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شادي انتقا�ي �� تحسن الشفقة بالذات   وخفض الضغوط النفسيةربرنامج ا

  لدى أم/ات أطفال اضطراب التوحد

  حسن إبرا5يم دمحم أبو حش2ش

5ر، فرع الدق/لية، مصر    زقسم الDEة النفسية، Cلية الABبية، جامعة <

 hasanha2010@azhar.edu.eg: الAKيد IلكABوGي

اسة   :رم_^ص الد

اسة إ�� تحس�ن الشفقة بالذات لدي أم�ات أطف ال اضطراب التوحد وخفض ر     �دفت الد

اسة من  شادي انتقا3ي، وت0ونت عينة الد رالضغوط النفسية لد89ن من خالل برنامج ا  أما من 24ر

 ل0ل 12أم�ات أطفال اضطراب التوحد، وتم تقسيم�ن إ�� مجموعت�ن تجرABية وضابطة بواقع 

شادي ع�K اIJموعة التجرABية �H ش�رBن م L نامجMNجلسة، 24ن خالل رمجموعة، وتم تطبيق ال 

 Neff,2003 جلسات ل0ل أسبوع، وتم Lعتماد ع�K مقياس الشفقة بالذات اعداد نيف 3بواقع 

ن عرBب دمحم السيد عبد الرحمن وآخر ، ومقياس الضغوط النفسية من اعداد الباحث، )2015(و̀و

شادي من اعداد الباحث،  L نامجMNاسة إ�� روال ق ذات داللة إروتوصلت الد حصائية ووجود فر

جات  اIJموعة التجرABية �H القياس�ن القب�K ) 0,01(يعند مستو داللة  تب د رب�ن متوسطي  ر

 kKق ذات داللة إحصائية مقياس والبعدي ع والشفقة بالذات �H اتجاه القياس البعدي، وجود فر

جات  اIJموعة ) 0,05(يعند مستو داللة  تب د رب�ن متوسطي   �H القياس�ن القب�KالتجرABية ر

 kKاتجاه القياس البعدي، مقياس والبعدي ع �H ق دالة احصائيا عند الضغوط النفسية ووجود فر

 ب�ن اIJموعت�ن التجرABية والضابطة ع�K مقياس الشفقة بالذات لصاmn )0,05(يمستو 

جات اIJموعة اIJموعة التجرABية،  تب د ق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطي  رعدم وجود فر ر و

�H يةABالقياس�ن التجر �pqالبعدي والتتا  rstمقيا �Kالشفقة بالذات والضغوط النفسية(ع.(  

 .الشفقة بالذات، الضغوط النفسية، اضطراب التوحد: الbلمات املفتاحية
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An Eclectic Counseling Program for Enhancing Self-Compassion 
and Reducing Psychological Stress among Mothers of Autistic 

Children 

Hassan Ibrahim Mohamed Abu Hashish 

Mental Health at the Faculty of Education in Dakahlia, Al-Azhar 
University, Egypt. 

E-mail: hasanha2010@azhar.edu.eg 

Abstract: 

This study aimed at enhancing self-compassion among mothers of 
autistic children and reducing their psychological stress through an 
eclectic counseling program. The study sample consisted of 24 
mothers of autistic children The participants were divided into two 
groups (experimental and control) with 12 mothers for each group. 
The experimental group received 24 counseling sessions for two 
months (3 sessions per week). The study used Neff, 2003 self-
compassion scale (Translated by Muhammad Al-Sayed Abdel-Rahman 
et al., 2015), the psychological stress scale and the counseling program 
prepared by the researcher. The study results revealed that there were 
statistically significant differences at the level of (0.01) between the 
mean ranks of the experimental group scores in the pre and post 
measuring of the self-compassion scale in the direction of the post 
measuring, and there were statistically significant differences at the 
level of (0.05) between the mean ranks of the experimental group in 
the pre and post measuring of the psychological stress scale in the 
direction of the post measuring. There were also statistically 
significant differences at the level (0.05) between the experimental and 
control groups' scores on the self-compassion scale in favor of the 
experimental group, and there were no statistically significant 
differences between the average ranks of the experimental group in the 
post and follow up measuring on self-compassion and psychological 
stress scales. 

Keywords: Self- compassion, Psychological stress, Autism disorder. 
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  :مقدمة 

د فعل م نعاكس ملتطلبات ~و ال{|ص أبا او أما  وترzية ر      yعد الضغط النفrsw عند الوالدين 
 rswات عالية من الضغط النفBالوالدان مستو MNة، أمرا صعبا، فيختBعا�ي من إعاقات تنموy طفل
نة بوالدي �طفال الذين ينمو qش0ل طبي�p، وBرتفع الضغط النفrsw لوالدي الطفل  نمقا ر

ىاملصاب بأي إعاقة تنموBة أخر املصاب بالتوحد أك�M من الضغط النفrsw لوالدي الطفل 
، أو والدي الطفل طبي�p النمو qسAب الصعوzات الشديدة �H اللغة، والتفاعل  مة داو نكمتال ز

ة عkK العناية بالذات لدى �طفال التوحدي�ن  ,Gong, Yun; Du, YaSong; Li). رLجتما��، والقد
HuiLin; Zhang, XiYan; An, Yu &  Wu, Bai-Lin 2015: 1036)  

ز     وتواجھ أسر �طفال ذو اضطراب التوحد ضغوطا نفسية تتجاو ما يمكن أن تتعرض لھ  ُ ي
؛ وعادة ما تبدأ �ذه الضغوط مبكرا qعد  �ا من �سر ال¦r لد89ا أطفال ذو إعاقات أخرMيغ� ي
ميالد طفل ل�ا yعا�ي من �ذا Lضطراب، و`ستمر الضغوط طوال حياة الطفل، وترتبط تلك 

ىعديد من املشكالت �خر ال¦r تواج��ا عkK أثر ذلك، وال¦r ت©نوع ل©شمل املشكالت الضغوط بال
، وعادة ما تواجھ املرأة ضغوطا أكMN من  جية، واملالية، وضغوطا أخر ىال{|صية، وامل�نية، والز و

جة وأم، وتواجھ كما من الضغوط تتعلق qغموض �ذا الدو  �ا كز رالرجل عند قيام�ا بدو ر
ً

مليـــاء (و
  ).447 : 2014 سعفان  ،محمـــد أحمـــد ~اشف،  إيمـــان فـــؤادبيومي،يـــل جم

ُ      حيث `عا�ي �م�ات من ضغوطات نفسية جراء `{|يص طفل�ا باضطراب التوحد، و�ذه 

حلة البحث  رأصعب املواقف �H حياة أي أم وأب يتم `{|يص طفل�ما باضطراب التوحد؛ ثم تبدأ  ُ

، وأفض ل العالجات ال¦r قد تفيد طفل�ما بأي طرBقة ~انت، وخالل مرحلة العالج لعن أفضل اn±لو
تبدأ املصاعب والضغوط Lجتماعية والنفسية ل�ذه �سرة، خصوصا �م إذا ~انت أما عاملة، 
نفكث�M من �µ|اص �H اIJتمع يلومو �م عkK أي مش0لة تحصل مع طفل�ا، و³غفلو عن أن  ن

ة عن اض صابر ( طراب عصr¹ نما3ي �H الدماغ، و�م ل·س ل�ا يد �H `شكيل�ار�ذه املش0لة عبا
ق دمحم،   ).19 :2018وفار

ُ     كما تتعرض والدة الطفل التوحدي إ�k ضغوط متعددة ملا يبديھ الطفل املصاب بالتوحد من  ُ

رقصو �H الوظائف Lجتماعية والسلوكية، والعتماده ال0امل عل¼8ا، وتتعرض أم�ات �طفال 
الضغوط املتعلقة باملشكالت املعرفية للطفل التوحدي : وحدي�ن إ�k عدة ضغوط نفسية مثلالت

وتتضمن توتر الوالدين qسAب صعوzة الف�م وLن©باه، ونقصان الدافعية لدى الطفل التوحدي 
ة  روضغوط تتعلق بمشكالت �داء السلو~ي للطفل التوحدي، وتتمثل �H السلوكيات الشاذة الصاد ُ

ل مثل السلوكيات النمطية، واضطرابات ¾خراج، إيذاء النفس مما yعرض والدي الطفل عن الطف
ق(ُالتوحدي إ�k ضغوطات نفسية كث�Mة  ـــــار وأســــــامة فـ

ُ
 : 2011الشرzيrÀ، الســــــيد ~امـــــل  مصطفى، 

262.(  

ي القمش  ل¦r `سAب الكث�M أن التوحد من أك�M ¾عاقات ا) 257: 2011(ر      وBذكر مصطفي نو
 �H ات ال سيماzمن الصعو Mمن الضغوط ملا يحيط بھ من غموض حيث تتحمل �سرة الكث�
لاملرحلة ال¦r `سبق اn±صو عkK ال©{|يص الدقيق، ففي منتصف العام الثا�ي تبدأ عالمات 

ات Lجتماعية، وBن ، وBبدأ الطفل بفقدان اJ±صو اللغو السابق و امل�ا رالتوحد بالظ�و ي ل غمس ر
ل�H عزلة وسلوكيات نمطية شاذة، وBتحو ذلك ال�دوء واn±ر~ات اInذابة إ�k صمت وصراخ بدفع 
غ�M حالة الطفل، ف·{|ص الطفل   ̀ الوالدين إ�k التنقل ب�ن العيادات و�خصائي�ن ملعرفة سAب

ستم ة أخر عkK أنھ مس وحسد، ̀و ة عkK أنھ تخلف عق�K، وتا ة عkK انھ اضطراب نفrsw، وتا ىتا ر ر ر ر
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، وتواصل �سرة تحمل الضغوط املادية واملعنوBة مع ظ�و شعو بÄÅعزع  رحالة الطفل �H التد�و ر ر
  .ثق8Çم بأنفس�م وتقدير�م لذا8Æم

اك وجود  دود الفعل ال¦r تظ�ر لدى والدي الطفل ذي اضطراب التوحد منذ n±ظة إد ر    وتتمثل  ر
�É عدة مراحل أساسية �H مرحلة التقبل Ê¦عاقة وح¾:  

رتبدأ الصدمة عندما يبدأ ��ل بالشك بوجود خلل ما �H تطو الطفل، وتصل : لصدمةا -1
 .أشد�ا عندما يثAت ال©{|يص ذلك

نوBظ�ر بأش0ال عدة، م8Íا أن Ìباء يبدأو بالMÅدد عkK �طباء أو اختصاc : rsËنbار -2
جاع السAب إ�k مس أو ع�ن أصاب رال©{|يص أمال �H اn±صو عkK `{|يص آخر، أو إ ت ل

 ).10: 2003خولة أحمد يحÊÎ، (الطفل، وحديث �م عن طفل�ا بأنھ ذ~ي وال يحتاج مساعدة 
ه املؤملة عÌ kKخر خصوصا �م ال¦r تقع عل¼8ا : cسقاط -3 رحيث yسقط ~ل من الوالدين أف0ا

، حيث توجھ إل¼8ا أصاqع اللوم �H ~ل مرة  MNلية الك ىاملسؤ ي القمش، ( و : 2011رمصطفي نو
259.( 

4- defg>و استجابة :الم النفسية و��ذه املرحلة الشعو بالذنب وتأن·ب الضم�M، و �H سودy ر
 ).365: 2014عادل عبد هللا دمحم، (انفعالية لعملية التقدير الفع�K ملا حدث والو�� بھ 

و�É بداية تطلع الوالدين لÒ|دمات املتوفرة، وحاالت مشا8Ñة n±الة اب8Íم : التوجھ ل_^ارج -5
Kيمكن تلق¼8ا للتعرف ع r¦امج الMNال k) ،ÊÎ43: 2003خولة أحمد يح.( 

و�نا yستمر �Êst ولكن بحدة معقولة، باإلضافة لتفاعل الوالدين اليومي مع : التقبل -6
الطفل لتلبية حاجاتھ مما يخلق لدى الوالدين نوعا من الف�م لطبيعة التوحد وكيفية 

-365:2014عادل عبدهللا دمحم، ( التقبل لالتعامل معھ وBمكن القو �نا أ8Õما وصال ملرحلة 
366.(  

�ا         ز  و�ذه الضغوط تتطلب تقديم املساعدة ألم�ات أطفال اضطراب التوحد من أجل تجاو
ة أن يتلطفن  ر qسالم م8Íا دو أية مشكالت نفسية تؤثر ع�K جودة اn±ياة ل�ن، وضر ورواملر نو

±nا�� ألطفال�نبأنفس�ن وعدم القاء اللوم عل¼8ا وتقبل الوضع ا. 

ت و            إ�k أن العامل ��م �H `عامل الفرد مع خMNاتھ السلبية ال¦Morley, (2015: 227)  rرأشا
تجلب لھ �لم واملعاناة �و الشفقة بالذات وتقبل�ا والتعاطف مع�ا، و³عد مف�وم الشفقة بالذات 

نھ وسيلة إيجابية �H توجھ الفرد من املفا�يم اn±ديثة �سAيا �H علم النفس ¾يجاÛي، وBوصف بأ
عاي8Çا، والتعامل مع�ا بلطف وzرحمة وتف�م�ا عند التعرض  �تمام 8Ñا وL رنحو ذاتھ من حيث
 kKدليل ع �Éكم عل¼8ا، و±nات الفشل، بدال من توجيھ النقد الالذع ل�ا والقسوة واMNلأللم أو خ

 .الÝ±ة النفسية والعقلية ¾يجابية

اسة املتغ�Mات ¾يجابية �H ال{|صية  ا�تمتوقد           اسات Ì �Hونة �خ�Mة بد ر البحوث والد ر
اس8Çا ~أحد املتغ�Mات  ر¾�سانية، وال¦r من ضم8Íا الشفقة بالذات؛ من خالل التأصيل ل�ا ود
ن¾يجابية امل�مة µ �H|صية الفرد، ففي بداية القر اn±ادي والعشرBن ظ�رت كمف�وم من 

 حيث نظرت إليھ Neff,) 2003(والÝ±ة النفسية عkK يد العاملة �مرBكية مفا�يم علم النفس 
ا أساسيا من أqعاد البناء التنفrsw للفرد، وسمة م�مة من سمات ال{|صية ًدعkK أنھ يتضمن qع

وذلك عندما yع·ش الفرد , ¾يجابية وحاجزا نفسيا من Ìثار السلبية �حداث اn±ياة الضاغطة
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أحمد (املعاناة أو �لم، أو عدم الكفاية ال{|صية �H حل مشكالتھ اn±ياتية حالة من الفشل، أو 
  .)Stephanie, 2007: 139 &Neff؛  ۷ :۲۰۱۹عبد امللك أحمد، 

 تتضمن الشفقة بالذات qعدا أساسيا من أqعاد البناء النفrsw للفرد وسمة من سماتو        
ال{|صية ¾يجابية وحاجزا نفسيا من Ìثار السل

ً ً
 مابية ألحداث اn±ياة الضاغطة وذلك عند

 yع·ش الفرد حالة من حاالت الفشل أو عدم الكفاية ال{|صية �H حل مشكالتھ ال{|صية
   ).44: ٢٠١٧عفراء إبرا�يم العبيدي، (

فا�ية �µ|اص البدنية والنفسية للذين  kKا إيجابيا مزدوجا عMر     كما أن للشفقة بالذات تأث� 
ف  وyعانو من الظر تفاع مستو الشفقة بالذات yساعد الفرد ن ىالقاسية أو أمراض مزمنة حيث ا ر

�H  عاية أفضل �تمام 8Ñا وLرالتعامل مع الضغوط الناتجة عن مرض مزمن والعناية بنفسھ و
سة الشفقة بالذات قد تقلل من �رمونات الضغوط ال¦r تؤثر عkK عمليات ،  لÝ±تھ ركما أن مما
� `سا�م qش0ل مباشر �H الرفا�ة الفسيولوجية والبدنية ، و�ذا يوmé الغذا3ي ، وzالتا� التمثيل

الشفقة بالذات كمصدر م�م وطرBقة إيجابية �H التعامل مع النفس عند مواج�ة الضيق  أ�مية
اض ومتقبل لIÒوانب غ�M  ومصدر واملعاناة رأيضا للسعادة النفسية للفرد ،أل8Õا تمثل موقف 

�H ةzا(حياة الفرد  املرغو جدان ودyع دمحم، زسو   ).524: 2019ون صدقة عبد العزBز، و

اسة اسات مثل د ت نتائج qعض الد ر        وقد أشا ر اسة Neff, & Stephanie, (2007)   ر  ,Muratر ود
�ا صفة  (2011) ر إ�k أن الشفقة بالذات ترتبط بال{|صية السوBة والسعادة النفسية باعتبا

ة لل{|صية وداعمة ل�ا �H توافق�ا ن النفrsw وLجتما��، وأن �فراد الذين يمتل0و مثل �ذه زمعز
نة مع الذين يتعاملو مع الذات بقسوة  نالصفات �م أقل معاناة من القلق والتوتر وLكتئاب مقا ر

اسة  ت نتائج د ر�H تلك املواقف،  وكذلك أشا  Ferrari, Yap Scott Einstein & Ciarrochi, (2018) ر
س�ا الفرد نفسھ من خالل `عزBز اللطف بالذات إ�k أن الشفقة بالذات `عد ر طرBقة ð±ية يما

�ذه اn±الة  �H مكن غرس�ا، ألن �فرادBثار السلبية للكمالية، وÌ مباشرة من rñوقبول�ا، وتح
 kت0اب �خطاء، بدال من النقد الذا`ي الالذع الذي يؤدي إ� رyستجيبو بالشفقة بالذات �H أوقات ا ن

اسة الكمالية العصابية، ت أيضا نتائج د ر وأشا إ�Potter, Yar, Francis, & Schuster,(2014)   kر
يوجود عالقة سالبة ب�ن الشفقة بالذات والقلق Lجتما��، أي أن �فراد ذو القلق Lجتما�� 
ىاملرتفع لد89م مستو منخفض من الشفقة بالذات، وكذلك ترتبط سلبيا باn|وف من تقييمات 

  .ÌخرBن

يالل ما سبق يحاو البحث اn±ا�� تحس�ن الشفقة بالذات لدي أم�ات فئة م�مة من ذو      ومن خ ل
Lحتياجات اn|اصة و�م أطفال اضطراب التوحد مما سوف yساعد �H تخفيف الضغوط لد89ن 

شادي انتقا3ي   .روذلك من خالل برنامج ا

 :مشbلة البحث

ا~ا بھ �H محيط �سرة، وتؤثر اعاقة الطفل ع�K ل       `عتMN �م �É املعلم �و لطفل�ا و�ك�M احت0
ي�سرة qش0ل عام وخاصة �م، حيث `عا�ي أم�ات أطفال ذو Lحتياجات اn|اصة من العديد 

اn±الة : من الضغوطات النفسية ال¦r ترتبط بكث�M من املتغ�Mات ال¦r تتداخل مع إعاقة الطفل مثل
Lقتصادي وL لألسرة،  وتقبل اعاقة الطفل أو عدم يالنفسية للوالدين، املستو �Hجتما�� والثقا

  .تقبل�ا من جانب �سرة
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      و³غلب عkK �م�ات اInانب العاطفي متمثال �H الضغوط النفسية وLنفعاالت واملشاعر 
�ا  اجبات وأعباء إضافة إ�k دو رالسلبية ن©يجة لصراع �دوار الذي يتطلب م8Íن مسئوليات و و

Äóة مz جة و ركز ج�ا وأبنا8ôا وما و ، من حيث عالق8Çا بز و و�H الوقت نفسھ تحقيق الMÅابط �سر ي ل
ة �م عkK اn±فاظ ع�K كيان �سرة وت0امل�ا؛  ريصاحب ذلك من مشاعر اn|وف والقلق وعدم قد

  .يلذا تزداد الضغوط النفسية ال¦r تواجھ �م�ات الال`ي لد89ن أطفال ذو اضطرابات توحد

شعر qعض أ      رم�ات �طفال التوحدي�ن باليأس، والشعو بالنقص، والغضب، والصدمة ̀و
نوالذنب، وفMÅات من اn±ز العميق وLكتئاب، وBصبحن أقل تفاعال مع الناس والöشاطات خارج 
، وتزداد اn|صائص ال{|صية السلبية لدى �طفال؛ وأثناء التعامل مع تحديات `عليم  Äóلامل

ه يؤثر عkK نوعية اn±ياة للوالدين الطفل وعالجھ qش0ل مالئم يز رداد عبء الرعاية والذي بدو
تفاع مستو القلق وLكتئاب؛ و³ش�M عبء الرعاية إ�k مستو عا�� من الضغط  ىباإلضافة إ�k ا ى ر

 & Kandolkar). النفrsw والذي تمر بھ �م�ات ال¦r تر�k أطفال مصاب�ن بمرض ما
Kenchappanavar, 2013,1699- 1700)   

 ومن خالل تواصل الباحث مع مجموعة من أم�ات أطفال التوحد الحظ `عرض�ن لكث�M من      
�H تتمثل r¦حباط، القلق، التوتر واملعاناة : الضغوط النفسية الL ،الطفل، اليأس �Kوف ع|nا

 rÀعتy ستطيع أنy ا أوBعاية الطفل وانتظار أن يتحدث  أو يتواصل بصر  �H تتمثل r¦راليومية ال
~ل تلك الضغوطات تجعل أم�ات أطفال التوحد بحاجة ماسة إ�� التدخل n|فض بذاتھ 

