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شكر وتقدير
اللبم لك الحمد حمدا كثي ار طيبـا مباركـا هيـه مـلء السـماوات ومـلء األر ،ومـلء مـا شـتت مـ شـ ء
بعــد أهــل الثنــاء والماــد أح ـ مــا قــا العبــد وكلنــا لــك عبــد أش ـ ر رب ـ علــى نعم ـك ال ـ ال حعــد
وآالئك ال

ال ححد أحمد رب وأش ر على أن يسرت ل إحمام هـذا البحـث علـى الوجـه الـذي أرجـو

أن حرضى به عن .
اــم أحوجــه بالش ـ ر إلــى م ـ رعــان طالبــا ف ـ كرنــام الماجس ـ ير ومعــدا لبــذا البحــث أس ـ ا ي ومش ـرف
الفاض ــل ال ــدك ور :محم ــد عا ــوة ال ــذي ل ــه الفض ــل -بعـ ـد هللا حع ــالى -عل ــى البح ــث والباح ــث م ــذ ك ــان
الموضوع عنوانا وفكرة إلى أن صار رسالة وبحثا .فله من الش ر كله وال ندير والعرفان.
وأحوجه بالش ر الازيل إلى جميع أساحذح األفاضل ف كلية ال ربية باامعة ال ليل الذي لم يـألوا جبـدا
ف مساندح وحوجيب وإمدادي بما اح ات إليه م معلومات وحوجيه.
ويوج ـب عل ـ االع ـراب بالفضــل أن أش ـ ر األســاحذة الفضــيء ف ـ جامع ـة ال ليــل رئاســة وعمــادة بحــث
علم وإدارة وف كلية ال ربية عمادة وإدارة على إسنادهم ل طوا مدة بحث وحفرغبم ل .
وأحندم بش ري الازيل ف هذا اليوم إلـى أسـاحذح المـوقري فـ لانـة المناقشـة رئاسـة وأعضـاء ل فضـلبم
عل بنبو مناقشة هذه الرسالة فبم أهل لسد خللبا وحنويم معوجبا وحبذيب ن واحبا واإلبانة ع مواط
النصور فيبا سائي هللا الكريم أن يثيببم عن خي ار.
حزودت منبا مادة هذا البحث.

أما أش ر جميع األخوة النائمي على الم بات ال

واحندم بالش ر الازيل لمركز محمد ك راشد ا م وم الذي قدموا المساعدة إلحمام هذه الرسالة
وأش ر كل م ساعدن وأعانن على إناـاز هـذا البحـث فلبـم فـ الـنفة منزلـة وإن لـم يسـع

المنـام

لذكرهم فبم أهل للفضل وال ير والش ر.
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ذ

ملخص الدراسة
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى معرفــة العيقــة االرحباطيــة كــي قل ـ المس ـ نبل وال واف ـ الزواج ـ لــدى آبــاء
أطفــا اضــطراب طيــت ال وحــد فـ مدرســة محمــد كـ ارشــد آ م ــوم /محافظــة ال ليــل .وحكونــت عينــة
الدراسة م ( )100أب وأم لـ ( )50طفي مسالي رسميا ف سايت المركز للعام ()2018-2019
واخ يــروا بالطرينــة النصــدية واسـ دام المــنب الوصــف االرحبــاط كمــنب مناســب ل حنـ أهــداب هــذه
الدراسة واس دم مقياسان هما :مقياس قل المس نبل ومقياس ال واف الزواج .
ا بــرت ن ــائ الد ارســة وجــود عيقــة ع ســية كــي قلـ المسـ نبل وال وافـ الزواجـ لــدى آبــاء أطفــا
اضطراب طيت ال وحد و بور مس وى (من فض) م قل المس نبل لـدى أفـراد العينـة ومسـ وى مرحفـع
م ال واف الزواج

إ كان الم وسط الحساك على الدرجة الكلية لنل المس نبل ) )2.24واالنحـراب

المعيــاري ( )0.46أمــا الم وســط الحســاك للدرجــة الكليــة لل واف ـ الزواج ـ فبل ـ ( )4.09واالنح ـراب
المعياري (.)0.63
وكشــفت الد ارســة ع ـ عــدم وجــود فــروق ات داللــة احصــائية ف ـ مس ـ وى قل ـ المس ـ نبل لــدى آبــاء
أطفا اضطراب طيت ال وحد حبعا لم غير الانة للوالدي

كينما كانت الفروق دالة حبعا لم غير مس وى

الدخل لصالح المس وى األدنى أقل م ( )2000شي ل وكذلك حبعـا لم غيـر المسـ وى ال عليمـ لصـالح
حوجيب فأدنى .وأ برت ن ائ الد ارسـة أيضـا عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيا كـي الوالـدي فـ ال وافـ
الزواج حبعا لم غير الانة أو الدخل األسري أو المس وى ال عليم .
وبناء على الن ائ السابنة يوص الباحـث بالحاجـة إلـى كنـاء كـرام إرشـادية وقائيـة وعيجيـة للحـد مـ
المش يت األسرية الناحاة ع وجود االك ال وحدي وب اصة خفض قل المس نبل لديبم.
آباء أطفا اضطراب طيت ال وحد.

الكلمات المفتاحية :قل المس نبل ال واف الزواج

ر

Future Anxiety and Its Relation to Marital Consensus among Parents of Children
with Autism Spectrum Disorder (ASD) at Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Center in Hebron Governorate

Abstracts:
The aim of this study is to find out the correlated relations between future anxiety
and marital consensus among parents of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) at
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Center in Hebron Governorate. The sample of the
study has been intentionally selected; it consists of (100) fathers and mothers of 50
children who are officially registered in the Center's records in the year 2018-2019. To
achieve the research objectives, the descriptive method is employed for the analysis as it
helps to get an in-depth understanding of human behavior. Two scales measure are used:
future anxiety and marital consensus.
The results of the study showed that having an inverse relationship between future
anxiety and marital consensus among parents of children with ASD: the emergence of a
low level of future anxiety among the sample members and a high level of marital
consensus. Respectively, the arithmetic mean or average for future anxiety is the overall
sum of 2.24 with a standard deviation of 0.46, and the arithmetic average for marital
consensus is 4.09 with a standard deviation of 0.63.
The study reveals there is no statistically significant differences in the level of future
anxiety among parents of children with ASD. Whereas, the differences have be seen
through the variables of income level of those who earn less than 2000 Shekels, on the one
hand, and education level of those who have earned Al-Tawjihi degree and less, on the
other hand. In line with the variables of gender, family income, or educational level, the
results have also shown that there are no statistically significant differences among marital
consensus.
Based on the previous results, the researcher recommends the need to build
preventive and remedial guidance programs to reduce the family problems, resulting from
the presence of autistic son, especially that ones that lessen their future anxiety.
Keywords: future anxiety, marital consensus, parents of children with Autism Spectrum
Disorder (ASD)
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الفصل الول
مشكلة الدراسة
المقدمة:
يواجــه اإلنســان ف ـ العصــر الحــديث كثي ـ ار م ـ ال حــديات الحياحيــة ممــا يــنام عنبــا الكثيــر م ـ
الضــغوطات النفســية واالج ماتيــة ال ـ حــؤار ف ـ جوانــب الحيــاة الم لفــة وقــد حكــون هــذه ال حــديات
داخليـة ح علـ بــالفرد نفســه أو خارجيــة مـ البيتــة المحيطــة بــه أو االانــي معـا وهــذا يزيــد مـ مسـ وى
قلنــه علــى حاض ـره ومس ـ نبله وقدرحــه علــى إدارة أمــور حياحــه واح ــا الن ـ اررات المناســبة وف ـ النباي ــة
يضــع

مـ مسـ وى عيقاحــه االج ماتيــة وحواصــله مــع اآلخـري وياعلــه يعــان م ـ العزلـة وينلــل ف ـ

النباية م مس وى حنديره لذاحه ومس وى كفاءحه الذاحية فنلـ المسـ نبل يشـ ل عـامي خطـ ار علـى صـحة
األفراد وحكيفبم خصوصا إ ا كان هذا النل كدرجة عالية مما يؤدي إلى عدم االس نرار ف حياة الفرد
وعــدم النــدرة علــى مواجبــة أي مش ـ يت أو ححــديات قــد ححــدث لــه ن ياــة هــذا النل ـ وعــدم االس ـ نرار
وخصوصــا هيمــا ي عل ـ بالحيــاة الزوجيــة األس ـرية وحربيــة األكنــاء .إن بــور قل ـ المس ـ نبل لــدى األف ـراد
الذي يعانون م أمرا ،مزمنة أو إش اليات مس مرة أو م لديبم أطفا لديبم أمرا ،مزمنة ال يم
الشــفاء منبــا مثــل اضــطراب طي ــت ال وحــد وياعــل م ـ قل ـ المسـ ـ نبل ي ل ـ
العاديي

عنــه عنــد األشـ ـ ا

وينظر إلى اضطراب طيت ال وحد بأنه اضطراب نمائ عصب يحـدث فـ الطفولـة المب ـرة

حيــث يعــان هي ـه الطفــل م ـ العزل ـة واالنغــيق علــى الــذات وعــدم النــدرة علــى ال واصــل مــع اآلخــري
وقصور ف الاوانب االنفعالية واللغوية .كما يم از كوجود سلوكات نمطية م كررة ونشاطات واه مامات
محدودة ومحددة (باشا .)2015
حكون الحياة الزوجية ال
والطمأنينة واألم النفس

يسودها ال واف كي الزوجي حيـاة سـعيدة يشـعر فيبـا الـزوجي بال ارحـة

وحشبع فيبا الكثير م الحاجـات الفسـيولوجية والنفسـية واالج ماتيـة للوالـدي
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واألكنــاء معــا ولك ـ عنــدما يعــان أحــد أف ـراد األس ـرة م ـ مش ـ يت نفســية أو صــحية جســمية ف ـإن هــذا
ال واف كـي الـزوجي ي ـأار كوجـود مثـل هـذه الحـاالت ولـية علـى صـعيد الوالـدي فنـط كـل علـى جميـع
أفراد األسرة (عسلية والبنا .)2011
ويعــد ال واف ـ الزواج ـ نوعــا م ـ أنــواع ال واف ـ االج مــاع ولك ـ يأخــذ ش ـ ي آخــر ي ل ـ

فـ

األدوار ال ـ يؤدونبــا ف ـ العيقــات األخــرى وحكم ـ أهميــة العيقــة الزواجيــة ف ـ االس ـ مرار ف ـ الحيــاة
الزوجيــة ل حني ـ أهــداب مش ـ ركة وال واف ـ الزواج ـ هــو وجــود حمااــل نفس ـ وعلم ـ واج مــاع وعنل ـ
وبيت (اكو عمرة .)2011
وحش ـبد الحيــاة الزوجيــة العديــد م ـ ال غي ـرات وال ح ـوالت ف ـ العيقــات الزواجيــة النائم ـة فيبــا فــي
حســير بصــورة طبيعيــة أحيان ـا حكــون هادئــة ومس ـ نرة وحــارة م ذكذبــة وم غي ـرة وي غي ـر حبعــا لــذلك أنمــا
ال واصــل وال واف ـ الزواج ـ
حعصـ

فــالزوات مبم ــة صــعبة عل ـى الــزوجي فنـ ـد ي ــون عرضــة لل يف ـات ال ـ ـ

كبــا عنــدما حكــون فـ األسـرة حــاالت غيـر عاديــة مرضـية أو إعاقــات وا ا حم ـ الــزوجي فـ

كداية الحياة الزوجية م مواجبـة هـذه ال حـديات وإياـاد الحلـو الميئمـة لبـا فـإن فـر

اسـ مرار الحيـاة

الزوجية ح زايد وي ون لك ف مصلحة الزوجي ومصلحة األكناء أيضا (محمد .)2017
إن ال ــأاير النــاجم عـ إصــابة أحــد األكنــاء باضــطراب طيــت ال وحــد ال ين صــر هـذا ال ـأاير علــى
الطفل نفسه كل يم د إلى األسرة ك ل وححديدا األم ال

ححـاو جاهـدة معرفـة وفبـم طبيعـة وخصـائص

هــذا االضــطراب ح ــى حس ـ طيع القيــام كواجبب ـا حا ـاه هــذا الطفــل م ـ خ ـي إشــباع حاجاحــه وم طلباحــه.
ون يا ــة لألس ــباب الغامض ــة الض ــطراب طي ــت ال وح ــد منارن ــة باض ــطرابات النم ــو األخ ــرى كاإلعاق ــات
وصعوبة ال ش يص فإن األمبات واآلباء ألطفا اضطراب طيت ال وحـد يواجبـون صـعوبات وححـديات
أأثــر مـ آبــاء األطفــا

وي اإلعاقــة ممــا ياعلبــم أأثــر عرضــة لعــدم ال ـوازن االنفعــال واالضــطرابات
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النفسية وهذا ياعلبـم أأثـر مـ غيـرهم بحاجـة إلـى مسـاعدة ومسـاندة نفسـية وإرشـادية واج ماتيـة (باشـا
.)2015
أما أن هذا الوضع يؤار على حـوافنبم الزواجـ وي لـ مشـ يت حضـع

العيقـات األسـرية كـي

اآلبــاء أو ك ــي اآلبــاء واألكن ــاء مم ـا ياعلب ــم يشــعرون بحال ــة م ـ الغم ــو ،المس ـ مر ح ــو مسـ ـ نبلبم
ومسـ نبل هـذا األكـ أيضـا ألن حالـة األكـ ااك ـة ومسـ دامة وليسـت مؤق ــة ويح ـات إلـى نفنـات إضــاهية
خاصــة إ ا لــم ي ـ هنــا جبــات ومؤسســات حرعــى هــذا الطفــل وحبـ م ك حنيـ حاجاحــه لــذلك ينـ
المسـ نبل بســبب الضــغوطات ال ـ يواجببــا اآلبــاء ألطفـا اضــطراب طيــت ال وحــد فـ م لـ

قلـ
جوانــب

الحيــاة ألن شــعور ه ـؤالء اآلب ـاء بــالعاز وحــدن الكفــاءة الذاحيــة لبــم ف ـ إشــباع وححني ـ حاجــات إكــنبم
ال وحدي ياعل م قلـ المسـ نبل حالـة دائمـة كاـزء مـ هـذه المشـ لة ويـرحبط بمسـ وى حفكيـر الوالـدي
هل هو حفكير ايااك أم حفكير سلب

وعندما يصبح اآلباء غير قادري على حوقع مس نبل اإلك فإنبم

يشعرون باإلحبا وعدم الندرة على ال طيط للمس نبل كذلك يؤدي قلـ المسـ نبل إلـى اضـطرابات فـ
ال فكيــر والبــروب م ـ الواقــع واس ـ دام الحيــل الدفاتيــة وكــل هــذه ال ط ـورات حــنع ة علــى العيقــات
الزواجية.
فإ ا كان هنا نـوع مـ الـوع كـي الـزوجي وحفبـم لطبيعـة الحالـة الكـنبم فـإن هـذا يسـاعد علـى
ال غلـب علــى الكثيــر مـ ال يفــات وال عــار ،فـ اآلراء كيـنبم وهــذا يزيــد مـ مسـ وى ال وافـ الزواجـ
كينبم (الغامدي .)2013
ومـ خــي مــا ســب

يــرى الباحـث الحاجــة للبحــث فـ موضــوع قلـ المسـ نبل وعيق ــه بمسـ وى

ال واف لدى اآلباء ألطفا اضطراب طيت ال وحد باع باره مسار بحث مبم وقاكل لل طوير.

4

مشكلة الدراسة:
حنبث مش لة الدراسة م المعاناة المسـ مرة ال ـ يعانيبـا آبـاء أطفـا اضـطراب طيـت ال وحـد مـ
خي اس نصاء قل المس نبل لديبم وانع اس لك على مس وى ال واف الزواج كينبم ممـا يـؤدي فـ
النبايــة إلــى ضــع

العيقــات والــروابط كــي أفـ ارد األس ـرة ف ـ الوقــت الــذي حح ـات هيــه هــذه األس ـرة إلــى

أأبر قدر م ال ماسك لمواجبة الضغوطات الناجمة ع وجود مثل هذا اإلك فيبا.
ون ياــة لبــذا الواقــع ححــاو هــذه الد ارســة حوضــيح مــدى العيقــة االرحباطيــة ك ـي قل ـ المس ـ نبل
وال وافـ الزواجـ كــي اآلبــاء ألطفــا اضــطراب طيــت ال وحــد إللنــاء نظـرة علــى الواقــع ومحاولــة فبمــه
أمــدخل نظــري وححســي واقعـه مــا أم ـ

و لــك لمســاعدحبم علــى العــيف فـ

ــروب نفســية واج ماتيــة

مريحة وححنيـ قـدر مناسـب مـ االحـزان االنفعـال والصـحة النفسـية لبـؤالء اآلبـاء وهـذا يـنع ة كـدوره
على الطفل ال وحدي نفسه فـ حـوفير وإشـباع حاجاحـه بطرينـة صـحيحة وب يفيـة ال عامـل معـه بأسـاليب
علمية كناء على حاجاحه ل سبيل عملية دماه ف الما مع.
لذلك جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السئلة اآلتية:
السـ ـؤا األو  :ه ــل هن ــا عيق ــة ارحباطي ــة ات دالل ــة احصـ ـائية ك ــي درج ـ ـ قلـ ـ المسـ ـ نبل وال وافـ ـ
الزواج لدى آباء أطفا اضطراب طيت ال وحد ف محافظة ال ليل؟
السؤا الثان  :ما مس وى قل المسـ نبل لـدى آبـاء أطفـا اضـطراب طيـت ال وحـديي فـ مركـز محمـد
ك راشد آ م وم  -محافظة ال ليل؟
الس ـؤا الثالــث :مــا مس ـ وى ال واف ـ الزواج ـ لــدى آبــاء أطفــا اضــطراب طيــت ال وحــديي ف ـ مركــز
محمد ك راشد آ م وم  -محافظة ال ليل؟
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السؤا الرابع :هل هنا فروق جوهرية ف م وسطات قل المس نبل لدى آبـاء أطفـا اضـطراب طيـت
ال وح ــد فـ ـ مركـ ـز محم ــد كـ ـ ارش ــد آ م ــوم  -محافظ ــة ال لي ــل وفن ــا لم غي ــرات (الا ــنة المسـ ـ وى
ال عليم

الدخل األسري).

السؤا ال امة :هل هنا فـروق جوهريـة فـ م وسـطات ال وافـ الزواجـ لـدى آبـاء أطفـا اضـطراب
طيت ال وحد ف مركز محمد ك راشد آ م وم  -محافظة ال ليـل وفنـا لم غيـرات (الاـنة المسـ وى
ال عليم

الدخل األسري).

أهمية الدراسة:
الهمية النظرية:
حكم أهمية الدراسة النظرية ف الاوانب ال الية:
-

نــدرة الد ارســات ال ـ حناولــت قل ـ المس ـ نبل وعيق ــه بــال واف الزواج ـ لــدى آبــاء أطفــا اضــطراب
طيت ال وحد ف فلسطي بش ل خا

-

والمنطنة العربية بش ل عام ف حدود معرفة الباحث.

حسـ مد هــذه الد ارســة اهمي بــا مـ ارحباطبــا باألسـرة والحيــاة الزواجيــة آلبــاء أطفــا لــديبم اضــطرابات
حواصـل وهــذا يح ــات إلــى بحــوث ود ارســات ح ــى نسـ طيع الوصـو إلــى الحلــو ال ـ حســاعد علــى
ححنيـ ال وافـ الزواجـ وان حــنعم األسـرة بحيــاة ســعيدة وححنـ للوالــدي مسـ وى عــال مـ الصــحة
النفسية وال كيت ف

-

ل وجود طفل حوحدي ف األسرة.

حناولت هذه الدراسة فتة آباء أطفا لديبم اضطرابات حواصـل و ـاهرة اضـطراب طيـت ال وحـد مـ
وه م أأثر الحاالت ال

حح ات إلى معرفة وحمثل هذه الدراسة ون ائابا مرجعية لبؤالء اآلبـاء

ف كيفية ال عامل مع األكناء وفبم حال بم.
-

حفـ ح هـذه الد ارسـة آفاقـا جديـدة إلجـراء أبحـاث أخـرى علـى فتـة آبـاء أطفـا اضـطراب طيـت ال وحــد
م خي بحث العيقة كي قل المس نبل وال واف النفس واالج ماع
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أو المسـؤولية االج ماتيـة

حا ــاه اإلكـ ـ ال وح ــدي أو حن ــدير ال ــذات أو الطم ــوح المسـ ـ نبل

أو الكف ــاءة الذاحي ــة وإدارة ال ــذات

للوالدي .
الهمية التطبيقية:
 حوجه هذه الدراسة م ارأز أطفا اضطراب طيت ال وحد إلى المساهمة ف كناء كرام إرشادية لآلبـاء فـأيفية ال عامل مع األكناء ال وحديي ومساعدحبم على ححني ال واف الزواج كي اآلباء.
 حســاعد هــذه الد ارســة مؤسســات الرعايــة االج ماتيــة ال ــابعي لــو ازرة الشــؤون االج ماتيـة لفتــة آبـاء أطفــااضــطراب طيــت ال وحــد علــى كنــاء الب ـرام اإلرشــادية ال ـ حســبم ف ـ خفــض قل ـ المس ـ نبل وححســي
مس وى ال واف الزواج لدى آباء أطفا اضطراب طيت ال وحد.
 كنــاء علــى ن ــائ هــذه الد ارســة يم ـ كنــاء ك ـرام إرشــادية لآلبــاء الــذي يعــانون م ـ قل ـ مس ـ نبل عــالل فيت م قلنبم على مس نبل األسرة بسبب األك ال وحدي.

أهداف الدراسة:
سعت الدراسة إلى تحقيق الهداف اآلتية:
• ال عــرب إلــى العيقــة االرحباطيــة كــي قلـ المسـ نبل وال وافـ الزواجـ لــدى آبــاء أطفــا اضــطراب طيــت
ال وحد ف محافظة ال ليل.
• ال عرب إلى مس وى قل المس نبل لدى آباء أطفا اضطراب طيت ال وحد ف محافظة ال ليل.
•

ال عرب إلى مس وى ال واف الزواج لدى آباء أطفا اضطراب طيت ال وحد ف محافظة ال ليل.

• ال عرب إلى طبيعة الفروق ف قل المس نبل وال واف الزواج لـدى آبـاء أطفـا اضـطراب طيـت ال وحـد
ف محافظة ال ليل حبعا للم غيرات اآلحية( :الانة المس وى ال عليم
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الدخل األسري).

حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة على الحدود اآلتية:
الح ـدود البشــرية :آبــاء أطفــا اضــطراب طيــت ال وحــد المل حنــي بمركــز محمــد ك ـ ارشــد ا م ــوم -
محافظة ال ليل والبال عددهم ( )100منبم ( )50أب و( )50أم والمسالي بحسب سايت مركز
محمد ك راشد آ م وم ألطفا اضطراب طيت ال وحد ومنره محافظة ال ليل أنظر ملح رقم(.)6
الحدود المكانية :مركز محمد ك راشد آ م وم  -محافظة ال ليل.
الحدود الزمانية :الفصل الدراس الثان للعام 2019-2018م.
الحـدود الموضــوةية :دراسـة العيقــة كـي قلـ المسـ نبل وال وافـ الزواجـ لـدى آبــاء األطفـا اضــطراب
طيت ال وحديي ف مركز محمد ك راشد آ م وم – محافظة ال ليل.

مصطلحات الدراسة:
قلق المستقبل:
يعرفه سـويعد  )2016بأنـه :لإضـطراب نفسـ نـاح عـ حالـة خـوب مـ المسـ نبل ألسـباب ـاهره أو
مابولة مما حاعل الفرد ف حالـة مـ ال ـوحر أو السـلبية والعاـز حاـاه الواقـع وححدياحـه علـى المسـ ويي
الفردي والاماع ل.
ويعرفـــه بـــارلو  )Barlow,2000بأنـــه :تبــارة ع ـ قل ـ يــنام م ـ ال ــوب بش ـأن أمــور ي وقــع الفــرد
حدوابا ف المس نبل .وال فكير بشأن األحداث المسـ نبلية ال حشـ ل مشـ لة إال إ ا كـان يصـاحببا قلـ ال
يم

السيطرة عليه وي ون عندئذ النل حالة مزمنة يصعب ال عامل معبا.

ويعــرف قلــق المســتقبل إجرائي ـاً بأنــه :متوس ـ الــدرجات ال ـ يحصــل عليبــا أف ـراد عينــة الد ارســة علــى
مقياس قل المس نبل المعد ل حني أهداب هذه الدراسة.
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التوافق الزواجي:
يعرفه أبو أحمد  :)2014بأنه حالة الزوات ال

حكـون فيبـا حااهـات الـزوت والزوجـة وحصـرفاحبا م فنـة

على الموضوعات الرئيسية فـ الـزوات ك ـدكير األمـور الماليـة وال عامـل مـع األقربـاء وي ونـان م ـوافني
ف االه مامات واألهداب والقيم وهما ف نفة الدرجة م إ بار العوامل والثنة الم بادلة ولـديبما حـذمر
أقل أو ال ي ذمرون م زواجبما.
ويعرفه كل مـن جيسـري وجوزيـف  )Jaisri & Joseph, 2013بأنـه الحالـة ال ـ يوجـد كبـا شـعور
عام لدى الـزوت والزوجـة بالسـعادة والرضـا عـ الـزوات والنضـ وال نبـل والـ فبم وي ضـم كـذلك ال كيـت
الانس وال كيت العاطف

والزوات الناجح ال ي ضم الرضا فنط ولكنه أيضا يولد شعو ار بالرفاهية.

