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 ملخص

تناولت الدراسة الحالية الكشف عن فعالية برنامج إرشاد أسري في تنمية إدارة وتقدير 

الذات، لدى أمهات األطفال التوحديّين في محافظة الكرك، وقد اتّبع الباحث المنهج شبه 

( أًما، تم تقسيمهن إلى مجموعتين: األولى 20، حيث تكونت عينة الدراسة من )التجريبي

( أمهات تم اختيارهن من مركز بسمة للتربية الخاصة، والثانية 10تجريبية، تتكون من )

( أمهات تم اختيارهن من مركز جود للتربية الخاصة. وتم التحقق من 10ضابطة، تتكون من )

وتطوير )Xue & Sun, 2011 (دام مقياس كسو وسن إلدارة الذاتالتكافؤ للمجموعتين، واستخ

( 15مقياس تقدير الذات، وبناء البرنامج اإلرشادي المستند إلى االتجاه اإلنساني، والمكون من )

وهّن -جلسة، مدة كل جلسة ساعة واحده. أظهرت نتائج الدراسة أّن أعضاء المجموعة التجريبية 

في مستوى إدارة الذات وتقديرها، مقابل المجموعة الضابطة  قد ظهر تحسن لديهنّ  -األمهات

التي لم يظهر فيها تحسن لديهن. كما توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي  )α=0.05 (عند مستوى

رها. وأوصت الدراسة باالستعانة بالبرنامج والتتبعي في مقياس إدارة الذات، ومقياس تقدي

 .اإلرشادي اإلنساني في تحسين إدارة الذات وتقديرها، لدى أمهات األطفال التوحديّين

 .برنامج إرشادي أسري، إدارة الذات، تقدير الذات، األطفال التوحديين الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aimed at identifying the impact of a family counseling 

program in developing self-esteem and self management among the 

mothers of children with autism in Al-Karak governorate. The researcher 

used the semi-experimental approach. The study sample consisted of (20) 

mothers, who were divided into two groups; the experimental group (10) 

mothers who were selected from Basma Center for Special Education, 

and the control group (10) mothers who were selected from Joud Center 

for Special Education. The equivalence of the two groups was verified by 

using the self-management scale of (Xue & Sun, 2011), as well as 

developing the scale of self-esteem, in addition to the counseling 

program relating to the humanitarian approach which consisted of 15 

sessions with each session lasting for one hour. The study results showed 

that the individuals of the experimental group witnessed a progress in the 

level of self management as well as self esteem in comparison with the 

individuals of the control group who didn't witness such a progress in the 

level of self management. The study results also showed that there are no 

statistically significant differences at (α = 0.05) between the mean scores 

of the experimental group in the post measurement and follow up 

measurement regarding the scale of self-management and the scale of 

self-esteem. The study recommended about using the humanitarian 

counseling program in improving self-management and self-esteem 

among the mothers of children with autism. 

Keywords: Counseling Program, Self-Esteem, Self-Management, 

Children with Autism 

 المقدمة

 ،Pervasive Developmental Disorderالتوحد هو أحد اضطرابات النمو الشاملة  إنّ 

، ومتالزمة ريت Asperser’s Syndromeجانب التوحد متالزمة اسبيرجرإلى  التي تشمل

Rett’s Syndromeالتحللي أو  ، واضطراب الطفولة التفككيChildhood 

Disintegrative Disorder، واضطراب الطفولة غير المحددPervasive 

Developmental Disorder- Not Other Specified (NOS)(Veague, 2010). 

 ين؛ فإنه يتعين تدريبهن على هن التوحديّ أطفال في تعليم مهاتاأل دور هميةونظراً أل

 العديد من المهارات الضرورية التي يجب  هن داخل المنزل، وإكسابهنأطفال كيفية التعامل مع
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 إلى  تلك المهاراتين؛ بحيث يؤدي تطبيقهن هن التوحديّ أطفال يتمَكن منها أثناء تعاملهن مع أن  

 هن من ناحية، وتنمية بعض مهارات السلوك أطفال خفض المشكالت السلوكية التي تواجه

مما  ؛اللعب(واللغة، و، جتماعياالعل التفاو)التواصل،  :مثل ،في لديهم من ناحية أخرىالتكيّ 

الواقعة  parental stressة يساعد في تحسن حالة الطفل، وتقليل الضغوط الوالديّ 

 .(Harris,2007; Sandra, 2007)عليهم

التحدي ة، وأّن اإلنسان بين الكائنات الحيّ  خصوصيةَ ؤكد أنصار المدرسة اإلنسانية وي

. ذاته كإنسان، وككائن متميز عن سائر الكائنات الحية األخرىالرئيس أمام اإلنسان هو أن يحقق 

الحي ينشط ليحقق إشباعاً الكائن  وأنّ  ،التكيف يرتبط بتحقيق الذات ( أنّ Maslowيرى )و

 ة، ويرى روجرز أنّ الفسيولوجيّ أو  ةإشباع الحاجات األوليّ لحاجاته، وذلك من خالل السعي إلى 

وتتسق معظم الطرق التي يختارها لسلوكه مع مفهومه عن نفسه، بمعنى آخر  ،ف الفرد يتحققتكيّ 

 (. Boutros,2002تناقض مع مفهومه عن ذاته )الالفرد ال يتصرف بطريقة  أنّ 

الخبرات الحسية  ف عندما يفشل في استيعابالفرد يشعر بسوء التكيّ  ويرى روجرز أنّ 

فشل في تنمية المفهوم الواقعي للذات، ووضع الإلى  ، إضافةوتنظيمها والعقلية التي يمر بها

 (. Khawaja, 2002الخطط التي تتالءم معه )

 ه مهما كانت مشكلته فإنّ وأنّ  ،الفرد أهميةعلى اإليمان ب يوتقوم فلسفة نظرية العالج االنسان

الطبيعة  وأنّ  ،لديه العناصر الطيبة في مكونات شخصيته التي تساعده على حل مشكالته بنفسه

 .(Al-Eiza& Abdul Hadi,1999)البشرية خيرة، والفرد قادر على تقرير مصيره بنفسه

 شكلة الدراسةم

 حدئية الشديدة المنتشرة، وقد عّده الكثيرون أات النماضطراباالشكال  التوحد أحد أدَ عّ ي  

ليوكانر ة من قبل الطبيب أول مرّ االنفعالية، وظهر هذا المفهوم  اتضطراباالشكال أ

(Leokanner)، اضطراب التوحد للتواصل العادي"عندما نشر مقالة بعنوان"(Al-

Sayid&Abdullah,2003  ة نتيجة عوامل نفسي ؛فرادالتوحد مشكلة يعاني منها األ دّ عّ (. كما ي

، ويكمن فرادتفاقم هذه المشكلة لدى هؤالء األإلى  مما يؤدي واجتماعية تؤثر فيهم بشكل كبير؛

 األطفال د وطبيعته، وطرق التعامل مععلى فهم موضوع التوحّ  اآلخرينالسبب في عدم قدرة 

؛ في حين لم ينظر التوحد من الجانب السلبي فقطإلى  نظر الكثيرونكان يَ  أنّه، في ينالتوحديّ 

 (.Al-Shami, 2004يجابية للتوحد )الجوانب اإلإلى  همعضب

أكثر  همألنّ  صة صعوبة في فهمها والتعامل معها؛الفئات الخاأكثر  ن هماألطفال التوحديّوو

هم يستصعبون على الفهم؛ هم لغز محير، ومن ثم فإنّ انغالقا على ذواتهم، يكتنفهم الغموض كأنّ 

يضع ضغوطا هائلة على عاتق الوالدين  والتعامل معهم  رعايتهمفي المساعدة  ومن ثم فإنّ 

نهاكا ومعاناة وإ وتضرراً  هم األكثر تأثراً  مهاتواألاآلباء  كون(، ويZeidan,2004ين )والمربّ 

الطفل التوحدي من صدود  نهم يتحملون األعباء معظم الوقت؛ حيث يعاني والداأل هم؛أطفال بسبب

 عدم قدرة الطفل نّ ة، وهذا يضاعف من تعاستهما، كما أطفلهما لهما نتيجة عجزه عن االستجاب
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 ،والفشل باإلخفاقم شعورا  لدى األب واألولدّ مومة ي  لألبوة واألالتوحدي على إشباع الحاجة 

 (.Pottie & Ingram, 2009لما شديدا لهما )ثل ضغطا وأويم

 إحصائيةيجابية ذات داللة  هناك عالقة إأنّ  إلى (Hijazi,2007وقد توصلت نتائج دراسة )

ياجات رعاية الذات، التعبير عن احت دي علىللطفل التوحّ  ةاألسربين الرضا عن الحياة ومساعدة

دي على التواصل للطفل التوحّ  األسريجابية بين الرضا عن الحياة ومساعدة وهناك عالقة إ

 .اآلخريناللفظي والبصري مع 

 ، ذلك أنّ وتدريبه ديطفلها التوحّ  في تعليم اوضروري احيوي الألم دور أنّ  فيه ال شكمما 

يقضي الطفل باقي اليوم  في حين ،تعدى منتصف النهارال يلساعات، في المركز  تدريب الطفل

مدربة جيداً على أساليب التعامل األم  المناسبات، فإذا لم تكنفي نهاية األسبوعفي في المنزل، و

العائق أمام  ب عليه داخل المركز، وتكون بمنزلةالتدري ما تمّ  فسوف تقلل من قيمة كلّ  ؛مع طفلها

ا إذا كانت على وعي بكيفية التعامل مع طفلها، وتمتلك المهارات لك، أمّ م الطفل دون أن تعي ذتقدّ 

 ،فسوف تقوم بمضاعفة الجهد المبذول مع الطفل داخل المركز امل معه؛التي تمكنها من التع

 وبذلك يكون التحسن أفضل من المجهود المنفرد.  التدريب عليه بإعادة التكرار؛وتدعم ما تمّ 

 ،عمقاً وأكثر وضوحاً من العالقة بين األب والطفلأكثر  والطفلم األ العالقة بين دّ عّ وت  

مسؤولية إشباع حاجاته األم  حيث يقع على ى من العمر؛خاصة في السنوات الست األول

وتنشئتهم ورعايتهم، في حين  األطفال تربيةة؛ فاألم هي المحور األساس في البيولوجية والنفسيّ 

 يكون هناك تكامٌل واعتماٌد مساهمة األب في هذه المرحلة أقل وضوحاً، ورغم ذلك يتعين أنّ  أنّ 

يتبعه تغيير في  أن   تغيير في أدوار أحدهما البدّ  أيّ  نّ ؛ حيث إواألمّ  من األبّ  بين أدوار كل   متبادلٌ 

واتجاهاتهم  ألطفالا سلوكيات لى عالقتهما بأطفالهما، ويؤثر فية عوينعكس بالتبعيّ  ،أدوار اآلخر

 نحو والديهم.

