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جفاعل الشفقة ةالرات والسفاهٌة النفسٌة فٍ دزاسة اسجكشافٌة ل

 خفض الاكجئاب لدى أنهات الأطفال ذوي الإعاقة العقلٌة 

 إعداد

 د/ وحٌد نصطفى كانل نخجاز

 النوعٌة ةندزس الصحة النفسٌة كلٌة الجسةٌ

 جانعة ةنها

 د/ دمحم شعتان احهد 

 ندزس الصحة النفسٌة كلٌة الجسةٌة

 جانعة الفٌوم

ىددت الدرتسد ددىلارددرلدرلىددبيلة ددرلخة ىددىلدرىقةددىلذدد شلدرتددب ىلى ردداد لود  ل دد  لرددت ل  يدد  ل و ل
دإلة ةىلدرى   ىل.لكم لىت الاررلدرلىبيلة رلخة ىىلدرىقةىلذ شلدرب  ى ىلدرنبس ىلود  ل د  لردت ل

اد ل  ي  ل و لدإلة ةىلدرى   دىل.لوكدارزلىدت الاردرلدرلىدبيلة درل عدبللب ةدالكدال دشلدرتدب ىلى رد
ودرب  ى دددىلدرنبسددد ىلركبدددحلد  ل ددد  لردددت ل  يددد  ل و لدإلة ةدددىلدرى   دددىل.لى إل ددد  ىلاردددرلل   دددال
درمس سد لر ىقةىلذ شلدرتب ىلى راد لودرب  ى ىلدرنبس ىلود  ل   لرت ل  ي  ل و لدإلة ةىلدرى   ى.ل

ىشل دددشل مل دددشل  يددد  لدذخبددد ال و لدإلة ةدددىلدرى   دددىللدددسلد ل ددد سلل372للكصندددالة ندددىلدرتسد دددىل دددش
.لدشدددددلم ال اود لدرتسد دددددىلة دددددرل   ددددد علدرتدددددب ىلى رددددداد ل دددددشلاةدددددتدال    ردددددىلدرب دددددصملودر   ص  دددددى

 ددددشلاةددددتدالدرة وئدددد ك،لوة  مددددىلذ ددددزللدرب  ى ددددىلدرنبسدددد ى(ل،لو   دددد عل3126ةةددددتدربومشلوه ق ددددول 
 شددد س لنلددد   لدرتسد دددىلدرسدددةة ىلدرم  سندددى.لل–درصصدددب لرق ل ددد  ل.لمئدددال دددني لدرتسد دددىل ددد لدرمدددني ل

وجددصالةقةددىلدسلة خ ددولادرددىل دد رةىلذدد شلدرتددب ىلى ردداد لود  ل دد  لل،لكمدد ل شدد س لارددرلد ددىلارددرلدرتسل
وجدددصالةقةدددىلدسلة خ دددىلادردددىل ددد رةىلذددد شلدرب  ى دددىلدرنبسددد ىلود  ل ددد  لل،لوكدددارزلوجدددصاللددد ع بلادال

ارزلكرلب ةالكال شلدرتب ىلى راد لودرب  ى ىلدرنبس ىلة رلدرتىصسلى   ل   لرت لة نىلدرتسد ىل،ل
 شدددد س لدرنلدددد   لارددددرل كلنمددددص للل   ددددالدرمسدددد سلر ىقةددددىلذدددد شلدرتددددب ىلى ردددداد لودرب  ى ددددىلدرنبسدددد ىل

 ود  ل   لةتلو قل صدصب  لوسشلدرمد ى ى
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Exploratory Study  for the Interaction Of Self Compassion 

And Psychological Well-Being In Reducing Depression 

Among Mothers Of Children With Intellectual Disability () 

 
The study aimed to identify the nature of the relationship between self- 

compassion and depression among mothers with intellectual disability. It 

also aimed to identify the nature of the relationship between 

psychological well-being and depression among mothers with intellectual 

disability. As well as to identify the impact of the interaction of both self- 

compassion and psychological well-being to reduce depression among 

mothers with intellectual disability. Finally analyzing the pathways of the 

relationship between self-compassion, psychological well-being and 

depression among mothers with intellectual disability. The study sample 

was 261 mothers of children with mental disabilities who were selected 

from Fayoum and Qalioubia governorates. Tools were the self-

compassion scale prepared by Abdulrahman and his colleagues (2015), 

the psychological well-being scale prepared by the researchers, and the 

Beck Depression List. Methodology was descriptive - comparative causal 

study. Results indicated that there is a negative correlation between 

negative self-compassion and depression. It also indicated a negative 

correlation between psychological well-being and depression, as well as 

the effect of the interaction of self-compassion and psychological well-

being on the feeling of depression in the study sample. The model of the 

path analysis of the relationship between self-compassion, psychological 

well-being and depression achieved good conformity 
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 نقدنة التحر

يىتلدرة ثل  لدرملغ بد لدإليج ذ ىلدرل للةىثلدرسبوسلودرسى اةل د لدردنبتل ودتلدرمد رد ل
دذ    ىلرى سلدرنبتلدإليج ذ لدرا لش علدنلت سهلة رليتل  سلشل   جم كلودرا ليىتل ؤ دتلة دسل

درملغ دبد للدإليج ذ .لور تلدىلسلة سلدرنبتلدإليجد ذ لوربدالدنلةد هلدرةد وئ شلاردرل دبوسةلدرة دثل د 
دإليج ذ دددىلك رسدددى اةلودذ دددا،لودرب  ى دددى،لودرتدددب ىلذدددت لل دددشلدرملغ دددبد لدرسددد ة ىلك   ل ددد  لودر  دددقل

خصي دى.لىدادله ن دىلربلبد للدرة ئ ىلودنىتدملد  لمل على ر   ةلودرل لد ل ص  لة رلدىلم ملدرة وئ ش
 ذ لودرلدد لرددسللنددالدر دد لويىددتل بيددصملدرتددب ىلى ردداد ل ددشلدرمبدد ى سلدر تيئددىل دد لة ددسلدرددنبتلدإليجدد

ل ددشلدرتسد دد  ،لة ددرلدرددبةسل ددشل ىم ددىلىددادلدرمبيددصملكت ددلبدل ج ىللك ب ددوللسدد ةتلدربددبال دد ل دركدد يم
و  ددقل تدد ةبلايج ذ ددى،لى إل دد  ىلارددرل نددوليسدد ىسل دد لدرلددصدهكلذدد شللدرسدد ة ىدرل   ددال ددشلدرمتدد ةبل

لدرمت ةبلدإليج ذ ىلودرس ة ىلرت لدرببا.
وددتل جدد   لة ددسلدرددنبتلدإليجدد ذ ل يندد للودرلدد لن رددالدىلمدد مل مدد للىددتلدرب  ى ددىلدرنبسدد ىل 

 جمصةدىل دشلدرةدد وئ شل دشل جددالدرلىدبيلة ددرل بيص يد لو ىى اىدد لوةقةليد لى رمبدد ى سلدذ دب ل ئددال
(ل449،ل3128درنبس ىلكم ل ش س درجنت لوةةتلقومى،ل درب  ى ى درسى اةلوجصاةلدر   ة.لاكل بيصم

 يتكا ا  ة  ي ، لةنر درل  ةن صبى لودرىصد ا ل   ا رصىص ى بدنر نسة   درمب ى سلدرمى تة  ش يىت
 شكصد ى  دش دإليجد ذ  يلند والدرج ند  دردا  دإليجد ذ  دردنبت رى دس درب دب ل درمبيدصملدرىمدصا ىداد

 رد رم  درل  درب  ى ى ىاه ودرلصلبلودركصي، ود  ل      ر  ق درنبس ى ةشلدذ بدض ىى تد دإلنس ك
 درىصد دا للتد س  ودردا   د لذقردو، ر ىد ث دإلنسد ك يسدىر نة دا  يدتي ة مد  لدردنبت لن وريد 

لو ن  ي .ل ذ صسلي  ود ةلص ايىل   ودرمىب  ى ودرصجتدن ى درنبس ىلود جلم ة ى
ةدد اةلى رسدد  لة ددرل سددلص لك  ددىل  ددبدالدذ ددبةليددؤعبلاكلوجددصالخبددال ىدد  لاد ددالدذ ددبةل

ل دد للخة ىرددتيشل دد ل كليكددصكلريمدد لخبددقللويجى يددسليتددىبوكلى   ل دد  ،لو رددزلنرددبدللرددل دسل  دد الدرصد
،ىدددادلى إل ددد  ىل ددد للبب دددولنردددبةل  دددبدالدرمجلمدددللدرلددد للدددصو لىددد ركة لودرصصدددمىللجددد هل  دددبلوة اي لل

دذخبد الدرمىد ة شلة   دد ل،لو د للبب دولدإلة ةددىلنبسدي ل دشل ةةدد  لة درل  دبدالدذ ددبةلللمئدال د ل ةيددتل
متكق لودرنغصطلدر ص  ىلودرل ل شلش ني ل شلد ىلم ملودربة يىل م ليجى يسلةب ىلر ىتيتل شلدر

ل كللؤعبلى رس  لة رلو  ليسلولجى يسلةب ىلر مى ن ةل شلد  ل   .
ىدددادلوةدددتلدلب دددالنلددد   لدرتسد ددد  لدرسددد ى ىلة دددرللدددتن ل سدددلص لدرتدددب ىلى رددداد لردددت ل  يددد  ل

 Bazzano etدراسةة  )،لو(Neff & Faso,2014)كدراسةة  دذخبدد الدرمىدد ة شلة   دد ل
al.,2013 ،)ل سددلص لدرب  ى ددىلدرنبسدد ىلكمدد ل شدد س لار ددولنلدد   لول دراسةة  اةةسودخ ون ةةرون لددتكم

(Samadi et al., 2014(  دراسة ،)Norlin & Broberg, 2013  (  دراسة ،)Bodla 
et al., 2012(  دراس ،)Lloyd & Hastings, 2009)لودسلب عل سلص لد  ل   لكتسد ىل،

(Chandravanshi et al., 2017  ودراس ،)( Chouhan et al., 2016،)ودراس  ل( 
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Dave et al., 2014 )  ودراسة(Azeem et al., 2013 ،)(  ودراسةTabassum & 
Mohsin,2013.) 

رادلنجتل كل  ي  لدذخب الدرمى ة شلة    للة اةل  ليلىب صكلر ىتيتل شلدرمصدةفلدرل ل ل
لي جلم ة ىلودرل ل شلش نيسلدىشلدرلى يثل ىي ،لكم ليلىب شلر ىتيتل شلدرمتكق لدذ بيىلود 

 كللددؤعبلى رسدد  لة ددرلخة ىددىلدرىقةدد  لدر   مددىلاد ددالدذ ددبة.لكمدد ل كلةددتملل ةددالدذ يدد  لرصجددصال
درىقةدد  لخبددال ىدد  ليجى يددشل  ئددبلة  دد للو ص دد لل ددشلانجدد  لخبددال  ددبل مدد ليددؤعبلى رسدد  لة ددرل

ل.دذ بيى
 نشكلة التحر

ة ددرل ددتدسعلدرلب  ددىلدربكبيددىل عندد  لنةىددال تددك ىلدرة ددثلدر دد ر ل ددشل ددقاللددباالدرةدد وئ شل
دذشددبديلة ددرلدرلددتسي لدرم ددتدن لردددق لدرددتذ صملدرمين ددىللكصددجلدرلب  ددىلدرك صددىل ل  عندد  لل ددزل
درةيدد سد لكدد كليددتوسلىىددحلدذو ايددثلذدد شلكددال ددشلدرةدد وئ شلو  يدد  ل خبدد ال و لدإلة ةددىلدرى   ددىل

 رب  ى دددىلىو دددت لشدددىصسىسللودددصال ىدددسلد  ددددبدى  لدرلددد ليتدددىبوكلذيددد ل لو دددت لل دددة يسلذخبددد ريس
درنبسدد ىل،لوىددالرددتييسلشددىصسلى   ددلمل على ر  دد ةل مل ل ل  ددصو ل كلنسددةىلكة ددبةل ددشل  يدد  لىددؤ  ل

 شلد  ل   لورتييسل سلص ل نكبحل شلدرب  ى ىلدرنبس ىلوةتملل ةالودرب  لةشللصكلدذخب اليى ن
ل خب ريسلذالينربلريسلدرةىحلة رل نيسلدذلق ل شلهللال.

ربكدددبةل ددد ل ىدددشلدرة وئددد كلوادسلىىدددحلدرمن ةتددد  لذددد شلدرةددد وئ شلووددد والدرة وئددد كل دد ع ب لد
د ددلدقعلدرتسد دد  لدرسدد ى ىلودرة ددصجلدرلدد ل جبيددالة ددرل  يدد  لدذخبدد ال و لدإلة ةددىلدرى   ددىلا ل

نسل  لخ  لولييج ذ ىل لغ بلدرتب ىلى راد لكملغ بل شلدرملغ بد لدإلل  كلدرة وئ كلجا لدنلة ىيم
دردبالدرى  ل،لوكارزلرصو ل كل لغ بلدرب  ى ىلدرنبس ىل وتل ةدص لدرملغ دبد لدرة ئ دىلدرب  لول ةال

درتدرىلة رلوجصالد  ل   ل  لو رىلدنكب ضلاسجىلدرببالة رل     ول،لو شلد دلدقعلدرتسد د  ل
درس ى ىل و لدرة وئ كل كلىن  لشةولدلب  لة رللتن ل سلص لدرتب ىلى راد لرت ل  ي  لدذخب ال

اللسد  لج ىدىلة درلدرىلودرملمئ ىل  ل   وردىلدإل در  رلتسد ى كبةلدرلسللة صللو شلىن .ل شلة    لدرمى ة
أثر تفوعل الذفق  بولذات والرفوهي  الشفدي  فة   فةا اتكابةود لةد  مو ل;لدرب  س لدرل ر لوىدص

 ؟أمهوت األطفول ذوخ اإلعوق  العقمي  
لة ىلدرل ر ىل;درلس    لدرببللدرب  س لدرس ذقل ا سلويلببعل شلدر

صجدددتلةقةدددىلدسلة خ دددولادردددىل ددد رةىلذددد شلدرتدددب ىلى رددداد لود  ل ددد  لردددت ل  يددد  ل و للىدددال -
ل؟دإلة ةىلدرى   ىل

صجددتلةقةددىلدسلة خ ددولادرددىل دد رةىلذدد شلدرب  ى ددىلدرنبسدد ىلود  ل دد  لرددت ل  يدد  ل و للىددال -
ل؟دإلة ةىلدرى   ىل
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د  ل د  لردت ل  يد  للة رل سلص ل  ل عبللب ةالكال شلدرتب ىلى راد لودرب  ى ىلدرنبس ىل -
ل؟ و لدإلة ةىلدرى   ىل

ىالي  قلنمص للل   الدرمس سد لر ىقةىلذ شلدرتب ىلى راد لودرب  ى دىلدرنبسد ىلود  ل د  ل -
ل؟رت ل  ي  ل و لدإلة ةىلدرى   ىلى سو لبد لدرنمص للدرم ةصا

 أههٌة التحر 

رتسد دددلو،لو دددثلي ددد واللكمدددشل ىم دددىلدرة دددثلدر ددد ر ل ددد ل ىم دددىلدرمص دددصعلدردددا ليلصدددت ل
درتب ىلى راد لكمنةئلى رب  ى ىلدرنبس ىلو بحلد  ل   لرت ل  ي  ل قالدرة ثلاسد ىلل كدرة وئ

،لو لشدددزل كلىدددادلدرمص دددصعلينددددص لة دددرل ىم دددىلكة دددبةل دددصد ل دددشلدذخبددد ال و لدإلة ةدددىلدرى   دددى
ل لدرت  شلدرل ر  ش;درن و ىلدرنربيىل ملدرلدة   ى.لو شلعسليمكشللن وال ىم ىلدرة ثلدر  ر ل 

 األهسي  الشظري : 

لكمدددشلدذىم دددىلدرنربيدددىلر تسد دددىلدر  ر دددىل ددد لار ددد  لدرندددص لة دددرل بيدددص  لدرتدددب ىلى رددداد ل
ودرب  ى ددىلدرنبسدد ىلوىمدد ليىددتدكل ددشل بدد ى سلة ددسلدرددنبتلدإليجدد ذ ،لدرلدد لرددسللنددالدر دد لدرددصد بل ددشل

يددص  شلةةددص لل ددشلدرةدد وئ شلو ددل ل  ددقلل كليندد الىددايشلدرمب- دد لوددتوالدخددقعلدرة وئدد كل-درتسد دد  
 وةقةليم لى رملغ بد لدذ ب .لدرمج الرمةيتل شلدرتسد   لوصالدرتب ىلى راد لودرب  ى ىلدرنبس ى

 األهسي  الاطبيقي  :

لكمددشلدذىم ددىلدرلدة   ددىلر تسد ددىلدر  ر ددىل دد لدرنلدد   لدرلدد ل لسددببلةنيدد لدرتسد ددىلدر  ر ددىل
ندق لإلةتدالاسد   ل لتد ذيىلة درلة ند  ل كل بدى،لو ةدتدالودرل ليمكشل كللىتلنصدةلر ة وئ شلرإل

ذدددبد  للتسية دددىلو سشددد ايىلرمسددد ةتةلىددداهلدرب دددىلة دددرلل   دددقل  ةدددبلةدددتسل مكدددشل دددشلدرتدددب ىلى رددداد ل
 ودرب  ى ىلدرنبس ى.

