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  يبناء مقياس اليقظة العقلية لدى والدي �طفال ذو اضطراب طيف التوحد

ـــــعبان عبــــــد املــــــنعم ســــــالمة ــــد النعــــــيم ع، 1أحمــــــد شـ ـــــــودعبــ ـــــــــة محمــــ ـ ــــ ـــ ـ ــــ ـــــــــ، رفـ ـــــاح  أحمــــــد عبــــــد الفتـــــ ـــ

ـــ1ن ـــــــ   .حســــــ

:ر،9لية ال78بية، قسم ال45ة النفسية   .ز جامعة �

  eg.edu.azhar@2026. Ahmedshaban:ال7Fيد Dلك78وBي للباحث الرئ<س1

  :مIJص البحث

ي<=ــدف البحــث ا78ـــا64 إ4ــ3 بنـــاء مقيــاس اليقظـــة العقليــة لـــدى والــدي $طفـــال ذو اضــطراب طيـــف 

ًص السيUو مSTية لھ، وQناءا عليھ قام الباحث باالطالع ع3I البحوث التوحد، والتحقق من اA8صائ

الSTبو`ــة املرتبطــة بمجــال اليقظــة العقليــة، و[ــ6 ضــوء ذلــك تمكــن الباحــث مــن بنــاء مقيــاس لليقظــة 

dعة أbعـــــاد  رالعقلية لدى والدي $طفال ذو اضطراب طيف التوحد، وقسم الباحث املقياس إ34 أ ي

6g :أوال
ً

ــــي، ثانياالوعـــ:  ـ ـــ ــــ ــ التقبل بدو إصدار أحUام، ثالثا: ـ
ً اbعا: ن ـــف،  ـــ ــ ًالوصـ . qنفتاح عIـ3 اo8ديـد: ر

يأبــــا وأمـــــا من والدي $طفال ذو اضطراب طيـف التوحـد املقيـدين ) 100(تUونت عينة البحث من 
ً ً

ــة واملراكــز اA8اصــة بتــأwيلvم بمحافظــة الب س الSTبيــة الفك̀ر ح{ــSة، وتوصــلت نتــائج البحــث إ4ــ3 ربمـدا

يأن مقيـــاس اليقظـــة العقليـــة لـــدى والـــدي $طفـــال ذو اضـــطراب طيـــف التوحـــد يتمتـــع بخـــصائص 

سـيUو مSTيـة مرتفعـة مـن حيـث الـصدق والثبـات bعـد تطبيقـھ عIـ3 عينـة البحـث مـن والـدي $طفــال 

 ال�ـ� وضـع مـن يذو اضطراب طيف التوحد، بما يجعلھ أداة صا78ة لالستخدام لتحقيق $wداف

  .أجلvا

  . مقياس اليقظة العقلية، اضطراب طيف التوحد:الLلمات املفتاحية
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ABSTRACT 

The current research aimed at developing a scale of mindfulness for 

the parents of children with autism spectrum disorder and verifying its 
psychometric characteristics. After reviewing the educational research 

in the field of mindfulness, the researcher developed the scale of 
mindfulness for parents of children with autism spectrum disorder. The 

researcher divided the scale into four dimensions: First: awareness, 
second: acceptance without judgment, third: description, fourth: open-

mindedness to the new. The study sample consisted of (100) fathers 

and mothers of children with autism spectrum disorder who are 

enrolled in the schools of intellectual education and special centers in 

Beheira Governorate. The results of the research concluded that the 

mindfulness scale for the parents of children with autism spectrum 

disorder has good psychometric properties in terms of validity and 

reliability after applying it to the research sample of the parents of 

children with autism spectrum disorder. Thus, the scale was formed to 

be a valid tool for using to achieve the goals for which it was set. 

Keywords:  Mindfulness Scale, Autism Spectrum Disorder. 
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  :مقدمة

`خ  ة، وأك�wSــــا ثباتــــا [ــــ6 التــــا ر�عت�ــــS $ســــرة gــــ6 اللبنــــة $و4ــــ3 [ــــ6 تUــــو`ن ا�oتمعــــات ال�ــــش̀ر
ً

، و$طفــــال wـــم نتــــاج wـــذه $ســــر؛ ففـــي إطــــار $ســـرة ينظــــر الكث{ـــS مــــن $فـــراد إ4ــــ3 الطفــــل  يال�ـــشر
ه qمتداد الطبي�6 لvم نو عـن يو�عـا�ي bعـض $سـر مـن وجـود أطفـال مـن ذو الvمـم يختلفـ. رباعتبا

ــد مــن الــضغوط  ا�=م، وامUانــا�=م، وتUــو`�=م الــذ��w، ممــا يفــرض عIــ3 تلــك $ســر امل̀ز رغ{ــwSم [ــ6 قــد
املتعلقـة برعايـة أبنـا =م وتـرQي�=م وإعــدادwم للمـستقبل، وgـ6 مvمـة ل�ــست مـن الـسvولة بمUـان أل�=ــا 

  . تتعلق ب�ناء ال¡Aصية ألبنا =م

و�عــــد مـشUلة ¢عاقـة مـن أك�ـS املـشكالت ال
ُ

�ـ� تواجـھ ¤ـل مجتمـع، إذ ال يخلـو أي مجتمـع 
نمن ا�oتمعات عن وجود �سبة ال ¦س�=ان ¥=ا من أفراده ممن يواجvو ا78ياة وقـد اصـ�بوا بنـوع أو 

ـــــسية، أو العــــــص�ية ــــة، أو اo8ــــــسمية، أو النفــ وتوجيــــــھ العنايـــــــة . بــــــأخر مــــــن qعاقــــــات ســـــــواء العقليــ
` وروwqتمـــام بـــاألفراد ذو الvمــــم وأســـرwم عمليــــة ضـــر ه، لUــــي ي رة لتUامــــل ا�oتمـــع، وتــــضامنھ، وتـــآز

تتمكنوا من مواجvة تلك الصعوQات والتحديات ال�� قد تنوء بUاwلvم، وتقبـل الـضغوط والتفاعـل 
ات ال�ـ� �ـساعدwا عIـ3 اسـتعادة فاعلي�=ـا  عبـد (رمعvا بأساليب توافقية من اكªـساب املعرفـة، واملvـا

، صباح عا¦ش،    ).79، 2013را78ق منصو

ي من ذو الvمم [6 $سرة، وخاصة إذا ¤ان wذا الطفـل ¦عـا�ي مـن اضـطراب فوجود طفل
طيـــف التوحـــد، لـــھ تـــأث{S بـــالغ عIـــ3 كيـــان $ســـرة bـــشUل عـــام، وعIـــ3 طبيعـــة العالقـــات بـــ{ن أعـــضا =ا 
ة أك�S من أقرانھ العادي{ن، باإلضـــــــافة إ34  عاية خاصة واwتمام بصو روخاصة $م؛ حيث يحتاج إ34  ر

ــــاتھ، فـإن مـن شـأن ¤ـل wـذه العوامـل أن عـدم و²ـ6 الو ــھ واحتياجـــــــ الـدين بطبيعـة الطفـل وخصائـصـــ
تخلــق ضــغوط عIــ3 الوالــدين وتــؤثر عIــ3 ¶ــ�7=م النفــسية مــن جانــب، وتــؤثر عIــ3 تلبيــھ احتياجــات 
ـــذا فــإن wqتمـام باليقظــة العقليــة لـدى والــدي $طفــال ذو  يبـا·6 أعــضاء $سـرة مــن جانــب أخـر، لــــ

ــــصعوQات واملعوقـــــات والـــــشدائد وا�7ـــــن ال�ــــــ� ا زضـــــطراب طيـــــف التوحـــــد �ـــــساعدwم عIـــــ3 تجـــــاو الـ
رمضان عاشو سالم، (نيتعرضو لvا    ). 59: 2020ر

ات  حتاج الوالدين ملواجvة wذه الضغوط، إ34 أسـاليب تªـسم باإليجابيـة وتتطلـب مvـا ر̀و
ــــدين الفرصــــــة للــــــو6² بمتطلبــــــات الطفــــــل ـــة؛ لUــــــي تºــــــ¹ للوالــ ــــة العقليـــ ــــتماع لــــــھ وقبولــــــھ اليقظــ  وqســ

والتعـــاطف معــــھ واســــتخدام اســـSTاتيجيات إيجابيــــة مثــــل حــــل املـــشكالت وإعــــادة التقيــــيم ¢يجــــاdي 
س أبو العن{ن،(   ).133: 2019ومرفت العدر

يو�عت�ـS اليقظــة العقليــة مــن $ســاليب ال�ـ� �ــساعد والــدي $طفــال ذو اضــطراب طيــف 
�=م qنفع دود رالتوحــد عIــ6 �علــم كيفيــة خفــض اســªثا ة عIــ6 الــتحكم [ــ6 اســتجاب�=م و راليــة، والقــد ر

أفعــالvم للمواقــف الــضاغطة، و�عمــل عIــ3 تقبــل الوالــدين ألطفــالvم، كمــا تــؤثر bــشUل إيجــاdي عIــ6 
سة اليقظة العقلية يتم التعامل ب�ساطة مع أفUار لـوم الـذات،  رتقديرwم لذوا�=م، فمن خالل مما

