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 :تمهيد -
ازدادت ف ،العربي والعالمي ييفعمى المستو ، في السنوات األخيرةاىتمامًا كبيرًا  اإلعاقةأخذ موضوع     

وأخذت األبحاث تّركز  ،في البرامج والخدمات األبحاث في ىذا المجاؿ كمًا ونوعًا، ورافقيا تطورٌ 
بوضوح عمى الجوانب السيكولوجية لألفراد ذوي الحاجات الخاصة نظرًا لما لإلعاقة مف تأثيرات مباشرة 

، وبدأت الدراسات اإلرشادية والنفسية في لنواحي لدى ىؤالء األفراد وأسرىـوغير مباشرة عمى ىذه ا
 ر بداًل مف التركيز عمى األفراد المعوقيف فقط. مجاؿ التربية الخاصة بالتركيز عمى تقديـ الخدمات لألس

ؽ مسّببة ضغوطًا و مختمؼ جوانب حياة الفرد المع عمىتترؾ تأثيرىا  ،وعمى اختالؼ أنواعيا فاإلعاقة  
فعدـ القدرة عمى التكيؼ مع  ،باألمر السيؿىذا ليس و تفرض عميو استراتيجيات خاصة لمتكيؼ معيا، 

التي عف االستفادة مف البرامج و قد يعيق ممالدى الفرد  استراتيجيات غير تكيفية ب ظيوريسبّ اإلعاقة قد 
سمبية عمى أسرتو بشكؿ عاـ،  آثاراً وال شؾ أف ىذه اآلثار ال تتوقؼ عند الفرد، بؿ تمتد لتترؾ  .لو تَُقّدـ

يفرض عمى عديدة، فاألسرة ىي المعايش األكبر لحدث اإلعاقة، وظيورىا لدييـ ضغوط نفسية  فتتّولد
(. 16، 6221واجتماعية وتعميمية واقتصادية )ستيوارت،  انفعالية ضغوطاً المعوؽ وعمى المحيطيف بو 
مف غير المجدي النظر إلى الفرد بشكؿ منفصؿ عف محيطو، ألف العالقة  وقد بّينت الدراسات حديثًا أف

حد مف أفراد األسرة يعمؿ بمعزؿ عف ما بيف الفرد وأسرتو عالقة تبادلية فيو يتأثر بيا ويؤثر فييا، وال أ
 (.00، 1006)الخطيب،  أفراد األسرة اآلخريف

                              وجػػػػػػػػػػػػود طفػػػػػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػػػػػوؽ فػػػػػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػػػػرة يفػػػػػػػػػػػػرض عمػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػرد فييػػػػػػػػػػػػا تحّمػػػػػػػػػػػػػؿ أدوار إّف     
حّد ذاتو قد يكوف سببًا في ظيور الضغوط النفسية، في وىذا  ،(34 ،6221جديدة )حمدي وأبو طالب، 

عمػى المػدى القصػير  اليفػرض عمػى األسػرة أف تطػّور اسػتراتيجيات التكيػؼ المناسػبة معيػا،  األمر الػذي
يتطمػػب تقػػديـ مسػػاعدة لألسػػرة  ىػػذاو (، 602، 1006عمػػى المػػدى الطويػػؿ أيضػػًا ) الخطيػػب،  بػػؿفحسػػب 

والتوحػػد كغيػره مػػف اإلعاقػػات يعػػّد سػػببًا نفسػػية المرتبطػػة باإلعاقػػة. وتجػػاوز األزمػة ال المعػػوؽ الطفػػؿ لتقبػؿ
مباشػػرًا لمضػػغوط النفسػػية لػػدى األسػػر، حيػػث يصػػّنؼ اضػػطراب التوحػػد بأنػػو مػػف بػػيف أكثػػر االضػػطرابات 
النمائيػػػة التػػػي تسػػػّبب ضػػػغوطًا نفسػػػية مرتفعػػػة ألسػػػر المصػػػابيف بػػػو، فمشػػػكالت التواصػػػؿ، التعبيػػػر عػػػف 

السػػموكيات الالجتماعيػػة، كميػػا مسػػببات مباشػػرة لمضػػغوط النفسػػية ألسػػر ىػػؤالء المشػػاعر واالنفعػػاالت، و 
 .Gray, 2006, 971)األطفاؿ )

فسية الناتجة عف اإلعاقة وما لو مف آثار ميمة في تخفيؼ الضغوط الن اإليجابيعمـ النفس ىنا يبرز و 
تتحقؽ مف خالؿ عمميات الضبط والتعديؿ والتكييؼ والتغيير لمبيئة  فاإليجابية كما عرفيا ىرتزؿ وآثارىا،
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 ,Hartzel. )فيو يجد أف اإلنساف اإليجابي ىو وحده الذي يتغمب عمى البيئة ،وعدـ اإلذعاف لمتطمباتيا
2000, 14 .) 

 فيتجياف إلى تغيير البنية العقمية المعرفية (Bateman & Crant, 1993, 103)أما باتماف وكرانت 
فيعرفاف الشخص اإليجابي بأنو الشخص الحر الذي ال يتأثر بالقوى  ،بداًل مف التركيز عمى البيئة

خذ أليبادر فوتنفيذ ما اختاره  ،الموقفية وىو يغير بنيتو العقمية المعرفية لمعرفة الفرص واالختيار بينيا
 القرار فعاًل ويثابر عمى تنفيذه حتى ُيحدث التغيرات ذات المعنى.

( مف التعاريؼ الميمة إذ وجد أف اإليجابية مف المؤشرات 12-11،  6221 ،القريطي)تعريؼ  ولعؿ
الة لممواقؼ المواجية الفعّ  -أو مقدرتو عمى –اليامة عمى الصحة النفسية السميمة لمفرد أو كفاءتو 

ركز حوؿ والمشكالت التي تزخر بيا الحياة، وتركيزه عمى إيجاد حموؿ ليذه المشكالت بداًل مف التم
 ذاتو، ومدى صالبتو في التصدي لمعوائؽ التي تحوؿ دوف بموغ غاياتو وأىدافو المشروعة.

حيث وجد أف  ((Hartzel, 2000,20وتتعدد خصائص اإليجابييف ومف أىميا ما ذكره ىرتزؿ 
اإليجابييف يبحثوف عف الفرص المناسبة لمتغيير، كما أف لدييـ دافعية إنجاز عالية تساعدىـ عمى تغيير 

وىـ يتفادوف المشاكؿ قبؿ وقوعيا، إضافة إلى أنيـ مثابروف وقادروف عمى تحقيؽ  ياوتوجيياألىداؼ 
  ة.ػة والبيئيػية واالجتماعيػستويات الشخصػج عمى المػالنتائ
قد يعمؿ عمى مساعدة ىؤالء األميات عمى التوافؽ ، أطفاؿ التوحد تنمية اإليجابية لدى أميات إفّ 

ليف مف تقبؿ وتعامؿ أفضؿ مع إعاقة أطفاليف،  الضغوط النفسية لدييف، بما يوفر األفضؿ وخفض
 وعمى جو األسرة بشكؿ عاـ. ،وىذا ينعكس إيجابًا عمى ىؤالء األطفاؿ

 مشكمة الدراسة: -أولا 
وقد  ،تترؾ اإلعاقة آثارىا السمبية عمى منظومة التكيؼ المتعمقة باألسرة عمومًا واألـ خصوصاً    

 أشارت العديد مف األدبيات النفسية والتربوية إلى ردود فعؿ أسر األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة
 مرورًا باألمؿ غيرؽ الخدمات وتسوّ  ،التي تتراوح مف الصدمة إلى النكراف واالكتئاب، تجاه اإلعاقة

(. فوجود األـ في موقؼ غير متوقع يتطمب منيا 660، 1006واقعي والتكيؼ مع وجودىا.)الخطيب،ال
يا ػددة لمعالجتػيارات محػقد يّولد لدييا ضغوطًا نفسية تتطمب م تو،وتربيتمبية احتياجات طفميا المعوؽ 

  .والتغمب عمييا
 Rao, and)رو وبيديؿ دراسة  ومنياالعديد مف األدبيات والدراسات  أكدت ذلؾد قو  

Beidel,2009,437 ) ذوي األداء  فوجود ضغوط نفسية عالية لدى أسر األطفاؿ التوحدييالتي أكدت
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ز ت الدراسة عمى ضرورة أف تركّ أكدّ الطفؿ، و  المرتفع، وقد ارتبطت معظـ ىذه الضغوط بخصائص
ىذه األخيرة تؤثر بشكؿ مباشر عمى  ألفّ  ،برامج العمؿ مع أطفاؿ التوحد عمى موضوع الضغوط الوالدية

 الطفؿ واألسرة.
درجات عالية مف الضغوط (  (Estes, et. al,2009, 357فايستيس وآخري كما وجدت دراسة لػ  

النفسية لدى أميات أطفاؿ التوحد مقارنة بأميات أطفاؿ لدييـ تأخر نمائي، ووجدت الدراسة أيضًا أف 
مشاكؿ األطفاؿ السموكية كانت أكثر لدى األميات المواتي يعانيف مف مستويات عالية مف الضغوط 

توفير برامج وخدمات إرشادية عيادية لألميات تركز النفسية في كال المجموعتيف، وقد اقترحت الدراسة 
 وتساعدىف عمى التكيؼ مع ضغوطيف النفسية. ،عمى تعميميف كيفية التعامؿ مع سموكيات أطفاليف

في األسرة يخمؽ شروطًا خاصة وضغوطًا نفسية تعيشيا أميات األطفاؿ  معوؽوجود طفؿ  إفّ    
وىذا ما الحظتو الباحثة مف خالؿ عمميا ومشاىداتيا الميدانية في ، ( 30 ،1006،الخطيبيف )معوقال

، فقد أظيرت عدة لمدة أربع سنوات ألسرىـ وتقديـ الخدمات اإلرشادية التوحدييفمجاؿ تأىيؿ األطفاؿ 
ونتيجة  مف جية، نظرًا لصعوبة التعامؿ معيـ التوحدييفأميات رغبة منخفضة تجاه العمؿ مع أطفاليف 

كما الحظت الباحثة أف العديد مف األميات ونتيجة ، مف جية أخرى ط واإلحباطالشعور بالضغ
ليذه الضغوط يكوف  عندماف، السيّما مساعدة أطفالي فوحدى يستطعفقد ال منيا  فعانييلمضغوط التي 

األمر الذي يستدعي وضع البرامج ذات العالقة  ،انعكاسات نفسية واجتماعية وسموكية عمى األسر
  ـ مشكالتيـ السموكية والنفسية.لممساعدة عمى تفيّ 

 وتجػػػػػػدر اإلشػػػػػػارة إلػػػػػػى اخػػػػػػتالؼ الضػػػػػػغوط التػػػػػػي تعػػػػػػاني منيػػػػػػا أميػػػػػػات األطفػػػػػػاؿ ذوي االحتياجػػػػػػات   
ومسػػػػػػػتواىا ، الخاصػػػػػػػة بػػػػػػػاختالؼ خصػػػػػػػائص األسػػػػػػػرة ومتغيراتيػػػػػػػا الديمغرافيػػػػػػػة، فمتغيػػػػػػػرات كعمػػػػػػػر األـ

لػػػػػدى  قػػػػػد تخمػػػػػؽ مسػػػػػتويات مختمفػػػػػة مػػػػػف الضػػػػػغط ،وعمػػػػػر الطفػػػػػؿ ،ومسػػػػػتوى دخػػػػػؿ األسػػػػػرة ،التعميمػػػػػي
 إلػػػػػى األدبيػػػػػات النظريػػػػػة(. ومػػػػػف جيػػػػػة أخػػػػػرى فقػػػػػد أشػػػػػارت 624، 1006األميػػػػػات )الخطيػػػػػب، ىػػػػػؤالء

 تسػػػػييؿي فػػػػ الطفػػػػؿ المعػػػػوؽ ومسػػػػتوى تعمػػػػيـ األـ مػػػػف المػػػػوارد الماديػػػػة وعمػػػػر تمعبػػػػو كػػػػؿٌ  الػػػػدور الػػػػذي
، 43، 1004أفضػػػػػػػػؿ )يحيػػػػػػػػى،  االحتياجػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػة وحصػػػػػػػػولو عمػػػػػػػػى خػػػػػػػػدماتي الفػػػػػػػػرد ذيػػػػػػػػاة ح

 (. 2، 6221الحديدي والخطيب،
ز النظريػػػػػات المعرفيػػػػػة والعقالنيػػػػػة فػػػػػي العػػػػػالج واإلرشػػػػػاد النفسػػػػػي، عمػػػػػى الطريقػػػػػة التػػػػػي يػػػػػدرؾ ترّكػػػػػ   

بيػػػػػا المػػػػػػرء األحػػػػػداث كمتغيػػػػػػر ووسػػػػػيط ىػػػػػػاـ وجػػػػػوىري فػػػػػػي تفسػػػػػير تمػػػػػػؾ األحػػػػػداث، وفػػػػػػي النتػػػػػػائج أو 
 ,.Benjamin, 2001, 517) Atkinson, et al  ب التػػي تتركيػػا فػػي نفػػس اإلنسػػافالعواقػػ

 إدراؾ خػالؿ مػف النفسػية الضػغوط ر حػدوثيفّسػ االنفعػالي العقالنػي فاالتجػاه  (.,234 ,2000
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 معتقػدات مػف يحممػو ومػا األحػداث، رويفّسػ بيػا يفكػر التػي فالطريقػة وتفاعمػو مػع األحػداث، الفػرد
 إلدراكاتنػػا نتيجػػة إذ تتكػػوف المشػػكمةالتكيفيػػة،  السػػمبية والمشػػكالت المشػػاعر فػػي السػػبب ىػػي

 (Ellis & Abrams, 1994).ليا.  تفسيرنا وطريقة األحداث مع وتفاعالتنا
حقيؽ أو عدـ تحقيؽ تكيؼ حداث تمعب دورًا فاعاًل في تفاعمنا معيا، وفي تفي إدراؾ األ تناطريقأي أف 

 أسموب فاعمية عف الدراسات مف العديد كشفت وقد ،(1001،611) حسيف وحسيف،ؿ نفسي أفض
 النفسية حدة االضطرابات مف التخفيؼ في ،(Ellis) الذي كاف رائده أليساالنفعالي  العقالني العالج
 العقالنية،غير  أفكاره إلى التعرؼ في المسترشد مساعدة حيث ييدؼ ىذا األسموب إلى األفراد، لدى

 (104،  6223 عقالنية. )مميكة، أكثر بأفكار واستبداليا تعديميا، عو عمىوتشجّ 
وال يخرج مفيـو اإليجابية عف ىذا السياؽ إذ أّف اإليجابية تنطوي عمى التعامؿ اإليجابي مع 

وذلؾ عندما يتبنى موقفًا  ،ولماذا ،المشكالت، فعندما يكوف اإلنساف إيجابيًا يعرؼ ماذا يفعؿ وكيؼ يفعؿ
كوينغياـ ]كدراسة ات ػدراسعّدة ارت ػما أشػكجابي، ػير اإليػفكػيارات التػوم إيجابيًا مما يدور حولو.

                             [(Gilbert and Orlick, 2002,64(، ودراسة جيمبرت وأورليؾ )Cunningham,2002) وآخريف
عمى اختالؼ أعمارىـ. وقد وجدت دراسات أخرى مثؿ  دراسة )عبد ي ميارات ممكنة التعميـ لألفراد ى

حيث أكدت أنو طالما كاف الفرد  ،( وجود عالقة بيف مفيوـ الذات واإليجابية610، 6210العظيـ، 
مشكالتو ومواجيتيا، كثر قدرة عمى حؿ أو  ،متقباًل لذاتو فإنو سيكوف أكثر إيجابية وفاعمية في المجتمع

 ،ي احتياجات خاصة لدييـتأثرًا لدى األسر عند وجود طفؿ ذمفيوـ الذات مف أكثر النواحي  ولعؿّ 
، 1006)الخطيب،  األسر. تمؾالشعور بالعار مترافقًا مع انخفاض في تقدير الذات لدى  الحظ كثيراً ويُ 

664) . 
جية ىذه الضغوط، مف شأنو أف يعمؿ عمى تمكيف األميات مف ميارات التفكير اإليجابي لمواإّف 

 أولئؾمف  ةقؼ إيجابيا، وتبني مو ـعمى اختالؼ إعاقتي يفمعوقال فيائؿ ابنمساعدة األميات عمى تقبّ 
وعدـ التسرع فيما يعترضيف مف مشكالت وتحديات تتعمؽ  ،ؿ مف خالؿ الفيـ واالستيعاباطفاأل

ميداف التربية الخاصة مف المياديف  ىذا ويعدّ ، بأبنائيف بما يحقؽ التكيؼ النفسي السميـ ليف وألطفاليف
بحاث، لكنيا تركز في معظميا عمى كيفية تأىيؿ الحديثة نسبيًا والتي تشيد العديد مف الدراسات واأل

 ،زاؿ مجتمعنا المحمي )عمى حد عمـ الباحثة(ي الفي حيف  ،وكيفية مواجية مشكالتيـ يـ،وتدريباألطفاؿ 
وط النفسية مف البرامج التي تستيدؼ األسر وحاجاتيا التي ُتعتبر الضغالمزيد مف إلى  حاجةفي 

األسر. وقد أشارت العديد  تمؾإلى وضع برامج تدريبية لخفض الضغوط لدى  حاجةً أىميا، مما يخمؽ 
خفض الضغوط النفسية لدى أسر األطفاؿ ذوي  لدراسات إلى أىمية ىذه البرامج ودورىا فيمف ا
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 فاعمية( أشارت النتائج إلى وجود 140، 1001)عربيات و الزيودي،  ففي دراسة ،االحتياجات الخاصة
كما أشارت  ،لمبرنامج اإلرشادي المستخدـ في خفض الضغوط النفسية لدى أسر ذوي الحاجات الخاصة

 .اف في تكيؼ أطفاليلنتائج إلى تحسّ ا
( أف Adams and Tidwall, 1989, 323دمز وتيدواؿ )آمف جانب آخر فقد أكدت دراسة 

 خاصة عندما ،كما أفاد اآلباء ،النفسيةالبرامج اإلرشادية ليا تأثير أكبر في خفض مستوى الضغوط 
إلى أىمية اإلرشاد الجماعي  (1006،632)في حيف أشارت القدسي اكتشاؼ اإلعاقة. مع بدايةـ قدّ تُ 

وتبادؿ عمى تفريغ انفعاالتيف  يف، قالتدريب ضمف موقؼ جماعي يساعدىفمعوقمع أميات األطفاؿ ال
 خبراتيف المشتركة، وعمى تغيير أفكارىف واتجاىاتيف السمبية.

ومف  ،التوحدييفومما سبؽ نالحظ أف وجود اإلعاقة يترؾ ضغوطًا نفسية عمى أميات األطفاؿ 
مما قد يزيد مف فرص تعرضيف  عمى خفض الميارات التكيفية لدييف، المعروؼ أف ىذا قد يعمؿ

ذا فإف ىذه ل .بشكؿ سمبي عمى أطفاليفينعكس ، وبالتالي واالنفعاليةلخطر المشكالت السموكية 
 مف خالؿ وضع البرامج النفسية ذات العالقة. اً مناسب اً اىتماميجب أف تمقى  الضغوط

 :االتيالرئيس مشكمة الدراسة الحالية بالسؤاؿ  تتمخصومف ىنا يمكف أف 
بعض مهارات التفكير اإليجابي في خفض مستوى الضغوط تنمية ما فاعمية برنامج قائم عمى 

 ؟عينة من أمهات أطفال التوحدالنفسية لدى 
 أهمية الدراسة:  -ثانياا 

 التالية: االعتباراتتنبع األىمية النظرية والتطبيقية ليذه الدراسة مف 
  ومف  التوحد.طبيعة الدراسة التي تيتـ بشكؿ خاص بالضغوط التي تتعرض ليا أميات أطفاؿ

ومف ىنا تأتي أىمية إجراء دراسة  ،نفسية عمى الفرد اً اآلثار السمبية تترؾ ضغوطأّف المعروؼ 
ـّ تدريبيتميدانية   فكشؼ عف مستوى شعور األميات بالضغط النفسي، ومآؿ ذلؾ في حاؿ ت

عمى ميارات التفكير اإليجابي لالستفادة مف نتائج ىذه الدراسة في مجاؿ تقديـ الخدمات 
بيانات لبناء  مف خالؿ توفير ،النفسية واإلرشادية لخفض مستوى الشعور بالضغط النفسي

 برامج إرشادية الحقًا.
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  االزدياد الكبير في عدد حاالت التوحد المشّخصة محميًا وحاجة ىؤالء األطفاؿ لمخدمات، حيث
   أّف تقديـ البرامج التدريبية لألسر يساعدىـ في حؿ مشكالت أطفاليـ.

  ّخفض مستوى  فاعمية تدريب الوالديف عمى ميارات التفكير اإليجابي ال يعمؿ فقط عمى إف
تقبؿ ذواتيـ بشكؿ أفضؿ، وىذا يساعدىـ عمى الضغوط النفسية لدىييـ، بؿ يساعدىـ أيضًا عمى 

يجابية في المجتمع  . أف يكونوا أكثر فاعمية وا 
  الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية التي تصدت لدراسة الدور الذي نسبية في قمة

في حدود _توحدي يمعبو التفكير اإليجابي لدى األميات في خفض الضغوط الناجمة عف وجود طفؿ 
حيث ركزت معظـ الدراسات عمى دراسة فاعمية برامج إرشادية أخرى في خفض تمؾ  _عمـ الباحثة
ضرورة إجراء المزيد مف الدراسات إلى نظر الباحثيف ىذه الدراسة  أف تمفتتوقع بالتالي يو الضغوط، 

وأسرىـ بأىمية استخداـ  المعوقيف الطمبة رعاية عمى القائميف تبصيرباإلضافة إلى  في البيئة المحمية.
ميـ ميارات التفكير االيجابي في تخفيض المشكالت النفسية، والضغوط النفسية التي تواجييـ أثناء عم

 .مع ىؤالء األطفاؿ
  ّوأكيدة، واضحة حاجة المحمية البيئة عمى الدراسات مف النوع ىذا إجراء إلى الحاجة إف 

واستخدامو لتخفيض الضغوط  ،فتصميـ برنامج تدريبي قائـ عمى تطوير ميارات التفكير االيجابي
 مناسبة رشادية أخرىبرامج إ تطوير في يسيـ أف شأنو مف ،النفسية لدى أميات أطفاؿ التوحد

 .لحاجاتيف
 أهداف الدراسة: -ثالثاا 

 تحقيؽ األىداؼ التالية:إلى تسعى الدراسة الحالية 
 ( والتفنيد والدحض الجماعية، المناقشة المحاضرة،) فنيات عمى قائـ تدريبي برنامج تصميـ

 والضبط والتفاؤؿ، اإليجابية التوقعات) اإليجابي التفكير ميارات بعض عمى األميات لتدريب
 بيدؼ( المعاناة تحمؿ عمى والقدرة اإليجابية، والمجازفات التعمـ، وحب الذات، وتقبؿ االنفعالي،

  . لدييف النفسية الضغوط مستوى خفض
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 اإليجابي التفكير ميارات بعض تنمية في تطبيقو بعد التدريبي البرنامج فاعمية مدى عف الكشؼ 
 .التوحد أطفاؿ أميات لدى

 لدى النفسية الضغوط مستوى خفض في تطبيقو بعد التدريبي البرنامج فاعمية مدى عف الكشؼ 
 . التوحد أطفاؿ أميات

 اإليجابي التفكير ميارات بعض تنمية في التدريبي البرنامج فاعمية استمرارية مدى عف الكشؼ 
 انتياء مف شير مرور بعد وذلؾ التوحد، أطفاؿ أميات لدى النفسية الضغوط مستوى وخفض
 .التدريبي البرنامج تطبيؽ

 فرضيات الدراسة: -رابعاا 
بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية  إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .6

ومجاالتو  ميارات التفكير اإليجابيومتوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة عمى مقياس 
 بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي.الفرعية 

بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية  إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .1
 ومجاالتو الفرعيةومتوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة عمى مقياس الضغوط النفسية 

 بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي.
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية عمى  .4

 ف القبمي والبعدي.في القياسيّ  ومجاالتو الفرعيةالتفكير اإليجابي مقياس ميارات 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية عمى  .3

 في القياسّيف القبمي والبعدي. ومجاالتو الفرعيةمقياس الضغوط النفسية 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية عمى  .6

 ف البعدي والمؤجؿ.  في القياسيّ  ومجاالتو الفرعية التفكير اإليجابيمقياس ميارات 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية عمى  .1

 ف البعدي والمؤجؿ.في القياسيّ  ومجاالتو الفرعية الضغوط النفسيةمقياس 
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  حدود الدراسة: -خامساا 
 (.1061/1064أجريت الدراسة في العاـ الدراسي ) :الزمنية الحدود .6
 طبقت الدراسة في المنظمة السورية لممعوقيف آماؿ الواقعة في مدينة دمشؽ.المكانية:  الحدود .1
أّمًا مف أميات أطفاؿ توحد قسمت إلى مجموعتيف ( 13بمغت عينة الدراسة ): البشرية الحدود .4

 ( أّمًا لممجموعة الضابطة.61( أمًا لممجموعة التجريبية و)61متجانستيف )
 :والتعريفات اإلجرائية مصطمحات الدراسة -سادساا 

 (:The Effectiveness)الفاعمية  .1
عّرؼ وتُ  (460، 6221ناصر،و  يقصد بالفاعمية مدى تحقيؽ أىداؼ النظاـ أو البرنامج )القال   

المرغوبة التي يحدثيا البرنامج التدريبي بعد تطبيقو في تنمية التغيرات  بأنياإجرائيًا في ىذه الدراسة 
الفرؽ بيف درجات ب لضغوط النفسية والتي يمكف قياسياميارات التفكير االيجابي وخفض مستوى ا

التفكير اإليجابي والضغوط النفسية في  مقياسيالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى 
 .البعدي ليماي و مبالقياسيف الق

 (:Training Program) البرنامج التدريبي .2
خطة ىادفة ألداء بعض العمميات المحددة : "عمى أنوالبرنامج التدريبي وشياب  الحسف ؼعرّ    
كما  .(110 ،6220 ،وشياب ومصممة لبحث أي موضوع يختص بالفرد أو المجتمع )الحسف ،بدقة
الضرورية لتنفيذ  التدريباتوالتوجييات و  المعطيات" مجموعة مف البرنامج التدريبي بأنو جايؼ عرّ 

 .(32 ،6224، جايسمسة مف العمميات المحددة بأىداؼ مرغوب فييا")
مجموعة مف النشاطات النظرية والتطبيقية  بأنو في ىذه الدراسة البرنامج التدريبي ويعّرؼ    

بعض بتنمية والمتعمقة مف حيث األىداؼ والمحتوى والزمف والفنيات بدقة وعناية  االمخطط لي
غير  والضبط االنفعالي، وتقبؿ الذات ،التوقعات اإليجابية والتفاؤؿ) ميارات التفكير اإليجابي

(، المعاناةؿ ، والمجازفات اإليجابية، والقدرة عمى تحمّ والتفتح المعرفي الصحي ، وحب التعمـالمشروط
عمى ىذه الميارات باستخداـ مجموعة )أفراد العينة التجريبية( عف طريؽ تدريب أميات أطفاؿ التوحد 
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مع التركيز عمى ( ناقشة الجماعية، الدحض والتفنيدمف الفنيات والطرائؽ التدريبية )المحاضرة، الم
   تقويـ قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده.تقديـ التعزيز والتغذية الراجعة، والتأكد مف تحقؽ األىداؼ بعممية 

 (:Positive Thinking)التفكير اإليجابي  .3
وىي تنتج يكتسبيا اإلنساف مف خالؿ التعميـ، استراتيجية في التفكير  بأنوي اإليجاب لتفكيرا ؼعرّ يُ 

بشكؿ أساسي عف تعديؿ الفرد لألفكار السمبية عف نفسو واآلخريف، وتقوده إلى تحقيؽ نجاحات في 
 حياتو تنعكس عمى الفرد والمجتمع.

 فهي: دى أمهات أطفال التوحدتنميتها ل تم  أما مهارات التفكير اإليجابي التي 
 زيادةو  الفرد، حياة جوانب مختمؼ في مكاسبال تحقيؽ: بأنيا إبراىيـ  ياعرف التوقعات اإليجابية: -

 واالجتماعية الشخصيةو  الصحية مجاالت حياتو في إيجابية نتائج مف يتوقعو وما تفاؤلو مستوى
   (.646، 1066ة )إبراىيـ، المينيو 
 تحقيؽ بإمكانية واالعتقاد الحياة، عمى واإلقباؿ اإليجابية النظرةو بأنّ  عرفو األنصاري: التفاؤل - 

 األشياء مف الجيد الجانب أو الخير حدوث باحتماؿ االعتقاد إلى باإلضافة المستقبؿ، في الرغبات
 العاـ لمتوقع الواحد الفرد داخؿ يكمف استعداد فالتفاؤؿ ؛السيء الجانب أو الشر حدوث مف دالً ب

، 6221، األنصاري( القادمة لألحداث اإليجابية النتائج توقع أي اإليجابية، أو الجيدة األشياء لحدوث
األـ عمى مجاؿ إجرائيًا بأنيا الدرجة التي تحصؿ عمييا  (التوقعات اإليجابية والتفاؤؿ)عّرؼ وتُ  (.30

 التوقعات اإليجابية والتفاؤؿ في مقياس التفكير اإليجابي.
 :)مركز الضبط( الضبط النفعالي -
مركز الضبط ىو مدى إدراؾ الفرد بوجود عالقة سببية بيف سموكو وبيف ما يتمو ىذا السموؾ مف   

 مكافأة أو تدعيـ. 
يتبع بعض السموكيات الصادرة منو ولكنو وُيقصد بالضبط الخارجي: إدراؾ الفرد لمتدعيـ عمى أنو   

ال يعتمد كمية عمى سموكو، بؿ يعتمد عمى الحظ او الصدفة أو القدر، أو كأنو تحت تحكـ آخريف 
 أقوياء، أو كأنو ال يمكف التنبؤ بو بسبب التعقد الشديد لمقوى المحيطة بالفرد.
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و يعتمد عمى سموكو أو مواصفاتو لصادرة منو، وأنالفرد لمتدعيـ اأما الضبط الداخمي فيو إدراؾ 
 (324، 1002)بني خالد،  الثابتة نسبيًا.

عّرؼ إجرائيًا بأنيا الدرجة التي تحصؿ عمييا األـ عمى مجاؿ الضبط االنفعالي في مقياس وتُ 
 التفكير اإليجابي.

 :حب التعمم والتفتح المعرفي الصحي -
 االجتماعي والتطور التغيير إمكانيات نحو بأنيا اتجاىات الفرد اإليجابيةفيا إبراىيـ عرّ يُ       

 الصحة لتحقيؽ ومالئـ جديد ىو عمى ما واالطالع التعمـ وحب بالمعرفة ىتماـواال والشخصي،
 (.661 ،1001 إبراىيـ،) النفسية
حب التعمـ والتفتح المعرفي  مجاؿعّرؼ إجرائيًا بأنيا الدرجة التي تحصؿ عمييا األـ عمى وتُ      

 في مقياس التفكير اإليجابي. الصحي
 تقبل الذات: -

( حيث عّرفو بأنو K.Rogersتقبؿ الذات أو تقدير الذات ىو مصطمح تناولو كارؿ روجرز )    
اتجاىات الذات التي تنطوي عمى مكونات انفعالية وسموكية، أما في الموسوعة النفسية فتقدير الذات 

 أف وتعني .( 46، 1000ىو سمة شخصية تتعمؽ بالقيمة التي يعطييا الفرد لشخصيتو )زبيدة، 
 تصرفاتو تؤثر عمى يةسموك معرفة وجدانية وعمميات قدرات مف عميو تنطوي وما ذاتو الفرد يعرؼ

 . (661، 1000 )منصور،
في  تقبؿ الذات غير المشروط مجاؿوتعّرؼ إجرائيًا بأنيا الدرجة التي تحصؿ عمييا األـ عمى      

 مقياس التفكير اإليجابي.
 المجازفات اإليجابية: -

 موازنة السمبياتتعتمد عمى الطرائؽ التي  ابأني المجازفات اإليجابية (Hartzel)ىرتزؿ ؼ عرّ يُ    
واإليجابيػػات لػػنمط وطبيعػػة الموقػػؼ الخطػػر، أي أنيػػا تتطمػػب أخػػذ المخػػاطرة لكػػف بشػػكؿ مػػدروس، 

والخطػر شػيء البػد  ،حيث تنظر ىذه الفكرة إلى أف حياتنا تنطوي عمػى المخػاطرة بشػكؿ أو بػآخر
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نمػػػػػػػػػػػػػا تخفيػػػػػػػػػػػػػؼ آثػػػػػػػػػػػػػاره قػػػػػػػػػػػػػدر                         مػػػػػػػػػػػػػف وجػػػػػػػػػػػػػوده وىػػػػػػػػػػػػػدفنا لػػػػػػػػػػػػػيس الػػػػػػػػػػػػػتخمص مػػػػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػػػػر وا 
  .((Hartzel, 2000,24 اإلمكاف

في مقياس  اإليجابيةالمجازفات  مجاؿعّرؼ إجرائيًا بأنيا الدرجة التي تحصؿ عمييا األـ عمى وتُ      
 التفكير اإليجابي.

  :ل المعاناةالقدرة عمى تحم   -
وتعني قدرة الفرد عمى مواجية ضغوط الحياة بشكؿ عاـ أو الضغوط التي تنطوي عمييا مواقؼ 

 (. 0، 6226رحاؿ، الحياة، أي مواجية الضغوط بداًل مف المجوء إلى األساليب اليروبية. )
اة في القدرة عمى تحمؿ المعان مجاؿعّرؼ إجرائيًا بأنيا الدرجة التي تحصؿ عمييا األـ عمى وتُ    

 مقياس التفكير اإليجابي.
 (:Psychological stress)الضغط النفسي  .4

مجموعة ردود أفعاؿ الفرد الجسدّية، والنفسّية، والمعرفية، والسموكّية، نتيجة إدراكو مثيرات أو عوامؿ 
 بيئّية داخمّية أو خارجّية، وتفاعمو معيا عمى أنيا مرىقة تتجاوز قدرتو عمى التكّيؼ وتيدد وجوده.

 وتعرؼ ىذه العوامؿ باسـ مصادر أو مسببات الضغط النفسي.
لضغوط االدرجة التي تحصؿ عمييا األـ عمى مقياس  بأنياإجرائيًا  ؼ الباحثة الضغوط النفسيةعرّ وتُ 

 النفسية.
   (:Autism)التوحد  .6
أشكاؿ بأنو أحد ( ICD-10حسب التصنيؼ العالمي لالضطرابات النفسية ) الطفوليالتوحد يعّرؼ     

االضػػطرابات النمائيػػة الشػػاممة والمتمثمػػة فػػي: ظيػػور تػػأخر فػػي التطػػور النمػػائي قبػػؿ سػػف الثالثػػة مػػف 
العمػػػػر، حيػػػػث يظيػػػػر ىػػػػذا التػػػػأخر فػػػػي الوظػػػػائؼ التاليػػػػة: التفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي التبػػػػادلي، التواصػػػػؿ، 

ى باإلضػػافة إلػػى ظيػػور سػػموكيات محػػددة بشػػكؿ متكػػرر ونمطي.ػػػوقد يترافػػؽ ذلػػؾ مػػع مشػػكالت أخػػر 
 واألكػػؿ، نوبػػات الغضػػب، والعػػدواف الموجػػو نحػػو الػػذات. الخوؼ المرضػػي، اضػػطرابات فػػي النػػوـكػػ

.6.2014http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F8,download,10 
في  في مراكز اإلعاقة موفالمسجّ مف الناحية اإلجرائية بأنيـ األطفاؿ  فو عّرؼ األطفاؿ التوحديويُ    

بنوعيو  التوحدطيؼ المراكز بأنيـ يعانوف مف اضطراب  تمؾقبؿ ف مف و صوالمشخّ  ،مدينة دمشؽ

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F8,download,10.6.2014
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، وتتراوح أعمارىـ بيف وفقًا لألدوات التشخيصية المستخدمة فييا )التوحد الطفولي والتوحد الالنمطي( 
 ( سنة.4-66)

 أمهات أطفال التوحد: .6
 والممتحقيف بمراكز خاصة في مدينة دمشؽ. ،لدييـ توحدٍ  بوجودصيف ىف أميات األطفاؿ المشخّ 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلعار  -انفصم انثاَي 

 انُظري

 انًحىر األول: انتىحذ.

 يقذيت.

 أوالً: تعريف انتىحذ.

 ثاَيًا: َسبت اَتشار اضغراب انتىحذ.

ثانثًا: انخصائص وانسًاث األساسيت 

 الضغراب انتىحذ.

  رابعًا: تشخيص انتىحذ.
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 الفصل الثاني
 التوحد -المحور األول 

 :تمييد
ُيُُ ُالتي ُالنمائية ُاالضطرابات ُأحد ُالتوحد ُُتشغؿعتبر ُوالباحثيف، ُآالؼُُوتدفعالعمماء ُإجراء ُإلى بيـ

وغيرىا،ُالدراساتُواألبحاثُفيُمختمؼُالمياديفُكالطب،ُوالبيولوجيا،ُوالوراثة،ُوعمـُالنفس،ُوالتربيةُالخاصة،ُ
ماُكتبُُةُإجماعُعمىُأفُكؿُّآمميفُفيُإيجادُسببُواضحُليذهُاإلعاقةُالغامضةُدوفُجدوىُحتىُاآلف.ُفثمُّ

ُباألدلةُالعممية.تحتاجُلممزيدُمفُالدعـُعفُتمؾُاألسبابُيبقىُمجردُافتراضاتُ
يديوُلعبةُتجعموُحالةُمدىشة؛ُفقدُتسأؿُالطفؿُالتوحديُعفُاسموُفيديرُرأسو،ُوقدُتُولمتوحدُأعراٌضُ
ياُألكثرُمفُثانية،ُوفيُالوقتُالذيُيجتمعُفيوُأقرانوُعمىُلعبةُمعينةُيبتعدُعنيـُغيرُإليجديدةُفبلُيمتفتُ

تزعتُمنو.ُوغالبًاُماُتراهُمكترثُبماُيقوموفُبو،ُمنشغبًلُباإلمساؾُبرباطُأوُعمبةُفارغة،ُينزعجُكثيرًاُإذاُماُانُُ
ُتمفظاًُمُُؤرجحًاُجسموُرفرفًاُبيديوُأوُمُُوىناؾُبشكؿُمفاجئُمُُُيضحؾُأوُيبكيُدوفُسببُواضح،ُأوُيقفزُىنا

ُكمماتُغيرُمفيومة.ب
ضتُالعديدُمفُالعمماءُوالباحثيفُعمىُدراستيا،ُفكافُأوليـُالطبيبُالنفسيُاألمريكيُىذهُاألعراضُحرُّ

ممةُعمىُمجموعةُمفُاألطفاؿُالحظُأفُلدييـُجُٖٜٗٔأجرىُدراسةُعاـُُالذي،ُ(Leo Kannerليوُكانرُ)
مفُالصفاتُتختمؼُعفُاالضطراباتُالمعروفةُفيُذلؾُالوقت،ُكاإلصرارُالكبيرُعمىُالروتيف،ُوعدـُالقدرةُ

ُأطمؽُ ُوقد ُالبصريُوالتفاعؿُاالجتماعي، ُوالضعؼُفيُالتواصؿ ُالتيKannerُُعمىُالكبلـ، عمىُالحالة
ُ.((Infantile Autismتتصؼُبتمؾُالمجموعةُمفُالسموكاتُاسـُالتوحدُالطفوليُ

ُأحد ُاألجُيتمثؿ ُبتربية ُعنايتيا ُمدى ُفي ُوازدىارىا ُاألمـ ُحضارة ُالعاديةُمؤشرات ُفئاتيا ُبمختمؼ ياؿ
قة،ُويتجمىُذلؾُبوضوحُفيُمدىُماُتوليوُلشبابُالمستقبؿُمفُعنايةُواىتماـ،ُوتوفيرُامكاناتُالنموُوالمعُو

تصاديةُوسياسيةُناجحةُيؤديُفيياُالشامؿُليـُمفُكافةُالجوانب؛ُمماُيساعدُفيُإعدادىـُلحياةُاجتماعيةُواق
ُ ُالمجتمعُميما ُفيُخدمة ُينتُيكفكؿُمنيـُدوره ُوما ُاسيامو. ُالتفاعؿُمفُتجاذبُوتنافر،حجـ ُجُعفُىذا

وصراعُوتعاوفُوغيرُذلؾُمفُنتائج،ُوأطراؼُىذاُالتفاعؿُمتعددةُوأجيالوُمتعاقبةُداخؿُاألسرة.ُومماُالُشؾُأ
تشكؿُصدمةُكبيرةُليا،ُكماُتسببُمشاكؿُعاطفيةُعديدة،ُوأعراضُُفيوُبأفُحالةُإعاقةُواحدةُفيُأيُأسرة
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فيُاألسرةُُمعوؽلوالديف.ُفوجودُفردُدىُاضيؽُالُيمكفُالتغاضيُعفُآثارىا؛ُنظرًاُلماُتتركوُمفُآثارُنفسيةُل
ُيعدُحادثةُضاغطةُشديدةُفيُحياتيا.

ُعمػػػػىُتربيػػػػةُاألفػػػػرادمػػػػفُواجبػػػػاتُاألسػػػػرةُُو ُُُُُُُُُُُُُُُُُعايػػػػةُالنفسػػػػيةُواالجتماعيػػػػةُالُرُتقػػػػديـُ،كنظػػػػاـُاجتمػػػػاعيُيقػػػػـو
ُُُُُُُُُُُُُُُُفييػػا،ُفيػػيُُمعػػوؽطفػػؿُُوفػػيُحالػػةُوجػػودوالتعميميػػةُألفرادىػػا،ُوالعنايػػةُبػػالفردُوتوجييػػوُنحػػوُاإلصػػبلحُوالخيػػر،ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ،ُلحاجتػػػػػػػػػػػوُلمعنايػػػػػػػػػػػةُالطبيػػػػػػػػػػػةُىػػػػػػػػػػػذاُالطفػػػػػػػػػػػؿتكػػػػػػػػػػػافحُفػػػػػػػػػػػيُمواجيػػػػػػػػػػػةُالضػػػػػػػػػػػغوطُالتػػػػػػػػػػػيُيفرضػػػػػػػػػػػياُوجػػػػػػػػػػػودُ
ُ(.Mcdonald & Gregoire, 1997, 64)ُواإلشراؼ

ُشكُّويُُ ُطفٍؿ ُتعانيُمفُُمعوؽؿُوجود ُفاألسرة ُأوُغيرُمباشرة، ُمباشرة ُمصدرُضغطُبصورة فيُاألسرة
ُوا ُوالحزف ُالنفسي ُالضغط ُمستوى ُويارتفاع ُالمستمر، ُواإلجياد ُواأللـ ُالدراساتُألسى ُخبلؿ ُمف تضح

ُُوالمتخ ُصصة ُالمختمفة ُالعممية ُاُأفُ المصادر ُمفُعرُُّيُُمعوؽلالطفؿ ُلكثير ُاألـ ُوخصوصًا ُالوالديف ض
ُلدييم ُالنفسي ُالضغط ُمستوى ُارتفاع ُتعكس ُالتي ُوالعضوية ُالنفسية ُوتتعرضُبعضُاألسرُاالمشكبلت .

لىُعدـُالرضاُالزواجيُجرُّ ُ.معوؽاءُإنجابُطفؿُلمتصدعُوا 
ُوتنوعُمصادرُ،بالتوحدُخطورةُتأثيرُالضغطُالنفسيُعمىُأمياتُاألطفاؿُالمصابيفونظرًاُإلدراؾُالباحثةُ

وطُومصادرىاُلدىُأمياتُالضغُتمؾلىُمعرفةُالدراسةُإىذهُُتيدؼ،ُذلؾُالضغط،ُإضافةُإلىُاستمرارُوجوده
ُالضغوط.ُتمؾفيُتطويرُاألساليبُواإلجراءاتُالمناسبةُلمواجيةُُتسيـفُعّمياُيتوحدياألطفاؿُال

 أواًل: تعريف التوحد:
ُ ُمف ُالتوحد ُإعاقة ُالوقتُالحاضرُاالضطراباتتعتبر ُفي ُشيوعا ُاألكثر ُخبلؿُُوُ،النمائية ُظيورىا يبدأ

مرحمةُالطفولةُالمبكرة؛ُفاألطفاؿُالتوحديوفُيعانوفُمفُقصورُشديدُفيُالتفاعؿُاالجتماعي،ُومياراتُالعنايةُ
عفُغيرىاُمفُفئاتُذوىُاالحتياجاتُالخاصةُبماُيجعميـُفيُحاجةُإلىُُتختمؼمثموفُفئةُبالذات،ُلذاُفيـُيُُ

ُادُبرامجُتربوية،ُوبرامجُعبلجيةُمناسبةُليـ.إعد
ُ،يأوُاألنانيةُ)الحفنُتعددتُالمصطمحاتُحوؿُمفيوـُالتوحدُحيثُأطمؽُعميوُبعضُالباحثيفُالذات،ُوقد
ُٜٔٚٛ ُأوُاالُوىناؾُمفُيسميوُ(،ٓٛ، ُأوُاجترارُالذاتُاالجترار، ،ُُٕٜٜٔي،الدماطُوُالشخص)جترارية،

(،ُٓٔ،ُُٜٜٜٔ،،ُأوُاالنغبلؽُالنفسيُ)عمارهالطفوليمحُاالنغبلؽُمصطُوالبعضُاآلخرُأطمؽُعميو(،ُٕ٘
ُيسميو ُ،(ُأوُفصاـُالطفولةُ)سويفٕٗٙ،ُُٕٜٜٔ،)عكاشةُ،ُأوُالتوحدُالطفولييآخروفُالذىافُالذاتُوُكما
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ُأوُُ(،ُوىناؾُمفُيسميوٜ٘ٔ،ُُٜٜٗٔ،ي)القذافُيالفصاـُالذوُوُوىناؾُمفُيسميوُ،(ٖ٘ٚ،ُٜٜٚٔ األوتيـز
ُ)موسى ُُٕٕٓٓ،األوتيسية ُعميوُ،(ٖٚٛ، ُُويطمؽ ُالرحيـ)ُالذاتيالبعضُالتمركز ُُٖٜٛٔ،عبد ،ٕٛٙ)ُ،
،ُُٜٛٛٔ،يدسوقُ؛ٕٚ،ُٕٔٓٓ،؛ُباظةُٚ،ُُٕٔٓٓ،؛ُسميمافٕٔ،ُُٕٓٓٓ،يالتوحدُ)الشربينُوالبعضُيسميو

ُُٜٜ٘ٔ،وآخروفُيالقربوطُ؛ٔ٘ٔ ُبدرٖٙٙ، ُُٜٜٚٔ،؛ ُُٕٓٓٓي،الشربينُ؛ٖٔٚ، ُقنديؿٕٔ، ،ُُٕٓٓٓ،؛
ُ(ُٖٙ،ُُٕٕٓٓ،مىُالتوحديةُ)عبداهللُيسوأحياناُُ،(ٚ،ُُٕٔٓٓ،؛ُسميمافٕٚ،ُُٕٔٓٓ،؛ُباظةٚٗ

ُعميوويُُ ُكانرُطمؽ ُمتبلزمة ُُٜٚٛٔ،األشوؿ)ُ Kanner’s Syndromeبعضُالباحثيف ُعبدُٕٔٔ، ؛
ُ(.ٖ٘-ٕ٘،ُٕٜٜٔ،ُالدماطىُوُ؛ُالشخصٖ٘ٔ،ُُٜٜ٘ٔي،كفافُوُالحميد

واألكثرُدقةُ الكثيرُمفُالباحثيفُااتفؽُعمييُيألنوُأكثرُالمصطمحاتُالت؛ وتأخذُالباحثةُمصطمحُ"التوحد"
ُُ:ليذاُالمصطمحُيالفقراتُالتاليةُالتعريؼُالشكمُيلفظيًا،ُوتعرضُف

ُالشخصُوالدماط ُمعافٍُُيويذكر ُعدة ُلو ُالتوحد ُالذاتُامنيُ،أف ُاستثارة ُاإلجترارية، ُالذات، ُاجترار :
ُاضطراب ُبو ُويقصداف ُوالسُاًُشديدُاًُواألتوسية، ُالتواصؿ ُعممية ُالطفولةُفي ُمرحمة ُفي موؾُيصيبُاألطفاؿ

المعنىُُارُفيُسموكيـ؛ُفمعظـُىؤالءُاألطفاؿُيفتقدوفُالكبلـُالمفيوـُذ،ُويؤثُّ(ُشيرإًُٗ-ٖٓالمبكرةُماُبيفُ)
الواضح،ُكماُيتصفوفُباالنطواءُعمىُالنفس،ُوعدـُاالىتماـُباآلخريف،ُوتبمدُالمشاعر،ُوقدُينصرؼُاىتماميـُ

ُ.(ٕٗ،ُٕٜٜٔ)الشخصُوالدمياطي،ُُءُغيرُاإلنسانيةإلىُالحيواناتُأوُاألشيا
يتعمؽُبنموُالدماغُمعُوجودُبعضُالمبلمحُالمميزةُوالخاصةُُعزُالديفُأفُالتوحدُيعتبرُاضطراباًُُبينماُيرىُُ

ُُُ.(ٛٔ،ُُٕٔٓٓ،باإلعاقةُالتواصمية،ُوبعضُاالىتماماتُالطقوسيةُغيرُالقابمةُلمتغييرُ)عزُالديف
راريةُواألوتوسيةُوالتوحدُمصطمحاتُتستخدـُلمتعبيرُعفُالخصائصُالشائعةُعندُبأفُاإلجتُسيسالـُويقرر

ُالشديد،ُكثيرُمفُاألطفاؿُالمضطربيفُسموكياًُ ُمثؿُاالنطواء ُحادة ُاضطراباتُسموكية ُممفُلدييـ ُخاصة ،
ُ(.ٛٗ،ُُٕٕٓٓ،)سيسالـُيوالتمركزُحوؿُالذات،ُواالنشغاؿُبالعالـُالخارج

ُالطُيالرخاُوُويذكر ُحيثُيعجزُالطفؿُحديثُُيفولأفُالتوحد ُالوالدة نوعُمفُاالنغبلؽُعمىُالذاتُمنذ
معُأجزاءُاألشياءُالمادية،ُُةمفُأمو،ُوقدُينجحُفيُعمؿُعبلقاتُجزئيُالوالدةُعفُالتواصؿُمعُاآلخريفُبدءاًُ

ُ(.ٙ٘،ُُٖٕٓٓي،)الرخاُوُيعاؽُنموهُالمغُووبالتاليُيُُ
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تعزؿُالطفؿُالمصابُعفُالمجتمعُدوفُُيلنمائيةُالتضطراباتُاعتبرُمفُاالأفُالتوحدُيُُيُالشربينىُويُر
ُيحدثُحولوُمفُأحداثُفيُمحيطُالبيئةُاالجتماعية ُبما وسموكياتُُنخرطُفيُمشاعرُوأحاسيسفيُ،شعوره

ذاتُمظاىرُتعتبرُغيرُعاديةُأوُشاذةُبالنسبةُلمفُيتعامموفُمعو،ُبينماُيعايشياُىوُبصفةُدائمةُمستمرةُ
ُ(.ٖٓٔ،ُُٕٗٓٓي،يعبرُبياُعفُأحاسيسوُومشاعرهُبطريقتوُالخاصةُ)الشربينُيألنياُالوسيمةُالوحيدةُالت

ُحاالتُاالُعمارهُيقررُو ُمف ُحالة ُالتوحد ُعمىُأف ُفييا ُيغمب ُ)المختمطة( ُالشاممة ضطراباتُاالرتقائية
الطفؿُاالنسحاب،ُواالنطواء،ُوعدـُاالىتماـُبوجودُاآلخريف،ُأوُاإلحساسُبيـُأوُبمشاعرىـ،ُويتجنبُالطفؿُ

ماُكرارُتُترديدُأوتوُباالضطرابُالشديدُفيغمبُعميوُ،ُوتتميزُلغيتواصؿُمعيـُوخاصةُالتواصؿُالبصُرُيأ
،ُوانشغاؿُبأجزاءُاألشياءُوليسُباألشياءُنفسيا،ُويتميزُعفُيأوُاالجترار،ُولديوُسموؾُنمطُ،فُويقولوُاآلخُر

ُوالمتغي ُمفُحاالتُاإلعاقاتُاألخرىُبمجموعةُمفُالخصائصُالمميزة ،ُُٕ٘ٓٓ،راتُالمعرفيةُ)عمارهغيره
ٔٛ.)ُ

أفُىناؾُسماتُيتميزُبياُُتجدفُ( (The Autism Society of Americaمتوحدلُةاألمريكيُالجمعيةأماُ
الطفؿُُيلمعب،ُحيثُيعانُيىي:ُاالتصاؿُالمفظيُوغيرُالمفظي،ُالتفاعؿُاالجتماعي،ُالقصورُالحسُيالتوحد
ُالسموكياتُحيثُيحتمؿُأفُيكوفُالطفؿُالتوحدييممفُنقصُفيُالتمقائيةُأوُالمعبُالتخُيالتوحد شديدُُي،

ُالجمعيةُاضطرابُالتوحدُعمىُأنوُنوعُمفُُ(.ٖٚٔ،ُُٖٕٓٓ،)زيتوفُجداًًُُاُيالنشاطُأوُسمب وقدُعرّفتُىذه
ُتؤثرُعمىُمختمؼُ ُوتظيرُخبلؿُالسنواتُالثبلثُاألولىُمفُالعمر، االضطراباتُفيُتطورُونموُالطفؿ،

ُسمبي، ُبشكؿ ُالنمو ُالنواحيُاالجتماعيةُنواحي ُوالعاطفيةُوتتأثر ُاالنفعالية ُأو ُالمعرفية ُالعقمية ُوالتواصمية ،
ُُوالسموكية،ُكماُيقترحُالتعريؼُأسبابًاُنيورولوجيةُفيزيولوجيةُتؤثرُعمىُالمخ.

ُالمبكرةُُسبلمةُيذكرُو ُالطفولة ُمرحمة ُخبلؿ ُأو ُالوالدة ُعند ُاألطفاؿ ُبعض ُتصيب ُحالة ُالتوحد ُُُُُُُُُُُُُُُُأف
ُ ُقادريف ُوغير ُطبيعية، ُعمىُتكويفُعبلقاتُاجتماعية ُقادريف ُغير ُمياراتُالتواصؿ،ُتجعميـ عمىُتطوير

ُمنعزالًُُويصبح ُالحركاتُُالفرد ُبتكرار ُيتصؼ ُمغمؽ ُعالـ ُفي ُويتقوقع ُاالجتماعي، ُمحيطو ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعف
ُ(.٘ٔ،ُُٕ٘ٓٓ،والنشاطاتُ)سبلمة
الػذيُيجػدُ(ICD-10ُحسبُالتصػنيؼُالعػالميُلبلضػطراباتُالنفسػيةُ)ُالطفوليدُالتوحؼُوتتبنىُالباحثةُُتعري

أحػػدُأشػػكاؿُاالضػػطراباتُالنمائيػػةُالشػػاممةُوالمتمثمػػةُفػػي:ُظيػػورُتػػأخرُفػػيُالتطػػورُالنمػػائيُقبػػؿُُأّفُالتوحػدُىػػو
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تواصػؿ،ُسفُالثالثةُمفُالعمػر،ُحيػثُيظيػرُىػذاُالتػأخرُفػيُالوظػائؼُالتاليػة:ُالتفاعػؿُاالجتمػاعيُالتبػادلي،ُال
الخوؼُباإلضػػافةُإلػػىُظيػػورُسػػموكياتُمحػػددةُبشػػكؿُمتكػػررُونمطي.ػػػوقدُيترافػػؽُذلػػؾُمػػعُمشػػكبلتُأخػػرىُكػػ

ُ  واألكػػػػػػػػؿ،ُنوبػػػػػػػػاتُالغضػػػػػػػػب،ُوالعػػػػػػػػدوافُالموجػػػػػػػػوُنحػػػػػػػػوُالػػػػػػػػذات.المرضػػػػػػػػي،ُاضػػػػػػػػطراباتُفػػػػػػػػيُالنػػػػػػػػـو

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F8,download,10.6.2014ُ
ُمفُخبلؿُاستعراضُالتعريفاتُالسابقةُيتبيفُماُيمى:

ُفالبعضُ -1 ُمسمياتُعديدة؛ ُعمييا ُفيطمؽ ُالتوحد؛ ُإلعاقة ُواحد ُمصطمح ُتحديد ُاختبلفاتُفي توجد
ُوالتُو ُالمبكر، ُالطفولة ُتوحد ُالطفوليسمييا ُالتوحدييحد ُأو ُأوُُة، ُالتوحد، ُيسمييا والبعضُاآلخر

ُ ُاالنغبلؽُعمىُالذات، ُأوُاجترارُالذات، ُاألوتوسية،ُُاالنشغاؿاإلجترارية ُالذات، بالذاتُأوُاستثارة
ُواحدة ُأجنبية ُكممة ُإلى ُتشير ُأنيا ُإال ُالتسميات ُتعدد ُالمصطمحاتُُ،( (Autismوبرغـ وأكثر

ُىوُإعاقةُالتوحد.فيُالوقتُالراىفُُاستخداماًُ
 األولىُمفُعمرُالطفؿ.الثبلثُإفُاإلصابةُبالتوحدُتكوفُخبلؿُالسنواتُ -2
ُالتوحد -3 ُالطفؿ ُأف ُالتعريفاتُعمى ُمعظـ ُُياتفاؽ ُنزعاتُانسحابية ُلديو ُمفُُويكوف ُشديدة انطوائية

اعيةُ،ُمماُيؤدىُإلىُفسادُالعبلقاتُاالجتميالواقعُالمحيطُبو،ُوينشغؿُبذاتوُأكثرُمفُالعالـُالخارج
ُيؤد ُقد ُمما ُإلىُقصورُواضحُفيُالمغة، ُيقود ُبدوره ُوىذا ُوبيفُاآلخريف، ُفيُُيبينو إلىُصعوبة

،ُوعدـُالقدرةُعمىُاستخداـُالضمائر،ُواإلصرارُعمىُطقوسُنمطيةُيأوُغيرُالمفظُيالتواصؿُالمفظ
 ُكؿُعشرةُآالؼُطفؿ.مفُبيفُ(ُٗ-ٕمعينة،ُويحدثُىذاُبنسبةُتتراوحُماُبيفُ)

ُفُُُُ ُعصبوعميو ُاضطراب ُالتوحد ُوسموؾُؤثُُّيُُيبيولوجُيإف ُالمغة، ُوتواصؿ ُاالجتماعي، ُالتفاعؿ ُفي ر
ُوي ُوالتدريب، ُلمتعمـ ُوقابميتو ُتأخرالطفؿ، ُمظاىرُمنيا ُعدة ُالمغُوُأخذ ُانعداموُيالنمو ُنوباتُالغضب،ُأو ،

اراتُالعنايةُوالبكاء،ُوالضحؾُبدوفُسبب،ُوعدـُالخوؼُمفُالخطر،ُوالمعبُبطريقةُشاذة،ُوصعوباتُفيُمي
ُ.النظافةُالشخصيةُالطعاـُوالشراب،ُارتداءُالمبلبس،ُاإلخراج،"بالذاتُ

ُ
ُ
ُ
ُ

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F8,download,10.6.2014
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 نسبة انتشار اضطراب التوحد:ُثانيًا:ُ
وفيُجميعُالطبقاتُاالجتماعيةُوالثقافيةُدوفُاستثناء،ُُ،التوحدُفيُجميعُأنحاءُالعالـُبيظيرُاضطرا

ُرقميةولكفُالدراساتُاإلحصائي دقيقةُعفُمدىُانتشارهُقدُتكوفُقميمةُفيُكؿُمفُحقيقيةُُةُالتيُتوفرُنسبًا
ُنادرةُفيُالوطفُالعربيُودوؿُأفريقيا.ىيُُوُ،الوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُوكنداُوأسترالياُودوؿُأوروبا

ُ ُلمتوحد ُيشيرُالتقريرُالصادرُعفُالجمعيةُاألميركية  ,Autism Society of America)ففيُأمريكا
ُواحدا2007ًُ ُأفُطفبًل ُبيفُ)ُ( ُبيفُٓ٘ٔمف ُشيوعو ُويزداد ُاضطرابُالتوحد، ُولدييـ ُيوميًا ُيولدوف ُطفبًل )

society.org-www.autismُ(.ُٔ(ُإلىُ)ٗالذكورُمقارنةُباإلناثُبنسبةُ)
ُ)زريقات، ُٓ٘،ٕٗٓٓوحسب ُإلى ُتصؿ ُالكبلسيكي ُالتوحد ُانتشار ُنسبة ُفإّف ُأمآُُٓٓٔ/ٙ.ٔ( حالة،

ُحالة.ُٓٓٓٔ/ٙ.ٕبالنسبةُالضطراباتُطيؼُالتوحدُفتقّدرُنسبتياُبحواليُ
الجياتُالمتخصصةُ،ُكماُفيُفيُالدراساتُاإلحصائيةُواضحٌُُماُزاؿُىناؾُقصورٌُ،ُفيُالوطفُالعربيُو

ُالمجاؿ، دُةُالمقاييسُالتشخيصيةُالمقننةُوعدوقمُُّ،إضافةُإلىُانحسارُالتشخيصُفيُالمدفُالكبرىُفيُىذا
ُُُُُُُُ(ٖٗ،ُٕٗٓٓ)الشامي،ُُمتشخيص.لالكفاءاتُالمؤىمةُ

وذلؾُفيُحدودُعمـُ-ُالتوحد برااضط انتشار نسب حوؿ موثقةُعممية إحصائية أي ُتجرى مـفأماُمحميًاُ
 واقع يعكس ال الرقـ وىذا ،األىمية والجمعيات زراكبالمُالمسجميف األطفاؿ عدد يوف موجود ىو ماُو ،-الباحثة
ُ.السوريُالمجتمع في التوحد بااضطُر انتشار

 :يينالتوحد األساسية لألطفالثالثًا: الخصائص 
فُأفُاألطفاؿُالتوحدييالباحثةُاضطرابُالتوحدُوجدتُُتتناوؿمفُخبلؿُمراجعةُلؤلدبياتُوالدراساتُالتيُ

ُيُُيُُ ُالمترابطة ُالسموكات ُمف ُمجموعة ُإلىظيروف ُإضافة ُالمبلحظ، ُالسموؾ ُأنماط ُخبلؿ ُمف ُعمييا ُستدؿ
ُلمعمرُوتفاوتُالقدراتُاإلدراكيةُوالتطورُ مجموعةُمفُالخصائصُوالقدراتُتختمؼُمفُحالةُإلىُأخرىُتبعًا

ُيُُُ،المغويُوطبيعةُوكـُالخبراتُوسرعةُالتدخؿُالمبكر ُما رُعنوُبدرجةُشدةُاالضطرابُعندُالطفؿُعبَُوىذا
ُوعُإليياُعندُالتشخيص،ُتتمثؿُيمكفُالرجُيالتوالخصائصُيتميزُالتوحدُبمجموعةُمفُاألعراضُ،ُُوالتوحدي
ُ:يفيماُيم
ُ

http://www.autism-society.org/
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 :يضعف التفاعل االجتماع (1
ُحيثُُييعتبرُضعؼُالتفاعؿُاالجتماع ُالتوحد، ُإعاقة ُعمىُوجود الطفؿُُأفُّمفُأكثرُاألعراضُداللة

الحبُوالعطؼُُييبتعدُعفُإقامةُعبلقاتُاجتماعيةُمعُغيره،ُوالُيرغبُفيُصحبةُاآلخريف،ُأوُتمقُيالتوحد
ُأن ُيصؿُإليوُمفُمنيـ،ُكما وُالُيستجيبُالنفعاالتُالوالديف،ُأوُمبادلتيـُنفسُالمشاعر،ُوالُيستجيبُلما

ُماُأالُيطمبُمفُُالطفؿُمعظـُوقتوُساكناًُُمثيراتُمفُالمحيطيفُبوُفيُبيئتو،ُويظؿُّ ذا حدُاالىتماـُبو،ُوا 
ُيكوفُألشياءُدوفُا ُفإنما ُأفُٕ٘،ُٖٕٓٓزيتوفُ)ُو(؛ُ٘ٔ،ُٕ٘ٓٓمفُخطابُ)ُلناس،ُويضيؼُكؿٌُابتسـ )

ُالتوحد ُُييعانُيالطفؿ ُوحدة ُلآلخريفمف ُاستجابة ُوعدـ ُالمغةُُناتجُ،شديدة، ُفيـ ُعمى ُالقدرة ُعدـ عف
بشكؿُسميـ،ُوقصورُشديدُفيُاالرتباطُوالتواصؿُمعُاآلخريف،ُوعدـُاالندماجُمعُالمحيطيفُبو،ُُياواستخدام

ُالتقربُمنوُأوُمعانقتو.ُمحاوالتيـوُعنيـ،ُومقاومتُوعدـُاستجابتوُليـ،ُوميموُالدائـُلمتوحدُبعيداًُ
فيُأطفاؿُالتوحدُيمكفُتحديدهُدىُأفُالقصورُفيُالسموؾُاالجتماعيُلإلىُ(ُ٘٘،ُٕ٘ٓٓ)ُيوتشيرُالحمب
ُ:يثبلثةُمجاالتُى

  Socially Avoidant :التجنب االجتماعي .ُأ
ُكؿُأشكاؿُالتفاعؿُاالجتماعيُحيثُُُُُ األشخاصُالذيفُىؤالءُاألطفاؿُمفُُيتيربيتجنبُأطفاؿُالتوحد

ُيودوفُالتفاعؿُمعيـ.
ُ  Socially in different :الالمباالة االجتماعية .ُب

أطفاؿُالتوحدُبأنيـُغيرُمباليف،ُوالُيبحثوفُعفُالتفاعؿُاالجتماعيُمعُاآلخريف،ُوالُيشعروفُُصؼُيوُُُُُ
ُبالسعادةُحتىُعندُوجودىـُمعُاألشخاصُاآلخريف.ُ

ُ  Socially awkward:اإلرباك االجتماعي .ُت
مفُاالفتقارُإلىُالتفاعؿُاالجتماعيُُأطفاؿُالتوحدُمفُصعوبةُفيُالحصوؿُعمىُاألصدقاء،ُولعؿُُّييعانُُُُ

ُ.عبلقاتيـُمعُاآلخريفُاستمرارأبرزُأسبابُالفشؿُفيُ
ىدفتُإلىُالكشؼُعفُالفروؽُبيفُاألطفاؿُُيالت (Gillson, 2000) دراسةُجيمسوفقدُأكّدتُماُسبؽُُوُُُُ

ُواألط ُالمتخمفيفُعقمياًُالتوحدييف، ُوالسموؾُاالنسحابُفاؿ ُوالتفاعبلتُاالجتماعية، ُالمواقؼ، مفُخبلؿُُيفي
ُتدريب ُىـُُيبرنامج ُالتوحدييف ُاألطفاؿ ُأف ُحيثُأوضحتُنتائجيا ُبعضُالمياراتُاالجتماعية، عمىُتنمية
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ُُو ُمفُالمواقؼُوالتفاعبلتُاالجتماعية، ُاالجتماعية،ُواألكثرُانسحابًا ُبأقرانيـُاألقؿُفيُتفاعبلتيـ ذلؾُقياسًا
ُ.المتخمفيفُعقمياًُ

ُكاربنتيوُرُُُُ ؼُعمىُاستيدفتُالتعرُُّيالتُ,Carpenturi & Morgan)ُ(1996ومرجافُُيوكذلؾُدراسة
نتُنتائجياُأفُبيُُّوقدُ،فُعقمياًُيتخمفجوُلدىُاألطفاؿُالتوحدييف،ُواألطفاؿُالم،ُوالسموؾُالموُّيالسموؾُاالجتماع

بالعيف،ُوالتواصؿُمعُاآلخريفُبشكؿُُيالتبادؿ،ُوالتواصؿُالبصُرُيفُقصورُفاألطفاؿُالتوحدييفُيعانوفُم
(ُ(Ganzalea, 1997دراسةُجانزلياُُىذهُالنتائجُ.ُوتتفؽُمعحادُوذلؾُبمقارنتيـُمعُاألطفاؿُالمتخمفيفُعقمياًُ

ُفُإذ ُالتوحدييف ُاألطفاؿ ُأف ُإلى ُألُيأشارت ُالعبلجية ُلمبرامج ُماسة ُذُوحاجة ُمف ُاألطفاؿ ُأكثر ُينيـ
مفُباألـُُقؿُتعمقاًُأُأيضاًُُوألنيـضطراباتُالسموكية،ُبعضُاالفيُةُيعانوفُمفُحدُّالذيفُاالحتياجاتُالخاصةُ
موفُالضوضاءُالناتجةُعفُأصواتُمواُصوتُاألـُبؿُأنيـُكانواُيفضُّ،ُحيثُلـُيفضُّأقرانيـُالمتخمفيفُعقمياًُ

ُوذلؾُبشكؿُداؿٍُ ُأوُاالنسحابُمفُالمواقؼُاالجتماعية، ُالمتخمفيفُعقمياًُُمركبة، ُبأقرانيـ الذيفُكانواُُقياسًا
ُموفُصوتُاألـ.يفضُّ
ُالمواقؼُاالجتماعيةٌُُُُُ ُ"االنسحابُمف ُأف ُإلى ُالباحثوف ُُويشير ُمف ُالطفؿُواحٌد ُعف األعراضُالمتداولة

عمىُأفُُ[(ٕ٘ٓٓعمارةُ)ُو(؛ُٕٕٓٓ)ُبخشُو(؛ُٕٕٓٓعبدُاهللُ)]مفُُتُنتائجُدراساتُكؿٍُ،ُكماُأكدُُّيالتوحد
ُيُُاألطف ُفيـ ُاآلخريف، ُتجاه ُوالسمبية ُالتفاعؿُاالجتماعي، ُوعدـ ُميؿُلبلنسحابية، ظيروفُاؿُالتوحدييفُلدييـ

كماُلقاءاتُعائمية،ُُيعدـُالرغبةُفيُمشاركةُاألطفاؿُألعابيـ،ُوعدـُالتفاعؿُبينيـُوبيفُآبائيـُمعُتجنبيـُأ
ُ ُشديدًا ُقصورًا ُلدييـ ُلممثيراتُالبأّف ُوضعؼُفيُاالستجابة ُيرىُعيئية، ُبينما ُفيُالمجاالتُاالجتماعية، اـ

بأفُُ(ٜٜٚٔتوُدراسةُ)عبدُالقادر،ؽُعمىُجميعُالحاالت،ُوىذاُماُأكدبعضُالباحثيفُأفُاالنسحابُالُينطب
ُويحبوفُاأللعابُالت ُيقتربوفُمفُاألشخاصُالمألوفيفُلدييـ، ُتتطمبُاتصاالًُُيبعضُاألطفاؿُالتوحدييفُقد

ويستمتعُبمعانقتو،ُواحتضانوُلو،ُوىناؾُبعضُُ،حجرُشخصُمألوؼُلديوُفُبعضيـُقدُيجمسُفيإ،ُبؿُبدنياًُ
ُلدييـ.ُمألوؼٌُُإذاُغابُعفُحياتيـُشخٌصُُحاداًُُاألطفاؿُقدُيعانوفُقمقاًُ

 :يالقصور المغو  (2
مفُالمبلمحُالشائعةُإلعاقةُالتوحد،ُوتتفاوتُدرجاتُىذاُالقصورُوأشكالوُمفُطفؿُُيعتبرُالقصورُالمغُويُُُُُُ
ُواضحٌُلدييـُنقٌصُاألطفاؿُالتوحدييفُُأفُُّ(ُٕ،ٕٚٓٓكٌؿُمفُريتاُجوردفُوستيوارتُبيوؿُ)ُرذكيخر،ُفآإلىُ
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،ُويتسعُمدىُمشكبلتُالمغةُالمنطوقةُلدىُاألطفاؿُالتوحدييف؛ُي،ُوغيرُالمفظيفيُالمغة،ُواالتصاؿُالمفظ
لجسـ،ُوموضعُالجسـ،ُفيناؾُمشكبلتُترتبطُبفيـُتعبيراتُالوجوُواستخداميا،ُواإليماءاتُالتعبيرية،ُولغةُا

ومشكبلتُأخرىُترتبطُبفيـُالحاالتُالمختمفةُالستخداـُالمغة،ُىذاُباإلضافةُإلىُمشكبلتُترتبطُبالمعنى،ُ
ُوالجوانبُالخاصةُبدالالتُاأللفاظ،ُوالجوانبُالعمميةُلممعنى.

نقصُُيـ،ُوف(ُأفُمشكبلتُالمغةُلدىُحاالتُالتوحدُتتمثؿُفيُالتأخرُفيُالكبلٖٔ،ُٕ٘ٓٓويرىُعمارةُ)ُُُُ
ماُـُالكمماتُبشكؿُمفرطُلمحساسيةُوترديدُاستخداُدوفُأفُتكوفُىناؾُإشاراتُتعويضية،ُوأيضاًُُيالنموُالمغُو

ُطبيع ُبشكؿ ُتدعيميا ُأو ُالمحادثة ُبدء ُفي ُوالفشؿ ُاآلخروف، ُُييقولو ُباأللفاظُبسبب ُالخاصة الصعوبات
ُ ُالمفظُووالتصورات، ُالطبيعُياالتصاؿ ُأُيغير ُ)اإلشارات ُحيث ُمف ُالوجيية(، ُالتعبيرات ُُُُُتشيرُوكذلؾو

تؤثرُعمىُالتواصؿُاألطفاؿُالتوحدييفُخاصةُبالمغةُُ(ُأفُىناؾُمشكبلتُتظيرُلدىٖٖ،ُٕ٘ٓٓ)ُيالحمب
ُلدييـ.

 من ىذه المشكالت:ُ
   Echolalia :المصاداة . أ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُؼُرُّعػػػػػػمػػػػػػفُالمبلمػػػػػحُغيػػػػػػرُالسػػػػػػويةُعنػػػػػدُبػػػػػػدءُالحػػػػػػديثُلػػػػػدىُاألطفػػػػػػاؿُالتوحػػػػػػدييف،ُوتُُالمصػػػػػػاداةُتعتبػػػػػرُُُُُ
ُ(ُالمصاداةُبأنياُترديدُالطفؿُماُقدُيسمعوُتوًاُوفىُنفسُالمحظةُوكأنوُصدىُلماُيقاؿ.ٖٖ،ُٕ٘ٓٓ)ُيالحمب

لماُيقاؿُمفُكمماتُُيإراد(ُبأنياُحالةُكبلميةُتتميزُبالترديدُالبلٖٓ،ُٕٜٜٔ)ُيالدماطُوُويعرفياُالشخص
ُالشديد.ُيعتبرُإحدىُخصائصُالتخمؼُالعقمتُُيـ،ُُوواتُبصورةُتبدوُكأنياُصدىُلأوُمقاطعُأوُأص

ُأفُاألطفاؿُالتوحدييفُيعانوفُمفُبعضُالسموكياتُالنمطيةُمثؿRutter, 1998ُؤكدُدراسةُرترُ)وتُُ )
،ُوصعوبةُفيُالتواصؿُمعُاآلخريف،ُيمعُضعؼُفيُاالنتباه،ُونقصُالتواصؿُالمغُوُيترديدُالكمماتُبشكؿُآل

(ُ ُسميماف ُٕٗٓٓويذكر ُإٓ، ُأف ُالتوحد( ُالكمماتُيلطفؿ ُأُ،والجمؿُيكرر ُمف ُوالتكرار ُالترديد ُبرزوىذا
ُ.اًُخصائصُالتوحدييفُحيثُالُيتعمموفُالمغةُأبد

 لمضمائر: ياالستخدام العكس . ب
ُفيشيرُ ُمشوشة ُالضمائرُبصورة ُاستخداـ ُحيثُيتـ ُالتوحدييف، ُلدىُاألطفاؿ ُالشائعة وىوُمفُالمظاىر

لىُنفسوُبضميرُ"ىو"ُأوُ"ىإلىُاآلخريفُبضميرُ"أُيالطفؿُالتوحد يودُأفُيقوؿُُحيف"ُويستعمؿُ"أنا"ُينا"ُوا 
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بالضميرُ"أنت"،ُفعمىُالضميرُ"أنا"ُ(ُأفُالطفؿُالتوحديُيستبدؿُ٘ٔ،ُٖٕٓٓويؤكدُسميمافُوآخروفُ)ُ."أنت"
ُىؿُتريدُالبسكويت،ُفتكوفُإجابةُالطفؿ،ُأنتُأريدُالبسكويتُيسبيؿُالمثاؿُيقوؿُأحدُالوالديفُلطفموُالتوحد

(ُمفُأفُاألطفاؿُالمصابيفُبالتوحدُيعانوفُمفُٗٙ،ُٜٜٙٔخميؿُ)ُوماُإلىُذلؾ،ُوىذاُماُأكدتوُنتائجُدراسة
ُ.عدـُالقدرةُعمىُاستخداـُالضمائرُكأفُيمقبُاآلخرُبػُ"أنا"ُويمقبُنفسوُبػُ"أنت"

ُ،ةباظ)؛ُ(ٖٖ،ُُٜٜٛٔ،مميكو)؛ُ(ٕ٘،ُُٕٗٓٓ،زيداف)؛ُ(٘ٔ،ُُٜٜٙٔي،)حموان]مفُُنتائجُدراساتُكؿٍُ
األطفاؿُالتوحدييفُلدييـُقصورُتشيرُإلىُأّفُُ[(ٙٔ،ُُٕ٘ٓٓ،سبلمة)؛ُ(ٕٚ،ُُٜٜٙٔ،فراج)؛ُ(٘ٗ،ُٖٕٓٓ
معُتكرارُالمقاطعُأوُالجمؿُوالكمماتُدوفُاعتبارُُ،ي،ُمماُيقمؿُمفُالتواصؿُالمفظيفيُالنموُالمغُوُواضح
ُ.جداًُُنخفضةًُتيـُالمفظيةُتعدُماقدُرُواالستجابةُلمكبلـُبطريقةُغيرُطبيعية،ُُوُ،لممعنى
 المتصف بالتكرار: يلسموك النمطا (3

ُ،مفُالمظاىرُالمميزةُلمتوحدية،ُوتعدُبمثابةُأحدُأوجوُالقصورُالبارزةُتمؾُالسموكياتُالنمطيةُالمكررةُتعدُّ
ُ ُويمكف ُىؤالء ُمع ُيتعامؿ ُُولمف ُبسيولة، ُىذا ُيبلحظ ُأف ُواالىتماماتُاألطفاؿ ُواألنشطة ُالسموكيات تمؾ

ُال ُالنمطية ُاألطفاؿُغالباًُُيتالتكرارية ُىؤالء ُوذاتُمدىُضيؽُيبدييا ُمقيدة، ُبأنيا ُتتسـ ُما ُماُ، ُعادة وأنيـ
مماُقدُُ؛يعانوفُمفُحركاتُمتكررةُلمجسـ،ُأوُحركاتُغيرُطبيعيةُسواءُباألصابعُأوُاليديفُأوُغيرُذلؾ

ُ.(ٕٖ،ُُٜٜٛٔ،)السعدُألنفسيـُييصؿُبيـُاألمرُإلىُاإليذاءُالجسدُإلىُاستثارةُمفُحوليـ،ُوأحياناًُُييؤد
اؽُاالستغُرمثؿُتندرجُضمفُالسموكياتُالنمطية،ُُي(ُإلىُأىـُاألعراضُالتٖ٘،ُٖٕٓٓويشيرُالشخصُ)

ُ ُطويمة ُلمدة ُمحدد ُواحد ُالطقوسُغيرُفيُعمؿ ُبالعاداتُأو ُالجامد ُوالتقيد ُ)التكرار(، ُعادية ُغير بصورة
ُكمو.ُيءبالشُالجزاءُاألشياءُنشغاؿُبأالمتكررة،ُواالميمة،ُوالمزماتُالحركيةُالنمطيةُالعمميةُال

بأنوُالسموؾُالمنمطُأوُالمقموب،ُوىوُسموؾُُي(ُالسموؾُالنمطٖ٘،ُٜٜ٘ٔ)ُيكفافُوعبدُالحميدُُؼعرُّويُُ
إلىُتعديبلتُفيُكيفيةُُيأفُتؤدُيينبغُيالنظرُعفُالتغيرُفيُالسياؽُوالنتائجُالتُيتـُبغّضُُ،جامدُغيرُمرف
ًُاُمتكررًا.أنوُسموؾُيتبعُنمطًاُواحدُيتصرؼُالفرد،ُأ

ريبةُمثؿُحركاتُاليديفُأوُيقوـُببعضُالحركاتُالغُيأفُالطفؿُالتوحدإلىُ(ُٛٔ،ُٕٕٓٓويشيرُموسىُ)
ُ ُالقفز ُإلى ُأطراؼُاألصابعُيوالمشُ،أسفؿُوأأعمى ُاإلحسُ،عمى ُدوف ُوتحدثُىذهُوالدوراف اسُبالدوخة،

ُانتباىو.ُيشدُُّيءإلىُشُيينظرُالطفؿُالتوحدُحيفالحركاتُ
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ُ ُٕ٘ٓٓ)ويضيؼُعمارة ُأفٕٖ، ُالتوحدُ( ُُيالطفؿ ُيقوـ ُما ُكثيرًا ُمعينة ُحركات ُ،فتراتُطويمةلبأداء
رجموُأوُجسموُأوُرأسوُأوُالطرؽُبإحدىُيديوُعمىُرسغُاليدُاألخرى،ُُكيزُُّ،ويستمرُفيُأدائياُبتكرارُمتصؿ

أوُُ،يففيُاتجاهُمعُمحممقاًُُساعاتٍُضىُقوقدُيُُُ،أوُصوتُأوُىميمةُبشكؿُمتكررُةأوُتكرارُإصدارُنغم
أوُصوتُقريبُأوُبعيدُأوُنحوُبندوؿُساعةُالحائطُأوُالساعةُالدقاقة،ُوالُتكوفُىذهُُ،نحوُمصدرُصوت

فيُواقعُاألمرُاستثارةُذاتيةُتبدأُأوُتنتيىُبشكؿُُيبؿُىُ؛األفعاؿُأوُاألنماطُالسموكيةُاستجابةُلمثيرُمعيف
ُتمقائياًُ ُُ،مفاجئ ُيعود ُثـ ُالتوحدي ُالمفرطةالطفؿ ُوحدتو ُإلى ُالخيال، ُوعالمو ُنفسو ُعمى ُالتاـ ُانغبلقو ُيأو
ُالخاصُبو.

ُوولؼُتتفؽُو ُ (Wolf, 2005) دراسة ُفتقوؿ ُالرأي، ُىذا ُالتوحدمع ُالطفؿ ُسموكيةُُيأف يمارسُأنواعا
أشارتُإلىُأفُُفقدُ (Biklen, 2002)نتائجُدراسةُبيكميفُأما،ُيوفجائُيبشكؿُتمقائُينمطيةُتظيرُوتختف

ُيتضمف:ُيالسموؾُالنمط
ُتُتمقائيةُميكانيكيةُغيرُمتعمدة.حركا -1
 إيذاءُالنفسُبشكؿُمستمر. -2
 ىوسُالرتابةُوعدـُاحتماؿُالتغيير. -3
 .يصدىُكبلم -4
ُ.يدائُرُيرفةُالعينيفُونغزُمتكرر،ُرفرفةُاليديفُوتحريؾُاألشياءُبشكؿُكرُو -5

ُالمتكررُإلى:ُيىذاُالسموؾُالنمطُ(,1996ُTrenpeypeierقدُأرجعتُدراسةُترينبييرُ)ُو
ُ.ُيوىُالتوترُلدىُالطفؿُالتوحدارتفاعُمست -1
 ىتماـ.االمثؿُىذهُالسموكياتُلجذبُإتباعُالطفؿُ -2
 .ييومالُوأوُروتينُواالعتراضُعمىُتغييرُبرنامج -3
 الموقؼ.ُوالسموؾُبيفُمةُئمبلالعدـُالقدرةُعمىُ -4
 حجميا.ُوعددُالخبلياُالعصبيةُفيُالدماغُخمؿُفيُ -5
 تأثيرُتسربُموادُسامةُإلىُالدماغ. -6

ُ
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 :يى المعب التخيمعدم القدرة عم (4
ُ ُالحميد ُٜٜ٘ٔ)ُيكفافُويرىُعبد ُإلىُٕٚٗ، ُيفتقر ُ)تناوليًا( ُيدويًا ُيكوف ُالتوحدييف ُلعبُاألطفاؿ ُأف )

ُيميُّ ُالذى ُاإللياـ ُالعادييفعنصر ُاألطفاؿ ُلعب ُالوظيفةُُ،ز ُتنمية ُفي ُاألطفاؿ ُىؤالء ُإخفاؽ ُيوضح مما
فيُالعاـُُيالحركُييرُمفُخبلؿُالسموؾُالحسأوضحياُجافُبياجيوُعمىُأنياُتظُيتمؾُالوظيفةُالتُ،الرمزية

ُالثانيُمفُالحياة.
ُالمعبُلُيوالمعبُاإلليام ُنشاط ُحيثُيصبح ُالمبكرة ُالطفولة ُفي ُالمعبُيسود ُنمطُمف لطفؿُدىُاىو

ُ ُالحرُّمرتبطًا ُُبالتعبير ُفييا ُبما ُيُُعفُانفعاالتو ُمكبوتة ُعمىُالمعبُمفُمشاعرُسمبيةُوعدوانية دوفُسقطيا
ُخوؼُمفُعقاب.

ُالمألوؼُغالباًُُيوُفيُالسنواتُاألولىُمفُالحياة،ُيكوفُالمعبُاالستطبلع(ُأنُّٖٕٚ،ُٜٜٛٔيذكرُمميكوُ)ُو
ُبأسموبُيختمؼُعفُاالستخداـُالمقصود،ُفمثبلًُُالمعبُوالموضوعاتُغالباًُُيويتناوؿُالتوحدُ،فيُحدهُاألدنى

ُيم أوُدوفُأفُيحاوؿُُ،أوُيساراًُُيناًُقدُيمؼُالطفؿُعجمةُلعبةُعربةُلفترةُطويمةُمفُالزمفُدوفُأفُيحركيا
فيُسفُماُُ،أفُاألطفاؿُالتوحدييفُيظيرُعمييـإلىُ(ُٕ٘،ُٖٕٓٓوتشيرُباظةُ)ُتسييرُالعربةُعمىُاألرض.

ُعمىُالمعبُالخيالُ،قبؿُالمدرسة مثؿُالمعبُباألدواتُوغيابُلعبُأدوارُالكبارُُ،ينقصُواضحُفيُالقدرة
ُالمعبُالتخيمُي،والمعبُالجماع ُعاـبصُوُيويكوف ُبوجو ُاألنشطة ُفي ُمتكررة ُآلية ُُوُ،رة ُالتوحدي الُالطفؿ

ذاُاشترؾُفيُالمعبُالجماعُوُي،ؿُالمعبُالفردويفضُُّي،يشترؾُفيُالمعبُالجماع يتعامؿُمعُاألطفاؿُفإنوُُيا 
ُدوفُمشاعرُمتبادلة.اآلخريفُ

ُ،يفُبالتوحداألطفاؿُالمصابُأفُُّيفُ)ُ(Romanczyk, 1999نتائجُدراسةُرمانزيؾُُوتتفؽُمعُىذاُالرأي
يشمؿُالمعبُبالدمىُولعبُُ،ييظيرُلدييـُنقصُواضحُفيُالقدرةُعمىُالمعبُالتخيمُ،فيُسفُماُقبؿُالمدرسة
ُالقدرةُعمىُبسيطًُاُييكوفُالمعبُتكراُرُوُي،الدورُوالمعبُالمسرح ُلدىُاألطفاؿُالتوحدييفُالذيفُتتوفرُلدييـ ًا

ُ.يكماُيكوفُالمعبُغيرُتفاعمُ،عفُشركاءُلمعبُفاألطفاؿُالمصابوفُبالتوحدُنادرًاُماُيبحثوفُ؛المعب
فيذهُالفئةُمفُُ،(ُأفُلعبُاألطفاؿُالتوحدييفُيكوفُفيُنطاؽُمحدودُتماماًُٖ٘،ُٕٗٓٓويذكرُسميمافُ)

ُي،ُاألمرُالذُهُرأوُتطوُُّيأوُالمعبُالتخيمُيالمعبُالتظاىُرُيماألطفاؿُتميؿُإلىُتكرارُنفسُالنشاطُوالُتنُّ
ُالتوحد ُاألطفاؿ ُسموؾ ُالمعبُيجعؿ ُممارسة ُخبلؿ ُفُمفتقراًُييف ُوالتخيؿ، ُوالتجديد ُاإلبداع ُيبدأُُيإلى حيف
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ُ ُالعاديوف ُاألطفاؿ ُسف ُمف ُابتداء ُالمعب ُفي ُخياليـ ُورؽُُحيثُ،شيراًُُٛٔاستخداـ ُبكوب ُالطفؿ يمعب
ُقبعة ُوترىيستخدموُعمىُأنو ُٜٜٗٔمايمزُ)ُ، ُالتوحدٖ٘، ُأفُالطفؿ ُتخيميةُي( وىوُالُُ،الُيمعبُبطريقة

ُدراسةيستعم ُنتائج ُتؤكد ُوأيضًا ُعادية، ُبطريقة ُاألشياء ُلتمثيؿ ُالمعب ُ)ُؿ ُٕٗٓٓزيداف ُالطفؿُ٘ٔ، ُأف )
ُ.يظاىُرتالُيبادرُإلىُالمعبُالىوُُوُ،يأوُالتمقائُييفتقرُإلىُالمعبُالتخيمُيالتوحد
 الشديد: يالبرود العاطف (5

ُالخصائصُالت ُُتُُيمف ُالتوحد ُيستجيبوفُأنيـبلحظُعمىُأطفاؿ ُالحُال ُإظيارُُ،بُوالعناؽلمحاولة أو
ُويذىبُالوالدافُإلىُأفُطفممشاعرُا ُالُيعرؼُأحدلعطؼ، ُأوُفيُصحبةًُُا،يما ُبأفُيكوفُوحيدًا والُييتـ
،ُُٕٕٓٓ،)سميمافُفضبًلُعفُالقصورُواإلخفاؽُفيُتطويرُعبلقاتُانفعاليةُوعاطفيةُمعُاآلخريفُ،اآلخريف

ٖ٘).ُ
ُ،فيُاالستجابةُلآلخريفُواضحٌُُنقٌصُالتوحدييفُلدييـُأفُاألطفاؿُأيضًاُ(ُ٘ٗ،ُٜٜٓٔيذكرُعبدُالرحيـُ)ُو

والبلمباالةُُ،االنتباهُإلىُاآلخريفُوعدـُالتقاءُعينوُبعيونيـفيُونقصُُ،فشؿُفيُاالستجابةُلمحاوالتُالتدليؿُو
ُأوُالنفورُمفُالعاطفةُوالمودة.

معُأيةُُالتوحدييفُأطفاليـمفُاآلباءُيشكوفُمفُعدـُاكتراثُُأفُكثيراًُإلىُ(ُٙ٘،ُٕٕٓٓاجُ)ويشيرُفرُّ
وربماُالُُ؛ـأوُمداعبتيُـمييوُتقبُـأوُمحاوالتُتدليميُأوُتجاوبيـُمعيا،ُمحاوالتُإلبداءُالعطؼُأوُالحب

ُتمضُاىتماماًُُوفظيُريُُ ُوقد ُغيابيـ، ُأو ُُيبحضورىـ ُالتوحديساعاتُطويمة ُوحدتوُوالطفؿ ُييتـُُ،في ال
تنقصوُفيُكبلموُُوُ،عاطفةُنحوُاآلخريفُيفُيبدبالخروجُمفُعزلتوُأوُتواجدُاآلخريفُمعو.ُومفُالنادرُأ

ُالنغمةُاالنفعاليةُوالقدرةُالتعبيرية.
ُالمعطُويقرر ُأفُكؿُاألطفاؿُالتوحدييفُيفشموفُفيُإظيارُعبلقاتُعاديةُمعُٗٙ٘،ُٕٔٓٓ)ُيعبد )

ُنتائجُدراسةُبدرُ)ُفشبلًُظيروفُويُُُ،والدييـُومعُالناسُاآلخريف ُأكدتو ُما ،ُٜٜٚٔفيُنموُالتعاطؼ،ُوىذا
ذاُضحؾُُ،قدُالُيبتسـُوالُيضحؾُي(ُمفُأفُالطفؿُالتوحدٕ٘ والبعضُالُُ،لديوُفرحٍُعفُرُالُيعبُّفضحكوُوا 

ُيُُُ،حتىُأموُيعانؽ ُأوالبعضُال ُاالستقرارُُيظير ُعدـ ُمع ُالفرح، ُأو ُالحزف ُأو ُكالدىشة ُانفعالية مظاىر
ُالنفعاليةُدوفُفيـُأوُتفاعؿ.دُاآلخريفُفيُبعضُالتغيراتُاوقدُيقمُُّ،فيُالبيتُأوُالمدرسةُياالنفعال
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ُ)ُو ُالقادر ُقامتُعبد ُٕٕٓٓقد ُبرنامجُعبلج٘٘، ُاستخداـ ُفعالية ُبدراسة فيُتنميةُُيسموكُيمعرفُي(
ُوعواطفو،ُالطفؿُاستيدفتُاستثارةُانفعاالتاالنفعاالتُوالعواطؼُلدىُاألطفاؿُالمصابيفُبالتوحديةُوآبائيـ،ُ

خروجُمفُعزلتوُواختراؽُالحاجزُالموجودُبينوُوبيفُالمحيطيفُوكذلؾُالوالديفُفيُمحاولةُلمساعدةُالطفؿُلم
أفضؿُبيفُُوتفاعبلًُُ،نتُنتائجياُحدوثُانخفاضُممحوظُفيُالعزلةُالعاطفيةُواالنفعاالتُالسمبيةوقدُبيُُّبو.

