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 امللخص:

البحتتا الدفتتل  فعتتي  فللالتتب الفتت و بللدابتتي تاملدتتلار  تتا دفسالتتب السلتفتتب الف ستتالب استتدف       
ل ى أسفلت أط لي األتداللر ، تالدفل  فعي اسدسلالالب  فللالب البلفلسج ، تاشدسعت الفالفتب فعتي 

 ( ستتتتفب بسدتستتتتط40-25( أسفتتتتلت  لتتتتف  لدطبالتتتتو البلفتتتتلسج، ت)لفتتتتت أفستتتتلل   ستتتت  )10)
دتتتتر الدطبالتتتتو بكحتتتت ى سلا)تتتتل لفلالتتتتب  ت  امحدالل تتتتلت ، ت  (3.2( تافحتتتتلا  سفالتتتتلل  )32.1)

أ تات ال لاسب تاشدسعت فعتي ساالتلا السلتفتب الف ستالب ألسفتلت  ال لصب ببففل، تأف ت البلحثب
أط لي األتداللر، تبلفلسج الف و بللدابي تاملدلار، ت)ش ت الفدلئج ف  ت تت   تلتو  ات  ملتب 

لي األتدالتلر ببتي دطبالتو البلفتلسج تبفت   فعتي إحصلئالب بال  سدتسطا لدب  ل لت أسفتلت أط ت
سااللا السلتفب الف سالب تأبفل  ، لصللح الااللا البف  ، تف ر ت ت   تلتو  التب إحصتلئالبل بتال  
سدتستتطا لدتتتب  ل تتتلت أسفتتتلت أط تتتلي األتدالتتتلر  تتا الااللستتتال  البفتتت   تالددبفتتتا فعتتتي ساالتتتلا 

 السلتفب الف سالب تأبفل  .
 لدلار، السلتفب الف سالب، أسفلت أط لي األتداللر.: الدابي تامالكلمات المفتاحية
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 فعالية العالج بالتقبل وااللتزام يف تنمية املرونة النفسية
األوتيزمأمهات أطفال  لدى   

 
 آمال إبراهيم الفقي د. 

أستاذ الصحة النفسية املساعد 
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 مقدمة البحث: 
لعطب الف سا األتداللر بأفه أح  املطلابلت الفسلئالب الفصتبالب دفل  ال سفالب األسلال)الب      

تالدسالتتتل باصتتتتل سستتتدسل  تتتا الدتاصتتتي ام دستتتلفا السدبتتتل ي تالد لفتتتي ام دستتتلفا ت لتتت   تتتا 
األفشتطب الد)لالالتب ت الف ال  س  الساللبلت، بلإللل ب إلي ت ت  أفسلط س  السعت  تام دسلسلت أ

تلتتب السب)تتل،، تدتتىثل فعتتي ترتتلئ  الحالتتل، الالتسالتتب الساالتت ، ، تدرفتتل أفلالتته  تتا سلحعتتب الط 
(American psychiatric association, 2013:53 ، ط ي األتداللر اُلسثي حللتب  لالت  ، )

س  فتففتل ،  عته سشت) ده الس دع تب فت  سشت) ت اإلفلبتلت األ تلى ، ت ت ا ام تد   ال عتو 
 . ىمء امط لي  لغتطبل سدفتفب ل ى أسلده  ا  د)ت  أش  تأبتى ف  سش) ت أسل

أحتت  الالتلالل األستتلالب  ات الطتلبا اإلفستلفا تاأل  بتتا الدتا لتتر د ت  الحعتتتي  سستل ال فعته     
السللالب الدا دسلف  فعي الداعالي س  حللب ال لع تال ت  تاإلحبلط الدا الفالشفل اآلبلء الت ال  

ي ط تتتي الت تت  لتت الفر ط تتتي الفتتلفا ستتت  التتطلاب األتدالتتلر ،  بس تتتل  الدشتت ال  تافدبتتتلل الط تت
أتداللر د)ت  الس ل أ، تالص سب،  ف ا الدش ال  س ال  لعغلالب تفل ، سل التا ه   ا الدشت ال  
 ا ب االده بل ض امفدلا  به ل ل ب أ  أصبح امفدلا  بكصلبب الط ي بللستلطل  أستلبا  الفبتل 
ساللفب بلألتداللر ، بي تأ)ثل س   ل  أصبح  ت  اآلبلء أف ستفر ست  الستتت م التلف فر بات ل 

(، 106، 2015 فر ستتتتتتت  أ  اُلصتتتتتتتبح ط عفتتتتتتتر ُسصتتتتتتتلب بتتتتتتتلألتداللر ) شتتتتتتتلر ال تتتتتتتتلا، تتتتتتتت 
تاُلرفلال)ثالتتل ستت   بتتلء تأسفتتلت أط تتلي األتدالتتلر أفتتلاض لتتغتط ستتل بفتت  الصتت سب فدال تتب  تت ا 

 (.Kelly,2015:20 الدش ال )
 أسل األتداللر دفالش  تبا س  اللغتط تام)دئلب ساللفب بتال   األط تلي الفتل الال  بستبب 

سل، د تل حتي الدفلسي سا املطلاب ال   أصالب به الط ي تسعت)اللده الس دع ب أ  حالل، األ
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ف  أبلافه س  الفل الال ، تالشفل التال ا  بللحلو ألففسل م الستدطالفل   ستل تأط للفستل أ  الحالتتا 
الىثل   ا التلا بات،  تا األستل، لت ا  كففتل دحدتلو إلتي الدت لالب فعتي سفتللات ت حالل، طبالفالب ، 

أتلالتلء حدالل تلت (،  ك430  ،2011)أشل  فطالب،  تال فر اللسسا تغالل اللسساالدفلسي 
األط تتلي  ت  امحدالل تتلت ال لصتتب د)تتت  أ)بتتل تلبستتل د تت  لحل تتلت األط تتلي إشتتبلفلت أستتتل 

لألسل، )ي سد)لسي  أ   عي  الفتل  ُدشبا ، ت فل لبا سل الفدل تا بفل أ  تالفرسفلسبب، تل)  حل لت 
تب  ُلتحر أ  اآلبلء أبتي  ،)،   1997أ لا  ل  )سحس  الشفلت   الىثل بللللتل، فعي  سالا

األ)ثتتل إلدصتتلببل األسفتتلت  تالل تتا  لتت  إلتتي أ ، شتتفتلبا بلللتتغتط تأ)ثتتل سلتفتتب ستت  األسفتتلت
تتل بللط تتتي تلتت الف  استتتدف ا ش لاتتلاء، سشتتتلفل الط تتي )ستتتللا  بتتب ، ؛ سحستتت  )ستتتلي 2013تاحد)ل)ب

2013 ; Roberts,2008 ا الد لفي سا الط تي )الد فتب ال بلادتا(  (، تالفلفال  س  بصتل 
أففتل  لشتعب تم دستدطالا إشتبلع سدطعبتلت  - تلألر الدتا دفتلفا ست  افت سلو سفل تا أل )تلل ستعبالب

دسدشفل  ا سعت)فل سل ت  أل )لل ل ، سسل ال فعفل أ)ثل سفلفل، تألسبل،  في د ل ت  ست   -ط عفل
)تتأ  أر ت تتا ف تتا التبتتت ُدلالتت  دعبالتتب أ تتي الستتالطل، فعتتي أ )لل تتل تسشتتلفل ل لدستتدسدا بحاللدفتتل 

 احدالل لت ط عفل الدا ددسفي سفل ده.
ففتلء األ )تلل أت  للدفلض لسحلتمت سسدسل، لد فب الدغالالتل أ  الت )لاللت غالتل ت السشتلفل أت ا 

السلغتبب السلدبطب بت ت  ط تي أتدالتلر  ا تي األستل، ال فعفتل دشتفل بلإلففتل  الف ستا تاإلحبتلط 
دحاالو األ  ا  الش صالب  ا اإلطلل األسل ، تالش)تى السسدسل،  تالدشلىر، تف ر الا ل، فعي

 . Poddar; Sinha &Urbi, 2015 )س  الدفلض ألتبلت فصالبب ، تف ر دابي الط ي)
تفعي الفاالض  ا  ف   بفض األسفلت ألط تلي أتدالتلر الدستدف  بات ل ست  السلتفتب الف ستالب 

مالشتتفل  بتتللدتدل، تالل تتا  لتت  لحتتبف  تالستدع)  ال بتتل،  تتا الدفلستتي ستتا أط تتللف  سستتل ال فعفتت  
( ،  (Mangalindan  ; Reyes, Tarin, Villalon & Aruta ,2013تداتبعف  لط عفت 

ت ت ا سىشتتل إال تتلبا ستت  السىشتلات ال التتب فعتتي دابتتي امبت     اإلفلبتتب ؛ بالتتلر األستتل، بدفتت الي 
 ل،  تتتا أستتتعتب حاللدفتتتل، تد فتتتر الحل تتتلت ال لصتتتب بتتته، تسحلتلتتتب البحتتتا فتتت  ال تتت سلت السدتتتت 

الس دستتتا، تاستتتتد  ار استتتدلادال اللت الستا فتتتتب ال فللتتتتب تالدابتتتي بتتتت مب ستتت  استتتتدلادال اللت الد فتتتتب 
 . (Benson,2010)تالفلتب امف فللا
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 )عسل لا  الدابي ل ى )ي س  اآلبلء تاألط لي اف  لت فسبب السش) ت  ا ي األسل، بي     
،  ترلئ   الدابي ددتسط (Canon ,2012) تالصلحبه الد لع سسدتى الصحب الف سالب ل الفر

 ,Beer)الف بب بال  السش) ت السعت)الب لعط ي ت ت ، الحالل، لعتال ال  
Ward&Moar,2013) ،  ابتي الط ي تالسفا تلاء سسلف ده تدا الر أش)لي ال فر له الف 

فعاله ت س  سصل ل الات  الفلط اله تال سساله تالدالح له  لصه لال)ت  أ لي سسل  
(Gomes;Lima,Buenos,Arauijo&Souza,2015) تالس)  أ  دىسا السلتفب ،

الف سالب ل ى أسفلت أط لي األتداللر س    ي الدابي تالداعالي س  ال طل السفل ا،  )ت  ال ل  
اُلسثي بالسب بللفسبب له ، تالدصل  ت ست ت  تحللل  ا ي الستب  اللا   ، تام دسلر بسل  

ف لل   . املدلاسا بسل بلر بدحاالاه تا 
د ل تتتلت الح الثتتتب الدتتتا ُدشتتتالل إلتتتي أفتتته ال تتتب ام دستتتلر بأستتتل أط تتتلي ستتتل د فستتته اإل ت تتت ا     

األتداللر ، تسسلف دفر فعي الد ع  س  الشفتل بلأللستب ، حدتي د)تت  أ)ثتل سلتفتب تصتست با 
 Acceptance andتالى   الف و بللدابي تاملدلار ،  (Walsh,1998) ا ستا فب التابا 

Commitment Therapyسفسبل  ا دحسال  الصحب الف سالب ل ى تال   أط لي األتدالتلر   تلبا
بدتت لالبفر فعتتي الدفبالتتل فتت  سشتتلفل ر تدابعفتتل سستتل ال فعفتتر الدسدفتتت  باتت ل، فللالتتب فعتتي الدفلستتي 
ستتتا العحرتتتب اللا فتتتب بستتتل دحدتالتتته ستتت  سشتتت) ت تصتتتفتبلت، تدفسالتتتب سستتتدتى الللتتتل تالد لفتتتي 

 Hayes)ت  ا ستل أتلتحده  لاستلت )تيش ست  ام دسلفا تالسلتفب ل ى تال ال  ط ي األتداللر 
&  BlackLedge, 2006; Bush, 2007; Hahs,  2013;Montgomery,2015).) 

 لسد  ار األسل، الدا دفلفا س  بصتل  ا السلتفب الف سالب  فاللت الف و بللدابي تاملدلار 
ألتداللر األسل الدا للبفل اهلل بط ي الفلفا س  الطلاب اسال فعفل دصي لسسدتى )ثالل س  

تاسدطلفت الدفلسي سا الستب  بسلتفب تدتا و سا الح ا بش)ي  ال ، أل  دابي األسل، 
 لط عفل تالدفلالش سفه بتابفالب له إال لباللده بسلتل التبت.

 مشكلة البحث: 
بللفرل لإلحصلءات الح الثب لسفل ب فسبب افدشلل الطلاب األتداللر الدلح ت ت  الد تلع      

 American psychiatricل ،  اتتتتت  لتتتتتتحر  تتتتتا دالالتتتتتل )شتتتتت ال   تتتتتا سفتتتتت مت امفدشتتتتتل
association, 2013 (أ 68(أ  فستتتبب امفدشتتتلل أصتتتبحت ط تتتي ل)تتتي )( ل)تتتي  14.7)ت

 Advancing Futures for Adults with Autism)تأصتتت لت  (،1.000)
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AFAA,2013) (2018إلي أفه س  السدتبا أ  ُدصبح فسبب اإلصلبب بلألتداللر حدي سفب  )ر
 ( حلمت تم ،. 10-1 ي) 
تلغر   ا امفدشلل لتر التدر دح الت  األستبلب الدتا أ ت إلتي  ت ا املتطلاب حدتي العحرتب      

 فعتي ،  (Strickland,2009,82)غ ائالتب ت بالئالتب أت اللا فب،  سففر س  اُلل فه ألسبلب  الفالب أ
لستلت التال التتب ستبالي السثتلي بتت  دعفتب الفللتب ام دسلفالتتب تفت ر ام)دتلاا بط تتي األتدالتلر تالسسل

غالل السدساب  ا اللفلالب   تلبا سفسبل  ا فشأ، املتطلاب)سحس  الستال ، سفتي ت غالل السدلابطب أ
(  اتتتت  ال)تتتتت  التالتتتت ا  سفرستتتتال   تتتت با  تتتتا دلبالدفستتتتل ألبفلئفستتتتل ل ل تتتتب 17،   2004 عال تتتتب،

ت  حبفستل أثفتلء د لفعفستل ستا ط عفستل، أتبت  ال)تت صفتبب الدفبالتل فت  سشتلفل سل أت السال)لفال)الب أ
تل ست  فتاستي تلاثالتب أ ستل  تلض أ سالتب استد  ار فسعالتب السسلثعتب سبالئالتب ت الطلاب األتداللر فلد ب

 تالستاءسب تالس لفسب تالشلطالب لعتصتي لعدش ال  الصحالح.
الدستتر  تتىمء األط تتلي بللف التت  ستت  الصتت لت سففتتل: لتتف  الف بتتلت ام دسلفالتتب ستتا  اتت    

الد فتتتتب ام دستتتتلفا، تال سبتتتتلم، ام دسلفالتتتتب ، تاإللبتتتتل   الفتتتتللر السحتتتتالط بفتتتتر السدسثتتتتي  تتتتا:
 ا الدتاصي، تالسعت)اللت الفسطالب، تسش) ت سعت)الب سدسثعب  ا: إالت اء ام دسلفا، تبصتل 

ال ات، تفتبتلت الغلتب، تدفتلتي ستتا  غالتل صتللحب لا)تي، تالتطلابلت الفتتر، تالفتلفت  ست  
ال صلئ  ُدلال  س  دتدل األسفلت ألفف  بصتل  ا امسد لبلت الحسالب تاإل لا)الب، )ي     