 ف�ساعد أسلوب اليقظة العقلية ع6I تقليل التفاعل وال�� ي¼تج ع�=ا انخفاض تقدير الذات لد«=م،
نمــع $فUــار وqنفعــاالت الــسلبية، فتــدخل للــو6² وتخــرج منــھ دو إصــدار أحUــام عل½=ــا أو تقييمvــا، 
ي$مر الذي يؤثر إيجابيا ع6I تقدير الذات للوالدين، لذلك فتحس{ن مـستو اليقظـة العقليـة لـدى  ً

ياءة والفاعليــة الذاتيـــة نªيجـــة وجــود طفـــل ذو اضـــطراب رالوالــدين يقلـــل مـــن الــشعو بـــنقص الكفـــ
  ).Ahmad,2016: & Rayan ( 186طيف التوحد 
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  :مشLلة البحث

تتمثــل مــشUلة البحــث [ــ6 إبــراز ا78اجــة إ4ــ3 وجــود مقــاي�س لقيــاس اليقظــة العقليــة لــدى 
$ 3Iدبيات يوالدي $طفال ذو اضطراب طيف التوحد، $مر الذي جعل الباحث يقوم باالطالع ع

اســـات الـــسابقة ال�ـــ� تناولـــت wـــذا اo8انـــب وتؤكـــد عIـــ3 أwميـــة اليقظـــة العقليـــة لـــدى  ـــة والد رالنظ̀ر
  .يوالدي $طفال ذو اضطراب طيف التوحد

مكن صياغة مشUلة البحث [6 السؤال الرئ�س التا64   :̀و

يما اA8صائص السيUو مSTية ملقياس اليقظة العقلية لدى والدي $طفال ذو اضطراب 
  لتوحد؟طيف ا

تفرع من wذا السؤال الرئ�س $سئلة الفرعية التالية   :̀و

ـــال ذو  - ــــدي $طفـــ ـــــة لــــــدى والــ جــــــات مقيــــــاس اليقظــــــة العقليـ ـــا gــــــ6 مؤشــــــرات صــــــدق د يمـــ ر
 اضطراب طيف التوحد؟

جات مقياس اليقظة العقلية لدى والدي $طفال ذو اضطراب  - يما 6g مؤشرات ثبات د ر
 طيف التوحد؟ 

  :أ:داف البحث

يا78ــا64 إ4ــ3 إعــداد مقيــاس اليقظــة العقليــة لــدى والــدي $طفــال ذو <=ــدف البحــث  .1
 .اضطراب طيف التوحد، والتأكد من مدى صدقھ وثباتھ

ياسـتخراج اA8ـصائص الــسيUو مSTيـة ملقيـاس اليقظــة العقليـة لوالـدي $طفــال ذو  .2
تــھ عIــ3 تحقيــق أwدافــھ،  راضـطراب طيــف التوحــد، والتحقــق مــن مـدى كفاءتــھ وقد

  .لقياسھوقياس ما وضع 

  :أ:مية البحث

ـــــــــو التا64   :يتتÆÇ أwمية البحث ع3I املستو`{ن النظر والتطبيقي ع3I النحــ

أوال
ً

 :QRذا البحث فيما يTة لUتكمن �:مية النظر:  

يإلقـــاء الــــضوء عIــــ3 مفvــــوم اليقظــــة العقليـــة لــــدى والــــدي $طفــــال ذو اضــــطراب طيــــف  -
 .التوحد

ـــا قـــد - ا نظ̀ر ًيقـــدم wـــذا البحـــث إطـــا ن ¦ـــستفيد منـــھ البـــاحثو والعـــاملو [ـــ6 مجـــال الSTبيـــة ًر ن
 .ناA8اصة عامـــة، واملvتمو باضطراب طيف التوحد بصفة خاصة

ثانيا
ً

  :�:مية التطبيقية: 

ـــاس اليقظــــة العقليــــة لــــدى والــــدي  - ت�ــــSز $wميــــة التطبيقيــــة لvــــذا البحــــث [ــــ6 تقــــديم مقيـ
Uـصائص الـسيA8يـة وال�ـ� تتمثــل ي$طفـال ذو اضـطراب طيـف التوحـد تتحقـق بــھ اSTو م

 .[6 الصدق الداخ6I والثبات لvذا املقياس
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مساعدة الباحث{ن و$خصائي{ن [6 استخدام wذا املقياس ¤أداة لقيـاس اليقظـة العقليـة  -
  .يلدى والدي $طفال ذو اضطراب طيف التوحد

  : مصط4Jات البحث

أوال
ً

  Mindfulnessاليقظة العقلية : 

 والSTك{ــÈ عIــ3 ا�A8ــSات ا78اضــرة أك�ــS مــن لــو6² وwqتمــاما  بأ�=ــا:عــرف اليقظــة العقليــة�
ل�qــشغال بــاS�A8ات املاضــية أو $حــداث املــستقبلية، ومواجvــة $حــداث كمــا gــ6 [ــ6 الواقــع وقبــو 

  ).Baer, et al. 2006: 29(ناS�A8ات دو إصدار أحUام 

ـــا وeعــرف اليقظــة العقليــة إجرائيـ
ً

يا يجــر حولــھ مـــن  بأ�=ــا و²ــ6 الفــرد وانªباwــھ الUامــل ملــ:
ة أو مؤملـــة دو  نأحــداث داخــل الب�ئـــة ا�7يطــة بــھ 78ظـــة حــدوÌ=ا، وتقبلvــا كمـــا gــ6 ســواء ¤انـــت ســا ر
تـــــھ عIـــــ3 وصـــــفھ S�A8اتـــــھ وانفعاالتـــــھ ومـــــشاعره،  ـــة أو ســـــلبية عل½=ـــــا، وقد رإصـــــدار أي أحUـــــام إيجابيــ

وتوليده لألفUار اo8ديدة بدال من
ً

 3Iعتماد عqار التقليديةUف$ .  

ثانيا
ً

  Autism Spectrum Disorder اضطراب طيف التوحد: 

ــــ�ÎÏ اA8ـــــامس  ــد [ـــــ6 الـــــدليل الA¡ªيـ كيـــــة للطـــــب النفـــــ�ÎÐ للتوحـــ ت اo8معيـــــة $م̀ر رأشـــــا
رأنــھ اضــطراب عــص�Ò نمــاÑي شــامل يــؤدي إ4ــ3 حالــة مــن القــصو املــستمر [ــ6 : لالضــطرابات العقليــة

ن، يتم{ـÈ بـانحراف وتـ ات التواصـل والتفاعـل qجتمـا6² مـع $خــ̀ر أخر نمـو الوظـائف $ساســية رمvـا
ة ـــر ـــــة متكـــ ـــة واللغو`ــــــة وا78ــــــسية، وظvــــــو ســــــلوكيات نمطيـ ات qجتماعيـــ ـــو املvــــــا راملرتبطــــــة بنمـــ ر  ر

(American Psychiatric Association, 2013, 50). 

 بأنــھ اضـطراب نمـاÑي وعــص�Ò معقـد يتعــرض لـھ الطفــل :وØعـرف اضـطراب طيــف التوحـد
مـھ مـدى حياتـ ال ھ، يمكــن النظـر إليـھ مـن جوانـب سـتة عIـ3 أنـھ اضــطراب زقبـل الثالثـة مـن عمـره، ̀و

ظvــر عIــw 3يئــة اســتجابات  ًنمــاÑي عــام ومنªــشر يــؤثر ســلبا عIــ3 العديــد مــن جوانــب نمــو الطفــل، ̀و

ـــھ، وأنـــــھ إعاقـــــة عقليـــــة  ــــ6 الغالـــــب تـــــدفع الطفـــــل إ4ـــــ3 التقوقـــــع حـــــو ذاتــ لســـــلوكية قاصـــــرة وســـــلبية [ـ
راضـطرابات طيـف التوحـد يªـسم بقـصو [ـ6 واجتماعية مÈTامنـة [ـ6 نفـس الوقـت، ونمـط مـن أنمـاط 

، والتواصل فضال عـن وجـود سـلوكيات واwتمامـات نمطيـة  السلوكيات qجتماعية، واللعب الرمز
ً

ي
م مرضيا مع اضطراب قصو qنªباه  `ة، كما أنھ يتال روتكرا ً ز   ).19: 2014عادل عبد هللا دمحم،(ر

ثالثا
ً

 Parents Of Children Withيوالدي �طفال ذو اضـطراب طيـف التوحـد : 
Autism Disorder  

ن  يإ64 آبـاء وأمvـات $طفـال ذو اضـطراب ) 90: 2015(و¦ش{S دمحم كمال أبو الفتوح وأخر
أ�=ـم wـؤالء $بـاء : Fathers and Mathers Of Children With Autism Disorderطيـف التوحـد 

ًوqمvــات الــذين تـــم �ــ¡Aيص أحــد أطفـــالvم �¡Aيــصا دقيقـــا عIــ3 أنــھ ط يفـــل ذو اضــطراب طيـــف ً
ًالتوحد، أي طفل ¦عا�ي من اضطراب [6 نموه غالبا ما يبدأ قبل اكتمال سن الثالث سنوات، وwذا 

ىqضطراب يؤثر [6 مvام النمو ومعاي{Sه فيـؤدي بـھ إ4ـ3 الثبـات ال¼ـس�Ò عنـد مـستو معـ{ن مـن النمـو 
ه ع3I $داء املعر[ 6 والوجدا�ي والسلو¤ي مما ¦س�ب رالنف�ÎÐ وqجتما6² وqنفعا64، مما تنعكس آثا

ظــل صــامتا ال يــتUلم لفTــSات طو`لــة  ن وال يتواصــل معvــم إال [ــ6 حــدود ضــيقة ̀و ًلــھ عــدم فvــم $خــ̀ر

