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 :ملخص

درسضددالوللجتاالدراعددات هددت الدرتسد ددىلارددفلدر مدد لبددنلكددتنلاسدداتنل دد لكددنلد دداسدات
لمددددت لاسدددداتنلضددددو لرددددتنلتكادددداالدي قددددا لتوال وددددوسلدكةاسددددا لو ددددس لدر س ددددىل دددديليدرزودجدددد

(لتًكالكنلتكااالدي قا لتوال58بلفلبتةىلك وةىل)تجستالدرتسد ىلل.ديبسدضلرتنلت قارام
 ددةبلسكاو دد لبكددسالل28ل–42 وددوسلدكةاسددا لو ددس لدر س ددى.لككددنلااددسدو لتبكدداسهنلكددالسددتنل

كقتاسل،سا دددددددداتتدمل د دددددددداكاس لدرستاةدددددددداالدي ا ددددددددتى.ل(8.42(لودة ددددددددسد لكعتدددددددداسال)99.33)
ا دددددداسداتجتاالدراعات )ابددددددتدتلدرسددددددا اتن(،لكقتدددددداسلدرسضددددددالدرزودجدددددديلرقددددددوسسلوتر ددددددن.دتاساسل

و دتلاوودلالدرةادا  ل دضد سد لةقدالدكةاسدا لو دس لدر س دىل)ابدتدتل لبسدتلدرس تد لدرس تدسا(.
بدسدضلديلتواوللبدسدضلدركةتقضدىديلاتوللتكاداالوبدىكلاوجتل دسو لتدردىلسدتنلكجكارفلتةبل
بدسدضلديلاكلاوجدتل دسو لتدردىلسدتنلكجكوبدىلتكاداالتولولل،د اسداتجتاالدراعات ل يلدركساقعى

ل.يبسدضلدركساقعتنل يلدرسضالدرزودجدكلادركةتقضتنلوتول
ل ووسلدكةاسا لو س لدر س ىل-د اسداتجتاالدراعات لالكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This study aimed to investigate the extent to which the coping 

strategies and marital satisfaction differed in light of varying in the 

severity of symptoms in the mothers of children with attention deficit 

and hyperactivity. The study was conducted on a sample of (85) 

mothers of children with attention deficit and hyperactivity. Aged 

between (24-45) with an average age of (33.99) and a standard 

deviation (5.24). The researcher used the following tools: Basic data 

form (preparation by the researcher). Measurement of coping 

strategies. Test for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Prepared 

by: Abdel Raqeeb El Behairy). The results found that there are no 

significant differences between the group of mothers with low 

symptoms and mothers with high symptoms in: the strategy of 

religious coping, the strategy of seeking and seeking support, the 

strategy of coping based on problem management, the strategy of 

coping based on emotion, the strategy of coping based on surrender 

and submission , The coping strategy based on avoidance and denial, 

There are no significant differences between the group of mothers 

with low symptoms and mothers with high symptoms of marital 

satisfaction. 
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 مدخل إلى مشكلة الدراسة : 
تعدددددتلدضددددد سد ل ودددددوسلدكةاسدددددا لو دددددس لدر س دددددىلكدددددنلت ادددددسلدركمددددد  الل

بلفلدرسغملولل ةودالكال س لدركتس ىلي تثلتك نلك  ظااال ل،ددر لو تىلدةاماسًل
وردددتدلتجددد لدك امدددا لل، دددنلكاددد تس ليكدددنلتردددولكلت وردددونلاردددفلدرعددد  لاكل ددد

تعداةفل تادالدر قد ل لكدالليدرادلدرقادس لدركس سلركا لهت لدر اكاليةبل اركدال اردا
 (.701،ل4009،ك كتل اك ) انلدرع  لت اسلوعوسىل

دك اتاجدددددداال)با ددددددىلدإللاو ددددددتلستةددددددالدرتسد دددددداالتنلت ددددددسلدي قددددددا لتولل
ل،وزتدات لدرعتودةتدىل،اودجبلكم  البتتت لكنلتسسزهالديزكاالدرزودجتدىل(درتاوى
بدنللودرعزردىل،درودعوساالدركاتتدىولل،ودرقلد ،لودرادواسل،ودرمعوسلسارتة ل،ودك ا ا 
ل(.4005ل،فتتورىلت )درةاسل
وت ونلدرزوجانلك اات تنلر تا كالدرزودجتىلسا اكسدسلاتدل انلرتتاكالل

للل.(Walker,1996,Beck,1989)ت قا لكنلتوالديكسدضلدركزكةىل
  افل لو لةااتىلدرةو لديو لكنلدرقسنلدرعمستنلرملت نلهةاولةقدا لل

 كدالهدولدر دا ل ديلدرو دالل.لدفلدرسضدالتولبدتملدرسضدالدرزودجديرا اتسلدي قا لب
 ادملتعاسدسونلل. تثلادملدرا  تدتلبلدفلتوسلدي قدا ل ديلدر تدا لدي دستىل،در اضس

ت تلدرعودك لدراديلا دس لدرةزدبداالدرزوجتدىلوبدتملدرسضدالوتردولر دونلوكت ل قد ل
استنلبددنلدي قددا لدركوددلDu Paulجتتدتلايتددسلكددنلوظتقددىلدي ددس .ل و قددالرتسد ددىل

سددةقالدكةاسددا لو ددس لدر س ددىل دديل ددنلكددال سدد لدركتس ددىلك ددظلك دداوتاالكساقعددىل
كددنلدرعوددتانل دديلدرعتتددتلكددنلدرع  دداالسددتنلدرودرددتتنلودر قدد .لتضدد لارددفلترددو،ل

 آسدا لوتكاداالدي قدا لل.وضو لاد اتسلةقدالدكةاسدا لول دس لدر س دىلبلدفلدي دس
وتاالكساقعددددىلكددددنلتعدددداةونلكددددنلك ددددالدركودددداستنلسددددةقالدكةاسددددا لو ددددس لدر س ددددى

درادددواسدالودرمدددعوسلسدددارعجزلدركدددساس لساسستدددىلديسةدددا .ل زتدددات لدرت  ددداالدرزودجتدددىل
ودساقاعلك اوتاالدك ا ا لستنلديكااالا ونلساسز ل تكدالتاعلد لسادوك لدي قدا ل
ود ددداةاًتدلاردددفلسعدددضلديس دددداث،لهةددداولب  دددىلسددددتنلدراود ددد لدرزودجددديلودركمددددا  ل
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ل.(Mohammadi ,et al :2012در لو تىلرتنلديسةا ل)
رعددددتتلكددددنللارلاددددسدثلدراسسددددوللىتدددد  لكسدجعددددلاو ددددتلتمدددداسالهةددددا لدر تتددددت

لااودجدددددبلت دددددسلدي قدددددا لتولليدرتسد ددددداالاردددددفلوجدددددوتلبدددددتتلكدددددنلدركمددددد  الدراددددد
تنلوجددددوتلهددددتدلدر قدددد لت ددددس لدرعزرددددىلدكجاكابتددددىلليوهددددل،دك اتاجدددداالدرتاوددددى
(لكددددددنل%50وتنل)ل،درسباتددددددىلي(لكددددددنلو ددددددالديمل دددددد%00رلودرددددددتتنلوت دددددداةز ل)

وبلتددبلل.دك اتاجدداالدرتاوددىلاتوللنسةددا اتالكدد لديكادداالتقضددتتنلو اددالكضددابقًل
دك اتددا للا سددا لروجددوتلدر قدد لت دد نلديملاوددا لس ارددىلكددنلدرتدد سلودركلدد لودإل

ل.(4007،ا)هةا لدر تتت.درتاا
رأل قدا لودرسضداللودر اتسلكنلدرتسد االدر ارتىل و لدركم  الدر دلو تىل

 علفلوجدبلدرا تتدتلل. لدراقاب لكنلةكوت لت اتالدكاجا درزودجيلا ا م لتةكا
تس ددزلدرسدددا اونلبلددفلكدددتنلاددد اتسلدروددسدباالدرزودجتدددىلبلددفلدي قدددا .لودرةادددا  ل

تنلودر قدددد لاددددساس لسجددددوت لدرع  ددددىلتدرعاكددددىلهدددديلتنلجددددوت لدرع  دددداالسددددتنلدرودردددد
وسمددد  لت ادددسلا تتدددًتد.ل قدددتلوجدددتودلتنلدي قدددا ل ددديل دددنلل.درزودجتدددىل ددديلدي دددس 

تس ددىلورددتتامل سددا لاع ددا لزودجتنددالتظاددسونلت اددسل سًسددالوت اددسلبسضددىلكةاادداولدرك
ل.(Feldman et al ,1990.p.214))درقتوتلودركعاتتسلدر لو تىلدركةا سىلر ةامل

 تنلتنل اةتةيااملو تج لوستكةسلوجتودلتنلدرودرتتنلر ق لكنلتوالل يل
رككادت ،لوتنلداوداكاامل ووسلدكةاسا لو دس لدر س دىل داةودلت د لداوداًكلساي دس لد

ل.(Cunningham, Bemness & and Siegel ,1988)رتسلراالجتونل
دهاكدداملدرسددا اتنلودركددسستنلدرقددا كتنلبلددفللكوضدد لركمدد لىهددت لدلوتوددس ال

در قدددد لبلددددفلدرك دددداونللا ددددتااال دددديليدر ددددلستىلدراددددلدآلادددداساسستددددىلدر قدددد ،لةاتجددددىل
كمددد  الي دددساب،لاتللا تادددبلتتًضدددالكدددنل،لوكدددايودكجاكدددابليودكةقعدددارليدركعس ددد

توا لدرودرتدنل يلدريار لسار س لودإل سا لةظًسدلرعتمل دتسااملبلدفلدراعاكد لكد ل
 قلاكدددالسودددوس ل دددلتكى،لتولك دددابتابلبلدددفلدردددا  مل ددديل دددلو ب،لوردددترولتضددد سل
درودرتدنلارفلدكة  ا لك ل قلاكالكنلدركود  لدكجاكابتىلتمتىلدراعسضلرلةقتل



(02- 1ص  0202يناير  1، ع91دراسات عربية )مج  
 

-5- 

 

ل.(4005ل،)ستاضلدراامكي
يملهددديلدرسدبتدددىلديوردددفلودي ا دددتىلرل قددد ،ل اددديلدرك ددد ورىلبدددنلواعدددتلدل

مساعل اجاابلدرةق تىلرا قت لدرمعوسلسايكنلودراود  ل كاابسبلو ارابلدرو تى،لود 
مدددددساعل اجادددددبل درةق ددددديلودراعدددددات لكددددد لدركدددددسضلواقسلدددددبلبلدددددفلة دددددولاتجددددداسي،لود 
 ددىلدكجاكابتددىلرلاودودد لكدد لدآلتددستنلو اجاددبلارددفلا قتدد لدراود دد لدرتسد دديلوب 

دراةدداغملكدد لزكدد  لدرتسد ددىلودركعلكددتنلودردداتلالكددنلكمددابسلدكغاددسد لدرادديل ددتل
تمدددعسلسادددالدر قددد ل دددود ل ددديلدي دددس لتولدركتس دددى،لوساراددداريل ددد نلدك ددداسداتجتاال
ودي ددددارت لدرادددديلااسعاددددالديملو ددددتسااالبلددددفلدرايلدددد لبلددددفلدركمدددد لىلدرادددديلالقددددفل

دتهدالسكدسضلكدزكنلتدةع سلسظ راالبلدفل د لت دسدتلدي دس لس دس لاوداسىلت دتلت سل
ت كددتل)ستسجدىل ستدس لبلدفلاود د لدر قد لوود ابلدرةق دتىلو دترولبلدفلاود د لديمل

ل.لكاا لترول ووسلدكةاسا لو س لدر س ى.(714 لل4003درلتاف،ل
(لارددفلوجددوتلب  ددىلاساسا تددىلكوجسددىل4077تتًضددالتمدداسالهتددالدرتسبددانل)

 اةتدددددىلرلاةسددددد لسارسضدددددالسدددددتنلدرسضدددددالدرزودجددددديلودرك ددددداةت لدكجاكابتدددددى.لواوجدددددتلاك
ل(ديهددد ،لديودددت ا ،لدردددزو )درزودجدديلكدددنلتددد  لكوددداتسلدرك ددداةت لدكجاكابتدددىل

 تا اسلسكواتسلدرك اةت لدكجاكابتى.لكنلدرسضالدرزودجيل%85 تثلتنل
تنلل(Mohammadi et al., 2012)هدتدلدر دتا لت دتلك كدتالو تدسونللو دي

 ودوسلل سدا لدي قدا لتوالرتنل سا لدي قا لدرعاتتتنلتبلدفلكدنلدرسضالدرزودجي
دراود ددد ل)لدكةاسددا لدركودد و لسارةمدددا لدرزد ددت.ل تدددثلتنلك دداونلدرسضدددالدرزودجددي

 وددددددوسلدكةاسددددددا للرددددددتنل سددددددا لدي قددددددا لتوال%ل4،5 ددددددانلت دددددد لسة ددددددسىلل(سمددددددت 
لدركو و لسارةما لدرزد تلساركقاسةىلك لتورتا لتكوسلدي قا لدرعاتتتن.

كدددنلديملودي لتقدددوملسدددتوس لدركة لددد لوبلدددفلدردددسغملكدددنلتنل ددد للوكدددنلهدددتد
درياردد للوهدديلدرادديل دديل، ددايملهدديلدرادديلاقددوملسارسباتددىلديورتددىليسةا اددال،درودرددتا

( McBride,schoppe,&Rane,2002)لا ددداق  لكدددنلو اادددالرلعةاتدددىلسادددملوادددسستاام

وكنلامل ارتوسلدردتالاقدوملسدبلديمل ديلهدت لدركس لدىلسسكدالت دونلت ادسلاد اتًسدلبلدفل
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وسسكدالل،(Reid,2011.pp.9-10كدنلدردتوسلدردتنلتقدوملسدبلدي ل)لديسةا لوك اقسلام
تق دددسلهدددتدلاس تدددزلكعظدددملدرتسد ددداالبلدددفلتوسلديملسمددد  لودضددد لكل دددتكال ددديل

ل.دكض سدساالوديكسدضلدركتالقىلكجاكالدرعةاتىلساي قا لتوا
 تساؤالت الدراسة : 

وسةددددا لبلددددفلكددددال ددددس لتك ةةددددالوددددتاغىلكمدددد لىلدرتسد ددددىل دددديلدرا ددددا رتنل
ل-رتتن لدراا

 ودوسللردتنلتكاداالدي قدا لتواله لااساتنلد داسداتجتاالدراعدات ل -7
 رتنلديسةا .ل يلضو لاساتنلمت لديبسدضلدكةاسا لو س لدر س ى

 ودوسلدكةاسدا للرتنلتكااالدي قدا لتوالدرسضالدرزودجيه لتاساتنل -4
لرتنلديسةا .ل يلضو لاساتنلمت لديبسدضلو س لدر س ى

 : أهداف الدراسة
بددنلكددتنلاسدداتنل دد لكددنلد دداسداتجتااللدرتسد ددىلارددفلدر مدد ااددت ل

ردددتنلتكاددداالل ددديلضدددو لاسددداتنلمدددت لديبدددسدضلدرسضدددالدرزودجددديوللدراعدددات 
  ووسلدكةاسا لو س لدر س ى.لدي قا لتوا

 األهمية النظرية والتطبيقية للدراسة :

لاددددو تسلكجكوبددددىلكددددنلدرةاددددا  لدرااكددددىل ددددو ل  ددددىلتكادددداالدي قددددا لتوال -7
 . س لدر س ىل/  ووسلدكةاسا 

سددسدزلل،تهكتددىلاعزتددزلد دداساتجتاالدراعددات لدرقعارددىلرددتنله ك ديكادداا -4 ود 
تهكتااالرضكانلد اقسدسلدي دس لوك دابتاانل ديلدر قداظلبلدفلود اانل

 .درج كتىلودرةق تى

سدددددددسدك لاتستستدددددددىلراعدددددددتت للابدددددددتدتل ددددددديلتنلا ددددددداملةادددددددا  لهدددددددت لدرتسد دددددددى -9
 ودددوسللقدددا لتواردددتنلتكاددداالدي لد ددداسداتجتاالدراعدددات لغتدددسلدرقعاردددى

 دكةاسا لو س لدر س ى.

 كددددالتك ددددنلدك دددداقات لكددددنلةاددددا  لدرتسد ددددىل دددديلاوددددكتملسددددسدك لاسمدددداتتىل -2
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دضددد سد ل ودددوسللردددتنلتكاددداالدي قدددا لتوالرا  دددتنلدرسضدددالدرزودجدددي
 دكةاسا ل/ س لدر س ى.

