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 ملخص

التوحديين بمرحلة ما  األطفال آباءلدى  االنفعالة للتعرف على ما وراء هدفت الدراسة الحالي

( طفال 24) عينة قوامها تكونتاالنفعالية والسلوكية،  أطفالهمقبل المدرسة وأثره على مشكالت 

 ،( درجة68-56) ودرجة ذكاء ما بين ،سنوات (6-3) ، أعمارهم بيناألطفالرياض في  ا  توحدي

المعرب  مقياس بينيه للذكاءأدوات الدراسة تضمنت و ،التوحديين ألطفالا آباء( من 24وعينة )

المشكالت االنفعالية  قائمة ،2010 خرون،آو طارش -ومقياس تقدير التوحد ،2003 ،مصري)

 ,Paterson et al)إعداد تقدير ما وراء االنفعال الوالدي. استبيانو ،الباحث( )إعداد والسلوكية

ما  أنماطنين الباحث، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود تباين في ترجمة وتعريب وتق ،(2012

 األطفال آباءووجود فروق بين ما وراء االنفعال لدي  ،التوحديين األطفال آباءوراء االنفعال لدي 

، التوحديالطفل ، نوع )عدد االبناء إلى االنفعالية والسلوكية تعزي أطفالهممشكالت والتوحديين 

المستوى التعليمي  إلي تعزي باءلدى اآلما وراء االنفعال د فروق بين ووجو ،عمر الطفل(

 .للوالدين

المشكالت االنفعالية ، اضطراب التوحد، ما وراء االنفعال الوالديالكلمات المفتاحية: 

 .والسلوكية

 

Abstract 

The present study is aimed to identify the emotion among the parents 

of the autistic children in preschools and its impact on emotional and 
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behavioral problems among their children, Formed sample of 24 autistic 

kindergarten children, aged (3-6 years) with an average of (5.22) years, a 

standard deviation of (1.72), Intelligent ranged between (56-68) A sample 

of 24 of the parents, Was studied included tools on a scale of Binet 

Intelligence Scale (Egyptian (2003), andestimate the scale of autism 

Tarsh and others .(2010). scale of emotional and behavioral problems (by 

researcher), and the Questionnaire of Meta-Emotion for the parents of the 

Autistic (by Paterson et al., 2012) translation and localization and 

legalization of the researcher, the study results indicated the presence of 

varying patterns Meta-Emotion have parents of autistic children about the 

emotions of their children, and the presence of statistically significant 

differences among Meta-Emotion have parents autistic children about 

their children's emotional and behavioral problems attributed (number - 

autistic child-age child type) within the family, and the presence of 

differences at among the ranks degrees Meta-Emotion have parents of 

children with autism about their children's emotional and behavioral 

problems, according to educational level variable parents.   

Keywords: Meta-Emotion, Parents of the Autistic Children, 

Emotional and Behavioral Problems. 

 

 المقدمة

 من الطفل يكتسب حيث ،أطفالها قدرات ورعاية تنمية في ا  كبير دورا   ذات تعتبر األسرة

 مثيرات مـن له يتعرض ما خالل من وذلك األولى، االجتماعية وسلوكياته وخبراته معارفه سرتهأ

 في ءاآلبا دور مالمح تكوين في تسهم التي النمائية، مراحله خالل سلبية، أو إيجابية تربوية،

وقت  أطفالهممع  باءاآليقضي ف ،(Porter, 2015: 2) أطفالهم عند االجتماعية الشخصية تكوين

بناء كبير ويبلغ ذروته في الخمس على األ باءأثر اآلف خرين.أكثر من االا  أطفالهم، ويعرفون ا  كثير

 اتجاهسرية تلعب االستجابات األ(. فLoop & Roskam, 2016) ولي من العمرسنوات األ

في تشكيل الكيفية التي يدركها الطفل ذاته وفى تحديد الطريقة التي يتعامل بها  فاعال   ا  الطفل دور

مهم في  باءلدي اآل ما وراء االنفعال نأومما ال شك فيه (. 5:2011 ،السيد) مع العالم الخارجي

بلهم فهي نهم في مرحلة بناء شخصياتهم ومستقإخاصة في عمر ما قبل المدرسة ف أطفالهمحياة 

مرحلة ذات أثر فعال لتنمية قدرتهم على االنتباه واإلدراك لالنفعاالت والمشاعر الذاتيـة،  وحسـن 

التمييز بينها، والوعي بالعالقة بين األفكار والمشـاعر الذاتيـة والقدرة على تنظيم االنفعاالت 

 ;Porter, 2015: 22-23).والمشاعر، وتوجيهها إلى تحقيق اإلنجاز والتفوق االكاديمي

Berkovits, 2016; Duffett, 2016) 



 268ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعيد عبد الحميد 
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تشيير اإلحصياءات العالميية إليى إذ ف ،أن نسبة انتشار التوحد في تزايد مستمر ا  لوحظ مؤخرو

لتقييديرات المعهييد الييوطني  ا  فوفقيي، الزيييادة السييريعة فييي انتشييار معييدالت اضييطراب طيييف التوحييد

 ميراضألومركز السيطرة عليى ا ،(National Institutes of Health, 2016) للصحة العقلية

(Centers for Disease Control, 2106) أصيبحت تصينف حالية اضيطراب طييف توحيد ،

 . (Duffett, 2016: 2; Shawler, 2016: 3-6)ال  ( طف68كل )من بين واحدة 

اضطراب التوحد أحد االضطرابات النمائية المعقدة التي تؤثر على جميع مظاهر ويعتبر 

ويظهر خالل الثالث سنوات األولى من عمر ، واالنفعالي واللغوي والعقلي جتماعياالالنمو 

 ;Berkovits, 2016: 5)الطفل وتكون أعراضه واضحة تماما  في الثالثين شهرا  من عمر الطفل

.Smith, 2017: 1)  

الذات والقلق  إيذاء وسلوك والتكرارية بالنمطية اضطراب التوحد يالطفل ذو سلوك ويتسم

فقدان القدرة على الكالم، وقصور ولغضب والعدوان والصراخ والنشاط الحركي الزائد وا

ونزعة انسحابيه  ،بطء في تفسير اإلشارات االجتماعيةالو ،االستجابة أثناء التواصل مع اآلخرين

 .Eaton, 2016: 1; Stratis, 2016: 12)) تعزل الطفل عن الوسط المحيط به

اضطراب التوحد يعانون  يذو من األطفالإلى أن  Schohl, 2016-5-6)) شول كما أشار

هذا وقد أشارت العديد من  .من عجز واضح في مهاراتهم االجتماعية واالنفعالية والسلوكية

 ;Hirschler, Golan, Ostfeld, Feldman, 2015; Berkovits, 2016)الدراسات 

Duffett, 2016)، اضطراب التوحد مثل يذو لاألطفات غير توافقية لدى إلى ظهور سلوكيا :

الصراخ، والعدوان، و البكاء، والتخريب والسلوك الفوضوي، والتدميري، والعناد، والغضب، 

على ضبط انفعاالتهم، وعدم تناسب  ةقدرالعدم ووالخوف، وتقلب المزاج،  ،والسلوك االنسحابي

ن هناك نسبة كبيرة كما أ ، وسرعة التأثر وعدم تحمل القلق.ممستوى سنهمع  موحركته مسلوكه

وأن هذا السلوك ناتج عن  ،واالنفعالي مع اآلخرينقصور في السلوك االجتماعي منهم يظهرون 

 (Duffett, 2016: 3-5). باءاآلالتعلم الخاطئ الذي يتعرضون له من 

اضطراب التوحد خطر كبيرا يتمثل في عدم قدرتهم على التعبير عن  يذو األطفالفيواجه 

يؤدى مما  ،إيجابيةالقدرة على ضبط انفعاالتهم وتنظيمها بطريقة  ك لعجزهم عنانفعاالتهم، وذل

السلوك االجتماعي ك (Hirschler, 2015)إلى ظهور المشكالت السلوكية في الصف الدراسي 

التصفيق، والضرب بالقدم، والغناء، والضحك، كالسلبي  ويتمثل في الكالم غير المالئم، 

 ،وقضم األظافر، األلفاظ السيئةوفرط النشاط، ولعدوانية، اونوبات الغضب، ووالصفير، 

لى انخفاض إبدورها  يوالتي تؤدذلك من السلوك وغير ،تالف ممتلكات الغيرإوالصراخ، و

 .التحصيل األكاديمي الدراسي

 ,.Malka, 2015; Ding, 2015; Buckholdt)دبيات مثل دراسة: الكثير من األ تسيرو

Kitzmann, Cohen, 2016)، يرتبط بزيادة السلوك  األطفالزيادة فهم االنفعاالت لدى أن لى إ

ثار السلبية التي يفرضها هذا االضطراب في الحد من األ ا  دور باءآللكما أن  ،اإليجابياالجتماعي 

 .على الطفل التوحدي
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عوام االخيرة من بحوث ما وراء االنفعال الوالدي في األركزت وعلى الجانب االخر 

وعالقتها بمعتقدات وافكار وانفعاالت  األطفالعلى الفهم الشامل لسلوكيات ( 1997-2016)

لتنمية كفاءتهم االنفعالية  إيجابيةللتعبير عن انفعاالتهم بطرية  طفالهمأل باءاآلوكيفية توجيه  باءاآل

 Trentacosta, Izard, Mostow & Fine2006; Morris et)خالل مراحل العمر المختلفة 

al, 2007; Berkovits,2016; Duffett, 2016)  

 Hirschler, 2015; Malka, 2015; Ding, 2015; Buckholdt) كما اشار كال من

et al ,2016; Berkovits, 2016; Duffett, 2016) اإليجابي.الى ما وراء االنفعال الوالدي 

عالية والمهارات يلعب دورا كبير في خفض المشكالت السلوكية واالنفعالية واكتساب الكفاءة االنف

االجتماعية لألبناء، والتي بدورها تمّكنهم من القدرة على التعامل مع المواقف االجتماعية، 

 والقدرة على االستجابة بشكل مالئم لكل المواقف االجتماعية.