لدصتتتلببل بللط تتتي، تالحتتتد   إلتتتي السستتتلف   )تتتي الصتتتع  ل ل تتتب ستتت  السلتفتتتب  تتتل تا  األ)ثتتتل احد)ل)ب
بتأفف  غالتل الف سالب تالسدطف  الدتا و سا حللتب الط تي تدابعته، سستل  عتو لت ى بفلتف  شتفتلبا 

االتلر بلألفستلي السفتطتب بل لات فعي دحاالو أ  ا ف  الش صالب، تلالا لت الف  التبتت ال)تل ا لع
بف ، تسالطل، سشتلفل الحتل  تال ستت  ال )تل  تالداعبتلت السلا التب، ت التتع الدفتل ل األستل  بتال  
 فبتتلت السفتتلي ، تأصتتبح  الدتتأثل  ب ل تتب دابتتيع فبتت  الس دستتا لط عفتت  بشتت)ي )بالتتل، سستتل   تتا 

لي األتدالتلر البلحثب لعبحا ف  ف و الس)  س    له دفسالب السلتفب الف ستالب لت ى أسفتلت أط ت
تدتت لالبف  فعتتي )ال التتب ستا فتتب السحتت  تاأللستتلت الفلد تتب فتت  ت تتت  ط تتي أتداللستتا  تتا األستتل، 

 ب) لء، ت لفعالب .
تالف و بللدابي تاملدلار الدلس  س ستفب س  الفسعاللت  تي: الدابتي، تالد )ت  السفل تا،  

، تاُلفتتت  ي السعدتتتلر)ستتتاللو، تالدتاصتتتي بللعحرتتتب الحللالتتتب، تالاتتتالر، تبفتتتلء أفستتتلط ستتت  ال فتتت  اتتالتتت
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الف و بللدابي تاملدلار أح  الدت فلت الف  الب الح الثب الدا در اسد  اسفل ستا أسفتلت أط تلي 
تال)تتت ل تدفسالتتتب  األتدالتتتلر لعحتتت  ستتت  سشتتت) ت فتتت ، سففتتتل :اللتتتغتط الف ستتتالب تام)دئتتتلب تالاعتتتو

 ,BlackLedge, 2004; Hayes &  BlackLedge )السلتفتب الف ستالب ت تت ، الحالتل، 
 ,Canon, 2012 ; Kowalkowski؛ 2011أشتتتتتل  فطالتتتتتب،،  ;2006

2012;Montgomery,2015)Poddar, et al., 2015 تالستتتدف  الفتتت و فعتتتي دابتتتي ،
األسفتتتتلت لع بتتتتلات السىلستتتتب، تسستتتتلف دفل فعتتتتي )ال التتتتب الدفلستتتتي ستتتتا العحرتتتتب اللا فتتتتب بسلتفتتتتب 

ال لبالب.  تا 
  ا اإل لبب ف  الدسلىي اآلدا : لبحاتالس)  بعتل، سش)عب ا

 سل  فللالب الف و بللدابي تاملدلار  ا دفسالب السلتفب الف سالب ل ى أسفلت أط لي األتداللر؟ 
 هدفا البحث:

 يتلخص فيما يأتي: 
أط لي األتداللر بلسد  ار  فاللت الف و بللدابتي الب ل ى أسفلت دفسالب السلتفب الف س  (1)

 تاملدلار.
سالتتب السلتفتتب الف ستتالب لتت ى أسفتتلت استتدسلالالب  فللالتتب البلفتتلسج  تتا دفالدفتتل  فعتتي   (2)

 أط لي األتداللر.
 أهمية البحث:

 ما يأتي :تمثلت أهمية البحث في
تصتتتتمب لعدس)تتتال   ا تتتي أستتتل أط تتتلي  تلتتتا الفتتت و بللدابتتتي تاإللدتتتلار ستلتتتا الد فالتتتي تتتت 1

    .األتداللر
أ تتلا  األستتل،  تتا سفتتلحا الحالتتل،  افستتحلب أثتتل الدتت لالب  تتا البلفتتلسج فعتتي ستتعت  بتتلباتتت  2

الس دع تتب؛ أل  دفسالتتب السلتفتتب الف ستتالب لتت ى أسفتتلت  تتىمء األط تتلي دففتتا ت تتت  سففتتي 
 .   ت    لعحالل، تلىالب سسدابعالب أ لي

  ا لتء األتلتاللت. الاالر تاأل  ا  السلا  دحاالافل دح ال األسفلت  ا  ت سسلف ، 3
 ب مب س  الد فب الد لالبا. امف سلو السفل اسلف ، األسفلت فعي ست  4
 ت اسدثسلل  عسلت البلفلسج تدف ال   فعي سش) ت ف سالب أ لى تفالفلت س دع ب.  5
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 مصطلحات البحث اإلجرائية:
إفتل ، صتاللغب األحت اا الستعبالب  تي : Psychological Resilience السلتفب الف سالب 

التت ادا تالد تتلىي التتتابفا تالبحتتا فتت  أستتللالب د )التتل إال لبالتتب دستتلف  ال تتل  فعتتي التتتفا 
، تالدغعتتب فعتتي لتتغتط الحالتتتل، لتته ستتدثسلل ال فتتلي لعستتتال  الف ستتالب تالسل التتب السدلحتتبتام

الفل ستتب فتت  ت تتت  ط تتي  ى إفلبتتب  تتا األستتل،، تافستتحلب أثتتل  لتت  فعتتي الدفلستتي ستتا 
 الفلبفب س  بالسه تأتلتاللده.  هتصتمب لدحاالو أ  ا  الس دسا ))ي

ل تتب الدتتا دحصتتي فعالفتتل األسفتتلت  تتا ساالتتلا السلتفتتب الف ستتالب )إفتت ا  ال  تا  لائالبتتل  تتي:    
 البلحثب(.

ف و ت  ت:Acceptance and Commitment Therapy((ACT الدابتي تاملدتلار 
فسعتتتا الاتتتتر فعتتتي استتتد  ار األسثعتتتب تال بتتتلات اللا فتتتب لعحتتتلمت، تالفدستتت  فعتتتي أستتتللالب 

تصتتتتمب لعداعالتتتي ستتت  ال طتتتل  ال لطئتتتبت تاأل )تتتلل تامفداتتتل ات الستا فتتته تالدابتتتي لع بتتتلا
السفل تتتا تالدفلستتتي ستتتا التتت ات )ستتتاللو تالدصتتتل  املدلاستتتا بستتتل دتتتر اف تتتلل   تتتا السلاحتتتي 

 الف  الب السلباب.
: س ستفتتب ال تت سلت السد صصتتب الدتتا دتتر داتت السفل ألسفتتلت أط تتلي األتدالتتلر تتا  لائالبتتل  تت

تالحتتتال، الدابتتتي )بتت الي لعد فتتتب استتتد  ار أستتللالب ت فالتتلت سففتتتل: السفلبشتتب  السدسثعتتب  تتا
تالدتاصتتي بللعحرتتب الحللالتتب )التت ات )فسعالتب( ، تالتت ات )ستتاللو، تدح التت  الاتتالر،  الد لالبتا،

 تالدصل  ام دسلسا املدلاسا، تالتا بلت السفللالب.
 Autism Children Mothers  :أسفلت أط لي األتداللر 

ار سفلالالل ال لالي الدش الصا    أسفلت در دش ال  أبفلئف  بأففر أط لي أتداللر بلسد  
DSM-5: 

 فالط س  )ب(:  2فالط س  )أ ( ت 3ددلس  سفلالالل الدش ال   –أ 
)أ( الاصتل السسدسل  ا الدتاصي تالد لفي ام دسلفا فبل ساللبلت سدف  ،، تال   الد عي  

 س    ي سل الأدا:
 .ال بصتل  ا الا ل  فعي دبل ي السشلفل امف فللاله تام دسلفاله سا اآل ل  - 1
 .بصتل  ا سعت)اللت الدتاصي غالل الع را السسد  سه  ا الد لفي ام دسلفا  -2
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  .الح لر فعي الف بلت ام دسلفاله السفلسبه فر ت ت بصتل الا ل، فعي د)تال   – 3
)ب ( فسل و  س)لل، تسح ت ، لعسعت)اللت  تام دسلسلت تاألفشطه سسل الدسثي  ي س للال   

 فعي األبي س  الس لمت اآلدالب :
 .ال) رت األغلاض، أت بلسد  ار األشاللء أت سد)لل، أحل)لت  س الب فسطالب ت  -1
ستت  الستتعت  الع رتتا  اإلصتتلال فعتتي الدسلثتتي تاملدتتلار بتتلللتدال  ، تأفستتلط أشتتبه بتتللطاتا – 2

 . غالل الع رات أ
 .بال ل ت سح ت   لعغلاله  ا  د)ت  غالل طبالفاله س  حالا الش   ت إ دسلسلت ساال    - 3
ا دسلسلت غالل فل اله بللففلصل الحساله  ا ت فا  امسد لبه لعُس   ت الحساله أت  لط أ – 4

  . بالبالئ
لتتر التتدر الدفتتل  ت )ل  حدتتي السبت رتتل ل   تتا  دتتل، الفستتت األفتتلاض ال تتب أ  د)تتت  ست تتت   أ –و 

تل حدتي ت فعي دع  األفلاض حدي تبت محو  س  الفسل ) ل)  ب  م دصبح تالتحه دسلسب
بتت  اُل  الفتتل امستتدلادال اللت الُسدفعستته  تتا ت دد تتلتل السطللتتب ام دسلفالتته الاتت لات السحتت ت   أ

 تبت محو( .
تتتل  تتتا الس تتتلمت ام دسلفالتتتب تالترال التتتب أ –   س تتتلمت اآل اء ت ُدستتتبب األفتتتلاض بصتتتتلبا سفسب

 الترال ا السفسب األ لى .
تتل فتت  التتطلابلت أ تتلى سثتتي اإلفلبتتب ال  فالتته  –ه   Americanأ  م ال)تتت  الستتعت  فلد ب

psychiatric association, 2013:53)) ،  تبتتت  دتتتر استتتد  ار  تتت   السفتتتلالالل ففتتت
 دش ال  أط لي األتداللر .

الفتلفا ست  ، ت ل سفتات دتر دش الصته حت الثب (  5 - 3)ر فسل  أر ل الفل ط ي تاح  أتدالل  إ لائالبل:
 دستلفا تصتفتبلت  تا الدتاصتي بلإللتل ه  تلت سدسثعته  تا صتفتبلت الد لفتي امثتللتا الفل

 .حصعت فعي  ل ب سف  لب فعي سااللا السلتفب الف سالب، ت  ،سعت)اللت فسطاله سد)لل  يإل
 حمددات البحث:

 .(الس ستفب التاح ، ) السففج الد لالبي در اسد  ارالسح  ات السفف الب:    
دتتر ا دالتتلل الفالفتتب ستت  األسفتتلت  -( أسفتتلت10السحتت  ات البشتتلالب: اشتتدسعت الفالفتتب فعتتي )   

لفتت ، أستتبلب سففتتل: أ  األر  تتي السستتىتلب األتلتتي فتت  لفلالتتب ط تتي األتدالتتلر، تاأل)ثتتل شتتفتلبا 
 تدلللب سحدتالتلت البتلاسج ،بلللغتط ،  في دفلفا س : افشغلي األب، تصفتبب الدش ال 
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ت)لفتتت  -السا ستب لعط تتي ، تفتت ر ت تتت   فتتر س دسفتتا  تتا سلا)تتل الدفلستتي ستتا أط تتلي األتدالتتلر
 (.3.2( تافحلا  سفاللل  )32.1( سفب بسدتسط)40 -25أفسلل   س  )

 )ل لفلالب  ت  امحدالل لت ال لصب ببففل.اسل كح ى السح  ات الس)لفالب: در الدطبالو ب
 .(ر2015)السح  ات اللسلفالب: در دطبالو أ تات ال لاسب   ي فلر 

 نظري:الطار اإل
: المرونة النفسية:     أوًلا
ا  ا د سالل )ال  اُلصبح اإلفسل  أ)ثل ستفل ،      إ  فعر الف ا اإلال لبا السفي  ل  ب

الستل ت ؛ ألفته م الت ت  إفستل  إم تبت  ستل أ تللل تسلتفب  ا ستا فب األح اا الحاللدالتب
ب دتتلات حل تتب بحاللدتته دتتى   بتته إلتتي املتتطلاب لعحرتتلت، تل)تت  الش صتتالب السدسدفتتب 
باتت ل )تتل   ستت  السلتفتتب الف ستتالب دستتدطالا أ  دتتففض تددفتتل ي تداتتتر ببفتتلء  صلئصتتفل 

فب ال)تفالب  ا اإلال لبالب سل، أ لى، تدد ع  س  اللغتط بأسلع ش)ي سس) ، أل  السُ 
، سعستعب ست  الصتلافلت السستدسل، تسحتلتمت الدغالالل تالدطتالل لاستاللء دى)ت  أ  الحالتل

 ، الشتتدفي اإلفستتل  سثالتتلات   التتلسستتدسالده ل لتتفل، تستتلفل  ستتل دتتف ض  تت   الصتتلافلت 
 لالحاو  اده تاُلثبت   الده . 

أسفتتتلت أط تتتلي األتدالتتتلر فدال تتتب لستتتلتل   ب بتتتلات سددللالتتتب بتتت  د تتتتتو   ففتتتل  بفتتتض   
بأفتته أتداللستتا  اتت  الصتت   بتت لادف  فعتتي امحدستتلي ت لصتتب  تتا ب االتتب دشتت ال  ط عفتت  

أف سف  بأفف  غالل بل لات فعي دحاالو أ  ا ف  الش صالب، تلالا ل الف  التبت ال)ل ا 
الفتتلفال  ستت  الحتتل  تال ستتت  ال )تتل  تالداعبتتلت  اتت لعاالتتلر بلألفستتلي السفتطتتب بفتت ، تلتت ا  

السلا الب، تالدأثل  ب ل ب دابيع ل ض الس دسا لط عف ، فل ال  ف  سفلفدف  س  الدفل ل 
 سل .األ
تالس)تتت  الدفبتتتى بللسلتفتتتب الف ستتتالب ستتت   تتت ي سفل تتتب سستتتدتى اللتتتغتط الف ستتتالب الدتتتا    

دفتلفا سففتل أسفتتلت أط تلي األتدالتتلر ،  )عستل لا ت اللتغتط اف  لتتت السلتفتب الف ستتالب 
سل  ت  امحدالل لت  تلبا سفسبل  ا حالل، أ عفب،  للسلتفب الف سالب د (Cripe, 2013)ل الف 

الف بتلت اإلفستلفالب  ا تي ت تللو األستل، بست ى سلتفتب األفتل، تاُل ست   لت  ستل تددأثل ال لصب، 
البفالت ، تم ُفبتلل   تداتر به بفض األسفتلت ست  تلتا  طتط لعاالتلر بفتل  تا السستدابي الالالتب أ
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ستعت)اللت ت اف فتلمت أت فف سل فاتي أ   سالتا السفلشتط اإلال لبالتب  تا حالتل، األستل، ستتاء أ )تلل أ
السلتفتتب الف ستتالب فتتل،  بتت تففل الصتتعب التتلأ  تالسدأستت  الففتتل ، تُدفدبتتل  فتتي سلدبطتتب بسلتفتتب األ

  لفا اُلسلف  فعي اسدسلال )الل  األسل، تدسلس)فل تدحلل ل س  املطلابلت بسثلبب سال)لفاللر 
 الس دع ب الدا اُلس)  أ  دىثل فعي صحدفل الف سالب .