ابدددددددتدتلودك ددددددداقات لكدددددددنلكقددددددداتتسلد ددددددداسداتجتاالدراعدددددددات ل ددددددديل تددددددداسل -8
لتاسلدراعات لرتنلتكااالدي قا لتوا لدك اسداتجتاالغتسلدرقعارىل ي

 .دض سد ل ووسلدكةاسا ل/ س لدر س ى

 مفاهيم البحث :
 :  Coping strategiesأوال: استراتيجيات التعايش 

وتعدددتلكزدسوسلو ور كدددانلسد دددتالدكهاكددداملستسد دددىلدرضددديو لودركودجادددى،ل
واسلددوسلترددولكددنلتدد  لةظستااكددالبددنلدرضدديو لودركودجاددىلودرادديل ظتددالسقسددو ل

ل(.(Manne ,2003)ودةاماسل ستستتنلستنلدرسا اتنل
تعس لبلفلتةبلدرجاوتلدركعس تىلودر لو تىلإلتدس لدركا لسداالتول  اراعات 

وتةاددالاقددو لدركددودستللىاقددتملبلدفلتةاددالكسهقدديلدك اتاجداالدرتدتلتددىلودرتاسجتددىلودرادد
 ,Folkman, Lazarus, Gruen, & Delongies, 1986. Shikai) درمتوددتى

Shono & Kitamura, 2009. Hong, biao&Hui, 2011&Azizi, 2012).ل
 دددديل دددداكوسلبلددددملدرددددةقسلس ةاددددال  عدددد ،لتوللCorsiniلوتعس اددددال وس ددددتةفل

كجكوبدىلت عدا لتولبكلتدداالا داتتملرلاعاكدد لكد لدركود دد لدرضداغ ىلودركزبجددى،ل
تولاعددتت لستوتلدي عددا لدرمتوددتىلة ددولدركو دد ،لولتاضدد ل دديلدر ستقددىلدرودبتددىل

  .(Corsini,1999:224)ة ولدركم لىلودركسامس ل

 ارمتالت ونلبسضىلرلاد اسلدرةق ديلرلوضد لاتدل دانلكلتكالدولدركدودستل
در ا تددددىلرلاعددددات لكعددددبلسمدددد  لكةا دددد لو ددددترولاتدلوضدددد لتهكتددددىل ستددددس لرلعود دددد ل

 ,Montero, Prado ,Demarzo)درضكةتىلدركاساسىلبلفلهتدلدراعاك لغتسلدرقعا ل

Gascon & Garcia, 2014).ل
ةدداولداجاهدداالباكددىلوكتالقددىل دديلتسد ددىلدراعددات لكدد لدرضدديو لكادد لوه

دراعات لدركعس يلتولدر لو ي،لودراجة لدركعس يلتولدر لو ي،لودراعات لدركسا زل
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بلددفلدكةقعددا لتولاعددا يلدركددودتلدرةق ددتىل   ددلو ل ددلسيلرلاعددات لكدد لدرضدديو ل
 ,Carver, Scheier & Weintraub. 1989, Reisser, Baune, Kokkevi)در تااتىل

Shifanof , Room et al., 2010)ل.لل
تنلهةاولتاةفلبمسلت لوسالرلاعات للKarfer et alو تلت سل اس سلوزك   ل

لوةقالا الا ثل  االهيل 
 ت ارت لدركودجاىلوااضكنل  -7

 دراعاك لدرةم لودرات ت لو سالديةم ىلدركاعاسضىلودراكا 

لوااضكنل لت ارت لدراكاسلدرعونل-4
ودرددتبملدكجاكددابيلدرعكلدديلودرددتبملدكجاكددابيلدرعددا قيلودراكدداسللدرلجددو لرلددتتن

لدراقستغلدرعا قي.
لدر لستىلوااضكنل ل-9

 للودراقسدد ل)كددنلتدد  لةمددونلتستتددسلودراقسدد لدر ددلو يلdدإلة دداسلودرا ددسسلدرددتهن
 .(09،ل4001

كنلت  لدرعسضلدر اس ل اقوملدرسا اىلساتاتاسل الد اسداتجتاال يلول
اال دلسيلودآلتدسلاتجدداسيلوهدتدلهدولدراعستدد لدإلجسد ديلرالددولدرتسد دىلدر ارتدىلسعضدد

لدك اسداتجتاال ل
درلجددو لرلددتتنلراعددتت لاتسد دداالوكمددابسلدرقددستلدر ددلستىلل يالتعااايش الاادين -7

ليودراعدددات لدردددتتةل،ودإل  ددداسلسارضدددي لدرةددداا لبدددنلدراعدددسضلرألزكددداا
 دددددستلبلليةقدددددا ل ددددددراك دددددولسددددد تد لدرقدددددسوضلودر ابددددداالودإلليتاكاددددد ل ددددد
تسدولدر ددتثلبلددفلتةددبلدتاسدداسلوبظددىلكددنلد لودراوددت ل بلددفلدرققددسد لود 

لدرقستلسار تثلوت  سبلدراقىلودروسس.ليبزلوج ،لككالتيتسلكنلوب
 لد لدردتبملودركد دزس لكدنليلاكاد ل دتولل التعايش القائم علاى المسااند   -4

دركاتووتنل اي سا للتستنلوتاوىلدي س لوديوت ا لودي اس لتودآل
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بتتدت ل دتلت دونللدرك اةت لودرتبملت تدتلتمد اًكللودرس ثلبنل،ودرككسضتن
ل.تولةق تىل،تولكعلوكااتى،جاكابتىدك اةت ل

تاسعددبللاوتقوددتلسددبلدي ددلو لدرددت:التعااايش القااائم علااى إدار  المشااكلة  -3
لىا ادددلتاكاددد ل ددديلاودردددتلكودجادددىلدركمددد لىلوكوددداتسلدرضدددي ليدرقدددستل ددد

ارك  رتاالكاكدالرازدملسارقتاملسكجستاالديكوس،لدكليك وةاال لدرا  مل 
تسدولدي دتدثلدرضداغ ىلس ةادالاسعدثلبلدفلدرا دتل،ازدتتالدرضيو  لاود 
 .ورتسلدرااتتت

ا دابتلدرقددستلليدرادلوهدولت دتلدي دارت  نفعاال :التعاايش القاائم علاى اال  -4
درجتددتلليةقعدداربلددفلد دداتعا لدركود دد لدرضدداغ ىلكددنلتدد  لدراةقددتسلدك

استا لودركتدد لرلق اهددىلالدرقددتس لبلددفلدك ددرلكمددابسلدر ددلستىلوتمددك لتتًضدد
 .ودرقتاملسسعضلدراكستةاالدرستاضتىل،ودركس 

كودجادىلدرظدسو للياكا ل ت ذعان :الستسالم واإللتعايش القائم على اا -5
لكلتك نلاجاهلااليودركعلوكاالدرال.توع لدرام تول تااليدرو تىلدرا

وتاضدددكنلدك ا ددد ملاقسددد لدركمددد لىلل.ادددملدرادددتقنلكةدددبلا ارامدددتتالدردددت
رظسو لدرك ت ىلساالك لبتملدرلجو لارفلجاوتل ستس لرلا  ملدرو تىلود

ظدد لظسو ددبللي كددالااجددبلراات ددىلدرقددستلرككاس ددىل تااددبل ددل،ديبددسدضلي دد
 . ستعاااليدرو تىلودرايتسدالدر ستعىل 

اة داسلت دوس لدركدسضلتاكا ل ديلل نكارلتجنب واإل لتعايش القائم على اا -0
اسداتجتىلتاجددددبلدرقددددستلتولديزكددددىلودراقلتدددد لكةاددددا،لوكددددنلتدددد  لهددددت لدك دددد

اقلتدد للوترددولرل،رلاعاكدد لكسامددس لكدد لدركددسضلتداددبل سدد لبكلتددىلامتتوددب
اموتبلدرامتتالكدنلتد  لدرلجدو لي ادسلكدنل ستد لركةب،لوسسكالتاجبل

ااددت لارددفللادر ددلو تالوكادد لهددت ل. ددببددنلامددتتالسددتت لتولاريالاس اًدد
 . تلتتسسهالدرقستلي كاتىلدرتدالكنلدكةقعاكالدرمتتت لدرا
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لاألطر النظرية المفسر  الستراتيجيات التعايش
لةعسضل تكالتليلرلةكات لودرةظستاالدركق س لك اسداتجتاالدراعات  

  Carver&Scheier كارفر وشير نموذج -7

ةكوتًجالكق ًسدلك اسداتجتاالل(Carver&Scheier,1989)) تمل اس سلومتسل
ركعس تدىلدراديلتقدوملسادالدراعات ،لتقوملبلفلتنلدراعات لهولدرعكلتاالدر دلو تىلود

درقددددستلسادددددت لدراعاكدددد لكددددد لكا لسدددداالدر تدددددا لدرتوكتددددى،لوتودددددة ل دددداس سلومدددددتسل
كةددد لل–درات دددت لل–د دداسداتجتاالدراعدددات لبلددفلدرة دددولدرادداري لدراعدددات لدرقعددا ل

وااضدددكنلهددت لدك ددداسداتجتىلل.درلجدددو لرلددتبملدكجاكددابيل–ديةمدد ىلدركاعاسضددىل
رقددستلساددت لدراقلتدد لكددنلدراددواسلدرةدداا لبددنلتقددوملساددالدلدركجاددوتدالدركعس تددىلدراددي

درضددديو ،لوتتالددد لدي ددددسدتل ددديل ستقددددىلد ددداتتدكاملرالددددولدك ددداسداتجتاا،لكادددد ل
وتاغىلت  لر د لدركمد  ا،لواس تدزلتتهداةاملبلدفلدركمد لىلدر ارتدى،لواجةد ل
دراق تدددسل ددديلدكةقعددداكالدر دددلستىلدركساس دددىلسارضددديو اا،لوتدددسنل ددد لكدددنل ددداس سل

لاتجتىلهدددديلدي اددددسل قددددا  ل دددديلدراعاكدددد لكدددد لدركمدددد  اومددددتسلتنلهددددت لدك دددداسد
(Lee,Ashford& Jamieson,1993).لل

  Lazarus &Folkmanنظرية الزاروس وفولكمان -2

ت ددددددارت لكودجاددددددىللLazarus &Folkmanتوددددددة لكزدسوسلو ور كددددددان
 درضيو ل يل  اتن 

دركودجاددىلدركسا ددز لبلددفلدكةقعدداكال لو دديلا اسهددالت دداو لدرقددستلايتتددسل -7
كالدر دددلستىلكاددد لتقدددضلدراددددواس،لوة دددتانلدرقلددد ،لودردددا  مل دددديلدكةقعدددا

 دريض ،لوااضكنلهت لدركودجاىلةوبتنل سبتتنلهكا ل

لت ارت لدركودجاىلدركعس تىلدركسا ز لبلفلدكةقعا ،لوهيل س لدراق تسلدراي (ت)
ا داو لجدت لدكةاسددا لسعتدًتدلبدنلدرعةاوددسلدرك ركدىل ديلدركود دد لكدنلتدد  ل

اتتدملدراق تدسلدإلتجداسيلرلدا  مل ديلدكةقعداكالابات لاق تسلدركو  لتولد 
 در لستى.
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ت ارت لدركودجاىلدر لو تىلدركسا ز لبلفلدكةقعداكالوااضدكنلدرقتداملسقعد ل ( )
 كعتنلراةظتملدكةقعاكالكا لككاس ىلدراكستةاا.

دركودجاىلدركسا ز لبلفلدركم لىل لااضكنلد داتتدملد داسداتجتاالود عتدىل -4
ىل دديلدركو د لدرك دس لرلادواسلوااضددكنلتك دنلتنلا دتثلايتدسدالكلكو د

 ةك تنلهكال 

دركودجاىلرايتتسلدركو  ل لو تاالت داو لدرقدستلايتتدسلدركو د .ل علدفل دست ل (ت)
دركاا ل لبةتل توثلمجاسلستنلدرقستلوستنلكمس بل ديلدرعكد لتك دنلايتتدسل
دركو  لكنلتد  لدر دتتثلكد لدركمدس لتولادسولدرعكد لودرس دثلبدنل تدسل

 م.تكت لسكزتتلكنلدك اسد

دركودجاىلرايتتسلدرتدال لااضكنلبدات لابدات لدراقتدتملدركعس دي،لو ديلا داسل ( )
 .(Complon, 2005 :119 – 120)ترولايتسل ستقىلاق تسلدرقستل يلدركو  

 : ثانًيا الرضا الزواجي
ارددددفلك وددددلىلدي  دددداسلودركمددددابسلودكاجاهددددااللتمددددتسلدرسضددددالدرزودجددددي 

ع  دىلدرزودجتدى،لوكدتنلامدساباالدرلا دتتلاوجاداالدردزوجتنل ديلودر دلو تاالدرادي
ر اجاااكدددالوا قتقاددداليهدددتد اكالكدددنلدردددزود ،لوتردددولبلدددفلة دددولت ددداتلالكةدددبل

 (.5 ل7351 توكلدرسس وا،)درزوجانلمعوًسدلسار سوسلتولدكساتا ل
 دراودودد لدروجددتدةيلسددتنلدرددزوجتن،لو ددتسااكالبلددفل دد للوتقوددتلسددبلتتًضددال

دردددتوسلدركةدددو لساكدددا،لوسضددداهكاللاةمددد لستةاكدددا،لواوجااكدددالة دددولدرت  ددداالدرادددي
دكهاكاكددددداالو ضدددددا لو دددددالدرقدددددسد ل للدرجة ددددديلبدددددنلدرع  دددددى،لوكمددددداس ااكال دددددي

(Benson,2002).ل
س ةددددبل لكقاددددومللدرسضددددالدرزودجدددديلBradburyو ددددتلبددددس لسسدتستددددسلوزكدددد   لل

تا دددونلكدددنلدرادددتبتملدكجاكدددابي،لودرا دددا  ل ددديلتتد لدركادددام،لودرسضدددالدرجة ددديل ل
(Through: Haseley,2006) .لل

 اردىلتهةتدىل)هدوللدرسضدالدرزودجديليالركو دوبىلبلدملدردةقسلدكجاكدابوو قًد
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تنلدي ددسدتلدرددتتنلليوهددتدلتعةدد(لاع ددسلدرقود ددتلودرا ددارت لدركتس ددىلرلددزود لسقددستلكددا
 .(Banmeister.2006)كةا  لت اسلوا ارت لت  لت اسلسضالل(تمعسون)تتس ون

رزود لاا دملساكة دجاملبنل ارىلكنلدرسضالدرعاملسالوتعسسلدرسضالدرزودجي
تولدرا ددداس لسدددتنلاو عددداالدرقدددستل دددلو تاالدآلتدددس،لولت دددونلرادددتدلدرسضدددالجودةددد ل
بتتددددت لتهكاددددالت ددددلو لدر تددددا ،لوداتدددداتلدرقددددسدس،لودراودودددد لولدإلمددددساعلدرجة ددددي،ل

ل(.21 ل4005وقا لكس ي،)وديوت ا لودرتت لوو الدرقسد ل
  : ا الزواجيالنظريات المفسر  للعالقة بين أساليب التعايش والرض

ل لنظرية األزمة أثناء التفاعل األسري  -7
(لر ديلتق دسل7323بدامل)لCrisis theoryةظستدىلديزكدىللHillوضد لهتد ل

 تدد لااعاكدد لدي ددس لكدد لدي ددتدثلدرمددا ىلتولدرضدداغ ى،لوركدداتدلا ددا ت لسعددضل
لدي سلكودجاىلدرا تتاال يل تنلتت سلدآلتسونلولااتهوسلب  ااام.

دي س للي  نلدي تدثلدرما ىل لABCXدرك كفللHillلرةكوت لهت و سًقال
ل ياا ملسكالتل

 -Aود  دلكنلدرااا ل ل تسًلل. 

  تلاوض لراالاق تسدال لو تىلكتالقى.لورل– Bل

Cواض لكا لساالر ستعىلديزكىلولكوتسهال-ل. 

X-ديزكدىلسةجدا ،لبلكدالسد نلهدتدلدرةجدا ل وكدالاتدل اةدالدي دس ل داةج لواعسدسل
وهةداولبدتتلكددنل  ديلدباسداس لةظداملدي دس لودساقا هددالتاضدكنلا تقدالت تدت

دركوددداتسلدركاا دددىلرأل دددس لرلاعاكددد لكددد لديزكدددى،لوهدددت لدركوددداتسلتك دددنل
لاةاوراالبلفلدرة ولدرااري 

لدر كاالدرمتوتىلرجكت لت سدتلدي س ،لوتاوىلدرزوجتن.ل .7
 دددددد لليت ددددداتتكاالدرزوجدددددانل دددددلادددددي قدددددا  لو ابلتدددددىلدر دددددس لدر .4

 كم  ااكالدرزودجتى.

 ت اتتكاةب.لادرتبملدرتلةظام .9
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لياكددسلساكددالهددلدرددزوجتنلرأل ددتدثلدرادديلاق ددتسلتولاتسدول كددالتنل ستقددىل
ا تتلكالاتدل انلهتدلدر تثلتكا لتزكىلتملك،ل كنلدركك نلتنلتتسولدردزو للدراي

زكدىلتبلدرزوجىلبلفلتةبل دتثلتكاد ل  تنلاتسللي،ل باتادر تثلةق بلبلفلتةبل
  .(704ل-700 ل4005كس ي،)وقا للسارة سىلراالولرأل س ل   

كدددازد لك دددداتتًكالاكلتةدددبلةكددددوت للABC-Xوبلدددفلدردددسغملكددددنلتنلةكدددوت لل
ل،ديو ل لتنلهدددتدلدرةكدددوت لتاعاكددد لكددد لضددديو لدر تدددا لدر سدددسنل،ك دددتوتلر دددسستن

ا ددتثل دديللوديزكدداالوبلددفلترددول اددولغتددسلك  ددملرقاددملدرضدديو لدرتوكتددىلدراددي
 لاووًسدلرأل س لس  سهالور ةدبلتاداملودرااةي لدتبا لهتدلدرةكوت لس ةبلتضل،دي س 

س  ددتلدرودرددتتنلتول  هكددالبلددفلدي اددسلوكلتضدد ل دديلدكباسدداسلا ددااكاالديسةددا ل
(Randall&Bodenmann.2009.Randall&Bodenmann,2013:771).ل

ت ددددتتلهددددتدلدرةكددددوت لتوسل دددد لكددددنل:  Bodenmann نمااااوذج بودنمااااان -2
ودروددددددسدبااللدرضدددددديو لدرتدتلتددددددىل)كادددددد ل لتةكددددددا لدراودودددددد لدر ددددددلستى،

ودرضدديو لدرتاسجتددىلل(درتتةاكتددى،لودركمددا  لدرودد تىلرددتنلت ددتلدرددزوجتن
)كادددد لضدددديو لدرعكدددد ،لودرضدددديو لدركارتددددى،لودرضدددديو لت ددددستىلدركةمدددد ،ل

 درزود .لدركةا  لدرققتس (ل يلو ترولدرعت ل ي
اةمددد لتددداس لدرع  دددىللودراددديل،وتقادددسضلهدددتدلدرةكدددوت لتنلدرضددديو لدركزكةدددى

رت  دداالدرزوجتددىلراددال ادداسلضدداس لبلددفلدرددزود لتاوددىلازتددتلد اكدداكالدراددواسلود
تةاددالساعكدد لبلددفلاآ دد لجددوت لدرع  ددىلسددس  لوغارًسددالكددالت ددونلترددولتدداس لدرددوبيل

(Bodenmann.,Ledermann &Bradbury, 2007).ل
كنللدرسضالدرزودجيلود اسضلهتدلدرةكوت لتنلدرضيو لدرتاسجتىلا اسل ي

لت  لتسس لبكلتاالو ت ىلهي 
در تلكنللدرو الدرتالتقضتىلدرزوجانلكًعالودرتالت تنلستوس ل يدراقلت لكنل (ت)

ضددددعا لدرمددددعوسلدرجكددددابي وتقددددضلدر مدددد لبددددنلل،درتسددددسدالدركمدددداس ى،لود 
 درتدا،لودراعسضلرت سلدراعات لدراةا ي.
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بددنل ستد لدراقلتدد لكددنلدراقابد لدإلتجدداسيلوزتددات للدراقلتد لكددنلجدوت لدراودودد  ( )
 .دراقاب لدر لسيلودكة  ا 

د لرلكما  لدرةق تىلودرج تتىلكا لدضد سدساالدرةدوم،لودرعجدزلزتات لدك اات (ا)
 .درجة ي،لودض سد لدركزد 

ا ددددامل ددددكاالدرمتوددددتىلدركضدددد سسىلسددددتنلدرددددزوجتنل)بلددددفل ددددست لدركاددددا لل ( )
 زتات لد اكا لدراعستسلبنلهت لدركم  ا.لدرق و ،لدرقل ،لدرعتد تى(ل ي

سمد  لواتد للتدساس لهتدلدك اسلتمتسلوتلتاكزلارفلتنلدرسضالدرزودجيلو ي
لل(.Williams ,1995)ك لدرضيو لدرتوكتىلت اسلكةبلك لت تدثلدر تا لدر سجىل

 : نظرية النسق وقصور االنتباه وفرط الحركة لسلفادور مينوشين  -9

ودردتنلبدس لدي دس لل.كجا لدرع  لدي دسالدركعارجتنل ي هولت تلتسسز -2
ردددتم،لبلدددفلتةادددال)كجكوبدددىلكدددنلدي دددسدتلكساس دددىلبا قًتدددالتولبدددنل ستددد لد

