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 ممخصال

 هدف البحث  للثا التعثرف علثا مثا لنا كاجث  الؾةثد عماقثة ابالباطيثة ؤثتؽ التفثا   واألمث 
والرثثسؾاد الشفدثثى لثثدت امتثثاي التؾمثثدذتؽ، ومثثا لنا كاجثث  الؾةثثد صثثرو  ناي ادالثثة لمرثثا ية ؤثثتؽ 
متؾمسثثثظى ادبةثثثاي اصثثثرااد العتشثثثة، وامسثثثتخدم لتحاتثثثي نلثثثػ السثثثشت  الؾ ثثثفى مثثثؽ  ثثثما  ماثثثاذيس 

، ومثثثدر مثثثر  الشفدثثثىب البعثثثاي لستمتثثثر  عسثثثر األم الدبامسثثثة الةما ثثثة4 ؤالتفثثثا   واألمثثث  والرثثثسؾاد
الدبامسثثة مثثثؽ ألعثثض األمتثثثاي الماالثثى لثثثدذتؽ اطفثثا   عثثثاجؾ  مثثؽ مثثثر   الظفثث ، والنؾجثث  عتشثثثة

ب، والؼ ا تيثابهؽ ألظرةاثة اماي  02التؾمد ذدبمسؾ  ألسدبمسة الدمام ألسدذشة للتتؽ، وقد ؤلغ عدادهؽ ؤ
قرد ة؛ متث  الثؼ الؾلةثق مسيثاد الدبامسثة علثتتؽ، والؾ ثل  الدبامسثة للثا عثدر جتثا   مثؽ اهستثا4 

اؤشثثا تؽ او الحدثثؽ مثثالتتؼ، لنثثؽ ألثثالروؼ مثثؽ نلثثػ وةثثد  ا  األمتثثاي لثثيس لثثدذتؽ امثث  صثثى  ثثفا 
لدذتؽ ماداب مؽ التفا   مساعدهؽ علا التحلى ألالرسؾاد الشفدى، كسا اوضثح  الدبامسثة اجث    
الؾةثد صثثرو  ناي اد لثثة لمرثثا ية ؤثتؽ بالثثر ادبةثثاي اصثثرااد العتشثة وصثثي متمتثثر  عسثثر األم، ومثثدر 

 .السر  علا مااذيس الدبامسة الةما ة

 .األم ، التفا  ، الشسية الرسؾاد الشفدى، امتاي التؾمدذتؽ، مدذشة للتتؽ تاحية:الكممات المف
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 المقدمة

اليثثثثدا عشثثثثد معرصثثثثة ا  طفلتثثثثؼ مرثثثثا  ألالتؾمثثثثد  سثثثثر األهثثثث  ألسذثثثثاعر عدذثثثثدر     
السثثثثر   دثثثثير العدذثثثثد مثثثثؽ السذثثثثا   ا ةتسا يثثثثة لثثثثدت ، صتثثثث ا ألاسإمبثثثثال والالثثثثي

 عاجى مؽ مثدو  اضثظراألاي كةتثرر صثى ، كسا ا  الظف  السرا  ألالتؾمد الؾالدذؽ
ة، لفثثا األمثثرف ألظرةاثثة  اط ثثاو  الشظثثي وطرةاثثة النثثمام، التسةثث  صثثى الثث  ر الشظثثي

ةؾاةثث  طفثث  التؾمثثد ر، و عثثدم الاثثدبر علثثا مجثثابار مثثؾاب او مثثدذ  مثثق  ثثخص   ثثو 
 .   فتؼ اليت ة ا ةتسا ية ةتداي و  عؾبة صى ا  تمال ألاآل رةؽ، 

املثثة، ومجسثثا ذؾاةثث  النةتثثر كميثثار طييشيثثة ألرثثؾبر    دثثتظيق ا   شثثيش صتثثؾ ؤثث لػ 
عشا ثثة و حاةثثة للثثا اهتسثثام ألمثثؽ الرثثعؾباي  ثثما  مياالثث ، لثث لػ صثثد  طفثث  التؾمثثد 

 مؽ الؾالدذؽ.  يترةؽ
للثثثا مثثثتؽ ا جتاثثثا  للثثثا مرملثثثة الدثثثعى سإ جثثثااد الؾالثثثدذؽ والدثثثتسر مذثثثاعر  

هشثثا  ا   سثثا  والحسثث  عثثر  هثث ا الظفثث  ، الحلثثؾ  السشامسثثبة والذثثعؾب ألالسدثث ولية
عؾامثثث  عدذثثثدر الثثث  ر علثثثا طرةاثثثة بادر الفعثثث  عشثثثد الؾالثثثدذؽ ومجثثثؼ الرثثثدمة التثثثى 

