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ت
ف"ف ال)�ر ال#ف%ى ل�$ ع"#ة م�  فاعل"ة بنامج عالجى فى إلى ال�عف على    ال��� ال�الىه�ف 
تعان"� م� ال)�ر   أمهات أ0فال األوت",م(خ8%ــة) م�  م�   ت)5ن4 ع"#ة ال��� ,  أمهات أ0فال األوت",م

،  (إعـ�اد/ الـ�احـ�)   أمـهات أ0ـفال األوت",مال#ف%ــــــــــــــى وفـقًا ـل�رجـاته� على مقـ"اس الـ)�ر ال#ف%ــــــــــــــى ـل�$ 
ر$ ق�ره وان�اف مع"ا  عاًما,)  ٢٦.٨( ق�ره  ) عاًما �5�8س@ ع8$ ٣٣-٢٢ما ب"� (  �وتاوح4 أع8اره

األوت",م إع�اد   على درجات متفعة على قائ8ة الH8اه ال%ـلG5"ة أل0فال  أ0فاله�  E�Fـلو   ),٤.٤٩(
رتO درجات  فق دال إحEـــــائ"Mا ب"� م�5ســـــLَىْ   أ�ان4 ن�ائج ال��� وج5د و .  )٢٠١٨(ه�ـــــام ال
5لى /

لEــــــــــــالح الق"اس    أمهات أ0فال األوت",مالق"اســــــــــــ"� الق�لى وال�ع�$ على مق"اس ال)�ر ال#ف%ــــــــــــى ل�$ 
رتO درجات الق"اســــــ"� ال�ع�$ وال���عى على  فق دال إحEــــــائ"Mا ب"� م�5ســــــLَْى  , وع�م وج5د  ال�ع�$

 .ل�$ أمهات أ0فال األوت",م مق"اس ال)�ر ال#ف%ى
  .أ0فال األوت",م ال)�ر ال#ف%ى، أمهات بنامج عالجى, ال)ل8ات ال8ف�اح"ة: 

  
� �
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  ٤١٨  

The Effectiveness of a Treatment Program on Reducing 
Psychological Distress in Mothers of Children with Autism 

Prepared by  
Abdul-Aziz Mohamed Abdul-Aziz 

PhD researcher 
 

 
Abstract: The current research aimed to identify the effectiveness of a 
Treatment Program on Reducing Psychological Distress in Mothers of 
Children with Autism. The research sample consisted of (five) mothers of 
Children with Autism who suffer from psychological distress according 
to their grades on the scale of psychological distress among mothers of 
children with Autism (preparation / researcher), and their ages ranged 
between (22-33) years with an average age of (26.8) years, a standard 
deviation of (4.49), and their children get high marks on the list of 
behavioral manifestations of children with autism by Hisham El-Khouly, 
2018). The results of the research showed that there was a statistically 
significant difference between the average scores of the pre and post 
measurements on the psychological distress scale among mothers of 
children with autism in favoring the post assessment, and the absence of a 
statistically significant difference between the average scores of the pre-
and-post measurements on the psychological distress scale among 
mothers of children with autism.  
 
Keywords: Treatment program, Psychological Distress, Mothers of 
Children with Autism 
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  ٤١٩  

  : ة ـــدمـــقـم
عل     تأث"ًا  وأش�ها  ا�ات Lاالض  Xأك م�  األوت",م  اب Lاض فى ]ع�  الLفل  ن58ه    ى   Oج5ان

ال8هارات االج�8اع"ة  م�    , وق5Eر Gلٍ ضعف االن��اه, وخاصة االن��اه ال��8ك  ال8
�لفة؛ وال س"8ا
ات ال�%"ة؛ وما ی�تO على ذل_ م�    ةوال�%اس"ال%لG5"ات الL8#"ة,  , و وال�5اصل"ة"X80ة للال8ف

الLفل م� ع�ة   ق�  م�cالت  معاناة  ال#8ائه  تالزمسلG5"ة  ذل_    والى؛  ع� م%اره  ش_ فى ألن 
ال%لG5"ة واالج�8اع"ة    فى حلقة مفغة ماب"� م�cالت الLفلی�وران    ی#عhc على وال�]ه ف"fعله8ا 

ا ما یُ ً"XG 5ل5ج"ةc"%ال5ال�]ة, وال#فقات ال8ال"ة, وم� ال#اح"ة ال k5وضغ ْ# َH  فل ب5صفه وص8ةLلل 
  .ذات"ة واج�8اع"ة

سلG5"ات ال�5اصل غ"  و ى,  ال�فاعل االج�8اعاالن��اه و   ىف  ق5Eر�  0فل األوت",م   E�Fفو      
 العالقات   ىف  , والق5EراللفH"ةF5Lان  ت  وااله�8امات،   ال%ل5ك  م�  وم�)رة  مق"�ة  أن8اkو ،  مع األق

  غ"   واالل�,ام  ،�ا�هال�  على  اإلصار, و ال�G"ة   ال�)ارFة  أو  الL8#"ة  ال%لG5"ات وال�ى ت���$ فى  
وق5Eر فى ال�عامل مع ال�8خالت   ,اللفHى  غ"  أو  اللفHى  لل%ل5ك  ق%"ة0   أن8اkو   �الوت"�،  ال8ن 

��"�    ال�%"ة؛ ة, c�8ال الLف5لة  محلة  فى  األعاض  هpه    فى   واضً�ا  ضعًفا  ت%�O وتHه
 ,American Psychiatric Association [APA]غ"ها و   وال8ه#"ة،  االج�8اع"ة  الf8االت 

2013:  50)  .(  
اب خ5Lرة  5Fضح  و Lاالض   pال Fلc8اف�ة األماض   "ةاألمcF  ك,اع� ال8   ص�ر  $ال�ق

فى 0فًال    ٥٤م� ب"�    اواح�ً   0فًال   � ن%�ة ان��ار األوت",م ال�ى تX8لتq ت��ی ح"�  وال5قا]ة م#ها,  
  Gان4    ىال�   ٢٠١٤أعلى م� ال�ق�یات ال%ا�قة م� ب"انات عام   ه ال#%�ة هp , و س#5ات   ال8Xانى ع8

�F م#فEل"� ع� األ0فال �ع8 , ح"�  0فالً   )٥٩  :  ١(F  ت%�#� ال#�ائج األخ"ة إلى ب"انات م� تق
 ,Centers for Disease Control and Prevention [CDC]) (  س#5ات   ىث8انثq  أرrع  

2020.   
 ,Ahmadi, & Raeisi)أح8ـ�$ ورای,$ و ، )٢٠١٨ال
5لى (ه�ــــــــــــــام   تف� Gـٌل م�قـ� او  

ن حـاـلة م�  ت أمهـات أ0ـفال األوت",معلى أن  (2018�
ــ  ال)ـ�ر 5اجهـ#ه م�  ت, وذـل_ ل8ـا  ىال#ف%ــــــــــــ
  , وم� ثq فإنه�ىتHل قائ8ة ع� ال8%ــار ال#8ائ  ى, وال��لها0فأصــعr5ات فى تr"ة وtدارة ســل5ك 

 اإلصا�ة "��cل �G ات معضL
  . وم� ه#ا Gان ال�افع لل�راسة أو نف%"ة"ة ب�ن �c�8الت  ل
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  ٤٢٠  

ت
ف"ف ال)�ر و   ى ت�%ـــــــــــ"� الEـــــــــــ�ة ال#ف%ـــــــــــ"ة,ف  واالل�,ام  فعال"ة العالج �ال�ق�ل  وق� ث��4       
  . (BlackLedge & Hayes, 2006)أمهات أ0فال األوت",مل�$  ىال#ف%
  : ة البحث ـــلـكــمش
وجـ� ال�ـاحـ� م� خالل ع8لـه �ـأحـ� ماك, رعـا]ـة األ0فـال ذو$ األوت",م أن �عx األمهـات       

تعان"� م� حالة نف%ـ"ة م�)�رة ت�%ـq �ال�,ن, وال��ـاؤم, وال"أس, وفق�ان األمل, والقل�, إضـافة إلى 
ات ال8,عfة على ال5اقع الp$ تع"�ــه أولz_ األمهات �
ة �عx الL"األف)ار ال%ــل�"ة, وســ xع�  

م8ا شــcل دافًعا ل�$ ال�اح� الســ�)�ــاف ج5انO تل_ ال�8ــاع واالنفعاالت ال8,عfة وال��خل م�  
  أجل ت
ف"فها.

ال�اقة على  أوت"  0فلوتع� تr"ة        ال8هام   ات ت5Eر   و�rراسةلpل_؛    اوف� إدراكهاألم  ,م م� 
صعr5ة تق�ل ال��ود ال�ى :  ات}ح أنه� ت5اجه�  أ0فاله�  تr"ة8هامه� فى  ل  أمهات أ0فال األوت",م

اإلعاقة � و ,  تفضها  االج�8اع"ة,ال�ع5ر  العالقات  فى  واالغ�اب   ,kام  ال�غ"و   اإلح�اHن فى  ات 
اع ال,و و  ال�ع5ر �الpنO تfاه مهام رعا]ة �اقى أفاد األسة,, و األسةEة    ىجاال"rال#اجq ع� ت
و الLفل الLفل,  ,  سل5ك  فى  الEغ"ة  لل�غ"ات  ال8%�ق�ل"ةاآلمال  و االن�اح  ال�ع5ر  (  وال�Lلعات 

مع   ال�الى  الLفل  ل5ضع   kوت�%#ه)�اإلح�ا ن58ه  فى   ,Kang1, Choi, & Jin Ju)األمل 

2016:  3- 5)  .  
أن    علىCanon, 2012: 19) وGان5ن ()؛  ٨٢:  ٢٠١٨وق� اتف� Gٌل م� ه�ام ال
5لى (     

ه5 أعلى ب�رجة ال ]�c8 إن)ارها مقارنة    أمهات أ0فال األوت",م م%�5$ ال)�ر ال#ف%ى الp$ تعا]�ه  
إلى ما ]عان"ه أ0فاله� م�   ع�أمهات األ0فال م� ذو$ اإلعاقات األخ$, ح"� یجع هpا االرتفا

, ونق� مهارات ال�5اصل, وال%لG5"ات ال�اذة, والع,لة االج�8اع"ة, وصعr5ات األوت",م  أعاض ش�ة  
ال�ى ت�Eل    ال8%ان�ة االج�8اع"ةللعا]ة, ونق�  �  زFادة ال5ق4 والfه� الالزم"العا]ة الpات"ة, و 
  عل"ها األمهات.