ودرتتنلبامودلك لسعضاملدرسعضلرقاس ل ا تىلرا وتسلتةكا لكنلدراقاب ل
لل.اسسسلوامس لالولديةكا لكنلدراقاب (لودرقوالدراي

ل ادمل ستعدىلدراقداب الدر دلستىلدراديلو تل ابتلتةوداسلةظستدىلدرة د ل ديل
دركددساس لس ددوةامل سددا لي قددا لكددنللدرضدديو لدرودرتتددىلودراددواسلدرعددا قيلا دداهمل ددي

د اددس لكةظدسلدرة دد لتنلتةكدا لدراقابدد لاكتدد لل. ودوسلدكةاسددا لو دس لدر س ددىلتوا
درعا لددىلسكااسددىلتوس للكاددا لترددولتنل دد ل عدد ل دديل.مدد  لتوس لارددفلتنلا ددتثل ددي

 كالت دتلكةظدسولدرة د لبلدفل  دس لتنلدي دس ل.دآلتسلا س لواا س لساراةاو ل ي
وه دتدل د نلت دسدتلل،  لكا اك لودرتالهولسارضدسوس لت سدسلكدنلكجكدوعلتجزد دبلهي

دي ددددس لكاسدس ددددىلسارضددددسوس لواكدددداسسلدرادددد اتسلدركاسددددات لودرك دددداكسلبلددددفلسعضدددداال
 كددالت ددتلكةظددسولدي ددس لتتًضددالبلددفلدرات دد لدراسكدديلرلعددا  الو ددترولل.درددسعض

لبلددددفلدرا تدددد لودك دددداقسدسلدرددددتدايلرلةظدددداملبوًضددددالبددددنلدرظددددسو لدركايتددددس ل ددددي
كمددتًسدلارددفلكتدد لةظددملدي ددس لل،دايوت لدد لبلددفلهددتدلدك دداقسدسلدراددودزنلدرددت.درست ددى

 ,Byrnes)كودجاىلدرعودكد لدركايتدس للرل قاظلبلفلهت لاالدراسكيلودراقاب ال ي

2003 ,p9)لل. 
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كةاددالتنلل.واعددتلهددت لدركقدداهتملكاكددىلرلةكددوت لدرةظددسالدر دداريلرعددت لت ددسا 
ل.داسدداعلدرا ل دد لدراسكدديلرأل ددس لت  ددتلبلددفلوجددوتلدية ددا لدرقسبتددىلتدتدد لدي ددس 

ودرة دد لدرقسبدديلدرودرددتا،لل،ودرة دد لدرقسبدديلرألسةددا ل،رة دد لدرقسبدديلدرزودجدديكادد لد
سددتنلدية ددا لدرقسبتددىلرددتسللوديهددملكددنلترددولتنلكةظددسولدرة دد ل ددسسودلتنلدرددا  م

وسارااريلو ًقالرا ك لدركةظستن،ل  ةبلبلدفلدردسغملكدنلتنلودعوسىلل.داجا لود تل ي
ودرع دسلود ت لل.ا دوسلدر قد لدرع  ىلستنلدرودرتتنلودر ق ل قتلا اسل دلًسالبلدف

تتًضا،لترولتنلدروعوساالدراةكوتىلردتنلدر قد لسسكدالاجعد لديكدسلت ادسلودعوسىل
 دددد نلتودددد ا لل.را ددددوتسلدرع  ددددىلسددددتنلدرودرددددتتنلودر قدددد لسمدددد  لودددد ي.لوه ددددتد

ةظستددداالدرة ددد لدي ددددسالدردددتتنلت  ددددتونلبلدددفلدراقابددد لدركاسددددات لسدددتنلدية ددددا ل
 قدددا لدردددتتنلتعددداةونلكدددنل ودددوسلدكةاسدددا لدرقسبتدددىلدي دددستى،لادددتبمل سضدددتىلتنلدي

للو س لدر س ىلت ونلراملا اتسلبلفلدرة  لدرقسبيلرلودرتتن.
 :  Sameroff لساميروف نموذج المعاملة الوالدية  -5

  ددس لتنلدر قدد لتك ددنلتنلتدد اسلبلددفلودرتتددبلاددملتبكاددالكددنلتدد  لةكددوت ل
 ددتلبلددفلودرددتالت للSameroff 1976ووددقاال دداكتسو للدرادديلدركعاكلددىلدرودرتتددى

درادد اتسلدركاسددات لرل قدد لبلددفلودرتتددبلوه ددتدل دد نلوددعوسىلدر قدد لدرسضددت لدرددتال
وبدتملدةاظدامل وزتات لدراكست،لوضع لدرقدتس لبلدفلدرا تد ،ل،تا ملسقلىلدك اجاسى

دركودجادىل)وتوضد ل داكتسو لتنل.دروظتقىلدر توتىلتعو ل تسدالدرسباتىلدرودرتتى
تدد تالسددايملينلاوددس ل ددلستىلل،دراود دد لكدد لاو عدداالدي ددس لكدد ل قدد ل مدد ل ددي

كددد لدآلاددداسلدرضددداس لدر  قدددىلبلدددفلكعاكلاادددالرل قددد لكدددنلتددد  لمدددعوسهالل.اكاًكدددا
لل.درتاالسارس ض

وا ابتلهت لدركقاهتملكنلدراقاب الدركاساترىلودراودزنلجةًسالارفلجةد لكد ل
ةظستددىلدر ددلوولدرعدداملبلددفلدراعزتددزلدر ددلسيلودإلتجدداسيلبلددفلارقددا لدرضددو لبلددفل

 ودددوسللردددتتاال قددد لكدددنلتوالدراددديلدي دددس لا دددتثل ددديلاكتاالدراددديسعدددضلدردددتتة
 علدددفلوجدددبلدرا تتدددتل ددد نلهدددت لدركقددداهتملزوتال ادددملتنلل.دكةاسدددا لو دددس لدر س دددى
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توس لك ل قلاملدركا دتالل اتسلكنلدي تانلتوس ونلكاوس تنل يلدرودرتتنل ي
 تادددالكدددنلدركدددسج لتنلت ددداجت لدرودردددتدنلر دددو لدر دددلوولساريضددد للودرعةتدددتلودرادددي

للل.(Byrnes,J.L.2003 ,p10)ودإل سا ل
 : ADHDا:اضطراب قصور االنتباه و/ فرط الحركةثالثً 

كعجدملبلدملدردةقسلبلدفلتةدبل لدضد سد لتسدتتل سد لتنللو تلوستلاعستقبل دي
تو لدر ق لارفل نلدر اسعى،لوتاضكنلبتملدكةاسا ،لودكةدت اع،لودرةمدا لدرزد دتل

ل(.ل739،ل7355 للجاسسلبستلدر كتت،لب  لدرتتنل قا ي)
س ةبلدض سد لتمك لتبسدضللWHO كالبس ابلكةظكىلدرو ىلدرعاركتىل
تتد لبكد لكدا،لودكةاقدا لكدنلةمدا لل س لدرةما لوبتملدرقدتس لبلدفلدك داكسدسل دي

آلتددسلتونلاةجددازلتالكةاددالودركتدد لارددفلدرضددجسلودركلدد لو اددس لدر دد ملودرضددجت ل
مددتوعلدضدد سد لدرك ددلولرددتنلودكةددت اعلوبددتملدكراددزدملسارقودبددتلدكجاكابتددى،لكدد ل

كود دددد لبتتددددت للدركضدددد سستنلتدددد  لدركسدهقددددىلودرسمددددت،لودةامدددداسلديبددددسدضل ددددي
ل.ل(711ل-710 ل7333كةظكىلدرو ىلدرعاركتى،ل)ود اكسدسهالرقاس لكنلدرزكنل

لتنل ووسلدكةاسا لو س لدر س ىلت تثل ديلارفلوامتسلدرك و لدر  اةتىل
 ,APA)كدددنلدركدددسدهقتنلل%ل4،8كدددنلدي قدددا لول%ل8كعظدددملدراقا ددداالسة دددسىل

ل.(2013:61
د دداجاسااللاودتدسلبدتمل دتسااملبلدفلوا كدنلكمد لىلهد ك لدي قدا ل دديل
تسدولدرددددتسوسلااو دددد لت ددددتدثل اتكددددى،لو ددددترولبددددتمل ددددتسااملبلددددفلبةددددتل س تددددىل
،ل7333و تملكزتو،ل)ىلكنل س لهت لدك اجاساال سكنلديت ا لدركسالىدرك ا س

ل.(9
ل،دراكلكدد وللدرك دان،لبدتملدك دداقسدسل ديلوكدنلتهدملكظداهس لزتددات لدر س دى،ل

ل.(45،ل7335بستلدرعزتزلااسا،ل)تستنلاماالدرتهن،لدراتت ل تكالتتالدآلول
النفساااااية  لالضاااااطراباتالخاااااامس  ياإلحصاااااائو  يمعاااااايير الااااادليل التشخيصااااا

 : ADHDلتشخيص 
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لدرةق دددددددتىلر ضدددددد سدساادرتدددددداكسلليدإل ودددددددا ولليدرامتتودددددد ت تتدرددددددترت 
لسد ل ودددوسدكةاسا لو دددس لدر س دددىل ددديك  ددداالتولكعددداتتسلامدددتتالدضددد 

لودرادددديدكةت ابتددددىلل–دكةاسددددا لول/لتول ددددس لدر س ددددىلل وددددوسد دددداكسدسلةكدددد ل
ل(ل4و/لتول)ل(7ااكتزل ل)لااتدت لك لدرةكولودروظتقىلودراي

د دداكسدسلوجددوتل دداىلتبددسدضلتدددول :Attention deficitاالنتباااه  ورقصاا  -1
لودراديليود لدرةكدا تمداسلبلدفلدي د لرتسجدىلااعداسضلكد لك دال0ت اسلركت ل

 ا اسلسم  لكسامسل لستالبلفلديةم ىلدكجاكابتىلودي اتتكتىلودروظتقتى.
كدددنلكظددداهسل دددلوولدركعاسضدددىللدكل وظدددىل ديبدددسدضلرت دددال قددد لكظادددسًل

رلكدددسدهقتنللسارة دددسىولل ادددملدركاددداملودراعلتكددداا.لتولدرقمددد ل ددديلودرعتد تدددىلاودرا دددت
كددالكلتقدد لبددنلتك ددىلاددو سلل ددةبل كددال ددو (لك لددو ل71)دي سددسل ددةالودرسدداريتنل

ل-ككالتلي لتبسدض
تةاسددبلاكاكددالرلاقاوددت لتولتسا دد لتت ددا لاسددتولل اتددسلكددنلدي تددانلكل دديل-

درعكد لتولغتدسللدرودجسداالدركتس دتىلتول ديلبةاجكىلكنلبتملدكةاسا لبةتلتتد د
 ترولكنلديةم ى.

ارتدبلدركاداملدركو لدىلل ديلاس تزلدكةاسا لسم  ل ا  لل يلوعوسىغارًسالرتتبلل-
 تةم ىلدرلع .ل يلوت

 غارًسالكالتستولغتسلكةوالبةتلدرا تثلارتبلسم  لكسامس.ل-

غارًسدددددالكلتاسددددد لدراعلتكددددداالوتاعدددددتسلبلتدددددبلاةادددددا لدرودجسددددداالدركتس دددددتىلتولل-
دركاكددددىلر ةددددبلتققددددتللتتسددددت)تكددددا نلدرعكدددد لدرودجسدددداال دددديلتولديبكددددا لدركةزرتددددى

 (.ة سد لبنلدرات الوت ونل ا لدكدراس تزل ستعًل

لاتدس لدركاددامل)وددعوسىلدركادداملوديةمدد ىلاةظددتملغارًسددالكاتجددتلوددعوسىل دديل-
لودرقوضدددف،لدك اقددداظلسددداركودتلودركاعلقددداال ددديلاساتسادددا،لدركاااسعدددى،لوودددعوسى

لدرو ددددا لساركودبتددددتل مدددد ل دددديلرلو ددددا،لاتدس ل ددددو لغتددددسلكددددةظم،لرتتددددبلودرعكدددد 
 .درك تت .(
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اا لد لجادتدللاملدراديدركادلتاجة لتولت س لتولتةقسلكنلدكماسدول ديلغارًسال-
لسارة دددسىابدددتدتلدراقددداستسللتوليودركةزردددليتهةتدددالكاوددد ل)كاددد لدرعكددد لدركتس ددد

 .رل ساس(

كاددد لديتودال)لوةمددد اابلغارًسدددالكدددالتضدددت لديمدددتا لدرضدددسوستىليبكاردددب -
 .(دركتس تى،لدي  م،لديتودا،لدركقاات ،لتوسد لدرعك ،لدرةظاس لودركوسات 

 اتسدالدرتاسجتى.غارًسالكالت ونل ا لدراماالسارك -

لةما اابلدرتوكتى.لغارًسالكالت ونل اتسلدرة تانل ي -
د دداكسدسل :Hyperactivity- Impulsivity االندفاعيااة –فاارط الحركااة   -2

تمداسلبلدفلدي د لرتسجدىلااعداسضلكد لل0وجوتل اىلتبسدضلتدولت اسلركدت ل
اد اسلسمدد  لكسامدسل دلستالبلدفلديةمد ىلدكجاكابتددىللودراديليك داود لدرةكدا 

  اتتكتىلودروظتقتى.ودي
كدددنلكظددداهسل دددلوولدركعاسضدددىللدكل وظدددىل ديبدددسدضلرت دددال قددد لكظادددسًل

رلكسدهقتنلدي سسللسارة سىل املدركااملودراعلتكاا.لتولدرقم ل يلودرا تنلودرعتد تى
لكدالكلتقد لبدنلتك دىلتبدسدضلادو سل ةبل كدال دو (لك لدو ل71) ةالودرساريتنل

ل-ككالتلي 
لتولتا دددسول ددديلبتول تكتدددلبوملسا ستدددولتتتدددغارًسدددالكدددالتمدددعسلساراكلكددد ل تقددد -

ل. كقعت
اا لدددددد لكةددددددبلتنلتسقددددددفللدركود دددددد لدرادددددديل دددددديل غارًسددددددالكددددددالتاددددددسولكقعددددددت -

درك ا لتولتكا نلدرعك لديتسن،لتوللدرقو ل يلتاسولك اةبل ي)جار ا.
 ل(اا ل لكةبلدرجلوسلدركود  لديتسنلدراي

ةا ددستنلدرك ددانلودرزكددانلغتددسلدركل اتددسدلكددالتقددوملسددارس ضلتولدرا ددل ل ددي -
 ( تلتمعسلدركسدهقونلتولدرساريونلس ارىلمتتت لكنلبتملدك اقسدس)

لاعلسايةم ىلدراس تاتدىل دياغارًسالت ونلغتسل اتسلبلفلدرلع لتولدك اك -
 هتو .



(02- 1ص  0202يناير  1، ع91دراسات عربية )مج  
 

-09- 

 

ل دددب اتدددسلكدددنلدي تدددانلو  ةدددبلت سللتاكتدددزلسار س دددىلدرتد سدددىلودرةمدددا ل دددي -
 ل.كواوس

 غارًسالكالتا تثلسم  لزد تلبنلدر ت. -

لودود  عةدتكالت)كدنل دس لدر د د .دكةاادا لاسعلساإلجاسىل س لغارًسالكالت  -
 ل(نل تتااملكلت ا ت لدكةاظاسل افلتا و لارتبلدر تتثولديتسل

ل ددديلدكةاظددداسبةدددتل) ادددفلتددد افلتوس للدكةاظددداسلغارًسدددال ددديلرتتدددبلودددعوسى -
 .( اسوس

درك اتاداالوديرعدا للتادتت ل دي)تستنغارًسالكالتقا  لولتا ق لبلفلدآل -
د دداتتدملتمددتا لدريتددسلسددتونلد ددا تدن.لوسارة ددسىلل دديلت ددتلتسددتوديةمدد ى.لول

 .(APA, 2013 :59 -60)دآلتسونلببلفلكالتقعلليسسكالت اورلرل ساس

 األنماط الثالثة الضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة :
درةك لغتسلدركةاسب(لوتعاتفلدي قا لدرتتنل)لفرط الحركة ونقص االنتباه -7

دكةاسا ،لوتامااونلس اورى،للنلوعوساال يتاملامتتواملساتدلدرةك لك
 ددد نللدرا دددكتىلوبلدددفلدردددسغملكدددنلتنلكوددد ل ل دددس لدر س دددىلكاضدددكنل دددي

هددد ك لدي قدددا لكلتعددداةونلكدددنل دددس لدر س دددى،لوت دددكفلهدددتدلدرةدددوعلبدددات ل
 . ADDدض سد لةقالدكةاسا ل

وتا دددملل(دركةددت  ل-درددةك لكقددس لدرةمددا )لفاارط الحركااة ونقااص االنتباااه -4
ملامتتوداملسادتدلدردةك لسقدس لدر س دىلودكةت ابتدى،لوكلدي قا لدرتتنلتا

تعددداةونلكدددنلةقدددالدكةاسدددا ،لوت دددكفلهدددتدلدردددةك ل دددس لدر س دددىلوةقدددال
 .ADHDلدكةاسا 

وتعدداةفلهدد ك لدي قددا لل(درددةك لدركتددال )لفاارط الحركااة ونقااص االنتباااه -9
كددنلةقددالدكةاسددا لو ددس لدر س ددىلودكةت ابتددى،لوت ددكفلهددتدلدرددةك ل ددس ل

ل4078)بسدتلدرجدودتلتلتقدى،لهسدبل داكي، ADHDلدكةاسا در س ىلوةقال
لل.(74 
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 الدراسات السابقة 
 سدا لردتنلتكاداالوللودرسضدالدرزودجدي اسداتجتاالدراعدات لداةاوراللدرتسد االدراي
  للو ترولدرق االدرتاوى ووسلدكةاسا لو س لدر س ىللدي قا لتوا

السددتنلارددفلدر مدد لبددنلدرت  ددال((Wymbs, 2008وتكددسسللهدت التسد ددى
 قددورااملكددنل وددوسلدكةاسددا لو ددس للت ددسلدركددسدهقتنلدرددتتنلبدداةودل دديلدرودرددتتنل ددي

هدتدلدرمد ن.للدر س ى،لساإلضا ىلارفلدركقاسةىلسدتنلاقداستسلديكاداالودركدسدهقتنل دي
و ترولكقاسةىلسضاهملبنلدرع  ىلدرزودجتىلودر لوولدرعتودةيلدرتالتظاسلت  ل

كدددنلتددد  لدركدددسدهقتنلككدددنلبددداةودلكدددنل.لوادددملجكددد لدرستاةددداال(درودددسدع)درتددد  ل
(لوكددددنلبدددداةودلكةددددبل40 قددددوراامل)نل ل وددددوسلدكةاسددددا لو ددددس لدر س ددددبل قدددد ل ددددي

،لوكدددددنلبددددداةودلكةدددددبل(20نل ل)ساإلضددددا ىلاردددددفلدضددددد سد لدركعاسضدددددىلودرا ددددتال
(،لوكدنلردملتعداةودلكدنلهدتدلدكضد سد ل49)ن لساإلضا بلاردفلدضد سد لدر دلوو

