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 شكر وتقدير
شـ ء شـتت مـ  ومـلء األر،  ومـلء مـا  تالسـماواكثيرا طيبـا مباركـا هيـه  مـلء  اللبم لك الحمد حمدا  

ك ال ــ  ال حعــد  لــى نعمــع بــ ر  الماــد  أحــ  مــا قــا  العبــد  وكلنــا لــك عبــد  أشــ ر لثنــاء و   أهــل ابعــد
البحـث علـى الوجـه الـذي أرجـو  على أن يسرت ل  إحمام هـذار  أش د  رب  و ئك ال   ال ححد  أحموآال

 .أن حرضى به عن 

  ســ ا ي ومشــرفبــذا البحــث ألا ر  ومعــدمــ  رعــان  طالبــا فــ  كرنــام  الماجســ ي إلــىاــم أحوجــه بالشــ ر 
الباحـــث مـــذ كـــان علـــى البحـــث و  -حعـــالى د هللابعـــ -ضـــل  الـــذي لـــه الفمحمـــد عاـــوةالفاضـــل الـــدك ور: 

 .. فله من  الش ر كله وال ندير والعرفانأن صار رسالة وبحثا إلىفكرة ضوع عنوانا و المو 

  لم يـألوا جبـدا ذيالال ليل امعة ف  كلية ال ربية باألفاضل جميع أساحذح  ا إلىوأحوجه بالش ر الازيل 
 . معلومات وحوجيه م  يهإلت  احوجيب  وإمدادي بما احمساندح  و ف  

وعمــادة بحــث  رئاســةال ليــل ة جامعــ  ر األســاحذة الفضــيء فــ االع ــراب بالفضــل أن أشــ ب علــ   وجــوي
 .ل غبم وا  مدة بحث  وحفر علم  وإدارة  وف  كلية ال ربية عمادة وإدارة على إسنادهم ل  ط

بم رئاسـة وأعضـاء ل فضـل مناقشـةالة انـأسـاحذح  المـوقري  فـ  ل إلـىلازيل ف  هذا اليوم بش ري اوأحندم 
حبا واإلبانة ع  مواط  ابا وحبذيب ن و م معوج  حنويلة  فبم أهل لسد خللبا و بنبو  مناقشة هذه الرسا عل   

 .عن  خيرا  النصور فيبا  سائي هللا الكريم أن يثيببم 

 البحث.  على الم  بات ال   حزودت منبا مادة هذا لنائميخوة اجميع األ أما أش ر

 ةهذه الرسال إلحماما المساعدة الذي  قدمو  مد ك  راشد ا  م  ومش ر الازيل لمركز محم بالواحند

المنـام وأش ر كل م  ساعدن  وأعانن  على إناـاز هـذا البحـث  فلبـم فـ  الـنفة منزلـة وإن لـم يسـع   
 .والش رير أهل للفضل وال  لذكرهم  فبم
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 اسةر الد ملخص

بل وال وافــ  الزواجــ  لــدى آبــاء كــي  قلــ  المســ نقــة االرحباطيــة إلــى معرفــة العي هــدفت هــذه الدراســة    
محافظــة ال ليــل. وحكونــت عينــة  /محمــد كــ  راشــد آ  م  ــوم أطفــا  اضــطراب طيــت ال وحــد فــ  مدرســة

  (2019-2018)م ف  سايت المركز للعا ( طفي مسالي  رسميا  50( أب وأم لـ )100الدراسة م  )
كمــنب  مناســب ل حنــ  أهــداب هــذه  االرحبــاط لوصــف  واســ  دام المــنب  ا النصــدية ينــة بالطر  واخ يــروا
 الزواج .ومقياس ال واف    قياس قل  المس نبلم ان  هما:مقياس واس  دم الدراسة 

آبــاء أطفــا   ع ســية كــي  قلــ  المســ نبل وال وافــ  الزواجــ  لــدى قــةا بــرت ن ــائ  الدراســة وجــود عي    
 ومسـ وى مرحفـع  أفـراد العينـة مس نبل لـدىم  قل  ال من فض()مس وى و بور  اضطراب طيت ال وحد
واالنحـراب (  (2.24 ساك  على الدرجة الكلية لنل  المس نبلكان الم وسط الح إ   م  ال واف  الزواج 

واالنحــراب   (4.09) فبلــ  أمــا الم وســط الحســاك  للدرجــة الكليــة لل وافــ  الزواجــ   (0.46المعيــاري )
 (.0.63)اري المعي

ات داللــة احصــائية فــ  مســ وى قلــ  المســ نبل لــدى آبــاء عــ  عــدم وجــود فــروق  وكشــفت الدراســة     
كينما كانت الفروق دالة حبعا  لم غير مس وى   لم غير الانة للوالدي  اب طيت ال وحد حبعا  أطفا  اضطر 

المسـ وى ال عليمـ  لصـالح  ( شي ل  وكذلك حبعـا  لم غيـر2000الدخل لصالح المس وى األدنى أقل م  )
فـ  ال وافـ   الوالـدي كـي  دالـة إحصـائيا  وأ برت ن ائ  الدراسـة أيضـا  عـدم وجـود فـروق  .فأدنى  حوجيب

 .  أو الدخل األسري  أو المس وى ال عليم لم غير الانة الزواج  حبعا  

مـ   يـة وعيجيـة للحـدائوقكنـاء كـرام  إرشـادية  اجـة إلـىوبناء  على الن ائ  السابنة  يوص  الباحـث بالح
 .وب اصة خفض قل  المس نبل لديبم  االك  ال وحدياألسرية الناحاة ع  وجود  المش يت

   آباء أطفا  اضطراب طيت ال وحد.ال واف  الزواج  المس نبل قل   :المفتاحيةت الكلما
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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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 ولالفصل ال 

 الدراسةلة مشك
 مة:المقد

يـــنام عنبـــا الكثيـــر مـــ   حياحيـــة ممـــامـــ  ال حـــديات ال العصـــر الحـــديث كثيـــرا    فـــ اإلنســـانيواجـــه 

ال حـــديات   وقـــد حكـــون هـــذه لفـــةالحيـــاة الم   انـــبجو  ر فـــ الضـــغوطات النفســـية واالج ماتيـــة ال ـــ  حـــؤا

مســ وى  وهــذا يزيــد مــ     معـا  االانــي أومحيطــة بــه  البيتــة ال خارجيــة مـ  أوح علــ  بــالفرد نفســه   داخليـة

وفـــ  النبايـــة   ح ـــا  النـــرارات المناســـبةاو  مـــور حياحـــهأدارة إ  وقدرحـــه علـــى حاضـــره ومســـ نبله قلنـــه علـــى

ة وينلــل  فــ  ن  مــ  العزلــوياعلــه يعــا اآلخــري وحواصــله مــع اتيــة الج ما يضــع  مــ  مســ وى عيقاحــه

 صـحة علـى خطـرا   عـامي  مسـ نبل يشـ ل فنلـ  الكفاءحه الذاحية   لذاحه ومس وى س وى حنديره النباية م  م

عدم االس نرار ف  حياة الفرد   إلىكدرجة عالية مما يؤدي  هذا النل  كان إ ا  خصوصا وحكيفبم األفراد

رار  ياـــة هـــذا النلـــ  وعـــدم االســـ نححـــدث لـــه ن ححـــديات قـــد أوشـــ يت مواجبـــة أي م علـــى نـــدرةال وعـــدم

 األفــرادى المســ نبل لــدن  بــور قلــ  إ .األكنــاءربيــة وح ســريةألاهيمــا ي علــ  بالحيــاة الزوجيــة وخصوصــا   

 م  ال يمزمنة  أمرا،لديبم  أطفا م  لديبم  أوإش اليات مس مرة  أوة نمزم أمرا، الذي  يعانون م 

األشـــ ا  وياعـــل مـــ  قلـــ  المســـ نبل ي  لـــ  عنـــه عنـــد   اضـــطراب طيـــت ال وحـــد شـــفاء منبـــا مثـــلال

  لمب ـرةفـ  الطفولـة ا ائ  عصب  يحـدثاضطراب نم بأنهال وحد  اضطراب طيت إلىوينظر لعاديي   ا

 اآلخـــري ة واالنغـــيق علـــى الـــذات وعـــدم النـــدرة علـــى ال واصـــل مـــع لـــز فـــل مـــ  العالط هحيـــث يعـــان  هيـــ

مامات اطات واه ات نمطية م كررة ونشا يم از كوجود سلوكمك. فعالية واللغويةف  الاوانب االن روقصو 

 .(2015 )باشا ودة ومحددة محد

بالراحـة   يجفيبـا الـزو جي  حيـاة سـعيدة يشـعر ا ال واف  كي  الزو الزوجية ال   يسودهحياة ال حكون 

والـدي  ة للالنفسـية واالج ماتيـسـيولوجية و ات الفالحاجـ ير م الكثفيبا  وحشبع النفس  والطمأنينة واألم  
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ن هــذا إة فــجســمي صــحية أومــ  مشــ يت نفســية  األســرة أفــراد أحــدا يعــان  ولكــ  عنــدم  معــا   واألكنــاء

الوالـدي  فنـط كـل علـى جميـع  يدعصـى ولـية علـ  مثـل هـذه الحـاالتلـزوجي  ي ـأار كوجـود ال واف  كـي  ا

 .(2011  )عسلية والبنا األسرة أفراد

فــ  ي  لــ   آخــر ال وافــ  االج مــاع  ولكــ  يأخــذ شــ ي   اعأنــو مــ   واجــ  نوعــا  ز ال وافــ  ال ويعــد   

فــ  االســ مرار فــ  الحيــاة الزواجيــة العيقــة  أهميــة   وحكمــ األخــرى عيقــات دوار ال ــ  يؤدونبــا فــ  الاأل

وعنلــ   واج مــاع وال وافــ  الزواجــ  هــو وجــود حمااــل نفســ  وعلمــ   مشــ ركة  أهــداب  ل حنيــ الزوجيــة

 .(2011 ة  عمر  و)اكبيت  و 

   فــيفيبــا ةقــات الزواجيــة النائمــفــ  العي ال حــوالتالحيــاة الزوجيــة العديــد مــ  ال غيــرات و  بدشــوح

ك أنمــا  لــذل حبعــا   ري غيــو    غيــرةحكــون هادئــة ومســ نرة وحــارة م ذكذبــة وم ا    أحيانــحســير بصــورة طبيعيــة

ال ـــ  ات  يفـــي ـــون عرضـــة لل دى الـــزوجي  فنـــة علـــبمـــة صـــعب  فـــالزوات مال واصـــل وال وافـــ  الزواجـــ 

جي  فــ  الــزو حم ــ     وا اعاقــاتإ  أواديــة مرضـية ر عغيــ حــاالت األســرة  عنــدما حكــون فـ  حعصـ  كبــا

ن فـر  اسـ مرار الحيـاة إبـا فـلة   الميئمـجبـة هـذه ال حـديات وإياـاد الحلـو ية م  مواياة الزوجكداية الح

 .(2017 )محمد  يضا  أ اءكناألوجي  ومصلحة لز ا صلحةالزوجية ح زايد وي ون  لك ف  م

علــى أاير ذا ال ــن صــر هــباضــطراب طيــت ال وحــد ال ي األكنــاء أحــدصــابة إن ال ــأاير النــاجم عــ  إ

طبيعـة وخصـائص فبـم و فـة اهـدة معر ال   ححـاو  ج  األم ك ل وححديدا   األسرة ىلإالطفل نفسه كل يم د 

 .لباحــهوم طحاجاحــه  إشــباع  يخــهــذا الطفــل مــ   اهحاــا ح ــى حســ طيع القيــام كواجببــهــذا االضــطراب 

ـــة باضـــطرابات النمـــو  ل وحـــدضـــطراب طيـــت االســـباب الغامضـــة ألل ون ياـــة كاإلعاقـــات  األخـــرى منارن

ححـديات يواجبـون صـعوبات و  طفا  اضطراب طيت ال وحـدباء ألمبات واآلاأل نإعوبة ال ش يص فوص

ضــطرابات الواازن االنفعــال  و  ــأثــر عرضــة لعــدم الأ  ممــا ياعلبــم  وي اإلعاقــةألطفــا  ا آبــاءمــ   أثــرأ
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 )باشـا  ج ماتيـةاو رشـادية إومسـاندة نفسـية و  مسـاعدة إلـىجـة اعلبـم أأثـر مـ  غيـرهم بحاالنفسية وهذا ي

2015). 

كـي   ةسـرياأليقـات ن هذا الوضع يؤار على حـوافنبم الزواجـ  وي لـ  مشـ يت حضـع  العأ امأ

لمســـ مر حـــو  مســـ نبلبم بحالـــة مـــ  الغمـــو، ا ا ياعلبـــم يشـــعرون مـــم  واألكنـــاء اآلبـــاءكـــي   أو  اآلبـــاء

ضــاهية إفنـات ن إلـىويح ـات   يسـت مؤق ــة ـة ومسـ دامة ولة األكـ  ااكحالــ ألن أيضـا  بل هـذا األكـ  ومسـ ن

 ينــ   قلــ  لكلــذ  حاجاحــه لــم ي ــ  هنــا  جبــات ومؤسســات حرعــى هــذا الطفــل وحبــ م ك حنيــ  إ ا خاصــة

فــ  م  لــ  جوانــب  ال وحــدا  اضــطراب طيــت طفــأل اآلبــاءيواجببــا  المســ نبل بســبب الضــغوطات ال ــ 

م كــنبإوححنيــ  حاجــات  إشــباعبــم فــ  احيــة لءة الذبــالعاز وحــدن  الكفــا اءبــاآلشــعور هــؤالء الحيــاة  ألن 

  ر الوالـديكيـحف سـ وى ط بمويـرحب  دي ياعل م  قلـ  المسـ نبل حالـة دائمـة كاـزء مـ  هـذه المشـ لةل وحا

نبم إف ك اإلغير قادري  على حوقع مس نبل  اآلباءصبح ي ندماع  و م حفكير سلب أهل هو حفكير ايااك  

اضـطرابات فـ   إلـى المسـ نبل  كذلك يؤدي قلـ  نبليط للمس لى ال  طالندرة ع اإلحبا  وعدميشعرون ب

لـــى العيقـــات ورات حـــنع ة ع طـــلاوكـــل هـــذه   ال فكيـــر والبـــروب مـــ  الواقـــع واســـ  دام الحيـــل الدفاتيـــة

 .ةالزواجي

عد علـى ن هـذا يسـاإفـ  الكـنبمي  وحفبـم لطبيعـة الحالـة الـزوجالـوع  كـي   نـوع مـ  كان هنا  فإ ا

مـ  مســ وى ال وافــ  الزواجــ  يــد ا يز هــذو   وال عــار، فــ  اآلراء كيـنبمل يفــات ثيــر مـ  ا غلـب علــى الكال

 (.2013 )الغامدي كينبم 

 وى بمســ  ــه نبل وعيقالمســفــ  موضــوع قلــ   الحاجــة للبحــثث باحــلايــرى   ســب  ومــ  خــي  مــا

 لل طوير.مبم وقاكل  بحث  مسار باع باره طفا  اضطراب طيت ال وحدأل اآلباء ىدال واف  ل
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 دراسة:ة المشكل
مـ   أطفـا  اضـطراب طيـت ال وحـد آبـاءمسـ مرة ال ـ  يعانيبـا لمعاناة الدراسة م  اش لة الحنبث  م

دي فـ  ؤ ممـا يـ كينبم واج  ز ال واف  ال ى و  مس  لك علىانع اس و  لديبم خي  اس نصاء قل  المس نبل 

 إلــى األســرةهــذه  ات هيــهفــ  الوقــت الــذي حح ــ د األســرة راأفــيقــات والــروابط كــي  الع ضــع  إلــىالنبايــة 

 فيبا.ك  ذا اإله اسك لمواجبة الضغوطات الناجمة ع  وجود مثلل م  اقدر م أأبر

المســـ نبل ي  قلـــ  كـــباطيـــة حر اال يقـــةالع ححـــاو  هـــذه الدراســـة حوضـــيح مـــدى  ون ياـــة لبـــذا الواقـــع

ومحاولــة فبمــه إللنــاء نظــرة علــى الواقــع    وحــدطفــا  اضــطراب طيــت الأل اآلبــاءكــي   زواجــ ال وافــ  الو 

 لــك لمســاعدحبم علــى العــيف فــ   ــروب نفســية واج ماتيــة و   أم ــ مــا  هوححســي  واقعــأمــدخل نظــري 

وره كـد ع ةا يـنذوهـ  بـاءآلاء النفسـية لبـؤال ححنيـ  قـدر مناسـب مـ  االحـزان االنفعـال  والصـحةو   مريحة

امـل معـه بأسـاليب ل عة اوب يفيـ  جاحـه بطرينـة صـحيحةانفسه فـ  حـوفير وإشـباع ح على الطفل ال وحدي

 عملية دماه ف  الما مع. اجاحه ل سبيلعلمية كناء على ح

 :تيةاآل السئلةلإلجابة عن لذلك جاءت هذه الدراسة 

قلـــ  المســـ نبل وال وافـــ   درج ـــ  ة كـــي يائت داللـــة احصـــهـــل هنـــا  عيقـــة ارحباطيـــة  ا: األو الســـؤا  

 ؟ محافظة ال ليلف   أطفا  اضطراب طيت ال وحد آباء الزواج  لدى

محمـد يي  فـ  مركـز ت ال وحـدأطفـا  اضـطراب طيـ ءاآبـل لـدى المسـ نب قل ما مس وى : الثان السؤا  

 ال ليل؟فظة محا -  م  وم آك  راشد 

 مركــز فــ  يي أطفــا  اضــطراب طيــت ال وحــد آبــاءوافــ  الزواجــ  لــدى وى ال  مســ مــا: الثالــثالســؤا  

 ال ليل؟ محافظة - م  وم  آ راشد ك  دمحم
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طيـت  اضـطرابأطفـا  آبـاء لدى  لبقل  المس ن طاتوسم  ف  جوهريةهل هنا  فروق : الرابعالسؤا  

 المســـ وى   الاـــنةات )لم غيـــر  ل ليـــل وفنـــا  ا محافظـــة - م  ـــوم  آ راشـــد كـــ  محمـــد زمركـــ فـــ  ال وحـــد

 (.ألسري االدخل   ليم ع ال

أطفـا  اضـطراب  آبـاء ال وافـ  الزواجـ  لـدى  وسـطاتمفـ   جوهريـةهل هنا  فـروق : ال امةالسؤا  

 المسـ وى   الاـنة)لم غيـرات  ليـل وفنـا   لا محافظة - م  وم  آ راشد ك  محمد زكر م ف  طيت ال وحد

 (.ألسري اخل لدا  ليم ع ال

 :الدراسة أهمية
 :ةالهمية النظري

 ال الية:  الاوانب النظرية فاسة الدر  أهميةحكم  

 اضــطرابأطفــا   آبــاءاجــ  لــدى زو  ــه بــال واف  الالمســ نبل وعيقل ــ  حناولــت قلــ  نــدرة الدراســات ا -

 الباحث.رفة والمنطنة العربية بش ل عام ف  حدود معف  فلسطي  بش ل خا   طيت ال وحد

لــديبم اضــطرابات  فــا طأيــة آلبــاء والحيــاة الزواج رةســباألمــ  ارحباطبــا ه الدراســة اهمي بــا هــذد  محســ -

الحلــو  ال ــ  حســاعد علــى  إلــىو  وصــالبحــوث ودراســات ح ــى نسـ طيع  إلــى وهــذا يح ــات  حواصـل

دة وححنــ  للوالــدي  مســ وى عــال  مــ  الصــحة بحيــاة ســعي األســرةلزواجــ  وان حــنعم نيــ  ال وافــ  احح

 .ةر األسدي ف  فل حوحوجود ط ل  ت ف  كيالنفسية وال

طيـت ال وحـد مـ   اضـطراب و ـاهرة بم اضطرابات حواصـللدي أطفا  آباءراسة فتة حناولت هذه الد -

 اآلبـاءجعية لبؤالء وحمثل هذه الدراسة ون ائابا مر   معرفة إلى حح ات   الحاالت ال أأثروه  م  

 حال بم.وفبم  األكناءامل مع ف  كيفية ال ع

 أطفـا  اضـطراب طيـت ال وحــد آبـاءفتـة  اث أخـرى علـىحـبأاء إلجـر يـدة جد دراسـة آفاقـا  حفـ ح هـذه ال -

ماتيـة  جاال وليةالمسـؤ  أو واالج ماع  نفس  لكي  قل  المس نبل وال واف  ا ةم  خي  بحث العيق
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دارة الــــذات إو الكفــــاءة الذاحيــــة  أو المســــ نبل  الطمــــوح  أو الــــذات حنــــدير  أو ال وحــــدي كــــ  حاــــاه اإل

 للوالدي .

 :يةبيقة التطيلهما

رشادية لآلبـاء فـ  إكرام   المساهمة ف  كناء إلى اضطراب طيت ال وحدأطفا  أز ذه الدراسة مراه هجحو  -

 .اآلباءال واف  الزواج  كي   عدحبم على ححني ال وحديي  ومسا األكناءال عامل مع ة أيفي

أطفــا   اءبــآة لفتــة تيــماالج اون لشــؤ ي  لــوزارة احســاعد هــذه الدراســة مؤسســات الرعايــة االج ماتيــة ال ــابع -

وححســي    قلــ  المســ نبل فــ  خفــض ال ــ  حســبم البــرام  اإلرشــادية كنــاءعلــى  طيــت ال وحــداضــطراب 

 .طراب طيت ال وحد  اضأطفا آباء ال واف  الزواج  لدى مس وى 

 لآلبــاء الــذي  يعــانون مــ  قلــ  مســ نبل عــا   رشــادية إيم ــ  كنــاء كــرام    كنــاء علــى ن ــائ  هــذه الدراســة -

 ال وحدي.األك  بسبب  ةاألسر بل س نمعلى  مقلنبت م  لل  في

 الدراسة: أهداف
 :اآلتية الهداف قيقتح إلىة الدراس سعت

أطفــا  اضــطراب طيــت  آبــاء نبل وال وافــ  الزواجــ  لــدى المســ  رحباطيــة كــي  قلــالعيقــة اال إلــى عــرب لا •

 ال ليل.محافظة ف   ال وحد

 ل.ال ليافظة محف   وحداب طيت ال ر أطفا  اضط اءبآى مس وى قل  المس نبل لد إلىال عرب  •

 .ال ليل محافظةف   ل وحدأطفا  اضطراب طيت ا آباء لدى  ال واف  الزواج مس وى  إلى ال عرب  •

 أطفـا  اضـطراب طيـت ال وحـد آبـاءج  لـدى ل  المس نبل وال واف  الزواق ف فروق ال طبيعة إلىال عرب  •

 .سري(األالدخل   مس وى ال عليم ال  الانة: )يةحاآل راتللم غي حبعا  محافظة ال ليل ف  
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 :الدراسةحدود 
 :اآلتيةى الحدود تقتصر الدراسة عل

 - محمــد كــ  راشــد ا  م  ــوم مركــزب  حنــي ملال أطفــا  اضــطراب طيــت ال وحــد آبــاءية: البشــر  دودالحــ

مركز ت ايس ببحس المسالي و   م( أ50و)  بأ( 50) منبم  (100)عددهم والبال    محافظة ال ليل

 .(6لح  رقم)ظر مأن  ال ليل محافظةومنره   طفا  اضطراب طيت ال وحدأل ك  راشد آ  م  وم دممح

 ال ليل. ظةمحاف -م راشد آ  م  و  حمد ك م ية: مركزكانالمالحدود 

 .م2018-2019الفصل الدراس  الثان  للعام  الزمانية:الحدود 

طفـا  اضــطراب األ ءآبــاواجــ  لـدى   الز فـل واوا لمسـ نبلا لــ العيقــة كـي  ق الموضــوةية: دراسـةالحـدود 

 .ال ليلمحافظة  – م  ومراشد آ  يي  ف  مركز محمد ك  طيت ال وحد

 :مصطلحات الدراسة
  المستقبل:قلق 

 أوألسـباب  ـاهره  عـ  حالـة خـوب مـ  المسـ نبل ضـطراب نفسـ  نـاح إل :بأنـه (2016رفه سـويعد  عي

الواقـع وححدياحـه علـى المسـ ويي   حاـاهوالعاـز  يةسـلبلا أو  ال ـوحر ة مـمما حاعل الفرد ف  حالـ مابولة 

 .لوالاماع فردي ال

أمـــور ي وقـــع الفـــرد  أنال ـــوب بشـــ قلـــ  يـــنام مـــ تبـــارة عـــ  : هبأنـــ (Barlow,2000ويعرفـــه بـــارلو  

ال ن يصـاحببا قلـ  كـا إ اال إوال فكير بشأن األحداث المسـ نبلية ال حشـ ل مشـ لة  المس نبل.ف   حدوابا

 معبا.نل  حالة مزمنة يصعب ال عامل لاذ وي ون عندئ ليهعيم   السيطرة 

ــق ال ــاً إمســتقبل ويعــرف قل ــه جرائي دراســة علــى لعينــة ا أفــرادصــل عليبــا   يحات ال ــجر لــدا : متوســ بأن

 الدراسة.هذه  أهدابحني  نبل المعد ل مقياس قل  المس 
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 الزواجي:التوافق 

لزوجـة وحصـرفاحبا م فنـة وت وات الـز احااهـن فيبـا و ل   حكـلزوات اة احال بأنه (:2014حمد  أبو أيعرفه 

ني  ن م ـوافوي ونـا األقربـاء وال عامـل مـع  ليـة امالك ـدكير األمـور  ية فـ  الـزواتضوعات الرئيسو على الم

ذمر والقيم وهما ف  نفة الدرجة م  إ بار العوامل والثنة الم بادلة ولـديبما حـ األهدابو  ف  االه مامات

 زواجبما. م ال ي ذمرون  أوأقل 

 الحالـة ال ـ  يوجـد كبـا شـعور بأنـه (Jaisri & Joseph, 2013 ري وجوزيـف ل مـن جيسـويعرفه ك

وي ضـم  كـذلك ال كيـت  والـ فبم  ات والنضـ  وال نبـلعـ  الـزو بالسـعادة والرضـا وت والزوجـة دى الـز ل عام

 هية.رفابالورا شع ديول أيضا  نه ولكالرضا فنط والزوات الناجح ال ي ضم   العاطف  الانس  وال كيت 

علــى لدراســة اة عينــ أفــرادل ــ  يحصــل عليبــا جات االــدر  م وســط: بأنــه ويعــرف التوافــق الزواجــي اجرائيــاً 

 سة.الدرا أهدابل حني   المعد س ال واف  الزواج مقيا

  اب طيف التوحد:طر اض

ف   ديدشز وعا صلية واوح واضطرابات سلوكية بالغمو،  ح سم إعاقة: بأنه( 2015 المصدر يعرفه 

 بالذات.ة واالنشغا  الج ماتيمبارات الا

 ل وال فاعـل االج مـاع صـكـت فـ  ال وااا عاـز بأنـه( APA, 2013العالميـة   ظمة الصـحةوتعرفه من

 وذلك من خالل ما يلي : كما ابت ع  طري  ال اريخ أوالراهنة رة سياقات م عددة ف  الف  ف 

مــع  الغريــب االج مــاع  ســلوب مــ  األ المثــا  بيل ســعلــى ي ــراوح   مثــلبالعاــز عــ  ال عامــل العــاطف   .1

 يم ــد ت االنفعــاال أو والعواطــ   مامــات ه الباحــدن فــ  المشــاركة  إلــى محاداــة لالــرد فــ  واذ فشــل األخــ

 االج ماتية.الرد على ال فاعيت  أو عدم البدء إلى
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ح م  ضع  حكامل و ا ر ي اع  ج مالال العاز ف  سلوكيات ال واصل غير اللفظ  المس  دمة ف  ال فاع .2

م فبـــ فـــ العاـــز  أول البصـــري ولغـــة الاســـد فـــ  ال واصـــ الشـــذو  إلـــى اللفظـــ  يـــر ل واصـــل اللفظـــ  وغا

 اللفظ .غير ال واصل لوجبية و حام لل عاكير اام انعد إلى اإليماءات واس  دام 

م لــ يئ  السـلو عـديل ت حوبامـ  صـع ي ـراوح مـثي   وفبمبـا العاـز فـ  حطـوير العيقـات والمحافظـة عليبـا  .3

 ىإلـ صـداقات فـ  حكـوي   أو  يلـ  ال لعـبركة الصـعوبات فـ  مشـا إلى فة الم  لاالج ماتية السياقات 

 باألقران.ه مام نعدام اإلإ
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 الفصل الثاني
 ظري والدراسات السابقةالن الطار
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 الفصل الثاني
 النظري  الطار

وال وافــ  الزواجــ  لــدى   لمســ نبلهمــا: قلــ  ا  ري غيــ مراســة حــو  الدذه ي لبــالنظــر  اإلطــاري محــور     

 .طيت ال وحد أطفا  اضطراب آباء

 ل:ستقبقلق الم والً أ
ن ياـة   اإلنسـانل   ي عـر، لبـا عصر النل  و لك بسب الضغو  ايطل  على النرن العشري  اسم     

اق  الحياحيـة دت العديد م  المو    ول  لا ارعة سم الة العلمية وال ننية  حديات ال   حراف  الثور ل غيرات والا

فــال وقع ممــا  م وقعــة  أوحقبــة ر م بأشــياء أومســ نبل ا ي علــ  بالشــأنبا أن حثيــر النلــ  ومعظمبــ  مــ ال ــ 

فـ  حفكيـر  بـارزا   ا  ور لمسـ نبل دوقـد اح ـل ا  نبلم ف  حكـوي  النلـ  مـ  المسـ ه المس نبل عنصر مبسيحمل

 اس الذاحيـةلنـمواقـ  ا على حأايرا  ل نبويص  قل  المس  .انه كانس   احيحنح أجلالمعاصر م   اإلنسان

 أوقينــة بعــد نبلية ليســت ح  فاألحــداث المســ ن يحــدثأمــا ســيحدث ومــا يم ــ   حاــاه أو  لالمســ نب حاــاه

ن كــان مصــدر كلــو  أبعــد   األفــرادرعــب وقلــ  لــبعض ر صــدصــبح مأبل المســ نو   الشــ ء مح ملــة بعــض

 ص فـــ  اعليـــة الشـــف وحنليـــل ســـ نبل  المملـــة فـــحـــداث المح ألل درا  ال ـــاط اال ويعـــود  لـــك  األهـــداب

ال ــ   المشــ يت لــى ال كيــت مــعوعــدم النــدرة ع  ســلبيةة ينــليبــا بطر إ  والنظــر حــداثه األع هــذال عامــل مــ

جـزء  بأنـههيعرب قل  المسـ نبل   ث الم يتلمصادر معالاة الحد فضن  ندير الم  والالفردبا يعان  من

