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هدفت الدراسة إلى التعرف عمى فعاليةة برنةاج اةا ؼ عمةى اإلرشةا األسةر فة فضةض اإلليثةيا يا لةد
أجه ةةاط أطض ةةا األتويي ةةز  .ييؾن ةةت عيا ةةة الد ارس ةةة ج ةةؽ  )01ج ةةؽ أجه ةةاط أطض ةةا األتويي ةةز ي ةةؼ ي ث ةةي هؼ
بالتث ةةاتو إل ةةى جن ةةؾعتيؽ إر ةةداه ا ينرضاي ةةة تواألف ةةر

ةةابظة .اش ةةت مت أ تواط الد ارس ةةة عم ةةى ج ي ةةاس

يؾرنت ةةؾ لسليث ةةيا يا يرع ةةة تويعرض ةةل الاارة ة ) توالارن ةةاج ال ةةا ؼ عم ةةى اإلرش ةةا األس ةةر
الاار ) .أشارط نتا

ج ةةؽ إع ةةدا

الدراسة إلى جا يم :

 .0يؾعة ةةد فة ةةرتوح الة ةةة إرتة ةةا يا بة ةةيؽ جتؾسة ةةظ رية ةةل رعة ةةاط ال ن ؾعة ةةة التنرضاية ةةة توال ن ؾعة ةةة
الضابظة ف التظايق الاعد عمى ج ياس اإلليثيا يا لتالح ال ن ؾعة الضابظة.
 .2يؾعد فرتوح الة إرتا يا بيؽ جتؾسظ ريل رعاط ال ن ؾعةة التنرضايةة فة ال ياسةيؽ ال امة
الاعد عمى ج ياس اإلليثيا يا لتالح ال ياس ال امى.
تو َ
 .3ال يؾعةةد فةةرتوح الةةة إرتةةا يا بةةيؽ جتؾسةةظ ريةةل رعةةاط ال ن ؾعةةة التنرضايةةة ف ة ال ياسةةيؽ
الاعد توالتتاعى بعد جرتور شهر جؽ انتهاء الارناج ) عمى ج ياس اإلليثيا يا.
َ

Effectiveness of program based on family counseling to decrease
alexithymia among mother of autistic children
The study aimed to identify the effectiveness of a program based on
family counseling in decreasing alexithymia among mother of children with
autism. The sample of the study consisted of ten mothers of the children with
autism divided equally into experimental group and controlled group. The
study tools included Toronto alexithymia scale translated by the researcher,
and the program based on family counseling prepared by the researcher. The
study approach is represented in the semi-empirical approach. The results of
the study indicated that:
 There were statistically significant differences between the mean
scores of the experimental group and the control group in the postassessment on Toronto alexithymia scale for the control group.
 There were statistically significant differences between the mean
scores of the experimental group scores in the reassessment and post
assessment on Toronto alexithymia scale for the favor of post
assessment.
 There were no statistically significant differences between the mean
scores of post assessment and follow-up assessment (one month after
the end of the program) on Toronto alexithymia scale.
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نقدنة الدراسة
يعةةد ا ةةظ ار األتوييةةز أرةةد اال ةةظراباط الا ا يةةة العتةةاية توال ةذ يت يةةز بلم ة ف ة

ة جةةؽ

التؾاص االعت اع  ،توالتضاع االعت اع باإل افة إلى أن اط جؽ الثمؾ ياط تواالهت اجاط تواألنشظة
الا ظية توال تيررة  ،تو ا يشير أمجج عبج المصيف (  )679 ، 2007أن لهذا اال ظ ار يأثير شديد
عمى ن ؾ الضر توعمى أسريه توال نت ع الذ يعيش فيه نتينة ل ا يضر ه عمى الظض ال تا

جؽ فم

توعيضة ة يتري ةةل عمي ةةه يؾا ةةف الا ةةؾ التظ ةةؾر فة ة جعغ ةةؼ جناالي ةةه ال رياظ ةةة بالم ةةة توالتؾاصة ة توالا ةةؾ
االعت ةةاع تواإل راا اليث ة تواالنضعةةال  ،ج ةةا يعيةةق ع ميةةاط ال ةتعمؼ تواكتثةةا
ي كاةةه جةةؽ التعاج ة جةةع ابف ةرضؽ ،تودالتةةال ي ة

بةةه لالنثةةيا

ال ةةدراط توال هةةاراط الت ة

لمةةداف تواالن ةةالح عمةةى الةةذاط ،توهةةذا

بالتةال يضةعف يؾاصة الظضة بعال ةةه ال يةيل ،توضنعمةه ييةل االن ةةالح توضةرفض أ نةؾ جةؽ االاتة ار
اللارع جاه .
هةةذا توض ةةع عمةةى عةةايق األ

ةةرتورة االهت ةةا بالظض ة تورعايتةةه  ،لةةذا ننةةد أن ه ة الء األجه ةةاط

يعانيؽ جؽ العديةد جةؽ ال شةكالط توالتة جةؽ بياهةا اإللثةكيا يا توالتة ينعمهةؼ عةاعزضؽ عةؽ التعايةر عةؽ
انضعةةااليهؼ توجشةةاعرهؼ لنفةرضؽ ج ةةا ننةةدهؼ ياعزلةةؾن عةةؽ األفة ار ال ييظةةيؽ بهةةؼ ،تو ةةذلػ يتةةأثر ريةةايهؼ
األسرضة ب ا يمػ ال شكالط .لذا نند أن أجهاط أطضا األتوييز ف راعة جاسة إلى الاراج التة جةؽ
شأنها أن يثاهؼ ف ييثيؽ رالتهؼ ،توجؽ يمػ الاراج براج اإلرشا األسر .
فمسرشةا األسةر
أتوييز هؾ جتدر

تور ر يثة فة ييثةيؽ رالةة أجهةاط أطضةا األتوييةز توذلةػ ألن جةيال طضة

ل لن يع أف ار األسرة ج ا يتريل عمةى ذلةػ

ة ؾط أسةرضة اةد ية

إلةى ي زضةق

يؾازن األسرة ،توفاصة أن ا ظ ار األتوييةز جةؽ اال ةظراباط التة ييتةاى إلةى النهةد الشةاح لتيثةيؽ
رالة ةةة الظض ة ة  ،باإل ة ةةافة إلة ةةى ي ية ةةز ب ن ؾعة ةةة جة ةةؽ اللتة ةةا ص التؾاصة ةةمية تواالعت اعية ةةة تواالنضعالية ةةة
توال عرفية الت ي يز عؽ غير جؽ األطضا  ،لذا فإن جا هذ األسر ييتاى إلى الدعؼ تواإلرشا بتضة
جثت رة توجثاعديهؼ عمى يضهؼ رالة طضمهؼ توجثاعديه ف الؾصؾ به إلى أفض رالة ي كةؽ أن يتة
إليها.
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نشكلة الدراسة
يعد ا ظ ار األتوييز جؽ إرد اال ةظراباط الا ا يةة العتةاية الةذ ي تةد يةأثير ليشة

أفة ار

األسة ةرة ،توال س ةةي ا أن األ يع ةةد أر ةةد األفة ة ار الر يث ةةيؽ التة ة ي ةةع عم ةةى عاي ه ةةا رعاي ةةة ه ةةذا الظض .ه ةةذا
باإل ةةافة إلةةى اطةةال الاار ة
وخجيجةة عبةاس الذةايع
( ،)2013دراسة نةادر

عمةةى جن ؾعةةة جةةؽ الد ارسةةاط الايايةةة ةةدراسةةة مذةةيخة ػسةةف

ةةال

( ،(2015دراسةة أسةامة يةارو ( ،)2014دراسةة جسةا مختةار حسةدة
ة ا الدةعجاو ( )2010التة يااتولةت اإلرشةا األسةر جةع أجهةاط أطضةا

األتوييةةز توالتة جةةؽ فاللهةةا يؾصة إلةةى ضةةاءة توفعاليةةة اإلرشةةا األسةةر فة ييثةةيؽ رةةالتهؽ جةةؽ جعانةةاة
هة الء األجهةةاط  .توجةةؽ هاةةا عةةاءط فيةرة الد ارسةةة الياليةةة توال ت امةةة فة

يةةف ي كةةؽ فضةةض اإلليثةةيا يا

لد ه الء األجهاط ؛ فتامؾرط جشكمة الدراسة اليالية ف جياتولة اإلعابة عمى الث ا الر يث التال :
ما يعالية بخنامج قائع عمى اإلرشاد األسخي ي خفس اإللكديثسيا لج أمهات أشفا األوتيدم؟
توضتضر جؽ التثاؤ الر يث الثابق التثاؤالط التالية:
 .0ه ة يؾعةةد فةةرتوح الةةة إرتةةا يا بةةيؽ جتؾسةةظ ريةةل رعةةاط ال ن ؾعةةة التنرضايةةة توال ن ؾعةةة
الضابظة ف التظايق الاعد عمى ج ياس اإلليثيا يا لتالح ال ن ؾعة الضابظة؟
 .2هة يؾعةةد فةةرتوح الةةة إرتةةا يا بةةيؽ جتؾسةةظ ريةةل رعةةاط ال ن ؾعةةة التنرضايةةة فة ال ياسةةيؽ
الاعد عمى ج ياس اإلليثيا يا لتالح ال ياس ال امى؟
ال ام تو َ
 .3هة يؾعةةد فةةرتوح الةةة إرتةةا يا بةةيؽ جتؾسةةظ ريةةل رعةةاط ال ن ؾعةةة التنرضايةةة فة ال ياسةةيؽ
الاعد توالتتاعى بعد جرتور شهر جؽ انتهاء الارناج ) عمى ج ياس اإلليثيا يا؟
َ
هدف الدراسة
التعةخ عمةةى يعاليةةة بخنةامج قةةائع عمةةى اإلرشةةاد األسةخي ية خفةةس اإللكدةيثسيا لةةج أمهةةات أشفةةا
األوتيدم.
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 .0التعةةرف عمةةى جةةا إذا انةةت هاةةاا فةةرتوح الةةة إرتةةا يا بةةيؽ جتؾسةةظ ريةةل رعةةاط ال ن ؾعةةة
التنرضاية توال ن ؾعة الضابظة ف التظايق الاعد عمى ج ياس اإلليثيا يا لتةالح ال ن ؾعةة
الضابظة.
 .2التعةةرف عمةةى جةةا إذا انةةت هاةةاا فةةرتوح الةةة إرتةةا يا بةةيؽ جتؾسةةظ ريةةل رعةةاط ال ن ؾعةةة
الاعد عمى ج ياس اإلليثيا يا لتالح ال ياس ال امى.
التنرضاية ف ال ياسيؽ ال ام تو َ
 .3التعةةرف عمةةى جةةا إذا انةةت هاةةاا فةةرتوح الةةة إرتةةا يا بةةيؽ جتؾسةةظ ريةةل رعةةاط ال ن ؾعةةة
الاعةةد توالتتاعةةى بعةةد جةةرتور شةةهر جةةؽ انتهةةاء الارنةةاج ) عمةةى ج يةةاس
التنرضايةةة ف ة ال ياسةةيؽ َ
اإلليثيا يا.
أههية الدراسة
يتيد أه ية الدراسة اليالية ف -:
األهمية النظرية:
 تويتضح ف ال ؾ ؾ الذ يتتد له أال توهؾ اإلرشا األسر تواإلليثيا يا . إل اء الضؾء عمى أه ية اإلرشا األسر تويأثيرايه اإلينابية عمى أجهاط أطضا األتوييز .األهمية التطبيقية:
 يرع ة تويعرضل ج ياس يؾرنتؾ لسليثيا يا . -يت ة يؼ تويظايةةق برنةةاج اةةا ؼ عمةةى اإلرشةةا األسةةر

للضةةض اإلليثةةيا يا لةةد أجهةةاط أطضةةا

األتوييز .
 التي ةةق جةةؽ فعاليةةة الارنةةاج ال ت ة ؼ ف ة الد ارسةةة ف ة فضةةض اإلليثةةيا يا لةةد أجهةةاط أطضةةااألتوييز .