ومثثا لنا كاجثث  مرثثحؾبة  ، ذثثعرو  ؤتثثا، ومثثؽ هثث ل العؾامثث   ثثدر اسإ ثثاألة ألالتؾمثثد
  ألدعاقة عالية ومدت مدر اسإعاقة

قد ذتحؾ   عؾب األه  ألاأللؼ والحز  علا مالة طفلتؼ للا لمداد  دذد النآألة و 
كسثا قثد  ستثد  ،وقد ذتظثؾب نلثػ للثا  ثعؾب ألالتذثا م وصاثدا  الةاثة ألثالشفس ،والي د

التثث  تر ليذثثس  عثثدم الاثثدبر علثثا الشثثؾم وصاثثدا  الذثثتية للظعثثام، عشثثدها  ؤثثد ل هثث  
  .لخروج مؽ محشتتؼعلا امؽ ا مستعاجة ألالسخترتؽ وطلر السداعدر 

فثثثؾ  ألظرةاثثثة النةتثثثر مثثثؽ اآلألثثثا  واألمتثثثاي ذتنيلنثثثؽ علثثثا العذثثثس مثثثؽ نلثثثػ ججثثثد  
ل جاؤية مق مذذلة طفلتؼ ألعد ا  ذتزح لتؼ ا  بصزتؼ لسذذلة طفلتؼ العؾاد لعدم 

   .وامستيعا  ا ضظرا  ال    عاجى مشقدبالتؼ علا صتؼ 
ومؽ هشا التجلا ماةة الؾالدذؽ للا التحلى ألالرسؾاد الشفدى وما ذشظؾ  علي  مؽ 

عثثثثاصى مثثثثؽ السحثثثثؽ مروجثثثثة قثثثثد الثثثثؾصر الدثثثثيت  لتجشثثثثر السخثثثثاطر ، والاثثثثدبر علثثثثا الت
 واأللماي.
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 ؛الرسؾاد  عشى الادبر علا امستعاادر الفراد لتؾالج  ألعد التعثر  للسحثؽ والرثعا ص 
ؤ  وقد ذؾعف ه ل السحؽ والرعا  لتحاتي الشسثؾ والتنامث ، وهثؾ ألالتثالى مفتثؾم 

 ، ثثفا  األعدثثرؤ ادذشثثامى واد ثثاليذتيذى  حسثث  صثثى معشثثال الةبثثاي، كسثثا  حسثث  الحركثثة
 ب.402 0202

يث  ،  عتسثد علثا الاؽ التفثا   واألمث األصرااد الرامدو  لثدذتؼ قثدب مث  سا ا 
 ثيا  التثى  دثتظيعؾ  ، ولثدذتؼ الذثجاعة لتمتتثر األاأل يا  التثى    سذثؽ المتترهثا

تؾوثثث  صثثثى السرثثثاادب الدا ليثثثة ، صالرثثثسؾاد الشفدثثثى ذتزثثثسؽ الاثثثدبر علثثثا الالمتترهثثثا
 02234ؼ، ؤهبث  لؤثراهي  ، وا متفثا  ألاألمث  والرثؾب الحثر والختثر صثى السدثتايللاؾر
 .ب25

 تداؤالت الدراسة

لثدت امتثاي ه  هشا  عماقة ابالباطيثة ؤثتؽ التفثا   واألمث  والرثسؾاد الشفدثى  ب0
 ؟التؾمدذتؽ

ه  الؾةد صثرو  ناي ادالثة لمرثا ية ؤثتؽ متؾمسثظى ادبةثاي اصثرااد العتشثة علثا  ب0
 مااذيس الدبامسة ؤالتفا   واألم  والرسؾاد الشفدىب البعاي لستمتر عسر األم؟

ه  الؾةد صثرو  ناي ادالثة لمرثا ية ؤثتؽ متؾمسثظى ادبةثاي اصثرااد العتشثة علثا  ب3
ماثثاذيس الدبامسثثة ؤالتفثثا   واألمثث  والرثثسؾاد الشفدثثىب البعثثاي لستمتثثر مثثدر مثثر  

 الظف ؟
 أهداف الدراسة

 :التدف الدبامسة الحالية للا الحاتي مجسؾعة مؽ األهداف هى
 .واألم  والرسؾاد الشفدىالتعرف علا ما لنا كاج  هشا  عماقة ؤتؽ التفا    ب0
صثثرو  ناي ادالثثثة لمرثثا ية ؤثثتؽ متؾمسثثثظى التعثثرف علثثا مثثا لنا كاجثثث  هشثثا   ب0

ادبةاي اصرااد العتشة علا ماثاذيس الدبامسثة ؤالتفثا   واألمث  والرثسؾاد الشفدثىب  
 البعاي لستمتر عسر األم.
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صثثرو  ناي ادالثثثة لمرثثا ية ؤثثتؽ متؾمسثثثظى  التعثثرف علثثا مثثا لنا كاجثثث  هشثثا  ب3
ادبةاي اصرااد العتشة علا ماثاذيس الدبامسثة ؤالتفثا   واألمث  والرثسؾاد الشفدثىب 