يدركون مشاعرهم وانفعاالتهم، وأفكارهم  اإليجابيما وراء االنفعال  يذومن  باءفاآل

والقدرة  ،عر واالنفعاالت، والتحكم في انفعاالتهم السلبية، وتنظيم انفعاالتهمالمرتبطة بهذه المشا

ومساعدتهم على تنظيم  ،والنظر لألمور من منظورهم أطفالهمانفعاالت  إدراك وفهمعلى 

 (Mills, 2016: 3) ملز شارأكما  .(Porter, 2015: 6)معهم  اإليجابيانفعاالتهم، والتفاعل 

فيؤثر على  ،في مرحلة الطفولة المبكرة مهما   ا  يلعب دور باءلدي اآل عال وراء االنفالى أن ما 

والقدرة على االندماج  ،نشطة وخبرات الحياة االجتماعيةأفي  اإليجابيةقدرة الطفل على المشاركة 

العديد من المهارات االجتماعية والقدرة على فهم وتبادل يكسبه مما  أقرانه،االجتماعي مع 

وتفهمهم  باءاآلأن ادراك  كما. إيجابيةبصورة  أقرانهمع  اإليجابيوالتفاعل نفعالية المعلومات اال

 أطفالهمحاجات ل باءفإشباع اآل، إيجابيةدليل على تمتعهم بحياة  أطفالهماالنفعالية وحاالت  لحاالتهم

 .رانهمقأقامة عالقات اجتماعية فعالة مع إاالنفعالية يقلل من مشكالتهم السلوكية ويتمكنوا من 

طفالهم حجر الزاوية في بناء شخصيات أمع  باءاآلساليب ما وراء االنفعال التي يمارسها أتمثل ف

فتأخر  ،منة مع االخريناا عالقات اجتماعية  نونيحسن ادائهم السلوكي ويجعلهم يكو، مما أطفالهم

رابات السلوكية من مخاطر االضط اةكثر احتماال للمعاناألطفاألو قصور الجانب االنفعالي يجعل أ

 .واالنفعالية

 مشكلة الدراسة

الحظ الباحث من خالله اطالعه على بعض البحوث والدراسات العربية المرتبطة بما وراء 

ان هناك ندرة على المستوى العربي والمحلي في البحوث والدراسات التي  باءلدي اآلاالنفعال 

بمرحلة ما قبل المدرسة وأثره على مشكالت التوحديين  األطفالآباءما وراء االنفعال لدى تناولت 

وراء ما ، وانطالقا من ذلك تحاول الدراسة الحالية القاء الضوء على االنفعالية والسلوكية أطفالهم

االنفعالية والسلوكية، وذلك في  أطفالهممشكالت  أثره علىالتوحديين و األطفالآباءاالنفعال لدى 

هذا الفهم كأساس لبناء البرامج الوقائية  اعتمادالتالي محاولة لفهم طبيعة العالقة بينهما وب

وتتحدد مشكلة  اإليجابينحو االنفعال  باءاآلواالرشادية والتربوية التي يمكن من خاللها توجيه 

 جابة على التساؤالت التالية:الدراسة في محاولة اإل
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 ؟التوحديين األطفالآباءما وراء االنفعال الشائعة لدى  أنماطما  .1

 طفالهمأل المشكالت السلوكية واالنفعاليةالتوحديين و األطفال باءما وراء االنفعال آل ثرأما  .2

 ؟عمر الطفل(-الطفل التوحدينوع  -االبناء عدد) وفق متغيرات

 طفالهمأل التوحديين والمشكالت السلوكية واالنفعالية األطفال باءآلما وراء االنفعال ما اثر  .3

 تعليم جامعي(-)تعليم ما قبل الجامعي آلباءمتغير المستوى التعليمي لوفق 

التوحديين  األطفالهل يختلف متوسطي رتب درجات المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى  .4

 منخفضي ما وراء االنفعال؟ ما وراء االنفعال وأقرانهم آلباء مرتفعي باءآل

 هداف الدراسةأ

 األطفال آباءالشائعة لدى ما وراء االنفعال  أنماطتهدف الدراسة الحالية للكشف عن 

 أطفالهمالتوحديين وأثره على مشكالت  األطفالآباءوراء االنفعال لدى  التوحديين والكشف عن ما

التوحديين  األطفالباءالتعرف على الفروق في ما وراء االنفعال آلواالنفعالية والسلوكية 

الكشف عن وداخل األسرة  الاألطفوفقا لعدد ونوع  طفالهمالمشكالت السلوكية واالنفعالية ألو

مرتفعي مرتفعي  باءالتوحديين آل األطفالدرجات المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى  الفروق بين

 .ما وراء االنفعال وأقرانهم آلباء منخفضي ما وراء االنفعال

 أهمية الدراسة

ت أطفالهم وهو تناولها لما وراء االنفعال لدي ااباء االطفال التوحديين وانعكاسه على مشكال .1

مجال يحتاج الى كثير من البحوث والدراسات حتى نستطيع أن نصل الى الحلول التي 

 تساعد على خفض مشكالت هؤالء األطفال، وأن تنعم االاسرة بحياة سعيدة وأطفال سعداء.

لفت انتباه المتخصصين وأولياء األمور إلى ما وراء االنفعال الوالدي وعالقته بمشكالت  .2

السلوكية واالنفعالية، من خالل توجيه االنتباه ألهمية متغيرات الدراسة والتي يمكن  أطفالهم

 أن تسهم في زيادة الفهم والوعي لآلباءللعمل على خفض مشكالت أطفالهم.

مييا تقدميية ميين مقيياييس، ويتمثييل ذلييك فييي اسييتبيان مييا وراء االنفعييال الوالييدي، ومقييياس تقييدير  .3

 لسلوكية لألطفال التوحديين تفيد في عملية تشخيصهم.المعلم للمشكالت االنفعالية وا

موضوع ما وراء االنفعال من الموضوعات الجدييدة ونيدرة الدراسيات التيي تتنياول ميا وراء  .4

 االنفعال لدي آباء األطفال ذوي اضطراب التوحد في حدود ما اطلع عليه الباحث.

 مصطلحات الدراسة

عيييرف ميييا وراء االنفعيييال ي Parental Meta-Emotion:ماااا وراء االنفعاااال الوالاااد :

 نحيو انفعياالتهم وانفعياالت أطفيالهم بياءلآلالوالدي بانه: مجموعية المعتقيدات واالفكيار والمشياعر 

(Mills, 2016: 3; duffett, 2016: 12). 
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اضطراب التوحد على  ذوي األطفال آباءويعرف اجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها 

 لمستخدم في الدراسة الحالية.استبيان ما وراء االنفعال ا

اضيطراب نميائي  (Autism Spectrum Disorder ASD):اضاطرا  طياا التوحاد:

غير معروف االسباب يظهر فيي سينوات الطفولية المبكيرة، نياتج عين خليل عصيبي )وظيفيي( فيي 

 أنمياطبضعف التفاعل االجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظيي، وب األطفالالدماغ، يتميز فيه 

 .(Duffett, 2016: 1) لوكية مقيدة ومتكررةس

اضطراب التوحد من فئة التوحد  ذوي األطفالواجرائيا يقصد بهم في الدراسة الحالية: 

 البسيط الملتحقين بالروضة ببرامج التربية الخاصة.

: (Emotional and Behavioral Problems) والساالوكية االنفعاليااة المشااكالت

السييلوكيات التييي تعيييق نمييو الطفييل التوحييدي وتقلييل ميين فرصييه  الييية:يقصييد بهييا فييي الدراسيية الح

معايير السلوكاالجتماعي، وتتحدى كل من يتعاميل  مع التعليمية، وهى سلوكيات مزعجه، وال تتفق

وتتحيدد بيأربع مشيكالت  ،وتحصيله األكياديمي االجتماعية، عالقاته على سلبا مع الطفل، وتنعكس

 Aggressive) السييلوك العييدواني -Social Withdrawal)  االجتميياعي هييي االنسييحاب

Behavior)- فيرط الحركية وتشيتت االنتبياهAttention deficit/hyperactivity disorder 

(ADHD)-  القلقAnxiety disorder. 

اضطراب التوحد على قائمة تقدير  ذويوتعرف اجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الطفل 

 ة والسلوكية المستخدم في الدراسة الحالية.المعلم للمشكالت االنفعالي

 اإلطار النظر 

 Parental Meta-Emotion :أوال: ما وراء االنفعال الوالد :

 ول ظهور لدراسات ما وراء االنفعال الوالدي الى أواخر القرن الثامن عشرأيرجع 

ت مبكر عام ما وراء االنفعال في وق أنماطوظهرت اوائل الدراسات التي تحدثت عن  م(،1800)

  (Dollard, Miller, Dobb, Mowrer, & Sears. 1939)كال من عندما نشر م(1939)

من خالل استبيان يوضح  بالوالديناالولى عن المشكالت المدرسية وعالقتها  مدراساته

 ,Mills) أطفالهمانفعاالتهم وانفعاالت وفيما يتعلق باتجاهاتهم وسلوكهم  الوالديناستراتيجيات 

 باءاآلهذه االستبانة هي التي مهدت الطريق الستراتيجيات ما وراء االنفعال لدى (. 20 :2016

م( ركزت البحوث على الفهم الشامل 1900، ومنذ عام )أطفالهموكيف تؤثر على سلوكيات 

للتعبير عن  أطفالهموكيفية توجيه  باءاآل وانفعاالتفكار ألسلوكيات االبناء وعالقتها بمعتقدات و

 (.Mills, 2016: 31-32) إيجابيةة قم بطريانفعاالته

ويمكن اعتبار ما وراء االنفعال بمثابة انفعال ثانوي لالنفعاالت األساسية مثل شعور الفرد 

بالضيق من انفعال الغضب الذى يمر به، فهنا الضيق انفعال ثانوي نتج عن االنفعال األساسي 
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 2018(، 2)32ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شة أو الحزن ما وراء انفعاالت، أذا وهو الغضب، وهكذا تصبح انفعاالت مثل الغضب أو الده

 (.89،2015 ،عبد الفتاحأصبح موضوعها االنفعالي األساسي نفسه )

هذا المفهوم الجديد لفلسفة ما وراء االنفعال الوالدي، وهو نموذج لفهم افضل لكيفية تنظيم 

لنموذج زيادة ، فالهدف من هذا اأطفالهمألفكارهم ومشاعرهم وانفعاالتهم وانفعاالت  باءاآلوتفسير 

من خالل فهم اعمق لذاتهم مما  أطفالهمالمتعلق بمشاعرهم وانفعاالتهم نحو انفسهم و باءاآلوعي 

 (Porter, 2015: 22). أطفالهمينعكس في عالقاتهم مع 

 تتمثل على النحو التالي:الوالد  ما وراء االنفعال  مفهوم

  أطفالهمبانفعاالتهم وانفعاالت  الوالدينوعي. 

  إيجابيةالسلبية ومساعدتهم في التعبير عنها بطريقة  أطفالهملمشاعر  والدينالتصور. 

  أطفالهمالتحقق والتعاطف مع انفعاالت. 

  على وصف مشاعرهم والتعبير عنها. أطفالهممساعدة 

  إيجابيةفي حل مشكالتهم بطريقة  أطفالهممشاركة..(Reed,2012:5) 

  Parental Meta-Emotion ما وراء االنفعال الوالد : أنماط

طبقا لخصائصهم ومعتقداتهم وافكارهم  أطفالهماتجاه انفعاالت  باءاآلتختلف ردود فعل 

 .أطفالهمومشاعرهم نحو انفعاالتهم وانفعاالت 

 ما وراء االنفعال على النحو التالي: أنماطبتحديد  Paterson et al,2012باترسون قام 

 :تدريب االنفعال :Emotion Coaching أطفالهمبانفعاالتهم وانفعاالت  الوالدينيعي فيها و 

 أطفالهموتبصير  إيجابيةفي التعبير عنها بطريقة  أطفالهموتقبلها والعمل على مساعدة 

 (Reed, 2012: 4).  االنفعالية أطفالهمبانفعاالتهم مما يزيد من كفاءة 

  :مشاعر عدم اليقين/عدم فعالية التنشئة االجتماعية واالنفعاليةFeelings of 

Uncertainty/Ineffectiveness in Emotion Socialization : الوالدينال يقدم 

في كيفية تعاملهم مع انفعاالتهم السلبية فهم ال يهتمون بانفعاالت  طفالهمالتوجيه والنصح أل

 السلبية. أطفالهمباإلحباط والسلبية اتجاه انفعاالت  الوالدينويتميز  أطفالهم

 نفعاالت السلبية:التقبل الوالدي لال Parental Acceptance of Negative Emotion: 

ولكنهم يتقبلون مشاعر  ،السلبية أطفالهمعلى مشاعر  ا  رشادا ردإال يقدم لهم  الوالدينهؤالء 

 ويشجعونهم على التعبير عن انفعاالتهم . أطفالهم
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 :الرفض الوالدي لالنفعاالت السلبية Parental Rejection of Negative Emotion: 

فهم ال يتقبلون مشاعر  ،السلبية أطفالهمعلى مشاعر  ا  رشادا ردإال يقدم لهم  الوالدينهؤالء 