ويعــرف التوافــق الزواجــي اجرائي ـاً بأنــه :م وســط الــدرجات ال ـ يحصــل عليبــا أفـراد عينـة الد ارســة علــى
مقياس ال واف الزواج المعد ل حني أهداب الد ارسة.
اضطراب طيف التوحد:
يعرفه المصدر  )2015بأنه :إعاقة ح سم بالغمو ،واضطرابات سلوكية وحواصلية وعاز شديد ف
المبارات االج ماتية واالنشغا بالذات.
وتعرفه منظمة الصـحة العالميـة  )APA, 2013بأنـه عاـز ااكـت فـ ال واصـل وال فاعـل االج مـاع
ف سياقات م عددة ف الف رة الراهنة أو كما ابت ع طري ال اريخ وذلك من خالل ما يلي :
 .1عاــز عـ ال عامــل العــاطف بالمثــل ي ـراوح علــى سـبيل المثــا

مـ األســلوب االج مــاع الغريــب مــع

فشــل األخـذ والــرد فـ المحاداــة إلــى حــدن فـ المشــاركة بااله مامــات والعواطـ
إلى عدم البدء أو الرد على ال فاعيت االج ماتية.

9

أو االنفعــاالت يم ــد

 .2العاز ف سلوكيات ال واصل غير اللفظ المس دمة ف ال فاعل االج ماع
ال واصــل اللفظـ ـ وغي ــر اللفظـ ـ

ي اروح م ضع

حكامل

إل ــى الش ــذو فـ ـ ال واصـ ـل البص ــري ولغ ــة الاس ــد أو العا ــز فـ ـ فبـ ـم

واس دام اإليماءات إلى انعدام حام لل عاكير الوجبية وال واصل غير اللفظ .
 .3العاـز فـ حطـوير العيقـات والمحافظـة عليبـا وفبمبـا ي ـراوح مـثي مـ صـعوبات حعـديل السـلو لـ يئم
السياقات االج ماتية الم لفة إلى صـعوبات فـ مشـاركة اللعـب ال يلـ أو فـ حكـوي صـداقات إلـى
إنعدام اإله مام باألقران.
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الفصل الثاني
الطار النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
الطار النظري
ي محــور اإلطــار النظــري لب ـذه الد ارســة حــو م غي ـري

همــا :قل ـ المس ـ نبل وال واف ـ الزواج ـ لــدى

آباء أطفا اضطراب طيت ال وحد.

أوالً قلق المستقبل:

يطل على النرن العشري اسم عصر النل و لك بسب الضغو ال

ال غيرات وال حديات ال

حراف الثورة العلمية وال ننية الم سارعة ال

ي عـر ،لبـا اإلنسـان ن ياـة

ولدت العديد م المواق

الحياحيـة

ال ـ م ـ شــأنبا أن حثيــر النل ـ ومعظمب ـا ي عل ـ بالمس ـ نبل أو بأشــياء مرحقبــة أو م وقعــة فــال وقع ممــا
ور بـار از فـ حفكيـر
سيحمله المس نبل عنصر مبم ف حكـوي النلـ مـ المسـ نبل وقـد اح ـل المسـ نبل د ا
اإلنسان المعاصر م أجل ححني

احه كانسان .ويص

قل المس نبل حأاي ار على مواقـ

النـاس الذاحيـة

حاــاه المس ـ نبل أو حاــاه مــا ســيحدث ومــا يم ـ أن يحــدث فاألحــداث المس ـ نبلية ليســت حقينــة بعــد أو
مح ملــة بعــض الشـ ء والمسـ نبل أصــبح مصــدر رعــب وقلـ لــبعض األفـراد بعــد أن كــان مصــدر كلــو
األهــداب ويعــود لــك االد ار ال ــاط لألحــداث المح ملــة ف ـ المس ـ نبل وحنليــل فاعليــة الش ـ ص ف ـ
ال عامــل مـع هــذه األحــداث والنظــر إليبــا بطرينـة ســلبية وعــدم النــدرة علــى ال كيــت مــع المشـ يت ال ـ
يعان منبا الفرد وال ندير المن فض لمصادر معالاة الحدث الم يت هيعرب قل المسـ نبل بأنـه جـزء
م النلـ العـام المعمـم علـى المسـ نبل يم لـك جـذوره فـ الواقـع الـراه

وي مثـل فـ ماموعـة مـ البنـى

أال شــا م واد ار العاــز فـ ححنيـ األهــداب المبمــة وفنــدان الســيطرة علــى الحاضــر وعــدم ال أأــد مـ
المس نبل (الع يب

. )2016

كما يعد النل م المس نبل نوعا م النل الذي يش ل خط ار على صـحة األفـراد وإن ـاجي بم بحيـث
يظبــر ن ياــة ــروب الحيــاة الصــعبة والمعنــدة وحــزداد ضـغو الحيــاة ومطالــب العـيف وقــد ي ــون هــذا
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النلـ

و درجــة عاليــة فيــؤدي إلــى اخـ يب فـ حــوازن الفــرد ممـا ي ـون لــه أأبــر األاــر علــى الفــرد سـواء

على الناحية العنلية أم الاسمية أم السلوكية.
كما أنه أحد أنواع النل ال

حش ل خط ار ف حياة الفرد وال

ح مثل ف ال وب م المابـو الـذي

ي ــنام عـ ـ خبـ ـرات ماض ــية وحاضـ ـرة يعيش ــبا الف ــرد مم ــا حاعل ــه يش ــعر بع ــدم األم ــان وحوق ــع ال ط ــر
والش ــعور بع ــدم االسـ ـ نرار وحس ــبب لدي ــه حال ــة مـ ـ ال ش ــا م واليـ ـأس وفـ ـ نباي ــة األم ــر ق ــد ح ــؤدي إلـ ـى
اضطراب حقين مثل االأ تاب أو اضطراب نفس عصب خطير (محمد .)2017

مفهوم قلق المستقبل:
يعرفــه قشــطه  )2017بأنــه جــزء مـ النلـ العــام ويعــد أحــد أنـواع النلـ

كمــا أنــه يشـ ل خطـ ار فـ

حياة الفرد وال وب م مابو ينام ع خبرات ماضية وحاضرة يعيشبا الفرد مما ياعلـه يشـعر بعـدم
األم ـ وحوقــع ال طــر والشــعور بعــدم االس ـ نرار وحســبب هــذه الحالــة شــيتا م ـ ال شــا م واليــأس ال ـذي قــد
يؤدي إلى اضطراب حقين خطير.
ويعرفــه مــدوخ ) )2016بأنــه انفعــا غيــر ســار وشــعور م ــرر ك بديــد أو هــم مقــيم وعــدم ارحــة أو
اس نرار مع احساس بال وحر والشر وخوب دائم ال مبرر له م الناحية الموضوتية وي عل غالبا هذا
ال وب بالمس نبل المابو .
وحعرقــه المصـــري  )2011بأن ـه حال ــة انفعاليــة غيــر ســارة ينـ ـ

عنب ـا أفكــار ال عنينيــة ال رق ــب

والــوهم والبيتــة األس ـرية ممــا حــدفع صــاحببا بحالــة م ـ االرحبــا وال ــوجة وال شــا م وحوقــع الك ـوارث
وفندان الشعور باألم

وال وب م المش يت األسرية واالج ماتية واالق صادية والسياسية الم وقع

حدوابا ف المس نبل.
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ويــرى الشـــرافي  )2013أن قل ـ المس ـ نبل هــو ال فكيــر الس ـلب حاــاه المس ـ نبل والنظ ـرة الســلبية
ال ش ــا مية للحي ــاة وع ــدم الن ــدرة عل ــى مواجب ــة األح ــداث والمشـ ـ يت والض ــغوطات ومـ ـ ا ــم الش ــعور
بال وب وعدم األمان واالطمتنان م المس نبل.
ويعرفــه جبــر  )2012بأنــه خلــل أو اضــطراب نفس ـ ينشــأ ن يا ـة خب ـرات ماضــية غيــر ســارة مــع
حشويه وححريت إدراأ معرف للواقع وللذات م خي اس حضار الذكريات وال برات الماضية غير
السارة مع حض يم للسلبيات ودحض اإليااكيات ال اصة بالذات والواقع حاعل صاحببا ف حالـة مـ
ال ــوحر وعــدم األم ـ

ممــا قــد يدفعــه ل ــدمير الــذات والعاــز الواضــح وحعمــيم الفشــل وحوقــع الك ـوارث

وحــؤدي بــه إلــى حالــة م ـ ال شــا م م ـ المسـ نبل وقل ـ ال فكيــر ف ـ المسـ نبل وال ــوب مـ المش ـ يت
االج ماتية واالق صادية المس نبلية الم وقع واألفكار الوسواسية قبل الموت واليأس.
ومما سب

يم ـ حعريـت قلـ المسـ نبل بأنـه حالـة مـ ال ـوب واألفكـار السـلبية والنظـرة ال شـا مية

للحيــاة المسـ نبلية كمــا أنــه أحــد أن ـواع النلـ المرضـ الــذي يصــيب الفــرد ن يا ـة شـعوره بعــدم االرحيــاح
وحوقعه لل طـر ومـا يحمـل مـ مفاجـغت غيـر سـارة وكـذلك عـدم الثنـة بـالنفة فـ النـدرة علـى مواجبـة
الضغوطات.

خصائص الفراد الذين يعانون من قلق المستقبل:
إن األفراد الذي لديبم قل المس نبل ي سمون بماموعة م السمات ه (البلوي :)2011
• ال شا م :الفرد الذي ي اب م المس نبل ال ي وقع إال السوء وي بيأ له أنه سي عر ،لل طر.
• اس دام آليات دفاتية احية :كاإلزاحة والكبت م أجل ال نليل م حأاير الحاالت السلبية.
• اح ا إجراءات وقائية م أجل الحفاظ على الوضع الراه
المس نبل.
• ال صادم مع اآلخري

مما يدفعبم إلى عدم الثنة كبم.
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كدال م الم اطرة م أجـل زيـادة الفـرد فـ

• ال ركيز الشديد على أحداث الوقت الحاضر والبروب نحو الماض .
• االنطواء و بور عيمات الحزن والشك وال ردد.
الحياة.

• الحفاظ على الظروب الروحينية والظروب المعروفة ف ال عامل مع مواق

ويرى العتيبي  ،)2016أن من السمات التي يتسم بها الفراد ذو قلق المستقبل تتمثل فيما يلي:
• النظرة السلبية لما قد ينع واالنسحاب م األنشطة البناءة ودون م اطرة.
• الحفاظ على الظروب الروحينية والطرق المعروفة ف ال عامل مع مواق
• اس ـ ـ غي العيقـ ــات االج ماتي ــة ل ـــامي مس ـ ـ نبل الفـ ــرد ال ـــا

الحياة.

وال ــوب م ـ ـ ال غي ـ ـرات االج ماتيـ ــة

والسياسية الم وقع حدوابا ف المس نبل.

أسباب قلق المستقبل
قل ـ المس ـ نبل لــية ن اجــا م ـ ال غي ـرات الم يحنــة ال ـ م ـ الصــعب ال نبــؤ كبــا كــل ين ـ

م ـ ر يــة

الحاض ــر و روفـ ـه المعن ــدة كالس ــيطرة المادي ــة عل ــى الق ــيم ك ــي الن ــاس فض ــي عـ ـ العم ــل والد ارس ـ ـة
وم طلباحبـا الكثيـرة وال بديــد مـ جــراء فنــدانبا والظــروب السياســية وانع اسـاحبا علــى المشــاعر والفــرد
وب اصــة الشــباب ب ــل مــا ححملــه مـ مفاجــغت وصــعوبات ونوتيــة ال علــيم وم رجاحــه ومــدى إســبامه
بإمــداد الما مــع بــأفراد قلنــي علــى مس ـ نبلبم وأف ـراد واانــي ومطمتنــي
ال وقعات المس نبلية لدى الفرد وال فكير هيه والشعور بالضي واالرحبا
ف الحياة .وم بعض األسباب ال
• ضع

كم ـا ين ـ

قل ـ المس ـ نبل م ـ

وحوقع األحـداث غيـر السـارة

حؤدي إلى قل المس نبل (المشاقبة :)2015

الندرة على ححني األهداب والطموحات واإلحساس بأن الحياة غير جديرة بااله مام.

• عـ ـدم ق ــدرة الف ــرد عل ــى فصـ ـل حياح ــه عـ ـ ال وقعـ ـات المبني ــة عل ــى الواق ــع ونن ــص الن ــدرة عل ــى الـ ـ كب
بالمس نبل.
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• عدم حوافر معلومات كاهية لبناء األفكار ع المس نبل والشعور بعدم االن مـاء داخـل األسـرة والما مـع
وعــدم قــدرة الشـ ص علــى ال كيــت مــع المشـ يت ال ـ يعــان منبـا :كالشــعور بعـدم األمــان وال مــزق
والش ـ و فـ ـ الوال ــدي والن ــائمي علــى رعاي ــه فـ ـ عـ ـدم ق ــدرحبم علــى ح ــل مشـ ـ يحه وال نبـ ـؤ الس ــلب
لألحداث الم وقعة.
• ضع

الندرة على ححني األهداب والطموحات.

وأضاف أبو مطير  )2013أساب اخرى لقلق المستقبل ،حصرها فيما يلي:
• إم انيات الفرد وعيوبه وعدم قدرحه على ال كيت مع المش يت ال

يعان منبا.

• عدم قدرة الفرد على فصل أمنياحه ع ال وقعات المبنية على الواقع.
• ال فكك األسري واالج ماع .
• عدم الشعور باالن ماء واالس نرار داخل األسرة أو الما مع بصفة عامة.
• ننــص النــدرة علــى ال ـ كب بالمس ـ نبل وعــدم وجــود معلومــات كاهي ـة لدي ـه لبن ـاء األفكــار ع ـ المس ـ نبل
وكذلك حشوه األفكار الحالية.
• الشعور بعدم األمان واالحساس بال مزق.

أعراض قلق المستقبل:
من العراض التي تظهر على الفرد الذي لديه قلق المستقبل الفقي:)2013 ،
• العراض الفسيولوجية :وح مثل ف  :كرودة األطراب وحصبب العرق واضرابات معدية وسـرعة دقـات
النلب وصداع وفندان الشبية وغثيان واضط اربات ف ال نفة وحوسع حدقة العي .
• الع ـراض النفســية :ال ــوب الشــديد وعــدم النــدرة علــى االن بــاه وال ركيــز وحوقــع المصــائب واالحســاس
ال ـ ــدائم بالبزيم ـ ــة واالأ ت ـ ــاب وع ـ ــدم الثن ـ ــة ب ـ ــالنفة والش ـ ــعور ب ـ ــالعاز وفن ـ ــدان الطمأنين ـ ــة واألمـ ـ ـ
واالس نرار واالنسحاب م المواجبة وال وب م اإلصابة باألمرا.،
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في حين أن رمضان  )2010ذكر عدة مؤشرات لقلق المستقبل ،أهمها:
إ حكون مصادره معروفة.

•

قل موضوع

•

يحدث ن ياة أحداث راهنة.

•

يرحبط بحاضر الفرد ومس نبله.

•

ينشــأ ن ياــة اض ـط ارب الاــو األســري وال بديــد بانفصــا

وينشــأ األطفــا مبيــأي ل صــابة بــالنل

النفس .
الصراع النفس  :قد ي ون شعوريا أو ال شعوريا وينصد به حنازع رغب ي أو دافعي واصطدامبما

•

ومحاولــة كــل منبمــا أن ي حنـ علــى حســاب االخــر هــيحة الفــرد المضــطرب ب ـالحيرة ال ـ حولــد
ال وحر وعدم االس نرار.
يزداد قل المس نبل ف مرحلة الم ارهنة نظ ار لل غيرات البيولوجية والنفسية واالج ماتية.

•

ثانياً التوافق الزواجي:

هنــا مفــاهيم عديــدة اس ـ دمت لد ارســة العيقــة الزوجي ـة مثــل :ال ماســك ال كيــت ال كامــل وه ـ قــد

حشير إلى نفة المعنى أو إلى معنى م ل

أحيانا أخرى ويع بر ال واف م هذه المفاهيم إ حظ

باه مــام واســع فـ ماــا علــم الــنفة وحعــدد أش ـ ا ال وافـ حســب اخـ يب الماــاالت فبنــا ال واف ـ
المبن

والصح

والنفس

لك ما يبمنا ف الدراسة الحالية هو ال واف الزواج .

مفب ــوم ال وافـ ـ مـ ـ أأث ــر المف ــاهيم ش ــيوعا فـ ـ علـ ـم ال ــنفة ل ــك أنـ ـه يق ــيم س ــلو اإلنسـ ـان ومـ ـ
الماــاالت ال ـ يدرســبا علــم الــنفة عل ـم ســلو اإلنســان وحوافنــه مــع البيتــة لــذلك كانــت د ارســة عل ـم
النفة ال حنصب علـى السـلو
وطبيعة العمليات ال

احـه أو علـى ال وافـ نفسـه كـل حـدور حـو كيفيـة الوصـو إلـى ال وافـ

ي م كواسط با ال واف أو عدم ال واف (الداهري .)2005
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وم األهداب األساسية ل رشاد األسري ححني ال واف الزواج كي الزوجي
المنــاخ األســري واالج مــاع

النع اس آااره علـى

فــال واف األســري هــو المســؤو ع ـ نشــأة ونمــو اإلنســان الســوي وغيــر

الســوي كمــا يع مــد علــى طبيعــة األسـرة ال ـ يعــيف كبــا الفــرد م ماسـ ة أم مفك ــة وم صــدعة كمــا أن
ال واف األسري ال ين صر على حواف اإلنسان مع نفسه كل يم د حوافنه إلى ميادي أخرى فـ الحيـاة
أال واف االج ماع

وال ربوي والمبن .

ولل واف األسري أبعاد ومااالت م عددة :كال واف الزواج

وال واف الوالدي وحواف األخوة وال أاير

م بــاد كــي هــذه الماــاالت كمــا أن هنــا حـأاير كبيــر لل وافـ الزواجـ علــى كــل ماــا مـ ماــاالت
ال واف األسري (مرس

.)2008

مفهوم التوافق الزواجي:
ينصــد بــال واف الزواج ـ ال فاعــل الثنــائ اإلياــاك كــي الــزوجي والمبن ـ علــى المحبــة والمــودة
وإشباع الحاجات األساسية والثانويـة للـزوجي بأقـل درجـة مم نـة كـي خيفـات ودون اضـطرابات حـادة
حؤرق حياحبما (عمر .)2008
ولك ي حن ال واف الزواج على كل زوت أن يعمل علـى ححنيـ حاجـات الطـرب اآلخـر وإشـباع
رغب ــه ويا ــب أن يش ــعر كــل ط ــرب بـ ـالطرب اآلخــر كب ــذه المشـ ـاعر اإليااكيــة وبأنـ ـه حــريص عل ــى
سعادحه وهنائه وأنه ال يدخر وسعا ف عمل كل ما يشيع البباة ف نفسه وعمل كل ما يم

عملـه

ل س مر مؤسسة الزوات قائمة مؤدية لواجباحبا وعادة ما ي حن ال واف الزواج إ ا كان كل م الزوت
.)2008

والزوجة يح فظ بعاطفة إيااكية نحو اآلخر (أفاف

كينمـا حــرى باصــويل ( )2008أن ال وافـ الزواجـ هـو درجــة الشــعور بال واصــل الفكــري والعــاطف
ف العيقة الزوجية مع الطـرب اآلخـر ممـا يسـاعد الطـرفي علـى ال ـوا م مـع مطالـب الـزوات وح طـ
مــا يع ــر ،حياحبمــا م ـ عقبــات وححني ـ قــدر معنــو م ـ الســعادة والرضــا .إن مس ـ وى ال ــغل
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كــي

الزوجي قاكل لل طور والنمو ويرحبط بما يحننه ويندمه أحد الطرفي م حفبم وحندير لظروب وطبيعـة
الطــرب اآلخــر الــذي عليــه مناكلـة لــك بالمثــل ومــا ينــدمان لبعضــبما مـ دعــم ومسـاندة وص ـوال إلــى
سلو إيااك وحفاعل جيد كينبما.
كمــا يعــرب ال واف ـ الزواج ـ بأنــه :االخ يــار المناســب لل ـزوات واالس ـ عداد للحيــاة الزوجيــة والــدخو
فيبا والحب الم باد كي الزوجي والندرة على حل مشـ يحبا واالسـ نرار الزواجـ
الزوجيةل حيث إن ال واف الزواجـ ي وقـ

والرضـا والسـعادة

علـى حصـميم كـي الـزوجي علـى مواجبـة المشـاأل الماديـة

واالج ماتية والصحية والعمل علـى ححنيـ االنسـاام والمحبـة الم بادلـة كينبمـا ،أمـا ينظـر إلـى ال وافـ
الزواج على أنه االحفاق النسب كي الزوجي على الموضوعات الحيوية الم علنة بحياحبما المش ركة
والمشاركة ف أعما وأنشطة مش ركة وحباد العواط

(الشبري .)2009

أمـ ـا يع ــرب حلبـ ـ ( )2009ال وافـ ـ الزواجـ ـ بأن ــه لاإلجــراءات ال ـ ـ ين ــوم كب ــا الزوج ــان لمناوم ــة
العوائـ الداخليــة أو ال ارجيــة فـ طريـ إشــباع حاجــات أسـرحبما فـ صـورة منظمــة إلحــداث نــوع مـ
ال وازن كينبما وبي كيت بما ممـا ينـ

شـعور بـاألم الش صـ

والنبـو االج مـاع

وال م ـع بعيقـات

اج ماتية مس نرة م ضمنا قدرة كـل منبمـا علـى حغييـر السـلو والعـادات عنـد مواجبـة المشـاأل الماديـة
واالج ماتية وال لقية لمناسبة الظروب الاديدةل.
وقد عرب روجرز ( )Rogers et al., 2007ال واف الزواج بأنه :ن ات لل فاعل كي ش صية
الزوجي

والذي يحدد نااح الزوات أو فشله وانه ال يوجد نمط معي م أنما

الش صية يحدد

نااح الزوات ويعد ال فاعل كي الزوجي م اهم عوامل ال واف الزواج .
ومـ ـ خ ــي الع ــر ،المن ــدم س ــابنا ف ــإن أغل ــب مف ــاهيم ال وافـ ـ الزواجـ ـ ح فـ ـ عل ــى أن ال وافـ ـ
الزواج ـ يعبــر ع ـ عيقــة ح ـربط الــزوت والزوجــة يس ـودها الحــب الم بــاد وإشــباع الحاجــات والم ـودة
وننص ال يفات والرضا .إن العيقة الزوجية عيقة مندسة وه مؤسسة اج ماتية ح ضـم مفـاهيم
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وأسـة السـعادة فـ الحيـاة فاالخ يـار المناســب للـزوجي
مفاهيم عندما حك نـ

والثنــة الم بادلـة كـي الــزوجي واالح ـرام كلبــا

الحيـاة الزوجيـة حاعـل أطـراب العيقـة يشـعرون بحالـة الرضـا وحالـة الرضـا هـذه

حاعلبـم ي حـررون مـ صـراعاحبم ويحـاولون حـل مشـ يحبم فاالسـ ن ارر الزواجـ والمشـاركة فـ حــأمي
العيف الكريم الذي يعد مسؤولية الزوت والزوجة وال عاون وال فاهم واإليثار ياعـل الـزوجي فـ حالـة
راحة نفسية ويدعم المشاعر اإليااكية كـي الـزوت والزوجـة حيـث يـؤار الواحـد مـنبم اآلخـر وي ـون لـه
سندا ف حياحه بم ل

اش البا.

التوافق الزواجي من منظور نفسي:
أشــارت ن ــائ د ارســة جــيمة وبرنــت ( )James & Brent, 1992إلــى أن الرضــا الزواج ـ
محصــلة نبائيــة حنــوي ال ماســك العــائل وحزيــد ال واف ـ الزواج ـ
الزواج

فــال واف الزواج ـ أشــمل م ـ الرضــا

وإن كان البعض ي لـط كينبمـا ولكـ الرضـا الزواجـ يع بـر ن ياـة لوجـود ال وافـ الزواجـ

أما أن ال واف الزواج يشمل جميع خطوات ال واف ومراحله وعواملـه ممـا يسـاهم فـ حـدوث الرضـا
الزواج .
كمــا أطل ـ هاشــم ( )2000مفبــوم آخــر عل ـى ال واف ـ الزواج ـ وهــو جــودة الــزوات وهــذا مفبــوم
نســب

و بــر ن ياــة االه مــام الواس ـع كد ارســة الاــودة ف ـ ماــاالت الحيــاة ويــرى أنــه أحــد األهــداب

األساسية ل رشاد الزواج واألسري حيث إنه يسـاعد األسـرة فـ القيـام كواجباحبـا كـل إن آاـاره حـنع ة
على األكناء وباق أفراد األسرة ومس وى السعادة فيبا.
وح حدد أبعاد ال واف الزواج م خـي درجـة ال كامـل كـي الـزوجي فـ الش صـية لـذلك فـالفرد
يبحــث ع ـ زوجــة ح ف ـ ف ـ ســماحبا واناف بــا وقيمبــا معــه وم ـ الميحــظ أن البــاحثي يركــزون علــى
الش صية وحدوث ال واف الزواج م خي ال كامل كي الزوجي
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فكـل زوت يبحـث عـ شـريك مثلـه

ي ملــه فـ الش صــية والبيتــة والثنافــة ممــا يســاهم فـ حنارببمــا وحوافنبمــا وقــد ركــزوا علــى ال كامــل كــي
الزوجي لحدوث ال واف

وااله مام بعملية االخ يار الزواج (.)Gattis et al., 2004

إن ال واف ـ الزواج ـ أأثــر عموميــة فبــو يشــمل الاانــب الوجــدان والســلوك ف ـ العيق ـة الزوجيــة
ويعرفه لبالندرة على ال كيت وال ي م مع الطرب اآلخر سعيا ل حني أهداب الزوات المش ركة .كمـا أن
ال واف ـ الزواج ـ ي ــأار بعــدة عوامــل يحــددها نــوع ردود األفعــا س ـواء كانــت (حســنة أم ســيتة) وش ـ ل
ال فاعل سواء كان (إيااكيا أم سـلبيا) كمـا حصـن

إلـى عوامـل مرحبطـة بالعيقـات االج ماتيـة الحاداـة

ف نطاق األسرة وعوامل اناهية واج ماتية وبيتية واي ولوجية محيطة باألسرة ومـؤارة عليبـا (سـليمان
.)2005
وي ــؤدي ان فـ ـا ،ال وافـ ـ الزواجـ ـ إل ــى إا ــارة مشـ ـ يت عدي ــدة ك ــي األزوات ق ــد حص ــل إل ــى ح ــد
الطيق كما يم

أن يؤدي إلى بور نزاعات كي الزوجي على المس وى اللفظـ أو البـدن

وحـي

ححـدث علــى مــرآى ومســمع األكنــاء قــد حــؤدي إلــى عــدم شــعورهم باألمــان وال ـوب مـ انبيــار األس ـرة
فضـي علــى أن اع يـادهم علــى ر يــة حلـك الن ازعــات قــد يزيــد مـ اح مـا ممارسـ بم للعنـ

مسـ نبي فـ

أسرهم هذا م ناحية وم ناحية أخرى قـد يشـوه صـورة الـزوجي وأكنائبمـا فـ نظـر األسـر المحيطـة
مما ينلص م عيق بما وم ان بما االج ماتية ف المناكـل فـإن ارحفـاع مسـ وى ال وافـ الزواجـ يزيـد
م قدرة كي الزوجي على ححمل ضغو الحياة واج ياز األزمات ال ـ حواجببـا وهـذا األمـر ياعلبمـا
أأثــر ســعادة فـ الحيــاة كوجــه عــام وأأثــر ق ـدرة علــى حو يــت طاقاحبمــا وقــدراحبما علــى ححمــل واناــاز
المبمات المفروضة عليبما بأأبر قدر م الكفاءة (جامع .)2010

أسس التوافق الزواجي:
إن قضية حواف األزوات قضية معندة فند يدخل ف إطارها ما يل (باصويل :)2008
 .1ابات الزوات.
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 .2اإلحساس الذاح بالسعادة عند كي الزوجي .
 .3ححني حوقعات الاماعات االج ماتية الكبيرة.
 .4ال طور الكامل لش صي

الزوجي

وحطور قدرحبما وفاعلي بما.