 البعاي لستمتر مدر مر  الظف .
 أهمية الدراسة

النسثثثؽ اهسيثثثة الدبامسثثثة الحاليثثثة صثثثى الشاولتثثثا مؾضثثثؾعا علسيثثثا لثثث  اهستتثثث  صثثثى مياالشثثثا 
الشفدى مؽ  ثما   ألالرسؾادوعماقتتسا   موهؾ4 التفا   واأل ،ا ةتسا ية والشفدية

 :ما ذلى
التثثثثى الشاولثثثث  ادبامسثثثثة  -ةعلثثثثا مثثثثد علثثثثؼ البامةثثث- ؾجثثث  امثثثثد البحثثثثؾ  الالتلثثثة  ب0

ادبامسثت  لذثرةحة متسثة مثؽ  للثا لضثاصةصى مجتسعشثا،  م واأل التفا    متمتر 
 .امتاي اطفا  التؾمد را ح السجتسق ا  وهى  رةحة 

عتثثثي   سذثثثؽ ا   صاثثثد األمثثث  والتفثثثا  الشبثثثق اهسيثثثة الدبامسثثثة الحاليثثثة مثثثؽ كثثثؾ   ب0
 والي د. لمامستدمام دصقةصى الحيار و  الرسؾاد الشفدىالحاتي 

 سذؽ ا   الماالى متايالحدذد األ الخظؾاي األمسامسية صى لمدت الدبامسة ذذ ال ب3
 . السداعدر الشفدية ؽالادم لت

 دراسةحدود ال

مثثثثؽ علثثثثا امسثثثثتظمان وةتثثثثاي جغثثثثر عتشثثثثثة ري الدبامسثثثثة اقترثثثث المجااااال ال:ذاااا  :
 .دذتؽ اطفا   عاجؾ  مؽ مر  التؾمداألمتاي الماالى ل
الؼ الظيتي لةثرا اي الدبامسثة الستسةلثة ألامسثتباجة ولعث  علثا عتشثة : المجال المكاني

 .بمستؽ ألسدبمسة الدمام ألسدذشة للتتؽالدبامسة وهؽ امتاي اطفا  التؾمد الدا
  ب.0202الؼ الظيتي الدبامسة صى العام ؤ: المجال الزمني

 مرطمحات الدراسة

جحثثثؾ السدثثثتاي  الجعثثث  الفثثثراد ذتؾقثثثق األصزثثث ، وةشتغثثثر  امستبذثثثابةة رجغثثثر  التفااااؤل:
 .ب402 0222ؤدمحم مدؽ، لا الشجاح لمدو  الختر وةرجؾ 
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مسثثد ن جاثثماي عثثؽ نا ,.Snyder et al 0330 عرصثث  نمسثثشاذدب ولمثثما ل  ألماال:ا
ألالشجثاح، وطاقثة أل ج  مالة اداصشية مؾةبة العتسثد علثا الذثعؾب ن 0225عيدالخالي 

4 0225، ؤامسثثثد عيثثثد الخثثثالي، والتخظثثثيت لتحاتثثثي هثثث ا التثثثدف مؾةتثثثة جحثثثؾ التثثثدف
 .ب033

هثثثثؾ الاثثثثدبر علثثثثا التؾقثثثثق والتحسثثثث  والتعثثثثاصى مثثثثؽ الزثثثثمؾل  :الراااامهد النفدااااي
والرثثثثدماي الخابةيثثثثة مسثثثثؾا  كاجثثثث  ةدثثثثد ة او عاطكيثثثثة او اقترثثثثااد ة، او كاجثثثث  

ألظثثر  الاثثى مثثؽ  دثثابر التؾةثثة األمسامسثثية والحفثثا   -مرالبظثثة ألثثالنؾاب  والشزاعثثاي 
 .ب403 0202، ؤ فا  األعدرعلا الؾعا ف األمسامسية 

 الدراسات الدابقة 

: ماادى راادرة نمااهل  األماال والتفاااؤل عمااى ( بعنااها Rand 2009دراسااة  ( 1
 التنبؤ باألداء األكاديمي.