 أهداف الدزاسة 

 تهدف الدراس  الحولي  إلى مو يم  :
ردددت ل  يددد  ل و لدإلة ةدددىللىقةدددىلذددد شلدرتدددب ىلى رددداد لود  ل ددد  درلىدددبيلة دددرلخة ىدددىلدر -

ل.درى   ىل
ىقةددىلذدد شلدرب  ى ددىلدرنبسدد ىلود  ل دد  لرددت ل  يدد  ل و لدإلة ةددىلدرلىددبيلة ددرلخة ىددىلدر -

ل.درى   ىل
د  ل د  للة درل سدلص ل عدبللب ةدالكدال دشلدرتدب ىلى رداد لودرب  ى دىلدرنبسد ىلدرلىبيلة رل -

ل.رت ل  ي  ل و لدإلة ةىلدرى   ىل
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شلدرتب ىلى راد لودرب  ى دىلدرنبسد ىلود  ل د  لردت ل  يد  ل و لل   الدرمس سد لر ىقةىلذ  -
ل.دإلة ةىلدرى   ىلى سو لبد لدرنمص للدرم ةصا

 التحر: نصطلحات 

  Self Compassionالشفقة ةالرات 

شكال شل شك الل ةالدراد ،لو دثليلى  دالدربدباليىبيلدرة وئ كلدرتب ىلى راد لة رل ني ل
درىصدد ةى،لويلد دد ل ددشلدربددبالد ةلددبديل ددشل كلدرمى ندد ةل للىتددكالرد ددفل ددللدردداد ل دد لدذوةدد  

ل لصبلة رلدرببال دلولذالىن  لدرىتيتل شلدذ بدالدرايشليى نصك،لوي  ورصكلدرلغ  لة رل ى ن ليسل
لول ةالدرص للدربدىشلريس.ل

ترجسةة  وتعريةة  واجرائيةةوا الدرجةة  الاةة  تحرةةل عميهةةو السفحياةة  عمةةى مقيةةوس الذةةفق  بولةةذات 
 (2015ون رون ) عبدالرحسن

 Psychological Well-Being السفاهٌة النفسٌة 

لىبيلدرب  ى دىلدرنبسد ىلة درل نيد ل دةي ل دشلوجدتدكلايجد ذ ل لكدبس،لووجدتدكل د ة لة دبل لكدبسل،ل
ل شلدرب  لةشلدر   ةل ل.ل(312، 2016)عسور، و سلصلة ام

 دي  من إعداد البوحثونالرفوهي  الشفواجرائيوا الدرج  الا  تحرل عميهو السفحيا  عمى مقيوس 
 Depressionالاكجئاب 

يىدددددددبيلد  ل ددددددد  ل ددددددد لدردددددددتر الدإلوصددددددد   لرلتدددددددك جلدذ دددددددبدضلدرنبسددددددد ىلودرى   دددددددىلدركددددددد  تل
(APA,2013 )ة رل نولو رىلد دبد ليلنمشل جمصةدىل دشلدذةدبدضلودرلد لللمئدال د لن دجل

ةل دد اد لدرتدد  ة،لدرتد ى ددى،لودر ددةك،لودنكبدد ضلل ددتيبلدردداد ،ل جمصةددىل ددشلدرتددك و لدرجسددتيىلود 
 ى إل   ىلاررل جمصةىل شلدذ ك سلة بلدرى قن ى.

 قوئس  بيك لالكابود.واجرائيوا الدرج  الا  تحرل عميهو السفحيا  عمى 
 Mothers Of Children With Intellectual أنهات الأطفال ذوي الإعاقة العقلٌة

Disability 

مسدددج صكلىمتس دددىلدرلب  دددىلدربكبيدددىلىم ددد  رلرلة ندددىل دددشل  يددد  لدذخبددد ال و لدإلة ةدددىلدرى   دددىلدر
لدر   ص  ىلودرب صمل.

 الإطاز النظسي للتحر

 الشفقة ةالراتأولاً : 
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يىدددصالاردددرلدركل ىددد  ل Self-compassionلالذةةةفق  بولةةةذاتة دددرلدردددبةسل دددشل كل بيدددصمل
  لة درلدرةص يىلودرل لللى قلىى سلدرنبتلدرةص  لا ل نوللسلل تيمولذوال بهل  لدذا لدرى م لدرغبل

،لويتد بلىدادلدرمبيدصملاردرل كلدربدباليكدصكلرد بد للجد هلدرداد لKristin Neffيتلدرة وئىلدذ بيك دىل
  ل صدجيىلدرمت ىل ولدرربويلة بلدرمق  ى،ل دللد ةلدبديلىد كلدرمى ند ة،لودربتدا،لودرىجدةلىد ل

.ل(Neff,2003a,87) جة ل شلو رىلدإلنس ك،لو كلجم للدذ بدالىم ل  يسلدراد ،للسل قلدرتدب ىل
 كلدرتدددب ىلى رددداد لىدددرلشدددكال دددشل شدددك الل ةدددالدرددداد ،لو دددثليلى  دددالدربدددبالىتدددكالل كيدددب لدرة وئددد

رد دفل ددللدرداد ل دد لدذوةدد  لدرىصد ةى،لويلد دد ل دشلدربددبالد ةلددبديل دشل كلدرمى ندد ةل لل لصددبل
ول ةدالة رلدرببال دلولذالىن  لدرىتيتل شلدذ بدالدردايشليىد نصك،لوي د ورصكلدرلغ د لة درل ى ند ليسل

لدرص للدربدىشلريس.ل
ودرلدد ل Self-Pityلالذةةفق  عمةةى الةةذاتىددادلويكل ددفل بيددصملدرتددب ىلى ردداد لةددشل بيددصمل

لس ىسل  لةدةالدربدبالةدشلدي دبيشلو ردزل دشل دقال د دبةلد نبىد   لدرسد ة ىلة درلدربدبا لذ نمد ل
 درلدربدبال دلدولذداللس ىسلدرتب ىلى راد ل  لل ةالدرص للدربدىشلودإليم كلى كلدرمى ند ةل لل لصدبلة

 م ليكل فلىادلدرمبيصمل يند لل. (Sutton,2014,7)ىن  لدرىتيتل شلدذ بدالدرايشليى نصكل ين للل
ودرا لي دتجلنل جدىلرصجدصالةدتد لون دتل صجدولر داد ،لكمد ل self-criticism نقد الذات ةشل بيصم

ذ نمدد للسدد ىسلدرتددب ىل  لrelief ليتددىبلدربددبالذددتي لدرىقةدد  لد جلم ة ددى،لو ليتددىبوكلى ربدوددىل
ى ردداد ل دد لشددىصسلدربددبالذادلددولوةددتملن ددتى لودرلى  ددال ىيدد لذ دددف،لولسدد ةتلدربددبالة ددرل كليكددصكل

تقةدير .لويكل دفل يند للةدشل بيدصمل(Deniz et al., 2008, 1152) لى خبد ل لل دلدولودي دبيشل
سدددىرل ددد ل كلل دددتيبلدرددداد ليلد ددد لل   دددقل ىدددتديل ددد سللدرددداد  لذ نمددد لللSelf-Esteemلالةةةذات

الاسركةةز درتددب ىلى ردداد لارددرلدرددلمكشلدرددادل ل ددشلدرسدد ص لودرىمددا،لكمدد للكل ددفلدرتددب ىلى ردداد لةددشل
  ل كلدرببالدرا ليلسسلى رلمبكةلوصالدراد لينربلاررل دلدول Self-Centerednessلعمى الذات

ة رل ني ل  نال دشلة بىد ل يدصليبكدةلة درلة درل تد ةبلدر د لودإلةجد  لود  للد كلذادلدول  د  ل
مددددد لدربددددددبالدرددددددا ليلسددددددسلى رتددددددب ىلى ردددددداد ل لي لددددد للارددددددرلدرم  سنددددددىلذدددددد شل دلددددددولو د لدي ددددددبيشلذ ن
(Reyes,2012,84  .) 

ويلسددسلدربددبالدرددا ليلملددللذتسجددىلة ر ددىل ددشلدرتددب ىلى ردداد ل دد لد  ددلج ىىلى ددصةلر وددتدجل
يتدىبوكلدرس ة ى،لكم ليلسمصكلذتسجىلة ر ىل شلدرصجتدكلدإليج ذ لودرصد ىلدرى   دىلودرنبسد ى،لكمد ل

ذتسجدددىلة ر دددىل دددشلدرب ددد لةدددشلدر  ددد ةل   سندددىلىددد رببالدردددا ليىددد ن ل دددشلدنكبددد ضلدرتدددب ىلى رددداد ل
(Terry & Leary, 2011, 353; Ward, 2014, 17  .)مد ليلسدسل يند للى ر دتسةلة درلاة  دىل 

 ددددددىلللسددددددسلى نيدددددد ل  ئددددددبلة خب ددددددى،لوةةددددددص ل،لود ددددددل قر ى،لو ةددددددالدنبصدددددد  للوةتودن ددددددىللة خبةقةدددددد  ل
(Germer & Germer,2013,858).   



8 
 

ىادلولبلة لدرتب ىلى راد لى رمب ى سلدإليج ذ دىلر صد ىلدرنبسد ى،ل ى درل دة الدرمئد اللدبلة ل
 & Akin)ل social safenessدرتددددب ىلى ردددداد لدسلة خدددد للايج ذ دددد لى ذ دددد كلد جلمدددد ة ل

Akin,2015)لكمددددد للدددددبلة لايج ذ ددددد للى رب  ى دددددىلدرنبسددددد ىل،Psychological Well-Being 

(Kotsou & Leys , 2016 ،)ولبلة لايج ذ  لل ين للىجصالدر   ةل(Dam et al.,2011)لكارزل،
ل(.Neff & Costigan,2014)لبلة لايج ذ  للى رسى اةل

ل(،Bluth et al.,2016)لكدراس  بمةي  ون ةرون  م ل ش س لنل   لدرىتيتل شلدرتسد د  ل
رداد للسد ىسل د ل بدحلودتةل كلدرتدب ىلى ل(Sirois et al.,2015)لودراسة  سةيرويس ون ةرون 

 )درندددغصطلودرلدددصلبلدرلددد ليمدددبلذيددد لدربدددبا،لكمددد للسددد ىسل دددد لدرلنةدددؤلى رتدددىصسلى رصودددتةلدرنبسددد ىل

Akin,2010)،ودرلنةؤلى رلسصيفلدذ  ايم لرت لدردق لل(Golpour et al., 2015.) 

 أههٌة الشفقة ةالرات

 ةتلدربدبالة درلدرلى  دال دللل ى لدرتب ىلى راد لاوسدللى   لل  لو  ةلدربدبا،لو ردزلذنيد للسد
درصبدة  لدر   ل ى.لكمد للسد ةتهل د لوةدفلار د  لدر دصملة درلنبسدولر شد   لدرلد ل ليم دزلدرسد دبةل
ة  يدد .لىددادلى إل دد  ىلارددرل نيدد ليمكددشل كللددص بلدرددتةسلد جلمدد ة لولىمددالة ددرللتددج للدرئ ددىلذدد شل

درىتيددتل ددشلدرةدد وئ شل كلكمدد ليبلددبضلل.كمدد ل نيدد ل مكددشل كللسدد ةتل دد لدرتددب  لدرددادل ل.دذشددك  
 (.Teleb & Al Awamleh , 2013 , 21)درتب ىلى راد لجة ل يسل شلدرىقللدرنبس ل

ى إل دد  ىلارددرل رددز،للسدد ىسلدرتددب ىلى ردداد ل دد لدرلنةددؤلذددباوالدذ ىدد الدرى خب ددىلودرمىب  ددىل
لر بدددباللجددد هلدذودددتدجلدرسددد ة ىل ددد ل صدةدددفلدر  ددد ةلدر ص  دددى،لكمددد للسددد ىسل ددد ل بدددحل تددد ةبلدرددداد 

درسدد ة ىلةنددتللك ددالدذوددتدجلد جلم ة ددىلدرمؤرمددى،لولسدد ةتل دد لدرلددصدهكلذدد شلدرمتدد ةبلدرسدد ة ىلىىددتل
ل   لساوالدربىالدرملن ةنىل   صىلرت لدذ بدالدرايشلرتييسلع ىل نكبندى(،لكمد لل دصالدذ دبدالاردرل
د ةلدددددددبديلذدددددددتوسىسل ددددددد لدذودددددددتدجلدرسددددددد ة ىلاوكلدرتدددددددىصسلى  سلةددددددد  ل دددددددللدرمتددددددد ةبلدرسدددددددد ة ىل

(Iskender,2009,713.) 

ذنيد للسد ةتلة درل emotional resilience م للسد ةتلة درللدص  بلدرصدمصالدرىد خب ل
ارغ  لنر ملدرليتيتل لدرمبلة لىمت ةبلدرلى قلة بلدي ش،لود  لئ سةلدرقاسدايى(لولنت لنر ملل تيسل

ل.(Germer & Germer,2013,858)دربة يىل درمبلة لىمت ةبلدرلى قلدي ش،لودرسق ى(ل

يدددب لدرة وئددد كل كلدرتدددب ىلى رددداد لدلجددد هل دلددد لايجددد ذ لردددت لدربدددبالر م يلدددىل دددشلدرىصدةددد لول
درس ة ىلركال شلدر كسلدرادل ،لودرىةرى،لودرلصودتلدرمبدبط.لىمىندرل كلدرتدب ىلى رداد للىدتلد دلبدل ج ىل

ىلاردرللك ب ىللس ةتلدرببال  لدرل   ال شلدرمت ةبلة بلدإليج ذ ىلو  دقل تد ةبلايج ذ دى،لى إل د  
ل ني للس ىسل  لدرلصدهكلذ شلدرمت ةبلدإليج ذ ىلودرس ة ىلرت لدرببا.
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 نكونات الشفقة ةالرات

 كلدرتدددب ىلى رددداد لللكدددصكل دددشلعدددقجل كصنددد  ليمكدددشلل(Neff,2003b,224) لنيةةة لدددب ل
للص   يسلة رلدرن صلدرل ر ل;ل

  self-judgmentلالحكةةا الةةذات    ذدداللself-kindnessالسكةةين األول وهةةي المطةة  بولةةذات 

لودرب قلى راد لذت لل شلدر كسلودرن تلدرادل .لودرا ليت بلاررلدرلب ىس
  isolationلالعزلةة    ذددال common humanityالسكةةين الثةةون  وهةةي اإلندةةوني  السذةةارك  

ودرل للب ل كل ةبد لدربدبالجدة ل دشلدركةدبد لدرلد ليى ن يد ل ىردسلدذ دبدالذدت لل دشلس يليد ل
 دي بيش.ىتكال نىةالةشل ةبد ل

-overلالايحةةةةةةد السفةةةةةةر    ذدددددداللmindfulnessالسكةةةةةةين الثولةةةةةة  وهةةةةةةي اليقظةةةةةة  الذهشيةةةةةة  

identification وىددرلو رددىل ددشلدرددصة لدرملددصدهكل دد لس يددىلول تيددتلدذ كدد سلودرمتدد ةبل
 درمؤرمىلذت لل شلدإل بدطل  لل تيتلدرمت ةبلدرس ة ىلر ببا.

در كمددددىل مكصندددد  لدرسدددد ى ىلوىددددص كصندددد للسدىىدددد للارددددرلل ددددزلدر( Reyes,2012,83)ويندددد فل
Wisdom، لالحكس  الاسييزي ويت بلاررل كلىن  لةتةل نصدعلر  كمىل ني لDiscriminating 

wisdomودرلد للتدد بلارددرلدر دتسةلة ددرلل  دد سل د ص لدربددبا،لو يددسلدرىصد دالدإليج ذ ددىلودرسدد ة ىلدرلدد لل
لتد بلاردرلدر دتسةلة درللدرلد و Reflective wisdom والحكسة  الامممية لدؤعبلة درل  ىد الدربدبا،ل

لس يىلدذوتدجلىتكالودةى لولدصيبلنربةلع ةةىلر س صك   لدرتكص ىلدرل لةتللسيسل  لدرمى ن ة.
 دانٌاً : السفاهٌة النفسٌة

 وتل لغ بد لة سلدرنبس لدإليج ذ ل Psychological well-beingلىتلدرب  ى ىلدرنبس ىل
اردددرل دددبوسةلد ىلمددد ملى رة دددثل ددد للميجسونمةةةورتن سةةةاةددد للكودرلددد لن ردددالدىلمددد ملدرةددد وئ شلىىدددتل 

-wellدرملغ دددبد لدإليج ذ دددىلدرلددد للةىدددثلدرسدددبوسلودرسدددى اةل ددد لدردددنبت.لىدددادلوةدددتللدددبجسل صدددد  ل

being(،  2016إبةراهيا ) كم لج  ل  لاسد ىلكال شلللالهشوء  لدر غىلدرىب  ىلاررلل صد  لل
ل(،2015ب  وأحسةةد )(، ودراسةة   ةةم2014(، ودراسةة  طةة  )2011ودراسةة  عبةةدالخولي وعيةةد )

يوسةةةين ون ةةةرون كمددد لجددد  ل ددد لاسد دددىللالرفوهيةةة  مددد لجددد  ل ددد لكمددد للدددبجسل ينددد للاردددرل صدددد  ل
،لىدددادل(2016دراسةةة  عسةةةور )كمددد لجددد  ل ددد للاليجةةةيد السسامةةة ءولدددبجسلكدددارزلاردددرلل(،2014)

( 2015دراسةة  تمسدةةون  )كمدد لجدد  ل دد للاترتيةةوا الشفدةة ى إل دد  ىلارددرللبجملددولارددرل صددد  ل
دراسةةةة  الجشةةةةدخ كمدددد لجدددد  ل دددد للالعوفيةةةة  ،لولددددبجسلكددددارزلارددددرل صددددد  (2016)ودراسةةةة  أ  
الدةةعود  كمدد للددبجسل يندد للارددرل صددد  لل(،2016عةةالء الةةدين )واسد ددىلل(،2017وعبدتالحسةة  )
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و  لدرتسد ىلدر  ر دىل ( .2015(، ودراس  عبدهللا )2015دراس  العبيدخ )كم لج  ل  للالشفدي 
لى.د ل بلدرة وئ كلة رل صد  لدرب  ى 

 Zessin et)ة درل نيد لل   دقلدإل ك ند  لدرةتدبيىلوو د ةل د ل ىندرلل يند للىدادلولىدبيل

al.,2015,2 ، )مددد للىدددبيلة دددرل نيددد ل دددةي ل دددشلوجدددتدكلايجددد ذ ل لكدددبس،لووجدددتدكل ددد ة لة دددبل 
ل شلدرب  لةشلدر   ةل ل.(312، 2016)عسور،  لكبسل،لو سلصلة ام

ةددشلدر  ددد ةل دد ل ج  ليددد لدرسددد صك ىل مدد للىدددبيلة ددرل نيددد لشددىصسلدرمدددب لى رسددى اةلودرب ددد ل
يوسةةةين ون ةةةرون، ودرتين دددىلودرصددد  ىلود جلم ة دددىل دددللل  ددد لدربدددبالى رب ة  دددىل ددد لاادسةلدرددداد ل 

لصدة ل ةندت   دربدبا لنلد   شدىصسيى، و ردىلوجتدن دىولىدبيل يند للة درل نيد ل( ، 390، 2014
ودرئ دىل درىد ث وخ د  يشدي دبل  دل درلى  دا ودر د لووسدش   ر  صيدى دإليج ذ دى د نبى ر دى  تد ةبه
ل(.339، 2017الجشدخ وعبدتالحس  ،  للصدهكل و رى    ى رنبت

لWell-being م ل ةقليلن لةتملوجصالدلب  لذ شلدرة وئ شلة رللبجمىل  تاةلرمبيصمل
 م لنل لةتةللبجم  لريادلدرمبيصمل،لكم ليلن ل ين للةتملوجصالدلب  لذ شلدرة وئ شلة رلايج ال

شىصسل دل لى رسى اة،لودرةىحلدي بللوب  ى ىلدرنبس ىل  رةىحليب ل نلىبيفل  تالوود  لر 
 ةي ل شلدرصجتدكلدإليج ذ لودرس ة ،لكم ليب لدرةىحل ني لو رىلوجتدن ىلشىصسيىليمل كي للويب ل ن
لدرببا.

