
لدى  يدور اسرتاتيجيات التعايش يف التنبؤ باالحرتاق النفس
 قصور االنتباه وفرط احلركة يأمهات األطفال ذو

  
 )*(منى إبراهيم متولي بدوي  )*(أ.د/ شعبان جاب اهلل رضوان

 ملخص
التنبؤ باالحتراق  هدفت الدراسة الراهنة إلى الكشف عن دور استراتيجيات التعايش في

األطفيياذ يوق ورييور االنتبييا  وفييرط الحركيية باالييافة إلييى الكشييف عيين  النفسييي لييده ت  ييات
ليييوب تبييياين شيييد     يييات فيييياأل يييده تبييياين اسيييتراتيجيات التعيييايش واالحتيييراق النفسيييي ليييده 

. تييت تطبيييق ال سيياييع عةييى عينيية  كونيية نتعييراق ورييور االنتبييا  وفييرط الحركيية لييده تطفييال 
يي58) ( وانحييراف 99.33ب توسييط ع ييرق ) ةسيين 28 –42  يين تتييراوم تع ييارهن  ييا بييين  ا( ت  

، سييييتراتيجيات التعييييايشا سييييياع ، و  اسييييت ار  البيانييييات األساسيييييةات اسييييت دب(، 8.42 عيييييارق )
(.ا تبييار الييطراص نسييب االنتبييا   فييرط الحركيية ينحتييراق النفسييي ) إعييداد الباح  سييياع االو 

بعيق اسييتراتيجيات  وتسيفرت النتيياعن عين وجييود عنوية بييين (.ق)إعيداد   عبيد الرويييص البحيير 
دار  ال شييييكةة واسييييتراتيجية التعييييايش السيييياعت عةييييى االنفعيييياذ إالتعييييايش ) التعييييايش السيييياعت عةييييى 

واسيتراتيجية االستسينت واسييتراتيجية التجنيص( وبييين االحتيراق النفسيي.ك ا تورييةت النتياعن إلييى 
تراتيجية سييياو يي   %99.3تن اسييتراتيجية التعيييايش السيياعت عةيييى التجنييص ب فردهيييا تسيي ت بنسيييبة 

فيي التنبيؤ بياالحتراق العات.ك يا   يرت فيروق  % 93.3التعايش الساعت عةى االستسنت بنسيبة 
وت  ات األطفياذ يوق االعيراق  دالة بين  ج وعة ت  ات األطفاذ يوق االعراق ال ن فلة

فيييي كيييذ  ييين االحتيييراق العيييات واالحتيييراق البيييدني حيييي  كانيييت الداللييية عنيييد  سيييتوه  ال رتفعييية
(...8.) 
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The Role of Coping Strategies in Predicting Burnout in 

Mothers of Children with Attention Deficit and 

Hyperactivity 

Dr. Shaaban Gaballa Radwan)*( 

Mona Ebrahim Metwaly)**( 

Abstract : 

This study aimed to investigate the role of coping strategies in 

predicting burnout in mothers of children with attention deficit and 

hyperactivity, as well as the extent to which the strategies of co-

existence and psychological combustion of mothers of children with 

attention deficit and hyperactivity were different in light of the 

differences in the severity of the symptoms of attention deficit and 

hyperactivity in their children. 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 level of education ranged from preparatory to 

university education. The sample was obtained from children's 

psychiatric clinics in three hospitals in Cairo: Helwan for mental 

health, Abbasiya Hospital, and the Center for Psychiatry at Ain Shams 

University). The results showed that there is a relationship between 

some coping strategies (coping strategy based on problem, coping 

strategy based on emotion, surrender strategy and avoidance strategy) 

and burnout. The results also found that coping strategy based on 

avoidance alone contributes 33.9% and with coping strategy of 

surrender by 36.6% in predicting total burnout . There were also 

significant differences between the group of mothers of children with 

low symptoms and mothers of children with high symptoms in both 

general byrnout and physical burnout where the significance was at 

(0.05). 

Keywords: Coping Strategies- Attention Deficit and Hyperactivity 
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 مقدمة : 
شييتى جوانييص  جيياب السييرن الواحييد والعشييرون  ح يين  بييال ورات ال تنوعيية فييي

الحييا   ن ييا  يا يترييذ بالتكنولوجييا والطييص واالترياالت ، والرييناعة   يا سيياهت 
وااللييطرابات حييي  تطةييق عةييي   تعسيييد الحيييا  و  ييور ك ييير  ين الرييعوبات فيي

بأعبيياب ولييموط ك ييير   بعييق البيياح ين عريير السةييق واللييمط النفسييي   ييا تلسييى
عةيييى كاهيييذ الفيييرد العيييادق ، حيييي  تن عةيييي  التعا يييذ  ييي  هيييي  الليييموط وتةييي  

ال ووييي  فيييي شييير  اان يييا  النفسيييي )حسيييات  ح يييود،  التمييييرات والتكييييف  ع يييا وا 
الفتير  األ يير    ين ال شيكنت التيي   يرت فيي ويعتبر اان ا  النفسي (.5..4

ار عةى األسير  و ريالا األبنياب حيي  ، واهتت ب ا بعق الباح ين ل ا ل ا  ن آ 
تتعطييذ وييدرات تفرادهييا واليتوارييةون بفاعةييية   ييا يفتييت الكيييان األسييرق ويلييعف 

 .  (Scherer&louw,2008 )ال جت   
يعيييييد اليييييطراص وريييييور االنتبيييييا  وفيييييرط الحركييييية  ييييين تك ييييير ال شيييييكنت و 

عةيييى و  سيينوات  ييا وبييذ ال درسيية ، حييي  ي كيين  نح ت ييا فيييي االسييةوكية انتشييار  
سن  تأ ر  ، وليا يجص االكتشاف  الرغت  ن يل  ال يحولون إلى العنج إال في

التييي يعييانى في ييا الطفييذ كييان  ة ييا طالييت الفتيير كال بكيير ل  ييذ هييي  الحيياالت ألنيي  
 ( . 7.1، 9..4العنج تك ر رعوبة )  ح د كا ذ ،
لعييييدد  يييين  ق يييينذ  راجعيييي  لةتييييرا  التربييييو  قووييييد تشييييارت هنيييياب الحديييييد

ليييييى وجيييييود عيييييدد  ييييين ال شيييييكنت التيييييي تواجييييي  تسييييير األطفييييياذ يوق الدراسيييييات إ
االحتياجيييات ال ارييية ، وهيييي تن وجيييود هييييا الطفيييذ يسيييبص الع لييية االجت اعيييية 

(  ييييين %.5الرعايييييية ، وتن ) (  ييييين وويييييت األت فيييييي%.3لةواليييييدين ويسيييييتن ف )
يوق االحتياجييات ال اريية . وعةييي   نبنيياع تا  يي  ا  ليياعف  األ  ييات يسلييين ووت يي

االحتييياج  قحبيياط لوجييود الطفييذ يريياص بحاليية  يين اليييأع وال ةييذ واافيي ن األت ت
 .(7..4، قال اب .)هناب الحديد

وت  ييذ هييي  اللييموط الحياتييية  طيير ا عةييى رييحة األت وتوا ن ييا   ييا ينشييأ 
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عن ييا ت ييار سييةبية لعييدت السييدر  عةييى التكيييف ولييعف  سييتوه األداب والعجيي  عيين 
لةع يييذ والشيييعور باان يييا  النفسييييي     ارسييية ال  يييات اليو يييية وان فييياق الدافعييييية

 ( .3..4تح د عبد الع ي  ، تح د تبو السعد   )
 مدخل إلى مشكلة الدراسة :

تسي ت اسيتراتيجيات التعيايش الواليدق ال عت يد عةيى ال سياند  االجت اعيية،  
والتييدين، والحرييوذ عةييى  ييوارد ال جت يي ، وع ةيييات العيي و واادرا  االجت يياعي 

 لده األسر التي يعاني في ا الطفذ  ين ال يرق تو ااعاوية.التوافق الوالدق  في

( Cheryl & Joel, 2001) 
التعايش الوالدق    طفذ  ن يوق ورور االنتبا  وفرط  دراسة حوذ ففي 

( بدراسية ألعيراق الطفيذ  (Johnston 1996حد يات . ويات جونسيتون  الحركة في
 ين توليياب  25الرليا ليده  وال ساند  االجت اعية لألت، والليموط الوالديية ودور

األ ييور ألطفيياذ  يين يوق ورييور االنتبييا  وفييرط الحركيية. ووييد وجييد تن ال سيياند  
 الت يي  بين ال ج وعات وفس ا لةلموط الوالدية. االجت اعية تدت دور ا بار  ا في

حين تن كانينم ات وسيجذ وبي نع وجدوا تن الوالدين لطفذ  ن يوق  في 
ة كيانوا تويذ اترياال  باألسير  ال  تيد ، وتن اترياالت ت ورور االنتبا  وفيرط الحركي

 .(Cunningham, Bemness & siegel ,1988)ليع ل ا جدوه 
البياح ين وال يربين السياع ين بعيق اهت ات   ول  ل شكةةهي  ا وتربحت 

الطفيذ عةييى ال سييتوه  السييةبية التييي تحيد  ا فييي اآل يارعةيى تربييية الطفيذ، نتيجيية 
يييا  ييين  شيييكنت ألسيييرت ، إي  ، و ييياياالجت ييياعو  يواالنفعيييال ال عرفيييي تحد ييي  تيل 

المالص بالحرج وااحباط ن ر ا لعدت ويدرت ت عةيى التعا يذ  ي   يراص الوالدان في
سيييةوك ، ولييييل  يليييطر  طفة  يييا بريييور  سيييةي ة، تو  سييياعدت  عةيييى اليييتحكت فيييي

الوالدان إلى االنسحاص    طفة  ا  ن ال واوف االجت اعية  شية التعرق لةنسد 
 (. 5..4)رياق ال اش ي، 

 Wienerدراسية وينير  يل وكيShur & Gau وويد ت  يرت دراسية شيور وجيو
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تن ت  يييات األطفييياذ يوق اليييطراص وريييور االنتبيييا  ا فيييرط الحركييية يعيييانين  ييين 
 ;Shur & Gau ,2007)الليموط بريور  تكبير  ين ت  يات األطفياذ األريحاب 

Wiener et al. , 2013 ).. 
ال شييسة لييده الوالييدين تييرتبط بتطييور تعييراق وعةييى الييرغت  يين تن تعييراق 

اليييطراص وريييور االنتبيييا  وفيييرط الحركييية ليييده الطفيييذ فييي ن تحيييد البحيييو  التيييي 
ال يدن ت  يرت تن ال ؤشيرات  تناولت تسباص االلطراص لده األسير الساطنية فيي

السابق يكرها وال تعةسة بيالتوتر والكيرص تنيتن عين االليطراص ولييع بالليرورق 
وبررف الن ر عن ااس ات السببي ف ن التد نت ال   ير  تن تنتن عن تسباب ، 

حالييية اليييطراص وريييور االنتبيييا  ال ريييحوص بفيييرط الحركييية يجيييص تن توجييي   فيييي
 3..4اهت ا  ييا وهييدف ا  باشيير  إلييى تن يياط التفاعييذ األسييرية ) جييدق الدسييووي ،

 37.) 
وتجييدر ااشييار  إلييى تن اللييموط ت  ييذ  طيير ا عةييى رييحة الفييرد وتوا نيي ، 

د كيانييي  النفسيييي، وتنشيييأ عن يييا آ يييار سيييةبية كعيييدت السيييدر  عةيييى التوافيييق، ك يييا ت يييد
النفسي ) ت سية السيد الجندق، نبيةة  و  ارسة الحيا  اليو ية، والشعور باان ا 

 (. 83  1..4 ي اعيذ  كارق ، 
إليى تن تعيراق وريور  (Theule et al., 2011) وويد تشيار  ييولي وآ يرون
 اعيييد ليييده الواليييدين يعتبييير تويييوه  نبييي  بالليييموط االنتبيييا  ال ريييحوص بالنشييياط ال

الوالديييييية . حيييييي  اشيييييت ةت هيييييي  األعيييييراق عةيييييى ليييييعف االنتبيييييا  واالندفاعيييييية 
تداب الو يفة وهي  التحديات رب ا ترن  ليموط ا والديية  ارية.  ورعوبات في

و ن  ت ف ن   ن ال توو  تن هي  األعيراق  ين شيأن ا تن تعرويذ ويدرات الواليدين 
حتياجيييات تطفيييال ت.   يييا تده إليييى ويييدر  تويييذ عةيييى التكييييف  ييي  الت طييييط ال فيييي

تش يب تبناع ت. رعوبة ت ره  ترتبة عةى تعراق ورور االنتبا  ال رحوص 
بالنشييياط ال اعيييد ليييده الواليييدين تتلييي ن ريييعوبة تييييكر حليييور ال واعييييد الطبيييية 

عطييييياب اليييييدواب، و شييييياكذ فيييييي تن يسيييييةكوا بالطريسييييية  واالجت اعيييييات ال درسيييييية وا 
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 اللموط. ة لكون ت آباب. كذ هيا  ن شأن  التنبؤ ب ياد  فعةية فيال ناسب
إلى تن  ستوه اللموط (Yousefia et al., 2011) وتشار يوسيفيا وآ رون
ا تيار األسيةوص الواليدق ال سيت دت  ي  األطفياذ يوق  الوالدية ي كن تن تؤ ر في

الوالديييية  وريييور االنتبيييا  ال ريييحوص بالنشييياط ال اعيييد، وتن اآلبييياب يوق الليييموط
  ال رتفعة سيست د ون تساليص والدية تك ر تعسف ا.

 التساؤالت التالية   وبناب  عةى  ا سبق ي كننا رياغة  شكةة الدراسة في
هيذ توجيد عنوية بيين اسييتراتيجيات التعيايش واالحتيراق النفسيي ليده ت  ييات  -7

 االنتبا  وفرط الحركة ؟ وروراألطفاذ يوق 

أل  ييييات  التنبييييؤ بيييياالحتراق النفسييييي فييييي شاسييييتراتيجيات التعيييياي تسيييي ت هييييذ -4
 االنتبا  وفرط الحركة ؟  وروراألطفاذ يوق 

لده ت  ات األطفاذ يوق ورور االنتبا  وفيرط االحتراق النفسي  تباينيهذ  -9
 ؟الحركة في لوب تباين شد  األعراق لده األبناب

 أهداف الدراسة:
تعيييييايش ت يييييدف الدراسييييية إليييييى الكشيييييف عييييين العنوييييية بيييييين اسيييييتراتيجيات ال

التنبييؤ بيياالحتراق النفسييي ،  التعييايش فييي واالحتييراق النفسييي ، ودور اسييتراتيجيات
ليده ت  يات األطفياذ يوق وريور كيل  الكشف ع ا إيا كان االحتيراق النفسيي و 

 .تباين في لوب تباين شد  األعراق لده األبنابياالنتبا  وفرط الحركة 

     األهمية النظرية واألهمية التطبيقية
عييين العنوييية بيييين اسيييتراتيجيات التعيييايش واالحتيييراق النفسيييي ليييده الكشيييف  -7

 ت  ات األطفاذ يوق نسب االنتبا  وفرط الحركة.

التنبييييؤ بيييياالحتراق  الكشييييف عيييين حجييييت إسيييي ات اسييييتراتيجيات التعييييايش فييييي -4
 النفسي.

بيرا ن تدريبيية لتعيديذ اسيتراتيجيات  إعيداد فيي تن تس ت نتاعن هي  الدراسة -9
ده ت  يييات األطفييياذ يوق وريييور االنتبيييا  وفيييرط لييي التعيييايش غيييير الفعالييية
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 الحركة.

ييييا  يييين نتيييياعن الدراسيييية فييييي -2 تريييي يت بييييرا ن عنجييييية  ي كيييين االسييييتفاد  تيل 
ل فيييق تعيييراق االحتيييراق النفسيييي ليييده ت  يييات األطفييياذ يوق اليييطراص 

 ورور االنتبا  افرط الحركة .

ر وياع االستراتيجيات غي االستفاد   ن  ساييع استراتيجيات التعايش في -8
التعييايش لييده ت  ييات األطفيياذ يوق الييطراص ورييور االنتبييا   الفعاليية فييي

 افرط الحركة .
 مفاهيم البحث :

 :  Coping strategiesأوال: استراتيجيات التعايش 
ويعييييد ال اروع وفولك ييييان راعييييدق االهت ييييات بدراسيييية اللييييموط وال واج يييية، 

 يييت بسبييوذ وتبةييور يليي   يين  يينذ ن ريت  ييا عيين اللييموط وال واج يية والتييي ح
 . ( Manne ,2003)وانتشار كبيريين بين الباح ين 

 يعرف عةى تن  الج ود ال عرفية والسةوكية ادار  ال تطةبيات تو فالتعايش 
والتيي تسييت عةيى تن يا  رهسي  وتن يا تفيوق ال يوارد  االحتياجيات الدا ةيية وال ارجيية

 ,Folkman, Lazarus, Gruen, & Delongies, 1986. Shikai) الش رييية

Shono & Kitamura, 2009. Hong, biao&Hui, 2011 ). 
ويييييا وع عةييييت اليييينفع بأن ييييا  فعيييييذ، تو  فييييي Corsini ويعرف ييييا كورسيييييني 

 ج وعية تفعياذ تو ع ةيييات تسيت دت لةتعا ييذ  ي  ال واوييف اللياغطة وال  عجيية، 
الطريسيية الواعييية  تو تعييديذ ردود األفعيياذ الش رييية نحييو ال ووييف، ويتلييا فييي

  .(Corsini,1999:224)نحو ال شكةة وال باشر  

فالش ب يكون عرلة لةتيأ ر النفسيي لةولي  إيا كيان ال ي تةي  ال يوارد  
الكافييييية لةتعييييايش  عيييي  بشييييكذ  ناسييييص وكيييييل  إيا وليييي  ته ييييية كبييييير  لةعواوييييص 

 ,Montero, Prado ,Demarzo)الل نية ال ترتبة عةى هيا التعا ذ غير الفعاذ 

Gascon & Garcia, 2014 ). 
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دراسيية التعييايش  يي  اللييموط   ييذ  وهنييا  اتجاهييات عا يية و  تةفيية فييي 
تو السةوكي، والتعايش ال رتك   تو السةوكي، والتجنص ال عرفي التعايش ال عرفي

عةييى االنفعيياذ تو تعيياطي ال ييواد النفسييية كأسييةوص سييةبي لةتعييايش  يي  اللييموط 
 ,Carver, Scheier & Weintraub .1989; Reisser, Baune, Kokkevi)الحياتية 

Shifanof, Room et al., 2010 )  . 
تن هنيييا  ت نيييي عشييير تسيييةوب ا  Karfer et alوويييد يكييير كيييارفر و  ييينؤ  

 لةتعايش رنفت تحت  ن  فعات هي  
تسييياليص ال واج ييية وتتلييي ن   التعا يييذ النشيييط والت طييييط وكبيييت األنشيييطة  -7

 ال تعارلة والت  ذ.

