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 :الدراشة صتخلصم
روق بيؽ الذكؾر واإلناث مؽ األطفال ىدفت الدراسة إلى الكذف عؽ الفأهداف الدراسة: 

مرضى الدكر في الربلبة الشفدية, وبيان الفروق بيؽ مرتفعي ومشخفزي الكفاءة الؾالدية 
مؽ األطفال مرضى الدكر في الربلبة الشفدية, والسقارنة بيؽ األطفال مرضى الدكر 

( طفبًل مؽ 36) مؽ تكؾنت عيشة الدراسة :اإلجراءاتواألطفال العادييؽ في الربلبة الشفدية. 
( 21: 6مؽ اإلناث(؛ تتراوح أعسارىؼ مؽ ) 06مؽ الذكؾر و 06األطفال مرضى الدكر )

( طفبًل مؽ األطفال العادييؽ في نفس 36(, و) 2,222/ ع =  26,324عامًا )م = 
مقياس (؛ وتست اإلستعانة بأدوات مشيا: 2,203/ ع =  26,424السدتؾى العسري )م = 

مقياس جامعة ، و (1661 ،دمحم البحيري  :)إعداد ي االجتساعي الثقافيالسدتؾى االقتراد
مقياس الربلبة الشفدية ، و (1666طو السدتكاوي,  :)إعداد أسيؾط للذكاء الغير لفغي

مؽ وجية نغر مقياس الكفاءة الؾالدية ، و (أسساء السقدم :)إعداد ؤلطفال مرضى الدكرل
أعيرت الشتائج وجؾد فروق دالة إحرائيًا  ئج:الشتا. (1626إيسان عامر,  :)إعداد األبشاء

بيؽ متؾسظات درجات عيشتي األطفال مرضى الدكر الذكؾر واإلناث على مقياس الربلبة 
، وذلػ في اتجاه الذكؾر، ووجؾد فروق (االلتزام، والتحكؼ، والتحدي، والدرجة الكلية)الشفدية 

الكفاءة الؾالدية مؽ األطفال دالة إحرائيًا بيؽ متؾسظات رتب درجات مرتفعي ومشخفزي 
، (االلتزام، والتحكؼ، والتحدي، والدرجة الكلية)مرضى الدكر على مقياس الربلبة الشفدية 

وذلػ في اتجاه مرتفعي الكفاءة الؾالدية، ووجؾد فروق دالة إحرائيًا بيؽ متؾسظات درجات 
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االلتزام، )شفدية عيشتي األطفال مرضى الدكر واألطفال العادييؽ على مقياس الربلبة ال
 .، وذلػ في اتجاه األطفال العادييؽ(والتحكؼ، والتحدي، والدرجة الكلية

 :الدراشة مكدمة
الحياااة مااض ماارر الدااكر تعشااي التعامااا مااض نغااام لااذائي، ومسارسااة الر اضااة البدنيااة 
واالختباااارات الدور اااة. وتؾاجاااو السرضاااى بعاااد التعاماااا ماااض نغاااام الداااكر العدياااد ماااؽ التغيااارات 

ية والدلؾكية فر دة ماؽ نؾعياا. و ذاسا الشغاام العدياد ماؽ السياام الدالؾكية اليؾمياة فزابًل الشفد
نغااااام لااااذائي ومسارسااااة التسااااار ؽ  إتباااااععااااؽ التغياااارات فااااي عااااادات الحياااااة األساسااااية، مثااااا 

التغير دائؼ يجب أن يؤدى فاي جسياض مراحاا الحيااة، وربساا األهثار أىسياة ماؽ  االر اضية، وىذ
ساالؾكية، أن ماار ض الدااكر يجااب أن يلتاازم بسااا يتظلبااو ماارر الدااكر مااؽ وجيااة نغاار نفدااية 

متظلباات واجباة للتعامااا الجياد و دارة الساارر. ماض العلااؼ أن بالشياياة عيااؾر السزااعفات أماار 
ر في عادات السار ض ال مفر مشو تقر ًبا. وىكذا يتظلب التعايش مض مرر الدكر إحداث تغي

 .& ,rline, 2013)Ca (Siddiqui, Khan وأسلؾب الحياة
و ؾاجو كثير مؽ األطفال والسراىقيؽ صعؾبة في التغلب عاطفًيا على مرضيؼ، والحد ماؽ      

 . (IDF, 2015)أثير على الكفاءة الدراسية للظفاالعبلقات االجتساعية، كسا يسكشو الت

لذا يتظلب ماؽ الظفاا مار ض الداكر أن يغيار صابلبتو الشفداية للتغلاب علاى ماا يؾاجياو ماؽ 
 ط دون أن تؤثر تلػ الزغؾط على صحتو.ضغؾ 

الدالؾ   يحفاز الاذي اإليجاابي الاشفس علاؼ مرتكازات حادأ الشفداية الرابلبة مفياؾم حيا  يعاد      
بعاض  أهاد وقاد .ومداوؾلية بتحاد   بفاعلياة الحياتياة الشفداية الزاغؾطات لسؾاجياة اإلندااني
)أمااي  مارار السزمشاة األ ومؾاجياة خفاض االهتوااب فاي الشفداية الرابلبة أىسياة البااحثيؽ

 .(2102الذيراوي، 
ماااة ماااض الغااارو  اءات الذخراااية يداااتخدميا الفااارد للسؾ فالرااابلبة الشفداااية ساااسة ماااؽ ساااس     

السحيظااة فااي مؾاجيااة الزااغؾط والسذااكبلت لتخفااف مااؽ الحالااة السزاجيااة الداايوة, وتداايؼ فااي 
 االلتااازامة ىاااي فاااي إعاااادة التؾافااا , وتتكاااؾن ماااؽ مكؾناااات ثبلثااا االساااتسرارمدااااعدة الفااارد علاااى 

 .(2102)شيرين عبد اللظيف،  والتحكؼ والتحدي
 وأبشاائيؼ الؾالاديؽ بايؽ العبلقاة طبيعاة علاى أساساية برافة الشفداية الرابلبة نساؾ و تؾقاف    

 واالستكذاا  والسباادأة  لدشيؼ، السشاسبة السذكبلت وحا بأنفديؼ القرارات اتخاذ على وتذجيعيؼ
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 الشفداية الرابلبة ولتكاؾ ؽ والفاعلياة، بالقيساة وشاعؾرا بلبةصا أهثار يجعلياؼ والتحادي واالقتحاام 

 والاذي والحشاان بالاد ء إشعارىؼ على تعتسد اجتساعية تشذوة أساليب إتباع مؽ البد األبشاء لدى

 .(2102)يوال زرواق،  الذات وتحقي  والتحدي والتحكؼ واألمان األمؽ قاعدة يسثا
جااشس  باااختبل ة تختلااف داخااا األساارة ياالؾالدا الرعايااة هسااا أعياارت بعااض الدراسااات أن     

حياا  أهاادت بعااض الدراسااات أن األبشاااء وىااذا يااؤثر بااالظبض علااى الراابلبة الشفدااية لؤلطفااال. 
الد ء والحشان والتساسػ والدعؼ ماؽ الؾالاديؽ يز اد ماؽ الرابلبة الشفداية لادييؼ، كساا تز اد ماؽ 

 والتحكؼ والتحدي. االلتزامقدرة األطفال على 

أجريت هذه الدراسة للكذف عن تباين الرالبة الشفدية بتباين بعض الستغيرات وبشاء عليه 
 لدى عيشة من األطفال مرضى الدكر.

 مشكلة الدراشة:
يعتبر مرر الدكر ماؽ األمارار الخظيارة السزمشاة ذو الظبيعاة الخاصاة، فيتظلاب ماؽ 

 ض الداكر أناو مرضاه التغيير الذاما لشسط حياتيؼ فيغيرون نغام لاذائيؼ وشاعؾر الظفاا مار 
يتبااض نغااام للغااذاء بأطعسااة محااددة و سشااض مااؽ أطعسااة محااددة تذااعره بالزااغط، و تظلااب مااشيؼ 
تشغاايؼ حااركتيؼ بحياا  ال يبااذل مجيااؾد حركااي كبياار إال عشاادما يكااؾن معاادل سااكره أعلااى مااؽ 
السعادل الظبيعاي لياار ذلاػ يكااؾن مجياؾده محدااؾب حتاى ال يتعاارر لشؾباة نقااص ساكر، كسااا 

اإلندااؾليؽ والتااي تكااؾن باايؽ أربااض حقااؽ أو خسااس حقااؽ يؾمًيااا أو أهثاار يزااا  إلااى يؾمااو حقااؽ 
وقااد يرتفااض الدااكر لديااو و تظلااب مشااو جرعااة ترااحيحية، و عااد ذلااػ عاابء كبياار عليااو وعلااى 
أسرتو فيتظلب مشو قبا أخذ الحقؽ قياس الدكر في دمو وحداب الكاربؾىيدرات السؾجاؾدة فاي 

فاإلندااؾليؽ للظفااا ماار ض الدااكر  ؛اإلندااؾليؽ الؾجبااة التااي ساايتشاوليا وبعااد ذلااػ تحديااد جرعااة
 مؽ الشؾع األول ليس مجرد عبلج و نسا يأخذه الظفا ليبقى على قيد الحياة.

( عادد األطفاال السراابيؽ بالداكر ماؽ 1622) IDFيقدر االتحاد الادولي لسارر الداكر      
( طفاا 2566ي )( عاًماا فاي مرار بحاؾال21: السايبلدالشؾع األول الذيؽ تتراوح أعسارىؼ بيؽ )

( 46-16) -ماار ض سااكر، و قاادر عاادد البااالغيؽ السرااابيؽ بساارر الدااكر مااؽ الشااؾع الثاااني 
( مليااؾن ماار ض، وتعااد تلااػ الشداابة مااؽ البااالغيؽ السرااابيؽ 4.5فااي مراار بحااؾالي ) -عاًمااا

 بسرر الدكر في مرر أعلى ندبة في شسال أفر قيا. 
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طفااال مرضااى الدااكر مااؽ الشااؾع األول وفااي الذاارق األوسااط وشااسال أفر قيااا يقاادر عاادد األ    
( طفاا مار ض ساكر، و ازداد عادد األطفاال مرضاى الداكر ماؽ الشاؾع األول 36466بحؾالي )
ساشؾً ا، كساا يقادر عادد األطفاال السراابيؽ بسارر الداكر ماؽ الشاؾع  ( طفابلً 26166بحؾالي )

( طفااا 211666( عاًمااا فااي العااالؼ بحااؾالي )21-الساايبلدول الااذيؽ تتااراوح أعسااارىؼ باايؽ )األ
%( مؽ إجسالي عادد األطفاال فاي العاالؼ مساؽ يقاا عسارىؼ 1.52مر ض سكر أي ما يعادل )

( 53666( عاًماا، وعالسًياا يازداد عاادد األطفاال السراابيؽ بالداكر ماؽ الشااؾع األول )22عاؽ )
 سشؾً ا.  طفبلً 
كثيار و عتبر مرر الدكر ومزاعفاتو سبًبا رئيدًيا للسؾت في معغؼ الدول، حي  يساؾت      