 .(Mills,2016:16 -18)وال يشجعونهم على التعبير عن انفعاالتهم  أطفالهم

 ن من االساليب الوالدية لما وراء االنفعال على النحو التالي:ااثن وهناك

حول انفعاالتهم وال يخجلون من  طفالهمالتوجيه والنصح أل الدينالوول: يقدم سلوب األاأل

لفة معهم لتشجيعهم على السلبية وانما يستخدمونها كمنطلق لتوطيد العالقة واأل أطفالهمانفعاالت 

 .اإليجابي، ويسمى هذا النوع ما وراء االنفعال إيجابيةتنظيم انفعاالتهم والتعبير عنها بطريقة 

حول انفعاالتهم و يخجلون  طفالهمالتوجيه والنصح أل الوالدينفيه ال يقدم سلوب الثاني: واأل

 .(Porter,2015:22) السلبية، ويسمى هذا النوع ما وراء االنفعال السلبي أطفالهممن انفعاالت 

 ثانيا: اضطرا  التوحد

عن خلل عصبي في الدماغ، يظهر في  ا  ناتج ا  نمائي ا  يعتبر اضطراب التوحد اضطراب

بقصور في اللغة والتواصل  األطفالوات الثالث األولى من عمر الطفل، ويتميز فيه السن

 ,Priya, (Smily ووجود سلوكيات نمطية غير هادفة ومتكررة بشكل واضح االجتماعي،

2016:28) Alwi, Asyikin, Paulraj,، قصور حسي فتبدو حواسهم وكأنها عاجزة  فلديهم

ازهم العصبي وفقدان القدرة على اإلحساس باأللم وال يه مثيرات خارجية الى جها عن نقل

، بحيث يصبح ),Ashwin, Wingenbach, Tanja (2017:53 يستجيبون للمثيرات الحسية

 .هناك استحالة لتكوين عالقة مع األفراد المحيطين، وقد يستجيب بطريقة شاذه او قد ال يستجيب

أول من عرف التوحد،  حيث قام   leokanner,1943 كـارنر ليوويرجع الفضل الى العالم 

حالة بوصف السلوكيات والخصائص المميزة للتوحد والتي  ةمـن خـالل مالحظته إلحدى عشر

وخلل في التواصل والنشاط  ،خلل في التفاعل االجتماعي :تشمل على ثالث نواحي أساسـية هي

 ,Lyall, Schweitzer) وجود سلوكيات نمطية غير هادفة ومتكررة بشكل واضحو التخيلي،

Schmidt, Hertz, Marjorie . 2017)  

 خصائص اضطرا  التوحد

  اضطراب التوحد من نقص حاد في التواصل اللغوي، فال  ذوي األطفالالتواصل: يعانى

وعدم القدرة على تسمية األشياء ويكون ، يستطيع التواصل مع اآلخرين والتعبير عن نفسه

 وليالكلمات، وغير قادر على المناغاة في الشهور األالتواصل عن طريق اإلشارات بدال  من 

(Shawler. 2016:5)،  ويعانى من عدم القدرة على التعلم والتدريب، فتطور اللغة لديه

 Tanja et)بطيئا ، فقد تغيب اللغة كليا وقد تنمو ولكن دون نضج مـع ترديـد الكالم 

al,2017:56) 

  توحد منقصور فـي العالقـات االجتماعية اضطراب ال ذويالخصائص االجتماعية: يعانى

و غياب سلوك التعلق أ كما يتسمون بقصور ،وعدم االهتمام باآلخرين وعدم االستجابة لهم
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وعدم القدرة على التواصل البصري، وتجنب تالقي األعين وتكون استجابته ضعيفة 

 ،عر اآلخرينلإلشارات االجتماعية مثل االبتسـامة أو النظـر للعيون، وصعوبة فهم مشا

 .Berkovits, 2016: 4-9; Shawler)ويبدي اهتماما  أقل بتكـوين صـداقات مع اآلخرين 

2016:5; Eaton, 2016) 

 يعاني الطفل التوحدي من قصورا  حسيا  وإدراكيا  واستجابة غير معتاد  لمشكالت الحسية:ا

و أ ،ثال  طرق رأسهذي نفسه مؤوقد ي، لألحاسيس الجسدية، فهو غالبا  ما ال يشعر باأللم

فهو حساس جدا  للمثيرات واألصوات  أو يؤذي غيره من دون سبب معين، ،ضرب نفسه

 ,Showler) مما يجعله مضطربا  من دون أن يقدر على التعبير عن اضطرابه ،الخارجية

2016: 22; Berkovits, 2016:5-7; Schohl, 2016)  

 بحركات نمطية ساعات من دون  ومالخصائص السلوكية: يعانى من سلوكيات نمطية فيق

، أو مؤذيـا  للـذات كالضرب والصراخ وتكرار ا  ويلجأ إلى سلوكا  عنيفا  أو عدواني ،تعب

 Lyall et) حركات عدوانية كأن يضرب رأسه بالحائط، أو يعض دون سـبب واضح

al,2017:1-2;Smily et al, 2016: 28-29) ،والبكاء، والتخريب والسلوك الفوضوي ،

 ،تدميري، والعناد، والغضب، والسلوك االنسحابي والنشاط الحركي الزائد واالندفاعيةوال

 ;Showler, 2016: 4)ويصر على االحتفاظ بشيء ما، فهو يتعلق بأشياء ال مبرر لها 

Berkovits, 2016:5-6)،  وقد يتسم بالكسل والخمول ومشكالت عديدة في التكيف

-Duffett, 2016:3) والقصور في السلوك االجتماعياالجتماعي واالنفعالي مع اآلخرين ،

5).  

 :يعانى الطفل التوحدي من نقص التفاعالت العاطفية، وعدم الثبات  الخصائص االنفعالية

 :Shawler, 2016) و مبادلتهم نفس المشاعر،فعالي، وعدم االستجابة النفعاالت الوالدينأاالن

و الصراخ، والخوف والقلق والحزن أالتام ، فيعانون من نوبات انفعالية حادة كالصمت (5

الشديد، كما يرفض أي تغير في الروتين اليومي، و يغضب ويتوتر عند حدوث أي تغير في 

حياته، وال يخاف من المخاطر الحقيقية، ويظهر عليه خوف مفـرط كاستجابة لموضوعات 

 ,Lauren, Carla) ويحدث عنده التغييـر هلـع أو انفجـارات مزاجية، غير مؤذية

Mazefsky, Eack, Minshew, 2017: 25-26) فضال عن القصور الواضح من عدم ،

وعدم تناسب سلوكه وحركته لمستوى سنه، وسرعة التأثر ، القدرة على ضبط انفعاالتهم

 .وعدم تحمل القلق

 (Emotional & Behavioral Problems) والسلوكية االنفعالية ثالثا: المشكالت

 االجتماعي، معايير السلوك مع التكيف على القدرة بعدم تتعلق اتصعوب :تعرف بانها

 .التحصيل األكاديمي وعلى االجتماعية العالقات تكوين على سلبا وتنعكس

 وهذه المشكالت يمكن تقسيمها على النحو التالي:
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 Social Withdrawal) ) االجتماعي االنسحا 

نفعالية وينعكس في سلوك التخوف يمثل االنسحاب االجتماعي احد صور المشكالت اال

واالرتباك من المواقف االجتماعية والتفاعالت مع االخرين، فقدان االهتمام باألحداث واألشياء 

التوحديين انسحابا  من المواقف االجتماعية والعزلة فال  األطفالواألشخاص، ويظهر الكثير من 

ذين يتكلمون معهم وال يكونون يستجيبون لمبادرات اآلخرين وال ينظرون إلى األشخاص ال

صداقات بسبب افتقارهم للمهارات االجتماعية المناسبة لفعل ذلك. وهم ال يمثلون أي تهديد لغيرهم 

 (Jensen, 2016:5)  من األشخاص

 (Aggressive Behavior)  السلوك العدواني

ين من خالل يذاء االخرإيمثل السلوك العدواني احد مظاهر المشكالت السلوكية، فهو تعمد 

عملية التهديد، ومن الخصائص التي يتصف بها الكثير من  أوو المادي أالحاق الضرر الجسدي 

شكل البدني أو ويقصد به الهجوم الصريح على الغير أو الذات ويأخذ ال العدوانالتوحديين  األطفال

على صوره عنف  ا  التوحديين عدوان األطفالويظهر  اللفظي أو التهجم )العدوان الصريح(،

-Smuzynski, 2015: 27).  جسدي أو لغوي أو ايماءات وتعابير غير مقبولة من قبل االخرين

28) 

 Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)فرط الحركة وتشتت االنتباه

اب سلوكي وليس مرضا  ناتج عن خلل في بنية وظائف الدماغ يؤثر على السلوك اضطر

واألفكار والعواطف يبدأ في مرحلة الطفولة ويجعل الطفل غير قادر على اتباع األوامر أو 

المدرسي  أدائه على السيطرة على تصرفاته وصعوبة بالغة في االنتباه، وهذه السمات توثر

  (Ileto, 2016:2) وحياته العائلية

 Anxiety disorderالقلق 

حد صور المشكالت االنفعالية فهو حالة نفسيه تظهر على شكل توتر بشكل أيمثل القلق 

مستمر نتيجة شعور الفرد بوجود خطر يهدده، فهو شعور مزعج وغير مريح ومبالغ فيه بالخوف 

  (Croft, 2015:2).سباب معروفةأشياء مختلفة دون أمبرر تجاه الغير 

 السلوكية واالنفعالية  أطفالهم مشكالتعلى  أثرهو باءلدى اآلبعا: ما وراء االنفعال را

طبقا لخصائصهم ومعتقداتهم وافكارهم  أطفالهماتجاه انفعاالت  باءاآلتختلف ردود فعل 

وما يتبع ذلك من تطبيق  إيجابيةوهل هي سلبية ام  أطفالهمانفعاالتهم وانفعاالت وومشاعرهم 

السلبي( نحو -اإليجابي) وهو ما يسمى بنمط ما وراء االنفعال أطفالهمعاالت عملي نحو انف

السلبية،فالكثير من مظاهر التوافق او سوء التوافق لدى االبناء يمكن ارجاعها  أطفالهمانفعاالت 

 ,Loop & Roskam 2016; Andrea, Erin) باءاآلالى اسلوب ما وراء االنفعال لدى 

Kelsey, Woods, O’Brien, Mazursky, Sharon, 2016).  يتجاهلون  باءاآلفبعض

عادي، فيفشلون في استغالل هذه اللحظات  ويتعاملون معه على أنه شيء أطفالهمغضب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
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(، 41:2009 ،سعد) ومساعدتهم على تعلم تنظيم انفعاالتهم أطفالهماالنفعالية في التقرب إلى 

يفهمون  باءاآلنفعال، والبعض االخر من يستخدمون النمط السلبي من ما وراء اال باءاآلفهؤالء 

، أطفالهمدت الى غضب أسباب التي ويأخذونها مأخذ الجد ويفهمون األ أطفالهممشاعر 

 اإليجابييستخدمون النمط  باءاآلهؤالء  إيجابيةفي التعبير عن غضبهم بطرق  أطفالهمويساعدون 

لهم دور كبير في تعليم  باءاآلف ،(Mills,2016:16))تدريب االنفعال(  من ما وراء االنفعال

التعرف على انفعاالتهم وتحمل المسؤولية تجاه هذه االنفعاالت، والتحكم في كيفية  أطفالهم

خرين، مما ينعكس عنها و التعامل مع انفعاالت ومشاعر األ اإليجابيانفعاالتهم وتنظيمها والتعبير 