شادي وzالتا�� يمكن  رالضغوط عند�ن وذلك بتحس�ن الشفقة بالذات لد89ن من خالل برنامج ا
  :صياغة املش0لة �H السؤال الرئ·س التا��

شادي Iنتقا�ي �� تحسن الشفقة بالذات و        c نامجAKخفض الضغوط رما فعالية ال
  النفسية لدي أم/ات أطفال اضطراب التوحد؟

  :لوBنAثق من ال©ساؤ السابق السؤال�ن  التالي�ن

شادي  -1 رما ام0انية تحس�ن الشفقة بالذات لدي أم�ات أطفال التوحد من خالل برنامج ا
 انتقا3ي؟

ما أثر تحس�ن الشفقة بالذات لدي أم�ات أطفال التوحد �H خفض الضغوط النفسية  -2
 ن؟لد89

ر ش�ر من ان8Çاء الMNنامج -3 Bة أثر الMNنامج �H تحس�ن الشفقة بالذات qعد مر وما مدى استمرا  .ر
 :أ5داف البحث

�Kداف البحث فيما ي�  :تتمثل أ

شادي انتقا3ي �H تحس�ن الشفقة بالذات لدي أم�ات أطفال  -1 رالتحقق من فعالية برنامج ا
 .التوحد

طفال التوحد من خالل تحس�ن الشفقة التحقق من خفض الضغوط النفسية لدي أم�ات أ -2
 . بالذات لد89ن

 .التحقق من بقاء أثر الMNنامج qعد ان8Çاء تطبيقھ -3
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  :أ5مية البحث

  :yستمد �ذا البحث أ�ميتھ من ناحيت�ن           

  :<5مية النظرrة-أ

لما يقدمھ البحث من مفا�يم وأطر نظرBة حو الضغوط النفسية لدي أم�ات أطفال  -1
 .حداضطراب التو

لما يقدمھ البحث من مفا�يم وأطر نظرBة حو الشفقة بالذات لدي أم�ات أطفال اضطراب  -2
 .التوحد

تفاع بمستو املع·شة LيجاÛي وتخفيف الضغوط عن  -3 L �H يمالءمة ج�ود الدولة املبذولة ر
 .يأسر ذو Lحتياجات اn|اصة

  
  :<5مية التطبيقية-ب 

ل�ن بمجموعة من LسMÅاتيجيات  قد `س�م نتائج البحث �H مد املتخصص�ن -1 و واملسؤ
 .والفنيات ال¦r `ساعد�م �H خفض الضغوط لدي أم�ات أطفال اضطراب التوحد

�ذا  -2 �H rswاث النفMÅية واثراء الzعض املقاي·س املعدة للمكتبة العرÛتقديم برنامج البحث و
 .اIJال

�تمام بأسر ذو Lحتياجات اn|اصة وتقديم  -3L �H اسة ي`ساعد الد  .يالدعم املعنو ل�مر
  :مصط_Dات البحث

  Psychological Stresses :الضغوط النفسية

مجموعة من املشكالت والعقبات ال¦r تتعرض ل�ا أم�ات أطفال :      yعرف�ا الباحث اجرائيا بأ8Õا
اضطراب التوحد، qسAب سلوكيات أبنا8ôن وما يتعرضن لھ �H اIJتمع، و`سAب ل�ن الكث�M من 

جة ال¦r يحصل عل¼8ا الفرد ع�K املقياس املستخدماملشكالت الن   .رفسية وتقاس بالد

  Self-Compassion :الشفقة بالذات

     yعتمد البحث اn±ا�� ع�K `عرBف كرست�ن نيف للشفقة بالذات كتعرBف اجرا3ي و`عرف�ا نيف 
Neff,2003: 223) (ضوء �لم وا �H 8ا الرفق واللطف الذي يوج�ھ ال{|ص نحو ذاتھÕلفشل بأ

اك خMNة الفشل ع�K أ8Õا جزء من كم �ائل من  رالذي يتعرض لھ بدال من نقد ذاتھ أو كر��ا، وإد
اMN|nات �Lسانية ال¦r قد يتعرض ل�ا أي µ|ص بدال من النظر إل¼8ا ع�K أ8Õا حالة فردية لتجنب 

جة ال¦r يحصل عل¼8ا الفرد ع�K املقياس املس رالشعو بالوحدة النفسية، وتقاس بالد  .تخدمر

  Autism Disorder :اضطراب التوحد

 أحـد Lضـطرابات النمائية الشـاملة الـذي"      `عرفھ اInمعية �مرBكية للطب النفrsw بأنھ 
�ن ر�و �شمل قصو نـو�� فـي التفاعـل Lجتمـا�� والتواصـل: ریتم�Ä بوجود معیا والـثا�ي . ل

جات مختلفة  ة، مع وجود د رسلوكيات نمطیة متكر من شدة �عراض یتحدد عkK أساس�ا نوعية ر
الـدعم واn|ـدمات املقدمة للطفل، وتظ�ر أغلب أعراضھ �H وقت مبكـر مـن النمـو حـوا�� ثالثـة 

 ).(American Psychiatric Association.,2013, 50  سـنوات
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  :حدود البحث

  .2022/ 4/ 1 إ�� 2021 / 12/ 1تم تطبيق البحث �H الفMÅة الزمنية من : ا�Dدود الزمانية

Bق:ا�Dدود املbانية ز تم اجراء البحث �H مركز عطاء لذو Lحتياجات اn|اصة بمدينة الزقا   .ي

  . أما من أم�ات أطفال اضطراب التوحد24تم اجراء البحث ع�K عدد : ا�Dدود ال�شرrة

  املفا5يم النظرrة للبحث

أوال
ً

  Psychological Stresses :الضغوط النفسية: 

�ا السلبية ع�K مختلف جوانب حياة الفرد مسAبة لھ        رتMÅك ¾عاقة ع�K اختالف أنواع�ا آثا
ة الفرد  رضغوطا نفسية تفرض عليھ تطوBر أساليب للتعامل مع�ا، و�ذا ل·س أمرا س�ال فعدم قد

ن املعاق ع�K التوافق مع اعاقتھ قد يقوده إ�� أساليب غ�M توافقية، مما قد yعيقھ عن Lستفادة م
�ا السلبية  رالMNامج املقدمة لھ، وال تتوقف آثار Lعاقة ع�K الفرد املعو فقط بل تمتد لتMÅك آثا ق
�ا مما  ا نفسية عدة، فألسرة �É املعاyش �كn MN±ديث Lعاقة وظ�و رع�K أسرتھ لتولد لد89م آثا ر

علي مية واقتصادية يفرض ع�K الطفل املعاق وع�K اJ±يط�ن بھ متطلبات انفعالية واجتماعية ̀و
  ).q2018 :17سام الطوBل ، (

ر      وال يتصو أحد مدي شدة الصدمة و�لم الذين yشعر 8Ñما الوالدان عند استقبال�ما نبأ 
ة ذكر8Æا احدي �م�ات عند سؤال�ا عن n±ظة `{|يص اب8Íا قالت عندما " راعاقة اب8Íما، ففي عبا

 �Kمعاقا أحسست أن ش·ئا ما بداخ rÀعود إ�� عرفت أن ابy ء أعرف تماما بأنھ لنrs� قد مات
  ).34: 2010سوسن شاكر مجيد، ( اn±ياة أبدا

  :�عرrف الضغوط النفسية

جة استجابة الفرد لألحداث واملتغ�Mات "أ8Õا ) 9 :2012(يير ع�K إسماعيل عبد الرحمن        رد
Ì عضq ما ت0و مؤملة تحدثz نالبي�ية �H حياتھ اليومية، و�ذه املتغ�Mات  ثار الفسيولوجية، ر

�ا من µ|ص آلخر بحسب µ|ص·تھ وخصائصھ النفسية ال¦r تم�Äه عن غ�Mه من Mختلف تأث�Bو
ق فردية ب�ن �فراد   ".و�فراد ÌخرBن ف
r بمثابة فر

ن  عرف�ا ألطاف وآخر تلك " أ8Õا Altaf, Noushad, Ahmed, Azher & Tahir,(2014: 34)و    ̀و
جية  نال¦r تؤثر ع�K تواز الفرد و`سAب لھ التوتر، ف
r حالة من التوتر ال¦r ر�حداث والعوامل اn|ا

تھ ع�K التحمل رتصاحب الفرد أثناء `عرضھ ملواقف تفو قد   "ق

لالتعرض املستمر واملتكر للعوامل البي�ية ال¦r تحو اInسم " بأ8Õا Fink, (2016)     و³عرف�ا فينك ر
 أو انفعالية، أو نفسية تؤدي بالفرد إ�� حشد نعن حالة التواز مما يفرض متطلبات فسيولوجية

  ".~ل طاقاتھ ملواج�ة تلك الضغوط، مما يؤدي إ�� تأث�Mات سلبية ع�K حياتھ

ة عن مجموعة من املواقف ال¦r يتعرض ل�ا الفرد وال¦r "     كما `عرف الضغوط النفسية بأ8Õا  رعبا
اك رتؤدي إ�� الشعو بالقلق، والتوتر و¾ج�اد، ن©يجة إلد ض عليھ ر وھ بأن ما يطلب منھ وما �و مفر ُ

اتھ وإم0اناتھ   ريفو قد  & Mc Donald, Murphy, Tomlinson, Matijczak, Applebaum, Wike)ق
Kattari, 2021:2).  
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�Kما ي mفات السابقة يت�Bومن خالل التعر     :  

 .الضغوط النفسية ايجابية وسلبية •
ف داخلية لل • والضغوط النفسية قد ت0و qسAب ظر جة عنھن  .رفرد أو خا
الضغوط النفسية يöتج ع8Íا اضطرابا �H السلوك yعيق الفرد عن مواصلة حياتھ  •

 .بطرBقة ايجابية
 :الضغوط النفسية لدى أسرة الطفل التوحدي

 r¦يتعرض ل�ا والدا الطفل ذي اضطراب التوحد وال r¦م مصادر الضغوط النفسية ال�        ومن أ
ة أن ت0و موجود نل·س بالضر   :ة جميع�ا أو qعض م8Íا لدى جميع �سر ما ي�Kور

فات ال¦r تصرف لقاء التقييمات وال©{|يص والMNامج : الضغوط املالية -1 ون©يجة املصر
البي�ية والMNامج العالجية املتنوعة والعمليات اInراحية والرعاية اليومية وت0اليف �ج�زة 

 & ,Zhou, Liu, Xiong) طائلة و�دوات اn|اصة واملواصالت وال¦r ت0لف �سرة مبالغ
Xu,2019:2.( 

لنقص املعلومات لدى الوالدين عن Lضطراب، وعدم توفر إجابات : الضغوط املعرفية -2
ة املراجع واIJالت العلمية   .رالعدد كب�M من �سئلة مع ند

ى للشعو بالتباعد ب�ن أداء الطفل ومستو أقرانھ، والتفات الناس :الضغوط Iجتماعية -3 ر
�م عkK سلوكيات الطفل مما يقود إ�k تحسس الوالدين من طلب وترك�Ä. 

نإن أباء �طفال ذو اضطراب التوحد yعانو إ8Õا~ا : الضغوط ��/ل dباء �س�ب السلوك -4 ي
، حيث ال yعMN الطفل ذو اضطراب التوحد عن  ىأكMN من آباء �طفال ذو ¾عاقات �خر ي

جد الوالدين �H ح�Mة �ل الطفل يب0ي ألنھ عطشان احتياجاتھ بالطرBقة ال¦r نتوقع�ا لذلك ن
أو جا3ع أو يحس بألم ما، وأين م0ان ذلك �لم؟ وقد يؤدي تأخر استجابة ��ل لعدم 
معرف8Çم سAب السلوك إ�k سلوكيات عدوانية إيذائية تجاه نفسھ وتجاه أفراد �سرة �خرBن 

ق والسيد الشرzيrÀ، أسا(مما 89دد أم8Íم جميعا وخصوصا إخوتھ �صغر سنا  : 2011ومھ فار
262.( 

qسAب ¾حباط الذي يص·ب الوالدين وخاصة �م�ات ن©يجة ك�Mة : الضغوط Iنفعالية -5
متطلبات الطفل ذي اضطراب التوحد واحتياجاتھ، فتجد qعض �م�ات �H إج�اد مستمر 

Aسq ب نوم طفل�ا املتقطع ومحاولة إطعامھ سلسلة متنوعة من الطعام أوAسq ولو Mب `غ�
ت·نھ اليومي  .وqسيط �H ر

�ذه اn±الة غالبا ما يöشأ صراع ب�ن �دوار �سرBة : رضغوط الدو الوظيفي للوالدين -6 �H
جية ال¦r يفرض�ا العمل و��شطة Lجتماعية مع صعوzة �H التوفيق بي8Íما  .رو�دوار اn|ا

املوجھ للطرف Ìخر مما يزBد qسAب ك�Mة �عباء واللوم : ضغوط متعلقة باملشكالت <سرrة -7
 .اn|الفات وحالة التوتر داخل �سرة، وBميل �ب إ���L k±اب، وتو�� �م معظم �عباء

  ~استغراق الوالدين �H التفك�M بنمو الطفل، وإذا ما ~ان: ضغوط متعلقة بمستقبل الطفل -8
 kKل سيظل ع�سة، و عاية نفسھ، وإذا ما ~ان سيقبل �H املد رس·ستطيع  الوضع اn±ا��    عندما ر

ق والسيد الشرzيrÀ، (يكMN أم أنھ س·تحسن؟    ).264 – 262: 2011وأسامھ فار

اسات إ�k أن ضغوط متعلقة بإخوة الطفل ذي اضطراب التوحد -9 ت نتائج الد ر، حيث أشا ر
�تمام 8Ñم من قبل الوالدين ال�شغال�ما L مال وعدم�ن¾خوة يحسو باالس©ياء ن©يجة ¾

ة بأخ¼8م الت  ).Constantino,et al; 2006: 294 -296(روحدي وحاجاتھ املتكر
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، ~إيذاء الذات، ونوzات ضغوط متعلقة باملشكالت السلوكية الظا5رة ع�� أطفال التوحد -10
ق (الغضب، والعدوانية وعدم الطاعة، والتخرBب والفو�Ês، ومشكالت النوم  وأسامھ فار

 ، rÀيz155 - 14: 2013والسيد الشر.(  
  وط النفسية ع�� الوالدينأثر الضغ

سو الضغوط النفسية بأن املواقف املسAبة للضغوط ت0و سAبا  ن      يؤمن الباحثو الذين يد ن رن
للتدم�M إذا لم yستطع ال{|ص التöبؤ 8Ñا والسيطرة عل¼8ا، وتؤثر �حداث الضاغطة واn±الة 

  : النفسية عkK عدة مستوBات µ �H|صية الفرد م8Íا

8ÇBا لفMÅة من الزمن لدى الوالدين قد : لو��ى املستو الفسيو-أ Bادة الضغوط واستمرا رحيث أن  ز
، وأمراض (تMÅجم qش0ل أعراض عضوBة مثل  نضغط الدم، وقرحة املعدة، وأمراض القولو

قية ، والصداع النصفي، واضطراب إفراز الغدة الد رالقلب، والسكر   ).والطفح اInلدي ي

Bادة �H إفراز حيث yعا�ي Ìبا:ى املستو العق��-ب    زء و�م�ات تحت الضغط النفrsw من 

والذي يؤثر عkK الوظائف العليا للدماغ وzودي إ�k `شوش �H الMÅك�CBKC ( ،Ä -كیناس (أنزBم 
ة عkK اتخاذ قرار سليم عند اn±اجة،  روعدم Lن©باه، الöسيان وضعف الذاكرة، وعدم القد

  .والوساوس والسلبية

  : تظ�ر عالمات الضغوط عkK سلوك الوالدين �H ش0لحيث: ىع�� مستو السلوك - ج

تفاع مستو الصوت عkK �بناء أو أي µ|ص آخر • ىLنفعال السر³ع وا  .ر
غبا8Æما أو مخططا8Æما • رامليل للغضب والعنف عند مصادفة أي عائق يحو دو تحقيق  ن  .ل
دود الفعل أو الكالم مما ي©سAب بھ وقوع مشكالت وأخط •  .اءرLندفاعية والشرع ال 
 ).33 - 32: 2012ع�K اسماعيل عبد الرحمن ، ( امليل للعزلة وLبتعاد عن الناس  •
�مال أحيانا �H مظ�ر ال{|ص العام لMÅكز ا�تمام �ب أو �م عkK احتياجات الطفل،  •¾

�تمام L عدمq شعر بقية �بناءy ليات مما ة عkK تنظيم �وقات وتقسيم املسؤ وعدم القد ر
دمحم صاmn ¾مام، فؤاد عيد (ل¦r تكرrst معظم وق8Çا لرعاية طفل�ا التوحدي من قبل �م ا

 ).27: 2011، اInوالدة 
اسات أن مستو تكيف الطفل ونموه وتحصيلھ بتأثر qعوامل         ىوقد بيöت البحوث العلمية والد ر

دي وLجتما��، ىمختلفة أ�م�ا �سرة وما يرتبط 8Ñا من اتجا�ات Ìباء وقيم�م، واملستو Lقتصا
ىوأنماط التöشئة، والسمات ال{|صية لآلباء والMÅابط والعالقات �سرBة ومستو الدخل و�Iم 

 �Hا الثقا�  ).96 -  94: 2004جمال دمحم اn|طيب، ( �سرة ومستوا

  :اسABاتيجيات مواج/ة الضغوط

�ذه LسMÅاتيجية للتفك�M اn|يا��، وا:اسABاتيجية ال��رب أو التجنب � Mودات  `ش��IJ
السلوكية لل8Çرب من املش0لة أو تجن�8ا، فالقرد يتخيل نفسھ أفضل أو �H م0ان آخر كما 

لتتضمن اسMÅاتيجية ال8Çرب النوم، و�~ل، وتناو الكحو وامل�دئات  .ل
سة الöشاط البد�ي، وLستماع إ�k : اسABاتيجية cحالل أو Iس�بدال � رمن خالل مما

 .اع، و��شطة، وال�وايات، وLجتماع مع �صدقاءاملوسيقى، والقراءة، و¾بد
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 من خالل ا�IJودات املعرفية لتغي�M املعÊÀ الذا`ي :اسABاتيجية إعادة التقييم cيجابية �
�تمام باInوانب ¾يجابية لÒ±دثLإعادة تقييم املوقف و kKة، والعمل عzللتجر. 

وتقنيات التنفس، وتقنيات تقوBة من خالل LسMÅخاء، والتأمل، : ضبط التوتر والعواطف �
 .)Czabala& Miedziun, (25-24 :2015العضالت 

 :�عض النظرrات املفسرة للضغوط النفسية 

  Hans seleyنظرrة الضغوط ل/انز سي��  -1
zھ املتنوعة عن ¾�سان واn±يوان، وقد ب�ن ف¼8ا أن  ر      وضع �انز سي�K نظرBتھ من خالل تجا

ة الزائدة التعرض املستمر للضغوط ي رحدث اضطرابا �H ا�Inاز ال�رمو�ي وذلك من خالل Lس©ثا ً

ل�IÒاز العصr¹ املستقبل ل�ا، و�ذه Lضطرابات �É املسئولة عن �مراض النفسية واInسمية 
Psychosomatic أن kإ� �Kالنموذج البيولو�� لسي Mالناتجة عن التعرض للتوتر والضغوط، و³ش� 

L ر الوقت حدوث الضغوط منفصل عن ستقر بمر وستجابات السلوكية العامة، وال¦r ت©ش0ل ̀و
(Wheaton & Montazer, 2010:  174)   

               kـــKيتطلــب اســتجابة مــن ال0ــائن ال�ــ� ت0ــو ع M8ــا مث�ــÕأ kــKللــضغوط ع �Kنظــر ســيBنو
ملــــة   Êñــــسان `ــــس�L kــــKــــسم محدثــــة أعــــراض تظ�ــــر عIÒية لAاليــــا العــــص|Òة ل زشــــ0ل اســــ©ثا ُر

  :لعام، وتحدث تلك الزملة خالل ثالث مراحل و�É ~التا��التكيف ا

ة I Alarm Responseســتجابة لإلنــذار: املرحلــة <و�ــ�              ر وÉــ� مرحلــة أوليــة، تظ�ــر اســ©ثا
ُ

ــÄ بزBـــادة الöـــشاط، وف¼8ـــا يقـــوم اInــــسم  ذاتيـــة و`ـــش�M إ�ـــk التفعيـــل �و�ـــ� للعمليـــات الدفاعيــــة وتتم�ـ
ـــتدعاء ~ـــــل قوتـــــھ الدفاع ـــن باسـ يــــة ملواج�ـــــة اn|طـــــر الــــذى يتعـــــرض لـــــھ، حيــــث يتعـــــرض IJموعـــــة مــ

تفاع الـضغط الـشرBا�ي، و`ـسارع النـبض، و0Bـو اInـسم Hـ�  نالتغي�Mات العضوBة والكيميائية مثل ا ر
 r¹ـاز العـص�Inـذه املرحلـة يقـوم ا�حالة تأ�ب من أجل الدفاع والتكيف مع العوامـل امل�ـددة، وHـ� 

، وBزBـد إنتـاج الطاقـة إ�ـk أقـ�rs حـد ممكـن ملقاومـة الـضغوط، بتعبئة أج�زة الدفاع داخـل اInـسم
نو�ذه �عراض ت0و مؤقتة، حيث yعود اInسم qعد�ا إ�k حالتھ �و�k وBتكيف مع الضغط وذلك 

Mعد اختفاء املث�q(Kronne, 2002, 15164).  