منعزال عن العالم م�=مك [6 حوار دائم مع الذات
ً

.  
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  :يالعرض النظر والبحوث السابقة

vا بقوة ع3I ساحة ً�عت{S اليقظة العقلية من املفاwيم ا78ديثة �س�يا، وال�� فرضت نفس
علــم الـــنفس املعاصـــر كمفvـــوم نفــ�ÎÐ مـــع بدايـــة الªـــسعي¼يات، وشــغلت أذwـــان البـــاحث{ن، وحظيـــت 
`خيـة، وإعـداد أدوات مقننــة  wا التا رباwتمـامvم مـن حيــث التأصـيل النظـر لvــا، والبحـث عـن جــذو ر ي

  .لقياسvا

فيــــــعد مــــصطÆæ اليقظـــة العقليــــة مــــن املـــصط7æات ا78ديثــــة، وال�ــــ� ت¼تåـــ� لعلــــ
ُ

م الــــنفس 
اســات العرQيـــة  ــــــر عليــھ الكث{ـــS مــن الد ــــ ــب، أجـ ا كب{ــSا منــذ وقـــت ق̀ر ر¢يجــاdي الــذي انªــشر انªـــشا ىر ٌ ً ً

ـــاة  `ب ألwميتــــھ لــــدى جميــــع $فــــراد [ــــ6 مراحــــل ا78يـ ̀ــــب والتقــــ�ÎÏ والتــــد رو$جن�يــــة للبحــــث والتجر
اد الفـــرد  را�Aتلفـــة، فêـــ� �عت�ـــS نéـــè ا78يــــاة، فـــال حيـــاة بـــدو يقظـــة، فــــإذا أ الـــسمو والر·ـــ6؛ فعليــــھ ن

ات اليقظة العقلية [6 ش�ë أمو حياتھ العملية والعلمية رباستخدام مvا ًفقد احتلت مUانا كب{Sا [6 . ر ً

شــاد النفـــ�ÎÐ و¢عاقــات  رمجــال علــم الـــنفس التعليåــ� والSTبـــو و¢¤لي¼يUــي و¢ عـــال عبــد الـــرحمن (ي
 ،6I4: 2020ع.(  

اليـد التأمليـة والثقافيـة والفلـسفية للبوذيـة لو�عود أصو مفvوم اليقظة العقلية إ34 التق
ائد تطو`ر wذا املفvوم ونقلھ من البوذيـة ) (Kabat-zinnنالقائمة ع3I التأمل، وØعت�S ¤ابات ز  رwو 

ســة العالجيـــة، حيــث تتــضمن qنªبــاه عـــن قــصد [ــ6 ال7æظــة ا78اليـــة  ر�oــال التطبيــق البحîــ� واملما
قة ال�� نوجھ ¥=ا انªباwنا نوQدو إصدار أحUام ع3I اS�A8ات أو qن فعاالت أو $فUار، والو6² بالط̀ر

̀ـة $فUـار، فنفvمvـا عIـ3 أ�=ـا أحـداث عقليـة مؤقتـة ول�ـست تمثــيال  بحيـث تجعلنـا نـتخلص مـن مركز
ً

 ).Academic Mindfulness Interest Group, 2006: 286(للواقع، وwذا يؤدي إq 34سªبصار 

ز{ــــSات النفـــسية ¢يجابيــــة ال�ــــ� �عــــز الرفاwيــــة الذاتيــــة و�عت�ـــS اليقظــــة العقليــــة مــــن املتغ
)  الضغوط-qكتئاب (لألفراد، حيث �ستخدم ¤أداة مvمة لعالج العديد من qضطرابات النفسية 

(Zubair, Kamal, Artemeva, 2018: 2) 6ــشر اسـتخدام تطبيقــات اليقظـة العقليــة [ــªحيــث ان ،
 التطبيقــي والــ7õة النفــسية كعــالج معر[ــ6 ســلو¤ي ôونــة $خ{ــSة [ــ6 مختلــف مجــاالت علــم الــنفس

Cognitive behavioral therapies ، ــــةvــــداف والقبــــو والتــــصرف بــــو6²، ومواجw$ 3ــــIليركــــز ع
  ).3: 2019حيدر معن إبراwيم، (ن$حداث كما 6g [6 الواقع دو إصدار أحUام 

أوال
ً

  .MindfulnessمفTوم اليقظة العقلية : 

ــــ� تن فـــــات ال�ـ ــــا�=م �عـــــددت التع̀ر ًاولــــــت مفvـــــوم اليقظـــــة العقليــــــة وفقـــــا للبـــــاحث{ن واتجاwــ

ـق  ـــظر الف̀ر ــ ـق أخـر عرفvـا عIـ3 أ�=ـا سـمھ، ونــــ ق م�=م أ�=ا مفvـوم نفـ�ÎÐ، ب�نمـا ف̀ر ة، ف{S ف̀ر النظ̀ر
َ

ى
فـــات اليقظـــة العقليـــة  ة، وفيمـــا يIـــ6 عـــرض ألبـــر وأwـــم �ع̀ر زالثالـــث عIـــ3 اعتبـــار أ�=ـــا مvـــا عـــال عبـــد (ر

 ،6I12: 2020الرحمن ع .(  

بأ�=ــا املراقبــة املــستمرة :  اليقظــة العقليــةCardaciotto, et al. (2008: 205(فيعــرف 
ل�AæــSات، وترك{ــq Èنªبــاه عــن قــصد [ــ6 ال7æظــة ا78اضــرة أك�ــS مــن �qــشغال بــاS�A8ات املاضــية أو 
ل$حـــداث املــــستقبلية، وقبــــو ا�A8ـــSات والªــــسامح نحوwــــا، ومواجvـــة $حــــداث بالUامــــل كمـــا gــــ6 [ــــ6 

  .ناقع دو إصدار أحUام ع3I اS�A8ات أو qنفعاالت أو $فUارالو
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بأ�=ا الو6² باS�A8ات ال�� :  إ34 اليقظة العقليةDavis & Hayes, (2011: 198(ب�نما أشار 
ن دو إصدار حكم، و¥=ذا املع�ـë ينظـر إل½=ـا عIـMoment to Moment 3يمر ¥=ا الفرد 78ظة ب7æظة 

  .أ�=ا حالة ول�ست سمة

ف هللا و�ـــش{S عا قــــة [ـــ6 التفك{ــــS : إ4ــــ3 اليقظـــة العقليــــة) 353: 2018(رÑــــشة عIـــ6  بأ�=ـــا ط̀ر
²ــ6 الفـرد بب�ئتـھ ا�7يطــة وأحاس�ـسھ الداخليـة، بــدو إصـدار أحUـام تقييميــة،  نتؤكـد عIـ3 انªبـاه و و
ب ال¡Aـصية ¤األفUـار واملـشاعر و$حـداث كمـا gـ6 [ـ6 ال7æظـة ا78اليـة، وØعمـل  روتقبل جميع التجا

متنــع عــن التفك{ــS بــالطر التلقائيــة والنمطيــة، وعــدم عIــ3 التنقيــة  قqنفعاليــة املناســبة للموقــف ̀و
  .تطفل $فUار املشوwة [6 العقل

يوØعـــرف الباحـــث اليقظـــة العقليـــة بأ�=ـــا و²ـــ6 الفـــرد وانªباwـــھ الUامـــل ملـــا يجـــر حولـــھ مـــن 
ة ن أو مؤملـــة دو رأحــداث داخــل الب�ئـــة ا�7يطــة بــھ 78ظـــة حــدوÌ=ا، وتقبلvــا كمـــا gــ6 ســواء ¤انـــت ســا

تـــــھ عIـــــ3 وصـــــفھ S�A8اتـــــھ وانفعاالتـــــھ ومـــــشاعره،  ـــة أو ســـــلبية عل½=ـــــا، وقد رإصـــــدار أي أحUـــــام إيجابيــ
وتوليده لألفUار اo8ديدة بدال من qعتماد ع3I $فUار التقليدية

ً
.  

فات لليقظة العقلية إال أن جميعvا ¦ش{S إ34 أن  تÆÇ مما سبق بالرغم من �عدد التع̀ر ̀و
 تتـــضمن الــو6² وqنªبـــاه، والSTك{ــÈ عIــ3 $حـــداث ¢يجابيــة أو الـــسلبية [ــ6 ال7æظـــة اليقظــة العقليــة

ا  ــ نا78اليـــة دو تفـــس{wSا أو إصـــدار أحUـــام تقييميـــة عل½=ـــا، وإعطـــاء اwتمـــام لألشـــياء ال�ـــ� تحـــدث wنـ
ـــنحن عنــــدما نملـــــك الــــو6² اo8يـــــد  ـــة ا�7يطـــــة بنــــا فــ وôن ســــواء داخـــــل عقولنــــا أو أجـــــسادنا أو الب�ئـ

ًلسليم تصبح عقولنا wادئة وأك�S وضوحا وترك{Èا، وwذا ¦ساعد عq 3Iنفتاح عIـ3 ا�A8ـSة والتفك{S ا ً

  .وتقبل اS�A8ات اo8ديدة

ــا ــ ثانيـ
ً

  .أ:مية اليقظة العقلية: 

ًأصبح مفvوم اليقظة العقلية شاÑعا bشUل مÈTايد [ô 6ونـة $خ{ـSة؛ أل�=ـا تـوفر مجموعـة 