 لبنـىمـ  ا وي مثـل فـ  ماموعـة  الـراه  قـعه فـ  الواك جـذور   يم لـالمسـ نبللـى عم العـام المعمـلـ  م  الن

 أأــد مــ  وعــدم ال  ضــرطرة علــى الحاوفنــدان الســي المبمــة  األهــدابحنيــ  ح فــ أال شــا م وادرا  العاــز 

 . ( 2016 ب )الع يبل المس ن

بحيـث   من ـاجي بإو  فـرادألاعلى صـحة  طرا  ل خذي يش م  النل  ال م  المس نبل نوعا  النل   كما يعد      

وقــد ي ــون هــذا  يف العــغو  الحيــاة ومطالــب وحــزداد ضــ والمعنــدة الحيــاة الصــعبة ب يظبــر ن ياــة  ــرو 
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 لــى الفــرد ســواء  اــر عاأل بــرأأون لــه ي ــا ممــ  ازن الفــرداخــ يب فــ  حــو  إلــىيــة فيــؤدي النلــ   و درجــة عال

 .وكيةسللا مأ  الاسمية مأ  على الناحية العنلية

الـذي المابـو  ال وب م     ح مثل ف وال   فردالف  حياة     حش ل خطرا    الالنل أنواع أحد هنأكما    

 ال طـــر قـــع حو و  مـــان األبعـــدم  ممـــا حاعلـــه يشـــعر  يعيشـــبا الفـــرد وحاضـــرة ماضـــية خبـــرات   يـــنام عـــ

ـــ قـــد حـــؤدي مـــراألفـــ  نبايـــة و   أسحســـبب لديـــه حالـــة مـــ  ال شـــا م واليـــو  االســـ نرار والشـــعور بعـــدم   ىإل

 .(2017  )محمد خطير  صباضطراب نفس  ع أوأ تاب اال مثلحقين   اضطراب

 المستقبل:مفهوم قلق 
فــ   طــرا  ل خنــه يشــ أ كمــاالنلــ    أنــواع أحــدلعــام ويعــد جــزء مــ  النلــ  ا بأنــه (2017 قشــطه  فــهيعر     

ر بعـدم عشـياعلـه ي   ممادفر الحاضرة يعيشبا حياة الفرد وال وب م  مابو  ينام ع  خبرات ماضية و 

ذي قــد مــ  ال شــا م واليــأس الــ لــة شــيتا  وحســبب هــذه الحا  ارنر طــر والشــعور بعــدم االســ قــع ال مــ  وحو األ

 راب حقين  خطير.اضط إلىيؤدي 

 أوهــم مقــيم وعــدم راحــة   أوك بديــد م ــرر  رر وشــعو غيــر ســافعــا  ان بأنــه ((2016خ مــدو  ويعرفــه    

ا هذ وي عل  غالبا   الموضوتية احية  مبرر له م  النال وخوب دائمشر  وال بال وحر ساس اس نرار مع اح

  المابو .بل ال وب بالمس ن

 رقـــب  لفكـــار ال عنينيـــة اأا رة ينـــ   عنبـــحالـــة انفعاليـــة غيـــر ســـا هبأنـــ (2011ي  المصـــر وحعرقـــه     

ــة مــ  االرحبــا  وال  األســريةالبيتــة و  هم والــو    رثوحوقــع الكــوا م وال شــا   ــوجة ممــا حــدفع صــاحببا بحال

 عالم وق والسياسية  واالق صادية واالج ماتية   يةاألسر وال وب م  المش يت  م  ألباندان الشعور وف

 .المس نبل ف  دواباح
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والنظـــرة الســـلبية  بل المســـ ن حاـــاهلب  ال فكيـــر الســـ أن قلـــ  المســـ نبل هـــو( 2013  يرافالشـــويـــرى     

ومـــ  اـــم الشـــعور   والضـــغوطات يت مشـــ لوابـــة األحـــداث واجال شـــا مية للحيـــاة  وعـــدم النـــدرة علـــى م

 المس نبل.  م انطمتنواالبال وب وعدم األمان 

غيــر ســارة مــع  ة خبــرات ماضــيةن ياــ  ينشــأ اضــطراب نفســ أوخلــل  بأنــه (2012جبــر  ويعرفــه     

ر غية ي  وللذات م  خي  اس حضار الذكريات  وال برات الماضلواقعل رف دراأ  معإوححريت   حشويه

الـة مـ  ف  حبا احبص قع  حاعليااكيات ال اصة بالذات والوادحض اإل يم للسلبيات و حض ع  مالسارة

  كــوارثحعمــيم الفشــل  وحوقــع الو الواضــح  لعاــز  واالــذات     ممــا قــد يدفعــه ل ــدميرمــال ــوحر وعــدم األ

لمشــ يت مــ  ا ب ــو المــ  ال شــا م مــ  المســ نبل  وقلــ  ال فكيــر فــ  المســ نبل  و حالــة  إلــى وحــؤدي بــه

 واليأس.  وتالم قبل ةسيالوسوار الم وقع  واألفكاادية المس نبلية ج ماتية واالق صالا

 ل شـا ميةكـار السـلبية والنظـرة ال ـوب واألفمـ  ا حالـة بأنـهت قلـ  المسـ نبل يـيم ـ  حعر   ومما سب     

الرحيــاح  اعوره بعــدم ة شــ ياــيصــيب الفــرد ن لــذيا النلــ  المرضــ  أنــواع أحــد  كمــا أنــه نبليةســ المللحيــاة 

بـة النـدرة علـى مواج بـالنفة فـ  نـةثعـدم ال ا يحمـل مـ  مفاجـغت غيـر سـارة  وكـذلكل طـر  ومـوحوقعه ل

 وطات.الضغ

 ل:عانون من قلق المستقبين يالذ الفرادخصائص 
 :(2011 )البلوي ه    سمون بماموعة م  السمات يل المس نب ديبم قل الذي  ل األفرادإن 

 لل طر.سي عر، ال السوء  وي بيأ له أنه إ وقع   ال ي نبلم  المس لذي ي ابفرد اال ال شا م: •

 الحاالت السلبية. يرأاال نليل م  ح أجللكبت  م  وازاحة كاإل  احية:اتية ليات دفآم  دااس  •

 زيـادة الفـرد فـ  أجـلم  الم اطرة م   ضع الراه   كدال  و فاظ على الالح أجلم  جراءات وقائية إاح ا   •

  . نبلمسال

 كبم.عدم الثنة  إلىبم فعا يد  مماآلخري  دم معاال ص •
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 الماض .حو قت الحاضر  والبروب نالو  ثاأحدديد على ال ركيز الش •

 .دحزن والشك وال ردلااالنطواء و بور عيمات  •

 الحياة.مع مواق  فة ف  ال عامل عرو الموالظروب  الروحينية الحفاظ على الظروب  •

 يلي: تتمثل فيماقلق المستقبل  اد ذوالفر  ي يتسم بهالتا لسماتأن من ا ،(2016ويرى العتيبي  

 م اطرة.ودون  ألنشطة البناءةواالنسحاب م  ا ع قد ينية لما النظرة السلب •

 الحياة.اق  ع مو  عامل موالطرق المعروفة ف  الة ظروب الروحينيلعلى ا الحفاظ •

اتيــــة ال غيــــرات االج م  مــــوال ــــوب   ــــا  لاد اســــ غي  العيقــــات االج ماتيــــة ل ــــامي  مســــ نبل الفــــر  •

 المس نبل.الم وقع حدوابا ف  والسياسية 

  بللق المستقب قسباأ
كبـــا كـــل ينـــ   مـــ  ر يـــة الصـــعب ال نبـــؤ  ـــ  مـــ  لامـــ  ال غيـــرات الم يحنـــة  لـــية ن اجـــا  قلــ  المســـ نبل 

ة والدراســــمــــل الع  عــــ م كــــي  النــــاس  فضــــي  لســــيطرة الماديــــة علــــى القــــياكه المعنــــدة لحاضــــر و روفــــا

  لفــردواحبا علــى المشــاعر اياســية وانع اســوالظــروب الس  اء فنــدانبا بديــد مــ  جــر الكثيــرة والا حبــبالوم ط

ســبامه إ  ومــدى  رجاحــهيــة ال علــيم ومصــعوبات  ونوتب ب ــل مــا ححملــه مــ  مفاجــغت و الشــبا صــة ابو 

  مـــ بلنقلـــ  المســـ نـــ   ي امـــقلنـــي  علـــى مســـ نبلبم وأفـــراد واانـــي  ومطمتنـــي   ك  مـــع بـــأفرادبإمـــداد الما

رة ر السـاحـداث غيـع األوق  وح  واالرحبا والشعور بالضي  ى الفرد  وال فكير هيهمس نبلية لدال وقعات ال

 :(2015)المشاقبة   س نبلقل  الم إلىي ب ال   حؤدوم  بعض األسبا .ف  الحياة

 .ة بااله مامدير حساس بأن الحياة غير جات  واإلوالطموح األهدابححني   ضع  الندرة على •

ـــىدعـــ • ـــه عـــ  ال وقعـــل فصـــ م قـــدرة الفـــرد عل ـــى الواقـــع  وننـــصحياح ـــة عل ـــى ا ات المبني الـــ كب  لنـــدرة عل

 بالمس نبل.
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 والما مـع  األسـرةداخـل  دم االن مـاءوالشعور بع المس نبل فكار ع  معلومات كاهية لبناء األ فراحو م عد •

  مــان  وال مــزق م األدكالشــعور بعــ ا:نبــم كيــت مــع المشــ يت ال ــ  يعــان  لاالشــ ص علــى وعــدم قــدرة 

الســـلب  ؤ  نبـــلـــى حـــل مشـــ يحه  والم قـــدرحبم عدوالنـــائمي  علـــى رعاي ـــه فـــ  عـــ و  فـــ  الوالـــدي لشـــ وا

 .لألحداث الم وقعة

 .لطموحاتوا األهدابرة على ححني  الندضع   •

 يلي:حصرها فيما  ،ستقبلى لقلق الم( أساب اخر 2013 مطير بو أوأضاف 

 ال   يعان  منبا. المش يت ال كيت مععلى رحه دقعيوبه  وعدم د و إم انيات الفر  •

 قع.ة على الواعات المبنيوقمنياحه ع  ال أصل على ف الفرد قدرةعدم  •

 ماع .ال فكك األسري واالج  •

 عامة. صفةلما مع با أو  األسرةل اء  واالس نرار داخاالن مشعور بعدم ال •

المســ نبل  كــار عــ  اء األفه لبنــة لديــيــد معلومــات كاهوجــو ننــص النــدرة علــى الــ كب  بالمســ نبل  وعــدم  •

 ية.الفكار الححشوه األوكذلك 

  مزق.الحساس بالواور بعدم األمان شعال •

 :أعراض قلق المستقبل
 :(2013 ،قيلف ا قلق المستقبل الذي لديهعلى الفرد تظهر اض التي من العر 

ت قـاعة دوسـر  معدية  تاضرابالعرق  و ب اوحصبطراب  كرودة األ وح مثل ف : وجية:لفسيولعراض الا •

 .ي ف  ال نفة  وحوسع حدقة العت باطراواضية  وغثيان  النلب  وصداع  وفندان الشب

س حوقــع المصــائب  واالحســاه وال ركيــز و الن بــاعــدم النــدرة علــى اال ــوب الشــديد  و  النفســية:العــراض  •

 األمـــــ طمأنينـــــة  و لعاز  وفنـــــدان ابـــــالوعـــــدم الثنـــــة بـــــالنفة  والشـــــعور  أ تـــــاب اللبزيمـــــة  واالـــــدائم با

 ة باألمرا،.صاباإلم  وب س نرار  واالنسحاب م  المواجبة  وال االو 
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 أهمها: ،قبل( ذكر عدة مؤشرات لقلق المست2010 ن ضارمن أفي حين 

 دره معروفة.ا  حكون مصإ قل  موضوع   •

 .نةاهة أحداث ر يحدث ن يا •

 فرد ومس نبله.حاضر اليرحبط ب •

بــالنل  شــأ األطفــا  مبيــأي  ل صــابة وين  فصــا ل بديــد بانوا ب الاــو األســري طراينشــأ ن ياــة اضــ •

 النفس .

دافعي  واصطدامبما  أوي    وينصد به حنازع رغب ال شعوريا   وأ اع النفس : قد ي ون شعوريا  صر ال •

حيرة ال ــ  حولــد لابــ الفــرد المضــطربة اال خــر  هــيحمــا أن ي حنــ  علــى حســاب حاولــة كــل منبوم

 االس نرار. عدمال وحر و 

 واالج ماتية.  لنفسيةلوجية والل غيرات البيو  نظرا   هنة المرا رحلة ف  مالمس نبل  د قل داز ي •

 جي:واوافق الز لتا ثانياً 
  كيــت  ال كامــل  وهــ  قــدال ماســك  ال مثــل: ة يقــة الزوجيــاســ  دمت لدراســة العهنــا  مفــاهيم عديــدة 

  حظ إ   ممفاهيذه الال واف  م  ه خرى  ويع برأ نا  معنى م  ل  أحيا إلى أوفة المعنى ن إلىحشير 

  ال وافــ  نــاالت  فبالماــا اخــ يبفــ  حســب اشــ ا  ال و أحعــدد الــنفة و  م واســع فــ  ماــا  علــمباه مــا

 ف  الزواج .اال و  ة الحالية هويبمنا ف  الدراس لك  ماوالنفس     ح صالو   المبن 

  ومـــ  اناإلنســـه يقـــيم ســـلو  نـــالـــنفة  لـــك أم علـــ فـــ  المفـــاهيم شـــيوعا   أأثـــرفـــ  مـــ  مفبـــوم ال وا    

ــال ــ  يد الماــاالت ــنفة  عل ــانــت دراســة لــذلك كبيتــة  وحوافنــه مــع ال اإلنســان  م ســلو رســبا علــم ال م عل

ال وافـ   إلـىة الوصـو  دور حـو  كيفيـعلـى ال وافـ  نفسـه كـل حـ أوو   احـه علـى السـلالنفة ال حنصب 

 (.2005 )الداهري   ال وافعدم  أوف  م كواسط با ال وا يليات ال   وطبيعة العم
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 نع اس آااره علـىواج  كي  الزوجي   الل واف  الز ساسية ل رشاد األسري ححني  األا األهدابوم     

الســـوي وغيـــر  اإلنســـانشـــأة ونمـــو مـــاع   فـــال واف  األســـري هـــو المســـؤو  عـــ  نج لمنـــاخ األســـري واالا

أن  كمــا  ك ــة وم صــدعةأم مف ة ماســ الفــرد م كبــايعــيف ال ــ   األســرةعلــى طبيعــة كمــا يع مــد  الســوي 

الحيـاة    ميادي  أخرى فـ ىلإه  كل يم د حوافنه مع نفس ساناإلنسري ال ين صر على حواف  األ اف ال و 

 والمبن .  وال ربوي   االج ماع  أال واف 

 روال أاي  خوةاأل الدي  وحواف لو ال واف  الزواج   و ا كال واف  :ااالت م عددةوم سري أبعادلل واف  األو  

ماــاالت  علــى كــل ماــا  مــ  أاير كبيــر لل وافــ  الزواجــ حــن هنــا  ت  كمــا ألماــاالكــي  هــذه ام بــاد  

 .(2008    األسري )مرس ال واف

 فق الزواجي:مفهوم التوا
مـــودة المبنـــ  علـــى المحبـــة والكـــي  الـــزوجي  و ال فاعـــل الثنـــائ  اإلياـــاك   ينصـــد بـــال واف  الزواجـــ      

حـادة  اضـطراباتات ودون م نـة  كـي خيفـة مأقـل درجـزوجي  بللـ لثانويـةااسية و ساألات حاجال وإشباع

 (.2008حبما )عمر  ؤرق حياح

خـر وإشـباع ب اآلت الطـر   حاجـاححنيـ مل علـىيع زوت أنلى كل ج  عالك  ي حن  ال واف  الزو و     

حـــريص علـــى ه بأنـــااكيـــة  و اعر اإليالطرب اآلخـــر كبـــذه المشـــبـــكـــل طـــرب  ياـــب أن يشـــعرو   رغب ـــه

ه وعمل كل ما يم   عملـ يدخر وسعا  ف  عمل كل ما يشيع البباة ف  نفسه  اله وأندحه وهنائه  اسع

ان كل م  الزوت ك إ ازواج  اف  الال و  ي حن  مادة   وعاباحباسة الزوات قائمة مؤدية لواجمؤسل س مر 

 (.2008ف   اكية نحو اآلخر )أفابعاطفة إيا لزوجة يح فظوا

 و درجــة الشــعور بال واصــل الفكــري والعــاطف زواجــ  هــال  وافــ( أن ال 2008)ى باصــويل ا حــر نمــيك    

ات وح طـ  ب الـزو الـمط  م مـعال ـواممـا يسـاعد الطـرفي  علـى  اآلخـر الطـرب ف  العيقة الزوجية مع 

مســ وى ال ــغل  كـــي   نإ   مــ  الســعادة والرضــا.قبــات وححنيــ  قـــدر معنــو بمــا مــ  ع ــر، حياحيع مــا
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يعـة طبو  الطرفي  م  حفبم وحندير لظروب أحده ويندمه يحنن ويرحبط بمالنمو  اقاكل لل طور و  ي الزوج

   وصــوال  إلــىدةناســدعــم وم مــ  مامان لبعضــبة  لــك بالمثــل  ومــا ينــدناكلــالطــرب اآلخــر الــذي عليــه م

   إيااك  وحفاعل جيد كينبما.سلو 

  والــدخو زوجيــة الد للحيــاة اواالســ عدزوات لــل ســباالخ يــار المنا: بأنــهالزواجــ  ال وافــ   كمــا يعــرب    

 والرضـا والسـعادةالزواجـ    واالسـ نرارحبا  ة على حل مشـ يكي  الزوجي  والندر  ا  والحب الم باد فيب

الماديـة    الزواجـ  ي وقـ  علـى حصـميم كـي الـزوجي  علـى مواجبـة المشـاألفان ال و إ  حيث الزوجيةل

ال وافـ   إلـىأمـا ينظـر  ،انبمـكي محبـة الم بادلـةل  االنسـاام واحنيـاالج ماتية والصحية والعمل علـى حو 

ش ركة  الماحبما الم علنة بحي ت الحيويةموضوعاعلى الكي  الزوجي  فاق النسب  لى أنه االحالزواج  ع

 (.2009الشبري  )ة مش ركة وحباد  العواط  ركة ف  أعما  وأنشطاشملوا

ومـــة لمنالزوجـــان م كبـــا ات ال ـــ  ينـــو الاإلجـــراء بأنـــهجـــ  ال وافـــ  الزوا (2009) يعـــرب حلبـــ ا أمـــ    

نــوع مــ  ورة منظمــة إلحــداث اجــات أســرحبما فــ  صــح إشــباعطريــ  ال ارجيــة فــ   أوالعوائــ  الداخليــة 

ت قـاي م ـع بعاالج مـاع   والينـ   شـعور بـاألم  الش صـ   والنبـو   اكيت بما ممـنبما وبي  ال وازن كي

المشـاأل الماديـة جبـة واعنـد مادات السـلو  والعـ رنبمـا علـى حغييـل مة مس نرة م ضمنا  قدرة كـتيماج ا

 .روب الاديدةللمناسبة الظ واالج ماتية وال لقية

ت لل فاعل كي  ش صية : ن ابأنهاج  زو اف  الل و ( اRogers et al., 2007) وقد عرب روجرز     

يحدد  ةأنما  الش صي م  فشله  وانه ال يوجد نمط معي  أو الزوات حالزوجي   والذي يحدد ناا

 .الزواج    م  اهم عوامل ال واف ال فاعل كي  الزوجيويعد   واتنااح الز 

ـــاهيم ال و   ا  ســـابنالمنـــدم ومـــ  خـــي  العـــر،      ـــب مف ـــإن أغل ـــ افـــ  اف ـــىع لزواجـــ  ح ف أن ال وافـــ   ل

ودة  المــ  وإشــباع الحاجــات و حــب الم بــادودها اليســ  قــة حــربط الــزوت والزوجــةالزواجــ  يعبــر عــ  عي

اهيم ح ضـم  مفـ عيقة مندسة  وه  مؤسسة اج ماتيةالزوجية قة العين إ والرضا. فات يال  وننص
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  الــزوجي  واالح ـرام كلبــا كـية نــة الم بادلـوالث  يـار المناســب للـزوجي  الحيـاة  فاالخ وأسـة السـعادة فــ 

 ا هـذهضـالر  ضـا  وحالـةالر يقـة يشـعرون بحالـة أطـراب الع يـة حاعـلوجلز عندما حك نـ  الحيـاة ا مفاهيم

والمشـاركة فـ  حــأمي   ر الزواجـ راعاحبم ويحـاولون حـل مشـ يحبم  فاالســ نرامـ  صــرون حاعلبـم ي حـر 

فـ  حالـة  ال فاهم واإليثار   ياعـل الـزوجي و  ون وجة  وال عاوالز  لذي يعد مسؤولية الزوتالعيف الكريم ا

ه ون لـم اآلخـر  وي ـد مـنبحـالواحيـث يـؤار جـة ية كـي  الـزوت والزو عر اإليااكم المشادعويراحة نفسية  

 .بم  ل  اش البادا  ف  حياحه سن

 :منظور نفسين م زواجيلتوافق الا
  الزواجــ رضــالا أنإلــى ( James & Brent, 1992) نــتجــيمة وبر  ســةدرا ن ــائ  تأشــار     

 الرضـــا مـــ  أشـــمل الزواجـــ  فـــال واف    الزواجـــ ال وافـــ  وحزيـــد العـــائل  ال ماســـك حنـــوي  نبائيـــة محصـــلة

 الزواجـ   ال وافـ  دلوجـو  ن ياـة يع بـر الزواجـ  ضـار ال ولكـ  كينبمـا  لـط ي البعض كان وإن   الزواج

 الرضـا وثحـد فـ  يسـاهم اممـ  وعواملـه ومراحله  ال واف خطوات جميع يشمل الزواج   وافال  أن اأم

 .الزواج 

 مفبـــوم اوهـــذ الـــزوات دةجـــو  وهـــو الزواجـــ  ال وافـــ  ىعلـــ آخـــر مفبـــوم( 2000) شـــماه أطلـــ  كمـــا     

 األهـــداب أحـــد أنـــه ويـــرى  الحيـــاة  ماـــاالت فـــ  الاـــودة كدراســـة عســـالوا االه مـــام ن ياـــة و بـــر نســـب  

 حـنع ة آاـاره إن كـل باحبـااجكو  القيـام  فـ األسـرة يسـاعد إنه ثيح واألسري  الزواج  ل رشاد األساسية

 .فيبا ادةسعال ومس وى  األسرة أفراد وباق   األكناء على

 فـالفرد لكلـذ الش صـية  فـ  جي و الـز  كـي  ال كامـل درجـة خـي  م  واج ال واف  الز  دوح حدد أبعا     

 علــى يركــزون  البــاحثي  أن ميحــظلا ومــ  معــه  وقيمبــا واناف بــا ســماحبا  فــ ح فــ  زوجــة عــ  يبحــث

 لـهثم يكشـر  عـ  حـثبي زوت فكـل الزوجي   كي  ال كامل خي  م  الزواج  ال واف  ثدو وح الش صية
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 كــي  ال كامــل علــى ركــزوا وقــد فنبمــاواحو  حنارببمــا فــ  يســاهم ممــا افــة والثن والبيتــة صــية الش فــ  ي ملــه

 (.Gattis et al., 2004) الزواج  االخ يار بعملية وااله مام ال واف   لحدوث الزوجي 

 زوجيـــةلا ةالعيقــ فــ  والســلوك  ن جــداالو  الاانــب يشــمل فبــو عموميــة أأثــر الزواجــ   وافــال  نإ    

 أنكمـا  .المش ركة تزوالا أهداب ل حني  سعيا   رخاآل طربلا مع ي مل وا يتال ك على بالندرةل ويعرفه

  لشــو   (ســيتة أم حســنة) كانــت ســواء األفعــا  ردود عنــو  يحــددها عوامــل بعــدة ي ــأار زواجــ لا  ال وافــ

 الحاداـة يـةاتماالج  اتيقـلعبا مرحبطـة عوامـل إلـى كمـا حصـن   (سـلبيا   أم إيااكيا  ) كان سواء اعل فال

 سـليمان ) ايبـلع ومـؤارة باألسرة محيطة ةيولوجواي  وبيتية واج ماتية يةاهان وعوامل  األسرة اقطن  ف

2005). 

ـــ ويـــؤدي     ـــارة إلـــى الزواجـــ  ال وافـــ  ،اان ف ـــدة مشـــ يت إا ـــى حصـــل قـــد ت زوااأل كـــي  عدي  حـــد إل

 وحـي  ن  بـدلا أو لفظـ لا  وى مسلا على الزوجي   يك نزاعات  بور إلى يؤدي أن   مي كما الطيق 

  األســرة انبيــار مــ  وبوال ــ مــانباأل شــعورهم عــدم إلــى يحــؤد قــد  األكنــاء ومســمع آىمــر  علــى دثحــح

 فــ  مســ نبي   للعنــ  ارســ بممم ا اح مـ مــ  يزيــد قــد النزاعــات حلـك ر يــة علــى ادهم يــاع أن علــى فضـي  

 يطـة المح األسـر رظـن فـ  اائبمـوأكن ي جالـزو  صـورة وهشـي دقـ أخرى  ناحية وم  ناحية م  هذا أسرهم 

 يزيـد الزواجـ  ال وافـ  مسـ وى  عارحفـا فـإن اكـلالمن ف  االج ماتية  اوم ان بم  بماعيق م  صلني مما

 ياعلبمـا األمـر وهـذا حواجببـا  ال ـ  زماتألا ازواج ي الحياة ضغو  ححمل على الزوجي  كي قدرة م 

 ناــازاو  ححمــل علــى اوقــدراحبم بمــاحطاقا حو يــت علــى رةدقــ وأأثــر عــام  جــهو ك الحيــاة فــ  ســعادة أأثــر

 .(2010  جامع) الكفاءة م  قدر بأأبر عليبما المفروضة تبماالم

 :يالزواجأسس التوافق 
 :(2008صويل  )با يل  ا ماارهطإ ف  يدخل فند معندة قضية زوات األ حواف  قضية نإ

 .الزوات ابات .1
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 . الزوجي كي دنع ةبالسعاد الذاح  اإلحساس .2

 .يرةكبال  ماتيةجاال اعاتامال حوقعات ححني  .3

 . بمالياعفو  قدرحبما وحطور الزوجي    لش صي  ملالكا ور طال .4

 .وإيااكيي  قادري  أوالد حربية .5

 .واألزمات المشاحنات وغياب  جيزو لل الداخل  وال كامل الكامل ال كيت ححني  .6

 رنــاد ء شــ هــو المســ  دمة رييالمعــا عــ  نظــرلا ببصــر  الــزوات عيقــة فــ  الكامــل ال وفيــ  أن .7

 إلــى ويــدفعبا ل لــال األســرة يبيصــ أن ضــرورة نــ عي ال الكامــل ال وفيــ  غيــاب أن إال الحــدوث 

  .االنبيار

 :اجيزو ال التوافق في ةؤثر الم العوامل
 أم با  سـل األاـر هـذا أـانأ سـواء   الزواجـ  ال وافـ  فـ  األاـر  ات النضـايا أهم( 2013) البنائية حرى     

 :يل  كما  الزواج  ال واف  ع  بعادأو  مظاهر حعريفات خي  م  إياابا  

 :الحياة يكلشر  الموف  ر ياخاال .1

 الزواجـ  االخ يـار فعمليـة اة حيـال يكشـر  اخ يـار قـرار حياحـه  فـ اإلنسـان ي  ذها ال   اراتالنر  أهم  م

 دلـــو وا فالعاطفـــة  اجـــ و ز ال  وافـــ لا يــ ححن علـــى حعمـــل ال ـــ  ال طــوات وأو  مبمـــا   جانبـــا   حع بـــر الســليم

 لكـ  جيـة زو ال العيقـة وصـيبة رةعشـال دوام إلـى ديـةمؤ ال العوامـل مـ  ال طيبي  كي  النفس  منسااالوا

 العنل. وأسسبا الشرع عرضبا ال   والمواصفات والعنل  ديال حساب على لية

  الزوجي : كي  ال واصل .2

 واح رامبا  اآلخر  رنظ وجبة إلى وال عرب وء بدلا ال زام ةلو احم الزوجي  كي  االحصا  أهمية إن    

 وينصـت باه مـام يسـ م ع كمـا ي  الطـرف ضـ ير  حـل عـ  ثبحوي الموضوع   ابعيو  لل نازالت  ومس عد

 الطـــرب مشـــاعر عـــ  المســـؤولية وي نبـــل وي اـــاوب  وي عـــاط   ير نـــدوح م رابـــاح خـــراآل شـــ اوى  إلـــى
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 رأيـه ويعـر، ر خـاآل بطـر ال شـ وى  علـى زركـوي السـباب  عـ  ضـىا غوي وي فاهم  وي سامح  خر اآل

 .ةالمش ل حل ويواصل أمن رحات

 :يةالش ص سمات  .3

 والعنليــة الاســمية الصــفات حشــمل ألنبــا حعنيــدا   ةالــنف علــم فــ  المفــاهيم أأثــر مــ  الش صــية حعــد    

 كــل ةيصـبش  الزواجــ   وافـال  وي ــأار. الفـرد كيـان داخــل الـبعض بعضــبا مـع ح فاعــل ال ـ  والوجدانيـة

 الفـرد  كبـا نشـأ ال ـ  األسـرة عةبيبط أي  األسرية بال نشتة الفرد ش صية ح أار امك وجة لز وا الزوت م 

 األصـــلية األســـرة كانـــت إ افـــ الزواجـــ    وافـــ لل محفــزا   ي ـــون  ممـــا  ال أم وم رابطـــة م ماســـ ة هـــ  وهــل

 .الزوات نحو سلب  حااه الفرد لدى ي ولد مفك ة

 :ف العاط باانلا .4

 مطلبـا   الزوجي  كي  الم باد  بحالن إ إ  الزوجي   كي  العاطف  بال واف  أار ي  الزواج ال واف  إن   

 كـل يحـة أن بمعنـى عـاطف   حنـارب الـزوجي  كـي  ي ـون  أن ي الضـرور  فم  الزواج   لل واف  أساسيا  

 قــدر فوجــود طف  اوالعــ ســ النف  بــاحر واال واالع بــار وال نــدير والمــودة الحــب بشــعور اآلخــر نحــو منبمــا

 علــى سـاعدهماحو  الـزوات  قطبـ  كـي  والطمأنينـة ةالراحـ ك ـوافر يسـمح الم بادلـة العاطفيـة عيقـاتلا  مـ

 .األسري  االس نرار ححني 

 :اتالزو  مدة .5

 ال وافـــ  فـــ  الزوجـــان يبـــدأ حيـــث  خاصـــة أهميـــة لـــه الـــزوجي  عمـــر مـــ  األولـــى الســـنوات فـــ  تالـــزوا