ل�$        ال#ف%ى  ال)�ر  حالة  األوت",موت�fلى  أ0فال  ارتفاع  أمهات  ال}غk5  فى   ,م$5�% 
وع�م  ال#ف%"ة,  وان
فاض الفاه"ة    االك�zاب"ة,زFادة األعاض  و   ,والهq  ,واس�8ارFة ال�ع5ر �القل�

ال��خالت القائ8ة على م%اع�ة  , ولpا فإن  االس��8اع �ال�"اة مع ال�ع5ر �ال"أس وال
58لالق�رة على  
وت�%"�    ال)�ر ال#ف%ىم%�5$  ت
ف"ف    إلىسل5ك أ0فاله� ی#�غى أن ته�ف    إدارةاألمهات فى  

   ).Barlow & Durand, 2012:  58( الفاه"ة ال#ف%"ة ل�یه�
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  ٤٢١  

ــ� ا      ــٌل م� :وقـ ــا  تف� Gـ ــا, وأورrى؛  Canon, 2012)(  ن5ن Gـ  ,Poddar)  و5rدار, وســــــــــــــ"#هـ

Sinha, & Urbi, 2015)      اتى  ت  أمهات أ0فال األوت",معلى أن�
والp$ عان"� م� ال�O#f ال
م� ان�ماج معفى ألف)ار ســــــــــــل�"ة,    "�عانه� ]8Gا أن, قEــــــــــــ5ر فى ال�فاعل مع الLفلی�د$ إلى  

, وع�م الق�رة على ت�ق"� األه�اف ال�ــــــــ
Eــــــــ"ة فى اإل0ار  حالة ال)�ر ال#ف%ــــــــى  ف�ســــــــخ ل�یه�
 $ــ ــ على األم فق@ بل ی#عhc ذل_ األســ اتى ال تق�Eــ�
ــل�"ة لل�O#f ال ــ_ أن اآلثار ال%ــ , وال شــ

  أ]ً}ا على الLفل
 العالقـــات ب"� ال8عفـــة,  عـــ�یـــل]ق5م على ت  ىعالجل�قـــ�]q بنـــامج  وم� ه#ـــا Gـــان الـــ�افع       

ــل5ك اتى  واالنفعال, وال%ـــ�
ــاح الق"q  م8ا ی�د$ إلى زFادة ال�ق�ل وخفx ال�O#f ال وم� ثq    ,وt]}ـــ
اإلجـا�ـة على  فى    ال��ـ� م�ــــــــــــــcلـة   ت��ل5ر  ثqم� و .ت لـ�$ أولzـ_ األمهـات
ف"ف ال)ـ�ر ال#ف%ــــــــــــــى  

  ال�%اؤل"� ال�ال""� :
  ما فاعل"ة العالج �ال�ق�ل واالل�,ام فى ت
ف"ف ال)�ر ال#ف%ى ل�$ أمهات أ0فال أوت",م  ؟

  إلى – وج�  إن – ال���  ع"#ة ل�$ال)�ر ال#ف%ى  ت
ف"ف فى العالجى ال�نامج أث ]��8  هل
   ؟"ال�8ا�عة ف�ة"  م��دة زم#"ة �ف�ة العالج ان�هاء �ع�  ما
ت
ف"ف ال)�ر ال#ف%ى ل�$ ع"#ة م� أمهات  إلىال�الى ال��� ه�ف ی :  دف البحثــــــــــــه

واخ��ار م�$ اس�8ار    ,العالج �ال�ق�ل واالل�,ام  عالجى قائq على  أ0فال األوت",م �اس�
�ام بنامج
  �ع� ان�هاء ف�ة ال�8ا�عة. -إن وج�ت  -فاعل"�ه

 أهــمــيــة البحث :
  : ــة
��$ ع� ال  إثاءوهى ت)�8 فى    األه��ــة الHــة �ــإ0ــار ن"rنــامج القــائq  ال��c8ــة الع�

فـإن    -فى حـ�ود علq ال�ـاحـ�  و  -عالج �ـال�ق�ـل واالل�,ام، ح"ـ� أنـه م� العالجـات ال�ـ�یXـةعلى ال
أمهات أ0فال فى ت
ف"ف ال)�ر ال#ف%ى ل�$  �ه  ه#اك ن�رة فى ال�راسات العr"ة ال�ى ت#اول4 فاعل"

   .األوت",م
   ق"ة  ت#�ع  ال����ق�ة:األه��ة"�Lاأله8"ة ال�  �c8[ نامج عالجى اإلفادة   لل��� م� ت}ــــــــــ8#ه ل�

فى ت
ف"ف ال)�ر ال#ف%ى ل�$ ع"#ة م� أمهات أ0فال أوت",م, ح"� ]%هq  ه  #�ائfب  واالس�عانة  م#ه
ة فى ت�%"� ال�الة ال#ف%"ة لألمهات وان"�G ب�رجة ذل_ على أ0فاله� . %�اب أث
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  :جرائية ا5 حات البحثـطلـمص
�فل األوت��م  Child with Autism    ــ5ر فى ــعr5ة أو قEـ :ه5 ذل_ الLفل الp$ ]عانى م� صـ

ال8هارات االج�8اع"ة ال8عف"ة, وال�ى ت�X8ل فى مهارات االن��اه, وال�فاعل االج�8اعى وال�5اصــــــل, 
, إضــــــافة إلى ال%ــــــلG5"ات الL8#"ة غ" ال8غr5ة, وتHه هpه األعاض خالل والقEــــــ5ر اللغ$5 

ة, وق�ل أن ی�fاوز الLفل عامه الXال�( ه�ام ال
5لى, c�8ف5لة الLحلة ال  ).٢٠١٨م
واجائً"ا: ه5 الLفل الE�[ $pــــــــــل على درجات متفعة على قائ8ة الH8اه ال%ــــــــــلG5"ة أل0فال  

  )٢٠١٨األوت",م (إع�اد / ه�ام ال
5لى, 
ه5 ع�ارة ع� االس�fا�ة االنفعال"ة غ" ال%ارة     :Psychological Distress  ال!�ر الف�ى  
ال  O5انfال والf%8"8عف"ةفى  واالنفعال"ة,  ة,  ال�ى  ال%لG5و ,  ها]"ة �
   �
ل  ال� ار  اس�fا�ة (�

  ( ال�اح� ). مع ع�م ق�رته على م5اجه�ها سل�"ة}غk5 تعضه ل
ال)�ر  مق"اس  فى  األوت",م  أم 0فل  عل"ها  ت�Eل  ال�ى  �ال�رجة  إجائ"ا:  ال#ف%ى  ال)�ر  و���Fد 

  ال#ف%ى (إع�اد: ال�اح�).     
     The Therapeutic Program ال��نامج العالجى

�ال�ق�ل   العالج  Fة Hن إلى  ال8%�#�ة  اإلجائ"ة  وال
5Lات  وال��ر�Fات  الف#"ات  م�  م58fعة  ه5 
م� خالل خفx   �ى ته�ف إلى ت
ف"ف ال)�ر ال#ف%ى ل�$ أمهات أ0فال األوت",موال  ,واالل�,ام

اتى, واالن�ماج ال8عفى, وr#اء أن8اk م� الق"q, واالل�,ام ال%لG5ى �الع8ل وفًقا ل�ل_  �
ال�O#f ال
q"الق .  

  ا5طار النظرى: 
مfاالت ال�#�ــzة االج�8اع"ة وال�5اصــل  األوت",م م� قEــ5ر واضــح فى ذو$   0فالاأل]عانى       

ا�ات ال%ـــــلG5"ة ال#اتfة ع� قEـــــ5ر فى االن��اه وخاصـــــة االن��اه  Lواإلدراك, إضـــــافًة إلى االضـــــ
ولpا فإن ال�فاعل مع 0فل  ,  ]فض على أســـــ ه�الء األ0فال الع�ی� م� ال���]ات  ماال�8ـــــ�ك, 

ا لل�و   أوت",م ی�LلO إعادة ه"cلة تت"�ات األســـــة،ًHة م� رعا]ة  ونر الp$ تق5م �ه األم فى األســـــ
ا 0فلها األوت",م الp$ ]فض عل"ها   ــً فإنها ق�   ؛ًعا م� ال}ــــــــــــغk5ا ن5 أل)افة أفادها, وخEــــــــــــ5صــــــــــ
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Fات غ" ال8غr5ة  األف)ار وال�8ـــاع  ال}ـــغk5 ��8اوالت ل�O#f أو تغ"" ت%ـــ�O"f ل�ل_Gpوال  ,
  .ل)�ر ال#ف%ىلفF%ة ها وهpا ی�د$ ب�وره إلى وق5ع

شــــــــــــــهـ�ت بـ�ا]ـات العقـ� الXـانى م� األلف"ـة الXـالXـة ومـا ت,ال ث5رة عل8"ـة هـائلـة ح5ل   هـpا وقـ�      
 م� أ0فال العالq م8ا أثار حالة م� الف,ع, ولعل هpه ال�الة  "X(ق� یه�د ال $pام4 الEال L
ال

ــام ال
5لى,  :  ٢٠١٨ل"%ـــــ4 ول"�ة ال,Fادة فى ال8ع�الت وtن8ا ال,Fادة فى مع�الت االك��ـــــاف (ه�ـــ
٧٠(.  

م%ـ�F5ات ال}ـغk5,   تعان"� م� زFادة فى  أمهات أ0فال األوت",موت��G دراسـات ال8قارنة أن       
ا فى ال�ـــع5ر �ال�8اســـ_  , و ال%ـــ"5cســـ5مات"ة  واألعاض   واالك�zاب, والقل�, واإلنهاك ال#ف%ـــى, نقEـــً

ا�ات  مقارنًة �أمهات األ0فال العادی"�, وذو$ م�الزمة داون, واإلعاقة العقل"ة, واالLة, ضـ"G5ال%ـل
ــة اـل8ـ,ـم#ـــــ األـماض   ,Weiss, Cappadocia, Macmillan, Viecili & Lunsky)وذو$ 

2012: 115).  
, �%�O زFادة تعان"� م� خ�ات م,عfة �%�O وج5د 0فل أوت",م  أمهات أ0فال األوت",مإن       

ال5ق4 والfه� الالزم"� ل�r"ة هpا الLفل، وهpا ]%�O له� نق� ال}�@ الpاتى ونق� الفاه"ة  
إ إضافة  ال%ل�"ة,  االنفعاالت  ت)ار  ة XGو االك�zاب,ال#ف%"ة,  م�  مF5�%ات عال"ة    وان
فاض   لى 

وف وال}غk5 تسخ م�اع ال)�ر ال#ف%ى ل�$ األمهات Hل تل_ الG ,ضا ال,واجى, وFلعO ال
كٌل م� ال�5Eر الpاتى, وم�اوالت ال�O#f والهوب, واألف)ار ال%ل�"ة دوًرا مه8ًا فى زFادة ال�أث"ات 

  k5ه ال}غpال%ل�"ة له(Estes, Olson, Sullivan, Greenson, Winter, Dawson, & 

Munson, 2013:  134- 138 .(  
   أمهات أ0فال األوت",مو�F}ح م8ا س�� أن       Xضًة    أكلل)�ر ال#ف%ى الp$ ]ع�� ب�ا]ة  ع

ات واألف)ار �
ا�ات ال#ف%"ة, فق� ی#�ج تفاعل لع5امل ع�ة م#ها, ال}غk5, والLم� االض "X(ل
ال%ل�"ة ال�ى ت8 بها تل_ األم, وم� ثq ت�ع5 ال�اجة إلى ال�عف على ج5انO تل_ ال�الة ال%ل�"ة  

    �عاد, وم�اولة ال��خل ل�
ف"فها.م� ح"� األس�اب واأل 
  مفهم ال�
ر ال�ف�ى: 

فق� فق ب"�    , 5k یجع الف}ل إلى س"لى فى ال)�ف ع� الغ58ض فى مLEلح ال}غ       
  k5ضغ ن5ع"�  �اع��ارها   k5اب"ة  إال}غf[Eustress    ن�ائج سل�"ة  مغr5ولها   k5وضغ ة, 

Distress  د  . (Sely, 1974:  142)ولها ن�ائج ضارة على الف
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  ٤٢٤  

 ال)�ر ال#ف%ى فى ع�ٍد م� ال8عاجq ال#ف%"ة, فق� اتف� Gٌل م�  وق�    Gان (ورد ذ�F١٩٧٩م��8 ز  :
( و ,  )٢٥  س"المى "r5إلى    )٢١٣٦:  ٢٠٠١ن  "�[ ال#ف%ى  ال)�ر  أن  أو  على   qالغ حالة م� 

ص5رة تع�"ات ع�    فى هpه ال�الة  وتHه �,  ال�ع5ر �ال}", و األسى, وال��س, واإلنهاك, و ال)ب 
ال)�ر    وq�F ق"اس,  ال}"� والع% أو االغ�8ام أو فق�ان الXقة �ال#فhأو    ال�قاء أو ال%
@ أو ال��م 

  �Gل"ل على ال��%� فى ع8ل"�ى اإلرشاد والعالج ال#ف%ى.  ال#ف%ى
�   Lazarus, 1993:  5)(, والزاروس  (Sely, 1974:  142)اتف� Gٌل م� س"لىو      Fعلى تع