لمتكررة الناتجة عن االنفعاالت بدوره في مساعدتهم في التخلص من المشكالت والسلوكيات ا

بعواطفهم  الوالدينما وراء االنفعال الوالدي يعبر عن وعي  (Ding, 2015). السلبية

من زاويا مختلفة، والوعي باألفكار المرتبطة  أطفالهموانفعاالتهم، ورؤيـة انفعاالتهم وانفعاالت 

 همفكارأوفهم  أطفالهمعاالت على الوعي بانفعاالتهم وانفالوالدين  فقدرة ،بتلك االنفعاالت

ينعكس على قدرة  إيجابيةوالتحكم في انفعاالتهم السلبية وتحويلها الى انفعاالت  همومشاعر

 ,Mills, 2016:3-4; Mills)طفالهمدائهم االنفعالي وزيادة الكفاءة االنفعالية ألأفي كيفية  أطفالهم

2016; Buckholdt et al, 2016) 

صورة  (Hirschler, 2015; Berkovits, 2016; Duffett, 2016)وتناولت دراسة 

 النمطيةاضطراب التوحد والمتمثلة في ) ذوي األطفالتفصليه ألنواع المشكالت التي قد يواجها 

 ،الذات والقلق والغضب والعدوان والصراخ والنشاط الحركي الزائد إيذاء وسلوك والتكرارية

يري، والعناد، والسلوك االنسحابي، والخوف، والبكاء، والتخريب والسلوك الفوضوي، والتدم

والضحك، التصفيق، والضرب بالقدم، والغناء، والصفير، نوبات الغضب، األلفاظ  وتقلب المزاج

 باءلدى اآليجابيا بما وراء االنفعال إ( وارتباطها السيئة وقضم األظافر وإتالف ممتلكات الغير

 وتفهمهم لحاالتهم باءاآلأن ادراك  ،كماكيات)تدريب االنفعال( في خفض هذه السلو اإليجابي

 أطفالهم، فالعمل على اشباع حاجات إيجابيةدليل على تمتعهم بحياة  أطفالهماالنفعالية وحاالت 

االنفعالية يقلل من مشكالتهم السلوكية ويتمكنوا من اقامة عالقات اجتماعية فعالة مع 

مع اطفالهم تمثل حجر الزاوية في بناء  باءاآلما وراء االنفعال التي يمارسها  فأساليب.اقرانهم

منة مع اا يحسن ادائهم السلوكي ويجعلهم يكون عالقات اجتماعية ، مما أطفالهمشخصيات 

من مخاطر  اةاكثر احتماال للمعان األطفالو قصور الجانب االنفعالي يجعل أفتأخر  ،االخرين

 االضطرابات السلوكية واالنفعالية

 الدراسات السابقة

المشكالت االنفعالية أثرهعلى و الوالد دراسات تناولت ما وراء االنفعال  محور االول:ال

 العاديين طفالهموالسلوكية أل

( هدفت الدراسة للكشف عن تغيرما وراء Stettler & Katz, 2014)كيش ستتلر و دراسة

من ( عاما 38غت )بل باءاآلطبقت الدراسة على عينة من  ،األطفالبتقدم عمر  باءاآلاالنفعال لدى 

 أطفالهم اتجاهوكانت لديهم مشاعر سلبية  سنوات، (9-5من )أعمارهم تراوحت الذكور واالناث 
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مما  ،أطفالهمتغيرت مشاعرهم اتجاه  ،عام (40صبحت اعمارهم )أولكن بعد مرو عامين عندما 

 بعمر الطفل.يرتبط ايجابيا يشير الى ان ماوراء االنفعال 

تجاه انفعاالتهم ما  باءاآلمعتقدات  هدفت الدراسة للكشف عن( Ding, 2015) دينغ دراسة

طبقت الدراسة على عينة  ،طفالهمألالسلوك االجتماعي أثرعلى والسلبي و اإليجابيوراء االنفعال 

يرتبط ايجابيا  اإليجابين ما وراء االنفعال أشارت النتائج الى أو ،باءاآل( من 122) قوامها

على النقيض من ذلك ما  طفالهمكية وتحسين السلوك االجتماعي ألبانخفاض المشكالت السلو

 وراء االنفعال السلبي.

)تدريب  اإليجابيهدفت الدراسة للكشف عن ما وراء االنفعال ( Mills, 2016) ملز دراسة

 األطفالبعمر ونوع وعدد  أثرهوالدعم ومستوى التعليم و اإلجهادعلي  باءلآلاالنفعال( والسلبي 

ن ما وراء أواشارت النتائج الى  ،باءاآل( من 143) طبقت الدراسة على عينة قوامها ،االسرة في

يرتبط ايجابيا بانخفاض المشكالت السلوكية واالجهاد والدعم ومستوى التعليم  اإليجابياالنفعال 

 .في االسرة األطفالوعمر الطفل ونوعه وعدد 

ما  أثرفت الدراسة للكشف عن هد( Buckholdt et al, 2016) بكهولت وااخروين دراسة

االجتماعية مع  والكفاءةتفاعالت على ال باءلآل)تدريب االنفعال( والسلبي  اإليجابيوراء االنفعال 

تراوحت  ،( طفال129اقرانهم داخل الفصول المدرسية، طبقت الدراسة على عينة قوامها )

بزيادة  ا  يرتبط ايجابي اإليجابيال ن ما وراء االنفعأشارت النتائج الى أو( 11-10اعمارهم ما بين )

 .لألبناءالتفاعل االجتماعي والكفاءة االجتماعية 

ما  أثرهدفت الدراسة للكشف عن ( (Loop & Roskam, 2016لوب وروسكام  دراسة

 المشكالت السلوكية واالنفعالية على باءلآل)تدريب االنفعال( والسلبي  اإليجابيوراء االنفعال 

واشارت النتائج ( 6-5تراوحت اعمارهم ما بين ) ،األطفالدراسة على عينة ، طبقت الطفالهمأل

 يرتبط ايجابيا بالمشكالت السلوكية واالنفعالية لألبناء. اإليجابين ما وراء االنفعال أالى 

ما وراء االنفعال  أثرهدفت الدراسة للكشف عن ( (Andrea et al, 2016 اندريا دراسة

ضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي علي اال باءلآلوالسلبي  )تدريب االنفعال( اإليجابي

االعاقات  ذوي األطفال آباءمن  طبقت الدراسة على عينة، طفالهمالزائد واالكتئاب والعناد أل

شارت النتائج أو، سنوات (7-3) ما بين أطفالهم بقسم الرعاية النهارية تراوحت اعمارهمالنمائية 

اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط بانخفاض  ا  يرتبط ايجابي اإليجابيعال ن ما وراء االنفأالى 

 .لألبناءالحركي الزائد واالكتئاب والعناد 

وعالقته بالمشكالت االنفعالية  الوالد المحور الثاني: دراسات تناولت ما وراء االنفعال 

 التوحديين طفالهموالسلوكية أل

الدراسة للكشف عن فاعلية برنامج ما وراء  هدفت( Hirschler, 2015) هيرشلر دراسة

 طفالهمعلى التنظيم االنفعالي أل باءاآل)تدريب االنفعال( والسلبي لدى  اإليجابياالنفعال 

( 40) اضطراب التوحد ذوي األطفال آباء( من 40، طبقت الدراسة على عينة قوامها )التوحديين
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اضطراب  ذويوات ما قبل المدرسة ( سن6-3ما بين ) أطفالهمتراوحت اعمار  األطفالمن 

ما وراء برنامج نتائج الدراسة عن فاعلية  شارتأ ،التوحد، وبعد تطبيق البرنامج التدريبي

 طفالهمأل اإليجابيةفي خفض مشاكل السلوك وتنظيم االنفعاالت السلبية و باءلآل اإليجابياالنفعال 

 . أطفالهمعن انفعاالت  باءلآلوتغير الصورة السلبية 

 األطفال آباء( هدفت الدراسة للكشف عن مقارنة بين Malka, 2015) مالكااسة در

اقرانهم العاديين فيما يتعلق ما وراء االنفعال وعالقتها بالمزاج والسلوك والكفاءة  آباءالتوحديين و

( من 26) العاديين األطفال آباءمن  (20، طبقت الدراسة على عينة قوامها )أطفالهمالذاتية لدى 

التوحديين  األطفال آباءواشارت نتائج الدراسة عن ضعف اهتمام  ،التوحديين األطفال ءآبا

 يوجد ارتباط ايجابي بينكما  ،العاديين األطفالآباءبمقارنة  أطفالهمبمراعاة مزاج وسلوكيات 

خفض السلوكيات وتحسين الكفاءة الذاتية والمزاج لدى واإليجابيمستوى ما وراء االنفعال 

 .األطفال

هدفت الدراسة للكشف عن فاعلية برنامج ما وراء  (Berkovits, 2016) بيركفيست دراسة

علييى خفييض نوبييات الغضييب ومشيياكل السييلوك  بيياءاآل)تييدريب االنفعييال( لييدى  اإليجييابياالنفعييال 

 األطفييال( ميين 108طبقييت الدراسيية علييى عينيية قوامهييا ) التوحييديين، طفييالهموالتنظيييم االنفعييالي أل

( سنوات، وبعيد تطبييق البرنيامج التيدريبي لميدة تسيع اشيهر، 7-4ما بين ) طفالهمأتراوحت اعمار 

فييي خفيض نوبييات الغضييب  بياءلآل اإليجييابياسيفرت نتييائج الدراسية عيين فاعليية مييا وراء االنفعيال 

 . أطفالهمعن انفعاالت  باءلآلوتغير الصورة السلبية  أطفالهمومشاكل السلوك وتنظيم انفعاالت 

 اإليجابيما وراء االنفعال أثر ( هدفت الدراسة للكشف عن Duffett, 2016) ديفتت دراسة

اضطراب التوحد، طبقت  ذوي طفالهمالمشكالت السلوكية ألعلى  مهاتلأل )تدريب االنفعال(

( سنة، 16-6ما بين ) أطفالهمتراوحت اعمار  ،مهات( من األ57الدراسة على عينة قوامها )

نخفاض المشكالت إو اإليجابياط ايجابي بين ما وراء االنفعال واسفرت نتائج الدراسة وجود ارتب

من ذلك ما وراء االنفعال  على النقيض طفالهمأل اإليجابيالسلوكية وتحسين السلوك االجتماعي 

 .السلبي

 تعقيب عام علي الدراسات السابقة

نفعالية اال أطفالهم مشكالت على الوالديما وراء االنفعال أثرأشارت نتائج الدراسات الي  .1

 ;Ding, 2015; Hirschler, 2015; Malka, 2015)ومنها دراسة ،والسلوكية

Andrea, 2016; Buckholdt et al, 2016; Mills, 2016; Loop & Roskam, 

2016; Berkovits, 2016; Duffett, 2016) 

طبقت دراسات ما وراء االنفعال الوالدي واثرها على المشكالت االنفعالية والسلوكية  .2

عمر عينة –في عمر ما قبل المدرسة  األطفالفي العديد من الدراسات على  طفالهمأل

مثل دراسة كل  مما يؤكد مناسبة هذا األسلوب لهذه الفئة العمرية، الدراسة الحالية،

 ;Hirschler, 2015; Loop & Roskam, 2016; .Andrea, 2016)من:
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Berkovits, 2016)  مثل دراسة مدرسة،عمر ال فيكما استخدمت مع أطفال (Duffett, 

2016; Buckholdt et al, 2016) كما تباين عدد العينات التي ُطبق عليها ما وراء ،

 .طفال   (564-32وتراوحت غالبيتها بين ) ،أطفالهمثره على مشكالت أاالنفعال الوالدي و

اء على المستوى العربي التي تناولت ما ور -في حدود علم الباحث  -غابت الدراسات  .3

 .االنفعالية والسلوكية أطفالهمالتوحديين واثره على مشكالت  األطفالآباءاالنفعال لدى 

 باءلدى اآلتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تجمع بين ما وراء االنفعال  .4

 .في نفس الوقت طفالهمأل والمشكالت االنفعالية والسلوكية

 بقة في صياغة الفروض وإعداد أدوات الدراسة. استفاد الباحث من الدراسات السا .5

 الدراسة ياتفرض

 .أطفالهمانفعاالت والتوحديين  األطفال آباءما وراء االنفعال الشائعة لدي  أنماطتتباين  .1

 آباء( بين رتب درجات ما وراء االنفعال لدي 0.05توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) .2

نوع الطفل ، )عدد االبناء االنفعالية والسلوكية تعزي أطفالهممشكالت والتوحديين  األطفال

 .عمر الطفل(، التوحدي

 آباء( بين رتب درجات ما وراء االنفعال لدي 0.05توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) .3

االنفعالية والسلوكية حسب متغير المستوى التعليمي  أطفالهممشكالت والتوحديين  األطفال

 .جامعي( ،الجامعي)تعليم ما قبل  للوالدين

آلباء ( بين رتب درجات االبناء التوحديين 0.05توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) .4

 مرتفعي ما وراء االنفعال وأقرانهم آلباء منخفضي ما وراء االنفعال.