مااااؽ األطفااااال مرضااااى الدااااكر دون أن يذااااخص مرضاااايؼ، و سااااؾت  خاااارون نتيجااااة االفتقااااار 
لئلندؾليؽ، أو الرعاية الرحية الخبيرة، وقد تكؾن السؾارد محدودة، وبالتاالي تازداد مزااعفات 

 مرر الدكر و حدث السؾت السبكر في أللب األحيان. 
عااادد الستاااؾفيؽ بدااابب مااارر  IDF (1622)وقاااد قااادر االتحااااد الااادولي لسااارر الداااكر       

( شاااخص فاااي الذااارق األوساااط 012562ملياااؾن شاااخص عالسًياااا، ماااشيؼ ) 2الداااكر بحاااؾالي 
 ( عاًما. 36%( أقا مؽ عسر )21وشسال أفر قيا مشيؼ )

أن عدد الستؾفيؽ بدبب مرر الدكر WHO (1621 )مشغسة الرحة العالسية  وأشارت     
 دبة الؾفيات في مرر.مؽ ن %(2) ( شخص و قدر ذلػ بشدبة2106بسرر )

يسكااااؽ أن يكااااؾن تحاااادًيا، وتظااااؾ ر اسااااتراتيجيات  التعامااااا مااااض األماااارار السزمشااااة و دارتيااااا     
السؾاجيااااة الفعالااااة للتغلااااب علااااى الرااااعؾبات أماااار ضااااروري للحفااااا  علااااى الرااااحة، والتااااؾازن 

 .(Naranjo & Hood, 2013) والدعادة
وبعض التقاديرات تذاير إلاى أن  ،فيؽوتقدر تكاليف الرعاية الرحية لسرضى الدكر بزع     

نداااابة التكاااااليف تعااااادل ثاااابلث أضااااعا  مقارنااااة بتكاااااليف الرعايااااة الرااااحية لغياااار السرااااابيؽ 
%( ماااؽ نفقاتياااا الراااحية علاااى مااارر 16%( و)2بالداااكر، فتشفااا  معغاااؼ الااادول ماااا بااايؽ )

ائًقاا الدكر، ومض ىذه التكلفة السرتفعة فإن مارر الداكر يعاد تحادًيا لاشغؼ الرعاياة الراحية وع
 السدتدامة. االقتراديةأمام التشسية 

هسااا تعااد نفقااات العاابلج ومراقبااة الدااكر ومااا يدااتلزميا مااؽ أدوات إضااافة إلااى االحتياجااات      
 .(IDF, 2015) اليؾمية للظفا مر ض الدكر؛ عبًوا مالًيا وعاطفًيا ميًسا على األسرة كاملةً 
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اط, والتقاادير الساشخفض للاذات مسااا و عااني األطفاال مرضااى الداكر ماؽ مذاااعر سالبية كاإلحبا 
يااشعكس ساالبا علااى تؾافقااو الشفدااي وعلااى اسااتجابتو للعاابلج, لااذلػ يحتاااج ىااؤالء األطفااال إلااى 

 وااللتاازامتييوااة مشاااخ أسااري مبلئااؼ يداااعدىؼ علااى اجتياااز أزمااة الساارر, وكيفيااة التعامااا معااو 
)رشاا  التؾافا  الشفدايبإجراءاتو العبلجية, حتى يتسكؽ األطفال السراابيؽ بالداكر ماؽ تحقيا  

 .(2102غال , 
الداكر فاي الادم لادى  فارازوتؤكد نتائج الدراسات التجر بياة علاى أن الزاغؾط تاؤثر علاى إ     

 االجتساعيااااةاألفااااراد الااااذيؽ يتراااافؾن باسااااتخداميؼ لااااشسط مؾاجيااااة لياااار تؾافقيااااة مثااااا الكفايااااة 
 .(221: 2112جهاد عالء الدين، و  )عالء الدين كفاف  الزعيفة والغزب

والربلبة الشفدية لدى الظفا مار ض الداكر تدااعده علاى تحساا الزاغؾط التاي يتعارر لياا 
 الشفدي. اتزانووالتعاما الجيد معيا دون أن تشال مؽ 

, والتعاماااااا الفعاااااال االنفعااااااليحيااااا  يتراااااف ذوو الذخراااااية الرااااالبة بالتفاااااا ل واليااااادوء      
عامااا مااض الزااغؾط, و دااتظيعؾن والسباشاار مااض الزااغؾط, لااذلػ فااإنيؼ يحققااؾن الشجاااح فااي الت

 .(2102)خالد العبدلى,  اتحؾ ا السؾاقف الزالظة إلى مؾاقف أقا تيديدً 
 وأبشاائيؼ الؾالاديؽ بايؽ العبلقاة طبيعاة علاى أساساية برافة يتؾقاف الشفداية الرابلبة نساؾ إن     

 ستكذاا واال والسباادأة  لداشيؼ، السشاسابة السذاكبلت وحاا بأنفديؼ القرارات اتخاذ على وتذجيعيؼ
 لدى الشفدية الربلبة ولتكؾ ؽ والفاعلية، بالقيسة وشعؾرا صبلبة أهثر يجعليؼ والتحدي واالقتحام
 يسثاا والاذي والحشاان بالاد ء إشاعارىؼ على تعتسد اجتساعية تشذوة أساليب إتباع مؽ البد األبشاء
 .(2102)يوال زرواق،  الذات وتحقي  والتحدي والتحكؼ واألمان األمؽ قاعدة

( إلااى أن العبلقااة الؾالدياة اامشااة التاي يدااؾدىا الااد ء 2666) Rutter حيا  يذااير روتار    
والحاااب بااايؽ الظفاااا ووالدياااو عاماااا واق للفااارد ياااؤدي إلاااى شاااعؾر بالكفاياااة والثقاااة والقااادرة علاااى 
السؾاجيااة والتحاادي، و درا  الفاارد للااد ء الؾالاادي يجعلااو يذااعر بقيستااو وأىسيتااو، و رااب  أهثاار 

 .(0992)عساد مخيسر،  جية السذكبلت، والتحدي عشد مؾاجية الزغؾطقدرة على مؾا
حاجة الظفا مر ض الدكر للكفاءة الؾالدية التاي تدااعده بااالحتؾاء واالىتساام والرعاياة فتغير 

بسياماااو العبلجياااة  وااللتااازامومشحاااو الذاااعؾر بااااألمؽ الاااذي يدااااعده علاااى التعاماااا ماااض السااارر 
 ر. وتحدي الزغؾط التي تؾاجو مؽ السر 
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فالكفاءة الؾالدية ليدت مجرد امتبل  لبعض السيارات أو السعرفاة، ولكشياا عباارة عاؽ قادرة      
)إيسااان  الؾالااديؽ علااى حسايااة األبشاااء مااؽ التااأثيرات الداالبية و حااداث فاارق إيجااابي فااي حياااتيؼ

 .(2101عامر، 
 وتظهر مذكلة الدراسة ف :     
 الساايبلدول الااذيؽ تتااراوح أعسااارىؼ باايؽ )عاادد األطفااال السرااابيؽ بالدااكر مااؽ الشااؾع األ :

 .(IDF, 2015)( طفا مر ض 2566( عاًما في مرر بحؾالي )21

 بااايؽ طااابلب  (%6.62)الكبيااار لسااارر الداااكر بااايؽ األطفاااال بسعااادل انتذاااار  االنتذاااار
باااايؽ  (%6.621)باااايؽ طاااابلب الساااادارس االبتدائيااااة،  (%6.63)، اإلعداديااااةالساااادارس 

 .(0991هالل,  )أحسدطبلب السدارس الثانؾ ة 

  ندرة الدراسات التي تشاولت الربلبة الشفدية لادى األطفاال مرضاى الداكر الاذيؽ تتاراوح
 ( عام. 21-6) أعسارىؼ بيؽ

 ة ندرة الدراسات التي تشاولات الفاروق بايؽ مرضاى الداكر واألطفاال العاادييؽ فاي السرحلا
 ( عام.21-6العسر ة مؽ )

 العسر ة لعيشة الدراسة مؽ مرضى الدكر.  ندرة الدراسات العربية التي تشاولت الفوة 

  نااادرة الدراساااات العربياااة التاااي تشاولااات الفاااروق بااايؽ مرتفعاااي ومشخفزاااي الكفااااءة الؾلدياااة
 لؤلطفال مرضى الدكر.

 اآلتية:  لةئاألس الدراسة مذكلةتثير و    
ىااا تؾجااد فااروق باايؽ الااذكؾر واإلناااث مااؽ األطفااال مرضااى الدااكر فااي درجااة الراابلبة  -0

 الشفدية؟ 

ا يتبااايؽ مرتفعااي ومشخفزااي الكفاااءة الؾالديااة مااؽ األطفااال مرضااى الدااكر فااي درجااة ىاا -2
 الربلبة الشفدية؟ 

 ىا يختلف األطفال مرضى الدكر واألطفال العادييؽ في درجة الربلبة الشفدية؟  -2

 أهداف الدراشة: 
 ىدفت ىذه الدراسة إلى ما يلي:

الداااكر فاااي الرااابلبة  الكذاااف عاااؽ الفاااروق بااايؽ الاااذكؾر واإلنااااث ماااؽ األطفاااال مرضاااى -0
 الشفدية. 
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بيااان الفااروق باايؽ مرتفعااي ومشخفزااي الكفاااءة الؾالديااة مااؽ األطفااال مرضااى الدااكر فااي  -2 
 الربلبة الشفدية. 

 السقارنة بيؽ األطفال مرضى الدكر واألطفال العادييؽ في الربلبة الشفدية.  -2
 أهنية الدراشة: 

 تتجلى أىسية الدراسة في: 
  التي تشاولت الربلبة الشفدية لادى  -أطلعت عليو الباحثة في حدود ما–ندرة الدراسات

( مااؽ جيااة، والتااي تشاولاات تبااايؽ 21-6األطفااال مرضااى الدااكر فااي السرحلااة العسر ااة )
 الربلبة الشفدية بالستغيرات الستعلقة سببًيا معيا مؽ جية أخرى.

  ة الدراسة التي تشاولت عيش -في حدود ما أطلعت عليو الباحثة –ندرة الدراسات العربية
 (. 21-6مؽ األطفال مرضى الدكر في السرحلة العسر ة )

  الكذاااف عاااؽ الفاااروق بااايؽ الاااذكؾر واإلنااااث ماااؽ األطفاااال مرضاااى الداااكر فاااي الرااابلبة
 الشفدية يداىؼ في فيؼ أفزا لؤلبعاد الذخرية والديشامية لكا مشيسا. 

  لؤلطفااال مرضااى االساتفادة مااؽ نتااائج الدراسااة فااي عسااا باارامج لتشسيااة الراابلبة الشفدااية
 الدكر. 

  االسااتفادة مااؽ نتااائج الدراسااة فااي عسااا باارامج لتشسيااة الكفاااءة الؾالديااة لؾالااديؽ األطفااال
 مرضى الدكر. 