ل#ف%ى �أنه ال}غk5 ال�8ل8ة غ" ال%ارة, وال8ت�Lة �ال�8اع ال%ل�"ة وال�االت الf%8"ة  ال)�ر ا
rة, وEFل إل"ه الفد �ع� أن ت#هار ق�راته على ال58اجهة.L{8ال  

       ر�Fن ال�ى    ) (Ridner, 2004: 539وعفه  االنفعالى  االن,عاج  م�  م�فدة  حالة  �أنه 
ها الفد اس�fا�ًة لL8الO أو�
[  .qٍر س5اء م�ق4 أو دائ  ضغk5 ن5ع"ة, وال�ى ت�د$ إلى ض

: ه5 االس�fا�ة غ" ال%ارة  أمهات أ0فال األوت",م]%�
ل� ال�اح� أن ال)�ر ال#ف%ى ل�$    لpا 
وال والf%8"ة, واالنفعال"ة,  ال8عف"ة,   O5انfال األوت",م%لG5فى  أم 0فل  ها �
ت ال�ى  اس�fا�ة    "ة 

  ل�)ار تعضها ل}غk5 سل�"ة مع ضعف ق�رتها على م5اجه�ها.
  یوج�        Gpال�  ال#ف%ى ال)�ر  مع مLEلح  ال��8اخلة   q"ال8فاه م�  س"8ا ه#اك ع�د    , وال 

�@ال}غ � �stress  H#ی ما  ا ً"X(ف ال}غk5  �أنهل)�ر  ل,  أشcال  �LE8ل�ات   أح�  ع#ها    ال8ع�
أن مفه5م ال}غk5 فى  إلى    لإلشارة وال}غk5 ال�ادة, وال}غk5 ال%"zة, إضافًة  ال}غk5 ال%ل�"ة,  

نا ال�اEال%ل�"ةع k5عادة إلى ال}غ الp$ أشcال ال}غ@ ال#ف%ى  , واإلشارة إل"ه Gأح� لى ]�"
ة  اس�fا�ة معف" وهX8� 5ا�ة    �c8[Positive Stress تق%"8ه إلى ن5ع"� وه8ا: ال}غ@ اإل]fابى  

  k5اب"ة لل}غf[اب"ةو إf[اإل ت�@ �ال�8اعF    @اب"ة ب#َّاءة, وال}غf[د وله ن�ائج إوه5 م�فٌ, للف
rة وهNegative Stress    5ال%ل�ى  L{88"ة ال%fال%ل�"ة وال�االت ال ح"� یت�@ �ال�8اع

ال}  O�%[سل�"ة ن�ائج  وله  للفد  وال)�ر   �"( Lazarus, 1993; Ridner, 2004:  539 ; 

Tung et al., 2016:  1210)  .  
 إل"ة �اع��اره ن5ًعا م� أن5اع ال}ـــــــغk5 ال�ى  H#ال �c8[ ال�اح� أن ال)�ر ال#ف%ـــــــى $Fو

ســـــ5اء أكان4 هpه   , وهpا ی�5قف على إدراك واســـــ�fا�ة الفد لها,لها ن�ائج ســـــل�"ة دائ8ًا على الفد 
على عhc ال}غk5 سل�"ة    ولها ن�ائجأنها pGل_, �  ال}غk5 سل�"ة فى ح� ذاتها أو ت5Eرها الفد 

  ال�ى ق� ت)5ن إ]fاب"ة دافعة للفد ت8#�ه فًصا ل�ع,F, ذاته وثق�ه ب#ف%ه.
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ا م� ال8فاه"q ال��8اخلة مع ال)�ر ال#ف%ــى       ]�ــ"  والDepression   $pمفه5م االك�zاب  أ]}ــً
إلى حالة م� ال)آ�ة وال)�ر والغq وان)%ــــــــار ال#فh وال�,ن ال�ــــــــ�ی� ال8%ــــــــ�8 ال#اتج ع� �وف 

  ,م�,نة أل"8ة, وال�ى تع� ع� شـــــــىء مفق5د, وtن Gان ال8xF ال ]عى الE8ـــــــ�ر ال�ق"قى ل�,نه 
ا�ات االك�zاب والقل� العام ل"%ـــــــ4 م%ـــــــ�قلة ت8اًما ع� �ع}ـــــــها   ك8اLأن ال)�ر ال#ف%ـــــــى واضـــــــ

,xال�ع   ــى غ" ــألة ما إذا Gان ال)�ر ال#ف%ــــ  م%ــــ"Xا یpة، وهGــ� ــ م�ــــ ول)� ت5ج� ب"#ها ع#اصــــ
�FLك ب�ون عالج ال8ُعاَلج ]8ه� الــ�ی�ة م�  , لالك�zاب إذا ما ُت ــل �الفد إلى حاالت شـــــــــ ف"Eـــــــــ

:  ٢٠٠٥حام� زهان,  ؛    Derogatis, 2000:  12; Ridner, 2004:  540 القل� واالك�zاب 
١٤٤(.  

  $ ال�اح� أن ه#اك اخ�الًفا ب"� ال)�ر ال#ف%ـى واالك�zاب ال)ل"#"cى, ح"� ]�ـ" األخ"Fو
اب نف%ــىإلى Lاضــzاض االك�اب"ة, 8Gا أن  , ومع ذل_ ت�Eــف حالة ال)�ر ال#ف%ــى ب�عx األع

اب اال  "ة��ـ
"Eـال العالمات  ال)�ر ال#ف%ـى أح� Lضـ pG ,ابzمة فى   االك��
فإن ال8قای"h ال8%ـ�
ق"اس ال)�ر ال#ف%ى ت�}�8 األعاض االك�zاب"ة, 8Gا أن ال)�ر ی#�ج ع� ضغk5 وأح�اث ُم�رGة 
  تف5ق ق�رات الفد على ال58اجهة, فى ح"� أن اس�fا�ة االك�zاب ال عالقة لها �ال58اقف ال�ى ]8

  .ذا لq ی5اجهه الفد بها الفد, وم� ثq فإن ال)�ر ]ع� عامًال مه"zًا لالك�zاب إ

�	�א��
	�א�����:��� �
 Drapeau)ودراب5 وآخ�F  ؛(Barlow & Durand, 2012)�ارل5 و دوران�  م�    اتف� Gلٌ 

et al., 2012)مع  ,  )٢٠٠٧(وج8عة ی5ســــــــــف  ؛cوســــــــــ ,Mirowsky & Ross)وروس   ىم"

أعاض معف"ـة, وrـ�ن"ـة,    على أن الEــــــــــــــ5رة ال)ل"#"c"ـة ل�ـاـلة ال)ـ�ر ال#ف%ــــــــــــــى ت��ـ�$ فى(2002
ت��ــــــــا�ه مع أعاض القل� واالك�zاب, ��"� ت�"� هpه الH8اه م�$ معاناة   ســــــــلG5"ةوانفعال"ة, و 

  ى: أتو�c8F ت5ض"ح هpه الH8اه ف"8ا ] ال�
� الE�8ف ��الة ال)�ر ال#ف%ى,
ال�#q"H  الH8اه ال8عف"ة: وت�8ل ضعف الق�رة على ال�G",, وت�ه5ر االن��اه والpاكة, وس5ء    -أ

ة ال%ل�"ة للpات H#وال ,@"L
  واألف)ار الالعقالن"ة, وع�م الق�رة على م5اجهة ال}غk5., وال�
ا�ات    ال�Eاع, واألرق, وال
58ل وال)%ل,  الH8اه الf%8"ة: وت�8ل  -بLوفق�ان ال�ه"ة, واض

O,  اله}q, وال�%اس"ة الfل�]ة, وال�ع5ر �ال�وار, وض"� ال�#فh, والع�ة, وزFادة ضrات القل
  وارتفاع ال�ارة, وارتفاع ضغ@ ال�م, واإلنهاك الf%8ى. 
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  ٤٢٦  

و   ــ  جـ القل�  أعاض  االنفعال"ة:   وال"أس, وع�م    ,"ةاالك�zاباألعاض  الH8اه �ال�,ن،  ال�ع5ر 
وال�ه"ج,    ،qواله  ,وال�5ت �االن�غال,  وال�ع5ر  وال��اؤم,   ,kواإلح�ا الاحة,  وع�م  ال%ور, 

 االن,عاج, وسعة الغ}O, وان
فاض تق�ی الpات.والع�E"ة, وال�8ل8ل, وال�ع5ر �
الH8اه االج�8اع"ة: وت�8ل ضعف األداء االج�8اعى, وفق�ان االه�8ام �اآلخ�F, والقل�    -د

والع,لة,   �ال5ح�ة,  وال�ع5ر  واألش"اء,  األش
اص  م�  �االن,عاج  وال�ع5ر  االج�8اعى, 
 ات االج�8اع"ة. واالن%�اب, وع�م الق�رة على ت�8ل ال5z%8ل"ة, ونق� العالق

��
�:�����	א��א��
	�א���������
��א�����מ������������ �

	�א������: - ١����(�א����	א���א�
א���(�א����� �

إلى ال%ـــــ8ات ال�ـــــ
Eـــــ"ة ألولz_    اأمهات أ0فال األوت",م راجعً ق� ]5cن ال)�ر ال#ف%ـــــى ل�$      
ات ال�ى ت�ــــــــــــــcـل تهـ�ـیً�ا الت,انه�  �
األمهـات, وذـل_ �8وره� ـ�العـ�ـی� م� ال58اقف واألحـ�اث وال
ــل)"� إما ال�5اف�  ال#ف%ــــــى والf%ــــــ8ى, ف"�د$ ذل_ إلى أن ت%ــــــل_ األم تfاه تل_ ال58اقف أح� م%ــــ

م�    Causal Attributionالع�و ال�ــــــــ��ى  وFع� ,  واســــــــــــ�عادة االت,ان, وtما ال)�ر ال#ف%ــــــــــــى
ات ال�اخل"ة لل)�ر ال#ف%ـــــــى,"X8ـــــــع"�  ف  الEق� ت�د$ اإلع,اءات ال%ـــــــ��"ة لل��ث ال}ـــــــاغ@ إلى ت

ال��8اخل لألح�اث اإل]fاب"ة وأ�عادها الXالثة (ال�اخل"ة وال
ارج"ة   الع,و, فال�Eــــــــــ5رات ع� ال)�ر
ســـــــــل�ً"ا �ال)�ر ال#ف%ـــــــــى, 8Gا أن الع,و    یت�@وال��8دة)   العامة  –ال8%ـــــــــ�قة وغ" ال8%ـــــــــ�قة    -

ــل�"ة وأ�عادها الXالثة ( ال�اخل"ة وال
ارج"ة     -ال8%ــــــ�قة وغ" ال8%ــــــ�قة   -ال��8اخل لألح�اث ال%ــــ
ــ�ات"f"ات ال58اجهة القائ8ة على  ی  العامة وال��8دة) ت�@ إ]fابً"ا �ال)�ر ال#ف%ـــــى؛ وم� ثq فإن اســـ

��cل    �ت�@ف  ال58اجهة القائ8ة على ال�O#f   اس�ات"f"ات الc�8لة تت�@ سل�ً"ا �ال)�ر ال#ف%ى, أما  
  .(Shaheen & Alam, 2010:  236)إ]fابى �ال)�ر ال#ف%ى

الالت*افق�ة  وتع�  ال�ع�ف�ة  م�  أ]ً}ا    Maladaptive Cognitive Schemaال�,��ات 
ات "Xفاض   فىوال�ى ت�}ح  ال)�ر ال#ف%ى    م
ة ال%ل�"ة للpات (انH#اهات رئ"%ة, وهى الfثالث ات