ين واليدعت االجت ياعي الع ةيي وتتل ن   الةجيوب لةيد تساليص الت اع العون -4
 والت اع التفريغ العاطفي . والدعت االجت اعي العاطفي

السيةبية وتتلي ن   اانكييار والتحيرر الييهني والتسبييذ السيةوكي والتسبيذ ) يين  -9
  ( .39، 1..4    نذ نشوه دردير

  ن  نذ العرق السابق ستسوت الباح ة با تيار ست اسيتراتيجيات فييو  
بعليي ا سيةبي واآل ير إيجييابي وهييا هيو التعريييف ااجراعيي لتةيي  الدراسية الحاليية 
 االستراتيجيات   

الةجيوب لةيدين لتعيديذ إدراكيات و شياعر الفيرد  ويسريد بي   يالتعايش الدين -7
وااحسيياع باللييمط النيياتن عيين التعييرق لأل  ييات ، والتعييايش  السييةبية
بية  سيي نفيياق فيييالت سيي  بييأداب الفييروق والطاعييات واا يت  ييذ فييي يالييدين

درا  الحد  عةى تني  ا تبيار وع ية  ين ا  عي   والتردق عةى الفسراب وا 
 الفرد بالحد  ويكسب  ال سة والربر . يوجذ ،   ا يمير  ن وع

طةييص الييدعت وال ييؤا ر   يين    تت  ييذ فيييالتعااايش القااالم الااى المساااند   -4
 ييرين و اريية األسيير  واألرييدواب واألوييارص توال ت ررييين كاألطبيياب اآل

 عدييد  ويد يكيون ين ، والبح  عين ال سياند  واليدعت يأ يي تشيكاال  وال  رل
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 جت اعية ،تو  عةو اتية ، تو نفسية .ا ساند  
يتبعيي   قويسرييد بيي  األسييةوص الييي :التعااايش القااالم الااى إدار  المشااكلة  -3

 يييين   واليييييق يت  يييذ فيييي  واج ييية ال شييييكةة و ريييادر الليييمط الفيييرد فيييي
التيي ات بالسيييات بال سييؤليات    ييا  جريييات األ يور، ا  كونيات   الييتحكت فييي

درا  األحييدا  الليياغطة بأن ييا تبعيي  عةييى التحييده  ت ايييدت اللييموط ، وا 
 وليع الت ديد .

التي تساعد الفرد عةى  وهو تحد األساليص التعايش القالم الى اإلنفعال : -4
استيعاص ال واوف اللاغطة  ن  نذ التنفيع اانفعيالى الجييد لة شياعر 

ليييا السيييدر  عةيييى االسيييتر اب وال ييييذ لةفكاهييية وال يييرم ، السيييةبية ويشييي ذ تي
 والسيات ببعق الت رينات الريالية .

 واج يية ال ييروف الرييحية  تت  ييذ فييي الستساا:م:لتعااايش القااالم الااى اا -5
 التييييييي يرييييييعص التشييييييكي  في ييييييا . وال عةو ييييييات التييييييي ال ي كيييييين تجاهة ييييييا
ة كالتشيييي يب اليييييق تييييت التيييييسن  نيييي . ويتليييي ن االستسيييينت تسبييييذ ال شييييكة

الرحية وال روف ال حيطة ب ا  ي  عيدت الةجيوب إليى ج يود كبيير  لةيتحكت 
 ييذ  روفيي   األعييراق ، ك ييا تتجيي  لت يعيية الفييرد ل  ارسيية حياتيي  فييي فييي

 طبيعت ا . الرحية والتميرات السريعة في
ي يدف إليى إنكيار  طيور  ال يرق   نكاارلتجناب واإل لتعايش القالم الى اا -3

 نذ هي  االسيتراتيجية يتجي  الفيرد لةتعا يذ تو األ  ة والتسةيذ  ن ا، و ن 
ةتسةييذ  ني ، ورب يا ل باشر     ال رق يات  وبذ ع ةيية تش يري  ، ويلي  

ا عييين تشييوي  التشيي يب  يين  يينذ الةجييوب ألك يير  يين طبيييص بح  ييليتجيي  
ت دف إليى ح ايية الييات  تالسةوكيا . و  ذ هي  ع تش يب بديذ تو إلما

 ي برها الفرد . ن االنفعاالت الشديد  التي ود 
 النماذج المفسر  الستراتيجيات التعايش 
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 نموذج استراتيجيات التعايش: -7
يا  فسير ا السيتراتيجيات  (Carver&Scheier,1989 )ويدت كيارفر وشيير  ن ويج 

التعايش، يسوت عةى تن التعايش هو الع ةيات السيةوكية وال عرفيية التيي يسيوت ب يا 
اليو ييييية، ويرييييينف كييييارفر وشيييييير  الفييييرد ب يييييدف التعا ييييذ  ييييي   تطةبييييات الحييييييا 

 استراتيجيات التعايش عةى النحو التالي  
الةجيييييوب لةيييييدعت  – نييييي  األنشيييييطة ال تعارلييييية  –الت طييييييط  –التعيييييايش الفعييييياذ 

 االجت اعي 
وتتل ن هي  االستراتيجية ال ج ودات ال عرفية التيي يسيوت ب يا الفيرد ب يدف 

راد فييي طريسيية اسييت دا  ت التسةيييذ  يين التييوتر النيياتن عيين اللييموط، وي تةييف األفيي
لتة  االستراتيجيات،   ذ رياغة  طط لحيذ ال شيكنت، وتركيي  تيهيان ت عةيى 
ال شكةة الحالية، وتجنص التفكير في االنفعاالت السةبية ال رتبطية بالليموطات، 
ويره كيذ  ين كيارفر وشيير تن هيي  االسيتراتيجية هيي األك ير كفياب  فيي التعا يذ 

  . (Lee,Ashford& Jamieson,1993 )    ال شكنت
  Lazarus &Folkmanنظرية الزاروس وفولكمان -2

تسييياليص  واج ييية  Lazarus & Folkman يرييينف ال اروع وفولك يييان
 فعتين  اللموط في

إطارهييييا يحيييياوذ الفييييرد تميييييير  ال واج يييية ال رتكيييي   عةييييى االنفعيييياالت   وفييييي -7
 االنفعييييياالت السيييييةبية   يييييذ  فيييييق التيييييوتر، ونسييييييان السةيييييق، واليييييتحكت فيييييي

 الملص، وتتل ن هي  ال واج ة نوعين فرعيين ه ا  

تسييياليص ال واج ييية ال عرفيييية ال رتكييي   عةيييى االنفعييياذ، وهيييي طيييرق التفكيييير  (ت)
ال واوييف  يين  التييي تحيياوذ جيييص االنتبييا  بعيييد ا عيين العناريير ال ؤل يية فييي

  ييينذ إعييياد  تفسيييير ال وويييف تو اسيييت دات التفكيييير اايجيييابى لةيييتحكت فيييي
 االنفعاالت السةبية.

تساليص ال واج ة السةوكية ال رتك   عةى االنفعاالت وتتل ن السيات بفعيذ  (ص)
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  عين لتن يت االنفعاالت   ذ   ارسة الت رينات.

ال واج ييية ال رتكييي   عةيييى ال شيييكةة   تتلييي ن اسيييت دات اسيييتراتيجيات واوعيييية  -4
ال وويييف ال سيييبص لةتيييوتر وتتلييي ن  ي كييين تن تحيييد  تمييييرات  ة وسييية فيييي

 ن طين ه ا  

لتمييييير ال وويييف   وفي يييا يحييياوذ الفيييرد تمييييير ال وويييف. فعةيييى  ال واج ييية (ت)
الع يييذ  سييبيذ ال  ييياذ   عنيييد حيييدو  شيييجار بيييين الفيييرد وبيييين  شيييرف  فيييي

ي كييين تمييييير ال وويييف  ييين  ييينذ الحيييدي   ييي  ال شيييرف تو تييير  الع يييذ 
 والبح  عن آ ر ي د  ب  يد  ن االحترات.

 ل عرفييي ، وفييييال واج يية لتميييير الييييات   تتليي ن عيياد  إعييياد  التسييييت ا (ص)
 Complon, 2005 :119)ال وويف إطار يل  تمير طريسة تفكير الفرد في

– 120 ). 
 ثانيا االحتراق النفسي :

توذ  يين تشييار إلييى  ف ييوت االحتييراق  7312يعتبيير هيياربرت فرويييدنبرجر  
النفسيييي  ييينذ دراسيييات  عييين االسيييتجابة لةليييموط التيييي يتعيييرق ل يييا ال شيييتمةون 

 يحتيراق النفسيي بأني    حالية  ين االسيتن اف االنفعيالبسطاع ال د ات ويعرف اال
 Freudenberger ,1974: 26)- والبدني بسيبص  يا يتعيرق لي  الفيرد  ين ليموط 

والبييدني واالتجيياهي  ياالسييتن اف االنفعييال بأنيي   Truchك ييا يعرفيي  تييورش .( 30
((Truch, 1986:4 . 

رييرون  سابييذ يليي  هنييا  بعييق البيياح ين و يين ت عرييات  يييدان ال يس وفييي
  ييي  ال عانيييا   ييين االحتيييراق النفسيييي عةيييى تريييحاص ال  ييين التيييي تتطةيييص تفييياعن  

الج  ييور، بييذ يييرون تنيي  يعييانى  نيي  كييذ  يين يتعييرق لةلييموط بدرجيية شييديد ، 
  2..4وبييييل  فييين يسريييرون  عةيييى فعييية  عينييية تو   نييية  عينييية )عريييات  ييييدان،

744.) 
 قالواليد تن االحتراق ) (Duygun& Sezgn 2003وييكر ديجون وسييجن 
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حتياجييييات األسيييير  . ف ييييي  ال طالييييص يحييييد   يييي  ال طالييييص ال   نيييية وال سييييت ر  ال
حيياف  الوالييدين ووييد ي ييرون ب شيياعر الةييوت تو الملييص . ويعييد  دال سييت ر  تسييتنف
تطيور عيصب ليمط الرعايية، حيي  ليت  هيو ال طيو  األ يير  فيي قاالحتراق الوالد

 ليق يتةسى الرعاية .تعد التجربة رحية لكذ  ن  سدت الرعاية والش ب ا
 والعيياطفي قهييو حاليية  يين اان ييا  الجسييد قإن االحتييراق النفسييي الوالييد 
 ال واويييييف واالتجاهيييييات ا بتميييييير فييييييوالييييييق ي كييييين تن يكيييييون  ريييييحوب   يوالعسةييييي

 . (Luecher et al 1999 )اايجابية إلى السةبية 
وي كن تن يحد  االحتراق عند ا ال يحرذ  سد و الرعاية عةى ال ساند  
التي يحتاجون ا سواب جسدية تو  ادية ، وويد يعيانى األبياب ال حتيروين نفسيي ا  ين 

 .(Kasuya et al .2010 )التعص واان ا  والسةق واالكتعاص 

لنحتيييراق النفسيييي ( Luecher et al 1999) ويتبنيييى الباح يييان تعرييييف 
ويعييييرف إجراعي ييييا بأنيييي  الدرجيييية التيييي تحرييييذ عةي ييييا األت عةييييى  سييييياع  لأل  يييات

 االحتراق النفسي ال ست دت واليق يتكون  ن  ن ة  كونات   
االحتراق النفسي ويسرد ب  نليوص الطاوية االنفعاليية ليألت  المكون األول

التعا يذ  ي   وشعورها بأن  واردها االنفعالية والنفسية غيير كافيية وال تسيعف ا فيي
يا بياال حتراق البيدني ال واوف التي تتعرق ل ا وهييا االحتيراق النفسيي  يرتبط تيل 

 والعسةي.
اادرا  السيييةيت والتعا يييذ الريييحيا  ييي   تفشيييذ األت فيييي المكاااون الثااااني 

اآل رين، حي  تتعا ذ  ع ت عةيى تن يت تشيياب وليسيوا تفيراد ا ، بحيي  ينحي  تن 
 ال يوط اانسانية واالجت اعية بين األت واآل رين ترتب . 

األت إليييى تسيييييت وهيييو الشيييعور بيييالعج  ويسريييد بييي   ييييذ  المكاااون الثالاااث
ييا سييةبي ا ،   ييا يترتييص عةييية عييدت الشييعور بالسييدر  عةييى  ييا تسيي   سييةوك ا وتداع ييا داع  

 تحسيق األهداف والعج  . 
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 النماذج والنظريات المفسر  ل:حتراق النفسي : 
 Schulzلشااولز وسالسااوس النمااوذج العااام لعمليااة الضااحوط /ال ااحة -1

and Salthouses 

في  ال واوف اللياغطة  تا تبددوري   ا  تسةسن  ويج   ن شول   وسال و ين ودت
الرعاييية والسييةوكيات ال شييكةة ل ةييق حاجيية  يالسيييود الو يفييية ل تةسيي قعنييد ا تييؤد

إلى تسديت الرعاية . فيجص عةى  سدت الرعايية ال حت يذ تسيييت ال وويف وتحدييد  يا 
إيا كانييت ) هييي عيياد  ( تو هييو وييادر عةييى التعا ييذ  يي  هييي  ال شيياكذ . ويييؤده 

يجابييية وشييعور بالرفاهييية إتو الةطيييف إلييى اسييتجابات عاطفييية  ييجييابلتسييييت ااا
إلييى ردود فعييذ عاطفييية سييةبية ) عةييى  ق.وبييالعكع تسييييت ال ووييف كلييموط يييؤد

كتعيياص ( ، وييد تتفاعييذ هييي  التفيياعنت  يي  السييةوكيات سييبيذ ال  يياذ   السةييق واال
الرعاييية  ي ر رييحة  سييد النتيياعن السييةبية تتييأ ال تةسييية لةرعاييية ل ةييق ترييعيد فييي

لة شيياكذ الجسييدية  يريياحص يليي   يين   يياطر  ت ايييد  والرييحة العسةييية ، يي   ييا
وجود حةسات تميية  Schulz &Biegel 1999 .وود الح  سكة  وبيجذ والعاطفية

 قا تن  عةى الرغت  ن تن الن ويج غير تحادحين يكر تيل    رتد   حت ةة . في
نييدر  تن التعا ييذ  يي  اللييموطات هييو ع ةييية ننييا  ال سييات األوذ . ف ااتجييا  فييي

  رحةة  ا . ستجابة فيدينا ية  عسد  ي كن تن تتدار  في ا اال
تن تسيديت الرعايية عةيى ال يده  Pearling et al 1990 بييرلينن وويد وجيدت

الطويييذ يسييتن ف  ييوارد الييدعت االجت يياعى ويسةييذ  يين ترييورات السيييطر  . تييدعت 
اليييق يحييد   يي  الووييت ال اعييد  يت االجت يياعالعديييد  يين الدراسييات ان فيياق الييدع
 اا  باشيييييير  . وتييييييرتبط هييييييي  ال سييييييار  ارتباط يييييي ال تيييييي ا ن  يييييي  تدوار تسييييييديت الرعاييييييية

  . (Haug et al 1999 )العسةية والعاطفية  الرحة ن فاق فيباال
 نموذج أحداث الحيا  : -2
وويد طيور  7331سينة Holmes & Rahe ودت هيا الن يويج هيول   وراهيي 
ن يييييييييييويج  ييييييييييين  ييييييييييينذ الدراسيييييييييييات التيييييييييييي وا يييييييييييت ب يييييييييييا دورينوينيييييييييييدو هييييييييييييا ال
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حييوذ العنويية بييين 7357سيينة   Dowrenewend & Dowrenwendدورينوينييد
اللييموط وال ييرق، والتيييي تشييارت نتاعج ييا إليييى تن التعييرق ال سييت ر لليييموط 
الحييييييا  ي  يييييذ العا يييييذ ال باشييييير اريييييابة الفيييييرد بك يييييير  ييييين ال شيييييكنت النفسيييييية 

ف تو األحييدا  الليياغطة كال نفييات العاعةييية، و شييكنت واالجت اعييية، فييال واو
األسييير ، والسيييكن غيييير ال نعيييت ويييد  الع يييذ، واأل  يييات ال اليييية، ووجيييود  يييد ن فيييي

ت  ذ  رادر لاغطة، السيي ا إيا كانيت هيي  األحيدا   تراك ي  تو   تيد  لفتير  
 الريحة، وهيو طويةة، وغير وابةة لةتحكت والسيطر ، وتؤدق إلى تدهور كبير فيي

   4.79 ييا ي  ييذ بييدور   رييدر ا آ يير  يين ال رييادر الليياغطة ) حنييان بالشييي ،
42 – 48 .) 