ُيما.الوالديفُوطفم
 التوحد قبل سن الثالثة:أعراض  ظيور (6

وقبؿُُ،خبلؿُالعاميفُاألوليفُمفُحياةُالطفؿُحدثُمبكراًُيالتوحدُُاضطرابـُالباحثيفُعمىُأفُيتفؽُمعظ
طفؿ،ُُ(ٓٓٓٓٔ)(ُأطفاؿُمفُبيفُكؿُ٘ويصيبُعمىُاألقؿُ)ُ،ويستمرُمدىُالحياةُ،عمىُاألكثرُثبلثيفُشيراًُ

ُ(.ٙٗ،ُُُٕٕٓٓ،)عبدُاهللُ(ُأضعاؼُاإلناثٗ–ٖوتبمغُنسبةُإصابةُالذكورُبوُ)
ُ،سنواتُاألولىُمفُالعمرالثبلثُخبلؿُعادًةُيبدأُاضطرابُالتوحدُُ(ُأفُّ٘ٙ،ُٕٔٓٓ)ُيويذكرُالقريطُُُ
ةُالطبع،ُوضعؼُالتغذية،ُفيُالظيورُعمىُشكؿُصعوباتُغيرُمألوفةُفيُالسموؾُمثؿُحدُُّاألعراضُوتبدأ

،ُُو عدـُنموُالمغةُبشكؿُطبيعيُُوُ،،ُأوُبعدهمفُالعاـُاألوؿىذهُاألعراضُيمكفُأفُتظيرُومشكبلتُفيُالنـو
ُيفظيرُاألطفاؿُبدايةُطبيعيةُلمغةُبيفُالشيُرحيثُيُُُأفُيبلحظوُاآلباء،مفُأولىُاألعراض،ُوىوُأمرُيمكفُ

ُ ُعشر، ُوالرابع ُأفُّالثانيُعشر ُُإال ُتظيرُالُترتقيُإلىُالمغة ُكما ُمفُذلؾ، ُأعراضُأبعد ،ُاألخرىالتوحد
ُاالضطرابُاالجتماعيُوظيورُسموكياتُنمطيةُتكرارية.ُُوتشمؿ

زُإعاقةُعمىُأفُماُيميُُّ،[(ٕٔٔ،ُٜٚٛٔاألشوؿُ)ُو(،ُٕٙٛ،ُٖٜٛٔعبدُالرحيـُ)]ُمفُويتفؽُمعُذلؾُكؿٌُ
فُلياُخصائصُوسماتُمعينةُتميزىاُأُوُ،اىاُىوُأنياُتبدأُفيُالطفولةُالمبكرةُبصورةُواضحةالتوحديةُعماُسوُّ

ُعفُاإلعاقاتُاألخرى.ُ
ةُاألصغرُسنًاُ)فيُمرحمةُالطفولُيأفُالطفؿُالتوحدإلىُ(ُٓٔ،ُٜٜٛٔوكذلؾُتشيرُنتائجُدراسةُحمودةُ)

ُواألعراضُأكثرُوضوحًا.ُإعاقةًُُوأكثرَُُإصابةًُُالمبكرة(ُيكوفُأشدُ 
 نوبات الغضب أو إيذاء الذات: (7

فيُُأحياناًُيثورُإالُأنوُ،ُوكياتُنمطيةطويمةُفيُسمُفترةًُُمستغرقاًُُيظؿُُّيالطفؿُالتوحدُالرغـُمفُأفُّعمىُ
ُجوُإلىُذاتو.موُُّيسموؾُعدوان
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ُأوُيظؿُُّيلىُأفُالطفؿُالتوحدإُ (Ellis,1990) وقدُأشارتُدراسةُأليس ُيقوـُبربطُيدهُثـُيقوـُبفكيا
ُنفسو ُبإيذاء ُيقـو ُأو ُبيده ُفيُُ،يضربُوجيو ُالعالؽ ُالجمد ُأو ُالقشور ُبإزالة ُيحدثُفيُحاالتُقيامو كما

يذاُيجوُالطفؿُالتوحدجروحو،ُوقدُيوُّ ُُإلىُالغير،ُفقدُيضربُطفبلًُُءهعدوانوُوا  آخرُدوفُسبب،ُوربماُيقـو
ُيبقىُوحيدًا.ُكيفُمفُالغرفةُبطردُاآلخري

ُ[ (ٓٗ،ُٜٜٛٔالخطيبُوآخروفُ)ُوُ(،ٛ٘،ُٜٜٓٔ،عبدُالرحيـُوُ(ُ(،Jordan, 1995, 38)[ؽُكماُاتف
أوُُ،أوُنحوُواحدُأوُأكثرُمفُأفرادُأسرتوُ،جوُنحوُالنفسموُُّيعمىُأفُسموؾُإيذاءُالذاتُىوُسموؾُعدوان

والخدشُوالرفس،ُُكالعّضُُ؛ميزُىذاُالسموؾُبالبدائيةويتُ،أوُالمتخصصيفُفيُرعايتوُوتأىيموُ،أصدقاءُاألسرة
لفتراتُطويمةُمعُُأوُعدـُالنوـُليبلًُُ،لوالديوُبالصراخُوعمؿُضجةُمستمرةُمستمراًُُؿُعدوانيتوُإزعاجاًُوقدُتشكُّ

أوُفيُشكؿُتدميرُأدواتُأوُأثاثُأوُتمزيؽُالكتبُأوُالصحؼُأوُالمبلبسُأوُبعثرةُُ،ةإصدارُأصواتُمزعج
ُعمىُاأل ُأدواتُمفُالنافذةُ،رضأشياء ُإلقاء ُعمىُاألرضُ،أو إلىُغيرُذلؾُمفُأنماطُُ،أوُسكبُالطعاـ

ماُيتجوُالعدوافُنحوُالذاتُحيثُيقوـُالطفؿُُاًُتزعجُاألبويفُالمذيفُيقفافُأمامياُحائريف،ُوكثيُرُيالسموؾُالت
ابةُالرأسُبجروحُأوُيضربُرأسوُفيُالحائطُأوُبعضُاألثاثُماُيؤدىُإلىُإصُ،نفسوُينفسوُحتىُيدمُبعّضُ

ُ.ييماأوُكمتيديوُوجيوُبإحدىُُأوُلطـنفسو،ُوقدُيتكررُضربوُُ،أوُكدماتُأوُأوراـ

فيُـُحزنيُفظيرُوأفُاألطفاؿُالتوحدييفُيُُُ[(ٗٚ،ُٜٜٗٔوينجُ)ُو(،ُٕٔٔ،ُٜٜٙٔ)ُ[مفُفراجُُويذكرُكؿٌُ

ُُ،إلىُاألماـُوالوراءُكاليزُُّةأوُحركاتُمعينُ،نوباتُغضبُشديد أوُالركضُفيُُ،بوطاًُىُوأوُالقفزُصعودًا
ُالُيستطيعُأحدُمعرفةُسببُحزفُالطفؿُأوُاستيائوُ،أرجاءُالغرفةُعمىُأطراؼُأصابعو ُما وقدُالُُ،وكثيرًا

أطفاؿُالتوحدُقدُتظيرُعمىُُ(ُأفُّٗٔ،ُٕٓٓٓويضيؼُالفوزافُ)ُكؿُمحاوالتُإراحةُالطفؿُمماُيعانيو.ُيتجد
وكذلؾُُ،رُأشياءُبيدهويدوُُّ،عةُأوُكتابُبأصابعوبعضيـُسموكياتُغريبةُتمفتُالنظر،ُمثؿُالقرعُعمىُقط

ُاآلخريف.أحدُأظافرهُأوُأظافرُُبعضيـُقدُيقوـُبعّضُ
مفُاضطراباتُونوباتُغضبُفيُُييعانُي(ُماُسبؽُمفُأفُالطفؿُالتوحدٜ٘،ُٕٜٜٔدُعكاشةُ)ويؤكُّ

يذاءُالنفس. ُالمزاجُوالعدوافُوا 
ألطفاؿُالتوحدييفُيعانوفُمفُالضحؾُوالصراخُاُ(ُعمىُأفُّ٘ٗٔ،ُٕٓٓٓ)ُيدُنتائجُدراسةُالحمبكماُتؤكُّ

يذاءُذاتيُوانيالسموؾُالعدمفُُوُ،والبكاءُدوفُسبب ُ.ـتجاهُاآلخريفُوا 
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 انخفاض مستوى الوظائف العقمية: (8
(ُ٘٘مفُأطفاؿُالتوحدُلدييـُمعامؿُذكاءُيقؿُعفُ)ُ(%ٓٗ)ُيحوالُ(ُإلىُأفُّٖ٘ٔ،ُٕٗٓٓ)ُييشيرُترك

ُذكُ(%ٖٓ)ُيوحوالُ،درجة ُبيفُ)يتراوحُمعامؿ ُما ُمعُويُُُ،(%ٓٚ-٘٘ائيـ ُيتزايد بلحظُأفُحدوثُالتوحد
بلتُمعدالتُالذكاءُألطفاؿُ،ُودراسةُسجُّيمفُالتوحدييفُلدييـُذكاءُغيرُلفظُ(%ٕٓ)ُيفحوالُ،نقصُالذكاء

ُالمغُو ُالتسمسؿ ُمع ُمشكبلتيـ ُيعكس ُالمجردُي،التوحد ُالتفكير ُُ،وميارات ُالقصور ُأىمية ُإلى ُفيمشيرة
ُبالمغة.ُالوظائؼُالمرتبطةُ

ووجدُأفُبعضُأطفاؿُالتوحدُلدييـُقدراتُمعرفيةُمبكرةُأوُبصريةُحركيةُفائقةُإلىُدرجةُغيرُعادية،ُ
ُلمحسُالموسيق ُالعادية ُغير ُالفائقةُيفالذاكرة ُالحسابية ُالقدرة ُفيُُ،أو ُالفائقة ُالمغوية ُالطبلقة ُتكوف وأحيانًا

ُالقراءةُعمىُالرغـُمفُأنيـُالُيفيموفُماُيقرأوف.
فيُُأداءُاألطفاؿُالتوحدييفُفيُبعضُاالختباراتُالعقميةُعمىُأفُُّ)ُ (Shash, 1993شاشُدراسةُوتؤكد

ُفيُبعضُاألحياف.ُاًُيكوفُمرتفعقدُبؿُُياًُمقياسُوكسمرُلمذكاءُيكوفُعاد
(ُ ُٕٓٓٓويضيؼُسميماف ُالعقمٕ٘ٔ، ُالنمو ُاضطراباتُفي ُمف ُيعانوف ُالتوحد ُأطفاؿ ُأف ظيرُوتُُُي،(
ويبدوُعمىُبعضُاألطفاؿُأحيانًاُمياراتُُ،محوظًاُمعُظيورُتفوؽُفيُمجاالتُمعينةبعضُالحاالتُتفوقًاُم

األدواتُُ،ُكماُقدُيجيدوفُعممياتُحؿُّميكانيكيةُعالية،ُحيثُيتوصموفُتمقائيًاُإلىُمعرفةُطرؽُتشغيؿُاإلنارة
ُ ُفائقيفُياوتركيبواألجيزة ُوميارة ُيُُُ،بسرعة ُتفوقاًُُيبدوقد ُموسيقيةُبعضُاألطفاؿ ُالعزؼُوفُوميارة ُيفي

وجودُبعضُمفُرغـُعمىُالفُ)ُ(Wzorek, 1994استخداـُاألدواتُالموسيقية،ُوىذاُماُأكدتوُدراسةُوزوريؾُ
ُالتوحدييف ُلدىُاألطفاؿ ُالمياراتُاالستثنائية ُفيُبعضُاألحيافُوفوؽُالعادُ،مف فيُُيحيثُتكوفُعادية

ولكفُالُُ،رُفيُإدراؾُالتعبيراتُالخاصةُبالوجوولدييـُقصُوُ،إدراكيةُعامةُاًُلدييـُعيوبُأحيافُأخرى،ُإالُأفُّ
(ُإلىُأفُبعضُاألطفاؿُالتوحدييفُيعانوفُ٘ٗٔ،ُٕٗٓٓويشيرُسميمافُ)ُ.ًاُيإدراكُاًُلدييـُجمودُأفُّيمكفُالقوؿُ

ُمفُضعؼُفيُاإلدراؾ،ُواالنتباه،ُوالوظائؼُالعصبية.
شديدُفيُُييفُلدييـُقصورٌُعمىُأفُاألطفاؿُالتوحدُ)ُ(Burack, 1994ُبوراؾُنتائجُدراسةُوأكدتُذلؾ

ُمحددُضمفُأشياءُمتعددة.ُُيء،ُفيـُالُيستطيعوفُتركيزُانتباىيـُعمىُشياالنتباهُوخاصةُاالنتباهُاالنتقائ
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ُأ سرائيؿكما ُنمسفُوا  ُدراسة ُذلؾُأيضا ُإلىُُ)ُ (Nelson, & Israel, 1991كد حيثُىدفتُدراستيما
ُالتوحدالتعرُّ ُالطفؿ ُلدى ُالسموؾ ُاضطرابات ُعمى ُوضعفوُمثؿُيؼ ُمعُُ،نقصُاالنتباه ونقصُالتواصؿ

ُالتوحدييف ُاألطفاؿ ُمف ُمجموعة ُخبلؿ ُمف ُالتوحدُ؛اآلخريف ُالطفؿ ُأف مفُُييعانُيحيثُأظيرتُالنتائج
ُضعؼُشديدُفيُاالنتباهُونقصُالتواصؿ.

(ُأفُاألطفاؿُالتوحدييفُلدييـُقصورُفيُمدىُاالنتباهُٚٙ٘،ُٕٔٓٓ)ُيعبدُالمعطُدُنتائجُدراسةوتؤكُّ
ُاـُالقدرةُالكاممةُلمتركيزُعمىُميمةُما.وانعد

 قصور في أداء بعض الميارات االستقاللية والحياتية: (9
لديوُقصورُوعجزُفيُالعديدُمفُُيالطفؿُالتوحدُ(ُعمىُأفُّٕ٘ٓٓعمارةُ)ُو(؛ُٜٜٙٔاجُ)يتفؽُكؿُمفُفرُّ

ُالت ُالسموكية ُُياألنماط ُالعادييستطيع ُُواألطفاؿ ُمف ُنأداءىا ُفي ُىـ ُفمف ُومستواه ُسنو االجتماعيُس
أداءُأعماؿُيقوـُبياُُي(ُسنواتُمفُعمرهُقدُالُيستطيعُالطفؿُالتوحدٓٔ(ُأوُ)٘سفُ)ُي،ُففيواالقتصاد

ُالزمن ُنفسواسنتُيطفؿُعمره ُأوُإطعاـ ُأوُحمايتيا ُيعجزُعفُرعايةُنفسو ُكما بؿُيحتاجُلمفُُ؛فُأوُأقؿ،
عبةُيمعبُبياُبؿُيسارعُبوضعياُفيُفموُوقدُالُييتـُعندُإعطائوُلُ،يطعموُأوُيقوـُبخمعُالمبلبسُوارتدائيا

أوُُيتعرضُلياُياألخطارُالتُـنفسُالوقتُيعجزُعفُتفيُُّوىوُفيُ،أوُالطرؽُالمستمرُعميياُبيدهُأوُأصابعو
ُومشكبلتُاألكؿُواألرؽ.ُُي،ُوتشيعُلدىُأطفاؿُالتوحدُأعراضُالتبوؿُالميمتقديرىا

ُالعزيزُ) ُعبد ُٜٜٜٔويؤكد ُأفُّ٘ٛ، ُالتوحدُ( ُبطريقةُغيرُيالممكفُأفُمفُُيالطفؿ شربُسوائؿُكثيرة
،ُكماُيوجدُُكماُأفُ ُ،منتظمة عدـُاستقرارُفيُوزفُالجسـُزيادًةُلديوُلديوُعدـُانتظاـُفيُاألكؿُوالمبسُوالنـو

الرأسُُأوُنقصانًاُويقتصرُطعاموُعمىُأنواعُمعينة،ُكماُنجدهُمستيقظًاُبشكؿُمتكررُليبًلُويصاحبُذلؾُىزُّ
رجاعياُبشكؿُمتكُر لديوُمشكبلتُُيالطفؿُالتوحدُ(ُأفُّٜ٘،ُٕٔٓٓ)ُيعبدُالمعطُوأثبتتُنتائجُدراسةُر.وا 

ُاضطراباتُاإلخراجُشائعةُبيفُاألطفاؿُالتوحدييف.ُفيُالطعاـُوالتغذيةُوالشراب،ُكماُأفُّ
 ضعف االستجابة لممثيرات الخارجية: (11

كماُلوُأفُيبدوفُالتوحدُأطفاؿُُ(ُعمىُأفُّٓٙٔ،ُٜٜٜٔعبدُالعزيزُ)ُو(؛ُٙ٘،ُٜٜٙٔاجُ)يؤكدُكؿُمفُفرُّ
منوُوضحؾُأوُسعؿُُبالقربشخصُُ،ُفإذاُمرُّيإلىُجيازىـُالعصبُيمثيرُخارجُيحواسيـُعاجزةُعفُنقؿُأ

ماُُوغالباًُُ،نوُقدُأصابوُالصمـُأوُكؼُالبصرأأوُُ،لـُيرُأوُيسمعُكأّنووُيبدوُفإنُُّ؛أماموُأوُنادىُعميو
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،ُيبكؿُأشكاؿُالمثيرُالبصُرُيفيُاالستجابةُلممثيرُالحسُاًُظيرُاألطفاؿُالمصابوفُبالتوحدُزيادةُأوُنقصيُُ
مكفُأفُيتجاىمواُبعضُاإلحساساتُمثؿُاأللـ،ُوالحرارة،ُوالبرودةُبينماُييـُأنُ،ُواأللـ،ُونجدي،ُوالممسيوالسمع

أفُيممسيـُفُويتجنبُوُ،ظيروفُحساسيةُمفرطةُإلحساساتُمعينةُمثؿُقفؿُاألذنيفُتجنبًاُلسماعُصوتُمعيفيُُ
ُلضوءُوالروائح.معُاحساساتُمثؿُالتفاعؿُالمبالغُفيوُانبيارًاُببعضُاالُفظيرُوُيُُياناًُوأحُ،أحد

ُأفُّٜٜٗٔوأكدتُوينجُ) ُباأللـُ( ُاإلحساسُالظاىر ُيعانوفُمفُعدـ ُالتوحدييف ُتقديرىـُُ،األطفاؿ وعدـ
ُإيذاءُيصيبيـ.ُمحقيـُأوُيرُعمىُالرغـُمفُضُرُ،يتعرضوفُلياُالمرةُتموُاألخرىُيلمخاطرُالتا

ُأفُّ ُيستجيبُ،يعانوفُمفُشذوذُفيُاإلدراؾالتوحدييفُاألطفاؿُُكما ُما وقدُيبدوفُُ،بطرؽُغريبةُوففكثيرًا
يسمعياُاآلخروفُبصعوبةُُيلكنيـُيستجيبوفُلؤلصواتُالمنخفضةُالتُ،عاجزيفُعفُسماعُاألصواتُالعالية

ُأوُيغمقوفُآذانيـُتحسبًاُلسماعُأصواتُمرعبة.
يستجيبُلمنبياتُبعينياُوالُفيوُُ،لديوُمشكمةُفيُاإلدراؾُيلطفؿُالتوحداُ(ُأفُّٜٕ٘،ُٜٜٔٔخميؿُ)ُيرىُو

ُوالتوازفُواإلحساسُُيوالسمعُيولديوُصعوباتُفيُاإلدراؾُالبصُرُ،يستجيبُلمنبياتُأخرى والممسُوالشـ
والتواصؿُمعُاآلخريفُُلديوُصعوباتُفيُالتفاعؿالتوحديُالطفؿُكماُأّفُراؾُالصوت،ُباأللـُوقصورُفيُإد

ُواالرتفاعُبمستوىُالقدرةُاإلدراكية.ُ،فُالعمؿُعمىُزيادةُمخزوفُالذاكرةععيقوُمماُي
ُ)ويؤكُّ ُكامؿ ُٖٕٓٓد ُأفُّٕٙ، ُإدراكيـُُ( ُانتظاـ ُأو ُاتساؽ ُصعوباتُفيُعدـ ُلدييـ ُالتوحدييف األطفاؿ

ُأخرىُ،لبعضُاألحاسيس ُمعمومة ُمعالجة ُمحاولة ُأثناء ُتفكيرىـ ُفي ُواحدة ُبمعمومة ُاالحتفاظ ُ،وصعوبة
وقتُاليتميزوفُباستخداـُقناةُواحدةُفقطُمفُقنواتُاإلحساسُفيُُكماُأنيـُ،فكيرُبالصورُوليسُبالكمماتوالت

ُكالسمعُفقطُأوُاإلبصارُ....ُإلخ.ُنفسو
بعضُاألطفاؿُالتوحدييفُيستمروفُفيُمواصمةُاكتشاؼُاألشياءُُأفُّإلىُُ(Creak, 2003)ُويشيرُكريؾ

والبعضُاآلخرُقدُُ،أوُتقريبياُإلىُالعيفُ،ألشياءُإلىُاألنؼأوُتقريبُبعضُاُ،عفُطريؽُوضعياُفيُالفـ
مثؿُُةوبعضُاألطفاؿُيمتمؾُخبراتُإدراكيةُغيرُسوي،ُتُبصرهُعمىُاألضواءُأوُاألشياءُالمتحركةُأمامويثبُّ

تفاءُاإلحساسُباأللـُوغيابُاإلحساسُبدرجاتُنواُ،ورفضُالنظرُإلىُاألشياءُأوُالناسُ،تجاىؿُاألصوات
ُُالحرارة.
ُفيماُيمى:ُوأعراضُوالتوحدُخصائصُؼُالباحثةُأىـُخبلؿُماُسبؽُتصنُُّمف
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 وتتمثل في:  ،كل األطفال التوحديين لدىالتي توجد مجموعة األعراض األساسية  -1
ُ.يالقصورُالمغُو -
 .يضعؼُالتفاعؿُاالجتماع -
 المتصؼُبالتكرار.ُيالسموؾُالنمط -
 .يعدـُالقدرةُعمىُالمعبُالتخيم -
 يكوفُقبؿُعمرُالثالثة. -
 صورُفيُأداءُبعضُالمياراتُاالستقبلليةُوالحياتية.ق -
 وتتمثل في: ،كل األطفال التوحديين لدىقد ال توجد  يمجموعة األعراض اإلضافية الت -2
ُانخفاضُمستوىُالوظائؼُالعقمية. -
 ضعؼُاالستجابةُلممثيراتُالخارجية. -
 الشديد.ُيالبرودُالعاطف -
يذاءُالذات. - ُنوباتُالغضبُوا 

 د:رابعًا: تشخيص التوح
 التعرؼ يتطمب وىذا معيا، والتعامؿ عنيا، الكشؼ نستطيع حتى التوحد حاالت تشخيص ريُوالضُر مف

ُ:عمى
 .التشخيص صعوبات -1
 .التشخيص محكات -2
 .التشخيص في منيـ كؿ ودور اإلكمينيكى العمؿ فريؽ -3
 :التشخيص صعوبات -1

 ويمكف األخرى، الحاالت مع ضرااألع بعض في التشابو إلى التوحدي الطفؿ تشخيص في الصعوبة ترجعُُ
 (ٕٕٓٓ ج،فّرا ؛ ٖٜٜٔ ،فراويالد ؛ ٜٜٔٔ خميؿ،( ]ُمثؿ الكثيروف ذكرىا التي الصعوبات ليذه موجز تقديـ

 :كالتالي وىي وغيرىـ
 .العصبي الجياز أو المخ زاءأج بعض في إصابات أو تمؼ لمتوحد المسببة العوامؿ أكثر -
 .العمر في الطفؿ تقدـ مع اآلخر البعض واختفاء ،عراضاأل بعض شدة في تغير حدوث -
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 .التوحد الضطراب المسببة لمعوامؿ دقيؽ تحديد إلى الوصوؿ عدـ -
 .الموضوعي لمقياس تخضع ال لمتشخيص الدولي الدليؿ حددىا التي األعراض بعض -
 التخاطبُعاقاتا ُُو الكبلـ، في التأخر مثؿ األعراض بعض في لمتوحد األخرى اإلعاقات مف العديد مشاركة -
 .اإلعاقات مف وغيرىا العقمي، والتخمؼ 

 والمعرفيُ،المغوي النمو محاور مف العظمى الغالبية فتصيب النمو مرحمة في تحدث سموكية إعاقة التوحد -
 .والتخاطب التواصؿ عمميات تعوؽ وبالتالي واالنفعالي، واالجتماعي،

 في تماماًُ متشابييف طفميف تجد أف النادر ومف آلخر، فرد مف وتختمؼ التوحد، ضاأعُر وتتنوع تتعدد -
 .راضاألع نفس
 ُتموث نتيجة اإلصابة تحدث فقد العصبي؛ والجياز المخ عمى تؤثر التي اإلصابات أنواع وتتنوع تتعدد -

 .بالفيروسات اإلصابة أو الصناعي أو اإلشعاعي التموث أو كيميائي
 .اإلعاقات مف غيرىاب مقارنة الفئة ىذه عمى جرىُتُ التي البحوث حداثة -
 :التشخيص محكات -2

 Leo)ُكانر ليو حدد ولقد التوحد، تشخيص في عمييا االعتماد يمكف التي المحكات مف العديد يوجد
Kanner, 1943ُ)وىي التوحد حاالت لتشخيص المعايير مف مجموعة: 

 .باآلخريف االتصاؿ عف وعزوؼ شديد انطوائي انسحابي سموؾ -ٔ
 .بو المحيطة البيئة في يحدث تغير أي بمقاومةُ )ليوسا( لحد الشديد تمسؾال -ٕ
 .وأخوتو أبويو ذلؾ في بما باألشخاص االرتباط مف أكثر معيا والتعاطؼ باألشياء االرتباط شدة -ٖ
 حسابية بعممية القياـ أو ،جممة أو صوت أو حادث أو قديمة خبرة تذكر مثؿ عادية غير ميارات -ٗ
ُ.ىجائية تاطفُر بشكؿ لغناءا أو الرسـ في ميارة إبداء أو ،صعبة -٘
 االتصاؿ في جدوى يحقؽ وال معنى ذي وغير ىميمة شكؿ في فالكبلـ تكمموا واذا ،البكـ عمييـ بدوي -ٙ
 (٘،ٜٜٙٔباآلخريف.)فراج،ُ -ٚ
ُ ُُذكرتُفيوقد ُكما ُلمتوحد ُال الصورة أشارتُالمحكاتُالتشخيصية رابعُال اإلحصائي التشخيص لدليؿرابعة

 األعراضُالثبلثةُُمجموع مف أكثر أوراضُأع(ُٙ) انطباؽ وجود ضرورةإلىُُ(ٜٜٗٔ) العقمية راباتلبلضط
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ُ )ج( ،)ب( ،)أ( ُمفُُ،)ب( المجموعة مف وعرضيف ،)أ( المجموعة مف عرضيف األقؿ عمى. وعرضيف
 المجموعةُ)ج(.

 :ييم مما األقل عمى نثنيا في يبدو كما االجتماعي التفاعل في كيفي خمل ) أ
 الجسـُووضع الوجو وتعبير العيف راتنظ مثؿ المفظية غير السموكيات مف العديد استخداـ في واضح خمؿ -
 .االجتماعي التفاعؿ تنظيـ في الوجو ومبلمح 

 .النمو لمستوى مناسبة بالرفاؽ عبلقات تنمية في الفشؿ -
 .اآلخريف مع زاتواإلنجا األنشطة في لممشاركة الذاتي البحث نقص -
ُ.العاطفي أو االجتماعي التبادؿ نقص -
 :ييم مما األقل عمى واحد في يظير كما التواصل في كيفي خمل ) ب
 .اإليماءات أو الوجو تعبيرات مثؿ لمتواصؿ بديمة بمحاوالت مصحوب غير وىو المغة نمو في التأخر -
 .خاصة لغة استخداـ أو نمطي تكراري بشكؿ المغة استخداـ -
 .الكممات بعض وجود ةحال في اآلخريف مع الحديث استمرار في خمؿ -
 .الطفؿ لسف المناسبة االجتماعية األدوار تمثيؿ مف التمقائي المعب نقص -
 األقل عمى واحدة في يبدو كما واألنشطة االىتمامات وضيق ومتكررة محدودة أسموبية سموكية أنماط ) ج

 :يمى مما
 أو شدتيا في أما سوية غير ماماتالىت المحددة األسموبية األنماط مف أكثر أو بواحد الدائـ االنشغاؿ -

 .توجييا
 .وظيفية غير معينة بطقوس المرف غير التمسؾ -
 .الجسـ بكؿ مركبة حركة أو الذراعيف رفرفة مثؿ متكرر حركي سموؾ -
 .األشياء مف بأجزاء الثابت االنشغاؿ -

 :التالية المظاىر من األقل عمى واحد في شذوذ أو تأخر شكل عمى الثالث العام قبل االضطراب ىذا ويظير
ُ.االجتماعي التفاعؿ -1
 .االجتماعي التواصؿ في المغة استخداـ -2
 المحاكاة أو الرمزي المعب -3
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 ال أنو األبحاث أكدت وتجدرُاإلشارةُإلىُأّفُتشخيصُالتوحدُُيعتبرُمفُأكثرُالعممياتُصعوبةُوتعقيدًا،ُفقد
،ُأطباءُثُيتضمفُالفريؽُأطباًءُنفسييف،ُحيالتوحدي الطفؿ حالة لتشخيص متكامؿ عمؿ فريؽ وجود مف بدُّ

 ليـ ىؤالءُوكؿ أطفاؿ،ُأطباءُأعصاب،ُاختصاصيُكبلـُولغة،ُمتخصصيفُفيُالتربيةُالخاصة،ُالوالديف.
 فريؽًاُمفُأفرادُالتعاون ،ُإذُيتطمبُالتشخيصالتوحدي الطفؿ لحالة مناسب تشخيص تقديـ في أساسي دور
ُ.أخرى نمائية باتااضطُر مع تتشابو وأيضاًُ فاوتة،مت بدرجات تظيرألّفُأعراضُالتوحدُكافةُ
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 الضغوط النفسية
 
 

 .ضغىط انُفسيت: انثاَيانًحىر ان

 .تًهيذ

 .أوالً: تعريف انضغىط انُفسيت

انضغىط انفسيت وانًصغهحاث راث اَيًا:ث

 انصهت. 

 .ثانثًا: أَىاع انضغىط انُفسيت

 .أعراض انضغىط انُفسيت رابعًا:

خايسًا: جهاز انضغظ انُفسي 

 .انفيسيىنىجي

انضغىط انُفسيت نذي أيهاث  سادسًا:

 .نتىحذال انًصابيٍ باضغراب األعفا
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 :تمييد
مفُالمصطمحاتُالتيُأصبحتُشائعةُمفُ( Stress) Psychological دُمصطمحُالضغطُالنفسيعُّيُُ

ُعصرُالحديث.مفُلغتناُفيُالُفييُتشكؿُجزءاًُ،ُحيثُاستخدامياُلدىُاإلنسافُالعاديُوالميني
ُتعرُّ ُتحديدهوقد ُالمشكبلتُأثناء ُإلىُكثيرُمف ُالمفاىيـ ُمف ُالضغطُالنفسيُكغيره ُثـُُ،ضُمفيوـ ومف

ُ ُتعددت ُطبقاًُتعريفاتو ُالتعريفاتُواختمفت ُىذه ُألصحاب ُوالنظرّية ُالفكرّية ُلبلنّتماءات ُموناتُ، ُأشار فقد
النظرُالتيُحاولتُتعريؼُالضغطُإلى"ُوجودُإرباؾُوخمطُفيُوجياتُ  (Lazarus) & Monatوالزاروسُ

ُ.(ُٕ،ُٜٜٛٔ)السرطاويُوالشخص،"ُُالنفسي
(ُإلىُصعوبةُتحػديدُمصطمحُالضغطُوتعريفوُألنوُ(Delongis & Othersويشػيرُديمونجسُوآخروفُ

ُالبعضُتشمؿُالتقييـُومياراتُالتعامؿُ ُبؿُمنظومةُمفُالعممياتُالمعتمدةُعمىُبعضيا ُبسيطًا "ليسُمتغيرًا
 (Delongis, 2008, P486)تكرارُومدةُالدواـُونمطُاالستجابةُالنفسّيةُوالجسدّية"ُوالحدةُوال

المصطمحاتُعرضةُلسوءُُأكثرمصطمحُالضغطُالنفسي"ُمفُُأفإلىُُ(Williams)ميامزُيكذلؾُأشارُُو
 ,Stephen)ُواحد"ُآفماُيستخدـُلمتعبيرُعفُالسببُوالنتيجةُفيُُنوُكثيراًُأإذُُاالستخداـُمفُقبؿُالباحثيف،

2007 , 18) 
 عريف الضغوط النفسّية:ـ تأوالً 

قدُفُ(،(Tiamبمعنىُإثارةُالضيؽُُ((Stringerمشتقةُمفُالكممةُالبلتينيةُُ"ُ((Stressإفُكممةُضغطُ
.ُوفيُأواخرُ(Affliction)أوُالحزفُُالضيؽ،ُميبلديُكيُتصؼُالشدة،الاستخدمتُفيُالقرفُالسابعُعشرُ

ُ(Strain)أوُالتوترُ(Pressureُ)ُالضغطُ(ُأوForce)غطُإلىُالقوةُالقرفُالثامفُعشرُأشارُمصطمحُالض
ُ.(ُٙٔ،ُٕٗٓٓ)الحواجري،ُمشيرًاُإلىُالفردُأوُالقوةُالعقمّيةُ"،ُودػأوُالجم

ُأشارُالزاروسُأيضاًُُُُ ُػإلى"ُظيورُالمصطمحُألوؿُمرةُفيُمجمةُالممخصُكما ُ،(ٜٗٗٔ)اتُالنفسّيةُعاـ
ُ ُاُتداولووبدأ ُالمتحدة ُالواليات ُبعدىا"في ُوما ُالثانية ُالعالمية ُالحرب ُأثناء  ,lazarus, 2006)ُألمريكية
260.) 

ُاليندسيةُوالفيزياءُبدايةًُظيرُمفيوـُالضغطُ جيةُنحوُعنصرُ"القوةُالخارجّيةُالموُُّقصدُبووكافُيُُُ،فيُالعمـو
ُتعديؿُمؤقتُأوُدائـُعمىُتركيبُالعنصرُ،مادي ُالقوة ُاالصطبلحُُ،ينتجُعفُىذه ُتبنىُىذا اليندسيُوقد
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صبحُمفُاصطبلحاتيـُالمألوفةُلمتعبيرُعفُالعوامؿُالخارجّيةُالتيُتؤثرُعمىُصحةُأالباحثوفُالفيزيولوجيوفُف
ُاليرمونيةُتـُُّوُ.(ُٕ،ُٜٜٗٔ)دعنا،ُالفرد" ُفقطُعمىُالتغيراتُالفيزيولوجّية ُتسبُُّ،التركيز ُمفُأمراضُوما بو

ىماؿُ  دورهُفيُتفاعموُالنفسيُمعيا.جسدّيةُنتيجةُاستجابةُالفردُلممواقؼُالضاغطةُوا 
رُبعدُأفُساىـُالعديدُالمفيوـُتطوُُّأفُُّ"إالُُّةػكانتُبدايةُالبحثُفيُمفيوـُالضغطُالنفسيُفيزيولوجّيةُبحت

اسيُمعُػمفُالميتميفُفيُتعميؽُدراستوُمفُجوانبُمتعددة.ُفأصبحُالفردُفيُأبعادهُالنفسّيةُىوُالمتفاعؿُاألس
ُالنفسي ُُ،الضغط ُالضغط ُبشػالنفسومحصبلت ُتتحدد ُوأسػي ُالفرد ُمتبادؿ"ػخصية ُتفاعؿ ُفي ُ)شريؼ،ُموبو

ٕٖٓٓ،ُٔ).ُ
ىو"ُبمثابةُتأثيرُمجموعةُمفُالعوامؿُالتيُتسببياُالنفسيُأفُالضغطُُ(Dollas)ُسزالجيُدوالسقدُوجدُُو

عمىُالحدثُالخارجيُزُيركُّلضغطُالنفسيُودوالسُفيُتعريؼُا.ُ(ٓٔ،ُٜٜٛٔ)العارضة،ُُ"ُالبيئةُالمحيطة
ُلذيُيثيرُالضغطُلدىُالفرد.ا

اتُػوالرغباتُواإلمكان،ُالنزاعاتُ،ُأو"ُالمثيراتُوالمتطمباتُالخارجّيةُلمحياةُويُبأنُ ػّرؼُالضغطُالنفسوقدُعُُ
ُ(.ُٕٔ،ُٕٗٓٓ)القحطاني،ُالداخمّيةُالتيُتتطمبُمناُالتكّيؼ"

ُالتعريؼُُإفُدؿُّ ُا ُُو،ُفحسبُجياًُخاُرُفيوُيدؿُعمىُأفُالضغطُالنفسيُليسُمثيراًُُشيءعمىُىذا مفُنما
ُمصدرهُالشخصُنفسو.ُداخمياًُمثيرًاُأفُيكوفُأيضًاُمكفُالم

"ُالحاالتُالتيُيتعرضُفيياُاإلنسافُلصعوباتُبيئّيةُليعّبرُعفُتعريؼُالخوليُلمضغوطُالنفسّيةُُويأتي
وسائؿُالتكّيؼُمعُاتوُاليومّيةُبوسيمةُمفُيالتيُيتغمبُعميياُفيُحُ،ونفسّيةُ،وجسمّيةُ،مادّيةُومعنوّيةُ،مستمرة

ُليحتفظُبحالةُمفُاالستقرار ُالُيمكفُالتغمبُُ،الظروؼُالبيئّية ُتشكؿُتمؾُالصعوباتُإجيادًا ُما ولكفُكثيرًا
ُ.(ُٕٙٗ،ُٜٙٚٔ)الخولي،ُعميوُإلعادةُالتوافؽ"

ُالفيزيولوجيُاألمريكيُوولترُو Walter Cannonُ)كانوفُ خمصُالعالـ ُاألبحاثُ( الذيُبدأتُعمىُيده
ُا ُالضغط ُأفُ حوؿ ُإلى ُدراستو ُمف ُالماضي ُالقرف ُالعشرينياتُمف ُفي ُلنفسي ُتسبُّ" ،ُبُاأللـالمواقؼُالتي
اطُوقوةُمعُالتحدياتُالتيُالكائناتُلمتعامؿُبنشُعدُّتؤّديُإلىُتغيراتُجسمّيةُمعينةُتُُُ،الخوؼُ،الغضبُالشديد

أوُُ،أوُتجنبوُ،حيوافُآخركانتزاعُالطعاـُواغتصابوُمفُُ،تطمبُاألمرُإجراءُفعؿُسريعُمفاجئُاُإذاتواجيي
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وأثناءُالحاالتُالوجدانيةُتتولدُردودُُفإفُاالستثارةُاالنفعالّيةُتزيدُمفُاحتماالتُالبقاءُعمىُقيدُالحياة،؛ُمقاتمتو
ُ(ٔٔ-ُٓٔ،ُٕٗٓٓي،ُر)الحواجُاألفعاؿُالفيزيولوجّيةُمفُالجيازُالعصبيُالمستقؿ"

ُبعدُأبحاثُالطبيبُالكنديُىانز والذيُُاألستاذُبجامعةُمونتلايرHans Selyeُ))سيميُُثـُجاءتُفيما
،ُينياتُمفُالقرفُالعشريفػفيُالخمسػُـُمفيوـُالضغوطُالنفسّيةُإلىُالحياةُالعمميةعتبرُالرائدُاألوؿُالذيُقدُّيُُ

ُأفُ  ُبفكرة ُردُفعؿُ"الكائناتُالبشريةُيكوفُُوقدُكافُمتأثرًا ُاليا لضغوطُعفُطريؽُتنميةُأعراضُغيرُتجاه
ُ. Allen,2013, 430))ُنوعية"

ُاستجابةُالجسـُغيرُالمحددةُأليُمتطمبُمفُُوبناءًُ عمىُتمؾُالفكرةُعّرؼُسيميُالضغطُالنفسيُبأّنو"
 .(Charles & Et al, 2009, p52)ُالمتطمباتُالبيئّيةُالسارةُأوُغيرُالسارة"

ُىناؾُرضُأفُ تفسيرهُحيثُافتقدُكانتُأعماؿُسيميُمفُأىـُاإلسياماتُفيُدراسةُموضوعُالضغطُالنفسيُُوُو
ُىا ُمراحؿ ُتُُثبلث ُأف ُيمكف ُالمة ُتجاه ُالفرد ُاستجابة ُالتكيؼُفسر ُزممة ُمصطمح ُعمييا ُأطمؽ ضغط،

ُ)عبلوي،ُُ(General Adaptation Syndrome)العاـ بينماُعّرفوُُ(.ٕٓ،ُٜٜٛٔأوُتناذرُالتكيؼُالعاـ"
فرديةُالشخصّيةُأوُالعممياتُبأنو"ُاستجابةُمكّيفة،ُتتوسطياُالفروؽُالGepson & Et alُ))جبسوفُوآخروفُ

يةُأوُمتطمباتُسيكولوجعمىُالفردُالنفسّية.ُوأنياُنتيجةُحادثُأوُموقؼُأوُفعؿُبيئيُخارجيُبحيثُتضعُ
ُ(.ُٕٔٔ،ُٜٜ٘ٔ"ُ)المير،ُمادّيةُأوُبدنيةُمفرطة

امؿُأىـُالعُوُحسبُرأيُالباحثةُػُمفُعدُّالذيُيُُيةُالشخصّيةُوأشارُجبسوفُورفاقوُإلىُعامؿُالفروؽُالفرد
ُ"الحدثُيصنُّالتيُتؤّديُبالفردُإلىُاالستجابةُتجاهُا ؼُبأنوُضاغطُلضغطُالنفسي.ُإذُيرىُبعضُالباحثيفُأف 

بُلمضغطُالنفسيُيختمؼُمفُفردُإلىُمسبُّبُأوُغيرُأوُغيرُضاغط،ُوأفُتقييـُالموقؼُالواحدُبأنوُمسبُّ
 (.Feldman, 2009, p190)آخر"ُ

ُ ُالندي ُيرى ُأ(Landyبينما ُواالنزعاُالضغطُفُ ( ُاأللـ ُمف ُ"نوع ُإال ُىو ُما ُالشعورُجالنفسي ُأو ،
ُاأللـُُبباالضطرا ُمف ُالتحرر ُإلى ُالحاجة ُتنتجُعنو ُجسدّية، ُأو ُاجّتماعّية ُأو ُعاطفّية ُمفُمصادر النابع

والتوتر،ُأوُالسعيُإلىُالتخمصُمفُاالنزعاجُوالضيؽُواأللـ،ُوقدُيكوفُالضغطُلفترةُقصيرةُونتائجوُمحدودةُ
ُ(.ٕ٘،ُٜٜ٘ٔ،ُأوُيدوـُلفترةُطويمةُويؤّديُإلىُالمرض"ُ)عمي،ُوغيرُخطيرة
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آثارهُونتائجو،ُُومصادره،ُُوأنواعو،ُُوجاءُتعريؼُالنديُشامبًلُلجوانبُالضغطُالنفسيُمفُحيثُتعريفو،ُ
ُومحاولةُالفردُلمتكيؼُمعو.

ُالضغطُ(ُالرائدُفيُمجاؿُالضغطُالنفسيُ (Lazaruseويرىُالزاروس فردُوالبيئة،ُىوُ"العبلقةُبيفُالأف 
ضُوجودهُلمخطر"ُمياُالفردُفيُحالةُالضغط،ُبأنياُمرىقةُوتتجاوزُقدرتوُعمىُالتكّيؼُمعيا،ُوتعرُّالتيُيقيُّ

(Folkman, 2004, p258).ُ
ُواستجابةُفقط؛ُبؿُيعتبرهُ ُالزاروسُالُيعتبرُالضغطُالنفسيُمثيرًا يتضحُمفُخبلؿُالتعريؼُالسابؽُأف 

بللياُفيُالبيئةُالمحيطةُبوُويتأّثرُبيا.ُفيوُعبارةُعفُعبلقةُتفاعمّيةُتشػمؿ:ُعبلقةُثنائيةُيؤثرُالفردُمفُخ
ُالمثيرات،ُواالسػتجابةُلتمؾُالمثيرات،ُإضافةُإلىُالعممياتُالنفسّيةُوالعقمّيةُالعديدةُالمتداخمةُفيماُبينيما.ُ

ُالضغطُالنفسي"ُيحدثُعندماُيدرؾُالفردُأفُىنSarasonُ)بينماُيرىُساراسوفُ) اؾُنقصًاُفيُقدراتوُأف 
ُتحفُّ ُمؤثرات ُإال ُماىي ُالضغوط ُوأف ُحادث. ُأو ُموقؼ ُمواجية ُعمى ُالشخصّية ُعمىُومصادره ُالفرد ز

 .(Laux & Vossell, 2012, p235)التصرؼ"ُ
لضغطُالنفسيُعمىُأنوُمثيراتُموجودةُفيُالبيئة،ُولكنوُسرعافُماُيقحـُاويشيرُساراسوفُىناُفيُتعريفوُ

ُقدراتوُعمىُمواجيتيا،ُفيوُيركزُبذلؾُعمىُتفاعؿُالفردُمعُالمثير.ييموُ،ُوتقإدراؾُالفردُليا
(ُ ُمينجياـ ُعّرفتُالضغطُالنفسيُ( Menaghamأّما ُومحاولةُأنُّفقد ُوالذات، ُالبيئة ُالتوافؽُمع ُعدـ و"

ُلتجنُّ ُالتوافؽ ُعدـ ُمف ُبالذات"ُالتقميؿ ُاإلحساس ُعمى ُالمحافظة ُأجؿ ُمف ُالمرافؽ ُاالنفعالي ُالتوتر ب
(Menagham, 2012, p402). 

ُمفُخبلؿُعناصرهُالثبلثةُوىي:ُ Longبينماُعّرفوُلونجُ
 متطمباتُداخمّيةُأوُخارجّيةُمفروضةُعمىُالفرد.ُ -ٔ
 تقييـُخطورةُىذهُالمتطمباتُوعدـُكفاءةُقدراتُالفردُوالبدائؿُلمتعامؿُمعيا. -ٕ
 .(Long, 2008, p252)االستجابةُليذهُالضغوطُ -ٖ

و"ُنتائجُالتفاعؿُأنُّغطُوالضواغطُوعّرؼُالضغطُالنفسيُكؿُمفُالضُ(ُبيف(Adamsفيُحيفُمّيزُآدمزُ
بيُُبيفُالفردُوبيئتو.ُأماُالضواغطُفييُالحاالتُالمزمنةُمفُالتمزقاتُالعرضيةُالتيُتحدثُفيُالجيازُالعص
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ُ ُالصـ ُالغدد ُوجياز ُلالبلإرادي ُالفيزيولوجي ُالتوازف ُتخمخؿ ُاالتي ُوتييئدى ُاليرب"ُتلفرد ُأو ُلممواجية و
(Adams, 2005, p55-56). 

زُبعضُالعمماءُفيُلضغطُالنفسي؛ُحيثُركُّىناؾُثبلثُوجياتُنظرُحوؿُتعريؼُاُمماُسبؽُنجدُأفُ 
لضغطُالنفسيُعمىُالجانبُالفيزيولوجي،ُإذُيرونوُاستجابةُالجسـُلممؤثراتُأوُالمثيراتُالموجودةُاتعريفيـُ

،ُبينماُركزُفريؽُثالثُعمىُالجانبُمؾُالمثيراتبعضُآخرُمنيـُعمىُتزُركُّيُالبيئةُالتيُتحيطُبالفرد،ُُوف
ُبةُلمضغوطُالنفسّيةُوتفاعموُمعيا.لمثيراتُالبيئّيةُالمسبُّاالنفسيُالذيُيتضمفُكيفيةُإدراؾُالفردُ

 تعريف الضغوط النفسّية:في يشير إلى وجود ثالثة اتجاىات  ىذا ما
ُ.Stimulusُمثيرٌُُبأنياتعريؼُالضغوطُالنفسّيةُُاالتجاه األول: 
ُ.ُ Responseاستجابةُبأنياتعريؼُالضغوطُالنفسّيةُُاالتجاه الثاني:ُ

ُ.Interactionبيفُالفردُوالمثيرُُبأنياُتفاعؿتعريؼُالضغوطُالنفسّيةُاالتجاه الثالث: 
ُعم ُينبغيُعمىُالباحثيفُأفُيتفقوا ىُبعضُالمسائؿُاليامةُفيُتناوؿُوتتفؽُالباحثةُمعُالحواجريُعمىُأنو

ُة،ُوىيُكماُيمي:ُلضغوطُالنفسيُّا
 باتُأوُمصادرُلمضغوط.أحداثُالحياةُكمسبُّينبغيُالنظرُإلىُ -ٔ
ُنتيجةًُُ -ٕ ُاالستجابات ُمف ُوغيرىا ُلمضغط، ُالمصاحبة ُالفيزيولوجّية ُالتغيرات ُاعتبار ُينبغي ُكما

 شيئًاُآخر.ُُاللمضغوطُ
ٖ- ُ ُفي ُالنفسي ُالضغط ُدُحدُّأّما ُإحساسُنفسي ُفيو ُالشخصُالخاّصة،ذاتو، ُبقيـ ُيرتبط ُاخمي

ُقدُالُيعتبُرفيُيعتمدُعمىُاإلدراؾُ ُيعتبرهُشخصُماُضغطًا شخصُُهالدرجةُاألولى،ُفما
ُ(ٕٓ،ُٕٗٓٓ)الحواجري،ُآخرُكذلؾ.ُ

ُُُُُُُ ُالنفسي ُالضغط ُالباحثة ُأنُ وتعّرؼ ُو: ُالجسدّية، ُالفرد ُأفعاؿ ُردود ُُومجموعة المعرفية،ُُوالنفسّية،
ُنتيجةُإدراكوُمثيراتُأو ُمرىقةُتتجاوزُعوامؿُبيئّيةُداُوالسموكّية، ُعمىُأنيا خمّيةُأوُخارجّية،ُوتفاعموُمعيا

ُقدرتوُعمىُالتكّيؼُوتيددُوجوده.ُوتعرؼُىذهُالعوامؿُباسـُمصادرُأوُمسبباتُالضغطُالنفسي.
ُ
ُ
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 العالقة بين العناصر األساسية لمضغط النفسي توضيح

 وفيما يمي توضيح ليذه العناصر:
ُتؤّديُإلىُالشعورُبو.ُوةُلمضغطُالنفسي،ُبتتمثؿُفيُالقوىُالمسبُُّالمثيرات: -
ُالمعرفّية،ُوالسموكّيةُتجاهُىذاُالمثير.ُوالنفسّية،ُُوردودُأفعاؿُالفردُالجسدّية،ُتتمثؿُفيُاالستجابة:  -
 ىوُنتاجُالتبلحـُبيفُالعوامؿُالمثيرةُلمضغطُالنفسيُوشكؿُاالستجابةُلو.ُالتفاعل: -

 جياز الضغط النفسي الفيزيولوجي:ـ  ثانياً 
 بالضغط النفسي: اإلحساس .1ـ 5

تجعؿُُ،إشباعُحاجاتوُوتحقيؽُأىدافوُفعيقوُعوتُُُ،مياوجودُأعباءُومتطمباتُتفوؽُقدرةُالفردُعمىُتحمُُّإفُ 
ُجياداتُوىذهُالمشقةُلمتغمبُعميياالجيازُالفيزيولوجيُوالجيازُالتنفسيُيبذالفُجيودًاُتكيفيةُلتفاديُىذهُاإل

ةُوالضغطُيكوفُمختمفًاُمفُالناحيةُالفيزيولوجّيةُوالنفسّيةُعنوُفيُالحالةُيكوفُالفردُتحتُظروؼُالمشقُوحيف
ُفيشعرُالفُرالعادية ُاالرتيُد، ُالذيُيقعُعمىُكاىموػبحالةُعامةُمفُعدـ ُوالعبء ُاحُوالوطأة ومضموفُىذهُ،

ُذاتو ُالنفسي ُالضغط ُىو ُالنُ،الحالة ُدفاعات ُفي ُاختبلالت ُتحدث ُالفيزيولوجّية ُالبدنية ُالناحية سُػففمف
ُاإلدراؾُ،ارىاػوانيي ُفي ُوتشوىات ُالمزاج، ُفي ُالُ،وتغيرات ُمف ُالسمبيوانتقاؿ ُالمزاج ُإلى ُاإليجابي ُمزاج

ُ.(ٙٙ،ُٜٜٜٔ،ُ)الرشيدي
 االستجابة لمضغط النفسي: 2ـ 5

مفُقبؿُُكيفيةُاستجابةُأجسامناُلمضغطُالنفسيُلممرةُاألولىُفيُالثبلثينياتُمفُالقرفُالماضيُتصفوُُ
ُاألمييالطبيب ُسيميُفيركيف ُوىانز ُكانوف ُأفُ ُوُ،وولتر ُاكتشفا ُردُ أوُُّقد ُُؿ ُىو ُشديد ُلضغط ُيعّرؼفعؿ ُما

 المثيرات البيئية
التفاعل بين المثيرات 
 استجابة الفرد البيئية واستجابة الفرد 
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ُتُُُ(Fight Or Flight)ُبأوُاىُرقاتؿُُُباستجابة ُماُمفُأجؿُالمقاومة،ُإحمايةُالجسـلُآليةأوؿُُعدُّالتي"
ُُ.(٘ٔ،ُُٖٕٓٓ،)شيخانيُ)مواجيةُالضاغطُمسببُالضغط(ُأوُالفرار)تجنبُمسببُالضغطُ(ُأوُالتيديدُبو"

ذاُاستمرُالضغطُالنفسيُبعدُبدءُردةُفعؿُالمواجيةُأوُاليربُينخفضُالنشاطُالعصبيُالسيمبثاويُُ" وا 
Sympathetic Nervous) )ُ"ُُالذيُينظـُحياتناُالجسمّية(Cohen, 1998, p214).ُ

ُأفُ ُ ُيعني ُالعصبيُىذا ُبروابُ( (Nervous Systemالجياز ُاألخرى ُالجسـ ُأجيزة ُعمى طُيسيطر
ُ ُلو ُتنقؿ ُخاصة ُوالخارجّيةُاإلحساساتعصبية ُالداخمّية ُإلىُُ،المختمفة ُتعميمات ُشكؿ ُعمى ُليا فيستجيب

بعبارةُأخرىُيقوـُكؿُجيازُُوُ.مماُيؤّديُإلىُتكثيؼُنشاطُالجسـُومواءمتوُلوظائفوُالمختمفةُ،أعضاءُالجسـ
ُالفرد ُيتعرضُليا ُالتي ُلمضغوط ُباالستجابة ُالجسـ ُأجيزة ُالباحُ.مف ُأفُ وترى ُالضروريُوالمنطقيُُثة مف

وليسُماُييمناُُ،لمضغطُالنفسي(ُة)غيرُالمحددُالحديثُعفُأىـُاألجيزةُالتيُتتحكـُفيُاالستجابةُالجسمّية
ُالتعرُ  ُاألجزاءىنا ُأو ُاألجيزة ُُ،ضُليذه ُييمنبقدر ُالتيُتكوفُالمنُاما ُالنفسّية ُبالضغوط ُذاتُالصمة اطؽ

ُ،ُوىي:وجّيةُلمضغطمسؤولةُعفُإنتاجُاالستجابةُالفيزيول
 المركزي.الجيازُالعصبيُ .ٔ
 الجيازُالعصبيُالمستقؿ. .ٕ
 الغددُالصماء. .ٖ

 منيا: ،كما يتأثر نشاط جياز الضغط النفسي الفيزيولوجي بعدة عوامل
ُجنسُالفرد.ػُُٔ
 .(ٔ٘،ُٖٕٓٓ(ُ)شريؼ،ُالشيريةالطمثيةُ)والدورةُ،ُالحمؿُو،ُمراحؿُالحياةُالمختمفةُكالبموغػُُٕ
دراكو،ُتُالشخصتفاعؿُسماُُُُ وحاجاتوُمعُالبيئةُالمحيطةُبوُمفُُ،ابقةػوخبراتوُالسُ،ومزاجوُ،واتجاىاتو،ُوا 

ُفيُعمميةُاإلحساسُبالضغطُُ،وظروؼُبيئةُالعمؿُ،حوادثُالحياةُوالظروؼُاالجتماعّية ُأساسيًا تمعبُدورًا
ُ ُنجاحُالشخصُفيُالتغمُ ُوالنفسي. ُينجـُعنعدـ ثيراتُسمبّيةُخطيرةُتأُوبُعمىُالضغوطاتُوالتكّيؼُمعيا

ُلمضغطُتؤّديُبدورىاُإلىُاإلصابةُباألمراضُالسيكوسوماتية.
ُ
ُ
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 المصطمحات ذات الصمة بالضغوط النفسية:ًا ـ ثالث
ُُُُُ ُتتداخؿ ُىناؾُبعضُالمصطمحاتُاألخرىُالتي ُالواقع ُالضغطُفي ُمصطمح ُمع ُبعيد ُقريبُأومف مف

يوُنألىـُىذهُالمصطمحاتُمعُماُتعُاًُموجُزُاًُعرضثةُالباحفيماُيميُتقد ـُالنفسي،ُومعُمصطمحُالضواغط،ُُو
ُومن ىذه المصطمحات:ُفيُالفيـ.ُوالمبسُوالغموضمفُمدلوالتُلزيادةُالرؤيةُوضوحًا،ُومنعًاُلمتشويشُ

 (Burnout)ُ:االحتراق النفسي أو اإلعياء. 1ـ  2
ُيسم ُإلىُما ُحاُىيمكفُأفُتؤديُالضغوطُالنفسّية ُمتطرفةُباالحتراؽُالنفسيُالذيُيتضمف" ُانفعالية لة

 .(ٓٓٗ،ُٖٜٜٔيشعرُعندىاُالفردُبفقدافُاألمؿُوالتعاسة"ُ)التؿ،ُُاًُجسمانيُاًُوتعب
بأنو"ُفقدافُاالىتماـُباألشخاصُُلدىُالعامميفتعريفًاُلبلحتراؽُالنفسيُُُ(Maslach)ُوردتُماسبلشأوقدُ

مذيفُيجعبلفُىذاُالفردُيفقدُلف،ُاالموجوديفُفيُمحيطُالعمؿ،ُحيثُيحسُالفردُباإلرىاؽُواالستنزاؼُالعاطفيي
ُويولُّا ُاتجاىاتإلحساسُباإلنجاز، ُعنده ُنحوىـُداف ُتعاطفو ُبذلؾ ُويفقد ُاألفراد، ُنحو ُ)المرزوقي،ُ"ُسمبّية

ٕٓٓٗ،ُٙ).ُ
ُاالحتراؽُُ ُأخرى: ُُبعبارة ُاستنفاذ ُأو ُاالستنزاؼ ُىو ُالمستُواالنفسي ُعمى ُواالنفعاليُُياتلجيد البدني

ُيظيرُنتيجةُضغوط ُالعمؿُومتطمباتوُوالمعرفي، ُأعباء ُتسببيا ُفيوُأعمىُُ،نفسّيةُشديدة مفُالضغطُدرجة
ُالنفسي.

ُ(Strain)ُالتوتر:. 2ـ 2
و"ُردُالفعؿُالنفسيُوالبدنيُلحاالتُداخمّيةُأوُبيئّية،ُالُيستطيعُأنُّ(ُالتوترWilliams.Cُُ)ُويميامزعّرؼُ

ُ(.ٕٔ،ُُٕٗٓٓالفردُأفُيتكيؼُمعياُبشكؿُيتوافؽُمعُقدراتوُالذاتيةُ"ُ)حمزة،
ُردودُفعؿُالفردُتجاهُالمواقؼُأوُاألعماؿُالتيُتشػكؿُتحديًاُأ وُتيديدًاُلوُغالبًاُماُتتجمىُوترىُالباحثةُأف 

ُسمبّية،ُكالغضب،ُوالحزف،ُوالكآبة،ُواليأس.ُبمشاعرُ
"ُ ُأف  ُتبيف ُالضغطُكما ُمسببات ُعف ُتنجـ ُالتي ُالعديدة ُالنتائج ُأحد ُيمثؿ ُالعصبي التوتر

ُ.ُ(Lauthans, 2010, p130)النفسي"
ُ
ُ
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ُ((Anxietyُالقمق:. 3ـ  2
شعورُبعدـُاالرتياحُالنفسيُوالجسدي،ُوالخوؼُوترقبُالشرُمفُخطرُُ"وأنُّالقمؽُُ(Rowe)ُرويعّرؼُي

ُ.(ُٜ،ُٕٗٓٓ)القحطاني،ُمرتقبُالُيعرؼُمصدره"
القمؽُُالحقيقةُيختمفافُإذُأفُ ُإالُأنيماُفي،ُالقمؽُوالضغطُالنفسيُشيئًاُواحداًُُوفُرماُيعتبكثيرًاُعمماءُالنفسُُو

حدثياُفيُالغالبُمثيراتُميددةُلمفردُمجيولةُالمصدر،ُبينماُاستجابةُدُضغطًاُنفسيًا،ُواستجابةُالقمؽُتُُقدُيولُّ
سواءُأكانتُىذهُالتغيراتُميددةُُ،يتطمبُمفُالفردُالتكّيؼُمعُالمتغيراتُالبيئّيةُحيفالضغطُالنفسيُتظيرُ

ُبنُّ ُلمفردأو ُبالنسبة ُُ"ُاءة ُ"ُُُ.(ُ٘ٙ،ُٜٚٛٔمي،مغ)أبو ُالنفسي ُلمضغط "ُ ُنتاج ُىو ُإذًا ُُُُُُُُُُُُُُُُُُفالقمؽ
 (Lazarus & Folkman, 2008, p12 .)ُ
ُ( (Passion:االنفعال.ُُٗػُُٕ

راتُحركيةُمختمفة.ُكماُأنوُحالةُ"ىوُحالةُوجدانّيةُعنيفةُتصحبياُاضطراباتُفيزيولوجّيةُحشوية،ُوتعبي
ورةُمفاجئة،ُكماُأنوُيتخذُصورةُأزمةُعابرةُطارئة،ُالُتدوـُوقتًاُطويبًل.ُإذًاُاالنفعاؿُىوُالفردُبصُتصيبربماُ

ُ(.ٕٖ،ُٕٔٓٓفصحُعفُنفسياُفيُشعورُالفردُوجسموُوسموكوُ"ُ)الدرييـ،ُحالةُمفُاالىتياجُالعاـ،ُتُُ
 Disorder     Post -Traumatic Stress( PTSD) الصدمة الضاغطة: دما بعاضطراب .  5ـ 2

ُمرورُالصدمُ"ىو ُبعد ُالفرد ُالمشكبلتُالتيُيعانييا ُالضاغطػمجموعة ُمثؿػة ُبفترة. ُاضطرابُالنوـ،ُ:ة
ُالزائد، ُاالنفعاؿ،ُالحذر ُسرعة ُليا"ُاليمع، ُمبرر ُال ُالتي ُأو ُاالقحامية ُبعضُاألفكار ُوسيطرة ُاالستثارة،

(Moore, 2003, p116). 
   Crisis :األزمة. 6ـ  2

ُال ُالمفاجئة ُالحادثة ُليا،ىي" ُباستجاباتُفورية ُالقياـ ُالفرد ُتتطمبُمف ُإلىُمعاناةُُوُتي ُتؤّديُبالفرد قد
ُواالنتقاؿُالمفاجئ ُاألبويف، ُفقد ُالكوارثُالطبيعية، ُمثؿ: ُحدوثيا. ُوالصحّيةُبعد ُ"ُبعضُالمشكبلتُالنفسّية

(Stewart, 2006, p143).ُ
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 أنواع الضغوط النفسّية: ـ رابعاً 
ُأنواعُالمختمفتشيرُالمصادرُُُُُُ ُحيثُُتصّنؼُمفُحيثُالديمومةُُ،لضغوطُالنفسّيةمفُاةُإلىُوجودُعدة
ُُإلى:
Acute Stressesُ:ُالضغوط المؤقتةُ-ٔ-ٖ

ُىيُالضغوطُالتي ُتزوؿُوتنقشع" ُثـ ُوجيزة ُفترة ُالضغوطُترتبطُبموقؼُمفاجئُُ،تحيطُبالفرد مثؿُىذه
ُأثرىاُفترةُطويمةُُ،وسريع،ُإالُأنياُقميمةُالتكرار ُ.(ُٙ٘،ُٕٙٓٓ)مريـ،ُ"والُيدـو

ضغوطُالنقؿُأوُالتسريحُالتعسفيُُمثاؿ:ُضغوطُاالمتحانات،ُالزواجُالحديث،ُاالنتقاؿُإلىُمنزؿُجديد،
ُالتيُالُتدوـُطويبلًُ ُمفُالمواقؼُوالضواغطُالمؤقتة ُوغيرىا ُالضغوطُإفُ ُ.مفُالعمؿ، ُتحِدثُالُُ"مثؿُىذه

 ,Seaward, 1999)"ُؿبةُمفُمقدرةُالفردُعمىُالتحمُّإالُإذاُكافُالموقؼُالضاغطُأشدُصعُوُ،بالفردُاًُضرُر
p7).ُُُ
ُ Chronic Stresses ُالضغوط الدائمة:  -2 – 3

ُالتي ُالضغوط ُنسبياًُُ"ىي ُطويمة ُلمدة ُبالفرد ُكتعرُّتحيط ُأجواءُ، ُفي ُوجوده ُأو ُمزمنة، ُآلالـ ضُالفرد
ُ.(ٗٗ،ُصٕٗٓٓ)الحواجري،ُ"ُاجتماعّيةُواقتصاديةُغيرُمبلئمةُبشكؿُمستمر

تمرارُفيُػذلؾُالنوعُالذيُينشأُمفُاالسُ"ىوأوُالمزمفُالضغطُالنفسيُالدائـُُفُ أُ(Philip)ُفيميبرىُوي
ُضاغط ُمواقؼ ُبالمتطمبػمواجية ُتتعمؽ ُالكثيػة ُالشخصّية ُطويمػات ُفترة ُعمىُػرة ُالقدرة ُوعدـ ُالوقت، ُمف ة

ُ.(ٜٔ،ُٖٕٓٓ)عويس،ُ"ُاتجاوزىا،ُومحاولةُالشخصُالبحثُعفُالمصادرُالداخمّيةُوالخارجّيةُإلشباعي
ماُُالجسدّيةُكثيراًُالنفسّيةُُالسببُالرئيسُلظيورُاألمراضُالنفسّيةُو"ُُوتشيرُاألبحاثُوالدراساتُإلىُأفُ 

ُالتعرضُلضغوطُدائمةُمزمنةُناجمةُ ُنتيجة "ُُفُتكيؼُالشخصُمعُأوضاعُعائميةُأوُمينيةُسيئةعينشأ
(Leats & Stolar, 1993, p30).ُُ

ُسبُاإلثارةُإلى:وُتصّنؼُالضغوطُح
 والضغوط السمبّية: اإليجابّيةالضغوط ُ-ٔ-ٕ-ٖ

ُُ Eu - Stressesالضغوط اإليجابّية:  -
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ُالنوعُمفُالضغطُُو،ُكالتفكيرُمثبلًُ،ُدُنموُالفردُوتطورهالتغيراتُوالتحدياتُالتيُتفيُُّ"ىيُعبارةُعف ىذا
الضغطُالنفسيُُكؿُواحدُمناُيحتاجُإلىُإفُ ".ُكماُويساعدُعمىُزيادةُالثقةُبالنفسُفُمفُاألداءُالعاـ،حسُّيُُ

ُ ُ"اإليجابي ُالتحدياتُُوذلؾ ُمواجية ُعمى ُيساعد ُكحافز ُيعمؿ ُألنو ُالحياة، ُمف ُممكف ُقدر ُبأكبر لئلفادة
ُ.(ٜ،ُٜٜٜٔ)كيناف،ُ"ُاليومّية
بحيثُيسعىُالفردُُإذاُتعاممناُمعوُبطريقةُإيجابّية،ُ،عتبرُسيئاًُالضغطُالنفسيُالُيُُأفُُفترىُالباحثةُأّما

ُ.زواإلنجاحافزُنحوُالعمؿُوالمفيدةُالتيُتكوفُبمثابةُدافعُأوُُ،لبحثُعفُالنواحيُالجيدةلىُاإ
 :ما يمي الضغط النفسي اإليجابي يساعد عمىو 
 .رفعُالقدرةُاإلنتاجيةُواإلبداعّية 
 .الحيوية 
 .التفاؤؿ 
 ُألمور.إلىُاالنظرةُاإليجابّية 
 .مقاومةُاألمراض 
  ُؿ.التحم 
 .اليقظةُالفكرّية 
 دائرةُالصحةُوالخدماتُالطبية،ُُبلقاتُالشخصّيةُالجيدة.الع(ُٕٕٓٓ،٘).ُ 

Dys - Stressesُُالضغوط السمبّية: -
ُإلىُالشعورُبالتعاسةُواإلحباطُوعدـُالسرور،ُأيُعدـُاالتزافُ ُاألحداثُالتيُتؤديُبدورىا وىيُعبارةُعف"

ُ(ٗٗ،ُصٕٗٓٓ)الحواجري،ُُالنفسي"
 :ما يميلرضًا يجعل الجسم مع فالضغط النفسي السمبي

 .اإلرىاؽُأوُالتعب 
 .سرعةُالغضب 
 .عدـُالتركيز 
 .الكآبة 
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 .التشاؤـ 
 .المرض 
 .الحوادث 
 .عدـُالرغبةُفيُالتخاطبُواالختبلط 
 .انخفاضُالقدرةُاإلنتاجيةُواإلبداعّية 
 ُ،(ٙ،ُٕٕٓٓاالنتحار.ُ)دائرةُالصحةُوالخدماتُالطبية.ُ
ولكفُمعُاختبلؼُتأثيرُالموقؼُعمىُُشعرُالفردُبالتوتر،ُتُُّيةوالسمبُاإليجابّيةُمفُالضغوطُالنفسّيةُكبلًُُإفُ 
،ُبحيثُيتوقؼُذلؾُعمىُأسموبُالفردُفيُتعامموُمعُالمواقؼُواألحداثُالمسببةُلمضغطُالنفسي،ُوعمىُالفرد

ُ.إدراكوُليا،ُومفُثـُاعتبارهُوُتقييموُلمضغطُعمىُأنوُمفيدُوحسفُأوُسيئُومزعج
ُ ُيذكر ُالصدد ُىذا ُالسمبّيةُ"ُأفُ ُ((Morrissُموريسوفي ُبنوعييا ُالنفسّية ُبالضغوط اإلحساس

كؿُالموقؼُذاتوُضغطًاُسمبيًاُلشخصُواإليجابّية،ُيعتمدُعمىُتقويـُالفردُلمموقؼُعمىُنحوُأساسي،ُفقدُيشُّ
ُ(Morriss,2000 , p210)كؿُضغطًاُإيجابيًاُلآلخر"ُيشُّقدُ،ُبينماُما

اؿُاعتبارُالموقؼُالضاغطُالذيُنتعرضُلوُعمىُأنوُومفُالممكفُأفُيكوفُالضغطُالنفسيُمفيدًاُفيُح
مصدرُعوفُعمىُالنجاحُواإلنجازُالُمصدرُإعاقةُوفشؿ.ُفإفُماُنتوقعوُىوُالذيُنحصؿُعميوُغالبًا،ُوىذاُ

ُأكد هُالفبلسفةُالرواقيوفُأمثاؿُ ُ"ماُيحدثُلمناسEpictetusُ)ُوابيكتيتوس(Zenonُ)ُزينونما (ُُفيُأف 
ُُ(.ٔٗ،ُٕٓٓٓألشياء،ُبؿُىوُفيُفكرتيـُعنيا"ُ)بيؾ،ُمفُانفعاؿُليسُبسببُا

ُتبعًاُُأفُ ُىناُوتضيؼُالباحثة ُمتعددة ُالضغوطُالنفسّيةُيمكفُأفُتتخذُأشكااًل مفُالممكفُأفُنذكرُبأف 
دراكياُمفُقبؿُالفردُحدوثياُفلتقديرُزم ُ:وا 

 :الضغوط النفسّية الجاريةCurrent Stresses ُ
ُالفردُويتفاعؿُمعوُواقعيًا.ُكأفُبلؿُتجربةُالضغطُالنفسيُالذيُيدركوالضغوطُوتتراكـُمفُخُهتنشأُىذ

يستثارُالجسدُإثارةُشديدةُكاليقظةُالشديدةُأثناءُمناقشةُأوُمناظرة،ُأوُكتدفؽُطاقةُالمتسابؽُفيُمئةُالمترُ
ُ.ُ(Schafer, 1992, p10)فيُسباؽُالجريُ"ُُةاألخيُر
ُ
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 الضغوط النفسّية المتبقية:Residual Stressesُ
ىيُالضغوطُالنفسّيةُالتيُتتراكـُوتبقىُبعدُأفُينتييُتأثيرُالموقؼُالضاغطُعمىُالفرد،ُإذ"ُيبقىُالجسـُ
ُأـُغيرُ ُسواءُكانتُسارة ُأيُفرطُاإلثارة ُانتياءُالموقؼُالضاغط، فيُحالةُمفُاليقظةُلبعضُالوقتُبعد

ُُ.ُ(Schafer, 2002, p10)سارة،ُلياُنتائجياُنفسياُعمىُالفرد"ُ
 ُلنفسّية المتوقعةالضغوط ا:Anticipatory Stressesُ

ُأوُلتغييرُمفاجئُنحوُ ُلمتغيير، ُفيحضرُالذىفُوالجسـُسمفًا ُالفردُلضغطُنفسيُمتوقعُ، ُاستجابة ىي"
ُ(.ُٓٗ،ُٖٕٓٓاألفضؿُأوُربماُنحوُاألسوأُ"ُ)شريؼ،ُ

خوؼُمفُزلزاؿُمثؿُذلؾ:ُالقمؽُاالمتحاني،ُالخوؼُمفُعقابُاألىؿُعندُخرؽُقوانيفُأوُعاداتُمعينة،ُال
ُأوُإعصارُعمىُوشؾُالحدوث.ُ

ُأماُمفُحيثُالشّدةُفيتـُتصنيؼُالضغوطُإلى:
 ةط المنخفضو والضغ ةط المرتفعو الضغ: 
Hyper Stressesُُ:ةط النفسّية المرتفعو الضغ -
بحيثُتتجاوزُمصادرُالفردُوقدراتوُُ،تراكـُاألحداثُالمسببةُلمضغطُالنفسيُعف"ُةطُالناتجُوالضغُيىُُُُ

ُ.(ٚ٘،ُٕٙٓٓ)مريـ،ُُكّيؼُمعيا"عمىُالت
Under Stressesُ: ةط النفسّية المنخفضو الضغ -
ُالُوالضغُيىُُُُ ُتط ُباإلثارةُحدثتي ُالتحديُوالشعور ُوانعداـ ُبالممؿ ُالفرد ُشعور ُأفُ ُوُ،"عند ُسيمي ُيرى

 ,Kahn & Cooper)"ُمفُأفُيعانيُخبلؿُحياتوُمفُاألنواعُاألساسيةُمفُالضغوطُالنفسّيةُاإلنسافُالبدُّ
2013, p23). 

ُوأنوُيمتمؾُكميةُمفُُُُُُ ُلعددُمفُالضغوطُالنفسّية، ُكؿُشخصُيتعرضُفيُحياتو "ُ ُيرىُسيميُأف  كما
الطاقةُيستعممياُفيُالتعامؿُمعُالضغوطُالنفسّية،ُولكّفُمقدارًاُمناسبًاُمفُالضغوطُيؤّديُإلىُتحديُاألفرادُ

ُالشد ُالنفسّية ُالضغوط ُولكف ُبوسعيـ، ُما ُأفضؿ ُالجسمي"ليعمموا ُالتوازف ُاضطراب ُإلى ُتؤّدي )طاىرُُيدة
ُ(.ٕٚٔ،ُٖٕٓٓواألميري،ُ
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ُ ُأف  ُالباحثة ُالحياة،ُترى ُمظاىر ُمف ُبكثير ُلمتمتع ُالنفسيُضروري ُوالضغط ُالتوتر ُمف التعرضُلقميؿ
الُأصبحتُحياتناُسئمةُباعثةُعم الممؿُوالضجرُوفيُكثيرُمفُُىواإلحساسُبوجودناُفييا،ُوتفاعمناُمعيا،ُوا 

ُافُماُتؤّديُإلىُاإلصابةُباالكتئاب.األحي
ُكماُتصّنؼُالضغوطُحسبُالمصدرُإلى:

 :الضغوط الخارجّية والضغوط الداخمّية 
Outside Stressesُُُ:الضغوط الخارجّية -

ُ)الحربي ُالمتوقعة" ُغير ُأو ُعمييا ُالسيطرة ُيصعب ُالتي ُالسارة ُغير ُالحوادث ُالضغوط" ُىذه ُ،وتشمؿ
ُٕٕٓٓ ،ٙ)ُ ُذلؾ:. ُأمثمة ُالزمبلءُالمشُومف ُالعمؿ، ُمدير ُالجيراف، ُاألسرة، ُأفراد ُ)أحد ُمع ُاليومّية احنات
ُُوُ،وغيرىـ( ُ)كاالزدحاـ، ُالرئيسّية ُالحياة ُُوأحداث ُالمواصبلت، ُُوصعوبة ُُوالضجيج، ُالبيئي، تسديدُُوالتموث

ُأوُبعضُالفواتير...الخ( ُمنزؿػخس، ُُزلزاؿُ،جراءُحريؽ)ُارة ُمفُاألسباب( ُفقدُالزواج،أوُلغيره افُالطػبلؽ،
ُ ُاإلجياض،الحمؿشخصُعزيز، ُالوالدة، ُلمعائمةُ، ُجديد ُفرد ُمجيء ُفرد ُوجود ُفقدافُُمعوؽ، ُ فيُاألسرة،
ُالوظيفي...الخ.ُمركزعفُالُالرضاعدـُُالعمؿ،ُالتقاعد،

Inside Stressesُُُُُُالضغوط الداخمّية: -
ضغط،ُويظيرُ"ىناؾُبعضُاألشػخاصُيفرضوفُعمىُأنفسػيـُضغوطاتُفيُغيابُالعوامؿُالتيُتسػببُال

ُ(.ٙ،ُٜٜ٘ٔاآلخريف"ُ)األشقر،ُعفُىذاُالضغطُنتيجةُاألفكارُغيرُالعقبلنيةُعفُأنفسيـُُو
ثُبوُالفردُنفسوُحياؿُماُيعترضوُمفُمواقؼُضاغطة،ُونمطُحدُّعدُالحوارُالذاتيُالسمبيُالذيُيُُحيثُيُُ

ُالنفسيُلديو.ُُسموؾُشخصيتوُوغيرهُمفُالعوامؿُالمساعدة،ُمفُالمصادرُالداخمّيةُالمسببةُلمضغط
ُمشكبلتُنفسّيةُ ُأو ُجسمّية، ُُتكّوفُمشكبلتُمرضية ُأف ُالممكف ُمف ُالضغوطُالداخمّية" ُأف  كذلؾُتبيف

 (Boulevard, 2001, p129)ناتجةُعفُمشاعرُالحزفُواألسىُالمرتبطةُباألحداثُالمزعجة"ُ
 أعراض الضغوط النفسّية:  خامسًا.

حدثُمجموعةُمفُيمكفُأفُتُُ،ُرازاتُىرمونيةُغيرُمتوازنةالتعرضُالمفرطُلمضغطُالنفسيُينجـُعنوُإفُو
ُوالعاطفّية.ُ،ُالسموكّية،ُالعقمّية،ُاألعراضُالجسدّية

ُ
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 Physical  Symptomsُاألعراض الجسدّية:.ُٔػُُٗ
 .جفاؼُالفـُوالبمعوـ 
 .التعبُواالنحطاطُالعاـ 
 .رجفةُأوُارتعاشُعصبي 
 .سرعةُخفقافُالقمب 
 .إسياؿُ/ُإمساؾ 
 لمتبوؿ.ُُترددُالحاجة 
 .اضطرابُالمعدةُوالجيازُاليضمي 
 .ألـُالرقبة 
 .ألـُأسفؿُالظيرُ/ُأعمىُالظير 
 .نوباتُدوار 
 .فقدافُالشييةُلمطعاـُ/ُزيادةُالشييةُلمطعاـ 
 .ألـُفيُالصدر 
 شريؼ،ُُتشنجُعضبلتُالجسـ(ُٕٖٓٓ،ٕٗ-ُٖٗ). 
 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.فقدافُالدافعُالجنسي 
 ُ.تنمؿُاليديفُوالقدميف 
 ُالعدوى(Frank, 2001, 23). 
ببُالضغطُالنفسي،ُوبالتاليُتسيؿُػنتيجةُضعؼُجيازُالمناعةُلدىُالفردُبسكؿُىذهُاألعراضُتحدثُ"ُوُُُُ

ُ.( Schafer, 2002, p112)مياجمةُاألمراضُالجسدّيةُ"ُ
 Cognitive Symptomsُ:ُةاألعراض العقمّية المعرفيّ .2ُـ  4

 .فقدافُالتركيز 
 اكرة.انحطاطُفيُقوةُالذ 
 .صعوبةُفيُاتخاذُالقرارات 
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 .التشوشُ)الفوضى(ُواالرتباؾ 
 .االنحراؼُعفُالوضعُالسوي 
 .شيخانيُُنوباتُىمع(،ُٕٖٓٓ،ُٜٔ).ُ

  Emotional  Symptomsُاألعراض النفسّية االنفعالّية:.  3ـ 4
 .تناوبُفيُالمزاجُواالنفعاؿ 
 .دافعُقويُلمبكاء 
 .دافعُقويُإليذاءُاآلخريف 
 تقرارُالعاطفي.شعورُبعدـُاالس 
 .فقدافُالشعورُبالمتعة 
 .شعورُبالقمؽُوالحزف 
 .خوؼُمفُالمستقبؿُوتوقعُحوادثُوشيكةُالحصوؿ 
 .خوؼُمفُعدـُاستحسافُاآلخريف 
 .(.ٗٗػُُٖٗ،ُٖٕٓٓ)شريؼ،ُخوؼُمفُالفشؿ 
 .ضعؼُاالستمتاعُالجنسي 
 عمىُغيرُالعادة.ُرقمةُالصب 
 .شعورُبأفُاألمورُخارجةُعفُالسيطرة 
 ُبالخيبةأوُاألمؿُُشعورُبفقداف(Spurlock, 2002, 57). 

كماُالنفسّية،ُُ(ُإلىُالجمعُبيفُأىـُاألعراضُالجسمّيةُوالنفسّيةُلمضغوطCooper،ُ1988)ُكوبرصُمخوي
ُفيُالجدوؿُالتالي:ُُموضحىوُ
ُ
ُ
ُ
ُ



          نثاَي                                                          انفصم ا

 إلعار انُظريا

 

53 
 

 Cooperالنفسّية عند كوبر أىم األعراض الجسمّية والنفسّية لمضغوط

 األعراض النفسّية لمضغوط النفسّية األعراض الجسمّية لمضغوط النفسّية
 مستمرة مع الناس.إثارة  - فقدان الشيية. -
 شعور بعدم القدرة عمى التكّيف. - ألكّل عندما يكون تحت ضغط.رغبة شديدة في ا -
 إحساس بالفشل. - متكرر أو حرقان في المعدة.سوء ىضم  -
 شعور بالقبح. - إمساك أو إسيال. -
 اىتمام باآلخرين.قمة  - أرق. -
 قدرة عمى إظيار المشاعر الحقيقية.عدم  - تعب متكرر. -
 لمعداء من اآلخرين. و ىدفٌ نّ شعور بأ - عرق لسبب غير ىام. -
 إحساس بالمرح.قمة  - ارتعاشات عصبية. -
 شعور بعدم االىتمام. - إغماء.نوبات  -
 تقبل.فزع من المس - صداع. -
 اآلخرين.في شعور بعدم ثقة  - عضمية.تشنجات وتقمصات  -
  غثيان. -
  تنفس بدون مجيود.صعوبة  -
ُ(.ٓٗ،ُصٕٗٓٓ،الحواجري)
Behavioral Symptomsُ:ُاألعراض السموكّية.ُُٗػُُٗ
 ُ(األكؿُكثيرًاُأوُقميبلًُ)تغيراتُفيُالشيية. 
 .زيادةُفيُتناوؿُالكحوؿُوسائرُالعقاقير 
 التدخيف.ُإفراطُفي 
 .تمممؿ 
 .)نزؽُ)حدةُالطبع 
 ُ.ارتجاليةُالتصرؼ 
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 ُالنوـ.فيُصعوبةُاالستغراؽ 
 ُمتميزُبحركاتُعصبية.قمؽ 
 شيخانيُقضـُاألظافر(،ُٕٖٓٓ،ُٜٔ.) 
 ُالحديث.فيُتمتمةُوتمعثـ 
 ُسريع.جفؿُوخوؼ 
 .حديثُأكثرُمفُالعادة 
 .شحذُاألسناف 
 .صعوبةُالجموسُلفترةُمفُالزمف 
 لفظيُعمىُأحدُماُتيجـ. 
 .صعوبةُالبقاءُبالحيويةُنفسياُطويبًل 
 (ُُٖٕٓٓشريؼ،وسواسُالمرض،ُٗ٘-ُٗٙ.)ُ

ُتصنيؼ ُلمُويمكف ُالنفسّيةاألعراضُالسموكّية ُالباحثة-ُضغوط ُرأي ُاألساليبُُ-حسب ُمف ُنوع ُأنيا عمى
ُمعُالموقؼُالضاغط.أوُالتعامؿُُالتيُيمجأُإليياُالفردُلمتكيؼالسمبّيةُ

Social  Symptomsُُاألعراض االجتماعّية:. 5ـ  4
ُ ُالفردُأفُ لوحظ ُليا ُيتعرض ُالتي ُالنفسّية ُاالجتماعّيةأثُُّ،"الضغوط ُعبلقاتو ُفي ُرت ُضعفاًُ، ُوأحدثت

ُ.(ٙٚ،ُُٕ٘ٓٓ،إضافةُإلىُضعؼُاالىتماـُباألنشطةُاالجتماعّيةُالمحببةُإليو"ُ)الطعانيًا،ُوتدىوُر
ُُ ُنجد ُاالجتماعّيةُأفُ لذلؾ ُالعبلقات ُيتجنب ُُ،الفرد ُفي ُويعيش ُمثؿ" ُاجتماعّية. العبلقاتُُإنياءعزلة

والفشؿُفيُالقياـُُ،مياوانعداـُالقدرةُعمىُقبوؿُالمسؤولّيةُوتحمُ ،ُوالعزلةُواالنسحابُداخؿُالذاتُ،االجتماعّية
ُُُ.(ُٚ،ُٜٜٗٔ،عريبات)"ُوالعاديةُبالواجباتُاليومّيةُ

Professional Symptomsُُُُُُُُُُُُُُاألعراض المينّية:. 6ـ  4
ُي ُعمما ُالمجاالتُينعكسُبدوره ُفيُكافة ُاليومّية ُمفُضغوطُفيُحياتو ُالفرد ُأوُتعرضُلو ىُالمؤسسة

ُالتيُيعمؿُ ُالعامؿُالرئيسُفيُكثيرُمفُُ،يافيالمنظمة ُإفُالضغطُىو ُالتيُتقوؿ" ُالنظرّية ُتؤكده ُما وىذا
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ُالتنظيمية ُالمنخفضُ،المشكبلت ُاألداء ُمشكبلت ُالعمؿُ،وبخاصة ُوالتسُ،ودوراف ُالوظيفي"والتغيب ُرب
ُُ.(ٕٙ،ُُٕٗٓٓ،)يوسؼ
ُُ،وفُإيجابّيةُفيُبعضُاألحيافػبؿُيمكفُأفُتكُ،سمبّيةُدائماًُغيرُثيراتُالضغطُالنفسيُوتأ ُقدُإإذ نيا"

ُ.(ُٖٗ،ٕٓٓٓالكاساني،ُتعطيُنوعاُمفُالتحديُواإلثارةُلمعامميفُفيُالمنظمة"ُُ)
ُإالقوؿُيمكننا ُالداخُفُ : ُتعنيُذلؾُالتأثير ُميُلدىُالفردالضغوطُالنفسّية ُعفُالتفاعؿُبيفُقوىُ، الناجـ

ُالشخصّية ُومكونات ُُ،ضاغطة ُسموكيُُّيؤّديقد ُأو ُنفسّية ُأو ُجسدّية ُاضطرابات ُعمىُُ،ةإلى ُكانت سواء
ُالمينيُلدىُىذاُالفرد.ُـاالجتماعيُأُـالصعيدُالشخصيُأ

ُيكوفُذلؾُتبُ،وليسُمفُالضروريُأفُيتصاحبُالضغطُالنفسيُمعُكؿُىذهُاألعراض نما ُلطبيعةوا  ُعًا
ُلمفروؽُالفرديةُفيُاالس،ُمفُجيةومصدرهُالموقؼُالضاغطُ وفيُخبلصةُُتجابةُلياُمفُجيةُأخرى.ػوتبعًا

ُوالمرض ُاالجتماعي ُالتغير ُعف ُُأجريت ُالتي ُُلؤلبحاث ُىينكؿ ُبعضُُ((Hinkleأشػار ُ"ىناؾ ُأف  إلى
ُألزماتُمختمفةُومعُ ُقاسيةُوتعرضوا ُمواقؼُحياتّية ُقميؿُمفُاألعراضُاألشخاصُالذيفُعاشوا ذلؾُلدييـ

ُ(.ٚ،ُٜٜٜٔالمرضيةُوظمواُمحتفظيفُبصحتيـُالجسمّيةُوالنفسّيةُ"ُ)الغزي،ُ
ُأعراضُالضغطُالنفسيُالجسدّيةُفترىُالباحثةُُأّما لتفاعؿُالذيُيحدثُمفُأكثرُالمؤشراتُداللةُعمىُاأف 

كاستجابةُالفردُلمموقؼُالضاغطُبيفُالفردُوالبيئة.ُولكفُفيُالوقتُنفسوُالُيمكفُأفُتظيرُىذهُاألعراضُ
التيُتتخذُشكؿُاألعراض،ُثـُتميياُفيماُبعدُاألعراضُياُالعممياتُالنفسّيةُوالعقمّيةُدوفُأفُتسبقياُأوُتتخمم

ُحسبُأىميتياُوزمفُوجودُالفردُفيُبيئتيا.ُكبلًُُ،االجتماعّيةُوالمينّيةُكردةُفعؿ
 الضغوط النفسية الناجمة عن األعباء المالية: .1.7

إلىُأعباءُاألسرةُمتطمباتُماديةُجديدة،ُفالرعايةُالصحيةُوالطبيةُلمطفؿُقدُتتطمبُُمعوؽلطفؿُالايضيؼُ
االقتصاديُسيئًا،ُومماُيزيدُاألسرةُوضعُيكوفُُالُسّيماُحيفتكاليؼُماليةُكبيرة،ُوىذاُمصدرُآخرُلمضغوطُ

نجـُعنوُانخفاضُدخؿُاألسرة،ُالعبءُعمىُاألسرةُاضطرارُاألـُترؾُعممياُلرعايةُالطفؿُوالعنايةُبو،ُمماُي
ُ(.ٜٕ،ُٕ٘ٓٓوتقميصُالوقتُوالطاقةُلدىُاآلباءُواألمياتُلزيادةُالدخؿُاألسريُ)القدسي،ُ

ُ
ُ
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  :لدى أميات األطفال المصابين باضطراب لتوحدالضغوط النفسية سادسًا: 
والطاقة؛ُُاألمومةُميمةُصعبةُوشاقةُحتىُفيُالظروؼُالمثالية،ُفييُتتطمبُالكثيرُمفُالوقتُوالجيد

ُال ُرعاية ُتيدؼُإلى ُألنيا ُوتعميمو ُاألذى، ُمف ُوحمايتو ُعمىُُاًُكثيُرطفؿ ُوتدريبو ُالمياراتُاالجتماعية، مف
بالتاليُفيقدـُ،ُنموهُالطبيعياالستقبلليةُواالعتمادُعمىُنفسو،ُوعادةُيتعمـُالطفؿُالعاديُىذهُالمياراتُخبلؿُ

ُمعوؽالطفؿُالعادي،ُفقدُيصبحُالطفؿُالطفولةُتمؼُعفُتخُمعوؽطفولةُالطفؿُالُلكفُّلؤلـُالرضاُوالسعادة.ُ
ترىؽُاألـُُ،ُوىذهاليوميةُوالمتزايدةُمعوؽالطفؿُالمطالبُعددةُأىمياُمصدرًاُلمضغطُالنفسيُبسببُعوامؿُمت

ُ(.Darling, 1993, 1-2وتسببُلياُالتوترُوالقمؽ،ُمماُيترؾُآثارًاُسمبيةُعمىُكؿُمفُالطفؿُواألـُ)
يؤثرُُمعوؽحدثُألحدُأفرادُاألسرةُيمكفُأفُيؤثرُفيُبقيةُاألفراد،ُفإفُمولدُطفؿُفإذاُكافُكؿُتغيرُي

ُكانتُميمةُتربيةُاألطفاؿُالعادييفُصعبةُفإفُميمةُتربيةُاألطفاؿُ ذا ُفيُجميعُأفرادُاألسرة.ُوا  ُكبيرًا تأثيرًا
ُالصعمعوقال ُىذه ُالممقاةُعمىُعاتؽُاألسرةُصعوبةُوتعقيدًا.ُوتبدأ ُوالدةوباتُمنذُلحظةُيفُمفُأكثرُالمياـ

األمياتُبالتوترُتشعرُالطفؿ،ُوعدـُتصديؽُحقيقةُأفُالطفؿُغيرُعادي.ُإنياُضغوطُفترةُالتشخيصُحيثُ
تشعرُبالخوؼُوالتوترُمفُاحتماؿُفقدافُالطفؿُأوُاالنفصاؿُعنو،ُوالشؾُحوؿُإعاقةُالطفؿ،ُكماُُواالرتباؾ

،ُوطرؽُالعنايةُبو،ُإنياُمعوؽةُالتعامؿُمعُالطفؿُالإضافةُإلىُمشكمةُضآلةُالمعموماتُحوؿُاإلعاقة،ُوكيفي
ُمرحمةُالحزفُوالتمزؽُواليأسُوخيبةُاألمؿُواإلحباطُوالغضب.