اةدد لتكادددااام.لاكدددالدركقاسةدددبلسدددتنل(.ل ددد لهدددت لدرعتةددداالسج55ن ) قدددورااملل ددي
اقددداستسلدركدددسدهقتنلوتكاددداااملبدددنلدرت  ددداالدرودرتتدددى.ل تدددثلتوضددد الدرةادددا  لتنل

دركودددد و لساضدددد سد لدر ددددلوولل وددددوسلدكةاسددددا لو ددددس لدر س ددددىلدركددددسدهقتنلتوا
 اةددددالردددددتتاملدرت  ددددداالدرودرتتددددىلت ادددددسلا دددددسدًسدلوتونل دددد لوتردددددولساركقاسةدددددىلكددددد ل

 ق لتولسجاة لدض سد لدركعاسضدىللو س لدر س بل  ووسلدكةاسالدركسدهقتنلتوا
ودرا تالدركسضيلتولدركسدهقتتنلدرعاتتتن.لورملا نلهةاول سو لستنلدركجكوباال

لبنلدرت  االدرزودجتى.للاقاستسلديكااال ي
اردددفلدر مددد لل((Pauletted D.Civick.,2008 دددترولهدددت التسد دددىل دددتقول

لبلدفلدرةظداملدي دسال ديلبنلتاسلوجوتل ق لاو تالتولرتتبلدض سد لت دسسجس
ساإلضدددددا ىلارددددددفلل،كايتدددددسدالكعتةدددددىلكةاددددددالدرضددددديو لدرودرتتدددددىلودرسضددددددالدرزودجدددددي

اقتدددتمل دددلو تاالدر قددد .لوتردددولبلدددفلبتةدددىللد ا مدددا لدرقدددسو لسدددتنلدرودردددتتنل دددي
زوًجالكنلدرودرتتن.لول تلاملا ست ل ا كىلدرضيو لدرودرتتىلدركتاوسلل22مكلال
 دتنلادملل(ل دةى،ل دي77-5) دنللا ل ديزوًجدالكدنل سدا لوتكاداالدي قدل45بلفل
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لزوًجدالكدنل سدا لدركدسدهقتنل ديل70ا ست لكقتاسلدرضيو لآلسدا لدركدسدهقتنلبلدفل
دركةق ىلو ا كدىلل ةى،ساإلضا ىلارفلا ست ل ا كىلدرسضالدرزودجيل(75-74 نل)

اقتددددتمل ددددلوولدر قدددد لبلددددفلدرعتةددددىلدر لتى.و ددددتلتظاددددسالدرةاددددا  لدساقدددداعلك دددداونل
لستنلدآلسا لتةبلرملا نلهةاول سو لتدالتكرىلا وا تىدرضيو لسم  لبام،لاكل

واقتتسدال دلووللديكوكىلوديسو لودرضيو لدرودرتتىلك اونلضيو لوديكااال ي
در قدد .ل كددالوجددتلدساسددا لسددتنلدرضدديو لوسددتنلدراقددتتسدالدرتاوددىلس ددلوولدر قدد .ل
و دددتلتك دددنلدراةسددد لسك ددداونلدرضددديو لكدددنلتددد  لك ددداونلاقدددتتسدالدآلسدددا لر دددلوول

 .ل تنلتنلهت لدراقتتسدالرملا نلكةس ىلسارسضالدرزودجيلق ،ل يدر 

ستسد ددىلهددت الارددفلل(Cheryl and Joel, 2001)وجددو للي دداملامددتسر كدال
دتاساسلتوسلدر س لودراعات ل تكالتاعل لساض سد ل ووسلدكةاسا لو س لدر س دىل

.لى ددةل77ل–ل1در ددنلكددنللل ددي قددً لل00كس لددىلدر قورددىلرددتنلتكادداالو سددا لل ددي
 ودددوسلدكةاسدددا لو دددس لدر س دددىللوتكاددداالدي قدددا لتوا سدددا لدرةادددا  لتنللاادددسلتظ
درعتةدددىلآسددا لو وددوسلدكةاسددا لدرقسبددديلتعدداةونلكددنلبددتملدرسضدددالكقاسةددىلسلتددال درك

 وددوسلدكةاسددا للوتكادداالدي قددا لتوا سددا لدرضدداس ى.لوتةددبلكلاوجددتل ددسو لسددتنل
سارة ددددسىللر ددددس ك دددداونلدلو وددددوسلدكةاسددددا لدرقسبدددديل دددديلتددددال و ددددس لدر س ددددىلدرك

رألكااا.لو اهملضع لدةاسا لدر ق لودركعاسضىلودركما  لدر لو تىلورتسل س ل
سار قد لدركعداسضللادساس ل دس لدردتوسلدرودردتسا لوسارة سىلرآلل.در س لدر س ىل ي

ورددددتسلسمددددت لتبددددسدضلةقددددالدكةاسددددا لو ددددس لدر س ددددى.لوتنلليتولدر ددددلوولدرعددددتودة
لدراق تدددسل دددي)درودددتاغىلدإلتجاستدددىللكدددنلتددد  لد ددداتتدملابدددات لادراعدددات لدرودردددت

دساس لسزتات لدرسضدالر د لكدنلديكاداالل(دركم  ال ا تتاالتك نلدرايل لبلتاا
لدساس لسزتات لدر س لرألكااال ق .ليودآلسا .لتكالةقالدرتبملدركجاكع

 ودوسللدي قدا لتوا سدا ل(لاردفلدركقاسةدىلسدتنلZarei (2010لاهدت التسد دىلزدسلل
وترددولبلددفلل.درسضددالدرزودجديللدي قددا لدرعداتتتنل ددي سددا لدكةاسدا لو ددس لدر س دىلول

دكةاسدددا لو دددس لةقدددالودددوسللي قدددا لتوا سدددا لد(لكدددنل707بتةدددىلك وةدددىلكدددنل)
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(لكدددددنل سدددددا ل00و)ل(كدددددنلديكاددددداال01ل،كدددددنلدآلسدددددا ل92كق دددددكىلاردددددفل)لدر س دددددى
كدددنلديكااا(.و دددتلادددملل24ولل،كدددنلدآلسدددا ل75)دي قدددا لدرعددداتتتنلكق دددكىلاردددفل

لىبلددفلدرعتةددلود دداستانلدرتوددا الدرتتكوغسد تددىلدرزودجدديلا ستدد لكقتدداسلدرسضددا
لدرسضددالدرزودجدديلدرةااتددىلاووددلالدرةاددا  لارددفلوجددوتلدةتقدداضل ددي دديلولل.در لتددىل

 وددوسلدكةاسددا لو ددس لدر س ددىلوهددتدلتا دد لكدد ل قتقددىلتنللرددتنل سددا لدي قددا لتوا
وسلا تت لدي قا لدركواستنلسقولدآلسا لولديكااالتةققونلدر اتسلكنلو اامل ي

دكةاسدددا لو دددس لدر س ددددىلوكلتاسقدددفلراددددملاكلدرقلتددد لكدددنلدرو ددددالدرتددداالرك ددددابت ل
وت قددا ل وددوسلدكةاسددا للو ددتلاع ددسلدركمددا  لدرزودجتددىل.وسباتددىلسعضدداملدرددسعض

وساراةدددداو للهددددت لدي ددددس،لو ددددس لدر س ددددىلادددد اتسلدرجتةدددداالدروسداتددددىلدركمدددداس ىل ددددي
در س ىل دتلتاتدسلتبلدفللدر ستعىلدرضاغ ىلودرما ىليبسدضل ووسلدكةاسا لو س 

لدركايتدسدالدرتتكوغسد تدىل دتنلتمداسالةادا  ل ديل،دراقداب الدرزودجتدىلك اونلكن
ردددتنلدآلسدددا لدردددتتنللدرسضدددالدرزودجددديلباكددد لكادددمل ددديلياردددفلتنلدرك ددداونلدراعلتكددد

 .تسةا همل ووسلدكةاسا لو س لدر س ىلتعاةف

لوستو وك لتدسسو  ا لتسد ى هت اللايودرل(Dabrowska &Pisula (2010لتكا
لكنلدرودرتتنلسلغل لرتنلبتةى لوت ارت لدراعات ، لدرودرتتى رس ثلدكساسا لستنلدركمقى

ل) لديورفل704 جكاا لدركجكوبى ل سبتى لكجكوباا لا ث لارف لاق تكاكا لام لو ،)
اضكةالودرتالدي قا لدراو تتتن،لودركجكوبىلدرااةتىلدماكلالبلفلودرتالكا زكىل

لفلودرتالدي قا لدرعاتتتن.لودرتتنلامل  واملتدون،لودركجكوبىلدرااراىلدماكلالب
ل لرتنلل00كنلت  لد اتتدم لكنلكقتاسلدرضيو لدركزكةىلوكواتسها سةًتدكتاوًسد

ودي سدتلدركعا تنلراورتسز،لو ا كىلدراعات لك لدركود  لدرضاغ ىلر  لكنللدرعا  ا
لدي قا ل لودرتا لرتن لدرضيو  لك اون لدساقاع لدرةاا   لتوض ا لوساس س. اةترس

لدركمتوىلد لدركجكوبى لكاستن لظاس ل تث لدراقاب  لا اتس لارف لساإلضا ى راو تتتن
لو توتل لودرا  م لودكباكاتتى لدرودرتتى، لدرضيو  لكن لكقتا تتن لبلف وجةسلدرودرتتن
درقسالدرعا لتى.  كااالدي قا لدراو تتتنلرتتاملك اونلكساق لكنلدرضيو لدكورتىل
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قسو لرتنلكجكوبىلكا زكىلتدونلتولدي قا لساركقاسةىلساآلسا .لاكلتةبلكاوجتلهت لدر
درعاتتتن. ترولتظاسالدرةاا  لتنلد اسداتجتاالدراعات لدركوجاىلة ولدكةقعا لاكا ل

ل ي لدراو تتتن لتكااا لرتن لساركمقى لتدًك لدراعات للكةسً ا لد اسداتجتاا ل اةا  تن
لدركوجاىلة ولدركاكىلكةسً الجوهسًتالساركمقىلرتنلتكااالدرعاتتتن.

ستسد دىلاادت لاردفلل(Yousefia et al., 2011) داملتو دتقتالو تدسونلل دترو
كقاسةددددىلدرضدددديو لدرودرتتددددىلسددددتنلتكادددداالدي قددددا لدركمتوددددتنلسقوددددوسلدكةاسددددا ل

(لتًكال80دركوا  لسارةما لدرزد تلوتكااالدي قا لدرعاتتتن.لبلفلبتةىل ودكاال)
تًكالي قا لل(50ي قا لكمتوتنلسقووسلدكةاسا لدركو و لسارةما لدرزد تلو)

(.تظادسالدرةادا  لتنلهةداول سو ًدال ستدس ل74-8)دركس لىلدرعكستىلكدنللباتتتنل ي
درضدددددديو لدرودرتتددددددىلسددددددتنلتكادددددداالدي قددددددا لدركمتوددددددتنلسقوددددددوسلدكةاسددددددا لل ددددددي

داجا لدركجكوبىلديورف.للدركو و لسارةما لدرزد تلوتكااالدي قا لدرعاتتتنل ي
 لدرودرتتددددى.ل تددددثلتنلك دددداونلد دددداتتدملدي ددددارتل ددددترول اةددددالهةدددداول ددددسو ل ددددي

دتاتددداسلدي دددلو لدرودردددتالدرك ددداتتملكددد للدرضددديو لدرودرتتدددىلتك دددنلتنلاددد اسل دددي
ل وددددوسلدكةاسددددا لدركودددد و لسارةمددددا لدرزد ددددت،لتنلتنلدآلسددددا لتوالدي قددددا لتوا

 درضيو لدرودرتتىلدركساقعىل ت اتتكونلت ارت لودرتتىلت اسلاع ًقا.

تسد ددىلهددت الارددفلل(Mohammadi et al., 2012)الو تددسونلوتجددسنلك كددتل
 ودددوسلدكةاسدددا لل تكدددالسدددتنل سدددا لي قدددا لكدددنلتوالدرسضدددالدرزودجددديلدركقاسةدددىل دددي

ل200 ودكاداللىدركو و لسارةما لدرزد تلو سدا لي قدا لبداتتتن.لوتردولبلدفلبتةد
الكق ددددكتنلارددددفلباًكددددل(74ل–ل0دركس لددددىلدرعكستددددىلكددددن)لي قددددا ل دددديلكددددنلدآلسددددا 

 ووسلدكةاسا لدركو و لسارةما للكنلتوالي قا لكجكوباتنل)كجكوبىلدآلسا 
(.لو ددتلاددملجكدد لدرستاةدداال400ي قددا لبدداتتتنل)ل(،لوكجكوبددىلدآلسددا 400درزد ددت)

رإلضددددد سدسااللاإلةدددددس .لوجدددددتو ل تدددددتلكدددددنلتددددد  لد ددددداستانلدرسضدددددالدرزودجدددددي
دروجتدةتدددىلودرقوددداملودتاسددداسل دددوةسز.لو دددتلتظادددسالدرةادددا  لتنلكاو ددد لتسجدددداال

 ودوسللي قا لدرعاتتتنلتبلدفلكدنل سدا لدي قدا لتوارتنل سا لدلدرسضالدرزودجي
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دراود ددد ل)لدكةاسددا لدركودد و لسارةمدددا لدرزد ددت.ل تدددثلتنلك دداونلدرسضدددالدرزودجددي
 وددددددوسلدكةاسددددددا للرددددددتنل سددددددا لدي قددددددا لتوال%ل4،5 ددددددانلت دددددد لسة ددددددسىلل(سمددددددت 

 دركو و لسارةما لدرزد تلساركقاسةىلك لتورتا لتكوسلدي قا لدرعاتتتن.

اردفلدر مد لبدنل (Kaely,.Orenski ,2012) يوسة د توللي تلدلهدت التسد دى كال
توجدددددبلدرمدددددسبلودكتدددددا  لسدددددتنلكجكدددددوباتنلكدددددنلدآلسدددددا لوديكاددددداالدركادددددزوجتنل

ل ددد لكدددنلدرسضدددالدرزودجددديل ددديلتولسدددتونلاودركةقودددلتنلككدددنلردددتتامل قددد لاو دددت
سدتنلديتدو ل سد لوسعدتللىودرضيو لدرودرتتى،لوكاداسدالدراعدات لوتاسهدالبلدفلدرع  د

ل(ك لقددتنل99كادزوجتن،لل99)لا(لزوًجدد00 ودكادال)لى.لوتردولبلددفلبتةددرامدتتا
وت قداراملل08ل–ل75،لاادسدو لتبكداسهملكدالسدتنلاىل قد لاو دتتدككنلتقوكدونلساسس

كدددنلتددد  ل ستددد لك ددداق .للASDلاراو دددتككدددنلمتودددودلسلاباًكدددل74-8كدددالسدددتنل
ةقددسلدركس لددبلدرعكستددىللتددسلبلددفلدي دد لغتددسلكمددتالساراو ددتل ددي ورددتتامل قدد ل

وكقتدددداسلدراوجددددىلل.لو ددددتلاددددملا ستدددد لكقتدددداسلدرسضددددالدرزودجددددياباًكددددل74-8كددددنل
ل7.8ة ولديزكدىلوكقتداسلدرضديو لدرودرتتدى،ل ا كدىل دلوولدر قد لكدنلليدرمتو

تظادسالدرةادا  لتنلكاو د لوللى. دةل75ل-0،لو ا كىل دلوولدر قد لكدنلى ةل8ل–
 وددددوسللدرددددتسجاالبلددددفلجكتدددد لدركايتددددسدالامددددتسلارددددفلتنلتكادددداالدي قددددا لتوا

دك ا ددا .للا لو ددس لدر س ددىلرددتتاملدرعتتددتلكددنلدرضدديو لدرودرتتددىلوزتددات ل دديدكةاسدد
لس كااالدي قا لدرعاتتتن.لىساإلضا ىلارفلدروعوساالدرزودجتىلساركقاسة

اردددفلكعس دددىلك ددداونلاتدس لد ددداسداتجتاالل(4079وهدددت التسد دددىل ددد ملسدضددديل)ل
ىلوتكاداااملدك اتاجداالدرتاودلدرا ت لرلضيو لدرةق تىلرتنل سا لدي قدا لتوا

ك ا ظددىلةدداسلسلكددنلوجاددىلةظددسلتورتددا لديكددوس.لورا قتدد لدراددت لد دداتتكالل ددي
(ل1)ل(ل قدس لاوزبدال دي02و تلا وةالدك اساةىلكنل)ل،درسا اىلدركةا لدرووقيل

(ل403(لتًسدددالول)02(لكدددةامل)488د ددداسداتجتاا.لودمدددكلالبتةدددىلدرتسد دددىلبلدددفل)
لىلكنلكجاك لودردتالدي قدا لتواتكااا،لاملدتاتاسهملسار ستقىلدر سقتىلدرعمود ت

لد دداتتدًكالدك اتاجدداالدرتاوددى.لوت ددقسالدرتسد ددىلبددنلتنلت اددسلدك دداسداتجتاا
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دك اتاجددداالدرتاودددى،للرلا تددد لكددد لدرضددديو لدرةق دددتىلردددتنل سدددا لوتكاددداالتوا
ود ددداسداتجتىلدردددتبملل،درادددتتن،لالتادددالد ددداسداتجىل ددد لدركمددد  ال اةدددالد ددداسداتجتى

ولد داسداتجتىلدك داستا ،لود داسداتجتىلل،درسةا لدركعس يلود اسداتجتىلل،دكجاكابي
و تسهالد داسداتجتىلدراكداستنلدرستاضدتى.ل كدالتمداسالل،دراجة لولدراسو لودرة سدن

د دداجاساالت ددسدتلدرعتةددىلك دداسداتجتاالدرا تدد للوجددوتل ددسو ل دديلدرةاددا  لارددفلبددتم
لردددددددوريلديكدددددددس،لتودرك ددددددداونلدك اوددددددداتا،لتولدروضددددددد لاعدددددددزنلركايتدددددددسلدرجدددددددةس

دكجاكابي،لتولجةسلدر ق ،لومدت لدر اردى،لوةدوعلدإلبا دى،لولك دانلدر د ن.لاكل
لتةبلاوجتل سو لاعزنلرلك اونلدراعلتكيلروريلديكس.ل

ارفلدركقاسةىلستنلكجكدوباتنللAl – Yagon. M. 2015))ترتولجونللهت التسد ىل
كدددنلدآلسدددا لي قدددا لردددتتاملودددعوساالاعلدددملو سدددا لي قدددا لةكدددوهمل ستعدددي.لككدددنل

دركودداتسلدكةقعارتددىلوكودداتسلدراعددات لل ددةىل دديل74-5كدداستنللسدو لتبكدداسهماادد
دراعلدددد ل) تدددد لتنلدركودددداتسلدكةقعارتددددىلر دددد لكددددنلدآلسددددا لوديكاددددااللود ا مددددا 

درقلدد ،لدراعلدد لدراجةسددي،لدةتقدداضلدرادد اتسلدر ددلسي،لدساقدداعلدرادد اتسلدإلتجدداسي(ل ددتل
 لاجةسددديلكددد لاعدددات لةمددد ،لاعدددات)اق دددسلدتدددا  لكوددداتسلدراعدددات لرلودردددتتنل
(ل701).لوترولبلفلبتةىل ودكاال(دركما  لدركساس ىلسار ق ،لودرمعوسلساراكا و