 النموذج الحيوي النفسي االجتمااي للضحوط :  -9
 Patterson وباترسيون Sallies وسياليع Kaplanودت هييا الن يويج كيابنن 

، وتشيييار البييياح ون إليييى تن هنيييا  عنوييية بيييين األحيييدا  اللييياغطة 7339سييينة 
ك ا تشاروا إلى تن هي  العنوة  عسد ، حي  يتدا ذ ب ا  ن ة جوانيص  والرحة،

تتفاعذ كذ  ن ا    األ ره عند حدو  الحد  تو ال ووف اللاغط، وتوذ هي  
الجانيييص البيوليييوجي،  الجوانيييص هيييي االسيييتعدادات والريييفات الورا يييية وتت  يييذ فيييي

ال جت ييي  تو البيعييية و اني  يييا النيييواحي النفسيييية لةفيييرد وسييي ات ، وت يييير ا ييييأتي دور 
وي  ذ يل  الجانص االجت اعي ، وتتفاعذ هي  الجوانص ال ن ية  ع يا عنيد حيدو  

ييا عةيييى الحيييد  الليياغط، وفيييي هيييي   الحييد  اللييياغط، وتشييكذ في يييا بين يييا حك  
الحاليية إ ييا تن يييت كن الفييرد  يين  واج تيي  والتمةييص عةييي ، وبالتييالي يسييتعيد توافسيي  

تي  والتمةيص عةيي ، وبالتيالي تعتيذ ريحة الفيرد، النفسي، وا  ا ال يت كن  ن  واج 
  .4.7والبدنيييية )نشيييو  دريييير،  وويييد يرييياص بالعدييييد  ييين االليييطرابات النفسيييية

83.) 
 النظرية المعرفية : -4

تفسييير األحييدا  الليياغطة  يين تهييت الن ييايج  يعتبيير ن ييويج ال اروع فييي
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 –تفكيييييير ال –ال عرفيييييية. إي يؤكيييييد عةيييييى تن الع ةييييييات ال عرفيييييية   يييييذ ) اادرا  
كيفية تسييت الفرد لةحد ، ولكن ا تؤ ر   عنى الحد  ( ال تؤ ر فسط في –التيكر 

يييا فيييي إليييى تن  7333كيفيييية  واج ييية الفيييرد ل ييييا الحيييد . ويشيييير ال اروع  تيل 
تييام عبييد اليييق يحكييت تسييدير الفييرد وتفسييير  لةحييد  هييو التيياري  النفسييي لةفييرد)  ف

 (...4، 733   .4.7الع ي ، 
ت الفرد لة واوف عةى عد  عوا يذ  ن يا   العوا يذ الش ريية ، ويعت د تسيي

والعوا يييذ ال ارجيييية ال ارييية بالبيعييية االجت اعيييية ، والعوا يييذ ال تريييةة بيييال ووف 
اللموط بأن ا تنشيأ عنيد ا يوجيد تنياوق  نفس  ، وتعرف ن رية التسدير ال عرفي

 دراكييي  فييييالت دييييد وا   بيييين ال تطةبيييات الش ريييية لةفيييرد ، وييييؤدق يلييي  إليييى تسيييييت
  رحةتين ه ا   

ال رحةيية األولييى   وهييي ال اريية بتحديييد و عرفيية تن بعييق األحييدا  هييي 
 حد يات ا ش  يسبص اللموط . في

ال رحةة ال انية   وهي التي يحدد في ا األساليص التي تريةا لةتمةيص عةيى 
 (.49، .4.7ال ووف )  فيد تح د ،  ال شكنت التي ت  ر في

 : ADHDنتباه و/ فرط الحركةاضطراب ق ور اال  ثالثا:

 عجييت عةييت اليينفع عةييى تنيي    الييطراص يبييدت وبييذ تن  ووييد ورد تعريفيي  فييي
ا ، واالنيدفاع، والنشياط ال اعيد يرذ الطفذ إلى سن السابعة، ويتل ن عدت االنتب

 (. 739، 7355   جابر عبد الح يد، عنب الدين كفافي)
ص يشي ذ تعيراق بأني  اليطرا WHOك ا عرفت   ن  ة الرحة العال ية 

تداب ع يذ  يا، واالنتسياذ  ين نشياط  فرط النشاط وعدت السيدر  عةيى االسيت رار فيي
آل يير دون إنجييا  تق  ن ييا وال يييذ إلييى اللييجر وال ةييذ وك يير  الكيينت واللييجين 
واالنييدفاع وعييدت االلتيي ات بالسواعييد االجت اعييية،  يي  شيييوع الييطراص ال سيية  لييده 

 واوييييف عديييييد   انتشييييار األعييييراق فيييييال لييييطربين  يييينذ ال راهسيييية والرشييييد، و 
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 (.  711 -713  7333واست رارها لفتر   ن ال  ن )  ن  ة الرحة العال ية، 
 تن ورييور االنتبيا  وفيرط الحركية يحيد  فييي إليى وتشيير ال سيوم السيكانية
  يييييييييين ال ييييييييييراهسين % 4،8 يييييييييين األطفيييييييييياذ و % 8 ع ييييييييييت ال سافييييييييييات بنسييييييييييبة 

(APA, 2013: 61). 
اسييتجابات  إرييدار عييدت وييدرت ت عةييى فيياذ فيييوتك يين  شييكةة هييؤالب األط

توويييي  تحييييدا  واد يييية، وكيييييل  عييييدت وييييدرت ت عةييييى ادرا  الييييدروع عنييييد حركييييية 
، 7333وسيت   ي ، ة  ن وبذ هي  االستجابات )كب ن األ طاب ال رت ةال كتسب

9. ) 
،  الت ة ييذو  ال كييان، و يين تهييت   يياهر   ييياد  الحركيية، عييدت االسييتسرار فييي

 (. 45، 7335عبد الع ي   ابت،  رين )ذ في ا ي ب اآلتشتت اليهن، التد و 
النفساااااية  ل:ضاااااطراباتالخاااااامس  ياإلح اااااالو  يمعاااااايير الااااادليل التشخي ااااا

 : ADHDلتشخيص 
 النفسيية لنليطراباتال ا ع  يااحراعو  يالتش ير يحدد الدليذ

  حكييات تو  عييايير تشيي يب الييطراص ورييور االنتبييا  وفييرط الحركيية فييي
والتييييي االندفاعييييية  –نتبييييا  و ا تو فييييرط الحركيييية اال ورييييوراسييييت رار ن ييييط 

 ( 4وا تو ) (7تتدا ذ    الن و والو يفة والتي تت ي  ص )
اسييت رار وجييود سييتة تعييراق تيييو  :Attention deficitاالنتباااه  ورق اا  -1

والتيي  يتشي ر عةيى األويذ لدرجية تتعيارق  ي   سيتوا  الن ياع 3تك ر ل د  
 ة االجت اعية واألكادي ية والو يفية.ا عةى األنشطتؤ ر بشكذ  باشر سةبي  

 ييين   ييياهر سيييةو  ال عارلييية  ا ةحو ييية  األعيييراق ليسيييت فسيييط    ييير  
لة يييراهسين  بالنسيييبةو  ف يييت ال  يييات والتعةي يييات. تو الفشيييذ فيييي والعداعيييية قوالتحيييد

 يا ال يسيذ عين   سية تيوفر سين  ف يا فيوق(  طةيوص  71ا والبيالمين ) األكبر سن  
 -  ا يةي  تعراق
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ييي  ييين األحييييان ال ك يييير فيييي - ا لةتفارييييذ تو يرتكيييص ت طييياب تبيييدو ينتبييي  ت ا  
الع يذ تو غيير  الواجبات ال درسية تو في  ناج ة  ن عدت االنتبا  عند تداع

 يل   ن األنشطة.

ال  ات ال وكةة إلي  تو  في تركي  االنتبا  بشكذ كاف   في رعوبةغالب ا لدي   -
 تنشطة الةعص. في

 د التحد  إلي  بشكذ  باشر.غالب ا  ا يبدو غير  نرت عن -

غالب ا ال يتب  التعةي ات ويتعير عةي  إن ياب الواجبيات ال درسيية تو األع ياذ  -
ا ال   ة لكن  يفسد التركي  سريع   تت اكن الع ذ) يبد الواجبات في تو ال ن لية

 نحراف عن ال دف ( ويكون س ذ اال

 ار  ال  ييياتإد )ريييعوبة ال  يييات واألنشيييطة تن ييييت غالب يييا  ايجيييد ريييعوبة فيييي -
 والفوليييى، االحتفيييا  بيييال واد وال تعةسيييات فيييي ترتيب يييا، ال تتابعييية، وريييعوبة

 الوفيييياب بال واعيييييد فشييييذ فييييي لةووييييت، إدار  سييييوب غييييير  يييين ت، لدييييي  والع ييييذ
 ال حدد .(

ال  ييات التييي تتطةييص ج ييدا  غالب ييا يتجنييص تو يكيير  تو ينفيير  يين االشييترا  فييي -
 بالنسيييبةإعيييداد التسيييارير  تو يليييوال ن   ي )  يييذ الع يييذ ال درسييييهنييييا  ترييين  

 لةكبار(

)   يييييذ األدوات  ونشيييييطات  غالب يييييا  يييييا يليييييي  األشيييييياب الليييييرورية ألع الييييي  -
 ال درسية، األونت، األدوات، ال فاتيا، توراق الع ذ، الن ار  وال وبايذ (

 غالب ا  ا يكون س ذ التشتت بال  يرات ال ارجية. -

 ليو ية.نشاطات  ا غالب ا  ا يكون ك ير النسيان في -
اسييت رار  :Hyperactivity- Impulsivity االندفاايااة –فاارط الحركااة   -2

تشي ر عةيى األويذ لدرجية تتعيارق  ي   3وجود ستة تعراق تيو تك ر ل يد  
ا عةيى األنشيطة االجت اعييية والتيي تيؤ ر بشييكذ  باشير سيةبي   ي سيتوا  الن ياع

 واألكادي ية والو يفية.
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  ييياهر سيييةو  ال عارلييية  ييين  ا ةحو ييية  األعيييراق ليسيييت فسيييط    ييير  
لة راهسين األكبر  بالنسبة ف ت ال  ات والتعةي ات. تو الفشذ في والتحده والعداعية
  ا ال يسيذ عين   سية تعيراق توفر سن  ف ا فوق(  طةوص 71سنا والبالمين ) 

 -  ا يةى 
 .  سعد تو يتحر  في  تو ود ي  غالب ا  ا يشعر بالت ة ذ فيسوت بتحري  يدي -
ال واوف التيي تتطةيص  ني  تن يبسيى جالسيا.) يتير   في  تر   سعدغالب ا  ا ي -

ال كتييص تو ت يياكن الع ييذ األ ره،توال واوييف األ ييره  الفرييذ فييي  كانيي  فييي
 التي تتطةص  ن  الجةوع( 

ال كيان وال  يان غيير ال ناسيبين ) ويد  ك يرا  ا يسيوت بيالركق تو التسيةق فيي -
 دت االستسرار (يشعر ال راهسون تو البالمون بحالة شديد   ن ع

 اع باألنشييطة الترفي ييية فيييتغالب ييا يكييون غييير وييادر عةييى الةعييص تو االسييت  -
 هدوب.

  . وتور ك ك ير  ن األحيان وكأن  يحر  يت ي  بالحركة الداعبة والنشاط في -

 غالب ا  ا يتحد  بشكذ  اعد عن الحد. -

 ذواريي يين طييرم السييؤاذ.) فعنييد ا ياالنت يياب غالب ييا  ييا يسييارع بااجابيية وبييذ  -
 ن حدي  ت ال يستطي  االنت ار حتى يتحوذ إلي  الحدي ( و  ر اآل

 فييييي االنت ييييارحتييييى يييييأتى دور  ) عنييييد  االنت ييييار غالب ييييا فييييي لدييييي  رييييعوبة -
 (.طابور

ال حاد ييات واأللعيياص   ييرين) يتييد ذ فيييغالب ييا  ييا يسيياط  و يتطفييذ عةييى اآل -
سيييبة اسيييت دات تشيييياب الميييير بيييدون اسيييتعيان. وبالن فيييي تواألنشيييطة. وويييد يبيييد

 .(APA, 2013 :59 -60)اآل رون  عةى  ا يفعة يرب ا يستول لةكبار

 األنماط الث:ثة الضطراب ق ور االنتباه وفرط الحركة :
) الين ط غيير ال نتبي ( ويعياني األطفياذ الييين  فرط الحركاة ونقاص االنتبااه -7

االنتبييا ، ويتشييتتون بسيي ولة،  يييتت تش يريي ت ب يييا اليين ط  يين رييعوبات فييي
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في ن هيؤالب  التسي ية  ن تن  ريطةا فيرط الحركية  تلي ن فيي وعةى الرغت
األطفييياذ ال يعيييانون  ييين فيييرط الحركييية، ويسييي ى هييييا النيييوع عييياد  اليييطراص 

 . ADDنسب االنتبا  

ال نيييدف  ( ويتسيييت  -) الييين ط  فيييرط النشييياط فااارط الحركاااة ونقاااص االنتبااااه -4
ال األطفييياذ الييييين ييييتت تش يرييي ت ب ييييا الييين ط بفيييرط الحركييية واالندفاعيييية، و 

 يعيانون  ين نسيب االنتبيا ، ويسي ى هييا الين ط فيرط الحركية ونسيب االنتبييا 
ADHD . 

) الن ط ال  تةط ( ويعيانى هيؤالب األطفياذ  ين  فرط الحركة ونقص االنتباه -9
نسييب االنتبييا  وفييرط الحركيية واالندفاعييية، ويسيي ى هيييا اليين ط فييرط الحركيية 

 ( . 74  4.78)عبد الجواد  ةيفة، هبة سا ي، ADHD  ونسب االنتبا 

 : الدراسات السابقة
نعيييرق في يييا يةيييي لةدراسيييات السيييابسة التيييي تناوليييت اسيييتراتيجيات التعيييايش 
واالحتييييراق النفسييييي لييييده ت  ييييات األطفيييياذ يوق ورييييور االنتبييييا  افييييرط الحركيييية 

 والفعات ال ارة  
بدراسية هيدفت إليى ا تبيار  (Cheryl and Joel, 2001)وجيوذ  يويات تشييرل

 ش في ييا يتعةييق بالييطراص ورييور االنتبييا  وفييرط الحركيية فيييدور الكييرص والتعيياي
. ةسيييين 77 – 1السيييين  يييين   فيييييطفيييين   33 رحةيييية الطفوليييية لييييده ت  ييييات وآبيييياب 

بييياب وت  يييات األطفييياذ يوق وريييور االنتبيييا  وفيييرط الحركييية آالنتييياعن تن  تت  ييير 
بيياب العينييية آيعييانون  يين عييدت الرليييا  سارنيية ب يوورييور االنتبييا  الفرعييي  ييتةطال 

بيياب وت  ييات األطفيياذ يوق ورييور االنتبييا  آ. وتنيي  ال توجييد فييروق بييين اللييابطة
بالنسييييبة   سييييتوه الكييييرص فييييي يوورييييور االنتبييييا  الفرعيييي  ييييتةطوفييييرط الحركيييية ال 

لأل  ات. وساهت لعف انتبا  الطفذ وال عارلة وال شاكذ السةوكية وليع فرط 
الطفيييييذ ب قبييييياب. ارتيييييبط كيييييرص اليييييدور الواليييييدالكيييييرص . وبالنسيييييبة لآ الحركييييية فيييييي

وليع بشد  تعراق نسب االنتبيا  وفيرط الحركية.  يال عارق تو السةو  العدوان
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  ن  نذ است دات إعاد  الرياغة اايجابيية ) التفكيير فيي قوتن التعايش الوالد
ال شكنت كتحديات ي كن التمةص عةي ا ( ارتبط ب ياد  الرلا لكذ  ن األ  ات 

 ب ياد  الكرص لأل  ات فسط. ارتبط يواآلباب. ت ا نسب الدعت ال جت ع
بدراسيية هييدفت إلييى إعييداد  ( Parand et al.,2010)ك ييا وييات بارانييد وآ ييرون 

برنييا ن ادار  اللييموط  يين  يينذ اسييت دات تسيياليص  عرفييية سييةوكية. وتسييييت فاعةيتيي  
االنتبيييا  وفيييرط الحركييية.  بسريييورالريييحة النفسيييية أل  يييات األطفييياذ ال ريييابين  فيييي

( 21ل واوف الوالدية واللموط الش رية. تكونيت العينية  ين )ويرك  البرنا ن عةى ا
ا تت الحروذ عةي ن  ين ال راكي  االستشيارية والتيي شي ب في يا األطفياذ بسريور ت   

االنتبييا  ال رييحوص بالنشيياط ال اعييد. وسيي ت هييي  العينيية إلييى  ج وعيي  تجريبييية شيي ةت 
لييى  ج وعيية لييابطة شيي ةت ).9) يي71( وا  ورشيية الع ييذ  ا. ووييد تييت وييياع فاعةييية( ت  

 يييييين  يييييينذ جييييييرد واع يييييية الرييييييحة النفسييييييية،  سييييييياع االكتعيييييياص والسةييييييق واللييييييموط 
ييي(DASS)النفسيييية درجيييات االكتعييياص والسةيييق  فيييي اا  ةحو  ييي. وت  يييرت النتييياعن ان فال 

ليييى يلييي  تحسييينت الحييييا  إوالليييموط النفسيييية ليييده ال ج وعييية التجريبيييية، بااليييافة 
 النفسية.

( إلييى استكشيياف  ( Tancred.,.Greef. 2015هييدفت دراسيية تنكييرد و جريييف 
كيفيييية ارتبييياط األسييياليص الوالديييية لأل  يييات  ييي  اسيييتراتيجيات التعيييايش و السيييدر  عةيييى 
التكييييف فيييي األسييير التيييي ليييدي ا طفيييذ  شييي ب بسريييور االنتبيييا  وفيييرط الحركييية وويييد 

عاعةييية  ييين جنيييوص إفريسييييا   ييين ليييدي ت طفيييذ  شييي ب بسريييور  35 ةتلييي نت العينييي
 ةكييية . وويييد تيييت ج ييي  البيانيييات  ييين  ييينذ السيييير  الياتيييية و  ن ييياالنتبيييا  و فيييرط الحر 

والتن يييت فييي  ذ. ووييد تسييفرت النتيياعن عيين تن تبعيياد التوارييياسييتبيانات لةتسرييير اليييات
شيرم تق اليدعت . والتن ييت و ،   فاتبعاد ) التواريذ اليد ا تل ن   قتسةوص الح ت الوالد

عييياد  ريييياغة ال شيييكةة باعتبارهيييا  ب ي يييايجابتيييرتبط إ (السيييةو  والعسييياص ال نعيييت وواعيييد
تحةيييييذ االنحييييدار إلييييى تن الييييدواب وتوارييييذ وتن يييييت ك ييييا تشييييار اسييييتراتيجية تعييييايش . 