 وتحــــدث إذا أســـــتمر التحف�ــــÄ الــــضار يـــــدخل Resistance مرحلـــــة املقاومــــة: املرحلــــة الثانيــــة •
ال0ائن ال�� �H مرحلة املقاومة، وتختفي أعراض املرحلة �و�k، و`شمل �عراض ال¦r تöتج عن 
�ــذه املرحلــة �امــة Hــ� �ــشأة أعــراض التكيــف،  MــNعت التعـرض املــستمر للمواقــف الــضاغطة، ̀و
ة ¾�ـــــسان عKــــk مواج�ـــــة املواقــــف الـــــضاغطة، حيــــث يـــــؤدى  روBحــــدث ذلـــــك عنــــدما `�Iـــــز قــــد

ا كب�ــMا مـــن التعــرض املــستمر للــضغو ًط إ�ــk اضــطراب التــواز الــداخ�K للفــرد ممــا يحــدث قــد ًر ن
ات ال�رمونيـــة املـــسAبة لالضـــطرابات العـــضوBة، وzالتـــا�� قـــد تظ�ـــر مجموعـــة  زاn|لـــل Hـــ� ¾فـــرا

  .(Gadzella,1994, 395)مختلفة من �عراض اInسدية أو النفسية أو Lجتماعية 
5اق أو c£�اك : املرحلة الثالثة • c اسـ�نفاد الطاقـة(رمرحلة( Exhaustion Stage وتحـدث 

 kKتھ ع رتلك املرحلة مع استمرار `عرض الفرد للضغوط qش0ل مستمر مما يجعلھ yس©نفد قد
ًالتكيــف مع�ــا، و³�Iــز عــن مقاوم8Çــا، وBــدخل Hــ� مرحلــة ¾8Õــاك أو ¾عيــاء وBــصبح عــاجزا عــن 

نالتكيف، و`عود أعراض املرحلة �و�k إ�k الظ�و لكن دو ظ ر�ـو للمقاومـة، وت8Íـار الـدفاعات ر
ال�رمونيــة وت©نــاقص مقاومــة اInــسم للــضغوط وتــصاب الكث�ــM مــن أج�زتــھ باn|لــل، وBتعــرض 

�ا يموت ال0ائن ال��   . (Kronne, 2002, 15164)رلألمراض اInسدية و�H حالة استمرا
اي -2   Murrayر نظرrة مو
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استھ لل{|صية وتفـس�M الـسلوك مف�ـوم�ن  اي �H د رتناو مو ر اn±اجـات، ( �مـا أساسـ�نل
ــــل )الـــــضغوط ـــة للـــــسلوك داخـــــل الـــــ{|ص، ب·نمـــــا تمثـ ، حيـــــث تمثـــــل اn±اجـــــات اJ±ـــــددات اInو�رBــ

الـــضغوط اJ±ـــددات املـــؤثرة واInو�رBـــة للـــسلوك Hـــ� الب·ئـــة، والـــضغط Hـــ� أqـــسط معانيـــھ صـــفة أو 
�ـــدف معــــ�ن، وتــــرتبط  kعـــو ج�ــــود الفـــرد للوصــــو إ�ــــy ي·ــــسر أو rs�لخاصـــية ملوضــــوع بي�ـــr أوµ|ــــ ق

غوط باألµـــــ|اص أو املوضـــــوعات ال¦ــــــr ل�ـــــا دالالت مباشـــــرة تتعلــــــق بمحـــــاوالت الفـــــرد الشــــــباع الـــــض
ق السيد عثمان، (متطلبات حاجاتھ    ). 103: 2001وفار

اك  روتمثل اn±اجة �نا �H ت0وBن عر�rs يمثل قوة �H منطقة معينة، و�É قوة تنظيم Lد
ُ

Mوع بحيــــث تحـــــو موقفــــا موجـــــودا غ�ــــÄـــ ًوالف�ــــم والتفك�ــــM والóــ ً ـــش�M ل ـــاه معـــــ�ن، و�نــــا yــ  مــــشبع Hـــــ� اتجـ
نالــضغط إ�ــk القــوة ال¦ــr `عÅــMض الــ{|ص وال¦ــr يمكــن أن تفيــدة أو تؤذيــھ داخــل الب·ئــھ  وقــد ت0ــو 
 rات الفرضـية ال¦ـMصية الفـرد واملتغ�ـ|µ مية العالقة ب�ن�اي عkK أ رأµ|اصا أو أشياء، وBؤكد مو ً

، )العمليـــات الـــسائدة(لـــق عل¼8ـــا تؤلـــف �ســـس الفـــسيولوجية Inميـــع الظـــا�رات الـــسي0ولوجية وأط
ــــسيولوجية، غ�ـــــM أن جميـــــع  ـــل حـــــدث ســـــي0ولو�� يـــــصاحبة حـــــدث أو عمليـــــة فـ ـــد عKـــــk أن ~ــ كمـــــا أكــ

  ). 228-219، 1990جابر عبد اn±ميد جابر، (ُالعمليات الفسيولوجية ال تمثل �H الو�� 

اي بن نوعن من الضغوط 5ما   :ر     وrمª مو

  .، و�µ|اص كما يدرك�ا الفردالبي�يةضوعات  و³ش�M إ�k داللة املو:ضغط ب2تا-1
ق السيد عثمان، ( كما �É املوضوعات و³ش�M إ�k خصائص :ضغط الفا-2  ).103: 2001وفار

س  ار د ال �rشا ونظرrة  ز ر    :Richard Lazarus'ر

د              اك او التقييم الذ�rÀ و روقد �شأت �ذه النظرBة ن©يجة لال�تمام الكب�q Mعملية ¾د ر
�و مف�وم اساy rstعتمد عkK طبيعة الفع �Hل من جانب الفرد املواقف الضاغطة، والتقدير املعر

اك مAسط للعناصر امل0ونة للموقف، ولكنھ  رالفرد، حيث إن تقدير كم ال8Çديد ل·س مجرد إد
 Mستطيع الفرد تفس�y ذلكzاتھ ال{|صية مع الضغوط وMNيطة بالفرد وخ±Jرابطة ب�ن الب·ئة ا

  .املوقف

العوامل ال{|صية، والعوامل : و³عتمد تقييم الفرد للموقف عkK عدة عوامل م8Íا             
جية اn|اصة بالب·ئة Lجتماعية، والعوامل املتصلة باملوقف نفسھ، و`عرف نظرBة التقدير  راn|ا

 �Hالضغوط"املعر " kؤدي ذلك إ�Bشأ عندما يوجد تناقص ب�ن متطلبات ال{|صية للفرد، وö8ا تÕبأ
اكھ �H مرحلت�ن �مات   :رقديم ال8Çديد وإد

 و�É اn|اصة بتحديد ومعرفة أن qعض �حداث �H �É حد ذا8Æا �rsء yسAب :املرحلة <و��
  .الضغوط

( قو�É ال¦r يحدد ف¼8ا الطر ال¦r تصmÒ للتغلب عkK املشكالت ال¦r تظ�ر �H املوقف : املرحلة الثانية
  ).620: 1988دافيدوف، لندال ،

  Self-Compassion   :لشفقة بالذاتا: ًثانيا

�سAيا اn±ديثة املفا�يم من بالذات الشفقة مف�وم     yعد
ً

 �H وصف النفس، علمBو kKأنھ ع
ّ

 وسيلة 
�تمام إل¼8ا، Lن©باه حيث من ذاتھ نحو الفرد توجھ �H إيجابيةL8ا، وÑ عند بلطف مع�ا والتعامل 
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بدال لفشل أو أليمة ملعاناة التعرض
ً

 ع�K السيد عبد الرحمن، دمحم( ل�ا الالذع النقد ھتوجي من 
، سعيد   ).2015رBاض نايل العاسrñ وفت�� عبدالرحمن الضبع ،  يالعمر

عتMN كرست�ن نيف  بالذات كمف�وم  لوkÉ أو من طرحت مصطmÒ الشفقةNeff,2003,85-87) (   ̀و
 Kristin قدمت ت فقدننفÊsw ثنا3ي القطب م0و من ثالث م0ونات متمايزة ومتداخلھ �H ذات الوق

D. Neff مقياسا
ً

أنھ عkK بالذات الشفقة ملف�وم ونظرت ٢٠٠٣ عام بالذات للشفقة 
ّ

qعدا يتضمن 
ً

 
أساسيا
ً

وحاجزا ¾يجابية، ال{|صية سمات من م�مة وسمة للفرد، النفrsw البناء أqعاد من 
ً

 
نفسيا
ً

 حاالت من حالة ردالف yع·ش عندما وذلك الضاغطة، اn±ياة ألحداث السلبية Ìثار من 
  .)2016يعادل محمود املöشاو ،( ال{|صية مشكالتھ ّحل �H ال{|صية الكفاية عدم أو الفشل

 تكيفية وسيلة �É بالذات الشفقة أن ( Neff & McGehee,2010 ) جي
r وماك نيف ى    وتر
ف أو ال{|صية رالقصو أوجھ �H النظر عند الذات مع للتواصل  إنف ولذلك.الصعبة اn±ياة وظر

ن ف�م ال{|صية سما8Æم �H املشفق�ن غ�M �فراد عن نيختلفو بأنفس�م املشفق�ن �فراد   وينظر
kأنفس�م إ�
ّ

بدال وعطف وا��Iام تف�م نظرة 
ً

 ملا الذات جلد أو النقدي اn±كم �H املبالغة من 
نة، أك�M ف�م .ل�م يحدث انفتاحا وأك�M ومر

ً
 kK8م، عÆاMN8م خÕوأ

ّ
 M� ّ~ل مع تعاملال �H عقالنية أك

  .السلبية اMN|nة جوانب

ا الغرب �H النفس فعلماء الشفقة؛ مف�وم تحديد �H العلماء اختلف    وقد  زاوBة من إليھ ونظر
ه ÌخرBن عkK العطف  ل�م، �rsء  أيعمل �H والرغبة ÌخرBن، معاناة لف�م إ�سانية خاصية رباعتبا

 الشفقةأن  البوذي النفس علم ومنظر رأى ح�ن �H .وآالم�م معانا8Æم شدة من التقليل 8Ñدف وذلك
 بالذات، الرأفة أو اللطف تتضمن وال¦r النفسية، الÝ±ة عناصر من م�م عنصر �É بالذات

ة غ�M اMN|nات بتلك يمر الفرد عندما qشدة انتقاد�ا أو عل¼8ا، اللوم إلقاء وعدم رBاض نايل ( رالسا
،rñ2014 العاس.(  

 للذين والنفسية البدنية �µ|اص رفا�ية عkK مزدوج إيجاÛي تأث�M بالذات الشفقة أن        كما
ف من نyعانو تفاع حيث مزمنة أو أمراض القاسية والظر  الفرد yساعد بالذات الشفقة ىمستو را

�تمام بنفسھ والعناية مزمن مرض عن الناتجة الضغوط مع �H التعاملL8ا وÑ عاية  أفضل رو
سة أن كما لÝ±تھ  عمليات عkK تؤثر ال¦r الضغوط �رمونات من تقلل قد ذاتبال الشفقة رمما
 يوmé و�ذا ، والبدنية الفسيولوجية الرفا�ة �H مباشر qش0ل `سا�م وzالتا�� ، الغذا3ي التمثيل

 الضيق مواج�ة عند النفس مع التعامل �H إيجابية وطرBقة م�م كمصدر بالذات الشفقة أ�مية
جدان ودyع دمحم ،(  للفرد ةالنفسي للسعادة ومصدر أيضا واملعاناة ان صدقة عبد العزBز، و وسو  ز

٥٢٤ : ٢٠١٩ .(  

 :بالذات الشفقة مف/وم

 �H لذاتھ الفرد معاInة يتضمن ذا`ي موقف" :بأ8Õا ) ١١ : ٢٠١٦ ( رالسيد ~امل منصو yعرف�ا      
جانبا تمثل �خطاء بأن وLعMÅاف والو��، والف�م الدفء خالل من 8Ñا يمر ال¦r العص·بة املواقف

ً
 

 "الAشرBة الطبيعة من

 �H الذات نحو إيجاÛي اتجاه" بأ8Õا ) ١٦٣ – ١٦٢ : ٢٠١٦ ( يعادل محمود املöشاو ³عرف�ا   و
 النقد توجيھ وعدم بالذات اn±نو وتتضمن الفرد، ل�ا يتعرض ال¦r والضغوط الفشل مواقف

 ومعاInة �فراد غالبية ان¼8اyع ال¦r اMN|nات من كجزء الذات خMNات وف�م ل�ا، الشديد واللوم
  "منفتح qعقل الفرد و�� �H املؤملة املشاعر
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`عرف�   و
ُ

عاطف ولطف برحمة الذات مع التعامل" بأنھ ) ٤٤ : ٢٠١٧ ( ا عفراء ابرا�يم العبيدي  ̀و
 8Ñا يمر ال¦r اMN|nات من جزء �É املؤملة اMN|nات �ذه وأن ومحبطة مؤملة بخMNات تمر عندما

ن، فضال خاصة نظر بوج�ة مرتبط غ�M و�خر
ً

 ."نqش0ل متواز املؤملة اMN|nة معاyشة عن 

 الشفقة) 163، ٢٠١٨ ( حالوة أبو السعيد دمحم ، سليم إبرا�يم العزBز عبد من ~ل     و³عرف�ا
اكھ عند ذاتھ تجاه لإل�سان النفrsw املوقف نت0و ال¦L rستجابات مجموع بأ8Õا بالذات  ألوجھ رإد
اكھ وعند الضعف، ومظا�ر رالقصو  فرص لبعض تفوBتھ أو اn±ياة، �H وإخفاقاتھ ألخطائھ رإد

  .النفسية والÝ±ة الرفا�ة وتحقيق حيا8Æا نوعية وتجوBد وتجوBد�ا ذاتھ ترقية

عرف جدان ودyع دمحم      ̀و ان صدقة عبد العزBز، و وسو  :بأ8Õا بالذات الشفقة ) ٥٢٤ ، ٢٠١٩ ( ز
  .ومحبطة مؤملة MN|nات تتعرض عندما ، الذات مع عاملالت �H إيجاÛي واتجاه داخ�K رشعو

التعرBفات السابقة yعتمد البحث اn±ا�� ع�K `عرBف كرست�ن نيف للشفقة  عرض خالل      ومن
عرف�ا نيف  بأ8Õا الرفق واللطف الذي يوج�ھ ) (Neff,2003: 223بالذات كتعرBف اجرا3ي ̀و

اك ال{|ص نحو ذاتھ �H ضوء �لم والفشل الذي يتعر رض لھ بدال من نقد ذاتھ أو كر��ا، وإد
خMNة الفشل ع�K أ8Õا جزء من كم �ائل من اMN|nات �Lسانية ال¦r قد يتعرض ل�ا أي µ|ص بدال 

  .رمن النظر إل¼8ا ع�K أ8Õا حالة فردية لتجنب الشعو بالوحدة النفسية

  :بالذات الشفقة مكونات

      `عد
ُ

 كمف�وم الشفقة بالذات مصطmÒ طرحت من لوأ ( Neff,2003,85 - 87) نيف كرست�ن 
Êswومتداخلھ متمايزة م0ونات ثالث من نم0و القطب ثنا3ي نف �H الوقت ذات kÉعد وq اللطف 

ة إ�k و³ش�Self-kindness M بالذات  �لم حاالت وتف�م �H بود الذات مع التعامل عkK الفرد رقد
بدال والفشل

ً
 اn±س الثا�ي والبعد لنفسھ اInارح النقدي مالتقيي باتجاه وLندفاع الذات نقد من 

اك إ�k و³ش�Sense of common humanity M )املشMÅكة ¾�سانية  (العام ¾�سا�ي  ال{|ص رإد
مة خاصية روالقصو النقص بأن بدال الوجود �H لإل�سان زمال

ً
 أو ¾خفاق عند بالعزلة رالشعو من 

 إ�k و³ش�Mindfulness، M العقلية اليقظة �H فيتمثل الثالث البعد أما الفشل MN|nات التعرض
 املؤملة واملشاعر �ف0ار لتحمل وم©سامح منفتح qعقل الذا`ي الوجود خMNات مع ال{|ص `عامل

بدال
ً

 من n±ماي8Çا الذات نحو إيجاÛي انفعا�� اتجاه بالذات فالشفقة ، ال8ÇوBل �H ¾فراط من 
 اMN|nات تأث�M من يخفف بالذات اللطف وzالتا�� ،.MاروLجÅ والعزلة الذات لنقد السلبية العواقب

اك املشMÅكة و¾�سانية السلبية الوجدانية  قواسم أ8Õما عkK ال{|�rs والفشل املعاناة رإلد
  .الذات عن السلبية �ف0ار خفض �H `ساعد عقلية وBقظة ÌخرBن مع مشMÅكة

)�ا�� فاكس ى      وترHalifax,2012,233 عاد  متعدد بناء بالذات قةالشف مف�وم أن (q� نيت0و 
Ûعة من  :�É أساسية عناصر رأ

  .)املعر�H نامل0و  (املعاناة بوجود والبص�Mة الو�� -١

�تمام -٢L املتعلق واللطف التعاطفي Mس�q الوجدا�ي نامل0و (املعاناة(.  

  ).Lن©با�É العنصر (املعاناة من التخفيف كيفية إ�k النظر �H الرغبة -٣

٤- Lللعمل السلوكية ستجابة kKنامل0و( املعاناة تلك من التخفيف ع Äيالتحف�.(  
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 أqعاد ثالثة نإ�� أن الشفقة بالذات تت0و من .)٢٠١٦(رالسيد ~امل منصو وقد أشار             
 الذات عن السلبية �ف0ار خفض �H `ساعد الذ�نية فاليقظة الوقت، ذات �H ومتداخلة متمايزة

د  تأث�M من تخفف بالذات واللطف .ÌخرBن مع املشMÅكة القواسم عkK للتعرف ارباس©بص ووتز
اك السلبية، الوجدانية اMN|nات  مع مشMÅ~ان قاسمان أ8Õما عkK ال{|�rs والفشل املعاناة روإد

جة زيفر و�ذا ÌخرBن،  والشفقة، الت�|يم تقليص �H و³ساعد ولوم�ا، الذات ذم من متدنية رد
 �ولوBات أ�مية إ�k `ش�M بل الذات، لحو والتمركز باألنانية ¾حساس تتضمن ال بالذات

 يمثل والذي روالقصو واملعاناة بالفشل ُتقر ف
r ولذلك .ÌخرBن مصاmn مقابل �H ال{|صية
جانبا
ً

Bة يمكن ال كما .الAشرBة الطبيعة من  ³عة أ8Õا عkK بالذات الشفقة ؤر  النفس عن للرضا رذ
لية لتجنب الذات عkK والتقوقع ة، أفعال عن واملسؤ  بالذات الشفقة مشاعر مع ي©ناkH ف�ذا رضا

   .للكمالية َتتطلع وال¦r اn±قيقية

�ما qعدين تتضمن بالذات الشفقة أن إ�k ) ٢٠١٦ ( يب·نما yش�M عادل محمود املöشاو           : 

 �qعاد ضمنوBت Self-Warmth الذا`ي الدفء عليھ وBطلق بالذات للشفقة cيجا±ي البعد •
شمل بالذات للشفقة ¾يجابية  )العقلية واليقظة العامة، و¾�سانية الذات، عkK اn±نو( ̀و

 �qعاد وBتضمن Self-Coldness الذا`ي الMNود عليھ وBطلق بالذات للشفقة السل²³ البعد •
شمل السلبية   .)املفرط والتوحد والعزلة، الذا`ي، اn±كم(̀و

    Mش�y ء من التوضيحrs*Ûو) ،rñاض نايل العاسBن ؛ 2014ر ودمحم السيد عبد الرحمن وآخر
أن الشفقة بالذات  إ��) ٢٠١٧ ،؛ وعفراء ابرا�يم العبيدي ٢٠١٦ عماد عبده علوان، ؛2015،

   : نتت0و من

 الذات انتقاد( الذا�ي ا�Dكم مقابل ��) Self- Kindness بالذات اللطف( ا�Dميمية  الذات-1
:( Self-Judgment 

Éلنفسھ الفرد ف�م من حالة �    و �H بدال واملعاناة و¾حباط الفشل مواقف
ً

 أح0ام اصدار من 
بدال الذات نحو LيجاÛي التأث�M وإظ�ار عل¼8ا، قاسية

ً
 الف�م نامل0و �ذا يتضمن كما .نقد�ا من 

 أو ام امر تحقيق �H الفشل أو ما معاناة الفرد يواجھ عندما سيما وال الذات نحو العاطفي والدفء
بدال وذلك محبطة ضاغطة ملواقف التعرض

