
 أ

 

االجتماعية وعالقتيا بقمق المستقبل والعزلة االجتماعية لدى أميات أطفال الوصمة 

  محافظة رام اهلل والبيرةفي  إضطراب طيف التوحد
Social Stigma and its Relation with Future Anxiety and Social Isolation 

Among Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder in 

Ramallah and Al-Bireh Governorate 

 

 إعداد: 

 عرج الرحمن األ جياد محمد عبد 

 

 اإلرشاد النفسي والتربوياستكمااًل لمتطمبات درجة الماجستير في  الرسالةقدمت ىذه 

 (فمسطينجامعة القدس المفتوحة )

 

 م2021ثاني الكانون  3 

  

 جامعة القدس المفتوحة

 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي

 




 ب

 جامعة القدس المفتوحة                         

 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي

 


 
 

 
االجتماعية وعالقتيا بقمق المستقبل والعزلة االجتماعية لدى أميات أطفال الوصمة 

  محافظة رام اهلل والبيرةفي  إضطراب طيف التوحد
Social Stigma and its Relation with Future Anxiety and Social Isolation 

Among Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder in 

Ramallah and Al-Bireh Governorate 
 

 إعداد: 

 عرج الرحمن األ جياد محمد عبد 

 :بإشراف

 تامر سييلر الدكتو

 اإلرشاد النفسي والتربوياستكمااًل لمتطمبات درجة الماجستير في  الرسالةقدمت ىذه 

 (فمسطينجامعة القدس المفتوحة )

م 2021ثانيالكانون   3



 ج

االجتماعية وعالقتيا بقمق المستقبل والعزلة االجتماعية لدى أميات أطفال الوصمة 

 محافظة رام اهلل والبيرةفي  إضطراب طيف التوحد

Social Stigma and its Relation with Future Anxiety and Social Isolation 

Among Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder in 

Ramallah and Al-Bireh Governorate 

 

 إعداد: 

 الرحمن االعرج جياد محمد عبد

 بإشراف: 

 تامر سييلالدكتور 
 

 م3/1/2021 وأجيزت في رسالةنوقشت ىذه ال

 

 المناقشة لجنة أعضاء

..............كرئيسانمشرفان المفتكحة القدس امعةجسييؿفرحتامر الدكتكر

.....................القدسالمفتكحةعضكانجامعةاألستاذالدكتكرمحمدأحمدشاىيف

..عضكان................................جامعةكامؿكتمكالدكتكر

 



 د

رسالتي مف نسخ بتزكيد المفتكحة القدس جامعة/أفكض ؛عرجالرحمفاألجيادمحمدعبدعالمكق أنا

.الجامعةفي النافذة التعميمات بحسبـطمبي عند األشخاص، أك الييئات أك المؤسسات أك لممكتبات



الرحمفاالعرججيادمحمدعبد:االسـ

  0330011810005الرقـالجامعي:

..........................التكقيع:

ـ3/1/2021التاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

  



 ق

 اإلىداء 


إلىمفزرعاداخميبذكرالعمـكالحمـ

اهللفيعمرىمابالخيركالبركاتكالدتيككالدم،مدٌ

قمبيماشكقان،المذيًفلطالماتفطٌ ديشيادةالماجستيرلرؤيتيأتقمٌرى



بأطفاؿيختمفكفبقدراتيـعفاآلخريفإلىمفشاءتليـاالقداربأفيرزقكا

أمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحد

عنيركحالتفاؤؿكشجٌيالسراءكالضراء،ككؿمفزرعفي فدربيإلىكؿأخكتيكصديقاتيرفيقات

عمىتماـىذاالبحث.

عبةالتدريبالمكاء/نضاؿأبكدخاف،كمديرشسيادةكلفأنسىقكاتاألمفالكطنيالفمسطينيكقائده

،ككؿالزميبلتكالزمبلءفيالقكات.عرجالعميدركفالميندس/محمداأل



،راجيةمفاهللعزكجؿأفيتقبؿىذاالجيد،كأفينفعبياأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحد

كأفتككفبصمةمميزةفيىذاالمجاؿ





ةالباحث

جياداألعرج

  



 ك

 الشكر والتقدير
 

الميـلؾالحمدحمدانكثيرانطيبانمباركانفيػو،ممػاالسػماكاتكاألرض،أشػكرؾربػيعمػىنعمػؾالتػيال
إتمػاـىػذهالرسػالةعمػىالكجػوالػذمأرجػكأفترضػىبػوتعد،أحمدؾربيكأشكرؾعمىأفيسرتلػي

.عني


يسعدنيجدانأفأتقدـبأسمىآياتالشكركالتقديرإلىكؿمػفأسػيـفػيإنجػاحىػذهالدراسػة،كمػدلػي
العكفمفعمموكمنيجوكخبرتوكأخصبالذكر:


قدمػولػيكقتوالثمػيف،كمػاالذمتفضؿباإلشراؼعمىىذهالرسالة،كمنحنيمفتامرسييؿ،الدكتكر

بعطائػػػو،الػػذمتػػػرؾالرائػػعالمميػػزبحضػػػكره،ك،تكجييػػػاتقيمػػةلمسػػػاعدتيعمػػىإتماميػػػامػػفنصػػائ ك
بصمةكاضحةفيكؿمفتمقكاالعمـعمىيديو،فموكؿالتقديركاالحتراـ.


اءالييئػػػةكالشػػػكرمكصػػػكؿلجامعػػػةالقػػػدسالمفتكحػػػةممثمػػػةبرئيسػػػياكعمػػػادةالدراسػػػاتالعميػػػا،كأعضػػػ

التدريسيةكافةن؛لماقدمكهمفتسييبلتفيإتماـإجراءاتىذهالدراسة.


طرابطيػػؼكاليسػػعنيإالأفأتقػػدـبشػػكرمكتقػػديرمإلػػىمراكػػزالتربيػػةالخاصػػةكألميػػاتأطفػػاؿاضػػ
الدراسة.عدةكتفاعؿفيتطبيؽأداكاتمساالتكحدلماقدمكهليمف


كػؿمػفاألسػتاذالػدكتكر:لجنػةالمناقشػةاألسػاتذةاألفاضػؿفػيإلػىكماكأتقػدـبػكافرالتقػديركاالحتػراـ
ثرائيػػامحمػػدشػػاىيفكالػػدكتكركامػػؿكتمػػك، عمػػىمػػاقػػدمكهمػػفجيػػكدطيبػػةفػػيقػػراءةىػػذهالرسػػالة،كا 

جزاء.البمبلحظاتكـالقيمةفجزاىـاهللعنيخير


الباحثة
جياداألعرج
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لػػػةإلػػػىمسػػػتكلالكصػػػمةاالجتماعيػػػةكعبلقتيػػػابقمػػػؽالمسػػػتقبؿكالعزالتعػػػرؼىػػػدفتىػػػذهالدراسػػػة

االجتماعيػػةلػػدلأميػػاتأطفػػاؿاضػػطرابطيػػؼالتكحػػدفػػيمحافظػػةراـاهللكالبيػػرة،كلتحقيػػؽأىػػداؼ

مقيػػػاسىػػػي:لمدراسػػػة،ثبلثػػػةمقػػػاييستحيػػػثاسػػػتخدمسيػػػتخدـالمػػػنيجالكصػػػفياالرتبػػػاطي،الدراسػػػةا

ضػػمنتعينػػةطبقػػتعمػػىالكصػػمةاالجتماعيػػة،كمقيػػاسقمػػؽالمسػػتقبؿ،كمقيػػاسالعزلػػةاالجتماعيػػة،

فظةراـاهللكالبيرة.(مفأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحا101)
الأظيرت أف متكسطنتائج كاف االجتماعية كأشارت،انمستكلالكصمة كجكدإلىعدـالنتائج

جنسالطفؿ لمتغيرات: تبعان االجتماعية فيالكصمة إحصائيان الطفؿ،فركؽدالة كالمستكل،كعمر

لؤلـ االجتماعية،التعميمي االكالحالة الكصمة في إحصائيان دالة كانتالفركؽ بينما تبعان، جتماعية

لصال )مخيـ(.كلمتغيرمكافالسكف

كجكدفركؽدالةإلىعدـالنتائجكأشارت،انأفمستكلقمؽالمستقبؿكافمرتفعأظيرتالنتائجك

الطفؿ جنس لمتغيرات: تبعان المستقبؿ قمؽ في الطفؿ،إحصائيان لؤلـ،كعمر التعميمي ،كالمستكل

 في إحصائيان دالة الفركؽ كانت بينما االجتماعية، المستقبؿكالحالة السكفقمؽ مكاف لمتغير تبعان

لصال )مخيـ(.ك

كجكدإلىعدـالنتائجكأشارت،اننتائجأفمستكلالعزلةاالجتماعيةكافمتكسطالأظيرتكما

الطفؿ جنس لمتغيرات: تبعان االجتماعية العزلة في إحصائيان دالة الطفؿ،فركؽ كالمستكل،كعمر



 ف

كالحالةاالجتماعية،بينماكانتالفركؽدالةإحصائيانفيالعزلةاالجتماعيةتبعانلمتغير،التعميميلؤلـ

سنكات(.7كلصال )أقؿمفعمرالطفؿ

لبيفالكصمةاالجتماعيةكقمؽالمستقبؿلدكدعبلقةارتباطذاتدالةإحصائيانالنتائجكجبينتك

بمعنىأنوكمماازدادتدرجةالكصمة؛العبلقةطردية،كجاءتأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحد

المستقبؿ. قمؽ مستكل ازداد االجتماعية كجكدكذلؾ قمؽتبيف بيف إحصائيان دالة ارتباط عبلقة

بمعنىكمماازدادتدرجةقمؽالمستقبؿ؛كجاءتالعبلقةطرديةالمستقبؿكالعزلةاالجتماعيةلؤلميات

ازدادمستكلالعزلةاالجتماعية.




 الكممات المفتاحية: الوصمة االجتماعية، قمق المستقبل، العزلة االجتماعية، اضطراب طيف التوحد.
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Abstract 
     This study aims to identify the level of social stigma and its relationship to future 

anxiety and social isolation among mothers of children with autism spectrum disorder in 

the Ramallah and Al-Bireh Governorate, and to achieve the objectives of the study, the 

relational descriptive approach was used. Three scales were used for the study: the social 

stigma scale, the future anxiety scale, and the measure of social isolation, applied to a 

sample included (101) mothers of children with autism spectrum disorder in Ramallah and 

Al-Bireh governorate. 

     The results show that the level of social stigma was average, and the results indicated 

that there were no statistically significant differences in social stigma depending on the 

variables: the sex of the child, the child's age, the educational level of the mother, and the 

marital status, while the differences were statistically significant in the social stigma 

according to the variable of place of residence and in favor of (camp). 

     The results show that the level of future anxiety was high, and the results indicated that 

there were no statistically significant differences in future anxiety according to variables: 

the sex of the child, the child's ege, the educational level of the mother, and the marital 

status, while the differences were statistically significant in future anxiety according to the 

variable of place of residence and in favor of (camp). 

     The results also show that the level of social isolation was average, and the results 

indicated that there were no statistically significant differences in social isolation 

depending on the variables: the sex of the child, the child's age, the educational level of the 

mother, and the marital status, while the differences were statistically significant in social 

isolation according to the child’s age variable and in favor of (Less than 7years old). 

     The results show a statistically significant association between social stigma and future 

anxiety in mothers of children with autism spectrum disorder, and the relationship was 

positive. Meaning, the higher the degree of stigma, the higher the level of future anxiety. It 

was also found that there is a statistically significant correlation between future anxiety and 

maternal social isolation, and the relationship was positive. Meaning, the greater the degree 

of future anxiety, the greater the level of social isolation. 

Key words; social stigma, future anxiety, social isolation, autism spectrum disorder. 
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 الفصل األول

خمفية الدراسة ومشكمتيا


 المقدمة 1.1

الخميةاألساسيةفيتككيفالكيافالمجتمعيكالتربكمكتعتبرمفأىـمككناتو،فيييسرةىاأل

في كتسيـ كالقرابة،كىيالمؤثراألكؿعمىنمكأفرادىا، كالرحـ الدـ ركابطصمة تجمعيا ما غالبان

تزرعفيالطفؿ أنيا أسسكقكاعديسيرعميياطكاؿحياتو،فتعمموعاداتوتككيفشخصياتيا،كما

كتقاليدهكتنشئوعمىاألسسالدينيةالصحيحة،فييأىـمككففيالمجتمعكتعتبرنكاتواألساسية،

تأسسعميو،فاألسرةتعتبرمكمفالسعادة، يككفالطفؿىكصكرةأيسرتوفيكينضجبما كغالبانما

 نطبلؽفيالحياة.كىيالخطاألكؿلبل

عالقيـالسائدةفيالمجتمع،فالنظرةالسمبيةإتجاهاألفرادكيعتمدأستقامةاألسرةكعدموعمىمجمك

ةيبػتحددمصيرىاكخاصةإذاكانكامفذكماالضػطراب،باإلضػافةإلػىذلػؾظيػكرالمصػطمحاتالغر

عفالثقافةاإلسبلميةالعربيةخاصةمصطم الكصمة،الذماستكردلمعالـالعربيمػفالثقافػةالغربيػة،

ةمػػفالكنيسػػةلممرضػػىالنفسػػييفعمػػىأنػػوتمػػبسلػػؤلركاحالشػػريرة،حيػػثكػػافيػػتـفكانػػتالنظػػرةالسػػائد

المريضمعاممةغيرمتحضرةبعكسالثقافػةاألسػبلميةالتػيبنػتالمستشػفياتالنفسػية،حيػثمعاممة

سػسأكؿمستشػقىفػيعيػػدالخميفػةاألمػكمالكليػدبػػفعبػدالممػؾ،ثػـأينشػػئتالمستشػفياتفػيأكركبػػاأي

 .(Juergus, 2012بتسعةقركف) بعدىا( يدفي)باريسبالتحد

تتركزفيبؤرةسالبةجاحدة،مما فالكصمةحكلتالنظرةاألساسيةلممرضالنفسيكجعمتيا

بً األيبىيدفع بأسمكبعض أبنائيـ تصرفات كيبرركف المجتمع، عف طفميا اضطراب تخفي أف سر
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يدفعاألىؿلتغيركجيتيـفيالتعامؿمعأبنائيـ، أسطكرمغيركاقعيمرتبطبالسحركالمس،مما

يتمقاهكيجعم العبلجالذميجبأف يؤخر مما المخصصليا فيالمكافغيير المرساة يضعكف يـ

 (.Goffman, 1963لمؤسساتالنفسية)الطفؿفيالمراكزكا

كاضػػطرابطيػػؼالتكحػػدييعتبػػرمػػفأكثػػراالضػػطراباتالنمائيػػةتعقيػػدانبالنسػػبةلمكالػػديفكجميػػع

 أفراداألسرة،كيعكدسببىذهالصعكبةإلىغمػكضىػذااالضػطرابكغرابػةأنمػاطالسػمكؾالػذميقػـك

االخػرلممػايجعػؿاألىػؿفػيحيػرةدائمػةبوىؤالءاألطفػاؿ،التػيقػدتتطػابؽمػعبعػضاالضػطرابات

شراؼدائـمفقبػؿاألسػرةكخاصػةاألـممػايزيػد يصعبعمييـفيمو،كيككفالطفؿبحاجةلمراقبةكا 

مفاألعباءالممقاةعمىعاتقيا،كزيادةالشعكربالمسؤكليةتجاهأبنائيـ،فتككفاألـفيحالةمفالقمؽ

ممػايػدفعيـفػيبعػضاألحيػافلميػأس،كالشػعكربقمػةالحيمػة،كفػيـ،الدائـعمىأبنائياكعمػىمسػتقبمي

ذكاتيـ)عامر،  (.2008الكثيرمفاألحيافيبدؤكففيلـك

تمعبالكصمةاالجتماعيةدكرانمؤثرانفيحياةاألمياتالآلتيلدييفطفؿذكاضطرابطيػؼ

التكحػد؛حيػثتسػاىـالكصػمةفػيزيػادةالمشػكبلتالنفسػيةكاالجتماعيػةالتػييكاجينيػابسػببأعػراض

أطفػػاؿألميػػات(،التػػيأىتمػػتبالحالػػةالنفسػػية2017كسػػمككاتأطفػػاليـ.كبينػػتنتػػائجدراسػػة)أبكليفػػة

مػػػفاألكتئػػػابمقارنػػػةبأميػػػاتاألطفػػػاؿمػػػف اضػػطرابطيػػػؼالتكحػػػد،بػػػأنيفيعػػػانيفمػػػفمسػػػتكلعػػػاؿو

 (.2015األضطراباتاألخرل)حسباهلل،

كتئػػاب،باإلضػػافةإلػػىتعػػانيأميػػاتاألطفػػاؿالمصػػابيفباضػػطرابطيػػؼالتكحػػدمػػفأعػػراضاال     

الشػػعكربالكحػػدةكالجيػػدالزائػػد،كالشػػعكربعػػدـالقيمػػةفػػيبعػػضمػػفاألحيػػاف،كتعػػانيبقػػدركبيػػرمػػف

التعامػػؿمأسػػاةلعػػدـقػػدرتياعمػػىطفميػػاصػػابةإالمسػػتقبؿ،كتعتبػػراألـأفتجػػاهالقمػػؽكالحػػزفكالعجػػز

،لػذلؾتمػرالعديػدابسػببأطفاليػاعيبحقيكاجيياكالبعداالجتماتمعو،بسببالنظرةاالجتماعيةالتي
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ستبعاداألنشطةاالجتماعيةنتيجةالكصمةالتيتحيطبأطفاؿاضطرابامفاألمياتبمشاعرالعزلةك

(.Jang et al, 2012طيؼالتكحد)


كقػدجػاءتفكػرةالبحػثمػفشػعكرالباحثػةبمقػدارقمػؽالمسػتقبؿكالعزلػةاالجتماعيػةكالضػغط

كاىػؿأميػاتأطفػاؿاضػطرابطيػؼالتكحػدكلمػاتكاجيػومػفالتحػدياتاليكميػةفػيتربيػةالممقىعمى

طفؿطبيعيكفقدانيفلنمطالحيػاةالػذمكػيفيكاجيفأبنائيـ،ف فخيبةاألمؿالكبيرةبأفيككفلديػهييفى

فضػؿلػومفأجؿإيجادمستقبؿأاتكالعمؿجاىدفيتمنكنو،كيشعركفدائمانبالقمؽعمىمستقبؿطفمي

كمػفىنػافحمكؿمناسػبةلطفميػفيكثيرمفاألحيافلمخكضفيكافةاألتجاىاتإليجادفممايدفعي

،ىميػػةالبحػػثفػػيتسػػميطالضػػكءعمػػىىػػذهالفئػػةالميمشػػةالتػػيتعػػانيمػػفالكصػػمةاالجتماعيػػةأتيأتػػ

صابة.ومفعزلةاجتماعية،جراءىذهاإلالتييتخممياالقمؽمفالمستقبؿكماينتجعن

 

 مشكمة الدراسة  2.1

جتماعيػةاـ،إلػىقمػؽكعزلػةذكاضػطرابطيػؼالتكحػدكخاصػةاألسرةالتيلديياطفؿتتعرضاأل

سػػرة،كمػػايتكلػػدلػػدلمػػكب،نتيجػػةكجػػكدىػػذاالطفػػؿفػػياألتحػػدمػػفقياميػػابمياميػػاعمػػىالكجػػوالمط

كمػػا،المسػػتقبؿكالعزلػػةعػػفالمجتمػػعأميػػاتأطفػػاؿاضػػطرابطيػػؼالتكحػػدشػػعكرانبالػػذنبكالقمػػؽمػػف

فالتكحػدمػطيػؼضػطرابايعتبػرنتقاداتككصػمةمجتمعيػةمػفالمحيطػيفبيػف،إذإيتعرضفلومف

العممػياليائػؿالػذمتكصػؿإليػوالعػالـ التطكرمفىالرغػـمكع.أجمعـضطراباتالحديثةفيالعالػإلا

إلػػىةإلضػػطرابطيػؼالتكحػػد،أكحتػػىالتعػػرؼإالأنػوغيػػرقػػادرعمػػىالتعػرؼإلػػىاألسػػبابالمؤديػػ

نمطيػػػةأكالضػػػحؾفػػػيمكاقػػػؼالصػػػمتأكالبكػػػاءفػػػيالمكاقػػػؼغيػػػرال ومػػػفحركاتػػػتخفػػػؼأسػػػاليب

 المبكية،كعدـإستجابةالطفؿلنداءآتاآلخريف.
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عمىحيػاةاألميػاتالآلتػيلػدييفطفػؿذكاضػطرابطيػؼانمؤثرانكتمعبالكصمةاالجتماعيةدكر

مػػػؽكمػػػايتكلػػػدعنيػػػامػػػفق،التكحػػػد،حيػػػثتسػػػاىـالكصػػػمةفػػػيزيػػػادةالمشػػػكبلتالنفسػػػيةكاالجتماعيػػػة

ف.كبينتنتائجدراسة)أبكالتييكاجينيابسببأعراضكسمككاتأطفاليالمستقبؿكالعزلةاالجتماعية

التػػيأىتمػػتبالحالػػةالنفسػػيةألميػػاتأطفػػاؿاضػػطرابطيػػؼالتكحػػد،بػػأنيفيعػػانييفمػػف(2017ليفػػة

مػػػفاال ضػػػطراباتاألخػػػرل،كنتيجػػػةألىميػػػةىػػػذاكتئػػػابمقارنػػػةبأميػػػاتاألطفػػػاؿمػػػفاإلمسػػػتكلعػػػاؿو

مػػفالمجتمػػع،فئػػةالهالمكضػػكعكعػػدـااللتفػػاتلػػومػػفقبػػؿالبػػاحثيف،كقمػػةاألبحػػاثالتػػيتناكلػػتىػػذ

الكصػػمةاالجتماعيػػةكعبلقتيػػابقمػػؽالمسػػتقبؿكالعزلػػةاالجتماعيػػةالدراسػػةالحاليػػةلمتعػػرؼإلػػىتسػػعى

اضطرابطيؼالتكحد.أطفاؿلدلأميات

 وفرضياتياأسئمة الدراسة        3.1

تتمخصمشكمةالدراسةفيالسؤاؿالرئيساآلتي:عمىماتقدـ،بناءن

قمللق المسللتقبل والعزلللة االجتماعيللة لللدى أميللات أطفللال و الوصللمة االجتماعيللة  ىللل يوجللد عالقللة بللين

 اضطراب طيف التوحد في محافظة رام اهلل والبيرة؟

عميو،ستجيبىذهالدراسةعفاألسئمةاآلتية:

:مامستكلالكصمةاالجتماعيةلدلأمياتأطفػاؿاضػطرابطيػؼالتكحػدفػيمحافظػةالسؤال األول

راـاهللكالبيرة؟

:مامستكلقمؽالمستقبؿلدلأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهللالثانيالسؤال 

كالبيرة؟
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:مامستكلالعزلةاالجتماعيةلدلأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةالسؤال الثالث

راـاهللكالبيرة؟

طاتالكصمةاالجتماعيةلدلأمياتحصائيةبيفمتكسىؿتكجدفركؽذاتداللةإالسؤال الرابع:

أطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهللكالبيرةتعزللمتغيرات)جنسالطفؿ،عمرالطفؿ،

المستكلالتعميميلؤلـ،مكافالسكف،الحالةاالجتماعية(؟

أطفاؿمتكسطاتقمؽالمستقبؿلدلأمياتبيفحصائيةإ:ىؿتكجدفركؽذاتداللةالسؤال الخامس

الطفؿ، عمر الطفؿ، )جنس لمتغيرات تعزل كالبيرة اهلل راـ محافظة في التكحد طيؼ اضطراب

المستكلالتعميميلؤلـ،مكافالسكف،الحالةاالجتماعية(؟

متكسطاتالعزلةاالجتماعيةلدلأمياتبيفحصائيةإ:ىؿتكجدفركؽذاتداللةالسؤال السادس

محافظةراـاهللكالبيرةتعزللمتغيرات)جنسالطفؿ،عمرالطفؿ،أطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفي

المستكلالتعميميلؤلـ،مكافالسكف،الحالةاالجتماعية(؟

السؤال السابع ككؿ االجتماعية الكصمة بيف ارتباط عبلقة تكجد ىؿ كالعزلةمف:: المستقبؿ قمؽ

االجتماعيةلدلأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهللكالبيرة؟

الكصػػمةفػػيقمػػؽالمسػػتقبؿكالعزلػػةاالجتماعيػػةلػػةإحصػػائيانلاىػػؿتكجػػدقػػدرةتنبؤيػػةدالسللؤال الثللامن:

 ؟كالبيرةلدلأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهللاالجتماعية
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إلىإختباركؿمفالفرضياتاآلتية:كماسعتالدراسة          

بػػػيفمتكسػػػطات(α>05.)عنػػػدمسػػػتكلداللػػػةإحصػػػائٌيةالتكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػة:الفرضلللية األولللل 

تعػػػزل"الكصػػػمةاالجتماعيػػػةلػػػدلأميػػػاتأطفػػػاؿاضػػػطرابطيػػػؼالتكحػػػدفػػػيمحافظػػػةراـاهللكالبيػػػرة

 كالحالةاالجتماعية.،كالمستكلالتعميميلؤلـ،السكفكمكاف،الطفؿكعمر،لمتغيراتجنسالطفؿ

بقمػؽبػيفمتكسػطات(α>05.)عنػدمسػتكلداللػةإحصائٌيةالتكجدفركؽذاتداللة:الفرضية الثانية

تعػزللمتغيػراتجػنس"المستقبؿلدلأمياتأطفاؿاضطرابطيػؼالتكحػدفػيمحافظػةراـاهللكالبيػرة

 كالحالةاالجتماعية.،كالمستكلالتعميميلؤلـ،السكفكمكاف،الطفؿكعمر،الطفؿ

العزلػةبيفمتكسطات(α>05.)عندمستكلداللةإحصائٌيةالتكجدفركؽذاتداللة:الفرضية الثالثة

تعػػػزللمتغيػػػرات"كالبيػػػرةاالجتماعيػػػةلػػػدلأميػػػاتأطفػػػاؿاضػػػطرابطيػػػؼالتكحػػػدفػػػيمحافظػػػةراـاهلل

 كالحالةاالجتماعية.،كالمستكلالتعميميلؤلـ،السكفكمكاف،الطفؿكعمر،جنسالطفؿ

الكصػمةبػيف(α>05.)التكجدعبلقةارتباطذاتداللةإحصػائيةعنػدمسػتكلداللػة:الرابعةالفرضية 

كالعزلةاالجتماعيةلدلأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفػي،قمؽالمستقبؿككؿمف:االجتماعية

  .محافظةراـاهللكالبيرة

قمػػػؽالمسػػػتقبؿل(α>05.)لػػػةإحصػػػائيانعنػػػدمسػػػتكلداللػػػةاالتكجػػػدقػػػدرةتنبؤيػػػةدالفرضلللية الخامسلللة: 

راـلدلأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفػيمحافظػةاالجتماعيةالكصمةفيكالعزلةاالجتماعية

 .اهللكالبيرة
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 أىداف الدراسة    4.1

سعتالدراسةإلىالتحقؽمفاألىداؼاآلتية:

فػػػيأميػػػاتأطفػػػاؿاضػػػطرابطيػػػؼالتكحػػػداالجتماعيػػػةلػػػدلالتعػػػرؼإلػػػىمسػػػتكلالكصػػػمة .1

 محافظةراـاهللكالبيرة.

فػيمحافظػةراـالتعرؼإلىمستكلقمؽالمستقبؿلػدلأميػاتأطفػاؿاضػطرابطيػؼالتكحػد .2

 اهللكالبيرة.

فػيمحافظػةالتعرؼإلىمستكلالعزلةاالجتماعيةلدلأمياتأطفاؿاضطرابطيػؼالتكحػد .3

 راـاهللكالبيرة.

كقمؽالمستقبؿكالعزلػةاالجتماعيػةلػدلأميػاتأطفػاؿالعبلقةبيفالكصمةاالجتماعيةفحص .4

 فيمحافظةراـاهللكالبيرة.اضطرابطيؼالتكحد

أميػاتقمػؽالمسػتقبؿ،كالعزلػةاالجتماعيػةلػدلاالجتماعيػةكالكصػمةالفػركؽفػيالتعرؼإلػى .5

)جػػػػنسالطفػػػػؿ،عمػػػػره،كىػػػػي:،المتغيػػػػراتبػػػػفختبلؼبعػػػػضأطفػػػػاؿاضػػػػطرابطيػػػػؼالتكحػػػػد

 المستكلالتعميميلؤلـ،مكافالسكف،الحالةاإلجتماعية(.



 أىمية الدراسة        5.1

 الدراسةأىميتيامفالناحيتيفالنظريةكالتطبيقيةعمىالنحكاآلتي:تكتسبا

 :األىمية النظرية

كصػػمةاالجتماعيػػةلػػدلبدراسػػةالاىتمػػتنػػدرةاألبحػػاثكالدراسػػاتالتػػي إلػػىىػػذهالدراسػػةتسػػع

ثػػراءالمكتبػػةالعمميػػةببحػػثجديػػديتنػػاكؿفئػػةحساسػػةكاضػػطرابطيػػؼالتكحػػد.أميػػاتأطفػػاؿ كميمػػةا 

 كىيأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحد.كميمشة
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-حػػدعمػػـالباحثػػة-سػػتككفىػػذهالدراسػػةمػػفالدراسػػاتاألكلػػىفػػيالضػػفةعمػػى التػػيتناكلػػتمفيػػـك

الكصمةاالجتماعيةكعبلقتيػابقمػؽالمسػتقبؿكالعزلػةاالجتماعيػةلػدلأميػاتأطفػاؿاضػطرابطيػؼ

 .التكحد

 :األىمية التطبيقية

 أمامفالناحيةالتطبيقية،فففأىميةالدراسةالحاليةتتمثؿفي:       

حثالسيككلكجييفكالعامميففيىذاالمجاؿإلجراءدراساتأخرلحػكؿأميػاتأطفػاؿاضػطراب

ستمثؿىذهالدراسةمحاكلةىادفػةلممسػاىمةفػيتكجيػوكتكعيػةالمجتمػعتجػاهفئػةميمػةطيؼالتكحد.

قػدتفيػدىػذهالدراسػةأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدكالعمؿعمىحؿمشػكبلتيـ.كىي،كميمشة

فػػػيإعػػػدادخطػػػػطتأىيميػػػةلمؤسسػػػػاتالتربيػػػةالخاصػػػػة،كتسػػػميطالضػػػػكءعمػػػىقمػػػػؽالمسػػػتقبؿكالعزلػػػػة

تجػػػاىيفأميػػػاتاتعػػػانيمنيػػػاأميػػػاتأطفػػػاؿاضػػػطرابطيػػػؼالتكحػػػد،كالعمػػػؿفػػػياالجتماعيػػػةالتػػػي

اضطرابطيؼالتكحد.كأطفاؿ،األطفاؿ

 

 حدود الدراسة ومحدداتيا    6.1

تتمثؿحدكدالدراسةالحاليةفياآلتي:

أمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحد.الحدود البشرية: 

طبقتىذهالدراسةفيمحافظةراـاهللكالبيرة.الحدود المكانية:

ـ(.2020/2021طبقتىذهالدراسةفيالفصؿالثانيالعاـالجامعي)الحدود الزمانية:

اقتصرتالدراسةعمىالحدكدالمفاىيميةكالمصطمحاتالكاردةفيالدراسة.الحدود المفاىيمية:
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،كمقيػػاسقمػػؽالمسػػتقبؿ،اسػػتخدـفػػيىػػذهالدراسػػةمقيػػاسالكصػػمةاالجتماعيػػةالمحللددات اإلجرائيللة:

كىػػيبالتػػاليستقتصػػرعمػػىاألدكاتالمسػػتخدمةلجمػػعالبيانػػات،كدرجػػةكمقيػػاسالعزلػػةاالجتماعيػػة،

صدقياكثباتيا،كعمىعينةالدراسةكخصائصيا،كالمعالجاتاإلحصائيةالمستخدمة.



 متغيرات الدراسةاإلجرائية لاالصطالحية و التعريفات    7.1

تعنياالجتماعيةالوصمة     ىؤالء": عمىكصـ بناءن األفراد مف مجمكعة الجميكرتجاه فعؿ ردة

ضدىـاألفراد،كيشيرإلىردكدأفعاؿاألفرادالذيفينتمكفإلىالمجمكعةالكصمةكتحكيؿالمكاقؼ

اجتماعيانكيككفغيرمرغكبفيو،كيجعموشخص كييعرؼ الكصـاالجتماعيبأفالشخصالمكصـك

ردمختمؼعفباقياألفرادألمسببمفاألسبابسكاءكانتنفسيةأكعقميةمنبكذاجتماعيان،ألنوف

.(Klin, 2000: 102أكاجتماعية)

 االجتماعية  إجرائيان:كتعرؼالكصمة التيتحصؿعمييا الدرجة امياتأطفاؿاضطرابطيؼبأنو

.الدراسةالحاليةالمطكرةفيالكصمةاالجتماعيةعمىأداةالتكحد

يعػػرؼعمػػىأنػػو"خمػػؿأكاضػػطرابنفسػػيالمنشػػأيػػنجـعػػفخبػػراتماضػػيةغيػػرالمسللتقبل:قمللق     

سػػػارة،مػػػعتشػػػكيوكتحريػػػؼإدراكػػػيمعرفػػػيلمكاقػػػعكلمػػػذاتمػػػفخػػػبلؿاستحضػػػارلمػػػذكرياتكالخبػػػرات

الماضيةغيرالسارة،معتضخيـلمسمبياتمحضلئليجابياتالخاصةبالذاتكالكاقع،تجعؿصػاحبيا

التػػكتركعػػدـاألمػػف،ممػػاقػػديدفعػػولتػػدميرالػػذاتكالعجػػزالكاضػػ كتعمػػيـالفشػػؿكتكقػػعفػػيحالػػةمػػف

مػػفالمسػػتقبؿ،كقمػػؽالتفكيػػرفػػيالمسػػتقبؿ،كالخػػكؼمػػف الكػػكارث،كتػػؤدمبػػوإلػػىحالػػةمػػفالتشػػاـؤ

المشػػػكبلتاالجتماعيػػػةكاالقتصػػػاديةالمسػػػتقبميةالمتكقعػػػة،كاألفكػػػارالكسكاسػػػيةكقمػػػؽالمػػػكتكاليػػػأس"

ميػػاتأطفػػاؿأبأنػػوالدرجػػةالتػػيتحصػػؿعمييػػا إجرائيػػان:كيعػػرؼقمػػؽالمسػػتقبؿ(.2005:14)الشػػقير،

 .الدراسةالحاليةالمطكرةفيقمؽالمستقبؿعمىأداةاضطرابطيؼالتكحد
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عفذاتوعفالقياـبميماتنمطمحددمفالسمكؾيتميزبفبعادالشخص"ىيجتماعية:العزلة اال

 االجتماعيةالحياة الحياة مجرل عف لئلبتعاد باإلضافة أمؿ، كخيبة كتكتر إحباط كيرافقيا العادية،

كالتيربمفالكاقع الشعكربالمسؤكلية التعاكفكعدـ كعدـ كتعرؼ(.Reber, 1986: 273)العادية،

عمىأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدبأنياالدرجةالتيتحصؿعمييا إجرائيان:العزلةاالجتماعية

الدراسةالحالية.المطكرةفيالعزلةاالجتماعيةأداة

بأنػػواضػػػطرابيتميػػزبعجػػًزفػػيبعػػػديفاضللطراب طيللف التوحلللد: يعرفللو الللدليل األمريكلللي الخللامس: 

أساسيف،عجزفيالتكاصؿ،كالتفاعؿاالجتماعيكمحدكديةاألنماطكاألنشطةالسمككيةمتضمفثبلثة

مسػػتكيات،عمػػىأفتظيػػراألعػػراضفػػيفتػػرةنمػػكمبكػػرةمسػػببةضػػعؼشػػديدفػػياألداءاألجتمػػاعي

.( DSM-5,  2013كالميني)
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري 1.2

 تمييد

الفصؿيتضمف الجزءاألكؿمنوتناكؿلئلطارالنظرمكالدراساتالسابقة،عرضانمفصبلنىذا

 مفيكـ في: المتمثمة الرئيسة، الدراسة متغيرات العرضعف االجتماعية النظرياتالكصمة كأبرز

 كمفيكـ ليا، قمؽالمستقبؿالمفسرة كمفيكـ ليا، النظرياتالمفسرة كأبرز االجتماعية، العزلة كأبرز،

لو فيتمثؿفيالدراساتالسابقةالتيلياصمة.النظرياتالمفسرة الفصؿ، الجزءالثانيمفىذا أما

بالبحثالحالي؛إذكزعتبحسبمتغيراتالدراسةالثبلثة،كتضمنتدراساتعربيةكأخرلأجنبية.

 

اضطراب التوحد 1.1.2 

النمائيػةتعقيػدان،كيتميػزبالتػداخؿمػععػددكبيػرمػف(مفأكثراالضطراباتAutismييعدالتكحد)

كأكؿمػفدحديثانفيمجاؿالتربيػةالخاصػة،االضطراباتكاإلعاقاتاألخرلالمختمفة،كقدظيرالتكح

إذيعتبػػرالرائػػداألكؿفػػي؛Kanner""ليككػػانرأطمػػؽىػػذاالمصػػطم طبيػػباألطفػػاؿالنفسػػياألمريكػػي

وبشػػكؿمنفصػػؿعػػفالحػػاالتالنفسػػيةالمرضػػيةاألخػػرلالتػػييعػػانيدراسػػةاضػػطرابالتكحػػدكتصػػنيف

التكحػػدتسػػتندإلػػىمػػاقدمػػو الػػذمكػػافأكؿمػػفأطػػر،"كػػانر"منيػػااألطفػػاؿ،كالتػػزاؿالتعريفػػاتلمفيػػـك

التػييتصػؼبيػامككاتالتكحدكمتبلزمةأعراضسمككيةككاضطرابمنفصؿبذاتو،فقدأشارإلىالس
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عدـالقدرةعمىتطكيرعبلقاتمعاآلخريف،كتػأخرفػياكتسػابالكػبلـ،كعجػزأطفاؿالتكحدكتشمؿ

(.Kanner, 1943فيالتكاصؿ،كالمصاداة،كالمعبالنمطي،كضعؼالتحميؿ)

فقػد،"كالتػيتعنػيالػنفس،كاليعػدالتكحػداضػطرابانحػديثانAutosيعكدجذركممػةالتكحػدإلػىاليكنانيػة"

أظيرعددمفاألشخاصبعضالصفاتكالخصائصالضطرابطيؼالتكحدمنذآالؼالسنيف،كما

يػػةاتكأفالتكحػػد؛كممػػةمترجمػػةعػػفاليكنانيػػةكتعنػػيالعزلػػةأكاالنعػػزاؿ،كفػػيالمغػػةالعربيػػةسػػميتبالذ

نمػاحالػةالتعبػرعػفالعزلػةفقػط،،)مصطم غيرشائع(،كالتكحداليعنياالنطكائيػة كعػدـالمقػدرةكا 

عمػػىالتعامػػؿمػػعاآلخػػريف،كمػػعمبلحظػػةأفسػػمككاتأفػػرادتمػػؾالحالػػةاليتشػػابيكفبػػؿإفحػػاالتيـ

(.Dawson & Osterling, 1997متباينةمففردآلخر)

عتبػػارالتكحػػدفئػػةتشخيصػػية،كفػػيعػػاـإ(أقػػرتمنظمػػةالصػػحةالعالميػػةكألكؿمػػرة1977كفػػيعػػاـ)

األمريكيػة نفعاليةالشديدة،كفينفسالعاـقامتالجمعيةاالضطراباتاإلحدضمف(صنؼالتك1980)

حيػػثتبنػػػتفيػػػو،لمطػػبالنفسػػػيبفصػػػدارالػػدليؿاإلحصػػػائيالتشخيصػػػيالثالػػثلبلضػػػطراباتالعقميػػػة

 كىػػي،(1978فػػيعػػاـ)Rutterاألعػػراضالثبلثػػةالرئيسػػةالمميػػزةالضػػطرابالتكحػػدالتػػيذكرىػػاركتػػر

إعاقةفيالعبلقاتاالجتماعية،كنمكلغكممتأخر،كصعكباتفيالتخيؿ.:.(2010)الزريقات،

اسـالتكحدكأصػب يعػرؼبفضػطرابطيػؼالتكحػد،كذلػؾحسػبألغي((2013فيمنتصؼعاـ

-DSMماعيرؼفيالطبعةالخامسةمفكتاب"الدليؿالتشخيصيكاإلحصائيلبلضػطراباتالعقميػة")

لحػػدكثتغيػػراتجديػػدةفػػيتشػػخيصبعػػضاألمػػراضتختمػػؼعنيػػافػػياإلصػػدارالرابػػع(،ممػػاأدل5

مريكػيالخػػامس"صػػعكباتمسػػتمرةفػياالسػػتخداـاالجتمػػاعيلمتكاصػػؿالسػابؽ،حيػػثيعتبػػرهالػػدليؿاأل

(.DSM-5, 2013المفظيكغيرالمفظي"،كأنماطمثيدةكمكررةمفالسمكؾكاالىتماماتكاالنشطة)
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طيف التوحداضطراب خصائص  1.1.1.2 

عمىذكرالخصائصقتصرتكىناؾالعديدمفالخصائصالمميزةألطفاؿذكماضطرابالتكحد

:كاآلتيكىي،ةيةكالخصائصاالنفعاليالسمكك

ظيرينوأسمككومحدكد،كضيؽالمدلكماذكاضطرابطيؼالتكحدالطفؿة:الخصائص السموكي

نكباتانفعال يفيسمككو ،حادةة ال ىذا كإؤدميكسمككو الذات، األحيلىنمك فيمعظـ افيككف

يلآلخرانمزعج سمكككف، بساتمعظـ تككف كتدكيو بيطة قمـ ير أصبعو، رباطكف كربط فؾ تكرار

الخ....حذائو

يتميػػػػػزكفبمجمكعػػػػػةمػػػػػفذكماضػػػػػطرابطيػػػػػؼالتكحػػػػػد(إفاألفػػػػػرادSullivanفافيكيضػػػػػيؼ)سػػػػػكل

كمػفىػذه،التصػرؼثالشػدةكأسػمكبيػخػرمػفحالسمككاتتختمؼمففػردآلكىذه-ةيالسمككاتاآلت

:(2013)محمد،مييالسمككاتما

قصػػػكرفػػػػياالرتبػػػػاطكالتكاصػػػػؿاالجتمػػػػاعي،كتػػػػأخر)التخمػػػػؼ(فػػػػيقػػػػدراتكمجػػػػاالتمعينػػػػةكأحيانػػػػان

الرياضػياتأكيصاحباضطرابطيؼالتكحدمياراتعاديةأكفائقةفيبعضالقدراتاألخرلمثػؿ

المكسػيقىأكالمػذاكرة،كصػرعفػيالعػػادةعنػدالبمػكغ،االسػتخداـغيػػرالمناسػبلمعػبكاألشػياء،المعػػب

.بشكؿمتكرركغيرمعتاد

  االنفعالیة صالخصائ

أفىنػػػػػاؾمجمكعػػػػػةمػػػػػفردكدالفعػػػػػؿ(2013المشػػػػػارإليػػػػػوفػػػػػي)محمػػػػػد،((2006كػػػػػدتشػػػػػقيرأ

شػعرية،كقػديػقي،مثػؿنقػصالمخػاكؼمػفاألخطػارالحقطيؼالتكحدطفؿذكاضرابةلدلياالنفعال

والقػدرةعمػىفيػػـمشػاعراألشػخاصمػػفيػػسلدينػة،لػيرالضػارةأكمكاقػػؼمعيػاءغيبالػذعرمػفاألشػػ

تعػرضلنكبػاتمػفالبكػاءكالصػراخدكفسػببكاضػػ ،يحكلػو،فقػديضػحؾلكقػكعشػخصأمامػو،كقػػد

ذك،كمػػاأفالطفػػؿضػػحؾاليعبػػرعػػفالمػػرحلديػػوكالػػبعضالأمىنػػاؾتقمػػبمزاجػػيلػػدلالطفػػؿك
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ظيػػػرمظػػػاىريكالػػػبعضال،ذاعانقػػػوحتػػػىأمػػػوإضػػػحؾ،يبتسػػػـكاليقػػػدالاضػػػطرابطيػػػؼالتكحػػػد

قمػديكقػد،تأكالمدرسػةيػسػتقراراالنفعػاليفػيالبشػةأكالحػزفأكالفػرح،مػععػدـاإلةمػفالدىيانفعال

 .ةدكففيـأكتفاعؿلينفعاراتااليففيبعضالتعبياآلخر



 التوحد: اضطراب طيف ستجابة األم إلصابة ابنيا با2.1.1.2 

فطفميػاأىناؾعدةردكدأفعاؿممكنػةحػكؿتطػكراألـحػكؿتطػكرمعرفتيػابػعمىالرغـمفأف

فبػػػنفسرمػػػريةاألميػػػاتيػػػوعمػػػىالفكػػػرة،إالإفغالبيػػػلػػػىالكقػػػتالػػػذمتعتػػػادفإعػػػانيمػػػفمشػػػكبلتي

 :ةاآلتيالمراحؿ

 .رعادميؽأفالطفؿغيعتصديحيثالتستط،ـحدثلؤليأكؿردفعؿنفسي مرحمة الصدمة:

ةيػمةدفاعيكسػكينكركؿماىػكغيػرمرغػكبأكمػؤلـ،إنوستجاباتالطبيعيةلئلنسافمفاإلاإلنكار:

  .ؼمفالقمؽالناتجعفالصدمةييااألـلمتخفيإلأتمج

فقدافاألمؿنيائوالحزن:الحداد  بعد األـ حدادكعزاءتعيشيا نوسانيكىيفترة كا  عانيمفإعاقةي،

 .اتويمزمنةستبلزموطكاؿح

تكقعاتاألمياتاليؿكالخكؼنتحدثالخجي الخجل والخوف: فمنيفيفالمقربيتجاىاتاآلخرجة

  ف.تجاهإصابةابني

ككفالغضبمكجيانيماكغالبان،بةاألمؿكاإلحباطيلخةيعيمحصمةطبكىي :الغضب والشعور بالذنب

 (.2018ب()رغدم،ية)كالطبيكمكجولمصادرخارجأ،)الشعكربالذنب(نحكالذات

،الرافضػػػػةلمطفػػػػؿتعرضػػػػولئلىمػػػػاؿقػػػػؼالمكاة الزائللللدة:يللللالللللرفض أو الحما الحمايللللة المفرطللللة تولللللد

 .ةبالذاتيالعناةأكيكعدـالقدرةعمىتحمؿالمسؤكل،ةيعتماداال
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عتػراؼبفصػابةمفتقبؿاألمػرالكاقػعكاالالتجداألـمفران،كبعدكؿالمعاناتالسابقة التكيف والتقبل:

الطفػؿمػفيأخرفيالخدماتفالتأل،المرحمةبسرعةإلىىذهلكفمفالميـأفتصؿاألـ،بنياإ حـر

 (.2018رغدم،)ةيميةكالتأىيةالطبيستفادةمفالرعااإل

فيتيمكػػػفاألخػػػذبالفرضػػػينػػػوعنػػػددراسػػػةاألمكمػػػةعنػػػدالجػػػنسالبشػػػرمإ"Nadlerنػػػادلر"كيػػػرل     

(1992)قنطار،:فيتيالتال

منػػػػايغةالخاصػػػػةلتنظيمػػػػعالصػػػػكػػػػكفأيضػػػػامتبلئمػػػػانيمكػػػػفأفيإفسػػػػمكؾاألمكمػػػػةعنػػػػدالبشػػػػر:أوالً 

ةفيمختمؼأشكالياياألنظمةاالجتماعةالقصكلفيتفحصكدراسةيمفىناتبدكاألىم،االجتماعي

 ا.كدرجاتي

رالمفػاجايػجػةالتغينتككفغالبػانيرىايإفاالضطراباتفيسمكؾاألمكمةكفيعبلقةاألـبصغ:ثانياً 

.ةيعيفيالشركطكالعاداتالطب


 دور االم في حياة طفل ذو اضطراب طيف توحد: 3.1.1.2

نفعاليكالجسميكالعقميكمفىناالطفؿمعأمويؤثرعمىنمكهاإلفالحبكاألمافالذميجدهأل

افلكؿياألسرةكك ا،ؽالصحةالنفسيةألطفالييةكتحقيةالدكرالذمتمعبواألـفيرعايتض لناأىمي

الطفؿكبلتغمبالمجتمعاتعمىمشأاتو،كقدلكحظأفاألـىيالمبلمةفييومياموكمسؤكليفردف

ةبالطفؿيقة،كماأفالعنايسلوأساسمفالحقيةأكأمراض،كذلؾليكبخمقيمفعحدثلويكما

المصاببيياكحدىاكفيذلؾصعكبةكبيتفرضعم أفاىتماـاألـبطفميا اضطرابطيؼرة،كما

كرعيالتكحدقد اآلخرياقمؿمفاىتماميا كأطفاليا لزكجيا كىنا ة.نعكسعمىاألسريف،كؿذلؾيتيا

ميايعدـتحمكـعمىتخطيالصعاب،كمساعدةاألبلؤلانيفسكياجلتعاكفكتفاىـالكالديحتااليككف

(.2018ة)شناني،يةكالنفسيفكؽقدراتياالبدن
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 اضطراب التوحد4.1.1.2 

يحتكماضطرابالتكحدعمىخمسةأطياؼ:

 اضطراب التوحد )الكالسيكي(: -1

الخصائصاألساسيةالضطرابالتكحدىكتأخرنمائيكاض فيالتفاعؿاالجتمػاعيكالتكاصػؿ

مػػػعكجػػػكدمحدكديػػػةكاضػػػحةفػػػيمخػػػزكفاألنشػػػطةكاالىتمامػػػات،كيمكػػػفاإلشػػػارةإليػػػوأحيانػػػانبالتكحػػػد

الطفكليالمبكرأكمتبلزمةكانر.



 (:Aspergerps syndromeسبرجر )أمتالزمة  -1

سميتمتبلزمةأسبرغرنسبةإلىىانسأسبرغر،كىكطبيػبأطفػاؿأسػترالياكتشػؼىػذاالمػرض

فيأثناءمراقبتولؤلطفاؿالذيفييعانكفمفصعكبةفيالتكاصؿاالجتماعي.ـ1944فيعاـ

انمفاالضطراباتالنمائية،كىػكأحػدأطيػاؼالتكحػد،كيعتبػرأكثػرشػيكع"سبرجر"أكيعداضراب

(،كيتصػؼبفعاقػةفػيالتكاصػؿكالنمػك1:4مفاضطرابالتكحدمػفحيػثشػيكعوبػيفاإلنػاثبنسػبة)

حيػػثاليعػػاني،االجتمػػاعيكباىتمامػػاتمحػػددةكسػػمككاتنمطيػػةمتكػػررةبخػػبلؼالتكحػػدالكبلسػػيكي

يكػكففالعجػزاالجتمػاعيفػيإ.مػفتػأخرفػيالمغػةأكالنمػكاإلدراكػي"سػبيرجرأبمتبلزمػة"المصاب

أقؿشػدةمػفذلػؾالمػرتبطبالتكحػد،إالأنيػـقػديعبػركفعػفاىتمػاـكبيػربمقػاء"سبيرجر"أفيمتبلزمة

الناسكبناءالصداقات،كمعذلػؾفػففاقتػرابيـمػفالنػاسيكػكفغالبػانصػعبانكغيػرالئػؽ،كمػايقػكدىـ

دائمػػة،كليػػذاالسػػببقػػدعػػدـإحساسػػيـبمشػػاعراآلخػػريفكنكايػػاىـإلػػىإخفػػاقيـفػػيعقػػدأيػػةصػػداقات

يتطػػكرلػػدييـإحسػػاسباإلحبػػاطكاالكتئػػابكأحيانػػانبالعدكانيػػة،إالأفىػػذاقػػداليسػػتمرعبػػرالمراحػػؿ

ثارىاقدتمحؽنكعانمفالتغيير،كىػذاالتغييػرقػديكػكففػيمجػاؿمػفآالتطكريةفيحياةالفرد،إالأف

أفمانريدحصدهقديتحقؽفػيمراحػؿتتبعيػوتبػرزمجاالتالحياةعمىكجوالتحديددكفغيرىا،إال
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لدلالبعضبتطػكرىائػؿكلػدلالػبعضاآلخػربتنميػةكاضػحةتؤىمػوإلػىالمشػاركةالفاعمػةفػيبعػض

(.Hallahan, Kauffman  & Pullen, 2009 مجاالتالحياة)

كمفالحرمذكرهأفاألفرادالذيفيعانكفمفاضطراباسبيرجريشترككففيالعديدمػفأعػراض

التكحد،كلكنيػاتظيػرأقػؿشػدةكدرجػة،كيظيػرذلػؾفػيالقصػكرالشػديدفػيالتفاعػؿاالجتمػاعيكفػي

فباضػطرابالسمكؾالنمطيكالتكرارم،باإلضافةإلىعجزفيالقدرةعمىالتخيؿ.كاألطفاؿالمصػابك

اسبيرجريتمتعكفبػدرجاتذكػاءطبيعيػة،كاليكاجيػكفتػأخرانفػياكتسػابالقػدرةعمػىالكػبلـمػفحيػث

المفػػرداتكالقكاعػػد،أكفػػيمقػػدرتيـعمػػىاالعتمػػادعمػػىأنفسػػيـ،ككػػذلؾفيػػـيكاجيػػكفصػػعكباتفػػي

يسػػتطيعكفالتركيػػزالميػػاراتالحركيػػةالخاصػػةبالتػػرزرالبصػػرمالحركػػي،كمػػاأنيػػـغيػػرمنظمػػيفكال

 (Williams & Dalrmple, 2000كاالنتباهعمىاألنشطةالصفية)



 (:Childhood Disintegrative Disorderاالضطراب الطفولي التراجعي ) -1

يشبوفيخصائصوإلىحدمااسػبيرجركالتكحػد،لكنػويصػيبالػذككرأكثػرمػفاألنػاثكيظيػر

دراكيةكنمػكالميػاراتالحركيػةكلذلؾمفحيثنمكالقدراتاإل،الطفؿتطكرطبيعيلفترةزمنيةطكيمة

(سػنكات10ى)خػبلؿأكؿسػنتيفإلػىأربػعسػنكاتمػفالعمػر،كأحيانػانقػدتصػؿإلػككاالجتماعيةلديو.

فػػيالجكانػػباالجتماعيػػةكالمغكيػػة،ثػػـبعػػدذلػػؾتظيػػرلديػػوصػػعكباتفػػيميػػاراتالتكيػػؼكالميػػارات

يضػػٌايفقػػدالطفػػؿالقػػدرةعمػػىضػػبطعمميػػاتاإلخػػراجكقػػديصػػاب الحركيػػةكيفقػػدالرغبػػةفػػيالمعػػب،كا 

ضاضطرابالتكحد،لكػفالطفؿبالبكـكتظيرلديوحركاتنمطيةمتكررة.كقديتشابوالطفؿمعأعرا

 (.2016مايميزهعنوىكبدايةظيكرالتدىكرالنمائيلديو)سييؿ،
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 (:(Retts Syndromeمتالزمة ريت  -1

إفالخصػػائصاألساسػػيةلمتبلزمػػةريػػتىػػيتػػأخرمحػػددمتعػػددفػػيالنمػػكيتبػػعفتػػرةمػػفاألداء

الكظيفيالطبيعيبعدالكالدة،كيعتبرأقؿشػيكعانمػفالتكحػد،كيصػيبتحديػداناإلنػاثمػعكجػكدبعػض

راألكلػىمػفالحاالتالنػادرةفػيالػذككر،كيبلحػظأفاألنثػىتنمػكبصػكرةطبيعيػةخػبلؿالثمانيػةشػيك

عمرىػػا،ثػػـيبػػدأالتػػدىكرتػػدريجيانفػػيالنمػػكالحركػػيالمتمثػػؿفػػيالتػػكازفالحركػػيكانخفػػاضفػػينسػػبة

الػػذكاءكقصػػكرفػػيالميػػاراتاالجتماعيػػةكالمغكيػػة،إضػػافةإلػػىظيػػكرنكبػػاتتشػػنجيةعصػػبية،لكػػف

إالأفالميػػاراتالػػبعضمػػنيفقػػديظيػػرفتحسػػنانفػػيميػػاراتالتفاعػػؿاالجتمػػاعيبعػػدعػػدةسػػنكات،

الحركيةتستمرفيالتدىكركقدتفقػداألنثػىالقػدرةعمػىالحركػةكالتنقػؿ،كقػديفقػدىاالقػدرةعمػىالكػبلـ

 Internationalإضػػافةإلػػىحركػػاتنمطيػػةغيػػرمتزنػػة،كيبلحػػظلػػدييفصػػعكباتفػػيالتػػنفسكالنػػكـ)

Rett Syndrome Foundation, 2008.) 



 Pervasive Developmental Disorder, Notغير محددة ) -المتداخمةاالضطرابات النمائية  -5

Otherwise Specified (PDD-NOS)):  
إالأفمعاييرالتشخيصالتنطبؽ،يعانيالطفؿمفصعكباتفيالتكاصؿكالتفاعؿاالجتماعي

(.Hallahan,  Kauffman & Pullen  2009عمىاإلعاقاتالنمائيةالمحددةالمذككرةأعبله)

 (. (DSM-5, 2013تعريؼالتكحدكفؽتمدسيعهكفيىذهالدراسة



الوصمة االجتماعية  2.1.2

تعتبرالكصػمةظػاىرةاجتماعيػةشػائعةبشػكؿكبيػرفػيمجتمعاتنػا،كقػدتبػرزفػيحيػاةأمشػخص

مصػػػػابباضػػػػطرابعقمػػػػيأكنفسػػػػي،تكمػػػػفالكصػػػػمةبػػػػردكدالفعػػػػؿالعاطفيػػػػةالسػػػػائدةإتجػػػػاهاألفػػػػراد
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المضطربيففييعادةمايشيرإلىمجمكعةمفالمكاقؼكالمعتقداتالسػمبية،فيػيتحفػزالخػكؼمػف

شخاصالمضطربيفكاألبتعادعنيـ،كرفضيـكتجنبيـكالتمييزضػدىػؤالءاألشػخاص،ممػايػدفعيـاأل

لتجنػػبالتعامػػؿمعيػػـكنبػػذىـ،فالكصػػمةتكػػكفنتيجػػةالمقارنػػاتاالجتماعيػػة،فيػػيسمسػػمةمتصػػمةمػػف

بالتفكؽمرغكببياعندالمجتمع،فييتؤدمإلىالتقميؿمفقيمةاآلخريفكالشعكرالاإلختبلفاتغير

 .(Parker, 2003عمييـ)

 

 الوصمة االجتماعيةالخمفية التاريخية لتطور  1.2.1.2
عتقػادالبػارزالترجعكصمةالمرضالنفسيإلىاإلغريؽفيالعصػكرالكبلسػيكية،حيػثكػافا

،ممايؤدمإلىلعفاإلنسافبأعراضذىانية،ستياءكغضباآلليةاىكأفالمرضالنفسيىكبمثابة

مفالبلىكت،فكانػتنظػرةرجػاؿالػديفاعتبرذلؾجزءانكنتيجةلذلؾيفقدالناسفرصيـالمختمفة،فقد

نتاجالشػياطيفكاألعػراضالظػاىرةعمػىاإلنسػافإلؤلشخاصالمصابيفبالمرضالنفسيعمىأنيامف

األخطرعمىالمجتمعكأنويجباجتثاثو،ككانتىذهالعاداتالمرضالعقميكاعتبرىكنتيجةشرىـ،

فريقياكالشرؽاألكسطكسكافأمريكيااألصػمييف  & Macionis).سائدةفيالعديدمفالدكؿفيآسياكا 

Gerber, 2010)

(،1963)فيكتابو"الكصمة"عاـ"Goffman"ظيرمفيكـالكصمةفينظريةالتسميةلجكفماف

المشكبلتكيشيرالىعبلقةالتدنيالتيتجردالفردمفاىميةالقبكؿاالجتماعيالكامؿ،كتركزعمى

فرادكالجماعات،كعمىالياتالتكيؼ،كالكصمةالتييكصـبياالفردساسيةالناجمةمفكصـاألاأل

)صحبةسيئة(،رينيةكقأ)صحيفةحالةجنائية(،ككثائقيةأ)العدكلبامراضجنسيىة(،تككفجسمية

(.Goffman, 1963)مكتسبةأـكانتمنسكبةأسكاءن
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 الوصمة االجتماعية تعريف 2.2.1.2

ييعػػػرؼالكصػػػـبشػػػكؿعػػػاـبأنػػػوإلحػػػاؽأكإلصػػػاؽمسػػػمياتغيػػػرمرغػػػكبفييػػػابػػػالفردمػػػفجانػػػب

شػخصمختمػؼعػفبقيػة،فيػكاآلخريفعمىنحكهيحرمػومػفالتقبػؿاالجتمػاعيأكتأييػدالمجتمػعلػو

مفخصائصالجسـأكالعقؿأكالنفسيةصيصةختبلؼفيخاألشخاصفيالمجتمع،كيككفىذااال

أكاالجتماعيػػػةالتػػػيتجعمػػػومغتربػػػانعػػػفالمجتمػػػعالػػػذميعػػػيشفيػػػوكمرفػػػكضمنػػػو،ممػػػايجعمػػػويشػػػعر

(.Deborah, 2001جتماعي)بنقصالتكازفالنفسيكاال

مكفتعريؼالكصػمةالمرتبطػةبأميػاتأطفػاؿاضػطرابطيػؼالتكحػد:عمػىأنيػايكبالتالي،ففنو

ذكاضػطرابطيػؼالتكحػدفػيالمكاقػؼالمختمفػة،ـشعكربالرفضاالجتماعيبسببتصػرفاتأطفػالي

،كىػػػذهالنظػػػراتقػػػدتػػػدفعيــبسػػػمبيةبسػػػببىػػػذهالسػػػمككاتكالتصػػػرفاتألطفػػػالياألميػػػاتكتنظػػػرفييػػػا

جحػػاؼ،كالشػػعكربالنقػػدالمكجػػوليػػف،أكاالعتقػػادبػػأفاألـغيػػرقػػادرةعمػػىتأديػػبلمشػػعكربالنبػػذكاإل

طفمياكفقانلممعاييرالمجتمع،ممايجعميففيحالةمفعدـالتكازفالنفسيكاالجتماعي.