 ينيـــةوالد واالق صـــادية االج ماتيـــة الحيـــاة ك نظـــيم تاو نســـال هـــذه  ـــازمح إ  ض الـــبع ماعضـــببل وال كيـــت

ـــا  أن( 1999) الحنطـــ  ويضـــيت(. 1992 الكنـــدري ) لألســـرة ةلنفســـياو  ـــاالن آخـــر حفســـير هن  ، ف

  األقارب حااه واالل زامات  والروحي   األطفا  وجود :لمث الزوات  م  مب ر وقت ف  الزواج  اف ال و 

 حــأاير ابــل الــزوات مــدة إن .األدوار حنســيم لمبــدأ ال وصــل مدعــو   الشــريك لعــادات ةاجتــمفال شــافاتأ واال
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 كــي   وافــال  عــامي  مبمــا  فــ  مرارهســ وا ومدحــه الزواجــ  ال نــارب ثــلويم  اجــ و الز  ال وافــ  علــى ضــحوا

 .الطويل المدى على الزوجي 

 الانس  الاانب .6

 مـــ  الانســـية ةقـــفالعي   اإلنســـان فبادهـــ ةيالانســـ قـــةطالل نـــ حي الـــذي الفطـــري  الطريـــ هـــو  الـــزوات 

ــذا   وجيالــز  كــي  الرابطــة حنــوي  ال ــ  العوامــل  ومــ  الزواجــ   لل وافــ  أساســا   الانســ   ال وافــ ر بــيع ل

ه   الزواج  والرضا وال عاط  بالحب ح سم ال   العيقة أن إ   زواج لا ال واف  على المؤارة العوامل

 .ةقوي احصا  وسيلة

 :واالق صادي ين لدوا والثناف  االج ماع  داعبل او  ارب نال  .7

 ينوم ال حي  ال يفات برحظ حيث جي  زو ال كي  لل يب مصدرقد ي ون رة ب ث الما  فراحو  إن

 الـزوجي  كي  النزاع أسباب أحد الزوجة دخل ي ون  وقد االنفاق  كيفية على قواالحفا بال شاور الزوجان

 إلـى جـانزو ال اكبـ يصـل ال ـ  والطرينة  ارضاه دون  به رب صيو  زوج ه دخل ىعل الزوت ي عدى أأن

 .اج الزو  ف بال وا يرحبط المالية اإلدارة ع  اد الم ب الرضا

 :اتالزو  عند العمر  .8

حاـزم  لـم الدراسـات أن م  الرغمعلى و  الزوات  س  ححدد ةواالق صادي واالج ماتية يةالثناه العوامل إن

 الصـلة  ات المبمـة الم غيـرات مـ  أنه الإ الزوجية  دةوالسعا الزوجي  س  ف  ال نارب  يك عيقةال ف 

 ال فكير ف  م  لفي  جيلي  م  ياعلبما وجي ز ال  يك  الس ف  كبيرلا ق الفر  أن كما الزواج   بال واف 

 ال نــافر ليــةاح ما مـ  يزيــد ممـا الزواجــ   ال فاعــل فـ  األفعــا  وردود قـاتوالطا وااله مامــات لمشـاعراو 

 .ال غل  وقلة
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 :اابناإل  .9

  الـــزوجي  ارأدو   فــ مبمــة حغيــرات إحـــداث إلــى حــؤدي ان ناليــة ةحلــمر  األســـرة فــ  األطفــا  ودوجــ يعــد

 األطفـا  ووجـود ار األدو  هـذه مـع ال وافـ  علـى رةدقـ ي طلـب ممـا السـابنة الـزوجي  أدوار إلـى باإلضافة

 حــو  أو بإناــاكبم  يرغبــون  الــذي  فــا طأل عــدد ي ــون  دفنــ الــزوجي   كــي  لل ــيب ماــاال   أســرة أي فــ 

 مسـائل حـو  لل ـيب ةون ياـ  ديـةلمااو  العاطفيـة وال كلفـة والابـد توقال إلى افةضإلاب حربي بم  طرينة

 .الزواج  ال واف  سوء ف  ميسب وال أديب وال نشتة بية ر ال

 :االج ماتية األدوار أداء ف  الكفاءة .10

 فـ  ةبمالمسـ العوامـل مـ  لآلخـر ةبالنسـب  يجو الـز  كـي وحوقعات قواالحفا وارداأل أداء ف  الوضوح إن

 هو والموق  معي   ق بمو  المرحبطة  ماتيةجاال  وقعاتلا ردو ال ك وقعات والمنصود الزواج   ال واف 

 فـ  ال بـرة لديـه ولـية الـدور هـذا عليـه جديـد ي ـون  وكيهمـا  ةوالزوجـ الـزوت وم ونـات وأجزائـه الزوات

 العيقـة عـ  معينة تعاحوق لديبما ي ون  انزوجلاف أخرى  ةصيش  مع ال فاعل باتللم ط نفسه تييحك

 سـلوكه ةكيفيـ عـ  أفكـار الاديـدة زوجيـةلا العيقة ف  لديه ون حك فالزوت فيبا  منبما كل ودور الزوجية

 لـدور خاصـة اتوحوقعـ دورهـا ححـدد للزوجـة بالنسـبة وكـذلك  الزوجـة سـلو  ةفيـكي إلـى باإلضـافة أزوت

 خــراآل الطــرب اتحوقعــ مــع ســبناي  بشــ ل دوره أداء علــى امنبمــ طــرب كــل عمــل فــإ ا حياحبــا  كشــري

 الصـراع هنـع نـ   اآلخـر حوقعـات مع ي ناسب ال األطراب أحد سلو  كان إن امأ ما نبكي ال واف  حدث

 .ال واف  وعدم

  :الزواجي للتوافق المفسرة رياتالنظ

 األمــاأ  جميــع وفــ  قــاتاألو  كــل فــ  فــ ال وا  ححنيــ يحــاو  فــرد فــأي د فــر  لكــل هــدفا   ال وافــ  يعــد    

 األنشـطة مـ  رب ثي للقيام ون فوعدم األفراد أغلب أن إلى( 1990 اللطيت  عبد) ارشأ البذ ق  واوالم
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 والزوات  (أسري  )حواف  سعيدة أسرية بحياة وال م ع  (دراس  حواف ) الدراسة ف  النااح ومنه الم نوعة 

 .يةهماأل لك ل جيدة بصورة م وافنا   كان  لك ححني  فردلا اس طاع وإ ا  ( جزوا حواف )  فمو لا

 :النفسي التحليل نظرية
 والنفســـية العنليــة بعملياحـــه الفــرد ينــوم أن علـــى النــدرة هـــو فــ ال وا أن نفســ لا لال حليـــ ةريــنظ حــرى     

 غبـاتر ل ي ضـع ال ثحيـ والرضـا  دةسـعابال كبـا القيـام عنـد يشـعر حيـث وجه  أأمل على ج ماتيةالوا

 الطاقــة وزعــت إ ا إال  لــك يــ م وال الضــمير  بذاعــب شــعريو  األعلــى األنــا لنــوة م شــددا   ن ي ــو  وال. بــولأ

 فـ  سويا   الفرد يصبح وح ى. األعلى األناو   األناو   اللبو :معا   الثياة النوى  كي   واف م بش ل سيةنفال

 .(1991 دسوق  ) يةو س أسرة ف  ينشأ أن الكد الرشد س 

  األعلــى األنــا األنــا   لبــوأمــ   ي كــون  ردللفــ النفســ  الابــاز أن النفســ  ال حليــل ســةر مد حــرى  اكمــ     

 اقـةالط مسـ ودع أيضـا   وهـو كبـا مزودا   وي ون  معه حولد للفرد نفسيةلا الحيوية طاقةلا نبع للبولأ ويع بر

 شــعورلا مركــز  بــف األنــا اأمــ الــواقع   معــالبال صــلة لــه لــية عميــ  شــعوري  ال جانــب وهــو الغريزيــة 

 واألنــا ولبــال مطالــب كــي  ال وفيــ  علــى يعمــل الــذي ووهــ ليــةعنال والعمليــات ال ــارج  الحســ  را واإلد

 المثـل ك طبيـ  سـ نفال الرقيـب بمثابـة ويعمـل  المثاليـات مسـ ودع حمثـل فب   األعلى ااألن أما. علىألا

 .العليا االج ماتية

 دون  الش صــ  النمــو اســ مرار فــ  مــ  ي ســيةالنف والصــحة افــ  و لا مف ــاح أن لYoungل يونــ  ويع نــد

 األربـع ليـاتعمال حكامـل ضـرورة على وأأد الحقيقية  اتالذ اأ شاب أهمية على كدويؤ  طلحع أو حوق 

 أدلر ويرى  .يرال فكو  المشاعر  را  داإل اإلحساس  :وه   ال ارج  والعالم الحياة يزحمي ف  األساسية

 لــديبم ينمــون  األفــراد عضهـب  ال ربيــة ليــاتمع وخــي  أنانيـة ا  اســأس حعــد   يةاإلنســان الطبيعـة أنل Adlerل

  النفســـ الـــدافع علـــى ومســـيطري  لـــرغب بم  مســـ حبي اآلخـــري  ر يـــة عنـــه ينـــ   قويـــا   يـــا  ماتاج  اه مامـــا  

 مدرسـة إلـى نظـرلا خـي  مـ  وي ضـح .ةالسـيطر  أو للسـلطة طلبا   اآلخري  ضد دون  للمناقشة األساس 
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 إلــى وححويلــه حر ــو ال خفــض خــي  مــ  يحصــل المدرســة هــذه ارصــأن لــدى  وافــ ال أن النفســ  لحليــ ال

 اإلشباع وأن  لىعاأل األنا -األنا -لبوأ معا   س النف الاباز مطالب كي  ال وازن  خي   م وكذلك ة لذ

 ار اــوالن ىمصــطف وكــأ) بالمطالــ ححنيــ  فــ  وال وافــ   ــوازن لل وصــو لا اــم ومــ  حرال ــو  خفــض يحنــ 

1998). 

 :السلوكية ةنظريال
 ن ات سوية عادات ون  ي أن اس طاع الذي الش ص هو اف الم و  صش ال أن مدرسةلا هذه حرى      

 باإلاابة عمتد   ةماتيواج  وانفعالية وعنلية ميةسج واس اابات حسية  مثيرات كي  ارحباطات خي  م 

 عـ  حنمـو أن  ـ مي ال الش صـ  افـ  و لا عمليـة أن لWatsonل واطسـ  يع نـدو  .عادة تفكون ررتكو 

 السـلوكية المدرسـة حـرى و  .بيتـةلا حـاتحلمي طريـ  ع  ةليآ بطرينة ح ش ل لكنبا ري الشعو  الابد  ير ط

 لديـــه ي شـــ ل الفـــرد وأن الم  ســبة  أم الفطريـــة ســـواء   عالــدواف إشـــباع ىعلـــ اإلاابــة حالـــة هـــو افــ ال و  أن

ــ حــم وهــل  ســهنف موقــ لا خــي  مــ  العــادة  الحســنة أم تةالســي ســواء   ةالعــاد ون ح كــ حكرارهــا ومــع  هإاباح

 .(1991 ق  دسو )

 :يةالنسان نظريةال
 لديه اإلنسان وأن االخ يار  ف  والحرية واإلرادة الندرة لديه اإلنسان أن وروادها المدرسة هذه حرى      

 يـ ححن هـو واحـد دافـع ىإلـ فـةكا  ننسـااإل السـلو  أنـواع ن ويعـزو   فيبـا موالـ ح  نفسـه قيادة ىلع الندرة

 ة حريـبال سحسـااإل :وهـ   أمـور اياـة فـ  حكمـ  ل وافـ ا معايير أن لRogersل زجر رو  ويرى  .الذات

 فـ  الذات يدحوك ةميأه نأل Maslowل وسلما يرى  كما .الذاحية بالمشاعر والثنة ال برة  على االنف احو 

 الــذات  قبــو  للواقــع  الفعــا  اإلدرا  :امنبــ  لل وافــ  ييرمعــا وضــع حيــث الايــد  الســوي  ال وافــ  ححنيــ 

 ن واز ال ـ الديمنراط   ال ل  النوية  ية ماتاالج العيقات الذاح    ني ساال لحلبا  اتالذ حو  ال مركز

 .الحياة بأقطا كي  الموازنة أو
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 وإشــباع عواقــلا مواجبــة الــذات حســ طيع ال مادعنــ ينشــأ ال وافــ  ســوء أن ســةالمدر  هــذه أصــحاب يــرى و  

 .(1990 اللطيت د عب) ال رحيبية حسب الحاجات إشباع لعدم ن ي و  إخفاقه وإن ه ححاجا

 :المعرفية النظرية
 ومـع سـهفن مـع كبـا ي وافـ  ال ـ  أفعالـه اخ يـار فـ  حريـةلا ل نسـان أن نظريـةلا هذه أصحاب يرى      

 ي واف  وال ه معامو  نفسه مع نا  سح  وي واف ا  اج ماتي المنبو  السلو  اخ يار على ينبل وهو  عهما م

 فـ ال وا أن لEllisل ةلـيإ لبـرتويبـي  أ .ال نبـل وعـدم بال بديـد روشـع والنسـوة للظلـم حعر، إ ا إال سيتا  

ــلذ اإلنســان معرفــة عبــر يــأح   كــل وإن الم احــة  إم انياحــه حســب  وال وافــ بــا عم وال كيــت وقدراحــه هاح

 حريـــة لديـــه الفـــرد أن يع بـــرون  النظريـــة ههـــذ أصـــحاب فـــإن  ح الـــذا ال وافـــ  علـــى رةنـــدال يم لـــك إنســـان

  ي وافــ الــذي و ســلال اخ يــار علــى ينبــل اإلنســان أن كمــا نفســه  مــع كبــا ي وافــ   ــ ال ألفعالــه االخ يــار

 اج ماتيـا   بـو منال وغيـر السـ ء و سـلال وأن و احه  نفسه مع  واف يو  الما مع ىدل ومنبو   ماتيا  جا

 ي عـر، وال   ال ارجية  الضغو  م  حسلم وال الصعوبات م  لو ح ال األسرة نإ .الفرد هعلي ينبل ال

 لـية زواجـ لا ال وافـ  ياعـل وهـذا  حاجـاحبم بعـض ححنيـ  كـي  كينبمـا ححـو  عوائـ  مـ  جي الـزو  ابل

 ح ــى نبمــا افحو  أســاليب وححســي  ســلوكبما يلدعــح فــ  الــزوجي  مــ  جبــد إلــى حح ــات عمليــة كــل ي  بسـ

  نـاز  لا منبمـا كـل مـ  هـذا حطلب ولو والضغوطات تاألزما وي ااوزا   وال واف اتعوبالص ىعل ي غلبا

 رة ســــما) األزمــــات هــــذه حمــــر ى ــــح عليبــــا والصــــبر طــــاتاإلحبا بعــــض وححمــــل مطالبــــه  بعــــض عــــ 

 .(1991  مرس ؛ )(1991

  :االجتماعي التبادل نظرية
 حلـك لG.Homanseل نزهومـا قـدم ثحي لالنفس  الربحل حسمي ه يم   ما على النظرية هذه ركزت لند

 إااك ـه عـدم نأو  وحنوي ـه وحدتيمـه السـلو  ةابـاإ إن إ   االج مـاع  ال فاعـل يحـدث كيـت ليبي  ريةنظال

 بـالربح يشـعر كـ  المثـاب فـردلا عنـد نفسـية قيمة  ا ي ون  أن ثوابلا ف    ر اش لانزهومل لك  حضعفه 
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 فـالفرد  لـذلك  للعنـاب ردالفـ عـر، ي عنـدما ححدث  ال  النفسية ال سارة ي انب وأن النفس    سبلموا

 مةقي النفسية قيم با ف  حفوق  أو ةمساوي عليبا يحصل ال   بةاااإل كانت إ ا ال فاعل ف  يس مر الزوت

 إن كل لبعضبما  حببما ويزداد بعضبما م  زوجي لا قرب يزداد  لك على كناء سلو   م  به ينوم ما

 ح ـى وسـلوكياحه وأفكـاره مشـاعره همـاكي هيعـد  اجبمـا و ز  جـراء النفسـ  ربحبال يشعران عندما زوجي لا

 حبي ر  مما كينبما اإليااك  ال فاعل يس مر وبذلك اآلخر  الطرب وسلوكيات ارفكوأ مشاعر م  ين رب

 (.1998  س مر ) الزواج  ال واف  زيادة عليه

 الزواجـ ؛  ال وافـ يزيـد  وجيالـز  قبـل مـ  مرغـوب إياـاك  عائـد دوجو  أن( 2007) ناصر وأوضح    

 و طــأ لمــدة حســ مر الزواجيــة العيقــة لعــاي الم افــغت علــى للحصــو  األدوار الــزوجي  حبــاد  إن حيــث

 أاره ينعة كل كينبما الزواج  ال واف  جودو ل الفرصة ويزيد ي  واجز ال كي  دان وجال ال واصل يدعم مما

 ألحـــد النفســـية ال ســـارة ثححـــد عنـــدما ثحـــدهي اجـــ الزو  ال وافـــ  ســـوء أمـــا مفيـــدة بصـــورة األوالد علـــى

 ال سـارة حلـك وثدحـ فـ  سـببا   كـان الـذي اآلخـر  بر طـلا مـع النفسـ  الصـراع إلى يؤدي مما الزوجي  

 مـ  حالـة إلـى معا   حفاعلبما ي حو  النفسية ال سارة ناجو الز  ينبل ال وعندما   سالنف الربح عنم ف  أو

 .األكناء على يؤار كيل الصراع رمويس  كينبما  فعاو لدوا المصالح وح عار، النفس  عالصرا 

 علـى يـؤار الـزوجي  كـي  ال ـوحر أن إلـى( Frank & Dierek, 1999)فرانـك وديريـك  أشـار كمـا    

 الســليم للنمــو الــيزم النفســ  والاــ فنــدان إلــى إضــافة هيضــطربون  فــا األط مــ  فيبــا  بمــ ســرةاأل أيــان

 .داألوال ةبير ح وه  األسرة ائ  و  إحدى ح  ل وبذلك

 :يجازو ال التوافق قاتو مع
 وهـذا يعوقه  لما ،ي عر  أنه كما  عمهديو  ينويه امل ي عرب آخر ش ء أي شأن شأنه الزواج  ال واف 

 وال وافــ  الســعادة طعــم عرفنــا مــا تابــالعق حلــك فلــوال زواجــ لا ال وافــ  تلبــاطم  مــ  كــل طبيعــ  شــ ء

 هــذه ححــل نأ المبــم ولكــ  جي  و الــز   كــي يفــاتخ واال المشــ يت بعــض وجــود مــ  كــد فــي  الزواجــ 
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 أن مـانع وال قضـية دللـو  ديفسـ ال الـرأي فـ  بيفـاالخ  سـب المنا الوقت ف  مناسبة بطرينة المش يت

 ةواحـد وحيرة على حسير ال الحياة كانت وإ ا  كبم يثنون  الذي  ي   صالم م  النصيحة الزوجان يطلب

 خليــل ) وحــده هلل فالكمــا  يــةكل كدرجــة وافنــة م جيــةو ز  حيــاة دحوجــ ال كمــا مطلــ  اءو ســ يوجــد فــي لــذلك

1990.) 

 لبـا ش صـي ه امنبم لكل وأن الزوجي   كي  الم بادلة العيقة أساس على ومين الزواج  ال واف  إن    

 بعض وجود م  ح لو ال السعيدة ةالزوجي فالحياة لبذا الزوجية  المعاملة ف  ال اصة وأساليببا بااحسم

   الزواجــ ال وافــ  علــى ومســاعد جيــد مــدعم إلــى الــزوجي  همحفــا خــي  مــ   حــو  ح  ل ــوا فــات خ ياال

 مـ  ماموعـة هنـا  الزواجـ   ال وافـ  ححنيـ  بنـدر االخ يفـات هذه لثم حل ف  الزوجي  حاان هبندر

 :(2008)عل    يل  ما ومنبا  الزواج اف و  لل المعوقات

 رابانحــو  طويلــة  تلف ــرا تزو الــ ســفرو   الــزوجي  أحــد تارفحصــ فــ  الشــك: مثــل  يقــ األخ البعــد .1

 .شرتيةلا مسؤولياحه الزت إهما و  الزوت 

 الــزوت وإهمـا  العاملــة  زوج ـه حــبمر  فـ  الــزوت وطمـع الزوجــة  طلبـات كثــرة :لمثـ  المــال  البعـد .2

 .األسرة حساب على زائدلا

 فـاوتوال  للـزوت   فالثنـا الـوع  ، فـاوان  للزوجـة اف الثنـ الـوع  ان فـا،: مثـل  ثنـاف لا البعد .3

 .الزوجي  انافة مس وى  ف  الشديد

 .الزوجي  كي  الزائدة رةغيلاو   النفسية الضغو  كثرة: مثل  النفس  البعد .4

 نموع  الزوت ةيصش  ضع و  المنز   داخل ابمظبره الزوجة عناية عدم: مثل  الش ص  البعد .5

 .الزوجي  أحد

ـــر لوا هـــلألا حـــدخل: لمثـــ    مـــاعاالج البعـــد .6  فـــ  المغـــاالةو   األســـرة شـــؤون   فـــ واألصـــدقاء اناي

 .األولى هج زو  الههموإ  أخرى  بامرأة  الرجل وزوات  تالزو  قبل م  السيطرة
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 السابقة الدراسات
دث ع  قل  المس نبل وال وافـ  الزواجـ   حيـث قـام الباحـث يشمل هذا الازء الدراسات السابنة ال   ح ح

الدراسـات الم علنـة بنلـ  المسـ نبل  أمـا  عـ  حـدثمحـور األو : ي لإلى محـوري   اات ك نسيم هذه الدراس
يــب هــذه الدراســات مــ  لنــة بــال واف  الزواجــ   وقــد حــم حرحلم عات اث عــ  الدراســ: في حــدن الثــا المحــور

 قدم.األحدث إلى األ

 بلق المستققة بقلالمتعل الدراسات
يق ه عو  اج لمس نبل الزو امس وى قل   ىلإ بلل  عر  (2017وق  )دراسة الاندي والدسهدفت 

مس وى قل  ق ف  الفرو    وكذلك فحصحافظة ال ليلاامعيي  ف  مات لدى الط لبة اللذ  ك ندير ا

الق صادي  وم ان المس وى اكالانة  و  ض الم غيرات المس نلةوفنا  لبع ملديب  المس نبل الزواج

 با  طال 180)) كونت م حعينة عشوائية  رتاخ يوال   صص.  لب الدراس  الس    ومس وى الطا

م  كل   60)) قعكوا  والندس المف وحة  ولي كنككل  م  جامعة ال ليل  والب ىعلوطالبة موزعي  

المس نبل الزواج   كما   ش  ع  قل مقياس ي روطو   ب  الوصف   حثان المنابوقد اس  دم ال جامعة 

د جو   الدراسة ع سة  وأسفرتة الدرالع  أست إلجابةت اايامقياس حندير الذ ات لروزنبير   لغاس  دم 

ولم ان الس   لصالح س ان اإلناث  حعزى للانة لصالح اج  الزو  فروق ف  مس وى قل  المس نبل

حعزى  فروق  الح جامعة الندس المف وحة. ووجدكذلك فروق حعزى لنوع الاامعة لص ددينة  ووجالم

  صص  عزى للفروق ح م حك  هنا للم دن   هيما ل االق صادي حعزى لصالح  وي الدخمس وى الل

قل  المس نبل الزواج   باب حو  حوتية الش همبا: ضرورةم  ال وصيات أ وصت الدراسة بماموعة وأ

 .لسطين الما مع الف  كافل االج ماع  ف الز مفاهيم وحعزي

 ءالعيقة كي  قل  المس نبل وال  صص ف  ضو  حنص  إلى( 2016) دراسة حامدوسعت 

  ناران ذكور واإلناث ف  جامعةال م  ا  طالب( 380) ة م عينال ت  صص. وحكونالو  لانةيرات ا غم

علمية  وحراوحت أعمارهم كي    صصاتف  ح طالبا   (180  و)يةاإلنسانالعلوم  ف  ا  طالب( 200)منبم 
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  يقة ع سية كي  قل  المس نبل وال  صص  وهناوجود ع ئ الن اوأ برت  .عاما  ( 18-22)

 .كورذوالفروق كي  الانسي  لصالح ال ية اإلنسان ل  صصاتالمس نبل لطلبة ا  فات ف  قلخ يا

فسـ  األمـ  الن ل مـ   وكـي  االغ ـراب النفسـالعيقـة كـ حنص ( 2016دراسة الشباوى )وحاولت 

 عـةجام طلبـةمـ   وطالبـة  ا  ( طالبـ300وحكونـت العينـة مـ  )مس نبل وأساليب مواجبـة الضـغو   وقل  ال

 دم اسـ   وقـد   نة( سـ21.5قـدره )   بم وسـط عمـري عاما  ( 22-19ي  )ما كأعمارهم  تة  حراوحمنصور لا

ـــة )إعـــداد: النفســـ مـــ  ومقيـــاس األ(  2004  آمـــا  با ـــه :)إعـــداد النفســـ ب امقيـــاس االغ ـــر  (  الباحث

 )إعـــداد: ومقيـــاس أســـاليب مواجبـــة الضـــغو   (2005  شـــنير نـــب)إعـــداد: زي ومقيـــاس قلـــ  المســـ نبل

وقلـــ    النفســـب اصـــائ يا كـــي  االغ ـــر حإ عيقـــة موجبـــة دالـــة ودوجـــالدراســـة  ـــائ  ن تضـــحباحثـــة.( وأو ال

واألدنــى ليغ ــراب  األعلــى ربــاعىالا فــ الــواقعي   الطلبــةحصــائ  دا  كــي  إ كمــا يوجــد فــرق مســ نبل  ال

 ليـــلأوضـــحت ن ـــائ  حح مواجبـــة الضـــغو   كمـــا وقلـــ  المســـ نبل وأســـاليب النفســـ   األمـــ فـــ  فســـ الن

 .المس نبل وقل  النفس م  خي  األم   لنفس اب ار غ ال نبؤ بايم   ال   دار أنهاالنح

 اـري المبالـذات لـدى ل وفاعليـة معرفة مسـ وى قلـ  المسـ نب ىلإ( 2014يع )لطدراسة اوهدفت 

قلـــ  المســ نبل وفاعليــة الـــذات لــديبم  وكــذلك معرفـــة قطــاع غــزة  ومعرفـــة العيقــة كــي   إلـــىمــ  ســوريا 

ــــ لــــة   الحااألكنــــاءة  عــــدد نلم غيــــرات )العمــــر  الاــــحبعــــا  الــــذات بل وفاعليــــة نقلــــ  المســــ  فــــ  روق الف

قطاع غزة  واسـ  دم الباحـث  ىلإم  سوريا ( مبارا  90عينة م  )ة على الدراسة(  وأجريت ج ماتياال

ـــ ـــة مقي ـــاس فاعلي ـــ  المســـ نبل ومقي ـــذات اس قل ـــى  وحوصـــلت الدراســـة المطـــوري ال   قلـــارحفـــاع درجـــة  إل

ة ت داللـــحبـــا   الدراســـة وجـــود عيقـــة ار العينـــة  كمـــا أوضـــحت ا أفـــرادالـــذات لـــدى ة يـــل نبل وفاعلمســـا

غـزة  قطـاع  إلـىمباـري  مـ  سـوريا ليـة الـذات لـدى النبل وفاعم  قلـ  المسـ ي  درجات كل إحصائية ك

 نة.لم غير الاق دالة إحصائيا  على مقياس قل  المس نبل حبعا  أما كينت الن ائ  وجود فرو 
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   نفسـقلـ  المسـ نبل وال وافـ  ال النائمـة كـي العيقـة  شـ ك إلـى( 2014لعسـل )و دراسـة كوسعت 

 قلـ  المسـ نبل ق كـي  كـل مـ الفـرو كشـ   إلـىما حسـعى ل  رت  كمنبلي  على االاامعيي  ال لبةى الطلد

  اط رحبـــم المـــنا  الوصـــف  االاســـ  د األهـــدابھـــذه نيـــ   حول .الاـــنة لم غيـــر وال وافـــ  النفســـ  حبعـــا  

أم  ل واليــةاــديمــ  جامعــةل العربــ  كــ  م وطالبــة   بطالــ 100)) ونــة مــ عينــة م ى ســة علــدرالا جريــتوأ

العظـــيم محمـــدل  ســـيد عبـــدو،ل و لواب معـــبـــد الثـــ نبل لــــ لمحمـــد عمقيـــاس قلـــ  المســـ اســـ  دمالبـــواق  و 

ـــ ومقيــاس ال وافــ  النفســ    اطيــةارحب قــةعــ  وجــود عي الدراســةأســفرت ن ــائ   وقــد ".وشاشــ ية كامســ لل

ض لــ  المســ نبل ان فــجــة قكلمــا زادت در ه د  علــى أنــممــا يــ  النفســ  وافــ ل وال قلــ  المســ نب ة كــي بسـال

قلـ  المسـ نبل  فـ ي ـص الفـروق  هيمـاأمـا  .  على ال  رتالاامعيي  المنبلي بةدى الطلالنفس  ل ال واف 

الح ة لصـنالاـ رغيـم ف   ئيةإحصافروق  ات داللة  ت الن ائ  ع  وجودسفر وأ  الانة م غيربحسب 

  .الذكور

 وأنمــــا النفســـية ل والبويـــة نبمســـ الكشــــ  عـــ  قلـــ  ال إلـــى (Ari, 2011دراســـة اري )وهـــدفت 

وأ بــرت   ( طالبــا  وطالبــة1525وحكونــت العينــة مــ  )  تالكليــانويــة و لــدى طلبــة المرحلــة الثا ال عــاط 

مة مس وى الحميوجود   زام فب واالل  شااالأ كي  بعديئية جود فروق  ات داللة إحصان ائ  الدراسة و 

بضـع  العيقـة مـع المسـ نبل الم مثلـة  ل  م لنوا الم اوبوان فا، ف  مس وى   المس نبل  والنل  م

كمــا أ بــرت الن ــائ  وجــود فــروق  ات داللــة  فــ  البيتــة االج ماتيــة. العــيفلــى علنــدرة وعــدم ا اآلخــري 

روق فــ  ود فــووجـ    االس كشــابااــح الــذكور فـ  مصــالاالل ـزام ول فــ  ماــا  اإلنـاثإحصـائية لصــالح 

اـــالي  االق صـــادي الم ر منارنـــة باإلنـــاث خاصـــة فـــ كو الـــذوالنلـــ  مـــ  المســـ نبل لـــدى  حـــدن  الم ـــاوب

 األفضل. عليم فب  الوال عليم  

 الـــذات وقلـــ  حنـــديريـــة كـــي  عيقـــة االرحباطال لـــىإال عـــرب بـــدفت ف  (2008) يلكينـــان دراســـة أمـــا 

