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 :ملخص البحث

ل حإن إصابة طفل بالتوحد صدمة على األسرة تتمثل بالشعور بالحزن والرفض واإلنكار واليأس وينعكس ذلك على مهارة 
المشكالت األسرية و ومهارة إدارة الحوار األسري وكذلك ضبط السلوكيات داخل األسرة و القيام باألدوار األسرية، ونظرا 
لزيادة اإلصابة بالتوحد حول العالم األمر الذي يتطلب إعداد برامج إرشادية بغرض التأكيد على حاجة األسرة إلى مدى من 

الصلة بالتوحد؛ لتحسين مهارات جودة الحياة األسرية، وبالتالي إعادة بناء أسرة قادرة على الخدمات والبرامج اإلرشادية ذات 
تلبية احتياجات أطفالها، لذلك هدفت الدراسة للتعرف على أثر البرنامج اإلرشادي على مهارات جودة الحياة  ألسر األطفال 

تجريبية والضابطة على مقياس جودة الحياة ألسر التوحديين، والكشف عن الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين ال
األطفال التوحديين في القياس البعدي، والتحقق من الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي 

ألسر  كوالبعدي في مهارة حل المشكالت األسرية، مواجهة الضغوط، الحوار األسري، القيام باألدوار األسرية وضبط السلو 
األطفال التوحديين، واعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي حيث أنها تختبر أثر البرنامج اإلرشاد )متغير مستقل( على 

( من أباء وأمهات األطفال التوحديين 50مهارات جودة حياة أسر األطفال التوحديين )متغير تابع(، مستخدما عينة قوامها )
شفلح. وقسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وتمثلت أدوات الدراسة في برنامج والملتحق أطفالهم بمركز ال

إرشادي، ومقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين، واستخدمت اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، واختبار )ت( لعينتين 
( بين متوسطات درجات 0,01توى داللة )مرتبطتين، حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس

المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين في القياس البعدي، ولذلك توصي الدراسة 
مج وزيادة د إلى تسليط الضوء على أهمية إعداد مثل هذه البرامج وذلك لمساعدة هؤالء األسر في تحسين مهارات جودة الحياة

 أطفالهم بالمجتمع.

 مهارات جودة الحياة. –البرنامج اإلرشادي  :الدالةالكلمات 
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 المقدمة

يطمح اآلباء إلى تحقيق آمالهم وتطلعاتهم من خالل األبناء، إال أنه سرعان ما تتحطم تلك اآلمال حينما تصطدم األسرة بمولد 
طفل مصاب بالتوحد، فتمثل إعاقة الطفل صدمة شديدة، األمر الذي يتطلب ضرورة إعداد برامج إرشادية وتوفير خدمات 

فة احتياجاته الخاصة، وكيفية التعامل معه وكيفية التكيف مع الواقع الجديد، نظًرا الطفل مبكًرا ومعر  حالةمبكرة؛ فاكتشاف 
ألهمية تلك البرامج اإلرشادية والخدمات المتعددة الجوانب، واعتمادها على التقنيات الحديثة المركزة على الطفل المصاب 

ودة لجميع ، وتحقيق أعلى مستويات الجف التوحداإلصابة باضطراب طيبالتوحد وأسرته مًعا؛ للتخفيف من الخلل الناتج عن 
ه كما يحتاج األطفال التوحديين رعاية والدية غير عادية، فالعناية ب .طفلهمأفراد األسرة وبناء رؤية إيجابية جديدة لهم بشأن 

أعباء وتكاليف تربية  فإنتتطلب إشراًفا مكثًفا واهتماًما خاًصا، فإذا كانت تربية طفل طبيعي تسبب للوالدين المشقة والضغط، 
 طفل مصاب بالتوحد تكافئ وتزيد ثالثة أعباء تربية الطفل الطبيعي.

يعتبر حادًثا كبيًرا في حياة األسرة، وفي بعض الحاالت فإن  مصاب باضطراب طيف التوحدوال شك أن وجود طفل 
لفة هما يستجيبان لمشاعرهما بسلوكيات مختالوالدين تعتريهما حالة من الصدمة ويمران بمرحلة من الضغوط النفسية كما أن

تجاه الطفل كأن يكونا مبالغين في الحماية. أو أن يرفضا هذا الطفل ويتجاهاله أو يهماله، وفي معظم األحوال فإن الوالدين 
بية لتنقصهما المعلومات الكافية حول طبيعة حالة العجز التي ألمت بالطفل وكذلك المعلومات الخاصة بالتعامل معه، وت

 احتياجاته، وكيفية توفير مناخ مناسب في المنزل لتنمية قدراته وإمكاناته

جودة الحياة األسرية من المفاهيم الحديثة نسبًيا التي ألقت الضوء على أسر األطفال التوحديين مهارات ويعد مفهوم 
ك من والتوافق معها، وذل ف التوحداإلصابة باضطراب طيوكيفية التعامل معهم ومساعدتهم على تخطي اآلثار الناجمة عن 

إلرشادية؛ البرامج ا خالل تركيز برامج وخدمات التربية الخاصة بشكل أساسي على األسرة، وأصبحت األسرة محور العديد من
داخل األسرة يحتاج إلى إعداد برامج واستراتيجيات متنوعة الجوانب إلرشاد  باضطراب طيف التوحدألن وجود طفل مصاب 

ولما كانت جودة حياة الفرد ترتبط في األصل بجودة حياة أشخاص آخرين في بيئته،  هذا االضطراب،لوالدين بشأن وتدريب ا
وأن جودة حياة الشخص تعكس الميراث الثقافي للفرد وهؤالء الذين يحيطون به، فإن جودة حياة الفرد ترتبط وتتأثر بجودة 

دها كأعضاء في النسق األسري، باعتبار أن األسرة هي البيئة األولى الحياة األسرية، التي هي محصلة لجودة حياة أفرا
واألقرب للفرد من الناحية المادية والنفسية، ومن هنا يكمن الدور الخطير الذي تلعبه األسرة في تحسين جودة حياة الفرد أو 

 .تدهورها

ارة مه، الحوار األسري  الضغوط، مهارةمواجهة  األسرية، مهارةمهارة حل المشكالت وتعد مهارات جودة الحياة في 
ل بجودة حياة ترتبط في األص التي حياة الفردلهذه المهارات من تأثير على مهارة ضبط السلوك ولما ،القيام باألدوار األسرية 
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ة االثقافي للفرد وهؤالء الذين يحيطون به، فإن جودة حي الموروثأشخاص آخرين في بيئته، وأن جودة حياة الشخص تعكس 
أن  لى اساسعالفرد ترتبط وتتأثر بجودة الحياة األسرية، التي هي محصلة لجودة حياة أفرادها كأعضاء في النسق األسري، 

األسرة في  مثلهتالدور الخطير الذي  يتضحوالنفسية، ومن هنا  االجتماعيةاألسرة هي البيئة األولى واألقرب للفرد من الناحية 
 هورها.تدتحسين جودة حياة الفرد أو 

ط النفسية الضغو  تقليليساعد على  المصابين باضطراب طيف التوحدتقديم البرامج اإلرشادية ألسر األطفال  إن
جودة الحياة  نبهدف تحسيالتي تواجه األسرة وخاصة الوالدين، وإقناعهما بالمشاركة الفعالة في هذه البرامج والمساهمة فيها 

م ومع حيث شعورهم بالتوافق مع أنفسه باضطراب طيف التوحدأطفالهم المصابين لديهم، األمر الذي ينعكس بالفعل على 
وبالتالي تصبح األسرة بصفة عامة بما تتضمنه من عالقات فعالة بين أفرادها مجااًل  اآلخرين؛ وبالتالي االندماج في المجتمع.
الضطرابات تقبل إعاقته والتخفيف من ا ومساعدته نفسًيا على اضطراب طيف التوحديمكن من خالله تقبل طفلهم المصاب ب

النفسية لديه وتنمية قدراته وإمكاناته ليستعيد ثقته بنفسه، وبالتالي إشباع حاجته إلى الحب، واأللفة، والمودة في ظل مناخ 
 يغلب عليه التوافق والرضا األسري عن الحياة األسرية.

