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دادإـع
 كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصةمدرس بقسم التوحد ب

 جامعة بين سويف

ماعي ونوعية الحياة التوافق النفسي االجتالعالقة بين  التعرف علىهدفت الدراسة الحالية 
من أشقاء ( 168) الكلية عينة الدراسة بلغتاألطفال ذوي اضطراب التوحد، و  أشقاءلدى  األسرية

 /)إعاادا  النفساي االجتمااعي التوافاق، واساتددمت الدراساة ماياا  األطفاال ذوي اضاطراب التوحاد
 وتوصلتمنهج الوصفي، م الااستددتم (، و )إعدا / الباحث نوعية الحياة األسرية ومايا (، الباحث

إلى أن مستوي التوافق النفسي االجتماعي لدى أشقاء األطفال التوحديين متوسط، نتائج الدراسة 
 ةوجو  عالقة ارتباطيوكان التوافق النفسي لديهم أعلي من التوافق االجتماعي، وتوصلت النتائج ل

األطفاال أشاقاء لدى  اة األسريةالتوافق النفسي االجتماعي ونوعية الحيبين ئًيا حصاا الة موجبة 
وكانت لصالح األشقاء  النوعوجو  فروق ذات  اللة إحصائية تعزي لمتغير كشفت عن ، و التوحديين

 شقاء األبرر سًنالصالح األ العمرذات  اللة إحصائية تعزي لمتغير من اإلناث، وكذلك وجو  فروق 
وجو  فروق ذات  اللة إحصائية لا أيًض  توصلتو  التوافق النفسي االجتماعي.على مايا  وذلك 

لصالح األشقاء من اإلناث، وكذلك  نوعية الحياة األسرية وكانتعلى مايا  النوع تعزي لمتغير 
، وأساهم التوافاق سًنا برروجو  فروق ذات  اللة إحصائية تعزي لمتغير العمر لصالح األشقاء األ

 .أشقاء األطفال ذوي اضطراب التوحد النفسي االجتماعي في التنرؤ بنوعية الحياة األسرية لدي

 أشاقاء األطفاال الحيااة األسارية، نوعياةاالجتمااعي، النفساي  التوافاق :املفتـــــاحيـــــــة ات ـــــالكلم
 .ذوي اضطراب التوحد
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Psychosocial Adjustment and Quality of family life of siblings of 

children with autism 

Abstract 
The purpose of the study is to investigate the relationship between 

psychosocial Adjustment and family quality of life among a sample of 

siblings of children with autism, according to gender, Age. The sample 

of study consists of (168) male and female siblings. The researcher uses 

scale psychosocial Adjustment (prepared by the researcher) and the 

family quality of life (prepared by the researcher), as a descriptive 

analytical approach is used. The findings of the study show of finding a 

statistically significant correlation between psychosocial Adjustment and 

family quality of life of siblings of children with autism. The results 

show that there are statistically significant differences in psychosocial 

Adjustment in favor of females, and there are statistically significant 

differences in psychosocial Adjustment favor of older age. The results 

show that there are statistically significant differences in family quality 

of life in favor of females, and there are statistically significant 

differences in family quality of life favor of older age. as we can predict 

family quality of life through psychosocial Adjustment. 

Key words: Psychological Adjustment, Quality of Family Life, Sibling of 

Children with Autism. 
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عاني منها األطفال في فترات ائية التي يُ ُيعد اضطراب التوحد من أبرز االضطرابات النم
ا لغمااوو وشاادة هااذا االضااطراب فهاااو يشاابك بلااورة ماان الكريساااتال مبكاارة ماان حياااتهم، وذلااك ن ااارً 

يااد ا الطفااا فيهاااا لينعاازل عاان العاااالم، وكرنااك فااي كوكااا  ج اار، وبااالر م مااان عاادم وجااو  عاااال  
إلمكاااان، يمكنااك أن ُيحااادث الضااطراب التوحااد حتاااى اأن، إال أن العااال  المكرااار والمبكاار قاادر ا

التوحد، وهؤالء األطفال يعيشون فاي بيةاة  اضطراب ذويا في حياة األطفال ا وجديً ا ملحوظً تغييرً 
وتفاعالت اجتماعية متعد ة، حيث  عاطفية وثيقة اتعالقأسرية تضم الوالدين واألشقاء تربطهم 

 .يؤثر كالهما في اأ ر

 التفاعا في مستمرة تحديات على نطويي ُمعقداضطراب نمائي  هو التوحد اضطرابإن 
وهاو  .( (APA, 2013رةالمتكار سالوكيات النمطياة وال اللف اي  يار والتواصاا واللغاة االجتمااعي
ذكائك  معامايكون بحيث األ اء الوظيفي العقلي للطفا،  عام ومنتشر يؤثر سلًبا علىاضطراب 

 . (1 ،2015، هللاعرد )عا ل المتوسطة في حدو  اإلعاقة العقلية البسيطة أو 

علاى ماار ، فاضاطراب التوحااد ذويفاي التااد الت ماط األطفااال وُتساهم األساارة بادور كرياار 
 ذو اضطراب التوحد طفاا، حيث ُيمرا وجو  ألطفالمهمة في حياة اابتسرت األسرة قيمة  السنين
 بر ار أو بشاكااضطراب التوحد  ؤثاري حيث ،األشقاء وبداصة األسرة أفارا  لجميط صا مة  اررة
 األشاقاء لبعض ذو اضطراب التوحد أخ أو أ ات، ماط فالحياة لهام، االعتياا ي النمو فارص عالى
 أبا يمياااة صعوبااات لديهااام في هاار الااادراسي  تحصايلهم علااى تؤثاار ةتكيفياا بمشااكالت يتسااار  قاد

 هاااااذ و  .(57، 2017، رمحماااااد عرااااد القااااا )النفسااااي واالجتماااااعي  تاااااوافقهم عااااالى تااااؤثر وتعليميااااة
 والجمعيااات المراباز فااي أو األسارة  ا اا معهاام يتعاماا مان بااا طرياق فاي عائًقااا تقار األعاراو

  (.21 ،2013 ،فؤا  إيمان) والملا باإلرهاق يشعرون  يجعلهم ما وهذا لمساعدتهم المتدصصة

تعديا اتجاهات أشقاء األطفال ذوي اضطراب تزايد االهتمام بضرورة  األ يرة، اأونة فيو 
وذلك لدورهم المؤثر في حياة أقرانهم ذوي اضطراب التوحد، وباعتبارهم جزًء أساسًيا من حياة التوحد  

أشاقائهم، فمان  اللهام يشااعر الطفاا ذو اضاطراب التوحاد برهميااة التفاعاا االجتمااعي والمشاااركة 
 بشاكا الطفاا لنمو مهمة األ وية العالقات عدتُ (. و (Di Biasi et al., 2015, 883االجتماعية 
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 األصحاء باألطفال مقارنة النفسي التوافق لسوء عرضة أبرر اإلعاقة ذوي األطفال أشقاء وأن م،عا
 (.  (Tsai, Cebula, & Fletcher-Watson, 2016,116الطريعي النمو ذوي

 ذوياألطفاال  ورعاياة لترهيااالرسامية التاي ُتراذل  و يار الرسامية جهاو وعلى الر م من ال
، وذلاك اجادً  االهتمام برشقاء هؤالء الفةاة فاي جانا  الرعاياة محادو  نسبة أن إال اضطراب التوحد

على الر م لماا تتعارو لاك هاذ  الفةاة مان مشاكالت فاي عملياة التوافاق النفساي واالجتمااعي  مماا 
يااااؤثر بالضااااارورة علااااى عالقااااااتهم مااااط اأ ااااارين، ويقلاااااا ماااان فااااارص نمااااوهم النفساااااي واألباااااا يمي 

 فااايت ساااوء التوافااق النفساااي واالجتماااعي. وجباااائهم واالجتماااعي، ويجعلهااام أبراار عرضاااة لمشااكال
 تعااني والتاي المهمشاة الفةاات مان أشقاء األطفال ذوي اضاطراب التوحاد فةة عدتُ ، حيث المجتمط

  .أ رى جهة من والدراسات والبحوث العلمية ،جهة مناأباء واأل صائيين  تجاها من

 الحياااة نوعيااة جتماااعي علااىواال النفسااي التوافقالتااي تتساام با شااقاءاأل عالقاااتتانعك  و 
 فااي الحااال هاو بمااا مباشاار، بشاكا الاابعض بعضااهم علاى التاارثير لألشااقاء يمكان حيااث ،األسارية
 ذلااك إلاى باإلضاافة والاادعم، الرعاياة يتلقاون  أو يقاادمون  وعنادما اللعا  فااي وزماالء برفااق أ وارهام
 األساارة التتفااع فااي تارثيرهم  ااالل مان مباشاار  يار بشااكا الابعض بعضااهم علاى األشااقاء ياؤثر
وتؤكاد . McHale, Updegraff, & Feinberg, (2015, 589) عائلياة بار وار يقوماون  عندما
أن األشاقاء الباالغون لألطفااال ذوي  Lee, Burke, Arnold, & Owen, (2018)  راساة

اضطراب التوحد يؤ ون مجموعة متنوعة من األ وار المدتلفة في حياة أشقائهم، فهم يلعرون  وًرا 
كمقدمي رعاية في المستقرا ألشقائهم الذين يعانون اضطراب التوحد  بالتالي فإن تمتعهم  مركزًيا

 سرية لديهم.الحياة األ نوعيةيؤثر على  االجتماعي بالتوافق النفسي

بصاحة نفسااية جيادة، والتغلاا  الطفااا تمتاط باادور مهام فااي الحياااة األسارية  وُتساهم نوعياة
سااالرية، والمياااا نحاااو الساااعا ة، وتحقياااق الاااذات والرقاااة علااى الفشاااا، والاااتدلف مااان االنفعااااالت ال

إلااى  أيًضاااتشااير و باالنف  والشااعور باااألمن واألمااان وارتفاااع مسااتوى الطماول والدافعيااة ل نجاااز، 
 محماااااد،)جراااار  ضااااطراباتمقاومااااة الضااااغو  واالقدرتاااااك علااااى قاااادرة الفاااار  علااااى الايااااام بمهامااااك، و 

 ماااان عاااال بمساااتوى تتمتاااط األساااري اضااار ال مااان المرتفاااط المساااتوى ذات فاألسااارة. (298، 2013
 (.Olson, D., 2011,71)األسرة  منض اإليجابية االتصال ومهارات األسرية، االتصاالت
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الوالااادين أو  التااي يجاا  أن يكتساارها المهااارات علاااى األساارية الحياااة وركااز مفهااوم نوعيااة
 وتاادعيم عاقاةاإل ذي الطفاا سالو  تساااعدهم علاى تحساين فعالاة برساالي  األشاقاء والتاي تازو هم

عراد  جالل، ساجي سوًيا )عيد نمًوا وأسرتك اإلعاقة ذي للطفا بينهم  مما ُيوفر األسرية العالقات
 توافاق إلاى قد أشارت التوحد اضطراب ذوي األطفال ألسر الحياة . أما نوعية(40، 2019 ،هللا

ليهم وجو  طفا ذو ع تفرضها التي المتطلبات واألشقاء( مط واألمهات اأباءجميط أفرا  األسرة )
 ذو طفاااااا وجااااو  ظااااا فاااااي حياااااتهم فااااي والرضاااااا بالسااااعا ة وشااااعورهم ،اضااااطراب التوحااااد باألسااااارة

 (. (Cholewicki, 2015, 30 بُرسرتهم توحد اضطراب

 االجتمااعي لاادىالنفساي  العالقاة باين التوافاقمان هناا تساعى الدراساة الحالياة إلاى معرفاة 
ندرة فاي الدراساات  أن هنا ة لديهم. وقد ترين للباحث الحياة األسري نوعيةأطفال التوحد و  شقاءأ

 ذوياألطفااااال أشاااقاء  االجتمااااعي لاااادىالنفساااي  التوافااااقالعربياااة واألجنرياااة التااااي اهتمااات بدراساااة 
الحيااة األسارية لاديهم، فاي حادو  ماا أطلاط علياك الباحاث  مماا  نوعياةاضاطراب التوحاد وعالقتهاا ب

 للايام بهذ  الدراسة.لديك بان الدافط 

هنااا  حالااة مااان التهماايي التاااي يعيشااها أشااقاء الطفاااا ذي اإلعاقااة بصااافة عامااة وطفاااا 
اضطراب التوحد بصفك  اصة، حيث ينصا  التركياز الكاماا مان قراا الوالادين علاي الطفاا ذو 
اضااااطراب التوحاااااد باعتباااااار  محااااور المشاااااكالت واألزماااااات، ومااااان ناحيااااة أ اااااري نجاااااد الطفاااااا ذو 

التوحاد نفساك وماا يعانياك مان صاعوبات فاي التواصاا االجتمااعي وصاعوبات التواصااا اضاطراب 
اللف ااي و ياار اللف ااي، وعاادم قدرتااك علااى إظهااار التعاااطر مااط اأ اارين باإلضااافة إلااى الساالو  
النمطي المكرر لديك، ومما يزيد األمر سوًء وهو ميا الطفاا ذو اضاطراب التوحاد للعادوان، و لاى 

النفسااي االجتماااعي لألشاقاء  بالتااالي تتاارثر  ، وكااا ذلااك ياؤثر علااى التوافاقإياذاء ذاتااك أو أشاقائك
ماان هنااا يتضاااح لنااا الجاناا  األول ماان مشاااكلة حياتااة األساارية وتفقااد أمنهااا واساااتقرارها وجو تهااا، 

 بالمشكلة من جان  الباحث. الشعورالدراسة الحالية متمراًل في 

 مااان بريااار يتطلااا  األسااارة فااي دتوحااا طفاااا وجاااو  مااط النفساااي االجتمااااعي التوافاااق دعااويُ 
 لمواجهاااة  اصاااةشاااقاء بصااافة واأل ،بصااافة عاماااة الوالااادين لااادى توافرهاااا مااان الباااد التاااي المهاااارات
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 المناسابة ال اروف تاوافر مادى بموضاوعية فحصنا و ذا األسرة،  ا ا توحد طفا وجو  متطلبات
 العا ء زياا ة ماط ا يةالم اإلمكانيات في القصور وكذلك والمعارف، المهاراتباألشقاء  تزو  التي

 اقااا رً  يجعلااك انفساايً  اتمكيًناامنااك  ويتطلاا  ،الشاقيق لاادى للضااغو  امصاادرً  يمرااا ذلااك بااا الماا ي،
  العديد من الدراسات ؤكدوما ت الواقط هذا من وانطالقاً  ال روف، هذ  مط المناس  التعاما على
مرا  عديدة جتماعيةا نفسية الضطرابات عرضةشقاء األطفال ذوي اضطراب التوحد أبرر أ برن

لاديهم مشاكالت فاي التوافاق النفساي القلق واالبتةاب والعزلة االجتماعية وضعر الرقاة باالنف ، و 
 & ,Lovell ، و راسااة Walton, & Ingersoll, (2015) ومنهااا  راساة واالجتمااعي

Wetherell, (2016) و راساة ، O’Neill, & Murray, (2016)  و راساة محماد عرادالقا ر ،
  (.2017(، و راسة بيان يحيي )2017)

علاى تحدياد العواماا التاي قاد تُعارو بعاض فقاد ركازت  راساات أ اري  و ضاافة إلاى ذلاك
األشاقاء لدطار هاذ  المشاكالت السالرية، ووجاادت أن األشاقاء الاذكور هام أبرار عرضاة لمشااكالت 
 التوافاااااق النفساااااي االجتماااااااعي، علاااااى سااااااريا المراااااال )االبتةااااااب، واندفاااااااو مساااااتويات الساااااالو 
االجتمااعي اإليجاابي، وعجاز التواصاا االجتماااعي الادقيق، والصاالبة السالوكية( مقارناة باإلناااث 