يجابييية بييين تسييةوص إ اتارتباطيي دت. فييي حييين وجيي وافقاأل  ييات كانييت  نبعييات بييالت
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 ي) االكييرا  البييدني ( واسييتراتيجية التعييايش الساع يية عةييى الييدعت الييدين قالتسييةط الوالييد
وتسيةوص التعيايش السياعت عةيى الحريوذ عةيى اليدعت  ي(. وبيين العيداب الةف ي يالروح)

 التوافييقو  قبييين تسييةوص التسييةط الوالييد ي، إال تنيي  كييان هنييا  ارتبيياط سييةبياالجت يياع
ال تسياهذ وبيين إعياد  ريياغة  قبين األسيةوص الواليد ي.ك ا وجد ارتباط سةب قاألسر 

 وبين التكيف .  لة شكةة يال شكةة. وكيل  بين التسييت السةب

دراسة هدفت إلى الكشف عن الفيروق  (Ozdemir, 2006)تجره تو دي ير 
يوق وريييور االنتبيييا  وفيييرط  التن ييييي ي سيييتوه االحتيييراق النفسيييي بيييين  عة ييي فيييي

تركييييا . وويييد تيييت تطبييييق النسييي ة التركيييية  التن ييييي العييياديين فيييي يالحركييية و عة ييي
بتداعيييية التركيييية. وتسيييفرت ال يييدارع اال ي ييين  عة ييي 15ل سيييياع  اسييينش عةيييى 

التن يييييي يوق  يالنتيييياعن عيييين عييييدت وجييييود فييييروق يات دالليييية بييييين درجييييات  عة يييي
وريور االنتبييا  وفييرط الحركية و عة ييي التن يييي العيياديين، و ي  يليي  كانييت هنييا  
فييييروق عةييييى بعييييق ال سيييياييع الفرعييييية حييييي  كانييييت درجييييات  عة ييييي األطفيييياذ 

جييا  الش رييى تعةييى  يين  عة ييي ال يياب باان يالعيياديين عةييى ال سييياع الفرعيي
 التن يي ال رابين ورور االنتبا  وفرط الحركة.

( دراسيييية هيييدفت إلييييى التحسييييق  يييين فاعةييييية 5..4) يوتجيييرت فووييييية راليييي
 فييق الشييعور باللييموط النفسييية وتحسييين الكفيياب  الوالدييية  فييي قبرنييا ن إرشيياد

 يييي لييده عينيية  يين ت  ييات األطفيياذ يوق ورييور االنتبييا  وفييرط الحركيية  يين تن
( سيين   27- 43بتداعيية ب دينية ال نريور . تراوحيت تع يارهت  يابين )ال رحةية اا

ييييا 97ووييييد وسيييي ت العينيييية إلييييى  ج ييييوعتين إحييييداه ا تجريبييييية وتتكييييون  يييين ) ( ت  
ييا، اسييتجبن ل سييياع فانييدربةت لتشيي يب 99واأل ييره لييابطة وتتكييون  يين ) ( ت  

سيييية، و سيييياع اليييطراص وريييور االنتبيييا  وفيييرط الحركييية و سيييياع الليييموط النف
  وجيود فيروق يات داللية يالكفاب  الوالديية وويد توريةت نتياعن البحي  إليى  يا يةي
عةيى  سيياع  قالسيياع البعيد إحراعية بين ال ج وعتين اللابطة والتجريبية فيي

 توسيط درجيات  بيين روقوجيود فيو اللموط وكيل  عةى  سياع الكفاب الوالديية. 
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. قاتجييا  السييياع البعييد ب  الوالدييية فيييعةييى  سييياع الكفييا قوالبعييد يالسييياع السبةيي
عةييى  سييياع اللييموط  قوالبعييد ي توسييط درجييات السييياع السبةيي وجييود فييروق فييي

 فييي قرشياد. وتبيين اسييت رار فاعةيية البرنييا ن ااياتجييا  السيياع السبةيي النفسيية فيي
 فييق الشييعور باللييموط النفسييية وتحسييين الكفيياب  الوالدييية لييده األ  ييات بعييد 

 است دا  .
بدراسية ت يدف إليى  (Yousefia et al., 2011) يرون آويات يوسييفيا و  كيل  

 سارنيييية اللييييموط الوالدييييية بييييين ت  ييييات األطفيييياذ ال ش رييييين بسرييييور االنتبييييا  
( ت  ا .8ال راحص بالنشاط ال اعد وت  ات األطفاذ العاديين. عةى عينة ووا  ا )

ت  ا ألطفاذ  (.5ألطفاذ  ش رين بسرور االنتبا  ال رحوص بالنشاط ال اعد و)
(.ت  رت النتاعن تن هنا  فروق كبير  74-8ال رحةة الع رية  ن )  عاديين في

اللييييييموط الوالدييييييية بييييييين ت  ييييييات األطفيييييياذ ال ش رييييييين بسرييييييور االنتبييييييا   فييييييي
اتجا  ال ج وعة األولى.  ال رحوص بالنشاط ال اعد وت  ات األطفاذ العاديين في

الوالدييييية. حييييي  تن  سييييتوه  اسييييت دات األسيييياليص كيييييل  كانييييت هنييييا  فييييروق فييييي
ا تييييار األسيييةوص الواليييدق ال سيييت دت  ييي   الليييموط الوالديييية ي كييين تن تيييؤ ر فيييي

األطفيييياذ يوق ورييييور االنتبييييا  ال رييييحوص بالنشيييياط ال اعييييد، ته تن اآلبيييياب يوق 
 اللموط الوالدية ال رتفعة سيست د ون تساليص والدية تك ر تعسف ا.

بدراسيية هييدفت إلييى  (Theule et al., 2011) وآ ييرون يكيييل  وييات  يييول 
يا كانييت تعييراق نسييب االنتبييا  ال رييحوص بالنشيياط ال اعييد لييده إاستكشيياف  ييا 

، الحالييييية ي)التربيييييية الوالديييييية، اليييييدعت االجت ييييياع بااليييييافة إليييييى السيييييياق اآلبييييياب
تعيييراق وريييور االنتبيييا   ( تنبييي  بالليييموط الوالديييية. وكييييل  دورهيييا فييييال واجيييية

 اآلبياب(  ن 38الطفذ. ويل  عةى عينة ووا  ا ) ال راحص بالنشاط ال اعد لده 
(  74 – 5ال رحةييية الع ريييية  ييين ) اليييين ش ريييوا تو ليييت يش ريييوا تطفييال ت فيييي

الليموط الوالدييةا الريور  ال  ترير  ( كييل   واع ية ا.  ست د ين كيذ  ين)عا   
و سييياع  (CAARS )، و سييياع كيونر  لةكبيار ( PSI/SF)ي سيياع اليدعت العياعة

.ت  رت النتاعن تن تعراق ورور االنتبا  ال ريحوص لألطفاذ ( CARS)كونر 
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بالنشاط ال اعد لده الوالدين يعتبر تويوه  نبي  بالليموط الوالديية. حيي  اشيت ةت 
تداب الو يفييية  هيييي  األعيييراق عةيييى ليييعف االنتبيييا  واالندفاعيييية وريييعوبات فيييي

وي  تن ا والدية  ارة. و ن  ت ف ني   ين ال تو وهي  التحديات رب ا ترن  لموط  
الت طييييط الحتياجيييات  هيييي  األعيييراق  ييين شيييأن ا تن تعرويييذ ويييدرات الواليييدين فيييي

 باالافة إلىتطفال ت.   ا تده إلى ودر  توذ عةى التكيف    تش يب تبناع ت.
رييعوبة ت ييره  ترتبيية عةييى تعييراق ورييور االنتبييا  ال رييحوص بالنشيياط ال اعييد 

ييييية واالجت اعييييات لييييده الوالييييدين تتليييي ن رييييعوبة تيييييكر حلييييور ال واعيييييد الطب
عطاب الدواب، و شاكذ في باب. آتن يسةكوا بالطريسة ال ناسبة لكون ت  ال درسية وا 

 اللموط. كذ هيا  ن شأن  التنبؤ ب ياد  فعةية في

دراسية هيدفت  (Pazvantoglu et al.,2014)  يرونآوتجيره با فيانتوجةو و  
وفيرط الحركية  عنوة بين تش يب وريور االنتبيا  إلى تحديد  ا إيا كانت هنا 

بيياب األطفييياذ ال ريييابين بسريييور آوبييين   تةيييف تحيييدا  الحيييا  اللييياغطة ليييده 
( طفيييذ  ييين 731( تص وتت ذ)423االنتبيييا  وفيييرط الحركييية. تكونيييت العينييية  ييين )

( تص وتت  يين اليييين لييت 723اليييين ش رييوا بسرييور االنتبييا  وفييرط الحركيية. و )
الرابييي ،  يحرييياعا. تيييت اسيييت دات الترييينيف اب ييييا االليييطراص يشييي ب تبنييياؤهت

و سيياع تشي يب وريور االنتبييا  وفيرط الحركية لةكبييار، وتسيجيذ تحيدا  الحيييا  
عييداد البيياح ين. وتورييةت النتيياعن إلييى تن إن ييويج البيانييات  يين  فييي الليياغطة

 ين  ألطفياذ  ش ريين بسريور االنتبيا  وفيرط الحركية ليدي ت  سيتوه عياذ   اآلباب
يتعرليون ل يا ك يا تن يت . عياديينألطفياذ البال سارنة بآباب ا سةبيةال  تحدا  الحيا

 ين حيي  وريور  عةى  ده الحيا . وتورت الدراسة بلرور  تسييت هؤالب اآلباب
  االنتبا  وفرط الحركة.

  :فروض الدراسة 

  يي كننا رياغة فروق الدراسة عةى النحو التال
توجييييد عنويييية بييييين اسييييتراتيجيات التعييييايش واالحتييييراق النفسييييي لييييده ت  ييييات  (1
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 اذ يوق ورور االنتبا  افرط الحركة .األطف

التنبييييؤ بيييياالحتراق النفسييييي لييييده ت  ييييات  تسيييي ت اسييييتراتيجيات التعييييايش فييييي (2
 األطفاذ يوق ورور االنتبا  وفرط الحركة .

بييياين شيييد  االحتيييراق النفسيييي ليييده ت  يييات األطفييياذ يوق وريييور االنتبيييا  تت  (3
لييييده وفييييرط الحركيييية بتبيييياين شييييد  تعييييراق ورييييور االنتبييييا  وفييييرط الحركيييية 

 األبناب.

جراءاتها   :منهج الدراسة وا 

 منهج الدراسة : -1

االرتبييييياطي ، حيييييي   اعت يييييدت الدراسييييية الحاليييييية عةيييييى ال ييييين ن الوريييييفي 
تتناولييييت العنويييية بييييين اسييييتراتيجيات التعييييايش واالحتييييراق النفسييييي لييييده ت  ييييات 
األطفيييياذ يوق ورييييور االنتبييييا  وفييييرط الحركيييية. ك ييييا ت ييييتت بالكشييييف عيييين إسيييي ات 

التنبييؤ بيياالحتراق النفسييي، باالييافة إلييى الكشييف عيين  لتعييايش فييياسييتراتيجيات ا
ليييده ت  ييات األطفيياذ يوق وريييور االنتبييا  وفيييرط   ييده تبيياين االحتيييراق النفسييي

 لوب تباين شد  تعراق ورور االنتبا  وفرط الحركة لده تطفال ن. في الحركة
 العينة : -2

ألطفاذ يوق ( ت  ا  ن ت  ات ا58تت تطبيق ال ساييع عةى عينة  كونة ) 
سييين   28 –42وريييور االنتبيييا  وفيييرط الحركييية.   ييين تتيييراوم تع يييارهن  يييا بيييين 

( ، ك ييييا تييييراوم ال سييييتوه 8.42( وانحييييراف  عيييييارق )99.33ب توسييييط ع ييييرق )
التعةي ي ل ن  ا بين التعةيت ااعدادق حتى التعةيت الجا عي ، وويد تيت الحريوذ 

  ستشفىات بالساهر  هي   عةى العينة  ن عيادات الطص النفسي لألطفاذ ب ن 
العباسيية ، و ركي  الطيص النفسيي  حةيوان لةريحة النفسيية ،  ستشيفى )  ستشفى

 بجا عة عين ش ع (.
وهنيييا  عيييدد  ييين الشيييروط تيييت  راعات يييا عنيييد ا تييييار تفيييراد العينييية ، عةيييى 

 النحو التالي 
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 –42ا تيييار تفييراد العينيية تن يتييراوم ع يير األت  ييا بييين الع يير   روعييي فييي -7
وتن يكيون طفة يا لديي  اليطراص وريور االنتبيا  وفيرط الحركية وال  سن  28

 سنة . 74عن  سنوات وتال ي يد 8يسذ ع ر  عن 

تفيراد العينية تن يكين  ين ال ت وجيات ويلي   الحالة االجت اعيية   اشيترط فيي -4
 وياع الرلا ال واجي وكيل  است رار الحيا  ال وجية . حتى يتسنى

راد العينييية تن يتيييوفر ويييدر  ناسيييص  ييين تفييي ال سيييتوه التعةي يييي   روعيييي فيييي -9
التعةيت حتى يتسنى ل ن ف ت ال ساييع . حي  تراوم ال ستوه التعةي يي بيين 

 ااعدادية والتعةيت الجا عي. الحروذ عةى الش اد 

ييا تن يكييون الطفييذ  يين يوق ورييور االنتبييا  وفييرط الحركيية   يين  -2 روعييي تيل 
تكييون فييرط الحركيية حتييى نسييتبعد تن  .3يعييادذ تو ي يييد  سييتوه يكاعيي  عيين 

 بسبص التأ ر العسةي.

 تال يكون الطفذ  راب ا ب رابة علوية بالد اغ. -8

روعييييي التشيييي يب الفييييارق لةطفييييذ بسرييييور االنتبييييا  وفييييرط الحركيييية دا ييييذ  -3
 ييييين  ييييينذ الطبييييييص وكييييييل   ييييين  ييييينذ األ رييييياعي النفسيييييي  ال ستشيييييفى

 باست دات اال تبارات النفسية الن  ة .

ا  وفييرط الحركيية هييو االلييطراص الرعيسييي ان يكييون الييطراص ورييور االنتبيي -1
 الطراب ا  راحب ا اللطرابات ت ره . وتال يكون

  مقاييس الدراسة :
ووبيييييذ تن ييييييتت عيييييرق تةييييي  األدوات بالتفرييييييذ وطيييييرق حسييييياص كفابت يييييا 
السيييكو ترية، نعييرق ورييف ا تفريييةي ا ل ريياعب عينيية حسيياص ال بييات والرييدق 

 لية ويل  عةى النحو التالي   الدراسة الحا لج ي  ال ساييع ال ست د ة في
(  بحو ة  ن ت  يات األطفياذ .2 ن ) تكونت العينةاينة الثبات : 

 48يوق ورور االنتبا  افرط الحركة   ن تراوم ال ده الع رق ل ت  يا بيين
 سنة، وود روعي توفر نفع شروط العينة األساسية . 28سنة حتى 
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 وفي ا يةى عرق ل ي  ال ساييع 
 ت التعايش: إاداد الباحثين مقياس استراتيجيا -1

 و ف االختبار:
لسييد  ييرت ع ةييية إعييداد ال سييياع حتييى ورييذ إلييى رييورت  الن اعييية بعييد  

  راحذ  
 االطنع عةى الترا  ورياغة التعةي ات والبنود. -أ

 الدراسة االستطنعية لرياغة البنود.  -ب

 التحسق  ن الكفاب  السيكو ترية لة سياع.  -ج

 اعية.رورت  الن  ال سياع في   -د

 ت   اطةيي  الباح ييان عةييى  ج وعيية  يين اال تبييارات وال سيياييع ال تاحيية فييي
،  سييييياع (W.C.Q) التييييرا  العربييييي واألجنبييييي وهييييي  اسييييتبيان طييييرق ال واج يييية

،  سياع تساليص ال واج ة 3..4إعداد عادذ ال نلي  تساليص  واج ة اللموط
، شييياير و لكيييذ  ييين كيييارفر ،  سيييياع التعيييايش4.72إعيييداد طيييارق عبيييد السييينت 

وينتروص ، واع ية اسيتراتيجيات التعيايش الوالديية ليده ت  يات األطفياذ التوحيديين 
،  سيييياع ال سييياند  االجت اعيييية إعيييداد  نيييار 4.72إعيييداد  نريييور عبيييد النعييييت 

،  ،  سياع استراتيجيات التعايش إعداد  نار  ح د عكاشة4.78 ح د عكاشة 
  3..4الةي ي   سياع تساليص التعا ذ    األ  ة إعداد تح د

رييياغة بعييق البنييود وفس ييا لةتعريفييات ااجراعييية لكييذ اسييتراتيجية  يين  ص  
 استراتيجيات التعايش.

ا تيييييار  ولسييييد تييييت االسييييتفاد   يييين هييييي  ال سيييياييع باالسييييتعانة بفسرات ييييا فييييي
 ورياغة بعق فسرات ال سياع.