السحت  تاأللستلت الشت ال ،، تدطتتالل  للسلتفب الف سالب دلدبط بللدتا و اإلال لبا، تالدغعب فعي   
تسصتتل ل اللتتغتط األستتلالب، تالسشتت) ت  تتي  دف التت اتال)تتي ستت ؛ تستا فتتب ، أشتت)لي السفل ستتب

بتتي تلتتغتط الفستتي، تاأللستتلت السللالتتب الدتاصتتي ام دستتلفا، تالسشتت) ت الصتتحالب ال طالتتل،، 
ت ي ،  (American psychiatric association, 2000)تستاصعب الحالل، ب لفعالب تابد ال

الدتتتتتتا دالبعتتتتتتته تالففتتتتتتتتض ستتتتتتت   Aversityبتتتتتت ل، ال تتتتتتتل  فعتتتتتتتي الد)التتتتتت  بف تتتتتتتل  ستتتتتتتا السحتتتتتتت  
ففت  الدفتلض لعسشت) ت تالدفلستي سففتل باتت، ت )تلء، ت تي سفتلل،   Bouncing backدفثتل 

 طلالب ل ى ال ل  دد لتل الصست  أسلر السح  إلي اسد  ار اسدلادال اللت إال لبالب لعدفلسي سففل 
فته ست  إ  تلي ، ت ي امسد لبب الفاعالب لع ل  الدتا ُدس)(1،   2010  ،)فب  اللبالب البحالل 

حالتا الدابتتي ال تتل  الدغالالتتل ب ت )لالتب  تتا الستابتت  الس دع تب  تتا الحالتتل، بدغالتلات ت  افالتتب تستتعت)ال
ال لبا سا الف ا تالبالئب الدتا و اإل إليس    لفل الدس)  التصتي الدا السل الحعتي ت تالأ   بأ

 (.1،    2015  ،السحالطب به) تبالب للتا
إفتتل ، صتتاللغب األحتت اا الستتعبالب، تالبحتتا فتت  أستتللالب د )التتل لتت ا  للسلتفتتب الف ستتالب  تتي     

ستتدثسلل ال فتتلي لعستتتال  الف ستتالب إال لبالتتب ُدستتلف  ال تتل  فعتتي التتتفا التت ادا تالد تتلىي التتتابفا تام
 تتتا  تالسل التتتب السدلحتتتب لتتته لعدغعتتتب فعتتتي لتتتغتط الحالتتتل، الفل ستتتب فتتت  ت تتتت  ط تتتي  ى إفلبتتتب

تصتتمب لدحاالتو أ  ا ته الفلبفتب ست   األسل،، تافسحلب أثل  ل  فعي الدفلسي سا الس دسا ))تي
 بالسه تأتلتاللده. 

 س  الفتاسي السىثل،  ا السلتفب  ا ي األسل، الدا دفتلفا ست  ت تت  ط تي أتدالتلر      
 تتتي شتتتب)ب التتت فر ام دستتتلفا السحالطتتتب بلألستتتل،،  )عستتتل )لفتتتت  تتت   الشتتتب)ب بتالتتتب )تتتل  
 الشتتتتتتتتفتل بلللتتتتتتتتغتط أبتتتتتتتتي تدستتتتتتتتدطالا األستتتتتتتتل، ستا فتتتتتتتتب سشتتتتتتتتل)عفل بصتتتتتتتت بب تسلتفتتتتتتتتب

(Carle&Chossin,2004 ،) ،،بلإللتتل ب إلتتي فتت ، فتاستتي أ تتلى سففتتل: تبتتت األستتل
تاللتدال  الالتسا، تالا ل، فعي الدتاصي بتال  أ لا  تل، تاألستعتب السستد  ر  تا ستا فتب 

لبل، تالل تتتتتتتتتتلء، تدابتتتتتتتتتتي السشتتتتتتتتتت) ت الالتسالتتتتتتتتتتب، تالشتتتتتتتتتتفتل بللللتتتتتتتتتتل تالد تتتتتتتتتتلىي تالسثتتتتتتتتتت
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فتتت ، أستتتبلب سففتتتل: دفعتتتو األر بط عفتتتل؛أل   ، ت فتتتل  ((Huany&Chen,2015)امبتتت 
ف بب األر بط عفل فدال ب  سعب س  األفرسب السعت)الب دف   إلتي السحل رتب فعتي إباتلء 

، تالدتتلابط بتتال  أ تتلا  األستتل،، هالط تتي باتتلب أستته سستتل ال فعفتتل أ)ثتتل سلتفتتب تداتتب ب لستتعت)
فطتلء تالدسس  بل ل لفب اللتحلفا، تد فالي  )ل، احدلار اآل ل، تالدفلط ، تالصبل، تا 

السحفب ش) ب إال لبالبتل أ  الفرتل إلالفتل فعتي أففتل سفحتب ست  ال تللو فتل ت تي م سحفتب، 
شت)ي فالتي ام دسلفتلت األستلالب ال تلالتب بتامسدسلع بد فر لعحتالات  ا ي األستل، أ  د 

األ لي، تسللف ب سصل ل الات، ل الفل  السادل دل)الل فعي سفل ب تد فالي سفدرر سا ال
الس دسفتتتا أ  ت األستتتل  أت ف ستتتالب، تاستتتدف ا  األستتتل، لعدحتتتتي الش صتتتا أت ستتتتاء سل التتتب أ

الفسر ل)ي  ل  بللس دسا تصتمب لسلتفب الد )التل حدتي دفستحب فعتي سلتفتب  إفل ، شح 
 تدسلس .تستا فب السصلفب تال لتو س  السح  أ)ثل بت،  الدفلسي تدابي الفا 

، Existential alonenessالد ل  الت ت   تددح   السلتفب بف ،  صلئ  سففل :  
امفدسل  ، ت Meaning، تالسففا  Equanimity ، تامدلا    Perseveranceتالسثلبل، 

، بللفرل لف   ال صلئ  Self-reliance ( (Wagnild & Young ,1990فعي ال ات  
 ال  الدسست  بللسلتفب الف سالب سففل: الا ل، فعي  صلئ  األش ل  ال اُلس)  سفل ب

امسدبصلل أ  الفرل، الثلببب لاستل تس  ثر الا ل، فعي دف الي السعت  )امسدبصلل الى   
تد)تال  شب)ب ف بلت إفسلفالب ، لدف الي السعت (، تاللغبب  ا الدطتالل تاإلب اع تالسبل ل،

الُ فلبب تالفرل، اإلال لبالب لاستل تلىالب  افسب دسدسل  ا الس ى تالس ،، تالدسس  بلت  
تد فالي الاالر الُ عاالب السفبثاب س  السفدا ات ال الفالب تالُفل   امحدسلمت تسط الفدسب،

 الس دسفا.  
، تالت تتتتتتتت  ث ثتتتتتتتتتب س)تفتتتتتتتتتلت أسلستتتتتتتتتالب لعسلتفتتتتتتتتتب الف ستتتتتتتتتالب  تتتتتتتتتي: الدفتتتتتتتتتلط ، تالدتاصتتتتتتتتتي    
 .(Brooks & Goldstien,2004:74-126)الدابيت 
دح ال  أبفل  السلتفب الف سالب ل ى أسفتلت أط تلي األتدالتلر  تا: السلتفتب الش صتالب تالس)       

س)لفتتلت ت أ  ستتل السدع)تتب ال تتل  ستت  بتت ل، فعتتي استتدثسلل  فتتلي لستتل   سدتتت ل ل التته ستت  طلبتتلت تا 
السدسثعتته  تتا لستا فتتب السشتت) ت الستتعت)الب الفلد تتب فتت  ت تتت  ط تتي أتدالتتلر، تالسلتفتتب األستتلالب 

لء ستتل دسدع)تتب ستت  ستتتاط  بتتت، لتت الفل لعدفلستتي ستتا السشتتل)ي تدحستتال  األستتل، فعتتي استتد فبتت ل، 
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ف بلدفر ال ا عالب، أسل السلتفب الس دسفالب  في الا ل، فعي امسد ل ، سسل دت ل  البالئب السحالطب 
بتتلل ل  ستت  ستتتال  ف ستتالب تسل التتب لدحستتال  الدتاصتتي بلبدتت ال ستتا الس دستتا السحتتالط تداتت الر التت فر 

 الدا دتا ه سش) ت سسلثعب مسد)سلي  تل، الحالل،. تالسسلف ات لاسل األ لى 
 السلتفب الف سالب سففل: تددف   الدت فلت الفرلالب  ا د سالل

تل فح: النموذج الوراثى- بفتلء حللتب ت ال دلض ت ت  دأثالل  الفي)تلاثي( لت ى ال تل  الت فته  ائسب
س  الدتال  الحالتى الستى،  لل بل، الص سالب األتلي مدى ى بللللتل، إلي فدلئج سعبالب سلسفب 

 & Goldstien)ل)تت  الفدتتلئج الستتعبالب بتت  دتتأدي فدال تتب دتتلا)ر تد)تتلال اللتتغتط تالس تتلطل، 
Brooks ,2005 :5-6)  . 

ف ستي دف)تا فسعالتلت ال دلض   ا الفست و أ  السلتفتب فعتي السستدتى ال :النموذج النمائى-
فسلئالب فل الب درفل س    ي الدتال  بال  أفلاض ال طل تفتاستي الد  الت  سفته ،  عتالا )تي 

دفللتا لس لطل  ي ط تلدفر دحتلتا إلي حلمت سللالب  ا ت األ لا  ال ال  تا فتا صفتبلت أ
ل دتتتلدبط بفتتتتادج سحتتت  ، باتتت ل ستتتل دتتتلدبط برتتتتا   فتاستتتي ال طتتتل م، السلاحتتتي الفسلالتتتب ال حاتتتب

فسلئالتتتب فلستتتب، تددسثتتتي تستتتلئي التبلالتتتب  تتتي األستتتعتب التتت السالاطي لعسفلسعتتتب التال التتتب تالسستتتلف ، 
ام دسلفالتتب الدتتي دحاتتو لع تتل  الفلتتج السفل تتا تالت تت افي تالستتعت)ي  تتا )تتي األحتتتاي ال طتتل، 

 .تاألسفب
-Ellis & Bernard,2006 ,156إلتالا تبلفتلل   : التلىنفقواليالنمووذج القالننوي اًل  -

 ،السلتفب الف سالب فعي أففل ب ل، ال ل  فعي الستا فته تالدفلستي ستا األستتل الصتفبب   ) (174
تس  الفتاسي الدا دىثل  ا     الا ل،  ي: التفا بلل ات، تس ى د سالل ال ل  لعح ا، تس ى 

فعتتتي د طتتتا السحفتتتب تفتتت ر امسدستتت ر بتتتي تالستا فتتته، تستتت  ثتتتر  تتتك  الد ستتتالل   شتتتفتل  بللاتتت ل 
  ت ل   ا امف فلي تالسعت .لاح اا له دأثالل 

  سل :Vaillant’sdefense mechanismsلوفايننت نموذج ميكانيزمات الدفاع -
اإلالثلل، تالدسلساعاإلف ء،  سال)لفلسلت   لع  ي: ف ، س    يالسلتفب   لال فت

الدفلسي ، ت ي تسالعب مسدفل ، الدتال  الف سا فف  الدلبب ع الدتبا، تال )ل بتالاساعال)بت، ت 
تدف)ا الفسعاللت الف سالب ال الفلسال)الب السد)لسعب لعدفلسي  سا الصلاع تالدفل ل السفل ا،

 تالد لفي سا التابا ب مب س  حللب الف ل.
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دد)تتت  ستت  فتت ، التتلى أ  السلتفتتب الف ستتالب  : Fonaghy Model: نموووذج فونووا ي -
ت تتتتت   الب ال تتتتل ، الفاعالتتتتب  تام دسلفالتتتتب تامف فللالتتتتب لش صتتتتس)تفتتتتلت سففتتتتل : ال تافتتتتب 

 .الس)تفلت ددأثل بفتاسي سدفعاه بلل ل  تاألسل، تالس دسا
لال ستل )ال التب  Reuben Hillبت ر  ت ا الفستت و لتبتال   التي : نموذج التكيف األسري -

الدفلسي ب) لء، سا األح اا الحاللدالب الللغطب الدا )ثاللبا سل دسل فعتي  سالتا األستل، 
سطللب األسل،، تب لات األسل،، تسففتي األستل،، تالسلتفتب  تالاتر فعي ف ، س ل الر  ي:

ل  تا الدفلستتي ب لفعالتب سففتتل  تي: سصتتل ل  تت األستلالب، تحتت   فت ، فتاستتي دعفتب  تلبا سفسب
 &McCubbin)تا  لا   تتتتت ا الدتتتتتتدل الدتتتتتتدل ، تاللتتتتتغتط الفلد تتتتتب فتتتتت  الدتتتتتتدل، 

McCubbin,1988)  تفسد ع  س   ل  أ  الح ا  ا ح   اده م السد فا الدتدل ،
بتتي ستت ى إ لا  ال تتل  لستتل الصتتلحبه ستت  دتتتدل بللفستتبب أل تتلا  األستتل، ، تستتل السدع)تتت  ستت  

 الف)ا .ت سفللت لعدفلسي سفه بش)ي  فلي أ
اتر ر( تال2003-1998بال  فلر ) Walshال   ب سه تالش السلتفب األسلالب فست و-

 تا وفل لعدل السل فعي اسدغ ي ال صلئ  تالفتاسي السدت ل، فعي أسلا ب ل، األ
 (Walsh,1998,75)األ لي سا أح اا تلغتطلت الحالل، ت تالدت ه فح
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( الدلح أ  السلتفب  ي سحصعب لعد لفي بال  الس لطل، 1س  الش)ي السلبو )    
سل السدع)ه ال ل  س  سفللات  ا ش صالب ل  ، تالفتسي التبلئالب ستاءبسصل ل ل السدف 

تالدتاصي  السفلسب لعساللوالدفلسي سا السش) ت بحعتي سبد)ل، تالدفبالل امف فللا 
فتاسي أسلالب سثي األفسلط الدفرالسالب السدسثعب  ا الدلابط تالسلتفب تال فر ت أالتالح 

سدالال تاألسل  الس دسفا  ف   األفسلط الدفرالسالب د في ب ل، األسفلت فعي الشفتل بلم
 ا ت أ لي سسل اُلدالح لفل ب لبا س  الدتاصي ال فلي تامسد ل ، س  ال فر الس دسفا، أ

تأسي  ا السسدابي تاللتحلفاللت  سحفهأفرسب السفدا ات ستاء إال ل  سففي إال لبا لع
ست ت  ت تالدسلسا، ت    السفدا ات بسل ددلسفه س  ستاب  تبالر تا دسلسلت ددأثل بسل  

دسا،  لألسل الدا دسدع  ب لبا )ل البل س  السلتفب الف سالب دسدطالا دحتي  ا ي الس 
ص بدفل تبتدفل  ا الستاب   دل ا  السحفب إلي سفحب لدصي س    لفل لعللل تالدتا و 

 .بست،األ)ثل 
 استراتجيات بناء المرونة النفسية :

فشل  (American psychiatric association, 2000,4)د )ل اللابطب األسلال)الب      
  لا أ بال   سالاإبلسب ف بلت ا دسلفالب إال لبالب  : طلو لدفسالب السلتفب الف سالب ددسثي  ا

ل، تدابي األسل، تاألص بلء ، تد فب لىالب األلسلت فعي أففل سش) ت مالس)  الدغعب فعالف
، تالبحا  سصاللالبالف  ، تاد ل  الالالات الت فحالدغالالل بلفدبلل   لاءب س  الحالل، ، تالدت ه 