وكانت أهم النتائج التاي  (.(Walton, & Ingersoll, 2015,2ومنها على سريا المرال  راسة 
ذو % ماااان األساااار التااااي لااااديها طفاااااا 74( أن نساااابة 2016توصاااالت إليهااااا  راسااااة عرياااار نجاااام )

 الدراساااة% ماان عينااة 92ني ماان صااعوبات فااي العالقااات االجتماعيااة. وأن تعااا اضااطراب توحااد
 العديد هنا ذو اضطراب توحد، و يعاني فيها األ وة من األعباء النفسية واالجتماعية بوجو  أخ 

 نقااف: أهمهااوماان  تُعاوق االهتمااام برشاقاء األطفاال ذوي اضااطراب التوحاد التااي الصاعوبات مان
للتعامااا معهااام وماااط  والمتدصصاااة المؤهلاااة الكااوا ر ونقاااف هااام،ل المتدصصااة الترهيلياااة الراارامج

ألشااااقاء  المهناااي والنمااااو والقااادرات باااالميول الداصااااة المقاااايي  نقاااف إلااااى باإلضاااافة ،مشاااكالتهم
 هم، مما يؤكد  طورة هذا الموضوع نحو  سلرية اتجاهات وتواجد ،األطفال ذوي اضطراب التوحد

 .الدراسة لهذ  ماسة الحاجةلذا كانت 

 ااالل أهميااة الموضااوع الاذي تتناولااك وهااو التوافااق مان الحاليااة مشااكلة الدراسااة رت وترلاو 
 النفساي االجتماااعي وعالقتااك بنوعيااة الحياااة األساارية لادى أشااقاء األطفااال التوحااديين، حيااث تُعااد

 ألهميتهاا ن اًرا األ يارة  اأوناة فاي بهاا االهتماام زا  التاي الموضاوعات مان األسارية الحياة نوعية
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 الصااحة مسااتوي رفاط ثاام وماان واالنفعااالي والنفساي، االجتمااعي المسااتوي علااى األبنااء توافااق فاي
(. وتُعد نوعية الحياة األسرية من ۳ ،2010 محمد، وسمير  عرد المقصو ، أماني) لديهم النفسية
  الجميط سعى وقد اإلنساني، الفكر تاريخ في بارزة مكانة من لك لما اإليجابي النف  علممجاالت 

 والرضا اإليجابية، بالحالة الرتباطها للحياة ًاسمى اهدفً  بوصفها الجو ة إلى المدتلفة فاتالرقا في
 د ُيعااد ماان ضاامناضااطراب التوحاا. باإلضااافة إلااى ذلاك فااإن الااذات وتحقيااق وجو تهااا الحياااة عان

تميااااز بضااااعر مهااااارات التواصااااا االجتماااااعي والسااااالوكيات والااااذي ي النمااااو الشاااااما،اضااااطرابات 
 طفااًل  أن إلاى( 2019) عاام فاي الرسامية التقديرات وُتشير ،أو فر  الحساسية ،ةالنمطية المتكرر 

 World Health) التوحاااااد باضاااااطرابات يصااااااب طفااااااًل ( 160) باااااا باااااين مااااان واحاااااًدا

Organization,(2019،  ذوي وهذا يعني أن عد  العائالت واألشقاء الاذين يعيشاون ماط أطفاال
  .بالتالي فهم بحاجة إلى مزيد من االهتمام والرعاية ،أيًضا بشكا كرير تالتوحد قد زا اضطراب 

بماا ترينات مشاكلة الدراساة فاي نادرة الدراساات التاي حاولات رباط متغياري الدراساة الحالياة 
وج ارون   ي بياساي  راساةمًعا و صوًصا الدراسات التي أجريت في الريةاة العربياة، حياث تؤكاد 

Di Biasi et al., (2015) التوحااديين األطفاال ألشاقاء االجتمااعي سايالنف علااى أن التوافاق 
النفسي االجتماعي  التوافقوألن األبحاث والدراسات هي السريا للتعرف على   نسرًيا حديًرا مجاالً 

 األسةلة التالية:في  الدراسة مشكلةصيا ة  يمكن سرقعلى ما الحياة األسرية. وبناًء  نوعيةو 

 اء األطفال التوحديين؟أشقلدى  االجتماعي النفسي التوافقمستوى  ما -1

أشااااقاء  ىالحيااااة األساااارية لاااد نوعيااااةالنفساااي االجتمااااعي و  التوافااااقماااا ناااوع العالقااااة باااين  -2
 التوحديين؟طفال األ

 التوحديين؟طفال أشقاء األ ىلد)النوع، والعمر( النفسي االجتماعي با تالف  التوافقها يدتلر  -3

 التوحديين؟طفال أشقاء األ ىلد( النوع، والعمر)با تالف نوعية الحياة األسرية دتلر تها  -4

أشاقاء ما مدى إسهام التوافاق النفساي االجتمااعي فاي التنراؤ بنوعياة الحيااة األسارية لادي  -5
 األطفال التوحديين؟
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 :التالية األهداف تحقيق إلى الحالية الدراسة سعت

 .التوحد اضطرابذوي  طفالاأل أشقاء لدى االجتماعي النفسي التوافق مستوى قيا  -1

لادى أشاقاء الحيااة األسارية  نوعيةالنفسي االجتماعي و  التوافقعلى العالقة بين  التعرف -2
 األطفال التوحديين.

 باا حسا  التوحاديين طفاالاأل أشاقاء لادى االجتماعي النفسي التوافق في الفروق  تحديد -3
 .والعمر من النوع

 ماان باا حسا  التوحاديين طفاالاأل أشاقاء لاادى نوعياة الحيااة األسارية فاي الفاروق  تحدياد -4
 .والعمر النوع

أشااقاء  ىإسااهام التوافااق النفسااي االجتمااعي فااي التنرااؤ بنوعيااة الحيااة األساارية لاادمعرفاة  -5
 .األطفال التوحديين

 مادى عان الكشار وهاو لدراستك تتصدى الذي ذلك الجان  في هذ  الدراسة أهمية تتحد 
ذوي  أشاقاء األطفاال لاديالحيااة األسارية  نوعياةالنفساي االجتمااعي و  التوافاق باين العالقة طريعة

  يلي: بما الحالية الدراسة أهمية تتضح أن نُيمك، واضطراب التوحد

 ةـــــريـــــالنظ ةـــــاألهميأ( 
 حاااااول المعلومااااات نم المزيااااد تقااااديم  الل نم فيرالمع تسااااعي الدراسااااة إلثااااراء الجانااااا 

 نم إنك حياث التوحاديين  أشقاء األطفاالالحياة األسرية لدي  نوعيةالنفسي االجتماعي و  قالتواف
ممااا النفساي االجتماااعي  للتوافااق ذوي اضاطراب التوحااد أشااقاء األطفااال نم ربثي افتقاد المالحا 

 لديهم. الحياة األسرية يجعلهم يفقدون الشعور بنوعية

الحيااة  نوعياة تحقياق في واالجتمااعينفسي ال التوافاق يقدماك أن يمكان الذي الدور أهمية
مااااط أشااااقائهم ذوي  عالقاااااتهم على ذلااااك انعكاس ثاااام نوم ألشااااقاء األطفااااال التوحااااديين،األساااارية 

 . اضطراب التوحد



2020 (5ج)ينايـر  (121)العدد    اجملة كلية الرتبية ببنه  
 

 315 

 وما والمؤتمرات، البحوث توصيات من للعديد موضوعية باستجابة الحالية الدراسة ترتى
لكاااا واالجتمااااعي  النفسي باااالتوافق االهتماااام بضااارورة مااان المهتماااين حاااديًرا التربوياااون  باااك ينااا ي

 نوعية الحياة األسرية. على بالغ أثر من لك لما المحيطين بالطفا ذو اضطراب التوحد:

  راسة حيث من الباحث( علم )حدو  في واألجنرية العربية اإلسهامات السيكولوجية ندرة
 .ية لديهمونوعية الحياة األسر  واالجتماعي النفسي التوافق بين العالقة

   ةــــالتطبيقي ةــــاألهميب( 

النفساي االجتمااعي وبياان  تسعي الدراسة الحالياة لتقاديم صاورة وصافية لموضاوع التوافاق
 . عالقتك بنوعية الحياة األسرية  مما ُيعمق الدراسات الميدانية في هذا الشرن

مااااان قااااة بمجاااااال اإلعاتمكااااين العااااااملين )أ صااااائيين، ومعااااالجين( تساااااعد الدراسااااة علاااااى 
بصااافة  وأسااارهم األطفااال ذوي اضاااطراب التوحاادفااي تعااااملهم ماااط  مقااايي  الدراساااةاإلسااتفا ة مااان 

 عامة وأشقائهم بصفة  اصة.

امج إرشادية ربتقاااديم في تساااعد التي بعاااض التوصاايات  طاارلفي  ُتسااهمالدراسااة نتائج 
أشقاء األطفال لدي ( النفسي االجتماعي، نوعية الحياة األسرية التوافقاإليجابي )الجان  لتنمية 

 . ذوي اضطراب التوحد

  :وهي الدراسة لمصطلحاتيعرض الباحث التعريفات اإلجرائية 

 النفسي االجتماعي:  التوافقPsychosocial Adjustment  : 

 و قامتاااك اأ ااارين، وعاان نفساااك عاان الفااار  رضااا مااادي فااي ت هااار  يناميكيااة عملياااة" :هااو
 ومتطلباااات الفاار  حاجاااات تكااون  وفياااك االجتماااعي، الضااابط لقواعااد وامترالاااك اجتماعيااة، قاااتعال
 إجرائياااا عاارفيُ و . االجتماعيااة وبيةتااك الفاار  بااين منسااجمة عالقاااة  اااالل مااان تماًماااا ماااشبعة الريةااة
التوافق النفسي  مايا  على التوحد اضطراب ذو الطفا شقيق عليها يحصا التي الدرجة" :برنك
 ".الحالية الدراسة في الُمعد تماعياالج
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 احلياة األسرية:  نوعيةQuality of family life : 
 متنا مااة برسارة امًعا متهبحيااا أعضاائها وتمتاط األساارة باحتياجاات الاياام فااي الفاعلياة هاي

 والحالاة اليومياة، الحيااة ومهارات األسري، التفاعا: وهي األسرية الحياة نوعيةل الفرصة وامتال 
والتماساااك  االجتماعيااة، والصاااحة الما يااة، والريةااة االنفعاااالي، واالتاازان للوالااادين، المتيساارة يااةالما 
 الطفاا شاقيق عليهاا يحصاا التاي الدرجاة" برنها:عرف إجرائبًا تُ و . (183، 2013 ،إبراهيم جمال)
 .نوعية الحياة االسرية الُمعد في الدراسة الحالية" مايا  على التوحد اضطراب ذو

ونوعية النفسي واالجتماعي  التوافق وهي المتغيرات من مجموعة الحالية الدراسة تتضمن
 :التالي النحو على المتغيرات هذ  تناول ويمكن ،الحياة األسرية ألشقاء األطفال ذوي اضطراب التوحد

 التوافق النفسي واالجتماعي أ( 
فاااي الساانوات األ يااارة  والصاااحة النفساايةفاااي علاام الاانف   اهااتم العديااد مااان المتدصصااين

التاااي تعرااار عااان و صااافات اإلنساااان الجيااادة الاااذي يعترااار ماان االجتمااااعي  النفساااي التوافاااق بدراسااة
كر حاماد عراد فاذ مكانتك، وذلك من  الل وضط تعريفات لاك وتحدياد أبعاا   والعماا علاى قياساها.

لرضا عن النف ، و شباع الدوافط والحاجات يتضمن السعا ة وا التوافق( أن 27، 2006) السالم
يقاااا الصاااراع الاادا لي، ويتضااامن كاااذلك فيااك الفطريااة والرانوياااة، ويعراار عااان ساااالم  ا لااي حياااث 

 مط مطال  النمو في مراحلك المتتابعة. التكيف

قادرة الطفاا علاى تقرلاك لذاتاك  "ن التوافق الشدصاي هاوأ( 5 ،2003) شقير زين  ورأت
و لاااااو  مااااان  الحيااااااة،اساااااك بايمتاااااك الذاتيااااة وأناااااك شااااادف ذو قيماااااة فااااي تحقيااااق احتياجاتاااااك و حسو 

 قادرة" :هاوف االجتمااعي التوافقأما  ".وتمتعك باتزان انفعالي وهدوء نفسي ،االضطرابات العصابية
 المواقااااار فااااي اإيجابًياااا تفااااااعاًل  بااااك والمحيطااااين زمالئاااااك ماااان اأ اااارين ماااااط التفاعااااا علااااى الطفااااا

 أو ،معهاام يمارساها التاي األنشاطة فااي والتعااون  المشااركة ل اال ماان ، وذلاكالمدتلفاة االجتماعياة
(.5 ،2013 المقصو ، عرد و سراء المقصو ، عرد أماني) "فيها وجو   يتطل  التي المواقر في

النفسي واالجتماعي فاي موساوعة علام الانف  والتحلياا النفساي: برناك كاا  التوافقرف وعُ  
 المدتلفاااة، فهاااويااق نجاحاااًا فااي مواقااار حياتااك ساالو  أو نشاااا  يقااوم باااك اإلنسااان يهااادف مناااك تحق
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عراد  )فار ا لحاجات الفر  و وافعك بصورة ال تتعارو مط معاايير المجتماط وقيماك يتضمن إشباعً 
يعني السعا ة مط النف  والرقة بها والشعور  والتوافق النفسي االجتماعي(. 422، 2009 ،رالقا 

على مواجهة المشكالت الشدصاية، والتدطايط بايمتها و شباع الحاجات، وتوجيك السلو  والقدرة 
 والسعي لتحقيق األهداف، وتغيير ال روف الريةية بما يحقق األمن النفسي.