ات ال�ال"ة  �
ت�)5ن م�  وذل_ ألنها  ,  )ال��5هات ال8عف"ة)، وال8%�ق�ل"ة (ال"أس(تق�ی الpات)، وال
عالقة ب"� ال)�ر ال#ف%ى  لpا فه#اك  ال8ع�ق�ات وال�8اع ال}8#"ة ح5ل الpات فى عالق�ها �ال�"zة،  

  kف"ة  واألن8افى ال8
LLات ال%ل�"ة Gال8ع�ق�ات الالعقالن"ة، وال�ق�ی ال%ل�ى للpات،    X8�8لةلاال8ع
  .    (Lee, 2007:  1- 39 )وتG", االن��اه ال%ل�ى للpات، وأن8اk الع,و وال�ف%" ال%ل�"ة
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ا    ات أ]}ــــــــــــــــً"X8ات�.�ــات ال�*اجهــة الالت*افق�ــة  وم� تلــ_ ال�ــ�  Coping Strategiesاســـــــ

Maladaptive    �"ة ل58اجهة ح"G5ف"ة وال%ــلت�ــ" ال58اجهة إلى ال�غ" ال8%ــ�8 للfه5د ال8ع
 ع8ل"ة ت�5ســ@ العالقة ب"�  د وهى GمLالO خارج"ة أو داخل"ة ت)5ن شــاقة أو ت�fاوز مEــادر الف

Gال   أمهات أ0فال األوت",مت%ــــــ�
�م  , و األح�اث ال}ــــــاغLة ال�ى ]8 بها الفد ورفاه"�ه ال#ف%ــــــ"ة
ــ�ات"f"ات ال58  ــ8ل اجهة الالت5افق"ةم� اســــــ ــ�اب /   ل5م الpات، والهوب ( وت�ــــــ ),  ال�O#f، واالن%ــــــ

ال�G", على    (على العhc م� ذل_ فإن االســـــ�ات"f"ات ال�5افق"ة  ,  وال�ى تت�@ �ال5ج�ان ال%ـــــل�ى
ــاـن�ة االج�ـ8اعـ" ، وtعـادة ال��ــــــــــــــcـ"ل اإل]fـابى، وال�#q"H االنفـعالى، وم5اجـهة ةال�8ــــــــــــــcـلة، وال8%ــــــــــــ

  :F5)Predescu  &  Sipos , 2013ات عال"ة م� االنفعاالت اإل]fاب"ةتت�@ �8%ــ� )ال8
ا0

1 2(.   
$ ال�اح� أن الع5امل ال8ت�Lة ��
E"ة        Fة   أمهات أ0فال األوت",موم� أهq الع5امل ال�8ث

على شع5ره� �ال)�ر ال#ف%ى. ح"� ی�5قف إدراكه� ل}غk5 وأح�اث ال�"اة �اع��ارها م�cرة أو  
و   إ]fاب"ة على م5اجهة,  اس�ات"f"ات  م�  ل�یه�   ی�5اف الع,و ما   kوأن8ا ال8عف"ة,    م
LLاته� 

 .  ل�یه�

	�א������:� - ٢����ات ال
ارج"ة لل)�ر ال#ف%ى ل�$ أمهات األوت",م  �א����	א��א���	��"X8ت�عل� ال

 : م#ها, و �ال58اقف واألح�اث وال}غk5 ال%ل�"ة ال�ى ت�عض لها األم وpGل_ األدوار ال�ى تق5م بها

�א��������� ��ال5ال�]ة ل�$    تع�  ح"� �:��  k5ات    أمهات أ0فال األوت",مضغr5عEع� ال

ت�5ل� ن�"fًة لع�م ق�رتها   ال�ى ت5اجهها األم فى الق"ام �8هامها ال"5م"ة ال�8علقة ب�ورها ال5ال�$, وال�ى
ی�عل�   ما  وم#ها  الLفل,  
Eائ� � ی�عل�  ما  م#ها   k5ال}غ هpه  ال5ال�]ة,  م�Lل�ات  تل�"ة  على 

وف ال
ارج"ة لألسةHعا]ة    , وتع� �ال�5ائف وال8هام ال5ال�]ة ال"5م"ة, وم#ها ما ی�عل� �المهام ال
 ,Plant, Sandersم� أهq تل_ ال}غk5  لLفل األوت",م إضافة لعا]ة ل�اقى أفاد األسة     ال"5م"ة

2007:  113) .( 
�א����� ����� 
�א������ �א������ بמ: للLفل  ال%لG5"ة  الc�8الت  تت�@  فى  ح"�  ,Fادًة 

، وال�ى  مأمهات أ0فال األوت",   ل�$  مF5�%ات ال}غk5 واس�8ارFة ال�ع5ر �القل� والهq واالك�zاب 
ال�ى تع� م�شًا داًال ب,Fادة ال���]ات ال%لG5"ة للLفل    ال,واج"ة ال8ت�Lة  لc�8الت ا ما تق�ن �اغال�ً 

ال#ف%"ة(مXل:   الع8ل"ات  ال�8احة ع�ًدا م�  ل�$ وال�]ه, وق� ح�دت األدب"ات  ال#ف%ى  ال)�ر  على 
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ان
فاض ج5دة ال�"اة), وال�ى تع8ل 5Gس"@ ب"� الc�8الت   – ال#,اعات ال,وج"ة    –ضغk5 ال5ال�]ة  
Lة لل"G5ة ال#ف%"ة ل�$ وال�]هال%ل�Eفل وال(Weiss et al., 2012)   

���א�����      ����
�������א�����א��א �
 على م5اجهة الc�8الت القائ8ة,   ى تع,F, ق�رة األستلعO ال8%ان�ة االج�8اع"ة دوًرا رئ"ً%ا ف     
ال�8ع�دةواال  k5ال}غ لE8ادر  فإن  س�fا�ة  لpا  ا�ات   الE8اب"�, Lاألوت",م  0"ف  �اض   qه  وأس

ة  ت��]ات   ی5اجه5ن "�G   Gqاأل0فال  وألن   وال�8"",،  والع,لة  االج�8اعى  ال5ص     ى ف   والس"8ا  واألس
وF#�ج ع�    ال8#اس�ة   وال
�مات   ال�عq  أشcال  إلى  ]ف�قون   ماًا  XG"  ال58ارد،  ال#8
ف}ة  ال%"اقات 

  . (WHO 67,  2014:  2)ارتفاع فى مF5�%ات القل� واالك�zاب واالح�اق وال)�ر ال#ف%ى ذل_ 
���א����������
��� �!� א�����א���א

ا�ات      Lض على  0"ف  إن اضتف معF5#ً   األس   األوت",م    فعا]ة   واق�Eادً]ا ض
8ًا,  اع�zًا 
ا�ات   بهpه  األ0فال الE8اب"�Lل�ات   لها  االضLة،  م�"XG    qHعلى ذل_ م� اس�#,اف مع Oتوما ی�

 ال
�مات   على  لل�5Eل  مالئ8ة   س�ل  ف"ها  ت�اح   ال   ال�ى  ال%"اقات   فى   وخ5Eصاً   م5ارد األسة
qع"�   وعلى  ,وال�عEی�لقى  ال   العال8ى  ال   qHاب"�   معE8ه  الpا�ات   بهLأ]ة  وال   االض qه  رعا]ة   أس

  ).٢:  ٢٠١٣ ,العال8"ةم#8Hة ال�Eة  (االج�8اع"ة  أو ال�E"ة ال#qH م�
: وت",م ق� ]��ث ن�"fًة لع5امل ع�ة�F}ح م8ا س�� أن ال)�ر ال#ف%ى ل�$ أم 0فل األو 

مت�Lة   ع5امل  إلى  یجع  ما  وم#ها  �ه,  لإلصا�ة  مه"أًة  تfعلها  وس8ات ش
E"ة  م#ها ع5امل 
وف االج�8اع"ة, واالق�Eاد]ة, وق� ]��ث ال)�ر ال#ف%ى أ]ً}ا ن�"fة ل�فاعل تل_ اHلع5امل  �ال

زمها  وارت�ا0ها �اس�8ارFة الق5Eر ل�$ 0فل األوت",م, وما ]فضه ذل_ م� معاناة نف%"ة لألم تال
. لpا ت�ع5 ال�اجة إلى ال��خل ل8%اع�ة أولz_ األمهات ب�
ف"ف ال)�ر 50ال ف�ة رعای�ها لLفلها

 .ال#ف%ى ل�یه�
�:�א���������א���	�����א����	!����
	�א��������  �

   א�������#��
א��"���ــــــ١
       �Fوأن ال)�ر ه5 حالة إح%اس �ال}"� وال�5ت ال#اشz"� ع� إح�اk الغ�ات    Freudی$ ف

الغF,Fة وم#عها م� اإلش�اع, ن�"fة لع8ل"ة ال)�4 ال�ى ت�Eر ع� األنا ح"#8ا یفx أن ]��ك 
ن4 م�5قعة ن�"fة لإلش�اع ق� فى ش�#ة نف%"ة غF,Fة ت�Eر ع� اله5, ولpا فإن اللpة ال�ى Gا

ت�5ل4 إلى �Gر �%�O ال)�4 الp$ ]ع8ل على ع�م تفFغ اإلثارة ال�ى ح�ث4 فى اله5, وتقابل  
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 $,Fولpا فإن األعاض    ,حالة ال)�ر حالة اللpة ال�ى ت��ث ن�"fًة ل
فx ال�5ت عقO اإلش�اع الغ
rة ت5ج� ن�"fة ل�8اوالت ال�5ف"� ب"� ال5c8نات الXالثة لل�
E"ة (L{8ال#ف%"ة ال    ,�Fو:  ١٩٨٩ف

٥٧  -٤٨  .( 
٢−(�א���	����א���	א���(א������ �

ل�"ل,,       ال8�8G,ة ح5ل ال�
� لوجز, والL�fل�"ة  Fة H#الG ات"ة�
ال Fات H#ال تت), 
 ة ول�یهq م"ل ل��ق"�  عان)ل ورفاقه,  وال5ج5د]ة لف"5�cر فLاب"5ن �الفf[إ qة ال#اس على أنهFلى رؤ

الpات, فهq ]��دون مEائهq �أنف%هq وF#اضل5ن م� أجل ت�ق"� ذواتهq, ف)ل فد ی#اضل الش�قاق  
اعات    وم� ث�c8[ q ]ع,و االخ�الالت ال#ف%"ةال8ع#ى فى ح"اته,  Eج8"ًعا إلى فق�ان ال8ع#ى, وال

  q"الق الال8
�لفة,  ب"�   qث ال5ج5د$5ر  �عوم�  لpا�الفاغ  على    ؛   ,Gت ات"ة �
ال العالجات  فإن 
الع5امل ال�اخل"ة للفد Gال�8اع وت�غافل ع� ال8عفة وال%ل5ك, ولpا فإنها تف�ق� لالس�ات"f"ات  

  : ٢٠١٥م"�"ل ن%�ل,  ؛١٤  :١٩٨٢(ف"5�cر فان)ل,  ال}ورFة ل5ضع ال�نامج العالجى ال�امل
٢٩١ -٢٥٩(.    
٣��������
�א��&�%�
�$א��#�����א������ �

Fات ال%لG5"ة إلى H#5ر الLت q"%تق �c8[م5جات ثالث على ال#�5 اآلتى   : 
(ال�ل*�1ة)  -أ األولى  ما  :  ال�*جة  العEاب"ة  األعاض  أن  ال%لG5"ة  ال�8رسة  رواد   $إال    هى ی

االس�fا�ات   و�r)5ن  ال
ا0ئ,  ال�0ى   kاالرت�ا  �F0 ع�  الفد  اك�%�ها  خاz0ة  سلG5"ات 
 ,qد ُم�علالعEاب"ة ل�$ الفد فإنها ت8"ل إلى أن ت4�X وت�)ر وتعq8 وفًقا ل��8أ ال�ع,F,, ف%ل5ك الف

� ثq  , م %انىولpا فإن ال%لG5""� ی�
pون م� ع8ل"ة ال�علq م�5ًرا أساسً"ا فى تف%" ال%ل5ك اإلن
� ال#ف%ى  ال)�ر  ت5Eر   �c8[ اصة
ال األح�اث  م�  عال"ة  مF5�%ات  م�  الفد  معاناة  أنه 