ً
 الذين Lفراد yساعد مما .ولوم�ا الذات نقد من 

ا أن عkK سلبية خMNات نيواج�و  .بموضوعية مع�ا وBتعاملوا 8Ñا ويمر

 العزلة مقابل �� ) Common Humanity املشABكة Gcسانية( GcساGي cحساس -2
Isolation  

   �Éة وB لة أو منفصلة غ�M و�É ¾�سانية اMN|nة من جزء أ8Õا عkK اn|اصة تھMN|nا الفرد ؤر  ومعز
Bة عن  `شاركية قضية �É بالذات إن الشفقة، وÌخرBن الذات ب�ن ناملتواز الدمج وÌ �ÉخرBن، ؤر
zھ بأن للفرد `سمح بحيث .وÌخرBن الفرد ب�ن رير تجا ب الذاتية ى  أو `شوBھ ندو من ÌخرBن روتجا

تباط عندئذ الفرد شعرو³ انفصال واعيا نو0Bو مع�م يقو ربا
ً

 نظره وج�ة من �É وال¦r ملعانا8Æم 
  .مشMÅكة إ�سانية وتجرzة �فراد من فرد ~ل معاناة من جزء

  Identification  Over الزائد التوحد مقابل �� Mind Fullness العقل يقظة -3

      �Éسة و  عkK ومنفتح�ن مدرك�ن نو0Bونو Lح0ام مطلق�ن غ�M الناس ف¼8ا ني0و ال¦r راملما
�م  الذي ناملتواز الو�� أي الرا�نة، الÒ±ظة �H املؤملة و�حاس·س ومشاعر�م وأفعال�م رأف0ا
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 yغ�Mوا أن عkK الناس `ساعد العقلية واليقظة .الذاتية ال�وBة �H ال0امل التوحد من الفرد يجنب
 و¾حباط النفسية للضغوط واملسAبة املؤملة ماسي وال خMNا8Æم مع والتعامل التفك��H M طرBق8Çم
فبدال qعمق، والتنفس التأمل طرBق عن والفشل

ً
 البد الفشل مواج�ة عند والتألم Lس©سالم من 

ه، ومراقبة بنفسھ، الشفقة ال{|ص من تتطلب العقلية اليقظة إن .معھ التعاyش من  رأف0ا
البد ومعاyش8Çا، عل¼8ا، وLنفتاح السلبية، ومشاعره

ً
�ا من   عدم إ�k إضافة الو��، �H زاحتجا

  .الذات مع املفرط حدالتو أو للذات سلبية أح0ام إطالق

فاللطف  الوقت، ذات kH ومتداخلھ متمايزة أqعاد ثالثة من بالذات الشفقة نتت0و      وzالتا��
اك املشMÅكة و¾�سانية ، السلبية الوجدانية اMN|nات تأث�M من يخفف بالذات والفشل  عاناةامل رإلد

rs��ف0ار  خفض �H `ساعد العقلية واليقظة ، ÌخرBن مع مشMÅكة قواسم أ8Õما عkK ال{|
د الذات عن السلبية كجزء  املعاناة وف�م ؛ نواج��ا ال¦r باملعاناة الو�� خالل من Lس©بصار ووتز

 ,Djurovic,J) الت�|يم وتقليص ولوم�ا الذات ذم وخفض املشMÅكة ¾�سانية التوقعات من
2020:4; Neff,2003,87) .  

 :بذوا«�م املشفقن <فراد سمات

 �H املشفق�ن غ�M �فراد عن واملؤملة الضاغطة املواقف �H بذوا8Æم املشفق�ن �فراد     يختلف
نة أك�M ف�م ، ال{|صية سما8Æم انفتاحا وأك�M ، ومر

ً
 kK8م، عÆاMN8م خÕوأ M� التعامل �H عقالنية أك

 لوالتفاؤ ،وال{|صية ، بالسعادة ترتبط بالذات الشفقة أن كما.السلبية اMN|nة بجوان ~ل مع
ن عندما ذوا8Æم عkK ناملشفقو فاألفراد ، الناIéة  قد فشل، حاالت أو صادمة بخMNات ويمر

ن بدال وعطف وا��Iام تف�م نظرة أنفس�م إ�k وينظر
ً

 الذات جلد أو النقدي اn±كم �H املبالغة من 
 معاyشة إ8Õا الذات، حب مجرد من أك��É M بالذات الشفقة أن Neff نيف ىوتر . ل�م يحدث ملا

 ندو انفعالية مبالغة نوzدو منفتح وÛعقل عالية عقلية بيقظة واملؤملة الضاغطة الذاتية اMN|nة
 بالذات الشفقة تفقد ال ح¦Ê و�لم الفشل n±ظات �H الذات عkK السلبية Lنفعاالت سيطرت

 بذوا8Æم املشفق�ن �فراد أن كما . Self-Pity الذات رثاء أو الذات عkK الشفقة إ�k لوتتحو قيم8Çا
ابط `شكيل عل¼8م yس�ل  لدى إيجابية عواطف `ش0ل أل8Õا كسر�ا �H نوMÅBددو Lجتماعية، والر

جدان ودyع دمحم ،( الفرد ذات ان صدقة عبد العزBز، و وسو   ).٥٢٥ : ٢٠١٩ ز

 Autism Disorder:اضطراب التوحد: ثالثا

 ال¦r تص·ب �طفال �H مرحلة النمو املبكر الغامضةyعتMN اضطراب التوحد من أك�L Mضطرابات 
وتؤثر عkK التواصل Lجتما�� لد89م، وقد أشار إليھ الدليل ال©{|ي�rs ¾حصا3ي اn|امس بأنھ 

�تماL �H جتما�� ومحدوديةL التفاعل والتواصل �H ة عن قصو وظيفي دال رعبا مات و��شطة ر
ىوال¦r تؤثر qش0ل دال �H مستو الوظائف Lجتماعية والوظيفية لل{|ص وال¦r تظ�ر خالل 

  .(American Psychiatric Association, 2013: 50) مراحل النمو املبكر من عمر الطفل

أن اضطراب التوحد من ) 984 :2013(وائل دمحم شرمان وي   وBر يزBد عبد امل�دي الغضاونة، 
ال يحيط�ا كث�M من الغموض �H ~افة جوان�8ا وzالتا�� `عو ¾ قعاقات النمائية الشاملة ال¦r ما ز

الطفل التوحدي عن التواصل والتفاعل مع ÌخرBن؛ إذ أن املش0لة تكمن �H وجود طفل عاجز عن 
�ن عLً �Kتصال باألفراد، ال يتلقى املعلومات، ال ينمو طبيعيا، yسAب العديد من املشا~ل للقائم
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جة  رعايتھ qسAب السلوكيات املضطرzة املز,Iة ال¦r تصدر عنھ  و`عا�ي أسرتھ من ضغوط بد ر
  .عالية نفسية واجتماعية ومادية تتعمق بوجود طفل توحدي معاق

و    وBتم�Ä ذو اضطراب التوحد بالتفاعالت Lجتماعية املضطرzة، التواصل اللفظي وغ�M اللفظي 
ة واملقيدة من السلوك؛ فاألطفال ذو اضطراب طيف التوحـداJ±دود، والنماذج املتك ور ال  ر

ًي0ونو صداقات وBقضو معظم أوقا8Æم �H عزلة، أي يقضو أوقاتا أك�M مع أنفس�م ع8Íا مـع  ن ن ن
ن  ÌَخرBن، وقد ال ينمو عند�م التعاطف وأو �ش0ال �خر من التبـادل Lجتمـا��، وقد يظ�ر ى

، كما قد ينخرطو �H الMÅدد املر�rsسلوكيات نمطية إلقصـاء كـ نل ��شـطة �خر   ملا يقولھ ى
ن نإذا ~ان �نـاك حـديث من �ساس، كما أ8Õم قد يدخلو �H سلوكيات خط�Mة مـثل  وÌخر

  . (Bailey, 2008: 10)العدوانيـة أو ايذاء الذات 

ل�و أو من  )Leo kanner(إ�� أن الطب·ب النفrsw ليو~انر) 25: 2006(³ش�M ف�د حمد املغلوثو
ًوذلك عندما قام بفحص مجموعة من �طفال املعاق�ن عقليا ) 1943(أشار إ�� التوحد عام 

د بالواليات املتحدة �مرBكية ولفت ان©با�ھ وجود أنماط سلوكية غ�M عادية ألحد  فا ربجامعة �ا ر
عشر طفال ~انوا مصنف�ن ع�K أ8Õم معاق�ن عقليا حيث ~ان سلوك�م يتم�Ä بما 

ً
أطلق عليھ qعد 

اسة وجد أن  ذلك مصطmÒ التوحد الطفو�� املبكر رومن خالل مالحظتھ املباشرة لعينة الد
kKة للتوحد `شتمل عÄالسلوكيات املم�  �H ن تأخرBخرÌ ر العالقات معBتطو kKة ع رعدم القد

ة ألعاب نمطية،  راك©ساب الكالم، استقبال غ�M تواص�K للكالم، تكرار للöشاطات �H صو
  .اJ±افظة عkK التماثلو

د التوحد �H الدليل الراqع   الصادر عن اInمعية �مرBكية للطب النفDSM-IV (1994) rswرولقد و
ضمن Lضطرابات النمائية املن©شرة وغ�M اJ±ددة، ول·س ضمن Lضطرابات Lنفعالية 

والسلوكية، وعرف بأنھ
َ
ِ

ُ :Kالنمو مما يؤثر ع �H التطو �Kة ع رفقدان القد � التواصل اللفظي وغ�M ر
ياللفظي والتفاعل Lجتما��، وBتم�Ä بانحراف وتأخر �H مستو نمو الوظائف النفسية �ساسية 

ات Lجتماعية واللغوBة و`شمل اك اrsw±n والنمو اn±ر~ي وتظ�ر : راملرتبطة بنمو امل�ا رLن©باه، Lد
  .)Özerk, 2016: 264(�عراض خالل السنوات الثالثة �و�� 

د �H الطبعة الراqعة املعدلة  ات اn±ديثة �H تناو اضطراب التوحد حسب ما و فقا للتطو رو ل ر و
Bت لم `عد اضطرابا معرفيا  مة  ًبالدليل Lحصا3ي ال©{|ي�rs فقد تم Lتفاق ع�K أن متال ً ر ز
ًسلوكيا مثل باL �1ضطرابات ال¦r تندرج تحت اضطراب التوحد، وإنما أصبحت اضطرابا جيöيا  ً ً

ل ع8Íا ن وظرا لتوصل العلماء إ�� ا�Inن املسؤ ً)(MeCP2 امسة قد است2نت|nولذلك فإن الطبعة ا 
دت الطبعة اn|امسة من الدليل  مة كفئة من فئات اضطراب التوحد، وقد أو ر�ذه املتال ز

 ,Machado, Caye, Frick & Rohde)اضطراب التوحد ضمن Lضطرابات النمائية العصAية 
2013: 6). 

  :ضطراب التوحد�عرrف ا

وال¦r `عrÀ النفس، وال yعد التوحد " Autos"ر `عود جذو ~لمة التوحد إ�� ال0لمة اليونانية 
اضطرابا حديثا فقد أظ�ر عدد من �µ|اص qعض الصفات واn|صائص الضطراب التوحد منذ 

ً ً

�عزال و�H ~لمة مMÅجمة عن اليونانية و`عrÀ العزلة أو Autism (L(آالف السن�ن، كما أن التوحد 
ة  راللغة العرzية سميت بمسميات مختلفة، والتوحد ال yعL rÀنطوائية وإنما حالة من عدم القد
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ع�K التعامل مع ÌخرBن مع مالحظة أن سلوكيات أفراد تلك Lعاقة ال ت©شابھ بل إن حاال8Æم 
  ).22: 2015تامر فرج س�يل، (متباينة من فرد آلخر 

حالة من الشذوذ العصr¹ تؤثر �H الطفل منذ " بأنھ  ,Wheeler)111 :2005(  وBلر   ب·نما yعرفھ  
عام�ن، وتنعكس �ذه اn±الة املتعلقة بالنوا�4 العصAية عkK سلوك الطفل املتمثل �H  بلوغھ

تباطھ   ".وتواصلھ مع �فراد اJ±يط�ن بھ �H بي�تھ رتفاعلھ وا

ابات النمائية واسعة Lن©شار يظ�ر قبل نوع من Lضطر:    و`عرفھ منظمة الÝ±ة العاملية بأنھ
 �H ق التطو الضعيف ألنماط وسمات �داءBرالثالث سنوات �و�� من عمر الطفل، و³عرف عن طر ُ

يالتفاعل Lجتما�� املتبادل، التواصل، والسلوك النمطي التكرار باإلضافة إ�� : ثالثة مجاالت
ثل اn|وف املر�rs، ايذاء الذات، نوzات السمات ال{|صية اJ±ددة ومجموعة من املشكالت م

  .(World Health Organization, 2006: 289-290)الغضب، العدوان، واضطرابات �~ل والنوم 

 rswكية للطب النفBمعية �مرInعرفھ ا  أحـد Lضـطرابات النمائية الشـاملة الـذي یتم�Ä "بأنھ ̀و
�ن ر�و �شمل قصو نـو�� فـي التفا: ربوجود معیا والثـا�ي سلوكيات . ـعل Lجتمـا�� والتواصـلل

جات مختلفة من شدة �عراض یتحدد عkK أساس�ا نوعية الـدعم  ة، مع وجود د رنمطية متكر ر
 A  واn|ـدمات املقدمة للطفل، وتظ�ر أغلب أعراضھ �H وقت مبكـر مـن النمـو حـوا�� ثالثـة سـنوات

P A,2013 :50).(  

ت إ�� أن أ�م ما يم�Ä اضطراب التوحد وBت�m من خالل التعرBفات ال رسابقة أ8Õا �H مجمل�ا أشا
ة ع�K التواصل مع ÌخرBن، وكذلك  ر�و حدوث ال�Iز �H التفاعل Lجتما�� وضعف القد
ات Lن©باه املشMÅك منذ مرحلة  ة، وقد أشار qعض�ا إ�� ,Iز �H م�ا رالسلوكيات النمطية املتكر ر

ا�� فMNغم `عدد التعرBفات إال أ8Õا تتال�H �1 نقاط وسمات معينة مبكرة من النمو عند الطفل، وzالت
�Éًتظ�ر لدي التوحدي�ن عموما و:  

yًعتMN التوحد اضطرابا نمائيا � ً. 
 .يظ�ر اضطراب التوحد �H سن مبكرة من عمر الطفل �
 .يتم�Ä اضطراب التوحد بضعف التواصل والتفاعل Lجتما�� �
 .موعة من Lضطرابات السلوكيةتظ�ر لدي أطفال اضطراب طيف التوحد مج �

اسات السابقة   :رالد

اسات تناولت الضغوط النفسية عند أم/ات أطفال التوحد: أوال   :رد

فس0ا وz·سوال        اسة دابر واستقصت د طبيعة  استكشاف Dabrowska & Pisula,(2010) ر
ضة من التوحدي�ن، ومن yعان من  نووالضغوط النفسية لدى أم�ات وآباء أطفال مرحلة الر

 kKاسة ع ، والطبيعي�ن؛ واشتملت عينة الد مة داو رمتال أمر طفل  و��) 51(و�� أمر، م8Íم ) 162(نز
، و) 54(توحدي، و مة داو نو�� أمر طفل yعا�ي من متال عادي واعتمد الباحثان  و�� أمر طفل) 57(ز

اسة العديد من ن أ�م�ا أنھ توجد النتائج ~ا رعkK املن78 الوصفي القائم عL kKس©بانة؛ وأظ�رت الد
ق ذات داللة إحصائية من حيث متغ�M اöInس  ىمستو الضغوط النفسية، وذلك  �H) أب/أم(وفر

  .لصاmn �م�ات
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اسة س·نغال حاولتو         معرفة مستوBات الضغط النفrsw وأساليب التكيف Singhal, (2010) ر د
ن8Çا مع  رأولياء أمو �طفال ذو التطو رومركز الضبط لدى أم�ات أطفال التوحد وآبا8ôم ، ومقا ير

اسة فكرة التحاق الطفل بMNنامج تدخل مبكر وأثره �H تخفيض  رالنما3ي الطبي�p، وناقشت الد
اسة من مجموعت�ن تجرABية وضابطة ت0ونت  رمستوBات الضغوط النفسية، وت0ونت عينة الد

، ) أما۲۰(، و)با أ۲۰(اIJموعة التجرABية من آباء وأم�ات لعشرBن طفال م{|صا بالتوحد 
أما �طفال ال يوجد لد89م أي تأخر معر�H أو ) ۲۰(أبأ، و) ۲۰(واIJموعة الضابطة ت0ونت من 

ت النتائج إ�k أن أم�ات أطفال التوحد وآبا8ôم لد89م مستوBات عالية من  رجسدي أو `عليrñ، وأشا
��   كم ا بيöت النتائج رالضغوط النفسية ولد89م دعم اجتما�� أقل ومركز الضبط لد89م خا

ىفعالية الMNنامج �H خفض مستو الضغوط النفسية لدى الوالدين  كما أكدت النتائج أن وجود 
برامج تدخل مناسبة يخفض الضغوط النفسية لدى Ìباء و�م�ات وBزBد استخدام ��ل 

  .أساليب تكيف فعالة 

اسة       ة ب�ن �عراض اn±ادة ال¦r  إ�� فحص العالقIngersoll & Hambrick, (2011)رو�دفت د
اسة إ�y " kعان¼8ا أطفال التوحد والضغط وLكتئاب لدى والدي �ؤالء �طفال رو�دفت الد

اسة من   من والدي أطفال 481رالكشف عن سلوكيات التوحد عkK الوالدين، وت0ونت عينة الد
ي، وقائمة التوحد ، واستخدم الباحثان مقياس Lكتئاب الوالدي، ومقياس الضغط الوالد

تباطية إيجابية ب�ن شدة أعراض  اسة وجود عالقة ا رسلوك التوحد ، وأوé±ت نتائج الد ر
 .راضطراب التوحد وظ�و الضغوط النفسية وLكتئاب لدى والدي �ؤالء �طفال خاصة �م�ات

  
اسة ال�ö8ساو  ي          و�دفت د  إ�k تقييم فعالية El-Bahnasawy & Girgis ,)2011(جرجس ور

شاد ألم�ات اطفال التوحد للتكيف شادي،  ر¾ رمع إعاقة أطفال�ن ، وذلك من خالل برنامج إ
أما �طفال توحد ، واستخدم الباحثان اس©بانة معلومات أولية عن الطفل ) ۹۰(وت0ونت عينة من 

شادي  رو�م، ومقياس تأث�M إعاقة الطفل عkK �سرة، ونماذج التكيف لدى �م�ات، وzرنامج إ
تضمن حاجات العناية اليومية بالطفل ونماذج التكيف ال¦r `ستخدم�ا �م�ات لتنفيذ متطلبات ي

 �H 8مÆأم�ا kKع �Kش0ل كq عتمدوy اسة إ��  أن �طفال التوحدي�ن ت نتائج الد نالطفل، وأشا ر ر
اسة فعالية الMNنامج  رحيا8Æم اليومية مما يجعل �م�ات عرضة للضغوط النفسية، كما بيöت الد

r¹B املستخدم �H خفض الضغوط النفسية وتكيف �م�ات  .رالتد

zا                 BزBندyس وس0ا روأجر  ر اسة �دفت إ�Rezendes & Scarpa, (2011k  (ى  رد
رالتعرف ع�K دو الضغوط النفسية الوالدية وفاعلية الذات الوالدية كعامل�ن وسيط�ن ب�ن 

Lكتئاب والضغوط النفسية الوالدية من ناحية /قلق¾ش0الية للطفل من ناحية، وال السلوكيات
؛ واشتملت اسة عkK  ىأخر مة ) 134(رعينة الد زأما لطفل مصاب باضطراب التوحد، أو متال

اضطراب النمو الشامل غ�M اJ±دد �H الواليات املتحدة؛ واعتمدت الباحثتان عkK  اسMNجر، أو
اسة العديد من النتائج، ~ان أ�م�ا أنھ الوصفي التحلي�K القائم عL kKس©بانة؛ و املن78 رأظ�رت الد
  .عالقة إيجابية ب�ن الضغوط النفسية الوالدية وعمر �م توجد
          

د وآخرBن Bفا اسة  ر        �H ح�ن �دفت د ر نة وتحليلRivard et al., (2014 (ر  رإ�k مقا
 اضطراب طيف التوحد؛نمستوBات الضغوط النفسية لدى أم�ات وآباء �طفال الذين yعانو من 

 kKاسة ع نمن آباء �طفال الذين yعانو من ) 118(من أم�ات و) 118( رواشتملت عينة الد
التحلي�K القائم  اضطراب التوحد �H مدينة ~وBبك بكندا؛ واعتمدت الباحثات عkK املن78 الوصفي
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اسة العديد من النتائج، ~ان أ�م�ا أنھ توجد فر ذات داللة  وقرعL kKس©بانة؛ وأظ�رت الد
ىإحصائية ب�ن �م�ات من حيث متغ�M املستو التعلي�H rñ مستو الضغوط النفسية، وذلك  ى