 علاى االجتمااعي النفساي لتوافاقا Rodriguez-Fernandez et al., (2016)وعارف 
 منااك طلوباةالم المهاام أ اء فاي النجاال علاى الفار  ُتسااعد التاي واالجتماعياة النفساية الكفااءة :"أناك

 النفسااااية والمروناااة الااااذات مفهاااوم علااااى االجتمااااعي النفسااااي التوافاااق ويعتمااااد محاااد ة، فتاااارة  اااالل
 األساارة ماان المقاادم االجتماااعي الاادعم لتارثير بوساايط تعمااا باادورها والتااي االجتماعيااة، والعالقاات
لتعرير عن برنك شعور الطفا بالرضا عن نفسك واالنفسي  التوافق. كما يعرف "والمعلمين واألقران

مشاعر  وجرائك بطريقة مناسبة وامتالبك  رجة مناسبة من الربات االنفعالي )أماني عرد المقصو ، 
 (.5، 2013و سراء عرد المقصو ، 

 جهااة، مان محيطااك ماطفيهاا تفاعاا الفاار    يناميكيااة عملياة أنااكعلاى  التوافااق إلاى ن ارويُ 
 النفسااي همااا: المحايط أساسايين ينجاانر يشااما توافاقوال أ اارى، جهاة مان الدااارجي المحايط وماط

 الريةة وهو الدارجي المحيطو  ،وعواطر وميول  وافط من للفر  النفسي الرناء يشما وهو الدا لي
 (.Alanani, 2000) واجتماعية طريعية بيةة بانت سواء بالفر  المحيط

ساااي، الجن والتوافااقالمهنااي،  والتوافاااقالدراسااي،  )التوافااق فمنهاااا التوافااق عدياادةمجاااالت و 
ا لتعاد  مواقار حيااة الفار ، إال أن مع ام البااحرين ، ويكون ذلك تبًعا(الزواجي، أو الديني والتوافق

أساسيين هما: البعد الشدصي  التوافق يشتما على بعدينفي ميدان علم النف  يتفقون على أن 
 (.51، 2001والبعد االجتماعي )عرد الحميد محمد، 

التوافاااااق النفساااااي فااااي األسااااارة علااااى  ذي إعاقاااااة وتراااارز التااااارثيرات الداصااااة بوجاااااو  طفااااا
 األشقاءالعا يين من  الل ترثير  على األسرة كلها من جهة  واتجاهات هؤالء  االجتماعي لألشقاء

، ومن ثم قد منكعاقة من جهة أ ري  فقد يشعر األشقاء بالمنافسة والغض  اإلذي  شايقهمنحو 
بائهم   وفا من أن أمن التعرير عن مشاعرهم  األشقاءيشعرون بالذن  نتيجة لذلك، وقد يتحر  

ا عاان أن يااذكروا ألصاادقائهم شاايةً  األشااقاءيتسارروا فااي المزيااد ماان االضااطرابات لهاام، وقااد يدشااى 
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شايقهم ذي اإلعاقة ، وما تعانيك منك األسرة بساربك   وفاا مان أن يتعرضاوا لنراذهم أو سادريتهم، 
 (.266 ،2009الحسن،  ) سميرة أبونوقد يبا رون باالنسحاب من شبكة األقران، مضيفي

 األطفاااااال أشاااااقاء لااااادى االجتماااااعي النفساااااي التوافاااااق علاااااى تااااؤثر عديااااادة عواماااااا وهنااااا 
 التوحااااد، أعاااراو وشااادة الحيااااة، وضاااغو  ،األسااارة تركيباااةو  ،المعرفياااة الرقافاااة: ومنهاااا التوحاااديين
  را واإل والعواطاااااار الساااااالوكيات العالقااااااات فااااااي واضاااااحة بصااااااورة وت هاااااار االجتماااااااعي، والااااادعم

 (.(McHale, Updegraff, & Feinberg, 2015, 589 والمشاركة

 عاااالى تؤثاااارالتاااي  الساااالوكيات مااان مجموعااااة ي هااارون  التوحااااد اضطااااراب ذوي طفاااالواأل
، والعاطفيااااااة االجتماعيااااااةات سااااالوكيالو  واللعاااااا  النشااااااا  محااااادو ون  أنهاااااام إذ األ ويااااااة، العالقاااااات
 ولاديهم اااجتماعًيا منساجمين و اير التواصا في اضطراباات امولديه ضعيار، الراصري وتواصلهام
 ساالرية اجثااارً  تاتر  السالوكيات وهاذ . أشاقائهمتجا   واإلزعاا  الغض و  بالعادوان سالوكية مشاكالت

، والمشااااحنات الوحااادة مااان يعانااون  حياااث ذواتهااام، نحاااو ومفهومهاام العااا يين األشاااقاء سااالو  عاالى
 التواصااااا وضاااعر واال ااااتراب والقلااااق االبتةاااب مرااااا ووجدانيااااة ساااالوكية شااااكالتلم ويتعرضاااون 

 .(52، 2017، رمحمد عرد القا )والتفاعالت االجتماعية 

 ألشقاء األطفال ذوي اضطراب التوحد احلياة األسرية نوعيةب( 
 إن بداية ظهور مصاطلح نوعياة الحيااة فاي مجاال الدراساات النفساية كاان مارتبط بااألفرا 
العا يون، ثم اتجك إلى التربيد على أهمية نوعية الحياة األسرية،  اصة لدى أسر األطفاال ذوي 
اإلعاقة بصفة عامة، اضطراب التوحد  اصة، حيث استددم الباحرون نف  التعريفات ونف  الوصر 

شير إلى تُ  Quality( أن كلمة 249، ۲۰۰۸ي أحمد محمد )أور . الداص بنوعية الحياة األسرية
معينة في موضوع ما، وهو يتضمن هنا قطري هذ  النوعية، أحدهما جيد يعك   صفاتاص أو  و 

 Family Quality of Lifeجو ة الحياة، واأل ر سيئ أو  ير مالئم، لذا يفضا ترجمة مصطلح 
 هنا بنوعية الحياة األسرية، ولي  جو ة الحياة األسرية، كما يري بعض الباحرين.

 بالدراساة الداصاة التربياة مان األماور التاي اهاتم بهاا مجاال األساريةوتُعترر نوعية الحياة 
وذلااك باعتبااار أن األسااارة تُمرااا المااد ا األول للتعامااا ماااط  التدصصااات، مااان  يرهااا ماان أبراار

أحااد مصااا ر بنااااء الااوعي الااذاتي ألبنائهاااا ماان  ااالل صاااقا  الطفااا ذي اإلعاقااة. وتُعتراار األسااارة
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جابي لمواجهة مشكالتهم، ومساعدتهم علاى التميياز باين ماا شدصيتهم، وتنمية وعيهم الذاتي اإلي
هاو صااحيح وماا هااو  ااطئ، حتااى يتمكنااوا مان التفاعااا ماط مشااكالتهم الحياتياة بشااكا إيجااابي، 

 (.  (Ierardo, 2017ئ ويتجاوزون الصعا

 بناااء  لاك تن ايم األساارة أن باعتباار الحيااة، نوعيااة مان األسارة نوعيااة قاعادة مان وانطالقاا
 في وضرورة مطلًبا األسرة حياة في النوعية لةرمس تصبح هنا ومن اتك،يناميو  أهدافك لكو  ووظائفك
يتغير بتغير الزمن  األسرية الحياة نوعيةمفهوم و ن  (.288 ،2017 محمد، مسفر) نفسك الوقت

فاالمريض يارى الجاو ة فاي الصاحة،  بهاا،وبتغير حالة الفر  النفسية، والمرحلة العمرياة التاي يمار 
قير يراها في المال، ومنهم من يراها في طريقة تفكير ، وهكذا تتغير المفاهيم مط تغير ال روف والف

 (.221، 2015، عال محمد و براهيم زكي  156، 2010،الدين محمدالمحيطة بالفر  )صالل 

 الوالادين يتبعهاا التاي اإليجابياة والممارسات العالقات برنها األسرية الحياة نوعية وتُعرف
 الحياتية المواقر في واستحسان وتشجيط ومشاركة وتقرا  فء من بك تتسم وما األبناء، شةةتن في

 أفاارا  باين المتبا لاة والعالقاات الممارساات، هاذ  تجاا  أفعاالهم ور و  ذلاك، األبنااء و  را  المدتلفاة
 و نجااااز األهااداف، لتحقيااق التعامااا فاااي سااوية أسااالي  ماان العالقااات هاااذ  بااك تتساام ومااا األساارة،
 وساميرة محمااد، المقصاو ، عراد )أماااني المدتلفاة المواقار فاي األساارة أفارا  و عام والمهاام األعماال
 األسر توافق برنها  رجة التوحد اضطراب ذوي األطفال ألسر الحياة وتُعرف نوعية (.۸ ،2010

 اظا فاي حيااتهم في والرضا بالسعا ة وشعورهم أبنائهم، عليهم إعاقة تفرضها التي المتطلبات مط
 ,Vanderkerken تُعاااارف(. و 8، 2018)سااااعيد كماااااال،  توحااااد اضااااطراب ذو طفااااا وجااااو 

Heyvaert, Onghena, & Maes, B. (2019) الرهجة من حالة" :رنهاب الحياة األسرية نوعية 
 طريق عن وذلك بحياتك، يتعلق فيما الشدف بك يقوم إيجابي إ رابي تقييم مراتُ  والتفاؤل والسرور
 جميط في الجهو  بذل تتطل  والتي السعا ة تحقيق إلى اسعيً  يمارسها التي األفعال من مجموعة
 .الذاتية والفرحة واالستقالل والمبا رة الذاتية باإل ارة المرتبطة النواحي

 بعاادين تااوزع علااى األساارية الحيااة نوعيااة أبعااا  أن Poston et al., (2003) يأور 
 الما ياااة، الريةااةو  االنفعاليااة، السااعا ة: مرااا ةالشدصااي الجواناا  فااي يتمرااا األول البعااد: أساسااين

 فااااي فيتمراااا الرااااني البعااااد أماااا. المواجهاااةو  والمقاوماااة اإلنتاجيااااة، الصاااحةو  االجتماعياااة، الساااعا ةو 
 .المتيسرة الما ية الحالةو  الوالدية، اليومية الحياةو  األسري، التفاعا في ممرلة األسرية الجوان 



 د. أمحد حممد عزازي
 

 320 

لحياة األسرية لدى أشقاء األطفال ذوي اضطراب التوحد وتتمرا المؤشرات النفسية لنوعية ا
في قدرتهم على التغل  االضطرابات المصاحبة لوجو  شقيق معاق باألسرة كالقلق وكاالبتةاب أو 
التوافق مط المرو والشعور بالسعا ة والرضا. في حين تتمرا المؤشرات االجتماعية لنوعية الحياة 

 .الشدصية وممارستهم لألنشطة االجتماعيةاألسرية لديهم في نجال العالقات 

 لدى أشقاء األطفال التوحديني احلياة األسرية العالقة بني التوافق النفسي االجتماعي ونوعيةج( 
العاااا يين لألفاااارا  ذوي اإلعاقاااات يكوناااون عرضااااة أبرااار مااان  ياااارهم  شاااقاءال شاااك أن األ

األولى على توافق اأ رين في  للمشكالت، وأن مدى هذ  المشكالت أو  طورتها يتوقر بالدرجة
األسرة  اصة الوالدان فإذا كانت هنا  مهارات مواجهة مناسبة، ونمط تواصا وبيةة تتسم بالدعم 

ا ا هاًمارً شا، فالعواما األسرية إذن تعترار مؤ شقاءالمتبا ل فينتج عن ذلك الترثير اإليجابي نحو األ
بالمناخ اإليجابي المحيط بالفر  الذي يساعد   على نوعية الحياة فال يمكن إ فال العواما المرتبطة
 .(Walton, & Ingersoll, 2015, 2771) على تدطي مشكالتك النفسية واالجتماعية المدتلفة

 األسرية إن العديد من المشكالت( على 226، 2015وأبدت عال محمد و براهيم زكي )
فاي محايط األسارة أو فاي محاايط  ذو اضااطراب التوحاد للشاقيقالعاا يين  شاقاءالتاي يعااني منهاا األ

شكا لهم العديد من مصا ر الضايق واإلحباا ، مماا ياؤثر فاي المجتمط الدارجي، هي مشكالت تُ 
تكيفهم النفسي واالجتماعي، فإذا لم نتد ا بالررامج التي تعما على تحساين نوعياة الحيااة لاديهم 

ماااان المشااااكالت النفساااااية  العااااا يين المشاااااعر الساااالرية ووجااااو  العديااااد شااااقاءتااااز ا  لاااادى هااااؤالء األ
 واالجتماعية التي ال يحمد عاباها فيما بعد.

 األسرية بينالحياة  نوعيةإلى الترثير المتبا ل في  (7-3 ،2005)عا ل األشول أشار و 
أبرر قدرة في  واأصبح محياته نوعيةتغيرًا مقصو ًا في  محدث له الذين شقاءفاأل األشقاء واأباء،

الحيااة  نوعياةوذلك فاي حاد ذاتاك يمكان أن ياؤثر باإليجااب علاى  إلعاقة،ا ذو أشقائهممط  التوافق
 نوعياةالحياة لدى الفار   ون األ اذ فاي االعتباار  نوعيةوبالتالي ال يمكن أن نتحدث عن  هم،لدى

 الفر .فى  ائرة تفاعالت هذا  يحيطون الحياة لدى من 

ا على ا كريرً رثيرً في األسرة يؤثر ت اضطراب توحدأن وجو  شدف ذو  من هنا نستدلف
، حيث يشعرون بالهموم والضغو  الحياتية مماا ياؤثر علاى الناحياة االنفعالياة شقائكحياة أ نوعية
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، وبالتاالي هاام بحاجاة إلااى مسااندة ماان المحيطاين بهاام إل را  معناى الحياااة واالجتماعيااة والنفساية
 واالندما  السوي مط المجتمط المحيط بهم. وافقبمفهوم إيجابي والت

 .دراسات سابقة مرتبطة بالتوافق النفسي االجتماعي لدى أشقاء األطفال ذوي اضطراب التوحدأ( 

أشااقاء  لاادى النفساي التوافااق مساتوي معرفااة Petalas et al., (2012)  راسااة هادفت
 ،توحاد لطفاا خأ( 30) الدراساة عيناةكانت و  بينهم، فيما العالقات على وأثر  التوحديين األطفال
 نتاااائج وتوصاالت النفساااي، التوافااق مايااا  علااايهم رااقطُ  ا،عاًماا( 17-5) مااان أعمااارهم وترواحاات
 واندفاااو سالوكيةال فااي المشاكالت زياا ة، ولاديهم ساالرية بانات األشاقاء عالقااات أن إلاى الدراساة
 .وحدالت اضطراب من يعاني شقيق وجو  حالة الحياتية في نوعيةوال والدفء األسري الجو مشاعر

( معرفااة الفااروق فااي العالقااات األ ويااة والتوافااق 2013)  راسااة بشاااير جااابر اساتهدفتو 
األطفاال التوحاديين ذوي األ اء الاوظيفي المرتفاط والماندفض فااي  شاقاءاالجتمااعي لادى أ النفساي

( أخ وا ت لطفا ذو اضطراب التوحد، تراوحت أعمارهم 52الكويت، وتكونت عينة الدراسة من )
( ساااانة، طرااااق علاااايهم ماياااا  التوافااااق النفسااااي االجتماااااعي ومايااااا  العالقااااات 18-4ماااا بااااين )

األ ويااااة، وتوصاااالت نتاااااائج الدراسااااة إلااااى وجاااااو  عالقااااة ارتباطيااااة موجباااااة بااااين التوافااااق النفساااااي 
االجتمااعي والعالقاات األ وياة، وتوصالت نتاائج الدراساة لوجاو  فاروق ذات  اللاة احصاائية بااين 

عمااار يدااف لاااذكور األعلااى فااي المتوسااط الحساااابي، أمااا فيمااا العااا يين لصااالح ا األشااقاءجاان  
 .في التوافق النفسي االجتماعيبين األشقاء األصغر واألشقاء األبرر فلم توجد فروق  األشقاء

النفسااي  التعارف علاى مشاكالت التوافاق Di Biasi et al., (2015)  راساةوحاولات 
وعاد  األشاقاء  والناوعترتيا  المايال  ) ثيرالتوحديين، وكذلك معرفة تراالجتماعي ألشقاء األطفال 

على التوافاق النفساي االجتمااعي لادى أشاقاء األطفاال التوحاديين، والاذين بلاغ عاد هم  في األسرة(
االجتمااعي كاان النفساي  مشاكالت التوافاق مستوي( شقيق، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 26)

فاااي مسااااتوي أعلااااى  فاااا التوحااااد كاااانوااألبراااار لط األشاااقاءأن  أقاااا مااان المتوسااااط، وبينااات النتااااائج
 الضغو  النفسية وسوء التوافق النفسي االجتماعي.
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 االجتماااعي النفساي بااين التوافاق Walton, & Ingersoll, (2015) وقارنات  راساة
التوحاديين وأشااقاء األطفااال العاا يين، وتكوناات عيناة الدراسااة ماان  األطفااال بااين أشاقاء والعالقاات

( شقيق لطفا عا ي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى 93توحد، و) ( شقيق لطفا ذو اضطراب69)
 أن أشااقاء األطفااال التوحااديين األبرااار سااًنا كااانوا أبراار عرضاااة للمشااكالت العدوانيااة والصاااعوبات

