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   األوتیزمأطفال أمهاتیة لدى سر المرونة األفي تنمیةفاعلیة برنامج إرشادي 
 محمد كمال ابوالفتوح أحمد عمر/ د 

 جمهوریة مصر العربیة- جامعة بنها–ربیة  كلیة الت–مدرس الصحة النفسیة 

 :ملخص الدراسة 
یة لـدى عینـة مـن أمهـات أطفـال األوتیـزم، طبقـت هـذه سرالمرونة األدفت الدراسة الحالیة إلى تنمیة ه

مصــاب واحــد  ســنة،  وكــل مــنهن ـلـدیها طفــل ٢٦,١ أمهــات متوســط أعمــارهم ٦الدراســة عـلـى عینــة قوامهــا 
، ومــــن خــــالل  مــــن إعــــداد الباحـــثیةســـر هــــذه الدراســـة مقـیـــاس للمروـنـــة األبـــاألوتیزم، اســــتخدم الباحـــث ـفـــي

 المجمــوعتین التجریبیــة أســلوب المــنهج التجریـبـي إتباعــهالباحــث مــن خــالل التــي طبقهــا  رشــادیةات اإلجلســال
 بــــین متوســــط درجــــات مجموعــــة الدراســــة ً وجــــود فــــرق دال إحصــــائیاإـلـــىوالضــــابطة أـفـــادت نتــــائج الدراســــة 

یة قبــل تطبیــق البرنــامج ومتوســط درجــات نفــس المجموعــة عـلـى نفــس ســرقیــاس المرونــة األالتجریبیــة عـلـى م
 . وهو القیاس البعديالمقیاس بعد تطبیق البرنامج المستخدم في هذه الدراسة في اتجاه القیاس األفضل

 . برنامج إرشادي– أطفال األوتیزم –یة سرالمرونة األ :الكلمات المفتاحیة 

Effectiveness of Counseling Program in development Family Resilience 
among Autism Children Mothers 

Mohammad Kamal Abo El-Fetouh Ahmad Omar,Ph.D 
Mental Health Dep- Faculty of Edu- Benha Uni- Egypt 

Abstract : 
The study aimed to develop the level of family resilience among mothers of 

Children with Autism, Appled this study on 6 mothers average age 26.1 years 
and all of them have a child with Autism, The researcher used in this study a 
family resilience scale, And through  counseling meeting with experimental 
method style experimental and control groups reported results of the study to a 
statistically significant difference between the average scores experimental 
group on a family resilience scale before implementing the program and the 
average scores the same group on the same scale after application of the 
program used in this study in the direction of measurement better. 

Key Words : family resilience – Children with Autism – Coumseling Program. 

 :مقدمة الدراسة 
مـع نهایـة األلفیـة الثانـیـة وبدایـة األلفیـة الثالـثـة شـهد العـالم ومــا یـزال ثـورة علمـیـة هائلـة حـول إضــطراب 

 حدیثــه م١٩٤٣ عــام  kanner اـلـذي یهــدد الكثـیـر مــن أطـفـال العــالم، فمـنـذ أن بــدأ كــانرAutismاألوتـیـزم 
األعــراض، ثــم بــدأ تأســیس أول جمعیــة عــن بعــض أعــراض األوتیــزم تحــت مســمى آخــر، ـبـدأ اإلهتمــام بهــذه 
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 م١٩٧٠ حیـث تـم اإلعـالن بشــكل رسـمي عـن إضـطراب األوتیـزم، وفـى عــام م١٩٤٣أمریكیـة لألوتیـزم عـام 
، وظلــت آالف مولــودأعلنــت تلــك الجمعیــة أن هنــاك نحــو ســبعة أطفــال یصــابون بــاألوتیزم بــین كــل عشــرة 

یة أن إضطراب األوتیزم أصـبح وبـاء حیـث بلغـت نسـبة التقدیرات تتوالى إلى أعلنت الوالیات المتحدة األمریك
 لإلنـــــاث ٢٥٢:١ للـــــذكور و ٥٤:١بواقـــــع ًم طفـــــل لكـــــل ثمـــــان وثمـــــانون طفـــــال ٢٠١٢اإلصـــــابة بـــــه عـــــام 

)CDC,2012( ، تقـاریر تشـیر إلـى انـه الصـلةم أصدرت بعض الجهـات ذات ٢٠١٣ عامًوحالیا ونحن في 
  عــامأي حتــى بلــوغ نهایــة القادمــة الخمســةل األعــوام خــالاإلصــابة بــاألوتیزم مــن المتوقــع أن تصــبح نســبة 

 .)AFAA,2013( حاالت والدة ١٠: ١ هيم ٢٠١٨

مــن المهتمــین  تـلـك األرقــام أدت إـلـى وجــود حاـلـة مــن الفــزع والهلــع ـلـدى الكثیــرین عـلـى وجــه البســیطة
اب اإلصـــابة ـبــاألوتیزم علـــى كاـفــة األصـــعدة، أخصـــائیون أو أولـیــاء أمـــور، ومـــا زاد هـــذه الحاـلــة هـــو أن أســـب

ًباألوتیزم مازالت لغزا محیرا  أو على الرغم من شبه االتفاق على أن عوامـل جینیـة وأخـرى بیئیـة لدى الجمیع ً
  ـبـاألوتیزمًـقـد تكــون أســبابا محتمـلـة أو عوامــل خطــورة ـقـد ـتـؤدي لإلصــابة )Strickland,2009:82(غذائیـة 

(Newschaffer et al., 2007)،  ه مجموعــة مــن االســتنتاجات تتـبـاین فیمــا إال أن األمــر ال یعــدو كوـنـ
 ).Rodier et al. 1996(بینها بتعدد الرؤى وزوایا النظر

حالــة مــن مــن المؤكــد أنــه وعلــى الــرغم مــن جدلیــة النقــاش حــول أســباب اإلصــابة بــاألوتیزم، إال أنــه 
لمرتبطـة بنمـو القصور المزمن في النمو التطوري للطفـل یتمیـز بتـأخر فـي نمـو الوظـائف النفسـیة األساسـیة ا

الســـــرطاوي وعــــــواد، (المهـــــارات االجتماعیـــــة واللغویـــــة وتشـــــمل االنتـبـــــاه واإلدراك الحســـــي والنمـــــو الحركـــــي 
ًـیــتم تشخیصـــه عـــادة أثنـــاء جیـــل الســـنتین والنصـــف تقریبـــا،، )٢٥٤:٢٠١١ أو ببـلــوغ تمـــام الســـنوات اـلــثالث  ً

، صــعوبة حــادة ـفــي نتـبــاهیتمیــز بضـــعف أو قصــور فــي اال، )٢١:٢٠٠٣كامــل، (األولــى مــن عمــر الطـفــل 
ٕالتواصــل واقامـــة عالـقــات وظیفـیــة تفاعلـیــة مـــع اآلخــرین، ضـــعف ـفــي تطـــور اللغـــة واســـتخدام المصـــطلحات 

/ مــع ضــعف  المجــردة، باإلضــافة إـلـى أنمــاط ســلوك مقیــدة ومعارضــة للتغیــرات البســیطة فــي البیئــة المألوفــة
ًل األوتـیـزم عـاجزا نوعــا مـا عــن الـتـأثیر كـل تـلـك األمـور وغیرهــا تجعـل مــن طفـ، قصـور ـفـي االنتبـاه المشــترك ً

حیـث یمیـل معظـم ، بعـدم القـدرة علـى المشـاركة فـي العالقـات االجتماعیـةًمتصفا ) ٢٠١١البلوي، (في بیئته 
فأطفــال األوتیــزم یعــانون مــن اضــطراب فــي القــدرة ، نعــزال حتــى بعــد وصــولهم ســن البـلـوغأطـفـال األوتیــزم لال

ًحیـــث غالبـــا مـــا تنقصـــهم المهـــارات الضـــروریة لبـــدء عالقـــات صـــداقة عـلــى إقامـــة عالقـــات صـــادقة تقلیدیـــة 
ًمــــن أكثــــر االضــــطرابات النمائیــــة تعقـیـــدا، نظــــرا لتنــــوع األوتـیـــزم كمــــا یعــــد  ،)٣٦:٢٠٠٢محمــــد،(اجتماعـیـــة  ً

خصـائص األطفـال المصـابین بـه وتفـاوت قـدراتهم ومهــاراتهم، ورغـم وجـود خصـائص أساسـیة مشـتركة بـیـنهم 
ص التي تشیر إلیه تظهر على شكل أنماط كثیـرة ومتداخلـة تتفـاوت مـن البسـیط إلـى ًفإن األعراض والخصائ

 .)٢٠١١البطاینة وعرنوس،(الشدید 
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ًكمـا أصـبح جلیـا للعیـان اخـتالف نســب الـذكاء بـین أطفـال األوتیـزم، خاصــة إذا مـا تـم النظـر لهـم مــن 
هم مـن یمكـن التعامـل معـه وفـق منظور نظریة الذكاءات المتعددة، فمنهم الموهوب فـي مجـاالت معینـة، ومـن

ً، األمـــر الــذي یحـــتم دائمــا اســـتخدام عملیتــي المماثـلــة )Scatton et al.,2012(مفهــوم اإلعاقــة العقلـیــة 
إذا مـــــــا أریـــــــد التشـــــــخیص الســـــــلیم والـــــــدقیق لهـــــــذا االضـــــــطراب وكـــــــذالك المجانســـــــة والشـــــــرطیة والموائمـــــــة 

ًقمـتــه ونحـــددها تحدـیــدا دقیـقــا، ولكـــن تظـــل لـقــد أصـــبح األوتـیــزم كجـبــل الجلـیــد، نـــرى ، )٣٤:٢٠٠٨الخـــولي،( ً
ًار، تماما كأطفال األوتیزم، نتفق على فشلهم االجتمـاعي، نتفـق علـى عجـزهم سرأعماقه ملیئة بالغموض واأل

ًعن الكالم بوجه عام والكالم التلقائي بوجه خاص، نؤكد جمیعـا أنهـم یمارسـون سـلوكیات نمطیـة وغیـر ذلـك 
 .سباب المؤدیة لإلصابة باألوتیزم الرؤى حینما یكون الحدیث عن األًالكثیر، ولكن نختلف دائما في

إن اضـــطراب األوتیـــزم یمكـــن النظـــر إلیـــه بأنـــه أكثـــر اإلعاقـــات صـــعوبة وذلـــك للتفـــاوت الشـــدید بـــین 
مستویات المهارات المختلفـة لـدى أشـخاص هـذه الفئـة ممـا یجعـل فهمهـم والتـدخل العالجـي معهـم أمـرا شـدید 

ـبــه مــن الدقــة المتناهـیــة فــي عملـیــات التشــخیص والتقیــیم والمالحظـــة والخطــط العالجـیــة الحساســیة لمــا یتطل
 ).٢٠١٢الكاشف،(المقدمة 

ًهذا ویتطلع اآلباء إلى میالد طفل عادي معافى صحیا وجسمیا وعقلیا ونفسیا حیث یعد هؤالء  ً ً ً
الد طفل یعاني من قصور ما األطفال بالنسبة لذویهم مشروع المستقبل والهدف من الحیاة، وبالتالي فإن می

یفقد ذویه هذا األمل المنتظر ویوقع اآلباء واألمهات في سلسلة ردود الفعل السالبة حیث تتحطم اآلمال 
 لمزید من الضغوط سریة والمادیة واالجتماعیة مما یعرض هذه األسروالطموحات وتتولد المشكالت األ

اء األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة جراء ما خاصة الضغوط النفسیة، فالصدمة التي یتعرض لها آب
یتعرضون له من صدمة نفسیة عند تشخیص حالة االبن باإلعاقة یؤدي إلى شعورهم بعدم االتزان وحینها 

، وهذا یتفق مع )١٩٩٨السرطاوي، والشخص (یصعب علیهم مواجهة متطلبات الموقف الذي یؤثر علیهم 
یاجات الخاصة في حاجة ماسة إلى كثیر من االحتیاجات إال أن الرؤیة التي تقول أن األطفال ذوي االحت

ًحاجات والدیهم تكون أكبر وربما تجد حاجات األطفال اشباعات مناسبة ولكن حاجات اآلباء نادرا ما 
 ).٣٤:١٩٩٧الشناوي، (یعترف بها أو تشبع 

لذي ینضم إلیه ة نسق أو نظام بالغ التفرد والخصوصیة، ألنه النسق اسرومما الشك فیه أن األ
ًالطفل عادیا كان أم ذوي احتیاجات خاصة منذ بدایة حیاته، یشبع فیه حاجاته ویستمد منه مصادر 
الدعم، وتتوقف الصحة النفسیة للطفل ونجاحه في الحیاة على المتغیرات المرتبطة بهذا النسق وردود 

ٕل ذوي االحتیاجات الخاصة واشباع ة للطفسرالفعل نحو اإلعاقة وأسالیب معاملة الوالدین ومدى تقبل األ
ة عبارة عن كیان واحد والمنبثق منها ما یعرف سرفالنظرة التي ترى أن األ، )٩:٢٠٠٧حنفي، (حاجاته 

 تؤكد على أن أي اعتالل أو خلل أو قصور وظیفي لدى أي فرد من Family Systemي سربالنسق األ
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ة، فببساطة شدیدة فالكل ال یمكن فهمه إال سراد األة یؤثر بصورة حتمیة مباشرة على جمیع أفرسرأفراد األ
من خالل دراسة أجزائه في عالقتها بعضها البعض وفي عالقتها بالعملیة الكلیة لألداء، فالخبرة التي تؤثر 

 .Friedman et al.,2003:47)(ا ــــــــــــــــــــــــــــــة تؤثر بالضرورة على جمیع أفرادهسرعلى أحد أفراد األ

ة ما له نواتجه السالبة التي یدركها اآلباء واألمهات على أسر داخل إعاقةمیالد طفل ذوي ف
وال تتوقف فقط معاناة اآلباء عند   والعنیفةالمستوى النفسي لدرجة تصل إلى حد الصدمة النفسیة القویة

 أسر ف، األطفالذلك الحد بل إن المعاناة تتعاظم لدیهم حینما یفشلون في مواجهة المجتمع بمثل هؤالء
ًاألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة دائما ما تنتابهم مشاعر القلق والتوتر جراء خوفهم الدائم من الفشل 

 .)Jones&Passey,2005(ما االجتماعي حینما یخرجون للعالم المحیط بطفل ذوي إعاقة 

 فقد یصاب اآلباء ة كوحدة اجتماعیة بطرق مختلفة،سرفعادة ما یغیر مولد الطفل ذو اإلعاقة األ
واألبناء اآلخرین بالصدمة وخیبة األمل والغضب والقلق واالكتئاب والشعور بالذنب والحیرة كرد فعل، وهذا 

ة إما بشكل سلبي أو ایجابي، فأثر مثل هذا سرقلیل مما یواجهانه، كما قد تتغیر العالقات بین أفراد األ
ة كوحدة كما كانت من قبل، وخاصة عندما یعاني سرًالحادث یكون كبیرا ولیس من المحتمل أن تبقى األ

اآلباء من أحالم الیقظة والتخیالت المحتملة للمرحلة الجدیدة من الرعایة األبویة، فالتخیالت المفرحة 
تتعدل بواسطة الخبرة الحقیقیة للرعایة الوالدیة، فعلى اآلباء اتخاذ نوع مختلف من االلتزام تجاه كل منهما 

ًیضا، كما أن علیهما أیضا أن یقوما بتنظیم كیفیة عملهما معا، بحیث یستطیعا وتجاه الطفل أ ً  إشباعً
قة أو صعوبة بالغة سیعقد كل هذا حیث نجد أن تصوراتهم رغبات وقبول كل منهما، ومولد طفل ذي إعا

 ًألنفسهم كآباء غالبا ما تتغیر، فالوقت الذي كان یجب أن یحمل السرور أصبح یحمل الشك والقلق
 .)٢٠١٢العثمان والببالوي،(

یة، ویصبح بدایة لسلسة من الهموم سرة یضاعف الضغوط األسرإن وجود طفل ذو إعاقة في األ
ًواألزمات النفسیة التي ال تحتمل، وتبادال لالتهامات، واختالف األداء، ولوم الذات و اآلخرین، و یزید من 

ثقة في الذات، وتعطیل لإلرادة، فوجوده یهدد سیادة نزعات التشاؤم، واالنكسار النفسي، وتحطیم ال
 .ة ككلسراالستقرار االنفعالي لأل

فكل طفل أوتیزم هو حالة فریدة من نوعها  أطفال األوتیزم، أسرًهذا ویتعاظم األمر تماما داخل 
 هذا التباین واالختالف یخلق ،وله مشكالته التي تختلف إلى حد ما مع غیره من أطفال األوتیزم

، )Kapp&Brown,2011( األطفال ذوي اإلعاقات المختلفة أسر تخبرهاأكثر من تلك التي ضغوطات 
الضغوطات المتعلقة بأمور التواصل كم هائل من  التي تحوي طفل أوتیزم ینبغي علیها التأقلم مع ةسرفاأل

ي یظهرونه الذالسلوك غیر المتوقع  االجتماعي الضعیفة لدى هذه الفئة من األطفال عالوة على والتفاعل
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 التي تتعامل مع سر، أي أن األ(Drew&Norton, 1994)الصلب صعب التغییر والروتین الیومي 
وجدیر ، ةسرطفل أوتیزم تواجه ضغوطات ومحن كبیرة تعیق أدائها لدورها المنوطة به تجاه كافة أفراد األ

یة بدراسة األزمة التي سرون األخالل العقد الماضي، انشغل العدید من الباحثین المهتمین بالشؤبالذكر أنه 
 أثناء محاولتها القیام بدورها المنوط بها والوقوف على قدمیها بثبات، وتلك سراألقد تمر بها بعض 

 McCubbin et al.,1988; Walsh,1996(األخرى التي ال تستطیع مواجهة األمر برمته بنجاح 

Patterson,2002(یة سرصطلح المرونة األ تمخض عن هذا االهتمام میالد ما یعرف بمFamily 
Resilienceوالذي تم وصفه بأنه القدرة على الصمود في مواجهة ي، سرً والذي یعرف أحیانا بالصمود األ

 .(Walsh 1998,54)المصاعب، والخروج من المحنة واألزمة أكثر قوة وصالبة 

ة بدورها على سریام األالتركیز على العوامل المؤدیة لقالذي یتضمن یة وسرإن مفهوم المرونة األ
 وتحدید العوامل )Seligman&Csikszentmihalyi,2000(أكمل وجه في حال حدوث أیة مشكلة 

 والذي بدوره )Bayat,2007( خطوتان هامتان في تطویر علم النفس االیجابي المعاكسة لتلك المحبطة
حمیه من اإلصابة بالمرض یرى أن لكل شخص أشیاء قلیلة یمكنه عملها بشكل جید، مثل هذه األشیاء ت

النفسي ومن هذه األشیاء المهارات اللفظیة، الكتابة، االستماع إلى جانب أحد الحوارات، الزواج، العمل، 
 أي شخص أن یصل من خالل عمل هذه األشیاء إلى أعلى قوته، –الوالدیة الجیدة، ویمكن للشخص 

ئاب مثال، فالتركیز على معرفة األفضل لي أو وهو بالتالي یحمى نفسه من اإلصابة بأحد األمراض كاالكت
فعلم النفس االیجابي یقوم ، )٢٠١١الفنجري، (الشيء الذي أعمله بمهارة یحجب عنى اإلصابة باألمراض

ًعلى السعي حتى یصبح اإلنسان أكثر سعادة ویرفض بشدة بعض مبادئ علم النفس القدیم وخصوصا 
واهد تفید بأن اإلنسان أناني وعدواني، فالنمو یقدم لنا الخصائص التي تتعلق بالغرائز المدمرة، فال توجد ش

ًالجیدة وغیر الجیدة، ومن األهمیة أن نقوم ببناء خصائصنا اإلیجابیة كما نقوم أیضا بخفض أعراض 
 .(Walsh, 2003)المرض النفسي  

 من المخاطر  إما تفاعل بین مجموعتیناعلى أنهیة سروعادة ما یتم النظر إلى مفهوم المرونة األ
Risks والعوامل الوقائیة Protective Factors مع بعضهما البعض (Rutter, 1987)عملیة ا أو أنه 

ة في مواقف مختلفة خالل دورة حیاتها وفي ظروف متباینة  سرمرنة تشیر إلى مدى قوة العائلة أو األ
(Walsh 2003)زمة أو المحنة التي تمر بها ة متأقلمة ومتكیفة مع األسر هذا النهج األخیر یعتبر األ

إن إعطاء  ،Walsh, 2003)(ٕحینما تظهر القوة حتى وان لم تتمكن من ذلك في بعض األوقات األخرى 
التحلي بالجانب الدیني والروحاني واألزمة أو المحنة معنى ایجابي، الصمود في وجه المشكلة والتفاؤل، 

، )Bayat,2007(ة سروجود طفل أوتیزم داخل األعوامل رئیسة وأساسیة تسهم في بناء روح التكیف مع 
ة التي تستطیع التكیف االیجابي مع وجود طفل أوتیزم داخلها ینبغي أن تمتلك سروباإلضافة إلى ذلك، فاأل
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العدید من الخصائص الهامة منها المرونة، التواصل، الترابط، والقدرة على مضاعفة مصادر القوة لدیها 
)(Skinner et al. 1999 ; Scorgie& Sobsey 2000; . 