الf%8"ة؛  h"واألحاس وال5Eر  واالنفعاالت  Gاألف)ار  ال�اخل"ة  ات "X8ا�ة   ال%ل�"ة(الfاالس�   أو 
Gpوال� وال�5Eر   ال�"z"ة  )  كال�ف)" ال}5اغ@  ها "Xت ع��العq"H,  (ال�ى   ؛١٣١:  0٢٠٠٦ه 

Gould, Tarbox, & Coyne, 2018:  82  .(  
ا�ات ال#ف%"ة ن�اج ع8ل"ات م� ق�"ل  أن    ب"_  $ ی  :ال�ع�ف�ة)  - ال�*جة ال4ان�ة (ال�ل*�1ة    -ب Lاالض

ال�علq ال
ا0ئ, واالس��الل ال8غلk5 ال�8#ى على معل5مات غ" ص�"�ة, 8Gا أن ال�ف)" ق� ]5cن  
واه8ًا ألنه م%��8 م� مق�مات خاz0ة, وم� ثq فإن ال%ل5ك ق� ]5cن انه,امً"ا ألنه م�#ى على  

ا�ات اإلن%ان م� ص#ع أف)اره, فهى ن�اج  ,  اتfاهات غ" عقالن"ةLأن اض h"ت إل$ أل�Fو
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للع8ل"ات ال8عف"ة غ" الL#8ق"ة أو الالعقالن"ة, وذل_ ن�"fًة لل�8الغة فى االس�fا�ة لEعr5ات 
$  ال�"اةFاوم, و�#c"ال8#اس�ة    أن  م ال)�ر ه5 ن�"fة لألحادی� الpات"ة ال%ل�"ة, وpGل_ ال�
"الت غ"

ه�ام     ؛ ٣٤  - ٢٨  : ٢٠٠٤  أل�ت إل"h,؛  ١٩:  ٢٠٠٠,  ب"_  }غ@ ال#ف%ى ( آرون تfاه مEادر ال
  ).  ٨٤  -٧٥:  ٢٠٠٨ال
5لى, 


ات ال�ع�ف�ة -جـ��  ال�ل*�1ة ال��اق�ة)  -ال�*جة ال4ال4ة ( ال
رائ�ا العالج )   (Hayes & Strosahl, 2004:  32 س�وساهلو & م� های,  ی5ِضح Gلٌ       

ال#ف%ى وال8عاناة اإلن%ان"ة ناشzَ"� ع� نق� ال8ونة ال#ف%"ة ال�ى ]ع,زها  �ال�ق�ل واالل�,ام أن ال)�ر  
اتى, ولpا فإن ه#اك م58fعة م� الع8ل"ات ال�ى ُت5ِْقع الفد فF%ة �
االن�ماج ال8عفى وال�O#f ال
ا�ات ال#ف%"ة, وهى االن�ماج ال8عفى أ$ ال�عل� ال8فk �ال8}58ن ال�فى لألف)ار ع#�  Lلالض

��cل م�اش �األح�اث ال
اصة غ" ال8غ5ب ف"ها ��"� ع#�ما ]ع"� اإلن%ان معها    االتEال
تfعله �ع"ً�ا ع� الل�Hة الاه#ة م%�غًقا معها إما فى ال8اضى أو ال8%�ق�ل, وال�ق""q ال%ل�ى للpات 
أو اآلخ�F أو العالq ال�8"@, والp$ ]ق5د الفد إلى تO#f األح�اث ال
اصة غ" ال8غ5ب ف"ها,  
 ل�8رات وأس�اب "�G $اف� الفد فى ذل_ اس�
�ام �اهFرة, و�c8ارج"ة ال
وpGل_ األح�اث ال

  ت��و أنها م#Lق"ة وعقالن"ة ع#� تف%" األح�اث مع اس�
�ام أسال"O م5اجهة غ" فعالة.
ل)�ر ال#ف%ــــى وفًقا لل�8رســــة ال%ــــلG5"ة ن%ــــ�ًة إلى ع8ل"ات  ا  تف%ــــ" ح�وث ی$ ال�اح� أن 

Fــات ال8عف"ــة على دور   ,zــة, واالرت�ــاk ال�ــــــــــــــ0ى ال
ــا0ئال�علq ال
ــا0H#ــ� العــ�یــ� م� الGوت�
ه5 ن�اج لألف)ار الالعقالن"ة, واألحادی� ال%ـــــل�"ة ع� الpات, ف  ال)�ر ال#ف%ـــــى ال8عفة فى إح�اث 

Fــات ت)�8 فى ال8ــ�خــل العالجى ل8عــالfــة ال8عــار H#وق الــ�ق"قــة ب"� تلــ_ ال, أمــا  فإال أن الف
ة م
�لـفة    العالج �ال�قـ�لHة شــــــــــــــ58ل"ة    ع�واالل�,ام ف"ـق�م نHإلـ"ه ن H#الـ)�ر ال#ف%ــــــــــــــى حـ"� ی

اتى, وعـ�م ال�5اجـ� فى الل�Hـة الاه#ة   ســـــــــــــــ"اقـ"ة آنـ"ة ـ�أـنه�
ن�"fـًة لالـن�ـماج ال8عفى, وال�fـ#O ال
 العالج �ال�ق�ل    , وم� ثqوع�م وضــــ5ح األه�اف والق"q ل�$ الفد Hفإن ال�اح� ی�ف� مع وجهة ن

ات    مواالل�,ا�
ة األف)ار والL"واألزمات ال�ى تق5ده� إلى سـ k5ض األمهات لل}ـغالسـ�8ار تع
  أح�اث ال�"اة ب5جه عام.  ال�ى تت�@ � ال%ل�"ة
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  دراســـات وبحـــــوث ســابقـــة:
العالج >ال�ق�ل  تأث��: >ع*ان  ) (Ahmadi, & Raeisi, 2018$  دراسة أح��8 & ورای� .١

 . أمهات أ�فال األوت��مل�8  !�رعلى ت�Aل الواالل��ام 
أمهـات لـ�$    )ـ�رعلى ت�8ـل الالعالج �ـال�ق�ـل واالل�,ام   تـأث"  إلى ال��ق� م�  الـ�راســـــــــــــــة  هـ�فـ4  

ــة م� (أ0فــال األوت",م ا م�  ٣٠, وت)5نــ4 ع"#ــة الــ�راســـــــــــــ   ى مــ�ی#ــةف  أمهــات أ0فــال األوت",م) أمــً
�F"ة وضا�Lة    أصفهانf58ع�"� تfتق%"8ه� إلى م qم4 ال�راسةوت�
)�ر, مق"اس ت�8ل ال واس�

 )�رعلى ت�8ل الللعالج �ال�ق�ل واالل�,ام  ]fابي  اإل�أث"  ال�راســة ال  ن�ائجوم� أهq ما أشــارت إل"ه  
,  أمهــات أ0فــال األوت",م ال)ــ�ر) لــ�$  ، وت#q"H  ال)ــ�ر، وتق""q  ال)ــ�ر االنفعــالىوم5cنــاتــه (ت�8ــل  

  ال#ف%"ة.ال#ف%"ة وغ"ها م� م�شات ال�Eة  �م� خالل تع,F, مون�هذل_  و 
ع*ان:  >   (Larasati, Asih, & Saraswati, 2018 )دراسة الراساتى, وآسيه& وسرسواتى   .٢

CغاEان Fفال األوت��م فعال�ة العالج >ال�ق�ل واالل��ام لل�,ف�ف م�  مق�مى ال�عاHة ل�8 أمهات أ

ل�$ األمهات مق�مات العا]ة أل0فاله� الpی�    االن}ـــــــــغاkو جهاد  اإلإلى ت
ف"ف   ال�راســـــــــة 4 ه�ف
اب 0"ف األوت",مLعة م�  م�    ع"#ة ال�راســة, وت)5ن4  ]عان5ن م� اضــrأمهات أ0فال األوت",مأر  

ــ"� ق�لى وrع�$ ــ�
�ام م58fعة واح�ة �ق"اســـ ــ�
�م, و �اســـ ــةاســـ ــغاk مق�مىم 4 ال�راســـ ــ ان}ـــ   �شـــ
ن�ائج ال�راســـة: ان
فاض درجات األمهات على م�شـــ  وم� أهq ما ت5صـــل4 إل"ه   ,العا]ة ال8ع�ل

,  ت�%� فى ق�رة األمهات على ال�عامل مع األح�اث ال}اغLة و ان}غاk مق�مى العا]ة ال8ع�ل,  
والق�رة على ضـ�@ ال�8ـاع ال%ـل�"ة، وال�عامل مع األح�اث غ" ال%ـارة, �اإلضـافة إلى حEـ5له�  

�ـاع��ـارهـا مقـ�م رعـا]ـة لLفـل    معـارف ومهـارات جـ�یـ�ة ح5ل G"ف"ـة ال�عـامـل مع ال}ــــــــــــــغk5على  
  أوت",م.

  تA�ــــ�F فى واالل��ام  >ال�ق�ل العالج فعال�ةع*ان ال�راســــة: >  )٢٠١٦دراســــة آمال الفقى ( .٣
  .أمهات أ�فال األوت��م مF ع�ة ل�8 الف��ة ال��ونة

ــة إلى ال�عف على فعال"ة العالج �ال�ق�ل واالل�,ام فى ت� ــ"ة ل�$ ه�ف4 ال�راسـ ــ"� ال8ونة ال#ف%ـ %ـ
) أمهات خ}ع� ل��L"� ال�نامج، وGان4  ١٠(  م� ع"#ة ال�راسة  وت)5ن4 ,  األوت",م  لأمهات أ0فا

,  ذو$ االح�"اجات ال
اصــة ب�#ها   ) ســ#ة, وتq ال��L"� �إح�$ ماك, رعا]ة٤٠-٢٥أع8اره� م� (
نامج العالج �ال�ق�لمق"اس ال8ونة ال#ف%ـــــــــ"ة ألمهات   واســـــــــ�
�م4 ال�راســـــــــةrأ0فال األوت",م، و  

"ة ب"� م�5ســــLى رتO وج5د فوق ذات داللة إحEــــائ, وم� أهq ما أشــــارت إل"ه ال�راســــة واالل�,ام



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥   E<�‚ÃÖ]MNOEt<çéÖçè<DO<DNLNL< <
 

  ٤٣٢  

أ0فال األوت",م ق�ل ت�L"� ال�نامج وrع�ه على مق"اس ال8ونة ال#ف%ـــــــــــ"ة وأ�عاده، درجات أمهات  
مهات فى  األلEـالح الق"اس ال�ع�$، وع�م وج5د فوق دالة إحEـائً"ا ب"� م�5سـLى رتO درجات 

 الق"اس"� ال�ع�$ وال���عى على مق"اس ال8ونة ال#ف%"ة وأ�عاده.
٤. F
: العالج >ال�ق�ل واالل��ام آل>اء انع* >  (Poddar  et al., 2015)  دراسة ب*دار وآخ�

  األ�فال ذو8 اض��اب ��ف األوت��م. 
ل�$ أمهات    ال#ف%ى ال)�ر    فى ت
ف"فالعالج �ال�ق�ل واالل�,ام    فعال"ةه�ف4 ال�راسة إلى ال��ق� م�  

  - ٣٣ح"� Gان م�5س@ ع8 األمهات  (أمهات    ٥  م�ع"#ة ال�راسة    , وت)5ن4 أ0فال األوت",م
  مق"اس القل� اس�
�م4 ال�راسة  ا,  ) عامً  ١٤  -  ٦س@ ع8 أ0فاله� (  وGان م�5 ) عاًما,   ٤٧

, وأ�ان5f 4دة ال�"اة, ومق"اس ب"_ لالك�zاب "اس م#8Hة ال�Eة العال8"ة ل, ومقال%8ة  –ال�الة  
  ت�%"� ال8ونة ال#ف%"ة لألمهات ع"#ة   فاعل"ة العالج �ال�ق�ل واالل�,ام فى   �راسةال��� الن�ائج  