ل لار و ل ش س ل   ل ل لدرة وئ ك لويلبق لل(602، 6102) رنيد، ىاد لوجصا ل شلارر درىتيت
  ت   شل لم يةيشلر ب  ى ىلوىم ;لو كلىن  بس بى لوس يلي لريادلدرمبيصم،لدرنم  للدرل لللة يشل  لل

  السد ل الذات Hedonic:يبكدةلىدادلدرمدت الة درلدرسدى اةلودرسدبوس،لويىدبيلدرب  ى دىلل
 ددددشلن و ددددىلدرسددددبوسلولجندددد لدذرددددسلويددددنىكتل دددد ل جددددب لدرة ددددثلة ددددرلدرب  ى ددددىلدرادل ددددىل

Subjective Well-beingكبةل كلدرسدى اةلودرسدبوسللتدكقكللوي صملىادلدرمت الة رل 
دريتيلدذ    لر   د ةلدرةتدبيى،لوو  د للريدادلدرمنردصسل تندوليدلسلل   دقلدرب  ى دىل دشل دقال
هي اةلدرتىصسلى رسى اةلةشلخبيقلدرسى لاردرلدر  رد  لدرسد سةلودذىدتديلدرمجةيدىللم شد  لل

 درلىدادللتد بلدرب  ى دىل للدر  سلدرببايدىلو  دصالدرم بدةد لدرلد للةيدتلدرصجدتدكلدإليجد ذ .لوة
درادل ىل  ل ص لىدادلدرمدت الاردرليل   مد  لدذ دبدالدرمىب  دىلودرصجتدن دىلر  د ليسي،لولتدمال

و ددثليتدد بلدرمكددصكلدرمىب دد لارددرلس دد لدذ ددبدالةددشلو دد ليسلل،ل كصندد  ل ىب  ددىلووجتدن ددى
 ىرت لةمص  ل،ل   لدرمكصكلدرصجتدن ل  تد بلاردرللكدبدسل ةدبد لد نبىد   لد يج ذ دىلودرسد ة

 دذ بدا.

  يبكدةلىدادلدرمدت الة درلل   دقلدإل ك ن د  لدرةتدبيى،لل:أو تعببة  الطوقةوت السد ل الشفد
ويىبيلدرب  ى دىلى نيد ليلصذ دفلا ك ن د  لدربدبال دشل دقالةم  دىلل   دقلدرداد يلويدنىكتل
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ويت بلىادلدرمن درلاردرل كلدرب  ى دىل لم دةةلةدشل.ل  ل جب لدرة ثلة رلدرب  ى ىلدرنبس ى
ودرسى اةلى تل دلي ،ل  ذىتديلدرةتبيىلودر د سلدرلد للةيدتل دشلدرصجدتدكلدإليجد ذ ل لدرسبوسل

يلسلدرنربلري لة رل ني ل ب تةلى رنبوسةلرنمصلدذ بدالولدصسىس،لو ت لل شللىبيفلدرب  ى دىل
ة رل ني لدر صصالة رلدرسى اةل  لدرم  ملدذوا،ل دتكلىدادلدرمن درلييدلسلى نتددىلدذ دبدال

كبخىل  للدصيبلول   قلدإل ك ن   لدرببايىلدرل لللم شرل للدر د سلدري  دىلول تي ليسلدرمن
ود سلة طلدرملجاسل  لدراد .لوة رلىادللبلة لدرب  ى ىل  ل دص لىدادلدرمدت ال دلللددصسل
و اسد ل د لدربدددبا،لولتددد بلاردددرليدهاىددد سلدربدددبالول    دددولإل ك ن  لدددولود دددلغقالةتسدلدددولاردددرل

  ةصرلوتل مكشي.

 ذوي السفاهٌة النفسٌةخصائص الأفساد 

وصددب للبصدد   للركصدد  جلدذ ددبدال و لدرب  ى ددىلدرنبسدد ىلل(Ryff , 2010,12)ملةددتلور ددت
لدرمبلبىىلودرمنكبنىلكم لىرل ص  ىلى رجتوالدرل ر ل;

 ( ييضح  روئص األفراد ذوخ الرفوهي  الشفدي  السرتفع  والسشخفز 1جدول )

نسثفعيييييييييٍ السفاهٌييييييييية  التعد

 النفسٌة

ٌيييييييية ننخفضيييييييه السفاه

 النفسٌة

رتيدددددولدر دددددتسةلة دددددرلة دددددرل  اتساقاللي 
د ةلمددددددد الة دددددددرلدردددددددنبتل

لودإلادسةلدرادل ى.
 رتيددولدر دددتسةلة ددرل   و دددىل

درنددددددددددغصطلد جلم ة ددددددددددىل
ودرلبك دددددددددددددددبلودرلصدددددددددددددددبيل

لىدب ل  كمى.
 رتيددددولدر ددددتسةلة ددددرللنردددد سل

ل  صك  لو.
 رتيدددددولدر دددددتسةلة دددددرلل  ددددد سل

 دلدددددددددددولو  ددددددددددد للر مىددددددددددد ي بل
لدرتكص ى.

 يتدددددددددددددددددددىبلىددددددددددددددددددد ر  قلاهد ل
 لول   مدددددددددددددددددد  للصةىدددددددددددددددددد 
 دي بيش.

 يىلمددددددددددددتلة ددددددددددددرل وكدددددددددددد مل
 دي بيشلودركنصعلري .

 يلدددددددددددددددددددددد عبلى رنددددددددددددددددددددددغصطل
لد جلم ة ى.

رتيدددددددددولشدددددددددىصسلى إلل ددددددددد كل  اإلجود  البيبي 
 ودركب  ةل  لاادسةلدرة  ى.

 رتيدددولدر دددتسةلة دددرلدردددل كسل

 رتيددددددولصددددددىص ىل دددددد لاادسةل
 درت صكلدر ص  ى.

 يتدددىبلىىدددتملدر دددتسةلة دددرل
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 ددددد لدذنتددددددىلدرك سج دددددىل
 درمى تة.

 رتيولدر تسةلة رلد دلغقال
دربدددب لولصذ بيددد لىتدددكال

  ّى ا.
 تسةلة دددرلد ل ددد سلرتيدددولدر ددد

 ولانت  ل   ة  ل ن  دةىل
رقول  جدددددددددددددددد  لودر دددددددددددددددد سل

لدرتكص ى.

 ولل سددددددددددددددددد شلدرسددددددددددددددددد   ل
 درم   .

 ة ددددددددددبل ددددددددددتس لر بددددددددددب ل
 درم  دىلىو.

 يبل دددددددددددبلارددددددددددددرلدرتددددددددددددىصسل
ى رسدددددددد دبةلة ددددددددرلدرىدددددددد رسل

 درك سج .
ل

رتيدددددددددددولشدددددددددددىصسلىددددددددددد رنمصل  الشسي الذخر 
 مبلر تكص ى.درمسل

 د نبلدددددددد ذلة ددددددددرلدردددددددداد ل
 ولج س لدي بيش.

 درتدددىصسلذل سدددشل سددددلمبل
ل  لدرس ص ل.

 رتيددددددددددولشددددددددددىصسلىدددددددددد ربكصال
 درتكص .

 يبل دددددددددددبلارددددددددددددرلدرتددددددددددددىصسل
ى رل سددددددددددشل ددددددددددلل ددددددددددبوسل

 درصةا.
 .يتىبلى رم ال 
 يتدددىبلىىدددتملدر دددتسةلة دددرل

لدددددددددددددددددددصيبل صدةددددددددددددددددددفل ول
ل  صك   لجتيتة.

 مةة  اإليجوبيةة  العالقةةوت
لاآل رين

 ئ ىل د لدرتي لودرب  لودر
 ةقة لول للدي بيش.

 .يبيسلدرىقة  لدإلنس ن ى 
 درلى خفلودة  دىلةقةد  ل

 ددددددددددددللدي ددددددددددددبيشلللسددددددددددددسل
لى رمصاة.

 رتيدددددددددددولةقةددددددددددد  لة   دددددددددددىل
ودنكبدددددددددد ضلدرئ ددددددددددىل دددددددددد ل

 ةقة لول للدي بيش.
 يتدددددددددددددددددددىبلىددددددددددددددددددد ر  قلاهد ل

 دي بيش.
 ينىدددددددددةالةدددددددددشلدي دددددددددبيشل

 ويتىبلى إلوة ط.
 رددددد تلرتيدددددولدر دددددتسةلة دددددرل

ل دددددددتيسللنددددددد ه  لر  بددددددد  ل
رلةقةددد  لى  دددىل دددللة ددد

لدي بيش.
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 رتيول ىتديل  لدر   ة. لالحيو    ف الهدف
 رتيددولشددىصسلىدد رمىنرل دد ل

 در   ة.
 رتيددددددول ىل ددددددتد لايج ذ ددددددىل

ةددشلدر  دد ةلودرلدد للىد ددول
لىتيلو ىنرل  لدر   ة.ل

 يب لدددددددددددبلارددددددددددددرلدرتددددددددددددىصسل
 ى رمىنرل  لدر   ة.

 رتيددددددول ىددددددتديلة   ددددددىل دددددد ل
 در   ة.

 ردددددددددد تلرتيددددددددددول ىل ددددددددددتد ل
ل ة.لىد ول ىنرلر   

يمل ددددددزل صدةددددددفلايج ذ ددددددىل لالذات تقبل
 لج هلدراد .

 لىتاةلل ي بلوي ةالجصدن 
 ددددددددشلدردددددددداد لىمدددددددد ل رددددددددزل

 درصب  لدرس  ىلودرج تة.
 يتدددددددددىبلىتيج ذ دددددددددىلةدددددددددشل

لدر   ةلدرم   ى.

 .لةشلدرنبت  ة بلسدضم
 يتددىبلىك ةددىل  ددال ددلل دد ل

وددددددددددددددتجل دددددددددددددد لدر  دددددددددددددد ةل
 درم   ى.

 يتىبلى ر  قلاهد لصدب  ل
  ى نىل  لدرتكص ى.

 يكددصكل كل بدد لليبةدد لىدد كل
لةم لىصلة  و.

 

 نكونات السفاهٌة النفسٌة

لة رلدرن صلدرل ر ل;يمكشللص   يسلللكصكلدرب  ى ىلدرنبس ىل شلعقجل كصن  ل

;ليمئالدرب  لةشلدر   ةلدرمكصكلدرمىب  لر ب  ى ىلدرنبس ىلودرا ليت بللالرضو عن الحيو  .2
لكم للل   م  ل.اررلدرل   سلدرمىب  لدرمىب  لر   ةلدرببا،لوىصليىلةبلو

;ليمئدددالدرصجدددتدكلدرمصجددد ل ودددتلدرمكصنددد  لدرصجتدن دددىلر ب  ى دددىلدرنبسددد ىللاليجةةةدان السيجةةة  .3
لودرا ليمئال سلصي  ل لة ينىلدرتسجىل شلد نبى   لدرس سة.

;ليمئالدرصجتدكلدرس ر ل وتلدرمكصن  لدرصجتدن دىلر ب  ى دىلدرنبسد ىلودردا للاليجدان الدول  .4
-192، 2016إبةةراهيا،  لجددىل ددشلد نبىدد   لة ددبلدرسدد سة.يمئددال سددلصي  ل لة ينددىلدرتسل

ل( 193

 كلدرب  ى ىلدرنبس ىلللكصكل شل لىلةصد ا،لويمكشللص   يسلة رلدرن صل Ryffذ نم ليب ل
  : ة رلدرن صلدرل ر  (222-221، 2016) رنيد،  درل ر لكم لياكبىس

 ور   لدو دلدو،را دإليج ذ دى دربدبا ل   مد  " وىدصل Self-acceptance  :الةذات تقبةل .1
 ."درم   ى
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 ولىند ;ل  Positive relations with others اآل ةرين مة  اإليجوبية  العالقةوت .3
 ."دي بيش  ل درجصاة ة ر ى ةقة   درببالد لق "

 ." ص به ذل بيب درببا اوس ع" ولىن  Autonomy اتساقاللي  .4
 و  لدو اادسة، ة در دربدبا ةدتسة" ولىند ;ل Environmental mastery البيبي  ود جاإل .5

 ."ىبى ر ى ىو درم   لوة رمو
 و د  ى ا دى، و  لدو ىد ك دربدبا دةل د ا" وىدص;ل Purpose in life الحيةو    فة الهةدف .6

 ." ىنر
 ودرلددصس  رنمص،ىد دربدبا اوسد ع" وىدصل: personal growth الذخرة  الشسةي .6

 ."درمسلمب
 دالذاً : الاكجئاب 

رت ل  ي  لدذخب الدرمى ة شلة    ل م ليؤعبليىتلد  ل   ل شل  ئبلد  دبدى  لدنلت سدل
 تكلدإلوس علود  لمل على ر   ة،ل    ل   للى رس  لة رلجصاةلو  ةلىؤ  لدذ ي  لويجى يشليب

لليصنفل مشلد دبدى  لدرصجتدكلدرل لللصفلى تةلد نبى   .

  تل    ل دد  لكمدد ليىب ددولدرددتر الدإلوصدد   لرلتددك جلدذ ددبدضلدرنبسدد ىلودرى   ددىلدركددل
(APA,2013 )ة رل نولو رىلد دبد ليلنمشل جمصةدىل دشلدذةدبدضلودرلد لللمئدال د لن دجل

درتد ى ددى،لودر ددةك،لودنكبدد ضلل ددتيبلدردداد ،ل جمصةددىل ددشلدرتددك و لدرجسددتيىلود ةل دد اد لدرتدد  ة،ل
لى إل   ىلاررل جمصةىل شلدذ ك سلة بلدرى قن ى.

سدد صك ىلة ددرل نددوليددبلة لىبكددبةلىددادلويبسددبلد  ل دد  ل ددشلوجيددىلنرددبل صدد   لدرنربيددىلدر
درلدتة سل  صددىل بددحلدرلددتة سلدإليجد ذ ،لودرددا ل ددشلشدد نول كليلددب ل عد سدلل دد ة ىلة ددرلدربددبالودرلدد ل
 نيدد لدرتددىصسلىدد رةؤعلوةددتملد سل دد ذ،لودنل دد  لةدد سلدردداد ،لودرتددىصسلى رددان ،لودإلوسدد علدربى دد ل

 ىددتالدرنتدد ط.لذ نمدد ليبسددبل ددشلى إلسىدد  ،لودإلنىددةدالد جلمدد ة ،لودرمتددكق لدرةتن ددى،لودنكبدد ضل
وجيدىلنردبلسد ددتلدرل   دالدرنبسدد ل بويدتل دد ل كلد  ل د  لي دتجلويتددلتلاعدبل  ددتدكلدر د ،لونص دد  ل
در ةكلدرل للتلتلولنبجبلوىرلنل جىل     ىلرإلوس على رتىصسلى ران ،لو كلكبدى لن لدرقشدىصسيىل

   ل د  لودرغند لدردتد  رلىرلدرل لللسدة ل د لدنىدتدمل ول  دتدكلدر د ،ل مد ليند ةفلدرتدىصسلى
 (55-54، 2008)السرزوق ، ودلي ملدراد .ل

   ل شلو ثلوجيىلدرنربلدرس كصاين   ى،ل  بسبلد  ل   لة رل ندولةند ل صجدولاد   د لل
ن ددصلدردداد ل دد ل ة دد  ل  ددتدكلو   دد ل ولس ددة ل ةندد ل شددىصس (،لكمدد ليبسددبل ددشلو ددثلوجيددىل

خلو صدددبىل  صدددىلدرمدددصدالدرك صدددىلى رلصصددد الدرنردددبلدرة صرصج دددىلة دددرل ندددول  دددال ددد لك م ددد  لدرمددد
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درىصددة ل ئددالدرنددصس نببيشلودرسددبول ن شلو ددثليىمددقكلة ددرلن ددالدرسدد   لدرىصددة لذدد شلدذةصدد  ل
ة  لدرصصق لدرىصة ى،لو كلدرن جل  لدرنصس نببيشلي لبكلى   ل د  لو كلهي الدولي لدبكلىد ريصعل

 .(77-76، 2009) كحم ، 
 

 دزاسات ساةقة

ات ثناوليح الشيفقة ةاليرات ليدى أنهيات الأطفيال الهحوز الأول :دزاس

 ذوي الإعاقة العقلٌة

 (Psychogiou et al., 2016)دزاسة 

 الذفق  بولذات واليالدي  لد  اآلبوء واألمهوت السكاببوت. عنوان الدزاسة :

ىددت الدرتسد ددىلارددرلدرلىددبيلة ددرلكددال ددشلدرتددب ىلى ردداد لودرصدرتيددىلرددت لديىدد  لودذ يدد  ل
(ل ددشل ددشلديىدد  لودذ يدد  لدرمكل ةدد  .لدشددلم ال اود ل47صنددالة نددىلدرتسد ددىل ددشل درمكل ةدد  .للك

درتسد دددىلة دددرل   ددد علدرتدددب ىلى رددداد لو   ددد علذ دددزلر  ددد علد  ل ددد  .ل شددد س لنلددد   لدرتسد دددىلاردددرل
دنكب ضل سلص لدرتب ىلى راد لرت ل  بدالة نىلدرتسد ى،لكم ل ش س لنل   لدرتسد ىلاررل كل سدلص ل

  ىلى راد لدرمنكبحليؤعبلى رس  لة رل  صك   ل ذن  يس.درصدرتيىلودرتب
 (Neff & Faso,2014)دزاسة 

 الذفق  بولذات والرفوهي  لد  أوليوء أمير أطفول الايحد.عنوان الدزاسة : 

ىددت الدرتسد ددىلدرتسد ددىلارددرلدرلىددبيلة ددرلدرىقةدددىلذدد شلدرتددب ىلى ردداد لودرب  ى ددىلرددت ل ىددد  ل
(ل شل ى  لو  ي  ل و ل خبد الدرلصودتلدردايشل62نىلدرتسد ىل شل و  ي  ل خب الدرلصوت.للكصنالة 

(ل ددنى.لدشددلم ال اود لدرتسد ددىلة ددرل   دد عل23-5لبدووددالدذةمدد سلدرة ن ددىلذخبدد ريسل دد لذدد شل 
،لو   ددد علدرب ددد لةدددشلدر  ددد ةلGilliam Autism Rating Scaleج   ددد ملرل دددتيبلدرلصودددتل

Satisfaction with Life Scaleى رداد ل،لو   د علدرتدب ىلSelf-Compassion Scaleل.
 شدد س لنلدد   لدرتسد ددىلارددرلوجددصالةقةددىلدسلة خ ددىل صجةددىل د لا رددىلاوصدد   ىلذدد شلدرتددب ىلى ردداد ل

لودرب  ى ىلرت لة نىلدرتسد ى.
 (Bazzano et al.,2013)دزاسة 

اليقظةة  الذهشيةة  القوئسةة  عمةةى الاقميةةل مةةن الزةة ي  لةةد  أوليةةوء األمةةير  عنييوان الدزاسيية :
   الرعوي  لألطفول ذوخ اإلعوقوت الشسوئي  : الشهج السجاسع .ومقدم

ىت الدرتسد ىلاررل بحلدرنغصطلدرنبسد ىلول سد شلدرب  ى دىلودرتدب ىلى رداد لدرنبسد ىل دشل
 قالذبن   لة  سلة رلدر  رىلدراىن ىلرت ل  ت  لدربة يىلو ور   لدذ صسلدذخب ال و لدإلة ةد  ل
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(ل دددشلديىددد  لودذ يددد  لو  دددت  لدربة يدددىلر خبددد ال و ل77شل درنم   دددى.للكصندددالة ندددىلدرتسد دددىل ددد
 Perceived Stressدإلة ةدد  لدرنم   ددى.للمئ ددال اود لدرتسد ددىل دد ل   دد علدرنددغصطلدرمددتس ل

Scaleلو    علدرنغصطلدرصدرتيىل،Parental Stress Scaleفلر ب  ى دىلدرنبسد ىليد،لو    علسد
Ryff’s Psychological Well-Being scale  ددد علن دددفلر تدددب ىلى رددداد ل،لو Self-

Compassion Scale.شددد س لنلددد   لدرتسد دددىلاردددرلدنكبددد ضلدرندددغصطلدرنبسددد ىلردددت لة ندددىل ل 
درتسد ى،لكم ل ش س لدرنل   لاررلل س شل سلص لكال شلدرب  ى ىلدرنبس ىلودرتب ىلى راد لرت ل  بدال

لة نىلدرتسد ى.
أنهيات الأطفيال ذوي  الهحوز الذانٍ : دزاسيات ثناوليح السفاهٌية النفسيٌة ليدى

 الإعاقة العقلٌة

 (Samadi et al., 2014)دزاسة 

 عنوان الدزاسة : السفاهٌة لدى الأسر الإًسانٌٌن للأطفال ذوي الإعاقات النهائٌة.