  إنــاث( 50 كــور و 60لو )مدينــة أوســيمــي  فــ  مــ  المق (110)مــ   ةالدراســ ت عينــةكونــوح  المســ نبل
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ة العيقـ ن ـائ  أنأ بـرت ال  ليلـ لمـنب  الوصـف  ال ح دم اواسـ   نة( سـ50-20رهم كـي  )أعماوحت راح

ــذات وقلــ  المســ نبل عيقــة ع ســية حنــديركــي   ــديبم قلــ  م مــ  لــديبم حنــدير  ات عــا    وأن  ال ســ نبل ل

 .لصالح الذكور واإلناثنبل كي  الذكور المس  ف  قل هنا  فروق  نة صحيح  وألع وا من فض

 نلـــ ب مســـ وى الضـــغو  النفســـية وعيق ـــه إلـــى عـــربال  (Hart, 2004)هـــارت دراســـة ت وهـــدف

طفـا  اضـطراب ( أبـا  وأمـا  أل71وحكونت العينة م  )  راب طيت ال وحدأطفا  اضط آباءالمس نبل لدى 

أطفــا  اضــطراب وأمبــات  آبــاءأن  إلــىن ــائ  وأشــارت ال  عــاديي  ألطفــا أم وأب ( 40و) طيــت ال وحــد

  ف  جنة الوالديال فرق ف   هوأن  لنفسية وقل  المس نبعلى درجة عالية م  الضغو  ال دطيت ال وح

أطفـا  اضـطراب  آبـاءاألطفا  العاديي  أقل ف  مس وى قل  المس نبل م   آباءلك  كان   لقل  المس نب

 .  وحدال طيت

 واجيلز ة بالتوافق االدراسات المتعلق :ثانياً 
 اف صمود النفس  وال و لاالعيقة كي  كل  م   إلىعرب  لا( 2018دراسة األفندي )هدفت 

الفروق ف   وحنص   ح ياجات ال اصةاالأمبات األطفا   وي ع  الحياة لدى  الزواج  والرضا

 األم )ع مر  :تلم غيرااة حبعا  يحوالرضا ع  ال اج الصمود النفس  وال واف  الزو   كل  م م وسطات

ى المنب  علاع مدت الباحثة  .عاقة(نوع اإل اإلعاقة شدة   صادي قاالالمس وى  ال عليم مس وى  العمل 

ات ال اصة م  أمبات األطفا   وي االح ياج (110حكونت العينة م  )و   الرحباط  المنارن صف  االو 

 لم أخري  عنليا  ات األطفا  ا( م  أمب61)  حيي االذا  ت األطفمبام  أ (49)  الفيومافظة بمح

 :ه   أساسيةت احثة على ايث أدوات الباع مدو  (6,73) وانحراب معياري  (33,82 وسط عمري )مب

 Connor- Davidson Resilience Scale مقياس الصمود النفس  إعداد: كونر ديفيدسون 

(  1999) حس  محمد  طريت شوق  :دالزواج  إعدا اف مقياس ال و و   باحثةال حعريب  (2003)

عيقة ارحباطية  وجود  الن ائ (. أ برت2013) دسوق ال ياة إعداد: ماديقياس الرضا ع  الحمو 
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مبات لحياة لدى أوالرضا ع  الصمود النفس  وال واف  الزواج  ا م ائيا  كي  كل  موجبة دالة إحص

الصمود النفس  م  كل  يا  ف  مس وى ئوق دالة إحصار فد ووجو   األطفا   وي االح ياجات ال اصة

ى ( لدس وى ال عليمم  و ى االق صاديو  مسم  غيرات )ال إلىح عزى ياة الح وال واف  الزواج  والرضا ع 

  .اصةبات األطفا   وي االح ياجات ال أم
 نــدير ك  وى ال وافــ  الزواجــ  وعيق ــهســمعلــى ال عــرب  ( إلــى2018كــراهيم )دراســة إهــدفت أمــا 

ـــدى  وي  ـــةالـــذات ل ـــة الحر  اإلعاق ـــراتيـــت لحـــم وال ليـــل فـــ  ضـــك فـــ  محـــافظ  كي نلة: ســـ الم وء الم غي

ة وحكونـت عينـة الدراسـ   المحافظـة( اقـةعاإلدة  وى ال عليم   شس  والم  الس ن ا)الانة  والعمر  وم

طرينــة العينــة يــت لحــم وال ليــل حــم اخ يــارهم بك الحركيــة فــ  محــافظ   اإلعاقــة  وي   مــ( 280)  مــ

ة سـم غيـرات الدرا لقياس  ان يب سإعداد اب ة قام الباحثسول حني  أهداب الدرا ية؛رة غير االح مالالم يس

راسـة المـنب  الوصـف  واس بانة حندير الـذات. وقـد اسـ  دمت الد   واجال واف  الز   بانةسة وهما: اسرئيال

 اجـ  لـدىبة المتويـة ال نديريـة لل وافـ  الزو سـالن طم وسـ نة أحيث أ برت ن ـائ  هـذه الدراسـ .االرحباط 

 بة المتويــةالنســ طســو م  وبلــ ( 78.8) لغــتك وال ليــليــت لحــم كالحركيــة فــ  محــافظ    اإلعاقــة وي 

طات ال وافـ  سـفـ  م و  صـائيا  حإ دالـة ق وجـود فـرو  ت %(  كمـا أ بـر 72.4) ذاتال نديريـة ل نـدير الـ

 حالولصــ ب م غيـرات الاـنةسـبحوال ليــل يـت لحـم ك لحركيـة فــ  محـافظ  ا اإلعاقـةالزواجـ  لـدى  وي 

فـ  م وسـطات ال وافـ   يا  حصـائإدالـة  ق عـدم وجـود فـرو رية. المدينة والن ولصالح   الس نالذكور  وم ا

ت العمـر  والمسـ وى ار ى لم غيـل ليـل حعـز يـت لحـم واك محـافظ   الحركيـة فـ  اإلعاقـةوي الزواج  لدى  

درج ــ    يكــ موجبــة طرديــة ارحبـا ة وجــود عيقــوأ بـرت الن ــائ   .  والمحافظــةاإلعاقــةل عليمـ   وشــدة ا

 .يت لحم وال ليلك   محافظ  الحركية فاإلعاقة دى  وي ل تذاال وحنديرال واف  الزواج  
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  بــامعرفــة الفــروق كــي  الضــغو  النفســية وعيق لــىإ( 2017ة كوشــعراية والطــاهر )اســدر وهــدفت 

ســري وفنــا  لــبعض األ الفــروق كــي  الضــغو  النفســية وال وافــ  إلــىل عــرب لباإلضــافة  ســري ألاف  بــال وا

سـة ار نـت عينـة الدحكو  إ   (األسـرة أفراد ددوي ال عليم   عالمس عمر  ة  الالم غيرات الديموغراهية )الان

فســية ألوليــاء لناالضــغو   مقيــاساســ ااكوا ل  أمــا ( 60أبــا  و 60( أبــا  وأمــا  ألطفــا  حوحــديي  )120مــ  )

ال حوجــد عيقــة كــي  الضــغو   أنــه إلــىالدراســة  ئ شــارت ن ــاأســري.   ومقيــاس ال وافــ  األأمــور المعــاقي

وجــود أي فــروق فــ  م عــدو   أطفــا  اضــطراب طيــت ال وحــدء أمــور اســري لــدي أوليــوافــ  االفســية وال الن

 .لدي اال عليم  للو  لم غير المس وى ري وفنا  سالضغو  النفسية وال واف  األ

جات م  إرشادي ف  ححسي  در إلى معرفة فاعلية كرناهدفت ( دراسة 2017) ةعواودأما أجرت 

ل ليل  وال عرب على ل وحد ف  محافظة امصاكي  بم يزمة ات األطفا  السية لدى أمباالنفالصحة 

: )جنة طفل األم  عمر طفل راهيةالديموغفسية وفنا  لبعض الم غيرات حة النالفروق ف  درجات الص

اصة  وي االح ياجات ال عدد األفراد  ي لألسرة  حام األسرة  درجة ال وحد األم  المس وى االق صاد

ف  محافظة  كي  بم يزمة ال وحدبات األطفا  المصالدراسة م  جميع أمحكون ما مع اف  األسرة( و 

المنب  شبه ال اريب  )حصميم الماموع ي (  واس  دمت الدراسة .طفل (105والبال  عددهم ) ال ليل

  أمبات م ( أم30ونة م  )دراسة على عينة م ية البرنام  اإلرشادي  وقد أجريت اللمعرفة فاعل

 وم لذوي االح ياجات سة محمد ك  راشد آ  م من سبي  إلى مدر يزمة ال وحد ال  المصاكي  بم األطفا

 الدراسة األدوات وطبنت الباحثة ف ل اصة ال ابعة لامعية لاإلحسان ال يريةل ف  محافظة ال ليل  ا

وجود ع  الن ائ  وأسفرت   فنرة( 66 ون م  )م داد الباحثة الصحة النفسة م  إعال الية: مقياس 

درجات الصحة النفسية    وسطات( ف  مα ≤ (0.05 ة عند مس وى الداللة فروق  ات داللة إحصائي

رنام  ى للب( حعز لدى أمبات األطفا  المصاكي  بم يزمة ال وحد كي  الماموع ي  )الضابطة وال اريبية

فروق  ات أنه ال يوجد  أ برت الن ائ ا مكطبي  البعدي  ال اريبية ف  ال  دي لصالح الماموعةاإلرشا
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ف  م وسطات درجات الصحة النفسية ف  القياس ( α ≤ (0.05الداللة  حصائية عند مس وى داللة إ

مس وى )جنة طفل األم  وال  البعدي كي  الماموع ي  الضابطة وال اريبية ح عزى إلى الم غيرات ال الية:

 .اء(  عمل األم(األسرة )عدد األكني لألسرة  حام االق صاد

ادي الامعـ  فـ  للكش  ع  مـدى فاعليـة البرنـام  االرشـت دراسة هدف (2014اليحيى ) توأجر 

وحديي   وم  ام مدى مساهمة البرنام  أمبات األطفا  ال  الضغو  النفسية لدى حنمية أساليب مواجبة

ــديب  النفســيةض الضــغو  فــ  خفــ  الباحثــةطبنــت   ال ــ  حناول بــا الدراســةدق الفــرو، والخ بــار صــ .ل

 عـدد مـ  المراأـز ال اصـةاألطفـا  ال وحـديي  فـ   مـ  أمبـات ا  أمـ (82م ونـة مـ  )س با على عينة راد

س يــامق .نــام  اإلرشــاد الامعــ  )إعــداد الباحثــة(كر  :اآلحيــةواســ  دمت الباحثــة المنــايية  .بمنطنــة جــده

(  1998) وزيــدان الســرطاوي   عــداد كــل مــ  عبــد العزيــز الشــ صأســاليب مواجبــة الضــغو  النفســية إ 

اسـ مارة (  و 1998) السـرطاوي الشـ ص   وزيـدان عداد كل مـ  عبـد العزيـز مقياس الضغو  النفسية إ و 

م  أمبات وطبنت على عينة  .ات األولية )إعداد الباحثة(الق صادي وجمع البيانى االج ماع  واالمس و 

أمبــات مــ  ( 9) كمــا شــملت العينــة الماموعــة ال اريبيــة وعــدده (. 82)   ال وحــديي  وعــدده األطفــا

لــة وجــود فــروق  ات دال إلــى الدراســةلت وحوصــ .الواحــدة صــميم ال اريبــ  للماموعــة خــي  اســ  دام ال

حطبي  البرنام  الماموعة ال اريبية قبل وبعد  ف  م وسط درجات( 0.05) عند مس وى داللة ةاحصائي

 . ل  بع او  مواجبة والضغو  النفسية ف  القياس البعديليب الم  اسااإلرشادي لكل 

أمبات األطفا   وي  ( دراسة هدفت إلى معرفة درجة حاجات2014) فجرت ال فف  حي  أ

ردن ف  ضوء بعض الم غيرات  واع مدت الباحثة المنب  الوصف  قليم جنوب األاضطراب ال وحد ف  إ

اب ( أما  م  أمبات األطفا   وي اضطر 167الدراسة م  )وحكونت عينة حليل  ف  هذه الدراسة  ال 

كأداة  لدى األمبات س الحاجاتردن  واس  دمت الباحثة مقيا وحد ف  األ  بمراأز الال وحد المل حني

مصاكي  الدراسة أن حاجات أمبات األطفا  ال   وأ برت ن ائ ( فنرة48  )لبذه الدراسة  الم ون م
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وق ف  مس وى المس  دم  وجود فر حفعة على جميع مااالت المقياس ر مباضطراب ال وحد كانت كدرجة 

ف  حي   دخل األسرة  عمل األم( لطفل عمر ا الية: )الم غيرات الا  حعزى الى أمبات األطف حاجات

ة  ومس وى مس وى حاجات األمبات حعزى إلى )شدة ال وحد  الانة  نوع ال دم ال حوجد فروق ف 

 (.حعليم األم

 المســـاندة درج ـــ قـــة كـــي  طبيعـــة العي إلـــىل عـــرب ل( 2012)والبـــبيوي  نالعثمـــادراســـة وســـعت 

 وحـد اضـطراب ال أمبـات األطفـا   وي ة لـدى نفسـيال غو ج  مـ  ناحيـة والضـاواف  الزو تية وال االج ما

اسـة ر دالأجريـت  .رات غيـالم الفروق ف  الضغو  ف  ضوء ماموعة مـ  إلى ال عربو ية أخرى  احم  ن

ة عاهد ال ربية الفكريعض مب ف  دألطفا  يعانون م  اضطراب ال وح أما  ( 96) يا، علىف  مدينة الر 

احصــائية فــ  الضــغو  لــدى أمبــات  ت داللــة اجــود فــروق وأســفرت ن ــائ  الدراســة عــ  و   الم  صصــة

داللـة  تروق  افـد ووجـو   رو أمبات الـذك جنة الطفل لصالح إلىزى ال وحد حع األطفا   وي اضطراب

 اب ال وحد الشديد وي اضطر   طفااألأمبات  شدة إعاقة الطفل  حيث إلىضغو  حعزى ال ف  احصائية

لبســيط  كــذلك أســفرت الدراســة عــ  ل وحــد اا أعــرا،  وي غو  مــ  أمبــات األطفــا  أأثــر شــعورا بالضــ

 ألسر ف الصالح رة لألسي داالمس وى االق ص إلىحعزى  ف  الضغو ة احصائية وجود فروق  ات دالل

يمــ  المســ وى ال عل إلــى  حعــزى غو الضــفــ  داللــة احصــائية  ة الــدنيا  وفــروق  اتاالق صــادي المســ ويات

كما كشفت الن ائ  ع  عيقة سلبية كـي  ثانوي فأقل  الال عليم   الح األمبات ف  المس وى لألمبات لص

 .وحدال راب اضط أمبات األطفا   وي    لدىتية والضغو دة االج ماالمسان

 المراهني  ألمبات النفسية الضغوطات ع  الكش  إلى (2012) رفو عص دراسة كينما هدفت

 مصادر أأثر على ل عرب ليل  حال الوصف  ب المن الباحثة اس  دمت  لك ول حني . ال وحديي 

 المراهني  أمبات م  أم( 40) م  الدراسة عينة حكونت وقد ال وحد  أطفا  أمبات لدى شيوعا   الضغو 

 بأمبات ال ا  ةفسيالن الضغو  مقياس الباحثة واس  دمت عشوائية  نةريبط اخ يارهم حم ال وحديي 
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 الصدق كدالالت المقياس حم ع وقد أبعاد  س ة ىعل موزعة نرةف( 60) م  الم ون   وحديي لا المراهني 

 جميع ف  ال وحديي  المراهني  ألمبات النفسية الضغو  مس وى  أن إلى الدراسة ن ائ  وأشارت. والثبات

 ف   ال وحدي المراه  أتباء ححمل عدلب كان م وسط أعلى وأن الم وسط  ضم  كان المقياس مااالت

 وجود عدم أنه الدراسة ن ائ  أ برت كما. م وسط أدنى للمراه  واإلحبا  يأسال مشاعر بعد كان حي 

 ف  ةلألسر  االق صادي والمس وى  لألم ليم ال ع والمس وى  الانة لم غيرات إحصائية داللة  ات فروق 

 النل  لماال  داللة  ات فروق  أ برت كينما .حديي  و ال المراهني  أمبات لدى النفسية الضغو  درجة

 ال وحدي المراه  فيبا ي ون  ال   األسرة لصالح ال وحدي المراه  أتباء وححمل   المراه س نبلم على

 .األسرة ف  األخير مولودال

 زواج ء االنفعال  وال واف  الكاالذمس ويات لكش  ع  ا( 2011اسة عسلية والبنا )ر د لتاو حو 

ال   الزواج     واف والل  ذكاء االنفعايقة كي  الرب على الععقصى  وال   ف  جامعة األلعامليلدى ا

ينة على ع ةجريت الدراسأ ة  وقدة العلميوالعمر  والدخل الشبري  والدرج الانة إلىيم   أن حعزى 

ن اكمس وى ال واف  الزواج  ك ل أن  إلى صلت الدراسةو حو  .( م  العاملي 200ونة م  )م 

 واف  الزواج   الاالنفعال  و قة ارحباطية كي  الذكاء   عدم وجود عيك أ برت الن ائ(  كذل88.71)

اج  الزو اف   و للدرجة الكلية العينة ف  ال أفرادجات ووجود فروق دالة إحصائيا  كي  م وسطات در 

 كلية لل واف ف  الدرجة الالانس  و د الرضا ف  بع دالة إحصائيا    ووجود فروق الانةباخ يب 

 األسريةصادي والمش يت ال واف  االق   وسط  وف  بعديلمخل اعاملي  م   وي الدالزواج  لصالح ال

  وي الدخل الم وسط والمرحفع.  م   لعامليلح الصا

 العيقـة كـي  راسـةدل (Wang, Michaels, Day, 2011) شـلي نـ   وماداي  وو  دراسـةوسـعت 

وعيق بــا بــال واف  الزواجــ  لــدى  وحــدبا آبــاء أطفــا  ال   دمال ــ  يســ راحياياتالضــغو  النفســية واالســ 

وأ بـــرت الن ـــائ  أن   دب طيـــت ال وحـــطفـــا  اضـــطرا( أبـــا  وأمـــا  أل368عينـــة الدراســـة ) وبلغـــت بم لـــدي
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ه اس راحيايات م عددة ف  مواجبة هذ طفا  الم وحدي  كانت عالية ولديبمألا آباء   النفسية لدىالضغو 

قــة فــ  وآبــاء األطفــا   وي اإلعا وحــداب طيــت ال أطفــا  اضــطر  آبــاءكــي  روق كانــت فــوأنــه   الضــغو 

 سري.ألمس وى ال واف  ا

 الذاتاعلية فل  وكل م  فعاالعيقة كي  الذكاء االن إلىال عرب ( 2009)دل  دراسة العبوهدفت 

اسة على يت الدر وقد أجر    بمدينة م ة الم رمة.ي  الم زوجيالمعلم   لدى عينة م وال واف  الزواج

الدراسة ت ن ائ  أ بر و  .م رمةنة م ة الوجي  بمديلمي  الم ز لم م  المع( مع300)عينة م ونة م  

  الزواج  لدى ال وافت و ذاال ةليعافعال  وبي  فوجود عيقة ارحباطية موجبة كي  جميع أبعاد الذكاء االن

ية الذات علفااد ال واف  الزواج  وبي  أبعيع ود عيقة ارحباطية كي  جموجدراسة  وأ برت ة العين أفراد

ي  م وسطات درجات مرحفع  ومن فض  ة إحصائية كجود فروق  ات داللعينة الدراسة  وو  أفرادلدى 

لزواج   كما لصالح مرحفع  ال واف  ا انت الفروق كو ال   عاالنف الذكاء ال واف  الزواج  ف  جميع أبعاد

ن فض  ال واف  حفع  وممر   ة الذات وبيحصائية كي  فاعليدراسة وجود فروق  ات داللة إالأ برت 

الزواج   كما أ برت إم انية ال نبؤ بال واف  الزواج   فع  ال واف الفروق لصالح مرح الزواج   وكانت

 لذات.وفاعلية ا  لنفعاالذكاء ال م  الم  خي  ك

شادي من رح ل عزيز إلى ال عرب على مدى فاعلية كرنام  إر هدفت دراسة  (2009جودة ) وأجرت

ام  إرشادي ب الدراسة قامت الباحثة بعمل كرن  طري  فنيات الحوار. ول حني  هدواج  عال واف  الز 

ام  ة وقد حضم  البرن( جلسات منفرد9) و( جلسة مش ركة 12( جلسة إرشادية منبا ) 21ي كون م  )

ة ل   المساندة الدينية  المساندات منبا ) الحوار  السي ودراما  ال نفية االنفعاينالعديد م  الف

بعدي رنام  شبر ونص  ك طبي  وقد اس غرق حطبي  البعزيز  حل المش يت(  االج ماتية  ال 

على عينة م  األزوات  البرنام وقد طب   وشبر آخر لمعرفة أار بناء البرنام  ف  ال طبي  ال  بع .

  واقع قد حم اخ يارهم بطرينة قصدية م( زوجة على ال ساوي 15( زوت )15( زوت منبا ) 30)  كلغت
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ن ائ  الدراسة عدم  وقد أ برت ال واف  الزواج  عليبم.   اس بانةبعد حطبي الشرتيةأم سايت المحا

زواج  لالدرجة الكلية كي  م وسطات ال واف  وجود فروق  ات داللة إحصائية ف  حلك األبعاد وف  ا

إحصائيا  ف  البعد األو   لةداحطبي  البرنام   ووجود فروق ف  الماموعة ال اريبية بعد  المبحواي كي  

األبعاد ف  الماموعة ال اريبية بعد حطبي   ف  حلك ذا يعن  وجود فروق  ات داللة إحصائيةوالثان  وه

زوات ف  المعاملة اإلنسانية  كما ألاوجات ف  االس نرار الزواج  ولصالح البرنام  والفروق لصالح الز 

وهذا يد  يني  النبل  والبعدي األبعاد كي  ال طبوق  ات داللة إحصائية ف  جميع أ برت وجود فر 

الماموعة ال اريبية البعدية  ووجود فروق  ات داللة إحصائية  ر على األزوات م  أفرادعلى وجود أا

وهذا يد  على وجود أار على الزوجات م  أفراد  يدألبعاد كي  ال طبيني  النبل  والبعف  جميع ا

ية كي  ال طبيني  البعدي الدراسة وجود فروق  ات داللة إحصائ برتوأ  ماموعة ال اريبية البعدية.ال

ى ت الفروق لصالح ال طبي  البعدي ف  الرضا والسعادة الزوجية وهذا يد  علولند كانوال  بع   

فروقا   ات داللة  أفراد الماموعة ال اريبية ف  هذا البعد  ولم حظبر انحسار أار البرنام  العيج  على

يج  ى بناء أار البرنام  العالزواج  مما يد  عل درجة الكلية لل واف األبعاد األخرى والإحصائية ف  

 على األزوات م  أفراد الماموعة ال اريبية. 

زواج  وبعص واف  اللعيقة كي  ال كش  ع  طبيعة ا( دراسة هدفت إلى ال2009أما أجرى الشبري )

ض سمات الش صية لدى المعلمي  واج  وبعش  ع  الفروق ف  ال واف  الز لكسمات الش صية وا

مدة  -ف  االسرة طفا ألا عدد - عليم لمؤهل الاجنة الوالدي   ) لم زوجي  ف  ضوء الم غيراتا

الم وسطة  لمرحلةم  معلم  ا معلم (400) عينة الدراسة م . وقد حكونت  العمر عند الزوات(-الزوات

  واس  دم ا  عام(58-22كي ) أعمارهموحراوحت هـــ   1420/1430للعام  ظة جدةوالثانوية بمحاف

( ومقياس قائمة العوامل ال مة الكبرى 1999)د هللا عبفرت عداد إ باحث مقياس ال واف  الزواج  م  ال

. وخلصت الدراسة إلى (1997نصاري )وحعريب األ (1992)داد كوس ا وماأري للش صية م  إع
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ا أ برت وجود عصاكية لدى عينة البحث  كمبي  الة ودالة كي  ال واف  الزواج  و وجود عيقة سالب

إلى يضا  حوصلت   وبي  أبعاد االنبسا  لدى عينة البحث  أعيقة موجبة دالة كي  ال واف  الزواج

 .وجنة الوالدي   للمس وى ال عليم ة إحصائيا  ف  ال واف  الزواج  حبعا  وجود فروق دال

  ف  الزواج نفس  وال وااإلنبا  الكي   عيقةعة الطبي إلىال عرب ( 2008)  لعدراسة وهدفت 

وم المعلم بال درية لبا لدى رة ف  اإلنبا  النفس  ونوع الفتة ال   ينال ب الانسي  وسنواتوالفروق كي  

ت أ بر . ال دريسية  ال برة المنيا م نوع ة بمحافظةصال ا ( م  معلم  الفتات200م  ) ونة ينة مع

دى عينة الدراسة  وال واف  الزواج  ل كي  اإلنبا  النفس  ة سلبيةطيحباائ  الدراسة وجود عيقة ار ن 

فروق كي  معلمات ف  اإلنبا  النفس   وال حوجد  وسط  درجات المعلمي  والوعدم وجود فروق كي  م

ة األأثر م  امان لمعلمي   وي ال بر ت وااقل م  امان سنو  برة األ وي الم وسط  درجات المعلمي  

رجات معلم  الفتات ال اصة فروق كي  م وسطات د   اإلنبا   وال حوجددراسة فالنة سنوات لدى عي

 لنفس  لدى عينة الدراسة.ف  اإلنبا  ا

 أساس على س ندي إرشادي كرنام  فاعلية اخ بار إلى دراسة هدفت  (2008) جاكر ك  وأجرى 

 ف  بال وحد المصاكي  األطفا  أمبات لدى النفسية الضغو  خفض ف  السلوكية المعرهية النظرية

 المبارات على ام نبر ال واش مل ال اريب   المنب  الباحث اع مد الدراسة هدب ول حني  ا، الري مدينة

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

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

 ماموع ي  إلى عشوائ  ش لب ةالعين حنسيم وحم الدراسة  ف  المس  دم النفسية الضغو  مقياس

 المس  دم االرشادي البرنام  ح ل  لم   ال الضابطة واألخرى  البرنام   حلنت ال   ال اريبية إحداهما

 لصالح النفسية و الضغ خفض ف  اإلرشادي البرنام  ةفاعلي ع  الدراسة ن ائ  وأسفرت ة الدراس ف 

 .الضابطة الماموعة بأمبات ةنار من إحصائيا دا  وبش ل   ال اريبية الماموعة أمبات
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ومـ    طفـا  المصـاكي  بال وحـدال صائص النفسـية لأل( إلى معرفة 2008وهدفت دراسة شبيب )

ــــال صــــائص: )الن هــــذه   (النمــــو  اراتبــــأ ســــاب الما  وكيةللســــاالضــــطرابات ا  االنعــــزا  االنطــــواء   ل

ال صــائص   لألطفــا  المصــاكي  بال وحــد )ال واصــل والعيقــات مــع اآلخــري  ( االج ماتيــةال صــائص 

ذه ال صـائص أراد الباحـث هـوكـل   رفـ (  والمعلبال وحد )مس وى النمو العنالمصاكي   ية لألطفا لالعن

الباحـث  سـ  دما  ي  مصـاكي  بال وحـدلـى طفلـاسة عذه الدر هاق صرت  وجية نظر اآلباء.ا م  بيعرف أن

نا  معرفة هأن  الدراسةهذه م ن ائ  هوم  أ   ة لامع البيانات ع  الحالة م  قبل الوالدي لوب المناكلأس

طفــل الوالــدي  يم لكبــاك المعرفــة ال ــ  لــأأثــر مــ  ح الثــان  لطفــللبالنســبة  ك ال صــائصلــاآلبــاء ل عنــد 

م بى اآلبــاء ولكــ  عــدم معــرف خصــائص قــد حكــون معروفــة لــد وجــود لــىكمــا حوصــلت الدراســة إ  األو 

 م عمـدالخفـاء كـذلك حوصـلت إلـى أن اإل .و  االكـ لى سـلـا عهـومـدى حأاير  ك ال صـائصلب صوصية ح

الطفـل المصـاب خوفـا مـ   ا م  قبل والـديبى معرف لعال صائص الثيث ال   عمل  خاصية م ألي 

 .ل ش يصا

 أطفا  أمبات لدى ةالنفسي الضغو  حنص  مس وى ( Ekas, 2009) أاسأ دراسةوحاولت 

 الدراسة  هذه ف  الوصف  المنب  واس  دم العامة  الحياة إحداث على وحأايرها ال وحديت طاضطراب 

. أم (119) كلغت عينة على الحياة نحو ال وجه اخ بارو  الحياة ضغو  اسمقي الدراسة هذه  ف وطب 

 ريال أا مع طتحبار  الضغو  ذهه نأو  الضغو   م  مرحفعة درجه  لديب األمبات أن وأ برت الن ائ 

 ورالشع على أار لبا وان حراأمية األمبات لدى الضغو  بأن أشارت كما الطفل  لسلو  لب الس

 .الحياة ع  لرضابا

 جوانب معرفة ىإل ((Bromley et al., 2004 وزميءه كرومل  م  كل دراسة هدفت حي  ف 

 لب  المندمة ال دمات ع  الرضا ام لألمبات ةوالنفسي والعنلية الصحية الحالةو    االج ماع الدعم

 عينة وحكونت الدراسة  هذه ف  الوصف  المنب  الباحث واع مد.  األخرى  النمائية اإلعاقات مع منارنة
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 اسلوب الباحث واس  دم  ال وحد باضطراب المصاكي  األطفا  أمبات م  أم( 68) م  الدراسة

 عرضة أأثر هم ال وحديون  األطفا  وأمبات آباء أن راسةالد ن ائ  وأ برت لدراسة  كأداة  كلةالمنا

 األمبات أن أ برت كما األخرى  النمائية اإلعاقات مع منارنة   والعنلية والنفسية الصحية للمش يت

 كالرعاية دماتال  إلى بحاجة ال وحديون  طفا األ أسر وأن مادية  شاألم لديبا وكذلك أقل  دعم ىح لن

 .وال وتية واإلرشاد

 :السابقة لتعقيب على الدراساتا
ـــى االســـ عرا، للدراســـات الســـابنة ي ـــى محـــاور م  لفـــة ظبـــر أن كنـــاء عل الدراســـات الســـابنة ركـــزت عل

ة بصـور  ـه عيقالمسـ نبل و قلـ  ) منبـا: أخـرى   غيراتنبل بم لمسا قل  ربط مثل  مس نبللا ة بنل طحبمر 

بنلـــ   عيق ـــهحنـــدير الـــذات و )و   ( الب ـــر بعـــد الحـــرب علـــى غـــزة حـــاالت الاســـم ومفبـــوم الـــذات لـــدى 