درةكددوللكددنل سددا لدي قددا لتوال(35وددعوساالدردداعلملول)لكددنل سددا لدي قددا لتوا
 تكدداللد دداسداتجتاالدراعددات لرلودرددتتنلدر ستعددي.لتظاددسالدرةاددا  ل سو ًددال ستددس ل ددي

لد.تسسزالدرةاددا  لتنلتكادداالدي قددا لتوا اةددالدرقددسو لسددتنلدرجة ددتنل ستددس لجددت ل
اجةدددد لدراعاكدددد لكدددد لدركمددددا  للوددددعوساالدردددداعلملرددددتتانلك دددداوتاالكساقعددددىل ددددي

لدركاعلقىلساي قا لساركقاسةىلك لتكااالدي قا لدرعاتتتن.
اردفلد ا مدا ل تقتدىل((لTancred.,.Greef. 2015لوهت التسد ىلاة ستلولجست ل

 لد اسداتجتاالدراعات لودرقدتس لبلدفلدرا تد لدساسا لدي ارت لدرودرتتىلرألكااالك
و دتلاضدكةاللرتتاال ق لكمتالسقووسلدكةاسدا لو دس لدر س دىلدي سلدرايل ي

با لىلكنلجةو لا ستقتالككنلرتتامل ق لكمتالسقودوسلدكةاسدا لولل35درعتةبل
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لد داستاةاالىو دتلادملجكد لدرستاةداالكدنلتد  لدر دتس لدرتداتدىلولا ادل. س لدر س دى
ت ددلو لل.لو ددتلت دقسالدرةاددا  لبددنلتنلتسعدداتلدراودود لودراةظددتمل ددييدرددتدارلاقستدسل

مددددس للاودراةظددددتملتل.ودرددددتبمل،دراودودددد لدرددددتد  )التسعدددداتلكاضددددكةًللادر ددددزملدرودرددددت
س بددددات لوددددتاغىلدركمدددد لىللارتتددددبلاددددساس لدتجاسًتددددل( ودبتدر ددددلوولودرعقددددا لدرك  ددددم

ردفلتنلدردتود لواودود ل كالتمداسلا لتد لدكة دتدسلال.ساباساسهالد اسداتجتىلاعات 
تجاستدىلسدتنلا دتنلوجدتالدساسا داالل يل.واةظتملديكااال اةالكةس االساراود  

وسددتنلد دداسداتجتىلدراعددات لدرقا كددىلبلددفلل(ي ددسد لدرسددتةدإل)لات ددلو لدرا ددل لدرودرددت
وت ددددلو لدراعدددات لدرقدددا ملبلددددفللي.لوسددددتنلدرعدددتد لدرلقظددد(ي)درسو دددليدردددتبملدردددتتة

سددتنلت ددلو لليدساسددا ل ددلسلاكلتةددبل ددانلهةدداول،يبدر وددو لبلددفلدرددتبملدكجاكددا
سدددتنلدي دددلو للي كدددالوجدددتلدساسدددا ل دددلس.اولسدددتنلدراود ددد لدي دددسللادرا دددل لدرودردددت

ليدركا ددداه لوسدددتنلابدددات لودددتاغىلدركمددد لى.لو دددترولسدددتنلدراقتدددتملدر دددلسلادرودردددت
لل.رلكم لىلوستنلدراود  
 فروض الدراسة : 

ل لاسدداتنلمددت لديبددسدض دديلضددولد دداسداتجتاالدراعددات للاوجددتل ددسو ل ددي -7
 .رتنلديسةا 

ل يلضو لاساتنلمت لديبسدض.لدرسضالدرزودجيلاوجتل سو ل ي -4
جراءاتها   منهج الدراسة وا 

ل.درقاس يلدباكتالدرتسد ىلدر ارتىلبلفلدركةا لدرووقيلأواًل منهج الدراسة :
(لتًكددالكددنلتكادداال58اددملا ستدد لدركقدداتتسلبلددفلبتةددىلك وةددىل)ثانًيااا العينااة : 

ل–42 ووسلدكةاسا لو دس لدر س دى.لككدنلاادسدو لتبكداسهنلكدالسدتنلل لتوادي قا
(،ل كدددددالادددددسدو ل8.42(لودة دددددسد لكعتددددداسال)99.33 دددددةبلسكاو ددددد لبكدددددسال)ل28

رادنلكدالسدتنلدراعلدتملدإلبدتدتال ادفلدراعلدتملدرجداكعي،لو دتلادمللدرك اونلدراعلتكي
تاالدر ودددو لبلدددفلدرعتةدددىلكدددنلبتددداتدالدر ددد لدرةق ددديلرأل قدددا لسا ادددىلك امدددق

درعسا دددتى،لوكس دددزلل لدددودنلرلوددد ىلدرةق دددتى،لك امدددقيلك امدددقي) لسارقددداهس لهدددي
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 .(در  لدرةق يلسجاكعىلبتنلمكس
وهةاولبتتلكنلدرمسو لاملكسدباااالبةتلدتاتاسلت سدتلدرعتةى،لبلدفلدرة دول

لدرااري 
ل–42دتاتدداسلت دسدتلدرعتةدىلتنلتاددسدو لبكدسلديملكدالسددتنلدرعكدسل لسوبديل دي -7

لاالرتتبلدض سد ل ووسلدكةاسا لو س لدر س دىلوكل ةىلوتنلت ونل قل28
  ةى.ل74بنلل ةودالوتكلتزتتل8تق لبكس لبنل

ت سدتلدرعتةىلتنلت نلكنلدركازوجاالوتردوللدر ارىلدكجاكابتىل لدماس ل ي -4
 و ترولد اكسدسلدر تا لدرزوجتى.ل تاسلدرسضالدرزودجيل افلتا ةف

تاددو سل دددتسلكةا دد لكدددنلت دددسدتلدرعتةددىلتنللدرك دداونلدراعلتكدديل لسوبددديل ددي -9
دراعلتمل افلتا ةفلرانل املدركقاتتس.ل تثلاسدو لدرك اونلدراعلتكيلستنل

 در وو لبلفلددرماات لدإلبتدتتىلودراعلتملدرجاكعيل كال و .

 ودوسلدكةاسدا لو دس لدر س دىلككدنللسوبيلتتًضالتنلت ونلدر ق لكنلتوا -2
سد ل اددفلةضددكنلتنلت ددونلدضدد ل30تعددات لتولتزتددتلك دداونلت ا ددبلبددنل

 . ووسلدكةاسا لو س لدر س ىلت ا يلورتسلكوا ًسالكض سد ل تسل

 تكلت ونلدر ق لكواًسالس واسىلبضوتىلسارتكا . -8

سوبدددديلدرامددددتتالدرقدددداس لرل قدددد لسقوددددوسلدكةاسددددا لو ددددس لدر س ددددىلتدتدددد ل -0
كددددنلتدددد  لدر ستدددد لو ددددترولكددددنلتدددد ل لديتوددددا يلدرةق دددديللدرك امددددقف

 سا اتتدملدكتاساسدالدرةق تىلدر زكى.

دنلت ددونلدضدد سد ل وددوسلدكةاسددا لو ددس لدر س ددىلهددولدكضدد سد لدرس ت دديلوتكل
لدض سدًسالكوا ًسالكض سدساالتتسن.لت ون

 ثالثا األدوات : 
و سددددد لتنلتددددداملبدددددسضلالددددددولديتودالساراقودددددت لو دددددس ل  دددددا ل قا ااددددددال
در ددددت وكاستى،لةعددددسضلووددددًقالاقوددددتلًتالرتوددددا البتةددددىل  ددددا لدراسدددداال

درتسد ىلدر ارتدىلوتردولبلدفلدرة دوللدرك اتتكىل يودروت لرجكت لدركقاتتسل
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لدرااريل ل
 عينة الثبات :

 ووسلدكةاسا لل(لكس واىلكنلتكااالدي قا لتوا20كنل)لا وةالدرعتةىل
 دةى،لو دتلل28 ةىل ادفلل48/ س لدر س ىلككنلاسدو لدركتنلدرعكسالراملكالستن

ل.سوبيلاو سلةقسلمسو لدرعتةىلدي ا تى
لركقاتتسو تكالتليلبسضلرات لد

 مقياس استراتيجيات التعايش: إعداد الباحثين-1

لوو لدركقتاس 
لرقتلكسالبكلتىلابتدتلدركقتاسل افلوو لارفلووسابلدرةاا تىلسعت لكسد  ل 

 دك  علبلفلدراسدثلووتاغىلدراعلتكاالودرسةوت. -أ

 .ووساىلديورتىلدركقتاسل ي -ب

 درتسد ىلدك ا  بتىلروتاغىلدرسةوت.ل -ت

 در ت وكاستىلرلكقتاس.لدرا ق لكنلدر قا  ل - 

 ووسابلدرةاا تى.لدركقتاسل يل-ت

درادسدثللتل لد لعالدرسا اىلبلفلكجكوبىلكنلدكتاسداسدالودركقداتتسلدركاا دىل دي
كقتددداسلت دددارت ل،(W.C.Q)ل لد ددداستانل دددس لدركودجادددىلدرعسسددديلوديجةسددديل وهدددي

كقتداسلت دارت لدركودجادىلابدتدتلل،4003ابتدتلبدات لدرا رديللكودجاىلدرضيو 
 4072اس لبستلدر  مل 

 ا كدددىلد ددداسداتجتاالل،ر ددد لكدددنل ددداس س،لمددداتسلولوتةادددسو للكقتددداسلدراعدددات  -
دراعات لدرودرتتىلردتنلتكاداالدي قدا لدراو دتتتنلابدتدتلكةودوسلبسدتلدرةعدتمل

كقتاسلدرك اةت لدكجاكابتىلابتدتلولكقتاسلد داسداتجتاالدراعدات لل،4072
عاك لك لديزكدىلابدتدتلت كدتلكقتاسلت ارت لدرال،ل4078ابتدتلكةاسلب امى

 .4003لدرلتاي

دتاتداسلسعدضلدك داسداتجتااللو تلاملدك اقات لكنلالولدركقات دسل دود ل دي
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 و ترولوتاغىلدرسةوت.

ودددددتاغىلسعدددددضلدرسةدددددوتلو قًدددددالرلاعستقددددداالدإلجسد تدددددىلر ددددد لد ددددداسداتجتىلكدددددنلل ل 
لد اسداتجتاالدراعات .

ل
 الخصائص السيكومترية لمقياس استراتيجيات التعايش 

 أواًل الصدق :

ادددددمل  دددددا لودددددت لكقتددددداسلد ددددداسداتجتاالدراعدددددات لس ستقاددددديلودددددت ل 
لدرك  كتنلودركجكوباالدر س تىلوترول كالتلي 

 صدق المحكمين :  -أ

كددنلتبضددا لل7 اكددالدرسا اددىلسعددسضلكقدداتتسلدرتسد ددىلبلددفلداةددفلبمددسلك  ًكددا
للدرةقسلجاكعىلدرقاهس .هت ىلدراتستسلسق ملبلمل

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لتسول  دت.تلت.،لكس يلوقا .لتل،لدركةعملبستلدر  تن.تلر لكل من :أ.يتوجه الباحثان بالشك 1

لتل،لدرك اسم لتلت.،لت و يلكا  . لتل،لدر ستملبستلبز . بستسل.تل،لدر لتملبستلاتكان.
لل اتسدريسامي.لتل،تةوسللتكتكى.لتل،لمس لدرتتنللبا مى.لتل،لك جو لبكات.تلتةوس،

 للكةووسلةوس .لتل،
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ملخص نسب اتفاق المحكمين على جميع بنود مقياس  (1)جدول 
 استراتيجيات التعايش.

 
 المقاييس

 

عااادد 
و البناا
 د

عااااااادد البناااااااود طبقاااااااًا 
 للنسب المئوية لالتفاق

عااااادد البنااااااود 
المتفااق عليهااا 

 %55بنسااابة 
 فأكثر 

33
% 

55
% 

66% 

ل40 4 9 49 45لكقتاسلد اسداتجتىلدراوجبلدرتتةي -7
 94 _ 71 78 94لكقتاسلد اسداتجتىلدرك اةت  -4

د ددددداسداتجتىلدراعدددددات لدرقدددددا ملبلدددددفل -9
لدركم لى

ل20 7 74 43 29

د دددداسداتجتىلدراعدددددات لدرقددددا ملبلدددددفلل-2
لدكةقعا 

72 70 9 7 74 

د دددداسداتجتىلدراعدددددات لدرقددددا ملبلدددددفلل-8
لدك ا  م

77 1 2 _ 77 

د دددداسداتجتىلدراعدددددات لدرقددددا ملبلدددددفلل-0
لودإلة اسلدراجة 

ل70 _ 9 79 70

 ولالبلدفلة دسىلداقدا لت د للوسةا لبلفلوت لدرك  كتنلامل ت لدرسةوتلدراي
لودرقتاملساعتت لوتاغىلسعضلدرعساسدا.ل%18كنل
 صدق الفروق بين المجموعات الطرفية : -ب

اددمل  ددا لدروددت لدراكتتددزالركقتدداسلد دداسداتجتاالدراعددات لبلددفلبتةددىلدرتسد ددىل
 دد لل  ددا لدرقددسو لسددتنلدرسستدد لديبلددفلوديتةددفل دديلدي ا ددتى،لوترددولكددنلتدد  

لد اسداتجتىلكنلد اسداتجتاالدراعات .
لل
ل
ل
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( يوضااا المتوسااطات واالنحرافااات المعياريااة وقيمااة ت لداللااة 2جاادول رقاام )
 الفروق بين مجموعة المنخفضات والمرتفعات في استراتيجية التعايش الديني.

 
 اتمنخفضال مجموعة
 21=ن

 تامرتفعمجموعة ال
 22=ن

 الداللة قيمة )ت(

 او  كدر البيان
دكة سد ل
 دركعتاسا

 او  كدر
دكة سد ل
 دركعتاسا

د دددددددددددددددددددددداسداتجتىل
 دراعات لدرتتةي

91.00 9.05 23.27 7.24 -75.02 0.0007 

ل
(لسدتنل0.0007بةدتل)سارةظسل يلدرجدتو لدر داس لتاسدتنلوجدوتل دسو لتدردىل

راعدددات لدردددتتةيل ددديلداجدددا لكجكوبدددىلدركةتقضددداالودركساقعددداال ددديلد ددداسداتجتىلد
لكجكوبىلدركساقعاالسكالتتبملدروت لدراكتتزالركقتاسلهت لدك اسداتجتى.

 
يوضاا المتوساطات و االنحرافاات المعيارياة وقيماة ت لداللاة  (3 )جدول رقم 

 الفروق بين عينة المنخفضين والمرتفعين في استراتيجية المساند .

الفئاااااااااااااااااااااااااة 
 والمؤشرات

ات منخفضااال مجموعااة
 22=ن

 اتمرتفعااااامجموعاااااة ال
قيماااااااااااااة  22=ن

 )ت(
 الداللة

دكة دددددسد ل دركاو   البيان
 دركعتاسا

دكة ددددسد ل دركاو  
 دركعتاسال

د دددددددددددددددداسداتجتىل
 درك اةت ل

92.05 2.02 88.38 9.92 -
73.04 

0.0007 

(لسدتنلكجكوبدىلدركةتقضداالودركساقعداال0.0007بةدتل)اوجتل سو لتدردىل
لوبىلدركساقعاا. يلد اسداتجتىلدرك اةت ل يلداجا لكجك

ل
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يوضا المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة  (4)جدول رقم 
الفروق بين عينة المنخفضات والمرتفعات في استراتيجية التعايش القائم على 

 المشكلة.

الفئة 
 والمؤشرات

ات منخفضال مجموعة
 26=ن

 اتمرتفعمجموعة ال
قيمة  22=ن

 )ت(
 الداللة

ة سد لدكلدركاو   البيان
 دركعتاسا

 دركاو  
دكة سد ل
 دركعتاسا

دراعات ل
درقا ملبلفل
 دركم لى

77.07 7.40 42.41 2.01 -
78.77 

0.0007 

(لسدددتنلكجكوبدددىلدركةتقضددداالودركساقعددداال ددديل0.0007بةدددتل)اوجدددتل دددسو لتدردددىل
ل يلداجا لكجكوبىلدركساقعاا.لد اسداتجتىلدراعات لدرقا ملبلفلدركم لى

لمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة يوضا ا ( 5)جدول رقم 
الفروق بين عينة المنخفضات والمرتفعات في استراتيجية التعايش القائم على 

 االنفعال.

الفئااااااااااااااااااااة 
 والمؤشرات

 مجموعااااااااااااااااااااااااااااة
 اتمنخفضاااااااااااااااااااال
 23=ن

مجموعااااااااااااااااااااااااااااة 
 23=ن اتمرتفعال

قيماااااااااااة 
 )ت(

 الداللة

 ع م ع م البيان

دراعدددددددددددددددددددات ل
درقددددا ملبلددددفل

 دكةقعا 

70.80 7.20 47.02 4.20 -
73.88 

0.0007 

(لسدددتنلكجكوبدددىلدركةتقضددداالودركساقعددداال ددديلد ددداسداتجتىل0.0007بةدددتل)اوجدددتل دددسو لتدردددىل
لدراعات لدرقا ملبلفلدكةقعا ل يلداجا لكجكوبىلدركساقعاا.
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يوضا المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة  (6)جدول رقم 
تفعات في استراتيجية التعايش القائم على الفروق بين عينة المنخفضات والمر 

 االستسالم.
الفئااااااااااااااااااااااااااة 
 والمؤشرات

 اتمنخفضاال مجموعة
 22=ن

 اتمرتفعمجموعة ال
 24= ن 

قيماااااااااااااااة 
 )ت(

 الداللة

 ع م ع م البيان

دراعات لدرقدا مل
بلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفل

 دك ا  مل

72.44 7.91 43.74 9.10 -71.25 0.0007 

كةتقضددداالودركساقعددداال ددديلد ددداسداتجتىل(لسدددتنلكجكوبدددىلدر0.0007بةدددتل)اوجدددتل دددسو لتدردددىل
لدراعات لدرقا ملبلفلدك ا  مل يلداجا لكجكوبىلدركساقعاا.