وتیزم تمكنوا من تحقیق التكیف االیجابي  باألًا مصابً تحوي طفالًاأسرلقد أثبت الباحثون أن هناك 
والمثیر للدهشة أن ، )Summers et al.,1988(بل وتعد زیجاتهم من أنجح الزیجات الممكنة في حیاتهم 

 داخلهم حب تعلم التواضع والصبر أثرت  ترى أن وجود طفل أوتیزم داخلها تجربةسربعض هذه األ
 أصبحت تقدم سر، بل وأكثر من ذلك فبعض هذه األ(Walsh,2006:42)والتعاطف وقبول واحترام اآلخر

ً عونا دائما لمقدمى سر األخرى التي تحوي طفل أوتیزم بل أصبحت هذه األسرًدعما ومساعدات لأل ً
 .إنها المرونة األسریة! ، نعم (Summers et al.,1988) الخدمات النفسیة والسلوكیة في مجال األوتیزم

ًومن ناحیة أخرى، فمن المؤكد أنه ال یوجد شخصان یواجهان الحزن والتوتر بنفس الطریقة تماما 
)Williams &Williams,2005:72(  ،فالرجال والنساء یمیلون إلى معالجة خسائرهم بطرق مختلفة

ًت ویحاولون إیجاد سبال لصرف أنفسهم عن عواطفهم، و  یتجاهلون المحن واألزماًالرجال عموما
یستخدمون مجموعة متنوعة من االستراتیجیات المشتتة لتفكیر الحزن مثل ممارسة التمارین الریاضیة 

 أما النساء فیملن  (Sprecher & Hatfield, 1987) ًواستغالل المواد أو التركیز حصریا على عملهم
ار مشاكلهن محاولین بذلك تحدید ما إذا كن مسئوالت عن الخسائر أم ال، في كثیر من األحیان إلى اجتر

باإلضافة إلى ذلك، فالنساء میاالت ، خسارةتحدید ما حدث بالضبط وأسفر عن الًیجاهدون دوما إلى و
 الحزن والتوتر والخسارة الناجمة في محاولة لحل مشكلة أحزانهنلطلب مساعدة اآلخرین ومناقشة 

)Sprecher,1989( ، وكذلك مصطلحي السادیة والمازوشیةفي ضوء وتفسیر ذلك یتجلى بوضوح 
ومما سبق فالدراسة الحالیة محاولة من الباحث في هذا اإلطار یسعى  في هذا األمر، المجانسة والشرطیة

من خاللها إلى تنمیة المرونة األسریة لدى عینة من أمهات األطفال المصابین باضطراب األوتیزم من 
 .ًمجموعة من الجلسات اإلرشادیة المخطط لها مسبقا ؟خالل 

 :أهمیة الدراسة 
تكتســب الدراســة الحالیــة أهمیتهــا مــن أهــدافها حیــث تهــدف بشــكل رئــیس إلــى دعــم أي مبــادرة ألســرة 

وتیـزم والتـي تتبلـور فـي تحقیـق قـدر مناسـب مـن المرونـة لـدى األم خاصـة باعتبارهـا بوصـلة الـتـوازن األطفـل 
 مــن األب فــي اســتخدام ةلمنــاخ األســرى، فــبحكم تكوینهــا الفســیولوجي والســیكولوجي أكثــر مهــارواالـتـزان فــي ا

الكلمات لكشف ردود األفعال االنفعالیة،  فـالمرأة أكثـر قـدرة علـى قـراءة المشـاعر وخاصـة الدفینـة ولـیس مـن 
ا بشـكل لفظـي،  التعبیـر عنهـعشك في أن مشاعر طفل األوتیزم هي في واقع األمر مشـاعر دفینـة ال یسـتطی

 .ٕدراك حالتها االنفعالیة وادارتهاوأكثر قدرة على إ هذا باإلضافة إلى أنها مقارنة بالرجل أقل استثارة
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كونهـا تتصـدى لمفهـوم المرونـة األسـریة محاولـة  مـنأهمیتهـا النظریـة تكتسب الدراسة الحالیة ولذلك 
ًهمـیــة أیضـــا مـــن كونهـــا تتـنــاول فـئــة أطفـــال ، كمـــا تنـبــع هـــذه األوأداة مقنـنــة لتقییمهـــاإعـــداد إطـــار نظـــري لهـــا 

 األسـر األوتیزم والتي تشیر التقاریر المتالحقة تفاقم معدالت اإلصـابة وازدیـاد الضـغوطات التـي تعانیهـا تلـك
 .جراء وجود طفل أوتیزم بها

ــة أمـــا  ُ فتنبـــع مـــن حیـــث تضـــمنها لجلســـات إرشـــادیة لتنمیـــة المرونـــة لهـــذه الدراســـةاألهمیـــة التطبیقـی ُّ
ًریة لدى أمهات أطفال األوتیزم، األمر الـذي قـد یقـدم دلـیال علمیـا للمهتمـین ومقـدمي الخـدمات المسـاندة األس ً

ٕوكســر الحــواجز الثقافیــة والبیروقراطیــة واعــادة تشــكیل ألســر أطفــال األوتیــزم لكیفیــة التعامــل مــع هــذه األســر 
ى االســتمرار فــي الحیــاة بصــورة  وتخفیــف الضــغوطات التــي یعــانون منهــا ومســاعدتهم عـلـالمواقــف الحیاتیــة،

 .وتخفیف الضغوطات التي یعانون منها ومساعدتهم على االستمرار في الحیاة هادئة مستقرة ایجابیة 

 :أهداف الدراسة 
 :تهدف الدراسة الحالیة إلى 

ًتقدیم برنامج إرشادي ألمهات أطفال األوتیزم ممـا قـد یـؤثر إیجابـا فـي تنمیـة المرونـة األسـریة لـدیهم  -١
مـر اـلـذي قـد یخـفـف مـن وطــأة الضـغوطات الـتـي یعـانون منهــا، وهـو مــا یـنعكس بوجــه عـام عـلـى األ

تفاعالتهم األسریة ویعید التوازن مره أخرى لألسـرة ككـل ویزیـد مـن مقـدار رعـایتهم لطفلهـم المصـاب 
بــاألوتیزم ممــا قــد یــؤدي إلــى تحســین حــالتهم ویزیــد مــن نضــجه االجتمــاعي ممــا قــد یســاعده علــى 

 .ً مع أفراد األسرة أوال، ومن ثم مع أفراد المجتمع االنخراط
 .إعداد مقیاس للمرونة األسریة  -٢
تقدیم خدمة إرشادیة وتدریبیة ألمهـات أطفـال األوتیـزم تسـاعدهم علـى تحقیـق مزیـد مـن التفاعـل مـع  -٣

 .باقي أفراد أسرهم بوجه عام

 :مشكلة الدراسة 
لمي للتوعـیــة بــاألوتیزم أصــبح األوتیــزم أحـــد م وهــو الیــوم العــا٢٠١٣فــي الثــاني مــن إبریــل مـــن عــام 

القضــــایا المعاصــــرة الـتـــي تتحــــدى العلمــــاء فهــــو قضــــیة ذات طــــابع إنســــاني وأخالقــــي وأســــرى، ولعــــل أوـلـــى 
 هــذا الخطــر اـلـذي یهــدد أبنائـنـا یبــدأ مــن األســرة بــأن تكــون عیوننــا ةالخطــوات الضــروریة والهامــة ـفـي مواجهــ
ًطف والـتفهم انطالـقـا مـن أن األســرة هــي المصـدر األوـلـى واألساســي وقلوبنـا مفتوحــة لهـم وأن نحــیطهم بالتعــا

 اإلجتمــاعى الـذي یحتاجــه طـفـل األوتـیـزم فـي حیاـتـه الیومـیـة، وـلـم ولـن یتحـقـق ذاـلـك إال مــن -للـدعم النفســي 
هــي ـتـأرجح مــا بــین المروـنـة والجمــود، أن الصــحة النفســیة بمفهومهــا المتعمــق ذـلـك خــالل المروـنـة األســریة، 

ً المرونـة صـورا وأشـكاال متنوعـة، هذا وتتضمن المرونـة فـي التفكیـر، المرونـة فـي التعامـل، المرونـة فـي تقبـل ً
مـــن أهـــم أســـباب نجـــاح أي إنســـان عـلــى المســـتوى العـــاطفي، األســـري، فالمرونـــة النقـــد، والمرونـــة األســـریة، 
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ة، إن األـفـــراد المهنـــي، واالجتمـــاعي، فمــــن الجنـــون أن تفعـــل نـفـــس األفعـــال وتنتظـــر نـتـــائج مختلفـــة ومتباینـــ
واألســر یتطــورون وینمــون عبــر دورة حیــاة اإلنســان، هــذا التطــور والنمــو یصــحبه تغییــر حاصــل ال محالــة، 

إن ، ًكیـد تـوترا ال حاجـة لـه فـي حیـاتهمر بجمـود یضـیفون بالتأیـفأولئك الذین یقاومون هـذه العملیـة وهـذا التغی
 یرفعـــون مـــن إمكانیـــة تحقیـــق ذواتهـــم وتحســـین  والصـــمودوالتكیـــفاألفـــراد وأســـرهم الـــذین یتعلمـــون المرونـــة 

 .ة األسریة أو الخارجیة المجتمعیةعالقاتهم الداخلی

  األســـرةأفــرادً طفــل أوتیــزم داخــل أســرة مــا یثقــل كاهــل األبــوین، ویســبب تــوترا یجهــد حیــاة وجــودإن  
ًجمیعــا، هــذا الـتـوتر یــؤثر ـبـدوره ســلبا عـلـى االـتـزان العــاطفي لألســرة ككــل،   ـقـدرتها عـلـى التكیــف  األســرةفتفـقـدً

االیجابي مع متطلبات ومتغیرات الحیاة، یؤدي بها إلى الشـعور بـالحزن والكآبـة واألسـى، ویوقعهـا فـي سلسـة 
 .عیة واالقتصادیة التي ال حصر لهامن الضغوط النفسیة واالجتما

اكتشـاف أن الطفـل الموجـود داخـل بنوعیه الشخصـي واألسـري حـین  Transformationsإن التحول 
 طفل أوتیزم یزید من القدرة على التكیـف االیجـابي ویزیـد مـن االسـتمتاع بحیـاة هادئـة ذات جـودة سرة ما هوأ

ًعالیة، فالتحول الشخصي یعني الحصول علـى أدوار جدیـدة داخـل األسـرة والمجتمـع، ویعنـي أیضـا اكتسـاب 
بصــورة الطفــل فــي العــیش صــفات ایجابیــة جدیــدة كالقــدرة علــى التعبیــر عــن الــرأي والــدفاع عــن أحقیــة هــذا 

فیقتضــي أمــا التحــول األســري ، ٕ واعــادة بــث األمــل والمعنــى للحیــاةوالتحلــي باإلیمــانمماثلــة للطفــل العــادي 
اكتســاب ادوار جدیــدة داخــل األســرة وزـیــادة وظیفیــة التواصــل والتفاعــل ـبــین أفرادهــا، األمــر الــذي ســـینعكس 

ً فــالتحول إذا محاولــة إلعــادة شــحن الطاقــات مجتمــع، ككــل مــع بــاقي أفــراد الةبالتأكیــد علــى تعــامالت األســر
 .نة األسریة إال تحقیق هذا التحول وما تنشد المرووالهمم،

 داخـل نطـاق األسـرة معـاق طفـل وجـودالضغوط الناجمـة عـن بًأكثر تأثرا وال جدال في كون األمهات 
)Ekas et al.,2009 ; Phetrasuwan&Miles,2009(ت أطفـال األوتیـزم ً، ومن المثبـت أیضـا أن أمهـا

ًأكـثـر إحباطــا وشــعورا بالضــغوط النفســیة مــن أمهــات األطفــال ذوي اإلعاقــات األخــرى  ً)Alexandra et 

al.,2004(. 

كیـف یمكـن تنمیـة المرونـة األسـریة لـدى : مشكلة الدراسة الحالیة تتمثل في التسـاؤل التـالي وبالتالي ف
 تي یمكن من خاللها تحقیق هذا الهدف ؟أمهات أطفال األوتیزم وماهي الجلسات اإلرشادیة ال

 :مصطلحات الدراسة 
 :تتبنى الدراسة الحالیة المصطلحات التالیة 

مجموعــة مــن الخــدمات : ویعرفــه الباحــث عـلـى أنــه   :Counseling Programالبرـنـامج اإلرشــادي  -
 موقـف مـا التي تتضمن النشاطات اإلرشادیة المختلفة التي تهدف إلى إحداث تغیـر معـین فـي حالـة أو
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للفــرد أو الجماعــة وذلــك مــن خــالل اكتســاب الخبــرات الجدیــدة التــي تســاعد بالتــالي علــى النمــو العقلــي 
 .واالجتماعي والوجداني والمهني واألكادیمي

القـدرة علـى اسـتدعاء واسـتغالل  :ویعرفها الباحث على أنهـا   :Family Resilienceالمرونة األسریة  -
 األلیمــةسـرة لمواجهـة التحـدیات واألزمــات والضـغوطات واألحـداث الحیاتیـة نقـاط القـوة الكامنـة داخــل األ

ٕمعهـا واعطائهـا االیجـابي بشكل ایجابي والصمود أمامها و مواجهة التغیرات التي تحـدثها بغیـة التكیـف 
ًمعنى ایجابیا الستعادة اللیاقة األسریة مرة أخرى واستكمال دورة الحیاة بصورة أفضل ً. 

ـا  ًواجرائـی الدرجــة التــي یحصــل علیهــا المفحــوص فــي هــذه الدراســة علــى : هــا الباحــث علــى أنهــا  یعرف:ٕ
 .المرونة األسریة المستخدم فیهاتقییم مقیاس 

هـؤالء األمهـات  :ویعـرفهم الباحـث علـى أنهـم   :Autism Children Mothersأمهـات أطفـال األوتیـزم  -
ًالالتـي تـم تشــخیص احـد أطـفـالهم تشخیصـا دقیـقـا طبقـا لـلـدل ً  علـى أـنـه DSM IVیل التشخیصـي الراـبـع ً

ًیعاني من اضطراب في نموه غالبا ما یبدأ قبل اكتمال سـن الـثالث سـنوات، وهـذا طفل أوتیزم أي طفل 
االضـطراب یـؤثر فـي مهـام النمـو ومعـاییره فیـؤدي بـه إلـى الثبـات النسـبي عنـد مسـتوى معـین مـن النمــو 

ه علــى األداء المعرفــي والوجــداني والســلوكي فتعــوزه النفســي واالجتمــاعي واالنفعــالي، ممــا تــنعكس آثــار
ًالمشـاعر واألحاسـیس ـفـال یفهـم اآلخـرین وال یـتـواص معهـم إال ـفـي حـدود ضـیقة ویظــل صـامتا ال ـیـتكلم 

 .ًلفترات طویلة منعزال عن العالم منهمك في حوار دائم مع الذات 
ًواجرائیا  الالتـي یحصـلن علـى ) فـل واحـد فقـطط(أمهـات أطفـال األوتیـزم :  یعـرفهم الباحـث علـى أنهـم :ٕ

تـــراوح متوســـط یدرجـــات منخفضـــة عـلــى مقیـــاس المرونـــة األســـریة المســـتخدم ـفــي هـــذه الدراســـة، وممـــن 
 . سنة٢٦,١أعمارهم 

 :اإلطار النظري 
ممــا ال شــك فیــه أن الضــغوط التــي یتعــرض لهــا الفــرد تــؤدي بــه إـلـى عــالم ال شخصــي، ال یعــرف بــه 

اجدوا في بقعـة جغرافیـة واحـدة، وأكثـر مـن ذلـك، یمیـل الفـرد إلـى أن یشـعر ، حتى لو توًالناس بعضهم بعضا
تشـــخیص إصـــابة طفـــل مـــا داخـــل األســـرة باضـــطراب ، ف)١٩٩٧عـلــي،(بأـنــه مفقـــود الهویـــة، وبســـوء التكیـــف 

األوتیـزم ـیـؤثر عـلـى اآلبـاء واألمهــات بشــكل مختـلـف، هـذا الـتـأثیر یتجـلـى ـفـي العدیـد مــن المـنـاحي الشخصــیة 
ـــة أو األحــــوال والظــــروف المادیــــة لألســــرة ككــــل والحیــــاة الیومیــــة بوجــــه عــــاممنهــــا أو االجت البــــبالوي  (ماعیـ

 ، فواـلــدي الطفـــل المصـــاب بـــاألوتیزم معرضـــین بصـــورة أكبـــر لخطـــر مســـتویات الضـــغوط)٢٠١٢والعثمـــان،
 .)Roberts,2008(الزائدة كنتیجة حتمیة لطبیعة وسیكولوجیة هذا االضطراب 

شخصي واالجتماعي وعدم االكتراث بالمعاییر االجتماعیـة وغیـر ذلـك كلهـا فالبطء الشدید في النمو ال
، فاألطفــال ذوي )٥٢:١٩٩٩القریطــي، (ًأمــور تعــد مصــادرا مولــدة للضــغوط بالنســبة لوالــدي طفــل األوتیــزم 
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 ال تقتصـر فقـط علـى األزمـات التـي لـذویهم یتولـد عنهـا مجموعـة مـن ضـغوطاتاإلعاقة بوجه عـام یشـكلون 
المدرســة، وحـــین تظهــر عـلــى ب الطفــل یلتحـــقٕاقــة وانمـــا تظهــر ـفــي أوقــات عدیــدة، منهـــا حــین اكتشــاف اإلع

ًالطفــل مشــكالت ســلوكیة غیــر مألوفــة، وحــین یمثــل الطفــل عبئــا ثقــیال ال یطــاق مــع افتقــار   لمصــادر اآلبــاءً
،  آلمشــــــرفاألغبــــــري و(ض الطفــــــل مــــــن المجتمــــــع وحــــــین یصــــــل لمرحلــــــة المراهقــــــة رعایتــــــه وحــــــین یــــــرف

١٧٦:١٩٩٦(. 

ســـواء علـــى  Crisisواألزمـــة  Grief والحـــزن Stress طً أن هنـــاك فرقـــا بـــین الضـــغوجـــدیر بالـــذكر
الـتـــي تتعــــرض لهــــا األســــرة أو كمــــا تســــمى فالضــــغوط ،  كمنظومــــةمســــتوى األـفـــراد أو عـلـــى مســــتوى األســــرة

 هــي مجموعــة مــن الخبــرات المتراكمــة الناتجــة عــن حــدث معــین یصــیب أحــد أفــراد األســرةالضــغوط األســریة 
فـیـؤثر ـفـي جمـیـع أفرادهــا، ـبـدرجات متفاوـتـة ویـنـتج عــن هــذا الحــدث مجموعــة مــن الحاجــات النفســیة والمادـیـة 
واالجتماعیة غیر المشبعة، ویؤدي هذا إلى زیادة الشعور بـالعجز، وبالتـالي بالضـغط، ممـا یـدفع األسـرة إلـى 

 .)٢٠٠٠كاشف،(اجحة أو غیر الناجحة إتباع بعض األسالیب التكیفیة الن

ســالبة عـلــى اإلطـــالق، فهنــاك ضـــغوط ایجابـیــة، كمــا أن الضـــغوط ـقــد تكـــون كلهـــا ضــغوط لیســـت وال
فاإلنسـان قـد یختـار الضـغوط أو یسـعى إلیهـا بغیـة الرقـي واالزدهـار أو ، )إجباریة(اختیاریة أو غیر اختیاریة 

ب وغیـر ذلـك  السالبة، فتأثیث منـزل جدیـد وااللتحـاق بعمـل جدیـد والترقـي فـي المناصـلتجنب بعض العواقب
من األمور المولدة للضغوط ال تعبر عن ضغوطات سالبة، بل هي ضـغوط ایجابیـة علـى الـرغم ممـا تحملـه 

یعیـد بـدوره الـذي مـرة أخـرى ولیظهر الهـدوء ًمن توتر قد یخل من توازن الفرد أو األسرة ولكنه یتبدى تدریجیا 
 .)Williams&Williams,2005:89( لألسرة الدافع لمواجهة الحیاة بما فیها من تحدیات

ًفتعني تهدیدا خطرا متوقعا أو غیر متوقع ألهداف وقـیم ومعتقـدات وممتلكـات األفـراد أما األزمات  ً أو ً
، واألزمـة موقـف ینـتج عـن )١٩٩٩جبـر،(الـدول والتـي تحـد مـن عملیـة اتخـاذ القـرار أو المنظمات األسر أو 

ة والتهدیـد وضـیق الوقـت والمفاجـأة ویتطلـب اسـتخدام ًتغیرات بیئیة مولدة لألزمات ویتضمن قـدرا مـن الخطـور
مــــة واضــــطراب و توقــــف األحــــداث فــــي المنظوهــــي، )٧٥:١٩٩٨شــــریف، (أســــالیب إداریــــة مبتكــــرة وســــریعة

 .)٢٥:٢٠٠٤علیوة، (العادات مما یستلزم التغییر السریع إلعادة التوازن

ًككــل أـیـا مــة والمصــیر للمنظ اللحظــة الحرجــة ونقطــة التحــول الـتـي تتعـلـق بهــي وهــذا یعـنـي أن األزمــة
ًویهــدد بقائهــا وغالبــا مــا تتــزامن األزمــة مــع عنصــر المفاجــأة ممــا یتطلــب مهــارة عالیــة إلدارتهــا كــان نوعهــا 
وفـي نطـاق األسـرة ، تكـون األزمـات إمـا أزمـات متطـورة أو أزمـات خاصـة، ویقصـد باألزمـات ، والتصدي لها