  .ىلصاmn ذوات املستو التعليrñ �قل

اسة آمال دمحم يوسف، سلو سيد موrst ، �شو محمود نافع، و عبد العزBز دمحم  ت د ي      وأشا ي ر ر
نامج�ن أحد�ما حر~ي ألطفال التوحد وآخر إ��  الكشف عن مدي فعالية بر)   2014( دمحم 

�ما �H تنمية التواصل الوظيفي لألطفال وخفض الضغوط Mتأث� �K8م للتعرف عÆنات ألم�اBلتمر
 سنوات وأعمار 6-4 أطفال توحد يMÅاوح عمر�م ب�ن 10النفسية لألم�ات ، وت0ونت العينة من 

جرABية وضاغطة بواقع خمسة ل0ل  سنة وتم تقسيم�م إ�� مجموعت�ن ت40 - �30م�ات ما ب�ن 
مجموعة، وتم تطبيق مقاي·س التواصل اللفظي ع�K �طفال والضغوط النفسية ع�K �م�ات  
تب القياس�ن القب�K والبعدي  ق دالة احصائيا ب�ن متوسط  اسة وجود فر رومن أ�م نتائج الد ور

جات اIJموعة التجرABية لألم�ات �H جميع محاو مقياس الضغوط ال رلد نفسية لألم�ات عدا ر
ق دالة  ومحو القلق ع�K مستقبل �طفال، ومشكالت �داء Lستقال��، وكذلك عدم وجود فر ر

  .راحصائيا ب�ن القياس البعدي والت©ب�H �p جميع محاو مقياس الضغوط النفسية لألم�ات

   

وان و       اسة حس·بة بر ز�دفت د Bب إحدى أم�ات �طفال التوحد  )2017(ر  ي�ن ع�K `سي�Mرإ�� تد
اس8Çا ع�K املن78 الوثائقي القائم ع�K استعراض عدد  رالضغط النفrsw، وقد اعتمدت الباحثة �H د
Bة، والدعم Lجتما�� ات الضر رمن �دبيات السابقة مثل اسMÅاتيجيات `عليم Ìباء امل�ا  ور

�ا أن الضغوط ا اسة إ�k مجموعة من النتائج ~ان أبر زلألسرة؛ وقد توصلت الد أولياء  ل¦r يواج��ار
غ�M  أطفال التوحد ناجمة عن عدم تقبل�م ملرض أحد أبنا8ôم، و�ذه من �سباب ال¦r تجعل�م

 .متأقلم�ن ومندمج�ن �H الMNنامج العالجية ألطفال�م
اف هللا بوشعراية، وفت�� طا�ر الدايخ       اسة  رو�دفت د إ�� معرفة العالقة ب�ن ) 2017(ر

 أسرة بواقع 60يق �سر لدي أسر أطفال التوحد، وت0ونت العينة من الضغوط النفسية والتواف
اسة إ�� أنھ ال توجد عالقة ب�ن الضغوط 120 ر أب وأم من أسر أطفال التوحد، وتوصلت الد

ق �H الضغوط النفسية ب�ن  اسة إ�� أن وجود فر ، وكذلك توصلت الد والنفسية والتوافق �سر ر ي
 .Ìباء و�م�ات لصاmn �م�ات

اسات تناولت الشفقة بالذات: ثانيا   :رد

نآأجرت نيف و         اسة �دفت إ�k بحث العالقة ب�ن  Neff, Kirkpatrick  & Rude, (2007) وخر رد
،  ) 22(من طالب اInامعة م8Íم) 91(الشفقة بالذات وتقدير الذات وت0ونت العينة من  رمن الذ~و

�م ) 69(  بالذات لـ نتخدم الباحثو مقياس الشفقةسنة واس) ٢٠،٩( رمن ¾ناث متوسط أعما
Neff (2003) ج لـ ، ومقياس تقدير الذاتMNن  ،)1970(، وقائمة سمة القلق لسAيلMNجر)1965(وزر

 وأظ�رت النتائج أن الشفقة بالذات `ساعد �H خفض القلق الناتج من نقد الذات qسAب عالج
اك الطبيعة غ�M ال0املة لإل�سان ال¦r تخ  فيف حالة الضغط رالنفس بلطف وإد

ن            zر وآخر اسة تا و و�دفت د ر  إ�Tarber, Cohn, Casazza, Hastings & Steele, (2016)  k ر
�ة النفسية لدى عينة من الرجال الذين `عرضوا إ�k يكشف العالقة ب�ن الشفقة بالذات والرفا

اسة من  قجال فو سن ) 182(رسوء معاملة وخMNات إساءة �H مرحلة الطفولة، وت0ونت عينة الد ر
�م) 18( عرضوا لإليذاء من قبل µ|ص بالغ ) ٢٦،٥١(ربمتوسط أعما  ̀ نسنة، ~ان املشار~و قد
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ن) 17(عندما ~انوا تحت سن  ³سوآخر وعاما، واستخدم الباحثو مقياس الشفقة بالذات اعداد  ر  ن

Raes, Pommier, Neff, & Van Gucht, (2011)تباطي ، وأظ�رت النتائج وجود عالقة ة سالبة را
تباطية موجبة دالة  ردالة إحصائيا ب�ن الضغوط النفسية والشفقة بالذات ب·نما توجد عالقة ا

تخفف  إحصائيا ب�ن الشفقة بالذات والرفا�ية النفسية مما `ش�M إ�k أن الشفقة بالذات يمكن أن
 رضوامن الضغوط و`عزBز املشاعر Lيجابية وتحسن الرفا�ية النفسية لدى الرجال الذين `ع

  .لإلساءة �H الطفولة

 rñاض نائل العاسB سة  ر         وقد أس�مت دا  �H الكشف عن العالقة ب�ن الشفقة بالذات) ٢٠١٤(ر
 Neff (2003) وسمات ال{|صية، وقد طبق الباحث مقياس الشفقة بالذات الذي أعدتھ نيف

وقد توصلت .  وطالبةاطالب) 184(وقائمة العوامل اn|مسة لل{|صية عkK عينة م0ونة من 
اسة إ�k وجود عالقة إيجابية ب�ن �qعاد ¾يجابية للشفقة بالذات  اللطف بالذات، ¾�سانية (رالد

 LنAساطية، وLنفتاح عkK اMN|nة،(و�zن سمات ال{|صية ) املشMÅكة، واليقظة العقلية
 زلة والتوحد مع، مع وجود عالقة سلبية ب�ن اn±كم الذا`ي و�zن الع)واملقبولية، والضم�M ال��

  .  الذات والعصابية

اســـة �ـــدفت إ�ـــk معرفـــة مـــستو شـــفقة الـــذات والـــشعو) 2016(      وقـــام عمـــاد عبـــده علـــوان  ربد ى  ر
تباطيـــــة دالــــة إحـــــصائيا بـــــ�ن أqعــــاد الـــــشفقة بالـــــذات بالــــذنب، ومعرفـــــة مــــا إذا ~ـــــان �نـــــاك عالقــــة ا

ً
 ر

 ر�م Hـــ� التöبـــؤ بالـــشعو بالـــذنبروالـــشعو بالـــذنب، ومعرفـــة مـــا إذا ~انـــت أqعـــاد الـــشفقة بالـــذات `ـــس
عرBب دمحم السيد عبدالرحمن Neff (2003) وقد طبق الباحث مقياس الشفقة بالذات من اعداد  ̀و

ن   عKــk عينــة م0ونــة ) ٢٠٠٣(روقائمــة الــشعو بالــذنب مــن إعــداد ج�ــاد عــالء الــدين  ) ٢٠١٣(ووآخـر
حـدثا بـدار املالحظـة Lجتماعيـة بمدينـة أ8Ñـا) 53(مـن 

ً
اسـة إ�ـk انخفـاض مـستو وقـد توصـل.  ىت الد ر

ــــــود ــــــــ ـــــائج وجـــ ـــــــــ ـــــــــرت النتـــ ـــــا أظ�ــــــــ ــــــــ ــــذنب، كمــــ ـــ ــــــ ــــشعو بالــــ ــــــــ ـــــــستو الـــــ ــــ ــــ ـــــــــاع مــ تفــــــــ ــــــــــذات وا ــــــــشفقة بالـــــــ رالـــــــــ ى  ر
تباطية دالة إحصائيا ب�ن الشعو بالذنب وأqعاد الـشفقة بالـذات رعالقة ا

ً
 وكـذلك أظ�ـرت النتـائج. ر

  .رأن أqعاد الشفقة بالذات `س�م �H التöبؤ بالشعو بالذنب

اسات تناولت: ثالثا   : الشفقة بالذات والضغوطرد

اسة ��   يإ�� التعرف ع�K الضغوط اn±ياتية ومستو الشفقة بالذات Lee, (2013) ر       �دفت د
نة مع أباء العادي�ن وذو Lعاقات �خر ومر�rs السكر،  ىلدي أباء ذو اضطراب التوحد مقا ي ري

اجية، وقد استخدم الباحثان استAيانا ملعرفة املعلومات الديمغرافية مثل و السن واn±الة الز
روالوظيفة، ومستو التعليم والدخل، ومقياس ملستو الو�� الذا`ي، و�ذا املقياس يأخذ الشعو  ى ى
ىبالذنب كدليل عkK مستو الو��، ومقياس مستو الضغوط لدى Ìباء من إعداد ومقياس  ى

ت النتائج إ�� أن أباء ذو اضطراب التوحد yعانو ضغالشفقة بالذات،  نوأشا ي ة ر روطا أسرBة بصو
جات الشفقة بالذات، ر وأن الشعو بالذنب رأع�K من أباء العادي�ن ومر�rs السكر كما تقل لد89م د

  .yعمل ~وسيط �H العالقة ال¦r ترzط ب�ن الضغوط والشفقة بالذات

تباطية  Faso   Neff &)(2015و  ى   وأجر نيف وفاس       L الكشف عن العالقة kدفت إ��اسة  رد ر
اسة من  ) ۹۱(رب�ن الشفقة بالذات وÛعض املتغ�Mات املرتبطة بال�ناء النفrsw، وت0ونت عينة الد

أبا �H الواليات املتحدة �مرBكية، ) ۱۱(أم، و) 40(فردا من آباء وأم�ات �طفال التوحدي�ن بواقع 
ً

�م الزمنية ما ب� سنة، وتراوحت �عمار الزمنية ألبنا8ôم التوحدي�ن ) 54-۲۰(ن روقد تراوحت أعما
اسة عkK مقياس الشفقة بالذات من إعداد نيف) 12 -4(ما ب�ن   2003)( رسنة، واعتمدت الد

,Neff8اÍوم ،rswعض مؤشرات ال�ناء النفq عض املقاي·س لقياسÛياة من : ، و±nمقياس الرضا عن ا
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 ، والقائمة اJ|تصرة Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, (1985) إعداد دين�M وأخرBن 
اسة عن أن املستوBات Abidin,)1995(للضغوط الوالدية من إعداد أبدن  ر،  وأسفرت نتائج الد

تبطت مع qعض مؤشرات ال�ناء النفrsw لدى أباء وأم�ات �طفال  راملرتفعة من الشفقة بالذات ا
تبطت إيجابيا مع الرضا  عن اn±ياة، و�مل، وإعادة ترت·ب ال�دف، ب·نما رالتوحدي�ن، حيث ا

تبطت سلبيا مع �عراض Lكت ابية، والضغوط الوالدية، وأن الشفقة بالذات `عد منAئا قوBا و ئرا
 .qش0ل سلr¹ بالضغوط الوالدية، والصعوzات املرتبطة بالطفل التوحدي

نوس   اسة آ ر     وا�تمت د غوط املدركة والشفقة بالذات ببحث العالقة ب�ن الضArnos, (2017) ر
ك  رلدي أباء �طفال الذين yعانو من اضطرابات التواصل، وتم تطبيق مقياس Lج�اد املد ن

 �Kعانو من اضطرابات التواصل، ومما 27ومقياس الشفقة بالذات عy ن من أباء �طفال الذين
اسة من نتائج  أن Ìباء الذين صنفوا أوالد�م ع�K أ جات رتوصلت إليھ الد ر8Õم أك�I, Mزا لد89م د

جات أقل من الشفقة بالذات عن Ìباء الذين قيموا  رعالية من التوتر والضغوط وLكتئاب ود
اعاقة أطفال�م بأ8Õا أقل حدة، وأيضا من النتائج أن Ìباء و�م�ات الذين لد89م مستوBات عالية 

 . من الشفقة بالذات لد89م مستوBات منخفضة من الضغوط

اسة         إ��  Robinson, Hastings, Weiss, Pagavathsing, & Lunsky,  (2018) رو�دفت د
يفحص العالقة ب�ن الشفقة بالذات والرفا�ية والضغوط النفسية لدي أباء البالغ�ن من ذو 

اسة من  ي من أباء البالغ�ن ذو Lعاقات العقلية 56رLعاقات العقلية والنمائية، وت0ونت عينة الد
اسة إ�� وجود عالقة سالبة ب�ن الشفقة بالذات و~ل من الضغوط والنم رائية، وتوصلت الد

اسة ع�K أن  رالنفسية وLكتئاب لدي أباء البالغ�ن ذو Lعاقات العقلية والنمائية، كما أكدت الد ي
Bن ع�K مواج�ة  نة لدي أباء �طفال ذو Lعاقة وتجعل�م قاد رالشفقة بالذات توفر نوعا من املر ي و

  .التحديات ال¦r تقابل�م

ا�عا
ً

اسات تدخليھ لتحسن الشفقة بالذات: ر   :رد

ن و     أجر جزاير وآخر ى اسة �دفت إ�k الكشف عن Jazaieri, et al ., (2013)ى  برنامج فعاليةربد
r¹B لتنمية الشفقة وت0ونت العينة من  �م qش0ل عشوا3ي ١٠٠رتد تم تقسم�م ورµ|ص تم اختيا

 اسابيع واستخدم مقياس 9، ومدة الMNنامج ٤٠مجموعة ضابطة و٦٠ا�k مجموعة تجرABية 
r¹B وأظ�رت النتائج   الMNنامج �H تنمية الشفقة بالذات مما ~ان لھ فعاليةرالشفقة والMNنامج التد

      .تأث�M عkK تحس�ن الÝ±ة النفسية والرفا�ة النفسية

انو        اســـة  بـــا زو�ـــدفت د ضغوط النفـــسية وتحـــس�ن  ا�ـــk خفـــض الـــBazzano et al.,(2015) ر
والشفقة بالذات من خالل برنامج قائم عkK اليقظة الذ�نية لدى مقدمي الرعاية وأولياء  الرفا�ية 

اسة من رأمو �طفال ذو Lعاقات النمائية، وت0ونت عينة الد ي من Ìباء و�م�ات، ومقدمي ) 66(ر
ــــــــــت أدوات الد ـــــــــ ــــــة، وتمثلــ ـــــ ـــ ـــــــــات النمائيـــــــ ـــــــــ ـــال ذو Lعاقـــ ــــــــ ـــــــــة لألطفــــــــــ ــــــــ رالرعايــــ ـــــــاس  ي ـــــــــ ــــ� مقيـــــ ـــــــــ ــــة Hــــــــ ـــــــــ  اســــــــ

ت  ايـــف للرفا�يـــة النفــسية، ومقيـــاس نيـــف للــشفقة بالـــذات، وأشـــا رالــضغوط الوالديـــة، ومقيــاس  ر
ت النتائج ا�k تحس�ن  نتائج اسة، كما أشا اسة إ�k انخفاض الضغوط النفسية لدى عينة الد رالد ر ر

  .ىمستو ~ل من الرفا�ية النفسية والشفقة بالذات لدى أفراد العينة

اسة �دفت إ�k اختبار مدى ,Taylor )2014(رايلو        وقام ت  التدخل القائم عkK التعقل فعاليةربد
الضغوط النفسية والقلق ( للمساعدة الذاتية �H خفض مشكالت الÝ±ة النفسية الشا3عة 

 من ٨٠وتحس�ن الشفقة بالذات والرضا عن اn±ياة لدى الطالب وت0ونت العينة من ) وLكتئاب



 
برنامج ارشادي انتقائي في تحسين الشفقة بالذات وخفض الضغوط 

 سية لدى أمهات أطفال اضطراب التوحدالنف
  حسن إبراهيم دمحم أبو حشيش/ د

  

 

 

380 

 من الطالب والطالبات، ٤٠تقسيم�م إ�k مجموعت�ن تجرABية وضابطة ~ل م8Íم طالب اInامعة، تم 
واستخدم الباحث مقياس Lكتئاب والقلق والضغوط النفسية، ومقياس الرضا عن اn±ياة، 
ومقياس الشفقة بالذات، واستAيان اليقظة العقلية للعوامل اn|مسة والMNنامج التدخل القائم 

 فاعلية التدخل القائم عkK التعقل ملساعدة الذات �H خفض عkK التعقل وأظ�رت النتائج
  .Lكتئاب والضغوط النفسية وللقلق وتحس�ن الشفقة بالذات

اســــة �ــــدفت إ�ــــKarakasidou & Stalikas, k  (2017)      وقــــام كر~اســــيدو، وســــتالي0اس ر بد
r¹B للشفقة بالذات وخفض Lكتئاب ، القلق ، الض غوط ، وتحـس�ن راستكشاف فعالية برنامج تد

�م مـــن  ٧٤الرفا�ـــة النفـــسية وتـــم `عيـــ�ن عينـــة مـــن ســـنة تـــم ) 25-18(رطالبـــا جـــام�p تÅـــMاوح أعمـــا
  واسـتخدم مــن �دوات مقيــاس الرضــا عــن اn±يــاة، تجرABيــة وضــابطة،تقـسيم�م إ�ــk مجمــوعت�ن 

r¹B، وأظ�ـرت نتـ ومقياس الشفقة ائج ربالذات، ومقياس Lكتئـاب والقلـق والـضغوط والMNنـامج التـد
اســة أن اIJموعــة التجرABيــة شــ�دت تحــسنا Hــ� الــشفقة بالــذات ، والرضــا عــن اn±يــاة وكــذلك  رالد
نــة مــع مجموعــة  رالــسعادة الذاتيــة وانخفــاض Lكتئــاب والقلــق والــضغوط والتــأث�Mات الــسلبية مقا

  .الضابطة
 

ن  ذات ~وسيط الشفقة بالEvans, Wyka, Blaha & Allen, (2018) و       واستخدم ايفا�س وآخر
لتحس�ن الرفا�ية النفسية من خالل برنامج للتخفيف من Lج�اد الذ�rÀ لدي عينة ممثلة من 

اسة 8قمجموعة من �فراد من مركز طr¹ متخصص، واستغر الMNنامج  ر أسابيع، واستخدمت الد
اسة فعالي ة رعدة مقاي·س م8Íا الو�� بالذات، الشفقة بالذات، الرفا�ية النفسية وأثب©ت الد

 ،rÀ�الMNنامج القائم ع�K الشفقة بالذات �H تحس�ن الرفا�ية النفسية والتخفيف من Lج�اد الذ
تباطية موجبة ب�ن ~ل من الشفقة بالذات والرفا�ية النفسية وسالبة ب�ن  ركما وجدت عالقة ا

rÀ�  .الشفقة بالذات و الضغط الذ

اسة �دفت ) 2018 (س�ام ع�K عبد الغفار       وا�تمت  إ�k الكشف عن فعالية برنامج عال�� ربد
 rsياتية لدى أم�ات �طفال مر�±nتنمية الشفقة بالذات لتخفيف الضغوط ا �H امÄÅلLبالتقبل و

Bة فعالية الMNنامج، وت0ونت العينة من  أم�ات تراوحت ) 10(رالصرع، والتعرف عkK استمرا
�م من   عاما، لدى ~ل واحدة طفل م{|ص من قبل) 40-25(رأعما

ً
 أساتذة اJ: و�عصاب أن 
لديھ نوzات صرع، وطبق عkK عينة �م�ات أدوات البحث مقياس الشفقة بالذات ، ومقياس 
الضغوط اn±ياتية ، والMNنامج العال�� بالتقبل وLلÄÅام من إعداد الباحثة وأظ�رت النتائج فعالية 

  .املصاÛي بالصرعالMNنامج املستخدم �H تنمية الشفقة بالذات لدى أم�ات �طفال 

اسة إ�k الكشف عن Delaney, (2018)ى       وأجر ديال�ي  اسة �دفت الد ر د r¹B فعاليةر ر برنامج تد
نة وت0ونت العينة من  من طالب ١٣وللشفقة بالذات n|فض LحMÅاق النفrsw وتحس�ن املر

ة اليقظة  وقائم(Neff,2003)التمرBض واستخدم من �دوات مقياس الشفقة بالذات اعداد نيف
r¹B وأظ�رت النتائج فعالية الMNنامج ، الذ�نية رومقياس جودة اn±ياة امل�نية، والMNنامج التد

نة والرضا عن اn±ياة r¹B للشفقة بالذات �H خفض LحMÅاق النفrsw وتحس�ن املر والتد   .ر

ن  اسة �دفت إ�k التعرفProeve, Anton& Kenny, (2018)و          وقام برفا وأخر k عK ر بد
العالقة ب�ن اI;nل والضغوط النفسية والشفقة بالذات وأثر العالج املعر�H القائم عkK اليقظة 

ر من الذ~و تم ۱۳ من ¾ناث  و 19 م8Íم ۳۲وت0ونت العينة من . العقلية �H تنمية الشفقة بالذات
 واستخدم من �دوات مقياس الشفقة بالذات. نyعانو من القلق وLكتئابأ8Õم `{|يص�م 
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 وأظ�رت النتائج وجود ) Lovibond,1995) & Lovibond، ومقياس الضغوط (Neff,2003)إعداد  
تباطية سالبة دالة احصائيا ب�ن الشفقة بالذات و~ل من الضغوط وLكتئاب واI;nل،  رعالقة ا

وفعالية الMNنامج العال�� املعر�H القائم عkK اليقظة العقلية �H تنمية الشفقة بالذات وخفض 
 .ضغوط والقلق وLكتئاب وzالتا�� تحس�ن الÝ±ة النفسيةال

اسة �دفت إ�k التحقيق من فعالية  Hansmann, (2018)   وقام �ا�سمان        برنامج للشفقة  ربد
 تم تقسيم�م إ�k 17وت0ونت العينة من . العفو عن الذات الذاتية �H خفض القلق وتحس�ن

واستخدم الباحث من �دوات مقاي·س لقياس ، )6(ومجموعة ضابطة  )۱۱(مجموعة تجرABية 
ر الوقت  والشفقة بالذات و القلق و العفو عن الذات والنتائج أظ�رت أن الشفقة بالذات تؤثر بمر
تباطية إيجابية ب�ن الشفقة بالذات والعفو عن  Bادة حالة العفو عن الذات و وجود عالقة ا  kKرع ز

Bادة الثقة بالذات تزBد. الذات  rÀعy من العفو عن الذات وحفض القلقزمما . 