ىددددت الدرتسد ددددىلارددددرلدرلىددددبيلة ددددرلدرب  ى ددددىلدرنبسدددد ىلرددددت ل  ددددبلدذخبدددد ال و لدإلة ةدددد  ل
ىدددد  لو  يدددد لدذخبدددد ال و لدإلة ةدددد  لدرنم   ددددى.ل(ل ددددشل 232درنم   ددددى.لنكصنددددالة نددددىلدرتسد ددددىل ددددشل 

،لGeneral Health Questionnaireدشددلم ال اود لدرتسد ددىلة ددرلد ددلة  كلدرصدد ىلدرى  ددىل
 The Short Form of the Parenting Stressدرنسكىلدرمكلصبةل-    علدرنغصطلدرصدرتيى

Index.ةىلدرنددغصطلدرصدرتيددىلرددت ل شدد س لنلدد   لدرتسد ددىلارددرلدسلبدد علنسددل،لو   دد علسديددفلر ب  ى ددى
لة نىلدرتسد ىلودنكب ضلنسةىلدرب  ى ى.

 

 ( Norlin & Broberg, 2013)دزاسة 

عنوان الدزاسة : أولٌاء أنوز الأطفال ذوي / ةدون إعاقة عقلٌة : علاقة اليووجٌن 

 والسفاهٌة الفسدًة.

دردةوج شل لجدصاةلىت الدرتسد ىلاررلدرلىبيلة رلدرىقةىلذ شلدرب  ى ىلدرنبس ىلودرىقةىلذد شل
در  ددد ةلدرةوج دددىلو تددد سكىلدذذدددصةلودذ ص دددى(لردددت لة ندددىل دددشل ور ددد  ل  دددصسلدذخبددد ال و لدإلة ةدددىل
درى   دددى.لكصنالة ندددىلدرتسد دددىل دددشل جمصةدددىل دددشل ىددد  لو  يددد  لدذخبددد الدرمىددد ة شلة   ددد لودذخبددد ال

 ددزلواين   ك ددىلدرىدد اي ش.لدشددلم ال اود لدرتسد ددىلة ددرل   دد علدرب  ى ددى،لو   دد علاين   ك ددىلدرلم 
ر  د علدرجدصاةللDyadic Adjustment Scaleدرب د لدرمتدل  شل دشل   د علاين   ك دىلدرلك دفل

ر  د عللParenting Alliance Measureدر  د ةلدرةوج دى،لو   د علل د رفلدذذدصةللودذ ص دىل
 دشل دقالى ىلدرملةد ندىلب   ت سكىلدذذصةلودذ ص ى.لل ش س لنل   لدرتسد ىلاررل نوليمكشلدرلنةؤلى ر
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درلىدبيلة درل تد سكىلدذذدصةلجصاةلدر   ةلدرةوج ى،لكم ليمكشلدرلنةؤلى رب  ى ىلدرم لم دىل دشل دقال
لودذ ص ى.
 (Bodla et al., 2012) دزاسة 

عنييوان الدزاسيية : الهسيياندت الاججهاعٌيية والسفاهٌيية النفسييٌة لييدى أولٌيياء أنييوز 

 الأطفال الهعاقٌن عقلٌاً.

رلدرىقةدىلذد شلدرمسد نتةلد جلم ة دىلودرب  ى دىلدرنبسد ىلردت لىت الدرتسد دىلاردرلدرلىدبيلة د
(ل ددشل ىدد  لو  يدد  ل41ة نددىل ددشل ور دد    صسلدذخبدد الدرمىدد ة شلة   دد ل.للكصنددالة نددىلدرتسد ددىل ددشل 

دذخبددد الدرمىددد ة شلة   ددد ل.لدشدددلم ال اود لدرتسد دددىلة دددرل   ددد علدرمسددد نتةلد جلم ة دددى،لو   ددد عل
تسد دددىل ددد لدرمدددني لد سلةددد خ .ل شددد س لنلددد   لدرتسد دددىلاردددرلوجدددصالدرب  يددىلدرنبسددد ى،لولمئدددال دددني لدر

ةقةىلدسلة خ ىلايج ذ ىل د لا رىلاوص   ىلذ شلدرمس نتةلد جلم ة ىلودرب  ى ىلدرنبس ىلرت لة ندىل
لدرتسد ى.ل
 ( Cramm & Nieboer, 2011)دزاسة 

ت عنييوان الدزاسيية : السفاهٌيية النفسييٌة لهقييدنٍ السعاًيية للأطفييال ذوي الإعاقييا

 العقلٌة: اسجخدام الضغط الوالدي كعانل وسٌط.

درتسد ىلاررلوصفل  ت  لدربة يىلر خب ال و لدإلة ةىلدرى   ىلدرايشلىسلة رلوشزلىت ال
در صصالة رلدرتةسلدرك سج لودربة يىلول تيتلدرربويلدرل ليل عبل  ي لدرب  ى ىلدرنبس ىلودرنغ ل

(ل دددشل ىددد  ل258لكصندددالة ندددىلدرتسد دددىل دددشل .لدرصدردددت لى  دددلكتدملدرندددغ لدرصدردددت لكى  دددالو ددد  
و  يدد  لدذخبدد الدرمىدد ة شلة   دد ل.لدشددلم ال اود لدرتسد ددىلة ددرل   دد علدر  ددقلود  ل دد  لر لىددبيل
ة رلدرب  ى ىلدرنبس ى،لو    عل ؤشبلدرنغصطلدرصدرتيى.للمئال ني لدرتسد ىل  لدرمني لدرصصب .ل

د  ل د  لردت لدردبداللدؤعبلة درلدرب  ى دىلل ش س لنل   لدرتسد دىلاردرل كلدرندغ لدرصدردت لو تد ةب
لدرنبس ىلرم ت  لدربة يى.

 (Lloyd & Hastings, 2009)لدزاسة

عنوان الدزاسة : نسكو الضتط الوالدي والسفاهٌة النفسٌة ليدى أنهيات الأطفيال 

 ذوي الإعاقة العقلٌة.

نبسد ىلردت لىت الدرتسد ىلاررلدرلىبيلة رلدرىقةىلذ شل بكدةلدرندة لدرصدردت لودرب  ى دىلدر
(ل ددشل  يدد  لدرمىدد ة شل86ة نددىل ددشل  يدد  لدذخبدد الدرمىدد ة شلة   دد ل.للكصنددالة نددىلدرتسد ددىل ددشل 

ة    ل.للمئ ال اود لدرتسد ىل  ل    عل  ينقنتلر س ص لدرلك ب ،لود لة  كلن  طلدر دصةلودرصدىص   ل
The Strengths and Difficulties Questionnaireل،لو   د عل بكدةلدرندة لدرصدردت 

Parental Locus of Control Scale،و   د علدرب  ى دىلدرنبسد ى.للمئدال دني لدرتسد دىل د لل
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درمدني لد سلةدد خ .ل شدد س لنلدد   لدرتسد ددىلارددرلوجددصالةقةددىلدسلة خ ددىل صجةددىل د لا رددىلاوصدد   ىل
درنلدد   لة ددرل نددوليمكددشلل ذدد شل بكددةلدرنددة لدرصدرددت لودرب  ى ددىلدرنبسدد ىلرددت لة نددىلدرتسد ددى،لو  ددت

للنةؤلىمسلص لدرب  ى ىلدرنبس ىلرت لة نىلدرتسد ىل شل قال بكةلدرنة لدرصدرت .درل
الهحييوز الذاليير: دزاسييات ثناولييح الاكجئيياب لييدى أنهييات الأطفييال ذوي الإعاقيية 

 العقلٌة

 (Chandravanshi et al., 2017)دزاسة 

  .اناذور اتكابود بين أمهوت السعوقين عقميو : دراس  مداعرضعنوان الدزاسة : 

ىت الدرتسد ىلاررلدرلىبيلة رلنسةىلدنلت سلد  ل د  لذد شل  يد  لدرمىد ة شلة   د ل،لكمد ل
ىددت الدرتسد ددىلارددرلدرلىددبيلة ددرللدد ع بلىىددحلدرملغ ددبد لدرتيمغبد  ددىلة ددرلد  ل دد  لرددت ل  يدد  ل

(ل ددشل  يدد  لدذخبدد الدرمىدد ة شلة   دد ل.لدشددلم ال211درمىدد ة شلة   دد ل.للكصنددالة نددىلدرتسد ددىل ددشل 
 لدرتسد ددىلة ددرلة  مدددىلدرملغ ددبد لدرتيمغبد  ددى،لو   ددد علذ ددزلرق ل دد  لودر  دددق.ل شدد س لنلددد   ل اود

%(،لكمدد ل شدد س ل:8درتسد ددىلارددرلدنلتدد سلد  ل دد  لذدد شل  يدد  لدذخبدد الدرمىدد ة شلة   دد للذنسددةىل 
نلدد   لدرتسد دددىلارددرلوجدددصاللددد ع بلرددةىحلدرملغ دددبد لدرتيمغبد  ددىلة دددرلدنلتددد سلد  ل دد  لردددت لة ندددىل

لسد ى.درت
 

 ( Chouhan et al., 2016 )دزاسة 

تقيةةيا الزةة ي  اليالديةة  الييميةة  واألعةةراة اتكابوبيةة  بةةين أوليةةوء أمةةير عنييوان الدزاسيية : 
 األطفول ذوخ اإلعوق  العقمي .

ىت الدرتسد ىلاررلدرم  سنىلذ شل ور   ل  صسلدذخب ال و لدإلة ةىلدرى   ىلودذخب الدرىد اي شل
(ل ددشل71درتيددىلدر ص  دىلودذةدبدضلد  ل  ذ دى.للكصنددالة ندىلدرتسد دىل دشل  د لكدال دشلدرندغصطلدرصل

(ل ددشل ىدد  لو  يدد  لدذخبدد الدرىدد اي ش.لدشددل ال41  يدد  لو ىدد  لدذخبدد ال و لدإلة ةددىلدرى   ددىلو 
 Family Interview for Stress  اود لدرتسد دىلة درلة  مدىلدرندغصطلدذ دبيىلودرلىد يثل

and Copingل دتيبلدإل ل د  ل،لو   د علىد    لصكلر Hamilton Depression Rating 

Scaleللصص النل   لدرتسد ىلاررلدسلب عل سلص لد  ل د  لودرندغصطلدرصدرتيدىلذد شل ىد  لو  يد  ل.
لدذخب ال و لدإلة ةىلدرى   ىل   سنىلىآى  لو  ي  لدذخب الدرى اي ش.

 (Dave et al., 2014 )دزاسة 

 بود لد  مقدم  الرعوي  لألطفول ذوخ اإلعوق  العقمي .دراس  القمي واتكاعنوان الدزاسة : 
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ىت الدرتسد ىلاررلدرلىبيلة رلنسةىلدنلت سلدر  قلود  ل   لذ شل  ت  لدربة يىلر خب ال
 و لدإلة ةددىلدرى   ددى،لكمدد لىددت الدرتسد ددىلارددرلدرلىددبيلة ددرللدد ع بلىىددحلدرملغ ددبد لد جلم ة ددىل

ت  لدربة يدىلردداو لد ول  جد  لدرك صددى.للكصندالة نددىلودرتيمغبد  دىلة درلدر  ددقلود  ل د  لرددت ل  د
درتسد دددىل دددشل جمصةدددىل دددشل  دددت  لدربة يدددىلرددداو لدإلة ةدددىلدرى   دددى.لدشدددلم ال اود لدرتسد دددىلة دددرل

%(لذد شل68    علهون لرق ل   لودر  دق.ل شد س لنلد   لدرتسد دىلاردرلدنلتد سلنسدةىلدر  دقلذنسدةىل 
%(لذدد شل  دبدالة نددىلدرتسد دى.لكمدد ل شدد س ل74ذنسدةىل ل  دبدالة نددىلدرتسد دى،لودنلتدد سلنسدةىلد  ل دد  

نلددد   لدرتسد دددىلاردددرلوجدددصاللددد ع بلردددةىحلدرملغ دددبد لدرتيمغبد  دددىلود جلم ة دددىلة دددرل سدددلص لدر  دددقل
 ود  ل   لرت ل  بدالة نىلدرتسد ى.

 (Azeem et al., 2013)دزاسة 

وقةةة  العقميةةة  فةةة  القمةةةي واتكابةةةود لةةةدخ أوليةةةوء أمةةةير األطفةةةول ذوخ اإلععنيييوان الدزاسييية : 
 بوكداون.

ىدت الدرتسد ددىلارددرلدرلىددبيلة درل سددلص لدر  ددقلود  ل دد  لردت ل ور دد  ل  ددصسلدذخبدد ال و ل
(ل دشل ور د  ل  دصسلدذخبد ال و لدإلة ةدىلدرى   دىل299دإلة ةىلدرى   ى.للكصنالة نىلدرتسد ىل دشل ل

نسددةىلدنلتدد سلدر  ددقلل(ل ددشلدذ يدد  .ل شدد س لنلدد   لدرتسد ددىلارددرلدك::(ل ددشلديىدد  لو ::ذصدةددلل 
ود  ل   لذ شل  يد  ل و لدإلة ةدىلدرى   دىل ة درل دشلنسدةىلدنلتد سى لذد شلديىد  ،لو دثلذ د ل ىدتال

%(.للكمد ل شد س لنلد   ل88%(ل  د لذد شلديىد  ل ك ندالذنسدةىل :9دنلت سى لذد شلدذ يد  لذنسدةىل 
ذ دد لنسددةىلدنلتدد سهلذدد شل%(لذ نمدد ل53در  ددقلذدد شلديىدد  لذ دد لنسددةلول درتسد ددىلارددرل كلنسددةىلدنلتدد سل

%(لو دد شلديىدد  لذنسددةىل51%(،ل  دد لنسددةىلدنلتدد سلد  ل دد  ل  ددتلذ غددالذدد شلدذ يدد ل 46دذ يدد  ل 
ل%(.42 

 (Tabassum & Mohsin,2013)دزاسة 

اتكابود والقمي لد  أوليوء أمير األطفول السعوقين : دراس  حول  من العولا لعنوان الدزاسة :
 الشوم .

درلىددبيلة ددرلخة ىددىلدرىقةددىلذدد شلدر  ددقلود  ل دد  لرددت ل ور دد  ل  ددصسلىددت الدرتسد ددىلارددرل
دذخب الدرمى ة ش،لكم لىت الدرتسد ىلاررلدرم  سنىلذ شل ور   ل  صسلدذخب ال و لدإلة ةدىلدرى   دى،ل
ودذخبدددد ال و لدإلة ةددددىلدرةصددددبيى،لودذخبدددد ال و لدإلة ةددددىلدر بك ددددىل دددد ل سددددلص لكددددال ددددشلدر  ددددقل

(ل دشل ىد  لو  يد  لدذخبد ال و لدإلة ةدىلدرصدودتةلو و ل91درتسد دىل دشل ود  ل   .للكصنالة نىل
(ل دددنى.ل29-5دإلة ةدد  لدرملىددتاةلودرددايشللبودوددالدذةمدد سلدرة ن ددىلذخبدد ريسلدرمىدد ة شل دد لذدد شل 

 Demographic Informationدشدددلم ال اود لدرتسد دددىلةددد  لة  مدددىلدرة  نددد  لدرتيمغبد  دددى
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Sheetل،لوكدارزل   د علدر  دقلود  ل د  Depression, Anxiety, Stress Scaleلددصيبللل
(Lovibond & Lovibond,1995 .)شدد س لنلدد   لدرتسد ددىلارددرلوجددصالةقةددىلدسلة خ ددىل د ل 

ا رىلاوص   ىلذ شلدر  قلود  ل   لرت ل  بدالة نىلدرتسد ى.لكم ل ش س لنل   لدرتسد ىلاررلدسلب عل
 ال و لدإلة ةدددىلدرى   دددىل   سندددىلى ور ددد  ل  دددصسل سدددلص لدر  دددقلود  ل ددد  لردددت ل ور ددد  ل  دددصسلدذخبددد

دذخب ال و لدإلة ةىلدر بك ى،لكم ل ش س لنل   لدرتسد ىلاررلةتملوجصالد دلقيل د ل سدلص لكدال
 ددشلدر  ددقلود  ل دد  لرددت ل ور دد  ل  ددصسلدذخبدد ال و لدإلة ةددىلدرى   ددىلو ور دد  ل  ددصسلدذخبدد ال و ل

لدإلة ةىلدرةصبيى.