نصطلحات الدراسة
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اضصخاب األوتيدم Autism Disorder
يعةةرف ف ة الدديليا التيصي ددإل صائي ددضطإل لاتددطرابضة ال ق يددة – ائ دديار الصددضم
ا ةةظ ار ن ةةا

بأنةةه

عتةةا يتثةةؼ ب ن ؾعةةة جةةؽ الث ة اط الر يثةةية الت ة يت ا ة ف ة اتةةؾر ف ة التؾاص ة

االعت اع توالتضاع االعت اع  ،باإل افة إلى توعؾ جن ؾعة جةؽ الثةمؾ ياط تواالهت اجةاط تواألنشةظة
الا ظية توال تيررة توالت ي ثر عمى األ اء اليؾج لمظض

(.)APA,2013

البخنامج القائع عمى اإلرشاد األسخي Program Based On Family Counseling
يعرف الارنةاج ال ةا ؼ عمةى اإلرشةا األسةر فة الد ارسةة الياليةة بأنةه ن برنةاج جلظةل توجةاغؼ
ف

ؾء جن ؾعة جؽ األسةس العم يةة يهةدف إلةى ي ةديؼ فةدجاط إرشةا ية ألجهةاط أطضةا األتوييةز جةؽ

أع فضض اإلليثيا يا لديهؼ.
اإللكديثسيا Alexithymia
يعرف عمى أنها ن ةص توعةدان جعرفة ية ثر عمةى األفة ار بالثةمل رية

ينعمهةؼ يؾاعهةؾن صةعؾدة فة

ييديد جشاعرهؼ توتوصضها جع ال ي إلى التضيير ال ؾعه فارعيا .
توإع ار ي ةةا  :ه ةةى الدرع ةةة التة ة ييتة ة عميه ةةا ال ضي ةةؾ

عم ةةى ج ي ةةاس يؾرنت ةةؾ لسليث ةةيا يا TAS-20

يرع ة تويعرضل الاار ).
الإطار النظري والدراسات السابقة
أولا ً الإطار النظري
الهحور الأول  :الإرشاد الأسري
يعةد اإلرشةا األسةر أرةةد أنةؾا اإلرشةا الةةذ ي كةؽ اسةتلداجه فة إرشةةا أسةر أطضةا األتوييةةز
بهدف ييثيؽ رالتهؽ  ،تول د تور ف ال ةرنن اليةرضؼ لضةإل اإلرشةا توالرشةد فة العديةد جةؽ ابيةاط  ،فعمةى
ساي ال اا ف اؾله يعالى ن ُقل أ ِ
اس َةت َس َ َن َفةخ ِّم َةغ اْل ِج ِّةغ َيَقةاُلػا ِإَّنةا َس ِةس ْعَشا ُقْخ َنةا َع َجَبةا
ُوح َ ِإَل َّ أََّن ُ
ةُ ْ
ْ
ِ
( )1ه ِجي ِإَلى ُّ ِ
َح َةجا) "(2سةػرة الجةغ  ، )2-1 ،تو ةذلػ فة اؾلةه
آمَّشا ِبُ َوَلةغ ُّن ْذ ِةخ َ ِبَخّبَِشةا أ َ
َْ
الخ ْشج َي َ
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ات اْلَي ِس ِ
يعالى ن َوَتَخ َّ
الذ َسا ِ َو ُهة ْع
ذ ِإ َذا َ
ات ِّ
يغ َوِإ َذا َغَخَبت َّت ْق ِخ ُض ُه ْع َذ َ
شَم َعت َّت َد َاوُر َعغ َك ْه ِف ِه ْع َذ َ
الذ ْس َ
ِ
ات َّ ِ
ِي َيجػٍة ِمْشُ ََٰذلِظ ِمغ ي ِ
َّللا َي ُه َػ اْل ُس ْه َت ِج َو َمغ ُي ْزمِ ْل َيَمغ َت ِج َج َل ُُ َولِِّيا ُّمْخِش َةجا" (سةػر
َْ ّ ُ َ ْ َ
َّللا َمغ َ ْهج َّ ُ
الكهف . )17 ،
فاإلرشةا األسةر يعةرف عمةى أنةه جن ؾعةة جةؽ التؾعيهةاط العم يةة التة ي ةد ألسةرة ال عةؾح
السةي ا الؾالةديؽ  ،بهةدف يةدرضل تويعمةيؼ أفة ار األسةرة عمةى اكتثةا

ال هةاراط تواللاةراط التة

يثةاعدهؼ

عمى جؾاعهة ال شكالط ال رياظة بؾعؾ طضة جعةؾح فة األسةرة سةؾاء جةا يتعمةق بالتاشةةة االعت اعيةة
لهةذا الظضة  ،أتو جةا يتعمةق بتأهيمةه باسةتلدا كة الؾسةا

ال تارةة  ،أتو يمةػ الة

ي كةؽ إيارتهةا لت مية

ابثار ال ترياة عمى اإلعااة رتى يامغ الظض ال عؾح أاتى استضا ة ج كاة جؽ اد اريةه (غةادة

ةابخ

الدةةيج  ،) 100 ، 2013 ،توضعةةرف أيضةةا عمةةى أنةةه ع ميةةة يةةتؼ فيهةةا جثةةاعدة الؾالةةديؽ ليتةةايا فةةر يؽ
جكت م ة األ اء يثةةاعدان طضمه ةةا توضعظيةةان اي ةةة ألس ةرة ذاط يؾافةةق عيةةد (مرةةصفى نةةػري القسةةر ،
 . ) 256 ،2011فاإلرشةةا األسةةر ع ميةةة فايةةة يةةتؼ بةةيؽ ط ةرفيؽ أرةةده ا الع ي ة الةةذ يعةةان جةةؽ
جشةةكمة جةةا توابفةةر يث ة ى ال رشةةد الةةذ يثةةاعد الع ي ة ف ة الت مةةل عمةةى يمةةػ ال شةةكمة فةةال برنةةاج
ارش ةةا

أس ةةر اا ةةا عم ةةى جن ؾع ةةة ج ةةؽ اللظة ةؾاط ال اغ ةةة توالها ف ةةة يتلممه ةةا جن ؾع ةةة ج ةةؽ الضاي ةةاط

ال ااساة.
هذا توضهدف إرشا أسر األطضا ذتو ا ظ ار األتوييز إلى جا يم :
اسةكها  ،فية فةر فة األسةرة هةؾ شلتةية جثةت مة تولةه
 .0ال يافغة عمى توردة األسرة توي ُ
ال ثةةت

يانةه

 ،باإل ةةافة إلةى ؾنةةه عضةؾا فعةةاال فة األسةرة توض اة جةةع ب يةةة أعضةةاء األسةرة تورةةدة

اعت اعية جتياجمة .
 .2يي يق االنثنا توالتؾازن ف العالااط بيؽ أعضاء األسرة توفتح ااؾاط االيتا يياهؼ ليت كاةؾا
جؽ ُجاااشة ُجشكاليهؼ بترارة  ،توالتعاير عؽ انضعااليهؼ ينا بعضهؼ الاعض بيرضة توالتعرف
عم ةةى اللمة ة ال ةةؾعيض ال ةةذ يث ةةر إل ةةى العالا ةةاط األسة ةرضة توال ةةذ أ
العالااط .
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إل ةةى ا ةةظ ار ه ةةذ

 .3جثةاعدة أفة ار األسةرة فة ي ؾضةة ال ةيؼ األُسةرضة اإلينابيةة  ،توإ ةعاف ال ةةيؼ الثةماية لةد أعضةةاء
األسرة .
 .4جثةةاعدة أف ة ار األس ةرة ف ة يي يةةق جزضةةد جةةؽ الضعاليةةة ف ة أ اء ال ه ةةاط االعت اعيةةة توجزضةةد جةةؽ
التؾافق الاضث ف عؾ أُسر ُجشاع باألجؽ تواألجان .
 .5جثاعدة أف ار األسرة ف يا ية عالااط إينابية جع ابفرضؽ سؾاء جةؽ أعضةاء األسةرة  ،أ جةؽ
فارعها .
 .6جثاعدة أف ار األسرة ف ييديد الثمؾا النديد الذ يرتونه جااساا لعالى جشةكاليهؼ  ،تويةدرضاهؼ
عمى يضية ال يا به ( .هيفاء بشت عبجالخحسغ ابغ شمهػب .) 5754-5753 ، 2014 ،
إن اإلرشةةا األسةةر ي ةةؾ عمةةى جن ؾعةةة جةةؽ الاغرضةةاط اغرضةةة االسةةترايينية لة ة نهيمةةىن توالت ة
يرعع أصؾلها إلى بداية الثاعيااط بنهؾ جت يزة جؽ هيمى  Haleyتوزتوعته فى ذلػ الؾات تو نجا يازن
 Madanesتونعاكثةةؾنن

 Jacsonتونيزليةةػن  Watzlawickإال أن هيمةةى هةةؾ جةةؽ أبةةرز رتوا هةةذا

التؾعه .
تولتت ة يؼ اسةةترايينية فعالةةة ل ثةةاعدة األس ةرة عمةةى الت مةةل عمةةى ال شةةكمة الياليةةة  ،يشةةير ةةؾر
 Coreyإل ةةى أن هيم ةةى أك ةةد عم ةةى أن ال رش ةةد االس ةةترايين ي ةةر ب اررة ة ف ةةال ال ابم ةةة الت هيدي ةةة
تواإلرشا األسر توجاها جا يمى :
 -0ال ررمةةة االعت اعيةةة  Social Stageبهةةدف عع ة أف ة ار األس ةرة يشةةعرتون بال اررةةة إلش ةراكهؼ فةةى
النمثاط اإلرشا ية .
 -2جررمةة ال شةكمة  the problem stageبهةدف اكتشةاف األسةاا

التةى يي ةؽ فمةف طمةل األسةرة

لم ثاعدة  ،توطمل ع يع األف ار ي يير إ راكهؼ لم شكمة .
 -3جررمةة التضاعة األسةر
بكيضيةةة ييةةد

 Family interaction Stageتوفيهةةا يعظةى ال رشةد اهت اجةا عغي ةةا

األفة ة ار في ةةا بي ةةاهؼ عةةؽ ال ش ةةكمة الياليةةة  ،توضا ةةد ال رشةةد اهت اج ةةا فاصةةا با ةةاذى
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الث ة ةةمؾا التالي ة ةةة  :ال ة ةةؾة  ،الهرجي ة ةةة  ،ن ة ةةاذى التؾاصة ة ة  ،الن اع ة ةةاط الضرعي ة ةةة  ،به ة ةةدف ييدي ة ةةد
االسترايينياط االرشا ية التى ي كؽ استلداجه فى النمثاط ال ثت امية .
 -4جررمةة تو ةع الهةدف  Goal-setting stageتوفيهةا يع ة ال رشةةد تواألسةرة جعةا لتيديةد طايعةةة
ال شةةكمة  ،توفةةى هةةذا الشةةك األفيةةر جةةؽ النمثةةة األس ةرضة الت هيديةةة  ،غالاةةا جةةا يةةتؼ صةةياغة الع ةةد
 contractال ةةذ يي ةةد أه ةةداف توط ةةرح الت ةةدف الت ةةى ب تض ةةاها يتي ةةق أه ةةداف األسة ةرة ( .أحسةةةج
عبجالمصيف أبػ أسعج ) 180-179 ،2012 ،
توالاغرضة الااا ية توالت يرعع إلى بداية الثةتيااط جةؽ ال ةرن العشةرضؽ جةع أبيةا
 ، minuchinتويعةةرف بالاغرضةةة الااا يةةة لسرشةةا األسةةر  ،توذلةةػ ألنهةةا ياي ة
االييةةا اط تواالنش ة اااط اف ة األس ةرة  ،ري ة

العةالؼ جياؾشةؽ

عةةؽ ي ييةةر األبايةةة أ

يهةةتؼ بةةالتر يز عمةةى اليةةدتو بةةيؽ األنغ ةةة الضرعي ةة اف ة

األس ةرة فاصةةة بةةيؽ الؾالةةد تواالبةةؽ  .فالاغرضةةة الااا يةةة ير ةةز عمةةى التؾاص ة توالؾعيضةةة  ،توال ةةؾ الااا يةةة
ك ياتول ةةة لت يي ةةر نث ةةق األسة ةرة تو باا ه ةةا  ،تويي ةةؾضؽ ر ةةدتو باا ي ةةة جتاؾع ةةة  ،توي يي ةةر جت ةةا ر ال ةةؾ أ

التيالف توإعا ة يشكي األسرة .
توالاغرضةة الااا يةةة ياغةةر الةةى الضةةر صةةارل ال شةةكمة عمةى أنةةه ب اابةةة ج شةةر لااةةاء أسةةر يعةةانى
جةةؽ فم ة  ،توإلرةةدا

ي ييةةر لةةد الضةةر ياا ةةى أن ييةةد

أنثاح فرعية  .توجؽ أهداف التؾعه األسر الااا

الت يةةر

ة ؽ باةةاء األس ةرة توجةةا يتض ة اه جةةؽ

جا يمى :

 -1زضا ة التضاع بيؽ أف ار األسرة عؽ طرضق فػ اليدتو الناجدة بيؽ أعضاء الاثق األسر .
 -2الع ة عمةةى فمةةق باةةاء هرجةةى فعةةا يتي ة فيةةه الؾالةةدان جثةةةؾلية أباا ه ةةا  ،جةةع إيارةةة
الضرصة له الء األبااء لمتعاير عؽ ن ار هؼ .
 -3ييثيؽ األ اء الؾعيض األسر عؽ طرضق إردا
الا اذى التضاعمية توالياك ة لم ؾاعد .
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ي يير فى بااء الاثةق األسةر  ،توي ييةر

فالهدف األساس ف يمػ الاغرضة هؾ إعا ة بااء الاثق األسر جؽ فال ي يير ياغيؼ األسرة
توي يير توعا ضها  ،رية