ُضغوطُحقيقيةإنُّ ُفكؿُُّ،يا ُاألـ، ُلموالديفُوخاصة ُبالنسبة ُواقعية ُتحدياتُوعقباتُجديدةُُوأزمة ُفيو يوـ
ُ ُالطفؿ ُحاجات ُتمبية ُبيف ُالتوازف ُتحقيؽ ُصعوبة ُاألـ ُفيو ُالقياـُُمعوؽالتواجو ُوبيف ُوالمستمرة، الدائمة

بالمسؤولياتُاليوميةُالممقاةُعمىُعاتقيا.ُوىذاُالخمؿُبيفُالمطالبُالمفروضةُوبيفُقدرةُاألـُعمىُتنفيذىاُىوُ
ُ(.Melnyk, 2001, 547-549)ُمعوؽمصدرُىاـُلمضغطُالنفسيُبالنسبةُألـُالطفؿُال

ُُتمضيُ ُاحُواألـ ُتمبية ُفي ُطويمة ُالُتياجاتأوقاتًا ُفُمعوؽالطفؿ ُورعايتو، ُالرعاية المزمنةُُمعوؽالطفؿ
العنايةُبالطفؿُيفُعفُأسرُاألطفاؿُالعادييف.ُألّفُمعوقوالمستمرةُىيُالسمةُالتيُتغمبُعمىُأسرُاألطفاؿُال

ُوبالتاليُتستمر ، ُاليـو ُتكوفُ،طواؿ ُأف ُآباءُُالضغوطُيمكف ُويشعر ُونفسيًا، ُجسديًا ُاألسرة ُوتنيؾ قاسية
ينظروفُإلىُالمستقبؿُحيثُيحقؽُأبناؤىـُاالستقبلليةُوالتمايزُوالنموُُحيفدييفُبالراحةُوالسعادةُاألطفاؿُالعا
ُالذا ُالواالنجاز ُأسر ُتشعر ُحيف ُفي ُمعوقتي، ُمستمر ُبعبء ُاليأسيف ُترى ُفيي ُوالعزلةُُمزمف، والتبعية
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ُاالجت ُمستمرة ُنفسية ُوتعانيُمفُضغوط ُودائـ ُمستمر ُوتعيشُفيُحزف ُإفُّماعية، ُبالطفؿُُمزمنة. العناية
ُالُيُُُمعوؽال ُجسميًاُُمعوؽستيافُبوُمفُالطاقةُالجسمية،ُوالعيشُاليوميُمعُطفؿُتتطمبُقدرًا يشكؿُعبئًا

ُ(.ٜٗٔ،ُٕٔٓٓونفسيًاُالُيعرفوُآباءُاألطفاؿُالعادييفُ)الكاشؼ،ُ
اتُأطفاليـُويزدادُىذاُالعبءُالنفسيُوالجسدي،ُوتزدادُمشاعرُاليأسُوالحزفُعندماُيقارفُاآلباءُواألمي

ُالجسديةُمعوقال ُأو ُاالجتماعية ُأو ُالعقمية ُالقدراتُواإلمكانياتُسواء ُفاالختبلؼُفي ُالعادييف، ُباألطفاؿ يف
وفُإنجازُىفُوىـُيحاولالضغوطُعندماُتراقبُاألمياتُأبناءمصدرُآخرُلمضغوطُوالتوتر؛ُحيثُتزدادُىذهُ

الفروؽُواالختبلفاتُُيُمثؿُسنيـُالقياـُبيا.ُوىذهالتيُيسيؿُعمىُاألطفاؿُالعادييفُفالميماتُالمطموبةُمنيـُ
ُالفيُالقدراتُ ُالطفؿ ُدخوؿ ُعند ُمفُأسبابُالضغطُُمعوؽالتيُتظيرُبوضوحُخاصة ُسببُىاـ المدرسة

ُ(.Melnyk, 2001, 50النفسيُلدييفُ)
ُآخرُلمقدُّالبرنامجُالتربويُالمُُُعدُّكماُيُُ ُمعوؽلضغوط،ُفالتوجوُالحديثُنحوُدمجُالطفؿُاـُلمطفؿُمصدرًا

ُاألطفاؿُال ُتربية ُومعارضة ُيتسببُفيُزيادةُمعوقفيُالمدارسُالعادية، ُقد ُمعزولة يفُفيُمؤسساتُخاصة
معُاألطفاؿُالعادييفُيعنيُالمقارنةُالدائمةُبيفُقدراتُالطفؿُُمعوؽالضغوطُلدىُالوالديف،ُألفُدمجُالطفؿُال

لجوُالمدرسيُالعاديُلتمبيةُحاجاتُالطفؿُوالطفؿُالعادي،ُإضافةُإلىُاإلحساسُبالضيؽُلعدـُتييئةُاُمعوؽال
ُمعوؽطفميـ،ُولكفُىذاُالُيعنيُعزؿُالطفؿُالوأمياتيـُإلىُفضبًلُعفُنظراتُآباءُاألطفاؿُالعادييفُُمعوؽال

ُ ُالدمجُُبؿفيُمدارسُخاصة، ُتجعؿ ُلدراساتُوتجاربُسابقة ُوفقًا ُعممية يعنيُالعمؿُعمىُالدمجُبطريقة
ُ(.ٓٔ،ُٖٕٓٓبداًلُمفُأفُيكوفُمصدرًاُلممشكبلتُوالضغوطُ)الحبيش،ُُيحقؽُفوائدُكثيرةُلمطفؿُواألسرة

ُأفُّ ُشؾ ُاليقضُوال ُلمطفؿ ُالرفضُاالجتماعي ُوالعبلمعوؽة ُىاـُ، ُمصدر ُاآلخريف ُمع قاتُاالجتماعية
ُُلمضغوط، ُونصائحيـ ُواستغرابيـ ُاآلخريف، ُمف ُتسبُّفنظراتُالشفقة ُواألمياتُوأسئمتيـ ُُوتوتُربُلآلباء ًاُقمقًا

ُلمُاًُشعوُرُو ُاالجتماعية ُوالعزلة ُإلىُاالبتعادُعفُاآلخريف، ُيدفعيـ ُمما ُالطفؿ، تخمصُمفُبالخجؿُمفُإعاقة
ُعميواالجتماعيةُواالنسحابُمفُالمجتمعُيترتبُلكفُالعزلةُُمستمرُلمضغوطُالتيُيعانوفُمنيا.مصدرُىاـُ

هُاآلخريف،ُمماُيزيدُمفُشعورُاآلباءُواألمياتُباإلحباطُوالفشؿ،ُفتزدادُلدييـُمشاعرُالغضبُوالعداءُتجا
ُ ُيجد ُوىكذا ُعنيـ، ُاآلخريف ُابتعاد ُالآباء ُمعوقاألطفاؿ ُوأمياتيـ ُ)الخطيبُيف ُاجتماعية ُعزلة ُفي أنفسيـ

ُ(.ٕٔٚ،ُٕٕٓٓوآخروف،ُ
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منذُلحظةُتشخيصُاإلعاقة،ُوترتبطُبمراحؿُالنموُفيُُمعوؽالضغوطُالنفسيةُالتيُتعيشياُأسرةُالطفؿُالُوتبدأ
ًُاُلماُيمي:وفقُمعوؽحياةُالطفؿُال

عبلـُأفرادُاألسرةُبوالدةُطفؿُ -  .معوؽمرحمةُحمؿُالطفؿُووالدتو،ُوالتشخيصُالدقيؽُلئلعاقة،ُوا 
 مرحمةُالطفولة،ُوعمرُالمدرسة،ُوالتعامؿُمعُاألقراف،ُواألنشطةُالمتاحةُلمطفؿُوالبرامجُالتعميمية. -
 ضُالمراىؽُمفُقبؿُاألقراف.مرحمةُالمراىقة،ُوالمشكبلتُالجنسية،ُوالتخطيطُالمينيُلممستقبؿ،ُورف -
ُالمجتمعي - ُلمدمج ُفرصة ُوجود ُعدـ ُومعرفة ُواالجتماعية، ُاألسرية ُالعبلقات ُوتكويف ُالرشد ُمرحمة

 .(ٜٕ،ُٕ٘ٓٓ)القدسي،ُ
ُالُُُُُُُُ ُاألطفاؿ ُآباء ُالتيُيعانيُمنيا ُأفُمصادرُالضغوطُالنفسية ُترىُالباحثة وأمياتيـُيفُمعوقوىكذا

ولذلؾُفإفُتقبؿُالحقيقةُوالتعامؿُمعُالواقعُآخرُومتزايدة.ُمتغيرةُمفُوقتُإلىُوىيُمستمرةُُوُ،متعددةُومتنوعة
.ُوالباحثةُىناُالُوأمياتيـُيفمعوقىوُالحؿُلمواجيةُىذهُالصعوباتُوالتحدياتُالتيُيواجيياُآباءُاألطفاؿُال

ُلدىُجميعُأسرُالتؤكُّ ُأفُالضغوطُالنفسيةُتوجد ُتبيُّمعوقد ُلكنيا سرُلمضغوط،ُضُالعديدُمفُاألفُتعرُّيف،
ُألسبابُمتعددة ،ُ ُوضوحًا ُأكثرىا ُاألطفاؿُُأفُّىو ُأفُأسر ُكما ُلموالديف. ُبالنسبة ُمتوقع ُحدثُغير اإلعاقة

ىاُومسؤولياتيا،ُفكيؼُيكوفُحاؿُيُتعقدتُفيوُالحياةُوتزايدتُأعباُؤيفُتعيشُفيُعالمناُالمعاصرُالتمعوقال
،ُمعوؽجديدةُمصدرىاُالطفؿُالعاصرةُضغوطُناجمةُعفُالحياةُالمضغوطياُالىذهُاألسرُوقدُأضيفتُإلىُ

،ُفييُالمسؤولةُاألولىُعفُتربيتوُوالعنايةُبو،ُمعوؽيوميُمعُطفمياُالبشكؿُخاصُعمىُاتصاؿُمباشرُاألـُُو
يفُسويًاُوتقديـُالنصحُواإلرشادُوالتشجيع.ُونظرًاُألفُمعوقلذلؾُيجبُعمىُاالختصاصييفُالعمؿُمعُأسرُال

فُتكوفُالجيودُاألسر،ُفبلبدُمفُالتأكيدُعمىُأُتمؾوىُالضغوطُالتيُتواجيياُىناؾُعوامؿُمتعددةُتقررُمست
عمىُتخطيُالمشكبلتُالتيُُ،ُوتساعدىاالمختمفةُةُومتنوعةُتمبيُاحتياجاتيامتعددُالمبذولةُلمساعدتياُودعميا

ُُُُُُمنيا.ُُتعاني
ُ
ُ
ُ
ُ
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ثانث: انتفكير انًحىر ان

 .اإليجابي

 .تًهيذ

 .أوالً: يفهىو انتفكير اإليجابي

اَيًا: أهًيت انتفكير اإليجابي في ث

 .حياة اإلَساٌ

انتفكير ثانثًا: انعىايم انًؤثرة في 

 .اإليجابي

 .رابعًا: فىائذ انتفكير اإليجابي

 .خايسًا: أبعاد انتفكير اإليجابي

خصائص )سًاث( انًفكريٍ سادسًا: 

 .إيجابياً 

سابعًا: سًاث انتفكير انسهبي يقارَت 

 .بانتفكير اإليجابي

ثايًُا: استراتيجياث وقىاعذ إلكساب 

 .انتفكير اإليجابي

َفعاني تاسعًا: اإلرشاد انعقالَي اال

 )انُشأة وانتغىر(.

عاشرًا: يفاهيى ويسهًاث اإلرشاد 

 انعقالَي االَفعاني.

 أحذ عشر: اإلرشاد انجًاعي.

اثُا عشر: يجاالث استخذاو اإلرشاد 

 انجًاعي.

ثالثت عشر: أهًيت اإلرشاد انجًاعي في 

 انًجال انتربىي.
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 التفكير اإليجابي
ُُ:تمييد
ُأنُّ ،اإلنساف حياة في األساسية العوامؿ فم عامبلًُ التفكير عدُّيُُ  الحياة توجيوُعمى اإلنساف يساعد وإذ

عمىُ السيطرة اإلنساف يستطيع وبو األخطار،ُمف الكثير بوتجنُّ المشكبلت ؿح عمى يساعد كما ،وتقدميا
 محصمة عمى سؤسوتُُ بنىُتُ راقية وجدانية معرفية عقميةُعمميةُفالتفكير لصالحو؛ وتسييرىا ياب والتحكـاألمورُ
ُ.والذاكرةُوالمغةُوترتقيُعنياُوبياُكاإلحساسُواالنتباهُواإلدراؾُالعقميةُالمعرفية العمميات
فإنوُ اًُسمبيُيكوف وحيف والمشاكؿ، لممواقؼ وناجح فاعؿ حؿ إلىذلؾُيؤديُُ اًُإيجابي التفكير يكوف وحيف

ُك ،خاطئة سطحية بأساليب المشكبلت ىذه مع التعامؿ إلى يؤدي  المشكبلت ىذه بتضخيـُذلؾ افسواًء
تباع واختزاليا بتبسيطيا أو ،لياُمقنع حؿ إلى الوصوؿ عدـ وبالتالي ،معيا التعامؿ في والمبالغة  أساليب وا 

ُ.ليا مناسب حؿ إلى الوصوؿُعدـ وبالتالي ،معيا التعامؿ في سمبية
 وغير النفسي والضغطُالكآبةك المرضية الحاالت وازدياد الصحي المستوى بتدىور يرتبط السمبي فالتفكير

 الصعبة المواقؼ مف الُينشأ النفسي الضغطُأفُ  إلى والتربوية النفسية والبحوث الدراسات تشير حيث ذلؾ،
ُوالفشؿ بالعجز إليو يوحي الذي المواقؼ تمؾ تجاه تنتابو التي اليأس حالة عفينشأُ ما بقدر بالفرد تحيط التي
 بتقصير الخاصةُحياتو إلى ينظر الفرد يجعؿ والذي لحياةفيُاُالسمبي كيربالتف عنو رعبُُّيُ ما وىذا اىياتج

لى لذاتو منخفض وتقدير وضعؼ واستيتار واستيزاء  أكثر يجعمو قاتـ مظمـ بمنظار عامةُحولو مف الحياة وا 
 .وشؤماًُ تعاسة

 أواًل: مفيوم التفكير اإليجابي:
 الفشػؿ يمغػي أف يحػاوؿ البشػري العقػؿ ىػذاُو العقػؿ، وىػي التفكيػرعمػىُ قػدرة ولديػو اإلنسػاف ولػديُُ

 والخارجيػة الداخميػة والحركػات األحاسػيسُإلػى مباشػرة أوامػره يعطػي فالعقػؿ الفػرد، حيػاة مػف التعاسػةُو
 ميػارة عمػى اإلنسػاف يتػدرب أف يجػب وليػذاُالسػارة، غيػر تاالخبػُر لغػاءا ُُو السػارة تاالخبػُر عمػى لئلبقػاء
 أف مػف بػدالًُ وحاجاتػو، مصػالحو خدمػة فػييجعميػاُل اسيسػووأح أفكػاره كػؿيػؿُلتحُو اإليجػابي التفكيػر
ُ(.ٔٗ،ُٕ٘ٓٓغانـ،ُ ( والحاجات المصالح ىذه ضد تكوف
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،ُوالسعادة النفسية والصحة والثقة بالطمأنينة تتسـ وتصرفات مشاعر تطوير في يساىـ اإليجابي فالتفكير
 بتعديؿ االىتماـُذلؾ في بما تفكيره طريقة في تغير بوجود مصحوباًُ يأتي اإليجابي التغير في الفرد ونجاح
ُ(.ٕٙ،ُُٕٛٓٓىيـ،اإبُر(ُاألقؿ عمى تحسينيا أو واآلخريف النفس عف الخاطئة والتوقعات األفكار
 البدائؿُمع والتعامؿ لمتعمـ، فرص إلى والصعوبات التحديات تحويؿ يستطيع اإليجابي التفكير أف كما

ُ(.ٕٓٔ،ُُٕ٘ٓٓحجازي،(ُاإلنساف نيةإنسا نماء لخدمة وتعظيميا اإلمكانات واستكشاؼ
 وتحمؿُالتحديات الفشؿ تخطي عمى الفرد يساعد الذي اإليجابي التفكير بتبني وآخروف سميجماف وينصح

 ويتدرب يتعممو أف لمفرد يمكف وفف وميارة أسموب اإليجابي فالتفكيرSeligman et al., 2004) )ُالمختمفة
 النمط، ىذا مف حظوظيا يداتتُز داألفُراُمف سعيدة وأقمية منو الوسطى ةالمنطق في يقعوف دااألفُر وغالبية عميو،
ُ(.ٗٔٔ،ُٕٔٔٓ ىيـ،ابُرإ(ُالشخصية مف البعد ىذا في مستوياتيا تنخفض تعيسة أخرى وأقمية

 في التفاؤلي التوجو إلى يؤدي اإليجابي التفكير أف إلىُ(Scheier & Carver)وكارفر شاير ويشير
ُُُُُُُُُُُُُالحياة في المتفائؿ التوجو أف ويجداف التشاؤمي، التوجو إلى يؤدي مبيالس التفكير وأف الحياة،
ُُُُُُُُُُُُُالسمبي التوجو أما واإلنجاز، والسعادة لمنجاح إيجابية توقعات مف يتضمنو بما النجاح، إلى يؤدي

لىُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإ  مماُيؤدي وتخطييا والصعبة العادية المواقؼ مواجية إمكانية في الثقة فقداف إلى يؤدي فإنو المتشائـ
 (Scheier   & Carver, 1993, 62). الفشؿ

إلىُ نزعةُوُرغبةُو ميؿ وىو الشخصية؛ في إيجابية تيجياتاستُرا" ُبأنو اإليجابي التفكير يرلي ويعرؼ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُإنساناًُ يكوف أف الى وتقوده ناجحة، الفرد حياة تجعؿ تصرفات، أو سموكيات ممارسة
ُ.(Yearley, 1993, 13)إيجابياًُ

 في تيدييـ التي العقبلنية األفكار تمؾ لتبنييـ بالسعادة يتصفوف :بأنيـ اإليجابييف الناس ىيـاإبُر ويعرؼ
ُ(.ٕٕٔ،ُٕٛٓٓ)إبراىيـ،ُُواالجتماعية والسموكية الشخصية توجياتيـ
ُ ويقوؿ  ىذه تستبعد عندما حتى الحتماالت،با اإليماف ىو اإليجابي التفكير إفُ(Ventrella)فنترال

ُ(.ٗٔ،ُٖٕٓٓ)فنترال،ُ المشاكؿ مواجية وعف المبدعة تاالخياُر صناعة عف المسؤوؿ فيو االحتماالت،
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ بشػػكؿ لبلقتنػػاع البلواعػػي العقػػؿ بقابميػػة االنتفػػاع" ُىػػو بيفػػر عنػػد اإليجػػابي والتفكيػػر

ُ(. 12 ، 2008بيفر،) يُإيجاب
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ُُُُُُُُُُالداخمي التحكـ إلى الخارجي التحكـ مف االنتقاؿ ىو اإليجابي التفكير أف وآخروف حمدم ويرى
ُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ إيجابية بأخرى الذات ميةاانيُز أفكار استبداؿ طريؽ عف السمبية التفكير نماذجفي

ُ(.ٙٔ،ُٕٓٔٓمحمدُوآخروف،ُ (وتوكيدية
 إيجابية وقعاتت ضعي جعموت معتقداتُو ناعاتق لفردا متبلؾا بأنويُاإليجاب فكيرلتا سيشرُوكارفرُؼعرُّيُُبينماُ
ُ ( Scheier & Carver,1993, 26) تفضيموُوُمحدداًُُسموكاًُ نتقائوا يف ظيرت لمستقبميةا وراتلخب

ُالتفكيرُاإليجابي :"اإليجابي لمتفكير التالي التعريؼ لباحثةا تقترح سبؽُما ضوء وفي فيُاستراتيجيةُ إف 
عفُتعديؿُالفردُلؤلفكارُالسمبيةُعفُنفسوُُوىيُتنتجُبشكؿُأساسييكتسبياُاإلنسافُمفُخبلؿُالتعميـ،ُالتفكيرُ

ُ.تنعكسُعمىُالفردُوالمجتمعواآلخريف،ُوتقودهُإلىُتحقيؽُنجاحاتُفيُحياتوُ
ُ:مايمي يشمؿ اإليجابي التفكير إفُ  القوؿ ويمكف

 .تعقدىا التي العقبات نحو التوجو ال ،لممشكمة حموؿ إيجاد نحو عاـ عقمي تييؤ -
 .ىفاالُر الوقت في المشكمة معالجة عمى بالتفكير الخاصة تابالقدُر الثقة -
 .الحياة نحو متفائمة مستقبمية توقعات وجود -
ُُُُُُُُُُُُُُُُُ ديةاإُر بطريقة وقيادتو التفكير قبةامُر مف الفرد تمكف إيجابية عقمية تامياُر استخداـ -

ُ(.ٕٛ، ٕٙٓٓسالـ،)
ُتراودُالتيُالسمبيةُاألفكارُمفُالتخمصُحدُُّعندُالُيقؼُاإليجابيُالتفكيرُأفُُّ(ٗٔ،ٕٔٔٓ)دندي،ُُوترىُُُُُ

ُإيجابيةُلمعمؿُطاقةُصاحبوُيمنحُالذيُىوُإنوُذلؾ،ُمفُمدىُأبعدُىوُبؿُإيجابية؛ُبأخرىُاإلنسافُواستبداليا
ُاإلنصاؼُمفُليسُأفُ ُالباحثةُتجدُالمقاـُىذاُفيُوُاألماـ،ُإلىُالتفاؤؿُبعربةُيدفعُالذيُكالمحرؾُفيوُوالبناء
ُفيُالتفكيرُوعدـُاألوقاتُفيُكؿُاألفضؿُحدوثُتوقعُفيُتتمّثؿُواحدة،ُزاويةُفيُاإليجابيُالتفكيرُحصر
ُإيجابياًُُالمرءُعدُُّيُُكيؼُإذُالذىف،ُمفُاألسوأُاستبعادُبؿُُ،األسوأ ُلمعوائؽُحسابُلديوُيكوفُأفُدوفُمفكرًا
ُ.النجاحُلتحقيؽُالواقعيةُسباباألُعمىُوتركيز

ُ
ُ
ُ
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 ثانيًا: أىمية التفكير اإليجابي في حياة اإلنسان :
 وبالتالي ،الطبيعةُفي األشياء أسرار اكتشاؼ مف تمكّنو الرمزي، والتفكير االستبصار عمى اإلنساف قدرة
 مصدر التفكيرفُ.لصالحو وتسخيرىاُعمييا والسيطرة الظواىر تفسير مف تمكّنو التي القوانيف إلى الوصوؿ
 ،إلييا نظرتو تغيرت باألشياء اإلنساف معرفة ازدادت وكمما اإلنساف، سموؾ لتعديؿ مصدر والعمـ العمـ،

 ال شيء مجرد أنيا عمى الصخرُمف قطعة إلى العادي اإلنساف ينظر فقد منيا، االستفادة ظروؼ واختمفت
 خصائص خبلليا مف يكتشؼ ماضية لعصور يخياًُتاُرُسجبلًُ يعتبرىا الجيولوجي العالـ لكفُّ ،ينفع وال يضر
ُ.العصور تمؾ

 اإلنسافُيدرؾ التفكير خبلؿ فمف ،المستمر النفسي لوجوده اإلنساف إدراؾ في كبيرة أىمية ولمتصور
 لبيئةا يؼوتكي ،السابقةُاألجياؿ تجارب مف االستفادة طريؽ عف وجوده عمى يحافظ أف ويستطيع ،إنسانيتو

 حدود يتخطى تجعمو والتخيؿ التصور عمى اإلنساف فقدرةُ.معيا التعامؿ أساليب ويروتط ،فييا يعيش التي
 ىذا يعيش وىو العدة لو ويعد لو يخطط أف يحاوؿف ه،ويتصوُر مستقبموُفيتخيؿ المستقبؿ، إلى الحاضر
فإّفُؾُكذلُ.الخ...والسياسية واالقتصادية االجتماعية اإلنساف حياة جوانب كؿ يشمؿ التخطيطُوىذا ،الحاضر

 حيث واالجتماعية، الفرديةُمشكبلتو لحؿ منظـ تفكير ممارسة مف تمكّنو والتركيب، التحميؿ عمى اإلنساف قدرة
 ليا يضعل أسبابيا يحمؿ أف حاوؿيف ،يايحممُوُحياتوُتعترض التي المشكبلت جميع في يبحث اإلنساف خذيأ

 المشكبلت عبلج إلى يتعداىا بؿ الفردية ومشكبلت حؿ عمىُاإلنساف تفكير يقتصر وال والمقترحات، الحموؿ
ُ.وتطويره العمميُالتفكير خبلؿ مف االجتماعية

 مميئة حولوُمف وحياة حياتو تكوف أف إلى فيو يعيش الذي والمكاف والزمافُعمره، يكف ميما الفرد يسعىُو
كماُُلنفسو ،يجمب أفُجاىداًُ يحاوؿ ولذلؾ الحياة، مجاالت شتى في المتواصؿ والنجاح والرفاىية، بالسعادة،

 الوصوؿ مف الفرد فيمكُّ ماُوُوالمفاسد، ضراراأل نفسو عف يدفع فأُو والمعنوية، المادية والمصالح الخير ،لغيره
 وعف نفسو عف سميـ فكري منيج بتبنيُالفكرية، مستوياتو بتحسيف بدء ذي بادئ يقـو أف ىو دهامُر إلى

 و تو،اقدُر مف تحد التي السمبية األفكار عف التخمي مىعُنفسو يدرب وأفُعامة، بصفة الحياة وعف مجتمعو
  (.ٕٙ،ُ ٕٛٓٓالرقيب،(ُحياتو أىداؼ مف إليو يصبو ما تحقيؽ سبيؿ في جيوده يعتضُّ
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 مف لو يحصؿُما يفسر اإليجابي فالفرد والجماعة، الفرد حياة في اإليجابي التفكير أىمية تتضح ىنا ومف
 والسعادة، بالتفاؤؿُويشعر والتحسيف، لمتطوير، فرصة أنيا عمى األىداؼ والعجزُعفُتحقيؽ الفشؿ مواقؼ
 ويشعر تحقيقو، تأخر الذي المكتسبُحقو أنيا عمى األىداؼ وتحقيؽ النجاح مواقؼ السمبي الفرد يفسر بينما

ُ(.ٕٖٔ ،ٕٓٔٓكاظـ، (بو المحيطيف والناس القوانيف مف لظمـاُوأ باالضطياد،
 الذي لعالـاف وسعادتو، نجاحو إلى يؤدي فيما أو وشقائو فشمو إلى يؤدي فيما يفكر أف الفرد يستطيعُو
 عقمو في تستقر التي األفكار بؿُتتحكـُفيو ،أصبلًُ الخارجية والظروؼ األحواؿ فيو تتحكـ ال الفرد فيو يعيش
ُ(.ٙٓٔ،ُٕٔٓٓ بيؿ،) دائمة بصفة

 مف الكثير يزيؿ أف فإنوُيستطيع ،ةبإيجابي يفكر أف اختار فإذا تفكيره، طريقة يقرر أف يستطيع الفردإّفُ
ُ(.ٜٛ ،ُٜٜ٘ٔكنياف،(ُلنفسو األفضؿ تحقيؽ فع تعيقو يمكفُأفُّ والتي ،فييا المرغوب غير المشاعر

ُُُُُُُُُُُُُُُُ"الحياة مجاالت مف مجاؿ كؿ في بالنجاحُوثيقاًُ ارتباطاًُ اإليجابي العقمي االتجاه ويرتبط"
 أفضؿُبإحساس يشعر،ُفإنوُالُإيجابي عقمي إطار في نفسو الفرد يضع وحيف (.ٕٕٛ،ُ 2009سي،اتُر(

 صحبة موفيفضُُّالناسألّفُ المحيطة، البيئة في إيجابياًُ اًُتأثيُر يؤثرُ -األىـ وىو - ولكنو فحسب، بداخمو
ُمعو الناس بيا يتعامؿ التي الطريقة عمى ينعكس اإليجابي تفكيرهُو األعصاب، ىادئ السعيد الشخص

 (. ٛٔٔ، ٕٛٓٓبيفر،)
 التغييرُيشمؿ أف يجب ،متوازنة حياة ويحيا ،ًُسعيدا ويعيش ،النجاح يحقؽ لكي أّفُالفرد، الباحثة وتستنتج

 جميع تطوير إلىُالدائـ والسعي والمواقؼ، واألشياء والناس نفسو تجاه ونظرتو حياتو وأسموب تفكيره طريقة
 .حياتو جوانب

 ثالثًا: العوامل المؤثرة في التفكير اإليجابي:
ُا:منيُبعضاًُ ذكرن التالية القميمة األسطر في ،اإليجابي تفكيرالُفي تؤثر كثيرة عوامؿجدُتُو
 إلى يرجع وىذاُممارستو، الفرد تعمـ إذا تعممو وبإمكاف متعمـ ألنو فرد، كؿ عند موجود اإليجابي التفكير -

ُ الفرد إلييا يرجع التي المرجعية الثقافة ُٕٓٓٓ)منصور،  تأثير املي تافالخاطئُةوالتنشئ فالتربية (.ٜٚ،
 والتوتر الخوؼ عمى والتنشئة التربية قامتُذافإ سموكو، وتوجيو واالجتماعي النفسي الفرد تكويف في خطير

 عمى ينعكس ىذاُو ،دااألفُر لدى مضطربة شخصية بمورةُإلى تؤدي فإنيا والمتكرر الدائـ عاوالصُر واالنفعاؿ
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 وتوفير األسرة، داأفُر بيف والحناف التعاطؼ يسودىا تربوية اليبأسُتوفير يجب لذا تفكيره، ونمط الفردُسموؾ
 صبلت مف فييا بما األسرية الحياةُو (.ٔٓٔ،ُٕ٘ٓٓ،ُغانـ)ُواتجاىاتو مشاعرهُوتتقبؿ الفرد تحتـر تربية

ُتكويف في اًُكبيُر اًُتأثيُر تؤثر ومعتقدات، مثؿ مف بو تديف وما ومعامبلت، سموؾ مف تحويو وماُوارتباطات،
 (.ٙٙ،ُٜٜٗٔ)بدرافُومحفوظ،ُُتفكيره ونمط سموكو وبمورة الفرد شخصية

 إلقاء سموبفاىـ،ُالُأوالت والنقاش الحوار أسموب واتباع التفكير في االستقبللية عمى األبناء الوالديف تشجيعُو
 ،خوالتوبي والتيديد كالقسوةُالسوية غير التربية أساليب مف أمكف ما والتخمص العمياء، الطاعةُو األوامر

 أسموب في الثبات وعدـ التذبذب أوُواإلىماؿ، والنبذ، ئد،االُز التدليؿ أو والمعنوي، البدني والعقاب والسخرية
 بماُبينيا مف لبلختيار لدييـ الفرصة إلتاحة األبناءُأماـ عديدة مختمفة متنوعة تامثيُر وتوفير األبناء، معاممة
 تيـاقدُر تطوير أجؿ مف لدييـ وتعزيزه األبناء عند الستطبلعا حبُوتنمية واتجاىاتيـ، وميوليـ تيـاقدُر يناسب
 نمط في تؤثر التي اإليجابي األسري لممناخ المميزة السمات مف األساليبُىذه وجميع .واإلبداعية العقمية
ُ (.ُٓٓٔ، ٕ٘ٓٓغانـ،(ُإيجابياًُ اًُتفكيُر وتجعمو الفرد تفكير
 ونمطُسموكيـ، فيو ويتشكؿ دااألفُر مواقؼ فيو تتييأ لذيا األساسي والمكاف األولى البيئة ىي فاألسرةُُُُُ

 المؤسساتُبعض الوظيفة تمؾ في األسرة ويشارؾ .وقيميـ ومعارفيـ اتجاىاتيـ فيو وتظير تفكيرىـ،
 .الدينيةُوالمؤسسات اإلعبلـ، ووسائؿ الرفاؽ، وجماعة المدرسة، مثؿ والثقافية االجتماعية

ُُ.يفالسائد والسياسي االجتماعي والنظاـ السائدة بالثقافة اإليجابي التفكير يتأثر - ُتقتصر ُمفاىيـوال
 توحي إنيا ديف،ُأوُعرؽ أو حضارة أو ثقافة عمى التفكير تيجياتااستُر مف بيا يرتبط وما اإليجابية

 وتضع ده،اأفُرلدىُاإليجابيُ السموؾ زيعزُّ أف يمكنو مجتمع أي بيا يتطور أف يمكف التي اليائمة باإلمكانات
ُُُُُُُُُُُُُُوالعقائد تاالحضاُر مختمؼ فيُالشخصية تطوير في بيا سترشاداال يمكف وممارسات فنيات ذلؾ
  (.ٕٕٔ،ُٕٔٔٓ ىيـ،اإبُر)

 حتىُوالنقص، والضعؼ بالعجز مواطنييا إشعار إلى تسعى المتخمفة الرجعية السياسية األنظمة إفُُُُُ
ُفي يفكروف وال األنظمة ؾتم إلى حاجةفيُُو دةااإلُر مسموبي المواطنوف ىؤالء يقؼ  حاجاتيـُإشباع إاّل

 أماـ عثرة حجر تصبحُالمتخمفة الحاكمة األنظمة تمؾ فإف وبذلؾ بحقوقيـ، يطالبوف وال الحياة في األساسية
 أف كما،ُبو وتسمح األنظمة ىذه تقبمو ما حدود فيمحصورًاُُو سمبياًُ تفكيره ويبقى الفكرية حريتو الفرد ممارسة
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 ويجعمو المثمر اإليجابيُالتفكير ممارسة عمى توقدُر مف يحدُّ لمحرماف الفرد وتعرض اعيةاالجتم القيود
 والمركز المكانة مفُحرماناًُ فيكوف الحرماف ىذا أشكاؿ وتتعدد فيو، والتطرؼ الفكري بالبلضطُر عرضة

ُ(. ٗٗٔ، ٕ٘ٓٓغانـ، (بحرية يأرُلا إبداء مف حرماناًُ أو االجتماعي،
 يقتنعُأف اإليجابي الشخص وعمى الزمف، مف فترة إلى يحتاج ،ُفإّنوصحيحاًُ واًُنم شيء كؿ ينمو لكيُ -

 يشتد ثـ ومف ينمو، كي الزمف مف فترة إلى يحتاج يزرع، شيء أي شأف شأنيا اإليجابية األفكار أف تماماًُ
ُ(.ٕٔٔ ،ُٕٓٓٓمنصور،(ُحصاده وقت يحيف بعدىا ومف عوده،

 رابعًا: فوائد التفكير اإليجابي:
 :يمي ما اإليجابي لمتفكير المؤلفوف يذكرىا التي فوائدال مف
 باالنفتاح العمؿ بيئة ويعزز العالي، األداء سر وىو األفضؿ اختيار عمى الباعث ىو اإليجابي التفكيرُ -

ُ(.ٚٗ،ُٖٕٓٓ فنترال،)ُواالبتكار اإلبداع ويحفز والثقة والصدؽ
 كافة، نشاطاتو وفي ،شخصيتوُفي نافع أثر لو يكوف نفسو داخؿ الفرد يجريو الذي البناء اإليجابي التغيير - 

 متفتح بمنظور لعالـا رؤيتو بحكـ اإليجابيُاإلنسافُو وتحفزىا، الجميمة بالمشاعر ترتبط اإليجابية فاألفكار
 والتوتر والقمؽ اإلحباط مشاعر منو تقترب فبل األفضؿ،ُلبلستثمار فرص عف عبارة حولو ما كؿ يرى آمؿ،

 ُداخمي برضا ويشعر ط،اإفُر وال أنانية دوف الذات وحب ،الذات بتقدير شعور لديو ويتولد منيا، الحميد الإ
 (.ٕٔٔ،ُٕٛٓٓ،ُالحؽ عبد(

 سمبية بطريقة يفكر حيف يحدث والعكس اإليجابية، المواقؼ إليو تنجذب إيجابية بطريقة الفرد يفكر حيفُ -
ُ(. 118، 2004الفقي،(ُالسمبية المواقؼ إليو تنجذبف

 ويطمؽ ،فعبلًُُحولو ما يجذب أف يستطيع متفائمة نظرة وينظر نفسو، عمى معتمداًُ إيجابياًُ يفكر الذي الفرد - 
 اجتماعية مكاسبُيحققوف التفكير مف النمط ىذا فأصحاب (ٔٛ،ُُٕٔٓٓبيؿ،(ُاليدؼ تحقؽ التي تاالقدُر

 محاطيف يكونوا أف يحبوف دافُرواألُبإيجابية، ويتصرؼ يفكر الذي الشخص يحبوف بطبيعتيـ فالناس إضافية،
 اإليجابية والطاقة يذىبوف، حيث التفاؤؿ ينشروفُألنيـ منيـ مقربة وعمى والسموؾ التفكير في اإليجابية بذوي
 حيثما والتسامح التعاوف بذور ويبثوف والنشاط، االنجاز دوافع اآلخريف في ويحركوف والنشاط، العمؿ عمى
ُ(.ٕٔٔ،ُٕٔٔٓ)إبراىيـ،ُُذىبوا
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 في يضعُالمتميز، تفكيره بحكـ اإليجابي اإلنساف إف حيث والتطوير، بالتعديؿ تسمح اإليجابية األفكارُ -
إلىُُأو أىدافوإلىُ الوصوؿُمف تمكنو التي لمبدائؿ ويخطط طموحاتو، تحقيؽ تصادؼ قد التي العوائؽ حسبانو
 أفكاره جعةامُر وبالتالي ،البناء لمنقدُاالستماع مف اإليجابية أفكاره تمكنو وكذلؾ ترضيو، بديمة أخرى أىداؼ

 ليصؿ ومعتقداتو، وأخبلقياتو أىدافو مع يتبلءـُبما الوقت طواؿ وتطويرىا تحسينيا عمى لعمؿأوُا وغربمتيا،
 في والسعادة والنجاح التوازف تحقيؽ في األثر أعظـ لو يكوفُمما حياتو، في األمثؿ النموذج إلى النياية في

ُ(.ٜٙ،ُٕٛٓٓ)عبدُالحؽ،ُُةالمختمف حياتو جوانب
 اإليجابيةُاألفكار ألفُّ إيجابية، بنتائج تأتي التي اإليجابية القوى لديوُحرؾتت إيجابياًُ اًُتفكيُر الفرد يفكر حيفُ -

 بجو الفرد السمبية األفكار تحيط ذلؾ مف النقيض وعمى المرجوة، النتائج ىذه لمثؿ مبلئـ بجو الفرد تحيط
ُ (.ٙٛ،ُٕٔٓٓبيؿ،ُ(ُيةسمب نتائج إيجاديؤديُإلىُ

 ممموسة مقترحات نوع وتصدر توالدي، بناء تفكير وىو والفائدة، القيمة عف اإليجابي التفكير يبحثُ -
ُ(.ٕٗ،ُٕٔٓٓ بونو، دي( ُوالبناء الفعالية ىو وىدفو تعمؿ، األشياء يجعؿ حيث ،عممية

 جديدة وأساليبُالسموؾ في إيجابية تاتغيُر يصحبو ذلؾ فإف ؾاواإلدُر التفكير في أسموبو الفرد يعدؿ حيفُ -
 المجاالت في إيجابياًُ وتوجيييا حياتو تعديؿ عمى اًُقادُر يصبحف الناجح، االجتماعي التواصؿ مف وفعالة

ُ .والذىنية واالجتماعية الوجدانية
 القمؽ مستوياتُفي وانخفاض القمب ضربات معدؿ في انخفاض يصاحبو اإليجابي لتفكيرا الفرد استخداـُ -
 أو جماىيري حديث في الجميورُمواجية أو التنافس مواقؼ مثؿ الضاغطة، المشكبلت مواجية مف الخوؼُو

 مف يزيد اإليجابي التفكير نمط أف كما المزمنة،ُالضاغطة المواقؼ مستوى عمى وحتى ت،ااالختباُر مواقؼ
ُفي الفرد فعالية ومف ،اإليجابي الذاتي التقييـ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  في والثقة المشكمة جوانب ؾاإدُر الذاتية
ُ(.Bostow, 2009, 56)ُحميا

 التفكير اإليجابي:ميارات خامسًا: 
ُ:منيا بعضاًُفيماُيميُ ذكرن عديدةُأبعادلوُ اإليجابي لتفكيرا
ُ
ُ
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 :والتفاؤل اإليجابية التوقعات  -
 التفاؤؿُمستوى زيادة عف فضبلًُ الفرد، حياة جوانب مختمؼ في مكاسب بتحقيؽ اإليجابية التوقعات أيُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُةُوالميني واالجتماعية الشخصية الصحية الفرد حياة في إيجابية نتائج مف يتوقعو وما

ُُ(.ٖٔٔ،ُٕٔٔٓ)إبراىيـ،ُ
 المستقبؿ،ُفي الرغبات تحقيؽ بإمكانية واالعتقاد الحياة، عمى واإلقباؿ اإليجابية، النظرة ىو التفاؤؿُوُُُُُ

 الجانب أو الشر حدوثُمف بدالًُ األشياء مف الجيد الجانب أو الخير حدوث باحتماؿ العتقادا إلى باإلضافة
 النتائج توقع أي اإليجابية، أو الجيدة األشياء لحدوث العاـ لمتوقع الفرد داخؿ يكمف استعداد فالتفاؤؿ ؛السيء

ُ(.ٚٗ،ُٜٜٛٔ،ُاألنصاري(ُالقادمة لؤلحداث اإليجابية
 اناة:ل المعالقدرة عمى تحمّ  -

وتعنيُقدرةُالفردُعمىُمواجيةُضغوطُالحياةُبشكؿُعاـُأوُالضغوطُالتيُتنطويُعميياُمواقؼُالحياة،ُأيُُُ
 (.ُٚ،ُٜٜ٘ٔمواجيةُالضغوطُبداًلُمفُالمجوءُإلىُاألساليبُاليروبية.ُ)ماريوُرحاؿ،ُ

ُ ُإّف ُتحدٍُالشخصية ُأي ُمف ُتستفيد ُوبذُالناجحة ُلممستقبؿ، ُالتخطيط ُفي ُوتستخدمو ُتحوؿُتواجيو ُفيي لؾ
الُيدعُالتحدياتُوالصعوباتُتؤثرُواإلنسافُالناجحُُ.التحدياتُإلىُمياراتُوخبراتُقويةُوتجاربُيستندُإلييا

ىناؾُسبعةُأركافُأساسيةُنسميياُاألركافُالسبعةُلمحياةُالمتزنةُوىي:ُالركفُالروحاني،ُ،ُُوعمىُأركافُحياتو
ميني،ُوأخيراُالركفُالمادي.ُلالركفُاُوالركفُاالجتماعي،ُُوالركفُالعائمي،ُُوالركفُالشخصي،ُُوالركفُالصحي،ُُو
فيوُالُيدعُىذاُالتحديُيؤثرُعمىُباقيُاألركاف،ُبؿُعمىُُواجوُالشخصُاإليجابيُتحديًاُماديًاُأوُمينياًُُإذاف

ُباتزافُتاـُويركزُ ُوعائمتو.ُوبذلؾُيعيشُحياتو ُأكثرُبنفسوُوصحتوُوأفكاره العكسُيكوفُأقوىُروحياًُّوييتـ
ُ.(ٕٖ،ُٕٓٔٓي،ُق)الفُالحؿُفيُنفسُالوقتعمىُ

 :بالنفس الثقة  -
 تقبؿ كواوادُر تواجيو، التي تاالمثيُر تجاه توافقية استجابات يستجيب أف عمى الفرد قدرة ىي بالنفس الثقةُُُُ

ُ(.ٚٛ،ُٕٔٓٓ العنزي،)ُمرتفعة بدرجة لذاتو وتقبمو لو اآلخريف
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 واإلنجاز،ُلمتنفيذ الواقع العالـ إلى بيا والخروج تارُاالقُر خاذات عمى قدرتو عمى تدؿ بنفسو الفرد ثقة إفُُُُ
 مف ريعبُّ التي باألعماؿ يقـو الذي ذلؾ ىو أىدافو تحديد عمى تواوقدُر نفسو مف الواثؽ اإليجابي والشخص

ُ(.ٜٛ،ُٜٜٙٔ صبحي،)ُليا وتقديره لذاتو موااحتُر فع خبلليا
ُُُُُ ُفي الناجحة تارُاالقُر اتخاذ عمى بقدرتو الفرد شعور خبلؿ مف تبدو بالنفس الثقة أف ترىف الباحثةُأما

 إمكاناتياُتعرؼ إيجابية قوية شخصية عمى تدؿ بالنفس فالثقة ؛نفسو عمى باالعتماد تواجيو التي األمور
 يجب فالثقة عندىا، وتقؼُحدودىا تعرؼ حقيقية، تاقدُر مف تممكو بما تفعؿ أف تستطيع ما حدود في وتعمؿ

 شخصية عمى تدؿ بالنفس فالثقةُ.منيا جويُرُماُبعكس صاحبيا عمى تعود ال حتى عمياءالُ موجيو تكوف أف
 الكفاءة وبنفس التعامؿ عمى الفرد تعيف بيذا وىي األىداؼ، لتحقيؽُدفاعية طاقة تمثؿ أنيا كما إيجابية، متزنة
 في اإليجابية مشاركةال عمى والقدرة باألمف الشعور مع ،باتااالضطُر عفُبعيداًُ الصعبة، المشكبلت مع

 إلى ذلؾ يؤديف ،الذاتية القيمة وانعداـاالتكاليةُ إلى باإلنساف يؤدي فإنو بالنفسُالثقة ضعؼ وأما الحياة،
ُ.بياااضطُر وربما الشخصيةُاضمحبلؿ

 المجازفات اإليجابية: -
السمبياتُواإليجابياتُالمجازفاتُاإليجابيةُبأنياُالطرائؽُالتيُتعتمدُعمىُموازنةُُ(Hartzel)ُيعّرؼُىرتزؿُُُُ

لنمطُوطبيعةُالموقؼُالخطر،ُأيُأنياُتتطمبُأخذُالمخاطرةُلكفُبشكؿُمدروس،ُحيثُتنظرُىذهُالفكرةُإلىُ
ُليسُالتخمصُمفُ ُوىدفنا ُمفُوجوده ُالبد ُوالخطرُشيء ُبشكؿُأوُبآخر، ُتنطويُعمىُالمخاطرة أفُحياتنا

نماُتخفيؼُآثارهُقدرُاإلمكاف ُ(Hartzel, 2000,24ُ)ُالخطرُوا 
الشخصيةُالناجحةُتعرؼُجيداُأفُالتغييرُشيءُواقعيُالُيستطيعُأيُإنسافُأفُيتجنبو،ُلذلؾُفيوُيعرؼُماُفُ

ُ،كافةُاالحتماالت،ُويضعياُفيُالفعؿُوىوُيقيـُويعدؿُفيُخطتولياُويضعُُ،يريدُمفُأىداؼُويخططُلتنفيذىا
ُأخرىُُ،وفيُنفسُالوقتُيتعمـُمفُأخطائو ُيعودُمرة ُبإلىُاثـ وىوُُ.ثقةُتامةُفيُاهللُسبحانوُوتعالىلتنفيذ
ُوالُسعةُاألمؿُلضاقتُالحياة،ُوأفُّالشخصيةُالناجحةُتعرؼُجيداُأنوُل؛ُفيعيشُعمىُاألمؿُوالكفاحُوالصبر

ويقعُفيُمطباتُالتحدياتُواألحاسيسُالسمبية.ُىذهُالشخصيةُتعرؼُأفُاألمؿُُ،بدوفُاألمؿاإلنسافُيضيعُ
ُولوالُوجودُاأل ُالتقدـ، ُوأفُاألمؿُبدوفُالفعؿُوالكفاحىوُبداية الُيحدثُُوالمجازفاتُمؿُلتوقؼُكؿُشيء،
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ُ ُالتقدـ ُالشخصية ُىذه َُتكؿوالتغيير. ُال ُالحدود. ُأبعد ُإلى ُتموُُمكافحة ُال ُتيأسُميما ُوال الظروؼُُتكفؿ
  .(٘ٗ،ُُٕٔٔٓ)الفقي،ُوالتحديات

 الذات: تقبل -
اتجاىاتُالذاتُبأنوُحيثُعّرفوُ(K.Rogersُكارؿُروجرزُ)الذاتُأوُتقديرُالذاتُىوُمصطمحُتناولوُُتقبؿ

التيُتنطويُعمىُمكوناتُانفعاليةُوسموكية،ُأماُفيُالموسوعةُالنفسيةُفتقديرُالذاتُىوُسمةُشخصيةُتتعمؽُ
ُ ُالفردُلشخصيتوُ)زبيدة، ُالتيُيعطييا ُالنفسُكماُوحسبُحسفُوبدرافُُ.(ُٖٔ،ُٕٚٓٓبالقيمة ُرؤية فإنيا

ُمعُتقبؿُُو ُالواقعية، ُىيُعميوُىي،ُبصورتيا ُىيُبما ُالميوؿُوالحاجاتُوالقدراتُالفرديةُالخاصةُكما فيـ
ُوجدانيةُوعممياتُقدراتُمفُعميوُتنطويُوماُذاتوُالفردُيعرؼُأفُوتعني(.ٚٓٔ،ُصٕٚٓٓ)حسفُوبدراف،ُ

ُُٕٓٓٓ)منصور،ُتصرفاتوُتؤثرُعمىُسموكيةُمعرفة ،ٕٔٔ)ُ ُالضعؼُنقاطُمعرفةُخبلؿُمفُذلؾُويتـ.
ُىيُالمعرفةُأفُذلؾ.ُالقوةُجوانبُوكذلؾُلديوُالضعؼُجوانبُيعرؼُإلىُأفُدائماًُُاجةفيُحُفالفردُوالقوة،

ُ،الداخميةلشخصُاُحالةلُالمستمرُاالنتباهُيعنيُبالذاتُوالوعي.ُوقراراتوُمواقفوُالفردُعميوُيبنيُاألساسُالذي
،ُُٕٔٓٓوآخروف، مشاعرُ)منصورُمفُفيياُبماُخبراتُمفُعنوُيصدرُوماُالعقؿُبوُيقوـُفيماُالتأمؿُأي

ٔٔ٘.)ُ
ُأخطائوُويتعمـُمفُويستفيدُتنميتياُعمىُيعمؿُالمعرفةُحؽُذاتوُيعرؼُالذيُالفردُأفُفيوُشؾُالُومماُُُُ
ُيعرؼُألنوُ،اآلخرُوتقبموُفيـُعمىُقادراًُُيجعموُماُالتفكيرُحسفُمفُولديوُ،الفكريةُمنظومتوُويعدؿُمنيا،
ُ.إيجابياًُُمفكراًُُأفُيكوفُالبدُالصفاتُىذهُلديوُتوجدُمفُأفُشؾُوالُبيا.ُفيثؽُوقوتياُبضعفياُنفسو
ُ:الضبط وجية  -

ىوُمدىُإدراؾُالفردُبوجودُعبلقةُسببيةُبيفُسموكوُوبيفُ(ُفإّفُوجيةُأوُمركزُالضبطRotterُحسبُروترُ)
ُ.والخارجيةُالداخميةُوتتضمفُ(ٖٜٗ،ُٜٕٓٓ)بنيُخالد،ُماُيتموُىذاُالسموؾُمفُمكافأةُأوُتدعيـ.ُ

ُُُُُ ُالداخميةُالضبطُبوجيةُقصديُُحيث ُأوُ: ُسموكو ُعمى ُيعتمد ُوأنو ُمنو، ُالصادرة ُلمتدعيـ ُالفرد إدراؾ
ُالتيُاإلنجازُوقيـُوالمعانيُالوقتُقيمةُالفردُإدراؾأيُُ(ٖٜٗ،ُٜٕٓٓ)بنيُخالد،ُمواصفاتوُالثابتةُنسبيًا.ُ

ُاعتقادُبأفُلديوُيتكوفُوبالتاليُرارًا،واصُثباتاًُُتزيدهُقوةُيعطيوُمماُالجاد،ُالعمؿُأىميةُفيُإلىُاالعتقادُتدفعو
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ُواالجتماعيةُالسياسيةُالقراراتُفيُالتأثيرُعمىُالقدرةُلديو يجابية،ُمثابرةُيزيدهُوىذا. ُيجعموُوا  ُيكرهُمما
ُ(.ٕٙ،ُٜٜٔٔ)عبدُالعزيز،ُُ.والفشؿُبالعجزُيؤمفُوالُبالصدفةُيؤمفُالُاالتكالية،
ُحياتوُالسمبيةُفيُأوُاإليجابيةُاألحداثُبأفُالفردُاعتقادُإلىُتشيرُفييُالخارجيةُالضبطُوجيةُوأماُُُُ

ُوالنفوذُالسمطةُوأصحابُوالقدر،ُوالحظُكالصدفةُخارجيةُقوىُفيياُتتحكـ ُالفردُىذاُوبالتاليُيصبح.
إدراؾُالفردُلمتدعيـُعمىُُوبمعنىُآخرُىيُ(.ٕٙ،ُٜٜٔٔ)عبدُالعزيز،ُُوالفشؿُوالعجزُباالتكاليةُمتسماًُ

موكياتُالصادرةُمنوُولكنوُالُيعتمدُكميةُعمىُسموكو،ُبؿُيعتمدُعمىُالحظُاوُالصدفةُأنوُيتبعُبعضُالس
ُلمقوىُ ُالشديد ُالتعقد ُبسبب ُبو ُالتنبؤ ُيمكف ُال ُكأنو ُأو ُأقوياء، ُآخريف ُتحتُتحكـ ُكأنو ُأو ُالقدر، أو

ُ(ٖٜٗ،ُٜٕٓٓ)بنيُخالد،ُُالمحيطةُبالفرد.
ُوالبعضُإلىُذاتيـ،ُالمختمفةُالحياةُمواقؼُفيُلنجاحاُيعزوفُاألفرادُبعضُىناؾُأفُالضبطُبوجيةُويقصدُُُ

ُأفُيستطيعُأنوُيعتقدُالضبطُالداخميُفيُاالعتقادُذوُفالفردُذاتيـ،ُنطاؽُعفُخارجةُأخرىُقوىُالىُاآلخر
ُرحمةُتحتُأنوُيعتقدُالخارجيُاالعتقادُبالضبطُذاُالفردُأفُحيفُيعميو،ُفُويييمفُومصيرهُقدرهُفيُيتحكـ
ُ(.ٕٙ،ُٜٜٔٔاألحداثُ)عبدُالعزيز،ُُعمىُلديوُةسيطُرُوالُالقدر،
 ذاتوفيُ متحكماًُُأفعالو، نتائج متحمبلًُ تصرفاتو، عف مسؤوالًُ يكوف أف يجب الفرد أف لمباحثة يتبيف ىكذاُُُُُ
 في المحوري المفيـو وأفُذاتو، مف وسعادتو قيمتو مستمداًُ المضطربة، ودوافعو مشاعره عمى اًُمسيطُر أي

ُقيمةُفالمسؤولية .واالجتماعية الشخصية المسؤولية مؿتح ىو الضبط وجية  تدفع ذاتيا حد في باعتبارىا
ُ.اإليجابية الشخصية تميز التي اليامةُتاالمؤشُر مف اًُمؤشُر تعدُُّو ،واإلنجاز الجاد العمؿ إلى صاحبيا
 لتعامؿإلىُاُىيسع صاحبيا يجعؿ مما ،واجتماعياًُ انفعالياًُ نضجاًُُتتطمب المسؤولية تحمؿ عمى والقدرةُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُ داخمية ضبط وجية يممؾ أف بد ال إيجابياًُ اًُمفكُر الفرد يكوف ولكي دة،اواُر بحرية الواقع مع
ُ (.ٓٔٔ،ُٕٔٓٓالضعيؼ،)

 :اإلنجاز دافعية - 
 التحدياتُعمى السيطرة أجؿ مف والعمؿ العقبات عمى لمتغمب الفرد لدى حاجة ىي العامة الدافعيةُُُُ

 شديدة بمواظبة والعمؿ تحقيقيا نحو والسعي األداء مف مرتفعة مستويات وضع إلى الميؿ وىي الصعبة،
ُ(.ٔٙٔ ،ُٜٜٔٔوالنياؿ، الخالؽ عبد( مستمرة ومثابرة
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 فيُوالتحكـ صعبة، اآلخروف ىاايُر التي األشياء تحقيؽ عمى الفرد حرص في اإلنجاز دافع يتمثؿُوُُُُُ
 بطريقة اإلمكاف،ُبقدر وسريع جيد نحو عمى الصعبة األشياء بعمؿ القياـُو وتنظيميا، تناوليا وحسف األفكار

 عمييـ والتفوؽ اآلخريف ومنافسةُالذات عمى والتفوؽ االمتياز معايير وبموغ العقبات، عمى والتغمب استقبللية،
 تمؾ إلى األعماؿ بأبسط القياـ بيفُما وتختمؼُتتنوع الدافع ىذا تشبع أف يمكف التي األشياءُو .وتخطييـ
 الواقع تمثؿ ال قد تاتقديُر نفسو يعطي الفرد يجعؿ الذي الغرور إلى اإلنجاز يقود أال يجب.ُالعظيمة األعماؿ
ُ.(ٔٗٔ ،ٕٕٓٓالضعيؼ،)ُالحقيقي

 األساسيةُالشروط مف عيةفاالد عدُّوتُُ ـ.أىدافي تحقيؽ كيفية في بينيـ فيما يختمفوف دااألفُر أف الباحثة وتجدُُُُ
 أو ،والقيـ االتجاىات تكويفُأو ،ووطرقُالتفكير أساليب تعميـ في سواء األىداؼ تحقيؽ يياعم يتوقؼ التي

 السموؾ أساليب جميع آخر إلى المشكبلتُحؿُّ في أو والمعمومات، المعرفة عف البحث أو بعضيا، تعديؿ
 .المكتسبة

 المثابرة: -
ُتكفميماُُالميمةُفيُاالستمرارُبأنياُابرةالمثُوتعرؼُالفعاؿ،ُالذكاءُسماتُمفُسمتافُوالجديةُالمثابرةُُُُُ
.ُمتقناًُُيكوفُلفُوبالتاليُ،العمؿُيكتمؿُفمفُبالمثابرةُالفردُيتحؿَُُلـُفإذا.ُوجيدُوقتُمفُتستغرؽُوميماُصعبة
 بيف تداخؿ وىناؾُ.اإلنجاز يتـ حتىُالفردُطاقاتُبكامؿُالعمؿُأوُالميمةُفيُاالنخراطُفتعنيُالجديةُوأما

 في المثابرُيتسـُأفُ  كما الموضوعة، األىداؼ تحقيؽُيتـ حتى معاًُ فايتضافُر أنيما حيث مف والمثابرة الجدية
 (.ٕٗٔ،ُٕٔٓٓ)منصورُوآخروف،ُُالمثابرةُو بالجدية الغالب
 إلى ويتطمعُإليو يصبو ما كؿ يخرج أف عمى الفرد ،اإليجابي التفكير أبعاد مف عدُبُ لكونيا المثابرة وتساعدُُُُ

،ُألّفُالفردُالفرد ليذاُالمحركة القوة وىي ،لذاتو الفرد تقدير عف المعبرة الصفات أىـ مف ابرةالمث إفُ.تحقيقو
 في الفرد إظيار عمى تعمؿُوالتي دائمًا،ُمرموقة صورة في دائماًُ يجعمو أف شأنو مف ما بكؿ إال الفّعاؿُالُيقنع

 صاحبيا تدفع الوعي بيذا المثابرة ألفُ،وب البلئؽ واالقتصادي واالجتماعي واالنفعالي والنفسي العقمي الوضع
 عميو تضفي بطريقة حياتو في اًُمستمُر ،أعمالو فيُمجتيداًُ تصرفاتو كؿ في وحرص بينة عمى يكوف أف إلى

ُ(.ٚٙ،ُٕٕٓٓ الضعيؼ،) اآلخريف مف والتقدير ـااالحتُر
ُ
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 :الصحي المعرفي والتفتح التعمم حب - 
ُالفُرُُُ ُاتجاىات ُبأنيا ُإبراىيـ ُوالشخصي،ُُيعّرفيا ُاالجتماعي ُوالتطور ُالتغيير ُإمكانيات ُنحو ُاإليجابية د

،ُٕٛٓٓواالىتماـُبالمعرفةُوحبُالتعمـُواالطبلعُعمىُماُىوُجديدُومبلئـُلتحقيؽُالصحةُالنفسيةُ)إبراىيـ،ُ
ٕٔ٘.) 

 :واألريحية السماحة -
 ماضية،ُبأحداث ارتبطت يةنفس آالـ أو ماضية تاخبُر مف الفرد بو مر عما متسامحة معتقدات تبني أيُُُُُ
 وانقضى مضىُاًُأمُر بصفتو عاشو الذي لماضيإلىُا ينظر الفرد تجعؿ وسموكيات أفكار تبني أخرى بعبارة
 مف بو عما يغفؿ أف دوف تحدياتُمف فيو وما الواقع يتقبؿ اإليجابي فالمفكرو.ُب مقيداًُ يظؿ أف المؤسؼ ومف
يتذمرُطواؿُالوقتُمفُاألشياءُالخارجةُعفُإرادتوُُوال الشكوى يعرؼ ال فيو ا.تغييرى يمكف ال مستحيمة أمور

ُ(.ٖٖٔ،ُٕٔٔٓ)إبراىيـ،ُ
 :التفكير اإليجابيالشخص ذو خصائص )سمات( سادسًا: 

 والصدؽ باالنفتاح العمؿ بيئة ويعزز العالي، األداء سر وىو األفضؿ، استنباط إلى التفكيرُاإليجابيُيسعىُُُ
 يفكر الذي فالشخص .ذلؾُفي لو األفضؿ المستقبؿ حياة أىداؼ قائمة مف ختاري أف لمفرد يسمحكماُُ.والثقة

ُويعتمد  التي القدرات ويطمؽ ، فعبلًُ حولو ما يستيويُأف يستطيع متفائمة نظرة وينظر نفسو، عمى إيجابيًا
 .اليدؼ تحقؽ
 التي السمبية الفكرةُياُُتخرجفإن إيجابية فكرة عقولنا إلى أدخمنا فإذا ،وقت أي في واحدة فكرة يمتمؾ العقؿُُُُُ

ُب اإليجابية باألفكار نمؤله لـ فإذا الفراغ يقبؿ ال والعقؿ تقابميا، ُيمتمىء ُ األفكارفإنو  نفكر وحيفالسمبية،
 إلينا نجذب فإننا سمبية بطريقةُنفكر حيف يحدث والعكس اإليجابية، المواقؼ إلينا تنجذب إيجابية بطريقة
ُ.السمبية الموقؼ

 الممموسة المقترحاتُمنو تصدر توالدي، اءبنُّ تفكير وىو والفائدة، القيمة عف اإليجابي التفكير ويبحثُُُُ
ُ.والبناء الفعالية ىو وىدفو تعمؿ، األشياء يجعؿ حيث والعممية

 والنفسيُالعقمي المستوى عمى الخصائص مف بعدد اإليجابي التفكير يستخدموف الذيف دااألفُر يتميزُوُُُُ
ُ:كاآلتي خصائصيـُتحديد ويمكف ومشاعرىـ وأفكارىـ أنفسيـ مع تكيفاًُ أكثر يجعميـ امم واالجتماعي،
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 منيـ األمر يتطمبُحيف مشتركة صفات تجمعيـ متنوعة طائفة بأنيـ الناس مف اإليجابييف وصؼ يمكف- "
 بدرجة يتصرفوف نجدىـ معتقداتُمف يتبنونو ما بسببُو النفسي، والضغط التوتر مواقؼ في بالتصرؼ القياـ
 الفردي المستوى عمى النفسية الصحة مف إطار وفي االجتماعية والفاعمية والعقبلنية الكفاءة مف عالية

ُ(.ٛٛٔ،ُٕٔٔٓ)إبراىيـ،ُ" واالجتماعي
 في يركزوفُوىـ ؛ياوتوجييُاألىداؼ تغيير عمى تساعدىـ عالية إنجاز دافعية لدييـ اإليجابيوف الناسُ -

 قصارى ويبذلوف قوة مفُيممكوف ما بكؿ بذلؾ ويقوموف الة؛فعُّ بطريقة دةالمحدُّ تيـامسؤولي جيوفاويُو عمميـ؛
 طرقاًُ وتفتح ،البيئة تغير التيُالبارعة تااإلنجاُز لتحقيؽ تعترضيـ التي الصعوبات كؿ مفُرغـعمىُال جيدىـ
 منظورىـ روتغيُّ اآلخريف إلى لتصؿ تتعداه بؿ فقط، العمؿ في ال جديدة، عبلقات واقامة العمؿ في قوية جديدة
ُ(.ٕٜ،ُُٕٕٓٓالضعيؼ،(ُألشياءإلىُا

 جمس أفُيحدث ولـ ،شيئاًُ يضيؼ أو شيئاًُ ينجز أف وحده يستطيعُال أنو غيره مف أكثر اإليجابي يدرؾُ -
 جماعي مشروع اإليجابية،ُألّفُاآلخريف مع التواصؿ مف البد بؿ عممو، في ونجح اآلخريف عف بعيداًُ إيجابي

ُ(.ٚٓٔ،ُٕٕٓٓ فتحي،(
 صدر، برحابةُويتمتع األفؽ، ضيؽ مف اًُمتحرُر ويعيش جازمة، بشخصية اإليجابي التفكير صاحب يتمتعُ -

 والموارد بالقوى ويتميز).ٜٛ ،ٕٗٓٓمصطفى،(ُمحبوبة كاريزمية وشخصية متفتحة، وعقمية واسع، وفيـ
 (.ٖٜٔ،ُٕٔٔٓ)إبراىيـ،ُُالحياة عف والرضا السعادة تدعـ التي اإليجابية النوعية

ُالتي القوى بجوانبُو الفشؿ أنماطب وعياًُ أكثر وىـ صورىـ، وتحسيف ذواتيـ لتحقيؽ دافعة قوةُو ميؿ لدييـُ -
 عمى أنفسيـ ويشجعوف عاؿ، لنجاح طريؽ أنيا عمى الصعبة األمور ويقبموف أدائيـ، في تطوير إلى تحتاج

ُ. )ٙ٘ٔ، ٕٙٓٓسالـ،(ُوالتطوير لمتغيير فرصٍُ اكتساب
 يقوموف بؿ بالفكرة يكتفوف ال سمبييف، غير إنيـ المحسوبة، المغامرة حب لدييـ جابيوفاإلي دااألفُرُ -

 (.ٜٔٔ،ُٕٕٓٓ الضعيؼ،)ُلممجازفة قوية دةاإُر ذوو إنيـ بتجريبيا،
 المتميز واإليجابيُحميا، أساليب بالتالي وتتبايف تختمؼ المشكبلت ىذه ولكف مشكبلت دوف عمؿ يوجد الُ -

 ويجمع ويشخصيا، المشكمة،ُيحدد بأف ويواجييا طبيعتيا، ديحدتُو المشكبلت، ـبتقسي يقـو كيؼ يعرؼ
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 ويضعو المناسب الحؿ ليختار الحموؿ ىذه بيف ويقارف ليا، حموؿ عف ويبحث بيا، الخاصة المعمومات
  (.ٕٙ،ُٕٕٓٓفتحي،(ُالتطبيؽ موضوع

ُانتقاء وعمى األزمات، ةإداُر عمى والقدرة المشرقة، بالرؤية يتصؼ سعيد شخص اإليجابي الفردُ -
 تاالتوتُر مختمؼ مواجية عند السمبية واألفكار لممشاعر الشخصي والضبط اإليجابية المواجية تيجياتااستُر

ُُ(.ٜ٘ٔ،ُٕٔٔٓإبراىيـ،ُ( الحياة وضغوط
 يقبؿُيجعمو ما والسماحة األفؽ وسعة العقؿ رجاحة مف فعنده التعصب، يعرؼ ال الحقيقي اإليجابي- "

 استعداد عندهُويكوف موضوعية؛ بطريقة ويناقش الشجار؛ ال الحوار يحسف فيو االختبلؼ؛ قبؿويت اآلخر،
 يأالُر في مةاوالكُر الكبرياء تااعتباُر يعرؼ وال يو،أبُر يتشبث فبل خطؤىا، ثبت ما إذا نظره وجيات لتغيير
ُ (.ٕٕٔ،ُٕٕٓٓ)فتحي،ُُ"شأناًُ منو أقؿ ىـ مف مع حتى
 نظره،ُوجية يطرح أف قبؿ لو اًُجيد واالستماع اآلخرُفيـب يبدأ أف الفرد عمى ،اإلنسانية العبلقات ففيُُُُ

 المتكمـ يفرغ حتىُالصمت ـاالتُز مجرد األمر فميس وطاقة، وتحمؿ وصبر جمد إلى يحتاج الجيد واالستماع
معُ طؼالمتعا العميؽ االستماعُإف .المطروحة النظر وجية فيـل الجيد واإلصغاء التركيز ىو بؿ حديثو، مف
 الفرد إف.ُاالختبلؼ في المتكمـ حؽ يعنيُبؿ اآلخر، الطرؼ يقوؿ ما كؿ مع يتفؽ الفرد أف يعنيُال آلخرا

 مما يستفيد قد اإليجابي فالفرد نظره، وجية يطرحُأف قبؿ لآلخرلوُ اًُجيد واالستماعاآلخرُ فيـب يبدأ اإليجابي
 .مساره ؿعدُّيُو يوأرُُحنقُّي فربما نظره، وجية يخالؼ يأرُ مف يسمعو
 المبلئمة غير والمشاعرُاالنفعاالت في والتحكـ ،النفس ضبط مف اًُكبيُر اًُرُدق يستمـز االختبلؼ مع لتعايشاُُُُ

 .معيـ اًُخبلق اًُاونتع كذلؾ يحقؽ أفُفعميو اآلخريف، مع االختبلؼ مع المرء يتعايش أف يكفيُال بؿ لمموقؼ،
 فقط يتعايش أف الفرد مف المطموب فميس ما، موضوعُبشأف النظر وجيات في اختبلؼ أو عانُز ينشأ وحيف
 فع البحث في طاقاتيـ يستخدموا أفُ -سيـأرُ عمى وىو - ؼااألطُرُكؿ تحاوؿ أف ينبغي بؿ االختبلؼ، مع
ُال  ؼااألطُر كؿ يرضي أف شأنو مف فيذا ،اآلخر دوف بالحؿ طرؼ كؿ ينفردُأف مف بدالًُ فضؿ،األحؿ

ُ(.ٔٔٔ،ُٕٔٓٓ وآخروف، رمنصُو) الممكنة الحموؿ أفضؿ ويضمف
 ما الشجاعة مف ولدييـ غيرىـ، عمى األعذار يمقوف وال الوقت، بقمة يتحججوف ال الناس مف اإليجابيوف- "
ُ(.ُٔٓٔ،ٕٛٓٓ ىيـ،اإبُر( ُ"تردد ببل تيـامسؤولي يتحمموا أف ليـ يجيز
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نتائجُف والبيئي،ُماعياالجت المستوييف وعمى ،الشخصي المستوى عمى النتائج يحققوف اإليجابيوف لناساُ-
األشخاصُف واألوضاع، والناسُالمنظمة في مؤثرة تكوف ما منظمة في وجدي حيف اإليجابي الشخص عمؿ

 (.ٗٗٔ،ُٕٕٓٓ)الضعيؼ،ُُممموس واقع إلى الفكرة يحولوف اإليجابيوف
 الثابتة ماكفاأل مف يغيروف كما والبصرية، السمعية واألنشطة االجتماعية أنشطتيـ مف يزيدوف إليجابيوفاُ-

ُ(.ٓٛ،ُٕٙٓٓسالـ،ُ(ُتاالخبُر والكتساب األنشطة لممارسة المعتادة
 بصورةُالحياة عمى الفرد تساعد وسمات خصائصلوُ اإليجابي تفكيرلا أفُّ القوؿ يمكف السابؽ العرض مف
 وّكمما شكمة،م أو موقؼ ألي ناجحُفاعؿ حؿ إلىفإّنوُيؤديُ إيجابياًُ ،ُفكمماُكافُالتفكيرُوارتقاءًُ نجاحاًُ أكثر
ُخاطئة. سطحية بأساليب المشكبلتُىذه مع التعامؿ إلى فإّنوُيؤدي سمبياًُ كاف

 ساب التفكير اإليجابي:تكإل : قواعد سابعاً 
ألدبياتُالنظريةُوالبحوثُالمتعمقةُبالتفكيرُاإليجابي،ُوجدتُأفُىناؾُالعديدُامفُخبلؿُمراجعةُالباحثةُُُُُ

ُابُالتفكيرُاإليجابي،ُمفُأىـُىذهُالقواعدُماُيمي:مكفُلمفردُاتباعياُإلكسُ مفُالقواعدُواالستراتيجياتُالتيُي
 كنز ألفُالموىبة مواىبو، يكتشؼ أف عمره مف ما مرحمة في فرد كؿ يحتاج المواىب: اكتشاف -

خراجيا عنيا التنقيب يجب فرد كؿ داخؿ مدفوف  المختمؼ المدفوف كنزه ولكؿُفرد منيا، واالستفادة وا 
 وضعوا الذيف والنابغوف العباقرة فعؿ ىكذاُ.حولو لمف مماثبلًُ كنزؾ يكوف أف شرطا يسول اآلخر عف

 .يأس ممؿُأو دوف واستغموه الداخمي الكنز عمى أيدييـ
ُوالتركيزُ،أمرُماُفيُالتفكيرُأفُإلىُاإليجابيُبالتفكيرُالمعرفةُأىؿُيذىبُ:لألمور االيجابي التوقع -

ُتفكيراًُالمرءُُفيوُيفكرُماُإفُّ.ُإيجابياًُُأوُسمبياًُُاإلنسافُحياةُوجيوتُفيُةالرئيسُالقوانيفُأحدُىوُعميو
 حيف حقيقة إلى فسيتحوؿ نعتقده ما يكف وأياًُ،ُفيُخبراتوُويندمجُبياُينغرسُالواعيعقموُُفيُمركزاًُ
ُوارتفعت قوة اشتدت وكمما مشاعرنا، نمنحو  تأثير بذلؾ تعاظـي إليو تضيفنا التي العاطفة اعتقادنا
 (.ٖٕٓ،ُٕٜٜٔتريسي،ُ)ُالسموؾ ىذا عمى دنااعتقا

ُعفبناء اليوية اإليجابية لمذات:  - ُاإلنساف ُيحمميا ُالتي ُالذىنية ُالصورة ُىي ُالذات نفسو،ُُىوية
حساسوُبذاتو،ُولميويةُُأثرُ كبيرُفيُتحديدُفكرُاإلنسافُوقيموُوسموكو،ُونظرًاُلقوةُتصورُاإلنسافُوا 
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ُ ُفإنيا ُلذاتو ُالشخصي ُسموكاًُتؤدي ُُدائمًا ُصورتو ُمع ُيتفؽ ُخارجيًا ُعف ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالداخميةذاتو
 (.ٓٔٔ،ُٕٕٓٓ)حريري،ُ

ُاليـوُيوـُعفُكؿُخطوةُويتطورُيتقدـُوأفُ،جديداًُُشيئاًُُيتعمـُأفُلئلنسافُيمكفُ:التفكير تحسين -
 .الظروؼُأوُبالعمرُلوالُعبلقةُُوىذاُسبقو،ُالذي

فعميوُُسبيؿُالمثاؿُعمىُطالباًُُالشخصُكافُإذاُ:قةالضي الدوائر من والخروج التفكير نطاق توسيع -
ذاُفقط،ُلبلمتحافُاستعداداًُُالدراسيةُالمناىجتفكيرهُواىتماموُفيُُحصريُأالُّ عامبًلُُأوُموظفاًُُكافُوا 
ُوىواياتوُوأنشطتوُنفسوُلتطويرُمجاؿُعفُيبحثأفُُوُفقط،ُالماديُالكسبُقيودُمفُيتحررُأفُعميوف

 .وأشمؿُأوسعُلـعاُفيُلمدخوؿُرحبُطريؽُفيذا
ُالمواقؼُُالتفاؤل واألمل: - ُأصعب ُفي ُحتى ُوتوقعيا ُاإليجابية، ُبالنتائج ُاإليماف ُبالتفاؤؿ يقصد

ُوقوتو ُبسمطتو ُالمتفائؿ ُيشعر ُأف ُثمراتو ُومف ُيواألزماتُوالتحديات، ُوأنو ُبحكمةُ، ُفيُحياتو تحكـ
 وذكاءُفيُمواجيةُالمشكبلتُالمختمفة.

ُمفُحالةُفيُوتدخؿُالتفكيرُ،لتتراكـُحممياُوعدـُبأوؿ،ُأوالًُُواليموـُاألحماؿُرميُإستراتيجيةُتّعمـُإف -
 .تتفاقـُوتكبرُأفُقبؿُالصغيرةُلمقضاياُحموؿُدائماُفيناؾُوالقنوط،ُاليأس

ُالثقةُالصغيرة،ُالنجاحاتُفيُالذاتُتقديرُخبلؿُمفُوذلؾُ،بالنفسُالثقةُبناءُعمىُالعمؿ - ُألف
 .نجاحاًُُأكثرُأعماؿُنحوُـلمتقدُالعزيمةُمفُتزيدُبالنفسُواإليماف

ُبأفوىمومُاليوميةُالحياةُلمشاكؿُالسماحُعدـ - ُميمتوُتنسيُيا ُتفكيرهبُباالرتقاءُالمتعمقةُالمرء
 .وسبؿُتطويرىاُوالضعؼُالقوةُنقاطُلمراجعةُاالختبلءُعندُلنفسوُالذاتيُالنقدُمفُواالستفادة

ُفيُدخؿبواقعو،ُفيُأحبلموُقارفيُعؿُالمرءتجُألنياُالواقعُعفُجداًُُالبعيدةُاليقظةُأحبلـُعفُاالبتعاد -
ُبالواقعية،ُوأفُيعمؿُعمىُتحسيفُظروؼُحياتو،ُمفُحالة ولوُبقدرُبسيطُُاليأس.ُعمىُالمرءُأفُيمتـز
 (.ٙٗٔ-ٕٗٔ،ُٖٕٓٓأفضؿُمفُبناءُأحبلـُيقظةُبعيدةُالمناؿُ)دبميو،ُفذلؾُ

ُآفاقاًُُلوُيفتحُالذيُاإليجابيُالتفكيرُمفُـعالُإلىُوتنقموُ،السمبيُالتفكيرالمرءُُتجّنبُاألمورُىذهُكؿُُُُُ
ُ.والتطورُالنجاحُإلىُبوُتؤديُجديدة

ُ
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 اإلرشاد العقالني االنفعالي )النشأة والتطور(: -ثامناً 
 ما أف عف "إيبكيتوس" اإلغريقي الفيمسوؼ فكر إلى استند االنفعالي العقبلني العبلج أف (ٕٙٓٓعيدُ) يذكر
نما ؛األحداث ىو ليس تضطرب الناس عقوؿ يجعؿ  ُاستراتيجيات وترتكز ،والمعارؼُاألفكار باألحرى وا 

 عمى عقبلنية غير أو عقبلنية بطريقة حياتو فيُويتوجو يعمؿ قد اإلنساف أف إلى والعبلج اإلرشاد في "إليس"
 إلى ويفضي فعاؿ، غير سموؾ إلى يؤدي العقبلني غير والتوجوُفعاؿ، سموؾ إلى يؤدي العقبلني التوجو أف
 .(ٙٗ،ُٕٙٓٓ)عيد،ُُوالشقاء تعاسةال

 عبلج واستمرارُإحداث في أساسًيا دوًرا تمعب المعرفة إف ترى(ُٜٜٛٔ(ُأفُسبلمةُ)ٕٔٓٓ)ُالعقاد ويشير
 لذلؾ تنبيوا قد الرومانييف الفبلسفةُألف اليـو وليدة ليست الفكرة ىذه أف يؤكد والواقع النفسية االضطرابات

 وأحياًنا سموكنا عمى تؤثر التي ىي ذاتيا حد فيُاألشياء وليست األشياء ابي تدرؾ التي الطريقة أف وأكدوا
 ووجيات الفرد إدراؾ مف ولكف األحداث عف تنتج ال والتعبُوالراحة والتعاسة فالسعادة ؛االضطراب تسبب
 ال الناس أف الميبلدي األوؿ القرف في "إبيكاتس"ُالفيمسوؼ يؤكد اإلطارُىذا وفي ،األحداث تجاه نظره

 .(ٜٖ،ُٕٔٓٓ)العقاد،ُُاألشياء ىذه بصدد يتخذونيا التي نظرىـ وجيات بسبب ولكفُاألشياء مف يضطربوف
 العمماء مف وكثير والمحدثيف القدماء الفبلسفة مف كثير آراء مف استفاد(Ellisُ(ُأفُإليسُ)ٕٜٜٔويؤكدُفرجُ)

 .(ٕٛ،ُٕٜٜٔ)فرج،ُُالمعرفي السموكي والعبلج النفس، عمـ مجاؿ في
 أو نظريتو عميياُبنى التي والمفاىيـ بالمبادئ يتصؿ فيما األصالة عييدُّ ال إليس أف (ٜٜٓٔ)ُباترسوف وؿويق

 صيغت قد المفاىيـ ىذه أف يدرؾُأنو إال الخاصة، خبراتو خبلؿ مف كثيًرا اكتشؼ أنو ومع العبلج، في أسموبو
 .وغيرىـ االجتماعييف والمفكريف والمعالجيفُالنفس وعمماء الفبلسفة مف والمحدثيف القدامى قبؿ مف

 في موغمة فمسفية دعائـ عمىُقاـ قد االنفعالية االضطرابات تناوؿ في "إليس" منيج أف (ٜٜٗٔ)ُالحفني ويرى
 والتي الرواقية، المدرسة المدارس ىذه أىـ ومفُـ،.ؽ ٖٓٓٓ عاـ "زينوف" أسسيا مدارس إلى وتعود القدـ،
ُ. (ٖٚٗ،ُٜٜٗٔ)الحفني،ُالمظمةُُأصحاب مدرسة المسمموف عمييا أطمؽ
 واإلرشاد العبلج نظريةُإلييا تستند التي المبادئ مف كثير أف "إليس"ُقوؿ إلى (ٕٔٓٓ)ُعوض تشير كما

 الفبلسفة يد عمى خاصة وبصفة السنيف،ُمف آالؼ عدة مف صياغتو تـ قد فبعضيا بالجديدة ليست العقبلني
 تطبيؽ ىو ىنا الجديد يكوف وربما القدماء، البوذييف المفكريفُبعض يد وعمى والرومانييف، اليونانييف الرواقييف
 . (ٜٔ،ُٕٔٓٓ)عوض،ُُالنفسي العبلج عمى راديكالية بطريقةُالمختمفة النظر وجيات بعض
ُالنفسي العبلج و اإلرشادُمجاؿ في والمنطؽ العقؿ إلدخاؿ محاولة أكبر كانت ربما (ٜٜٜٔ)ُكفافي ويقوؿ
 العقبلني العبلج اسـ تحت ٜٓ٘ٔ عاـ أوائؿ فيُ" Ellis ""إليس " بيا قاـ التي تمؾ ىيُباتيرسوف" قاؿ كما
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 العواقب تسبب ال النشطة األحداث أف مؤداىا لنظريتو،ُمتقدمة فروًضا خبلليا مف قدـ والتي االنفعالي،
 .(ٖٚٔ،ُٜٜٜٔي،ُ)كفافُالعواقب لتمؾ المسببة ىي الفرد عند العقبلنيةُغير المعتقدات نظاـ ولكف االنفعالية،

 صيغو إلىُوصوالًُ ظيوره منذ عدة بمراحؿ السموكي االنفعالي العقبلني والعبلج اإلرشاد تاريخ مر وقد
 ىذا إف بقوليا االنفعالي العقبلني االتجاهُوتطور نشأة مراحؿ (ٕٗٓٓ)ُزىراف تستعرض حيث ،حالياًُ المتداولة
 يد عمى الظيور في العبلجي األسموب ىذا بدأ ولقدُ،إليسُألبرت يد عمى الظيور في بدأ العبلجي األسموب

 يستجمع أليس بدأ ٜٗ٘ٔ عاـ وفي العقبلني، بالعبلج األسموب ىذا سمي وقد ، ٜٓ٘ٔ عاـ في(Ellisُ)إليس
ُالنفسي العبلج نظريات عف مألوؼ ىو عما يختمؼ جديد شيء إلنتاج النفس وعمـ الفمسفةُعف معمومات
 ممحوظ بشكؿ يؤثرُلـ الذي النفسي التحميؿ مف الًُبد االنفعالي العقبلني العبلج اـاستخد وىو والحديثة، القديمة

 وكيفية االنفعالي العقبلني العبلجُنظرية أسس أليس وضع ٜ٘٘ٔ بداية ومع الحاالت، بعض عبلج في
 Institute of) العقبلنية الحياة معيدُ" إليس" ألبيرت أسس ٜٜ٘ٔ عاـ وفي .جيد بشكؿ ممارستيا

Rational Living)ُمعيد أسس ٜٛٙٔ عاـ وفيُ.ةالعقبلني الحياة أسس لتعميـ تربوية عممية مؤسسة وىو 
 االنفعالي العقبلني المنيج لنشر بأنشطة المعيداف ىذاف ويقـو العقبلني،ُالنفسي العبلج في العميا الدراسات
 أو عاـ لمدة الدكتوراه بعد لعمياا لمدراسات وبرامج العقبلنية، الحياة أسس الراشديفُلتعميـ مناىج :وتشمؿ
ُالنفسييف ولؤلطباء النفسييف لؤلخصائييف االنفعالي العقبلني النفسي العبلج طرؽ عمى لمتدريبُعاميف

 ونشر العممية، المؤتمراتُانعقاد فترات مع غالًبا يعقد العممي لمتدريب وفترات خاصة بحث وحمقات وغيرىـ،
 Rational "العقبلنية الحياة "تسمىُمجمة ومنيا االنفعالي قبلنيالع العبلج عف والدوريات المطبوعات

Livingُمف اإلحصائي بالدليؿ والتحقؽ المنيج فعالية توضح التي البحوث مف قميؿ غير عدد نشر وقد 
 بفروض نموذًجا إليس ألبرت قدـ ـ ٜٜٚٔ عاـ وفي االنفعالي العقبلنيُجالعبل في األساسية الفرضية صدؽ
ُمف العديد يوجد حيث المجاؿ ىذا في الرواد مف واحًدا إليس ويعد .والتطوير بالتعديؿُممياش وقد نظريتو

ف ،ةالخاطئ المعتقدات بتغيير ييتموف الذيف النفسييف المعالجيف  واحدة،ُومف فإفُأىدافيـ أساليبيـ، اختمفت وا 
Duboisُ) )ُدوبوا بوؿ المعالجيف ىؤالء أشير ُوسينج كومبس ثـAdler) ) أدلر ألفريد ثـ ،ٜٗٓٔعاـ

(Combs & Snygg)ُُإليس بألبيرت وانتياء( (Ellisُاالنفعالي العقبلني والعبلج واإلرشاد.ُٕٜٙٔعاـ 
 أف فبعد .ٜٜ٘ٔوحتىُعاـُُٕٜٙٔمنذُعاـEllisُ ُإليس أدخمياُألبيرت التي التعديبلت آخر ىو السموكي

 حيث العبلجية طريقتو فيـ سوء إلى أدى مما العبلجي ألسموبو والمعرفي المنطقي الطابع عمى يؤكد كاف
 األفكار أفُيرى كاف البداية منذ إليس أف إالُ،Cognitionsُبالمعارؼ فقط تيتـ أنيا آنذاؾ الكثيروفُاعتقد

 جميًعا، بيا ييتـ العبلج فيُأسموبو وأف ومتداخمة، ومتفاعمة مترابطة نفسية عمميات ىي والسموؾ واالنفعاالت
 العبلج باسـُٜٔٙٔعاـُُالعبلجي أسموبوُتسمية أعاد االنفعاؿ بإىماؿ تتيمو التي اتاالنتقاد يواجو ولكي
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 ومنيجو أسموبو أف إلى إليس ذىب وحديثاًُُ Rational Emotive Therapy ُ( RET) االنفعالي العقبلني
 إلطارا ىذا في إليس ويذكرُ(REBT) السموكي االنفعالي العقبلني العبلج عميو نطمؽ أف يمكف العبلج في
 تتفاعؿ جوانب أنيا بؿ البعض، بعضيا عف تنفصؿ ال جوانب اإلنساف لدى والسموؾ واالنفعاؿ التفكير أف إلى

 العبلج فيُواالنفعاؿ العقؿ  :منيا ومقاالت كتب عدة في أفكاره إليس عرض وقد. داللة ذات بصورةُجميعيا
ُ.(ٗٙ،ُٕٗٓٓ)زىراف،ُُلياالنفعا العقبلني والمدخؿ اإلنساني، النفسي والعبلج النفسي،

 المفاىيـ مف عدًدا السابقة وخبراتو تجاربو خبلؿ مف اكتشؼ قدEllis) )(ُأفُإليسُٕٛ،ُٕٜٜٔويقررُفرجُ)ُُ
ُ:كالتالي وىي نظريتوُوظيور بمورة في أىميتيا ليا وكاف النفسي والعبلج اإلرشاد في اليامة

 :Self- talkingالتحدث إلى الذات  -1
 يرده لما نتيجةُىي االنفعالي واالضطراب واالكتئاب واإلحباط القمؽ مثؿ السالبة تاالنفعاال أف إليس يرى
ُ.دقيقة تجريبيةُخبرة عمى تقـو وال واقعية وال العقبلنية وأفكار وعبارات جمؿ مف لذاتو الفرد
ُ

 :Self- Evaluationالتقييم الذاتي  -2
 وشدة بالسمبيةُالتقييـ ىذا يتسـ ما وغالًبا أفعالو،ُو أفكاره حيث مف ذاتو يقيـ أف إلى موقؼ كؿ بعد الفرد يمجأُ
ُ.النفسية االضطراباتُحدوث في يساعد مما العقبلنية أو الموضوعية عمى يعتمد وال الذات لـو

 :Self- Sustaining المساندة الذاتية -3
 مف ةعديد مواقؼُفي ذاتو مساندة إلى الفرد يميؿ حيث الظاىر غير الذاتي التدعيـ صور مف صورة وىي
 االجتماعية الميارات استخداـُعمى تقـو ال المساندة وتمؾ أخرى مواقؼ في ذاتو عف والتخمي الحياة

ُ.وسموكو الفرد انفعاؿ يؤثرُفي مما الميدانية والخبرة العقبلني التفكير إلى وتفتقر السميمة،
 :Hereditary and Environmental Influencesالمؤثرات الوراثية والبيئية  -4

 اضطراباتوُيصنع وأنو عقبلني غير أو عقبلنًيا يكوف ألف قوية نزعة ولديو يولد اإلنساف أف إليسُيقرر
 اإلنساف أف كما البلعقبلنية،ُالرغبة ىذه وتعزيز وتدعيـ االجتماعي االشتراط خبلؿ مف ذلؾ ويتعمـ بنفسو
 المسببة البلعقبلنية مسفتوف تغييرُمف تمكنو عقبلنية بطريقة والتفكير الذاتي الضبط عمى القدرة لديو

 مع طيبة بعبلقات واالحتفاظ مبالغة دوف باالتزافُتتميز أف يجب باآلخريف الفرد عبلقة وأف لبلضطراب
 عمى تعتمد العقبلنية النظرية ففإ (ٜٜٗٔ(؛ُو)مميكة،ُٜ٘ٛٔ)إبراىيـ،ُ مف بلك إلى واستناًدا اآلخريف
ُ:يمي كما وىي وسيكولوجًيا وفسيولوجًيا فمسفًياُالمتنوعة األسس مف مجموعة

 الفبلسفةُآراء إلى االنفعالي العقبلني والعبلج لئلرشاد الفمسفية األصوؿ ترجع :الفمسفية األسس -
 مف ال نضطربُأننا ترى والتي (وبرتراندراسؿ سبنوزا) مثؿ األبيقورية المدرسة أصحاب األوائؿ
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 :قولو في (ىاممت) عفُالفكرة ىذه (إليس) ساقتب وقد فييا، تفكيرنا ومف عنيا آرائنا مف ولكف األشياء
 .."شًراُأو خيًرا الشيء يجعؿ الذي ىو التفكير ولكف شر، أو خير ىناؾ ليس"

 يخمؽُاإلنساني الكائف أف الشخصية في االنفعالية العقبلنية النظرية ترى :الفسيولوجية األسس -
 شيء كؿُيحدث أف عمى ويصر بذلؾ لمقياـ قوية رغبة ولديو يولد وأنو بنفسو االنفعالية اضطراباتو

 وأف واآلخريف،ُذاتو يمعف فإنو يريد، ما عمى فوًرا يحصؿ لـ إذا وأنو حياتو في وجو أحسف عمى
 وميدئة ىامة تغيراتُإلى التوصؿ يستطيع فإنو معتقداتو نظاـ لفيـ كاؼٍُ بقدر وعمؿ فكر إذا اإلنساف
 تفكيره مف لمخبلص مساعدةُعمى حصؿ ذاإ وىو لبلضطراب، المثيرة نزعاتو مف وواقية وشافية

يجابي موجوُمعالج طريؽ عف المناسبيف غير وسموكو وانفعالو البلعقبلني  الحوار بأسموب يواجيو وا 
 مما أكبر بقدر لؤلعراض المسببة وأفكاره معتقداتوُيغير أف يغمب فإنو المنزلية، وبالواجبات الفمسفي

 .السموؾ تعديؿ أو وجوديالُالعبلج أو نفسي تحميمي لعبلج تعرض لو
 مع بالعبلقاتُالفرد اىتماـ بيف دقيؽ اتزاف ىو االنفعالي النضج أف النظرية ترى :النفسية ألسسا -

 الفرد فإف جًدا قميبلًُُأو جًدا كبيًرا االىتماـ ىذا كاف إذا أنو ذلؾ بيا، االىتماـ في ومبالغتو اآلخريف
 لو تكوف أف الضروريُمف وليس فيو رغوبالم مف وأنو عدوانية اجتماعية بصورة يسمؾ سوؼ

 .باآلخريف طيبة عبلقات
 النفس عمماء تجاربُنتائج وىي حديثة وتجريبية سيكولوجية أدلة تجمعت أنو (1994) إبراىيـ ويقرر

 مف كثيًرا إف بؿ األفراد، سموؾُوتغيير تعديؿ في والعقمية المعرفية العمميات أىمية عمى تؤكد المعاصريف
 معتقداتيـ وتعديؿ مرضاىـ لعبلج أساليب– وعي بدوف أو بوعي – يستخدموف لسموكييفا المعالجيف
 (فولبي جوزيؼ) وأف والتشريط، التدعيـ عمميات عمى القائمةُالسموكية مناىجيـ مع جنب إلى جنًبا واتجاىاتيـ

 الذات، تأكيد في نجاحيـ بعد مرضاه، سموؾ في التغيرات بعض أف يبلحظ السموكيُاالتجاه في المتشدد وىو
ُ.(ٛ٘ٔ،ُٜٜٗٔ)إبراىيـ،ُُالعقمية واتجاىاتو المريض تفكير طريقة التغيراتُىذه تشمؿ
 بالمعقوؿ المعقوؿ غير عبلج ىيإليسُ آلراء تبًعا اإلرشاد عممية أف (ٗٛٔ،ُٜٜٓٔ)ُباتيرسوف يشير كما
 الكيميائية والمواد ربائيةالكي الصدماتُمثؿ عمييا والسيطرة االنفعاالت لضبط أخرى أساليب توجد أنو ومع

 العبلج أو اإلرشاد فإف ذلؾ، ونحو حتراـواال الحبُعمى القائمة المعاممة ستخداـا ومثؿ الحركية والتدريبات
 االنفعالي االضطراب تجنب عمى قادر عاقؿ كائف فاإلنساف العقمية،ُالعمميات استخداـ عمى يعتمد النفسي

ُ.العبلج عممية خبلؿ يحدث ما ىو وىذا المنطقي العقمي التفكير مـبتع بالتعاسة الشعورُومف منو والتخمص
ُ
ُ
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 مفاىيم ومسممات اإلرشاد العقالني االنفعالي: -تاسعاً 
 الصمة وثيقة التصوراتُمف عدد عمى يقـو المعرفية، السموكية االتجاىات كأحد االنفعالي العقبلني اإلرشاد أف

 المعرفية االتجاىات أصحاب نظر وجيةُمف تعد والتي والتفكير، واالنفعاالت الدوافع حيث مف البشري بالكائف
 تماًما مناقضة بطريقة السموؾ إلى الفرد تدفع أو العقبلنية،ُالوجية تأخذ إما فيي البشري، لمسموؾ المحرؾ ىي

 ماتالمسم مف لعدد "إليس" عرض وقد النفسي، االضطراب لمفرد وتسبب واإلحباطُالقمؽ تولد وبالتالي لمعقبلنية
 التيُالمسممات مف مجموعة ىناؾ أف (ٙٚٔ،ُٜٜٓٔ)ُباتيرسوف ويذكرُ.البشرية لمطبيعة المفسرةُوالمفاىيـ

ُ:وىيُباختصار المسممات ليذه عرض يمي وفيما االنفعالي، العقبلني اإلرشاد نظرية عمييا تقـو
 ويشعر فاعميةُاذ يصبح عقبلنية بطريقة ويسمؾ يفكر حيف وىو نوعو في منفرد عاقؿ كائف اإلنساف -ٔ

 .والكفاءة بالسعادة
 ليسا واالنفعاؿُوالتفكير العقبلني غير لمتفكير نتيجة يعتبراف العصابي والسموؾ االنفعالي االضطراب -ٕ

 .عقبلني وغير ذاتيُمنحاز تفكير حقيقتو في واالنفعاؿ التفكير يصاحب فاالنفعاؿ منفصميف،
 االستعداد لديوُفالفرد المنطقي غير المبكر التعمـ إلى ونشأتو أصمو في العقبلني غير التفكير يرجع -ٖ

 .فييا يعيش التي الثقافةُومف خاصة، بصفة والديو مف ذلؾ يكتسب أنو كما بيولوجيا التعمـ لذلؾ
 يصاحبُالتفكير كاف ولما الكبلمية، الرموز استخداـ خبلؿ عادة يتـ والتفكير متكمـ كائف اإلنساف -ٗ

 االضطراب يستمر طالماُبالضرورة يستمر العقبلني غير التفكير إفف االنفعالي واالضطراب االنفعاؿ
 .المضطرب الشخص يميز ما وىذا االنفعالي

 واألحداث بالظروؼ يتقرر ال والذيُالذات لحديث نتيجة االنفعالي االضطراب حالة استمرار إف -٘
 تتجمع التي األحداث هىذ نحو الفرد يتبناىا التي واالتجاىاتُوالمعتقدات بالمفاىيـ بؿ فقط الخارجية

 .تمثميا أو استدخاليا يتـ عباراتُأو جمؿ صورة عمى
 بدرجة والتفكيرُاإلدراؾ تنظيـ بإعادة مياجمتيا يجب لمذات المثبطة أو السمبية واالنفعاالت األفكار -ٙ

ف ،ومتعقبلًُ منطقًيا الفرد معيا يصبح  أف لمعميؿ يوضح أف ىو النفسيُالعبلج أو اإلرشاد ىدؼ وا 
 .االنفعاليُالضطرابو األساسي المصدر يعتبر ذاتو مع حديثو

 في عقبلنييف وغيرُعقبلنيوف وأنيـ متفردوف، ىـ األفراد أف النظرية ىذه في المعالجيف معظـ ويؤمف -ٚ
 .وأْكفاء وسعداءُفعاليف يكونوف بعقبلنية ويفكروف يتصرفوف فعندما واحد، آف

 .نفسيةُالضطرابات ويتعرضوف منطقييف غير يكونوف فإنيـ عقبلنييف غير يكونوف وعندما -ٛ
 إيجابية، إنسانيةُانفعاالت لدييـ تتكوف (جيد ىذا) بفكرة والسرور الحب مثؿ انفعاالت ترتبط وعندما -ٜ

 .سمبية انفعاالت تصبح فإنيا(ُسيء ىذا) بفكرة االكتئاب أو الغضب مثؿ انفعاالت ترتبط وعندما
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 موقًفا شكمت التي ىي لو، مدركاتنا وكذلؾ بو،ُوارتبطت الموقؼ عف تعممناىا التي األشياء فإف وبذلؾ
 .لنا بالنسبة سار غير أو سمبًيا

 أو اآلخريف،ُإلى الناس بيا يتحدث التي الطريقة ولكف لماضيو، أو لظروفو ضحية ليس اإلنساف -ٓٔ
 كرواويف يعمموا أف ويمكنيـُيتحدثوا، أف يمكنيـ لذلؾ تكيفيـ، مدى تحدد التي ىي أنفسيـ، بيا يحدثوف
 .مختمفيف أفراًدا أنفسيـ مف يجعموا حتى

 يعمموا القيميُوأف نظاميـ مواجية عمى القدرة الناس لدى بأف يعتقد النظرية ىذه في المرشد إف -ٔٔ
 وجيات لتغيير حدودىـ القوةُلفيـ لدييـ الناس أفُ "إليس" ويرىُ.جديدة وقيًما وأفكاًرا معتقدات أنفسيـ
ُيالذات الدفاع نزعة تحدي عمى القدرة أفُلدييـ كما الطفولة، رحمةم في تشكمت التي وقيميـ نظرىـ

(Self-Defeating). 
 اإلرشاد الجماعي: -عاشراً 
 يبلحظ أف لمفردُيتيح حيث المراىقيف إرشاد في الناجحة األساليب مف بأنو (ٖٔ،ُٜٜٔٔ)ُعبود فوعرُّويُُ

 وحميـ لمشكمتو المماثمة كتمؾُتيـ،لمشكبل مناقشتيـ في بصراحتو ويعجب سنو نفس في ىـ ممف اآلخريف
 اإلرشاد جو في الفرد يجد كذلؾ مشكبلتيـ،ُحؿ في لو مساعدتيـ يجب كما الحموؿ، ىذه وتنفيذ ليا،

 قيـ وينمي أبعادىا يتبايف بحيث بصراحة مشكمتو مناقشةُلو يسيؿ الذي المتبادؿ والتشجيع التأييد النفسي
ُ.الذات تقبؿ زيادة نحو الطريؽ ذواتخاُالمطموب بالسموؾ القياـ في الثقة
 لعمبلء والتوجيوُالدعـ لتوفير طريقة ىو الجمعي اإلرشاد أف (ٛٛٗ،ُٖٜٜٔ)ُالحميد وعبد كفافي ويرى

 . الفردي اإلرشاد مقابؿ ما جماعة في منتظميف
ُٕٔٓٓ)ُالميؿ جمؿ يذكر كما ُ" فأبُ(ٔٔ،  الشخصية الديناميكية العممية أنو "عرفوُ(Gazda)جازدا
 مف بذلؾ يتصؿ وما والسموؾُالشعورية األفكار عمى والمركزة اإلرشادية، المجموعة أعضاء بيف بادلةالمت

 المتبادؿ والتأييد والمساندة، والتقبؿ والتفيـ واالىتماـُالمتبادلة والثقة االنفعالي، كالتنفيس عبلجية، إجراءات
ُ مشكبلتيـ". مواجية في ومساعدتيـ اءاألعض ليؤالء النفسي النموُتحقيؽ أجؿ مف المجموعة أعضاء بيف
 تتشابوُأف يحسف الذيف العمبلء مف عدد إرشادبأنوُ الجماعي اإلرشاد (ٕٖٔ،ُٕٕٓٓ)ُزىراف ؼعرُُّيُُو

 .فصؿُفيُأو إرشادية جماعة في يحدث كما صغيرة جماعات في مًعا واضطراباتيـ مشكبلتيـ
 ؽائطُر مفُطريقة ىو الكتابات بعض تعرضو كما الجمعي اإلرشاد أو الجماعي اإلرشاد أف ةالباحث رىوت

 مف وذلؾ المسترشدوف،ُمنيا يعاني التي المشكبلت تشابو حالة في استخدامو يتـ الذي النفسي اإلرشاد
 يتضمف الجماعي اإلرشاد فإف ىذاُالبحث وفي سموكيـ، في المناسب التغيير إحداث عمى مساعدتيـ أجؿ
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جؿُتنميةُمياراتُالتفكيرُاإليجابيُوخفضُمستوىُالضغوطُأمياتُأطفاؿُالتوحدُمفُأ مف عدد إرشاد
 النفسيةُلدييف.

