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 مستخلص البحث: 

عابلم يهدف البحث الحالل  للا  الرفاعف  أا   اضاع ااا عابلم الإلاط  طا اا   

ا إلففللية شيط لً بين الذاطع طا إللث من المعاهقين ذطي ا  لقة الفقأية طالفعطق بيإلمهمال 

طفقل لفلمل الجإلس، طاذلك دعاسة الفالقاة باين ااا عابلم الإلاط  طبفاط ا اا عابلم 

ا إلففللية طلمالإلياة الرإلباب بابفط ا اا عابلم ااإلففللياة مان طاالل ااا عابلم الإلاط  

الرإلبااب  بطااا عابلم الإلااط  ماان طااالل ا ااا عابلم ااإلففلليااة لااديه    ةياا، طلمالإللااديه  

مان  103( من الماعاهقين ذطي اا لقاة الفقأياة بطاقا  )142طراطإلم  يإلة الدعاسة من )

من ااإللث(، بمعحأر  الرأهيال المهإلا  طالرأماذل العاإلل ية بماداعس الرعبياة   39الذاطع،  

( سإلة باطإلحعاف 16.75  ملع هذه الفيإلة )   سالفاعية بمحلفظة بإل  سطيف، طقد بأغ مرط

( بالإلحعف 53.87( سإلة  امل بأغ مرطس  دعجة ذاال  هاذه الفيإلاة )1.38مفيلعي قدعه )

(  طلسرطد  البحث الحلل  مقيلس  اا عابلم الإلط  لدي الماعاهقين 5.52مفيلعي قدعه )

المعاهقين المفلقين   يدالمفلقين  قأيلً)ل داد/ البلحضة(، طمقيلس ا ا عابلم  ااإلففللية  ل

 قأيلً)ل ااداد/ البلحضااة(  طاساارطد  البحااث الحاالل  المااإلهو الطعااف   طرطعاال البحااث للاا  

 مجمط ة من الإلرلئو طه :

 ن )المش   ضإلال  الإلاط (  اضاع ااا عابلم الإلاط  شايطً ل لادر الاذاطع ذطي اا لقاة  

العابفاة طاخطياعل  ةالفقأية، يأيه اا عاب )مشاالم الرإلفس( ض  )فع  الإلط ( طفا  المعربا



اا عاب )اخعق(، ط ن )مشاالم الرإلفس(  اضاع ااا عابلم الإلاط  شايطً ل لادر ا إلالث 

ذطام اا لقة الفقأية، يأيه اا عاب )المش   ضإلل  الإلط ( ض  )اخعق( طف  المعربة العابفاة 

 طاخطيعل اا عاب )فع  الإلط ( 

ذاطع ذطي اا لقاة الفقأياة، يأياه لا ن )القأق(  اضع ااا عابلم ااإلففللية شيطً ل لدر  

اا عاب )ااارئلب( طف  المعرباة الضللضاة طاخطياعل ااا عاب )إلطبالم ال ااب(، ط ن  ن 

)ااارئلب(  اضاع اااا عابلم ااإلففللياة شايطً ل لادر ا إلالث ذطام اا لقاة الفقأياة، يأياه 

  اا عاب )القأق( طف  المعربة الضللضة طاخطيعل اا عاب )إلطبلم ال اب(

 د  طجطد فعطق دالة لحعلئيًل بين الاذاطع طا إلالث فا  ااا عابلم الإلاط  الضالضاة:  

)اخعق، المش   ضإلل  الإلط ، مشاالم الرإلفس(،  د  طجطد فعطق دالة لحعلئيًل بين الاذاطع 

طا إلااالث فااا  اخبفااالد الفع ياااة )إلطبااالم ال ااااب، القأاااق ااارئااالب( طالدعجاااة الاأياااة 

 لالا عابلم ااإلففللية 

 القة مطجبة دالة لحعلئيًل بين اخبفالد الفع ياة )اخعق، المشا   ضإلال  الإلاط ،   دطجط 