يعتاةر ذلةػ الثةاي الؾريةد لتا يةة اةدرة األسةرة عمةى جؾاعهةة جشةكاليها  ،توليةى

يتي ق ذلػ ينل أن ييؾن التدفالط جااشرة توع مية توجؾعهة بالضعة (تخك حدغ عبةجه ، 2016 ،
.) 446-445
تو ذلػ نغرضة التؾاص لثايير ؛ ري

يعد فرضنياا سايير ) SatirV (1983ار دة هةذ الاغرضةة

فة اإلرشةةا األسةةر ج ةةدة عمةةى أه يةةة التةرابل األسةةر ف ة ن ةةؾذى أطم ةةت عميةةه ن اإلرشةةا األسةةر
ال شةترا ، " Conjoint Family counselingتوي ةد هةذ الاغرضةة عمةى التؾاصة تواللاةرة االنضعاليةة
لألس ةرة  ،توالظالاةةة ف ة التعايةةر تواالبتيةةار توانضتةةاى الضةةر عمةةى ابف ةرضؽ توفةةؾ

ال لةةاطر  ،ج ةةا يشةةك

جياتور أساسية ف نغرضة التؾاص .
تويهتؼ سايير بتدرضل األسر عمى الثيظرة عمى ال شاعر الشلتية  ،تواالست ا إلةى بعضةهؼ
الةةاعض  ،تويةةدعيؼ التةةمة  ،توإبةةداء الؾ ةةؾى  ،توجاااشةةة االفتالفةةاط ب ؾ ةةؾعية  ،فضةةال عةةؽ يأكيةةدها
عمى جهةاراط التؾاصة ل ثةاعدة أعضةاء األسةر ليتةايؾا أكاةر توعيةا ،تودالتةال يتضةح أن إياةا األسةرة
توال رشد السترايينياط سايير  ،توييرضةر أعضةاء األسةرة أنضثةهؼ جةؽ ال ا ة  ،توييثةيؽ العالاةاط في ةا
بيةةاهؼ  ،يثةةهؼ ف ة ييةةؾضؽ أس ةرة ذاط يضاع ة إينةةاب يضةةض عمةةى أعضةةا ها  -أتو ب عاةةى نفةةر أنثةةااها
الضرعية  -جاافا صييا ياعكس عمى ذتواط أعضا ها.
لةذلػ يةر أصةةيا

هةذا االينةةا  ،أن اإلسةترايينية النؾهرضةة لضهةةؼ يضيةة يضاعة أعضةاء األسةرة

يتؼ جؽ فال ييمي ع مية التؾاص بيؽ أعضاء األسرة  ،توضر ز ال رشد األسر عمى :
 .0كيضية إرسا تواست اا أعضاء األسرة لمرسا .
 .2طرح التؾاص

اف الاثق األسر ذايه.

توجةةؽ أهةةؼ فايةةاط نغرضةةة التؾاصة لثةةايير  :ينثةةيد األسةرة  ،إعةةا ة باةةاء األسةرة  ،النياةةؾع ار ،
ييمية األعةزاء  .توفي ةةا يتعمةةق بةةدتور ال رشةةد فة نغرضةةة التؾاص ة  ،ي ةةد ةةؾر
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 Coreyعمةةى أن

ال رش ةةد يمع ةةل تو ار هاج ةةا فة ة يؾعي ةةه توإرش ةةا أعض ةةاء األسة ةرة  ،ف ةةال ع مي ةةة الت ي ةةر  ،فال رش ةةد يع ة ة
ك ثةه

 Facilitatorتوأ اة لمت يةر فة الع ميةة اإلرشةا ية  ،لةذلػ يعةد ال رشةد جةؽ توعهةة نغةر سةايير

ن ؾذع ةةا لمتؾاصة ة الضع ةةا توجت ةةد ار شلت ةةيا لا ةةؾ ه ةةذا التؾاصة ة فة ة األسةةرة  ،توذا ا ةةدراط فاص ةةة فة ة
جالرغة ال ؾاةف األسةر  .توأن رةدتو الت يةر فة العالاةاط األسةرضة جثةةؾلية ال رشةد توأعضةاء األسةرة
أيضا( .عم عبجالشب حشف ) 139-138 ، 2005 ،
الهحور الذاني  :الإلكسيذهيا لدى أنهات أطفال الأوثيزم
يؾعة ةةد ف ة ة الت ة ة ار الثة ةةيكؾلؾع العدية ةةد جة ةةؽ اال ة ةةظراباط النث ة ة ية ذاط ال اشة ةةأ أتو األص ة ة
الاضثة  ،يكةةؾن جتةةدرها إجةةا فم ة فة الع ميةةاط الع ميةةة ال عرفيةةة  ،أتو فم ة فة الع ميةةاط الع ميةةة غيةةر
ال عرفي ةةة اللمة ة فة ة ال ةةدتوافع  ،أتو اللمةة فة ة االنضع ةةاالط  ،توه ةةذ اال ةةظراباط النثة ة ية ناين ةةة ع ةةؽ
التضاع غير الظايع بيؽ الذاط جؽ عهة  ،توال ؾ ؾ أتو ال يةيل الضيزضا

ال ةا

تواالعت ةاع ) جةؽ

عهة أفر .
إن شلتية أ فر فياا ب اابة نغا جضتؾى يتضاع باسةت رار جةع الايةةة ال ا يةة  ،تواالعت اعيةة
ال ييظةة بهةةا  ،يةانؼ عاهةةا التضاعة يعر ةا إلةةى يةةأثير
الذ ي

ة ؾطاط جتاؾعةةة فة أنؾاعهةا توشةةديها  ،األجةةر

إلى عهؾر انضعاالط غير طايعية أتو غير جعتدلة يراف ها عااا إلى عال ي يراط فثيؾلؾعية

غير طايعية أتو جر ية يش

افة أعهزة النثؼ الضثةيؾلؾعية العشةرة بةدءا بالنهةاز العتةا  ،توعهةاز

اإلف ةراز الةةدافم توعهةةاز الةةدتوران  ،تواألعه ةزة التاضثةةية توالهض ة ية  ،توالتااسةةمية تواإلفراعيةةة ،توالعضةةمية،
توالنم ةةد ،توالعغ ي ةةة أيض ةةا توا ةةد أطم ةةق عم ةةى اال ةةظراباط النثة ة ية ذاط ال اش ةةأ الاضثة ة اال ةةظراباط
الثيكؾسةةؾجايية توالتة يثة ى راليةةا اال ةةظراباط الثيكؾفثةةيؾلؾعية (دمحم محسةةػد بش ة

ةةػنذ ،9002،

)92
فةال شةةػ أن اإلرثةةاس بال شةةاعر توالتعةةرف عميهةةا توالتعايةةر عاهةةا توالت ييةةز بياهةةا  ،يُعةةد فاصةةية
إنثانية فهى

رتورة جؽ

رتوراط التؾاص بةيؽ الشلتة  ،توافت ةا هةذ ال ةدرة أتو اتةؾرها يعةد عا ةا

جةةؽ عؾا ةةق يي يةةق التةةية الاضثةةية ف ةةؽ بةةديهياط التةةية الاضثةةية التعايةةر عةةؽ االنضعةةاالط توالعؾاطةةف
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الت ياتا

الضر توجشار ة ابفرضؽ ف انضعااليهؼ توالتعرف عميها ري

يثاعد ذلػ عمى يا ية تويظؾضر

العالاةةاط الشلتةةية توالت ة يعظ ة جعاةةى توي ةؾازن لمييةةاة  ،أجةةا األف ة ار الةةذيؽ نضةةات جشةةاعرهؼ توعضةةت
إرثاسايهؼ توغضات جاهؼ انضعااليهؼ ف ثت امؾدهؼ  ،توين دط عؾاطضهؼ  ،أنهؼ ال تامدتون ف جشاعرهؼ
توالذيؽ

اات امؾدهؼ ب ا شعرط تو ّأنت جشاعرهؼ ب ا توعت رةيؽ

ةاات عةؽ اإلفضةاء توعنةزط  ،أنهةؼ

األفة ار اإلليثةةيا يػ  .إن هة الء األفة ار ال يةةذ رتون أيةةة جشةةاعر  ،تولةةيس لةةديهؼ جليمةةة تولةةيس ألرالجهةةؼ
أ جض ؾن توعدان لعد توعؾ رياة توعدانية يتيم ؾن عاها  ،تويارز فاصية إكميايكية لد هةذ الضةةة
هى صعؾدة توصف جشاعرهؼ أتو جشاعر غيرهؼ  ،لؾعؾ اتؾر شديد ف جضةر اط الؾعةدان لةديهؼ ج ةا
ي ة ثر ذلةةػ عم ة التعةةايش أتو جؾاعهةةة ال ؾااةةف الضةةاغظة تحيةةة دمحم عبةةجالعا 90001103،؛ بةةا

روبشذ وجا سكػت)Dennison,2000,26; McGinley,2007,26( )90001004،
هةةذا توضعةةرف دمحم رز البحيةةخي ( )822 ،2009اإلليثةةيا يا عمةةى أنهةةا س ة ة توعدانيةةة جعرفيةةة
يتضةح فة توعةؾ اتةؾر فة التعاجة جةع ال شةةاعر تواالنضعةاالط يغهةر فة صةؾرة صةعؾدة فة التعةةرف
عمى ال شاعر الذايية توالت ييز بياها ،توصعؾدة ف التؾاص المضغ الؾعدان  -أ صعؾدة التعاير عؽ
ال ش ةةاعر تواألراس ةةيس لنفة ةرضؽ نتين ةةة غي ةةا

اليم ةةاط ال ال ةةة لؾص ةةف ال ش ةةاعر ،ج ةةع ع ةةد توع ةةؾ

ا ظ ار ف النهاز التؾي أتو

عف ف راست الث ع تواليال  -باإل افة إلةى ن ةص ال ةدرة عمةى

التلية ال ةريال بال شةةاعر ،ج ةةا ية

إلةةى ن ةةص فة جهةةارة التعاجة جةةع ابفةرضؽ ،توضكةةؾن الضةةر جهيةةةا

لسصابة باال ظراباط تواألج ار

الاضثية توالنث ية.

كذلػ يعرف بأنهةا سة ة شلتةية يتثةؼ بعةد اةدرة الضةر عمةى فهةؼ االنضعةاالط تويضثةيرها تو ةذلػ
التعاي ةةر عاه ةةا بظرض ةةة لضغي ةةة باإل ةةافة إل ةةى ال ية ة إل ةةى االعت ةةا عم ةةى األر ةةدا

اللارعي ةةة ج ةةع س ةةعة

جيدتو ية جؽ التلي )) Ferguson et al.,2009, 884; Warner, 2007, 14
تويعرف ذلػ با ص جهاراط ك جؽ التؾاصة االعت ةاع توالتضاعة االعت ةاع تو ةعف فة
ال ةدراط الم ؾضةة التة ي كةؽ الضةر جةؽ ال ةدرة عمة توصةف جةا لديةه جةؽ جشةاعر توأراسةيس إلةى ابفةرضؽ

(.)Franz et al.,2008, 54-55
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ك ةةذلػ عرف ةةت بأنه ةةا ات ةةؾر جعرفة ة توع ةةدان ل ةةد ال ر ةةى ال ةةذيؽ يع ةةانؾن ج ةةؽ ا ةةظراباط
سيكؾسة ة ةةؾجايية توالة ة ةةذ بة ة ةةدتور ي ة ة ة

إلة ة ةةى صة ة ةةعؾداط ف ة ة ة إااجة ة ةةة عالاة ة ةةاط عالعية ة ةةة بة ة ةةيؽ ال ر ة ة ةةى

الثيكؾسؾجايييؽ توال عالنيؽ)Noli et al.,2010, 616( .
ك ةةا يع ةةرف بأنه ةةا ات ةةؾر فة ة ال ك ةةؾن ال عرفة ة اللا ارية ة فة ة ال اغؾج ةةة ال ث ةةةؾلة ع ةةؽ ياغ ةةيؼ
االستنابة االنضعالية توالتاغيؼ الشلت الدافم لالنضعا  .يعت د هذا التعرضة

عمةى توعهةة الاغةر التة

ير أن االستنابة االنضعالية توياغيؼ االنضعا ف اإلنثان يعت دان عمى ثالثة نغؼ جتدافمة هؼ  :األتو
الاغا العتا جتض اا النهاز العتا ال ثت
التعاي ةراط تويعاي ةراط التةةؾط)  ،توالاال ة

تونشاط ال د العتاية  ،توالاان هةؾ الاغةا الير ة

هةةؾ الاغةةا ال عرف ة اللا اري ة

توهةةؾ الةةؾع الةةذاي توالت رضةةر

المضغ ة لميةةاالط االنضعاليةةة) .تويتض ة ؽ ع ميةةة ياغةةيؼ ال شةةاعر يضةةاعال جتاةةا ال بةةيؽ هةةذ الةةاغؼ الاالثةةة