د، بجانــب اسـتخدام علمـاء علـم الـنفس q¤لي¼يUـي و$طبــاء مـن الفوائـد النفـسية واo8ـسدية لألفـرا
 .Hylend, et al(تقنيـات اليقظـة العقليـة ملـساعدة $فـراد عIـ3 التعامـل مـع مجموعـة مـن $مـراض 

2015: 576.(  

ــــز الطـــر الدفاعيــــة لديــــھ  ــة يـــتم �ع̀ز ات اليقظــــة العقليــ ســـة الفــــرد مvـــا قفمـــن خــــالل مما ر ر
ث الضاغطة، بحيث تجعلھ يتعامل مع wـذه الـضغوط بأسـاليب لتحدى املواقف واS�A8ات و$حدا

 Sنخـراط [ـ6 أنمـاط التفك{ـq ة تكيفية إيجابية بدال مـن $سـاليب الـسلبية والتجن�يـة، وعـدمvمواج
ً

ا عIـ3 املالحظـة املوضـوعية  ًرالسلبية أو املشوwة نحو املاùـ�Î أو املـستقبل، وتجعلـھ أك�ـS وعيـا وقـاد ً

 .(Weinstein, Brown, Ryan, 2009: 375)لألحداث 

تعلم الفرد من خالل اليقظة العقلية التحكم [6 عقلھ وترك{q Èنªباه [6 الوقت ا78ا64،  ̀و
ـــد مـــن كفـــاءة الفـــرد [ـــ6  الـــة $فUـــار املتعلقـــة بالنـــدم عIـــ3 املاùـــ�Î أو القلـــق مـــن املـــستقبل ممـــا ي̀ز زوإ

تھ عIـ3 رqستمتاع با78ياة والنجاح والشعو بالسعادة، وتحس{ن قد  التعامـل مـع املواقـف الـصعبة ر
نة أثناء مواجvة أحداث  ز املر تھ ع3I الصمود، و�عمل ع3I �ع̀ز د من قد ووتجعلھ يتكيف معvا وت̀ز ر

  ).Zahra & Riza, 2017: 22(ا78ياة الضاغطة 

 Æـûو العديـد مـن الفوائـد ال�ـ� �عمـل اليقظـة ) Davis & Hayes, 2011: 199- 202(̀و
  :ا ي6Iالعقلية ع3I تحقيقvا وم�=ا م
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 حيــــث �عمــــل عIــــ3 تنظــــيم العاطفــــة، وأن تأمــــل Affective Benefitsالفوائـــد العاطفيــــة  -
ة الفــــرد عIــــ3  قلــــل مــــن qجTــــSار، وØعــــز قــــد ـــ6، ̀و اء املعر[ـ راليقظــــة ¦عــــز مــــن الــــو6² مــــا و ز رز
wا �ـساwم [ـ6  رqنªباه من خالل املUاسب [6 الذاكرة العامة، wـذه املUاسـب املعرفيـة بـدو

 . العاطفة الفعالة، كما �عمل ع3I تقليل أعراض القلق وqكتئاباسSTاتيجيات تنظيم
ـد مـن التبـصر الـذا�ي Interpersonal Benefitsالفوائـد ال¡Aـصية  -  فاليقظـة العقليـة ت̀ز

ة عIــ3  ة عIـ3 التعب{ـS عـن الـذات [ـ6 املواقـف qجتماعيـة، والقـد رللفـرد، وا78ـدس،  والقـد ر
ن وا78فاظ ع ز الوظائف املرتبطة تنمية عالقات نا7ýة مع $خ̀ر ل½=ا، باإلضافة إ34 �ع̀ز

بمنطقـة الفــص اo8بêــ� $وســط للــدماغ، غ{ــS أن لليقظــة العقليــة فوائــد ¶ــ7ية عديــدة 
�ÎÐية الذاتية لألفراد، وتقليل الضغط النفwادة وظائف املناعة، وتحس{ن الرفا  .ك̀ز

ا78يـاة لـدى الفـرد ومن خالل ما سبق يتÆÇ مـدى أwميـة اليقظـة العقليـة [ـ6 ¤افـة جوانـب      
ئ�ـسيا  ًمن الناحيـة الـ7õية واo8ـسدية والعقليـة وqنفعاليـة، وإن تمتـع الفـرد ¥=ـا يUـو سـ�با  رً ن
احـــة البـــال ومواجvـــة ¤افـــة الـــضغوط والتعامـــل معvـــا bـــشUل إيجـــاdي، وqســــتمتاع  رللـــسعادة و

ن وعIـــq 3حـــدا. با78يـــاة ث عنـــد و�عليمـــھ ا78ـــد مـــن الªـــسرع [ـــ6 ا78كـــم عIـــ3 نفـــسھ وعIـــq 3خـــ̀ر
ات الـــص�S والتـــأ�ي وإكـــسابھ الثقـــة بـــالنفس، و�عـــود الفـــرد عIـــ3 تنظـــيم  روقوعvـــا، وإكـــسابھ مvـــا

ات qنªباه لديھ ز قد   .رانفعاالتھ، و�ع̀ز

ـــا ــ ثالثــ
ً

ــاد اليقظة العقلية:  ــ ــــ ــ   .أyعـ

ـــا�=م  ــ ـــة، وذلــــك وفقـــــا لنظ̀ر ـــاد اليقظـــــة العقليــ ـــ ـــر البـــــاحث{ن حـــــو أbـعـــ ً�عــــددت وجvـــــات نظـ ل
ــــــادواتج ــــــــ ــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــ   .اwا�=م ا�Aتلفة، وسوف �عرض فيما ي6I أwم wذه $bعـ

اســـة الـــذي قـــام بـــھ  اســـات Baer, et al. (2006)رتوûــÆ الد ر والـــذي يتـــضمن خمـــس د
اســة إ4ــ3 خمــسة أbعــاد لليقظــة  رللكــشف عــن wيUــل مUونــات وأbعــاد اليقظــة العقليــة، فتوصــلت الد

6gالعقلية و:   

ـــــــة :Observationاملالحظـــــــــة .1 ـــــــSات الداخليــ ــــھ ل�Aæــ ـــــاه املوجـــــ ــــــــا qنªبــــ ــــذي يقـــــــــصد ¥=ـ ــ  الـــ
ـــــUال  ـــــــة ¤األشــــــ جيـــ ـــــSات اA8ا ف، وا�A8ـــــ ـــــــا ــــار وqنفعــــــــــاالت واملعـــ ــ ر¤األحاســــــــــ�س و$فUــــ ر

ائح  .وو$صوات والر
ة ع3I التعب{ـDescription S: الوصف .2 ر وØع�� وصف الفرد لS�Aæات الداخلية، والقد

ة لفظية  .رع�=ا بصو
ة الفرد ع3I الSTك{È ملا يقوم بـھ Act with awareness: و6²التصرف ب .3 ر وØش{S إ34 قد

من أ�شطة وقت حدوÌ=ا، وعدم إجراء ال¼شاط bشUل آ64 أو تلقاÑي مع عدم qنªباه 
، والSTك{È عw 3Iذا املث{S فقط  .ىللمث{Sات $خر

ات Non- reactive: ترك التفاعل .4 ال�� تأ�ي ر وØع�� متاbعة املشاعر و$فUار والتصو
نو�عــود دو التفاعــل معvــا، ودو أن �ــشªت تفك{ــS الفــرد وتفقــده ترك{ــÈه [ــ6 ال7æظــة  ن

 .ôنية
 وØـــش{S إ4ـــ3 عــدم إصـــدار أحUـــام تقييميـــة عIـــNon – Judgment 3: �عليــق ا78كـــم .5

جية  .راS�A8ات الداخلية واA8ا
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  )لليقظة العقلية Bear نموذج(

أwـم مUونـات اليقظـة العقليـة كمـا حـددwا ) 17: 2020( عبد الرحمن دمحم      وتAæص عال
ا�=م ¤اال�ي  :الباحث{ن وفق اتجاwا�=م ونظ̀ر

  أbعاد اليقظة العقلية  الباحث  م

1  

  

Langer 2000 

  

جــــة Alert to Distinctionالتمي{ــــÈ الــــيقظ   ر و�ع�ــــ� د
 .تطو`ر $فUار اo8ديدة، وطرائق النظر لألشياء

 و�ع�ـــ� Openness to Noveltyاo8ديــد qنفتــاح عIــ3  
ــــــــدة  ــــــــــÈات اo8ديـــــ ـــــــ3 استكـــــــــــــشاف املم{ـــ ــــرد عIــــــ ة الفـــــــــ ــــــد رقـــــــ

 .واستغراقھ ف½=ا

 Orientation to the presentالتوجــھ نحــو اA8ــاص  
جــة ا�ـــشغال الفــرد واســتغراقھ [ــ6 موقـــف  رو`قــصد ¥=ــا د

 .ًمع{ن يدركھ آنيا

ــــر املتعــــــددة   ــــات النظـــ  Multiple ofالــــــو6² بوجvــ
Awareness perspectives ـة` ة الفـرد عIـ3 ر ؤ و�ع�ـ� قـد ر

ايــا متعـــددة وعـــدم التمــسك بوجvـــة نظـــر  واملوقــف مـــن ز
  .واحدة

ال�قظة 

 العقل�ة

 الوصف

 المالحظة

التصرف 

 بوعي

 ترك التفاعل

عدم إصدار 

 أح�ام
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2  

  

 

Bear, et 

al.2006  

 مUونــات اليقظــة العقليــة كمــا Bear, et al.2006حــدد 
6Iي:  