مشاالم الرإلفس، فاع  الإلاط ( طالدعجاة الاأياة ااا عابلم الإلاط  طجميا  اااا عابلم 

 ااإلففللية لدي ذطي اا لقة الفقأية 

  لطجطد رأضيع مطجب دال لحعلئيًل اا عابلم الإلاط  اخعبفاة: )اخعق، المشا   ضإلا 

الإلط ، مشاالم الرإلفس، فع  الإلط (  أ  الدعجة الاأية لالا عابلم ااإلففللياة لادي ذطي 

اا لقة الفقأية  ط إله يماان الرإلباب بلااا عابلم ااإلففللياة مان طاالل ااا عابلم الإلاط  

 اخعبفة لدي ذطي اا لقة الفقأية   

)إلطبالم ال ااب،   :ةطجطد رأضيع مطجاب دال لحعالئيًل لالاا عابلم ااإلففللياة الضالضا 
القأق، ااارئلب(  أ  الدعجة الاأية اا عابلم الإلط  لدي ذطي اا لقة الفقأية  ط إله يماان 
 الرإلبب بلا عابلم الإلط  من طالل ااا عابلم ااإلففللية الضالضة لدي ذطي اا لقة الفقأية 

 الكلمات المفتاحية : 
 المفلقين  قأيل    نيالمعاهق -ا ا عابلم ا إلففللية  -اا عابلم الإلط  
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Abstract: 

The current research aims at identifying the most common 

sleep disorders and emotional disorders among males and 

females of adolescents with intellecual disabilities and the 

differences between them according to the sex factor.The 

current research also aims at studying the relationship 

between sleep disorders and some emotional disorders in 

intellectually disabled adolescents and the possibility of 

predicting some emotional disorders through their sleep 

disorders, as well as the possibility of predicting sleep 

disorders through their emotional disorders. The study sample 

consisted of (142) adolescents with mental disabilities (103 

males, 39 females), in the two stages of vocational 

rehabilitation and apprenticeships in intellectual education 

schools in Beni Suef governorate, and the average age of this 

sample was (16.75) years, with a standard deviation of (1.38) 

Year. The average IQ of this sample was (53.87), with a 

standard deviation of (5.52). The current research used the 



two scales of sleep disorders in intellectually disabled 

adolescents (prepared by  the researcher), and the scale of 

emotional disorders in the intellectually disabled adolescents 

(prepared by  the researcher). The current research used the 

descriptive approach. The research reached a set of results, 

namely:  

 (sleep-walking) is the most common sleep disorders 

among males with intellectual disabilitiy, followed by 

(breathing problems), then (excessive sleepiness) and 

in the fourth (insomnia), and that (breathing problems) 

is the most common sleep disorders among females 

with intellectual disabilitiy, followed by (sleep walking), 

then (insomnia), and in the fourth (hypersnea). 

- That (anxiety) is the most common emotional disorder 

among males with intellectual disabilitiy, followed by 

(depression) disorder and in the third (tantrums), and that 

(depression) is the most common emotional disorder among 

females with intellectual disabilitiy, followed by (anxiety) 

disorder. And in the third (tantrums). 

- The absence of statistically significant differences 

between males and females in the three sleep disorders: 

(insomnia, sleepwalking, breathing problems), the absence of 

statistically significant differences between males and females 

in the sub-dimensions (anger attacks, anxiety, depression) 

and the overall degree of emotional disorders. 

- The presence of a positive statistically significant 

relationship between the sub-dimensions (insomnia, 

sleepwalking, breathing problems, hypersomnia) and the 
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overall degree of sleep disorders and all emotional disorders 

in people with intellectual disabilitiy. 

- The presence of a statistically significant positive 

effect for the four sleep disorders: (insomnia, sleepwalking, 

breathing problems, and hypersomnia) on the overall degree 

of emotional disorders in people with intellectual disabilitiy. 

And that emotional  disorders can be predicted through the 

four sleep disorders of people with mental disabilities. 