 نماط الوصمأ 

مفأىـأنماطالكصـاالجتماعيكىيكاآلتي:

 الوصمة المغوية:

ىيالكصمةالمرتبطةبعيكباستخداـالمغةكالكػبلـ،ممػايػؤدمإلػىنطػؽغيػرصػحي لمحػركؼ

أكعػدـالقػدرةعمػى،أكالخنػؼ،كالكمماتكتؤدمإلىاضطراباتكبلميةمتؿالمجمجةكالتيتيةكالفأفأة

بلمػػػيأكالحػػػبسالك،أكإبػػػداؿحػػػركؼبحػػػركؼأخػػػرل،تنغػػػيـالكممػػػاتكاإلطالػػػةفػػػينطػػػؽالحػػػركؼ

(.2015)خطاب،
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 الوصمة العرقية:

التمييزالعنصرمكصراع لعؿ الكاحد، اختبلفاتكالكطفكالديفداخؿالمجتمع بكجكد مرتبطة

(.1993الطكائؼدليؿعمىسيطرةعمىىذهاالختبلفاتالعرقيةفيكثيرمفالمجتمعات)محمد,

 الوصمة الجنائية:

كألقاببغيضةعمييـ،أطبلؽالعمميةالتيتنسباألخطاءكاآلثاـ،كا لىإجنائيةتشيرالكصمةال

 العار، ليـ تجمب نبذسمات مف يقابميا كما االجتماعية، حياتو في لو تابعة الصفة ىذه كتبقى

ككؿمفلوصمةتربطوبيذا،كألفرادأسرتو،اجتماعي،مفقبؿالمجتمعالذميعيشفيوكمؤسساتو

.(2008،)فرجالشخص

 الوصمة الجسمية: 

باإل المرتبطة ىي الحركي، الجياز في عجز أك تنتجعفقصكر التي الجسمية تحدثكعاقة

أك،كمرضيؤدمأطفاؿأكبترطرؼمفأطراؼالجسـ،لحاالتالشمؿالدماغيأكشمؿاألنتيجة

؛حادثيؤدمإلىتشكهالعظاـ،كربماتككفىذهالعكامؿالمسببةكراثيةأكمكتسبة،كىيإعاقةالجسد

الحركة إلتماـ معيقة تعتبر الجسدية كاإلعاقة جسدية، عاقة كا  صحية، إعاقة إلى تنقسـ أنيا حيث

الشمؿالدماغيكأضراراإلنتقالية،أكعمموالمعتمدعمىاليديفأكبعضأجزائيا،كقدتككفعصبيةك

 الفقرم، العمكد كأضرار الشككي العقميكالحبؿ كالضمكر كالكساح كالعظمية االضطراباتالعضمية

كالحدبكالبتر،كقدتككففيجكانبعدـاالتزافاالنفعاليأكاالجتماعي،ممايحدثخمؿكميأك

(.2012،جزئيمقارنةنباألفراداألصحاء)محمكد
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:العقميةالوصمة 

كسػطبيئػيكثقػافي،نتيجػةزمةلمتكافؽفيلفكرمكالكظيفي،نقصالقدراتالآلتكمففيالقصكرا

دراؾكالتصرؼالمناسبفيالمكاقؼالمختمفة،فييحالةتؤدمإلػىعػدـاكتمػاؿالنمػكالعقمػيلعدـاإل

(.2014يا)أبكنصر،لمفردفتجعموغيرقادرعمىالتعايشمعمتطمباتالحياةالتييعيشفي

:الوصمة الحسية

فيفقداإلنساففيياحاسةأكأكثرمفالحكاسالخمسة،أكأفىذهكىيالمرتبطةباإلعاقةالحسية

بشكؿضعيؼجدان،كاإلعاقاتالسمعيةأكالبصريةأكعيكبالنطػؽأكالكػبلـبكظيفتياالحكاستقكـ

(.2014،نصرأبكس)كاضطراباتالشـكاضطراباتالتذكؽكالمم

 شكال الوصمة:أ
"فففالكصمةلياأشكاؿعدةتتمثؿفي:Goffman"حسبتصنيؼعالـالنفسغكفماف

انحرافػػاتفػػيسػػماتالشخصػػيةمثػػؿاالضػػطراباتك،التشػػكىاتالخارجيػػةاكالندبػػةؾالجػػذاـكالبدانػػة

(.Goffman, 1963)كصماتعارقبميةالتييتجاكزفاعمياالعاداتكالتقاليد،النفسيةكالمخدرات



:لموصم "Link & Phelan" نموذج لينك وفيالن

 ،ىي:تكاجدالكصمةعندماتتبلقىأربعةمككناتمحددة"بركسلينؾكجكفيبلف"يقترح
الثقافيةالسػائدةبػيفاالشػخاصالمصػنفيفربطالمعتقدات،كفرادكيصنفكفاالختبلفاتالبشريةيفرؽاأل

نشػػاءإفػػرادالمصػػنفيففػػيمجمكعػػاتمميػػزةتعمػػؿعمػػىيكضػػعاأل،ككالصػػفاتالمعاكسػػةالمنسػػكبةليػػـ

فػػرادالمصػػنفكففقػػدافالحالػػةكالتمييػػزممػػايػػؤدمالػػىيكاجػػواأل،كشػػعكرباالنفصػػاؿبػػيف)نحػػف،كىػػـ(

(.Link & Phelan, 2001ظركؼغيرمتكافئة)
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 الوصمة وأميات أطفال اضطراب طيف التوحد3.2.1.2 

عػػادةمػػاتكاجػػوأميػػاتأطفػػاؿاضػػطرابطيػػؼالتكحػػدبعػػضالتحػػدياتالفريػػدةمػػفنكعيػػابسػػبب

بيػػاطفميػػا مثػػؿنكبػػاتالغضػػبأكسػػكءالتصػػرؼفػػياألمػػاكفالعامػػة،،السػػمككاتالعامػػةالتػػييقػػـك

فتكػػكفرداتفعػػؿاألميػػاتغيػػرسػػارةبسػػببردكدفعػػؿالمشػػاىديفمػػفالمػػارةفػػيالطريػػؽأكالمكػػاف،

اضطرابطيؼالتكحدعمميةصعبة،ينتجعنياضغطىائؿلؤلـ،كتكجدحاجةماسةفرعايةطفؿذك

ألفإدراؾ؛تكحد،لممساىمةفػيسػدىػذهالفجػكةطرابطيؼالكضركريةلدراسةالكصمةالمرتبطةباض

ألفىػؤالءتمامػانعػفاالضػطراباتاألخػرل،اناضطرابطيػؼالتكحػديكػكفمختمفػمالناسلؤلطفاؿذك

األطفػػاؿاليعػػانكفمػػفتشػػكىاتتػػدؿعمػػىطبيعػػةاضػػطرابيـ،فيقكمػػكفبػػفطبلؽالمسػػمياتالمختمفػػة

يػػؤالءاألفػػرادفػػيالتفكيػػرتػػدفعيـلعػػددمػػفاالفتراضػػاتكتطبيػػؽىػػذهعمػػييـ،كػػذلؾالقكالػػبالنمطيػػةل

االفتراضػػػاتدكفتميػػػزليػػػؤالءاألطفػػػاؿ،ممػػػايجعػػػؿأميػػػاتأطفػػػاؿاضػػػطرابطيػػػؼالتكحػػػديشػػػعركف

اآلخػػريفبكصػػميـكفػػؽالصػػكرةالنمطيػػةالمككنػػةنزعػػاج،بمشػػاعرالخػػكؼكاالشػػمئزازكاال عنػػدمايقػػـك

 .Sydeny, 2016)لدييـ)



  الوصمة االجتماعيةممخص النظريات التي تناولت  4.2.1.2

مفخبلؿالنظرياتفيعمـالنفس،كمنيا:الكصمةاالجتماعيةتناكؿالباحثكفكالمنظركف

لم: نظرية السياق الوظيفي لموصمة    التحميمية السمككية النظرية عمى الكصمة فيـ غةيعتمد

،حيثترلىذهالنظريةأفالمغة (Hayes et al, 2004)عبلقاتلمطاركالتيتسمىنظريةاإل،كالمعرفة

 كالمعرفةتستندإلىالقدرةالتعميميةلربطاألحداثكبالتاليتغييركظيفةىذهاالحداث.

بتحديدكظيفةالكصمة،حيػثتعتبػركظيفتيػااألساسػيةShawhamحاكؿالعالـشكىاـ) (أفيقـك

بصػكرةدائمػة المستقبؿمعالقاعدةالقانكنية،كلكفأصب ليػاأثػررادعالردعبيدؼتحقيؽالتكافؽفي
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كمػػػفىنػػػايػػػرلأفالكصػػػمةقػػػدتعػػػدمػػػفقبيػػػؿالجػػػزاء،كىػػػيتعكػػػسردةفعػػػؿ.تزيػػػدأثػػػرالعقكبػػػةذاتيػػػا

نتيػاؾالقاعػدةالقانكنيػة،ككممػاكانػتالكصػمةخطيػرةكممػازادتردةفعػؿالجماعػةعمػىاالمجتمعمف

بعػػػرضسػػماتالكصػػػمةباعتبارىػػامػػػفاآلثػػارالتابعػػػةلئلدانػػػة"شػػكىاـ"دةالقانكنيػػة،كقػػػاـانتيػػاؾالقاعػػػ

كصدكرحكـبعقكبةجنائية،كيؤكدأفالكصمةفيالتشريعاتالحديثةتتمثػؿفػيفقػدافالجػانيبعػض

حقكقوالمدنيةكحؽالكظيفةكالزكاجكغيرىما.

:ىما،استخداـالكصمةكأداةلمضبطاالجتماعيبعامميفأساسيف"شكىاـ"ربط،كبناءنعمىذلؾ

فعنػدمايتضػامفبرغبتػو،نصػياع،فػالفرديتحػددسػمككومػفخػبلؿنظرتػوليػذيفالعػامميفالتضامف،كاال

بقكاعػػػده كبالتػػػاليتقمػػػؿمػػػفإمكانيػػػةارتكابػػػولمجريمػػػة)السػػػنارم،،مػػػعأىػػػداؼالمجتمػػػعكغاياتػػػوكيمتػػػـز

2010.)



  قمق المستقبل 3.1.2

أكميددةلو يكاجواإلنساففيحياتوكثيرانمفالمكاقؼالتيتتعمؽبخبراتغيرمرغكبفييا

حيثتبدأ؛بحيثتتعرضرفاىيتوكتكاممولمخطرنتيجةذلؾ،كمنياكالدةطفؿذكإعاقةفياألسرة

شؾفيوأفالتفكيركالخكؼمفكمماال.عاقةإمعاناةاألـمنذلحظةاألكلىلعمميابأفلدلطفميا

األـطكاؿ األالمستقبؿسيصب يشغؿفكرىذه عفاألمكراألساسية يشغميا كقد خرلفيالكقت،

فقمؽاألـالمستمرعمىطفمياذكاإلعاقةكاألسئمةالكثيرةالمتكررةكالتيسكؼتدكرفيإ.حياتيا

سكاءن بشكؿدائـعفمستقبؿطفميا النمائيةعقميا كىناؾعفمستقبموفيالمجتمع،أـمفالناحية

كتبقىمعظميافيعمـالغيبكبقيةأمكر،حيافالقميؿمفاألجكبةعميياأسئمةقدتجدفيبعضاأل

(.Zaleski, 1996)حياتنا
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كألسرتويبحثك لو كالسكينة الطمأنينة عف عاـ بشكؿ مسيرتو في إلى،الفرد الفرد كينظر

أمبؤالمستقبؿبتفا كقنكط، بتشاؤـ لكفىاتيفالحالتيفليستااؿكأمؿأكربما نزعاجكخكؼكقمؽ.

بمعزؿعفاآلخرل،حيثيمكفالتعرضليمابشكؿمتزامف،فففكافالجانبالسمبيىكالغالبعمى

يحدثمعاألـالتييكجدلياطفؿالكاقع،سيؤدمبالفردإلىالشعكربالقمؽبشأفالمستقبؿ،كىذاما

لذلؾستبقىتشعربقمؽالمستقبؿبشأف،حيثأفالجانبالسمبيىكالغالبفيكاقعيا،ذكإعاقة

(.Zaleski, 1996طفميا)

لـتتطرؽ،لقدأىتمتالكثيرمفالدراساتفيدراسةمشاعرالقمؽلمشخصذكاإلعاقة لكنيا

بش قمؽالمستقبؿكانعكاسوسمبانإ.كؿعاـكاألـبشكؿخاصلدراسةمشاعركقمؽاألسرة فخطكرة

عمىاألـكفاعميتياكقدراتياالذاتيةيجعمياعرضةلبلضطراباتالنفسيةكالسمككيةكالتكيؼغيرالفعاؿ

شكؿخطرانعمىصحةاألـ،كماأفتقمؽالسمتقبؿمفاالضطراباتالتيكيعدفياألسرةكالمجتمع،

القمؽ بحالة الكثيرمفاألفكارالسمبيةفيذىفالفرد،كعفاعتقاده ستحالةالحصكؿاتقترفبكجكد

ىذاكمويؤدم،كأنواليستطيعتجنبأكمكاجيةاألشياءالسيئةفيحياتو،عمىمايريدهفيالمستقبؿ

أبكحساسبالضعؼ)إلىضعؼفيفاعميةالذاتالتيترتبطبشكؿكبيربالنقصكعدـالتركيزكاإل

(.2007سميماف،

:لـيستقرفيمكافكاحدكلـيستقرعمىأمحركة،كقمؽقمقان:"قمؽالشيءقمقانالمعن  المغوي لمقمق

حاؿكاضطربكانزعجفيكقمؽ،كالقمؽحالةانفعاليةتتميزبالخكؼمماقديحدث،كالمقبلؽ:الشديد

(.2004،العربيةمغةالجمعالقمؽ،يقاؿرجؿمقبلؽكامرأةمقبلؽ")م

تكقعو"لمعن  االصطالحي لمقمق:ا نتيجة الذميحدثلمفرد كالمستمر الشامؿ التكتر مف حالة ىك

يصاحبوخكؼغامضباإلضافةإلىبعضك،رمزمـكافىذاالخطرحقيقيأألخطرييددهسكاءن

بالتكتركالخكؼكالتكجسفالقمؽحالةكجدانيةتتميز 367:1978).)حامد،"األعراضالنفسيةكالجسدية
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،تجعؿالفردخائفاكمتكجسمفالخطركالككارث.كفيحالةالتكجسيككفالتكقعحقيقياأكمتخيبلن

أكيمكفأفيككفمفمكقؼغامض،،كقديككفالقمؽمفمكقؼيمكفتحديدهأكخارجيانداخميان

 (.2015كمجيكؿالمصدر)عبدالستار،

 

 نواع القمقأ 1.3.1.2

القمؽصكرتيفمختمفتيف قمؽالسمة،يأخذ بيف؛كقمؽالحالة،ىما حيثيفرؽبعضالباحثيف

نتقاليةأكإعتبارهحالةطارئةا،كالقمؽكحالةيشيرإلىالقمؽبTraitقمؽكحالةالكStateالقمؽكسمة

فكقتإلىآخر،كىذهالحالةتتذبذبعميوم،كقتيةتصيبالكائفالحينتيجةلظركؼضاغطةعميو

التيتبعثو عفظرؼمكقفيبطبيعتو،؛كتزكؿبزكاؿالظركؼالضاغطة القمؽعبارة أمأفحالة

فيشارإليياعمىأنياسمة،أماسمةالقمؽ.كيعتمدبصكرةأساسيةكمباشرةعمىالظركؼالضاغطة

فيالشخصيةمفحيث لمااثابتةنسبيان ككفقان القمؽ، اكتسبوكؿمنيـفيختبلؼالناسفيدرجة

تجاهسمككييجعؿااستعدادطبيعي،كىيسمةالقمؽففف،كبعبارةأخرل.طفكلتومفخبراتسابقة

(.2013ش،ايالفردقمقان،كيعتمدبصكرةأساسيةعمىالخبراتالماضية)ع



 اعراض القمق    2.3.1.2

ىناؾعدةأعراضلمقمؽ،منيا:

زائدةأكسرعةفيدقاتالقمب،نكباتمفالدكخةأكاإلغماء،تنمؿفي:ضرباتةياألعراض البدن

طرةعمىيافأكاضطرابالمعدة،الشعكربألـفيالصدرفقدالسيف،غثيفأكالقدميفأكالذراعيديال

فيةمؤلمةفيالساقيثتحدثتقمصاتعضميتأثركذلؾحيالذات،التكترالزائد.كالجيازالعضمي
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الىإحساسجمدمبالحرارةافكيكالذراع باإلضافة فيالصدر، كالتعرؽ الـ ، نوألىإكتجدراإلشارة

 (.2008)فرج،كممازادتحدتالقمؽزادتىذهاألعراضكتعددت

فية: ياألعراض النفس  كتتمثؿ الزائد، االنفعاؿ التمقائي، اليمع مف اإلدراؾكنكبة عمى القدرة عدـ

(.2001ؿإلىالعدكاف)فاركؽ،يادةالميزك،ريختبلطالتفككا،اءيافاألشينسكز،يكالتم

ةيأمتمؾاألمراضالعضك،ةيككسكماتيوباألمراضالسيطمؽعميمايكتتمثؿف: ةيألعراض النفسجسما

يالتي القمؽأك أكفيزميمانمعبدكرانيسببيا الصدريفينشأتيا كالذبحة أعراضيا، كالربكيادة ة،

المفاصؿية،كركماتيفالتاجييالشعبي،كجمطةالشرا ثنيعشر،كقرحةالمعدةكاال،كالبكؿالسكرم،ـز

(.2004ةالعصبي)صبرة،يكفقدافالشي،الصداعالنصفيككالقكلكفالعصبي،


 لقمق المستقبلالنظريات المفسرة  3.3.1.2

 النفسكالشخصية نظرياتعمـ كيركزقمؽالمستقبؿتناكلتمعظـ أكبأخرل، العرضبدرجة

لمنظرياتالمفسرةلمضغكطمفخبلؿتناكليابشكؿمباشر،كمنيا:

القمؽالتيكافي:اىتـفرك"Freud"ديغمكندفركيالقمؽحسبسالنظرية التحميمية:  دبدراسةظاىرة

عرؼسببىذايعالجيا،كحاكؿأفيةالتيكافيشاىدىابكضكحفيمعظـحاالتاألمراضالعصابي

شاىدهفيمرضاهىكعبارةعفحالةخكؼغامضكىكيأفالقمؽالذم"ديفرك"القمؽ،كقدالحظ

فمفالقمؽ:القمؽيفنكعيب"ديفرك"زيختمؼعفالخكؼالعادممفخطرخارجيمعركؼ،كلذلؾمي

النكعكىذا،ؽ...يكافمفترسأكحريالمكضكعيكىكخكؼمفخطرخارجيمعركؼكالخكؼمفح

كمعقكؿ،فاإلنساف أما،اتويةالتيتيددحيخاؼعادةمفاألخطارالخارجيمفالخكؼأمرمفيـك

(.2004، شكشؾ)القمؽالعصابيفيكخكؼغامض
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 (:2004ىي )شكشك، ،أنواع من القمق العصابي ةويميز فرويد بين ثالث

 تعمؽبأمفكرةمناسبةيفكىكحالةخكؼعاـشائعمستعدألق: يلقمق اليائم الطما. 

 الحة: يقمق المخاوف المرض مف الفس،كاناتيكالخكؼ األماكف مف أك،حةيأك المرتفعة أك

  .فسرمعناىايضبياأفيعالمريستطيرمعقكلةكاليأكالماء،كىيمخاكؼتبدكغ،األماكفالمغمقة

 يرياليستلقمؽإفاألعراضا: ير يقمق اليست كاضطرابخفقاف،أكاإلغماء،الرعشةتتمثؿفيا

 .تحؿمحؿالقمؽكىي،كصعكبةالتنفس،القمب

  

:"Yong"ونجيالقمق حسب كارل 

بػوالفػردحيأفالقمؽعبارةعػفردفعػؿ"كنجي"عتقدي ريػاالتغيػنمػاتغػزكعقمػوقػكلكخيقػـك

كنج،ففػييػةيػلنظرزةيػمعقكلةصادرةعػفالبلشػعكرالجمعػيكالبلشػعكرالجمعػيمػفالسػماتالمم

اةيػومػفحيةفيزالتباقاؿكالتيمايةالمتراكمةعبراألجيالشعكرالجمعيتختزفالخبراتالماض

كأف،اتػوعمػىأسػاسمعقػكؿمنظمػةيـحييتـعادةبػالتنظيعتقدأفاإلنسافيكما،ةياإلنسافالبدائ

.(2009كده)الخالدمكالعممي،لكجدانيعتبرتيديرمعقكلةمفالبلشعكرالجمعييظيكرالمادةغ

 

 المعرفية  ةالنظري4.3.1.2 

ختبارمكضكعاتالقمؽ،انغماسفيسمكؾظاىرمفالخكؼكالتكترعندتعمؽىذاالجانبباالي

الشد الحاالت يففي القمؽ مف تغيدة معاناة الشخصفي القمب،يكلكجيراتفسيبدأ دقات كسرعة ة،

عتبرىذاالجانبيةي...الخ،كألسبابعمم،كاإلسياؿ،كالدكاركالعرؽالباردكالتشنجكتقمصاتالبطف

ؿمفيركزعمىالتعديثيمفالعبلجالنفسيالسمككيالحدفجزءانة،أليمفأكثرجكانبالقمؽأىم

ك الظاىر، الجانبالسمككي تعديىذا في موينج  التعديك. ىذا تعديؤدم الجانبالى ىذا في ؿيؿ
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جانبالشعكركالتفكير،كطرؽالتفاعؿاالجتماعيلمشخصفي:كىما،فمفالقمؽياآلخرفيالجانب

أ تتأثر القمؽ يميف،ضانيحالة باآلخرإؿ عبلقاتو في كالتطرؼ التناقضكالحمؽ حكفيلى جي)أبك

 (.2001الصفدم،ك



 العزلة االجتماعية 4.1.2

التكحدتمثؿ     طيؼ اضطراب أطفاؿ أميات بيف االجتماعي التكاصؿ عف ميتعمد غياب العيزلة

 كالمجتمعالذميعيشكففيو،بسببالنظرةالمجحفة،أكالمشفقةالتييتمقكنيامفبعضأفرادالمجتمع.

 

 العزلة االجتماعيةمفيوم  1.4.1.2

نخفػاضالتكاصػؿا عػفاآلخػريف،كتجنػبيـكنعػزاؿا العزلةىيمقدارمايشعربوالفػردمػفكحػدةك

معيػػػػـ،كاضػػػػطرابعبلقتػػػػوبػػػػاآلخريفكقمػػػػةالمعػػػػارؼ،كعػػػػدـكجػػػػكدأصػػػػدقاءمقػػػػربيف،كضػػػػعؼشػػػػبكة

(.2003العبلقاتاالجتماعيةالتيينتميإلييا)عبدالعاؿ،

كييعػػرؼالشػػخصالمنعػػزؿبأنػػوشػػخصيميػػؿإلػػىالعزلػػةبحيػػثيكػػكفكحيػػدانمنعػػزالنعػػفالنػػاس،

ييػػتـبػػأمكرتعنيػػوكػػالقراءةأكك،كيقضػػىمعظػػـكقتػػوفػػيعالمػػو،األمػػاكفالعامػػةكيتجنػبالمجتمعػػات،

فاضطر فكافبيفجمكعالناسيككفأغمبالكقتصامتان،كا  لمكبلـيككفالرسـأكأحبلـاليقظة،كا 

(.2003فيحالةمفاضطرابكخجؿ)قنيطة،

تعانيالكثيرمفأمياتأطفاؿاضػطرابطيػؼالتكحػدبسػببنظػرةالشػفقةكالعطػؼالتػيتبلحػؽ

طفميػػاكىػػذهالنظػػراتتصػػيباألـباإلحبػػاطكالقمػػؽكاالكتئػػابفيػػيتنظػػرلطفميػػاعمػػىأنػػوطفػػؿمميػػز

اء،كتعتقػػدأنػػوالبػػدمػػفمعاممتػػوعمػػىأنػػوإنسػػافعػػادمقبػػؿكػػؿيتميػػزيتمتػػعبدرجػػةعاليػػةمػػفالػػذك

حيػػافقػػداليتقبػػؿالمجتمػػعتصػػرفاتىػػذاالطفػػؿألفكثيػػرانمػػفأطفػػاؿشػػا،كلكػػففػػيالكثيػػرمػػفاأل
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اضػػطرابطيػػؼالتكحػػديتصػػرفكفبعدكانيػػةشػػديدة،كيبػػدأالمجتمػػعبفلقػػاءكثيػػرانمػػفالمػػكـعمػػىاألىػػؿ

اضطرابطيؼالتكحدكأعراضو،كمػفىنػاتبػدأالمشػكبلتيجيمكفماىيةنيـكتربيتيـليـ،كالسببأل

النفسيةكاالجتماعيةبالظيكرعمىأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحد.

االك بالعزلة مفاألسبابالتييمكفأفتؤدمإلىاإلصابة جتماعية،كتشمؿىذهىناؾالعديد

اإلضط إلىبعضاألسبابمف الشخصالالمكاقؼاراباتالنفسية عمى التيتؤثر كىذه،جتماعية

 :(2004)عطيكم،األسبابىيكاآلتي

:األسباب المتعمقة بالصحة

 جسدية، أك عقمية طبية لحالة نتيحة اإلجتماعية العزلة ظيكر سبب يككف يعانيقد كأف

 أكاألمراض،القمؽأكالشخصمفالكسكاسالقيرم، الصدمة، بعد أكاضطراباتما الفصاـ، أك

التيتسببالشعكرباأللـالمزمف.

:أسباب متعمقة بالوظيفة

جتماعيةنتيجةالعمؿتحدثعندمايشعرالشخصبأفالعمؿأكالكظيفةالتييؤديياالعزلةاال

كالعز الرضا يؤدمذلؾإلىالشعكربعدـ كقد أكميمة، بيا،غيرمينتجة التييقكـ لةعفالكظيفة

زمبلءالعمؿ،كبيئةالعمؿنفسيا.

االك العزلة تعد المراىقة: فترة في كىناؾأسباب المراىقيف، عند الشائعة الحاالت مف جتماعة

األسبابالتيتؤدمإلييا مف تعٌرض:مثؿ،العديد الطفكلة، مف مبكرة فيمرحمة بالكالديف التعٌمؽ

 قد العمر في المراىقيف تقدـ كمع أقرانيـ، قبؿ مف التنٌمر أك لئليذاء الثقةيبدأكفاألطفاؿ بفقداف

بالكالديفأكالمعمميفكالقيـالتييحممكنيامعيـ.
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ف،مثؿانشغاؿاآلباءبالعمؿكعدـكىيمجمكعةمفاألسبابالتيتككفمتعمقةبالكالدي:أسباب أبوية

الطفؿبكالديو كالتيتؤثربشكؿسمبيعمىعبلقة التكاجدحكؿالطفؿخاصةفيحاالتالطبلؽ،

.(2004عطيكم،)جتماعيةاالكتؤدمإلىإصابتوبالكحدةكالعزلة

فيمفضعؼبوالمصابيفمفاإلضطراباتالتييعاني(ASDاضطرابطيؼالتكحد)كيتعبر

االتصػػاؿاالجتمػػػاعي،كالحركػػاتالمكػػػررةالركتينيػػة،باإلضػػػافةإلػػىضػػػعؼاألداءاالجتمػػاعي،كنظػػػران

فػػففأميػػاتأطفػاؿاضػػطرابطيػؼالتكحػػديكاجيػػكفبعػضالتحػػدياتالفريػػدة،لطبيعػةىػػذااالضػطراب

كحػدبأنيػافػيالمجتمػع،كتتميػزتجربػةاألمكمػةلطفػؿذكاضػطرابطيػؼالتـفيداخؿالمنػزؿأسكاءن

بينػػتمرىقػػةكمؤلمػػةنفسػػيانكاجتماعيػػان،مقارنػػةمػػعأميػػاتاألطفػػاؿمػػفذكماضػػطراباتأخػػرل،حيػػث

فمػػػفمسػػػتكياتأعمػػػىفػػػييأفأميػػػاتأطفػػػاؿاضػػػطرابطيػػػؼالتكحػػػديعػػػان(2017دراسػػػة)أبػػػكليفػػػة

(.Baron, 2008مثؿاإلجياد،كالقمؽ،كاألكتئاب)،األعراضالعاطفية



 العزلة االجتماعيةممخص النظريات التي تناولت  2.4.1.2

مفخبلؿنظرياتعمـالنفس،كمنيا:العزلةاالجتماعيةتناكؿالباحثكفكالمنظركف

 النظرية التحميمية: 

فالشعكربالعزلةيمثؿحالةمفالكبتلمخبراتالمحبطةالبلشعكريةأترلنظريةالتحميؿالنفسي

كبتالتياكتسبتخبلؿ كىك يؤدملبللـ، بسببالرفضكاإلنكارلكؿما المبكرة، الطفكلة مرحمة

األ يؤدم مما االجتماعي، لمكسط المخالفة السمككية الدؼءإنماط عمى الحصكؿ في الفشؿ لى

المراىقةكبالتالي،كالمحبة فيمرحمة الفرد كالتيسكؼيعانيبيا نفسو، يؤدمإلىأفيكبتالفرد

(.2000)عادؿ،
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:لروجرز نظرية الذات
نسانيفيصكرتوالنمطيةسمكؾاجتماعي،فالفرديبقىصحابنظريةالذاتأفالسمكؾاإلأيرل

 البيكلكجية، ىكالكماىيكىكفيحالةنشاطبالرغـمفإشباعحاجاتو يراىا يستجيبلمبيئةكما

 فالذات تنمكبالضركرة، كؿاالجتماعية حكلو تنتظـ الذم المركز كتصب  كالتعمـ، لمنضج نتيجة

(.2002الخبرات)الزعبي،

: السموكيةالنظرية  

كمكتسبة،كىذاالسمكؾنتيجةأنسانيمتعممةنكاعالسمكؾاإلأفكؿأتفترضالنظريةالسمككية

بسمككوالسكمإتيأتفاعؿالفردمعالبيئة،فيكالي الكغيرألىالحياة ذيعتمدعمىالبيئةإسكم،

(.1990التيسكؼيعيشفييا)الحياني،



 الدراسات السابقة 2.2
الجزء ىذا خبلؿلمدراساتعرضانيتناكؿ مف إلييا التكصؿ أمكف التي العبلقة ذات السابقة

ىذهالدراساتحسبمتغيراتالدراسةإلىثبلثةمحاكر:المحكر،كقدقسمتمراجعةاألدبالنظرم

أماالمحكرالثانيفتناكؿالدراساتالتيتتعمؽ،بالكصمةاالجتماعيةالتيتتعمؽدراساتالاألكؿتناكؿ

أكانتعربيةالتيتتعمؽبالعزلةاالجتماعية،سكاءنالدراساتالمحكرالثالثتناكؿبينما،بقمؽالمستقبؿ

أجنبية،مرتبةمفاألحدثإلىاألقدـ.أـ



 بالوصمة االجتماعيةالدراسات المتعمقة  1.2.2

العبلقػػػةبػػػيفالكصػػػمةاالجتماعيػػػةككػػػؿمػػػفالكفػػػاءةتقصػػػيإلػػػى(8120اللللبالح ) ةدراسللل ىػػػدفت

تمميػذا(60تككنتالعينةمػف)كاالجتماعيةكتقبؿاألقرافلدلعينةمفالتبلميذذكمصعكباتالتعمـ،
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مقيػاسطبػؽ،ك(عامػان12-13تراكحػتأعمػارىـمػابػيف)،الػذيفالصفكؼالخامسكالسػادساالبتػدائيب

،(2002،كمقيػاسالكفػاءةاالجتماعيػةإعػدادعػػكاد)اعيػةلمتبلميػذذكمصػعكباتالػتعمـالكصػمةاالجتم

بػػػػيفالكصػػػػمةإحصػػػػائيان،كتبػػػػيفمػػػػفنتػػػػائجالبحػػػػثكجػػػػكدعبلقػػػػةسػػػػالبةدالػػػػةكمقيػػػػاستقبػػػػؿاألقػػػػراف

االجتماعيةكالكفاءةاالجتماعيةكتقبؿاألقراف،كماتبيفكجػكدفػركؽفػيالكصػمةاالجتماعيػةالمدركػة

.لصال اإلناث،كالكفاءةاالجتماعيةلصال الذككر،كتقبؿاألقرافلصال اإلناث

التكحػدفػيقطػاعغػزة،مستكلالكصػمةلػدلأميػاتإلى(التعرؼ2017)دراسة أبو ليفةكىدفت

باإلضافةإلىالتعرؼعمىالمشكبلتالنفسػيةكاالجتماعيػةلػدلأميػاتأطفػاؿالتكحػدفػيقطػاعغػزة،

(مػػفأميػػاتأطفػػاؿ140اسػػتخدمتالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي،كطبقػػتعمػػىعينػػةعشػػكائيةبمغػػت)

(،%58سػطة،إممػانسػبتو)التكحد،كتبيفمفنتائجالدراسةأفنسبةالكصمةاالجتماعيػةكانػتمتك

باالضافةإلىذلؾ؛(،%64باالضافةإلىكجكدمشكبلتنفسيةكاجتماعيةلدلعينةالدراسةبنسبة)

كجكدعبلقػةبػيفالكصػمةاالجتماعيػةكالمشػكبلتالنفسػيةكاالجتماعيػةلػدلأميػاتأطفػاؿالتكحػدفػي

قطاعغزة.