 مفاهيه الدراشة: 
 وتتزسؽ: 

 الرالبة الشفدية:  -0

عااااام للفاااارد فااااي  اعتقاااااد( الراااابلبة الشفدااااية بأنيااااا 2646) Kobasaكؾبااااازا  تعاااار     
كا السرادر الشفداية والبيوياة الستاحاة، كاي يادر  و فدار  فاعليتو وقدرتو على استخدام

 .(0992)عساد مخيسر،  و ؾاجو بفاعلية أحداث الحياة الزالظة
، فإناااػ االلتااازام( أناااو إذا كانااات لاااديػ القااادرة علاااى 1663) Maddiو اااذكر ماااادي      

سااتعتقد أنااو مااؽ الزااروري البقاااء علااى اترااال باألحااداث واألشااخا  مااؽ حؾلااػ ميسااا 
 الزغؾط مؽ حؾلػ، حي  أن االندحاب والعزلة مزيعة للؾقت. هانت 



 

 

 

)   212) 

 2012 أبريل،  3، جسء 00جملة اإلرشاد اليفصي، العدد 

 ليفصية بتبايً بعض املتغريات لدى عيية مً األطفال مرضى الصكرتبايً الصالبة ا

لااديػ القاادرة علااى الااتحكؼ، فدااؾ  ترلااب فااي االسااتسرار ليكااؾن لااػ تااأثيًرا  كانااتو ذا     
فااي األحااداث التااي تاادور حؾلااػ بغااض الشغاار عااؽ صااعؾبة مااا يحاادث، فسااؽ الخظااأ أن 

 تتر  نفدػ ليتدلا إليػ مذاعر العجز والدلبية. 
ت لاااديػ القااادرة علاااى التحااادي، فداااترى الزاااغؾط كجااازء طبيعاااي ماااؽ الحيااااة و ذا كانااا    

باأن  اعتقاادوتغتشؼ مؽ تلػ الزغؾط الفرصة للتعلؼ وتظؾ ر ذاتػ وز ادة خبرتػ، فلاديػ 
 .(Maddi, 2006) الراحة واألمان ليدا ح  مكتدب

بأنياااا ثباااات الفااارد وقؾتاااو وصااابلبتو فاااي مؾاجياااة  (1666) يعرفياااا فااارج عباااد القاااادر    
)فارج عباد الداادر،  الذدائد والزغؾط، فبل يشيار تحت وطوتيا، أو يداتكيؽ أو يزاعف

2119 :296). 

( الراااابلبة الشفدااااية بأنيااااا القاااادرة علااااى 1666) Matsumotoعاااار  ماتدااااؾمؾتؾ      
التكياف مااض التغيارات السفاجوااة أو ليار الستؾقعااة والزاغط وباإلضااافة إلاى ذلااػ الحفااا  

، وااللتاازام العاااطفي، ومدااتؾى عااالي مااؽ الشذاااط فااي علااى الذااعؾر بااالتحكؼ الذخرااي
 .(Matsumoto, 2009: 230) الحياة اليؾمية

ومفيؾم الربلبة الشفداية يذاير إلاى ترحياب الفارد وتقبلاو للتغيارات أو الزاغؾط التاي     
يتعااارر لياااا, حيااا  تعساااا الرااابلبة الشفداااية كسراااد أو كاااؾاق ضاااد العؾاقاااب الشفداااية 

عاابلوة علاى ذلااػ, يشغار إلااى تلاػ الزااغؾط علاى أنيااا نااؾع . للزاغؾطوالجداسية الداايوة 
 .(2100)هشاء أبو العشين، مؽ التحدي, وليدت تيديدا للفرد 

الدارسااة الراابلبة الشفدااية لؤلطفااال مرضااى الدااكر بأنيااا: ىااي قاادرة الظفااا  وتعاار     
ماار ض الدااكر علااى التعامااا مااض الزااغؾط الشفدااية والحياتيااة التااي يؾاجييااا بذاايء مااؽ 

لتلػ الزغؾط، وااللتزام بالسباديء، والقؾاعد العاماة، والقادرة علاى الاتحكؼ بذاتاو التحدي 
 وقراراتو.

 مؽ ثبلث أبعاد وىؼ:  وتتكؾن     
ىااؾ قاادرة الظفااا علااى احتاارام القؾاعااد والزااؾابط وتشفيااذىا حتااى و ن كاناات  :االلتاازام .0

ضاااد رلبتاااو الذخراااية؛ كاااأن يلتااازم الظفاااا مااار ض الداااكر باإلرشاااادات والزاااؾابط 
التااااااي يفرضاااااايا ماااااارر الدااااااكر عليااااااو مااااااؽ أدو ااااااة وأنااااااؾاع معيشااااااة مااااااؽ األطعسااااااة 

 والسذروبات. 
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ىاااؾ قااادرة الظفاااا علاااى إدارة عااارو  حياتاااو واتخااااذ قراراتاااو بسفااارده بااادون  الاااتحك : .2 
االعتساد على ااخر ؽ، واالنرياع ارائيؼ، وأن أي ما يحدث لاو ىاؾ نتااج أفعالاو 

 و تحسا مدوؾليتيا.
م الظفاااا مااار ض الداااكر لسرضاااو، واعتباااار ضاااغؾطو ىاااؾ عااادم استدااابل التحااادي: .2

وضغؾط الحياة التي يتعرر ليا كسشافس يتحداىا الظفا و تغلب عليياا ليحقا  ماا 
يتسشااااه، وال يتخاااذ ماااؽ السااارر متكاااأ لعااادم التغلاااب علاااى ماااا يؾاجياااو ماااؽ مذااااها 

 وضغؾط.
اساة بأنياا الدرجاة التاي يحراا عليياا األطفاال مرضاى الداكر عيشاة الدر  إجرائًيا وتعرف

 (. 1624، إعداد: أسساء السقدم)على مقياس الربلبة الشفدية لؤلطفال مرضى الدكر 
 الكفاءة الوالدية:  -2

الؾالاديؽ  الساتجابات( الكفاءة الؾالدية بأنيا إدرا  الظفا 1626تعر  إيسان عامر )    
مااض  للسؾاقااف الداالؾكية التااي تتدااؼ بسثياارات الرعايااة والتؾجيااو والاادعؼ اإليجااابي والسداااواة 

)إيسااااان عااااامر, القاااارار  اتخاااااذفااااي  واالسااااتقبلليةإعظائااااو الفرصااااة للسذاااااركة الفعالااااة 
2101). 

تذير الكفاءة الؾالدية السدركة إلى اساتخدام اساتراتيجيات تربياة ناجحاة، والتكياف ماض     
الستظلبات السلحة للسؾاقف الؾالدية، كسا يرتبط بسدى واسض ماؽ الشتاجاات: االجتساعياة، 

)سهيلة بشات وسعاد غيا   ة، والدلؾكية، واألهاديسية، والرحية لدى األطفالواالنفعالي
 .(2102وخديجة العالوين،  ودمحم مددادي وحشان الظاهر

وتعاااار  الدارسااااة الكفاااااءة الؾالديااااة السدركااااة بأنيااااا إدرا  الظفااااا لكفاااااءة والديااااو فااااي      
ى حسايتااو مااؽ أي ساالؾ  فااي السعاملااة والقاادرة علاا باااالتزانتتدااؼ  والتاايمعاملتااو وتربيتااو 

سلبي ودعؼ الظفا ومداندتو ورعايتو وتؾجييو مض إعظاءه قدر مؽ االستقبللية والحر اة 
 في اتخاذ القرارات.

 التعريف اإلجرائ  للكفاءة الوالدية السدركة:
ىي درجة أفراد العيشة مؽ األطفال مرضى الدكر على مقياس الكفااءة الؾالدياة ماؽ      

 (.1626عداد: إيسان عامر )وجية نغر األبشاء إ 
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 التعريف اإلجرائ  لألطفال مرتفع  الكفاءة الوالدية: 
ىااؼ األطفااال الااذيؽ يحراالؾن علااى درجااة مرتفعااة علااى مقياااس الكفاااءة الؾالديااة مااؽ     

 وجية نغر األبشاء وتقض درجاتيؼ في اإلرباعي األعلى.

 التعريف اإلجرائ  لألطفال مشخفز  الكفاءة الوالدية:
ؼ األطفال الذيؽ يحرالؾن علاى درجاة مشخفزاة علاى مقيااس الكفااءة الؾالدياة ماؽ ى    

 وجية نغر األبشاء وتقض درجاتيؼ في اإلرباعي األدنى. 
 الدكر:  ىمرضاألطفال  -2

ىؼ األطفال الذيؽ لدييؼ ارتفااع مداتؾى الداكر فاي الادم عاؽ السعادل الظبيعاي بدابب    
غياااار ىااااذا االرتفاااااع بسدااااتؾى الدااااكر و   إفااااراز اإلندااااؾليؽ بأجداااااميؼ  انعاااادامنقااااص أو 

 التحاليا السشاسبة التي يجر يا الظفا و دجا ذلػ في ملفو الظبي.
 شابكة:دراشات 

 سيتؼ تشاول الدراسات الدابقة مؽ خبلل عدة محاور: 
 الرالبة الشفدية لدى أطفال مرضى الدكر:  -أوالً 
  يااابورس وماااك جاارادي وكيتذاالر أجاارى (Nabros, McGrady & Kichler, 

دراسااااة ىاااادفت إلااااى معرفااااة اتجاىااااات الظفااااا ماااار ض الدااااكر تجاااااه مرضاااايؼ  (2010
وعبلقتيااااا بااااالتحكؼ ومعاااادل الدااااكر التراهسااااي لاااادييؼ، وللتحقاااا  مااااؽ ذلااااػ طباااا  مقياااااس 
اتجاىااات الظفااا تجاااه مرضااو ومقياااس اتجاااه تحكااؼ األطفااال برااحتيؼ والقيااام بالتحليااا 

( طفااا ماار ض سااكر 32قؾاميااا ) الظبااي للدااكر التراهسااي، وطبقاات األدوات علااى عيشااة
( عاًمااا، 22-5( بشاات تراوحاات أعسااارىؼ باايؽ )10)( ولااد و11مااؽ الشااؾع األول بؾاقااض )

وتؾصلت الشتائج إلى أن الاتحكؼ الاداخلي يتؾساط العبلقاة بايؽ االتجاىاات نحاؾ السارر 
ومدااتؾى الدااكر التراهساااي لاادى األطفاااال تحاادًيا األطفااال ذوي الاااتحكؼ الااداخلي السرتفاااض 

تؾى الدااكر التراهسااي لاادييؼ مااشخفض، باإلضااافة إلااى أن األطفااال ذوي الااتحكؼ هااان مداا
الااداخلي السااشخفض لسرضاايؼ واتجاىااات جيااادة لسرضاايؼ كااان مدااتؾى الدااكر التراهساااي 
مااشخفض، خاابل  األطفااال ذوي الااتحكؼ الااداخلي السااشخفض واتجاىاااتيؼ تجاااه مرضاايؼ 

 سلبية كان مدتؾى الدكر التراهسي لدييؼ مرتفض. 