- The presence of a statistically significant positive 

effect for the three emotional disorders: (anger attacks, 

anxiety, depression) on the overall degree of sleep 

disturbances in people with intellectual disabilitiy. And that 

sleep disorders can be predicted through the three emotional 

disorders of people with intellectual disabilitiy. 

Key-words   :  

Intellectually disabled Adolescents - Emotional disorders - 

Sleep Disorders   
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 مقدمة الدراسة:  

اهرململً مباعاً    رفربع اا لقة الفقأية من  طل  فئلم الرعبية الطلعة الر  إلللم

ا هرمل    ظهع  حيث   ، اخطعي  بللفئلم  مقلعإلة  اخشطلص  لهبا   المقدمة  بللطدملم 

من   الفديد  طر طيع   ، طالبحث  ن  سبلبهل  رفعيفهل  طالل  من  الفقأية  بل  لقة  الفللم  

البعامو الحديضة ط عق الردعيس المإللسبة لهذه الفئة ، طلسرطدا  طدملم الرأهيل طعطعل 

  لقة المرطس ة طالشديدل    لفئة اا

يالد   طا   ، الفعطع  مع  المألطفة  أ   الظطاهع  من  الفقأية  ا  لقة  طرفربع 

طالمإلظملم   طالمبسسلم  المجرمفلم  جلإلب  من  ا هرمل   طرأق    ، مإلهل  يطأط  مجرم  

بشال   ربضع  طالر    ، الفعد  رطاجه  يمان  ن  الر   الط يعل  المشاالم  فه   حد  الدطلية؛ 

ا  الطظيف  طا جرمل   طالمفعف  له ممل يشال  لئقل ف  رايف الفعد م  مبلشع  أ  اخد

 المجرم  طبللرلل  عفطبة ف  جطاإلب الإلمط اخطعي طالر  رفد مهمة لأإلمط السأي   

الفلديين   من  ا يعه   الفقأية  ا  لقة  ذطي  المعاهقين  بللذاع  ن  طالجديع 

الحلجلم من  ه   يفد  الذي  ال بيف   الإلط   ال   حيث   يحرلجطن  لأجس   الفسيطلطجية 

طاسرفلدل   حيطيره   رجدد  يسل د  أ   ممل  الجس   من  االم  مئلم  فيه  دل  يسرعط  

الإلط  م أب  اعطعي لأحيلل ؛ حيث يسه  ف  لسرفلدل   إلشل ه    طممل ا شك فيه  ن 

الإلط    من  طاذا حدث حعملن  الداطأ     الرطازن  طالحفلظ  أ   طالط    طالعحة  الإلشل  
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فطإله يبدي ال  الشفطع بللرفب طفقدان الرعايز طاا عاب المزاج   طاذا    لمدل قعيعل ،

حدث حعملن من الإلط  ال  مدل  طيأة ؛ فطن ذلك يبدي ال  شيطع ااا عابلم الإلفسية  

) حمد   السأطك  ، طاا عاب  الط    طردهطع   ، طااارئلب  ال ابا  طإلطبلم   ، اللهالطس 

 (  63، 1996 بد الطللق طاطعطن، 

، طلان  طرفد اا عا  المفلقين  قأيلً  بلم الإلط  من ا ا عابلم الشلئفة بين 

احدي  ه   لإلمل   ، الفقأية  لإل لقة  حرمية  إلريجة  بأإلهل  الإلط   مشاأة  ال   يإلظع  يجب  ن  ا 

الطعلئص المميزل له    طرإلرشع ااا عابلم الإلط  بين المفلقين  قأيل بشال  ل   طلان 

الم الدعجة  من  المفلقين  قأيل  بين  اا عابلم  راضع  طربدط   عاط  طالشديدل    رطس ة 

ال    مإله   البفط  طيميل  الإلط ،  فع   بلإلرظل ،  ط  الإلط   القدعل  أ   ف   د   لديه   الإلط  