 مجاالت استخدام اإلرشاد الجماعي: -عشر أحد
ُ(ُإلىُمجاالتُاإلرشادُالجماعيُكالتالي:ٕٕٛ،ُٕٗٓٓ(؛ُوُحسيفُ)ُٕٖٗ،ٕٕٓٓكؿُمفُزىرافُ)يشيرُ

 .وغيرىـ فقُووالمعُو فوالمدمنُو فوالمغتربُو والشيوخ فوالراشدُو فوالمراىقُو األطفاؿ -
 . أبنائيـ مع الخاطئة التربية أساليب يتبعوف الذيف الوالديف توجيو -
 . المدارس داخؿ والعدوانية الشغب يظيروف الذيف المراىقوف -
 .األسري اإلرشاد حاالت في -
 . والمدارس المؤسسات في الميني اإلرشاد -
 . والمدرسي االجتماعي التوافؽ مشكبلت مثؿ المشتركة المشكبلت -
 .بالنقص والشعور والصمت والخجؿ واالنطواء الذات حوؿ التمركز تحاال -
 .األحداث جناح مع وكذلؾ واإلدماف كالتدخيف السيئة العادات بعض عبلج -
 . الفردي اإلرشاد عممية في يطرأ الذي التحويؿ حاالت -

 أىمية اإلرشاد الجماعي في المجال التربوي: -عشر اثنا
 لمعالجة تستخدـُالتي الفعالة النفسي اإلرشاد طرؽ أحد الجماعي اإلرشاد (ٕٙٔ،ُٕٗٓٓ)ُالخطيب يعد
 متشابية، واالىتمامات المشكبلتُتمؾ تكوف حينما وذلؾُواىتماماتيـ، األفراد مشكبلت مف واسع مدى

 استغبلليا يجب والتي عمييا، يشتمؿ التيُاليائمة اإلرشادية القوى في الجماعي اإلرشاد أىمية وتكمف
ُ.اإلرشاد أىداؼ تحقيؽ في يامن واالستفادة

 :التربويُالمجاؿ في الجماعي لئلرشاد الميمة الجوانب مف مجموعة (ٜٜ،ُٜٜٛٔ)ُحسيف عزة وتذكر
 .ذاتو حقيقة معرفة عمى الفرد يساعد -ٔ
 .حولو مف ولممجتمع لو اآلخريف إدراكات في ثقتو ينمي -ٕ
 عنو، يعبروفُوما إلييـ اعاالستم يحسف كيؼ ويتعمـ بؿ أفضؿ، بشكؿ اآلخريف فيـ عمى يساعده -ٖ

 .اآلخريف ونحو ذاتو نحو الفرد وأفكار مشاعر تتكامؿ بطريقو
 في لممشاركةُونشاًطا فاعمية أكثر يكوف أف الفرد يتعمـ الجماعي اإلرشاد في المشاركة خبلؿ مف -ٗ

 .الحديث ومشاركتيـ الناس مقابمة يخشى ال بحيث االجتماعية المواقؼ
 مشاعرهُفي لمتحكـ صحي بمناخ تزوده جديدة قيـ وبناء اإليجابية الفرد ـقي اختبار إعادة في يساعد -٘

 .سموكو عف والًُمسُؤ يكوف كيؼ ليتعمـ وأفكاره
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 مف يبذلو لماُالسميـ بالتوجيو وتمده المرجعي باإلطار المرشد تزود الجماعية المناقشة أف حيف في ىذا -ٙ
ُ.عمبلئو نحو جيود

فُاألىداؼ،ُمفُجممةُتحقيؽُإلىُالنيائيةُمحصمتوُفيُييدؼُالنفسيُاإلرشادُفوىكذاُترىُالباحثةُأ ُوا 
ُالصحةُتحقيؽُرأسياُعمىُويأتيُإلييا،ُلممحتاجيفُاإلرشاديةُالمساعدةُتقديـُفيُالمستخدمةُقوائطُرُتنوعت
ُ.بالسعادةُالشعورُمفُدرجةُإلىُبالفردُوالوصوؿُالنفسية،

ُتناولتُفيُاإلُ ُالباحثة ُأف ُالقوؿ ُمف ُالبد ُالنظريُثبلثوفيُالنياية ُفيوُُةطار ُمتناولة ُالتوحد محاورُىي:
ُالنفسيةُمتناولةُفيووالسماتُاألساسيةُليذاُاالضطراب،.ُوالثانيُالضغوطُُالخصائص،ُُوتعريفوُونسبةُانتشاره

تعريؼُالضغوطُالنفسية،ُوبعضُالمصطمحاتُالمتداخمةُمعو،ُوأنواعُالضغوطُالنفسيةُوأعراضيا،ُباإلضافةُ
ُالتفكيرُوالثالثُمحورُالتفكيرُاإليجابيُوتناُفسيُالفيزيولوجي.جيازُالضغطُالنإلىُ ولتُالباحثةُفيوُمفيوـ

ُ ُوأىميتو، ُاإليجابي، ُمياراتو، ُفيوأىـ ُالمؤثرة ُُوووالعوامؿ ُوأبعاده، ُالتفكير ُىذا ُوفوائد خصائصُالمفكريفُ،
لىُنظريةُاإلرشادُالعقبلنيُإ،ُباإلضافةُالتفكيرُاإليجابيُتكسيباستراتيجياتُوقواعدُإيجابيًا،ُباإلضافةُإلىُ

وستتناوؿُالباحثةُفيُالفصؿُالقادـُالحديثُعفُالدراساتُالسابقةُمتناولةُأىـُ .االنفعاليُواإلرشادُالجماعي
 الدراساتُذاتُالعبلقةُبمشكمةُالدراسةُالحالية.
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 الثالثالفصل 
 )عرض وتحميل( الدراسات السابقة

 تماقالعربية واألجنبية ذات الصمة بمشكمة البحث الحالي، الفصؿ مجموعة مف الدراسات يتناوؿ ىذا     
 البحث في الكتب والدوريات وشبكة االنترنت عف دراسات تتعمؽ بالبحث الحالي، وقد اقتصر البحثب ةالباحث

لدى أميات الضغوط النفسية  اولتجنبية التي تنالدراسات األو  ،العربية الحالي عمى مجموعة مف الدراسات
األطفاؿ المعاقيف بشكؿ عاـ، واألطفاؿ المصابيف باضطراب التوحد بشكؿ خاص، ولـ تجد الباحثة أي دراسة 

 .عمميا ودحد في –تنمية التفكير اإليجابي لدى أميات األطفاؿ المصابيف بالتوحد  ؿتتناو 
 دراسات عربية: -
 مصر. (1997) دراسة عبد القادر 

 .الوالدية االضطراب التوحدي لدى األطفال وعالقته بالضغوط :الدراسة عنوان
عمى العالقة  لمتعرؼوذلؾ أسر األطفاؿ التوحدييف، لدى نظاـ الوالدية  تعّرؼإلى ىدفت الدراسة  :هدف الدراسة

وداللتيا بيف الضغوط الوالدية  سعى البحث لدراسة الفروؽالتوحدي والضغوط الوالدية. كما  بيف االضطراب
 .باستخداـ مقياس ضغوط الوالدية بأسر األطفاؿ التوحدييف، وأسر األطفاؿ العادييف، وذلؾ

وطفمة مف المصابيف باالضطراب التوحدي، ممف  طفالً  (04) مف تكونت مف مجموعتيف تجريبية :عينة الدراسة
أمراض عصبية، وأمياتيـ، إضافة إلى تطبيؽ قائمة األعراض المتضمنة في  سبؽ تشخيصيـ بمعرفة طبيب

مف  وطفمة طفالً  (04) ضمتضابطة  أخرىو  .ـ، بمعرفة الباحثة واألـ7891اإلحصائي  دليؿ التشخيص
المدى العمري لألطفاؿ وتراوح وأمياتيـ،  لمدارس االبتدائية لألسوياء،، تـ الحصوؿ عمييا مف ااألطفاؿ العادييف

المرحمة العمرية، والجنس، والمستوى االجتماعي/  عامًا، وتـ مراعاة تماثؿ المجموعتيف في( 71 – 6) مف
 .االقتصادي

الرجؿ  اختبار رسـ(، 7899 االقتصادي )إعداد عبد العزيز الشخصو بياف المستوى االجتماعي  :أدوات الدراسة
(، مقياس 7899 الببالوى (، مقياس ضغوط الوالدية )إعداد فيوال7881 )تقنيف كماؿ مرسى جودإنؼ ىاريس

 .اختباري خاص بضغوط الحياة
  أسفرت الدراسة عف النتائج التالية: ة:نتائج الدراس

 .عالقة ارتباط إيجابية دالة بيف االضطراب التوحدي والضغوط الوالدية وجود -
مف  أبعاد مف خصائص الطفؿ التوحدي مع ثالثة أبعاد ةعالقة ارتباط إيجابية دالة بيف ثالث وجود -

درجات الحالة و  .بالطفؿ درجات تدعيـ الطفؿ لموالديف مع الرابطة العاطفية :خصائص والديو، وىي
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 سإحسا حاح وكثرة المطالبة مع درجةاإلل درجاتو  .المزاجية لمطفؿ مع الرابطة العاطفية بالطفؿ
 .الوالديف بقيود الدور

 .لطفؿ التوحدي وضغوط الحياةا والديارتباط إيجابية دالة بيف خصائص  وجود عالقة -
 فروؽ جوىرية بيف متوسط درجات األطفاؿ التوحدييف ومتوسط درجات األطفاؿ العادييف عمى وجود -

 .مقاييس خصائص الطفؿ
التوحدييف، ومتوسط درجات أميات األطفاؿ  وجود فروؽ جوىرية بيف متوسط درجات أميات األطفاؿ -

 .س خصائص الوالديفاالعادييف عمى مقي
األمر الذي يتطمب  مرتفعة، كما أوضحت أف إجمالي الضغوط الوالدية في أسر األطفاؿ التوحدييف -

  ة.واإلرشادي التدخؿ بالخدمات الوقائية
 ( مصر. )9111دراسة عبدالغفار 

برنامج إرشادي لألسرة وبرنامج لمتدريب عمى المهارات االجتماعية  فاعمية كل من :الدراسة عنوان
 الذاتوية لدى األطفال لمتخفيف من أعراض

التوحدييف مف خالؿ إستراتيجية  تنمية الميارات االجتماعية لدى األطفاؿإلى ىدفت الدراسة  :هدف الدراسة
ستراتيجية عالجية  .األسرةتعتمد عمى  عالجية تعتمد عمى الطفؿ ذاتو، وا 

أطفاؿ  (0)مكونة مف  مف ثالث مجموعات: مجموعة تجريبية أولىعينة الدراسة تكونت  :عينة الدراسة
 ىأطفاؿ طبؽ عم (0)مكونة مف  مجموعة تجريبية ثانيةو ذكور طبؽ عمييـ برنامج الميارات االجتماعية، 

ى األطفاؿ برنامج لمميارات أطفاؿ طبؽ عم) 0)أسرىـ برنامج إرشادي، مجموعة تجريبية ثالثة مكونة مف 
ىـ سنة، و  (70-0)وتراوحت األعمار الزمنية لألطفاؿ ما بيف  االجتماعية وعمى أسرىـ برنامج إرشادي،

 .)97-89) ذكاء و معدؿذو 
مقياس و (، 7884 مقياس السموؾ التوافقي )صفوت فرج وناىد رمزى،استخدمت الدراسة  ة:الدراس أدوات
: ترجمة 7894 وآخريف مقياس تقييـ األوتيـز الطفولة )سكوبمرو (، 7898االجتماعي )فاروؽ صادؽ،  النضج

برنامج إرشادي ألسر و إعداد الباحثة(، ) برنامج الميارات االجتماعية لألطفاؿ التوحدييفو وتقنيف الباحثة(، 
 (.األطفاؿ التوحدييف )إعداد الباحثة

 إلى وجود تأثير داؿ لبرنامج الميارات االجتماعية وبرنامج اإلرشادنتائج الدراسة أشارت  :الدراسة نتائج
زيادة قدرة  األسرى في تخفيؼ أعراض توحد الطفولة لدى عينة مف األطفاؿ التوحدييف، وظير ذلؾ في

صبحوا انتباىيـ قبؿ ذلؾ، وأ التركيز لدييـ عمى بعض المعطيات الموجودة في البيئة، والتي كانت ال تجذب
الحديث لفترات قصيرة إذا تمقى الطفؿ التوحدي التدعيـ  قادريف عمى المبادأة بالحديث مع اآلخريف واستمرار
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قدرتو عمى التقميد نتيجة تحسف األداء في استخداـ األشياء واأللعاب، كما  والتوجيو المناسب، كما زادت
 .صريةتحسف كبيرة في استجابتو لممثيرات السمعية والب ظيرت بوادر

 مصر. )2002القادر ) دراسة عبد 
لتنمية االنفعاالت والعواطف لدى األطفال  فاعمية استخدام برنامج عالجي معرفي سموكي: الدراسة عنوان

  .المصابين بالتوحدية وآبائهم
 استثارة انفعاالت وعواطؼ الطفؿ التوحدي في محاولة لمخروج مف عزلتوىدفت الدراسة  :الدراسة هدف

السموؾ واألفكار نحو  ويشارؾ الطفؿ العادي، وأيضًا استثارة انفعاالت وعواطؼ الوالديف وتعديؿليتفاعؿ 
 .والتخفيؼ مف مشاكمو السموكيةالطفؿ، ومساعدة الطفؿ لمخروج مف عزلتو 

، (أميات 9و)سنوات،  (6-1ف )أطفاؿ توحدييف تتراوح أعمارىـ ما بي (9)تكونت مف  :عينة الدراسة
 .أباء (9و)

مراجعة المظاىر السموكية لمتوحد،  قائمةو قائمة تشخيص التوحد، شممت أدوات الدراسة   ة:أدوات الدراس
دليؿ مالحظة سموؾ الطفؿ التوحدي و التوحدي،  قائمة مراجعة ردود األفعاؿ النفسية لوالدي الطفؿو 

 .والعواطؼ لدى الطفؿ التوحديسموكي الستثارة االنفعاالت  برنامج عالجي معرفيو واستجابات الوالديف، 
دالة بيف معاممة  اً حيث بينت أف ىناؾ فروق ؛فاعمية البرنامج المستخدـالنتائج  أظيرت :نتائج الدراسة

دالة في التفاعؿ االجتماعي قبؿ تطبيؽ  اً كما أف ىناؾ فروق ،هوبعد قبؿ تطبيؽ البرنامج طفميـالوالديف 
 .أكثر اجتماعية، حيث أصبح األطفاؿ  هوبعد البرنامج

 األردن.( 2002غزالة ) أبو دراسة 
 األطفال أمهات لدى النفسية الضغوط تخفيض في الحياة إدارة في إرشادي برنامج : فاعميةالدراسة عنوان

  التوحديين.
 وذلؾ الحياة إدارة في باستراتيجيات التوحد ذوي األطفاؿ أميات ىدفت الدراسة إلى تزويد :الدراسة هدف
 .لدييف النفسية الضغوط تقميؿ بيدؼ
 توحدييف، ألطفاؿ (14و) عادييف، ألطفاؿ منيف (14) أمًا؛ (64) عينة الدراسة مف تكونت :الدراسة عينة
 وتجريبية. ضابطة مجموعتيف إلى تقسيميف وتـ

 .النفسية الضغوط واستبانة البيانات، جمع استخدمت الدراسة استمارة الدراسة: أدوات
البرنامج؛ حيث  تطبيؽ بعد التجريبية المجموعة ألفراد تحسناً  ىناؾ أف أظيرت الدراسة :الدراسة نتائج

 .مف الضغوط لدى أميات األطفاؿ المصابيف بالتوحد التخفيؼ عمىساعدت تمؾ االستراتيجيات 
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 ( 2002دراسة القدسي ).مصر 
النفسية لدى أمهات األطفال : فاعمية برنامج في تنمية أساليب التعامل مع الضغوط الدراسة عنوان

 المكفوفين.
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدى فاعمية البرنامج اإلرشادي العالجي في تنمية أساليب هدف الدراسة: 

التعامؿ اإليجابية مع الضغوط النفسية، وخفض استخداـ أساليب التعامؿ السمبية مع الضغوط النفسية لدى 
لكشؼ عف فاعميتو في خفض مستوى الضغوط النفسية لدى أميات ا وكذلؾأميات األطفاؿ المكفوفيف، 

 المكفوفيف، وفي تمبية حاجة األميات إلى الدعـ المعموماتي واالجتماعي.
( أـ، تـ استخداميا في اختبار عينة األميات مرتفعات الضغط 744تكونت عينة الدراسة مف )عينة الدراسة: 

 ( أمًا.71( أمًا، وضابطة )71بية )( أمًا قسمت إلى مجموعتيف: تجري10وبمغت )
تضمنت الدراسة األدوات التالية: برنامج تنمية أساليب التعامؿ اإليجابية مع الضغوط النفسية أدوات الدراسة: 

أميات األطفاؿ المكفوفيف، دى لدى أميات األطفاؿ المكفوفيف، ومقياس التعامؿ مع الضغوط النفسية ل
 أميات األطفاؿ المكفوفيف.دى ومقياس الضغوط النفسية ل

أسفرت الدراسة عف النتائج التالية: أثبت البرنامج فاعميتو في تنمية جميع األساليب اإليجابية نتائج الدراسة: 
في التعامؿ مع الضغوط لدى أميات األطفاؿ المكفوفيف، كما أثبت البرنامج فاعميتو في خفض استخداـ 

غوط لدى أميات األطفاؿ المكفوفيف وىي)أسموب العدواف، أسموب أربعة أساليب سمبية في التعامؿ مع الض
التجنب، أسموب العزلة، أسموب لوـ الذات(، كما أثبت البرنامج فاعميتو في خفض مستوى الضغوط النفسية 

 لدى أميات األطفاؿ المكفوفيف.
 ( 2002دراسة البديرات ).األردن 

األطفال الذين يعانون من التوحد وعالقتها ببعض : مصادر الضغوط النفسية لدى أخوة الدراسة عنوان
 المتغيرات الشخصية واألسرية.

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ مصادر الضغوط النفسية لدى أخوة األطفاؿ الذيف يعانوف مف هدف الدراسة: 
 وعالقتيا بمتغير الجنس ودرجة التعميـ والمستوى االقتصادي. التوحد

%( مف عينة الدراسة المختارة 91.9( فردًا وشكموا ما نسبتو )99ة مف )تكونت عينة الدراسعينة الدراسة: 
 باألسموب الطبقي العشوائي مف عدة مؤسسات. اختيرواالذيف ، مف أخوة األطفاؿ الذيف يعانوف مف التوحد

( فقرة 00استخدـ الباحث مقياس مصادر الضغوط النفسية المطور )إعداد الباحث( ويضـ )أدوات الدراسة: 
 مجاالت. ةة عمى أربعموزع

 أسفرت الدراسة عف النتائج التالية:نتائج الدراسة: 
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 وجود تبايف في مصادر الضغوط النفسية لدى أخوة وأخوات األطفاؿ الذيف يعانوف مف التوحد. -
إلى وجود فروؽ في درجة الضغوط النفسية لدى أخوة وأخوات األطفاؿ الذيف يعانوف مف التوحد تعزى  -

 لصالح اإلناث، أي أف مستوى الضغوط النفسية لدى األخوات أعمى منو لدى األخوة.متغير الجنس 
توحد تعزى إلى وجود فروؽ في درجة الضغوط النفسية لدى إخوة وأخوات األطفاؿ الذيف يعانوف مف ال -

متغير درجة التعميـ، لصالح المرحمة األساسية؛ أي توجد عالقة عكسية بيف المؤىؿ العممي وشدة 
 .الضغوط

اؿ الذيف يعانوف مف التوحد تعزى إلى وجود فروؽ في درجة الضغوط النفسية لدى إخوة وأخوات األطف -
تغير الدخؿ الشيري لصالح الدخؿ الشيري المتدني، أي توجد عالقة عكسية بيف الدخؿ الشيري م

 وشدة الضغوط.
 مصر. )2002) السيد ماضي دراسة 
 نحو السمبية اتجاهاتهم تغيير عمى الذاتويين األطفال آلباء تدريبي برنامج فاعمية مدى :الدراسة عنوان
 الذاتويين. أبنائهم
 السمبية االتجاىات تغيير في التدريبي البرنامج تطبيؽ جدوىعمى  تعرؼالىدفت الدراسة إلى  :الدراسة هدف

 السالبة الوالدية االتجاىات بيف العالقة طبيعة عف الكشؼ وكذلؾ ،التوحدييف وأمياتيـ األطفاؿ آباءدى ل
 .التدريبية البرامج في الذاتوي الطفؿ تقدـ ومدى
 أباء (8) مف مجموعة كؿ تكونت وضابطة تجريبية مجموعتيف مف تكونت عينة الدراسة :الدراسة عينة

 ).8) عددىـ الذاتوييف وأبنائيـ ذاتوييف، ألطفاؿ أميات (8و) ذاتوييف، ألطفاؿ
 وبرنامج ،(الباحثة إعداد) الذاتوييف أبنائيـ نحو الوالدية االتجاىات مقياساستخدمت الباحثة  :الدراسة أدوات
 إعداد) السموكية المشكالت مع والتعامؿ أبنائيـ قدرات لتنمية الذاتوييف األطفاؿ وأميات أباء إلعداد تدريبي
 التوحدي الطفؿ مقياس ،(7888 رمزي وناىد فرج، إعداد: صفوت (ABS التوافقي السموؾ مقياس ،(الباحثة

 المستوى مقياس الذكاء، لقياس لجودارد األشكاؿ لوحة اختبار ،(1447 محمد اهلل عبد عادؿ إعداد:)
 الذاتوية تشخيص معايير ،(الثانية الطبعة 7888 الشخص العزيز إعداد:عبد) لألسرة االقتصادي االجتماعي

 .(D.S.M. IV)7880 العقمية لالضطرابات الرابع اإلحصائي التشخيص دليؿ في
 تحسيف في البرنامج ساعد حيث المستخدـ، التدريبي البرنامج النتائج فاعمية أظيرت :الدراسة نتائج

 ألبناء تحسف حدث كما التجريبية، المجموعة آباء لدى وذلؾ التوحد ذوي األبناء تجاه الوالدية االتجاىات
 الثاني والجزء" النمائية النواحي" األوؿ الجزء" A.B.S" التكيفي السموؾ لمقياس وفقاً  وذلؾ التجريبية المجموعة
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 االختبار باستخداـ وذلؾ تغيير أي ياديل يحدث فمـ الضابطة لممجموعة بالنسبة أما ؛"السموكية االنحرافات"
 .تطبيقو انتياء بعد البرنامج أثر استمرار ثبت كما والبعدي، يمبالق

 ( 2002دراسة سيد أحمد ).مصر 
 الضغوط النفسية لدى الكفيف وعالقتها باتجاهات األسرة نحو اإلعاقة. :الدراسة عنوان

 الكفيؼ المراىؽ ليا يتعرض التي انتشاراً  األكثر النفسية الضغوط نسؽ عمى التعرؼهدف الدراسة: 
 خالؿ مف النفسية الضغوط لمستوى التنبؤية المعادلة عف الكشؼ، و ةاإلعاق اإلخوة نحوو  ألـو  األب واتجاىات

 .الكفيؼ يدركيا كما ةالبصري اإلعاقة نحو األسرة تجاىاتا
 لممكفوفيف النور معيدمف  المكفوفيف مف وطالبة اً طالب( 84) مف الدراسة عينة تكونتعينة الدراسة: 

 سنة( 79-70) بيف ما أعمارىـ تتراوح اإلناث مف( 18) الذكور، مف( 18) عمى العينة وتحتوى، بالزقازيؽ
 مف العينة اريختا تـ وقد ،المراىقة مرحمة يمثموف( 7.01) معياري وانحراؼ سنة( 76.0) زمف عمر بمتوسط
 المكفوفيف مف الدراسة عينة وتمثؿ ،النفسية بالضغوط الشعور فييا يزداد التي المرحمة ألنيا المراىقة مرحمة

 .والجزئي الكمي البصر كؼ لتحديد بيـ الخاصة الممفات إلى الرجوع خالؿ مف وذلؾ( كمي بصر كؼ)
 ، و(الباحث إعداد) الكفيؼ بالمراىؽ خاصة بيانات ستمارةااستخدـ الباحث األدوات التالية: أدوات الدراسة: 

 )إعداد الباحث(. الكفيؼ لدى النفسية الضغوط مقياس
 الضغوط مقدمة في المدرسية الضغوط أف النتائج أظيرتأسفرت الدراسة عف النتائج التالية:  نتائج الدراسة:

 الكمية الدرجة بيف إحصائياً  دالة سالبة ارتباطية عالقة توجد أنو يتضح كما ،الكفيؼ المراىؽ عمى تأثيراً  األكثر
 تجاىاتا زادت كمما أنو يتضح حيث الكفيؼ، يدركيا كما اإلعاقة نحو األب تجاىاتاو  النفسية لمضغوط

 الدرجة بيف اً رتباطا ىناؾ، وأف النفسية الضغوط قمت كمما الكفيؼ يدركيا كما البصرية اإلعاقة نحو األب
 ولكف الكفيؼ، يدركيا كما البصرية اإلعاقة نحو األـ تجاهاو  الكفيؼ لدى النفسية الضغوط مقياس عمى الكمية
 نحو تجاىاتاال خالؿ مف الكفيؼ ىلد النفسية بالضغوط التنبؤ يمكف، وأنو إحصائياً  داؿ غير رتباطاال ىذا

 .البصرية اإلعاقة
 ( 2001دراسة الدعدي ).السعودية 

 هموأمهاتاألطفال المعاقين : الضغوط النفسية والتوافق األسري والزواجي لدى عينة من آباء الدراسة عنوان
   وبعض المتغيرات الديموغرافية واالجتماعية. ودرجتهاتبعًا لنوع اإلعاقة 

ىدفت الدراسة إلى بحث طبيعة الضغوط النفسية وكؿ مف التوافؽ الزواجي واألسري لدى عينة هدف الدراسة: 
، وكذلؾ كشؼ عالقة يـوأميات ومقارنتيا بعينة مف آباء األطفاؿ العادييف يـوأمياتمف آباء األطفاؿ المعاقيف 

 اإلعاقة المعاقيف تبعًا لنوعالضغوط النفسية بمتغيري التوافؽ الزواجي واألسري لدى آباء وأميات األطفاؿ 
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واالجتماعية )العمر، الجنس، المستوى التعميمي، المستوى  الديموغرافية المتغيرات وبعضودرجتيا 
 االقتصادي(.

( مف آباء 104و) يـوأميات( مف آباء األطفاؿ المعاقيف 149تكونت عينة الدراسة مف )عينة الدراسة: 
 .يـوأميات األطفاؿ العادييف
مقياس المؤشرات السموكية الدالة عمى الضغط )لمطريري،  ُطّبؽلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أدوات الدراسة: 

(، 7896(، ومقياس التوافؽ األسري )لعبد الحميد، 1440(، ومقياس التوافؽ الزواجي )لمشمساف، 7887
 ومف خالؿ تطبيؽ المنيج الوصفي.

لتوافؽ الزواجي واألسري ارتباطًا إيجابيًا دااًل، في حيف أظيرت النتائج ارتباط كؿ مف انتائج الدراسة: 
ارتبطت الضغوط النفسية بيذيف المتغيريف ارتباطًا سمبيًا دااًل، وقد تبيف أف الضغوط النفسية والتوافؽ الزواجي 
واألسري تتأثر بدرجة إعاقات األبناء، فكمما كانت اإلعاقة شديدة كمما زاد الضغط النفسي وقؿ التوافؽ 

، تبيف عدـ يـوأميات غير المعاقيفوآباء  يـوأمياتلزواجي واألسري، وفي مجاؿ المقارنة بيف آباء المعاقيف ا
 غير المعاقيفوآباء األطفاؿ  يـوأمياتوجود فروؽ في الضغوط النفسية بيف كؿ مف آباء األطفاؿ المعاقيف 

ط النفسية، والذي يقيس الضغوط ، وقد يرجع ذلؾ إلى طبيعة المقياس المستخدـ لقياس الضغو يـوأميات
النفسية عامة، وىو ما يعني ضرورة بناء مقاييس خاصة لمضغوط بربطيا بالمتغيرات الضاغطة، بينما كانت 

في كؿ مف التوافؽ  يـوأمياتوآباء األطفاؿ العادييف  يـوأمياتىناؾ فروؽ دالة بيف آباء األطفاؿ المعاقيف 
، وىذا يعني أف النتيجة ال تنفي عدـ وجود  يـوأميات غير المعاقيفؿ الزواجي واألسري باتجاه آباء األطفا

 الضغط.
 ( 2001دراسة مظموم ).مصر 

 توافق عمى ذلك وأثر األمهات لدى النفسية الضغوط خفض في إرشادي برنامج : فاعميةالدراسة عنوان
 السمع. ضعاف أطفالهن

 أميات لدى النفسية الضغوط خفض في اإلرشادي البرنامج فاعمية مدى ؼىدفت الدراسة تعرّ هدف الدراسة: 
 توافؽ عمى لألميات المقدـ البرنامج فاعمية تنعكس وىؿ البرنامج، تطبيؽ بعد السمع ضعاؼ األطفاؿ
 السمع. ضعاؼ أطفاليف

 (10)( أميات وأطفاليف ضعاؼ السمع وعددىـ74عينة الدراسة في صورتيا النيائية مف ) عينة الدراسة:
محافظة القميوبية. ويتراوح أعمار األميات بأطفاؿ بمدرسة األمؿ االبتدائية لمصـ وضعاؼ السمع بمدينة بنيا، 

 .( سنة19.96( عامًا بمتوسط عمرى)08-14ما بيف )
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السرطاوي،  وزيداف الشخص العزيز عبد النفسية )إعداد الضغوط الباحث مقياس استخدـ أدوات الدراسة:
 المتخمفيف األطفاؿ وأميات آباء ليا يتعرض التي النفسية الضغوط مستوى عمى التعرؼ بيدؼ ـ(،7889
كاسؿ، .ف وبدنيًا. وقائمة تقدير التوافؽ لألطفاؿ الصـ )إعداد راسؿ وبصريًا، سمعيًا، والمعاقيف عقميًا،
7898.) 

 قبؿ األميات مجموعة درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد بينت النتائج أنونتائج الدراسة: 
 فروؽ توجد كما .البعدي لصالح القياس النفسية الضغوط مقياس عمى وذلؾ ،هوبعد اإلرشادي البرنامج تطبيؽ
 فترة وبعد اإلرشادي، البرنامج تطبيؽ بعد األميات مجموعة درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات

 داللة ذات فروؽ وجودكما بينت النتائج  .المتابعة لصالح النفسية الضغوط مقياس عمى وذلؾ المتابعة،
 وذلؾ ،هوبعد اإلرشادي البرنامج تطبيؽ قبؿ السمع ضعاؼ األطفاؿ مجموعة درجات متوسطي بيف إحصائية

 .أمياتيـ عمى اإلرشادي البرنامج تطبيؽ بعد لصالح األطفاؿ التوافؽ تقدير قائمة عمى
 ( 2001دراسة قراقيش ).السعودية 

  .الضغوط النفسية لدى أولياء أمور أطفال التوحد واحتياجاتهم لمواجهة تمك الضغوط: الدراسة عنوان
تحديد ما يمكف أف يحدثو وجود طفؿ يعاني مف اضطراب التوحد مف إلى الدراسة ىدفت هدف الدراسة: 

األطفاؿ، وعالقة ذلؾ ضغوط نفسية لدى والديو، باإلضافة إلى التعرؼ عمى احتياجات أولياء أمور أولئؾ 
التعرؼ عمى عالقة كؿ مف الضغوط النفسية واالحتياجات ببعض  غط النفسي وكذلؾبمستويات الض

 .المتغيرات
عاقة 870اشتممت عينة الدراسة عمى ) عينة الدراسة: ( مف أولياء أمور ألطفاؿ توحد وتخمؼ عقمي وا 

عاقة بصرية  .سمعية وا 
ـ مقياس الضغوط النفسية ومقياس احتياجات أولياء أمور استخد  ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة  أدوات الدراسة:

 .األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة
أسفرت الدراسة عف عدة نتائج منيا: ارتفاع مستوى الضغط النفسي لدى أفراد العينة الكمية،  نتائج الدراسة: 

طفاؿ التوحد مقارنة بمستوى الضغوط النفسية لدى أولياء ارتفاع مستوى الضغوط النفسية لدى أولياء أمور أو 
اختالؼ حاجة األسر لمدعـ باختالؼ مستوى الضغط النفسي لدييـ، وكذلؾ أمور أطفاؿ اإلعاقات األخرى، 

عدد و المستوى التعميمي ألولياء األمور،  ،الشيريألسرة ادخؿ و لـ يظير أي تأثير لػ :عمر طفؿ التوحد، و 
 .اؿ التوحداألسرة وترتيب الطفؿ عمى مستوى الضغط النفسي لدى أولياء أمور أطفاألطفاؿ في 
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 األجنبية:الدراسات  -
 جاكون دراسة  (Jackon, 1990) أمريكا. 

The Relationship Between Family Environment and Psychological Distress in 

Impaired Adults. 

 .المعوقين لدى النفسية والضغوط األسرية البيئة بين العالقة :الدراسة عنوان
 المعوقيف لدى النفسية والضغوط األسرية البيئة بيف العالقة دراسة إلى الدراسة ىذه ىدفت هدف الدراسة:

 .بصرياً 
 .البصرية اإلعاقة ذوي مف( 16) الدراسة عينة بمغت :عينة الدراسة

 .النفسية الضغوطمقياس و  المدركة األسرية البيئة قياسم استخدـ الباحثأدوات الدراسة: 
 ودرجات األسرية البيئة لمقياس الفرعية المقاييس بيف اً ارتباط ىناؾ أف الدراسة أوضحت نتائج الدراسة:

 مع التوافؽ عمى بقوة رؤثّ ت األسرية البيئة سمات أف يوضح مما ؛المختصرة األعراض وقائمة العاـ المقياس
 بالتوافؽ سمباً  يرتبط والتحكـ الصراع مف كالً  أف الدراسة وجدت كما بصريًا، المعاقيف عينة لدى البصر فقداف
 واألدوار مقنعة بصورة والعدوانية العدواف عف التعبير مستوى ارتفاع إلى الدراسة وتشير. البصر فقداف مع

 الضغوط زيادة فإف وكذلؾ بصريًا، المعاقيف لدى النفسية الضغوط مستوى بارتفاع ترتبط القاسية األسرية
 .رالبص فقداف مع التوافؽ قمة تعكس
 ستولرسكي دراسة (Stolarski, 1991)  أمريكا. 

Stress Levels Experienced by Family Members of Visually Impaired Children and 

Multi -Disabilities 

 .اإلعاقة متعددي واألطفال بصرياً  المعاقين أسر أفراد يعايشها التي الضغط مستويات: الدراسة عنوان
 واألطفاؿ بصرياً  المعاقيف أسر أفراد يعايشيا التي الضغط مستويات معرفةإلى  الدراسة تىدف هدف الدراسة:

 عف ناتجة أو الطفؿ إعاقة بسبب ناتجة الضغوط تمؾ كانت سواء، اإلعاقة ومتعددي بصرياً  المعاقيف
 . باالبف المتعمقة اإلعاقة عف الناتجة والمادية االجتماعية الظروؼ

 ُقّسمت أسرة( 749) عمى وأسرىـ، واشتممت والكمية الجزئية اإلعاقة ذوي عمى الدراسة تمت عينة الدراسة:
  ة )إعاقة كمية(.اإلعاق متعدد طفؿ ليا أسرة( 88)و ،إعاقة جزئية معوؽ طفؿ ليا أسرة( 08: )كالتالي

 .النفسية األسرية الضغوط مصادر استبياف مف المختصرة النسخة الدراسة استخدمت أدوات الدراسة:
 مف أكثر اإلعاقة ومتعددي بصرياً  المعاقيف األطفاؿ والدي درجة ارتفاع إلى النتائج أشارت نتائج الدراسة:

-1. األمراض مقياس -1 واإلرادة، االعتمادية-7: مقياس في فقط بصرياً  المعاقيف األطفاؿ والدي درجة
-1 األسرية، األعباء مقياس-6 األسرية، الفرص قيود مقياس-8 المعرفية، اإلعاقة-0 الحياة، مدى مقياس
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 مف يعانوف الكمية البصرية اإلعاقة ذوي األطفاؿ والدي أف النتائج أوضحت كما. المادية الضغوط مقياس
 عمى أكبر بشكؿ واضحاً  وكاف الضغوط تمؾ انعكاس تبيف كما ،الجزئية اإلعاقة ذوي مف أكثر نفسية ضغوط
 .واألخوة الوالديف لدى منو أكثر األبناء
 ليسر دراسة Leyser, 1996)  ( .ألمانيا 

Stress and Adaptation in Families of Children with Disabilities. 

  .عاقةاإل من يعانون أطفال لديها التي األسر في والتكيفالنفسية  وطالضغالعالقة بين : الدراسة عنوان
 أطفاؿ لدييا التي األسر في والتكيؼالنفسية  طو الضغ تعّرؼ العالقة بيفإلى ال: ىدفت الدراسة الدراسةهدف 
 .إعاقة مف يعانوف

 مف يعانوف أطفاؿ الديي أسرة( 19) لدى األسرية النفسية الضغوط بدراسةالدراسة  اىتمت عينة الدراسة:
 ات.اإلعاق

 ومقياس التكيؼ في البيئة األسرية. ،األسرية النفسية الضغوط مقاييس متاستخد   أداة الدراسة:
 :مثؿ المختمفةالنفسية  الضغوط مف تعاني ؽالمعا الطفؿأسر  أف الدراسة نتائج كشفت نتائج الدراسة:

  .المستقبمية والضغوط ،االنفعالية الضغوط
  دراسة( 9111فاربرFarber,  ).أمريكا 

Stress and Adaptation in Families of Children with Disabilities. 

 : التكيف النفسي والضغوط لدى أسر األطفال المعاقين.الدراسة عنوان
ىدفت الدراسة إلى قياس مستوى التكيؼ النفسي والضغوط النفسية لدى أسر يعاني أطفاليا  هدف الدراسة:

 مف إعاقات مختمفة.
أسرة لدييا  (18) ،ف إعاقات مختمفة( أسرة لدييا أطفاؿ معاقو 104مف ) تكونت عينة الدراسةعينة الدراسة: 

ف يقيموف في مراكز التربية ( أسرة لدييا أطفاؿ معاقو 768، و )ف يقيموف معيا في نفس المنزؿأطفاؿ معاقو 
 الخاصة إقامة داخمية.

 طبؽ الباحث عمى العينة مقياس الضغوط النفسية ومقياس التكيؼ النفسي. أدوات الدراسة:
توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف أسر األطفاؿ ذوي الدواـ الجزئي ألبنائيـ، نتائج الدراسة: 

لة وأسر األطفاؿ ذوي اإلقامة الكاممة الدواـ في كؿ أبعاد الضغوط النفسية، كما وجدت فروؽ ذات دال
إحصائية بيف المجموعتيف في التكيؼ النفسي لصالح أسر األطفاؿ المقيميف بالمراكز، كما بينت الدراسة أف 
العالقات بيف األخوة العادييف وباقي أفراد العائمة تتأثر بشكؿ سمبي في كثير مف الحاالت، فأخوات األطفاؿ 

ف في اؿ أكثر مف الذيف يقيـ أخوتيـ المعاقو ا بأعمالمعاقيف الذيف يعيشوف في البيت يتوقع منيـ أف يقومو 
 مؤسسات داخمية.
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  باورتونالي و دراسة ( Power, 2002  &Tunali) .بريطانيا 
Coping by Redefinition: Cognitive Appraisals in  Mothers of Children With 

Autism and Children Without Autism. 

التكيف عن طريق إعادة التحديد: التقييم المعرفي لدى أمهات أطفال توحديين وأمهات  راسة:عنوان الد
 أطفال غير توحديين.

 .ىدفت الدراسة إلى معرفة نموذج التكيؼ لدى أميات أطفاؿ توحد مع اعاقة أطفاليف هدف الدراسة:
( أـ ألطفاؿ ال يوجد 18)و ألطفاؿ لدييـ توحد، اً ( أم18) ، منيفاً ( أم89تضمنت العينة ) عينة الدراسة:

 سنة. 70-8لدييـ اضطراب توحد، وقد تراوحت أعمار األطفاؿ مف 
سئمة عف وقت الفراغ تضمنت أ ، حيثمقابالت شبو مقننة مع االميات أداة الدراسة كانت أدوات الدراسة:
الحياة المينية والحياة الزوجية، باإلضافة إلى استبانة عف المنزؿ والعمؿ و العناية باألطفاؿ، و واالستجماـ، 

ومقياس لمتحمؿ، ومقياس التقدير الذاتي لالكتئاب، واختبار التوافؽ الزواجي، باإلضافة إلى قائمة السموؾ 
 التكيفي. 

وأىمية أقؿ  ،ار الوالديةبينت نتائج الدراسة أف أميات أطفاؿ التوحد أعطيف أىمية أكبر لألدو  نتائج الدراسة:
بينما أعطيف أىمية أقؿ لموضوع الترفيو  ،سريةركزف عمى النشاطات الترفييية األ كما ،لمحياة المينية

مقارنة مع أميات أطفاؿ ال يوجد  ،الشخصي ولموضوع نظرة األخريف وآرائيـ حوؿ سموؾ الطفؿ التوحدي
طفاليف التوحدييف فيـ سموؾ أ صعوبةحد قد يعانيف مف لدييـ توحد، كما وجدت الدراسة أف أميات أطفاؿ التو 
 لكنيف يظيرف قدرة تحمؿ أكبر تجاه ىذه السموكات.

 ستاسى دراسة (Stacey, 2004) أمريكا. 
The relationship between behaviours exhibited children with autism and maternal 

stress.  

 باألم. المتعمقة والضغوط التوحد ذوي األطفال لدى الظاهرة السموكيات بين العالقةعنوان الدراسة: 
وبعض الضغوط   التوحدييف األطفاؿ يظيرىا التي الالتكيفية السموكيات بيف العالقة فحص :الدراسة هدف

 .التي تتعرض ليا األـ مف جراء ىذه السموكيات وخاصة القمؽ
  سنوات. (1-1) مف أعمارىـ وتراوحت ،فتوحديو  أطفاؿ لدييف ممف اً أمّ  (64) المشاركيف عدد :الدراسة عينة
 .مكاني استفتاء لألميات، الذات لتقدير مقاييسو  التكيفي، لمسموؾ مقاييس الدراسة استخدمت الدراسة: أدوات
 أظيرت كما. واضح بشكؿ رتفعم قمؽ لدييـ المشاركيف ثمثي أف إلىنتائج الدراسة  أشارت :الدراسة نتائج
 ليا كاف أي األـ؛ قمؽ في االختالؼ حسب ؿعمّ وتُ  فسرتُ  والالتكيفية التكيفية األطفاؿ سموكيات أف النتائج
 .األـ بقمؽ كبيرة عالقة
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 ( دراسة ديوارت وآخرونDuarte, et, al.2005 ).السويد 
Factors associated with stress in mothers of children with autism 

  المرتبطة بالضغوط النفسية لدى أمهات أطفال التوحد.عنوان الدراسة: العوامل 
 .أميات أطفاؿ التوحددى مناقشة عوامؿ الضغوط النفسية لإلى  الدراسةىدفت  هدف الدراسة:
 .ال يعانوف مف التوحد ( طفالً 17)ًا، وأميات توحدي ( طفالً 17تضمنت العينة أميات ػ) عينة الدراسة:
 استخدـ الباحثوف االستبانة، والمقابالت الشخصية أدوات لمدراسة.  أدوات الدراسة:
بوجود طفؿ توحدي بالدرجة  اً أظيرت الدراسة أف وجود الضغوط لدى األميات كاف مرتبط نتائج الدراسة:

، واألميات المواتي أظيرف ضعفًا في كبر سناً األاألولى، كما كانت الضغوط النفسية أعمى لدى األميات 
االىتماـ بالناس، والمواتي لدييف طفؿ أصغر في البيت. وقد أوصت عف مشاعرىف، وضعفًا في  التعبير

 األميات. أولئؾالدراسة بضرورة وجود برامج لتخفيؼ الضغوط لدى 
 ديالز دراسة (Delias, 2006) أمريكا. 

Possible Relations Among Congenital Blindness, Autistic Features and Maternal 

Interaction Style.  

 .األم تدخل وأسموب التوحدية والسماتكف البصر الوالدي  بين الممكنة العالقةعنوان الدراسة: 
  الوالدي كؼ البصر مف كؿ بيف وجودىا المحتمؿ ؼ ودراسة العالقاتإلى تعرّ  ىدفت الدراسة :الدراسة هدف

 .الرمزي المعب عمى وركزت األـ تفاعؿ وأسموب التوحدية والسمات
 (0) مف تتكوف األولى. مجموعتيف في ُصّنفوا وأمياتيـ أطفاؿ (9) تكونت عينة الدراسة مف :الدراسة عينة
 .مبصريف أطفاؿ (0) مف تتكوف والثانية ،كؼ البصر الوالدي مف يعانوف أطفاؿ
 .مالحظة استمارة الحر، المعب جمسات الدراسة استخدمت :الدراسة أدوات
كّؼ البصر  مف يعانوف الذيف األطفاؿ مجموعة في الرمزي المعب وجود النتائج إلى أشارت ة:الدراس نتائج
 الوالدي كؼ البصر مف يعانوف الذيف األطفاؿ أف أيضاً  أكدت كما ،المبصريف األطفاؿمع  بالمقارنة الوالدي

 .باحتياجاتيـ ييتموف ومف أمياتيـ بواسطةيحفّزوف  أنيـ طالما خطر في يكونوا أال الممكف مف
 ( دراسة كارتر ودافيسCarter & Davis, 2008) .أمريكا 

Parenting Stress in Mothers and Fathers of Toddlers with Autism Spectrum 

Disorders: Associations with Child Characteristics 

وعالقتها بخصائص  حديثي المشيعنوان الدراسة: الضغط النفسي لدى أمهات وآباء األطفال التوحديين 
  األطفال.

يات وآباء ىدفت إلى معرفة العالقة بيف سموكيات الطفؿ والضغط النفسي الوالدي لدى أم هدف الدراسة:
 مشخصيف حديثًا بالتوحد. أطفاؿ توحدييف حديثي المشي
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 .أـ( ألطفاؿ توحدييف 80و ،أب 80) اً أمو  اً ( أب749)ضمت العينة  عينة الدراسة:
: بطارية بيؾ لمقمؽ، بطارية االكتئاب، دليؿ الضغوط الدراسة األدوات التاليةاستخدمت  أدوات الدراسة:

، المقابمة التشخيصية لمتوحد، مقياس موليف لمتعمـ ADOS))الوالدية، جدوؿ المالحظة التشخيصية لمتوحد 
 المبكر، التقييـ االنفعالي واالجتماعي  لألطفاؿ الرضع والدارجيف.

بينت نتائج الدراسة وجود مستويات عالية مف الضغوط لدى والدي األطفاؿ التوحدييف، مع   نتائج الدراسة:
كثر كما وجدت الدراسة أف مف أ مالحظة أف الضغوط النفسية واالكتئاب لدى األميات كانت أعمى مف اآلباء.

المشاكؿ السموكية لدى الطفؿ، ي القصور في التفاعؿ االجتماعي و مسببات الضغوط لدى األميات ى
باإلضافة إلى صعوبات العناية اليومية بو، بينما كانت السموكيات النمطية لدى األطفاؿ مف أكثر مسببات 

 الضغوط  لدى اآلباء.
  دراسة( لييLee, 2009) الدنمارك . 

Parents of Children with High Functioning Autism How Well Do They Cope 

and Adjust? 

 األطفال التوحديين ذوي األداء المرتفع وكيف يتكيفون مع إعاقة أبنائهم. والدو عنوان الدراسة:
إلى معرفة الفروؽ في التكيؼ وعالقتيا بالتوافؽ النفسي )االكتئاب، القمؽ، الدراسة ىدفت  هدف الدراسة:

ؿ ال يوجد لدييـ توحد. الزواجي( بيف أميات وآباء أطفاؿ توحد ذوي أداء مرتفع وأميات وآباء أطفا والتوافؽ
 معرفة الفروؽ في التكيؼ بيف األميات واآلباء أيضًا. كما ىدفت إلى 
 ألطفاؿ ال اً وأم اً ( أب16و) ،ألطفاؿ توحد ذوي أداء مرتفع اً وأم اً ( أب09اشتممت العينة عمى ) عينة الدراسة:

 يوجد لدييـ توحد. 
الصحة التكيفية لموالديف، بطارية مقياس تقييـ األزمات األسرية، بطارية  استخدمت الدراسة أدوات الدراسة:

 . بيؾ لمقمؽ، ومقياس االكتئاب، باإلضافة لمقياس التكيؼ
وجدت النتائج أف والدي أطفاؿ التوحد ذوي األداء المرتفع يعانوف مف مستويات أعمى مف  :نتائج الدراسة

الضغوط النفسية، أدت إلى االكتئاب والقمؽ مقارنة مع والدي األطفاؿ الذيف ال يوجد لدييـ توحد، كما ذكرت 
تقدير ذات ضعيؼ  دييا، ولأقؿ تفاؤالً  ، وتمؾ األسرأقؿ اً ورضا زواجي اً األسر توافق تمؾالدراسة أف لدى 

النتائج  غير رسمي أقؿ مف األقارب والعائمة، كما أشارت اً دعم تتمقى ضعؼ في االستقرار النفسي كما أنياو 
أداء مرتفع يؤثر عمى األميات أكثر مف اآلباء حيث كانت أعراض االكتئاب  إلى أف وجود طفؿ توحد ذي

االميات أميؿ لتطوير استراتيجيات تكيؼ مقارنة مع والقمؽ أكثر لدى األميات مف اآلباء، في حيف كانت 
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اآلباء، كالمجوء إلى الحؿ الديني ودعـ األقارب والعائمة والتعامؿ مع اسر لدييا حاالت مشابية. كما أظيرف 
 مياًل الستخداـ أسموب حؿ المشكالت.

  وبيديل  راودراسة(Rao & Beidel,2009 ) .أمريكا 

The Impact of Children with High-Functioning Autism on Parental Stress, 

Sibling Adjustment, and Family Functioning 

النفسية لدى الوالدين ذوي األداء المرتفع عمى الضغوط  تأثير وجود طفل توحدي من الدراسة: عنوان
 .وتكيف األشقاء واألداء العائمي

ؼ عمى الضغوط النفسية وتأثيراتيا عمى آباء األطفاؿ المصابيف التعرّ إلى ىدفت الدراسة هدف الدراسة: 
 األطفاؿ. أولئؾباضطراب التوحد مف ذوي األداء المرتفع، وكذلؾ تكيؼ األخوة والعائمة مع 

مف ذوي األداء  اً توحدي فالً ( ط78ضّمت )تجريبية  ةمجموع مف عينة الدراسةفييا تكونت  عينة الدراسة:
 .يضاً أطفؿ ال يعاني مف مشاكؿ مع والدييـ ( 78) مفضابطة تكونت مجموعة مع والدييـ، و المرتفع 

استخدمت المالحظة الضغوط النفسية، ومقياس التكيؼ، كما استخدمت الدراسة مقياس  أدوات الدراسة:
 والمقابالت التشخيصية كأدوات لمدراسة.

أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة في مستوى الضغوط النفسية حيث كانت أعمى لدى  نتائج الدراسة: 
ت أكدّ  كماارتبطت معظـ ىذه الضغوط بخصائص الطفؿ، و أسر األطفاؿ التوحدييف ذوي األداء المرتفع، 

خيرة تؤثر الدراسة عمى ضرورة أف تأخذ برامج العمؿ مع أطفاؿ التوحد الضغوط الوالدية بالحسباف ألف ىذه األ
 بشكؿ مباشر عمى الطفؿ واألسرة.

 ايستيس وآخرون دراسةEstes, et, al,2009) ) .أمريكا 

 Parenting Stress and Psychological Functioning  Among Mothers of 

Preschool Children With Autism and Developmental Delay 

أطفال في مرحمة ما قبل المدرسة يعانون من التوحد  ضغوط الرعاية الوالدية لدى أمهاتالدراسة: عنوان 
 .والتأخر النمائي
عمى الضغوط  مناقشة أثر خصائص األطفاؿ ذوي التوحد والتأخر النمائيإلى  ىدفت الدراسة هدف الدراسة:

 .النفسية لدى األميات
ألطفاؿ يعانوف مف  اً أم( 11و) ،دألطفاؿ يعانوف مف التوح اً ( أم87) تكونت عينة الدراسة مف عينة الدراسة:

 .تأخر نمائي فقط
 استخدمت الدراسة مقياس الضغوط الوالدية، وبطاقات المالحظة والمقابالت الشخصية. أدوات الدراسة:
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التوحد وجود درجات عالية مف الضغوط النفسية لدى أميات أطفاؿ عف الدراسة  أسفرت نتائج الدراسة:
يضًا أف مشاكؿ األطفاؿ السموكية كانت أكثر لدى األميات المواتي أوجدت الدراسة ، مقارنة بالمجموعة الثانية

يعانيف مف مستويات عالية مف الضغوط النفسية في كال المجموعتيف، واقترحت الدراسة توفير برامج إرشادية 
ؼ مف طفاليف وتساعد عمى التخفيأ تسموكياكيفية التعامؿ مع  فتدريبية لألميات تركز عمى تعميميو 

 ضغوطيف النفسية.
 دراسة سينغال (Singhal, 2010 ).أمريكا  

Parents of Children with Autism: Stresses and Strategies. 

 أولياء أمور األطفال ذوي التوحد: الضغوطات النفسية واالستراتيجيات. عنوان الدراسة:
وأساليب التكيؼ ومركز الضبط لدى ىدفت الدراسة إلى معرفة مستويات الضغط النفسي  هدف الدراسة:

، ومقارنتيا مع أولياء أمور األطفاؿ ذوي التطور النمائي الطبيعي، حيث ناقشت  وآبائيـ أميات أطفاؿ التوحد
الدراسة فكرة التحاؽ الطفؿ ببرنامج تدخؿ مبكر وأثره في تخفيض مستويات الضغوط النفسية، وزيادة استخداـ 

لدعـ المجتمعي واستخداـ مركز الضبط جؿ التكيؼ، بما في ذلؾ المجوء إلى اا استراتيجية حؿ المشكالت مف
 الداخمي لدى اآلباء واألميات. 

عينة قسمت إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة تكونت ُاختيرت لتحقيؽ غرض الدراسة  عينة الدراسة:
، والمجموعة (اً أم 14)و ،(اً أب 14بالتوحد ) اً صمشخّ  لعشريف طفالً  المجموعة التجريبية مف آباء وأميات

 و تعميمي. ألطفاؿ ال يوجد لدييـ أي تأخر معرفي أو جسدي أ اً ( أم14، و)اً ( أب14مف )تكونت الضابطة 
وقد تكوف مف وحدات تضمنت معمومات  ،مدة سنةبرنامج لألسر استمر في الدراسة  ُطّبؽ أدوات الدراسة:

 عف اضطراب التوحد وخصائص األطفاؿ المصابيف بو، وطرؽ التدخؿ العالجي والتربوي.
لدييـ مستويات عالية مف الضغوط  أطفاؿ التوحد وآبائيـأشارت النتائج إلى أف أميات  نتائج الدراسة:

كما أوضحت النتائج أف كاًل مف األميات  النفسية ولدييـ دعـ اجتماعي أقؿ ومركز الضبط لدييـ خارجي،
وبالتالي يتكيفوف بشكؿ مختمؼ مع االضطرابات االنفعالية. كما  ،واآلباء يختبروف إعاقة طفميـ بشكؿ مختمؼ

وجود أفَّ بينت النتائج فاعمية البرنامج في خفض مستوى الضغوط النفسية لدى الوالديف، كما أكدت النتائج 
أساليب تكيؼ ستخداـ األىؿ ا دى اآلباء واألميات، ويزيدالضغوط النفسية ل ُيّخفضبرامج تدخؿ مناسبة 

 فّعالة.
   البهنساوي و جرجسدراسة (Elbahnasawy & Girgis, 2011 ).أمريكا 

Counseling for Mothers to Cope with their Autistic Children 

 .االرشاد النفسي ألميات اطفاؿ التوحد لمتكيؼ مع إعاقة أطفاليف الدراسة: عنوان
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رشادي يات، وذلؾ مف خالؿ تطوير برنامج إاألم لتمؾتقييـ فاعمية االرشاد إلى  الدراسةىدفت  هدف الدراسة:
 دىالحركية والعاطفية لو االجتماعية، و رشاد في جوانب التكيؼ الجسدية، لحاجاتيف وتقييـ فاعمية اإل تبعاً 
 ألميات.ا
 ألطفاؿ توحد. اً ( أم84ينة الدراسة )ت عنمضّ ت عينة الدراسة: 
مقياس تأثير إعاقة الطفؿ عمى و  استبانة معمومات أولية عف الطفؿ واألـ،إلى  الدراسة أدوات الدراسة: 

ونماذج  رشادي يتضمف حاجات العناية اليومية بالطفؿنماذج التكيؼ لدى األميات، وبرنامج إو األسرة، 
ميات لتنفيذ متطمبات الطفؿ: ويتضمف جوانب الرعاية الجسدية لمطفؿ كالنظافة لتكيؼ التي تستخدميا األا

 المجتمع. كتشجيع الطفؿ عمى االنخراط في  ةوالجوانب االجتماعي
في حياتيـ اليومية  ييف يعتمدوف بشكؿ كمي عمى أمياتيـوجدت الدراسة أف األطفاؿ التوحد نتائج الدراسة:
 لبرنامج التدريبي المستخدـ في خفضفاعمية ا ات عرضة لمضغوط النفسية، كما بينت الدراسةمما يجعؿ األمي

 الضغوط النفسية وتكيؼ األميات.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة: -
 لدى النفسية الضغوط مف خالؿ العرض السابؽ لمجموعة الدراسات السابقة التي أىتمت بموضوع يتضح   

 ما يمي: خاص بشكؿ التوحد باضطراب المصابيف واألطفاؿ عاـ، بشكؿ المعاقيف األطفاؿ أميات
ؼ عمى مصادر عمى أىمية التعرّ  عمى حد سواء ت معظـ الدراسات السابقة العربية واألجنبيةأكدّ  -

 دراسةكتصميـ برامج لمتخفيؼ مف تمؾ الضغوط و  المعاقيفالضغوط النفسية لدى أميات األطفاؿ 
 النفسية والضغوط األسرية البيئة بيف العالقة دراسة إلى ىدفتالتي   (Jackon, 1990) جاكوف
 مستويات إلى معرفة ىدفتالتي ( Stolarski, 1991) ستولرسكي ودراسة .بصرياً  المعوقيف لدى

 سواء اإلعاقة، ومتعددي بصرياً  المعاقيف واألطفاؿ بصرياً  المعاقيف أسر أفراد يعايشيا التي الضغط
 الناتجة والمادية االجتماعية الظروؼ عف ناتجة أو الطفؿ إعاقة بسبب ناتجة الضغوط تمؾ كانت
 بيف العالقة تعّرؼ إلى التي ىدفت( Leyser, 1996) ليسر دراسةو  .باالبف المتعمقة اإلعاقة عف

( 7881)عبد القادردراسة و  إعاقة، مف يعانوف أطفاؿ لدييا التي األسر في والتكيؼ النفسية الضغوط
التي ىدفت إلى تعرؼ العالقة بيف االضطراب التوحدي والضغط الوالدية، ودراسة عبد الغفار 

( التي ىدفت إلى تنمية الميارات االجتماعية لدى األطفاؿ التوحدييف مف خالؿ استراتيجية 7888)
 قياس إلى الدراسة ىدفتالتي (  ,7888Farber) فاربر دراسةو ، عالجية تعتمد عمى الطفؿ واألسرة

ودراسة عبد  .مختمفة إعاقات مف أطفاليا يعاني أسر لدى النفسية والضغوط النفسي التكيؼ مستوى
( التي ىدفت استثارة االنفعاالت والعواطؼ لدى األطفاؿ التوحدييف وآبائيـ، ودراسة 1441القادر )

ىدفت إلى تزويد أميات األطفاؿ التوحدييف باستراتيجيات في إدارة الحياة ( التي 1440أبو غزالة )
التي ( Stacey, 2004) ستاسى تومانيؾ ودراسةوذلؾ بيدؼ التخفيؼ مف الضغوط النفسية لدييف، 

 الضغوط وبعض التوحدييف األطفاؿ يظيرىا التي الالتكيفية السموكيات بيف العالقة ىدفت إلى فحص
( 1448بينما ىدفت دراسة القدسي ) .القمؽ وخاصة السموكيات ىذه جراء مف األـ ليا تتعرض التي

إلى الكشؼ عف مدى فاعمية البرنامج اإلرشادي العالجي في تنمية أساليب التعامؿ اإليجابية مع 
 ,Duarte, et) وآخروف ديوارت ودراسة الضغوط النفسية وخفضيا لدى أميات األطفاؿ المكفوفيف،

al.2005 )وىدفت دراسة السيد  .التوحد أطفاؿ ألميات النفسية الضغوط عوامؿ لمناقشة ىدفت التي
 األطفاؿ آلباء السمبية االتجاىات تغيير في التدريبي البرنامج تطبيؽ جدوى تعرؼ (1446ماضي )
 الطفؿ تقدـ ومدى السالبة الوالدية االتجاىات بيف العالقة طبيعة عف الكشؼ وكذلؾ الذاتوييف،
 الضغوط نسؽ عمى التعرؼ ( إلى1449التدريبية، بينما ىدفت دراسة سيد أحمد ) البرامج في الذاتوي
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، ةاإلعاق اإلخوة نحوو  ألـو  األب واتجاىات الكفيؼ المراىؽ ليا يتعرض التي انتشاراً  األكثر النفسية
 اإلعاقة نحو األسرة تجاىاتا خالؿ مف النفسية الضغوط لمستوى التنبؤية المعادلة عف الكشؼو 

 إلى التي ىدفت (Davis & Carter, 2008) ودافيس كارتر ودراسة ؼ،الكفي يدركيا كما ةالبصري
 حديثي توحدييف أطفاؿ وآباء أميات لدى الوالدي النفسي والضغط الطفؿ سموكيات بيف العالقة معرفة
الضغوط ( إلى بحث طبيعة 1448كما ىدفت دراسة الدعدي ) .بالتوحد حديثاً  مشخصيف المشي

النفسية وكؿ مف التوافؽ الزواجي واألسري لدى عينة مف آباء وأميات األطفاؿ المعاقيف ومقارنتيا 
بعينة مف آباء وأميات األطفاؿ العادييف، وكذلؾ كشؼ عالقة الضغوط النفسية بمتغيري التوافؽ 

 المتغيرات وبعض اإلعاقة ودرجة الزواجي واألسري لدى آباء وأميات األطفاؿ المعاقيف تبعًا لنوع
واالجتماعية )العمر، الجنس، المستوى التعميمي، المستوى االقتصادي(، وىدفت دراسة  الديموغرافية

 أميات لدى النفسية الضغوط خفض في اإلرشادي البرنامج فاعمية مدى ( إلى تعرؼ1448مظمـو )
 توافؽ عمى لألميات المقدـ البرنامج فاعمية تنعكس وىؿ البرنامج، تطبيؽ بعد السمع ضعاؼ األطفاؿ
تحديد ما يمكف أف يحدثو وجود ( فقد ىدفت إلى 1448السمع، اما دراسة قراقيش ) ضعاؼ أطفاليف

طفؿ يعاني مف اضطراب التوحد مف ضغوط نفسية لدى والديو، باإلضافة إلى التعرؼ عمى 
وكذلؾ التعرؼ عمى احتياجات أولياء أمور أولئؾ األطفاؿ، وعالقة ذلؾ بمستويات الضغط النفسي 

 &  Rao) راو وبيديؿدراسة و  ،عالقة كؿ مف الضغوط النفسية واالحتياجات ببعض المتغيرات
Beidel,2009)  التي ىدفت التعرؼ عمى الضغوط النفسية وتأثيراتيا عمى آباء األطفاؿ المصابيف

دراسة  و  ىؤالء األطفاؿ،باضطراب التوحد مف ذوي األداء المرتفع، وكذلؾ تكيؼ األخوة والعائمة مع 
التي كاف ىدفيا تقييـ فاعمية االرشاد ( Elbahnasawy & Girgis, 2011) البينساوي و جرجس

ليؤالء األميات، وذلؾ مف خالؿ تطوير برنامج إرشادي تبعًا لحاجاتيف وتقييـ فاعمية اإلرشاد في 
 د أشارت معظـ ىذه الدراساتوقجوانب التكيؼ الجسدية، االجتماعية، الحركية والعاطفية لألميات.

إلى أف وجود الطفؿ المعاؽ يشكؿ مصدر ضغط لدى األميات، كما بينت نتائج الدراسات إلى فاعمية 
 البرامج اإلرشادية والعالجية في التخفيؼ مف تمؾ الضغوط.

بمغ عدد الدراسات السابقة بحسب موضوعاتيا ف مف حيث موضوع الدراسة:وتنوعت الدراسات السابقة  -
( دراسة، وىي تتقاطع بشكؿ أو بأخر مع موضوع الدراسة الحالية، سواء كانت ىذه الدراسات 18)

 باضطراب المصابيف معاقيف بشكؿ عاـ، أو األطفاؿلبالضغوط النفسية لدى أميات األطفاؿ ا تتعمؽ
 خاص، ولكؿ مف ىذا الدراسات سماتيا الخاصة. بشكؿ التوحد
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تعددت المناىج المتبعة في ف ت واألدوات المستخدمة فييالدراسامف حيث المنيج المتبع في او  -
الدراسات السابقة، وكذلؾ االدوات وفقًا لطبيعة كؿ دراسة وأىدافيا، وتمثمت ىذه المناىج واألدوات في 

انة والمقاييس االستب متخد  استُ و  منيج التجريبي.، والالمنيج الوصفي والمنيج الوصفي التحميمي
بطاقات وكذلؾ بعض المقابالت التشخيصية و ، الدراسات السابقةأغمب بصورة رئيسية في  النفسية

 المالحظة.

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: -
 والدراسات السابقة فيما يمي: ةالحالي الدراسةبين واالختالف تتجمى أوجه االتفاق 

أىمية التعرؼ عمى مستويات الضغوط النفسية لدى اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة عمى  -
 أميات األطفاؿ المصابيف بالتوحد، وتصميـ برامج تدريبية لخفض ىذه الضغوط.

النفسية لدى أميات  الضغوطتجريبية في التركيز عمى خفض مع بعض الدراسات ال ةالحالي دراسةتفؽ الت -
 .اصقيف بشكؿ عاـ، والمصابيف بالتوحد بشكؿ خاألطفاؿ المعا

، دراسةلمناسبتو لطبيعة ال التجريبياستخداـ المنيج  تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في -
 اإليجابي التفكير تاميار  تنميةالتي يمكف مف خالليا  البرنامج التدريبي والمقاييسباإلضافة إلى استخداـ 

 .التوحد أطفاؿ أميات بعض لدى النفسية الضغوط مستوى خفض في
بينما تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في استخداـ برنامج تدريبي لتنمية ميارات التفكير  -

 اإليجابي لدى أميات األطفاؿ المصابيف بالتوحد، وىذا ما لـ تجده الباحثة في الدراسات السابقة
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية: -
نب التي جرى التركيز عمييا في ىذه الدراسات، وعمى مصادر الضغوط النفسية التي االطالع عمى الجوا -

 اىتمت بدراستيا.
المنيجية العممية التي استخدمتيا الدراسات السابقة في صوغ مشكمة الدراسة وكتابة الفرضيات ومعالجة  -

 النتائج.
 د وتصميـ أدوات ىذه الدراسة.اإلفادة مف األدوات التي استخدمت في الدراسات السابقة مف أجؿ إعدا -
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اإلفادة مف الدراسات السابقة في إعداد البرنامج التدريبي الحالي مف خالؿ التعرؼ عمى األسس التدريبية  -
في بناء ىيكمية والنفسية التي تقوـ عمييا البرامج المستخدمة في الدراسات السابقة، واالستفادة مف المنيجية 

 البرنامج التدريبي الحالي.
وفي اختيار أفراد كؿ مف  ،اإلفادة مف الدراسات السابقة في أسموب اختيار عينة الدراسة الحالية -

 المجموعتيف التجريبية والضابطة.
 مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالنتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة والمرتبطة بجوانب الدراسة.  -



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انزابع 

 منهج انذراسة وإجزاءاتها

 منهج انذراسة. -أولا 

 متغيزات انذراسة. -ثانياا 

عينة انذراسة واإلجزاءات انمتبعة  -ثانثاا 

 .في اختيارها

 أدوات انذراسة: -رابعاا 

)إعذاد  انتفكيز اإليجابيمقياس .1

 انباحثة(.
)إعذاد  انضغىط اننفسيةمقياس .2

 انباحثة(.
انقائم عهً تنمية انبزنامج انتذريبي .3

بعض مهارات انتفكيز اإليجابي في خفض 

مستىي انضغىط اننفسية نذي بعض أمهات 

 )إعذاد انباحثة(. أطفال انتىحذ

 تنفيذ انذراسة. خطىات -خامساا 

األسانيب اإلحصائية انمستخذمة في  -سادساا 

.انذراسة انحانية  
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 ،كيفية سحب عينة الدراسةومتغيراتيا و لدراسة وصفًا لمنيج الدراسة الفصؿ مف اىذا يتناوؿ       
وكيفية توزيعيا إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة ودراسة تجانسيا وفقًا لمتغيرات الدراسة، كما يتناوؿ 

 النفسية الضغوطومقياس  اإليجابيالتفكير  مقياس) تفصيميًا ألدوات الدراسة وصفاً أيضًا الفصؿ 
ؽ التصحيح ووضع ائوالبرنامج التدريبي( مف حيث اليدؼ واإلعداد ومؤشرات الصدؽ والثبات وطر 

األساليب اإلحصائية التي و  ،وصؼ إجراءات الدراسةالدرجات وتحديد المستويات، كما يتناوؿ 
 .لمتحقؽ مف نتائجيااستخدمت 

ً:الدراسةمنيجًً-أولًً
تعرؼ فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى تنمية بعض ميارات التفكير "لتحقيؽ أىداؼ الدراسة في     

استخدمت الباحثة  " التوحدأطفاؿ  أمياتفي خفض مستوى الضغوط النفسية لدى بعض اإليجابي 
المنيج التجريبي ىو" تغيير مضبوط ومقصود لجممة مف الشروط التي تحدد تمؾ و المنيج التجريبي، 

، 2006)األحمد،  "االناجمة عنيا، ثـ تحميؿ ىذه التغيرات وتفسيرىالظاىرة، ومالحظة التغييرات 
القياس  في ضوء اختيار المنيج التجريبي تـ تصميـ الدراسة التجريبية، حيث تـ تطبيؽ أدوات (.28

عمى المجموعتيف  (الباحثة المذيف أعدتيما الضغوط النفسيةمقياس و قبميًا )مقياس التفكير اإليجابي 
 فترة تطبيقو انتياءوبعد التجريبية والضابطة، ومف ثـ ُقدـ البرنامج التدريبي لممجموعة التجريبية، 

مف  ، وبعد مضي شير  التجريبية والضابطة القياس بعديًا عمى المجموعتيف أدواتطبقت  مباشرة،
األدوات مرة أخرى عمى المجموعة التجريبية فقط )القياس  تاالنتياء مف تطبيؽ البرنامج طبق

 :الدراسة التجريبية تصميـيوضح تي المؤجؿ(. والشكؿ اآل

       

       
ًتصميمًالدراسةًالتجريبية(1ً)ًالشكلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

القٌاس 
 المؤجل

القٌاس 
 البعدي

البرنامج 
 التدرٌبً

المجموعة 
 التجرٌبٌة

القٌاس 
 القبلً

----- 
القٌاس 
 البعدي

المجموعة  ------
 الضابطة

القٌاس 
 القبلً
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ًمتغيراتًالدراسة:ً-ثانياًً
 الدراسة الحالية(.)موضوع  يتمثؿ في البرنامج التدريبي المتغيرًالمستقل:ً -1
2- ًً ًالتابع:  اإليجابية التوقعات)ويتمثؿ في التغيُّر الحاصؿ في ميارات التفكير اإليجابيالمتغير

 عمى والقدرة اإليجابية، والمجازفات التعمـ، وحب الذات، وتقبؿ االنفعالي، والضبط والتفاؤؿ،
  .أفراد عينة الدراسة الضغوط النفسية لدى مستوىو  ( المعاناة تحمؿ
ًعينةًالدراسةًواإلجراءاتًالمتبعةًفيًاختيارىا: -ثالثاًً
فاعمية البرنامج التدريبي المصمـ مف قبؿ الباحثة لتنمية  إلىلتحقيؽ أىداؼ الدراسة في التعرؼ     

 خفض مستوى الضغوط النفسيةلبعض ميارات التفكير اإليجابي لدى بعض أميات أطفاؿ التوحد 
تحدد مسبقًا مواصفات وخصائص األفراد الذيف  والتي (العينة المقصودة)اعتمدت الباحثة عمى  لدييف

يجب أف تتضّمنيـ العينة، وبذلؾ ال تكوف المشكمة في الحصوؿ عمى عدد كاؼ  مف أفراد المجتمع 
نما المشكمة تكمف في الحصوؿ عمى أفراد ليـ مواصفات معينة تنسجـ مع أغراض  األصمي، وا 

 (.72، ص1986)الزراد ويحيى، الدراسة 
( أّمًا مف أميات األطفاؿ ذوي التوحد، موزعيف بالتساوي 24عينة الدراسة الحالية ػػ) بمغ عدد أفراد -

أّمًا لمعينة الضابطة(، ُاخترف مف المنظمة السورية لممعوقيف  12أّمًا لمعينة التجريبية، و 12)
 ألسباب اآلتية:لآماؿ في محافظة مدينة دمشؽ 

تعتبر المنظمة السورية لممعوقيف آماؿ مف أكثر المراكز )الحكومية والخاصة( الموجودة في   -
مدينة دمشؽ استيعابًا لألطفاؿ التوحدييف مف حيث)التشخيص والتأىيؿ(، حيث بمغ عدد أميات 

( وىو العاـ الذي طبؽ فيو البرنامج التدريبي 2012/2013األطفاؿ التوحدييف لمعاـ الدراسي )
 أمًا . (92)

خصائية التربية الخاصة( واطالعيا بحكـ عمميا عمى أعمؿ الباحثة في ىذه المنظمة بصفة ) -
 جميع ممفات ىؤالء األطفاؿ وأسرىـ، مما سيؿ التواصؿ مع أفراد عينة الدراسة. 

تعاوف المنظمة مع الباحثة مف حيث تأميف وسائؿ االتصاؿ مع أفراد عينة الدراسة وتأميف قاعة  -
أمكف مف خالليا االجتماع مع أفراد عينة الدراسة لمرات عدة وتطبيؽ البرنامج التدريبي زة مجيّ 

 عمييـ.
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ًاختيارًعينةًالدراسة:خطواتًً-3-1
بعد التحقؽ مف صدؽ وثبات أدوات الدراسة، قامت الباحثة بحصر عدد مف تبقى مف أميات    

)باستثناء العينة االستطالعية والعينة ( أمًا 60ر عددىف بػػػػ)دّ أطفاؿ التوحد في المنظمة وقُ 
( أمًا منيف فقط، وتـ االتفاؽ 46نت الباحثة مف إجراء اتصاؿ ىاتفي بػػػػػ)السيكومترية( بعد ذلؾ تمكّ 

(، 12/3/2013-11-10( أّمًا منيف فقط عمى االجتماع في المنظمة في الفترة الواقعة بػػػػ)41مع )
 نظرًا لطبيعة ظروؼ كؿ أـ. 