 الخ الص السيكومترية لمقياس استراتيجيات التعايش 
 أوالا ال دق :

حسياص ريدق  سيياع اسيتراتيجيات التعيايش بطريستيي ريدق تت  
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 ال حك ين وال ج وعات الطرفية ويل  ك ا يةي 
  دق المحكمين :  -أ

ييييا  يييين  7وييييات الباح ييييان بعييييرق  سيييياييع الدراسيييية عةييييى ا نييييي عشيييير  حك  
تعلاب هيعة التدريع بسست عةت النفع جا عية السياهر . وتوليا الجيداوذ التاليية 

  ن عةى  ساييع الدراسة.نسص االتفاق بين ال حك ي

 ملخص نسب اتفاق المحكمين الى جميع (1)جدول 
 بنود مقياس استراتيجيات التعايش 

 
 

 المقاييس
ادد 
دالبنو   

ادد البنود طبقاا للنسب 
 الملوية ل:تفاق

ادد البنود 
المتفق اليها 

 %55بنسبة 
 فأكثر

33% 55% 66% 

 43 4 9 49 45  سياع استراتيجية التوجة الديني -7
 94 _ 71 78 94  سياع استراتيجية ال ساند  -4

اسييييتراتيجية التعييييايش السيييياعت عةييييى  -9
 ال شكةة

29 43 74 7 2. 

اسييييتراتيجية التعييييايش السيييياعت عةييييى  -2
 االنفعاذ

72 7. 9 7 74 

اسييييتراتيجية التعييييايش السيييياعت عةييييى  -8
 االستسنت

77 1 2 _ 77 

اسييييتراتيجية التعييييايش السيييياعت عةييييى  -3
 ارالتجنص واانك

73 79 9 _ 73 

وبنيياب عةييى رييدق ال حك ييين تييت حيييف البنييود التييي حرييةت عةييى نسييبة 
 والسيات بتعديذ رياغة بعق العبارات. %18اتفاق توذ  ن 

  دق الفروق بين المجمواات الطرفية : -ب
                                                           

 تبو فؤاد.د ،ت.  رسي رفاب. د ، ال نعت عبد الحسين.د ت.)يتوجه الباحثان بالشكر لكل من  1
  ادع.د عبيرتنور،.د ، الحةيت عبد إي ان. د ، الكريت عبد ع  . د ،ت. دسووي ت اذ. د ، ال كارت
  (  نرور نرر . د ، س يرالمباشي. د ، ت ي ة تنور. د شرف الدين ، عاعشة. د ،  حجوص
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تيييت حسييياص الريييدق الت ييييي ق ل سيييياع اسيييتراتيجيات التعيييايش عةيييى عينييية 
يييي58) الدراسيييية األساسييييية وال كونيييية  يييين ا  يييين ت  ييييات األطفيييياذ يوق ورييييور ( ت  

سييينة ب توسيييط  28 –42االنتبيييا  وفيييرط الحركييية.   ييين تتيييراوم تع يييارهن  يييا بيييين 
(، ك يا تيراوم ال سيتوه التعةي يي ل ين 8.42( وانحيراف  عييارق )99.33ع رق )

بييين التعةيييت ااعييدادق حتييى التعةيييت الجييا عي، ويليي   يين  يينذ حسيياص الفييروق 
 كذ استراتيجية  ن استراتيجيات التعايش. بين الربي  األعةى واألدنى في

( يوضح المتوسطات و االنحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة الفروق  2جدول رقم )
 بين مجمواة المنخفضات والمرتفعات في استراتيجية التعايش الديني.

 
 اتمنخفضمجمواة ال
 21=ن

 اتمرتفعمجمواة ال
 الداللة قيمة )ت( 22=ن

 توسط ال البيان
نحراف اال

 ال عيارق
 توسط ال

االنحراف 
 ال عيارق

اسييييييييييييييييييييييييييييييييييتراتيجية 
 التعايش الديني

91.33 9..5 23.27 7.24 -75..2 .....7 

( بيين 7.....بالن ر في الجدوذ السابق يتبين وجود فروق دالية ) عنيد 
 ج وعييية ال ن فليييات وال رتفعيييات فيييي اسيييتراتيجية التعيييايش اليييديني فيييي اتجيييا  

 يدعت الردق الت يي ق ل سياع هي  االستراتيجية.  ج وعة ال رتفعات ب ا
( يوضح المتوسطات و االنحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة الفروق 3جدول رقم ) 

 بين اينة المنخفضين والمرتفعين في استراتيجية المساند 

الفلة 
 والمؤشرات

ات منخفضمجمواة ال
 22=ن

 اتمرتفعمجمواة ال
قيمة  22=ن

 )ت(
االنحراف  المتوسط نالبيا الداللة

 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

اسييييييييييييييييتراتيجية 
 ال ساند  

92.35 2..2 88.38 9.92 -73..4 .....7 
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( بين  ج وعة ال ن فليات وال رتفعيات 7.....توجد فروق دالة ) عند 
 في استراتيجية ال ساند  في اتجا   ج وعة ال رتفعات.

النحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة امتوسطات و ( يوضح ال4جدول رقم )
الفروق بين اينة المنخفضات والمرتفعات في استراتيجية التعايش القالم الى 

 المشكلة

الفلة 
 والمؤشرات

ات منخفضمجمواة ال
 26=ن

 اتمرتفعمجمواة ال
قيمة  22=ن

 )ت(
 الداللة

االنحراف  المتوسط البيان
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

عييييييييييييييييييييييييايش الت
السيييييياعت عةييييييى 

 ال شكةة 

77.37 7.4. 42.41 2..1 -78.77 .....7 

( بين  ج وعة ال ن فليات وال رتفعيات 7.....توجد فروق دالة ) عند 
 في اتجا   ج وعة ال رتفعات. في استراتيجية التعايش الساعت عةى ال شكةة

يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت لداللة  (5)جدول رقم 
الفروق بين اينة المنخفضات والمرتفعات في استراتيجية التعايش القالم الى 

 االنفعال.

الفلة 
 والمؤشرات

 اتمنخفضمجمواة ال
 23=ن

 اتمرتفعمجمواة ال
 23=ن

قيمة 
 )ت(

 الداللة

 ع م ع م البيان

التعايش السياعت 
 عةى االنفعاذ

7..8. 7.2. 47..2 4.2. -73.88 .....7 

( بين  ج وعة ال ن فليات وال رتفعيات 7.....) عند توجد فروق دالة 
 في استراتيجية التعايش الساعت عةى االنفعاذ في اتجا   ج وعة ال رتفعات.

 



 قصور االنتباه  يلدى أمهات األطفال ذو يدور استراتيجيات التعايش في التنبؤ باالحتراق النفس

 

 
-67- 

( يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت  6جدول رقم ) 
لداللة الفروق بين اينة المنخفضات والمرتفعات في استراتيجية التعايش 

 ستس:مالقالم الى اال

اتالفلة والمؤشر   
 اتمنخفضمجمواة ال
 22=ن

 اتمرتفعمجمواة ال
 24= ن

قيمة 
 )ت(

 الداللة

 ع م ع م البيان

التعييييييييايش السيييييييياعت 
 عةى االستسنت 

72.44 7.91 43.74 9.13 -71.25 .....7 

 

( بين  ج وعة ال ن فليات وال رتفعيات 7.....توجد فروق دالة ) عند 
 الساعت عةى االستسنت في اتجا   ج وعة ال رتفعات.في استراتيجية التعايش 
( يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت 5جدول رقم ) 

لداللة الفروق بين اينة المنخفضات والمرتفعات في استراتيجية التعايش 
 القالم الى التجنب.

الفلة 
 والمؤشرات

 اتمنخفضمجمواة ال
 26= ن

 اتمرتفعمجمواة ال
 22= ن

مة قي
 )ت(

 الداللة

 ع م ع م البيان

التعايش الساعت 
 عةى التجنص

77.37 7.4. 42.41 2..1 -78.77 .....7 

( بين  ج وعة ال ن فليات وال رتفعيات 7.....توجد فروق دالة ) عند 
 في اتجا   ج وعة ال رتفعات. في استراتيجية التعايش الساعت عةى التجنص

 ثانياا الثبات :

ييييياع اسييييتراتيجات التعييييايش بيييي ن  طييييرق تلفييييا تييييت حسيييياص  بييييات  س
 كرونباخ والسس ة النرفية واالتساق الدا ةي ويل  عةى النحو التالي  
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 أ( الثبات بطريقتي ألفا كرونباك والقسمة الن فية :
 

تييت حسيياص ال بييات ل سييياع اسييتراتيجيات التعييايش بطريستييي تلفييا كرونبييا  
ويوليييا  .2ر إلي يييا  ييين وبيييذ ن والسسييي ة النريييفية، ويلييي  عةيييى العينييية ال شيييا

 ( هي  ال عا نت . 5الجدوذ روت )
( يبين معام:ت ثبات مقياس استراتيجيات التعايش بطريقتي ألفا  3جدول ) 

 كرونباخ والقسمة الن فية
 السس ة النرفية بعد ترحيا الطوذ تلفا كرونباخ  ال سياع

 14.. 14.. التوجة الديني 
 84.. 12.. ال ساند  

 58.. 12..  ذ    ال شكةة التعا
 33.. 21.. التعايش الساعت عةى االنفعاذ

 33.. 18.. االستسنت 
 98.. 33.. التجنص

الجييدوذ السييابق يتبييين تن  عييا نت ال بييات  رلييية في ييا عييدا  بييالن ر فييي
ال ارة باستراتيجيات التعايش الساعت عةى ال ساند  والتجنص بالسس ة النريفية ، 

  ريسة تلفا كرونبا .وكة ا  رلية بط
 ) ب( الثبات باالتساق الداخلي : 

تيييت حسيييياص ال بيييات  يييين  ييينذ االتسيييياق اليييدا ةي ويليييي  بحسييياص  عا ييييذ 
 عةى ال سياع الفرعي ل سياع استراتيجيات التعايش. االرتباط بين البند والدرجة
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( يبين معام:ت االرتباط بين الدرجة الى البند والدرجة الى 2جدول ) 
 ياس الفراي الستراتيجية التوجة الدينيالمق

 االرتباط بالدرجة الفراية البند االرتباط بالدرجة الفراية البند

7 ..85** 8 ..28** 

4 ..41 9 ..81**  

9 ..93* 11 ..83** 

2 ..2.** 11 ..81** 

8 ..23** 12 ..85** 

3 ..84** 13 ..88** 

1 ..91* 11 ..23** 

 7...* داذ عند  ستوه *  8...* داذ عند  ستوه
، 77، .7، 3، 5، 3، 8، 7،2هنييييا  عنويييية ارتباطييييية بييييين البنييييد روييييت ) -7

( وبين الدرجة الفرعية لة سياع وكانت الداللة عنيد  سيتوه 72، 79، 74
(....7 .) 

 ( و بييييين الدرجيييية االفرعييييية9،1هنييييا  عنويييية ارتباطييييية بييييين البنييييد روييييت ) -4
 (.8...لة سياع وكانت الداللة عند  ستوه )

( وبييين الدرجيية الفرعييية لة سييياع 4ال توجدعنويية ارتباطييية بييين البنييد روييت ) -9
 وليل  ود تت حيف .
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 يمعاااام:ت االرتبااااط باااين الدرجاااة الاااى البناااد والدرجاااة الاااى المقيااااس الفراااا
 استراتيجية المساند  

معام:ت االرتباط بين الدرجة الى البند والدرجة الى يبين  (11جدول رقم )
 استراتيجية المساند  يالفرا المقياس

 االرتباط بالدرجة الفراية البند االرتباط بالدرجة الفراية البند
78 ..2.* 41 ..95* 
73 ..89** 45 ..48 
71 ..98* 43 ..28** 
75 ..43 9. ..93* 
73 ..79 97 ..8.** 
4. ..88** 94 ..75 
47 ..82** 99 ..22** 
44 ..29** 92 ..24** 
49 ..22** 98 ..21** 
42 ..81** 93 ..45 
48 ..4. 91 ..73 
43 ..23** 95 ..98* 

 8...* داذ عند  ستوه      7...** داذ عند  ستوه 
، 43، 42، 49، 44، 47، .4، 73هنا  عنوة ارتباطية بين البند روت ) -7

( وبيييين الدرجييية الفرعيييية لة سيييياع وكانيييت الداللييية 98، 92، 99، 97، 43
 (. 7....عند  ستوه )

( و بيييين 95، .9، 41، 71، 78هنيييا  عنوييية ارتباطيييية بيييين البنيييد رويييت ) -4
 (.8...الدرجة الفرعية لة سياع وكانت الداللة عند  ستوه )

( 91، 45،94،93، 73،48، ،75ال توجدعنوة ارتباطية بيين البنيد رويت ) -9
 وبين الدرجة الفرعية لة سياع و ن  ت تت حيف هي  البنود .

 



 قصور االنتباه  يلدى أمهات األطفال ذو يدور استراتيجيات التعايش في التنبؤ باالحتراق النفس

 

 
-66- 

االرتباط بين الدرجة الى البند والدرجة الى المقياس  ( معام:ت11جدول )
 الفراي استراتيجية التعامل مع المشكلة.

االرتباط بالدرجة  البند
 الفراية

االرتباط بالدرجة  البند
 الفراية

93 ..23** 8. ..8.** 
2. ..21** 87 ..28** 
27 ..34** 84 ..3.** 
24 -..93 89 ..88** 
29 ..22** 82 ..9. 
22 ..2.** 88 ..88** 
28 ..33** 83 ..23** 
23 ..14** 81 ..25** 
21 ..19** 85 ..87** 
25 ..39** 83 ..34** 
23 ..41 3. ..23** 

 8...* داذ عند  ستوه       7...** داذ عند  ستوه 
، 23، 28، 22، 29، 27، .2، 93هنا  عنوة ارتباطية بين البنيد رويت ) -7

( وبيييييييييييييييييين .3، 83، 85، 81، 83، 88 ،89، 84، 87، .8، 25، 21
 (. 7....الدرجة الفرعية لة سياع وكانت الداللة عند  ستوه )

( وبييييين الدرجييييية 82، 23، 24ال توجييييد عنويييية ارتباطيييييية بييييين البنييييد رويييييت ) -4
 الفرعية لة سياع وود تت حيف هي  البنود.
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قياس ( معام:ت االرتباط بين الدرجة الى البند والدرجة الى الم12جدول )
 الفراي التعايش القالم الى االنفعال.

 بالدرجة الفراية االرتباط البند
37 -..41 
34 ..85** 
393 ..28** 
32 ..83** 
38 ..88** 
33 ..25** 
31 ..34** 
35 ..23** 
33 -..41 
1. ..82** 

 7...** داذ عند  ستوه 
 8...* داذ عند  ستوه

، 31،35، 33، 38، 32، 39، 34ت )هنييا  عنويية ارتباطييية بييين البنييد رويي -7
 (. 7....( وبين الدرجة الفرعية لة سياع وكانت الداللة عند  ستوه ) .1

( وبيييين الدرجييية الكةيييية 33،  37ال توجيييد عنوييية ارتباطيييية بيييين البنيييد رويييت)  -4
 لة سياع وود تت حيف هيين البندين.
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الى المقياس  ( معام:ت االرتباط بين الدرجة الى البند والدرجة13جدول )
 .الفراي استراتيجية االستس:م

 االرتباط بالدرجة الفراية البند
51 1665** 
52 1641** 
53 1642** 
54 1654** 
55 1652** 
56 1645** 
55 1651** 
53 1655** 
52 1642** 
31 1662** 
31 1661** 

   7...** داذ عند  ستوه 
 8...* داذ عند  ستوه

، 13، 18، 12، 19، 14، 17يييية بيييين البنيييد رويييت )هنيييا  عنوييية ارتباط
( وبيييين الدرجييية الفرعيييية لة سيييياع وكانيييت الداللييية عنيييد 57، .5، 13، 15، 11

 (. 7.... ستوه )
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( معام:ت ارتباط بين الدرجة الى البند والدرجة الى المقياس 14جدول )
 الفراي استراتيجية التجنب.

 االرتباط بالدرجة الفراية البند
54 ...2 
59 ..93* 
52 ..28** 
58 ..8.** 
53 ..39** 
51 ..88** 
55 ..12** 
53 ..2.** 
3. ..8.** 
37 ..31** 
34 ..33** 

 
  7...** داذ عند  ستوه 
 8...* داذ عند  ستوه

، 53، 55، 51، 53، 58، 52هنييا  عنويية ارتباطييية بييين البنييد روييت ) -7
ع وكانيييييت الداللييييية عنيييييد ( وبيييييين الدرجييييية الفرعيييييية لة سييييييا34، 37، .3

 (. 7.... ستوه )

 ( و بييييين الدرجيييية االفرعييييية59هنييييا  عنويييية ارتباطييييية بييييين البنييييد روييييت ) -4
 (.8...لة سياع وكانت الداللة عند  ستوه )

( وبيييييين الدرجييييية الفرعيييييية 54ال توجدعنوييييية ارتباطيييييية بيييييين البنيييييد رويييييت ) -9
 لة سياع ولسد تت حيف .
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  ورتة النهالية : المقياس في
بنييييد ا  و عيييية عةييييى سييييت  15سييييياع اسييييتراتيجيات التعييييايش  يييين يتكييييون  

   استراتيجيات تساسية هي
 بند ا(. 79) 79 -7 ن    التعايش الديني7
 بند ا(. 73)  .9 – 72  طةص ال ساند  والبح  عن ا  ن 4
 بند ا( . 75) 23 – 97  التعايش الساعت عةى إدار  ال شكةة  ن 9
 بنود (. 1) 81 – .8 ن   التعايش الساعت عةى االنفعاذ 2
 بنود(. .7)  35 - 85  التعايش الساعت عةى االستسنت واايعان  ن 8
 بنود( . 3) 15 – 33  التعايش الساعت عةى التجنص واانكار  ن 3

ويريحا ال سيياع عين طرييق ج ي  اليدرجات ال ارية بكيذ  سيياع فرعييي 
( لةبيديذ   4) رجة  ال تحد   ، والد ( لةبديذ7عةى حد ، بحي  تعطى الدرجة )

( فتعطى لةبديذ 2( لةبديذ   تحد  ك ير ا ، ت ا الدرجة )9تحد  نادر ا ، والدرجة )
ييا  وعييددها.وال يوجييد  وتعكييع تةيي  الييدرجات بالنسييبة لةبنييود السييةبية   تحييد  داع  

درجة كةية لة سيياع حيي  تني  ال ييتت ج ي  درجيات ال سياييع الفرعيية ألن بعيق 
 والبعق اآل ر سةبي فن يجو  ج ع ت سوي ا.االستراتيجيات إيجابية 

   إعداد الباح ينمقياس االحتراق النفسي-2
 و ف االختبار:

لسييد  ييرت ع ةييية إعييداد ال سييياع حتييى ورييذ إلييى رييورتة الن اعييية بعييد  
  راحذ  

 االطنع عةى الترا  ورياغة التعةي ات والبنود. -

 الدراسة االستطنعية لرياغة البنود. -

 اب  السيكو ترية لة سياع.التحسق  ن الكف -

 رورت  الن اعية. ال سياع في -
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 وفي ا يةي عرق ل ي  ال طوات 

التييرا   تييت االطيينع عةييى  ج وعيية  يين اال تبييارات وال سيياييع ال تاحيية فييي -7
 العربي واألجنبي عن االحتراق النفسي  وهي  

  سياع التعص النفسي إعداد د.شعبان جاص ا   -

اب وت  ييات األطفيياذ ال عاوين.إعييداد د.عرييات  سييياع اان ييا  النفسييي آلبيي -
 2..4 ح د  يدان 

النسييي ة العربيييية ل سيييياع  سييينش لنحتيييراق النفسيييي ال عدلييية  ييين د.  ييييد  -
 ...4البتاذ جا عة الرياق 

 4.79 سياع  سنش لنحتراق النفسي إعداد را ى طشطوش وآ رون  -

 .4.7لس ير   يسون  است ار  تعراق االحتراق النفسي لده ال عة ين -

 التالي : وقد تبين أن بها بعض المشك:ت، وتتمثل في
االحتيراق النفسيي  تمطيي بشيكذ كياف   عدت اشيت اذ تةي  ال سياييع عةيى بنيود -

 لده ت  ات األطفاذ ال رابين بسرور االنتبا  وفرط الحركة.