فــ  ال وا فــ  حــي  حــم ربــط م غيــر(  و فــ  النــروي المســ نبل لــدى الااليــة العربيــة المقيمــة بمدينــة أوســل

ركيــــة فــــ  حال اقــــةاالعت لــــدى  وي ك نــــدير الــــذا عيق ــــهاجــــ  و   الزو فــــ واالمثــــل )ات غيــــر بم الزواجــــ  

  .( لدى المعاقي  الش صية السماتكبعض  يق هعال واف  الزواج  و )و   (يلال لمحافظ   كيت لحم و 

اب أطفـا  اضـطر  آبـاء  لـدى عينـة مـالدراسة الحالية ربطت كي  قل  المسـ نبل وال وافـ  الزواجـ   ينماك

ـــا دال وحـــ طيـــت ـــة وفـــ  نفـــة الوقـــت  فـــ  العيقـــةيب  الخف ـــة العاالرحباطي ـــاءســـة )للدرا المـــأخو ةين  آب

  مـو في  مـ أولمي  ححدات ع  ال واف  الزواج  لمعلمات ومع راسات السابنة( لذا حاد ان الدتوأمبا

 أخرى.قطاعات 

ينــة ة والعســدراالمــ   لبــدبمــع ا مل ــ يءفــ  فنراحبــا بالنســبة لمنــايية الدراســة حــم ححــوير هــذه المنــايية 

 إطـارية سـابنة لكـ  فـ  نـايحطوير المنايية على م   هنا حموم (أطفا  اضطراب طيت ال وحد آباء)

 الدراسة.هذه  رإطاغير 
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سية كـي  قلـ  المسـ نبل وال وافـ  الزواجـ  لـدى ة ع ية ارحباطم  حيث الن ائ  فند  بر أن هنا  عيق

مســ وى ال وافــ  الزواجــ   ينــلبل   المســ نقلــ زادكلمــا  أنــه بمعنــى اضــطراب طيــت ال وحــدأطفــا   آبــاء

 الم غيري .ت كي  سابنة ربطزواج  وال حوجد دراسات  واف  اليزيد مس وى الا ننص قل  المس نبل وكلم

مــع وهــذا ح فــ   م وســطة(بالدرجــة الكليــة ) عينــة فكــانال أفــراددى لــامــا بالنســبة لمســ وى قلــ  المســ نبل 

لية والبنــا عســا ي فــ  مــع دراســة وهــذ عــال ()لزواجــ   وافــ  الا يــرم غأن و  ( Ari, 2011آري )دراســة 

(2011.) 
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 لفصل الثالثا
 لطريقة والجراءاتا
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 الثالفصل الث
 الطريقة واالجراءات

جـــراءات فـــ  وحمثلـــت هـــذه اال  الدراســـة أهـــداباليزمـــة ل حنيـــ  راءات ي نـــاو  هـــذا الفصـــل وصـــف ا ل جـــ

   وم ريةالســي وخصائصــباايية الدراســة   لمنــووصــ  ة الدراســةينــعو ع وما مــ  اســةنب  الدر مــ وصــ 

   معالاة البيانات. مة فحصائية المس  دساليب اإلاألو   اسةجراءات الدر إو 

  منهج الدراسة:
اطيـة كــي  قلــ  ب  هــذه الدراسـة هــو المــنب  الوصـف  االرحبــاط  لمعرفـة العيقــة االرح  دم فـالمـنب  المســ

راشـــد ا   محمـــد كـــ  فـــ  مركـــز أطفـــا  اضـــطراب طيـــت ال وحـــد آبـــاءدى لـــ  جـــازو فـــ  الال وانبل و المســـ 

أطفـا  لـدى واجـ  ى قلـ  المسـ نبل وال وافـ  الز راسة م  خي  معرفـة مسـ و رات الدوص  م غيو    وم م

 .اضطراب طيت ال وحد

 :وعينتها مجتمع الدراسة
د آ  شــرا د كــ مــحز ممركــفــ   وحــدأطفــا  اضــطراب طيــت ال  اءآبــحكــون ما مــع الدراســة مــ  جميــع  

  ومـ  مسـ ويات كافـة ال عليميـة مس وياتال( أب وأم م  100عددهم ) ل والبا يلمحافظة ال ل - م  وم

د آ  م  ـوم/ محافظـة ال ليـل شـد كـ  رامحمـ  لفة م  الدخل الشبري لألسرة حسـب إحصـائيات مركـز م

مسـ نبل وال وافـ  ال  نلـاصـة بة ال منـاييال ووزعـت يوضـح  لـك.( بوالملح  رقم) 2018/2019لعام 

والاـــدو   .بطرينـــة المســـح الشـــامل م أو  بأ( 100البـــال  عـــددهم )طفـــا  األ آبـــاءجميـــع  الزواجـــ  علـــى

 غراهية ال اصة بعينة الدراسة.ال صائص الديمل ال  يوضح ا
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يوضح الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة  :(1  دولالج  

تغيرلممستويات ا المتغير ةئويالنسبة الم العدد   

لوالدينا  
 50.0 50 األب .1

 50.0 50 األم .2

 

لمستوى ا

 التعليمي

 55.0 55 فأدنى توجيهي .1

 45.0 45 بكالوريوس فأعلى .2

 

الدخل 

 االسري

 32.0 32 شيكل 2000من  أقل .1

 48.0 48 شيكل 4000 – 2000 .2

 20.0 20 شيكل 4000أكثر من  .3

 دراسة: أدوات ال
 ا:هم  نقياسا  اس  دم ماتانلامع البي

 لمستقبلاقلق مقياس  اًل:و أ
 :ستقبلقلق الم لمقياسوصف 

ر    الدراســـات ل ـــا  بنلـــ  المســـ نبل فـــالنظـــري ابعـــد االطـــيع علـــى األدب قلـــ  المســـ نبل مقيـــاس  طـــو 

  بعــض   دمت فــية اســعــدة منــاي إلــى ر المقيــاس بعــد الرجــوعطــو    وبنــاء عليــه   المســ نبل لنلــ الســابنة

 النعيمـ  والحيـاري )ل مس نبمقياس قل  اللمنايية )اوم  هذه   بللمس ن  اال اصة بنللدراسات السابنة ا

ة مــ  المقيـاس بصــورحه األوليـ حيـث حكــون  ( 2005)رزينـب شــني عــدادإ اس قلــ  المسـ نبل ومقيـ  (2009

المفــردات  فــ  ال عنيــدعــدم ضـوح و الســبولة والو  المقيــاس( فنـرة  وروعــ  فــ  حصــميم وصـياغة فنــرات 36)

موافــ  كدرجــة  –موافــ   –ديدة ة شــس كال ــال  )موافــ  كدرجــافنــرات المقيــابــة علــى الجعــت درجــات اووز 

 (.أ-1ولية ف  الملح  )األالمقياس  سب صورةوح  شديدة( معار، كدرجة–معار، –ة  وسطم
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 :قلق المستقبل لمقياسالخصائص السيكومترية 
 صدق المقياس:

 مينصدق المحك -

مـ   ( مح مـي 6عـددهم ) مـي مـ  المح لـى لانـة ه ع  طريـ  عرضـيـاس عـصـدق المقال أأـد مـ   حم 

  وعلــم الــنفة ال ربــوي  ي فســ  وال ربــو واالرشــاد النوال نــويم ا  القيــاس ل بــرة واالخ صــا  فــ  ماــا وي 

 سـةألهـداب الدرا مدى ميئمـة الفنـراتلدة م  ميحظاحبم واق راحاحبم االس فا أجل(  م  د)أنظر ملح  

وضــوحبا  وبعــد  ةفنــرات  ودرجــر كــي  الوال كــرا وعــدم ال ــداخل ويــة غللاأيــب اال ر و  عبيــر ل مة ا   وســي

لت وعـــد    فـــأأثر (%80)بمـــا نســـب ه مح مـــون ل ـــ  أجمـــع المـــي   اخ يـــرت الفنـــرات اغراء المح األخـــذ بـــ

لـ  قنـرات مقيـاس المح مون إجراء حعـدييت عليبـا وإعـادة صـياغ با  وأصـبح عـدد ف ال   اق رحالفنرات 

ل عــاميت االرحبــا  كــي  كــم واســ  رجت  واحــدة فنــرة تحــذفأي   فنــرة( 35ة )ئيــنباال بصــورحه  نبلالمســ

 (.أ-2الملح ) نا م  ن ائ كلية  و بر لالدرجة الفنرة مع 

 الداخلي:صدق االتساق  -

ي  رحبـا  كـامـل االمع (5الملحـ  رقـم ) رحبا  الفنرة مـ  المقيـاس بالدرجـة الكليـة ويظبـرقوة ا إلى ويشير

 .(0.860 – 0.126ما كي  )  إ  حراوحت هذه المعاميت للمقياسرجة الكلية الدفنرة مع ل درجة ك

  بلقلق المستق اسات مقيثب
 :اآلحيةبات بالطرق ثمعاميت ال حسبت

 ينة ال ازئة النصفية:الثبات بطر -

يــاس جــات الفنــرات الزوجيــة لمقنــرات الفرديــة ومامــوع در درجــات الف معامــل االرحبــا  كــي  مامــوع حســب

 .احصائيا   هو دا و   (0.88=االرحبا  )رمعامل  كل  إ   نبلمس قل  ال
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 فا:ال رونباخامل كمع إياادبالثبات  -

وهـذا يــد    (0.93وكــان معامـل الثبــات ) كرونبـاخ الفـاسـ  دام معامــل يــاس باابـات المق حسـب -

 .قياسعلى أن معامل الثبات عال  للم

  الزواجي:ثانيا التوافق 
 :اجيتوافق الزو ال لمقياسف وص

ل وافـ  الزواجـ  ابم غيـر ع علـى األدب النظـري ال ـا  ج  بعد االطـيال واف  الزواقياس م حم حطوير 

واهمبـا مقيـاس  بنةفـ  بعـض الدراسـات السـا سـ  دمتا   الزواجـ لل وافـ ةمنـايي عـدة إلـىالرجـوع  بعدو 

 حيث حكون   (2009)جودة( ومقياس 2012) والببيوي العثمان (   ومقياس 2017هر)كوشعراية والطا

ح السـبولة والوضـو  قيـاسملوصياغة فنرات ااعداد وروع  ف    فنرة( 42) م  األولية بصورحه ياسالمق

موافــ  كدرجــة لي ــرت كــاالح  )دري  خماســ  وفــ  حــدري  حــ ووضــعللغويــة   مفــردات افــ  الوعــدم ال عنيــد 

لمقيــــاس ار ويظبــــ  دة(يكدرجــــة شــــد معــــار،–معــــار، – موافــــ  كدرجــــة م وســــطة –فــــ  موا – شــــديدة

 .( ب-1ملح  رقم )بصورحه األولية ف  

 :الزواجي التوافق لمقياسخصائص السيكومترية ال
  صدق المقياس:

 ين: لمحكمصدق ا-
مــــي  مــــ   وي ال بــــرة مــــ  المح  ماموعــــةه علــــى ريــــ  عرضــــلمقيــــاس عــــ  طمــــ  صــــدق احــــم ال أأــــد 

 أجلم  و لك  ل ربوي لنفة االم   وعل ربوي واالرشاد النفس  وانويم ماا  القياس وال خ صا  ف  واال

  عبيـــريمة ال   وســـلدراســـةألهـــداب الة الفنـــرات حظـــاحبم واق راحـــاحبم فـــ  مـــدى ميئمـــاالســـ فادة مـــ  مي

األخـذ بـغراء وبعـد    اسللمقيـ رار كـي  الفنـراتوال ك ة  وعدم ال داخلاللغوي ف  ال راأيبوالوضوح اللغوي 

دلت وعـ( 80%اق يزيد عـ  )وباحفح مون عليبا  مع المج  ألفنرات ال المح مي   اخ يرت ارحات ومن 
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ت مقيـــاس أصـــبح عـــدد فنـــراغ با  و ة صـــيات عليبـــا وإعـــادإجـــراء حعـــدييالفنـــرات ال ـــ  اق ـــرح المح مـــون 

افـ  يظبـر مقيـاس ال و  ات وهـذا مـافنـر  6أي حـم حـذب فنـرة(  36ورحه النبائية م  )بصواج  ال واف  الز 

 ( .ب-2رقم )  ملحائية ف  الالزواج  بصورحه النب

 ساق الداخلي:صدق االت-

( 6)الملحـ  رقـم  ر هـذا فـ للمقيـاس ويظبـالكلية س بالدرجة رفة قوة ارحبا  كل فنرة م  المقياو لك لمع

 للمقياس.درجة الكلية با  كي  كل فنرة مع الل االرحي يبي  معاموالذ

 الزواجي:التوافق  ثبات مقياس -

 النصفية الثبات بطريقة التجزئة  -

امـل بات بال ازئة النصفية وحم حسـاب معدراسة بحساب معامل الثم  ابات منايية ال ل حن م اح

بلــ  معامــل االرحبــا  الزوجيــة و ات الفنــرات امــوع درجــالفرديــة ومالفنــرات   مامــوع درجــات ا  كــياالرحبــ

 يا.احصائوهو دا   (0.96=)ر

 الفا:باخ مقياس بطريقة كرونثبات ال -

 (.0.96لزواج  )ل الثبات لمقياس ال واف  اباخ الفا وبل  معامنكرو  ات بطرينةمعامل ااب حسب

  :إجراءات الدراسة
 :اآلحيةات  طو الالباحث  حبعا  الدراسة أهداب  ل حني

 سية.غيرات الدرادب ال ربوي والم األ لنظري بعد االطيع علىا اإلطاراعداد  -1

حـم الرجـوع ومسـح حيـث   الدراسـة ييةنـاداد معإ  سابنة ليس فادة منبا ف عداد الدراسات الإ جمع و  -2

  بالم غيرات.جنبية الم علنة ة واألللدراسات العربي
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ة مـــ  ال صـــائص الســـي وم ريال أأـــد و عينـــة ال أفـــرادعـــة بيمـــع ط يـــ يءمة بمـــا عـــداد ادوات الدراســـإ  -3

 .للمقياسي 

بــة المركــز لم اط ل ليــلة فــ  جامعــة اى ك ــاب حســبيل مبمــة مــ  عمــادة كليــة ال ربيــعلــ الحصــو  -4

   ص.مال

 أفـرادة على يحث بال طبي  للمنايالسماح للبا جلأ  م  وم م  آم اطبة مدرسة محمد ك  راشد  -5

 .م(2018-2019ثان  )الدراس  ال  الفصل الدراسة خيعينة 

 فـ  مركـز محمـد كـ  أطفـا  اضـطراب طيـت ال وحـدبـاء ات ش صـية لآلزيـار  بـإجراءم الباحث وقا

لمنـــايية فـــ  ة االســـ بانات فـــ  الحـــاالت ال ـــ  لـــم حنـــم ك عبتـــة اعبتـــ ل ليـــل لا فظـــةراشـــد ا  م  ـــوم / محا

 .كافة الدراسة أفرادم  المنايية  جميع واس رجعت المركز 

( SPSS)  دام كرنـام  باسـ الا بـا إحصـائيا  ومع ا للحاسوبإلدخالب بيانات حمبيدا  ت االس حصني -6

 .دراسةال جوة م  هذهالمر  األهدابني  اسة ل حاستلة الدر كبدب اإلجابة ع  

 :الحصائية اتالمعالج
ام  الـرزم حليلبا على كرنالحاسوب ل  جباز إلىبا لوحم إدخا المناسبة اات اإلحصائية حم إجراء المعال 

 األساليب اإلحصائية اآلحية: وقد اس  دمت .(SPSSاتية )االج موم اإلحصائية ال ا  بالعل

 .المناييةلكل فنرة م  فنرات  سب النوالوزن  يةحرافات المعيار ة واالنكيحساالم وسطات ال -

نبل  قلـ  المسـعيقـة كـي  مسـ وى ال ل حنـ  مـ ل Person Correlation Testرسـون كي معامـل ارحبـا  -

 لزواج .اال واف   ومس وى 

 داللــــة   أي لفحــــصوال امســــة :والرابعــــة :والثانيــــة :ولــــىاأل الفرضــــيات:ص ( لفحــــt-testخ بــــار)ت( )ا -

  ال ابع. ي  مس نل ي  ف  ال غير موع  درجات ماكي  م وسط الفروق 
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ي   أوالسادسـة  الثالثـة  ي :حـص الفرضـيلف (One Way ANOVA  األحـادي )ال بـاي اخ بـار ححليـل -

 ال ابع.  الم غير م  ماموع ي  مس نل ي  ف أأبرطات داللة الفروق كي  م وسلفحص 

 اسة. لدر ات أداح  افحص اب( لCronbach’s Alphaمعادلة الثبات كرونباخ ألفا ) -

 :مقياسي الدراسةتصحيح 
لــــتل صــــحيح مقياســــ  ال ــــيــــة اإلجابــــات اللفظ دراســــة  حو  اءات قيــــام بــــاإلجر  طيع الســــأرقــــام ح ــــى ن ىإل

ف )أربــــع( واإلجابــــة أوا  مــــة درجــــات(كبيــــرة )خ ت اإلجابــــة أوافــــ  كدرجــــةيــــلم  لفــــة وأعطاإلحصــــائية ا

واإلجابــــة   معـــار، )درج ـــي ( ابـــةإلجوا  اتجـــكدرجـــة م وســـطة )اــــيث( در  واإلجابـــة موافـــ   درجـــات

 )درجة واحدة(.معار، كدرجة كبيرة 

 2.33وسـط الحسـاك  )قـدر الم  إ   كية وسـطات الحسـاعلـى الم اع مـد  ير الن ائ رجة حندد ححددوح ى 

الم وســــط درجــــة م وســـطة  و  بأنـــه( 2.34-3.66)الحســــاك  درجـــة من فضــــة  والم وســـط ل( بأنبــــا فأقـــ

 جة عالية.در  بأنهى( أعلف 3.67)  الحساك
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 الرابعالفصل 
 راسةعرض نتائج الد
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 الرابعفصل ال
 راسةالدعرض نتائج 

لــدى لزواجــ  اف  العيقـة كــي  مســ وى قلـ  المســ نبل وعيق بــا بـال و معرفــة ا إلــىهـدفت هــذه الدراسـة     

لـ  يا  ليـل  وهيمـمحافظـة ال - آ  م  ـوم شـدف  مركـز محمـد كـ  را أطفا  اضطراب طيت ال وحد آباء

 :   حوصلت إليبا الدراسةللن ائ  ال وصفا  

ين قلق المسـتقبل ب ،( α≤ (0.05ذات داللة إحصائية ةارتباطيك عالقة ال هن: هالسؤال الولتائج ن

 -فــي مركــز محمــد بــن راشــد آل مكتــوم  اضــطراب طيــف التوحــدأطفــال  آبــاء والتوافــق الزواجــي لــدى

 ؟محافظة الخليل

لــة وى الدال( عنــد مســ Person Correlationاخ بــار كيرســون ) اســ  دم  األو   علــى الســؤا ل جابــة

 آبــاءلــدى ال وافــ  الزواجــ    المســ نبل و كــي  قلــاالرحباطيــة ة   لمعرفــة العيقــ( α≤ (0.05 ةاإلحصــائي

حظبـر فـ   كمـا  ال ليـلمحافظـة  -راشـد آ  م  ـوم   فـ  مركـز محمـد كـ طيت ال وحد أطفا  اضطراب

 : (2) دو الا

افق لتو ين قلق المستقبل وا( بPerson Correlationة  درجة العالقة االرتباطي(: يبين 2ل  جدو
 .بن راشد آل مكتوم في محافظة الخليل في مركز محمد وحدأطفال اضطراب طيف الت آباءلدى  الزواجي

لمؤشرات اإلحصائيةا  جيالتوافق الزوا   

لقلق المستقب  

 

 0.26- االرتباط

اللةالد  0.016 

الداللـــة وى داللـــة احصـــائية عنـــد مســـ  ات ســـية ع  طيـــهارحبا( وجـــود عيقـــة 2)ييحـــظ مـــ  الاـــدو     

مـد حفـ  مركـز م أطفا  اضـطراب طيـت ال وحـد آباءلدى واج  ز نبل وال واف  ال( كي  قل  المس 0.05)

     جـــ زواالافـــ  ال و حبـــا  كـــي  قلـــ  المســـ نبل و كلـــ  معامـــل ار  إ   محافظـــة ال ليـــل -كـــ  راشـــد آ  م  ـــوم 
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 زادنلــ  المســ نبل  ال ســ وى م ان فــضكلمــا  أنــه بمعنــى  ا  ة إحصــائييقــة ســالبة ودالــوهــ  ع  (0.26-)

فـ  مركـز محمـد كـ  راشـد آ  م  ـوم    اضـطراب طيـت ال وحـدأطفـا آبـاء مس وى ال وافـ  الزواجـ  لـدى

 ال ليل. ف  محافظة

 أطفـال اضـطراب طيـف التوحـد آبـاء ل لـدىتقبقلـق المسـى : ما مسـتو الثاني لالسؤاالنتائج المتعلقة ب

 ليل؟حافظة الخمحمد بن رائد آل مكتوم/ م مركزفي 

ـــة عـــ ـــة الســـ اابات واال ســـاكيةم وســـطات الحال حســـبت  الثـــان  ســـؤا ال  ل جاب  أفـــرادنحرافـــات المعياري

ف   طيت ال وحداب أطفا  اضطر  آباء نبل لدى قل  المس ر ع  مس وى الدراسة للدرجة الكلية وال   حعب

 الن ائ . يوضح  (3)والادو     ليلمحافظة الف  مركز محمد ك  راشد آ  م  وم 

حمد بن راشد في مركز م اضطراب طيف التوحدأطفال  آباءقبل لدى لق المستيوضح مستوى ق :(3 دول ج
الخليل بشكل عام.في محافظة  آل مكتوم  

ل المستقبمستوى قلق 

اضطراب  أطفال آباءلدى 

لتوحدف اطي  

األفرادعدد  عدد الفقرات يالمتوسط الحساب  نحراف المعيارياال  رالتقدي   

 منخفض 0.46 2.24 100 35

 فــ  مركــز أطفــا  اضــطراب طيــت ال وحــد آبــاءســ نبل لــدى مالقلــ   ( أن مســ وى 3)الاــدو   ــائ  حبــي  ن

( 2.24)ره قـد  حسـاكم وسـط ب من فضـة ل جـاءت كدرجـة ة ال ليـفـ  محافظـمحمد ك  راشد آ  م  ـوم 

 (.0.46)معياري انحراب و 

فـ  مركـز محمـد كـ   ا  اضـطراب طيـت ال وحـدأطفـ آبـاء لـدى فة مؤشـرات قلـ  المسـ نبلكاواس  رجت 

  (.4)دو  احظبر ف  ال وال    يلافظة ال لف  محم  وم شد آ  را
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محمد بن  ركزمفي  التوحدأطفال اضطراب طيف  آباءلدى  قبليوضح كافة مؤشرات قلق المست :(4 جدول 
 ة حسب الهمية.الخليل مرتبفي محافظة وم راشد آل مكت

رقم 

 الفقرة
اتالمؤشر  

 المتوسط

ابيالحس  

االنحراف 

 المعياري

 درجة

يرالتقد  

52 . طيف التوحد الضطراب اآلخرينق من عدم وعي اتضاي   عال   0.93 4.24 

ي.على ابني التوحد لماديةاعاني من تزايد النفقات ا 28 ال  ع 1.04 4.05   

حالة ابني.تقبلية لالتطورات المس تجاهأشعر بغموض  4  عال   1.05 3.94 

16 
ستقبلية ابني المالة وتشوش التفكير عندما أفكر بحالضغط تابني حالة من ين

. 
 متوسط 1.08 3.43

ث مفاجئة ألبني.الطمئنان من حصول احداال اشعر با 7  متوسط 1.17 3.39 

بال .ة على حالة ابني مستقجابييا ود مؤشراتيقلقني عدم وج 27 طمتوس 1.19 3.37   

. المستقبلعلي في  دالحياة ستزداأعتقد أن ضغوط  13  متوسط 1.23 3.28 

.ما فكرت في المستقبل  اإذان المأشعر بعدم ا 34  متوسط 1.09 3.27 

11 مستقبل .صابتي بوعكة صحية في الأتخوف من احتمالية ا   متوسط 1.03 3.25 

ي .بنات بسبب حالة االتوتر في معظم االوقبية وصلعبا اشعر 30  متوسط 1.13 3.22 

ة والمادية مستقبال ألفراد أسرتي.الصعوبات النفسيدا من أتوقع مزي 8  متوسط 1.24 3.21 

5 
م قدرتي على ابني وعد تجاهخالقي االلتزام األراع بين اعاني من الص

جاته .تلبية حا  
 متوسط 1.10 3.17

مطلوب.حدي بالمستوى العلى مساعدة ابني التورتي دعف قن ضي ماعان 3  متوسط 0.92 3.15 

31 
لتي ا لقي المستقبلية بسبب حالة التوتر والقعوبة في التخطيط لحياتصأجد 

 اعيشها.
 متوسط 1.08 3.12

18 
ة بسبب طموحاتي المستقبلي أوتمكن من تحقيق أهدافي خشى أن ال أأ

ي.ابنوط الناجمة عن حالة الضغ  
 متوسط 1.11 3.10

وحدي .ابن تاتي الحالية بالرغم من وجود قرار نفسي في حياشعر باست 29  متوسط 1.11 3.10 

.التوحدي ابني تجاهبسبب التزاماتي  ريناآلخاشعر بحالة من العزلة عن  21  متوسط 1.07 3.08 

التوحدي .ة ابني بخصوص حال مواكبة كل ما هو جديد يقلقني عدم 20  متوسط 0.95 3.02 

التوحدي .في خدمة ابني  ناآلخريتقبال على سيزداد اعتمادي مس 12  متوسط 1.11 2.99 

ة والمهنية .يوميلحياتي ا الحيوية فيلضعف العام ونقص أشعر با 33  متوسط 1.03 2.88 

ألسرتي. ير المناخ الودي المناسبمن عدم قدرتي على توف أشعر بقلق 2  متوسط 1.04 2.85 

10 
واجبات بالل على القيام عدم قدرتي في المستقبمن  لضيقبا شعرأ

.اآلخرين تجاهاالجتماعية   
 متوسط 1.02 2.51

6 
 أفرادابني التوحدي وبقية  لباتتطاشعر بعدم القدرة على التوفيق بين م

تي.اسر  
 عال   0.93 4.24

دي الوضع الصحي البني .يجة ترتفاقم المشاكل العائلية نتأخاف من  17  عال   1.04 4.05 

ي في ظل الوضع االسري الحالي.اتلن أستطيع تحقيق ذاحساسي بأنني  35  عال   1.05 3.94 

32 
ف من مشاكلي التخفي لىأشعر بالضيق لعدم وجود من يساعدني ع

.األسرية  
 متوسط 1.08 3.43

بلية مريحة أكثر من الحاضر.ستكون حياتي المستق 9  متوسط 1.17 3.39 

يوحدرة اسرتي وطفلي التادا تجاهاتي تتراجع ليوؤمس مستوى أشعر أن 19  متوسط 1.19 3.37 

كير في تحسن وضع ابني المستقبلي .يشاركني في التفمن  أجدال  23 توسطم 1.23 3.28   

ع الصحي لطفلي.تي الزواجية بسبب الوضقفي عال لتوترالة من ااشعر بح 1 سطمتو 1.09 3.27   

ي .سبب حالة ابني التوحدب يعملفي في باألمن الوظيال أشعر  14  متوسط 1.03 3.25 

اسرتي . دأفرامستقبل  شأنبالتخاذ القرارات  اشعر بالعجز 22  متوسط 1.13 3.22 

ي التوحدي.الدة طفلبعد و أطفال جابإنعدم  في أفكر 26  متوسط 1.24 3.21 

األسوأ . تجاهبية ون التغيير في حياتي المستقبلسيك 15  متوسط 1.10 3.17 

42 ل.تقباتي الزوجية في المسعالق في توتر من أخشى   متوسط 0.92 3.15 
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 حصـلت   وحـد(الضـطراب طيـت ال اآلخـري حضـاي  مـ  عـدم وعـ  أ) الفنـرةأن  (4)دو  ي بي  م  الاـ

الفنـرة  ت  كانـ  ف  حي(0.93)قدره اري حراب معيوان  (4.24)قدره ساك  بم وسط ح على أعلى درجة

 ابوانحـر   (3.15) قـدره بم وسط حساك  األدنى ية ف  المس نبل( الزوج  حقاعيف   حوحرم   خشىأ)

  .(0.92) معياري قدره

 فال اضطراب طيـف التوحـدأط آباءى ق الزواجي لدالتواف مستوى : ما الثالث السؤالالنتائج المتعلقة ب

 ظة الخليل؟في محاف في مركز محمد بن راشد آل مكتوم

ـــة الســـ المعيالم وســـطات الحســـاكية واالنحرافـــات ا حســـبت  الثالـــث  الســـؤاعـــ  ل جابـــة  ـــرادبات ااري  أف

 اب طيـت ال وحـدأطفـا  اضـطر  آبـاءال واف  الزواج  لدى رجة الكلية وال   حعبر ع  مس وى ة للدالدراس

 يوضح الن ائ .  (5)والادو    محافظة ال ليل -آ  م  وم محمد ك  راشد مركز  ف 

شد في مركز محمد بن را وحدأطفال اضطراب طيف الت آباءوافق الزواجي لدى تلة ارجضح ديو  :(5 جدول 
 كل عاملخليل بشفي محافظة ا أطفال اضطراب طيف التوحد آباءى ظة الخليل لدفي محافم تو آل مك

أطفال  آباءافق الزواجي لدى درجة التو

خليلفي محافظة ال اضطراب طيف التوحد  

يرتقدال االنحراف المتوسط العدد  

ل  عا 0.63 4.09 100  

 أطفـا  اضــطراب طيـت ال وحــد آبــاءى لـد أن مسـ وى ال وافــ  الزواجـ ( 6) دو ي  لنـا مــ  ن ـائ  الاــي بـ

بم وســـط حســـاك    جـــاءت كدرجـــة )عاليـــة (  ليـــلظـــة الد كـــ  راشـــد آ  م  ـــوم فـــ  محاففـــ  مركـــز محمـــ

  .(0.63)وانحراب معياري   (4.09)

محمـد كـ     مركزف أطفا  اضطراب طيت ال وحد آباءاج  لدى لزو اال واف  ت مؤشرا ةفاكواس  رجت 

  (.6)   الادو وال   حظبر ف  يلال ل ف  محافظةم  وم  راشد آ 
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في مركز محمد  أطفال اضطراب طيف التوحد آباءلدى  الزواجي التوافقوضح كافة مؤشرات ي :(6 ول جد
 .ةحسب الهميمرتبة  فظة الخليلي محافد آل مكتوم بن راش