في العملية المقدمة للطلبة العاديين وذوي  االفعّ  اللمرشد دور أنّ  أيضا، مما ال شك فيهو

تنعكس سلبا على سوف سرة الطفل أتأثيرات سلبية على  أيّ  نّ وعليهفإاالحتياجات الخاصة، 

يجابية اإلان من الظواهر ذات التأثيرات دّ عّ ي   وإدارة الذات وتقديرهاالعملية التعليمية بأكملها، 

 .واألمّ  ةاألسرعلى

 خاصة أنّ  ،مهاتاأل انخفاض األداء، واإلجهاد، والضغط النفسي لدى ويظهر هذا التأثير في

الدراسة  أهميةومن هنا تنبع  .الكثير من الجهد والمتابعة بخالف الطفل العادي إلى ابنها يحتاج

اإلعاقات أكثر  د منالتوحّ  دّ عَ حيث ي   ين؛لتوحديّ ا األطفال هاتأمّ من حجم المشكالت التي تواجهها 

 أنّ  حيثة، جتماعياالل خلال في تفاعل طفل التوحد مع البيئة فهو يمثّ  التطويرية غموضا؛

، واالنطواء على النفس، وعدم جتماعياالين تظهر عليهم أعراض االنسحاب التوحديّ  األطفال

وجد لديهم اضطراب في اللغة والقدرات ، كما ي  اآلخرينالقدرة على إقامة عالقات اجتماعية مع 

 (؛ مما يؤثر فيAliwa,1999النشاط الحركي المفرط )إلى  اإلدراكية والمعرفية، باإلضافة

ويسبب لهم الوصول  ،هممن الضغط الذي قد ينعكس عليويسبب لهم مزيداً  ،والمربين مهاتاأل

 . جتماعياالسوء التوافق النفسي وإلى  في بعض الحاالت
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تمثل عبئا ثقيال  ،دي من قبل الوالدينرعاية الطفل التوحّ  نّ تنبع مشكلة الدراسة من أو

 ؛دي يترتب عليه شعور الوالدين بالصدمةوالوالدين بشكل خاص، فميالد طفل توحّ  ةاألسرعلى

ن عنه قبل ميالده، وغالبا ما ها الوالدامع الصورة المثالية التي كونّ  ته الواقعيةرلتعارض صو

 إدارة وعدم القدرة على ،هتزاز في تقدير الذاتاالو ،رتباطالشعور باالإلى  تقودهما هذه الصدمة

 الذات.

من الوالدين حيث يلقي كل   وتفككها؛ ةاألسرعب في تصدّ دي قد يسبّ وجود طفل توحّ  نّ كما أ

مما  ؛العالقة بينهما، وقد تظهر المشادات الحامية بينهما على اآلخر؛ مما يؤثر فيالمسؤولية 

مثل  ، وهذا ما أثبتته دراسات، الذات إدارة واختالالت في ،ة مختلفةيتسبب في ارتباكات معيشيّ 

 دراسة 

(;Madhi,2006Ahmad,2005.) 

في التواصل  اوضعف ،ةجتماعياالفي العالقات  اقصور يعاني ديالطفل التوحّ  نّ كما أ

وسيؤثر ،األم ولى وهي، وخاصة على مصدر الرعاية األينعكس ذلك على والديه؛ فجتماعياال

وقد ظهر لدى ، على تقدير الذات لديهاوالذي بدوره سينعكس  ،ةتماعياالجذلك في مهاراتها 

لشخصية بحكم خبرته ا ،ين من قبل الوالدينالتوحديّ  األطفال الباحث صعوبات في التعامل مع

والحظ التوتر ،األم حيث اطلع على حياة ين واختالطه به يوميا؛التوحديّ  األطفال حدوتعايشه مع أ

وخاصة الجوانب  ،في الجوانب المختلفةاألم  والقلق الذي تعيشه، والحظ كيفية تأثر حياة تلك

 اإلجابة عن األسئلة التالية: التي تدور حولالدراسة الحالية  الشخصية والنفسية. ومن هنا ظهرت

( في متوسطات األداء α ≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .1

 الذات؟  إدارة البعدي بين أعضاء المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس

( في متوسطات األداء α ≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .2

 بعدي بين أعضاء المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس تقدير الذات؟ال

 ،( في متوسطات األداءα ≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .3

الذات وتقدير الذات بين القياسين  إدارة لدى أعضاء المجموعة التجريبية على مقياس

 ؟البعدي والتتبعي.

 الدراسة أهمية

 يد العون مدّ إلى  في حاجة،هي لفئة من ذوي االحتياجات الخاصة الدراسة الحالية تتصدى

 امستند مقترحاً  م برنامجاً لم تنل حظها من البحث في حدود علم الباحث، كما تقدّ  والتي،والمساعدة

 تعامالً كثر واأل ، باألطفالكثر تأثراً نظرا لكونهن األ ؛هاتمّ األ نحو امعا وموجه اإلنسانيةإلى 

 معهم.

ية للطفل يبني جسورا من الثقة واأللفة بينهم، إرشادفي برامج  ةاألسرعضاءأشراك إنّ أكما 

يساهم في زيادة التواصل مع طفلهم؛ مما يخفف من مشاعر حساسا بالمسؤولية، وإويخلق 
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هم على التفاؤل، ومساعدة الوالدين على اكتساب بعض ويحثّ  ،مل لدى الوالدينحباط وزيادة األاإل

 أهميةدي في حياتهم، وتظهر نظرا لوجود طفل توحّ  ؛اآلخرينالمهارات الالزمة للتعامل مع 

،بما ينعكس على ل الطفل والصبر عليهفي تقبّ  هاتمّ األ الدراسة الحالية أيضا في تحسين مهارة

 يجابي.تعاملها معه بشكل إ

بأساليب  التربويين د المرشديننتائج هذه الدراسة قد تزوّ  راسة أيضا من أنّ الد أهميةوتنبع 

ويساعدهن في حسن  ،هاتمّ األ العالج االنساني الذي يتعاطف معإلى  مستندة ،ية نوعيةإرشاد

ن فيد من نتائج هذا الدراسة القائمومساعدة هذه الفئة، ويمكن أن يستأجل  هن منأطفال ر معالتدبّ 

ين مهارات التعامل التوحديّ  هاتأمّ إكساب وتدريبهم، و المرشدين إعداد التربوية فيعلى العملية 

ها تعمل خاصة أنّ  األطفال دي، وأساليب التعامل مع هؤالءمع المواقف المسببة لوجود طفل توحّ 

البرامج  إعداد د المسؤولين عنزوّ . كما ت  الذات وتقديرها إدارة على هاتمّ األ على مساعدة

 هن.أطفال في التعامل مع هاتمّ األ هم في تنمية مهاراتاالتدريبية لهذه الفئة ببرنامج قد يس

 أهداف الدراسة

 ما يليتهدف الدراسة إلى التحقق م

في متوسطات األداء البعدي بين أعضاء  إحصائيةالتحقق من وجود فروق ذات داللة  .1

 المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس إدارة الذات؟ 

التحقق من وجود فروق فردية في متوسطات األداء البعدي بين أعضاء المجموعتين  .2

 التجريبية والضابطة على مقياس تقدير الذات؟

اء المجموعة التجريبية على لدى أعض ،التحقق من وجود فروق فردية في متوسطات األداء .3

 مقياس إدارة الذات وتقدير الذات بين القياسين البعدي والتتبعي.؟

 مصطلحات الدراسة

( Konopaka, 1979يعرفه كونوبكا ): Counseling programي:رشادالبرنامج اإل

نشاط تقوم به الجماعة أثناء اجتماعاتها  ه: أيّ ( بأنّ Al-Safasfefh,2003المشار إليه في )

بتشخيص  وحيث يقوم المرشد معها، وحاجاتها، فق رغباتهاوَ بحيث تنفذ أنشطة؛وبحضور المرشد

وهدفها والقيم المختلفة وأخالقيات ، ثم دراسة ذلك بالنسبة للجماعة، ورغباتهم فرادحاجات األ

 العالقة اإلنسانية.