تالدسس   ،لاستلالستلتفاله  الفرل ف   ل  م)دشل  ال ات ، تدبّفي فرل، إال لبالب ، ت 
 ((Snyder & Lopez,2002:85سفال ل تلتبالل   ا حال  أشلل،  بلألسي، تام دسلر بلل ات

اسدلادال اللت دفدر  ث ا اسدلادال اللت الس)  دفسالب السلتفب الف سالب س    لفل  ي : يإل
 .اسدلادال اللت دفدر بللفسعاللت، ت  اسدلادال اللت دفدر بدت الل األصتي، ت الس لطل  بللد ع  س 

سسل سبو الدلح أ  س  بال  سىشلات دتا ل السلتفب الف سالب ل ى ال ل  : الا ل، فعي اسد  ار 
السفللات العغتالب السفلسبب  ا ي الساللو ، تس ى إ لا)ه لعحلمت الطللئب السبلشل، ، تاللغبب 

( إلي أ  ف ر الا ل، Strosahl et al, 2004:32تالى)   ل  سل أشلل إلاله  )،  ا الدغالالل 
دغالالل السعت  بسل ال  ر الغلاللت الاالسالب فعي الس ى البفال  ل ى األش ل  ت فعي امسدسلال أ

ال ال  الفلفت  س  بصتل  ا السلتفب الف سالب الى   إلي  ست  ف سا ، تس  ثر  فر الحدل ت  
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تاملدلار لالسلف  ر   ا إ لا  ت فر أ )لل ر تسعت)فر  ا ي ساللو مسد  ر الف و بللدابي 
 سعت)اللت أ)ثل سلتفب.ل تصتمب ف لل  ، تسسلف دفر فعي دابعه تاملدلار بسل در إ الح ا

ا: القنج بالتالبل واًللتزام :  ثانيا
( تالفدس  فعي الساللبالب لعف و  Hayes, 1980 -2003بلر بدتأسالا   ا الف و  لالل )    

بسففي أفه السد)ش  ساللافلت الساللو سثي  صي ال)عسلت تاأل فلي تالدسالالل بال  األ )لل 
، تاُلف  الف و بللدابي تالبحا  ا س لتي العغب تالسفل ب اإلفسلفالب  تامف فلي تالسعت  لعحلمت

س  الف  لت الح الثب الدا ُفل ت لس  سل السسي بف  لت الست ب الثللثب (ACT) تاملدلار 
رفلت  ا ي اإلطلل السفل ا السعت)ا سثي الف و الالئر فعي الدفاي تالفسب لت الدا 

Bateman&Fonagy تالف و الالئر فعي الالارب الفاعالب تالفسب لت ،Kabat-Zimne ،
تل)لت      ،س  الف  لت الح الثبتغالل ل  Linehakتالف و ال  لا السعت)ا تالفسب لت
دل)ل فعي فسعاللت الد )الل أ)ثل  في بش)ي س دعط ،  الست ه فعي سل تلاء السفل ب تامفدبل 

فل ، البفلء السفل ا  س  السحدتى تدف الي امف فلمت س    ي الفرل، لع ات )ساللو تا 
ل فدال ات الدا ددتسط امف فلمت، تالد لالب فعي الالارب الفاعالب تالدأسي، تببتي ال بلات 

لدلار بللسعت  ال   ال عب السفل ، ال)لسفب تلاء السعت  غالل السلغتب  اله تام سالئبال
 تامسدسدلع بللحالل،. 

 تتللف و بللدابتتي تاملدتتلار فتت و فسعتتا  بلادتتا الستتدفسي سبتتل ر التابفالتتب تاإلسبلالاالتتب  تتا      
ثتتتلاء الفاتتتي  فببتتتل إلتتتي  فتتتب ستتتا املدتتتلار )الحالتتتي  س ا  دتتته الدتتتا دفدستتت  فعتتتي البتتت ء بابتتتتي تا 

 (.1362،   2008الل لت  ، 
& دستتد ع  البلحثتتب سستتل اطعفتتت فعالتته ستت  )دلبتتلت فتت ، ل)تتي ستت  ت تتلالل تبتتللفل  تلسل     

، ( (Hayes , 2004 ، ت تلالل ((Hayes; Barnes-Holmes & Roche 2001لتش
ف و ت ( أ  الفت و بللدابتي تاملدتلار  ت(Fletcher& Hayes, 2005:318 ت تلالل ت عالشتل

اللا فتتب لعحتتلمت، تالفدستت  فعتتي د فالتتي أستتللالب إ لائتتا الاتتتر فعتتي استتد  ار األسثعتتب تال بتتلات 
الستا فته تالدابتتي لع بتتلات تاأل )تلل تامفداتتل ات ال لطئتتب، تالدصتتل  املدلاستا بستتل دتتر إف تتلل  

، بللفرل لفت ا الدفلالت  الس)ت  استدفدلو  ا لتء بالسه تا دسلسلده  ا السلاحي الف  الب السلباب
 سلالعا :
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فللالتتب اللا فتب تالدتتا دستتد  ر فسعالتتلت ام دستتلر تالدابتتي الدلتس  فرلالتتب الحللتتب ال  فالتتب امف  -1
تفسعاللت املدلار تدغالالل السعت ، ت ل  ست  أ تي دحاالتو السلتفتب السدسثعتب  تا الات ل، فعتي 

تتل )ت تتت  إفستتلفا ستت ل  تشتتفتل  لعدفبالتتل أ اإلصتتلال فعتتي ت امدصتتلي بللعحرتتب اللا فتتب دسلسب
الاتت ل، السدفعستتب فعتتي لبتتط األحتت اا داتتتر فعتتي  الستتعت  ففتت سل ال تت ر الاتتالر، ت تت   الفرتتل،

شت)ي  شتطعدا، بلإللتل ب إلتي أ  إ لا  الف بتب بتال  األ تلاء التى   إلتي ببصتل، سح)ستب 
دغالالتتتل ترال تتتب الحتتت ا أل  إ لا  ال)تتتي التتتى   إلتتتي إ لا  األل تتتلر )األ تتتلاء( )ستلتتتتفلت 

 . ت ا ستب  سفال   ت  اآل ل ُدسثي بالسب لع ل   ت  غالل 
 فت   الترتلئ  الستاللبالب الدفبتى تالدتأثالل  الستعت  أثفتلء فسعالتب الد لفتيالدل)الل فعي  ملتب  -2

 ا األح اا الحللالب لع ل  ))ي تس ى دأثل ل بسل حت ا لته  تا السللتا تاُلطعتو فعالته ل تر 
 .الساللو

 تامف فلي تالسعت .   لا الفدس  فعي اسد  ار األسثعب لدغالالل الف بلت بال  اإل -3
تافدبلل ل سص لبا للتلالًّل   الى)  فعي س ى إس)لفالب الفسي )سفاللل لحاالاب الاالر الس دلل  ، -4

  لسفل ب الا ل، فعي الفسي ل ا الس)  دغالالل األ )لل تالسشلفل بللل تع إلي ساللبفل. 
 :(ACT)أسا الف و

-Hayes; Barnes& لتشاللى  لالل تبللفل  تلسل: القنقاتي نظرية اإلطار -1
Holmes & Roche, 2001) فعالفل أتمب تالسفل ب ( أففل حدي فسدطالا  فر العغب

 ا لتء الساللو الفلر ال   الدر عغب تترال دفل تاألح اا الع رالب الامفدبل  لعف بب بال  
 اله الح ا، تس    لفل الس)  دتلالح الطلالاب الدا الس)  لا لا  أ  السد البتا بفل 

ل  .لإلشللات الساللبالب أاللب
تالسدطالا إ ال  الف بب بال  س فتر  فتلب،بشل  ل اله الا ل  فعي ال فر بس للسخ ال     

، )ي  ل   ت  ل  ا ي الستب  ال   سل به تاُلطَعو فعالفل امسد لبب الف بلدالب السشداب
حدي إ ا لر دت   ف بلت تالحب لبط تالسد الب لعف بلت بال  السثاللات ال في ال ل  ال

أل  السففي الف سا ل)ي س  اللسل الع را تالسعت  بال  السثاللات تامسد لبلت السعبالب، 
 (.(Fletcher& Hayes, 2005:318الس)  دف العه حسب ترال ب السثالل
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أففتل س ستفتب  تالتلىلألحت اا الف ستالب بالف و بللدابتي تاملدتلار  الفدر :الوظيفية يةالسياق -2
تبللدتللا  تك  الس)تفتلت  فتا الستل بفتل،للستاللبلت التالدتا ددتأثل ب  فتلي ال ائستب لع تل س  ام

 األسلسالب لعترلئ  الساللبالب  ي:
 .  شطعدابللح ا بش)ي  ام دسلر - أ

 (.ع العحرب اللا فب )الففل تاآل  الئسب بلل فيالدأ)ال  فعي سفاللل الحاالاب ال-ب
ل الساللو  -و  .( (Hayes , 2004ترال ب الح ات  ي  فر طبالفب العفب  تلبا سفسب

أسلستتتا ستتت   )تتتت ست ام دستتتلفي تالع رتتتا لعصتتتلافلت الف ستتتالب  تستتت  ثتتتر  تتتك  الستتتاللو      
الساللو  ف اليترلئ  ال بلات ال لصب ف  طلالو د الفدر بدف اليالسفللج  أل الف و،  س)تفلت

ام دستتتلفي تالع رتتتا ، )ستتتل أ  دحاالتتتو  تتت   الدتتتأثالل الستتتعت)ا الدطعتتتب الف تتتل   تتتي سفلل تتتب 
 الساللبالب الس)  سفلل دفل سبلشل،. األح اا أل  السدغاللات

مالاص  به ت تل ا  ف، تسالعب س  تسلئي لالل ، الفسي فعي أسلا األتلتاللت ت:  التالبل -3
تامسدبصلل بلمف فلمت السىلسب تالسسببب  لغبب  ا حب امسدط ع ال فليالامسدس ر بي 

  لغر ال بلات السىلسب لعدفصب ال )ل  ، تس  ثر السفي الدابي إلي سلال  س  سلتفب امسد لبب
(Hayes,et  al., 2003: 73 ( ، تالدابي  فل الاتر فعي الدفلالض تل)  لالا بغلض دفرالر

ف الففا ت ، الحللابش)ي )لسي  ي التبت سل الدر س    ي الدفلالض لع بلات امف فلمت، تا 
، تالفبغا حدي فلس  الستلتفالب ل ف فلمتفعي األح اا  سسباهف ر إص ال أح)لر 

 ف ، أستل فف  سسللسب الدابي سففل: سلافل،
 إ لا  األفسلط الدا السد  سفل الفاي أثفلء دابعه لعح ا. *

 * التفي بسل ال تل فعي السسدتى ال سالتلت ا.
 دفسالب امحسلا بللدفلط  تالش اب بلل ات د ل  سل ال تل حتي ال ل  س  د لصالي. *
 الد فب لستاب  دتا ل  بلات سلباب ل ى ال ل  حدي السدطالا دحتالي ستاب  *

 .ست فه
السعبالب إلي السالي لف ر ستا فب ال بلات السىلسب تاأل )لل : الشالل التجنب الخبراتي -4

احد لره بللدفلالل إلي الفلتب س  ال بلات السسلثعب ت ال ل   تاألح اا السل ل  سسل ال  ا
 ،سالطل  تالففاف سلو السفل ا ماتفعي الفاالض س    ا السصطعح الت   س فتر السعبا، 
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لمف سلو السفل ا الاتر فعي الدفرالر غالل ؛  فعي ترلئ  ف سالب أ لى سفعتسبالب ترلئ  ل ر
سسل تالساللو ال   دح ا  اله     الفسعاللت  رالبالسفلسب  لعسعت  ف  طلالو الفسعاللت الع 

 (.Fletcher&Hayes, 2005 في السعت  أبي سلتفب  )ال
 إلي: تالسفي الف و بللدابي تاملدلار

 دغالالل الساللو ام دسلفا تالع را. ترلئ  ال بلات ال لصب ف  طلالودغالالل  *
تأ سالدفل  ا دت اله ال بلات  فعي اسداللل  بالسه الش صالب سسلف ، ال ل  *

 . فه تال حاه اه الل تافف)لا  ل  فعي سعت)اللد
  الدفلسي بصتل، شفتلالب سا الساللو. *
 سفلل ب األح اا. *

 تالسعت)ا لع ل . امف فللاالففل ا ت *ام دسلر بلل لفب 
در اسد  ار الف و بللدابي تاملدلار سا الف ال  س  السش) ت سثي: لحلالل   ا      

امفد اءات ال فسالب، تام سل ، تسداعبا السلاو، تاملطلابلت ال  لفالب، تالطلابلت 
ل، الدتاصي ام دسلفا، تاللالو الف سا، تالل ل، تالطلابلت سل بف  الص سب، تال تبال

 تالتسلتا الافلالب، تالصلافلت اللت الب. 
دراسات وبحوث سابالة تناولت القنج بالتالبل واًللتزام في تنمية المرونة النفسية لدى 

 أمهات األطفال األوتيزم:
إلتي  Kenari,JAdidian&Solgi(2015)ل  ت ل ال الل  تستل ا )فل   ت  لاسب      

 تتا د  التت  لتتغتط التال التتب لتت ى أسفتتلت أط تتلي التتب الدتت لالب فعتتي ا)دستتلب السلتفتتب فللسفل تتب  
( ستت  أسفتتلت أط تتلي األتدالتتلر ، تاستتد  ست ساالتتلا لتتغتط 26األتدالتتلر، تدسثعتتت الفالفتتب  تتا )

تالسلتفب الف سالب ، ت لءت الفدتلئج دشتالل إلتي  لفعالتب استد  ار بفتض ال فالتلت الستعت)الب  التال الب
ثالل  لتتت  فعتتتي   تتتض الشتتتفتل  تتتا دفسالتتتب السلتفتتتب لتتت ى أسفتتتلت أط تتتلي األتدالتتتلر تافستتتحلب دتتتأ

 بلللغتط تالدتدل ل الف .
 فللالب إلي الدحاو س   (Poddar, et al., 2015)بت ال ت  لال    لاسبت   ت     

الف و بللدابي تاملدلار لتال   األط لي تالسلا اال  ال ال  الفلفت  س  الطلاب األتداللر، 
تاسد  ست س ستفب س   بلألتداللر،( أسفلت ألط لي در دش الصفر 5فالفب  ا )التدسثعت 

اسدسلل، الباللفلت ام دسلفالب تال الست لا الب تالسلاللالب، تسااللا الاعو، تسااللا  األ تات سففل:
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بال  ل )دئلب، تسااللا سفرسب الصحب الفللسالب لداالالر  ت ، الحالل،، تدتصعت لف ، فدلئج 
ل ى أسفلت أط لي  سالب سففل:  فللالب الف و بللدابي تاملدلار  ي دحسال  السلتفب الف

األتداللستدأثالل  ل  فعي دابعفر لط عفر األتداللسا، تالد ع  س  ال) ل الف سا تصتمب ل ت ، 
 .حالل، أ لي

 Mangalindan  ,S; Reyes,G.Aسلف للالف ا  ت  تلت    ا حال     ت  لاسب     
Tarin,B.J, Villalon.A,G& Aruta.J.J.(2013)  إلي سفل ب السلتفب تالحالل، الفلفئب

( أسفتتلت ألط تتلي أتدالتتلر ، تاستتد  ست 10لتت ى أسفتتلت أط تتلي األتدالتتلر ، تدسثعتتت الفالفتتب  تتا )
تساالتتلا السلتفتتب ، تدتصتتعت لفتت ، فدتتلئج سففتتل:  لفعالتتب البلفتتلسج  تتا دفسالتتب  الداتتللالل ال ادالتتب ،

ل، أ)ثتتل ستتتفل ، فدال تتب لتتتدفعر الف بتتب تالتتلتابط بتتتال  الط تتي األتداللستتا تأستتته  اتت  أصتتتبحت الحالتت
 األسفلت )ال الب ستا فب سدطعبلت أط للف  بسلتفب . 