 (   2016،54ا سريقلظ المراعع من الإلط  ف   طقلم مطرأفة )حمزل  ليد، 

الفقأية طافف   القدعام  الفعد؛ فردإل   الفقأية بظاللهل  أ   امل رأق  ا  لقة 

يجفل مس  ، المطرأفة  الحيلرية  اخإلش ة  ببفط  الرطافق  ف   طالفشل  الرايف   السأطك  رطي 

ررحطل  طالر    ، طا جرمل ية  ا إلففللية  لأمشاالم  الفقأية  اضع  عاة  ا  لقة  ذا  الفعد 

القأق  فيمل بفد لل  اا عابلم إلفسية ، فيالحظ اضعل إلطبلم ال اب ، طلعرفلع مسرطي 

   لفدطاإلية ، ططملعسة الاضيع من اخإلمل  السأطاية غيع المقبطلةالفل  ، فاال  ن الميطل ا

لأفشل ف  مطاقف  1999طيعي املل معس ) يرفعاطن  المفلقين  قأيلً  (  ن 

يفعاه   ممل   ، المشاالم  طحل  العفطبلم  مطاجهة  قدعاره   أ   إلقص  بسبب  اضيعل 

ام  ، الدفل ية  الإلفسية  الحيل  ال   طالأجط   طا حبل   بللفشل  بسبب  يرل  لأشفطع  فعاطن 

ا حجل  ، طهط   –افف قدعاره   أ  ارطلذ القعاع ااعربلك طيقفطن ف  ععاع ا قدا   

 مل يجفأه   عاة لأفديد من المشاالم السأطاية طا ا عابلم الإلفسية   

لط ع   المفلقين  قأيل  اضع  عاة  الدعاسلم  أ   ن  من  الفديد  طرباد 

بللفلديين   مقلعإلة  الإلفسية  مإلعطع،  د   ب)اخا عابلم  العبطع 

2012(،)Thomas,2001(،)Bruce,2002  ،)



(Dekenes,etel.,2004(،)Cooper,2004  ا)Dekenes,2002),   فيفلإل   )

ال اب،  إلطبلم  الحعاة،  ااإلربله طفع   المفلقين  قأيل من قعطع  المعاهقين  الاضيع من 

م  االمش(؛ ف  حين رإلرشع  43،  2015القأق الفل ، الطسطاس القهعي )إللعع بن سفد،  

 (  255، 2019الططف، الفإللد، ا إلسحلب بين اخ فلل المفلقين  قأيلً)محمد شيحلن، 

 مشكلة الدراسة : 

يفزز   ؛ حيث  الفعد طحيطية جسمه  لإلمط  الإلط   إلععاً  سلسيل طاعطعيل  يشال 

الرفأ  لدي اخ فلل،   الذااعل ممل يسه  بشال ففلل ف  حدطث  المإلل ة طيسل د  أ  رقطية 

فلل طالمعاهقين ربضع  أ  الفة  شالل الإلطاح  الجسمية طالسأطاية طالإلفسية أل    لطقأة الإلط

 طالمفعفية ، طا يمان لأجس   ن يفمل ف   فال حلاره لذا الن محعطمل من الإلط     

الحيلل   برفقد  اإلرشلعهل  طيعرب    ، الحلل   الفعع  ف   الإلط    اا عابلم  طراضع 

( ،  smith, 2004إلحط  ابع من الفلديين  ، )ل ب قأيطمر أبلرهل   فرإلرشع بين المفلقين  

العطسلن،    Vande wouw,Evenhues HM.,Echtld(،)2003)فلعطق 

M.A.,2012 (،)Maaskant M.,Van dewouw E,.et al.,2013  طيظهع   )

المعاهقطن طالبلل طن من المفلقين  قأيلً  شالا مرفددل من اا عابلم الإلط  اللقأق  ضإلل   

طالاطابيس طالمش   ضإلل  الإلط  ، طالرحدث  ضإلل  الإلط  طعهلب الأيل ، عق  اخالإلط  طحلام  