   علثثثا وهثثثدص  هثثث ل الدبامسثثثة للثثثا التعثثثرف علثثثا مثثثدت قثثثدبر جسثثثؾنج األمثثث  والتفثثثا
 .التشي  ألاألادا  األ ااد سى

 052، مؾلعثة كالتثالى4 ؤب مثؽ الظثما 352واةرة  الدبامسثة علثا عتشثة قؾامتثا ؤ
وكثثا  جدثثبة  .عامثثاي  03.11مثثؽ اسإجثثا ب ألستؾمسثثت عسثثر  قثثدبل  022، مثثؽ الثث كؾب

، %12.7ة مثؽ الاؾقثال وبلثغ جدثيتتؼ ، وكا  معغؼ العتشث%21.0الظما  الجداد 
% امرةذثثثثى 3.0% امسثثثثباجى امرةذثثثثى، 5.7ةاثثثثى و% امرةذثثثثى مثثثثؽ ا ثثثث  اصر 1.0

 .%  التشى 0.0مستؾ ،  
، الدبامسثثثثة مسيثثثثاد األادا  األ ثثثثااد سى، والتحرثثثثت  األ ثثثثااد سى الدثثثثاؤي وامسثثثثتخدم 

 .مسسة األم ، ومسياد مسسة التفا   ومسياد
تفثثثثا   وكذثثثثف  جتثثثثا   الدبامسثثثثة عثثثثؽ وةثثثثؾاد عماقثثثثة ابالباطيثثثثة قؾةثثثثة ؤثثثثتؽ األمثثثث  وال

تفثا   واسإججثثال ، وعماقثة ابالباطيثة قؾةثة ؤثتؽ األمث  والواسإججثال األ ثااد سى الدثاؤي
 .ل واألادا  األ ااد سى صى السدتاي ، واألهداف الستؾقعة لإلججااأل ااد سى الحالى
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تنمية التفاؤل واألمال لادى عيناة : ( بعنها 2113 فاطمة الجحيدر  دراسة  ( 2
 . لديهن من أمهات األطفال لو  اإلعارات الح كية وعالرته بالرحة النفدية

وهدص  الدبامسة للا النذف عؽ مدت صاعلية اليرجثام  السععثد السعاثدم لعتشثة الدبامسثة 
، والتعثرف علثا العماقثة التفا   واألم  لدت اصثرااد العتشثةالتجرةيية صى بصق مدتؾت 

ؤتؽ امستجاألة األمتاي لليرجام  وبتؽ بصق مدتؾت التفا   واألمث  والرثحة الشفدثية 
لثثثثدذتؽ والتثثثثى االزثثثثح  مثثثثؽ  ثثثثما  ميثثثثاد الفثثثثرو  ؤثثثثتؽ السجسثثثثؾعتتؽ التجرةييثثثثة 
والزثثاألظة صثثى التظيياثثتؽ الايلثثى والبعثثد  علثثا اللثثػ الساثثاذيس، وكثث لػ مثثثؽ  ثثثما  

الايلثثى والبعثثد  للسجسؾعثثثة التجرةييثثة علثثثا ماثثاذيس  ميثثاد الثثثفرو  ؤثثتؽ التظيياثثتؽ
الدبامسثثة ، والنذثثف عثثؽ مثثدت امسثثتسرابةة الثث  تر اليرجثثام  السععثثد صثثى الشسيثثة التفثثا   
واألم  والحدتؽ الرحة الشفدية ألالشدبة للعتشة التجرةييثة، ونلثػ مثؽ  ثما  الحدذثد 

اعماي مثؽ مدذشثة ب 03ؤ وبلم  عتشة الدبامسةالفرو  ؤتؽ التظيياتؽ البعد  والتتبعى، 
4 بامسثة، وامسثفري جتثا   الدبامسثة عثؽللتتؽ الّؼ امستخدام امستجاؤتتؽ علثا ماثاذيس الد

عدم وةثؾاد صثرو  ناي اد لثة لمرثا ية ؤثتؽ السجسثؾعتتؽ التجرةييثة والزثاألظة صثى 
سيثثثثاد األمثثثث  مسيثثثثاد التفثثثثا   وملايلثثثثى ونلثثثثػ علثثثثا ماثثثثاذيس الدبامسثثثثة ؤالتظيتثثثثي ا

صرو  ناي اد لة لمرا ية ؤتؽ السجسؾعتتؽ  ب، واج  الؾةدومسياد الرحة الشفدية
ونلثػ علثثا ماثاذيس الدبامسثة ؤالةما ثثةب،  ،التجرةييثة والزثاألظة صثى التظيتثثي البعثد 

واجثث    الؾةثثد صثثرو  ناي اد لثثة لمرثثا ية ؤثثتؽ التظيياثثتؽ الايلثثى والبعثثد  ألالشدثثبة 
 للسجسؾعة الزاألظة، ونلػ علا مااذيس الدبامسة ؤالةما ةب، واج  الؾةثد صثرو  ناي