 

 

 

)   221) 

 2012 أبريل،  3، جسء 00جملة اإلرشاد اليفصي، العدد 

 أمساء حمند املكدو. أ

وبالرلؼ مؽ نادرة الدراساات العربياة التاي تشاولات الرابلبة الشفداية لادى األطفاال مرضاى         
إناو يؾجاد دراساات عربياة تشاولات الرابلبة الشفداية لادى  ( عاًماا إال21 -6الداكر ماؽ عسار )

 مؽ ىؼ أهبر عسًرا مؽ عسر عيشة الدراسة مؽ السرابيؽ بسرر الدكر مشيا: 
  دفت الكذاااف عااؽ مداااتؾ ات الرااابلبة الشفداااية دراساااة ىااا (2102ياااوال زرواق )أجاارت

لاادى السراىااا  السرااااب بالداااكر، وللتحقااا  ماااؽ ذلاااػ طبقااات مقيااااس الرااابلبة الشفداااية، 
( مراىااا  14( مراىااا  مقداااسة إلاااى فوتااايؽ ىساااا: )15وطبااا  ذلاااػ علاااى عيشاااة قؾامياااا )

تااراوح الساادى العسااري ليااؼ باايؽ ( مراىاا  لياار مراااب بالدااكر و 12مراااب بالدااكر، و)
ا، وقد تؾصلت الشتائج إلى وجؾد فروق في مدتؾ ات كاا ماؽ الرابلبة ( عامً 23-11)

الشفداااية ومتغيااار االلتااازام ومتغيااار التحااادي ومتغيااار الرااابر ومتغيااار الاااتحكؼ فاااروق دالاااة 
 باتجاااهإحرااائًيا باايؽ السااراىقيؽ السرااابيؽ بالدااكر والسااراىقيؽ لياار السرااابيؽ بالدااكر 

 السراىقيؽ لير السرابيؽ بالدكر. 

  دراسااة ىاادفت إلااى التعاار  علااى العبلقااة  (2102يعيدااة وروال شااريد  )رغااداء أجرتااا
بيؽ الزغؾط الشفدية والربلبة الشفدية لدى عيشة مؽ مرضى الداكر ماؽ الشاؾع األول، 
وللتحق  مؽ ذلػ طبقتا مقياسي الزاغؾط الشفداية والرابلبة الشفداية، وطبا  ذلاػ علاى 

( عاًماااا، وقاااد 36-22ؽ )ومر زاااة تراوحااات أعساااارىؼ باااي ( مر ًزاااا426عيشاااة عاااددىا )
تؾصاالت الشتااائج إلااى وجااؾد عبلقااة إيجابيااة ذات داللااة إحرااائية باايؽ درجااات مرضااى 

 الدكر على مقياس الزغؾط الشفدية ودرجاتيؼ على مقياس الربلبة الشفدية. 

  دراسااة ىاادفت إلااى التعاار  علااى العبلقااة باايؽ الزااغؾط  (2106دمحم الذااسري )أجاارى
السرضاي الديكؾساؾماتيية )مرضاى الداكر وضاغط الادم  الشفدية والرابلبة الشفداية لادى

والقؾلؾن العربي(، وللتحق  مؽ ذلػ طب  مقياس الزاغؾط الشفداية ومقيااس الرابلبة 
الشفدااية وقائساااة كؾرناااا للشاااؾاحي العرااابية والديكؾساااؾماتية، طبقااات تلاااػ األدوات علاااى 

( 34( مار ض ساكر و)41( مار ض مقداسة إلاى ثابلث فواات ىاؼ: )253عيشاة قؾامياا )
( عاًماا، 46-16ؾن عرابي تراوحات أعساارىؼ بايؽ )( مار ض قؾلا14مر ض ضاغط و)

( 6.62وقد تؾصلت الشتائج إلاى عادم وجاؾد عبلقاة ذات داللاة إحراائية عشاد مداتؾى )
بيؽ )الزغؾط الشفدية( و)الربلبة الشفداية وااللتازام والاتحكؼ( بيشساا يتزا  جاؾد عبلقاة 
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أناو كلساا  أتزا لشفدية( و)التحدي( حيا  ( بيؽ )الزغؾط ا6.62طردية عشد مدتؾى )
 زادت الزغؾط الشفدية على السرضى الديكؾسؾماتييؽ كلسا زاد مدتؾى التحدي لدييؼ.

  :الرالبة الشفدية والكفاءة الوالدية لدى األطفال مرضى الدكر :ثايًيا
  أجرى( إيفايس وهوجسEvans & Hughes, 1987)  دراسة ىدفت معرفة العبلقاة

الدكر والذات والدسات األسر ة، وللتحق  مؽ ذلػ استخدما مقياس مفياؾم بيؽ التحكؼ ب
الااذات ومقياااس اتجاااه الااتحكؼ ومقياااس التساسااػ األسااري ومقياااس القاادرة علااى التكيااف، 

 -26( طفاا مار ض ساكر وتراوحات أعساارىؼ بايؽ )05وطب  ذلاػ علاى عيشاة قؾامياا )
اع فااي مدااتؾى مفيااؾم احتاارام ارتفاا أعياارت( عاًمااا، وأساافرت الشتااائج عااؽ أن العيشااة 24

الااااذات والااااذي كااااان وساااايط خااااارجي باااايؽ اتجاااااه الااااتحكؼ واألساااار التااااي تتدااااؼ بالتساسااااػ 
والسرونااة وأعياار معاادل الداااكر التراهسااي ارتباااط ضااعيف بااايؽ التكيااف واتجاااه الاااتحكؼ، 
وأشارت البيانات إلى وجؾد اتجاه تحكؼ جياد بالداكر فاي بعاض األحياان إال أناو يتحقا  

 وي التحكؼ الخارجي مؽ األسر القاسية. مؽ األطفال ذ

  أجرى( لوين وآخرونLewin et al, 2006)   دراسة ىدفت لتحديد إذا ما كان سالؾ
االلتاازام يتؾسااط العبلقااة باايؽ العؾامااا األساار ة والااتحكؼ بالتسثيااا الغااذائي لاادى األطفااال 

ي لؤلسرة مرضى الدكر مؽ الشؾع األول، وللتحق  مؽ ذلػ طبقؾا مقاييس األداء الؾعيف
الخا  بسرر الدكر وىؼ مقياس الدلؾ  األسري لؤلبشاء مرضى الدكر لقياس الدعؼ 

مرضااااى الدااااكر واسااااتبيان  سااااري لؤلبشاااااءوالااااد ء األسااااري الساااادر  وقائسااااة الداااالؾ  األ
 الذاتياااة لسااارر الداااكر اإلدارةومقيااااس  األسااارة تجااااه األبشااااء مرضاااى الداااكر، مداااوؾلية

التسثياااا الغاااذائي أجر ااات التحالياااا الظبياااة السشاسااابة، لقيااااس االلتااازام، ولقيااااس الاااتحكؼ ب
ؾع ( طفاا ماؽ األطفاال مرضاى الداكر ماؽ الشا266وطب  ذلػ على عيشة تكؾنت مؽ )

عاًما، وقد تؾصلت الشتائج إلى وجاؾد عبلقاة بايؽ  (25-5األول تراوحت أعسارىؼ بيؽ )
علاى الاتحكؼ الدعؼ األسري السدر  للظفاا السار ض وسالؾ  االلتازام وعياؾر تاأثير ذلاػ 

 بالتسثيا الغذائي. 

   :الرالبة الشفدية لدى األطفال العاديين :ثالًثا
 برنااامج إرشااادي  اسااتيدفت الكذااف عااؽ فعاليااةدراسااة  (2119) ييفااين حدااين أجاارت

البلتااي يتعرضااؽ  اإلعداديااةلتحداايؽ الراابلبة الشفدااية لاادى عيشااة مااؽ تلسيااذات السرحلااة 
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، وللتحقا  ماؽ ذلاػ طبقات األدوات التالياة إلىسالالئلساءة الؾالدية؛ الجددية، الشفدية،  
مقيااااس الرااابلبة الشفداااية ومقيااااس اإلسااااءة الؾالدياااة وبرناااامج إرشاااادي لتشسياااة الرااابلبة 

( تلسيذة مؽ السرحلة اإلعدادية تاؼ تقدايسيؽ 56الشفدية، وطب  ذلػ على عيشة قؾاميا )
شتااائج الوأسافرت  ( تلسياذة،02( تلسياذة، ومجسؾعاة ضاابظة )12إلاى مجسؾعاة تجر بياة )

باايؽ درجااات التلسيااذات علااى مقياااس الراابلبة الشفدااية  عااؽ وجااؾد عبلقااة دالااة إحرااائًيا
 فااروق دالااة إحرااائًيا باايؽ متؾسااظات الؾالديااة، ووجااؾد اإلساااءةودرجاااتيؽ علااى مقياااس 

بيؽ القياسيؽ القبلاي ” ودرجات أبعاد درجة كلية”يذات في الربلبة الشفدية درجات التلس
ووجاااؾد فاااروق دالاااة  التجر بياااة لراااال  القيااااس البعااادي، تلسياااذات العيشاااةوالبعااادي لااادى 

درجاة كلياة ودرجاات ”فداية إحرائًيا بايؽ متؾساظات درجاات التلسياذات فاي الرابلبة الش
 بيؽ القياس البعدي لدى العيشة التجر بية والزابظة لرال  السجسؾعة التجر بية. ”أبعاد

  تعار  علاى العبلقاة بايؽ درجاة التعارر دراسة ىدفت إلاى ال (2101) دمحم عودة أجرى
، االجتساعيااةومدااتؾى السداااندة  ة وباايؽ أساااليب التكيااف مااض الزااغؾط،للخباارة الرااادم

إذا  لازة والتعار  عساا ومدتؾى الربلبة الشفدية، لدى أطفال السشاط  الحدودية بقظاع
ع، )الشاؾ  إلاى بعاض الستغيارات الديسؾجرافياة:هان ىشا  فروق فاي ىاذه الستغيارات تعازى 

مكااان اإلقامااة، السدااتؾى التعليسااي للؾالااديؽ(، وللتحقاا  مااؽ ذلااػ طبقاات األدوات ااتيااة: 
اساااتبانة الخبااارة الراااادمة، واساااتبانة أسااااليب التكياااف ماااض الزاااغؾط، واساااتبانة السدااااندة 

 ( طفاابلً 366) شفدااية، وطباا  ذلااػ علااى عيشااة قؾاميااااالجتساعيااة، واسااتبانة الراابلبة ال
 التعرر درجة بيؽ إحرائية داللة ذات طردية عبلقة وجؾد وطفلة، وأسفرت الشتائج عؽ

 االجتساعياة والسدااندة الزاغؾط ماض التكياف أسااليب اساتخدام ماؽ وكاا الراادمة للخبارة
 التكياف أسااليب الراادمة، الخبارة فاي فروًقاا تؾجاد ال أنو الدراسة الشفدية، بيشت والربلبة

 فاي فروًقاا ىشاا  أن وجاد حايؽ فاي الشاؾع، لستغيار تعازى  الشفداية الزاغؾط والرابلبة ماض
 أسااليب فاي فاروق  وجاؾد عادم علاى الدراساة اإلنااث، دلات لراال  السدااندة االجتساعياة

 فاي فروًقاا وجاد بيشساا اإلقاماة، مكاان لستغيار الشفدية تعازى  والربلبة الزغؾط مض التكيف
 التكياف بوأساالي الراادمة الخبرة في فروًقا تؾجد ال أنو الدراسة الرادمة، أعيرت الخبرة

 وجاد حايؽ فاي للؾالاديؽ، التعليسي السدتؾى  لستغير تعزى  الشفدية والربلبة مض الزغؾط،
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السرحلاة  فاي والادييؼ درس الاذيؽ األطفاال لراال  االجتساعية السداندة في فروًقا ىشا  أن
 .الثانؾ ة

 :الدابدة تعديب على الدراسات
  :أىسيا ءاتقرا عدة ندتخلص الدابقة الدراسات نتائج تحليا ضؾء في

  وبايؽ انزاباط مداتؾى  والتزاماووجؾد عبلقة بيؽ الاتحكؼ الاداخلي للظفاا مار ض الداكر
الدااكر فااي الاادم وانخفااار معاادل الدااكر التراهسااي عااؽ األطفااال مرضااى الدااكر لياار 

 السلتزميؽ وتحكسيؼ خارجي.