غیــرات التــي یتعــرض لهــا فــرد فــي األســرة أو األســرة ككـــل المتطــورة األزمــات العالمیــة التــي تعنــي مجمــل الت
وهـذا النـوع مـن األزمـات یتصـف بالشـیوع حیـث تخبـره العدیـد ، متنوعة في دورة الحیاة الطبیعیةخالل مراحل 
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أمـا األزمـات الخاصـة فیقصـد بهـا ، (Sprecher&Hatfield,1986) من األسـر مـالم نقـل الجمیـع یمـر بهـا
ها بعـض األسـر وتعتبـر نـادرة الحـدوث، واألغلبیـة لـم یمـروا بهـا مـن قبـل، وبسـبب تلك المواقف التي لم تعیشـ

 .الطبیعة الفریدة لهذه المواقف، فقد یكون الناس غیر مستعدین لها عند حدوثها

فهو عملیة نفسیة تسعى لحـل مشـكلة الفقـدان أو الخسـارة، هـذه العملیـة تسـیر وفـق تسلسـل أما الحزن 
ًالمسـاومة فالكآبـة وأخیـرا التقبـل، ففـي حـین أن اإلنكـار هـو المرحلـة األولـى للحـزن یبدأ باإلنكار فالغضب ثـم 

ًیـتـأرجحون بـین هــذه المراحــل ذهاـبـا وایاـبـا حســب واألســر ًوالتقبـل هــو الهــدف المنشــود، ـفـإن كثیـرا مــن األـفـراد  ًٕ
 .)(Sprecher&Hatfield,1986;Williams&Williams,2005قربهم أو ابتعادهم عن حل المشكلة

 هـي مـا تقـدمهذا یعنـي بالفعـل وجـود فـرق جـوهري بـین األزمـة والضـغط والحـزن، فاألزمـة فـي ضـوء و
 بصـــورة حــادة، فیغیــر الطریقــة التــي ننظــر بهــا كـــأفراد أو حیاتنــا أو داخــل أســرناحــدث مفــاجىء یتفجــر فــي 

ط فهـو رد فعـل ً واألزمة إذا تنطـوي علـى تهدیـد للحیـاة، أمـا الضـغ للعالم المحیط في ضوئها، وعائالتكأسر
طبیعــي لألحــداث األـقـل إـثـارة فــي حیاتـنـا، هــذه األحــداث ـقـد نخبرهــا ونعیشــها بصــورة یومـیـة بشــكل مباشــر أو 
غـیــــر مباشـــــر، بعضـــــها ســـــلبي وبعضـــــها اآلخـــــر ایجـــــابي، فالصـــــعاب المادـیــــة والهمـــــوم الیومیـــــة والمواقـــــف 

 .اتزماالجتماعیة المتباینة قد تسبب ضغوطات ولكنها ال تعد بطبیعة الحال أ

ـقـد ـتـدوم لفـتـرات طویـلـة كاـنـت أم قصــیرة، وهــذا ـثـم أزمــات هـذه الضــغوطات ـقـد ـیـتمخض عنهــا أحــزان 
 وینتهـــي بالضــغطواحــد یـبــدأ یقــود إلــى افـتــراض أن األزمــة والضـــغط والحــزن هـــم حــاالت تـقــع علــى متصـــل 

 ا الواســع أموالســؤال اـلـذي یطــرح نفســه هنــا، هــل تعــیش أســر أطـفـال األوتیــزم أزمــة بالفعــل بمفهومهــ، باألزمــة
 ؟، إن طبیعــة األوتیــزم تحــتم علــى األســر التــي یتواجــد بهــا طفــل مصــاب بهــذا ًا أم حزنــًا ضــغطأنهــا تعــیش

االجتمـاعي ـقـد تضـطر إـلـى تجرـبـة النفســي و تخـبـر الضـغط بالتأكـیـد وفـي ظــل غـیـاب الـدعم اإلضـطراب أن 
األســر  اختیــاري ال جبــاريبشــكل إتجــارب تعیشــها ثــم أزمــة، حــزن فضــغط الحــزن ثــم تعــیش األزمــة بالفعــل، 

 .التي تحوي طفل أوتیزم

لقد أعلن الكثیر من اآلبـاء واألمهـات أن الخـوف مـن المـوت ال یـزعجهم بقـدر خـوفهم مـن أن یصـبح 
ًطفلهـم مصــاب باضـطراب األوتـیـزم إـلـى الدرجـة الـتـي جعلـت الكثـیـر مــنهم یتخـذ أي شــيء نحـو األوتـیـزم أمــرا 

ً األوتـیـزم كالكـابوس المــزعج وذلـك خوـفـا وهلعــا وخشـیة مــا یمكــن ًمسـلما ـبـه، حیـث أصــبح مجــرد سـماع لفظــة ً
أن یحملــه المســـتقبل لطفــل مصـــاب بــاألوتیزم، حـیــث أصـــبح طفــل األوتـیــزم طفــل أســـیر، یعــاني مـــن الوحـــدة 
والحزن، یدرك من لدیه خبـرة ودرایـة كافیـة عـن هـذا االضـطراب أن البریـق الـذي فـي عیـون مثـل هـذا الطفـل 

 .)٢٠١٢الخولي، (حصول على التغییر ؟ هل یمكنني ال: یسأل 
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وسواء عاشت أسـرة طفـل األوتیـزم األزمـة أو الضـغط أو الحـزن، فإنهـا بالتأكیـد ال محالـة تعـیش حالـة 
ـــــثالثزیــــــادة  ف،Tensionالتــــــوتر زیــــــادة فــــــي مــــــن   التــــــوتر هــــــو العامــــــل المشــــــترك بــــــین هــــــذه الحــــــاالت اـل

)Williams&Williams,2005:89(، ـــذي بــــدوره یخــــل مــــ  ویجمــــد قــــدرتها علــــى ن تــــوازن األســــرةوهــــو اـل
ً مــن المضــي قــدما ـفـي الحیــاة، ممــا ـیـؤدي بهــا إـلـى خطــر األداء االعـثـور عـلـى الحـلـول االیجابـیـة التــي تمكنهــ

 .(McCubbin & McCubbin,1996)المنخفض مع مرور الوقت 

 یـلهروبـین والذي قدمـه مع التوتر الناجم عن األزمات  ABCX Modelإن نموذج التكیف األسري 
Reuben Hillیـرى أن التـوتر جــزء طبیعـي وحتمـي فـي حیـاة األسـرة  (Patterson,1988)، وعنـد حدوـثـه 

فإنــه یخــل بتــوازن أداء األســرة ككــل، وبالتأكیــد ســیكون لكــل فــرد مــن أفــراد هــذه األســرة فهمــه الخــاص لعامــل 
عامــل مــع مســبب التــوتر تالتــوتر هــذا، وبعــد فتــرة مــن الفوضــى التــي تعیشــها األســرة ككــل، تبــدأ األســرة فــي ال

إن هـــذا ، ســـاعیة إلـــى اســـتعادة توازنهـــا مـــرة أخـــرى للحفـــاظ علـــى ســـعیها نحـــو المســـتقبل) الضـــغطمصـــدر (
 مـع األزمـة ًالنموذج یركز على ثالث عوامل حیویة تلعب دورا هامـة فـي قـدرة األسـرة علـى التكیـف االیجـابي

ٕلضـغوط الناجمـة عـن التـوتر، وادراك هــذا ، هـذه العوامـل هـي مصـادر التـوتر، ا)Boss,2002:45( الناجمـة
 . )١انظر الشكل رقم (  ،التوتر

 
 
 
 
 

 )MnCubbin&Patterson,1988() ١٩٤٩(نموذج التكیف األسري لروبین هیل  ) : ١( شكل رقم 

، ـفـذلك یطـلـق آخــرٕاذا مــا اســتطاعت األســرة مواجهــة عامــل الـتـوتر عـلـى نحــو جـیـد قـبـل حــدوث ـتـوتر و 
ًنفصـــل، وســـتمتلك األســـرة مـــیال أكبـــر للبقـــاء صـــامدة فـــي رحلتهـــا، ولكـــن إذا تراكمـــت علـیــه عامـــل التـــوتر الم

التوترات واألحداث فوق بعضـها الـبعض لتشـكل بعـد حـین عقبـة فـي وجـه األسـرة تعجـز معهـا عـن المواجهـة 
خـر ، وحینهـا تكـون األسـرة بحاجـة إلـى إتبـاع نمـوذج آزمات المتراكمـةاألب لما یسمى أسیرة األسرة عفحینها تق
 The.، هذا النموذج یسمى نمـوذج التكیـف األسـري المضـاعفف إذا ما أرادت الصمود والمواجهةمن التكی

Doble ABCX Model  ) ٢انظر الشكل رقم(. 
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 )١٩٨٣(لماكیوبین وباترسون نموذج التكیف األسري المضاعف  ) : ٢( شكل رقم 

ضــــاعف بعناصــــر إضــــافیة تشــــتمل عـلـــى م، ـتـــم تـقـــدیم نمــــوذج التكـیـــف األســــري الم١٩٨١ففـــي عــــام 
سـتجابة األسـرة لألزمـات المتراكمــة بنظـرة أكثـر شــمولیة، ونهـج خطـي للنمـوذج، حـیـث یـرى هـذا النمــوذج أن ا

األســر لكــي تســتطیع مواجهــة مجموعــة مــن األزمــات المتراكمــة ینبغــي علیهــا أن تعــیش مرحـلـة یطـلـق علیهــا 
فـفـي ، )اإلدراك( األزمـة ومرحلـة أخــرى تسـمى فتـرة مــا قبـل، )مرحلـة الصــدمة والمواجهـة(فتـرة مـا بعــد األزمـة 

ـــدة  كثـیـــر مــــن األحـیـــان تواجــــه األســــرة مجموعــــة مــــن الـتـــوترات الناجمــــة عــــن العدـیـــد مــــن الضــــغوطات الموـل
لألزمــات، ممــا یجعــل مــن الصــعب علیهــا الــتخلص مــن عامــل تــوتر محــدد عـلـى النحــو الكــافي قبــل حــدوث 

الضـــغوطات والمصـــادر ( مـــرة أخـــرى نمـــوذج التكیـــف بعناصـــره ، وهنـــا تـــدخل األســـرةإضـــافیةعوامـــل تـــوتر 
 جدـیــدة، علــى األســـرة تــولى مهمـــة التعامــل مـــع وأزمــاتًوبتحــد أكثــر تعقـیــدا، وبظهــور ضـــغوطات ) واإلدراك
 .ًمتعددة وبوجهات نظر متعددة أیضاأزمات 

 تكـون الحلـول فالحیاة هـي سلسـلة مـن التـوترات والصـراعات التـي ال بـد مـن مواجهتهـا وبالتـالي إمـا أن
ًلهــذه الصــراعات وخفــض توتراتهــا حلــوال تكیفیــة إیجابـیــة بنائیــة تزیــد مــن المرونــة األســریة ومشــاعر الـتــرابط 
والتماســك ـبـین أفــراد األســرة مهمــا كاـنـت الصــدمات أو االحباطــات، وـقـد تكــون حـلـوال غیــر تكیفـیـة أي هدمیــة 

لكــل فــرد مــن أفــراد األســرة ومــن ثــم یــتمخض مــن خاللهــا خفــض للتــوترات ولكــن علــى حســاب قیمــة الــذات 
 .تتحول المرونة األسریة إلى جمود ویزداد التفكك األسري بدال من زیادة الترابط

فإنهــا تكــون قــد  والتعامــل مــع هــذه المجموعــة مــن التــوترات التكیــف االیجــابيوحینمــا تســتطیع األســرة 
ن التكیـــف یجعـــل األســـرة تتصـــرف اســـتطاعت إیجـــاد مســـتوى جدیـــد لمیزانهـــا أو التـــوازن فیهـــا، هـــذا النـــوع مـــ

ًبطریقــة ســلیمة وتبنــى میزانــا جدیــدا أكثــر ایجابیــة مــن ســابقه، وعنــدما یحــدث هــذا تمتـلـك األســرة وقتهــا طاقــة  ً
جدیدة لتعزیز تطور ونمو كل فرد منهـا مـع الحفـاظ علـى وحـدتها وهـي تتحـرك نحـو المسـتقبل أي نحـو معلـم 

ي، فاألســرة بـذلك تخـلـق مسـتوى مـن الـتـوازن الضـعیف، هــذا تنمـوي متقـدم، ولكــن إذا كـان التكـیـف بشـكل سـلب
األسـرة ًالمستوى یكون أكثر ضـعفا مـن المسـتوى الـذي كانـت علیـه األسـرة مـن قبـل، وفـي هـذه الحالـة تصـبح 
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أكثر هشاشة أمام الضغوطات واألزمات المستقبلیة المحتملة، وستكون احتمالیـة تعزیـز التنمیـة لـدى كـل فـرد 
والســــؤال ، ة فـــي المضـــي قـــدما ـفـــي معتـــرك الحیـــاةالـتـــالي تتضـــاءل فـــرص هـــذه األســــرًفیهـــا ضـــعیفة جـــدا وب

الجــوهري هنــا، مــا هــي العوامــل التــي قــد تــدفع أســرة مــا نحــو التكیــف اإلیجــابي مــع األزمــات المتراكمــة التــي 
تواجههــا ـفــي معـتــرك الحـیــاة أو قــد یهـــوي بهـــا ـفــي غیاهــب التكـیــف الســـلبي اـلــذي یــؤدي ال محاـلــة إـلــى نـفــق 

 . وتقلیص فرصها في المواجهة والصمود ؟مسدود

لقــد ـقــام نمــوذج التكـیــف األســري المضـــاعف عـلــى أربعــة مـفــاهیم أساســیة تلعـــب دور هــام ـفــي تحدـیــد 
ًالتكیــف ایجابیــا بنائیــاســواء كــان مــع التعامــل مــع األزمــة المنحــى اـلـذي تتبعــه األســرة  ًســلبیا  أو كــان التكیــف ً

فلیسـت ، المرونـة األسـریة ، و األسـرة، قـدرات األسـرة، معنـى األسـرة، هذه المفـاهیم الرئیسـة هـي مطالـبًهدمیا
إن العوامـل التـي تحـدد ، رر نهج األسـرة فـي مواجهـة األزمـةأهمیة أو حجم التوتر هو العامل الوحید الذي یق

مســتوى تــأقلم األســرة ومواجهتهــا لألزمــة بشــكل ایجــابي تــتلخص فــي الطریقــة التــي یســتقبلون بهــا المجریــات، 
ى ارات والمصـــادر التـــي یمتلكونهـــا فـــي الوقـــت الحـــالي للتعامـــل مـــع التجـــارب العصـــیبة، باإلضـــافة إلـــوالمهـــ

التـي تواجههـا ) الضـغوط(علـى كـل التحـدیات األسـرة حیـث تشـتمل مطالـب ، المصادر المتنوعة المتـوفرة لهـم
تـي ال نهایـة لهـا ، ومسـببات التـوترات األسـریة كالقضـایا ال)Gable et al.,2006( األسـرة كوحـدة متماسـكة

عالوة على المشاحنات الیومیة التي تتضمن تحدیات كـل یـوم والتـي تمـر بهـا األسـرة ككـل، أمـا بین أفرادها، 
 فـــيً هامـــة جـــدا وضـــروریة أمـــوراـقــدرات األســـرة فتتضـــمن مصـــادرها وســـلوكیات التعامـــل داخلهـــا والتـــي تعـــد 

 .مواجهة األزمة

لبـات الـتـي یواجهونهـا والتـي یطلـق علیهـا التقیـیم األساســي فیعنـى إدراك األسـرة للمتط أمـا معنـى األسـرة
هوـیــة (ًوفهمهــم ایضــا لقـــدراتهم والتــي یطلــق علیهـــا التقیــیم الثــانوي، فكـیــف تنظــر األســرة إـلــى نفســها كوحــدة 

 أنفسـهم ـفـي عالقـاتهم مــع العــالم الـذي یحــیط بهــم، إـلـىونظــرتهم للعـالم كأســرة، وكـیـف ینظـر أفرادهــا ) األسـرة
أمــا المرونــة األســریة فتعنــي القــدرة ، )Patterson,1988( مهمــة فــي إعطــاء األزمــة معناهــاجمیعهــا عوامــل

 فالمرونــة عـلـى التجــاوب مــع األزمــة بشــكل بنــاء والتصــرف حیالهــا بایجابیــة، والنجــاح فــي التصــدي للشــدائد،
محـــن هـــي القطـــب الموجـــب للظـــاهرة الفریـــدة للفـــروق الفردیـــة ـفــي اســـتجابات النـــاس للضـــغوط والبوجـــه عـــام 
 وهـــي القـــدرة علـــى إعـــادة بنـــاء الشخصـــیة والقـــدرة عـلــى التشـــافي مـــن األزمـــات )Rutter,1990(واألزمـــات 
  كمـــا أنهـــا التكیـــف النـــاجح الـــذي یتبـــع التعـــرض لألحـــداث الحیاتیـــة المؤلمـــة)Germezy,1991(والمحـــن 

)Werner,1993(. 

قــدیم الســـلوك الصــحي والمـنــتج ًفالمرونــة إذا مرتبطــة ـبــاختزال الســلوك الســـلبي وغیــر المرغــوب فـیــه وت
فــالفكرة الرئیســة للمرونــة تــرتبط بالتــأقلم  ،)Seligman et al.,2005 (تحــت التعــرض للظــروف الصــعبة
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ـــى المخــــاطرة ) التكیــــف االیجــــابي(النــــاجح  والمحنــــة واألزمــــة أو تطــــویر المنافســــة لمواجهــــة مــــع التغلــــب عـل
 .)Doll&Lyon,1988( الضغوطات واألزمات القاسیة والشدیدة

ًوجــــــــدیر بالــــــــذكر أن هنــــــــاك فرقــــــــا جوهریــــــــا بــــــــین  مرونــــــــة األنــــــــا ومــــــــا یعــــــــرف بلمرونــــــــة األســــــــریة اً
EgoReseilience ـــرغم مــــن أن مروـنـــة األنــــا تشــــكل فــــي مجملهــــا األبعــــاد العقلـیـــة واالجتماعیــــة ، فعـلـــى اـل
داث غیـر  الفرد بحیث تكسبه القـدرة علـى التكیـف مـع األحـاإلنسان لشخصیة واألكادیمیةوالنفسیة واالنفعالیة 

إال أن ) ٢٠١٠الخطـیـب،( تعرقـل مسـیرة نمـو الشخصــیة فـي االتجـاه الطبیعـي أنالمواتیـة والتـي مـن المتوـقـع 
فالعوامـل المكونـة للمرونـة األسـریة تلـف عـن تلـك المكونـة لمرونـة األنـا، العوامل المكونة للمرونة األسـریة تخ

ات تنظــــیم االنفعـــال، القـــدرة علـــى تحدـیـــد ٕتتمثـــل فـــي القـــدرة علـــى مواجهــــة وادارة األزمـــات والضـــغوط، مهـــار
، )Saltzman et al.,2011 ; Simon et al.,2005( األهـداف التعاونیـة، والقـدرة علـى حـل المشـكالت

 مــن حیــث اإلثابــة والتعزیــز أو لمكونــة لمرونــة األنــا فتشــتمل علــى فعالیــة الــذات، تقــدیر اـلـذاتأمــا العوامــل ا
 ; Ali et al.,2010( لمرتفعـة، المروـنـة الذاتیـة، وروح الدعاـبـة، اـلـدعم االجتمـاعي، التوقعــات ا،العقـاب

Earvolino,2007 ; Fried & Penetar,2008:78(. 