 واالجتماعية، وكانوا أبرر عزلة وأقا مشاركة من أشقاء األطفال العا يين.  النفسية

معرفاة مساتوي التوافاق  Joseph, & Kelly (2016) راساة هادفت وفاي هاذا الساياق 
( 116)، وكانت العينة اضطراب التوحد في هونغ كونغ ذويألشقاء األطفال  االجتماعي النفسي
، وتوصاالت نتاائج الدراساة إلاى اندفاااو االجتمااعي النفساي التوافاقمايااا  راق علايهم ، طُ شاقيق
ثر اضطراب التوحد ترثيًرا يؤ  التوحديين، حيث األطفال ألشقاء االجتماعي النفسي التوافق مستوي

وأوصاات الدراسااة بضارورة تعااديا اتجاهااات أشااقاء األطفااال ذوي اضااطراب ، سالرًيا علااى األشااقاء
 و اصة عالقاتهم مط أقرانهم وسلوكهم االجتماعي اإليجابي.  التوحد،

 إلاى التعارف علاى Tsai, Cebula, & Fletcher-Watson, (2016) وهادفت  راساة
 فااي ضااوء بعااض المتغياارات ذوي اضاطراب التوحااد األطفااال ألشااقاء اعياالجتماا النفسااي التوافاق

( مان المملكاة المتحادة، 75( مان تاايوان و)80( من الوالادين )155الديمو رافية، وكانت العينة )
، وتوصاالت نتاائج الدراساة إلاى وجاو  فاروق فااي االجتمااعي النفساي التوافاق ُطراق علايهم اساتريان

المتحاادة، حيااث عينااة المملكاااة  المملكااةعينااة األشااقاء بتااايوان و  التوافااق النفسااي واالجتماااعي بااين
المتحاادة لااديهم اسااتقرار وتوافااق نفسااي واجتماااعي، بينمااا عينااة تااايوان لااديهم صااعوبات كرياارة فاااي 

الوالدين مط مشكالت األشقاء ساهم بشكا كرير  تعاما التوافق، وتوصلت النتائج إلى أن أسلوب
 أبرااار بالتوحاااد المصاااابين األطفااال أشاااقاء وكاااان ماااعي لاااديهم.فااي عملياااة التوافاااق النفساااي واالجت

 .العا يين األطفال برشقاء مقارنة وسلوكية عاطفية بمشكالت ل صابة عرضة

إلااى التعارف علااى العالقاة بااين المشاااكالت ( 2017)محماد عرااد القاا رواساتهدفت  راسااة 
وتكونااات  ،النفسااية ين حاجااتهموباا أشاقاء األطفااال ذوي اضطاااراب التوحااد الساالوكية الشااائعة لادى

أم  (50، مقسامين إلاى )ألطفاال ذوي اضطراب التوحادا أمهات وأشقاء مان (127)عينة الدراساة 
ت وتوصااال، الحاجااات النفساايةو مقياااسي المشاااكالت الساالوكية، ت الدراساة واسااتددم ،( شاقيق77)

 (التوافااق الاادراسي عادا سااوء)الوكية إلى وجاو  عالقاة ارتباطياة سااالبة باين المشااكالت السا الدراسة
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لمتغااايرى الناااوع والعمااار  اوالحاجااات النفساااية لااادى عيناااة الدراسااة، كذلاااك وجاااد ترثاااير  ال إحصائيااً 
مكانياااااة التنراااااؤ إإلااااى  الزمناااااي والتفاعااااا بينهمااااا عااااالى الحاجااااات النفساااااية، كمااااا  لصاااات الدراساااااة

 بالمشاكالت مان  الل الحاجاة لألمن.

 األ اء نماوذ  جثار معرفاة لاىإ Tudor, Rankin, & Lerner, (2018)  راسة فتوهد
كانااات و  واالجتماااعي، النفسااي تااوافقهم علااى التوحااد اضااطراب ذوي األطفااال أشااقاء لاادى األسااري
 عاًماااا، (17-6) بااين أعماااارهم تراوحاات توحاااد اضااطراب ذو لطفاااا شااقيق( 239) الدراساااة عينااة
-6) أن إلااى الدراسااة نتاائج وتوصاالت اإلنترنات، عراار سارياأل األ اء عراار ماياا  علاايهم راقطُ 
 وأن ،االجتمااااعي أو السااالوكي أو العااااطفي األ اء فاااي مشاااكالت لاااديهم األشاااقاء مااان فقاااط٪( 23
 .ببعضهم عالقاتهم في األشقاء أ اء توقط في تؤثر األم ابتةاب  رجة

 Cebula, Gillooly, Coulthard, Riby, & Hastings, (2019)  راساة أماا
 بعاض ضوء في التوحديين األطفال أشقاء لدى النفسي التوافق مستوي على التعرف إلى هدفتف

 النفسي، التوافق استريان عليهم رقطُ  ،شايًقا( 31) الدراسة عينة كانتو  الديمو رافية، المتغيرات
 النفسااي التوافااق فااي مشااكالت لااديهم التوحاديين األطفااال شااقاءأ أن إلااى الدراسااة نتااائج وتوصالت

 .متعد ة وسلوكية عاطفية مشكالت إلى اإلضافةب

 ذوي اضطراب التوحد أشقاء األطفال ىلددراسات سابقة مرتبطة بنوعية احلياة األسرية ب( 
 لادى األسارية الحيااة نوعياة معرفاة Moyson, & Roeyers, (2011)  راساة هادفت

 ذو طفاااًل ( 17) مان الدراساة عينااة وتكونات التوحاد، طياف باضااطراب المصاابين األطفاال أشاقاء
 أشااقاء أن إلاى النتاائج وأشااارت ا،عاًما 16-5 باين أعماارهم ترواحاات وأشاقائهم، التوحاد اضاطراب
 اضاطراب  صاائف وأن ،لاديهم ساريةاأل الحيااة نوعية مستوي تحديد يمكنهم التوحديين األطفال
 .لديهم سريةاأل الحياة نوعية على ابريرً  اترثيرً  تؤثر التوحد

الحيااة  نوعياةهادفت إلاى الكشار عان تصاورات ف Meral et al., (2013)  راساةأماا  
وكانت عينة ، التوحديين طفالاأل سرأُ لدى مجموعة من  األسرية والعالقات التنرؤية المرتبطة بها

، وقد كشفت نتائج الدراسة عن الحياة االسريةنوعية ُطرق عليهم مايا  ( أسرة، 3009)الدراسة 
الااادعم المقااادم لهاااا، وأنهاااا فااي حاجاااة إلاااى المزياااد مااان الااادعم عاادم رضاااا هاااذ  األسااار عااان مسااتوى 
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والداادمات اإلرشااا ية لمساااعدتها علااى التدفيااف ماان اأثااار الساالرية لوجااو  أطفااال معاااقين فيهااا، 
 الحياة األسرية لديها. نوعيةوتحسين 

 العالقاة معرفاة إلاى Tomeny, Ellis, Rankin, & Barry, (2017)  راساة وهادفت
( 82) وكانات العيناة التوحاد، اضاطراب ذوياألطفال  أشقاء لدى النفسيةجوان  الحياة وال نوعية
 نتاائج وتوصالت األسارية، الحيااة نوعياة اساتريان علايهم راقطُ  التوحاد، اضطراب ذو لطفا شقيق
 الحيااااة نوعياااة فااي أقاااا مساااتويات لااديهم التوحاااد اضاااطراب ذوي األطفااال أشاااقاء أن إلاااى الدراسااة
 .واالبتةاب التوتر بمستويات سلًبا ويرتبطون  األسرية،

 جااو ة لتحسااين مبكاار تاد ا برنااامج فعاليااة ا تبااار (2018 راسااة سااعيد كماال ) وهادفت
 المدرسااة، قرااا مااا عمار فااي ألطفااالهم الاذاتي الااوعي علااى وأثاار  التوحاديين أُلساار األطفااال الحيااة

( 67 – 48) باااين أعمااارهم األطفااال، برياااو التوحااد اضااطراب ذوي أطفااال( 8) وكاناات العينااة
 وأمهااااات جباااااء ماااان( 16) وعينااااة  رجااااة،( 64 - 58) بااااين حاااات ماااااو ترا ذكاااااءهم و رجااااة شااااهًرا،

 عاًمااااا،( 42 - 27) باااين ماااا أعمااااارهم تراوحااات متدنياااة، حيااااة نوعيااااة لاااديهم التوحاااديين األطفاااال
 نتاائج وأسافرت المبكر، التد ا وبرنامج الذاتي والوعي الحياة ماياسي نوعية الدراسة واستددمت

 ألطفااالهم، الاذاتي الاوعي وتحسااين التوحاديين، األطفاال ألساار الحيااة نوعياة تحسااين عان اساةالدر 
 .المتابعة فترة  الل التجريرية المجموعة على للررنامج اإليجابي األثر واستمر

 إرشاا ي برناامج فاعلياة عان الكشار (2019)عردهللا  جالل، وسجي وهدفت  راسة عيد
 ( أسرة،12) الدراسة عينة وبلغت الداصة، االحتياجات ذوي لاألطفا ألسر الحياة جو ة لتحسين

 الحياة األسرية، نوعية لتحسين إرشا ي األسرية، وبرنامج الحياة نوعية الدراسة مايا  واستددمت
 الاياا  لصاالح التجريرياة للمجموعاة والبعادي القرلاي الاياا  باين فاروق  لوجاو  النتاائج وتوصالت
 والضابطة، المجموعة في والبعدي القرلي الايا  بين فروق  وجو  معد النتائج أظهرت بما البعدي،
 التجريرية. المجموعة في البعدي والايا  الضابطة المجموعة في البعدي الايا  بين فروق  ووجو 
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أشــقاء احليـاة األسـرية لـدى     ونوعيـة التوافـق النفســي االجتمـاعي   دراسـات سـابقة ربطـني بـني     ج( 
  ذوي اضطراب التوحد األطفال

العالقاة باين  Fullerton, Totsika, Hain, & Hastings, (2016)استكشفت  راساة 
( 39التوحاديين، وكاناات العينااة )األطفااال  أشااقاء الحياااة الضااا طة لادى نوعياةالنفسااي و وافاق الت

الصاعوبات العاطفياة والساالوكية ، طرااق علايهم ماياساي سانة (16-3)تتاراول أعماارهم باين شاايًقا 
 األطفاال أشاقاءمن قراا اأبااء، وتوصالت نتاائج الدراساة إلاى أن  الحياة عيةمايا  نو لألشقاء، و 
متدنية، حياة نوعية مستويات أعلى بكرير من الصعوبات العاطفية والسلوكية، و لديهم  التوحديين

يسالط  التوحاديين، مماامساتويات الصاعوبات النفساية لادى أشاقاء األطفاال وأثرتات الدراساة ارتفااع 
 .إلى تقديم الدعم لهؤالء األشقاء وأسرهم الضوء على الحاجة

 بين مقارنة إجراء إلى Eyuboglu, Baykara, & Eyuboglu, (2017)  راسة وهدفت
 االجتماعيااااة الدصاااائف بعاااض فاااي العاااا يين واألطفااااال التوحاااد اضاااطراب ذوي األطفاااال أشاااقاء

ذو  الطفا شاايًقا (41)مان  الدراساة عيناة وتكونات الحيااة،نوعياة و  النفسي والتوافق الديمو رافية،
 الحياة،نوعية و  النفسي التوافق ماياسي عليهم رقطُ  عا ي، لطفا شايًقا( 43)و توحد،اضطراب 
 األ اء و رجات االجتماعية والصحة النفسية، والصحة الردنية، الصحة أن إلى الدراسة نتائج وتوصلت
 .العا يين األطفال برشقاء مقارنة التوحد اضطراب ذوي األطفال أشقاء لدى بكرير أقا العاطفي

جريااات علاااى أشاااقاء األطفاااال ذوي تضااح مااان مراجعاااة الدراساااات الساااابقة أنهاااا جمعيهاااا أُ ا
 وال روف المكانية، وأمكن ذلك إلى عدة استنتاجات وهي: با تالف األعمارالتوحد، اضطراب 

 مشارًكا (82)إلى  (12)من تراوحت عينات صغيرة نسرًيا على  احتوتمع م الدراسات  -1
من أشقاء األطفال ذوي  مشار ( 166 -127ماعدا ثالثة  راسات فقط كانت عيناتهم بين )

 & ,Tsai, Cebula، و راسة Joseph & Kelly (2016)وهما  راسة  اضطراب التوحد،

Fletcher-Watson, (2016) و راستان فقط بلغ  (،2017)القا ر محمد عرد ، و راسة
  راسة، و Meral et al., (2013)( أسرة، وهما  راسة 3009 - 239حجم العينة فيها )

Tudor, Rankin, & Lerner, (2018) مما يجعا الدراسة الحالية تتسم بالتفر  عن ،
 ( من أشقاء األطفال ذوي اضطراب التوحد.168الدراسات السابقة حيث شار  فيها )
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المساتددمة لتقياايم التوافااق النفساي االجتماااعي ونوعياة الحياااة األساارية تباينات المقااايي   -2
موحاااااد لمقاااااايي  التوافاااااق النفسااااااي لألشاااااقاء إلاااااى حاااااد كريااااار، بحياااااث ال يوجااااااد اساااااتددام 

االجتماعي أو نوعية الحياة األسرية  مما ُيدعم استددام الدراسة الحالية لمقاايي  جديادة 
 األسرية تتناس  وطريعة عينة الدراسة. للتوافق النفسي االجتماعي ونوعية الحياة 

أ لرياة الدراساات لاام تاذكر التاااريخ العماري لعيناتهااا فاي حااين أربعاة  راسااات ذكارت عماار  -3
( عاًمااا، و راساة وحياادة فقاط كاان تااروال العمار بااين 17-5العيناة والاذي تااروال ماا باين )

يناااة مااان اعماااار ( عاًمااا  مماااا يجعاااا الدراساااة الحالياااة تتساام باااالتفر  بتناولهاااا الع27-42)
 عاًما.  (18)إلى ( 12)مقارنة بتلك من الفةة العمرية من ل من و تترا

والعمااار فااي عملياااة  شااقاء،األ ناااوعمتناقضااة فيماااا يتعلااق بتاارثير الدراسااات الساااابقة نتااائج  -4
التوافق النفسي االجتمااعي وكاذلك نوعياة الحيااة األسارية، وماط ذلاك اتفقات مع ام نتاائج 

علاااى وجاااو  شاااقيق مصااااب باضاااطراب التوحاااد لتااارثيرات و  علاااى وجاااالساااابقة  الدراساااات
  .أشقائك في نف  األسرة

 بااااين العالقاااة بدراساااةالتاااي اهتمااات  –الباحاااث علاااام حااادو  فاااي – العربياااة الدراساااات نااادرة -5
أشاااااقاء الحياااااة األسااااارية( لاااادى  نوعيااااةالنفسااااي االجتمااااااعي و  التوافاااااق) الدراسااااة متغياااارات
 .ذوي اضطراب التوحد األطفال

 أشاقاء لادى( االجتمااعي التوافاقو  الشدصاي، التوافاق) مان لكا متوسطة مستويات توجد -1
 ؟التوحد اضطراب ذوي األطفال

النفسااااي  التوافاااقفاااي  عيناااة الدراسااااةا بااااين  رجاااات توجاااد عالقاااة ارتباطيااااك  الاااة إحصاااائيً  -2
 .االجتماعي و رجاتهم في نوعية الحياة األسرية

النفساااي  التوافاااقا باااين متوساااطات  رجااات عيناااة الدراساااة فااي ئيً توجااد فاااروق  الاااة إحصااا -3
(، وتبًعا لمتغير ثاناألشقاء من اإل – األشقاء من الذكور)لمتغير النوع ا االجتماعي تبعً 