اوتريييار تةييي  ال سييياييع عةيييى  ف يييوت االحتيييراق النفسيييي ليييده فعييية ال يييو فين  -
 والعا ةين.

ييا ا ييتب بفعيية ت  ييات األطفيياذ ال رييابين بسرييور االنتبييا  ولييت نجييد   سياس 
وفييييرط الحركيييية. ووييييد اعت ييييدت الدراسيييية الراهنيييية عةييييى  سييييياع االحتييييراق النفسييييي 
ل سييينش وكييييل   سيييياع التعيييص النفسيييي إعيييداد شيييعبان رليييوان وكييييل   سيييياع 
اان ييا  النفسييي آلبيياب وت  ييات األطفيياذ ال عاوين.إعييداد د عرييات  ح ييد  يييدان، 

السيات با تيار بعق البنيود  ين كيذ  ين ت وتعيديذ ريياغت ا لكيى تيتنبت  ي     
 عينة الدراسة.

اعت دت الدراسة الحالية عةى كيذ  ين ريدق ال حك يين أوال : ال دق: 
الفييروق بييين الربييي  األعةييى والربييي  األدنييى وكيييل  رييدق  والرييدق الت يييي ق فييي
 التكوين تو ال ف وت.
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 ييان بعييرق  سيياييع الدراسيية عةييى ا نييى وييات الباح:  اادق المحكمااين:  1
ييا  يين تعليياب هيعيية التييدريع بسسييت عةييت اليينفع كةييية اآلداص جا عيية  عشيير  حك  
السيييياهر ، تشييييرنا إلي ييييا  يييين وبييييذ . ويولييييا الجييييدوذ التييييالي نسييييص االتفيييياق بييييين 

 ال حك ين عةى بنود  سياع االحتراق النفسي .
 االحتراق النفسي  ( نسب االتفاق بين المحكمين الى بنود مقياس15جدول )

 نسبة االتفاق رقم العبار  نسبة االتفاق رقم العبار 
7 59% 44 59% 
4 59% 49 59% 
9 33% 42 59% 
2 18% 48 59% 
8 18% 43 59% 
3 59% 41 59% 
1 59% 45 59% 
5 59% 43 59% 
3 18% 9. 18% 
7. 59% 97 18% 
77 59% 94 18% 
74 59% 99 18% 
79 59% 92 18% 
72 59% 98 18% 
78 59% 93 18% 
73 59% 91 18% 
71 59% 95 18% 
75 59% 93 18% 
73 59% 2. 18% 
4. 59% 27 18% 
47 59% 24 18% 
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الجيدوذ السيابق يتبيين تن نسيص االتفياق عةيى البنيود تراوحيت  وبيالن ر فيي
 ، و ن  ت لت يتت حيف تق بند  ن بنود ال سياع. %59و %18بين 

 ي :: ال دق التمييز 2
تيييت حسييياص الريييدق الت ييييي ق ل سيييياع اسيييتراتيجيات التعيييايش عةيييى عينييية 

ييا  يين ت  ييات األطفيياذ يوق ورييور االنتبييا  وفييرط الحركيية.   يين 58 كونيية ) ( ت  
( وانحييييراف 99.33سيييين  ب توسييييط ع ييييرق ) 28 –42تتييييراوم تع ييييارهت  ييييا بييييين 

عييدادق (، ك ييا تييراوم ال سييتوه التعةي ييي ل يين  ييا بييين التعةيييت اا8.42 عيييارق )
 .حتى التعةيت الجا عي وود سبق ااشار  إلى  راعب هي  العينة

( يوضح المتوسطات و االنحرافات المعيارية وقيمة )ت(  16جدول )
 للداللة الى الفروق بين اينة المنخفضات والمرتفعات في االحتراق النفسي.

 
الفلة 

 والمؤشرات

 اتمنخفضال مجمواة
 26=ن

ات مرتفعمجمواة ال
 الداللة ة )ت(قيم 22=ن

 ع م ع م البيان

 7..... 44.72- 5.33 743 1.94 19.24 االحتراق عات
 

( بيين 7.....الجدوذ السيابق تبيين وجيود فيروق دالية ) عنيد  بالن ر في
 ج وعيييية ال ن فلييييات وال رتفعييييات فييييي االحتييييراق النفسييييي فييييي اتجييييا   ج وعيييية 

 ال رتفعات.
 :  دق المفهوم : 3

 يين  يينذ االرتبيياط بييين ال كييون الفرعييي تييت حسيياص رييدق ال ف ييوت 
 والدرجة الكةية لة سياع ن  .
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( يوضح معامل االرتباط بين المكون الفراي والدرجة الكلية 15جدول )
 ل:حتراق النفسي .

 

درجة االرتباط بالدرجة الكلية ل:حتراق  المكون الفراي
 النفسي

 ** 398.. احتراق نفسي-7
 ** 531.. احتراق بدني-4
 ** 132.. العج  عن اانجا -9
 7...**  ستوه الداللة عند 

 ثانيا الثبات :
 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والقسمة الن فية: (أ

 بطريستيى تلفيا كرونبياخ تت حساص  عا نت  بات  سياع االحتراق النفسي
ويوليييا  .2والسسييي ة النريييفية ويلييي  عةيييى العينييية ال شيييار إلي يييا  ييين وبيييذ ن  

 ي  ال عا نت   الجدوذ التالي ه
 ( لمعام:ت الثبات الخا ة بمقياس االحتراق النفسي. 13جدول ) 

القسمة الن فية ن=  41ن=  خألفا كرونبا المقياس
41 

 55.. 32.. االحتراق العات-7
 54.. 37.. االحتراق النفسي -4
 59.. .3.. االحتراق البدني -9
 81.. 11.. العج  عن اانجا -2

وذ السييابق تبييين تن  عييا نت ال بييات  رلييية ب ييا يييؤدق بييالن ر فييي الجييد
 إلى االعت اد عةى نتاعن هيا ال سياع.

   )ب ( الثبات بطريقة االتساق الداخلي
كيل  تت حسياص ال بيات ل سيياع االحتيراق النفسيي  ين  ينذ االتسياق اليدا ةي 
 ويولييا الجييدوذ التييالي  عييا نت االرتبيياط بييين البنييد وكييذ  يين الدرجيية الفرعييية
 والكةية لة سياع لده ت  ات األطفاذ ال رابين بسرور االنتبا  وفرط الحركة.
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 ( لتوضيح معام:ت ارتباط البند بدرجة المقياس الفراية و الكلية. 12جدول رقم ) 
 البند

االحتراق 
 النفسي

االرتباط 
بالدرجة 
 الفراية

االرتباط 
االرتباط بالدرجة  البند بالدرجة الكلية

 الفراية
اط االرتب

 بالدرجة الكلية
7 ..14** ..11** 44 ..52** ..33** 
4 ..18** ..14** 49 ..58** ..15** 
9 ..3.** ..82** 42 ..17** ..83** 
2 ..32** ..3.** 48 ..38** ..84** 
8 ..15** ..33** 43 ..84** ..93** 
3 ..2.** ..39** 41 ..39** ..34** 
1 ..33** 

 
..3.** 45 ..34** ..83** 

العجيييييييييييي  
عيييييييييييييييييييييين 
 اانجا 

5 ..33** ..35** 43 ..95** ..29** 
3 ..5.** ..19** 9. ..22** ..71 
7. ..33** ..14** 97 ..21** ...4 
77 ..82** ..22** 94 ..33** ..91* 
74 ..31** ..39** 99 ..99* -..47 
79 ..31** ..83** 92 ..25** ..43 
72 ..75 ..74 98 ..21** ..27** 
78 ..12** ..1.** 93 ..1.** ..95 

  اان ا  البدني
73 ..88** ..88** 91 ..38** ..82** 
71 ..38** ..3.** 95 ..84** ..25** 
75 ..12** ..1.** 93 ..85** ..84** 
73 ..12** ..34** 2. ..35** ..81** 
4. ..82** ..24* 27 ..38** ..18** 
47 ..11** ..34** 24 ..82** ..32** 

 
 8...* داذ عند  ستوه    7...** داذ عند  ستوه 
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يتليا تن ج يي  البنيود يات  عيا نت ارتبياط  بالن ر في الجدوذ السيابق
 سبوليييي  سييييواب بييييين البنييييد والدرجيييية عةييييى ال كييييون تو البنييييد والدرجيييية الكةييييية عةييييى 

وهييي يات ارتباطييات  ن فليية بالدرجيية الكةييية عةييى  ال سييياع ، في ييا عييدا البنييود
حيييين تن  عيييا نت ارتباط يييا دالييية بالدرجييية عةيييى ال كيييون الفرعيييي  يييياع فييييال س

 وبالتالي لت يتت حيف تق بند  ن بنود ال سياع.

 المقياس في  ورته النهالية : 
بنيد ا  و عية عةيى  ن ية  24يتكون ا تبار االحتراق النفسيي لأل  يات  ين 

  كونات رعيسية 
، 9، 4، 7ر بنييد ا هييت )األوذ   االحتييراق النفسييي ويتكييون  يين   سيية عشيي

2 ،8 ،3 ،1 ،5 ،3، 7. ،77 ،74 ،79 ،72 ،78 .) 
، 71، 73ال يياني   اان ييا  البييدني ويتكييون  يين  ن يية عشيير بنييد ا هييي ) 

75 ،73 ،4. ،47 ،44 ،49 ،42 ،48 ،43 ،41، 45.) 
يا  ال ال    الشعور بالعج  عن اانجا  ويتكون  ين  ن ية عشير بنيد ا تيل 

 (. 27، .2، 93، 95، 91، 93، 98، 92، 99، 94، 97،.9، 43وهي ) 
ويريحا ال سيياع عين طرييق ج ي  اليدرجات ال ارية بكيذ  سيياع فرعييي 
عةيييى حيييد ،  يييت تج ييي  درجيييات ال سييياييع الفرعيييية لةحريييوذ عةيييى الدرجييية الكةيييية 

( لةبييديذ   4)   ال تحيد   ، والدرجية ( لةبيديذ7لة سيياع. بحيي  تعطيى الدرجية )
( فتعطى لةبديذ 2( لةبديذ   تحد  ك ير ا ، ت ا الدرجة )9)تحد  نادر ا ، والدرجة 

ا   ( بنود.5) وعددها وتعكع تة  الدرجات بالنسبة لةبنود السةبية   تحد  داع  
 الدراسة االستط:اية ونتالجها : 

وبييذ إجييراب الدراسيية األساسييية، تييت تطبيييق بطارييية اال تبييارات عةييى عينيية 
كيان ال يدف  ين الدراسية االسيتطنعية و  استطنعية تكونت  ن   ع  بحو ات

والتحسيق  ين  لن تبيارات هو التحسيق  ين وليوم الريياغة والتعةي يات األساسيية
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 نب ة هي  اال تبارات لة ستويات التعةي ية لةعينة و حاولة الوويوف عةيى الفتير  
ال  نييية التييي تسييتمرو ا تداب ال بحو يية.حي  تييراوم ال ييده ال  نييي ال سييتمرق  يين 

جةسييية التطبييييق  كييييل  االسيييتسرار عةيييى ترتييييص اال تبيييارات فيييي يسييييةدو .3  28
حيي  كيان  سييياع اسيتراتيجيات التعييايش توال  تين   سيياع الرلييا ال واجيي يتبعيية 
 سيييياع االحتييييراق النفسييييي وت ييييير ا  سييييياع ورييييور االنتبييييا  وفييييرط الحركيييية.بعق 

التييالي    اال تبيارات تييت اابسيياب عةي ييا ك ييا هييي و بعلي ا تييت تعديةيي  عةييى النحييو
تت السييات بالحييف   سياع استراتيجيات التعايش و كيل   سياع االحتراق النفسي

تو التعديذ لةعبارات التي لت يتت ف   ا  ن وبذ تفراد العينة . وبناب  عةيى الدراسية 
يييا تيييت السييييات بتعيييديذ ريييياغة بيييداعذ ااجابييية  ييين) ال تنطبيييق،  االسيييتطنعية تيل 

يا ( إليى )ال تحيد ، تحيد  تنطبق إلى حد  ا، تنطبق بدر  جة كبيير ، تنطبيق ت ا  
 نادر ا، تحد  ك ير ا، تحد  داع  ا (.

تييت ت بيييت تدوات الدراسيية باالييافة إلييى اسييت ار  ج يي  البيانييات، وطبسييت 
ج يع ييا عةييى تفييراد العينيية ويليي  ت نيياب ويييا  ت بييأداب الكشييف تو ال تابعيية ألبنيياع ت 

حييي  تييت التطبيييق  يين  يينذ  يين  تحييد ال ستشييفىات الحكو ييية والجا عييية  فييي
العباسيية،  ركي   حةيوان لةريحة النفسيية،  ستشيفى  ستشفىات هي   )  ستشفى

 4.73ا4ا.4الفتر   ين  الد رداش الجا عي(.ويل  في الطص النفسي ب ستشفى
.تت تطبيق األدوات بشكذ فردق وفس ا لةترتيص التالي    سياع  4.73ا3ا7حتى 

 يت ا تبيار االحتيراق النفسيي  ا تبيار الرليا ال واجيياستراتيجيات التعايش يتبعي  
وت يير ا  سييياع ورييور االنتبيا  وفييرط الحركيية.تت حسياص درجييات ال بحو ييات عةييى 

الحاسيييييص اآلليييييي لع يييييذ  كيييييذ  سيييييياع عةيييييى حيييييد .  يييييت تيييييت إد ييييياذ البانيييييات فيييييي
 .SPSSااحرابات ال ناسبة بواسطة ح  ة البرا ن ااحراعية 

 التحلي:ت اإلح الية :
 تت است دا  ا وهي  التي 

 ال توسطات واالنحرافات ال عيارية.  ت  ةة في ااحرابات الورفية -7
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  عا نت ارتباط بيرسون  -4

 تحةيذ االنحدار ال تدرج. -9

حسييياص الداللييية ااحرييياعية لةفيييروق بيييين ال توسيييطات باسيييت دات ا تبيييار  -2
 )ت(.

 : وتفسيرها نتالج الدراسة
د عنويييييية بييييييين واليييييييق ييييييينب عةييييييى  توجيييييينتااااااالج الفاااااارض األول :  

اسيييتراتيجيات التعيييايش واالحتيييراق النفسيييي ليييده ت  يييات األطفييياذ يوق وريييور 
 االنتبا  افرط الحركة .