تقــوم فــي األســاس علــى ) ٢٠٠٣-١٩٩٨( Walsh "والــش"إن نظریــة المرونــة األســریة والتــي قــدمها 
لقـدرة األسـرة علـى إظهـار أكبر  تسمح بفهم التيالكفاءة والتوجه نحو القوة اللذان تتحلى بها النماذج األسریة 

فالمرونـة األسـریة  )Walsh,1998:75;Walsh,2003(التكیف االیجابي عنـد مـواجهتهم للمحـن واألزمـات 
هـي مجموعــة الممـیـزات والعوامــل واألبعــاد والخصــائص المتعلـقـة باألســرة والـتـي ـبـدورها تســاعدها عـلـى البـقـاء 

 مهمــــا كانــــت حــــدتها األزمــــاتیجــــابي مــــع مواقــــف بتــــأقلم نــــاجح مــــع تشــــویش المتغیــــرات ومتكیفــــة بشــــكل ا
)McCubbin et al.,1998( ، والمتتبع للتراث النفسي المتعلق بمصـطلح المرونـة األسـریة یمكنـه مالحظـة

، أمـــا Copingأن هـــذا المفهـــوم ـلــه جـــذوره الضـــاربة ـفــي نـــاحیتین، األوـلــى هـــي الجواـنــب النفســـیة للمواجهـــة 
 .)Tusaie & Dyer,2004( للضغوط الناحیة الثانیة فهي الجوانب النفسیة

ًفــالمنظرین ســابقا عرفــوا أهمیــة  ،ًمنبثقــا مــن علــم األوبئــةالمرونــة لقــد كــان المــیالد الحقیقــي لمصــطلح 
دراسـة التطــور الشــاذ والتطـور الطبیعــي كطریـقـة لفهــم أفضـل لمهــام اإلنســان وقدرتـه عـلـى المروـنـة، فالمروـنـة 

 وتســاهم فــي مهـنـة العمــل االجتمــاعي وتعتمــد عـلـى فلســفة تقویــة ًتنبـثـق تجریبـیـا مــن معرـفـة الســلوك اإلنســاني
وال شـك فـي أن الدراسـات المتعلقـة ، )Hawley,2000(الذات أثناء رعایتنا لمریض أو عند تقدیم االستشارة 

بقوة األسر والعائالت خالل أوقات المحن واألزمـات تعـود بتاریخهـا إلـى بـدایات القـرن العشـرین، علـى الـرغم 
ًـلــم یكـــن جـــزءا مـــن اللغـــة الوصـــفیة التـــي یســـتخدمها البـــاحثون آنـــذاك، " المرونـــة األســـریة"لح مـــن أن مصـــط

الســبعینات وكانـت البداـیـة ـفـي فـتـرة كاـنـت ـفـي بدایـة بوجــه عـام فالبدایـة الحقیقـیـة الســتخدام مصـطلح المروـنـة 
حیـث اسـتنتج  )Luthar et al.,2000(البحوث التجریبیة المتعلقـة بالمرونـة بـین األفـراد المصـابین بالفصـام 
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البــاحثون آنــذاك أن المصــابین بالفصــام كــانوا قــادرین علــى تبنــي أنمــاط التكیــف والكفــاءة فــي أداء األعمــال 
إذا مـــــا تمتعـــــوا بدرجـــــة مناســـــبة مـــــن المرونـــــة ٕوالعالقـــــات االجتماعیـــــة الســـــویة وانجـــــاز مســـــؤولیات الحیـــــاة 

)Plumb,2011( ، كموضــــوع دراســــة نظــــري " ـفـــالمروـنـــة األط"وفـــي منتصــــف الســــبعینات ظهــــر مصــــطلح
وتجریبــي، حیــث تــم التركیــز آنــذاك علــى تحدیــد الصــفات التــي تمیــز األطفــال الــذین یتمتعــون بالمرونــة عنــد 
مواجهــة المشــكالت كســوء المعامـلـة والفقــر والتعــرض للعنــف واألمــراض المزمنــة وحینهــا تــم االعتــراف بــدور 

 مـــن العوامـــل أخـــرى مجموعـــة إـلــى باإلضـــافةطفـــال العوامـــل الخارجیـــة والبیئیـــة فـــي تنمیـــة المرونـــة لـــدى األ
 وطبیعـة البیئـة التـي یعیشـون أسـرهم النفسـیة وخصـائص األطفالالداخلیة، وتم االستقرار على أن خصائص 

 .)Werner,2004( به من مرونة ما یتمتعون محددة لمقدار أساسیةفیها عوامل 

 عنـده المرنـة رحلـة المراهقـة، فالشخصـیةكما لم تخلو نظریة إریكسون من تناول مفهوم المرونـة فـي م
 عبـارة وهـي االرتبـاك، یقابلهـا التي األنا بذاتیة الذات والشعور یسمى بنمو ما المراهقة مرحلة في لدیها ینمو
  تنمیـة :عامـة مجـاالت سـبع فـي المتـأخرة المراهقـة االجتماعیـة لمرحلـة النفسـیة الحاجـات مجموعـة عـن

 المتبادلـة، الشخصـیة العالقـات وتنمیـة الـذات، وتبلـور وتنمیـة االسـتقاللیة، العواطـف، مـع والتعامـل الكفایـة،
 الموجهـات " مصـطلح علیهـا أطلـق أخـرى فرعیـة عناصـر منهـا التكامـل، ولكـل وتنمیـة الغـرض، وتنمیـة
 تتصـدر الـذات تكـوین حاجـة جعـل فقـد أخـرى، عبـارة وفـي األخـرى، حاجـة توجـه كـل ألن وذلـك ،"النمائیـة

 . األخرى الثالث الحاجات تحقیق نحو تتوجه تتحقق وعندما األولى، ثالثال الحاجات

أول تصــــور  )McCubbin&McCubbin,1996(" مكــــوبین و مكــــوبین"م، قــــدم ١٩٩٦وـفـــي عــــام 
لنظریــة ـتــدور حـــول مفهـــوم المروـنــة األســـریة، حـیــث أشـــارا إـلــى أن المروـنــة األســـریة هـــي ـقــدرة األســـرة عـلــى 

ة الصــحیحة للتعامــل مــع المصــاعب واألزمــات بغیــة التقــدم واالزدهـــار، ممارســة واســتخدام األنمــاط الســلوكی
 مع التـوتر النـاجم عـن األزمـات والـذي ABCX Modelنموذج التكیف األسري ًوبنوا نظریتهم اعتمادا على 

 والــذي قدمــه The Doble ABCX Modelنمــوذج التكیــف األســري المضــاعف، "روبــین هیــل"قدمــه 
، فانبثـقــت أوـلــى "مكـــوبین و مكـــوبین"التكیـــف األســـري واـلــذي قدمـــه / لتواـفــق ، نمـــوذج ا"مكـــوبین وباترســـون"

المحــاوالت الجــادة لرســم تصــور لمفهــوم نظریــة المرونــة األســریة، وكانــت تلــك الرؤیــة تقــوم علــى اعتبــار أن 
المرونة األسریة هي محصلة أو ناتج التفاعل بـین مـوارد وقـدرات األسـرة و الضـغوط الحیاتیـة المعاشـة، وأن 

 قـدار التحــول النـاجم ـفـي األسـرة ســواء باتجـاه التكـیـف أو باتجـاه التواـفـق یعبـر عــن مسـتوى المروـنـة األســریةم
)McCubbin & McCubbin, 1996(. 

فـي " والـش"بـدأ وهي البدایة الحقیقیة لبزوغ نظریة المرونة األسریة بأبعادها، م، ١٩٩٨وفي بدایة عام 
 الحیـاة والتغلـب علـى الشـدائد على اإلبحار بنجاح في تحدیاتماسكة ككتلة واحدة متالتفكیر في قدرة األسرة 

 )Alvord&Grados,2005(واألزمــات وخاصـــة األزمـــات المنبثقــة مـــن وجـــود فــرد مـــریض مـــن أعضـــائها 
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فــرأى أن ـقــدرة األســـرة علـــى مواجهـــة الشـــدائد والتغـلــب علیهــا هـــو محصـــلة للتفاعـــل ـبــین المخـــاطر والعوامـــل 
كـالكوارث الطبیعیـة والفـقـر والعنصـریة والمـرض المـزمن واالضــطهاد فالمخـاطر  ،) Walsh,2002(الوقائیـة 

ًتزید مـن احتمالیـة هجـوم التـوتر أو األفكـار السـلبیة التـي غالبـا مـا الخ ...وسوء المعاملة والرفض المجتمعي 
 .)Fraser&Richman,1999( تعقب األحداث الصعبة المریرة

 والصفات المحددة التي تمكـن عملیـة المرونـة مـن الحـدوث، فهي تلك الخصائص أما العوامل الوقائیة
هـذه العوامــل منهــا عوامــل فردـیـة كالـقـدرة عـلـى حـل المشــكالت وطبیعــة الحاـلـة المزاجـیـة ومنهــا عوامــل أســریة 

ـــیم داخــــل األســــرة ـــى اـلـــتحكم والســــیطرة ومســــتوى التعـل ـــةكــــنظم االعتقــــاد والقــــدرة عـل   ومهــــارات التكیــــف الفعاـل
)Waller,2001( ،مجـــاالت ثـــالث األزمـــات فـــي  فـــي المرونـــة األســـریة مـــع "واـلــش" وتـــتلخص نظریـــة هـــذا

أنظمــة المعتقــدات داخــل األســرة، األنمــاط التنظیمیــة ـلـدى األســرة، و التواصــل وحــل المشــكالت، هــذه : هــي 
 :كما یلي  ) ٣( ا الشكل رقم هالمجاالت الثالثة الرئیسة تحوي بنیات فرعیة یوضح

 
 
 
 
 

                  
 

  في المرونة األسریةوالشنموذج نظریة  ) : ٣( شكل رقم 
)Walsh,2006:23( 

، فاألنظمــــة والمعتقـــدات اإلیمانیـــة ـلـــدى األســـرة تشــــتمل علـــى الـقـــیم، "والـــش"ًفبنـــاء علـــى مــــا جـــاء ـبـــه 
ًالمواقف، التحیزات، االهتمامات، واالفتراضات، فالبشر جمیعا یعیشون ضـمن سـیاق مجتمعـي متـأثرا بسـیاق  ً

عي آخر اكبر منـه، فاألسـرة المرنـة هـي تلـك التـي تسـمح روحهـا اإلیمانیـة ومعتقـداتها الدینیـة علـى فهـم مجتم
األزمــة أو الحــدث، ویجعــل الخبــرة المعاشــة طبیعیــة، فاألســرة المرنــة بروحهــا وقیمهــا الدینیــة الســامیة یمكنهــا 

سـك األسـرة، فحفـاظ األسـرة علـى تحویل األزمة إلى خبرة سهلة وذات مغزى، واسـتخدامها كوسـیلة مقویـة لتما
 مثمــــرةالنظـــرة التفاؤلـیـــة للمســــتقبل خــــالل مرورهـــا باألزمــــة یكســــبها أدوات مضــــاعفة للمواجهـــة وجـنـــي نـتـــائج 

)Walsh,1998( ، ومــن ناحیــة أخــرى فتنظــیم األســرة نفســها وـقـت األزمــة والتحــدي ـیـوفر لهــا مســتوى مرتفــع
ح لهـــا بتواصـــل ایجـــابي مـــع مصـــادر اـلــدعم الخـــارجي ًمـــن االســـتقرار والراحـــة، ویبـنــى أساســـا مـــن الثـقــة یســـم

، فهـذا التنظـیم یسـمح ألفرادهـا باالسـتفادة مـن الشـبكات (Black & Lobo, 2008)المتاحـة فـي المجتمـع 
 لهــــــــم المهنیـــــــة واالجتماعـیـــــــة المحیطــــــــة بهــــــــم والالزمــــــــة لـتـــــــوفیر المــــــــوارد التعلیمـیـــــــة والعالجـیـــــــة والمادـیـــــــة

)Walsh,1998.( 
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 الفعال واالیجابي أمـر حیـوي وأساسـي لألسـر التـي تتمتـع بالمرونـة، فالوضـوح وال جدال كون التواصل
 )Walsh,2003:12(فــي التواصـــل واالنســجام ـفــي االتصــال یســـهل أداء األســرة ككـــل بشــكل أكـثــر فاعلـیــة 

االنفعـالي المنفـتح، فاألسـر القـادرة علـى مشـاطرة مشـاعرها مـع بعضـها / والمقصود هنا هو التعبیر العـاطفي 
 أي أن ،)ًاالمباثیــة والتــي تختـلـف تمامــا عــن الســمباثیة ( یســتطیع كــل فــرد فیهــا التعــاطف مــع اآلخــراـلـبعض

التفاعالت االیجابیة ومشاعر الترابط یوفران قدرة هائلة على المواجهـة وبالتـالي الصـمود والتكیـف االیجـابي، 
ـلــذهني الســـتنباط الحلـــول فاألســـر المرنـــة بطبیعـــة الحـــال تظهـــر مهاراتهـــا فـــي قـــدرة أفرادهـــا عـلــى العصـــف ا

هــذا األمــر جعــل الكثیــر مــن البــاحثین فــي مجــال ، )Walsh,1998(والطــرق المحتمـلـة للخــروج مــن األزمــة 
 مجموعة من األنماط السلوكیة والكفاءات الوظیفیـة التـي تسـاعد األسـر علـى یصفونها بأنهاالمرونة األسریة 

المرونــة األســریة فــي معناهــا ، ف)McCubbin et al.,1998( التفــاوض والتكیــف مــع األزمــات والمحــن
الدقیق هي القدرة على تحدید العملیات األسـریة الرئیسـة التـي یمكـن مـن خاللهـا تقلیـل حـدة التـوتر والضـعف 
ـــى التعــــافي  ـــة نتیجــــة التعــــرض للمواقــــف واألزمــــات العصــــیبة، وبالتــــالي تعزیــــز القــــدرة عـل والهشاشــــة المحتمـل

 .)Walsh,2002:130(ي توصف بأنها طویلة األمد والخروج من األزمة خاصة األزمة الت

ومما سبق یمكن القول بأن المرونة األسـریة هـي ذلـك التـوازن النـاتج عـن التفاعـل بـین عوامـل الخطـر 
ًوعوامــل الوقایــة، هــذا التــوازن بالتأكیــد عملیــة دینامیكیــة، فعامــل الخطــر الحــالي قــد یعــد عــامال ) المخــاطر(

 صــحیح، حســـب الموقــف أو الســـیاق، أي أن عوامــل الخطـــر والوقایــة تحمـــل ًوقائیــا ـفــي المســتقبل، والعكـــس
ًتـــأثیرا متموجــــا، فـقـــد یقـــود التفاعــــل بینهمــــا إلـــى مخــــاطر أكـبـــر  تكـیـــف (أو إـلـــى وقایـــة أكـثـــر ) تكیـــف ســــلبي(ً

 ).إیجابي

هـذا ومــن الجــدیر باـلـذكر أن األســر ـفـي الـقـرن الحــالي تعــیش تحــدیات وأزمــات جمــة مختلـفـة ومتتالـیـة، 
ًماما عن أزمـات القـرن الماضـي، وبالتـالي فهـي أمـام مطلـب هـام وضـروري وهـو المرونـة، فالمرونـة تختلف ت

ًوالصـــمود والقـــدرة علـــى المواجهـــة بحكمـــة وعقالنیـــة والمضـــي قـــدما لألمـــام بخطـــوات متزنـــة أصـــبحت أمـــورا  ً
وص مهـارة ضروریة ال غنى عنها في هذا العصر، فالمرونة بوجهة عام والمرونة األسریة علـى وجـه الخصـ

لحســــن الحــــظ فالمرونــــة یمكــــن تعلمهــــا حیاتـیـــة دقیقــــة متطلبــــة لكافــــة أفــــراد األســــرة، آبــــاء وأمهــــات وأبنــــاء، و
 یمكـن طـرق وأسـالیب إلـىواكتسابها، هذا األمر ظل الشغل الشاغل للعدید من الباحثین والمنظرین للوصول 

 .یة ما یعرف بالمرونة األسریةمن خاللها تنم

الفـــرد مــــن االتجـــاه نحــــو الـقـــرار  یعـیـــقالـــذي رثي وهــــو التفكیـــر األشــــبه بالدوامــــة فإیقـــاف التفكـیـــر الكـــا
  قوى األسـرة أي تحدیـد عوامـل ومصـادر القـوة داخـل األسـرة، وتـذكر األمـورورسم شجرةالصائب والصحیح، 

 اإلیجابیـــة المخـــاطراتتشـــجیع و )Seligman, et al., 2005( الجـیــدة والســـعیدة ـفــي الحـیــاة والخـبــرات
و تولیــــد الشــــعور االیجــــابي والقیــــام ) التــــرویح(التجدیــــد بانتظــــام والــــدروس المســــتفادة مــــن الفشــــل ومناقشــــة 
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األسـرة حـتـى أفـراد  و تعاضــد )Chon et al.,2009(بالنشـاطات الجسـدیة والـذهاب للمنتجعــات والـرحالت 
ة بتكـرار ممارسـة الصـلبة والسـماح ألفـراد العائلـفي األوقات الجیدة قبل العصیبة وبناء الصـالت االجتماعیـة 

بل وأكثـر مـن ذلـك األسریة داخل نطاق األسرة أمور هامة لتنمیة المرونة ) Dweck,2008:65 (النجاحات
 .تحقیق السعادةل

 لخصـه عـز وجـل فـي ا وصـمیمها ولبهـ المرونـة األسـریةفـالتكیف االیجـابي وهـو هـدفوقبـل هـذا كلـه، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى      قوـل

   
    
      

      التمســـــــــــك ، أي أن٢٧٧ســـــــــــورة البقـــــــــــرة اآلیـــــــــــة 
لمرونـــة لبنـــة األوـلــى للوصـــول إـلــى اوالالعبـــادات والقـــیم والمعتقـــدات الدینیـــة الســـمحة هـــي المفتـــاح الحقیقـــي ب

 .األسریة

 المؤكـــد أن أســـر األطفـــال المصـــابین بـــاألوتیزم یتعرضـــون للعدیـــد مـــن الضـــغوط واألزمـــات هـــذا ومـــن
بصـــورة أكـبــر مقارنـــة بتـلــك الضـــغوط الـتــي تتعـــرض لهـــا  أســـر األطـفــال ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة األخـــرى 

)Deater et al.,1996(ومشــقة التشــخیص الســلیم وتحدـیـد مصــاعب  فــأولى تـلـك الضــغوط هــي صــعوبة 
 ممــا ینــتج عــن ذلــك ارتفــاع مســتوى التــوتر ـلـدى الوالــدین، )Martinez&Carter,2009(الطفــل المحــددة  

ٕواذا مـــا اســـتطاعت األســـرة الحصـــول عـلــى التشـــخیص الســـلیم ـفــإن مســـتوى الـتــوتر یزـیــد ـفــي االرتـفــاع ومعـــه 
 أكثرهــاهــذا الطفــل وتنتــاب الواـلـدین خـلـیط مــن المشــاعر تتهــاوى اآلمــال واألحــالم والطموحــات المعلقــة عـلـى 

 وهـنـا تحــدث الصــدمة النفســیة العنیفــة وتتوـلـد األزمــة الحـقـة ویعــیش )Dale et al.,2006(مشــاعر ســلبیة 
ــــــــــــدین حالـــــــــــــة مـــــــــــــن الحـــــــــــــزن واألســـــــــــــى یصـــــــــــــاحبها كثیـــــــــــــرا زملـــــــــــــة أعـــــــــــــراض اكتئابیـــــــــــــة  ًبعـــــــــــــدها الواـل

)Ariel&Naseef,2006:58(. 

ًى التـــوتر فـــي االرتفـــاع، ضـــاربا بقـــوة تـــوازن األســـرة بأكملهـــا حینمـــا یبـــدأ  یـــزداد مســـتووبمضـــي الوقـــت
وكــذلك بالصــعوبات التواصــلیة   االصــطدام بالمصــاعب الســلوكیة العدیــدة التــي یظهرهــا الطفــل،الوالــدان فــي

وغیرهــا، وحینهــا تتغیــر الحاـلـة، مــن حــزن وأســى إـلـى قـلـق وعزـلـة اجتماعـیـة بســبب عــدم مقــدرة الواـلـدین عـلـى 
وال یتوقـــــف األمـــــر عنـــــد هـــــذه العملیـــــات ، )Martinez&Carter,2009( بأطفـــــالهم وبســـــلوكیاتهم الـــــتحكم

العاطفیة فقط، بل تتفجر مشاعر أخرى جمة، فالغضب واإلنكـار والتبریـر ولـوم الـذات والشـعور بالـذنب كلهـا 
 .)Dale et al.,2006(مشاعر حاضرة لدى آباء أطفال األوتیزم 

ً مضــافا )Plumb,2011( األكبــر مــن تـلـك المشــاعرصــدن النصــیب وال جــدال فــي كــون األمهــات یح
إلیها مشاعر اإلحباط والیأس، حیث تشـعر أمهـات أطفـال األوتیـزم بـأنهن الراعیـات الوحیـدات لصـحة وأمـور 
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 خـدمات مسـاندة تقلـل مـن مسـتویات علـىصـول حًأطفالهن، وبالتالي فهـن أكثـر احتیاجـا للـدعم المجتمعـي وال
 تكـیــف ایجـــابي ت بحاجـــة إـلــى اســـتراتیجیافهـــن، وبالـتــالي )Dale et al.,2006(ن إجهــاد األمومـــة ـلــدیه

مناسبة، وبحاجة إلى التدریب على المرونة لتخفیـف وطـأة تلـك المشـاعر الجمـة التـي یعـانون منهـا، وبحاجـة 
ًملحـة لـلـدعم االجتمــاعي، واعـادة الهیكـلـة، وبحاجــة أیضـا للـتـدریب عـلـى كیفیـة تعبـئـة طاـقـة األسـرة مــن جدـیـ د ٕ

)Twoy et al.,2007( ،االجتمــاعي یعـد بمثابـة األداة المخففـة لعوامـل تـأزم األسـرة ككـل، وعامــل فالـدعم 
 االجتمــاعي إال وســیلة األســرة للعــودة م، ومــا اـلـدع مســتوى مناســب مــن المروـنـة األســریةإـلـىرـئـیس للوصــول 

 ا الوســیط الـذي یهــون الشــدائدًمجـددا للتعــافي ومقاومـة األزمــات، فاـلـدعم االجتمـاعي والخــدمات المسـاندة همــ
 ).Fischer et al.,2007:413 (ویزیل العقبات

 :دراسات سابقة 
 الكشــف عــن مســتوى المرونــة األســریة ـلـدى عینــة مــن آبــاء )Bayat,2007(اســتهدفت دراســة بایــات 

 أم جمــیعهم یرعـون أطفـال أوتـیـزم ١٣٤ أب و ٣٠وأمهـات أطفـال األوتـیـزم، حیـث تكونـت عیـنـة الدراسـة مـن 
 تحـقــق الباحـــث مـــن تجـــانس أفـــراد العیـنــة قـــام بتطبیـــق وبعـــد أن ســـنة، ١٨راوح أعمـــارهم مـــن ســـنتین إـلــى تـتــ

مـا هـي اآلثـار السـلبیة أو اإلیجابیـة التـي ) ١: استبیان للمرونة األسریة مكون من ثـالث أسـئلة مفتوحـة هـي 
 السـلبیة أو اإلیجابیـة مـا هـي اآلثـار ) ٢حصلت علیهـا أنـت نتیجـة وجـود طفـل لـدیك یعـانى مـن األوتیـزم ؟، 

اكتـب مـا تریـد عـن طفلـك ) ٣التي حصلت علیها أسرتك ككل نتیجة وجود طفل لدیك یعـانى مـن األوتیـزم ؟ 
المصــاب بــاألوتیزم ؟، وبعــد ذلــك قــام الباحــث بعمــل تحلیــل نــوعي لإلجابــات التــي قــدمها أفــراد العینــة وبعــد 