ف Observation: املالحظـة  ر واملقــصود ¥=ـا qنªبــاه للمعــا
جيــــة وال�ـــ� تتـــضمن املــــشاعر  روا�A8ـــSات الداخليـــة واA8ا

 .وqنفعاالت و$حاس�س

ـــــــــــف  ـــرد Description: الوصـ ـــــــــف الفــــــــــ ــــــھ وصـــ ـــــــــــصد بـــــــ  و`قـ
 .لS�Aæات الداخلية والتعب{S ع�=ا بوضوح ودقة

ة Acting with Awareness بــو6² التـصرف  ر و�ع�ــ� قــد
الفرد ع3I التعامل بو6² وترك{ـÈ مـع ا78اضـر أو ال¼ـشاط 

 .الذي يقوم بھ

ـــSات الداخليــــــة   ــــع ا�A8ــ ــــل مـ  Nonreactivityعـــــدم التفاعـ
[ــــ6 ال7æظـــــة  وØع�ــــ� عــــدم �ــــشªت تفك{ـــــS الفــــرد أو ترك{ــــÈه 
ا78اضــرة مــن خــالل $فUــار واملــشاعر ال�ــ� تــأ�ي وتــذwب 

 .عند الفرد

  .Non judgingعدم ا78كم ع3I اS�A8ات الداخلية  

3  Kabat Zenn,2003,147.  

  ُقدم نموذجا يتضمن ثالث مUونات لليقظة العقلية 

  Intention: القصد  -1

  q: Attentionنªباه  -2

  q :Attitudeتجاه  -    3

4  
Brown, Rayan 

&Crewell,2012: 1566. 

 .وضوح الو6² 

جية   .رالو6² الUامل بUل العوامل الداخلية واA8ا

 .الو6² املوجھ نحو اA8اص 

`ة qنªباه والو6²   .راستمرا

 È}التمي S}يالو6² غ. 

نة qنªباه بالو6²   .ومر

  .موقف واق�6
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5  Hasker, 2010,2 

  :دم مUون{ن فقط لليقظة العقلية كما ي6Iق 

 -Selfالتنظــيم الــذا�ي لالنªبــاه [ــ6 ال7æظــة ا78اضــرة -1
regulation.  

ب [6 ال7æظة ا78الية-2   .رqستعداد والو6² بالتجا

  
Droutment, et al, 2017: 

36 

dعـــة أbعـــاد لليقظـــة العقليـــة   رقـــدم نموذجـــا يتUـــو مـــن أ ن ً

  :وwم

  .qنªباه-1

  .مع اS�A8ات الداخليةعدم التفاعل -2

  .عدم ا78كم ع3I اS�A8ات الداخلية-3

  .لقبو الذات-4

تÆÇ من خالل العرض السابق ملUونات اليقظـة العقليـة، أنـھ عIـ3 الـرغم مـن اخـتالف  ̀و
ات واA8لفيات ا�Aتلفة لvم، إال أ�=م أجمعوا ع3I أbعاد مشSTكة  ًالباحث{ن وفقا لالتجاwات والنظ̀ر

املالحظة الواعية والvادفة، والتصرف :  كمUونات لليقظة العقلية و6g كما ي6Iال يمكن التخ6I ع�=ا
  .لبو6² وحكمة، وعدم إصدار أحUام، وقبو الذات، والوصف وحسن التفاعل مع الب�ئة

اسات السابقة ال�� تناولت اليقظة العقلية لدى  رمن خالل النظر إ34 نتائج مجموعة الد
اسـة يوالدي $طفال ذو اضطراب طيف ال  توصـلت إ4ـ3 أن Singh, et al (2006)رتوحد، وجـد أن د

�علــيم الوالــدين لليقظــة العقليــة يــؤدي إ4ــ3 تقليــل العــدوان، وإيــذاء الــذات لــدى أطفــالvم، وفعاليــة 
اســـة . اليقظــة العقليـــة [ــ6 تقليـــل املـــشكالت الــسلوكية لـــدى $بنـــاء  ,Baer) (2013ركمــا توصـــلت د

Ward & Mooreسة الوال دين لليقظة العقلية �عمل ع3I ا78ـد مـن الـضغوط النفـسية ر إ34 أن مما
كما . و$عراض qكتئابية، وأنھ يمكن الت¼بؤ بمشكالت الطفل السلوكية من خالل اليقظة العقلية

اسة  رو7ûت أيضا د ًConner & White (2014) تباطية سالبة ب{ن اليقظـة العقليـة ر وجود عالقة ا
ــــة لـــــدى $مvـــــات، فUل ــــن والـــــضغوط املدركـ ــــ3 ا78ـــــد مـ اد مـــــستو اليقظـــــة العقليـــــة أدى ذلـــــك إ4ـ ىمـــــا  ز

  .زوأن التدخالت العالجية �عز qنªباه وتحد من الضغوط الوالدية لدى $مvات. الضغوط

اسة   دعم السلوك ¢يجاdي القائم ع3I اليقظة العقليـة، Singh, et al (2014)روأثبªت د
ية الــــسلوكيات العدوانيـــة لـــدى أطفــــالvم ذو روفعاليـــة اليقظـــة العقليـــة [ــــ6 مـــساعدة الوالـــدين إلدا

`ادة تفاعال�=م qجتماعية ¢يجابية معvم   .زاضطراب طيف التوحد bشUل فعال، و[3 

اسـة   إ4ـ3 فعاليـة Hwang, Kearney, Klieve, Lang and Roberts (2015)ر وتوصـلت د
 اضـــطراب ياليقظــة العقليـــة [ـــ6 خفـــض الــضغوط وتحـــس{ن جـــودة ا78يـــاة لــدى أمvـــات $طفـــال ذو

  .طيف التوحد، وكذلك انخفاض القلق، وخفض العدوان لدى أطفالvن

اسـة   إ4ـ3 فعاليـة اليقظــة العقليـة لتحـس{ن جــودة Rayan & Ahmad (2016)روأكـدت د
يا78ياة وإعادة التقييم ¢يجاdي للتكيف لدى والدي $طفـال ذو اضـطراب طيـف التوحـد، وأظvـر 

õة [ــــ6 مجـــال الــــS7ة النفــــسية، كمــــا وجـــدت عالقــــة إيجابيــــة بــــ{ن اليقظــــة الوالـــدين تحــــس�نات كب{ــــ
  .العقلية وجودة ا78ياة
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ن  اسة فت�6 عبد الرحمن الضبع وآخر و  وأو7ûت د تباطيـة ) 2016(ر رإ34 وجود عالقـة ا
موجبـــة دالـــة إحـــصائيا بـــ{ن اليقظـــة العقليــــة وكفـــاءة املواجvـــة، وأن اليقظـــة العقليـــة تتـــأثر بجــــ¼س 

ق لــــصا Æ8ً $مvــــات، كمــــا تتـــأثر أيــــضا بنــــوع إعاقـــة الطفــــل حيــــث ¤انــــت والوالـــدين حيــــث ¤انــــت الفـــر

ــــستو  ق لـــــصاÆ8 والـــــدي $طفــــــال ذو ¢عاقـــــة العقليـــــة، وأن اليقظــــــة العقليـــــة ال تتـــــأثر باملــ ىالفـــــر ي و
  . التعلي�å، وال ا78الة الوظيفية، و`مكن الت¼بؤ بكفاءة املواجvة من خالل اليقظة العقلية

اسـة   وجـود عالقـة إيجابيـة بـ{ن الوصـمة وqكتئـاب Chan & Lam (2017)ركمـا أكـدت د
ًوالقلــق وعــبء تقــديم الرعايــة، وأن $بـــاء $ك�ــS وعيــا و`قظــة wــم أقـــل تــأث{Sا مــن الناحيــة النفـــسية  ً

ًو�ــــش{S النتــــائج أيــــضا إ4ــــ3 أن اليقظـــة العقليــــة تحåــــë $فــــراد مــــن التــــأث{S الــــسل�Ò . بالوصـــمة العامــــة

 أساــ�Î مــن خــالل ا78ــد مــن $فUــار الذاتيــة الــسلبية للوصــمة، وأنــھ يــتم مUافحــة الوصــمة bــشUل
  . لألفراد، والتثقيف النف�ÎÐ واملعر[6

اسة   مدى فعالية اليقظـة العقليـة [ـ6 خفـض Ridderinkhof, et al (2018)ر وأو7ûت د
  .املشكالت لدى الوالدين و$طفال، وتقليل مشكالت التواصل qجتما6² لدى الوالدين

اسـة   مـدى فعاليـة اليقظـة العقليـة [ـ6 تقليــل Jones, Gold, Totsika, (2018(روأثبªـت د
يالضغوط وانخفاض القلـق وqكتئـاب لـدى والـدي $طفـال ذو اضـطراب طيـف التوحـد، وأوصـت 

سات اليقظة العقلية د من البحوث حو مما ربامل̀ز   .ل

اسة  تباطية ب{ن اليقظة العقليـRen, Hu, Han, (2020(ر وتوصلت د ة ر إ34 وجود عالقة ا
ســـات ¢بـــاء ¢يجابيـــة يالـــسلبية ســـواء لـــدى والـــدي $طفـــال ذو اضـــطراب طيـــف التوحـــد أو /رومما

جـات مرتفعـة [ـ6 اليقظـة العقليـة  ا د روالدي $طفـال العـادي{ن، وأن والـدي $طفـال العـادي{ن أظvـر و
نة بوالدي $طفال ذو اضطراب طيف التوحد يمقا   .ر