الفقأية   ا  لقة  ذطي  بين  رإلرشع  مل  غللبل  طالر   الإلط   اا عابلم  من  شالل  طغيعهل 

)حمزل  ليد   طالمرطس ة  البسي ة  الفقأية  ا  لقة  م   مقلعإلة  بشال  ابع  الشديدل 

 (  Bray et al.,1997ِ(،)Amand L. Richal ,2014,74( )2016،53سأيملن،

طرامن ط طعل لعلبة اخ فلل طالمعاهقين ذطي ا  لقة الفقأية بمشاالم الإلط   

ف   ن  ضلعهل السأبية رإلفاس  أ  ال من المعاهق ط سعره   فأمل  ن اضلعهل السأبية الر   

،  ررفأق بللمعاهق المفلق  قأيلً فطإلهل ررمضل ف  افف قدعره  أ  الحذع من المطل ع 

قدعره  أ  الرفأ ، طالرذاع، طااإلربله طالرفايع ، طالرطاعل   اففط

(stores,1999(،)store&wigs,1998(،)National institute of 
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health,2003  بل الفة ال   إلهل رسه  ف  ا علبة  بللقأق طا ارئلب طااا عابلم )

من  (، امل  إلهل رزيد Aronen,et al.,2000;Carskadon,1998السأطاية )

اط اا عاب افف ا إلربله طالإلشل  الزائد    ع

(corkum,Tannock;Moldofsky,Hogg-Jonson&Humphries,2001  ،)

(   ط ن جمي  هذه  Gozal,1998;Quine,1991طسع ة ال اب طالسأطك الفدطاإل )

اخضلع السبية لمشاالم الإلط  رإلفاس سأبل  أ  سأطك المعاهق ذي اا لقة الفقأية ، ممل 

رفأيمه  طردعيبه  الر  يرأقطإلهل طالل الإلهلع ف  بعمو الرعبية الطلعة  ية  مأ يبضع  أ  

(El-Shelkh,Buckhalf,Cummings&Keller,2007  طيايف )

(VanhelstmT.,et al.,2013  ن رطقيم الإلط  ذا عأة طضيقة بللفعاة لأسمإلة  )

 مقلعإلة بمدل الإلط   

 رللية:ال  امططمل سبق يمان عيلغة مشاأة البحث الحلل  ف  الرسلب

ذطي   (1 المعاهقين   من  طااإللث  الذاطع  لدي  شيطً ل  الإلط   اا عابلم  ه   اضع  مل 

 ا  لقة الفقأية؟

المعاهقين    (2 من  طااإللث  الذاطع  لدي  شيطً ل  ااإلففللية  ااا عابلم  ه   اضع  مل 

 ذطي ا  لقة الفقأية ؟

 عابلم الإلط ؟اا ف  لل   ي مدي  رطجد فعطق بين الذاطع طااإللث ذطي ا  لقة الفقأية  (3

ف   (4 الفقأية  ا  لقة  ذطي  طااإللث  الذاطع  بين  فعطق  رطجد  مدي   لل   ي 

 ااا عابلم ااإلففللية؟

 هل رطجد  القة بين اا عابلم الإلط  طااا عابلم ااإلففللية لدي ذطي اا لقة الفقأية؟ (5

ي  لد  لل   ي مدي  يمان الرإلبب بلاا عابلم ااإلففللية من طالل اا عابلم الإلط   (6

 لمعاهقين  ذطي ا  لقة الفقأية ؟ ا

لل   ي مدي  يمان الرإلبب بلا عابلم الإلط  من طالل ااا عابلم ااإلففللية لدي   (7

 المعاهقين  ذطي ا  لقة الفقأية ؟ 



 أهداف البحث:

 يهدف البحث الحلل  ال :

 ية  الرفعف  أ   اضع اا عابلم الإلط  شيطً ل لدي الذاطع طااإللث  ذطي ا  لقة الفقأ (1