إلتي ا دبتلل  لفعالتب بلفتلسج إلشتل   افداتلئا  (2013سحست  )ستلي ) )سل    ت  لاستب     
(أسفتتلت 6، تدسثعتتت الفالفتتب  تتا )  تتا دفسالتتب السلتفتتب األستتلالب لتت ى أسفتتلت أط تتلي األتدالتتلر

، تدتصتتتعت لسحستت  )ستتتليساالتتتلا السلتفتتب األستتتلالب  لتتلبطب تأ تتتلى د لالبالتتب، تاستتتد  ر
 ل لفعالب البلفلسج اإللشل    ا دفسالب السلتفب األسلالب ل ى أسفلت أط لي األتداللر.

الدابي   فللالبلعدفل  فعي   ( Kowalkowski , 2012)  لاسب )تل)س)يت لءت       
( ستتت  13 تتتا) الفالفتتب، تدسثعتتتت بتتلمتداللرفعتتتي  ش صتتالب  بتتتلء األط تتلي السش صتتتال   تاملدتتلار

تاستتتدبالل  امستتتدبالل  التتت الست لا ا، أسفتتتلت أط تتتلي األتدالتتتلر ، تاستتتد  ست فتتت ، أ تات سففتتتل : 
الفت و بللدابتي  تسااللا ال تافب اإلال لبالب لسا ر اللفلالب، تدتصعت ل لفعالتب،  األ )لل الدعالئالب

 أط لي األتداللر. ا الد ع  س  سشلفل اللالو تلالل ، السلتفب الف سالب ل ى أسفلت  تاملدلار
إلي دفسالب السلتفب الف سالب ف  طلالو ف   (Opre,2012)اتبل   )سل    ت  لاسب     

ستتتت  الفتاستتتتي التبلئالتتتتب السلدبطتتتتب بفتتتتل سثتتتتتي التتتت فر ام دستتتتلفا ت لفعالتتتتب التتتت ات تحتتتتتي 
السشتتتتت) ت تاستتتتتدلاد اللت الستا فتتتتتب الستتتتتعت)الب بلستتتتتد  ار الفتتتتت و الفا فتتتتتا امف فتتتتتللا 

ي سسلف ، األ لا  فعي )ال اله امسد ل ، س  الفتاسي التبلئالب س  السعت)ا ال   الف   إل
حتتتلفر بطلالاتته د)ال التتب طتالعتتب الستت ى، تدتصتتعت الفدتتلئج إلتتي  لفعالتتب الفتت و الفا فتتا 
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امف فللا السعت)ا  ا دفسالب أبفل  السلتفب الف سالب س   ببتي ال ات تاآل لال  تالدسلسح 
 تحي السش) ت.

الفتتتت و بتتتتللابتي   فللالتتتتبإلتتتتي سفل تتتتب  (2011فطالتتتتب )أشتتتتل  )ستتتتل  تتتت  ت  لاستتتتب      
تاملدلار  تا د  الت  حت ، ام)دئتلب لت ى أسفتلت األط تلي السصتلبال  بتلألتداللر، تدسثعتت 

( ستتتت  األسفتتتتلت تدتتتتر داستتتتالسف  بللدستتتتلت  لس ستفتتتتب د لالبالتتتتب تأ تتتتلى 20الفالفتتتتب  تتتتا )
عالب الف و  ا للبطب، تدر اسد  ار بلئسب بال  الثلفالب ل )دئلب، تدتصعت الفدلئج ل لف

ل  دح التت  حتت ، ام)دئتتلب لتت ى أسفتتلت األط تتلي السصتتلبال  بتتلألتداللر سستتل افف)تتا إال لبالبتت
 فعي دفلسعف  سا أط للف .

( إلي اسدفلاض إس)لفالتب الدت لالبلت Coholic,2011)سل    ت  لاسب )ت تل   )     
تافب التفا الالئسب فعي ال فت  تالالارب الفاعالب لعشبلب السحدل ال  لإللشل   ا دفسالب  

بلل ات تالسلتفب الف سالب، تدتصعت ال لاسب إلي أ  البلفلسج الالئر فعي د لالبلت الالارب 
س    ي الف و السفل تا الستعت)ا تالاتلئر فعتي ال ت  أ ى إلتي لالتل ، الدفرتالر ت الفاعالب 

دحستتتال  التتتتفا ت امف فتتتللا تالسفتتتللات ام دسلفالتتتب تسفتتتللات الستا فتتتب لتتت ى الحتتتلمت 
الل التتتت ات تالسلتفتتتتب الف ستتتتالب، تأ)تتتت ت ال لاستتتتب فعتتتتي أ سالتتتتب ال ستتتتا بتتتتال   بللتتتت ات تداتتتت 

 الد لالبلت فعي الالارب الفاعالب تالف و السفل ا السعت)ا لدفسالب السلتفب الف سالب.
( لعدفتتتل  فعتتتي  لفعالتتتب (Yasuko&Chieko,2011تشتتتال)تت )ستتتل  تتتلءت  لاستتتب اللست)

اإلفلبب ال )لالب تاإلفلبلت  بلفلسج إلشل    ا دفسالب السلتفب ل ى أسفلت األط لي  ت 
الفسلئالتتتب، تت فتتتت ال لاستتتب  عستتتلدفل إلتتتي دفتتت الي امفداتتتل ات ال لطئتتتب حتتتتي اإلفلبتتتب، 
تدتتت لالب األسفتتتلت فعتتتي )ال التتتب الدفتتتلالش ستتتا األلستتتلت ستتت   تتت ي لستتتر  تتت اتي الفشتتتلط 
تش ل، ال فر  ا ي الفلئعب، تدح ال  الستتال  السل التب السدتت ل، لت ى األستل،، سستل افف)تا 

 ل فعي سسللسب الست)اللت السلفب  ا ي األسل،.إال لبالب 
( إلتتتي  سفل تتتب الدتتتأثالل اإلال تتتلبا Bergman, 2010بالل ستتتل  ))ستتتل  تتت  ت  لاستتتب      

لعف و بللدابي تاملدلار   ا دحسال   ت ، الحالتل، الف ستالب لت ى األسفتلت تالت   التدر باللسته فت  
تدحسال  فتفالب الحالل،، تاف  لض ام)دئلب طلالو لالل ، السلتفب الف سالب، تلالل ، الالارب الفاعالب 

فتت ، أ تات  ( أسفتتلت أط تتلي أتدالتتلر، تاستتد  ست9لتت ى األسفتتلت، ت تتلءت الفالفتتب سدسثعتتب  تتا )
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تسااللا  تت ، الحالتل،، ت)لفتت  سففل: الداللالل ال ادالب، سااللا التفا امفدبل ا لعالارب الفاعالب ،
 الفدلئج سحااب لا  ا  الستلتع س  أ عفل الف و.

 يب على البحوث والدراسات السابقة :تعق
( 2015سثتي  لاستب )فتلل  ت  تلت  )دفتفت ال لاسلت  ا اسد  ار الساتلالالا تاأل تات       

سستتتتل أدتتتتل  ال لصتتتتب ( 2013( ت لاستتتتب سحستتتت  )ستتتتلي )2013ت لاستتتتب سلف للالفتتتت ا  ت  تتتتلت  )
ستا لي األتدالتلر لعبلحثب امسد ل ، س  صاللغب تد فال  ساالتلا السلتفتب الف ستالب لت ى أسفتلت أط ت

، بلإللتتتتل ب إلتتتتي أ  سفرتتتتر البحتتتتتا سلافتتتتل، ا تتتتد   ابفتتتتل  السلتفتتتتب فتتتت  الساالتتتتلا الحتتتتللا
(  2015سثتتتي  لاستتتب )فتتتلل  ت  تتتلت  ) تال لاستتتلت )لفتتتت دفتتت   إلتتتي دفسالتتتب السلتفتتتب الف ستتتالب

لغر فت ر  (2011( ت لاسب )ت عت  )2012تبل  )( ت لاسب ا2015ت لاسب بتا ل ت  لت  )
ام دستلر بسشت)عب أ تلى لت ى أسفتلت األتدالتلر ت لشل تدف   الدت فلت الف  التب أ )ل ل بش)ي سب

، السلتفتب الف ستالب لت ى فالفتب البحتات  ا ال فر أ  الف و بللدابي تاملدلار الفصتب فعتي دفسالتب 
( 10 ا حال  ال لاستب الحللالتب استد  ست ) ( س  األسفلت26-5ت لءت الفالفلت ددلات  بال  )

 .أسفلت مط لي أتداللر
 إجراءات البحث:

ُطعتتتب ستتت  األ صتتتلئا الف ستتتا تام دستتتلفا السدتا تتت   تتتا سل)تتتل  ت  امحدالل تتتلت  .1
بففل أ  اُلطعا البلحثتب فعتي سع تلت أط تلي األتدالتلر السدتل  ال  فعتي بسفطاب ال لصب 

 .DSM-5السل)ل تالفطبو فعالفر سفلالالل ال لالي الدش الصا 
ل الفرتتتتتل  تالبحتتتتتتا إفتتتتت ا  ساالتتتتتلا السلتفتتتتتب الف ستتتتتالب بفتتتتت  امطتتتتت ع فعتتتتتي اإلطتتتتتل .2

 دطبالاه فعي فالفب س  أسفلت أط لي األتداللر.ت تال لاسلت السلباب، ثر دافالفه 
 إف ا  بلفلسج الدابي تاملدلار تدطبالاه فعي أ لا  الفالفب. .3
 در اسد  ار األسعتب اإلحصلئا. .4

 ت السل العا فلض د صالي  ل :
الحللالب فعي السففج الد لالبا  افدس ت البحا :المنهج المستخدم في البحث -

أ)بل، ت ل  لعدحاو س  فدال ب لصفتبب الحصتي فعي فالفب  (الس ستفب التاح ،)
 .    البحا
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( س  أسفلت أط لي 10 ي صتلدفل الففلئالب س  ) د)تفت فالفب البحاالقينوة:  -
( فلسبل، 32.1)( فلسبل بسدتسط ُفسلى 40-25األتداللر، سس  ددلات  أفسلل   س  )

 بكح ى سلا)ل  ت  ام دالل لت ال لصب ببففل. (3.2ا  سفالللى )تبلفحل 
 أدوات الدراسة:

 ( . ة) إعداد الباحثالمرونة النفسية *مالياس 
 إف ا  الصتل، األتلالب لعسااللا: .1
فتت ا  الساالتتلا ستت   تت ي اإلطتت ع فعتتي اإلطتتلل الفرتتلى تالف التت  ستت  ال لاستتلت دتتر إ    

دفلتلتتتتت ستلتتتتتع السلتفتتتتب الف ستتتالب، ثتتتتر امطتتتت ع فعتتتتي الفلبالتتتب تاأل فبالتتتتب الستتتتلباب الدتتتي 
بآ ل  ي إف ا  أبفتل  ت فبللات دسفر بش)ي أت السالالالا تام دبللات تالدي دلسفت بفت با أ

،  2013تس تتتل ات الساالتتتلا، تسففتتتل ستتتل التتتأدي : ساالتتتلا السلتفتتتب األستتتلالب لسحستتت  )ستتتلي 
 Kenari، تساالتتتلا   Mangalindan etal,2013تساالتتتلا السلتفتتتب الف ستتتالب 

etal,2015   ت لت  لإل تل ،  تي دح الت  تصتاللغب أبفتل   .2015، تساالتلا  تبالتب للتتا
( فبتتتلل،، 60) ب، تبتتت  بعتتت  فتتت   فبتتتللات الساالتتتلا  تتتي صتتتتلده األتلالتتتتفبتتتللات الساالتتتلا

( 19( فبتتلل،، تالبفتت  الثللتتا )21( فبتتلل، ، تالبفتت  الثتتلفي)20الدلتتس  البفتت  األتي سفتته )
 فبلل،.

 أبقاد المالياس: 
، تالُبفتتت  فعتتتي ث ثتتتب أبفتتتل  لئالستتتب  تتتي: الُبفتتت  الش صتتتا ساالتتتلا السلتفتتتب الف ستتتالبالحدتتتتى     

 . دسلفياألسل ، تالُبف  ام
 الدحاو س  ال صلئ  السال)تسدلالب لعسااللا:  .2
 صدق المالياس:أوًلا: 

  ص و السح)سال : در فلض الصتل، األتلالب لعسااللا فعتي فت   ست  أستلد ، الصتحب
ستت   لسفتتلت س دع تتتب؛ لعح)تتر فعتتي الساالتتتلا، تستت ى س ئسدتتته الف ستتالب تفعتتر التتتف ا 

لسستتتدتى الفالفتتتب ستلتتتا ال لاستتتب، تالح)تتتر فعتتتي ستتت ى افدستتتلء الفبتتتللات إلتتتي بفتتت  ل 
 . ال ل  بفل، تابدلا  الدف ال ت ال لسب فعي )ي فبلل،
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  :تاُلحستتتتب الصتتتت و التتتت ا عي بلل تتتت ل الدلبالفتتتتي لسفلستتتتي الثبتتتتلت، الصتتتت و التتتت ا عي
ل   التت  ٪( ت تتي فستتبب 91.3التت ا عي  ) تبللدتتللي  تتك  الصتت و د فتتي الساالتتلا صتتللحب

 لااللا سل ُتلا لااللسه .
 حستتتلب ال تتتلو بتتتال  لدتتتب ستتت   تتت ي حستتتلبه دتتتر  :الصتتت و بطلالاتتتب الساللفتتتب الطل التتتب

سدتستطي  ل تتلت األ تلا   تتي السستتدتى الساللافتا   السلد تتا ، تالستف  ض  فتت  طلالتتو 
،  Mann Whitney (U) تدفتا ) -ا دبتلل ستل ت اسد  ار األسعتب ال بللاسدل  ت 

ال تلو بتال  السالتلافال  السلد تا تالستف  ض  ( سسل الشتالل إلتي أ 0.009ت)لفت  ملده )
( ت تي اد تل  السستدتى الساللافتا السلد تا سستل الففتا 0.01 اي إحصلئالبل فف  سستدتى )

 لسااللا السلتفب الف سالب.  ال دسدا السااللا بص و دسالاللى 
 ثبات المالياس:ثانياا: 

( ستت  22دتتر حستتلب سفلستتي الثبتتلت فعتتي فالفتتب الد لبتتب امستتدط فالب الدتتي بعتت  فتت   ر )     
ت البلحثب )ي اسد  است  ي اإل لبب فعي السااللا،   لص  فدلئ ف تدرأسفلت أط لي األتداللر، 

( تبالتل   لت  SPSS 18طلالاب أل ل )لتفبلخ تطلالاب الد لئب الفصت الب بلستد  ار بلفتلسج )س  
  السل العي: 
 ت)ل در حسلب سفلسي الثبلت لعسااللا بلسد  ار سفل لب أل ل )لتفبلخ  أل ل )لتفبلخ:* طلالاب 
 .، ال ٪( ت  ا ال ي فعي أ  السااللا الدسدا ب ل ب ثبلت 87.2ثبلت )السفلسي 