اد لة لمرا ية ؤتؽ التظيياتؽ الايلى والبعثد  ألالشدثبة للسجسؾعثة التجرةييثة، ونلثػ 
علثثثا ماثثثاذيس الدبامسثثثة ؤالةما ثثثةب، واجثثث    الؾةثثثد صثثثرو  ناي اد لثثثة لمرثثثا ية ؤثثثتؽ 
التظيياثثثثتؽ البعثثثثد  والتتبعثثثثى ألالشدثثثثبة للسجسؾعثثثثة التجرةييثثثثة ونلثثثثػ علثثثثا ماثثثثاذيس 

 الدبامسة ؤالةما ةب.
فاعميااة ن نااامر مع فااي ساامهكي فااي : بعنااها  (2114 ،أحمااد رايااددراسااة   (3

 .الرمهد النفدي لتخفيف االكتئاب لد  الم اهقين اليمنيين
التحاثثثثي مثثثثؽ صاعليثثثثة ؤرجثثثثام  مسثثثثلؾكى صثثثثى الرثثثثسؾاد الشفدثثثثى  دبامسثثثثة للثثثثاال  هثثثثدص

 ب32ؤ مثثثؽ دبامسثثثةة التشثثثع نؾجثثث ال، و تؽتثثثوالخكيثثثال ا  ت ثثثا  لثثثد  السثثثراهاتؽ اليسش
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ثث  االثثدبةاي علثث اعلثثا  اوهثثؼ مثثؽ مرثثلؾا علثث ،صثثى مرملثثة السراهاثثة السبذثثرر امراهاي
امسثثتخدم البامثث  اليرجثثام  السعرصثثى صثثى الرثثسؾاد الشفدثثى ، و مسيثثاد ؤيثثػ لما ت ثثا 

مرثثا يا ؤثثتؽ لوةثثؾاد صثثرو  ادالثثة  4عثثؽ دبامسثثةمسثثفري جتثثا   الاو ، لتخكيثثال ا  ت ثثا 
تؽ تثثوالزثثاألظة مثثؽ السثثراهاتؽ اليسش التجرةييثثةمتؾمسثثظاي بالثثر الثثدبةاي السجسؾعثثة 

ألعثثثااد مسيثثثاد الرثثثسؾاد الشفدثثثى وادبةتثثث  النليثثثة صثثثى السيثثثاد البعثثثد  ألاالجثثثال ا اعلثثث
مرثثا يا ؤثثتؽ متؾمسثثظاي بالثثر الثثدبةاي لوةثثؾاد صثثرو  ادالثثة التجرةيثثى و السجسؾعثثة 
ألعثثااد مسيثثاد الرثثسؾاد الشفدثثى ا اتؽ علثثتثثمثثؽ السثثراهاتؽ اليسش التجرةييثثةالسجسؾعثثة 

عثثدم وةثثؾاد ، و سيامسثثتؽ الايلثثى والبعثثد  ألاالجثثال السيثثاد البعثثد وادبةتثث  النليثثة صثثى ال
مثثثثؽ  التجرةييثثثثةمرثثثثا يا ؤثثثثتؽ متؾمسثثثثظاي بالثثثثر الثثثثدبةاي السجسؾعثثثثة لصثثثثرو  ادالثثثثة 

ألعااد مسياد الرسؾاد الشفدى وادبةت  النلية صثى السيامسثتؽ ا اتؽ علتالسراهاتؽ اليسش
ي مرثثثا يا ؤثثثتؽ متؾمسثثثظاي بالثثثر الثثثدبةالوةثثثؾاد صثثثرو  ادالثثثة والتتبعثثثى، و البعثثثد  

ألعثثااد مسيثثاد الرثثسؾاد الشفدثثى ا اتؽ علثثتثثمثثؽ السثثراهاتؽ اليسش التجرةييثثةالسجسؾعثثة 
 .مسياد ا  ت ا  صى السيامستؽ البعد  والتتبعى اوادبةت  النلية عل

: الرمهد النفداي وعالرتاه بالعهامال ( بعنها 2114، دراسة  شادية باعمي (4
 بمدينة ال ياض. الخمدة الكب ى لمذخرية لدى الفتيات المتأخ ات عن الزوا 

هدص  ه ل الدبامسة للا النذثف عثؽ العماقثة ؤثتؽ الرثسؾاد الشفدثى للستث  راي عثؽ 
لخسدثثة النيثثرت للذخرثثية ؤالعرثثاؤية، وا جبدثثاطية، والرثثفاور، الثثزواج والعؾامثث  ا

، و حؾر الزسترب، والتعثرف علثا مثا لنا كاجث  هشثا  صثرو  صثى مدثتؾت والظتبة
، عسثثثر، والسدثثثتؾت التعليسثثثى، والحالثثثة الستشيثثثةؾاد الشفدثثثى البعثثثاي لستمتثثثراي4 الالرثثثس