طبيعةالكصمةاالجتماعيةلمرضىنقصالكشؼعف (2014محمد ) دراسةىدفتفيحيف

"اإليد زالمناعة التغطية، كضكابط محددات كضع في اإلعبلـ دكر أف الدراسة نتائج كأسفرت

مداداإلعبلميةلؤلزماتكالتثقيؼ،لـيظيربعدفيإعطاءالرأمالعاـالمعمكماتالصحية الدقيقةكا 

بالتصريحاتالرسميةالتيتساعدعمىتشكيؿالرأمالعاـتجاهاألفرادبالحقائؽالتفصيمية،كاالىتماـ

كالككارث لؤلزمات كذلؾ كاإلغاثة اإلنذار عمميات أثناء تحدث التي باألخطاء كاالعتراؼ األزمة،

الطبيعية،كمايجبسرعةنشرالحقائؽلخمؽمناخصحييحتكماألزمةكيخفؼحدتيا.كماتكصمت

فكضعفيركسنقصالمناعةالبشريةالمكتسبمخالفانلمقانكفأكضدالدراسةإلىعدـاإلفصاحع
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السياسةفيبعضالظركؼ،كيككفاإلفصاحأكإجراءإختبارالفيركسشرطانمفشركطالكثيرمف

.الكظائؼكعميويتـالتعمدإلخفاءالمرض

تػػأثيركصػػمةالمػػرضالنفسػػيعمػػىمرضػػىالفصػػاـإلػػىالتعػػرؼ(2013) الدراسللة جللوابرةىػدفتك

كعائبلتيـ،كاتبعتالمنيجالكصفيمعتمدةعمىالمقاببلتالمنظمةكاالستبانات،تككنتعينػةالدراسػة

،افظػاتالشػماليةفػيالضػفةالغربيػةمريضيعانكفمفالمػرضالنفسػيكعػائبلتيـ،فػيمح(150)مف

أممػػا،متكسػػطةبدرجػػةمػػفكصػػمةالمػػرضالنفسػػيتعػػانيمعظػػـالحػػاالتأفالدراسػػةاظيػػرتنتػػائج

كعدـكجكدأمعبلقةبيفانتشػاركصػمةالمػرض،(%2)كنسبةالحاالتالمستعصية،(%(48نسبتو

جػػاءتبالمعتدلػػةكالمنخفضػػةبنسػػبتوةكالتعمػػيـكالجػػنس،بينمػػاتكجػػدىنػػاؾعبلقػػةكبيػػرةبػػيفأفػػراداألسػػر

تمحػػكرحػػكؿ:تتشػػيرإلػػىأفتػػأثيركصػػمةالمػػرضالنفسػػيف،النكعيػػةأمػػاالنتػػائج%(، 21.3و %40.6)

عدـكجكدالدعـ،عبءالرعايةكقمةالمعرفة.

إلػػىمعرفػػةنسػػبةانتشػػارالكصػػمةكمسػػتكلالتكافػػؽاألسػػرم(2011دراسللة الريحانللة )بينمػػاىػػدفت

(133لػدلأسػرأطفػػاؿمتبلزمػةداكف،اسيػتخدـالمػػنيجالكصػفيالتحميمػي،كتككنػػتعينػةالدراسػةمػػف)

أظيػرتنتػائجالدراسػةأفانتشػارالكصػمةكػافبدرجػةمتكسػطة،كأسرةمفأسرأطفاؿمتبلزمػةداكف،

ؿمتبلزمةداكف،كمستكلالتكافؽمرتفعمفجيةنظرأكليػاءاألمػكر،مفجيةنظرآباءكأمياتأطفا

كيجدتفركؽبيفالكصمةاالجتماعيػةلػدلأسػرأطفػاؿمتبلزمػةداكفتعػزللمتغيػر)عمػراألـكعمػر

الطفؿ(.



 الدراسات المتعمقة بقمق المستقبل2.2.2 
لىمعرفةالعبلقةبيفقمؽالمستقبؿكاألمفالنفسيإالتعرؼ(2019) طاووسي دراسة ىدفت

،كداللةالفركؽفيقمؽالمستقبؿكالفركؽفياألمفالنفسيباختبلؼ)سفأمياتأطفاؿالتكحدلدل



37 

نةيالمنيجالكصفياإلرتباطي،حيثكافعددأفرادالعكاستخدـاألـ،جنسكسفالطفؿالتكحدم(،

بمقرام(52) االستعانة تمت المستقبؿيأة، قمؽ يكمق،اس النفسي شقيز)اساألمف محمكد ،(رينب

فقمؽالمستقبؿكاألمفالنفسيلدلأمياتأطفاؿيةبيعبلقةذاتداللةإحصائكأظيرتالنتائجكجكد

ةفيقمؽالمستقبؿتبعانيالتكجدفركؽذاتداللةإحصائ،كعتياعبلقةمكجبةياضطرابالتكحدكطب

التكحدملمتغيرات: الطفؿ كسف جنس األـ، ))سف ، تبعانكما النفسي األمف في فركؽ تكجد ال

.()سفاألـ،جنسكسفالطفؿالتكحدملمتغيرات:

الكشؼعفمستكلقمؽالمستقبؿلدلكالدماألطفاؿلىإ(2016دراسة طاييبي )بينماىدفت

كؿالنتائجأفأظيرتكثباتاألداة،ك(صدؽ%63)كجرلفحصأميات(،)آباء،ذكماالعاقةالذىنية

كمالـتسجؿفركؽفيدرجة،يعانكفمفدرجةقمؽمستقبؿمتكسطةالذىنيةذكماالعاقةمفكالدم

.)إناث)ذككر/قمؽالمستقبؿحسبمتغيرالجنس

كعبلقتوبالطمكحتاـياألألمياتالمستقبؿقمؽبعنكاف(2013)ريمط أبو دراسة فيحيفأشارت

،مفأبنائيف(191)ك،تاـياألأمياتمفامرأة(191)تككنتمفنةيععمىبغزةألبنائيفةيكالحساس

المستقبؿقمؽفيبةيإحصائداللةذاتسالبةةيإرتباطعبلقةتكجدأىمياعدةنتائجعمىأسفرتثيح

لصال ةياالجتماعالحالةريمتغفيفركؽكتكجدتاـ،ياألفأبنائيلدلالطمكحكمستكلاألمياتلدل

.المتزكجات



 بالعزلة االجتماعيةالدراسات المتعمقة  3.2.2

ىدف إلى(2016دراسة شمل )ت المرحمةالتعرؼ طمبة لدل االجتماعية العزلة قياس

الفرؽفيالعزلةاالجتماعيةلدلطمبةالمرحمةالمتكسطةبحسبمتغيرالجنس.كتقصي،المتكسطة

 بغدادىـالدراسةمجتمع بمحافظة الكرخ/الثالثة تربية مديرية في المتكسطة المرحمة لمعاـطمبة
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2015/2014 ضمنت، الجنس400)طبقتعمىعينة بالتساكمعمىمتغير مكزعة طالبكطالبة )

(طالبكطالبةبالتساكم،مكزعةعمىمتغير200فكانت)؛ناث(،أماعينةالتطبيؽالنيائيإ)ذككر،

فمستكلالعزلةاالجتماعيةعندأنتائجكأظيرتال،مقياسالعزلةاالجتماعيةستخدمتالجنس،كماا

بيفطبلبكطالباتالمرحمةالمتكسطةبالعزلةاليكجدفرؽداؿاحصائيان،كافمنخفضانالدراسةعينة

كاقترحتإجراءعددمفالدراسات،االجتماعية.كاعتمادانعمىىذهالنتائجأكصتبعددمفالتكصيات

دراسة.استكماالنليذاال

لمكشؼعفالعبلقةاإلرتباطيةبيفالكفاءةاالجتماعيةكالعزلة،(2015دراسة عمي )تسعك

االجتماعيةلدلالصـ،كالكشؼعفكجكدفركؽفيمستكلالكفاءةاالجتماعيةترجعلمتغيرالجنس،

دراسةالعزلةاالجتماعيةيرجعلمتغيرالجنس،كتتضمفعينةالكالكشؼعفكجكدفركؽفيمستكل

،عاـ(14-17(إناث،كأعمارىـتراكحتمابيف)29(ذككر،)21(مفالصـمفالجنسيفمنيـ)50)

(درجة،كأسفرتالنتائجعفكجكدارتباطمكجبداؿإحصائيان90-110كدرجةالذكاءتراكحتمابيف)

االجتماعية الكفاءة فيبيف  إحصائية فركؽذاتداللة تكجد كما لدلالصـ، االجتماعية كالعزلة

كأيضان بيفالذككركاإلناثلصال اإلناث، االجتماعية فيتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةالكفاءة

.العزلةاالجتماعيةبيفالذككركاإلناثلصال الذككر

ظاىرةاالستيكاءكالعزلةاالجتماعيةكالعبلقةبينيـإلىالتعرؼ(2014حسن ) دراسةىدفتبينما

عندأطفاؿالمرحمةاالبتدائيةكقدقاـالباحثافببناءمقياسالعزلةاالجتماعيةكاالستيكاءككانتعينة

تمميذمفالمرحمةاالبتدائيةكقدتكصؿالبحثإلىأفاألطفاؿالذيفتتحكـ(100)تتألؼمفدراسةال

تأثرا أكثر ىـ فييا يعيشكف التي االجتماعية البيئة في كاإليحاءاتالمظممة المثيراتالمختمفة فييـ

ال نتائج كمف غيرىـ. مف االستيكاء بظاىرة العزلةأيضاندراسة مف يعانكف األطفاؿ بعض أف

ضعيفةاالجتماع أك سكية غير بأنيا لدييـ العبلقاتاالجتماعية شبكة تتسـ األطفاؿ ألفىؤالء ية
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بيفظاىرة ارتباطية بمغككذلؾدلتنتائجالبحثأفىناؾعبلقة إذ االجتماعية االستيكاءكالعزلة

اتعندمستكلكقدأكصيالباحثافبعددمفالتكصيكىكفرؽداؿإحصائيان%(63)معامؿاالرتباط

.كبعضالبحكثالمقترحةليككفمكمبلليذاالبحث



جنبية المقترحة كدراسات سابقة لمدراسة، فإنو يمكن الدراسات العربية واألخالل استعراض من 

 كاآلتي:   استخالص التعقيب عم  ىذه الدراسات

بمتغيراتالكصمةاالجتماعيةكعبلقتياغمبالدراساتالتعرؼإلىأ:ىدفت. من حيث األىداف1

أ متغيراتالدراسة غير الحالية الدراسة المستقبؿما بقمؽ كعبلقتيا االجتماعية الكصمة فتبحثفي

ليوأممفالدراساتالسابقة.إكىذامالـتتطرؽكالعزلةاالجتماعية،

المستيدفة. من حيث العينة1  الفئة حيث مف السابقة الدراسات في المستخدمة العينات تنكعت :

ككطبيع حجمياتيا مثؿ:، فئات السابقة الدراسات في العينات تضمف أمياتكقد المدارس، طمبة

إلضطراباتاخرل اختيرتليذه التي العينة الدراساتالسابقة أممف تتناكؿ كلـ ، أميات)الدراسة

أطفاؿاضطرابطيؼالتكحد(.

المقاييسالدراسةالحاليةمعمعظـالدراساتالسابقةمفحيثتبنيت:تشابي. من حيث األداة5 

ستخبلصالنتائج.تالدراسةكاألسمكبالذمسيتبعإلدراسة،كاختمفتمفحيثبعضمتغيرالمكاتكأد

. من حيث النتائج0 كتعارضت: نتائجيا، في السابقة بعضالدراسات الدراسة نتائج شابيت كقد

ة.ضالدراساتكفقانلطبيعةكؿدراسنتائجيامعنتائجبع
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تتصؿ ال الحالية الدراسة بمكضكع عبلقة ليا التي الدراسات أف الباحثة ترل ىنا، كمف

إذلـتجمعالدراساتالسابقةبيف،ممادفعياإلىضركرةإجراءىذهالدراسة،بمكضكعيااتصاالنمباشران

يككفىذاالجانبمفالدراسةحديثكلـتتـدراستومفقبؿمتغيراتالدراسةالحاليةمجتمعة،كبذلؾ

.فيالمجتمعالفمسطيني

كقداستفادتالدراسةالحاليةمفالدراساتالسابقةفيتصميـأدكاتالدراسةالحالية،باإلضافة

إلىاالعتمادعمىالمنيجياتكاإلحصاءاتالكاردةفيبعضىذهالدراسات.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

المتبعة،يتناكؿىذاالفصؿالطرؽكاإلجراءاتالتياتبعت،كالتيتضمنتتحديدمنيجيةالدراسة

كمجتمعالدراسةكالعينة،كعرضالخطكاتكاإلجراءاتالعمميةالتياتبعتفيتطكيرأدكاتالدراسة

إلىأنكاعاالختباراتاإلحصائية كاإلشارة كمتغيراتيا، الدراسة شرحمخططتصميـ ثـ كخصائصيا،

المستخدمةفيتحميؿبياناتالدراسة.



 الدراسة يةمنيج 1.3

 الدراسة ىذه عمىاعتمدت لمحصكؿ المسحية صكره بأحد االرتباطي الكصفي المنيج عمى

حيثأفالمعمكماتالخاصةبمكضكعالدراسة،كذلؾألنوأكثرالمناىجمبلئمةلطبيعةىذهالدراسة؛

بدراسة المنيجالذميقـك ككنو الدراسة، لتحقيؽأىداؼىذه األمثؿ الكصفياالرتباطيىك المنيج

فىذاالمنيجاليعتمدكفيـككصؼالظاىرة كصفاندقيقانمفخبلؿالمعمكماتكاألدبياتالسابقة،كا 

إلى لمكصكؿ متغيراتالدراسة بيف ما العبلقة بالربطكتحميؿ يقكـ المعمكماتإنما عمىجمع فقط

 .(1992،االستنتاجاتالمرجكالكصكؿإلييامفخبلؿالدراسة)عكدهكممكاكم

 

 يامجتمع الدراسة وعينت 2.3

 مجتمع الدراسة: -أوالً 

تككفمجتمعالدراسةمفجميعلدلأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهلل

كذلؾلعدـكجكدإحصائيات(،223كالبالغعددىـ)،تكاجدكففيمراكزالتربيةالخاصةيالذيفكالبيرة،
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نكارىـإلصابةعفاألعدادالحقيقيةألطفاؿاضطرابطيؼالتكحد،كلعدـتعاكف معظـاألىالي،كا 

لؤلفكارغيرأطفاليـ أفكؿذلؾيرجع ترلالباحثة التيتمتمكياالباضطرابطيؼالتكحد، عقبلنية

بعضاألمياتتجاهاضطرابطيؼالتكحدظنانمنيـأنومخجؿكمحرج.



 عينة الدراسة: -ثانياً 

أماعينةالدراسة،فقداختيرتكاآلتي:

(مػػػفأميػػػاتأطفػػػاؿاضػػػطراب36االسػػػتطبلعية:اختيػػػرتعينػػػةاسػػػتطبلعيةمككنػػةمػػػف)العينػػة-أكالن

بغػػػػرضالتأكػػػػدمػػػػفصػػػػبلحيةأدكاتالدراسػػػػةكاسػػػػتخداميا،طيػػػػؼالتكحػػػػدفػػػػيمحافظػػػػةراـاهللكالبيػػػػرة

لحسابالصدؽكالثبات.

فيمحافظة(مفأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحد101عينةالدراسةالفعمية:تككنتمف)-ثانيان

 .(يكض تكزيععينةالدراسةحسبمتغيراتيا1.3.كالجدكؿ)راـاهللكالبيرة

 
 .المستقمة الدراسة متغيرات حسبالدراسة  عينةتوزع  يوضح (:1.3الجدول )

 النسبة % العدد الفئات المتغير

 الطفل جنس
 54.5 55 ذكر

 45.5 46 أنث 

 100.0 101 المجموع 

 عمر الطفل
 43.6 44 سنوات 7أقل من 

 56.4 57 سنوات فأكثر 7من 

 100.0 101 المجموع

 لألم التعميمي المستوى

 27.7 28 دون فما ثانوية

 31.7 32 دبموم

 32.7 33 بكالوريوس

 7.9 8 فأعم  ماجستير

 100.0 101 المجموع

 االجتماعية الحالة
 94.1 95         متزوجة

 5.9 6 (مطمقة/ أرممة) ذلك غير

 100.0 101 المجموع
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  أدوات الدراسة 3.3

ا الدراسة، أىداؼ لتحقيؽ ستخدمت البيانات، لجمع مقاييس الكصمةي:ىثبلثة مقياس

كمايمي:،قمؽالمستقبؿ،كمقياسالعزلةاالجتماعيةاالجتماعية،كمقياس

 أواًل: مقياس الوصمة االجتماعية 

 أجؿ مف الحالية، الدراسة مف المرجكة الغاية تحقيؽ ااالطبلعكبعد التربكمألعمى دب

السابقة الدراسات،كالدراسات بعض في المستخدمة االجتماعية الكصمة مقياس مقاييس كعمى

 الدراسة.لمبلئمتوألىداؼكذلؾ،(2017أبكليفة،)استخدمتالباحثةالمقياسالمطكرمفقبؿ

 

 مقياس الوصمة االجتماعية الخصائص السيكومترية لمقياس 1.3.3 

 صدق المقاييس:

اتبعتاإلجراءاتاآلتية:،الدراسةصدؽمقاييسلمتحقؽمف

 (Face validity)أ( الصدق الظاىري 

لمتحقؽمفالصدؽالظاىرمأكمايعرؼبصدؽالمحكميفلمقياسالكصمةاالجتماعية،عريض

 في الدكتكراه درجة يحممكف ممف المتخصصيف مف مجمكعة عمى األكلية المقياسبصكرتو العمـك

(محكميف،كماىكمكض فيممحؽ)ب(،كقدتشكؿالمقياس9،كقدبمغعددىـ)التربكيةكالنفسية

(كحدأدنىلقبكؿالفقرة.كبناءنعمى%80(فقرة،إذأعتمدمعياراالتفاؽ)23صكرتواألكليةمف)في

مبلحظاتكآراءالمحكميف،أجريتالتعديبلتالمقترحة،كاستنادانإلىمبلحظاتالمحكميف،فقدعيدلت

(.تبعضالفقرات،كماىكمبيففيالممحؽ)صياغة

 (Construct Validity) ب( صدق البناء 
استخدـصدؽالبناءعمىعينةاستطبلعيةمككنةمف مفأجؿالتحقؽمفالصدؽلممقياس،

(مفأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهللكالبيرة،كمفخارجعينةالدراسة36)
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كاستٌخدـمعامؿارتباطبيرسكف (Pearson Correlation)المستيدفة، معامبلتارتباطالستخراجقيـ

(:2.3االجتماعية(،كماىكمبيففيالجدكؿ)الفقراتمعالدرجةالكميةلمقياس)الكصمة

 (:36)ن=: يوضح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس الوصمة االجتماعية مع الدرجة الكمية لممقياس (2.3)جدول 
االرتباط مع  الفقرة

 الدرجة الكمية 
االرتباط مع  الفقرة

 درجة الكمية ال
 مقیاس الوصمة االجتماعیة 

1 .52** 13 .68** 

2 .49** 14 .17 

3 .22 15 .69** 

4 .88** 16 .78** 

5 .46** 17 .71** 

6 .64** 18 .81** 

7 .79** 19 .59** 

8 .73** 20 .72** 

9 .60** 21 .77** 

10 .58** 22 .60** 

11 .72** 23 .34* 

12 .60** - - 

  p < .05, ** p < .01 *  عند مستوى الداللة  إحصائياً دال 
ذاتتكان(،14، 3(أفمعامؿارتباطالفقرات)2.3يبلحظمفالبياناتالكاردةفيالجدكؿ)

. 34)بيفماتراكحت،كتحتاجإلىحذؼ،أماباقيالفقراتفقدانحصائيٌإًةندالٌغيركمقبكلةوغيرةدرج

(،كماأفجميعمعامبلتاالرتباطكانتذاتدرجاتمقبكلةكدالةإحصائيان،إذذكرجارسيا.88_ 

Garcia, 2011)) (تعتبرضعيفة،كالقيـالتيتقعضمف.30أفقيمةمعامؿاالرتباطالتيتقؿعف)

يساكم-.30المدل) أك عف).70أقؿ التيتزيد كالقيمة متكسطة، تعتبر )70. قكية، تعتبر لذلؾ(

فقرة.(،21كأصب عددفقراتالمقياس)(،14، 3الفقرات)حذفت

ثبات مقياس الوصمة االجتماعية: 

مف،كزعالمقياسعمىعينةاستطبلعيةمككنةمقياسالكصمةاالجتماعيةلمتأكدمفثبات

الدراسة(مفأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهللكالبيرة،كمفخارجعينة36)

استخدمتمعادلةكركنباخألفا المستيدفة، فقد كبيدؼالتحقؽمفثباتاالتساؽالداخميلممقياس،
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(Cronbach's Alpha) (فقرةن21عمىبياناتالعينةاالستطبلعيةبعدقياسالصدؽ)كقدبمغمعامؿ،

.األصميةالعينةعمىلمتطبيؽقابمةاألداةمفكتجعؿمرتفعة،القيمةىذه(كتعد.93ألفا)كركنباخ

 ثانيًا: مقياس قمق المستقبل

 أجؿ مف الحالية، الدراسة مف المرجكة الغاية تحقيؽ األاالطبلعكبعد التربكمعمى دب

قمؽ مقياس مقاييس كعمى السابقة استخدمتالمستقبؿكالدراسات بعضالدراسات في المستخدمة

 الدراسة.لمبلئمتوألىداؼكذلؾ،(2017أبكليفة،)المقياسالمطكرمفقبؿ

 

 الخصائص السيكومترية لمقياس قمق المستقبل 2.3.3

 صدق المقياس:  

استخدـنكعافمفالصدؽ،ككمايمي:

 (Face validity)أ( الصدق الظاىري 

 لمقياس المحكميف بصدؽ يعرؼ ما أك الظاىرم الصدؽ مف المستقبؿلمتحقؽ عرضقمؽ ،

 في الدكتكراه درجة يحممكف ممف المتخصصيف مف مجمكعة عمى األكلية المقياسبصكرتو العمـك

(محكميف،كماىكمكض فيممحؽ)ب(،كقدتشكؿالمقياس9،كقدبمغعددىـ)التربكيةكالنفسية

(كحدأدنىلقبكؿالفقرة،كبناءنعمى%80عتمدمعياراالتفاؽ)ا(فقرة؛إذ21فيصكرتواألكليةمف)

عيدلتمبلحظاتكآراءالمحكميفأجريتالتعديبلتالمقترحة،كاستنادانإلىمبلحظاتالمحكميف،فقد

(.تبعضالفقرات،كماىكمبيففيالممحؽ)صياغة

 Construct Validity) ب( صدق البناء )
استخدـصدؽالبناءعمىعينة مفمككنةاستطبلعيةمفأجؿالتحقؽمفالصدؽلممقياس،

(مفأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهللكالبيرة،كمفخارجعينةالدراسة36)
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كاستٌخدـمعامؿارتباطبيرسكف الستخراجقيـمعامبلتارتباط(Pearson Correlation)المستيدفة،

(:3.3المستقبؿ(،كماىكمبيففيالجدكؿ)الفقراتمعالدرجةالكميةلمقياس)قمؽ

 (:36)ن=: يوضح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس قمق المستقبل مع الدرجة الكمية لممقياس (3.3)جدول 
االرتباط مع  الفقرة

 الدرجة الكمية 
االرتباط مع  الفقرة

 درجة الكمية ال
 المستقبل مقیاس قلق

1 .51** 12 .56** 

2 .48** 13 .67** 

3 .54** 14 .61** 

4 .53** 15 .50** 

5 .59** 16 .47** 

6 .58** 17 .52** 

7 .63** 18 .34* 

8 .60** 19 .38* 

9 .70** 20 .58** 

10 .68** 21 .53** 

11 .81** - - 

p < .05, ** p < .01 *  عند مستوى الداللة  دال إحصائياً                 

. _ 34)بيفماتراكحت(أفمعامؿارتباطالفقرات3.3يبلحظمفالبياناتالكاردةفيالجدكؿ)

ذكرجارسيا.81 إذ إحصائيان، كدالة معامبلتاالرتباطكانتذاتدرجاتمقبكلة أفجميع كما ،)

Garcia, 2011)) (تعتبر.30أفقيمةمعامؿاالرتباطالتيتقؿعف)ضعيفة،كالقيـالتيتقعضمف

(تعتبرقكية،لذلؾلـ.70(تعتبرمتكسطة،كالقيمةالتيتزيدعف).70أقؿأكيساكم-.30المدل)

المقياس.تحذؼأمفقرةمففقرات

 

 المستقبل:   قمقثبات مقياس 

(36مف)المستقبؿ،كزعالمقياسعمىعينةاستطبلعيةمككنةقمؽمقياسلمتأكدمفثبات

الدراسة عينة خارج كمف كالبيرة، اهلل راـ محافظة في التكحد طيؼ اضطراب أطفاؿ أميات مف

استخدمتمعادلةكركنباخألفا المستيدفة، فقد كبيدؼالتحقؽمفثباتاالتساؽالداخميلممقياس،
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(Cronbach's Alpha) (فقرةن21عمىبياناتالعينةاالستطبلعيةبعدقياسالصدؽ)معامؿ،كقدبمغ

.األصميةالعينةعمىلمتطبيؽقابمةاألداةمفكتجعؿمناسبة،القيمةىذه(كتعد.89ألفا)كركنباخ

 

 ثالثًا: مقياس العزلة االجتماعية

 أجؿ مف الحالية، الدراسة مف المرجكة الغاية تحقيؽ األاالطبلعكبعد التربكمعمى دب

المستخدمةفيبعضالدراساتاستخدمتالباحثةاالجتماعيةكالدراساتالسابقةكعمىمقاييسالعزلة

 الدراسة.لمبلئمتوألىداؼكذلؾ،(2017أبكليفة،)المقياسالمطكرمفقبؿ

 

 العزلة االجتماعيةمقياس الخصائص السيكومترية لمقياس 3.3.3 

 صدق المقاييس:

لمتحقؽمفصدؽمقاييسالدراسةاتبعتاإلجراءاتاآلتية:

استخدـنكعافمفالصدؽكمايمي:

 (Face validity)أ( الصدق الظاىري 

لمتحقؽمفالصدؽالظاىرمأكمايعرؼبصدؽالمحكميفلمقياسالعزلةاالجتماعية،عريض

 في الدكتكراه درجة يحممكف ممف المتخصصيف مف مجمكعة عمى األكلية المقياسبصكرتو العمـك

(محكميف،كماىكمكض فيممحؽ)ب(،كقدتشكؿالمقياس9ددىـ)،كقدبمغعالنفسيةكالتربكية

(كحدأدنىلقبكؿالفقرة.كبناءنعمى%80(فقرة،إذأعتمدمعياراالتفاؽ)29فيصكرتواألكليةمف)

مبلحظاتكآراءالمحكميف،أجريتالتعديبلتالمقترحة،كاستنادانإلىمبلحظاتالمحكميف،فقدعيدلت

 (.تالفقرات،كماىكمبيففيالممحؽ)بعضصياغة
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 (Construct Validity) ب( صدق البناء 
استخدـصدؽالبناءعمىعينةاستطبلعيةمككنةمف مفأجؿالتحقؽمفالصدؽلممقياس،

(مفأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهللكالبيرة،كمفخارجعينةالدراسة36)

كاستٌخدـمعامؿارتباطبيرسكف الستخراجقيـمعامبلتارتباط(Pearson Correlation)المستيدفة،

(:4.3الفقراتمعالدرجةالكميةلمقياس)العزلةاالجتماعية(،كماىكمبيففيالجدكؿ)

 (:36)ن=مع الدرجة الكمية لممقياس  : يوضح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس العزلة االجتماعية(4.3)جدول 
االرتباط مع  الفقرة

 الكمية
االرتباط مع  الفقرة الكميةاالرتباط مع  الفقرة

 الكمية
 االجتماعية العزلةمقیاس 

1 .75** 11 .71** 21 .65** 

2 .73** 12 .16 22 .66** 

3 .59** 13 .40** 23 .62** 

4 .57** 14 .74** 24 .64** 

5 .32* 15 .74** 25 .38* 

6 .59** 16 .55** 26 .76** 

7 .59** 17 .78** 27 .75** 

8 .56** 18 .61** 28 .66** 

9 .31* 19 .66** 29 .80** 

10 .64** 20 .69** - - 

p < .05, ** p < .01 *  عند مستوى الداللة  دال إحصائياً                 

ةكافذاتدرج(،12(أفمعامؿارتباطالفقرة)4.3يبلحظمفالبياناتالكاردةفيالجدكؿ)

انحصائيٌإًةندالٌغيركمقبكلةوغير باقيالفقراتفقد أما كتحتاجإلىحذؼ، تراكحت، . _ 31)بيفما

ذكرجارسيا.80 إذ إحصائيان، كدالة معامبلتاالرتباطكانتذاتدرجاتمقبكلة أفجميع كما ،)

Garcia, 2011)) (تعتبرضعيفة،كالقيـالتيتقعضمف.30أفقيمةمعامؿاالرتباطالتيتقؿعف)

يساكم-.30المدل) أك عف).70أقؿ التيتزيد كالقيمة متكسطة، تعتبر لذلؾ.70( قكية، تعتبر )

فقرة.(،28كأصب عددفقراتالمقياس)(،12الفقرة)حذفت

  



50 

: العزلة االجتماعيةثبات مقياس 

ثبات مف مككنةالعزلةمقياسلمتأكد استطبلعية المقياسعمىعينة كزع مفاالجتماعية،

خارجعينةالدراسة(مفأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهللكالبيرة،كمف36)

استخدمتمعادلةكركنباخألفا المستيدفة، فقد كبيدؼالتحقؽمفثباتاالتساؽالداخميلممقياس،

(Cronbach's Alpha) (فقرةن28عمىبياناتالعينةاالستطبلعيةبعدقياسالصدؽ)كقدبمغمعامؿ،

.األصميةالعينةعمىلمتطبيؽقابمةاألداةمفكتجعؿمرتفعة،القيمةىذه(كتعد.94ألفا)كركنباخ

 

 اييس الدراسة:مق تصحيح

(،21تككفمقياسالكصمةاالجتماعيةفيصكرتوالنيائيةمف)مقياس الوصمة االجتماعية: -أوالً 

االجتماعية.فقرةكماىكمكض فيممحؽ)ث(،كقدمثمتجميعالفقراتاالتجاهااليجابيلمكصمة

(،فقرة،كماىك21:تككفمقياسقمؽالمستقبؿفيصكرتوالنيائيةمف)المستقبلمقياس قمق  -ثانياً 

.المستقبؿمكض فيممحؽ)ث(،كقدمثمتجميعالفقراتاالتجاهاإليجابيلقمؽ

(،فقرة،28فيصكرتوالنيائيةمف):تككفمقياسالعزلةاالجتماعيةمقياس العزلة االجتماعية -ثالثاً 

االجتماعية.ممحؽ)ث(،كقدمثمتجميعالفقراتاالتجاهاإليجابيلمعزلةكماىكمكض في

ليكرت) تدرج طريؽ عف إجاباتو المستجيبتقدير طمبمف Likertكقد خماسي، كأعطيت(

يمي )تنطبؽ :األكزافلمفقراتكما تنطبؽ5تمامان درجات، )( تنطبؽ4كثيران درجات، )لحد( (3ما

(،درجةكاحدة.1تنطبؽ)،الدرجتاف (2قميبلن)درجات،تنطبؽ

مستكل كلتحديد المتكسطاتالحسابية، قمؽسماتالكصمةشيكعكلغاياتتفسير االجتماعية،

(5-1لدلعينةالدراسة،حكلتالعبلمةكفؽالمستكلالذميتراكحمف)المستقبؿ،العزلةاالجتماعية،
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 مستكيات: ثبلثة إلى المستكل كتصنيؼ لممعادلةدرجات كفقان كذلؾ كمنخفض، كمتكسطة مرتفع،

اآلتية:

=طكؿالفئة
الحداألعمى_الحداألدنى)لتدرج(


 عددالمستكياتالمفترضة

كبناءنعمىذلؾ،ففٌفمستكياتاإلجابةعمىالمقياستككفعمىالنحكاآلتي:

 االجتماعية العزلة المستقبل، قمق االجتماعية، الوصمة سمات شيوع(: يوضح درجات احتساب مستوى 5.3جدول )
 فأقل 2.33 مستوى منخفض 
 3.67 – 2.34 مستوى متوسط 

 5 -3.68 مستوى مرتفع 


 تصميم الدراسة ومتغيراتيا  4.3

اشتممتالدراسةعمىالمتغيراتالمستقمةكالتابعةاآلتية:

 المستقمة:المتغيرات  - أ

 (.أنثى-2ذكر،-1:كلومستكيافىي:)الطفؿجنس .1

 فأكثر(.سنكات7مف-2سنكات،7مفأقؿ-1مستكيافىي:)الطفؿ:كلوعمر .2

 .(مخيـ -3،مدينة -2،قرية -1مستكياتىي:)ثبلثةكلومكافالسكف: .3

التعميميالمستكل .4 لؤلـ: أربعةكلو ( ىي: دكففماثانكية -1مستكيات دبمكـ -2، ،3- 

 .(فأعمىماجستير-4،بكالكريكس

 (.(مطمقة/أرممة)ذلؾغير-2،متزكجة -1مستكيافىي:)اكلياالجتماعية:الحالة .5

المتغير التابع:-ب

 .الدراسةعينةلدلاالجتماعيةالدرجاتعمىمقياسالكصمة (أ

 لدلعينةالدراسة.الدرجاتعمىمقياسقمؽالمستقبؿ (ب

3

51
33.1
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.الدراسةعينةالعزلةاالجتماعيةلدلمقياسعمىالدرجات (ت


 إجراءات تنفيذ الدراسة   5.3

الدراسةكفؽالخطكاتاآلتية:نفيذت

التقارير،الرسائؿالجامعية،كغيرىا،المعمكماتجمع .1 المقاالت، مفالعديدمفالمصادركالكتب،

.كذلؾمفأجؿكضعاإلطارالنظرملمدراسة

 تحديدعينةالدراسة.،كمفثـمجتمعالدراسةتحديد .2

 .الدراسةمفخبلؿمراجعةاألدبالتربكمفيىذاالمجاؿكاتتطكيرأد .3

 عمىعينةالدراسة.المرادتطبيقياالدراسةأدكاتتحكيـ .4

(مػف36)الدراسةعمىعينةاستطبلعيةكمفخارجعينةالدراسةاألساسية،إذشػممتأدكاتتطبيؽ .5

،كذلػػؾبيػػدؼالتأكػػدمػػفدالالتأطفػػاؿاضػػطرابطيػػؼالتكحػػدفػػيمحافظػػةراـاهللكالبيػػرةأميػػات

 الدراسة.أدكاتصدؽكثبات

6.  فقراتأدكاتتطبيؽ عمى اإلجابة منيـ كالطمب األصمية، العينة عمى صدؽياالدراسة بكؿ

 كمكضكعية،كذلؾبعدإعبلميـبأفإجابتيـلفتستخدـإالألغراضالبحثالعممي.

برامجالرزمةاإلحصائي) .7 الحاسكب،حيثاستخدـ لتحميؿSPSS, 26إدخاؿالبياناتإلىذاكرة )

جراءالتحميؿاإلحصائيالمناسب.  البيانات،كا 

8.  ضكء في التحميؿ عنيا أسفر التي النتائج السابقةمناقشة كالدراسات النظرم الخركجك،األدب

 .التكصياتكالمقترحاتالبحثيةمفمجمكعةب
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 اإلحصائية المعالجات  6.3

البيانات معالجة أجؿ مف باستخداـ قامتالباحثة جمعيا كبعد لمعمـك اإلحصائية الرـز برنامج

اآلتية:(كذلؾباستخداـالمعالجاتاإلحصائية ,26SPSSاالجتماعية)

 المتكسطاتالحسابيةكاالنحرافاتالمعيارية. .1

 الدراسة.مقاييسمعادلةكركمباخألفالتحديدمعامؿثبات .2

لفحػص،("way ANOVA "without Interaction-5)تحميؿالتبايفالخماسي"بػدكفتفاعػؿ"اختبار .3

 الدراسةالمتعمقةبالفركؽ.فرضيات

 .(Scheffe)باستخداـاختبارالمقارناتالبعدية .4

راتالدراسػة،كػذلؾلفحػصصػدؽلمعرفةالعبلقةبيفمتغيػ (Pearson Correlationاختباربيرسكف) .5

 .الدارسةأدكات

المسػتقبؿلمعرفػةاسػياـقمػؽ(Stepwise Multiple Regression)يمعامؿاالنحدارالمتعددالتدريج .6

 االجتماعية.بالكصمةالتنبؤفياالجتماعيةكالعزلة
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 الفصل الرابع 

  عرض نتائج الدراسة

 

يتناكؿىذاالفصؿعرضانلمنتائجالتيتكصمتإليياالدراسةفيضكءأسئمتياكفرضياتياالتي

طرحت،كقدنظمتكفقانلمنيجيةمحددةفيالعرض،كىيكمايمي:



 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة -1.4

الوصمة االجتماعية لدى أميات أطفال اضطراب  مستوى ماالنتائج المتعمقة بالسؤال األول:  1.1.4

 ؟طيف التوحد في محافظة رام اهلل والبيرة

 السؤاؿ عف لمقياس،األكؿلئلجابة حيسبتالمتكسطاتالحسابية لدلالكصمة االجتماعية

ذلؾ:(يكض 1.4كالجدكؿ)،أمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهللكالبيرة

وعم  المقياس ككل  الوصمة االجتماعية(: يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 1.4جدول )
 مرتبة تنازلياً 

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع 89.4 0.965 4.47األطفاؿبباقيطفميمساكاةعدـمفبالغضبأشعر 04 1
المجتمعىذاغيرآخرمجتمعفيأعيشأفتمنيت 01 2

بأفكارهالظالـ
 مرتفع 86.6 1.176 4.33

اضطرابمعالتعامؿفياآلخريفمساعدةإلىأحتاج 16 3
طفمي

 مرتفع 80.6 1.237 4.03

أماـغضبلنكباتطفمييتعرضعندمابالحرجأشعر 21 4
اآلخريف

 مرتفع 79.0 1.299 3.95

تجاهبالحسرةأشعرأصحاءأطفاؿمعأككفعندما 13 5
طفمي

 مرتفع 77.4 1.447 3.87

 مرتفع 75.8 1.267 3.79طفميكأماـأماميمغمقةالحياةأبكابجميعأفأشعر 05 6
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رقـ الرتبة
الفقرة

المتكسطالفقرة
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

النسبة
المئكية

المستكل

 مرتفع 73.8 1.340 3.69اآلخريفعفمختمفكفبأنناكطفميأناأشعر 19 7
 مرتفع 73.8 1.554 3.69الرفضلتجنباألصحاءاألشخاصمخالطةأتجنب 12 8
 متوسط 72.2 1.510 3.61عنيغريبعالـفيأعيشأننيأشعر 09 9
 متوسط 71.2 1.099 3.56طفمياضطراببسببكاإلحباطبالضعؼأشعر 02 10
 متوسط 70.0 1.301 3.50طفمياضطراببسببكاحباطأمؿبخيبةأشعر 14 11
 متوسط 68.0 1.408 3.40طفمياضطراببسببينبذكننياآلخريفأفأعتقد 18 12
 متوسط 67.2 1.119 3.36مشاعرماآلخركفيتجاىؿ 17 13
 متوسط 66.8 1.336 3.34طفمياضطراببسببكظيفةألمالتقدـفيترددت 08 14
 متوسط 65.8 1.465 3.29عنياآلخريفبأفضميةأشعر 11 15
 متوسط 65.2 1.447 3.26طفمياضطراببسببالناسمفقيمةأقؿبأننيأشعر 03 16
 متوسط 64.8 1.436 3.24طفمياضطراببسببضعيفةبنفسيثقتيأفأشعر 06 17
طفميبسببالمعاممةكسكءلئلىانةتعرضت 07 18

المضطرب
 متوسط 62.2 1.303 3.11

 متوسط 61.6 1.447 3.08اآلخريفعفطفمياضطرابأخفي 20 19
 متوسط 60.2 1.466 3.01طفميعفالحديثعندبالحرجأشعر 10 20
 متوسط 59.4 1.153 2.97حياتيعميأفسدتطفميإصابة 15 21

 متوسط 71.0 1.020 3.55 الوصمة االجتماعية  الدرجة الكمية لمقياس



الكصمةمقياس(أفالمتكسطالحسابيلتقديراتعينةالدراسةعمى1.4يتض مفالجدكؿ)

،أماالمتكسطاتالحسابيةإلجاباتمتكسط(كبتقدير71.0(كبنسبةمئكية)3.55ككؿبمغ)االجتماعية

فقرة(،كجاءت 2.97- 4.47)تراكحتمابيفالكصمةاالجتماعيةأفرادعينةالدراسةعففقراتمقياس

(4.47)قدرهبالمرتبةاألكلىبمتكسطحسابي"األطفاؿبباقيطفميمساكاةعدـمفبالغضبأشعر"

فيالمرتبة"حياتيعميأفسدتطفميإصابة،بينماجاءفقرة"مرتفع(كبتقدير%89.4كبنسبةمئكية)

 .متكسطكبتقدير(%59.4(كبنسبةمئكية)2.97االخيرة،بمتكسطحسابيبمغ)
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قمق المستقبل لدى أميات أطفال اضطراب طيف  مستوى ما :الثاني السؤالالمتعمقة ب النتائج 2.1.4

؟التوحد في محافظة رام اهلل والبيرة

لمقياس،الثانيلئلجابةعفالسؤاؿ قمؽالمستقبؿلدلأمياتحيسبتالمتكسطاتالحسابية

(يكض ذلؾ:2.4،كالجدكؿ)أطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهللكالبيرة

 مرتبة تنازلياً وعم  المقياس ككل قمق المستقبل (: يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 2.4جدول )
رقم  الرتبة 

 الفقرة
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

اضطرابذكطفميمستقبؿعمىبالقمؽأشعر 01 1
التكحدطيؼ

 مرتفع 91.8 0.951 4.59

كجكددكفالكقتمركرسرعةمفبالقمؽأشعر 08 2
لطفميكميعبلج

 مرتفع 90.0 0.934 4.50

 مرتفع 85.8 1.236 4.29يعيموعمؿالمستقبؿفيطفمييجدأالأخشى 19 3

 مرتفع 84.8 1.201 4.24لطفميكجميؿمستقرمستقبؿكجكدعدـيقمقني 21 4

 مرتفع 83.6 1.033 4.18كمبيـغامضالمستقبؿأفأشعر 05 5

حدتوكزيادةطفمياضطرابمفمخاكؼلدم 02 6
المستقبؿفي

 مرتفع 83.4 0.949 4.17

اآلخريفمفكالعطؼالشفقةنظراتتزعجني 14 7
طفميمستقبؿتجاه

 مرتفع 82.0 1.360 4.10

 مرتفع 81.8 1.021 4.09طفميلويتعرضمانتيجةشديدبقمؽأشعر 06 8

يككفأفيمكفماتخيؿفيطكيبلنكقتانأستغرؽ 04 9
المستقبؿفيكضعيعميو

 مرتفع 79.8 1.100 3.99

مفالكثيرطياتوفييحمؿالمستقبؿبأفأشعر 12 10
الصعكبات

 مرتفع 79.8 1.196 3.99

 مرتفع 79.6 1.191 3.98األسكألطفميالمستقبؿيحمؿأفأخشى 15 11

 مرتفع 79.0 0.942 3.95لممستقبؿالتخطيطفيصعكبةأجد 09 12

 مرتفع 78.6 1.243 3.93مشرقةصكرةأميحمؿالالمستقبؿبأفأشعر 11 13

 مرتفع 78.4 1.137 3.92صعكبةأكثراألياـالقادمةبأفشعكرينتابني 07 14

 مرتفع 77.8 1.095 3.89األمؿكعدـبالتشاـؤبالمستقبؿالتفكيريشعرني 03 15

 مرتفع 75.2 0.991 3.76بالمستقبؿفكرتكممااألمافبعدـأشعر 10 16
 مرتفع 75.2 1.210 3.76المناؿصعبةكطمكحاتيآماليأفأشعر 17 17

فيالتفكيركثرةبسببمستمرصداعمفأعاني 13 18
المستقبؿ

 متوسط 63.2 1.111 3.16



58 

رقـ الرتبة 
الفقرة

المتكسطالفقرة
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

النسبة
المئكية

المستكل

ميددبناتيمستقبؿبأفاإلحساسيزعجني 20 19
المضطربأخييـبسبب

 متوسط 63.0 1.260 3.15

بسببمستقببلنأطفالييتزكجأالأخشى 18 20
طفمياضطراب

 متوسط 62.6 1.172 3.13

ذكمآخريفأطفاؿلدميككفأفأخشى 16 21
المستقبؿفيالتكحدطيؼاضطراب

 متوسط 59.0 1.220 2.95

 مرتفع 77.8 0.816 3.89 المستقبل قمق الدرجة الكمية لمقياس

  

قمؽالمستقبؿ(أفالمتكسطالحسابيلتقديراتعينةالدراسةعمىمقياس2.4يتض مفالجدكؿ)    

،أماالمتكسطاتالحسابيةإلجاباتأفرادعينةمرتفع(كبتقدير77.8(كبنسبةمئكية)3.89ككؿبمغ)

بالقمؽأشعر"فقرة(،كجاءت2.95- 4.59)تراكحتمابيفقمؽالمستقبؿالدراسةعففقراتمقياس

التكحدطيؼاضطرابذكطفميمستقبؿعمى (كبنسبة4.59بالمرتبةاألكلىبمتكسطحسابيقدره)"

اضطرابذكمآخريفأطفاؿلدميككفأفأخشى(كبتقديرمرتفع،بينماجاءفقرة"%91.8مئكية)

(%59.0(كبنسبةمئكية)2.95بمغ)فيالمرتبةاالخيرة،بمتكسطحسابي"المستقبؿفيالتكحدطيؼ

 .متكسطكبتقدير



العزلة االجتماعية لدى أميات أطفال اضطراب  مستوى ما :الثالث السؤالالمتعمقة ب النتائج 3.4.1

؟طيف التوحد في محافظة رام اهلل والبيرة

 السؤاؿ عف لمقياس،الثالثلئلجابة الحسابية المتكسطات لدلحيسبت االجتماعية العزلة

 (يكض ذلؾ:3.4،كالجدكؿ)أمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهللكالبيرة
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وعم  المقياس ككل العزلة االجتماعية (: يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 3.4جدول )
 مرتبة تنازلياً 

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

عمىمقدرتيعدـعنداآلخريفعفاالختفاءأتمنى 09 1
طفميتصرفاتعمىالسيطرة

 مرتفع 82.8 1.217 4.14

عندبأعينيـالناسيتتبعنيعندمااالبتعادأتمنى 08 2
لطفميالغضبنكباتحدكث

 مرتفع 82.6 1.324 4.13

عفالمسؤكؿألنومجتمعيعفاالبتعادأتمنى 24 3
طفميتجاهالمجحفةالنظرة

 مرتفع 81.8 1.379 4.09

غضبلنكباتطفمييتعرضعندماباالختفاءأرغب 04 4
اآلخريفأماـ

 مرتفع 81.4 1.351 4.07

 مرتفع 81.0 1.367 4.05كلطفميلياآلخريفمفالمشفقةالنظرةتؤلمني 05 5

مفينزعجكفالحتىباآلخريفاالختبلطأتفادل 11 6
طفميتصرفات

 مرتفع 79.2 1.341 3.96

يكجيكاأفمفخكفانباآلخريفباالختبلطأرغبال 10 7
طفميتصرفاتبسببليالجارحةالكممات

 مرتفع 77.6 1.366 3.88

مفأطفاليـعمىبتيديديشعركفاآلخريفأفأشعر 12 8
طفمي

 مرتفع 77.4 1.230 3.87

بسبباألمثؿالحؿىياآلخريفعفالعزلةأفأشعر 03 9
طفمي

 مرتفع 77.2 1.510 3.86

فياالجتماعيةمكانتيفقدافمفبضيؽأشعر 01 10
كالمجتمعاألسرة

 مرتفع 74.0 1.460 3.70

 مرتفع 73.8 1.223 3.69كمحدكدةسطحيةاالجتماعيةعبلقاتي 28 11

 متوسط 73.4 1.342 3.67اآلخريفمعاالتصاؿفيصعكبةأجد 27 12

 متوسط 73.4 1.372 3.67طفميبسبباآلخريفمعالتكيؼفيصعكبةأجد 21 13
 متوسط 73.2 1.267 3.66األصدقاءمعالزياراتتبادؿفيالمتعةأفتقد 25 14

 متوسط 70.8 1.179 3.54االصدقاءمفمحدكدعددلي 23 15

 متوسط 70.8 1.404 3.54اآلخريفقبؿمفكالفعالياتباألنشطةالقياـأستعبد 17 16

العاديةاالجتماعيةبالنشاطاتالقياـفيصعكبةأجد 15 17
المجتمعفي

 متوسط 70.2 1.254 3.51

 متوسط 70.0 1.110 3.50اآلخريفعفمعزكلةبأننيأشعر 02 18

 متوسط 70.0 1.188 3.50االجتماعيةالمناسباتفيالمشاركةأكره 07 19

 متوسط 69.8 1.180 3.49االجتماعيةبمياميالقياـعفأعجز 06 20

 متوسط 69.8 1.285 3.49جديدةصداقاتتككيفعمييصعب 19 21
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رقـ الرتبة
الفقرة

المتكسطالفقرة
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

النسبة
المئكية

المستكل

فياآلخريفمعصداقاتتككيففيصعكبةأجد 13 22
المجتمع

 متوسط 68.0 1.281 3.40

 متوسط 68.0 1.335 3.40كمعارفيأصدقائيمعالتكاصؿأفتقد 20 23

 متوسط 67.8 1.503 3.39الناسمفالكثيرمكاجيةمفأخجؿ 26 24

 متوسط 64.4 1.270 3.22طفمياضطراببسببكاألصدقاءاألىؿعفأنعزؿ 14 25

 متوسط 64.0 1.249 3.20أصدقائيمعالخركجأكره 22 26

 متوسط 63.4 1.342 3.17اآلخريفاالصدقاءقبؿمفكالتجنبباالستبعادأشعر 16 27

طفميمجيءبعدكاألصدقاءباألىؿعبلقتناتغيرت 18 28
المضطرب

 متوسط 61.6 1.222 3.08

 متوسط 72.8 1.061 3.64 االجتماعية العزلة الدرجة الكمية لمقياس
 

( الجدكؿ مف 3.4يتض  أف عمى( الدراسة لتقديراتعينة الحسابي العزلةمقياسالمتكسط

،أماالمتكسطاتالحسابيةإلجاباتمتكسط(كبتقدير72.8(كبنسبةمئكية)3.64ككؿبمغ)االجتماعية

"فقرة(،كجاءت3.08- 4.14)تراكحتمابيفالعزلةاالجتماعيةأفرادعينةالدراسةعففقراتمقياس

طفميتصرفاتعمىالسيطرةعمىمقدرتيعدـعنداآلخريفعفاالختفاءأتمنى األكلىب" المرتبة

عبلقتناتغيرت،بينماجاءفقرة"مرتفع(كبتقدير%82.8(كبنسبةمئكية)4.14)بمتكسطحسابيقدره

)"المضطربطفميمجيءبعدكاألصدقاءباألىؿ بمغ بمتكسطحسابي االخيرة، المرتبة (3.08في

 .متكسطكبتقدير(%61.6مئكية)كبنسبة

 

 المتعمقة بفرضيات الدراسة النتائج 2.4
 األول النتائج المتعمقة بالفرضية  1.2.4

 الوصلمة االجتماعيلةبين متوسلطات ( α>05.)عند مستوى داللة  إحصائّيةال توجد فروق ذات داللة 

 ،جلنس الطفلل :تعلزى لمتغيلرات "لدى أميات أطفال اضطراب طيف التوحد في محافظة رام اهلل والبيلرة

 .والحالة االجتماعية ،والمستوى التعميمي لألم ،السكن ومكان ،الطفلوعمر 
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،حيسبتالمتكسطاتالحسابيةكاالنحرافاتالمعياريةالستجاباتأفراداألكلىالفرضيةلفحص

عمىمقياس الدراسة االجتماعيةعينة الكصمة لمتغيرات: ،جنسالطفؿتبعان كمكاف،الطفؿكعمر

(يبيفذلؾ:4.4،كالجدكؿ)كالحالةاالجتماعية،كالمستكلالتعميميلؤلـ،السكف

الوصمة الستجابات عينة الدراسة عم  مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  يوضح(: 4.4جدول ) .
 السكن والمستوى التعميمي لألم والحالة االجتماعية الطفل ومكانجنس الطفل وعمر : لمتغيرات االجتماعية تبعاً 

االجتماعية الوصمة المستوى المتغير
 االنحراف المتوسط

 1.072 3.51ذكرالطفل جنس

 0.964 3.60أنثى

 0.894 3.86سنكات7أقؿمفالطفل عمر

 1.055 3.31سنكاتفأكثر7مف

السكن مكان
 1.231 3.51 قرية

 0.865 3.38 مدينة

 0.160 4.40 مخيـ

 التعميمي المستوى
لألم

 1.203 3.41 دكففماثانكية

 0.930 3.78 دبمـك

 0.909 3.44بكالكريكس

 1.141 3.55 فأعمىماجستير

 0.992 3.59متزكجةاالجتماعية الحالة

 1.354 2.94(مطمقة/أرممة)ذلؾغير

. 
الكصمة(كجكدفركؽظاىريةبيفالمتكسطاتالحسابيةعمىمقياس4.4)يتض مفالجدكؿ

المتكسطاتاالجتماعية الفركؽبيف كلمكشؼعفداللة حسبمتغيراتالدراسة. تكزيعيا فيضكء

 االجتماعيةالكصمةلمقياسالحسابية التبايف تحميؿ أجرم فقد الخماسي، تفاعؿ"  way-5)"بدكف

ANOVA "without Interaction")(يبيفذلؾ:5.4،كالجدكؿ)
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الدراسة  عينة االجتماعية لدىالوصمة  مقياس)بدون تفاعل( عم   الخماسيتحميل التباين يوضح (: 5.4جدول )
 .السكن والمستوى التعميمي لألم والحالة االجتماعية الطفل ومكانجنس الطفل وعمر  :لمتغيراتتبعًا 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

الداللة  Fقيمة  متوسط المربعات
 اإلحصائية

 916. 0.011 0.010 1 0.010 جنس الطفل

 102. 2.722 2.524 1 2.524   الطفل عمر

 *020. 4.072 3.775 2 7.550 السكن مكان

 486. 0.821 0.761 3 2.282 لألم التعميمي المستوى

 082. 3.100 2.874 1 2.874 االجتماعية الحالة

   0.927 92 85.292 الخطأ

  (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 

(اآلتي:5.4يتض مفالجدكؿ)
 عدـ إحصائيان فركؽدالة مستكلالداللةكجكد االجتماعيةفي(α≤ 05.)عند تبعانالكصمة

راتلمتغي االجتماعيةكالحالة،لؤلـالتعميميكالمستكل،الطفؿكعمر،الطفؿجنس: بينما كانت،

.السكفمكافلمتغيراالجتماعيةتعبانالكصمةالفركؽدالةإحصائيانفي

أمياتلدلاالجتماعيةالكصمةلمقياسكلمكشؼعفمكقعالفركؽبيفالمتكسطاتالحسابية

أجرماختبارالسكفمكافلمتغيرتعزلكالبيرةاهللراـمحافظةفيالتكحدطيؼاضطرابأطفاؿ ،

(Scheffe)(يكض ذلؾ6.4كالجدكؿ): 

لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة  (Scheffe)نتائج اختبار يوضح(: 6.4جدول )
 لمتغير تعزى والبيرة اهلل رام محافظة في التوحد طيف اضطراب أطفال أميات لدى االجتماعية الوصمةمقياس عم  

 السكن مكان
 مخيم مدينة قرية المتوسط مستوىال المتغير

 الوصمة
 االجتماعية

 *0.89-   3.51 قرية
 *1.02-   3.38 مدينة
    4.40مخيـ

   (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 

الكصػمةمقيػاسفػي(α≤ 05.)كجكدفركؽدالةإحصائيانعندمسػتكلالداللػة:(6.4يتبيفمفالجدكؿ)
،مفجيػةأخػرل،(مدينة)(كقرية(مفجيةككؿمف)مخيـ)بيفالسكفمكافتبعانلمتغيراالجتماعية

 (.مخيـ)كجاءتالفركؽلصال 
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 الثانيةالنتائج المتعمقة بالفرضية  2.2.4

قملق المسلتقبل للدى ببين متوسطات ( α>05.)عند مستوى داللة  إحصائّيةال توجد فروق ذات داللة 

وعملر  ،جنس الطفل :تعزى لمتغيرات "التوحد في محافظة رام اهلل والبيرةأميات أطفال اضطراب طيف 

 .والحالة االجتماعية ،والمستوى التعميمي لألم ،السكن ومكان ،الطفل

اتأفرادحيسبتالمتكسطاتالحسابيةكاالنحرافاتالمعياريةالستجاب،الثانيةالفرضيةلفحص

المستقبؿقمؽعينةالدراسةعمىمقياس لمتغيرات: ،السكفكمكاف،الطفؿكعمر،جنسالطفؿتبعان

 (يبيفذلؾ:7.4،كالجدكؿ)كالحالةاالجتماعية،كالمستكلالتعميميلؤلـ

 قمقالستجابات عينة الدراسة عم  مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  يوضح(: 7.4جدول ) .
 السكن والمستوى التعميمي لألم والحالة االجتماعية الطفل ومكانجنس الطفل وعمر : لمتغيرات المستقبل تبعاً 