 ةقةثعلٌق على الدزاسات السا

يلندد ل ددشلدرىددبضلدرسدد ذقلر تسد دد  لدرسدد ى ىللددتن ل سددلص لدرتددب ىلى ردداد لرددت ل  يدد  ل
كمد ليلند ل يند لدسلبد علنسدةىل و لد ول  ج  لدرك صىلو نيشل  ي  لدذخبد الدرمىد ة شلة   د ل،ل

 Mbugua et)د  ل   لذ شل  ي  لدذخب الدرمى ة شلة   د ،ل ى درل دة الدرمئد ال شد س لاسد دىل

al., 2011)  شد س ول،لذد شل  يد  لدرمىد ة شلة   د لل%(ل:8 كلنسدةىلدنلتد سلد  ل د  لذ غدال لإلى  

ل%(،:8 لذ غددادنلتدد سلد  ل دد  ل كلنسددةىل(لارددرلChandravanshi et al., 2017)دراسةة  
لل%(.74 ل   ا ل كلنسةىلدنلت سلد  ل   لذ نيشلذ غا(لDave et al., 2014 )دراس  وكارزل

ص لدرتددب ىلى ردداد لودسلبدد عل سددلص لد  ل دد  لرددت ل  يدد  ل مدد ليلندد ل يندد لل كللددتن ل سددل
درمىددد ة شلة   ددد لليدددؤعبلى رسددد  لة دددرلدرب  ى دددىلدرنبسددد ى،لويةيدددتل دددشلنسدددةىلدنلتددد سلدر  دددقلودرندددغصطل
درنبسدد ىلدذ ددبلدرددا ليددنىكتل دد ة للة ددرل صدةددفلدر  دد ةلدر ص  ددى،لكددارزليلندد ل يندد ل ددشلدرىددبضل

ىدد رصدةلل دد لل سدد شلو رددىل  يدد  لدذخبدد الدرمىدد ة شللدرسدد ذقلر تسد دد  لدرسدد ى ىلةددشلكبدد  ةلدإلسشدد ا
لة    ل.ل

 
 فسوض الدزاسة :

لودرتسد   لدرس ى ى،لص الدرة وئ كلدرببوضللل لدر  ر ى  شل قالدإلخ سلدرنرب لر تسد ى
لدرل ر ىلرلكصكلىمنةرىلاج ى  ل  لم ىلرم لُ ع بل  ل تك ىلىاهلدرتسد ىل شللس    .ل

ذ شلدرتب ىلى رداد لود  ل د  لردت ل  يد  ل و للاوص    لللدرىا  رةىلصجتلةقةىلدسلة خ ولل -
لدإلة ةىلدرى   ىل.

ذدد شلدرب  ى ددىلدرنبسدد ىلود  ل دد  لرددت ل  يدد  للاوصدد    لللصجددتلةقةددىلدسلة خ ددول دد رةىلادرددىل -
ل و لدإلة ةىلدرى   ىل.

د  ل دد  ل ة ددرل سددلص ليصجددتللدد ع بلادالرلب ةددالكددال ددشلدرتددب ىلى ردداد لودرب  ى ددىلدرنبسدد ىل -
لت ل  ي  ل و لدإلة ةىلدرى   ىل.ر
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ي  قلنمص للل   الدرمس سد لر ىقةىلذ شلدرتب ىلى راد لودرب  ى ىلدرنبس ىلود  ل   لرت ل -
ل  ي  ل و لدإلة ةىلدرى   ىلى سو لبد لدرنمص للدرم ةصا.

 
 الهنهجٌة والإجساءات الهجتعة فٍ الهجتعة الدزاسة

 مشهج الدراس  -
لدرتسد ىلدرسةة ىلدرم  سنى.ل–درمني لدرصصب لللىلمتلدرتسد ىلدر  ر ىلة ر

 عيش  الدراس  :
لدركص  جل لوس   ل   لد لكتد ي  للس لد لدقة ى لة نى ل ش لدرتسد ى لة نى لكصنا

ل ل ش لدرى نى لىاه لولكصنا لدرتسد ى لذاود  لل345درس كص لبيى لدإلة ةىل ش ل و  لدذخب ا   ي  
درىمبلريسلنربدللرلب و لدذةم سل  لذ شلل،ل للةةال لغ بلودر   ص  ىدرى   ىل شل    رل لدرب صمل

 نىل،لوةةالدرمسلص لد جلم ة لود ةلص ا ل،لودةلة سل كلد  ل   لن ىلل شلوجصالل54ل-46
لخبال ى  لرت لدذمل.

 مل شل  ي  لدذخب ال و لدإلة ةىلل372وة نىلإلجبد لدرتسد ىلدذ    ىللكصنال شل
ل.   ص  ىلدردرب صملول شل    رىللشدرى   ىللسلد ل  سى
 أدوات الدراس  : 

لولمئ ال اود لدرتسد ىلل  لدرل ر ل;ل
 (2015مقيوس الذفق  بولذات  ترجس  وتعري  عبدالرحسن ون رون ) .1

دةلمدددت لدرنسدددكىلدرىب  دددىلدر  ر دددىلرم  ددد علدرتدددب ىلى رددداد لة دددرلدرنسدددكىلدذصددد  ىلدرمىدددتةلى ر غدددىل
عل دددشلعقعدددىل ىىددد الةدة دددىليمكدددشلم(.ليلكدددصكلىدددادلدرم  ددد 3114دإلنج  ةيدددىل دددشلةمةدددالن دددفلةددد مل 

للص   يسلة رلدرن صلدرل ر ل;
  لذنددصال21درةىددتلدذوال;لدربومددىلى ردداد ل   ذددالدر كددسلدرددادل ل;ليلنددمشلىددادلدرى  ددال)

ل شلذنصالدرم   ع.
  ل(لذنصا.9درةىتلدرئ ن ل;لدإلنس ن ىل   ذالدرىةرىل;لويلنمشلىادلدرةىتل
 دطل دد لدرلصوددتل;لويلكددصكل ددشلعم ن ددىلذنددصا.لدرةىددتلدرئ رددثل;لدر  رددىلدرى   ددىل   ذددالدإل ددبل

 (17-16، 2015)عبد الرحسن ون رون، 
 الخروئص الديكيماري  لمسقيوس لسعدين السقيوس : 

يلملللدرم  د علذتسجدىلة ر دىل دشلد لسد  لدردتد   ،لو دثلةد ملدرةد وئصكلأوتا : اتتدوق الدا م  : 
شل دقالوسد  ل ى  دالد سلةد طلى س  لد لس  لدرتد   لر م   على ىى اهلدرسلىلو ردزل د

ذ شلذنصالكدالىىدتلودرتسجدىلدرك  دىلردو،لوةدتل شد س لدرنلد   لاردرلوجدصالةقةدىلدسلة خ دىل د ل
(لذدد شلاسجدد  لجم ددلل بددباد ل ىىدد الدرتددب ىلى ردداد لودرتسجددىل0.01ا رددىلاوصدد   ىلةنددتل 
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الدرك  ىلدرا للنلمد لار دو.لكمد للدسلوسد  لد لسد  لدردتد   لككدال دشل دقالوسد  ل ى  د
د سلةددد طلذددد شلاسجددد  لدذىىددد الدرببة دددىلو ىندددي لدردددةىح،لويص ددد لدرجدددتوالدرلددد ر لنلددد   ل

لد لس  لدرتد   لر م   علككا.
 ( 2جدول )

 اتتدوق الدا م  لألبعود الفرعي  لسقيوس الذفق  بولذاتقيا 
 مداي  الدتل  معومل اترتبو  اسا البعد م
 0.01 0.42 الرحس  بولذات 1
 0.01 0.54 الحكا الذات  2
 0.01 0.46 اإلندوني  العوم  3
 0.01 0.48 العزل  4
 0.01 0.55 اليقظ  العقمي  5
 0.01 0.48 اإلفرا  ف  الايحد 6

 كل ىرددسلد سلة خدد  لدرة ن ددىلذدد شل ىىدد الدرتددب ىلى ردداد ل لةتددبةلل(ل3يلندد ل ددشلجددتوال 
(ل م ليتالة رللمللل0.01 ى  ق لدسلة طل شل مسىلةتبل ى  ال(ل د لا رىلاوص   ىلةنتل 

درم  دد علذتسجددىلج ددتةل ددشلد لسدد  لدرددتد   ،لكمدد لكدد كلدلجدد هل ىدد  ق لد سلةدد طل دد لد لج ىدد  ل
درملصةىددى،لو ددثلدسلةدددالدذىىدد الدرسدد ة ىلذةىنددي لدسلة خدد للايج ذ دد ل،لكمدد لدسلةدددالدذىىدد الدإليج ذ ددىل

 ىلى ذىىد الدإليج ذ دىلدسلة خد لل د ة  للذةىني لدسلة خ للايج ذ  لل يند ل،ل د لود شلدسلةددالدذىىد الدرسد ة
 (24-22، 2015)عبدالرحسن ون رون،   ل ىرسلدر    .ل
ل;لة مل لبجمصدلدرم   على س  لصت لدرم   عل شل قال  لي  ل;لثونيوا : ادق السقيوس

;ليلملدللدرم  دد علذتسجدىلج ددتةل ددشلدرصدت لدرردد ىب ،لكمدد للتد بلدر ددبد ةلدذور ددىللالرةةدق الظةةوهرخ 
 دددشلةمةدددال  ل لكصدددج،ل لى  مددد  لدرم  ددد علود ددد ىلو بيص دددى،لكمددد ل كلذندددصاهللر م  ددد ع

لةص بةلوود  ى.
ىدتجبد لدرل   دالدرىد    لر ىىد الدرببة دىلر م  د علىدبي دىلل لبجمصد;لة مللالردق العومم  لمسقيوس

درمكصن  لدذ    ىلريصل  ن لولتويبلدرم  وسلىدبي ىلدرب سيم  تلرك يةس،لو ش س لدرنل   ل
%ليسددلصة ل62.54تددةلل ىىدد الدرم  دد علة ددرلةدد    شلذنسددةىللةدد يشلاجم ر ددىلةددتسى لارددرلل

%ل ددددشلدرلةدددد يشلدرك دددد لويلتددددةللى ىىدددد ال;لدر كددددسلدرددددادل ،لودرىةرددددى،ل30.08درى  ددددالدذوال
ودإل دبدطل دد لدرلصوددت،لويمكدشللسددم لولىى  ددالةدتملدرتددب ىلى ردداد لو دثليسددلصة لدذةددد  ل

%ل دشل29.47 رداد .ل  د لدرى  دالدرئد ن ،ل  سدلصة لدرس ة ىل شلدذىىد الدر دة دىلر تدب ىلى
درلة يشلدرك  ،لويلتةللى ذىى ا;لدربومىلى راد لودإلنسد ن ىلدرى  دىلودر  ردىلدرى   دى،لويمكدشل
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لسدددم لولىى  دددالدرتدددب ىلى رددداد ،لو دددثليسدددلصة لدذةدددد  لدإليج ذ دددىل دددشلدذىىددد الدر دة دددىل
 (25-24، 2015.) عبدالرحسن ون رون، ر تب ىلى راد 

;للسلوس  ل ى  العة  لدرم   علىدبي لرل رب لكبونة خ،لودرلجة دىلدرنصدب ىلىدبي لدرللثوا: الثبوتثو
 ة ب  كلذبدوكلوجلم ك،لوك نالدرنل   للت بلاردرللملدلل ىىد الدرم  د علذتسجدىل  ةصردىل دشلدرئةد  ،ل

ةدد خلودرلجة ددىلدرنصددب ىلىدبي لددرل ددة ب  كلو ددثللبدووددالةدد سلدرئةدد  لدرم سددص ىلىدبي ددىل ربدد لكبون
 )26، 2015)عبدالرحسن ون رون، .ل0.75،ل0.59ذبدوكلوجلم كلذ شل

 مفاوا ترحيح السقيوس
لدلسلدإلج ىدىلة درلذندصالدرم  دد عل دشل دقالاج ىدىل م  د ىلللةددللخبي دىلر كدب لللدبدوذلذدد شل

 درل مدتلاسجد  ،لذ نمد ل لندةدقل د  د ل(،لو دثلل صدالدإلج ىدىللندةدقللم  د للةل- لندةقللم   لل
ل صدددالدإلج ىدددىل للندةدددقل د  ددد للة دددرلاسجدددىلودودددتةلا دلك ندددالدرىةددد سةل صجةدددىلد لجددد ه،لودرىكدددتل

) ص   لا دلك نالدرىة سةل  رةىلد لج ه.لولت بلدرتسجىلدرمبلبىىلاررلدسلب علاسجىلدرتب ىلى راد .ل
 (  27، 2015عبدالرحسن ون رون، 

 
 : لبوحثونامن إعداد ادق وثبوت السقيوس  -
 الردق العومم  الايكيدخ : -

نرددبدللركددصكل ىددتيشلدرم  دد علةدد  صدلىددتجبد لدرل   ددالدرىدد    لد  لكتدد   لر م  دد علود ددلكبجصدل ددلىل
ةصد اللجمىصدل  لذن  لة    لودوتلرلكصيشل بيصملدرتب ىلى راد ل  تلة ملدرة وئ كلىدتجبد لدرل   دال

ر   علىاهلدرر ىبةلردت ل ن ىلدرى    ىلدرمكصنىلر م   عدرى    لدرلصك ت لر ل  تل شل ت ل ن  ةىلدرة
 وجوءت ناوئج الاحميل العومم  الايكيدخ كسو يم  :ة نىلدرة ثلدر  ر ل;ل

 (3جدول ) 
 مؤ رات جيد  حدن السطوبق  لسقيوس الذفق  بولذات 

 قيس  السؤ ر رمز السؤ ر مؤ رات حدن السطوبق  م
 K2(X2)/df 0.189 (df/درج  الحري  )2الشدب  بين كو 1
 CFA 1 مؤ ر السطوبق  السقورن  2
 GFA 0.978 مؤ ر حدن السطوبق  3
 AGFI 0.999 مؤ ر حدن السطوبق  السعدل 4
 NFI 0.977 مؤ ر السطوبق  السعيوري    5
 RMSEA 0.000 مؤ ر جذر مايسط مرب  الخطم الاقريب . 6
 TLI 1 مؤ ر تيكر لييس 7
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 IFI 1 مؤ ر السطوبق  السازايد 8
يلن ل م ل ةقل كلدرنمص للدرمبلبضلرم   علدرتب ىلى رداد ليدد ذقللم  د للذ  ند  لدرى ندى،ل
وىصل  ليؤكتللتةلل ىى الدرم   علة رلة  الك  شلودوتلوىصلجصاةلو  ةلدرىما،لو دثلك ندالة مدىل

(ل،لوك ندددالةددد سل3(ل ةدددال دددشل df(لواسجددد  لدر بيدددىل X2ة دددبل ىنصيدددى،لوكدددارزلدرنسدددةىلذددد شل ل3 ددد 
شبد لوسشلدرمد ى ىل بلبىىلوكارزل ؤشبد لدرمد ى ىلدرمد  ى،لول ؤشبد لدرمد ى دىلدرملةديدتةل ل ؤل

اردددرلودددتللسددد ويي ل دددللدر دددتلدذةصدددرلريددداهلدرمؤشدددبد لوىدددصلدرصدودددتلدرصددد   ل،لوكددد كل ؤشدددبلجددداسل
وىددصل دد ليؤكددتلدرصددت لدرةندد   لرم  دد علل1.16 ةددال ددشللRMSEA لص دد ل ب ددللدركددد لدرلجبيةدد ل

 ردداد لدر دد ر .لو ددشلعددسليمكددشلدر ددصال كلدرم  دد علو ددقلدرمىدد ي بلدرمل   ددىلرجددصاةل ؤشددبد لدرتددب ىلى
لدرنمص للدرمبلبضلي  قل ى  الصت لذن  لل ب  .

 ثبوت السقيوس:
يصملل26دةلمتلدرة وئ كل  لوس  ل ى  العة  لدرم   علة رلخبي ىلاة اةلدرلدة قلىب صاله ن ل

لوج   لنل   ل ى  الدرئة  لكم لي  ل;ل(ل شلدرى نىلد  لدقة ى61ة رلة نىل كصنىل شل 
 (4جدول )
 طريق  إعود  الاطبييب معومل ثبوت السقيوس

 معومل اترتبو  اسا البعد م 
 0.725 الرحس  بولذات 1
 0.651 الحكا الذات  2
 0.678 اإلندوني  العوم  3
 0.742 العزل  4
 0.635 اليقظ  العقمي  5
 0.598 اإلفرا  ف  الايحد 6
 0.763 درج  الكمي  عمى السقيوسال 7

يلندددد ل ددددشلدرجددددتوالدرسدددد ذقل كل ى  ددددالد سلةدددد طلذدددد شلدرلدة  دددد شلدذوالودرئدددد ن لك نددددالجم ىيدددد ل
ل ى  ق لدسلة طل ب  ول م ليت بلاررللملللدرم  ي تلو ىى اهلذتسجىلعة  ل ب  ىل.