ب مثثثؽ الفتيثثثاي الستثثث  راي عثثثؽ 72والسدثثثتؾت ا قترثثثااد ، والنؾجثثث  العتشثثثة مثثثؽ ؤ
ب مؽ بباي اليتثؾي وتثر 02، وؤب مؽ العامماي22مسؽ الزواج مشتؽ ؤالزواج صى 

العثثثثامماي ألسدذشثثثثة الرةثثثثا ، واوضثثثثح  جتثثثثا   الدبامسثثثثة عثثثثدم وةثثثثؾاد صثثثثرو  ادالثثثثة 
اد العتشثثة صثثى مدثثتؾت الرثثسؾاد الشفدثثى ألثثا تماف العسثثر الزمشثثى لمرثثا ياي ؤثثتؽ اصثثرا

والسدثثتؾت ا قترثثااد ، ووةثثؾاد صثثرو  ادالثثة لمرثثا ياي ؤثثتؽ اصثثرااد العتشثثة صثثى مدثثتؾت 
 .لحالة الستشية والسدتؾت التعليسىالرسؾاد الشفدى ألا تماف ا
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 إج اءات الدراسة  

 ية الدراسةمنهج: أوالا 
األمسثثلؾ  الثث    عتسثثد علثثا ادبامسثثة وهثثؾ  ألامسثثتخدام السثثشت  الؾ ثثفى ةالبامةثثقامثث  

  الؾاقق ، او الغاهرر كسا الؾةد صى الؾاقق وةتتؼ ؤؾ فتا.
جسثثثثثق السعلؾمثثثثثاي مثثثثثؽ السرثثثثثاادب والسراةثثثثثق السرالبظثثثثثة لةدثثثثثتخدم هثثثثث ا السثثثثثشت   و 

، و   اثثثثف عشثثثثد مثثثثد الؾ ثثثثف؛ ؤثثثث  ذتعثثثثدال للثثثثا مرملثثثثة الفدثثثثتر ألسؾضثثثثؾن الدبامسثثثثة
علثا وةثؾاد مزت الفتثد صثى التعثرف السعلؾماي والحلتلتا وامستخماص اد  ي ناي م

 .متاي التؾمدذتؽالدت   عماقة ؤتؽ التفا   واألم  والرسؾاد الشفدى
 دراسةأداة ال: ثانياا 

عماقثثة ؤثثتؽ التفثثا   واألمثث  والرثثسؾاد لسعرصثثة ال ا مسثثتباجة بامةثثةال  مسثثتخدما
اي . والثثثثؼ حلثثثثؾ  والتؾ تثثثثثثثثثوالاثثثثد ؼ ألعثثثثض ال ،  متثثثثاي التؾمثثثثدذتؽالثثثثدت   الشفدثثثثى

، ونلثثثػ ألعثثثد لةثثثثثثثثثثرا  ا جتاثثثثثثثداف الدبامسثثثة والحدذثثثد جتثثثثثثلتحاتثثثي اه ا مسثثثتباجةالرثثثسيؼ 
الثثثثثدبامسة ا مستظماعتثثثة وا طمان علا ألعض السااذيس ، والؼ لعدااد  ما ة مااذيس 

 هى4 
 ب مؾلعة صى  ما ة مجا ي هى4 بابر 32التفا   4 وةذتس  علا ؤمسياد 

 .مجا  الةاة ألالشفس -
 .الشفدى وا ةتساعىمجا  التؾاصي  -
 . مجا  الادذر ال اي -

 . بابرب 432 وةذتس  علا ؤم مسياد األ
 ب. بابر 432 وةذتس  علا ؤمسياد الرسؾاد الشفدى

 : صدق أداة الدراسةثالثاا 
قامثث  البامةثثة ألثثدةرا  ادبامسثثة امسثثتظما ية علثثا عتشثثة مثثؽ ألعثثض امتثثاي األطفثثا  

الدبامسثثة و ثثفى مدثثحى التؾمتثثدذتؽ لتحاتثثي  ثثد  األادار  ؤ ا ثثة ا  مثثشت  هثث ل 
 .وليس الجرةييياب

 4 ل الدبامسة أل جؾان الرد  التاليةوقد الستق ا مستيتثا  ا مستظماعى صى ه
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 :صدق المحتهى  (1
وهثثثثؾ ميثثثثاد ذركثثثثثز علثثثثا مثثثثدت السةتثثثث   ،السشظاثثثثىوةدثثثثسا امياجثثثثاي ألالرثثثثد  

ا  تيثثثاب للشثثؾامى او السذؾجثثاي السختلفثثثة للجاجثثر السثثرااد ميامسثثث  ، ومثثدت مظاألاثثثة 
، ا   جثثر ا  السةثث  ؾال لسجثثا  الدثثلؾ  السظلثثؾ  ميامسثثث مزثثسؾ  ا  تثثثباب ومحتثث