المستقبل قمق المستوى المتغير
 االنحراف المتوسط

 0.870 3.88ذكرالطفل جنس

 0.755 3.90أنثى

 0.618 4.09سنكات7أقؿمفالطفل عمر

 0.918 3.74سنكاتفأكثر7مف

السكن مكان
 1.066 3.72 قرية

 0.636 3.90 مدينة

 0.152 4.39 مخيـ

 التعميمي المستوى
لألم

 0.944 3.83 دكففماثانكية

 0.655 4.00 دبمكـ

 0.747 3.90بكالكريكس

 1.213 3.63 فأعمىماجستير

 0.759 3.93متزكجةاالجتماعية الحالة

 1.413 3.27(مطمقة/أرممة)ذلؾغير

 
 )يتض  الجدكؿ عمىمقياس7.4مف المتكسطاتالحسابية بيف فركؽظاىرية كجكد قمؽ(

المتكسطاتالمستقبؿ بيف الفركؽ داللة عف كلمكشؼ الدراسة. متغيرات حسب تكزيعيا ضكء في

 way ANOVA-5)،فقدأجرمتحميؿالتبايفالخماسي"بدكفتفاعؿ"المستقبؿقمؽلمقياسالحسابية

"without Interaction")(يبيفذلؾ:8.4،كالجدكؿ)
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تبعًا الدراسة  عينة لدى المستقبل قمق مقياس)بدون تفاعل( عم   (: يوضح تحميل التباين الخماسي8.4جدول )
 .السكن والمستوى التعميمي لألم والحالة االجتماعية الطفل ومكانجنس الطفل وعمر  لمتغيرات

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

الداللة  Fقيمة  متوسط المربعات
 اإلحصائية

 566. 0.332 0.204 1 0.204 جنس الطفل

 109. 2.612 1.606 1 1.606   الطفل عمر

 *044. 3.229 1.985 2 3.971 السكن مكان

 549. 0.710 0.436 3 1.309 لألم التعميمي المستوى

 060. 3.626 2.229 1 2.229 االجتماعية الحالة

   0.615 92 56.568 الخطأ

  (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 

في(α≤ 05.)عندمستكلالداللة(عدـكجكدفركؽدالةإحصائيان8.4يتض مفالجدكؿ)

،االجتماعيةكالحالةلؤلـالتعميميكالمستكلالطفؿكعمرالطفؿجنس:راتلمتغيتبعانالمستقبؿقمؽ

.السكفمكافلمتغيرالمستقبؿتعبانقمؽبينماكانتالفركؽدالةإحصائيانفي

أطفاؿأمياتلدلقمؽالمستقبؿلمقياسكلمكشؼعفمكقعالفركؽبيفالمتكسطاتالحسابية

اختبارالسكفمكافلمتغيرتعزلكالبيرةاهللراـمحافظةفيالتكحدطيؼاضطراب أجرم ،

(Scheffe)،(يكض ذلؾ9.4كالجدكؿ): 

لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة  (Scheffe)نتائج اختبار يوضح(: 9.4جدول )
 مكان لمتغير تعزى والبيرة اهلل رام محافظة في التوحد طيف اضطراب أطفال أميات لدى قمق المستقبلمقياس عم  

 السكن
 مخيم مدينة قرية المتوسط مستوىال المتغير

الدرجة 
 الكمية

 *0.67-   3.72 قرية
    3.90 مدينة
    4.39مخيـ

  (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
في(α≤ 05.)كجكدفركؽدالةإحصائيانعندمستكلالداللة (اآلتي9.4يتبيفمفالجدكؿ)

 (.مخيـ)(،كجاءتالفركؽلصال قرية(ك)مخيـ)بيفالسكفمكافتبعانلمتغيرقمؽالمستقبؿمقياس
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 الثالثةالنتائج المتعمقة بالفرضية 3.2.4

االجتماعيلة  العزللةبلين متوسلطات ( α>05.)عنلد مسلتوى دالللة  إحصلائّيةال توجد فروق ذات دالللة 

 ،جلنس الطفلل :تعلزى لمتغيلرات "لدى أميات أطفال اضطراب طيف التوحد في محافظة رام اهلل والبيلرة

 والحالة االجتماعية. ،والمستوى التعميمي لألم ،السكن ومكان ،الطفلوعمر 

حيسبتالمتكسطاتالحسابيةكاالنحرافاتالمعياريةالستجاباتأفراد،الثالثةلفحصالفرضية

 مقياس عمى الدراسة االجتماعيةعينة العزلة لمتغيرات: الطفؿتبعان ،جنس كمكاف،الطفؿكعمر

 (يبيفذلؾ:10.4،كالجدكؿ)كالحالةاالجتماعية،كالمستكلالتعميميلؤلـ،السكف

العزلة الستجابات عينة الدراسة عم  مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  يوضح(: 10.4جدول ) .
 السكن والمستوى التعميمي لألم والحالة االجتماعية الطفل ومكانجنس الطفل وعمر : لمتغيرات تبعاً  االجتماعية

االجتماعية العزلة المستوى المتغير
 االنحراف المتوسط

 1.045 3.61ذكرالطفل جنس

 1.089 3.67أنثى

 0.808 3.99سنكات7أقؿمفالطفل عمر

 1.157 3.37سنكاتفأكثر7مف

السكن مكان
 1.232 3.54 قرية

 0.978 3.53 مدينة

 0.142 4.42 مخيـ

 التعميمي المستوى
لألم

 1.192 3.47 دكففماثانكية

 1.036 3.82 دبمكـ

 0.916 3.65بكالكريكس

 1.297 3.45 فأعمىماجستير

 1.040 3.66متزكجةاالجتماعية الحالة

 1.404 3.26(مطمقة/أرممة)ذلؾغير

العزلة(كجكدفركؽظاىريةبيفالمتكسطاتالحسابيةعمىمقياس10.4يتض مفالجدكؿ)

المتكسطاتاالجتماعية الفركؽبيف كلمكشؼعفداللة حسبمتغيراتالدراسة. تكزيعيا فيضكء

 االجتماعيةالعزلةلمقياسالحسابية تفاعؿ" "بدكف الخماسي التبايف تحميؿ أجرم فقد ،(5-way 

ANOVA "without Interaction")(يبيفذلؾ:11.4،كالجدكؿ)
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تبعًا الدراسة  عينة لدى العزلة االجتماعية مقياس)بدون تفاعل( عم   (: يوضح تحميل التباين الخماسي11.4جدول )
 .السكن والمستوى التعميمي لألم والحالة االجتماعية الطفل ومكانجنس الطفل وعمر  :لمتغيرات

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

الداللة  Fقيمة  متوسط المربعات
 اإلحصائية

 676. 0.176 0.182 1 0.182 جنس الطفل

 *024. 5.230 5.393 1 5.393   الطفل عمر

 052. 3.062 3.158 2 6.315 السكن مكان

 551. 0.705 0.727 3 2.181 لألم التعميمي المستوى

 375. 0.796 0.820 1 0.820 االجتماعية الحالة

   1.031 92 94.867 الخطأ

  (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 

(اآلتي:11.4يتض مفالجدكؿ)  05.)عندمستكلالداللةعدـكجكدفركؽدالةإحصائيان

≥α) االجتماعيةفي راتلمتغيتبعانالعزلة ،لؤلـالتعميميكالمستكل،السكفمكافك،الطفؿجنس:

الطفؿعمرتعبانلمتغيرالعزلةاالجتماعية،بينماكانتالفركؽدالةإحصائيانفياالجتماعيةكالحالة

.(سنكات7مفأقؿكلصال )


 الرابعةالنتائج المتعمقة بالفرضية  4.2.4

وكلل  االجتماعية الوصمةبين  (α>05.)ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

العزلة االجتماعية لدى أميات أطفال اضطراب طيف التوحد في محافظلة رام اهلل و قمق المستقبل من: 

  .والبيرة

 عف الرابعة الفرضيةلئلجابة ارتباط معامؿ استخرج Person Correlation)بيرسكف، بيف(

طيؼالعزلةاالجتماعيةلدلأمياتأطفاؿاضطرابكقمؽالمستقبؿ:مفككؿاالجتماعيةالكصمة

 .ذلؾيكض (12.4)كالجدكؿ،التكحدفيمحافظةراـاهللكالبيرة
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العزلة االجتماعية و قمق المستقبل وكل من:  االجتماعية الوصمة: يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين (12.4)جدول 
 (141)ن= لدى أميات أطفال اضطراب طيف التوحد في محافظة رام اهلل والبيرة

االجتماعية العزلةالمستقبل قمقاالجتماعية الوصمة
   1 االجتماعية الوصمة

  1 **816. المستقبل قمق

 1 **831. **891. االجتماعية العزلة

(  p < .01 ***دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )*       
اآلتي:(12.4)الجدكؿمفيتض 
قمؽالمستقبؿلدلأمياتأطفاؿكاالجتماعيةالكصمةبيفكجكدعبلقةارتباطدالةإحصائيان -

كالبيرة اهلل راـ محافظة في التكحد طيؼ اضطراب ارتباط، معامؿ قيمة بمغت إذ

(كجاءتالعبلقةطرديةمكجبة؛بمعنىكمماازدادت01.>عندمستكلالداللة) (816.بيرسكف)

.المستقبؿقمؽازدادمستكلاالجتماعيةالكصمةدرجة

-  العزلةاالجتماعيةلدلأمياتكاالجتماعيةالكصمةبيفكجكدعبلقةارتباطدالةإحصائيان

كالبيرة اهلل راـ محافظة في التكحد طيؼ اضطراب أطفاؿ ارتباط، معامؿ قيمة بمغت إذ

(كجاءتالعبلقةطرديةمكجبة؛بمعنىكمماازدادت01.>عندمستكلالداللة) (891.بيرسكف)

.االجتماعيةكالعزلةازدادمستكلاالجتماعيةالكصمةدرجة

العزلةاالجتماعيةلدلأمياتأطفاؿكقمؽالمستقبؿبيفكجكدعبلقةارتباطدالةإحصائيان -

كالبيرة اهلل راـ محافظة في التكحد طيؼ اضطراب ارتباط، معامؿ قيمة بمغت إذ

(كجاءتالعبلقةطرديةمكجبة؛بمعنىكمماازدادت01.>عندمستكلالداللة) (831.بيرسكف)

.االجتماعيةالعزلةازدادمستكلالمستقبؿقمؽدرجة
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 الخامسةالنتائج المتعمقة بالفرضية   5.2.4

قملق المسلتقبل والعزللة االجتماعيلة ل (α>05.)ال توجد قدرة تنبؤية داللة إحصائيًا عنلد مسلتوى دالللة 

 .لدى أميات أطفال اضطراب طيف التوحد في محافظة رام اهلل والبيرة االجتماعية الوصمةب التنبؤفي 

االجتماعيةبالكصمةالتنبؤ(فياالجتماعيةكالعزلةقمؽالمستقبؿ)اسياـمدلمفأجؿقياس

،استخدـمعامؿاالنحدارالمتعددلدلأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهللكالبيرة

(13.4كالجدكؿ)(Stepwiseباستخداـأسمكباإلدخاؿ)(Stepwise Multiple Regressionالتدريجي)

يكض ذلؾ:

قمق المستقبل والعزلة االجتماعية  اسيام مدى لمعرفة(: يوضح نتائج تحميل االنحدار المتعدد التدريجي 13.4جدول )
 لدى أميات أطفال اضطراب طيف التوحد في محافظة رام اهلل والبيرة الوصمة االجتماعيةب التنبؤفي 

 النموذج

 

المعامالت  المعامالت غير المعيارية
المعيارية 

 Betaبيتا 

معامل  مستوى الداللة قيمة ت
 االرتباط

(R) 

التباين 
 المفسر

1
R 

معامل 
 االنحدار

الخطأ 
 المعياري

   011. 2.599  166. 432. الثابت 1

891. 000. 19.506 891. 044. 857. االجتماعية العزلة 
a
 .794 

   838. 205.-  222. 045.- الثابت 2

   000. 8.749 688. 076. 662. االجتماعية العزلة 

901. 002. 3.104 244. 098. 305. المستقبل وقمق 
b
 .812 

 .*444 داللةدالة عند مستوى 380.490 =  االجتماعية العزلةقيمة "ف" المحسوبة  

 .*444دالة عند مستوى داللة   211.653=  قمق المستقبل و العزلة االجتماعية قيمة "ف" المحسوبة   

(  p < .05 **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

أثرداؿإحصائيانعندمستكلالداللة(13.4)يتض مفالجدكؿ لمكؿمف(α≤ .05)كجكد

 االجتماعية كالعزلة المستقبؿ كيبلحظاالجتماعيةالكصمةمستكلبالتنبؤفيقمؽ أ، العزلةف

 كضحاالجتماعية )تقد األكؿ النمكذج %79.4في مستكل في التبايف نسبة مف الكصمة(،

،االجتماعية مف كؿ أف حيف في المستقبؿ كقمؽ االجتماعية النمكذجالعزلة في معان كضحا قد

(تعزل%18.8أماالباقيةكالبالغة)الكصمةاالجتماعية(،مفنسبةالتبايففيمستكل%81.2)الثاني

لمتغيراتأخرللـتدخؿنمكذجاالنحدار،كىذايعنيأفىناؾمتغيراتمستقمةأخرلقدتمعبدكران
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(VIF.كتجدراإلشارةإلىأفقيـعامؿتضخـالتبايف)االجتماعيةالكصمةأساسيانفيتفسيرمستكل

 التنبؤية المتعددةاالثنيفلمنماذج التساىمية إشكالية كجكد عدـ إلى يشير مما متدنية؛ كانت قد

(Multicollinearity)،.التيتشيرإلىكجكدارتباطاتقكيةبيفالمتنبئات

االنحدار معادلة يمكفكتابة تغير،(y= -.045 + .662+305.):كىي،كعميو تأمكمما

االجتماعية يحدثتغيرالعزلة كاحدة االجتماعيةفيطردمايجابيدرجة (.(662.بمقدارالكصمة

تغيرت يحدثتغيرايجابيطردمفيقمؽالمستقبؿككمما االجتماعيةبمقدارالكصمةدرجةكاحدة

(.305.)
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 الفصل الخامس

 وتوصيات الدراسة تفسير النتائج ومناقشتيا

 

 ئمة الدراسة ومناقشتياسأنتائج تفسير  1.5

 تفسير نتائج السؤال األول ومناقشتيا 1.1.5

 اومناقشتي ثانيالالسؤال تفسير نتائج  2.1.5

 اومناقشتي الثالثالسؤال تفسير نتائج  3.1.5

 الدراسة ومناقشتيا فرضياتنتائج تفسير  2.5

 ومناقشتيا  األول الفرضيةتفسير نتائج  1.2.5

 ومناقشتيا الثانية الفرضيةتفسير نتائج  2.2.5

 ومناقشتياالثالثة  الفرضيةتفسير نتائج  3.2.5

 ومناقشتياالرابعة  الفرضيةتفسير نتائج  4.2.5

 ومناقشتو الخامسة الفرضيةتفسير نتائج  5.2.5

 التوصيات والمقترحات 3.5
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتيا

 
مناقشةالنتائجالتيتكصمتإليياالدراسة،مفخبلؿأسئمتياكمػاانبثػؽعنيػاتضمفىذاالفصؿ

مػػففرضػػيات،كذلػػؾبمقارنتيػػابالنتػػائجالتػػيتكصػػمتإلييػػاالدراسػػاتالسػػابقةالػػكاردةفػػيىػػذهالدراسػػة،

إضافةإلىتفسيرالنتائج،كصكالنإلىالتكصياتالتييمكفطرحيافيضكءىذهالنتائج.



 ئمة الدراسة ومناقشتياسأنتائج تفسير 1.5 

 تفسير نتائج السؤال األول ومناقشتيا 1.1.5

 الوصمة االجتماعية لدى أميات أطفال اضطراب طيف التوحد في محافظة رام اهلل والبيرة؟ مستوى ما

الكصمةاالجتماعيةالمتكسطالحسابيلتقديراتعينةالدراسةعمىمقياسأظيرتالنتائجأف

بالمرتبة"األطفاؿبباقيطفميمساكاةعدـمفبالغضبأشعر"فقرةكجاءت،متكسطككؿكافبتقدير

كبتقديرفيالمرتبةاالخيرة،"حياتيعمىأفسدتطفميإصابةاألكلىكبتقديرمرتفع،بينماجاءفقرة"

 متكسط.

 نتائجدراسة مع النتيجة )كاتفقتىذه (2013الجكابرة، مستكلمتكسطمفالتيأظيرتكجكد

(التيأظيرتكجكد2015معنتائجدراسة)الحك،كاختمفتالكصمةلدلمرضىالفصاـكعائبلتيـ،

فأذإمتكسطمرتفعمفالكصمةلدلزكجاتالعمبلء،كقديعزلذلؾإلىاختبلؼمجتمعيالعينة،

 العمبلء زكجات كاف الحك دراسة في الدراسة فيامجتمع أطفاؿما أميات فيف الحالية الدراسة

الكصمةبيفىاتيفالفئتيف. اضطرابطيؼالتكحد،كبالتاليتختمؼكجياتالنظرلمفيـك
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النتيجةلكتعز العبءاألكبرفييحممفالتكحدطيؼأفأمياتأطفاؿاضطرابلىإىذه

،التكحدفيحيرةكقمؽطيؼكىذاالكضعيجعؿأمياتأطفاؿاضطرابطفاليفكاإلحتكاء،ألالرعاية

نعداـاألمفحكؿمستقبؿأطفاليفالذمقديسببالقمؽكالتصكرالسمبيلمياراتإيضيؼإليوشعكر

غيراألمكمة اإلختبلفات مف متصمة سمسمة فيي االجتماعية، المقارنات نتيجة تككف فالكصمة ،

تجاهييااألـالمسؤكليةالكاممةفالبيئاتالعربيةالتيتتحمؿماخاصةبك،مرغكببياعندالمجتمعال

فيالمرتبة"حياتيعميأفسدتطفميإصابةحصكؿالفقرة"لأمابالنسبةطفمياالمصابباالضطراب،

ىميةدكرىفمتكسط،قديرجعذلؾإلىإدراؾاألمياتكتصكراتيفالكاضحةحكؿأكبتقديرخيرة،األ

 فيتدريبأطفاليفمفذكماالضطراب.

 

 اومناقشتي ثانيالالسؤال تفسير نتائج  2.1.5

قمق المستقبل لدى أميات أطفال اضطراب طيف التوحد في محافظة رام اهلل والبيرة؟ مستوى ما

عمىمقياسقمؽالمستقبؿكافطالحسابيلتقديراتعينةالدراسةالمتكسأظيرتالنتائجأف

مرتفعان التكحدطيؼاضطرابذكطفميمستقبؿعمىبالقمؽأشعر"فقرةكجاءت، األكلى" بالمرتبة

فيالتكحدطيؼاضطرابذكمآخريفأطفاؿلدميككفأفأخشىفقرة"تكبتقديرمرتفع،بينماجاء

متكسط.كبتقديرفيالمرتبةاالخيرة،"المستقبؿ

التيأظيرتكجكدمستكلمرتفعان،(2019الطاككسي،كاتفقتىذهالنتيجةمعنتائجدراسة)

طفاؿاضطرابطيؼالتكحد،بينماأختمفتنتائجىذهالدراسةمعنتائجأمفقمؽالمستقبؿلدلأميات

مستكلمتكسطمفقمؽالمستقبؿ ،(2016،طاييبي)دراسة لدلكالدماألطفاؿالتياظيرتكجكد

اختبلؼمجتمعيالعينة.كقديعزلذلؾإلى،أميات()آباء،المعاقيفذىنيان
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كتعزل الى النتيجة كىذه الكقت، طكاؿ األـ فكر يشغؿ المستقبؿ كالخكؼمف التفكير قدأف

ذكاالضطرابأخرلفيحياتيا،كساسيةاأليشغمياعفاألمكراأل فقمؽاألـالمستمرعمىطفميا

كالتيسكؼتدكرفيعقميابشكؿدائـعفمستقبؿطفمياسكاءمفالناحية،كاألسئمةالكثيرةالمتكررة

حيافالقميؿمفاألجكبةعميياكتبقىفمستقبموفيالمجتمع،أسئمةقدتجدفيبعضاألعـالنمائيةأ

رتفاعنسبةالقمؽلدييفعمىمستقبؿلىأإكىذاماأدل،معظميافيعمـالغيبكبقيةأمكرحياتنا

ف.طفاليأ



 اومناقشتي الثالثالسؤال تفسير نتائج  3.1.5

العزلة االجتماعية لدى أميات أطفال اضطراب طيف التوحد في محافظة رام اهلل والبيرة؟ مستوى ما

الدراسةعمىمقياسالعزلةاالجتماعيةأظيرتالنتائجأف المتكسطالحسابيلتقديراتعينة

تصرفاتعمىالسيطرةعمىمقدرتيعدـعنداآلخريفعفاالختفاءأتمنى"فقرةكجاءتكافمتكسطان،

طفمي "" جاءفقرة بينما مجيءبعدكاألصدقاءباألىؿعبلقتناتغيرتبالمرتبةاألكلىكبتقديرمرتفع،

 .متكسطكبتقديرفيالمرتبةاالخيرة،"المضطربطفمي

 معنتائجدراسة)شمؿ، النتيجة التي2016كاختمفتىذه مف(، مستكلمنخفضان أظيرتكجكد

العزلةاالجتماعيةلدلطمبةالمرحمةالمتكسطة،كقديعزلذلؾإلىاختبلؼمجتمعيالعينة.

طيػؼكيمكفتفسيرىذهالنتيجةبالنظرإلىطبيعةالظركؼالتيتعيشياأميػاتأطفػاؿاضػطراب

المشػفقةالتػييتمقكنيػامػفبعػضأفػرادكالمجتمعالػذميعيشػكففيػو،بسػببالنظػرةالمجحفػة،أكالتكحد

المجتمع.

كالعطؼالتي الشفقة بسببنظرة حيثتعانيالكثيرمفأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحد

فييتنظرلطفمياعمىأنوطفؿ،تبلحؽطفمياكىذهالنظراتتصيباألـباإلحباطكالقمؽكاالكتئاب
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،كتعتقدأنوالبدمفمعاممتوعمىأنوإنسافعادمقبؿكؿمفالذكاءمميزيتميزيتمتعبدرجةعالية

كلكففيالكثيرمفاأل مفأطفاؿشا، الطفؿألفكثيران اليتقبؿالمجتمعتصرفاتىذا حيافقد

 اضطرابطيؼالتكحديتصرفكفبعدكانيةشديدة.



 الدراسة ومناقشتيا فرضياتنتائج تفسير  2.5

 ومناقشتيا  األول الفرضيةتفسير نتائج  1.2.5

الوصلمة االجتماعيلة بين متوسلطات ( α>05.)عند مستوى داللة  إحصائّيةال توجد فروق ذات داللة 

تعلزى لمتغيلرات جلنس الطفلل  "لدى أميات أطفلال اضلطراب طيلف التوحلد فلي محافظلة رام اهلل والبيلرة

 وعمر الطفل ومكان السكن والمستوى التعميمي لألم والحالة االجتماعية.

الكصمةاالجتماعيةكجكدفركؽظاىريةبيفالمتكسطاتالحسابيةعمىمقياسأظيرتالنتائج

 كما حسبمتغيراتالدراسة، تكزيعيا فيأفيضكء إحصائيان فركؽدالة كجكد ظيرتالنتائجعدـ

تبعان االجتماعية راتلمتغيالكصمة كالحالة،لؤلـالتعميميكالمستكل،الطفؿكعمر،الطفؿجنس:

،كماالسكفمكافتعبانلمتغيرالكصمةاالجتماعية،بينماكانتالفركؽدالةإحصائيانفياالجتماعية

بيفالسكفمكافتبعانلمتغيراالجتماعيةالكصمةمقياسكجكدفركؽدالةإحصائيانفيأظيرتالنتائج

 (.مخيـ)،مفجيةأخرل،كجاءتالفركؽلصال (مدينة)(كقرية(مفجيةككؿمف)مخيـ)

ىذهالنتيجةإلىأفالكصمةتككفنتيجةالمقارناتاالجتماعية،فييسمسمةمتصمةمفلكتعز

مرغكببياعندالمجتمع،فييتؤدمإلىالتقميؿمفقيمةاآلخريفكالشعكربالتفكؽالاإلختبلفاتغير

كافالسكفنتيجةالعاداتكالتقاليدالتيتختمؼبيفكؿمفلمعمييـليذانجداالختبلؼكاض تبعان

كضاعاالجتماعيةفكخاصةبالمخيماتالتيتمتازاألالمخيـكالقريةكالمدينةكلعؿطبيعةمكافالسك
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مما،كاالقتصاديةفييابالفقركالكثافةالسكانيةكبظركؼالحياةالمكبمةكبنيةتحتيةغيرمبلئمةلمعيش

.سرالتيتعيشفيالمخيماتغكطاتكالتكترلمعظـاأليدمفالضيز

 نبلحظ السابقة، الدراسات ضكء في النتيجة ىذه إلى نظرنا ذا دراسةإكا  مع اختمفت نيا

الجنس،الكصمةاالجتماعيةتبعانفيالتيأظيرتكجكدفركؽذاتداللةاحصائية،( 2018)الببلح،

ذكمصعكباتالتعمـ التبلميذ مف الدراسة،،لدلعينة يعزلذلؾإلىاختبلؼمجتمعي بينماكقد

ظيرتعدـكجكدفركؽذاتداللةأالتي،( 2013)جكابرة،اتفقتنتائجىذهالدراسةمعنتائجدراسة

كلدلمقارنةمرضىالفصاـكعائبلتيـ.الجنس،لدلعينةمفالكصمةاالجتماعيةتبعانفياحصائية

االطبلععميياكمراجعتيا،نبلحظعدـكجكددراسةتائجالدراساتالسابقةالتيأمكفىذهالنتيجةمعن

كاحدة_فيحدكدعمـالباحثة_قدتناكؿمتغيرمكافالسكفممايضفيأىميةخاصةلمدراسةالحالية.



 ومناقشتيا الثانية الفرضيةتفسير نتائج  2.2.5

بقملق المسلتقبل للدى بين متوسطات ( α>05.)عند مستوى داللة  إحصائّيةال توجد فروق ذات داللة 

وعملر  ،تعزى لمتغيلرات جلنس الطفلل "أميات أطفال اضطراب طيف التوحد في محافظة رام اهلل والبيرة

 والحالة االجتماعية. ،والمستوى التعميمي لألم ،ومكان السكن، الطفل

فيالمستقبؿقمؽكجكدفركؽظاىريةبيفالمتكسطاتالحسابيةعمىمقياسأظيرتالنتائج

في إحصائيان فركؽدالة أظيرتالنتائجعدـكجكد كما حسبمتغيراتالدراسة، قمؽضكءتكزيعيا

راتلمتغيتبعانالمستقبؿ ،االجتماعيةكالحالة،لؤلـالتعميميكالمستكل،الطفؿكعمر،الطفؿجنس:

كجاءتالفركؽلصال ،السكفمكافلمتغيرالمستقبؿتعبانقمؽبينماكانتالفركؽدالةإحصائيانفي

(.مخيـ)
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إلىأفقمؽالمستقبؿكتعزل النتيجة المستمرألمياتأىذه  طفاؿاضطرابطيؼالتكحد

 عقميا في سكؼتدكر كالتي المتكررة الكثيرة كاألسئمة االضطراب ذك طفميا عفعمى دائـ بشكؿ

سكاءن النمائيةأمستقبؿطفميا فففكافالجانبالسمبيىكـمفالناحية عفمستقبموفيالمجتمع،

صعبالظركؼالمعيشيةالمخيماتالفمسطينيةالتيتمربأالغالبعمىالكاقعفيمجتمعناكخاصة

 تشاؤمية نظرة لدييا األكالمستقبمية كخاصة المستقبؿ إتجاه فييا يتكاجد التي ذكمأسر مف طفاؿ

نعكاسوسمبانعمىاألـكفاعميتياكقدراتياالذاتيةيجعمياعرضةا فقمؽالمستقبؿكأحيث،االضطرابات

حيثيعتمدبصكرةأساسية،فعاؿفياألسرةكالمجتمعاللبلضطراباتالنفسيةكالسمككيةكالتكيؼغير

سرة.أليااكمباشرةعمىالظركؼالضاغطةالتيتمرب

ذانظرناإلىىذهالنتيجةفيضكءالدراساتالسابقة، بخصكصالنتيجةالتيأظيرتعدـكا 

في كالمستكل،الطفؿكعمر،الطفؿجنس:راتلمتغيتبعانالمستقبؿقمؽكجكدفركؽدالةإحصائيان

،االجتماعيةكالحالة،لؤلـالتعميمي أنبلحظ اتفقت )طاككسي،نتائجمعنيا التي،( 2019دراسة

)سفاألـ،جنسكسفالطفؿفركؽذاتداللةإحصائيةفيقمؽالمستقبؿتبعانكجكدأظيرتعدـ

لدلالتكحدم أ( اتفقتمياتاضطرابطيؼالتكحد، )طايبي،يضانإكما التي،( 2016معدراسة

.))ذككر/إناثالجنسلمتغيرفركؽذاتداللةإحصائيةفيقمؽالمستقبؿتبعانكجكدظيرتعدـأ

نتائجدراسة مع الدراسة اختمفتنتائجىذه المستقبؿقمؽأظيرتالتي،( 2013)أبكمطير،بينما

فركؽلىكجكدإحيثأشارتالنتائج،فيغزةألبنائيفةيكالحساسبالطمكحكعبلقتوتاـياألألميات

يعزلذلؾإلى،لدلعينةمفأمياتااليتاـالمتزكجاتلصال ةياالجتماعالحالةريمتغفي كقد

 .ختبلؼمجتمعيالدراسةإ
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 ومناقشتياالثالثة  الفرضيةتفسير نتائج  3.2.5

االجتماعيلة  العزللةبلين متوسلطات ( α>05.)عنلد مسلتوى دالللة  إحصلائّيةال توجد فروق ذات دالللة 

تعلزى لمتغيلرات جلنس الطفلل  "والبيلرةلدى أميات أطفلال اضلطراب طيلف التوحلد فلي محافظلة رام اهلل 

 السكن والمستوى التعميمي لألم والحالة االجتماعية. الطفل ومكانوعمر 

العزلةاالجتماعيةكجكدفركؽظاىريةبيفالمتكسطاتالحسابيةعمىمقياسأظيرتالنتائج

،كمابينتالنتائجأيضانعدـكجكدفركؽدالةإحصائيانفيفيضكءتكزيعياحسبمتغيراتالدراسة

االجتماعية راتلمتغيتبعانالعزلة كالحالة،لؤلـالتعميميكالمستكل،السكفمكافك،الطفؿجنس:

كلصال الطفؿعمرتعبانلمتغيرالعزلةاالجتماعية،بينماكانتالفركؽدالةإحصائيانفياالجتماعية

(.سنكات7مفأقؿ)

أفالعيزلةاالجتماعيةغيػابميتعمػدعػفالتكاصػؿاالجتمػاعيبػيفأميػاتىذهالنتيجةإلىلكتعز

أطفػػاؿاضػػطرابطيػػؼالتكحػػدكالمجتمػػعالػػذميعيشػػكففيػػو،بسػػببالنظػػرةالمجحفػػة،أكالمشػػفقةالتػػي

التكحػدبسػببيتمقكنيامفبعضأفػرادالمجتمػع،كمػاتعػانيالكثيػرمػفأميػاتأطفػاؿاضػطرابطيػؼ

نظػػرةالشػػفقةكالعطػػؼالتػػيتبلحػػؽطفميػػاكىػػذهالنظػػراتتصػػيباألـباإلحبػػاطكالقمػػؽكاالكتئػػابفيػػي

تنظرلطفمياعمىأنوطفؿمميزيتميزيتمتعبدرجةعاليػةمػفالػذكاء،كتعتقػدأنػوالبػدمػفمعاممتػو

يتقبػػؿالمجتمػػعتصػػػرفاتحيػػافقػػدالعمػػىأنػػوإنسػػافعػػادمقبػػؿكػػؿشػػا،كلكػػففػػيالكثيػػرمػػفاأل

،ميػاتلدلاألىناؾالعديدمفاألسبابالتييمكفأفتؤدمإلىاإلصابةبالعزلةاإلجتماعيةك.طفميا

،كمػػفىنػػاتبػػدأالمشػػكبلتالنفسػػيةكاالجتماعيػػةبػػالظيكرعمػػىأميػػاتأطفػػاؿاضػػطرابطيػػؼالتكحػػد

متعامػػؿمعيػػـفػػيىػػذهلـأكبػػرمػػفاألانمجيػػكدفحيػػثيتطمبػػك،سػػنكات7قػػؿمػػفطفػػاؿاألكخاصػػةاأل

فالشػػعكربالعزلػػةيمثػػؿحالػػةمػػفالكبػػتتػػرلنظريػػةالتحميػػؿالنفسػػيأكمػػا،المرحمػػةالعمريػػةالحرجػػة
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بالػرفضكاإلنكػارلكػؿلمخبراتالمحبطةالبلشعكريةالتياكتسبتخػبلؿمرحمػةالطفكلػةالمبكػرة،بسػب

ميات.كىذاماينعكسعمىمشاعراأل،مايؤدملؤللـ

كلدلمقارنةىذهالنتيجةمعالدراساتالسابقةالتيأمكفلمباحثةاالطبلععميياكمراجعتيا،

حصائيابيفإلةداالذاتؽكفركجكدالتيأظيرتعدـ،(2016تبيفأنيااتفقتمعدراسة)شمؿ،

التي،(2015اختمفتمعدراسة)عمي،،بينماطبلبكطالباتالمرحمةالمتكسطةبالعزلةاالجتماعية

أظيرت بيفذاتؽكفركجكد االجتماعية فيالعزلة مستكلداللة عند إحصائية فركؽذاتداللة

فالعينةفييثإحلىاختبلؼعينةالدراسة،ىذااالختبلؼإلعزيك.الذككركاإلناثلصال الذككر

 دراسة ،(2015)عمي، كانت بينما،الصـعمى الحالية الدراسة في كانت أتستيدؼ طفاؿأميات

العزلةاالجتماعيةلدلالعينتيفىكأمرلىإفاالختبلؼفيالنظرةأليذانجد،اضطرابطيؼالتكحد

متكقع.