ف إجرائياً لغايات هذه وي   والتي  ،يةرشادمن الجلسات اإل ( جلسة15)ه: الدراسة بأنّ عرَّ

نظرية العالج المتمركز حول إلى  مستنداً ، ات المتنوعةجراءمن األنشطة واإل اً تتضمن عدد

 اللواتي لديهن هاتمّ األ خاللمن  ،ق على المجموعة التجريبيةوالتي سوف تطبّ ،ساني()اإلنالذات

الذات  إدارة من خالل تحسين ،نف لديهلتحسين التكيّ والمبرمج زمنياً ن، توحديّو أطفال

 ( دقيقة. 60مدة كل جلسة )، ووتقديرها
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د في دليل تشخيص ف التوحّ رّ عَ ي   : Autistic Children:نطفال التوحديّواأل

حالة من القصور المزمن في النمو  :هبأنّ  ،صدار الرابعاإل ،هاات النفسية وإحصائضطراباال

ساسية المرتبطة بنمو التأخر في نمو الوظائف النفسية األنحراف واليتميز با ،االرتقائي للطفل

والنمو الحركي، وتبدأ هذه  ،دراك الحسي، واإلنتباه:االة واللغوية، وتشملجتماعياالالمهارات 

 ,Al-Shakhis, Muneeb, & Muhammad)ولىاألعراض خالل السنوات الثالث األ

2010). 

الذات  إدارة (Stephen, 2008ف ستيفن )عرّ ي  : Self-managementدارة الذات:إ

 إدارة نجاز الشخصي الذاتي، والهدف منستخدم لوصف عملية اإلمصطلح سيكولوجي ي   ها:بأنّ 

المدرب أو  شراف والتحكم من الوالد )القائم بالرعاية(ين هو نقل اإلالتوحديّ  فرادالذات بالنسبة لأل

الذات الناجح لهؤالء  إدارة بحيث يسمح برنامج الشخص نفسه؛إلى  ،صاحب العملأو  في العمل

ستقاللية داخل بيئتهم. واجرائيا هي الدرجة التي تحصل يعملوا بقدر من االأو  ن يعيشوابأ فراداأل

 لهذا الغرض. رالمطوّ في المقياس  هاتمّ األ عليها

( تقدير الذات Coopersmith, 1967ف كوبر سميث )عرّ ي  : Self esteemتقدير الذات:

الدرجة التي  وإجرائيا هو ر عنه باتجاهاته نحو نفسه.يعبّ  ،ه: حكم ذاتي على جدارة الشخصبأنّ 

 ر لهذا الغرض.في المقياس المطوّ  مهاتاأل تحصل عليها

 طار النظرياإل

 إعاقة د باعتبارهالتوحّ إلى  (Hallahan & Kauffman, 2006) وكوفمان ،شير هاالهاني  

للطفل،  جتماعياالوالتفاعل  ،التواصل اللفظي وغير اللفظي ، تؤثر سلباً فيتطوريةأو  نمائية

أداء  ؛ مما يؤثر سلباً فيالثالثة من عمرهإلى قبل أن يصل الطفل  ضطرابااليظهر هذا ما وعادة 

االنغماس في  د هي:وجد أوجه قصور أخرى مصاحبة الضطراب التوحّ الطفل بشكل عام، كما ت  

ومقاومة للتغيير الذي قد يطرأ على ،Stereotypedمقولبة أو  رارية، وحركات نمطيةأنشطة تك

 ة المختلفة.التغيير في الروتين اليومي، واالستجابة غير العادية للخبرات الحسيّ أو  البيئة

ة، ونمو جتماعياالفي العالقات  إعاقة من خالل الخصائص الثالث التالية: يظهر التوحد إن

 .(Al-abbadi,2006) صرار على التماثلاإلأو  سلوك استحواذي وطقوسيو، لغوي متأخر

ات النمائية ضطراباالأحد  هو دالتوحّ  أنّ  الذي يرى( Al-Shakhis,2007)ويؤكد ذلك 

مشكالت الطفولة إزعاجاً وإرباكاً وحيرة؛ ألنها تتضمن انحرافاً في أكثر  من الشاملة التي ت َعدّ 

، واإلدراك، والتعلم، واللغة، نتباهاالجميع جوانب األداء النفسي خالل مرحلة الطفولة بما في ذلك 

ذلك ينعكس سلباً  ة والحركية. وكلّ ة، ومهارات التواصل، والمهارات الحسيّ جتماعياالوالمهارات 

 حتى األقران.أو  اختصاصيينأو  معلمينأو  من أولياء أمور األطفال مع هؤالء على من يتعامل

ر التي تقدم لألطفال ل المبكّ خدمات التدخّ  أنّ إلى  ((Reffert, 2008ويشير ريفيرت لوري

هذه  األطفال فكلما تلقى هؤالء رة هي األساس للنجاح في المستقبل؛ين في سن مبكالتوحديّ 

لمهارات الضرورية التي تؤهلهم للدخول في المدارس إمكانية اكتسابهم ات مبكراً، زادت الخدما
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التقليل من المشكالت النمائية التي قد أو التدخل المبكر يعمل على منع  أنّ إلى  العادية، باإلضافة

 .ضطراباالتحدث بسبب طبيعة هذا 

التوحدي خاصة قدم ألسرة التي ت العمليةهو مجموعة من التوجيهات  ياألسررشاداإل إنّ 

ب المهارات والخبرات التي تساعدها في مواجهة على اكتسا ةاألسرللوالدين؛ بهدف تدريب

بأساليب التنشئة  ما يتعلق لديها سواءً  ،المترتبة على وجود طفل معوق لديها مشكالتهم

من ستفادة قصوى ان يحقق للطفل التوحديّ  ما من شأنه أما يتعلق بتأهيله، وكل  أم ة،جتماعياال

 (.Hanafi,2007قدراته )

ه بصورة عادية دون القلق على ما نالوالدين يرعيا ، فإنّ ةاألسرولد طفل طبيعي فيوعندما ي  

 ،اهتمامهم على مستقبل هذا الطفل فينصبّ  ولد طفل معاقٌ ا عندما ي  سيكون عليه في المستقبل، أمّ 

يعيشه ويسعد  ن  أعليه  له حاضراً  ه طفل كأي طفل آخر، وأنّ ن أنّ حاضره، فينسوَ إلى  دون النظر

البداية لسلسلة طويلة من الضغوط والجهود والمحاوالت  دّ عَ به، واكتشاف الوالدين لحالة طفلهما ي  

بالصدمة المصحوبة بمشاعر  ةاألسرذلك تشعر  إلى  باإلضافةلتوفير أفضل فرص ممكنة للطفل، 

نكار، وهذه المشاعر واإل وعدم التصديق ،والعجز والغضب ،القلق، والشعور بالذنب واالرتباك

 (.Hamilton, 2009) رشادالحاجة للدعم واإل بأمسّ  ةألسرتجعال

 ،وتوضيح دور األبناء ،مع الطفل ةألسرتعامالتوضيح كيفية إلى  ياألسررشادويهدف اإل

لدى الطفل،  اإلعاقةل على تقبّ  اآلباء مساعدةإلى  يضاأواحتياجاته، ويهدف  ألخيهموتقبلهم 

تتطلب العناية والدعم،  لديه درجة من اإلعاقة أنّ و ،والً أطفلهم طفل  نّ لى إدراك أومساعدتهم ع

اء، وكيفية مساعدته بشكل بنّ  ،ومساعدتهم على فهم الحقائق والنتائج المرتبطة بإعاقة الطفل

ق، ومساعدتهم عوّ والطفل الم اإلعاقةعقالنية نحو  هم على فهم مشاعرهم، وتبني أفكار  ومساعدت

 (.Saleh& Shfi',2015على مواصلة تطوير تحقيق ذواتهم الخاصة )

اإلنسان مفطور على الخير,  على مفهوم أنّ  في هذا الصددنسانياإلز نظرية العالج وتركّ 

ولد تكون لديه حاجة وحيدة وهي تحقيق الذات, وفي البداية تكون الذات هي الطفل حين ي   وأنّ 

تنمو جات البيولوجية, ومع نمو الذات ويكون تحقيقها من خالل إشباع الحا، كيان العضوية

التقدير إلى  والحاجة ،التقدير اإليجابي من جانب الذاتإلى  الحاجة :حاجتان فرعيتان هما

-Al)هميةومعهما تنمو ما عرفه )روجرز( بشروط األ، اآلخريناإليجابي من جانب 

Shenawi,1996.) 

ّدها جوهر النظرية، و، نظريته على مفهوم الذاتز روجرز في ركّ ي  و بضرورة ويَع 

اإلصغاء غير التقيمي والتقبل غير المشروط إذا أريد للمسترشد أن 

ال بد من  ؛لكي يحقق النجاح رشادهذا النوع من اإل (.ويرى روجرز أنّ Khawaja,2002يتغير)

، نفعاالتو افي داخله من مشاعرويعطيه الحرية في التعبير عما  ،المرشد بالمسترشد يهتمّ  أن  

 (.Hadi,2003يحترمها المرشد) وأن  
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من االستقاللية في أكثر  تحقيق مستوياتفي  فرادالذات هي أسلوب لمساعدة األ إدارة إن

عتماداً اوأقل  ،قدرة على توجيه ذاتهأكثر  يصبح م من خالله الفرد أن  ويتعلّ  ،نشطة المختلفةاأل

التي تساهم ات جراءوهناك العديد من اإل(. Al-Shakhis et al,2010شراف المستمر )على اإل

التقارير ، ومالحظة الذات، ومراقبة الذات ومنها:،(Jad Almawla,2009الذات ) إدارة في

 .تعزيز الذات، وتقويم الذات، والذاتية

إطار عملي يقوم على خمس حاجات إنسانية إلى  وتستند عملية بناء تقدير الذات

(Rezonar,1999)،  وتساعد هذه المفاتيح الخمسة في بناء البرامج الخاصة والداعمة للموهوبين

متدني التحصيل وهي الشعور واإلحساس باألمان، والشعور واإلحساس بالهوية، والشعور 

الشعور بالهوية أو  بناء الشعور باألمان واإلحساس باالنتماء، والشعور واإلحساس بالهدف: أنّ 