  األشقاء األصغر سًنا(. -العمر )األشقاء األبرر سًنا 
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 حياة األسريةالا بين متوسطات  رجات عينة الدراسة في نوعية توجد فروق  الة إحصائيً  -4
اإلناااث(، وتبًعاااا لمتغياار العمااار مااان األشااقاء  –الاااذكور ماان ا لمتغيااار النااوع )األشاااقاء تبًعاا

  .(سًنا األصغراألشقاء  -سًنا األبرر)األشقاء 

 ُيسهم التوافق النفسي االجتماعي في التنرؤ بنوعية الحياة األسرية لدى أشقاء األطفال التوحديين. -5

   :ةــــمنهجي دداتــــحمأ( 

والعالقات وتحليلها ال روف إلى دراسة استددمت الدراسة المنهج الوصفي الذي يهدف 
 التوافقعلي  التعرفإلي تهدف ية مترهذ  الدراسة سيكو وباعتبار ، ها الست الص دالالتهاروتفسي

لااديهم. كمااا  سااريةبنوعيااة الحياااة األوعالقتااك  التوحااديين أشااقاء األطفااال لاادىالنفساي االجتماااعي 
، SPSSاالستعانة بررامج الحزم اإلحصائية وذلك باستددم الباحث األسالي  اإلحصائية المناسبة 
 ، وتحليا االنحدار البسيط.(T-TESTومنها: معاما ارتبا  بيرسون، وا تبار ت )

 ةـــــددات العينـــــحمب( 
 حجم ومكان عينة الدراسة -1

 من أشقاء األطفال ذوي اضطراب التوحد (168دراسة )بلغ إجمالي حجم العينة الكلية لل
 ووصفهم كاأتي:

 :التوحديين، تم الحصول على بياناتهم  أشقاء األطفال من( 56) تكونت من عينة استطالعية
والتواصا معهم من قرا بعض من مرابز التربية الداصة بمحاف ة بني سويف المتابعة لحالة 

للتربد من الكفاءة السيكومترية أل وات الدراسة وتم استبعا   ، ولذلكأشقائهم ذوي اضطراب التوحد
 م(.2019/ 2018وذلك في العام ) ،هذ  العينة من عينة الدراسة األساسية

  :( ماان أشااقاء 112تاام تطرياق أ وات الدراسااة علااى عينااة أساساية قوامهااا ) عينةةة اسيسةةية
غ عد  من األشقاء الذكور التوحديين، من نف  أمابن العينة االستطالعية، حيث بلاألطفال 

 -9( ترواحات أعماارهم )57وبلغ عاد  األشاقاء األصاغر ساًنا ) .( شايقة61( شايًقا، و)51)
 ( عاًما.45-20(، وترواحت أعمارهم )55)( عاًما، وبلغ عد  األشقاء األبرر سًنا 20
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 ةـــــدراســـــأدوات الج( 
 :التاليةاألدوات  استخدمت الدراسة

 (.الباحث )إعدا  التوحديين لدى أشقاء األطفال نفسي االجتماعيال التوافقمايا   -1

 (.الباحث )إعدا التوحديين  الحياة األسرية لدى أشقاء األطفالنوعية مايا   -2

ا لهاذ  األ وات التاي قاام بإعادا ها أو تصاميمها ا وصافيً ويعرو الباحث فيماا يلاي عرًضا
 .هاوثبات هامن إجراءات للتحقق من صدق اتبعكلهدف الدراسة وما 

 .)إعداد الباحث( التوحديني أشقاء األطفالالنفسي االجتماعي لدى  التوافقمقياس  -1
طاااار النفساااي االجتمااااعي بعاااد اإلطاااالع علاااى األُ  التوافاااققاااام الباحاااث برنااااء ماياااا  لقاااد 

(، 2003مايا  زين  محمو  ) مرا النفسي االجتماعي التوافقتناولت  التاى والمقايي الن رية 
الزهاارة  ، ومايااا  صافاء عرادTsai, Cebula, & Fletcher-Watson, (2016)وماياا  

 التوافااقماياا   الباحاث إلاى تحدياد وصاايا ة أبعااا  ومفاار ات ذلاك ُ لاافوفاى ضااوء (، 2019)
 .التوحديينالنفسي االجتماعي لدى أشقاء األطفال 

 اسيسين وُهمي: بعدينالمقييس إلى  انقسمابعيد المقييس: 
 : النفسي لتوافقاالبعد األول: 

، وذاتكعملية  يناميكية ت هر في مدي رضا الفر  عن نفسك " :وُيعرفك الباحث إجرائياً برنك
وتمتعاك النفساية والعصارية، االضاطرابات  الفر  منوفيك تكون حاجات الفر  ماشبعة تماًماا، و لو 

اضاطراب التوحاد باتزان انفعالي وهدوء نفسي، وهو الدرجة التاي يحصاا عليهاا شاقيق الطفاا ذو 
 (.14إلى 1( عبارات )13ويضم البعد األول عد  ) على المايا  الُمعد لذلك بالدراسة الحالية.

  :االجتماعي التوافقالبعد الثاني: 

عملية  يناميكية ت هر في مدي رضا الفار  عان اأ ارين، " برنك:وُيعرفك الباحث إجرائيًا 
وهااو وامترالاك لقواعااد الضابط االجتماااعي،  مراريك،ناجحااة تتسام باالسااتو قامتاك عالقااات اجتماعياة 

الدرجة التي يحصا عليها شقيق الطفا ذو اضطراب التوحد على المايا  الُمعاد لاذلك بالدراساة 
 (.27إلي 14( عبارات )14. ويضم البعد الرانى عد  )الحالية"
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  اس:ــح المقيــة تصحيــريقــط

ماان  ااالل ا تيااار إجابااة  عليهاااجابة سااتاإل تماات( عبااارة، 27ماان ) تكااون هااذا المايااا 
أربعااة )ا  ائًما: وياتم إعطااء الادرجات كالتاالي، متادر ربااعي  واحادة مان أربعاة بادائا علاى ماياا 

، وباذلك تتاراول  رجااات ( رجاة واحادة)ا بادً وأ، ( رجتااان)ا ناا رً و ، (ثاالث  رجاات) اأحياًناو ، ( رجاات
النفسي  التوافقجة المرتفعة على وجو  (  رجة، وتدل الدر 108 ،27على المايا  بين ) األشقاء

وجاو  التوافاق النفساي  عادم، والدرجاة المندفضاة علاى التوحادييناالجتماعي لدى أشاقاء األطفاال 
 .التوحديين االجتماعي لدى أشقاء األطفال

أشقققاس النفتقي اججتمققالي لققد   الت افقققالتحققق مققل الءفققاسي التقية مترية لم يققا  
  الت حدييل األطفال

 دقــــــالصأ( 

 :ولية على عد  من أساتذة التربية الداصة تمَّ عرو المايا  في صورتك األ صدق املحكمني
والصحة النفسية وعلم النف  بكليات التربية بمدتلر الجامعات المصرية، وقد ُلوح  أن هنا  

٪( وهنا  مفر ات ح يت بنسبة 100عد  كرير من المفر ات يح ى بنسبة اتفاق المحكمين )
 م حذف مفر ة من المايا .٪( ولم يت80٪( ومفر ات أ ري كانت نسبة اتفاقها )90اتفاق )

 :ومايا   المايا تم إيجا  صدق المحك من  الل إيجا  معاما االرتبا  بين هذ  صدق املحك
 .(0,86إلى 0, 75)بين ( وتراوحت معامالت االرتبا  2003) لزين  شقيرالتوافق النفسي 

 يــــداخلــــاق الــــاالتسب( 

  حساب معاما االرتبا  باين  رجاات كاا تم إيجا  التجان  الدا لي للمايا  عن طريق
 ( يوضح ذلك. 1عبارة من عبارات المايا  والدرجة الكلية للمايا ، والجدول )

 معامالت االرتباط بني كل مفردة من مفردات التوافق النفسي االجتماعي والدرجة الكلية للمقياس (1جدول )

 معامل ارتباطها م معامل ارتباطها م امعامل ارتباطه م معامل ارتباطها م معامل ارتباطها فردةملا
1 532,0** 7 601,0** 13 560,0** 19 700,0** 25 737,0** 
2 528,0** 8 662,0** 14 545,0** 20 632,0** 26 562,0** 
3 632,0** 9 784,0** 15 517,0** 21 572,0** 27 632,0** 
4 727,0** 10 552,0** 16 640,0** 22 551,0**   
5 589,0** 11 681,0** 17 524,0** 23 610,0**   
6 628,0** 12 563,0** 18 748,0** 24 742,0**   

 (01,0) متت    لند إحصائيا   دال اجرتباط معامل** 
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الكليااااة  درجاااةالو  مفاااار ة باااا  رجااااة باااين االرتبااااا  معاااامالت أن( 1) جاااادول مااان ويتضاااح
 .الدا لي الرناء اقاتس على يدل وهذا ،(01,0) مستوى عند اإحصائيً   الةللمايا  

  تم إيجا  التجان  الدا لي للمايا  عن طريق حساب معاما االرتبا  باين  رجاات كاا
 االرتباا  لبعاد التوافاقبعد من أبعا  المايا  والدرجاة الكلياة للماياا ، حياث بلاغ معاماا 

ا عناااد  الااة إحصاااائيً  وجمعيهاااا(، 722,0)االجتمااااعي (، وبعاااد التوافااق 745,0)النفسااي 
 (.01,0مستوى )

 ـاســـات المقيـــثبـج( 

 حساب ثبات المايا  : تم كرونباخ، وطريقة إعا ة تطريق المايا  –طريقة ألفا الربات ب
( شايًقا، وقد تام 56علي عينة استطالعية مكونة من ) كرونباخ –استددام طريقة ألفا ب

 (13) علاااي عينااة مكوناااة ، وطريقااة إعاااا ة تطريااق المايااا اسااتبعا ها ماان العيناااة الكليااة
 يوضح ذلك. (2)بفاصا زمني قدر  أسروعين بين التطريقين األول والراني، والجدول 

 النفسي االجتماعي التوافق قياسملتطبيق الإعادة ومعامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ  (2جدول )
 إعادة التطبيق معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات ـــادـــــاألبع

 849,0 856,0 13 النفسي التوافق
 756,0 760,0 14 االجتماعي التوافق

 890,0 893,0 27 الدرجة الكلية للمقياس

ا عناد مساتوى  اللاة ( أن جميط قيم معاامالت الرباات  الاة إحصاائيً 2يتضح من الجدول)
 (، مما يجعلنا نرق فى ثبات المايا .01,0)

 يقاااة التجزئااة النصااافية تاام حسااااب معامااا الربااات بطر  :الربااات بطريقااة التجزئاااة النصاافية
 يوضح ذلك. (3)طريقة جتمان، والجدول و ومعا لة سريرمان براون، 

 وجتمان( –)سبريمان براون  معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية (3جدول )
 جتمانطريقة  سبريمان براونطريقة  األبعـــاد

 796,0 880,0 النفسي التوافق
 814,0 821,0 االجتماعي التوافق

 496,0 537,0 درجة الكلية للمقياسال
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طريقااة سااريرمان بمعامااا الربااات بطريقااة التجزئااة النصاافية ( أن 3)الجاادول يتضااح ماان 
معاماا ثباات هاو ساتددام معا لاة جتماان امعاماا الرباات ب أنهو معاما ثباات مرتفاط، كماا  براون 

ساوي معاما ثبات ولكن الباحث اعتمد الربات بطريقة جتمان لتحقق شروطها وهي عدم تمرتفط، 
بين النصفين، وذلك بجميط األبعا  والدرجة الكلية  متساويألفا بين النصفين وكذلك التباين  ير 

قااد  الساابقة اإلجاراءات ومان مرتفاط.مماا يادل علاى تمتاط الماياا  وأبعاا   الفرعيااة بمساتوى ثباات 
 التوحااااديين،ل النفساااي االجتماااااعي ألشاااقاء األطفااااا التوافااااق ماياااا  وصاااادق ثباااات للباحااااث ترباااد

 .الحالي الدراسة في لالستددام وصالحيتك
 األطفال ذوي اضطراب التوحد مقياس نوعية احلياة األسرية لدى أشقاء -2

 الن رياااة طااارقااام الباحاااث برنااااء ماياااا  نوعياااة الحيااااة األسااارية بعاااد اإلطاااالع علاااى األُ  
محمااد  سااميرةدالمقصااو ، عر أماااني راساة  األساارية، مراااتناولاات نوعياة الحياااة  التاااى والمقاايي 

 Leadbitter et ، ومايا (2016فيوليت فؤا ، وحاف  نريا، ومياة أحمد )، ومايا  (2010)

al.,(2018)  الباحااااث إلاااااى تحدياااااد  ذلااااك ُ لااااافوفاااااى ضااااااوء ، (2018) بمااااال ساااااعيد، ومايااااا
 .التوحديينمايا  نوعية الحياة األسرية لدى أشقاء األطفال  وصيا ة مفار ات

 يس: ةةةح المقيةةةتصحية ةةةريقةةةط

( عبارة، وتتم اإلجابة على المايا  من  الل ا تيار إجابة 30من ) تكون هذا المايا 
إعطاااء  وتامأباادًا(  –ناا راً --أحيانااًا  –) ائماا  رباااعيواحادة ماان أربعاة باادائا علاى مايااا  متادر  

ا  رجاة واحادة، بادً وأتاان، ا  رجناا رً و ا ثالث  رجاات، أحيانً و ا أربعة  رجات،  ائمً و الدرجات كالتالي 
(  رجة، وتدل الدرجة المرتفعة 120 ،30على المايا  ما بين ) األشقاء رجات  ترواحتوبذلك 
، والدرجة المندفضة على اندفاو نوعية الحياة األسرية الجيدةالحياة األسرية نوعية  وجو على 

 .التوحدييناألطفال  لدى أشقاء
أشققققاس يقققا  ي  يقققة الحيقققاي األسقققرية لقققد  التحققققق مقققل الءفقققاسي التقققية مترية لم 

 الت حدييل األطفال

 اعتمد الباحث في قيا  صدق المايا  على طريقتين وهما: الصدق: -1
   : تامَّ عارو الماياا  فاي صاورتك األولياة علاى عاد  مان أسااتذة التربيااة  صـدق المحممـي

، وقاااد الداصااة والصااحة النفساااية وعلاام الاانف  بكلياااات التربيااة بمدتلاار الجامعاااات المصاارية
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٪( وهناااا  100لُااوح  أن هنااا  عااد  كريااار ماان المفاار ات يح ااى بنسااابة اتفاااق المحكمااين )
٪( ولاام يااتم 80٪( ومفاار ات أ ااري كاناات نساابة اتفاقهااا )90مفار ات ح ياات بنساابة اتفاااق )

 حذف مفر ة من المايا .