مـن أفـراد العینـة أجمعـوا علـى أن وجـود طـفـل  % ٣٠: إجـراء المعالجـات اإلحصـائیة المناسـبة تبـین مـا یلـي 
أجمعـوا عـلـى أن وجـود طفـل أوتیـزم داخــل األسـرة أثـر علیهــا  % ٢٨ًأوتیـزم داخـل األسـرة أـثـر علیهـا سـلبیا،  

ًأمــا بـاقي أـفـراد العینـة فـقـد أجمعــوا علـى أن وجــود طفـل أوتـیـزم داخــل األسـرة أـثـر علیهـا ســلبیا ـفـي باإلیجـاب، 
أن وجـود طفـل أوتیـزم % ٣٩ فـي منـاحي أخـرى، أمـا علـى مسـتوى الفـرد نفسـه، أجمـع ًمناحي معینة وایجابیـا

بالســلب واإلیجــاب، هــذا وـقـد خلصــت الدراســة إـلـى % ٤٠أـثـر عـلـیهم بالســلب، % ٢١أـثـر عـلـیهم باإلیجــاب، 
األب أو األم  (أن وجــود طفــل أوتیــزم داخــل األســرة یــؤثر علیهــا ككــل أكثــر مــن تــأثیر ذـلـك عـلـى الفــرد نفســه

ً، وأن مســتوى المروـنـة األسـریة ـقـد یـتـدنى إلـى درجــات منخفضــة جـدا یجعــل األســرة غیـر متزـنـة، كمــا )هدبمفـر
أن ذـلــك الـتــأثیر یتجـلــى ـلــدى األمهـــات أكـثــر مـــن اآلـبــاء، وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة تنمـیــة مســـتوى المروـنــة 

 معــاني جدـیـدة لهــا األسـریة ـلـدى الواـلـدین اـلـذین یرعیـان طـفـل أوتـیـزم مــن خـالل تغیـیـر نظــرتهم للحـیـاة وغـرس
 .وأمال وطموحات لتحقیقها وتدعیم عالقات الترابط داخل األسرة

ممــن  أب وأم ١٤ الكشــف عــن طبیعــة المرونــة األســریة ـلـدى )Dupont,2009(كمــا حــاول دوبونــت 
 ســنة، ٥٥ و ٤٠ ســنة، حیــث كــان نصــف أفــراد العینــة أعمــارهم مــابین ٦٥ و ٣٠تتــراوح أعمــارهم مــا بــین 
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، حـیــث كـــان  الطلیـقــةواعتمـــد الباحـــث هـنــا عـلــى أســـلوب المقابـلــة الشخصـــیةواحـــد فـقــط، م ـلــدیهم طـفــل أوتـیــز
مـن فضـلكم أخبرونـي عـن تجـربتكم وحیـاتكم الشخصـیة : ًیجتمع باألب واألم سویا ویوجه لهم السـؤال التـالي 

األب  (واألسـریة ـفـي ـظـل وجــود طـفـل اوتـیـزم ـلـدیكم ؟، وبعــد تحلـیـل اإلجاـبـات الـتـي كــان یتـفـق علیهــا الواـلـدان
أن اآلباء واألمهات قد عاشوا خبرات ألیمة متعـددة نغصـت علـیهم حیـاتهم وكـان توصلت الدراسة إلى ) واألم

لها بالغ األثر في توتر العالقات بین أفراد األسرة جمیعا حـرمتهم مـن العـیش بطریقـة طبیعیـة نتیجـة المعانـاة 
مشـكالت السـلوكیة الصـادرة منـه أو تلـك المتعلقـة التي خبروها مع وجود طفل أوتیـزم بیـنهم سـواء المتعلقـة بال

 األمـــر ســـوء هـــو قـلــة الخـــدمات المســـاندة التـــي حصـــلوا علیهـــا، ولهـــذا أوصـــت دبحاجاـتــه الشخصـــیة، ومـــا زا
الدراسـة بضـرورة التنمیـة المبكـرة للمرونـة األسـریة بالنسـبة لآلبـاء واألمهـات مقـدمي الرعایـة لطفـل اوتیـزم كمـا 

نفعالیـة سـتوى المرونـة وأشـارت إلـى أن الوالـدین بحاجـه ملحـة لـبعض النـواحي االأكدت الدراسة علـى تـدني م
 .وتلك المتعلقة بالمشاعر

التعــرف علــى أثــر التمســك بالمعتقــدات الدینیــة  )Budds,2010(ومــن ناحیــة أخــرى اســتهدف بــودس 
 أسـرة ١٧سـة مـن المسیحیة على مستوى المرونة األسریة لدى آباء أطفال األوتیـزم، حیـث تكونـت عینـة الدرا

لــدیها طفــل مصــاب ـبــاألوتیزم، وقــام الباحــث بعــد التحـقــق مــن تجانســهم فــي المتغـیــرات )  أم١٧ أب و ١٧(
 بتقســیمهم إـلـى مجمــوعتین حســب متغیــر التمســك بالمعتقــدات الدینیــة المســیحیة، مجموعــة ذات ةالدیموغرافـیـ

ٕریة علـــى المجمـــوعتین واجـــراء تمســـك مرتفـــع وأخـــرى منخفضـــة التـــدین، وبعـــد تطبیـــق مقیـــاس المرونـــة األســـ
ًالتحـلــیالت اإلحصـــائیة المناســـبة توصـــلت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن األســـر األكثـــر تـــدینا وتمســـكا بالمعتقـــدات  ً
ًالدینیــة المســـیحیة كاـنــت تتمتــع بمســـتوى مرتـفــع مـــن المرونــة األســـریة مقارـنــة باألســر األـقــل ـتــدنیا، وأوصـــت 

بـاء حـتـى یتمكنـوا مـن الحصـول علـى مسـتوى جیـد مـن المروـنـة الدراسـة بضـرورة زیـادة الـوازع الـدیني لـدى اآل
 .سرة ظل وجود طفل أوتیزم داخل األاألسریة یؤهلهم للنجاح في الحیاة في

 Abraham et(  وآخـــرونالمرونـــة لـــدى أســـر طفـــل األوتیـــزم، حـــاول أبراهــــام: وتحـــت عنـــوان 

al.,2010(أمـا،٣٤ال األوتیـزم بلـغ قوامهـا  الكشف عن طبیعة المرونة األسریة لدى عینة مـن أمهـات أطفـ ً 
 للتكیــف األســري فــي فحــص مســتوى المرونــة MnCubbinهــذا وقــد اعتمــد البــاحثون علــى نمــوذج مكــوبي 

ـلـدى عینــة الدراســة، وبتحلیــل األرقــام التــي تــم الحصــول علیهــا فــي هــذه الدراســة، أفــادت النتــائج بــأن أمهــات 
ًة، وأن عوامل محددة من شـأنها أن تلعـب دورا هامـا فـي أطفال األوتیزم یعیشون مستویات متدنیة من المرون

هــذه المرونــة، هــذه العوامــل تتمثــل فــي نظــام العقائــد داخــل األســرة، إیجابیــة األســرة، النظــرة االیجابیــة للحیــاة 
كمــــــــــــــا اســـــــــــــتهدف یاســــــــــــــوكو وشــــــــــــــیكو  .والتفـــــــــــــاؤل، اـلـــــــــــــدعم االجتمــــــــــــــاعي، والمســـــــــــــتوى االقتصــــــــــــــادي

)Yasuko&Chieko,2011(ــــدى عینـــــة مـــــن أمهـــــات األطفـــــال ذوي  تنمیـــــة مســـــتوى ال مرونـــــة األســـــریة ـل
واإلعاقات النمائیة مـن خـالل اسـتخدام برنـامج إرشـادي یـتم تطبیقـه مـن ) اإلعاقة العقلیة(الصعوبات الفكریة 
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 شــهور، حیــث اســتهدف البــاحثون تــدریب عینــة الدراســة علــى ٣خــالل جلســات جماعیــة لفتــرة زمنیــة بلغــت 
تجاهـــات نحـــو اإلعاقـــة،  تقـــدیم بـــدائل متعـــددة للمشـــكالت التـــي تواجههـــا التعبیـــر عـــن العواطـــف، تغییـــر اال

األمهــات مــع أطفــالهن، تقــدیم دلیــل إرشــادي لهــم بمراكــز اـلـدعم االجتمــاعي المتاحــة والخــدمات المقدمــة مــن 
ــى كیفیــة الـتــأقلم والتكیــف االیجــابي مـــع األزمــات والـتــوتر مــن خــالل رســـم شــجرة ـقــوى  خاللهــا، وتــدریبهم عـل

ومواردهــا الداعمــة لهــا، هــذا وقــد أفــادت نتــائج الدراســة إلــى أن التــدریب عـلـى تلــك الجوانــب وخاصــة العائـلـة 
التعبیر عن االنفعاالت والعواطف من شـأنه رفـع مسـتوى المرونـة األسـریة لـدى األمهـات كمـا أكـدت الدراسـة 

 .على أهمیة الدعم االجتماعي في تنمیة مستوى المرونة األسریة

والعوامــل  التعــرف عـلـى طبیعــة المرونــة األســریة )Kapp&Brown,2011(ن اســتهدف كــاب وبــراوو
ومـــن خــــالل تطبیـــق اســــتبیان المرونـــة األســــریة  أم لـــدیها طـفـــل مصـــاب ـبـــاألوتیزم، ١٩ـلـــدى المؤدیـــة إلیهـــا 

ٕالمستخدم في هذه الدراسة واجـراء المعالجـات اإلحصـائیة المناسـبة أفـادت النتـائج أن أمهـات أطفـال األوتیـزم 
ــتوى المروـنــة األســریة ـلــدیهن وأن هـنــاك عوامــل محـــددة تلعـــب دورا هامــا ـفــي المروـنــة یعــانین  ًمـــن تــدنى مسـ ً

وقـت األسـرة وروتینهـا الیـومي، القـدرة علـى التواصــل : األسـریة لـدى أسـر أطفـال األوتیـزم، هـذه العوامـل هـي 
عضـــاء األســـرة، ـبــین أفرادهـــا وحلهـــم للمشـــكالت، اـلــدعم المجتمعـــي، التقبـــل والرضـــا ـفــي حاـلــة مـــرض أحـــد أ

ـفـي دراســته الـتـي طبقهــا عـلـى ) Plumb,2011(حــاول بلمــب وـفـي الصــدد نفســه،  .واألمــل والتـفـاؤل والمـثـابرة
التعــرف عـلـى طبیعــة العالقــة بــین مســتوى )  ســنة١٢ إـلـى ٦أعمــارهم مــن ( مــن أمهــات أطفــال األوتیــزم ٥٠

ى مسـتوى الضـغوط التـي تعـاني منهـا المرونة األسریة وشبكة الدعم االجتماعي المحیطة باألسرة وأثرهما علـ
األســـرة ككـــل، اســـتخدم الباحـــث ـفــي هـــذه الدراســـة مقـیــاس للمروـنــة األســـریة وآخـــر لشـــبكة اـلــدعم االجتمـــاعي 
باإلضــافة الســتبیان للضــغوط وأحــداث الحیــاة، وقــد أفــادت نتــائج الدراســة بــأن األســر ذات مســتوى المرونــة 

هـا للضـغوط مـنخفض، بینمـا تعـاني األسـر ذات شـبكة الـدعم ٕالمرتفع تتمتع بشبكة دعم اجتماعي قویة وادراك
لـفـــة مــــن األحــــداث الحیاتیــــة االجتمــــاعي البســــیطة مــــن ـتـــدنى مســــتوى المروـنـــة األســــریة وتعــــیش أنــــواع مخت

ومما تقدم یمكن القول بأن البحـث فـي مسـتوى المرونـة األسـریة لـدى أسـر أطفـال األوتیـزم عامـة الضاغطة، 
دیــد مــن الدراســات، أجمعــت معظمهــا عـلـى تــدنى مســتوى المرونــة لــدیهن، وـلـدى أمهــاتهم خاصــة حظــي بالع

ٕوأكــدت معظــم نتــائج الدراســات علــى وجــود عالقــة دالــة بــین مســتوى المرونــة األســریة وادراك الضــغوط وأن 
ألسـریة لـدى أمهـات أطفـال األوتیـزم، كمـا أن شبكة الدعم االجتماعي القویة من شأنها رفع مستوى المرونـة ا

ى المرونــة األســریة یتوقــف عـلـى العدیــد مــن العوامــل یــأتي ـفـي مقــدمتها التعبیــر عــن االنفعــاالت تنمـیـة مســتو
 .والعواطف

 :فروض الدراسة 
 :تحاول الدراسة الحالیة التحقق من صحة الفروض التالیة  
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المجموعتین  رتب درجات يبین متوسط) ٠,٠١(یوجد فرق ذو دالله إحصائیة عند مستوى  -١
 .لصالح المجموعة التجریبیة یة سرلمرونة األفي القیاس البعدي لة  الضابطالتجریبیة و

بین متوسط رتب درجات المجموعة التجریبیة ) ٠,٠١(یوجد فرق ذو دالله إحصائیة عند مستوى  -٢
 .لصالح القیاس البعدي  في القیاسین القبلي والبعدي المرونة األسریةفي القیاسین القبلي والبعدي

بین متوسط رتب درجات المجموعة ) ٠,٠٥(إحصائیة عند مستوى ال یوجد فرق ذو دالله  -٣
 .في القیاسین القبلي والبعدي للمرونة األسریة الضابطة

 التجریبیةبین متوسط رتب درجات المجموعة ) ٠,٠٥(یوجد فرق ذو دالله إحصائیة عند مستوى  -٤
 . لصالح القیاس التتبعي للمرونة األسریةالبعدي والتتبعيفي القیاسین 

 راءات الدراسةإج
  :منهج الدراسة : ًأوال 

التجریبیــــة (المــــنهج التجریبــــي أســــلوب المجمــــوعتین فــــي جانبهــــا التطبیقــــي انتهجــــت الدراســــة الحالــــة 
ً، والذي یعني ضمنیا إجراء تجربة حـول موضـوع مـا، حیـث یتـدخل الباحـث فـي بعـض المتغیـرات )والضابطة

 .تغیرات أخرىلیرى أثر االختالف في قیم هذه المتغیرات على م

  :عینة الدراسة : ًثانیا 
 والثانیـة أمهـات ٦الحالیة من مجمـوعتین، األولـى تجریبیـة وعـدد أفرادهـا الفعلیة تكونت عینة الدراسة 

 هــــذا وقـــد راعـــى الباحـــث تجـــانس أـفـــراد  كــــل مـــنهن لـــدیها طفـــل أوتیـــزم، أمهـــات،٦ضـــابطة وعـــدد أفرادهـــا 
لمقیـاس المسـتوي االجتمـاعي فیـة واالقتصـادیة مـن خـالل تطبیقـه المجموعتین فـي النـواحي االجتماعیـة والثقا

 ى، ویقــیس هــذا المقیــاس المســتو)٢٠٠٠محمــد بیــومي خلیــل / إعــداد (ة ســراالقتصــادي الثقــافي المطــور لأل
 االجتمـاعي وذلـك ىة من خـالل ثالثـة أبعـاد أساسـیة، أولهـا هـو المسـتوسرالثقافي لأل/االجتماعي/االقتصادي

ة ســـري الســائد، حجــم األســریة، والمنــاخ األســرالجتمــاعي، حالــة الوالــدین، العالـقــات  األمــن خــالل الوســط ا
أمـا البعـد الثـاني فیتمثـل فـي ، معـي، والمكانـة االجتماعیـة لمهـنهم التعلیمي ألفرادها، نشـاطهم المجتىوالمستو
 مســتوى معیشــة، ةســرة ، ویقــاس مــن خــالل المكانــة االقتصــادیة لمهــن أفــراد األســر االقتصــادي  لألىالمســتو

ة للطاقــــة، التغذـیـــة، الرعاـیـــة الصــــحیة، ســــرألجهــــزة واألدوات المنزلیــــة، معــــدل اســــتهالك األى ة ومســــتوســــراأل
ة عـلــي التعـلــیم والخـــدمات الترویحیـــة، ســـرة، معـــدل إنفـــاق األســـرالعـــالج الطبـــي، وســـائل النقـــل واالتصـــال لأل

ویتمـثــل البعـــد الثاـلــث ـفــي ، ةســـرهنــدام لألاالحتفــاالت والحـفــالت والخـــدمات المعاوـنــة والمظهـــر الشخصـــي وال
ة، ســرة مــن حیــث االهتمامــات الثقافیــة داخــل األســرلعــام لثقافــة األى ة ویقــیس المســتوســرلثقــافي لألى المســتو

ة سـرة واتجـاه األسـرة والمواقف الفكریة لألسرة نحو العلم والثقافة داخل األسر، اتجاه األسرالمواقف الفكریة لأل
ة ویعطـي هــذا المقیـاس ثالثـة درجــات سـر األألفـراد درجــة الـوعي الفكـري والنشـاط الثـقـافي نحـو العلـم والثقافـة،
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مستقلة بمعدل درجة واحدة لكل بعد، كما یعطي درجة واحدة كلیة لألبعـاد الثالثـة مجتمعـة تتـوزع علـي عـدد 
ا هـذ، )مـنخفض جـدا–مـنخفض –دون المتوسط –متوسط –فوق متوسط -مرتفع-مرتفع جدا(من المستویات 

الدالــة علــى صــدقة التمییــزي ) ت(ویتمتــع هــذا المقیــاس بمعــدالت صــدق وثبــات مناســبة حیــث تراوحــت قــیم 
ــك لألبعـــاد الثالثــة والدرجـــة الكلـیــة، كمــا تراوحـــت ـقــیم معــامالت الثـبــات عـــن طرـیــق ٢٣,٨-١٢,٦بیــین   وذـل

والدرجــة الكلیــة للمقیــاس إعــادة االختبــار بعــد ثالثــة أشــهر مــن التطبیــق األول وذـلـك بالنســبة لألبعــاد الثالثــة 
ًوهــي جمیعـا ـقـیم داـلـة إحصـائیا عـنـد ) ٠,٩٧-  ٠,٩٢(بـین  كمـا حــرص الباحــث علـى تجــانس أـفـراد  .٠,٠١ً

یة موضـــوع القیـــاس فـــي الدراســـة الحالیـــة، حیـــث عمـــد الباحـــث إلـــى ســـرالمجمـــوعتین فـــي متغیـــر المرونـــة األ
یة المســـتخدم فـــي هـــذه ســـرة األ علـــى درجـــات منخفضـــة علـــى مقیـــاس المرونـــالحاصـــالت األمهـــاتاختیـــار 
 .الدراسة

لداللـة الفـروق بـین متوسـطي رتـب درجـات أفـراد ) z(قیمـة النسـبة الحرجـة  ) ١( ویوضح الجدول رقم 
المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة من حیث العمر الزمني والمستوي االجتمـاعي االقتصـادي الثقـافي 

 .یةسرومستوى المرونة األ ةسرلأل
  )١( جدول رقم 

لداللة الفروق بین متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة من ) z(قیمة النسبة الحرجة 
 یةسرة ومستوى المرونة األسرحیث العمر الزمني والمستوي االجتماعي االقتصادي الثقافي لأل

توزيع الرتب  المجموعات مجال التجانس
 وعددها

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 رتبال

 الداللة Zقيمة 

 العمر الزمني ١٦,٥ ٣,٣ ٥ السالبة تجريبية
 ٤,٥ ٤,٥ ١ الموجبة ضابطة

 غير دالة ٠,٢١٩

 المستوى ٢٦,٥ ٥,٣ ٥ السالبة تجريبية
 ٢٨,٥ ٥,٧ ١ الموجبة ضابطة الثقافي/االقتصادي/االجتماعي

- 
٠,٢١ 

 غير دالة

 المرونة األسرية ٣ ١,٥ ٢ السالبة تجريبية
 ٠ ٠ ٠ الموجبة ضابطة

- 
١,٤١ 

 غير دالة

  :أدوات الدراسة : ًثالثا 
وفیمــا یلــي ، *هتقیــیم مســتوى المرونــة األســریة مــن إعــدادلاســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة مقیــاس 

 :وصف تفصیلي للمقیاس على النحو التالي 

                                                
  ).١( لإلطالع على الصورة النهائیة للمقیاس انظر ملحق رقم  *



 - ٢٦ -

أنظمــــة  : األول  البعــــدیتكــــون مقیــــاس تقیــــیم مســــتوى المرونــــة األســــریة مــــن ثالثــــة أبعــــاد رئیســــة، 
 مجمـل المعتقـدات :وعرفـه الباحـث علـى أنـه عبـارة، ) ١٦(ویتكون هذا البعـد مـن  :المعتقدات داخل األسرة 

التي تعتنقها األسرة وتتخذها كوسیلة لتنظـیم خبراتهـا وتمكـین أعضـائها والروحانیات ) النظم العقائدیة(الدینیة 
، هـــذه المعتـقــدات تتجـلــى ـفــي صـــورة طـقــوس وعـــادات ـیــة بتوقعـــات ایجابمـــن التعامـــل مـــع األحـــداث الحیاتـیــة

ً األســرة لفهــم وتوجیــه بعضــهم بعضــا بغــرض ٕیومیــة واجــراءات فردیــة تــتم داخــل األســرة ویســتخدمها أعضــاء
ـــة الشــــدائد وصــــناعة معــــاني إیجابیــــة مــــن األحــــداث الحیاتیــــة الضــــاغطة ووضــــع  أهــــداف وتطلعــــات مواجهـ

 والعبارات المعبـرة عـن هـذا البعـد تحمـل األرقـام التالیـة فـي ،عنىمستقبلیة تفاؤلیة تجعل الحیاة ذات مغزى وم
، ٦٥، ٦٣، ٦١، ٥٠، ٤٩، ٤٥، ٤٣، ٣٨، ٣٦، ٣١، ١٥، ١١، ١٠، ٤، ١:الصــــورة النهائیــــة للمقیــــاس 

٦٧.  