وفي©ش  اسة �دفت إ�k استكشاف التأث�M ¾يجاÛي للشفقة Djurovic, (2020)ر        وقامت ديو ر بد
نبالذات عkK اInوانب الفسيولوجية والرفا�ة النفسية لألفراد الذين yعانو من Lكتئاب ومرض 

، وسرطان الثدي(طr¹ شديد أو مزمن  اسة من  وت0ون،)يمرض السكر  حالة، 50رت عينة الد
واستخدم من �دوات مقياس لالكتئاب والMNنامج القائم ع�K الشفقة بالذات، وأظ�رت النتائج 
نتأث�M الشفقة بالذات ¾يجاÛي عkK �فراد �H خفض Lكتئاب الذي yعانو من �مراض الطبية 

، وسرطان الثدي( املزمنة  ة الضغوط النفسي) يمرض السكر ة املرتبطة باملرض املزمن رو إدا
وأ�مية الMNامج التدخلية للشفقة بالذات للمساعدة �H استعادة الÝ±ة والرفا�ة النفسية n±لة 

 .ناملر�Ês الذين yعانو من �مراض املزمنة

ن  و      وأجر يال وآخر اسة Yela, Gomez-Martinez, Angeles, Crego & Jimenez, (2020) ى ر د
r¹B للعقل املشفق عkK الذات ملساعدة �فراد عkK مواج�ة أثر برن �� فحصإ�دفت  رامج تد

عزBز الرفا�ية والÝ±ة النفسية، وت0ونت العينة من   من الطالب 61تحديات اn±ياة واملعاناة ̀و
�zن �H علم النفس ¾~ليöي0ي والص�� بمتوسط عمر   متجا�سة �H اn|صائص ،25، 6راملتد

، (Neff,2003)دم من �دوات مقياس الشفقة بالذات Lجتماعية والديموجرافية، واستخ
r¹B وأظ�رت النتائج فعالية الMNنامج  رواستAيان اليقظة العقلية أو �وجھ اn|مسة، والMNنامج التد

 .�H تنمية الشفقة بالذات واليقظة العقلية وتحس�ن الرفا�ية والÝ±ة النفسية لدى الطالب

اسات السابقة   :ر�عقيب ع�� الد

اسات السابقة ما ي�Kيت        : ر�m من خالل النظر �H الد

توجد الضغوط النفسية لدي آباء وأم�ات أطفال التوحد، ولك8Íا لدي �م�ات أك�M من Ìباء  •
اسات ت إليھ د رو�ذا ما أشا  Ingersoll &  Hambrick؛ Dabrowska & Pisula, (2010): ر

ن  آمال دمحم يوسف  (2011) اف هللا بو)2014(ووآخر  ).2017(شعراية، فت�� طا�ر الدايخ ر، 
•  �Éات وMالضغوط املوجودة لدي أم�ات التوحد ترتبط ايجابيا ببعض املتغ� �H عمر �م كما

اسة  ي، واملستو التعليrñ لألم حيث ~لما قل املستو Rezendes & Scarpa, (2011)رد ي
 �H عرضة لإلصابة بالضغوط النفسية كما M�اسةالتعليrñ ~لما ~انت �م أك  ,.Rivard et al رد

وان 2014 اسة حس·بة بر جة تقبل الوالدين ملرض اب8Íم كما �H د ز ، ود ر   ).2017(ر
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القلق ونقد الذات كما �H : `ساعد الشفقة بالذات �H خفض qعض املتغ�Mات السلبية وم8Íا •
اسة  اسة Neff et al., (2007)رد نب ر؛ الشعو بالذTarber, et al., (2016)ر؛ الضغوط كما �H د

اسة   ).2016(عماد عبده علوان ركما �H د
الرفا�ية النفسية كما �H : ترتبط الشفقة بالذات ايجابيا ببعض املتغ�Mات Lيجابية وم8Íا •

اسة   LنAساطية، وLنفتاح عkK اMN|nة،(؛ سمات ال{|صية Tarber, et al., (2016)رد
Bاض نائل العاس) واملقبولية، والضم�M ال�� اسة  ركما �H د . Evans,et al., (2018)،)٢٠١٤(rñ ر

اسات تباطية سالبة ب�ن الشفقة بالذات والضغوط النفسية كما �H د روتوجد عالقة ا  Lee: ر
& Crystal, (2013) ؛Arnos, (2017) ؛Robinson, et al., (2018)  

اسات السابقة اعتمدت ع�K مقياس  •  بأqعاده وذلك ملا يتمتع بھ (Neff,2003)رمعظم الد
�ذا املقياس املقياس  �Kعتمد عy ذا ما جعل الباحث�جة عالية، و رمن مصداقية وثبات بد

 .�H البحث اn±ا��
اسات التدخلية إ�� أن تحس�ن الشفقة بالذات yعمل ع�K خفض الضغوط  • ت الد رأشا ر

 �H النفسية وذلك كماBazzano et al.,(2013) 2014(؛( Taylor,  (2017)؛    Karakasidou 
& Stalikas, 

Evans, Wyka, Blaha & Allen, (2018) اسة   ). 2018(س�ام عkK عبد الغفار ر؛ ود
ABية `عتمد ع�K اليقظة  • رتنوعت الMNامج التدخلية لتحس�ن الشفقة بالذات ما ب�ن برامج تد

أو برامج قائمة ع�K التقبل وLلÄÅام ,Taylor )2014(؛ Bazzano et al.,(2013)العقلية مثل 
Kاسة س�ام ع  ).k)2018 عبد الغفار ركما �H د

اسات التدخلية مما أفاد الباحث �H البحث اn±ا�� •  .رتنوعت الفنيات املستخدمة �H الد
اسة ض الد رفر   :و

1-  �Kوالبعدي ع �Kالقياس�ن القب �H يةABموعة التجرIJجات ا تب د ق ب�ن متوسطي  رتوجد فر ر و
 .مقياس الشفقة بالذات لصاmn القياس البعدي

ق ب�ن متوسطي -2 جات اIJموعة التجرABية �H القياس�ن القب�K والبعدي ع�K و توجد فر تب د ر  ر
 .مقياس الضغوط النفسية لصاmn القياس البعدي

جات اIJموعت�ن التجرABية والضابطة  -3 تب د ق ذات داللة احصائية ب�ن متوسطي  رتوجد فر ر و
�H القياس البعدي ع�K مقياrst الشفقة بالذات والضغوط النفسية لصاmn اIJموعة 

 .لتجرABيةا
4-  �H يةABموعة التجرIJجات ا تب د ق ذات داللة احصائية ب�ن متوسطي  رال توجد فر ر و

  .القياس�ن البعدي والت©ب�p ع�K مقياrst الشفقة بالذات والضغوط النفسية
  :الطرrقة وIجراءات

  :من¿¾ البحث: أوال

 تأث�M املتغ�M املستقل       اعتمد الباحث �H اجراء البحث اn±ا�� ع�K املن78 التجرr¹B ملعرفة
شادي( L نامجMNرال ( عةqات التاMاملتغ� �Kع )من خالل ) الشفقة بالذات، والضغوط النفسية

  . ىمجموعت�ن احدا�ما تجرABية و�خر ضابطة
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  : ناملشاركو: ًثانيا

  : نينقسم املشار~و �H البحث إ�� فئت�ن و�ما

يأما من أم�ات أطفال التوحد من مركز ) 39(ا مجموعة البحث السي0و مMÅية وعدد�: الفئة <و��
Bق، وتراوح عمر�م الزمrÀ ب�ن  زعطاء ونماء لذو Lحتياجات اn|اصة بمدينة الزقا   . ًعاما) 35-22(ي

أما من أم�ات ) 27( عينة البحث �ساسية من �م�ات وzلغ عدد املشارك�ن ف¼8ا :الفئة الثانية
جا جات ع�K رأطفال التوحد اn±اصل�ن ع�K أع�K د رت ع�K مقياس الضغوط النفسية وأقل د

) 31-22(مقياس الشفقة بالذات من أفراد العينة السي0و مMÅية،  وتراوح عمر�م الزمrÀ ما ب�ن 
Bق، تم اس©بعاد  �م من مركز عطاء لذو Lحتياجات اn|اصة بمدينة الزقا زعاما وتم اختيا ير ً)3  (

ة ع�K استكمال الMNن اسة رأم�ات م8Íن لعدم القد ) 24(رامج ليصبح العدد ال8Íا3ي للمشارك�ن �H الد
�ن  رأما، متوسط أعما ل0ل ) 12(تجرABية وضابطة بواقع :  عاما، وتم تقسيم�ن إ�� مجموعت�ن26ً

  .مجموعة

  :أدوات البحث: ثالثا

 و`عرBب دمحم السيد عبد الرحمن Neff,2003 اعداد نيف مقياس الشفقة بالذات -1
ن عة ع�K ستة أqعاد فرعية ع�K النحو ) 26(ياس من ن، وت0و املق)2015(ووآخر ة مو زعبا ر

  :التا��
 اللطف بالذات �H مقابل اn±كم الذا`ي  - أ

 .�H مقابل العزلة) املشMÅكة( �Lسانية العامة  - ب
 .اليقظة العقلية �H مقابل التوحد املفرط مع الذات  - ج

rstما|nات املقياس من خالل نظام ليكرت ا تنطبق تماما، تنطبق  ( ر        وتتم Lجابة ع�K عبا
جة قليلة، ال تنطبق تماما جة متوسطة، تنطبق بد جة كب�Mة، تنطبق بد ربد ر ، وBتم تÝ±يح�ا ع�K )ر

جة املرتفعة  )1، 2، 3، 4، 5(التوا��  ة موجبة ، والعكس إن ~انت سالبة، و`ش�M الد رإذا ~انت العبا ر
جة الصفة ال¦r ي تفاع الشفقة بالذات لدي الفرد أو د رإ�� ا . قس�ا البعد الفر�� والعكس ð±يحر

جة ال0لية  ات موجبة وعند التعامل مع الد روBالحظ أنھ عند التعامل مع �qعاد الفرعية ف0ل العبا ر
ات  ات مقياس الشفقة بالذات ع�K . سالبة) 6 -4 -2(رفالعبا ³ع عبا روBوmé اInدو التا��  تو ز ل

  .�qعاد الفرعية ومفتاح التÝ±يح
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  ) 1(لجدو 

ات مقياس الشفقة بالذات عq� �Kعاد الفرعية ومفتاح التÝ±يح ³ع عبا رتو   ز

ات �� املقياس  البعد  م قام العبا رأ جات  ر   رمدي الد

  25 - 5  26 -23 -19 -12 - 5  اللطف بالذات  1

  25 - 5  21-16-11-8- 1  ا�Dكم الذا�ي  2

  GI  3 -7-10-15  4 - 20سانية املشABكة  3

  20 - 4  25-18-13- 4  العزلة  4

  20 - 4  22-17-14- 9  يقظة العقليةال  5

  I  2 -6-20-24  4 - 20فراط �� التوحد  6

جة الbلية جات <�عاد الفرعية �عد عكس  رالد   رمجموع د

جات بنود <�عاد    6، 4، 2رد

26- 130  

  

يقام معرzو املقياس بتقن·نھ ع�K عينة مصرBة وأخر  :ا�^صائص السيكو مABية للمقياس
  :دق الثبات عن طرBقسعودية وتم التحقق من الص

اتھ : �Iساق الداخ�� جة جيدة من L`ساق الداخ�K ب�ن جميع عبا رحيث تمتع املقياس بد ر
  .وكذلك ب�ن أqعاد املقياس

، وحساب الصدق : صدق املقياس يتم التحقق من صدق املقياس عن طرBق الصدق الظا�ر
  .العام�K للمقياس

وطرBق¦r أفا كر نباخ، والتجزئة النصفية وتراوحت  تم التحقق من ثبات املقياس ب:ثبات املقياس
، 0.65(للعينة السعودية، و ) 0.75، 0.59( قيم الثبات اJ±سوzة بطرق¦r سيMNمان وجتمان ب�ن 

  .للعينة املصرBة، و�É قيم مناسبة وجيدة) 0.78

  :ا�^صائص السيكو مABية للمقياس �� البحث ا�Dا��

  :ئص السي0و مMÅية ملقياس الشفقة بالذات عن طرBق ما ي�Kقام الباحث بالتحقق من اn|صا       

جة ال0لية للمقياس :�Iساق الداخ��  ات والد تباط ب�ن العبا L ر وذلك بحساب معامالت ر ر
�Kجة ال0لية كما ي  :روكذلك ب�ن �qعاد الفرعية والد
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  ) 2( لجدو 

ج ات مقياس الشفقة بالذات والد تباط ب�ن عبا L رمعامالت ر   ة ال0لية للمقياسر

ة تباط  رالعبا I ة  رمعامل تباط  رالعبا I ة  رمعامل تباط  رالعبا I رمعامل  

1  434*  10  419*  19  443*  

2  495**  11  602**  20  521**  

3  647**  12  729**  21  604**  

4  729**  13  617**  22  670**  

5  547**  14  508**  23  700**  

6  523**  15  657**  24  711**  

7  457*  16  703**  25  729**  

8  669**  17  499**  26  723**  

9  546**  18  452*      

   
  )3(لجدو 

جة ال0لية للمقياس تباط ب�ن أqعاد مقياس الشفقة بالذات والد L ر معامالت   ر
تباط  البعد I تباط  البعد  رمعامل I رمعامل  

  **830  العزلة  **914  اللطف بالذات

  **862  اليقظة العقلية  **885  ا�Dكم الذا�ي

  **I  952فراط �� التوحد  **GI  833سانية املشABكة

  )      0,05(يدالة عند مستو )                           *0,01(يدالة عند مستو **       

تباط دالة عند مستو ) 3، 2(          يت�m من خالل جدو��  يأن معامالت ا مما  )0,01(، )0,05(ر
جة مقبولة من الصدقyعrÀ أن بنود املقياس وأqعاد   .ره  تتمتع بد

  تم التحقق من ثبات املقياس عن طرBق: ثبات املقياس 

نباخ •    و�و معامل ثبات عا�� مما yش�M إ�� ثبات املقياس713بلغ معامل الثبات : وألفا كر
تباط ب�ن التطبيق�ن : إعادة التطبيق • L لغ معاملzو دال عند مستو ** 554رو�  )0,01(يو
  

 .اعداد الباحث:  النفسيةمقياس الضغوط -2
       قام الباحث باعداد املقياس qعد Lطالع ع�K مجموعة من املقاي·س اn|اصة بالضغوط 
اسة  رالنفسية لدي أم�ات �طفال املعاق�ن بصفة عامة، وكذلك �H ضوء Lطار النظر للد ي

تھ �ولية من  راn±الية وBت0و املقياس �H صو عليھ بنظام ليكرت الثال<ي مفردة، وتتم Lجابة ) 33(ن
جات ) دائما، أحيانا، أبدا(   ).1-2-3(روzد
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  :ا�^صائص السيكو مABية للمقياس

  صدق املقياس :   أوال

  : صدق اDÎكمن -1
صدق اJ±كم�ن من خالل عرض املقياس عkK تم حساب صدق املقياس �H البداية باستخدام        

)  محكمـــ�نMÅ)9بيــة اn|اصــة والــÝ±ة النفــسية ىذو Lختــصاص واN|nــMة Hــ� مجـــا�� المجموعــة مــن 
اء�ــم نللقيــام بتحكيمــھ، وÛعــد أن اطلــع اJ±كمــو عKــk عنــوان البحــث و`ــساؤالتھ وأ�دافــھ،  رأبــدوا آ

لومالحظـا8Æم حــو فقـرات املقيــاس مــن حيـث مــدى مالئمـة الفقــرات ملوضــوع البحـث، ومــدى وضــوح 
لملناسـب م8Íـا، و³عNـM اInـدو التـا�� عـن الفقرة وسالمة صياغ8Çا؛ ثم `عديل الفقرات أو حـذف غ�ـM ا

ات املقياس رمدي اتفاق اJ±كم�ن حو عبا   .ل

  ) 4(لجدو 

  الÐسبة املئوrة التفاق اDÎكمن ع�� مقياس الضغوط النفسية ألم/ات أطفال التوحد

ة  رالعبا
Gسبة 

 Iتفاق
ة ة Gسبة Iتفاق رالعبا  رالعبا

Gسبة 
 Iتفاق

ة  Gسبة Iتفاق رالعبا

1 100% 11 84,6% 21 100% 31 100% 

2 92,3% 12 100% 22 100% 32 100% 

3 100% 13 100% 23 100% 33 92,3% 

4 61,5% 14 100% 24 100%   

5 69,2% 15 81,5% 25 100%   

6 100% 16  86,9% 26 92,3%   

7 100% 17 100% 27 100%   

8 80,9% 18 100% 28 100%   

9 100% 19 100% 29 100%   

10 84,6% 20 100% 30 100%   

  

ت�ن  اء السادة اJ±كم�ن قام الباحث بحذف العبا ر       وzناء ع�K أ ر حيث لم تصل �سبة ) 5، 4(ً
ة 31، لتصبح عدد مفردات املقياس %)L)80تفاق عل¼8ما إ��    .ر عبا

مي-2 تباط ب�ن : زالصدق التال L رتحقق الباحث من صدق املقياس من خالل حساب معامل
جات جا8Æم ع�K ) 30 (رد رمشار~ا من أم�ات أطفال التوحد ع�K  مقياس الضغوط النفسية املعد ود

ُ ً

اك الضغوط النفسية لدي أم�ات أطفال التوحد  2018غادة صابر أبو العطا ،(اعداد : رمقياس اد
جات �م�ات ع�K املقياس�ن ) تباط ب�ن د L ر، وقد بلغ معامل لو�و معامل مقبو و³ش�M )  ر562(ر

ميإ�   .ز� تحقق الصدق التال
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ات :  �Iساق الداخ��- ة باIJموع الك�K لعبا جة ~ل عبا تباط د رقام الباحث بحساب معامل ا ر ر ر
، وBب�ن اInدو التا�� معامالت  ات ال¦r لم يتفق عل¼8ا اJ±كمو لاملقياس وذلك qعد حذف العبا ن ر

�Kساق الداخ`L ات   . التوحدمقياس الضغوط النفسية لدي أم�ات أطفالر لعبا

   )5( لجدو 
ة جة ~ل عبا تباط ب�ن د L رمعامالت ر جة ال0لية ملقياس  ر الضغوط النفسية لدي أم�ات روالد

   أطفال التوحد

ة تباط/ا رالعبا جة ا رد ة ر  رالعبا
جة  رد

تباط/ا  را
ة  رالعبا

جة  رد
تباط/ا  را

ة تباط/ا رالعبا جة ا رد  ر

 **ر549 25 **ر412 17 **ر577 9 *ر294 1

 **ر516 26 **ر752 18 **ر419 10 **ر624 2

 **ر473 27 **ر442 19 **ر383 11 **ر495 3

 ر165 28 **ر514 20 **ر422 12 ر190 4

 **ر504 29 **ر483 21 **ر463 13 **ر471 5

 **ر467 30 **ر588 22 **ر543 14 **ر596 6

 **ر363 31 **ر617 23 **ر672 15 **ر554 7

     **ر533 24 **ر624 16 **ر429 8

تباط دالة إحصائيا عند مستو داللة       ) 5(ليت�m من جدو     L ىأن معظم قيم معامالت ً ، )0ر01(ر
ت�ن وzالتا�� ف
r) 0ر05( تھ ال8Íائية ) 28، 4( ر مقبولة عدا العبا روzالتا�� يتم حذف�ما من املقياس �H صو