  ل�یه�. ال�راسة وpGل_ ت�%"� ج5دة ال�"اة وان
فاض م%�5$ االك�zاب 
1,�ار لل�A مACT(   Fع*ان العالج >ال�ق�ل واالل��ام (> (Canon, 2012 ) دراسة 1ان*ن   .٥

  ع�ة.أوت��م : دراسة اس��الذو8 ال!�ر الف�ى الH 8Sعانى مه اآل>اء الالت��*ن أل�فال 
  ــة إلى ت��ی� تأث" على ال)�ر ال#ف%ـــى الp$ ]عانى م#ه وال�ا   العالج �ال�ق�ل واالل�,امه�ف4 ال�راسـ

, واســــــــــــ�
�م4 أ0فال األوت",م) م� أمهات  ٢٠(  م�  ع"#ة ال�راســــــــــــةوت)5ن4  ,  األوت",م ذو Lفلال
 إلى ن�ائج ال�راســـــةوأشـــــارت  , اســـــ��"ان الفعل وال�ق�لو r"_ للقل�, و مق"اس ب"_ لالك�zاب,  ال�راســـــة 

على ال)�ر ال#ف%ــــــى الp$ ]عانى م#ه وال�ا 0فل األوت",م,  لعالج �ال�ق�ل واالل�,ام  ال�أث" اإل]fابى ل
  .ال�راسة hای"مقوذل_ م� خالل ال��%� فى درجات األمهات على 

*ان: اســــــ�,�ام العالج >ع (Blackledge & Hayes, 2006) دراســــــة بالكل�ج وهای�  .٦
  >ال�ق�ل واالل��ام فى م�ان�ة آ>اء األ�فال ذو8 األوت��م .

ــان�ة   ــة إلى م%ــــ ,  ل"هq   م� خالل ت
ف"ف ال)�ر ال#ف%ــــــىآ�اء وأمهات أ0فال األوت",م  ه�ف4 ال�راســــ
ذ5Gر),   ١٠-إناث   ١٥أوت",م(  ذو$  ) م� آ�اء وأمـهات أ0ـفال  ٢٠( م�ع"ـ#ة ال�راســــــــــــــة وت)5ن4 

ســــــاعة) فى شــــــcل ورشــــــة   ١٤) عاًما, وذل_ ل�8ة ی5م"� (٦٥  -٢٥رهq ماب"� (أع8ا  وق� تاوح4 
مق"اس ب"_ لالك�zاب, واســ��"ان األف)ار ال�لقائ"ة, وال8ق"اس ال8
�Eــ  اســ�
�م4 ال�راســة , و ع8ل

ــ��"ان الEــــــــــ�ة العامو  ,لألعاض لق"اس ال)�ر العام ــ�@ ال5ال�$ة, و اســــــــ ــ�ر ال}ــــــــ , مق"اس مEــــــــ
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ال�%8
�مة فى  h  "ای8قان
فاض ال)�ر ال#ف%ى م� خالل ال��%� على ال أوض�4 ن�ائج ال�راسةو 
  ال�راسة.

  رؤية وتعقيب عام على الدراسات والبحوث السابقة: 
إال    هاع#اوF#  ت#5عرغq  مع8Hها    ىی�}ح م� ال�راسات ال%اب� عضها وج5د ه�ف م��ك ب"#ها ف

م� خالل م%ان�ته�, وزFادة    وت",م أمهات أ0فال األه�ف4 ج8"عها ل�
ف"ف ال)�ر ال#ف%ى ل�$  أنها  
م� خالل بامج عالج"ة قائ8ة على العالج �ال�ق�ل   ال8ونة ال#ف%"ة, وت�%"� ج5دة ال�"اة ل�یه�

 ,.Poddar  et al ٢٠١٦  آمال الفقى,؛    (Larasati, Asih,& Saraswati, 2018واالل�,ام  

2015; Canon, 2012; Blackledge, Hayes, 2006 ت�ای#4 ع"#ات ال�راسات ألمهات ). و
,  عاًما  ٦٥ – ٢٥ , وتاوح4 أع8اره� ما ب"�أًما ٥٧ - ٥وت",م إال أنها تاوح4 ما ب"� األأ0فال 

فى   م#ها  ال�اح�  اس�فاد  ال�راسةوق�  بنامج  , و ص"اغة فوض  العالج   ال��� r#اء  القائq على 
�q م#اق�ة ن�ائج  �س, وpGا  ل األوت",مأمهات أ0فا�ال�ق�ل واالل�,ام به�ف ت
ف"ف ال)�ر ال#ف%ى ل�$  

 هpه ال�راسات.فى ض5ء ال��� ال�الى  
  :بحثفــــروض الـــــ

رتO درجات الق"اســــــــــ"� الق�لى وال�ع�$ على مق"اس ال)�ر   ی5ج� فق دال إحEــــــــــائ"Mا ب"� م�5ســــــــــLَىْ  -١
  لEالح الق"اس ال�ع�$. أمهات أ0فال األوت",مال#ف%ى ل�$ 

رتO درجات الق"اســــ"� ال�ع�$ وال���عى ( �ع� شــــه�F م�  ال ی5ج� فق دال إحEــــائ"Mا ب"� م�5ســــLَْى   -٢
 . أمهات أ0فال األوت",مان�هاء ال�نامج) على مق"اس ال)�ر ال#ف%ى ل�$ 

  ا5جراءات المنهجية للبحث:
تاوح4 أوت",م  أل0فال  خ8%ة أمهات  م�   ��� ع"#ة ال#هائ"ة للالت)5ن4  : عينــــــــــــة البحث  -١

ا �5�8ســــــــــــــ@ ع8$ ٣٣-٢٢مـا ب"� ( �أع8ـاره ا,) ٢٦.٨(  قـ�ره ) عـامـً وان�اف مع"ـار$ قـ�ره  عـامـً
)٤.٤٩.(  

   أدوات البحـــث:  - ٢

ت�)5ن هpه القائ8ة    ).٢٠١٩(إع�اد/ هXـــــام ال,*لى,    قائ�ة ال��اه� ال�ـــــل*�1ة أل�فال األوت��م - 
اب Lاب االن��اه، واضــــــLاالت رئ"%ــــــة، هى اضــــــfعة مrاب م� أرLال�فاعل االج�8اعى، واضــــــ
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ــلG5"ات الL8#"ة. وq�F ت�L"� القائ8ة على   , وت��8ع القائ8ة  بعا]ة الLفل  م� ]ق5مال�5اصـــــــل، وال%ـــــ
  �8ع�الت ص�ق وث�ات عال"ة. 

 - .(Zإع�اد/ ال�اح) فال األوت��م�  قام ال�اح� ب�q"8E ال8ق"اس  مق�اس ال!�ر الفـ�ى ل�8 أمهات أ
فى   �ال)�ر ال#ف%ـى, ثq ب#اء الEـ5رة األول"ة لل8ق"اس  على االخ��ارات وال8قای"h ال
اصـة  اإل0الع�

وق� بلغ ع�د صـــــــــــ5رة ع�ارات دق"قة تع� ع� ال)�ر ال#ف%ـــــــــــى 5c8Gن ســـــــــــ"5cل5جى Gلى م�)امل, 
) ع�ارة, وتq عضـــــــــــه على م58fعة م� ال8c�8"� ثq  ٢٤ع�ارات ال8ق"اس فى صـــــــــــ5رته األول"ة (

ت�8ع ال8ق"اس �Eــــــ�ق , وق� ات}ــــــح  أمهات أ0فال األوت",م  ) م��٢٠"قه على (ب�L تق#"� ال8ق"اس
Fقــة  ت8"",$ ق5$, وقــ� بلغ معــامــل ال�Xــات  L�) �"�Lلغ معــامــل ث�ــات "ألفــا" ),  ٠.٩٥٣إعــادة ال�rو

ــ5ن  , وتq إ  ٠.٧٣٩ ب"� درجات Gل مفدة وال�رجة ال)ل"ة   f[(Pearson)اد معامل ارت�اk ب"ســــــــــ
ــائ"ـMا عـ#�  8قـ"اسالمفدات    أنَّ Gـل, وات}ــــــــــــــح لل8قـ"اس ذات معـامالت ارتـ�اk م5جـ�ة وداـلة إحEــــــــــــ

) �"F5�%ة عال"ة., م8ا )٠.٠٥، ٠.٠١مF ]ف"� ب��8ع ال8قاس �
Eائ� س"5cم�
العالج �ال�ق�ل واالل�,ام   على ضـــــــ5ء أســـــــh وع8ل"ات وف#"ات   تq ب#اء ال�نامج :ال��نامج العالجى - 

ا عالج"ـًا  , ول�
ف"ف ال)ـ�ر ال#ف%ــــــــــــــى ـل�$ أمهـات أ0فـال األوت",م ]عـ� العالج ـ�ال�ق�ـل واالل�,ام نهfـً
؛ یG, الثالثة من مراحل تطور العالج المعرفى الســلوكى صـــــ"غ عالجات ال58جهواعً�ا, وه5 أح� 

ر األلq ال#ف%ــــــى, وتعل"8ه G"ف"ة  �E8ــــــاد على تعq"H ما ل�$ الفد م� إمcانات وق�رات, وت�Eــــــ"ه  
ال�عامل مع ال�8ــــــــاع واألف)ار واالنفعاالت ال%ــــــــل�"ة �ال�أك"� على ع8ل"ات نف%ــــــــ"ة ع�ة م� ق�"ل 
ات �
ــ"اق لل ات, وtدراك الpات G%ــــــ�
ــل الpات ع�  ال ال�ق�ل, وال�5اج� فى الل�Hة الاه#ة, وفEــــــ

ل�,ام ال%ـــــــلG5ى �ال�Eـــــــف وفًقا ل�ل_ ول"h م��5ً$ لها, وال�أك"� على الق"G qأســـــــاس لل%ـــــــل5ك, واال
8c�8"� لل�qc عل"ــه م� ح"ــ� العلى عــ�د م�    األول"ــةالق"q. تq عض ال�نــامج فى صــــــــــــــ5رتــه  

, وتq تع�یل ال�نامج فى ضـــــ5ء  ى ت�ق"� اله�ف الp$ وضـــــع م�  أجلهم#اســـــ�ة م��5اه وصـــــ�قه ف
امج إلى ت�ق"قها, وهى وه#ال_ م58fعة م� األه�اف ال�ى ســــعى ال�نتع�یالت ال%ــــادة ال58c�8ن, 

اتىت#8ـ"ة  �
�Fى Gـاخ�ـ"ار إ]fـابى Gـ��ـیل لل�fـ#O الfف, و االســــــــــــــ�عـ�اد ال�  ىتقxF5 االـن�مـاج ال8ع
 pـــــلة ع� الEة م#فrf�G ها�Fات ال%ـــــل�"ة ورؤ�
ات ال%ـــــل�"ة, وال�ات, ونلل�
5اج�  
فx اج�ار ال

ــ�ار أحcام ــامى �الpا, وr#اء  ه#ا واآلن ب�ون إصــــــ وال�عف على الق"q ال5fهFة   ت,ال�ــــــــع5ر ال�8%ــــــ
, وق� اع��8 ال�اح� فى ت#ف"p  االل�,ام ب�أســـ"h ال�Eـــف على ات%ـــاق واتEـــال ب�ل_ الق"qو وتفع"لها,  
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ــات  �F"ة وال�8#اق}ـــfال� �Fــ�عارات وال�8ار ــات ال�نامج العالجى على ع�د م� الف#"ات Gاالســـ جل%ـــ
 .ل5اج�ات ال8#,ل"ةالعالج"ة, وا