 .5حربية أوالد قادري وإيااكيي .
 .6ححني ال كيت الكامل وال كامل الداخل للزوجي وغياب المشاحنات واألزمات.
 .7أن ال وفي ـ الكامــل ف ـ عيقــة الــزوات بصــرب النظــر ع ـ المعــايير المس ـ دمة هــو ش ـ ء نــادر
الحــدوث إال أن غيــاب ال وفي ـ الكامــل ال يعن ـ ضــرورة أن يص ـيب األس ـرة ال ل ـل ويــدفعبا إلــى
االنبيار.

العوامل المؤثرة في التوافق الزواجي:
حرى البنائية ( )2013أهم النضـايا ات األاـر فـ ال وافـ الزواجـ سـواء أأـان هـذا األاـر سـلبا أم
إياابا م خي حعريفات مظاهر وأبعاد ع ال واف الزواج

كما يل :

 .1االخ يار الموف لشريك الحياة:
النررات ال
م أهم ا

ي ذها اإلنسـان فـ حياحـه قـرار اخ يـار شـريك الحيـاة فعمليـة االخ يـار الزواجـ

الســليم حع بــر جانبــا مبمــا وأو ال ط ـوات ال ـ حعمــل علــى ححني ـ ال واف ـ الزواج ـ

فالعاطفــة والــود

واالنساام النفس كي ال طيبي مـ العوامـل المؤديـة إلـى دوام العشـرة وصـيبة العيقـة الزوجيـة لكـ
لية على حساب الدي والعنل والمواصفات ال

عرضبا الشرع وأسسبا العنل.

 .2ال واصل كي الزوجي :
إن أهمية االحصا كي الزوجي محاولة ال زام البدوء وال عرب إلى وجبة نظر اآلخر واح رامبا
ومس عد لل نازالت وي ابع الموضوع ويبحث عـ حـل يرضـ الطـرفي
إل ــى شـ ـ اوى اآلخ ــر ب ــاح ارم وحن ــدير وي ع ــاط

كمـا يسـ م ع باه مـام وينصـت

وي ا ــاوب وي نب ــل المس ــؤولية عـ ـ مش ــاعر الط ــرب
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اآلخر وي سامح وي فاهم وي غاضـى عـ السـباب ويركـز علـى شـ وى الطـرب اآلخـر ويعـر ،أريـه
أمن رحات ويواصل حل المش لة.
.3

سمات الش صية:
حعــد الش صــية م ـ أأثــر المفــاهيم ف ـ علــم الــنفة حعنيــدا ألنبــا حشــمل الصــفات الاســمية والعنليــة

والوجدانيـة ال ـ ح فاعــل مـع بعضــبا الـبعض داخــل كيـان الفـرد .وي ــأار ال وافـ الزواجـ بش صـية كــل
م الزوت والزوجة كما ح أار ش صية الفرد بال نشتة األسرية أي بطبيعة األسـرة ال ـ نشـأ كبـا الفـرد
وهــل ه ـ م ماس ـ ة وم رابطــة أم ال ممــا ي ــون محف ـ از لل واف ـ الزواج ـ

ف ـإ ا كانــت األس ـرة األصــلية

مفك ة ي ولد لدى الفرد حااه سلب نحو الزوات.
.4

الاانب العاطف :
إن ال واف الزواج ي أار بال واف العاطف كي الزوجي

أساسيا لل واف الزواج

إ إن الحب الم باد كي الزوجي مطلبـا

فم الضـروري أن ي ـون كـي الـزوجي حنـارب عـاطف

بمعنـى أن يحـة كـل

منبمــا نحــو اآلخــر بشــعور الحــب والمــودة وال نــدير واالع بــار واالرحبــا النفسـ والعـاطف

فوجــود قــدر

مـ العيقـات العاطفيـة الم بادلـة يسـمح ك ـوافر ال ارحـة والطمأنينـة كـي قطبـ الـزوات وحسـاعدهما علــى
ححني االس نرار األسري.
 .5مدة الزوات:
الــزوات فـ ـ الســنوات األول ــى مـ ـ عمــر ال ــزوجي لــه أهمي ــة خاص ــة حيــث يب ــدأ الزوجــان فـ ـ ال وافـ ـ
وال كيــت لبعضــبما الــبعض إ حم ــاز هــذه الس ـنوات ك نظــيم الحيــاة االج ماتيــة واالق صــادية والدينيــة
والنفس ــية لألسـ ـرة (الكن ــدري  .)1992ويض ــيت الحنطـ ـ ( )1999أن هن ــا حفس ــير آخ ــر الن ف ــا،
ال واف الزواج ف وقت مب ر م الزوات مثل :وجود األطفا

والروحي

واالل زامات حااه األقارب

واالأ شــافات المفاجتـة لعــادات الشـريك وعـدم ال وصــل لمبــدأ حنســيم األدوار .إن مــدة الــزوات لبـا حــأاير
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واضــح علــى ال وافـ الزواجـ

ويمثــل ال نــارب الزواجـ ومدحــه واسـ م ارره عــامي مبمــا فـ ال وافـ كــي

الزوجي على المدى الطويل.
 .6الاانب الانس
ال ــزوات ه ــو الطريـ ـ الفط ــري ال ــذي يحنـ ـ للطاق ــة الانسـ ـية هـ ـدفبا اإلنس ــان
العوامــل ال ـ حنــوي الرابطــة كــي الــزوجي
العوامل المؤارة على ال واف الزواج

فالعيقـ ـة الانس ــية مـ ـ

لــذا يع ب ـر ال واف ـ الانس ـ أساســا لل واف ـ الزواج ـ

إ أن العيقة ال

ح سم بالحب وال عاط

وم ـ

والرضا الزواج ه

وسيلة احصا قوية.
.7

ال نارب وال باعد االج ماع والثناف والدين واالق صادي:
إن حوافر الما ب ثرة قد ي ون مصدر لل يب كي الزوجي

حيث حظبر ال يفات حي ال ينوم

الزوجان بال شاور واالحفاق على كيفية االنفاق وقد ي ون دخل الزوجة أحد أسباب النزاع كي الـزوجي
أأن ي عدى الزوت على دخل زوج ه وي صرب به دون رضاها والطرينة ال ـ يصـل كبـا الزوجـان إلـى
الرضا الم باد ع اإلدارة المالية يرحبط بال واف الزواج .
.8

العمر عند الزوات:

إن العوامل الثناهية واالج ماتية واالق صادية ححدد س الزوات وعلى الرغم م أن الد ارسـات لـم حاـزم
ف العيقة كي ال نارب ف س الزوجي والسعادة الزوجية إال أنه مـ الم غيـرات المبمـة ات الصـلة
بال واف الزواج

كما أن الفرق الكبير ف الس كي الزوجي ياعلبما م جيلي م لفي ف ال فكير

والمشـاعر وااله مامــات والطاقـات وردود األفعــا فـ ال فاعــل الزواجـ
وقلة ال غل .
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ممـا يزيــد مـ اح ماليــة ال نــافر

اإلنااب:

.9

يعــد وج ـود األطفــا ف ـ األس ـرة مرحل ـة ان ناليــة حــؤدي إلــى إحــداث حغي ـرات مبمــة ف ـ أدوار الــزوجي
باإلضافة إلـى أدوار الـزوجي السـابنة ممـا ي طلـب قـدرة علـى ال وافـ مـع هـذه األدوار ووجـود األطفـا
فـ أي أسـرة ماــاال لل ــيب كــي الــزوجي

فنـد ي ــون عــدد ألطفــا الــذي يرغبــون بإناــاكبم أو حــو

طرينة حربي بم باإلضافة إلى الوقت والابـد وال كلفـة العاطفيـة والماديـة ون ياـة لل ـيب حـو مسـائل
ال ربية وال نشتة وال أديب يسبم ف سوء ال واف الزواج .
 .10الكفاءة ف أداء األدوار االج ماتية:
إن الوضوح ف أداء األدوار واالحفاق وحوقعات كـي الـزوجي بالنسـبة لآلخـر مـ العوامـل المسـبمة فـ
ال واف الزواج

والمنصود ك وقعات الدور ال وقعات االج ماتية المرحبطة بموق

معي

والموق

هو

الزوات وأج ازئـه وم ونـات الـزوت والزوجـة وكيهمـا ي ـون جديـد عليـه هـذا الـدور ولـية لديـه ال بـرة فـ
حكييت نفسه لم طلبات ال فاعل مع ش صية أخرى فالزوجان ي ون لديبما حوقعات معينة عـ العيقـة
الزوجية ودور كل منبما فيبا فالزوت حكون لديه ف العيقة الزوجيـة الاديـدة أفكـار عـ كيفيـة سـلوكه
أزوت باإلضـافة إلـى كيفيـة سـلو الزوجـة وكـذلك بالنسـبة للزوجـة ححـدد دورهـا وحوقعـات خاصـة لـدور
شـريك حياحبــا فــإ ا عمــل كــل طــرب منبمـا علــى أداء دوره بشـ ل ي ناســب مــع حوقعـات الطــرب اآلخــر
حدث ال واف كينبما أما إن كان سلو أحد األطراب ال ي ناسب مع حوقعـات اآلخـر نـ

عنـه الصـراع

وعدم ال واف .
النظريات المفسرة للتوافق الزواجي:
يعــد ال وافـ هــدفا لكــل فــرد فــأي فــرد يحــاو ححنيـ ال وافـ فـ كــل األوقــات وفـ جميــع األمــاأ
والمواق

لبذا أشار (عبد اللطيت  )1990إلى أن أغلب األفراد مدفوعون للقيام ب ثير مـ األنشـطة
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الم نوعة ومنه النااح ف الدراسة (حواف دراس ) وال م ع بحياة أسرية سعيدة (حواف أسري) والزوات
الموف (حواف زواج ) وإ ا اس طاع الفرد ححني

لك كان م وافنا بصورة جيدة ل لك األهمية.

نظرية التحليل النفسي:
حــرى نظري ـة ال حلي ـل النفس ـ أن ال واف ـ هــو النــدرة علــى أن ينــوم الفــرد بعملياحــه العنليــة والنفســية
واالج ماتية على أأمل وجه حيـث يشـعر عنـد القيـام كبـا بالسـعادة والرضـا حيـث ال ي ضـع لرغبـات
ألبــو .وال ي ــون م شــددا لنــوة األنــا األعلــى ويشــعر بعـذاب الضــمير وال يـ م لــك إال إ ا وزعــت الطاقــة
النفسية بش ل م واف كي النوى الثياة معا :اللبو واألنا واألنا األعلى .وح ى يصبح الفرد سويا فـ
س الرشد الكد أن ينشأ ف أسرة سوية (دسوق

.)1991

كمـا حــرى مدرســة ال حليــل النفسـ أن الابــاز النفسـ للفـرد ي كــون مـ ألبــو األنــا األنــا األعلــى
ويع بر لألبول نبع الطاقة الحيوية النفسية للفرد حولد معه وي ون مزودا كبـا وهـو أيضـا مسـ ودع الطاقـة
الغريزيــة وهــو جانــب ال شــعوري عمي ـ لــية لــه صــلة بالعــالم ال ـواقع

أم ـا األنــا فب ـ مركــز الشــعور

واإلد ار الحس ـ ال ــارج والعمليــات العنليــة وه ـو الــذي يعمــل علــى ال وفي ـ كــي مطالــب اللب ـو واألنــا
األعلى .أما األنا األعلى فب حمثـل مسـ ودع المثاليـات ويعمـل بمثابـة الرقيـب النفسـ ك طبيـ المثـل
االج ماتية العليا.
ويع نــد يون ـ لYoungل أن مف ــاح ال واف ـ والصــحة النفســية ي م ـ ف ـ اس ـ مرار النمــو الش ص ـ دون
حوق

أو حعطل ويؤكد على أهمية اأ شاب الذات الحقيقية وأأد على ضـرورة حكامـل العمليـات األربـع

األساسية ف حمييز الحياة والعالم ال ارج

وه  :اإلحساس اإلد ار

المشاعر وال فكير .ويرى أدلر

لAdlerل أن الطبيعـة اإلنســانية حعــد أساسـا أنانيـة وخــي عمليــات ال ربيــة هـبعض األفـراد ينمــون لــديبم
اه مامــا اج ماتيــا قويــا ين ـ

عنــه ر يــة اآلخ ـري مس ـ حبي لــرغب بم ومســيطري علــى الــدافع النفس ـ

األساس للمناقشة دون ضد اآلخري طلبا للسـلطة أو السـيطرة .وي ضـح مـ خـي النظـر إلـى مدرسـة
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ال حليـل النفسـ أن ال وافـ لــدى أنص ـار هــذه المدرســة يحصــل مـ خــي خفــض ال ــوحر وححويلــه إلــى
لذة وكذلك م خي ال وازن كي مطالب الاباز النفس معا ألبو -األنا -األنا األعلى وأن اإلشباع
يحنـ خفــض ال ــوحر ومـ اــم الوصــو لل ـوازن وال وافـ فـ ححنيـ المطالـب (أكـو مصــطفى والناـار
.)1998

النظرية السلوكية:
حرى هذه المدرسة أن الش ص الم واف هو الش ص الذي اس طاع أن ي ون عادات سوية ن ات
م خي ارحباطات كي مثيرات حسية واس اابات جسمية وعنلية وانفعالية واج ماتية دعمت باإلاابة
وكررت فكونت عادة .ويع نـد واطسـ لWatsonل أن عمليـة ال وافـ الش صـ ال يم ـ أن حنمـو عـ
طري الابد الشعوري لكنبا ح ش ل بطرينة آلية ع طريـ حلميحـات البيتـة .وحـرى المدرسـة السـلوكية
أن ال واف ـ هــو حالــة اإلاابــة عل ـى إشــباع الــدوافع س ـواء الفطريــة أم الم ســبة وأن الفــرد ي ش ـ ل لديــه
العــادة م ـ خــي الموق ـ
(دسوق

نفســه وهــل حــم إاباح ـه ومــع حكرارهــا ح ك ـون العــادة س ـواء الســيتة أم الحســنة

.)1991

النظرية النسانية:
حرى هذه المدرسة وروادها أن اإلنسان لديه الندرة واإلرادة والحرية ف االخ يار وأن اإلنسان لديه
الندرة على قيادة نفسـه والـ ح م فيبـا ويعـزون أنـواع السـلو اإلنسـان كافـة إلـى دافـع واحـد هـو ححنيـ
الذات .ويرى روجرز لRogersل أن معايير ال وافـ حكمـ فـ اياـة أمـور وهـ  :اإلحسـاس بالحريـة
واالنف اح على ال برة والثنة بالمشاعر الذاحية .كما يرى ماسلو لMaslowل أن أهمية حوكيد الذات فـ
ححنيـ ال وافـ الســوي الايــد حيــث وضــع معــايير لل وافـ
ال مركز حو الذات لحلبا االس ني الذاح

منبـا :اإلد ار الفعــا للواقــع قبــو الــذات

العيقات االج ماتية النوية ال ل الديمنراط

أو الموازنة كي أقطاب الحياة.
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ال ـوازن

ويــرى أصــحاب هــذه المدرســة أن ســوء ال واف ـ ينشــأ عن ـدما ال حس ـ طيع الــذات مواجبــة الواق ـع وإشــباع
حاجاحه وإن إخفاقه ي ون لعدم إشباع الحاجات حسب ال رحيبية (عبد اللطيت .)1990

النظرية المعرفية:
يرى أصحاب هذه النظريـة أن ل نسـان الحريـة فـ اخ يـار أفعالـه ال ـ ي وافـ كبـا مـع نفسـه ومـع
ما معه وهو ينبل على اخ يار السلو المنبو اج ماتيا وي واف حسنا مع نفسه وما معه وال ي واف
سيتا إال إ ا حعر ،للظلـم والنسـوة وشـعر بال بديـد وعـدم ال نبـل .ويبـي ألبـرت إلـية لEllisل أن ال وافـ
يــأح عبــر معرفــة اإلنســان لذاح ـه وقد ارحــه وال كيــت معبــا وال واف ـ حســب إم انياحــه الم احــة وإن كــل
إنســان يم لــك النــدرة علــى ال واف ـ الــذاح

فــإن أصــحاب هــذه النظريــة يع بــرون أن الفــرد لديــه حريــة

االخ يــار ألفعالــه ال ـ ي وافـ كبــا مــع نفســه كمــا أن اإلنســان ينبــل علــى اخ يــار الســلو الــذي ي وافـ
اج ماتيا ومنبو لدى الما مع وي واف مع نفسه و احه وأن السـلو السـ ء وغيـر المنبـو اج ماتيـا
ال ينبل عليه الفرد .إن األسرة ال ح لو م الصعوبات وال حسلم م الضغو ال ارجية وال

ي عـر،

لبا الـزوجي مـ عوائـ ححـو كينبمـا كـي ححنيـ بعـض حاجـاحبم وهـذا ياعـل ال وافـ الزواجـ لـية
سـبي كــل عمليــة حح ــات إلــى جبــد مـ الــزوجي فـ حعـديل ســلوكبما وححســي أســاليب حوافنبمــا ح ــى
ي غلبا على الصعوبات وال واف

وي ااو از األزمات والضغوطات ولو حطلب هـذا مـ كـل منبمـا ال نـاز

عـ ـ بع ــض مطالب ــه وححم ــل بع ــض اإلحباط ــات والص ــبر عليب ــا ح ـ ـى حم ــر ه ــذه األزم ــات (س ــمارة
)1991؛ (مرس

.)1991

نظرية التبادل االجتماعي:
لند ركزت هذه النظرية على ما يم

حسمي ه لالربح النفس ل حيث قـدم هومـانز لG.Homanseل حلـك

النظرية ليبي كيـت يحـدث ال فاعـل االج مـاع

إ إن إاابـة السـلو وحدتيمـه وحنوي ـه وأن عـدم إااك ـه

حضعفه لك لهومانزل اش ر ف الثواب أن ي ون ا قيمة نفسـية عنـد الفـرد المثـاب كـ يشـعر بـالربح
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والم سب النفس

وأن ي انب ال سارة النفسية ال

يحصل عليبا مساوية أو حفوق ف قيم با النفسية قيمة

الزوت يس مر ف ال فاعل إ ا كانت اإلاابة ال
ما ينوم به م سلو

ححدث عنـدما ي عـر ،الفـرد للعنـاب لـذلك فـالفرد

كناء على لك يزداد قرب الزوجي م بعضبما ويزداد حببما لبعضبما كل إن

الزوجي عندما يشعران بالربح النفسـ جـراء زواجبمـا هيعـد كيهمـا مشـاعره وأفكـاره وسـلوكياحه ح ـى
ين رب م مشاعر وأفكار وسلوكيات الطرب اآلخر وبذلك يس مر ال فاعل اإليااك كينبما مما ي رحب
عليه زيادة ال واف الزواج (مرس

.)1998

وأوضح ناصر ( )2007أن وجود عائـد إياـاك مرغـوب مـ قبـل الـزوجي يزيـد ال وافـ الزواجـ ؛
حيــث إن حبــاد الــزوجي األدوار للحصــو علــى الم افــغت ياعـل العيقــة الزواجيــة حسـ مر لمــدة أطـو
مما يدعم ال واصل الوجدان كي الزواجي

ويزيد الفرصة لوجود ال واف الزواج كينبما كل ينعة أاره

عل ــى األوالد بص ــورة مفي ــدة أم ــا س ــوء ال وافـ ـ الزواجـ ـ هيح ــدث عن ــدما حح ــدث ال س ــارة النفس ــية ألح ــد
الزوجي

مما يؤدي إلى الصـراع النفسـ مـع الطـرب اآلخـر الـذي كـان سـببا فـ حـدوث حلـك ال سـارة

أو ف منع الربح النفس

وعندما ال ينبل الزوجان ال سارة النفسية ي حو حفاعلبما معا إلـى حالـة مـ

الص ارع النفس وح عار ،المصالح والدوافع كينبما ويس مر الصراع كيل يؤار على األكناء.
كمـا أشـار ف ارنـك وديريـك ( )Frank & Dierek, 1999إلـى أن ال ـوحر كـي الـزوجي يـؤار علـى
أيــان األسـرة بمـ فيبــا مـ األطفــا هيضــطربون إضــافة إلــى فنــدان الاـو النفسـ الــيزم للنمــو الســليم
وبذلك ح ل إحدى و ائ

األسرة وه حربية األوالد.

معوقات التوافق الزواجي:
ال واف الزواج شأنه شأن أي ش ء آخر ي عرب لما ينويه ويدعمه كما أنه ي عر ،لما يعوقه وهـذا
ش ـ ء طبيع ـ كــل م ـ م طلبــات ال واف ـ الزواج ـ فل ـوال حلــك العقب ـات مــا عرفنــا طعــم الســعادة وال واف ـ
الزواج ـ

فــي كــد م ـ وجــود بعــض المش ـ يت واالخ يفــات كــي الــزوجي
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ولك ـ المبــم أن ححــل هــذه

المش يت بطرينة مناسبة ف الوقت المناسـب فـاالخ يب فـ الـرأي ال يفسـد للـود قضـية وال مـانع أن
يطلب الزوجان النصيحة م الم صي الذي يثنون كبم وإ ا كانت الحياة ال حسير على وحيرة واحـدة
لــذلك فــي يوجــد س ـواء مطل ـ كمــا ال حوج ـد حيــاة زوجيــة م وافنــة كدرجــة كليــة فالكمــا هلل وحــده (خليــل
.)1990
إن ال واف الزواج ينوم على أساس العيقة الم بادلة كي الزوجي

وأن لكل منبما ش صـي ه لبـا

سماحبا وأساليببا ال اصة ف المعاملة الزوجية لبذا فالحياة الزوجية السعيدة ال ح لو م وجود بعض
االخ يفــات وال ـ ح حــو مـ خــي حفــاهم الــزوجي إلــى مــدعم جيــد ومســاعد علــى ال وافـ الزواجـ
هبندر نااح الزوجي ف حل مثل هذه االخ يفـات بنـدر ححنيـ ال وافـ الزواجـ
المعوقات لل واف الزواج ومنبا ما يل (عل
 .1البعــد األخيقـ

هنـا ماموعـة مـ

:)2008

مثــل :الشــك فـ حصـرفات أحــد الــزوجي

وســفر الـزوت لف ـ ارت طويلــة وانحـراب

الزوت وإهما الزت مسؤولياحه الشرتية.
 .2البعـد المــال

مثـل :كثـرة طلبـات الزوجــة وطمـع الــزوت فـ مرحــب زوج ـه العاملــة وإهمـا الــزوت

الزائد على حساب األسرة.
 .3البعد الثنـاف

مثـل :ان فـا ،الـوع الثنـاف للزوجـة وان فـا ،الـوع الثنـاف للـزوت وال فـاوت

الشديد ف مس وى انافة الزوجي .
 .4البعد النفس

مثل :كثرة الضغو النفسية والغيرة الزائدة كي الزوجي .

 .5البعد الش ص

مثل :عدم عناية الزوجة بمظبرها داخل المنز وضع

ش صية الزوت وعنم

أحد الزوجي .
 .6البع ــد االج م ــاع

مثـ ـل :ح ــدخل األه ــل والاي ــران واألص ــدقاء فـ ـ ش ــؤون األسـ ـرة والمغ ــاالة فـ ـ

السيطرة م قبل الزوت وزوات الرجل بامرأة أخرى وإهماله زوج ه األولى.
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الدراسات السابقة
يشمل هذا الازء الدراسات السابنة ال
ك نسيم هذه الدراسات إلى محـوري

ح حدث ع قل المس نبل وال وافـ الزواجـ

حيـث قـام الباحـث

المحـور األو  :ي حـدث عـ الد ارسـات الم علنـة بنلـ المسـ نبل أمـا
وقــد حــم حرحيــب هــذه الد ارســات م ـ

المحــور الثــان  :في حــدث ع ـ الد ارس ـات الم علنــة بــال واف الزواج ـ
األحدث إلى األقدم.