 الطريقة واالجراءات

 وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل:

 رتباطي المقارن.الدراسة المنهج الوصفي اال أتبعت منهــج الدراســة:

 عينة الدراسة

 تحديد عينة الدراسة

 :قام الباحث بتحديد عينة الدراسة من خالل القيام بالخطوات اآلتية

إدارة التربية  بروضات اضطراب التوحد المقيدين ذوي األطفالقام الباحث بحصر أسماء  .1

تم تشخيصهم ، والخاصة بمدينة الطائف والمترديين على جمعية الطائف الخيرية بالطائف

( سنوات، فبلغ عددهم 6-3ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين ) من قبل باضطراب التوحد

 ( طفال  32)
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بتطبيق قائمة ات بعد تدريبهم على االدوات، قام الباحث باالستعانة بالمعلمات بالروض .2

لى عينة ع ،عداد الباحثالتيأ اضطراب التوحد ذويالمشكالت االنفعالية والسلوكية لألطفال 

حصلوا على درجات منخفضة  ( طفال  8. وأسفر التطبيق عن استبعاد )طفال  ( 32قوامها )

 طفال  ( 24فأصبحت العينة المتبقية )، ومتوسطة في قائمة المشكالت االنفعالية والسلوكية

ونسبة  لديهم مشكالت انفعالية وسلوكية عالية. ( من اإلناث ممن7( من الذكور،)17وطفلة )

 على مقياس بينيه للذكاء. ( درجة68-56) تراوحت ما بين ذكائهم

عداد الباحث أ من التوحديين األطفال آباءما وراء االنفعال لدي استبيان قام الباحث بتطبيق  .3

دون االمهات لطبيعة  التوحدين عينة الدراسة األطفالآباء( من 24على عينة قوامها )

  .المجتمع السعودي وصعوبة التواصل مع االمهات

 أدوات الدراسة

 استخدم الباحث في الدراسة الحالية األدوات اآلتية : 

 (2003 ،مصري وتقنين :إعداد (للذكاء لمعرب ابينيه –ستانفورد  مقياس .1
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 (2010) ينخراا و طارش تعريب وتقنين

 ,.Paterson et al باترسون وااخرين)إعداد  نفعال الوالديتقدير ما وراء اال استبيان .3

 ( ترجمة وتعريب وتقنين الباحث.2012

 )إعدادالباحث(.من المشكالت االنفعالية والسلوكية  قائمة تقدير المعلم .4

 وفيما يلي وصف لكل أداة قام الباحث باستخدامها: 

 (2003 ،مصر  نوتقني :إعداد( للذكاء لمعر  ابينيه –ستانفورد  مقياس .1

 :هي الثالثة والمحاور ،محاور ثالثة إلى فرعيا تنتمي اختبار (15) من يتكون

 مجالين ويتضمن المتبلورة، القدرات محور :األول المحور

 والسخافات، والفهم، المفردات، (هي اختبارات، (4) ويتضمن اللفظي، االستدالل مجال -

 .)اللفظية والعالقات

 وبناء األرقام، وسالسل الحساب،( هي اختبارات، (3) ويتضمن الكمي، مجال االستدالل -

  (المعادالت

 االستدالل هو واحدا، مجاال ويتضمن التحليلية، السيولة محور قدرات :الثاني المحور

 وقطع والمصفوفات، والنسخ، النمط، تحليل( هي اختبارات، (4) ويتضمن التجريد ، البصر 

 )الورق
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 ذاكرة( هي اختبارات،( 4) ويتضمن المدى، قصيرة الذاكرة مجال محور :الثالث المحور

 األشياء( وذاكرة األعداد، وذاكرة الجمل، وذاكرة الخرز،

يتسم مقياس ستانفورد بينيه للذكاء بدرجة عالية من الصدق، حيث تم استخدامه في البيئة 

اختبارات هي: بطارية المسح السريع والتي تضم اربعة العربية بشكل موسع وأستخدم الباحث 

 ، (16:2003 )مصري، لتحديد نسبة الذكاء)المفردات وذاكرة الخرز والحساب وتحليل النمط( 

( صدق المحك مع مقياس رسم الرجل لجود انف 2003) وللتحقق من صدق استخدم مصري

اظهرت وجود  والتيومقياس بينيه الطبعة الثالثة  والمتاهات لبورتيوس وويكسلر لذكاء األطفال

حث بحساب صدق المحك مع ا، كما قام البت عالية على صدق المقياس فى البيئة العربيةرامؤش

( طفال  توحدي 30مقياس ويكسلر للذكاء قبل المدرسي، بتطبيقها على عينة التقنين المكونة من )

 سنوات، واستخراج معامل االرتباط، حيث بلغت قيمة (6-3) تراوحت أعمارهم ما بين التي

 ولحساب ثبات المقياس قام مصري مما يؤكد صدق المحك. 0.01مة دالة عند وهى قي 0.88

 حيث ظهر أنالمعياري  الخطأودرجات  (20) سونودرريتشارد( باستخدام معادلة ك2003)

 جاءت معظمو التطبيقكما استخدم طريقة اعادة  ،0.96و0.72 تراوحت بينالثبات  امالتمع

حساب ثبات المقياس بطريقة اعادة االجراء وبتطبيقه ، وقام الباحث ب07فوق معامالت الثبات

يوما، وكانت معامالت االرتباط بين التطبيقين هى  15مرتين على عينة التقنين بفاصل زمني 

على الترتيب فى االختبارات الفرعية االربعة وهذه القيم ذات  0.077،0.088،0.92،0.078

 (.103-102:2003 مصري، (قياسمما يؤكد ثبات الم 0.01داللة احصائية عند مستوي
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 (2010 واخرون، طارش) تعريب وتقنين

وعليه تتراوح درجات  (،1-4) ( فقرة، تأخذ كل فقرة درجات بين15ويتكون المقياس من )

ة على ارتفاع مستوى اضطراب التوحد، (، وتدل الدرجة المرتفع15-60المقياس الكلية بين )

( على المستوى العادي الخالي من اضطراب 15-29.5والعكس بالعكس، حيث تدل الدرجات )

اضطراب التوحد  (37-44.5اضطراب التوحد البسيط إلى المتوسط، و) (30-35.5التوحد و)

البيئة السعودية، ( اضطراب التوحد الشديد جدا، وقد تم تقنين المقياس على 45-60الشديد، و)

حيث تم حساب الصدق باستخدام صدق المحكمين، والصدق التمييزي حيث جاءت الفروق بين 

متوسطات درجات الطالب ذوي اضطراب التوحد، والمعاقين عقليا، والعاديين مرتفعة ودالة عند 

 بين(، كما اسفر الصدق العاملي عن تشبع فقرات المقياس بعامل واحد بدرجات تراوحت 0.01)

 فقرات ارتباط معامالت وتراوحت الداخلي، باالتساق أما الثبات فقد تم حسابه (،0.96-0.79)

 ذويكما تراوحت معامالت الفا كرو نباخ لعينة  (،0.79-0.96-لهبين ) الكلية بالدرجة المقياس

 (.0.91-0.98اضطراب التوحد، والعينة الكلية )

 ,.rating meta-emotion (Paterson et al باءاآلما وراء االنفعال لدى  استبيان .3

2012) 

 .يقيس هذا االستبيان ما وراء االنفعال لدي اآلباء تجاه انفعاالت ابنائهموظيفة االستبيان: 
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ثم تم عرضه على باحثين يجيدون اللغة االنجليزية  قام الباحث بعمل ترجمة لالستبيان،

ا والعربية مع  ، ثم تم عرض مجال التربية الخاصة فيم خبرة )ثنائي اللغة( وممن لديه ن واحدفيا

)ترجمة  الترجمة العربية مرة اخري على باحثين ااخرين لترجمتها من العربية إلى اإلنجليزية

 عكسية( ومع تكرار العملية أصبحت الترجمة متماثلة من حيث المحتوي والمعني.

لى اربعة ابعاد كل عبارة تتوزع ع (20يتكون في صورته االصلية من ) :االستبيانوصا 

 بعد خمس عبارات واالبعاد هي النحو التالي:

  :بانفعاالتهم من أكثر الجوانب اإليجابية لما وراء االنفعال حيث يعي الوالدينتدريب االنفعال 

وانفعاالت أطفالهم وتقبلها والعمل على مساعدة أطفالهم في التعبير عنها بطريقة إيجابية 

 م مما يزيد من كفاءة أطفالهم االنفعاليةوتبصير أطفالهم بانفعاالته

 :يتميز الوالدين باإلحباط  مشاعر عدم اليقين/عدم فعالية التنشئة االجتماعية واالنفعالية

والسلبية اتجاه انفعاالت أطفالهم السلبيةوعدم اهتمامهم بانفعاالت ابنائهم السلبية، فال يقدمون 

 ع انفعاالتهم السلبية.التوجيه والنصح ألطفالهم في كيفية تعاملهم م

 :مشاعر أطفالهم السلبية ويشجعونهم على  يتقبل الوالدين التقبل الوالدي لالنفعاالت السلبية

 ألبنائهم إرشادا ردا  على مشاعر أطفالهم السلبية. وال يقدم الوالدين التعبير عن انفعاالتهم،

 فالهم وال يشجعونهم على :ال يتقبل الوالدين مشاعر أطالرفض الوالدي لالنفعاالت السلبية

 ألبنائهم إرشادا ردا  على مشاعر أطفالهم السلبية. التعبير عن انفعاالتهم، وال يقدم الوالدين

بعمل االتساق الداخلي للعبارات على معامل كرونباخ  ،(Paterson et al., 2012)وقام 

، األطفالر على االختباويطبق  (0.80-0.71ولألبعاد االربعة تراوحت ما بين )( 94.0) هي

محايد،  ،ابدأ غير موافق، غير موافق( للبدائل الخمسة اآلتية )5،4،3،2،1) ويأخذ درجات

(، وتدل الدرجة المرتفعة على كل بعد على ارتفاع مستوى هذا البعد من موافق تماما موافق،

انخفض  ( تدل على5( واذا كانت )25-5، وتتراوح درجة كل بعد من )باءاآلوراء االنفعال لدى 