 م� ثالثة شـه5ر، ب5اقع  ت#ف"p ال�نامجم�� وق� اXل%ـة ال5اح�ة   جل%ـ�"� أسـ�5عً"ا ألكfاوح م�ة الت�
  أ0فال األوت",م.أمهات م� خ8%ة على  ) دق"قة ٦٠ -٤٥( ب"�

�االســـ�عانة    Wilcoxonاســـ�
�م ال�اح� اخ��ار وFل)G5%ـــ5ن  �:أسـاليب المعالجة اإلحصـائية
  .SPSSال�امج اإلحEائ"ة للعل5م االج�8اع"ة ��,مة 

    البحث:نتـائــج 
ی5ج� فق دال إحEائ"Mا ب"�  ی#� الفض األول على أنه " :  ن��.ة الف�ض األول .١

م�5سLَْى رتO درجات الق"اس"� الق�لى وال�ع�$ على مق"اس ال)�ر ال#ف%ى ل�$ أمهات أ0فال 
ولل��ق� م� ص�ة هpا الفض قام ال�اح� �اس�
�ام: اخ��ار "   ",األوت",م لEالح الق"اس ال�ع�$

 Lوق ب"� م�5سی5ضح    اآلتىوال�fول ، رتO أزواج ال�رجات ال8ت�Lة ىوFل)G5%5ن " ل�%اب الف
 : ذل_

  الفوق ب"� م�5سLى رتO درجات الق"اس"� الق�لى وال�ع�$ على مق"اس ال)�ر ال#ف%ى   )١ج�ول (
ــ�    الق�اس  ن الــــ�ــ�ســــــــ

  ال��ابي
االنـــــــ�ـــــــ�اف  

  الع�ار� 
الق�ـاس الق�لي/  

 ��  م��س�  الع�د  ال�ع
  ال�ت 

ــ�ع   ــــ ــ#ــ مــ
  ال�ت 

  ق�ة
z  

ق�ة وم�ـــ���  
 ال�اللة

  ال�ت  ال�ال�ة  ٤.٦١  ٧٤.٦٠  الق�لى  ٥
  ال�ت  ال�ج�ة

  ال��او� 
  االجالى

٥  
  صف�
  صف�

٥  

٣.٠٠  
٠.٠٠  

١٥.٠٠  
٠.٠٠  

٢.٠٢٣  

٠.٠٤٣  
 )٥  ) ٠.٠٥   ��  ٢.٢٨  ٥٣.٢٠  ال�ع

ــائ"ة ع#� م%ــــــ�5  ال%ــــــاب�ی�}ــــــح م� ال�fول  ب"�    )٠.٠٥(داللة    $ وج5د فوق ذات داللة إحEــــ
Lدرجات  ىم�5ســـــــــ Oــ ىف  أمهات أ0فال األوت",مرت على مق"اس ال)�ر  "� الق�لى وال�ع�$الق"اســـــــ

 . األولوهpا ]�ق� ص�ة الفض  الق"اس ال�ع�$لEالح م�5س@ رتO درجات  ال#ف%ى

ا ب"�  نــه "  أعلى    نىالXــای#� الفض    ال4ـانى:الف�ض  ن��.ـة   .٢ Mــائ"ــ ال ی5جــ� فق دال إحEـــــــــــــ
على  م�5ســـــــLَْى رتO درجات الق"اســـــــ"� ال�ع�$ وال���عى ( �ع� شـــــــه�F م� ان�هاء ال�نامج)  

والخ��ار صـــ�ة هpا الفض تq اســـ�
�ام   "  ال)�ر ال#ف%ـــى ل�$ أمهات أ0فال األوت",ممق"اس  
 ی5ضح ن�ائج هpا الفض: اآلتىوال�fول  w  "Wilcoxonاخ��ار وFل)G5%5ن " 
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  ٤٣٦  

  الفروق بين متوسطى رتب درجات القياسين البعدى والتتبعى على مقياس الكدر النفسى )٢جدول (

ــ�    الق�اس  ن الــــ�ــ�ســــــــ
  ال��ابى

االنـــــــ�ـــــــ�اف  
  الع�ار� 

� القـ�اس  �  /ال�ـع
  ال���عي

  الع�د
  م��س�
  ال�ت 

مـــ#ــــــ�ع  
  ال�ت 

ق�ة وم�ـــ���    zق�ة  
  ال�اللة

٥  ��  ٢.٢٨  ٥٣.٢٠  ال�ع
  الرتب السالبة
  الرتب الموجبة

  التساوى 
  االجمالى

٢  
٣  

  صفر
٦  

٣.٢٥  
٢.٨٣  

٦.٥٠  
٨.٥٠  

٠.٢٧٢  
٠.٧٨٥  

  ٤.٦٦  ٥٣.٦٠  ال���عي ٥  (غ�� دالة) 

رتO درجات   ىت5ج� فوق ذات داللة إحEـــــائ"ة ب"� م�5ســـــLال أنه    ال%ـــــاب�ال�fول   م� ی�}ـــــح
وهpا ]�ق�  ,  مق"اس ال)�ر ال#ف%ـــــــــــــى  ىعل  ىوال���ع  $الق"اســـــــــــــ"� ال�ع�  ىف  أمهات أ0فال األوت",م

  الXانى.ص�ة الفض 
  : تفسيــــــر نتائــــــج البحــــــث

ع"#ة   ال)�ر ال#ف%ــــــى ل�$العالج �ال�ق�ل واالل�,ام فى ت
ف"ف  فعال"ة   أوضــــــ�4 ن�ائج ال��� 
ت�ف� مع ن�ائج الع�ی� م� ال�راســــات ال�ى  , وهى بpل_ أمهات أ0فال األوت",م(خ8%ــــة) م�   ال��� 

�ال�ق�ل واالل�,ام فى ت
ف"ف ال)�ر ال#ف%ــــــــــــــى ل�$  العالجقائ8ة على    بامج عالج"ةاســــــــــــــ�
�م4 
ــات ، وم� هpه ال� أمهات أ0فال األوت",م ــ  –راسـ ــ�"ل الX8ال ال ال�Eـ ــات  –على سـ أح�8$  دراسـ

 ,Larasati )الراســاتى, وأســيه& وســرســواتى  ؛ و (Ahmadi, & Raeisi, 2018)ورای,$  

Asih,& Saraswati, 2018)   دا �از & ووال#�ر؛ و (Da Paz & (Wallander, 2017  ؛  
 �Fوهى جميعها دراســات    (Canon, 2012)وGان5ن  ,  (Poddar  et al., 2015)و5rدار وآخ

ــى ـلدى   ــتـخدام العالج ـبالتقـبل وااللتزام فى تخفيف الـكدر النفســ أمـهات أطـفال اعتـمدت على اســ
 ,Blackledge & Hayes(  ,بالكل"ــ�ج وهــایمع دراســـــــــــــــة  ال��ــ� ال�ــالى   وت�ف� ن�ــائج   . األوتيزم

ورشــــــة  فى شــــــcل 0فال ذو$ األوت",م  األآ�اء   للعالج �ال�ق�ل ل�$ت�L"�  ال�ى تع�� أول    )2006
ــاعـة) ١٤ی5مـان (ة  8ـ� لع8ـل  ة ف  على العالج إلى   O , حـ"� أد$ الـ��رـFســــــــــــ"�Gاض   ىال)ـ�ر أع

ــ"#ات فاألعاض االك�zاب"ة,  و   ال#ف%ـــى  ىال#ف%ـــ"ة واالن�ماج ال8عف ال8ونةمقای"h   ىوpGل_ ال��%ـ
.  

ف#"ـات    ولـه وتعل8ـه م�وFع,$ ال�ـاحـ� مـا 0أ م� ت�%ــــــــــــــ� لـ�$ ع"#ـة ال��ـ� إلى مـا تq ت#ـا
أســــــــال"O ال58اجهة ل�$ األمهات وال�ى Gان4 قائ8ة    �8#اق�ــــــــة  ومهارات واســــــــ�عارات ع8ل"ة ال�ق�ل

  ,Oـ#fـ�یـل ع� ال�rـار و"
G ال�ق�ـل h"تـأســــــــــــــ qوم� ث ,Oـ#fا ی�ف� مع مـا أكـ� عل"ـه  على ال�pوهـ
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ت
ف"ف   العالج �ال�ق�ل واالل�,ام فى  م� فعال"ة  (Ahmadi, & Raeisi, 2018)أح�8$ ورای,$  
rةأمهات أ0فال األوت",م ل�$  ال%ــــل�"ة ال)�ر ال#ف%ــــى, وال�� م� األف)ارfات   , م� خالل ت  ال�أث"

ة الفعالة لfه5ده� غ" ال�8#اق}ةL"%ه� أف)اره� على لل  .وم�اع
مهــات أ0فــال  أومــا یــ�عq فعــال"ــة العالج �ــال�ق�ــل واالل�,ام فى ت
ف"ف ال)ــ�ر ال#ف%ــــــــــــــى لــ�$       

اتى واالن�ماج ال8عفى   األوت",م�
ــار إل"هما م� خالل خفx ال�O#f ال  ,Harrisس  هاري أشــــــــــ

اتىأن االنـ�مـاج ال8عفى وال�f#ـO  ب )  (27 ,2009�
  على ال)ـ�ر ع8ل"�ـان م�ا��Lـان دال�ـان    ال
]ع� م�شـــــًا داًال لل)�ر ال#ف%ـــــى م�X8ًال فى: القل� واالك�zاب  ه8ا  ال�فاعلى ب"#، وtن ال�أث"  ال#ف%ـــــى

  وال}غk5  وضغk5 ما �ع� األح�اث ال�Eم"ة.  
ع8ل"ة الفEـــــــــــل ال8عفى ت�c8 لألمهات تعلq أن  وت8ار�F  ف#"ات واســـــــــــ�عارات   وم� خالل       

  8ل"ة فEــــلع  , وم� ثq فق� تعل�8الق�رات اللغF5ة ل�یه� ق� ت)5ن فى ال5اقع هى صــــq"8 معاناته�
ــ"Lة, ع� ذواته�أف)اره�   ــهلة وr%ـــــ ــ�ه�ف4 فى ب#"�ها الفEـــــــل    وتف)"cها م� خالل ت8ار�F ســـــ اســـــ
ــ��اك ال�ائq مع   ,ال8عفى ــ]�c8 تEـــــــــ5رها وت�L"قها فى ال�"zة ال8#,ل"ة ع#� االشـــــــ ل)�ر ادر امEـــــــ

جـار$,  ت8�F أوراق عـائ8ـة على نه   :مـXل  [ ال#ف%ــــــــــــــى وال�ى ال ]�c8 لهـا أن ت#�هى ـب�وام ال�ـ"اة
ــاه�ة قLار العقل ــل�"ة وال��qc  ], ول�c[ q ال��رOF عل"ها  وت8�F م�ـ ــ�@ االنفعاالت ال%ـ �غض ضـ

   بها وال�5اج� واالتEال الفعال �الل�Hة ال�ال"ة.العالقة ف"ها, وtن8ا �غض تغ""
الســــــــــــــ�
ـ�ام ت8ـار�F ال"قHـة العقلـ"ة دوٌر فى ت�ق"� أهـ�اف ال��ـ�, وهـpا ی�ف� مع   ك8ـا Gـان

تت�@ عc%ـــً"ا �ال)�ر  �أنها   (Rayan & Ahmad, 2018:  16) رFان وأحG  �8ٌل م�  أشـــار إل"ه
ر8rا ]قلل م�   األمهات ل�$   ل"قHة العقل"ةم%ـ�5$ ا, وذل_ ألن  أمهات أ0فال األوت",مال#ف%ـى ل�$ 

 ع�  }ـــــــاغLال ح�اث تfاه األ �ردود أفعاله ىوqc��F ف  ت�ـــــــا�cه� مع انفعاالته�,H#ال xة �غ
اب األوت",متفضها أعاض  ىال}غk5 ال�Lه�.0فالل�$ أ اض  