مـــضان عاشـــو ســالم  اســة  ر كمــا أكـــدت د ر ردو اليقظـــة العقليــة وأwمي�=ـــا كمنÒـــ¹ ) 2020(ر
نة النفسية لدى أمvات $طفال ذو qحتياجات اA8اصة يللمر   .و

  :eعقيب

ًمن خالل تناو الباحث ملفvوم اليقظة العقلية الذي ¦عد من املفاwيم ا78ديثة �س�يا [6  ل
زعلــم الــنفس ¢يجــاdي و الــ7õة النفــسية، يتــÆÇ مــدى أwميــة دو اليقظــة العقليــة [ــ6  `ــادة الــو6² ر

نوqنªبــاه والSTك{ـــÈ عIــ3 $حـــداث وقــت حـــدوÌ=ا دو إصــدار أي أحUـــام مــسبقة عل½=ـــا، وتجعــل الفـــرد 
ســـات  ا عIـــ3 الـــتحكم [ـــ6 حالتـــھ الداخليـــة، فتمكنـــھ مـــن الفvـــم الـــوا6² ملـــا يجـــر حولـــھ مـــن مما رقـــاد ير ً

ًفقا معvا، وإكسابھ ًوأحداث، و�عديل تفاعل الفرد مع بي�تھ ال�� ¦ع�ش ف½=ا وتجعلھ أك�S تكيفا وتوا

ة الفـرد عIـ3 التنظـيم الـذا�ي،  ات وسلوكيات جديدة تجعلھ أك�S وعيا، و�عمل عIـ3 تحـس{ن قـد رمvا ًر

زكمــا أ�=ــا �عــز املواجvــة ¢يجابيــة لألحــداث الــضاغطة ال�ـــ� يمــر ¥=ــا الفــرد ممــا يــؤدي التقليــل م�=ـــا، 
ــــصعبة، و ـــابرة أمــــــام املvــــــام الــ ـــــوتر، واملثـــ ــــل روخفــــــض الــــــشعو بــــــالقلق والتـ مواجvــــــة العقبــــــات، وتقليــ

ة عIـq 3نخـراط [ـ6  ز qستجابات ¢يجابيـة، والقـد الـسلوكيات املوجvـة رqستجابات السلبية و�ع̀ز
اك الواقــع bــشUل  `ــادة ثقــة الفــرد بنفــسھ، كمــا �ــساعده عIــ3 إد ا مvمــا [ــ6  رنحــو الvــدف وتلعــب دو ز ً ًر
ًأك�ـــS وضـــوحا، والتمتـــع بحيـــاة أك�ـــS بoéـــة، وتجعلـــھ يظvـــر عIـــ3 املـــدى البعيـــد العديـــد مـــن الـــصفات 

ه بالرضا عن ا78ياة)الرحمة، والتعاطف، والªسامح(¢يجابية مثل     .ر، وشعو



بناء مقياس اليقظة العقلية لدى والدي األطفال ذوي اضطراب 
 طيف التوحد

  أحمد شعبان عبد المنعم سالمة/ أ
ـــعبد النعيم ع / د.أ ــ ـــ ـــودرف ــ   ة محم

ـــ / د ــين أحمد عبد الفتــ ــ ــ ــ ـــ ـــ  .ـــاح حســ
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  :املن|}ية للبحث Dجراءات

أوال
ً

  :عينة البحث: 

يأجـــر
ُ

يالبحــــث عIــــ3 مجموعــــة مــــن أبــــاء وأمvــــات $طفــــال ذو اضــــطراب طيــــف التوحــــد،  
لأبـا وأمـــــا الــذين تـم ا78ـصو علــ½=م مـن مجموعـة مــن املراكـز املتخصــصة ) 100(والـذي بلـغ عــددwم 

ً ً

ة التاbعـة �7افظـة يبتأwيل wؤالء $طفال ذو اضطراب طيف التوحد، ومن bع س الفك̀ر رض املدا
  .البح{Sة ومحافظة الغرQية

س واملراكز ال�� تم التطبيق ف~{ا لجدو �ع املشارك1ن ع�R املدا رتو   ز

  �مTات  �باء  املLان  م
مجموع 

  املشارك1ن

د محافظة   1 ة بمركز ومدينة إيتاى البار سة الفك̀ر واملد ر
  30  11  19  البح{Sة

يمس لتأwيــــل $طفـــــال ذو عــــادل شــــ. مركــــز وجمعيــــة د  2
ات بمركــز ومدينــة ¤ــوم  ات اA8اصــة وتنميــة املvــا رالقــد ر

  .حمادة محافظة البح{Sة
4  8  12  

ـــز د  3 ات . مركـــــ ـــة مvـــــــــا رأحمـــــــــد ضــــــــرغام للتخاطـــــــــب وتنميـــــ
  6  3  3  .$طفال بمركز ومدينة ¤وم حماده محافظة البح{Sة

  21  19  2  . محافظة الغرQية–لمركز تفاؤ بمدينة طنطا   4

ــــ  5 شــــــاد النفــــــ�ÎÐ و$ســــــر بمركــــــز املؤســ ة لإل يسة املــــــص̀ر ر
د    6  4  2  . محافظة البح{Sة–وومدينة إيتاى البار

ات   6 ات وقــد رمركــز يــال نبــدأ للتــدخل املبكــر وتنميــة مvــا ر
د  ـــــــاى البـــــــــار ـــــة إيتــ ـــــــز ومدينــــ ـــــل بمركــ  محافظـــــــــة –والطفــــ

  .البح{Sة
7  4  11  

ات   7 رجمعيــة خطــوات اA8{ــS لتأwيــل $طفــال ذو القـــد ي
داA8اصـــــــــة بمركـــــــــز  ــــار ــــــــة إيتـــــــــاى البـــــ  محافظـــــــــة -وومدينـ

  .البح{Sة
6  8  14  

ـــــــــي   ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ   D  43  57  100جمالـــــــــ
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احــث بإعــداد wــذا املقيــاس؛ وذلــك لعــدد مــن $ســباب قــام الب :مFــ7رات إعــداد املقيــاس: ًثانيــا
  :أwمvا

ـــة املقـــــاي�س ال�ــــ� اســـــتخدمت لقيــــاس اليقظـــــة العقليــــة لـــــدى أبــــاء وأمvـــــات $طفـــــال ذو  - يقلـ
اضطراب طيف التوحد ال�� تªناسب مع خصائصvم ال�� تختلف عن خصائص العينات 

 .ى$خر ¤الطلبة وغ{wSم

ثالثا
ً

يليـة لـدي والـدي �طفـال ذو اضـطراب خطـوات إعـداد مقيـاس اليقظـة العق: 
  :طيف التوحد

يحــــث خــــالل إعــــداده مقياســــــــا لليقظـــة العقليــــة لوالــــدي $طفــــال ذو اضــــطراب ااتبـــع الب
ً

  :طيف التوحد اA8طوات التالية

 .تحديد wدف املقياس -
 .مصادر إعداد املقياس -
 .تحديد وصف املقياس -
 . اA8صائص السيUو مSTية للمقياس -

 ::دف املقياس  - أ

  .ي=دف املقياس ا78ا64 إ34 قياس اليقظة العقلية لدى والدي $طفال ذو اضطراب طيف التوحد  <

 . مصادر بناء املقياس  - ب
ـة  .1 يتم بناء املقياس من خالل qطالع ع3I الSTاث النظر املتعلق باليقظة العقلية مـن أطـر نظ̀ر

اسـات ســابقة؛ للتعـرف عIــ3 مفvـوم اليقظــة العقليــة وأbعادwـا ومUونا�=ــ ا�=ـا م�=ــا عIــ3 رود را ومvا
اسة فت�6 عبد الرحمن  Baer, et al, 2006, Davis, Hayes, 2011(س�يل املثال ال ا78صر  رود

اســـة عIـــ3 بـــن دمحم الوليـــدي 2016الـــضبع  اســـة wالـــة ســـنار إســـماعيل 2017ر، ود ي، ود ، 2017ر
ف هللا عطية   3Iشة عÑاسة عا رود اسة عال عبد الرحمن دمحم 2018ر اسة 2020ر، ود السيد ر، د

 ).2020الفضا64 عبد املطلب 
ات املقيـاس ا78ـا64؛ تـم الرجـوع إ4ـ3  .2 رمن أجل الوقوف ع3I أbعاد اليقظـة العقليـة، وصـياغة عبـا

مجموعـــة مـــن املقـــاي�س ال�ـــ� تناولـــت اليقظـــة العقليـــة وقياســـvما مـــن خـــالل مقـــاي�س أحاديـــة 
  : من أwم wذه املقاي�سالبعد ومقاي�س متعددة $bعاد، و

ج لليقظـة العقليـة قائمـة فرا �  Freiburg Mindfulness inventory (FMI) ريبـو
  .Buchheld, Grossman & Walach (2001)أعده 

 الــذي أعــده The mindful Awareness Scaleمقيــاس و²ــq 6نªبــاه الــيقظ  �
Brown & Ryan (2003) . عد واحدb و منU7ظة ا78اضرة(نو`تæة [6 الS�A8الو6² با.( 

 Philadelphia Mindfullness Scaleيقظـــة العقليـــة مقيـــاس فيالدلفيـــا لل �
(PHLMS)ما الو6² والقبوwعدين وb و منUل والذي يت  .ن
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ات اليقظة العقلية لـــ  �  والذي (Zacchia, Bourkas, Glaser, 2014(رمقياس مvا
 .) نزع الvو`ة– الو6² –لالقبو (نيتUو من ثالثة أbعاد 