 ارت الباحثة عينة الدراسة وفؽ الخطوات واإلجراءات اآلتية:وقد اخت  
الضغوط النفسية عمى مقياس شرحت الباحثة خطوات الدراسة وأىميتيا، ثـ قامت بتطبيؽ  -1

 (.41األميات الػػػػػ)
  .اختيار األميات المواتي حصمف عمى درجات مرتفعة في مقياس الضغوط النفسية تـّ  -1
ـّ تطبيؽ مقياس التفكير  -2 اإليجابي عمى األميات االمواتي حصمف عمى درجات مرتفعة في مقياس ت

  النفسية. الضغوط
ـّ اختيار األميات المواتي حصمف عمى درجات  -3 وقد بمغ قياس التفكير اإليجابي ممنخفضة في ت

 ( أمًا.29عددىف )
تثبيت متغير )درجة التوحد( مف خالؿ استبعاد اثناف مف األميات نظرًا لشدة إعاقة طفمييما   تـّ  -4

ممؼ خاص بتشخيص كؿ طفؿ، ومف خالؿ  المنظمة السورية لممعوقيف آماؿحيث يتوفر في 
ونتيجة لذلؾ بمغت  ،تـ استبعاد أميات األطفاؿ ذوي التوحد الشديد ممفات ىؤالءالرجوع إلى 

 أمًا. (27العينة )
استبعاد ثالث أميات رفضف المشاركة في البرنامج التدريبي بسبب ظروفيف الخاصة، ونتيجة  تـّ  -5

 ( أمًا.24لذلؾ بمغت العينة )
درجات توزيع العينة عمى مجموعتيف )تجريبية وضابطة( وفقًا لمتغيرات الدراسة )العمر،  تـّ  -6

( أمًا، 12بمغت المجموعة التجريبية )( حيث مقياسي الضغوط النفسية وميارات التفكير االيجابي
 .توزع المجموعتيف وفقًا لمتغير العمروضح ي( أمًا. والجدوؿ اآلتي 12والمجموعة الضابطة ػ)
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ً(ًتوزعًأفرادًعينةًالدراسةًعمىًمتغيرًالعمر1الجدولً)                  

المنظمة 
السورية 
لممعوقيف 
 آماؿ

 02إنً  02يٍ  عمر األـ 

 سُت

إنً  02يٍ

سُت 02  

 02إنً  02يٍ 

 سُت

 02أكثز يٍ 

 سُت
 المجموع

المجموعة 
 12 - 6 5 1 التجريبية

المجموعة 
 12 1 5 5 1 الضابطة

 24 1 11 10 2 المجموع الكمي لعينة الدراسة
ًالتأكدًمنًتجانسًمجموعتيًالدراسةً)التجريبيةًوالضابطة(: -7

التحقؽ مف تجانس المجموعتيف )التجريبية، والضابطة( في  لضبط متغيرات الدراسة الحالية تـّ     
-مافباستخداـ معادلة  (وميارات التفكير اإليجابي، ومستوى الضغوط النفسية)العمر،  متغيرات
تحديد مقدار الفروؽ بيف المجموعتيف قبؿ تطبيؽ لعينتيف مستقمتيف، ل (Man-Whiteney) ويتني

في تمؾ المتغيرات التي يمكف أف تتأثر بالبرنامج التدريبي، وذلؾ البرنامج التدريبي، وتعييف التجانس 
ًعمى النحو اآلتي:

التأكد مف تجانس مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة( في متغير العمر كما َيظير في ً -
 الجدوؿ اآلتي: 

ًفيًمتغيرًالعمرًويتني-مان(ًنتائجًتجانسًمجموعتيًالدراسةً)التجريبيةًوالضابطة(ًوفقًمعادلة2ًالجدول)

 متغير العمرًًًً

 العدد المجموعة
  المتوسط الحسابي
 ألعمار المجموعتيف

االنحراؼ 
 المعياري

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

(U) الداللة 

 141.00 11.75 6.973 39.50 12 التجريبية
63.00 0.603 

 159.00 13.25 6.782 41.00 12 الضابطة
( كانت غير دالة إحصائيًا بالنسبة لمتغير Uتيني )و -قيمة ماف( أف 2الحظ مف الجدوؿ )يُ   

(، كما يالحظ أف متوسط رتب المجموعة 0.05)العمر(، إذ كانت مستوى الداللة ليا أكبر مف)
التجريبية مساويًا تقريبًا لمتوسط رتب المجموعة الضابطة، مما يجعمنا نقوؿ بأف المجموعتيف 

  متغير العمر قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي. التجريبية والضابطة متجانستاف في
التأكد مف تجانس مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة( في درجاتيـ عمى مقياس ميارات   -

 كما َيظير في الجدوؿ اآلتي:  التفكير اإليجابي
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عمىًالدرجةًالكميةًًويتني-مان(ًنتائجًتجانسًمجموعتيًالدراسةً)التجريبيةًوالضابطة(ًوفقًمعادلة3ًالجدول)
 ومجالتوًالفرعيةاإليجابيًًالتفكيرلمقياسًمياراتً

ًالتفكيرًاإليجابيمقياسًمياراتًًً

ً
 

 المجموعة
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

(U) الداللة 

انتىقعبث اإلَجببُت 

 وانتفبؤل

 200502 22502 25220 0502 20 انتجزَبُت
02522 25202 

 202502 20502 25222 25200 20 انضببطت

انضبظ االَفعبنٍ 

وانتحكى فٍ انعًهُبث 

 انعقهُت انعهُب

 200522 22520 25220 22520 20 انتجزَبُت
00522 25020 

 200522 20520 25222 22502 20 انضببطت

حب انتعهى وانتفتح 

 انًعزفٍ وانصحٍ

 200522 22520 25000 20500 20 انتجزَبُت
00522 25022 

 200522 20520 25000 20500 20 انضببطت

انتقبم غُز انًشزوط 

 نهذاث

 200502 22500 25000 20500 20 انتجزَبُت
02502 25000 

 200502 20500 25020 20520 20 انضببطت

 

 انًجبسفبث اإلَجببُت

 200522 22500 25220 0522 20 انتجزَبُت
00522 25200 

 200522 20500 25002 0500 20 انضببطت

انقذرة عهً تحًم 

 انًعبَبة

 202522 22500 25220 05220 20 انتجزَبُت
00522 25002 

 202522 20500 25020 25200 20 انضببطت

 انذرجت انكهُت
 220502 2502 05220 02502 20 انتجزَبُت

02502 25200 
 200502 20502 05202 00520 20 انضببطت

( كانت غير داّلة إحصائيًا بالنسبة لمدرجة U) وتٍُُ -( أٌ جًُع قُى يب0ٌالحظ يٍ انجذول )َ     
ومجاالتو الفرعية، إذ كاف مستوى الداللة ليا جميعيا أكبر  التفكير اإليجابيالكمية لمقياس ميارات 

المجموعة التجريبية مساويًا نوعًا ما لمتوسطات درجات (، كما يالحظ أف متوسطات رتب 0.05) مف
المجموعتيف التجريبية والضابطة أميات المجموعة الضابطة، مما يجعمنا نقوؿ بأف درجات رتب 
ومجاالتو الفرعية قبؿ تطبيؽ البرنامج  التفكير اإليجابيميارات  درجاتيـ عمى مقياسفي  يفمتجانس

 التدريبي.
الضغوط التأكد مف تجانس مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة( في درجاتيـ عمى مقياس  -

 كما َيظير في الجدوؿ اآلتي:  النفسية
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عمىًالدرجةًالكميةًًويتني-مان(ًنتائجًتجانسًمجموعتيًالدراسةً)التجريبيةًوالضابطة(ًوفقًمعادلة4ً)ًالجدول
 ومجالتوًالفرعيةًلمقياسًالضغوطًالنفسية

ًمقياسًالضغوطًالنفسيةًًً

 مجاالث انمقُاس
 

 نمجمىعتا

عذد 

 انبنىد

انمتىسظ 

 انحسابٍ

االنحراف 

 انمعُارٌ

انمتىسظ 

) انرتبٍ
1
 ) 

مستىي 

انضغظ 

 اننفسٍ

متىسظ 

 انرتب

مجمىع 

 انرتب
(U) انذالنت 

 األعزاض

 وانُفسُت انجسًُت

انُفسُت نهضغىط  

ًالتجريبية
12 

 166.0 13.8 مرتفع 2.54 1.92 30.58
56.0 0.34 

 134.0 11.1 مرتفع 2.50 2.73 30.01ًالضابطة
 انُفسُت انضغىط

 عٍ انُبجًت

 انطفم رعبَت

 وتهبُت انتىحذٌ

 احتُبجبته

 التجريبية
10 

 139.5 11.6 مرتفع 2.55 1.78 25.50
61.5 0.53 

 160.5 13.3 مرتفع 2.59 1.83 25.91 الضابطة

 انُفسُت انضغىط

 عٍ انُبجًت

 يٍ انخىف

 انًستقبم

 التجريبية

01 

 136.5 11.3 مرتفع 2.59 2.23 25.92
58.5 0.42 

 163.5 13.6 مرتفع 2.64 1.78 26.41 الضابطة

 انُفسُت انضغىط

 عٍ انُبجًت

 انضغىط

 االجتًبعُت

 التجريبية

01 

 147.5 12.2 مرتفع 2.70 2.44 37.83
69.5 0.88 

 152.5 12.7 مرتفع 2.75 4.01 38.50 الضابطة

 انُفسُت انضغىط

 عٍ انُبجًت

انًبنُت األعببء  

 التجريبية
7 

 135.0 11.2 مرتفع 2.58 0.79 18.08
57.0 0.36 

 165.0 13.7 مرتفع 2.65 1.31 18.58 الضابطة

 الدرجة الكمية
 التجريبية

 53  
 143.0 11.9 مرتفع 2.60 6.12 137.9

65.0 0.68 
 157.0 13.0 مرتفع 2.63 5.41 139.4 الضابطة

ً(ًأّمًا.12المجموعةًالضابطةً)ًًً-ًًأّماًًً(12المجموعةًالتجريبية)عددًالعينة=ًًً

( كانت غير داّلة إحصائيًا بالنسبة لمدرجة Uوتيني ) -( أف جميع قيـ ماف4الحظ مف الجدوؿ )يُ    
 ومجاالتو الفرعية، إذ كاف مستوى الداللة ليا جميعيا أكبر مف الضغوط النفسيةالكمية لمقياس 

(، كما يالحظ أف متوسطات رتب المجموعة التجريبية مساويًا تقريبًا لمتوسطات رتب 0.05)
درجاتيـ المجموعة الضابطة، مما يجعمنا نقوؿ بأف المجموعتيف التجريبية والضابطة متجانستاف في 

 ومجاالتو الفرعية قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي. النفسية ومستوياتيـ عمى مقياس الضغوط
الحظ وجود تجانس وتكافؤ بيف المجموعتيف )التجريبية والضابطة( في متغيرات ومما سبؽ يُ      

(، قبؿ تطبيؽ البرنامج ومستوى الضغوط النفسية، التفكير اإليجابيالدراسة )العمر، وميارات 

                                                           
 ود  المقٌاس كاملة.عدد بن÷ المتوسط الرتبً للدرجة الكلٌة =   المتوسط الحسابً  -0
 عدد بنوده.÷ المتوسط الرتبً لكل مجال =   المتوسط الحسابً للمجال  -2
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ر في ميارات التفكير االيجابي أو مستوى الضغوط النفسية في القياس وبالتالي فأف أي تغييالتدريبي. 
 .البعدي يمكف أف يعزى لبرنامج التدريبي

ًأدواتًالدراسة:ً-رابعاًً
القائـ عمى تنمية ميارات التفكير ة ولمتعرؼ عمى فاعمية البرنامج التدريبي لتحقيؽ أىداؼ الدراس     

 لدى بعض أميات أطفاؿ التوحد في مدينة دمشؽاإليجابي في خفض مستوى الضغوط النفسية 
 بإعداد األدوات اآلتية:  ةالباحث تقام

 )مف إعداد الباحثة(. مقياس ميارات التفكير اإليجابي .1
 . )مف إعداد الباحثة( مقياس الضغوط النفسية .2
مستوى تنمية بعض ميارات التفكير اإليجابي في خفض القائـ عمى  تدريبيالبرنامج ال .3

  .)مف إعداد الباحثة( فسيةالضغوط الن
 ؿ ليذه األدوات:وفيما يمي عرض مفصّ 

ً:اإليجابيمقياسًمياراتًالتفكيرًً–1ً
، في صورتو النيائيةظير حؿ مُخطَّطة ومنظمة بدقة قبؿ أف يبعدة مرا المقياستصميـ  مرّ      

 :ىيو لصدؽ المقياس وجميع تمؾ المراحؿ تؤسس 
ً . أ ًالممثمة ًالسموك ًاإليجابيًوعينة ًمجالتًمقياسًمياراتًالتفكير بإتباع الخطوات تحديد

 اآلتية:
، بميارات التفكير عامة والتفكير اإليجابي خاصةت مراجعة األدبيات العممية ذات العالقة تمّ    

 مثؿبموضوع الدراسة العربية واألجنبية المرتبطة المحمية و باإلضافة إلى مراجعة البحوث والدراسات 
(، 2009(، ودراسة قاسـ )2010(، ودراسة شياب )2010ودراسة كاظـ )(، 2013دراسة دندي )
 إبراىيـًودراسة(، 2007(، دراسة محيالف والعنزي)2008(، ودراسة الرقيب )2009ودراسة خميؿ )

 Park et)بارؾ وآخروف  (، ودراسة2005الضعيؼ )ًودراسة ،(2005بوقفة )ً(، ودراسة2008)

al., 2006) سميجماف ودراسة (Seligman 2002) ..وغيرىا.  
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والمقاييس التي تضمنتيا، وذلؾ لموقوؼ عمى ما انتيت  عمى ىذه الدراسات ةالباحث تحيث اطَّمعًًًً
ولمعرفة أىـ المجاالت التي تناولتيا والجوانب التي تغطييا، كما  ،الدراسات والبحوث تمؾإليو 

بآراء التربوييف المتخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة، والقياس النفسي، وعمـ  ةالباحث تاسترشد
 . المقياسلتحديد النقاط األساسية في بناء  في كمية التربية بجامعة دمشؽ النفس،

مجاالت وانتقاء عينة مف البنود تغطي كؿ مجاؿ مف مجاالت  بستة المقياستحديد مجاالت  تـّ    
 األلفاظ والكممات ودقتيا. ة وضوحمع مراعا المقياس
 :ًتحديدًأىدافًالمقياس .ًب

 ًلم ميارات التفكير اإليجابي لدى بعض أميات أطفاؿ  درجة الكشؼ عف: مقياساليدفًالعام
 .ًالتوحد

 بما يمي: مقياستتمثؿ األىداؼ الفرعية لم:ًمقياساألىدافًالفرعيةًلم 
 التوقعات اإليجابية والتفاؤؿ لدى بعض أميات أطفاؿ التوحد. درجةالكشؼ عف  .1
لدى بعض أميات  الضبط االنفعالي والتحكـ في العمميات العقمية العميا درجةالكشؼ عف  .2

 أطفاؿ التوحد.
 .التوحد أطفاؿ أميات بعض لدىالصحي و حب التعمـ والتفتح المعرفي  درجةالكشؼ عف  .3
 .التوحد أطفاؿ أميات بعض لدى مشروط لمذاتالتقبؿ غير ال درجة عف الكشؼ .4
 .التوحد أطفاؿ أميات بعض لدى المجازفات اإليجابية درجة عف الكشؼ .5
 .التوحد أطفاؿ أميات بعض لدى القدرة عمى تحمؿ المعاناة درجة عف الكشؼ .6
مف النقاط  المقياسف حيث تكوّ  :صورتوًاألوليةفيًًاإليجابيمقياسًمياراتًالتفكيرًإخراجً . ت

 :  اآلتية
 وبعض المالحظات الواجب منو وكيفية التعامؿ معواليدؼ طبيعة المقياس و توضح  :مقدمة ،

 التقيد بيا أثناء اإلجابة عميو.
 ًوعمرىاسـ األـ اتتعمؽ بمعرفة  :التوحدأطفالًأمياتًمعموماتًعامةًعن . 
 ويتكوف كؿ بند مف عبارتيف )أ(  ،بنداً ( 56) بنود المقياسحيث بمغ عدد  :وعباراتوًبنودًالمقياس

في األـ قو لدى ائالتفكير وطر ساليب أتصؼ بعض  ةسمبي واألخرى ةإيجابي اإحداىم، و)ب(
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جابة ،مواجية المواقؼ االجتماعية وتفسيراتيا ليا خاطئة عمى  وال توجد إجابة صحيحة وا 
واتجاىاتيا نحو محتوى  ىاـ مف كؿ بند تعكس طريقة تفكير األ تختارىاالمقياس، فالعبارة التي 

تختار العبارة  حيف واحدةتختار العبارة اإليجابية، ودرجة  حيفدرجتيف ـ عمى ، وتحصؿ األالعبارة
 ،عمى زيادة اإليجابية في التفكير فذلؾ دليؿ، وبالتالي كمما ارتفعت الدرجة عمى المقياس السمبية

في صورتو  التفكير اإليجابيميارات  مقياسعمى مجاالت  البنود( يبيف توزع 5والجدوؿ )
 األولية.

ًبصورتوًاألوليةًاإليجابيمياراتًالتفكيرًًمقياس(5ًجدولً)

 و
 

 انمقُاسمجاالث 

مهاراث انتفكُر  مقُاسانصىرة األونُت ن

 اإلَجابٍ

 نبُىدأرقبو ا انبُىدعذد 

 0-2 0 التوقعات اإليجابية والتفاؤؿ 1

  20-2 22 العقمية العمياالضبط االنفعالي والتحكـ في العمميات  2

 00-22 22 الصحيو حب التعمـ والتفتح المعرفي  3

  02-02 22 مشروط الغير لذات اتقبؿ  4

 00-02 2 المجازفات اإليجابية 5

 00-02 0 القدرة عمى تحمؿ المعاناة 6

 00 بُىد انًقُبص 

ًالمحكمين:ًعمىًعددًمنًاإليجابيمياراتًالتفكيرًًمقياسعرضًً-ث
( بعرضو عمى مجموعة محّكميف في Content validity)المقياسالتحقؽ مف صدؽ محتوى  تـّ   

مف ذوي  ( محّكميف7، عددىـ اإلجمالي)(30/1/2013ولغاية  6/1/2013بيف ) الفترة الواقعة
مف   ،(3) الممحؽ رقـ" ، وعمـ النفسوالقياس النفسي ،االختصاص والخبرة في مجاؿ التربية الخاصة

مف مدى ارتباط بنود المقياس باليدؼ العاـ لممقياس، ولالستفادة مف آرائيـ ومقترحاتيـ أجؿ التحقؽ 
تو وطريقة تصحيحو، امة المقياس لما ىو مطموب قياسو ومدى وضوح بنوده وعبار ءفي مدى مال

بّيف ت مقدمةوقد أرفؽ المقياس ب .وإلضافة مقترحاتيـ وآرائيـ مما يسيـ في إغناء المقياس وتجويده
ف مف و ميا السادة المحكّ التي أوصى بدؼ العاـ منو، ومف ثـ قامت الباحثة بإجراء التعديالت الي

عادة صياغة بنود أخرى لتصبح أكثر وضوحًا  ،حيث حذؼ بعض بنود المقياس جراء تعديالت وا  وا 
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مف  %(02)عف تقؿ استبعاد البنود التي حصمت عمى نسبة اتفاؽ  تـّ كما  "(.2)الجدوؿ " مةءومال
ً .( بنود6وعددىا) االتفاؽ بيف المحكميف

وفقًاًآلراءًًمياراتًالتفكيرًاإليجابيًمقياسإجراءًالتعديالتًعميياًفيًًًتمًّ(ًأمثمةًلبعضًالبنودًالتي6ًالجدولً)
 السادةًالمحّكمين.

ًالعباراتًبعدًالتعديلًالعباراتًالتيًتحتاجًإلىًتعديلًًً
 استفزازأي رغـ  لينفعااالضبط بال أتميز

 .أتعرض لو
  تـّ استطيع ضبط انفعاالتي عندما ي

 استفزازي.
أنا قادرة عمى جعؿ حياتي سعيدة بالخبرات  .بخبراتي المعاشةحياتي سعيدة 

 التي أكتسبيا.
أشعر دائما بالذنب والخطأ لدرجة تفسد عمي  .بالذنب والخطأ شعوري تفسد عمي أي متعة

 أي متعة.
ًالستطالعية:ًالتجربةً -ًج
عمى عينة  ميارات التفكير اإليجابي مقياسبتطبيؽ  ةالباحث تبعد االنتياء مف التحكيـ قام   

 تـّ حيث وىي غير عينة الدراسة األساسية،  ألطفاؿ توحدييف أميات( 8) استطالعية مكونة مف
دمشؽ في  مدينةمحافظة آماؿ في السورية لممعوقيف منظمة ال عيف فييوجم استدعاء ىذه العينة

  .أفراد العينة االستطالعية خصائص( 7، وُيظير الجدوؿ)(10/2/2013)ػ تاريخ
ًالستطالعيةًالديمغرافيةًلعينةًالدراسةخصائصًال(7ًالجدول)ًًًًًًً

 انًزكشاسى 
 عًز األو

 انًجًىع
 فأكثز02 02-02 02-02 02-02

السورية منظمة ال
 لممعوقيف آماؿ

1 4 3 - 8 

وكاف اليدؼ مف الدراسة االستطالعية التأكد مف مناسبة البنود لمتطبيؽ ووضوح العبارات بالنسبة     
عف إشارة أف يض المقياسبنود  عمى، حيث ُطمَب مف أفراد العينة االستطالعية عند اإلجابة لألميات

ـّ فيو ف يجد إلى جانب كؿ بند البنود د مف عد تعديؿصعوبة أو غموضًا في فيمو، وبناًء عميو ت
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لتصبح  عمييا اإلجابةفي أو  صعوبة في فيميا وجد فييا أفراد العينة االستطالعيةالتي  والعبارات
 .(8وسيولة، كما ىو موضح في الجدوؿ) وضوحاً أكثر 

ًإجراءًالتعديالتًعميياًبناءًعمىًإجاباتًالعينةًالستطالعية.ًتمًّالبنودًالتيًلبعضًً(ًأمثمة8الجدولً)
ًالتفكيرًاإليجابيًمقياسًميارات

ًالعباراتًبعدًالتعديلًالعباراتًقبلًالتعديل
وجود طفؿ توحدي لدي يجعمني ألجأ لحموؿ كثيرة  لدي يجعمني ألجأ لحموؿ كثيرة المعوؽطفؿ ال

 )التأىيؿ، المجوء لألصدقاء، المجوء هلل(
يصعب عمي التغمب عمى إعاقة طفمي أو حتى  .التعايش معيا صعبةإعاقة طفمي 

 التعايش معيا.
 الستطالعية:ًًالدراسةًوًبعدًالتحكيمًالمقياسإخراجًً–ًح
( بندًا 50عمى ) بعد التحكيـ والدراسة االستطالعية مقياس ميارات التفكير اإليجابيحيث اشتمؿ    

 .المقياسزع البنود عمى مجاالت ( يوضح توّ 9مجاالت رئيسية، والجدوؿ ) ةستموزعة عمى 
  الستطالعيةبعدًالدراسةًًاإليجابيمياراتًالتفكيرًًمقياسفيًًالبنودتوزعً (9الجدولً)ًًًًًًًً

 و
 

 يجبالث انًقُبص

 يهبراث انتفكُز اإلَجببٍانصىرة األونُت نًقُبص 

 انبُىدأرقبو  انبُىدعذد 

 0-2 0 التوقعات اإليجابية والتفاؤؿ 1

 20 -0 0 الضبط االنفعالي والتحكـ في العمميات العقمية العميا 2

 00-20 22 الصحيو حب التعمـ والتفتح المعرفي  3

 00 -00 22 مشروط لمذاتالتقبؿ غير ال 4

 00-00 0 المجازفات اإليجابية 5

 02-00 0 القدرة عمى تحمؿ المعاناة 6

 02 بُىد انًقُبص 

 حساب طوؿ الفئة عمى النحو اآلتي: تـّ  مستوىًالتفكيرًاإليجابيًلدىًاألمياتولتحديدً

 (.48=48-96حساب المدى بطرح أكبر قيمة في المقياس مف أصغر قيمة ) -
 (2( عمى أكبر قيمة في المقياس وىي )48حساب طوؿ الفئة بتقسيـ المدى وىو ) -

                     00  ÷0 = 24 . 
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وذلؾ لمحصوؿ عمى المتوسط  (48أدنى درجة بالمقياس )( إلى 00إضافة طوؿ الفئة وىو ) -
  72= 48+24الحسابي: 

ـّ اعتبار األميات المواتي حصمف عمى درجة  - منخفض مف بأف لدييف مستوى  أدنى مف المتوسطت
 التفكير اإليجابي.

ًوثباتو:ًًًالمقياسدراسةًصدقًً-ح
عمى  تطبيقو، مف خالؿ بعدة طرائؽ ميارات التفكير اإليجابي مقياسحساب صدؽ وثبات  تـّ    

، وىي غير أماً ( 16اإلجمالي ) بمغ عددىا آماؿلممعوقيف السورية منظمة المف خالؿ عينة اختيرت 
 (17/2/2013) تاريخ، وذلؾ في االستطالعية السابقة عينة الدراسةغير و  عينة الدراسة األساسية

  لغرضيف: إلى المنظمة استدعاء ىذه العينة  تـّ حيث 
الضغوط ومقياس اس التفكير اإليجابي ي)مق وثبات مقاييس الدراسة: لدراسة صدؽ الغرضًاألول

 النفسية(.
 لتجربة البرنامج التدريبي حسب رغبة كؿ أـ(ىذه العينة ) أفرادالختيار عدد مف : الغرضًالثاني

توزع عينة يوضح ( 10الجدوؿ) الحديث عنو مفصاًل الحقًا. تـّ سوؼ يو مف صدؽ محتواه،  والتأكد
                                      متغير العمر. عمىالصدؽ والثبات 

 تىزع عُنت انصذق وانثباث عهً متغُر انعمر( 11) انجذول                          

 انًزكشاسى 
 عًز األو

 انًجًىع
 فأكثز02 02-02 02-02 02-02

 20 2 0 0 0 المنظمة السورية لممعوقيف آماؿ

 الصدقًالبنيويً)الصدقًالتكويني(:ً -
 :اآلتيةمف خالؿ القياـ باإلجراءات  ميارات التفكير اإليجابي مقياسحساب الصدؽ البنيوي ل تـّ    
  مع المجاالت  المقياسإيجاد معامالت االرتباط بيف مجموع درجات كؿ مجاؿ مف مجاالت

 ( يوضح ذلؾ.       11األخرى ومع الدرجة الكمية. والجدوؿ )
       

        ًً 
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ًمعمعًالمجالتًاألخرىًًوًمياراتًالتفكيرًاإليجابيًمقياسكلًمجالًمنًمجالتًًط(ًمعاملًارتبا11الجدولً)
 الدرجةًالكمية.

 يجبالث انًقُبص

 انتىقعبث

 اإلَجببُت

 وانتفبؤل

 االَفعبنٍ انضبظ

 فٍ وانتحكى

 انعقهُت انعًهُبث

 انعهُب

 انتعهى حب

 وانتفتح

 انًعزفٍ

 وانصحٍ

 انتقبم

 غُز

 انًشزوط

 نهذاث

 نًجبسفبثا

 اإلَجببُت

 انقذرة

 عهً

 تحًم

 انًعبَبة

انذرجت 

انكهُت 

 نهًقُبص

 اإلَجببُت انتىقعبث

 وانتفبؤل
2 

**2502 *2500 **2500 **2500 **2500 **2502 

 االَفعبنٍ انضبظ

 فٍ وانتحكى

 انعقهُت انعًهُبث

 انعهُب

 

2 **2500 2500** **2500 **2502 **2522 

 وانتفتح انتعهى حب

وانصحٍ انًعزفٍ  
 

 2 **2522 **2522 *2500 **2520 

 غُز انتقبم

نهذاث انًشزوط  
 

   2 **2500 **2500 **2520 

 انًجبسفبث

 اإلَجببُت
 

   2 *2500 **2522 

 تحًم عهً انقذرة

 انًعبَبة
 

    2 **2500 

 1.15)*( دال عنذ مستىي دالنت   1.11)**( دال عنذ مستىي دالنت   

 )مع بعضيا البعض( مجاالت المقياسويالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف     
كانت جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة لممقياس الدرجة الكمية وبيف المجاالت و 

مع مرتبطة أيضًا و  ( مما يشير إلى أف ىذه المجاالت مرتبطة مع بعضيا البعض0.01/0.05)
 . مقياسالدرجة الكمية، وىذا يؤكد الصدؽ البنيوي لم

  لممجاؿ الذي مع الدرجة الكمية  المقياسإيجاد معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بند مف بنود
 ( يوضح ذلؾ.12ينتمي إليو البند والجدوؿ)

معًًًالتفكيرًاإليجابيمقياسًمياراتًمنًبنودًً(ًمعامالتًالرتباطًبينًدرجةًكلًبند12الجدول)
 البندًالدرجةًالكميةًلممجالًالذيًينتميًإليو

رقـ 
 البند

معامؿ ارتباط 
 بيرسوف

 القرار
رقـ 
 البند

معامؿ ارتباط 
 بيرسوف

 رقـ البند القرار
معامؿ ارتباط 

 بيرسوف
 القرار

 دال 2502* 00 دال 2500** 22 يجبل انتىقعبث اإلَجببُت وانتفبؤل

 دال 2502** 02 دال 2502** 02 دال 2502** 2

 دال 2500* 02 دال 2500** 02 دال 2500* 0
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 دال 2500** 02 دال 2502** 00 دال 2502* 0

 دال 2500** 00 دال 2500** 00 دال 2500** 0

 المعاناة تحمل على القدرةمجال  دال 2500* 00 دال 2500* 0

 دال 2502 * 00 دال 2500* 00 دال 2500* 0

 دال 2502 ** 00 مشروط لمذاتالتقبؿ غير ال دال 2502* 0

 وانتحكى االَفعبنٍ انضبظ يجبل

 انعهُب انعقهُت انعًهُبث فٍ
 دال 2500** 00 دال 2500* 00

 دال 2500* 00 دال 2500** 00 دال 2502** 0

 دال 2502* 00 دال 2500** 00 دال 2502** 2

 دال 2500** 00 دال 2502** 02 دال 2500** 22

 دال 2500* 02 دال 2500** 02 دال 2500** 22

 دال 2500** 02 دال 2500** 02 دال 2500* 20

 دال 2500** 00 دال 2502* 20

  

 دال 2500** 00 دال 2500* 20

 دال 2500** 00 دال 2500* 20

 انًعزفٍ وانتفتح انتعهى حب يجبل

 وانصحٍ
 دال 2502** 00

 اإليجابيةالمجازفات مجاؿ  دال 2502** 16

  2500** 00 دال 2500** 17

  2502* 00 دال 2500** 18

ف معامالت االرتباط بيف البند والمجاؿ الذي ينتمي إليو في ىذه أيالحظ مف الجدوؿ السابؽ   
لى وجود تجانس داخمي إمما يشير  (0.01/0.05) عند مستوى داللةدالة يا يعكانت جم المقياس

ف البنود تقيس ما أو  ف المقياس عمى درجة جيدة مف االتساؽ الداخميألممقياس، وىذا يدؿ عمى 
 .وضعت لقياس

  كامالً  مقياسمع الدرجة الكمية لم المقياسإيجاد معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بند مف بنود ،
 (. 13كما ىو موّضح في الجدوؿ )

ًالدرجةًالكمية.ًوًمقياسًمياراتًالتفكيرًاإليجابي(ًمعامالتًالرتباطًبينًدرجةًكلًبندًمنًبنود13ًالجدول)
رقـ 
 البند

معامؿ ارتباط 
 بيرسوف

رقـ  القرار
 البند

معامؿ ارتباط 
 بيرسوف

معامؿ ارتباط  رقـ البند القرار
 بيرسوف

 القرار

 دال 2500** 00 دال 2500** 22 دال 2502** 2

 دال غُز 2502 00 دال 2500** 02 دال 2500** 0

 دال 2500* 02 دال 2500** 02 دال 2500** 0

 دال 2500** 02 دال 2500** 00 دال 2502* 0

 دال 2502** 02 دال 2500** 00 دال 2502** 0

 دال 2502** 00 دال 2500** 00 دال 2500** 0
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 دال 2500** 00 دال 2502** 00 دال 2500** 0

 دال 2500** 00 دال 2500** 00 دال 2502* 0

 دال 2502* 00 دال 2500** 00 دال 2500* 2

 دال 2500* 00 دال 2500** 00 دال 2500** 22

 دالغُز  2500 00 دال 2502** 02 دال 2502** 22

 دال 2502** 00 دال 2500**  02 دال 2500* 20

 دال 2500* 02 دال 2502** 02 دال 2500* 20

 دال 2500** 02 دال 2500* 00 دال 2500** 20

    دال 2500* 00 دال 2500** 20

     دال 2502** 00 دال 2502** 20

    دال 2500** 00 دال 2500** 20

    دال 2500** 00 دال 2502** 20

   1.15)*( دال عنذ مستىي دالنت  – 1.11)**( دال عنذ مستىي دالنت 

 مقياس ميارات التفكير اإليجابيوجود ارتباط بيف درجة كؿ بند مف بنود  (13يتبيف مف الجدوؿ )    
( 0.01/0.05عند مستوى داللة) ، وىذه االرتباطات موجبة ودالة إحصائياً درجة المقياس الكميةمع 

 ا مف المقياس.ُحذفف لـ يكونا داليف وبالتالي ي( المذ47و 38باستثناء البنديف)

 عمىًالنحوًاآلتي:ًبطريقتينحسابوًًمًّفتًالتفكيرًاإليجابيمياراتًًمقياسأماًثباتً
 ًكرونباخ ًألفا ًبمعادلة ًالداخمي ًالتساق ب معامؿ االتساؽ الداخمي لمعينة نفسيا ُحس: ثبات

 نتائج معامالت الثبات. (14باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ. وفيما يمي يبّيف الجدوؿ )
 ودرجتوًالكميةًمقياسًمياراتًالتفكيرًاإليجابي(ًمعامالتًثباتًألفاًكرونباخًلمجالت14ًالجدول)

 أنفا كرونباخمعامالث  ودرجته انكهُت انًقُبصيجبالث 

وانتفبؤل اإلَجببُت انتىقعبث  2502 

انعهُب انعقهُت انعًهُبث فٍ وانتحكى االَفعبنٍ انضبظ  2500 

وانصحٍ انًعزفٍ وانتفتح انتعهى حب  2522 

 2500  انًشزوط غُزنذاث ا تقبم

اإلَجببُت انًجبسفبث  2500 

انًعبَبة تحًم عهً انقذرة  2500 

 2520 ًقُبصانذرجت انكهُت نه

 مقياسيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ االتساؽ الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ لمدرجة الكمية لم   
القدرة عمى  ( في مجاؿ0.67معامالت الثبات بيف )تراوحت ف المقياسمجاالت ل( أما 0.92بمغ )

وىي أيضًا معامالت  حب التعمـ والتفتح المعرفي والصحي في مجاؿ (0.91)إلى  تحمؿ المعاناة
 ثبات جيدة ومقبولة ألغراض الدراسة.   
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 ميارات التفكير  مقياسباستخراج معامؿ الثبات بطريقة اإلعادة ل ةالباحث تقام:ًالثباتًباإلعادة
لممرة الثانية  المقياسثـ أعيد تطبيؽ  (20/0/0220)وذلؾ بتاريخ  ،عمى العينة نفسيا اإليجابي

، وجرى استخراج (0/0/0220)بتاريخ  عمى العينة نفسيا بعد مضي أسبوعيف مف التطبيؽ األوؿ
رتباط          االوالدرجة الكمية عف طريؽ حساب معامؿ لمجاالت المقياس معامالت الثبات 

 (. 15التطبيؽ األوؿ والثاني كما في الجدوؿ)بيف 
ًودرجتوًالكمية.ًمقياسًمياراتًالتفكيرًاإليجابيالثباتًبطريقةًالثباتًباإلعادةًلمجالتًً(15الجدولً)

 معامالث االرتباط يجبالث انًقُبص ودرجته انكهُت

وانتفبؤل اإلَجببُت انتىقعبث  **2500  

انعهُب انعقهُت انعًهُبث فٍ وانتحكى االَفعبنٍ انضبظ  **2502 

وانصحٍ انًعزفٍ وانتفتح انتعهى حب  **2500 

 2502**  انًشزوط غُزانذاث  تقبم

اإلَجببُت انًجبسفبث  **2500 

انًعبَبة تحًم عهً انقذرة  **2500 

 2520** انذرجت انكهُت نهًقُبص

  1.11)**( دال عنذ مستىي دالنت ً   

أما  ،(0.94أف معامالت ثبات اإلعادة لمدرجة الكمية بمغت )يالحظ ( 20بالنظر إلى الجدوؿ )   
الضبط االنفعالي والتحكـ  ( في مجاؿ0.70(تراوحت بيفف المقياسمعامالت ثبات اإلعادة لمجاالت 

وىذه  ،حب التعمـ والتفتح المعرفي والصحي مجاؿ( في 0.87( إلى في العمميات العقمية العميا
 ألغراض الدراسة.  أيضًا المعامالت تعتبر جيدة 

مف الصدؽ  ومقبولة ةيتصؼ بدرجة جيد اإليجابيميارات التفكير  مقياسويتضح مما سبؽ أف    
ًًوالثبات تجعمو صالحًا لالستخداـ كأداة لمدراسة الحالية.

ًوكيفيةًتصحيحًدرجاتو:ًصورتوًالنيائيةبإخراجًمقياسًمياراتًالتفكيرًاإليجابيً -ًخ
موزعة عمى ست  ،بنداً ( 48)بػػػػػصورتو النيائية  ميارات التفكير اإليجابيمقياس بنود بمغ عدد      

 :تيعمى النحو اآل مجاالت
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ً(ًمقياسًمياراتًالتفكيرًاإليجابيًبصورتوًالنيائية16الجدول)ًًًًًًًًًًًًًً

 و
 

 يجبالث انًقُبص

 يهبراث انتفكُز اإلَجببٍنًقُبص  انُهبئُتانصىرة 

 انبُىدأرقبو  انبُىدعذد 

 0-2 0 التوقعات اإليجابية والتفاؤؿ 1

 20 -0 0 الضبط االنفعالي والتحكـ في العمميات العقمية العميا 2

 00-20 22 الصحيو حب التعمـ والتفتح المعرفي  3

 00 -00 22 مشروط الغير لذات ا تقبؿ 4

 02-00 0 المجازفات اإليجابية 5

 00-00 0 القدرة عمى تحمؿ المعاناة 6

 00 بُىد انًقُبص 

 تشير)ب( إلى و  ،في التفكير يجابيةاإل حيث تشير)أ( إلىويتكوف كؿ بند مف عبارتيف )أ( و)ب(،     
بعض أساليب التفكير وطرقو لدى األـ في مواجية المواقؼ  وكالىما يصؼ في التفكير سمبيةال

حيث يطمب مف األـ قراءة كؿ بند وعباراتو بشكؿ جيد ثـ اختيار العبارة االجتماعية وتفسيراتيا ليا، 
وتحصؿ األـ عمى درجتيف عندما تختار التي تعكس طريقة تفكيرىا واتجاىاتيا نحو محتوى العبارة.  

، وبذلؾ تتراوح درجات المقياس )ب( ، ودرجة واحدة عندما تختار العبارة السمبية)أ( العبارة اإليجابية
( درجة وىي أعمى درجات التفكير 96( درجة وىي أدنى درجات التفكير اإليجابي إلى)48مف)

 عمى المقياس.لدى األـ اإليجابي 
ًًمقياسًالضغوطًالنفسية:ً-2ًً

بعدة مراحؿ مُخطَّطة ومنظمة بدقة قبؿ أف تظير الصورة  مقياس الضغوط النفسيةتصميـ  مرّ      
 :وىي البنيوي ولصدقالنيائية لو، وجميع تمؾ المراحؿ تؤسس 

 :اآلتيةبإتباع الخطوات وعينةًالسموكًالممثمةًًالضغوطًالنفسيةًمجالتًمقياسًتحديدًأ.
ت مراجعة األدبيات العممية ذات العالقة بعمـ النفس عامة والضغوط النفسية خاصة، تمّ     

 مثؿباإلضافة إلى مراجعة البحوث والدراسات المحمية والعربية واألجنبية المرتبطة بموضوع الدراسة 
(، 2006(، ودراسة مريـ )2011ة الشريؼ)(، ودراس2011(، ودراسة مجمي)2012دراسة العضؿ)
 براميسأليس و ودراسة إ (،2005القدسي )ً(، ودراسة2007) ممحـ(، ودراسة 2010ودراسة كاظـ )
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(Ellis & Abrams1994)  ٍَودراست كى (Cohen, 1998) ودراسة بولفرد (Boulevard, 

 &Davis) دراسة كارتر ودافيسو  ( (Estes, et, al,2009 ايستيس وآخروفودراست ( 2001

Carter, A., 2008) دراسة سٌنغال و(Singhal, N., 2010 )..وغيرىا.  
والمقاييس التي تضمنتيا، وخصوصًا المقاييس التي  عمى ىذه الدراسات ةالباحث تحيث اطَّمع   

، وذلؾ لموقوؼ عمى عف مستوى الضغوط النفسية لدى أميات األطفاؿ المعوقيفىدفت إلى الكشؼ 
أىـ المجاالت التي تناولتيا والجوانب التي تغطييا،  ما انتيت إليو ىذه الدراسات والبحوث ولمعرفة

بآراء التربوييف المتخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة، والقياس النفسي، وعمـ  ةالباحث تكما استرشد
 . ىذا المقياسلتحديد النقاط األساسية في بناء  في كمية التربية بجامعة دمشؽ النفس،

مجاالت وانتقاء عينة مف البنود تغطي كؿ مجاؿ مف مجاالت  بخمسة  المقياستحديد مجاالت  تـّ    
ًة وضوح األلفاظ والكممات ودقتيا.مع مراعا المقياس

 تحديدًأىدافًالمقياس:ًب.
 ًالكشؼ عف مستوى الضغوط النفسية لدى بعض أميات أطفاؿ التوحد: مقياساليدفًالعامًلم. 
 بما يمي: مقياستتمثؿ األىداؼ الفرعية لم:ًمقياساألىدافًالفرعيةًلم 

لدى بعض أميات أطفاؿ  األعراض الجسمية والنفسية لمضغوط النفسيةالكشؼ عف مستوى  -1
 التوحد.

 الضغوط النفسية الناجمة عف رعاية الطفؿ التوحدي وتمبية احتياجاتوالكشؼ عف مستوى  -2
 لدى بعض أميات أطفاؿ التوحد.

لدى بعض أميات  المستقبؿالضغوط النفسية الناجمة عف الخوؼ مف  الكشؼ عف مستوى -3
 .أطفاؿ التوحد

لدى بعض أميات  الضغوط النفسية الناجمة عف الضغوط االجتماعية الكشؼ عف مستوى -4
 .أطفاؿ التوحد

لدى بعض أميات أطفاؿ  الضغوط النفسية الناجمة عف األعباء المالية الكشؼ عف مستوى -5
 .التوحد
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 : حيث تكوف المقياس مف النقاط اآلتية:  صورتوًاألوليةفيًًالضغوطًالنفسيةإخراجًمقياسًً-ت
 منو وكيفية التعامؿ معو، وبعض اليدؼ و  مقياس الضغوط النفسيةطبيعة توضح  :مقدمة

 المالحظات الواجب التقيد بيا أثناء اإلجابة عميو.
 سـ األـ وعمرىااتتعمؽ بمعرفة  :معموماتًعامةًعنًأمياتًأطفالًالتوحد . 

 ةتتوزع عمى خمس ،بنداً ( 60) مقياس الضغوط النفسيةبنود بمغ عدد  :بنودًالمقياسًوعباراتو
عطى حيث يُ  ،يجاب عمييا ببدائؿ إجابة ثالثية )نعـ، أحيانًا، ال(( 17 ،)الجدوؿمجاالت 

الدرجة  شيرتُ . وبذلؾ ف، والبديؿ)ال( درجة واحدةوالبديؿ)أحيانًا( درجتي ،درجات البديؿ)نعـ( ثالث
والجدوؿ  ،أف األـ تعاني مف درجة عالية مف الضغوط النفسيةإلى  المقياسىذا العالية عمى 

 في صورتو األولية. الضغوط النفسية مقياسعمى مجاالت  البنود( يبيف توزع 17)
ًصورتوًاألوليةفيًًالضغوطًالنفسيةًمقياس(17ًجدولً)

 و
 

 مقياس الضغوط النفسيةمجاالت 
 الضغوط النفسيةالصورة األولية لمقياس 

 أرقاـ البنود عدد البنود
    14-1 14 األعراض الجسمية والنفسية لمضغوط النفسية 1

2 
الضغوط النفسية الناجمة عف رعاية الطفؿ التوحدي 

 وتمبية احتياجاتو
12 15-26  

 38-27 12 الضغوط النفسية الناجمة عف الخوؼ مف المستقبؿ 3
االجتماعيةالضغوط النفسية الناجمة عف الضغوط  4  20 02-00 

 02-00 0 الضغوط النفسية الناجمة عف األعباء المالية 5

 02 بنود المقياس 

ًالمحكمين:ًعمىًعددًمنًالضغوطًالنفسيةًمقياسعرضًً-ث
( بعرضو عمى مجموعة محّكميف Content validity)المقياسالتحقؽ مف صدؽ محتوى  تـّ      

مف ذوي  ( محّكميف7(، عددىـ اإلجمالي)30/1/2013ولغاية  6/1/2013بيف ) في الفترة الواقعة
مف   ،(3)الممحؽ رقـ ، وعمـ النفسوالقياس النفسي ،االختصاص والخبرة في مجاؿ التربية الخاصة

أجؿ التحقؽ مف مدى ارتباط بنود المقياس باليدؼ العاـ لممقياس، ولالستفادة مف آرائيـ ومقترحاتيـ 
تو وطريقة تصحيحو، الما ىو مطموب قياسو ومدى وضوح بنوده وعبار في مدى مالئمة المقياس 
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بّيف ت مقدمةوقد أرفؽ المقياس ب .وإلضافة مقترحاتيـ وآرائيـ مما يسيـ في إغناء المقياس وتجويده
ف مف و مالسادة المحكّ بيا  التي أوصىاليدؼ العاـ منو، ومف ثـ قامت الباحثة بإجراء التعديالت 

عادة صياغة بنود أخرى لتصبح أكثر وضوحًا حيث حذؼ بعض بنود ا جراء تعديالت وا  لمقياس وا 
مف  %(02)عف تقؿ استبعاد البنود التي حصمت عمى نسبة اتفاؽ  تـّ كما  (.18 ،)الجدوؿ مةءومال

 .( بنود5عددىا)و  االتفاؽ بيف المحكميف
وفقًاًآلراءًالسادةًًالضغوطًالنفسيةًمقياسإجراءًالتعديالتًعميياًفيًًًتمًّالتيًالبنودً(ًأمثمةًلبعض18ًالجدولً)

 المحّكمين.
ًالعباراتًبعدًالتعديلًالعباراتًالتيًتحتاجًإلىًتعديل

مف المستحيؿ أف يتمكف طفمي مف االستقالؿ 
 .بنفسو في المستقبؿ

أعتقد أف طفمي لف يكوف قادرًا عمى العيش 
 باستقاللية في المستقبؿ.

ال أستطيع تقبؿ نظرة الشفقة لطفمي مف 
 .اآلخريف

شعر بالضيؽ عندما تنظر صديقاتي إلى أ
 طفمي بشفقة.

احتياجات ميف أتىناؾ صعوبة بالغة في 
 .طفمي المتزايدة

كيفية تأميف أمواؿ لسّد في أفكر دائمًا 
 احتياجات طفمي.

ًالتجربةًالستطالعية: -ًج
عمى عينة استطالعية  الضغوط النفسية مقياسبتطبيؽ  ةالباحث تبعد االنتياء مف التحكيـ قام   

 اختيرتنفس عينة الدراسة االستطالعية السابقة التي وىي  ألطفاؿ توحدييفأميات ( 8) مكونة مف
السورية منظمة الوجمعيف في  استدعاء ىذه العينة تـّ حيث ، مقياس ميارات التفكير اإليجابيلدراسة 

وكاف اليدؼ مف الدراسة ، (10/2/2013)دمشؽ في الفترة الواقعة  آماؿ في محافظة مدينةلممعوقيف 
لمتطبيؽ ووضوح العبارات بالنسبة  بنود مقياس الضغوط النفسيةاالستطالعية التأكد مف مناسبة 

أف يضعف إشارة  المقياسبنود  عمى، حيث ُطمَب مف أفراد العينة االستطالعية عند اإلجابة لألميات
البنود عدد مف  تعديؿ تـّ صعوبة أو غموضًا في فيمو، وبناًء عميو فيو ف إلى جانب كؿ بند  يجد

لتصبح أكثر  وجد أفراد العينة االستطالعية صعوبة في فيميا أو في اإلجابة عميياالتي  والعبارات
 .(19وسيولة، كما ىو موضح في الجدوؿ) وضوحاً 
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إجراءًالتعديالتًعميياًبناءًعمىًإجاباتًالعينةًًتمًّالتيًمقياسًالضغوطًالنفسيةًبنودًلبعضًً(ًأمثمة19الجدولً)
ًالستطالعية.

ًالضغوطًالنفسيةمقياسً
ًالعباراتًبعدًالتعديلًالعباراتًقبلًالتعديل

 إعاقة طفمي.يزعجني عدـ تّفيـ اآلخريف  ال يراعي معظـ الناس طبيعة إعاقة طفمي

 مالية ال نقدر عميياتتطمب إعاقة طفمي أعباء  احتياجات طفمي تزيد عف المألوؼ

 الستطالعية:ًًالدراسةًوًبعدًالتحكيمًمقياسًالضغوطًالنفسيةإخراجًً–ح
( بندًا موزعة 55عمى ) بعد التحكيـ والدراسة االستطالعية الضغوط النفسيةمقياس حيث اشتمؿ    

 كما يمي: مجاالت رئيسية ةعمى خمس
  الدراسةًالستطالعيةإجراءًبعدًًعمىًمجالتوًالضغوطًالنفسيةًمقياسًبنودتوزعً (22الجدولً)ًًًًًًًً

 و
 

 يجبالث انًقُبص

 انضغىط انُفسُت بعذ انعُُت االستطالعُتيقُبص 

 انبُىدأرقبو  انبُىدعذد 

 20-2 20 األعراض الجسمية والنفسية لمضغوط النفسية 1

2 
الضغوط النفسية الناجمة عف رعاية الطفؿ التوحدي 

 00-20 22 وتمبية احتياجاتو

 00-00 22 الضغوط النفسية الناجمة عف الخوؼ مف المستقبؿ 3

 00-00 20 الضغوط النفسية الناجمة عف الضغوط االجتماعية 4

 00-00 0 الضغوط النفسية الناجمة عف األعباء المالية 5

 00 بُىد انًقُبص 

ًوثباتو:ًًًالمقياسدراسةًصدقًً-خ
عمى عينة  تطبيقو، مف خالؿ أشكاؿبعدة  النفسيةالضغوط  مقياسحساب صدؽ وثبات  تـّ    

نفس عينة ، وىي أماً ( 16اإلجمالي ) بمغ عددىاآماؿ لممعوقيف  السورية منظمةالمف خالؿ اختيرت 
 ( 17/2/2013)ػيـو  سحبتو ، الصدؽ والثبات السابقة

 ًالصدقًالبنيويً)الصدقًالتكويني(:ً -
 :اآلتيةمف خالؿ القياـ باإلجراءات  النفسيةالضغوط  مقياسحساب الصدؽ البنيوي ل تـّ    
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  مع المجاالت  المقياسإيجاد معامالت االرتباط بيف مجموع درجات كؿ مجاؿ مف مجاالت
 ًً( يوضح ذلؾ.                     21األخرى ومع الدرجة الكمية. والجدوؿ )

الدرجةًًمعمعًالمجالتًاألخرىًًوًالضغوطًالنفسيةًمقياسكلًمجالًمنًمجالتًًط(ًمعاملًارتبا21الجدولً)
 الكمية.

 يجبالث انًقُبص

 األعزاض

 انجسًُت

 وانُفسُت

 نهضغىط

 انُفسُت

 انُفسُت انضغىط

 عٍ انُبجًت

 انطفم رعبَت

 وتهبُت انتىحذٌ

 احتُبجبته

 انضغىط

 انُفسُت

 عٍ انُبجًت

 يٍ انخىف

 انًستقبم

 انضغىط

 انُفسُت

 عٍ انُبجًت

 انضغىط

 االجتًبعُت

 انضغىط

 انُفسُت

 عٍ انُبجًت

 انًبنُت األعببء

انذرجت 

انكهُت 

 نهًقُبص

 انجسًُت األعزاض

 نهضغىط وانُفسُت

 انُفسُت
2 **2500 **2500 **2500 **2502 **2500 

 انُفسُت انضغىط

 رعبَت عٍ انُبجًت

 وتهبُت انتىحذٌ انطفم

 احتُبجبته

 2 *2500 *2500 **2500 **2502 

 انُفسُت انضغىط

 يٍ انخىف عٍ انُبجًت

 انًستقبم
  2 **2500 **2502 **2500 

 انُفسُت انضغىط

 انضغىط عٍ انُبجًت

 االجتًبعُت
   2 **2502 **2500 

 انُفسُت انضغىط

 األعببء عٍ انُبجًت

 انًبنُت
    2 **2522 

 1.15)*( دال عنذ مستىي دالنت     1.11 )**( دال عنذ مستىي دالنت   

)مع  مقياس الضغوط النفسيةمجاالت الحظ مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف يُ     
كانت جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى لممقياس الدرجة الكمية وبيف المجاالت و  بعضيا البعض(

مع مرتبطة أيضًا ( مما يشير إلى أف ىذه المجاالت مرتبطة مع بعضيا البعض و 0.01داللة )
 . مقياسالكمية، وىذا يؤكد الصدؽ البنيوي لمالدرجة 

  مع الدرجة الكمية  مقياس الضغوط النفسيةإيجاد معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بند مف بنود
 ( يوضح ذلؾ.22لممجاؿ الذي ينتمي إليو البند والجدوؿ)
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معًالدرجةًالكميةًلممجالًالذيًًالضغوطًالنفسية(ًمعامالتًالرتباطًبينًدرجةًكلًبندًمنًبنودًمقياس22ًالجدول)
ًينتميًإليوًالبند

رقـ 
 البند

معامؿ ارتباط 
 بيرسوف

رقـ  القرار
 البند

معامؿ ارتباط 
 بيرسوف

معامؿ ارتباط  رقـ البند القرار
 بيرسوف

 القرار

 دال 2500* 00 دال 2502** 22 انجسمُت واننفسُتضغىط أعراض ان

 دال 2500** 00 دال 2500** 02 دال 2502** 2

 دال 2500** 02 دال 2500** 02 دال 2500** 0

 دال 2500** 02 دال 2500** 00 دال 2500** 0

 دال 2500** 02 دال 2502** 00 دال 2500** 0

 دال 2502** 00 ضغىط انخىف من انمستقبم دال 2502* 0

 دال 2500** 00 دال 2502** 00 دال 2502** 0

 دال 2500** 00 دال 2502** 00 دال 2502** 0

 دال 2500** 00 دال 2500** 00 دال 2500** 0

 دال 2500** 00 دال 2502** 00 دال 2500** 2

 دال 2502** 00 دال 2502** 00 دال 2500* 22

 ضغىط األعباء انمانُت دال 2500** 02 دال 2500** 22

 دال 2500**  00 دال 2500** 02 دال 2502** 20

 دال 2502** 02 دال 2500** 02 دال 2500** 20

 دال 2500** 02 دال 2500** 00 رعاَت انطفم انتىحذٌ وحاجاتهضغىط 

 دال 2502** 02 دال 2500* 00 دال 2500** 20

 دال 2500* 00 انضغىط االجتماعُت دال 2500** 20

 دال 2502** 00 دال 2500 ** 00 دال 2500** 20

 دال 2500** 00 دال 2502** 00 دال 2502** 20

 دال 2500** 00 دال 2500** 00  2500** 20

  1.15)*( دال عنذ مستىي دالنت     1.11 )**( دال عنذ مستىي دالنت 
المقياس ىذا الحظ مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف البند والمجاؿ الذي ينتمي إليو يُ     

وجود تجانس داخمي لممقياس، ( مما يشير إلى 0.01/0.05كانت جميعيا دالة عند مستوى داللة )
وىذا يدؿ عمى أف المقياس عمى درجة جيدة مف االتساؽ الداخمي وأف البنود تقيس ما وضعت 

 .ولقياس
  مقياس كامالً مع الدرجة الكمية لم المقياسإيجاد معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بند مف بنود ،

 (.23كما ىو موّضح في الجدوؿ )
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ًالدرجةًالكمية.ًوًالضغوطًالنفسيةمقياسً(ًمعامالتًالرتباطًبينًدرجةًكلًبندًمنًبنود23ً)ًجدولال
رقـ 
 البند

معامؿ ارتباط 
 بيرسوف

رقـ  القرار
 البند

معامؿ ارتباط 
 بيرسوف

معامؿ ارتباط  رقـ البند القرار
 بيرسوف

 القرار

 دال 2502** 02 دال 2500 ** 02 دال 2500** 2

 دال 2500** 02 دال 2502** 02 دال 2502** 0

 دال 2500** 02 دال 2500** 00 دال 2500** 0

 دال 2500** 00 دال 2502** 00 دال 2502** 0

 دال 2502* 00 دال 2502** 00 دال 2502** 0

 دال 2502** 00 دال 2502** 00 دال 2502** 0

 دال 2500** 00 دال 2500** 00 دال 2500** 0

 دال 2502** 00 دال 2500** 00 دال 2502* 0

 دال 2500** 00 دال 2500* 00 دال 2500** 2

 دال 2500**  00 دال 2502** 02 دالغُز  2502 22

 دال 2502** 02 دال 2500** 02 دال 2502** 22

 دال 2502** 02 دال 2500** 02 دال 2500** 20

 دال 2500** 02 دال 2500** 00 دال 2500** 20

 دالغُز  2500 00 دال 2500** 00 دال 2502** 20

 دال 2500** 00 دال 2500** 00 دال 2500** 20

 دال 2500** 00 دال 2502** 00 دال 2500** 20

 دال 2500** 00 دال 2500** 00 دال 2502** 20

     دال 2500* 00 دال 2500* 20

     2500** 00 دال 2500** 22

    1.15)*( دال عنذ مستىي دالنت  – 1.11)**( دال عنذ مستىي دالنت 

درجة مع  الضغوط النفسيةمقياس وجود ارتباط بيف درجة كؿ بند مف بنود  (23يتبيف مف الجدوؿ )  
( 52و 10( باستثناء البنديف)0.01/0.05) ، وىذه االرتباطات موجبة ودالة إحصائياً المقياس الكمية

 حذفيما مف المقياس. تـّ ف لـ يكونا داليف وبالتالي يالمذ
 عمىًالنحوًاآلتي:ًبطريقتينحسابوًًتمًّفًالضغوطًالنفسيةًمقياسأماًثباتً

 حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لمعينة نفسيا  تـّ : ثباتًالتساقًالداخميًبمعادلةًألفاًكرونباخ
 نتائج معامالت الثبات. (24باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ. وفيما يمي يبّيف الجدوؿ )
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 ودرجتوًالكميةالضغوطًالنفسيةًمقياسً(ًمعامالتًثباتًألفاًكرونباخًلمجالت24ًالجدول)ًًً  
 أنفا كرونباخمعامالث  يجبالث انًقُبص ودرجته انكهُت

انُفسُت نهضغىط وانُفسُت انجسًُت األعزاض  2502 

احتُبجبته وتهبُت انتىحذٌ انطفم رعبَت عٍ انُبجًت انُفسُت انضغىط  2500 

انًستقبم يٍ انخىف عٍ انُبجًت انُفسُت انضغىط  2500 

االجتًبعُت انضغىط عٍ انُبجًت انُفسُت انضغىط  2502 

انًبنُت األعببء عٍ انُبجًت انُفسُت انضغىط  2502 

 2520 انذرجت انكهُت نهًقُبص

 مقياسيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ االتساؽ الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ لمدرجة الكمية لم   
الضغوط  ( في مجاؿ0.79تراوحت معامالت الثبات بيف )ف المقياس( أما مجاالت 0.94بمغ )

ؼ مف عف الخو  الضغوط النفسية الناجمة في مجاؿ( 0.85)إلى  النفسية الناجمة عف األعباء المالية
 وىي أيضًا معامالت ثبات جيدة ومقبولة ألغراض الدراسة.    المستقبؿ

 الضغوط النفسية مقياسباستخراج معامؿ الثبات بطريقة اإلعادة ل ةالباحث تقام:ًالثباتًباإلعادة 
لممرة الثانية عمى العينة  المقياسثـ أعيد تطبيؽ  (20/0/0220)عمى العينة نفسيا وذلؾ بتاريخ 

، وجرى استخراج معامالت (0/0/0220)بتاريخ  نفسيا بعد مضي أسبوعيف مف التطبيؽ األوؿ
رتباط بيف التطبيؽ األوؿ االوالدرجة الكمية عف طريؽ حساب معامؿ لمجاالت المقياس الثبات 

 (. 25والثاني كما في الجدوؿ)
ًودرجتوًالكمية.ًالضغوطًالنفسيةمقياسًالثباتًبطريقةًالثباتًباإلعادةًلمجالتًً(25الجدولً)

 معامالث االرتباط يجبالث انًقُبص ودرجته انكهُت

انُفسُت نهضغىط وانُفسُت انجسًُت األعزاض  **2500 

احتُبجبته وتهبُت انتىحذٌ انطفم رعبَت عٍ انُبجًت انُفسُت انضغىط  **2500 

انًستقبم يٍ انخىف عٍ انُبجًت انُفسُت انضغىط  **2500 

االجتًبعُت انضغىط عٍ انُبجًت انُفسُت انضغىط  **2500 

انًبنُت األعببء عٍ انُبجًت انُفسُت انضغىط  **2500 

 2502** انذرجت انكهُت نهًقُبص

  1.11)**( دال عنذ مستىي دالنت ً   

( أما 0.89اإلعادة لمدرجة الكمية بمغت )يالحظ أف معامالت ثبات ( 00بالنظر إلى الجدوؿ )   
الضغوط النفسية الناجمة  ( في مجاؿ0.73(تراوحت بيفف المقياسمعامالت ثبات اإلعادة لمجاالت 
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الضغوط النفسية الناجمة عف رعاية الطفؿ  ( في مجاؿ0.85 (إلى عف الضغوط االجتماعية
 ، وىذه المعامالت تعتبر جيدة ألغراض الدراسة.  التوحدي وتمبية احتياجاتو

مف الصدؽ والثبات  ومقبولة يتصؼ بدرجة جيد الضغوط النفسية مقياسويتضح مما سبؽ أف    
ًًتجعمو صالحًا لالستخداـ كأداة لمدراسة الحالية.

ًصورتوًالنيائيةًوكيفيةًتصحيحًدرجاتو:فيًًالضغوطًالنفسيةإخراجًمقياسً -ًد
 ةخمسموزعة عمى  ،بنداً ( 53)رتو النيائية في ػصو  الضغوط النفسيةبنود مقياس بمغ عدد      

 مجاالت عمى النحو اآلتي:
 بصورتوًالنيائيةًالضغوطًالنفسية(ًمقياس26ًالجدول)ًًًًًًًًًًًًًًً

 و
 

 يجبالث انًقُبص

 انضغىط انُفسُتنًقُبص  انُهبئُتانصىرة 

 انبُىدأرقبو  انبُىدعذد 

الجسمية والنفسية لمضغوط النفسيةاألعراض  1  20 2-20 

2 
الضغوط النفسية الناجمة عف رعاية الطفؿ التوحدي 

 00-20 22 وتمبية احتياجاتو

 00-00 22 الضغوط النفسية الناجمة عف الخوؼ مف المستقبؿ 3

 00-00 20 الضغوط النفسية الناجمة عف الضغوط االجتماعية 4

األعباء الماليةالضغوط النفسية الناجمة عف  5  0 00-00 

 00 بنود المقياس 

، درجات (3) نعـ( حيث يعطى بديؿ نعـ/أحيانًا/ ال) ثالثية إجابةعمى البنود ببدائؿ تجيب األـ    
 الدرجات عمى المقياس تتراوحوبذلؾ  .درجة واحدة( 1، وبديؿ ال )فيت( درج2)أحياناً وبديؿ 

( 159 =3×53حتى ) ،والتي تشير إلى معاناة األـ أدنى درجات الضغوط النفسية (53=1×53)مف
  .الضغوط النفسية تشير إلى معاناة األـ أعمى درجاتو 

حساب  تـّ  .لديياًمًنتيجةًوجودًطفلًتوحديمستوىًالضغوطًالنفسيةًالتيًتواجيياًاألولتحديدًًًً
 طوؿ الفئة عمى النحو اآلتي:

 (.2=1-3قيمة في المقياس مف أصغر قيمة )حساب المدى بطرح أكبر  -
 (3( عمى أكبر قيمة في المقياس وىي )2حساب طوؿ الفئة بتقسيـ المدى وىو ) -

 )طوؿ الفئة(. 2500=  0÷  0                     
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(، وذلؾ لمحصوؿ عمى 1في المقياس وىي ) يمة( إلى أصغر ق2500إضافة طوؿ الفئة وىو ) -
(، ثـ إضافة طوؿ الفئة إلى الحد األعمى 1.66 -1الفئة األولى، لذا كانت الفئة األولى مف )

 مف الفئة األولى، وذلؾ لمحصوؿ عمى الفئة الثانية وىكذا لموصوؿ إلى الفئة األخيرة.

واستنادًا إلى قاعدة التقريب الرياضي يمكف التعامؿ مع قيـ المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة 
 كما ىو مبيف في الجدوؿ اآلتي: الدراسة

ً(ًفئاتًقيمًالمتوسطًالحسابي)الرتبي(ًودرجةًالتقديرًالموافقةًليا27الجدول)ًًًًًًًً
 داةانتقذَز فٍ األ انزتبٍ فئبث قُى انًتىسظ انحسببٍ

 ُفسُت انضغىط يٍ انيزتفع يستىي  0 – 0500

 ُفسُتانضغىط ان يٍ يتىسظيستىي   0500 -2500

 ُفسُت انضغىط يٍ انيُخفط يستىي  2500 – 2

بعضًمياراتًالتفكيرًاإليجابيًفيًخفضًمستوىًالضغوطًتنميةًالقائمًعمىًالبرنامجًالتدريبيً -3
 )إعدادًالباحثة(.ًأمياتًأطفالًالتوحدبعضًالنفسيةًلدىً

لتحقيؽ أىداؼ  اىدبإعدامف األدوات الرئيسة التي قامت الباحثة  التدريبي الحالي البرنامج عدّ يُ     
لدى بعض أميات أطفاؿ التوحد  ياإليجابتنمية بعض ميارات التفكير )المتمثمة في الدراسة الحالية 

مف أىمية التقيد بخطوات البحث  وانطالقاً ثر ذلؾ في خفض مستوى الضغوط النفسية لدييف(. أو 
بعدة مراحؿ وخطوات منظمة  الحالي مر تصميـ البرنامج التدريبي ة بحثية،داألتصميـ أي  العممي

ًوىي: لصدؽ البرنامجبدقة حتى وصولو إلى الصورة النيائية وجميع تمؾ المراحؿ تؤسس ومخططة 
 صياغةًاألسسًالنظريةًالتيًيقومًعميياًالبرنامجًالتدريبي: .ًأ

لى مجموعة افتراضات نظرية تـ التوصؿ الييا مف دراسات إيستند البرنامج التدريبي الحالي     
 (،1996)خميؿ  ودراسة (2010)كدراسة كاظـ  ومف نتائجيا الميدانية ،سابقة شبيية بالدراسة الحالية

الضعيؼ  ودراسة ، (،2005القدسي )ودراسة (، 2006مريـ )ودراسة (، 2008)ودراسة إبراىيـ 
 (Park et al., 2006)ودراسة بارؾ وآخروف  (Seligman 2005) سميجمافودراسة (، 2005)

كخمفية نظرية في توجيو الممارسات  ف جزءًا مف االفتراضات لتمؾ البرامج أثبت فاعميتوأل .وغيرىا..
الميدانية لتنمية ميارات التفكير اإليجابي وفي خفض مستوى الضغوط النفسية المستيدفة بالقياس، 

 وتتمّثؿ تمؾ االفتراضات النظرية باآلتي:  
ًالفرضًاألول مف المؤشرات اليامة عمى الصحة النفسية السميمة لمفرد فيي تدؿ عمى  يجابيةاإل:

عمى المواجية الفّعالة لممواقؼ والمشكالت التي تزخر بيا الحياة، وتركيزه عمى إيجاد حموؿ مقدرتو 
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ليذه المشكالت بداًل مف التمركز حوؿ ذاتو، ومدى صالبتو في التصدي لمعوائؽ التي تحوؿ دوف 
 اىتمواممف ( وىذا أكده بارؾ وآخروف 69-68،  1998بموغ غاياتو وأىدافو المشروعة. )القريطي، 

                                   بدراسة الجوانب اإليجابية في الشخصية عمى اعتبار أنيا نسؽ كمي يؤثر في حياة اإلنساف 
(Park et al., 2006). ويرى سميجماف (Seligman, 2005,PP.2)  في أف الجوانب اإليجابية

التفاعؿ  عمىالشخصية السوية تعد مصدرًا لمسعادة الحقيقية فيذه الجوانب تساعد الفرد السوي 
فيي وسيمة  ،وتعينو عمى مواجية الصعاب ،اإليجابي مع اآلخريف وتمكنو مف أف يحدد لنفسو ىدفاً 

عمى أف تنمية  (Seligman, 2002) ونفس الباحثكما أكد  ،شحذ قوتو والصمود والمقاومةلاإلنساف 
الخصاؿ اإليجابية في الشخصية أمر ضروري لإلنساف فيي تعّد حصنًا وقائيًا ضد الضغوط 

قيقية فيي مف أفضؿ كما أف ليذه الخصاؿ اإليجابية دورًا في استثارة السعادة الح ،ونواتجيا السمبية
حرر الفرد مف قسوة وتخطي الفشؿ وتحمؿ المصاعب وت ،ليناء والسعادة النفسيةإلى االسبؿ لموصوؿ 

مف خالؿ البرنامج التدريبي إلى تنمية  ةلذلؾ سعت الباحث (Seligman, 2002, pp.85) الماضي
 تقبؿالالتوقعات اإليجابية، والضبط االنفعالي، و بالمتمثمة لدى أميات التوحد ميارات التفكير اإليجابية 

والتحكـ في  ، والمجازفات اإليجابية، والتفتح المعرفي والصحي ، وحب التعمـلمذات غير المشروط
التي مف شأنيا أف تخفؼ مف اآلثار  ،باإلضافة إلى القدرة عمى تحمؿ المعاناةالعمميات العقمية العميا 

 صحتيف النفسية والجسدية.تحسيف  ىف عمىوتساعد ،السمبية لمضغوط النفسية الناتجة عف اإلعاقة
اإلرشاد النفسي، حدوث الضغوط و لعقالنية في العالج تفسر النظريات المعرفية واًالفرضًالثاني:

مف خالليا النفسية مف خالؿ إدراؾ الفرد وتفاعمو مع األحداث، فالطريقة التي يفكر فييا الفرد ويفسر 
األحداث، وما يحممو مف معتقدات ىي السبب في المشاعر السمبية والمشكالت التكيفية، إذ تتكوف 

 ،(Ellis & Abrams, 1994) ألحداث وطريقة تفسيرنا ليال فاعالتنا معاً المشكمة نتيجة إلدراكاتنا وت
حيث يفترض أليس وىو رائد العالج العقالني االنفعالي أف أنماط التفكير الخاطئة )السالبة وغير    

فالسموؾ اإلنساني عبارة عف  ،ي السبب في إحداث السموؾ المضطربالواقعية وغير المنطقية( ى
مواقؼ  فيفالناس يتصرفوف  ،وقت واحد فيمزيج مف األفكار العقالنية واألفكار غير العقالنية 

وبالتالي فإف اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي ييدؼ إلى  ،الحياة حسب إدراكيـ تمؾ المواقؼ
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كثر عقالنية وأكثر أفرد أساليب تفكير أخرى تعديؿ االعتقادات غير العقالنية وغير الواقعية وتعميـ ال
أي أف طريقتنا في إدراؾ األحداث تمعب دورًا  إيجابية عف طريؽ الحوار الفمسفي والطرؽ اإلقناعية.

)حسيف  فاعاًل في تفاعمنا معيا وفي تحقيؽ أو عدـ تحقيؽ تكيؼ نفسي أفضؿ
 .(2006،162وحسيف،

عف فاعمية أسموب  (203،  1994)مميكة، و (190، 2007)حنفي،  الدراساتبعض وقد كشفت   
العالج العقالني االنفعالي في التخفيؼ مف حدة االضطرابات النفسية لدى األفراد، حيث ييدؼ ىذا 

عو عمى تعديميا، يالتعرؼ عمى أفكاره غير العقالنية، وتشج عمىالفرد األسموب إلى مساعدة 
نموذج  استخداـ مف خالؿ البرنامج التدريبي إلى ةالباحثواستبداليا بأفكار أكثر عقالنية. لذلؾ سعت 

عقالنية الالسمبية وغير  األفكارتأثير  وتدريب األميات )المجموعة التجريبية( بكيفيةأليس في التفكير 
 األفكار إحالؿ طريؽ عف السمبية التفكير طريقة تعديؿ وكيفية الضغوط،و  االنفعاالتحداث إفي 

 .إيجابية بطريقة التفكير عمى والتدرب السمبية، األفكار مف بدالً  اإليجابية
، إلى أّف اإلرشاد الجماعي ىو أحد طرائؽ اإلرشاد (242، 2007الحنفي )شير ي ًالفرضًالثالث:

بيف المرشد وعدد مف المسترشديف الذيف تتشابو مشكالتيـ النفسي حيث ُتجرى العممية اإلرشادية 
عرض ومناقشة موضوعات وىموـ المسترشديف وانفعاالتيـ  تمؾ العالقة، وتتضمف واضطراباتيـ

وخبراتيـ المشتركة مما يساعدىـ عمى التنفيس عف مشاعرىـ وانفعاالتيـ، وذلؾ بيدؼ تعديؿ أو 
 لذلؾ اعتمدت الباحثة في تنفيذ البرنامج التدريبي الحالي عمى تغيير اتجاىاتيـ وأنماط سموكيـ.

جمع أميات األطفاؿ  حيث يتـّ  ،حد طرؽ اإلرشاد النفسيأ باعتبارهأسموب اإلرشاد الجماعي 
مع بعضيف وتدريبيف في مواقؼ جماعية، مما يساعدىف عمى  )المجموعة التجريبية( التوحدييف

عمى تغيير أفكارىف واتجاىاتيف السمبية، وبالتالي تطوير قدراتيف و  تفريغ انفعاالتيف وتبادؿ خبراتيف
 األنسبويعّد اإلرشاد الجماعي ىو  إعاقة أوالدىف.الناتجة عف عمى التعامؿ مع الضغوط النفسية 
 لمثؿ ىذه الدراسة لألسباب التالية:

 .يّمكف الباحثة مف استثمار الوقت بشكؿ فاعؿ 
 .يفسح المجاؿ لألميات المشاركات لمتعبير عف عواطفيف في أجواء مريحة 
  فاعمية الطرؽ المختمفة لحؿ توفر الفرص لألميات المشاركات لتبادؿ األفكار واآلراء عف

 المشكالت الناتجة عف اإلعاقة.
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 .تعمؿ األميات المشاركات بمثابة نماذج إيجابية 
  يتيح لألميات المشاركات فرصًا لمتفاعؿ مع أميات لدييف المعاناة نفسيا، مما يقود غالبًا إلى

 .(8، 2005، حمدي وداوودتخفيؼ مستوى التوتر لدييف. )
 ًواألىدافًالفرعيةًلمبرنامجًالتدريبي:تحديدًاليدفًالعامً . ب

 وتتمثؿ أىداؼ البرنامج التدريبي باآلتي:
)المجموعة  لدى أميات أطفاؿ التوحدتنمية بعض ميارات التفكير اإليجابي ً:لمبرنامجًاليدفًالعامًً

ويتفرعًعنً .إعاقة أطفاليفالناتجة عف  مستوى الضغوط النفسية خفضلفي مدينة دمشؽ  التجريبية(
ًاليدفًالعامًاألىدافًالفرعيةًاآلتية:

 وخصائصالتوحد و  اضطراب بمفيوـتنمية معرفة أميات أطفاؿ التوحد )المجموعة التجريبية( ً -1
 . السموكية والتواصمية واالجتماعية(و واإلدراكية الحسية )

 سموؾ التواصؿ والمعب لدى الطفؿ التوحديبكيفية تطوير أميات أطفاؿ التوحد تنمية معرفة  -2
 .والعمؿ عمى تأىيمو وكيفية مواجية مشكالتو

عمى صحة  السمبية اوتأثيراتي الضغوط النفسيةومعنى بمفيوـ  التوحد أطفاؿ أميات معرفة تنمية -3
 .وكيفية مواجيتيا الفرد النفسية والجسدية

، وسماتو اإليجابية والسمبية وأىميتواإليجابي التفكير بمفيوـ  التوحد أطفاؿ أميات معرفة تنمية -4
 بداًل مف األفكار السمبية، التفكير السمبية عف طريؽ إحالؿ األفكار اإليجابية وكيفية تعديؿ طريقة

 والتدرب عمى التفكير بطريقة إيجابية.
 .النفسية وطبنموذج أليس في التفكير وأىميتو في تفسير الضغ التوحد أطفاؿ أميات معرفة تنمية -5
جوانب وكيفية اكتساب مياراتو وتميزه عف  التفاؤؿبمفيوـ  التوحد أطفاؿ أميات معرفة تنمية -6

 .باالنفعاالتالتحكـ وكيفية  التشاؤـ
 ؽ بينيمايفر تالضبط الداخمي/ والخارجي والمركزي بمفيوـ  التوحد أطفاؿ أميات معرفة تنمية -7

  والتعريؼ بخصائص األفراد بكال المركزيف.
 ىفر في تعديؿ طريقة تفكي واكتساب خبرات جديدةبأىمية التعمـ  التوحد أطفاؿ أميات معرفة تنمية -8

 .لدييف وأىمية االنفتاح عمى الخبرات الجديدة في تنمية اإليجابية
كثر أالمرء كوف تقبؿ الذات ومصادر التقبؿ وكيؼ ي بمفيوـ التوحد أطفاؿ أميات معرفة تنمية -9

 .لمذاتتقباًل 
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     .لدييفبأثر اإلعاقة عمى مفيـو الذات  التوحد أطفاؿ أميات معرفة تنمية -10
التوحد بالمجازفة اإليجابية والمخاطرة المحسوبة والفرؽ بيف االندفاع  أطفاؿ أميات تنمية معرفة -11

 والطيش.
الناتجة عف وجود طفؿ  بمعنى القدرة عمى تحمؿ المعاناة التوحد أطفاؿ أميات تنمية معرفة -12

 .توحدي في األسرة
 عمى تحّمؿ المعاناة. القدرةباألساليب اليروبية التي تحّد مف  التوحد أطفاؿ أميات معرفةتنمية  -13
 أطفاؿ توحدييف.إقامة عالقات اجتماعية مع أميات عمى  التوحد أطفاؿ أمياتتشجيع  -14
 .لدييف الضبط االنفعالي بميارات التوحد أطفاؿ أمياتتنمية قدرة  -15
 باتباع الخطوات اآلتية:تعيينًالمجالتًالخاصةًالتيًيتصدىًلياًالبرنامجًالتدريبيً .ًت

 وما  والتجريبية تحميؿ مضموف الدراسات السابقة )العربية واألجنبية(، ونتائجيا الميدانية
مستوى لخفض تدريبية  ميارات التفكير اإليجابي وبرامجتتضمنو مف برامج تدريبية لتنمية 

 النفسية لدى أميات األطفاؿ المعوقيف عامة وأطفاؿ التوحد خاصة.الضغوط 
  بأسر األطفاؿ المعوقيف االطالع عمى األدبيات العممية )العربية واألجنبية(، المتعمقة

وأسباب الضغوط النفسية وأعراضيا وكيفية اإليجابي التفكير وخاصة التوحدييف وميارات 
 . مواجيتيا

  الممحؽ رقـ" وعمـ النفس  التربوييف في مجاؿ التربية الخاصةاستشارة عدد مف المختصيف(
3.)" 

  وكذلؾ المراد تنميتيا  اإليجابيالتعريؼ اإلجرائي )الواضح والمحدد( لميارات التفكير
 لمجاالت الضغوط النفسية المراد تخفيضيا)كتكويف فرضي( لدى أميات أطفاؿ التوحدييف.

  اإليجابي المراد تنميتيا وكذلؾ لمجاالت الضغوط النفسية انتقاء عينة مف ميارات التفكير
 المراد تخفيضيا لدى أميات أطفاؿ التوحد.

 وتوظيفيا وفؽ  ،العمؿ عمى اختيار الفنيات والطرائؽ التدريبية المناسبة وتعريفيا بدقة
وباستخداـ وسائؿ تعميمية وتدريبية لتحقيؽ األىداؼ العامة واألىداؼ  دةإجراءات محدّ 

 عية لمبرنامج.الفر 
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 :األوليةصورتوًبناءًالبرنامجًالتدريبيًفيً .ًث
( جمسة تدريبية تيدؼ إلى تنمية بعض 14) لتدريبي ليضـالمبرنامج  األوليةتنظيـ الصورة  تـّ    

جراءات األىداؼالنفسية، وصياغتو مف حيث  الضغوطوخفض مستوى اإليجابي، ميارات التفكير  ، وا 
وتحديد المسوغات ، والوسائؿ التعميمية، ومحتوى كؿ جمسة، ووطرائقالتدريب التطبيؽ، وفنيات 

، وتحديد الفئة وزمف التطبيؽ، والمعززات المادية والمعنوية ،واألساس المنطقي لمحتوى البرنامج
 .المستيدفة مف التدريب)بعض أميات أطفاؿ التوحد(

 مين:صورتوًاألولىًعمىًمجموعةًمحكًّعرضًالبرنامجًالتدريبيًفيً .ًج
بعرضو عمى محّكميف في الفترة الواقعة بيف التدريبي التحقؽ مف صدؽ محتوى البرنامج  تـّ      
بيدؼ "( 3)الممحؽ رقـ"( محّكميف 7بمغ عددىـ اإلجمالي ) ،(5/3/2013ولغاية    2/2/2013)

وما تتضمنو مف مادة عممية  ،وعددىاالتدريبي بياف مالحظاتيـ عف مدى مالءمة جمسات البرنامج 
جراءات تطبيقيا مف حيث المعنى والمغة، وعممية،  ألىداؼ المراد تحقيقيا، ومدى ومدى تغطيتيا اوا 

، وكفاية زمف التطبيؽ وطرائقو التدريب، ومدى مالءمة وسائؿ التدريب وتعاقبيامالءمة إجراءات 
راء المحكميف ومقترحاتيـ بشأف التدريبات ، واالستفادة مف ألميدؼ العاـ واألىداؼ الفرعية لمبرنامج

 ومدى كفايتيا في كؿ جمسة.
 وقدـ المحكموف مالحظاتيـ التي بّينوا فييا ما يمي:  
إضافة ( جمسة مف خالؿ 14( جمسة بداًل مف)22ضرورة زيادة عدد الجمسات التدريبية لتصبح ) -

وتنفيذىا ضمف جمستيف أو أكثر، وتجزئة أىداؼ سموكية  يا اآلخرتجزئة بعضبعض األىداؼ و 
 أخرى ضمف الجمسة الواحدة وجعميا أكثر إجرائية.

يمكف أف حتى لتقميؿ مدة تطبيؽ البرنامج ( دقيقة، 90( دقيقة إلى )60مدة الجمسات مف ) زيادة  -
 . وعدـ التغيب التزاـ األميات بالحضور ضمفيُ 

 . واإليجابيةلتوضيح بعض األفكار السمبية  حض والتفنيددال فنيةإضافة  -
 .األفكار المطروحة الصحيحة وتصحيح الخاطئةلتعزيز  التغذية الراجعة فنيةإضافة  -
 ، كنشاط تدريبي مستمر.الواجب المنزليإضافة فقرة   -
 زيادة عدد الوسائؿ التعميمية. -
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 :التجريبًالستطالعيًلمبرنامجًالتدريبي .ًح
جراء التعديالت المالئمة لمبرنامجبمالحظات بعد األخذ      قامت الباحثة  ،األساتذة المحكميف وا 

منظمة ال في( أميات مف أطفاؿ التوحد 6)مكونة مف بالتجريب االستطالعي لمبرنامج عمى عينة
مف أبرز ، و (28/2/2013( ولغاية )18/2/2013آماؿ في الفترة الواقعة بيف)السورية لممعوقيف 

  .االستطالعية لمبرنامج التجربةأىداؼ 
 التأكد مف صحة اإلجراءات التطبيقية. -
تعرؼ مدى مالئمة مضموف البرنامج والفنيات المستخدمة لمفئة المستيدفة بالتجريب)بعض  -

 أميات أطفاؿ التوحد(.
تعرؼ الصعاب التي يمكف أف تواجو الباحثة عند تطبيؽ البرنامج عمى المجموعة التجريبية  -

 استدراكيا.والعمؿ عمى 
تدريب في الجمسة الالتأكد مف مالءمة الزمف مف حيث مدة الجمسة، والزمف المالئـ لكؿ إجراءات  -

 وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا.
 ف والمكاف( لتطبيؽ البرنامج.ا)الزم أكثر األوضاع مالءمة مف مفالتأكد  -
وكذلؾ التدرب  اإلجراءات،وتنفيذ  ،الجمسات إدارةمف مياراتيا في  لمتأكدالتغذية الراجعة لمباحثة  -

األميات ثار الحوار فييا مف قبؿ ؼ عمى بعض المواضيع التي قد يُ والتعرّ  ،عمى تطبيؽ البرنامج
 في التجربة النيائية.

وذلؾ وفقًا جمسات(  6)التجربة االستطالعية  في بعض جمسات البرنامج التدريبيتنفيذ  تـّ و    
إذ جرى شرح أىداؼ البرنامج وخطواتو ومحتواه  ،األميات في ىذه الدراسةلألوضاع الخاصة ببعض 

فادت الباحثة كثيرًا مف ىذه التجربة االستطالعية وخاصة مف المناقشات أ، وقد شرحًا مفصالً 
ضمف الجمسات، حيث حدثتيف الباحثة عف إبداء  والحوارات التي كانت تدور بينيا وبيف األميات

رت ، وقد أثّ مبرنامجراحة ليجري تطوير وتحسيف البرنامج قبؿ التطبيؽ النيائي لبصومقترحاتيف  آرائيف
  .مف مناح متعددة البرنامجفي تحسيف مالحظاتيف 

ًًماًيمي:بوقدًقامتًالباحثةًفيًضوءًالتجريبًالستطالعيًلمبرنامجً
 استخداـ المغة البسيطة والسيمة التي تالئـ إدراؾ األميات. -
 لبعض المفاىيـ.والتدريبات  األمثمةزيادة عدد  -
 وجوب االلتزاـ بالوقت المحدد تمامًا لكؿ إجراء وتدريب. -
  أثناء الجمسة بيدؼ تجديد نشاط األميات. وضع استراحة لمدة ربع ساعة -
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 )بواسطة اتصاؿ ىاتفي(.تذكير األميات قبؿ عقد الجمسة بيـو واحد بيدؼ حضور الجمسة -
 أثناء حضور الجمسة. فأطفالي اصطحابالمشاركات عدـ األميات الطمب مف ضرورة  -
( جمسة تدريبية موزعة كما 22)تضّمف البرنامج التدريبيً(1ً)الصورةًالنيائيةًلمبرنامجًالتدريبي .ًخ

 يمي:
- ً ًالتعارفًوالتعريفًبالبرنامجًاألولىالجمسة بيف الباحثة وأميات التعارؼ  تـّ ي فيياو ً:بعنوان

لممشاركات عف الباحثة بشرح مفصؿ  وتقوـ (البرنامج التدريبيالمشاركات في )أطفاؿ التوحد 
والتأكيد عمى أىمية االلتزاـ  ،ومدة كؿ جمسة ،نظاـ البرنامج مف حيث عدد الجمسات ومواعيدىا

 .بالحضور والمشاركة الفعالة وتنفيذ الواجبات المنزلية
ًالثانية - ًالسمبية:ًالجمسة ًوأثاره ًالنفسي ًالضغط ًمعنى بتزويد فييا الباحثة  قامتًبعنوان

صحة الفرد النفسية  فيالناتجة عنو  اآلثارالمشاركات بمعمومات عف الضغظ النفسي وتوضيح 
 .واالجتماعية والجسدية

ًالتوحدي - ًالطفل ًخصائص ًبعنوان ًالثالثة مشاركات لمالباحثة بتزويد  وفييا قامتً:الجمسة
التعريفات التي توضحو وأسبابو عرض مجموعة مف معمومات عف اضطراب التوحد مف خالؿ 

عطاء أمثمة مف الحياة اليومية عف أطفاؿ توحدييف وكيفية  مف الناحية االجتماعية ووخصائص وا 
 تأىيميـ.

- ً ًالتوحدي: ًبعنوانًخصائصًالطفل ًالرابعة المشاركات مف وفييا قامت الباحثة بتزويد الجمسة
التواصمية والسموكية وتقديـ أمثمة أطفاؿ التوحد بمعمومات عف خصائص الطفؿ التوحدي  أميات

 ليذه الخصائص.مف الحياة اليومية 
- ً ًالتوحدي: ًخصائصًالطفل ًبعنوان ًالخامسة المشاركات وفييا قامت الباحثة بتزويد الجمسة

  .المعبفي  وطريقتو واإلدراكيةومات عف خصائص الطفؿ التوحدي الحسية مبمع
ًبعنوان - ًالسادسة ًالتعاملًمعًبعضًخصائصًاألطفالًالتوحديين:ًالجمسة وفييا قامت ًكيفية

 األطفاؿ دعنوميارات التواصؿ تطوير المعب  المشاركات بمعمومات عف كيفية الباحثة بتزويد
 .التوحدييف

                                                           
0
( لالطالع على جلسات البرنامج التدريبي ومحتوياته من  مادة علمية وأنشطة تدريبية وطرائق 4يمكن العودة إلى المحلق رقم ) - 

  وفنيات ووسائل تعليمية وتدريبية و تقويمية.
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 وأىمية اإليجابيةالباحثة بتوضيح مفيوـ  قامتوفييا ً:اإليجابيةمفيومًًالجمسةًالسابعةًبعنوان -
ي التفكير بيف الشخص ذي التفكير السمبي والشخص ذ ىـ الفروقاتأوشرح  ،اإليجابيالتفكير 
 اإليجابي.