ا ما أســـــهq  ولعل      ع8ل"ة  ت8ار�F واســـــ�عارات    ا تq ت#اوله م�ال�نامج م ةفعال"  فى ت�ق"� أ]}ـــــً
� األمهات �ال�ف�F ب"�الpات G%ــــــــــــ"اق, و Fات   G $5��8الpات    ال�ى ه�ف4 إلى تع�
, والpات  لل

Fقة ت�fاوز ال5��8$ الل�Hلها %"اق كL� اتpاصة ىم� خالل اخ��ار ال
ات ال�
  لل
 (Luoma, Hayes & Walser,  2017)  ووال%ـ  وهpا ما أك� عل"ه Gٌل م� ل5ما وهای,

  qة واسـ�عارات  إلى أن   فى إشـارته"�Ffال� �Fـ"اق ال�8ار%G اتpاص على�  ت%ـاع  ع8ل"ة ال
  األشـ
ــع5ر   ــ�8 واآلم� �ال�ــ ــال ال8%ــ ــ"اق�الpات GاالتEــ وهpا  ال8اقO ال
ارجى م� خالل ت�#ى دور  %ــ
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rة اإلن%ــان"ة العاد]  ىم8ا ]}ــف  �ال�%ــامىال�ــع5ر   ]%ــهلfو  ةجانً�ا روحً"ا على ال�  kتقل"ل االرت�ا
ق  ب ال�عل�ت�ـ�ی� ال�fـارب ال�اخلـ"ة أو   ىال8ـ"ل إلى االن�ماج أو اإلفاk فو   الpاتى  �ال$5��8 L� ها

  .إشcال"ة
وق� Gان إ]}اح الق"q وتفع"لها واالل�,ام بها الG",ة األساس"ة ال�ى ساع�ت فى ت
ف"ف ال)�ر 

  �8%ــــــــــاع�ة Gل أم فى  األه�اف م�  ب�الً   الق"q  على  أمهات أ0فال األوت",م �ال�G",ال#ف%ــــــــــى ل�$ 
 q"على ه�$ تل_ الق   فى ح"اتها ال"5م"ةال�عف على ق"8ها ال
اصة وG"ف"ة ال%"

 & ,Gould, Tarbox ) مع دراسـة ج5ل� وتارhG5r & و�F5Gال��� ال�الى وت�ف� ن�ائج  

Coyne, 2018  (    ات ال58جهة وال�ى أشارت إلى"G5ادة ال%لFفعال"ة العالج �ال�ق�ل واالل�,ام فى ز
ــاب   0فــل  ن ت#�ــــــــــــــzــةأل  ن�5 الق"q, وذلــ_   مت�Lــة  م,م#ــة  ت�ــ�]ــات   ت#5L$ على �ــاألوت",م  مEـــــــــــــ

  أ0فاله�  ســـــــــل5ك إدارة  على ق�رة األمهات   ی�ث على  الp$ال)�ر ال#ف%ـــــــــى   م�  عال"ة  �8%ـــــــــ�F5ات 
  ســـــــلG5"ات  فى  االن
اk  على ال%ـــــــلG5"ة ل�$ ه�الء األ0فال لع�م ق�رته� ال��خالت   فعال"ة لوتقل

  .الق"q ن�5 م5جهه
األخ"ة على ت5ل"� الX8ابة    ات , الfل%ـــــ"كم� ت�  –أ]}ـــــا   –وق� اك�%ـــــO ال�نامج فعال"�ه   

ال�ى    م� اإلجاءات الفعالة ال8ت�Lة �الق"q ال8
�ارة  واســعةٍ  ســلG5"ٍة  �#اء أن8اkٍ ب الع8ل ال8ل�,م ىف
  ,ان�Hار القLار ال
Lأ  فى  اســ�عارة  :مXل[  ات  ســ�عار م� خالل اال  األمهات, وذل_ت5ضــ"�ها ل�$ 

�Fو Lعلى ال   مهات 5اجه األتخاصــًة ع#�ما    ]ةت8�F الفقاعو ,  اســ�عارة ال8%ــ�#قع, و اســ�عارة ال%ــ"
لpا فإن تأســـ"h ح"اة قائ8ة على ال8ونة ال#ف%ـــ"ة وفًقا  , ال�ى ت�5ل دون ق"8ه� ال5fهFة ال�5اج,

  .أمهات أ0فال األوت",مل�
ف"ف م� ال)�ر ال#ف%ى ل�$ العالج �ال�ق�ل واالل�,ام Gف"ل �ا ل�5جه

ــ� ال8الح� ل�$  ــ5ء ال�
ل�   أمهات أ0فال األوت",مإن ال��%ـــ ــ"ه فق@ فى ضـــ ال ]�c8 تف%ـــ
م� ال)�ر ال#ف%ى ألن هpا ]ع� أمًا م%��"ًال, وtن8ا ی�q ذل_ فى ض5ء االس�ع�اد ل58اجهة مEادر  

واأله�اف ذات ال8غ,$   ,�ال�Eـــــــف ال#ا�ع م� الق"q ال5fهFة ال%ـــــــلG5ى  ف%ـــــــى, واالل�,امال)�ر ال#
  .ال�
Eى

  رابعا : توصيات وبحوث مقترحة :

 :البحث اتــــيـوصــت  - أ

ــائل  االه�8ام �أ0فال األوت",م م� خالل -  اب ��ـــــــcل عام م� خالل وســـــLال5عى �االضـــــــ ــ ن�ـــــ
اب األوت",مال8
�لفة, و  اإلعالمLة فى دراسة اضEE
 .tن�اء ماك, أ��اث غ" ر�r"ة م�
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]�ـ�ك ف"ها ف�F الع8ل م�ع�د ال�
EـEـات، وال5ال�ان، وال  ضـورة إع�اد ال�امج ال�)امل"ة ال�ى - 
 ف"ها دور األم على ت#ف"p ما ی�q ت�رOF الLفل عل"ه, وtن8ا یاعى ف"ها Eص��ها ال#ف%"ة.]ق� 

 -   OـFامج تـ�رعلى الق"q ال5fهFـة ـل�$ Gـل م#ه�,   أمهـات أ0فـال األوت",مضــــــــــــــورة تـأســــــــــــــ"h ب
ف وفًقا ل�ل_ الق"q ل8اEاء ال#ف%ى. واالل�,ام �ال�Xل�"اة سع"�ة مفع8ة �ال h"فى ذل_ م� تأس 

 بحــوث مـقـتـرحـــــة   - ب

دراســــــــة "  أمهات أ0فال األوت",م:فاعل"ة العالج �ال�ق�ل واالل�,ام فى ت
ف"ف ال)�ر ال#ف%ــــــــى ل�$  - 
 ."ع� ثقاف"ة

اتىوال�fـ#O ال  ىلالـن�مـاج ال8عف  ىلـ�أث" ال�ـفاعلا - �
ل أمهـات أ0ـفال)ـ�ر ال#ف%ــــــــــــــى ـل�$  على ا  
 .األوت",م

 .أمهات أ0فال األوت",مفعال"ة ال��رOF على ال"قHة العقل"ة فى ت
ف"ف ال)�ر ال#ف%ى ل�$  - 
  وذو$ اإلعاقة العقل"ة: دراسة مقارنة.  أمهات أ0فال األوت",مال)�ر ال#ف%ى وج5دة ال�"اة ل�$  - 

  المـــراجــــع
(تج8ـــة:عـــادل    واالضــــــــــــــ��ا�ـــات االنفعـــالـــة  العالج ال�ع�فى).  ٢٠٠٠آرون ب"ـــ_ ( - ١

 القاهة: دار األفاق العr"ة.مLEفى). 
معqf الE8ـــLل�ات ال�F5rة وال#ف%ـــ"ة. ال%ـــع5د]ة,   ).١٩٧٩م��8 مEـــLفى ز�Fان ( - ٢

 دار ال�وق.
ــان�ـــة).  ٢٠٠٤إل"h (  أل�ت  - ٣ ــاتـــ� ســــــــــــــعـــ�ة وهـ . (تج8ـــة: مG, ال�عFـــO اجعـــل حـ

 ب"وت, ل�#ان: ال�ار العr"ة للعل5م.  وال�ج8ة),
). فعال"ة العالج �ال�ق�ل واالل�,ام فى ت�%ـــ"� ال8ونة ال#ف%ـــ"ة  ٢٠١٦آمال إباه"q الفقى ( - ٤

  -٩٣),  ٤٧(٢, م,لة اإلرشاد ال'ف&ى جامعة ع# ش�!ل�$ ع"#ة م� أمهات أ0فال األوت",م.  
١٣٧. 
 ال�راســـــــات العل"ا  القاهة: مG,  إدارة ال1ـــــــغ/..).  ٢٠٠٧ج8عة ســـــــ"� ی5ســـــــف ( - ٥F5Lت

 وال��5ث �fامعة القاهة. 
٦ - ) �Fو(تج8ة: م��8 ع8Xان نfاتى).   ).٤ال8ف والع�ض والقل4(.).  ١٩٨٩ســـــــــ"8f#� ف

 القاهة: دار ال�وق.
فــاعل"ــة ال�امج اإلرشـــــــــــــــاد]ــة والعالج"ــة في خفx   ).٢٠٠٨أح8ــ� إباه"q (  صـــــــــــــــاف"#ــاز - ٧
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ــة تق8F5"ة ا�ات االن��اه ل�$ األ0فال "دراســــLــ ــ5ر، جامعة 0"�ة، ال�8ی#ة  اضــــ "، ��� غ" م#�ــــ
 .ال8#5رة

٨ - ) q"Hال9ات ). 0٢٠٠٦ه ع��الع � �Lاعة وال#�. اإلسc#�رFة: دار ال5فاء ل .مهارات ت/:
ــان وال?>< ع# ال�ع'ى, مع'ى ال>اة والعالج �ال�ع'ى).  ١٩٨٢ف"5�cر فان)ل (   - ٩   اإلن&ـــــــــ

Fة. تج8ة 0لع4 م#5Eر). القاهة :(E8ل5 الfة األن��cم 
). الfه5د ال�املة وال8#%قة الp�8ولة م� أجل ال��ب"  ٢٠١٣م#8Hة ال�Eة العال8"ة ( - ١٠

ا�ات 0"ف ال�5ح�.  Lالث/ن �ع� ال�ائةالعالجى الضـــــــــــــCة والCالCال�ورة ال ,D9. تq  ال�,ل! الE'ف
 h�p://www.who.int/iris/handle/10665/172250 �االس�جاع م

(  ال��خل إلى اإلرشـــــــاد ال'ف&ـــــــى م# م'F/ر ف'ى وعل�ى).  ٢٠١٥م"�ـــــــ"ل ن%ـــــــ�ل ( - ١١
 تج8ة: 

 .ماد سع�, وأح�8 ال�Fف"�) ع8ان, األردن: دار الف)
 س"المى ( - ١٢"r5ام!).  ٢٠٠١نHء الJ,ال'ف!. ال Kال�/س/عى فى عل K,ج8ة ال�ع:  ( ت

 وج"ه أسع� ). دم��, س5رFا: م#�5رات وزارة الXقافة فى ال8fه5رFة العr"ة ال%5رFة.
ــام ع��الح�8 ال
5لى ( - ١٣ ــ"� حالة    ).٢٠٠٤ه�ـــــ   األ0فالفاعل"ة بنامج عالجى ل��%ـــــ

ة جامعة L'�ا,األوت",م (األوت"%�_). M�Eة ال .٢٣٨ -٢٠٨), ٢(٣٣ م,لة :ل
وM>/ث فى علK ال'ف! والNـــــــــــ>ة دراســـــــــــات  ).  ٢٠٠٨ه�ـــــــــــام ع��الح�8 ال
5لى ( - ١٤

 ب#ها: دار الLE8فى لل�Lاعة . ال'ف&ة.
. حاتى واألوتJم " الE/ح�" ( ق1ـــــة معاصـــــ�ة)).  ٢٠١٨ه�ـــــام ع��الح�8 ال
5لى ( - ١٥
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