الدراسات المتعلقة بقلق المستقبل
هدفت دراسة الاندي والدسوق ( )2017لل عرب إلى مس وى قل المس نبل الزواج
ك ندير الذات لدى الطلبة الاامعيي
المس نبل الزواج
الس

مس وى قل

لديبم وفنا لبعض الم غيرات المس نلة كالانة والمس وى االق صادي وم ان

ومس وى الطالب الدراس

وطالبة موزعي

ف

محافظة ال ليل وكذلك فحص الفروق ف

وعيق ه

على كل م

وال صص .اخ يرت عينة عشوائية حكونت م

( (180طالبا

جامعة ال ليل والبولي كنك والندس المف وحة كواقع ( (60م

جامعة وقد اس دم الباحثان المنب الوصف

وطور مقياس ي ش

ع قل المس نبل الزواج

كل
كما

اس دم مقياس حندير الذات لروزنبير لغايات اإلجابة ع أستلة الد ارسة وأسفرت الدراسة ع جود
فروق ف مس وى قل المس نبل الزواج حعزى للانة لصالح اإلناث ولم ان الس

لصالح س ان

المدينة ووجد كذلك فروق حعزى لنوع الاامعة لصالح جامعة الندس المف وحة .ووجد فروق حعزى
للمس وى االق صادي حعزى لصالح وي الدخل الم دن

هيما لم حك هنا

فروق حعزى لل صص

وأوصت الدراسة بماموعة م ال وصيات أهمبا :ضرورة حوتية الشباب حو قل المس نبل الزواج
وحعزيز مفاهيم ال كافل االج ماع ف الما مع الفلسطين .
وسعت دراسة حامد ( )2016إلى حنص

العيقة كي

قل

المس نبل وال صص ف

ضوء

م غيرات الانة وال صص .وحكونت العينة م ( )380طالبا م الذكور واإلناث ف جامعة ناران
منبم ( )200طالبا ف العلوم اإلنسانية و( )180طالبا ف ح صصات علمية وحراوحت أعمارهم كي
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( )22-18عاما .وأ برت الن ائ

وجود عيقة ع سية كي

قل

المس نبل وال صص وهنا

اخ يفات ف قل المس نبل لطلبة ال صصات اإلنسانية والفروق كي الانسي لصالح الذكور.
وحاولت دراسة الشباوى ( )2016حنص العيقـة كـي االغ ـراب النفسـ وكـل مـ األمـ النفسـ
وقل المس نبل وأساليب مواجبـة الضـغو

وحكونـت العينـة مـ ( )300طالبـا وطالبـة مـ طلبـة جامعـة

المنصورة حراوحت أعمارهم ما كي ( )22-19عاما بم وسـط عمـري قـدره ( )21.5سـنة وقـد اسـ دم
ـرب النفسـ ـ (إع ــداد :آم ــا با ــه  )2004ومقي ــاس األمـ ـ النفسـ ـ (إع ــداد :الباحث ــة)
مقي ــاس االغ ـ ا
ومقي ــاس قلـ ـ المسـ ـ نبل (إع ــداد :زين ــب ش ــنير  )2005ومقي ــاس أس ــاليب مواجب ــة الض ــغو (إع ــداد:
ـرب النفسـ ـ وقلـ ـ
الباحث ــة ).وأوض ــحت ن ــائ الد ارس ــة وجـ ـود عيق ــة موجب ــة دال ــة إحص ــائيا ك ــي االغ ـ ا
المسـ نبل كمــا يوجــد فــرق إحصــائ دا كــي الطلبــة الـواقعي فـ االربــاعى األعلــى واألدنــى ليغ ـراب
النفسـ ـ فـ ـ األمـ ـ النفسـ ـ وقلـ ـ المسـ ـ نبل وأس ــاليب مواجب ــة الض ــغو
االنحدار أنه يم

كم ــا أوض ــحت ن ــائ ححلي ــل

ال نبؤ باالغ ارب النفس م خي األم النفس وقل المس نبل.

وهدفت دراسة الطيع ( )2014إلى معرفة مسـ وى قلـ المسـ نبل وفاعليـة الـذات لـدى المباـري
م ـ ســوريا إلــى قطــاع غ ـزة ومعرفــة العيقــة كــي قل ـ المس ـ نبل وفاعليــة الــذات لــديبم وكــذلك معرفــة
الف ـ ـروق ف ـ ـ قل ـ ـ المس ـ ـ نبل وفاعليـ ــة الـ ــذات حبعـ ــا لم غي ـ ـرات (العمـ ــر الا ـ ـنة عـ ــدد األكنـ ــاء الحالـ ــة
االج ماتية) وأجريت الدراسة على عينة م ( )90مبا ار م سوريا إلى قطاع غزة واسـ دم الباحـث
مقيـ ـاس قلـ ـ المسـ ـ نبل ومقي ــاس فاعلي ــة ال ــذات المط ــوري

وحوص ــلت الد ارس ــة إل ــى ارحف ــاع درج ــة قلـ ـ

المسـ ـ نبل وفاعليـ ـة ال ــذات ل ــدى أفـ ـراد العين ــة كم ــا أوض ــحت الد ارس ــة وج ــود عيق ــة ارحب ــا

ات داللـ ـة

إحصائية كي درجات كل م قلـ المسـ نبل وفاعليـة الـذات لـدى المباـري مـ سـوريا إلـى قطـاع غـزة
أما كينت الن ائ وجود فروق دالة إحصائيا على مقياس قل المس نبل حبعا لم غير الانة.
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وسعت د ارسـة كولعسـل ( )2014إلـى كشـ

العيقـة النائمـة كـي قلـ المسـ نبل وال وافـ النفسـ

لدى الطلبة الاامعيي المنبلي على ال رت كما حسـعى إلـى كشـ

الفـروق كـي كـل مـ قلـ المسـ نبل

وال وافـ ـ النفسـ ـ حبع ــا لم غي ــر الا ــنة .ول حنيـ ـ ھ ــذه األه ــداب اسـ ـ دم الم ــنا الوص ــف االرحبـ ـاط
وأجريــت الد ارســة علـى عينــة م ونــة مـ ( (100طالـب وطالبــة مـ جامعــةل العربـ كـ ماــديل واليــة أم
البـ ـواق واسـ ـ دم مقي ــاس قلـ ـ المسـ ـ نبل ل ـ ـ لمحم ــد عب ــد الثـ ـواب معـ ـو،ل و لس ــيد عب ــد العظ ــيم محم ــدل
ومقيــاس ال واف ـ النفس ـ لـ ـ ل س ـامية كوشاش ـ " .وقــد أســفرت ن ــائ الد ارســة ع ـ وجــود عيقــة ارحباطيــة
سـالبة كــي قلـ المسـ نبل وال وافـ النفسـ

ممــا يـد علــى أنـه كلمــا زادت درجــة قلـ المسـ نبل ان فـض

ال واف النفس لدى الطلبة الاامعيي المنبلي على ال رت .أمـا هيمـا ي ـص الفـروق فـ قلـ المسـ نبل
بحسب م غير الانة وأسفرت الن ائ ع وجود فروق ات داللة إحصائية ف م غيـر الاـنة لصـالح
الذكور.
وه ــدفت د ارس ــة اري ( )Ari, 2011إل ــى الكشـ ـ
ال عــاط

عـ ـ قلـ ـ المسـ ـ نبل والبوي ــة النفس ــية وأنم ــا

لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة والكليــات وحكونــت العينــة م ـ ( )1525طالبــا وطالبــة وأ بــرت

ن ائ الدراسة وجود فروق ات داللة إحصائية كي بعدي االأ شاب واالل زام ف وجود مس وى الحميمة
والنل م المس نبل وان فا ،ف مس وى الم اوب والنل م المسـ نبل الم مثلـة بضـع

العيقـة مـع

اآلخـري وعــدم النــدرة علــى العــيف فـ البيتــة االج ماتيــة .كمــا أ بــرت الن ــائ وجــود فــروق ات داللــة
إحصـائية لصــالح اإلنـاث فـ ماــا االل ـزام ولصــالح الــذكور فـ ماـا االس كشــاب ووجـود فـروق فـ
حــدن الم ــاوب والنلـ ـ مـ ـ المس ـ نبل ل ــدى ال ــذكور منارن ــة باإلنــاث خاص ــة فـ ـ الما ــالي االق ص ــادي
وال عليم فب ال عليم األفضل.
أمــا د ارســة يلكينــان ( )2008فبــدفت ال عــرب إلــى العيقــة االرحباطيــة كــي حنــدير الــذات وقل ـ
المسـ نبل وحكونـت عينــة الد ارسـة مـ ( )110مـ المقيمــي فـ مدينــة أوسـلو ( 60كــور و 50إنــاث)
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ح اروحت أعمارهم كـي ( )50-20سـنة واسـ دم المـنب الوصـف ال حليلـ

أ بـرت الن ـائ أن العيقـة

كــي حنــدير الــذات وقل ـ المس ـ نبل عيقــة ع ســية وأن م ـ لــديبم حنــدير ات عــا لــديبم قل ـ مس ـ نبل
من فض والع ة صحيح وأن هنا فروق ف قل المس نبل كي الذكور واإلناث لصالح الذكور.
وه ــدفت د ارس ــة ه ــارت ( )Hart, 2004ال ع ــرب إل ــى مسـ ـ وى الض ــغو النفس ــية وعيق ــه بنلـ ـ
المس نبل لدى آباء أطفا اضطراب طيت ال وحد وحكونت العينة م ( )71أبـا وأمـا ألطفـا اضـطراب
طيــت ال وحــد و( )40أم وأب ألطفــا عــاديي

وأشــارت الن ــائ إلــى أن آبــاء وأمبــات أطفــا اضــطراب

طيت ال وحد على درجة عالية م الضغو النفسية وقل المس نبل وأنه ال فرق ف جنة الوالدي ف
قل المس نبل لك كان آباء األطفا العاديي أقل ف مس وى قل المس نبل م آبـاء أطفـا اضـطراب
طيت ال وحد.

ثاني ًا :الدراسات المتعلقة بالتوافق الزواجي
هدفت دراسة األفندي ( )2018ال عرب إلى العيقة كي
الزواج

والرضا ع

م وسطات كل م الصمود النفس

الصمود النفس

وي االح ياجات ال اصة وحنص

الحياة لدى أمبات األطفا
وال واف

كل م

الزواج

وال واف
الفروق ف

والرضا ع الحياة حبعا لم غي ارت( :عمر األم

العمل مس وى ال عليم المس وى االق صادي شدة اإلعاقة نوع اإلعاقة) .اع مدت الباحثة على المنب
الوصف االرحباط المنارن وحكونت العينة م ( )110م أمبات األطفا
بمحافظة الفيوم ) (49م

أمبات األطفا

الذاحيي

( )61م

وي االح ياجات ال اصة

أمبات األطفا

الم أخري

عنليا

بم وسط عمري ( )33,82وانحراب معياري ) (6,73واع مدت الباحثة على ايث أدوات أساسية ه :
مقياس الصمود النفس

إعداد :كونر ديفيدسون Connor- Davidson Resilience Scale

) (2003حعريب الباحثة ومقياس ال واف

الزواج

ومقياس الرضا ع الحياة إعداد :مادي الدسوق

إعداد :طريت شوق

محمد حس ()1999

( .)2013أ برت الن ائ وجود عيقة ارحباطية
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موجبة دالة إحصائيا كي كل م الصمود النفس
األطفا

وال واف

الزواج

وي االح ياجات ال اصة ووجود فروق دالة إحصائيا ف

والرضا ع الحياة لدى أمبات
مس وى كل م الصمود النفس

وال واف الزواج والرضا ع الحياة حعزى إلى م غيرات (المس وى االق صادي ومس وى ال عليم) لدى
أمبات األطفا

وي االح ياجات ال اصة.

أمــا هــدفت د ارســة إكـراهيم ( )2018إلــى ال عــرب علــى مسـ وى ال وافـ الزواجـ وعيق ــه ك نــدير
ال ــذات ل ــدى وي اإلعاق ــة الحركي ــة فـ ـ مح ــافظ
(الانة والعمر وم ان الس
م ـ ( )280م ـ

كي ــت لح ــم وال لي ــل فـ ـ ضـ ـوء الم غيـ ـرات المسـ ـ نلة:

والمس وى ال عليم

شدة اإلعاقـة المحافظـة) وحكونـت عينـة الد ارسـة

وي اإلعاقــة الحركيــة ف ـ محــافظ

كيــت لحــم وال ليــل حــم اخ يــارهم بطرينــة العينــة

الم يسرة غير االح مالية؛ ول حني أهداب الد ارسة قام الباحث بإعداد اس بان ي لقياس م غيـرات الد ارسـة
الرئيسة وهما :اس بانة ال واف الزواج

واس بانة حندير الـذات .وقـد اسـ دمت الد ارسـة المـنب الوصـف

االرحباط  .حيث أ برت ن ـائ هـذه الد ارسـة أن م وسـط النسـبة المتويـة ال نديريـة لل وافـ الزواجـ لـدى
وي اإلعاقــة الحركيــة ف ـ محــافظ

كيــت لحــم وال ليــل كلغــت ( )78.8وبل ـ م وس ـط النس ـبة المتويــة
وجـود فـروق دالـة إحصـائيا فـ م وسـطات ال وافـ

ال نديريـة ل نـدير الـذات ( )%72.4كمـا أ بـرت
الزواجـ لـدى وي اإلعاقـة الحركيـة فـ محـافظ
الذكور وم ان الس

ولصالح المدينة والنرية .عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيا فـ م وسـطات ال وافـ

الزواج لدى وي اإلعاقـة الحركيـة فـ محـافظ
ال عليمـ

كيـت لحـم وال ليــل بحسـب م غيـرات الاـنة ولصـالح

كيـت لحـم وال ليـل حعـزى لم غيـارت العمـر والمسـ وى

وشــدة اإلعاقــة والمحافظــة .وأ بـرت الن ــائ وجــود عيقـة ارحبـا طرديــة موجبــة كـي درج ـ

ال واف الزواج وحندير الذات لدى وي اإلعاقة الحركية ف محافظ
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كيت لحم وال ليل.

درس ـة كوشــعراية والطــاهر ( )2017إلــى معرفــة الفــروق كــي الضــغو النفســية وعيق بــا
وهــدفت ا
بــال واف األســري باإلضــافة لل عــرب إلــى الفــروق كــي الضــغو النفســية وال واف ـ األســري وفنــا لــبعض
الم غيرات الديموغراهية (الانة العمر المس وي ال عليم

عدد أفراد األسـرة) إ حكونـت عينـة الدارسـة

مـ ( )120أبــا وأمــا ألطفــا حوحــديي ( 60أبــا و 60أمــا) اسـ ااكوا لمقيــاس الضــغو النفســية ألوليــاء
أمــور المعــاقي ومقيــاس ال وافـ األســري .أشــارت ن ــائ الد ارســة إلــى أنــه ال حوجــد عيقــة كــي الضــغو
النفســية وال وافـ االســري لــدي أوليـاء أمــور أطفــا اضــطراب طيــت ال وحــد وعــدم وجــود أي فــروق فـ
الضغو النفسية وال واف األسري وفنا لم غير المس وى ال عليم للوالدي .
أما أجرت عواودة ( )2017دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية كرنام إرشادي ف ححسي درجات
الصحة النفسية لدى أمبات األطفا المصاكي بم يزمة ال وحد ف

محافظة ال ليل وال عرب على

الفروق ف درجات الصحة النفسية وفنا لبعض الم غيرات الديموغراهية( :جنة طفل األم عمر طفل
األم المس وى االق صادي لألسرة حام األسرة درجة ال وحد عدد األفراد وي االح ياجات ال اصة
ف األسرة) وحكون ما مع الدراسة م جميع أمبات األطفا المصاكي بم يزمة ال وحد ف محافظة
ال ليل والبال عددهم ( )105طفل .واس دمت الدراسة المنب شبه ال اريب (حصميم الماموع ي )
لمعرفة فاعلية البرنام اإلرشادي وقد أجريت الدراسة على عينة م ونة م ( )30أم م أمبات
األطفا المصاكي بم يزمة ال وحد المن سبي إلى مدرسة محمد ك راشد آ م وم لذوي االح ياجات
ال اصة ال ابعة لامعية لاإلحسان ال يريةل ف محافظة ال ليل وطبنت الباحثة ف الدراسة األدوات
ال الية :مقياس الصحة النفسة م إعداد الباحثة م ون م ( )66فنرة وأسفرت الن ائ ع وجود
فروق ات داللة إحصائية عند مس وى الداللة ) )α ≥ 0.05ف م وسطات درجات الصحة النفسية
لدى أمبات األطفا المصاكي بم يزمة ال وحد كي الماموع ي (الضابطة وال اريبية) حعزى للبرنام
اإلرشادي لصالح الماموعة ال اريبية ف ال طبي البعدي كما أ برت الن ائ أنه ال يوجد فروق ات
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داللة إحصائية عند مس وى الداللة ) )α ≥ 0.05ف م وسطات درجات الصحة النفسية ف القياس
البعدي كي الماموع ي الضابطة وال اريبية حعزى إلى الم غيرات ال الية( :جنة طفل األم والمس وى
االق صادي لألسرة حام األسرة (عدد األكناء) عمل األم).
ع مـدى فاعليـة البرنـام االرشـادي الامعـ فـ

وأجرت اليحيى ( )2014دراسة هدفت للكش

حنمية أساليب مواجبة الضغو النفسية لدى أمبات األطفا ال وحديي

وم ام مدى مساهمة البرنام

ف ـ خف ـض الضــغو النفســية لــديب  .والخ بــار ص ـدق الفــرو ،ال ـ حناول بــا الد ارســة طبنــت الباحثــة
د ارس با على عينة م ونـة مـ ( )82أمـا مـ أمبـات األطفـا ال وحـديي فـ عـدد مـ الم ارأـز ال اصـة
بمنطنــة جــده .واس ـ دمت الباحثــة المنــايية اآلحيــة :كرنــام اإلرشــاد الامع ـ (إعــداد الباحثــة) .مقيــاس
أســاليب مواجبــة الضــغو النفســية إعــداد كــل م ـ عبــد العزيــز الش ـ ص وزيــدان الســرطاوي ()1998
ومقياس الضغو النفسية إعداد كل مـ عبـد العزيـز الشـ ص وزيـدان السـرطاوي ( )1998واسـ مارة
المس وى االج ماع واالق صادي وجمع البيانات األولية (إعداد الباحثة) .وطبنت على عينة م أمبات
األطفــا ال وحــديي وعــدده ( .)82كمــا شــملت العينــة الماموعــة ال اريبيــة وعــدده ( )9أمبــات م ـ
خــي اس ـ دام ال صــميم ال اريب ـ للماموعــة الواحــدة .وحوص ـلت الد ارســة إلــى وجــود فــروق ات داللــة
احصائية عند مس وى داللة ( )0.05ف م وسط درجات الماموعة ال اريبية قبل وبعد حطبي البرنام
اإلرشادي لكل م اساليب المواجبة والضغو النفسية ف القياس البعدي وال بع .
ف حي أجرت ال فف ( )2014دراسة هدفت إلى معرفة درجة حاجات أمبات األطفا

وي

اضطراب ال وحد ف إقليم جنوب األردن ف ضوء بعض الم غيرات واع مدت الباحثة المنب الوصف
ال حليل ف هذه الدراسة وحكونت عينة الدراسة م ( )167أما م أمبات األطفا

وي اضطراب

ال وحد المل حني بمراأز ال وحد ف األردن واس دمت الباحثة مقياس الحاجات لدى األمبات كأداة
لبذه الدراسة الم ون م ( )48فنرة وأ برت ن ائ الدراسة أن حاجات أمبات األطفا المصاكي
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باضطراب ال وحد كانت كدرجة مرحفعة على جميع مااالت المقياس المس دم وجود فروق ف مس وى
حاجات أمبات األطفا حعزى الى الم غيرات ال الية( :عمر الطفل دخل األسرة عمل األم) ف حي
ال حوجد فروق ف

مس وى حاجات األمبات حعزى إلى (شدة ال وحد الانة نوع ال دمة ومس وى

حعليم األم).
وس ــعت د ارس ــة العثم ــان والب ــبيوي ( )2012لل ع ــرب إل ــى طبيع ــة العيق ــة ك ــي درج ـ ـ المس ــاندة
االج ماتية وال واف الزواج مـ ناحيـة والضـغو النفسـية لـدى أمبـات األطفـا

وي اضـطراب ال وحـد

م ناحية أخرى وال عرب إلى الفروق ف الضغو ف ضوء ماموعة مـ الم غيـرات .أجريـت الد ارسـة
ف مدينة الريا ،على ( )96أما ألطفا يعانون م اضطراب ال وحد ف بعض معاهد ال ربية الفكرية
الم صصــة وأســفرت ن ــائ الد ارســة عـ وجــود فــروق ات داللــة احصــائية فـ الضــغو لــدى أمبــات
األطفا

وي اضطراب ال وحد حعزى إلى جنة الطفل لصالح أمبات الـذكور ووجـود فـروق ات داللـة

احصائية ف الضغو حعزى إلى شدة إعاقة الطفل حيث أمبات األطفا
أأثــر شــعو ار بالض ـغو م ـ أمبــات األطفــا

وي اضطراب ال وحد الشديد

وي أع ـرا ،ال وحــد البســيط كــذلك أســفرت الد ارســة ع ـ

وجود فروق ات داللة احصائية ف الضغو حعزى إلى المس وى االق صادي لألسرة لصالح األسر ف
المسـ ويات االق صــادية الــدنيا وفــروق ات داللــة احصــائية فـ الضـغو حعــزى إلــى المسـ وى ال عليمـ
لألمبات لصالح األمبات ف المس وى ال عليم الثانوي فأقل كما كشفت الن ائ ع عيقة سلبية كـي
وي اضطراب ال وحد.

المساندة االج ماتية والضغو لدى أمبات األطفا

كينما هدفت دراسة عصفور ( )2012إلى الكش
ال وحديي  .ول حني

لك اس دمت الباحثة المنب

ع الضغوطات النفسية ألمبات المراهني
الوصف

ال حليل

ل عرب على أأثر مصادر

الضغو شيوعا لدى أمبات أطفا ال وحد وقد حكونت عينة الدراسة م ( )40أم م أمبات المراهني
ال وحديي حم اخ يارهم بطرينة عشوائية واس دمت الباحثة مقياس الضغو النفسية ال ا
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بأمبات

المراهني ال وحديي الم ون م ( )60فنرة موزعة على س ة أبعاد وقد حم ع المقياس كدالالت الصدق
والثبات .وأشارت ن ائ الدراسة إلى أن مس وى الضغو النفسية ألمبات المراهني ال وحديي ف جميع
مااالت المقياس كان ضم الم وسط وأن أعلى م وسط كان لبعد ححمل أتباء المراه ال وحدي ف
حي كان بعد مشاعر اليأس واإلحبا للمراه أدنى م وسط .كما أ برت ن ائ الدراسة أنه عدم وجود
فروق ات داللة إحصائية لم غيرات الانة والمس وى ال عليم لألم والمس وى االق صادي لألسرة ف
درجة الضغو النفسية لدى أمبات المراهني ال وحديي  .كينما أ برت فروق ات داللة لماال النل
على مس نبل المراه

ي ون فيبا المراه ال وحدي

وححمل أتباء المراه ال وحدي لصالح األسرة ال

المولود األخير ف األسرة.
وحاولت دراسة عسلية والبنا ( )2011الكش

ع مس ويات الذكاء االنفعال وال واف الزواج

لدى العاملي ف جامعة األقصى وال عرب على العيقة كي الذكاء االنفعال وال واف الزواج
يم

ال

أن حعزى إلى الانة والعمر والدخل الشبري والدرجة العلمية وقد أجريت الدراسة على عينة

م ونة م

( )200م

العاملي  .وحوصلت الدراسة إلى أن مس وى ال واف

الزواج

( )88.71كذلك أ برت الن ائ عدم وجود عيقة ارحباطية كي الذكاء االنفعال
ووجود فروق دالة إحصائيا كي م وسطات درجات أفراد العينة ف
باخ يب الانة ووجود فروق دالة إحصائيا ف
الزواج لصالح العاملي م
لصالح العاملي م

وال واف الزواج

الدرجة الكلية لل واف

بعد الرضا الانس

وف

ك ل كان

الزواج

الدرجة الكلية لل واف

وي الدخل الم وسط وف بعدي ال واف االق صادي والمش يت األسرية

وي الدخل الم وسط والمرحفع.