4 0222ؤدمحم ببيثثثق، صاثثثراي ومحتؾةثثثاي ا  تبثثثاب الرثثثفة السثثرااد ميامسثثثتا السةثثثيماي ةتثثثداي 
 ب.020

ونلػ مثؽ  ثما   ،وقد الستثق امستييا  ه ل الدبامسة ألرد  السحتؾت والرد  العتشى
ا مسثتييا  ألعثداد مشامسثر ومسةث  لسثا  األعثاادمثؽ  ألعثدعلا السةتث  كث   ةمرص البامة

ابااد ميامسثثث . وللتحاثثثي مثثثؽ  ثثثد  السحتثثثثؾت بوعثثثى ضثثثروبر وةثثثؾاد  بثثثاباي كا يثثثة 
اثثي السيثثاد السؾضثثؾعى ا ذتحألالاثثدب السشامسثثر مثثؽ العيثثثاباي متثث ألعثثدالمظثثى كثث  
 .السرااد ميامس 

 :الردق الظاه    (2
وهثثثؾ السغتثثثر الخثثثابةى لما تيثثثثاب مثثثؽ متثثث  األمسثثث لة والسفثثثثراداي، وادبةثثثة 

، ومثثثا ذتستثثثز ألثثثث  مثثثؽ ادقثثثثثة ا والتعليسثثثثثاي الخا ثثثة ألا  تثثثثثباب ثثثعؾبتتا ووضثثثؾمت
 .ومؾضؾ ية

علثثثا ا   ةولجعثثث  ا مسثثثتييا  ذتستثثثق ألخا ثثثية الرثثثد  الغثثثاهر  مر ثثث  البامةثثث
، واضثثحة ، وا  السثثيس مزثثسؾ  مثثا السيدثث الرثثاع  بثثاباي ا مسثثتييا  ؤلمثثة مسثثتلة و 

 .روا  النؾ  طرةاة اسإةاألة علي  مستلة و واضحة و وامد
 رابعاا: مجتمع الدراسة وعينتها

ثثثا مثثثؽ ألعثثثض األمتثثثاي الماالثثثى لثثثدذتؽ اطفثثثا   ذتنثثثؾ  مجتسثثثق الدبامسثثثة والعتشثثثة ا زي
 02 عاجؾ  مؽ مر  التؾمد ذدبمسؾ  ألسدبمسة الدمام ألسدذشة للتتؽ وبلغ عدادهؽ ؤ

 اماب، والؼ ا تيابهؽ ألظرةاة قرد ة، مت  الؼ الؾلةق مسياد الدبامسة علتتؽ.

 ومنارذتهانتائر الدراسة 

ؤثتؽ ابالباطيثة هث  هشثا  عماقثة وهثؾ4  لدراساة األولالنتائر المتعمقاة بداؤال ا (0
 ؟متاي التؾمتدذتؽالدت   التفا   واألم  والرسؾاد الشفدى
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م معاادلثة اامسثتخدؼ اليؾةثر اليياجثاي ومعالجتتثا لمرثا ياي ألاللإلةاألة عؽ ه ا الد ا  
 4ضح نلػ، وبياجاي الجدو  التالى الؾ ا جحداب الخظى

 (1جدول  

 ثانت االنحدار
 المعممة

82.720 
 ( Tقيمة  

4.845 
 -1.562 -0.330 م األ

 2 229. 0542. تفا  ال
 0.723 2.220 الرسؾاد الشفدى

 2.030 الاؾر التفدترةة للسعاادلة
 2.020 للسعاادلة التشيعِ يَّةالاؾر 

 2.302 ا بالبال الستعداد ؤتؽ الستمتراي
 2.222 1.330 بفميسة ؤ

      

 وبثثثثثالشغر للثثثثثا ؤياجثثثثثاي الجثثثثثدو  الدثثثثثاؤي ذلحثثثثثا ا   اؤثثثثث  ا جحثثثثثداب ؤلثثثثثغ 
متثاي لثيس لثدذتؽ امث  صثى األوهثؾ مثا  عشثى ا  علا مسياد األمث ، -0.330)ؤ

ب . لنثؽ ألثثالروؼ (-T 1.562متثث  ؤلمث  ميسثثة  ، ثفا  اؤشثا تؽ او الحدثثؽ مثالتتؼ
، وقثثد ب2.003ؤ  Tمثثؽ نلثثػ وةثثد لثثدذتؽ ماثثداب مثثؽ التفثثا   متثث  ؤلمثث  ميسثثة

 .تفا   علا التحلى ألالرسؾاد الشفدىاعدهؽ ه ا المس
هللتوجد للوو للتددولة ووة لل و :وهثثؾالنتااائر المتعمقااة بدااؤال الدراسااة الثاااني  (2