 مشكلة الدراسة

 التوحد كما أشارت التقارير الصادرة عن مركز السيطرة على األمراض والوقايةكمحصلة للتزايد السريع في معدالت انتشار 
Center for Disease Control and Prevention ((CDC  أن هناك طفل من  2008حيث أشارت اإلحصائيات لعام

م 2012د/ مارك اإلناث( يكون مصابًا بالتوحد بالواليات المتحدة. كما أعلن السي 1/252الذكور،  1/54طفل ) 88بين 
( أن التوحد أصبح وباًء، وأن عدد األطفال CDCرئيس مراكز السيطرة على األمراض في أتالنتا بالواليات المتحدة األمريكية )

المصابين باضطراب التوحد في الواليات المتحدة األمريكية قد فاق مجموع األطفال المصابين بالداء السكري، واإليدز، والشلل 
م أعلن رئيس وزراء فرنسا عزمه على جعل التوحد قضيته، وضرورة 2012رطان، ضمور العضالت، وفى عام الدماغي، والس

أشرف أحمد ) فتح المجال على نطاق واسع من أجل زيادة المعرفة حول أسباب الزيادة وكيفية المضي قدمًا نحو المواجهة.
 .(2013عبد القادر،

تقرير دولة قطر األولي حول تنفيذ االتفاقية الدوليــة لحقــوق وقد أشارت أخر اإلحصائيات بدولة قطر بحسب 
طفل موزعين بين  613قطر م   أن عدد األطفال المصابين بالتوحد بدولة 2015/2016األشخــاص ذوي اإلعـاقــة للعام 

ن التقرير تقرير وبيطالب مدمجين بالمدارس العادية وطالب ملتحقين بمدارس متخصصة لذوي اإلعاقة وبالمقارنة بين هذا ال
طفل يتبين من تلك المقارنة ان  268بلغ عدد األطفال المصابين بالتوحد بدولة قطر  م حيث 2010/2011الصادر للعام 

جدًا.  حيث أن هذه الزيادة تنعكس بالتالي على زيادة في خالل أربعة أعوام وهذه نسبة كبيرة  %100نسبة الزيادة تخطت 
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ئم إلى برامج إرشادية وتوعوية بطبيعة أطفالهم المصابين باضطراب طيف التوحد. ومن هنا يجب األسر التي في احتياج دا
 تقديم العديد من البرامج اإلرشادية التي تناسب طبيعة كل مجتمع.

سر ذوي اإلعاقة اهتمت بدعم هذه األسر لتحسين أل اإلرشاد األسري معظم الدراسات السابقة التي فحصت  إن 
( ودراسة بغدادي وآخرون 2013) ر( ودراسة أشرف أحمد عبد القاد2013)ثل دراسة سمية عزت شرف مجودة حياتها، 

Baghdadi et, al. (2014)  أن الدعم بأشكاله المختلفة الذي ُيقدم ألسر ذوي اإلعاقة يسهم بشكل كبير في جودة فترى
ها ا، ويخفف من حدة الضغوط الحياتية التي يتعرض لحياة هذه األسر، ويؤدي أيًضا إلى زيادة التفاعل اإليجابي بين أفراده

وداللة على أهمية هذه الدراسة ما توصلت إلية بعض الدراسات السابقة التي تناولت فاعلية البرامج اإلرشادية  أفراد هذه األسر.
البرامج  اد مثل هذهألسر األطفال حيث توصلت هذه الدراسات إلى فاعلية البرامج اإلرشادية وأوصت هذه الدراسات إلى إعد

في العالم العربية وذلك لزيادة اعداد األسر التي تحتاج مثل هذه البرامج وأن عالمنا العربي واإلسالمي يفتقر لمثل هذه البرامج 
 التي تتفق مع الطبيعة اإلسالمية العربية.

 أكدت الدراسات من والعديد الباحثين قبل من كبيرا اهتماما القت األمور أولياء علي إصابة الطفل بالتوحد أثر إن
 وهذاالعاديين،  األطفال أمور أولياء من أكثر نفسية ضغوط من يعانون األطفال المصابين بالتوحد  وأباء أمهات من كال أن

 مستقبل علي والقلق ال،األطف إنجاب بمسئوليات مباشرة عالقة له األمور أولياء لدي النفسية الضغوط مستوي  في االرتفاع
 ،والرفض، الحزن ، بالذنب والشعور ،معاق الطفل بأن اإليمان وعدم، الصدمة على الوالدين أفعال ردود وتشتمل الطفل

 والغضب والالمباالة والعجز واليأس والقلق األلم من فترات يعيشوا بعضهم أن كما، باليأس والشعور ر، واإلنكا ,والخجل
 .واالكتئاب

إن أسر األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد يحتاجون لمساعدة في خفض الضغوط التي تتعرض لها حنى 
ومن ثم تصبح هناك حاجة إلى التوجيه واإلرشاد النفسي لآلباء واألمهات؛ لتبصيرهم باتجاهاتهم تكون كاألسر العادية، 

لمصاب اماعي، والقصور في التفاعل االجتماعي لدى طفلهم الخاطئة في تربية أبنائهم التي ساهمت في تأكيد القلق االجت
، وتعريفهم بتنظيم البيئة المناسبة لطفلهم المصاب بالتوحد؛ لخفض القلق االجتماعي فينعكس عليهم باضطراب طيف التوحد

هل هذه ة؟ و ، ولكن كيف نساعدهم؟ وكيف نقدم لهم المساعدة الالزمبتحسين التفاعل االجتماعي مع المجتمع المحيط بهم
التوجيهات مناسبة لهم؟ وانطالقا من هذا فهذا البحث لنظر السؤال ما أثر البرنامج اإلرشادي على مهارات جود الحياة ألسر 

 األطفال التوحديين بدولة قطر؟
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 أهداف الدراسة

ياس جودة على مق يالقبلوالمجموعة الضابطة في القياس فروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ال التعرف على .1
 .الحياة ألسر األطفال التوحديين

ر األطفال على مقياس جودة الحياة ألس البعديو في القياسين القبلي فروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ال تحديد .2
 .التوحديين

جودة  على مقياس البعديوالمجموعة الضابطة في القياس فروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ال الكشف عن .3
 .الحياة ألسر األطفال التوحديين

 تساؤالت الدراسة

والضابطة في التجريبية  تينبين متوسطات درجات المجموع( 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق هل  .1
 ؟على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين القبليالقياس 

في القياسين القبلي بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ( 0.05)إحصائية عند مستوى داللة  ذات داللة توجد فروق هل  .2
 ؟على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين البعدي

والضابطة في التجريبية  تينبين متوسطات درجات المجموع( 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق هل  .3
 ؟على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين البعديالقياس 

 الدراسة ياتضفر  

والمجموعة الضابطة بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ( 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق  ال .1
 .على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين القبليفي القياس 

في القياسين القبلي بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ( 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  توجد فروق ال  .2
 .على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين البعديو 

ابطة والمجموعة الضبين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ( 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق  ال .3
 .على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين في القياس البعدي
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 أهمية الدراسة

تكمن في أهمية الموضوع الذي يتصدى له الباحث من خالل التأكيد على حاجة األسرة إلى مدى من النظرية: األهمية 
وحد، جودة الحياة األسرية للطفل المصاب بالتمهارات الخدمات والبرامج التدريبية واإلرشادية ذات الصلة بالتوحد؛ لتحسين 

تكمن أهمية الموضوع من خالل ندرة مثل هذه الدراسات وخاصة و  وبالتالي إعادة بناء أسرة قادرة على تلبية احتياجات أطفالها.
 يين.ال التوحدجودة الحياة األسرية لألطفمهارات في العالم العربي وكذلك ندرة هذه البرامج التي تعمل على تحسين 

تتمثل األهمية التطبيقية لهذه الدراسة من خالل إعداد برنامج إرشادي أسري يسعى إلى إكساب النسق  األهمية التطبيقية 
األسري بالمعلومات الخاصة بالتوحد، وتبصير األسرة بالخدمات والبرامج المقدمة لألطفال المصابين بالتوحد وهذا بسبب ندرة 

وكذلك تتمثل األهمية التطبيقية لهذه الدراسة من خالل إعداد  الوطن العربي وخاصة البيئة القطرية. مثل هذه البرامج في
مقياس يالئم مع طبيعة العينة وكذلك طبيعة البيئة القطرية نظرًا ألن غالبية المقاييس التي اهتمت بجودة الحياة األسرية إما 

 ت أبعادًا مختلفة عن أبعاد الدراسة الحالية.أنها أعدت في بيئة غير البيئة القطرية، أو تناول

 حدود الدراسة

تطبيق الدراسة الحالية على مجموعة من مجموعة من آباء وأمهات األطفال التوحديين والملتحق أطفالهم  البشري: تمالحد 
 .قطر-الخاصة بالدوحة  الشفلح لذوي االحتياجاتبمركز 

 الجمعية القطرية للتوحد بدولة قطر وبالتعاون مع رابطة قطر ألسر التوحد. في مقر تطبيق الدراسة الحالية المكاني: تمالحد 

إجراء الجانب العملي من هذه الدراسة، وتطبيق البرنامج اإلرشادي األسري ألسر األطفال التوحديين في مدى زمني  الزماني: تمالحد 
 .2019مايو  4إلى  2019مارس  14، وذلك في الفترة من ، بواقع ثالثة أيام أسبوعًياشهر ونصف

 الدراسة مصطلحات

 Counseling Programالبرنامج اإلرشادي 

مود بديع محالتعريف االصطالحي: هو مجموعة أو سلسلة من النشاطات والعمليات التي ينبغي القيام بها لبلوغ هدف معين. )
 (18،1989،مبارك
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ومخططة يهدف إلى مساعدة آباء وأمهات األطفال التوحديين على اكتساب ويعرفه الباحث بأنه: "عملية منظمة  التعريف اإلجرائي:
بعض الحقائق والمعلومات عن التوحد وأبعادها، باإلضافة إلى إكسابهم بعض المهارات الالزمة للتعامل مع أطفالهم، وتدريبهم بهدف 

 تحسين جودة الحياة لديهم".