 الماياا  اهاذ باين االرتباا  معاماا إيجاا   االل مانتم إيجا  صدق المحاك  المحك: صدق 
 معاااااامالت وتراوحاااات (2018) دلحياااااة األسااااارية لسااااعيد كمااااال عراااااد الحميااااا نوعيااااة ا وماياااا

 .(0,93إلى 0, 88)بين  االرتبا 

ــداخلي -2  معامااا حسااب طريااق عان للمايااا  الادا لي التجااان  إيجاا  تاام: االتســاق ال
 والجادول للماياا ، الكلياة والدرجاة الماياا  عباارات مان عباارة با  رجات بين االرتبا 

 . لكذ يوضح( 4)

 للمقياس الكلية والدرجة ةاألسري احلياة نوعية مفردات من مفردة كل بني االرتباط معامالت (4)جدول 

 معامل ارتباطها م معامل ارتباطها م معامل ارتباطها م معامل ارتباطها م معامل ارتباطها املفردة

1 742,0** 7 845,0** 13 596,0** 19 741,0** 25 742,0** 
2 784,0** 8 856,0** 14 826,0** 20 695,0** 26 737,0** 
3 845,0** 9 689,0** 15 748,0** 21 587,0** 27 793,0** 
4 638,0** 10 840,0** 16 638,0** 22 742,0** 28 695,0** 
5 695,0** 11 745,0** 17 784,0** 23 754,0** 29 785,0** 
6 748,0** 12 856,0** 18 695,0** 24 698,0** 30 843,0** 

 (01,0) متت    لند إحصائيا   دال** 

الكليااااة  درجاااةالو  مفاااار ة باااا  رجااااة باااين االرتبااااا  معاااامالت أن( 4) جاااادول مااان ويتضاااح
 نوعية لمايا  الدا لي الرناء اتساق على يدل مما ،(01,0) مستوى عند اإحصائيً   الةللمايا  
 .التوحديين األطفال أشقاء لدى ةاألسري الحياة

 يسةةةةةيت المقيةةةةةةثب

 حساب ثبات المايا  : تم كرونباخ، وطريقة إعا ة تطريق المايا  –طريقة ألفا الربات ب
( شاايًقا لطفاا ذو 56علاي عيناة اساتطالعية مكوناة مان ) استددام طريقة ألفا كرونبااخب

(، 836,0وبلاغ معاماا الربااات )، اضاطراب التوحاد، وقاد تام اساتبعا ها مان العيناة الكلياة
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إعاا ة وتام حسااب الرباات بطريقاة (، 01,0ائيا عناد مساتوى  اللاة ) الاة إحصاوهي قيمة 
بفاصاا زمنااي قاادر  أساروعين بااين التطريقااين  ( شااايًقا،13، علااي عيناة مكونااة )تطرياقال

ا عند مستوى  اللة  الة إحصائيً (، وهي قيمة 810,0وبلغ معاما الربات ) األول والراني
 ق فى ثبات المايا .يوضح ذلك، مما يجعلنا نر (4)والجدول  (،01,0)

 :تم حساب معاما الربات بطريقة التجزئة النصفية وتطريق  الربات بطريقة التجزئة النصفية
 يوضح ذلك. (5)والجدول  جتمان،طريقة و معا لة تصحيح الطول لسريرمان براون، 

 وجتمان( –)سبريمان براون  معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية (5جدول )
 جتمانطريقة  سبريمان براونطريقة  ـادـــــاألبعــ

 796,0 880,0 احلياة االسرية نوعية

طريقااة سااريرمان بمعامااا الربااات بطريقااة التجزئااة النصاافية ( أن 5)الجاادول يتضااح ماان 
ولكان الدراسااة الحاليااة اعتمادت الربااات بطريقااة معا لااة جتماان هااو معامااا ثباات مرتفااط، وب باراون 

ساااوي معاماا ثباات ألفااا باين النصافين، وكااذلك التبااين  ياار جتماان لتحقاق شااروطها وهاي عادم ت
الحياة  نوعية مايا  وصدق ثبات للباحث تربد السابقة اإلجراءات ومن متساووي بين النصفين.

 .ةالحالي الدراسة في لالستددام وصالحيتك التوحديين،ألشقاء األطفال األسرية 

 يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة. تهاالدراسة ومناقشنتائج فروض 
 يةةةيقشتهةةةومن رضةةةالفة ةةةنتيج

"توجاااد مساااتويات متوسااااطة لكاااا مااان )التوافاااق الشدصااااي،  يقققنل الفقققرض األول للققققى
 والتوافق االجتماعي( لدى أشقاء األطفال ذوي اضطراب التوحد"؟

الحساااابية، واالنحرافاااات المعيارياااة ، تااام حسااااب المتوساااطات الفااارو علاااى هاااذال جاباااة 
ا ال ااتالف ، ون اارً االجتمااعي النفسااي التوافااقعلااى ماياا   التوحااديين أشااقاء األطفاالساتجابة ال

عد  الفقرات الداصة بكا بعد، تم استددام األهمياة النسارية لترتيا   رجاة االساتجابة نحاو أبعاا  
 ج التحليا. يرين نتائ (6، والجدول )االجتماعي النفسي التوافقمايا  
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 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابة  (6جدول )
 االجتماعي النفسي التوافقعلى مقياس  التوحديني أشقاء األطفال

 الرتتيب األهمية النسبية االحنراف املعياري املتوسط احلسابي عدد الفقرات النفسي االجتماعي أبعاد التوافق

 1 % 84.05 5.10 43.71 13 النفسي التوافق
 2 % 75.35 7.43 42.20 14 االجتماعي التوافق

 % 79.53 10.03 85.90 27 الدرجة الكلية

 التوافاقنحاو بعاد بانات  التوحاديين أشاقاء األطفاالاساتجابات  أن( 6تضاح مان جادول )ي
( بمتوسااااط حساااابي بلااااغ % 84,05)األهمياااة النساااارية لدرجاااة اسااااتجاباتهم بلغااات  النفساااي حيااااث

أشااقاء (، بينماا أظهاارت النتاائج باارن األهمياة النساارية لدرجاة 5,10)معياااري وانحاراف ( 43,71)
(، بمتوساااط حساااابي % 75,35بلغااات )والتااي  االجتمااااعي فااي التوافاااقأقاااا  التوحاااديين األطفااال

للدرجااااة بااارن المتوساااط الحساااابي . وأشاااارت النتاااائج (7,43) مقااادار  ارييااا( وانحاااراف مع42,20)
نحااااراف (، وا85,90)بلااااغ  التوحااااديين أشااااقاء األطفاااااللاااادى  الجتماااااعيا النفسااااي الكلياااة للتوافااااق

النفساي  التوافاقشير إلى أن  رجة مما يُ  ،(% 79,53برهمية نسرية بلغت )و  (10,03) ارييمع
 تكيفياة مشاكالت وجاو  إلاى وُيرجاط الباحاث ذلاك متوساطة. التوحاديين أشقاء األطفاالالكلي لدى 

 عدم في نجدهم لديهم مشكالت على صعيد التوافق النفسي فنجد التوحديين، أشقاء األطفال لدى
 عاادم ثقااتهمو  لاذواتهم، تقاارلهم عاادم فاي والتااي تتمرااا النفسايةوالميااول  الحاجااات إشاباع علااى القادرة

م، وصعوبة التوزان اإلنفعالي و اصة في المواقر الضاا طة  مماا ياؤثر علاى و مكانياته مقدراتهب
 االساااتمتاع فعاادم االجتماااعي الصااعيد علاااى أمااا. تااواجههم يالتاا المشاااكالت وحااا الحياتيااة المهااام
لضااغو  مالياااة فااي حالااة كااونهم العائاااا  وتعرضااهم ،ساااوية و يناميكيااة اجتماعيااة عالقااات بإقامااة

 ونشاااااطاتك المجتمااااط عاااان االبتعاااا  إلااااى بهاااام يااااؤ ي مماااا ،الوحياااد لشااااايقهم ذو اضااااطراب التوحااااد
عيا   وهذا ما تتفق مط  راسة جسيا. لديهم ماعياالجت النفسي المستوى تدني وبالتالي االجتماعية

 (.2017) ر، و راسة محمد عرد القا (2017)

 بهاا يتصار التاي الشدصاية النفساية الدصاائف إلاى أيًضا النتيجة هذ وُيعزي الباحث 
والداوف مان التفاعااا االجتمااعي، ونيااب نوعيااة  الشدصاية بضااعر التوحاديينأشاقاء األطفاال 

 مهمشة فةة برنهمو  تسم باالستقرار والهدوء، باإلضافة إلى شعورهم بالتهمييالحياة االسرية التي ت
النفساي لادى  التوافاقشير هذ  النتائج إلى أن مساتوى وت   .الفعالة األ وار أ ذ في حقها تمار  ال
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ويمكن إرجاع هذ  النتيجة إلى انتشار  ،كان أعلي من التوافق االجتماعي التوحديين أشقاء األطفال
، و اصااة بعااد انتشااار وسااائا التواصاااا التوحااديينلاادى أشااقاء األطفاااال  لنفسااي والرقااافيالااوعي ا

النفساي  والتوافاقالتاوازن  علاىالقادرة  االجتماعي وما تدعمك من مقااالت وأ باار ومنشاورات تنماي
كما يرجط سر  اندفاو  مواجهة المشكالت،و  تحما المسةولية علىوالقدرة  مط اإلزمات، الفعال

إلى وجو  مشكالت اجتماعية لديهم مرا  التوحديينفق االجتماعي لدى أشقاء األطفال مستوي التوا
 بسار  أحد من المساعدة طل   ون  بمفر هم المشكالتهذ   مواجهة ومحاولة واالنسحاب العزلة
 األحااداث مااط التوافاق علااى القاادرة فاي وصااعوبة الفشااا، مان والدااوف ،لااديهم الاذات مسااتوىتادن  

 االجتماعية الريةة وبين بينهم التوازن  تحقيق على مقدرتهم عدم إلى باإلضافة .الجديدة والمواقر
من المعلومات والمعارف عن اضطراب التوحد وكيفية  امتالبهم قدر كاف  عدم و ، فيها يعيي التي

 Di Biasi، و راسة Petalas et al., (2012)  راسةوتتفق هذ  النتائج مط نتائج التعاما معك. 

et al., (2015) و راسة ، Tsai, Cebula, & Fletcher-Watson, (2016) . 

 يةةةةيقشتهةةةةومن يةةةةينةةةةالثرض ةةةةة الفةةةةنتيج

باين  رجاات عيناة توجاد عالقاة ارتباطياك  الاة إحصاائيا " الفرض الثايي للى أيق:: لين
تحقاق مان صاحة ". وللالحياة األسرية النفسي االجتماعي و رجاتهم في نوعية التوافقالدراسة في 

النفساااي  هااذا الفااارو تااام اساااتددام معاماااا ارتباااا  بيرسااون لحسااااب  اللاااة االرتباااا  باااين التوافاااق
 (.7أشقاء األطفال التوحديين، كما في جدول )الحياة األسرية لدى  ونوعية االجتماعي

 حلياة األسريةونوعية ا النفسي االجتماعي التوافق يفمعامالت االرتباط بني درجات أفراد العينة  (7جدول )
 )الدرجة الكلية( االجتماعي التوافق النفسي التوافق النفسي االجتماعي التوافق

 **943,0 **794,0 **696,0 احلياة األسرية نوعية

 0.01* دالة إحصائيا لند متت   * 112ن = 

ذات  اللااة إحصاائية عنااد مسااتوى  موجبااةعالقااة ارتباا   ( وجااو 7يتضاح ماان الجادول )
( ونوعية الحياة االجتماعي ، التوافقالنفسي النفسي االجتماعي وأبعا   )التوافق توافقالبين  01,0

األسرية لدي أشقاء األطفال التوحديين، ويري الباحث أن هذ  النتيجة منطاية، ويعزي الباحث ذلك 
النفسااي االجتماااعي ونوعياة الحياااة األساارية كالهمااا ضامن مجاااالت علاام الاانف   إلاى أن التوافااق
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 بالجان  االهتمامجابي، الذي يهدف إلى أن يعيي الفر  حياة إيجابية تتسم بالجو ة، وكذلك اإلي
، حياث نجاد أن مان مجااالت الساعا ة الساتة التاي حاد ها العلمااء األفارا  لدى واالجتماعي النفسي

 مجال العالقات اإليجابية مط اأ رين متمراًل في التوافق النفسي واالجتماعي. 

تميااااة تفرضاااها نوعيااااة الحيااااة األسااارية  اصااااة باألسااار التااااي يوجاااد بهااااا وهناااا  عالقاااة ح
اضطراب التوحد، حيث كلما تقدمت مستوياتهم العمرية تز ا  حاجتهم إلى الرعاية  أشداص ذوي

ولاان تااتم هاذ  الرعايااة إال إذا تااوفر  أو المسااعدة ماان قراا أفاارا  األساارة عموًماا واإل ااوة  صوًصاا،
وهااذ  المسااااعدة تااانعك  علاااى  دى مااان يقااادم إلاايهم هاااذ  المسااااعدة،التوافااق النفساااي االجتمااااعي لاا

 واالحيااة األساارية لألشاقاء العاا يين، فرشااقاء األطفاال التوحاديين فااي مرحلاة الطفولاة يواجهاا نوعياة
، وعندما يصاا هاذا الطفاا إلاى مهارات حياتية كاألبا والشرب واللب مشكالت في تدريبك على 

واصااااطحابك يومًيااااا إلااااى  وترقفيااااك يون مشاااافالت فااااي تعليمااااكيواجااااك األشااااقاء العااااا  المدرسااااةسااان 
تتعلق بالرنبة في تغيرات بيولوجية وما يصاحرها من ، وحينما يصا إلى مرحلة المراهقة المدرسة

وحينما يصلوا إلى سن الشباب فهام بجاجاة إلاى تادريرهم علاى التفاعاا ، االستقاللية عن اأ رين
العاا ء األبرااار فااي تحقيااق ذلااك علااى كاهااا األشاااقاء  والتواصااا االجتماااعي مااط اأ اارين، ويقااط

هنااا  تبقااى مسااتمرة طالمااا أن  االجتماااعي النفساايعمليااة التوافااق علااى أن  يؤكاادوهااذا العاا يين، 
بالتاالي فنوعيااة ال تنتهاي مااط كاا مرحلااة مان مراحاا النمااو،  للطفاا ذو اضااطراب التوحادمطالا  

 طر يااة، وهااذا مااا أبدتااك واتفقاات معااك  راساااةالحياااة األساارية تااتالزم مااط كااا هااذ  المراحااا بعالقااة 
 (.2018) ريبش ييحرو  ي،يصبال عا

 نوعيااةمان هنااا يتضاح لنااا العالقاة اإليجابيااة المتبا لاة بااين التوافاق النفسااي االجتمااعي و 
الحيااااة األساارية إال بوجاااو   نوعيااةالحياااة األساارية فكالهماااا يااؤ ي إلااى األ ااار، حيااث لااان تتحقااق 

 في م اهر  مرا ح  اأ رين والتعاطر مط أحوالهم وظروفهم ممراًل النفسي االجتماعي  التوافق
وعدم اإلساءة لهم بالقول وبالفعا، وأيضا تقديم العون والمساعدة التطوعية الدالياة مان المصاالح 
والوقاوف فااي األزمااات قرااا المساارات، وكااذلك اقتسااام ماا يملكااك الفاار  مااط اأ اارين سااواء كااان مااا 

ا، وهاااذا كلاااك يتجلاااي فاااي تقاااديم مصااالحة اأ ااارين علاااى المصاااالحة علًمااا ا أو أو جهااادً يمتلكاااك مااااالً 
الشدصية للفر . عالوة على أن التوافق يزيد من شعور الفر  بالكفااءة والقادرة التاي تاؤ ي باك إلاي 
اإلقدام علي تقديم العون لآل ارين، الرقاة باالنف ، واالساتقالل فضاال عان تماتعهم باالتوافق، وعادم 
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جتماعيااة، المياااا للتسااامح، باإلضااافة إلاااى اإلتاازان االنفعااالي، اإليجابياااة االضااطراب، واأللفااة واال
نحاااو اأ ااارين واالهتمااااام بهااام، الجاذبياااة والتقرااااا، الكااارم والجاااو ، ترساااايخ النزعاااة الجماعيااااة  ون 
الفر ية، التوكيدية، المرونة، ارتفاع مستوي الطمول، التمتط بالذكاء والرضا وهذا يتفق مط  راساة 

،  Fullerton, Totsika, Hain, & Hastings (2016)(، و راساة 2010محماد ساعد )
 .Eyuboglu, Baykara, & Eyuboglu, (2017)و راسة 