عمييا االطبلع لمباحثة أمكف التي السابقة الدراسات نتائج مع النتيجة ىذه مقارنة كلدل

الباحثة_قدتناكؿمتغيرعمرالطفؿممادراسةإمكمراجعتيا،نبلحظعدـكجكد _فيحدكدعمـ

 يضفيأىميةخاصةلمدراسةالحالية.



 ومناقشتياالرابعة  الفرضيةتفسير نتائج  4.2.5

وكلل  االجتماعية الوصمةبين  (α>05.)ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

االجتماعية لدى أميات أطفال اضطراب طيف التوحد في محافظلة رام اهلل قمق المستقبل والعزلة من: 

  .والبيرة
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قمؽالمستقبؿلدلكاالجتماعيةالكصمةبيفكجكدعبلقةارتباطدالةإحصائيان أظيرتالنتائج

كالبيرة اهلل راـ محافظة في التكحد اضطرابطيؼ أطفاؿ أميات مكجبة؛، طردية العبلقة كجاءت

.المستقبؿقمؽازدادمستكلاالجتماعيةالكصمةبمعنىكمماازدادتدرجة

العزلةاالجتماعيةكاالجتماعيةالكصمةبيفظيرتالنتائجكجكدعبلقةارتباطدالةإحصائيانأكما

كجاءتالعبلقةطرديةمكجبة؛،لدلأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهللكالبيرة

.االجتماعيةكالعزلةازدادمستكلاالجتماعيةالكصمةبمعنىكمماازدادتدرجة

العزلةاالجتماعيةكقمؽالمستقبؿبيفكجكدعبلقةارتباطدالةإحصائيانيضانإكماأظيرتالنتائج

كجاءتالعبلقةطرديةمكجبة؛،كالبيرةلدلأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحدفيمحافظةراـاهلل

.االجتماعيةالعزلةازدادمستكلالمستقبؿقمؽبمعنىكمماازدادتدرجة

طفاؿأمياتألىأفالكصمةاالجتماعيةكممازادتازدادقمؽالمستقبؿلدلإنتيجةاللىذهكتعز

التكحدحاجةطيؼاضطرابكعمىمستقبؿالطفؿذطمئناف،إفالحاجةلئلاضطرابطيؼالتكحد

؟ىؿيمكفأفمنيا:ىؿسيعيشابنيحتىيصب شابان،تساؤالتكتثيرلدييفعدةاألمياتتؤرؽ

التساؤالت؟ىؿيمكفأفيستقؿبحياتو؟ىؿيمكفأفيتزكج؟ىذهمويتعمـ؟ىؿيستطيعأفيمارسعم

كمصدران مشبعة غير حاجة تصب  النفسيكغيرىا تسببولمضغط األالذم الكصمةمف ساس

 .االجتماعية

االجتماعيػةالكصػمةبػيفظيػرتكجػكدعبلقػةارتبػاطدالػةإحصػائيانأأمابخصػكصالنتيجػةالتػي

كجػػػاءت،العزلػػةاالجتماعيػػةلػػػدلأميػػاتأطفػػاؿاضػػػطرابطيػػؼالتكحػػدفػػػيمحافظػػةراـاهللكالبيػػرةك

كالعزلػػػػػػةازدادمسػػػػػػتكلاالجتماعيػػػػػػةالكصػػػػػػمةالعبلقػػػػػػةطرديػػػػػػةمكجبػػػػػػة؛بمعنػػػػػػىكممػػػػػػاازدادتدرجػػػػػػة

بسػػيطرةاألفكػػارالسػػمبيةعبػػالػػىأفالكصػمةاالجتماعيػػةتجسػػدإىػػذهالنتيجػػةتعػػزلفقػػد،االجتماعيػة

ىكنتيجةمحتكمةلؤلخطػاءـتقاسيواألعتبارأفماا التييصعبالتحكـبيا،كزيادةشعكرهبالذنب،ك
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مياتالتييتكاجدحيثتميؿاألبومدلالحياة!تعمىماقامعاقبتاآلفيارتكابيا،كأنيفبتالتيقام

صػػمةالتػػيتػػكاجييـفػػيتفاصػػيؿكالإلػػىالعزلػػةحتػػىيتجنبػػكاكلػػدييفطفػػؿذكاضػػرابطيػػؼالتكحػػد

.التعامؿمعكؿذلؾالعبءتستطعمفالفالحياةالمختمفة،كمني

عػانيمػفيمعرفتيػابػافطفميػابىناؾعدةردكدأفعاؿممكنةحكؿتطػكراألـأفمفكعمىالرغـ

بػدايتاىفبػنفسالمراحػؿرمػريةاألميػاتيػإالإفغالبوعمػىالفكػرة،يػمشكبلتالىالكقػتالػذمتعتػادف

،كمػفرعػادميػؽأفالطفػؿغيعتصديثالتستطيح؛ـدثلؤلحيأكؿردفعؿنفسي مرحمةالصدمةب

أةتمجػيػمةدفاعيكسػكرمرغػكبأكمػؤلـ،يػنكركؿماىػكغتفييةيعيستجاباتالطبمفاالاإلنكار ثـ

شػيااألـيكىيفترةحدادكعػزاءتع،الحدادكالحزف ،ثـؼمفالقمؽالناتجعفالصدمةييااألـلمتخفيإل

الػذمكالخػكؼالخجػؿ،كايضػاناتػويعػانيمػفإعاقػةمزمنػةسػتبلزموطػكاؿحيك،انيػبعدفقدافاألمؿنيائ

سػاسكىكمػفاأل،فمنيفتجاهإصابةابنيفيفالمقربيتجاىاتاآلخرمياتإلجةتكقعاتاألنيحدثنتي

لىاليركبمفالكاقعإلىأفتؤدمبالنيايةإ،تبدأمفالمقربيفلديياالتيشعكرىابالكصمةالمجتمعية

 عفطريؽالعزلة.

العزلةكقمؽالمستقبؿبيفكجكدعبلقةارتباطدالةإحصائيانمابخصكصالنتيجةالتيأظيرتأ

اهللكالبيرة راـ فيمحافظة لدلأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحد كجاءتالعبلقة،االجتماعية

.كتعزكالباحثةاالجتماعيةالعزلةازدادمستكلالمستقبؿقمؽطرديةمكجبة؛بمعنىكمماازدادتدرجة

نوأقمؽالمستقبؿكالعزلةاالجتماعيةإلىبيفعبلقةارتباططرديةكمكجبةالنتيجةالتيتتعمؽبكجكد

بفاإلعمىمستقبؿؽبالقمطفاؿالمصابيفباضطرابطيؼالتكحديكمفقمؽالمستقبؿلدلأمياتاأل

 كيفية ذمعتماداإلفي الطفؿ بأفطبيعة ذلؾ، تفسير كيمكف الشديد، الضغط فئة في نفسو عمى

فيتدبيرشؤكفأكالكالديفعمكمانـاألحيثيعتمدعمى،التكحد،طبيعةخاصةطيؼاضطراب ،

حياتوكميا،مفمأكؿ،كممبس،كمشرب،كذلؾفيتنظيـحياتوككضعجداكؿالنشاطليكمو،كتمبية
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معكجكدخصائصالسمكؾالمعقدةكالصعبةمثؿالسمككياتالنمطيةالتكرارية،،كاألساسيةحاجاتو

تعيشـاألكسمككاتإيذاءالذات،كنكباتالعنؼ،أكالغضبالشديد،ىذهالسمككاتكغيرىا،تجعؿ

لتيتتجنببيانظرةالمجتمعصابةبالعزلةايؤدمبيابالنيايةلئلحالةمفالقمؽعمىمستقبؿالطفؿ

كالعزلةاالجتماعيةلدلأمياتنجدأفالعبلقةطرديةبيفقمؽالمستقبؿ،ليذالقاءالمكـعميياكبفأ

طفاؿالمصابيفباضطرابطيؼالتكحد.األ

الدراس نتائج مع النتيجة ىذه مقارنة األكلدل لمباحثة أمكف التي السابقة عميياات طبلع

اتفقتمعنتائجدراسةكمراجعتيا،نبلحظ الدراسة التيأظيرت،(2019،الطاككسي)أفنتائجىذه

 إحصائكجكد ذاتداللة بيعبلقة اضطرابية النفسيلدلأمياتأطفاؿ كاألمف المستقبؿ قمؽ ف

جكدارتباطكالتياظيرت،(2015،عمي)كمااتفقتمعدراسة.عتياعبلقةمكجبةيالتكحدكطبطيؼ

،بينمااختمفتالنتائجمعإحصائيانبيفالكفاءةاالجتماعيةكالعزلةاالجتماعيةلدلالصـمكجبداؿ

فيبةيإحصائداللةذاتسالبةةيإرتباطعبلقةظيرتكجكدأالتي،(2013،ابكمطير)نتائجدراسة

ىذااالختبلؼالختبلؼكقديعزلتاـ،ياألأبنائيـلدلالطمكحكمستكلاألمياتلدلالمستقبؿقمؽ

 عينتيالدراسة.



 ومناقشتو الخامسة الفرضيةتفسير نتائج  5.2.5

قملق المسلتقبل والعزللة االجتماعيلة ل (α>05.)ال توجد قدرة تنبؤية داللة إحصائيًا عنلد مسلتوى دالللة 

 .والبيرةلدى أميات أطفال اضطراب طيف التوحد في محافظة رام اهلل  االجتماعية الوصمةب التنبؤفي 

قمؽكالعزلةاالجتماعيةلمكؿمفكجكدأثرداؿإحصائيانعندمستكلالداللةأظيرتالنتائج

 االجتماعيةالكصمةمستكلبالتنبؤفيالمستقبؿ تمعبدكرانك، قد أخرل متغيراتمستقمة ىناؾ أف

فيتفسيرمستكل االجتماعيةالكصمةأساسيان تغيرتك. كمما االجتماعية يحدثالعزلة كاحدة درجة
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درجةكاحدةقمؽالمستقبؿككمماتغيرت(.(662.بمقدارالكصمةاالجتماعيةفيطردميجابيإتغير

(.305.بمقدار)الكصمةاالجتماعيةيجابيطردمفيإيحدثتغير

النتيجةلكتعز تساعدفيقمؽالمستقبؿكالعزلةاالجتماعيةإلىأفىذه الكصمةمستكلزيادة

،فمفشأنوأمياتأطفاؿاضطرابطيؼالتكحد،كماأفقمؽالمستقبؿالتيتعانيمنيااالجتماعية

كيؤثرسمبانزيادةالعزلةاالجتماعية،األمرالذميؤدمإلىكنفسيلدييفأفيؤدمإلىاستنزاؼبدني

الدافعيةكصعكبةالتكيؼباألداءنقصكصمة،فيظيرذلؾعمىشكؿتجاهابنائيفإعمىكاجباتيف

النتيجةفيضكءالدراساتالسابقة،كالعزلةمعالحياةكسرعةالشعكرباإلنياؾ إلىىذه نظرنا ذا .كا 

 كجكد عدـ نبلحظ )أم الدراسة متغيرات بيف تجمع الباحثة_ عمـ حدكد في _ الكصمةدراسة

خاصةلمدراسةالحالية.(،ممايضفيأىميةالعزلةاالجتماعية،قمؽالمستقبؿ،االجتماعية

لـكلـتظيرأممفنتائجالدراساتالسابقةإختبلفانجكىريانمعنتائجالدراسةالحالية،عممانأنو

الجانبمفالدراسة،تجمعالدراساتالسابقةبيفمتغيراتالدراسةالحاليةمجتمعة كبذلؾيككفىذا

الفمسطيني المجتمع في قبؿ مف دراستو تتـ حتىفيمجتمعاتأخرلحديثكلـ حسبعمـ–أك

 .-الباحثة
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 التوصيات والمقترحات 3.5

التوصيات: –أواًل 

فيضكءالنتائجالتيتكصمتإليياىذهالدراسة،فففالباحثةتكصيبمايمي:

الدراسة  .1 ىذه نتائج عمى تعتمد التكحد اضطرابطيؼ أطفاؿ ألميات إرشادية برامج تصميـ

كقمؽالمستقبؿ االجتماعية كالعزلة االجتماعية التخفيؼمفآثارالكصمة تراعيفيتصميميا

 لدييف.

إتجاىات .2 لتبني الفكرية إتجاىاتيـ تعديؿ بضركرة اضطرابطيؼالتكحد أمياتأطفاؿ تكعية

 تساعدىـلمتخمصمفالعزلةاالجتماعيةكلتخفيؼمفقمؽالمستقبؿلدييـ.، فكريةإيجابية

تنظيـالممتقياتكالدكراتالتيتكض كتساعداألـعمىكيفيةالتعامؿمعاضطرابعمؿعمىال .3

 .طفمياكالضغكطالناجمةعنوككيفيةمكاجيتيا
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 المقترحات: –ثانيًا 

استنادانإلىإجراءاتالدراسةكنتائجياكخبرةالباحثة،يمكفاقتراحاآلتي:

1.  عممية ندكات أسبابيا،إجراء اإلصابة، بمفيكـ التكحد طيؼ اضطراب أطفاؿ أميات تبصر

 كالنتائجالمترتبةعمييا،كمخاطرىالكييتـالحدمنيا.

أقترحكجكدىيئةشاممةكمنظمةتمبيكتتابعإحتياجاتأسراألطفاؿذكماضطرابطيؼالتكحد .2

 ىؤالءاألطفاؿ.مفتشخيصمبكرعمىأسسسميمة،كالدعـالمعرفيكالتدريبيألسر

إجراءالمزيدمفالبحكثالتيتيتـبأسراألطفاؿذكماضطرابطيؼالتكحدكخاصةاألميات، .3

 لذلؾلقمةالبحكثالمختصةبيذاالمجاؿفيالبيئةالفمسطينية.

مفإجراء .4 المزيد الالباحثيف الدراسات مثؿ:لكفمماثمةالمستقبمية جديدة، متغيرات ضكء في

الخ....المستكلاالقتصادمكاالجتماعي،ترتيبالطفؿكالكالدم،

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 العربية واألجنبيةالمصادر والمراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 

 المصادر والمراجع العربية واألجنبية:

 المراجع بالمغة العربية:  -أوالً 

 
( نادية. السعكد، 2000أبك لمكمبيكترفي االسرة الطفل التوحدي(. العممي المكتب االسكندرية: .

كالنشركالتكزيع.

)،ج،مركافكالصفدميأبكحك (2001عصاـ. دارالمسمدخل الصحة النفسية. لمنشري.عماف: رة

 .كالتكزيع

( السجستاني. سميماف، 2007أبك لمنشرسيرتو العممية وآراؤه الفمسفية(. القمـ دار اإلمارات: .

كالتكزيع.

الوصمة وعالقتيا بالمشكالت النفسية واالجتماعية ألميات أطفال التوحد (.2017أبكليفة،مركة.)

(،الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.غيرمنشكرة.)رسالةماجستيرفي قطاع غزة

مط )يأبك عمي. محمد (2013ر، الحساسية و قمق المستقبل ألميات األيتام وعالقتو بالطموح .

،فمسطيف.،الجامعةاإلسبلمية،غزةغيرمنشكرة(ريرسالةماجست).ألبنائيناالنفعالية 

.القاىرة:مجمكعةالنيؿاإلعاقة العقمية المفيوم واألنواع وبرامج الرعاية.(2014أبكنصر،مدحت.)

العربية.

االقراف(.الكصمةاالجتماعيةالمدركةكعبلقتيابالكفاءةاالجتماعيةكتقبؿ2018الببلح،عكض.)

التعمـ. ذكلصعكبات التبلميذ لدل بنيا -جامعة التربية، مجمة كمية التربيةكمية . 

29(113 :)485- 536.
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أثر برنامج إرشادي معرفي سموكي في خفض الضغوط النفسية لدى عينة من (.2019تكاـ،مريـ.)

)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(،جامعةالقدسالمفتكحة،.أطفال اضطراب طيف التوحدأميات

القدس،فمسطيف.

( نداء. 2013جكابرة، التأثيرات النفسية والمجتمعية لوصمة المرض النفسي عم  المصابين (.

النجاح،بمرض  الفصام الذىاني وعائالتو جامعة منشكرة(، غير ماجستير )رسالة .

فمسطيف.

.عالـالكتب:لمطباعةكالنشركالتكزيع.النفسية والعالج النفسي الصحة(.1978حامد،زىراف.)

( عبل. اهلل، 2015حسب فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارات التواصل ألميات األطفال (.

 ،)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(،الجامعةاالسبلمية،غزة،فمسطيف.المصابين بالتوحد

( عمي. 2014حسف، .) األطفاؿالعزلة لدل باالستيكاء كعبلقاتيا االجتماعية . بابؿ -جامعة

اإلنسانية  . 196-185 ،(22)15.مجمة العموم االنسانية،كميةالتربيةلمعمـك

األحتالل الوصمة وعالقتيا بأعراض األضطراب النفسي لدى زوجات عمالء (.2015الحك،فرج.)

،)رسالةماجتسيرغيرمنشكرة(،الجامعةاالسبلمية،غزة،فمسطيف.في قطاع غزة

عاصـ. 1990)الحياني، جامعة،االرشاد والتوجيو، وزارة التعميم العالي والبحث العممي(.

.دارالكتبلمطباعةكالنشر:المكصؿ،العراؽ

عطاء كآخركفالخالدم، ،( دارف والتوافقيوعالقتيا بالتكة يالصحة النفس .(2009. عماف: .

 .الصفاء

.عي.مصر:دارالثقافةلمنشركالتكزة الطفل التوحدييكولوجيس(.2009الخطاب،محمداحمد.)

عماف:.اضطرابات النطق والكالم والمغة وعالقتيا باألضطرابات النفسية(.2015خطاب،محمد.)

 العربيلممعارؼ.المكتب
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 كليد )خميفة، مراد. 2008كعيسى، دارالكفاءالضغوط النفسية والتخمف العقمي(. اإلسكندرية: .

لدنيالمطباعةكالنشر.

نذيرة. غيرريستجمارسالة)،التوحدة لدى أميات أطفال يالتصورات االجتماع .(2018)رغدم

.الجزائر،دحمولخضر،الكادمي،جامعةالشي(منشكرة

( أيكب. 2011الريحانة، الكصمة .االجتماعية والتوافق األسري لدى أسر أطفال متالزمة داون(.

)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(،جامعةاليرمكؾ،أربد،األردف.

( إبراىيـ. 2006الزريقات، لمنشر:عماف،التوحد: السموك والتشخيص والعالج(. كائؿ دار

كالتكزيع.

( إبراىيـ. 2016الزريقات، طالسموك والتشخيص والعالج التوحد:(. عماف2، لمنشر:، كائؿ دار

كالتكزيع.

 احمد. 2002)الزعبي، المكتبةعماف:،االرشاد النفسي، نظرياتو، اتجاىاتو، مجاالتو(. دائرة

.الكطنية

القاىرة:عالـالكتبلمنشركالتكزيع..الصحة النفسية والعالج النفسي(.1987زىراف،حامد.)

استراتيجية التعامل مع الضغوط النفسية لدى طمبة قطر وعالقتيا ببعض (.2004نادر.)الزيكد،

)رسالةماجستيرمنشكرة(،كميةالتربية،جامعةقطر،قطر..المتغيرات

،جرائم النساء، العوامل االجتماعية المؤدية ال  ارتكاب المراة لمجريمة(.2010)،بسمة.السنارم

األ)رسالةماجستير(،جامعة منية،السعكدية.نايؼلمعمـك

( تامر. 2016سييؿ، القدسالمفتكحة،التوحد التعريف األسباب التشخيص والعالج(. جامعة .

فمسطيف.

 .مصر:مكتبةاألنجمكالمصرية.مقياس قمق المستقبل(.2005شقير،زينب.)
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.األردف:وطرق حميا سيكموجية الطفولة والمراىقة: مشكالتيا وأسبابيا(.2006شقير،ممماف.)

مكتبةدارالثقافة.

 ..لبناف:دارالكتابالعربيالقمق رىاب العصر أسبابو وعالجو.(2009)شكشؾ،انس.

( شيماء. 2016شمؿ، المتكسطة(. المرحمة طمبة لدل االجتماعية العزلة . بغداد كمية-جامعة

 .438-413(: 218)19،مجمة االستاذ،التربيةابفرشد

.المركز(تريسجرسالةما).المعاش النفسي الم الطفل المصاب بالتوحد.(2018)،تكفيؽ.شناني

.الجامعيبمحاج.عيفتمكشنت

( رائد. ذيب، 2004الشيخ تصميم برنامج تدريبي لتطوير الميارات التواصمية واالجتماعية (.

،)دكتكراهغيرمنشكرةأطركحة(،واالستقاللية الذاتية لدى األطفال التوحديين وقياس فعاليتو

،األردف.الجامعةاألردنية،عماف

.ة والتوافق النفسييالصحة النفس(.2004محمدعبدالغني.)أشرؼت،يشركصبرة،محمدعمي

.ةيطة:دارالمعرفةالجامعياالزرا

.األردف:داراليازكرم.الطفل التوحدي(.2008طارؽ،عامر.)

مريـ. المستقبل وعالقتو باألمن النفسي لدى أميات أطفال اضطراب قمق (.2019)طاكسي،

 جامعةقاصدممرباحكرقمة،الجزائر.(،ماجستيررسالة، )التوحد

( مريـ. 2016طايبي، الجزائر، ذىنيا، المعاؽ الطفؿ كالدم لدل المستقبؿ قمؽ مجمة الحكمة (.

.186-178(:8)1،مؤسسةكنكزالحكمةلمنشركالتكزيع،لدراسات التربوية والنفسية

اهللمحمد،عادؿ 2000).عبد   دراسات في الصحة النفسية، اليوية، االغتراب، االضطرابات (.

العربيةلمطباعةكالنشر.القاىرة:،النفسية
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( صباح. 2013عايش، مخبرالضغوط النفسية لدى أسر المعاقين(. كتربكية، دراساتنفسية .

 .224-199تطكيرالممارساتالنفسيةكالتربكية،

إبراىيـ الستار، الديف.كعبد عبلء (2015)كفافي، القاموس الموسوعي في العموم النفسية .

..القاىرة:المركزالقكميلمترجمةالسموكيةو 

الرفاق والكبار في خفض السموك فعالية التدعيم االجتماعي من (.2003عبدالعاؿ،صبلح.)

.)رسالةدكتكراة(،جامعةالزقازيؽ،مصر.االنعزالي

( عطيكم. العزيز، 2004عبد التوجيو المدرسي مفاىيمو النظرية أساليب الفنية تطبيقاتو (.

مكتبةدارالثقافة..عماف:العممية

( حسف. 2015عمي، .) ضغكط مف لمحد آسرل إرشادل برنامج العزلةفعالية كتخفيؼ الكالدية

عقم المعاقيف أطفاليـ لدل  ،ناياإلجتماعية أسيكط التربية-جامعة كمية مجمة كمية ،

 .157-107(: 31)1،التربية

دعاء. لدلالصـ.(2015)عمي، االجتماعية بالعزلة كعبلقتيا االجتماعية الكفاءة عيف. جامعة

كالتربية-شمس البناتلآلدابكالعمكـ كمية (: 16) 2،مجمة البحث العممي في التربية،

113-136.

أحمدعكده )حسففتحي،كممكاكم،  والعموم التربية في العممي البحث أساسيات.(1992.

.الكتابيمكتبة:ربد.إاإلحصائي والتحميل ومناىجو البحث عناصر:  اإلنسانية

دارة الضغوط النفسية  (2001).فاركؽ،السيدعثماف.  .القاىرة:دارالفكرالعربي.القمق وا 

 .عماف:دارحامدلمنشركالتكزيعاالضطرابات النفسية..(2008فرج،عبدالمطيؼحسف.)

.دارالحامدلمنشركالتكزيع.أمراض النفس وعالجيا بالذكر(.2003قطينة،آماؿ.)

 .عالـالمعرفة.الككيت:مألااألمومة نمو العالقة بين الطفل و .(1992قنطار،فايز.)
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ة،ية:مكتبةالشركؽالدكليةمصرالعربي.جميكرالمعجم الوسيط.(2004)مجمعالمغةالعربية.

حياءاتياإلدارةالعامةلممعجم  .التراثكا 

سم سناء.يمحمد (2013)ماف، الطفل الذاتوي )التوحدي( بين الغموض والشفقة. والفيم .

 .عالـالكتب:فشمسيجامعةع.والرعاية
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 أدوات الدراسة قبل التحكيم )أ(: ممحقال
                                          الرحيـبسـاهللالرحمف

 

 جامعة القدس المفتوحة

 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي 

/ة حضرةاألستاذالدكتكر.......................المحتـر

 تحية طيبة وبعد،

تقكـالباحثةبدراسػةالسػتكماؿمتطمبػاتالحصػكؿعمػىدرجػةالماجسػتيرفػياإلرشػادالنفسػيكالتربػكم

"الوصللمة االجتماعيللة وعالقتيللا بقمللق المسللتقبل والعزلللة االجتماعيللة لللدى أميللات أطفللال بعنػػكاف:

الىتمػاـفػيىػذاكلماكنػتـمػفأىػؿالعمػـكالدرايػةكااضطراب طيف التوحد في محافظة رام اهلل والبيرة"

المجاؿ،ففننيأتكجوإليكـإلبداءآرائكـكمبلحظاتكـالقيمةفػيتحكػيـفقػراتمقػاييسالدراسػةالحاليػة،

ضػافةأم مفحيثمناسبتيالقياسماكضػعتلقياسػو،ككضػكحالفقػراتكسػبلمةصػياغتياالمغكيػة،كا 

رةالمناسبةلتحقيؽأىداؼالدراسة.تعديؿمقترحتركنومناسبان،مفأجؿإخراجىذهالمقاييسبالصك

 معبالغشكرمكتقديرم

 الباحثة:جيادمحمداالعرج
 بفشراؼ:د.تامرسييؿ

 بيانات المحكم:

 اسم المحكم الجامعة الرتبة العممية التخصص
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 البيانات األولية: -أوالً 

 أنثى      الجنس:ذكر -1
 ...............................عمرالطفؿ: -1
بكالكريكسماجستيرفأعمى -5  المستكلالتعميميلؤلـ:ثانكيةفمادكفدبمـك
 مكافالسكف:......................... -0
 الحالةاالجتماعية:متزكجةغيرذلؾ -3

 

 ثانيًا: الوصمة االجتماعية
تعنيردةفعؿالجميكرتجاهمجمكعةمفاألفرادبنػاءنعمػىكصػـىػؤالءاألفػراد،الوصمة االجتماعية: 

 ضػدىـكييعػرؼكيشيرإلىردكدأفعاؿاألفرادالػذيفينتمػكفإلػىالمجمكعػةالكصػمةكتحكيػؿالمكاقػؼ

شػخصمنبػكذالكصـاالجتمػاعيبػأفالشػخصالمكصػكـاجتماعيػانكيكػكفغيػرمرغػكبفيػو،كيجعمػو

اجتماعيػػان،ألنػػوفػػردمختمػػؼعػػفبػػاقياألفػػرادألمسػػببمػػفاألسػػبابسػػكاءكانػػتنفسػػيةأكعقميػػةأك

.(Klin, 2000اجتماعية)

اميػاتأطفػاؿاضػطرابطيػؼبأنػوالدرجػةالتػيتحصػؿعمييػا :إجرائيلاً الوصلمة االجتماعيلة كتعػرؼ

.اسةالحاليةالدرالمطكرةفيالعزلةاالجتماعيةعمىأداةالتكحد

 
الرقم

 
الفقلللللللللللللرة

 
تنطبق 
دائماً 

 
تنطبق

 
محايد

ال تنطبق ال تنطبق
أبداً 

تمنيتأفأعيشفيمجتمعآخرغيرىذاالمجتمػع1.
الظالـبأفكاره



أشعربالضعؼكاإلحباطبسبباضطرابطفمي 2.