  وجاااؾد فاااروق بااايؽ األطفاااال السراااابيؽ بالداااكر وليااار السراااابيؽ فاااي مداااتؾى الرااابلبة
 لير السرابيؽ بالدكر. لرال الشفدية 

 عبلقااة إيجابيااة باايؽ الاادعؼ األسااري وساالؾ  االلتاازام لاادى األطفااال مرضااى الدااكر  وجااؾد
لااادى األطفاااال  االلتااازاموعبلقاااة سااالبية بااايؽ الدااالؾ  األساااري الغيااار داعاااؼ وبااايؽ سااالؾ  

 مرضى الدكر. 

 أهبار فروق بيؽ الجشديؽ في الربلبة الشفداية وسالؾ  الاتحكؼ ولكاؽ علاى أعساار  وجؾد
 مؽ عسر عيشة الدراسة.

  هساااا وجاااد نااادرة فاااي الدراساااات التاااي تشاولااات مفياااؾم الرااابلبة الشفداااية بأبعااااده )االلتااازام
 .عاًما( 21-6ى األطفال مرضى الدكر مؽ عسر )والتحكؼ والتحدي( لد

  هساااا وجاااد نااادرة فاااي الدراساااات التاااي تشاولااات الفاااروق بااايؽ األطفاااال األصاااحاء ومرضاااى
 ( عاًما. 21 -6ة الشفدية في العسر ما بيؽ )الدكر على متغير الربلب

 بة الشفداية فاي هسا وجد ندرة في الدراسات التي تشاولت الفروق بيؽ الجشديؽ فاي الرابل
 .عاًما (21-6العسر ما بيؽ )
 فروض الدراشة:

مكااااؽ صاااايالة أفااااي ضااااؾء أىاااادا  الدراسااااة ونتااااائج الدراسااااات الدااااابقة وعيشااااة الدراسااااة 
 الفرور على الشحؾ التالي: 

ا باايؽ متؾسااظي درجااات عيشااة الدراسااة مااؽ األطفااال مرضااى تؾجااد فااروق دالااة إحرااائيً  -0
 الدكر الذكؾر واإلناث على مقياس الربلبة الشفدية. 
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ا بيؽ مرتفعي ومشخفزي الكفاءة الؾالدية ماؽ األطفاال مرضاى تؾجد فروق دالة إحرائيً  -2 
 الدكر على مقياس الربلبة الشفدية. 

ؽ نااااؾع العيشاااة مااااؽ األطفااااال مرضااااى الدااااكر واألطفااااال ا باااايتؾجاااد فااااروق دالااااة إحرااااائيً  -2
 العادييؽ على مقياس الربلبة الشفدية. 

 ميهج وإجراءات الدراشة: 
 مشهج الدراسة: -أوالً 

بيؽ الذكؾر واإلناث ماؽ األطفاال مرضاى الداكر فاي السقارن؛ للسقارنة  الؾصفي السشيج
ءة الؾالدياة ماؽ األطفاال مرضاى الربلبة الشفدية، وبيان الفروق بيؽ مرتفعي ومشخفزاي الكفاا

الداااكر فاااي الرااابلبة الشفداااية، والكذاااف عاااؽ مااادى تباااايؽ األطفاااال مرضاااى الداااكر واألطفاااال 
 العادييؽ في الربلبة الشفدية. 

 إجراءات الدراسة: -ثايًيا
 أدوات الدراسة:  (0

 ( 1661دمحم البحيري,  :)إعداد مقياس السدتؾى االقترادي االجتساعي الثقافي.
 (1666طو السدتكاوي,  :)إعداد لفغي.الة أسيؾط للذكاء لير اختبار جامع

 الباحثة( :)إعداد مقياس الربلبة الشفدية ألطفال مرضى الدكر.

 (1626إيسان عامر,  :)إعداد مقياس الكفاءة الؾالدية مؽ وجية نغر األبشاء.
 : مدياس السدتوى االقترادي االجتساع  الثداف 

بشاااااًدا لتقااااادير السداااااتؾى  (36)( وىاااااؾ يتكاااااؾن ماااااؽ 1661أعاااااد السقيااااااس دمحم البحياااااري )
االقتراااادي االجتسااااعي الثقاااافي، وا ساااتخدم فاااي ىاااذه الدراساااة للتأهاااد ماااؽ تكاااافؤ عيشاااة 

 الدراسة، ولتثبيت ىذا الستغير في الذكاء. 
 التظبياا ، إلعااادة (6.52) قيستااو وكاناات الثبااات )دمحم البحيااري( معامااا حدااب وقااد
الادرجتيؽ:  ماؽ العااملى حداب الرادق فقاد الرادق أماا الشرافية، للتجزئاة (6.54)و

والثانياااااة، حيااااا  تسخزااااات عشاااااو أربعاااااة عؾاماااااا ىاااااي: السداااااتؾى االقتراااااادي،  األولاااااى
ومدلؾالتو الثقافية واالجتساعية، مستلكاات األسارة وثقافتياا، السداتؾى الثقاافي االقتراادي 

 لؤلسرة. 
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  لفظ : الغير اختبار جامعة أسيوط للذكاء 

 مفاردة( 36) يتكاؾن ماؽ جسااعي اختباار وىاؾ (،1666السداتكاوي ) طاو االختباار أعاد

( عاًماا، 16-6بايؽ ) ماا أعساارىؼ تتاراوح الذيؽ لؤلفراد العامة العقلية القدرة لتقدير يدتخدم
وقاد ا سااتخدم فااي ىاذه الدراسااة السااتبعاد الاذي يقااا معامااا ذكائاو عااؽ الستؾسظااا، والتأهااد 

 في الدراسة.  مؽ تكافؤ العيشة، ولتثبيت متغير الذكاء
وحدب )طو السداتكاوي( صادق االختباار بظارق؛ االرتبااط بالسحاػ )بعاض االختباارات 

بلفياااؾ لاااذكاء الراشاااديؽ والساااراىقيؽ( تراوحااات -الفرعياااة، والدرجاااة الكلياااة الختباااار وكدااالر
، وللتسيياااز بااايؽ األعسااار الزمشياااة الستبايشاااة (6.662-6.063) معااامبلت االرتبااااط باايؽ
، والراااادق العاااااملي مااااؽ الدرجااااة (11.12-1.61)   مااااا باااايؽوقااااد تراوحاااات قيسااااة  ت

، و عااااادة (6.530) األولااااى، كسااااا حدااااب معامااااا الثبااااات بظر قتااااي التجزئااااة الشراااافية
  (.6.506) التظبي 

  :مدياس الرالبة الشفدية لألطفال مرضى الدكر 

( لقياااس الراابلبة الشفدااية لؤلطفااال مرضااى الدااكر الااذيؽ 1624أعدتااو أسااساء السقاادم )
عاًمااا، وذلااػ فااي ثاابلث مكؾنااات ىااؼ )االلتاازام، والااتحكؼ،  (21-6ح أعسااارىؼ باايؽ )يتااراو 

والتحاادي(. وقااد حداابت أسااساء السقاادم الثبااات بظر قتااي التجزئااة الشراافية إذ بلاا  معامااا 
 (. 6.441(، ومعاما ألفا كرونباخ إذ بل  معاما الثبات )6.506الثبات )

السحاػ بحدااب معاماا االرتبااط بايؽ أما الردق فقد حدبتو بظر قتي الردق السارتبط ب
درجااااات عيشااااة مااااؽ األطفااااال مرضااااى الدااااكر علااااى السقياااااس ودرجاااااتيؼ علااااى مقياااااس 

(، وصادق التسيياز بايؽ 6.462( وكانت قيستو )1666) الربلبة الشفدية لشيفيؽ حديؽ
باايؽ عيشتااي مااؽ األطفاال مرضااى الدااكر واألطفااال العااادييؽ علااى  السجسؾعاات الستبايشااة

 ( وذلػ في اتجاه األطفال العادييؽ.6.614قيسة  ت  )السقياس وكانت 
 :مدياس الكفاءة الوالدية من وجهة يظر األبشاء  

مؾزعااة علااى سااتة  ابشاادً  (04)( وىااؾ يتكااؾن مااؽ 1626أعاادت السقياااس إيسااان عااامر )
لسقياس صؾرتيؽ صؾرة لؤلب وصاؾرة لاؤلم لتقادير الكفااءة الؾالدياة ماؽ لمقاييس فرعية و 

 .  وجية نغر األبشاء
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فحداابت تقشاايؽ السقياااس علااى مجسؾعااة مااؽ األطفااال مرضااى الدااكر  الدارسااةوأعااادت  
(، ومعامااااا ألفااااا 6.625الثبااااات بظر قتااااي التجزئااااة الشراااافية إذ بلاااا  معامااااا الثبااااات )

 (. 6.413هرونباخ إذ بل  معاما الثبات )
فقاااد حدااابتو الدارساااة بظر قتاااي الرااادق السااارتبط بالسحاااػ بحدااااب معاماااا  الرااادقأماااا 
اط بيؽ درجات عيشة مؽ األطفال مرضى الدكر على مقياس الكفاءة الؾالدية ماؽ االرتب

وجيااة نغااار األبشااااء ودرجااااتيؼ علااى مقيااااس الكفااااءة الؾالدياااة كسااا يااادركيا األبشااااء الاااذي 
(، وصاااااادق التسيياااااااز بااااااايؽ 6.422( وكانااااااات قيستاااااااو )1622أعدتااااااو انااااااااس الذااااااامي )

الدااكر واألطفااال العااادييؽ علااى باايؽ عيشتااي مااؽ األطفاال مرضااى  السجسؾعاات الستبايشااة
 ( وذلػ في اتجاه األطفال العادييؽ.5.344السقياس وكانت قيسة  ت  )

 عيشة الدراسة:  (2

 :يتشقدؼ عيشة الدراسة إلى اات

 عيشة الدراسة من األطفال مرضى الدكر: -أوالً 
العيشااااة مااااؽ عاااادة  اشااااتقتتحااااددت عيشااااة الدراسااااة مااااؽ األطفااااال مرضااااى الدااااكر حياااا  

 36مؽ األطفال السذخريؽ مدبًقا بالداكر وعاددىؼ محافغة القاىرة مؽ  ارسمدتذفيات ومد
( عاًماااا بستؾساااط عساااري قااادره 21: 6إنااااث(؛ تراوحااات أعساااارىؼ بااايؽ ) 06ذكاااؾر و 06ماااشيؼ )