ات اليقظـــة العقليـــة  �  KIMS) (Kentuky Inventory ofرقائمــة كنتـــا¤ي ملvــا
Mindfullness Skills عــادbعـــة أd ر ال�ــ� تتUـــو مـــن أ  – الوصـــف –املالحظـــة أو املراقبـــة (ن

 .)ن التقبل بدو حكم-التصرف بو6²

، الــذي )Baer et al.2006( اA8مـسة لليقظــة العقليـة إعـداد مقيـاس العوامـل �
 عـدم ا78كـم عIـ3 –  التـصرف بـو6²– الوصـف –املالحظـة (نيتUو من خمسة أbعاد وgـ6 

  .) عدم التفاعل مع اS�A8ات الداخلية–اS�A8ات الداخلية 

 :وصف املقياس  - ت

ـــــف  ـــاءا عIـــــ3 التع̀ر ــاي�س أعــــاله، وQنــ ــــة ســـــالفة الـــــذكر واملقـــ ًباالســــتفادة مـــــن $طـــــر النظ̀ر

ي¢جراÑـــي لليقظـــة العقليـــة؛ قـــام الباحـــث ب�نـــاء مقيـــاس اليقظـــة العقليـــة لـــدى والـــدي $طفـــال ذو 
تھ $وليــــة مUــــو مــــن اضـــطراب طيــــف  نالتوحــــد [ــــ6 صـــو ة لقيــــاس اليقظــــة العقليــــة لــــدى ) 28(ر رعبـــا

ثم قام بحساب اA8صائص السيUو مSTية للمقياس من خـالل تطبيقـھ عIـ3 مجموعـة مـن . الوالدين
نوالدا يختلفو عن العينة $ساسية) 100(الوالدين يبلغ عددwم  ً.  

 :حساب ا�Iصائص السيكو م78ية للمقياس  - ث
أوال

ً
  Validityـــــــــدق الصـ: 

 :الصدق البنا�ي .1

 ،6Iي للمقيــاس مــن خــالل التحليــل العــامÑاعتمــد الباحــث [ــ6 التحقــق مــن الــصدق البنــا  
تھ $وليـة عIــ3 عينـة اســتطالعية بلـغ عــدد أفرادwـا  ًفــردا ) 100(روذلـك bعــد  تطبيـق املقيــاس [ـ6 صــو

صـــ6I لعينـــة البحـــث، وتــــم يمـــن والـــدي $طفـــال ذو اضـــطراب طيــــف التوحـــد مـــن نفـــس ا�oتمــــع $
جات أفــــــــراد العينــــــــة  تباطيــــــــة لـــــــد q ـــاس مـــــــن خــــــــالل املـــــــصفوفة ـــام6I للمقيـــــ ــــــل العــــ رحـــــــساب التحليــ ر
قـة التحليــل العــام6I [ـ6 تحديــد أbعــاد املقيـاس ومUوناتــھ، واســتخدمت  qسـتطالعية باســتخدام ط̀ر

تبـاط q 6 ملـصفوفة  معـامالتIونات $ساسية [6 حـساب التحليـل العـامUقة امل ، وdعـد التـدو`ر رط̀ر
قــــة  dعــــة Varimaxاملتعامــــد للعوامــــل بط̀ر ر، و[ــــ3 ضــــوء نتــــائج التحليــــل العــــام6I أمكــــن اســــتخالص أ

 3Iشبعات الدالة عªمن الواحد، وال Sل م�=ا أك�Uامن لUذر الo8ذه العوامل ¤ان  اwئ�سة، و رعوامل 
  .0.3العوامل أك�S من 
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  )1(لجدو 

ر املتعامد ملقياس اليقظة العقليةمصفوفة العوامل الناتجة من التحليل   العامb 6Iعد التد̀و

  العوامل  العوامل
ة   رالعبا

  الراbع  الثالث  الثا�ي  ل$و
ة   رالعبا

  الراbع  الثالث  الثا�ي  ل$و

1  .693     16     .465 

2   .494   17  .408     

3    .516  18   .569   

4     .478 19      .478  

5  .659    20       .494 

6   .424   21  .624       

7    .537  22    .442     

8     .555 23      .428   

9  .448    24        .320 

10   .579   25  .670      

11    .431  26    .657     

12     .427 27      .329   

13  .452    28        .454 

14   .581   
ا�}ذر 
  الLامن

5.262 2.547 2.027 1.494 

 5.336 7.241 9.096 18.792  التباين  448.    15

dعة  ريتÆÇ من اo8دو السابق أن التحليل العام6I ملقياس اليقظة العقلية أسفر عن أ ل
ـــامن لvــــا عIــــ3 الSTت�ــــب  ، و�ــــسب التبــــاين )1.494 - 2.027 - 2.547 - 5.262(عوامــــل ¤ــــان اo8ــــذر الUـ

ات املقيــــاس؛ حيــــث %) 5.336 -% 7.241 - % 9.096 -% 18.792( ـــا روقــــد �ــــشبعت عل½=ــــا جميــــع عبـ
ات أع3I من ¤   .0.3رانت �شبعات العبا
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QRسمية العوامل الناتجة من التحليل العامe � عرض يو QRوفيما ي:  

ات :لالعامـــل �و وتكـــشف مــــضام{ن ) 25، 21، 17، 13، 9، 5، 1(ر �ــــشبعت عليـــھ العبــــا
اك الفــرد و ات عــن إد رwــذه العبــا رھ ملــا يحــدث حولــھ ومــا يــدو بوجدانــھ مــن أحــداث وخ�ــSات [ــ6 وعيــر

æت بموضوعات أخرالªشªداف دو الw$ 3Iع È}كSTا، مع الvل تفاصيلUى7ظة ا78الية ب و[6 ضوء . ن
ـــي(ذلك يمكن �سمية wذا العامل بـ  ـــــ   ).الـــــــوعــــــ

ات :العامـل الثـاBي وتكـشف مــضام{ن ) 26،22، 18، 14، 10، 6، 2(ر �ـشبعت عليـھ العبـا
ات عن تقبل الفرد لذاتھ وتقبلھ  للموقف ا78اضر، ومواجvتھ لألحداث ا�Aتلفة كما 6g رwذه العبا

ي تجــاه تلــك املواقـف بنــاء عIــ3 خ�Sاتــھ ومــشاعره الداخليــة د فعــل فــو ر[ـ6 الواقــع دو إصــدار  ر و[ــ6 . ن
نالقبو دو إصدار أحUام(ضوء ذلك يمكن �سمية wذا العامل بـ   ).ل

ات :العامل الثالث وتكشف مضام{ن ) 27، 23، 19، 15، 11، 7، 3(ر �شبعت عليھ العبا
ة الفرد ع3I وصفھ S�A8اتھ الداخلية وانفعاالتھ ومشاعره، والتعب{S ع�=ـا مـن  ات عن قد رwذه العبا ر
ات واûــ7ة ومفvومــة وdــشUل محـدد دو �عميمــات، مــع اســتطاعتھ عIــ3 إجــراء  نخـالل ¤لمــات وعبــا ر

ن   ).الوصـــــف(و[6 ضوء ذلك يمكن �سمية wذا العامل بـ . حوار مع $خ̀ر

ات : الراyعالعامل وتكـشف مـضام{ن ) 28، 24، 20، 16، 12، 8، 4(ر �شبعت عليھ العبـا
`ـة والفعالـة وqعتمـاد عل½=ـا بـدال  ة الفرد ع3I توليـد $فUـار اo8ديـدة وqبتUا ات عن قد wذه العبا

ً
ر ر ر

ن و[ـ6 . من qعتماد ع3I الفئات التقليدية والنمطية من $فUار، وqستفادة من وجvات نظر $خ̀ر
  ).qنفتاح ع3I اo8ديد(ضوء ذلك يمكن �سمية wذا العامل بـ 

تھ ال�=ائيـــة مUـــو مـــن  نومـــن خـــالل نتـــائج الـــصدق العـــام6I تـــم بنـــاء املقيـــاس [ـــ6 صـــو ) 28(ر
dعـــة أbعـــاد وgـــ6 عـــة عIـــ3 أ ة مو رعبـــا نالـــو6²، التقبـــل دو إصـــدار أحUـــام، الوصـــف، qنفتـــاح عIـــ3 : زر

ات) 7(اo8ديــد، ¦ــشتمل ¤ــل bعــد عIـــ3  ــف لUـــل bعــد مــن أbعــاد مقيــاس اليقظـــة وفي. رعبــا ُمــا يIــ6 �ع̀ر

  .العقلية

ـــــي: لالبعـــد �و ــ ـــــ اك الفــــرد وØع�ـــ� ) (Awareness الوعــ ملــــا يحـــدث حولــــھ ومــــا وانªباwـــھ رإد
ـــن أحـــــداث وخ�ــــــSاتريـــــدو بوجدانــــــھ ـــا  مـــ ــــش�=ا بUـــــل تفاصــــــيلvا وأbعادwـــ  [ــــــ6 ال7æظـــــة ا78اضــــــرة ومعا¦ــ

  .ومUونا�=ا

وØع�ــ� ) (Accepting without judgment صــدار أحLــامنالتقبــل بــدو إ: البعــد الثــاBي
نتقبل الفرد لذاتھ وتقبلھ للموقف ا78اضـر، ومواجvـة qحـداث ا�Aتلفـة كمـا gـ6 [ـ6 الواقـع دو أي 

  .ًإصدار أحUام عل½=ا بناء ع3I خ�Sاتھ أو مشاعره الداخلية

ــــف: البعـد الثالـث ة الفـرد عIـ3 وصـفھ A8 وØع�ـ� (Describing) الوصـــ �Sاتـھ الداخليــة رقـد
ــــ7ة  ات الواûــ ــا مــــــن خــــــالل الUلمــــــات والعبــــــا ـــا، والتعب{ــــــS ع�=ــــ روانفعاالتــــــھ ومــــــشاعره ال�ــــــ� ¦ــــــشعر ¥=ـــ

  .واملفvومة

ة الفـرد عIـ3 توليـد وØع�ـ�) (Opening to Living ¡نفتاح عRـ� ا�}ديـد: البعد الراyع ر قـد
ـــة وqعتمـــــاد عل½=ـــــا بـــــدال مـــــن qعتمـــــ `ـــــة الفعالــ ـــدة وqبتUا ـــار اo8ديــ $فUــ

ً
اد عIـــــ3 الفئـــــات التقليديـــــة ر

ن   .وا78الية من $فUار، وqستفادة من وجvات نظر $خ̀ر
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ات مقياس  �ع عبا رجدو تو ز تھ ال¢{ائية اليقظة العقليةل رع�R 9ل yعد من أyعاده بصو ُ.  