 .والشعور واإلحساس بالكفاية الشخصية الذاتية،

 الدراسات السابقة

جه للمنهج وكان بعضها يتّ  ،ينالتوحديّ  األطفال العديد من الدراسات السابقة تلقد تناول

، وكان معظم الدراسات أو شبه التجريبي اآلخر للمنهج التجريبي جه بعضهااتّ  ، في حينالوصفي

 األطفال أمهاتبعضها للتركيز على  جهتّ ين، في حين االتوحديّ  األطفال السابقة تتركز حول تعليم

 .ألبرز تلك الدراسات ذات الصلة برامج مختلفة، وفيما يلي استعراضفي 

 ين على استخدام فنيةالتوحديّ  األطفال أمهاتمن  علىتدريب ثالث ((Kim, 1996عمل كيم 

لخفض سلوكهم النمطي، وزيادة تفاعلهم  هن؛أطفال مع Self-Managementالذات  إدارة

األرجحة(، وقد والقفز، ولت السلوكيات النمطية لألطفال في )الرفرفة باليدين، ، وتمثّ جتماعياال

هن، وبعد أطفال في خفض السلوك النمطي، وتحسين التفاعل مع هاتمّ األ نجاحإلى  أشارت النتائج

 بالتحسنات التي اكتسبوها. األطفال النتائج احتفاظ أظهرت،شهر من المتابعة

لتنمية  ؛برنامج عالجي معرفي سلوكي إعداد إلى (Abdul Qadir,2002)وهدفت دراسة 

 أطفال 8نت عينة الدراسة من تكوّ التوحديين وآبائهم.  األطفال االنفعاالت والعواطف لدى

البرنامج ن آباء، وتضمّ  (8)، أمهات(8)وسنوات، ( 6 - 3) هم ما بينأعمارين تتراوح توحديّ 

؛ في محاولة إلخراجه من عزلته ومشاعره ديالطفل التوحّ  ي جلسات الستثارة انفعاالتالتدريب

وتعديل  ومشاعرهم، الوالدين ، وأيضاً استثارة انفعاالتليتفاعل ويشارك مع الطفل العادي

، وتعديل سلوكياته إخراجه من عزلتهطفلهم، ومساعدة الطفل على  السلوكيات واألفكار نحو

 هناك فروقاً دالة بين نت أنّ النتائج فاعلية البرنامج المستخدم؛ حيث بيّ  أظهرتالمضطربة. 

هناك فروقاً دالة في التفاعل  ، كما أنّ وبعده تطبيق البرنامج معاملة الوالدين لطفلهم قبل

 اجتماعية.األطفال أكثر  ، حيث أصبحوبعده تطبيق البرنامج قبل جتماعياال

لتنمية بعض  ؛ي للوالدينإرشادبرنامج  إعداد إلى (Suleiman,2005)وهدفت دراسة 

لتنمية  ؛)الرياضية، والفنية، والذهنية( :دي، وقد اشتمل على بعض األنشطةمهارات الطفل التوحّ 

مهارات والمهارات الحركية، وة، جتماعياال)المهارات  ، وهي:ديبعض مهارات الطفل التوحّ 
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 رشادأسلوب اإل دي. وقد اعتمد البرنامج على( لدى الطفل التوحّ نتباهاالمهارة ورعاية الذات، 

 أظهرت.األطفال بهدف إحداث تغييرات سلوكية مرتبطة بمهارات ؛باللعب رشادالسلوكي واإل

 وبعده، البرنامج قبل األطفال بين متوسطات درجات إحصائيةالنتائج وجود فروق ذات داللة 

، نتباهاالة والحركية، ومهارات جتماعياالستوى نمو المهارات لصالح القياس البعدي بالنسبة لم

 ،ةجتماعياالي في تنمية المهارات رشادنجاح البرنامج اإلإلى  مما يشير ؛ومهارات رعاية الذات

 والتقليل من عزلة الطفل.  ،وتحسين السلوك

هم أطفال تنمية مهارات تعامل الوالدين معإلى  ((Sandra, 2007وهدفت دراسة ساندرا 

 functional assessment skillsمن خالل إكسابهم مهارات التقييم الوظيفي  ،ينالتوحديّ 

هم سلوكيات بديلة مقبولة اجتماعياً، أطفال هم، وتعليمأطفال للسلوكيات المضطربة التي يظهرها

؛ وقام الباحث بتنظيم لقاءات منتظمة مع الوالدين ،أب(و أمهاتوتكونت عينة الدراسة من )ثالث 

قدرة إلى  أشارت نتائج الدراسةتواجههم أثناء التعامل مع الطفل.  لى المشكالت التيللتعرف إ

هم في ظهور بعض السلوكيات المضطربة ألطفالهم، كما االوالدين على تحديد العوامل التي تس

، األطفال ة التي يظهرها هؤالءجتماعياالت تحسن ملحوظ في السلوكياإلى  أشارت النتائج

 انخفاض مستوى الضغوط الوالدية.    إلى  باإلضافة

لى فاعلية برنامج قائم على التعرف إإلى  ((Malmberg, 2007وهدفت دراسة مالمبيرج 

تدريبهن على أساليب خفض السلوك إلى  ين، يهدفالتوحديّ  األطفال مهاتالتعلم التعاوني أل

هن ما أطفال أعمارتراوحت  أمهاتتكونت عينة الدراسة من ست  ين.الهن التوحديّ النمطي ألطف

أسفرت نتائج الدراسة عن: انخفاض معدل تكرار السلوك النمطي ألطفال سنوات(. و 10-4بين )

لفنيات تعديل  مهاتاأل انخفاضاً في حدة السلوك الالتكيفي، واكتساب األطفال العينة، وأظهر

 .مهاتاأل هن، وانخفاض مستوى الضغوط لدىأطفال السلوك، وإمكانية تطبيقها على

هم أطفال تقييم مهارات تفاعل الوالدين معإلى  ((Wang, 2008وهدفت دراسة وانج 

 تحسين التفاعل بينهم وبينبرنامج لتنمية مهارات الوالدين في  اشتراكهم فيأثر ،وينالتوحديّ 

إلى  تم تقسيمهم ،ينالتوحديّ  األطفال من آباء (27)تكونت عينة الدراسة من  ين.التوحديّ هم أطفال

النتائج وجود فروق ذات داللة  أظهرت.(12عددهم ضابطة و، 15)تجريبية وعددهم :مجموعتين

تقبالً ألطفالهم، أكثر  حيث أصبح الوالدان المجموعة التجريبية؛ أفرادبين المجموعتين لصالح 

 هم. أطفال ، وأظهروا استمتاعاً بالتفاعل معتفاعالً معهم أثناء اللعب الحرّ وأكثر 

ي في خفض ضغوط إرشاد( استقصاء فعالية برنامج Al-Qadhi,2010)تناولت دراسة

آباء  6) (:فرداً  15نت عينة الدراسة النهائية من )تكوّ  ين،.التوحديّ  األطفال الوالدية لدى والديّ 

د مراكز التوحّ  بأحدد ين الذكور الملتحقين بفصول التوحّ التوحديّ  األطفال (، من والديّ أمهات 9و

بين متوسطات  إحصائيةوجد فروق ذات داللة ه ت  أنّ  إلى توصلت نتائج الدراسة األهلية بالطائف.

المجموعة التجريبية على مقياس ضغوط الوالدية  أفرادرتب درجات متوسطات رتب درجات 

المجموعة  أفرادقبلي والبعدي لصالح القياس البعدي، ووجود فروق بين بأبعاده في القياسين ال
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المجموعة الضابطة على مقياس الضغوط الوالدية بأبعاده في القياس البعدي  أفرادالتجريبية و

 لصالح المجموعة التجريبية.

أثر  لىالتعرف إإلى  ((Lin, Tsai, & Chang, 2008و تاسي و شانغ وهدفت دراسة لين

تكونت عينة ين. هم التوحديّ أطفال هتماماتاوتنويع  ،الوالدين لخفض السلوكيات النمطيةتدخل 

ات النفسية ضطراباالتشخيص  فقاً لمعايير دليلتشخيصهم وّ  ين تمّ توحديّ  أطفال الدراسة من ثالثة

نتائج الدراسة انخفاضاً ملحوظاً في السلوكيات النمطية  أظهرت.(DSM-IVوإحصائها)

 األطفال النتائج زيادة التفاعل بين أظهرت، كما األطفال جانب تنويع اهتماماتإلى  ،لألطفال

 بالتحسنات التي اكتسبوها.  األطفال النتائج احتفاظ أظهرتوآبائهم، وبعد أسبوعين من المتابعة 

( تطوير برنامج مقترح لتدريب األطفال التوحديين Al-Shakhis, et al, 2010)تناول 

الذات لتحسين سلوكهم التكيفي ومواجهة مشكالتهم السلوكية، واعتمد الباحثون في على إدارة 

تطوير البرنامج على بعضا لبرامج منها تعليم االطفال التوحديين نمائيا، واستند الى اسس نفسية 

( 40-30هي: زيادة الدافعية وزيادة االستقاللية والخبرات المقدمة، وتراوح زمن الجلسة بين )

واستخدم فنيات مثل نغمات حماسية واللغة الطبيعية العادية وعدم التقيد بمكان واحد دقيقة، 

لتدريب الطفل، استخدام تعليمات مناسبة ألداء المهارات، واستخدام أدوات شيقة ومثيرة، 

والحساسية لتفضيالت االطفال، واستخدام ادوات منوعة، وتوزيع المهام، والمحافظة على معدل 

 ( جلسة.30واستخدام معززات منوعة. وتكون البرنامج من )نجاح مرتفعة، 

برنامج تدريبي في تعديل أثر  (Sa'oud & Al-Batayneh,2011)تناولت دراسة

وقد تم بناء برنامج تدريبي هدفه تعديل هم. أطفال ين نحوالتوحديّ  األطفال اتجاهات والديّ 