 (. وكان الختيار العيشة شروط وىي: 2.222(، وانحرا  معياري قدره )26.324)
  .ليس لدييؼ أمرار أخرى 
  .ليس لدييؼ إعاقات 
 الؾالديؽ.  انفرال عدم 
 .عدم وفاة أحد الؾالديؽ أو كبلىسا  

شروط اختياار العيشاة، والاذيؽ مداتؾى ذكاائيؼ أقاا الذيؽ ال تشظب  علييؼ وتؼ استبعاد األطفال 
 مؽ الستؾسط، ومدتؾاىؼ االقترادي االجتساعي الثقافي أقا مؽ الستؾسط.
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 ليفصية بتبايً بعض املتغريات لدى عيية مً األطفال مرضى الصكرتبايً الصالبة ا

 ث: التجايس بين عيشة األطفال مرضى الدكر الذكور واإليا
 العسر:  -0

قاماات الباحثااة بالتأهااد مااؽ تجااانس عيشتااي األطفااال مرضااى الدااكر الااذكؾر واإلناااث فااي 
السداتقلة، وكساا يتبايؽ ماؽ جادول  العسر بحدااب اختباار )ت( لداللاة الفاروق بايؽ السجسؾعاات

(2:) 

 (2جدول )
 الستؾسظان واالنحرافان السعيار ان وقيسة )ت(

 دكر الذكؾر واإلناث في العسروداللتيا بيؽ عيشتي األطفال مرضى ال
                

 السجسؾعة
 

 الستغير

 (06اإلناث )ن=  (06الذكؾر )ن= 
 قيسة  ت 

مدتؾى 
 متؾسط الداللة

انحرا  
 معياري 

 متؾسط
انحرا  
 معياري 

 لير دالة 6.224 2.111 26.200 2.655 26.466 العسر

األطفااال ا باايؽ متؾسااظي درجااات يً ( إلااى عاادم وجااؾد فااروق دالااة إحرااائ2تذااير نتااائج جاادول )
 .العسر. مسا يؤكد على التكافؤ بيؽ السجسؾعتيؽ في العسرفي مرضى الدكر الذكؾر واإلناث 

 الذكاء:  -2

قاماات الباحثااة بالتأهااد مااؽ تجااانس عيشتااي األطفااال مرضااى الدااكر الااذكؾر واإلناااث فااي 
دااتكاوي، ثااؼ حداااب طااو الس: الاذكاء بتظبياا  مقياااس جامعااة أساايؾط للااذكاء الغياار لفغااي إعااداد

 (:1ت السدتقلة وكسا يتبيؽ مؽ جدول )اختبار )ت( لداللة الفروق بيؽ السجسؾعا
 (1جدول )

 الستؾسظان واالنحرافان السعيار ان وقيسة )ت(
 وداللتيا بيؽ عيشتي األطفال مرضى الدكر الذكؾر واإلناث في الذكاء

 السجسوعة         
 

 الستغير

 (21اإلياث )ن=  (21الذكور )ن= 
 قيسة "ت"

مدتوى 
ايحراف  متوسط الداللة

ايحراف  متوسط معياري 
 معياري 

 لير دالة 6.456 22.211 220.504 22.012 226.406 الذكاء 

 عيشتاااي ا بااايؽ متؾساااظي درجااااتعااادم وجاااؾد فاااروق دالاااة إحراااائيً  إلاااى (1) نتاااائج جااادول تذاااير

لاى التكاافؤ بايؽ السجساؾعتيؽ . مساا يؤكاد عاألطفال مرضى الداكر الاذكؾر واإلنااث فاي الاذكاء
 .الذكاءفي 



 

 

 

)   222) 

 2012 أبريل،  3، جسء 00جملة اإلرشاد اليفصي، العدد 

 أمساء حمند املكدو. أ

 السدتوى االقترادي واالجتساع  والثداف : -2 
قاماات الباحثااة بالتأهااد مااؽ تجااانس عيشتااي األطفااال مرضااى الدااكر الااذكؾر واإلناااث فااي 
السدااتؾى االقترااادي واالجتساااعي والثقااافي بتظبياا  مقياااس السدااتؾى االقترااادي االجتساااعي 

السداتقلة،  ثؼ حداب اختبار )ت( لداللة الفاروق بايؽ السجسؾعاات الثقافي إعداد: دمحم البحيري,
 (:0وكسا يتبيؽ مؽ جدول )

 (0جدول )
 الستؾسظات واالنحرافات السعيار ة وقيؼ )ت( وداللتيؼ بيؽ عيشتي

 األطفال مرضى الدكر الذكؾر واإلناث في السدتؾى االقترادي واالجتساعي والثقافي
 السجسوعة            
 
 الستغير 

 (21اإلياث )ن=  (21الذكور )ن= 
مدتوى  قيسة "ت"

ايحراف  متوسط الداللة
 معياري 

ايحراف  متوسط
 معياري 

 لير دالة 2.322 20.165 11.134 22.126 15.334 السدتؾى االجتساعي  

 لير دالة 6.265 3.202 12.066 3.236 13.200 السدتؾى االقترادي 

 لير دالة 6.316 22.254 26.266 20.064 32.366 السدتؾى الثقافي 

 لير دالة 2.142 13.145 214.134 16.150 223.166 الدرجة الكلية

األطفاال ا بايؽ متؾساظات درجاات ( إلاى عادم وجاؾد فاروق دالاة إحراائيً 0تذير نتائج جدول )
. مسا يؤكاد علاى السدتؾى االقترادي واالجتساعي والثقافيفي مرضى الدكر الذكؾر واإلناث 

 .السدتؾى االقترادي واالجتساعي والثقافيبيؽ السجسؾعتيؽ في التكافؤ 
 عيشة الدراسة من األطفال العاديين: -ثايًيا

محافغاااة القااااىرة ماااؽ عيشاااة الدراساااة ماااؽ األطفاااال العاااادييؽ ماااؽ عااادة مااادارس  اشاااتقت
إنااث( فاي نفاس السداتؾى العساري لعيشاة الدراساة ماؽ  06ذكاؾر و 06طفابًل ) 36وتكؾنت مؽ 
( عاًماااا بستؾساااط عساااري قااادره 21: 6ضاااى الداااكر حيااا  تراوحااات أعساااارىؼ بااايؽ )األطفاااال مر 

 وكان الختيار العيشة شروط وىي:  (،2.203) (، وانحرا  معياري قدره26.424)
  .ليس لدييؼ أية أمرار 
  .ليس لدييؼ إعاقات 
  الؾالديؽ.  انفرالعدم 
  .عدم وفاة أحد الؾالديؽ أو كبلىسا 
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 ليفصية بتبايً بعض املتغريات لدى عيية مً األطفال مرضى الصكرتبايً الصالبة ا

شروط اختيار العيشة، والذيؽ مدتؾى ذكاائيؼ أقاا ال تشظب  علييؼ  الذيؽ وتؼ استبعاد األطفال 
 مؽ الستؾسط، ومدتؾاىؼ االقترادي االجتساعي الثقافي أقا مؽ الستؾسط.

  ااتية: الستغيرات في )مرضى الدكر( األساسية والعيشة العيشة، ىذه بيؽ السجاندة تست هسا
 ف  العسر:  التجايس بين عيشت  األطفال مرضى الدكر والعاديين -0

قامات الباحثااة بالتأهااد مااؽ تجااانس عيشتااي األطفااال مرضااى الدااكر والعااادييؽ فااي العساار 
 (:1السدتقلة، وكسا يتبيؽ مؽ جدول ) بحداب اختبار )ت( لداللة الفروق بيؽ السجسؾعات

 (1جدول )
 الستؾسظان واالنحرافان السعيار ان وقيسة )ت(

 العادييؽ في العسروداللتيا بيؽ عيشتي األطفال مرضى الدكر و 
 السجسوعة         
 

 الستغير

 (21العاديون )ن=  (21مرضى الدكر )ن= 
مدتوى  قيسة "ت"

ايحراف  متوسط الداللة
ايحراف  متوسط معياري 

 معياري 
 لير دالة 6.146 2.203 26.424 2.222 26.324 العسر

األطفااال ظي درجااات ا باايؽ متؾساا( إلااى عاادم وجااؾد فااروق دالااة إحرااائيً 1تذااير نتااائج جاادول )
 .العسر. مسا يؤكد على التكافؤ بيؽ السجسؾعتيؽ في العسرفي مرضى الدكر والعادييؽ 

 التجايس بين عيشت  األطفال مرضى الدكر والعاديين ف  الذكاء:  -2
قامات الباحثاة بالتأهاد ماؽ تجاانس عيشتاي األطفاال مرضاى الداكر والعاادييؽ فاي الاذكاء 

ذكاء الغيار لفغاي إعاداد: طاو السداتكاوي، ثاؼ حدااب اختباار بتظبي  اختباار جامعاة أسايؾط للا
 (:2ت السدتقلة وكسا يتبيؽ مؽ جدول ))ت( لداللة الفروق بيؽ السجسؾعا
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 (2جدول ) 
 الستوسظان وااليحرافان السعياريان وقيسة )ت(

 وداللتها بين عيشت  األطفال مرضى الدكر والعاديين ف  الذكاء
 السجسوعة         
 

 الستغير

 (21العاديون )ن=  (21ضى الدكر )ن= مر 
مدتوى  قيسة "ت"

 متوسط الداللة
ايحراف 
 معياري 

 متوسط
ايحراف 
 معياري 

 لير دالة 6.161 22.650 221.224 22.216 221.366 الذكاء

 عيشتاااي درجاااات بااايؽ متؾساااظي اإحراااائيً  عااادم وجاااؾد فاااروق دالاااة إلاااى (2) نتاااائج جااادول تذاااير
. مسااا يؤكااد علااى التكااافؤ باايؽ السجسااؾعتيؽ فااي يؽ فااي الااذكاءاألطفااال مرضااى الدااكر والعااادي

 .الذكاء
التجااايس بااين عيشتاا  األطفااال مرضااى الدااكر والعاااديين فاا  السدااتوى االقترااادي  -2

 واالجتساع  والثداف : 
قامت الباحثة بالتأهد مؽ تجانس عيشتي األطفال مرضى الدكر والعادييؽ فاي السداتؾى 

بتظبيااا  مقيااااس السداااتؾى االقتراااادي االجتسااااعي الثقاااافي  االقتراااادي واالجتسااااعي والثقاااافي
السدااتقلة، وكسااا  إعااداد: دمحم البحيااري، ثااؼ حداااب اختبااار )ت( لداللااة الفااروق باايؽ السجسؾعااات

 (:3يتبيؽ مؽ جدول )
 (3جدول )

 الستؾسظان واالنحرافان السعيار ان وقيسة )ت( وداللتيا بيؽ عيشتي
 لسدتؾى االقترادي واالجتساعي والثقافياألطفال مرضى الدكر والعادييؽ في ا

 السجسوعة          
 

 الستغير

 (21العاديون )ن=  (21مرضى الدكر )ن= 
مدتوى  قيسة "ت"

ايحراف  متوسط الداللة
 معياري 

ايحراف  متوسط
 معياري 

 لير دالة 6.565 22.614 10.100 21.426 12.234 السدتؾى االجتساعي 

 لير دالة 2.033 3.222 14.024 3.021 12.424 السدتؾى االقترادي

 لير دالة 6.112 21.522 32.234 21.130 36.226 السدتؾى الثقافي

 لير دالة 6.260 10.042 221.024 14.633 222.500 الدرجة الكلية
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األطفاال ا بايؽ متؾساظات درجاات ( إلاى عادم وجاؾد فاروق دالاة إحراائيً 3تذير نتائج جدول )
. مساااا يؤكاااد علاااى السداااتؾى االقتراااادي واالجتسااااعي والثقاااافيي فااامرضاااى الداااكر والعاااادييؽ 

 .السدتؾى االقترادي واالجتساعي والثقافيالتكافؤ بيؽ السجسؾعتيؽ في 
 تظبيق أدوات الدراسة: (2

 .1623/  1622تؼ التظبي  في 
 األساليب اإلحرائية السدتخدمة:  (6

 ت : لحداااب الفااروق اساتعانت ىااذه الدراسااة باإلحراااء البااارامتري الستسثاا فااي اختبااار 
باايؽ الااذكؾر واإلناااث مااؽ األطفااال مرضااى الدااكر فااي درجااة الراابلبة الشفدااية، وباايؽ األطفااال 

 مرضى الدكر واألطفال العادييؽ لبيان الفروق بيشيؼ في درجة الربلبة الشفدية. 
هسا استعانت باإلحرااء البلباارامتري الستسثاا فاي اختباار )ماان و تشاي(: لحدااب الفاروق بايؽ 

سظات رتب درجات مرتفعي ومشخفزي الكفاءة الؾالدية ماؽ األطفاال مرضاى الداكر علاى متؾ 
 مقياس الربلبة الشفدية. 