 من إعداد البوحثونقيوس الرفوهي  الشفدي  م -2

 جمصةددىل ددشلدرمةددبسد لا ىددالدرة وئدد كلارددرلاةددتدالىددادلل;لىندد  مبةةررات إعةةداد السقيةةوس .2
 درم   علوىاهلدرمةبسد لى ;
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ل  يدد  لندتسةلدرم دد ي تلدرىب  ددىلدرمصددممىلودرم ننددىلة ددرلة ندد  لةب  ددىل ول صددبيىل ددش -
 .درب  ى ىلدرنبس ىلودرل لل  تل-  لوتوالة سلدرة وئ كل-لدإلة ةىلدرى   ى و ل

 لكل فلةشلع   ىلدرة  ىلدرمصبيى.للتةللدرم  ي تلدذجنة ىلىىصد الع    ى -
ل شدرب  ى ىلدرنبس ىلرت لة نىل;لييتيلدرم   علاررلل تيتل ؤشبد لالهدف من السقيوس .3

 دإلة ةىلدرى   ى. و لل  ي  

ل;ل ّبللصم سلدرم   علىىتةل بدوالك رل ر ; طيات إعداد السقيوس .4

ود  دلب اةل نيد لنبسد ىلى رب  ى دىلدر بدجىىلدإلخ سلدرنرب لودرتسد   لدرس ى ىلدرك صىلل- 
ل  لذن  لدرم   علدر  ر لول تيتل ىى اه.ل

ودرلدد للى ر  دد ةى رب  ى ددىلدرنبسدد ىلدإلخدقعلة دد ل ىددسلدرم دد ي تلود  ددلة  ن  لدرك صددىلل- 
 يلسللص   يسلة رلدرن صلدرل ر ;ل

 يل.3124    علةةتلدرى الو ر صملرق لمل على ر   ةلي 

 ي3126    علل مس ن لرقسل  ر لدرنبس لي 

 يل3124يلل    علسديفلر ب  ى ىلدرنبس ى 

 ي.3124    علشنتلو  بوكلر ب  ى ىلدرنبس ىلي 

(لةةد سةلو دثللدسلو دلل51لسلص  ةىلدرم   عل  لصصسلولدذور ىلدرمكصنىل شل  -5
 صد دقلل6 مسىلذتد الرق لج ىىلة رلكالةة سةل شلةة سلولوىسل  صد دقلىتدتةل 

 (.2قلىتتةل ل،لة بل صد ل3،لة بل صد قل 4،ل لباال 5 
ولدددسلةدددبضلدرم  ددد عل ددد لصدددصسلولدذوردددرلة دددرلىىدددحل ةنددد  لى  دددىلدرلدددتسيتل -6

درملكصص شل  ل ج الة سلدرنبتلودرص ىلدرنبس ىلىج  ى  لذني لودرب صملو ن ل
 صيفلو رزلذيتيلدرل  قل دشل دت ل ن  دةىلدرىةد سةلر مكدصكلدرلد للص دللد دب ول

لوكارزل ت ل ن  ةىلدرص  ةى.
ة  يدد للدلبدد  لدرسدد اةلدرم كمدد ش سد لدرلدد لوصدد النسددةىلة ددرلدرىةددل ك ى ددرلدرة وئدد -6

 ، وذلك كسو بولجدول الاول :%ل   ئبلر م   عل  لصصسلولدذور ى91 شل
 (5جدول )

 الرفوهي  الشفدي ندب  اتفوق الدود  السحكسين عمى مفردات مقيوس 
 ندب  اتتفوق رقا السفرد  ندب  اتتفوق رقا السفرد  ندب  اتتفوق رقا السفرد 

ل%1:ل:3ل%96ل26ل%96ل2
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 ندب  اتتفوق رقا السفرد  ندب  اتتفوق رقا السفرد  ندب  اتتفوق رقا السفرد 
ل%6:ل41ل%1:ل27ل%91ل3
ل%1:ل42ل%1:ل28ل%96ل4
ل%6:ل43ل%91ل29ل%96ل5
ل%1:ل44ل%91ل:2ل%1:ل6
ل%96ل45ل%91ل31ل%96ل7
ل%96ل46ل%96ل32ل%91ل8
ل%91ل47ل%1:ل33ل%96ل9
ل%1:ل48ل%96ل34ل%1:ل:

ل%6:ل49ل%91ل35ل%6:ل21
ل%36ل:4ل%6:ل36ل%96ل22
ل%21ل51ل%6:ل37ل%91ل23
ل%6ل38ل%6:ل24

ل
ل%91ل39ل%6:ل25

%لكمد لى رجدتوال91لسلوايلدرىة سد لدرل لرسلل صالة رلنس لدلب  ل ةال شل - أ
 .(51،لل:4،لل38ودرىة سد لدرل للسلوا ي لى ل لدرس ذق

ة ملدرة وثلى س  لد لس  لدرتد   لرمبباد لدرم  د علىىدتلودايلدرمبدباد لارد ل - ب
نسددةىلدلبدد  لدرسدد اةلدرم كمدد ش ل%ل ددشل91وصدد النسددةىلد لبدد  لة  يدد ل ةددال ددشل

% ل91(لةةددد سد لردددسللصدددالنسددد لد لبددد  لة ددد يسلاردددرل4و دددثللدددسلودددايلةدددتال 
ل بباة.ل48ر صة لدرم   عل كصكل شل

(للو رزل شل قال48لسلوس  لد لس  لدرتد   لرىة سد لدرم   علوةتاىسل  - ت
وس  ل ى  الد سلة طلذ شلدرمبباةلودرتسجىلدرك  ىلر م   ع،لوج  د لنل   ل

ل لس  لدرتد   لكم لي  ;د
 (6جدول )

 الرفوهي  الشفدي اتتدوق الدا م  لسقيوس مقيوس 
معومل ارتبو   رقا السفرد 

السفرد  بولدرج  
 الكمي 

معومل ارتبو   رقا السفرد 
السفرد  بولدرج  

 الكمي 

معومل ارتبو  السفرد   رقا السفرد 
 بولدرج  الكمي 

1 0,472** 15 0,542** 29 0,422** 
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2 0,532** 16 0,345** 30 0,317** 
3 0,393** 17 0,645** 31 0.359** 
4 0,665** 18 0,551** 32 0.498** 
5 0,476** 19 0,524** 33 0.523** 
6 0,536** 20 0,468** 34 0.538** 
7 0,596** 21 0,453** 35 0.638** 
8 0,389** 22 0,595** 36 0.548** 
9 0,569** 23 0,517** 37 0.369** 
10 0,432** 24 0,531**  
11 0,515** 25 0,511** 
12 0,390** 26 0.322** 
13 0,567** 27 0,408** 
14 0,597** 28 0,512** 

ل1.12ادرىلةنتلل**
يلنددد ل دددشلدرجدددتوالدرسددد ذقل كلك  دددىل بدددباد لدرم  ددد عل ىددد  ق لد سلةددد طلريددد لادالةندددتل

لةل   ىىلر ل  قل شلدركص  جلدرس كص لبيى. ببال48،لر صة للدرم   عل كصكل شل1.12
 الخروئص الديكيماري  لمسقيوس : -
 ادق السقيوس : تا الاحقي من ادق السقيوس من  الل : -أ
 الردق العومم : -

لددسلاجددبد لدرل   ددالدرىدد    لر م  دد علو رددزلىىددتلوددايلدرمبددباد لدرلدد للددسلوددا ي ل ددقالاجددبد ل
درى    لى  دلكتدملخبي دىلدرمكصند  لدذ   د ىلريدصل ن  ،للد لس  لدرتد   ل،لو ثللسلةمالدرل   ا

 مددد لد دددلكتمل  دددزلكددد يةسلدردددا ليلد ددد ل بدجىدددىلدرجددداسلدركددد  شلر ىصد دددالدرن لجدددىلة ددد ل كلل ةدددال
درىصد الدرل ليةيتلجاسى لدرك  شلةشلدرصدودتلدرصد   لولىدتلةصد دالة  دى،لكمد للدسللدتويبلدرم د وسل

ك ددتلداند لرت رددىلدرملغ دبد لة دد لدرىصد ددال ولل1.4ود ل دب لنسددةىللVarimaxىدبي دىلدربدد سيمكتل
،ل41,1ل≥درىةدد سد لو رددزلة دد لدرمىدد ي بلدرل كم ددىلدرل ر ددى;ل  ددزلدرلتددةللدرجددصىب لر ةنددتلى رى  ددال

للتةى  لجصىبيىلر ةنت.ل4ل≥  زلجصىبيىلدرى  ال
اجدددبد لاجدددبد لدرل   دددالدرىددد    للدددسلدرل  دددقل دددشل دددت لكب يدددىلدرى ندددىلو ردددزل دددشل دددقالقبةةةل 

،لو  دبب لنلد   لىدادلد  لةد سلةدشلKMO(لKaiser-Meyer-Olkin testكب يدىلدرى ندى د لةد سل
 Bartlett'sوة مددىلل1.869 للKMO ب يددىلدرى نددىلإلجددبد لدرل    دد لدرىدد    لو ددثلك نددالة مددىل
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Test of Sphericityل  دتل دشلكب يدىلدرى ندىلر ل   دالدر،للو ىدتل1.112ادرىلةنتلل3847.33 لل
  نددللدرة وددثل،لىىددتل رددزل1.6تل ددشل كلك  ددىلدركقيدد لدر دبيددىل  ةددبل ددشلدرىدد    ،لكددارزللددسلدرل  دد

(لة  دال9(ل بباهلر ل   دالدرىد    .لل د  بللدرل   دالدرىد    لةدتال :3 بباد لدرم   علوةتاى ل 
ل%ل شلنسةىلللة يشلاسج  لدرى نىل.ل115.:6 سبودل

 دىلة    دولد دلد ةال كلو ثلنلجدالذنةصد الل7عسللسلدرلتويبلىدبي ىلدرب سيمكتلودرلتويبلة رل
 بددباةلل:3%ل ددشلنسددةىللةدد يشلاسجدد  لدرى نددىلة ددرلدرم  دد علولتددةللة دد يسل:52.49لبسددبلنسددةىل

ل شل بباد لدرم   عل،لو  م لي  للص   لرىصد الدرم   علدذس ىى;
 اتساقاللي .القدر  عمى العومل األول:  -

رمبددباةلة ددرلدرى  ددال،ل(ل بددباةلجم ىيدد لو  ددال  ددزلكدد يةلرلتددةللد8لتددةللىددادلدرى  ددالذدددل 
%ل دشلنسدةىللةد يشلاسجد  لدرى ندىل9.756 م لد لد علىادلدرى  دال كليبسدبلنسدةىللةد يشل  دتدسى ل

لد  دل قر ىل د لدلكد  لةدبسد لو  لدولة رلدرم   عل للوركشللة شل كلدة  ل بباد لىادلدرةىتللتوسل
ودرجددتوالدرلدد ر ليص دد لللل اتسةةاقاللي .القةةدر  عمةةى رلسددم ىلىددادلدرى  ددالذدددلل ك لرددادل دد الدرة وئدد

ل بباد لىادلدرى  الو ى  ق لش صعلىاهلدرمبباد لة رلدرى  ال;
   
 
 (7جدول )

 الرفوهي  الشفدي تذبعوت مفردات العومل األول لسقيوس 
رقا 
 السفرد 

معومل  مزسين السفرد 
 الذييع

 :1.81ل.ذي لدرمك فلدرمي مل اد لة لنبس لة رلد ةلم الة رلدر تسةلرت ل29
 1.739ل.دي بيشلة رلد ةلم الاوكللدذ صسل  لدرلصبيلدوسشل5

 1.711ل.در ص  ىلو  لرل  لل  ذ ن لدرل لدرنغصطل صدجيىلة رلدر تسةلرت ل:2
 :1.68ل. رزلللد  لدرل لدرمصدةفل  لو  مىلةبدسد لدلك  لة رلدر تسةلرت ل25
 1.683ل.درن ةدىلدرمصدةفل  ل  صك ل ة لة رلدر تسةلرت ل6

 1.658ل. دل لل   سلة رلدر تسةل رتل23
 1.654ل.ى بيىل سد  لةشلدرلىة بلة رلدر تسةلرت ل28

 %8.645قيس  تبوين العومل : 
يلندد ل ددشلدرجددتوالدرسدد ذقلل   ددقلك  ددىل بددباد لىددادلدرى  ددالرم ددزلكدد يةلرلتددةللدرمبددباةل

،ل1.654ل-:1.81ة رلدرى  ال لو ثللبدووالة سل ى  الدرلتدةللرمبدباد لىدادلدرى  دال د لذد شل
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وك  ىلىاهلدرمبباد للبلة لذيادلدرةىتل  د ل مد ليتد بل كلىدادلدرى  دالة  دالن د لو كل بدباد لىدادل
لى  مىللتةللة  ول   .لودرى  ال ليصجتلذي ل بباد لذ ن ولو ثللتةىالك  ىل ببادل

 الشسي الذخر العومل الثون :  -
ة درلدرى  ددا،لود ددلد ةصدلل(ل بددباد لو  ددصدل  دزللتددةللدرمبددباة7لتدةللىددادلدرى  ددالىىدتال 

 دشللةدد يشلاسجد  لدرى ندىلة ددرلدرم  د ع،لو دثللص دد لل%ل9.246ل كليبسدبودلنسدةىللةدد يشل  دتدسى ل
 لرددادل دد الدرة وددثللسددم ولللىكددتل ددتةلااسد لدربددبالرمىدد ي بلدرنمددصلدرتكصدد لدرسدد  سىدداهلدرمبددباد ل

الو ىد  ق لشد صعل.لودرجتوالدرل ر ليص  ل بدباد لىدادلدرى  دالشسي الذخر ىادلدرى  ال ؤشبل
لىاهلدرمبباد لة رلدرى  ا;

 (8جدول )  
 الرفوهي  الشفدي تذبعوت مفردات العومل الثون  لسقيوس 

رقا 
 السفرد 

معومل  مزسين السفرد 
 الذييع

 1.7:8ل.اد سلىتكالنبس لذلدصيبلدىلسل:
 1.7:6ل.اد سلىتكال  صك لذلدصيبلدىلسل21
لولدددصيبللنم ددىل دد لدي ددبيشلجدد س وللذيدد ل  ددبلدرلدد لدرلجدد س ل ددشلد ددلب ال22

ل.لو  صك للبك ب ل
1.691 

 1.684ل.درغن لوةالدنبى  ل ل  لودرس دبةلدرل كسلة رلنبس لداس ل8
 1.615ل.للصدجين لدرل لدرمصدةفل للدرلى  ال  ل  رص ىلة بلخب للد لكتمل9

 1.545ل.يب تن ل  م ل بدة لوةالةن  لة رلاد م لللدوب ل24
 %8.135 قيس  تبوين العومل :

يلن ل شلدرجتوالدرس ذقل كلك  ىلة سل ى  ق للتةلل بباد لىدادلدرى  دالةدتلو  دال  دزلكد يةل
رلتدةللدرمبددباةلة ددرلدرى  ددال،لو ددثلرددصو ل كلك  ددىللتدةى  ل بددباد لىددادلدرى  دداللبدووددال دد لذدد شل

ل1.545ل-1.7:8
 :اآل رين م  اإليجوبي  العالقوتالعومل الثول : -

%ل شللة يشل9.826(ل بباد لد لد ةصدل كليبسبودلنسةىل9ال لتةللة رلىادلدرى  الةت
اسجدد  لة نددىلدرتسد ددىلة ددرلدرم  دد عل،و دد رنربلارددرل بددباد لىددادلدرى  دداللةدد شلر ة وددثل نيدد للددتوسل

اردرللسدم ىلل ك للرادل  الدرة وئدةتسةلدرببالة رللكصيشلةقة  لديج ذ ىلون ج ىل للدي بيشوصالل
 لودرجدددتوالدرلدددد ر ليص ددد ل بددددباد لىدددادلدرى  دددداللللدي ددددبيشلل دددلدإليج ذ ددددىلدرىقةددد  ىدددادلدرى  ددددال

لو ى  ق لش صعلىاهلدرمبباد لة رلدرى  ا;
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 (9جدول )
 الرفوهي  الشفدي تذبعوت مفردات العومل الثول  لسقيوس 

 معومل الذييع مزسين السفرد  رقا السفرد 
 1.831ل.ذ دفلدي بيشل للدلى  ال39
 1.823ل.درمد ص ىلمدرمي ل اد ل  لدي بيشل   ةتل:3
ل1.794ل.لد جلم ة ىلدرمن  ة  ل  لدي بيشل ش س ل41
 1.768ل.دي بيشل للوايىلةقةىلوجصالة رلدو   ل38
 1.757ل.لصدجييسلدرل لدرمتكق لوال  له ق  ل   ةتل37
ل1.654ل.دي بيشلةمةال شلودرل تيبلى  ولبدملدشىبل42
ل1.647ل.  ه قل للوجصا لةنتلنبس ىلذبدوىلدشىبل44
ل1.643ل.دي بيشل للدرل تجلةنتلى رسى اةلدشىبل45

 %9.826قيس  تبوين العومل : 
يلن ل شلدرجتوالدرس ذقل كلك  ىل بباد لىادلدرى  اللتةىاللتةللن  لة رلىادلدرى  ا،لكم ل

لة شل كلك  ىل بباد لىادلدرى  الو  ال  زللتةللدرمبباةلة رلدرى  ا لو ثللبدووال
ل.ل1.643-1.831لتةللة رلىادلدرى  ال  لذ شل ى  ق لدر

 الحيو  ف  الهدفالعومل الراب : -
%ل شللة يشل8.431(ل بباد لد لد ةصدل كليبسبودلنسةىل7لتةللة رلىادلدرى  الةتال 

للل دد لدربدبال د لدر  د ةلوىت دول  يد اسج  لة ندىلدرتسد دىلة درلدرم  د عل،و دثللدتوسل بدباد لىدادل
 للودرجدتوالدرلد ر ليص د ل بدباد لىدادللدر  د ةل د ل ريدتيىىادلدرى  الل لرادلو والدرة وثللسم ى

لدرى  الو ى  ق لش صعلىاهلدرمبباد لة رلدرى  ا;
 (10جدول )

 الرفوهي  الشفدي تذبعوت مفردات العومل الثول  لسقيوس 
رقا 
 السفرد 

معومل  مزسين السفرد 
 الذييع

 1.628ل.ل    ي لاررل  ىرلو  ل ل  ل  تاةل ىتديلرت ل34
 1.597ل. ص ي ل  لودرىمال ىتد  لرل   قل سل ة  ىل دىل  لل32
 1.565ل.ىتيلو د لى رجتيىلدر ص  ىلنت خ ل لللسسل35
ل1.515ل.درمت  ال شليك صلج تل سل ةالاررلاد م لدلد لل31
ل1.467للى شلى كلوجتيبةل ىنرل د لو  ل ل36
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ل1.432ل.ى ر   ةلد  لمل علة رلاد م لدوب ل2
 %7.320  تبوين العومل : قيس

 
يلن ل شلدرجتوالدرس ذقل كلك  ىل بباد لىادلدرى  اللتةىاللتةللن  لة رلىادلدرى  ا،لكم ل

لة شل كلك  ىل بباد لىادلدرى  الو  ال  زللتةللدرمبباةلة رلدرى  ا لو ثللبدووال
لل1.432ل-1.628 ى  ق لدرلتةللة رلىادلدرى  ال  لذ شل

 ود  البيبي العومل الخومس: اإلج-
%ل دشللةد يشل6.48(ل بدباد لد دلد ةصدل كليبسدبودلنسدةىل6لتةللة رلىادلدرى  دالةدتال 

ةتسةلدرببالة درلدرلى  دالاسج  لة نىلدرتسد ىلة رلدرم   عل،و ثللتوسل بباد لىادلدرى  الوصال
ود  إلجةىد  لردادلود والدرة ودثللسدم ىلىدادلدرى  دالل للدرة  ىلدرم  دىلو ج الولة درلدرلى  دال ىيد ل