تييييت حسيييياص  عييييا نت االرتبيييياط ال سييييتسيت ال تبييييار رييييحة هيييييا الفييييرق 
)بيرسييييون ( بييييين اسييييتراتيجيات التعييييايش واالحتييييراق النفسييييي لييييده  ج وعيييية  يييين 

 الحركة . ت  ات األطفاذ يوق ورور االنتبا  وفرط

( معاااام:ت االرتبااااط باااين االحتاااراق 21رقااام ) ويوليييا الجيييدوذ التيييالي 
بمكوناتااه واسااتراتيجيات التعااايش لاادا أمهااات األطفااال ذوي ق ااور االنتباااه 

 .35وفرط الحركة ن= 
استراتيجية  المقياس

التوجااااااااااااة 
 الديني

باستراتيجية 
 المساند 

استراتيجية 
إدار  

 المشكلة

اساااااااااتراتيجية 
التعاااااااااااااااااايش 

الم الاااااى القااااا
 االنفعال

استراتيجية 
 االستس:م

استراتيجية 
 التجنب

احتااااااراق 
 اام

-1614 1611 1653** 1631** 1653** 1653** 

احتااااااراق 
 نفسي

-1613 1611 1656** 1633** 1652** 1656** 

احتااااااراق 
 بدني

-1624 1613 1644** 1623 1646** 1644** 

 **1653 **1633 1616 **1653 1615- 1612 العجز
 7...االرتباط داذ عند  **   8...االرتباط داذ عند * 
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   يويتبين  ن الجدوذ السابق  ا ية
اسييتراتيجية التعييايش و  يين االحتييراق العييات كييذ ال توجييد عنوييات داليية بييين -7

)االحتيراق النفسيي واالحتيراق  بين  كونات االحتراق الفرعية وكيل   ا يالدين
 .يلتعايش الديناستراتيجية او  البدني والشعور بالعج (

بيييين االحتيييراق ة د عنويييو وجيييكةييييا في يييا يتعةيييق ب فيييالفرق األوذ ليييت يتحسيييق
الييديني حييي  لييت توجييد عنويية بييين االحتييراق العييات  اسييتراتيجية التعييايشو النفسييي 

)االحتييراق  اسييتراتيجية التعييايش الييديني وكيييل   ييابين  كونييات االحتييراق الفرعيييةو 
 الديني. التعايشاستراتيجية و  لعج (النفسي واالحتراق البدني والشعور با

ار   ار الكو آت فيف  ة الدينية فيك كن تن تساعد ال شار   ن الف
ير ال تدينين بن راع ت غ  ن  نذ  ياد  ال وارد النفسية ، فبال سارنة الطبيعية

 ت  ستويات ي يذ ال تدينون إلى تن يكونوا تك ر نشاط ا اجت اعي ا وتن يكون لدي
ين د  االجت اعية والتفاؤذ واادرا  ك ا ي كن تن يشج  الدتعةى  ن ال سان

 عةى التكيف بعد األحدا  اللاغطة ،  ارة عند ا تكون ال وارد األ ره
جيات الدعت والفاعةية .و ن ال ات  نح ة تن  ليست كذ استراتي  حدود  في

.   تشاب ة ، وي كن تن يتفاوت تأ يرها التعايش الديني (Pargament1997) 

شيييير هيييي  النتييياعن إليييى تن  سيييد ي الرعايييية الييييين يسيييت د ون   ييييد  ييين وت
التعايش الديني ي رون بعصب تسديت الرعاية  ولوعي ا ف ت ي ت ون ب تةسي رعاية 
يا  لدي ت احتياجات ك ير  وليدي ت  عرفية تويذ عين األ يراق العسةيية ، ويتةسيون دع  

 وةين   ن  د ات الرحة النفسية والعسةية .
ر لنهت ييييات تن هنييييا  بعييييق األدليييية عةييييى تن نييييوع اللييييموط و يييين ال  ييييي

العنوية  ال دركة التي ي ر ب ا الفرد ي كن تن تكون عا ن   عدال  عنيد الن ير فيي
 Roberts, Cohen ا بين التدين واالكتعاص والليق العات فعةى سبيذ ال  اذ وات 

, Shema, Starwbride& Kaplen (1998) التن ي يية  ( بتسيييت ال شياركة الدينيية
لدراسة  يا إيا كانيت ال شياركة   ولوع ..48في ا يسرص  ن  تو غير التن ي ية
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الدينية ود  فلت العنوة  ا بين تحدا  الحيا  واالكتعاص وود وجد الباح ون تن 
ال شييياركة الدينيييية حيييدت  ييين ت يييار الليييموطات ال اليييية والريييحية   يييا تده إليييى 

ط التييييدين ب سييييتويات عالييييية  يييين ان فيييياق االكتعيييياص. و يييين ناحييييية ت ييييره ارتييييب
االكتعيياص والليييق العييات عنييد ا واجيية األفييراد  شيياكذ عاعةييية . افتييرق البيياح ون 
تن ال وارد الدينية ويد تكيون تك ير فاعيد  لة شياكذ التيي تنشيأ  يارج ال ني ذ ) عةيى 

الواوييي  تن ت ييييد  سيييبيذ ال  ييياذ   ال شييياكذ ال اليييية والريييحية ( ولكييين ي كييين فيييي
كيييان هنيييا  إ فاويييات ش ريييية ) الييي واج واألطفييياذ وال شييياكذ  األ يييور سيييوب ا إيا
 ال رتبطة ب ت(.

 شيييار  طبيييق عةيييي ت واع ييية ل عةو يييات  773فعةيييى عينييية دراسييية شييي ةت 
دي وغرافيييية والحليييور لةكنيسييية وتداب الرييين  بااليييافة إليييى جيييداوذ لةليييموط 

لحيييا  . ال دركيية واالكتفيياب الييياتي العييات ، والتفيياؤذ وتبعيياد التعييايش والرلييا عيين ا
وتورييةت النتيياعن إلييى تن الييدين وحلييور الكنيسيية والريين   جت عييين والريين  
بشكذ فردق لت يكن  رتبط ا بشكذ كبير    اللموط ال دركة   ا يشيير إليى تن 

  التعايش الديني ليع تعا ن  فعاال  لةلموط اليو ية .
 سييياند  اسيييتراتيجية الو  ييين االحتيييراق العيييات كيييذ ال توجيييد عنويييات دالييية بيييين -4

)االحتيراق النفسيي واالحتيراق البيدني  وكيل   يابين  كونيات االحتيراق الفرعيية
 استراتيجية ال ساند  .و  والشعور بالعج (

بيييين االحتيييراق ة د عنويييو وجيييكةي يييا في يييا يتعةيييق ب فيييالفرق األوذ ليييت يتحسيييق
حيييي  ليييت توجيييد عنوييية بيييين  السييياعت عةيييى ال سييياند  اسيييتراتيجية التعيييايشو النفسيييي 
 اسييتراتيجية ال سيياند  وكيييل   ييا بييين  كونييات االحتييراق الفرعيييةو ق العييات االحتييرا

الساعت  التعايشاستراتيجية و  )االحتراق النفسي واالحتراق البدني والشعور بالعج (
 عةى ال ساند  .

 قهوبفييييييييذ وفرييييييييييدويييييييييد تتوافييييييييق  ييييييييي   ييييييييا يهييييييييص إليييييييييي   وهييييييييي  النتيجيييييييية
(Hobfoll&Freedy.1995) ال سييياند  االجت اعيييية تن ال يييده الييييق تيييؤ ر بييي    ييين
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يتووييف عةييى  ج وعيية  يين ال تميييرات ، ته  يييا  فييي اارييابة بيياالحتراق النفسييي
 ييده ترحيييص الفييرد ووبوليي  ل ييي  ال سيياند  وودرتيي  عةييى االسييتفاد   ن ييا ، وكيييل  

عييين طبيعييية ال سييياند  ال تاحييية .  سييي ات و رييياذ  سيييدت ال سييياند  ، هييييا فلييين  
ة بييييين  سييييدار ال سيييياند  ال سد ييييية ف ع ييييت الدراسييييات هييييدفت إلييييى فحيييييب العنويييي

اعتبيييار لطبيعييية ونوعيييية ال سييياند  ال سد ييية .  قواالحتيييراق النفسيييي دون إعطييياب ت
ا عيييدت االتسييياق فيييي النتييياعن ال ارييية يفسييير ج عي يييتن وهييييا االسيييت نب ي كييين 

 Cooper et al )بال سييياند  االجت اعيييية فيييي عنوت يييا بييياالحتراق النفسيييي 

.,2001.p.107)  
تييأ ير هييي  ال شييسة عةييى األت تسبييذ وتف ييت تفييراد األسيير  ل ييا ف  ييا يسةييذ  يين 

تعاني  ، واالتجا  إلى  ساعدت ا في تح ذ األعباب واللموط التي تفرل ا حالة 
يليي  إلييى تسوييية العنوييات دا ييذ  قالطفييذ و روفيي  ، ودع  ييا و سيياندت ا، ويييؤد

لييييألت األسيييير  ، وت اسييييك ا فييييي  واج يييية ال تطةبييييات ال فروليييية ، وبالتييييالى تتييييام 
إ كانية التعرف عةى يل  االلطراص ، وودرات طفة يا و  اراتي  ، ك يا تتيام ل يا 
فيييرب تكبييير لةتيييدريص والتن يييية وج ييي  ال عةو يييات عييين ت ييياكن ال سييياعد  واليييدعت 

 .Allen ,Cornelius, & Lopez)سيواب كانيت  ؤسسيات رسي ية تو غيير رسي ية 

2008). 
ن الوالدين لطفيذ  ين يوق ت إال تن كانينم ات وسيجذ وبي نع تشاروا إلى 

ورور االنتبا  وفيرط الحركية كيانوا تويذ اترياال  باألسير  ال  تيد ، وتن اترياالت ت 
 .(Cunningham, Bemness & siegel ,1988)ليع ل ا جدوه 

 ةطفيييذ عةيييى ال سيييتوه ال عرفييييلالسيييةبية التيييي تحيييد   وكييييل   ييين اآل يييار
يييا  ييين  شيييكن ، و يييايواالجت ييياع يواالنفعيييال ت ألسيييرت ، إي يرييياص تحد ييي  تيل 

المالص بالحرج وااحباط ن ر ا لعدت ودرت ت عةى التعا يذ  ي  طفة  يا  الوالدان في
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سةوك ، وليل  يلطر الوالدان إليى  برور  سةي ة، تو  ساعدت  عةى التحكت في
االنسييحاص  يي  طفة  ييا  يين ال واوييف االجت اعييية  شييية التعييرق لةنسييد )رييياق 

 (. 5..4ال اش ي، 
اليييييطراص وريييييور االنتبيييييا  وفيييييرط الحركييييية  ييييين تك ييييير  ناليييييرغت  ييييي فعةيييييى

إال  سيينوات  ييا وبييذ ال درسيية  نح تيي  فيييوي كيين ا، ال شييكنت السييةوكية انتشييار  
 (. 7.1، 9..4سن  تأ ر  )  ح د كا ذ، ال يحولون إلى العنج إال فيتن ت 

عةييى تن تربييية طفييذ يه احتياجييات  ك ييا تكييدت دراسيية عيينب الييدين كفييافي
ليدين ك يير ا  ين ال شيسة واان يا  النفسيي بااليافة إليى تيدهور  ارة تسيبص لةوا

العنويية  يي  العييالت ال ييارجي، باالييافة إلييى ارتفيياع درجيية اللييموط االوترييادية 
عةى األسر  نتيجة الرتفاع  تطةبات الطفيذ  ين عينج وجةسيات إرشيادية لتعيديذ 

 ( 7..4السةو  ) ن  نذ  ج اذ الساست  
ييية  طيير ا عةييى رييحة األت وتوا ن ييا   ييا ينشييأ وت  ييذ هييي  اللييموط الحيات

عن ييا آ ييار سييةبية لعييدت السييدر  عةييى التكيييف ولييعف  سييتوه األداب والعجيي  عيين 
لةع يييذ والشيييعور باان يييا  النفسييييي   ارسييية ال  يييات اليو يييية وان فييياق الدافعييييية 

 ( .3..4تح د عبد الع ي ، تح د تبو السعد   )
تن تسديت الرعايية عةيى  Pearling et al (1990) وود وجدت بيرلنن وآ رون

ال ده الطوييذ يسيتن ف  يوارد اليدعت االجت ياعي ويسةيذ  ين تريورات السييطر  . 
تييدعت العديييد  يين الدراسييات ان فيياق الييدعت االجت يياعي اليييق يحييد   يي  الووييت 
ال اعيييد ال تييي ا ن  ييي  تدوار تسيييديت الرعايييية . وتيييرتبط هيييي  ال سيييار  ارتباط يييا  باشييير ا 

  . (Haug et al 1999 )العسةية والعاطفية  حةالر باالن فاق في

دار  إتوجدعنويية داليية بييين االحتييراق العيييات واسييتراتيجية التعييايش السيياعت عةيييى -9
)االحتراق النفسي واالحتيراق  ال شكةة وكيل   ابين  كونات االحتراق الفرعية

دار  ال شييييكةة إاسييييتراتيجية التعييييايش السيييياعت عةييييى و  البييييدني والشييييعور بييييالعج (
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 . 7...كانت الداللة عند  ستوه و 

بيين االحتيراق ة د عنويو وجيفي ا يتعةيق ب كلياوبيل  يتحسق الفرق األوذ 
  دار  ال شكةةإ الساعت عةى استراتيجية التعايشو 

نجييد تن البحييو  ال بكيير  بييدتت لييدعت فكيير  تن  قوبييالرجوع لةتييرا  الن يير 
التعييايش ال رتكيي  التعييايش ال رتكيي  عةييى ال شييكةة ي  ييذ اسييتراتيجية تفلييذ  يين 

التعا ذ    اللموط و   يلي  تبيين وجيود عوا يذ فرعيية ليت  عةى االنفعاذ في
  .(Lazarus,1993 )  تس ا بتطبيق   ذ هيا االستنتاج العات
بيييييين تسيييييةوص التعيييييايش  ييييي  الليييييموط  ف نيييييا  تيييييراكت لألدلييييية التيييييي تيييييربط

 سيييتسر  البدايييية. تيييت دراسييية تسيييةوص التعيييايش ك اريييية  واالحتيييراق النفسيييي. ففيييي
نسييبيا لييده الشيي ب. بمييق الن يير عيين طبيعيية ال   يية تو ال ووييف. وتبييين تن 
بعيييق تسييياليص التعييييايش غيييير ال رنيييية ي كييين تن تيييرتبط بال سييييتويات العةييييا  يييين 

ووييييت الحييييق تييييت التركييييي  عةييييى العنويييية بييييين تسييييةوص التعييييايش  اللييييموط. وفييييي
 (.(Montero,Prado,Demarzo,Gascon& Garcia,2014وال ووف

تن التعيييايش ال رتكييي  عةيييى ال شيييكةة لييييع اسيييتراتيجية  ناسيييبة  و ييين يلييي 
 الليييموط ايا كيييان ال وويييف ال ي كييين السييييطر  عةيييي  تو كونييي     نيييا   ل واج ييية

(Montero, Prado, Demarzo, Gascon & Garcia,2014.) 
الحتيراق العيات واسيتراتيجية التعيايش السياعت عةيى االنفعياذ اتوجدعنوة دالية بيين -2

ال كييييون الفرعييييى ) االحتييييراق النفسييييي ( وكانييييت الدالليييية عنييييد  وكيييييل   ييييابين
حيين ليت توجيد  يابين ال كيون الفرعيى ) االحتيراق البيدني  ، في 7... ستوه 

 والشعور بالعج ( واستراتيجية التعايش الساعت عةى االنفعاذ .

بييييين ة د عنويييو وجيييفي يييا يتعةيييق ب بشاااكل كبيااارتحسيييق الفيييرق األوذ  وويييد
 .االنفعاذ  الساعت عةى اتيجية التعايشاستر و االحتراق النفسي 

وعنييد ا ننيياوش هييي  النتيجييية عةييى  سييتوه االتسييياق  يي  الدراسييات السيييابسة ، 
والتيي Dabrowska &Pisula (2010 ننح  تن ا تتفق  ي  دراسية دابروسيكا وبيوسيوال
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 ا داال  ت  ييرت نتاعج ييا تن اسييتراتيجيات التعييايش ال وج يية نحييو االنفعيياذ ت  ييذ  نبع ييي
حيين كانيت اسيتراتيجيات التعيايش ال وج ية نحيو  ة لده ت  ات التوحيديين فييبال شس

 .ا بال شسة لده ت  ات العاديينا جوهري  ال   ة  نبع  
 قيا كييان ينطييو إا فك ييا تن التعييايش ال رتكيي  عةييى االنفعيياذ وييد يكييون لييار  

عةى االبتعاد والتجنص واانكار لة ووف ولكن  يكون استراتيجية فعالة إيا تل ن 
 ,Isaksson,Tyssen,Hoffart, Sexton,Aasland)لة شكةة  يعاد  لةتسييت اايجابإ

et al., 2013). 
و ييين هييييا ال ن يييور ي كييين  نح ييية تن االحتيييراق ي كييين تن يكيييون نتيجييية 

 حاولة  الناتن عن است دات استراتيجيات تعايش غير فعالة في يلةتطور التدريج
 .( Lazarus,1993 )لح اية اليات  ن حاالت اللموط 

حين وجدت دراسة طولية عةى طالبات الت ريق ت  رت تن التعايش  في
 Deary ) السيياعت عةييى االنفعيياذ كييان  رتبط ييا بشييكذ إيجييابي بيياالحتراق النفسييي

,Waston & Hogston 2003) . 

الحتيييييراق العيييييات واسيييييتراتيجية التعيييييايش السييييياعت عةيييييى اتوجدعنوييييية دالييييية بيييييين -8
)االحتيييراق   يييابين  كونيييات االحتيييراق الفرعييييةاالستسييينت واايعيييان وكييييل  

استراتيجية التعايش الساعت عةى و  النفسي واالحتراق البدني والشعور بالعج (
 . 7...االستسنت واايعان وكانت الداللة عند  ستوه 

الحتيراق اد عنوة دالية بيين و وجفي ا يتعةق ب كليااتحسق الفرق األوذ  وود
 .الساعت عةى عةى االستسنت واايعانالنفسي واستراتيجية التعايش 

الحتراق النفسيي العيات واسيتراتيجية التعيايش السياعت عةيى اتوجدعنوة دالة بين -3
)االحتيراق النفسيي واالحتيراق  التجنص وكيل   ابين  كونات االحتراق الفرعية

اسيييتراتيجية التعيييايش السييياعت عةيييى التجنيييص وكانيييت و  البيييدني والشيييعور بيييالعج (
 .7...د  ستوه الداللة عن

الحتراق اد عنوة دالة بين و وجفي ا يتعةق ب كليااتحسق الفرق األوذ  وود
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 التجنص.النفسي واستراتيجية التعايش الساعت عةى 

هنييا  العديييد  يين الدراسييات التييي ربطييت اسييتراتيجيات التعييايش بيياالحتراق 
ية  جياذ ال يد ات االنسيان النفسي وبعق آ ار لموط الع ذ ليده العيا ةين فيي

وجيدت تن اسيتراتيجية التعيايش السياعت عةيى التجنيص  (Chan and Hui 195 )ف  ن  
كانييت  رتبطيية ايجابي ييا بج ييي   كونييات االحتييراق النفسييي ال ن يية لييده عينيية  يين 

ا  تشيارت إليى ارتبياط داذ  يا  (Thornton ,1992 ) عة ات ال رحةة ال انوية .تيل 
ص واالحتييراق النفسييي لييده عينيية  يين اسييتراتيجية التعييايش السيياعت عةييى التجنيي بييين

 عياد  الطص النفسي . العا ةين في
وجييدت تن اسييت دات اسييتراتيجية التعييايش السيياعت  (wise et al,2003)كيييل 

عةى التجنص تسود إلى  سيتويات  رتفعية  ين االحتيراق و سيتويات  ن فلية  ين 
  الفاعةية .