 
( يوضا المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة 5)جدول رقم 

الفروق بين عينة المنخفضات والمرتفعات في استراتيجية التعايش القائم على 
ل.التجنب

الفئة 
 والمؤشرات

 اتمنخفضال مجموعة
 26= ن

 اتمرتفعمجموعة ال
 22= ن

قيمة 
 )ت(

 الداللة

 ع م ع م البيان

دراعات لدرقدا مل
لبلفلدراجة 

 0.0007 78.77-ل2.01ل42.41 7.40ل77.07

(لسدددتنلكجكوبدددىلدركةتقضددداالودركساقعددداال ددديلد ددداسداتجتىل0.0007بةدددتل)اوجدددتل دددسو لتدردددىل
لكساقعاا. يلداجا لكجكوبىلدرلدراعات لدرقا ملبلفلدراجة 
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 ثانًيا الثبات :
امل  ا لاساالكقتاسلد اسداتجاالدراعات لسا ثل س لترقال سوةساخل

لودرق كىلدرةوقتىلودكا ا لدرتدتليلوترولبلفلدرة ولدرااري 
 أ( الثبات بطريقتي ألفا كرونباك والقسمة النصفية :

ودرق دكىلامل  دا لدراسداالركقتداسلد داسداتجتاالدراعدات لس ستقادفلترقدال سوةسداول
وتوضد لدرجدتو لس دملل20درةوقتى،لوتردولبلدفلدرعتةدىلدركمداسلارتادالكدنل سد لن 

لل.(لهت لدركعاك ا5)
يبين معامالت ثبات مقياس استراتيجيات التعايش بطريقتي ألفا  (3)جدول 

 والقسمة النصفية. كرونباخ

درجددتو لدر دداس لتاسددتنلتنلكعدداك الدراسدداالكسضددتىل تكددالبددتدللسددارةظسل ددي
ل،ةد لسارق دكىلدرةودقتىدرتاوىلسا اسداتجتاالدراعات لدرقا ملبلدفلدرك داةت لودراج

للو لاالكسضتىلس ستقىلترقال سوةساو.
 ب( الثبات باالتساق الداخلي : ) 

ادددمل  ددددا لدراسددداالكددددنلتددد  لدكا ددددا لدردددتدتليلوترددددولس  دددا لكعاكدددد ل
لبلفلدركقتاسلدرقسبيلركقتاسلد اسداتجتاالدراعات .لدكساسا لستنلدرسةتلودرتسجى

القسمة النصفية بعد تصحيا  ألفا كرونباخ المقياس
 الطول

ل0.14ل0.14لدراوجىلدرتتةيل
ل0.84ل0.12لدرك اةت ل

ل0.58ل0.12للدراعاك لك لدركم لى
ل0.00ل0.21لدراعات لدرقا ملبلفلدكةقعا 

ل0.00ل0.18لدك ا  مل
ل0.98ل0.03لدراجة 
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ة على البند والدرجة على ( يبين معامالت االرتباط بين الدرج2جدول )
 التوجة الديني المقياس الفرعي الستراتيجية

 االرتباط بالدرجة الفرعية البندلدكساسا لسارتسجىلدرقسبتىلدرسةت

 **0.28 8ل**0.85ل7

**0.81 9ل0.41 4  

 **0.80 11ل*0.93ل9

 **0.81 11ل**0.20 2

 **0.85 11ل**0.20 8

 **0.88 11ل**0.84 0

 **0.20 11ل*0.91 1

ل0.08*لتد لبةتلك اونلل0.07**لتد لبةتلك اونل
ل
،ل70،ل3،ل5،ل1،ل0،ل8،ل7،2هةدددداولب  ددددىلدساسا تددددىلسددددتنلدرسةددددتلس ددددمل) -7

(لوستنلدرتسجىلدرقسبتىلرلكقتداسلو اةدالدرتكردىلبةدتل72،ل79،ل74،ل77
 (.ل0.007ك اونل)

ل(لولسددددتنلدرتسجدددىلددرقسبتددددى9،1هةددداولب  دددىلدساسا تددددىلسدددتنلدرسةددددتلس دددمل) -4
ل(.0.08و اةالدرتكرىلبةتلك اونل)لرلكقتاس

(لوستنلدرتسجىلدرقسبتدىلرلكقتداسل4كلاوجتب  ىلدساسا تىلستنلدرسةتلس مل) -9
 .ورترول تلامل ت ب

ل
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معامالت االرتباط بين الدرجة على البند والدرجة على المقياس ( 11جدول )
 استراتيجية المساند  يالفرع

االرتباط بالدرجة  البند
 الفرعية

 االرتباط بالدرجة الفرعية البند

ل*0.95ل41ل*0.20ل78
ل0.48ل45ل**0.89ل70
ل**0.28ل43ل*0.98ل71
ل*0.93ل90ل0.40ل75
ل**0.80ل97ل0.79ل73
ل0.75ل94ل**0.88ل40
ل**0.22ل99ل**0.82ل47
ل**0.24ل92ل**0.29ل44
ل**0.21ل98ل**0.22ل49
ل0.45ل90ل**0.81ل42
ل0.73ل91ل0.40ل48
ل*0.98ل95ل**0.23ل40

ل0.08*لتد لبةتلك اونل0.07**لتد لبةتلك اونل
ل
،ل42،ل49،ل44،ل47،ل40،ل70هةدداولب  ددىلدساسا تددىلسددتنلدرسةددتلس ددمل) -7

(لوسدددتنلدرتسجدددىلدر لتدددىلرلكقتددداسلو اةدددال98،ل92،ل99،ل97،ل43،ل40
 (.ل0.007درتكرىلبةتلك اونل)

(لولسدتنل95،ل90،ل41،ل71،ل78هةاولب  ىلدساسا تىلستنلدرسةدتلس دمل) -4
ل(.0.08ىلدرقسبتىلرلكقتاسلو اةالدرتكرىلبةتلك اونل)درتسج
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،ل94،90ل،73،48،45،ل75كلاوجتب  ددددىلدساسا تددددىلسددددتنلدرسةددددتلس ددددمل) -9
ل.(لوستنلدرتسجىلدرقسبتىلرلكقتاسلوكنلاملامل ت لهت لدرسةوت91

 
( معامل االرتباط بين الدرجة على البند والدرجة على المقياس 11جدول )

 مل مع المشكلة.الفرعي استراتيجية التعا
لدكساسا لسارتسجىلدرقسبتىلدرسةتلدكساسا لسارتسجىلدرقسبتىلدرسةت
ل**0.80ل80ل**0.23ل93
ل**0.28ل87ل**0.21ل20
ل**0.00ل84ل**0.04ل27
ل**0.88ل89ل0.90-ل24
ل0.90ل82ل**0.22ل29
ل**0.88ل88ل**0.20ل22
ل**0.23ل80ل**0.00ل28
ل**0.25ل81ل**0.14ل20
ل**0.87ل85ل**0.19ل21
ل**0.04ل83ل**0.09ل25
ل**0.23ل00ل0.41ل23

ل0.08*لتد لبةتلك اونل0.07**لتد لبةتلك اونل
،ل20،ل28،ل22،ل29،ل27،ل20،ل93هةاولب  ىلدساسا تىلستنلدرسةدتلس دمل) -7

(لوسدددددددددددددددددتنل00،ل83،ل85،ل81،ل80،ل88،ل89،ل84،ل87،ل80،ل25،ل21
 (.ل0.007درتسجىلدرقسبتىلرلكقتاسلو اةالدرتكرىلبةتلك اونل)

(لوسددددتنلدرتسجدددددىل82،ل23،ل24كلاوجددددتلب  ددددىلدساسا تدددددىلسددددتنلدرسةددددتلس دددددمل) -4
لدرقسبتىلرلكقتاسلو تلامل ت لهت لدرسةوت.
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( معامل االرتباط بين الدرجة على البند والدرجة على المقياس 12جدول )
 التعايش القائم على االنفعال. الفرعي
 بالدرجة الفرعية االرتباط البند
ل0.41-ل07
ل**0.85ل04
ل**0.28ل09
ل**0.80ل02
ل**0.88ل08
ل**0.25ل00
ل**0.04ل01
ل**0.20ل05
ل0.41-ل03
ل**0.82ل10

ل0.08*لتد لبةتلك اونل0.07**لتد لبةتلك اونل
ل(01،05،10،ل00،ل08،ل02،ل09،ل04هةدداولب  ددىلدساسا تددىلسددتنلدرسةددتلس ددمل) -7

 (.ل0.007وستنلدرتسجىلدرقسبتىلرلكقتاسلو اةالدرتكرىلبةتلك اونل)

رلكقتداسلل(لوستنلدرتسجدىلدرقسبتدى03ل،07كلاوجتلب  ىلدساسا تىلستنلدرسةتلس مل) -4
لو تلامل ت لهتتنلدرسةتتن.
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( معامل االرتباط بين الدرجة على البند والدرجة على المقياس 13جدول )
 الفرعي استراتيجية االستسالم.

 االرتباط بالدرجة الفرعية البند
ل**0.01ل17
ل**0.27ل14
ل**0.23ل19
ل**0.82ل12
ل**0.84ل18
ل**0.21ل10
ل**0.80ل11
ل**0.81ل15
ل**0.24ل13
ل**0.03ل50
ل**0.07ل57

ل0.08*لتد لبةتلك اونل0.07**لتد لبةتلك اونل
،ل11،15،ل10،ل18،ل12،ل19،ل14،ل17هةاولب  ىلدساسا تىلستنلدرسةدتلس دمل)

ةددددالدرتكرددددىلبةددددتلك دددداونل(لوسددددتنلدرتسجددددىلدرقسبتددددىلرلكقتدددداسلو ا57،ل50،ل13
 (.ل0.007)
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( معامالت ارتباط بين الدرجة على البند والدرجة على المقياس 14جدول)
 الفرعي استراتيجية التجنب.

 االرتباط بالدرجة الفرعية البند
ل0.02ل54
ل*0.93ل59
ل**0.28ل52
ل**0.80ل58
ل**0.09ل50
ل**0.88ل51
ل**0.12ل55
ل**0.20ل53
ل**0.80ل30
ل**0.01ل37
ل**0.00ل34

ل0.08*لتد لبةتلك اونل0.07**لتد لبةتلك اونل

،ل53،ل55،ل51،ل50،ل58،ل52هةدداولب  ددىلدساسا تددىلسددتنلدرسةددتلس ددمل) -7
(لوسدددددتنلدرتسجدددددىلدرقسبتدددددىلرلكقتددددداسلو اةدددددالدرتكردددددىلبةدددددتل34،ل37،ل30

 (.ل0.007ك اونل)

ل(لوسدددددتنلدرتسجدددددىلددرقسبتدددددى59هةددددداولب  دددددىلدساسا تدددددىلسدددددتنلدرسةدددددتلس دددددمل) -4
ل(.0.08رلكقتاسلو اةالدرتكرىلبةتلك اونل)

(لوسدددددتنلدرتسجدددددىلدرقسبتدددددىل54كلاوجتب  دددددىلدساسا تدددددىلسدددددتنلدرسةدددددتلس دددددمل) -9
ل.رلكقتاسلورقتلامل ت ب

 صورتة النهائية : المقياس في
سةًتدلكوزبىلبلدفل دالد داسداتجتاالل15تا ونلكقتاسلد اسداتجتاالدراعات لكنل

ل لت ا تىلهي
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لسةًتد(.ل79)ل79ل-7كنلل لدراعات لدرتتةي7
لسةًتد(.ل70)ل90ل–ل72 ل ل لدرك اةت لودرس ثلبةاالكنل4
ل.سةًتد(ل75)ل23ل–ل97 لدراعات لدرقا ملبلفلاتدس لدركم لىلكنل9
ل.(سةوتل1)ل81ل–ل80 لدراعات لدرقا ملبلفلدكةقعا لكنل2
لسةوت(.ل70)ل05ل-ل85 لدراعات لدرقا ملبلفلدك ا  ملودإلتبانلكنل8
ل.سةوت(ل3)ل15ل–ل03ملبلفلدراجة لودإلة اسلكنل لدراعات لدرقا 0

وتودد  لدركقتدداسلبددنل ستدد لجكدد لدرددتسجاالدرتاوددىلس دد لكقتدداسل سبدديلبلددفل
(لرلسددددتت ل ل4)ل لكلا ددددتثل ،لودرتسجددددىل(لرلسددددتت 7 ددددت ،لس تددددثلاع ددددفلدرتسجددددىل)

(ل اع فلرلستت ل2(لرلستت ل لا تثل اتًسد ،لتكالدرتسجىل)9ا تثلةاتًسد ،لودرتسجىل)
وبددتتها.وكلتوجددتللواع ددسلالددولدرددتسجاالسارة ددسىلرلسةددوتلدر ددلستىل ًكددا  لا ددتثلتد

تسجىل لتىلرلكقتداسل تدثلتةدبلكلتداملجكد لتسجداالدركقداتتسلدرقسبتدىلينلسعدضل
 دك اسداتجتاالاتجاستىلودرسعضلدآلتسل لسيل  لتجوزلجكعامل وًتا.

:  (Fower &Olson ,1993)بدتدتل دوسسلوتر دنلا مقياس  لرضااس لراجل اا 

تدس لل،ي لدراودوددد لدروجدددتدةل(لسةدددًتدلاقدددتسلتك دددىلتسعددداتلهدددي78 دددونلكدددنل)وتا ود 
دكهاكاكدداالو ضددا للودركمدداس ىل دديليودرسضددالدرجة ددل،ودرقتدداملسددايتودسل،درتدد  

ت.لةودددس لكةوددوسلس ضدددا ىللو اكددالكاسجكدددىلدركقتدداسلاردددفلدرعسستددىل.و ددالدرقدددسد 
(ل90 فل)(لسةددًتدلتتددسنلوزبددالضددكنلك وةدداالدركقتدداسلرتوددس لبددتت لدرةاددا78)

،ل78،ل72،ل79،ل77،ل5،ل4سةددًتد.لوتة ددونلدركقتدداسلبلددفلسةددوتلب  ددتىلتس ددامل)
وا تلدرسةوتلدرع  تىلكنلكت لدركس وثلارفلا وتنلوجاىلل،(43،ل40،ل48،ل44

 ر  اجاسى.

 د لسةدتلتنلت دتتلدرقدستلتسجدىللجاسدىلبدندرتسجىلبلفلدركقتاسل لاا ل لدإل
(لكلتود د لا   دال7سدو لكدالسدتنل)سا داتتدملكقتداسلمدت لتادلبدة سا ل  لسةتلبلتد

(لك ددددددونل40،ل47،ل70،ل77،ل0،ل7واقددددددتسلدرسةدددددوتل)ل.(لكود دددددد لسمدددددت 9اردددددفل)
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(ك دددددونلاتدس ل41،ل44،ل71،ل74،ل1،ل4واقدددددتسلدرسةدددددوتل)ل.دراودوددددد لدروجدددددتدةف
ل،(لك دددونلدرقتددداملسدددايتودس45،ل49،ل75،ل79،ل5،ل9واقدددتسلدرسةدددوتل)ل،درتددد  

واقددددتسلل،ي(لك ددددونلدرسضددددالدرجة دددد43،ل42،ل73،ل72،ل3،ل2واقددددتسلدرسةددددوتل)
دكهاكاكداالو ضدا لل(لك دونلدركمداس ىل دي90،ل48،ل40،ل78،ل70،ل8درسةوتل)

واكا لتسجىلدرقستلبلفلدركقتاسل او لجكد لتسجاادبلبلدفلكقتداسلل.و الدرقسد 
لتكددادرسةوتلدرع  ددتىل دديل.(28وكددنلاددملاكادد لت وددفلتسجدىلبلددفلدركقتدداسل)ل،درمدت 

سكعةدددفلتةدددبلاتدلتجاسدددالل،ياجدددا لدرع  ددددكل اوددد  ل ددديلي ددد ل ددد لكقتددداسل سبددد
  ةاالاو  لل،(9تو4تول7دركق ووىلبنلهت لدرسةوتلسوض لتد س ل و لديس امل)

املسعتلترولتاملجكد لل،(7تول4تول9دكاجا لدرع  فلس تثلاوس ل)لساراسات ل ي
 درود ت.ليدرتسجىلبلفلدركقتاسلدرقسب

 أ( صدق لرمقيس  :
 ن الصدق:اعتمدت مترجمة المقياس على نوعين م

توكهكددالوددت لدرك  كددتنلو ددتلاسددتنل تددىلا ددسدسلدرك  كددتنلس قددا  لدركقتدداسل 
وسوجدددوتلدا دددا لودضددد لسدددتنلكضدددكونل ددد لكقتددداسل سبددديلكدددنلدركقددداتتسل

تبددتلرقتا دداال تكددالبددتدللدرةوبتددىلدرك وةددىلرلكقتدداسلودروظتقددىلدرس ت ددتىلدراددي
ل.تتتلالبلفلوتاغىلسعضلدرسةوتلضكنلدركقتاسلدراعتت الدراي

امل  داسبلس ستقدىلدكا دا لدردتدتليلوتردوللاتاكالوت لدرا وتنلودرتوااةل
،لو ددتلكددنلتدد  لدساسددا لدركقدداتتسلدرقسبتددىلسارتسجددىلدر لتددىلرلكقتدداسل دداكً ل

 كالاع  دددددبلدكساسا ددددداالسدددددتنل،كةا ددددد لياكاددددد لدركقتددددداسلساا دددددا لتدتلددددد
لل.دلبلفلوت لدرا وتنككالتعتلك مسًلل،درك وةاالدرقسبتىلودرتسجىلدر لتى

 ات المقياس ثب -ب 
ودراسدداالل،ترقددال سوةسدداخلي اكددالكاسجكددىلدركقتدداسلس  ددا لدراسدداالس ستقادد

 تدددثلاكتدددزل.(لزو لوزوجدددى00بدددات لدكتاسددداسلبلدددفلبتةدددىلك وةدددىلكدددنل)اس ستقدددىل
دركقتاسلبلفلك اونلدرتسجىلدر لتدىلودركقداتتسلدرقسبتدىلسكعداك الاسداالاسدو دال
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لدرتسد ىلدرسدهةى.لتتدكاال يككالتجعلةالة ك نلارفلد ال،كاستنلكساقعىلوكقسورى
 الدراسة الراهنة:  ثبات المقياس في

و ستقدددىلدرق دددكىلدرةودددقتىلبلدددفللس ستقدددىلترقدددال سوةسددداولادددمل  دددا لدراسددداا
كعداك الاسداالكقتداسلل دتملتوضد ليدرعتةىلدركماسلارتادالكدنل سد لودرجدتو لدرادار

ل.ودرق كىلدرةوقتىلس ستقافلترقال سوةساخلدرسضالدرزودجي
بطريقتى ألفا  معامالت ثبات مقياس الرضا الزواجي قيم( 15 )جدول رقم 

 .والقسمة النصفية كرونباخ

لدلولهدديوتاضدد لكددنلدرجددتو لدر دداس لاكادد لدركقتدداسلسكعاكدد لاسدداالكسضددتىلجددتًل
ل0.55ولل0.54

 ل)ابددددتدتلبسددددتلدرس تدددد لمقياااااس اضااااطراب نقااااص االنتباااااه مفاااارط الحركااااة -3
 .(درس تسا

و دددتلادددمللGilliamكددنلابدددتدتلجتلتدداملىلكقتدداسلةقدددالدكةاسددا لو دددس لدر س ددد
امدددتتاللت دددامل ددديلاكعتددداسلل،وهدددولدتاسددداسلكقدددةنلبلدددفلدرست دددىلدركودددستىلباقةتةددد

درجكعتددىل)لDSM-IVلدضدد سد لةقددالدكةاسددا ل/كقددس لدر س ددىلسةددا لبلددفلاعستدد 
كجكوباددالارددفللاسدداسدال سبتددىلاودد ل دديدككست تددىلتادد ر لدكتاسدداسلكددنلا اددىلدت

سةدددًتد،لادددساس لدرسةدددوتلسدددايبسدضلدرجوهستدددىلكضددد سد لةقدددالدكةاسدددا لكقدددس لل90
،لوتقدددددتسلHyperactivityدر س دددددى.لدركقتددددداسلدرقسبددددديلديو لهدددددولدرةمدددددا لدرزد دددددتل

 لل.لوكنلتكالىلهدتدلدركقتداسلدرقسبدي79ارفل7در س ىلدركقس ىلوتا ر لكنلدرسةوتل
لي(،لودركقتداسلدرقسبديلدراداة1در دتتثل)ل(،لدإل دسد ل دي9 ل)درعدتولودروادل س ل دي

وتقدددددتسلكمددددد  ال دددددس لدر دددددلوولوا جتددددد لبكددددد للImpulsivityهدددددولدكةت ابتدددددىل

لدرق كىلدرةوقتىلخ سوةسالترقالدركقتاس
ل0.55ل0.54لدرسضالدرزودجي
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.لا دتنلديكالدىلبلدفلهدتدل49 ادفلل72بلفلدرسةوتلكدنللادك اجاسى،لوهولت اول
(.لودركقتدداسلدرقسبدديلدراارددثلهددول72دركقتدداسلدرقسبدديل لتاوددس ل سدد لتنلتق ددسل)

اس تدزلواوجتدبلدكةاسدا لة دوللوتقتسلكم  الدرقدستل ديلInattentionاسا لبتملدكة
.لوكدنل90 ادفلل42درقسبديلكدنللر لهدتدلدركقتداس دركعارملدرس ت دتىلرلكاكدى،لوتاد

ل(ل لول لتجتلوعوسىل ي48اةاا لدركاامل)لتكالىلهتدلدركقتاسلدرقسبيل لتقم ل ي
تاسدداسلسود دد ىلتمددتاال(ل .لوتدداملاةجددازلدك99كودوددلىلدكةاسددا لولد دداكسدستابل)

بلفلبلملوتسدتدىلساركوضدوعلواوضد لدراقدتتسدالكدتنلظادوسلدر دلو تاال كمد لىل
لبك لدراقتتسدال للسارة سىلرلقست،لوا اتتملديترىلدراارتىل ي

ل لكم لىلمتتت لل4ل، لكم لىلكاو  ىل7ل،وقسل لكاوجتلكم لى
لدددفلب،لوتددداملدر ودددو ليتدددامل  دددا لدردددتسجاالدرتددداملر ددد لدتاسددداسل سبددد -أ

رتسجدددىلدر لتدددىلسجكددد لدردددتسجاالدرتددداملر تاسددداسدالدرقسبتدددىلوا وتددد لالدددولد
 درقتكىلارفلة سىلر ض سد .