 للودرجدددتوالدرلددد ر ليص ددد ل بدددباد لىدددادلدرى  دددالو ىددد  ق لشددد صعلىددداهلدرمبدددباد لة دددرللالبيبيةةة 
لدرى  ا;

 (11جدول )
 تذبعوت مفردات العومل الخومس لسقيوس الرفوهي  الشفدي 

رقا 
 السفرد 

معومل  مزسين السفرد 
 الذييع

 1.643ل. ق سلىتكالولصذ بي لدرمل وىلدربب لد لغقالة رلدر تسةلرت ل3
 1.642ل.دي بيشللت الاوكللذنبس لو  ل لش صكللاادسةلة رلدر تسةلرت ل26
 1.535ل.  ي لدرمصجصاةلدذورصي  لول تيتلو  ل ل  صسللبل  لة رلدر تسةلرت ل27
 1.525ل.ل    ي لة رلودرىمال لد ة ل لل تيتلة رلدر تسةلرت ل4
 1.518ل.  ول ن لدرا لدربدىشلدرص للةشلدرمس صالى نن ل شىبل7

 %5.37قيس  تبوين العومل : 
يلن ل شلدرجتوالدرس ذقل كلك  ىل بباد لىادلدرى  اللتةىاللتةللن  لة رلىدادلدرى  دا،لكمد ل
لةددد شل كلك  ددددىل بددددباد لىددددادلدرى  ددددالو  ددددال  دددزللتددددةللدرمبددددباةلة ددددرلدرى  ددددا لو ددددثللبدووددددال

لل1.518ل-1.643 ى  ق لدرلتةللة رلىادلدرى  ال  لذ شل
 تقبل الذاتس: العومل الدود-

%ل دشللةد يشل6.25(ل بدباد لد دلد ةصدل كليبسدبودلنسدةىل6لتةللة رلىادلدرى  دالةدتال 
لذل ةدال دلدواسج  لة نىلدرتسد ىلة رلدرم   عل،و ثللتوسل بباد لىادلدرى  الوصال دت لشدىصسل
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  دال للودرجتوالدرل ر ليص  ل بباد لىدادلدرىلل ةالدراد لسم ىلىادلدرى  اللدرة وئ ك لرادلو وال
لو ى  ق لش صعلىاهلدرمبباد لة رلدرى  ا;

 (12جدول )
 الرفوهي  الشفدي لسقيوس  الدودستذبعوت مفردات العومل 

رقا 
 السفرد 

معومل  مزسين السفرد 
 الذييع

 1.628ل.يصدجين لةتلدرا لدربتال ة ومللجى ن لة ر ىل ىنصيىلذبوذلدلمللل47
 1.597ل.تى رن لدلسمالو كلولرلدي بيشل سد لدل ةال33
 1.465ل.درل تي  ل شل جمصةىللصدجين لةنت  لى رن قلدشىبل ل43
ل1.475ل. ة تي لدرل لدر   ةلوةشل دل لةشلى رب  لدشىبل48
ل1.447ل.لو  ل ل  لو  لي لدرل لد نج هد ل  لى رسى اةلدشىبل46

 %5.14قيس  تبوين العومل : 
اللتةىاللتةللن  لة رلىدادلدرى  دا،لكمد ليلن ل شلدرجتوالدرس ذقل كلك  ىل بباد لىادلدرى  

لةددد شل كلك  ددددىل بددددباد لىددددادلدرى  ددددالو  ددددال  دددزللتددددةللدرمبددددباةلة ددددرلدرى  ددددا لو ددددثللبدووددددال
ل1.447ل-1.628 ى  ق لدرلتةللة رلىادلدرى  ال  لذ شل

ل
 الردق الاسييزخ :  -

لدة ددقلدرم  دد علةدد ملدرة وددثلى سدد  لدر ددتسةلدرلم  ةيددىلرم  دد علدرب  ى ددىلدرنبسدد ى،لو رددزلةددشلخبيددقل
(ل  يدددد  ل خبدددد ال و لدإلة ةددددىلدرى   ددددى،لو ددددثللددددسلوسدددد  ل345ة ددددرلة نددددىلد ددددلدقة ىلةصد يدددد ل 

دإلس دد ة لدذة ددرللو ددثل ئددال بلبىدد لدرتددىصسلى رب  ى ددىلدرنبسدد ىللودذس دد ة لدذانددرلل ئددال  ددزل
ل نكبندددد لدرتددددىصسلى رب  ى ددددىلدرنبسدددد ىل.لعددددسللددددسلد ددددلكتدملد لةدددد سل ل  لةدددد سلا رددددىلدربددددبو لذدددد ش

 لص د  لاسجد  لدإلس د ة لدذة درلودإلس د ة لدذاندرلودرم  سندىلذد شلنلد   لدرمجمدصةل ش،لويص د ل
لدرجتوالديل لنل   لىاهلدرم  سنى;

 (13جدول )
 الردق الاسييزخ لسقيوس مؤ رات الرفوهي  الشفدي 

لدرة  ن  للللللللللللللللل
ل

لدرمجمصةى

لدرىتا
ل ك(

درملص  ل
لدر س ذ ل م(

د ن بديل
لس ل ع(درمى  

لة مى
ل  (

اسجىل
لدر بيى

 سلص ل
لدرت رى

ل1.112ل252ل91.74ل6.471ل254.7ل84 بلبىدددددددد لدرتددددددددىصسلدرب  ى ددددددددىل
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لدرنبس ىل
 نكبنددددد لدرتدددددىصسلدرب  ى دددددىل

لدرنبس ى
ل3.67ل3:.78ل:7

ولريددبلدرنلدد   لدرمص دد ىلى رجددتوالدرسدد ذقل كلر م  دد علةددصةللم  ةيددىلذدد شل بلبىدد لدرتددىصسل
،ل مد ليتد بلاردرل1.12بن لدرتىصسلى رب  ى ىلدرنبس ىللةنتل سدلص لا ردىلى رب  ى ىلدرنبس ىلو نك

ل كلدرم   عليلملللىصت للم  ة ل بلبل.
 
 ثبوت السقيوس:  -
 الثبوت بطريي معومل ألفو كرونبوخ: -أ

،لوكدد كللAlphaوسدد  لدرئةدد  لىمى ارددىلكبونةدد خللودرلدد لند ددقلة  يدد ل  ددسل ى  ددال ربدد للتةةا
،لوىدادلدرمى  دال ى  دالعةد  لةد ر ل،لىدادل1.12وىدصلادالةندتلل1.9:6 ى  العةد  لدرم  د عل

وةتللسل بدجىول صبص ىل ى  ق لدرئة  ل  لو رىلوايلدرمبباد لدرمؤعبةلة رلاسج  لدرئةد  ل
ل لة شل كل ت ل ى  الدرئة  لرك  ىلدرمبباد ل ليةىتلكئ بدللةشل ى  العة  لدرم   علككا.

 الثبوت بطريق  الاجزئ  الشرفي : -د
وس  ل ى  دالعةد  لدرم  د علىدبي دىلدرلجة دىلدرنصدب ىلرنصدب لدرم  د علو يجد ال ى  داللتا

،لو ىددددتلل1.946د سلةدددد طلذدددد شلدرجددددة   ش،لو ددددثللةدددد شل كل ى  ددددالدرئةدددد  لو ددددقلىدددداهلدردبي ددددىل
لSpearman-Brown Coefficientلصد   لىداهلدر  مدىلى  دلكتدمل ى اردىل دة ب  كلذدبودكل

 لة مددىلة ر ددىل،لو دد لو رددىلدرلصدد   لى  ددلكتدمل ى ارددىلوىددل1.942  نددالة مددىل ى  ددالدرئةدد  ل
وىد لة مدىلل1.943ك نالة مىل ى  دالدرئةد  للGuttman Split-Half Coefficientجلم كل

لعة  لة ر ل.
 قوئس  بيك لالكابود :  -3

ل لىدتاةلندصدو ل  ل ت ةبلدرببالو و   سوللصفلة  مىلذ زل جمصةىل شلدرىة سد لدرل للللنمش
يىددرلريد لل-2درىة سد لعسليكلد سلدربدبالد دلج ىىلودودتةل دشلودةدلل س ىدىلد دلج ى  للويلسلةبد ةلىاه

للكصكللوس لد  ل  سلدرمن   لرصجيىلنربلدرببال.ل4يىدرلري لدرل تيبل ل-5ولرلل1درل تيبل ل
ةة سةللصفلو ردىلدربدبالردادليدلسلدر صدصالة درلاسجد  لل دتسلو ردىلد  ل د  لردت لل32در   مىل شل

لالدرل ر ل;درببالو قلدرجتول
 (14جدول ) 

 0- 9  ليصجتلد ل   
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 10-15 د ل   ل ى ف

 16-23 د ل   ل لص  

  و  ل ص ل د ل   لشتيت
24 

و  مدد لي دد للص دد  لرمىدد ي بلدرصددت لودرئةدد  لدرلدد لد ددلكت ي لدرة وئدد كلر ل  ددقل ددشلصددت لوعةدد  ل
لدر   مىلة رلة نىلدرة ثلد  لدقة ى;

 الردق الاسييزخ :  -
ة ددرلل   مددى،لو رددزلةددشلخبيددقللدة ددقلدرر   مددىلذ ددزلرق ل دد   سدد  لدر ددتسةلدرلم  ةيددىلةدد ملدرة وددثلى

(ل  يدد  ل خبدد ال و لدإلة ةددىلدرى   ددى،لو ددثللددسلوسدد  لدإلس دد ة ل345ة نددىلد ددلدقة ىلةصد يدد ل 
ودذس دد ة لدذانددرلل ئددال  ددزل نكبندد لدرتددىصسلللى   ل دد  دذة ددرللو ددثل ئددال بلبىدد لدرتددىصسل

 دددلكتدملد لةددد سل ل  لةددد سلا ردددىلدربدددبو لذددد شل لص دددد  لاسجددد  لدإلس ددد ة ل.لعدددسللدددسلدلى   ل ددد  
دذة دددرلودإلس ددد ة لدذاندددرلودرم  سندددىلذددد شلنلددد   لدرمجمدددصةل ش،لويص ددد لدرجدددتوالديلددد لنلددد   لىددداهل

لدرم  سنى;
ل
ل

 (15جدول )
 لقوئس  بيك لالكابودالردق الاسييزخ 

لدرة  ن  للللللللللللللللل
ل

لدرمجمصةى

لدرىتا
ل ك(

ص  لدرمل
لدر س ذ ل م(

د ن بديل
لدرمى  س ل ع(

لة مى
ل  (

اسجىل
لدر بيى

 سلص ل
لدرت رى

ل1.12ل6:ل57.43ل3.42ل33.4ل62للى   ل    بلبى لدرتىصسل
ل2.13ل:.22ل56لى   ل    نكبن لدرتىصسل

ةدددصةللم  ةيدددىلذددد شل بلبىددد لدرتدددىصسلل   مدددىولريدددبلدرنلددد   لدرمص ددد ىلى رجدددتوالدرسددد ذقل كلر 
لدر   مددى،ل مدد ليتدد بلارددرل كل1.12ةنددتل سددلص لا رددىلللى   ل دد  و نكبندد لدرتددىصسللى   ل دد  

لىصت للم  ة ل بلبل.لللملل
 
 : قوئس ثبوت ال -
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 الثبوت بطريي معومل ألفو كرونبوخ: -أ
،لوكدد كللAlpha ددسل ى  ددال ربدد لدوسدد  لدرئةدد  لىمى ارددىلكبونةدد خللودرلدد لند ددقلة  يدد للتةةا

،لوىدادلدرمى  دال ى  دالعةد  لةد ر ل،لىدادل1.12ادالةندتللوىدصل1.812 ى  العةد  لدرم  د عل
وةتللسل بدجىول صبص ىل ى  ق لدرئة  ل  لو رىلوايلدرمبباد لدرمؤعبةلة رلاسج  لدرئةد  ل

لككا.لر    مى ليةىتلكئ بدللةشل ى  العة  للدرىة سد  لة شل كل ت ل ى  الدرئة  لرك  ىل
ل
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 نجائج الدزاسة:

بةةين الذةةفق  بولةةذات لإحرةةوئيوا  عالقةة  ارتبوطيةة  سةةولب  دالةة يجةةد تالفةةرة األول ونرةة    
.لور ل  دقل دشلصد ىلىدادلدربدبضللدسلوسد  للواتكابود لةد  أمهةوت ذوخ اإلعوقة  العقمية   

 ى  الد سلة طلرةب صكلذ شل لص  لاسج  ل  بدالدرى نىلدذ    ىلة رل    علدرتب ىلى رداد ل
 .ذ زلرق ل   للة  مىواسج ليسلة رل

-Parsonشلصددددد ىلىدددددادلدربدددددبضللدددددسللوسددددد  ل ى  دددددالد سلةددددد طلرةب دددددصكلورل  دددددقل ددددد
correlation factorو رددزلذدد شل لص ددد لاسجدد  لة نددىلدرة ددثلدذ   دد ىلة ددرل   دد علدرتددب ىلل

ذ ددددزلرق ل دددد  ل لودرجددددتوالدرلدددد ر ليص دددد لنلدددد   ل ى  دددداللة  مددددىى ردددداد لو لص دددد لاسجدددد ليسلة ددددرل
لد سلة ط;

 (16جدول )

لواتكابود بولذاتلبرسين بين الذفق  ييضح قيس  معومل اترتبو  

درملص  للكلدرملغ ب
لدر س ذ 

د ن بديل
لدرمى  س ل

اسجىل
لدر بيى

ة مىل ى  ال
لد سلة ط

 سلص ل
لدرت رى

ل1.12ل:1.85-ل371ل21.37ل229ل372 الذفق  بولذات

ل4.173ل22.6ل372 اتكابود

ذد شلدرتدب ىلى رداد لل   للاوصد لادردىيلن ل شلدرجتوالدرس ذقلوجصالةقةىلدسلة خ ول د رةىل
ل1.12وى لة مىلادرىلةنتللل:1.85-ود  ل   لل لو ثلة مىل ى  الد سلة طللس و ل

بةةين الرفوهيةة  الشفدةةي  لإحرةةوئيوا  يجةةد عالقةة  ارتبوطيةة  سةةولب  دالةة تالفةةرة الثةةون  ونرةة    
 واتكابود لد  أمهوت ذوخ اإلعوق  العقمي  .

-Parson دددددالد سلةددددد طلرةب دددددصكلورل  دددددقل دددددشلصددددد ىلىدددددادلدربدددددبضللدددددسللوسددددد  ل ى 
correlation factorو رددزلذدد شل لص ددد لاسجدد  لة نددىلدرة ددثلة ددرل   دد علدرب  ى ددىلدرنبسدد ىلل
ل لودرجتوالدرل ر ليص  لنل   ل ى  الد سلة طل;ذ زلرق ل   للة  مىو لص  لاسج ليسلة رل
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 (17جدول )

 كابودييضح قيس  معومل اترتبو  لبرسين بين الرفوهي  الشفدي  وات 

درملص  للكلدرملغ ب
لدر س ذ 

د ن بديل
لدرمى  س ل

اسجىل
لدر بيى

ة مىل ى  ال
لد سلة ط

 سلص ل
لدرت رى

ل1.12ل1.786-ل371ل9.53ل259ل372 الرفوهي  الشفدي 

ل4.173ل22.6ل372 اتكابود

ذدد شلدرب  ى ددىلدرنبسدد ىللاوصدد    لللادرددىيلندد ل ددشلدرجددتوالدرسدد ذقلوجددصالةقةددىلدسلة خ ددىل دد رةىل
ل1.12وى لة مىلادرىلةنتلل1.786-د  ل   لل لو ثلة مىل ى  الد سلة طللس و لول

ل

عمةى الفرة الثول   ونر    ييجد تمثير دال لافوعل كل من الذفق  بولةذات والرفوهية  الشفدةي  
 اتكابود لد  أمهوت ذوخ اإلعوق  العقمي  . مداي  

ل3 يشل  لدرلصم سلدرى    ل شلص ىلىادلدرببضللسلد لكتدمل   ص لل   الدرلةولاحقي 
رة دد كلا رددىللب ةددالكددال ددشلدرتددب ىلى ردداد لودرب  ى ددىلدرنبسدد ىلو ددت للدد ع بلىددادلدرلب ةددالة ددرلل3×ل

لدرتىصسلى   ل   لرت لة نىلدرة ثلو  م لي  لنل   لل   الدرلة يش;

 (18جدول )

فق  بولذات لبيون أثر تفوعل كل من الذ 2×  2ناوئج تحميل الابوين ذوخ الارسيا العومم  
لوالرفوهي  الشفدي  عمى الذعير بوتكابود

 الابوين السا يرات
مجسيع 
 السربعوت

درج  
 الحري 

مايسط 
 السربعوت

 قيس 

 )ف(

مدايخ 
 الدتل 

 7804.664 2 34087.328 الذفق  بولذات -أ اتكابود
-

32.35 
0.001 
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الرفوهي   -د
 الشفدي 

1043.929 3 481.310 
-

28.32 
0.01 

 395.525 4 3182.098 د×تفوعل أ
-

46.25 
0.01 

 183.979 322 59241.380 تبوين الخطم
 

  331 5053113 السجسيع الكم 

يلنددد ل دددشلدرجدددتوالدرسددد ذقلوجدددصاللددد ع بلادالرلب ةدددالكدددال دددشلدرتدددب ىلى رددداد لودرب  ى دددىل
ة درل،لودلن ل رزل دشلة مدىل ي(لركدال لغ دبللدرتسد ىدرنبس ىلة رلدرتىصسلى   ل   لرت لة نىل

وة مدىل د رةىللدتالدندولك مد لهدالل43.46وتةلور لب ةالذ نيسل،لو ثلك نالة مىليلر تدب ىلى رداد ل
درتىصسلى رتب ىلى راد لن جلدرتىصسلى   ل   ل،لوكارزلك م لهدالدرتىصسلى رب  ى ىلدرنبس ىلن جل

ىلدرنبس ىلن دجلدرتىصسلى   ل   ل،لودلن ل ين ل نولك م لهدالدرلب ةالذ شلدرتب ىلى راد لودرب  ى 
ل57.36درتىصسلى   ل   لودلن ل رزل شلة مىليلر لب ةالذ نيسلو ثلك نالة مىليل
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الفرة الراب  ونر    يحقي نسيذج تحميل السدورات لمعالق  بةين الذةفق  بولةذات والرفوهية  
 الشفدي  واتكابود لد  أمهوت ذوخ اإلعوق  العقمي  بورومارات الشسيذج السقبيل.