 المؤشرات 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
التقدير رجةد  

 عال   0.71 4.58 م لنا ويحمد هللا على ذلك .يرضى كالنا بما قس 5

 عال   0.81 4.33 الزوجية. يحترم كل منا أسرار الحياة 22

 عال   0.82 4.26 تبادل .عالقتنا قائمة على مبدأ المساواة واالحترام الم 6

 عال   0.85 4.19 وار بيننا هو التعقل والتفاهم ومصلحة االبن .ل حأساس ك 13

 عال   0.85 4.19 دق عواطف اآلخر اتجاهه .يشعر كالنا بص 23

3 
والقيمية للحفاظ على مستوى عالي  يلتزم كالنا بالمعايير الدينية

 من التوافق الزواجي.
 عال   0.71 4.18

7 
يزيد من مستوى التوافق ية نظومتنا القيمية واالخالقشابه في مالت

 الزواجي بيننا.
 عال   0.65 4.15

 عال   0.89 4.11 ندما يواجه مشكلة ما .يساند كل منا اآلخر ع 10

 عال   0.89 4.10 وبنجاح . اشعر بان حياتي الزوجية ستستمر 35

 عال   0.93 4.08 فل توحدي.بيننا لوجود ط للخصام والفرقة ال مجال 24

 عال   0.87 4.07 ل ابننا التوحدي معا .تقبنخطط لحاضر ومس 8

 عال   0.93 4.07 ملقاة على عاتقه .ك كالنا حجم المسؤولية األسرية اليدر 36

 عال   0.74 4.05 ن .يحرص كل منا على ارضاء اآلخر ما أمك 14

 عال   0.95 4.03  كمل اآلخر وينسجم معه .يشعر كل منا أنه ي 17

 عال   0.82 4.03 إلسعاد اآلخر. ملهن عيبذل كل منا أقصى ما يمك 20

 عال   0.96 4.01 معا. أجمل األوقات هي تلك التي نقضيها نشعر بأن 9

 عال   0.75 4.01 ننا التوحدي .نتالقى عند نقطة واحدة تنهي خالفاتنا حول وضع اب 12

26 
وق ابننا التوحدي ال يشعر أحدنا أنه مقصر في حقوق اآلخر وحق

. 
 عال   0.91 4.01

 عال   0.85 3.97 من حين آلخر. نتبادل اصدق الكلمات والمشاعر 11

 عال   0.84 3.97 كال منا عن أخطاء اآلخر . احيانا يتغاضى 21

16 
التي نتجاذب فيها أطراف الحديث  أعتبر أن أسعد األوقات تلك

 معا .
 عال   0.90 3.96

 عال   0.88 3.95 ة معا .نخطط لمستقبل األسر 30

 عال   0.96 3.94 ن جديد في الزواج الختار كالنا اآلخر .ا ملو خيرن 2

 عال   0.77 3.92 تساعدنا على االنسجام والتوافق الزواجي  .لدينا هوية تشاركية  19

 عال   0.81 3.90 فعاالت بسبب وضع ابننا .ان نتجنب أي 31

 عال   0.95 3.87 ر حول مستقبل االبن التوحدي .يقتنع كل منا بكالم وتفكير اآلخ 18

ل  عا 1.02 3.82 دوء قبل أن تتفاقم .نحل جميع المشاكل التي تواجهنا به 25  

1 
قوة بالرغم من الصعوبات التي  زواجية تزداد روابط حياتنا ال

 . نواجهها 
 عال   0.88 3.76

15 
الحياة  تتقارب أفكارنا وتتالقى ميولنا واهتماماتنا في مجاالت

 المختلفة.
ل  عا 1.03 3.74  

27 
الفات الزوجية نترك احيانا بعض المشاكل معلقة حتى نتجنب الخ

 بيننا .
 عال   0.95 3.69

 متوسط 1.08 3.62 وجود ابننا التوحدي يزيد من قوة العالقة الزوجية بيننا . 34

 كانـــت األعلـــى   علـــى  لـــك (ا ويحمـــد هللاكينـــا بمـــا قســـم لنـــ يرضـــى)فنـــرة الأن  (6)دو  ي بـــي  مـــ  الاـــ

وجـــود اكننـــا )فنـــرة ال ت  كانـــحـــي فـــ  .(0.71وانحـــراب معيـــاري قـــدره)  (4.58)   قـــدرهســـاكبم وســـط ح
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وانحـراب معيـاري   (3.62) ط حسـاك  قـدره  بم وسـاألدنـى (وحدي يزيد م  قوة العيقة الزوجية كيننـاال 

  .(1.08) قدره

 آبـاء لـدىالمسـتقبل  قلـق سـطاتمتو فـي  جوهريـةفـروق  هنـاكل هـ: الرابـع النتائج المتعلقـة بالسـؤال

 اتعـًا لمتغيـر تب لخليـلفظـة اكتـوم فـي محافي مركز محمد بن راشـد آل م التوحدأطفال اضطراب طيف 

 ؟سري(، والمستوى التعليمي للوالدين، والدخل الالوالدينجنس  

 :(أم، أب الوالدين عًا لمتغير جنس تب -أوالً 

لـ  ق  وسـطاتلم يـةرجـة الكلالدراسـة علـى الد أفـرادة السـ اابلتل والم وسطات الحساكية  بار اخ اس  دم

 فظـة ال ليـلم  ـوم/ محا رائـد آ  فـ  مركـز محمـد كـ  ت ال وحدأطفا  اضطراب طي آباءدى المس نبل ل

 (.7) ف  الادو  كما  بعا  لم غير جنة الوالدي ح

راب طيف أطفال اضط آباءلق المستقبل لدى ق متوسطاتلفروق في (: يوضح نتائج فحص ا7 الجدول 
متغير الدرجة الكلية تبعًا لى دراسة علال أفرادستجابة البية الحسا لمتوسطاتا" و باستخراج اختبار "ت التوحد

 (.أم، أب الوالدين  جنس

لوالدينا يالحساب المتوسط العدد   درجات الحرية االنحراف المعياري 
ة قيم

(ت)  
ى الداللةمستو  

 0.45 2.22 50 األب

98 0.18 0.86 
 0.47 2.24 50 األم

 = α)   داللـةد مسـ وى الإحصـائية عنـ  ات داللـة عـدم وجـود فـروق  (7)اـدو  ل  ان ـائي بـي  لنـا مـ  

فــ  مركــز محمــد كــ   ال وحــدأطفــا  اضــطراب طيــت  آبــاءلمســ نبل لــدى امســ وى قلــ   وى مســ( ل0.05

وقيمـــة  (0.18ن قيمـــة ت )أي  حيـــث فـــ  محافظـــة ال ليـــل حســـب م غيـــر جـــنة الوالـــد راشـــد آ  م  ـــوم

لــدى كــي الوالــدي   يشــير إلــى أنــهممــا   (0.05ا)مــ  ألفــ أأبــرهــ  قيمــة   و (0.86) الداللــة اإلحصــائية

 .مس نبلالنفة م وسط قل  
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 :التعليميتوى لمسلمتغير اتبعًا  -ثانياً 

قلـ   لم وسـطاتلدرجـة الكليـة الدراسـة علـى ا أفـرادطات الحساكية السـ اابة الم وسو خ بار لتل ا اس  دم

فــ  محافظــة راشــد آ  م  ــوم كــ   فــ  مركــز محمــد أطفــا  اضــطراب طيــت ال وحــد آبــاءى المســ نبل لــد

 (.8)  ال   حظبر ف  الادو   وى ال عليم مس لم غير ال عا  ليل حبال 

 قلق لمتوسطاتالدراسة  أفرادنحرافات المعيارية الستجابة ال االحسابية و ت متوسطا: يوضح ال(8 الجدول 
افظة الخليل تبعًا محفي مكتوم  ن راشد آلب ركز محمدفي م أطفال اضطراب طيف التوحد آباءالمستقبل لدى 

مي للوالدين.لتعليى المتغير المستو   

لمستوى التعليميا توسطالم العدد  حرافاالن  ات الحريةدرج   
قيمة 

()ت  

 مستوى

اللةدال  

يهيأقل من توج  55 2.25 0.49 

98 0.35 0.73 
 0.41 2.22 45 بكالوريوس فأعلى

( α = 0.05) حصـائية عنـد مسـ وى الداللـةإق  ات داللـة وجـود فـرو عدم  (8) ن ائ  الادو  م ي بي  

د آ  راشــ كــ محمــد  فــ  مركــز ب طيــت ال وحــدأطفــا  اضــطرا آبــاء نبل لــدى قلــ  المســ م وســطاتفــ  

 إلحصــائيةأن قيمــة الداللــة احيــث   افظــة ال ليــل حبعــا  لم غيــر المســ وى ال عليمــ  للوالــدي فــ  مح ــوم  م

لـدى بل  نفـروق فـ  مسـ وى قلـ  المسـدم يؤكـد عـ(  ممـا 0.05) قيمـة ألفـا قيمة أأبر م ( وه  0.73)

 م . يس واهم ال عللم ل ليل حبعا  ظة اف  محاف راب طيت ال وحدأطفا  اضط آباء

 :بعًا لمتغير مستوى الدخلت -ثالثاً 

 أفـراديـل ال بـاي  األحـادي السـ اابة لر ححاواخ بـاكية واالنحرافـات المعياريـة ات الحسـالم وسط اس  دمت

  مركــز فــ أطفــا  اضـطراب طيــت ال وحــد آبــاءرجــة الكليــة لمســ وى قلـ  المســ نبل لــدى الدراسـة علــى الد

 (.9)ال   حظبر ف  الادو    الدخلس وى ر م لم غيل حبعا  ليف  محافظة ال   وم   راشد آ  ممحمد ك
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قلق  لمتوسطاتالدراسة  أفرادات المعيارية الستجابة فنحراة واال بي(: يوضح المتوسطات الحسا9 الجدول 
 ليلافظة الخفي محل مكتوم د آد بن راشفي مركز محم أطفال اضطراب طيف التوحد آباءلدى ل المستقب

 دخلالتعزى لمتغير مستوى 

غيرلمتويات امست متوسطال العدد   االنحراف 

 0.47 2.45 32 شيكل 2000أقل من  -1

 0.41 2.18 48 شيكل 4000 – 2000 -2

 0.45 2.05 20 شيكل 4000أكثر من  -3

وجـود  ولفحـص   اهريـة حسـب م غيـر مسـ وى الـدخل ا    فروقـأن هنـا( 9)اـدو  ي بي  لنـا مـ  ن ـائ  ال

حــادي والـذي حظبــر ن ائاـه فــ  الاــدو  األاي  ل بـر ححليــل ااخ بـا اســ  دم  عدمـهة مــ  يت إحصـائالدال

(10)  . 

قلق المستقبل لدى  لمتوسطاتالدراسة  أفرادار تحليل التباين الستجابة بئج اختنتا وضح: ي(10 الجدول 
 تغيرعًا لمبيل تفظة الخلفي محامركز محمد بن راشد آل مكتوم  في أطفال اضطراب طيف التوحد آباء

خل.لدمستوى ا  
نبايمصادر الت  قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية تالمربعامجموع  

مستوى 

 لةالدال

جموعاتمبين ال  2.824 2 .9410 

 1890. 97 18.351 داخل المجموعات 0.003 4.98

 ------ 99 21.175 المجموع

 فـ  (α = 0.05داللـة)ال  وى عنـد مسـ ائيةصـاللـة إح( وجـود فـروق  ات د10)اـدو  م  ن ائ  الي بي  

 ـوم  م آ راشـد  فـ  مركـز محمـد كـ  طيـت ال وحـدأطفـا  اضـطراب  آبـاءدى قل  المس نبل ل م وسطات

 يفيـدممـا   (0.003) كلغـت قيمـة الداللـة اإلحصـائية إ   ة ال ليل حبعا  لم غير مس وى الدخلفظف  محا

 كمـا  (LSDر)خ بـام اباسـ  دا ديـةنـات البعالمنار  جتاس  ر   ات الفروق حااهاص وجود الفروق  ولفحك

 (.11)ف  الادو  

 .السرةحسب متغير مستوى دخل  فروق ات الهتجاافحص ل (LSDاختبار تائج (: يوضح ن11 الجدول 

 الداللة الدخل االسري الدخل االسري

شيكل 2000أقل من  شيكل  4000 – 2000من    0.010 

شيكل 2000أقل من  يكلش 4000أكثر من    0.007 

شيكل  4000 – 2000من  شيكل 4000من  كثرأ   0.184 
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( حسـب α = 0.05) مسـ وى الداللـةمعظم المنارنـات دالـة إحصـائيا عنـد أن  (11)ي ضح م  الادو  

فـ   أطفا  اضـطراب طيـت ال وحـد آباءقل  المس نبل بش ل عام لدى  طاتسلم و الدخل م غير مس وى 

يــل ال لافظــة   محدخل فــالــ  وى م غيــر مســا  لحبعــ  محافظــة ال ليــلفــ  د آ  م  ــوم مركــز محمــد كــ  راشــ

 شي ل(. 2000  )أقل م ولصالح فتة الدخل

التوافــق  متوســطاتفــي  ةيلــة إحصــائفــروق ذات دال  هنــاكهــل : الخــامسالســؤال النتــائج المتعلقــة ب

ي محافظـة فـي مركـز محمـد بـن راشـد آل مكتـوم فـ أطفـال اضـطراب طيـف التوحـد آبـاء لـدى الزواجي

 ؟السري( عليمي للوالدين، والدخل، والمستوى التوالدينالنس ج  اتغير عًا لمتتبالخليل 

 )أب  أم(: والدينالجنس لمتغير عًا تب -أوالً 

 لم وســـطاتة يـــلدرجـــة الكلالدراســـة علـــى ا أفـــراداكية الســـ اابة طات الحســـوســـم اخ بـــار لتل والم اســـ  د

 فـــ اشـــد آ  م  ـــوم د كـــ  ر مركـــز محمـــفـــ   أطفـــا  اضـــطراب طيـــت ال وحـــد آبـــاءال وافـــ  الزواجـــ  لـــدى 

 (.12) دو   الال   حظبر فاو   ال ليلمحافظة 

توافق ال لمتوسطات الدراسة أفرادلمتوسطات الحسابية الستجابة ر "ت" واتبااخ (: يوضح نتائج12 الجدول 
تبعًا في محافظة الخليل في مركز محمد بن راشد آل مكتوم  راب طيف التوحدطأطفال اض ءآباالزواجي لدى 

 لوالدينا غيرلمت

 العدد الوالدين
 المتوسط

 الحسابي
ياريلمعا نحرافاال  

جات رد

 الحرية
 قيمة )ت(

مستوى  

 الداللة

ألبا  50 4.09 0.59 
98 1.19 0.25 

ألما  50 3.94 0.69 

( α = 0.05دم وجود فروق  ات داللة إحصـائية عنـد مسـ وى الداللـة)( ع12) الادو  م  ن ائ ي بي  

كـ  راشـد آ   حمـدفـ  مركـز م طيـت ال وحـد ضـطرابأطفـا  ا آبـاءلـدى  افـ  الزواجـ ال و  م وسطاتف  

قيمـــة أعلـــى مـــ  قيمـــة   وهـــ  (0.25) حصـــائيةة الداللــة اإليمـــحيـــث أن ق  فظـــة ال ليـــلافـــ  محوم م  ــ

  الوالدي . وجود فروق كي  ا يؤكد عدممم  (0.05ألفا)
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 :للوالدينلتعليمي لمستوى اا لمتغيرتبعًا  -ثانياً 

 أفـرادار ححليـل ال بـاي  األحـادي السـ اابة كية واالنحرافـات المعياريـة واخ بـ وسطات الحسـامال متاس  د

فــ   أطفــا  اضــطراب طيــت ال وحــد آبــاءدى   لــاجــال وافــ  الزو  لم وســطاتكليــة جــة الالدراســة علــى الدر 

 لاــدو فــ  ا ال ــ  حظبــر  ا  لم غيــر الاامعــةبعــيــل حة ال لفــ  محافظــاشــد آ  م  ــوم كــ  ر  محمــدز مركــ

(13.) 

 لمتوسطاتالدراسة  أفرادافات المعيارية الستجابة يوضح المتوسطات الحسابية واالنحر (: 13 الجدول 
حافظة ممكتوم في  راشد آل في مركز محمد بن طيف التوحداب ل اضطر أطفا آباء لدىتوافق الزواجي ال

 ي.التعليم ى و المست لمتغيرتبعًا ل الخلي

المستوى 

 التعليمي
دالعد لحسابيا توسطالم   قيمة )ت( درجات الحرية المعياري االنحراف 

مستوى 

 الداللة

 0.71 4.05 55 أقل من توجيهي

بكالوريوس  0.52 0.64 98

 فأعلى
45 3.96 0.57 

( α = 0.05) ةداللند مس وى الإحصائية ع ةت دالل ا( عدم وجود فروق 13) ائ  الادو  ن  مي بي  

فـ  مركـز محمـد كـ  راشـد آ   أطفـا  اضـطراب طيـت ال وحـد آبـاءلـدى   فـ  الزواجـاال و  م وسطاتف  

 يمـــةوهـــ  قيمـــة أعلـــى مـــ  ق  (0.52) حصـــائيةة اإلحيـــث أن قيمـــة الداللــ  حافظـــة ال ليـــلفـــ  مم  ــوم 

 بم. لال عليم   المس وى  لدي  حسب م غيردم وجود فروق كي  الواع مما يؤكد  (0.05ألفا)

 :ري سال ى الدخلستو م لمتغيرتبعًا  -ثالثاً 

 أفـرادالسـ اابة حـادي ي  األال بـات المعياريـة واخ بـار ححليـل اواالنحرافـ ت الحسـاكيةاالم وسط دمتاس  

 فــ  أطفــا  اضــطراب طيــت ال وحــد آبــاءلزواجــ  لــدى ال وافــ  ا لم وســطاتة علــى الدرجــة الكليــة الدراســ

ف  الادو   ال   حظبر  لس وى الدخ ليل حبعا  لم غير مة الافظف  محمركز محمد ك  راشد آ  م  وم 

(14.) 
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 لمتوسطاتالدراسة  أفرادارية الستجابة يعحرافات المسطات الحسابية واالنوضح المتو ي (:14 ل والجد
في محافظة شد آل مكتوم في مركز محمد بن را أطفال اضطراب طيف التوحد آباء التوافق الزواجي لدى

 لدخلتغير مستوى الم تعزى  الخليل

هري لألسرةشمستوى الدخل ال لعددا  عياريمنحراف الاال المتوسط الحسابي   

كلشي 2000من  أقل  32 3.87 0.71 

شيكل 4000 – 0002  48 4.00 0.62 

شيكل 0400أكثر من   20 4.29 0.49 

أطفـا   آبـاءى لـد الزواجـ ال واف   م وسطات ف  اهرية  ا  فروق  هنا أن( 14)ن ائ  الادو  م  ي بي  

مســ وى حســب م غيــر  محافظــة ال ليــل / م  ــوم آ  راشــد كــ  محمــد زمركــ  فــ اضــطراب طيــت ال وحــد

 الذي حظبر  يل ال باي  األحاديحلام اخ بار حة حم اس  ديت إحصائ. ولفحص وجود دالاللألسرة لالدخ

 (.  15)الادو  ن ائاه ف  

ي لدى توافق الزواجال لمتوسطاتالدراسة  أفرادستجابة ال باين: يوضح نتائج اختبار تحليل الت(15 الجدول 
 تبعًا لمتغيرفي محافظة الخليل د آل مكتوم شبن رامحمد في مركز  حدطراب طيف التو أطفال اض آباء

.لمستوى الدخ  

التباينمصادر  حريةدرجات ال مجموع المربعات   قيمة )ف( متوسط المربعات 
توى مس

 الداللة

مجموعاتبين ال  1.976 2 1.109 

ل المجموعاتداخ 0.06 2.819  35.386 97 0.393 

 ------ 99 37.362 المجموع

( α = 0.05الداللـة) ى نـد مسـ و فروق  ات داللة إحصـائية ع وجودعدم  (15)الادو   م  ن ائ   ي بي

 فـ  مركـز محمـد كـ  راشـد آ  ل وحـدت اأطفـا  اضـطراب طيـ آبـاءال وافـ  الزواجـ  لـدى  سطاتم و   ف

  (0.06) ث كلغــت قيمــة الداللــة اإلحصــائية وى الــدخل حيــمســ حبعــا  لم غيــرفــ  محافظــة ال ليــل وم م  ــ

ال واف  الزواج  باخ يب  م وسطاتكي   وجود الفروق عدم يؤكد مما   (0.05ا)قيمة ألفوه  أأبر م  

 .مس وى دخل األسرة
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 سخامال الفصل
 ئج والتوصياتمناقشة النتا

 هــذه لــىع نــاءك المن رحــة وصــياتال  يبــا  وأهــمال حوصــلت ال ــ  الن ــائ  مناقشــة فصــلال هــذا  نــاو ي    

 :ةالدراس أستلة حسلسل ضوء ف  الن ائ  وس ناقف الن ائ  

ــائج مناقشــة: أوالً  ــة بالســؤالا النت ــالول  لمتعلق ــنص ذيال ــى: ي ــةارتباط عالقــة توجــد هــل" عل ــة ي  دال

 محمـد مركز في حدأطفال اضطراب طيف التو  آباء لدى يالزواج فقالتواو  المستقل قلق نبي احصائيا

 "الخليل؟ افظةمح-تومكم ال راشد بن

افــ  الزواجــ  المســ نبل وال و    كوجــود عيقــة ع ســية كــي  مســ وى قلــ األو شــارت ن ــائ  الســؤا  أ

رات امـ  عـدة مـؤ  بـأخرى  أوعـانون بصـورة ي بـاءاآل ن هـؤالءوأ  طفـا  اضـطراب طيـت ال وحـدأ آباءلدى 

مـامبم وقارن ـه بغيـره أ وحـدي للألكـ  ا ثـلن وجـود حالـة مإة   مس نبل لديبم بصورة م وسـطل قل  الحاع

لــديبم    فــالنل  المســ نبل عــال النفيــؤار فــ  درجــة اســ نرارهم النفســ  وا ري اآلخــاالطفــا   أو األكنــاء مــ 

الـــدين  لاانـــب  لـــك هـــو ا هـــذه الحالـــة الطبيعيـــة والســـبب وراءضـــة و ن فكدرجـــة م أوليـــة لـــية كدرجـــة عا

  فاإليمـان بنضـاء ادة درجـة قلنبـم المسـ نبل يـمـ  ز  د  ال   ححـده اآلباءلدى هؤالء والمع ندات الدينية 

لـوه وان لـذا ياـب أن ي نب  كـ أن ي ـون لبـم مثـل هـذا األ قـدر وقدره وأن هللا سبحانه وحعالى هو الذيهللا 

وى حــد مــا مســ نرة ومســ  إلــىســية حالــة نفعلبــم فــ  مــا ي علــ  كبــذا الطفــل هــو الــذي يا م  كــلي ضــهللا 

  وي اضطراب طيت ال وحد. األكناءحالة الكثير م    كنبم هاا أن حالة قلنبم م وسط  كم

فــ  مــدى ال نــدم الــذي حصــل و  اآلخــري حالــة األطفــا  بم ليــ   فزيــارة المركــز لبــؤالء األطفــا   ور 

ة االج ماتيــة مــ  قبــل المســاندعــ  دور  ي فــ  مــ  هــذا النلــ   ناهيــك اآلخــري مــع  لبممســ وى حواصــ
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ــديبم ينلــل مــ   وحــوعي بم وحرســيخ المبــاد  رشــادهمافــ   ودورهــم اآلبــاءطــي  كبــؤالء المحي هــذا الدينيــة ل

 النل .

نبل مسـ كـان قلـ  ال فـإ ا   وافـ  زواجـ  عـا   يـرحبط ك المـن فضمسـ نبل لـ  الوبناء على  لك فان ق     

ع ة نوأكنــائبم ويــعــة العيقــات كــي  األكــوي  علــى طبي هــذا يــؤارال  فــان ال وافــ  الزواجــ  يــن فض و عــ

باع للحاجــات هي ــون لــزم مــ  رعايــة وخــدمات واشــنفســه فــ  عــدم حنــديم مــا ي يكــ  ال وحــدعلــى األبا   ســل

واج  عال  واف  ز ع حنبل  م وسط ميقة الع سية بنل  مس اج    وبال ال  فالع  الزو ال واف ضحية لعدم

ة يــيقـة الزوجفـ  الحفــاظ علـى الع يــام بمسـؤولياحبم ودورهـمدي  فـ  القح الوالـاهـو الـذي سيسـاهم فــ  ناـ

 .أيضا   األكناءلى رعاية عكينبم و 

هـذا  لـآلنن ن اخفـا ه قـدر االم ـاحـاولو ولكـ  ي قلـ  عـا    اآلبـاءبعض م  هؤالء ولربما ي ون لدى ال    

لحقينـة أن  ي  ومـدركي بم واعف  وقدره وهذا غير منبو  دينيا ضاء هللاى قو اع را، علف  مضمونه ه

انبيارها وعدم  األسرةيد للمحافظة على حماسك وحالضمان ال مسؤولية هو شاركية ف  ححمل الال واف  وال

بة هــو العامــل األهــم بالنســ األســرةالحفــاظ علــى  نأمــ   ( 2017 مــا يظبــر فــ  دراســة )عــواودة  ذاوهــ

  بطــت كــي  الم غيــري  )قلــأي دراســات ر حوجــد  اللــذلك  فــ  رعايــة األكــ  ال وحــدي.يســاهم  هــذالآلبــاء و 

 (. اف  الزواج)ال و و المس نبل(

أطفـال اضـطراب طيـف  آبـاءقلـق المسـتقبل لـدى  "ما مستوى  الثانيالسؤال النتائج المتعلقة بناقشة م

 ؟محافظة الخليل /د بن راشد آل مكتوممحمفي مركز  التوحد

مـد كــ  حمركــز مفـ   طفــا  اضـطراب طيــت ال وحـدأ آبـاءســ نبل لـدى ياـة ان مســ وى قلـ  المظبـر الن ح

 .من فضةكدرجة  ال ليل كان وم/ محافظةراشد آ  م  
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يعــود  أطفــا  اضــطراب طيـت ال وحــد آبـاءالمســ نبل لــدى  للنلــ  مـ   فضالمــنالمسـ وى ويم ـ  حفســير  

كـد لبـم مـ   ه وبـذلك البم هـ  قضـاء هللا وقـدر ل وحـد لـدى اكـنة ابـأن حالـ اآلبـاءان واق نـاع هـؤالء يمـا إلى

ة يــر هــذا الواقــع بــإخرات األكــ  مــ  هــذه الحالــيلــى حغلبــم ع، علبــم  وال قــدرة لمفــرو لواقــع اقبــو  هــذا ا

بم لــية ديت ال وحــد بال ــال  ي ــون مســ وى النلــ  لــطراب طيــعــيت محــدد الضــ المس عصــية لعــدم وجــود

 إلـىن فـ  مسـ نبله لكـ  رو اعلبـم يفكـالـدي  مـع هـذا األكـ  ياش مـ  قبـل الو لمعكدرجة عالية  أن الواقع ا

فالاانـب الـدين  ات بـأن هـذا أمـر هللا وال اع ـرا، علـى  لـك  يس ندوا لم  ال فكير ام يعو معي  مس وى 

 ل الحاسم ف  الوصو  لبذه الن ياة.  العامندات الدينية هوالمع 

كــ   مــدل مركــز محمــ  قبــ اآلبــاءى هــؤالء د وال وجيــه لــدرشــا لــك أن وجــود حالــة مــ  اإل إلــىأضــ      

حاجـاحبم وحلبيـة م طلبـاحبم وكيفيـة  إشـباع حاولـةوم اءاألكنـمـل مـع هـؤالء ال عاكيفيـة  م  وم فـ آ  راشد 

ل حســـ  ا ومســـ وى  األكنـــاءاألمـــور لمناقشـــة حـــاالت اوليـــاء فبنـــا  لنـــاءات دوريـــة مـــع ل واصـــل معبـــم  ا

ركـز مـ  ححسـي  لمشـدات فـ  اوم بـه المعلمـات والمر  لـك مـا حنـ إلـىضـ  الحاصل ف  ال عامل معبـم  أ

علــى احــداث ححســ   أطفــا يبيــة حســاعد هــؤالء ر م  حدوبــرا مــ  خــي  اعــداد خطــططفــا  الء األحالــة هــؤ 

الطلبـة   وهذا ما يظبـر مـ  سـايت حـاالت كثيـرة مـج ماع  صل اللغوي وال واصل االندهم ف  ال واع

 وى ال واصـــل مســـفـــ  ححســـ   وهـــذا يســـاعد الوالـــدي  حـــال بم االن  ورتأيـــت دخلـــوا المركـــز وكيـــت حطـــ

عامــل ليــل مــ  مســ وى قلــ  المســ نبل لــديبم  امــا النى ال عد علــبنــاء وهــذا كلــه يســاء المــع هــؤال وال فــاهم

يــة ال ــ  ي لناهــا اتالمســاندة االج م إلــى  المســ نبل يعــود ط مــ  قلــمــؤار فــ  المســ وى الم وســاالخــر ال

  حالـة أس واالحبـا  النـاجم عـليـالنلـ  وا قارب فـ  ح فيـت مسـ وى كبم أي م  األ طي م  المحي اآلباء

حب ياعــل الفــرد صــاهيــه درجــة المســاندة االج ماتيــة عاليــة ممــا  ا مــع ين  م  فــالما مع الفلســطاألكــ 

ــــة ا أوالمشــــ لة  عره ويحــــاولون مــــد يــــد شــــايشــــعرون بم اآلخــــري ة المرضــــية يشــــعر أن لمس عصــــيالحال
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 الن ياــةوقـد جـاءت هـذه   وسـطة.م نبل عنــدهمياعـل مسـ وى قلـ  المسـ أم ـ  وهـذا مــا مـا المسـاعدة لـه 

 .(2011)آري  ة مع ن ياة دراسةم فن

أطفال اضطراب طيف  ءآبادى التوافق الزواجي ل مستوى ما : الثالثالسؤال ب مناقشة النتائج المتعلقة

 ل؟ليمد بن راشد آل مكتوم في محافظة الخز محفي مرك التوحد

ل وحــد فــ  طيــت ا أطفــا  آبــاءافــ  الزواجــ  لــدى ال و  مــ     ســ وى عــان هنــا  مأحبــي  مــ  الن ياــة      

 د آ  م  وم ف  محافظة ال ليل.راش مد ك كز محمر 

بسـبب  لـدي حزيـد مـ  حوافـ  وانسـاام الوا سرةأ ن حفسر هذه الن ياة بأن وجود اك  حوحدي داخلأم   وي

مـل المسـؤولية لـى ححدرة عوصبر وقايمان  إلىثل هذه الحالة حح ات ن مأبالوع  وااليمان لدى األكوي  

 زاء اكنبم.إ

والعيقة الزوجيـة اإليااكيـة بـالرغم ف  المحافظة على الزوات  أاريم السات ف  الزواان لرابطة  كما    

م ي فــان هــذه الحــاالت حزيــد مــ  االنســااحوحــد أووجــود اكــ  معــاق  أو  مــريض ألكــويا أحــدمــ  وجــود 

القيــام    علــىال وافــ   كمــا ان حــر  الوالــديهــذا  مســ وى نلــل مــ   وافــ  كــي  الــزوجي  كــدال مــ  أن حوال

 ة ال واف  عالية. ياعل لديبم درج اآلخري  األكناء اهاححبم ؤوليابمس

ى الرابطــة الزوجيــة مبمــا ظــة علــ  ال كافــل االج مــاع  بالمحافلــة مــويظبــر الما مــع الفلســطين  حا    

سسـات ال وحـد دورا فـ  حوجيـه ب ومؤ األقـار فيلعـب  عـدم وجـوده  أوكوجود اك  حوحدي  اءسو أل  الثم  

ي  األكــوي  جــاعلي  همبــم علــى حــل مشــاألبم وحانــب أي صــدام كــ بمحمســاعدنبم بوال  فيــت عــ ءآلبــاا

 اكنبم ال وحدي.دمة الوحيد هو مدى النااح ف  خ
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عال  مس وى    الدور االأبر ف  المحافظة علىديالنى العامل الدين  والثناف  لدى الو ية يبف  النبا    

فـ  أحسـ  صـورها ي ـدم ويحـافظ  بـايظـة عللمحافهـ  األهـم وا وجيةواف  الزواج  ف  الرابطة الز   ال م

 جميعا. األكناءمصلحة األك  ال وحدي ومصلحة على 

كينمــا   (2005 راســة )فبمــ  ود( 2018 )مؤيــد  اســةمــع در ءت ن ياــة هــذه الدراســة م فنــة د جــاوقــ    

 آبــاءلــدى  ن فضــاملزواجــ  كــان مســ وى ال وافــ  ا رت أن( وال ــ  أ بــ2008 ة)عل  مــع دراســ اخ لفــت

 االعاقة. أطفا 

 لـدىقلـق المسـتقبل  متوسـطاتفي  جوهريةفروق  هناكهل : الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة 

عــًا تبشــد آل مكتــوم فــي محافظــة الخليــل فــي مركــز محمــد بــن را راب طيــف التوحــدأطفــال اضــط آبــاء

 ؟والدخل السري(، دينلواستوى التعليمي لل، والمالوالدينس جن  اتلمتغير 

 .الوالدينجنس  عًا لمتغيرتبتائج النتفسير  :أوالً 

 حبعـــا لم غيـــر أطفـــا  اضـــطراب طيـــت ال وحـــد آبـــاء ل لـــدىنبمســـ ال ق فـــ  مســـ وى قلـــ فـــرو  ال :نتيجـــةال

 الانة للوالدي .