المشاركات بأىـ خصائص وفييا قامت الباحثة بتزويد ً:اإليجابيةمفيومًالجمسةًالثامنةًبعنوانً -
 ً.اؽ بينيمو أمثمة توضح الفر عرض  خالؿ مف يماوسماتالتفكير اإليجابي والسمبي 

الباحثة بتوضيح نموذج  قامتوفييا  :نموذجًأليسًفيًالضغوطًالنفسيةًالجمسةًالتاسعةًبعنوان -
الضغوط و  االنفعاالت ثاحدإعقالنية في الغير األفكار السمبية و  وكيفية تأثيرفي التفكير  أليس

 .ذلؾ وتقديـ أمثمة عمى النفسية وفؽ نموذج أليس في التفكير اتوكذلؾ تفسير الضغوط
كبعد وشرحو توضيح مفيوـ التفاؤؿ قامت الباحثة بوفييا  التفاؤل:الجمسةًالعاشرةًبعنوانًمفيومً -

 .المشاعرفكارنا و األوعالقتو بكؿ مف اإليجابي التفكير  أبعادمف 
قامت الباحثة بتزويد المشاركات بكؿ مف  وفييا بعنوانًمفيومًالتفاؤل:ًةالجمسةًالحاديةًعشًر -

 ميارة التفاؤؿ. يفكيفية اكتسابص المتفائميف وخصائص المتشائميف و خصائ
ًالثانيةًعشرةًبعنوانًكيفًنتحكمًفيًًالجمسة - فييا توضيح مفيوـ الضبط  تـّ  وفيياانفعالتنا:

 .كؿ مف النمطيفمع تقديـ أمثمة عمى  الداخمي والخارجي
شرح خصائص كؿ مف األشخاص  تـّ فييا يًانفعالتنا:فيًكيفًنتحكمًًةالجمسةًالثالثةًعشًر -

 الضبط الخارجي/ والداخمي وتوضيح عالقة مركز الضبط باإليجابية. يذوي مركز 
فييا توضيح معنى التعمـ  تـّ حيث  :بعنوانًالتعممًواكتسابًخبراتًجديدةًةالجمسةًالرابعةًعشًر -

وشرح العالقة بيف االنفتاح عمى  ،التفكيرواكتساب معارؼ وميارات جديدة في تعديؿ طريقة 
 .الخبرات والتفكير اإليجابي

ثر التعمـ أتوضيح  تـّ فييا أىميةًالتعممًواكتسابًخبراتًجديدة:ًبعنوانًًةالجمسةًالخامسةًعشًر -
وشرح مفصؿ لصفات الشخص المنفتح عمى ، واالنفتاح عمى الخبرات في تنمية اإليجابية

 الخبرات الجديدة.
بؿ الذات توضيح معنى تق تـّ وفييا :ًنوانًتقبلًالذاتًوأثرهًفيًالتفكيربعًةالجمسةًالسادسةًعشًر -

 .المرء أكثر تقباًل لذواتوكوف وكيفية أف ي ،لممشاركاتومصادره 
الباحثة لممشاركات  حتوضّ فييا و  :التفكيرثرهًفيًأبعنوانًتقبلًالذاتًًوًةالجمسةًالسابعةًعشًر -

تساعدنا عمى تقبؿ  أفكاروكيفية اكتساب وتكويف ثر اإلعاقة عمى مفيوـ الذات لدى األميات أ
 ذواتنا.
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بشرح وتوضيح مفيـو وفييا قامت الباحثة ً:اإليجابيةبعنوانًالمجازفاتًًةالجمسةًالثامنةًعشًر -
 مف خالؿ تقديـ أمثمة مف أرض الواقع.لممشاركات المحسوبة  ةالمجازفات والمخاطر 

عف لممشاركات الباحثة بشرح مفصؿ  قامت :اإليجابيةبعنوانًالمجازفاتًًةالجمسةًالتاسعةًعشًر -
 .ميارات المخاطرة المحسوبة، والتفريؽ بيف االندفاع والطيش

توضيح معنى القدرة عمى تحمؿ  تـّ وفييا ًلًالمعاناة:القدرةًعمىًتحمًًّالجمسةًالعشرونًبعنوان -
 .والتمييز بيف تفكير الفرصة وتفكير العقبة المعاناة

اليروبية  األساليبشرح  تـّ  اوفيي المعاناة:نًبعنوانًالقدرةًعمىًتحملًالحاديةًوالعشروالجمسةً -
 مع مناقشة أمثمة واقعية عف ذلؾ. ؿ المعاناةعمى تحمّ  القدرةمف  التي تحدّ 

الواجب  بمراجعةفييا الباحثة  قامت ختامًالبرنامجًوتقييمو:بعنوانًًنالجمسةًالثانيةًوالعشرو -
تفاعميف اإليجابي والتزاميف  عمى الجزيؿ لألميات المشاركاتالشكر  قدمتالمنزلي السابؽ، ثـ 

 )مقياس التفكير اإليجابي، ومقياس الضغوط النفسية(. أدوات الدراسة طبقت، ثـ بالحضور
 اآلتيةًلتحقيقًأىدافوًالعامةًوالخاصة.ًالتدريبيةوالطرائقًالبرنامجًالتدريبيًالفنياتًًاستخدمًفيًو
مبسطة وبعبارات واضحة و تقديـ معمومات ب وتتمثؿ إجراءات ىذه الفنية في البرنامجً:المحاضرة -

وكيفية التعامؿ  ،حوؿ طبيعة الطفؿ التوحدي وخصائصو التوحدييف األطفاؿ أمياتتتناسب مع 
 ايالضغوط النفسية وكيفية مواجيتأسباب و  ميارات التفكير اإليجابيمعمومات حوؿ و  ،معو

 .والتخمص مف أثارىا
الباحثة التفاعؿ المثمر بيف  تعزيزب الفنية في البرنامجوتتمثؿ إجراءات ىذه ً:الجماعيةًالمناقشة -

حسف  ةبالعصؼ الذىني وتنمي والسماح ليفوبيف األميات مع بعضيف البعض،  األمياتو 
 عمى التعبير عف االنفعاالت. يفعيوتشج االستماع

مساعدة األميات عمى معرفة في  وتتمثؿ إجراءات ىذه الفنية في البرنامجً:الدحضًوالتفنيد -
 واكتشاؼ األفكار الصحيحة وتمثميا. األفكار غير الصحيحة والخاطئة واستبعادىا،

تقديـ الثناء والمدح ألميات األطفاؿ ب وتتمثؿ إجراءات ىذه الفنية في البرنامجً:التعزيزًاإليجابي -
، وحثيف عمى التفكير التوحدييف عمى اإلجابات الصحيحة واالستجابات المالئمة أثناء النقاش

 والسموؾ المرغوب فيو بحيث يصبح جزءًا مف حياتيف. السميـ
ً
ً
ً
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ًالعامةًوالخاصة:ًاألىدافلتحقيقًالتاليةًًالتدريبيةكماًيتضمنًالبرنامجًمجموعةًمنًالوسائلً
 السبورة وأقالـ ممونة. -
توزع لألميات والضغوط النفسية التي تحتوي عمى كتب ومراجع خاصة بالتوحد CD) أقراص الػػػػػ) -

 .التدريبي البرنامجالمشاركات في بداية 
في فترة  المشاركات ، مشروبات ساخنة وباردة( تقدـ لألمياتى)حمو  بعض المعززات المادية -

 .االستراحة
 .كؿ جمسة لمشاركات في نيايةا لألمياتزع ممخصات ورقية بجمسات البرنامج التدريبي توّ  -
في ختاـ البرنامج التدريبي كشكر  فتقدـ لي التدريبي في البرنامج شاركت لكؿ أـ ابعض اليداي -

 بالحضور. فالتزامياىتماميف و عمى 
ًتي:اآلًيميةاألساليبًالتقالتدريبيًنًالبرنامجًكماًتضمًّ

 )مقياسي التفكير اإليجابي والضغوط النفسية( وفيو طبقت الباحثة أدوات الدراسةًالقياسًالقبمي:
 فيذ البرنامج التدريبي.عمى أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة قبؿ البدء بتن

( فقط عة مف األسئمة لألميات المشاركات)المجموعة التجريبيةتوجيو مجمو  تضمف: القياسًالمرحمي
في  ومف خالؿ االطالع عمى الواجبات المنزلية ،ات التدريبيةعف مدى االستفادة مف أنشطة الجمس

ً لتقييـ مدى االستفادة مف الجمسة الماضية. اوطريقة تنفيذى بداية كؿ جمسة
 )مقياسي التفكير اإليجابي والضغوط النفسية( وفيو طبقت الباحثة أدوات الدراسةًالقياسًالبعدي:

ً.وتطبيقو عمى أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة بعد االنتياء مف تنفيذ البرنامج التدريبي
 )مقياسي التفكير اإليجابي والضغوط النفسية( قت الباحثة أدوات الدراسةطبّ وفيو ًالقياسًالمؤجل:

مضي شير تقريبًا مف انتياء تطبيؽ البرنامج التدريبي  عدبعمى أفراد )المجموعة التجريبية فقط( 
 بقاء أثر التدرب لدى أميات أطفاؿ التوحد.لمعرفة مدى 

ًًتنفيذًالدراسة:ًخطواتً-خامساًً
ًباإلجراءاتًالتاليةًلتحقيقًاليدفًالعامًلمدراسةًالحالية:ًةالباحثًتقام
والمتعمقة  القريبة مف الدراسة الحالية )العربية واألجنبية( الدراسات السابقةو استقراء التراث النظري  -1

واألطفاؿ المعوقيف عامة  األطفاؿ أمياتلدى  التفكير اإليجابي والضغوط النفسيةميارات بموضوع 
  .وذلؾ بيدؼ صياغة الفروض واختيار العينة واألدوات وتحميؿ ومناقشة النتائج خاصة ذوي التوحد
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، والتحقؽ مف عدة أشكاؿ لصدقيما ميارات التفكير اإليجابي والضغوط النفسيةي مقياس تصميـ -2
       فعالية البرنامج التدريبي. إلىوثباتيما، واستخداميما كأدوات لمتعرؼ 

تصميـ جمسات البرنامج التدريبي وعرضو عمى مجموعة محّكميف لمتحقؽ مف وضوح أىدافو،  -3
المستخدمة فيو وزمف تطبيؽ  التدريبؽ ائودقة إجراءات تطبيؽ جمساتو التدريبية، ومناسبة أىدافو وطر 

      كؿ جمسة لميدؼ العاـ لمدراسة. 
( 12التجريبية، وتقسيميا إلى مجموعتيف )تجريبية وضابطة( بواقع ) عينة الدراسة اءاختيار وانتق -4
والتحقؽ  (، 12/3/2013-11-10)بػػػػػػفي الفترة الواقعة القياس القبمي تطبيؽ و  لكؿ مجموعة، أّماً 

القياس ومستوى الضغوط النفسية وميارات التفكير االيجابي في معمر، ل مف تجانس المجموعتيف وفقاً 
  .  القبمي

بتطبيؽ جمسات البرنامج التدريبي عمى عينة الدراسة التجريبية )المجموعة  ابنفسي ةالباحث تقام -5
أياـ وذلؾ في الفترة الزمنية الواقعة بيف  وثالثة( أسابيع وخالؿ شيريف 10التجريبية( بمدة )

(، بمعدؿ جمستيف أسبوعيًا، حيث ُطبؽ البرنامج التدريبي في 19/5/2013حتى  17/3/2013)
 .   المنظمة السورية لممعوقيف آماؿ

أدوات التحقؽ مف فاعمية البرنامج التدريبي بإجراء )القياس البعدي المباشر( مف خالؿ تطبيؽ  -7
جراء المقارنات البعدية المباشرة بيف أفرا20/5/2013-19بتاريخ ) الدراسة د المجموعتيف (، وا 

 )التجريبية والضابطة( كذلؾ إجراء المقارنات القبمية والبعدية المباشرة ألفراد المجموعة التجريبية.
التحقؽ مف استمرار أثر البرنامج التدريبي بإجراء )الدراسة التتّبعية( مف خالؿ إعادة تطبيؽ  -8

بعد مرور شير مف انتياء تطبيؽ البرنامج وذلؾ عمى أفراد المجموعة التجريبية فقط  أدوات الدراسة
 (.19/6/2013بتاريخ )

إجراء المقارنات )القبمية، البعدية ، البعدية المؤجمة( بيف أفراد المجموعتيف )التجريبية والضابطة(  -9
 .مف خالؿ التحميالت اإلحصائية، والتوصؿ إلى نتائج الدراسة وعرضيا
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مناقشة نتائج الدراسة الحالية في ضوء الواقع الميداني الذي أحاط بجميع مراحؿ تصميـ  -10
وتنفيذ وتطبيؽ جمسات البرنامج التدريبي، وفي ضوء المقارنة مع نتائج الدراسات السابقة، 

  والتوصؿ إلى مجموعة مف التوصيات والمقترحات.
ً:الحاليةًاألساليبًاإلحصائيةًالمستخدمةًفيًالدراسةً-سادساًً

المتوخاة جرى استخداـ الرزمة اإلحصائية لمعمـو  إلى النتائجلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ولموصوؿ    
ً، SPSS (Statistical Package Of Social Sciences)االجتماعية  استخدامًًتمًّحيث

 المعالجاتًاآلتيةًلمتحققًمنًصالحيةًأدواتًالدراسة:
 االتساؽ الداخمي.معامؿ االرتباط بيرسوف لحساب صدؽ  -
 معامؿ االرتباط إلفا كرونباخ لحساب الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي. -
 معامؿ االرتباط بيرسوف لحساب الثبات بطريقة اإلعادة. -

 استخدامًالمعالجاتًالتاليةًلموصولًإلىًالنتائج:ًتمًّكماً
أميات  مف كؿل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب أجؿ مف الوصفي اإلحصاء -

 .التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة
 لمعينات الفروؽ داللة لتقدير( Ranks Mann-Whitney Test) الرتبي ويتني-ماف مقياس -

 (.والتجريبية الضابطة المجموعتيف) المستقمة الصغيرة
 .المرتبطة الصغيرة لمعينات الفروؽ داللة لتقدير( Wilcoxon Test) كسوفو كموي مقياس -
 يتا.إمربع  ؽحساب حجـ األثر عف طري -
 لتوضيح نتائج الدراسة عف طريؽ الرسـو البيانية. (Excel)البرنامج  -

الالبرامترية المتضمنة في  أوالالمعممية  اإلحصائيةاستخداـ الباحثة طرائؽ المعالجة  ويأتي
المرتبط بيا،  القياسجمعيا ومستوى  تـّ مف طبيعة البيانات التي  ( انطالقاً spss) برنامج

اف )التجريبية والضابطة( مف نوع )العينات المقصودة( وتوزع ىاتيف العينتيف في المجتمع فالمجموعت
ؿ مثّ ف عينات مف ىذا النوع ال تُ إىو توزع حر )غير طبيعي( وفؽ منحى غاوس وبالتالي ف األصمي
ف أوبالتالي ف ،(36-1993،32)عالـ، الذي سحبت منو األصميوخصائص المجتمع  أفرادجميع 

 المجموعتيف)التجريبية والضابطة( أفرادوتخص  معمميوىي نتائج ال  اإلحصائيةنتائج التحميالت 
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سواء كاف مصدر ىذا التغير ىو  ّير الذي طرأ عمى كال المجموعتيففقط، بيدؼ تحديد مدى التغ
 البرنامج التدريبي أو غيره.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامسالفصل  

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها

 نتائج فرضيات الدراسة وتفسيرها. -أولا 

 نتائج الفرضية األولى.-1-1
 .نتائج الفرضية الثانية-1-2
 .نتائج الفرضية الثالثة-1-3
 .نتائج الفرضية الرابعة-1-4
 .نتائج الفرضية الخامسة-1-5
 .نتائج الفرضية السادسة-1-6

 للبرنامج:نتائج التقييم النهائي  -ثانياا 

مناقشة نتائج فرضيات الدراسة و  -ثالثاا 

 تفسيرها.
 تىصيات الدراسة. -رابعاا 

 بحىث مقترحة. -خامساا 
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لمعالجة اإلحصائية لفرضيات الدراسة ثم مناقشتيا وتفسيرىا الدراسة يتناول الفصل الخامس من ا    
وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة، كما يتضمن ىذا الفصل تقديم  ليافي ضوء الواقع الميداني 
المتغيرات المدروسة مجال غني البحث في البحوث الُمقترحة التي يمكن أن تُ و مجموعة من التوصيات، 

 . يينطفال التوحدلدى أميات األ )ميارات التفكير اإليجابي والضغوط النفسية( في الدراسة الحالية
 :ضيات الدراسةنتائج فر  –أواًل 
 األولى:الصفرية نتائج الفرضية   -1-1
درجات بين متوسطات رتب  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: "ما يمي ىذه الفرضية عمى تنّص   

مهارات التفكير المجموعة الضابطة عمى مقياس درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات رتب 
 بعد تطبيق البرنامج التدريبي".  ومجاالته الفرعية اإليجابي

بحس       اس المتوس       طات الحس       ابية، واالنحراف       ات  ار ص       حة ى       ذه الفرض       ية قام       ت الباحث       ةالختب         
المجم      وعتين الض      ابطة والتجريبي      ة ف      ي القي      اس البع      دي عم      ى  مي      اتالمعياري      ة، وم      دى الق      يم أل

التوص      ل  م      ا ت     مّ ومجاالت     و الفرعي      ة، والج     دول ا ت      ي يوض        التفكي     ر اإليج      ابيمي      ارات مقي     اس 
 إليو من نتائج.

في التطبيق البعدي عمى مقياس مهارات  التجريبيةو الضابطة  تينالمجموع أمهاتدرجات  اتمتوسط( 28جدول )ال
 الفرعية ومجاالتهالتفكير اإليجابي 

مجاالت مقياس التفكير 
 اإليجابي ودرجتو الكمية

نوع 
 القياس

 المجموعة التجريبية الضابطةالمجموعة 
متوسط ال

 الحسابي
انحراف 
 معياري

أدنى 
 قيمة

أعمى 
 قيمة

 متوسطال
 الحسابي

انحراف 
 معياري

أدنى 
 قيمة

أعمى 
 قيمة

وانتفاؤل اإلٍجابَت انتوقعاث  01 00 62000 0.200 06 8 62800 52.9 بعدي 

 وانتحكم االنفعانٌ انضبظ

انعهَا انعقهَت انعمهَاث فٌ  
 01 .0 .6205 0.250 .0 06 62008 06200 بعدي

 انمعزفٌ وانتفتح انتعهم حب

 وانصحٌ
 08 09 02681 00210 09 01 62900 01281 بعدي

 08 01 02.11 09296 09 00 02018 01209 بعدي  انمشزوط غَزنذاث ا تقبم

اإلٍجابَت انمجاسفاث  .0 00 .6219 00209 06 0 .6205 8250 بعدي 

انمعاناة تحمم عهي انقذرة  .0 00 62901 00298 06 0 2100. 8296 بعدي 

 81 09 2158. 86211 08 95 2961. 01250 بعدي الدرجة الكمية 
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 ىعم الجدول السابق تفوق واض  ألميات المجموعة التجريبيةخالل تحميل مضمون الحظ من يُ       
 اإليجابيمقياس ميارات التفكير الدرجة الكمية ل في القياس البعدي عمى الضابطةالمجموعة  أميات

لمبرنامج  المجموعة التجريبية أميات خضوعإلى  أساسيولعل ذلك يعود بشكل  ،ومجاالتو الفرعية
درجات متوسطات يبين الفروق بين الشكل البياني ا تي و  ،التدريبي القائم عمى تنمية ىذه الميارات

 اإليجابيالتفكير ميارات المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي عمى مقياس  أميات
  .ومجاالتو الفرعية

 
مهارات البعدي عمى مقياس  التطبيقالمجموعتين الضابطة والتجريبية في  أمهاتدرجات  اتمتوسط( 2الشكل )

 لفرعيةا ومجاالته التفكير اإليجابي
ظاىرية بين  اً ( يتبين أنَّ ىناك فروقٕوبالنظر إلى الشكل ) ،(ٕٛمن خالل مراجعة الجدول )

مقياس ميارات المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي عمى  أمياتمتوسطي درجات 
، ولمعرفة ما إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام ومجاالتو الفرعية التفكير اإليجابي

لمعينات المستقمة صغيرة الحجم، والجدول ا تي يوض   (Man-Whitney Test)اختبار مان وتني 
المجموعتين الضابطة  أمياتبين متوسطي رتس  الفروق داللة مىع لمتعرف ويتني-مان اختبار نتائج

 .ومجاالتو الفرعية اإليجابيالتفكير مقياس ميارات  والتجريبية في القياس البعدي عمى
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المجموعتين الضابطة  رتب يمتوسط بين الفروق داللة مىع لمتعرف ويتني-مان اختبار ( نتائج29جدول )ال
  ومجاالته الفرعية اإليجابيالتفكير مهارات والتجريبية في القياس البعدي عمى مقياس 

 المقياس
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

U Z 
القيمة 
 القرار االحتمالية

 متوسط الرتس
مجموع 
 الرتس

متوسط 
 الرتس

مجموع 
 الرتس

 اإلٍجابَت انتوقعاث

 08296 08266 0296 وانتفاؤل
...26

6 
 دال 62666 12.16 62666

 االنفعانٌ انضبظ

 انعمهَاث فٌ وانتحكم

انعهَا انعقهَت  
0281 8.266 08200 

.0826

6 
 دال 62666 12608 12666

 وانتفتح انتعهم حب

وانصحٌ انمعزفٌ  0201 05296 08218 
..629

6 
 دال 62666 12001 02966

 غَزانذاث  تقبم

 00250 50296 8261  انمشزوط
.6129

6 

08296

6 
 دال 62660 12058

اإلٍجابَت انمجاسفاث  
0296 08266 08296 

...26

6 
 دال 62666 12106 62666

 تحمم عهي انقذرة

 انمعاناة
6.50 78.00 18.50 222.00 

 دال 62666 12.90 62666
انكهَت انذرجت  دال 62666 12009 62666 222.00 18.50 78.00 6.50 

إحص  ائية عن  د مس  توى الدالل  ة  دالل      ة ذات ف  روق ( وج  ودٜٕالج      دول ) م  ن الح        ظيُ     
عم       ى ، ب       ين متوس       طات رت       س المجم       وعتين الض       ابطة والتجريبي       ة ف       ي القي       اس البع       دي (6269)

 المجموعة التجريبية.  أمياتلصال   ومجاالتو الفرعية اإليجابيالتفكير ميارات مقياس 
ومجاالت        و  التفكي        ر اإليج        ابيحي        ث تراوح        ت جمي        ع الق        يم االحتمالي        ة لمقي        اس مي        ارات 

( وى         ي أص         غر م         ن مس         توى الدالل         ة االفتراض         ي لي         ا ٔٓٓ.ٓإل         ى  ٓٓٓ.ٓالفرعي         ة ب         ين )
متوس     طات رت     س المجم     وعتين ب     ين (، وى     ذا ي     دل عم     ى وج     ود ف     روق ذات دالل     ة إحص     ائية ٘ٓ.ٓ)

 التجريبية والضابطة.
ات رت       س المجم       وعتين التجريبي       ة والض       ابطة ال       واردة ف       ي الج       دول وب       النظر إل       ى متوس       ط

المجموع       ة التجريبي       ة، حي       ث يالح       ظ أن  أمي       ات( يتض         أنَّ ى       ذه الف       روق كان       ت لص       ال  ٜٕ)
ومجاالت     و التفكي     ر اإليج     ابي جمي     ع متوس     طات رت     س المجموع     ة التجريبي     ة عم     ى مقي     اس مي     ارات 

 الفرعية أعمى من متوسطات رتس المجموعة الضابطة. 
بالفرض      ية البديم      ة لي      ا الت      ي ت      نص عم      ى  وى      ذا يجعمن      ا ن      رفض الفرض      ية الص      فرية ونقب      ل

المجموعرررررة التجريبيرررررة درجرررررات برررررين متوسرررررطات رترررررب  إحصرررررائية داللرررررة ذات فرررررروق وج     ود   
التفكيررررر المجموعررررة الضررررابطة عمررررى الدرجررررة الكميررررة لمقيرررراس مهررررارات درجررررات ومتوسرررطات رتررررب 
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المجموعررررررة  أمهرررررراتومجاالترررررره الفرعيررررررة بعررررررد تطبيررررررق البرنررررررامج الترررررردريبي لصررررررال   اإليجررررررابي
 التجريبية.

  الثانية:الصفرية نتائج الفرضية   -1-2
درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب : "ما يمي تنص ىذه الفرضية عمى

في القياسين القبمي ومجاالته الفرعية  التفكير اإليجابيالمجموعة التجريبية عمى مقياس مهارات 
 والبعدي".

الختب      ار ص      حة ى      ذه الفرض      ية قام      ت الباحث      ة بحس      اس المتوس      طات الحس      ابية، واالنحراف      ات     
عم    ى مقي    اس  القياس    ين القبم    ي والبع    دي المجموع    ة التجريبي    ة ف    ي مي    اتالمعياري    ة، وم    دى الق    يم أل

ومجاالت     و الفرعي     ة والج     دول ا ت     ي يوض       م     ا ت     م التوص     ل إلي     و م     ن  التفكي     ر اإليج     ابيمي     ارات 
 نتائج.

مهارات عمى مقياس  التجريبيةالمجموعة  أمهاتدرجات لالحسابية واالنحرافات المعيارية  اتمتوسطال( 33جدول )ال
  البرنامج التدريبيقبل وبعد تطبيق  التفكير اإليجابي

 التجريبيةالمجموعة  القياسنوع  مجاالت المقياس ودرجته الكمية
 أعمى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسط

وانتفاؤل اإلٍجابَت انتوقعاث  ٓٔ ٚ ٜٓ.ٓ ٓ٘.ٛ قبمي 
 ٖٔ ٔٔ ٔٚ.ٓ ٙٔ.ٕٔ بعدي 

 فٌ وانتحكم االنفعانٌ انضبظ

اانعهَ انعقهَت انعمهَاث  
 ٕٔ ٜ ٜٜ.ٓ ٛٓ.ٓٔ قبمي

 ٗٔ ٕٔ ٜٚ.ٓ ٜٔ.ٕٔ بعدي 
 انمعزفٌ وانتفتح انتعهم حب

 وانصحٌ
 ٘ٔ ٕٔ ٕٛ.ٔ ٕ٘.ٖٔ قبمي

 ٛٔ ٘ٔ ٛٓ.ٔ ٔٗ.ٙٔ بعدي 
غَز انمشزوط نذاث اتقبم   ٘ٔ ٔٔ ٛٗ.ٔ ٘ٚ.ٕٔ قبلً 

 ٛٔ ٖٔ ٕٗ.ٔ ٓ٘.٘ٔ بعدي 
 ٜ ٙ ٜٜ.ٓ ٜٙٔ.ٚ قبلً انمجاسفاث اإلٍجابَت

 ٕٔ ٔٔ ٘ٗ.ٓ ٘ٚ.ٔٔ بعدي 
 ٓٔ ٚ ٜٜ.ٓ ٜٔ.ٛ قبلً انقذرة عهي تحمم انمعاناة

 ٕٔ ٔٔ ٔ٘.ٓ ٛ٘.ٔٔ بعدي 
 ٛٙ ٙ٘ ٜٔ.ٖ ٔٗ.ٔٙ قبمي درجة الكميةال

 
 ٖٛ ٘ٚ ٜٗ.ٕ ٖٖ.ٓٛ بعدي
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أميات المجموعة التجريبية دى الحظ من خالل تحميل مضمون الجدول السابق تحسن واض  ليُ    
( ٖ) الشكلو  في القياس البعدي عمى الدرجة الكمية لمقياس ميارات التفكير اإليجابي ومجاالتو الفرعية

القياسين القبمي  المجموعة التجريبية في أمياتمتوسطات درجات لمفروق بين المخطط البياني يبين 
 ومجاالتو الفرعية. التفكير اإليجابيعمى مقياس ميارات  والبعدي

 
عمى  القياسين القبمي والبعدي المجموعة التجريبية في أمهاتدرجات  اتمتوسطالفروق البيانية في ( 3الشكل )

  ومجاالته الفرعية التفكير اإليجابيمقياس مهارات 
ظاىرية بين  اً ( يتبين أنَّ ىناك فروقٖ( وبالنظر إلى الشكل )ٖٓمن خالل مراجعة الجدول )

التفكير ميارات في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس  التجريبيةالمجموعة  أمياتمتوسط درجات 
 ولمعرفة ما إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار، ومجاالتو الفرعية اإليجابي

 أمياتدرجات  ات رتسلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسط( Wilcoxon Testويمكوكسون )
ومجاالتو  التفكير اإليجابيميارات  في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس التجريبية المجموعة
 يوض  ما تم التوصل إليو من نتائج. ، والجدول ا تيالفرعية
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 أمهاتدرجات رتب بين متوسط  الفروق داللة إلى لمتعرفويمكوكسون  اختبار نتائج (31جدول )ال
ومجاالته  التفكير اإليجابيمهارات عمى مقياس في القياسين القبمي والبعدي  التجريبيةالمجموعة 

 الفرعية
المقياس 
 ومجاالتو

n 
 وانبعذًانقبهٌ انقَاس 

انتجزٍبَت نهمجموعت  
متوسظ 

 انزتب

مجموع 

 انزتب
Z 

مستوى 
حجم  القرار الداللة

 األثر
داللة حجم 
 األثر*

 انتوقعاث

وانتفاؤل اإلٍجابَت  
 

0. 
6انزتبت انسانبت =  6266 6266 

 مزتفع 62106 دال .6266 120.0
.0انزتبت انموجبت =  0296 08266 

 االنفعانٌ انضبظ

 فٌ وانتحكم

 انعقهَت انعمهَاث

 انعهَا

0. 

6انزتبت انسانبت =  6266 6266 

 مزتفع 62100 دال .6266 12066
.0انزتبت انموجبت =  6.50 78.00 

 انتعهم حب

 انمعزفٌ وانتفتح

 وانصحٌ
0. 

6انزتبت انسانبت =  6266 6266 
 مزتفع 62100 دال .6266 12068

.0انزتبت انموجبت =  6.50 78.00 

 غَزانذاث  تقبم

 .0  انمشزوط
6انزتبت انسانبت =  6266 6266 

 مزتفع 62100 دال .6266 12016
.0انزتبت انموجبت =  6.50 78.00 

 انمجاسفاث

 .0 اإلٍجابَت
6انزتبت انسانبت =  6266 6266 

 مزتفع 62100 دال .6266 12681
.0انزتبت انموجبت =  6.50 78.00 

انقذرة عهي تحمم 

 انمعاناة
 

0. 

6انزتبت انسانبت =  6266 6266 
 مزتفع 62105 دال .6266 12009

.0انزتبت انموجبت =  6.50 78.00 

 انذرجت انكهَت
0. 

6انزتبت انسانبت =  6266 6266 
 مزتفع 62100 دال .6266 12608

.0انزتبت انموجبت =  6.50 78.00 

 مرتفع.  ٗٔ.ٓمتوسط،  ٙٓ.ٓضعيف،  ٔٓ.ٓمستويات كوىين لحجم األثر= *
 داللة ذات فروق ( إلى وجودٖٔ) تشير نتائج اختبار ويمكوكسون الواردة في الجدول السابق    

 التجريبيةالمجموعة  أمياتبين متوسطات رتس درجات  ،α (0.05≥)إحصائية عند مستوى الداللة 
 ومجاالتو الفرعية.  اإليجابيالتفكير ميارات البعدي عمى مقياس و  ين القبميفي القياس

 التفكي        ر اإليج        ابيلمقي        اس مي        ارات  )مس        توى الدالل        ة( الق        يم االحتمالي        ةجمي        ع إذ بمغ        ت    
 االفتراض      ي لي      ا الدالل      ة مس      توى وجمي      ع ى      ذه الق      يم أص      غر م      ن (ٕٓٓ.ٓب        )ومجاالت      و الفرعي      ة 

وى       ذا يش       ير إل       ى وج       ود ف       روق ذات دالل       ة إحص       ائية ب       ين متوس       طات رت       س درج       ات  .(٘ٓ.ٓ)
التفكي        ر مي        ارات البع        دي عم        ى مقي        اس و  ين القبم        يف        ي القياس         التجريبي        ةالمجموع        ة  أمي        ات
المتوس     ط الحس     ابي األعم     ى كم     ا  ومجاالت     و الفرعي     ة. وى     ذه الف     روق باتج     اه القي     اس ذي اإليج     ابي

التفكي     ر مي     ارات  الحس     ابية لممجموع     ة التجريبي     ة عم     ى مقي     اس(، فالمتوس     طات ٖٓيب     ين الج     دول )
 ومجاالتو الفرعية في القياس البعدي أعمى منيا في القياس القبمي. اإليجابي
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      عم      ى وج      ود الت      ي ت      نّص  ن      رفض الفرض      ية الص      فرية ونقب      ل الفرض      ية البديم      ة وى      ذا يجعمن      ا    
المجموعرررة التجريبيرررة عمرررى مقيررراس  درجرررات فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية برررين متوسرررطات رترررب "

قبررررل تطبيررررق البرنررررامج الترررردريبي وبعررررد  لصررررال  الفرعيررررة  ومجاالترررره التفكيررررر اإليجررررابيمهررررارات 
 ". التطبيق البعدي

لدى  اإليجابيالتفكير األثر الذي أحدثو البرنامج التدريبي في تنمية ميارات  لمتعرف عمى حجمو    
المجموعة التجريبية أميات لدرجات ، ( 1)فراد المجموعة التجريبية، قامت الباحثة بحساس مربع إيتا أ

ومجاالتو الفرعية، حيث تراوحت قيم حجم األثر عمى الدرجة  التفكير اإليجابيمقياس ميارات عمى 
ي تشير إلى ( وىٔٚٗ.ٓحتى ٔٙٗ.ٓومجاالتو الفرعية من) التفكير اإليجابيالكمية لمقياس ميارات 

المجموعة  مياتلدى أ التفكير اإليجابيأثر مرتفع وكبير لمبرنامج التدريبي في تنمية ميارت 
  (. ٗٔ.ٓ)حدده كوىين ب       ذيفجميع ىذه القيم أكبر من المستوى المرتفع ال التجريبية،

 الثالثة: الصفرية نتائج الفرضية   -1-3
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب : "مايمي  ىذه الفرضية عمى تنّص     

في القياسين ومجاالته الفرعية  مقياس مهارات التفكير اإليجابيدرجات المجموعة التجريبية عمى 
 البعدي والمؤجل".  

الختب      ار ص      حة ى      ذه الفرض      ية قام      ت الباحث      ة بحس      اس المتوس      طات الحس      ابية، واالنحراف      ات    
البع       دي والمؤج       ل عم       ى القياس       ين  المجموع       ة التجريبي       ة ف       ي مي       اتالمعياري       ة، وم       دى الق       يم أل

ومجاالت    و الفرعي    ة والج    دول ا ت    ي يوض      م    ا ت    م التوص    ل إلي    و  التفكي    ر اإليج    ابيمقي    اس مي    ارات 
 من نتائج.

 
 

                                                           

1
=    نمربع  إيتا  لعينتين مترابطتيقانون تم استخدام   - 

      
 

             
 

 (.23-22، ص 2006)أبو عالم،       
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مهارات عمى مقياس  التجريبيةالمجموعة  أمهاتدرجات ل الحسابية واالنحرافات المعيارية اتمتوسطال( 32جدول )ال
 في القياسين البعدي والمؤجل ومجاالته الفرعية التفكير اإليجابي

 المقياس ومجاالتو
نوع 
 القياس

 التجريبيةالمجموعة 
 أعمى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسط

وانتفاؤل اإلٍجابَت انتوقعاث  
 01 00 6200 0.200 بعدي

 01 00 6256 0.210 مؤجل

 انعمهَاث فٌ وانتحكم االنفعانٌ انضبظ

انعهَا انعقهَت  
 01 .0 6250 0.250 بعدي

 09 00 02.1 01211 مؤجل

وانصحٌ انمعزفٌ وانتفتح انتعهم حب  
 08 09 0268 00210 بعدي

 08 01 0218 00296 مؤجل

  انمشزوط غَزانذاث  تقبم
 08 01 02.1 09296 بعدي

 08 09 .026 09281 مؤجل

 
اإلٍجابَت انمجاسفاث  

 .0 00 6219 00209 بعدي

 01 06 0200 00281 مؤجل

 انقذرة عهي تحمم انمعاناة
 .0 00 6290 00219 بعدي

 01 06 6281 00281 مؤجل

 81 09 215. 86211 بعدي درجة الكميةال

 80 00 206. 80209 مؤجل

تقارس كبير بين متوسطات درجات أميات المجموعة التجريبية  الحظ من خالل الجدول السابق يُ   
 مقياس ميارات التفكير اإليجابي ومجاالتو الفرعية الدرجة الكمية لفي القياسين البعدي والمؤجل عمى 

المجموعة التجريبية  أمياتمتوسطات درجات بين  البسيطة لمفروقالمخطط البياني يبين ( ٗ) الشكلو 
 ومجاالتو الفرعية.التفكير اإليجابي والمؤجل عمى مقياس ميارات  البعديالقياسين  في
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البعدي والمؤجل عمى القياسين  المجموعة التجريبية في أمهاتمتوسطات درجات الفروق البيانية بين ( 4الشكل )

 ومجاالته الفرعية مقياس مهارات التفكير اإليجابي
 طفيفة فروق ظاىرية وجود( يتبين أنَّ ٗوبالنظر إلى الشكل ) ،(ٕٖمن خالل مراجعة الجدول )

مقياس ميارات عمى  البعدي والمؤجلفي القياسين  التجريبيةالمجموعة  أمياتبين متوسط درجات 
، ولمعرفة ما إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام ومجاالتو الفرعية التفكير اإليجابي

درجات  ات رتسلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسط( Wilcoxon Testويمكوكسون ) اختبار
 مقياس ميارات التفكير اإليجابيعمى  البعدي والمؤجلفي القياسين  التجريبية المجموعة أميات

 ، والجدول ا تي يوض  ما تم التوصل إليو من نتائج.ومجاالتو الفرعية
المجموعة  أمهاتدرجات رتب بين متوسط  الفروق داللة إلى لمتعرفويمكوكسون  اختبار نتائج (33جدول )ال

 فرعيةومجاالته ال مقياس مهارات التفكير اإليجابيعمى  البعدي والمؤجلفي القياسين  التجريبية

 انعذد المقياس ومجاالتو

انبعذً  انقَاس

 نهمجموعتوانمؤجم 

 انتجزٍبَت
 متوسظ انزتب

مجموع 

 انزتب
Z 

مستوى 
 القرار الداللة

 اإلٍجابَت انتوقعاث

 وانتفاؤل
0. 

2= الرتبة السالبة  1266 8266 
02011 62.90 

غَز 

5= الرتبة الموجبة دال  1266 .6266 

 االنفعانٌ انضبظ

 انعمهَاث فٌ وانتحكم

انعهَا انعقهَت  
0. 

3الرتبة السالبة =  1266 0.266 
02100 62056 

غَز 

 دال
6الرتبة الموجبة =  9266 11266 

 وانتفتح انتعهم حب

وانصحٌ انمعزفٌ  
0. 

3الرتبة السالبة =  1266 0.266 
62108 62069 

غَز 

4الرتبة الموجبة = دال  1266 00266 

1الرتبة السالبة = .0 غَزانذاث  تقبم غَز  62099 62110 0266 0266 
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1الرتبة الموجبة =  انمشزوط  دال 266. 266. 

اإلٍجابَت انمجاسفاث  0. 
2الرتبة السالبة =  .266 1266 

62108 62069 
غَز 

2الرتبة الموجبة = دال  1266 0266 

انقذرة عهي تحمم 

 انمعاناة
 0. 

1الرتبة السالبة =  1296 1296 
628.8 62168 

غَز 

4الرتبة الموجبة = دال  .201 06296 

 .0 الدرجة الكمية
3الرتبة السالبة =  1266 5266 

0250. 62600 
 غَز

7= الرتبة الموجبة دال  0290 10266 

 ذات فروق ( إلى عدم وجودٖٖ) تشير نتائج اختبار ويمكوكسون الواردة في الجدول السابق
المجموعة  أمياتبين متوسطات رتس درجات  ،α (0.05≥)إحصائية عند مستوى الداللة  داللة

 ومجاالتو الفرعية.  التفكير اإليجابيمقياس ميارات عمى  ين البعدي والمؤجلفي القياس التجريبية
 ٔٙٓ.ٓومجاالتو الفرعية ما بين ) مقياس ميارات التفكير اإليجابيإذ تراوحت القيم االحتمالية ل   
 .       (0.05)االفتراضي ليا الداللة مستوى (، وجميع ىذه القيم أكبر من٘ٓٚ.ٓ إلى
 أمياتوىذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتس درجات    

ومجاالتو  مقياس ميارات التفكير اإليجابيعمى  ين البعدي والمؤجلفي القياس التجريبيةالمجموعة 
 الفرعية.

فروق ذات داللة إحصائية بين  "  عمى عدم وجود التي تنّص الفرضية الصفرية  نقبل وىذا يجعمنا
ومجاالته الفرعية  مقياس مهارات التفكير اإليجابيمتوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية عمى 

 ". في القياسين البعدي والمؤجل
 :الرابعةنتائج الفرضية الصفرية  -1-4
درجات بين متوسطات رتب  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: "ما يمي تنص ىذه الفرضية عمى  

 الضغوط النفسيةالمجموعة الضابطة عمى مقياس درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات رتب 
 بعد تطبيق البرنامج التدريبي". ومجاالته الفرعية 

الختب      ار ص      حة ى      ذه الفرض      ية قام      ت الباحث      ة  بحس      اس المتوس      طات الحس      ابية، واالنحراف      ات    
المجم        وعتين الض        ابطة  مي        اتأل النفس        ية والمتوس        طات الرتبي        ة ومس        توى الض        غوطالمعياري       ة، 

ومجاالت       و الفرعي       ة، والج       دول  الض       غوط النفس       يةوالتجريبي       ة ف       ي القي       اس البع       دي عم       ى مقي       اس 
 ا تي يوض  ما تم التوصل إليو من نتائج.
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 تينالمجموع مهاتأل الحسابية والرتبية ومستويات الضغوط النفسية اتمتوسطبين الالفروق ( 34جدول )ال
 الفرعية ومجاالته الضغوط النفسيةفي التطبيق البعدي عمى مقياس  التجريبيةو الضابطة 

ودرجتو  المقياسمجاالت 
 الكمية

عدد 
بنود 
كل 
 مجال

 القياس البعدي 
 المجموعة التجريبية الضابطةالمجموعة 

انمتوسظ 

 انحسابٌ

انحزاف 

 معَارً

انمتوسظ 

 انزتبٌ

مستوى 

انضغوط 

 اننفسَت

انمتوسظ 

 انحسابٌ

انحزاف 

 معَارً

انمتوسظ 

 انزتبٌ

مستوى 

انضغوط 

 اننفسَت

 انجسمَت األعزاض

اننفسَت نهضغوط واننفسَت  
 متوسظ 0281 296. 268.. مزتفع 290. 298. 16200 .0

 انناجمت اننفسَت انضغوط

 انتوحذً انطفم رعاٍت عن

احتَاجاته وتهبَت  
 منخفط .029 6250 092.9 مزتفع 209. 9269 0296. 06

 انناجمت اننفسَت انضغوط

انمستقبم من انخوف عن  
 متوسظ 0200 0298 00200 مزتفع 289. 0200 8296. 06

 انناجمت اننفسَت انضغوط

االجتماعَت انضغوط عن  
 متوسظ 0200 .025 1211. مزتفع 206. 1211 10250 01

 انناجمت اننفسَت انضغوط

انمانَت األعباء عن  
 منخفط 0218 02.1 5200 مزتفع 205. 0205 08281 0

 منخفط 0209 1280 80296 مزتفع 205. 06299 01.25 91 الدرجة الكمية 

في  الضابطةالمجموعة أميات لدرجات أن المتوسطات الحسابية  الحظ من الجدول السابقيُ     
، كما المجموعة التجريبية أمياتلدرجات متوسطات الحسابية ال القياس البعدي أعمى بشكل واض  من

في القياس البعدي، مرتفعًا  المجموعة الضابطة بقيأميات ن مستوى الضغوط النفسية لدى أيالحظ 
لمبرنامج  أساسيالمجموعة التجريبية وذلك يعود بشكل  أمياتبينما انخفض بشكل واض  لدى 

الفروق بين ا تي ُيبّين الشكل البياني و  .مى أميات المجموعة التجريبيةالذي طبق ع التدريبي
الضغوط المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي عمى مقياس  أمياتدرجات متوسطات 

  .ومجاالتو الفرعية النفسية
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الضغوط البعدي عمى مقياس  التطبيقالمجموعتين الضابطة والتجريبية في  أمهاتمتوسط درجات ( 5الشكل )

  لفرعيةا ومجاالته النفسية
( يتبين أنَّ ىناك فروق ظاىرية بين ٘وبالنظر إلى الشكل ) ،(ٖٗمن خالل مراجعة الجدول )

الضغوط مقياس المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي عمى  أمياتمتوسطي درجات 
، ولمعرفة ما إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار ومجاالتو الفرعية النفسية

 لمعينات المستقمة صغيرة الحجم، والجدول ا تي يوض  نتائج (Man-Whitney Test)مان وتني 
المجموعتين الضابطة  أمياتبين متوسطي رتس  الفروق داللة إلى لمتعرف ويتني-مان اختبار

  .ومجاالتو الفرعية الضغوط النفسيةمقياس  والتجريبية في القياس البعدي عمى
المجموعتين الضابطة  رتب يمتوسط بين الفروق داللة ىعم لمتعرف ويتني-مان اختبار ( نتائج35جدول )ال

  ومجاالته الفرعية الضغوط النفسيةوالتجريبية في القياس البعدي عمى مقياس 

 المقياس
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

U Z 
القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
متوسط  الداللة

 الرتس
متوسط  مجموع الرتس

 الرتس
مجموع 
 الرتس

 واننفسَت انجسمَت األعزاض

اننفسَت نهضغوط  
 دال 62666 1200 6266 08266 0296 26... 08296

 عن انناجمت اننفسَت انضغوط

 وتهبَت انتوحذً انطفم رعاٍت

 احتَاجاته
 دال 62666 1208 6266 08266 0296 26... 08296

 عن انناجمت اننفسَت انضغوط

انمستقبم من انخوف  
 دال 62666 1200 6266 08266 0296 26... 08296

 عن انناجمت اننفسَت انضغوط

االجتماعَت انضغوط  
 دال 62666 1200 6266 08266 0296 26... 08296
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 عن انناجمت اننفسَت انضغوط

انمانَت األعباء  
 دال 62666 12.0 6266 08266 0296 26... 08296

انكهَت انذرجت  دال 62666 1200 6266 08266 0296 26... 08296 

إحص  ائية عن  د مس  توى الدالل  ة  دالل      ة ذات ف  روق وج  ود ،(ٖ٘الج      دول ) م  ن الح        ظيُ      
عم       ى ، ب       ين متوس       طات رت       س المجم       وعتين الض       ابطة والتجريبي       ة ف       ي القي       اس البع       دي (٘ٓ.ٓ)

 المجموعة التجريبية.  أمياتلصال   ومجاالتو الفرعية الضغوط النفسيةمقياس 
ومجاالت         و الفرعي         ة  الض         غوط النفس         يةجمي         ع الق         يم االحتمالي         ة لمقي         اس  بمغ         تحي         ث 

(، وى     ذا ي     دل عم     ى وج     ود ٘ٓ.ٓ( وى     ي أص     غر م     ن مس     توى الدالل     ة االفتراض     ي لي     ا )ٓٓٓ.ٓ)ب         
 متوسطات رتس المجموعتين التجريبية والضابطة.بين فروق ذات داللة إحصائية 

والض       ابطة ال       واردة ف       ي الج       دول وب       النظر إل       ى متوس       طات رت       س المجم       وعتين التجريبي       ة 
المجموع      ة التجريبي      ة، حي      ث يالح      ظ أن  أمي      اتلص      ال   ج      اءت( يتض        أنَّ ى      ذه الف      روق ٖ٘)

ومجاالت     و الفرعي     ة  الض     غوط النفس     يةجمي     ع متوس     طات رت     س المجموع     ة التجريبي     ة عم     ى مقي     اس 
الض      غوط مس      توى ، وى      ذا ي      دل عم      ى انخف      اض م      ن متوس      طات رت      س المجموع      ة الض      ابطة ق      لأ

  النفسية لدى أميات المجموعة التجريبية في القياس البعدي.
بالفرض      ية البديم      ة لي      ا الت      ي ت      نص عم      ى  وى      ذا يجعمن      ا ن      رفض الفرض      ية الص      فرية ونقب      ل

المجموعرررررة التجريبيرررررة درجرررررات برررررين متوسرررررطات رترررررب  إحصرررررائية داللرررررة ذات فرررررروق وج     ود   
 الضرررغوط النفسررريةالمجموعرررة الضرررابطة عمرررى الدرجرررة الكميرررة لمقيررراس درجرررات ومتوسرررطات رترررب 

 ومجاالته الفرعية بعد تطبيق البرنامج التدريبي لصال  المجموعة التجريبية.
  :الخامسةنتائج الفرضية الصفرية  -1-5
درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب " ما يمي  تنص ىذه الفرضية عمى   

 في القياسين القبمي والبعدي".ومجاالته الفرعية  الضغوط النفسيةالمجموعة التجريبية عمى مقياس 
 والرتبي         ة  الختب         ار ص         حة ى         ذه الفرض         ية قام         ت الباحث         ة بحس         اس المتوس         طات الحس         ابية   

القياس      ين  المجموع      ة التجريبي      ة ف      ي مي      اتأل ومس      توى الض      غوط النفس      ية واالنحراف      ات المعياري      ة،
ومجاالت    و الفرعي    ة والج    دول ا ت    ي يوض      م    ا ت    م  الض    غوط النفس    يةعم    ى مقي    اس  البع    ديالقبم    ي و 

 التوصل إليو من نتائج.
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قبل ومجاالته الفرعية  الضغوط النفسيةعمى مقياس  التجريبيةالمجموعة  أمهاتدرجات  ات( متوسط36جدول )ال
  البرنامج التدريبيوبعد تطبيق 

مجاالت المقياس ودرجتو 
 الكمية

 عدد
بنود 
 المقياس

نوع 
 القياس

 التجريبيةالمجموعة 
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسطات 
 الرتبية

مستوى الضغوط 
 النفسية

 واننفسَت انجسمَت األعزاض

اننفسَت نهضغوط  
0. 

 مرتفع ٗ٘.ٕ ٕٜ.ٔ ٛ٘.ٖٓ قبمي
 متوسط ٗٛ.ٔ ٓ٘.ٕ ٛٓ.ٕٕ بعدي

 عن انناجمت اننفسَت انضغوط

 وتهبَت انتوحذً انطفم رعاٍت

 احتَاجاته

06 
 مرتفع ٘٘.ٕ ٛٚ.ٔ ٓ٘.ٕ٘ قبمي
 منخفض ٕ٘.ٔ ٜٙ.ٓ ٕ٘.٘ٔ بعدي

 عن انناجمت اننفسَت انضغوط

انمستقبم من انخوف  
06 

 مرتفع ٜ٘.ٕ ٖٕ.ٕ ٜٔ.ٕ٘ قبلً
 متوسط ٔٚ.ٔ ٛ٘.ٔ ٙٔ.ٚٔ بعدي

 عن انناجمت اننفسَت انضغوط

االجتماعَت انضغوط  
01 

 مرتفع ٓٚ.ٕ ٗٗ.ٕ ٖٛ.ٖٚ قبلً
 متوسط ٚٙ.ٔ ٕٜ.ٔ ٖٖ.ٖٕ بعدي

 عن انناجمت اننفسَت انضغوط

انمانَت األعباء  
0 

 مرتفع ٛ٘.ٕ ٜٚ.ٓ ٛٓ.ٛٔ قبلً
 منخفض ٖٛ.ٔ ٖٕ.ٔ ٙٙٙ.ٜ بعدي

 91 درجة الكميةال
 مرتفع ٓٙ.ٕ ٕٔ.ٙ ٜٔ.ٖٚٔ قبمي
 منخفض ٘ٙ.ٔ ٔٛ.ٗ ٓ٘.ٚٛ بعدي

المجموعة  أمياتلدى  واض  في مستوى الضغوط النفسية تغيرالحظ من الجدول السابق يُ       
)المجموعة لدى أميات  الضغوط النفسية ياتمستو  تحيث انخفض ،التجريبية في القياس البعدي

من من مستويات مرتفعة عمى الدرجة الكمية لمقياس الضغوط النفسية ومجاالتو الفرعية  التجريبية(
ع الباحثة ىذا األمر بشكل أساسي إلى ، وترجمتوسطة ومنخفضةإلى مستويات الضغوط النفسية 

المجموعة التجريبية  أمياتمتوسطات درجات لالمخطط البياني يبين ( ٙ) الشكلو  ،لبرنامج التدريبيا
 ومجاالتو الفرعية. الضغوط النفسيةعمى مقياس  القياسين القبمي والبعدي في
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الضغوط عمى مقياس  القياسين القبمي والبعدي المجموعة التجريبية في أمهاتدرجات  ات( متوسط6الشكل )

 ومجاالته الفرعية النفسية
ظاىرية بين  اً ( يتبين أنَّ ىناك فروقٙ( وبالنظر إلى الشكل )ٖٙمن خالل مراجعة الجدول )

 النفسيةالضغوط في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس  التجريبيةالمجموعة  أمياتمتوسط درجات 
 ، ولمعرفة ما إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبارومجاالتو الفرعية

 أمياتدرجات  ات رتسلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسط( Wilcoxon Testويمكوكسون )
، ومجاالتو الفرعية الضغوط النفسية في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس التجريبية المجموعة

 والجدول ا تي يوض  ما تم التوصل إليو من نتائج.
 أمهاتدرجات رتب بين متوسط  الفروق داللة مىع لمتعرفويمكوكسون  اختبار نتائج (37جدول )ال

 ومجاالته الفرعية الضغوط النفسيةعمى مقياس في القياسين القبمي والبعدي  التجريبيةالمجموعة 

 المقياس ومجاالتو
القياس القبمي 

والبعدي لممجموعة 
 التجريبية

 انعذد
متوسظ 

 انزتب

مجموع 

 انزتب
Z 

مستوى 
 حجم األثر القرار الداللة

داللة 
حجم 
 األثر*

 انجسمَت األعزاض

 نهضغوط واننفسَت

 اننفسَت

 انزتبت انسانبت

=0. 0. 
0296 08266 

 مزتفع .6210 دال .6266 12609

 6266 6266 6= انزتبت انموجبت

 اننفسَت انضغوط

 رعاٍت عن انناجمت

 وتهبَت انتوحذً انطفم

 احتَاجاته

 انزتبت انسانبت

=0. 0. 
0296 08266 

 مزتفع .6210 دال .6266 12600

 6266 6266 6= انزتبت انموجبت

12= السالبة الرتبة اننفسَت انضغوط  مزتفع 62100 دال .6266 12608 08266 0296 .0 
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عن رعاٌة 
الطفل التوحدي 

وتلبٌة 
 احتٌاجاته

الضغوط 
النفسٌة الناجمة 
عن الخوف من 

 المستقبل

الضغوط 
النفسٌة الناجمة 
عن الضغوط 

 االجتماعٌة

الضغوط 
النفسٌة الناجمة 
عن األعباء 

 المالٌة

 الدرجة الكلٌة

 البعدي القبلً
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 انخوف عن انناجمت

انمستقبم من  
0= الموجبة الرتبة  6266 6266 

 اننفسَت انضغوط

 انضغوط عن انناجمت

 االجتماعَت

12= السالبة الرتبة  
0. 

0296 08266 
 مزتفع 62101 دال .6266 12680

0= الموجبة الرتبة  6266 6266 

 اننفسَت انضغوط

 األعباء عن انناجمت

 انمانَت

12= السالبة الرتبة  
0. 

0296 08266 
 مزتفع 62101 دال .6266 12681

0= الموجبة الرتبة  6266 6266 

 انذرجت انكهَت

 انزتبت انسانبت

=0. 0. 
0296 08266 12600 

 
 مزتفع 62106 دال .6266

 6266 6266 6= انزتبت انموجبت

 مرتفع.  ٗٔ.ٓمتوسط،  ٙٓ.ٓضعيف،  ٔٓ.ٓمستويات كوىين لحجم األثر= *
 داللة ذات فروق ( إلى وجودٖٚتشير نتائج اختبار ويمكوكسون الواردة في الجدول السابق)    

 التجريبيةالمجموعة  أمياتبين متوسطات رتس درجات  ،α (0.05≥)إحصائية عند مستوى الداللة 
ومجاالتو الفرعية. إذ بمغت القيم االحتمالية  الضغوط النفسيةالبعدي عمى مقياس و  ين القبميفي القياس
 الداللة مستوى (، وجميع ىذه القيم أصغر منٕٓٓ.ٓ) ب     ومجاالتو الفرعية  الضغوط النفسيةلمقياس 

وىذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتس درجات  .(٘ٓ.ٓ)االفتراضي ليا
ومجاالتو  الضغوط النفسيةالبعدي عمى مقياس و  ين القبميفي القياس التجريبيةالمجموعة  أميات

(، ٖٙكما يبين الجدول ) األدنىالمتوسط الحسابي  يوىذه الفروق باتجاه القياس ذالفرعية. 
ومجاالتو الفرعية في القياس  الضغوط النفسية فالمتوسطات الحسابية لممجموعة التجريبية عمى مقياس

ليا  نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديمة وىذا يجعمنا منيا في القياس القبمي. أدنىالبعدي 
المجموعة التجريبية درجات فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب  " عمى وجود التي تنص

قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعد  لصال  ومجاالته الفرعية  الضغوط النفسيةعمى مقياس 
 ". البعدي التطبيق

لدى  خفض مستوى الضغوط النفسيةاألثر الذي أحدثو البرنامج التدريبي في  حجم إلىعرف ولمت     
مقياس لدرجات المجموعة التجريبية عمى المجموعة التجريبية، قامت الباحثة بحساس مربع إيتا  مياتأ

الضغوط ومجاالتو الفرعية، حيث تراوحت قيم حجم األثر عمى الدرجة الكمية لمقياس  الضغوط النفسية
( وىي تشير إلى أثر مرتفع وكبير لمبرنامج ٖٙٗ.ٓحتى  ٓٙٗ.ٓومجاالتو الفرعية من) النفسية

المجموعة التجريبية. فجميع ىذه القيم أكبر  مياتلدى أ خفض مستوى الضغوط النفسيةالتدريبي في 
  (. ٗٔ.ٓ)حدده كوىين ب       ذيى المرتفع المن المستو 
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 : السادسةنتائج الفرضية الصفرية  -1-6
ة إحصائية بين متوسطات رتب درجات ال توجد فروق ذات دالل: "يمي ما ىذه الفرضية عمى تنّص    

القياسين البعدي  ة فييرعفومجاالته ال الضغوط النفسيةمقياس المجموعة التجريبية عمى 
 والمؤجل".  

 والرتبي         ة الختب         ار ص         حة ى         ذه الفرض         ية قام         ت الباحث         ة بحس         اس المتوس         طات الحس         ابية   
القياس      ين  المجموع      ة التجريبي      ة ف      ي مي      اتأل ومس      توى الض      غوط النفس      يةواالنحراف      ات المعياري      ة، 

والج     دول ا ت     ي يوض       م     ا  ،ومجاالت     و الفرعي     ة الض     غوط النفس     يةالبع     دي والمؤج     ل عم     ى مقي     اس 
 تم التوصل إليو من نتائج.

الضغوط عمى مقياس  التجريبيةالمجموعة  مهاتأل الحسابية ومستويات الضغوط النفسية اتمتوسطال( 38جدول )ال
 في القياسين البعدي والمؤجل ومجاالته الفرعية النفسية

مجاالت المقياس ودرجتو 
 الكمية

عدد 
بنود 
 المقياس

نوع 
 القياس

 التجريبيةالمجموعة 
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسطات 
 الرتبية

مستوى الضغوط 
 النفسية

 واننفسَت انجسمَت األعزاض

اننفسَت نهضغوط  
0. 

 متوسط ٗٛ.ٔ ٓ٘.ٕ ٛٓ.ٕٕ بعدي
 متوسط ٙٛ.ٔ ٜٗ.ٕ ٖٖ.ٕٕ مؤجل

 عن انناجمت اننفسَت انضغوط

 وتهبَت انتوحذً انطفم رعاٍت

 احتَاجاته

06 
 منخفض ٕ٘.ٔ ٜٙ.ٓ ٕ٘.٘ٔ بعدي
 منخفض ٘٘.ٔ ٖٛ.ٔ ٓ٘.٘ٔ مؤجل

 عن انناجمت اننفسَت انضغوط

انمستقبم من انخوف  
06 

 متوسط ٔٚ.ٔ ٛ٘.ٔ ٙٔ.ٚٔ بعدي
 متوسط ٖٚ.ٔ ٜٗ.ٔ ٖٖ.ٚٔ مؤجل

 عن انناجمت اننفسَت انضغوط

االجتماعَت انضغوط  
01 

 متوسط ٚٙ.ٔ ٕٜ.ٔ ٖٖ.ٖٕ بعدي
 متوسط ٚٙ.ٔ ٖ٘.ٕ ٔٗ.ٖٕ مؤجل

 عن انناجمت اننفسَت انضغوط

انمانَت األعباء  
0 

 منخفض ٖٛ.ٔ ٖٕ.ٔ ٙٙٙ.ٜ بعدي
 منخفض ٕٗ.ٔ ٜٓ.ٓ ٜٔ.ٜ مؤجل

 91 درجة الكميةال
 منخفض ٘ٙ.ٔ ٔٛ.ٗ ٓ٘.ٚٛ بعدي
 متوسط ٚٙ.ٔ ٔٓ.٘ ٓ٘.ٛٛ مؤجل

وجود فروق طفيفة بين المتوسطات لى إالجدول السابق مضمون الحظ من خالل تحميل يُ       
بمغ المتوسط الحسابي حيث  ،الحسابية لدى أميات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والمؤجل

ي في القياس البعد مقياس الضغوط النفسيةلدرجة الكمية لا عمى لدى أميات المجموعة التجريبية
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لدى مستوى الضغوط النفسية  ثباتيالحظ كما  ( ٓ٘.ٛٛ)في القياس المؤجل فقد بمغ ( أما ٓ٘.ٚٛ)
وىذا يؤكد  مقياس الضغوط النفسيةمجاالت  وذلك عمى جميع ،المجموعة التجريبية في القياس المؤجل

 الشكلو  .في خفض مستوى الضغوط النفسية لدى المجموعة التجريبيةوأثره البرنامج التدريبي  فاعمية
القياسين  المجموعة التجريبية في أمياتمتوسطات درجات لمفروق بين المخطط البياني  ا تي يبّين

 ومجاالتو الفرعية.الضغوط النفسية عمى مقياس البعدي والمؤجل 

 
مقياس البعدي والمؤجل عمى القياسين  المجموعة التجريبية في أمهاتمتوسطات درجات الفروق بين ( 7الشكل )

 ومجاالته الفرعية الضغوط النفسية
 طفيفة فروق ظاىرية وجود( يتبين أنَّ ٚ( وبالنظر إلى الشكل )ٖٛالجدول )من خالل مراجعة 

الضغوط مقياس عمى  البعدي والمؤجلفي القياسين  التجريبيةالمجموعة  أمياتبين متوسط درجات 
 ، ولمعرفة ما إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبارومجاالتو الفرعية النفسية

 أمياتدرجات  ات رتسلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسط( Wilcoxon Testويمكوكسون )
، ومجاالتو الفرعية الضغوط النفسيةمقياس عمى  البعدي والمؤجلفي القياسين  التجريبية المجموعة

 التوصل إليو من نتائج.   ما تمّ والجدول ا تي يوضّ 
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المجموعة  أمهاتدرجات رتب بين متوسط  الفروق داللة مىع لمتعرفويمكوكسون  اختبار نتائج (39جدول )ال
 ومجاالته الفرعية الضغوط النفسيةعمى مقياس  البعدي والمؤجلفي القياسين  التجريبية

القياس البعدي والمؤجل  المقياس ومجاالتو
 لممجموعة التجريبية

n 
متوسظ 

 انزتب

مجموع 

 انزتب
Z 

القيمة 
 القرار االحتمالية

 انجسمَت األعزاض

 نهضغوط واننفسَت

 اننفسَت

 1= انزتبت انسانبت
0. 

1200 00266 
62500 62111 

غَز 

 1266 266. .= انزتبت انموجبت دال

 انناجمت اننفسَت انضغوط

 انطفم رعاٍت عن

 وتهبَت انتوحذً

 احتَاجاته

 1= انزتبت انسانبت

0. 

1211 06266 

62060 62186 
غَز 

 9266 296. .= انموجبتانزتبت  دال

 انناجمت اننفسَت انضغوط

انمستقبم من انخوف عن  
 .= انزتبت انسانبت

0. 
0296 1266 

02101 62090 
غَز 

 6266 6266 6= انزتبت انموجبت دال

 انناجمت اننفسَت انضغوط

االجتماعَت انضغوط عن  
3= السالبة الرتبة  

0. 
1266 5266 

62110 62099 
غَز 

2= الموجبة الرتبة دال  .266 0266 

 انناجمت اننفسَت انضغوط

انمانَت األعباء عن  
3= السالبة الرتبة  

 0. 
.200 8266 

02011 62.90 
غَز 

1= دال  266. 266.  الموجبة الرتبة 

 8= انزتبت انسانبت الدرجة الكمية
0. 

0201 15266 
.2.19 62.96 

غَز 

 0266 1266 .= انزتبت انموجبت دال

 داللة ذات فروق وجودعدم ( إلى ٜٖتشير نتائج اختبار ويمكوكسون الواردة في الجدول السابق)   
 التجريبيةالمجموعة  أمياتبين متوسطات رتس درجات  ،α (0.05≥)إحصائية عند مستوى الداللة 

االحتمالية  ةالقيم بمغتإذ  ،الضغوط النفسيةمقياس الدرجة الكمية لعمى  ين البعدي والمؤجلفي القياس
االفتراضي  الداللة مستوى من قلأوىي (، ٕٓ٘.ٓ) مقياس الضغوط النفسيةللمدرجة الكمية 

 أمياتوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتس درجات  عدم وىذا يشير إلى. (٘ٓ.ٓ)ليا
 .الضغوط النفسيةمقياس الدرجة الكمية لعمى  ين البعدي والمؤجلفي القياس التجريبيةالمجموعة 

 ذات فروق وجود عدم( إلى ٜٖتشير نتائج اختبار ويمكوكسون الواردة في الجدول السابق)كما    
المجموعة  أمياتبين متوسطات رتس درجات  ،α (0.05≥)إحصائية عند مستوى الداللة  داللة

القيم  تراوحتإذ  الضغوط النفسية،مقياس  مجاالتعمى  ين البعدي والمؤجلفي القياس التجريبية
 مستوى من أكبروىي  (،٘٘ٙ.ٓحتى ٕٚٔ.ٓمن) مقياس الضغوط النفسية لمجاالتاالحتمالية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عدم . وىذا يشير إلى (٘ٓ.ٓ) االفتراضي ليا الداللة
الضغوط مقياس  عمى جميع مجاالت ين البعدي والمؤجلفي القياس التجريبيةالمجموعة رتس درجات 

فروق ذات داللة إحصائية  "  وجودعدم عمى  التي تنصالصفرية الفرضية  نقبل وىذا يجعمنا .النفسية



                                                    الفصل الخامس

 نتائج الدراسة وتفسيرها

 

 
166 

 

الدرجة الكمية لمقياس الضغوط النفسية عمى بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية 
 ". في القياسين البعدي والمؤجلة ه الفرعيمجاالتو 
 مبرنامج:النهائي لتقييم النتائج  -انياً ث

تقييم  استمارة)من خالل تطبيق  بتقييموقامت  بعد انتياء الباحثة من تطبيق البرنامج التدريبي    
من استفادتين حول مدى  األسئمةتتضمن مجموعة من التي العينة التجريبية أميات عمى  البرنامج(

  عمييا عمى النحو االتي األسئمة ونسبة اإلجابات البرنامج التدريبي ويمكن عرض ىذه 
 البرنامج تقييمالتجريبية عمى أسئمة المجموعة  أمهات( النسبة المئوية إلجابات 43الجدول)

 ال نوعًا ما نعم األسئمة 
N % N % N % 

 6 6 00 . 81 06 ؟ىل استفدت من البرنامج التدريبي 1

 6 6 9. 1 09 5 ؟ىل يرتبط موضوع التدريس بالحياة اليومية 2

 6 6 8 0 .5 00 إيجابية؟ أكثر أن تصبحي عمىىل ساعدك البرنامج  3

ىل ساعد البرنامج في خفض مستوى الضغوط النفسية  4
 لديك؟

06 81 . 00 6 6 

 6 6 00 .0 81 06 ىل كانت موضوعات التدريس كافية؟ 5

 6 6 6 6 066 .0 ىل كان التوقيت مالئمًا؟ 6

 6 6 9. 1 09 5 التدريس؟ىل أصبحت أكثر تفاؤاًل بعد  7

 6 6 9. 1 09 5 ىل أصبحِت أكثر قدرة عمى التحكم بانفعاالتك؟ 8

 6 6 6 6 066 .0 ىل أصبحت لديك رغبة أكبر في تعّمم ما ىو جديد؟ 9

 6 6 8 0 .5 00 ىل أصبحت لديك قدرة أكبر عمى تقبل ذاتك؟ 13

 6 6 00 . 81 06 ىل أصبحت أكثر مياًل لممجازفة اإليجابية؟ 11

 6 6 00 . 81 06 ؟ ىل تحسنت قدرتك عمى تحمل المعاناة 12

ىل أصبحت لديك معمومات أفضل عن إعاقة طفمك  13
 وخصائصو؟

00 5. 0 8 6 6 

 6 6 6 6 066 .0 ىل ترغبين في االلتحاق ببرامج أخرى مستقباًل؟ 14
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ن البرنامج التدريبي أالجدول السابق األسئمة الواردة في الحظ من خالل تحميل مضمون نتائج يُ     
خفض مستوى و في تنمية ميارات التفكير اإليجابي كان فاعاًل بالنسبة ألميات المجموعة التجريبية 

من  م  م  التي صُ  أىدافوعمى تحقيق البرنامج التدريبي  ونفسالوقت ويدل في  ،لديينالضغوط النفسية 
 أجميا.
 الدراسة وتفسيرها:فرضيات مناقشة نتائج  -ثالثاً 
المجموعة التجريبية أميات في أداء  واض  نتائج )فرضيات الدراسة( تحّسن وثباتخالل يتبين من    

ومجاالتو  اإليجابيالتفكير  لمقياسعمى الدرجة الكمية  ،المجموعة الضابطة أمياتأداء مع بالمقارنة 
  منياىذا التحسن والثبات في أداء المجموعة التجريبية إلى مجموعة عوامل  ةعزو الباحثت. و الفرعية

 :حاجة أمهات المجموعة التجريبية إلى برنامج تدريبي لتنمية مهارات التفكير اإليجابي لديهن -
، اإليجابيبعض ميارات التفكير  نأميات المجموعة التجريبية واكتسابيأن تحسن  ةرى الباحثت     

 كتساس ىذه المياراتا إلىالكبيرة  تينلحاجبشكل أساسي يرجع التدريبي بعد تطبيق البرنامج 
التوقعات اإليجابية، والضبط االنفعالي، وتقبل الذات، وحس التعمم، والمجازفات اإليجابية، والقدرة )

حيث تضمنت المجموعة التجريبية قبل الدخول في البرنامج التدريبي  (إلخعمى تحمل المعاناة ..
، وىذا األمر يدل عمى مقياس ميارات التفكير اإليجابيعمى  متدنية نلمواتي كانت درجاتيا األميات
 Bailey) بيم ي وسميث أشارحيث   .ىذه المياراتلديين إلى برنامج تدريبي ينمي الكبيرة  حاجتين

and Smith,)  تعمم استراتيجيات التكيف اإليجابي حاجة أميات األطفال المعوقين لعمى أىمي ة و
التقميل من التأثيرات السمبية لمتوترات التي ترافق وج ود طفل معاق داخل  عمىوذلك ألنيا تساعد 

 الشريف،نقاًل عن  )تطوير وزيادة عممي ات تعمم الطفل المعاق  عمىاألسرة، وبالتالي تساعد األسرة 
في األسرة يخمق شروطًا خاصة  معّوقإّن وجود طفل  (ٕٔٓٓ)سميجمان ودارلينغ،كما أكد  .،(ٕٚٓٓ

تعيشيا أميات األطفال المعاقين وتستدعي بالضرورة تمكين األميات من ميارات التفكير وضغوطًا 
 االبنالضغوط، وىذا من شأنو أن يعمل عمى مساعدة األميات عمى تقبل  تمكاإليجابي لمواجية 

المعاق عمى اختالف إعاقتو، وتبني موقف إيجابي من ذلك الطفل من خالل الفيم واالستيعاس وعدم 
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ين ديالتسرع فيما يعترضين من مشكالت وتحديات تتعمق بأبنائين بما يحقق التكيف النفسي السميم ل
  أطفالين.دى ول
عمى أن تنمية الخصال اإليجابية في الشخصية أمر  (Seligman, 2002)سميجمان  كما أكدّ    

كما أن ليذه الخصال  ،فيي تعّد حصنًا وقائيًا ضد الضغوط ونواتجيا السمبية ،لإلنسان ضروري
ليناء والسعادة النفسية إلى اقيقية فيي من أفضل السبل لموصول اإليجابية دورًا في استثارة السعادة الح

لذا  2(,Seligman, 2002)التي يحياىا قسوةالتحرر الفرد من ل المصاعس و وتخطي الفشل وتحمّ 
م ميارات التفكير اإليجابي لمواجية ضغوط ترى الباحثة أن حاجة أميات المجموعة التجريبية إلى تعمّ 

 سببًا رئيسًا في فاعمية البرنامج التدريبي الحالي.  تطفميا التوحدي كانوجود الحياة التي تواجييا نتيجة 
مهارات البرنامج التدريبي ساهمت في تنمية  إلىفي الدخول  أمهات المجموعة التجريبية ةرغب -

 . التفكير اإليجابي لديهن
حماس رغبة و  لدى أفرادىاأن تكون عمى  ةالباحث تحرص ،التجريبية عينة المجموعةعند اختيار     

ا أشار إليو )مرسي وآخرون، مّ مفي ذلك  ةً لممشاركة في حضور جمسات البرنامج التدريبي منطمق
لعمل واإلنجاز من أىم الدوافع النفسية التي حظيت وتحظى وسعييم إلى ا رغبة األفرادأن  من( ٕٚٓٓ

باىتمام العمماء في مجال التربية وعمم النفس، وىو مفيوم فرضي يدل عمى حالة نفسية داخمية، تدفع 
موصول لوالشعور بالكفاءة  ،واكتساس الخبرات إلى النشاط والعمل واإلنجاز، لتدريس الميارات،م األ

المجموعة  مياتأثناء تطبيق البرنامج التدريبي من سعي )أ ةو الباحثت. وىذا ما الحظذاتياإلى تقبل 
التجريبية( إلى التقيد بحضور جمسات البرنامج التدريبي، والمشاركة الصادقة، والمثابرة وااللتزام بتنفيذ 

 عمىت التي يحتوييا البرنامج التدريبي، وىذا األمر ساعد بشكل غير مباشر كافة التدريبات والنشاطا
 .ميارات التفكير اإليجابي لديينتنمية 

رشادية وفنيات سموكيةأنشطة تدريبية مادة عممية و البرنامج التدريبي وما يحتويه من  - ساهمت  وا 
  (.المجموعة التجريبية مهات)ألدى مهارات التفكير اإليجابيفي تنمية 

والوسائل  العديد من الفنيات السموكية ،ة العمميةباإلضافة إلى الماد ن البرنامج التدريبيتضمّ    
في تنمية  السابقة والبحوث التجريبية فعاليتياكثير من الدراسات الالتي بينت  ،التدريبية والتقويمية
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فنية التدريبي تضمن البرنامج ارات التفكير اإليجابي خاصة. حيث يميارات التفكير عامة وم
مبسط وبعبارات تتناسس مع  المعمومات بشكل  قدمتالتي من خالليا  المحاضرة والمناقشة الجماعية

حيث أشار كل من  أميات أطفال التوحد حول التوحد وخصائص الطفل التوحدي وكيفية التعامل معو.
في البرامج ات الفنياستخدام ىذه  أىميةعمى  [(660.)وحنفي  (0550)والشناوي  ،(0586)زىران ]

المناقشة الجماعية أنيا تعطي فرصة ذىبية لمتفاعل المثمر وتسم   ميزات من أىمن أوأكدوا  ،التدريبية
 بأسموس العصف الذىني، كما أنيا تنمي حسن االستماع وتشجع المشاركين عمى التعبير االنفعالي

  .مواجيتيالمجموعة وكيفية دى اوفيم المشاعر السمبية ل
أميات المجموعة التي من خالليا تم مناقشة  ن البرنامج التدريبي فنية الدحض والتفنيدكما تضمّ     

 (665.)إبراىيم ]حيث أكد  أفكارىن الخاطئة واستبداليا بأفكار إيجابية صحيحة،في  التجريبية

العمميات عمى أىمية استخدام ىذه الفنية وفاعميتيا في ،[(ٕٙٓٓ) والسيد ماضي ،(ٜٕٓٓمظموم )و
 . واإلرشادية والبرامج التدريبية

  ألميات يوالمد الثناءدم قُ من خالليا التي  اإليجابي فنية التعزيز ن البرنامج التدريبيتضمّ و     
عمى التفكير األطفال التوحديين عمى اإلجابات الصحيحة واالستجابات المالئمة أثناء النقاش، وحثين 

التغذية الراجعة التي فنية  باإلضافة إلى، السميم والسموك المرغوس فيو بحيث يصب  جزءًا من حياتين
ن استخدمت ىاتاحيث  تصحي  اإلجابات الخاطئة.و اإلجابات الصحيحة وتثبيتيا تقديم من خالليا تم 

وكان ليما  ،[)ٕٕٓٓالقادر ) عبدو ، )ٕٙٓٓ) ماضيو  ،(ٜٕٓٓمظموم )]من  كلدراسة في  الفنيتان
  .أثر كبير في نجاح برامجيم التدريبية

منزلي بيدف نقل ما  سبواج األمياتتكميف تدريبية نياية كل جمسة في  ،كما اعتمدت الباحثة  
م، التي تعيش فييا األ األسريةلى البيئة إمن حضور جمسات البرنامج التدريبي  األمياتافادت منو 
البهنساوي و ]كدراسة  ،فعاليتيا وثبتتتخدمت ىذه الفنية في كثير من الدراسات السابقة حيث اسُ 

 السيد ماضيودراسة  ،(ٜٕٓٓمظموم )دراسة و  ،(Elbahnasawy, H., Girgis, N., 2011جرجس )
(، ٕٕٓٓالقادر ) عبد(، ودراسة ٕٗٓٓغزالة ) أبو(، ودراسة ٕ٘ٓٓدراسة القدسي )(، و ٕٙٓٓ)

     .)]ٜٜٜٔعبدالغفار )ودراسة 
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ن البرنامج التدريبي العديد من الوسائل التعميمية والتدريبية التي ساىمت تضمّ  لى ذلكباإلضافة إ   
ميارات التفكير اإليجابي كتساس أميات المجموعة التجريبية في تسييل تنفيذ البرنامج التدريبي وا

التوحد واإلرشاد بميارات التفكير اإليجابي و  ومراجع خاصة اً التي تحتوي كتبCD) )سيديو أقراص ال     
فادة واإللالطالع عمييا  ألميات المشاركات في بداية البرنامج التدريبيُوِزعت عمى احيث  ،األسري
حتى  تدريبية كل جمسةممخصات ورقية ل لمشاركاتألميات اعمى اوزعت الباحثة وكذلك منيا. 

 .واألفكار التي تدربت عمييا في كل جمسةم جميع الميارات تسترجع األ
 األمياتمن اكتساس  التأكدساىمت في البرنامج التدريبي وسائل تقويمية عديدة،  نتضمّ كما  

القبمي والبعدي لمبرنامج التدريبي اعتمدت  ملى التقويإ باإلضافةف. اإليجابيميارات التفكير المشاركات 
من  لمتأكدالمشاركات  األمياتعمى  األسئمةمن  عدد  طرح خالل الباحثة عمى التقويم المرحمي من 

 قبل االنتقال كل جمسة تدريبيةمن  استفادتينمن مدى  متأكدلو  ،تدريبيةال اتجمسال أىدافمدى تحقق 
الدراسات السابقة التي أكدت أىمية  الكثير منفي  تاستخدم األساليس وىذه ،الالحقة اتالجمسلى إ

(، ودراسة ٕٔٔٓ(، ودراسة مجمي)ٕٕٔٓالعضل)] كدراسةلنجاح العممية التدريبية  ياوضرورة استخدام
ودراسة  (،ٕ٘ٓٓالقدسي ) (، ودراسةٕٚٓٓ(، ودراسة منذر )ٕٓٔٓ(، ودراسة كاظم )ٕٛٓٓمريم )

 ودراسة بولفرد ،(Cohen, 1998) ودراست كوٍن ،(Ellis & Abrams1994) وأليس وابرامس

(Boulevard, 2001)،  ايستيس وآخرونودراست Estes, et, al,2009) )، دراسة كارتر ودافيس 

(Davis& Carter, A., 2008)،  دراسة سٌنغال(Singhal, N., 2010)]2 
وثبات في  مستوى الضغوط النفسيةفي  انخفاض واض يتبين نتائج )فرضيات الدراسة( خالل من  

المجموعة التجريبية بالمقارنة بين أداء أفرادىا من جية في القياس)القبمي، أميات  لدى ىذا االنخفاض
لمقياس المجموعة الضابطة من جية أخرى عمى الدرجة الكمية  أمياتوالبعدي، والمؤجل(، وبين أداء 

وثباتو  مستوى الضغوط النفسيةفي نخفاض االىذا  ةعزو الباحثتو .  ومجاالتو الفرعية الضغوط النفسية
تنمية ميارات التفكير  إلى فاعمية البرنامج التدريبي الذي أدى الىالمجموعة التجريبية أميات لدى 

التي أسيمت بشكل مباشر في تخفيض مستوى الضغوط النفسية لدى أميات المجموعة اإليجابي 
اسة الكثير من الدراسات السابقة كدر  كما أنّ  ،التجريبية، وىذا ما الحظتو الباحثة عمى أرض الواقع
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ودراسة ، (Davis, N.,  Carter, A., 2008دراسة كارتر ودافيس )و ،(ٕٔٓٓ)سميجمان ودارلينغ،
وجود طفل معاق في األسرة يخمق شروطًا  إنّ أكدت  ،(Duarte, C, et, al.2005) ديوارت وآخرون

وتستدعي بالضرورة تمكين األميات  ،تعيشيا أميات األطفال المعاقينكبيرة خاصة وضغوطًا نفسية 
ميارات التفكير اإليجابي لمواجية ىذه الضغوط، وىذا من شأنو أن يعمل عمى مساعدة استخدام من 

، وتبني موقف إيجابي من ذلك الطفل ةعاقأنواع اإلالمعاق عمى اختالف  االبناألميات عمى تقبل 
من مشكالت وتحديات تتعمق بأبنائين بما من خالل الفيم واالستيعاس وعدم التسرع فيما يعترضين 

البرامج  نَّ إلى أ ،(Hartzel, 2000)ل يشير ىرتز و  يحقق التكيف النفسي السميم لين وألطفالين.
آثار ميمة في تخفيف الضغوط النفسية الناتجة عن اإلعاقة وآثارىا اإليجابية ليا القائمة عمى 

 ياوتكييف ياوتعديمالمحيطة  من خالل ضبط البيئة اعمى التغمس عمى مشاكمي األمفاإليجابية تساعد 
النفسية والجسمية مما يساعدىن عمى األميات صحة بشكل مباشر عمى ألنَّ آثار تمك البيئة تنعكس 

  .أطفالينجودة الحياة لديين ولدى تحسين  عمى عدىنيساو العمل بشكل فّعال أكثر مع أبنائين 
الحالي ألميات األطفال التوحديين ليقدم لين الدعم والمساندة، التدريبي البرنامج  م  مّ صُ لذلك    

حيث  نيا يوميًا،مل مع الضغوط النفسية التي يعايشويساعدىن عمى اكتساس أساليس إيجابية في التعا
والتفاؤل التوقعات اإليجابية، )التفكير اإليجابي الخاصة ب        بين عمى مياراتيتدر  تضمن بشكل أساسي

، نفعالي، وتقبل الذات، وحس التعمم، والمجازفات اإليجابية، والقدرة عمى تحمل المعاناةوالضبط اال
 تولعب األمياتتشكيل مفيوم ذات إيجابي لدى لى إتنمية ىذه الميارات  فأدت ،(والتحكم باالنفعاالت

 ,Cunningham, et. Al) ]من كلّ  أكدّ  حيث. دورًا كبيرًا في التخفيف من ضغوطين النفسية

يكون متقباًل لذاتو فإنو طالما كان  الفرد أنَّ  [(ٕٔٓٓ)الخطيس، و ،(ٜٚٛٔ)عبد العظيم، و، (2002
مشكالتو ومواجيتيا، ولعل مفيوم الذات من  كثر قدرة عمى حلّ أو  ،أكثر إيجابية وفاعمية في المجتمع

حيث أننا كثيرًا ما نالحظ الشعور بالعار  ،لدييم توحديأكثر النواحي تأثرًا لدى األسر عند وجود طفل 
تصميم  ضرورةبن . لذلك أوصى ىؤالء الباحثو األسر تمكمترافقًا مع انخفاض في تقدير الذات لدى 

والتدريبية التي تقوم بتعزيز التفكير اإليجابي لدى أسر األطفال ذوي االحتياجات  ةالبرامج اإلرشادي
تي يعانونيا، ودعم ىذا الرأي الكثير من الدراسات السابقة لمتخفيف من الضغوط النفسية ال الخاصة
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 البينساوي و جرجس ، ودراسة(ٜٕٓٓ)قراقيش، ] من أىميا دراسةو  صحتوالتي أثبتت نتائجيا 

(Elbahnasawy, H., Girgis, N., 2011) ،ودراسة ( سٌنغالSinghal, N., 2010) ، ودراسة

دراسة كارتر ودافيس و ،(Lee, 2009) ودراسة ليي ،( (Estes, et, al,2009 ايستيس وآخرون
(Davis, N.,  Carter, A., 2008) ،ودراسة ديوارت وآخرون (Duarte, C, et, al.2005 )

 ,.Power,T ) (، ودراسة تونالي و باورTomanik, S., et al, 2004تومانيك وآخرون ) ودراسة

2002 and Tunali, B.,)،  دراسة البديرات و  ،(ٜٕٓٓالدعدي )دراسة و  ،(ٜٕٓٓمظموم )ودراسة
 .[(ٕ٘ٓٓدراسة القدسي )و  ،(ٕٙٓٓ)

 الدراسة: مقترحات – رابعاً 
في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية من نتائج تجريبية يمكن تحديد مجموعة من التوصيات التي 

 .تقديم الخدمات ألسر األطفال التوحديينمن الممكن أن تكون ذات فائدة في مجال 
 األطفال ذوي التوحد ألسرالنفسية واالجتماعية اإلرشادية و تقديم الخدمات مراكز خاصة ل افتتاح .1

 .التخمص من الضغوط النفسية التي يتعرضون ليا لمساعدتيم عمى
عمميم في وتنميتيا  ،وأساليبون عمى استخدام ميارات التفكير اإليجابي يخصائيتدريس اإل .2

 وأسر أطفال التوحد خاصة. ،عامةاإلرشادي مع أسر األطفال المعوقين 
وتبني اتجاىات فكرية  ،السمبيةتوعية أسر األطفال المعوقين بضرورة تعديل اتجاىاتيم الفكرية  .3

 تساعدىم عمى التخمص من الضغوط النفسية الناتجة عن إعاقة أطفاليم.  ،ايجابية
األساليس بلتوعيتيم ألسر األطفال ذوي التوحد  (مستمربشكل ) ةعقد دورات وورش تدريبي .4

 .التي تسم  ليم بالتخمص من ضغوطيم النفسيةالحديثة  اإلرشادية
تأىيل متخصصين في اإلرشاد األسري ليكونوا قادرين عمى تقديم أفضل الخدمات اإلرشادية ألسر  .5

  .األطفال ذوي التوحد
 
 
 



                                                    الفصل الخامس

 نتائج الدراسة وتفسيرها

 

 
173 

 

 بحوث مقترحة: -خامساً 
التي يمكن أن  ا تيةفي ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء الدراسات     

 لمعوقين.أسر األطفال اتكون ذات فائدة في مجال تحسين واقع 
 .الطفل التوحدي أسرةتنمية أساليس التعامل مع الضغوط النفسية لدى في  تدريبي فاعمية برنامج .ٔ
 .في ضوء عدد من المتغيرات الطفل التوحدي لدى والديْ مصادر الضغوط النفسية  .ٕ
بعض االضطرابات  ميارات التفكير اإليجابي وأثره في خفضفاعمية برنامج تدريبي في تنمية  .ٖ

 .الطفل التوحدي النفسية لدى والديْ 
 االيجابية وعالقتيا بمفيوم الذات لدى أميات أطفال التوحد. .ٗ
في تنمية األفكار العقالنية وأثره في خفض مستوى الضغوط االنفسية لدى  ارشاديفاعمية برنامج  .٘

 والدي الطفل التوحدي.
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مقّدمةًالدراسةًومشكمتها:ً-أولًا  

تترك اإلعاقة عمومًا وعمى اختالف أنواعيا تأثيرىا في مختمف جوانب حياة الطفل المعّوق     
كبر في تربية الطفل، ولعّل الضغط النفسي األشد يظير جميًا لدى األم التي تتحمل العبء األ ،وأسرتو

حاجة إلى مساعدة كي تتقبل ىذا الطفل وتتجاوز األزمة النفسية المرتبطة باإلعاقة. في مما يجعميا 
مى الضغوط وقد أخـذت األبحاث عن أميات األطفـال المعوقين منحنًى جديدًا، فبداًل من التركيز ع

مع اإليجابـي ألم اتكيف أصبحت األبحاث تركز أيضًا عمى  النفسية التي تتعرض ليا األم فقط،
 تيااعدلمساستراتيجيات التكيف اإليجابي األم عمى أىميـة وفاعمية تعمم  كد الباحثونأحيث  اإلعاقة

األسرة، وبالتالي تساعد  من التأثيرات السمبية لمتوترات التي ترافق وجـود طفل معوق داخل عمى الحد
 م الطفل المعوق. األسرة في تطوير وزيادة عمميـات تعمّ 

شروطًا خاصة مشكالت و يخمق عمومًا وتوحدي خصوصًا ّن وجود طفل معّوق في األسرة أ كما   
من ميارات التفكير  ينميات وتستدعي بالضرورة تمكيناألتعيشيا واجتماعية  وضغوطًا نفسية

تدريبيًا يقوم عمى تنمية  اً ا المنطمق صممت الباحثة برنامجومن ىذاإليجابي لمواجية ىذه الضغوط، 
في مدينة  أطفال التوحد تبعض ميارات التفكير اإليجابي لخفض مستوى الضغوط النفسية لدى أميا

 اآلتية: لسؤال الرئيسمشكمة الدراسة با د، وبصورة أدق تتحددمشق
ًعمىً ًبرنامجًقائم ًفاعمية ًما ًاإليجابيًفيًخفضًمستوىًالضغوطًتنمية بعضًمهاراتًالتفكير

ًالنفسيةًلدىًعينةًمنًأمهاتًأطفالًالتوحد.

 :اآلتيةتسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف أهدافًالدراسة:ًً-ثانياًا
 الضغوط النفسية  لقياس مستوىميارات التفكير اإليجابي والضغوط النفسية  ي  ياسإعداد مق

 .وبعده بل تطبيق البرنامج التدريبيق الدراسةوميارات التفكير اإليجابي لدى أفراد عينة 
  ،والدحض والتفنيدإعداد برنامج تدريبي قائم عمى فنيات )المحاضرة، المناقشة الجماعية، 

التوقعات ) اإليجابيميارات التفكير بعض ( لتدريب األميات عمى ، والتغذية الراجعةالواجبات المنزلية
اإليجابية، والتفاؤل والضبط االنفعالي، وتقبل الذات، وحب التعمم، والمجازفات اإليجابية، والقدرة عمى 

  بيدف خفض مستوى الضغوط النفسية لديين. (تحمل المعاناة، والتحكم باالنفعاالت
  ميارات التفكير تنمية بعض الكشف عن مدى فاعمية البرنامج التدريبي بعد تطبيقو في

 اإليجابي لدى أميات أطفال التوحد.
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  خفض مستوى الضغوط النفسية الكشف عن مدى فاعمية البرنامج التدريبي بعد تطبيقو في
  .التوحدلدى أميات أطفال 

  بعض ميارات التفكير  في تنميةالكشف عن مدى استمرارية فاعمية البرنامج التدريبي
مرور شير من وذلك بعد التوحد، فسية لدى أميات أطفال خفض مستوى الضغوط النو  اإليجابي

 انتياء تطبيق البرنامج التدريبي.

فرضياتًالدراسة:ً-ثالثاًا  
 (.5...الدراسة الحالية الختبار الفرضيات اآلتية عند مستوى داللة ) سعت      

بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .1
ومتوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة عمى مقياس ميارات التفكير اإليجابي بعد 

 تطبيق البرنامج التدريبي.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية عمى   .2

 مقياس ميارات التفكير اإليجابي في القياسّين القبمي والبعدي.
ة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية عمى ال توجد فروق ذات دالل .3

 مقياس ميارات التفكير اإليجابي في القياسّين البعدي والمؤجل.  
بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .4

يق ومتوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة عمى مقياس الضغوط النفسية بعد تطب
 البرنامج التدريبي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية عمى  .5
 مقياس الضغوط النفسية في القياسّين القبمي والبعدي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية عمى  .6
 مقياس الضغوط النفسية في القياسّين البعدي والمؤجل. 

تطمب تحقيق أىداف الدراسة استخدام األدوات التالية: أدواتًالدراسة:ً-رابعاًا  
 صدقو وثباتو.( وتم التحقق من ة)إعداد الباحث مقياس التفكير اإليجابي .1
 ( وتم التحقق من صدقو وثباتو.ة)إعداد الباحث مقياس الضغوط النفسية .2
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بعض ميارات التفكير اإليجابي في خفض مستوى الضغوط النفسية لدى البرنامج التدريبي لتنمية  .3
 (.ة)إعداد الباحث أميات أطفال التوحد

عينةًالدراسة:ًً-خامساًا  
 ميات األطفال التوحديين من المنظمة السورية لممعوقين آمالأ من أّماً ( 24بمغت عينة الدراسة ـ)

  .ضابطة( أمًا لممجموعة ال12)تجريبية ولممجموعة ال ( أّماً 12)لى مجموعتين متجانستين إقسمت 

ًمنهجًالدراسة:ً-سادساًا
لتنمية  كمتغير مستقللتعرف فاعمية البرنامج التدريبي  التجريبيًالمنهجبع في الدراسة الحالية ات     

. ويقاس ذلك من كمتغيرات تابعة بعض ميارات التفكير اإليجابي وخفض مستوى الضغوط النفسية
عمى  )المجموعتين التجريبية والضابطة( أميات أطفال التوحدخالل التغيرات الحاصمة في درجات 

 . ةالحالي لدراسةالمستخدمة في ا المقاييس
إجراءاتًتنفيذًالدراسة:ً-بعاًاسا  

وقسمت  الدراسةعينة  اختيرتوالتحقق من صدقيا وثباتيا، بعد ذلك  الدراسةتم تصميم أدوات      
أّمًا ( 12ضابطة، تكونت كل مجموعة من): مجموعة تجريبية ومجموعة إلى مجموعتين متجانستين

 الفترة الواقعة من فيالمجموعة التجريبية البرنامج التدريبي عمى ، وط بق من أميات أطفال التوحد
-11)البعدي في  القياسبواقع جمستين أسبوعيًا، ثم طبق  (11/5/2.13ولغاية  17/3/2.13)

(، كما تم تنفيذ دراسة تتبعية لمتحقق من استمرار أثر البرنامج التدريبي بإعادة تطبيق 5/2.13/.2
م استخراج النتائج وتحميميا بعد مرور شير من انتياء تطبيق البرنامج التدريبي، ثم ت أدوات الدراسة

 (.spssباستخدام البرنامج الحاسوبي )

نتائجًالدراسة:ً-ثامناًا  
1. ً بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية  إحصائية داللة ذات فروقوجود  :األولىالنتيجة

ومتوسطات رتب المجموعة الضابطة عمى الدرجة الكمية لمقياس ميارات التفكير اإليجابي 
 الفرعية بعد تطبيق البرنامج التدريبي لصالح أميات المجموعة التجريبية.ومجاالتو 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية عمى وجود النتيجةًالثانية:ًً .2
 ". مقياس ميارات التفكير اإليجابي قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعده لصالح التطبيق البعدي
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3. ً ًالثالثة: فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أميات  عدم وجودالنتيجة
في القياسين البعدي  ومجاالتو الفرعية المجموعة التجريبية عمى مقياس ميارات التفكير اإليجابي

 ". والمؤجل

4. ً ًالرابعة: بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية  إحصائية داللة ذات فروقوجود النتيجة
ومجاالتو  الضغوط النفسيةومتوسطات رتب المجموعة الضابطة عمى الدرجة الكمية لمقياس 

 الفرعية بعد تطبيق البرنامج التدريبي لصالح أميات المجموعة التجريبية.
ريبية عمى فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب المجموعة التجوجود  النتيجةًالخامسة: .5

ً". قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعده لصالح التطبيق البعدي الضغوط النفسيةمقياس 
 المجموعة أميات درجات رتب متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم  النتيجةًالسادسة: .6

  .والمؤجل البعدي القياسين فيومجاالتو الفرعية  الضغوط النفسية مقياسالدرجة الكمية ل عمى التجريبية
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 المغة العربيةفي  دراسةمراجع ال
 ( 4331إبراىيم، عبد الستار إبراىيم :).مكتبة مدبولي، القاىرة. العبلج النفسي الحديث قوة اإلنسان 
 ( 8002إبراىيم، عبد الستار :) .عين العقل دليل المعالج المعرفي لتنمية التفكير العقبلني اإليجابي

 دار الكتاب لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة.
 ( 8044إبراىيم، عبد الستار :) .عين العقل دليل المعالج المعرفي لتنمية التفكير العقبلني اإليجابي

 مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة. (،8)ط
 ( 8001أبو غزالة، سميرة). الضغوط النفسية  فاعمية برنامج إرشادي في إدارة الحياة في تخفيض

 ماجستير غير منشورة، جامعة عمان، األردن.. رسالة لدى أميات األطفال التوحديين
 ( مستوى ومصادر التوتر النفسي لدى معممي المدارس 4321أبو مغمي، سمير عبد اهلل السعود :)

 الحكومية اإلعدادية والثانوية. رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عمان.
 (4331األشقر، نادية فتحي شاكر :)عامبلت المتزوجات مصادر الضغط النفسي لدى النساء ال

. رسالة ماجستير)غير منشورة(، كمية الدراسات وغير المتزوجات في القطاع العام في مدينة الزرقاء
 العميا، الجامعة األردنية، عمان.

 القاىرة ،مكتبة االنجمو المصرية. موسوعة التربية الخاصة(: 4321عادل عز الدين ) ،األشول. 
 ( 4332األنصاري، بدر .) مطبعة جامعة الكويت،  والتشاؤم المفيوم والقياس والمتعمقات.التفاؤل

 الكويت.
 ( 4330باترسون:) .ترجمة حامد عبد العزيز الفقي، دار القمم،  نظريات اإلرشاد والعبلج النفسي

 الكويت.
 (الخاصة االحتياجات ذوي) العاديين غير تشخيص (:8004) مميجي السميع عبد باظة، آمال. 