فص ي السااللا، حالا حسلب سفلسي املدبلط بال   ل لت داتر ب * طلالاب الد لئب الفص الب:
الدلس  الاسر األتي س ستع  ل لت الفالفب  ي ؛ ل ئال  دبلل إلي فص ال  سد)الدر د لئب ام

األسئعب ال ل الب، تالدلس  الاسر الثلفي س ستع  ل لت الفالفب  ي األسئعب اللت الب، ثر حسلب 
سفلسي ثبلت الشالل إلي أ  السااللا فعي  ل ب فللالب ت ( ت 0.928سفلسي املدبلط بالففسل )

 س  الثبلت. 
فعي أسلا دطبالو ف ا السااللا فعي س ستفب تاح ، داتر     الطلالاب  إفل ، الدطبالو: *

س  األ لا  سلدال  سددللالدال   ا التسال  س دع ال  تال ي املدبلط بال   ل لت الدطبالو األتي 
( فبلل، 37. تفعاله در دطبالو السااللا الس)ت  س  )ثبلدهت الدطبالو الثلفا فعي سفلسي ت ل ل

تبف  سلا أسبتفال  در إفل ، دطبالاه سل،  ( أسبل،22فعي الفالفب امسدط فالب البتلل  ف   ل )



 

 

)   116) 
 2016 اغسطس،2، ج47جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 املرونة النفسيةفعالية العالج بالتقبل واإللتزام يف تنمية 

تاسد  ار سفلسي املدبلط )باللست ( بال  فدلئج  أ لى فعي ف ا الفالفب، ثر در د لال  الباللفلت
( بال  ال ل ب ال)عالب ل)  الدطبالاال ، تسفلسي 0.853الدطبالاال  رفلت بتالسب سفلسي الثبلت )

 الثبلت ألبفل  السااللا ددلح س  ال  تي اآلدا:
(1  تي )  

 سفلسي الثبلت ألبفل  سااللا السلتفب الف سالب بطلالاب إفل ، الدطبالو

 سفلسي املدبلط )الثبلت( البف 
 بال  الدطبالو األتي تالثلفي

 0.828 البف  الش صا
 0.825 البف  األسل 

 0.904 البف  ام دسلفي
 

األسل   –(  أ   سالا سفلس ت املدبلط بال  األبفل    الش صا 1الدلح س    تي )      
 سااللا.   ال( سسل الشالل إلي ثبلت 0.01ام دسلفي   الب فف  سسدتى ) –

 تساق الداخلى :ثالثاا: اًل 
در حسلب سفتلس ت املدبتلط بتال   ل تلت أ تلا  الفالفتب امستدط فالب فعتي فبتللات أبفتل       

تحسلب سفلس ت املدبتلط بتال   ل تلت أ تلا   ،السااللا الس دع ب تالس ستع ال)عي لف ا الُبف  
الفالفب امسدط فالب فعي أبفل  السااللا الس دع ب تالس ستع ال)عي لعسااللا. تالدلتح  لت   الستل 

 الأدا: 
 (2)  تي 

 امدسلو ال ا عي بال  الفبللات تأبفل  سااللا السلتفب الف سالب 
لبر 
 الفبلل،

سفلسي 
 املدبلط

لبر 
 الفبلل،

سفلسي 
 املدبلط

لبر 
 الفبلل، 

سفلسي 
 املدبلط

لبر 
 الفبلل، 

سفلسي 
 املدبلط

 *0.532 9 **0.681 17 **0.594 28 البف  الش صا
1 0.601** 31 0.492** 20 0.741** 12 0.720** 
4 0.537* 34 0.624** 23 0.550* 15 0.467* 
7 0.812** 37 0.830** 26 0.777** 18 0.452* 
 **0.623 21 **0.714 29 البف  األسل  **0.594 10
13 0.578** 2 0.933** 32 0.638** 24 0.720** 
16 0.624** 5 0.761** 35 0.933** 27 0.720** 
 **0.598 30 البف  ام دسلفي **0.753 8 **0.569 19
22 0.848** 11 0.550* 3 0.582** 33 0.598** 
25 0.575** 14 0.763** 6 0.587** 36 0.582** 
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 ( 0.05* فبللات  الب فف  سسدتى )   (0.01** فبللات  الب فف  سسدتى )
 سالففتل  التب، ( أ  سفلس ت املدبلط بال  الفبللات تأبفل  الساالتلا 2الدلح س    تي )     

( فبتتتتتتتللات  التتتتتتتب ففتتتتتتت  6( ت)0.01( فبتتتتتتتلل،  التتتتتتتب ففتتتتتتت  سستتتتتتتدتى )31حالتتتتتتتا إفتتتتتتته دت تتتتتتت  )
( ، سسل ال ي فعي ت ت  ادسلو  ا عي سلد ا بال  الفبتللات تاألبفتل ، تسففتل  تك  0.05سسدتى)

 السااللا فعي  ل ب سلد فب س  الص و.
 (3  تي )

 لسلتفب الف سالبامدسلو ال ا عي بال  األبفل  تال ل ب ال)عالب لسااللا ا
 سفلسي املدبلط األبفتتتتتل 
 **0.786 الش صا
 **0.767 األسل 

 **0.744 ام دسلفي
سسدتى ( أ  سفلس ت املدبلط بال  األبفل  تالسااللا  الب فف  3الدلح س    تي )       

دسلو  ا عي سلد ا لعسااللا ، تسففل  ك  السااللا فعي  ل ب (، سسل ال ي فعي ت ت  ا0.01)
 فللالب س  الص و .

 :  الصورة النهائية للمالياس -3
، تدلسفت الب ائي ل)ي فبلل، دفطبو ( فبلل، 37 ا الففلالب أصبحت فبللات السااللا )    

(  لل ل ب السلد فب ُدشالل لسلتفب  1 – 2 – 3م دفطبو، ت ل لدفر ) –دفطبو أحاللفبل  –دسلسبل 
( 61-37األسفلدسف  لا السلتفب الف سالب بال  )سلد فب تالف)ا صحالح، تدفحصل  ل لت 

  .(111-87( تالسلتفب السلد فب )86-62تالسلتفب السدتسطب )
 (4  تي )

 ألبلر فبللات أبفل  سااللا السلتفب الف سالب 
 الس ستع فبللات األبفتتتل 

 13  37،  34، 31، 28،  25،  22،  19،  16،  13،  10،  7،  4،  1 البف  الش صا
 12 35،  32، 29،  26،  23،  20،  17،  14 ، 11،  8،  5،  2 األسل  البف 

 12 36،  33، 30، 27،  24،  21،  18،  15،    12،  9،  6،  3 البف  ام دسلفي
 37 اإل سللي
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( فبتتتلل، 12( فبتتتلل، تالثتتتلفا )13الدلتتتح ستتت  ال تتت تي الستتتلبو أ  البفتتت  األتي الدلتتتس  )    
 ( فبلل،.12) تالثللا

  برنامج التالبل واًللتزام:
إف ا  بلفلسج الف و بللدابي تاملدلار سفدس با فعي  فاللت دعداي  سالفبل فف   ت   تاحت  ثر     
 السلتفب الف سالب ل ى أسفلت أط لي األتداللر . فسالبدت ت 

 وتتناول الباحثة البرنامج بأجزائه المختلفة كالتالى: 
 مج:األسس والمبادئ التى يالوم عليها البرنا

األسا الفلسب: تدشدسي فعي السبل ىء اإلفسلفالب سففل: احدلار حو األسفلت  تي الفت و  -
 الف سا، تسلتفب السعت  اإلفسلفي، تالدفلالل السسدسل.

األستتتتا ال عستتتت الب: تددلتتتتس  فعتتتتي سفل تتتتب طبالفتتتتب أسفتتتتلت أط تتتتلي األتدالتتتتلر ، تالدحعتتتتا  -
 بأ  باللت السففب.

بستتتال)تلت الب أسفتتتلت أط تتتلي األتدالتتتلر تسستتتلف دف  األستتتا الف ستتتالب: تددلتتتس  ام دستتتلر  -
 الد لفي سا البالئب السحالطب بف . فعي

الفلفت  س  صتفتبلت  تي الد لفتي ستا أسفلت أط لي األتداللر األسا ام دسلفالب: حالا إ   -
اآل تتتلال  بستتتبب الصتتتتفتبلت الدتتتي التا فتففتتتتل  تتتي إ)دستتتتلب سفتتتللات الدفلستتتتي ستتتا سشتتتت) ت 

 فعي امسدسدلع بللحالل،.أط للف  السسدسل، ، تسسلف دف  
 ، تحل لدف ، تسالتلف ، تب لادف ، تاسدف ا دف .أسفلت أط لي األتداللر سلافل،  صلئ   -
 اإل ل ، ب ل اإلس)ل  س  الستال  السدلحب  ي البالئب السحالطب. -
 سلافل، فتاسي األس  تالس سب  ي دف ال  سلاحي البلفلسج. -

 أهداف البرنامج:
 الهدف القام للبرنامج : -أ

 .السلتفب الف سالب ل ى أسفلت أط لي األتداللر دفسالب   بلفلسج الدابي تاملدلار إلي الف
 األ    ال لصب لعبلفلسج ، تدشسي: -ب

السلتفتتب الف ستتالب لتت ى  : ددسثتتي  تتي إفتت ا   عستتلت البلفتتلسج  تتا دفسالتتباألهووداف النظريووة -
 أط للف .ف سلو الس دسفي تاملدالء بسش) ت ، تصتمب ل أسفلت أط لي األتداللر
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، السلتفتتتب الف ستتتالب لتتت ى أسفتتتلت أط تتتلي األتدالتتتلر : ددسثتتتي  تتتي دفسالتتتباألهوووداف التطبياليوووة -
السلتفب الف سالب ل ى أسفلت أط لي تالرفل س    ي لالل ،  ل لدف  فف  دطبالو سااللا 

 بف  دطبالو البلفلسج تبف   دل، السدلبفب. األتداللر
ُس)تتت  لعسلتفتتب الف ستتالب فعتتي ت أ ُبفتت دسثعتتت األ تت ا  اإل لائالتتب ل)تتي  :األهووداف اإلجرائيووة -

 ح   س    ي  عسلت البلفلسج.
: لالتتتتل ، ثاتتتتب السشتتتتلل)لت، تدفلالتتتتل امفداتتتتل ات اإلال لبالتتتتب لتتتت الف ، األهووووداف الوجدانيووووة -

تدشتتتت الفف  تداتتتت الل   سستتتتل الستتتتلف    فعتتتتي إ ال، سشتتتتلفل   الستتتتعبالب تلالتتتتل ، ستتتتلتفدف  
 الف سالب.
 رنامج:ات المستخدمة فى إعداد الباألساليب والفني

دفدبتتل السفلبشتتلت أستتعتب ستت  أستتللالب اإللشتتل  ال ستتلفا، حالتتا الغعتتب  :المناقشووة والحوووار*
تل،  فتي دفدست  ت أشبه بلل ت فعالفل   فتل ، التدفعر  تلبا سفسًّ الدفعالسا، تالى    الفل ففصل التدفعر تا 

فعتي دات الر اإللشتتل   تي صتتل، سحللتتل، تسفلبشتلت بفتت   إحت اا دغالالتل  تتي امد ل تلت لتت ى 
 الفالفب.
)لفتتت داتت ر ستت    لتته  تبتت  أ تتل ت البلحثتتب ستت   تت ا األستتعتب )ستت  ي لتتبفض ال عستتلت      

الس تتل الر السلدبطتتب ستت  أ تتي دتلتتالح بفتتض ت السفعتستتلت السلدبطتتب بدحاالتتو أ تت ا  ال عستتلت أ
 .بستلتع البحا

  تل التدفعر ال  الفتلال بلادتا الفسعاللت األسلسالب  ي الدابي فسعالتب الد فتب : س  التالبل والر بة* 
امفتتت سلو حدتتتي التتتف  ض سستتتدتى  سالتستتتب ت   السىلستتتب دابتتتي السشتتتلفل تاأل )تتتلل تاألحلستتتالا

در  لت  ست   ت ي فت ، تال الفطعو س  الاالر تاألتلتاللت الش صالب ، السفل ا تصتمب إلي سعت 
دستتتتتلال  التبتتتتتتع  تتتتتا ح تتتتتل، ، تأ ستتتتتح الطلالتتتتتو لع  التتتتت  بتتتتتللد ع  ستتتتت  الاتتتتت الر، دستتتتتللال  سففتتتتتل: 

 صلاع.تالسدفلبللت، تس حرب ال
)ال ات )فسعالب(: الدر الد لالب فعي )ال الب الدفلسي سا األح اا  التواصل مع اللحظة الراهنة *

اللا فب  ي البالئب تالفسعاللت ال سالتلت الب  ت  إص ال أح)لر ت ل  بف   لالل ، حسلسالب 
تالدصل  فعي أسلا الساللو الترال ا، تالففا الدفبى تالدأثالل  ا  الحللب لعسشلل)ب  ي الحالل،،
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ألح اا السعت)الب ال للالب لإلفسل  بش)ي  شطعدا، تلدحاالو  ل  الس)  امسدفلفب بف ، ا
 دسلالفلت سففل: التفا تالالارب، تالبحا ف  الد لبب، تالدس الي لل ت  ال في السسدسل،.