 يةةةيقشتهةةةث ومنةةةيلةةةرض الثةةةة الفةةةنتيج

 عيناة  رجاات متوساطات باين إحصاائيا  الاة فاروق  توجاد" للى أي: الثالثينل الفرض 
 ،(اإلناااث األشاقاء – الاذكور األشاقاء) النااوع لمتغيار تبعااً  ياالجتمااع النفسااي التوافاق فاي الدراساة
 ".األشقاء األصغر سًنا( -األبرر األشقاء) العمر لمتغير وتبًعا

ــي أ(  ــروق ف ــاعي  الف ــق النفســي االجتم ــو  التواف ــال للن ــ مور  تبع  )األشــقام مــ  ال

 األشقام م  اإلناث(  –

األشااااقاء ماااان الااااذكور بااااين  اللااااة الفااااروق  لحساااااب T–Testتااام اسااااتددام ا تبااااار )ت( 
النفساي  التوافاقماياا   علاى رجااتهم  اتللتعارف علاى الفاروق باين متوساط واألشقاء من اإلناث

 .(8كما في جدول ) والدرجة الكلية  بربعا  االجتماعي
 األشقاء  -الذكور يف النوع )األشقاء من الفروق داللة  (8جدول )

 ماعياالجت النفسي التوافقمقياس  على (اإلناثمن 

 النفسي االجتماعي التوافق
 (61اإلناث)ن=من األشقاء  (51الذكور)ن=من  األشقاء

 الداللة قيمة "ت"
 األحنراف)ع( املتوسط األحنراف)ع( املتوسط

 0 ,01 **207,5 08,4 77,45 13,5 24,41 النفسي التوافق
 0 ,01 **344,8 62,5 41,46 10,6 16,37 االجتماعي التوافق

 0 ,01 **942,9 65,6 18,92 02,8 39,78 كليةالدرجة ال

  01,0** دالة لند متت ي 
 األشاقاءوجاو  فاروق ذات  اللاة إحصاائية باين متوساط  رجاات  (8)يتضاح مان الجادول 

مان اإلنااث األعلاى فاي  األشاقاءلصاالح  النفساي فاي بعاد التوافاق واألشقاء من اإلنااثالذكور من 
إلااى طريعااة التكااوين الريولااوجي لألنرااي والااذي النتيجااة  الباحااث هااذ  رجااطويُ  المتوسااط الحسااابي 
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والشاعور يتميز بتدفق المشاعر والعواطر وسرعة التارثر فااألنري تمياا للعاطفاة أبرار مان العقاا، 
 عواطار ومشااعر وأحاساي  لديهم الذكور ، ور م أنالوجداني يشيط في اإلناث أبرر من الذكور

الذاتياة والن ارة المجتمعياة لهام. بالتاالي  بسار  الصاورة ولكنهم أقاا إظهاارًا لمشااعرهم اإلناثمرا 
تاارتي هااذ  و  فهام أبراار توافًقااا ماان الناحيااة النفسااية االجتماعيااة مااط شااايقهم ذو اضااطراب التوحااد.

 (.2017) ر، و راسة محمد عرد القا Di Biasi et al., (2015)  راسةالنتيجة متفقة مط 
الااذكور ماان  األشاقاءمتوسااط  رجااات  وجااو  فاروق ذات  اللااة إحصااائية باينبماا يتضااح 
ماان اإلنااااث  األشااقاءلصااالح  االجتمااااعيالتوافااق فااي بعااد اإلنااااث ماان  األشااقاءومتوسااط  رجااات 

مااان اإلناااااث  األشاااقاءبسااار  أن فسااار الباحاااث هاااذ  النتيجااااة ويُ  األعلاااى فاااي المتوساااط الحسااااابي 
المعارف   ائرة سيطتو  يساعد في مما  اأ رين مط اجتماعية متميزة عالقات إقامة على يحرصن

 لألبناااااء تقااااديرالو  حااا الو  رعايااااةالااادعم وال التاااي تقاااادم األساااارة وأن لاااديهن، االجتماعيااااة العالقااااتو 
 إلاااى باإلضااافة المجتمااط، مااط وافااقوالت بالتفاااؤل الشاااعور ممااا يزيااد لااديهن ماانهم، اإلناااث و اصااة
لااديهن  باالنف  رقاةال  مماا يسااعد علااى زياا ة األقاارب و اصاة األساارة فاي بهان المحيطاين اهتماام

 ،Petalas et al., (2012)  راساةتارتي هاذ  النتيجاة متفقاة ماط و  والتوفاق النفساي واالجتمااعي.
، Tomeny, Ellis, Rankin, & Barry, (2017)(، و راساة 2013)  راساة بشااير جاابرو 

 (2012أماا علااي ). وقاد ا تلفات هاذ  النتيجااة ماط  راساة Cebula et al., (2019)و راساة 
 توصلت لعدم وجو  فروق بين جن ) الذكور واإلناث( ألشقاء األطفال التوحديين. والتي
 –)األشـقام األصـ ر سـنلا    تبعـال للعمـر   التوافق النفسي االجتمـاعي  الفروق في ب( 

 األشقام األمبر سنلا( 

األصااغر  األشاقاء)فااي العمار  اللاة الفاروق  لحساااب T–Testتام اساتددام ا تباار )ت( 
 التوافاااقللتعاارف علااى الفاااروق بااين متوسااطي  رجااااتهم فااي مايااا   (األبراار ساااًنااألشااقاء  - سااًنا

 (. 9)كما في جدول  والدرجة الكلية  بربعا  النفسي االجتماعي
 األشقاء  –)األشقاء األصغر سًنا العمر  يفالفروق ( داللة 9جدول )

 النفسي االجتماعي التوافقمقياس  ( علىسًنا األكرب

 االجتماعي النفسي مقياس التوافق
 (55األكرب سًنا )ن= األشقاء (57األشقاء األصغر سًنا )ن=

 الداللة قيمة "ت"
 األحنراف)ع( املتوسط األحنراف)ع( املتوسط

 0 ,01 **570,4 13,4 76,45 19,5 72,41 النفسي التوافق
 0 ,01 **895,6 70,5 33,46 72,6 21,38 االجتماعي التوافق

 0 ,01 **055,8 83,6 09,92 96,8 93,79 الدرجة الكلية

 05,0* دالة لند متت ي  01,0** دالة لند متت ي 
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وجاو  فاروق ذات  اللاة إحصاائية باين متوساط  رجاات األشاقاء  (9)يتضاح مان الجادول 
والتوافاق االجتماااعي  النفساي فاي بعاد التوافاقاألصاغر ساًنا ومتوساط  رجاات األشاقاء األبرار سااًنا 

إلاى أن األشاقاء الباحاث هاذ  النتيجاة  رجاطويُ  في المتوسط الحساابي  األبرر سًنالصالح األشقاء 
األبرر سًنا أصبحوا ناضجين جسمًيا وعقلًيا ونفسًيا واجتماعًيا بدرجة تجعلهم ُمتزنين من الناحياة 

ماااااط  التوافاااق، وبالتااااالي النفساااية واالجتماعياااة فاااي عالقاااااتهم ماااط أشاااقائهم ذوي اضاااطراب التوحااااد
اضطاااراب التوحااد  ا اااا األساارة، والتواصاااا الجيااد ماااط المجتماااط الدااارجي  وذ شااايقهماضطااراب 

عناادما  ااألصااغر ساانً  بالمقارنااة إلااى األشاقاءواالجتماااعي النفسااي توافًقااا فاي الجاناا  جعلهاام أبرار 
يجادوا اأبااء مهتماين بشاايقهم ذو اضاطراب التوحاد ال يتفهماوا حاجاك شاايقهم لهاذا االهتماام و نمااا 

 رلاك بالبكاااء والصاراخ والحازن والتااذمر. وتتفاق هاذ  النتااائج ماط  راساة محمااد عراد القااا يقاابلون ذ
. وقاد ا تلفات هاذ  النتاائج ماط  Tudor, Rankin, & Lerner, (2018)(، و راساة 2017)

 رجاة لاديهم ا للطفاا المعااق اإل وة األصاغر سانً التي أبدت أن  (2013إيمان فؤا  )نتائج  راسة 
وكااذلك  ،ا  اصااة إذا كااانوا ماان الااذكورم المعاااق أبراار ماان اإل ااوة األبراار ساانً توافاق وتقرااا أل اايه

والتاااي توصااالت إلااى أناااك ال توجاااد فاااروق باااين  (2013بشاااير جاااابر )ا تلفاات ماااط نتاااائج  راساااة 
األشااااااقاء )األصااااااغر سااااااًنا واألبراااااار سااااااًنا( للطفااااااا ذوي اضااااااطراب التوحااااااد فااااااي التوافااااااق النفساااااااي 

ف إلاى ا ااتالف عيناة الدراسااة مان حيااث العاد  والعماار االجتمااعي، ويرجاط الباحااث هاذا اال ااتال
 والطريعة المكانية والتنشةة االجتماعية.

 ي:ةةةةيقشتهةةةةومنع ةةةةرابةةةةالرض ةةةةة الفةةةةنتيج

 عيناة  رجاات متوساطات باين إحصاائيا  الاة فاروق  توجاد" للقى أيق: الرابعينل الفرض 
 ،(اإلناثمن  األشقاء – الذكورمن  األشقاء) النوع لمتغير اتبعً  نوعية الحياة األسرية في الدراسة
 .("سًنا األصغر األشقاء -األبرر سًنا األشقاء) العمر لمتغير وتبًعا

 األشقام م  اإلناث(  –)األشقام م  ال مور تبعال للنو  نوعية الحياة األسرية الفروق في أ( 

قاء ماااان الااااذكور األشاااا اللااااة الفااااروق بااااين  لحساااااب T–Testتااام اسااااتددام ا تبااااار )ت( 
الحيااااة  نوعياااةللتعااارف علاااى الفاااروق باااين متوساااطي  رجااااتهم فاااي ماياااا   واألشاااقاء مااان اإلنااااث

 .(10كما في جدول )األسرية 
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 احلياة األسرية نوعيةمقياس  على (اإلناثاألشقاء من  -الذكور )األشقاء من  يف النوعالفروق ( داللة 10جدول )

 احلياة األسرية نوعية
 (61اإلناث)ن=من األشقاء  (51كور)ن=الذمن  األشقاء

 الداللة قيمة "ت"
 األحنراف)ع( املتوسط األحنراف)ع( املتوسط

 0 ,01 **820,8 67,6 18,92 86,7 08,80 الدرجة الكلية

  01,0** دالة لند متت ي 
األشقاء وجو  فروق ذات  اللة إحصائية بين متوسط  رجات  (10)يتضح من الجدول 

لصاالح األشاقاء ماان الحياااة األسارية  فاي نوعياةاإلنااث األشااقاء مان وساط  رجاات الاذكور ومتمان 
برن النوع يلع   ور كرير في فسر الباحث هذ  النتيجة ويُ  اإلناث األعلى في المتوسط الحسابي 

الحياة األسرية،  صوًصا فيما يتعلق باألشقاء وعالقاتهم مط بعضاهم الابعض فنجاد  إ را  نوعية
الحيااة األسارية علااى  ديهم مان تادفق فاي العواطاار والمشااعر يكوناوا أبرار نوعياةأن اإلنااث بماا لا

عك  الذكور الذين يميلون للشجار مط أشاقائهم، و اصاة ذوي اضاطراب التوحاد، واألنراي تكاون 
أبرار ارتباًطاا باالمنزل وأبرار توجااًدا فياك بالتاالي تكاون أبرار قاادرة علاى مواجهاة الضاغو  الحياتيااة 

بة في تحقيق النجال األسري، بالتالي فنوعية الحياة األسرية لديهن أمر أساسي ويجعا لديها الرن
تساعي إليااك كااا أنراي، وذلااك علااى عكاا  الاذكور يكونااوا أبراار تهميًشااا فاي األمااور األساارية فتقااا 

وبشكا عام تعترر اإلناث أبرر مسايرة للمناخ األسري وأبرر ارتباطا  لديهم نوعية الحياة األسرية.
 ,Moyson, & Roeyers)تارتي هاذ  النتيجاة متفقاة ماط  راساة تمااء مان الاذكور، و بادافط االن

 .  Meral et al., (2013) راسة، ومط 2011)
ــي  ب(  ــروق ف ــرية   الف ــاة األس ــة الحي ــ   نوعي ــال للس ــ ر ســنلا   تبع ــقام األص  )األش

 األشقام األمبر سنلا(  –

 األصاااغر ساااًنا اءاألشاااق اللاااة الفاااروق بااين  لحساااب T–Testتاام اساااتددام ا تباااار )ت( 
الحياااة  نوعيااةللتعاارف علااى الفااروق بااين متوسااطي  رجاااتهم فااي مايااا  سااًنا، و األبراار  األشااقاءو 

 .(11كما في جدول )األسرية 
 )األشقاء األصغر سًنا العمر  يفداللة الفروق ( 11جدول )

 احلياة األسرية نوعيةمقياس  ( علىسًنا األشقاء األكرب –

 احلياة األسرية نوعية
 (55)ن=األكرب سًنا  األشقاء (57قاء األصغر سًنا )ن=األش

 الداللة قيمة "ت"
 األحنراف)ع( املتوسط األحنراف)ع( املتوسط

 0 ,01 **251,7 83,6 09,92 58,8 44,81 الدرجة الكلية

 05,0* دالة لند متت ي  01,0** دالة لند متت ي 
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بين متوسط  رجات األشقاء وجو  فروق ذات  اللة إحصائية  (11)يتضح من الجدول 
األشاااقاء لصااالح  فااي نوعيااة الحياااة األسااريةاألصااغر سااًنا ومتوسااط  رجااات األشااقاء األبراار ساااًنا 

األشاقاء األبرار ساًنا أن يفسار الباحاث هاذ  النتيجاة وُ  األعلاى فاي المتوساط الحساابي األبرار ساًنا 
سااتطاعوا التغلاا  هام أبراار  راارة بمواقار وظااروف الحياااة وماا تصاااحبك ماان مشاكالت وضااغو  ا

النضج عليها وأصبح لديهم مرونة نفسية واستمتاع بهذ  الحياة، وكذلك وصلوهم لدرجة كريرة من 
  ممااا يجعلهام أبراار تعاوًناا وتكيًفااا يتمتعاااون بااك ماااط ماارور الزماان العقاالي والجساامي والنفسااي الاذي

فاألشااقاء األبراار سااًنا نتيجااة ، وبالتاااالي وأقااا عدوانيااة فااي الساالو  مقارنااة باألشااقاء األصااغر سااًنا
جعلهاااام أبرااار إشاااااباعا  وعالقااااتهم االجتماعياااة المتنوعاااة الجيااااد مااااط المجتمااااط الداااارجي لتواصااالهم
 ,Moyson وتتفق هذ  النتائج مط  راسة ا.األصغر سانً  النفساية بالمقارناة إلى األشقاء لحاجاتهم

& Roeyers, (2011) و راسة ، Tomeny, Ellis, Rankin, & Barry, (2017). 
 يةةةةيقشتهةةةةومنس ةةةةيمةةةةالخرض ةةةةة الفةةةةنتيج

"ُيساهم التوافاق النفسااي االجتمااعي فاي التنراؤ بنوعيااة  للقى أيقق: الخققام يقنل الفقرض 
قاام الباحااث و  ،مان صااحة هاذا الفارو ق. وللتحقاالحيااة األسارية لادى أشاقاء األطفااال التوحاديين"

 :(12)كما موضح بجدول  البسيط،باستددام تحليا االنحدار 
 ( نتائج حتليل االحندار لدرجات عينة الدراسة للتنبؤ 12جدول )