 .الشرق، القاىرة زىراء مكتبة
 المصرية،  األنجمو مكتبة. وعبلجيا التواصل اضطرابات(: 8002) مميجي السميع عبد باظة، آمال

 .القاىرة
 التوحديين لؤلطفال االنسحابي السموك في مقارنة تشخيصية دراسة (:8008) طو بخش، أميرة 

سبتمبر،  الثالث، العدد، الثاني المجمد .والنفسية التربوية العموم مجمة. عقمياً  المتخمفين وأقرانيم
 .الكويت
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 حاالت تحسن في اليومية بالحياة العبلج برنامج فاعمية مدى(: 4331) محمد بدر، إسماعيل 
 كمية، الثاني المجمد، ديسمبر، النفسي اإلرشاد لمركز الرابع الدولي المؤتمر .التوحد ذوى األطفال
 .117 - 181ص، شمس عين جامعة،  التربية

  ،دار المعرفة الجامعية، االسكندرية. في أصول التربية. (.4331شبل ومحفوظ، أحمد فاروق )بدران 
 ( 4311بدوي، أحمد .)بيروت.  ،مكتبة لبنان .معجم مصطمحات العموم االجتماعية 
 ( 8007البديرات، نضال عبد الرحيم .) مصادر الضغوط النفسية لدى إخوة األطفال الذين يعانون

رسالة ماجستير غير منشورة، كمية ا ببعض المتغيرات الشخصية واألسرية. من التوحد وعبلقتي
 الدراسات التربوية العميا، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، األردن.

 ( 8002بكار، عبد الكريم .) .عن الشبكة العالمية لممعمومات لئلنترنت:الفكر المتصمب 
 (8000بيك، أرون:) .ترجمة عادل مصطفى، الطبعة  العبلج المعرفي واالضطرابات االنفعالية

 العربية، القاىرة. قاألولى، دار اآلفا
 (4332التل، سعيد:) .دار الشروق، عمان. المرجع في مبادئ التربية 

Http://www.Aljalsa.com/view-article.php?aid=41&typ=710. 

 ( 8003بني خالد، محمد سميمان .) الضبط وعبلقتو بمستوى التحصيل األكاديمي لدى طمبة مركز
(، ص 8(، العدد )41، مجمة الجامعة اإلسبلمية، المجمد )كمية العموم التربوية في جامعة آل البيت

134-148. 
 ( 8002بيفر، فيرا .).(، مكتبة جرير، الرياض.7)ترجمة مكتبة جرير(، )ط التفكير اإليجابي 
 ( 8040بيفر، فيرا .)(، مكتبة جرير، الرياض.1)ترجمة مكتبة جرير(، )ط اإليجابي. التفكير 
 ( 8004بيل، نورمان فنسنت .).(، دار الثقافة، 1)ترجمة يوسف اسكندر(، )ط قوة التفكير اإليجابي

 القاىرة.
 ( 8003تراسي، بريان .).(، مكتبة جرير، 2)ترجمة مكتبة جرير(، )ط غير تفكيرك غير حياتك

 الرياض.
 الجزائر. شبكة العيون النفسية العربية، معجم المصطمحات النفسية(: 8001جمال ) ي،ترك. 
 ( 4338تريسي، بريان .).ترجمة مكتبة جرير(، مكتبة جرير، الرياض. عمم نفس النجاح( 
 ( .4332جاي، ل، ر .)دار النيضة (ترجمة جابر عبد الحميد جابر. )ميارات البحث التربوي ،

 ، مصرالعربية
  دار الفنون، جدة، السعودية. المساعد اإلرشادية. :(8004جعفر )جمل الميل، محمد 
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 األطفال التوحديين, جوانب النمو وطرق جوانب النمو (: 8001ستيورات ) ،بيولو  ريتا ،جوردن
 القاىرة. ،عالم الكتب(، ترجمة رفعت محمود) .وطرق التدريس

 ( 8002الحبيش، خالد محمد.)  األساليب-الضغوط –أسرة الشخص ذوي االحتياجات الخاصة- 
 يناير، الدوحة، قطر. 47-41الممتقى الثالث لمجمعية الخميجية لئلعاقة من  التدخل المبكر.

 ( 8001حجازي، مصطفى .).المركز الثقافي العربي، بيروت. اإلنسان الميدور 
 (8008الحربي، ماطر بن عواد :) مقارنة مستويات الضغط النفسي والقمق ونمط السموك)أ( لدى

اإلداريين وغير اإلداريين في مديريات الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية في المممكة العربية 
 رسالة ماجستير)غير منشورة(، الجامعة األردنية، عمان. السعودية.

 ( 8008حريري، أسامة .) .دار المجتمع، جدة.التطوير الذاتي   
  ضغوط التي تتعرض ليا أسر ال .(4331الصمادي، جميل )و الخطيب، جمال و الحديدي، منى

 .82-1، 488، مجمة دراسات .األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
 مكتبة الفبلح، عّمان.المدخل إلى التربية الخاصة(. 8001الخطيب، جمال )و  الحديدي، منى ، 
  مجمة كمية التربية جامعة أثر إعاقة الطفل عمى األسرة, (. 4337الخطيب، جمال )و الحديدي، منى

 .82-2، 24المنصورة، العدد
 مطابع التعميم العالي والبحث  ،خدمة الجماعة(. 4330بييجة ) ،الحسن، إحسان محمد وشياب

 . ، بغدادالعممي
 ( 8001حسن، عمر وبدران، أحمد .) .مكتبة جزيرة الورد، المنصورة، مصر.كيف تحقق ذاتك 
  دار الفكر ،التربوية والنفسيةاستراتيجيات إدارة الضغوط (. 8007حسين، سبلمة )و حسين، طو ،

 .عمان
 ( 8001حسين، طو :)دار الفكر، عمان،  التكنولوجيا(. -التطبيق -اإلرشاد النفسي )النظرية

 األردن.
 ( 4323حسين، عزة:) دكتوراه رسالة المراىقين الجانحين. لدى العدوانية لمواجية إرشادي برنامج 

 . القاىرة شمس، جامعة عين ، لمطفولة العميا الدراسات معيد ، منشورة غير
 ( 4331الحفني، عبد المنعم :).مكتبة مدبولي، القاىرة. موسوعة مدارس عمم النفس 
 ( 4312الحفني، عبد المنعم :)مكتبة مدبولي، القاىرة.موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي . 
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 واالنفعالية دراسة تشخيصية لمخصائص السموكية والعقمية (: 8000سوسن شاكر ) ي،مبحال
 ،(27) العدد ,مجمة العموم التربوية والنفسية. العراق يف يلؤلطفال المصابين  بالتوحد الطفول

 .انر حزي
 مؤسسة عبلء  .أسبابو خصائصو تشخيصو عبلجو يالتوحد الطفول(: 8001سوسن شاكر ) ي،مبحال

 سوريا. ،دمشق ،الدين
 ( 4337حمواني، حسني إحسان :) الفارقة لؤلطفال ذوي األوتيزم )التوحد( من المؤشرات التشخيصية

، كمية التربية، جامعة أم القرى بمكة رسالة ماجستير. خبلل أدائيم عمى بعض المقاييس النفسية
 المكرمة، السعودية.

 ( 8002الحمادي، عمي .).عن الشبكة العالمية لممعمومات لئلنترنت: اتجاىات الحكم والتقدير 
http//www Aljalsa.com/view-article.php?aid=63&typ=710 

 ( 4332حمدي، نزيو، أبو طالب، صابر .)منشورات جامعة  ،اإلرشاد والتوجيو في مراحل العمر
 .، عمانالقدس المفتوحة

 ( 8001حمدي، نزيو، داوود، نسيمة .)الندوة الوطنية لدعم اإلرشاد األسري لذوي الحاجات الخاصة ،
 (.24-8ُعمان، ص)ذوي االحتياجات الخاصة، سمطنة 

 ( 8001حمزة، محمد:) .التوتر التنظيمي 
http:\\www.bafree.net\forum\archive\-45727.htm. 

 لمطفولة والمراىقة المشكبلت النفسية  يالطب النفس(: 4332)عبد الرحمن محمود  ة،حمود
 .، القاىرة، مطبوعة المؤلف8. طوالعبلج

 القاىرة. ،، دار المعارف8ط أسرارىا وأمراضيا.النفس (: 4334)عبد الرحمن محمود  ،حموده 
 (8001الحواجري،عبد اهلل تيسير:) رسالة العبلقة بين الضغوط النفسية واإلصابة بالقرحة اليضمية .

 عمان. ماجستير، الجامعة األردنية،
 تعريفيا تصنيفيا أعراضيا تشخيصيا يسيكولوجية الطفل التوحد(: 8001محمد أحمد ) ،خطاب ,

 عمان.، دار الثقافة. يالتدخل العبلجأسبابيا 
 ( 8004الخطيب، جمال .)الرياضكاديمية التربية الخاصةأ، أولياء أمور األطفال المعوقين ،. 
 ( 8008الخطيب، جمال والحديدي، منى والسرطاوي، عبد العزيز .) إرشاد أسر األطفال ذوي

 دار حنين لمنشر، عمان، األردن.الحاجات الخاصة. 
 ( 8001الخطيب، صالح أحمد .).دار الكتاب الجامعي، العين،  اإلرشاد النفسي في المدرسة

 اإلمارات.
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 بات االنتباه واضطرا يالتشخيص الفارق بين التخمف العقم(: 4332عمر بن الخطاب ) ،خميل
 القاىرة. ،دار النيضة العربية ،2المجمد ، رابطة االخصائيين النفسيين، دراسات نفسية .التوحدية

 مجمة معوقات الطفولة. التوحد ياألساليب العبلجية الفعالة ف (:8004عمر بن الخطاب ) ،خميل ،  
 .، مصر(، مايو، جامعة األزىر3مركز معوقات الطفولة، العدد )

 (4317الخولي، ويميام:) .الطبعة األولى، دار  الموسوعة المختصرة في عمم النفس والطب العقمي
 المعارف، القاىرة.

 (8008دائرة الصحة والخدمات الطبية :).الضغوط النفسية 
http://www.dohms.gov.ae/ar.portal?Dohms Get sick Article-000150. 

 ( 8002دبميو، فنترال .)ترجمة ناوروز أسعد(، مكتبة العبيكان، قوة التفكير اإليجابي في األعمال( .
 الرياض.

 االنفعاالت.(: 8004درييم، محمد)ال http:\\www.bafree.net\forum\archive\-2894.htm. 
 القاىرة ،رالدار الدولية لمنش .ذخيرة عموم النفس(: 4322كمال ) ي،دسوق. 
 ( 8003دعدي، غزالن شمسي محمد). الضغوط النفسية والتوافق األسري والزواجي لدى عينة من

تبعًا لنوع ودرجة اإلعاقة وبعض المتغيرات الديموغرافية آباء وأميات األطفال المعاقين 
  رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى، السعودية.  واالجتماعية.

 (4331دعنا، وفاء يوسف ضاىر:) دارس التابعة لوزارة مالضغط النفسي عند المرشدين في ال
 غير منشورة(، الجامعة األردنية، عمان.. رسالة ماجستير)التربية والتعميم في األردن

  ورشة عمل عن . مصر يتقدم لمطفل األوتيستك ف يالخدمات الت(: 4332محمد حسيب ) ي،الدفراو
 .401–408 . صياألوتيزم، ديسمبر، مركز سيت

 ( 8004دي بونو، إدوارد .).ترجمة خميل الجيوسي(، المجمع الثقافي،  قبعات التفكير الست(
 أبوظبي.

 ( 4331رحال، ماريو .)رسالة ماجستير المعنى الوجودي وعبلقتو ببعض المتغيرات الشخصية .
 غير منشورة، كمية البنات، جامعة عين شمس.

  شبكة العموم . مخاطر استيراد االفكار والمناىج والمشاكل وجيات نظر(: 8002يحيى ) ي،الرخاو
 .جزائرالنفسية العربية، ال

 (4333الرشيدي، ىارون:)  برنامج لمساعدة الذات في  –نظرياتيا  –الضغوط النفسية: طبيعتيا
 الطبعة األولى، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة. عبلجيا.
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 ( 8002الرقيب، سعيد بن صالح .) أسس التفكير اإليجابي وتطبيقاتو تجاه الذات والمجتمع في
 في عمل كورقة ُقدم العممية مجبلتلا إحدى في ومنشور محكم عممي بحث، ضوء السنة النبوية

 .بماليزيا اإلسبلمية الجامعة في وأفاق تحديات المجتمع, تنمية عن الدولي المؤتمر
 ( 8001زبيدة، أمزيان .),رسالة ماجستير  عبلقة تقدير الذات لممراىق بمشكبلتو وحاجاتو اإلرشادية

 غير منشورة، جامعة الحاج الخضر، الجزائر.
  اإلحصاء النفسي والتربوي مبادئ  (.4327ويحيى، عمي محمد )الزراد، فيصل محمد خير

 . دار القمم، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. اإلحصاء واإلحصاء المتقدم
 ،وائل ارد ،عمان .والعبلج الخصائص:التوحد .(8001) مإبراىي الزريقات. 
 ( 8008زىران، حامد عبد السبلم :).عالم الكتب، القاىرة.8ط التوجيو واإلرشاد النفسي ، 
 ( 8001زىران، سناء حامد :) عالم  مشاعر ومعتقدات االغتراب.إرشاد الصحة النفسية لتصحيح

 الكتب، القاىرة.
 القاىرة. ،عالم الكتب. االحتياجات الخاصة يالتدريس لذو (: 8002كمال عبد الحميد ) ،زيتون 
 لدى آباء وأميات األطفال التوحديين وعبلقتو  ياالنياك النفس(: 8001عصام محمد ) ،زيدان

جامعة  -تربية الكمية (، 4) العدد، النفسية مجمة البحوث .ببعض المتغيرات الشخصية واألسرية
 .، مصرالمنوفية

 ( 8007سالم، أماني سعيدة سيد إبراىيم .) فاعمية برنامج لتنمية التفكير اإليجابي لدى الطالبات
مجمة كمية التربية في اإلسماعيمية، العدد  .المعرضات لمضغوط النفسية في ضوء النموذج المعرفي

 . 473-401(، ص ص 1)
 ( 4337ستيوارت، جاك .)ترجمة عبد الصمد األغبري ) .إرشاد اآلباء ذوي األطفال غير العاديين

 .الرياض ، جامعة الممك سعود،(وفريدة أل مشرف
  الضغوط النفسية وأساليب المواجية ألولياء  (:4332، زيدان؛ الشخص، عبد العزيز)يالسرطاو

 رات العربية المتحدة..دار الكتاب الجامعي، العين، اإلماأمور المعاقين
  يالوطن العرب يبرنامج متكامل لخدمة إعاقة التوحد ف(: 4332) عبد المطيفالسعد، سميرة. 

 السابع التحاد ىيئات الفئات الخاصة والمعوقين، الشويخ، القاىرة. يالمؤتمر الدول
 ( 8001سبلمة، ربيع شكري :)القاىرة دار النيار،. التوحد المغز الذي حير العمماء واألطباء. 
 دار (إيمان كاشف ترجمة)، إعداد األسرة والطفل لمواجية اإلعاقة(. 8004ودارلنج ) ،سيمجمان ،

 .، القاىرةالقباء لمنشر والتوزيع
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 مكتبة زىراء الشرق. الذاتوية إعاقة التوحد عند األطفال(: 8000)سيد عبد الرحمن  ،سميمان، 
 .القاىرة

 مكتبة زىراء ، 4 . المجمدالحاجات الخاصة يسيكولوجية ذو (: 8004عبد الرحمن سيد ) ،سميمان
 القاىرة. ،الشرق

 القاىرة. ،مكتبة زىراء الشرق، 2ـط اضطراب التوحد.(: 8001عبد الرحمن سيد ) ،سميمان 
 التعامل مع الطفل  يين فصدليل الوالدين والمتخص(: 8002عبد الرحمن سيد وآخرون ) ،سميمان

 القاىرة. ،مكتبة زىراء الشرق. يالتوحد
 دار  ،(ترجمة أحمد عبد العزيز سبلمة. )عمم األمراض النفسية والعقمية(: 4313)ريتشارد  ،سوين

 .، القاىرةالنيضة العربية
 ( 8002سيد أحمد، عطية عطية محمد .)األسرة باتجاىات وعبلقتيا الكفيف لدى النفسية الضغوط 

(، ص 2(، المجمد )11جامعة الزقازيق، العدد )بحث منشور في مجمة كمية التربية، . اإلعاقة نحو
448-411. 

 ( 8007السيد ماضي، أم كمثوم عطية .)ى فاعمية برنامج تدريبي آلباء األطفال الذاتويين عمى مد
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية البنات لآلداب  السمبية نحو أبنائيم الذاتويين, تغيير اتجاىاتيم

 والعموم والتربية، جامعة عين شمس، القاىرة.
 ي، دار الكتاب الجامع .يموسوعة التربية الخاصة والتأىل النفس(: 8008كمال سالم ) ،سيسالم

 .العين، اإلمارات العربية المتحدة
 ( سمات التوحد، ط8001الشامي، وفاء ،)يد الوطنية، السعودية.، مكتبة الممك ف4 
  40-1من ستة أشير . دورة تدريبية في النقص الطفولي(: 8002)السيد الشخص، عبد العزيز 

 ، مركز االرشاد النفسي، جامعة عين شمس، القاىرة.2-2إلى 
 قاموس التربية الخاصة وتأىيل غير (: 4338عبد الغفار ) ي،الدماطو السيد عبد العزيز  ،الشخص

 القاىرة. ،االنجمو المصرية . مكتبةالعاديين
  أمل جديد لعبلج حاالت  أساليب جديدة لعبلج حاالت اإلعاقة,(: 8000)زكريا الشربيني، لطفي

الجمعية العالمية ، (78، العدد )ة، السنة الخامسة عشر مجمة النفس المطمئنة. أطفال التوحداألوتيزم 
 .اإلسبلمية لمصحة النفسية، القاىرة

 ،دار . تعريف وتشخيص-طفل خاص بين اإلعاقات والمتبلزمات(: 8001زكريا )لطفي  الشربيني
 الفكر العربي، القاىرة.
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 ب( لدى  –أساليب مواجية الضغط النفسي وعبلقتيا بنمطي الشخصية) أ  (:8002) شريف، ليمى
 دمشق.. رسالة دكتوراه)غير منشورة(، كمية التربية، جامعة أطباء الجراحة)القمبية والعصبية والعامة(

 ( 8044شريف، بسمة،) أثر التدريب عمى أسموب حل المشكبلت في خفض التوتر  
 (.1(، العدد)41مجمة المنارة، المجمد ), وتحسين التكيف ألميات المعاقين

 (8002شيخاني، سمير:) .الطبعة األولى، دار الفكر العربي، بيروت. الضغط النفسي 
 ( 4337صبحي، سيد محمد .) .دار العين، القاىرة.اإلعاقة الخمقية ومبلمحيا 
 ( 8008الضعيف، خالد حسن .) اإليجابية وعبلقتيا ببعض المتغيرات الشخصية لدى طمبة

رسالة ماجستير غير منشورة، كمية البنات اآلداب والعموم والتربية، جامعة عين شمس، الجامعة. 
 .القاىرة

 ( 8001الضعيف، خالد .) أثرىا في بعض االضطرابات النفسية لدى عينة من تنمية اإليجابية و
 . ، القاىرةرسالة دكتوراه غير منشورة، كمية البنات، جامعة عين شمس .طبلب الجامعة

 (8002طاىر، شوبو عبد اهلل؛ األميري، أحمد عمي محمد :) فعالية برنامج إرشادي في مواجية
، الجامعة المستنصرية، مجمة كمية التربية. الضغوط النفسية لدى طبلب المرحمة الثانوية في تعز

 (، بغداد.4كمية التربية، العدد)
 (8001الطعاني، حسن:)  مصادر ضغط العمل لدى مديري المدارس الحكومية األساسية والثانوية

 (.8(، العدد)84، المجمد)مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية في محافظة الكرك من وجية نظرىم.
 استراتيجيات تكيف المعممين مع الضغوط النفسية التي  (:4332عبد الرزاق) العارضة، معاذ محمد

. رسالة ماجستير )غير منشورة(، في محافظة نابمس تواجييم في المدارس الثانوية الحكومية
 جامعة النجاح الوطنية، نابمس.

 ( 8002عبد الحق، أحمد سمير .).دار البراء، االسكندرية. التفكير اإليجابي طريق النجاح والنيضة 
 السابع، الجزء. النفسي والطب النفس عمم معجم(: 4331) الدين جابر وكفافي عبلء الحميد، عبد 

 .القاىرة، العربية النيضة دار
 ( 4334عبد الخالق، أحمد محمد والنيال، مايسة أحمد.)  .دار المعرفة أصول الصحة النفسية

 الجامعية، االسكندرية.
 ( 8002عبد الرحمن، سعيد .)ورقة عمل  .تطوير التعميم والتأىيل لؤلشخاص الصم وضعاف السمع

، 8002مقدمة لمندوة العممية الثامنة لبلتحاد العربي لمييئات العاممة في رعاية الصم، الرياض، ابريل 
 .20-82ص 
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 سيكولوجية اإلعاقة ورعاية المعوقين  يقضايا ومشكبلت ف(: 4322)السيد  يفتح ،عبد الرحيم
 .الكويت ،دار القمم .النظرية والتطبيق

 الجزء طفال غير العاديين والتربية الخاصةسيكولوجية األ(: 4330السيد ) يفتح ،عبد الرحيم ،
 الكويت. ،، دار العمم1طـ، يالثان

 ( 4333عبد العزيز، إليامي :)دار الكتب،  ,حالة الذاتوية يسيكولوجية الفئات الخاصة دراسة ف
 القاىرة.

 ( 4334عبد العزيز، رشاد .).مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع،  سيكولوجية الفروق بين الجنسين
 القاىرة.

 ( 8048عبد العزيز، محمد سالم .) .دار المعرفة لمتنمية البشرية، 8طاإلنسان والتفكير اإليجابي ،
 الرياض.

 ( 4321عبد العظيم، طو .)العبلقة بين مفيوم الذات واإليجابية لدى طبلب المرحمة الجامعية ،
 .، مصركمية التربية ببنيا ،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزقازيق

 ( 4333عبد الغفار، سيام .)برنامج إرشادي لؤلسرة وبرنامج لمتدريب عمى الميارات  فاعمية كل من
منشورة، كمية التربية، غير  دكتوراهرسالة . لدى األطفالالذاتوية  االجتماعية لمتخفيف من أعراض

 ، مصر.جامعة طنطا
 ( 4331عبد القادر، نادية .)رسالة .الوالدية بالضغوط وعبلقتو األطفال لدى التوحدي االضطراب 

 .، القاىرةشمس عين جامعة غير منشورة، ماجستير
 تنمية  يف يسموك يمعرف يعبلج فعالية استخدام برنامج(: 8008نادية ابراىيم ) ،عبد القادر

رسالة دكتوراه، معيد الدراسات  .االنفعاالت والعواطف لدى األطفال المصابين بالتوحدية وآبائيم
 .، مصرالعميا لمطفولة، جامعة عين شمس

 لؤلطفال التوحديين  ياالجتماع يبعض أنماط األداء السموك(: 8000عادل محمد ) ،عبد اهلل
 .21–3 ،، مايو21ربية بالزقازيق، جامعة الزقازيق، العدد الت مجمة كمية .وأقرانيم المعوقين عقمياً 

  ،االضطرابات النفسية في الطفولة والمراىقة األسباب (: 8004حسن مصطفى )عبد المعطي
 مكتبة القاىرة، القاىرة. ،1ط. التشخيص العبلج

 تخفيف حدة االضطرابات السموكية  يف يفاعمية برنامج تدريب (:8008سيير محمود أمين ) ،عبداهلل
 .أكتوبر ،2(، مجمد1مجمة كمية التربية، جامعة حموان، العدد ) لدى الطفل المتوحد.
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 ( 4334عبود، صبلح الدين :)لدى العدواني السموك تخفيف حدة في إرشادي برنامج فاعمية مدى 
 فرع ، أسيوط جامعة التربية، كمية رسالة ماجستير، األساسي. التعميم من الثانية الحمقة طبلب

 . أسوان، مصر
 (4331عريبات، أحمد عبد الحميم:)  مصادر الضغط النفسي لدى المراىقين كما يدركيا المراىقون

رسالة ماجستير)غير منشورة(، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية،  والمعممون والمرشدون.
 عمان.

 ( 8002عربيات، أحمد، الزيودي، محمد .) فاعمية برنامج إرشادي لخفض الضغوط لدى األطفال
-804، ص 4العدد  ،81، مجمة جامعة دمشق، المجمد ضعاف السمع وأثره في تكيف أطفاليم

827. 
 العددمجمة نصف الدنيا. التوحد مرض محير ييدد أطفال الخميج (:8004محمد ) ،عز الدين ، 

 .القاىرة ،مؤسسة األىرام، 42مارس، ص 42، (113)
 ( الضغوط األسرية والمساندة االجتماعية لدى آباء وأميات األطفال 8048العضل، جمانة.)

 التوحديين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق.
 ( 8004العقاد، عصام عبد المطيف :) سيكولوجية العدوانية وترويضيا )منحى عبلجي معرفي

 دار غريب، القاىرة. جديد(.
 المصرية، القاىرة االنجمو مكتبة ، طـ. المعاصر النفسي الطب(: 4338) عكاشة، أحمد. 
 (4332عبلوي، محمد حسن:) .الطبعة األولى،  سيكولوجية االحتراق لبلعب والمدرب الرياضي

 مركز الكتاب، القاىرة.
 (4331عمي، عمي إسماعيل:) .دار  العبلج القصير في خدمة الفرد والتدخل في مواقف األزمات

 المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.
 دراسة تشخيصية لبعض المتغيرات المعرفية وغير المعرفية لدى (: 4333ماجد السيد ) ،عماره

 .، مصر، معيد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاىرةررسالة ماجستي. الطفل المنغمق نفسياً 
 مكتبة زىراء  .إعاقة التوحد بين التشخيص والتشخيص الفارق(: 8001ماجد السيد ) ،عماره

 القاىرة. ،الشرق
 ( 8004العنزي، فريح .) .مجمة العموم االجتماعية الثقة بالنفس والخجل دراسة عاممة ارتباطية

 .71-84(، ص 2(، المجمد )21الكويت، العدد )بجامعة 



 دراسةمراجع ال

 

811 
 

 ( 8004عوض، رئيفة رجب:) .مكتبة النيضة المصرية،  ضغوط المراىقين وميارات المواجية
 القاىرة.

 ( 8001العوضي، عبد اهلل محمد.) .عن الشبكة العالمية لممعمومات لئلنترنت: التفكير الراقي 
http//www Aljalsa.com/view-article.php?aid=64&typ=710 

 (8002عويس، إحسان:) .قياس الضغوط النفسية لدى الشباب وعبلقتيا بمستوى السواء النفسي 
 رسالة ماجستير)غير منشورة(، جامعة عين شمس، القاىرة.

 ( 8007عيد، محمد إبراىيم :).مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة. مقدمة في اإلرشاد النفسي 
  دراسة لمخصائص اإليجابية لمشخصية في عبلقتيا بمتغيري النوع (. 8004براىيم )إعيد، محمد

 .، جامعة عين شمس4،ج 8مجمة كمية التربية، العدد  والتخصص الدراسي لدى طبلب الجامعة,
 ( 8001غانم، زياد بركات .) التفكير اإليجابي والسمبي لدى طمبة الجامعة دراسة مقارنة في ضوء

(، ص 2، المجمد )1دراسات عربية في عمم النفس، العدد ربوية.بعض المتغيرات الديموغرافية والت
21-422. 

 (4333الغزي، أحمد:)  الفروق بين مرضى االكتئاب الخفيف و األصحاء في أساليب مواجية
 رسالة ماجستير)غير منشورة(، جامعة الممك سعود، الرياض. الضغوط النفسية.

 ( 8008فتحي، محمد.) .دار التوزيع والنشر اإلسبلمية،  دعوة لئليجابية مع النفس واآلخرين
 القاىرة.

 مجمة الحياة . المبكر مشكمة التشخيص والكشف :إعاقة التوحد(: 4337عثمان لبيب ) ،فراج
اتحاد ىيئات رعاية الفئات الخاصة  ،ة(، السنة الثالثة عشر 17العدد )، الطبيعية حق لممعوق

 .القاىرة ،والمعوقين
 اتحاد ىيئات  مجمة .ألطفال التوحد يوالتأىيم يبرامج التدخل العبلج(: 8004)لبيب عثمان  ،فراج

 -ة، السنة الثالثة عشر (72) ، العددرعاية الفئات الخاصة والمعوقين بجميورية مصر العربية
 ديسمبر.

 أعراضيا تصنيفيا مرحمة الطفولة تعريفيا ياإلعاقات الذىنية ف(: 8008عثمان لبيب ) ،فراج 
 القاىرة. لمطفولة والتنمية، يالمجمس العرب .يالتدخل العبلج أسبابيا تشخيصيا

 ( 4338فرج، محمود إبراىيم :)لدى المراىقة مشكبلت في بعض االنفعالي العقبلني اإلرشاد فعالية 
 القاىرة. س،شم عين جامعة التربية، ماجستير غير منشورة، كمية رسالة ،الثانوية المرحمة طبلب

 ( 8001الفقي، إبراىيم .).(، مؤسسة الخطوة الذكية، جدة.8ط ) المفاتيح العشرة لمنجاح 
 ( 8040الفقي، إبراىيم .).دار الراية لمنشر والتوزيع، القاىرة. التفكير السمبي والتفكير اإليجابي 
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 ( 8044الفقي، إبراىيم.) .دار الراية لمنشر والتوزيع، القاىرة. استراتيجيات التفكير 
 ( 8002فنترال، سكوت دبميو .).ترجمة ناوروز أسعد(، مكتبة  قوة التفكير اإليجابي في األعمال(

 العبيكان، الرياض.
 ( 8000الفوزان، محمد بن عبد العزيز :) التوحد المفيوم التعميم التدريب مرشد الى الوالدين و

 .الرياض عالم الكتب لمطباعة والنشر، دار. المينيين
  مستويات االحتراق النفسي والقمق والضغط  (:8001) اهلل بن محمد بن ناشيالقحطاني، عبد

 النفسي لدى مديري المدارس الثانوية في القطاعين الحكومي والخاص في محافظة عمان الكبرى.
 رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية، عمان.

 ( 8001القدسي، دانية صفوان.) مية برنامج في تنمية أساليب التعامل مع الضغوط النفسية فاع
رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية البنات لآلداب والعموم والتربية،  لدى أميات األطفال المكفوفين.

 جامعة عين شمس، مصر.
 الجامعة المفتوحة، مطبعة االنتصار،  ،8ط .سيكولوجية اإلعاقة(: 4337)محمد لقذافي، رمضان ا

 .ليبيا
 ( 4332القذافي، رمضان .)اإلسكندرية. ،، المكتب الجامعي الحديث2، طالصحة النفسية والتوافق 
 ( 8007قراقيش، صفاء .) الضغوط النفسية لدى أولياء أمور أطفال التوحد واحتياجاتيم لمواجية

 . 841-803، المجمة العربية لمتربية الخاصة، العدد التاسع، تمك الضغوط
 اإلمارات العربية  ،دار القمم. المدخل الى التربية الخاصة(: 4331يوسف وآخرون ) ي،القربوط

 المتحدة.
 دار 2طـ. االحتياجات الخاصة وتربيتيم يسيكولوجية ذو (: 8004عبد المطمب أمين ) ي،القريط ،

 القاىرة. ي،الفكر العرب
 ( 4332القريطي، عبد المطمب .)القاىرة. ،، دار النيضة العربيةفي الصحة النفسية  
 ( 4337القبل، فخر الدين وناصر، يونس .) .منشورات جامعة دمشق، دمشق.أصول التدريس 
 نحو رعاية  يالمؤتمر السنو  يعتيا وخصائصيا.بإعاقة التوحد, ط(: 8000شاكر عطية ) ،قنديل

 ،، كمية التربية، جامعة المنصورة إبريل 1 –1, االحتياجات الخاصة يفضل لذو أوتربوية نفسية 
 .400 – 11ص  ص

 (8000الكاساني، مراد أحمد:)  أثر ضغوط الوظيفية عمى الوالء التنظيمي: دراسة حالة معممي
 رسالة ماجستير)غير منشورة(، جامعة آل البيت، عمان. المدارس الحكومية في محافظة الزرقاء.
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 ( 8004الكاشف، إيمان فؤاد.) .دار قباء لمنشر والتوزيع،  إعداد األسرة والطفل لمواجية اإلعاقة
 القاىرة.

 ( 8040كاظم، عمي ميدي.)  دالالت الصدق والثبات والمعايير لممقياس العربي لمتفكير اإليجابي
المجمة الدولية لؤلبحاث التربوية، كمية التربية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة،  في البيئة العمانية.

 .480-11(، ص 82العدد )
 مكتبة النيضة. ؟وكيف نعدىم لمنضج األويتزم؟ يمن ىم ذو (: 8002) يمحمد عم ،كامل 

 .، القاىرةالمصرية
 ( 4333كفافي، عبلء الدين :)دار المنظور النسقي االتصالي.  -اإلرشاد والعبلج النفسي األسري

 الفكر العربي، القاىرة.
 ( 4332كفافي، عبلء الدين وعبد الحميد، جابر :) دار 2ج النفسي.معجم عمم النفس والطب ،

 النيضة العربية، القاىرة.
 ( 4331كينان، كيت .).ترجمة محمود الحمبي(، الدار العربية لمعموم، األردن. تنظيم وتفعيل الذات( 
 (4333كينان، كيت:) .ترجمة مركز التعريب والبرمجة، الطبعة  السيطرة عمى الضغوطات النفسية

 األولى، الدار العربية، بيروت.
 مام، إليامي عبد العزيز )الخطيب جمال سعيد  ،محمد (: 4332والحديدي، منى وأبو العبل، إيمان وا 

 األردن. ،عمان ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع .اإلعاقة السمعية يمقدمة ف
 ( األفكار البلعقبلنية وعبلقتيا بالضغوط النفسية لدى طمبة كمية التربية 8044مجمي، شايع .)

 ، ممحق.81عمران، مجمة جامعة دمشق، المجمد جامعة -بصعدة
 في الثانوية ومعممات معممي لدى النفسي االحتراق(: 8001)اهلل عبد محمد جاسم، المرزوقي 

، اليرموك جامعة(، منشورة غير)ماجستير رسالة. التغيرات بعض ضوء في المتحدة العربية اإلمارات
 .عمان

 (8007مريم، رجاء:)  فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات إدارة الضغوط النفسية المينية لدى
 رسالة دكتوراه)غير منشورة(، كمية التربية، جامعة دمشق. العامبلت في مينة التمريض.

 ( 8001مصطفى، وفاء محمد.)  .دار بن حزم، بيروت.حقق أحبلمك بقوة تفكيرك اإليجابي 
 ( 8003مظموم، محمد.) وأثر األميات لدى النفسية الضغوط خفض في إرشادي برنامج فاعمية 

رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازيق،  السمع. ضعاف أطفالين توافق عمى ذلك
 مصر.
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 (8001المغدري، أحمد :) استراتيجيات التكيف لضغوط بيئة السجن وعبلقتيا باألبعاد األساسية
العميا،  ، كمية الدراسات)غير منشورة(رسالة ماجستير سمطنة عمان.لمشخصية لدى السجناء في 

 .الجامعة األردنية، عمان
 ( 8001ممحم، نسرين .)                                             مصادر ومستويات الضغوط النفسية واستراتيجيات التكيف معيا

 ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق.، رسالة لدى األفراد المعوقين بصريًا وأسرىم في سوريا
 الضغوط النفسية والدعم االجتماعي لدى أباء وأميات (. 4331ويحيى، خولة ) ممكوش، رياض

، 10، العدد 88، المجمد ، مجمة دراساتفي مدينة عماناألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
8283-8217. 

 ،القاىرةالمصرية النيضة دار ,2, طالسموك وتعديل السموكي العبلج .( 1994 ) لويس مميكة ،. 
 ( 8000منصور، رشدي فام .) .مكتبة األنجمو عمم النفس العبلجي والوقائي رحيق السنين
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 ( 1الملحق رقم)

 قائمت بأسماء السادة المحكمٍه ألدواث الذراست
 األداة المحّكمة المكان الوظيفة االختصاص العام والدقيق االسم م
1 

 د. دانيا القدسي**
 تربية خاصة

 
أستاذ مساعد في قسـ التربية 

 جامعة دمشؽ الخاصة
البرنامج التدريبي 

 +المقاييس
2 

 تربية خاصة رجاء عواد***د. 
سة في قسـ التربية مدرّ 

 الخاصة
 جامعة دمشؽ

البرنامج الندريبي 
 فقط

3 
 د. رنا قوشحة*

القياس والتقويـ )قياس 
 قدرات عقمية(

سة في قسـ القياس مدرّ 
 والتقويـ

 جامعة دمشؽ
 المقاييس فقط

4 
 إرشاد متفوقيف **د.ضحى عبود 

مدّرسة في قسـ اإلرشاد 
 النفسي

 ة دمشؽجامع
البرنامج التدريبي 

+ 
 المقاييس

5 
 تربية خاصة *د.عالية الرفاعي

سة في قسـ التربية مدرّ 
 جامعة دمشؽ الخاصة

البرنامج التدريبي 
 +المقاييس

فاروؽ د. أ. 6
 **الروساف

 تربية خاصة
 

اإلرشاد في قسـ  أستاذ
 التربية الخاصةو 

 األردنيةجامعة ال
البرنامج التدريبي 

 +المقاييس
7 

 إرشاد نفسي وتربوي **كماؿ نّزاؿد. 
في قسـ  أستاذ مساعد

  اإلرشاد النفسي والتربوي
 إربدجامعة 

البرنامج التدريبي 
 +المقاييس

 
**عمي كاظـد.  8  القياس والتقويـ 

في قسـ عمـ  أستاذ مشارؾ
 النفس

السمطاف جامعة 
 قابوس

البرنامج التدريبي 
 +المقاييس
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 ( 2الملحق رقم)

 مهاراث التفكٍر اإلٌجابً فً صىرته الىهائٍتمقٍاس 

 التعميمات:

 :عزيزتي األم

 فيما يمي مجموعة مف العبارات التي تصػؼ بعػض أسػاليبنا فػي التفكيػر فػي المواقػؼ االجتماعيػة     
قػراءة وقد تـّ وضع ىذه العبارات ضمف بنود يتكّوف كؿ بند منيا مف عبارتيف )أ( و )ب(  نرجػو منػِؾ 

ا واختيػػار إحػػداىا  ضػػعي دا ػػرة أو عبلمػػة عمػػى العبػػارة التػػي تجػػديف أنيػػا تتفػػؽ معػػِؾ مػػيكػػؿ عبػػارة من
 دوف أية عبلمة.واتركي العبارة التي ال تناسبؾ 

يرجػػى االنتبػػاه إلػػى أنػػو ال توجػػد إجابػػة صػػحيحة وأخػػرو خاط ػػة  لػػذا نرجػػو أف تعكػػس إجاباتػػؾ طريقػػة 
 ا مف العبارتيف. تفكيرؾ في األمور كما تعبر عنيا أي عبارة تختاريني

 دوف إجابة.ـ كؿ عبارة  وعدـ ترؾ أية عبارة يرجى عدـ وضع أكثر مف عبلمة واحدة أما

أؤكد لػِؾ أّف إجاباتػؾ سػتعامؿ بسػرية تامػة ولػف يّطمػع عمييػا أحػد. لػذا ننمػؿ أف تكػوف إجاباتػِؾ صػادقة 
 وصريحة شاكريف تعاونؾ معنا. 

 طفمؾ التوحدي.مبلحظة: كممة طفمؾ الواردة في البنود تعني 

 

 الباحثة                                                                                     
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 البٍاواث األساسٍت:

 :األماسم  -

  عمر األم: -

 اإلجابةبدا ؿ  العبارة البند

انتىقعاخ اإليجاتيح        

 وانتفاؤل

 

 )أ(

 

 )ب(

 
1 

 ف أفضؿ .)أ( أعتقد أف مستقبؿ طفمي سيكو 
 ال أرو في مستقبؿ طفمي ما يدعو لمتفاؤؿ. )ب(

 
 

 

 
2 

 أعتقد أني محظوظة.  )أ(  
 أعتقد أني سي ة الحظ. )ب(

 
 

 

 
3 

 أنا شخص متفا ؿ.)أ( 
 أنا شخص متشا ـ. )ب( 

 
 

 

 
4 

 )أ( ال تّشّكؿ األحداث السي ة التي مّرت في حياتي عا قًا في وجيي.
 في حياتي ستترؾ آثارىا لؤلبد.)ب( األحداث السي ة التي مرت 

 
 

 

 
5 

 )أ(أعتقد أّف طفمي في تقدـ مستمر. 
 )ب( أعتقد أف تطور طفمي محدود ميما قدمت لو.

 
 

 

 )أ( ببعض الجيد سنجعؿ مستقبؿ  طفمي أفضؿ. 6
 )ب(ميما اجتيدت لف أتمكف مف تغيير مستقبؿ  طفمي نحو األفضؿ.

 
 

 

 
7 

 مستقبؿ طفمي. )أ( ال اشعر بالخوؼ عندما أفكر في
 )ب( تراودني مشاعر خوؼ عندما أفكر في مستقبؿ طفمي

 
 

 
 

 



 مالحق البحث

 

200 
 

انضثظ االنفعاني وانتحكى في انعًهياخ انعقهيح  

 انعهيا

 )ب( )أ(

 )أ( طفمي أعطى حياتي صبغة إيجابية. 8
 طفمي جعؿ حياتي ك يبة. )ب(

 
 

 

 
9 

 )أ(استطيع تغيير أفكار اآلخريف نحو إعاقة طفمي. 
 طيع تغيير أفكار اآلخريف السمبية عف طفمي.)ب( ال أست 

 
 

 

 
11 

 )أ(أستطيع تمالؾ نفسي عند الغضب
 )ب(ال استطيع تمالؾ نفسي عندما أغضب.

 
 

 

 
11 

 األوقات.  أغمبفي أستطيع التغمب عمى قمقي    )أ(
 حياتي اليومية. أوقاتأشعر بالقمؽ معظـ   )ب(

 
 

 

 
12 

 حقي.في ف أتسامح مع اآلخريف عندما يخط و  )أ( 
 ال أغفر لشخص ما أخطن في حقي. )ب(

   

 
13 

 )أ(استطيع ضبط انفعاالتي عندما يتـ  استفزازي.  
 )ب( تنفمت انفعاالتي مباشرة حاؿ استفزازي.

 
 

 

 
44 

 )أ( أتصرؼ بحكمة عند انفعالي.    
 )ب(أنا شخص انفعالي وسريع الغضب.

 
 

 

 
15 

 ف أثور.)أ( أغضب ألسباب محددة ومنطقية دوف أ 
 )ب( تصيبني نوبات غضب شديدة تجعمني أحطـ ما أجده أمامي.

 
 

 

 )ب( )أ( حة انتعهى وانتفتح انًعزفي انصحي

 
16 

 )أ(   أحاوؿ أف أتعرؼ عمى نقاط ضعفي كي أتجنبيا الحقًا.
 )ب( ال تيمني معرفة نقاط ضعفي ألنيا ستزيد مف إحساسي بالضعؼ.

 
 

 

 
17 

 ريف يحبونني )أ(  استطيع أف أجعؿ اآلخ
 )ب( رضا الناس غاية ال أستطيع تحقيقيا.

 
 

 



 مالحق البحث

 

201 
 

 
18 

 المحاولة حتى أنجح.في )أ(   إذا فشمت مرة فإني أستمر  
 )ب( إذا فشمت مرة فسنفشؿ كؿ مرة وال داعي لبلستمرار في المحاولة.

 
 

 

 
19 

 )أ(   أنا قادرة عمى جعؿ حياتي سعيدة بالخبرات التي أكتسبيا.
فضؿ ميما اكتسبت ألإلى اة وك يبة ولف أتمكف مف تغييرىا )ب( حياتي ممم 

 مف خبرات.

  
 

 

 
21 

 )أ(  ال أنزعج مف وجود أشخاص ال يحبونني.
 )ب(أنزعج بشدة عندما أعرؼ أف البعض ال يحبني. 

 
 

 

 
21 

 ف .و ؿ بنجاح مع طفمي اذا ساعدني مختصأكوف قادرة عمى التعام)أ(   
 مؿ مع طفمي ميما ساعدني اآلخروف.أبقى غير قادرة عمى التعا )ب(

 
 

 

 
22 

 مدو التدريب الذي ينخذه.)أ(تطور طفمي مرىوف بعممي معو و 
 )ب(تطور طفمي محدود ميما تمقى مف تدريب.

 
 

 

 
23 

 )أ(يمكنني تقديـ المساعدة الضرورية لطفمي  حاؿ توسع معارفي حوؿ ذلؾ.
 طفمي.مساعدتي  لتوحد لف يؤثر في طريقة)ب(توسيع معارفي في موضوع ا 

 
 

 

 
24 

 )أ(   يمكننا التغمب عمى ما قد يعترينا مف قمؽ ومخاوؼ.
 )ب( القمؽ أمر فطري ال يمكف مقاومتو ميما بذلنا لعبلجو.

 
 

 

 
25 

 ألحسف.إلى ااد النفسي يساعد عمى تحسيف وضعي )أ(   أعتقد أف اإلرش 
 )ب( أعتقد أف اإلرشاد النفسي غير مفيد في حؿ مشكبلتي.

 
 

 

  تقثم انذاخ غيز انًشزوط 

 ب() )أ(

 
26 

 )أ(   وجود طفؿ توحدي لدي ال يشعرني بالخجؿ.
 )ب( أشعر بخجؿ شديد عندما يعرؼ اآلخروف أف طفمي توحدي.

 
 

 

 
27 

 )أ(   حياتي ميمة حتى ولو لـ أحقؽ كؿ ما أطمح إليو.
 )ب( حياتي ال معنى ليا إف لـ تكف ممي ة باإلنجازات.
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28 

 التعرض لمفشؿ في بعض األمور ال يزعجني.    )أ(
 )ب( الفشؿ شيء ال أستطيع  تحّممو .

 
 

 

 
29 

 )أ(   لدي الكثير مف الصفات الجيدة في شخصيتي. 
 )ب( لدي الكثير مف الصفات السي ة في شخصيتي.

 
 

 

 )أ(   مف حقي أف أفكر في مصمحتي الخاصة 31
 ية)ب(مف األنانية أف نفكر في مصالحنا الشخص

 
 

 

 
31 

 )أ(   أنجزت وسننجز كثيرا مف األشياء الميمة في الحياة.
 )ب( ال أشعر بالرضا عما فعمت في حياتي حتى اآلف.

 
 

 

 
32 

 )أ(   أنا متسامح مع نفسي وال ألوميا كثيرًا. 
 )ب( أشعر دا ما بالذنب والخطن لدرجة تفسد عمي أي متعة.

 
 

 

 
33 

 )أ(   أتقبؿ ذاتي دوف شكوو.
 ألوـ نفسي دا مًا وأحاسبيا بشدة.   )ب(

 
 

 

 
34 

 طفمي.انتقادات اآلخريف لطريقة تربيتي )أ( تزعجني 
 .طفمي ال تيمني)ب( انتقاد اآلخريف طريقة تربيتي 

 
 

 

 
35 

 )أ(   أتقبؿ نفسي حتى  لو تعرضت لنقد اآلخريف. 
 )ب( النقد الشديد يزعجني.

 
 

 

 )ب( )أ( انًجاسفاخ اإليجاتيح 

36 
 

 دوف مجازفات.النجاح في الحياة ال يتـ أ( )
 )ب(النجاح في الحياة يتطمب الحذر والترقب.

 
 

 

 
37 

 إيجاد أكثر مف حؿ لما يعترضني مف مشاكؿ تتعمؽ بطفمي.إلى )أ(  أميؿ 
استخداـ الحموؿ المجربة والتقميدية لحؿ ما يعترضني مف مشاكؿ إلى )ب(أميؿ 

 تتعمؽ بطفمي.
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38 

 امؿ مع األشخاص المختمفيف في آرا يـ وأفكارىـ)أ(أفضؿ التع
 )ب(أفضؿ التعامؿ مع األشخاص العادييف والبسطاء

 
 

 

 
39 

 )أ(احب أف أمضي إجازتي في أماكف جديدة وغير منلوفة.
 )ب(أحب أف أمضي إجازتي في أماكف منلوفة زرتيا مف قبؿ.

 
 

 

 
41 

عمر  في الوضع ف يختمفوف عني كثيرًا  ) في الو )أ(  أصدقا ي المقرب
 االجتماعي  المينة(
ف يشبيونني في أشياء كثيرة )في العمر  في الوضع و )ب( أصدقا ي المقرب
 االجتماعي  المينة(.

  

 
41 

 )أ(أفّضؿ إبداع طرؽ جديدة  في التعامؿ مع طفمي التوحدي.
 )ب(أفّضؿ استخداـ الطرا ؽ المنلوفة والروتينية في التعامؿ مع طفمي التوحدي. 

 
 

 

 )ب( )أ( انقدرج عهى تحًم انًعاناج

 )أ(جيودي مع طفمي ستثمر الحقًا. 42
 )ب(جيودي مع طفمي ضا عة تمامًا.

 
 

 

 
43 

 )أ(أستطيع التغمب عمى إعاقة طفمي.
 )ب(يصعب عمي التغمب عمى إعاقة طفمي أو حتى التعايش معيا.

 
 

 

 
44 

 )أ(تطور طفمي حتى لو كاف بطي ًا يجعمني سعيدة.
 طفمي البطيء يجعمني محبطة وتعيسة. )ب(تطور

 
 

 

 
45 

 )أ(أبذؿ كؿ مافي وسعي حتى يتحسف طفمي. 
 )ب(أبذؿ كؿ مافي وسعي حتى يتحسف طفمي ولكف دوف جدوو.

 
 

 

 
46 

 )أ(إعاقة طفمي سببت لعا متنا صعوبات استطعنا التغمب عمييا.
 عمى احتماليا. )ب( إعاقة طفمي سببت لعا متنا الكثير مف المعاناة التي ال نقوو

 
 

 

 
47 

إلى حموؿ كثيرة )التنىيؿ  المجوء إلى طفؿ توحدي لدي يجعمني ألجن )أ(وجود 
 هلل(إلى األصدقاء  المجوء ا

 االنتحار.في جود  طفؿ توحدي لدي يجعمني أفكر )ب(و 
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48 

 )أ( أواجو إعاقة طفمي برضا تاـ. 
 )ب( ألجن لمنوـ أو التدخيف ىربًا مف إعاقة طفمي.

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 3) الملحق رقم

 فً صىرته الىهائٍت الضغىط الىفسٍتمقٍاس 
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 التعلٍماث:

 

 عشيشتي األو:

والتي سببتيا   لديؾ ياومستوياتبيف يديِؾ مقياس وضع لمتعرؼ عمى مصادر الضغوط النفسية     

رات المقياس جيدًا إعاقة طفمؾ التوحدي  وىذا المقياس يغطي جوانب متعددة. يرجى منؾ قراءة فق

تعامؿ بسرية تامة وىي لرأيؾ  عممًا أف اإلجابات كميا  واإلجابة عنيا بالشكؿ الذي تجدينو ممثبلً 

نعتمد عميو لتطوير العديد و   بعيد يفيدنا إلى حدٍ حث العممي  لذا فإف تعاونؾ معنا حصرًا ألغراض الب

 مف األبحاث. 

يحة وأخرو خاط ة  فإذا وجدِت أف الفقرة تنطبؽ عميؾ يرجى االنتباه إلى أنو ال توجد إجابة صح  

 ػػػػػػػالرجاء اإلجابة بػ نوعًا ما  وفي حاؿ وجدِت أف الفقرة تنطبؽ عميِؾ بنعـتمامًا الرجاء اإلجابة 

ذا لـ تنطبؽ أبدًا الرجاء اإلجابة بأحياناً   ػ ال   وعدـ ترؾ أية عبارة بدوف إجابة.ػػػػػػ  وا 

 صادقة وصريحة شاكريف تعاونؾ معنا.  ننمؿ أف تكوف إجاباتؾِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البٍاواث األساسٍت:

 :األماسم  -



 مالحق البحث

 

206 
 

  عمر األم: -

 ال  أحيانا   نعم العبارة

ألعررراا الجسررمٍت والىفسررٍت للضررغىط ا

 الىفسٍت.
   

    أشعر باإلحباط وعدـ الرغبة في الحياة. -4

    أشعر بفقداف الشيية وعدـ الرغبة في تناوؿ الطعاـ. -2

    شعر بآالـ جسدية ال أعرؼ سببيا.أ -3

    أعاني مف النسياف بشدة. -4

    أعاني مف اضطرابات في اليضـ. -5

    أشعر بقمؽ معظـ الوقت دوف مبرر. -6

    أشعر بالتعب واإلرىاؽ. -7

    .أعاني مف الصداع كثيراً  -8

    .ألتفو األسباب أبكي كثيراً  -9

    .ة النوـأعاني مف األرؽ وصعوب -41

    .أشعر بالكسؿ والخموؿ -44

    أعاني مف ضعؼ في التركيز خبلؿ أعمالي  اليومية. -42

 

الضغىط الىفسٍت الىاجمت عه رعاٌت الطفل 

 .التىحذي وتلبٍت احتٍاجاته

   

    .طفمي الكثير مف الوقت والجيد يتطمب تدريب -43

    أصعب مف رعاية أخوتو. رعاية طفمي -44

أشعر بصػعوبة التوفيػؽ بػيف واجبػاتي اليوميػة وواجبػات رعايػة  -45
 طفمي التوحدي.

   

    أخصص أغمب وقتي لتمبية حاجات طفمي. -46
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    تحّمؿ إخوتو أعباء زا دة. إعاقة طفمي -47

    يتطمب طفمي التوحدي رعاية مف قبؿ أفراد األسرة جميعًا. -48

    أخييـ المعوؽ.ف بالغيرة مف و يشعر أوالدي اآلخر  -49

يحػػـر بقيػػة أعضػػاء األسػػرة أنفسػػيـ مػػف أشػػياء مختمفػػة بسػػبب  -21
 إعاقة طفمي.

   

    جو أسرتنا متوتر دا مًا بسبب إعاقة طفمي. -24

أطػػػوؿ خػػػارج المنػػػزؿ منػػػذ  اكتشػػػافنا بػػػدأ زوجػػػي يقضػػػي وقتػػػًا  -22
 إعاقة طفمي.

   

الضغىط الىفسٍت الىاجمت عه الخىف مه 

 المستقبل

   

    أشعر بالقمؽ عندما أفكر في مستقبؿ طفمي. -23

    أخشى أال يحصؿ طفمي عمى عمؿ في المستقبؿ. -24

    أخشى أف تزيد متطمبات رعاية طفمي في المستقبؿ. -25

    أخاؼ أف أنجب طفبًل آخر لديو توحد. -26

    أعتقد أف طفمي لف ينجح في حياتو كنقرانو وأخوتو. -27

ف طفمػػي لػػف يكػػوف قػػادرًا عمػػى العػػيش باسػػتقبللية فػػي أعتقػػد أ -28
 المستقبؿ.

   

    يؤلمني أف طفمي سيبقى عمى ىذه الحاؿ طواؿ عمره. -29

    أخشى عمى طفمي بعد مماتي. -31

أشػػعر بػػػالقمؽ عنػػػدما أفكػػػر بمػػػا يجػػػب فعمػػػو مػػػع طفمػػػي عنػػػدما  -34
 يكبر.

   

   تزايػػد مػػع مػػرور تالجيػػود المطموبػػة لمعنايػػة بطفمػػي  أعتقػػد بػػنف -32
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 الوقت.

الضغىط الىفسٍت الىاجمت عه الضغىط 

 االجتماعٍت

   

    يتجنب أبناء الجيراف التعامؿ مع طفمي. -33

    ال يتقبؿ زوجي إعاقة طفمنا. -34

    ف إعاقة أخييـ .و ال يتقبؿ أوالدي اآلخر  -35

    ال يوجد في المجتمع خدمات كافية لولدي التوحدي. -36

    اشعر بالضيؽ عندما تنظر صديقاتي إلى طفمي بشفقة. -37

    يخاؼ أقربا ي عمى أطفاليـ مف مشكبلت طفمي. -38

    أشعر باإلحراج عندما يرافقني طفمي إلى مكاف عاـ. -39

    يزعجني عدـ وجود مراكز تنىيؿ كافية لطفمي. -41

    أحتاج إلى الدعـ والمساندة مف اآلخريف. -44

    ليا ىمومي حوؿ طفمي. وتمنى وجود صديقة لي أشكأ -42

    إعاقة طفمي.يزعجني عدـ تّفيـ اآلخريف  -43

    يزعجني عدـ وجود قوانيف خاصة تدعـ األفراد التوحدييف. -44

    متخصصة. إرشادوجود خدمات  أتمنى -45

    أشعر بالخجؿ عندما يسنلني اآلخروف عف وضع طفمي.-46

ضغىط الىف باء ال عه األع مت  سٍت الىاج

 المالٍت

   

أحتػػػػاج  إلػػػػى المسػػػػاعدة الماليػػػػة مػػػػف جيػػػػات مختمفػػػػة لتػػػػنميف  -47
 احتياجات طفمي.
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    تتطمب إعاقة طفمي أعباء مالية ال نقدر عمييا -48

    ف وضع طفمي.يحستنحتاج إلى إمكانات مادية أفضؿ ل -49

    لتوحدييف.مادي ألسر األطفاؿ ايزعجني عدـ وجود دعـ  -51

    نعتمد عمى مورد دخؿ إضافي لتنميف احتياجات طفمنا. -54

    أموااًل كثيرة.الطبية طفمي رعاية تتطمب  -52

    أفكر دا مًا بكيفية تنميف أمواؿ لسّد احتياجات طفمي. -53

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (4لممحق رقم  )ا                               
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مج التدريبي القائم عمى بعض ميارات التفكير اإليجابي في جمسات البرنا
 الضغوط النفسية لدى أميات أطفال التوحد خفض مستوى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعريف بالبرنامج.: جمسة تعارف شخصي و الجلست األولى
 .والتغذية الراجعة المحاضرة والمناقشة الجماعية :فنيات الجمسة
 ساعة ونصؼ. :مدة الجمسة
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  :سةأىداف الجم
 إجراء تعارؼ بيف الباحثة واألميات المشاركات في البرنامج. -4
 إعطاء شرح عف أىداؼ البرنامج . -2
توضيح نظاـ البرنامج مف حيث عدد الجمسات ومواعيدىا ومدة كؿ جمسة  والتنكيد عمى  -3

البرنامج مف حيث التفاعؿ داخؿ في أىمية االلتزاـ بالحضور وضرورة المشاركة الفاعمة 
 نفيذ الواجبات المنزلية.الجمسات وت
 دور الباحثة األىداؼ
( د 15اإلجراء األول: )

جراء  االستقبال والترحيب وا 
التعارف بين الباحثة وأفراد 

 المجموعة.

تستقبؿ الباحثة األميات المشاركات في قاعة لممحاضرات في المنظمة 
يؽ السورية لممعوقيف آماؿ  ويتـ توزيع المشاركات بشكؿ دا ري وذلؾ لتحق

التواصؿ البصري بيف أفراد المجموعة  تبدأ الباحثة بالترحيب بالمشاركات 
والتعريؼ بنفسيا وتقوؿ أنا الباحثة .... أرحب بكف في أولى جمسات برنامجنا 

التدريبي الذي سيساعدكف عمى التفكير بطريقة إيجابية بيدؼ التخمص مف 
 ضغوطكف النفسية المرتبطة بإعاقة أطفالكف. 

الباحثة مف كؿ واحدة مف األميات أف تعّرؼ بنفسيا وعمميا ثـ تطمب 
وىواياتيا  وما سبب اشتراكيا في ىذا البرنامج وذلؾ بيدؼ خمؽ جو مف األلفة 

 بيف المشاركات ومساعدتيف عمى التواصؿ الفعاؿ.
د  (41الثاني )اإلجراء 

إعطاء شرح عن البرنامج 
 وأىدافو.

 

يستخدـ أسموب ىذا البرنامج  ف  إامج بالقوؿ ة بتوضيح طبيعة البرن*تقـو الباحث
العديد مف الخصا ص في ية اإلرشاد الجماعي نظرًا الشتراؾ مجموعتنا الحال

وأىميا وجود طفؿ توحدي لدو كؿ أسرة  حيث أّف ىذا األسموب فّعاؿ في 
معالجة العديد مف المشكبلت التي يعانييا األفراد في حياتيـ اليومية ومف 

ّف وجود مجموعة مف األفراد لدييـ نفس المشكمة أىميا الضغوط  النفسية  وا 
 التخفيؼمع بعضيـ وتفاعميـ واستماعيـ إلى مشكبلت بعضيـ يساعد في 

 مف حّدة المشكبلت التي يعيشونيا.
 
 
 

 *توضح الباحثة لممشاركات أف أىداؼ البرنامج ىي كالتالي:
 خفض مستوو الضغوط النفسية. -4
فنيات جديدة في التفكير تساىـ في خفض مستوو الضغوط النفسية  تعميـ-2



 مالحق البحث

 

212 
 

 
 
 
 
 
 
 

( 31اإلجراء الثالث )
عوامل نجاح البرنامج 

 اإلرشادي:
 السرية-1
 
 
 المواظبة والحضور.-2
 
 ات.مواعيد الجمس-3
 
 

 لدييف.
 ثـ تقـو الباحثة بتسجيؿ أية أىداؼ إضافية تطرحيا المشاركات.

نننا سنقـو بالتدريب عمى فنيات *كما تشرح الباحثة لؤلميات المشاركات ب
مف خبلؿ لمتفكير اإليجابي في كؿ جمسة وسنقوـ بالتدرب عمى تنفيذىا 

تقـو كؿ أـ بتسجيؿ   حيث لقاءيفتفصؿ بيف كؿ الواجبات المنزلية التي 
 مبلحظاتيا اليومية حوؿ إيجابيات وسمبيات الميارة.

 
برنامج عف أشياء في ال تحدثتشرح الباحثة لؤلميات المشاركات أننا سن*

أمورًا خاصة جدًا  األشياءوأحداث نعيشيا في حياتنا اليومية  وقد تكوف ىذه 
بالنسبة لكؿ فرد منا  لذا البّد لنا مف احتراـ خصوصية اآلخريف ومراعاة أف ما 

فيو خبلؿ الجمسات ىي أشياء سرية يجب أف تبقى خبلؿ الجمسة  الحديثيتـ 
 ر الجمسة.عنيا خارج إطا الحديثوال يجوز 

 
مج واستمراريتو العامؿ الميـ في نجاح البرنا أف  تؤكد الباحثة لممشاركات -2

امج مرتبطة ببعضيا واالنقطاع عف بالحضور  فجمسات البرن االلتزاـىو مدو 
 ىا يؤثر سمبًا في االستفادة مف البرنامج ككؿ.احدإ

 أسبوعياً ف جمسة بمعدؿ جمستي (22)يتكوف مف البرنامج  أفّ *تشرح الباحثة 
في  وستجري  تستمر كؿ جمسة ساعة ونصؼ تتخمميا استراحة لمدة ربع ساعة

 إحدو قاعات منظمة آماؿ.
 استراحة لمدة ربع ساعة 

  اإلجراء الخامس الختام
 . د5

 لمشاركات وتذكرىف بموعد الجمسة القادمة.إلى اتقـو الباحثة بتوجيو الشكر 

 

 

 سي وآثاره السمبية.معنى الضغط النف الجلست الثاوٍت:
 .ضرة  المناقشة  التعزيز اإليجابيالمحا فنيات الجمسة:
 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:
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 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 تزويد المشاركات بمعمومات عف الضغط النفسي . -4
ة الفرد النفسية توضيح اآلثار الناتجة عف الضغط النفسي وما يتركو مف تنثيرات في صح -2

 والجسدية.
توضيح الفرؽ بيف الضغط النفسي اإليجابي والضغط النفسي السمبي  مف خبلؿ إعطاء  -3

 أمثمة توضيحية عف كؿ منيما.
 التعرؼ عمى أفكار األميات حوؿ الموضوع المطروح. -4

 دور الباحثة األىداؼ
( د توضيح 31اإلجراء األول: )

 مفيوم الضغط النفسي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ترحب الباحثة باألميات المشاركات وتشكر حضورىف 
لتزاميف بالوقت المحدد  وتبدا الجمسة بتوجيو سؤاؿ وا

لممشاركات: ىؿ سبؽ لِؾ أف شعرِت بعدـ القدرة عمى 
القياـ بعمؿ كنِت تنجزينو مف قبؿ بيسر وسيولة دوف 
سبب ظاىر؟ ىؿ شعرِت برغبة في عدـ مقابمة الناس 
أو عدـ اإلجابة عمى اتصاالتيـ الياتفية؟ ىؿ شعرِت 

ال تعرفيف ليا مبررًا؟ ىؿ  بصداع أو بآالـ جسدية
؟ مف منا لـ واإلحباطشعرِت بالضيؽ النفسي والكآبة 

الباحثة يشعر بمثؿ ىذه األشياء سابقًا؟ وتستمع 
إلجابات األميات قبؿ أف تضيؼ: إّف كؿ ما سبؽ 
ذكره يدؿ عمى تعرض الفرد لمضغط النفسي  إّف 

حياتنا اليومية تحوي العديد مف الضغوط النفسية التي 
ّد أمرًا شا عًا وال بّد مف وجوده  وسنركز في ىذا تع

ف عرضالبرنامج التدريبي عمى الضغوط النفسية التي تت
 ليا في حياتكف بسبب وجود طفؿ توحدي لديكف.

وتستكمؿ الباحثة الشرح بالقوؿ: سنبدأ بالتعّرؼ عمى الضغط 
النفسي الذي ىو حالة مف عدـ التوازف النفسي أو الجسمي 

امؿ عديدة  مثؿ القمؽ والغضب واالكت اب. وينجـ عف عو 
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( د اآلثار 11اإلجراء الثاني)
 المختمفة لمضغوط النفسية

 
 
 
 

ويحّد مف قدرة الفرد عمى القياـ بنعمالو وواجباتو عمى الوجو 
األكمؿ  ويتسبب الضغط النفسي كما ىو معروؼ بالعديد مف 

المشاكؿ الصحية واألمراض كارتفاع ضغط الدـ  وأمراض 
الجياز اليضمي. ومشكبلت سموكية كاإلدماف والتدخيف  

جتماعية كاالنسحاب والعزلة  ومشكبلت نفسية ومشكبلت ا
 كاالكت اب والقمؽ. 

مواقؼ ضاغطة تثير لكؿ فرد منا يتعرض  أف  وتؤكد الباحثة 
وحتى األنبياء والرسؿ تعرضوا ألحداث   الضغط النفسي

 ومواقؼ ضاغطة.
يحدث عندما يواجو  بنننا نقصد بالضغط النفسي ما:وتتابع 

مكانياتو في  اً ضاغط اً الفرد مشكمة أو موقف يتجاوز قدراتو وا 
التعامؿ مع الموقؼ. مما يجعمو يشعر نتيجة ذلؾ باالنزعاج 
وعدـ الراحة والقمؽ وعدـ األماف... حيث أنو حرماف يثقؿ 

كاىؿ الفرد نتيجة مروره بخبرة غير مريحة كالمرض المزمف 
وفقداف المينة والصراع الزواجي. ويتمثؿ في عدـ القدرة عمى 

 تحديات أو القياـ بالمسؤوليات المطموبة مف الفرد.مواجية ال
 

وتتابع الباحثة بذكر أمثمة مف الواقع كوجع المعدة الناتج عف 
التوترات المختمفة  الصداع النصفي الذي يترافؽ مع حاالت 
التوتر النفسي  أو حاالت مرض أحد أبناء األسرة .... ثـ 

مف حياتيف  تطمب الباحثة مف المشاركات ذكر أمثمة واقعية
 اليومية.

 
آلثار المختمفة التي تتركيا الضغوط إلى اثـ تنتقؿ الباحثة 

 النفسية وتشرحيا عمى الشكؿ التالي:
اآلثار النفسية: مثؿ التوتر المستمر  القمؽ  اإلحباط  -4

 االنسحاب  اليروب  اإلحساس بالتعب واإلنياؾ.
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ؿ اآلثار الفيزيولوجية: مثؿ ارتفاع ضغط الدـ واختبل-2
 التوازف اليرموني.

اآلثار الصحية: مثؿ القرحة المعدية  أمراض القمب  -3
 ضعؼ مقاومة الجسـ لؤلمراض.

 استراحة لمدة ربع ساعة 
( د توضيح 15اإلجراء الثالث )

 الفرق بين أنواع الضغوط النفسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( د مناقشة 15اإلجراء الرابع )
 جماعية

 
 

 ( د الختام5الخامس ) اإلجراء
 وشرح الواجب البيتي

 
 
 

توضح الباحثة األنواع المختمفة لمضغط النفسي التي تعترض 
حيث البد لمفرد مف أف يعاني مف  الفرد في حياتو اليومية

 السمبي  فمدينا الضغط النفسي مختمفة مف الضغوطأنواع 
 وىو الذي يضع عمى الفرد متطمبات زا دة ويطمؽ عميو الكرب

  أما الضغط التعاسة واإلحباطحيث يؤدي إلى الشعور ب
فيو الضغط الناتج عف أحداث إيجابية مثؿ  اإليجابيالنفسي 

مف المنافسة الرياضية أو سفر أو والدة طفؿ وىو يتطمب 
الضغوط فيو الضغط   أما النوع الثالث مف إعادة تكيؼالفرد 

الذي ينتج عف تراكـ األحداث المسببة لمضغط  المرتفعالنفسي 
  وأخيرًا الضغط تتجاوز قدرة الفرد عمى التكيؼالنفسي بحيث 

الذي يحدث عندما يشعر اإلنساف بالممؿ النفسي المنخفض 
 وانعداـ التحدي. 

أمر إيجابي  وتذكر الباحثة أف وجود الضغط النفسي الجيد 
عف نوع الضغط النفسي الذي سؤااًل لمشاركات إلى اوتوجو 

ـ تتـ مناقشة تتركو إعاقة طفميف التوحدي لدو كؿ منيف ث
 اإلجابات مع المشاركات. 

 
وتشرح ليف   اؿتشكر الباحثة األميات عمى حضورىف الفعّ 

الواجب البيتي حيث تطمب مف كؿ أـ مف األميات 
ب المشاركات تحديد موقؼ يتعمؽ بطفميا التوحدي ويسبّ 

ذاكرًة األفكار واالنفعاالت   الضغط النفسي مف وجية نظرىا
 ((4ية استجابتيا لو. )النموذج رقـ )المرافقة لمموقؼ وكيف
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الموقؼ            األفكار واالنفعاالت                 
 االستجابة

 
 (.1: خصائص الطفل التوحدي )الجلست الثالثت

 .ضرة  المناقشة  التعزيز اإليجابيالمحا فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 داؼ الجمسة مايمي:وتتضمف أى أىداؼ الجمسة:
تزويد المشاركات بمعمومات عف اضطراب التوحد مف خبلؿ عرض مجموعة مف التعريفات  -4

 التي توضحو.
 تزويد المشاركات بمعمومات عف أسباب التوحد. -2
 .تزويد المشاركات بمعمومات عف خصا ص الطفؿ التوحدي )مف الناحية االجتماعية( -3

 دور الباحثة األىداؼ
اإلجراء األول: 

( د مناقشة 15)
الواجب البيتي 

 السابق.

حيث تطمب   الواجب المنزلي السابؽفي ناقش الباحثة األميات المشاركات ت
مف إحدو األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ الباحثة وتستمع  لتعميقات 

 فكار الصحيحة مع تصحيح الخاط ة منيا.وتعزز األ  المشاركات
 

 
اإلجراء الثاني 

(  تزويد 15)
المشاركات 

بمعمومات عن 
 اضطراب التوحد.

 
 
 

 
تبدأ الباحثة  بسؤاؿ المشاركات )ماىو اضطراب التوحد؟( حيث تطمب مف كؿ 

أـ إعطا يا جممة تعريفية عف التوحد  وتقوـ بتسجيميا عمى الموح  ثـ تبدأ 
المطروحة وتصحيح األفكار الخاط ة منيا. ثـ تطرح تعريؼ  بمناقشة الجمؿ

التوحد بالقوؿ : التوحد كممة مترجمة عف اليونانية وتعني العزلة أو االنعزاؿ  
ثبلث ننو )اضطراب نما ي يظير قبؿ سف وعرفتو منظمة الصحة العالمية ب

عؿ وفي التفا  وفي المعب  ويبدو عمى شكؿ عجز في استخداـ المغة  سنواتال
 والتواصؿ االجتماعي(.

التوحد ىو إعاقة في النمو تظير خبلؿ  فّ إوتستكمؿ الباحثة الشرح بالقوؿ 
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السنوات األولى مف عمر الطفؿ تستمر طيمة عمر الفرد  تنتج عف اضطراب 
ؤثر عمى الطريقة التي يعصبي مما يؤثر عمى وظا ؼ المخ  و في الجياز ال

 مة بمف ىـ حولو.يتحدث بيا الشخص وقدرتو عمى إقامة ص
 

اإلجراء الثالث 
 ( د15)

 أسباب التوحد
 
 
 
 
 
 
 

اإلجراء الرابع 
 ( د15)

شرح عن 
 األطفالخصائص 
 التوحديين

 
 د 15
 
 
 
 
 
 

 
وحتى اآلف يوجد العديد مف   تشرح الباحثة: ال يوجد سبب محدد لمتوحد

النظريات التي حاولت تفسيره  ففي الخمسينيات والستينات كاف ينظر إلى 
التوحد عمى أنو نتيجة لممعاممة األبوية الرافضة لؤلبناء  ثـ ظيرت التفسيرات 
السيكولوجية التي وجدت أف التوحد ناتج بشكؿ أساسي عف عوامؿ نفسية  

 اً ومف النظريات المفسرة لمتوحد أيضًا النظرية الجينية التي ترو أف لمتوحد أساس
ج عف خمؿ في النواقؿ   وىناؾ نظريات أخرو ترو أف التوحد ناتاً جيني

العصبية  ومف الدراسات الميمة أيضًا الدراسات التي تجد أف التوحد ناتج عف 
 عيوب في الجياز العصبي المركزي.

 استراحة لمدة ربع ساعة 
 

مف خصا ص  ألميات: مف منكف تستطيع ذكر بعضٍ تبدأ الباحثة بسؤاؿ ا
 التوحد التي تشاىدىا عمى طفميا؟ )مناقشة جماعية(

ستمع الباحثة لمشاركات األميات قبؿ أف توضح  خصا ص األطفاؿ وت
التوحدييف حيث تذكر ليف بداية المجاالت الستة التي تنطوي عمييا إعاقة 

 التوحد وىذه المجاالت ىي:  
 .اإلعاقة في التفاعؿ االجتماعي -4
 .اإلعاقة في التواصؿ -2
 .الخصا ص السموكية -3
 .المشكبلت الحسية -4
 .بلت اإلدراكيةالمشك -5
  .المعب-6

 ثـ تشرح الباحثة الجانب األوؿ عمى الشكؿ التالي:
 :إعاقة في التفاعؿ االجتماعي-1
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تبيف الباحثة لؤلميات الجوانب األساسية الختبلؿ األداء الوظيفي االجتماعي 
لطفؿ التوحدي بالقوؿ : كمنا يجد أف الطفؿ التوحدي يختمؼ عف أقرانو دو ال

 االختبلؼ يبدو عمى الشكؿ التالي:  اوىذ  عؿ االجتماعيمف ناحية التفا
عدـ قدرة الطفؿ التوحدي عمى فيـ اختبلؼ اآلخريف عنو في وجيات -4

 .النظر والخطط واألفكار والمشاعر
عدـ قدرتو عمى التنبؤ بما يمكف أف يفعمو اآلخروف في المواقؼ  -2

 .االجتماعية المختمفة
ويعد ىذا األمر السبب في حدوث العديد   :العجز أو القصور االجتماعي -3

 .ةويعد أحد جوانب القصور الخطير   مف المشكبلت في الجانب االجتماعي
ومف ىذا المنطمؽ نجد أف الطفؿ التوحدي يتجنب كؿ أشكاؿ التفاعؿ مع 

يحاوؿ أحد األشخاص أف يتفاعؿ  حيفاآلخريف  ويغضب أو يجري بعيدًا 
وأنو ال يحب   مكو الخوؼ مف جراء ذلؾمعو  وقد يرجع ذلؾ إلى أنو يتم

اآلخريف  ومف األمور التي قد تعوقو عف التواصؿ الطبيعي مع اآلخريف أف 
في التواصؿ البصري وفيـ  اً كبلمو ينقصو الوضوح والمعنى  كما أف لديو نقص

 التعبيرات الوجيية واإليماءات االجتماعية.
اإلجراء األخير: 
الختام وشرح 
 الواجب البيتي

خصا ص  مف األميات المشاركات تحديد ثبلثطمب الباحثة مف كؿ أـ ت
 اجتماعية لطفميا التوحدي استنادًا إلى المعمومات المقدمة في الجمسة.

 

 

 

 (2: خصائص الطفل التوحدي )لجلست الرابعتا

 .والتغذية الراجعة المحاضرة  المناقشة  التعزيز اإليجابي  فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. الجمسة:مدة 

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
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  التواصميةتزويد المشاركات بمعمومات عف خصا ص الطفؿ التوحدي )الخصا ص  -4
 والخصا ص السموكية(

 التعرؼ عمى آراء األميات المشاركات حوؿ الموضوع المطروح. -2
 دور الباحثة األىداؼ

اإلجراء األول: 
( د مناقشة 15)

الواجب البيتي 
 السابق.

الواجب المنزلي السابؽ حيث تطمب مف إحدو في تناقش الباحثة األميات المشاركات 
األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ الباحثة وتستمع  لتعميقات المشاركات مع تعزيز 

 اإلجابات الجيدة.
 

إلجراء الثاني ا
( د عن 25)

خصائص 
 األطفال

التوحديين 
 )التواصل(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مناقشة جماعية
 
 

اإلجراء الثالث 

لحديث عف الخاصية الثانية مف خصا ص إلى استكمؿ الباحثة الجمسة باالنتقاؿ ت 
صؿ  وتبدأ بسؤاؿ األميات المشاركات: مف منكف أطفاؿ التوحد وىي اإلعاقة في التوا

يستطيع طفميا الكبلـ؟ ثـ تطمب مف األميات التي لدو طفميا لغة وصؼ ىذه المغة  
وتسجؿ الباحثة مشاركات األميات عمى الموح ثـ تبدأ بتصحيح الجمؿ الخاط ة 

 وتضيؼ : إف المغة لدو الطفؿ التوحدي تتصؼ بالتالي:
 .بمغة غير واضحة وغير مقبولة اجتماعياً  يعّبر الطفؿ التوحدي-4
 .ويميؿ إلى ترديد آخر كممة في الجممة  يردد الكممات والجمؿ-2
 .ترديد بعض الكممات أو الجمؿ في غير مواقفيا-3
 .ياعكس أو يميؿ كثيرًا إلى قمب الضما ر-4
  ولذا يجب التعامؿ معو بالكممات المفردة  فيـ الجمؿفي يجد التوحدي صعوبة -5

شذوذًا في طريقة الكبلـ  ويشمؿ ذلؾ ارتفاع الصوت يعاني الطفؿ التوحدي أّف كما 
ونغمتو والضغط عمى المقاطع واإليقاع  ونبرة الصوت تكوف عمى وتيرة واحدة مثؿ 

اآللة  كما يفشؿ في استخداـ االتصاؿ غير المفظي كاستخداـ اإلشارات وحركات الرأس 
 .عمى قراءة وجوه اآلخريف تعبيرات الوجو  ويبدو غير قادرٍ و 

 قات ومداخبلت األميات المشاركات.ثـ تستمع الباحثة لتعمي
 استراحة لمدة ربع ساعة 

جو الباحثة السؤاؿ لممشاركات بالقوؿ: مف منكف تستطيع أف تصؼ لنا السموكات توّ 
 التي يقـو بيا طفميا التوحدي؟
 مطروحة.قش مع األميات األفكار التستمع الباحثة لئلجابات وتنا
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 ( د31)
 مناقشة جماعية

الحديث عن 
الخصائص 
 السموكية

 
 
 
 

وتشرح الباحثة الخصا ص السموكية بالقوؿ إف التوحد اضطراب يتـ التعرؼ عميو مف 
 سموكياتالطفؿ التوحدي مختمفة عف  سموكياتأعراضو السموكية  والمقصود بذلؾ أف 

غيره مف األطفاؿ  ومف ىذه السموكات مثبًل النمطية أي تكرار السموؾ نفسو بشكؿ 
الممؿ  ويتكرر ذلؾ في لعبو  وأيضًا نجده يقمب ويحرؾ  مستمر دوف الشعور بالتعب أو

يديو وأصابعو باستمرار بدوف ىدؼ أو معنى  وقد يقوـ ببعض الحركات البلإرادية غير 
 .المسيطر عمييا كشّد الذراعيف أو الرأس أو المشي عمى أطراؼ األصابع
نوميـ الكثير مف وتتابع الباحثة : يعاني الكثير منيـ مف مشكبلت في النـو أي ينتاب 

الكوابيس ويشعروف بالقمؽ أثناء نوميـ فيستيقظوف كثيرًا  وقد يصاحب التوحد مشكمة 
 النشاط الزا د ويصاحبو مشكمة عدـ التركيز واالنتباه .

 .    ومنيـ مف ينزعج ألي تغيير يحدث في البي ة أو أي تغيير في الروتيف
بة لممواقؼ  فقد ال يفرح أو يبتسـ في قد يبدي الطفؿ التوحدي ردود فعؿ غير مناس كما

 ذلؾ. المواقؼ المفرحة  وال يظير الغضب أو الخوؼ في المواقؼ التي تستدعي
اإلجراء الرابع 

( د الواجب 5)
 البيتي

تطمب الباحثة مف كؿ أـ مف األميات المشاركات تحديد خصا ص طفميا التوحدي 
 بتعب ة النموذج المرفؽ.استنادًا إلى المعمومات المقدمة في الجمسة وذلؾ 

 الخصا ص التواصمية  لمطفؿ:                                  
 وكية  لمطفؿ:    الخصا ص السم  

 

 

 

 (3: خصائص الطفل التوحدي )الجلست الخامست

 .مناقشة  التعزيز اإليجابيالمحاضرة  ال فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: مسة:أىداؼ الج
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تزويد المشاركات بمعمومات عف خصا ص الطفؿ التوحدي )الخصا ص الحسية   -4
 الخصا ص اإلدراكية  المعب(.

 التعرؼ عمى آراء األميات المشاركات حوؿ الموضوع المطروح. -2
 دور الباحثة األىداؼ
( 15اإلجراء األول: )

د مناقشة الواجب 
 البيتي السابق.

 
( 21اإلجراء الثاني )

د شرح خصائص 
 الخصائصالتوحد )
 الحسية(

المنزلي السابؽ حيث  في الواجبتناقش الباحثة األميات المشاركات 
تطمب مف إحدو األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ الباحثة وتستمع  

 عزيز اإلجابات الجيدة.اركات مع تلتعميقات المش
 

ىي المشكبلت شرح خاصية أخرو مف خصا ص التوحد تبدأ الباحثة ب
بؽ وأف قاؿ ألميات: ىؿ سإلى احيث تبدأ بتوجيو األس مة التالية   الحسية

كننو ال يسمع؟ ىؿ شعرتـ بنف أف طفمكـ يبدو  فأحد المقربيف منك فّ لك
مس طفمكـ كؿ ما طفمكـ ال يبكي رغـ أنو تعرض لسقوط قوي؟ ىؿ يتم

 يوجد في متناوؿ يده؟
تستمع الباحثة ألجوبة المشاركات ثـ تبدأ شرحيا بالقوؿ: قد ُيظير الطفؿ 

نفسو مع أنو ىو التوحدي وكننو يعاني مف مشاكؿ سمعية أو بصرية 
ُيظير استجابات سريعة ويقظة لبعض المثيرات  كالصوت الخافت أو 

قة سمعية او بصرية لديو  كما د أي إعاو الضوء المفاجىء مما ينفي وج
أف طفؿ التوحدي غير قادر عمى التعبير عف المرض أو أي ألـ  والكثير 

مف أطفاؿ التوحد يتجاىموف رؤية األشياء التي يحب األطفاؿ رؤيتيا عادًة  
وبعضيـ ينبيروف بضوء معيف أو إبريؽ أو ورقة أو شيء يمؼ ويدور  

و يتفحص العالـ مف حدي أنّ وقد تبلحظ البعض منكف عمى طفميا التو 
 حولو عف طريؽ حواسو )الشـ والممس والتذوؽ(.

وقد  يعاني الطفؿ التوحدي مف مشاكؿ في التغذية  فقد يواجو مشكمة في 
أكؿ األشياء الصمبة  وىناؾ مشكمة باعتياد بعضيـ عمى الروتيف حتى في 

 روف عمى نوعويصّ    فنجدىـ يرفضوف تناوؿ غذاء معيفتناوؿ الطعاـ
 واحد مف الطعاـ .

ننتقؿ اآلف إلى خاصية أخرو مف خصا ص األطفاؿ تستكمؿ الباحثة : اإلجراء الثالث  
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(د شرح عن 21)
 األطفالخصائص 
التوحديين 

 اإلدراكية( الخصائص)
 
 
 
 
 
 

 مناقشة جماعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( د15اإلجراء الرابع )
المعب عند الطفل 

 التوحدي 
 
 
 

كف طفم أف  ىؿ تشعرف  :أبدأ بسؤالكفة و وحدييف وىي المشكبلت اإلدراكيالت
أنو غير قادر عمى فيـ ما ُيطمب ال يعي ما يجري حولو؟ ىؿ تشعرف 

منو؟ وتستمع الباحثة إلى أجوبة المشاركات وتعزز األفكار الصحيحة  ثـ 
تبدأ شرحيا فتقوؿ: لقد أظيرت الدراسات أف ثبلثة أرباع التوحدييف لدييـ 

لدييـ األطفاؿ التوحدييف  كما ذكرت األبحاث أف  قة العقمية  درجة مف اإلعا
وقصور في القدرة عمى التخيؿ  ولدييـ   صعوبة في االنتباه والتركيز

مشكبلت تتعمؽ بالقدرة عمى االستمرارية في نشاط معرفي كاالنتباه والتذكر 
لفترة طويمة  ويعاني بعضيـ مف مشكبلت في إدراؾ العبلقات واستخداـ 

 كبلت . الرموز وحؿ المش
 
ذلؾ قد نجد لدو بعض أطفاؿ التوحد  قدرات خاصة ربما مف رغـ عمى الو 

أو  ال تتوافر لدو العباقرة  كقدرة بعضيـ عمى الرسـ باألبعاد الثبلثة 
عزؼ مقطوعات موسيقية معقدة  أو إجراء عمميات حسابية طويمة 

دة والوصوؿ إلى حميا بمجرد النظر إلييا  وكذلؾ قد يتميزوف بذاكرة حا
عمى القدرات )العالـ المتوحد(  ولكف جدًا  قد يطمؽ عمى مف يمتمؾ ىذه 

لرغـ مف ىذه القدرات إال أف الناتج العاـ منيا أو الحالة العامة لمطفؿ ا
 تشير إلى التنخر في القدرات العقمية  وىذا ما يسمى جزر اإلبداع.

ف المتعمقة ثـ تستمع الباحثة إلى آراء المشاركات وتجيب عمى استفساراتي
 بالموضوع المطروح.

 استراحة لمدة ربع ساعة 
 

رة مف خصا ص التوحد وىي ننتقؿ اآلف إلى الخاصية األخيتكمؿ الباحثة: 
مف إحدو األميات أف تصؼ لنا كيؼ يمعب طفميا  اآلف أطمبالمعب  و 

 في المنزؿ.
تستمع الباحثة مع الحضور إلى مشاركة األـ وتضيؼ: يمكننا مف خبلؿ 

المطروح أف نستنتج أف المعب عند الطفؿ التوحدي يتميز بننو غير  المثاؿ
عد المعب ىادؼ  فالطفؿ التوحدي غير قادر عمى إدراؾ أبسط قوا
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معب الحسي مع األشياء المحيطة إلى الاالجتماعي  ونجده أميؿ  
لعبو ينقصو الخياؿ  ويتصؼ  أف    ونجد كذلؾ )الممس الشـ  التذوؽ (بو

إلى وينجذب إلى جزء مف المعبة ال   ىاوتكرار معبة نفسيا لعمى ابالمواظبة 
والتمثيمي  ويفضؿ المعب  كميا  ولديو عجز في المعب الرمزيالمعبة 
يشارؾ في المعب الجماعي كما أنو يتعامؿ مع اآلخريف  بلفالفردي 

 تواصؿ وذلؾ بسبب ضعؼ المغة والتخيؿ لديو. كاآلالت دوف انفعاالت أو
( د 5اإلجراء األخير )
 الواجب البيتي

تطمب الباحثة مف كؿ أـ مف األميات المشاركات أف تصؼ الجوانب 
لى التالية لدو طفميا: الناحية اإلدراكية  الناحية الحسية  المعب. استنادًا إ

 المعمومات المقدمة في الجمسة.
 : كيف نتعامل مع بعض خصائص األطفال التوحديين.الجلست السادست

 .جابيضرة  المناقشة  التعزيز اإليمحاال فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 تزويد المشاركات بمعمومات عف كيفية تطوير المعب لدو الطفؿ التوحدي. -4
 ير التواصؿ لدو الطفؿ التوحدي.تزويد المشاركات بمعمومات عف كيفية تطو  -2
 التعرؼ عمى آراء األميات المشاركات في الموضوع المطروح. -3
 
 

 دور الباحثة األىداؼ
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( د مناقشة 15اإلجراء األول: )

 الواجب البيتي السابق.
 
 

( د كيف نطّور 31اإلجراء الثاني )
 المعب لدى األطفال التوحديين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الواجب المنزلي السابؽ حيث في ناقش الباحثة األميات المشاركات ت

األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ الباحثة وتستمع  تطمب مف إحدو 
 لتعميقات المشاركات.

 
عف موضوع المعب مف  مناقشتو ّمتالباحثة  بتذكير المشاركات بما تتبدأ 

خبلؿ الواجب البيتي فتقوؿ: كما ذكرتف مف خبلؿ واجباتكف البيتية فإف 
يتصؼ  فيو  ليس كالمعب لدو باقي األطفاؿ يالمعب لدو طفؿ التوحد

طفؿ التوحد يمعب بطريقة  أف  وعدـ التنوع  وكثيرًا ما نبلحظ  بالمحدودية
واحدة متكررة  ولعؿ منظر الطفؿ الذي يمعب لوقت طويؿ بدوالب السيارة 
فقط  أو الذي ينشغؿ بيّز الخيط  أو تجميع األشياء وبعثرتيا ىو منظر 

ألطفاؿ التوحدييف منلوؼ لدينا. والسؤاؿ المطروح ىنا: ىؿ يمكننا تعميـ ا
ذلؾ؟ تستمع الباحثة ألجوبة المشاركات  ـالمعب؟ وىؿ ينبغي عمينا تعميمي

 ثـ تستكمؿ بالقوؿ:
ألطفاؿ ايمكننا تعميـ   نعـ :يمكف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ بالقوؿ

يتعمـ طفؿ توحدي بعض ميارات المعب  وحيف  ميارات المعبالتوحدييف 
  حيث يمكف أف يتعمـ مزيدًا مف اآلخريففرصة انضمامو إلى أقرانو تزداد 

 نوضحو اآلف.ما اعية. ولكف كيؼ يمكننا ذلؾ؟ ىذا الميارات االجتم
في البداية نترؾ لؤلطفاؿ حرية اختيار ما يريدوف أف يمعبوا بو وكيفية 

ف بدا ذلؾ غريبًا بالنسبة لنا  ونقمده  المعب التي يريدوف اتباعيا  حتى وا 
الطفؿ أف يخبط األرض بمعبة  قمنا نحف في ذلؾ  مثبًل: إف أحب 

  وفي بالجموس بجانبو وخبط لعبة مماثمة لمعبتو عمى األرض أيضاً 
ينخذوا أدوارًا معنا في المعب  مثبًل نعطيو لعبتنا  المرات التالية نعمميـ أف

وننخذ لعبتو ثـ نتبادؿ األدوار  بعد ذلؾ نقدـ ليـ لعبة أظير الطفؿ 
لنظر إلييا أو محاولة لمسيا ونرييـ إحدو اىتمامًا بيا مف خبلؿ ا

وظا فيا  ثـ نرييـ وظيفة أخرو وىكذا. وفي بادوء مراحؿ التدريب مف 
 األفضؿ أف تكوف ليذه األلعاب نتا ج 
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 مناقشة جماعية
 
 

( د كيف نطّور 25اإلجراء الثالث )
 التواصل لدى طفمنا التوحدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسية كإصدار صوت أو حركة أو ضوء أو مممس خاص. ونستمر بيذه 
 الطريقة إلى أف يتمكف الطفؿ مف استخداـ عدد مف الدمى بشكؿ صحيح.