وسـعت د ارسـة داي ووانـ

ومي شـل ( )Wang, Michaels, Day, 2011لد ارسـة العيقـة كـي

الضــغو النفســية واالس ـ راحيايات ال ـ يس ـ دمبا آبــاء أطفــا ال وحــد وعيق بــا بــال واف الزواج ـ لــدى
ل ــديبم وبلغ ــت عين ــة الد ارس ــة ( )368أب ــا وأم ــا ألطف ــا اض ــط ارب طي ــت ال وحـ ـد وأ ب ــرت الن ــائ أن
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الضغو النفسية لدى آباء األطفا الم وحدي كانت عالية ولديبم اس راحيايات م عددة ف مواجبة هذه
وأنــه كانــت ف ـروق كــي آبــاء أطفــا اضــطراب طيــت ال وحــد وآبــاء األطفــا

الضــغو

وي اإلعاقــة ف ـ

مس وى ال واف األسري.
وهدفت دراسة العبدل ( )2009ال عرب إلى العيقة كي الذكاء االنفعال وكل م فاعلية الذات
وال واف

الزواج

لدى عينة م المعلمي الم زوجي بمدينة م ة الم رمة .وقد أجريت الدراسة على

عينة م ونة م ( )300معلم م المعلمي الم زوجي بمدينة م ة الم رمة .وأ برت ن ائ الدراسة
وجود عيقة ارحباطية موجبة كي جميع أبعاد الذكاء االنفعال وبي فاعلية الذات وال واف الزواج لدى
أفراد عينة الدراسة وأ برت وجود عيقة ارحباطية كي جميع أبعاد ال واف الزواج وبي فاعلية الذات
لدى أفراد عينة الدراسة ووجود فروق ات داللة إحصائية كي م وسطات درجات مرحفع ومن فض
ال واف الزواج ف جميع أبعاد الذكاء االنفعال

وكانت الفروق لصالح مرحفع ال واف الزواج

كما

أ برت الدراسة وجود فروق ات داللة إحصائية كي فاعلية الذات وبي مرحفع ومن فض ال واف
وكانت الفروق لصالح مرحفع ال واف الزواج

الزواج

كما أ برت إم انية ال نبؤ بال واف الزواج

م خي كل م الذكاء االنفعال وفاعلية الذات.
وأجرت جودة ( )2009دراسة هدفت إلى ال عرب على مدى فاعلية كرنام إرشادي من رح ل عزيز
ال واف الزواج ع طري فنيات الحوار .ول حني هدب الدراسة قامت الباحثة بعمل كرنام إرشادي
ي كون م ( )21جلسة إرشادية منبا (  )12جلسة مش ركة و(  )9جلسات منفردة وقد حضم البرنام
العديد م

الفنيات منبا ( الحوار السي ودراما ال نفية االنفعال

المساندة الدينية المساندة

البرنام

بعدي

االج ماتية ال عزيز حل المش يت) وقد اس غرق حطبي

شبر ونص

ك طبي

وشبر آخر لمعرفة أار بناء البرنام ف ال طبي ال بع  .وقد طب البرنام على عينة م األزوات
كلغت (  )30زوت منبا (  )15زوت ( )15زوجة على ال ساوي قد حم اخ يارهم بطرينة قصدية م واقع
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سايت المحاأم الشرتية بعد حطبي اس بانة ال واف الزواج عليبم .وقد أ برت ن ائ الدراسة عدم
وجود فروق ات داللة إحصائية ف حلك األبعاد وف الدرجة الكلية كي م وسطات ال واف الزواج
كي المبحواي ف الماموعة ال اريبية بعد حطبي البرنام

ووجود فروق دالة إحصائيا ف البعد األو

والثان وهذا يعن وجود فروق ات داللة إحصائية ف حلك األبعاد ف الماموعة ال اريبية بعد حطبي
البرنام والفروق لصالح الزوجات ف االس نرار الزواج ولصالح األزوات ف المعاملة اإلنسانية كما
أ برت وجود فروق ات داللة إحصائية ف

جميع األبعاد كي ال طبيني النبل

والبعدي وهذا يد

على وجود أار على األزوات م أفراد الماموعة ال اريبية البعدية ووجود فروق ات داللة إحصائية
ف

جميع األبعاد كي ال طبيني النبل

والبعدي وهذا يد على وجود أار على الزوجات م أفراد

الماموعة ال اريبية البعدية .وأ برت الدراسة وجود فروق ات داللة إحصائية كي ال طبيني البعدي
وال بع

ولند كانت الفروق لصالح ال طبي

البعدي ف

الرضا والسعادة الزوجية وهذا يد

على

انحسار أار البرنام العيج على أفراد الماموعة ال اريبية ف هذا البعد ولم حظبر فروقا ات داللة
إحصائية ف األبعاد األخرى والدرجة الكلية لل واف الزواج مما يد على بناء أار البرنام العيج
على األزوات م أفراد الماموعة ال اريبية.
أما أجرى الشبري ( )2009دراسة هدفت إلى الكش
سمات الش صية والكش
الم زوجي

ف

ع الفروق ف

ال واف

ضوء الم غيرات (جنة الوالدي

ع طبيعة العيقة كي ال واف الزواج وبعص
الزواج

وبعض سمات الش صية لدى المعلمي

المؤهل ال عليم  -عدد األطفا ف

االسرة -مدة

الزوات-العمر عند الزوات)  .وقد حكونت عينة الدراسة م ( )400معلم م معلم المرحلة الم وسطة
وحراوحت أعمارهم كي ()58-22عاما واس دم

والثانوية بمحافظة جدة للعام 1430/1420هـ ـ

الباحث مقياس ال واف الزواج م إعداد فرت عبد هللا ( )1999ومقياس قائمة العوامل ال مة الكبرى
للش صية م إعداد كوس ا وماأري ( )1992وحعريب األنصاري ( .)1997وخلصت الدراسة إلى
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وجود عيقة سالبة ودالة كي ال واف الزواج وبي العصاكية لدى عينة البحث كما أ برت وجود
عيقة موجبة دالة كي ال واف

الزواج

وبي أبعاد االنبسا

لدى عينة البحث أيضا حوصلت إلى

وجود فروق دالة إحصائيا ف ال واف الزواج حبعا للمس وى ال عليم وجنة الوالدي .
وهدفت دراسة عل ( )2008ال عرب إلى طبيعة العيقة كي اإلنبا النفس وال واف الزواج
والفروق كي الانسي وسنوات ال برة ف اإلنبا النفس ونوع الفتة ال

ينوم المعلم بال درية لبا لدى

عينة م ونة م ( )200م معلم الفتات ال اصة بمحافظة المنيا م نوع ال برة ال دريسية .أ برت
ن ائ الدراسة وجود عيقة ارحباطية سلبية كي اإلنبا

النفس

وال واف الزواج لدى عينة الدراسة

وعدم وجود فروق كي م وسط درجات المعلمي والمعلمات ف اإلنبا النفس
م وسط درجات المعلمي

وي ال برة األقل م امان سنوات والمعلمي

سنوات لدى عينة الدراسة ف اإلنبا

وال حوجد فروق كي

وي ال برة األأثر م امان

وال حوجد فروق كي م وسطات درجات معلم الفتات ال اصة

ف اإلنبا النفس لدى عينة الدراسة.
وأجرى ك جاكر ( )2008دراسة هدفت إلى اخ بار فاعلية كرنام إرشادي يس ند على أساس
النظرية المعرهية السلوكية ف

خفض الضغو النفسية لدى أمبات األطفا المصاكي بال وحد ف

مدينة الريا ،ول حني هدب الدراسة اع مد الباحث المنب ال اريب

واش مل البرنام على المبارات

ال الية :مبارة حعلم حل المش يت واالس رخاء وال حصي ضد ال وحر واعادة البناء المعرف

ومبارة

ال واصل وحكونت عينة الدراسة م ( )33أما ألطفا ل وحديي حصل على درجات مرحفعة على
مقياس الضغو

النفسية المس دم ف

إحداهما ال اريبية ال

حلنت البرنام

الدراسة وحم حنسيم العينة بش ل عشوائ
واألخرى الضابطة ال

إلى ماموع ي

لم ح ل البرنام االرشادي المس دم

ف الدراسة وأسفرت ن ائ الدراسة ع فاعلية البرنام اإلرشادي ف خفض الضغو النفسية لصالح
أمبات الماموعة ال اريبية وبش ل دا إحصائيا منارنة بأمبات الماموعة الضابطة.
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وهدفت دراسة شبيب ( )2008إلى معرفة ال صائص النفسـية لألطفـا المصـاكي بال وحـد ومـ
هـــذه ال صـ ــائص( :النل ـ ـ

االنط ـ ـواء االنع ـ ـ از

االضـ ــطرابات الس ـ ـلوكية اأ سـ ــاب المب ـ ـارات النمـ ــو)

ال صــائص االج ماتيــة لألطفــا المصــاكي بال وحــد (ال واصــل والعيقــات مــع اآلخ ـري ) ال صــائص
العنلية لألطفا المصاكي بال وحد (مس وى النمو العنل والمعرفـ ) وكـل هـذه ال صـائص أراد الباحـث
أن يعرفبا م وجية نظر اآلباء .اق صرت هذه الدراسة علـى طفلـي مصـاكي بال وحـد اسـ دم الباحـث
أسلوب المناكلة لامع البيانات ع الحالة م قبل الوالدي

وم أهم ن ائ هذه الدراسة أن هنا معرفة

عنــد اآلبــاء ل ل ـك ال صــائص بالنســبة للطفــل الثــان أأثــر م ـ حل ـك المعرفــة ال ـ يم لكبــا والــدي الطفــل
األو

كمــا حوصــلت الد ارســة إلــى وجــود خصــائص قــد حكــون معروفــة لــدى اآلبــاء ولك ـ عــدم مع ـرف بم

ب صوصية حلك ال صـائص ومـدى حأايرهـا علـى سـلو االكـ  .كـذلك حوصـلت إلـى أن اإلخفـاء الم عمـد
ألي خاصية م ال صائص الثيث ال

عمل على معرف با م قبل والـدي الطفـل المصـاب خوفـا مـ

ال ش يص.
وحاولت دراسة أأاس ( )Ekas, 2009حنص

مس وى الضغو النفسية لدى أمبات أطفا

اضطراب طيت ال وحد وحأايرها على إحداث الحياة العامة واس دم المنب الوصف ف هذه الدراسة
وطب ف هذه الدراسة مقياس ضغو الحياة واخ بار ال وجه نحو الحياة على عينة كلغت ( )119أم.
وأ برت الن ائ أن األمبات لديب درجه مرحفعة م الضغو
السلب

لسلو

وأن هذه الضغو ارحبطت مع ال أاير

الطفل كما أشارت بأن الضغو لدى األمبات حراأمية وان لبا أار على الشعور

بالرضا ع الحياة.
ف حي هدفت دراسة كل م كرومل وزميءه ) )Bromley et al., 2004إلى معرفة جوانب
الدعم االج ماع

والحالة الصحية والعنلية والنفسية لألمبات ام الرضا ع ال دمات المندمة لب

منارنة مع اإلعاقات النمائية األخرى  .واع مد الباحث المنب الوصف ف هذه الدراسة وحكونت عينة
43

الدراسة م

( )68أم م

أمبات األطفا

المصاكي

باضطراب ال وحد واس دم الباحث اسلوب

المناكلة كأداة لدراسة وأ برت ن ائ الدراسة أن آباء وأمبات األطفا ال وحديون هم أأثر عرضة
للمش يت الصحية والنفسية والعنلية منارنة مع اإلعاقات النمائية األخرى كما أ برت أن األمبات
ح لنى دعم أقل وكذلك لديبا مشاأل مادية وأن أسر األطفا ال وحديون بحاجة إلى ال دمات كالرعاية
واإلرشاد وال وتية.

التعقيب على الدراسات السابقة:
كن ــاء عل ــى االسـ ـ عرا ،للد ارس ــات الس ــابنة يظب ــر أن الد ارس ــات الس ــابنة رك ــزت عل ــى مح ــاور م لف ــة
مرحبطة بنل المس نبل مثل ربط قل المس نبل بم غيرات أخـرى منبـا( :قلـ المسـ نبل وعيق ـه بصـورة
الاســم ومفبــوم الــذات لــدى حــاالت الب ــر بعــد الحــرب علــى غ ـزة ) و(حنــدير الــذات وعيق ــه بنل ـ
المس ـ نبل لــدى الااليــة العربيــة المقيمــة بمدينــة أوســلو ف ـ النــروي ) ف ـ حــي حــم ربــط م غيــر ال واف ـ
الزواجـ ـ بم غي ــرات مث ــل (ال وافـ ـ الزواجـ ـ وعيق ــه ك ن ــدير ال ــذات ل ــدى وي االعاق ــة الحركي ــة فـ ـ
محافظ

كيت لحم وال ليل) و(ال واف الزواج وعيق ه كبعض السمات الش صية لدى المعاقي ) .

كينما الدراسة الحالية ربطت كي قل المسـ نبل وال وافـ الزواجـ لـدى عينـة مـ آبـاء أطفـا اضـطراب
طي ــت ال وحـ ـد ف ــاالخ يب فـ ـ العيق ــة االرحباطي ــة وفـ ـ نف ــة الوق ــت العين ــة الم ــأخو ة للد ارس ــة (آب ــاء
وأمبات) لذا حاد ان الدراسات السابنة ححدات ع ال واف الزواج لمعلمات ومعلمي أو مـو في مـ
قطاعات أخرى.
بالنســبة لمنــايية الد ارســة حــم ححــوير هــذه المنــايية فـ فنراحبــا ل ـ يءم مــع البــدب مـ الد ارسـة والعينــة
(آباء أطفا اضطراب طيت ال وحد) وم هنا حم حطوير المنايية على منـايية سـابنة لكـ فـ إطـار
غير إطار هذه الدراسة.
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م حيث الن ائ فند بر أن هنا عيقة ارحباطية ع سية كـي قلـ المسـ نبل وال وافـ الزواجـ لـدى
آبــاء أطفــا اضــطراب طيــت ال وحــد بمعنــى أنــه كلمــا زاد قل ـ المس ـ نبل ينــل مس ـ وى ال واف ـ الزواج ـ
وكلما ننص قل المس نبل يزيد مس وى ال واف الزواج وال حوجد دراسات سابنة ربطت كي الم غيري .
امــا بالنســبة لمس ـ وى قل ـ المس ـ نبل ل ـدى أف ـراد العينــة فكــان بالدرجــة الكليــة (م وســطة) وهــذا ح ف ـ مــع
د ارســة آري ( )Ari, 2011وأن م غيــر ال وافـ الزواجـ (عــال ) وهــذا ي فـ مــع د ارســة عسـلية والبنــا
(.)2011
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الفصل الثالث
الطريقة والجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واالجراءات
ي نــاو ه ــذا الفص ــل وصــفا ل جـ ـراءات اليزم ــة ل حني ـ أه ــداب الد ارس ــة وحمثلــت ه ــذه االجــراءات فـ ـ
وص ـ

الدرســة وما م ـع وعين ـة الد ارســة ووص ـ
ا
م ـنب

لمن ـايية الد ارســة وخصائصــبا الســي وم رية

وإجراءات الدراسة واألساليب اإلحصائية المس دمة ف معالاة البيانات.

منهج الدراسة:
المـنب المسـ دم فـ هــذه الد ارسـة هــو المــنب الوصـف االرحبــاط لمعرفـة العيقــة االرحباطيـة كــي قلـ
المس ـ نبل وال واف ـ الزواج ـ ل ـدى آبــاء أطفــا اض ــطراب طيــت ال وحــد ف ـ مركــز محمــد ك ـ ارش ــد ا
م وم ووص

م غيرات الدراسة م خي معرفـة مسـ وى قلـ المسـ نبل وال وافـ الزواجـ لـدى أطفـا

اضطراب طيت ال وحد.

مجتمع الدراسة وعينتها:
حكــون ما مــع الد ارســة م ـ جميــع آب ـاء أطفــا اضــطراب طيــت ال وحــد ف ـ مرك ـز محم ـد ك ـ ارش ـد آ
م وم  -محافظة ال ليل والبال عددهم ( )100أب وأم م المس ويات ال عليميـة كافـة ومـ مسـ ويات
م لفة م الدخل الشبري لألسرة حسـب إحصـائيات مركـز محمـد كـ ارشـد آ م ـوم /محافظـة ال ليـل
لعام  2019/2018والملح رقم(ب) يوضـح لـك .ووزعـت المنـايية ال اصـة بنلـ المسـ نبل وال وافـ
الزواج ـ علــى جميــع آبــاء األطفــا البــال عــددهم ( )100أب وأم بطرينــة المســح الشــامل .والا ــدو
ال ال يوضح ال صائص الديمغراهية ال اصة بعينة الدراسة.

47

الجدول  :)1يوضح الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة
العدد

النسبة المئوية

المتغير
 .1األب

50

50.0

 .2األم

50

50.0

المستوى

 .1توجيهي فأدنى

55

55.0

التعليمي

 .2بكالوريوس فأعلى

45

45.0

 .1أقل من  2000شيكل

32

32.0

 4000 – 2000 .2شيكل

48

48.0

 .3أكثر من  4000شيكل

20

20.0

الوالدين

الدخل
االسري

مستويات المتغير

أدوات الدراسة:
لامع البيانات اس دم مقياسان هما:

أوالً :مقياس قلق المستقبل
وصف لمقياس قلق المستقبل:
طــور مقيــاس قل ـ المس ـ نبل بعــد االطــيع علــى األدب النظــري ال ــا

بنل ـ المس ـ نبل ف ـ الد ارســات

الســابنة لنلـ المسـ نبل وبنــاء عليــه طــور المقيــاس بعــد الرجــوع إلــى عــدة منــايية اسـ دمت فـ بعــض
الدراسات السابنة ال اصة بنل المس نبل وم هذه المنايية (مقياس قل المس نبل (النعيمـ والحيـاري
 )2009ومقيـاس قلـ المسـ نبل إعــداد زينـب شــنير( )2005حيـث حكــون المقيـاس بصــورحه األوليـة مـ
( )36فنـرة وروعـ فـ حصــميم وصـياغة فنـرات المقيــاس الســبولة والوضـوح وعــدم ال عنيــد فـ المفــردات
ووزعــت درجــات االجابــة علــى فن ـرات المقي ـاس كال ــال (مواف ـ كدرج ـة ش ـديدة – مواف ـ – مواف ـ كدرجــة
م وسطة –معار– ،معار ،كدرجة شديدة) وحسب صورة المقياس األولية ف الملح (-1أ).
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الخصائص السيكومترية لمقياس قلق المستقبل:
صدق المقياس:
 صدق المحكمينحم ال أأـد مـ صـدق المقيـاس عـ طريـ عرضـه علـى لانـة مـ المح مـي عـددهم ( )6مح مـي مـ
وي ال بـرة واالخ صــا

فـ ماـا القيــاس وال نــويم واالرشــاد النفسـ وال ربــوي وعلــم الــنفة ال ربــوي

(أنظر ملح د) م أجل االس فادة م ميحظاحبم واق راحاحبم لمدى ميئمـة الفنـرات ألهـداب الد ارسـة
وســيمة ال عبيــر وال راأيــب اللغويــة وعــدم ال ــداخل وال ك ـ ارر كــي الفن ـرات ودرج ـة وضــوحبا وبعــد
األخ ــذ بـ ـغراء المح م ــي
الفنرات ال

اخ ي ــرت الفنـ ـرات ال ـ ـ أجم ــع المح م ــون بم ــا نس ــب ه ( )80%ف ــأأثر وع ــدلت

اق رح المح مون إجراء حعـدييت عليبـا وإعـادة صـياغ با وأصـبح عـدد فنـرات مقيـاس قلـ

المسـ نبل بصــورحه النبائيـة ( 35فنـرة) أي حــذفت فنـرة واحــدة واسـ رجت معــاميت االرحبــا كــي كـل
فنرة مع الدرجة الكلية و بر لنا م ن ائ الملح (-2أ).
 صدق االتساق الداخلي:ويشير إلى قوة ارحبا الفنرة مـ المقيـاس بالدرجـة الكليـة ويظبـر الملحـ رقـم ( )5معامـل االرحبـا كـي
درجة كل فنرة مع الدرجة الكلية للمقياس إ حراوحت هذه المعاميت ما كي (.)0.860 – 0.126

ثبات مقياس قلق المستقبل
حسبت معاميت الثبات بالطرق اآلحية:
الثبات بطرينة ال ازئة النصفية:حســب معامــل االرحبــا كــي مامــوع درجــات الفنـرات الفرديــة ومامــوع درجــات الفنـرات الزوجيــة لمقيــاس
قل المس نبل إ كل معامل االرحبا (ر= )0.88وهو دا احصائيا.
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 الثبات بإيااد معامل كرونباخ الفا: حسـب ابـات المقيــاس باسـ دام معامــل كرونبـاخ الفـا وكــان معامـل الثبــات ( )0.93وهـذا يــدعلى أن معامل الثبات عال للمقياس.

ثانيا التوافق الزواجي:
وصف لمقياس التوافق الزواجي:
حم حطوير مقياس ال واف الزواج بعد االطـيع علـى األدب النظـري ال ـا

بم غيـر ال وافـ الزواجـ

وبعد الرجـوع إلـى عـدة منـايية لل وافـ الزواجـ اسـ دمت فـ بعـض الد ارسـات السـابنة واهمبـا مقيـاس
كوشعراية والطاهر( )2017ومقياس العثمان والببيوي ( )2012ومقياس جودة( )2009حيث حكون
المقياس بصورحه األولية م ( 42فنرة) وروع ف اعداد وصياغة فنرات المقيـاس السـبولة والوضـوح
وعــدم ال عنيــد فـ المفــردات اللغويــة ووضــع حـدري خماسـ وفـ حــدري لي ــرت كــاالح (موافـ كدرجــة
ش ــديدة – موافـ ـ – موافـ ـ كدرج ــة م وس ــطة –مع ــار– ،مع ــار ،كدرج ــة ش ــديدة) ويظبـ ـر المقي ــاس
بصورحه األولية ف ملح رقم (-1ب) .

الخصائص السيكومترية لمقياس التوافق الزواجي:
صدق المقياس:
صدق المحكمين:ح ــم ال أأ ــد مـ ـ ص ــدق المقي ــاس عـ ـ طريـ ـ عرضـ ـه عل ــى ماموع ــة مـ ـ المح م ــي مـ ـ
واالخ صا

وي ال بـ ـرة

ف ماا القياس وال نويم واالرشاد النفس وال ربوي وعلم النفة ال ربوي و لك م أجل

االس ـ فادة م ـ ميحظــاحبم واق ارحــاحبم ف ـ مــدى ميئم ـة الفن ـرات لألهــداب الد ارســة وس ـيمة ال عبيــر
اللغوي والوضوح ف ال راأيب اللغوية وعدم ال داخل وال كرار كـي الفنـرات للمقيـاس وبعـد األخـذ بـغراء
ومن رحات المح مي

اخ يرت الفنرات ال

أجمع المح مون عليبا وباحفاق يزيد عـ ( )%80وعـدلت
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الفن ـرات ال ـ اق ــرح المح مــون إج ـراء حعــدييت عليبــا وإعــادة صــياغ با وأصــبح عــدد فن ـ ارت مقيــاس
ال واف الزواج بصورحه النبائية م ( 36فنـرة) أي حـم حـذب  6فنـرات وهـذا مـا يظبـر مقيـاس ال وافـ
الزواج بصورحه النبائية ف الملح رقم (-2ب) .

صدق االتساق الداخلي:و لك لمعرفة قوة ارحبا كل فنرة م المقياس بالدرجة الكلية للمقيـاس ويظبـر هـذا فـ الملحـ رقـم ()6
والذي يبي معامل االرحبا كي كل فنرة مع الدرجة الكلية للمقياس.
 ثبات مقياس التوافق الزواجي: الثبات بطريقة التجزئة النصفيةحم ال حن م ابات منايية الدراسة بحساب معامل الثبات بال ازئة النصفية وحم حسـاب معامـل
االرحب ـا كــي مامــوع درجــات الفن ـرات الفرديــة ومامــوع درج ـات الفن ـرات الزوجيــة وبل ـ معامــل االرحبــا
(ر= )0.96وهو دا احصائيا.
 ثبات المقياس بطريقة كرونباخ الفا:حسب معامل اابات بطرينة كرونباخ الفا وبل معامل الثبات لمقياس ال واف الزواج (.)0.96

إجراءات الدراسة:
ل حني أهداب الدراسة احبع الباحث ال طوات اآلحية:
 -1اعداد اإلطار النظري بعد االطيع على األدب ال ربوي والم غيرات الد ارسية.
 -2جمع وإعداد الدراسات السابنة ليس فادة منبا ف إعداد منـايية الد ارسـة حيـث حـم الرجـوع ومسـح
للدراسات العربية واألجنبية الم علنة بالم غيرات.
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 -3إع ــداد ادوات الد ارسـ ـة بم ــا يـ ـ يءم م ــع طبيع ــة أفـ ـراد العين ــة وال أأ ــد مـ ـ ال ص ــائص الس ــي وم رية
للمقياسي .
 -4الحصــو علـى ك ــاب حســبيل مبمــة مـ عمــادة كليــة ال ربيـة فـ جامعــة ال ليــل لم اطبــة المركــز
الم ص.
 -5م اطبة مدرسة محمد ك راشد آ م وم م أجل السماح للباحث بال طبي للمنايية على أفـراد
عينة الدراسة خي الفصل الدراس الثان ()2019-2018م.
وقام الباحث بـإجراء زيـارات ش صـية لآلبـاء أطفـا اضـطراب طيـت ال وحـد فـ مركـز محمـد كـ
ارشــد ا م ــوم  /محافظــة ال ليــل ل عبت ـة االس ـ بانات ف ـ الحــاالت ال ـ لــم حنــم ك عبتــة المنــايية ف ـ
المركز واس رجعت جميع المنايية م أفراد الدراسة كافة.
 -6حصنيت االس بيانات حمبيدا إلدخالبا للحاسوب ومعالا بـا إحصـائيا باسـ دام كرنـام ()SPSS
كبدب اإلجابة ع استلة الدراسة ل حني األهداب المرجوة م هذه الدراسة.

المعالجات الحصائية:
حم إجراء المعالاات اإلحصائية المناسبة وحم إدخالبا إلى جباز الحاسوب ل حليلبا على كرنام الـرزم
اإلحصائية ال ا

بالعلوم االج ماتية ( .)SPSSوقد اس دمت األساليب اإلحصائية اآلحية:

 الم وسطات الحساكية واالنحرافات المعيارية والوزن النسب لكل فنرة م فنرات المنايية. معامـل ارحبـا كيرسـون  Person Correlation Testلل حنـ مـ العيقـة كـي مسـ وى قلـ المسـ نبلومس وى ال واف الزواج .
 اخ ب ــار(ت) ( )t-testلفحـ ـص الفرض ــيات :األول ــى :والثاني ــة :والرابع ــة :وال امس ــة أي لفح ــص دالل ــةالفروق كي م وسط درجات ماموع ي مس نل ي ف ال غير ال ابع.
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 اخ بـار ححليـل ال بـاي األحـادي ( )One Way ANOVAلفحـص الفرضـي ي  :الثالثـة والسادسـة أيلفحص داللة الفروق كي م وسطات أأبر م ماموع ي مس نل ي ف الم غير ال ابع.
 -معادلة الثبات كرونباخ ألفا ( )Cronbach’s Alphaلفحص ابات أداح الدراسة.