وعرفـه الباحـث عبـارة ، ) ٢٨(ویتكون هذا البعـد مـن : األنماط التنظیمیة لدى األسرة : البعد الثاني 
 عـلـى إعـادة تنظــیم األدوار واألوضــاع داخـل األســرة بغـرض التواـفـق مـع األحــداث الحیاتـیـة القـدرة: علـى أـنـه 

والمطاـلـب البیئـیـة المختلـفـة والمتجــددة مــن أجــل مســاعدة أي فــرد مــن أـفـراد األســرة عـلـى تقـبـل وضــعه الجدیــد 
وـنـة والتكـیـف فیهـا وذـلـك كلـه بهــدف اسـتعادة االـتـزان واالسـتقرار لألســرة مـن خــالل بـث معــاني التسـامح والمر

والعبــارات المعبــرة عــن هــذا ، والمســاندة العاطفیــة واالســتفادة مــن جمیــع مصــادر الــدعم االجتمــاعي المتاحــة
، ٢٢، ١٨، ١٧، ١٦، ١٤، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥:  البعــد تحمــل األرقــام التالیــة فــي الصــورة النهائیــة للمقیــاس 

٧٣،٧٤، ٧٢، ٧٠، ٦٨، ٦٦، ٥٩، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٦، ٤١، ٣٧، ٣٤، ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٣. 

وعرفـه الباحـث عبـارة، ) ٣١(ویتكـون هـذا البعـد مـن  :التواصـل وحـل المشـكالت :  البعد الثالث أمـا 
قــدرة األســرة علــى التعــرف علــى المشــكالت وطــرح األفكــار وتبادلهــا والخیــارات الممكنــة واتخــاذ : علــى أنــه 

حمــــل مجموعـــة واســــعة مــــن القـــرار الصــــائب حیـــال موضــــوع معـــین باإلضــــافة إـلـــى قـــدرتها عـلـــى إظهـــار وت
، والعبــارات المعبــرة عــن هــذا البعــد تحمــل األرقــام المشــاعر مــن خــالل القــدرة عـلـى التعبیــر العــاطفي المفتــوح

، ٣٣، ٣٢، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٣، ١٢، ٣، ٢:التالیــة فــي الصــورة النهائیــة للمقیــاس  
٧١، ٦٩، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٢، ٤٨، ٤٧، ٤٤، ٤٢، ٤٠، ٣٩، ٣٥. 

صــورة أولـیـة، وأخــرى نهائـیـة، حـیـث المقـیـاس بصــور ـثـالث، صــورة مبدئـیـة، هــذا وـقـد مــر إعــداد هــذا  
 ـفــي ســـلم تــدریجي ربــاعي الباحــث وضــع عـبــارة، وقــد ٧٥  للمقیــاسبلــغ عــدد العبــارات ـفــي الصــورة النهائیــة

 درجــة، ٢=  درجــات، ال أواـفـق ٣=  درجــات، أواـفـق ٤=  أواـفـق بشــدة :التصـحیح وـفـق االســتجابات التالـیـة 
 درجــة، بحیــث تعبــر اـلـدرجات المرتفعــة عـلـى المقیــاس عـلـى التمتــع بمســتوى مرتفــع مــن ١= ال أوافــق بشــدة 

ًریة، علمــا بــأن أعلــى درجــة المرونــة األســریة، وتعبــر الــدرجات المنخفضــة عــن تــدنى مســتوى المرونــة األســ
 ).٧٥(، وأدنى درجة هي )٣٠٠(للمقیاس هي 
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تحقــق الباحــث مــن الخصــائص الســیكومتریة للمقیــاس مــن خــالل حســاب الصــدق والثبــات هــذا ولقــد  
 :كما یلي 

 : قام الباحث بالتحقق من صدق المقیاس باستخدام أنواع الصدق التالیة:  الصدق -
حیث تم التأكد من هذا النوع من الصدق عن طریق عـرض المقیـاس علـى مجموعـة  :صدق المحكمین ) ١

 لحـــذف أو %)٨٠(نفس والصــحة النفســیة، ولـقــد تــم اختیــار معیــار لالتفــاق مــن الخبــراء مــن أســاتذة علــم الــ
 .عبارة) ٧٥(ًتعدیل أو اإلبقاء على العبارة، وبناء علیه أصبح المقیاس في صورته النهائیة یحتوى على 

د ً وهــي دالــة احصــائیا عنــ٧,٣٢التجریبیــة تســاوي " ت " حیــث كانــت قیمــة : صــدق المقارنــة الطرفیــة ) ٢
حـیـــث ـقـــام الباحــــث بحســــاب صــــدق المقارـنـــة الطرفـیـــة وذـلـــك للتحـقـــق مــــن الـقـــدرة التمییزیــــة . ٠,٠١مســــتوى 

ًللمقیاس، بمعنى ما إذا كان المقیاس یمیـز تمییـزا فارقـا بـین المسـتویین المیـزانیین القـوي والضـعیف، أي قـدرة  ً
 .المقیاس على التمییز بین األقویاء والضعفاء في الصفة التي یقیسها

معــامالت االتســاق اـلـداخلي للمقیــاس مــن خــالل  قــام الباحــث بحســاب حیــث : صــدق االتســاق اـلـداخلي )٣
لإلبقـاء ) ٠,٠٢(حساب معامل االرتباط بین كل عبارة من عبارات المقیاس والدرجة الكلیـة، وتـم اخـذ معیـار 

یـتم حـذفها، وبعـد تنفیـذ العبارات التي یكون معامل ارتباطها أقل مـن هـذه القیمـة على العبارات، في حین أن 
) ٠,٠٢(ذلك تبین أن جمیع العبارات المستخدمة في المقیاس كان معامل ارتباطها قـوي وال یقـل عـن القیمـة 

یوضــح ذـلـك إضــافة إلــى أنــه تــم ) ٢(عبــارة، والجــدول رقــم ) ٧٥(فــتم اإلبقــاء علــى جمیــع العبــارات وعــددها 
ب قیمـة معامــل االرتبـاط ـبـین كــل بعـد مــن األبعــاد اسـتخراج معامــل االتسـاق اـلـداخلي ـلـألداة مـن خــالل حســا

 :ًالثالثة والمعدل الكلي وبین األبعاد الثالثة وبعضها بعضا كما یلي 
  )٢( جدول رقم 

 ًاالتساق الداخلي بین المعدل الكلي وأبعاد المقیاس وبین األبعاد وبعضها بعضا
 ثالبعد الثال البعد الثاني البعد األول المعدل الكلي األبعاد

 ٠,٧٤١ ٠,٩٢٥ ٠,٨٢٥ ١ المعدل الكلي
 ٠,٨٠١ ٠,٧٦٢ ١ ٠,٨٢٥ البعد األول
 ٠,٦٩٨ ١ ٠,٧٦٢ ٠,٩٢٥ البعد الثاني
 ١ ٠,٦٩٨ ٠,٨٠١ ٠,٧٤١ البعد الثالث

 قام الباحث بحساب ثبات المقیاس بعدة طرق، األولى هي طریقة إعادة تطبیق المقیاس، أما : الثبات -
 .ة التجزئة النصفیة، والطریقة الثالثة فكانت حساب معامل ألفا كرونباخالطریقة الثانیة فكانت طریق

تم تطبیق المقیاس على أفراد عینة التقنین، ومن : إعادة تطبیق المقیاس بفاصل زمني قدره أسبوعان ) ١
قدره أسبوعان بین التطبیقین وكان معامل ثبات القائمة  ثم أعید تطبیق المقیاس مرة أخرى بفاصل زمني

     .٠,٠١ّ وهو دال إحصائیا عند مستوى ٠,٧٩٥ هو
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 تم حساب ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیة بإتباع الخطوات المعروفة في :التجزئة النصفیة ) ٢
 ٠,٨٥٤ذلك حیث ثم حساب معامل االرتباط بین درجات نصفي المقیاس، فوجد أن معامل االرتباط هو 

 معامل × ٢= (، تال ذلك حساب معامل ثبات المقیاس ویساوي ٠,٠١ّوهو دال إحصائیا عند مستوى 
 مما یؤكد أن المقیاس ٠,٠١ّ وهو دال إحصائیا عند مستوى ٠,٩٢١) = معامل االرتباط+ ١) / (االرتباط

 .في صورته النهائیة یتمتع بمعامالت صدق وثبات عالیة
، مما یعكس تمتع المقیاس )٠,٨٩٥(التقنین حیث بلغ معامل ارتباط ألفا لعینة  :معامل ألفا كرونباخ ) ٣

 .بدرجة عالیة من الثبات

 :الخطوات اإلجرائیة للدراسة : ًرابعا 
 :اتبع الباحث الخطوات التالیة في سبیل القیام بهذه الدراسة وتنفیذها 

 .بناء اإلطار النظري ومراجعات بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالیة -١
لبنــاء مقیاســه ا تمكــن للباحــث مــن الحصــول علیــه مــن مقــاییس للمرونــة األســریة اإلطــالع علــى مــ -٢

 .الحالي في صورته المبدئیة
 .تطبیق المقیاس على عینة الدراسة االستطالعیة للحصول على صورة أولیة للمقیاس -٣
لمقیــاس المســتخدم فــي هــذه الدراســة للحصــول علــى الصــدق والثبــات للوصــول إلــى الصــورة تقنــین ا -٤

 .ة للمقیاسالنهائی
إعـداد وتصــمیم البرـنـامج اإلرشـادي المســتخدم ـفـي هـذه الدراســة وعرضــه علـى اســتاذیین مــن أســاتذة  -٥

 .ٕالصحة النفسیة والتربیة الخاصة إلبداء رأیهما واجراء التعدیالت المقترحة
اختیار أفراد العینة من أمهات أطفال األوتیزم وتقسیمهم إلى مجمـوعتین تجریبیـة وضـابطة والتحقـق  -٦

 .ن تجانسهمم
ٕإجــراء القیــاس القبلــي للمرونــة األســریة وتطبـیــق البرنــامج علــى مجموعــة الدراســة التجریبیــة واجـــراء  -٧

 .القیاس البعدي لمجموعتي الدراسة على نفس المقیاس
  ثالثـة شـهورإجراء القیاس التتبعـي لمسـتوى المرونـة األسـریة ألفـراد المجموعـة التجریبیـة بعـد مـرور -٨

 .لبرنامجًتقریبا من انتهاء ا
 .ٕتصحیح االستجابات وجدولة الدرجات واجراء العملیات اإلحصائیة المناسبة -٩

 . استخالص النتائج وتفسیرها-١٠
 نتـائج هـذه الدراسـة ذا وقد تمثلت األسالیب اإلحصـائیة التـي لجـأ الباحـث إلیهـا فـي سـبیل اسـتخالصه

 :في األسالیب التالیة 
 Wilcoxon. اختبار ویلكوكسون -
 .Zقیمة  -
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  :البرنامج اإلرشادي المستخدم في هذه الدراسة : ًامسا خ
تنمیــة مســتوى  النشــاطات اإلرشــادیة المختلفــة التــي تهــدف إلــى یتضــمن وهــو برنــامج مخطــط ومــنظم

المرونة األسریة لدى عینة الدراسة الحالیة، وتكمن أهمیته في كونـه یسـعى لتخفیـف الشـعور بالضـغوط لـدى 
كات في هذه الدراسة، ویهـدف بصـورة عامـة إلـى رفـع مسـتوى المرونـة األسـریة أمهات أطفال األوتیزم المشار

، وتفعـیــل العوامـــل المكوـنــة لهـــا، كمـــا یهـــدف البرنــامج المقـتــرح الحـــالي إـلــى تبصـــیر األمهـــات بطبیعـــة لــدیهن
اضطراب األوتیزم وطرق تحسین حالة أطفالهم المصابین بـه، وتـدریبهم علـى التعامـل مـع األحـداث الحیاتیـة 

وقعات ایجابیة وتكوین معنى ایجابي لحیاتهم في ظل وجود هذا الطفل، إضـافة إلـى أنـه یهـدف إلـى إعـادة بت
تنظـــیم األدوار واألوضـــاع داخـــل األســـرة بغـــرض التوافـــق مـــع األحـــداث الحیاتیـــة والمطاـلــب البیئـیــة المختلفـــة 

هــا عــالوة عـلـى تــدریبهم والمتجــددة مــن أجــل مســاعدة أي فــرد مــن أفــراد األســرة عـلـى تقبــل وضــعه الجدیــد فی
عـلــى التعـــرف علـــى المشـــكالت وطـــرح األفكـــار وتبادلهـــا والخیـــارات الممكنـــة واتخـــاذ القـــرار الصـــائب حیـــال 

رة موضـوع مـعـین باإلضــافة إـلـى ـتـدریبهم علـى إظهــار وتحمــل مجموعــة واســعة مـن المشــاعر مــن خــالل الـقـد
 بـد وأن یسـتند علـى أسـاس نظـري ینطـلـق وال شـك أن أي برنـامج إرشــادي العلـى التعبیـر العـاطفي المفتـوح، 

منــه، وقــد اســتخدم الباحــث أســلوب اإلرشــاد النفســي بمعنــاه الواســع باســتخدام اآللیــات والفنیــات فــي اإلرشــاد 
 المجموعـة بوذلك باالعتماد على اإلرشاد الجمعي الذي یستخدم نظریات اإلرشاد المختلفـة بحسـب مـا یناسـ

لیب متنوعـــة ـفــي باحـــث هـنــا إـلــى النظرـیــة االنتقائـیــة لكـــي یســـتخدم أســـا وحاجاتهـــا، وـلــذلك اســـتند الاإلرشـــادیة
هــذا ولقــد اعتمــد الباحــث فــي إعــداد لإلطــار العــام للبرنــامج اإلرشــادي المقتــرح فــي هــذه العملیــة اإلرشــادیة، 

الدراسـة وفنیاتـه ومحـتـوى جلسـاته علـى اإلطــار النظـري المســتخدم فـي هـذه الدراســة وعلـى مـا ـتـوفر لدیـه مــن 
) ٣١( تتضـمنمرحلـة ) ١٦( وبحـوث سـابقة ذات صـلة بهـذه الدراسـة، حیـث اشـتمل البرنـامج علـى دراسات 

دقیقـــة، وجـــدیر بالـــذكر أن تطبیـــق  ١٢٠ًتقریبـــا ، وكـــان الـــزمن المحـــدد لكـــل جلســـة إرشـــادیة جلســـة جماعیـــة
ًتقریبـــا وكانـــت الجلســـات تقـــدم للمتـــدربات فـــي قاعـــة ونصـــف رنـــامج اســـتغرق حـــوالي شـــهر بجلســـات هـــذا ال

خصصة لذلك بمركـز المـخ واألعصـاب بمدینـة بنهـا حیـث كانـت المتـدربات یتـرددن علـى هـذا المركـز لكـي م
 الباحــث ـفـي تطبیقــه للبرـنـامج المقتــرح وجلســاته هــذا وـقـد اعتمــدل أطفــالهن عـلـى جلســات تأهیلیــة فـیـه، یحصــ
 االنفعــالي والواجـبــات  والحــوار واألحادیــث الذاتـیــة والتفریــغالعدیــد مـــن الفنیــات، كالمحاضــرة والمناقشـــةعلــى 

، ولقـد ـقـام الباحــث بعـد إعــداده للبرـنـامج  ـفـي بداـیـة كـل جلســة واالسـترخاء باإلضــافة إلـى لعــب اـلـدورالمنزلیـة
 فـیـه واقتـراح التعــدیالت اوجلسـاته بعرضـه عـلـى اثنـین مــن أسـاتذة الصـحة النفســیة وعلـم اـلـنفس إلبـداء رأییهمـ
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ًیوضـــح ملخصـــا ) ٣(، والجـــدول رقـــم عیـنــة محـــل التطبـیــق هدفـــه وطبیعـــة الالمطلوـبــة علـیــه بمـــا یتماشـــى مـــع
 .وجلساته والفنیات المستخدمة فیهومراحله للبرنامج 
 
 
 

 )٣(جدول رقم 
 البرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة الحالیة

عدد  عنوان المرحلة المرحلة
 الجلسات

 الفنیات المستخدمة الهدف 

تعارف وتهیئة بین  األولى
 ١ ات الباحث والمتدرب

خلق جو من األلفـة بـین الباحـث والمتـدربات 
وتـبــــادل التعـــــارف ـبــــین المـتــــدربات بعضـــــهم 

ٕبعضا واجراء القیاس القبلي ً. 

 المحاضرة والمناقشة والحوار

 المرونة األسریة الثانیة
٢ 

تبصــیر المتــدربات بمفهــوم المرونــة األســریة 
والفـــــرق بینهـــــا وبـــــین مرونـــــة األنـــــا وكـــــذلك 

 .ونة األسریةتعریفهم بأبعاد المر

المحاضرة االسترخاء و
 واألحادیث الذاتیةوالمناقشة 

األوتیزم واحتماالت  الثالثة
 ٢ التحسن

زیـــــادة وعــــــي المتـــــدربات بطبیعــــــة األوتـیـــــزم 
وفرص التحسن الممكنة إذا تم تقـدیم الرعایـة 

 .الكاملة للطفل المصاب

االسترخاء والمحاضرة 
والمناقشة واألحادیث الذاتیة 

 نفعاليوالتفریغ اال
 الصبر واالصطبار الرابعة

٢ 
تعزیـز خلـق الصــبر عنـد المتـدربات، تبصــیر 

 .المتدربات بقیمة الصبر وجزائه
المحاضرة والمناقشة والحوار 

 ولعب الدور واالسترخاء
صناعة األمل في  الخامسة

 ٢ المستقبل
تعزیــــز روح التفــــاؤل والمقــــدرة علــــى التغییــــر 

تـــدربات باإلضـــافة إلـــى القناعـــة، تبصـــیر الم
 .بمفهوم اإلرادة وعناصر تطویر الذات

المحاضرة والمناقشة والحوار 
 ولعب الدور واالسترخاء 

المحاضرة والمناقشة والحوار  .تنمیة مفهوم التقوى لدى المتدربات ٢ القاعدة الذهبیة السادسة
 واالسترخاء

: التسامي بالسلوك  السابعة
 قوة للنفس واإلنسان

ًنســاني مــع اـلـذات أوال ومــع تنمیـة التعامــل اإل ٢
 .ًاألخر ثانیا

المحاضرة والمناقشة والحوار 
 واالسترخاء والتفریغ االنفعالي

المرونة في مواجهة  الثامنة
 أحداث الحیاة 

ـــــــى ذكــــــــر األحــــــــداث  ٢ حــــــــث المتــــــــدربات عـل
الضـــاغطة التـــي تـــواجههن وطـــرق تعـــاملهن 

 .معها

المحاضرة والمناقشة والحوار 
النفعالي واالسترخاء والتفریغ ا

 .والواجبات المنزلیة
 المحاضرة والمناقشة والحوار .تعزیز التسامح لدى المتدربات ٢ التسامح التاسعة
تــــــدریب المتــــــدربات علــــــى كیفیــــــة صــــــیاغة  ٢ التخطیط للمستقبل العاشرة

 .األهداف المستقبلیة في الحیاة
االسترخاء والمحاضرة  ولعب 

 الدور والواجبات المنزلیة
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الحادیة 
 رعش

تـــــــــدریب المتـــــــــدربات علـــــــــى مهـــــــــارة حـــــــــل  ٣ حل المشكالت
 .المشكالت

االسترخاء والمحاضرة والتفریغ 
 االنفعالي والواجبات المنزلیة

الثانیة 
 عشر

 المشاعر
١ 

تبصیر المتدربات بمفهوم المشـاعر وأهمیتهـا 
وقیمتهـــــا ـفـــــي العالقـــــات اإلنســــــانیة وكــــــذلك 

 .المشاعر االیجابیة والسلبیة

ضرة االسترخاء والمحا
والمناقشة والتفریغ االنفعالي 
 والتخیل والواجبات المنزلیة

الثالثة 
 عشر

تدریب المتدربات على التعبیر عن المشـاعر  ٣ التعبیر عن المشاعر
 .السلبیة واالیجابیة

االسترخاء والمحاضرة 
 والمناقشة واألحادیث الذاتیة 

الرابعة 
 عشر

ات اجتماعیــــــة تنمیــــــة مهــــــارة تكــــــوین عالقــــــ ٣ النجاح االجتماعي
 .ناجحة لدى المتدربات

االسترخاء والمحاضرة 
والمناقشة واألحادیث الذاتیة 

 والواجبات المنزلیة
الخامسة 

 عشر
 القیاس البعدي

١ 
 المحاضرة والمناقشة .تطبیق مقیاس المرونة األسریة

السادسة 
 عشر

 القیاس التتبعي
١ 

 المحاضرة والمناقشة .تطبیق مقیاس المرونة األسریة

ٕتعــارف وتهیـئـة بــین الباحــث والمتــدربات واجــراء القیــاس ( مــن البرـنـامج كانــت بعـنـوان المرحـلـة األوـلـى
وتضمنت جلسة واحدة وهدفت إلى خلق جو من األلفة بین الباحث والمتـدربات وتبـادل التعـارف بـین ) القبلي

عالقـــة الشخصـــیة العالجـــات اإلرشـــادیة هـــي ال/ذـلــك ألن أســـاس جمیـــع العالقـــاتًالمـتــدربات بعضـــهم بعضـــا 
: ، وقــد تضــمنت هــذه الجلســة النقــاط التالـیــة )بــاردة(أو ســـالبة ) دافئــة(المتبادلــة وهــي إمــا أن تكــون موجبــة 