باإل افة إلى ع مياط التضاع لمضر توغيرها جؽ العؾاج .)Palmer,2011,4( .
يتض ةةح ج ةةؽ الع ةةر

الث ةةابق ل ةةاعض التعرضض ةةاط التة ة يااتول ةةت جت ةةظمح اإلليث ةةيا يا أن ها ةةاا

اف ةةتالف ب ةةيؽ الا ةةارايؽ فة ة ييدي ةةد ج ةةا إذا ان ةةت اإلليث ةةيا يا سة ة ة شلت ةةية أتو رال ةةة يات ةةا

الض ةةر ،

باإل افة إلى عد ايضاح بيؽ الاارايؽ ف ييديد جا إذا انت اتؾر أتو عنز أتو ن ص ف ال درة .
هذا توييتؾ التضية الاضثية عمى جن ؾعة جؽ اللتا ص الؾعدانيةة توال عرفيةة ال يةزة لهة الء
األف ار عمى الايؾ التال :
 عد ال درة عمى بدء  ،يذ ر  ،يث ية  ،توصف االنضعاالط أتو ال شةاعر جةع صةعؾدة فة إينةااليم ةاط ال ااسةاة لؾصةضها ( &Luminet & MikolajoCak,2006,1400; Sundara

.)Schubert,2005, 250
 صعؾدة ف ي ييز انضعاالط ابفرضؽ توي ديرها (.)Oriel et al. , 2012,2 -عالااط شلتية ن ظية توعاجدة يت يز بالتاعية تواالعت ا عمى ال ير.
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 -نزع ة ة ة ة ةةة ني ة ة ة ة ةةؾ العزل ة ة ة ة ةةة تون الش ة ة ة ة ةةعؾر بالؾر ة ة ة ة ةةدة Cilliers,2012,3,Alonso-

.)Fernandez,2011,466; Bogars et al.,2007,110
 -عة ة ة ة ة ة ةةد ال ة ة ة ة ة ة ةةدرة عمة ة ة ة ة ة ةةى ال ة ة ة ة ة ة ةردل بة ة ة ة ة ة ةةيؽ االسة ة ة ة ة ة ةةتاارة الؾعدانية ة ة ة ة ة ةةة تواالسة ة ة ة ة ة ةةتنابة النثة ة ة ة ة ة ةةدية

(.)Vassallo,2004,26,Babb,2003,72
 صعؾدة ف إااجة عالااط اعت اعية ناعية جع ابفرضؽ توذلػ بثال عد ال درة عمى االريااطتوالتعمق بابفرضؽ (. )McGinely,2007,8

 امة الليا توأرال الي غة(.)Geoffery,2011,33; Bausch et al.,2011,180 غير اا رضؽ عمى جؾاعهة الض ؾط بشك أفض (.)Hall,2009,57 صعؾدة ف اكتثا الدعؼ االعت اع جؽ ابفرضؽ(.)Barbos et al.,2011,222 غير اا رضؽ عمى استلدا الم ة لمتعاير عؽ عؾاطضهؼ . افت ارهؼ الشديد أل جضر اط عاطضية. -ص ة ة ة ةةعؾدة فة ة ة ة ة

جة ة ة ة ة النان ة ة ة ةةل االنضع ة ة ة ةةال بالنان ة ة ة ةةل ال عرفة ة ة ة ة فة ة ة ة ة إرث ة ة ة ةةاس جت اس ة ة ة ةةػ

(.)Sterling,2008,12; Ridings,2011,8
 لديهؼ ادراط جيدتو ة لمتعاطف ف يضاعاليهؼ جع ابفرضؽ (.)Tabith,2005,14 -زضة ة ةةا ة جثة ة ةةتؾضاط ال مة ة ةةق توانلضة ة ةةا

ال ة ة ةةدرة عمة ة ةةى االسة ة ةةتنابة االنضعالية ة ةةة(

&Meltzer

.)Nielson,2010,1
 ص ةةعؾدة فة ة اس ةةتلدا جه ةةاراط التؾاصة ة غي ةةر المضغي ةةة جاة ة التعاية ةراط الؾعهي ةةة تول ةةة النث ةةدلتؾص ة ة ة ة ة ةةي االنضع ة ة ة ة ة ةةاالط ،جة ة ة ة ة ة ةةع ص ة ة ة ة ة ةةعؾدة ف ة ة ة ة ة ة ة اليض ة ة ة ة ة ةةا عم ة ة ة ة ة ةةى يااجي ة ة ة ة ة ةةة التؾاص ة ة ة ة ة ة ة

(.)Kapeleris,2009,32
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 -ص ة ة ة ة ةةعؾدة التيي ة ة ة ة ةةف ج ة ة ة ة ةةع ال ؾاا ة ة ة ة ةةف االعت اعي ة ة ة ة ةةة ل ة ة ة ة ةةا ص ال ة ة ة ة ةةت ص الؾع ة ة ة ة ةةدان ل ة ة ة ة ةةديهؼ

(.)Chen,2011,147
هذا تويؾعد عدة نغرضاط اهت ت بتضثير اإلليثيا يا جاها نغرضة االريااط ال ة ثر لاةؾلا ؛ رية
يرعةةع ب ةةؾلا اإلليث ةةيا يا لع ةةد يي ي ةةق ال ةةدتوافع الاانؾض ةةة الياع ةةة إل ةةى األج ةةؽ تواألج ةةان تويم ةةػ الياع ةةاط
الاانؾضةة ية ثر بةالظاع عمةى الياعةاط األساسةية لمضةر الياعةة إلةى الةدفء توال منةأ توال ةذاء ،ج ةا ينعمةه
اةا ر عمةى التعايةر عةؽ جشةاعر توراةه لنفةرضؽ )مدةعج نجةاا أبةػ الةجيار  ،)350 ،2009 ،توضضيةد
بةةؾلا أن سةةمؾا التعمةةق يغهةةر ف ة جعغةةؼ األطضةةا فةةال فت ةرة األردعةةة إلةةى الثةةاعة شةةهؾر األتولةةى جةةؽ
ري ةةاة الظضة ة  ،توض ك ةةؽ أن ي ي ةةز العدي ةةد ج ةةؽ األطض ةةا فة ة ع ةةر أردع ةةة ش ةةهؾر ب ةةيؽ األ توابفة ةرضؽ

ةةا

يثتظيعؾن االستنابة لي سمؾا جؾعه إليهؼ ،ف اال عاد يرا األ لم رفة يريال الظض بأجه توضياتو أن
يزرةةف توراءهةةا توذلةةػ لشةةعؾر باألجةةان جعهةةا توف ة توعؾ هةةا توضشةةتد سةةمؾا ارياةةاط الظض ة بةةاأل ف ة الثةةاة
الاانيةةة أثاةةاء ج ا ريهةةا لمايةةت بدتونةةه أتو أثاةةاء نغ ةرة غرضةةل لةةه بظرض ةةة غيةةر جر ةةية ،توف ة الثةةاة الاالاةةة
يز ا اريااط الظض باأل توضتضح ذلػ ف بكا ه تويعم ه بها عاد جياتولتها اللةرتوى توير ةه ،توض ةد بةؾلا
عمى ردتو يظؾر جضاعئ ف عالاة الظض باأل ف أتوافر العا الاال

ري

يتضح ن ص ف اريااط

الظض ة بةةاأل توشةةعؾر باألجةةان ف ة غيابهةةا ،توليةةؽ جةةع توعةةؾ شةةلص جةةألؾف لديةةه ،توضشةةير ذلةةػ إلةةى أن
ةةعف ارياةةاط الظض ة بأجةةه جةةؽ عهةةة تواز يةةا ارياةةاط الظض ة بةةابفرضؽ جةةؽ عهةةة أفةةر  ،ري ة

يدع ةةه

األكار راا لمظض جؽ ابفرضؽ توشعؾر بذلػ ،توأن هذا التعمق البد أن يكؾن نجؽ ،ليي ق األجؽ الاضث
لمظضة ف ة عةةؾ أسةةر يثةةؾ العظةةف توالةةدفء ،ليشةةاع الياعةةة لألجةةؽ تواألجةةان (عفةةا

إب ةخاهيع بخكةةات

68-2012،67،؛ هج سمس مصيخ49 ،2009،؛ دمحم شعبا أحسج .) 34-33 ، 2011 ،توف
ؾء جا يضتر ه هذ الاغرضة جؽ

رتورة يي يق التعمق ابجؽ أتو االريااط العاطض ابجةؽ بةيؽ الظضة

توتوالديه أتو ال ةا يؽ عمةى رعايتةه  ،فةإن اإلليثةيا يا ياشةأ نتينةة لعةد يي يةق الةدتوافع توالياعةاط الاانؾضةة
لمضر توالت بدتورها ي ثر عمى الياعاط األساسية.
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توالاغرضة الثمؾ ية ؛توالت ير أصيابها ان اإلليثيا يا يريال بالتية الادنيةة توذلةػ جةؽ فةال
يأثيرها غير ال ااشر عمى األج ار

العضؾضة .توجؽ هاا فاالريااط بيؽ اإلليثيا يا توالتية ييةد

جةؽ

فةةال الث ةةمؾ ياط التةةيية غي ةةر التييضي ةةة  Maladaptiveالتةةدفيؽ تو اةةرة ياةةاتو الع ةةااير توال ة ةؾا
ال لدرة ،لذا فاإلليثيا يا رد ا ي

إلةى رةدتو سةمؾ ياط غيةر صةيية توذلةػ بثةال ال تةؾر ال عرفة

لتاغيؼ االنضعاالط ( .)Fedirchuk,1998,28تو ع ت هذ الاغرضة بالعديد جؽ األبيا

الت أشارط

إلةة ةةى أن اإلليثة ة ةةيا يا ي ة ة ةريال بالعديةة ةةد جة ة ةةؽ ال شة ة ةةكالط التة ة ةةيية توالاضث ة ةةية جا ة ة ة ا ة ة ةةظراباط األك ة ة ة
ا يريال بالث اة (;Elfhaga&Kundh,2007

(، )Splanger,2012;Ridout et al.,2010

 ،)Noli et al.,2010تواالكتةا ( ، )Hesse &Floyd,2008توال مق (.)Cucchi et al.,2012,
دراســــــات ســـــــابــــــقـــــــة
الهحور الأول  :دراسات ثناولح الإرشاد الأسري نع أنهات أطفال الأوثيزم
دراسة مذيخة ػسف

ال وخجيجة عباس الذايع

((2015

عشػا الجراسة  :يعالية اإلرشاد األسخي ي تشسية بعس مهارات رعاية الحات لج عيشة مغ األشفا
التػحج يغ.
أس ةةر لتا ي ةةة بع ةةض جه ةةاراط رعاي ةةة ال ةةذاط ل ةةد

ه ةةدفت الد ارس ةةة إل ةةى إع ةةدا برن ةةاج إرش ةةا

االطضا التؾردييؽ .ييؾنت عياة الدراسة جؽ  )01جؽ األطضا التؾردييؽ يراتورت أع ارهؼ الزجاية جةا
بةةيؽ  )6-4سةةاؾاط .تويةةؼ ي ثةةي هؼ إلةةى جن ةةؾعتيؽ إرةةداه ا ينرضايةةة تواألفةةر

ةةابظة .ي امةةت أ تواط

الدراسة فة ج يةاس عةؾ ار لمةذ اء  ،توج يةاس عيميةا لتشةليص التؾرةد  ،توج يةاس جهةاراط رعايةة الةذاط
جةةؽ إعةةدا الااراةةة باإل ةةافة إلةةى برنةةاج إرشةةا أسةةر  .أشةةارط نتةةا

الد ارسةةة إلةةى توعةةؾ فةةرتوح ذاط

اللةةة إرتةةا ية بةةيؽ جتؾسةةل ريةةل رعةةاط أطضةةا ال ن ؾعةة التنرضايةةة فة ال يةةاس ال امة الاعةةد عمةةى
ج ياس جهاراط رعاية الذاط لتالح ال ياس الاعةد ،

ةا أشةارط نتةا

الد ارسةة إلةى توعةؾ فةرتوح ذاط

اللة إرتا ية بيؽ جتؾسل ريل رعاط أطضا ال ن ؾعتيؽ ف ال ياس الاعد توال تابعةة عمةى ج يةاس
جهاراط رعاية الذاط لتالح ال ن ؾعة التنرضاية .
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دراسة أسامة يارو ()2014
عشػا الجراسة  :يعالية بخنامج ارشاد أسةخي معخية سةمػك ية خفةس القمة االجتسةاع وتحدةيغ
التفاعل االجتساع لج األبشاء ذوي اضصخابات شيف التػحج.
هدفت الد ارسةة إلةى التعةرف عمةى رعةاط ال مةق االعت ةاع كعةر

يعةان جاةه جعغةؼ أطضةا

ذتو ا ظ ار طيف التؾرد ،تويلضيف رعاط ال مق االعت اع  ،توجؽ ثؼ ييثيؽ التضاعة االعت ةاع
لديهؼ جؽ فال برناج إرشا