تصحيح مقياسي الدراسة:
ل صـــحيح مقياس ـ ـ الد ارسـ ــة حولـ ــت اإلجابـ ــات اللفظيـ ــة إل ـ ـى أرقـ ــام ح ـ ــى نس ـ ـ طيع القيـ ــام بـ ــاإلجراءات
اإلحص ــائية الم لف ــة وأعطيـ ـت اإلجاب ــة أوافـ ـ كدرج ــة كبيـ ـرة (خم ــة درج ــات) واإلجاب ــة أواف (أرب ــع)
درج ــات واإلجاب ــة موافـ ـ كدرج ــة م وس ــطة (ا ــيث) درجـ ـات واإلجاب ــة مع ــار( ،درج ــي ) واإلجاب ــة
معار ،كدرجة كبيرة (درجة واحدة).
وح ى ححدد درجة حندير الن ائ

اع مـد علـى الم وسـطات الحسـاكية إ قـدر الم وسـط الحسـاك (2.33

فأقـ ـل) بأنب ــا درج ــة من فض ــة والم وس ــط الحس ــاك ( )2.34-3.66بأن ــه درج ــة م وس ــطة والم وس ــط
الحساك ( 3.67فأعلى) بأنه درجة عالية.
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة
هـدفت هــذه الد ارسـة إلــى معرفــة العيقـة كــي مسـ وى قلـ المسـ نبل وعيق بــا بـال واف الزواجـ لــدى
آباء أطفا اضطراب طيت ال وحد ف مركـز محمـد كـ ارشـد آ م ـوم  -محافظـة ال ليـل وهيمـا يلـ
وصفا للن ائ ال

حوصلت إليبا الدراسة:

نتائج السؤال الول :هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية) ،)α ≥ 0.05بين قلق المسـتقبل
والتوافــق الزواجــي لــدى آبــاء أطفــال اضــطراب طيــف التوحــد فــي مركــز محمــد بــن راشــد آل مكتــوم -
محافظة الخليل؟
ل جابــة علــى السـؤا األو

اسـ دم اخ بــار كيرســون ( )Person Correlationعنــد مسـ وى الداللــة

اإلحصــائية ) )α ≥ 0.05لمعرفــة العيقـة االرحباطيــة كــي قلـ المسـ نبل وال وافـ الزواجـ لــدى آبــاء
أطفا اضطراب طيت ال وحد فـ مركـز محمـد كـ ارشـد آ م ـوم  -محافظـة ال ليـل كمـا حظبـر فـ
الادو (:)2
جدول  :)2يبين درجة العالقة االرتباطية  )Person Correlationبين قلق المستقبل والتوافق
الزواجي لدى آباء أطفال اضطراب طيف التوحد في مركز محمد بن راشد آل مكتوم في محافظة الخليل.

قلق المستقبل

المؤشرات اإلحصائية

التوافق الزواجي

االرتباط

-0.26

الداللة

0.016

ييحــظ م ـ الاــدو ( )2وجــود عيقــة ارحباطيــه ع ســية ات داللــة احصــائية عنــد مس ـ وى الداللــة
( )0.05كي قل المس نبل وال واف الزواج لدى آباء أطفا اضـطراب طيـت ال وحـد فـ مركـز محمـد
كـ ـ ارش ــد آ م ــوم  -محافظ ــة ال لي ــل إ كلـ ـ معام ــل ارحب ــا ك ــي قلــ المسـ ـ نبل وال وافــ الزواجـ ـ
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( )0.26-وه ـ عيقــة ســالبة ودال ـة إحصــائيا بمعنــى أنــه كلمــا ان فــض مس ـ وى النل ـ المس ـ نبل زاد
مس وى ال وافـ الزواجـ لـدى آبـاء أطفـا اضـطراب طيـت ال وحـد فـ مركـز محمـد كـ ارشـد آ م ـوم
ف محافظة ال ليل.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ما مسـتوى قلـق المسـتقبل لـدى آبـاء أطفـال اضـطراب طيـف التوحـد
في مركز محمد بن رائد آل مكتوم /محافظة الخليل؟
حس ــبت الم وس ــطات الحس ــاكية واالنح ارف ــات المعياري ــة السـ ـ اابات أفـ ـراد

ل جاب ــة عـ ـ السـ ـؤا الث ــان

حعبر ع مس وى قل المس نبل لدى آباء أطفا اضطراب طيت ال وحد ف

الدراسة للدرجة الكلية وال

مركز محمد ك راشد آ م وم ف محافظة ال ليل والادو ( )3يوضح الن ائ .
جدول  :)3يوضح مستوى قلق المستقبل لدى آباء أطفال اضطراب طيف التوحد في مركز محمد بن راشد
آل مكتوم في محافظة الخليل بشكل عام.
مستوى قلق المستقبل

عدد الفقرات

عدد األفراد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التقدير

35

100

2.24

0.46

منخفض

لدى آباء أطفال اضطراب
طيف التوحد

حبــي ن ــائ الاــدو ( )3أن مسـ وى قلـ المسـ نبل لــدى آبــاء أطفــا اضــطراب طيــت ال وحــد فـ مركــز
محمد ك راشد آ م ـوم فـ محافظـة ال ليـل جـاءت كدرجـة من فضـة بم وسـط حسـاك قـدره ()2.24
وانحراب معياري (.)0.46
واس رجت كافة مؤشـرات قلـ المسـ نبل لـدى آبـاء أطفـا اضـطراب طيـت ال وحـد فـ مركـز محمـد كـ
ارشد آ م وم ف محافظة ال ليل وال

حظبر ف الادو (.)4
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جدول  :)4يوضح كافة مؤشرات قلق المستقبل لدى آباء أطفال اضطراب طيف التوحد في مركز محمد بن
راشد آل مكتوم في محافظة الخليل مرتبة حسب الهمية.
رقم
الفقرة
25
28
4
16
7
27
13
34
11
30
8
5
3
31
18
29
21
20
12
33
2
10
6
17
35
32
9
19
23
1
14
22
26
15
24

المؤشرات
اتضايق من عدم وعي اآلخرين الضطراب طيف التوحد .
اعاني من تزايد النفقات المادية على ابني التوحدي.
أشعر بغموض تجاه التطورات المستقبلية لحالة ابني.
ينتابني حالة من الضغط وتشوش التفكير عندما أفكر بحالة ابني المستقبلية
.
ال اشعر باالطمئنان من حصول احداث مفاجئة ألبني.
يقلقني عدم وجود مؤشرات ايجابية على حالة ابني مستقبال .
أعتقد أن ضغوط الحياة ستزداد علي في المستقبل .
أشعر بعدم االمان إذا ما فكرت في المستقبل .
أتخوف من احتمالية اصابتي بوعكة صحية في المستقبل .
اشعر بالعصبية والتوتر في معظم االوقات بسبب حالة ابني .
أتوقع مزيدا من الصعوبات النفسية والمادية مستقبال ألفراد أسرتي.
اعاني من الصراع بين االلتزام األخالقي تجاه ابني وعدم قدرتي على
تلبية حاجاته .
اعاني من ضعف قدرتي على مساعدة ابني التوحدي بالمستوى المطلوب.
أجد صعوبة في التخطيط لحياتي المستقبلية بسبب حالة التوتر والقلق التي
اعيشها.
أخشى أن ال أتمكن من تحقيق أهدافي أو طموحاتي المستقبلية بسبب
الضغوط الناجمة عن حالة ابني.
اشعر باستقرار نفسي في حياتي الحالية بالرغم من وجود ابن توحدي .
اشعر بحالة من العزلة عن اآلخرين بسبب التزاماتي تجاه ابني التوحدي.
يقلقني عدم مواكبة كل ما هو جديد بخصوص حالة ابني التوحدي .
سيزداد اعتمادي مستقبال على اآلخرين في خدمة ابني التوحدي .
أشعر بالضعف العام ونقص الحيوية في حياتي اليومية والمهنية .
أشعر بقلق من عدم قدرتي على توفير المناخ الودي المناسب ألسرتي.
أشعر بالضيق من عدم قدرتي في المستقبل على القيام بالواجبات
االجتماعية تجاه اآلخرين.
اشعر بعدم القدرة على التوفيق بين متطلبات ابني التوحدي وبقية أفراد
اسرتي.
أخاف من تفاقم المشاكل العائلية نتيجة تردي الوضع الصحي البني .
احساسي بأنني لن أستطيع تحقيق ذاتي في ظل الوضع االسري الحالي.
أشعر بالضيق لعدم وجود من يساعدني على التخفيف من مشاكلي
األسرية.
ستكون حياتي المستقبلية مريحة أكثر من الحاضر.
أشعر أن مستوى مسؤولياتي تتراجع تجاه ادارة اسرتي وطفلي التوحدي
ال أجد من يشاركني في التفكير في تحسن وضع ابني المستقبلي .
اشعر بحالة من التوتر في عالقتي الزواجية بسبب الوضع الصحي لطفلي.
ال أشعر باألمن الوظيفي في عملي بسبب حالة ابني التوحدي .
اشعر بالعجز التخاذ القرارات بشأن مستقبل أفراد اسرتي .
أفكر في عدم إنجاب أطفال بعد والدة طفلي التوحدي.
سيكون التغيير في حياتي المستقبلية بتجاه األسوأ .
أخشى من توتر في عالقاتي الزوجية في المستقبل.
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المتوسط االنحراف درجة
الحسابي المعياري التقدير
عال
0.93
4.24
عال
1.04
4.05
عال
1.05
3.94
3.43

1.08

متوسط

3.39
3.37
3.28
3.27
3.25
3.22
3.21

1.17
1.19
1.23
1.09
1.03
1.13
1.24

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

3.17

1.10

متوسط

3.15

0.92

متوسط

3.12

1.08

متوسط

3.10

1.11

متوسط

3.10
3.08
3.02
2.99
2.88
2.85

1.11
1.07
0.95
1.11
1.03
1.04

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

2.51

1.02

متوسط

4.24

0.93

عال

4.05
3.94

1.04
1.05

عال
عال

3.43

1.08

متوسط

3.39
3.37
3.28
3.27
3.25
3.22
3.21
3.17
3.15

1.17
1.19
1.23
1.09
1.03
1.13
1.24
1.10
0.92

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

ي بي م الاـدو ( )4أن الفنـرة (أحضـاي مـ عـدم وعـ اآلخـري الضـطراب طيـت ال وحـد) حصـلت
على أعلى درجة بم وسط حساك قدره ( )4.24وانحراب معياري قدره ( )0.93ف حي كانـت الفنـرة
(أخشى م حوحر ف عيقاح الزوجية ف المس نبل) األدنى بم وسط حساك قـدره ( )3.15وانحـراب
معياري قدره (.)0.92
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :ما مستوى التوافق الزواجي لدى آباء أطفال اضطراب طيـف التوحـد
في مركز محمد بن راشد آل مكتوم في محافظة الخليل؟
ل جاب ــة عـ ـ السـ ـؤا الثال ــث حس ــبت الم وس ــطات الحس ــاكية واالنح ارف ــات المعياري ــة السـ ـ اابات أفـ ـراد
الدراسة للدرجة الكلية وال

حعبر ع مس وى ال واف الزواج لدى آبـاء أطفـا اضـطراب طيـت ال وحـد

ف مركز محمد ك راشد آ م وم  -محافظة ال ليل والادو ( )5يوضح الن ائ .
جدول  :)5يوضح درجة التوافق الزواجي لدى آباء أطفال اضطراب طيف التوحد في مركز محمد بن ارشد
آل مكتوم في محافظة الخليل لدى آباء أطفال اضطراب طيف التوحد في محافظة الخليل بشكل عام
درجة التوافق الزواجي لدى آباء أطفال

العدد

المتوسط

االنحراف

التقدير

اضطراب طيف التوحد في محافظة الخليل

100

4.09

0.63

عال

ي بـي لنـا مـ ن ـائ الاـدو ( )6أن مسـ وى ال وافـ الزواجـ لـدى آبــاء أطفـا اضــطراب طيـت ال وحــد
ف ـ مركــز محم ـد ك ـ ارشــد آ م ــوم ف ـ محافظــة ال ليــل جــاءت كدرجــة (عاليــة ) بم وســط حســاك
( )4.09وانحراب معياري (.)0.63
واس رجت كافة مؤش ارت ال واف الزواج لدى آباء أطفا اضطراب طيت ال وحد ف مركز محمـد كـ
راشد آ م وم ف محافظة ال ليل وال

حظبر ف الادو (.)6
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جدول  :)6يوضح كافة مؤشرات التوافق الزواجي لدى آباء أطفال اضطراب طيف التوحد في مركز محمد
بن راشد آل مكتوم في محافظة الخليل مرتبة حسب الهمية.
المؤشرات
5
22
6
13
23
3
7
10
35
24
8
36
14
17
20
9
12
26
11
21
16
30
2
19
31
18
25
1
15
27
34

يرضى كالنا بما قسم لنا ويحمد هللا على ذلك .
يحترم كل منا أسرار الحياة الزوجية.
عالقتنا قائمة على مبدأ المساواة واالحترام المتبادل .
أساس كل حوار بيننا هو التعقل والتفاهم ومصلحة االبن .
يشعر كالنا بصدق عواطف اآلخر اتجاهه .
يلتزم كالنا بالمعايير الدينية والقيمية للحفاظ على مستوى عالي
من التوافق الزواجي.
التشابه في منظومتنا القيمية واالخالقية يزيد من مستوى التوافق
الزواجي بيننا.
يساند كل منا اآلخر عندما يواجه مشكلة ما .
اشعر بان حياتي الزوجية ستستمر وبنجاح .
ال مجال للخصام والفرقة بيننا لوجود طفل توحدي.
نخطط لحاضر ومستقبل ابننا التوحدي معا .
يدرك كالنا حجم المسؤولية األسرية الملقاة على عاتقه .
يحرص كل منا على ارضاء اآلخر ما أمكن .
يشعر كل منا أنه يكمل اآلخر وينسجم معه .
يبذل كل منا أقصى ما يمكن عمله إلسعاد اآلخر.
نشعر بأن أجمل األوقات هي تلك التي نقضيها معا.
نتالقى عند نقطة واحدة تنهي خالفاتنا حول وضع ابننا التوحدي .
ال يشعر أحدنا أنه مقصر في حقوق اآلخر وحقوق ابننا التوحدي
.
نتبادل اصدق الكلمات والمشاعر من حين آلخر.
احيانا يتغاضى كال منا عن أخطاء اآلخر .
أعتبر أن أسعد األوقات تلك التي نتجاذب فيها أطراف الحديث
معا .
نخطط لمستقبل األسرة معا .
لو خيرنا من جديد في الزواج الختار كالنا اآلخر .
لدينا هوية تشاركية تساعدنا على االنسجام والتوافق الزواجي .
نتجنب أي انفعاالت بسبب وضع ابننا .
يقتنع كل منا بكالم وتفكير اآلخر حول مستقبل االبن التوحدي .
نحل جميع المشاكل التي تواجهنا بهدوء قبل أن تتفاقم .
تزداد روابط حياتنا الزواجية قوة بالرغم من الصعوبات التي
نواجهها .
تتقارب أفكارنا وتتالقى ميولنا واهتماماتنا في مجاالت الحياة
المختلفة.
نترك احيانا بعض المشاكل معلقة حتى نتجنب الخالفات الزوجية
بيننا .
وجود ابننا التوحدي يزيد من قوة العالقة الزوجية بيننا .

المتوسط
الحسابي
4.58
4.33
4.26
4.19
4.19

االنحراف
المعياري
0.71
0.81
0.82
0.85
0.85

عال
عال
عال
عال
عال

4.18

0.71

عال

4.15

0.65

عال

4.11
4.10
4.08
4.07
4.07
4.05
4.03
4.03
4.01
4.01

0.89
0.89
0.93
0.87
0.93
0.74
0.95
0.82
0.96
0.75

عال
عال
عال
عال
عال
عال
عال
عال
عال
عال

4.01

0.91

عال

3.97
3.97

0.85
0.84

عال
عال

3.96

0.90

عال

3.95
3.94
3.92
3.90
3.87
3.82

0.88
0.96
0.77
0.81
0.95
1.02

عال
عال
عال
عال
عال
عال

3.76

0.88

عال

3.74

1.03

عال

3.69

0.95

عال

3.62

1.08

متوسط

درجة التقدير

ي بــي م ـ الا ـدو ( )6أن الفن ـرة (يرضــى كينــا بمــا قســم لن ـا ويحمــد هللا علــى لــك ) كانــت األعلــى
بم وس ــط حس ــاك ق ــدره ( )4.58وانحـ ـراب معي ــاري ق ــدره( .)0.71فـ ـ ح ــي كانـ ـت الفنــرة (وج ــود اكنن ــا
59

ال وحدي يزيد م قوة العيقة الزوجية كيننـا) األدنـى بم وسـط حسـاك قـدره ( )3.62وانحـراب معيـاري
قدره (.)1.08
النتائج المتعلقـة بالسـؤال الرابـع :هـل هنـاك فـروق جوهريـة فـي متوسـطات قلـق المسـتقبل لـدى آبـاء
أطفال اضطراب طيف التوحد في مركز محمد بن راشـد آل مكتـوم فـي محافظـة الخليـل تبعـاً لمتغيـرات
جنس الوالدين ،والمستوى التعليمي للوالدين ،والدخل السري)؟
أوالً -تبعاً لمتغير جنس الوالدين أب ،أم):
اس دم اخ بار لتل والم وسطات الحساكية السـ اابة أفـراد الد ارسـة علـى الدرجـة الكليـة لم وسـطات قلـ
المس نبل لدى آباء أطفا اضطراب طيت ال وحد فـ مركـز محمـد كـ ارئـد آ م ـوم /محافظـة ال ليـل
حبعا لم غير جنة الوالدي

كما ف الادو (.)7

الجدول  :)7يوضح نتائج فحص الفروق في متوسطات قلق المستقبل لدى آباء أطفال اضطراب طيف
التوحد باستخراج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد الدراسة على الدرجة الكلية تبعاً لمتغير
جنس الوالدين أب ،أم).

الوالدين العدد المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

األب

50

2.22

0.45

األم

50

2.24

0.47

درجات الحرية
98

قيمة
(ت )
0.18

مستوى الداللة
0.86

ي بـي لنـا مـ ن ـائ الاـدو ( )7عـدم وجـود فـروق ات داللـة إحصـائية عنـد مسـ وى الداللـة ( = α
 )0.05لمسـ وى مس ـ وى قل ـ المسـ نبل لــدى آبــاء أطفــا اضــطراب طيــت ال وحــد فـ مركــز محمــد ك ـ
ارشــد آ م ــوم ف ـ محافظــة ال ليــل حســب م غيــر جــنة الوالــدي حيــث أن قيمــة ت ( )0.18وقيمــة
الداللــة اإلحصــائية ( )0.86وه ـ قيمــة أأبــر م ـ ألف ـا( )0.05ممــا يشــير إلــى أنــه لــدى كــي الوالــدي
نفة م وسط قل المس نبل.
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ثانياً -تبعاً لمتغير المستوى التعليمي:
اس دم اخ بار لتل والم وسطات الحساكية السـ اابة أفـراد الد ارسـة علـى الدرجـة الكليـة لم وسـطات قلـ
المس ـ نبل لــدى آبــاء أطفــا اضــطراب طيــت ال وحــد ف ـ مركــز محمــد ك ـ ارشــد آ م ــوم ف ـ محافظــة
ال ليل حبعا لم غير المس وى ال عليم

ال

حظبر ف الادو (.)8

الجدول  :)8يوضح المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية الستجابة أفراد الدراسة لمتوسطات قلق
المستقبل لدى آباء أطفال اضطراب طيف التوحد في مركز محمد بن راشد آل مكتوم في محافظة الخليل تبعاً
لمتغير المستوى التعليمي للوالدين.
المستوى التعليمي

العدد

المتوسط

االنحراف

أقل من توجيهي

55

2.25

0.49

بكالوريوس فأعلى

45

2.22

0.41

درجات الحرية
98

قيمة
(ت)
0.35

مستوى
الداللة
0.73

ي بي م ن ائ الادو ( )8عدم وجـود فـروق ات داللـة إحصـائية عنـد مسـ وى الداللـة ()α = 0.05
ف ـ م وســطات قل ـ المس ـ نبل لــدى آبــاء أطفــا اضــط ارب طيــت ال وحــد ف ـ مركــز محمــد ك ـ ارش ـد آ
م ــوم فـ محافظــة ال ليــل حبعــا لم غيــر المسـ وى ال عليمـ للوالــدي

حيــث أن قيمــة الداللــة اإلحصــائية

( )0.73وه قيمة أأبر م قيمـة ألفـا ( )0.05ممـا يؤكـد عـدم فـروق فـ مسـ وى قلـ المسـ نبل لـدى
آباء أطفا اضطراب طيت ال وحد ف محافظة ال ليل حبعا لمس واهم ال عليم .
ثالثاً -تبعاً لمتغير مستوى الدخل:
اس دمت الم وسطات الحسـاكية واالنح ارفـات المعياريـة واخ بـار ححليـل ال بـاي األحـادي السـ اابة أفـراد
الد ارسـة علــى الدرجــة الكليــة لمسـ وى قلـ المسـ نبل لــدى آبــاء أطفــا اضـطراب طيــت ال وحــد فـ مركــز
محمد ك راشد آ م وم ف محافظة ال ليل حبعا لم غير مس وى الدخل ال
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حظبر ف الادو (.)9

الجدول  :)9يوضح المتوسطات الحسابية واال نح ارفات المعيارية الستجابة أفراد الدراسة لمتوسطات قلق
المستقبل لدى آباء أطفال اضطراب طيف التوحد في مركز محمد بن راشد آل مكتوم في محافظة الخليل
تعزى لمتغير مستوى الدخل
العدد
32
48
20

مستويات المتغير
 -1أقل من  2000شيكل
 4000 – 2000 -2شيكل
 -3أكثر من  4000شيكل

االنحراف
0.47
0.41
0.45

المتوسط
2.45
2.18
2.05

ي بي لنـا مـ ن ـائ الاـدو ( )9أن هنـا فروقـا اهريـة حسـب م غيـر مسـ وى الـدخل ولفحـص وجـود
دالالت إحصـائية مـ عدمـه اسـ دم اخ بـار ححليــل ال بـاي األحــادي والـذي حظبــر ن ائاـه فـ الاــدو
(.)10
الجدول  :)10يوضح نتائج اختبار تحليل التباين الستجابة أفراد الدراسة لمتوسطات قلق المستقبل لدى
آباء أطفال اضطراب طيف التوحد في مركز محمد بن راشد آل مكتوم في محافظة الخليل تبع ًا لمتغير
مستوى الدخل.
مصادر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

2.824
18.351
21.175

2
97
99

0.941
0.189
------

4.98

مستوى
الداللة
0.003

ي بي م ن ائ الاـدو ( )10وجـود فـروق ات داللـة إحصـائية عنـد مسـ وى الداللـة( )α = 0.05فـ
م وسطات قل المس نبل لدى آبـاء أطفـا اضـطراب طيـت ال وحـد فـ مركـز محمـد كـ ارشـد آ م ـوم
ف محافظة ال ليل حبعا لم غير مس وى الدخل إ كلغـت قيمـة الداللـة اإلحصـائية ( )0.003ممـا يفيـد
كوجود الفروق ولفحص احااهات الفروق اس رجت المنارنـات البعديـة باسـ دام اخ بـار( )LSDكمـا
ف الادو (.)11
الجدول  :)11يوضح نتائج اختبار  )LSDلفحص اتجاهات الفروق حسب متغير مستوى دخل السرة.
الدخل االسري
أقل من  2000شيكل
أقل من  2000شيكل
من  4000 – 2000شيكل

الدخل االسري
من  4000 – 2000شيكل
أكثر من  4000شيكل
أكثر من  4000شيكل
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الداللة
0.010
0.007
0.184

ي ضح م الادو ( )11أن معظم المنارنـات دالـة إحصـائيا عنـد مسـ وى الداللـة ( )α = 0.05حسـب
م غير مس وى الدخل لم وسطات قل المس نبل بش ل عام لدى آباء أطفا اضـطراب طيـت ال وحـد فـ
مركــز محمــد كـ ارشـد آ م ــوم فـ محافظــة ال ليــل حبعـا لم غيــر مسـ وى الـدخل فـ محافظــة ال ليــل
ولصالح فتة الدخل (أقل م  2000شي ل).
النتــائج المتعلقــة بالس ـؤال الخــامس :هــل هنــاك فــروق ذات دال لــة إحصــائية فــي متوســطات التوافــق
الزواجي لـدى آبـاء أطفـال اضـطراب طيـف التوحـد فـي مركـز محمـد بـن راشـد آل مكتـوم فـي محافظـة
الخليل تبعاً لمتغيرات جنس الوالدين ،والمستوى التعليمي للوالدين ،والدخل السري)؟
أوالً -تبعاً لمتغير جنس الوالدين (أب أم):
اسـ ـ دم اخ ب ــار لتل والم وسـ ـطات الحسـ ـاكية السـ ـ اابة أفـ ـراد الد ارس ــة عل ــى الدرج ــة الكليـ ـة لم وس ــطات
ال واف ـ الزواج ـ لــدى آبــاء أطفــا اضــطراب طيــت ال وحــد ف ـ مركــز محم ـد ك ـ ارشــد آ م ــوم ف ـ
محافظة ال ليل وال

حظبر ف الادو (.)12

الجدول  :)12يوضح نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد الدراسة لمتوسطات التوافق
الزواجي لدى آباء أطفال اضطراب طيف التوحد في مركز محمد بن راشد آل مكتوم في محافظة الخليل تبعاً
لمتغير الوالدين

الوالدين

العدد

األب

50

األم

50

المتوسط
الحسابي
4.09

0.59

3.94

0.69

االنحراف المعياري

درجات
الحرية

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

98

1.19

0.25

ي بي م ن ائ الادو ( )12عدم وجود فروق ات داللة إحصـائية عنـد مسـ وى الداللـة()α = 0.05
ف م وسطات ال وافـ الزواجـ لـدى آبـاء أطفـا اضـطراب طيـت ال وحـد فـ مركـز محمـد كـ ارشـد آ
م ـوم ف ـ محافظــة ال ليــل حيــث أن قيم ـة الداللــة اإلحصــائية ( )0.25وه ـ قيمــة أعلــى م ـ قيمــة
ألفا( )0.05مما يؤكد عدم وجود فروق كي الوالدي .
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ثانياً -تبعاً لمتغير المستوى التعليمي للوالدين:
اس دمت الم وسطات الحسـاكية واالنح ارفـات المعياريـة واخ بـار ححليـل ال بـاي األحـادي السـ اابة أفـراد
الد ارســة علــى الدرجــة الكليــة لم وســطات ال وافـ الزواجـ لـدى آبــاء أطفــا اضــطراب طيــت ال وحــد فـ
مرك ـز محمــد ك ـ ارشــد آ م ــوم ف ـ محافظ ـة ال ليــل حبع ـا لم غيــر الاامعــة ال ـ حظبــر ف ـ الاــدو
(.)13
الجدول  :)13يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد الدراسة لمتوسطات
التوافق الزواجي لدى آباء أطفال اضطراب طيف التوحد في مركز محمد بن راشد آل مكتوم في محافظة
الخليل تبعاً لمتغير المستوى التعليمي.