أباً  40ل معه. وتكونت عينة الدراسة من االتجاهات لديهم، وتقديم فكرة عن التوحد، وكيفية التعام

وأماً ألطفال توحديين تم توزيعهم عشوائياً إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية؛ حيث كان عدد 

في المجموعة الضابطة. وتم تطبيق المقياس على  20في المجموعة التجريبية و  20الوالدين 

ج التدريبي على المجموعة التجريبية المجموعتين قبل تطبيق البرنامج وبعده، وتم تطبيق البرنام

 12في حين لم تتلق المجموعة الضابطة أي برنامج تدريبي. وقد تكون البرنامج التدريبي من 

تجاهات  المستوى العام لتقديرات انّ أالنتائج  أظهرت؛جلسة تدريبية تطلب تطبيقها ثالثة أسابيع

النتائج وجود فروق ذات  أظهرتيجابي، كما ين هو مستوى تقدير إهم التوحديّ أطفال الوالدين نحو

عزى لمتغير ت   ين(، وعلى األداة كلها،على البعد الثاني )التعامل مع األبناء التوحديّ  إحصائيةداللة 

 ولصالح المجموعة التجريبية. ،المجموعة

( برنامج تدريبي قائم على نمذجة األقران لتنمية ادارة Tawfeeq, 2014تناولت دراسة )

( تلميذا من 12لدى المعاقين عقليا القابلين للتعلم بمدارس الدمج، تكونت عينة الدراسة من )الذات 

بين التالميذ المعاقين عقليا القابلين للتعلم، تعرضت للتدريب على البرنامج واخرى ضابطة لم 

، تم تطوير مقياس ادارة الذات، توصلت نتائج الدارسة إلى وجود فرق دال احصائيا تتعرض له

 .لصالح تالميذ المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في تنمية ادارة الذات
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 أمهاتلى أبرز المشكالت التي تواجه التعرف إإلى  ((Clark, 2011هدفت دراسة كالرك 

الجماعي  رشادلى مدى فاعلية اإلهن، وكذلك التعرف إأطفال ين أثناء تعاملهن معالتوحديّ  األطفال

 أمهاتتكونت عينة الدراسة من ثالث للتعامل مع هذه المشكالت،. مهاتاأل في تنمية مهارات

أكثر  أوضحت نتائج الدراسة أنّ سنة(.  40 -28هن ما بين )أعمارين، وتراوحت ألطفال توحديّ 

ين تتمثل في صعوبات التفاعل هن التوحديّ أطفال أثناء تعاملهن مع هاتمّ األ المشكالت التي تواجه

نوبات إلى  هن على الحفاظ على روتين يومي ثابت، باإلضافةأطفال ، وإصرارجتماعياال

 ؛هنأطفال أثناء تعاملهن مع مهاتاأل ارتفاع مستوى مهاراتإلى  كما أشارت النتائجالغضب.

 حيث زادت درجاتهن على المقياس المستخدم في الدراسة في التطبيق البعدي.

 أمهاتة لدى عينة من ياألسر( تنمية المرونة Omar,2013)تناولت دراسة 

( 26.1هن )أعمارمتوسط  ،أمهات( 6طبقت هذه الدراسة على عينة قوامها )و، ينيّ لتوحدأطفاال

وجود فرق دال إلى  نتائج الدراسة أفادتصاب باالوتيزم.سنة، وكل منهن لديها طفل واحد م  

ة قبل ياألسرحصائيا بين متوسط درجات مجموعة الدراسة التجريبية على مقياس المرونة إ

بعد تطبيق البرنامج نفسه ،المقياس  نفسها علىالمجموعة ، ومتوسط درجات تطبيق البرنامج

 المستخدم في هذه الدراسة في اتجاه القياس األفضل وهو القياس البعدي.

لتنمية بعض  ؛أسريي إرشادبرنامج  إعداد إلى (Saleh& Shafi',2015)هدفت دراسة 

حيث تكونت  ين. تم استخدام المنهج شبه التجريبي؛التوحديّ  األطفال مهارات رعاية الذات لدى

ثبتت الدراسة ( سنوات. أ6-4هم بين )أعمارين، تتراوح توحديّ  أطفال (10) العينة من والديّ 

المجموعة التجريبية في رعاية الذات بالمقارنة  أفرادالحالية صحة الفروض المرتبطة بتحسن 

 مع المجموعة الضابطة.

 قيب على الدراسات السابقةالتع

 Abdul) ومنها دراسة ،ية متخصصة لألطفالإرشادتناولت بعض الدراسات برامج 

Qadir,2002 )ومنها ،نتوحديو أطفال اللواتي لديهن مهاتاتجهت بعض الدراسات لأل في حين

وكذلك  ،الذات إدارة ( التي عملت على تنمية(Kim, 1996دراسة كيم 

حيث عملت  ين من خالل والديهم،التوحديّ  األطفال لتنمية مهارات ؛(Suleiman,2005)دراسة

 ،والمرونة النفسية ،كالصالبة النفسية ،مهاتاأل يجابية لدىعلى تنمية جوانب إالسابقة الدراسات 

كيفية التعامل مع  مهاتاأل عملت على تعليمأو  ،كالضغط النفسي ،تخفيض جوانب نفسيةأو 

، وفي الدراسة مهاتاأل قة علىفعالية البرامج المطبّ إلى  الدراسات بنائهن. وقد توصلت كلّ أ

، وهو مهاتاأل لدى وإدارتها، ية في تنمية تقدير الذاتإرشادز على فعالية نظرية يتركتم الالحالية 

من تلك الدراسات بصفة مباشرة، وتمتاز الدراسة الحالية بتطويرها لبرنامج  يّ ما لم تدرسه أ

 .ياألسرالجانب  ي متكامل فيإرشاد

 المنهجية واإلجراءات

 منهج الدراسة
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نظرا لهدفها في استقصاء فعالية برنامج ،ولمناسبته لهذ الدراسة ؛الباحث المنهج شبه التجريبي بعاتّ 

 ي.إرشاد

O3 O2 X O1 EG R 

 O2 - O1 CG R 

R.التعيين العشوائي للمجموعتين :EG.المجموعة التجريبية :CG الضابطة.: المجموعة 

X.)المعالجة)البرنامج اإلرشادي :o1وتقدير الذات. ،: التطبيق القبلي لمقياسي إدارة الذات 

o2وتقدير الذات. ،: التطبيق البعدي لمقياسي إدارة الذات:O3 تطبيق المتابعة لمقياسي إدارة الذات وتقدير

 الذات.

 مجتمع الدراسة

الشروط التالية:  ،والالتي تنطبق عليهناللواتي لديهن طفل توحدي مهاتاأل شمل المجتمع جميع

سنة ، وتسكن في محافظة الكرك، ولديها رغبة في االنضمام للبرنامج  50-30من العمر ما بين األم  تبلغ

 . ( طفالً 76)  عدد األطفالأنّ  علماً ي. رشاداإل

 عينة الدراسة

 بتطبيق الدراسة، وتمّ  اختيارهن بطريقة عشوائية ممن رغبن،تم أماً  (20نت عينة الدراسة من )تكوّ 

ي رشادمن خالل مراكز التربية الخاصة المنتشرة في الكرك، وتم تطبيق البرنامج اإل الوصول إليهن

من مركز  أمهات،تم اختيارهن (10تجريبية ) :مجموعتينإلى  ، وقد تم تقسيمهنفي تلك المراكز عليهن

اختيارهن من مركز جود للتربية الخاصة،  تمّ الالتي مهاتاأل ( ضابطة من10بسمة للتربية الخاصة، و)

لفحص الفروق بين متوسطات  ؛(t-testستخدام اختبار )ت( )االتحقق من التكافؤ للمجموعتين ب وتمّ 

( 1تبعا للمجموعة، والجدول ) هاتمّ األ لدى الذات وتقديرها، إدارة على حصائيةاألداء على الداللة اإل

 يوضح ذلك. 

قبل التطبيق  مهاتاأل لدى الذات وتقديرها، إدارة نتائج اختبار )ت( لمتوسطات األداء على: (1ول )دج

 .للتحقق من التكافؤ

 العدد المجموعة البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

دارة إ

 الذات

 0.32988 3.0580 10 التجريبية
18 1.25 0.23 

 0.42732 2.8450 10 الضابطة

تقدير 

 الذات

 18 0.43594 3.1170 10 التجريبية
0.05- 0.96 

 339350. 3.1260 10 الضابطة
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 "و......