لتت ى ال تتل ، الترتتلئ  الستتاللبالب لاحتت اا السفل التتب التتدر ستت   تت ي دفتت الي   التفكووا المقرفووي:*
 الستتل التت تل ألستتعتب التت   الد لفتتي بتته ستتا األحتت اا ستت   تت ي الدأستتي بل تت ا الدفتت الي التتلدبط ت 

ستتعت  ابفتتا  – ستتث ب )أفتتل أر سدفصتتبب للأالتتا  )تتلل ستتعبالب فلبفتتب ستت   بلادتته الستتلباهب  فتته ستت  أ
حت ي سحعفتل تغالل ل ال فعفا سدتدل  ( تأل  السعت  تلال  األ )لل   ب  س   حتض  ت   ال )تل، تا 
تالتتدر  لتت  ستت  عتتي الدفلستتي ستتا ستتعت  ط عتتا بشتت)ي  التت  تغالل تتل( )أفتتل أر بتتل ل، ف )تتل، إال لبالتتب 

فشتتلات الستتلات تبصتتتت سلد تتا حدتتي م الدباتتي سففتتل إم الصتتتت   التت ،ال تت ي د)تتلال ال )تتل، 
تالتتدر ، سستتل اُلاعتتي ستت  الفالسفتتب الحل التتب لا )تتلل  تت  التتلدبط بلأل فتتلي تاألحتت اا الش صتتالب،  اتتط

تطل تا   ، لت تتلالا فت  اع  لالا ص الو ل لت سففل: الد)لال، تف ل  س    ي ف ، دسلالف
 .الفاالض 

طئتتتتتب التتتتتدر الدتتتتت لالب فعتتتتتي )ال التتتتتب الدغعتتتتتب فعتتتتتي الدصتتتتتتلات ال ادالتتتتتب ال ل :الوووووذات كسوووووياق* 
تالستاللو الت   دحت ا  الته  ت   الد تللب ، تالستلف  الفت و فعتي تامفدال ات السعبالب ال لصتب 

 ب لفعالتتب ستتا التتف ا ستت   تت يدفسالتتب التتتفا بللتت ات تال بتتلات  ت  الدفعتتو بلأل )تتلل تالدتاصتتي 
 .، تالدابي غالل السشلتط لع اتالسلاببب د لالبلت: 

ال لتعه تال دتلل  ست  ستلتتفلت سل اُلسثي لع ل  أتلتالب تسطعب للتل  تسل  )يالاالر : الاليم* 
تدستتتلف   فعتتي استتتدفل ، تد  فتتته لستاصتتعب سلتفدتتته الف ستتالب تامستتتدسدلع بللحالتتل،  السالتتي لدحاالافتتل

فعتتي ا)دشتتل  تالستتلف  حالتتل، ، لتت ا  فتتي  الفلسالتتب ألففتتل دتتفرر الستتعت ، امد تتل  الصتتحالح  تتا ال
سففل:  ي سل د فعته  تدح ال  أ)ثل سل الفسه  ي حاللده  ي س لمت سدفتفب س    ي ف ، أسئعب

 . ؟ت ي الاالر الدا ل ال  بالر سثللالب  تأتلتاللد ؟ اآل  الد و سا بالس  الش صالب
السعدتتتتلر إلتتتتي الدصتتتتل  فعتتتتي أستتتتلا الاتتتتالر بفتتتتلء أفستتتتلط ستتتت  ال فتتتتي السعدتتتتلر: الشتتتتالل ال فتتتتي  *

الش صتتتالب ستتت   تتتت ي استتتد  ار استتتتدلادال اللت دغالالتتتل الستتتتعت  الشتتتلئفب  تتتتا الفتتت و الستتتتعت)ا 
 الدفلالض ، تا)دسلب السفللات، تأسللالب الدش)الي ، تدح ال  األ  ا . سففل:الداعال   

التتتدر ت ،  سفتتتلرس ستفتتتب ستتت  السفتتتللات تاألفستتتلط الستتتعت)الب  تتتي صتتتتل، ت :  الواجوووب المنزلوووى*
دح التت  ل فاتتب )تتي  عستتتب  تتي لتتتء أ تتت ا  ال عستتب، حالتتا التتدر د)عالتتت  أ تتلا  فالفتتب ال لاستتتب 
بدف ال  ل  ي السفتلي بفت  الدت لالب فعالفتل أثفتلء ال عستلت، تالتدر دصتسالر  ت   التا بتلت  تي شت)ي 
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الفت   إلتي سستلف ، ال تل  فعتي أ  الغالتل  سددلبا الب أ س  البسالط إلي السفا ، تالتا ب السفللتا
 .أ )لل ، تالد )الل  الفل فعي أففل أ )لل ف بده ب

 جلسات الربنامج
 (5  تي )

 التلح ف   ال عسلت تاأل  ا  تال فاللت تاللس  السسد  ر
لس  
     ال عسب ال فاللت السسد  سب ال عسب

ستلتع 
 ال عسب

لبر 
 ال عسب

55 
الب(

سلف
 (
الاب
 ب

 

 السفلبشب تالحتال،
 التا بلت السفللالب.

 دفلل  . -
السشلل)لت بللبلفلسج تأ  ا ه، ت طب دفلال   -

 الب الفسي، ستافال  تلس  ال عسلت تس)لففل.
سفال

ب د
 عس

 

1 

60
الاب
 ب

 
الب(

سلف
 (
سب 

  ع
)ي

ل
 

 السفلبشب تالحتال، الدابي ، 
 التا بلت السفللالب.

)تفتتتتتلت أ  ددفتتتتتل  السشتتتتتلل)لت فعتتتتتي س فتتتتتتر تس -
 تاسدلادال اللت الدفلسي سا السلتفب الف سالب.

السشتتتلل)لت فعتتتي فدتتتلئج فتتت ر السلتفتتتب أ  ددفتتتل  -
 الف سالب فعي حاللدف .

 أ  الدفل   فعي البلفلسج الف  ا. -
لت

لل)
سش

  ال
فلال

د
 

سالب
الف 

فب 
سلت

ت ال
)تفل

بس
 

2-4 

50 
الب(

 ل 
ب )

 عس
)ي 

ب ل
 بالا

 

السفلبشتتتتتب تالحتتتتتتال، تالد )تتتتت  
السفل تتا ، الدتاصتتي بللعحرتتب 
اللا فتتتتتتتتتتتب،املدلار ، التا تتتتتتتتتتتب 

 السفللي.

السشتتتلل)لت فعتتتي س)تفتتتلت السلتفتتتب أ  ددفتتتل   -
 الش صالب.

 دفسالب الثاه  ا الف ا. -
 الفرل  الستلتفاله لاستل -
دح التتتتتتتتتت  األ تتتتتتتتتت ا  تاألتلتالتتتتتتتتتتلت  تتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتء  -

 ام دسلسلت.
 البحا ف   ل  ا)دشل  ال ات. -

صالب
ش 

ب ال
لتف

الس
 

   
   

   
   

5-
12 

45- 
60 

)ي 
ابل
 بال

الب(
 ل 

ب )
 عس

 

السفلبشب تالحتال،، الد )  
املدلار ، السفل ا ، 

 الدفلالض،
 التا ب السفللي.

  ددفل  السشلل)لت فعي سصل ل السلتفب األسلالب.-
 دفسالب الثاب  ا اآل ل. -
الدتتتت لالب فعتتتتي الدفبالتتتتل فتتتت  امف فتتتتلمت تلتتتتبط  -

لالب ال ات.
ألس

ب ا
لتف

الس
 

13-
20 
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لس  
ستلتع      ال عسب ال فاللت السسد  سب ال عسب

 ال عسب
لبر 
 ال عسب

45 
الاب
 ب

 
سب 

  ع
)ي

ل
الب(

سلف
ت 
ل الب

 (
 

السفلبشب تالحتال، الدابي ، 
، الاالر أ ال ات )ساللو 

 املدلار
 ، تالتا ب السفللي.

 الدفل  فعي س)تفلت السلتفب ام دسلفالب. -
 دفسالب الدتاصي البالفش صا. -
دبفا أ )تلل إال لبالتب د تل  أط تلي األتدالتلر بصت ب  -

فالب  لصب تاألط لي فلسب.
دسل
م 

ب ا
لتف

الس
 

21-
28 

 
60 

الاب
 ب

 
سب 

  ع
)ي

ل
الب(

سلف
 (

 

ي   سالا األ  ا  ال فاللت حسب الحل ب 
 فع

 فب
سلا

ب 
 لال
 الد

 در
سل  فعاله

29-
30 

 

 األساليب اإلحصائية:

استتتتتدفلفت البلحثتتتتتب بس ستفتتتتتب ستتتتت  األستتتتتللالب اإلحصتتتتتلئالب ستتتتت   تتتتت ي حلستتتتتب البتتتتتلاسج       
 .18Spssبت  اإلحصلئالب لعفعتر ام دسلفالب تالسفلت ب

 :ومناقشتها نتائج البحث
 ال لض األتي: 

حصلئالبل بال  سدتسطا لدب  ل لت )ي س  إ  لو  اي الف  ال لض األتي فعي   الت      
 ي سااللا السلتفب الف سالب ل ى أسفلت  لس ستفب البحاالااللا الابعي تالااللا البف ى 

بلسد  ار  لبف ى ، تم دبلل صحب ال لض بلست البلحثبالااللا ا أط لي األتداللر لصللح
ل تبف الًّل، ببعالب  بحااإلحصلء التص ا )السدتسط، امفحلا  السفالللى( لااللا فالفب ال

 تدتصعت لعفدلئج اآلدالب : 
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 (6  تي )
 السدتسطلت الحسلبالب تامفحلا  السفالللى ل ل لت أسفلت أط لي األتداللر فعي سااللا السلتفب الف سالب   ببعا تبف     

 

 امفحلا  السفالللى السدتسط الف   الدطبالو  
 5.930 52.50 10 الابعي
 6.154 86.90 10 البف ى

 

 
 (2)ش)ي 

 ال لتو بال  السدتسطلت الحسلبالب ل ل لت أسفلت أط لي األتداللر فعي سااللا السلتفب الف سالب   ببعا تبف     
  

 Wilcoxon Signedتدر اسد  ار األسعتب ال بللاسدلى تالع)ت)ست  لعباللفلت اللدبالب )      
Rank )(،بسل الد و سا ف   أ لا  الفالفلت الصغالل)  لتو بال  لحسلب سسدتى  ملب ال

سدتسطلت اللدب لعس ستفب  ي الااللسال  الابعي تالبف ى ل ل لت أسفلت أط لي األتداللر فعي 
 تالشالل ال  تي إلي اآلدا :( SPSS 18سااللا السلتفب الف سالب ف  طلالو بلفلسج )

 (7  تي )
 السلتفب الف سالب   ببعا تبف     ل ملب ال لتو بال  السدتسطلت اللدبالب ل ل لت أسفلت أط لي األتداللر فعي سااللا Zبالسب   

 سسدتى ال ملب ال ملب  Zبالسب   س ستع اللدب سدتسط اللدب الف   دتلالا اللدب
 0.00 0.00 0 السللبب

 الب فف   0.005 2.812 -
 55 5.50 10 الست بب 0.01سسدتى 

 - - 0 السدسلتالب

( سسل ال ي فعي 0.005( أ  سسدتى ال ملب سسلتالبل لت )7تالدلح س  ال  تي السلبو )     
( بال  سدتسطلت اللدب بال  الااللا الابعي 0.01ت ت   لتو  ات  ملب إحصلئالب فف  سسدتى)
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( إلي أ  ال لو 8، 7تالااللا البف ى  ي سااللا السلتفب الف سالب.  تالشالل )ي س  ال  تي )
 لصللح الااللا البف ى.

 Wilcoxon Signedال بللاسدلى تالع)ت)ست  لعباللفلت اللدبالب )تدر اسد  ار األسعتب     
Rank لحسلب سسدتى  ملب ال لتو بال  سدتسطلت اللدب لعس ستفب  ي الااللسال  الابعي )

 : ألبفل  سااللا السلتفب الف سالب، تال  تي اآلدا التلح  ل تالبف ى 
 (8  تي )

 ل ل لت أبفل  سااللا السلتفب الف سالب   ببعا تبف      ل ملب ال لتو بال  السدتسطلت اللدبالب Zبالسب   

دتلالا  البف 
 اللدب

سدتسط   الف  
 اللدب

 سسدتى ال ملب ال ملب  Zبالسب   س ستع اللدب

 الش صالب
 0.00 0.00 0 السللبب

- 2.812 0.005 
 الب فف  سسدتى 

 54 5.51 10 الست بب 0.01
 - - 0 السدسلتالب

 األسلالب
 0.00 0.00 0 السللبب

 الب فف  سسدتى  0.005 2.810 -
 54 5.51 10 الست بب 0.01

 - - 0 السدسلتالب

 ام دسلفالب
 0.00 0.00 0 السللبب

- 0.807 0.005 
 الب فف  سسدتى 

 56 5.53 10 الست بب 0.01
 - - 0 السدسلتالب

( سسل ال ي فعي 0.005سسلتالبل لت )(  أ  سسدتى ال ملب لابفل  8الدلح س  ال  تي السلبو )
( بتتال  سدتستتطلت اللدتتتب بتتال  الاالتتتلا 0.01ت تتت   تتلتو  ات  ملتتتب إحصتتلئالب ففتت  سستتتدتى )

الابعتتتتي تالاالتتتتلا البفتتتت ى  تتتتي  سالتتتتا أبفتتتتل  ساالتتتتلا السلتفتتتتب الف ستتتتالب )الش صتتتتالب، األستتتتلالب، 
 ام دسلفالب( .

 ال لض الثلفي: 
حصلئالبل بال  سدتسطا لدب  ل لت )ي الف  ال لض الثلفي فعي   م الت    لو  اي ا     

 ي سااللا السلتفب الف سالب ل ى أسفلت  لس ستفب البحاس  الااللا البف ى تالااللا الددبفي 
تم دبلل صحب ال لض الثلفي بلست البلحثب بلسد  ار اإلحصلء التص ي   ، أط لي األتداللر

الًّل تددبفالًّل ، تدتصعت إلي بف  بحاسدسث ب  ي )السدتسط ، امفحلا  السفالللى( لااللا فالفب ال
 الفدلئج الدللالب : 
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 (9  تي)
 ل ل لت أسفلت أط لي األتداللر فعي سااللا السلتفب الف سالب  السدتسطلت الحسلبالب تامفحلا  السفاللل 

 بف ى تددبفي   
 امفحلا  السفالللى السدتسط الف   الدطبالو  
 6.164 87.97 10 البف ى
 6.132 87.75 10 الدددبفي

 

 
 (3ش)ي )

 ال لتو بال  السدتسطلت الحسلبالب ل ل لت أسفلت أط لي األتداللر فعي سااللا السلتفب الف سالب  بف ى تددبفي  
ثر در اسد  ار األسعتب ال بللاسدلى تالع)ت)ست  لحسلب سسدتى  ملب ال لتو بال      

ي األتداللر سدتسطلت اللدب لعس ستفب  ي الااللسال  البف ى تالددبفي ل ل لت أسفلت أط ل
 )سل الأدا: سااللا السلتفب الف سالبفعي 

 (10  تي )
  ل ملب ال لتو بال  سدتسطلت اللدب ل ل لت أسفلت أط لي األتداللر فعي سااللا السلتفب الف سالب   Zبالسب   

     بف ى تددبفي
دتلالا 
 الف   اللدب

سدتسط 
 اللدب

س ستع 
 سسدتى ال ملب ال ملب  Zبالسب   اللدب

 9.00 3.00 3 السللبب
 5.40 5.40 5 الست بب غالل  الب 0.193 1.289 -

 - - 2 السدسلتالب
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( سسل ال ي 0.005( أ  سسدتى ال ملب أ)بل س  )10تالدلح س  ال  تي السلبو )        
فعي ف ر ت ت   لتو  ات  ملب إحصلئالب بال  سدتسطلت اللدب بال  الااللا البف ى تالددبفي 

 .أسفلت أط لي األتداللر فعي سااللا السلتفب الف سالب ي إ سللي  ل لت 
 Wilcoxon Signedدر اسد  ار األسعتب ال بللاسدلى تالع)ت)ست  لعباللفلت اللدبالب )    

Rank لحسلب سسدتى  ملب ال لتو بال  سدتسطلت اللدب لعس ستفب  ي الااللسال  البف ى )
 ال  تي الدللي :الدلح  ل   ا  ،السلتفب الف سالبألبفل  سااللا تالددبفي 

 ( 11  تي )
     ل ملب ال لتو بال  السدتسطلت اللدبالب ل ل لت أبفل  سااللا السلتفب الف سالب   بف ى تددبفيZبالسب  

دتلالا  البف 
 اللدب

سسدتى  ال ملب  Zبالسب   س ستع اللدب سدتسط  اللدب الف  
 ال ملب

 الش صالب
 10.00 5.00 2 السللبب

 35.10 5.00 7 الست بب غالل  الب 0.095 1.667 -
 - - 1 السدسلتالب

 األسلالب
 27.52 5.50 5 السللبب

 27.52 5.50 5 الست بب غالل  الب 1.000 0.000
 - - 0 السدسلتالب

 ام دسلفالب
 20.22 6.67 3 السللبب

 35.13 5.00 7 الست بب غالل  الب 0.406 0.842 -
 - - 0 السدسلتالب

( سستتل 0.005( أ  سستتدتى ال ملتتب لابفتتل  أ)بتتل ستت  )11تالدلتتح ستت  ال تت تي الستتلبو )     
اُلشتتالل إلتتي فتت ر ت تتت   تتلتو  ات  ملتتب إحصتتلئالب بتتال  سدتستتطلت اللدتتب بتتال  الاالتتلا البفتت ى 

 . تالددبفي  ي  سالا أبفل  سااللا السلتفب الف سالب )الش صالب تاألسلالب تام دسلفالب(
 مناقشة وتفسري النتائج:

الحتتتللا فتتت   لفعالتتتب الفتتت و بللدابتتتي تاملدتتتلار  تتتا دفسالتتتب السلتفتتتب  بحتتتاأستتت لت فدتتتلئج ال     
، تاستتتدسلالالده  تتتا السدلبفتتتبالف ستتتالب لتتت ى أسفتتتلت أط تتتلي األتدالتتتلر ت لتتت  بفتتت  دطبالتتتو البلفتتتلسج 

بتتلللغر ستت  أ  أط تتلي األتدالتتلر الفتتلفت  ستت  بصتتتل  تتا فرلالتتب الفاتتي تافستتحلب أثتتل  لتت  فعتتي 
تتل بصتتتل  تتا فرلالتتب الدتتلابط السل)تتل  الستتلدبط  الد لفتتي ام دستتلفا تالدتاصتتي تالد التتي، تأاللب

فرلالتتتب الترال تتتب اإل لائالتتتب السلدبطتتتب بد)تتتلال الستتتعت  تفاتتت  السلتفتتتب ت باصتتتتل  تتتا اإل لا ، 
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ب فعالفستتل بصتتتل  تتا السفتتللات السفل التتب تستتعت)اللت ُدفتت  ستت  أ تتر سصتتل ل الفاعالتتب سستتل الدلدتت
 اللغتط تالدتدل ل ى  سالا أ لا  أسل  ىمء األط لي فلسب تأسفلدفر  لصب.