عمينا أف نعّمـ الطفؿ ميارات مناسبة لمعب مع الكبار  :تضيؼ الباحثةو 
وعندما يستجيب لمكبار نشرؾ أطفااًل مف ذوي التطور الطبيعي معو كما 
ينبغي إشراؾ أخوتو في ىذه العممية. عمينا أف نتذكر أف استخداـ الدمى 

 ويعرؼ كيؼ يمعب بيا تجعؿ عممية التعمـ أسيؿ.  التي يحبيا الطفؿ
ف الضروري أف نتذكر أف األلعاب المبنية عمى قواعد أفضؿ وأسيؿ م

 حيفتكوف فرصة نجاحو أكبر مًا بالنسبة لمطفؿ التوحدي  حيث تعمي
لذا بإمكاننا تعميميـ قواعد   وكيؼ يفعمو  ومتى يفعمو  يفعمو يعرؼ ما

 كانتظار الدور  والمشاركة في األشياء.
ضافة تطمب الباحثة مف األميات المشاركات  ـّ ذكره وا  التعميؽ عمى ما ت

 أفكارىف  وتستمع الستفساراتيف إف وجدت.
 استراحة لمدة ربع ساعة

مقة تذكيرىا ببعض األفكار المتعتبدأ الباحثة بالطمب مف األميات 
ـّ الحديث عنيا في الجمسة الماضية بالتواصؿ لدو الطفؿ التوحدي  التي ت

ب البيتي  ثـ تقوؿ: يعّد موضوع ومع بداية الجمسة الحالية مف خبلؿ الواج
التواصؿ لدو الطفؿ التوحدي مف أكثر المواضيع أىمية لدو األسرة التي 

نتحدث اآلف عف بعض و   تعاني مف مشاكؿ في فيـ متطمبات طفميا
 االستراتيجيات المفيدة في تعميـ التواصؿ لمطفؿ التوحدي:

مية مف خبلؿ لتفاعؿ معكـ بطريقة مسإلى الفت انتباه الطفؿ ودفعو -4
 األلعاب االجتماعية:

*جعؿ األلعاب مسمية ومشجعة:  الركض خمؼ الطفؿ  تسمية المعبة 
 بالنغمة التي يحبيا الطفؿ.

*تكرار األلعاب ذاتيا مرارًا كي يعتاد الطفؿ عمييا ويحفظيا. بيذه الطريقة 
 الطفؿ عمى التفاعؿ خبلؿ المعبة. ُيشّجع
 كانو إشارة لمتواصؿ معكـ.قصد  ر كؿ ما يفعمو الطفؿ عف غير*تفسي

 لى التواصؿ عمدًا بدءًا بالطمبات:إخمؽ مواقؼ لدفع الطفؿ  -2
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 *إبعاد الغرض الذي يريده أو تخبنتو.
 *إغبلؽ عمبة المعبة التي يريدىا لحثو عمى طمب فتحيا.

 االتصاؿحّثو عمى أخذ األدوار مف خبلؿ اإلشارات الجسدية  -3
الجسدية  األغاني السيمة   األلعابت ضمف البصري  االبتسامة  األصوا

 أو عندما يريد شي ًا ما بشدة: ولتحقيؽ ذلؾ يمكننا:
 *إعطا و إشارات جسدية ألخذ دوره )النقر عمى الكتؼ(

 *مساعدتو جسديًا لمتفاعؿ معكـ.
 *إعطا و نموذجًا كي يقّمدكـ.

 والنظر إليو كي يفيـ أف عميو أخذ دوره. االنتظار*
 المعبة.*إبطاء إيقاع 

مساعدتو عمى فيـ أكبر عدد مف الكممات والجمؿ: ويمكننا تحقيؽ  -4
 ذلؾ عف طريؽ:

*تسمية األشياء  األشخاص  األفعاؿ والمواقؼ التي تحيط بو لكي يبدأ 
بربط الكممات باألشياء. وبيذه الطريقة تعطوف طفمكـ مثااًل أو نموذجًا 

 يمكف أف يقمده.
ضوا ىذا الشيء عميو أو دعوه ينظر *عندما تتحدثوف عف شيء ما أعر 

إلى صورة األشياء التي تتحدثوف عنيا أو األشياء الحقيقية إف كانت 
 متوفرة لديكـ.

 *استعماؿ اسـ الطفؿ عندما تتحدثوف إليو بداًل مف أنت.
*استعماؿ كممات مسمية ومضحكة )عو  بي...( ألف الطفؿ يحب ىذه 

 الكممات ويحفظيا بسيولة.
نو بإشارات وحركات وجو معبره لمساعدتو عمى فيـ *ربط ما تقولو 

 الكممات التي تستعممونيا.
 *الحديث بطريقة بطي ة وواضحة.

 التي تمعبونيا مع طفمكـ: األلعابتنويع  -5
 تشجيعو عند بدء المعبة.-: الفقوس*استعماؿ األلعاب مثؿ لعبة 

 .تكرار المعبة مراراً -                                      
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 مناقشة جماعية 
 
 

( د الختام وشرح 5اإلجراء األخير)
 الواجب البيتي

كي يتفاعؿ  طويبلً  اً االنتظار وقت-                                      
 معكـ.   

 تطمب الباحثة مف األميات المشاركات طرح استفساراتيف إف وجدت.
 
 

تطمب الباحثة مف كؿ أـ مف األميات المشاركات ذكر طريقة لمتدخؿ مع 
 اليوـ. طفميا التوحدي بناء عمى المعمومات التي طرحت في جمسة

 طريقة لمتدخؿ                   المشكمة                   

 (.1: مفيوم اإليجابية )الجلست السابعت

 .لتعزيز اإليجابي  الدحض والتفنيدالمحاضرة  المناقشة  ا فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 توضيح مفيـو اإليجابية. -4
 توضيح أىمية التفكير اإليجابي. -2
 شرح الفروقات بيف الشخص السمبي والشخص اإليجابي. -3

 دور الباحثة األىداف
( د مناقشة 11اإلجراء األول: )

 الواجب البيتي السابق.
 
 

( د مفيوم 21اإلجراء الثاني )
 اإليجابية

الواجب المنزلي السابؽ حيث في ناقش الباحثة األميات المشاركات ت
تطمب مف إحدو األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ الباحثة وتستمع 

 لتعميقات المشاركات.
 

تبدأ الباحثة شرحيا بالقوؿ: يسعى اإلنساف دا مًا إلى جعؿ حياتو وحياة 
والنجاح في شتى مجاالت الحياة  المحيطيف بو ممي ة بالفرح والرفاىية 
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وىو يسعى جاىدًا ألف يجمب لنفسو ولغيره الخير ويدفع عف نفسو وعف 
غيره الشر  ولكف لكي يتحقؽ ذلؾ عمى اإلنساف أف يبدأ بتحسيف 

عف نفسو وعف مجتمعو وعف  مستوياتو الفكرية وأف يفكر بطريقة إيجابية
عف األفكار السمبية التي  الحياة بصورة عامة وأف يدّرب نفسو عمى التخمي

 تعّطؿ قدراتو وتشتت جيوده وتبعده عف تحقيؽ أىدافو.
 

طرحف أفكارىف يمشاركات بعد عرض ىذه المقدمة أف تطمب الباحثة مف ال
حوؿ تعريؼ التفكير اإليجابي. وتستمع الباحثة إلى أفكار المشاركات 

 القوؿ: ىو وتدّونيا عمى الموح قبؿ أف تطرح تعريؼ التفكير اإليجابي ب
أو  اتسموكاستراتيجيات إيجابية في الشخصية والميوؿ  والنزعة لممارسة 

 تصرفات تجعؿ حياة الفرد ناجحة وتقوده إلى أف يكوف إنسانًا إيجابيًا.
ية أف نكوف وتستكمؿ الباحثة: مف ىو الشخص اإليجابي وما أىم

 نتناولو بالحديث بعد االستراحة.إيجابييف ىذا ما 
 ع ساعةاستراحة رب

( د أىمية 15اإلجراء الثالث )
 التفكير اإليجابي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف التعامؿ مع شخص لمشاركات: ىؿ تفضمإلى اتّوجو الباحثة السؤاؿ 
 إيجابي؟ ولماذا؟ 

 جابات الجيدة منيا.تستمع الباحثة إلجابات المشاركات وتعزز اإل
ثـ تشرح : توصمت الدراسات إلى أف الناس بطبيعتيـ يحبوف الشخص 

ف  أو عمى يإيجابي بنناسالذي يفكر ويتصرؼ بإيجابية  وأف يكوف محاطًا 
مقربة منيـ  إننا نحب أف نكوف محاطيف وعمى مقربة مف ذوي التفكير 

اإليجابية والنشاط اإليجابي  ألنيـ متفا موف وينشروف التفاؤؿ والطاقة 
ويحركوف في اآلخريف دوافع اإلنجاز والنشاط ويبثوف بذور التعاوف 

 والتسامح. 
وتستكمؿ الباحثة بالقوؿ: تنعكس أىمية التفكير اإليجابي في حياة الفرد 

يحصؿ لو مف مواقؼ والجماعة بشكؿ مباشر  فالفرد اإليجابي يفّسر ما 
ة لمتطوير والتحسيف ويشعر ؽ األىداؼ عمى أنيا فرصالفشؿ وعدـ تحق

بالتفاؤؿ والسعادة  بينما يفسر الفرد السمبي مواقؼ النجاح وتحقيؽ 



 مالحق البحث

 

229 
 

 
 
 
 

( مقارنة بين 25اإلجراء الرابع )
 الفرد اإليجابي والفرد السمبي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمى أنيا حقو المكتسب الذي تنخر تحقيقو ويشعر باالضطياد  األىداؼ
 والظمـ مف القوانيف والناس المحيطيف بو.

 تستمع الباحثة إلى تعميقات المشاركات وتجيب عف استفساراتيف.
 

احثة مف األميات المشاركات إعطاء صفات لمفرد اإليجابي تطمب الب
وصفات لمفرد السمبي وتدونيا عمى الموح  ثـ تناقش األميات باألفكار 

 المطروحة مف قبميف.)مناقشة جماعية(
 ثـ تذكر الباحثة مقارنة بيف الفرد اإليجابي والفرد السمبي كالتالي:

 السمبيذو التفكير الفرد                      يجابياإلذو التفكير الفرد 
 يفكر في المشكمة                    يفكر في الحؿ              -4
 ال تنضب أعذاره                    التنضب أفكاره             -2
 يتوقع المساعدة مف اآلخريف               يساعد اآلخريف          -3
 يرو مشكمة في كؿ حؿ                    يرو حبًل لكؿ مشكمة    -4
 الحؿ ممكف لكنو صعب                 الحؿ صعب لكنو ممكف  -5
 يرو في العمؿ ألماً                    يرو في العمؿ أمبًل      -6
ينظر إلى الماضي  تقبؿ ويتطمع إلى ما ىو ممكف  ينظر إلى المس-7

 ويتطمع إلى ما ىو مستحيؿ
 يقوؿ ما يختار                      يختار ما يقوؿ           -8
يتشبث بالصغا ر ويتنازؿ     سؾ بالقيـ ويتنازؿ عف الصغا ر  يتم-9

 عف القيـ
( د الختام 5اإلجراء األخير )

 وشرح الواجب البيتي
 
 
 
 
 

قصيرة مطبوعة وتطمب  توزع الباحثة عمى األميات المشاركات جمبلً 
 وأفكار سمبية.منيف تصنيفيا إلى أفكار إيجابية 

 لدو طفمي إعاقة شديدة  سنضعو في مركز كي يتحسف وضعو.
 وضع طفمي أفضؿ بكثير مف وضع أطفاؿ آخريف في ىذه الحياة.

لدو طفمي إعاقة شديدة  سنضعو في مركز كي آخذ قسطًا مف الراحة مف 
 التعامؿ معو.

 إعاقة طفمي لف تمنعني مف متابعة حياتي.
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 في األمور التي تتعمؽ بطفمي.لف أطمب المساعدة مف أحد 
 ينظر الجميع إلى طفمي عمى أنو مختمؼ.

 رغـ تحسف طفمي إال أنو يحتاج لمكثير الكثير مف التدريب.
 تحسف طفمي سيبقى محدودًا.

 لف أصطحب طفمي في زيارات عا مية.
 لف أستمع آلراء اآلخريف في األمور التي تتعمؽ بطفمي.

 باإلرادة والعمؿ.إعاقة طفمي مشكمة يمكف تجاوزىا 
 (.2: مفيوم اإليجابية )الجلست الثامىت

 .ضرة  المناقشة  التعزيز اإليجابيالمحا فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 ات التفكير السمبي.توضيح سمات التفكير اإليجابي وسم -4
 التعرؼ عمى آراء األميات المشاركات مف خبلؿ مثاؿ تطرحو الباحثة. -2

 دور الباحثة األىداؼ
( د مناقشة 15اإلجراء األول: )

 الواجب البيتي السابق.
الواجب المنزلي السابؽ حيث في تناقش الباحثة األميات المشاركات 

تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ الباحثة وتستمع  تطمب مف إحدو األميات أف
 لتعميقات المشاركات.

 
 

(  مناقشة 21اإلجراء الثاني )
 جماعية لمثال تطرحو الباحثة.

 
 
 
 

 
 تطرح الباحثة المثاؿ التالي:

توحدي يبمغ مف العمر أربع سنوات  اكتشفت إعاقة طفميا أـ لطفؿ 
مؤخرًا  لكنيا  رفضت وضعو في مركز خوفًا مف الوصمة 

االجتماعية  وأدرجتو في رياض أطفاؿ. الطفؿ قادر عمى الكبلـ لكف 
لغتو غير وظيفية  ولديو ذاكرة بصرية جيدة  إال أنو كثير الحركة 

 والعناد.
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( شرح سمات 35اإلجراء الثالث )
التفكير السمبي وسمات التفكير 

 اإليجابي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف مف األميات بحيث تنخذ األولى دور تطمب الباحثة مشاركة اثنتي
صاحب التفكير اإليجابي وتنخذ الثانية دور صاحب التفكير السمبي 

 وتسجؿ كؿ منيما آرا يا تجاه المثاؿ المطروح.
 تناقش الباحثة اإلجابات مع األميات.

 استراحة لمدة ربع ساعة
تطمب الباحثة مف األميات المشاركات إعطاء سمات لمتفكير اإليجابي 

في يا عمى الموح  ثـ تناقش األميات سمات لمتفكير السمبي وتدونو 
 األفكار المطروحة مف قبميف.

 ثـ تذكر الباحثة مقارنة بيف التفكير اإليجابي والتفكير السمبي كالتالي:
التفكير السمبي: فكر متصمب شديد الجمود  يجعؿ صاحبو غير -4

 أنيا خاط ة. قادر عمى التخمص مف أفكاره وآرا و حتى لو تبيف
التفكير اإليجابي: مرف  يجعؿ صاحبو يتوؽ لمعرفة الجديد مف 

 المعمومات سواء كاف موافقًا أو مخالفًا ليا.
المغة التي يستخدميا صاحب التفكير السمبي تميؿ إلى المغاالة  -2

والحدية والقطعية والتعميـ ومفرداتو قوية وصارمة ويفكر في المشكمة 
 بمة لمتعاطؼ مع الرأي اآلخر.ورموزه حاسمة غير قا

تتمتع بالمرونة وقابمة لآلخذ  وومفرداتلغة صاحب التفكير اإليجابي 
والعطاء  وىو قادر عمى الحوار والمناقشة العممية وقادر عمى الدخوؿ 

 في مناقشات وحوارات مثمرة ومفيدة بالنسبة لو ولآلخريف.
ستوو التفكير السمبي يتميز صاحبو بتخمؼ الطرح وتدني م-3

 الجامدة.المفاىيـ بسبب قناعاتو المتصمبة المقوالت و 
بينما التفكير اإليجابي يجعؿ صاحبو يتصؼ بالمداخبلت الراقية حيث 

 أف مفاىيمو ومقوالتو منطقية وقابمة لمتعديؿ والتغيير.
الوجداني نحو  اإلحساسالتفكير السمبي يجعؿ صاحبو ضعيؼ  -4

الخشف والجارح نحوىـ  دوف اف  اآلخريف فبل ييمو اف يمقي بالكبلـ
 .ألحاسيسيـينبو بما يسببو ليـ مف أذو 

بينما يتصؼ الفرد اإليجابي بقدرتو الفا قة عمى اختيار كبلمو بحيث ال 
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 بنحد  كما أنو يقدـ نقده عمى شكؿ بّناء ومفيد. يستيزئيجرح وال 
عطاء انطباع لآلخريف -5 يتصؼ صاحب التفكير السمبي بالثرثرة وا 

مثقؼ وأف لديو إجابات لكؿ سؤاؿ ميما كاف نوعو وفي كؿ بننو 
المواقؼ  فيو يستخدـ عددًا معينًا مف المفاىيـ والمصطمحات الجاىزة 

 وغالبًا ما يكوف حديثو ممي ًا بالمغالطات العممية.
بينما يتصؼ صاحب التفكير اإليجابي بفكر مستنير يحتـر اآلخر 

 يادة أو نقصاف.ويستخدـ مصطمحات مناسبة لمموقؼ دوف ز 
صورة مثالية  مستمعيوير السمبي إلى إعطاء يميؿ صاحب التفك-6

عنو وعف شخصيتو ولكف سريعًا ما تنكشؼ ىذه الصورة ويراه 
 اآلخروف عمى حقيقتو.

بينما يحاوؿ صاحب التفكير اإليجابي قدر اإلمكاف إعطاء تصور 
ة والكماؿ يدرؾ أف المثالي ألنوطبيعي وواقعي عف ذاتو أماـ اآلخريف 

 مف صفات البشر وبالتالي ال حاجة إلى التمثيؿ. اليست
إلى السمبي بضعؼ المعالجة وافتقاره  يتمتع صاحب التفكير-7
أساليب تقميدية لفّعالة لممشكبلت بسبب استخدامو ألساليب والحموؿ اا

 مع التصورات الجديدة والمعاصرة. تناسبال تفي البحث والتفكير 
أساليب مبتكرة وجديدة لتفكير اإليجابي بامتبلكو صاحب ابينما يتمتع 

وىو قادر عمى إعطاء حموؿ ناجعة وفعالة   تناسب التطور الحاصؿ
 لمشكبلتو ومشكبلت المحيطيف بو.

ير قادريف عمى المناقشة عادة ما يكوف أصحاب التفكير السمبي غ-8
الذيف يتمتعوف عمى عكس أصحاب التفكير اإليجابي   بموضوعية

 بالمرونة الفكرية.
( د الختام 5اإلجراء األخير )

 وشرح الواجب البيتي
تطمب الباحثة مف كؿ أـ التفكير في حدث يتعمؽ بطفميا التوحدي 

يجابية.  والتفكير فيو بطريقتيف سمبية وا 
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 : توضيح نموذج أليس في الضغوط النفسية.الجلست التاسعت

 .لتعزيز اإليجابي  الدحض والتفنيدناقشة  االمحاضرة  الم فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
عقبلنية في إحداث انفعاالتنا الغير لتفكير  وأثر أفكارنا السمبية و نموذج أليس في اتوضيح  -4

 وضغوطاتنا.
 فسير الضغوط النفسية وفؽ نموذج أليس في التفكير.ت -2
التعرؼ عمى آراء األميات المشاركات مف خبلؿ مناقشة مثاؿ مطروح مف قبميف يوّضح  -3

 نظرية أليس في التفكير.
 دور الباحثة األىداؼ

( د مناقشة 11اإلجراء األول: )
 الواجب البيتي السابق.

الواجب المنزلي في تناقش الباحثة األميات المشاركات 
السابؽ حيث تطمب مف إحدو األميات أف تشرح ما كتبتو 

 ثـ تعّمؽ الباحثة وتستمع لتعميقات المشاركات.
 

 
( د شرح نموذج 21اإلجراء الثاني )

 رت أليس في التفكيرألب
 
 
 
 
 
 
 

 
تبدأ الباحثة الشرح بالقوؿ: كمنا يعمـ أف ردود أفعالنا 

وتصرفاتنا ناتجة بشكؿ أساسي عف طرؽ معينة في تفكيرنا  
ى أف وىذا ما أكده الكثير مف عمماء النفس الذيف اتفقوا عم

كثيرًا مف استجاباتنا وتصرفاتنا تعتمد إلى حد كبير عمى 
وجود أفكار خاط ة يكّونيا الشخص عف نفسو وعف العالـ 
المحيط بو   مما يسبب لنا اضطرابات ال يمكف عزليا عف 

 عف أنفسنا وعف المحيطيف بنا. بياالطريقة التي نفكر 
لـ ( ىذا العاalbert ellisنتحدث ىنا عف ألبرت إليس)و 

الذي وجد أف االضطرابات النفسية إنما ىي نتاج لمتفكير 
غير العقبلني الذي يتبناه اإلنساف  لذا فيو يعتقد أف السبيؿ 
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( د تفسير الضغوط 21اإلجراء الثالث )
 النفسية وفق نموذج أليس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إلى الحّد مف المعاناة النفسية ىو التخمص مف أنماط التفكير 
 الخاط ة وغير العقبلنية.

ويرو ألبرت أليس أف السموؾ اإلنساني عبارة عف مزيج مف 
وقت واحد .  فيعقبلنية واألفكار غير العقبلنية األفكار ال

تمؾ مواقؼ الحياة حسب إدراكيـ  فيفالناس يتصرفوف 
عقبلنية الغير يجد أنو ينبغي مياجمة األفكار  المواقؼ  كما

وذلؾ بإعادة تنظيـ اإلدراؾ والتفكير   واالنفعاالت السمبية
 بدرجة يصبح معيا الشخص منطقيًا وعقبلنيًا.

 
ثة  إّف نظرية البرت أليس تعتقد أف حقيقة ما تشرح الباح

يعاني منو الشخص مف اضطرابات نفسية وانفعالية ال يكوف 
بالضرورة سببيا األحداث المباشرة التي تقع في البي ة 

نما  ف كاف الشخص يعتقد ذلؾ ( وا  الخارجية لمشخص ) وا 
ترجع إلى أفكار ذلؾ الشخص تجاه الحدث  ولذلؾ فنف 

عناصر األساسية لنظريتو في النموذج الذي أليس قد حدد ال
 عمى النحو التالي :  A B Cأسماه 

 .(C)   (  النتا جB  المعتقدات ) (A)  الحدث المنشط:  
فإذا حدث لفرد ما نشاط أو تصرؼ مثير أيًا كاف نوعو في 

(  فيو إما أف يكّوف اعتقادًا عقبلنيًا أو غير Aحياتو )
  و بذلؾ يكوف تصرفو بحسب (Bعقبلنيًا تجاه ىذا الحدث )

 (. Cنتاج تفكيره )
 

والنتيجة االنفعالية التي تنجـ عف المعتقدات واألفكار ويرمز 
 (  Cليا بالرمز ) 

وىى السموؾ النيا ي . أو النتيجة االنفعالية النيا ية 
 .  A)بمعتقدات الفرد بخصوص الحدث )

 A ) تستكمؿ الباحثة: خبلصة القوؿ أّف المشكمة ليست في
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ستكوف سميمة   (C) ( إف كاف سميمًا فإف  Bولكف في ) (
 الشرح باستخداـ السبورة( يتـوالعكس صحيح. )

 استراحة لمدة ربع ساعة 
( د مناقشة مثال 11اإلجراء الرابع )
 مع المشاركات

 
 
 
 
 
 
 
 

د( مناقشة مثال  11اإلجراء الخامس )
 تطرحو المشاركات

 إعاقة طفمي  Aالموقؼ أو الحدث
 إعاقة طفمي أمر مدمر. -       Bار األفك

 إعاقة طفمي قدر يجب أف أتكيؼ معو. -               
اإلحساس بالحزف والتوتر وعدـ القدرة عمى -      Cالنتيجة 
 العمؿ.

ة والقدرة عمى اإلحساس بالرضا والراح-                
 العمؿ.           

ر موقؼ ضاغط تطمب الباحثة مف األميات المشاركات ذك

واحد ناتج عف إعاقة طفميف ثـ تقـو الباحثة بمشاركة 
األميات بتفسير الموقؼ الضاغط حسب نظرية ألبرت أليس 

ـّ ذكرىا  وخبلؿ ذلؾ تستمع الباحثة إلى تعميقات  التي ت
 المشاركات واستفساراتيف.

 

 
 

 
د( الختام وشرح  5اإلجراء األخير )
  الواجب البيتي

 
ة مف كؿ أـ مف األميات المشاركات تطبيؽ تطمب الباحث

عممي لنموذج أليس عمى موقؼ ضاغط تختاره األـ عمى أف 
بإعاقة طفميا التوحدي وذلؾ وفؽ النموذج  اً يكوف مرتبط

 التالي:
A  حدث نشط 
B   المعتقداتC                         النتا ج المترتبة 
 

 (.1: مفيوم التفاؤل )الجلست العاشرة
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 .ضرة  المناقشة  التعزيز اإليجابيالمحا الجمسة: فنيات

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 توضيح مفيـو التفاؤؿ كبعد مف أبعاد التفكير اإليجابي. -4
 حوؿ الموضوع المطروح. التعرؼ عمى آراء األميات وخبراتيف الخاصة -2

 دور الباحثة األىداؼ
( د مناقشة 21اإلجراء األول: )

 الواجب البيتي السابق.
الواجب المنزلي السابؽ حيث في  تناقش الباحثة األميات المشاركات

تطمب مف إحدو األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ الباحثة وتستمع 
 لتعميقات المشاركات.

 
 ( د: 21اإلجراء الثاني)

 المناقشة الجماعية لمثال
 
 
 

 ( د31اإلجراء الثالث )
 شرح مفيوم التفاؤل

 
 
 
 
 
 
 
 

تطمب الباحثة مف إحدو األميات أف تشرح لمحضور المشاعر 
قت مع اكتشاؼ إعاقة طفميا التوحدي التي تراف والتفاؤليةالتشاؤمية 

 وتتـ مناقشتيا مع الحضور.
 استراحة لمدة ربع ساعة

 
مف منكف تعتبر نفسيا  :المشاركات إلى طرح سؤاؿ عمى تنتقؿ الباحثة

متفا مة؟ ولماذا؟ وتستمع ألجوبة األميات  ثـ تقوؿ لقد أكد عمماء 
النفسية أو أف ما يصيبنا مف اضطراب في حياتنا عمى العبلج النفسي 

االجتماعية إنما ىو انعكاس مباشر لتوقعاتنا وألساليبنا في  أوالعقمية 
عتقد بصحة تاحثة السؤاؿ لممشاركات: مف منكف التفكير. ثـ توجو الب

 ىذا االفتراض؟ وتستمع لئلجابات )مناقشة جماعية(
 لتفكير عبلقة متبادلة مع الشعور  فكثير مفا ثـ تستكمؿ الباحثة: إف  

نمط معيف مف التفكير  فإذا غيرنا اعر تتولد في نفوسنا نتيجة المش
فاإلنساف المتفا ؿ يفكر بطريقة النظر   ىذا النمط تبدلت تمؾ المشاعر

وبالتالي يتولد في نفسو شعور   إلى النصؼ المميء مف الكنس
التفاؤؿ  واإلنساف المتشا ـ يفكر بطريقة النظر إلى النصؼ الفارغ مف 
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( د الختام وشرح 5اإلجراء األخير: )
 الواجب البيتي.

 
 
 

ي يتولد في نفسو شعور التشاؤـ. كما إّف الشعور بدوره الكنس وبالتال
يؤثر عمى تفكير اإلنساف  فاإلنساف المتشا ـ يكوف في حالة مف القمؽ 
والتوتر ال تمكنو مف التفكير اإليجابي أو ال تمكنو مف التفكير عمى 
اإلطبلؽ. كما إّف الشخص قد يجد نفسو قمقًا وجزعًا بسبب توقعاتو مما 

يديد أو خطر في المستقبؿ  والمكت ب تدفعو توقعاتو قد يحدث مف ت
بحدوث الفشؿ فيصاب بالتراخي واليمود  والتوقعات السارة ترفع مزاج 

 يفقدالفرد وعزيمتو ألداء أنشطة مختمفة  بينما تجعمو التوقعات السي ة 
 لنشاط والعطاء.ا

الذي نعني بو النظر إلى الجانب المشرؽ مف الموضوع   إف التفاؤؿ
ف كانت األمور سي ة  أثبتت الدراسات العديدحت ة أنو عنصر ميـ ى وا 

 ألفراد.افي تحسيف نوعية حياة 
ألميات المشاركات بالقوؿ: مف منكف إلى اثـ توجو الباحثة السؤاؿ 

 تستطيع تعريؼ مفيـو التفاؤؿ؟ 
المشاركات قبؿ أف تطرح تعريفًا  التي تطرحياف الباحثة األفكار وتدوّ 

 وؿ: لمتفاؤؿ بالق
يمكف تعريؼ التفاؤؿ بننو التوقعات اإليجابية بتحقيؽ مكاسب في 
مختمؼ جوانب حياة الشخص  فضبًل عف زيادة مستوو التفاؤؿ وما 
يتوقعو مف نتا ج إيجابية في الحياة الصحية الشخصية  واالجتماعية  

 والمينية.
 

 تشرح الباحثة الواجب البيتي : 
تساعدينيا لتصبح أكثر تفاؤال  لديؾ صديقة رزقت بطفؿ توحدي  كيؼ

 حياؿ ابنيا؟
 

 (.2: مفيوم التفاؤل )ةالجلست الحادٌت عشر
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 .ضرة  المناقشة  التعزيز اإليجابيالمحا فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 وخصا ص األميات المتشا مات. المتفا بلتعرؼ عمى خصا ص األميات الت -4
 تزويد األميات بالمعمومات المساعدة في اكتساب ميارة التفاؤؿ. -2

 دور الباحثة األىداؼ
( د مناقشة 15اإلجراء األول: )

 الواجب البيتي السابق.
نزلي السابؽ حيث الواجب المفي  تناقش الباحثة األميات المشاركات

تطمب مف إحدو األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ الباحثة وتستمع 
 لتعميقات المشاركات.

 
 ( د: 25اإلجراء الثاني)

خصائص المتفائمين وخصائص 
 المتشائمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حثة مف المشاركات ذكر خصا ص لؤلشخاص المتفا ميف تطمب البا
 وتدونيا عمى السبورة قبؿ أف تشرحيا بالقوؿ:

 نذكر أىميا:المتفا موف بالعديد مف الخصا ص  يتميز
إلى ف عمى الوصوؿ و ة بالنفس: حيث يشعروف بننيـ قادر الثق-

 أىدافيـ.
ؿ عمى إيجاد العديد مف السبؿ لموصو  قادريفالمرونة: حيث أنيـ -

 التي يستحيؿ تحقيقيا. األىداؼتغيير  أوإلى أىدافيـ  
مقمؽ أو الموقؼ االنيزامي أو االكت اب في حاؿ لعدـ االستسبلـ -

 حدوث األزمات.
لدييـ قدرة عالية عمى التكيؼ الفّعاؿ مع مواقؼ الحياة الضاغطة  -

 وىـ يمجؤوف إلى حؿ مشكبلتيـ بطريقة مباشرة.
موقؼ لمتحدي يمكف التغمب عميو مف  ينظروف إلى الفشؿ عمى انو-

 خبلؿ العمؿ بطريقة جدية أكثر. 
 

ستطيع تا ص المتشا ميف بالقوؿ: مف منكف خصى لإثـ تنتقؿ الباحثة 
ذكر خصا ص المتشا ميف؟ وتستمع لئلجابات وتدونيا عمى السبورة 
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 ( د11مناقشة جماعية )
 
 
 
 

( د كيف 21اإلجراء الثالث )
 نكتسب ميارة التفاؤل.

قبؿ اف تشرح قا مة: ىناؾ العديد مف الخصا ص التي يتميز بيا 
 ىميا:مف أ  المتشا موف

 انخفاض تقدير الذات: أنا فاشؿ  ال يمكنني فعؿ شيء... -
 إرجاع الفشؿ إلى صفات دا مة ال يمكف تغييرىا. -
 ينس واستسبلـ عند المحف.في يعيشوف  -
 يواجيوف المشكمة بطريقة سمبية: التجنب  التدخيف.... -
 مشاعر سي ة وسوداوية تجاه الحياة. -
 .تدوـ طويبلً االعتقاد بنف األحداث السمبية  -

 
تطمب الباحثة مف كؿ واحدة مف األميات المشاركات أف تكتب عمى 
ـّ ذكرىا ثـ تستمع لؤلفكار  ورقة ما تممكو مف الخصا ص التي ت

 المطروحة.
 استراحة ربع ساعة 

تطمب الباحثة مف األميات ذكر أساليب تساعدنا عمى التفكير بطريقة 
 متفا مة مف وجية نظرىف ثـ تدونيا عمى الموح.

تقوؿ: ذكر أحد العمماء بعض الجوانب المطموبة لمساعدتنا عمى ثـ 
 اكتساب ميارة التفاؤؿ وىي:

التخمي عف التفسيرات السمبية المتشا مة واستبداليا بتعمـ دروس -4
 الظروؼ. أسوأفي اكتساب التفاؤؿ حتى في 

تعديؿ وجيات نظرنا لما نعتبره فشؿ وسقوط  والنظر إلييا عمى -2
 وس تصقؿ حياتنا.أنيا خبرات ودر 

منطقية ومعقولة وقابمة لمتنفيذ والتحقؽ  وذلؾ حتى  تحديد أىداؼ-3
 ال تكوف األىداؼ صعبة واحتماالت فشميا كبيرة.

وتستكمؿ الباحثة الشرح بالقوؿ: كمنا يعمـ أف وجود طفؿ معاؽ في 
ى لتشاـؤ  لكف النظر إلى الموضوع عمإلى اأميؿ  األىؿيجعؿ  األسرة

ريب الكافي يتحسف كمما قدمنا لو التدلمحؿ  وأف الطفؿ  أنو شيء قابؿ
تنكد مف قدرات الطفؿ يجعمنا اكثر تفاؤاًل  كما أنو مف الضروري ال
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واقعية لو  فتبني اتجاىات واقعية يساعدنا عمى تحقيؽ  ووضع أىداؼ
قدراتنا ويساعدنا عمى و   وىذا يزيد مف ثقتنا بإمكاناتنا  األىداؼ
 التفاؤؿ.

 
 

( د الواجب 5األخير ) اإلجراء
 البيتي 

 
تطمب الباحثة مف األميات المشاركات ذكر موقؼ ضاغط يتعمؽ 

 بإعاقة الطفؿ مع ذكر تحميميف لو أحدىما تشاؤمي واآلخر تفاؤلي.
 

(؟1: كيف نتحكم بانفعاالتنا )ةالجلست الثاوٍت عشر  

 .دالتفنيالمحاضرة  المناقشة  التعزيز اإليجابي  الدحض و  فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 توضيح مفيـو الضبط الداخمي والخارجي. -4
 إجراء حوار ومناقشة بيف المشاركات حوؿ الموضوع المطروح. -2

 دور الباحثة األىداؼ
( د مناقشة الواجب 21اإلجراء األول: )
 البيتي السابق.

المنزلي السابؽ  في الواجبتناقش الباحثة األميات المشاركات 
احثة حيث تطمب مف إحدو األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ الب

 وتستمع لتعميقات المشاركات.
(: توضيح معنى الضبط 21اإلجراء الثاني)

 الداخمي والخارجي. 
 
 
 
 
 

تبدأ الباحثة الشرح بتوضيح معنى مركز الضبط لممشاركات حيث 
 ينجحوايعتقدوف أنيـ لـ  أشخاصاً تقوؿ: كثيرًا ما نصادؼ في حياتنا 

 اً في االمتحاف بسبب الحظ  أو أنيـ لـ يجدوا شريؾ حياة مناسب
 بسبب الصدفة  أو أناس لـ ينجحوا في العمؿ بسبب القدر....الخ.

رىا كثيرة الشيوع في مجتمعنا وىؤالء األشخاص ىذه األمثمة وغي
يعتقدوف أف األحداث اإليجابية أو السمبية في حياتيـ تتحكـ فييا 

يتسموف  األفرادقوو خارجية كالحظ والقدر والصدفة....وىؤالء 
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 باالتكالية والعجز والفشؿ.
ف عمى التنثير و يعتقدوف أنيـ ىـ القادر  أشخاصوفي المقابؿ ىناؾ 

يجابية يدىـز يوىذا   ات الحياتيةفي القرار  وىذا النمط مف   مثابرة وا 
 الفشؿ. أواألفراد يكره االتكالية  وال يؤمف بالصدفة أو العجز 

وتستكمؿ الباحثة: إف ما نقصده بالشرح السابؽ ىو أف بعض 
األفراد يعزوف النجاح في مواقؼ الحياة المختمفة إلى ذواتيـ  

جة عف نطاؽ ذواتيـ  فالفرد في والبعض اآلخر إلى قوو أخرو خار 
النمط األوؿ يعتقد أنو يستطيع أف يييمف ويتحكـ عمى قدره 

ومصيره  في حيف أف الفرد في النمط الثاني يعتقد انو تحت رحمة 
 القدر وىو غير قادر عمى السيطرة عمى األحداث.

( د تعريف مركز الضبط 5اإلجراء الثاني )
 الداخمي/مركز الضبط الخارجي

 
 
 
 

 ( د نشاط جماعي25اإلجراء الثالث )
 

( د الختام والواجب 5اإلجراء األخير )
 المنزلي. 

يمكف وتستكمؿ الباحثة أنو مركز الضبط الداخمي لدو الشخص 
 األحداث عمىمسيطرة لبننو اعتقاد الفرد اف لديو القدرة  وتعريف

ي الخاصة بحياتو الشخصية . أما مركز الضبط الخارج واألفعاؿ
 األحداثفي لديو سيطرة ال  شخص فيو اعتقاد الفرد أفلدو ال

 الخاصة في حياتو الشخصية. واألفعاؿ
 

 استراحة لمدة ربع ساعة.
 

وعات ثنا ية  وتتناقش كؿ تطمب الباحثة مف األميات عمؿ مجم
 مركز الضبط لدييا ثـ تتناقش المجموعة الكبيرة ككؿ.في   مجموعة

 
 :ةقصة التاليعمييا ال ُكتبتتوزع الباحثة ورقة 

ميسوف أـ لطفؿ توحدي يبمغ مف العمر سبع سنوات تحّدث نفسيا 
 يوميًا بالجمؿ التالية:

أنا شخص فاشؿ ال أستطيع التعامؿ مع طفمي أبدًا  حظي السيء 
جعمني أنجب طفبًل توحديًا  لف أتمكف مف تغيير قدري وقدر طفمي 

 ميما بذلت مف مجيود.
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 وكيؼ يمكف تغييره ؟ما نوع مركز الضبط لدو ميسوف؟ 
    

 

(؟2: كيف نتحكم بانفعاالتنا )ةالجلست الثالثت عشر  

 .لتعزيز اإليجابي  الدحض والتفنيدالمحاضرة  المناقشة  ا فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 خصا ص األشخاص ذوي مركز الضبط الداخمي/ والخارجي. -4
 توضيح العبلقة بيف مركز الضبط واإليجابية. -2

 دور الباحثة األىداؼ
( د مناقشة 21اإلجراء األول: )

 الواجب البيتي السابق.
المنزلي السابؽ  في الواجبتناقش الباحثة األميات المشاركات 

حدو األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ حيث تطمب مف إ
 احثة وتستمع لتعميقات المشاركات.الب

(: توضيح الفروق 31اإلجراء الثاني)
ذوي مركز الضبط  األشخاصبين 

الخارجي واألشخاص ذوي مركز الضبط 
 الداخمي.

 
 
 
 
 
 
 
 

تطرح الباحثة السؤاؿ التالي عمى المشاركات: مف خبلؿ العرض 
ذوي مركز  األشخاصالسابؽ ىؿ يمكننا استنتاج الفروقات بيف 

الضبط الداخمي واألشخاص  ذوي مركز الضبط الخارجي؟ ثـ 
المقدمة مف الحضور وتسجؿ األفكار  تستمع الباحثة لممشاركات

 عمى الموح.
 ثـ توضح الباحثة الفروؽ عمى الشكؿ التالي:

 اإلنجاز ومرتفع أشخاصىـ * :مركز الضبط الداخمي واألفراد ذو 
 مسؤوليف عف النجاح                              ويعتبروف أنفسيـ

 ف عمى التنمؿ والتفكير وأكثر مبادأة.      و قادر * 
  أفعاليـسؤولوف عف تصرفاتيـ ويتحمموف نتا ج م*
ودوافعيـ           اتيـ ويسيطروف عمى مشاعرىـ و ذفي يتحكموف *

الستقبللية                                         إلى ا*أكثر ميبًل 
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يتمتعوف بصحة نفسية جيدة                                  *
الذات.                           أكثر ميبًل إلى االعتماد عمى*

*قدراتيـ جيدة في حؿ المشكبلت.                             
أكثر ميبًل إلى المثابرة.                                       *
يشاركوف في النشاطات االجتماعية.                          *
                   يميموف إلى تنكيد الذات                    *
مسموؾ غير الناجح.                ليميموف إلى إيجاد بدا ؿ *

*يقاوـ ضغط الجماعة فيما ال يقتنع بو.                       
                   :مركز الضبط الخارجي واألفراد ذو أما 
    وال يبذلوف جيدًا كافيًا                   اإلنجاز وىـ أشخاص منخفض*

 ألنيـ يعتبرونو أمرًا عا دًا لمظروؼ الخارجية
والتمركز ولدييـ مشاحنات كثيرة  مع  بلقيةغاالن* تبدو عمييـ 

 اآلخريف.
 .أفعاليـغير قادريف عمى تحمؿ مسؤولية *

 * غير قادريف عمى التحكـ بذواتيـ والسيطرة عمى مشاعرىـ.
 أكثر ميبًل لمخضوع

 الكت اب* يميموف في سموكيـ إلى القمؽ وا
 * أكثر ميبًل إلى االعتماد عمى اآلخريف.          

 قدراتيـ محدودة في حؿ المشكبلت.
 * أقؿ ميبًل إلى المثابرة.

 * ال يميموف إلى المشاركة في النشاط االجتماعي.
 * يميموف إلى قبوؿ األمر الواقع.

 * أقؿ ميبًل إلى إيجاد بدا ؿ لمسموؾ عند مروره     
 بخبرة فشؿ.

 بمواقؼ اآلخريف فيما يقوـ بو.         نثريت*
 استراحة لمدة ربع ساعة
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( د توضيح العالقة 21اإلجراء الثالث )
 لضبط واإليجابية.بين مركز ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( د  الواجب المنزلي5اإلجراء الرابع )

ثـ تطرح الباحثة السؤاؿ التالي: ىؿ يجب عمى اإلنساف أف يممؾ 
 وجية ضبط داخمية حتى يكوف إيجابيًا؟

تي تستمع الباحثة آلراء المشاركات  قبؿ أف توضح اإلجابة ال
ية حتى يكوف داخم أف يمتمؾ وجية ضبطعميو الفرد  ف  إتقوؿ 

ال  األحداث  تقاذفوتيكوف كالريشة في ميب الريح إيجابيًا وا 
 اآلخروف. فيوويتحكـ 

وتستكمؿ الباحثة : تجدر اإلشارة إلى أنو ال توجد أنماط نقية مف 
ف تي مركز الضبط الداخمي أو الخارجي فقد يكوف الفرد داخمي 
الضبط في بعض المواقؼ وخارجي الضبط في مواقؼ أخرو . 

 مثاؿ مف المشاركات()
تطمب الباحثة مف األميات العمؿ كمجموعات ثنا ية بحيث 

تحاوؿ كؿ واحدة تحديد مركز الضبط لدييا بالتعاوف مع زميمتيا  
ثـ تستمع لبعض اإلجابات مف المشاركات قبؿ أف تطرح الفكرة 

التالية: كيؼ نحوؿ أنفسنا مف ذوي مركز ضبط خارجي إلى ذوي 
 مركز ضبط داخمي؟

 ىناؾ خطوتيف أساسيتيف لذلؾ وىما: ف  إتجيب الباحثة و 
 أف نحدد نقاط الضعؼ والقوة الكامنة فينا . -4

أف تكوف لدينا بشكؿ محدد و  أىدافناأف نتعمـ كيفية اختيار -2
 جادة لقدراتنا واستعداداتنا الشخصية.معرفة 

 كيؼ أواجو األفكار التالية:
 در ال أستطيع تغييره.وبالتالي ىو ق  اإلعاقة أمر مف عند اهلل*
 أترؾ موضوع اتخاذ القرارات المتعمقة بطفمي التوحدي لزوجي.*
طفمي زوجي يجبرونني عمى إيقاؼ موضوع تنىيؿ أىؿ *

 التوحدي.
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 (. 1: أىمية التعمم واكتساب خبرات جديدة )ةالجلست الرابعت عشر

 .التفنيدالمحاضرة  المناقشة  التعزيز اإليجابي  الدحض و  فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 توضيح معنى التعمـ واكتساب معارؼ وميارات جديدة في تعديؿ طريقة تفكيرنا. -4
 التعرؼ عمى خبرات األميات حوؿ موضوع الواقعية. -2
 بالعبلقة بيف التفكير اإليجابي واالنفتاح عمى الخبرات.تعريؼ األميات  -3

 دور الباحثة األىداؼ
( د مناقشة 21اإلجراء األول: )

 الواجب البيتي السابق.
المنزلي السابؽ حيث  في الواجبتناقش الباحثة األميات المشاركات 

احثة وتستمع تطمب مف إحدو األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ الب
 لتعميقات المشاركات.

 
(: توضيح معنى 25اإلجراء الثاني)

 التعمم واكتساب خبرات جديدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف وجود عبلقة بيف ر ة الشرح بالسؤاؿ التالي: ىؿ تتصو تبدأ الباحث
اإليجابية وبيف االنفتاح عمى الخبرات الجديدة واكتساب معارؼ 

ع الباحثة إلى وجيات نظر المشاركات قبؿ أف تشرح جديدة؟ وتستم
بما يمي: إف ما يميز الشخص اإليجابي ىو اتجاىاتو اإليجابية نحو 

في ذلؾ مف اىتماـ بالمعرفة وحب التعمـ  فالتفتح  إمكانية التغير بما
ذاعمى ما ىو جديد عامؿ ميـ في تكويف سموؾ إيجابي لدينا   كاف  وا 

 يجعؿ تفكيره سمبيًا.ي محدد فإف ىذا سيرًا لنموذج فكر المرء أ
وتكمؿ الباحثة: إف طريقة فيمنا لؤلمور تمعب دورًا ميمًا في تحديد 

سموكنا وأفعالنا تجاىيا  فاكتسابنا معارؼ جديدة يساعدنا عمى تطوير 
 أسرو نموذج فكري محدد. تحريرنا مف أف نكوف و   رؤيتنا لؤلمور

 يقوـ اإلنسانيةر المعرفة وتستكمؿ الباحثة: مما الشؾ فيو أف تطو 
عمى االنفتاح عمى الخبرات الجديدة  مثبًل قوانيف نيوتف عف الجاذبية 

فكر في االنفتاح عمى  آينشتايفلكف   سنوات طويمةقا مة  بقيت
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 ( د11مناقشة جماعية )
 
 

ذا عدنا  خبرات جديدة واستطاع تجاوزىا والخروج بالنظرية النسبية  وا 
  أي أننا قد نكوف الكتشاؼإلى حياتنا اليومية فجميعنا مّر بخبرة ا

فكرة معينة ثـ اكتشفنا صورة مغايرة ليا بقينا فترات طويمة أسرو 
 تمامًا.

مف حياتيف ثـ تطمب الباحثة مف األميات المشاركة بمثاؿ واقعي 
ـّ ذكره.  اليومية عما ت

 استراحة لمدة ربع ساعة
العالقة بين د ( 15اإلجراء الثالث )

االنفتاح عمى الخبرات والتفكير 
 يجابياإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الختام  د (5اإلجراء األخير )
 والواجب البيتي

  

القوؿ: قد يسنلني البعض ما العبلقة بيف التفكير بتبدأ الباحثة 
 اإليجابي واالنفتاح عمى الخبرات؟ 

وىنا أجيب بنّف تنمية التفكير اإليجابي يساعد الفرد عمى التقدـ 
ب ميارات التعمـ بسرعة واكتساب ميارات التعمـ  فيو وسيمة الكتسا

 ألنو يساعدنا عمى كيفية التركيز عمى المجاالت البّناءة 
التركيز عمى المجاالت البّناءة  فالتفكير اإليجابي ىو تعميـ لكيفية

كما أنو يؤدي إلى   الذي يكوف لو أثر إيجابي عمى التعمـ مدو الحياةو 
 الرضا الشخصي.

كر بطريقة إيجابية سيكوف الشخص الذي يف ف  إومف ىنا يمكف القوؿ 
أف  ى االنفتاح عمى الخبرات  وال ننَس شخصًا منفتحًا ومحبًا وقادرًا عم

بادلة العبلقة بيف االنفتاح عمى الخبرات والتفكير اإليجابي عبلقة مت
يكوف أكثر انفتاحًا عمى الخبرات فإنو فكمما كاف الشخص إيجابيًا 

 ف إيجابي التفكير أيضًا.يكو نفتاحًا عمى الخبرات وكمما كاف أكثر ا
 

تطمب الباحثة مف األميات ذكر موقؼ حصمت فيو األـ عمى خبرة 
جديدة تتعمؽ بابنيا التوحدي وأثر ذلؾ في حياتيا اليومية وحياة 

 طفميا.
 (. 2: أىمية التعمم واكتساب خبرات جديدة )ةالجلست الخامست عشر

 .ابيالمحاضرة  المناقشة  التعزيز اإليج فنيات الجمسة:
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 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 .توضيح أثر التعمـ واالنفتاح عمى الخبرات في تنمية اإليجابية -4
 .ىاوتفنيد دحض أفكار األميات الخاط ة -2
 مى الخبرات الجديدة.التعريؼ بصفات الشخص اإليجابي المنفتح ع -3

 دور الباحثة األىداؼ
( د مناقشة 21اإلجراء األول: )

 الواجب البيتي السابق.
المنزلي السابؽ  في الواجبتناقش الباحثة األميات المشاركات 

حيث تطمب مف إحدو األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ الباحثة 
 وتستمع لتعميقات المشاركات.

 
(: أثر التعمم 25اإلجراء الثاني)

واالنفتاح عمى الخبرات في تنمية 
 اإليجابية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نستكمؿ اليوـ حديثنا الذي بدأناه في الجمسة السابقة تقوؿ الباحثة: 
خبرات في تنمية اإليجابية  عف أثر التعمـ واالنفتاح عمى ال بالحديث

التالي إلى وتّوجو الباحثة السؤاؿ  .نبدأ بالحديث عف التعمـو 
لمتعمـ؟ تستمع الباحثة إلى إجابات األميات  فمشاركات: ما تعريفكال

وتدونيا عمى السبورة قبؿ أف تبدأ بالقوؿ: التعمـ عممية عقمية تنطوي 
اإلدراؾ  و النتباه  عمى العديد مف العمميات العقمية المعقدة مثؿ ا

والتفكير بننواعو المختمفة  والتذكر...وىذه العممية تتـ داخؿ الفرد 
)قد تكوف ىذه اآلثار تحّسف  امف خبلؿ آثارى اونستدؿ عمى حدوثي

في سموؾ الفرد او زيادة في خبراتو(  والتعمـ تغيير موجب يتميز 
طريؽ بصفة التقدـ والتحسف واإلضافة في المعرفة والخبرة  فعف 

ويصبح الفرد أكثر قدرة   ويزيد التنسيؽ  التعمـ تقؿ أخطاء الفرد
 عمى ابتكار أشياء وموضوعات أو تطويرىا.

تستكمؿ الباحثة: جميعنا يتذكر المقولة القديمة: اإلنساف عدو ما 
يجيؿ  وىذا القوؿ يعني أف قمة معرفتنا بالشيء تجعمنا نبتعد عنو 

مف الطبيعي أف نغير الكثير مف وننظر إليو عمى أنو شيء سمبي  و 
عمى تفاصيمو بشكؿ  اطبلعناوجيات نظرنا حوؿ موضوع ما بعد 
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د( مناقشة  15اإلجراء الثالث )
 جماعية مع الدحض والتفنيد

 
 
 

كامؿ. وأعتقد أنكف كنميات عشتف خبرات عديدة خبلؿ تربية 
طفمكف التوحدي  فكـ واحدة منكف تغيرت طريقة تفكيرىا السمبية بعد 
الحصوؿ عمى معمومات كافية عف طفميا وكيفية تدريبو؟ وتستمع 

 )مناقشة جماعية(باحثة إلى إجابات بعض األميات. ال
ثـ تنتقؿ الباحثة إلى الفكرة الثانية قا مة: يتميز عصرنا بننو عصر 

ليا مة ومصادر المعمومات حيث أننا نبلحظ ثورة المعمومات ا
تجدر اإلشارة إلى أف اضطراب التوحد مف . و المعمومات المتاحة

لحالي  ونحف كنسرة قت ااالضطرابات شا عة الحدوث في الو 
حاجة لمتعرؼ عمى الدراسات الحديثة في ىذا في وكمختصيف 

وذلؾ كي نقؼ عمى الطرؽ الحديثة والفّعالة في التعامؿ   المجاؿ
مع ىذا الطفؿ  ولعّؿ اكتساب ىذه المعمومات مف شننو أف يصؿ 

ويساعدنا عمى التخمص مف السمبية في   بنا إلى تفكير إيجابي
كوف قد حصمنا عمى كـ مف المعمومات يساعدنا عمى التفكير ألننا ن

 .ياوحم فيـ الكثير مف المشكبلت التي تواجينا مع ىذا الطفؿ
مف الضروري أف نعرؼ أّف اإليجابية في التفكير تجعمنا أقدر عمى 

االنفتاح عمى الخبرات وىذا بدوره  يساعدنا عمى فيـ أفضؿ 
ار الحموؿ العممية لممعمومات التي بيف أيدينا  كما يجعمنا نخت
 الناجعة ويجعمنا أكثر ثقة بكبلـ المختصيف.

 استراحة ربع ساعة 
ألميات المشاركات: ما الفا دة إلى اتّوجو الباحثة السؤاؿ التالي 

التي مف الممكف أف يجنييا الطفؿ التوحدي وأسرتو في حاؿ تـّ 
 إلحاؽ أسرتو بدورات تدريبية تتعمؽ بالتوحد وكيفية التعامؿ معو؟

وتحاوؿ تصحيح األفكار   ألجوبة المطروحةإلى استمع الباحثة ت
 الخاط ة واستبداليا بنفكار صحيحة حوؿ الموضوع.

د( صفات  11اإلجراء الرابع )
الشخص المنفتح عمى الخبرات 

 الجديدة

فات الشخص المنفتح عمى ىي صو لفكرة التالية إلى اتنتقؿ الباحثة 
 الخبرات حيث تقوؿ: 

مف يمتمؾ صفة االنفتاح عمى الخبرات الجديدة ىو شخص لديو 
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  ( د الواجب البيتي5اإلجراء األخير )

 الصفات التالية:
 مف مصادر متنوعة.يبحث عف األفكار الجديدة دا مًا   -4
 يرحب بالحموؿ المبتكرة لممشكبلت. -2
 يخمؽ أفكارًا جديدة. -3
 مغامر.يتبنى اتجاىات حديثة ويتسـ بالتفكير الناقد ال -4
زالة العقبات. -5  يدرؾ الحاجة لمتغيير وا 
 يتحدو الثوابت ويعمف الحاجة لمتغيير. -6
 مساندتو.ى لإيدافع عف التغيير ويدفع اآلخريف  -7

إف أصحاب التفكير اإليجابي يتميزوف باالنفتاح  :وتضيؼ الباحثة
عمى العمـ في أي مشكمة وىـ قادروف عمى التركيز عمى الجوانب 

التركيز عمى جوانب  اليد المشكمة وحميا  التي تؤدي إلى تحد
والفرد ذو  .الفشؿ فييا  أي أنيـ يؤمنوف باعتقادات وقناعات راسخة

المنفتح عمى الخبرات ىو فرد قادر عمى تقويـ التفكير اإليجابي 
أفكاره ومعتقداتو  والتحكـ فييا  وتوجيييا تجاه تحقيؽ ما توقعو مف 

بلت  ومف خبلؿ تكويف أنظمة النتا ج الناجحة  وتدعيـ حؿ المشك
  ذات طابع تفاؤلي تسعى إلى الوصوؿ لحؿ المشكمة.

ًة مطبوع ةً البيتي حيث تقدـ لممشاركات ورق تشرح الباحثة الواجب
 عمييا المثاؿ التالي: ُكتب

سوسف سيدة في األربعيف مف عمرىا  لدييا ابنتاف مصابتاف بالتوحد 
جت ابنتيا الكبرو في أف أدر سوسف ل( سنوات  سبؽ 8( سنة و)45)

مركز لمتنىيؿ لكنيا لـ تستفد كثيرًا  مما جعؿ األـ تستفيد مف 
خبرتيا السابقة مع طفمتيا الكبرو وتعمؿ عمى عدـ إلحاؽ ابنتيا 

  حيث أنيا تعمؿ عمى تدريبيا في المنزؿ لمتنىيؿالصغرو بمركز 
بحجة أف سوسف قد أصبح لدييا خبرة كافية في التعامؿ مع طفمة 

 دية.توح
 ما رأيكف؟
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 (1: تقبل الذات وأثره في تفكيرنا )ةالجلست السادست عشر

 .ضرة  المناقشة  التعزيز اإليجابيالمحا فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 لذات.توضيح معنى تقبؿ ا -4
 التعريؼ بمصادر تقبؿ الذات. -2
 حوؿ الموضوع المطروح. ىفوأفكار ألميات االتعرؼ عمى أراء  -3

 دور الباحثة األىداؼ
( د مناقشة الواجب 15اإلجراء األول: )
 البيتي السابق.

المنزلي السابؽ حيث  في الواجبتناقش الباحثة األميات المشاركات 
ميات أف تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ الباحثة تطمب مف إحدو األ

 وتستمع لتعميقات المشاركات.
 

 
د (: توضيح معنى  25اإلجراء الثاني)

 تقبل الذات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المقصود بتقبؿ الذات مف  تبدأ الباحثة الشرح بالسؤاؿ التالي: ما
المشاركات عمى  التي تطرحيار وجية نظركف؟ وتدوف الباحثة األفكا

الموح قبؿ أف تشرح معنى تقبؿ الذات بالقوؿ: إف تقبؿ الفرد ذاتو 
ومعرفة قيمتيا يعنى الرضا بما يممؾ مف إمكانيات وتجنب تحقير 
الذات أماـ اآلخريف بيدؼ الحصوؿ عمى انتباىيـ أو عطفيـ أو 

مف  كبيراً  اً األنظار. وتقبؿ الذات يتضمف جانبحتى مجرد لفت 
العقبلنية ألنؾ ال تتضايؽ وتتذمر مف األمور الخارجة عف إرادتؾ  
كما يشجعؾ تقبمؾ ذاتؾ عمى المجازفات اليادفة إلقامة عبلقات 

 اجتماعية قا مة عمى االحتراـ والحب المتبادؿ باآلخريف.
ف عمى تقدير الذات أي أف يقّيـ الفرد و ومف نعـ اهلل عمينا أننا قادر 

عي  فمعرفة اإلنساف قدراتو يجعمو يقّيـ نفسو قدراتو بشكؿ موضو 
تقييما صحيحًا  وجميعنا يتذكر القوؿ المنثور: رحـ اهلل امرأ عرؼ 

 قدر نفسو فوقؼ عنده.
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 ( د15مصادر تقبل الذات )
 
 
 
 

كما ىي دوف مبالغة أو ومف الضروري أف نذكر أف تقبؿ الذات 
وينعكس بالضرورة عمى تقبؿ اآلخريف لذواتنا.  ضروريٌ  تحقير أمرٌ 

حثيف أف الفرد يستطيع أف يرو في اآلخريف ما حيث أكد أحد البا
يراه في ذاتو  وأكد عالـ يدعى روجرز أف الفرد عندما يتقبؿ ذاتو 

ف اومي تقبؿ الذات والثقة ىما مفيوممفيأي أّف  ف.و اآلخر  يتقبمو
 . فامترابط

تقبؿ الذات غير المشروط يعني عدـ تقييمؾ وتضيؼ الباحثة: 
وتكمؿ الباحثة: إف  .وتصرفاتؾ تؾلسموكيالنفسؾ بؿ يعني تقييمؾ 

الخطوة األولى قبؿ تقبؿ الذات ىي تقدير الذات أي أف يقّيـ الفرد 
قدراتو بشكؿ موضوعي  فمعرفة اإلنساف بقدراتو يجعمو يقّيـ نفسو 

ف عمى تقدير الذات  و تقييمًا صحيحًا  ومف نعـ اهلل عمينا أننا قادر 
يجابياتنابسمبياتنا وبعد التقييـ الصحيح لمذات الذي يعّرفنا  يمكننا  وا 

تقبؿ ذاتنا الذي يتطمب منا قبوؿ نقاط قوتنا وضعفنا كما ىي  وال بّد 
ىو الخطوة األولى نحو التغيير  الذاتمف اإلشارة إلى أف تقبؿ 

اإليجابي ألف التغيير ال يحدث لدو األشخاص الذيف يخافوف 
ص يخافوف مواجية سمبياتيـ والتعرؼ عمى أخطا يـ  فيؤالء األشخا

 وىذا يمنعيـ مف أخذ المخاطرة بالتغيير.  الفشؿ
 استراحة لمدة ربع ساعة 

: مف أيف ينتي تقييمنا التالي إلى المشاركاتتوجو الباحثة السؤاؿ 
 لذواتنا؟  وتستمع الباحثة لئلجابات المطروحة وتصحح الخاط ة 

 وتبدأ الباحثة الشرح بالقوؿ : ىناؾ عدة عوامؿ تدخؿ في تقبمنا 
 ومف أىميا:   لذواتنا

عمى عكس  لمذات*خبرة الفرد: فالخبرات السمبية تترؾ تقببًل سمبيًا 
 الخبرات اإليجابية.

 *كيفية تفسيره لبي ة التي يعيش فييا.
 نب اآلخريف الميميف لو في حياتو.*والتقييمات مف جا

( سنوات  5: أـ لطفؿ توحدي يبمغ )تذكر الباحثة المثاؿ التاليد ( مناقشة مثال مع  15اإلجراء )
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حدثتنا عف وضعيا بعد اكتشاؼ إعاقة طفميا فقد أصبحت تتجنب  المجموعة
اصطحاب طفميا عند خروجيا مف المنزؿ  كما أصبحت تتشاجر 

 كثيرًا مع أىؿ زوجيا نظرًا لتعميقاتيـ الدا مة حوؿ وضع طفميا.
 ىاؤ إسدااتيا؟ وما النصا ح التي يمكننا إلى ذكيؼ تنظر ىذه األـ 

 يا؟يلإ
 تستمع الباحثة لوجيات نظر المشاركات.

د ( الختام وشرح 5) األخيراإلجراء 
 الواجب البيتي

تطمب الباحثة مف األميات ذكر نقاط سمبية تتعمؽ بنظرتيا نحو 
 ذاتيا ثـ استبداليا بنفكار إيجابية وذلؾ وفؽ النموذج التالي:

                                 ابية عف ذاتيأفكار إيج    أفكار سمبية عف ذاتي             
 (.2: تقبل الذات وأثره في تفكيرنا )ةعشر بعتالجلست السا

 .ضرة  المناقشة  التعزيز اإليجابيالمحا فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 التعرؼ عمى أثر إعاقة الطفؿ عمى مفيـو الذات لدو األميات المشاركات. -4
 تعريؼ األميات باإلجراءات الضرورية لتقبؿ الذات. -2
 تقبؿ الذات. عمىتعريؼ األميات باألفكار التي تساعد  -3
 
 

 دور الباحثة األىداؼ
( د مناقشة 15اإلجراء األول: )

 بيتي السابق.الواجب ال
المنزلي السابؽ حيث تطمب  في الواجبتناقش الباحثة األميات المشاركات 

مف إحدو األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ الباحثة وتستمع لتعميقات 
 المشاركات.

 
د( مناقشة  15اإلجراء الثاني )

 جماعية
إعاقة  أف  ميات المشاركات: ىؿ تعتقديف إلى األتوجو الباحثة السؤاؿ التالي 

 طفمؾ قد أثرت عمى مفيـو الذات لديؾ؟ وعمى تقبمؾ ليا؟
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د( كيف نكون 21اإلجراء الثالث )
 أكثر تقباًل لذواتنا؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( د أفكار 21اإلجراء الثالث )
 تساعدنا عمى تقبل الذات 

تستمع الباحثة إلى مشاركات األميات ثـ تشرح: مما ال شؾ فيو أف اإلعاقة 
يشعراف بعدـ الكفاءة  فالمذيىا عمى مفيـو الذات لدو الوالديف تترؾ تنثير 

  كما أف نظرة المجتمع السمبية لئلعاقة تسيـ إلى اً معوق نتيجة إنجابيما طفبلً 
حد كبير في تشكيؿ صورة سمبية لمذات لدو الوالديف  ولكف ىؿ يمكننا 

 التغمب عمى ىذه المشكمة؟ 
 لؾ مف خبلؿ بعض الخطوات وىي:وذ  يمكننا بالتنكيد :وتتابع الباحثة

 أف تكوني محبة لذاتؾ وال تمانعيف أبدًا أف نعرؼ أنؾ ميتمة بذاتؾ.-4
 عف التعرؼ عمى ذاتؾ ما دمت تتطوريف.  تتوقفيالّ أ-2
مف االستمرار في وضع أىداؼ جديدة  تخافيأاّل و   ما تريديف أف تعرفي-3

 لنفسؾ.
ـ تحت وطنة المشكبلت التي باالستسبل شعريت الّ أو   بإيجابية أف تفكري-4

 تواجيؾ.
 أي سموؾ يناسب كؿ موقؼ فردي. تعرفيأف و   بإيجابية أف تتصرفي-5
 

 استراحة لمدة ربع ساعة 
 

طرح بعض الجمؿ عميكف لمناقشتيا معًا وتصنيفيا ضمف سنتقوؿ الباحثة: 
 الجدوؿ التالي:

مى تقبؿ أفكار سمبية ال تساعد ع  أفكار إيجابية تساعد عمى تقبؿ الذات
 الذات

 وىذه األفكار ىي:
 .أنا لـ أكف شخصًا سي ًا حيف تصرفت بسوء 
 .أستطيع تقبؿ نفسي سواء ربحت  نجحت أو خسرت 
  دوف أف أقوـ بجمد مف األخطاء التي أستطيع تصحيحيا لدي الكثير

 الذات.
  تقبمي ذاتي عمى أني شخص عادي |أفضؿ مف تقبمي ذاتي عمى أني

 قدرات خارقة.ذو  شخص
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 قيامي ببعض التصرفات الغبية مف رغـ عمى الت شخصًا غبيًا لس
 أحيانًا.

 .أستطيع تحّمؿ مسؤولية أخطا ي 
 .مف الغباء أف أقّيـ نفسي مف خبلؿ آراء اآلخريف وتقييميـ لي 
 .أستطيع أف أرو نفسي كجزء منفصؿ عف آراء اآلخريف فّي 
 يدًا النجاح ال يصنع مني شخصًا جيدًا  بإمكاني أف أكوف شخصًا ج

 فشمت في بعض المحاوالت. إذاحتى 
 .الفشؿ في بعض المحاوالت ال يجعؿ مني شخصًا فاشبًل 

الجدوؿ وتتـ مناقشة األفكار مع  مؿءوتطمب الباحثة مف األميات 
 المشاركات.

 
د ( الختام 5) األخيراإلجراء 

 وشرح الواجب البيتي
بنظرتيا نحو ذاتيا األميات ذكر نقاط سمبية تتعمؽ كٍؿ مف تطمب الباحثة مف 

 ثـ استبداليا بنفكار إيجابية.
 

 (. 1: المجازفات اإليجابية )ةعشر ثامىتالجلست ال

 .لتعزيز اإليجابي  الدحض والتفنيدالمحاضرة  المناقشة  ا فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 توضيح  مفيـو المجازفة والمخاطرة المحسوبة . -4
 .لؤلمياتالتعرؼ عمى خبرات واقعية  -2

 دور الباحثة األىداف
( د مناقشة الواجب 21اإلجراء األول: )

 البيتي السابق.
المنزلي  في الواجبتناقش الباحثة األميات المشاركات 

طمب مف إحدو األميات أف تشرح ما السابؽ حيث ت
 كتبتو ثـ تعّمؽ الباحثة وتستمع لتعميقات المشاركات
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تبدأ الباحثة الشرح بالسؤاؿ التالي: مف منكف تعتبر 
نفسيا مجازفة؟ ولماذا؟ تستمع الباحثة ألفكار 

المشاركات  ثـ تشرح: الكثيروف منا يتميزوف بروح 
المغامرة والمخاطرة  وقد نجد ذلؾ أوضح في المجتمعات 

الغربية التي ال تضع قيودًا عمى األفكار الغريبة 
فالبعض   فرادىا  وتختمؼ ردود الفعؿ تجاه المخاطرةأل

قمة يستغرب مف تسمؽ شخص كفيؼ مثبًل  منا مثبًل قد
إيفرست وآخروف قد يعتبرونو ضربًا مف الجنوف  بينما قد 

 يجده البعض اآلخر سموكًا إيجابيًا.
 
وتسنؿ الباحثة المشاركات: ىؿ تتطمب حياتنًا مجازفات؟ 

إيجابيًا؟ تستمع الباحثة ألفكار  أمراً المجازفة تعتبر وىؿ 
 المشاركات وتدونيا عمى السبورة.
سوبة ىي طريقة جديدة تقوؿ الباحثة: إف المخاطرة المح

إيجابي في تحسيف نوعية الحياة  أمرف أنيا و يؤكد الباحث
لدو األفراد وتحسيف صحتيـ النفسية والعقمية  و يمكف 

مبيات طريقة تعتمد عمى موازنة الس اتعريفيا بنني
  أي أنيا  تووطبيع واإليجابيات لنمط الموقؼ الخطر

تتطمب أخذ المخاطرة لكف بشكؿ مدروس  حيث تنظر 
ىذه الفكرة إلى أف حياتنا تنطوي عمى المخاطرة بشكؿ 

وىدفنا ليس   والخطر شيء البد مف وجوده  أو بآخر
تخفيؼ آثاره قدر اإلمكاف. بؿالتخمص مف الخطر   
ة تعني أف يكوف الفرد عمى دراية إف المخاطرة المحسوب

وىذا   يتضمف جزءًا خطراً يقوـ بو بنف الفعؿ الذي 
 الخطر ال يمكف التخمص منو نيا يًا.

ي ذلنواحي الخطر الينتبو ىذا يتطمب مف الشخص أف 
جراء موازنة بيف النواحي الخطرة   يتضمنو قراره وا 
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(: توضيح معنى 31اإلجراء الثاني)
 المجازفات المحسوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 د( مناقشة جماعية 21اإلجراء الثالث )
 
 

قراره.في والنواحي غير الخطرة   
ال   جو حياتنا تتضمف مخاطرةيمكف القوؿ أف أغمب أو 

نكوف في صدد إحداث تغييرات ميمة في  سّيما حيف
حياتنا  إّف األشخاص ذوي التفكير اإليجابي يتسموف 
بقدرات أعمى مف حيث حب االستطبلع والرغبة في 

اكتشاؼ المجيوؿ وتقبؿ الغموض  ومف ثـ يكونوف أكثرا 
مجازفة قدرة عمى اتخاذ القرارات اإليجابية الفعالة وال

موف األعماؿ التي المحسوبة. وليذا نجدىـ مثبل: يفضّ 
تتطمب التفكير واتخاذ القرارات أكثر مف األعماؿ 

ويفضموف  ومعارفيـالروتينية المعتادة  وأصدقاؤىـ 
النشاطات اإلبداعية التي تتطمب قدرًا مرتفعًا مف 

األصالة واالبتكار  ويطوروف مناخًا أسريًا يسمح لمف 
مو والتنوع وحب االستطبلع  ويقدروف عمى حوليـ بالن

اتخاذ قرارات ميمة ىي التي تصفيـ باإليجابية 
 والفاعمية.

والشخص اإليجابي ىو الذي يجازؼ بشكؿ محسوب  
يكوف لديو يكوف الشخص في حالة نفسية جيدة  وحيف

المتفا ؿ عند رسـ الخطط أو اتخاذ ميؿ لمتفكير اإليجابي 
 القرارات.

المخاطرة المحسوبة تكشؼ عف أسموب  ويمكف القوؿ اف
الرغبة إلى تبناه  وييدؼ مف ذلؾ يحياة اإلنساف الذي 

إقدامو  ويكوففي التفوؽ والسيطرة والتميز عف اآلخريف  
 عمى المخاطرة بناء عمى دوافع إيجابية.

 استراحة لمدة ربع ساعة
 

تطمب الباحثة مف األميات الحديث عف مواقؼ حياتية 
رف بيا وتطمبت مغامرة منيف  وتتـ عامة سبؽ أف مر 
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 د( الواجب البيتي5) رابعاإلجراء ال

 مناقشة األفكار المطروحة مع المشاركات.
 

يا ف بر تطمب الباحثة مف األميات ذكر مواقؼ مر 
تضمنت مجازفة محسوبة مرتبطة بإعاقة الطفؿ التوحدي 

.مع ذكر نتا ج القياـ بيذه المجازفات  
  

  
 (. 2: المجازفات اإليجابية )ةعشر تاسعتالجلست ال

 .لتعزيز اإليجابي  الدحض والتفنيدالمحاضرة  المناقشة  ا الجمسة:فنيات 

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 التعريؼ بميارات المخاطرة المحسوبة. -4
 .ىاوتفنيد دحض األفكار الخاط ة -2
 بيف االندفاع والطيش.شرح الفروؽ  -3

 دور الباحثة األىداؼ
( د مناقشة 21اإلجراء األول: )

 الواجب البيتي السابق.
المنزلي السابؽ حيث  في الواجبتناقش الباحثة األميات المشاركات 

تطمب مف إحدو األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ الباحثة 
 وتستمع لتعميقات المشاركات.

 
د(: ميارات  25اإلجراء الثاني)

 المخاطرة المحسوبة
 
 
 

  مغامريف أشخاصاً منا يعتقدوف أنفسيـ  وفتبدأ الباحثة بالقوؿ: كثير 
فكرة المغامرة المحسوبة  إفّ وقد ال يكونوف كذلؾ  ويمكف القوؿ 

ترتبط بالموقؼ بالدرجة األولى  فيناؾ مواقؼ تتطمب مغامرة وأخرو 
درجة ذاتيا مف المغامرة  وحتى األشخاص منيـ مف قد ال تتطمب ال

ف قد و وآخر   يكوف قادرًا عمى أف ينخذ  قرار المخاطرة المحسوبة
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المجربة. ثـ القرارات ذات النتا ج المضمونة  فكرةى لإيكونوف أميؿ 
ألميات المشاركات: مف أي نوع أنت؟ ى الإتوجو الباحثة السؤاؿ 

 ألميات.إلى اوتستمع الباحثة 
الذيف كمؿ الباحثة: ىناؾ ميارات معينة نجدىا لدو األشخاص تست

 ىي:  يفضموف المغامرة المحسوبة
زالة العقبات. -4  يدركوف الحاجة لمتغيير وا 
 يتحدوف الثوابت. -2
 مساندتو.إلى عوف عف التغيير ويدفعوف اآلخريف يداف -3

 
الذي طرحتو عمى األميات نفسو ثـ تعيد الباحثة السؤاؿ السابؽ 

وع أنت؟ وتستمع مف ن أيف بعد طرح ىذه الميارات مف وتقوؿ: واآل
 ألميات ى الإجديد 

 
 
 
 

د( مناقشة  15اإلجراء الثالث )
 جماعية ودحض وتفنيد

 

 استراحة لمدة ربع ساعة 
 :ألمياتى الإ توجو الباحثة السؤاؿ التالي

منعؾ مف المجازفة اإليجابية تتعتقديف بنف إعاقة طفمؾ التوحدي ىؿ 
 ولماذا؟

تمع الباحثة آلراء األميات وتحاوؿ تصحيح األفكار الخاط ة تس
 منيا.

د ( توضيح  11اإلجراء الرابع)
 الفروق بين االندفاع والطيش

 
 
 
 
 

تشرح الباحثة: ال بد لنا مف التنكيد عمى فكرة المجازفة المحسوبة 
التي تعتمد بشكؿ أساسي عمى دراسة معمقة لمنتا ج قبؿ المجازفة  

ىا عف االندفاع والطيش الذي يقـو الفرد فيو باتخاذ وىذا ما يميز 
قرارات أو التصرؼ في المواقؼ دوف األخذ بالحسباف ما يمكف أف 

تؤوؿ إليو النتا ج. وال بد لنا مف التركيز عمى فكرة أف الشخص 
اإليجابي ىو الذي يدرس نتا ج الفعؿ قبؿ القياـ بو. ولعمنا كنفراد قد 

نًا وقرارات مدروسة أحيانًا أخرو. ثـ بقرارات طا شة أحيا امررن
عف قرارات طا شة مررف  مثموأتطمب الباحثة مف األميات إعطاء 
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 بيا خبلؿ حياتيف.
د( الواجب 5اإلجراء السادس )

 البيتي
تطمب الباحثة مف األميات تخيؿ مواقؼ مرتبطة بإعاقة الطفؿ 

عمى كؿ أـ أف يكوف حيث   تطمب منيف اتخاذ قرار  و التوحدي
خذ قراريف أحدىما طا ش واآلخر يتضمف مخاطرة محسوبة مع تت

 شرح مفصؿ ليما.
 : القدرة عمى تحمل المعاناة.العشرونالجلست 

 .لتعزيز اإليجابي  الدحض والتفنيدالمحاضرة  المناقشة  ا فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 توضيح معنى القدرة عمى تحمؿ المعاناة. -4
 مف خبلؿ مثاؿ مطروح. ىفوأفكار التعرؼ عمى آراء األميات  -2

 دور الباحثة األىداؼ
( د مناقشة 21اإلجراء األول: )

 الواجب البيتي السابق.
المنزلي  الواجب فيتناقش الباحثة األميات المشاركات 

السابؽ حيث تطمب مف إحدو األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ 
 تعّمؽ الباحثة وتستمع لتعميقات المشاركات.

 
(: توضيح معنى 31اإلجراء الثاني)

 القدرة عمى تحمل المعاناة
 
 
 
 
 

تبدأ الباحثة شرحيا بالقوؿ: ىؿ يوجد إنساف في ىذا العالـ لـ 
مف معاناة اإلنساف في ىذه  يختبر معاناة ما؟ ما الغاية

 الحياة؟ 
تستمع الباحثة إلجابات المشاركات ثـ تبدأ شرحيا بالقوؿ: 
مف الطبيعي أف يمر كؿ إنساف بخبرات قاسية تسبب لو 
معاناة  وقد يختمؼ تفسير المعاناة تبعًا لؤلشخاص  كما 
تختمؼ أيضًا ردود أفعاؿ األشخاص تجاه المعاناة. ولعؿ 

وال احد عمى   ّد مف ترافقو مع أحداث الحياةالمعاناة أمر الب
 كوكب األرض مستثنى مف المعاناة حتى األنبياء والرسؿ.
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وما نعنيو بالقدرة عمى تحمؿ المعاناة ىو قدرة الفرد عمى 
مواجية ضغوط الحياة بشكؿ عاـ أو الضغوط التي تنطوي 

وذلؾ عف طريؽ ضبط   عمييا مواقؼ الحياة بشكؿ خاص
مبية المتولدة عف تمؾ الضغوط وتحويميا إلى االنفعاالت الس

سموؾ إيجابي لمواجيتيا  عوضًا عف المجوء إلى األساليب 
اليروبية بما يؤدي في النياية إلى التغمب عمى تمؾ 

 الضغوط.
ىناؾ موقفيف بارزيف لمتعامؿ مع الشدا د  فّ إويمكف القوؿ 

والمحف  األوؿ ال يسمح ألصحابو باالنكسار ميما بمغت 
يا  والثاني يغمب عمى صاحبو االنكسار ويتبعو اكت اب شدت

 وانسحاب مف الواقع.
وترو إحدو الدراسات أف ىناؾ نمطيف مف التفكير: تفكير 

الفرصة: أي اف الشخص يركز عمى األسباب التي قد تجعمو 
يخاطر ويثابر مف اجؿ تحقيؽ ذلؾ  وتفكير العقبة حيث 

قبة ويتراجع عف يستسمـ الشخص الذي يركز عمى تفكير الع
 مواجية المشكمة.

ثـ توجو الباحثة السؤاؿ لؤلميات المشاركات: ما نمط التفكير 
 لديكف؟ وتستمع ألجوبة المشاركات.

 استراحة لمدة ربع ساعة 
 د( 21اإلجراء الثالث)

 مناقشة جماعية لمثال
 
 
 
 
 
 

 تطرح الباحثة المثاؿ التالي:
نربعة أطفاؿ كميـ مريـ سيدة متزوجة مف ابف عميا ورزقت ب

لديو ضمور  األكبريعانوف مف مشاكؿ مختمفة  فالطفؿ 
دماغي أدو إلى تخمؼ عقمي لديو  واالبف الثاني لديو 

الثالث فمديو مرض فقر الدـ المنجمي   أماتعمـ   صعوبات
 والطفؿ األصغر لديو مشاكؿ نطقية؟ 

تشعر مريـ بننيا غير قادرة عمى تحمؿ وضعيا؟ وتفكر 
 ما رأيكف؟ باالنتحار
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 تستمع الباحثة لوجيات نظر المشاركات. 
د( شرح الواجب 5اإلجراء األخير )

 البيتي
شنيا عف معاناة يع الباحثة مف األميات إعطاء مثاؿٍ  تطمب

 تمؾؿ بسبب إعاقة أطفاليف  واقتراح طرؽ تساعد عمى تحمّ 
 المعاناة.

 (.2: القدرة عمى تحمل المعاناة )نوالعشرالحادٌتوالجلست 
 .اإليجابي  الدحض والتفنيدالمحاضرة  المناقشة  التعزيز  فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 شرح األساليب اليروبية التي تحّد مف قدرتنا عمى تحّمؿ المعاناة.  -4
 عمى أفكار األميات مف خبلؿ طرح أمثمة واقعية.التعرؼ  -2

 دور الباحثة األىداؼ
( د مناقشة 21اإلجراء األول: )

 الواجب البيتي السابق.
المنزلي السابؽ حيث  في الواجبتناقش الباحثة األميات المشاركات 

تطمب مف إحدو األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ تعّمؽ الباحثة 
 مع لتعميقات المشاركات.وتست

 
د( مناقشة مثال  21اإلجراء الثاني)

 واقعي
 
 
 
 

تطمب الباحثة مف أـ ألطفاؿ معوقيف الحضور إلى الجمسة لتتحدث 
لؤلميات عف تجربتيا مع أطفاليا .   ) األـ المذكورة ىي أـ لتوأـ 

ف في مركز اإلعاقة و لدييـ إعاقة بصرية  األطفاؿ مدرجخماسي 
طمب مف يُ وىـ اآلف في وضع جيد جدًا    نظمة آماؿالبصرية في م

 األـ الحضور إلى الجمسة وسرد قصتيا الناجحة مع أطفاليا(.
 استراحة لمدة ربع ساعة

 د(:  31اإلجراء الثالث)
شرح األساليب اليروبية عند عدم 

 القدرة عمى تحمل المعاناة.
 

ابة لممواقؼ تبدأ الباحثة الشرح بالقوؿ: لكؿ منا طريقتو في االستج
أمر نسبي  فما قد أراه  يطة  والقدرة عمى تحمؿ المعاناة ىالضاغ

الباحثة المثاؿ يمكف احتمالو. وتطرح  اً عادي اً معاناة قد يراه غيري أمر 
؟ وتستمع عتبر انقطاع التيار الكيربا ي حدثًا جمبلً تالتالي: مف منكف 
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 لئلجابات وتقارف بيف أكثر مف إجابة لتوضح الفكرة. 
  ىذا الموضوع ينسحب عمى أغمب أحداث حياتنا :كمؿ الباحثةوت

اإلعاقة كحدث  أف  عف اإلعاقة مثبًل فجميعنا يعرؼ  فإذا تحدثنا
ضاغط تفرض عمى الوالديف تحّمؿ الكثير مف المعاناة  وقد يكوف  
البعض قادرًا عمى تحمميا والبعض اآلخر غير قادر مما يدفع بو 

 وسنوضح ىنا ما ىي ىذه األساليب:  بيوىرو أساليب إلى إلى المجوء 
وىي السموكيات التي تتضمف  سموب االنسحاب االجتماعي:أ

اآلخريف واالنسحاب مف األنشطة  أو عف األشياءانفصاؿ الفرد عف 
 مثاالً  التي كانت تبدو مفيدة. ثـ تطمب الباحثة مف إحدو األميات

 .اً واقعي
و األشياء  كما  ادباألفر إلحاؽ األذو المادي  أسموب العدوان:

تضمف األذو المفظي كتوجيو الشتا ـ إلى اآلخريف. ثـ تطمب ي
 .اً واقعي مثاالً  الباحثة مف إحدو األميات

ويظير ذلؾ في تنخير تندية الميمات الر يسة   أسموب المماطمة:
والقياـ بنمور أخرو غير ضرورية. ثـ تطمب الباحثة مف إحدو 

 .اً واقعي مثاالً  األميات
 ادعاء أوفيو يسمؾ الفرد أسموب اليرب  تجاىل المشكمة:أسموب 

واإلصرار عمى أف األمور تسير عمى ما يراـ مع   عدـ وجود مشكمة
 .اً واقعي مثاالً  عكس ذلؾ. ثـ تطمب الباحثة مف إحدو األميات أنيا

خريف في كؿ أمر  إذ ى اآللإوء جوىو أسموب الم أسموب اإلذعان:
مبية واتكالية. ثـ تطمب الباحثة مف يبحث عمف يتبناه  ويتصرؼ بس

 .اً واقعي مثاالً  إحدو األميات
وىي السموكيات التي تساعد في أسموب التحول عن الموقف: 

تنجيؿ الحاجة إلى التعامؿ مع المواقؼ الضاغطة والبحث عف بدا ؿ 
 أخرو. ثـ تطمب الباحثة مثاؿ واقعي مف إحدو األميات.

اف عمى الكحوؿ والبحث عف كاإلدم ممارسة عادات غير تكيفية:
 الميد ات  و قضـ األظافر...
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و ىو مف أوقع نفسو في وىنا يجـز الفرد أنّ أسموب لوم الذات: 
 .اً واقعي مثاالً  الموقؼ الضاغط. ثـ تطمب الباحثة مف إحدو األميات

وىنا يكوف التعامؿ مع الموقؼ مف أسموب االنسحاب النفسي: 
ثـ تطمب الباحثة مف إحدو  خبلؿ االنفصاؿ الذىني أو الخياؿ.

 .اً واقعي مثاالً  األميات
د( شرح الواجب 5اإلجراء الخامس )

 البيتي
وتحمؿ شيادة   جميمة امرأةتشرح الباحثة المثاؿ التالي: سوزاف 

جامعية وتعمؿ في إحدو الشركات الراقية  أنجبت توأميف مصابيف 
 بالتوحد.

ا سوزاف. وأفكارًا مكف أف تقوـ بيي ىروبيوضعي أفكارًا ألساليب 
 ابية تساعدىا عمى تحمؿ معاناتيا.إيج

 

 جمسة تقييمية لمبرنامج التدريبي. ن:ووالعشر ثاوٍتالجلست ال

 المناقشة  التعزيز اإليجابي.  فنيات الجمسة:

 ساعة ونصؼ. مدة الجمسة:

 تتضمف أىداؼ الجمسة مايمي: أىداؼ الجمسة:
 شكر األميات المشاركات عمى مشاركتيف الفعالة في البرنامج وتقويـ البرنامج التدريبي. -4
 تطبيؽ القياس البعدي )مقياس الضغوط النفسية  ومقياس التفكير اإليجابي(. -2

 
 

 دور الباحثة األىداؼ
( د مناقشة 21اإلجراء األول: )

 الواجب البيتي السابق.
المنزلي  ي الواجبفتناقش الباحثة األميات المشاركات 

السابؽ حيث تطمب مف إحدو األميات أف تشرح ما كتبتو ثـ 
 تعّمؽ الباحثة وتستمع لتعميقات المشاركات.
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 (: شكر األميات21اإلجراء الثاني)
 
 
 

تشػػػكر الباحثػػػة األميػػػات المشػػػاركات وتقػػػوؿ: شػػػكرًا لكػػػف عمػػػى 
وأتمنػػػى أف أكػػػوف قػػػد وفقػػػت فػػػي   التػػػزامكف بجمسػػػات البرنػػػامج

مػػف سػػاىـ فػػي  لكػػؿ أيضػػاً كػػف  وأتوجػػو بالشػػكر  مػػا يفيػػد تقػػديـ
إنجػػاح جمسػػات البرنػػامج  وأود أف أحصػػؿ مػػنكف عمػػى آرا كػػف 
حػوؿ البرنػامج ومػػدو اسػتفادتكف منػػو وذلػؾ مػػف خػبلؿ اإلجابػػة 

 عمى النموذج التالي.
إيجابيػػات وتسػػتمع الباحثػػة إلػػى آراء األميػػات المشػػاركات حػػوؿ 

 .وسمبياتو  البرنامج
 د( القياس البعدي  51لثالث)اإلجراء ا

 
 

تقوؿ الباحثة: سنقوـ بإجراء تقييـ وذلؾ كي نتنكد مف فاعمية 
وأرجو منكف اآلف تعب ة النموذجيف المرفقيف بما   البرنامج

 ينسجـ مع رأيكف حوؿ كؿ عبارة مف العبارات.
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                                                 Abstract  

Introduction to the study and its problem  :  

    Disability causes many impact in various aspects of life of the disabled 

child and his family, we found the most psychological stress is on the 

mother who works harder in raising the child. And that makes her in need 

for help in order to accept this child and go beyond crisis -related 

disability . the new researches concentrate on the mother coping with 

disability,  instead of studying the psychological stress experienced by the 

mothers, where the researchers concentrate on the importance and 

effectiveness  of teaching the mother the positive coping strategies to help 

her reduce the negative aspect of stressors accompanied with child 

disability, and that help the family in developing and increasing the child 

learning. Having a disabled child in general, and an autistic child in 

particular causes problems, social and psychological stress, which 

requires positive thinking skills to reduce these stressors, for that the 

researcher designed training program based on developing psychological 

stress to reduce psychological stress for mothers of autistic children. 

Specifically, the study problem is: What is the effectiveness of training 

program based on some positive thinking skills in reducing the level of 

psychological stressors of sample of mothers of autistic children. 

The purpose of study: 

 Preparing two scales: positive thinking skills, and psychological 

stress to assess the levels of psychological stress and positive 

thinking skills for the sample before and after training program 

implementing.  

 Preparing training program based on techniques(lecture, group 

discussion, refutation, homework, and feedback) to train mothers 

on some positive thinking skills (positive expectations, optimism 

and emotional adjustment, self-acceptance, love of learning, 

positive risks,  endure suffering, and control emotions. To reduce 

psychological stressors. 
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 Detection of effectiveness of training program after implementing 

in developing some positive thinking skills of mothers of autistic 

children. 

 Detection of ongoing effectiveness of training program in 

developing some positive thinking skills of mothers of autistic 

children after one month. 

 Study Tools: 

1-Scale of positive thinking (prepared by the researcher), validity and 

reliability were verified. 

2- Scale of psychological stress (prepared by the researcher) validity and 

reliability were verified. 

3- training program for developing some positive thinking skills in 

reducing  psychological stress in mothers of children with autism 

(prepared by the researcher ) validity and reliability were verified.        

 The study sample  :  

The sample of the study consists of  (24) mothers of children with autism 

enrolled in  the Syrian Organization for disabled, they were divided into 

two similar groups: (12) mothers in experimental group, and (12) mothers 

in control group. 

Methodology of the study  :  

   The researcher use  the experimental approach to know the 

effectiveness of the training program as a independent variable for 

developing the skills of some positive thinking and reduce the level of 

psychological stress as dependent variable . This is measured through 

differences in the score of mothers of children with autism ( experimental 

and control groups ) on the scales used in the current study  
 Procedures for the implementation of the study: 

     The  study tools were designed and verification of validity and 

reliability were verified, then the study sample was selected and divided 

into two similar groups: experimental and a control groups, each one 

consists of  (12) of  mothers of children with autism, The training 

program were implemented on the experimental group between the 
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period of (17/3 / 2013 until 19/05/2013 ) with two sessions a week , and 

the second test were implemented between ( 19-20/5/2013 ) , the posttest 

were implemented after one month. the results were  analyzed using the 

(spss program (. 

 The results of the study: 

 1-The first result : Significant differences between the means of the 

experimental group and the control group on the total score of the scale  

of positive thinking and sub- scale after the implementation of the 

training program for the mothers of the experimental group  .  

2-The second  result:Significant differences between the means of the 

experimental group on a scale of positive thinking skills before 

implementing and after the training program for the post implementation   .  

3-The third result: No significant differences between the means of  

experimental group on the  scale of positive thinking skills and it's sub- 

fields in the two measurements posttest and delayed  " .  

4-Fourth result: Significant differences between the means of the 

experimental group and the mean of control group on the total score of 

psychological  stress scale and it's sub- fields after the implementation of 

the training program for the mothers of the experimental group  .  

5-Fifth result: Significant differences between the means of the 

experimental group on a psychological  stress scale before and after 

implementing  the training program for the post implementation  .  

6-Sixth result: Significant differences between the means of mothers of 

experimental group on the total score of psychological stress scale for the 

post implementation, and no Significant differences between the means of 

mothers of experimental group on all dimensions of the scale between the 

post and delayed implementation. 
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