أسر جعرف سمؾ

جؾعةه لنبةاء للضةض جثةتؾ ال مةق االعت ةاع

توييثيؽ التضاع االعت اع لد أطضالهؼ التؾردييؽ ج ا اةد يثةاهؼ فة زضةا ة جنهةؼ بةال نت ع ،،تواةد
ييؾنت عياة الدراسة جؽ  20جؽ ابباء تو 20جؽ األبااء) جؽ ذتو ا ظ ار طيف التؾرد جؽ جعهد
الترديةة الضيرضةة بالظةا ف  .تواسةتلدجت الد ارسةة الارنةاج اإلرشةا ) إعةدا الاارة (  ،توج يةاس ي ةدير
ال مق االعت اع ) إعدا الاار
)إعدا الاار

( لت دير رعة ال مق االعت اع  ،ج يةاس ي ةدير التضاعة االعت ةاع

( لت دير رعة التضاع االعت اع  ،توسةتايضؾر بيايةه ال عةر لمةذ اء) التةؾرة الرابعةة،

راؾر  ، (،توج ياس الثمؾا التييض ) صا ح(  ،توج ياس ي دير التؾرد الظضةؾل  )،الشة ر ؛ الثةرطاتو
( ،تواةد أسةضرط الد ارسةة عةؽ توعةؾ فةرتوح الةة إرتةا يا بةيؽ جتؾسةظ ريةل رعةاط أفة ار ال نت ؾعةة
التنرضاية عمى ج ياس ي دير ال مق االعت اع ف ال ياسيؽ ال ام توالاعد لتالح ال ياس الاعد  .ك ا
اشةارط إلةى توعةؾ فةرتوح الةة إرتةا يا بةيؽ جتؾسةظ ريةل رعةاط أفة ار ال ن ؾعةة التنرضايةة عمةى
ج ياس ي دير التضاع االعت اع ف ال ياسيؽ ال ام توالاعد لتالح ال ياس الاعد .
دراسة جسا مختار حسدة ()2013
عشػا الجراسة  :بخنامج ارشادي لتػا ل األم م ابشها التػحجي وي تحديغ تػايقُ.
هةدفت الد ارسةة إلةى ييثةيؽ التؾاصة بةيؽ األجهةاط توأباا هةا جةؽ األطضةا ذتو ا ةظ ار التؾرةةد
جؽ فال اإلرشا األسر  .ييؾنةت عياةة الد ارسةة جةؽ  )01أجهةاط توأطضةالهؽ .اشةت مت أ تواط الد ارسةة
عم ةةى اس ةةت ارة ي ةةدير التؾاصة ة ب ةةيؽ األ توطضمه ةةا التؾر ةةد توج ي ةةاس ال ث ةةتؾ االعت ةةاع االاتت ةةا
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الا ة ةةاف ال ظ ة ةةؾر لألسة ة ةرة ،توج ي ة ةةاس الظضة ة ة التؾر ة ةةد  ،توج ي ة ةةاس ع ة ةةؾ ار لم ة ةةذ اء ،توج ي ة ةةاس الث ة ةةمؾا
التييض .ي اة جةةاه الد ارسةةة فة ال ةةاه التنرضاة  .أشةةارط نتةةا

الد ارسةةة إلةةى توعةةؾ فةةرتوح ذاط اللةةة

إرتا ية عمى ج ياس يؾاص األ جع اباها التؾرد اا تودعد يظايق الارناج لتالح ال يةاس الاعةد
 ،ج ا يد ذلػ عمى ضاءة الارناج توفعاليته ف ييثيؽ التؾاص بيؽ األ توطضمها التؾرد .
دراسة نادر

ا الدعجاو ()2010

عشػا الجراسة  :يعالية بخنامج إرشاد يى تحديغ كفاءة الػالج غ يى التػا ل م أشفا األوتيدم.
هدفت الدراسة إلى ييثةيؽ ضةاءة الؾالةديؽ فة التؾاصة جةع ابةا هؼ الةذيؽ يعةانؾن جةؽ ا ةظ ار
التؾرةةد  .ييؾنةةت عياةةة الد ارسةةة جةةؽ نبةةاء توأجهةةاط األطضةةا ال شلتةةيؽ بالتؾرةةد ،اؾاجهةةا  6أسةةر ،ج ةةؽ
يتةراتوى أع ةةار أطضةةالهؼ بةةيؽ  6 ، 3سةةاؾاط ،ب تؾسةةل ع ةةر أردةةع سةةاؾاط تونتةةف،

ن ؾعةةة ينرضايةةة

يتض ؽ اثاى عشر جؽ اببةاء تواألجهةاط ،توسةت جةؽ أطضةا التؾرةد  .توي امةت أ تواط الد ارسةة فة اا ةة
ال غةةاهر الثةةمؾ ية لظض ة األتوييةةز .

إعةةدا هشةةا اللةةؾلى ) ،توج يةةاس يؾاص ة الؾالةةديؽ جةةع طضمهةةؼ

األتوييزجةةى إعةةدا الاار ة )  ،تودظااةةة جالرغةةة ل يةةاس يؾاص ة الظض ة األتوييزجةةى إعةةدا الاار ة
تودرناج ييثيؽ ضاءة الؾالديؽ فى التؾاص جع أطضا األتوييز إعدا الاار
ف ة ال ةةاه التنرضا ة  .شةةضت الاتةةا

)،

)  .ي اة جةاه الد ارسةة

عةةؽ ييثةةيؽ التؾاص ة بةةيؽ اببةةاء توأطضةةالهؼ الةةذيؽ يعةةانؾن جةةؽ

ا ظ ار التؾرد.
الهحور الذاني  :دراسات ثناولح الإلكسيذهيا لدى أنهات أطفال الجوحد.
دراسة بازاري و خخو " "Abazari et al., 2016
عشػا الجراسة :التعبيخ عغ اإلنفعاالت واإللكديثسيا لج أمهات أشفا األوتيدم.
Title: Expressed Emotion and Alexithymia in Mothers of Autistic
Children.
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هةةدفت الد ارسةةة إلةةى ال ارنةةة بةةيؽ أجهةةاط أطضةةا األتوييةةز توأجهةةاط األطضةةا العةةا ييؽ فة التعايةةر
عؽ اإلنضعاالط تواإلليثيا يا  .ييؾنت عياة الدراسة جؽ  )51جؽ أجهاط أطضةا األتوييةز  ،تو  )51جةؽ
أجهةةاط األطضةةا العةةا ييؽ .اشةةت مت أ تواط الد ارسةةة عمةةى ج يةةاس عيميةةا لتشةةليص التؾرةةد

Gilliam

 ،Autism Rating Scaleتوج يةةاس الت رضةةر الةةذاي لسليثةةيا يا  ،تواسةةتايان األس ةرة

Family

 Questionnaireالةةذ يثةةتلد فة ي يةةيؼ التعايةةر عةةؽ االنضعةةا فة أسةةر ذتو اال ةةظراباط الاضثةةية.
يؾصةمت نتةةا

الد ارسةة عةةؽ عةدتو توعةةؾ افةتالف توا ةةح بةيؽ أجهةةاط أطضةا األتوييةةز توأجهةاط األطضةةا

العا ييؽ جؽ ري

رعايهؽ عمى ج ياس اإلليثيا يا ،

ا يؾصمت الاتةا

إلةى توعةؾ افةتالف توا ةح

ب ةةيؽ أجه ةةاط أطض ةةا األتويي ةةز توأجه ةةاط األطض ةةا الع ةةا ييؽ فة ة التعاي ةةر ع ةةؽ اإلنضع ةةاالط لت ةةالح أجه ةةاط
األطضا العا ييؽ.
دراسة ج غ " "Aydın,2015
عشةػا الجراسةة  :السقارنةة بةيغ خرةائز اإللكدةيثسيا والذةفقة بالةحات والفكاهةة لةج

بةاء األشفةا

السعاقيغ عقمياَ وأشفا األوتيدم .
Title : A comparison of the alexithymia, self-compassion and humour
characteristics of the parents with mentally disabled and autistic
children.
هةةةدفت الد ارسة ةةة إلة ةةى ال ارنة ةةة بةةةيؽ أبة ةةاء األطضة ةةا ذتو اإلعااة ةةة الع مية ةةة تونبةةةاء األطضة ةةا ذتو
ا ظ ار األتوييز ف

جؽ اإلليثةيا يا توالشةض ة بالةذاط توالضياهةة .ييؾنةت عياةة الد ارسةة جةؽ )021

جةةؽ نبةةاء األطضةةا ذتو ا ةةظ ار األتوييةةز تونبةةاء ألطضةةا ذتو اإلعااةةة الع ميةةة .اشةةت مت أ تواط الد ارسةةة
عمةةى ج يةةاس الشةةض ة بالةةذاط  ، Self-compassion Scaleتوج يةةاس أن ةةاط الضياهةةة

Humour

 ، Styles Scaleتوج يةاس يؾرنتةةؾ لسليثةيا يا  . Toronto Alexithymia Scaleأشةارط نتةةا
الدراسة إلى عد توعؾ فرتوح ذاط اللة إرتا ية بيؽ أباء األطضا ذتو اإلعااة الع مية تونباء األطضا
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ذتو ا ظ ار األتوييز ف
اللة إرتا ية ف

رعايهؼ عمى ج يةاس ة جةؽ الضياهةة تواإلليثةيا يا توليةؽ يؾعةد فةرتوح ذاط

رعايهؼ عمى ج ياس الشض ة بالذاط.

دراسة سدتساري و خخو "" Szatmari et al., 2008
عشػا الجراسة  :اإللكديثسيا لج

باء األشفا ذوي اضصخاب شيف األوتيدم.

Title : Alexithymia in Parents of Children with Autism Spectrum
Disorder.
هةةدفت الد ارسةةة إلةةى ال ارنةةة بةةيؽ نبةةاء األطضةةا ذتو ا ةةظ ار طيةةف األتوييةةز تونبةةاء األطضةةا
ذتو جتالزجةةة توضميةةا ف ة جثةةتؾ اإلليثةةيا يا .ييؾنةةت العياةةة جةةؽ  )439جةةؽ األطضةةا ذتو ا ةةظ ار
طيةةف األتوييةةز تو  )45جةةؽ نبةةاء األطضةةا ذتو جتالزجةةة توضميةةا  .اشةةت مت أ تواط الد ارسةةة عمةةى ج يةةاس
يؾرنتةةؾ لسليثةةيا يا Scale

 ، Toronto Alexithymiaتوعةةدتو ال الرغةةة لتشةةليص ا ةةظ ار

األتوييةةز  .Autism Diagnostic Observation Scheduleأشةةارط نتةةا

الد ارسةةة إلةةى اريضةةا

جثتؾ اإلليثيا يا لد نباء األطضا ذتو ا ظ ار طيف األتوييز ج ارنة بآباء األطضا ذتو جتالزجة
توضمياجز.
ثعقيب على الدراسات السابقة
يتض ةةح ج ةةؽ الع ةةر

الث ةةابق أن ارس ةةاط ال ي ةةؾر األتو أك ةةدط عم ةةى ض ةةاءة توفعالي ةةة اإلرش ةةا

األسةةر ف ة ييثةةيؽ رالةةة أجهةةاط أطضةةا األتوييةةز  ،بيا ةةا أكةةدط ارسةةاط ال يةةؾر الاةةان عمةةى جعانةةاة
أجهاط أطضا األتوييز جؽ اإلليثيا يا توالت بدتورها ي ثر بالثمل عمى ريايهؽ.

فروض الدراسة
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 .0يؾعة ةةد فة ةةرتوح الة ةةة إرتة ةةا يا بة ةةيؽ جتؾسة ةةظ رية ةةل رعة ةةاط ال ن ؾعة ةةة التنرضاية ةةة توال ن ؾعة ةةة
الضابظة ف التظايق الاعد عمى ج ياس اإلليثيا يا لتالح ال ن ؾعة الضابظة.
 .2يؾعد فرتوح الة إرتا يا بيؽ جتؾسظ ريل رعاط ال ن ؾعةة التنرضايةة فة ال ياسةيؽ ال امة
الاعد عمى ج ياس اإلليثيا يا لتالح ال ياس ال ام .
تو َ
 .3اليؾعةةد فةةرتوح الةةة إرتةةا يا بةةيؽ جتؾسةةظ ريةةل رعةةاط ال ن ؾعةةة التنرضايةةة ف ة ال ياسةةيؽ
الاعد توالتتاعى بعد جرتور شهر جؽ انتهاء الارناج ) عمى ج ياس اإلليثيا يا.
َ
الهنهجية والإجراءات الهجبعة في الدراسة :
 مشهج الجراسة :يعت د الدراسة اليالية عمى ال اه شاه التنرضا – التت يؼ ذتو ال ن ؾعتيؽ .
 عيشة الجراسة :تزسشت الدراسة اليالية عياة  )01جؽ أجهاط أطضا األتوييز  ،ج ؽ يتراتوى أع ةارهؽ 25
–  ) 41عاجةةا  ،ب تؾسةةل ع ةةر

 ) 3222عاجةةا  ،تودةةانيراف جعيةةار

 ) 322بإرةةد ج اركةةز ذتو

االرتياعاط اللاصة بااها  ،تويؼ ي ثي هؼ بالتثاتو إلى جن ؾعتيؽ إرداه ا ينرضاية تواألفر

ابظة.