 2018(، 1)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 
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( عدم وجود فروق ذات داللة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في 1يتبين من نتائج الجدول )

ابطة ، وهذا دليل على تكافؤ المجموعة التجريبية والضالذات وتقدير الذات إدارة القبلي في كل منالقياس 

 الدراسة الحالية. إجراءلذلك تم  في إدارة الذات وتقديرها؛

 أدوات الدراسة

 الذات إدارة أوال: مقياس

والذي  ،(Xue& Sun, 2011)كسو و سن  ترجمته من الذات الذي تمّ  إدارة تم استخدام مقياس

 هما: ،(، ويتكون المقياس من بعدينAl-Habab,2014قام بترجمته )

القدرة على اإلنجاز لدى هذا البعد ب ويهتمّ :performance Managementاإلنجاز  إدارة .1

وإدارة الوقت والتخطيط للمستقبل، وتقيسه  ،وتحقيق األهداف ،كمال األعمالالفرد، وإ

 (.10-1الفقرات )

بالنجاح في العالقات الشخصية  ويهتمّ  :Relationship Managementالعالقات  إدارة .2

، والقدرة على إقامة عالقات جديدة معهم، وتطوير تلك العالقات والمحافظة اآلخرينمع 

 (.19-11عليها. وتقيسه الفقرات )

 وتصحيحه وتفسيره المقياس تطبيق

بين خمسة تقديرات الحتمالية حدوث االستجابة  ،عن بنود المقياس باالختيار جابةتتم اإل

واحدة  إجابةعينة الدراسة اختيار  أفرادطالقا(، وعلى إ –نادرا  –أحيانا  – غالباً  –)دائما  :هي

( 4-3من االستجابات الخمس هي األقرب إلدارة الذات لديهن، يحتاج وقت للتطبيق بما يقارب )

 ة.حسبما ظهر لدى العينة االستطالعي ،دقائق

 بحيث تمثل ما يلي:  ؛تحديد الدرجات التي تستحقها كل عبارة من العبارات الخمس وقد تمّ 

  ّعطى لها خمس درجات.ا وي  ،الذات بشكل دائم إدارة على العبارة التي تدل 

  ّعطى لها أربع درجات.وي   ،غالباً  الذات بشكل إدارة على العبارة التي تدل 

  ّعطى لها ثالث درجات.وي   ،الذات بشكل أحيانا إدارة على العبارة التي تدل 

  ّن.اعطى لها درجتوي   ،الذات بشكل نادرا إدارة على العبارة التي تدل 

  ّعطى لها درجة واحدة.وي   ،طالقاالذات بشكل إ إدارة على العبارة التي تدل 

 الصدق والثبات على النحو التالي: إجراءتمّ  ؛وللتحقق من الخصائص السيكوماترية للمقياس

 صدق المقياس

 صدق البناء )االتساق الداخلي(
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الستخراج دالالت صدق االتساق الداخلي للمقياس؛ استخرجت معامالت ارتباط فقرات 

( أماً من داخل 15المقياس مع الدرجة الكلية؛ حيث تم تحليل فقرات المقياس في عينة من )

، وحساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات األخرى؛ حيث إن مجتمع الدراسة وخارج العينة

معامل االرتباط بين كّل فقرة وبين الدرجة الكلية، حيث يظهر الجدول التالي معامالت االرتباط 

 بين الفقرة والدرجة الكلية 
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 2018(، 1)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية لمقياس ادارة الذات :(2دول )ج

 الفقرة  الرقم  الفقرة  الرقم  الفقرة  الرقم 

1 0.55** 8 0.53** 15 0.61** 

2 0.40** 9 0.65** 16 0.53** 

3 0.62** 10 0.58** 17 0.45** 

4 0.58** 11 0.48** 18 0.65** 

5 0.61** 12 0.61** 19 0.71** 

6 0.53** 13 0.59**   

7 0.54** 14 0.46**   

(، ولبعد إدارة العالقات مع 0.65-0.40اإلنجاز مع الفقرات )وقد تراوح  لبعد إدارة 

 (..α≤050(، وهي دالة إحصائيا عند مستوى )0.71-0.45الفقرات )

 ثانيا: ثبات المقياس

وهما: الثبات بطريقة  ،تم استخالص مؤشرات ثبات المقياس من خالل استخدام أسلوبين

التأكد من ثـباته باستخدام معامل  تمّ  ؛الذات إدارة للتأكد من ثبات مقياسولفا. وكرونباخ أ اإلعادة،

وذلك بتطبيقه على عينة من خارج عينة  ،(test-re-test)ثبات االختبار وإعادة االختبار 

من خارج عينة الدراسة ومن داخل المجتمع، وذلك بفارق زمني  اً ( أمّ 15الدارسة بلغ عددها )

وتطبيق  ،عادة االختبارعن طريق إ احتساب معامل ثبات االختبار وبعد ذلك تمّ  .مدته أسبوعان

 .حيث يظهر الجدول التالي معامالت الثبات بطريقة االعادة وكرونباخ الفا، المقياس مرتين 

 .ثبات مقياس بطريقة االعادة وكرونباخ الفا :(3) دولج

 ثبات كرونباخ الفا ثبات االعادة 

 0.60 **0.61 إدارة اإلنجاز

 0.72 **0.78 إدارة العالقات

 0.66 **0.80 الدرجة الكلية 

 ؛(Cronbach Alphaحساب معامل كرونباخ ألفا ) كما تمّ  ،(0.80كان مقداره )حيث 

العالقات،  إدارة ( لبعد0.78نجاز، و)اإل إدارة ( لبعد0.61( للدرجة الكلية، و)0.66حيث بلغ )

 وهي مناسبة ألغراض الدراسة.

 تقدير الذاتثانيا: مقياس 

وخاصة  ،دب التربوي والدراسات السابقةاألإلى  تطوير مقياس تقدير الذات من خالل العودة تمّ 

(Al Atawi,2014)،(Al-Daidan,2003 ،)(Abu Eisa,1995)ن المقياس حيث تكوّ ؛
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(، 1)31ــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، وعدد جتماعياالوالعقلي، وهي: بعد العائلي،  ،( فقرة، وثالثة أبعاد42بصورته األولية من )

 ( فقرات.14بعد هي ) فقرات كلّ 

ألنشطة وا ،ةسراألأفرادبالمنزلمع األم  قصد به االهتمامات والقيم التي تمارسهاي  : العائلي .1

 والتفاعالت العائلية.

مية نب العلالجواو ،قصد به إدراكها لقدراتها العلمية ومهاراتها وذكائها وعالقاتهاي  : العقلي .2

 .والفكرية

داخلة ها المتوطبيعة عالقت ،ةجتماعياالقصد به إدراكها لقدراتها ومواقفها وي  : جتماعياال .3

 .ةاألسرخارج إطار

 ائما،جابات خماسي )دم إعلى كل فقرة من فقرات المقياس على سلّ  جابةوقد تدرجت اإل

 مّ حويل سلّ كن ت، ويموذلك حسب انطباق محتوى الفقرة على األمّ  ،(، أبداً ، أحيانا، نادراً غالباً 

 حياناً أو(، )أربع درجات غالباً ودائما )خمس درجات(، جابةبحيث تأخذ اإل ؛درجاتإلى  جاباتاإل

تالك مة على االعالمة المرتفع )درجة واحدة(، وتدلّ  أبداً و)درجتين(،  نادراً و)ثالث درجات(، 

 م.دى األالعالمات المنخفضة على تدني تقدير الذات ل تدلّ  تقدير الذات لدى األم، في حين

 صدق المقياس

 صدق البناء )االتساق الداخلي(

 لمقياسفقرات ا رتباطااستخرجت معامالت  للمقياس؛الستخراج دالالت صدق االتساق الداخلي 

كل  رتباطال ، وحساب معاماً ( أمّ 15حيث تم تحليل فقرات المقياس في عينة من ) مع الدرجة الكلية؛

 الفقرات األخرى مع البعد.فقرة من 

 .معامالت االرتباط لمقياس تقدير الذات العالقة بين الفقرة والبعد :(4جدول )
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 2018(، 1)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولبعد العائلي بين  ،(0.76-0.50) فقرة وبين الدرجة الكلية، تراوحبين بين كلّ  رتباطمعامل اال نّ إ

،  حذف سبع فقرات وتمّ  ،(0.79-0.55) جتماعياال(، ولبعد 0.70-0.41ولبعد العقلي ) ،(0.46-0.61)

( 35ليصبح عدد الفقرات ) ؛ن من البعد الثالث، وفقرتاوثالث من البعد الثاني ،ولمن البعد األ نفقرتا

 .(.α≤05وكانت بقية الفقرات دالة إحصائيا عند مستوى ) ،فقرة

 ثانيا: ثبات المقياس

لثبات بطريقة اإلعادة، وهما: ا ،ستخدام أسلوبينامن خالل  ،استخالص مؤشرات ثبات المقياس تمّ 

 ،التأكد من ثـباته باستخدام معامل ثبات االختبار تمّ  ؛للتأكد من ثبات مقياس تقدير الذاتوكرونباخ ألفا. و

 اً ( أمّ 15بلغ عددها ) ،وذلك بتطبيقه على عينة من خارج عينة الدارسة ،(test-re-testوإعادة االختبار )

احتساب  وبعد ذلك تمّ  .ه أسبوعانمن خارج عينة الدراسة ومن داخل المجتمع، وذلك بفارق زمني مدت

والجدول التالي يبين معامالت الثبات بطريقتي االعادة وكرونباخ  إعادة االختبار،-معامل ثبات االختبار

 .الفا

 .يبين معامالت الثبات بطريقتي الثبات وكرونباخ الفا :(5) جدول

 الثبات بطريقة كرونباخ الفا الثبات بطريقة االعادة  البعد 

 0.79 **0.85 العائلي 

 0.77 **0.86 العقلي

 0.76 **0.88 االجتماعي

 0.81 **0.90 الكلي 

 ألغراض الدراسة. ويتبين من النتائج ان جميع معامالت الثبات كانت مناسبة

 الذات وتقديرها إدارة لتنميةرشادبرنامج اإلثالثا: 

 خمسي من رشادالبرنامج اإلن تكوّ  وقدي الجمعي، رشادقام الباحث ببناء البرنامج اإل

 وفيما يلي وصف موجز لخطوات بناء البرنامج:( دقيقة، 60ية، مدة كل منها )إرشادجلسة  ةعشر

األدب النظري والتربوي المتعلق بالعالج إلى  استناداً  ي؛رشادالبرنامج اإل إعداد تم .1

التربوي والنفسي األدب إلى  )لروجرز(، ومن خالل رجوع الباحثين الذاتالمتمركز حول 

 ,Abdel Azeem)(Abu Assad & Arabiyat, 2009)في هذا المجال، وخاصة

2008,)(Al-Zyoud, 1998)(Al-Shenawi, 1996 ). 