( تدل على ارتفاع ما وراء االنفعال وال توجد درجة كلية 25ما وراء االنفعال واذا كانت )

 ككل. لالستبيان

 الخصائص السيكو مترية للقائمةبعض 

الثبات بطريقة  بمعدالت ثبات عالية، قام الباحث بعمل االستبيانذا يتمتع ه: االستبيانثبات 

من  باءاآل(، وذلك من خالل 30على العينة االستطالعية )ن=  بعد تطبيقه االستبيانإعادة تطبيق 

غير العينة االساسية، بفاصل زمني قدره أسبوعان من التطبيق األول، وحساب معامل االرتباط 

( لألبعاد: 0.811،0.844،0.913،0.819) بطريقة بيرسون بين درجات العينة في التطبيقين وبلغ

)التجاهل(، التقبل، الرفض، على الترتيب وهو دال إحصائيا  تدريب االنفعال، مشاعر عدم اليقين

 (.0.01) عند مستوى



 ......"ـ األطفال التوحديين ب ـــــــــــــ "ما وراء االنفعال لدى آباءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 283

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 2)32ح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجا

فقام الباحث بعرض القائمة تم حسابه الصدق بطريقة صدق المحكمين  :االستبيانصدق 

على عدد من أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس والتربية الخاصة وبعض المتخصصين العاملين 

( على كل بعد من االبعاد %100التحكيم على اتفاق المحكمين بنسبة )في مجال التوحد، وقد أسفر 

 في أبعاده وبنوده في صورته النهائية االستبيان( 1) . يوضح الجدولاالربعة والعبارات

 .بعاده وبنودهما وراء االنفعال أ أستبيان: (1) جدول

 العدد البنود االبعاد م

 5 19،15،8،6،3 تدريب االنفعال 1

 5 20،18،17،13،7 )تجاهل( عدم اليقينمشاعر  2

 5 16،12،9،5،2 تقبل االنفعاالت السلبية 3

 5 14،11،10،4،1 رفض االنفعاالت السلبية 4

 اضطرا  التوحد )إعداد/الباحث(. ذو قائمة تقدير المعلم للمشكالت االنفعالية والسلوكية ل .4

من وجهة نظر المعلمات  األطفالهذه القائمة تقيس المشكالت االنفعالية والسلوكية لدى 

االنسحاب االجتماعي، السلوك ، فرط الحركة ،اضطراب قصور االنتباه بالروضة وتتضمن:

نادرا( -احيانا -)كثيرا عبارة امام كل عبارة ثالثة استجابات (46وتتكون من ) ،العدواني، القلق

 السلوك المضطرب.( على الترتيب وتدل ارتفاع الدرجة على ارتفاع 1،2،3) تأخذ درجات

 الخصائص السيكومترية للقائمة

يتمتع بمعدالت ثبات عالية، حيث بلغ معامل الثبات بطريقة إعادة تطبيق : القائمةثبات 

من غير العينة  األطفال(، وذلك من خالل 30بعد تطبيقه على العينة االستطالعية )ن=  القائمة

ألول، وحساب معامل االرتباط بطريقة االساسية، بفاصل زمني قدره أسبوعان من التطبيق ا

( لألبعاد: 0.811،0.833،822،0.821،0.810) بيرسون بين درجات العينة في التطبيقين وبلغ

، على االنسحاب االجتماعي، السلوك العدواني، القلق، فرط الحركة ،اضطراب قصور االنتباه

 .الترتيب وهو دال إحصائيا

فقام الباحث بعرض القائمة على صدق المحكمين  تم حسابه الصدق بطريقة :القائمةصدق 

عدد من أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس والتربية الخاصة وبعض المتخصصين العاملين في 

وتم االخذ بما اقترحوه من تعديالت، كما قام بحساب صدق المحك من خالل  مجال التوحد،

 لمشكالت االنفعالية والسلوكيةاحساب معامل االرتباط بين درجات المقياس ودرجات مقياس 

 للمشكالت االنفعالية والسلوكية( كمحك خارجي لقائمة تقدير المعلم 1996) أسيللألطفال. إعداد/ 

وتم حساب معامل االرتباط بينهما بعد تطبيقهما  )إعداد الباحث(، المستخدم في الدراسة الحالية

وهو دال إحصائيا  (،0.78امل االرتباط )على العينة االستطالعية من خالل معلميهم، وقد بلغ مع

وكانت النتائج كما  ( مما يدل على تمتع المقياس بدرجة عالية من الصدق0.01) عند مستوى

 يوضحها الجدول التالي:
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 .المقياس في ابعاده وبنوده :(2) جدول

 العدد البنود البعد م

 8 8 -1 اضطراب قصور االنتباه 1

 9 17-9 فرط الحركة 2

 9 26-18 سحاب االجتماعياالن 3

 10 36-27 السلوك العدواني 4

 10 46-37 القلق 5

 الخطوات االجرائية للدراسة

 إعداد ادوات الدراسة. .1

 اضطراب التوحد. ذويطفال الروضة أتحديد عينة الدراسة من  .2

 أخذ الموافقات االدارية من ادارة التربية الخاصة. .3

اضطراب التوحد، و مقياس  ذوينفعالية والسلوكية لتطبيق قائمة تقدير المعلم للمشكالت اال .4

على عينة التقنين لحساب الصدق  أطفالهمنحو انفعاالت  باءاآلتقدير ما وراء االنفعال لدى 

 والثبات للتأكد من صالحية االدوات للتطبيق

اضطراب التوحد، و مقياس تقدير  ذويتطبيق تقدير المعلم للمشكالت االنفعالية والسلوكية ل .5

 على عينة الدراسة االساسية أطفالهمانفعاالت و باءاآلوراء االنفعال لدى  ما

تصحيح ادوات الدراسة ورصد الدرجات وادخالها للتحليل باستخدام حزمة البرامج  .6

 .(SPSS) االحصائية

 ضوء ذلك. فياستخالص النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات  .7

 االساليب االحصائية

ويتني  –ترية التالية: مان يب اإلحصائية المستخدمة في األساليب الالبارامتمثلت األسالي

Mann-Whitney (U)،  وهو أحد االختبارات الالباراميترية للكشف عن داللة الفروق بين

ال تتوفر شروط استخدام اختبار "ت" كأن تكون مفردات العينتين  عندما متوسطي عينتين

 Sample أو تباين العينتين غير اعتدالي أو ملتوى بدرجة كبيرة،توزيع أحد العينيتين  صغيرة، أو

variance والمتوسط واالنحراف  وهنا يفضل استخدام الرتب، مختلف بصورة كبيرة عن بعضها

وذلك من خالل حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية والمعروفة اختصارا  المعياري،

 .  SPSS.V.13بـ
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 شتهانتائج الدراسة ومناق

 أوالً: نتائج الدراسة

 نتائج الفرض األول

انفعاالت والتوحديين  األطفال آباءما وراء االنفعال الشائعة لدى  أنماطوينص على: تتباين "

الحسابية واالنحرافات المعيارية  متوسطاتال. وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب أطفالهم

ألعلى  ومن ثم ترتيب األبعاد وفقا ،اء االنفعالعلى االبعاد األربعة لما ور باءاآل الستجابات

 لذلك والجدول التالي يوضح ذلك المتوسطات الحسابية

 .التوحديين األطفال آباءما وراء االنفعال الشائعة لدى  أنماط :(3) جدول

ما وراء  أنماط

 االنفعال
 عدد المفردات

متوسط درجات كل 

 بعد

االنحراف 

 المعيار 
 الترتيب

 1 1.082 19.2917 5 رفض االنفعال

 2 0.710 16.6250 5 قبول االنفعال

 3 0.721 14.5417 5 تعليم االنفعال

 4 0.931 9.5417 5 تجاهل االنفعال

 (،19.2917) ويتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات بعد رفض االنفعال كانت

وبهذا  (،9.5417) عالوتجاهل االنف (،14.5417) وتعليم االنفعال (،16.6250) وقبول االنفعال

 األطفال آباءيكون نمط ما وراء االنفعال القائم على رفض االنفعال هو النمط االكثر شيوعا لدى 

ثم يليه نمط ما وراء االنفعال القائم على قبول االنفعال حيث  (،1) التوحديين حيث كان ترتيبه رقم

ثم يليه نمط االنفعال  (،3) االنفعال رقميليه نمط االنفعال القائم على تعليم  (،2) كان ترتيبه رقم

 التوحديين. األطفال آباء( وهو االقل انتشارا بين 4) القائم على تجاهل االنفعال رقم

 نتائج الفرض الثاني

( بين رتب درجات ما وراء 0.05توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى )"وينص على: 

 -)عدد االبناء االنفعالية والسلوكية تعزي طفالهمأمشكالت والتوحديين  األطفال آباءاالنفعال لدي 

 –وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار مان  عمر الطفل(،-نوع الطفل التوحدي

ويتني لداللة الفروق بين متوسطات المجموعات الصغيرة المستقلة. وكانت النتائج كما يوضحها 

 الجدول التالي:
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التوحديين  األطفال آباءويتنى للفروق بين ما وراء االنفعال لدى  –نتائج اختبار مان : (4) جدول

 .(تعزى )لعدد االبناء االنفعالية والسلوكية أطفالهممشكالت و

 الداللة Z U المجموع المتوسط العدد المجموعة المتغيرات المقياس

ما وراء 
االنفعال 
 الوالدي

رفض 
 االنفعال

عدد 
االبناء 

  من
(1-2) 

11 17.50 227.50 4.124 6.50 0.001 

عدد 
االبناء 

  من
(3-5) 

13 6.59 72.50 

تجاهل 
 االنفعال

عدد 
االبناء 

  من
(1-2) 

11 16 208 3.063 26 0.0026 

عدد 
االبناء 

  من
(3-5) 

13 8.36 92 

قبول 
 االنفعال

عدد 
االبناء 

  من
(1-2) 

11 7.50 97.50 4.275 6.50 0.001 

عدد 
االبناء 

  من
(3-5) 

13 18.41 202.50 

تدريب 
 االنفعال

عدد 
االبناء 

  من
(1-2) 

11 9 117 3.294 26 0.0026 

عدد 
االبناء 

  من
(3-5) 

13 16.64 183 



 ......"ـ األطفال التوحديين ب ـــــــــــــ "ما وراء االنفعال لدى آباءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 287

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 2)32ح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجا

 (4... تابع جدول رقم )

 الداللة Z U المجموع المتوسط العدد المجموعة المتغيرات المقياس

المشكالت 
االنفعالية 
 والسلوكية

عدد  العدوان
بناء اال
  من
(1-2) 

11 16.27 211.50 3.283 22.50 0.009 

عدد 
االبناء 

  من
(3-5) 

13 8.05 88.50 

النشاط 
 الحركي

عدد 
االبناء 

  من
(1-2) 

11 16.15 210 3.301 24 0.026 

عدد 
االبناء 

  من
(3-5) 

13 8.18 90 

تشتت 
 االنتباه

عدد 
االبناء 

  من
(1-2) 

11 16 208 3.044 26 0.009 

عدد 
االبناء 

  من
(3-5) 

13 8.36 92 

عدد  القلق
االبناء 

  من
(1-2) 

11 16.19 210.50 3.234 23.50 0.009 

عدد 
االبناء 

  من
(3-5) 

13 8.14 89.50 

عدد  االنسحاب
االبناء 

  من
(1-2) 

11 16.62 216 3.588 18 0.009 

عدد 
االبناء 

  من
(3-5) 