ات املقياس  جاتھ ما ب�ن ) 29(رلتصبح عبا ة ، وتMÅاوح د رعبا   ).87 -29(ر

 :ثبات املقياس: ًثانيا

قام الباحث بحساب ثبات Lختبار من خالل إعادة التطبيق :  الثبات بإعادة تطبيق Iختبار
 kر خمسة عشرة يوما من املرة �و� للمقياس وذلك qعد مر

ً
وقد جاء معامل الثبات ) 30= ن ( و

  .، مما yش�M إ�� ثبات املقياس)ر722(

شادي Iنتقا�ي -3 I نامجAKاعداد الباحث: رال. 
شاد عkK يد العالم       نثرقام �ذا النوع من ¾ اسة  " Thorn" رو روالذي ير أنھ البد أن تتم د ى

µ|صية املسMÅشد ومن ثم احتياجاتھ، ثم qعد ذلك يختار املرشد الفنيات و�ساليب املناسبة 
العلrñ لتمي�Ä يوBدعو أð±اب �ذا Lتجاه إ�k تجنب التح�Ä النظر وذلك باستخدام املن78 

شاد الفرد، إذ يؤكد عkK أنھ البد عkK املرشد أن ي0و ملما  ًالتقنيات والفنيات �ك�M فاعلية �H إ ن ر
شادية والعالجية ال¦r ي0و حتما بحاجة إل¼8ا ملعاInة املشا~ل  ًب0افة النظرBات والفنيات ¾ ن ر

 .(Slife & Rebar, 2001:  215)املتنوعة لألفراد 

     MNتحس�ن مستو م0ونات الشفقة بالذات 89دف ال kذا البحث إ�� �H نتقا3يL شادي ىنامج ¾ ر
 وخفض ) ¾�سانية العامة املشMÅكة- اليقظة العقلية-بالذات اللطف(املتمثلة kH   ¾يجابية

 ع�K مدار ش�رBن ) ¾فراط kH التوحد- العزلة- نقد الذات(امل0ونات السلبية املتمثلة kH  ىمستو
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H تحقيق 3 جلسة بمعدل �24 وذلك kنامج إ�MN8دف ~ل جلسة من جلسات الÆجلسات أسبوعية و 
 .ال�دف العام للMNنامج وذلك من خالل مجموعة من ��داف ¾جرائية

ي     وBر إجالل دمحم سر  شاد Lنتقا3ي �و  أ)249: 2000(ي التمي�Ä وLنتقاء والتجميع "رن ¾
ف ~ل من والتوفيق ب�ن نظرBات وأساليب وإ ٍجراءات العالج النفrsw اJ|تلفة بما ي©ناسب مع ظر و

شادية بصفة عامة   ".راملرشد واملسMÅشد واملش0لة والعملية ¾

  :النظرrات الÓ ²Ôعتمد عل�Òا الAKنامج

�Éو rswشاد والعالج النف L اتBعض نظرq �Kا�� ع±nالبحث ا �H نامج املستخدمMNعتمد الy   ر:  

 :كيAÕسلوكية لـ سالنظرrة ال -1
ترجع النظرBة السلوكية Lجرائية إ�� سكيMó والبعض yسم¼8ا LشMÅاطية اn±ديثة، أو LشMÅاطية 
ل¾جرائية أو نظرBة التعزBز، وقد تركزت كتابات سكيMó حو LشMÅاط ¾جرا3ي وzرمجة التعلم 

ستجابة و�و وB©ش0ل السلوك عند سكيMó من خالل ما يحدث qعد Lوالتحليل التجرr¹B للسلوك، 
رالتعزBز، وتتطو Lستجابات عن طرBق التحكم بالتعزBز، وBمكن التفرBق ب�ن Lشراط Lجرا3ي 
ط ففي تجرzة بافلوف  وعند سكيMó، والكالسي0ي عند بافلوف من خالل النظر إ�� السلوك املشر

نوك ي0و أحدث الطعام استجابة آلية �É سيالن اللعاب، أما L �HشMÅاط ¾جرا3ي فإن السل
طا وناqعا من الفرد، فاملث�M ال yسAب Lستجابة بمجرد عرضھ بل ع�K الفرد أن يظ�ر  ًمشر ً

و
  ).(Skinner, B., 1965. السلوك املرغوب، وÛعد ذلك يتم `عزBزه

  :النظرrة املعرفية البنائية لـ جان بياجية-2

شاد     اسات أن ر     `عتMN النظرBة املعرفية من أ�م النظرBات �H مجال ¾ رالنفrsw، وقد أكدت الد
الÝ±ة النفسية للفرد وال¦r تظ�ر عkK سلوكھ تتأثر بأنظمة اعتقاداتھ وتوقعاتھ وافMÅاضاتھ؛ لذا 

اك   .رفإن العالج املعر�H 89تم باإلد

ة الوج�Äة للعمالء، مع إيجاد حلو للمشا~ل    شاد املعر�H عkK تقديم املشو ل      وBقوم ¾ ر ر
 Mواستحضار التغي��Hة . املعرzز التجرBعز` kKوانب العاطفية، ولكنھ يركز عInا kBو ال يل�و

rswالنف M؛ والذي ي©بعھ التغي�rÀاملعرفية ذات املع . �Hو املعرB شاد yعتمد عkK طرBقة الس·نا رو�و إ ر
)Crockett, S., & Prosek, E.,  2013: 237.(  

3-�ÖجتماI ة التعلمrا) التعلم باملالحظة(  نظر    :رلباندو

ا   إ�k أن اك©ساب Lستجابات اInديدة عن طرBق التعلم  (Bandura, A., 1977)ر   يذ�ب باندو
�É ئ·سة Ûع عمليات  رباملالحظة ي0و مح0وما بأ ر ً و¾نتاج اn±ر~ي، ) Lحتفاظ(Lن©باه، واn±فظ : ن

ا"لوفيما يتعلق بأو عملية وL kÉن©باه، فإن . والتعزBز بد وأن ين©بھ يفMÅض أن الطفل ال" رباندو
اك �ذه املظا�ر املم�Äة فإن الفرد البد . للمظا�ر املم�Äة ألداء النموذج رعالوة عkK ذلك ما أن يتم إد

ا"وBفMÅض . نوأن يخز أداء النموذج ل·ستطيع تذكره �H املستقبل ىأن القائم باملالحظة ير " رباندو
مزBة، وأخ�Mا، فإن النموذج و�و يöتج السلوك املع�ن ثم qعد ذلك يقوم بتحوBل ما ً يراه إ�k صو  ر ر

  .�داء ألى سلوك حر~ي yعتمد عkK التعزBز والدافعية

شادي Lنتقا3ي املستخدم �H البحث اn±ا��  L نامجMNص جلسات ال|Òدو التا�� مInا méوBر       و ل
ة إ�� الفنيات املستخدمة �H اInلسات   .  روzھ إشا
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  ) 6(لجدو 

  م_^ص جلسات الAKنامج

  رقم
  ا��لسة 

  الفنيات  ال/دف العام  عنوان ا��لسة
  زمن

   ا��لسة

1  
  

 أسرة واحدة
 

أن يتعرف الباحث ع�� أم/ات <طفال، 
 وrوطد العالقة ب2نھ وØي×�ن

ا�Dوار واملناقشة، واعادة البناء 
.املعر��  

  دقيقة45

2  
مف/وم الشفقة 

 بالذات
 

أن Óعرف <م/ات مف/وم الشفقة بالذات 
.سلوب �سيطيوتأصيلھ النظر بأ  

ا�Dوار واملناقشة، الت_^يص، 
��ªÕوالواجب امل.  

  دقيقة60
 

3  
أ5مية الشفقة 

 بالذات
 

رأن �شعر املشارCات بالدو امل/م للشفقة 
 بالذات �� حيا«�ن

اDÎاضرة، التغذية الراجعة، 
��ªÕالنمذجة، الواجب امل 

  دقيقة60
 
 

 اللطف بالذات  4
ت أن تف/م املشارCات مع²Ú اللطف بالذا

سنھ �� حيا«�ن .روكيف يما  

ا�Dوار واملناقشة، إعادة البناء 
 املعر��، التعزrز

��ªÕالواجب امل.  

  دقيقة60
 

 اللطف بالذات  5
ات واتجا5ات  ف وم/ا رتنمية معا ر

.ناملشارCات تجاه مكو اللطف بالذات  
التعزrز ، ا�Dث اللفظي ، 
��ªÕاضرة، الواجب املDÎا.  

  دقيقة60
 

 اليقظة العقلية  6
أن تف/م املشارCات مع²Ú اليقظة العقلية 

س×�ا �� حيا«�ن .روكيف يما  

 اDÎاضرة، النمذجة
التعزrز، ا�Dث اللفظي، الواجب 

��ªÕامل.  

  دقيقة60
 

7  
  
  

 اليقظة العقلية
ات واتجا5ات  ف وم/ا رتنمية معا ر

.ناملشارCات تجاه مكو اليقظة العقلية  
التعزrز ، ا�Dث اللفظي ، 

.امل��ªÕاDÎاضرة، الواجب   

 
  دقيقة60

 

8  
Gcسانية 
 املشABكة

أن تف/م املشارCات معGc ²Úسانية 
.املشABكة وأ5مي��ا  

 اDÎاضرة، النمذجة
التعزrز، ا�Dث اللفظي، الواجب 

��ªÕامل.  
 

  دقيقة60
 
 

9  
Gcسانية 
 املشABكة

ات واتجا5ات  ف وم/ا رتنمية معا ر
ناملشارCات تجاه مكو  Gcسانية املشABكة  

عزrز ، ا�Dث اللفظي ، الت
��ªÕاضرة، الواجب املDÎا.  

  دقيقة60
 

10-11  
 التأمل

 
�عرrف مف/وم التأمل، وكيفية تطبيق 

.جلسة تأملية  
اDÎاضرة، فيديو عن التأمل، 

��ªÕالنمذجة، الواجب امل.  

 دقيقة 120
)جلستان(  

 

12-13  
لالتفاؤ  

 
 

ستھ .ر�عرrف مف/وم التأمل، وكيفية مما  
 

، اDÎاضرة، في لديو عن التفاؤ
��ªÕالنمذجة، والواجب امل 

 دقيقة 120
)جلستان(  

 

14-15  
 

ًكن سعيدا  
توضيح مف/وم السعادة وأ5مي��ا �� 

.التغلب ع�� الضغوط اÎ^تلفة  
اDÎاضرة، فيديو عن السعادة، 

��ªÕالت_^يص، والواجب امل 

 دقيقة 120
)جلستان(  

 

ًكن حكيما  16-17  
مة، أن �عرف املشارCات مع²Ú ا�Dك

وIلªBام بالقيم Iخالقية والديÐية عند 
 مواج/ة املشكالت ا�Dياتية

اDÎاضرة، ا�Dوار واملناقشة، 
النمذجة، املالحظة الذاتية 

��ªÕوالواجب امل 

 دقيقة 120
)جلستان(  
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  رقم
  ا��لسة 

  الفنيات  ال/دف العام  عنوان ا��لسة
  زمن

   ا��لسة

اضيا  18 ًكن  ر  
أن ��Þ <م/ات مف/وم الرضا عن ا�Dياة، 

.وIيمان بالقدر  
اDÎاضرة، فيديو �علي²ß عن 

.رضا، ا�Dوار واملناقشةال  
  دقيقة60

 

19-20  
rب ع�� رالتد  

  حل املشكالت

أن �ستطيع املشارCات  مواج/ة املشكالت 
ات  ة ع�� حل/ا، واتخاذ القرا روالقد ر

.املناسبة  

اDÎاضرة، ا�Dوار واملناقشة، 
إعادة البناء املعر��، الواجب 

��ªÕامل.  

 دقيقة 120
)جلستان(  

 

21-22  
 كن 5ادئا

 

سة IسABخاء أن �ستط ريع املشارCات مما
 �� مواج/ة املشكالت

 

اDÎاضرة، فيديو عن IسABخاء، 
النمذجة، التقليد واDÎاCاة، 

��ªÕالواجب امل 

 دقيقة 120
)جلستان(  

 
 

 �عزrز الذات  23
أن �ستطيع املشارCات �عزrز ذوا«�ن عند 

 النجاح، والثناء ع�� أنفس/ن
اDÎاضرة، ا�Dوار واملناقشة، 

.زrز، الواجب امل��ªÕالتع  
  دقيقة60

ا��لسة ا�^تامية  24
يص الAKنامج وأ5دافھ، ومساعدة  ت̂_

املشارCات ع�� Iستمرار فيما تم �علمھ 
 أثناء الAKنامج

  دقيقة60 اDÎاضرة، ا�Dوار واملناقشة

اسة   :رنتائج الد

  :لن�يجة الفرض <و

        �Kق ب�ن متوسطي "لينص الفرض �و ع رتوجد فر جات اIJموعة التجرABية �H و رتب د
والختبار ð±ة  ".القياس�ن القب�K والبعدي ع�K مقياس الشفقة بالذات لصاmn القياس البعدي

�ذا الفرض قام الباحث بحساب قيمة )z (يةABللمجموعة التجر �H  CKوالبعدي ع �Kالقياس�ن القب
ق بNن القياس�ن کما نباستخدام اختبار و�لEوکسو لتحديد  )الشفقة بالذات(مقياس   والفر

    .لیت�m ذلك من خالل اInدو التا��

   )z(قيمة )  7( لجدو 

ق بن متوسط جات أفراد ا�Îموعة التجر�rية �� القياسن القب�� والبعدي ع�� مقياس يوللفر تب د ر  الشفقة ر
جة ال0لية و�qعاد qعد تطبيق الMNنامج   ).12= ن  ( ربالذات الد

 الرتب السالبة الرتب املوجبة
 zقيمة 

  م  مج  م  مج

Iنحراف 
 ياملعيار

املتوسط 
 ا�Dسا±ي

 العدد
نتائج 

 القياس
  <�عاد

  قب��  12  9  2.33
3.077  78  6.50  ٠،٠  ٠،٠  

  ي�عد 12 18 2.86
  اللطف بالذات

  قب�� 12 8.83 1.85
3.083 78  6.50  ٠،٠  ٠،٠  

 ي�عد 12 18.08 3.55
 ا�Dكم الذا�ي

  قب��  12 8.08 2.57
3.093 78  6.50  ٠،٠  ٠،٠  

 ي�عد 12 16.83 2.12
GIسانية املشABكة

 العزلة  قب�� 12 8.50 2.43  ٠،٠  ٠،٠  6.50  78 3.075
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 الرتب السالبة الرتب املوجبة
 zقيمة 

  م  مج  م  مج

Iنحراف 
 ياملعيار

املتوسط 
 ا�Dسا±ي

 العدد
نتائج 

 القياس
  <�عاد

 ي�عد 12 16.66 1.82

  قب��  12 8.08 3.47
3.065 78  6.50  ٠،٠  ٠،٠  

 ي�عد 12 15.14 2.46
 اليقظة العقلية

  قب�� 12 6.75 2.34
3.065 78  6.50  ٠،٠  ٠،٠  

 ي�عد 12 13.83 2.65
Iفراط �� التوحد

  قب�� 12 58.33 9.49
3.061 78  6.50  ٠،٠  ٠،٠  

 ي�عد 12 90.41 9.53
جة الbلية  رالد

ق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة  ) 7(ل               يت�m من جدو  يوجود فر ب�ن ) 0,01(و
جات اIJموع تب د رمتوسطي  الشفقة مقياس �H القياس�ن القب�K والبعدي عkK التجرABية ة ر

جة ال0لية و�ذا yش�M إ�k تحسن  ربالذات �H اتجاه القياس البعدي، ع�K مستو �qعاد والد ي
جات �م�ات �H الشفقة بالذات  .qعد `عرض�م Inلسات الMNنامج رد

اسة وتتفق         و�ذا yش�M إ�� فعالية الMNنامج املستخدم �H تحس�ن ال رشفقة بالذات لدي عينة الد
اسة ~ل من  انور�ذه الن©يجة مع د    .Evans,et al., (2018)، (Bazzano et al.,2013) زبا

�ذا البحث فقد استخدم  �H 8اÑ استعان r¦ضوء الفنيات ال �H ذه الن©يجة�      وBفسر الباحث 
 – جلد الذات –اللطف بالذات (الباحث فنيات ت©ناسب وطبيعة متغ�M الشفقة بالذات بأqعاده 

، مما ساعد kH ) التوحد املفرط مع الذات– اليقظة العقلية –  العزلة–¾�سانية املشMÅكة 
ات الشفقة بالذات ، والبعد عن جلد الذات واصدار �ح0ام عل¼8ا والبحث عن  Bب عkK م�ا رالتد ر

فقد ساعدت فنية العقل الواحد kH اInوانب Lيجابية kH ال{|صية ، والMÅك�kH Ä الÒ±ظة اn±الية 
نالMÅك�Ä عkK ما يمر بھ الفرد kH الÒ±ظة اn±الية، والبعد عن �ح0ام التقييمية للذات دو 
Lستغراق kH ذكرBات املا�rs والقلق من املستقبل، والعمل عkK تدعيم فكرة ¾�سانية املشMÅكة 

ناة جزء من الطبيعة ¾�سانية وال وأن مشكالت �م ال تنفصل عن مشكالت ÌخرBن وأن املعا
يخلو إ�سان من التعرض للضغوط واملشكالت، مما ساعد أفراد اIJموعة عkK تقبل مشكال8Æم 
روالشعو بالتعاطف تجاه الذات وÌخرBن، كما استخدم فنية LسMÅخاء العض�K والعق�K الذى 

Bادة yساعد عL kKبتعاد عن الضغوط وال�دوء النفrsw، كما سا�مت فني  kKزة التأمل الذا`ي ع
  و�k الفرد بذاتھ والMÅك�Ä عkK اInوانب Lيجابية بالذات

  :ن�يجة الفرض الثاGي

 �H يةABموعة التجرIJجات ا تب د ق ب�ن متوسطي  ر    ينص الفرض الثا�ي ع�K توجد فر ر و
 ð±ة والختبار. القياس�ن القب�K والبعدي ع�K مقياس الضغوط النفسية لصاmn القياس البعدي

�ذا الفرض قام الباحث بحساب قيمة )z (يةABللمجموعة التجر �H  CKوالبعدي ع �Kالقياس�ن القب
ق بNن القياس�ن کما  )الضغوط النفسية(مقياس   وباستخدام اختبار و�لEوکسو لتحديد الفر ن

  .لیت�m ذلك من خالل اInدو التا��
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  ) 8( لجدو 

ق بن متوسط) z(قيمة  جات أفرايوللفر تب د ر  د ا�Îموعة التجر�rية �� القياسن القب�� والبعدي ر
جة ال0ليةع�� مقياس    ).12= ن  ( رالضغوط النفسية الد

A  العدد  الرتب  املتغ
متوسط 

  الرتب
مجموع 

  الرتب
  zقيمة 

يمستو 
  الداللة

  76  6,91  11  السالبة

  2  2  1  املوجبة

  0  امل�ساوrة

  

الضغوط 
  النفسية

  12  ا�Îموع
    

2,903  0,05 

ق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ) 8( ل      يت�m من جدو  يوجود فر ب�ن ) 0,05(و
جات  اIJموعة  تب د رمتوسطي  الضغوط مقياس �H القياس�ن القب�K والبعدي عkK التجرABية ر

جات �م�ات �H الضغوط النفسية  رالنفسية �H اتجاه القياس البعدي، و�ذا yش�M إ�k انخفاض د
ات ال¦r تم تنمي8Çا من خالل الفنيات qعد ر `عرض�م Inلسات الMNنامج، وذلك yش�M إ�� أن امل�ا

املستخدمة �H الMNنامج قد نF±ت �H التقليل من الضغوط النفسية بتحس�ن الشفقة بالذات لدي 
  .أفراد العينة

ش�M ن©يجة �ذا الفرض إ�� العالقة السالبة ب�ن الشفقة بالذات والضغوط الن     فسية وأنھ ~لما ̀و
تفع مستو الشفقة بالذات ~لما انخفضت الضغوط النفسية و�ذا ما بrÀ عليھ الباحث ال�دف  يا ر
ت إ�� العالقة ب�ن الشفقة  اسات ال¦r أشا رالعام من الMNنامج بجلساتھ وفنياتھ، وBتفق �ذا مع الد ر

 ,.Faso,   Neff ، Arnos, (2017) ،Robinson, et al &)(2015: بالذات والضغوط النفسية مثل
(2018) .  