ق النفسيييي تشيييير األبحيييا  الحدي ييية حيييوذ التعيييايش  ييي  الليييموط واالحتيييرا
بشييكذ عييات إلييى تن التعيييايش البنيياب عةييى سيييبيذ ال  يياذ ) اسييتراتيجيات التعيييايش 

( يرتبط ب ستويات توذ  ن االحتراق الت طيط النشط لحذ ال شكنت ال ت  ذ في
حين تن استراتيجيات التعايش غيير الفعالية   يذ التجنيص ارتبطيت ب سيتويات  في

 . (Storm , Rathmann:2003 )  رتفعة  ن االحتراق النفسي
. تن ت  يات Al – Yagon. M. 2015)وود تبير ت نتياعن دراسية تليوجيون ) 

تجنييص التعا ييذ  يي   األطفيياذ يوق رييعوبات الييتعةت لييدي ن  سييتويات  رتفعيية فييي
 ال شاكذ ال تعةسة باألطفاذ بال سارن     ت  ات األطفاذ العاديين. 

 ات التعيايش فييتسي ت اسيتراتيجي : واليق ينب عةى ينتالج الفرض الثان
 .ذ يوق ورور االنتبا  وفرط الحركةالتنبؤ باالحتراق النفسي لده ت  ات األطفا

ال تبيييار هييييا الفيييرق تيييت حسييياص  عيييا نت االنحيييدار بيييين اسيييتراتيجيات 
التعييييايش واالحتييييراق النفسييييي لييييده  ج وعيييية  يييين ت  ييييات األطفيييياذ يوق ورييييور 

 االنتبا  وفرط الحركة .
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يل االنحدار المتدرج بااتبار أن متحيرات ( يبين نتالج تحل21جدول ) 
 التجنب واالستس:م والتعايش القالم الى المشكلة متنبلات باالحتراق النفسي

 

 (  ا يةي    ويتبين  ن الجدوذ السابق )
و ي   %99.3تس ت استراتيجية التعايش الساعت عةى التجنص ب فردهيا بنسيبة  -7

فييييي التنبييييؤ  % 93.3بنسييييبة  إسييييتراتيجية التعييييايش السيييياعت عةييييى االستسيييينت
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بيياالحتراق العييات، حييي  كانييت اسييتراتيجية التعييايش السيياعت عةييى التجنييص هييي 
ستراتيجية التعايش الساعت عةى االستسنت.  األك ر إس ا ا تةت ا وا 

و    %3..9تس ت استراتيجية التعايش الساعت عةى ال شكةة ب فردها بنسبة  -4
فيي التنبيؤ بياالحتراق  %92ذ بنسيبة استراتيجية التعايش الساعت عةيى االنفعيا

النفسييييي ك كييييون فرعيييييي ، حييييي  كانيييييت اسييييتراتيجية التعيييييايش السيييياعت عةيييييى 
ا تةت ا استراتيجية التعايش الساعت عةى االنفعاذ.  ال شكةة هي األك ر إس ا  

فيي التنبيؤ  %34.1بنسيبة  تس ت استراتيجية التعايش الساعت عةيى االستسينت -9
 باالحتراق البدني. 

فييي التنبييؤ  %41.3بنسييبة  تراتيجية التعييايش السيياعت عةييى ال شييكةةتسيي ت اسيي -2
 بالشعور بالعج  عن اانجا .

وبييالرجوع إليييى نتيياعن تحةييييذ االنحييدار نجيييد إن هيييا الفيييرق تحسييق بشيييكذ 
كبييير وتبييين إ كانييية تنبييؤ بعييق اسييتراتيجيات التعييايش بيياالحتراق النفسييي لييده 

ب فردهيا بنسيبة  لم الاى التجناباستراتيجية التعايش القاحي  اس  ت  األ  ات
فيي  % 93.3بنسيبة  استراتيجية التعايش القالم الى االستسا:مو    99.3%

العديييييد  يييين لييييوب  التنبييييؤ بيييياالحتراق العييييات ، وي كيييين  ناوشيييية هييييي  النتيجيييية فييييي
الدراسيييات التيييي ربطيييت اسيييتراتيجيات التعيييايش بييياالحتراق النفسيييي وبعيييق ت يييار 

 Chan and )اذ ال يد ات االنسيانية ف ي ن   جي ليموط الع يذ ليده العيا ةين فيي

Hui 195)  وجييدت تن اسيييتراتيجية التعييايش السييياعت عةييى التجنيييص كانييت  رتبطييية
ايجابي ا بج ي   كونات االحتراق النفسي ال ن ة ليده عينية  ين  عة يات ال رحةية 

يا  اسيتراتيجية  تشيارت إليى ارتبياط داذ  يا بيين (Thornton ,1992 )ال انويية .تيل 
عيياد   ش الساعت عةى التجنص واالحتراق النفسي لده عينة  ن العا ةين فييالتعاي

وجيييدت تن اسيييت دات اسيييتراتيجية   (wise et al,2003)الطيييص النفسيييي . كييييل 
التعايش الساعت عةى التجنص تسود إلى  ستويات  رتفعة  ين االحتيراق و سيتويات 

   ن فلة  ن الفاعةية.
 يي  اللييموط واالحتييراق النفسييي  وتشييير األبحييا  الحدي يية حييوذ التعييايش
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اسيييتراتيجيات التعيييايش لتعيييايش البنييياب عةيييى سيييبيذ ال  ييياذ )بشيييكذ عيييات إليييى تن ا
( يرتبط ب ستويات توذ  ن االحتراق الت طيط النشط لحذ ال شكنت ال ت  ذ في

حين تن استراتيجيات التعايش غيير الفعالية   يذ التجنيص إرتبطيت ب سيتويات  في
 . (Storm , Rathmann:2003 ) نفسي رتفعة  ن االحتراق ال

. تن ت  يات Al – Yagon. M. 2015)وويد تبير ت نتياعن دراسية اليوجيون )
تجنييص التعا ييذ  يي   األطفيياذ يوق رييعوبات الييتعةت لييدي ن  سييتويات  رتفعيية فييي

 ال شاكذ ال تعةسة باألطفاذ بال سارنة    ت  ات األطفاذ العاديين. 

ب فردها بنسبة  القالم الى المشكلة استراتيجية التعايشت ا عن إس ات  
فيييي  %92بنسيييبة  اساااتراتيجية التعاااايش القاااالم الاااى االنفعاااالو ييي   3%..9

كييييون التنبييييؤ بيييياالحتراق النفسييييي ك كييييون فرعييييي. فييييي كن  ناوشييييت ا  يييين  يييينذ 
اللييموط إيا  التعييايش ال رتكيي  عةييى ال شييكةة ليييع اسييتراتيجية  ناسييبة ل واج يية

 ,Montero, Prado) ةييي  تو كونييي     ن ييياكييان ال وويييف ال ي كييين السييييطر  ع

Demarzo, Gascon & Garcia,2014.)  وعند ا ننياوش هيي  النتيجية عةيى  سيتوه
 االتسيياق  يي  الدراسييات السييابسة ، ننحيي  تن ييا تتفييق  يي  دراسيية دابروسييكا وبيوسييوال

2010) Dabrowska &Pisula والتيييي ت  يييرت نتاعج يييا تن اسيييتراتيجيات التعيييايش
حيييين   بال شييسة ليييده ت  يييات التوحيييديين فييييا داال  نفعييياذ ت  يييذ  نبع يييال وج يية نحيييو اال

ا بال شيسة ليده ت  يات ا جوهري  كانت استراتيجيات التعايش ال وج ة نحو ال   ة  نبع  
يا كيييان إ افك يييا تن التعيييايش ال رتكييي  عةيييى االنفعييياذ ويييد يكيييون ليييار  . العييياديين
كييون اسييتراتيجية فعاليية عةييى االبتعيياد والتجنييص واانكييار لة ووييف ولكنيي  ي قينطييو 

 ,Isaksson,Tyssen,Hoffart)لة شييييكةة  يإيا تليييي ن إعيييياد  لةتسييييييت اايجيييياب

Sexton,Aasland, et al., 2013). 
 نتالج الفرض الثالث:

باين شد  االحتراق النفسي لده ت  ات األطفاذ يوق تت واليق ينب عةى 
ا  وفييرط الحركيية ورييور االنتبييا  وفييرط الحركيية بتبيياين شييد  تعييراق ورييور االنتبيي

 لده األبناب .
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نتيجيية شييد   الفيروق فييي االحتييراق النفسييي ال تبيار هيييا الفييرق تييت حسيياص
عييييراق ويليييي   يييين  يييينذ حسيييياص الربييييي  األعةييييى والربييييي  األدنييييى فييييي شييييد  األ

 . ت حساص وي ة )ت(األعراق 
 شد  االاراضبتباين ( يوضح الفروق في االحتراق النفسي 22جدول )

 وبالن ر في الجدوذ السابق يتلا تن 
توجد فروق دالة بين  ج وعية ت  يات يوق االعيراق ال ن فلية وت  يات  .7

يوق االعيييراق ال رتفعييية فيييي كيييذ  ييين االحتيييراق العيييات واالحتيييراق البيييدني 
 اتت  ييييييات يو  فييييييي اتجييييييا  (8...حييييييي  كانييييييت الدالليييييية عنييييييد  سييييييتوه )

 عراق ال رتفعة.األ
عييييراق ال ن فليييية األ اتال توجييييد فييييروق داليييية بييييين  ج وعيييية ت  ييييات يو  .4

والشييعور  يعييراق ال رتفعيية فييي االحتييراق النفسييي الفرعيياأل اتوت  ييات يو 
 بالعج  عن اانجا .

دراسية سييف    ويلي  يتفيق  ي   يا يهبيت إليي وبيل  تحسق الفرق بشكذ كبير
(Civick .,2008)  تسيديرات ال ن وجيود ارتبياط بيين ارتفياع الليموط وبيين ارتفياع

ال ارة بسيةو  الطفيذ . وويد ت كين التنبيؤ ب سيتوه الليموط  ين  ينذ  سيتوه 
 دراسييييية  يييييورع  بييييياب لسيييييةو  الطفيييييذ . وكييييييل   ييييي   يييييا يهبيييييت إلييييييتسيييييديرات األ

الفئة 
 والمؤشرات

أمهات ذوي االعراض 
 (.2منخفضة ن)ال

أمهات ذوي األعراض 
 الداللة قيمة )ت( (.2)مرتفعة نال

 ع م ع م البيان

 02805 احتراق عام
 

2282. 12.890 
 

22822 -28262 28222 
 دالة

 28292 18022- 128.9 08.2. 12852 826.. ياحتراق نفس
 غيردالة

 28255 1806- .6851 6801. 8202. 8.2.. ياحتراق بدن
 دالة

 28129 .1855- .581 18.2. 8.1. 2.816 شعور بالعجز
 غيردالة
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Morris,M,M. (4... حيييي  تشيييارات النتييياعن إليييى وجيييود  سيييتويات  رتفعييية . )
بيييياب. ووييييد   ييييرت تن شييييد  لييييده كييييذ  يييين األ  ييييات واآل لييييموط الوالدييييية يييين ال

ال ساسيية لييده الطفييذ وجييد تن ييا يات عنويية ب ييياد   سييتويات  األعييراق السييةوكية
.حيي  (Theule et al., 2011) نيوآ ير  ياللموط الوالديية. وتتفيق تيليا  ي   ييول

ل اعد لده تن تعراق ورور االنتبا  ال رحوص بالنشاط ا ت  رت نتاعن دراست ت
الواليييدين يعتبييير تويييوه  نبييي  بالليييموط الوالديييية . حيييي  اشيييت ةت هيييي  األعيييراق 

تداب الو يفييية وهييي  التحيييديات  عةييى لييعف االنتبيييا  واالندفاعييية وريييعوبات فييي
ا والدية  ارة. و ن  ت ف ني   ين ال تووي  تن هيي  األعيراق رب ا ترن  لموط  

الحتياجيات تطفيال ت.   يا تده الت طييط   ن شأن ا تن تعروذ ودرات الوالدين في
إلييى وييدر  توييذ عةييى التكيييف  يي  تشيي يب تبنيياع ت. رييعوبة ت ييره  ترتبيية عةييى 
تعراق ورور االنتبا  ال رحوص بالنشاط ال اعد ليده الواليدين تتلي ن ريعوبة 
عطياب اليدواب، و شياكذ  تيكر حليور ال واعييد الطبيية واالجت اعيات ال درسيية وا 

بيياب. كييذ هيييا  يين شييأن  التنبييؤ ب ييياد  آبة لكييون ت تن يسييةكوا بالطريسيية ال ناسيي فييي
 اللموط. فعةية في

 ين  (Yousefia et al., 2011)كيل  يتفق  ي   يا ويات بي  يوسييفيا وآ يرون 
الليييموط الوالديييية بيييين ت  يييات األطفييياذ ال ش ريييين  تن هنيييا  فروو يييا كبيييير  فيييي

اتجييا   فيييبسرييور االنتبييا  ال رييحوص بالنشيياط ال اعييد وت  ييات األطفيياذ العيياديين 
اسيييت دات األسييياليص الوالديييية.  ال ج وعييية األوليييى. كييييل  كانيييت هنيييا  فيييروق فيييي

ا تييار األسيةوص الوالييدق  حيي  تن  سيتوه الليموط الوالديية ي كين تن تيؤ ر فيي
ال سييت دت  يي  األطفيياذ يوق ورييور االنتبييا  ال رييحوص بالنشيياط ال اعييد، تق تن 

 ن تساليص والدية تك ر تعسف ا.اآلباب يوق اللموط الوالدية ال رتفعة سيست د و 

 ين  (Simsek et al., 2012)و    ا تورةت إلي  دراسة سي سي  وآ يرين 
األعييييراق السيييييكياترية وتعييييراق ورييييور االنتبييييا  ال رييييحوص  وجييييود  ييييياد  فييييي

بالنشيييياط ال اعييييد لييييده آبيييياب وت  ييييات األطفيييياذ يوق االلييييطراص بال سارنيييية بآبيييياب 
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تحةييذ االنحيدار ال طيي لتحدييد العنوية  وت  ات األطفياذ العياديين . ف ين  ينذ
بييين تعييراق ورييور االنتبييا  ال رييحوص بالنشيياط ال اعييد و ج وعييات األعييراق 
الفرعييييية ل سييييياع فحييييب األعييييراق وجييييد تن الييييدرجات عةييييى ج ييييي  األعييييراق 

ت يييد ب ييياد   شييكةة ورييور االنتبييا  وفييرط الحركيية لييده كييذ  يين آبيياب  الفرعييية ليي 
 وكييييييل  تتفيييييق  ييييي  دراسييييية غييييي الن شييييي ع ص.وت  يييييات األطفييييياذ يوق االليييييطرا

ت  ييييييرت نتاعج ييييييا تن اللييييييموط النفسييييييية والتوافييييييق ال واجييييييي  (. والتييييييي3..4)
واألسيرق تتيأ ر بدرجية إعاويات األبنيياب ، فكة يا كانيت ااعاوية شيديد   اد اللييمط 
النفسييي ووييذ التوافييق ال واجييي واألسييرق . ووييد تبييين تن هييي  ال تميييرات ال تتييأ ر 

وغرافيييية واالجت اعيييية والتيييي شييي ةت الع ييير والجييينع وال سيييتوه بيييال تميرات الدي 
 التعةي ي واالوترادق.

 ( إليييييى تسيييييديت اليييييدعت العة يييييي ,(Byrnes,J.L.2003وبال  يييييذ  ييييي  دراسييييية بييييييرنع 
تربيية طفيذ  ليطرص سيةوك يا سيوف يكيون ل يا  لةن رية الساعةة بأن ال شياركة فيي

والدين..وويييد ت  يييرت تيييأ ير عةيييى كيييذ  ييين الريييحة النفسيييية والرليييا ال واجيييي لة
النتاعن وجود عنوة ارتباطية كبير  بيين درجية نسيب االنتبيا  وفيرط الحركية وبيين 
درجييية ليييموط الواليييدين. ك يييا كانيييت هنيييا  عنوييية بيييين درجييية الليييموط الكةيييية 

 واكتعاص األت. 
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. كةييية رسااالة ماجسااتير السييرطان وت رهييا عةييى  سييتوه تييوافس ت النفسييي.ب

 التربية. جا عة حةوان.
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 - .74(. 7( ع )73)ة . كةييية التربييية. جا عيية ال نوفييية. السيينوالتربويااة

731. 

 فيييق الشيييعور بالليييموط  فيييي قرشيييادإ(. فعاليييية برنيييا ن 5..4)يفوويييية رالييي
النفسيييية وتحسيييين الكفييياب  الوالديييية ليييده عينييية  ييين ت  يييات يوق اليييطراص 

. جا عيية ال نرييور . ع مجلااة كليااة التربيااة النتبييا  وفييرط الحركية.وريور ا
 (.7( ج )35)

اضطراب نقص االنتبااه الم احوب بالنشااط الزالاد (.  3..4) يالدسوو ق جد
  كتبة االنجةو ال ررية. الساهر . الع:ج (. –التشخيص –)األسباب
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 . دار واعذ لةنشر. الساهر .7طدراسات.

تحسيين  (.  ده فاعةيية تن يية   يارات اايجابيية لةليموط فيي.4.7 فيدتح د )
رسااالة وطيياع غيي  .  ده عينيية  يين طةبيية الجا عييات فييي سييتوه التوافييق ليي

 ،  ع د البحو  والدراسات التربوية، جا عة الساهر .ماجستير
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.كةييية التربييية . جا عيية  سااالة ماجسااتيرر بأسيياليص  واج يية ال شييكنت . 
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