13 7.64 84 



 288ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعيد عبد الحميد 

 2018(، 2)32ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مييا وراء في( 05,0ميين الجييدول السييابق وجييود فييروق داليية إحصييائيا عنييد مسييتوى )ويتضييح 

االنفعالية والسيلوكية تعيزى )لعيدد االبنياء  أطفالهممشكالت  والتوحديين  األطفال آباءاالنفعال لدى 

 وهو ما يحقق صحة الفرض الثاني. لصالح عدد االبناء االقل ،داخل االسرة(

التوحديين  األطفال آباءما وراء االنفعال لدى ويتنى للفروق بين  –نتائج اختبار مان : (5) جدول

 .()نوع الطفل التوحدي االنفعالية والسلوكية تعزى أطفالهممشكالت و

 الداللة Z U المجموع المتوسط العدد المجموعة المتغيرات المقياس

ما وراء 

االنفعال 

 الوالدي

رفض 

 االنفعال

 0.011 20.50 2.793 251.50 41.79 17 ذكر

 48.50 6.93 7 انثي

تجاهل 

 االنفعال

 0.028 25 2.546 247 14.53 17 ذكر

 53 7.57 7 انثي

قبول 

 االنفعال

 0.001 11 3.497 164 9.65 17 ذكر

 136 19.43 7 انثي

تدريب 

 االنفعال

 0.028 25 2.738 178 10.47 17 ذكر

 122 17.43 7 انثي

المشكالت 

نفعالية اال

 والسلوكية

 0.000 8.50 3.746 263.50 15.50 17 ذكر العدوان

 36.50 5.21 7 انثي

النشاط 

 الحركي

 0.001 10.50 3.732 261.50 15.38 17 ذكر

 38.50 5.50 7 انثي

تشتت 

 االنتباه

 0.000 5.50 3.960 266.50 15.68 17 ذكر

 33.50 4.79 7 انثي

 0.000 4 4.099 268 15.76 17 ذكر القلق

 32 4.57 7 انثي

 0.000 2 4.228 270 15.88 17 ذكر االنسحاب

 30 4.29 7 انثي

ما وراء في( 05,0ويتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )

تعزى )نوع الطفل االنفعالية والسلوكية  أطفالهممشكالت والتوحديين  األطفال آباءاالنفعال لدى 

 وهو ما يحقق صحة الفرض الثاني. لصالح الطفل الذكر ،التوحدي داخل االسرة(
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التوحديين  األطفال آباءويتنى للفروق بين ما وراء االنفعال لدى  –نتائج اختبار مان  :(6) جدول

 .االنفعالية والسلوكية تعزى )عمر الطفل( أطفالهممشكالت و

 الداللة Z U المجموع المتوسط العدد عةالمجمو المتغيرات المقياس
ما وراء 
االنفعال 
 الوالدي

رفض 
 االنفعال

عمر 
 الطفل من

(3-4) 

10 17.50 175 3.301 20 0.002 

عمر 
 الطفل من

(5-6) 

14 8.93 125 

تجاهل 
 االنفعال

عمر 
 الطفل من

(3-4) 

10 16 160 2.381 35 0.042 

عمر 
 الطفل من

(5-6) 

14 10 140 

قبول 
 االنفعال

عمر 
 الطفل من

(3-4) 

10 7.50 75 3.323 20 0.002 

عمر 
 الطفل من

(5-6) 

14 16.07 225 

تدريب 
 االنفعال

عمر 
 الطفل من

(3-4) 

10 9 90 2.561 35 0.042 

عمر 
 الطفل من

(5-6) 

14 15 210 

المشكالت 
االنفعالية 
 والسلوكية

عمر  العدوان
 الطفل من

(3-4) 

10 16.05 160.50 2.404 34.50 0.036 

عمر 
 الطفل من

(5-6) 

14 9.96 139.50 

النشاط 
 الحركي

عمر 
 الطفل من

(3-4) 

10 16.35 163.50 2.704 31.50 0.022 

عمر 
 الطفل من

(5-6) 

14 9.75 136.50 

تشتت 
 االنتباه

عمر 
 الطفل من

(3-4) 

10 16 160 2.298 35 0.042 

عمر 
 الطفل من

(5-6) 

14 10 140 
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 2018(، 2)32ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6... تابع جدول رقم )

 الداللة Z U المجموع المتوسط العدد المجموعة المتغيرات المقياس
عمر  القلق 

 الطفل من
(3-4) 

10 15.95 159.50 2.349 35.50 0.042 

عمر 
 الطفل من

(5-6) 

14 10.40 14.50 

عمر  االنسحاب
 الطفل من

(3-4) 

10 16.80 168 2.915 27 0.011 

عمر 
 الطفل من

(5-6) 

14 9.43 132 

ما وراء ( في 05,0يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )

االنفعالية والسلوكية تعزى )عمر الطفل  أطفالهممشكالت والتوحديين  األطفال آباءاالنفعال لدى 

 الثاني.، وهو ما يحقق صحة الفرض لصالح العمر االكبر التوحدي(

 نتائج الفرض الثالث

( بين رتب درجات ما وراء 0.05توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى )"وينص على: 

االنفعالية والسلوكية حسب متغير  أطفالهممشكالت والتوحديين  األطفال آباءاالنفعال لدي 

ذا الفرض تم وللتحقق من صحة ه جامعي(، -الجامعي)تعليم ما قبل  المستوى التعليمي للوالدين

ويتني لداللة الفروق بين متوسطات المجموعات الصغيرة المستقلة. وكانت  –استخدام اختبار مان 

 النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

التوحديين  األطفال آباءما وراء االنفعال لدى ويتنى للفروق بين  –نتائج اختبار مان  :(7) جدول

-)ما قبل الجامعي كية حسب متغير المستوى التعليمياالنفعالية والسلو أطفالهممشكالت و

 .جامعي(

 الداللة Z U المجموع المتوسط العدد المجموعة المتغيرات المقياس

ما وراء 
االنفعال 
 الوالدي

رفض 
 االنفعال

ما قبل 
 الجامعي

15 16.40 246 3.923 9 0.000 

 54 6 9 جامعي

تجاهل 
 االنفعال

ما قبل 
 الجامعي

15 16 240 3.637 15 0.001 

 60 6.67 9 جامعي

قبول 
 االنفعال

ما قبل 
 الجامعي

15 8.53 128 4.027 8 0.000 

 172 19.11 9 جامعي
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 (7... تابع جدول رقم )

 العدد المجموعة المتغيرات المقياس
المتوس
 ط

 الداللة Z U المجموع

تدريب  
 االنفعال

ما قبل 
 الجامعي

15 9 135 3.912 15 0.001 

 165 18.33 9 جامعي

المشكالت 
االنفعالية 
 والسلوكية

ما قبل  العدوان
 الجامعي

15 16.50 247.50 4.282 7.50 0.000 

 52.50 5.83 9 جامعي

النشاط 
 الحركي

ما قبل 
 الجامعي

15 16 240 3.925 15 0.001 

 60 6.67 9 جامعي

تشتت 
 االنتباه

ما قبل 
 الجامعي

15 16.50 247 4.279 7.50 0.000 

 52.50 5.83 9 جامعي

ما قبل  القلق
 الجامعي

15 16.50 247.50 4.295 7.50 0.000 

 52.50 5.83 9 جامعي

ما قبل  االنسحاب
 الجامعي

15 16.50 247.50 4.295 7.50 0.000 

 52.50 5.83 19 جامعي

ما وراء ( في 05,0صائيا عند مستوى )ويتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إح

االنفعالية والسلوكية حسب متغير  أطفالهممشكالت والتوحديين  األطفال آباءاالنفعال لدى 

، وهو ما يحقق صحة الفرض لصالح الجامعي جامعي(-)ما قبل الجامعي المستوى التعليمي

 الثاني.

 رابعنتائج الفرض ال

األطفال ( بين رتب درجات 0.05ند مستوى )توجد فروق دالة إحصائيا ع"وينص على: 

وللتحقق من  ،آلباء مرتفعي ما وراء االنفعال وأقرانهم آلباء منخفضي ما وراء االنفعالالتوحديين 

على االبعاد األربعة لما وراء االنفعال  باءتم حساب متوسطات درجات اآل صحة هذا الفرض

تفعي ما وراء االنفعال، والدرجة التي تقل على ان تعد الدرجة التي تكون اعلى من المتوسط مر

عن المتوسط تكون منخفضي ما وراء االنفعال، وبناء على ذلك تم تحديد مرتفعي ومنخفضي ما 

 وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:وراء االنفعال 
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 2018(، 2)32ـــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .نفعالاآلباء مرتفعي ما وراء االنفعال وأقرانهم آلباء منخفضي ما وراء اال درجات :(8) جدول

 المتوسط باءالكلي لآل العدد ما وراء االنفعال أنماط
االنحراف 

 المعيار 

 ما وراء االنفعال

 منخفض مرتفع

 14 10 1.082 19.2917 24 رفض االنفعال

 0.710 16.6250 24 قبول االنفعال

 0.721 14.5417 24 تعليم االنفعال

 0.931 9.5417 24 تجاهل االنفعال

( 14مرتفعي ما وراء االنفعال و) باء( من اآل10) ل الجدول السابق تم تحديد عددمن خال

ويتني لداللة الفروق بين متوسطات  –استخدام اختبار مان تم م منخفضي ما وراء االنفعال، ث

 المجموعات الصغيرة المستقلة. وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

األطفال ويتنى للفروق بين في المشكالت االنفعالية والسلوكية بين  –نتائج اختبار مان : (9) جدول

 .آلباء مرتفعي ما وراء االنفعال وأقرانهم آلباء منخفضي ما وراء االنفعالالتوحديين 

ابعاد ما 
وراء 
 االنفعال

المشكالت االنفعالية 
 والسلوكية

 الداللة Z U المجموع المتوسط العدد

رفض 
 االنفعال

 0.019 30 2.803 165 16.50 10 يمرتفع العدوان

 135 9.64 14 منخفضي

النشاط 
 الحركي

 0.042 35 2.570 160 16 10 مرتفعي

 140 10 14 منخفضي

تشتت 
 االنتباه

 0.019 30 2.801 165 16.50 10 مرتفعي

 135 9.64 14 منخفضي

 0.019 30 2.812 165 16.50 10 مرتفعي القلق

 135 9.64 14 منخفضي

 0.019 30 2.812 165 16.50 10 مرتفعي االنسحاب

 135 9.64 14 منخفضي

تجاهل 
 االنفعال

 0.036 34.50 2.404 160.50 16.05 10 مرتفعي العدوان

 139.50 9.96 14 منخفضي

النشاط 
 الحركي

 0.022 31.50 2.704 163.50 16.35 10 مرتفعي

 136.50 9.75 14 منخفضي

تشتت 
 االنتباه

 0.011 27 2.905 168 16.80 10 مرتفعي

 132 9.43 14 منخفضي
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 (9... تابع جدول رقم )