أسػػػتاءعنػػػدإحساسػػػيبػػػأفسػػػمككاتطفمػػػيقػػػدتػػػدؿ 3.
سكءتربيتوعمى



أشػػعربػػأننيأقػػؿقيمػػةمػػفالنػػاسبسػػبباضػػطراب 4.
طفمي



أشػػػػػعربالغضػػػػػبمػػػػػفعػػػػػدـمسػػػػػاكاةطفمػػػػػيببػػػػػاقي 5.
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األطفاؿ
أشػػػعرأفجميػػػعأبػػػكابالحيػػػاةمغمقػػػةأمػػػاميكأمػػػاـ 6.

طفمي


أشػػػػعرأفثقتػػػػػيبنفسػػػػػيضػػػػػعيفةبسػػػػػبباضػػػػػطراب 7.
طفمي



المعاممػػػػػػةبسػػػػػػببطفمػػػػػػيتعرضػػػػػػتلئلىانػػػػػػةكسػػػػػػكء 8.
المضطرب



ترددتفيالتقدـألمكظيفةبسبباضطرابطفمي 9.
أشعرأننيأعيشفيعالـغريبعني 10.
أشعربالحرجعندالحديثعفطفمي 11.
أشعربأفضميةاآلخريفعني 12.
أتجنبمخالطةاألشخاصاألصحاءلتجنبالرفض 13.
يحزننيأفطفمياليمقىاالىتماـمفالمجتمع 14.
عندماأككفمعأطفػاؿأصػحاءأشػعربالحسػرةتجػاه 15.

طفمي


أشعربخيبةأمؿكاحباطبسبباضطرابطفمي 16.

إصابةطفميأفسدتعميحياتي 17.

أحتػػػػػػاجإلػػػػػػىمسػػػػػػاعدةاآلخػػػػػػريففػػػػػػيالتعامػػػػػػؿمػػػػػػع 18.
اضطرابطفمي



يتجاىؿالناساألسكياءمشاعرم 19.

أعتقدأفاآلخريفينبذكننيبسبباضطرابطفمي 20.

أشعرأناكطفميبأننامختمفكفعفاآلخريف 21.

أخفياضطرابطفميعفاآلخريف 22.

أشػػعربػػالحرجعنػػدمايتعػػرضطفمػػيلنكبػػاتغضػػب 23.
أماـاآلخريف



 

 قمق المستقبلثالثًا: 
حتراقػوبسػببتكقػعمكػركه،كقسػموإلػىقسػميف،األكؿالخػكؼالعػادمقمق المستقبل:  ىكتألـالقمبكا 

كيشػػمؿالخػػكؼمػػفاهللالمقػػركفبالرجػػاء،كالخػػكؼمػػفاألشػػياءالتػػييكمػػففييػػاالخطػػركاألذلكىػػك
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قنكطكيمنعومفالعمػؿكقػدصفةحميدة،كبالثانيخكؼمفرطزائدمذمكـيخرجاإلنسافإلىاليأسكال

بأنػػوالدرجػػةالتػػي ويعللرف قمللق المسللتقبل إجرائيللًا:(.2005يسػػببلػػوالضػػعؼكزكاؿالعقػػؿ)الشػػقير،

تحصػػؿعمييػػااميػػاتأطفػػاؿاضػػطرابطيػػؼالتكحػػدعمىأداةالعزلػػةاالجتماعيػػةالمطػػكرةفػػيالدراسػػة

 الحالية.

                          الرقم
 الفقلللللللللللللرة

تنطبق 
 دائماً 

ال  محايد تنطبق
 تنطبق

ال 
تنطبق 
 أبداً 

أشػعربػػالقمؽعمػػىمسػػتقبؿطفمػػيذكاضػػطرابطيػػؼ 1.
 التكحد

     

لػػػدممخػػػاكؼمػػػفاضػػػطرابطفمػػػيكزيػػػادةحدتػػػوفػػػي 2.
 المستقبؿ

     

كعدـاألمؿ 3.       يشعرنيالتفكيربالمستقبؿبالتشاـؤ

طكيبلنفيتخيؿمايمكػفأفيكػكفعميػوأستغرؽكقتان 4.
 كضعيفيالمستقبؿ

     

      أشعرأفالمستقبؿغامضكمبيـ 5.

      أشعربقمؽشديدنتيجةمايتعرضلوطفمي 6.

     أكثرصعكبةاألياـالقادمةينتابنيشعكربأف 7.

أشعربالقمؽمفسرعةمركرالكقتدكفكجكدعػبلج 8.
كميلطفمي

     

     أجدصعكبةفيالتخطيطلممستقبؿ 9.
     أشعربعدـاألمافكممافكرتبالمستقبؿ 10.
     شعربأفالمستقبؿاليحمؿأمصكرةمشرقة 11.
أشػػػػعربػػػػأفالمسػػػػتقبؿيحمػػػػؿفػػػػيطياتػػػػوالكثيػػػػرمػػػػف 12.

الصعكبات
     

أعػػػانيمػػػفضػػػيؽالتػػػنفسكصػػػداعمسػػػتمرمػػػفكثػػػرة 13.
المستقبؿالتفكيرفي

     

تزعجنػػػينظػػػراتالشػػػفقةكالعطػػػؼمػػػفاآلخػػػريفتجػػػاه 14.
مستقبؿطفمي

     

     أخشيأفيحمؿالمستقبؿلطفمياألسكأ 15.

     أخشػػػػػىأفيكػػػػػكفلػػػػػدمأطفػػػػػاؿذكاضػػػػػطرابطيػػػػػؼ 16.
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 رابعًا: العزلة االجتماعية

عفذاتوعفالقياـبميماتىينمطمحددمفالسمكؾيتميزبفبعادالشخصاألجتماعية:العزلة 

الحياة مجرل عف لئلبتعاد باإلضافة أمؿ، كخيبة كتكتر إحباط كيرافقيا العادية، الحياة

( الكاقع مف كالتيرب بالمسؤكلية الشعكر كعدـ التعاكف كعدـ العادية،  ,Riberaاالجتماعية

بأنياالدرجةالتيتحصؿعميياامياتأطفاؿاضطراب لعزلة االجتماعية إجرائيًا:وتعرف ا(.1987

طيؼالتكحدعمىأداةالعزلةاالجتماعيةالمطكرةفيالدراسةالحالية.

ال 
تنطبق 
 أبداً 

ال 
 تنطبق

    
 محايد

  
 تنطبق

 

تنطبق 
 دائماً 

 
 الفقلللللللللللللرة

 
 الرقم

االجتماعيةفياألسرةأشعربضيؽمففقدافمكانتي     
 كالمجتمع

.1 

 2. أشعربأننيمعزكلةعفاآلخريف     

أشعرأفالعزلةعفاآلخريفىيالحؿاألمثؿبسبب     
 طفمي

.3 

أرغبباالختفاءعندمايتعرضطفميلنكباتغضب     
 أماـاآلخريف

.4 

 5. تؤلمنينظرةالناسالمشفقةليكلطفمي     

القياـبميامياالجتماعيةأعجزعف       .6 

التكحدآخريففيالمستقبؿ
     أشعرأفآماليكطمكحاتيصعبةالمناؿ 17.
يتػػػػزكجأطفػػػػاليمسػػػػتقببلنبسػػػػبباضػػػػطرابأخشػػػػىأال 18.

طفمي
     

     أخشىأفاليجدطفميفيالمستقبؿعمؿيعيمو 19.

يزعجنػػػياإلحسػػػاسبػػػأفمسػػػتقبؿبنػػػاتيميػػػددبسػػػبب 20.
أخكىـالمضطرب

     

      يقمقنيعدـكجكدمستقبؿمستقركجميؿلطفمي 21.
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 7. أكرهالمشاركةفيالمناسباتاالجتماعية     

أتمنىاالبتعادعندمايتتبعنيالناسبأعينيـعندحدكث     
 نكباتالغضبلطفمي

.8 

أتمنىاالختفاءعفاآلخريفعندعدـمقدرتيعمى     
 السيطرةعمىتصرفاتطفمي

.9 

باآلخريفخكفانمفأفيكجيكاالكمماتالأرغبباالختبلط     
 الجارحةليبسببتصرفاتطفمي

.10 

أتفادلاالختبلطباآلخريفحتىالينزعجكفمفتصرفات     
 طفمي

.11 

أشعرأفاألىؿيرفضكفاندماجاألطفاؿالعادييفمع     
 طفمي

.12 

 13. أشعرأفاآلخريفيشعركفبتيديدعمىأطفاليـمفطفمي     

 14. أجدصعكبةفيتككيفصداقاتمعاآلخريففيالمجتمع     

 15. أنعزؿعفاألىؿكاألصدقاءبسبباضطرابطفمي     

أجدصعكبةفيالقياـبالنشاطاتاالجتماعيةالعاديةفي     
 المجتمع

.16 

 17. أشعرباالستعبادكالتجنبمفقبؿاألصدقاءاآلخريف     

القياـباألنشطةكالفعالياتمفقبؿاآلخريفأستعبد       .18 

تغيرتعبلقتناباألىؿكاألصدقاءبعدمجيءطفمي     
 المضطرب

.19 

 20. يصعبعميتككيفصداقاتجديدة     

 21. أفتقدالتكاصؿمعأصحابيكمعارفي     

 22. أجدصعكبةفيالتكيؼمعاآلخريفبسببطفمي     

الخركجمعأصدقائيأكره       .23 

 24. ليعددمحدكدمفاالصدقاء     

أتمنىاالبتعادعفمجتمعيألنوالمسؤكؿعفالنظرة     
 المجحفةنحكطفمي

.25 

 26. أفتقدالمتعةفيتبادؿالزياراتمعاألصدقاء     

 27. أخجؿمفمكاجيةالكثيرمفالناس     

اآلخريفأجدصعكبةفياالتصاؿمع       .28 

 29. عبلقاتياالجتماعيةسطحية     
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 المحكمينقائمة (: بالممحق )
 

 الجامعة التخصص العممية الرتبة االسم  الرقم
جامعةالقدسالمفتكحةإرشادنفسيكتربكمأستاذشاىيفأحمدمحمد 1
القدسالمفتكحةجامعةإرشادنفسيكتربكمأستاذحسنيمحمدعكض 2
جامعةالقدسالمفتكحةمناىجكأساليبالتدريسأستاذمعتصـمصم  3
المفتكحةجامعةالقدسعمـالنفسالتربكمأستاذزيادأميفبركات 4
مؤتةجامعةتربيةخاصةأستاذمصطفى 5
 عمافالعربيةجامعة تربيةخاصةمشارؾأستاذفؤادخكالدة 6
 جامعةالقدسالمفتكحة تربكمالنفسالعمـمشارؾأستاذعمرالريماكم 7
 جامعةالخميؿ إرشادنفسي أستاذمساعدابراىيـالمصرم 8
القدسالمفتكحةجامعةخدمةاجتماعيةمساعدأستاذأيادأبكبكر 9
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 )الصدق الظاىري( بعد التحكيم أدوات الدراسة(: تالممحق )

  

 جامعة القدس المفتوحة

 العميا والبحث العممي عمادة الدراسات

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

..األـ عزيزتي

وبعد، طيبة تحية

 كالتربكم النفسي اإلرشاد في الماجستير درجة عمى الحصكؿ متطمبات الستكماؿ بدراسة الباحثة تقـك

 أطفال أميات لدى االجتماعية والعزلة المستقبل بقمق وعالقتيا االجتماعية الوصمة": بعنكاف

 درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات الستكماالن كذلؾ،"والبيرة اهلل رام محافظة في التوحد طيف اضطراب

 كقع قد المفتكحة؛ القدس جامعة -العميا الدراسات كمية مف كالتربكم النفسي اإلرشاد في الماجستير

 االستبانة ىذه تعبئة في التعاكف منؾً أرجك لذا . الدراسة عينة ضمف لتككني عشكائيان االختيار عميؾ

 الحفاظ كسيراعى فقط، العممي البحث ألغراض الدراسة بيانات بأف عممان نظرؾ، كجية مع يتكافؽ بما

.تعاكنؾ حسف لؾ شاكريف إليًؾ، يشير ما أك اسمؾ كتابة منؾ يطمب كال سريتيا، عمى

 كتقديرم، شكرم بالغ مع

 االعرج محمد جياد :الباحثة

سييؿ تامر .د :بفشراؼ
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:األولية البيانات -أوالً 
بكضعإشارة) الذميتفؽكحالتؾ: (فيالمربعXأرجكالتكـر

A1  أنثى)    (    -2                           ذكر)     (    -1 الطفل  جنس 
A2  فأكثرسنكات7مف)(-2سنكات7مفأقؿ)(-1 عمر الطفل
A3  (مخيـ-3)(مدينة،-2)(قرية،-1 مكان السكن(
A4 التعميملللللي المسلللللتوى 

 لألم
،بكالكريكس)(-3،دبمـك)(-2،دكففماثانكية)(-1
،فأعمىماجستير)(-4

A5  غيرذلؾ)أرممة/مطمقة()    (    -2متزكجة)     (    -1 االجتماعية الحالة
 

االجتماعية الوصمة مقياس :ثانياً 

الر
 قم

تنطبق  الفقلللللللللللللرة
 تماماً 

تنطبق 
 كثيراً 

تنطبق 
 لحد ما

تنطبق 
 قميالً 

 ال تنطبق

 ىذا غير آخر مجتمع في أعيش أف تمنيت 1.
 بأفكاره الظالـ المجتمع

     

 اضطراب بسبب كاإلحباط بالضعؼ أشعر 2.
 طفمي

     

 قد طفمي سمككات بأف إحساسي عند أستاء 3.
 تربيتو سكء عمى تدؿ

    حذفت 

 بسبب الناس مف قيمة أقؿ بأنني أشعر 4.
 طفمي اضطراب

     

 بباقي طفمي مساكاة عدـ مف بالغضب أشعر 5.
 األطفاؿ

     

 أمامي مغمقة الحياة أبكاب جميع أف أشعر 6.
 طفمي كأماـ

     

 بسبب ضعيفة بنفسي ثقتي أف أشعر 7.
 طفمي اضطراب

     

 طفمي بسبب المعاممة كسكء لئلىانة تعرضت 8.
 المضطرب

     

 اضطراب بسبب كظيفة ألم التقدـ في ترددت 9.
 طفمي

     

      عني غريب عالـ في أعيش أنني أشعر 10.

      طفمي عف الحديث عند بالحرج أشعر 11.

      عني اآلخريف بأفضمية أشعر 12.
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 لتجنب األصحاء األشخاص مخالطة أتجنب 13.
 الرفض

     

 مف االىتماـ يمقى ال طفمي أف يحزنني 14.
 المجتمع

    حذفت 

 بالحسرة أشعر أصحاء أطفاؿ مع أككف عندما 15.
 طفمي تجاه

     

 اضطراب بسبب كاحباط أمؿ بخيبة أشعر 16.
 طفمي

     

      حياتي عمي أفسدت طفمي إصابة 17.

 مع التعامؿ في اآلخريف مساعدة إلى أحتاج 18.
 طفمي اضطراب

     

      مشاعرم اآلخركف يتجاىؿ 19.

 اضطراب بسبب ينبذكنني اآلخريف أف أعتقد 20.
 طفمي

     

      اآلخريف عف مختمفكف بأننا كطفمي أنا أشعر 21.

      اآلخريف عف طفمي اضطراب أخفي 22.

 لنكبات طفمي يتعرض عندما بالحرج أشعر 23.
 اآلخريف أماـ غضب

     


 

 المستقبل قمق مقياس :ثالثاً 
 

                          الرقم
 الفقلللللللللللللرة

تنطبق 
 تماماً 

تنطبق 
 كثيراً 

تنطبق 
 لحد ما

تنطبق 
 قميالً 

 ال تنطبق

 اضطراب ذك طفمي مستقبؿ عمى بالقمؽ أشعر 1.
 التكحد طيؼ

     

 حدتو كزيادة طفمي اضطراب مف مخاكؼ لدم 2.
 المستقبؿ في

     

 كعدـ بالتشاـؤ بالمستقبؿ التفكير يشعرني 3.
 األمؿ

     

 أف يمكف ما تخيؿ في طكيبلن كقتان أستغرؽ 4.
 المستقبؿ في كضعي عميو يككف

     

      كمبيـ غامض المستقبؿ أف أشعر 5.

      طفمي لو يتعرض ما نتيجة شديد بقمؽ أشعر 6.
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      صعكبة أكثر القادمة  األياـ بأف شعكر ينتابني 7.

 دكف الكقت مركر سرعة مف بالقمؽ أشعر 8.
 لطفمي كمي عبلج كجكد

     

      لممستقبؿ التخطيط في صعكبة أجد 9.

      بالمستقبؿ فكرت كمما األماف بعدـ أشعر 10.

      مشرقة صكرة أم يحمؿ ال المستقبؿ بأف أشعر 11.

 الكثير طياتو في يحمؿ المستقبؿ بأف أشعر 12.
 الصعكبات مف

     

 التفكير كثرة بسبب مستمر صداع مف أعاني 13.
 المستقبؿ في

     

 اآلخريف مف كالعطؼ الشفقة نظرات تزعجني 14.
 طفمي مستقبؿ تجاه

     

      األسكأ لطفمي المستقبؿ يحمؿ أف أخشي 15.

 ذكم آخريف أطفاؿ لدم يككف أف أخشى 16.
 المستقبؿ في التكحد طيؼ اضطراب

     

      المناؿ صعبة كطمكحاتي آمالي أف أشعر 17.

 بسبب مستقببلن أطفالي يتزكج أال أخشى 18.
 طفمي اضطراب

     

 عمؿ المستقبؿ في طفمي يجد ال أف أخشى 19.
 يعيمو

     

 ميدد بناتي مستقبؿ بأف اإلحساس يزعجني 20.
 المضطرب أخييـ بسبب

     

 كجميؿ مستقر مستقبؿ كجكد عدـ يقمقني 21.
 لطفمي

     

 
 االجتماعية العزلة :رابعاً 

 
  الرقـ

 الفقرة

تنطبق 
 تماماً 

تنطبق 
 كثيراً 

تنطبق 
 لحد ما

تنطبق 
 قميالً 

 ال تنطبق

 في االجتماعية مكانتي فقداف مف بضيؽ أشعر 1.
 كالمجتمع األسرة

     

      اآلخريف عف معزكلة بأنني أشعر 2.

 األمثؿ الحؿ ىي اآلخريف عف العزلة أف أشعر 3.
 طفمي بسبب
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 لنكبات طفمي يتعرض عندما باالختفاء أرغب 4.
 اآلخريف أماـ غضب

     

      كلطفمي لي اآلخريف مف المشفقة النظرة تؤلمني 5.

      االجتماعية بميامي القياـ عف أعجز 6.

      االجتماعية المناسبات في المشاركة أكره 7.

 بأعينيـ الناس يتتبعني عندما االبتعاد أتمنى 8.
 لطفمي الغضب نكبات حدكث عند

     

 مقدرتي عدـ عند اآلخريف عف االختفاء أتمنى 9.
 طفمي تصرفات عمى السيطرة عمى

     

 أف مف خكفان باآلخريف باالختبلط أرغب ال 10.
 تصرفات بسبب لي الجارحة الكممات يكجيكا
 طفمي

     

 ينزعجكف ال حتى باآلخريف االختبلط أتفادل 11.
 طفمي تصرفات مف

     

 مع طفمي اندماج يرفضكف اآلخريف أف أشعر 12.
  العادييف األطفاؿ

    حذفت 

 أطفاليـ عمى بتيديد يشعركف اآلخريف أف أشعر 13.
 طفمي مف

     

 اآلخريف مع صداقات تككيف في صعكبة أجد 14.
 المجتمع في

     

 اضطراب بسبب كاألصدقاء األىؿ عف أنعزؿ 15.
 طفمي

     

 االجتماعية بالنشاطات القياـ في صعكبة أجد 16.
 المجتمع في العادية

     

 االصدقاء قبؿ مف كالتجنب باالستبعاد أشعر 17.
 اآلخريف

     

 قبؿ مف كالفعاليات باألنشطة القياـ أستعبد 18.
 اآلخريف

     

 مجيء بعد كاألصدقاء باألىؿ عبلقتنا تغيرت 19.
 المضطرب طفمي

     

      جديدة صداقات تككيف عمي يصعب 20.

      كمعارفي أصدقائي مع التكاصؿ أفتقد 21.

 بسبب اآلخريف مع التكيؼ في صعكبة أجد 22.
 طفمي
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      أصدقائي مع الخركج أكره 23.

      االصدقاء مف محدكد عدد لي 24.

 عف المسؤكؿ ألنو مجتمعي عف االبتعاد أتمنى 25.
 طفمي تجاه المجحفة النظرة

     

      األصدقاء مع الزيارات تبادؿ في المتعة أفتقد 26.

      الناس مف الكثير مكاجية مف أخجؿ 27.

      اآلخريف مع االتصاؿ في صعكبة أجد 28.

      كمحدكدة سطحية االجتماعية عبلقاتي 29.

 

 أشكر لكم حسن تعاونكم 
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 إجراء فحص الخصائص السيكومتريةبعد  أدوات الدراسة(: ثالممحق )

 

 جامعة القدس المفتوحة

 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

..األـ عزيزتي

وبعد، طيبة تحية

 كالتربكم النفسي اإلرشاد في الماجستير درجة عمى الحصكؿ متطمبات الستكماؿ بدراسة الباحثة تقـك
 أطفال أميات لدى االجتماعية والعزلة المستقبل بقمق وعالقتيا االجتماعية الوصمة": بعنكاف

 درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات الستكماالن كذلؾ "والبيرة اهلل رام محافظة في التوحد طيف اضطراب
 كقع قد المفتكحة؛ القدس جامعة -العميا الدراسات كمية مف كالتربكم النفسي اإلرشاد في الماجستير

 االستبانة ىذه تعبئة في التعاكف منؾً أرجك لذا . الدراسة عينة ضمف لتككني عشكائيان االختيار عميؾ
 الحفاظ كسيراعى فقط، العممي البحث ألغراض الدراسة بيانات بأف عممان نظرؾ، كجية مع يتكافؽ بما
.تعاكنؾ حسف لؾ شاكريف إليًؾ، يشير ما أك اسمؾ كتابة منؾ يطمب كال سريتيا، عمى

 كتقديرم، شكرم بالغ مع

 

 االعرج محمد جياد :الباحثة

سييؿ تامر .د :بفشراؼ
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:األولية البيانات -أوالً 
بكضعإشارة) الذميتفؽكحالتؾ: (فيالمربعXأرجكالتكـر

A1  أنثى)    (    -2                           ذكر)     (    -1 الطفل  جنس 
A2  فأكثرسنكات7مف)(-2سنكات7مفأقؿ)(-1  عمر الطفل
A3  (مخيـ-3)(مدينة،-2)(قرية،-1 مكان السكن(
A4 التعميملللللي المسلللللتوى 

 لألم
،بكالكريكس)(-3،دبمـك)(-2،دكففماثانكية)(-1
،فأعمىماجستير)(-4

A5  غيرذلؾ)أرممة/مطمقة()    (    -2متزكجة)     (    -1 االجتماعية الحالة
 

االجتماعية الوصمة مقياس :ثانياً 

الر
 قم

تنطبق  الفقلللللللللللللرة
 تماماً 

تنطبق 
 كثيراً 

تنطبق 
 لحد ما

تنطبق 
 قميالً 

 ال تنطبق

 ىذا غير آخر مجتمع في أعيش أف تمنيت 1.
 بأفكاره الظالـ المجتمع

     

 اضطراب بسبب كاإلحباط بالضعؼ أشعر 2.
 طفمي

     

 بسبب الناس مف قيمة أقؿ بأنني أشعر .3
 طفمي اضطراب

     

 بباقي طفمي مساكاة عدـ مف بالغضب أشعر 4.
 األطفاؿ

     

 كأماـ أمامي مغمقة الحياة أبكاب جميع أف أشعر 5.
 طفمي

     

 اضطراب بسبب ضعيفة بنفسي ثقتي أف أشعر 6.
 طفمي

     

 طفمي بسبب المعاممة كسكء لئلىانة تعرضت 7.
 المضطرب

     

 اضطراب بسبب كظيفة ألم التقدـ في ترددت 8.
 طفمي

     

      عني غريب عالـ في أعيش أنني أشعر 9.

      طفمي عف الحديث عند بالحرج أشعر 10.

      عني اآلخريف بأفضمية أشعر 11.

 لتجنب األصحاء األشخاص مخالطة أتجنب 12.
 الرفض
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 بالحسرة أشعر أصحاء أطفاؿ مع أككف عندما 13.
 طفمي تجاه

     

 اضطراب بسبب كاحباط أمؿ بخيبة أشعر .41
 طفمي

     

      حياتي عمي أفسدت طفمي إصابة 15.

 مع التعامؿ في اآلخريف مساعدة إلى أحتاج 16.
 طفمي اضطراب

     

      مشاعرم اآلخركف يتجاىؿ 17.

 اضطراب بسبب ينبذكنني اآلخريف أف أعتقد 18.
 طفمي

     

      اآلخريف عف مختمفكف بأننا كطفمي أنا أشعر 19.

      اآلخريف عف طفمي اضطراب أخفي 20.

 لنكبات طفمي يتعرض عندما بالحرج أشعر 21.
 اآلخريف أماـ غضب

     

 
 المستقبل قمق مقياس :ثالثاً 
الر
 قم

                         
 الفقلللللللللللللرة

تنطبق 
 تماماً 

تنطبق 
 كثيراً 

تنطبق 
 لحد ما

تنطبق 
 قميالً 

 ال تنطبق

 اضطراب ذك طفمي مستقبؿ عمى بالقمؽ أشعر 1.
 التكحد طيؼ

     

 حدتو كزيادة طفمي اضطراب مف مخاكؼ لدم 2.
 المستقبؿ في

     

      األمؿ كعدـ بالتشاـؤ بالمستقبؿ التفكير يشعرني 3.

 أف يمكف ما تخيؿ في طكيبلن كقتان أستغرؽ 4.
 المستقبؿ في كضعي عميو يككف

     

      كمبيـ غامض المستقبؿ أف أشعر 5.

      طفمي لو يتعرض ما نتيجة شديد بقمؽ أشعر 6.

      صعكبة أكثر القادمة  األياـ بأف شعكر ينتابني 7.

 كجكد دكف الكقت مركر سرعة مف بالقمؽ أشعر 8.
 لطفمي كمي عبلج

     

      لممستقبؿ التخطيط في صعكبة أجد 9.

      بالمستقبؿ فكرت كمما األماف بعدـ أشعر 10.

      مشرقة صكرة أم يحمؿ ال المستقبؿ بأف أشعر 11.

      مف الكثير طياتو في يحمؿ المستقبؿ بأف أشعر 12.
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 الصعكبات

 التفكير كثرة بسبب مستمر صداع مف أعاني 13.
 المستقبؿ في

     

 اآلخريف مف كالعطؼ الشفقة نظرات تزعجني 14.
 طفمي مستقبؿ تجاه

     

      األسكأ لطفمي المستقبؿ يحمؿ أف أخشي 15.

 ذكم آخريف أطفاؿ لدم يككف أف أخشى 16.
 المستقبؿ في التكحد طيؼ اضطراب

     

      المناؿ صعبة كطمكحاتي آمالي أف أشعر 17.

 بسبب مستقببلن أطفالي يتزكج أال أخشى 18.
 طفمي اضطراب

     

 عمؿ المستقبؿ في طفمي يجد ال أف أخشى 19.
 يعيمو

     

 ميدد بناتي مستقبؿ بأف اإلحساس يزعجني 20.
 المضطرب أخييـ بسبب

     

      لطفمي كجميؿ مستقر مستقبؿ كجكد عدـ يقمقني 21.

 

 االجتماعية العزلة :رابعاً 
 

  الرقـ
 الفقرة

تنطبق 
 تماماً 

تنطبق 
 كثيراً 

تنطبق 
 لحد ما

تنطبق 
 قميالً 

ال 
 تنطبق

 في االجتماعية مكانتي فقداف مف بضيؽ أشعر 1.
 كالمجتمع األسرة

     

      اآلخريف عف معزكلة بأنني أشعر 2.

 بسبب األمثؿ الحؿ ىي اآلخريف عف العزلة أف أشعر 3.
 طفمي

     

 غضب لنكبات طفمي يتعرض عندما باالختفاء أرغب 4.
 اآلخريف أماـ

     

      كلطفمي لي اآلخريف مف المشفقة النظرة تؤلمني 5.

      االجتماعية بميامي القياـ عف أعجز 6.

      االجتماعية المناسبات في المشاركة أكره 7.

 عند بأعينيـ الناس يتتبعني عندما االبتعاد أتمنى 8.
 لطفمي الغضب نكبات حدكث

     

      عمى مقدرتي عدـ عند اآلخريف عف االختفاء أتمنى 9.
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 طفمي تصرفات عمى السيطرة

 يكجيكا أف مف خكفان باآلخريف باالختبلط أرغب ال 10.
 طفمي تصرفات بسبب لي الجارحة الكممات

     

 مف ينزعجكف ال حتى باآلخريف االختبلط أتفادل 11.
 طفمي تصرفات

     

 مف أطفاليـ عمى بتيديد يشعركف اآلخريف أف أشعر 12.
 طفمي

     

 في اآلخريف مع صداقات تككيف في صعكبة أجد 13.
 المجتمع

     

      طفمي اضطراب بسبب كاألصدقاء األىؿ عف أنعزؿ 14.

 العادية االجتماعية بالنشاطات القياـ في صعكبة أجد 15.
 المجتمع في

     

      اآلخريف االصدقاء قبؿ مف كالتجنب باالستبعاد أشعر 16.

      اآلخريف قبؿ مف كالفعاليات باألنشطة القياـ أستعبد 17.

 طفمي مجيء بعد كاألصدقاء باألىؿ عبلقتنا تغيرت 18.
 المضطرب

     

      جديدة صداقات تككيف عمي يصعب 19.

      كمعارفي أصدقائي مع التكاصؿ أفتقد 20.

      طفمي بسبب اآلخريف مع التكيؼ في صعكبة أجد 21.

      أصدقائي مع الخركج أكره 22.

      االصدقاء مف محدكد عدد لي 23.

 عف المسؤكؿ ألنو مجتمعي عف االبتعاد أتمنى 24.
 طفمي تجاه المجحفة النظرة

     

      األصدقاء مع الزيارات تبادؿ في المتعة أفتقد 25.

      الناس مف الكثير مكاجية مف أخجؿ 26.

      اآلخريف مع االتصاؿ في صعكبة أجد 27.

      كمحدكدة سطحية االجتماعية عبلقاتي 28.

 

 أشكر لكم حسن تعاونكم
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 كتاب تسييل الميمة (:جالممحق )
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