لدى  الذات وتقديرها، إدارة ل في تحسينتحديد الهدف العام من البرنامج، والذي تمثّ  تمّ  .2

 محافظة الكرك.ين في مراكز التربية الخاصة في التوحديّ  األطفال أمهات

 يةرشاداإلي، والذي يتكون من مجموعة من الجلسات رشادمحتوى البرنامج اإل صياغة .3

 .مهاتاأل لدى الذات وتقديرها إدارة والتي تساهم في تحسين ،المتنوعة



 19ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ عبدالناصر القراله، وآخرون

(، 1)31ــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2018 

ي رشاد، وذلك من خالل عرض البرنامج اإلودقته يرشادالبرنامج اإل  التأكد من شموليةتمّ  .4

في  اه، ممن يحملون درجة الدكتورذوي االختصاصعلى عشرة من المحكمين 

للتأكد من صدق المحتوى للبرنامج   األخذ بمالحظاتهم؛النفسي وعلم النفس، وتمّ رشاداإل

 لهذه الدراسة.  المعدّ 

ي الجمعي: الترحيب باألعضاء ومتابعة الحضور رشادلبرنامج اإللوفيما يلي وصف موجز 

عطى ثم مناقشة الواجب البيتي الم  وتلخيصها،  ة السابقةالجلس بدء الجلسة بمراجعةوالغياب، و

وإعطاء واجب  ،هدف الجلسة، ومن ثم تلخيص الجلسةأو  ثم مناقشة موضوع الجلسة، لألعضاء

أساسية  بشكل خاص، ويستخدم طرقاً  الذاتبيتي. ويرتكز البرنامج على العالج المتمركز حول 

عم، والتعبير عن المشاعر، والتقدير اإليجابي غير المشروط، والدّ  ،والتقبل ،وهي: التعاطف

 وفيما يلي أهم أهداف البرنامج:

 .على التعارف معاً  هاتمّ األ مساعدة .1

 .بنائهن في المجتمعأعلى تحمل مسؤولية  مهاتاأل تشجيع .2

 .اآلخرينتساعدهن في التعامل مع لمهاتاأل مهارات لدىالتنمية  .3

 .مهاتتقديم الدعم النفسي لأل .4

 .هنتكالالتعبير عن مش فيمهاتاأل مساعدة .5

 .على القيام بالسلوك الحضوري في الحياة مهاتاأل مساعدة .6

 .مهاتاأل تنمية مهارات التواصل لدى .7

 .مهاتاأل تنمية تقدير الذات اإليجابي لدى .8

 دي لديهن.خاصة مع وجود طفل توحّ  ،على تنظيم الوقت مهاتاأل مساعدة .9

 بنائهن.، وعمل خطة لحياتهن مع أالذات إدارة في مهاتاأل مساعدة .10

 .االرشادي لتنمية ادارة الذات وتقديرهاية للبرنامج رشادملخص الجلسات اإل: (6جدول )

رقم 
 الجلسة

موضوع 
 الجلسة

 هدف الجلسة
مدة 

 الجلسة
 محتوى الجلسة

 األولى
 التعارف بين

مع  مهاتاأل
 الباحث

 لىيتعرف الباحث إنأ 
 .مهاتاأل
 م عن نفسهاكأّل  فن تعرّ أ. 

 

يجاد جو العمل على إ
من التفاعل والهدوء 

 يجابية بينواإل
 .مهاتاأل

 الثانية
معلومات عن 

 التوحد

 إلى  مهاتاأل ن تتعرفأ
 .عراض التوحدأ
 لى إ مهاتاأل أن تتعرف

من خالل فتح حوار  ساعة
 مهاتاأل مع

واالنصات لهن وتقديم 



فعالية برنامج إرشاد أسري في تنمية إدارة الذات ـــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ20

 "و......

 2018(، 1)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معلومات علمية. .خصائص الطفل التوحدي
 (6تابع جدول رقم ) ...

رقم 
 الجلسة

موضوع 
 الجلسة

 هدف الجلسة
مدة 

 الجلسة
 محتوى الجلسة

 الثالثة
تنمية مهارة 
مراقبة الذات 

 مهاتاأل لدى

 من  مهاتاأل ن تتمكنأ
مالحظة الذات أثناء 
 تعاملهن مع أبنائهنّ 

تقديم نماذج حول  ساعة
كيفية مالحظة الذات 

 في الجلسة 

 الرابعة
تنمية كتابة 

 التقارير الذاتية

 من  مهاتاأل ن تتمكنأ
كتابة تقارير ذاتية حول 

 انفسهن

تقديم استمارة  ساعة
التسجيل الذاتي 

 مهاتلأل

 الخامسة

تنمية مهارة 
التغذية 
الراجعة 

 مهاتلأل

 ن م مهاتاأل ن تتمكنأ
تقديم تغذية راجعة مناسبة 

 حول أبنائهن
 ن تميز بين الصواب أ

 والخطأ

التعليقات سواء أكانت  ساعة
 سلبية أم يجابيةإ

 السادسة
تنمية مهارة 
 تقويم الذات

 من  مهاتاأل ن تتمكنأ
تقييم نفسها عند تعاملها مع 

 ابنها التوحدي 
 من  مهاتاأل ن تتمكنأ

التمييز بين ما تريده وما 
ال تريده عند تعاملها مع 

 ابنها.

نماط التدريب على أ ساعة
الممارسات الصحيحة 

 المستخدمة مع
 التوحديين األطفال

 السابعة
تنمية مهارة 
 تعزيز الذات

 من  مهاتاأل ن تتمكنأ
اختيار التعاطف المناسب 

ا بعد قيامها بسلوك لنفسه
 يجابي مع الطفلإ
 من  مهاتاأل ن تتمكنأ

مدح نفسها عند ممارستها 
 يجابيةاإل

كال من عرض أش ساعة
 الدعم والتعاطف مع

 مهاتاأل تعليمومهاتاأل
كيفية اختيار مواقف 

 .داعمة لها

 الثامنة
تنمية المهارة 

ة جتماعياال
 مهاتلأل

 من  مهاتاأل ن تزيدأ
امتالك مهارات اجتماعية 
مناسبة عند التعامل مع 

 .بوجود الطفل اآلخرين

تصميم مواقف يمكن  ساعة
 ن تتعامل معهاأ
 .اآلخرينمع  مهاتاأل

 التاسعة
زيادة 
حساس اإل

 .باألمان

 األم  حساسأن يزيد إ
باألمان بوجود طفلها 

 .التوحدي 
 الجانب  األم أن ترى

يجابي في الطفل اإل
 .التوحدي

بابنها األم  تنمية ثقة ساعة
 .ومعرفة حدود قوته
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 (6... تابع جدول رقم )

رقم 
 الجلسة

موضوع 
 الجلسة

 هدف الجلسة
مدة 

 الجلسة
 محتوى الجلسة

 العاشرة
زيادة 
حساس اإل

 .بالهوية 

 ذاتها عن األم  أن تميز
 .اآلخرين

 وجود فروق األم  أن تدرك
فردية بينها وبين 

 .اآلخرين

من خالل استخدام  ساعة
صغاء مهارات اإل
 .والتعاطف

حدى إ
 ةعشر

الشعور 
باإلحساس 

 .بالهدف

 األم  أن ينمو شعور
 ةاألسرنتماء لدورها فيباال

 مع وجود الطفل.
 مرونة أكثر  األم أن تصبح

دوار المختلفة ألافي تقبل 
 والمتوقعة. 

من خالل تعليمها  ساعة
صياغة الهدف وتنمية 

 الرضا بالواقع.

ا تاثن
 ةعشر

الشعور 
باإلحساس 
والكفاية 
 .الشخصية

 األم  حساسأن يزيد إ
بقدراتها في التعامل مع 

 صعوبات الحياة.
 جوانب األم  أن ترى

مخفية لديها لتحسين تقدير 
 ذاتها.

األم  من خالل ترك ساعة
 تتحدث عن االبن

واستخدام مهارات 
الفعل ورد الفعل 

 .المناسبة

 ثالث
 ةعشر

ممارسة 
 نشاطات بين

 .والطفلاألم 

 نشاطات األم  أن تمارس
بن لها عالقة مع اال

 بالترفيه .
 مع ابنها األم  أن تلعب

 لتعليمه مهارات حياتية.

األم  حضارمن خالل إ ساعة
مع الطفل وعمل 

جلسة مشتركة بوجود 
 .الباحث

 أربع
 ةعشر

زيادة الدفء 
األم  بين

 .واالبن

 التواصل  مهاتاأل تعليم
 .البصري مع أبنائهنّ 

 حضن  مهاتاأل تعليم
 .أبنائهنّ 

 الحديث  مهاتاأل تعليم
 أبنائهّن.بهدوء مع 

عمل جلسة مشتركة  ساعة
والطفل األم  بين

 ،بحضور الباحث
وزيادة مهارات 

التواصل والحضن 
 .والحديث بهدوء

 خمس
 ةعشر

 .ختامية 

 كيفية  مهاتاأل ن تتعلمأ
التعبير عن مشاعرهن 

 بنائهن.وأنفسهن حول أ
 البرنامج  مهاتاأل أن تقيم

 ي.رشاداإل
 طرقا  مهاتاأل أن تحدد

للتواصل معا وكسب 
 .الدعم من بعضهن

غالق البرنامج إ ساعة
 يرشاداإل
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 نتائج الدراسة

( في α ≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائيةالسؤال األول: هل توجد فروق ذات داللة 

 إدارة متوسطات األداء البعدي بين أعضاء المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس

 الذات؟

لتوضيح  ؛(Mann-Whitneyتخدام اختبار مان وتني )استمّ  ؛للتحقق من صحة هذا السؤال

وبين متوسطات درجات المجموعة  ،المجموعة التجريبية أفرادداللة واتجاه الفروق بين 

 ( يوضح نتائج هذا السؤال:7الذات، والجدول ) إدارة الضابطة في القياس البعدي على مقياس

الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية نتائج اختبار مان وتني لداللة : (7جدول )

 .الذات إدارة ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي على مقياس

 البعد
المجموع

 ة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة 

Z 
 الداللة

الدرجة 

 الكلية
 10 التجريبية

3.75 0.79 
14.25 142.50 

2.84 0.005 
 67.50 6.75 10 الضابطة

ادارة 

 االنجاز
 3.67 10 التجريبية

0.70 
15.10 151.00 

3.48 0.001 
 59.00 5.90 10 الضابطة

ادارة 

 العالقات
 3.59 10 التجريبية

070 
14.80 148.00 

3.25 0.001 
 62.00 6.20 10 الضابطة

بين المجموعة التجريبية والمجموعة  إحصائيةن من الجدول وجود فروق ذات داللة يتبيّ 

 في مستوى نتحس ظهر فيها التجريبيةقدالمجموعة  نّ إ حيث ؛الذات إدارة الضابطة على مقياس

مقابل المجموعة ،(142.50وبلغت مجموع الرتببالدرجة الكلية )لدى األمهات،الذات  إدارة

 لدى األمهاتلم يتحسن  ،والتي(67.50مجموع الرتب بالدرجة الكلية )التي بلغ فيها الضابطة 

البرنامج نّ إنساني المستخدم معهم، حيث ي اإلرشادالبرنامج اإلإلى  عزى ذلكوي   .الذات إدارة

 ؛فضلجد الدعم والتعاطف والتفهم بشكل أي قد ساعدهن في أن   ،مهاتاأل نساني المستخدم معاإل

 دارة العالقات لديهن.اإلنجاز، وإ إدارة ا ساعد فيممّ 

 إدارة تنميةفي  ((Kim, 1996وتتفق نتائج السؤال الحالي جزئيا مع دراسة كيم 

( ودراسة (Wang, 2008(، ودراسة وانج (Malmberg, 2007ودراسة مالمبيرج  ،الذات

(Sa'oud & Al-Batayneh, 2011 ودراسة كالرك ،)Clark, 2011) ودراسة ،) 

(Omar,2013ودراسة ،)(Saleh& Shafi',2015والتي تظهر جمي )ها فعالية البرامج ع

 في تنمية جوانب لها عالقة بإدارة الذات. مهاتهة لألالموجّ 

د، وتنمية مهارة معلومات عن التوحّ  :مثل الفنيات المستخدمة في البرنامج،تنوع  فإنّ  وعليه،

، وتنمية كتابة التقارير الذاتية، وتنمية مهارة التغذية الراجعة مهاتاأل مراقبة الذات لدى
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ة جتماعياالارة تعزيز الذات، وتنمية المهارة ، وتنمية مهارة تقويم الذات، وتنمية مهمهاتلأل

وية، والشعور باإلحساس بالهدف، باله   اإلحساسحساس باألمان، وزيادة ، وزيادة اإلمهاتلأل

 والطفل، وزيادة الدفء بيناألمّ  الكفاية الشخصية، وممارسة نشاطات بينباإلحساس ب والشعور

التفاعل والمشاركة إلى  باإلضافة ،مهاتاأل الذات لدى إدارة ساهم في تحسنواالبن؛قد األم 

 .مهاتاأل والواجبات البيتية التي قامت بها

( في α≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائيةالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة 

متوسطات األداء البعدي بين أعضاء المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس تقدير 

 الذات؟

 ؛(Mann-Whitneyاستخدام اختبار مان وتني ) تمّ  ؛هذا السؤالللتحقق من صحة 

المجموعة التجريبية وبين متوسطات درجات المجموعة  أفرادلتوضيح داللة واتجاه الفروق بين 

 ( يوضح نتائج هذا السؤال:8الضابطة في القياس البعدي على مقياس تقدير الذات، والجدول )

الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية نتائج اختبار مان وتني لداللة : (8جدول )

 .ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي على مقياس تقدير الذات

 

 (.α=0.05حصائياً عند مستوى الداللة )*دال إ

بين المجموعة التجريبية والمجموعة  إحصائيةن من الجدول وجود فروق ذات داللة يتبيّ 

قد ظهر فيها تحسن لدى  المجموعة التجريبية نّ إ حيث ؛الضابطة على مقياس تقدير الذات

بلغ  التي  مقابل المجموعة الضابطة (،136.50الرتب بالدرجة الكلية ) وبلغ مجموعاألمهات،

 عزى ذلكوي   لدىاألمهات تقدير الذات. لم يتحسن ،وفيها (73.50مجموع الرتب بالدرجة الكلية )

 نساني المستخدم مع البرنامج اإلنّ ي اإلنساني المستخدم معهن؛ حيث إرشادالبرنامج اإلإلى 
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مما ساعد في تحسين  ؛فضلن الدعم والتعاطف والتفهم بشكل أقد ساعدهن في أن يجد مهاتاأل

 ،والعقلي ،العائلي :وهي ،د الثالثةاألبعا على سواء على الدرجة الكلية أم ،تقدير الذات لديهن

 لديهن. جتماعياالو

ساندرا ودراسة  ،(Suleiman,2005)ؤال الحالي جزئيا مع دراسةوتتفق نتائج الس

Sandra, 2007))، دراسة و(Al-Qadhi, 2010)، ودراسة(Mahmoud & Ali, 2011)، 

 والتي تناولت متغيرات لها عالقة بتقدير الذات.

د، وتنمية مهارة معلومات عن التوحّ  :مثل ،تنوع الفنيات المستخدمة في البرنامج فإنّ  وعليه،

، وتنمية كتابة التقارير الذاتية، وتنمية مهارة التغذية الراجعة مهاتاأل مراقبة الذات لدى

ة جتماعياال، وتنمية مهارة تقويم الذات، وتنمية مهارة تعزيز الذات، وتنمية المهارة مهاتلأل

وية، والشعور باإلحساس بالهدف، حساس باله  وزيادة اإلحساس باألمان، وزيادة اإل ،مهاتلأل

 والطفل، وزيادة الدفء بيناألم  والشعور باإلحساس والكفاية الشخصية، وممارسة نشاطات بين

التفاعل والمشاركة إلى  باإلضافة ،مهاتاأل ساهم في تحسن تقدير الذات لدى واالبن؛ قداألمّ 

 .مهاتاأل بيتية التي قامت بهاوالواجبات ال

( في α≤0,05عند مستوى الداللة ) إحصائيةالسؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة 

الذات وتقدير الذات بين  إدارة متوسطات األداء لدى أعضاء المجموعة التجريبية على مقياس

 القياسين البعدي والتتبعي؟

وذلك  ؛(Wilcoxonتم استخدام اختبار ولكوكسون ) ؛وللتحقق من صحة هذا السؤال

الذات وتقدير  إدارة المجموعة التجريبية على مقياس أفرادلتوضيح داللة واتجاه الفروق بين 

 ( نتائج هذا السؤال:9الذات المستخدم بالدراسة، ويوضح الجدول )

التجريبية في  الفروق بين متوسطات ودرجات المجموعةنتائج اختبار ولكوكسون : (9جدول )

 .الذات وتقديرهاإدارة القياسين البعدي والتتبعي لمقياس

 العدد القياس المقياس
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 الداللة Zقيمة 

اتجاه 

 الداللة

ادارة 

 الذات 

قبلي 

 بعدي/

الرتب 

 الموجبة
7 6.43 45.00 

1.78 0.07 
غير دال 

 احصائيا

الرتب 

 السالبة
3 3.33 10.00 

 0 التساوي
 

 10 اإلجمالي

تقدير 

 الذات

قبلي 

 بعدي/

الرتب 

 الموجبة
6 6.00 36.00 

0.87 0.39 
غير دال 

 احصائيا
 19.00 4.75 4الرتب 
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 السالبة

 0 التساوي
 

 10 اإلجمالي

( بين α=0.05عند مستوى ) إحصائيةه ال توجد فروق ذات داللة أنّ ( 9يتضح من الجدول )

الذات  إدارة متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي في مقياس

افظوا على مستواهم بعد عضاء المجموعة التجريبية قد حأعلى أنّ  مما يدلّ  ومقياس تقدير الذات؛

 مدة شهرين.متابعتهم 

( (Lin et al, 2008و زمالءه اسة لينوتتفق نتائج السؤال الحالي جزئيا مع نتائج در

 األطفال مهاتالبرامج التي قدمت أل نّ أنت والتي بيّ  ،((Kim, 1996ونتائج دراسة كيم 

 فيها احتفاظ للمهارات المتعلمة بها. ين كانالتوحديّ 

الذات  إدارة ودوره في المحافظة على ،يرشادالبرنامج اإل أهميةمما يظهر بوضوح 

 ين.التوحديّ  األطفال أمهاتلدى  ها،وتقدير

 التوصيات

 األطفال هاتأمّ لدى  ها،الذات وتقدير إدارة ي في تحسينرشاداالستعانة بالبرنامج اإل .1

 ين.التوحديّ 

 ؛ لما للنظرية من أساليب يسيرةتوظيف فنيات العالج في العمل مع الوالدين على العمل .2

 وعملية .

 نّ ؛ للتدخل المبكر في اكتشاف أولىمنذ المراحل األمهاتاأل الطلب من المرشدين رعاية .3

 الطفل لديه توحد.

وتخصيص  ين،التوحدي للقيام بالمزيد من الدراسات حول والديّ  ؛توجيه الدراسات التالية .4

عبارة عن طاقة بشرية غير مستغلة بالشكل  ينالتوحدي والديّ  نّ ؛ حيث إبرامج خاصة بهم

 المناسب.
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