لنظر إلى اإلرشاد األسري في مجال رعاية األطفال ( قائاًل أنه يمكن ا64، 2009ويضيف )شاهين رسالن، 
على أنه: مجموعة من التوجيهات العلمية التي تقدم ألسرة الطفل المعوق، ال سيما  المصابين باضطراب طيف التوحد 

لى ع الوالدين، بهدف تدريب وتعليم أفراد األسرة اكتساب المهارات والخبرات التي تساعدهم في مواجهة مشكالتهم المترتبة
وجود طفل معوق لديها ،سواء ما يتعلق منها بالتنشئة االجتماعية لهذا الطفل، أما ما يتعلق بتأهيله باستخدام كل الوسائل 
 المتاحة، والتي يمكن إتاحتها لتقليل األثار المترتبة على اإلعاقة حتى يبلغ الطفل المعوق اكثر استفادة من قدراته وإمكانياته.

 

  Quality of Family Life يةالحياة األسر  جودة

جودة الحياة بأنها إدراك األفراد لمكانتهم في الحياة  (WHO, 1999)تعرف منظمة الصحة العالمية  التعريف االصطالحي:
ضمن السياق الثقافي واألنظمة القيمية التي يعيشون فيها، وفيما يتعلق بأهدافهم وتوقعاتهم ومعاييرهم ومخاوفهم. وهذا مفهوم 

لشخصية المعتقدات اتصنيفي واسع متأثر بالصحة الجسدية، الحالة النفسية، مستوى االستقالل، العالقات االجتماعية، 
 وعالقتهم بالمالمح البارزة لبيئتهم.

مجموعة المهارات التي تهدف إلى تزويد الوالدين بأساليب فعالة لتهذيب السلوك ودعم الروابط مع الطفل  التعريف اإلجرائي:
 المصاب بالتوحد كأساس للعالقات القوية بين الوالدين والطفل والنمو الصحي السوي للطفل.

جودة الحياة لآلباء بأنها الدرجة التي يصل إليها اآلباء  (John James, et al., 2002)ف جون جامس كما يعر 
من اإلشباع لالحتياجات الشخصية للحب والمودة واالحترام والتشجيع والمساندة والمشاركات المعنوية والممتلكات الشخصية 

  والمال لالستخدام الشخصي.

 طفال التوحديينمهارات جودة الحياة ألسر األ

ويقصد بها: "قدرة الوالدين على استنباط حلول مبتكرة للمشكالت األسرية، وتمكنهما من مساعدة  مهارة حل المشكالت األسرية: .1
 اآلخرين على إيجاد حلول مبتكرة لمشكالتهم".
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هما األب واألم لقيامهما بدور ويقصد بها: "قدرة الوالدين على مواجهة الضغوط المرتبطة بدور كل من  مهارة مواجهة الضغوط: .2
 الوالدي في تنشئة أبنائهما".

ويقصد بها: "قدرة الوالدين على التعامل مع أطفالهما، ومشاركة معلومات واتجاهات الوالدين مع  مهارة الحوار األسري: .3
 بعضهما".

ا األسرية، والمحافظة على النسق ويقصد بها: "قدرة الوالدين على أداء وظائفهما وحاجتهم مهارة القيام باألدوار األسرية: .4
 األسري، وتوزيع األدوار".

ويقصد بها: "قدرة الوالدين على تعديل سلوكيات طفلهما المعاق، وذلك باستخدام وسائل عديدة كالنمذجة  مهارة ضبط السلوك: .5
 واإلقناع وتقديم المكافآت والعقاب".

 Autism   التوحد

اضطراب نمائي عصبي يتميز بالقصور المستمر في التفاعل االجتماعي تعرفه الجمعية األمريكية للطب النفسي بانه 
والتواصل، باإلضافة إلى وجود مجموعة من السلوكيات واالهتمامات واألنشطة النمطية التي تؤثر في األداء االجتماعي 

 .رى المهمة، وتظهر هذه األعراض في مرحلة الطفولة المبكرةوالوظيفي للطفل، وكذلك في األداءات الحياتية األخ
(American Psychiatric Association, 2013, 53) 

( اضطراب طيف التوحد بأنه: نوع من االضطرابات النمائية التي تظهر 2018وتعرف الجمعية األمريكية للتوحد )
ن ي قدرة الفرد على التواصل والتفاعل مع اآلخرين، ويمكخالل مرحلة الطفولة المبكرة؛ نتيجة الضطرابات عصابية تؤثر ف

التعرف عليه من خالل مجموعة معينة من السلوكيات، وهو عبارة عن "حالة طيف" تؤثر على األفراد بصورة مختلفة وبدرجات 
 .متفاوتة، وال يوجد سبب واحد معروف للتوحد

التوحد بأنه: اضطراب نمائي منتشر يظهر ( 108، 2015ويعرف أحمد محمود عكاشة وطارق أحمد عكاشة )  
 خالل الثالث سنوات األولى من عمر الطفل، مما يؤثر على التفاعل االجتماعي والتواصل، والسلوكي النمطي لديه. 

( اضطراب طيف التوحد بأنه: قصور مستمر في 16، 2016ويعرف محمد محمد عوده وناهد شعيب فقيري )
يتطلب تشخيص اضطراب طيف التوحد وجود أنماط محددة ومتكررة من أنماط سلوكية التواصل والتفاعل االجتماعي، و 

 واهتمامات أو أنشطة.
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 منهج الدراسة 

على ل( )متغير مستق ياإلرشاد أثر البرنامجاعتمدت الدراسة الحالية على المنهج شبه التجريبي حيث أنها تختبر      
 جودة حياة أسر األطفال التوحديين )متغير تابع(. مهارات

 مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من أباء وامهات األطفال التوحديين والملتحق أطفالهم بمركز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات 
 عام. 12-6طفل ويتراوح أعمارهم بين  141الخاصة بدول قطر حيث يبلغ عدد هؤالء األطفال 

 راسةعينة الد

( من آباء / 15العينة السيكو مترية: قام الباحث بتطبيق مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين عينة قوامها )  .1
 أمهات األطفال التوحديين؛ وذلك بغرض حساب الخصائص السيكو مترية للمقياس.

تم و ( من آباء / أمهات األطفال التوحديين، والملتحق أطفالهم بمركز الدوحة للتوحد، 50العينة األساسية: تكونت من )  .2
 (25( والثانية ضابطة وقوامها )25تقسيم العينة إلى مجموعتين األولى تجريبية وقوامها )

 أدوات الدراسة

 البرنامج اإلرشادي )إعداد: الباحث(   .1

البرنامج اإلرشادي في الدراسة الراهنة عبارة عن "مجموعة من الخطوات المخططة والمنظمة ويتضمن خدمات إرشادية 

سلوكية تهدف إلى تغيير الفرد لمعتقداته وأفكاره وتوقعاته غير المنطقية وأفكاره السلبية إلى أفكار عقالنية  –معرفية 

السلوكية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة ألسر األطفال المعاقين عقلًيا  –وتوقعات إيجابية وتعديل الجوانب المعرفية 

وار مهارة القيام باألد األسري،القابلين للتعليم )مهارة حل المشكالت األسرية، مهارة مواجهة الضغوط، مهارة الحوار 

 األسرية، مهارة ضبط السلوك.(".