 أدوات الجراسة .0ج ياس يؾرنتؾ لسليثيا يا يرع ة تويعرضل الاار )
يتيةةؾن هةةذا ال يةةاس جةةؽ ثالثةةة ابعةةا توضتض ة ؽ الاعةةد االتو

 ) 7ف ةراط ي ةةيس صةةعؾدة توصةةف

ال شةاعر  ،) Difficulty Describing Feelingsتوالاعةد الاةان يتضة ؽ  ) 5ف ةراط ي ةيس
صعؾدة ي ييز ال شاعر  ،) Difficulty Identifying Feelingأجا الاعد الاال
ف راط ي يس التضيير ال ؾعه لملارى .) Externally-Oriented Thinking
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يتض ؽ ) 8

توال ياس ي رضر ذاي ينيل ال ضيؾ

عؽ ف رايه عمى سمؼ ف اس يتراتوى بيؽ ياظاق عمةى ي اجةا

تويعظ ةةى  ) 5رع ةةاط توال ياظا ةةق اب ةةدا تويعظ ةةى رع ةةة توار ةةدة ،توذل ةةػ لمض ةةراط ال ؾعا ةةة  ،تويعك ةةس
الدرعاط عمى الض راط الثالاة  ،تويتراتوى الدرعةة اليميةة عمةى ال يةاس بةيؽ  ) 011 – 21رعةة،
تويشير الدرعة االعمى الى جثتؾ جريضع جؽ االليثيا يا.
تواا الاار

بترع ة ال ياس الى الم ة العردية تويؼ ييكي ه جؽ  ) 8جةؽ اسةايذة التةية الاضثةية

توعمؼ الاضس التردؾ بناجعة باها  ،ري

اةة التةياغة

يةؼ عر ةه عمةيهؼ إلبةداء جالرغةايهؼ رةؾ

توجال ةةة الض ة ةراط توتو ةةؾرها توانت ا ه ةةا لماع ةةد ال ةةذ ا رع ةةت ييت ةةه ،توا ةةد اات ةةرى ال يك ةةؾن بع ةةض
التعديالط الم ؾضة الاثيظة تواد يؼ ا فالها عمى ال ياس.
توفي ا يم يؾ يح لملتا ص الثيكؾجترضة أل اة الدراسة
 االتدا الجاخم :يؼ رثا

االيثاح الدافم لعااراط ال ياس توعةد هؼ  )21توذلةػ جةؽ فةال رثةا
االيثاح الدافم

بيؽ ال ضر ة توالدرعة اليمية لم ياس ،توعاءط نتا

جعاجة االرياةاط

ا يم :

ججو ()1
االتدا الجاخم لسقياس مقياس تػرنتػ ل لكديثسيا
رقع السفخدة

رقع السفخدة

معامةةةةةةةةةةل ارتبةةةةةةةةةةا

معامةةةةةةةةةةةل ارتبةةةةةةةةةةةا

السفةةةةةةةخدة بالجرجةةةةةةةة

السفةةةةةةةخدة بالجرجةةةةةةةة

الكمية

الكمية

1

**

11

*

2

*

12

*

07672
07532
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07415
07390

3

**

13

*

4

**

14

**

5

**

15

*

6

*

16

*

7

*

17

**

8

*

07389

18

*

9

*07369

19

*

20

*

07593
07665
07776
07436
07396

*

10
**

07432

07567
07597
07542
07345
07645
07551
07524
07468

الة عاد 1.10

* الة عاد 1.15
يتضح جؽ الندتو الثةابق أن افةة جضةر اط ال يةاس جعةاجالط االرياةاط لهةا ا عاةد ،1.10
1.15
 التدح الت ييز :اا الاار

بيثةا

ال ةدرة الت ييزضةة ل يةاس يؾرنتةؾ لالكثةيا يا ،توذلةػ عةؽ طرضةق يظايةق ال يةاس عمةى

عياة اسةتظالعية اؾاجهةا  )61جةؽ أجهةاط أطضةا األتوييةز  ،رية
اي تة ةةه  )87ري ة ة

يةؼ رثةا

اإلردةاع األعمةى تو انةت

جا ة ة جريضع ة ة اإلليثة ةةيا يا تواألردة ةةاع األ نة ةةى تو انة ةةت اي تة ةةه  )32جا ة ة جية ةةػ

جالضضة ة اإلليث ةةيا يا  .ث ةةؼ ي ةةؼ اس ةةتلدا افتا ةةار ط) الفتا ةةار الل ةةة الض ةةرتوح ب ةةيؽ جتؾس ةةظاط رع ةةاط
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اإلرداع األعمى تواإلرداع األ نى توال ارنة بيؽ نتا

ال ن ةؾعتيؽ ،توضؾ ةح النةدتو ابية نتةا

هةذ

ال ارنة:
ججو ()2
الرج التسييدي لسقياس اإللكديثسيا
العد

الاياناط

ن)

ال تؾسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل االني ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةراف اي ة

رع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة جثة ةةتؾ

ط)

الداللة

اليثاب

)

ال عيار

)

اليرضة

ال ن ؾعة
جريضع اإلليثيا يا

32

88.3

0.077

جالضض اإلليثيا يا

28

42.9

0.66

يغه ةةر الات ةةا

57.36

59

1.10

ال ؾ ةةية بالن ةةدتو الث ةةابق أن لم ي ةةاس ا ةةؾة ي ييزض ةةة ب ةةيؽ جريضعة ة اإلليث ةةيا يا

توجالضض ة اإلليثةةيا يا عاةةد جثةةتؾ

اللةةة  ،1.10ج ةةا يشةةير إلةةى أن ال يةةاس يت تةةع بتةةدح ي ييةةز

جريضع.
 ثبات السقياس:أ -الثبات بصخي معامل ألفا كخونباخ:
تع رثا

الاااط ب عا لة رتونااخ توالت نظمق عميها أسةؼ جعاجة ألضةا  ، Alphaتو ةان جعاجة

ثا ةةاط ال ي ةةاس  1.695توه ةةؾ ا عا ةةد  ،1.10توه ةةذا ال عاجة ة جعاجة ة ثا ةةاط ع ةةال  ،ه ةةذا توا ةةد ي ةةؼ
جراععةه جتةضؾفة جعةاجالط الااةةاط فة رالةة رةةذف ال ضةر اط ال ة ثرة عمةةى رعةاط الااةاط فتاةةيؽ أن
جد جعاج الاااط ليافة ال ضر اط ال ياعد اي ار عؽ جعاج ثااط ال ياس ك .
ب -الثبات بصخيقة التجدئة الشرفية:
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تةةةع رث ةةا

جعاجة ة ثا ةةاط ال ي ةةاس بظرض ةةة التنز ةةة الات ةةضية لات ةةض ال ي ةةاس توإين ةةا جعاجة ة

االريااط بيؽ النز ييؽ ،ري

يايؽ أن جعاج الاااط توفق هذ الظرض ة  ، 1.702تودعد يتييح هذ

ال ي ةة باسةتلدا جعا لةة سةايرجان بةرتوان  Spearman-Brown Coefficientانةت اي ةة جعاجة
الااةةاط  1.710توه ة اي ةةة عاليةةة  ،توف ة رالةةة التتةةييح باسةةتلدا جعا لةةة عت ةةان
 Split-Half Coefficientانت اي ة جعاج الاااط  1.710توه اي ة ثااط عال .
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Guttman

 -2بخنامج اإلرشاد األسخي لخفس اإللكديثسيا لج أمهات األوتيدم ( مغ إعجاد الباحث)
هةةػ بخنةةامج مخصةةم ومةةةشطع تزةةسغ الشذةةاشات االرشةةادية السختمفةةةة التةةى تهةةج
االلكديثسيا لج امهات اشفا االوتيدم السذاركات يةى هةح الجراسةة  ،كسةا هةج

تخفيةةةف

البخنةامج السقتةخا

الحال الى تبريخ االمهات بصبيعة اضصخاب االوتيدم وشخ تحدةيغ حالةة اشفةالهع السرةابيغ بةُ ،
والتعامل م االحةجاث الحياتيةة بتػقعةات ايجابيةة وتكةػيغ معشةى إيجةاب لحيةاتهع يةى ضةل وجةػد هةحا
الصفل ،إضاية الى انُ هةج

الةى اعةادة تشطةيع االدوار واالوضةا داخةل االسةخة ب ةخت التػاية مة

االحجاث الحياتية والسصالب البيئيةة السختمفةة والستجةجدة مةغ اجةل مدةاعجة أ يةخد مةغ ايةخاد االسةخة
عمةةى تقبةةل وضةةعُ الجج ةةج ييهةةا ع ة وة عمةةى تةةجريبهع عمةةى التعةةخ عمةةى السذةةك ت وشةةخا االيكةةار
وتبادلها والخيارات السسكشة واتخاذ القةخار الرةائب حيةا مػضةػ معةيغ باإلضةاية الةى تةجريبهع عمةى
اضهار وتحسل مجسػعة مغ السذاعخ مغ خ

القجرة عمى التعبيخ العاشف السفتػا.

وعميُ استخجم الباحث بخنامجا إرشاديا يدتشج يى اشار الشطةخي  ،وكةحلظ خصػاتةُ االرشةادية
الةةى نهةةج االرشةةاد االنتقةةائ باسةةتخجام اسةةاليب متشػعةةُ يةةى العسميةةة االرشةةادية م ة امهةةات اشفةةا
االوتيدم.
هحا وقج اعتسج الباحث يى اعجاد ل شار العةام لمبخنةامج اإلرشةادي يةى هةح الجراسةة ويشياتةُ
ومحتػ جمداتُ عمى االشار الشطخي السدةتخجم يةى هةح الجراسةة وعمةى مةا تةػيخ لجيةُ مةغ دراسةات
وبحػث سابقة ذات

مُ بهح الجراسة  ،حيةث اشةتسل البخنةامج عمةى (  ) 22جمدةة  ،وكةا الةدمغ

السحجد لكل جمدة ارشادية تقخيبا  60دقيقة  ،كسا ا تصبي جمدات البخنامج اسةت خ حةػالى ( 8
) اسابي تقخيبا وكانت الجمدةات تقةجم لألمهةات يةى قاعةة مخررةة لةحلظ بسخكةد لةحو االحتياجةات
الخا ة بسج شة بشها  ،هحا وقج اعتسج الباحث يى تصبيقُ لمبخنامج السقتخا وجمداتُ عمى العج ج مغ
الفشيات  ،كالسحاضةخة والسشاقذةة والحةػار والتةجريب التػكيةجي والتعديةد والػاجبةات السشدليةة باإلضةاية
الى لعب الجور والشسحجُ واالسةتخخاء  ،ولقةج قةام الباحةث بعةج إعةجاد لمبخنةامج بعخضةُ عمةى خسدةُ
مغ استاذة الرحة الشفدية وعمع نفذ التخبػي إلبجاء أر هسا ييةُ واقتةخاا التعةجي ت السصمػبةة عميةُ
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بسا تسذى م هجيُ وشبيعةة العيشةة محةل التصبية  ،والجةجو رقةع (  ) 3ػضة ممخرةا لمبخنةامج
وجمداتُ والفشيات السدتخجمة ييُ.