االتفــاق بــین الباحــث والمتــدربات عـلـى مواعیــد ومكــان التــدریب، وضــع بنــود تحــدد طبیعــة ســیر العمــل أثنــاء 
س المروـنـــة األســــریة علـــى المـتـــدربات، أمــــا الجلســـات، التعرـیـــف بالبرـنـــامج وأهمیتـــه وهدـفـــه، و تطبـیـــق مقیـــا

وهـدفت إلـى تبصـیر المتـدربات بمفهـوم ) المرونـة األسـریة(وكانـت بعنـوان جلسـتان  فتضمنت المرحلة الثانیة
 . تعریفهم بأبعاد المرونة األسریةالمرونة األسریة والفرق بینها وبین مرونة األنا وكذلك

وهـدفت إلـى زـیـادة جلسـتان وتضـمنت ) تمـاالت التحسـناألوتیـزم واح( عنـوان المرحلـة الثالثـةوحملـت 
وعي المتدربات بطبیعة األوتیزم وفرص التحسن الممكنـة إذا تـم تقـدیم الرعایـة الكاملـة للطفـل المصـاب، وقـد 

 توزـیــع -توزـیــع مطویــة تعریفیــة ـبــاألوتیزم واســتراتیجیات التعامـــل الممكنــة : تضــمنت جلســات هـــذه المرحلــة 
 عــرض فیــدیوهات ألطفــال -اكــز دعــم اجتمــاعي تقــدم خــدمات ألطفــال األوتیــزم مطویــة تحمــل عنــاوین لمر

وتضــمنت جلســتان وهــدفت إلــى ) الصــبر واالصــطبار( بعنــوان المرحلــة الرابعــةأوتیــزم نــابغین، بینمــا كانــت 
عرض آلیات الصـبر وجزائـه فـي القـرءان الكـریم : تعزیز خلق الصبر عند المتدربات، وقد تضمنت الجلسات

تـــي تحكـــي عـــن الصـــبر  ســـرد بعـــض القصـــص اإلســـالمیة ال-لمتـــدربات بقیمـــة الصـــبر وجزائـــه  تبصـــیر ا-
وتضـمنت جلســتان ) صـناعة األمـل فـي المسـتقبل( فـتم عنونتهـا بإسـم المرحلـة الخامسـةأمـا وقیمتـه وفوائـده، 
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: وهـــدفت إلـــى تعزیـــز روح التفـــاؤل والمقـــدرة علـــى التغییـــر باإلضـــافة إلـــى القناعـــة، وقـــد تضـــمنت الجلســـات
تبصــیر المتــدربات بــأن صــناعة األمــل هــي أحــد عناصــر تطــویر الــذات، تبصــیر المتــدربات بمفهــوم اإلرادة 
وكیف میزنا اهللا بهـا، زیـادة وعـي المتـدربات بكیفیـة صـناعة األمـل فـي المسـتقبل مـن خـالل صـیاغة األحـالم 

 فـي صـناعة األمـل، تـدریب واألماني المستقبلیة، التأكید على المتدربات بأن تحمل المسؤولیة هو أهـم خطـوة
 .لمتدربات بأن األمل مرتبط بالصحةالمتدربات على كیفیة الفعل أو رد الفعل، توعیة ا

وتألـفـت مــن جلســتان، وهــدفت إـلـى تنمیــة ) القاعــدة الذهبـیـة( هــو المرحـلـة السادـسـةبینمــا كــان عـنـوان 
لتقـوى مفتـاح كـل خیـر، وسـبیل مفهوم التقوى لدى المتدربات، وقد تضمنت الجلسات تبصیر المتدربات بـأن ا

كل خیر، تبصیر المتدربات بأن المصـائب والبالیـا والمحـن هـي بسـبب اإلخـالل بـالتقوى، تبصـیر المتـدربات 
بقیمة الصالة ودورها في زیادة تقوى اإلنسان، سرد آیات من القرءان الكـریم دالـة علـى فوائـد التقـوى، تبصـیر 

المرحـلــة وجــاءت  اهللا فــي تنمیــة روح التقــوى ـلــدیهن، تقــرب مـــنالمتــدربات بقیمــة اإلصــرار عـلــى الطاعــة وال
وتضــمنت جلســتان وهــدفت إلــى تنمیــة التعامــل ) قــوة للــنفس واإلنســان:  التســامي بالســلوك( بعنــوان الســابعة

ًاإلنســاني مــع اـلـذات أوال ومــع األخــر ثانیــا، وـقـد تضــمنت جلســات هــذه المرحـلـة  تبصــیر المـتـدربات بأهمیــة : ً
لعلیــا إزاء مواقــف الحیــاة المختلفــة، تبصــیر المتــدربات بقیمــة العمــل الخــالق والمفیــد والنــافع التمســك بالمثــل ا

كمسـاعدة اآلخـرین، تبصــیر المتـدربات بقیمـة المســالمة والالعنـف، حــث المتـدربات علـى التعـقـل فـي التعامــل 
ــــ المرحـلـة الثامـنـة، بینمــا عنونــت االجتمــاعي وتضــمنت )  الضــاغطةالمروـنـة فــي مواجهــة أحــداث الحیــاة( بــــ

جلسـتان وهــدفت إـلـى حــث المـتـدربات عـلـى ذكــر األحــداث الضــاغطة الـتـي ـتـواجههن وطــرق تعــاملهن معهــا، 
 المواجهـــة والتعامـــل مـــع تتـــدریب المتـــدربات علـــى اســـتراتیجیا:  جلســـات هـــذه المرحلـــة علـــى توقـــد تضـــمن

ـتــدربات بكیفیـــة المواجهـــة مالضـــغوط، تـــدریب المتـــدربات عـلــى بعـــض أنشـــطة التنـفــیس االنفعـــالي، تبصـــیر ال
وتضــمنت جلســتان وهــدفت إلــى تعزیــز ) التســامح( مــن البرنــامج كــان عنوانهــا المرحلــة التاســعةوالصــمود، 

التســـامح ـلــدى المـتــدربات باعتـبــاره وســـیلة لتحقـیــق المروـنــة ومواجهـــة الضـــغوط، وـقــد تضـــمنت جلســـات هـــذه 
ه وفضــله وأهمیـتــه فــي الحـیــاة، و ـتــدریب تشــجیع المـتــدربات علــى التســـامح وتزویــدهم بقیمـتــ: المرحلــة عـلــى 

) التخطـیط للمسـتقبل (المرحلـة العاشـرةالمتدربات على بعـض المهـارات الالزمـة للتسـامح، بینمـا كـان عنـوان 
واحـتـوت عـلـى جلســتین وهــدفت إـلـى تــدریب المتــدربات عـلـى كیفیــة صــیاغة األهــداف المســتقبلیة فــي الحیــاة، 

ریب المتــــدربات علــــى صــــیاغة أهــــداف حیــــاتهن، تــــدریب تــــد: وقــــد تضــــمنت جلســــات هــــذه المرحلــــة علــــى 
المتدربات على كیفیة تحقیق أهدافهن، تدریب المتدربات علـى وضـع حلـول وطـرق لتحقیـق األهـداف وحلـول 

 .أخرى بدیله

وتضمنت ثالث جلسـات وهـدفت إلـى ) حل المشكالت ( فتم عنونتها باسم  المرحلة الحادیة عشرأما
تـدریب المـتـدربات : حـل المشـكالت، وقـد تضـمنت جلسـات هـذه المرحلـة علـى تـدریب المتـدربات علـى مهـارة 

عـلـى ســرد المشــكالت التــي یواجهونهــا وكیفیــة التصــرف حیالهــا، تبصــیر المتــدربات بمفهــوم حــل المشــكالت 
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والطــرق المختلفــة المتبعــة فــي ذلــك، تــدریب المتــدربات عـلـى العصــف الــذهني إلیجــاد حلــول مبتكــرة وجدیــدة 
واحتـــوت عـلــى جلســـة واحـــدة وهـــدفت إـلــى ) المشـــاعر( بعنـــوان الثانـیــة عشـــرءت المرحـلــة وجـــا، للمشـــكالت

تبصــیر المـتــدربات بمفهـــوم المشـــاعر وأهمیتهـــا وقیمتهـــا ـفــي العالـقــات اإلنســـانیة وكـــذلك المشـــاعر االیجابـیــة 
ى وتضـمنت ثـالث جلسـات وهـدفت إلـ) التعبیـر عـن المشـاعر( بعنـوان المرحلة الثالثة عشـروالسلبیة، لتأتي 

تـدریب : تدریب المتدربات على التعبیر عن المشاعر السلبیة واالیجابیة ، وقد تضـمنت هـذه الجلسـات علـى 
المـتــدربات عـلــى التعبیـــر عـــن األحاســـیس والمشـــاعر، مســـاعدة المـتــدربات عـلــى التعبـیــر عـــن مشـــاكلهن مـــع 

 بكیفیـــة اختیـــار الوقـــت اآلخـــرین وتقبـــل أرائهـــن، تزویـــد المتـــدربات بالیـــات إدارة الغضـــب، تبصـــیر المتـــدربات
المناسـب للتواصـل مـع أفـراد العائلـة، تـدریب المتـدربات علـى كیفیـة الـتحكم فـي انفعـاالتهم، تـدریب المـتـدربات 

 . التعبیر عن المشاعر واالنفعاالتعلى كیفیة التواصل مع الصدیقات األصدقاء لتبادل الخبرات في كیفیة

واحتـوت علـى ثـالث جلسـات وهـدفت ) جـاح االجتمـاعيالن( فكـان عنوانهـا المرحلة الرابعة عشرأما  
: إلــى تنمیــة مهــارة تكــوین عالقــات اجتماعیــة ناجحــة لــدى المتــدربات، وقــد تضــمنت جلســات هــذه المرحلــة 

تبصــیر المـتــدربات بقیمــة العمـــل التعــاوني، ـتــدریب المتــدربات عـلــى كیفیــة بـنــاء عالقــات اجتماعـیــة ناجحـــة، 
ن والجیـــران، تشـــجیع المتـــدربات علـــى التواصـــل مـــع األقـــارب والجیـــران تعزیـــز روح االنتمـــاء لجماعـــة األقـــرا

والمرحلـة  بهـدف القیـاس البعـدي فـي جلسـة واحـدة، الخامسـة عشـرواالستعانة بهم، لتأتي بعد ذلـك المرحلـة 
 . بهدف القیاس التتبعي في جلسة واحدةالسادسة عشر

 : الدراسة نتائج
بـین ) ٠,٠١(فـرق ذو داللـه إحصـائیة عنـد مسـتوى یوجـد : بالنسبة للفـرض األول والـذي نـص علـى 

لصـــالح لمرونـــة األســـریة فـــي القیـــاس البعـــدي ل الضـــابطة المجمـــوعتین التجریبیـــة و رتـــب درجـــات يمتوســـط
لداللــة الفــرق بــین متوســطي رتــب ) z(قیمــة النســبة الحرجــة ) ٤(یوضــح الجــدول رقــم المجموعــة التجریبیــة، 

 .في القیاس البعدي للمرونة األسریةموعة الضابطة درجات أفراد المجموعة التجریبیة والمج
 )٤(جدول رقم 

في لداللة الفرق بین متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة ) z(قیمة النسبة الحرجة 
  القیاس البعدي للمرونة األسریة

توزيع الرتب  المجموعات القياس
 وعددها

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 الداللة Zمة قي

 البعدي ٢١,٥ ٣,٥ ٦ السالبة تجريبية
 ٤,٥ ٤,٥ ٠ الموجبة ضابطة

- 
٢,٢٧٤ 

دالة 
ًاحصائيا 

 ٠,٠١عند 
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 بـــین متوســـطي رتـــب ٠,٠١ًوجـــود فـــرق دال إحصـــائیا عنـــد مســـتوى ) ٤(ویتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم 
لح المجموعــة التجریبیــة درجــات المجمــوعتین التجریبـیـة والضــابطة ـفـي القـیـاس البعــدي للمروـنـة األســریة لصــا

 .وهو ما یعنى تحقق الفرض األول للدراسة

بـین ) ٠,٠١(یوجـد فـرق ذو داللـه إحصـائیة عنـد مسـتوى : بالنسبة للفرض الثاني والذي نـص علـى 
 لصـــالح القیـــاس  المرونـــة األســـریةـفــي القیاســـین القبـلــي والبعـــديمتوســـط رـتــب درجـــات المجموعـــة التجریبـیــة 

لداللــة الفــرق بــین متوســـط رتــب درجــات أـفــراد ) z(قیمــة النســبة الحرجـــة ) ٥(م  یوضــح الجــدول رـقــالبعــدي،
 .التجریبیة في القیاسین القبلي و البعدي للمرونة األسریةالمجموعة 

 )٥(جدول رقم 
 التجریبیة في القیاس القبلي والبعديلداللة الفرق بین متوسط رتب درجات أفراد المجموعة ) z(قیمة النسبة الحرجة 

  ونة األسریة للمر
توزيع الرتب  القياس المجموعة

 وعددها
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 الداللة Zقيمة 

 التجريبية ٠ ٠ ٠ السالبة القبلي
 ٢١ ٣,٥ ٦ الموجبة البعدي

- 
٢,٢٧٠ 

دالة 
ًاحصائيا 

 ٠,٠١عند 

بـــین متوســـطي رـتـــب ٠,٠١ًوجـــود فـــرق دال إحصـــائیا عـنـــد مســـتوى ) ٥(ویتضـــح مـــن الجـــدول رـقـــم 
 القـیــاس القبـلــي و البعـــدي للمروـنــة األســـریة وهـــو مـــا یعـنــى تحـقــق الفـــرض يجـــات المجموعـــة التجریبـیــة ـفــدر

 .الثاني للدراسة

) ٠,٠٥( ال یوجــد فـرق ذو داللـه إحصــائیة عنـد مســتوى :بالنسـبة للـفـرض الثالـث واـلـذي ـنـص علـى 
یوضـــح ة األســـریة، لبعـــدي للمرونـــفـــي القیاســـین القبلـــي وا الضـــابطةبـــین متوســـط رتـــب درجـــات المجموعـــة 

الضـابطة لداللـة الفـرق بـین متوسـط رتـب درجـات أفـراد المجموعـة ) z(قیمة النسبة الحرجة ) ٦(الجدول رقم 
 .في القیاسین القبلي و البعدي للمرونة األسریة

 )٦(جدول رقم 
  القبلي والبعديالضابطة في القیاسلداللة الفرق بین متوسط رتب درجات أفراد المجموعة ) z(قیمة النسبة الحرجة 

   للمرونة األسریة
توزيع الرتب  القياس المجموعة

 وعددها
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 الداللة Zقيمة 

 الضابطة ٢ ٢ ١ السالبة القبلي
 ٨ ٢,٦٧ ٣ الموجبة البعدي

- 
١,٠٢ 

غير دالة 
 ًاحصائيا 
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ـبـین متوسـطي رـتـب ٠,٠٥ًعــدم وجـود ـفـرق دال إحصـائیا عـنـد مسـتوى ) ٦(ویتضـح مـن الجــدول رقـم 
 القیــاس القبـلــي و البعـــدي للمروـنــة األســـریة وهــو مـــا یعـنــى تحـقــق الـفــرض يدرجــات المجموعـــة الضـــابطة ـفــ

 .الثالث للدراسة

بـین ) ٠,٠٥(یوجـد فـرق ذو داللـه إحصـائیة عنـد مسـتوى  :بالنسبة للفرض الرابـع والـذي نـص علـى 
 والتتبعــي للمرونــة األســریة لصــالح القیــاس فــي القیاســین البعــدي التجریبیــةمتوســط رتــب درجــات المجموعــة 

لداللــة الفــرق بــین متوســط رتــب درجــات أفــراد ) z(قیمــة النســبة الحرجــة ) ٧(یوضــح الجــدول رقــم التتبعــي، 
 .التجریبیة في القیاسین البعدي والتتبعي للمرونة األسریةالمجموعة 

 )٧(جدول رقم 
 التجریبیة في القیاس البعدي والتتبعي درجات أفراد المجموعة لداللة الفرق بین متوسط رتب) z(قیمة النسبة الحرجة 

   للمرونة األسریة
توزيع الرتب  القياس المجموعة

 وعددها
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 الداللة Zقيمة 

 التجريبية ٠ ٠ ٠ السالبة البعدي
 ٢١,١ ٣,٥ ٦ الموجبة التتبعي

- 
٢,٢٠٧ 

دالة 
ًاحصائيا 

 ٠,٠٥عند 

بـــین متوســـطي رـتـــب ٠,٠٥ًوجـــود فـــرق دال إحصـــائیا عـنـــد مســـتوى ) ٧(لجـــدول رـقـــم ویتضـــح مـــن ا
 القیاس البعدي والتتبعي للمرونة األسریة وهو مـا یعنـى تحقـق الفـرض الرابـع يدرجات المجموعة التجریبیة ف

 .للدراسة

 :  الدراسةمناقشة نتائج
ًأمهات األطفال المصابین باضطراب األوتیزم واقعا مریرا لـیستعیش   فقـط بسـبب المعانـاة المادیـة أو ً

النفســیة أو االجتماعیــة التــي یخبرونهــا كنتیجــة لوجــود هــذا الطفــل داخــل أروقــة األســرة فحســب، بــل بســـبب 
 فــال شـــك أن اـلــدعم ، وألطـفــالهمَأیضــا ضـــعف الخــدمات المســـاندة وخــدمات اـلــدعم االجتمــاعي المقدمـــة لهــم

ًبرهـا األسـرة عمومـا التـي تضـم طفـل أوتیـزم، وبالتـالي فهـذا االجتماعي یعد أداة مخففة لتلك التوترات التي تخ
اـلـدعم یعــد وســیلة لتهــوین الشــدائد خاصــة بالنســبة ألمهــات هــؤالء األطفــال، فكلمــا زاد اـلـدعم االجتمــاعي زاد 

ــاؤل لدرجــــة تتحـــول عنـــدها مشــــاعر الحـــزن والـتـــوتر واألســـى إلـــى مشــــاعر التقبـــل  والتكـیـــف الـــوعي وزاد التفـ
ؤكـــد أن أقـــدر النـــاس علـــى مواجهــــة المحـــن والشـــدائد واألزمـــات هـــم األشـــخاص اـلـــذین االیجـــابي، ومـــن الم

ًعـلــى المروـنــة، وأـقــل النـــاس حظـــا هـــو اـلــذین یفتقـــدون أو ) ًســـواء وراثیـــا أو ـبــالتعلم(یمتلكـــون مهـــارات عالیـــة 
رعة ًیعــانون نقصــا ـفـي هــذه المهــارات أو ـلـم ـیـتم ـتـدریبهم علیهــا، وبالـتـالي هــم أهــون الـنـاس و أضــعفهم ـفـي ســ

اإلصــابة باالضــطرابات النفســیة، وكـیــف ال ؟  فالشخصــیة الســویة تكـــون كــذلك بقــدر مـــا تنطــوي علیــه مـــن 
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مرونـة تجــاه المتطلـبـات والحاجــات اإلنســانیة وضــغوط الحیـاة ومتطلـبـات العــالم الخــارجي ضــمن إطــار قیمــي 
لهــا، وتقبــل اآلخـــرین وأخالقــي، عندئــذ یكــون بوســعها أن تبـلــغ إلــى الشــعور بــاألمن والرضــا عـــن الــذات وتقب

 .والرضا عن العالم المحیط، ومن ثم الشعور بالسعادة واالرتیاح تحت رایة مبدأ الواقع

 للبـــرامج المخصصـــة لتـــدعیم أســـر أطفـــال Significant Lackوهـــذا یعنـــي أن هنـــاك عـــوز دال 
ولــدة مــن مواجهــة الضــغوط المتعلــى ً تحدیــدا علــى وجــه الخصــوص لتقــویتهم واألمهــاتاألوتیــزم بوجــه عــام 

تعتبـر مسـاهمة كبیـرة فـي باعتبارها شكل من أشكال الدعم االجتمـاعي هذه البرامج تعاملهم مع طفل أوتیزم، 
تطورهم وتغلبهم علـى المشـكالت الحیاتیـة التـي تعترضـهم، ومـا أحـوج األمهـات إلـى بـرامج مخصصـة لتنمیـة 

 طفـل األوتیـزم، فقـد أجمعـت العدیـد مـن المرونة األسریة لدیهم لتخفیف ما یسمى بإجهاد األمومة الناجم عـن
علـــى  وغیـــرهم )Budds,2010( ودراســـة )Dupont,2009( ودراســـة )Bayat,2007(الدراســـات كدراســـة 

ـتـدنى مســتوى المروـنـة األســریة ـلـدى تـلـك األمهــات ممــا یعنــى بالتأكیــد خـلـل نســق األســرة واضــطراب مســتوى 
 .رك هذه الحیاة فرص بقائها في معتاتزانها األمر الذي یهدد بالتأكید

لـقـد اســتهدف الباحــث ـفـي هــذه الدراســة تنمـیـة مســتوى المرونــة األســریة ـلـدى أمهــات أطـفـال األوتیــزم، 
وقـام مـن أجـل تحقیـق هـذا الهـدف بإعـداد برنـامج بشـكل علمـي تضـمن معظـم جوانـب المرونـة األسـریة الـتـي 

طــة هامــة وهــي تصــحیح بعــض  وأضــاف الباحــث علیهــا نقفــي نظریتــه للمرونــة األســریة،" وـلـش"أشــار إلیهــا 
) ٥ و ٤(األفكـــار المغلوطـــة عـــن األوتیـــزم ـلــدى األمهـــات المتـــدربات، فقـــد خصـــص الباحـــث الجلســـات رقـــم 