المستوى
التعليمي

العدد

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري درجات الحرية

أقل من توجيهي

55

4.05

0.71

بكالوريوس
فأعلى

45

3.96

0.57

قيمة (ت)

98

0.64

مستوى
الداللة
0.52

ي بي م ن ائ الادو ( )13عدم وجود فروق ات داللة إحصائية عند مس وى الداللة ()α = 0.05
ف م وسطات ال وافـ الزواجـ لـدى آبـاء أطفـا اضـطراب طيـت ال وحـد فـ مركـز محمـد كـ ارشـد آ
م ــوم ف ـ محافظــة ال ليــل حيــث أن قيمــة الدالل ـة اإلحصــائية ( )0.52وه ـ قيمــة أعلــى م ـ قيمــة
ألفا( )0.05مما يؤكد عدم وجود فروق كي الوالدي حسب م غير المس وى ال عليم لبم.
ثالثاً -تبعاً لمتغير مستوى الدخل السري:
اس دمت الم وسطات الحسـاكية واالنح ارفـات المعياريـة واخ بـار ححليـل ال بـاي األحـادي السـ اابة أفـراد
الد ارسـة علــى الدرجــة الكليــة لم وســطات ال وافـ الزواجـ لــدى آبــاء أطفــا اضــطراب طيــت ال وحــد فـ
مركز محمد ك راشد آ م وم ف محافظة ال ليل حبعا لم غير مس وى الدخل ال
(.)14
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حظبر ف الادو

الجدول  :)14يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد الدراسة لمتوسطات
التوافق الزواجي لدى آباء أطفال اضطراب طيف التوحد في مركز محمد بن ارشد آل مكتوم في محافظة
الخليل تعزى لمتغير مستوى الدخل

مستوى الدخل الشهري لألسرة
أقل من  2000شيكل
 4000 – 2000شيكل
أكثر من  4000شيكل

المتوسط الحسابي
3.87
4.00
4.29

العدد
32
48
20

االنحراف المعياري
0.71
0.62
0.49

ي بي م ن ائ الادو ( )14أن هنا فروقا اهرية ف م وسطات ال واف الزواجـ لـدى آبـاء أطفـا
اضــطراب طيــت ال وحــد فـ مرك ـز محمــد ك ـ ارشــد آ م ــوم  /محافظــة ال ليــل حســب م غيــر مس ـ وى
الدخل لألسرة .ولفحص وجود دالالت إحصائية حم اس دام اخ بار ححليل ال باي األحادي الذي حظبر
ن ائاه ف الادو (.)15
الجدول  :)15يوضح نتائج اختبار تحليل التباين الستجابة أفراد الدراسة لمتوسطات التوافق الزواجي لدى
آباء أطفال اضطراب طيف التوحد في مركز محمد بن ارشد آل مكتوم في محافظة الخليل تبعاً لمتغير
مستوى الدخل.
مصادر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

1.976
35.386
37.362

2
97
99

1.109
0.393
------

2.819

مستوى
الداللة
0.06

ي بي م ن ائ الادو ( )15عدم وجود فروق ات داللة إحصـائية عنـد مسـ وى الداللـة()α = 0.05
ف م وسطات ال وافـ الزواجـ لـدى آبـاء أطفـا اضـطراب طيـت ال وحـد فـ مركـز محمـد كـ ارشـد آ
م ـوم فـ محافظــة ال ليــل حبعــا لم غيــر مسـ وى الــدخل حيـث كلغــت قيمــة الداللــة اإلحصــائية ()0.06
وه أأبر م قيمة ألفا( )0.05مما يؤكد عدم وجود الفروق كي م وسطات ال واف الزواج باخ يب
مس وى دخل األسرة.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
ي نــاو هــذا الفصــل مناقشــة الن ــائ ال ـ حوصــلت اليبــا وأهــم ال وصــيات المن رحــة كنــاء علــى هــذه
الن ائ

وس ناقف الن ائ ف ضوء حسلسل أستلة الدراسة:

أوالً :مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالس ـؤال الول ال ـذي يــنص علــى" :هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة
احصائيا بين قلق المستقل والتوافق الزواجي لدى آباء أطفال اضطراب طيف التوحد في مركز محمـد
بن راشد ال مكتوم-محافظة الخليل؟"
أشــارت ن ــائ السـؤا األو

كوجــود عيقــة ع ســية كــي مسـ وى قلـ المسـ نبل وال وافـ الزواجـ

لدى آباء أطفـا اضـطراب طيـت ال وحـد وأن هـؤالء اآلبـاء يعـانون بصـورة أو بـأخرى مـ عـدة مـؤارات
حاعل قل المس نبل لديبم بصورة م وسـطة إن وجـود حالـة مثـل لألكـ ال وحـدي أمـامبم وقارن ـه بغيـره
مـ األكنــاء أو االطفــا اآلخـري يــؤار فـ درجــة اسـ نرارهم النفسـ واالنفعــال

فــالنل المسـ نبل لــديبم

لــية كدرجــة عاليــة أو كدرجــة من فضــة وهــذه الحالــة الطبيعيــة والســبب وراء لــك هــو الاانــب ال ــدين
والمع ندات الدينية لدى هؤالء اآلباء ه ال

ححـدد مـ زيـادة درجـة قلنبـم المسـ نبل

هللا وقدره وأن هللا سبحانه وحعالى هو الذي قـدر أن ي ـون لبـم مثـل هـذا األكـ

فاإليمـان بنضـاء

لـذا ياـب أن ي نبلـوه وان

هللا ي ضـم كــل مــا ي علـ كبــذا الطفــل هــو الــذي ياعلبــم فـ حالــة نفســية إلــى حــد مــا مسـ نرة ومس ـ وى
قلنبم م وسط كما أن حالة اكنبم ه حالة الكثير م األكناء وي اضطراب طيت ال وحد.
فزيــارة المركــز لب ـؤالء األطفــا
مس ـ وى حواص ـلبم مــع اآلخ ـري ي ف ـ

ور ي ـ بم لحالــة األطفــا اآلخ ـري ومــدى ال نــدم الــذي حصــل ف ـ
م ـ هــذا النل ـ
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ناهيــك ع ـ دور المســاندة االج ماتيــة م ـ قبــل

المحيطــي كب ـؤالء اآلبــاء ودورهــم ف ـ ارشــادهم وحــوعي بم وحرســيخ المبــاد الدينيــة لــديبم ينلــل م ـ هــذا
النل .
وبناء على لك فان قلـ المسـ نبل المـن فض يـرحبط ك وافـ زواجـ عـا

فـإ ا كـان قلـ المسـ نبل

ع ـال فــان ال واف ـ الزواج ـ يــن فض وهــذا يــؤار علــى طبيعــة العيقــات كــي األكــوي وأكنــائبم وي ـنع ة
ســلبا علــى األك ـ ال وحــدي نفســه ف ـ عــدم حنــديم مــا يلــزم م ـ رعايــة وخــدمات واش ـباع للحاجــات هي ــون
ضحية لعدم ال واف الزواج

وبال ال فالعيقة الع سية بنل مس نبل م وسط مع حواف زواج عال

هـو الـذي سيسـاهم فـ ناـاح الوالـدي فـ القيــام بمسـؤولياحبم ودورهـم فـ الحفــاظ علـى العيقـة الزوجيـة
كينبم وعلى رعاية األكناء أيضا.
ولربما ي ون لدى البعض م هؤالء اآلبـاء قلـ عـا ولكـ يحـاولون اخفـا ه قـدر االم ـان لـآلن هـذا
ف مضمونه هو اع را ،على قضاء هللا وقدره وهذا غير منبو دينيا فبم واعي ومـدركي لحقينـة أن
ال واف وال شاركية ف ححمل المسؤولية هو الضمان الوحيد للمحافظة على حماسك األسرة وعدم انبيارها
وه ـذا مــا يظبــر ف ـ د ارســة (ع ـواودة  )2017م ـ أن الحفــاظ علــى األس ـرة هــو العامــل األهــم بالنس ـبة
لآلبــاء وهــذا يســاهم ف ـ رعايــة األك ـ ال وحــدي .لــذلك ال حوجــد أي د ارســات ربطــت كــي الم غي ـري (قل ـ
المس نبل) و(ال واف الزواج ).
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني "ما مستوى قلـق المسـتقبل لـدى آبـاء أطفـال اضـطراب طيـف
التوحد في مركز محمد بن راشد آل مكتوم /محافظة الخليل؟
حظبـر الن ياـة ان مسـ وى قلـ المسـ نبل لـدى آبـاء أطفــا اضـطراب طيــت ال وحـد فـ مركــز محمـد كـ
راشد آ م وم /محافظة ال ليل كان كدرجة من فضة.
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ويم ـ حفســير المسـ وى المــن فض للنلـ مـ المسـ نبل لــدى آبـاء أطفــا اضــطراب طيـت ال وحــد يعــود
إلى ايمـان واق نـاع هـؤالء اآلبـاء بـأن حالـة ال وحـد لـدى اكـنبم هـ قضـاء هللا وقـدره وبـذلك ال كـد لبـم مـ
قبــو هــذا الواقــع المفــرو ،علبــم وال قــدرة لبــم علــى حغييــر هــذا الواقــع بــإخرات األك ـ م ـ هــذه الحال ـة
المس عصــية لعــدم وجــود عــيت محــدد الضـطراب طيـت ال وحــد بال ــال ي ــون مسـ وى النلـ لـديبم لــية
كدرجة عالية أن الواقع المعاش مـ قبـل الوالـدي مـع هـذا األكـ ياعلبـم يفكـرون فـ مسـ نبله لكـ إلـى
مس وى معي م ال فكير ام يعودوا ليس ن ات بـأن هـذا أمـر هللا وال اع ـرا ،علـى لـك فالاانـب الـدين
والمع ندات الدينية ه العامل الحاسم ف الوصو لبذه الن ياة.
أضـ

إلــى لــك أن وجــود حالــة مـ اإلرشــاد وال وجيــه لــدى هـؤالء اآلبــاء مـ قبـل مركــز محمــد كـ

راشد آ م وم فـ كيفيـة ال عامـل مـع هـؤالء األكنـاء ومحاولـة إشـباع حاجـاحبم وحلبيـة م طلبـاحبم وكيفيـة
ال واص ــل معب ــم فبن ــا لن ــاءات دوري ــة م ــع اولي ــاء األم ــور لمناقش ــة ح ــاالت األكن ــاء ومسـ ـ وى ال حسـ ـ
الحاصل ف ال عامل معبـم أضـ

إلـى لـك مـا حنـوم بـه المعلمـات والمرشـدات فـ المركـز مـ ححسـي

حالــة هــؤالء األطفــا مـ خــي اعــداد خطــط وبـ ارم حدريبيــة حســاعد هـؤالء أطفــا علــى احــداث ححس ـ
عندهم ف ال واصل اللغوي وال واصل االج ماع وهذا ما يظبـر مـ سـايت حـاالت كثيـرة مـ الطلبـة
أيــت دخل ـوا المركــز وكيــت حط ـورت حــال بم االن وهــذا يســاعد الوالــدي ف ـ ححس ـ مس ـ وى ال واصــل
وال فــاهم مــع ه ـؤالء البنــاء وهــذا كلــه يســاعد عل ـى ال نليــل م ـ مس ـ وى قل ـ المس ـ نبل لــديبم امــا العامــل
االخــر المــؤار ف ـ المس ـ وى الم وس ـط م ـ قل ـ المس ـ نبل يعــود إلــى المســاندة االج ماتيــة ال ـ ي لناهــا
اآلباء م المحيطي كبم أي م األقارب فـ ح فيـت مسـ وى النلـ واليـأس واالحبـا النـاجم عـ حالـة
األك ـ

فــالما مع الفلســطين ما مــع هيــه درجــة المســاندة االج ماتيــة عاليــة ممــا ياعــل الفــرد صــاحب

المش ـ ـ لة أو الحالـ ــة المس عصـ ــية المرضـ ــية يشـ ــعر أن اآلخ ـ ـري يشـ ــعرون بمشـ ــاعره ويحـ ــاولون مـ ــد يـ ــد
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المسـاعدة لـه مـا أم ـ وهـذا مــا ياعـل مسـ وى قلـ المسـ نبل عنــدهم م وسـطة .وقـد جـاءت هـذه الن ياــة
م فنة مع ن ياة دراسة آري (.)2011
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :ما مستوى التوافق الزواجي لدى آباء أطفال اضطراب طيف
التوحد في مركز محمد بن راشد آل مكتوم في محافظة الخليل؟
حبــي مـ الن ياــة أن هنــا مسـ وى عــا مـ ال وافـ الزواجـ لــدى آبــاء أطفــا طيــت ال وحــد فـ
مركز محمد ك راشد آ م وم ف محافظة ال ليل.
ويم

أن حفسر هذه الن ياة بأن وجود اك حوحدي داخل أسرة حزيـد مـ حوافـ وانسـاام الوالـدي بسـبب

الوع وااليمان لدى األكوي بأن مثل هذه الحالة حح ات إلى ايمان وصبر وقدرة علـى ححمـل المسـؤولية
إزاء اكنبم.
كما ان لرابطة الزوات ف االسيم أار ف المحافظة على الزوات والعيقة الزوجيـة اإليااكيـة بـالرغم
م ـ وجــود أحــد األكــوي م ـريض أو وجــود اك ـ معــاق أو حوحــدي فــان هــذه الحــاالت حزيــد م ـ االنســاام
وال وافـ كــي الــزوجي كــدال مـ أن حنلــل مـ مسـ وى هــذا ال وافـ

كمــا ان حــر

الوالــدي علــى القيــام

بمسؤولياحبم حااه األكناء اآلخري ياعل لديبم درجة ال واف عالية.
ويظبــر الما مــع الفلســطين حالــة م ـ ال كافــل االج مــاع بالمحافظــة عل ـى الرابطــة الزوجيــة مبمــا
أل

الثم سواء كوجود اك حوحدي أو عـدم وجـوده فيلعـب األقـارب ومؤسسـات ال وحـد دو ار فـ حوجيـه

اآلبــاء وال فيــت ع ـنبم بمســاعدحبم علــى حــل مشــاألبم وحانــب أي صــدام ك ـي األكــوي جــاعلي همبــم
الوحيد هو مدى النااح ف خدمة اكنبم ال وحدي.
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ف النباية يبنى العامل الدين والثناف لدى الوالدي الدور االأبر ف المحافظة على مس وى عال
م ال واف الزواج ف الرابطة الزوجية هـ األهـم والمحافظـة عليبـا فـ أحسـ صـورها ي ـدم ويحـافظ
على مصلحة األك ال وحدي ومصلحة األكناء جميعا.
درســة (مؤيــد  )2018ود ارســة (فبم ـ
وق ـد جــاءت ن ياــة هــذه الد ارســة م فنــة مــع ا
اخ لفــت مــع د ارسـة(عل

 )2005كينمــا

 )2008وال ـ أ بـرت أن مس ـ وى ال وافـ الزواجـ كــان من فضــا لــدى آبــاء

أطفا االعاقة.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :هل هناك فروق جوهرية في متوسـطات قلـق المسـتقبل لـدى
آبــاء أطفــال اضــطراب طيــف التوحــد فــي مركــز محمــد بــن ارشــد آل مكتــوم فــي محافظــة الخليــل تبع ـاً
لمتغيرات جنس الوالدين ،والمستوى التعليمي للوالدين ،والدخل السري)؟
أوالً :تفسير النتائج تبعاً لمتغير جنس الوالدين.
النتيجـــة :ال فــروق ف ـ مس ـ وى قل ـ المس ـ نبل لــدى آبــاء أطفــا اضــطراب طيــت ال وحــد حبعــا لم غيــر
الانة للوالدي .
ويم

حفسير عدم وجود فـروق كـي الوالـدي فـ قلـ المسـ نبل إلـى شـعورهما بـان مسـؤولية رعايـة

األك مش ركة وليست مسؤولية طـرب دون آخـر كمـا أن أليمانبمـا العميـ بـال غير الـدين الم مثـل فـ
ان هللا قد رزقبما هذا الطفل وانـه الكفيـل بمسـ نبل هـذا الطفـل ياعـل مـ قلـ المسـ نبل لـديبما م وسـط
وكذلك فان ر ية األمبات واآلبـاء ألطفـا آخـري مـ

وي طيـت ال وحـد فـ المؤسسـة أو م ارأـز اخـرى

ياعل قل المس نبل على حياحبما وحياة اكنبما كدرجة منبولة ولية كدرجة عالية.
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أما أن ل حس حالة األك ف إشباع حاجاحه وحواصله معبما ينلل م هذا النل لدى الطرفي
واألب) فبـم يع بــرون هــذا نااحــا كبيـ ار فـ أنبمــا اسـ طاعا أن يحننــا ححسـ فـ نمــط حيــاة األكـ

( األم
وهــذا

ينع ة على حال بما النفسية واالج ماتية ويزيد م مس وى ال واف واالنساام كينبما ناهيـك عـ وجـود
أكناء آخري أصحاء ف األسرة ينلـل مـ مسـ وى النلـ المسـ نبل لـدى هـؤالء اآلبـاء وال ياعـل مـ قلـ
المس نبل عامل مؤار على حياحبما وحياة البناء.
ان ش ـعور الوالــدي بــأن نا ـاح أي طــرب منبمــا هــو ناــاح لآلخــر وفشــل أحــدهما ف ـ رعايــة اكنبمــا
ال وحدي هو فشل لآلخر ياعل مـ الناـاح أو الفشـل ل انـي ولـية لواحـد دون اآلخـر وكـل هـذا يفسـر
عدم وجود فروق كي األم واألب ف مس وى قل المس نبل بسبب وجود اك يعان م اضطراب طيـت
ال وحد.
وقــد احفنــت هــذه الن ياــة مــع الن ــائ الم علنــة ف ـ د ارســة (اليحيــى  )2014ود ارســة (ال فــف )2014
ودراسة كرومل ( )Bromley, 2004السابنة.
ثانياً :تبعا لمتغير المستوى التعليمي للوالدين.
النتيجــة :عــدم وجـود فــروق ات داللــة احصــائية فـ مسـ وى قلـ المسـ نبل لــدى آبــاء أطفــا اضــطراب
طيــت ال وحــد ف ـ مركــز محمــد كـ ارشــد آ م ــو ف ـ محافظــة ال ليــل حبعــا لم غيــر المسـ وى ال عليم ـ
للوالدي .
وحفسر هذه الن ياة بأن قل المس نبل هو اهرة موجـودة عنـد اآلبـاء حاـاه أكنـائبم سـواء أأـانوا م علمـي
أم غيــر م علمـي أو م بــايني فـ المسـ وى ال عليمـ

إن حالــة ووضــعية طفــل ال وحــد حاعــل النلـ عنــد

األكــوي ألنبمــا يعانيــان معــا ويشــعران بحالــة اكنبمــا كدرجــة م ســاوية وبال ـال ال يوجــد ف ـرق كينبمــا ف ـ
مس وى قل المس نبل على حياحبما وحياة اكنبما ال وحدي.
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ويم

ربط هذه الن ياة بالمس وى الم وسط لنل المس نبل لدى اآلباء بأن حالة االك ح ـر آاـار نفسـية

واج ماتيــة واق صــادية علــى اآلبــاء لك ـ لــية بمس ـ وى عــال م ـ النل ـ المس ـ نبل علــى الناــاح ف ـ
حياحبما وال واف كينبما ف مواجبة كل ال حديات ال

حواجببما كغباء لبذا االك ال وحدي.

نباية قلـ المسـ نبل موجـود عنـد الكـل سـواء م علمـي أو غيـر م علمـي وبال ـال فغبـاء أطفـا اضـطراب
طيت ال وحد الم علمـي أو غيـر الم علمـي حالـة االكـ واحـدة ال ح لـ
ه احااهات م شاكبة وال دخل للمس وى ال عليم ف

وبال ـال احااهـاحبم نحـو االكـ

لك.

واحفنت هذه الن ياة مع دراسة كوشعراية والظاهر ( )2017ودراسة البندري (.)2008
ثالثا :تبعاً لمتغير مستوى الدخل.
النتيجة :يوجد فروق ولصالح الدخل أقل م (2000شي ل).
ويعــزى هــذا الفــرق إلــى أن مسـ وى الــدخل لألس ـرة لــه أاــر ف ـ قلـ المسـ نبل خصوصــا مــع وجــود األك ـ
ال وحدي وهذا يح ات إلى نفنات ومصاريت عيجية اضاهية وبذلك يا مـع عـامين مـؤاران فـ زيـادة
مس وى قل المس نبل األو هو حدن مس وى الدخل والثان هو حالة األكـ المس عصـية وال ـ ال يوجـد
لبـا عــيت ح ــى ي فـ

مـ مسـ وى الضــغو النفســية واالج ماتيــة لبــؤالء اآلبـاء وأيضــا ح ــى ينلــل مـ

النفنات المادية وم خي المعلومات الم ـوافرة عـ الحالـة االق صـادية ألسـر األطفـا اضـطراب طيـت
ال وحــديي ف ـ مركــز محمــد ك ـ ارش ـد آ م ــوم أنــه مس ـ وى الــدخل الســري لــدى معظمبــم هــو مس ـ وى
م دن ل لدى المركز مسح ميدان حو الوضع االق صادي لبم ا ان المؤسسة حشـار باـزء ال بـأس
ب ــه مـ ـ النفن ــات ال اص ــة بالطف ــل وبال ــال ج ــاءت الن يا ــة منس ــامة م ــع ه ــذه االحص ــائيات وب ن ــارير
المؤسسـة فـ ال ــدن فـ مسـ وى الـدخل لــدى معظـم االســر علمـا ان الفــروق كـي مسـ ويات الـدخل فـ
قلـ ـ المسـ ـ نبل كان ــت م نارب ــة إل ــى ح ــد م ــا وخصوص ــا ك ــي مسـ ـ وى دخ ــل ( )2000-4000ش ــي ل
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ومس وى أأثر م ( )4000شي ل و بر الفارق الدا احصائيا لصالح مس وى الدخل (اقل م )2000
شي ل.
مناقشة النتائج المتعلقـة بالسـؤال الخـامس :هـل هنـاك فـروق جوهريـة فـي مسـتوى التوافـق الزواجـي
لدى آباء أطفال اضطراب طيف التوحد في مركز محمد بن راشـد آل مكتـوم فـي محافظـة الخليـل تبعـاً
لمتغيرات جنس الوالدين ،والمستوى التعليمي للوالدين ،والدخل السري)؟
أوالً :تبعا لمتغير جنس الوالدين.
حبي م الن ياة عدم وجود فروق ف مس وى ال واف الزواج حبعا لم غير جنة الوالدي .
ويم ـ حفســير لــك ان مســؤولية رعايــة األكـ ال وحــدي هـ مســؤولية مشـ ركة مـ قبــل األب واألم وهــذا
مؤشر على مس وى الوع وححمل المسؤولية كي الطـرفي ولـية مسـؤولية طـرب واحـد علـى الـرغم ان
مسؤولية األم حظبر بانبا األأثر منارنة باألب حيث أنبا ه الكثر حفاعي مع األكـ اال ان األب يبنـى
لــه ادوار مبمــة ال حس ـ طيع الــم القيــام كبــا لــذلك حاــد أن الن ياــة ال حا ـد فــروق كــي األكــوي ف ـ م ـدى
الرعاية والمسؤولية على األك

وهذا ياعل مس وى ال واف الزواج م نارب كينبما.