 صدق االختبار :   -ب
ل املكقةنلدكتاساسلس  ا لوت لدكتاساسلس ستقاتنل 

 املدرك ر لستسد ىل تقتىلكةظكىل:  validity contectصدق المضمون  -1
 دددىلكدددتنلاكاتددد لهدددتدليسعددداتلوبسددداسدالدركقتددداسلركعس دددىلكضدددكوةبلوركعسل

وداضدددددد للDSM-IVضددددددو لكعددددداتتسللدركضدددددكونلر ددددد لسعددددددت،لوتردددددول دددددي
 سارق الرسةوتلدركقتاسلتةاالاكا لدرسعتلدرتاالساا.ل

لياددمل  ددا لدروددت لدرا زكدد:  External validity يالصاادق الخااارج -2
كدددد لكقدددداتتسل ددددوةسزلاقددددتتسلدركعلددددملراقددددتتسل ددددلووللADHDلكقتدددداسلد ر

بلفلدراسات لل45،93ركتاوس لودرك ورىلدي قا لودركسدهقتنلسووساتبلد
 .(4077،لابستلدرس ت لدرس تسل)

ر تاسدداسلكدد لكقتدداسلدةاسددا لدي قددا لليال  ددا لدروددت لدرا زكددواددملتتًضدد
ل.دركتس ىلودركةز لي(لسووسا4002بستلدرس ت ،بقا ل)واود قامل
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 الدراسة الراهنة: ثبات المقياس في
درق دددكىلدرةودددقتىلبلدددفللو ستقدددىلس ستقدددىلترقدددال سوةسددداولادددمل  دددا لدراسددداا

كعداك الاسداالكقتداسلل دتملتوضد ليدرعتةىلدركماسلارتادالكدنل سد لودرجدتو لدرادار
ل.ودرق كىلدرةوقتىلترقال سوةساخليس ستقالةقالدكةاسا لو س لدر س ى

 معامالت ثبات مقياس نقص االنتباه وفرط الحركة قيم( 16 )جدول رقم 
 والقسمة النصفية. بطريقتي ألفا كرونباخ

 القسمة النصفية ألفا كرونباخ مقياسال
ل0.50ل0.32لةقالدكةاسا لو س لدر س ىلدر لي

ل0.57ل0.50لدرةما ل
ل0.15ل0.58للدكةت ابتى

ل0.51ل0.37لةقالدكةاسا 
تاكاد للةقدالدكةاسدا لو دس لدر س دىتاض لكدنلدرجدتو لدر داس لتنلكقتداسل

درتسد ددددىللبل دددديسكعددداك الاسدددداالكسضددددتىلككدددالتجعلةددددالتنلة كدددد نلاردددفلد دددداتتدك
لدرسدهةى.

 الدراسة االستطالعية ونتائجها : 
 سدد لاجددسد لدرتسد ددىلدي ا ددتى،لاددملا ستدد لس استددىلدكتاسدداسدالبلددفلبتةددىلل

و انلدرادت لكدنلدرتسد دىلدك دا  بتىللد ا  بتىلا وةالكنلتك ىلكس وااا
ودرا قد لكدنللر تاسداسدالهولدرا قد لكدنلوضدو لدرودتاغىلودراعلتكداالدي ا دتى

 كىلهت لدكتاساسدالرلك اوتاالدراعلتكتىلرلعتةىلوك اورىلدرو دو لبلدفلدرقادس لك 
ا ددايس االتتد لدركس واددى. تثلادددسدو لدركددت لدرزكةتددىلدرك ددايس ىلكدددنللدرزكةتددىلدراددي

جل دددىلدرا ستددد لل دددترولدك ددداقسدسلبلدددفلاساتددد لدكتاسددداسدال ددديلت تقتدددىل00 ل28
وتتتدًسدللكقتداسلدرسضدالدرزودجدي تثل انلكقتاسلد داسداتجتاالدراعدات لتوًكلاد  ل

لكقتاسل ووسلدكةاسا لو س لدر س ى.سعضلدكتاساسدالاملدإلسقا لبلتادال كدالهدي
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وسعضدداالاددملاعتتلددبلبلددفلدرة ددولدرادداريل لكقتدداسلد دداسداتجتاالدراعددات لاددملدرقتددامل
وسةداً لبلدفلل.رملتامل اكاالكنل س لت سدتلدرعتةدىلسار ت لتولدراعتت لرلعساسدالدراي

كل)دك ددددا  بتىلتتًضددددالاددددملدرقتدددداملساعددددتت لوددددتاغىلسددددتد  لدإلجاسددددىلكددددندرتسد ددددىل
اردفل)كلا دتث،لل(اة س ،لاة س لارفل تلكا،لاة س لستسجىل ستدس ،لاة سد لاكاًكدا

لا تثلةاتًسد،لا تثل اتًسد،لا تثلتد ًكا(.
درقاددس للو ددتلاددملا ستدد لديتودالسمدد  ل ددستال دديل،اددملااستددالتتودالدرتسد ددى

و قًدالرلاساتد لدراداري لكقتداسلد داسداتجتاالل7/0/4070 افلل40/4/4070كنل
وتتتددددًسدلكقتدددداسل وددددوسلدكةاسددددا لو ددددس للدراعددددات لتاسعددددبلدتاسدددداسلدرسضددددالدرزودجددددي

در س ى.امل  ا لتسجاالدركس واداالبلدفل د لكقتداسلبلدفل دت .لادملادملاتتدا ل
در ا دد لدآلردديلرعكدد لدإل وددا دالدركةا ددسىلسود دد ىل زكددىلدرسددسدك للدرساةدداال ددي
ل.SPSSىلدإل وا ت

 التحليالت اإلحصائية :

  وا تىلرلقسو لستنلدركاو  االسا اتتدملدتاساسل)ا(.  ا لدرتكرىلدإل

 : وتفسيرها نتائج الدراسة
لنتائج الفرض األول 

 ديلضدو لاسداتنلد داسداتجتاالدراعدات للودرتالتةالبلدفلاوجدتل دسو ل دي
ل.رتنلديسةا لمت لديبسدض

ةاتجددىلد دداسداتجتاالدراعددات ل دديللدرقددسو لكتاسدداسلهددتدلدرقددسضلاددمل  ددا 
وترولكنلت  ل  ا لدرسست لديبلفلودرسست لديتةفلرتنلديسةا لبسدضلمت لدي

  ددا لدرتكرددىلدإل وددا تىلرلقددسو لسددتنلدركاو دد االتوًكلاددمل دديلمددت لديبددسدضل
ل.سا اتتدملدتاساسل)ا(
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عراض أشد  وفًقا لستراتيجيات التعايش يوضا الفروق في اال (15جدول )
ADHD 

 المجموعة
 المتغير

 أمهات ذوي
االعراض منخفضة 

 (23ن)

األعراض  أمهات ذوي
 (23مرتفعة ن)

 الداللة قيمة )ت(

 ع م ع م البيان

 1.223 1.154- 5.56 45.54 4.12 46.22 الديني التوجه
 دالة غير

11.6 61.11 المساند 
4 

غير  1.564 1.532- 3.35 61.54
 دالة

التعاااااااايش القاااااااائم 
 شكلة على الم

63.56 3.45 65.14 11.5
25 

1.235 1.233 
 غير دالة

التعاااااااايش القاااااااائم 
 على االنفعال

21.35 3.61 21.53 4.56 -1.134 1.243 
 غير دالة

غير  1.111 1.623- 5.21 21.22 4.51 15.62 التجنب
 دالة

 1.511 1.355- 5.32 21.435 6.66 21.54 االستسالم
 دالة غير

كلاوجددتل ددسو لتدرددىلسددتنلكجكوبددىلاسددتنلتةددبللدرجددتو لدر دداس لسددارةظسل ددي
ديبددددسدضللي قددددا لتوادوتكاددددااللديبددددسدضلدركةتقضددددىلتوالتكادددداالدي قددددا 

د دداسداتجتىل لدد لدرك دداةت لودرس ددثلل،ي لد دداسداتجتىلدراعددات لدرددتتةل دديلدركساقعددى
د داسداتجتىلدراعدات لدرقدا ملل،بةاا،لد داسداتجتىلدراعدات لدرقدا ملبلدفلاتدس لدركمد لى

د داسداتجتىلل،تبداندإلولد اسداتجتىلدراعات لدرقدا ملبلدفلدك ا د مللةقعا ،دكلبلف
 ة اس.دراعات لدرقا ملبلفلدراجة لودإل

لودراديل(4079)لسدضديل د ملتسد دىلكد لكسامدسلغتدسلسمد  لدرةاتجىلهت لوااق ل
لك دداسداتجتاالدرعتةددىلت ددسدتلد دداجاساال دديل ددسو لوجددوتلبددتملارددفلةاا جاددالتمدداسا
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لدروضدد لتولدك اودداتا،لتولدرك داونلديكددس،لرددوريلدرجدةسليتددسركالاعددزنلدرا تد 
ل.در دددد نلوك ددددانلدإلبا ددددى،لوةددددوعلدر ارددددى،لومددددت لدر قدددد ،لجددددةسلتولدكجاكددددابي،
لتكادداالتنلدرةادا  لتسددسزا.(Al – Yagon. M. 2015))لدرتوجددونلو دترولتسد دى

لكدد لدراعاكدد لاجةدد ل دديلكساقعددىلك دداوتاالرددتتانلدردداعلملوددعوساالتوولدي قددا 
ساإلضا ىلارفلل.درعاتتتنلدي قا لتكااالك لساركقاسةىلساي قا لدركاعلقىل دركما 

هةدداوللتمدداسالارددفلتنلودرادديل(Yousefia et al., 2011)تسد ددىلتو ددتقتالو تددستنل
د دداتتدملدي دارت لدرودرتتددى.ل تدثلتنلك داونلدرضدديو لدرودرتتدىلتك ددنلل سو ًدال دي

 ووسلدكةاسا للدي قا لتوادتاتاسلدي لو لدرودرتالدرك اتتملك للتنلا اسل ي
درضدددددديو لدرودرتتددددددىلدركساقعددددددىللدركودددددد و لسارةمددددددا لدرزد ددددددت،لتالتنلدآلسددددددا لتوا

وجدو لليامدتسر كالتةادالااقد لكد لةادا  ل ت اتتكونلت ارت لودرتتىلت ادسلاع دًقا.
(Cheryl and Joel, 2001)وتكاداال سدا لتل دسو لسدتنلولوجدلتظادسالبدتملودراديل

لو ودوسلدكةاسدا لدرقسبديل ديلتدال  س لدر س دىلدرك ووسلدكةاسا لوللدي قا لتوا
سارة ددددسىلرألكادددداا.لو دددداهملضددددع لدةاسددددا لدر قدددد لودركعاسضددددىللك دددداونلدر ددددس 

دسادس ل ددس لسددا لوسارة دسىلرآلل.در ددس لودركمدا  لدر دلو تىلورددتسل دس لدر س ددىل دي
وردتسلسمدت لتبدسدضلةقدالليسار ق لدركعاسضلتولدر لوولدرعدتودةلادرتوسلدرودرت
كدنلتد  لد داتتدملابدات لدرودتاغىللا لدر س دى.لوتنلدراعدات لدرودردتدكةاسا لو سل
دساددس لسزتددات لل(دركمدد  ال ا ددتتاالتك ددنلدرايلدد لبلتاددالدراق تددسل ددي)دإلتجاستددىل

دساس لسزتات لدر دس لليدرسضالر  لكنلديكااالودآلسا .لتكالةقالدرتبملدركجاكع
للرألكااال ق .

تسلادد الامددتسلارددفلدرادديثلسعددضلدرس ددولدراددسدثلدرةظددسالةجددتللوسددارةظسل دديل
 ددس ل  وددوسلدكةاسددا ل/لبلددفلبكلتدداالدراعددات لرلودرددتتنلتوال ددكاالدرمتوددتى

 دتللكدودستلهاكدىلرلاعدات ل ديلتظاسالتنلكايتسدالدرمتوتىلهديلودرايل،در س ى
وتةاددالادد اسلبلددفلاددو تسلكودداتسلتتددسنلرلاعددات لدرمتودديلودكجاكددابيلل.تدااددا

(Beresferd, 1994).ل
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درةظددسلارددفلدرددتدالسمدد  لاتجدداسيل كوددتسلةق دديلل تددثلتةددبلكددنلدركك ددنل
 .(Lazarus& Folkman :1984)دراعات للكاملرلياتىل ي

تنلدرتوددددا الل دددديلكدددد ل ور كددددانلوكزدسوسKobasaل تددددثلااقدددد ل وسددددازد
رل تثلدرضداغ لتدادبلوكداللاقتتملدرقستلدركعس يل ارو سىلكاً لا اسل يل.درةق تى

ل كدالاد اسلتتًضدال دي.ىلواقدتتس لرتدادبتة والبلتبلكنلااتتتليكةبلوو ابلدرةق دت
ودراجةددد لل،ودرادددسو ل،كودجادددىلدركمددد  ا)اقتدددتملدرقدددستلي دددارت لدركودجادددىلكاددد ل

)كقاددا لل(ودرددا  ملدرددتدايل.ودرس ددثلبددنلدرك دداةت لدكجاكابتددىل،وا كدد لدرك دد رتى
  (.790،ل4070بستلدرعزتزل 

 قدددتلاسدددالتنلدرمتودددتىلل، ددديلدرسددداريتنلسمددد  لبدددامل،بلدددفل دددست لدركادددا و
.ل قدديلكلتددالرل اتددسلكددنلاعددات السا دداتتدملد دداسداتجتاالدراددساس لدساساً ددالواتقًدد

 Costa et)ل و االو تسونتلوالل،درس وثلدرايلاسس لستنلدرمتوتىلودراعات 

al : 1996)ل،تىودكةس ا ل،درعواستى)درتك ىلارفلتنل  لكنلدرعودك لدرمتوتىلل
ل،اعدات .لو اةددالدرعودداستىادساس لسددسعضلجودةدد لدرل(ودرددوبيل،ودرقسددو ل،دكةقادا ول

ةقعددا لبلددفلدكلقا كددىدرلت  لدساساً ددالواتقًددالسآرتدداالدراعددااددساسل،بلددفل ددست لدركاددا 
 ددديل دددتنل دددانلدكةس دددا لكساسً دددالسارعكددد لل،ودراددديل اةدددالغتدددسل عاردددىلسمددد  لبدددام

 .(Glidden et al : 2006 )درعق ةيلودراق تسلدإلتجاسيلو ل لدرك اةت ل

ًسدلكاقددا ً لتولت دداتتكونلدرك دداةت لدكجاكابتددىل اآلسددا لدرددتتنلتكال ددونلاق تدد
ت اددسلكددتً لارددفلد دداتتدملد دداساتجتاالدراعددات لدركسا ددزلبلددفلدركمدد لىلت اددسلكددنل
دركامددددا كتنلدرددددتتنل دددداةودلبلددددفلديسجدددد لت دددداتتكونلد دددداسداتجتاالكادددد لدإلة دددداسل

(Beresferd, 1994).ل
الدكجاكابتددىل اركادداسدل،واعدتلدركادداسدالدكجاكابتددىلكوددتًسدلهاًكدالرلاعددات 

وزتدددات لل. ددد لدركمدددا  الكدددنلتددد  لدك ادددسدنلكددد لتمدددتاال تدددستنلا دددابتل دددي
وسمدد  لبدداملاعكدد لبلددفلاب ددا لدرقددستل.د اكددا لدر وددو لبلددفلتبكاددملواعدداوةام
 &Lazarus)دراقدددداب الدكجاكابتددددىلل ددددتس لت سددددسلكددددنلدر ددددت س لودرددددا  مل ددددي
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Folkman :1984). 

ادددد اسلبلددددفلل ت ددددتىلدرادددديهددددولت ددددتلدرعودكدددد لدرسللوتسددددتولتنلكس ددددزلدرضددددس 
ل.(Baily et al :1999)ت اتتكاالدي سدتللد اسداتجتاالدراعات لدراي

ل دداي سدتلدرددتتنلت كةددونلسدد ةاملتدد اسونلبلددفلك دداسدال تدداااملرددتتاملكس ددزلضددس 
تدتلدددي،لتكدددالدردددتتنلتعاقدددتونلتنل تددداااملاتضددد لر دددت س ل دددونلتاسجتدددىلوتةادددملكل

ل،ملردددتتاملكس دددزلضدددس لتددداسجيت دددا تعونل عددد لتالمدددف لرايتتدددسلتوسدال تدددااا
ت ددد لبسضدددىلآلاددداسلدرضددديو لكدددنللكس دددزلدرضدددس لدردددتدتليلرل دددت س ل ددداي سدتلتوو

وسمدد  لبدداملتمدداسالدرةاددا  لل.تور ددولدرددتتنلتكل ددونلكس ددزلضددس لتدداستفلرل ددت س 
كس ددزلدرضددس لدرددتدتليلت اددسلاساساً ددالسا دداسداتجتاالدراعددات لدرقددا مللارددفلتنلتوا

لل.(Beresferd, 1994)س زلدرضس لدرتاسجيلكلبلفلدركم لىلساركقاسةبلستوا
 ينتائج الفرض الثان

 دددديلضددددو لاسدددداتنلمددددت للدرسضددددالدرزودجدددديلتددددةالبلددددفلاوجددددتل ددددسو ل دددديلاودرددددت
لديبسدض.