صددد ىلىدددادلدربدددبضللدددسلذنددد  لنمدددص لليص ددد ل سددد سد لدرىقةدددىلذددد شلدرتدددب ىلى رددداد لور ل  دددقل دددشل
وجدد   لنلدد   لل   دداللAMOS-v20ودرب  ى ددىلدرنبسدد ىلة ددرلد  ل دد  للو رددزلى  ددلكتدملذبندد   ل

ل س سد لىادلدرنمص للدرةن   لكم لي  ل;

 (19جدول )

 مؤ رات جيد  حدن السطوبق  لشسيذج تحميل السدورات

 قيس  السؤ ر رمز السؤ ر طوبق مؤ رات حدن الس م

 K2(X2)/df 0.0128 (df/درج  الحري  )2الشدب  بين كو 1

 CFA 0.000 مؤ ر السطوبق  السقورن  2

 GFA 1 مؤ ر حدن السطوبق  3

 AGFI 1 مؤ ر حدن السطوبق  السعدل 4

 NFI 0.998 مؤ ر السطوبق  السعيوري  5

 ECVI 0.023 مؤ ر الردق الزائ  السايق  لمشسيذج 6

مؤ ر جذر مايسط مرب  الخطم  7
 الاقريب .

RMSEA 0.000 

 TLI 1 مؤ ر تيكر لييس 8

 IFI 1 مؤ ر السطوبق  السازايد 9

لىكدددتلرنددد لنلددد   لدرمؤشدددبد لدرسددد ى ىل د ى دددىلدرنمدددص للدرمبلدددبضلر ة  نددد  لىصدددصسةلج دددتةل،لو دددثل
 دد لدرمسدد سلدرلكد ددد لد ددلد علدرنمددص لل كلي  ددقلشددبوطلوسددشلدرمد ى ددىل،لودرتددكالدرلدد ر ليصل

ل . رملغ بد لدرة ثلو قلدرنمص للدرمس س لدرمبلبض
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ل
 (1 كل )

ل
نلددد   لل   دددالدرمسددد سلر ىقةدددىلدرتدددب ىلى رددداد لودرب  ى دددىلدرنبسددد ىلودرجدددتوالدرلددد ر ليص ددد ل  كدددجل

لود  ل   
 (20جدول )

 ممخص ناوئج تحميل السدور لمعالق  الذفق  بولذات والرفوهي  الشفدي  واتكابود

 سا يراتال

 اتكابود

 الامثير

Estimate 

 الخطم السعيورخ 

S.E 

C.R P 

 0.05 15.85 2.24 0.6 الذفق  بولذات

 0.05 19.63 2.24 0.7 الرفوهي  الشفدي 

 ددشلد ددل بد لدرنلدد   لدرمص دد ىلى رجددتوالدرسدد ذقليلندد لرندد ل كلنمددص للل   ددالدرمسدد سلر ىقةددىلذدد شل
 ل دد  لةددتلو ددقل صدصددب  لوسددشلدرمد ى ددى،ل  دد لةددشلنلدد   لدرتددب ىلى ردداد لودرب  ى ددىلدرنبسدد ىلود 

ذدددد شلدرتددددب ىلى ردددداد لل1.112ل   ددددالدرمسدددد سل  ددددتلدلندددد لوجددددصاللدددد ع بلادالةنددددتل سددددلص لا رددددول
وىددد لة مدددىلادردددىل،لكمددد لك ندددالة مدددىلدركدددد لدرمى ددد س لريددد لل1.7ود  ل ددد  ل،لو دددثلة مدددىلدرلددد ع بلل

وى لة مىلادرىل.ل   لةشل سد سلدرىقةدىللل26.96وة مىل ى  الدرىقةىلدرمس سيىلل13.35درمس سل
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ودركدد لدرمى د سل1.8ذ شلدرب  ى ىلدرنبس ىلود  ل   لل  تلدلن ل كل س سلدرىقةىلذ نيمد لردوللد ع بل
و ددشليلندد لرندد ل كلىددادلدرنمددص للي  ددقل ىدد يبلل74.:2،لوة مددىل ى  ددالدرىقةددىلدرمسدد سيىل3.35

 درنمص للدرم ةصال.

 نناقشة نجائج الدزاسة

 د ل دص ل د للدسلدإلخدقعلة  دولل د للصصد الار دولدرتسد دىلدر  ر دىل دشلنلد   بليمكشللبسد 
ل دشل  شل خبلنربيىلواسد   لو  صجل  ى ىلودرل ل  ت لة رل كلدرببالدرا ليلملدللىمسدلص لةد ام
درتدب ىلى رداد ليلسدسلذتسجدىلة ر ددىل دشلدرصجدتدكلدإليجد ذ لودرصدد ىلدرى   دىلودرنبسد ى،لكمد ليتددىبوكل

 لةدددشلدر  ددد ةل   سندددىلىددد رببالدردددا ليىددد ن ل دددشلدنكبددد ضلدرتدددب ىلى رددداد لذتسجدددىلة ر دددىل دددشلدرب ددد
(Terry & Leary, 2011, 353; Ward, 2014, 17  .)ل

ل سدلص لدرتدب ىلى رداد لردت ل (Psychogiou et al., 2016دراسة  )ىدادلوةدتل شد س ل اردرللدتكم
 Samadi et) س درا  ي  ل و لدإلة ةىلدرى   ىلودسلب عل سلص لد  ل   لرتييشل،لكم ل شد س ل

al., 2014(  ودراسة ، )Norlin & Broberg, 2013  (  و دراسة ، )Bodla et al., 

 ,Lloyd & Hastings) ( ، و دراسة  Cramm & Nieboer, 2011(، و دراسة  )2012

ارددرللددتن ل سددلص لدرب  ى دددىلدرنبسدد ىلرددت ل  يدد  ل و لدإلة ةدددىلدرى   ددى.لىددادلوةددتل شددد س ل (2009
 ( ، وChouhan et al., 2016 )(، و دراسة  Chandravanshi et al., 2017دراسة  )
 Tabassumدراس  )( ، وAzeem et al., 2013)دراس  (، وDave et al., 2014 )دراس  

& Mohsin,2013) .اررلدسلب عل سلص لد  ل   لرت ل  ي  ل و لدإلة ةىلدرى   ى 

 Vanدراسةةة  )( وKrieger et al.,2015)ل شددد س لنلددد   لدرتسد ددد  لكتسد دددىل مددد 

Dam,2011 ( (  ودراسةةPauley & McPherson, 2010)ارددرلوجددصالةقةددىلدسلة خ ددىلل
 Liu et)لون ةرون  كتسد دىشد س لنلد   لىىدحلدرتسد د  لو   رةىلذد شلدرتدب ىلى رداد لود  ل د  ،ل

al., 2009)، (  ودراسةةWood & Joseph,2010  )ارددرلوجددصالةقةددىلدسلة خ ددىل دد رةىلذدد شل
 .د  ل   درب  ى ىلدرنبس ىلول

 Wei et( ،ودراسة  )Neff,2011(، ودراسة  )Neff & Faso,2014دراسة  ) دارزل شد س ل

al.,2011)، (  ودراسةةZessin,2015) ارددرلوجددصالةقةددىلدسلة خ ددىل صجةددىلذدد شلدرتددب ىلى ردداد ل
 ودرب  ى ىلدرنبس ى.ل

طل دد ل بددحلدإل ل دد  لودرنددغصلل كلسدد ىملودرب  ى ددىلدرنبسدد ىلدرتددب ىلى ردداد رددادكلنجددتل كل
ل شلدرتدب ىل درل ليلىبضلري لدرببال قال صدةفلدر   ةلدر ص  ىل،لو شلعسل تكلد لق ل سلص لة ام

دلج هل دل لايج ذ لرت لدرببالر م يلىل شلدرىصدة لدرس ة ىلركال شلودرب  ى ىلدرنبس ىليىتدكللى راد 
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ىنددرل كلدرتددب ىل.لىمورمدد ليمددبوكلىددول ددشلودد   لد  ل دد  لدر كددسلدرددادل ،لودرىةرددى،لودرلصوددتلدرمبددبط
د ددلبدل ج ىللك ب ددىللسدد ةتلدربددبال دد لدرل   ددال ددشلدرمتدد ةبلة ددبللد لىددتلودرب  ى ددىلدرنبسدد ىلى ردداد 

  لدرلصدهكلذ شلدرمت ةبلدإليج ذ ىلل كس ىمي لمدإليج ذ ىلو  قل ت ةبلايج ذ ى،لى إل   ىلاررل ني
رنردبلاردرلنبسدولنردبةللبيدسلو ردزل دشل دقاللبيدسلدربدبالر   ردىلدرلد ليمدبلذيد لودلودرس ة ىلرت لدربدبا

ل.ودنسج ملوةدفلذت لل شلايقملدراد ل ولن تى لرم ليمبلىو

لذتسجددىلة ر ددىل ددشل  يدد  لدذخبدد ال و لدإلة ةددىلدرى   ددىلملددللرددادليمكددشلدر ددصال نددولةنددت  لل
 سددد بةلدذمل ددد لدرب  ى دددىلدرنبسددد ىللسددد ىسل ددد لدرلغ ددد لة دددرلد  ل ددد  لدردددا ليى دددقلدرتدددب ىلى رددداد لول

درب  ى ددىلدرتددب ىلى ردداد لول،لىمىنددرل نددولك مدد لدسلبددلل سددلص لل ريدد لدرمىدد  لة   دد لوسة يلددود ىلمدد ملىدب
 صدصد ىلدرنبس ىلرت ل  ي  ل و لدإلة ةىلدرى   ىلك م لدنكبحل سلص لد  ل   لولمكنالدذمل شل

ل س بلي ل  لل س شلو رىلخب ي .ل
 الجوصٌات

لدرة وئ كلىم لي  ل;  ل ص لدرنل   لدرل ل  بب لةني لدرتسد ىلدر  ر ىليصص ل

لبى دددالوودددتد لدإلسشددد الدرنبسددد لى رج  ىدددىل دددشل جدددالل دددتيسلدركدددت   لدإلسشددد ايىلذ يددد  ل .2
 درمى ة ش.

ودرىقج ددىل دشل جدال بددحللسشد ايىر ةدبد  لدإل درنبسدد  دإلسشد ا ووددتد  لةند   دبوسة .3
 د  ل   لرت ل  ي  ل و لد ول  ج  لدرك صىل.

رلك ب ددددىلدرلى  ددددال ددددللدذخبدددد ال و لة ددددتلدرنددددتود لودرم   ددددبد ل ددددشل جددددالدرلىددددبيلة دددد .4
 د ول  ج  لدرك صى.

ة ددتلدرنددتود لودرم   ددبد ل ددشل جددال بددحلوددتةلدرصصددمىلودرنددغصطلدرلدد ليلىددبضلريدد ل .5
   ي  ل و لد ول  ج  لدرك صى..

 التحوخ والدزاسات الهقجسحة:
لدرة صجل شلىمةيتلدر   ملا ك ن ىلدرة وئ كلي لبذلدرنل   لةنول  بب ل  ل ص ل  

لدرة صجلو شلودرتسد ى،لدرة ثل شلرمةيتلو جىل  ل هدرالودرل لدرمج الىادل  ل  ودرتسد 
 ;لي  ل  لدرم لبوى

 . ى ر ىلذبن   للتسية ل  للنم ىلدرتب ىلى راد لرت ل  ي رالدرمى ة شلة    لل -

 .ذبن   للتسية ل  للنم ىلدرب  ى ىلدرنبس ىلرت ل  ي  لدرمى ة شلة    لل ى ر ىل -

 درتب ىلى راد لودنىتدملد  لمل على ر   ةلرت ل  ي  لدرمى ة شلة    ل.اسد ىلدرىقةىلذ شل -
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 اسد ىلدرىقةىلذ شلدرتب ىلى راد لودرمس نتةلد جلم ة ىلرت ل  ي  لدرمى ة شلة    ل. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهساجع

 الهساجع العسةٌة

.لدرملةوجد    درسد تد ردت  درنبسد  ى ريند   درمنة دى درىصد دا(.ل3127.ل وسدش  د ب اذدبدى س،
ل.:35-294(،ل3 ل37 صب،ل-اسد   لنبس ى

س دد رىلاكلددصسدةلة ددبل(.لد سل دد ذلدرنبسدد لودرب ة  ددىلدرادل ددىلرددت لدرمى مدد ش.ل3127 دمحم،ل سددىصا .ل 
لك  ىلدرى صملد جلم ة ى،لج  ىىلوىبدك.ل نتصسة،
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   تدن دى ىاسد د : درجد  ى  ش درد ةدى ردت  درتكصد  درنبس  د سل  ذ(.ل3126.ل   خمى ل مس ن ،
 - د نسد ن ى د جلم ة دى ر تسد د   دذ  ايم دى  ج دى.لوىدبدك ج  ىدىل دش خ ةدى ة در

ل.43-38،ل25،لدرجةد ب

 خ ةدى ردت  درنبسد ى ى رى   دى درتدىصس اسجد  (.ل3128وةةتلقومدىلجةد سة.ل لجةبيش نة ا درجنت ،
  د دنى - ودرنبسد ى درلب صيدى درتسد د    ج دى.لدرك  دال    ردى  د  درب سدد ن ى درج  ىد  

ل.462-448(،ل3 ل22،لةم ك

 اسد دى : درلبد  ا و د نبىد ر  ى رداك   ةقةليد  و درنبسد ى درب  ى دى(.ل3127.ل  لدصكل  بندص ،
 درىب  ى درج  ى   دل  ا  ج ى.لا تق ج  ىى    درلب  ى    ى خ ةى  شلة نى رت    تدن ى
ل.353-328(،ل2 ل25،ل صسي  - درنبت وة س ر لب  ى

 ردت  درتكصد  ى ريند    منة    در  س(.ل3126.ل در د ف ةةت ىت  دومت،وللبدى ساذ    نى ش ة ،
 درلى د س لددصيب رمبكدة ةتدب درل  دل درسدنص ل در دص   رمدؤلمبد.لدرج  ى دى درمبو دى خ ةدى

 ىدق ةد رس  د  در د س و ه دى درىب   درج  ى  درلى  س : ىىنصدك شمتلة ش ىج  ىى درج  ى 
ل.295-255،ل41،ل صب - وتوا

 درب  ىى     ع(.ل3124.ل ا م ة ا وس م ى ةى،ولل ق ى ون ك   ص ى،لولاذبدى س دمحم م بة  شنت،
ل.7:5-784،ل47،ل صب- درنبسر د سش ا  ج ى.لدرج  ى  ر تة   درنبس ى

 : و ذن  يس درمغلب  ش رت  درنبس ى ى رب  ى ى وةقةلو د نلم  (.ل3125.ل دمحم ةةتدرنى س  ن ا خو،
ل.84-:(،ل4 ل:26،ل صب - ) دذهىب ج  ىى (  ىدرلب .للنةؤيى اسد ى

 درتكصد  ى ريند   ودسلة خدو در  د ة ود (.ل3122.ل   ردت ةد اة ة دت،وللدمحم  ومدت ةةدتدرك رق،
ل.47-26(،ل3 ل:4،لدركصيا- د جلم ة ى درى صم  ج ى.لدرتد ى ى ةش ود ل قرو

ةل،ل ل د لةةدتدربومش.لةةتدربومش،لدمحملدرس تلودرى  م ،لسي ضلن يدالودرىمدب ،لة د ل دى تلودرند
    علدرتب ىلى راد لياسد ىل  تدن ىلرل ن شل    علدرتب ىلى راد لة رلة ن  ل(.ل3126 

لدر  ىبة;لادسلدركل  لدر تيث.لةب  ىي.

  د  ى ر  د ة د  دلمل ع(.ل3124.ل س ند ك ة د   صددبر  ر دصم،لو  ومدت دمحم ل  ى ةةتدرى ا،
  ج دىد يجد ذ .ل دردنبتلة دس  د  اسد دى : د يج ذ دى درتكصد ى  لغ دبد  ذدةىح ةقةلدو

 .274-:8(،ل4: ل35 صب،ل - ( ذني  ج  ىى   درلب  ى    ى



45 
 

 درنبسد ى درسدى اة  دش ىكا وةقةلي  درملىتاة دراك  د   نم ط(.ل3126.ل ةةتدربل ذ    نى ةةتهللا،
 د سشد ا  ج دى.للنةؤيى اسد ى : شمت ة ش ج  ىى درلب  ى    ىلخق  رت  دراد  ول تيب

ل.553-474،ل55، صب- نبسردر

(.لدر كمدىلوةقةليد لى رسدى اةلدرنبسد ىلردت لة ندىل دشلخ ةدىل3126درىة ت ،لةببد لاذدبدى سل   دا.ل 
ل.321-292(،ل21 ل7ج  ىىلىغتدا.لدرمج ىلدرىب  ىلرلدصيبلدرلبص ،ل

 درى   دى اوس :درجد  ى  ش درد ةدى ردت  دذند  ىصيدىمل ود   (.ل3127.ل   مدصا جيد ا دردتيش، ةدق 
-214(،ل2 ل54،لد ساك- درلب صيدى درى دصم - اسد د  .لدذ دب ل دردصذ ب  ودذاد  نبس ىدر

ل.245

 لنم دى  د  دإليجد ذ  دردنبت ة دس لدت ق  ىىدح  عدب(.ل3127.ل وسدش  دىت خد ىب ةمد س،
 درنبسدر د سشد ا  ج ى.لدرمتدسع خق   ش ة نى رت  درممل ئ ى رصجصا درادل لدإلوس ع

ل.451-:41،ل57،ل صب-

لدرددادل لدرددل كسلخبيددقلةددشلدرسدد صك لودرىددقللدرسدد صك لدرمىب دد لدرىددقل(.ل:311بددا.ل    ددى،ل ر
ل.لدر  ىبة;لايلبد لر نتبلودرلصهيل.د  ل   لرمب ر

دذ دددبدضلدرنبسددد ىلوةقةليددد لىمدددبضلدرىصدددبل درسدددكب(ل(.ل3119درمبهوةددد ،لج  دددسلدمحملةةدددتهللا.ل 
سدلص لدرسدكبل د لدردتملردت لاسد ىلد لدقة ىلرمىب ىل ت لل ع بلدذ بدضلدرنبس ىلة رل 

ل.لدر  ىبة;لدرى سلودإليم كلر نتبلودرلصهيل. ب رلدرسكب ل

 درصتدةى(.ل3125.ل ص ا  ص ذب ى  م ش ى ش،ول  صدبر ايم ك  ب  ن ،وللدمحم ومت  ي   ش،
 - ( ذنيد  ج  ىدى   درلب  دى    دى  ج دى.لدرج  ىدى خ ةدى  دش ة ندى ردت  درنبسد ى ودرب  ى دى

ل.4:8-462(،ل8: ل36،ل صب
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