ويــأح هــذا فـ إطــار ال شــاور وحبــاد ال بـرات كــي آبــاء أطفـا اضـطراب طيــت ال وحــد فـ كيفيــة
ال عامـل مــع أكنـائبم ال وحــديي وهـذا مــا يزيـد مـ مسـ وى ال وافـ الزواجـ كــي اآلبـاء فكيهمــا يحــر
علــى أن ي ــون منســاما وم وافنــا فـ حفكيــره ونمــط سـلوكه مــع اآلخــر حفا ــا علــى مصــلحة األكـ فــأي
حعار ،أو حناقض ف الممارسات واالفكار م قبل الوالدي سي ون ضد مصلحة األك واألسرة كاملة
مـ هــذا المنطل ـ ناــد أن مس ـ وى ال وافـ الزواج ـ عاليــا وال يوجــد فــرق كــي اآلبــاء واألمبــات ف ـ هــذا
المس وى وهذا ي ف مع دراسة (عبد الغن

 )2007ودراسة أي اس (. )Ekas, 2010
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وح ل

مع دراسة (اكراهيم  )2018حيث وجدت فروق فـ مسـ وى ال وافـ الزواجـ كـي الوالـدي

لألك المعاق حركيا ولصالح االمبات.
ثانياً :تبعاً لمتغير المستوى التعليمي للوالدين.
الن ياة :أنه ال حوجد فروق ات داللة احصائية ف مس وى ال واف الزواج حعزى لم غير المسـ وى
الدراس .
ويم ـ حفسـير هــذه الن ياـة ك شــابه الظـروب االج ماتيـة واالق صــادية والنفسـية ال ـ يعيشـبا األفـراد
ف الما مع الفلسطين وال

ال ح أار فـ المسـ وى ألفـراده فـالظروب الحياحيـة وححـدياحبا حفـر ،علـى

الاميع أن يحافظ على مس وى عال م ال واف الزواج كي الزوجي ح ى لو كان هنا اخ يب ف
المس وى ال عليم كـي الـزوجي

فأحيانـا ناـد ان مـ مسـ واهم ال عليمـ اقـل مـ اآلخـري ولكـ درجـة

ال وافـ واالنســاام فـ الحيــاة الزوجيــة ي ــون كدرجــة اعلــى مـ ال عليمـ

فبــم بطبيعـ بم يندســون الحيــاة

الزوجيــة فاه مامــاحبم وميـولبم واحااهـاحبم نحــو الحيــاة ومشـ يحبا ال حـؤار فـ مسـ وى ال وافـ الزواجـ
كينبم.
وح ف ن ائ هذه الدراسة مع دراسة (الابوري  )2008وبي دراسة(مؤيد  )2018فـ عـدم وجـود
فــروق ات داللــة احصــائية ف ـ مس ـ وى ال واف ـ الزواج ـ حبعــا لاــنة الوالــدي ف ـ حــي خالفــت هــذه
الن يا ـة د ارســة (الشــبري  )2009ف ـ وج ـود فــروق ف ـ مس ـ وى ال واف ـ الزواج ـ حبعــا لم غيــر ج ـنة
الوالدي .
ثالثاً :تبعا لمتغير مستوى الدخل.
الن ياة أنه ال حوجد فروق ف مس وى ال واف الزواج حبعا لمس وى دخل األسرة.
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وحفســر هــذه الن ياــة بــان مس ـ وى الــدخل األســري ال يلعــب دو ار أو عــامي مــؤا ار لــدى آبــاء أطفــا
اضطراب طيت ال وحد ولك لربما ي ون ع ة لك عند آباء األطفـا العـاديي

فحالـة األكـ ال وحـدي

ه األهم بالنسبة للوالدي م مس وى الدخل لألسرة وه حؤار ف ال واف الزواج كينبم كدرجـة أأبـر
ويم

حفسير هذه الن ياة أيضا طبيعة اضطراب طيت ال وحد بأنـه لـية لـه عـيت ح ـى اآلن وبال ـال

مس وى الدخل لـ يـؤار فـ ام انيـة الشـفاء مـ هـذا االضـطراب أم ال وعليـه فـان مسـ وى دخـل األسـرة
ل يؤار ف مس وى ال واف الزواج آلباء أطفا اضطراب طيت ال وحد.
وح لـ ـ

ه ــذه الد ارس ــة م ــع ن ـ ـائ د ارس ــة (ال ف ــف  )2014ود ارس ــة (عصـ ـفور  )2012ود ارس ــة

(شــبيب  )2008ف ـ أن هنــا فــروق ات داللــة احصــائية ف ـ مس ـ وى ال واف ـ الزواج ـ حبعــا لم غيــر
مس وى الدخل لألسرة.

التوصيات:
م خي الن ائ حوص الدراسة باآلح :
 .1حطوير خدمات اإلرشاد النفس فـ م ارأـز رعايـة أطفـا اضـط ارب طيـت ال وحـد والعمـل علـى فـ ح
م ــب ليس شــارة النفســية ال ـ حعن ـ بمش ـ يت آبــاء أطفــا اضــطراب طيــت ال وحــد أيضــا م ـ
خي الندوات والمحاضرات وف ح قنوات الحوار مع أهال أطفا اضطراب طيت ال وحـد مـ أجـل
حوعي ام ووقاي ام م االضطرابات النفسية وقل المس نبل.
 .2العمل على كناء كرام إرشادية وقائية وعيجية للحد م المشاأل األسرية الناحاة ع وجود االك
ال وحدي وال

حؤدي إلى عدم حواف زواج ال
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حصل إلى الطيق ف بعض األحيان.

 .3إجراء المزيد م األبحـاث والد ارسـات علـى آبـاء أطفـا اضـطراب طيـت ال وحـد مثـل إجـراء د ارسـة
مسحية ألهم المش يت النفسية أو االضطرابات النفسية ال
على ال غلب عليبا.
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ملحق رقم  )1المقاييس بصورتها الولية

جامعة الخليل

قسم علم النفس

كلية الدراسات العليا

ارشاد نفسي وتربوي

عضو هيتة ال درية المح رم ححية طيبة وبعد:
ف

إطار اعداد دراسة بحثية بعنوان ( قل

المس نبل وعيق ه بال واف

اضطراب طيت ال وحد ف محافظة ال ليل ) لنيل درجة الماجس ير
ف جامعة ال ليل

الزواج

لدى آباء أطفا

ح صص ارشاد نفس وحربوي

خي السنة الدراسية  2017-2018نرجو م حضرحكم حح يم الفن ارت الواردة

ف المنايية م حيث الصياغة اللغوية وميئمة الفنرات لعنوان الدراسة.

بيانات عامة :
الوالدين:االب()االم()
المستوىالتعليمي:ثانويةعامةفمادون()بكالوريوس()دراساتعليا()
الدخلاالسري500 :دينارفمادون()500 -1000دينار()1000دينارفأعلى()

الباحث :شحدة النتشة
المشرف :د محمد عجوة
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ملحق -1أ)
مقياس قلق المستقبل بصورته الولية
قلق المستقبل :

ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

تنطبق
علي
بدرجة
كبيرة
جدا

الفقرات
اشعر بحالة من التوتر في عالقتي الزواجية بسبب
الوضع الصحي لطفلي.
أشعر بقلق من عدم قدرتي على توفير المناخ المناسب
ألسرتي.
ليس لدي القدرة على مساعدة ابني التوحدي بالمستوى
المطلوب.
أشعر بغموض تجاه تجاه المستقبل وتطوراته
لدي حالة من الصراع بين االلتزام األخالقي تجاه ابني
وعدم قدرتي على تلبية حاجاته.
اشعر بعدم القدرة على التوفيق بين متطلبات ابني
التوحدي وبقية أفراد اسرتي.
تنتابني مشاعر الخوف من احتمال حصول حادثة مفاجئة
ألبني مستقبال.
أتوقع مزيدا من الصعوبات النفسية والمادية مستقبال.
حياتي في المستقبل ستكون مريحة أكثر من الحاضر.
أشعر بالضيق من عدم قدرتي على القيام بالواجبات
االجتماعية تجاه اآلخرين.
لدي شعور بعدم االرتياح من التراجع في الوضع
الصحي لي مستقبال.
يزداد اعتمادي على اآلخرين في خدمة ابني التوحدي.
أعتقد أن ضغوط الحياة النفسية ستزداد في المستقبل.
أشعر ان فرص االستمرار في العمل سوف تتضاءل في
المستقبل بسبب وضع ابني التوحدي.
أخشى بأن التغيير في حياتي سيكون بتجاه األسوأ في
المستقبل.
ينتابني حالة من الضغط وتشوش في التفكير عندما أفكر
بحالة ابني المستقبلية.
أخاف من تفاقم المشاكل العائلية مع تعقد الوضع الصحي
البني.
أخشى أن ال أتمكن من تحقيق أهدافي أو طموحاتي
المستقبلية.
أشعر أن دوري يتراجع تجاه ادارة اسرتي وطفلي
التوحدي.
ال اواكب كل ما هو جديد في مجال التعامل مع األطفال
اضطراب طيف التوحديين.
اشعر بحالة من العزلة عن اآلخرين بسبب التزاماتي مع
ابني.
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تنطبق
علي
بدرجة
كبيرة

تنطبق
علي
بدرجة
متوسطة

تنطبق
علي
بدرجة
قليلة

ال
تنطبق
علي
قطعيا

ت
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

تنطبق
علي
بدرجة
كبيرة
جدا

الفقرات
اشعر بالعجز التخاذ القرارات بشأن مستقبل أفراد
اسرتي.
ال أجد من يشاركني في التفكير في وضع ابني المستقبلي
اخاف من ضعف عالقاتي الزوجية في المستقبل.
اتضايق من عدم فهم اآلخرين لحالة ابني التوحدي.
أفكر احيانا بان حياتي ستتغير نحو االسوأ.
أفكر في عدم إنجاب أطفال بعد والدة طفلي التوحدي.
يقلقني عدم وجود مؤشرات ايجابية على تحسن وضع
ابني مستقبال.
اشعر بقلق بسبب تزايد النفقات على ابني التوحدي
اشعر باستقرار نفسي في حياتي المستقبلية بالرغم من
وجود ابن توحدي.
اشعر بالعصبية والتوتر وعدم االستقرار النفسي في
معظم االوقات.
أجد صعوبة في التخطيط لحياتي المستقبلية بسبب حالة
التوتر والقلق التي اعيشها.
اشعر بالضيق لعدم وجود من يساعدني على التخفيف من
مشاكلي األسرية.
اشعر بالضعف العام ونقص الحيوية في حياتي اليومية.
أشعر بعدم االمان إذا ما فكرت في المستقبل.
لن أستطيع تحقيق ذاتي في ظل الوضع االسري الحالي.
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تنطبق
علي
بدرجة
كبيرة

تنطبق
علي
بدرجة
متوسطة

تنطبق
علي
بدرجة
قليلة

ال
تنطبق
علي
قطعيا

ملحق .1ب)
مقياس التوافق الزواجي بصورته الولية
ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

تنطبق
علي
بدرجة
كبيرة
جدا

الفقرات
يقدس كالنا الحياة الزوجية ويحترمها بالرغم من
الصعوبات التي نواجهها.
لو خيرنا من جديد في الزواج الختار كالنا اآلخر.
يلتزم كالنا بالمعايير الدينية والقيمية.
ال يرى أحدنا في اآلخر اال كل شيء جميل.
يرضى كالنا بما قسم لنا ويحمد هللا عليه.
تقوم عالقتنا على مبدأ المساواة واالحترام المتبادل.
تتشابه منظومتنا القيمية واالخالقية.
نرسم ونخطط مستقبلنا لحاضرنا معا وخصوصا ما
يتعلق بابننا التوحدي.
امتع االوقات واعذبها تلك التي نقضيها معا.
ال يواجه أحدنا مشكالته منفردا دون سند االخر.
نتبادل اصدق الكلمات والمشاعر.
دائما ما نتالقى عند نقطة واحدة تنهي اختالفنا حول
وضع ابننا التوحدي.
التفاهم والتعقل ومصلحة االبن أساس كل حوار بيننا.
يحرص كل منا على ارضاء اآلخر ما أمكن.
تتقارب أفكارنا وتتالقى ميولنا واهتماماتنا في الحياة.
أسعد األوقات تلك التي نتجاذب فيها أطراف الحديث معا.
يشعر كل منا أنه يكمل اآلخر وينسجم معه.
يقتنع كل منا بكالم وتفكير اآلخر حول مستقبل االبن
التوحدي.
لدينا هوية تشاركية ونكمل بعضنا البعض.
يجد كل منا الراحة في القرب من االخر.
تكون المناقشات معا بتفهم وسعة الصدر وخصوصا في
موضوع االبن.
يبذل كل منا أقصى ما يمكن عمله إلسعاد االخر.
احيانا يتغاضى كال منا عن أخطاء اآلخر.
يحترم كل منا أسرار الحياة األسرية.
يشعر كالنا بصدق عواطف اآلخر تجاهه.
نشعر بالسعادة لوجود طفل توحدي بيننا.
ال مجال للخصام والهجر بيننا لوجود طفل توحدي.
ال نستطيع التحرر من التزاماتنا بهدوء.
نحل جميع المشاكل التي تواجهنا بهدوء.
ال يشعر أحدنا أنه مقصر في حقوق اآلخر وحقوق ابننا
التوحدي.
نترك احيانا بعض المشاكل معلقة حتى نتجنب الخالفات
الزوجية.
نميل إلى أن نتشارك بأنشطتنا االجتماعية.
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تنطبق
علي
بدرجة
كبيرة

تنطبق
علي
بدرجة
متوسطة

تنطبق
علي
بدرجة
قليلة

ال تنطبق
علي قطعيا

ت
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42

تنطبق
علي
بدرجة
كبيرة
جدا

الفقرات
ال نميز بيننا في االمور المادية.
نخطط لمستقبل ابنائنا معا.
نتجنب أي انفعاالت حادة بسبب وضع ابننا.
تظهر بيننا بعض االشكاليات بسبب وجود االبن
التوحدي.
ستستمر معاناتنا من وجود ابننا التوحدي.
نحرص على التشاركية في حمل هموم ابننا التوحدي.
وجود ابننا التوحدي يزيد من قوة العالقة الزوجية بيننا.
اشعر بان حياتي الزوجية ستستمر.
يتسامح كل منا مع االخر حين يخطأ.
يدرك كالنا حجم المسؤولية األسرية بوجود ابننا
التوحدي.
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تنطبق
علي
بدرجة
كبيرة

تنطبق
علي
بدرجة
متوسطة

تنطبق
علي
بدرجة
قليلة

ال تنطبق
علي قطعيا

ملحق رقم  :)2المقاييس بصورتها النهائية


جامعة الخليل
كلية الدراسات العليا
برنامج الرشاد النفسي والتربوي

حضرة ولي المر

المحترم/ة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسعى الباحث إلجراء دراسة بحثية حو :

قلق المستقبل وعالقته بالتوافق الزواجي لدى آباء أطفال اضطراب طيف
التوحد في محافظة الخليل
لذا يرجى م حضرحكم اإلجابة على فنرات المقياس ب ل موضوتية وصدق و لك كوضع إشارة (✓(
ف ال انة ال

حراها مناسبة.

علما بأن جميع اإلجابات س كون ألغرا ،البحث العلم وس حظى بالسرية ال امة.
شك اًر لتعاونكم
الباحث :شحدة فيصل النتشة
إشراف :د .محمد عجوة

بيانات عامة:
الوالدين:االب()االم()
المستوى التعليمي:ثانويةعامةفمادون()بكالوريوس()دراساتعليا()
الدخل االسري:أقلمن2000شكل()4000 -2000شيكل()أكثرمن4000شيكل()
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ملحق -2أ)
مقياس قلق المستقبل بصورته النهائية
قلق المستقبل :هو حالة انفعالية تتسم باالرتباط والخوف والتوجس من المجهول لألحداث مستقبلية
والمتوقع حدوثها في المستقبل ،سواء كانت احداث شخصية ،أو اسرية أو اجتماعية ،أو دراسية ،أو
مهنية ،مع التوقعات السلبية لكل ما يحمله المستقبل ،ومما يؤثر على الفرد فينظر إلى حياته المستقبلية
نظرة تشاؤمية (كالب.)2015،
ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

موافق
بدرجة
كبيرة

الفقرات
اشعر بحالة من التوتر في عالقتي الزواجية بسبب الوضع
الصحي لطفلي.
أشعر بقلق من عدم قدرتي على توفير المناخ الودي المناسب
ألسرتي.
اعاني من ضعف قدرتي على مساعدة ابني التوحدي بالمستوى
المطلوب.
أشعر بغموض تجاه التطورات المستقبلية لحالة ابني.
اعاني من الصراع بين االلتزام األخالقي تجاه ابني وعدم قدرتي
على تلبية حاجاته.
اشعر بعدم القدرة على التوفيق بين متطلبات ابني التوحدي وبقية
أفراد اسرتي.
ال اشعر باالطمئنان من حصول احداث مفاجئة ألبني.
أتوقع مزيدا من الصعوبات النفسية والمادية مستقبال ألفراد
أسرتي.
ستكون حياتي المستقبلية مريحة أكثر من الحاضر.
أشعر بالضيق من عدم قدرتي في المستقبل على القيام بالواجبات
االجتماعية تجاه اآلخرين.
أتخوف من احتمالية اصابتي بوعكة صحية في المستقبل.
سيزداد اعتمادي مستقبال على اآلخرين في خدمة ابني التوحدي.
أعتقد أن ضغوط الحياة ستزداد علي في المستقبل.
ال أشعر باألمن الوظيفي في عملي بسبب حالة ابني التوحدي.
سيكون التغيير في حياتي المستقبلية بتجاه األسوأ.
ينتابني حالة من الضغط وتشوش التفكير عندما أفكر بحالة ابني
المستقبلية.
أخاف من تفاقم المشاكل العائلية نتيجة تردي الوضع الصحي
البني.
أخشى أن ال أتمكن من تحقيق أهدافي أو طموحاتي المستقبلية
بسبب الضغوط الناجمة عن حالة ابني.
أشعر أن مستوى مسؤولياتي تتراجع تجاه ادارة اسرتي وطفلي
التوحدي.
يقلقني عدم مواكبة كل ما هو جديد بخصوص حالة ابني
التوحدي.
اشعر بحالة من العزلة عن اآلخرين بسبب التزاماتي تجاه ابني
التوحدي.
اشعر بالعجز التخاذ القرارات بشأن مستقبل أفراد اسرتي.
ال أجد من يشاركني في التفكير في تحسن وضع ابني المستقبلي.
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موافق

موافق
بدرجة
متوسطة

معارض

معارض
بدرجة
كبيرة

موافق
بدرجة
كبيرة

ت

الفقرات

.24
.25
.26
.27
.28
.29

أخشى من اضطراب عالقاتي الزوجية في المستقبل.
اتضايق من عدم وعي اآلخرين الضطراب طيف التوحد .
أفكر في عدم إنجاب أطفال بعد والدة طفلي التوحدي.
يقلقني عدم وجود مؤشرات ايجابية على حالة ابني مستقبال.
اعاني من تزايد النفقات المادية على ابني التوحدي.
اشعر باستقرار نفسي في حياتي الحالية بالرغم من وجود ابن
توحدي.
اشعر بالعصبية والتوتر في معظم االوقات بسبب حالة ابني.
أجد صعوبة في التخطيط لحياتي المستقبلية بسبب حالة التوتر
والقلق التي اعيشها.
أشعر بالضيق لعدم وجود من يساعدني على التخفيف من
مشاكلي األسرية.
أشعر بالضعف العام ونقص الحيوية في حياتي اليومية والمهنية.
أشعر بعدم االمان إذا ما فكرت في المستقبل.
احساسي بأنني لن أستطيع تحقيق ذاتي في ظل الوضع االسري
الحالي.

.30
.31
.32
.33
.34
.35
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موافق

موافق
بدرجة
متوسطة

معارض

معارض
بدرجة
كبيرة

ملحق .2ب)
مقياس التوافق الزواجي بصورته النهائية
التوافق الزواجي :هو حالة نفسية واجتماعية من الرضا واالنسجام والتماسك التي يعيشها الزوجان في
كنف األسرة ،ضمن عالقات يسودها الحب والتفاهم واالستقرار والتعاون والثقة ،والتواد والقدرة على
مواجهة االزمات والمشاكل( .ابراهيمي)2014،
ت

الفقرات

.1

تزززززداد روابززززط حياتنززززا الزواجيززززة قززززوة بززززالرغم مززززن
الصعوبات التي نواجهها.
لو خيرنا من جديد في الزواج الختار كالنا اآلخر.
يلتززززم كالنزززا بالمعزززايير الدينيزززة والقيميزززة للحفزززاظ علزززى
مستوى عالي من التوافق الزواجي.
ال يرى أحدنا في اآلخر اال كل شيء جميل.
يرضى كالنا بما قسم لنا ويحمد هللا على ذلك.
عالقتنا قائمة على مبدأ المساواة واالحترام المتبادل.
التشزززابه فزززي منظومتنزززا القيميزززة واالخالقيزززة يزيزززد مزززن
مستوى التوافق الزواجي بيننا.
نخطط لحاضر ومستقبل ابننا التوحدي معا.
نشعر بأن أجمل األوقات هي تلك التي نقضيها معا.
يساند كل منا اآلخر عندما يواجه مشكلة ما.
نتبادل اصدق الكلمات والمشاعر من حين آلخر.
نتالقى عند نقطة واحدة تنهي خالفاتنا حول وضع ابننزا
التوحدي.
أسززاس ك زل ح زوار بيننززا هززو التعقززل والتفززاهم ومصززلحة
االبن.
يحرص كل منا على ارضاء اآلخر ما أمكن.
تتقارب أفكارنا وتتالقى ميولنا واهتماماتنا في مجزاالت
الحياة المختلفة.
أعتبر أن أسعد األوقات تلك التي نتجاذب فيهزا أطزراف
الحديث معا.
يشعر كل منا أنه يكمل اآلخر وينسجم معه.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

موافق
بدرجة
كبيرة

يقتنع كل منا بكزالم وتفكيزر اآلخزر حزول مسزتقبل االبزن
التوحدي.
لززدينا هويززة تشززاركية تسززاعدنا علززى االنسززجام والتوافززق
الزواجي.
يبذل كل منا أقصى ما يمكن عمله إلسعاد اآلخر.
احيانا يتغاضى كال منا عن أخطاء اآلخر.
يحترم كل منا أسرار الحياة الزوجية.
يشعر كالنا بصدق عواطف اآلخر تجاهه.
ال مجال للخصام والفرقة بيننا لوجود طفل توحدي.
نحل جميع المشاكل التي تواجهنا بهدوء قبل أن تتفاقم.
ال يشززعر أح زدنا أنززه مقصززر فززي حقززوق اآلخززر وحقززوق
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موافق

موافق
بدرجة
متوسطة

معارض

معارض
بدرجة
كبيرة

ت

.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

موافق
بدرجة
كبيرة

الفقرات
ابننا التوحدي.
نتزززرك احيانزززا بعزززض المشزززاكل معلقزززة حتزززى نتجنززززب
الخالفات الزوجية بيننا.
نشارك اآلخرين في المناسبات االجتماعية معا.
ال نختلف فيما بيننا في االمور المادية.
نخطط لمستقبل األسرة معا.
نتجنب أي انفعاالت بسبب وضع ابننا.
تظهزر بيننزا احيانززا بعزض االشزكاليات بسززبب حالزة ابننززا
التوحدي.
نحرص على التشاركية في حمل هموم ابننا التوحدي.
وجززود ابننززا التوحززدي يزيززد مززن قززوة العالقززة الزوجي زة
بيننا.
اشعر بان حياتي الزوجية ستستمر وبنجاح.
يزززدرك كالنزززا حجزززم المسزززؤولية األسزززرية الملقزززاة علزززى
عاتقه.

شاكرا ً لكم تعاونكم
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موافق

موافق
بدرجة
متوسطة

معارض

معارض
بدرجة
كبيرة

ملحق رقم  :)3قائمة اسماء المحكمين

االسم

مكان العمل

د اكراهيم المصري

جامعة ال ليل

د كامل ك لو

جامعة ال ليل

د عمر الريماوي

جامعة الندس

أد محمد شاهي

جامعة الندس المف وحة

أد عاد ريان

جامعة الندس المف وحة

د سبير الصباح

جامعة الندس
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ملحق رقم  :)4يبين صدق اال تساق الداخلي لمقياس قلق المستقبل
Q1
Q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q17
q18

االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
الداللة

معامالت االرتباط الداخلية لمقياس قلق المستقبل
االرتباط
q19
0.57
الداللة
0.00
االرتباط
q20
0.58
الداللة
0.00
االرتباط
q21
.590
الداللة
0.00
االرتباط
q22
.566
الداللة
0.00
االرتباط
q23
.714
الداللة
0.00
االرتباط
q24
.564
الداللة
0.00
االرتباط
q25
.559
الداللة
0.00
االرتباط
q26
.581
الداللة
0.00
االرتباط
q27
.665
الداللة
0.00
االرتباط
q28
.642
الداللة
0.00
االرتباط
q29
.508
الداللة
0.00
االرتباط
q30
.488
الداللة
0.00
االرتباط
q31
.562
الداللة
0.00
االرتباط
q32
.473
الداللة
0.00
االرتباط
q33
.465
الداللة
0.00
االرتباط
q34
.617
الداللة
0.00
االرتباط
q35
.679
الداللة
0.00
.582
0.00
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.598
0.00
.647
0.00
.658
0.00
.800
0.00
.423
0.00
.538
0.00
.593
0.00
.552
0.00
.418
0.00
.559
0.00
.621
0.00
.730
0.00
.712
0.00
.599
0.00
.653
0.00
.699
0.00
.704
0.00

ملحق رقم  :)5يبين صدق االتساق الداخلي لمقياس التوافق الزواجي
w1
w2
w3
w4
w5
w6
w7
w8
w9
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
w17
w18

معامالت االرتباط الداخلية لمقياس التوافق الزواجي
االرتباط
w19
.659
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w20
.657
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w21
.652
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w22
.834
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w23
.466
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w24
.810
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w25
.759
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w26
.651
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w27
.808
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w28
.740
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w29
.848
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w30
.698
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w31
.760
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w32
.798
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w33
.875
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w34
.805
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w35
.800
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
االرتباط
w36
.804
االرتباط
الداللة
0.00
الداللة
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.816
0.00
.783
0.00
.738
0.00
.709
0.00
.854
0.00
.742
0.00
.800
0.00
.771
0.00
.489
0.00
.547
0.00
.594
0.00
.666
0.00
.520
0.00
.721
0.00
.730
0.00
.668
0.00
.757
0.00
.701
0.00

ملحق رقم  :)6عدد طالب التوحد في مركز محمد بن راشد آل مكتوم
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ملحق رقم  :)7كتاب تيسير مهمة
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