 / أمهات األطفال التوحديين، وتحسين التواصل األسري، وتدريبهميهدف البرنامج إلى إعادة تنظيم النسق األسري آلباء و 

وفي ضوء ذلك يستند البرنامج اإلرشادي في الدراسة الحالية على . على طرق جديدة لمواجهة االضطرابات األسرية
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فيرى إليس  ،دالمصابين بالتوحنظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي أللربت إليس بهدف تحسين جودة الحياة ألسر األطفال 

أن االضطراب االنفعالي ليس السبب فيه هو الحدث نفسه ولكن معتقدات الفرد وتفكيره بطريقة غير عقالنية، لذا قام 

الباحث بتفنيد األفكار غير العقالنية ودحضها وتكوين أو إحالل مجموعة أخرى من األفكار العقالنية ذات المنطق السليم 

 ا األثر هو التغير اإليجابي في شخصية العميل.فيتحقق بذلك األثر الحسن، وهذ

كما يعتمد الباحث على البرنامج اإلرشادي على نظريات اإلرشاد األسري بهدف تدريب وتعليم أفراد األسرة على 

اكتساب المهارات والخبرات التي تساعدها في مواجهة مشكالتهم المترتبة على وجود طفل معاق لديها سواء ما يتعلق منها 

 اليب التنشئة االجتماعية أو ما يتعلق بتأهيله وكل ما من شأنه أن يحقق للطفل المعاق أقصى استفادة من قدراته.بأس

وتتراوح مدة كل  -( 1ملحق رقم ) – ( جلسة بواقع ثالث جلسات في األسبوع15ويتكون البرنامج اإلرشادي من )

من أربع  ، ويتكون البرنامج اإلرشاديا استراحة ربع ساعةمقسمة على فترتين بينهم (ساعة ونصف إلى ساعتينجلسة بين )

 .مراحل، تضم كل منها عدًدا من الجلسات

 مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين.    )إعداد: الباحث( .2

لمقاييس نظًرا ألن غالبية ا  -(2ملحق رقم ) -ظهرت الحاجة لدى الباحث إلعداد مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين
التي اهتمت بجودة الحياة األسرية إما أنها أعدت في بيئة غير البيئة القطرية، أو تناولت أبعاًدا مختلفة عن أبعاد الدراسة 

يهدف المقياس إلى قياس جودة الحياة ألسر و  الحالية؛ ومن ثم أعدَّ الباحث هذا المقياس ليركز على أبعاد الدراسة الحالية
هارة م –مهارة مواجهة الضغوط  –ويتضمن خمسة أبعاد فرعية، وهي: )مهارة حل المشكالت األسرية األطفال التوحديين، 

 مهارة ضبط السلوك(.-مهارة القيام باألدوار األسرية -الحوار األسري 

ال ( من آباء / أمهات األطف15للتأكد من كفاءة وصالحية المقياس قام الباحث بتطبيقه على عينة استطالعية قوامها ) 

ودة الحياة يتكون مقياس جو التوحديين، ثم حساب صدق المقياس وثباته من خالل درجات تلك العينة على مفردات المقياس، 

مفردة، موزعة على خمسة أبعاد هي: مهارة حل المشكالت األسرية، مهارة مواجهة الضغوط، مهارة الحوار  44األسرية من 

  مهارة ضبط السلوك. األسري، مهارة القيام باألدوار األسرية،
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تدل على نادرًا،  2تدل على اطالقًا، والدرجة  1استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي لقياس فقرات االستبانة فالدرجة 

-2-1) وتأخذ المفردة الموجبة الدرجات تدل على دائمًا، 5تدل على غالبًا، والدرجة  4تدل على احيانًا، والدرجة  3والدرجة 

وبذلك تصبح الدرجة الصغرى  ،على الترتيب (1-2-3-4-5بينما تأخذ المفردة السالبة الدرجات ) ، الترتيب( على 3-4-5

الدرجة المرتفعة على تمتع أسرة األطفال التوحديين بجودة الحياة  درجة وتدل 220درجة والدرجة العظمى  44للمقياس ككل 

 . اة األسريةاألسرية، وتدل الدرجة المنخفضة على قصور في جودة الحي

 األساليب اإلحصائية

الباحث بمعالجة البيانات التي سيتم الحصول عليها باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية باالعتماد على  استخدم

 ، وهي:SPSSالبرنامج اإلحصائي 

 الحسابي واالنحراف المعياري. الوسيط.  اإلحصاء الوصفي، ويتمثل في 1

 .Paired sample t-testت للعينات المرتبطة .  اختبار 2

 Independent sample t-test   ت للعينات المستقلة.  اختبار 3

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة

 نتائج هدف الدراسة األول .1

( ت (ختباراالباحث بإجراء التكافؤ بين المجموعتين في مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين، مستخدًما  محيث قا
 ةدرجات المجموعوذلك بهدف اختبار داللة الفروق بين متوسطات    independent sample t-test للمجموعات المستقلة

ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في القياس القبلي على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين، حيث التجريبية 
قام الباحث بعمل اإلحصائيات الوصفية للعينة وكذلك التأكد من التوزيع الطبيعي للعينات كشرط من شروط استخدام اختبار 

( وهي أكبر 0.301( عند مستوى داللة )0.748اختبار ليفين هي ) ( أن قيمة1من جدول ) ويتضح)ت( للعينات المستقلة، 
( وهي غير دالة إحصائيًا وهذا يعني تجانس العينتين وهو شرط من شروط اختبار ت لعينتين 0.05من مستوى داللة )

بية التجري ةالمجموعبين متوسطات درجات  0.05مستقلتين ويظهر أيضا عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى 
في القياس القبلي على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين، حيث تظهر  الضابطة ةالمجموعومتوسطات درجات 
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( وهي أكبر من 0.301(   ومن هنا نالحظ ان قيمة مستوى الداللة هي )48( عند درجة حرية )1,045قيمة ت عند )
 حيث مقياس جودة الحياة. ( ، وهذه النتائج تدل على تجانس المجموعتين من0.05)

جريبية الت ةالمجموع( اختبار )ت( لعينتين مستقلتين وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات 1جدول )
 في القياس القبلي على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين الضابطة ةالمجموعومتوسطات درجات 

 

القبلي قريبة من متوسطات درجات المجموعة ( أن كل متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس 1يتضح من شكل )و 

 الضابطة في القياس القبلي.

مستوى 
 الداللة

 

 قيمة ت درجة الحرية

الخطأ 
 المعياري 

 

 اختبار ليفين

 
 F الداللة

0,301 48 1,045 0,995 .391 .748 
Equal 

variances 
assumed 

 

 

الدرجة 
الكلية لكل 

 مجموعة

 

0,301 47,099 1,045 0,995   

Equal 
variances 

not 
assumed 
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 الثانينتائج هدف الدراسة  .2

الكشف عن الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي يسعى الهدف السادس من الدراسة إلى 

 رتبطتينتم استخدام اختبار )ت( لعينتين مالفرض هذا وللتأكد من  والبعدي على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين،

(paired Sample t-test) جريبية الت ةدرجات المجموعن متوسطات كأسلوب إحصائي، وذلك بهدف اختبار داللة الفروق بي

في القياسين القبلي والبعدي في على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين، حيث قام الباحث بعمل اإلحصائيات 

للعينات المرتبطة،  t-testالوصفية للعينة وكذلك التأكد من التوزيع الطبيعي للعينات كشرط من شروط استخدام اختبار )ت( 

(   ومن هنا نالحظ ان قيمة مستوى الداللة هي 24(عند درجة حرية )88,758(  قيمة ت عند )2تضح من جدول )وي

توجد فروق  1H لذلك نقبل الفرض البديل  0H( وهذه النتائج ال تحقق  الفرض الصفري 0.05( وهي أصغر من )0.00)

المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على ( بين متوسطات درجات 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين.

98.44 156.480
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المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

اس جودة احلياة على مقي لقبليا يف القياسوالضابطة التجريبية تني درجات اجملموعالفروق بني متوسط ( 1)شكل 

 ألسر األطفال التوحديني
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ريبية التج ةالمجموع( اختبار )ت( لعينتين مرتبطتين وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات 4،30جدول )
 األطفال التوحديينعلى مقياس جودة الحياة ألسر في القياسين القبلي والبعدي 

 

وهذا يشير إلى أن تحسن درجات المجموعة التجريبية في بعد تلقيها البرنامج اإلرشادي على مقياس جودة الحياة 

( أن كل متوسطات درجات المجموعة 2ألسر األطفال التوحديين عن مستواه قبل تلقيها البرنامج، حيث يظهر في الشكل )

لتها في القياس القبلي على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين، مما يدل التجريبية في القياس البعدي أعلى من مثي

 على أثر الخبرات التي اكتسبها أسر األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد خالل البرنامج اإلرشادي.