ابعاد ما 
وراء 
 االنفعال

المشكالت االنفعالية 
 والسلوكية

 الداللة Z U المجموع المتوسط العدد

 0.011 27 2.915 168 16.80 10 مرتفعي القلق 

 132 9.43 14 منخفضي

 0.042 35.50 2.349 159 15.95 10 مرتفعي االنسحاب

 140.50 10.04 14 منخفضي

قبول 
 االنفعال

 0.036 34.50 2.404 160.50 16.05 10 مرتفعي العدوان

 139.50 9.96 14 منخفضي

النشاط 
 الحركي

 0.012 31.50 2.704 163.50 16.35 10 مرتفعي

 136.50 9.75 14 منخفضي

تشتت 
 االنتباه

 0.011 27 2.905 168 16.80 10 مرتفعي

 132 9.43 14 منخفضي

 0.011 27 2.915 168 16.80 10 مرتفعي القلق

 132 9.43 14 منخفضي

 0.011 27 2.915 168 16.80 10 مرتفعي االنسحاب

 132 9.43 14 منخفضي

تدريب 
 االنفعال

 0.002 20 3.389 225 16.07 10 مرتفعي العدوان

 75 7.50 14 منخفضي

النشاط 
 الحركي

 0.013 28.50 2.917 216.50 15.46 10 مرتفعي

 83.50 8.35 14 منخفضي

تشتت 
 االنتباه

 0.002 20 3.381 225 16.07 10 مرتفعي

 75 7.50 14 منخفضي

 0.003 21.50 3.294 223.50 15.96 10 مرتفعي القلق

 76.50 7.65 14 منخفضي

 0.003 21.50 3.294 223.50 15.96 10 مرتفعي االنسحاب

 76.50 7.65 14 منخفضي

في المشكالت ( 05,0ويتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )

قرانهم آلباء آلباء مرتفعي ما وراء االنفعال وأالتوحديين  األطفالاالنفعالية والسلوكية بين 

 ، وهو ما يحقق صحة الفرض الخامس.منخفضي ما وراء االنفعال
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 تفسير النتائج

التوحديين بمرحلة ما قبل  األطفال آباءوراء االنفعال لدى ما أشارت نتائج الدراسة الى أثر 

ول على وجود سفرت نتائج الفرض األأاالنفعالية والسلوكية، و أطفالهمالمدرسة على مشكالت 

وجاءت ، أطفالهمانفعاالت  والتوحديين  األطفال آباءما وراء االنفعال الشائعة لدي  أنماطن في تباي

التوحديين هو نمط رفض االنفعال  األطفال آباءهذه النتيجة لتوضح أن النمط االكثر شيوعا لدى 

 آباءلدي هذا النمط السلبي لما وراء االنفعال  انتشارفجاء ترتيبه في المرتبة االولي، ويعتبر 

السلبية وعدم التعاطف وعدم  أطفالهملى انكارهم وتجاهلهم النفعاالت إالتوحديين يرجع  األطفال

 أطفالهميعتبرون انفعاالت  باءاآلالسلبية، فهؤالء  أطفالهم انفعاالتهموالتقبل وعدم احترام مشاعر 

على انفعاالتهم  طفالهمالسلبية مصدر ازعاج لهم، ويتسمون بالقسوة والنقد والعقاب والتوبيخ أل

فيمنعون الطفل من إظهار أي مشاعر، وجاء نمط قبول االنفعال في المرتبة الثانية من   ،السلبية

ما  ا  لكنهم نادر أطفالهميتقبلون انفعاالت  باءاآل، فهؤالء باءاآلما وراء االنفعال السلبية لدى  أنماط

مع المشاعر االنفعالية السلبية المختلفة، وجاء  بالطريقة المثلى في التعامل أطفالهميقومون بتوجيه 

ما وراء هذوي باءاآل التوحديين، فهؤالء األطفال باءنمط تدريب االنفعال في المرتبة الثالثة آل

كيفية التعبير عن انفعاالتهم  أطفالهم على تعليم كبير تأثير لهم )تدريب االنفعال( اإليجابياالنفعال 

 يتعاملون مشاعرهم وكيفبين  يميزون كيف تعليمهم أي انفعاالتهم نظيموت إيجابيةالسلبية بطريقة 

 عالقات وتكوين اآلخرين مشاعر والتعامل مع لتعاطف وتعليمهما فيها، يتحكمون وكيف معها

 في خفض مشكالتهم االنفعالية والسلوكية من خالل تدريب أطفالهممما ينعكس على  معهم، قوية

 السلبية، االنفعاالت عن الناتجة المتكررة السلوكيات من التخلصو غضبهم في التحكم على أبناء

 االنفعاالت عن والتعبير وأطفالهم اآلباء بين والحوار والقدوة خالل المناقشة والنموذج من وذلك

 ,Ding, 2015; Mills, 2016; Buckholdt et al)عميقة شخصية عالقات وإقامة بحرية

2016; Loop & Roskam 2016; Andrea et al, 2016) ، وجاء في المرتبة الرابعة

 ينقصهم باءاآل، فهؤالء باءاآلتجاهل االنفعال وهو النمط الرابع لما وراء االنفعال السلبي لدى 

 السلبية، وتحويلها أطفالهمانفعاالتهم ومشاعرهم وانفعاالت ومشاعر  في القدرة علي فهم والتحكم

 أطفالهماالجتماعية بفاعلية، فهم يتجاهلون مشاعر  لحياةا مهارات وممارسة ،إيجابية انفعاالت إلى

 .شيء ليس له قيمةعلى أنه  أطفالهمويتعاملون مع غضب 

( بين رتب 0.05نص الفرض الثاني على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )وجاء 

سلوكية االنفعالية وال أطفالهممشكالت والتوحديين  األطفال آباءدرجات ما وراء االنفعال لدي 

 ,Mills) وهذا الفرض يتفق مع نتائج دراسة .عمر الطفل( ،نوع الطفل ،)عدد االبناء تعزي

مشكالت و باءاآلما وراء االنفعال لدي  في( التي اشارت في نتائجها الى وجود فروق 2016

نوع الطفل( داخل االسرة،  ،عمر الطفل ،األطفالاالنفعالية والسلوكية تعزى الى )عدد  أطفالهم

، األطفالوزيادة اعمار  اإليجابيوجود ارتباط ايجابي بين ما وراء االنفعال  الدراسة الى فأشارت

 األطفالوقلة عدد  اإليجابيكما اشارت نتائج الدراسة وجود ارتباط ايجابي بين ما وراء االنفعال 

 اإليجابي داخل االسرة، كما اشارت نتائج الدراسة وجود ارتباط ايجابي بين ما وراء االنفعال

 .ونوع الطفل داخل االسرة
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( بين رتب 0.05وجاء نص الفرض الثالث على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )

االنفعالية والسلوكية  أطفالهممشكالت والتوحديين  األطفال آباءدرجات ما وراء االنفعال لدي 

ناء شخصية متماسكة فالتعليم له دور كبير في ب حسب متغير المستوى التعليمي للوالدين،

، الشخص المتعلم لديه فكر وأسلوب في التعامل مع االخرينف االخرين، حترم مشاعرتومتكاملة، 

والتمييز بينها ومقاومة االندفاع ، أطفالهمبانفعاالتهم وانفعاالت  باءاآل على وعي فيوثر التعليم

عن  أطفالهموالقوي في  اإليجابي ، والقدرة على التأثيرإيجابيةوإدارة االنفعاالت السلبية بطريقة 

ومساندتهم على اكتساب المهارات االجتماعية  ،أطفالهمدراك انفعاالت ومشاعر إطريق 

وأكثر ، وأقل عدوانية، محبوبون من قبل أقرانهم اإليجابيةاالنفعاالت  ذوي األطفالواالنفعالية، ف

الحصول  فيالذين لم يحالفهم الحظ  اءبالفئة من اآل على النقيض من ذلك ،انتباها  في مواقف التعلم

 .على تعليم عالي

( بين رتب 0.05على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) الرابعوجاء نص الفرض 

آلباء مرتفعي ما وراء االنفعال وأقرانهم آلباء منخفضي ما وراء درجات االبناء التوحديين 

عة وشكل السلوك واالنفعاالت ألبنائها، فيلعب فتمثل األسرة حجر الزاوية الذي يحدد طبي ،االنفعال

 باء، فاآلاإليجابيةو أسواء السلبية  أطفالهمفي تكوين انفعاالت وسلوكيات  ا  األب واألم دورا كبير

الذين لديهم  باءفي الصغر، فاآل اإليجابية أطفالهميتحملون مسؤولية تكوين مشاعر وانفعاالت 

لديهم وعي بمشاعرهم ويتعاملون معها بطريقة  اإليجابيمستوى متميز مـن ما وراء االنفعـال 

لديهم إحساسا  بالرضا عن  باءفهؤالء اآل ،، كما يتعاملون مع مشاعر اآلخرين بكفاءةإيجابية

مما ينعكس  إيجابيةوالتميز بالكفاءة في السيطرة على انفعاالتهم السلبية وتحويلها الى  ،أنفسـهم

لمشاعر  باءة واالنفعالية، كما أن احترام وتعاطف اآلالسلوكي أطفالهمعلى خفض مشكالت 

 ايربي فيهم احترام وتعاطف مع مشاعر وانفعاالت اآلخـرين، وتتفق نتائج هذ أطفالهموانفعاالت 

 اإليجابية( الى ان المناخ االسري الملي باالنفعاالت Duffett, 2016شار اليه )أالفرض مع ما 

مرتفعي ما وراء  باءاآلوجاءت هذه النتيجة لتوضح أن  السوي.يساعد الطفل على النمو االنفعالي 

ى سرعة االنتباه واالدراك الجيد )تدريب االنفعال( لديهم قدرة عالية عل اإليجابياالنفعال 

النفعاالتهم ومشاعرهم، ووعي عالي بالعالقة بين أفكارهم ومشاعرهم، والقدرة على التحكم في 

، مما ينعكس على إيجابيةعاالتهم، وتحويل انفعاالتهم السلبية الى انفعاالتهم السلبية، وتنظيم انف

 ذوي باءفاآلوعلى العكس الجانب األخر  طفالهمخفض المشكالت االنفعالية والسلوكية أل

تماما  ويظهرون عدم  أطفالهمقد يتجاهلون مشاعر  باءاآلمنخفضي ما وراء االنفعال فهؤالء 

ر أي مشاعر سلبية أو اظهإمن  أطفالهمالقسوة ويمنعون ، ويتسمون بأطفالهماحترام لمشاعر 

 أطفالهمويفشلون في التقرب إلى ، شيء عادي أطفالهماالفصاح عنها ويعتبرون غضب 

، وجاءت نتائج هذا الفرض ومساعدتهم وتوجيهم بالطريقة المثلى في التعامل مع مشاعرهم السلبية

التي اشارت في  ،(Hirschler, 2015; Berkovits, 2016)لتتفق مع نتائج دراسة كال من 

بخفض المشكالت االنفعالية  يرتبط ايجابيا اإليجابيالوالدي  نتائجها الى ان ما وراء االنفعال

 والسلوكية ألطفالهم. 
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 التوصيات

 انفعاالتهمما وراء االعاقات المختلفة للتعرف على  ذوياألطفال باءعقد دورات تدريبية آل .1

 كالت أطفالهم االنفعالية والسلوكية.على مش اوأثره السلبية

 المختلفة لما وراء االنفعال السلبي نماطلتوعيتهم بسلبيات األ باءعقد دورات تدريبية لآل .2

، وتدريبهم علي كيفية تكوين انفعال ايجابي نحو انفسهم ونحو  عليهم وعلي سلوكيات أطفالهم

 .أطفالهم

مور االطفال المعاقين أولياء أتجاهات عمل دورات وبرامج ارشادية وتدريبية لتعديل ا-3 .3

،وتوعيتهم بكيفية تكوين ما وراء انفعال إيجابي تجاه أطفالهموانفعاالت  السلبية نحو انفعاالتهم

 انفعاالتهم وانفعاالت أطفالهم.

ما وراء  أنماطمرحلة ما قبل المدرسة لتعريفهم بتأثير  فيعقد دورات للمعلمين والمعلمات  .4

، وتوعيتهم بكيفية تكوين ما وراء انفعال إيجابي نفسهم وعلى طالبهمألى ع السلبي االنفعال

 تجاه انفعاالتهم وانفعاالت طالبهم.
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