  :ن�يجة الفرض الثالث

 �Kجات "    ينص الفرض الثالث ع تب د ق ذات داللة احصائية ب�ن متوسطي  رتوجد فر ر و
اIJموعت�ن التجرABية والضابطة �H القياس البعدي ع�K مقياrst الشفقة بالذات والضغوط 

رض قام الباحث بحساب والختبار ð±ة �ذا الف، "النفسية لصاmn اIJموعة التجرABية
 rstمقيا �Kموعة الضابطة عIJية واABموعة التجرIJوالضغوط الشفقة بالذاتمتوسطات ا ،

ق بNن اIJموعت�ن كما  والنفسية qعد تطبيق الMNنامج باستخدام اختبار مان وBتrÀ لتحديد الفر
�Kي:  
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  )9( لجدو 

ق بن متوسط)z(  قيمة  جات أفراد ا�Îيو للفر تب د ر  الشفقة موعتن التجر�rية والضابطة ع�� مقيا²fg ر
  ).12= ن  ( بالذات والضغوط النفسية qعد تطبيق الMNنامج

A  يمستو الداللة  zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  ا�Îموعة  املتغ

التجر�rية 
  )12=ن(

16,75  201    

الضابطة   الشفقة بالذات 
  )12=ن(

8,25  99  

2,946  0,05 

التجر�rية 
  )12=ن(

7,42  89  

   الضغوط النفسية
الضابطة 

  )12=ن(
17,85  211  

3,524  0,01  

ق دالة احصائيا عند مستو ) 9(ل         يت�m من جدو  يوجود فر ب�ن اIJموعت�ن ) 0,05(و
التجرABية والضابطة ع�K مقياس الشفقة بالذات لصاmn اIJموعة التجرABية حيث أن متوسط 

ة الضابطة مما yش�M إ�� فعالية الMNنامج �H تحس�ن الشفقة بالذات الرتب ف¼8ا أع�K من اIJموع
ق دالة احصائيا عند  ولدي أم�ات أطفال التوحد،  كذلك yش�M اInدو السابق إ�� وجود فر ل

ب�ن اIJموعت�ن التجرABية والضابطة ع�K مقياس الضغوط النفسية لصاmn ) 0,01(يمستو 
ب ف¼8ا أقل من اIJموعة الضابطة مما yش�M إ�� فعالية اIJموعة التجرABية حيث أن متوسط الرت

و�ــذه النتــائج `شـ�M إلــي صــحة الMNنامج �H خفض الضغوط النفسية لدي أم�ات أطفال التوحد، 
  الفــرض الثالث وترجـع �ــذه الن©يجــة الــي اشMÅاك افراد اIJموعة التجرABية فـي جلسـات 

شـادية متنوعـة لتنميـة  باحثـ مع�ـمالMNنـامج الـذي اسـتخدمھ ال روالذي اسـتعان فيـھ بفنيـات ا
ات الشـفقة بالـذات ، ب·نمـا لـم ــة الضــــابطة فــــي �ــــذه اInلســــات ممــــا اوجــــد  رم�ـا ـــMÅك اIJموعــ `شـ

ـــ�ن ق بـ ـــذه الفــــر حس�ن الشـفقة بالـذات لـدي اIJموعت�ن ال¦r تـدل علـي فعاليـة الMNنـامج فـي ت و�ـ
نة باIJموعة الضابطة ال¦r لم تتلق أي تدخل اIJموعـة   .رالتجرABية مقا

  :ن�يجة الفرض الرا�ع

 �Kع عqجات "      ينص الفرض الرا تب د ق ذات داللة احصائية ب�ن متوسطي  رال توجد فر ر   و

فقة بالذات والضغوط اIJموعة التجرABية �H القياس�ن والبعدي والت©ب�p ع�K مقياrst الش
�H مجموعة التجرABية لل z)(والختبار ð±ة �ذا الفرض قام الباحث بحساب قيمة، "النفسية

 �pqالقياس�ن البعدي والتتا rstمقيا �Kباستخدام اختبار ).الشفقة بالذات والضغوط النفسية(ع
ق بNن القياس�ن کما یت�m ذلك من خالل اInدو التا�� لو�لEوکسو لتحديد الفر   :ون
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  )10(لجدو 

ق بن متوسط) z( قيمة  جات ا�Îموعة التجر�rية �� القياسن البعدي والتتا��Þ ع�� يوللفر تب د ر  ر
اسة    ).12= ن ( رمقاي2س الد

يمستو 
 zقيمة   الداللة

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

 العدد
 الرتب السالبة

 واملوجبة

Iنحراف 
 ياملعيار

املتوسط 
 ا�Dسا±ي

  العدد
نتائج 

 القياس
  <�عاد

  �عدي  12  18.16  2.75  السالبة  3  2  6
  1.63  غA دالة

  ت�ب�Þ 12 17.83 2.62 املوجبة 0 0 0

اللطف 
  بالذات

  �عدي 12 19.08 3.11  السالبة  5  3.70  18.50
 1.730  غA دالة

  ت�ب�Þ 12 18.25 2.70 املوجبة 1 2.50 2.50

ا�Dكم 
 الذا�ي

  �عدي 12 20.75 2.89  السالبة  1  1  1
 1.000  غA دالة

  ت�ب�Þ 12 20.66 2.83 املوجبة 0 0 0

GIسانية 
 املشABكة

  �عدي 12 20.08 2.90  السالبة 0 0 0
 0.00  غA دالة

  ت�ب�Þ 12 20.08 2.90 املوجبة 0 0 0
 العزلة

  �عدي 12 20.50 2.57  السالبة  1  1  1
 1,089  غA دالة

  ت�ب�Þ 12 20.91 2.18 املوجبة 2 2.50 5

اليقظة 
 العقلية

  �عدي 12 20.16 3.01  السالبة 0 0 0
 1.342  غA دالة

  ت�ب�Þ 12 20.41 3.81 املوجبة 2 1.50 3

Iفراط �� 
 التوحد

  �عدي 12 94.41 7.64  السالبة  1  2  2
 ,535  غA دالة

  ت�ب�Þ 12 94.66 7.37 املوجبة 2 2 4

جة  رالد
 الbلية

  �عدي 12  69.41  5.03  السالبة  2 4 8
 ,138  غA دالة

  ت�ب�Þ 12  69.41  5.38 املوجبة 3 2.33 7

الضغوط 
 النفسية

جات ) 10(ل              يت�m من جدو  تب د ق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطي  رعدم وجود فر ر و
الشفقة بالذات والضغوط (ع�K مقياrst  البعدي والتتا�pqاIJموعة التجرABية �H القياس�ن 

جة ال0لية، ، q� �Hعا)النفسية وإن ~ان �ناك تحسنا مÒ±وظا ع�K مقياس الشفقة بالذات رد والد
ً ً

ر ش�ر ) 0,05(يإال أنھ لم يصل إ�� مستو  وو�ذا yش�M إ�k استمرار �ثر LيجاÛي للMNنامج qعد مر
  .من التطبيق البعدي

بالذات لدي يو�ذا yش�M إ�� فعالية الMNنامج املستخدم وzقاء أثره �H تحس�ن مستو الشفقة     
اسة   .رعينة الد

ـــال يقتـــــــــصر تـــــــــأث�Mه       ـــة فــــــ ــــ ــــــMة املتاqعـ ـــامج qعـــــــــد فÅـــ ـــــــة الMNنـــــ ـــــــات فعاليــ ــــــ� ثبــ ــــــة ا�ــ ـ  وترجــــــــع �ـــــــــذه الن©يجــ
kــــــــ ـــرد عKـــــــ ــــــــ ـــــــساعدة الفـــ ــ ــــــk مـــــ ــــــامج عKـــــــــ Bبات الMNنــــــــ ـــــد ــــــــ ــــــــــدت تـ ــــد اعتمــــ ــــ ــــ ــــــر، فقـــ ــــت اn±اضــــــــ ـــــــــ ــــ� الوقـ ــــــــ  رعKــ
kــــــــ ـــــــــل عKـــــ ــــا والعمــــ ـــا ايجابيـــــــــ ــــــــ ـــــــذات ف�مــ ـــــــــا وف�ـــــــــــــم الــــــ ـــــــــشفقة تجا��ــــ ــــشعو بالــــ ــــــــذات والـــــــــ ــــــــف الـــــ ــ  راللطـــ

Inــاده الــو�� بالــذات اك©ــشاف اB  kــK8ــا، كمــا ســاعدت الفنيــات املــستخدمة عÇيجابيــة وتنميL زوانــب
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kـH غمـاس�L ميــة  والبعـد عـن�مـشكالت املا�ـrs أو القلـق مـن املـستقبل، كمـا أكـدت الباحثـة عKـk أ
ـــرد Hــــk حياتــــھ اليوميــــة Bبات واتخاذ�ــــا ~أســــلوب حيــــاه يتعامــــل 8Ñــــا الفـ ســــة �ــــذه التــــد راســــتمرار مما  ر

  .اج�ھ أي مشكالتأو عندما تو

  :توصيات البحث

اسة اn±الية أ�مية الشفقة بالذات وأ�مية تحسي8Íا لدي  ر     ات�m من Lطار النظر ونتائج الد ي
:أم�ات أطفال التوحد و�H ضوء ذلك يمكن تقديم التوصيات التالية  

اسات النفسية ع�K املتغ�Mات Lيجابية لدي املتعامل�ن مع �طفا .1 ة ترك�Ä الد رضر ل املعاق�ن ور
  .بصفة عامة ملا yعانونھ من ضغوط كث�Mة

اسات ال¦r عملت ع�K تحس�ن الشفقة بالذات وLستفادة م8Íا �H برامج  .2 رLستفادة من الد
شاد �سر والMÅبو للتخفيف من الضغوط Lي ي  .ر

اسات لتحس�ن الشفقة بالذات لدي الفئات �ك�M `عرضا للضغوط .3 ًاجراء املزBد من الد  .ر
  :ث املقABحةالبحو

  .الشفقة بالذات كمدخل n|فض القلق لدي أم�ات املعاق�ن -1
 .لالشفقة بالذات كمدخل لتحس�ن التفاؤ و�مل لدي املعاق�ن عقليا القابل�ن للتعلم -2
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ـــــع ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   :املراجــ

 لعرØيةاملراجع ا: أوال

  .عالم الكتب:  القا�رة.علم النفس العال��. )2000(يإجالل دمحم سر 

ة اInــسم  لــدى الــشفقة بالــذات وتحمــل الغمــوض ). 2019 ( أحمــدأحمــد عبــدامللك ركمنAئــ�ن بــصو
اسة سي0و مMÅية : املرا�ق�ن املكفوف�ن مجلة ~لية الMÅبية اn|اصة ، ~لية  إ~ليöيكية، –رد

Bق العلوم ¾عاقة والتأ�يل    .69-1، ) 26(،ز، جامعة الزقا

 rÀيzــــشر ـــــــــ ـــــــل الــــ ـــــــــ ــ ــــــــســــــيد ~امــــ ـــــصطفى، الـــــــــ ــــــــ ـ ق مـــ ـــار ـــــــــ ــــــــ ـــــــامة فـــ ــــــــ ـــ وأســـــ
ُ

ـــــباب،) 2011( ــــــــ ــــــ ــ ـــ ــــــــد، �ســ ــــــــــــــ ــ  ُالتوحــ
³ع: عمان0ال©{|يص، العالج   .زدار املس�Mة للöشر والتو

rÀيzق مــصطفي، والــسيد ~امــل الــشر  املــس�Mة للöــشر دار: عمــان. عــالج التوحــد). 2013(وأســامھ فــار
³ع   .زوالتو

يآمال دمحم يوسف، سلو سيد موtـrs ، �ـشو محمـود نـافع، و عبـد العزBـز دمحم دمحم فاعليـة ). 2014( ي
برنــامج�ن لتنميــة التواصــل اللفظــي للطفــل التوحــدي وتخفيــف الــضغوط النفــسية لــدي 

 . 347  -197،  )55(، رابطة الMÅبو�Bن العرب. �م�ات

رغوط النفــسية لــدي أوليــاء أمــو �طفــال املعــوق�ن عقليــا وأســالي�8م Hــ� الــض). q)2018ــسام الطوBــل
  .52-13، )1 (،34مجلة جامعة دمشق للعلوم الMÅبوBة والنفسية، . التعامل مع�ا

دار Lعــصار : عمــان.  ال©ــ{|يص والعــالج-�ســباب–التعرBــف . التوحــد ). 2015(تــامر فــرج ســ�يل 
³ع   . زللöشر والتو

قنظرBــات ال{|ـــصية، البنــاء، الــديناميات، النمـــو، طــر البحـــث، ). 1990(ر جــابر عبــد اn±ميـــد جــاب
  .دار ال8Íضة العرzية: القا�رة. التقوBم

8�Bم -رأوليـــاء أمـــو �طفـــال املعـــوق�ن). 2004(اn|طيـــب دمحم جمـــال  ر اســـMÅاتيجيات العمـــل مع�ـــم وتـــد
  .مكتبة امللك ف�د الوطنية: الرBاض. ودعم�م

. رشعو بالذنب وعقاب الذات لدي عينة مـن طلبـة اInامعـة ال�اشـميةال). 2003(ج�اد عالء الدين 
  .194 -165، )11(، 4مجلة العلوم الMÅبوBة، 

وان  ـــي `ــســـي�M) 2017(زحــس·بة بـــــر ـــدين علــ ـ ـــال املتوحـ ـــد أم�ـــــات �طفــ Bب أحــ ــــد الــضغط  رنمـــــوذج لتـ
rswاسات. النف   .76 -71): 53(،اInزائر-رمجلة د

شاد أسر ذو Lحتياجات اn|اصة). 2003 (يحÊÎخولة أحمد  يا   .دار الفكر للطباعة: عمان. ر

سيد الطواب، دمحم عمر، نجيب خـزام، : ترجمة. ( مدخل إ�� علم النفس). 1988(دافيدوف، لندال 
³ع: ، الرBاض)وفؤاد أبو حطب   .زاملرBخ للöشر والتو

ينفسية وعالق8Çا بالتوافق �سر لدي الضغوط ال). 2017(راف هللا بوشعراية، فت�� طا�ر الدايخ 
  .23-1، )14(اIJلة الليAية العاملية، . أباء وأم�ات أطفال التوحد

rñـاض نايـل العاسـB8ـا بالـذات الـشفقة. )2014(رÇعينـة مـن لـدى ال{|ـصية سـمات بـبعض وعالق 
  .56-17، )1( ٣٠ دمشق، جامعة مجلة .خالد امللك جامعة طالب
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فعالية برنامج عال�ـ� بالتقبـل وLلÅـÄام Hـ� تنميـة الـشفقة لتخفيـف ). 2018(س�ام ع�K عبد الغفار 
ك( مجلــة الMÅبيـــة . الــضغوط اn±ياتيــة لــدي أم�ـــات �طفــال مر�ــrs الــصرع) رLج�ــاد املــد

Bق،   .238 -136، 26 زاn|اصة، ~لية علوم Lعاقة والتأ�يل، جامعة الزقا

جدان ودyع دمحم  ان صدقة عبد العزBز، و وسو نة بالذات لشفقةا  ).2019(ز  النفسية ووعالق8Çا باملر
 جامعـة ، الMÅبيـة مجلـة ~ليـة .الـسعودية العرzيـة باململكـة ىالقـر أم جامعـة طالبـات لـدى

  . ٥٥١ – ٥١٧ ،)4(، ٣٥ أسيوط

ديبونــــو :  عمــــان).أســــبابھ، خصائــــصھ، `{|يــــصھ، عالجــــھ(التوحــــد ). 2010(سوســــن شــــاكر مجيــــد 
 .للطباعة والöشر

نة). 2016(رالسيد ~امل منصو   الوجدانيـة و�سـاليب بالـذات والـشفقة والعصابية النفسية واملر
 4 ،البي�يـة والنفـسية الMÅبوBـة املعلومـات مركـز مجلـة .اn|اصـة الMÅبيـة قـسم طـالب لـدى

)16( ،61- 163.  

ق دمحم  ـــار ـــابر فـ شــــادي معرفــــي ـســـلو~ي فــــي خفـ). 2018(وصـ ــــة برنــــامج إ الضــغوط  ـــضرفاعليـ
ُالنفســية لــدى أم�ــات �طفــال ذو طيــف التوحــد فـــي العلـــوم  مجلـــة ~ليـــة الMÅبيـــة. ي

ــية ،جامعـــة عـــ�ن شـــمس  .102 -14، )1(،42النفسـ

ـــــــد ). 2014(عـــــــــادل عبـــــــــد هللا دمحم  ـــ� اضـــــــــطراب التوحــ ـــــــدخل ا�ــــــ ــــــاليب (مــ النظرBـــــــــة وال©ـــــــــ{|يص وأســـ
  . الدار املصرBة اللبنانية:القا�رة.)الرعاية

 مـن و~ـل بالـذات الـشفقة بـ�ن املتبادلـة للعالقـات سـبr¹ نمـوذج). 2016(يعـادل محمـود املöـشاو 
�اق Bة الMÅبيـة ~ليـة مجلـة .املعلـم الطالب لدى �~اديrñ والصمود ر¾ مـصر،  -رباإلسـكند

26،) 5( ،153- 225.  

ال{|ـصية  أصـالة .)2018(  حـالوة أبـو داInـوا عبـد الـسيد ودمحم ، سـليم إبـرا�يم العزBـز عبـد
�4 والتوجھ بالذات الشفقة من ب0ل وعالق8Çا اسات طالب لدى اn±ياة �H والر  العليا رالد

اسـيا املتفـوق�ن شـاد مجلـة .ردم8Íـو جامعـة الMÅبيـة ب0ليـة رد  عـ�ن جامعـة النفـrsw، ر¾
  .٢٢٣ – ١٣٣ ، ٥٥ شمس،

qعــض  ضــوء Hــ� اInامعــة طلبــة لــدى لــذاتبا الــشفقة). 2017(عفـراء ابــرا�يم خليــل العبيـدي 
  .L ،)26( ،41-55جتماعية العلوم مجلة .املتغ�Mات

ـــي-الــــضغوط النفــــسية). 2012(عKــــ� اســــماعيل عبــــد الــــرحمن  ة. القاتــــل اn|فـ دار اليقــــ�ن : ر املنــــصو
  .للöشر

 ناInانح�ن املودع� �حداث لدى بالذنب روالشعو بالذات الشفقة). 2016(عماد عبده دمحم علوان 
 - 380، )9 (،5املتخصصة،  الMÅبوBة الدولية اIJلة .أ8Ñا بمدينة Lجتماعية املالحظة بدار
401.  

ــا  ــا لــــــدي أم�ــــــات �طفــــــال ). 2018(غــــــادة صــــــابر أبــــــو العطــــ ــــضغوط النفــــــسية وأســــــاليب مواج�8Çــــ الــ
اسة ا~ليöيكية: الذاتوBة   .454، 372، )8(، 2 مجلة الMÅبية اn|اصة والتأ�يل،. رد

ق السيد ة الضغوط النفسية). 2001( عثمان وفار   .دار الفكر العرÛي:  القا�رة.رالقلق وادا
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ــــھ). 2006( ف�ــــــد حمــــــد املغلــــــوث ـــل معــ ـــــد كيــــــف نف�مــــــھ ونتعامـــ ـــــاض. التوحـ  مؤســــــسة امللــــــك: الرBـ
  . خالد اM�|nية

ــــاء جميــــــل  ـــــؤادبيـــومي،مليــ ــــــار الال). 2014( ســـعفان  محمــــــد أحمــــــد ~اشـــف،  إيمــــــان فـ عقالنيـــــــــة �فكـــ
ــــــد ـــية لـــدي أم�ـــــــات �طفـــــــال ذو اـضــــــطراب التوحـ ــــا بالـــضـــــغوط النفـــســـ ُوعالق8Çـــــ ـــــــة . ي مجلــ

ـــــة  ـــــز–الMÅبيــــــة اn|اصـ ـــة   مركـ ــة جامعـ املعلومـــات الMÅبوBـــة والنفســـية والبي�يـــة ب0ليـــة الMÅبيـ
Bق، مصــ  .526 -475): 7 (ر،زالزقـــا

، سـعيد عKـ� الــسيد عبـد الــرحمن، دمحم رBــاض نايـل العاســrñ وفت�ـ� عبــدالرحمن الــضبع  يالعمــر
اسـة بالـذات الـشفقة مقيـاس ).2015(  عKـk بالـذات الـشفقة مقيـاس لتقنـ�ن ميدانيـة رد

  .اn±ديث الكتاب دار : القا�رة .عرzية عينات

Bة ��ل وLخصائي�ن ).2011(دمحم صاmn ¾مام، فؤاد عيد اInوالدة  دار الثقافة :  عمان.ؤالتوحد ر
³ع   .زللöشر والتو

ي القمـش  اسـات علميــة. اضـطراب التوحـد �سـباب وال©ـ{|يص والعـالج). 2011(رمـصطفي نـو . رد
  .دار املس�Mة للöشر: عمان

ـــل دمحم الـــــشرمان  ـــد عبـــــد امل�ـــــدي الغـــــضاونة، وائــ r¹B قـــــائم عKـــــ� طرBقـــــة ). 2013(يزBـ ربنــــاء برنـــــامج تـــــد
. نمـــاكتو لتنميـــة التواصـــل غ�ـــM اللفظـــي لـــدى �طفـــال التوحـــدي�ن Hـــ� محافظـــة الطــــائف

  .1003-984) 10(،2اIJلة الدولية الMÅبوBة املتخصصة،

 :املراجع <جن�ية: ثانيا
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