  

 

   

مستوى 

 الداللة

(2-tailed) 

درجة 

 الحرية
الخطأ  قيمة ت

 المعياري

االنحراف 

 المعياري

 

الوسط 

 الحسابي

 

0.000 24 88,758 0,666 3,328 59,080 

الدرجة الكلية 

للمجموعة 

التجريبية في 

 البعدي القياس

الدرجة  -

الكلية 

للمجموعة 

التجريبية في 

 القبلي القياس

 االرتباط
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درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي درجات المجموعة التجريبية في القياس القبلي

 

  

   

 

 

 

 

 

 جودة احلياة ( درجات اجملموعة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي على مقياس2)شكل 

(، دراسة 2018) وشاحيدراسة  (،2013شرف ) مثلوتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات عديدة 

(، عبدالنبي 2008(، البندري )2014(، سالم )2010(، حسن )2006(، عراقي )2013(، النجار )2013عبدالقادر )

(2007 ،)Hejazia et al., (2013) ،Mcstay, et al., (2014) ، Mohammedi (2014) Baghdadi A, et 

al (2014),   ودراسةShahbour (2013) 

 ويرجع وجود فروق بينعلى جودة حياة اسر األطفال التوحديين،  حيث أوضحت جميعها أثر البرامج اإلرشادية

نامج اإلرشادي طبق عليهم البر  التي األسرإلى أن التوحديين على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال  القبليالقياسين البعدي و 

لتدريب ، فمن خالل اتحسن مهارات جودة الحياة لديهماستفادوا من إجراءاته، وظلوا يستخدمون ما به من فنيات؛ مما أدى إلى 
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على الفنيات اإلرشادية المتضمنة في البرنامج اإلرشادي أثناء جلسات البرنامج اإلرشادي، ثم التدريب من خالل الواجبات 

نزلية ومناقشتها بصورة جماعية في بداية كل جلسة إرشادية، فقد اتضح أنه قد حصل أفراد المجموعة التجريبية على تدريب الم

برنامج اإلرشادي الأثر مكثف وباعتبار أن السلوك يزيد بالتدريب، فقد حدث تحسن ألفراد المجموعة التجريبية، مما يدل على 

 بعد.

أيًضا إلى أن ما جاء في البرنامج اإلرشادي من خالل جلساته قد عمل على  ويمكن أن يعزى التحسن المستمر

، حيث إن حجم المعاناة والضغوطات التي تعاني منها أسر األطفال المصابين باضطراب طيف التوحدتلبية حاجات أسر 

ساعد على ممارسة  م في التعلم،ومتطلباتها ورغبته حالة طفلهممع افتقارهم لألساليب الصحيحة في التفاعل مع  هؤالء األطفال

ما تم تعلمه من خالل الجلسات اإلرشادية وتطبيقها في الحياة اليومية، فكانت ملبية لحاجاتهم وممارساتهم اليومية في جو 

آمن، مما يسمح لهم بالتفاعل اإليجابي مع بعضهم بعًضا، كما يمكن أن يعزى ذلك التحسن إلى أن معظم جلسات البرنامج 

ن  في المشاركي األطفال المصابين باضطراب طيف التوحدكانت تعتمد على مناقشة المشكالت الواردة من أسر  اإلرشادي

البرنامج أنفسهم، باإلضافة إلى إفادتهم من النشرات التي بقيت في حوزتهم، ودافعيتهم، ورغباتهم في المشاركة قبل تنفيذ 

 البرنامج اإلرشادي.

اضطراب أسر األطفال المصابين بتحسن إلى األساليب المستخدمة التي شملت تدريب كما يرجع هذا االستمرار في ال

 ، وتطبيق ذلك في منازلهم، واستفسارهم عن بعض المشكالت التيالتوحديينعلى كيفية التعامل مع أطفالهم  طيف التوحد

يجابية أن ردود فعل المجموعة التجريبية كانت إ االمصابين باضطراب طيف التوحد. كمتواجههم في أثناء تعاملهم مع أطفالهم 

إذ أبدى المشاركين إعجابهم بالبرنامج اإلرشادي، فقد أشادوا بأسلوب عرض المحاضرات، وتنظيم سير المناقشات، وكذلك 

ية للتوحد طر الجمعية الق مع معظم أفراد المجموعة التجريبية التي تعرضت للبرنامج تواصلالواجبات المنزلية، وما يؤكد ذلك 

  .المصابين باضطراب طيف التوحدواالستفسار عن الكثير من األمور المتعلقة بأطفالهم  وبعض المؤسسات األخرى 
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سر جودة الحياة ألمهارات البرنامج اإلرشادي في تحسين  أثر وبناًء على ما سبق؛ فإن تلك النتائج تؤكد على

التدريب  –العتماده على فنيات عديدة مثل )إعادة البناء المعرفي  المصابين باضطراب طيف التوحد بدولة قطر؛األطفال 

 التدعيم(. –النمذجة  –الدور  لعب-على االسترخاء 

 نتائج هدف الدراسة الثالث .3

رجات ومتوسطات دالتجريبية  ةدرجات المجموعيسعى الهدف السابع من الدراسة إلى اختبار داللة الفروق بين متوسطات 

أي من  صحة نتائجوللتأكد من  ي القياس البعدي على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين،المجموعة الضابطة ف

كأسلوب إحصائي، وذلك بهدف  (Independent Sample t-test) تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين الفرضين

ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي التجريبية  ةدرجات المجموعاختبار داللة الفروق بين متوسطات 

على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين، حيث قام الباحث بعمل اإلحصائيات الوصفية للعينة وكذلك التأكد من 

وجود ( 3يتضح من جدول )و للعينات المستقلة،  t-testالتوزيع الطبيعي للعينات كشرط من شروط استخدام اختبار )ت( 

تين التجريبية والضابطة في القياس البعدي على المجموعبين متوسطات درجات ( 0.01)فروق دالة إحصائًيا عند مستوى 

(   ومن هنا 48( عند درجة حرية )47,274-مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحديين ، حيث تظهر قيمة ت عند )

لذلك  H0(،  وهذه النتائج ال تحقق  الفرض الصفري 0.05ر من )( وهي أصغ0.00نالحظ ان قيمة مستوى الداللة هي )

 ةدرجات المجموع( بين متوسطات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  H1نقبل الفرض البديل 

  يين.دومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي على مقياس جودة الحياة ألسر األطفال التوحالتجريبية 
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متوسطات درجات و ة التجريبي ةاجملموعوداللتها اإلحصائية للفروق بني متوسطات درجات  مستقلتني( اختبار )ت( لعينتني 3جدول )
 يف القياس البعدي على مقياس جودة احلياة ألسر األطفال التوحديني الضابطة ةاجملموع

 

متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي أعلى من متوسطات درجات ( أن كل 3يتضح من شكل )

 المجموعة الضابطة في القياس البعدي مما يدل على أثر البرنامج األسري ألسر األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.
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المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

مستوى 

 الداللة

 

درجة 

 الحرية
 قيمة ت

الخطأ 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

Levene's Test 

for Equality of 

Variances  

 F الداللة

0.000 48 -47,274 1,228 -58.040 0.092 2,954 

Equal 

variances 

assumed 
لدرجة ا

الكلية 

لكل 

 مجموعة

 
0.000 45.13 -47,274 1,228 -58.040   

Equal 

variances 

not 

assumed 

http://www.ajsp.net/


   
   

 
 

 العدد الحادي عشر     

  2019 – 9 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

103 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

ال القياس البعدي على مقياس جودة احلياة ألسر األطف( الفرق بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف 3)شكل         

 التوحديني

سات مع بعضهم في جل اسر األطفال المصابين باضطراب طيف التوحدتلك النتائج بأن تواجد  وترجع أسباب

هم ل إرشادية جماعية أثر في تغيير سلوكهم وعالقتهم إلى األفضل، حيث أتاح لهم تبادل المشاعر والمشورة والخبرة، وهيأ

الة حفرًصا للحوار والمناقشة وتكوين عالقات قوية مع بعضهم البعض بحيث يدعم كل منهم ؛ مما ساعدهم على التعايش مع 

ائص وأسبابه وخصعن ما هو اضطراب طيف التوحد  ، ثم كان لمعرفة المشاركين طفلهم المصاب باضطراب طيف التوحد

نب التخفيف من مشاعر االحباط أثًرا كبيًرا في تصحيح أفكارهم الخاطئة ، إلى جاالمصابين باضطراب طيف التوحداألطفال 

ة تقييًما على إعادة تقييم المشكل البرنامجباألسرة، كما ساعد  مصاب باضطراب طيف التوحدعن ظروفهم السيئة لوجود طفل 

ياتهم وعًيا جديًدا بدوافعهم وسلوك شاركةلألسر المواقعًيا مما ساعدهم على فهم أطفالهم كما هم والتعامل مع الواقع؛ مما أتاح 

على  في البرنامج من أجل التغلب بإيجابيةنحو أطفالهم كل ذلك أدى إلى دافعية أعضاء المجموعة التجريبية نحو المشاركة 

 صعوبات التواصل مع أطفالهم ومع المحيطين بهم.