 التوافق النفسي االجتماعيبنوعية احلياة األسرية من خالل 

 املتغري التابع
 املتغريات املستقلة

 املتنبئة )املفسرة(

االرتباط 
 R املتعدد

مربع االرتباط 
R2 

 Bقيمة 
اخلطأ 
 املعياري

 (Tقيمة ) قيمة بيتا
 قيمة

F وداللتها 

 ةالدرجة الكلي
لنوعية احلياة 

 األسرية

 الثابني

943, 889, 

66,10 57, 2  14,4** 
 

7,884** 
الدرجة الكلية للتوافق 

 النفسي االجتماعي
885, 030, 943, 7,29** 

  01,0** دالة لند متت ي 

( وتعنااى أن 0,889)( أن قيماة مرباط معامااا االرتباا  المتعاد  12يتضاح مان الجاادول )
%( فاي المتغيار التاابط، وأن قيماة )ت( وكاذلك قيمااة )ف( 88,9ساهم بنسابة )يُ المتغيار المساتقا 

 على المتغير التابط. ( مما يؤكد ترثير المتغير المستقا01,0 الة إحصائيا عند مستوى )
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 ويمةل صياغة معادلة اجيحدار وهي: 

الدرجااااااااااة الكليااااااااااة للتوافااااااااااق × 0,885الراباااااااااات  × 10,66نوعيااااااااااة الحياااااااااااة األساااااااااارية   

 النفسي االجتماعي

للتوافق النفساي االجتمااعي سااهمت يتضح أن الدرجة الكلية  الدام من نتائج الفرو 

ويمكان تفساير ذلاك  ،في التنرؤ بنوعية الحياة األسرية لدى أشقاء األطفال ذوي اضاطراب التوحاد

ري ونوعياة الحيااة األساارية حياث يعتراار إلاى العالقاة االرتباطيااة القوياة باين التوافااق النفساي األساا

وهاو يعكا   ،التوافق النفسي األسري من ضمن مجاالت نوعية الحياة بصفة عامة وأحاد فروعهاا

شعور الفر  بمدي تماسك األسارة وماا تقدماك لهاؤالء األشاقاء مان اساتقرار وشاعور بالراحاة النفساية، 

متغيرات وظروف إعاقة أشاقائهم ذوي حيث أن قدرة األشقاء على التوافق النفسي االجتماعي مط 

اضطراب التوحد يعترر من مقومات وأساسيات نوعية الحياة األسرية الجيدة. وما يؤكد هذا التنرؤ 

نوعية الحياة األسرية أحد األبعاا  األساساية على أن  (2009سميرة أبو الحسن )ما أبدتك  راسة 

الفاار  واإلحسااا  الااذي يشااعر بااك تجاااا   التااي تشااكا نوعيااة الحياااة لاادي الفاار ، وتشااير إلااى إ را 

ومااا يترتاا  علااى ذلااك ماان إحساااا   سااوئها،نوعيااة حياتااك األساارية والمعيشااية وماادي جو تهااا أو 

  فيها.ومدي إحساسك بالسعا ة أو الشقاء  الحياة،والقرول أو االستياء والرفض لهذ   بالتوافق

يكونااااااااون عرضااااااااة العااااااااا يين لألفاااااااارا  ذوي اإلعاقااااااااات  شااااااااقاءأن األفيااااااااك ال شااااااااك وممااااااااا 

أبراااااااار ماااااااان  ياااااااارهم للمشاااااااااكالت، وأن ماااااااادى هااااااااذ  المشاااااااااكالت أو  طورتهااااااااا يتوقاااااااار بالدرجاااااااااة 

األولااااى علااااى توافااااق اأ اااارين فاااااي األساااارة  اصااااة الوالاااادان فاااااإذا كاناااات هنااااا  مهااااارات مواجهاااااة 

مناسااابة، ونمااااط تواصااااا وبيةاااة تتساااام بالاااادعم المتباااا ل فينااااتج عاااان ذلاااك التاااارثير اإليجااااابي نحااااو 

تتحقاااااق نوعيااااة الحيااااااة بمفهوماااااا اإليجااااابي، وتااااارتي هاااااذ  النتااااائج منساااااجمة ماااااط   بالتاااااالي األ ااااوة

 .  Markowitz et al., (2015)، و راسة Abrams, (2009)نتائج  راسة 



2020 (5ج)ينايـر  (121)العدد    اجملة كلية الرتبية ببنه  
 

 343 

 فاي تساعد قد التيالتوصيات مجموعة من وضط  تم أ بيات الدراسة ونتائجها ضوء في
 :أشقاء األطفال ذوي اضطراب التوحد لدى ة الحياة األسريةالنفسي االجتماعي ونوعي تعزيز التوافق

ألشااااقاء األطفاااال ذوي اضااااطراب التوحاااد تسااااتهدف تنميااااة إعاااادا  بااارامج ترهيليااااة ضااارورة  -1
 .الحياة األسريةنوعية التوافق النفسي االجتماعي  لفاعليتها في 

النفسااااي  قالتوافااابتنمياااة السااالوكيات اإليجابيااااة لااادى أبناااائهم مرااااا  ضااارورة اهتماااام اأباااااء -2
 .والتعاون والتسامح والتعاطر االجتماعي وتحما المسةولية

توعيااة أفاارا  األساارة و اصااة اأباااء بضاارورة االهتمااام بالجواناا  الداصااة بنوعيااة الحيااااة  -3
 االسرية ألبنائهم.

 الحياة لدى أفرا  األسرة.نوعية تحسين ال روف األسرية لترثيرها على  -4

 ُماااادربين أ صااااائيين  ااااالل ماااان واالجتماااااعي نفساااايال اإلرشااااا  بتقااااديم االهتمااااام ضاااارورة -5
 مشااااكالتهم، حااااا علااااى التوحااااد اضاااطراب ذوي األطفااااال أشااااقاء لمساااااعدة ومتدصصاااين

 .والتميز بالجو ة تتسم بصورة األسرية بر وارهم والايام

 ذوي األطفااال شاقاءأل األساري الاوظيفي األ اء لرفاط المبكار التاد ا بارامج تفعياا ضارورة -6
 .التوحد اضطراب
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 أواًل: املــــراجــــع العــــربيــــة:

 ( الصااايغة العربياااة لماياااا  نوعياااة الحيااااة الصاااا ر عاااان ۲۰۰۸أحماااد محماااد عراااد الداااالق .)
 . 257 -427(، 2)1من مة الصحة العالمية: نتائج أولية. مجلة  راسات نفسية، 

 واالجتمااعي النفساي باالتوافق وعالقتهاا النفساية المروناة(. 2017) العلوى عريرى عيا  جسيا 
 جامعاة والنفساية، التربوياة العلاوم بلية منشورة،  ير ماجستير رسالة األر ن، في الطلبة لدى
 .العربية عمان

 لاادى االجتماااعي التواصااا تنمياة فااي إرشااا ي برنااامج فاعلياة(. 2013) الفقااي إبااراهيم جماال 
 بلياة - بنهاا جامعاة التربياة بلياة مجلاة. األسارية الحيااة جاو ة علاى وأثار  السارطان مريضاات
 .235 -179 ،(94)24 التربية،

 (  2013أماااني عراااد المقصاااو ، و ساااراء عراااد المقصااو.)  .ماياااا  التوافاااق النفساااي لألطفاااال
 مكتبة األنجلو المصرية. القاهرة:

 األساارية الحيااة جاو ة .(2010) شاند إباراهيم محماد ساميرة، و عرادالوهاب عردالمقصاو  أمااني 
 -عشاار الداام  السانوي الماؤتمر، الماراهقين األبنااء مان عيناة لادى الاذات بفاعلياة وعالقتهاا
 جامعااة النفسااي، اإلرشااا  مركااز، رحبااة إرشااا ية جفاااق نحااو المجتمااط وتنميااة األسااري اإلرشاا 
 المجد الراني. ،شم  عين

 ( الفروق في مستوى الضغو  النفسية واالجتماعية لدى 2012أما علي محمد الهوساوي .)
وأ ااااوات األطفاااال التوحااااديين وفقاااًا لمسااااتوى التعلاااايم ومساااتوى   ااااا األسااارة فااااي مدينااااة  أ اااوة

 الرياو، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الدليج العربي بالبحرين.

 ( التشاااديف الفااارق لاااذوى اإلعاقااة العقلياااة واضااطراب التوحاااد2014إيمااان فاااؤا  كاشاار .). 
ركز المعلومات التربوياة والنفساية والريةياة بكلياة التربياة مجلة علمية  ورية محكمة يصدرها م

 .268-244(، 9عة الزقازيق، العد  )بجام
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 (اتجاهااااات 2013إيمااااان فااااؤا  محمااااد  اشاااار .)اااااو  الطفااااا المعاااااق كقااااوة  اعمااااة للمسااااااندة أ 
 ،كلياة علااوم اإلعاقاة والترهيااا -والتمكاين المجتمعاي مجلااة التربياة الداصاة جامعااة الزقاازيق 

 .353 -328، 4معلومات التربوية والنف  والريةية، مركز ال

 (. الفروق في العالقات األ وية والتوافق النفسي االجتماعي لدى 2013) بشاير جابر  لوم
أ ااااوة األطفاااااال التوحاااااديين ذوي األ اء الاااااوظيفي المرتفاااااط والماااااندفض فاااااي الكويااااات، رساااااالة 

 البحرين.ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الدليج العربي ب

 لدى النفسي بالتكيف وعالقتها واالنفعالية االجتماعية المشكالت(. 2017) الحديد يحيى بيان 
 .العربية عمان جامعة والنفسية، التربوية العلوم بلية ماجستير، رسالة التوحد، اضطراب ذوي إ وة

 ( علم النف  اإليجابي. القاهرة: الحنفي للطباعة الحديرة2013جرر محمد جرر .) . 

 ( الصحة النفسية والعال  النفسي. 2006حامد عرد السالم زهران .)(  6). القاهرة: عالم الكت . 

 ( 2003زين  محمو  شقير). القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. .مايا  التوافق النفسي 

 فعالياة برنااامج تااد ا مبكاار لتحساين جااو ة الحياااة األساارية  (.2018)عردالحميااد بمااال ساعيد
توحاديين وأثار  علاى الاوعي الاذاتي ألطفااالهم فاي سان ماا قراا المدرساة. مجلاة كليااة األطفاال ال

  .42-1(، 34)6التربية جامعة أسيو ، 

 (فاعلية برنامج إرشاا ي لتحساين نوعياة الحيااة 2009سميرة أبو الحسن عردالسالم النجار .)
مر اإلقليمي األول: األسرية في  فض حدة االنفعاالت السلرية لدى إ وة المعاقين عقليا، المؤت

 .345 – 251قسم علم النف   -كلية اأ اب -نوعية الحياة والتغيرات المجتمعية، جامعة القاهرة

  ( المداوف وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى أطفال 2004سهير إبراهيم محمد .)
للطفولااااة،  ساااانة(، رسااااالة  كتاااورا ، معهااااد الدراسااااات العليااااا 16 – 12المرحلاااة العمريااااة )ماااان 
 جامعة عين شم .

  (. تقدير الذات وعالقتك بالتوافق النفسي لدى األطفال بال 2007) السنباطيالسيد مصطفى
مروى "مط تصور مقترل لررنامج إرشا ي لتحسين مستوى تقدير الذات، رسالة  كتورا ، معهاد 

 الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شم .
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 الكفاااءة الذاتيااة لاادى إ اوة المعاااقين عقليااا وعالقتهااا (. 2018)ريبشا ييحرااو  ي،يصابال عااا
 .139 -128، 65ببعض المتغيرات. مجلة  راسات جامعة عمار ثليجي باأل وا ، 

 ( 2019صفاء عردالزهرة حميد .)الهجارة نحاو باالتجاا  وعالقتاك واالجتماعي النفسي التكيف 
 . 588 -566(، 44)1، اإلنسانية للعلوم البصرة أبحاث مجلة. البصرة جامعة طلبة لدى

 المااؤتمر المعاقاة، العربيااة للطفولاة الحياااة جاو ة فلساافة(. 2010)توفيااق محمااد الدياان صاالل 
 بفر جامعة– تربياة بلية والنفساية، التربوية للعلاوم -باساترمار الحيااة جاو ة – الساابط العلمي
 .أبريا 14 - 13 الشايخ،

 ( أسالي  ت2015عا ل عردهللا محمد .).شديف وتقييم اضطراب التوحد. الرياو:  ار الزهراء 

  ( نوعياااااة الحياااااة ماااان المن ااااور االجتماااااعي والنفساااااي  2005عااااا ل عااااز الاااادين األشااااول .)
الماؤتمر العلماي الرالاث. اإلنمااء النفسااي والترباوي ل نساان العرباي فاي ضاوء جااو ة  ،والطراي

 .13-3 ،مار   16-15الحياة. كلية التربية. جامعة الزقازيق . فى الفترة من 

  ( الواجبااات المدرساااية والتوافاااق النفساااي. اإلساااكندرية:  2001عرااد الحمياااد محماااد شااااذلي .)
 المكتبة الجامعية.

 ( اساتددام برنااامج قاائم علاى األلعاااب 2015عاال محماد الطريااني، و بااراهيم زكاي الصااوي .)
ة الطفولااة والتربيااة، الصاغيرة لتحسااين نوعياة الحياااة لادى أ ااوة األطفاال ذوي اإلعاقااات. مجلا

 .279 -213(، 24)7بلية رياو األطفال جامعة اإلسكندرية، 

  ،(. فاي تربياة 2009عفااف عراد المحسان الكاومي )و ساهير محماد ساالم، و عالء الدين كفاافي
 المعوقين. القاهرة:  ار الفكر العربي.

 جو ة ينلتحس إرشا ي برنامج . فاعلية(2019) يون  عردهللا حمزة، وسجي أبو جالل عيد 
 والترهيااا، مؤسسااة الداصااة التربياة الداصااة. مجلااة االحتياجاات ذوي األطفااال ألساار الحيااة
 . 61 -32(، 9)30والترهيا،  الداصة التربية

 (. موساااااااااوعة علاااااااام الاااااااانف  والتحليااااااااا النفسااااااااي. القااااااااااهرة: 2009) فاااااااار  عرااااااااد القااااااااا ر طااااااااك
 مكتبة األنجلو المصرية.
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  (. الدصاااائف 2016الفتاااال، وميااااة أحمااد مدتاااار)فيولياات فاااؤا  إبااراهيم، وحااااف  نرياااا عرااد
الساايكومترية لمايااا  نوعياااة الحياااة األساارية ألسااار المعاااقين عقليااا. مجلاااة اإلرشااا  النفساااي، 

 .480 -459، 46مركز اإلرشا  النفسي،  -جامعة عين شم  

 ( فاعلية برنامج إرشا ي لتنمية التوافق النفسي في مواجهة أحداث 2010محمد سعد حامد .)
 حياة الضا طة لدى عينة من الشباب، رسالة  كتورا ، كلية التربية، جامعة عين شم ، مصر.ال

 ذوي األطفااااال أشااااقاء لاااادى الساااالوكية المشااااكالت(. 2017)متااااولي علااااي القااااا ر عرااااد محماااد 
 التربيااااة مجلاااة. النفسااااي بحاجااااتهم وعالقتهااااا األمهاااات تاااادركها بماااا التوحااااد طياااف اضاااطراب
معلومات التربوية والنفسية والريةية بكلية التربية جامعة الزقازيق مركز ال -والترهيا  الداصة

 .90 -46 ،( 18)5 ،مصر -

 راسااة: السااعو ية األساارة حياااة جااو ة تحقيااق معااايير تحديااد(. 2017) المااالكي محمااد مسافر  
 ،(58)8 االجتمااعيين، لأل صاائيين المصارية الجمعياة االجتماعياة، الددماة مجلاة. ميدانياة
286 – 306. 
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