يـة ان مسـؤولية رعاهما بـشـعور  لـىإقلـ  المسـ نبل د فـروق كـي  الوالـدي  فـ  ويم   حفسير عدم وجو      

  الـدين  الم مثـل فـبـال غير  ست مسؤولية طـرب دون آخـر  كمـا أن أليمانبمـا العميـ ركة ولياألك  مش 

ل لـديبما م وسـط  انـه الكفيـل بمسـ نبل هـذا الطفـل ياعـل مـ  قلـ  المسـ نبقبما هذا الطفل و رز قد  ان هللا

اخـرى مراأـز  أوسـة ل وحـد فـ  المؤسطيـت امـ   وي ا  آخـري  ان ر ية األمبات واآلبـاء ألطفـوكذلك ف

 منبولة ولية كدرجة عالية.عل قل  المس نبل على حياحبما وحياة اكنبما كدرجة يا
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رفي    ) األم حاجاحه وحواصله معبما ينلل م  هذا النل  لدى الط عإشبالة األك  ف  حاس   حلأما أن 

 وهــذا  مــط حيــاة األكــ حننــا ححســ  فــ  نن يأ  طاعانبمــا اســأ فــ  كبيــرا   م يع بــرون هــذا نااحــا  واألب( فبــ

ود عـ  وجـك ناهيـبما مس وى ال واف  واالنساام كين ينع ة على حال بما النفسية واالج ماتية ويزيد م 

مـ  قلـ  وال ياعـل  اآلبـاءهـؤالء  ينلـل مـ  مسـ وى النلـ  المسـ نبل  لـدى األسرةصحاء ف  أكناء آخري  أ

 بناء.الاة وحي ى حياحبماالمس نبل عامل مؤار عل

ايــة اكنبمــا اح أي طــرب منبمــا هــو ناــاح لآلخــر وفشــل أحــدهما فــ  رعن ناــعور الوالــدي  بــأان شــ    

ولـية لواحـد دون اآلخـر وكـل هـذا يفسـر  انـي ل الفشـل  أواـاح   النمـ ياعلخر ال وحدي هو فشل لآل

اب طيـت طر اض   م اك  يعان وجود المس نبل بسببمس وى قل  فروق كي  األم واألب ف  عدم وجود 

 ال وحد.

( 2014 ودراســة )ال فــف  (2014 )اليحيــى  ياــة مــع الن ــائ  الم علنــة فــ  دراســةالن وقــد احفنــت هــذه 

 السابنة. (Bromley, 2004) مل و ودراسة كر 

 .للوالدينتعليمي المستوى التبعا لمتغير  :ثانياً 

أطفــا  اضــطراب  آبــاءى لــدنبل فــ  مســ وى قلــ  المســ احصــائية  داللــة ق  اتفــرو ود وجــعــدم  النتيجــة:

وى ال عليمــ  المســ م  ــو فــ  محافظــة ال ليــل حبعــا لم غيــر  آ  فــ  مركــز محمــد كــ  راشــد طيــت ال وحــد

 . والديلل

علمـي  أـانوا م أحاـاه أكنـائبم سـواء   بـاءاآلدة عنـد ل هو  اهرة موجـو لن ياة بأن قل  المس نبفسر هذه اوح

حالــة ووضــعية طفــل ال وحــد حاعــل النلــ  عنــد  ليمــ   إني  فــ  المســ وى ال عم بــاين أوي  م علمــغيــر  أم

رق كينبمــا فــ   يوجــد فــال  الوبال ــ كدرجــة م ســاوية  نبمــا يعانيــان معــا  ويشــعران بحالــة اكنبمــا أل األكــوي 

 .اة اكنبما ال وحديا وحيعلى حياحبمالمس نبل  وى قل  مس
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الة االك  ح ـر  آاـار نفسـية بأن ح اءاآلبسط لنل  المس نبل لدى الم و س وى اة بالمالن ي ويم   ربط هذه

فـــ  لناـــاح لمســـ نبل  علـــى ا  لكـــ  لـــية بمســـ وى عـــال  مـــ  النلـــ  ااآلبـــاء علـــىواج ماتيـــة واق صـــادية 

 ما كغباء لبذا االك  ال وحدي. حديات ال   حواجببكل ال ل واف  كينبما ف  مواجبةاحبما واحي

أطفـا  اضـطراب لمـي  وبال ـال  فغبـاء غيـر م ع أوعنـد الكـل سـواء  م علمـي  وجـود نبل م  المسـ ية  قلـنبا

  الكـا احبم نحـوحااهـاال  ح  لـ  وبال ـ الغيـر الم علمـي  حالـة االكـ  واحـدة  أولمـي  الم ع طيت ال وحد

   ف   لك.مس وى ال عليمشاكبة وال دخل للات م حااهاه  

 (.2008اسة البندري )(  ودر 2017هر )والظاشعراية كو دراسة واحفنت هذه الن ياة مع 

 لمتغير مستوى الدخل. تبعاً  ثالثا: 

 (.شي ل2000) دخل أقل م لح الفروق ولصايوجد  النتيجة:    

مــع وجــود األكــ   صوصــا  خ لألســرة لــه أاــر فــ  قلــ  المســ نبلأن مســ وى الــدخل  إلــىويعــزى هــذا الفــرق 

  زيـادة ران فـيا مـع عـامين مـؤاية  وبذلك هومصاريت عيجية اضا فناتن إلىح ات وهذا ي  ال وحدي

 عصـية وال ـ  ال يوجـد األكـ  المسحالة والثان  هو الدخل حدن  مس وى ل  المس نبل األو  هو مس وى ق

وأيضــا ح ــى ينلــل مــ   اآلبـاءء اللضــغو  النفســية واالج ماتيــة لبــؤ لبـا عــيت ح ــى ي فــ  مــ  مسـ وى ا

طيـت طفـا  اضـطراب ألألسـر االـة االق صـادية فرة عـ  الحاو خي  المعلومات الم ـوم  ت المادية النفنا

هــو مســ وى  لــدخل الســري لــدى معظمبــم وى ام  ــوم أنــه مســد آ  شــيي  فــ  مركــز محمــد كــ  راال وحــد

حشـار  باـزء ال بـأس   ان المؤسسة ضع االق صادي لبم ام دن  ل  لدى المركز مسح ميدان  حو  الو 

ـــال اصـــة بالطمـــ  النفنـــات ال بـــه  ـــا هـــذه منســـامة مـــع جـــاءت الن ياـــة فـــل وبال   ريراالحصـــائيات وب ن

الـدخل فــ   ان الفــروق كـي  مســ وياتعلمـا معظـم االســر  لــدى  لالمؤسسـة فـ  ال ــدن  فـ  مســ وى الـدخ

ـــة  ـــ  المســـ نبل كانـــت م نارب ـــىقل شـــي ل   ( 2000-4000) صوصـــا كـــي  مســـ وى دخـــلحـــد مـــا وخ إل
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( 2000ل م )اق س وى الدخلصائيا لصالح مرق الدا  اح بر الفا( شي ل و 4000) ومس وى أأثر م 

 شي ل.

 التوافـق الزواجـيوى فـي مسـت جوهريـةفـروق  هنـاك هـل: الخـامسالنتائج المتعلقـة بالسـؤال شة مناق

 عـاً تباشـد آل مكتـوم فـي محافظـة الخليـل مد بن ر في مركز مح أطفال اضطراب طيف التوحد آباء لدى

 ؟(ى التعليمي للوالدين، والدخل السري ، والمستو الوالدينس جن  اتلمتغير 

 تبعا لمتغير جنس الوالدين. :والً أ

 نة الوالدي .ج غير واج  حبعا لمف  الز ى ال واياة عدم وجود فروق ف  مس و ن حبي  م  ال    

واألم وهــذا ألب   قبــل اويم ــ  حفســير  لــك ان مســؤولية رعايــة األكــ  ال وحــدي هــ  مســؤولية مشــ ركة مــ

ولية طـرب واحـد  علـى الـرغم ان ة مسـؤ يولـلية كي  الطـرفي    وححمل المسؤو ى الوعمؤشر على مس و 

يبنـى ع األكـ  اال ان األب ماعي ه  الكثر حف ث أنبااألب حيظبر بانبا األأثر منارنة بح مسؤولية األم

دى د فــروق كــي  األكــوي  فــ  مــ حاــن ياــة الادوار مبمــة ال حســ طيع الــم القيــام كبــا  لــذلك حاــد أن ال لــه

  وى ال واف  الزواج  م نارب كينبما.عل مساا يعلى األك   وهذ اية والمسؤوليةالرع

فــ  كيفيــة  طراب طيــت ال وحــدا  اضــأطفــ آبــاءكــي   بــرات بــاد  الال شــاور وح إطــارح  هــذا فــ  يــأو     

  فكيهمــا يحــر  اآلبـاءكــي   واجـ ال عامـل مــع أكنـائبم ال وحــديي  وهـذا مــا يزيـد مــ  مسـ وى ال وافــ  الز 

 آلخــر  حفا ــا علــى مصــلحة األكــ  فــأيلوكه مــع اونمــط ســ هوم وافنــا فــ  حفكيــر   ــون منســاماأن يعلــى 

ة األك  واألسرة كاملة  ي ون ضد مصلحدي  سم  قبل الوالر فكاحناقض ف  الممارسات واال أوحعار، 

هــذا واألمبــات فــ   اآلبــاءجــد فــرق كــي   يو مــ  هــذا المنطلــ  ناــد أن مســ وى ال وافــ  الزواجــ  عاليــا وال

 ( .Ekas, 2010دراسة أي اس )( و 2007   بد الغنعذا ي ف  مع دراسة )المس وى وه
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  كـي  الوالـدي   وافـ  الزواجـوى الدت فروق فـ  مسـ جحيث و  (2018 دراسة )اكراهيم وح  ل  مع     

 لألك  المعاق حركيا  ولصالح االمبات.

 لوالدين.ى التعليمي للمستو لمتغير ا تبعاً  ثانيًا:

 ج  حعزى لم غير المسـ وى لزوااحصائية ف  مس وى ال واف  ا ال حوجد فروق  ات داللة أنهالن ياة:     

 اس .الدر 

 األفــرادل ــ  يعيشـبا ماتيـة واالق صــادية والنفسـية اروب االج ك شــابه الظـحفسـير هــذه الن ياـة  ويم ـ     

اده  فـالظروب الحياحيـة وححـدياحبا حفـر، علـى المسـ وى ألفـر ر فـ  وال   ال ح أا  فلسطينلما مع الف  ا

خ يب ف  ن هنا  الو كا   ح ىاف  الزواج  كي  الزوجيال و أن يحافظ على مس وى عال  م  الاميع 

ة ولكـ  درجـ اآلخـري ال عليمـ  اقـل مـ    فأحيانـا ناـد ان مـ  مسـ واهم الـزوجي    عليم  كـي المس وى ال

الحيــاة  ي ــون كدرجــة اعلــى مــ  ال عليمــ   فبــم بطبيعــ بم يندســون يــاة الزوجيــة   الحفــ  واالنســاام فــاال و 

  الزواجــ  ؤار فــ  مســ وى ال وافــحبا ال حــومشــ يحيــاة احبم نحــو الحااهــاولبم و وميــ الزوجيــة فاه مامــاحبم

 كينبم.

د ( فـ  عـدم وجـو 2018  ة)مؤيدبي  دراس( و 2008 دراسة )الابوري  وح ف  ن ائ  هذه الدراسة مع    

والـــدي  فـــ  حـــي  خالفـــت هـــذه احصـــائية فـــ  مســـ وى ال وافـــ  الزواجـــ  حبعـــا لاـــنة ال ق  ات داللـــةفـــرو 

نة حبعـــا لم غيـــر جـــوى ال وافـــ  الزواجـــ    مســـ ود فـــروق فـــوجـــ( فـــ  2009 راســـة )الشـــبري ة دالن ياـــ

 ي .الوالد

 ل.بعا لمتغير مستوى الدخت: ثالثاً 

 .األسرةلمس وى دخل اج  حبعا   مس وى ال واف  الزو فروق ف ال حوجد هأن ن ياةال    
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أطفـــا   آبـــاء مـــؤارا لـــدى عـــامي أويلعـــب دورا ســـري ال األ الـــدخل  وى وحفســـر هـــذه الن ياـــة بـــان مســـ    

ي ال وحـديي   فحالـة األكـ  األطفـا  العـاد آباءولك  لربما ي ون ع ة  لك عند  اضطراب طيت ال وحد

  أأبـرنبم كدرجـة واج  كي واف  الز  وى الدخل لألسرة وه  حؤار ف  الدي  م  مسللوال نسبةه  األهم بال

آلن وبال ـال  ح ـى الـية لـه عـيت  بأنـهوحد ت ال اضطراب طيطبيعة  أيضا  ة الن ياذه ويم   حفسير ه

 رةاألسـمسـ وى دخـل فـان  ضـطراب أم ال  وعليـهمس وى الدخل لـ  يـؤار فـ  ام انيـة الشـفاء مـ  هـذا اال

 .ا  اضطراب طيت ال وحدأطفال واف  الزواج  آلباء  ف  مس وى    يؤارل

 دراســــة( و 2012 ر فو ( ودراســــة )عصــــ2014 )ال فــــف  دراســــة ائ هــــذه الدراســــة مــــع ن ــــ وح  لــــ     

لم غيــر ق  ات داللــة احصــائية فــ  مســ وى ال وافــ  الزواجــ  حبعــا هنــا  فــرو  ( فــ  أن2008 )شــبيب 

 لألسرة. مس وى الدخل

 يات:توصال
 :باآلح حوص  الدراسة   م  خي  الن ائ

والعمـل علـى فـ ح  وحـديـت ال ب طأطفـا  اضـطرامراأـز رعايـة س  فـ  لنفاإلرشاد احطوير خدمات  .1

مــ    أيضــا  أطفــا  اضــطراب طيــت ال وحــد آبــاءفســية ال ــ  حعنــ  بمشــ يت الن ةليس شــار م  ــب 

 أجـلمـ   حـدفا  اضطراب طيت ال و أطأهال  ار مع والمحاضرات وف ح قنوات الحو  الندوات خي 

 وقل  المس نبل. ةالضطرابات النفسيم  ا حوعي ام ووقاي ام

االك  ع  وجود  احاةالن األسريةلمشاأل م  ا لحدجية لوقائية وعيإرشادية كرام  اء كنالعمل على  .2

 حيان.ف  بعض األالطيق  إلى   حصل ال م حواف  زواج عد إلى  وال   حؤدي ال وحدي
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جـراء دراسـة مثـل إ  أطفـا  اضـطراب طيـت ال وحـد آبـاءعلـى لدراسـات وابحـاث لمزيد م  األإجراء ا .3

ومساعدحبم  اآلباءل   ي عر، لبا هؤالء سية اضطرابات النفاال أو لنفسيةت امسحية ألهم المش ي

 .ال غلب عليباعلى 
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 المصادر والمراجع

 مراجع العربية:أوال ال
في  بتقدير الذات لدى ذوي العاقة الحركيةوافق الزواجي وعالقته الت(. 2018)   مؤيد.هيمإكرا 

 وحة  المف   جامعة الندسمنشورة غير  يررسالة ماجس  الخليل وبيت لحم محافظتي

 فلسطي .

لنضـج الخلقـي لـدى با وعالقتـه البنـاءالتوافق الزواجي كما يدركـه . (2011م نصـار. )و عمرة  أأر كأ

  غـزة ر جامعـة األزهـ  منشـورة غيـر رسـالة ماجسـ ير  مدينـة زـزة ية الثانويـة فـة المرحلطلب

 . لسطيف

 زة.مطبعة المنداد  غ  ةسيمقدمة في الصحة النف .(1998) .أكو مصطفى  نظم   والناار  محمد

والحساسية  طموحقلق المستقبل لمهات اليتام وعالقته بال(. 2013ر  محمد عل . )أكو مطي

 اامعة اإلسيمية  غزة  فلسطي .  المنشورة غير رسالة ماجس ير  لبنائهن فعاليةاالن

ي والرضا زواجال فقالتوانفسي وعالقته بكل من الد الصمو (. 2018. )يسرا راض  إكراهيم ندي األف

  منشورة غير رسالة ماجس ير، ذوي االحتياجات الخاصةأمهات الطفال الحياة لدى عن 

 .  مصرعة الفيومجام

 مأ لدى لنفسيةا الضغوط خفض في السلوكي المعرفي ادرشال  فاعلية(. 2015)  .ياسمي باشا 

  ةالمدي س فار   يح ةجامع  منشورة غير اجس يررسالة م  حالة دراسة التوحدي الطفل

 .الازائر

 العاطفيةلي للحاجات التوافق الزواجي وعالقته بالشباع المتوقع والفع .(2008) .باصويل  أمل

سعود   جامعة اإلمام محمد ك  منشورة غير رسالة ماجس ير  ين الزوجينالمتبادلة ب

 .  السعوديةية  الريا،يمساإل
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ف  خفض  حمن ر  سلو  لأار كرنام  حعدي(. 2011). ان  أحمده وعرنوس ؛مة محمدأسا ينة البطا

-211  (3)12  وم التربويةلعة اللمج  أطفا  اضطراب طيت ال وحدوكية لدى لا  سأنم

234. 

الثان   ص ينة م  طيب الال واف  النفس  لدى عالعيقة كي  قل  المس نبل و  .(2011) .ين  كما ك

حوث والدراسات العلمية، سلسلة ن للبمجلة جامعة تشرية ريت دمش   حافظ  مفالثانوي 

 .162-145(  3)33  ةيالنسانلوم داب والعاآل

دى طلبة جامعة تبوك االنجاز ل بدافعية قتهلمستقبل وعالقلق ا(. 2011) وق.البلوي  جاسر مرز 

 ردن.  األةؤحم   جامعةمنشورة غير رسالة ماجس ير. العربية السعودية بالمملكة

طفال اضطراب ال ية برنامج إرشادي في خفض الضغوط لدى أمهاتفاعل (.2008البندري  محمد. )

ان عم الاامعة األردنية   منشورة غير رسالة ماجس ير  يين في مدينة الرياضطيف التوحد

 األردن.

 آباء لدى األسري    وافلبا وعيق با النفسية الضغو (. 2017. )ف ح  وطاهر  هللا  راب كوشعراية 

 الليبية المجلة كنغازي  جامعة المرت  ال ربية كلية  ت ال وحداب طيأطفا  اضطر  وأمبات

 . 23-1  (14)  الميةالع

المقبلين على  طلبةلدى ال ق النفسيبالتواف هستقبل وعالقتقلق الم(. 2014. )رميسة  لكولعس

 .)ماستر ثانيةوسنة  نسلساثة لثالاميدانية لدى عينة من طالب السنة   دراسة التخرج

 .ئر  الازاام البواقـ -جامعــــة العربـ  ك  مايدي  منشورة غير رسالة ماجس ير

دار   ي نف السر التوافق الزواجي والع لسري وتحليلجتماعي ااالعلم  .(2010) .جامع  محمد

 ية.ر الاديدة  اإلس ندالاامعة 
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 طلبــة لــدى المســتقبل بقلــق وعالقتهــا ةخصــيللش ى لكبــر ا الخمســة العوامــل(. 2012) .أحمــد  جبــر

 .فلسطي   األزهر امعةج  منشورة غير رسالة ماجس ير  ةزز  بمحافظات الفلسطينية الجامعات

وعيق ه ك ندير الذ ات لدى عينة واج  نبل الز قل  المس (. 2017. )اءدع ،دسوقيوال؛ يلنب ،يالجند

 . 239 - 250 ( 2)13  بويةتر ال العلوم ة فيلة الردنيالمج  لط لبة الاامعيي م  ا

  لحوارطريق فنيات ا مقترح لتعزيز التوافق الزواجي عنبرنامج إرشادي (. 2008  هي . )ابوري ال

 لسطي .الاامعة اإلسيمية  ف  منشورة غير رسالة ماجس ير

طريق عن  ادي مقترح لتعزيز التوافق الزواجيبرنامج إرش(. 2009. )بير حسي  سليمجودة  س

 سطي .فل  عة اإلسيميةلاام  امنشورة غير رسالة ماجس ير، وارلحت افنيا

  ة نارانلطلبة جامع  لدراسصص انحو ال   يق ه بال وجهقل  المس نبل وع .(2016) .حامد  محمد

 .68-45 ( 15)7  والممارسة مجلة التربية

وث لة بحمجج   واالز ه بال واف  يق وع األسرةالسلو  االس بيأ  لربة  .(2009) .حلب   نايء

 .424 -380(  15)1امعة طنطا  مصر    جيةبية النوةالتر 

ماجس ير غير  رسالة)  وديةالسع السرةجي لدى مشكالت التوافق الزوا(  1999لحنط   نوا  )ا

 .يةالمملكة العربية السعودجامعة الملك سعود    (منشورة

اب ال وحد ف  إقليم جنوب األردن بات األطفا   وي اضطر جة حاجات أم(. در 2014. ) فف  سبامال

 .498-481  (3)22  مصر  لعلوم التربويةمجلة اف  ضوء بعض الم غيرات  

 الاامعـــة  طلبـــة مـــ  ينـــةع دىلـــ المســـ نبل بنلـــ  وعيق بـــا ااكيـــةإليا مســـ وى (. 2011. )عفـــراء خليـــل 

 .144-121  (3)38  التربوية العلوم اتدراس
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عينة  لدى نلزوجيل النفسي بالبناء عالقته حيث نم يواجالز  لرضاا .(1990) .دمحمفاء و  خليل 

عة الاام  منشورة غير رسالة ماجس ير ،بالجامعة العليا الدراسات وطالبات بةلط من

 األردنية: عمان.

 يع  األردن.  وائل للنشر وال وز ة النفسيةمبادئ الصح .(2005) .الداهري  صالح

الزقازي    ازي    جامعة الزقك وراه غير منشورةة دسال  ر الزواجيالتوافق  .(1991) .دسوق   راوية

 مصر.

  كليات ال ربية لبةيرات لدى طوعيق ه كبعض الم غ قل  المس نبل(. 2010رمضان  ماجد أحياب. )

 .300-151(  4)1  يةالنسانللعلوم  نبارمجلة جامعة ال 

 الناهرة.ب  لك   عالم ارةالستقرار التوافق الزواجي واس .(2005) .ناءسليمان  س

 مصر. الناهرة  ل وزيع   دار الفكر للنشر وارات في التوجيه والرشادمحاض .(1991) .سمارة  عزيز

لألطفال المصابين بالتوحد من  قليةاالجتماةية والعخصائص النفسية و ال (.2008 . )شبيب  عاد

 األردن.  امعة مؤحة  جمنشورة غير رسالة ماجس ير  ءاآلباوجهة نظر 

وعالقته بكل من قلق المستقبل ومستوى الطموح  نفسياالنهاك ال (.2013. )ماهر موسى   رافالش

 .لسطي   فسيميةعة اال  الااممنشورة غير رسالة ماجس ير  في االنفاق دى العاملينل

 .الناهرة المصرية  النبضة م  بة  المستقبل قلق مقياس .(2005) .زينب نير ش

وقلق  النفسيمن المن  لوك يالنفسالعالقة بين االزتراب (. 2016) يم أحمد مصطفى.شباوي  مر لا

 غير رسالة ماجس ير، رةلدى طالب جامعة المنصو  غوطهة الضالمستقبل وأساليب مواج

 صر.لمنصورة  م  جامعة امنشورة
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المعلمين  دى عينة منواجي وعالقته ببعض سمات الشخصية لتوافق الز لا .(2009) .الشبري  وليد

  المملكة العربية   جامعة أم النرى منشورة غير رسالة ماجس ير  حافظة جدةبم جينالمتزو 

 .السعودية

اري  م  سوريا ذات لدى المبق ه بفاعلية النبل وعيقل  المس . (2014. )لر وب أحمد ع  عبداالطي

 .512-479(  15)3  بحث العلمي في التربيةمجلة ال، قطاع غزة إلى

قته ببعض المتغيرات النفسية وعال فيفلتوافق الزواجي لدى ذوي الكا. (2007  فاطمة. )الغن  عبد

   مصر.  شمة  جامعة عيمنشورة غير رسالة ماجس ير  واالجتماةية

دار النبضة العربة   لدراسيالصحة النفسية والتفوق ا .(1990) الحميد.مدحت عبد  لطيت بد الع

   عمان.للنشر وال وزيع

 الك اب. ب طيف التوحداضطراأطفال  أمهات منها تعاني التي التمشكال. (2017. )خنساء د عب

 خا  ددع عشر  حاديال المالد ديال   معةجا  والطفولة ةموماأل لمركز السنوي 

 153- 168. 

 توافقلذات والي وعالقته بكل من فاعلية االذكاء االنفعال(. 2009. )آ  يحي ل   سعد ك  حامد لعبدا

 غير يررسالة ماجس ، المكرمةمدينة مكة عينة من المعلمين المتزوجين ب لدىالزواجي 

 ودية.  السعمعة أم النرى جا  منشورة

ة ى طيب المرحلال حصيل الدراس  لدأار قل  المس نبل على . (2016. )الع يب   هذا  ك  مبرو 

 .457-426(  4)32  مصر-أسيو  جامعة   لتربيةة امجلة كلي .انويةالث

وال واف   تيةاالج ما مساندةال(. 2012عبد العزيز. )وي  إيباب إكراهيم عبد هللا؛ والببي  عثمانال

كلية  مجلة  ي اضطراب ال وحداألطفا   و  بما بالضغو  لدى أمبات وعيقالزواج  

 .778-739 ( 36)1عة عي  شمة    جامالتربية

http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+%D8%A2%D9%84+%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A
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 لي  باامعةامبال واف  الزواج  لدى الع يق هالذكاء االنفعال  وع ( 2011  محمد والبنا  أنور )عسلية

 .284 -235  (2)13 ية اإلنسانالعلوم لة   سلسزهر بغزةجامعة ال  مجلةاألقصى  

ير غير رسالة ماجس )  ديينات المراهقين التوحالضغوط النفسية لدى أمه(. 2012عصفور  غدي. )

 جامعة عمان العربية  األردن.  (منشورة

ت الزواجي وبعض المتغيرا ه بالتوافقالنهاك النفسي وعالقت(. 2008 . )ود زكعل   حسام محم

 غير رسالة ماجس ير، اصة بمحافظة المنيات الخينة من معلمي الفئاعى الديمغرافية لد

 منيا  مصر.  جامعة المنشورة

 عية األزاريطة.  دار المعرفة الاامت االجتماةيةولوجية العالقاكيس .(2008) .اهر  معمر

النفســية لــدى  ة برنــامج إرشــادي لتحســين درجــات الصــحةفاعليــ (.2017. )ســونيا يوســ   واودةعــ

 غيــر رســالة ماجســ ير  أمهــات الطفــال المصــابين بمتالزمــة التوحــد فــي محافظــة الخليــل

   فلسطي .يل  جامعة ال لمنشورة

دى لق المستقبل لرنامج إرشادي انتقائي لخفض قاعلي بف(. 2013اشا. )الغامدي  حاحم ك  سعيد ب

امعة   جمنشورة غير الة ماجس يررس  لعامسبين لمراحل التعليم االمنتن عينة من الرياضيي

 ية.ودعة العربية الس  المملكطيبة

بل لدى طيب وقل  المس ن وعيق ه بمس وى الطموحح  ال نظيم الذا(. 2013. )الفن   آما  إكراهيم

 .56-12(  2)38  نفسال التربية وعلم فيمجلة دراسات عربية العامة.  الثانوية

  النفسية واالجتماةية متغيراتاجي للكفيف وعالقته ببعض الالتوافق الزو (. 2005  فاطمة. )فبم 

 غير منشورة  جامعة عي  شمة  مصر.ماجس ير لة سار 

ان  رق  دار الفلحياة االجتماةيةعادة الزوجية وصالح امفيد البشرية للس .(1988) .   أحمدالناض

 عمان.
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ة الجسم ومفهوم الذات لدى قلق المستقبل وعالقته بصور (. 2009) دان.وفاء محمد احمي الناض  

الاامعة اإلسيمية    منشورة غير رسالة ماجس ير  ةاالت البتر بعد الحرب على زز ح

 . طيفلس

مقارنة  دراسة:  لمستقبلا قلقته باالكتئاب وقبوي وعالطفي الالعا الحرمان(. 2017قشطة  لمياء. )

  جامعة األزهر  غزة  منشورة غير رسالة ماجس ير  ء وأقرانهمواليراكز االيتام في ملدى 

 فلسطي .