(، دراسة 2018) وشاحيدراسة  (،2013شرف ) مثلوتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات عديدة 

(، عبدالنبي 2008(، البندري )2014(، سالم )2010(، حسن )2006(، عراقي )2013(، النجار )2013عبدالقادر )

(2007 ،)Hejazia et al., (2013) ،Mcstay, et al., (2014) ،Mohammedi (2014) Baghdadi A, et al 

 Shahbour (2013)ودراسة   , (2014)

، توحدالمصابين باضطراب طيف الحيث أكدت نتائج تلك الدراسات على أنه كلما اندمجت األسرة في برامج األطفال 

إرشادهم و  أسر األطفال المصابين باضطراب طيف التوحدومن ثم فإن تعليم  نجاًحا،وتفهمه جيًدا، كانت فعاليات البرنامج أكثر 

أن األسرة  ، انطالًقا منالمصاب باضطراب طيف التوحدومساندتهم يمكن تبريره على أنه دور أساسي ومهم في حياة طفلهم 

 هي البيئة األولى األكثر فعالية في مواجهة مشكالت طفلها.
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لبرنامج ا أثرإلى والذي يشير  الفروض من األول إلى السادسكما يأتي هذا الفرض في إطار التأكيد على نتائج 

شادي نجح البرنامج اإلر . حيث المصابين باضطراب طيف التوحدجودة الحياة ألسر األطفال مهارات اإلرشادي في تحسين 

تعديل أفكار ومعتقدات األسر الخاطئة من خالل استخدام إعادة البناء المعرفي، وتوضيح ما ينقصهم من معلومات  في

لبرنامج ا يرجع أثروطبيعته، كما  اضطراب طيف التوحدلى تساؤالتهم الخاصة بمفهوم وخبرات، وذلك من خالل اإلجابة ع

 وجهونهاياإلرشادي وتأثيره اإليجابي أيضًا في إتاحة الفرصة لألسر لإلفصاح عن مشاعرهم وأفكارهم تجاه المشكالت التي 

التعامل مع جميع أفرادها وإقامة عالقات  ، وتنمية قدرة األسرة علىالطفل المصاب باضطراب طيف التوحدعند التعامل مع 

 طيبة بينهم، واستخدام بعض األساليب السلوكية مثل التعزيز اإليجابي للسلوك المرغوب فيه.

في أشد الحاجة إلى االحتياجات المادية  اسر األطفال المصابين باضطراب طيف التوحدأن  البرنامجكما أكد 

والمعرفية والمجتمعية، وهذا أمر متوقع فكل إنسان يواجه محنة البد وأن يتعرض لعدم االتزان، ومن ثم يحتاج إلى يساعده 

إلى رعاية  يحتاج مصاب باضطراب طيف التوحدعلى تخطي أزمته واستعادة اتزانه، خاصة إذا كان األمر يتعلق بوجود طفل 

كيفية  إلرشادهم حلاألطفال المصابين باضطراب طيف التوحد مستمرة وجهد شاق يتطلب ضرورة التدخل المبكر مع أسر 

، وأيًضا كيفية التعامل معهم بصورة مناسبة في مرحلة مبكرة من حياتهم، بحيث يؤدي هذا التدخل حالة األبناء مبكراً اكتشاف 

وافق ممكن لتحقيق أفضل ت المصابين باضطراب طيف التوحدلدى أسر األطفال  جودة الحياةمهارات في النهاية إلى تحسين 

ين باضطراب المصاببين الطفل وكل من أسرته وبيئته، وهو أمر يحتاج إلى توفير البرامج اإلرشادية ألولياء أمور األطفال 

وانب النمو المناسب لهم في جميع ج مما يساعدهم على مواجهة أعباء رعاية أبنائهم واإلسهام في تحقيق مستوى  طيف التوحد

 حياتهم.

ومما ساعد على نجاح هذا البرنامج الحرص على تنمية قدرة أعضاء المجموعة التجريبية على تحسين العالقات 

باضطراب  المصاببين جميع أفراد األسرة حيث اشتمل البرنامج على جلسات خاصة بتنمية العالقة بين الوالدين والطفل 

كد البرنامج كما أاألسرة. ، وتدريبهم على تنمية تلك العالقات داخل المصاب بالتوحداألخوة العاديين بأخيهم و  طيف التوحد

ادر الدعم وتعريفهم بمص اإلصابة باضطراب طيف التوحد،من خالل إزالة التصورات الخاطئة لدى أفراد األسرة نتيجة  أثره
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ن بقدر اإلمكان لتحقيق االستقرار والسعادة األسرية داخل كيان أسري المتوفرة في المجتمع لتسهيل اندماجهم مع المحيطي

يغلب عليه التوافق والرضا األسري عن الحياة األسرية، مع التأكيد على أهمية دور األسرة في تلك البرامج والخدمات المقدمة 

امج أن ينوب م بأدوار ال يمكن ألي برنفاألسرة تقو  المصاب باضطراب طيف التوحد،لهم؛ لتلبية احتياجاتها واحتياجات طفلها 

اضطراب المصابين بالحياة األسرية لدى األطفال  في مهارات جودةعنها في القيام بها مهما كانت فاعليته. أي أن تحسين 

الخدمات  ميرجع إلى قدرة األسرة على التوافق مع اإلعاقة، وإقامة العالقات األسرية الفعالة بين أفراد األسرة، وتقدي طيف التوحد

صاب م، لتحقيق الستقرار والسعادة والرضا عن الحياة األسرية في ظل وجود طفل المصاب بالتوحدالمساندة ألسرة الطفل 

 داخل األسرة. باضطراب طيف التوحد

فنظًرا للخبرات الفعلية واألنشطة التي قام بها أعضاء المجموعة التجريبية خالل فترة البرنامج اإلرشادي تحسنت 

جودة الحياة األسرية لديهم، حيث زاد حوارهم األسري، كما ازدادت قدراتهم على ضبط السلوك، كما أصبحوا أكثر رات مها

قدرة على حل المشكالت األسرية، باإلضافة إلى مواجهة الضغوط، وكل ذلك انعكس بالطبع على شعورهم بجودة الحياة 

ل هذه الخبرات بنفس المستوى؛ ألنهم لم ينالوا قسًطا من اإلرشاد على المجموعة الضابطة فلم يكتسبوا مث أسرأما  األسرية.

تلك المهارات، ولم تجري عليهم أي إجراءات تجريبية، وبالتالي لم يشعروا بجودة حياة أسرية مرتفعة، ومن ثم تبرز أهمية 

 .المصابين باضطراب طيف التوحدالبرنامج اإلرشادي لتحسين جودة الحياة ألسر األطفال 
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 المالحق

 جلسات البرنامج اإلرشادي( وصف 1ملحق رقم )

 الفنيات الهدف عنوان الجلسة زمن الجلسة الجلسة

 األولى

 

التعارف والتعريف بالبرنامج  45-60
 اإلرشادي ونظام الجلسات. 

التعارف وإعطاء فكرة عن  -
الهدف من البرنامج ونظام 

 الجلسات.

 المناقشة الجماعية. -المحاضرة 

وعى األسرة بمفهوم التوحد  45-60
 وأسبابه.

اضطراب طيف تعرف ما هو  -
 ، وأسبابهالتوحد

-الحوار والمناقشة -المحاضرة 
الواجب -إعادة البناء المعرفي 

 المنزلي.

 الثانية

 

45-60 
وعى األسرة بخصائص 

 اضطراب طيف التوحد.

تنمية وعى الوالدين بخصائص  -
 اضطراب طيف التوحد.

زيـــــادة تقبـــــل المشـــــــــــــــــاركين   -
ألطفالهم مع إثارة رغباتهم في 
المســـــــــاعدة والتفاعل اإليجابي 

 معهم.

إعادة -المناقشة  –المحاضرة 
 التعزيز.-البناء المعرفي 

دور األسرة في الكشف المبكر  45-60
 عن اضطراب طيف التوحد.

توضيح دور األسرة في  -
اضطراب الكشف المبكر عن 

 .طيف التوحد

 المناقشة الجماعية.- المحاضرة

 الثالثة

45-60 
وعى األسرة بمفهوم الوقاية من 
اضطراب طيف التوحد 

 والبرامج الوقائية. 