ة  ُالبعد رقم العبا ات  ر   رعدد العبا

ـــي ــــــ ــ ــــــ ـــ ـــــ   7  25، 21، 17، 13، 9، 5، 1  الوعــ

  7  26، 22، 18، 14، 10، 6، 2  ن دو إصدار أحLاملالقبو

ـــــف ــ ـــ ـــ   7  27، 23، 19، 15، 11، 7، 3  الوصـــ

  7  28، 24، 20، 16، 12، 8، 4  ¡نفتاح ع�R ا�}ديد

ــ ـــ ـ ــــ ـــ ـ ـــــ ــ ـ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــ ــ ـــــــــ ــــــــ ــــيDجمالــــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــــ ـــــــ ــ ـــــ   28  ـ

  

ات السلبية ¦Q املقياس  ات ) 10(رالعبا   ).27، 24، 22، 17، 16، 15، 14، 11، 9، 6(رعبا

  : مفتاح ت45يح مقياس اليقظة العقلية-د

قة qستجابة ع3I املقياس باالختيار من ثالث استجابات  تنطبق دائما (حدد الباحث ط̀ر
ع3I الSTت�ب إذا ¤انت ) 1 - 2 -3(نع3I أن يUو تقدير qستجابات )  ال تنطبق–بق إ34 حد ما  تنط–

ــــــاه وgــ6  ـ ــــ ـــ ــ ات ســالبة qتجــ ة موجبــة qتجــاه، والعكــس ¶ــ7يح [ــ6 العبــــــا رالعبــا ، 15، 14، 11، 9، 6(ر
جة القصو وQذلك تU، )3 -2 – 1(نيUو تقدير qستجــــابات ) 27، 24، 22، 17، 16 ىو الد ، )84(رن

جــة  ركمــا تUــو أقــل د جــة اليقظــة العقليــة، ب�نمــا �ــش{S )28(ن تفــاع د جــة املرتفعــة إ4ــ3 ا ر، و�ــش{S الد ر ر
جـــة املنخفـــضة إ4ـــ3 انخفاضـــvا ات أbعـــاد مقيـــاس اليقظـــة . رالد قـــام عبـــا رو`وûـــÆ اo8ـــدو الـــسابق أ ر ل

�=ا ال�=ائية   .رالعقلية بصو

2. QRساق الداخe¡:  

جــة تــم حــساب صــدق �qــساق ة ود جــة العبــا تبــاط بــ{ن د q 6 بحــساب معامــلIر الــداخ ر ر ر
ة، واo8دو �ôي يوÆû ذلك جة العبا لالبعد الذي ت¼ت�å إليھ bعد حذف د ر ر ُ.  
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  )2(لجدو 

6Iساق الداخ�q معامالت 

ـــي ــــــــ ـــــــــ نالقبو دو إصدار أحLام  الوعـــــــ ـــــــف  ل   ديد¡نفتاح ع�R ا�}  الوصـــــــــ

رقم 
ة   رالعبا

معامل 
تباط   ر¡

ة رقم العبا تباط  ر ةرمعامل ¡ رقم العبا   ر
معامل 
تباط   ر¡

ة رقم العبا   ر
معامل 
تباط   ر¡

1 .652** 2 .483** 3 .404** 4 .530** 

5 .544** 6 .602** 7 .569** 8 .421** 

9 .557** 10 .563** 11 .458** 12 .495** 

13 .656** 14 .472** 15 .519** 16 .674** 

17 .521** 18 .475** 19 .567** 20 .578** 

21 .493** 22 .577** 23 .533** 24 .511** 

25 .655** 26 .625** 27 .318** 28 .481** 

جــة البعــد الــذي  ة ود جــة العبــا تبــاط بــ{ن د q ــدو الــسابق أن معــامالتo8مــن ا ÆÇُيتــ ر ر ر ر ل
ا   .ت؛ مما ¦ش{S إ34 صدق املقياسرت¼ت�å إليھ دالة إحصائيا، وذلك o8ميع العبا

جـــة الUليـــة للمقيـــاس، واo8ـــدو  جـــة البعـــد والد تبـــاط بـــ{ن د q لكمـــا تـــم حـــساب معامـــل ر ر ُر

  �ôي يوÆû ذلك

  )3(لجدو 

6Iساق الداخ�q معامالت  

تباط  البعد  م   رمعامل ¡

 **763.  الو6²  1

نالقبو دو إصدار أحUام  2  **307.  ل

ـــــــــــــف  3  **779.  الوصـــ

 **q  .774نفتاح ع3I اo8ديد  4

جـــــة الUليـــــة  جـــــة البعـــــد والد تبـــــاط بـــــ{ن د q ـــــدو الـــــسابق أن معـــــامالتo8مـــــن ا ÆÇريتـــــ ر ُر ل
 .؛ مما ¦ش{S إ34 صدق املقياس0.01ىللمقياس دالة إحصائيا عند مستو 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

145 

ـــــــات : ًثانيا ــ ــ ــ ــ  Reliabilityالثبــ

 ،Alpha Cronbach Methodنبـاخ وتم حساب ثبات املقيـاس باسـتخدام معامـل الفـا كـر 
جة الUلية رواo8دو �qي يوÆû معامالت الثبات ألbعاد املقياس والد   .ل

  )4(لجدو 

جة الUلية للمقياس باستخدام معامل ألفا كر نباخ ومعامالت الثبات ألbعاد املقياس والد   ر

  معامل الثبات  البعد  م

 775.  الو6²  1

نالقبو دو إصدار أحUام  2  705.  ل

ــــــــــفالو  3 ـــ  713.  صـــ

 q  .723نفتاح ع3I اo8ديد  4

جة الUلية  5  829.  رالد

 3Iلية بلغت عUجة ال ريتÆÇ من اo8دو السابق أن معامالت الثبات ألbعاد املقياس والد ل
و6g معامالت ثبات مرتفعة؛ مما ¦ـش{S إ4ـ3 ) 0.829 – 0.723 – 0.713 – 0.705 – 0.775(الSTت�ب 

  .ثبات املقياس

  : ائج البحثنت

ــــال ذو  ــــدي $طفــ ـــاس اليقظـــــة العقليــــــة لـــــدى والـ ــــث ا78ــــــا64 أن مقيــ يأســـــفرت نتـــــائج البحـ
جــة عاليــة مــن الــصدق والثبــات، وعليــھ  راضــطراب طيــف التوحــد يتم{ــÈ بالكفــاءة الــسيUو مSTيــة بد
يأصـبح املقيـاس قابـل للتطبيـق ملعرفـة مــستو اليقظـة العقليـة لـدى والـدي $طفـال ذو اضــطراب  ى

  .حدطيف التو

اسات مق78حة   :ربحوث ود

شادي لتحس{ن اليقظة العقلية لدى والدي $طفال ذو الفئات اA8اصة- يبرنامج إ  .ر

ى دو bعض املتغ{Sات الديموغرافية مثل النوع واملستو التعلي�å [6 اليقظة العقلية-   .ر
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68. 

ًالوالديــة اليقظــة عقليــا ). 2016(وفت�ــ6 عبــد الــرحمن الــضبع، أحمــد عIــ3 طلــب، عمــر دمحم ســليمان 

. ًنة من آباء وأمvـات $طفـال الـذاتو`{ن واملعـاق{ن عقليـاوعالق�=ا بكفاءة املواجvة لدى عي
 -161، )4(40 ¤ليــة الSTبيــة، - جامعــة عــ{ن شــمس-مجلـة ¤ليــة الSTبيــة [ــ6 العلــوم النفــسية

263.  

اســــ{ن، أحمــــد ¦عقــــوب النــــو ت{ــــSاب، صــــاÆ8 عبــــد  ردمحم كمــــال أبــــو الفتــــوح عمــــر، دمحم بــــن حــــسن أبــــو  ر
شـــادي لتوعيــھ آبـــاء وأمvـــات أطفـــال التوحـــد فاعليـــة برنـــامج ). 2015(املقــصود الـــسواح  رإ

ان با78ميــات الغذائيــة الفعالــة [ــ6 تحــس{ن حالــة أبنــا =م) $وت{ــÈم( مجلــة . زبمحافظــة جــا
  .132 -84، )8 (2الSTبية اA8اصة والتأwيل، مؤسسة الSTبية اA8اصة والتأwيل، 
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