ًلتعــدیل أفكــار المـتـدربات عــن هــذا االضــطراب، وأوضــح لهــم الـفـرص الممكـنـة ألطـفـالهم ـفـي المســتقبل مؤكــدا 
ًقــد ـلــوحظ علیهـــا كثـیــرا " الـبــرت أینشـــتاین "و" إســحاق نـیــوتن"لهــم أن هـنــاك شـــواهد عــدة أـفــادت ـبــأن العلمـــاء 

أعـــراض األوتیـــزم ومـــع ذلـــك غیـــروا مـــن طبیعـــة هـــذا العـــالم، لقـــد أفـــادت نتـــائج الدراســـة بوجـــود تحســـن دال 
ًإحصـــائیا فـــي مســـتوى المرونـــة األســـریة كمـــا قاســـها الباحـــث ـلــدى مجموعـــة الدراســـة التجریبیـــة، كمـــا أفـــادت 

ى المرونــة األســریة مــن خــالل تحقــق الباحــث مــن الفــرض الرابــع ًالنتــائج أیضــا باســتمرار التحســن فــي مســتو
 .للدراسة

فـي ضـوء ) ٧(و ) ٦(و ) ٥(و ) ٤(التي حصل علیهـا فـي جـدول رقـم إن الباحث یفسر هذه النتائج 
 جلســـات اســـتهدفت ـتــدریب األمهـــات عـلــى عـلــىـفــاحتواء البرنـــامج  المضـــمون اـلــذي احـتــوى علیـــه البرنـــامج،

وصـناعة األمـل والتقـوى هـي قـیم موجهـة أثـرت البرنـامج وزادت مـن فعالیتـه والتـي الصبر والتسامي بالسلوك 
انعكســت علــى مســتوى المرونــة األســریة لــدى المتــدربات، فالتواصــل االیجــابي مــع أفــراد األســرة یحتــاج إلــى 

وأكثـر ًالصبر ومزید من التسامح، والمواقف الحیاتیة التي تعتري أي أسرة تستلزم قـدرا كبیـرا مـن الصـبر، بـل 
مـــن ذلـــك، فـــالتعبیر عـــن المشـــاعر وضـــبطها واـلــتحكم فـــي االنفعـــاالت یســـتلزم الصـــبر والتســـامح والتســـامي 
بالســـلوك، فـــالقیم التـــي اســـتهدفها الباحـــث فـــي برنامجــــه مـــن شـــأنها أن تعلـــم الـــنفس اإلنســـانیة التخلـــي عــــن 
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ق الســعید، كمــا أن هــذه ًالغضــب وضــبط اـلـنفس، ومــن شــأنها أیضــا تزویــد الـفـرد باألمــل وانتظــار الغــد المشــر
 طوال شــك أن التــدریب علــى التخطــیومــا الصــحة النفســیة إال هــذا الرضــا، القــیم تــدفع إلــى القناعــة والرضــا، 

أفضــى إـلـى زیــادة مســتوى المرونــة األســریة ـلـدى المـتـدربات وهــو األمــر وحــل المشــكالت وصــناعة األهــداف 
ة الهـدف مـن شـأنها مسـاعدة الفـرد عـلـى فمهـارة حـل المشـكالت وصـناعالـذي وضـعه الباحـث نصـب عینیـه، 

االســتقالل وعـلـى اتخــاذ الـقـرارات الحیاتیــة الهامــة بصــورة صــحیحة وتزیــد مــن قــدرة الـفـرد عـلـى الســیطرة عـلـى 
 .الظروف والمواقف، فمثل هذه المهارات هي مهارات ضروریة لمجاالت الحیاة المختلفة

عر وكیفـیــة التعبـیــر عنهـــا زاد مـــن ومـــن المؤكـــد أن احـتــواء البرـنــامج عـلــى جلســـات مخصصـــة للمشـــا
ًتلعــب المشــاعر دورا هامــا فــي التعــایش مــع اآلخــرین ذلــك ألنهــا تزودنــا بالمعلومــات قیمتــه وفعالیتــه، حیــث 

الضروریة لنجاح األنشطة الیومیة، فعندما یجد الفـرد صـعوبة فـي التعـرف علـى انفعاالتـه ووصـفها فـإن ذلـك 
لعـــب أیضـــا دورا حیوـیــا ـفــي التكـیــف الشخصـــي واالجتمـــاعي ـیــؤدي إـلــى مشـــكلة ـفــي عملـیــة التعـــایش، كمـــا ت

وتعتبـر االنفعـاالت جــزء هـام مـن عملـیـة النمـو ألنهـا أحــد األسـس التـي تعمــل علـى بنـاء الشخصــیة، ، لألفـراد
كما أنها تعمل على توجیه الفرد نحو المسار النمائي الصحیح بكل ما تحمله مـن مشـاعر وعواطـف وسـلوك 

 األـفـراد ملیـئـة ـبـالخبرات والتجــارب المتنوعــة الـتـي تبعــث فیهــا االنفعــاالت والحــاالت وانفعــاالت مختلـفـة، فحـیـاة
ً وفي تغیر دائم مما یضفي علـى الحیـاة قـدرا كبیـرا مـن القیمـة رالوجدانیة ، لذا فحیاة اإلنسان في تغیر مستم ً

ال متعــة فیهــا، فمــن والمتعــة فبــدون هــذه الحــاالت الوجدانیــة واالنفعــاالت المختلفــة تصــبح حیــاة الفــرد مملــة 
ـبــدیهیات الصـــحة النفســـیة مشـــاركة اآلخـــرین ـفــي انفعـــاالتهم والتعـــرف علیهـــا حـیــث یســـاعد ذـلــك عـلــى تنمـیــة 
ــیة والتـــي تعطـــي معنـــى وتـــوازن للحیـــاة، فـــاألفراد اـلــذین یعـــانون مـــن اإللكســـیثمیا  وتطـــویر العالقـــات الشخصـ

تعـایش أو مواجهـة المواقـف الضـاغطة،  الیعانون من إعاقة في التعبیر عن االنفعاالت ممـا یـؤثر ذلـك علـى
ًوال ینكـــر الباحــــث أبـــدا أن المـتـــدربات كــــان لـــدیهن إحســــاس كبیـــر باالهتمــــام والتركـیـــز علـــى إتمــــام جلســــات 

 بالبرنــامج والمشــاركة فیــه األمــر اـلـذي زاد مــن فعالیتــه، لقــد كانــت المتــدربات حریصــات عـلـى تنفیــذ مــا یطـلـ
الجلسـات، هـؤالء األمهـات كـان لـدیهن إصـرار وعزیمـة علـى التغییـر منهن من واجبات منزلیة وأنشـطة أثنـاء 

حیث أدركوا أنه ال محاله وان التغییر أمر حتمي للوصـول إلـى حالـة مـن االسـتقرار النفسـي، فقـد أدركـوا مـن 
، أدركــوا أن هنــاك الجلســات األوـلـى للبرـنـامج قیمــة المروـنـة األســریة ودورهــا الســحري ـفـي إعــادة اتــزان األســرة

تســتلزم إعــادة ترتیــب األوراق داخــل األســرة، أیقنــوا أنهــم ینبغــي أن یحملــوا رایــة المبــادرة نحــو الوصــول حاـلـة 
 .لمستوى مناسب من المرونة األسریة

وخاتمــة الـقــول، إن المرونــة األســـریة مطـلــب هــام وضـــروري لكـــل أمهــات األطـفــال ذوي االحتیاجـــات 
، ویستأســـد العنـــاد، وحینهـــا تصـــبح الحیـــاة قاتمـــة ًالخاصـــة، ولكـــل األمهـــات عمومـــا، فبـــدونها یتصـــلب الـــرأي

اللون، مملة لكل أطـراف األسـرة، فـذیوع المرونـة داخـل أفـراد األسـرة الواحـدة یضـمن االحتـرام لكـل األطـراف، 



 - ٣٨ -

ویضــمن التجدیــد والبعــد عــن شــبح االخــتالف فاالصــطدام، أي خلــق مزیــد مــن التــوترات التــي تضــرب بقــوة 
 . الذي یجعلها على حافة االنهیار النفسي قبل المادياألسرة وتفقدها اتزانها، األمر

 

 :توصیات 
ضــرورة االهتمــام بإنشــاء جمعیــات إرشــاد نفســي ألمهــات األطفــال ذوي االحتیاجــات الخاصــة بوجــه  )١

 .عام وأمهات أطفال األوتیزم على وجه الخصوص
ت أطفـال األوتیـزم ضرورة تفعیل مفهوم المسؤولیة المجتمعیة للجامعات من خالل فتح أبوابها ألمهـا )٢

 .للمشورة وتقدیم النصح لهم
 .على وزارة اإلعالم تبني حملة قومیة للتوعیة بمفهوم المرونة األسریة وأهمیته في حیاة األسرة )٣
ضرورة عقد لقاءات وندوات متخصصة في هموم ومشكالت األسر التي تحوي طفـل أوتیـزم تشـرف  )٤

 .العالي بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیمعلیها وزارة الشؤون االجتماعیة ووزارة التعلیم 

 :المراجع 
، )مـتـرجم(إرشــاد اآلـبـاء ذوي األطـفـال غـیـر العــادیین ). ١٩٩٦(األغبـري، عـبـد الصــمد و آلمشــرف فرـیـدة  -

 .مطابع جامعة الملك سعود للنشر العلمي، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
أثــر برـنـامج تعــدیل ســلوك مقـتـرح فــي خفــض ). ٢٠١١ (البطانـیـة، أســامه محمــد و عرنــوس، هــاني أحمــد -

، ص )٣(، العــدد )١٢(مجلــة العلــوم التربویــة والنفســیة، المجلــد . أنمــاط ســلوكیة لــدى أطفــال التوحــد
 .٣٢٨-٢٩٧ص 

الرضـا الـوظیفي مـع المتعـاملین مـع ذوي اإلعاقـات المتعـددة والتوحـد فـي ). ٢٠١١(البلوي، نادیة صـالح  -
، ابریـــل، )٢٨(، مركـــز اإلرشـــاد النفســـي بجامعـــة عـــین شـــمس، العـــدد  النفســـيمجـلــة اإلرشـــاد. األردن
٣٦٤-٣٣٤. 

نظــــــرة مقارـنـــــة بــــــین النمــــــوذج اإلســــــالمي والنمــــــوذج : إدارة األزمــــــات ). ١٩٩٩(جـبـــــر، محمــــــد صــــــدام  -
 .١٧٨-١٤٥، ) ٧٦(، العدد مارس )٢١(، السنة اإلداري.الیاباني

، مكتبــة العلــم )١(ط . ر ذوي االحتیاجــات الخاصــةالتعامــل مــع أســ). ٢٠٠٧(حنفــي، علــى عبــد النبــي  -
 .واإلیمان، دسوق، جمهوریة مصر العربیة

. دور التربـیـة المدنیـة ـفـي تنمیـة مروـنـة األنـا ـفـي الشخصـیة الفلســطینیة). ٢٠١٠(الخطیـب، محمــد جـواد  -
 .٥٩٤-٥٣٧، )٢(، المجلد )٢١(، العدد مجلة جامعة األزهر بغزة فرع العلوم اإلنسانیة

اســـــتراتیجیات لتحســـــین أطفـــــال " االیجابیـــــة الصـــــامتة"األوتیـــــزم  ).٢٠٠٨(ـولي، هشـــــام عبـــــدالرحمن الخـــــ -
 .دار النهضة العربیة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة. األوتیزم
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اســـتراتیجیات ! أمـــال وتوقعـــات : إلـــى أیـــن نتجـــه مـــع األوتیـــزم؟ ). ٢٠١٢(الخـــولي، هشـــام عبـــدالرحمن  -
 .٢٩-١، یولیو، )٩١(، العدد لیة التربیة ببنهامجلة ك. لتحطیم جدار الصمت

ســـیكولوجیة ذوي اإلعاقـــة : مقدمـــة فـــي التربیـــة الخاصـــة ). ٢٠١١(الســـرطاوي، زیـــدان و عـــواد، أحمـــد  -
 .دار الناشر الدولي للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة. والموهبة

اریـة قیـاس الضـغوط النفسـیة وأسـالیب المواجهـة بط). ١٩٩٨(الشخص، عبدالعزیز و السرطاوي، زیـدان  -
دار الكتــــاب الجــــامعي، العــــین، اإلمــــارات ). دلیــــل المقــــاییس(واالحتیاجــــات ألولیــــاء أمــــور المعــــاقین 

 .العربیة المتحدة
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   )١( ملحق رقم 
 وى المرونة األسریةالصورة النهائیة لمقیاس تقییم مست

ال 
أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافـق
 بشدة

 م العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 ١ .معظم األسر والعائالت تعاني من العدید من المشكالت     

 ٢  .فینا جمیعانرى أننا كیان واحد وأي شيء یحدث یؤثر     

 نمتلك مرونة في التعامل مع األحداث غیر المتوقعة التي تمر بنا أسرتنا    
 .عبر األیام 

٣ 

 ٤ . له من أحداث مؤلمة هو اختبار لقوة إیمانناضنؤمن بأن ما نتعر    

 ٥ .في أمور كثیرة تخصنا أصدقاء األسرة یشاركدائما ما     

 ٦ .ا مهمین بالنسبة لنا في حیاتناأصدقاء األسرة المقربین من    

 ٧ .القواعد واألنظمة التي تقوم علیها أسرتنا مرنة یمكن تغییرها وتعدیلها     

ًنســـــعى دائمـــــا لتغییـــــر نســـــقنا وعاداتنـــــا األســـــریة فـــــي ضـــــوء احتیاجاتنـــــا     
 .ومتطلباتنا 

٨ 

 أسـرة المجهودات التي نبذلها ألي فرد من أفراد أسرتنا تجعلنـا نشـعر أننـا    
 .واحدة 

٩ 

 ١٠ .نؤمن بأنه على قدر المشقة والعناء سیكون الجزاء والثواب    

 ١١ .نتقبل الضغوط الحیاتیة الصادمة ألننا نؤمن أنها جزء من الحیاة     

نســــتطیع تقبــــل المشــــكالت التــــي تعترضــــنا بشــــكل غیــــر متوقــــع ونســــعى     
 .جاهدین لحلها 

١٢ 

 ١٣ .جه في حیاتها العدید من المواقف الصعبة معظم األسر والعائالت توا    

قراراتنـا العائلیـة ال تصـدر إال مـن خـالل اتفاقنـا علیهـا كـأفراد أسـرة واحـدة     
  .متماسكة

١٤ 

 ١٥ .نلجأ للعبادة بصورة أكبر حینما تعترضنا أزمات في حیاتنا    

نصل یستطیع أفراد أسرتنا التعامل مع بعضهم في مواقف الخصام حتى     
 .إلى نقطة تفاهم وتواصل ایجابیة 

١٦ 

  علــىقــدرة علــى التكیــف مــع المطالــب واالحتیاجــات التــي تفــرضالـلـدینا     
 .األسرة لمواجهة متطلبات الحیاة 

١٧ 
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ًنهتم كثیرا بكیفیة إسعاد أصدقاؤنا وتقدیرهم وتقدیم أوجه الرعایة واالهتمام     
 . المختلفة لهم 

١٨ 

ى انتقاء واختیار الكلمات والعبارات التي نوجهها كـأفراد ًنحرص كثیرا عل    
 .أسرة واحدة لبعضنا البعض 

١٩ 

یحاول كل أفراد األسرة  جاهدین ابتكار طرق تعامل وتواصل جدیـدة مـع     
 .بعضنا البعض 

٢٠ 

ًیحــاول كــل مـنـا ـبـذل جــل طاقـتـه لفهــم مشــاعر واحتیاجــات ومتطلـبـات أي     
 .فرد في أسرتنا 

٢١ 

ال نتــــردد فــــي االســــتعانة بــــالجیران فــــي أي وقــــت حینمــــا نكــــون بحاجـــــه     
 . لمساعدتهم 

٢٢ 

 ٢٣ .ًنبادر جمیعا بتقدیم خدماتنا للجیران حینما نشعر بأنهم في مشكلة     

 ٢٤ .یسعى كل فرد فینا داخل األسرة إلى مراعاة عواطف ومشاعر اآلخر    

 ٢٥ . داخل أسرتناأي مشكلة تجاه ة بالمسؤولیًنشعر جمیعا    

 ٢٦ .ًنقف جمیعا بجوار بعضنا البعض في األزمات المالیة     

 ٢٧ .نستطیع التواصل فیما بینما بطریقة فعالة    

 ٢٨ .مشكالتنا األسریةًنتبادل الحوار كثیرا إلیجاد سبل جدیدة لمواجهة     

 ٢٩ .لصعبةنسعى كأسرة لتجدید الثقة فیما بیننا في المواقف واألزمات ا    

 ٣٠ .یؤمن أفراد األسرة بوجوب عدم التورط في المشكالت مع اآلخرین    

 ٣١ .داعمة لناتعتقد أسرتنا أن مؤسسات المجتمع جیدة كمؤسسات     

 ٣٢ .نحاول جاهدین أن نوصل لبعضنا البعض اهتمام كل طرف باآلخر     

 ٣٣ .ًبعضهم بعضاالحب والمودة عامل مشترك بین جمیع أفراد األسرة     

 ٣٤ .یبدي كل فرد في أسرتنا انه مسئول عن الفرد اآلخر داخل األسرة    

 ٣٥ .یستمع كل فرد منا بعنایة لمشكالت ومخاوف الطرف اآلخر في األسرة    

 ٣٦ .یلجأ أفراد أسرتنا إلى المتخصصین في الدین لطلب النصیحة والمشورة    

 ٣٧ . دون أدنى مشكلةاألصدقاءا من یتقبل أفراد أسرتنا الهدای    

 ٣٨ .یحرص جمیع أفراد أسرتنا على المشاركة في المناسبات الدینیة    

 ٣٩ .ًنحرص جمیعا على المشاركة في االحتفاالت واألعیاد واالستمتاع بها    

 ٤٠ . لبعضنا البعض داخل األسرةهندرك ما نقول    

 ٤١ .خطاء باقي أفراد األسرةیحرص كل فرد فینا على التعلم من أ    

 ٤٢ .ًندرك تماما األشیاء المهمة لآلخرین من حولنا    

 ٤٣ .ًندرك جمیعا أن هناك دور مجتمعي لكل فرد فینا     

 ٤٤ .نسعى بكل قوة لحل المشكالت التي تعترض حیاتنا األسریة    

 ٤٥ .لدى أفراد أسرتنا ثقة بأن المستقبل والقادم سیكون أفضل لنا    

 ٤٦ .ًألسرتنا أصدقاء مقربون جدا نهتم بهم ونعمل على إسعادهم     



 - ٤٧ -

 ٤٧ .ًنشعر جمیعا بانزعاج حینما یكون احد أفراد األسرة غیر سعید    

 ٤٨ .لدى أفراد أسرتنا شعور بالقدرة على التغلب على أیة مشكلة قد تعترضنا    

 ٤٩ . ءامنةیشعر جمیع أفراد األسرة بأننا نعیش في بیئة    

 ٥٠ .متأكدون بأن المحیطین بنا سیقفون بجانبنا في حالة حدوث مكروه لنا    

 ٥١ .اع باألجازات تیحرص أفراد أسرتنا على االستم    

 ٥٢ .ال یتردد أحد منا في التعبیر عن آرائه أمام باقي أفراد األسرة    

ه فـي خدمـة قضـایا یؤدي جمیع أفراد أسرتنا دوره المجتمعي المطلوب منـ    
 .المجتمع

٥٣ 

 ٥٤ .معظم قراراتنا األسریة ناجمة عن مناقشات جماعیة بیننا    

 ٥٥ .جمیع قراراتنا األسریة ترضي معظم أفراد األسرة    

نهــتم كأســرة واحــدة بشــرح المشــكلة الـتـي تواجهنــا بالتفصــیل حتــى یفهمهــا     
 .جمیعال

٥٦ 

 ٥٧ .أن نتخذ أي قرارنتشاور جمیعا داخل األسرة قبل     

 ٥٨ .یستطیع أفراد األسرة التعامل مع المواقف الصعبة في الحیاة    

 ٥٩ .یشترك جمیع أفراد األسرة في األدوار المنزلیة المطلوبة    

 ٦٠ .نحاول دائما كأسرة واحدة ابتكار أسالیب تواصل وتفاعل بیننا جدیدة    

 ٦١ .بدون حلیعتقد أفراد األسرة أنه ال مشكلة     

 ٦٢ . كل الحلول المقترحة من قبل اآلخرین أفراد أسرتنایحترم     

 ٦٣ . أن األزمات من طبیعة الحیاة ویمكن مواجهتها ًنعتقد جمیعا    

 ٦٤ .الصدق وحریة التعبیر والمواجهة هي مبادىء راسخة في عقیدة األسرة    

 ٦٥ . في دور العبادةیلتزم أفراد أسرتنا بقدر المستطاع بالصالة    

 ٦٦ .ال نمانع في تقدیم تنازالت إذا واجهنا مشكلة في حیاتنا    

 ٦٧ .بالتأكید ستستمر الحیاة رغم أزماتها وصعابها    

 ٦٨ .تستطیع أسرتنا العمل تحت الضغوط واألزمات    

 ٦٩ .قرارات أسرتنا هي نتیجة حواراتنا المستمرة    

 ٧٠ . في هذا المجتمعتشعر أسرتنا باألمن    

 ٧١ .ًنعاني جمیعا في حالة شكوى اآلخرین من احد أفراد أسرتنا    

 ٧٢ .یؤمن كل فرد في أسرتنا بأهمیة التعلم من أخطائه    

 ٧٣ .نفرح بهدایا اآلخرین لنا خاصة الجیران    

 ٧٤ .نعتقد بأننا یجب أال نتورط مع اآلخرین في المجتمع    

 ٧٥ .أخرى في حیاتنا لم یتضمنها هذا المقیاسهناك أمور     
 