جفللي توة ة وتةدلل و سوي  علللموط للأ للتةووة ن  لل وإحصللية  ونلل ووطجددللاتووت للي و
 ؟(ووجننيًو طجغ توعطتوةألمدةألطتودة صطدووة  فدت

 (2جدول  
 التفاؤل األمل الرمهد حجمال العم 

 03.02 03.02 2.02 5 32-02مؽ 
 00.27 00.02 03.03 2 37-30مؽ 
 2.27 1.32 02.55 2 50-31مؽ 

 0.237 3.237 5.213 0 ا
 0 اد.ح

 2.333 2.053 2.221 مدتؾت الد لة
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    الؾةثثثد صثثثرو  ناي اد لثثثة لمرثثثا ية ؤثثثتؽ بالثثثر ذتزثثثح مثثثؽ الجثثثدو  الدثثثاؤي اجثثث
، ونلثثػ األم علثثا ماثثاذيس الدبامسثثة الةما ثثةادبةثثاي اصثثرااد العتشثثة وصثثي متمتثثر عسثثر 

 . 0لعدم اد لة كا
هللتوجد للوو للتددولة ووة لل و وهثثؾ4، لاا النتااائر المتعمقااة بدااؤال الدراسااة الثا (3

ة جفللي توة وتةدلل و وس  علللموط لليأ للتةووة ن  لل وإحصللية  ونلل ووطجددللاتووت للي و
 ؟دةألطتودة صطدووة  فدت(وجننيًو طجغ توطوةوطتضوة افت

لسعرصثثة جؾ يثثة الفثثرو  ؤثثتؽ ادبةثثاي الثثيسن -ألا تبثثاب ن رومسثثذا  0ة كثثامدثثي  ميسثث
 4وبياجاي الجدو  التالى الؾضح نلػ اصرااد العتشة وصي متمتر جؾن النلية،

 (3جدول  
 التفاؤل األمل الرمهد حجمال مدة الم ض

 2.25 2.73 02.71 00 مسشؾاي 2مؽ السيمااد للا 
 05.03 03.30 02.02 2 مسشؾاي 02-7مؽ 

 2.322 3.230 2.05 0 ا
 0 اد.ح

 2.200 2.213 2.217 مدتؾت الد لة

    الؾةثثد صثثرو  ناي اد لثثة لمرثثا ية ؤثثتؽ بالثثر ذتزثثح مثثؽ الجثثدو  الدثثاؤي اجثث 
ونلثػ  ،ادبةاي اصرااد العتشة وصي متمتثر مثدر السثر  علثا ماثاذيس الدبامسثة الةما ثة

 .0لعدم اد لة كا

 التهصيات

الذثثجيق ا  ترا ثثتتؽ الشفدثثتتؽ والستتسثثتؽ ألاسإب ثثااد والعثثماج الشفدثثى علثثا  ب0
لعدااد اليرام  الشسا ية السؾةتثة لتعزةثز األمث  والتفثا   ألاعتبابهسثا مثؽ عؾامث  

التثثثى التثثثدف  الؾقا ثثثة الذخرثثثية ضثثثد الرثثثدماي، واليثثثرام  الشسا يثثثة والؾقا يثثثة
 .لتشسية الرسؾاد الشفدى

ؼ الؾصتر ؤرام  لب ااد ة للؾالدذؽ التدف لتشسية متثاباي الرعا ثة الؾالد ثة وكفثا الت ب0
 .ال االية صى التعام  مق اطفالتؼ

  التتؼ الس مسداي ا ةتسا ية والتربؾةة والشفدية ؤدعؼ اوليا  امثؾب األطفثا  ا ب3
 نو  التؾمد ؤتدف الشسية قدبالتؼ علا التحس  والرسؾاد الشفدى.
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 الم اجع

يمة العربيثة لسسيثاد مسثشاذدب ل مث ، مجلثة ادبامسثاي جفدثية  السجلثد ، الرثب0225ؤ الخاليامسد عيد  .0
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Abstract 
The search aims to examine whether there is a correlation relationship 
between optimism, hope, and psychological resistance to autistic 
children's mothers. Also, the study investigates whether there are no 
statistically significant differences between the mean scores of the 
sample members. The descriptive approach was used through the 
three study scales (optimism, hope, and psychological resistance) 
according to the mother's age and duration of the illness variables. 
Purposive sampling consists of 20 mothers whose children are 
suffering from autistic and studying at Al Salam School in Zliten 
elected to participate in this study. The findings revealed that Despite 
mothers do not feel there is hopefulness for their children’s recovery 
or improvement of their health, they have a level of optimism that 
enhances their psychological resistance. Besides, the study concluded 
that there are no statistically significant differences between the 
grades of the sample members according to the variables of the age 
of the mother, and the duration of the disease on the three study 
scales. 
Keywords: hope, optimism, enhancing of psychological resistance, 
autistic children's mothers, Zliten. 