 ىتائج الدراشة مياقشتها وتفصريها:
ا بااين متوسااظات درجااات عيشااة الدراسااة ماان توجااد فااروق دالااة إحرااائيً  الفاارا األول:

 فدية. األطفال مرضى الدكر الذكور واإلياث على مدياس الرالبة الش
وللتأهااااد مااااؽ صاااادق ىااااذا الفاااارر حداااابت الباحثااااة اختبااااار)ت( لداللااااة الفااااروق باااايؽ العيشااااات 

 (:4وكسا يتبيؽ مؽ جدول )السدتقلة، 

 (7جدول )
 الستوسظات وااليحرافات السعيارية وقي  )ت( وداللتها بين

 األطفال مرضى الدكر الذكور واإلياث على مدياس الرالبة الشفدية
 السجسوعة       

 
 لستغيرا

 (21اإلياث )ن=  (21الذكور )ن= 
 قيسة "ت"

مدتوى 
ايحراف  متوسط الداللة

 معياري 
ايحراف  متوسط

 معياري 
 6.62 0.066 1.532 11.234 2.262 13.234 االلتزام

 6.62 3.165 0.216 16.534 2.146 12.200 التحكؼ

 6.62 1.360 0.010 11.234 2.536 12.100 التحدي

 6.62 3.036 4.460 34.366 1.250 44.200 الدرجة الكلية
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ا بااايؽ ( إلاااى تحقااا  صااادق الفااارر األول بؾجاااؾد فاااروق دالاااة إحراااائيً 4تذاااير نتاااائج جااادول ) 
متؾساااظات درجاااات عيشتاااي األطفاااال مرضاااى الداااكر الاااذكؾر واإلنااااث علاااى مقيااااس الرااابلبة 

 ؾر.(، وذلػ في اتجاه الذكوالدرجة الكلية ، والتحكؼ، والتحدي،االلتزامالشفدية )
 لستغيار( حيا  أهادت وجاؾد فاروق تبًعاا 1622اتف  ذلػ مض نتائج دراساة ىادى الخاؾا  )    

واتفا  ذلاػ ماض ماا أهدتاو تشيياد البيرقادار  الاذكؾر، لراال  الشفداية الربلبة مقياسالشاؾع علاى 
( بأن ىشا  فروق في متؾسظات درجات الربلبة الشفداية دالاة إحراائًيا بايؽ الاذكؾر 1622)

( أن ىشاا  1622لاالي ) رال  الذكؾر، وأهدت دراسة جؾلتان حجازي وعظا  أبؾواإلناث ل
اللة إحرائية بيؽ الذكؾر واإلناث فاي مداتؾى الرابلبة الشفداية لراال  الاذكؾر، فروق ذات د

( تؾجد فروق فاي متؾساط درجاات الرابلبة الشفداية 2663هسا اتف  مض دراسة عساد مخيسر )
( حيا  أهادت 1661ة لؾلاؾه حساادة وعباد اللظياف حداؽ )لرال  الذكؾر، كسا تتفا  ماض دراسا

داللة إحرائية بايؽ درجاات كاا ماؽ الاذكؾر واإلنااث لراال   دراستيسا على وجؾد فروق ذات
( أن عشد تعرر األطفاال الاذكؾر Hamburg, Inoff, 1984هسا أوضحت دراسة ) الذكؾر،

ؾر يكااؾن تحكااؼ داخلااي واإلناااث ذوي الااتحكؼ الزااعيف بالدااكر للزااغط كااان الااتحكؼ لاادى الااذك
فيؼ على استعداد التخاذ ما يلزم مؽ إجراءات لسؾاجية الرعؾبات التي يؾاجيؾنيا أما اإلناث 

 ,Morowatisharifabad) ووجدت دراسة مدايرات.و  فيذعرن بالعجز فكان تحكسيؽ خارجًيا

Mahmoodabad, Baghianimoghadam & Tonekaboni, 2009)  فااروق باايؽ
رضاااى الداااكر حيااا  وجااادت أن الاااذكؾر كاااان تحكسياااؼ داخلاااي أماااا اإلنااااث الاااذكؾر واإلنااااث م

بالشغاام  االلتازامفتحكسيؽ خارجي كسا أهدت وجؾد عبلقة إيجابية بيؽ التحكؼ الداخلي وسلؾ  
بالشغااام الخااا   االلتاازامالخااا  بساارر الدااكر وعبلقااة ساالبية باايؽ الااتحكؼ الخااارجي وساالؾ  

والتاي أعيارت نتائجياا عادم  (1626 عاؾدة )دمحمبسرر الدكر، ولكؽ اختلف ذلاػ ماض دراساة 
 وجؾد فروق بيؽ الجشديؽ في مدتؾى الربلبة الشفدية.

أن مرضااى الدااكر مااؽ الااذكؾر يعيذااؾن بذااكا أهثاار فعاليااة مااض ماارر الدااكر، و قااا و بلحاا  
اإليجابياااة وصاااحة وعافياااة سز اااد ماااؽ الظاقاااة و و ذاااعرون ب القلااا  االجتسااااعيلااادييؼ االهتوااااب و 

 السرااابات بساارر اإلناااثتحتاااج بيشسااا . ضااا مااض تعااامليؼ الجيااد للسااررر  ىااؼ أهثاار .أفزااا
 يادركؽ أنأنياؼ بحاجاة إلاى أن تشسية اتجاىاتيؼ اإليجابية نحؾ السرر والتعاما معاو، الدكر ل
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 ليفصية بتبايً بعض املتغريات لدى عيية مً األطفال مرضى الصكرتبايً الصالبة ا

)Siddiqui, Khan  لقيااااام بااااذلػالااااتحكؼ بااااو و جااااب علااااييؽ اىااااذا الساااارر يسكااااؽ 

)Carline, 2013 &. 
 :الفرا الثاي 

ا بين متوسظات رتب درجاات مرتفعا  ومشخفزا  الكفااءة الوالدياة حرائيً توجد فروق دالة إ
 من األطفال مرضى الدكر على مدياس الرالبة الشفدية. 

وللتأهد مؽ صدق ىذا الفرر حدبت الباحثة اختبار)ماان و تشاي( البلباارامتري لداللاة الفاروق 
 (:5وكسا يتبيؽ مؽ جدول )بيؽ العيشات السدتقلة، 

 (5جدول )
 ( وداللتيؼ بيؽZوUت الرتب ومجسؾعيا وقيؼ )متؾسظا

 مرتفعي ومشخفزي الكفاءة الؾالدية مؽ األطفال مرضى الدكر في الربلبة الشفدية

 السجسوعة       
 

 

 الستغير

مرتفعو الكفاءة الوالدية )ن= 
02) 

مشخفزو الكفاءة الوالدية 
 (02)ن= 

مدتوى  "Zقيسة " "Uقيسة "
 متوسط الداللة

 رتب
 مجسوع
 رتب

 متوسط
 رتب

 مجسوع
 رتب

 6.62 0.306 12.26 212.26 6.46 026.26 12.06 االلتزام

 6.62 0.052 02.26 222.26 26.26 020.26 16.66 التحكؼ

 6.62 0.505 16.26 216.26 6.04 011.26 12.30 التحدي

 6.62 1.356 صفر 216.66 5.66 012.66 10.66 الدرجة الكلية

ا باايؽ إلااى تحقا  صاادق الفاارر الثاااني بؾجاؾد فااروق دالااة إحرااائيً  (5تذاير نتااائج جاادول )    
متؾسظات رتب درجات مرتفعي ومشخفزي الكفاءة الؾالدية ماؽ األطفاال مرضاى الداكر علاى 

(، وذلاااػ فاااي اتجاااااه والدرجاااة الكلياااة ، والاااتحكؼ، والتحاااادي،االلتااازاممقيااااس الرااابلبة الشفداااية )
 مرتفعي الكفاءة الؾالدية.

( حيا  Lewin, 2003; Lewin et al, 2006يجاة ماض ماا تؾصاا إلياو )تتفا  ىاذه الشت    
أساافرت الشتااائج عااؽ وجااؾد عبلقااة باايؽ ساالؾ  االلتاازام والاادعؼ األسااري للظفااا ماار ض الدااكر 

دراساة و ، ائي وصحة الظفا مر ض الدكر عاماةوتأثير ذلػ إيجابًيا على التحكؼ بالتسثيا الغذ
(Evans & Hughes, 1987حياا  أهاادا وجااؾد عبل ) قااة باايؽ الااتحكؼ واألساار التااي تتدااؼ

( حي  أهادت وجاؾد 2663تتف  مض ىذه نتيجة دراسة عساد مخيسر )، كسا بالتساسػ والسرونة
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ارتباااط مؾجااب دال باايؽ إدرا  الااد ء الؾالاادي وباايؽ الراابلبة الشفدااية سااؾاء لاادى الااذكؾر أو  
حاادي(، كسااا أهاادت وجااؾد الت –الااتحكؼ  –اإلناااث فااي الدرجااة الكليااة واألبعاااد الفرعيااة )االلتاازام 

ارتباااط ساااالب دال بااايؽ إدرا  الاارفض الؾالااادي وبااايؽ الرااابلبة الشفدااية ساااؾاء لااادى الاااذكؾر أو 
 اإلناث، و بدو أن إدرا  الفرد للد ء الؾالدي يجعا الفرد أهثر صبلبة وأهثر إالتزاًما وتحدًيا. 