 .  مصررةلناه  دار المعرفة الاامعية  االرشاد السري  .(2008) .ي أفاف   عيء الد

 م  بة الفيح  الكويت.  علم النفس السري  .(1992) .أحمدالكندري  

لة مج  ((Bowlby1990-1907) كولب  ت جون وف  نمو لزواج    اال واف(. 2017روب . )  محمد

ـــة والنفســـيةالحكمـــة للدراســـات ا   الازائـــر – مـــة للنشـــر وال وزيـــع لحا نـــوزمؤسســـة ك  لتربوي

1(9  )51-59. 

كلية  طالباتو  طالب ينة منبالقلق لدى ع وعالقتهات قدير الذت(. 2016دوخ  رجاء حمدي. )م

   الازائر.منشورة غير رسالة ماجس ير  حمه لخضر بالوادي ية بجامعةالترب

 مصر  الناهرة.  دار عالم المعرفة للنشر  علم النفس الزواجي .(1998) .يمإكراه مرس  

ات مجلة دراسل واف  الزواج   بعض الم غيرات ال   حنبأ با كش  ع ال .(2008) .اهيمإكر   مرس 

 .443 -398 ( 3)الزقازي      جامعةلم النفسع ربية فيع

  دار النلم  السالم وعلم النفس ة فيالنفسيالزوجية والصحة العالقة  .(1991)  .كما مرس   

 الكويت.

 مجلةواف  ف  المراهنة  الكويت   صية بمش يت ال الش تعيقة سما .(1988) .مرس   كما 

 .157 -121(  4)15  علوم االجتماةيةال
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 لنل  المس نبل لدى طيب كلية ال ربية جودة الحياة كمنب (. 2015. )خدام أحمد محمد  اقبةمشال

 .49-33(  1)10  ويةيبة للعلوم التربمجلة جامعة ط  ليةجامعة الحدود الشماف   اآلدابو 

لطموح وى االذات ومس  فاعليةب ل م   ق هقل  المس نبل وعي (.2011. )حم ري  نفي  عبد الر المص

  جامعة منشورة غير رسالة ماجس يرم  طلبة جامعة االزهر بغزة   لدى عينة أاديم ألا

 . طي  فلسةاالزهر  غز 

 مصر.يع  ز لثنافة للنشر وال و   دار ادراسات في علم النفس .(1983) .موسى  عبد هللا

 خصية لكاللششادي لتحسين بعض المتغيرات اإر فاعلية برنامج (. 2007. )شة أحمدعائ  ناصر

 البحوثمعبد   غير منشورة ه رسالة دك ورا   ره على التوافق النفسي لألبناءلزواجين وتأثيا

 ر.  مصالناهرة جامعة –ربوية ال 

ي سوء التوافق الزواج يمل المسهمة فــواـبعض الع(. 2013. )يعنوب ك  عديمونة كنت يم  ةي  البنائ

ها بمحافظة ين عليلمترددا وبعض مصالحةق واليالقائمون على لجان التوفدركها يكما 

  . جامعة نزوى  مسنط.(غير منشورة رسالة ماجس ير). مسق 

الضغوط  فاعلية برنامج ارشادي جمعي في تنمية أساليب مواجهة(. 2014) سام.اليحيى  اك 

  منشورة غير رسالة ماجس ير. ييناضطراب طيف التوحد طفالالات أمه ىالنفسية لد

 ى  السعودية.جامعة أم النر 

القته بقلق المستقبل لدى الجالية العربية المقيمة الذات وعتقدير (. 2008. )كراهيمإ نان  يكيل

  .نمار لد  ا  األأاديمية العربية المف وحةمنشورة غير رسالة ماجس ير  سلودينة أو بم

 

 



 

86 
 

 لمراجع الجنبيةا انياً ث

American psychiatric Association (APA). (2013). Highlights of changes from DSM-IV-

TR to DSM-5, Publish DSM-5 in 2013, Culminating a 14-year revision process, 

for more information. Go to www.dsm5.org . 

Ari, R. (2011). Analysis of ego identity process of adolescents in terms of attachment 

styles and gender. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (10): 744-750. 

Barlow, DH., (2000). Unraveling the mysteries of anxiety and its disorders from the 

perspective of emotion theory. Am Psychol. 55(11):63-1247. 

Bromly, Jo. (2004). Mother supporting children with Autistic spectrum disorder. Journal 

of Autism. 17(4), 208-2015. 

Ekas, N. (2009). Adaptation to Stress Among Mothers of Children with Autism 

Spectrum Disorder: The Role of Positive Affect and Personality, Dissertation 

in Psychology, The University of Notre Dame. 

Frank, J. Dierek, F. (1999). Marriage and the Parenting Partnership Perceptions and 

interactions of parents With Mentally Retarded and typically developing 

children. Child Development. 

Gattis, K, Bems, S., Simpson, L. & Christensen, A. (2004) Birds of feather or stronge 

Birds? ties Among personality Dimensions Similarity and Marital Quality, 

Journal of family psychology, 18, 4, 564 – 574. 

Hart, A. (2004). Origin of Stress, Depression & Anxiety in Parents of Autistic Children 

& the Impact on the Family: A Quantitative and Qualitative Study. (Doctoral 

dissertation, University of Wollongong). 

Hashmi, H, A. Khurshid, M. & Hassan, I. (2006). Marital adjustment, Stress and 

Depression Among Working and Non-Working Married Women. Internet 

http://www.dsm5.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11280938


 

87 
 

Journal of Medical Update, 2(1). Retrieved on 10/06/2007 available at 

http://www.geocities.com/ognihotrimed/papero2-ian-jun2007. 

Jaisri, M. and Joseph, M.I. (2013). Marital Adjustment and Emotional Maturity among 

Dualcareer Couples. Guru Journal of Behavioural and Social Sciences, 1(2), 

77-84. 

James, L. and Brent, (1992). Gender Role Conflict and Family Environment as Predictors 

of Men's Marital Satisfaction. Journal of Family Psychology, 6(1). 84- 87. 

Rogers S. J., Amato, P. R., Booth A., and Johnson D. R. (2007). Alone together: How 

marriage in America is changing: Harvard University Press. 

Wang, P., Michaels, C & Day, M. (2011). Stresses and Coping Strategies of Chinese Families with 

Children with Autism and other Developmental Disabilities. Autism Dev Disorder, 41, 

783-795. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://www.geocities.com/ognihotrimed/papero2-ian-jun2007


 

88 
 

 
 
 
 
 
 حقالمال

 

 



 

89 
 

 الولية( المقاييس بصورتها 1لحق رقم  م
 

 

 قسم علم النفس                                          لمعة الخليجا    

 ارشاد نفسي وتربوي                                   يا كلية الدراسات العل

 

 بعد: يبة و ية طحح عضو هيتة ال درية المح رم 

أطفا   آباءلدى  بال واف  الزواج  ة بحثية بعنوان ) قل  المس نبل وعيق هاعداد دراس إطارف  
وحربوي    فس د نارشالنيل درجة الماجس ير   ح صص  ال ليل (ف  محافظة  داضطراب طيت ال وح

الواردة  تفنرام النرجو م  حضرحكم حح ي   2018-2017يل   خي  السنة الدراسية ف  جامعة ال ل
 عنوان الدراسة.حيث الصياغة اللغوية وميئمة الفنرات لمنايية م  ف  ال

 

 

 مة :بيانات عا

م)(اال()بالدين:االالو

بكالوريوس)(دراساتعليا)(انويةعامةفمادون)(ثالمستوىالتعليمي:

(فأعلى)دينار1000(ار)دين1000- 500دون)(ارفمدينا 500الدخلاالسري:

 

 شحدة النتشةالباحث:                                                     

 المشرف: د محمد عجوة
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 (أ-1 ملحق 

 الولية بصورته المستقبلقياس قلق م
:قلق المستقبل 

 الفقرات ت

تنطبق 

 علي  

بدرجة 

كبيرة 

 داج

 نطبقت

 علي  

بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 

 لي  ع

بدرجة 

 متوسطة

تنطبق 

 علي  

بدرجة 

 لةقلي

ال 

تنطبق 

 علي  

 قطعيا

بسبب  جيةاالزو عالقتيفي  شعر بحالة من التوترا  .1

 .الوضع الصحي لطفلي

     

المناسب عدم قدرتي على توفير المناخ ق من بقلشعر أ  .2

 .سرتيأل

     

دي بالمستوى حالتوبني اعلى مساعدة  ليس لدي القدرة  .3

 المطلوب.

     

      وراتهالمستقبل وتط تجاه تجاهشعر بغموض أ  .4

ابني  تجاه القياألخ االلتزاملصراع بين ا حالة منلدي   .5

 حاجاته.وعدم قدرتي على تلبية 

     

بين متطلبات ابني التوفيق بعدم القدرة على  شعرا  .6

 .اسرتي أفراد يةلتوحدي وبقا

     

مفاجئة ة حادث احتمال حصول منلخوف عر ااي مشتنتابن  .7

 .مستقبال ألبني

     

      والمادية مستقبال.النفسية  مزيدا من الصعوباتتوقع أ  .8

      الحاضر.مريحة أكثر من ياتي في المستقبل ستكون ح  .9

ات شعر بالضيق من عدم قدرتي على القيام بالواجبأ  .10

 .اآلخرين تجاهاالجتماعية 

     

الوضع االرتياح من التراجع في  بعدم شعورلدي   .11

 الصحي لي مستقبال.

     

      التوحدي. ابنية في خدم يناآلخرعلى اعتمادي يزداد   .12

      المستقبل.ستزداد في  النفسيةن ضغوط الحياة أتقد عأ  .13

في  أشعر ان فرص االستمرار في العمل سوف تتضاءل  .14

 التوحدي.ابني المستقبل بسبب وضع 

     

في  سوأألا تجاهن بسيكوأن التغيير في حياتي خشى بأ  .15

 المستقبل.

     

فكر ا أعندمالتفكير  فيوتشوش غط الض تابني حالة منين  .16

 المستقبلية.الة ابني حب

     

الوضع الصحي  مع تعقدئلية لعاخاف من تفاقم المشاكل اأ  .17

 البني.

     

 طموحاتي أوهدافي مكن من تحقيق أتشى أن ال أأخ  .18

 ية.ستقبلمال

     

ادارة اسرتي وطفلي  تجاه تراجعيدوري ن أشعر أ  .19

 .التوحدي

     

طفال األع التعامل مجديد في مجال  ما هو كل اواكبال   .20

 يين.اضطراب طيف التوحد

     

مع بسبب التزاماتي  اآلخرينلة عن عزال بحالة مناشعر   .21

 ابني.
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 الفقرات ت

تنطبق 

 علي  

بدرجة 

كبيرة 

 داج

 نطبقت

 علي  

بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 

 لي  ع

بدرجة 

 متوسطة

تنطبق 

 علي  

بدرجة 

 لةقلي

ال 

تنطبق 

 علي  

 قطعيا

 دأفرا تقبلمس بشأنتخاذ القرارات ال بالعجز اشعر  .22

 رتي.اس

     

      تقبلي ن يشاركني في التفكير في وضع ابني المسم أجدال   .23

      .بلتقالمساتي الزوجية في عالق ف من ضعفاخا  .24

      دي.توحال ابني لحالة اآلخرين فهم اتضايق من عدم  .25

      احيانا بان حياتي ستتغير نحو االسوأ. أفكر  .26

      .التوحدي ليطف ةوالد بعد أطفال إنجاب عدم في أفكر  .27

ن وضع قلقني عدم وجود مؤشرات ايجابية على تحسي  .28

 .ابني مستقبال

     

      ابني التوحدي فقات على لناشعر بقلق بسبب تزايد ا  .29

ياتي المستقبلية بالرغم من ي حاشعر باستقرار نفسي ف  .30

 وجود ابن توحدي.

     

 ي فيالنفسرار عر بالعصبية والتوتر وعدم االستقاش  .31

 االوقات.معظم 

     

لية بسبب حالة صعوبة في التخطيط لحياتي المستقب أجد  .32

 اعيشها.ق التي والقلوتر الت

     

لعدم وجود من يساعدني على التخفيف من ر بالضيق شعا  .33

 .ألسريةاي مشاكل

     

      اتي اليومية.اشعر بالضعف العام ونقص الحيوية في حي  .34

      فكرت في المستقبل. ما اإذان االمأشعر بعدم    .35

      الحالي.ع االسري تحقيق ذاتي في ظل الوض أستطيعلن   .36
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 .ب(1 ملحق 

 بصورته الولية الزواجيق مقياس التواف

 اتالفقر ت

تنطبق 

 علي  

بدرجة 

رة كبي

 جدا

تنطبق 

 علي  

بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 

 علي  

بدرجة 

 متوسطة

تنطبق 

 علي  

بدرجة 

 ليلةق

طبق ال تن

 اقطعي علي  

ة الزوجية ويحترمها بالرغم من يقدس كالنا الحيا  .1

 التي نواجهها. الصعوبات

     

      اآلخر.ختار كالنا ال في الزواج يرنا من جديدو خل  .2

      ة والقيمية.ينيكالنا بالمعايير الد يلتزم  .3

      جميل.خر اال كل شيء ى أحدنا في اآلال ير  .4

      عليه. مد هللاا ويحم لننا بما قسيرضى كال  .5

      .المتبادل بدأ المساواة واالحترامعلى م م عالقتناتقو  .6

      ة.قينظومتنا القيمية واالخالتتشابه م  .7

ا لحاضرنا معا وخصوصا منرسم ونخطط مستقبلنا   .8

 تعلق بابننا التوحدي.ي

     

       تلك التي نقضيها معا. امتع االوقات واعذبها  .9

      االخر. كالته منفردا دون سندا مشأحدن واجهال ي  .10

      .لمشاعراصدق الكلمات وانتبادل   .11

حول اختالفنا ي قى عند نقطة واحدة تنهالنتئما ما دا  .12

 .التوحديوضع ابننا 

     

      ل ومصلحة االبن أساس كل حوار بيننا.تعقالتفاهم وال  .13

      أمكن. يحرص كل منا على ارضاء اآلخر ما  .14

      الحياة.في واهتماماتنا  كارنا وتتالقى ميولنافب أتتقار  .15

      .طراف الحديث معاا أتجاذب فيهألوقات تلك التي نأسعد ا  .16

      معه.ينسجم خر ويشعر كل منا أنه يكمل اآل  .17

مستقبل االبن وتفكير اآلخر حول  منا بكالمكل  تنعيق  .18

 التوحدي.

     

      ض.البععضنا ب ملشاركية ونكتلدينا هوية   .19

      .الراحة في القرب من االخر يجد كل منا  .20

الصدر وخصوصا في  تفهم وسعةن المناقشات معا بتكو  .21

 بن.االموضوع 

     

      .رالخا يمكن عمله إلسعاد ايبذل كل منا أقصى م  .22

      اآلخر.يتغاضى كال منا عن أخطاء احيانا   .23

      .يةألسرار الحياة يحترم كل منا أسرا  .24

      .هتجاهاطف اآلخر يشعر كالنا بصدق عو  .25

      بيننا.لوجود طفل توحدي  نشعر بالسعادة  .26

      .جر بيننا لوجود طفل توحديهال مجال للخصام وال  .27

      بهدوء.لتزاماتنا ان ال نستطيع التحرر م  .28

      .نحل جميع المشاكل التي تواجهنا بهدوء  .29

ا حقوق اآلخر وحقوق ابننفي مقصر أنه  أحدنايشعر ال   .30

 التوحدي.

     

فات جنب الخالشاكل معلقة حتى نتنترك احيانا بعض الم  .31

 الزوجية.

     

      اعية. أن نتشارك بأنشطتنا االجتم إلى لنمي  .32
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 اتالفقر ت

تنطبق 

 علي  

بدرجة 

رة كبي

 جدا

تنطبق 

 علي  

بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 

 علي  

بدرجة 

 متوسطة

تنطبق 

 علي  

بدرجة 

 ليلةق

طبق ال تن

 اقطعي علي  

      المادية.ننا في االمور بي ال نميز  .33

      معا.نخطط لمستقبل ابنائنا   .34

      ابننا. وضعبسبب ادة انفعاالت ح نتجنب أي  .35

يننا بعض االشكاليات بسبب وجود االبن تظهر ب  .36

 لتوحدي.ا

     

      دي.حالتوابننا اتنا من وجود ستمر معانست  .37

      ي.وحدفي حمل هموم ابننا التنحرص على التشاركية   .38

      وجود ابننا التوحدي يزيد من قوة العالقة الزوجية بيننا.  .39

      ستستمر.ية الزوجاتي اشعر بان حي  .40

      كل منا مع االخر حين يخطأ. يتسامح  .41

بوجود ابننا  ريةاألسولية ك كالنا حجم المسؤيدر  .42

 .التوحدي
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 يةا النهائ(: المقاييس بصورته2ملحق رقم  



 جامعة الخليل 

 لعلياكلية الدراسات ا

 برنامج الرشاد النفسي والتربوي 

 

 ة/حترمالم                             رولي المحضرة 

 هالسالم عليكم ورحمة هللا وبركات

 بحثية حو : ةراء دراسإلج يسعى الباحث

 أطفال اضطراب طيف آباءوعالقته بالتوافق الزواجي لدى  لقلق المستقب

 ظة الخليلفي محاف توحدال
 ✓)إشارة ) كوضعو لك دق  اإلجابة على فنرات المقياس ب ل موضوتية وصلذا ي رجى م  حضرحكم 

 ال   حراها مناسبة. ف  ال انة

 ل امة.حظى بالسرية االعلم  وس ا، البحث جابات س كون ألغر علما  بأن جميع اإل

 لتعاونكم شكراً 

 شحدة فيصل النتشة: الباحث

 . محمد عجوة: دإشراف

 عامة:بيانات 

م)(اال()االبالوالدين: 

)()(بكالوريوس)(دراساتعلياةفمادونثانويةعامي:تعليمالى المستو

()شيكل4000أكثرمن()شيكل2000- 4000)(شكل2000نأقلمري:الدخل االس
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 (أ-2 ملحق 

 بصورته النهائية مستقبلقياس قلق الم
تقبلية سلألحداث م وجس من المجهولوالت لخوفحالة انفعالية تتسم باالرتباط وا المستقبل: هوقلق 

 أو راسية،د أواجتماعية،  أواسرية  أوخصية، شكانت احداث  سواءالمستقبل، ها في والمتوقع حدوث

حياته المستقبلية  إلىفرد فينظر ، ومما يؤثر على القبلمستحمله المع التوقعات السلبية لكل ما ي نية،مه

 .(2015كالب،) تشاؤميةنظرة 

 تفقراال ت

فق موا

بدرجة 

 كبيرة

 موافق

 قفموا

بدرجة 

 متوسطة

 رضمعا

معارض 

بدرجة 

 رةكبي

الوضع  بسبب جيةاعالقتي الزوفي  ن التوتراشعر بحالة م  .1

 .لطفلي حيالص

     

ناسب الودي الموفير المناخ ى تقدرتي عل عدمشعر بقلق من أ  .2

 سرتي.أل

     

ى لمستوي باالتوحدبني اعلى مساعدة  اعاني من ضعف قدرتي  .3

 المطلوب.

     

       .بنيالمستقبلية لحالة ا التطورات تجاهموض غشعر بأ  .4

ي وعدم قدرتي بنا تجاه ياألخالق االلتزاماع بين من الصر ياعان  .5

 حاجاته.على تلبية 

     

 يةبين متطلبات ابني التوحدي وبقيق التوفدم القدرة على بع اشعر  .6

 .اسرتي أفراد

     

      بني.اث مفاجئة ألمن حصول احد مئناناالطال اشعر ب  .7

فراد أل ستقباللنفسية والمادية مع مزيدا من الصعوبات اتوقأ  .8

 .أسرتي

     

      مستقبلية مريحة أكثر من الحاضر.ال ن حياتيستكو  .9

على القيام بالواجبات ي المستقبل فلضيق من عدم قدرتي با شعرأ  .10

 .اآلخرين تجاهاالجتماعية 

     

      المستقبل.حية في ص صابتي بوعكةاحتمالية ا وف منأتخ  .11

      التوحدي. ابنيدمة في خ خريناآلي مستقبال على سيزداد اعتماد  .12

      المستقبل. فيعلي  الحياة ستزدادن ضغوط أتقد عأ  .13

      التوحدي.يفي في عملي بسبب حالة ابني  أشعر باألمن الوظال  .14

      األسوأ. تجاهب ليةمستقبالي التغيير في حيات سيكون  .15

ابني بحالة فكر عندما أ وتشوش التفكيرالضغط  حالة من ينتابني  .16

 تقبلية.المس

     

الوضع الصحي  ردينتيجة تمشاكل العائلية تفاقم المن خاف أ  .17

 البني.

     

 طموحاتي المستقبلية أوهدافي مكن من تحقيق أتأخشى أن ال أ  .18

 .ية ابنحال بسبب الضغوط الناجمة عن

     

لي ادارة اسرتي وطف تجاه ياتي تتراجعمسؤولوى مستن أشعر أ  .19

 التوحدي.

     

حالة ابني  د بخصوصهو جديعدم مواكبة كل ما يقلقني   .20

 التوحدي.

     

 ابني تجاهالتزاماتي بسبب  اآلخرينعن لة بحالة من العزاشعر   .21

 .التوحدي

     

      سرتي.ا أفراد ستقبلم أنبشتخاذ القرارات ال اشعر بالعجز  .22

      المستقبلي.ابني  وضعتحسن من يشاركني في التفكير في  أجد ال  .23
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 تفقراال ت

فق موا

بدرجة 

 كبيرة

 موافق

 قفموا

بدرجة 

 متوسطة

 رضمعا

معارض 

بدرجة 

 رةكبي

      .في المستقبلزوجية اتي العالق من اضطراب شىأخ  .24

      التوحد .طراب طيف الض اآلخرين وعي اتضايق من عدم  .25

      .طفلي التوحدية بعد والد أطفال إنجابفي عدم  أفكر  .26

      مستقبال.ابني  حالةلى ع رات ايجابيةوجود مؤشعدم  لقنييق  .27

      .ني التوحديية على ابايد النفقات الماداعاني من تز  .28

بالرغم من وجود ابن  الحالية اتيحيرار نفسي في باستق اشعر  .29

 ي.وحدت

     

      ابني.بسبب حالة  بالعصبية والتوتر في معظم االوقات اشعر  .30

حالة التوتر بسبب  المستقبليةلحياتي  يطتخطي الجد صعوبة فأ  .31

 .التي اعيشهاوالقلق 

     

 على التخفيف من يساعدني م وجود منلعدشعر بالضيق أ  .32

 .األسريةي مشاكل

     

      والمهنية. يةحياتي اليوم فيية الحيوشعر بالضعف العام ونقص أ  .33

      المستقبل.ما فكرت في  إذاشعر بعدم االمان أ  .34

في ظل الوضع االسري تي يق ذاتحق ستطيعأ لنبأنني ساسي اح   .35

 .الحالي
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 .ب(2 ملحق 

 بصورته النهائية الزواجيالتوافق  مقياس
ي نسجام والتماسك التي يعيشها الزوجان فاالمن الرضا وهو حالة نفسية واجتماعية  الزواجي:فق التوا

اد والقدرة على والتو والثقة،ون ر والتعاستقراواالضمن عالقات يسودها الحب والتفاهم  ،األسرةكنف 

 (2014ل. )ابراهيمي،جهة االزمات والمشاكامو

 اتالفقر ت
موافق 

بدرجة 

 كبيرة

 افقمو

 افقمو

بدرجة 

 متوسطة

 معارض

معارض 

بدرجة 

 بيرةك

مززززن  بززززالرغم روابززززط حياتنززززا الزواجيززززة قززززوةاد تزززززد  .1

 نواجهها.الصعوبات التي 

     

      اآلخر.كالنا  الختار جالزوافي  و خيرنا من جديدل  .2

 للحفزززاظ علزززى لقيميزززةالمعزززايير الدينيزززة وابيلتززززم كالنزززا   .3

 .لي من التوافق الزواجيمستوى عا

     

      جميل.خر اال كل شيء ى أحدنا في اآلير ال  .4

      ذلك.على ضى كالنا بما قسم لنا ويحمد هللا ير  .5

      لمتبادل.ارام الحتعلى مبدأ المساواة واقائمة عالقتنا   .6

ن يزززة واالخالقيزززة يزيزززد مزززيمفزززي منظومتنزززا القالتشزززابه   .7

 ننا.لزواجي بيمستوى التوافق ا

     

      معا.ل ابننا التوحدي ومستقبنخطط لحاضر   .8

      هي تلك التي نقضيها معا. قاتبأن أجمل األو نشعر  .9

      ما.د كل منا اآلخر عندما يواجه مشكلة يسان  .10

      .آلخر من حين والمشاعر الكلمات اصدق بادلنت  .11

 وضع ابننزاحول  خالفاتنانهي قى عند نقطة واحدة تنتال  .12

 التوحدي.

     

حة بيننززا هززو التعقززل والتفززاهم ومصززل وارل حززأسززاس كزز  .13

 بن.اال

     

      أمكن.رص كل منا على ارضاء اآلخر ما يح  .14

ت مجزاال فيا فكارنا وتتالقى ميولنا واهتماماتنتتقارب أ  .15

 المختلفة.ة الحيا

     

طزراف اذب فيهزا أاألوقات تلك التي نتجأسعد أن أعتبر   .16

 معا.حديث ال

     

 معه.خر وينسجم اآليكمل  هيشعر كل منا أن  .17

 

     

يزر اآلخزر حزول مسزتقبل االبزن تفكو منا بكزالمكل  يقتنع  .18

 التوحدي.

     

وافززق والتعلززى االنسززجام  تشززاركية تسززاعدنالززدينا هويززة   .19

 الزواجي.

     

      .إلسعاد اآلخر عملهيمكن قصى ما ا أمنيبذل كل   .20

      اآلخر.خطاء ا عن أضى كال منيتغااحيانا   .21

      .الزوجية اةالحيسرار أ م كل منايحتر  .22

      ه.تجاهبصدق عواطف اآلخر نا يشعر كال  .23

      لوجود طفل توحدي.بيننا  والفرقةجال للخصام ال م  .24

      قم.تتفاقبل أن  هدوءبالتي تواجهنا  كلع المشال جمينح  .25

     وحقززوق  قززوق اآلخززرنززه مقصززر فززي حدنا أال يشززعر أحزز  .26
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 اتالفقر ت
موافق 

بدرجة 

 كبيرة

 افقمو

 افقمو

بدرجة 

 متوسطة

 معارض

معارض 

بدرجة 

 بيرةك

 التوحدي. ابننا

المشزززاكل معلقزززة حتزززى نتجنززززب  بعزززضاحيانزززا نتزززرك   .27

 بيننا.الزوجية ات الخالف

     

      معا.في المناسبات االجتماعية  اآلخريننشارك   .28

      المادية.مور في اال بيننايما ال نختلف ف  .29

      معا. األسرةلمستقبل نخطط   .30

      بننا.اسبب وضع جنب أي انفعاالت بنت  .31

حالزة ابننززا شزكاليات بسززبب بعزض االنززا احيا تظهزر بيننزا  .32

 التوحدي.

     

      التوحدي.ا التشاركية في حمل هموم ابنننحرص على   .33

ة الزوجيزز عالقززةة الوجززود ابننززا التوحززدي يزيززد مززن قززو  .34

 بيننا.

     

      وبنجاح. زوجية ستستمرشعر بان حياتي الا  .35

لزززى الملقزززاة ع األسزززريةولية ؤحجزززم المسززز يزززدرك كالنزززا  .36

 تقه.عا

     

 

 شاكراً لكم تعاونكم

 

 

 

 



 

99 
 

 مة اسماء المحكمينقائ(: 3رقم   ملحق
 

 مكان العمل االسم

 جامعة ال ليل د اكراهيم المصري 

  ليلالعة جام د كامل ك لو

 الندسعة جام الريماوي  عمر د

 س المف وحةجامعة الند أد محمد شاهي  

 امعة الندس المف وحةج د  ريانأد عا

 الندس جامعة الصباحسبير د 
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 المستقبلساق الداخلي لمقياس قلق تيبين صدق اال (: 4 ملحق رقم 
قلق المستقبلمعامالت االرتباط الداخلية لمقياس    

Q1 0.57 االرتباط q19 598. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

Q2 0.58 االرتباط q20 رتباطاال  .647 

لةالدال  0.00 الداللة  0.00 

q3 590. االرتباط q21 658. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

q4 566. االرتباط q22 800. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

q5 714. االرتباط q23 423. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

q6 564. االرتباط q24 538. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

q7 559. االرتباط q25 593. االرتباط 

لةالدال  0.00 الداللة  0.00 

q8 581. االرتباط q26 552. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

q9 665. االرتباط q27 باطاالرت  .418 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

q10 642. االرتباط q28 559. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

q11 508. االرتباط q29 621. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

q12 488. االرتباط q30 730. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

q13 562. االرتباط q31 712. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

q14 رتباطاال  .473 q32 599. االرتباط 

لداللةا  0.00 الداللة  0.00 

q15 465. االرتباط q33 طاالرتبا  .653 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

q16 617. االرتباط q34 699. االرتباط 

ةالدالل  0.00 الداللة  0.00 

q17 طاالرتبا  .679 q35 704. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

q18 582. االرتباط    

    0.00 الداللة
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لزواجيافق االتو  اسلمقي يبين صدق االتساق الداخلي: (5  ملحق رقم  
التوافق الزواجيمعامالت االرتباط الداخلية لمقياس   

w1 659. االرتباط w19 816. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

w2 657. االرتباط w20 783. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

w3 652. االرتباط w21 738. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

w4 834. االرتباط w22 709. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

w5 466. طاالرتبا w23 854. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 ةالدالل

w6 810. االرتباط w24 742. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

w7 759. االرتباط w25 800. االرتباط 

 0.00 لةالدال  0.00 الداللة

w8 651. االرتباط w26 771. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

w9 808. رتباطاال w27 489. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 داللةال

w10 740. االرتباط w28 547. اطاالرتب 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

w11 848. االرتباط w29 594. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

w12 698. االرتباط w30 666. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

w13 760. االرتباط w31 520. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

w14 798. االرتباط w32 721. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

w15 875. االرتباط w33 730. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 لةالدال

w16 805. االرتباط w34 668. االرتباط 

 0.00 لةالدال  0.00 الداللة

w17 800. االرتباط w35 757. رتباطاال 

 0.00 الداللة  0.00 الداللة

w18 804. االرتباط w36 701. االرتباط 

 0.00 الداللة  0.00 ةالدالل
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 مكتوممركز محمد بن راشد آل  د في(: عدد طالب التوح6ملحق رقم  
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 مهمة سير(: كتاب تي7ملحق رقم  