املا تتدتلدرسستد لديبلدفلودرسستد لديتةدفليكاداالل،كتاساسلو ىلدرقسضلدر اس 
وتوضدددد للADHDو قًددددالرددددتسجاالدي قددددا لبلددددفلكقتدددداسللADHDلدي قددددا لتوا

لل.(لهت لدرقسو 75و ل)جت
 ADHDعراض أشد  وفًقا ل يوضا الفروق في الرضا الزواجي (13جدول )

الفئة 
 والمؤشرات

 أمهات ألطفال ذوي
أعراض منخفضة ن 

=23 

 ألطفال ذوي أمهات
 23أعراض مرتفعة ن = 

قيمة 
 )ت(

 الداللة

 ع م ع م البيان
الرضا 
 الزواجي

64.153 2.311 63.131 3.336 1.325 1.625 
 غيردالة

ل
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درجددتو لدر دداس لاسددتنلتةددبلكلاوجددتل ددسو لتدرددىلسددتنلكجكوبددىللسددارةظسل ددي
ديبدددسدضللوديكاددداالي قدددا لتوالديبدددسدضلكةتقضدددىلديكاددداالي قدددا لتوا

ل.كساقعىل يلدرسضالدرزودجي
ل.ودرادي((Pauletted D.Civick.,2008وااق لهت لدرةاتجىلك لتسد دىل دتقول

ضيو لسم  لبام،لاكلتةبلرملا نلهةاول دسو لدساقاعلك اونلدرلتظاسالةاا جاا
ديكوكددىلوديسددو للك دداونلضدديو لوديكادداال دديلسددتنلدآلسددا لتدالتكرددىلا وددا تى
واقدتتسدال دلوولدر قد .ل كدالوجدتلدساسدا لسدتنلدرضديو لوسدتنللودرضيو لدرودرتتى

دراقتتسدالدرتاوىلس لوولدر ق .لو تلتك دنلدراةسد لسك داونلدرضديو لكدنلتد  ل
 دتنلتنلهدت لدراقدتتسدالردملا دنلكةس دىللدالدآلسا لر دلوولدر قد ،ل ديك اونلاقتتسل

ل.سارسضالدرزودجي
ل(Mohammadi et al., 2012)و دتلتظادسالةادا  لتسد دىلك كدتالو تدستن

رددتنل سددا لدي قددا لدرعدداتتتنلتبلددفلكددنل سددا للتنلكاو دد لتسجدداالدرسضددالدرزودجددي
تنلك داونلدرسضدالل ووسلدكةاسا لدركو و لسارةما لدرزد ت.ل تثلدي قا لتوا

 ودوسللرتنل سدا لدي قدا لتوال%ل4،5 انلت  لسة سىلل(دراود  لسمت )لدرزودجي
دكةاسددا لدركودد و لسارةمددا لدرزد ددتلساركقاسةددىلكدد لتورتددا لتكددوسلدي قددا لدرعدداتتتن.ل

كساقعدددديلمددددت لل ددددتلاق ددددسلبددددتملوجددددوتل ددددسو لسددددتنلتكادددداالوةاتجددددىلهددددت لدرتسد ددددى
درسضدددددالل تدددددثلتنلدرقدددددسو ل ددددديلديبدددددسدضلوسدددددتنلتكاددددداالكةتقضددددديلديبدددددسدض

 وددددوسلدكةاسددددا لل قدددد لسددددتنل سددددا لدي قددددا لتوال%ل4،5 اةددددالسة ددددسىللدرزودجددددي
لدركو و لسارةما لدرزد تلساركقاسةىلك لتورتا لتكوسلدي قا لدرعاتتتن.

ل.Morris,M,Mلتسد ددىلكددوسسلوااعدداسضلهددت لدرةاتجددىلكدد لكددالتهسددالارتددىل
لكساقعىلكنلدرضديو لدرودرتتدى تثلتماسالدرةاا  لارفلوجوتلك اوتاالل.(2000)

درة دا لل ديلرتنل  لكنلديكااالودآلسا .لو تلظاسالك اوتاالدرسضالدرزودجي
دركقا دددىلردددتنلدر قددد لوجدددتلتةادددالتداللدر ستعددديلاكلتنلمدددت لديبدددسدضلدر دددلو تى

لل.ب  ىلسزتات لك اوتاالدرضيو لدرودرتتىلودةتقاضلدرسضالدرزودجي
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تظادددددسالل(.لودرادددددي4003)لو دددددترولااعددددداسضلكددددد لتسد دددددىلغدددددزكنلمدددددكس
ودي سنلدساساً الاتجاسًتالتدًك.لودساس الدرضيو للةاا جاالدساسا لدراود  لدرزودجي

درةق دددتىلسادددتتنلدركايتدددستنلدساساً دددال دددلسًتالتدًك.لو دددتلستةدددالتنلدرضددديو لدرةق دددتىل
  لكددال اةددالدإلبا ددىلل،ودي ددسالاادد اسلستسجددىلابا دداالديسةددا لودراود دد لدرزودجددي

و تلاستنلتنلهت لل.ودي سالتلدرضي لدرةق يلو  لدراود  لدرزودجيمتتت ل لكالزد
مدددكلالدرعكدددسللدركايتدددسدالكلااددد اسلسددداركايتسدالدرتتكوغسد تدددىلودكجاكابتدددىلودرادددي

لودرجةسلودرك اونلدراعلتكيلودك اواتا.
اقددددتتملدرددددتبمللودرادددديل( ,(Byrnes,J.L.2003وساركادددد لكدددد لتسد ددددىلستددددسةسل

اسستددىل قدد لكضدد س ل ددلو ت ال ددو للدركمدداس ىل دديلرلةظستددىلدرقا لددىلسدد نلدرعلكددي
رلودرتتن..و دددتللت ددونلراددالادد اتسلبلددفل دد لكدددنلدرودد ىلدرةق ددتىلودرسضددالدرزودجددي

تظادددسالدرةادددا  لوجدددوتلب  دددىلدساسا تدددىل ستدددس لسدددتنلتسجدددىلةقدددالدكةاسدددا لو دددس ل
در س ىلوستنلتسجىلضيو لدرودرتتن.ل كال اةالهةاولب  ىلستنلتسجىلدرضيو ل

ل((MSI-Rكددنلد ا ددا لديم.لوزتددات لدروددسدعلبلددفلدركقتدداسلدرقسبدديلدر لتددىلو دد ل
ساإلضددددا ىلارددددفلوجددددوتلب  ددددىلسددددتنلدك ا ددددا لوسددددتنلدرت  دددداالدرزودجتددددى.لاكلتنل
درع  ىلكدالسدتنلدرضديو لدر لتدىلوسدتنلدرت  داالدرزودجتدىل اةدالغتدسلتدردىلر ةادال

لدكاجا لدركاو  .لل اةال ي
.لتنلدركدددسدهقتنل((Wymbs, 2008وتكدددسسلل دددترولتوضددد الةادددا  لتسد دددى

دركودد و لساضدد سد لدر ددلوول اةددالرددتتاملل وددوسلدكةاسددا لو ددس لدر س ددىلتوا
لدرت  دددداالدرودرتتددددىلت اددددسلا ددددسدًسدلوتونل دددد لوترددددولساركقاسةددددىلكدددد لدركددددسدهقتنلتوا

 قدددد لتولسجاةدددد لدضدددد سد لدركعاسضددددىلودرا ددددتاللو ددددس لدر س ددددبل وددددوسلدكةاسددددا 
لا دددنلهةددداول دددسو لسدددتنلدركجكوبددداال ددديدركسضددديلتولدركدددسدهقتنلدرعددداتتتن.لوردددمل

 .,(2010لوتهسددالةاددا  لتسد ددىلزدسا بددنلدرت  دداالدرزودجتددى.لاقدداستسلديكادداا

Zareiودوسللردتنل سدا لدي قدا لتوالدرسضدالدرزودجديل(لارفلوجدوتلدةتقداضل دي 
دكةاسددا لو ددس لدر س ددىلوهددتدلتا دد لكدد ل قتقددىلتنلدآلسددا لوديكادداالتةققددونلدر اتددسل
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دي قا لدركواستنلسقووسلدكةاسا لو دس لدر س دىلوكلتاسقدفلا تت للكنلو اامل ي
راملاكلدرقلت لكنلدرو الدرتداالرك دابت لوسباتدىلسعضداملدردسعض.لو دتلاع دسل

وت قددا ل وددوسلدكةاسددا لو ددس لدر س ددىلادد اتسلدرجتةدداالدروسداتددىللدركمددا  لدرزودجتددى
بددسدضلهددت لدي ددس،وساراةاو ل دد نلدر ستعددىلدرضدداغ ىلودرمددا ىليلدركمدداس ىل ددي

ل ودددوسلدكةاسدددا لو دددس لدر س دددىلككدددال دددتلتاتدددسلتبلدددفلك ددداونلكدددنلدرت  ددداال دددي
دركايتدسدالدرتتكوغسد تدىلتنلدرك داونلل تنلتمداسالةادا  ل يل،دراقاب الدرزودجتى

رتنلدآلسدا لدردتتنلتعداةفلتسةدا همل ودوسللدرسضالدرزودجيلباك لكامل يلدراعلتكف
لدكةاسا لو س لدر س ى.

 ,Cheryl and Joel)وودد لراددالامددتسريلوجددو لالوتظاددسالدرةاددا  لدراددي

ل ودددوسلدكةاسدددا لو دددس لدر س دددىلدركتدددال لتنل سدددا لوتكاددداالدي قدددا لتوال(2001
و وددوسلدكةاسددا لدرقسبدديلتعدداةونلكددنلبددتملدرسضددالكقاسةددىلسآسددا لدرعتةددىلدرضدداس ى.ل

 ودوسلدكةاسدا لو دس لدر س دىللوتةبلكلاوجتل سو لستنل سا لوتكااالدي قا لتوا
ك دداونلدر ددس لسارة ددسىلرألكادداا.لو دداهمللو وددوسلدكةاسددا لدرقسبدديل دديدركتددال ل

لضدددع لدةاسدددا لدر قددد لودركعاسضدددىلودركمدددا  لدر دددلو تىلوردددتسل دددس لدر س دددىل دددي
در س لبتملدرسضالكاعل لسايكوكدىلتولديتد لدرودردتا.لوتنلدراعدات لدرودردتالكدنل

ا تتاالتك نلدركم  ال لدراق تسل ي)ت  لد اتتدملابات لدروتاغىلدإلتجاستىل
دساددس لسزتددات لدرسضددالر دد لكددنلديكادداالودآلسددا .لتكددالةقددالدرددتبملل(درايلدد لبلتاددا

لدركجاكعيلدساس لسزتات لدر س لرألكااال ق .
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 المراجع
.لت ددارت لدراعاكدد لكدد لديزكددىليكادداالدرا كتددتلدركودداستنل(4003)ليت كددتلدرلتادد

 لتددىلل،اجسااتيررسااالة م .يسار ددس انلوتاسهددالبلددفلك دداونلاددود قاملدرةق دد
 جاكعىل لودن.ل،دراسستى

الصاحة  يمعجام علام الانفس فا(.ل7355)يبستلدر كتت،لب  لدرتتنل قا لجاسس
لتدسلدرةاضىلدرعسستى.درقاهس  ل.لالنفسية

در لسدىلليردتنلكعلكدلي(.لكوداتسلدك ادسد لدرةق د4007تورىلت تف،لسةال اكتل)
جاكعدىل  ددس،للمجلااة مركاز البحااوث التربوياة  دردتكن.ليدركعدو تنلبقلتدال د

 .742ل-35در ةىلدرعامس ،لدرعتتلدرعمسون،لتورتو،ل

(.لدضدد سد لةقددالدكةاسددا لدركوددا  لسارةمددا لدرزد ددتل4005)ليستدداضلدراامددك
–در لقدىلديوردفل)رتنلا كتتلدرو لدراارثلودرسدسد لكدنلدراعلدتملدي ا ديل

 (.7)42.لمجلة جامعة دمشق .(تسد ىلامتتوتب

لرتنلدرةق تىلرلضيو لدرا ت لد اسداتجتاال اتدسللك اونل.(4079)لسدضيل  م
ل دددددددديلك ا ظددددددددىلوتكادددددددداااملدرتاوددددددددىلدك اتاجدددددددداالتوال سددددددددا لدي قددددددددا 

ل ديلدرو ةتدىلدرةجدا لجاكعدىل،درعلتدالدرتسد اال لتى.ماجستير رسالة.ةاسلس
 . ل  تنل،ةاسلس

(.لسعدددددددضلدركايتدددددددسدالدرةق دددددددتىلدكجاكابتدددددددىلدركساس دددددددىل4002)يودددددددقا لكس ددددددد
 جاكعىلدرقاهس .ل، لتىلدآلتد ،رسالة دكتوراهساكتا كالدرزودجتى.ل

الوقاياة و  –االختالالت الزواجية )األسباب و العواقب (.ل4005)ليوقا لكس 
درقداهس  لل.ل ل لىلبلملدرةقسلدإل لتةت يلدركعاوس،لدر ادا لدرسدسد .(العالج

 اتاسدولرل سابىلودرةمسلودراوزت .ل

ىلوت ددارت لكودجاااددالرددتنل(.لت ددتدثلدر تدا لدرضدداغ 4072 داس لبسددتلدر دد مل)
جاكعددىلل، لتددىلدآلتد   . رسااالة ماجسااتيردركعاكددتتنلبلددفلدركددودتلدرةق ددتى

لدرقاهس .
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(.ل ددددس لدر س ددددىلوةقددددالدكةاسددددا لكددددنل4078)ليهسددددبل دددداكل،بسددددتلدرجددددودتلتلتقددددى
سمددددداتتىلرآلسدددددا لولدركتس دددددتنليكةظدددددوسلب جددددد ل.د ددددداسداتجتاالاعلتكتدددددىلود 

 ل.ك اسىلديةجلولدركوستىدرقاهس  ل

 ل ددد تن ل.لألطفاااال و الماااراهقين يالطاااب النفسااال.(7335درعزتدددزلااسدددال)بسدددتل
 ي.ك اسىلدرتازج

(.لد اتتدملدرك اةت لدرةق تىلدكجاكابتىلرا  تنلدراود  ل4007بز لبستلدر ستمل)
رساااالة ردددتنلدرك دددةتنل لتسد دددىلاجستستدددى.لليودروددد ليودكجاكدددابليدرةق ددد
 جاكعىلدرقاهس .ل، لتىلدآلتد ،لدكتواره

ردتنلبتةدىلليودرزودجدلادرضيو لدرةق تىلودراود  لدي دسلل.(4003)غزكنلمكسل
وسعدددضلل،الرةدددوعلوتسجدددىلدإلبا دددىوتكاددداالدي قدددا لدركعدددا تنلاسًعددد سدددا لكدددنل

ل، لتددددىلدراسستددددى،رسااااالة ماجسااااتيرل.دركايتددددسدالدرتتكوغسد تددددىلودكجاكابتددددى
 جاكعىلتملدرقسن.

ك اسدىلدرقداهس  ل.لترت لدركقتاسل.يمقياس الرضا الزواج(.ل7351)لا توكلدرسس ول
 ديةجلولدركوستى.ل

اضاطراب نقاص االنتباااه المصاحوب بالنشااط الزائااد .ل(4000)ليدرت دو لاكجدت
لةجلولدركوستى.لك اسىلديدرقاهس  لل.(العالج –التشخيص –)األسباب
 .ك اسىلدسنل تةال درقاهس ل،4 ل يعلم النفس المدرس .(4009ك كتل اك ل)

لةكددددات ،لكقدددداهتم،لةظستدددداا،.لدرودددد ىلةقددددسلبلددددم(.4070)درعزتددددزلبسددددتلكقاددددا 
 .لرلةمسلود  لتسد اا.لدرقاهس  لتدس

(.لدرك دداةت لدكجاكابتددىلود دداسداتجتاالدراعددات ل كايتددسدال4078كةدداسلب امددىل)
ودركسوستن.س ارىللاال لتًلكةس ىلسةوبتىلدر تا لرتنلدركسدهقتنلدركعا تنلسوست ل

 جاكعىلدرقاهس .ل،تد  لتىلدآلل،كاج اتس

ب  ااكدددالليد ددداسداتجتاالدراعدددات لولدر قدددا  لدرتداتدددىل ددد.(4072كةودددوسلجددداتل)
 لتدددىل،رساااالة ماجساااتير.سجدددوت لدرسباتدددىلردددتنلتكاددداالدي قدددا لدراو دددتتتن
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 .جاكعىلدرقاهس ،دآلتد 

لألمراض  يالمراجعة العاشر  للتصنيف الدول(.ل7333كةظكىلدرو ىلدرعاركتىل)
ىلو دت لدر د لاسجكل.ICD- 10: تصنيف االضطرابات النفسية والسلوكية

 ،ل لتىلدر  ،لجاكعىلبتنلمكس.يدرةق 

سدتنلدردزوجتنل كةس دتنلسارسضداللودر د ليدردت ا لدروجدتدةل.(4074)ةوس لكةووس
 .جاكعىلدرقاهس ل، لتىلدآلتد ل،لرسالة دكتوراه.ليدرزودج

دردددةك ل)ت، (لوب  ادددبللارلكعلكدددتنلتولليدك ادددسد لدرةق ددد.(4001ةمدددونلتستتدددس)
جاكعددددىلل، لتددددىلدراسستددددى،رسااااالة ماجسااااتيرل.س  ددددارت لكودجاددددىلدركمدددد  ا

 .درقتوم

(ل75-0كددنل)ًتددالكمدد  الت ددسلدي قددا لدركعددا تنلبقلل.(4007)لاهةددا لدر تتددت
 .ديستنل.بكان.درجاكعىلديستةتىل رسالة ماجستيرل.ى ة

وب  ادددبلسارك ددداةت لدكجاكابتدددىلردددتنللي(.لدرسضدددالدرزودجددد4077)هتدددالدرتسبدددانل
 لتدىلل،رساالة ماجساتيراكعدىلتملدرقدسن.لبتةىلكنلدر ارساالدركازوجاالسج

 جاكعىلتملدرقسن.ل،دراسستى

ل.مجلاة العلاومل. دس لدر س دى.دكةاسدا (لتلد لةقدال7333)ل(و تملكزتدول)اسجكدى
 .يك   ىلدر وتالرلاقتملدرعلكل.كجلىلدرعلومل،اكسدجعىل لت كتلدر قسدول
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