 :الفرا الثال 
رضاى الداكر واألطفاال العااديين ا بين متوسظات درجات األطفاال متوجد فروق دالة إحرائيً 

 على مدياس الرالبة الشفدية. 
وللتأهااااد مااااؽ صاااادق ىااااذا الفاااارر حداااابت الباحثااااة اختبااااار)ت( لداللااااة الفااااروق باااايؽ العيشااااات 

 (:6وكسا يتبيؽ مؽ جدول )السدتقلة، 

 (6جدول )
 الستؾسظات واالنحرافات السعيار ة وقيؼ )ت( وداللتيا بيؽ

 على مقياس الربلبة الشفديةاألطفال مرضى الدكر والعادييؽ 
 السجسوعة      

 
 الستغير

 (21)ن= العاديون  (21)ن= مرضى الدكر
مدتوى  قيسة "ت"

ايحراف  متوسط الداللة
 معياري 

ايحراف  متوسط
 معياري 

 6.62 3.461 1.516 15.600 1.353 11.326 االلتزام

 6.62 2.142 1.221 11.626 0.252 12.234 التحكؼ

 6.62 1.114 1.622 12.150 0.015 10.226 التحدي

 6.62 4.453 2.120 44.033 3.166 35.634 الدرجة الكلية

ا باايؽ ( إلاى تحقا  صادق الفارر الثالا  بؾجاؾد فاروق دالاة إحراائيً 6تذاير نتاائج جادول )    
متؾسااظات درجااات عيشتااي األطفااال مرضااى الدااكر واألطفااال العااادييؽ علااى مقياااس الراابلبة 

 (، وذلػ في اتجاه األطفال العادييؽ. والدرجة الكلية والتحكؼ، والتحدي، ،االلتزامالشفدية )
أن األطفال األصحاء لادييؼ قادرة  (Havermans & Eiser, 1991)تؾاف  ذلػ مض ما أهده 

ىاااذا نتيجاااة دراساااة ناااؾال زرواق  أهاااد، كساااا علاااى الاااتحكؼ أهثااار ماااؽ األطفاااال مرضاااى الداااكر
بة الشفدااية باايؽ السرااابيؽ بساارر الدااكر ( حياا  وجاادت فااروق فااي مدااتؾ ات الراابل1620)

وليااار السراااابيؽ لراااال  ليااار السراااابيؽ، وذلاااػ علاااى الدرجاااة الكلياااة للسقيااااس وأيًزاااا علاااى 
أن السرااابيؽ  (Bergeret, 1979)أبعادىاا االلتاازام والااتحكؼ والتحاادي، كسااا تتفاا  مااض دراسااة 



 

 

 

)   236) 

 2012 أبريل،  3، جسء 00جملة اإلرشاد اليفصي، العدد 

 ليفصية بتبايً بعض املتغريات لدى عيية مً األطفال مرضى الصكرتبايً الصالبة ا

درة علاى الااتحكؼ بسارر الداكر يعاانؾن ماؽ قلا  فقادان السؾضاؾع مساا ياؤدي بياؼ إلاى عادم القا
  .(2102)يوال زرواق،  في الؾضعيات

( أهد وجؾد فاروق بايؽ مداتؾ ات الرابلبة الشفداية علاى 1621وفي دراسة دمحم الذسري )      
الداااكر ومرضاااى ضاااغط الااادم ومرضاااى  عيشاااة دراساااتو ماااؽ مرضاااى الديكؾساااؾماتييؽ )مرضاااى

لذاديد والسرضاى ذوي الديكؾساؾماتي ا االضاظرابؾلؾن العربي( وذلػ بيؽ السرضى ذوي الق
الديكؾساؾماتي الخفياف والاذيؽ كانات مداتؾ ات الرابلبة الشفداية لادييؼ أعلاى ماؽ  االضظراب

ر كلساا قاا مداتؾى الديكؾماتي الذديد. فيذا يؤكد أنو كلساا زادت حادة السار  االضظرابذوي 
( أن عياؾر Brooks,2008و تف  ىذا مض ما أشارت إليو دراسة باروكس )، الربلبة الشفدية

دال باااالتكيف الشفداااي واالجتسااااعي  ارتبااااطسات الرااابلبة الشفداااية الستعلقاااة بالراااحة تااارتبط سااا
الراابلبة الشفدااية لسرضااى األماارار السزمشااة لااو نتااائج إيجابيااة  ارتفاااعوالفداايؾلؾجي، كسااا أن 

علاااى صاااحتيؼ. و ااادعؼ ىاااذا صااادق ىاااذه الشتيجاااة بؾجاااؾد فاااروق بااايؽ األطفاااال مرضاااى الداااكر 
 سظات درجات الربلبة الشفدية لرال  العادييؽ. واألطفال العادييؽ في متؾ 

 توصيات الدراشة:  

فااي ضااؾء إجااراءات ىااذه الدراسااة ومااا تؾصاالت إليااو مااؽ نتااائج ومااا قدمتااو مااؽ تفداايرات 
 مشيا:  لبلستفادةفإنيا تعرر فيسا يلي تؾصيات الدراسة 

 تؾعية الؾالديؽ بأىسية الربلبة الشفدية لؤلطفال مرضى الدكر. -0

 مرضى الدكر بأىسية تشسية الربلبة الشفدية.  تؾعية األطفال -2

 تؾعية الؾالديؽ بساىية الكفاءة الؾالدية وأىسيتيا لؤلطفال مرضى الدكر.  -2
التأهياااد للؾالاااديؽ علاااى أىسياااة كفااااءة الؾالاااديؽ بالرااابلبة الشفداااية لااادى أطفااااليؼ مرضاااى  -6

 الدكر.

 والدييؼ.عسا برامج إرشادية لتشسية الربلبة الشفدية لؤلطفال مرضى الدكر و  -2
 عسا برامج إرشادية لتشسية الكفاءة الؾالدية لؾالدي األطفال مرضى الدكر.  -2
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 : املراجع 

 أواًل: السراجع العربية:  
(. برنااااامج لتعااااديا بعااااض الخرااااائص الشفدااااية لاااادى السااااراىقيؽ 2665أحسااااد ىاااابلل. ) .2

 )لير مشذؾرة(, كلية التربية, جامعة طشظا. رسالة ماجدتير. مرضى الدكر

أسااااالؾب مؾاجياااااة األرملاااااة للزاااااغؾطات الشفداااااية اليؾمياااااة  (.1621) الذااااايراوي. أمااااااني .1
(، 2)20، مجلااة العلاااؾم التربؾ ااة والشفدااية جامعااة البحااار ؽوعبلقتااو بالراابلبة الشفدااية. 

22-12 . 

(. إدرا  األبشاء للكفاءة الؾالدية وعبلقتيا بالكفاءة السعرفية لادى 1622اناس الذامي. ) .0
)لياااار مشذااااؾرة(، كليااااة التربيااااة، جامعااااة  رسااااالة ماجدااااتير طاااابلب السرحلااااة اإلعداديااااة.

 السشرؾرة. 

(. الكفاااءة الؾالديااة وضاابط الااذات لاادى عيشااة مااؽ تبلميااذ السرحلااة 1626إيساان عااامر. ) .1
)لير مشذؾرة(، كلية البشات لآلداب والعلاؾم والتربياة، جامعاة  رسالة ماجدتير. االبتدائية

 عيؽ شسس. 

غط الشفداي وعبلقتاو بالرابلبة الشفداية لادى طلباة كلياة (. الز1622البيرقدار. ) تشييد .2
 . 23-15(، 2)22، مجلة أبحاث التربية األساسية جامعة السؾصاالتربية. 

(. مذاااااكبلت السداااااشيؽ )الذااااايخؾخة( 1626حجاااااازي؛ وعظاااااا  أباااااؾ لاااااالي. ) جؾلتاااااان .3
فاااي  الفلدااظيشييؽوعبلقتيااا بالراابلبة الشفداااية  دراسااة ميدانيااة علاااى عيشااة مااؽ السداااشيؽ 

 -266(، 2)11، (مجلااة جامعاااة الشجاااح لؤلبحاااث )العلااؾم اإلنداااانيةحافغااات لاازة . م
223 . 

(. الربلبة الشفدية وعبلقتيا بأساليب مؾاجياة الزاغؾط الشفداية 1621خالد العبدلي. ) .4
ا والعاادييؽ بسديشاة مكاة السكرماة. لدى عيشة مؽ طبلب السرحلة الثانؾ ة الستفاؾقيؽ دراسايً 

 شذؾرة(, كلية التربية, جامعة أم القرى.)لير م رسالة ماجدتير

(. السشاخ األسري وعبلقتو بالتؾاف  الشفدي لؤلطفال السرابيؽ بداء 1621رشا لالي. ) .5
 )لير مشذؾرة(, كلية التربية, جامعة دمذ .  رسالة ماجدتيرالدكري. 
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-266(، 2)5، السجلاااة األردنياااة للعلاااؾم االجتساعياااةواألمياااات فاااي األسااار الحاضاااشة. 
212. 

جية (. الربلبة الشفدية لؤلم وعبلقتيا ببعض أساليب مؾا1621شير ؽ عبد اللظيف. ) .21
)لير مشذاؾرة(,  رسالة ماجدتيرالزغؾط الشفدية لدى عيشة مؽ األطفال بظيوي التعلؼ. 

 معيد الدراسات العليا للظفؾلة, جامعة عيؽ شسس. 
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  .الؾفاء

ة علاااؼ الاااشفس التاااأىيلي مؾساااؾع(. 1663عااابلء الاااديؽ كفاااافي؛ وجيااااد عااابلء الاااديؽ. ) .21
 . القاىرة: دار الفكر العربي. ةالسجلد الرابض األمرار السزمؽ

(. إدرا  القبااؾل/ الااارفض الؾالاادي وعبلقتاااو بالراابلبة الشفداااية. 2663عساااد مخيسااار. ) .22
 .166-142(، 1)3، مجلة دراسات نفدية

حكؼ لادى (. الربلبة الشفدية والرلبة في الت1661لؾلؾه حسادة؛ وحدؽ عبد اللظيف. ) .23
 ،ابظاااااة األخراااااائييؽ الشفداااااييؽ السرااااار ةر: مجلاااااة دراساااااات نفدااااايةطااااابلب الجامعاااااة. 

21(1 ،)116-141 . 
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Objectives: This study aimed to determine the differences 

between males and females of diabetic children in the psychological 

hardiness, identify the differences between diabetic children high and 

low perceived parental efficacy in the degree of psychological 

hardiness and comparison between diabetic children and normal 

children in the psychological hardiness degree. Procedures: Research 

included (60) diabetic children (30 males – 30 females); among the 

ages (9- 12) years (M= 10.617 - SD= 1.151), and (60) normal children 

in the same ages (M= 10.717 – SD= 1.136). Tools were The 

Economic, Social and Cultural Level Scale (El-Beherie, 2002), Assiut 

University Scale for The Non-Verbal Intelligence (El-Mestkawy, 

2000), The Psychological Hardiness for Diabetic Children (El-

Mokadem, 2017) and The Perceived Parental Efficacy Scale (Amer, 

2010). Results: The results showed that there was statistically 

significant differences between the mean degree for males and 

females of diabetic children in the psychological hardiness for males, 

there was statistically significant differences between the mean ranks 

degree for high and low perceived parental efficacy in the degree of 

psychological hardiness for high perceived parental efficacy and there 

was statistically significant differences between the mean degree for 

diabetic children and normal children in psychological hardiness for 

normal children.  