دل ا س  ت فب فرل البلحثب  بحا ا  ح ثت بفض الدغاللات ال)ال الب الدا طلأت فعي فالفب ال
 لف ، فتاسي سففل:

  الحتتتللا ستتت  الالتتتأا تال ستتتت  ال )تتتل  تلغبتتتدف   تتتا لغبتتتب األسفتتتلت  تتتا ستا فتتتب التلتتتا
سستتلف ، أط تتتللف  تاللغبتتتب  تتتا ستاصتتتعب سشتتتتال حالتتتلدف  ستتتا أط تتتللف  ، سستتتل ستتتسح لفتتت  
تأدل   لصب تسسلحب مسدثسلل  فاللت الف و بللدابي تاملدلار ، تبا لت  السلتفب  ا تي 

 األسل،.
 السلتفتب الف ستالب  فا سفلل، لتدفلتي البلفلسج بللشل  تالفس  ب اللسلالب لبفض الففلصل ال

 تالد فب، ت)      امسد لبلت. ،تالداالالر ،ل ى أسفلت أط لي األتداللر سثي: امف سلو
  ال عستتتلت ال سلفالتتتب )تتتل  لفتتتل دتتتأثالل إال تتتلبا أثفتتتلء الدفتتتلل  تالدفالئتتتب ت عستتتلت السلتفتتتب

 ام دسلفالب سسل  فعف  الشتفل  بتأ  سشتلفل   تأ )تلل   سلحعتب طبالفالتب تفعتالف  ال تلتو
ستت   تت   السلحعتتب بأستتلع تبتتت سس)تت  تالدتاصتتي ستتا الس دستتا بتتي، تداتت الر التت فر لاستتل 

 2015) األ تتتتتتلى الدتتتتتتا ُدفتتتتتتلفا ستتتتتت  ف تتتتتتا الحللتتتتتتب تالد تتتتتتو ستتتتتتا  لتتتتتت  )تتتتتتي ستتتتتت 
(Canon,2012;Mantgomery,2015;Poddar etal,   . 

 ل ل  )ل  مسد  ار  فالب الدابي األثل ال فلي  تا الدل)التل فعتي دابتي األر أل )لل تل، تسشتلف
ال)لسفتتب تلاء فتت ر سلتفدفتتل، تاألحتت اا الش صتتالب، ت فتتر )ال التتب دتتلابط السثالتتلات ببفلتتفل،  
ستتا داتت الر طتتلو  صتتي السثالتتلات، تدح التت  بالسفتتل، تستت  ثتتر ددصتتل  األر بستتل الدسلشتتي ستتا 
دعتت  الاتتالر الُسحتت  ، ، أل  الدابتتي الاتتتر فعتتي الدفتتلالض تالستتفي لدفرتتالر امف فتتلمت تد فتتب 

فتتتل لحرتتتب بعحرتتتب، تستتت  ثتتتر  تتتللف و استتتدطلع أ  ال)شتتت  الفاتتتلب ال بتتتلات الستتتالئب تد فالع
ففتتبفض ال ستتت  التت ا عا أستت ب  تتا إفتتل ، دفرتتالر التت  لفلت بشتت)ي أ)ثتتل ) تتلء، ت لفعالتتب، 
تلغبتتب  تتتا استتدسلال سستتتالل، الحالتتل، بشتتت)ي أ)ثتتل سلتفتتتب، تاستتدف  فعتتتي الستا فتتب السفل التتتب 

ي تامفدتتلا  بتتته، ت تت ا الدابتتتي تالدل)التتل فعتتي الففتتتل تاآل  تالبتت ء ستتت  الست تتت  بتتي تالابتتتت 
س  أتلتالتتلت ت لالتتلت الستا فتتب )الدتت ات  بتتللدا ت الدلتتس  ب ا عتته الستا فتتب لدابتتي التابتتا ت تت

)لفت  تي الت اء(،  سللستت األسفتلت بفتض الستعت)اللت الدتا ت فدفتل إلالفتل البلحثتب سثتي: 
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 سالبعتتتب ال ستتتت  ال )تتتل  ب ستتتت   )تتتل    تتتل أ  إ بتتتلل الستتتعت  بتتتأ  ال)تتتت  ستتتعبا،  تتتللسخ
البشل  بل ل فعتي  فتر تا  لا  الف بتلت بتال  الس تل الر، تالسالتي لعدفرتالر الصتحالح لعستابت  
شتتتلالطب امستتتدف ا  لعدغالالتتتل تدحستتتال  دشتتتغالي التتت سلا  ت  دشتتت)ال   تتتا ب لادتتته، تستتت  ثتتتر 
 لألسفتتلت استتدطف  أ  اُلفتت ل  ستت  ستتعت)ف  د تتل  سشتت) ت أط تتللف ، تاستتدفبطت البلحثتتب 

سل أشلل باتلته )إ ا  ف تت أستلبا ا اهلل ففه تأللل  فف     اآللاله س  بتي سال فل فعي لل
ا  اله( ت فل أسل اُلشالل مسدب اي السالتستب بلمبدحتلر، تلت الفل  تا الس لستب الستعت)الب  فالتب  ا

 الغسل.
  افدس ت البلحثب فعي  فالب الدتاصي بللعحرب اللا فب )الت ات )فسعالتب( سستل )تل  لفتل دتأثالل

ستا اآل تلال ، تامفدتلا  تالابتتي ت الب ستتاء ستا التف ا أ ا  دغالالل األحل الا ال ادالتب الستعب
بتتأ  ستتل ُدفتتلفا سفتته ستت  سشتتلفل سىلستتب فدال تتب دعالئالتتب لستتل الحتت ا لفتتل  تتلاء إفلبتتب ط عفتتل، 

 فعالفل اسدئفلا     السشلفل تالد عتا فت  سالتستب   ، السل بف   ال بلات سفرر األسفلت
الدغالالل، أل  السالتسب ُدلال  س  ح دفل، تلدحاالو  ل  اسد  سفل ف ، دستللال  سففتل: التتفا 
بللالارب الفاعالتب تبحتا فت  الد لبتب تالدست الي لتلت   األ فتلي تالفرتل لعسللتا تالحللتل 

 تالسسدابي.
 األحل التتتب ال دتتتتا )تتت  الدفتتتلسع  بفتتتل ستتتتا  ستتتلف  البلفتتتلسج األسفتتتلت فعتتتتي دغالالتتتل الطلالاتتتب

سشتت) ت أط تتللف  ت لتت  بلستتد  ار  فالتتب الد )تت  السفل تتا تسسللستتب بفتتض ستت  الدستتللال  
 سففل الد)لال تالدا الل ال  فا تطل ا فاالض.

   ،ستتتلف  البلفتتتلسج د فالتتتي الد فتتتب السفل تتتا لع بتتتلات السىلستتتب بتتت مب ستتت  امفتتت سلو السفل تتتا
ا أط للف  تدح ثت إحت   األسفتلت بلئعتب ))فتت أرت  تافسحب أثل  ل  فعي سلتفدف  س

دسلستتته ب)عستتتلدا الست فتتته إلالتتته ف ستتتا بتتتأففا لتتت  أستتتدطالا الدفلستتتي ستتتا ابفتتتا لغتتتر فتتت ر ا 
بلتلبه تستب التلس  الت   تلتففا  تا   ا   ا الستب )فت ادصل  غللببل ،  تد ل عفا

)ته ط عتي ي إ ال، سشلفل  تصتل  د )التل  إلتي ستل السدع  ا الستب ؛ أصبحت اآل  أحلت 
تأصبحت ادابي التلا تالدلر بسل در دت لالبا فعالته(، ت تلءت أر أ تلى ُدشتالل ، س  ب لات

إلتتي أ سالتتب استتد  ار األسثعتتب تالفستتل و السشتتفتل،  تتا الفتتللر سثتتي استتحلو فالتتتد  تاالفشتتدلال  
 تغالل ر سس  )لفتا الفلفت  س  أفلاض أتداللر تدأثالل ل فعي الد فب السفل ا.
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 ر تسسللستتب دستتللال  الاتتتالر تاد تتلو  تت   الاتتتالر ستتا أتلتالتتلت )تتتي أر )تتل  مستتد  ار  فالتتب الاتتتال
تبالسفتتتتل الش صتتتتالب الدتتتتا دادفتتتتا تدتتتتىس  بفتتتتل أثتتتتُلا  فتتتتلمب  تتتتا دحستتتتال  الشتتتتفتل بللدسلستتتت  
اللسفش صا تالبالفش صا ل ى األسفتلت ، تستلف  البلفتلسج فعتي تلتا بتالر تأتلتالتلت 

دحاالاتته سثتتي أ   )تت الساألسفتتلت أستتلر أفالتتفف  تأ ل)تت  أفتته الت تت   تتلو )بالتتل بتتال   تت   م
ال)ت  ل ى ط ي ست  تالاتر بسعت)اللت ددسر بلمدلا  تالستالب تبتال  أتلتالتب تبالستب د بلفتا 

تتل فعتتَي أ  أ)تتت   تت الل، بللاالتتلر بفتتل )التابتتا الففتتل ت  اآل  أ  أدفلستتي سففتتل تس لتلتتب  للب
تالسأستي(، تسسلف دف   ا دح ال  تدلدالب بالسف  )ل  له سل ت   ال   ا ادبتلع ستعت)اللت 

ال لبالب سا أط للف .  أ)ثل سلتفب تا 
 األحتتت اا  ا تتتي الستتتاللبلت تاُلى)تتت فعي سفالتتتلل الحاالاتتتب التابفالتتتب  أل  الفتتت و اُلل)تتتل فعتتتي

دعت  تاألتلتاللت السح  ، تالسىثل، بصتل، شفتلالب  ا الساللو الفلر لعح ا  لفستحب دتأثالل 
 . دفس فالل)لئل فعي دابي األسفلت ل)ثالل س  سعت)اللت الط ي الدا )لفت سص ل 

    ل)تتل البلفتتلسج فعتتي امستتد لبب الف بلدالتتب السشتتداب سستتل ستتسح لاسفتتلت أ  دُتت ل  الستبتت
))ي ، تدسد الب لعف بلت بال  الس ل الر تالسثاللات الُس فستب لسلتفدفتل الف ستالب بشت)ي  الت  

 تالد ع  س  السثاللات السدشلب)ب تالسفلل، لعسعت  السعبا.
 شتفل  بتأ  أ ى إلي أ  بفض األسفتلت ف لل  ر االب املدلار تالدل)الل فعي سل داسد  ار  ف

تتل دتتى   إلتتي ستتعت)اللت غالتتل سلغتتتب  الفتتل ،  )ثالتتل ستت   أ )تتلل   تسشتتلفل   لالستتت حدسب
األ )لل دري بلبفب  تا الت    تم د تلو إلتي حالتل الدف الت  تستدري س تل  أ )تلل ، تلالستت 

استد  ار لت   فر  بللللتل، د)ت  حالئو السفر الفرل لفل  ا إطلل ف بلدفل بللح ا، ت 
 الف ال  س  الدسللال  سثي دسلال  ا داللل ف ر ام داللل.

  فتتتل ، الثاتتتب ستتتلف ت ال عستتتلت الف  التتتب فعتتتي إ لا  التتت ات )ستتتاللو تدح التتت   تتتتالدف  تا 
 بللف ا تالدابي لسعت  الط ي غالل السشلتط.

)تتي  لتت  ستتلف  األسفتتلت فعتتي التتلبط بتتال  السثالتتلات بفلتتفل التتبفض ت فتتر الف بتتلت بتتال       
 الر سسل  فعف  أ)ثل تفالبل با لدف  تأ)ثل ثاب ب تادف  تل الف  ب ل، فعي دح ال  أتلتالتلدف  الس ل

الفلبفب س  بالسف  الش صالب تس  ثر أصبح  أ)ثل سلتفب، تاسد  س  أسللالب الدابي تاملدتلار 
 تتا حالتتلدف ، تأصتتبح  فعتتي تفتتا بلألحتت اا الدتتا دُثالتتل لتت ل ر ت)تت ل ر تاستتدطف  الدحتتلل 
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لتفتتب الف ستتالب أصتتبحت دففتتا بللفستتبب لفتت   تتي امدصتتلي بللعحرتتب اللا فتتب سففتتل تستت  ثتتر  للس
الستتفا لعدغالالتتل السستتدسل لدحاالتتو أ تت ا ف  السفطعاتتب ستت  بتتالسف  ت  تت  ف    ت)تتل ، بشتت)ي )لستتي

 .الش صالب تصتمب لسفل دف  تسفل ،  سالا أ لا  األسل،
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 املرونة النفسيةفعالية العالج بالتقبل واإللتزام يف تنمية 

The research aimed to examine the effectiveness of the Acceptance 

and commitment therapy In developing Psychological Resilience 

among mothers of children with autism, and evaluate the 

continuity of the effectiveness of the program. 
 

     The current researcher selected a sample of (10) mothers of 

children with  autism , aged between (25-40) years, Average (32.1) 

and standard deviation (3.2), the application of the program was in 

one of the centers for caring and habitation of children with special 

needs in  Banha El Qalioubeya., the  researcher used  Psychological 

Resilience scale for mothers of children with  autism (By the  

researcher), and The training program for mothers of children with  

autism using Acceptance and commitment therapy (By the  

researcher). 

     The results showed that there is a significant statistically difference 

between mothers of children with autism scores of pre and post 

training program application on Psychological Resilience scale in the 

direction of post measurement, The results indicated also that there is 

no significant statistically difference between the mean ranks of post 

and follow up scales for mothers of children with autism on the 

dimensions of Psychological Resilience scale. 

Keywords: acceptance and commitment, Psychological Resilience, 

mothers autism. 