تنمية وعى األسرة بمفهوم  -
الوقاية من اضطراب طيف 

 التوحد والبرامج الوقائية.
 المناقشة الجماعية. -المحاضرة

45-60 
دور األسرة في الوقاية من 

 اضطراب طيف التوحد.
توضيح دور األسرة في الوقاية  -

 من اضطراب طيف التوحد.

المناقشة الجماعية -المحاضرة
 الواجب المنزلي.-

 

 
45-60 

تأثير إصـــابة طفل باضـــطراب 
طيف التوحد على جودة حياة 

 األسرة.

الـــتـــعـــرف عـــلـــى مشــــــــــــــــــاعـــر  -
المشـــــــــــــاركين )مراحل األزمة( 
عند تشخيص اضطراب طيف 

 التوحد.

المنــــــاقشــــــــــــــــــة -المحــــــاضــــــــــــرة 
تعـــــديـــــل األفكـــــار -الجمـــــاعيـــــة

التعزيز -( A.B.Cالالعقالنية )
 التغذية الراجعة –
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 الفنيات الهدف عنوان الجلسة زمن الجلسة الجلسة

 

 

 الرابعة

 

المشــاركين ردود الفعل تعريف  -
 اإليجابية تجاه إعاقة طفلهم.

األســرة مســئولة مســئولية أولية  45-60
 عن حالة ابنها المعاق.

إقنـــاع المشـــــــــــــــاركين بـــالبرامج  -
 اإلرشادية.

جاه تتوضــيح مســئولية األســرة  -
 إعاقة طفلها.

 المحاضرة، والمناقشة والحوار.

 الخامسة

45-60 

وعى األســـــــــرة بحاجات الطفل 
المصـــــــاب باضـــــــطراب طيف 
التوحد والمســــاهمة الوالدية في 
إشــــــباعها من أجل جودة حياة 

 طفلها.

التعرف على حــاجــات الطفـــل  -
المصــــــــاب باضــــــــطراب طيف 

 التوحد.
زيادة قدرة المشـــــــــــــاركين على  -

التعــامــل مع أطفــالهم بواقعيــة 
 وبما يتناسب مع ظروفهم. 

المنــــــاقشــــــــــــــــــة -المحــــــاضــــــــــــرة 
 إعادة البناء المعرفي.-الجماعية

45-60 
دور األســـــــــرة في تنمية قدرات 
الطفل المصـــــــاب باضـــــــطراب 

 طيف التوحد.

توضــيح دور األســرة في تنمية  -
ـــــل المصـــــــــــــــــاب  ـــــدرات الطف ق

 التوحد.باضطراب طيف 

المنــــــاقشــــــــــــــــــة -المحــــــاضــــــــــــرة 
وســــــــــــــرد بــعــض -الــجــمــــــاعــيــــــة

 –التعزيز  –القصـــــص الواقعية 
 الواجب المنزلي.

 السادسة

45-60 
ـــحـــيــــــاة األســـــــــــــــريــــــة  جـــودة ال
والمســــــــــــــــاهمــــة الوالــــديــــة في 

 تحقيقها.

تبصـــــــــير المشـــــــــاركين بمفهوم  -
 جودة الحياة األسرية.

ـــــدين في  - توضــــــــــــيح دور الوال
 تحسين جودة حياة األسرية.

المناقشــة الجماعية -المحاضــرة 
 التعزيز. –

اإليمان بأن اإلعاقة قضاء هللا  45-60
 المناقشة الجماعية.-المحاضرة  الرضا بالقضاء والقدر. - وقدره.

 

 

 

45-60 

وعى أوليــــــاء أمور األطفــــــال 
التوحـــديين بـــاحتيـــاجـــاتهم ممـــا 
يســــــــــــــهــم فــي تــحــقــيــق جــودة 

 حياتهم.

تبصـــــــــير المشـــــــــاركين بماهية  -
ــــــال حــــــاجــــــات أســــــــــــر  األطف

 التوحديين.
التعرف على أهم احتيــــاجــــات  -

 أسر األطفال التوحديين.

المنــــــاقشــــــــــــــــــة -المحــــــاضــــــــــــرة 
إعادة البناء المعرفي -الجماعية

 الواجب المنزلي. –
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 السابعة

تبصــــــــــير المشــــــــــاركين بكيفية  -
 مواجهة احتياجاتهم.

45-60 
ــــــدي  ــــــة بين وال ــــــة العالق تنمي
الطفل المصـــــــاب باضـــــــطراب 

 طيف التوحد.

بين والــــــدي تنميــــــة العالقــــــة  -
الطفل المصـــــــاب باضـــــــطراب 

 طيف التوحد.

 -المناقشـــة النمذجة-المحاضـــرة
 لعب الدور.

 الثامنة

45-60 
تنميــة عالقــة الوالــدين بــالطفــل 
المصـــــــاب باضـــــــطراب طيف 

 التوحد.

تعريف المشـــــــــاركين بواجباتهم  -
نحو طفلهم المعاق، وشــعورهم 

 بالمسؤولية نحوه.

ــــاقشــــــــــــــــة  -المحــــاضــــــــــــرة  المن
الـبـنــــــاء إعــــــادة  -الـجـمــــــاعـيــــــة

 المعرفي.

45-60 

تعامل األســــرة مع أخوة الطفل 
المصـــــــاب باضـــــــطراب طيف 

 التوحد.

 

توضـــــــيح وتنمية دور األســـــــرة  -
ــة العالقــة بين الطفــل  في تنمي
المصــــــــاب باضــــــــطراب طيف 

 التوحد وإخوته.

ــــاقشــــــــــــــــة  -المحــــاضــــــــــــرة  المن
إعادة البناء المعرفي  -الجماعية

 التواصل. -

 التاسعة

45-60 

أفراد األســــــــــــرة تهيئــــــة جميع 
واألقــــــارب في التعــــــامــــــل مع 
الطفل المصـــــــاب باضـــــــطراب 

 طيف التوحد.

تبصـــــــــير المشـــــــــاركين بأهمية  -
ـــــة جميع أفراد  دورهم في تهيئ
األســـــــــرة واألقارب في التعامل 
مع الطفل المصاب باضطراب 

 طيف التوحد.

ــــاقشــــــــــــــــة  -المحــــاضــــــــــــرة  المن
إعادة البناء المعرفي  -الجماعية

 الواجب المنزلي. -

 مهارة حل المشكالت األسرية. 45-60

تبصــير المشــاركين بالخطوات  -
الصـــــحيحة التي يجب إتباعها 

 عند حل المشكلة.
تعلم المشــاركين كيفية مواجهة  -

 معوقات حل المشكلة األسرية.
تدريب المشـــــاركين على مهارة  -

 حل المشكلة.
تعــــــديــــــل أفكــــــار ومعتقــــــدات  -

الوالـدين الخـاطئـة حول طريقـة 

 -المحاضرة والمناقشة الجماعية
لعـــــب  -إعـــــادة البنـــــاء المعرفي

 التعزيز. -النمذجة -األدوار
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ًا كانت سبب حل المشكلة والتي
ــــر مــــن  ــــي ــــكــــث ــــجــــــاد ال ــــي إي ف

 المشكالت األخرى.

 العاشرة

 الضغوط النفسية وأنواعها. 45-60

أن يتعرف المشـــــــــــــاركين على  -
 مصطلح الضغوط ومصادرها.

أن يتعرف المشـــــــــــــاركين على  -
الــمــؤقــتــــــة أنــواع الضــــــــــــــغــوط 

 والمزمنة.
أن يـــذكر المشـــــــــــــــاركين على  -

بعض الضـــغوط النفســـية التي 
تواجههم لمنــــاقشــــــــــــتهــــا أثنــــاء 

 الجلسة.

 –التأمل وذكر هللا  –المناقشة 
التعزيز اإليجابي  –المحاضرة 

 الواجب المنزلي. –

أساليب مواجهة الضغوط  45-60
 النفسية.

أن يتعرف المشاركون على  -
 أساليب مواجهة الضغوط.

أن يستخدم المشاركون بعض  -
األساليب لمواجهة الضغوط 

 التي تعترضهم.
-  

 -الحوار والمناقشة الجماعية
 –االسترخاء  –التأمل وذكر هللا 

  -النمذجة  –التدريب التوكيدي 
 التعزيز. –لعب الدور 

الحادية 
 عشر

 مهارات ضبط السلوك 45-60

أن يتعرف المشاركون على  -
 مفهوم ضبط السلوك.

يطبق المشاركون بعض أن  -
أساليب ضبط السلوك األسرى 

 في تعاملهم مع أطفالهم.

التعزيز  –الحوار والمناقشة 
إعادة  –النمذجة  –اإليجابي 
 الواجب المنزلي. -الصياغة 

القواعد األسرية لضبط  45-60
 السلوك.