ججو ()3
ممخز جمدات البخنامج اإلرشادي
رقةةةةةةةةةةةةع مػضػ الجمدة

الهج

العام لمجمدة

يشيات الجمدة

الجمدة

أنذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةصة نػ الجمدة

زمةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ

الجمدة

الجمدةةةةةةةةةةة
بالجقيقة

1

بشةةةةةةةةةةةاء الع قةةةةةةةةةةةة بشاء الع قة اإلرشةادية السشاقذة الحخة
بةةةيغ القةةةةائع بةةةةالتصبي

اإلرشادية

الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةػار يخدية

 60دقيقة

السفتػا

وعيشة البخنامج
2

التسهيةةج لمبةةجء يةة

مشاقذة نتائج التصبية

البخنامج

القبم ة والتسهيةةج لمبةةجء الػاجبات السشدلية -السفتػا
ي تشفيح البخنامج

3

تعخيةةةةةةةة

العسيةةةةةةةةل تعخيةةةةةةة

السشاقذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةػار جساع

التعديد

السذةةةةةةةاركيغ السحاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخة – الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةػار جساع

بسذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكمتُ بسذةةةةةكمة اإللكدةةةةةيثسيا السشاقذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة السفتةةةةةةةةةةةةػا-
اإللكديثسيا

ومخاشخهةةةا عمةةةى الفةةةخد الجساعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -أنذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةصة
والسجتس

 60دقيقة

الػاجبةةةات السشدليةةةة تثقيفية
والتعديد

26

 60دقيقة

رقةةةةةةةةةةةةع مػضػ الجمدة

الهج

العام لمجمدة

يشيات الجمدة

الجمدة

أنذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةصة نػ الجمدة

زمةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ

الجمدة

الجمدةةةةةةةةةةة
بالجقيقة

4

تعخيةةةةةةةة

العسيةةةةةةةةل تعخيةةةةةةة

باإلرشاد األسخي

السذةةةةةةةاركيغ السحاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخة – الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةػار جساع

 60دقيقة

بساهيةةةةةةةةةةةة اإلرشةةةةةةةةةةةةاد السشاقذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة السفتةةةةةةةةةةةةػا-
األسةةةةةةةةةةةخي وأسدةةةةةةةةةةةُ الجساعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -أنذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةصة
ويمدةةةةفتُ يةةةة خفةةةةس الػاجبةةةات السشدليةةةة تثقيفية
السذك ت

5

السذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعخ تعخيةةةةةةة

والتعديد
السذةةةةةةةاركيغ لعةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةجور

واالنفعةةةةةةاالت يةةةةةة

بةةةةةةةةةةةةجور السذةةةةةةةةةةةةاعخ الػاجبات السشدلية

حياتشا اليػمية

واالنفعةةةةاالت وأهسيتهةةةةا

السحاضخ

جساع

 60دقيقة

ي الحياة اليػمية
6

التةةةةةةةةةجريب عمةةةةةةةةةى مدةةةةةاعجة السذةةةةةاركيغ التةةةةةةةةةجريب عمةةةةةةةةةى محاضخة

جساع

 60دقيقة

إد ار تعبيةةةةةةةةةةةةةةةةةخات إكداب مهارات التعامل السهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات نسحجة لشذا
الػجُ

م السذاعخ مغ خ

االجتساعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تةةةجريب عمةةةى

إد ار تعبيخات الػجُ .

الػاجبةةةات السشدليةةةة تعبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةخات
 ،التعديد

الػجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ
السختمفة

7

األح م مأ الحياة

مدةةةةةاعجة السذةةةةةاركيغ الحةةةةػار الدةةةةقخاش

محاضةةةةةةةةخة

عمةةى تحج ةةج السكاسةةب الػاجبةةةات السشدليةةةة نسحجة

27

جساع

 60دقيقة

رقةةةةةةةةةةةةع مػضػ الجمدة

الهج

العام لمجمدة

يشيات الجمدة

الجمدة

أنذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةصة نػ الجمدة

زمةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ

الجمدة

الجمدةةةةةةةةةةة
بالجقيقة

مةةةةةةةةةةغ وراء االحةةةةةةةةةة م  ،التعديد
وخا ة اح م اليقطة
8

أحةةةةةةةةة م اليقطةةةةةةةةةة تجريب السذاركيغ عمى التةةةجريب التػكيةةةجي التةةجريب عمةةى جساع
أهسيتها ي الحياة

 60دقيقة

الةةةةةةةةةةةةػع بالجانةةةةةةةةةةةةب الػاجبةةةات السشدليةةةة التفجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ
االيجةةةةاب يةةةة أحةةةة م  ،التعديد

الجاخم

اليقطةةةةةةةةةةة كستةةةةةةةةةةشفذ
انفعال
9

السهارات االنفعالية تجريب السذاركيغ عمى الحػار الدقخاش

السشاقذةةات

جساع

 60دقيقة

السهةةةةةةارات االنفعاليةةةةةةة السهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات محاضخة
السهسة ي الحياة

االجتساعية
الػاجبات السشدلية

10
11
12

التةةةةةةةةةجريب عمةةةةةةةةةى تجريب السذاركات عمى االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخخاء  ،االستخخاء
االستخخاء

اسةةةةةةتخجام التسخيشةةةةةةات الػاجبةةةات السشدليةةةة
االسةةةتخخائية لمةةةتخمز والتعديد
مةةةةغ التةةةةػتخ الجدةةةةس
واالستثارة الجدجية ي
مػاقةةةةةةةةةة

الحياتيةةةةةةةةةةةة

28

يخدية

 60دقيقة
لكل جمدة

رقةةةةةةةةةةةةع مػضػ الجمدة

الهج

العام لمجمدة

يشيات الجمدة

الجمدة

أنذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةصة نػ الجمدة

زمةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ

الجمدة

الجمدةةةةةةةةةةة
بالجقيقة

السختمفة
13
14

التعبيةةةةةةةةةةةخ عةةةةةةةةةةةةغ تجريب السذاركات عمى الشسحجة
السذاعخ

التعبيةةخ عةةغ السذةةاعخ الػاجبات السشدلية

لكل جمدة

لألخخيغ

15
16

السشاقذة

جساع

 60دقيقةةةة

التةةةةةةةةةجريب عمةةةةةةةةةى ريةة وعةةة السذةةةاركات تةةةةةةةةةجريب تذةةةةةةةةةتت نذا تجريب
بانسةةةةةةةةةةةةةا التفكيةةةةةةةةةةةةةخ التفكيخ

17

انسا التفكيخ

18

التةةجريب عمةةى حةةل تجريب السذاركات عمى الشسحجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

السختمفة

السذك ت

جساع

الشسحجة

 60دقيقةةةة
لكل جمدة

الػاجبات السشدلية
الشسحجةةةةةةةةةةةة  ،جساع

 60دقيقة

مػاجهةةةةةةةةةةةةةةة وحةةةةةةةةةةةةةةل الػاجبات السشدلية -التعديةةةةةةةةةةةةةةد ،
الػاجبةةةةةةةةةةةةةةةات

السذك ت

التعديد

التػجةةةةةُ االيجةةةةةاب

بشاء يمدفة جج ةجة ية

الشسحجة

ي الحياة

الحياة

الػاجبات السشدلية-

السشدلية
19

20

التعديد مشاقذة حخة

جساع

التعبيةةةةةةةةةةةخ عةةةةةةةةةةةةغ القةةةةةجرة عمةةةةةى التعبيةةةةةخ السػاجهةةة السباشةةخة مشاقذةةةة حةةةخة جساع
السذةةةةةةةةةةاعخ يةةةةةةةةةة
السػاقةةةة

عةةةةةةةةةةةةغ االنفعةةةةةةةةةةةةاالت  -الػاجبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  ،نسحجة

األسةةةةخية والسذةةاعخ ي ة مػاق ة

السشدلية -التعديد

29

 60دقيقة

 60دقيقة

رقةةةةةةةةةةةةع مػضػ الجمدة

الهج

العام لمجمدة

يشيات الجمدة

الجمدة

أنذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةصة نػ الجمدة

زمةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ

الجمدة

الجمدةةةةةةةةةةة
بالجقيقة

السختمفة
21

الحياة األسخية

إنهةةةةاء البخنةةةةامج و إنهاء جمدات البخنامج السشاقذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

حفةةةةةةل ختةةةةةةام جساع

التصبيةةةةةة البعةةةةةةجي والتصبيةةةةةةةةة البعةةةةةةةةةجي الفكاهة والسخا

البخنامج

 60دقيقة

لسقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس لسقياس الجراسة.
اإللكديثسيا
22

التصبيةةةةة التتبعةةةةة

التصبيةةةةةةةةةة التتبعةةةةةةةةةة

السشاقذة ،الحػار

لسقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس لسقياس الجراسة.

السشاقذةةةةةةةةةةةةةةة جساع

 60دقيقة

الحخة

اإللكديثسيا
نجائج الدراسة
يؾعةةد فةةرتوح الةةة إرتةةا يا بةةيؽ جتؾسةةظ ريةةل رعةةاط ال ن ؾعةةة التنرضايةةة توال ن ؾعةةة الضةةابظة فة
التظايق الاعد عمى ج ياس اإلليثيا يا لتالح ال ن ؾعة الضابظة.
توالفتاار صية هذا الضر

يؼ استلدا جان توضتا

 )Z ، )Uتوذلػ لمتعرف عمةى اللةة الضةرتوح بةيؽ

ال ن ؾعت ةةان التنرضاي ةةة توالض ةةابظة فة ة االفتا ةةار الاع ةةد عم ةةى ج ي ةةاس اإلليث ةةيا يا  ،توع ةةاءط نت ةةا
االفتاار

ا يم :
عدتو

نتا

)4

الضرتوح بيؽ ال ن ؾعة التنرضاية توالضابظة ف ال ياس الاعد

31

عمى ج ياس اإلليثيا يا

السجسػعة

عةةةةةةةةةةةجد أيةةةةةةةةةةةخاد متػسةةةةةةةةةةةةةم مجسةةةةةةةةةةةةةػ
السجسػعة ()N

الختب

الختب

التنرضاية

5

3

05

الضابظة

5

8

41

يتضةةح جةةؽ النةةدتو الثةةابق يي ةةق الضةةر

قيسة ()U

قيسة ()Z

مدةةةةةةةةةةةةتػ
الجاللة

1

2.827

1.10

األتو توالةةذ يت ا ة ف ة توعةةؾ فةةرتوح الةةة إرتةةا ية بةةيؽ

جتؾسل ريل رعاط ال ن ؾعة التنرضاية توجتؾسل ريل رعاط ال ن ؾعة الضابظة ف ال ياس الاعد
لتةةالح ال ن ؾعةةة الضةةابظة ري ة
يعر هؼ لمارناج اإلرشا

يشةةير هةةذ الاتينةةة إلةةى انلضةةا

رعةةاط ال ن ؾعةةة التنرضايةةة بعةةد

عؽ رعةاط ال ن ؾعةة الضةابظة ج ةا يشةير إلةى يةأثير الارنةاج اإلرشةا

عمى رعاط ال ن ؾعة التنرضاية توهذا ي د فعالية الارناج اإلرشا

31

ال ترى .

 -2يؾعةةد فةةرتوح الةةة إرتةةا يا بةةيؽ جتؾسةةظ ريةةل رعةةاط ال ن ؾعةةة التنرضايةةة ف ة ال ياسةةيؽ ال ام ة
توا َلاعد عمى ج ياس اإلليثيا يا لتالح ال ياس ال ام .
الفتا ةةار ص ةةية ه ةةذا الض ةةر

ي ةةؼ اس ةةتلدا افتا ةةار توضميؾ ث ةةؾن  )Wلمتي ةةق ج ةةؽ الل ةةة الض ةةرتوح ب ةةيؽ

التظاي يؽ ال ام توالاعد عمى ج ياس اإلليثيا يا ،توالندتو التال يؾ ح نتا
عدتو
نتا
السجسػعة

)5

الضرتوح بيؽ ال ياسيؽ ال ام توالاعد عمى ج ياس اإلليثيا يا

تػزي الختب

عةةةةةةةةةةةةةةةةةجد متػسةةةةةةةةةةةم مجسةةةةةةةةةةةةػ
الختب

الختب

الختب

ال ام ة ة ة ة ة ة ة  -الريل الثالاة

1

1

1

الريل ال ؾعاة

5

3

05

الريل ال تعا لة

1

الاعد

هذا االفتاار :

ػض ة النةةدتو الثةةابق توعةةؾ فةةرتوح الةةة إرتةةا يا عاةةد جثةةتؾ

قيسة ()Z

مدةةةةةةةةةةةتػ
الجاللة

2.523

1.110

اللةةة  )1210بةةيؽ جتؾسةةظاط

ريل رعاط أف ار ال ن ؾعة التنرضاية ف ال ياسيؽ ال ام توالاعد عمى ج ياس يؾرنتؾ لسليثةيا يا فة
اينا ال ياس الاعد  ،توأن جن ةؾ ريةل الضةرتوح ال ؾعاةة  )0Tيثةاتو
الثةةالاة  )2Tيثةةاتو

صةضر) ،توجن ةؾ ريةل الضةرتوح

 )5تودأفةةذ اي ةةة  )Tالت ة ر توه ة ) )0Tتوج ارنتهةةا بال ي ةةة اليرعةةة الندتوليةةة

عاةةد ن) عةةد األزتواى بعةةد اسةةتاعا األزتواى التة لهةةا فةةرتوح جتعا لةةة إن توعةةدط)

 5توجثةةتؾ

اللةةة

 1,10تواي تها )5؛ نند أن ) (Tال يثؾدة أا جؽ ) (Tالندتوليةة ،تواي ةة  )Zلمدرعةة اليميةة لم يةاس
يثاتو

 )2.830-توه اي ة الة عاد جثتؾ 1,10

ا نند أن افة ايؼ  )Zعمةى األبعةا الضرعيةة

الةةة أيضةةا عاةةد جثةةتؾ  1210ج ةةا يشةةير إلةةى توعةةؾ فةةرتوح ذاط اللةةة إرتةةا ية بةةيؽ التظاي ةةيؽ ال امة
توالاعد لتالح التظايق ال ام وبهحا يكػ قج تحق الفخت.

