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Abstract 
The present study aims to reveal the quality of life level among 

children with Autism Spectrum Disorder (ASD) and its relationship with 

the frontal lobe cognitive behaviors. The Frontal Lobe Cognitive 

Behaviors and Life Quality measures, developed by the researcher, were 

applied to the sample of (152) ASD students enrolled in government 

institutes and programs and community programs in Jeddah, in the 

second semester of the academic year 1439 – 1440 AH. The results 

indicated an average level in the dimensions of quality of life (physical 

well-being - autonomy and family relations - social and peer support) 

among ASD children and a low level of both psychological well-being and 

school environment. The results also indicated an average level of 

cognitive-behavioral problems associated with the frontal lobe 

(indifference and inhibition dimensions) and a high level of executive 

deficiency. The results of the present study also indicated that there was a 

statistically significant negative correlation at the (0.01) level between the 

frontal lobe cognitive behaviors and quality of life dimensions, and a 

statistically significant differences at the (0.01) level in the averages of 

quality of life levels attributable to gender and program type variables, in 

addition to statistically significant differences at the (0.5) level in the 

averages of quality of life levels among ASD children attributed to the 

interaction between gender and program type variables. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Life Quality, Frontal 

Lobe, Apathy, Disinhibition, and Executive dysfunction. 
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 المرتبطة

 (74بالفص الجبهي والدرجة الكلية للمقياس والداللة اإلحصائية )ن= 

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد المقياس م

 8581 850.0 الالمباالة 1

 8581 850.0 التثبيط 2

 8581 850.0 العجز التنفيذي 0
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معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ لمقياس : (2جدول )

 (74السلوكيات المعرفية المرتبطة بالفص الجبهي وأبعاده )ن=

 أبعاد المقياس م

 المعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 التجزئة النصفية

 -سبيرمان  (αمعامل ألفا كرونباخ ) 

 براون
 جوتمان

 850.0 85070 85074 الالمباالة 1

 85011 85414 85400 التثبيط 2

 85000 85020 850.8 العجز التنفيذي 0

 85000 .8508 .8508 المقياس ككل

مقياس جودة احلياة )تطوير الباحث( -9
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 معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس جودة الحياة : (0جدول )

 (.7والداللة اإلحصائية )ن=والدرجة الكلية للمقياس 

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد المقياس م

 8581 .85.2 الرفاه البدني 1

 8581 85020 الرفاه النفسي 2

 8581 ..850 االستقاللية والعالقات األبوية 0

 8581 850.4 الدعم االجتماعي واألقران 7

 8581 85400 البيئة المدرسية .
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 (.7)ن=

 أبعاد المقياس م

 المعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 التجزئة النصفية

 - سبيرمان (αمعامل ألفا كرونباخ ) 

 براون
 جوتمان

 85007 854.7 ..854 الرفاه البدني 1

 85082 ..854 85414 الرفاه النفسي 2

 85080 85.48 85.40 االستقاللية والعالقات األسرية 0

 85010 85407 85478 الدعم االجتماعي واألقران 7

 85042 85022 85020 البيئة المدرسية .

 .8501 .8508 85017 المقياس ككل

 ومناقشتها دراسةنتائج ال

 طفال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات مقياس جودة الحياة لدى األ.جدول )

 ذوي اضطراب طيف التوحد

 المتوسط األبعاد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة المستوى

 2 متوسط 85.7 0570 الرفاه البدني

 7 منخفض 8504 2502 الرفاه النفسي

االستقاللية والعالقات 

 األسرية

 1 متوسط 85.0 0577

 0 متوسط 8570 .250 الدعم االجتماعي واألقران
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 . منخفض 8577 2521 البيئة المدرسية

 متوسط 8501 2547 جودة الحياة
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 المرتبطة 

 ذوي اضطراب طيف التوحد طفالبالفص الجبهي لدى األ

المتوسط  األبعاد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة المستوى

 2 متوسط 8570 0520 الالمباالة

 0 متوسط 85.1 0521 التثبيط

 1 مرتفع ..85 05.4 العجز التنفيذي

السلوكيات المعرفية المرتبطة بالفص 

 الجبهي

 متوسط .850 0500
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 (1.2)الالمباالة والتثبيط والعجز التنفيذي والدرجة الكلية( وجودة الحياة )ن=  
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 السلوكيات المعرفية المرتبطة بالفص الجبهي 

 الكليةالدرجة  العجز التنفيذي التثبيط الالمباالة

 جودة الحياة

 معامل االرتباط
-85..0 ** -85407 ** -8544. ** -850.4 ** 

 (8581)**( دال إحصائيا عن مستوى )
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تحليل التباين الثنائي ألثر نوع الجنس ونوع البرنامج والتفاعل بينهما على جودة : (0جدول )

 الحياة لدى األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد 

 مصدر التباين

 )المتغيرات(

درجة 

 الحرية

مجموع 

مربعات 

 االنحرافات

متوسط 

 التباين

 قيمة

F 

الداللة 

 اإلحصائية

مربعا 

 ايتا

𝝅𝟐 

 8540 8581 01.581 20414524 20414524 1 نوع الجنس

 .850 8581 0750.0 05.1..4 05.1..4 1 نوع البرنامج

 التفاعل

 البرنامج(X)الجنس
1 .805.. .805.. .5.7 858. 8587 

 - - - 08500 10770504 170 الخطأ

 - - - - 1802778 1.2 المجموع
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجودة الحياة لدى األفراد ذوي اضطراب: (0جدول )

 طيف التوحد حسب متغيري نوع الجنس ونوع البرنامج 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المتغير

نوع 

 الجنس

 8504 07501 111 ذكور

 ..15 85.2. 71 إناث

نوع 

 البرنامج

 1580 0540. 187 حكومي

 1574 0.527 70 أهلي

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجودة الحياة لدى األفراد ذوي اضطراب : (18جدول )

 طيف التوحد حسب تفاعل متغيري نوع الجنس ونوع البرنامج

 نوع الجنس

 نوع البرنامج
 المجموع

 أهلي حكومي

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 115.4 02512 12580 188500 05.2 04501 ذكور

 .1051 584.. 1150 415.0 4517 ..705 إناث

 28582 02500 14571 ..005 10580 44527 المجموع
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