يتعرف المشاركين على مبادئ  -
 تحسن القواعد األسرية.

أن يلم المشاركين بشروط  -
 القواعد األسرية.

أن يدرك المشاركين أهمية  -
 وضع قواعد أسرية محددة.

التعزيز  –الحوار والمناقشة 
 -التغذية الراجعة  –اإليجابي 

 الواجب المنزلي.
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 الثانية عشر

45-60 

تفاعل األسرة مع المجتمع 
المحيط وأسر األطفال 
المصابين باضطراب طيف 

 التوحد.

تبصير المشاركين بدورهم في  -
التفاعل مع المجتمع المحيط 

 وأسر األطفال التوحديين.

المحاضرة والمناقشة الجماعية 
 التعزيز. -

45-60 
تعاون األسرة مع الفنيين 
المعنيين بحالة االبن المصاب 

 باضطراب طيف التوحد.

تشجيع األسر على التعاون مع  -
الفنيين المعنيين بحالة االبن 
المصاب باضطراب طيف 

أخصائي  –التوحد. )طبيب 
 –أخصائي اجتماعي  –نفسي 

 معلم تربوي ... 

المحاضرة والمناقشة الجماعية 
 التعزيز. -النمذجة  –

 الثالثة عشر

45-60 
جودة حياة الطفل المصاب 

ي فبالتوحد والمساهمة الوالدية 
 تحقيقها.

 توضيح مفهوم جودة حياة. -
توضيح دور الوالدين في  -

 تحسين جودة حياة طفلهم.

المناقشة  -المحاضرة 
إعادة البناء  -الجماعية
 المعرفي.

 أنظمة الدعم. 45-60
تبصير األسر بأنظمة الدعم  -

وأهميتها في تحسين جودة 
 حياتهم.

الحوار والمناقشة  –المحاضرة 
 الجماعية.

الرابعة 
 عشر

 

45-60 
ـــاضــــــــــــطراب  ـــدعم المتعلق ب ال
طيف التوحد من جانب األسرة 

 الممتدة.

ــة العالقــات  - ــأكيــد على أهمي الت
األســــــــــــرية والمناخ األســــــــــــرى 

 الواسع.

ــــاقشــــــــــــــــة  -المحــــاضــــــــــــرة  المن
 الجماعية.

45-60 

تنمية وعى األســــــرة بمصــــــادر 
الــــــدعم المتوفرة في المجتمع 
مـثــــــل الـجـمـعـيــــــات والـمـراكـز 
والمؤســــــــــــســــــــــــــــــات المهتمــــــة 

 باضطراب طيف التوحد.

تعريف المشــــــــــــــــــاركين على  -
الخــدمــات المجتمعيــة المتوفرة 

 في المنطقة.

ــــاقشــــــــــــــــة  -المحــــاضــــــــــــرة  المن
 الجماعية.
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الخامسة 
 60-45 عشر

جلســـــة ختامية وتقديم روشـــــتة 
بســـــيطة تســـــاعد الوالدين على 

 تحسين جودة حياتهم.

 
ــــاقشــــــــــــــــة  -المحــــاضــــــــــــرة  المن

 الجماعية.

 

 الحياة ألسر األطفال التوحديين( مقياس جودة 2ملحق رقم )

 إطالقاً  نادراً  أحياًنا غالباً  دائماً  الـبــنــــــــــــــد م

1 
أفتقر إلى المعلومات التي تساعدني في حل المشكالت التي 

 تواجه الطفل.
  

-   

      أشارك زوجي )زوجتي( في حل مشكالت الطفل. 2

      أستشير من لديه خبرة في مشكالت طفلي. 3

      ُأقي ِّم طريقة الحل عندما أقوم بحل مشكلة ما. 4

      لدى  القدرة على حل المشكالت التي تواجه طفلي. 5

      لدي  أكثر من طريقة لحل المشكالت التي تواجه طفلي المعاق. 6

      عندما أفشل في حل مشكلة أبحث سبب الفشل. 7

   -   طفلي. أشعر بالفشل كلما واجهتني مشكلة حول 8

      أضع خطة لتنفيذ الحلول المناسبة. 9

   -   أشعر بالحرج عند الخروج مع طفلي المعاق في األماكن العامة. 10
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 إطالقاً  نادراً  أحياًنا غالباً  دائماً  الـبــنــــــــــــــد م

      أناقش المتخصصين حول إعاقة ابني. 11

      أسيطر على انفعاالتي في المواقف الصعبة. 12

      أسعى الكتشاف ومعرفة حاجات طفلي وإشباعها. 13

      أحاول التغلب على المشاعر السلبية نحو طفلي. 14

      أتقبل حالة طفلي وأحاول التكيف معه. 15

      أقنع نفسي بأن هذا اختبار من هللا البد من تقبله. 16

      أقرأ كتب متخصصة حول إعاقة ابني. 17

   -   أفتقر إلى المعلومات التي تساعدني في تربية ابني المعاق. 18

      عندما يتحدث طفلي أصغى إليه جًدا. 19

   -   نختلف كثيًرا كأب )كأم( حول األسلوب األفضل لتربية الطفل. 20

      أبتسم عند حديث طفلي المعاق. 21

   -   يصعب علي  فهم ماذا يريد الطفل. 22

      أحاول أن تكون عباراتي واضحة حتى يفهمها طفلي. 23

   -   من مشكالت في التواصل مع طفلي.أعاني  24

      استخدم تعبيرات الوجه في التواصل مع طفلي. 25

      أنادي على طفلي باسمه. 26

   -   ال أتبادل الحديث مع زوجتي )زوجي( إال للضرورة بسبب طفلي. 27
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 إطالقاً  نادراً  أحياًنا غالباً  دائماً  الـبــنــــــــــــــد م

      ألتزم بدوري نحو طفلي المعاق. 28

   -   أقصر في واجباتي اتجاه الطفل. 29

      أشعر بالرضا عن دوري المخصص نحو طفلي المعاق. 30

      نقوم بتوزيع مهام رعاية األسرة علينا. 31

   -   يلقي كل منا مسئولية رعاية الطفل على اآلخر. 32

      زاد التعاون بيننا بعد إنجابنا للطفل. 33

   -   أشعر بالتعب واإلجهاد حينما أقوم برعاية طفلي. 34

      أحرص على التواجد مع طفلي لفترة مناسبة كل يوم. 35

      أقوم بتعزيز السلوك السوي عندما يصدر عن طفلي المعاق. 36

   -   أستخدم العقاب لضبط سلوك طفلي المعاق. 37

      أعامل طفلي المعاق برفق أمام اآلخرين. 38

      فيها.أكافئ طفلي المعاق عند تعلم استجابة مرغوب  39

      أدرب الطفل على القيام بسلوك جيد. 40

      أستطيع بعمل أنموذج للسلوك المطلوب ويقوم طفلي بتنفيذه. 41

      أدرب الطفل على القيام بسلوك جيد. 42

      أجعل الطفل يعمم السلوك السوي في مواقف أخرى. 43

      الطفل.أستطيع أن أحدد السلوك الُمشكل الصادر عن  44
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Abstract 

The impact of a child on autism is a shock to the family is a sense of sadness and rejection 

and denial and despair and reflected on the skill of solving family problems and the skill of 

managing family dialogue as well as controlling behaviors in the family and the performance 

of family roles and the increase in autism around the world, which requires the preparation of 

guidance programs to emphasize The family's need for a range of autism-related extension 

services and programs; to improve family quality of life skills and thus rebuild a family 

capable of meeting the needs of their children, The aim of the study was to identify the impact 

of the counseling program on the quality of life skills of autistic children's families, to detect 

the differences between the average of the experimental and control groups on the quality of 

life standard of autistic children's families in the post-measurement, and to verify the 

differences between the experimental group scores in the tribal and post- Solving family 

problems, confronting pressures, family dialogue, family roles and behavior control for 

autistic children's families, The study is based on the semi-experimental approach, which tests 

the effect of the program ( Independent variable) on the quality of life of autistic children's 

families (a dependent variable), using a sample of 50 parents of autistic children who enroll 

their children in Shafallah Center. The sample of the study was divided into two experimental 

and control groups. The study tools consisted of an instructional program, the quality of life 

standard for the families of autistic children. The test was used independent samples T-test 

and paired sample T- test. The results showed statistically significant differences at the level 

of (0.01) between the average of the experimental and control groups on the quality of life 

standard for autistic children's families in the telemetry. Therefore, the study recommends 

highlighting the importance of preparing such programs to help these families in Improve 

quality of life skills and increase the integration of their children into society. 

 

Keywords: counselling program - Quality of life skills. 
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