32

ولحدةةاب رنةةؼ التةةأثير الةةذ أردثةةه الارنةةاج اإلرشةةا
ال ت ير ال ثت

ف ة أف ة ار ال ن ؾعةةة اإلرشةةا ية باعتاةةار

ف ال ت ير التابع توال ت ا ف الشعؾر باإلليثيا يا ،يؼ رثا

جعاج االريااط الااا

رنؼ التأثير باستلدا

لريل األزتواى ال رياظة جؽ فال ال عا لة التالية:
)4(T
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

r-1

)N (n-1
بالتعػيس ف ال عا لة الثاب ة نند أن اي ة )r
ف الدرعاط انت ذاط إشارة سالاة ري

 0-تواإلشارة الثالاة يشير أن ع يع الضرتوح

انت رعاط األف ار ف ال ياس ال امة جريضعةة عمةى ج يةاس

يؾرنتؾ لسليثيا يا توأبعا الضرعيةة توانلضضةت يمةػ الةدرعاط فة ال يةاس الاعةد بعةد يعر ةهؼ لمارنةاج
اإلرش ةةا ؛ توج ةةؽ ث ةةؼ يش ةةير ه ةةذ ال ي ةةة إل ةةى توع ةةؾ ي ةةأثير ا ةةؾ لم ت ي ةةر ال ث ةةت
الشةةعؾر اإلليثةةيا يا) ري ة
انلضا

عم ةةى ال ت ي ةةر الت ةةابع

انلضضةةت رعةةاط ع يةةع األف ة ار بعةةد الارنةةاج ع ةةا انةةت عميةةه جةةؽ اا ة

جميؾ .

الاعةةد
-3اليؾعةةد فةةرتوح الةةة إرتةةا يا بةةيؽ جتؾسةةظ ريةةل رعةةاط ال ن ؾعةةة التنرضايةةة فة ال ياسةةيؽ َ
توالتتاعى بعد جرتور شهر جؽ انتهاء الارناج ) عمى ج ياس اإلليثيا يا.
الفتا ةةار ص ةةية ه ةةذا الض ةةر

ي ةةؼ اس ةةتلدا افتا ةةار توضميؾ ث ةةؾن  )Wلمتي ةةق ج ةةؽ الل ةةة الض ةةرتوح ب ةةيؽ

التظاي يؽ الاعد توالتتاع عمى ج ياس اإلليثيا يا ،توالندتو التال يؾ ح نتا
عدتو
نتا
السجسػعة

تػزي الختب

هذا االفتاار :

)6

الضرتوح بيؽ ال ياسيؽ الاعد توالتتاع عمى ج ياس اإلليثيا يا
عةةةةةةةةةةةةةةةةةجد متػسةةةةةةةةةةةم مجسةةةةةةةةةةةةػ
الختب

الختب

33

الختب

قيسة ()Z

مدةةةةةةةةةةةتػ
الجاللة

التتاع ة ة ة ة  -الريل الثالاة

0

0.5

0.5

الريل ال ؾعاة

0

0.5

0.5

الريل ال تعا لة

3

الاعد

يتضةةح جةةؽ النةةدتو الثةةابق يي ةةق الضةةر

الاالة

1.902

غير الة

أنةةه ال يؾعةةد فةةرتوح الةةه إرتةةا ية بةةيؽ جتؾسةةل ريةةل

رعاط أف ار ال ن ؾعة التنرضاية ف ال ياسيؽ الاعد توالتتاع عمى ج ياس يؾرنتؾ لسليثيا يا .
نجهل نجائج الدراسة
 .0يؾعة ةةد فة ةةرتوح الة ةةة إرتة ةةا يا بة ةةيؽ جتؾسة ةةظ رية ةةل رعة ةةاط ال ن ؾعة ةةة التنرضاية ةةة توال ن ؾعة ةةة
الضابظة ف التظايق الاعد عمى ج ياس اإلليثيا يا لتالح ال ن ؾعة الضابظة.
 .2يؾعد فرتوح الة إرتا يا بيؽ جتؾسظ ريل رعاط ال ن ؾعةة التنرضايةة فة ال ياسةيؽ ال امة
الاعد عمى ج ياس اإلليثيا يا لتالح ال ياس ال امى.
تو َ
 .3ال يؾعةةد فةةرتوح الةةة إرتةةا يا بةةيؽ جتؾسةةظ ريةةل رعةةاط ال ن ؾعةةة التنرضايةةة ف ة ال ياسةةيؽ
الاعد توالتتاعى بعد جرتور شهر جؽ انتهاء الارناج ) عمى ج ياس اإلليثيا يا.
َ
ثعقيب على نجائج الدراسة
أكةدط الاتةةا

التة يؾصة إليهةةا الاارة

جةةؽ فةةال التيمية اإلرتةةا

لاتةةا

الارنةةاج ال ةةا ؼ

عمى االرشا األسر للضض اإلليثيا يا لد أجهاط أطضا األتوييز إلى نناى الارنةاج ال عةد لمد ارسةة
اليالية ف يي يق أهدافه ،ف د ايضيت فعالية الارناج االرشةا

األسةر جةؽ فةال توعةؾ فةرتوح الةة

إرتةةا يا بةةيؽ جتؾسةةظ ريةةل رعةةاط ال ن ؾعةةة التنرضايةةة توال ن ؾعةةة الضةةابظة ف ة التظايةةق الاعةةد
عمةى ج يةةاس اإلليثةةيا يا لتةةالح ال ن ؾعةةة الضةةابظة نتينةةة الضةةر

األتو ) ،تو ةةذلػ جةةؽ توعةةؾ فةةرح

الاعةةد ل ن ؾعةةة الد ارسةةة عمةةى ج يةةاس
الةةة إرتةةا يا جةةا بةةيؽ جتؾسةةظ ريةةل رعةةاط ال يةةاس ال ام ة تو َ
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يؾرنتؾ لسليثيا يا ف اينا ال ياس ال امى نتينة الضر
الارنةةاج االرشةةا

الاان ) ،ب توأكةدط الاتةا

األسةةر إلةةى جةةا بعةةد فتةرة ال تابعةةة ،رية

إرتةةا يا ،بةةيؽ جتؾسةةظ

عةةؽ عةةد توعةةؾ فةةرح ا

الاعةةد توالتتاع ة ل ن ؾعةةة الد ارسةةة التنرضايةةة عمةةى ج يةةاس
رعةةاط ال ياسةةيؽ َ

يؾرنتؾ لسليثيا يا نتينة الضر
تويتضق نتا

شةةضت الاتةةا

اسةت اررضة فعاليةة

الاال ) .

الدراسة الياليةة جةع دراسةة سةدتساري و خةخو ("،) Szatmari et al., 2008

تودراسة ج غ("  ،)Aydın,2015ودراسةة بةازاري و خةخو ("  )Abazari et al., 2016فة أن
أجهاط أطضا األتوييز يعانيؽ جؽ اإلليثةيا يا توالتة بةدتورها ية ثر بالثةمل عمةى ريةايهؽ اليؾجيةة تويعيةق
يضاعاليهؽ اليؾجية ج ا يهد است رارهؽ األسر ،
توض ةةر الاارة ة

أن جعان ةةاة اجه ةةاط أطض ةةا ا ةةظ ار األتويي ةةز ج ةةؽ اإلليث ةةيا يا ه ةةى نتين ةةة ل ةةا

يضر ةةه ه ةةذا اال ةةظ ار ج ةةؽ

ة ة ؾط عم ةةى هة ة الء األجه ةةاط ،توج ةةا يش ةةهد الؾ ةةع الي ةةال ج ةةؽ ي ةةدن

اللةةدجاط ال دجةةة ألطضةةا هةةذا اال ةةظ ار

ة ذلةةػ جةةؽ شةةأنه أن ي ة ثر بالثةةمل عمةةى أجهةةاط ه ة الء

األطضةةا توععمهةةؽ عر ةةة لم عانةةاة جةةؽ العديةةد جةةؽ ال شةةكالط توالت ة جةةؽ بياهةةا اإلليثةةيا يا .ك ةةا يتض ةق
الد ارسةة الياليةة جةع نتةا

راسةة مذةيخة ػسةف

أسةةامة يةةارو ( ،)2014دراسةةة جسةةا

ةال وخجيجةة عبةاس الذةايع

( ،(2015دراسةة

مختةةار حسةةدة ( ،)2013دراسةةة نةةادر

ة ا الدةةعجاو

( )2010التة يااتولةةت اإلرشةةا األسةةر جةةع أجهةةاط أطضةةا األتوييةةز توالتة أكةةدط عمةةى ضةةاءة توفعاليةةة
اإلرشا األسر ف ييثيؽ رالة أجهاط أطضا األتوييز .
هذا توضرعع الاار

نناى برناج الدراسة اليالية ال ا ؼ عمى اإلرشا األسر ف يي يق أهدافةه

جةةؽ فةةال اللظةؾاط ال اغ ةةة افة النمثةةاط توالتة ايضةةق عميهةةا جةةع األجهةةاط؛ باإل ةةافة إلةةى عمثةةاط
جلتتةة لم شةةاعر تو يضيةةة التعايةةر عاهةا از جةةؽ اي تةةه توفعاليتةةه ،رية

يمعةةل ال شةةاعر تو ار هاجةةا فة

التعايش جع االفرضؽ ذلػ ألنها يزتو نا بال عمؾجاط الضرتورضة لاناى االنشظة اليؾجية،
تو ار ريؾضة ةةا ف ة ة التيية ةةف الشلت ة ة تواالعت ة ةةاع لألف ة ة ار ،

ا يمعل ايضا

ة ةةا أية ةةاى الارنة ةةاج لألجهة ةةاط جهة ةةارة ر ة ة

ال شكالط التى يثاعدهؼ عمى جؾاعهة جشكاليهؼ توي رضر افضة الظةرح لةأل اء توالتتةرف فة ال ؾااةف
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ال لتمضةةة ،ايضةةا جةةا اسةةتلدجه جةةؽ أسةةاليل توفايةةاط جتعةةد ة توجتاؾعةةة جاة الؾاعاةةاط ال ازليةةة توجاااشةةتها
توالت يثتلد

انةت االجهةاط ررضتةاط

ؾسيمة لتع يؼ اللارة االرشا ية عمى ال ؾااف اليياييةة ،رية

عمةةى ياضيةذ جةةا يظمةةل جةةاهؽ جةةؽ تواعاةةاط جازليةةة توانشةةظة اثاةةاء النمثةةاط  ،هة الء االجهةةاط ةةان لةةديهؽ
إصةرار توعزض ةةة عمةةى الت ييةةر ،تودالتةةال جةةؽ شةةأن ذلةةػ أن يثةةاهؼ ف ة ننةةاى عمثةةاط الارنةةاج  .تو ةةذلػ
ج ارع ةةاة الارن ةةاج للت ةةا ص العيا ةةة ،ج ةةؽ رية ة

ةةؾنهؽ أجه ةةاط ألطض ةةا األتويي ةةز توالتة ة يع ةةد ج ةةؽ أش ةةد

اال ةةظراباط الا ا يةةة توالعتةةاية صةةعؾدة عمةةى الظض ة توأس ةريه ،ري ة

ان يؾاعةةد االجهةةاط بعضةةهؼ جةةع

الةاعض ب شةةكاليهؼ ال تشةةابهة فة عمثةةاط ع اعيةةة اةد أيةةاى لهةةؼ الشةةعؾر بةةاألجؽ تواالط ةاةةان  ،توفرصةةا
لميةؾار توالتاضةةيس  ،توي يية ار الةةى االفضة فة الثةةمؾا توالعالاةةاط االعت اعيةةة ،توج ارعةةاة الارنةةاج ألسةةس
توأبعا اإلليثيا يا بااءا عمى ج ياس يؾرنتؾ توالذ يؼ يرع ته جؽ ِاا الاار .

الجوصيات
ف

ؾء الاتا

الت أسضرط عاها الدراسة اليالية يؾص الاار

ب ا يم :

 .0يضعي تورداط اإلرشا بالناجعة جؽ أع ي ديؼ اإلرشا ألجهاط أطضا األتوييز .
 .2ع د الادتواط توال يا راط جؽ أع التعرف عمى جشكالط أجهةاط أطضة األتوييةز توجثةاعديهؼ عمةى
جؾاعهتها.
 .3يضعية توسةةا

اإلعةةال ال لتمضةةة فة التؾعيةةة با ةةظ ار األتوييةةز توالاتةةا

ال ترياةةة عمةةى توعةةؾ طضة

أتوييز اف األسرة.
البحوخ والدراسات الهقجرحة:
 فعالية اإلرشا األسر ف فضض ف دان االست تا باليياة لد أجهاط أطضا األتوييز . -فعالية برناج إرشا

أسر ف فضض الؾص ة االعت اعية لد أجهاط أطضا األتوييز .

 -فعالية اإلرشا األسر ف ييثيؽ االست تا باليياة لد أجهاط أطضا األتوييز .
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 -راسة العالاة بيؽ اإلليثيا يا تواسترايينياط جؾاعهة الض ؾط لد أجهاط أطضا األتوييز .
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