ا  لقة   (2 ذطي  طااإللث  الذاطع  لدي  شيطً ل  ااإلففللية  ااا عابلم  الرفعف  أ   اضع 

 الفقأية  

 الرفعف  أ  الفعطق بين الذاطع طااإللث  ذطي ا  لقة الفقأية ف  اا عابلم الإلط    (3

ااا عابلم   (4 ف   الفقأية  ا  لقة  ذطي  طااإللث  الذاطع  بين  الفعطق  الرفعف  أ  

 ااإلففللية 

ذطي  طجطمن  الرأاد   (5 لدي  ااإلففللية  طااا عابلم  الإلط   اا عابلم  بين  د  القة 

 اا لقة الفقأية  

ذطي   (6 المعاهقين  لدي  الإلط   اا عابلم  طالل  من  ااإلففللية  بلاا عابلم  الرإلبب 

 اا لقة الفقأية  

ذطي   (7 المعهقين  لدي  ااإلففللية  ااا عابلم  طالل  من  الإلط   بلا عابلم  الرإلبب 

 اا لقة الفقأية  

 البحثية  أهم

 األهمية النظرية:

يساارمد  البحااث الحاالل   هميرااه ماان إلاادعل اخبحاالث طالدعاساالم الراا  رإللطلاام  -1

اا عابلم الإلط  لدي المعاهقين ذطي ا  لقة الفقأية ، طذلك لرعايز اخبحلث  أ  دعاساة 

مر يع اا عابلم الإلط  فق  بمفزل  ن رأضيعه ط القراه بابفط ا اا عابلم ا إلففللياة، 

مفظ  الدعاسلم  يال  أ  دعاسة ااا عابلم الإلاط  لادي ذطي ااا عاب   ععملقرامل  

  يف الرطحد طالقأيل مإلهل مل رإللطل فئة المفلقين  قأيلً 

قااد رسااه  البحااث الحاالل  فاا  رااطفيع مفأطماالم  اان اااا عابلم الإلااط  لاادي  -2

 المعاهقين ذطي ا  لقة الفقأية طا ا عابلم ا إلففللية المرعربة  أيهل  
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 بيقية:لتطة ااألهمي

لضعا  الماربة الفعبية بمقيلسين ف  هذا العدد همل : مقيالس ااا عبلم الإلاط  لادي  -1

المعاهقين ذطي ا  لقاة الفقأياة ، طمقيالس ا اا عابلم ا إلففللياة لادي الماعاهقين ذطي 

 ا  لقة الفقأية 

قاد يسال د البحاث البالحضين  أا  اجاعا  المزياد مان اخبحالث المرفأقاة بمر ياعام   -2

  بحثال

قد رفيد إلرلئو البحاث الحالل  فا  طاا  اسارعاريجيلم اعشالدية ط الجياة لأحاد مان   -3

  سبلب اا عابلم الإلط  لدي المفلقين  قأيل طااا عابلم ااإلففللية  

 مصطلحات الدراسة:

 Adolescents with intellectualالمـــراهقين ذوي اإلعاقـــة العقليـــة:

disability 

لذين لديه  قعاطع طاااف فا  القادعام الفقأياة ة اقأيه  اخفعاد ذطط ا  لقة الف 

 ( AAID,2010معحطب بقعطع ف  السأطك الرايف  )

طيقعد به  فا  الدعاساة الحللياة باأإله  الماعاهقين المأرحقاين بماداعس الرعبياة 

-15الفاعية بمعحأر  الرأهيل المهإل  طالرأمذل العإلل ية الذين ررعاطح   مالعه  مال باين )

( سااإلة  1.38( سااإلة طلإلحااعاف مفياالعي قاادعه )16.75عي) ماا (  لماالً بمرطساا 19

( بالإلحعف 53.87(  طاالن مرطسا  دعجاة ذاال  )50-70طررعاطح إلسبة ذالئه  مل بين )

 ( 5.52مفيلعي قدعه )

 Sleep Disordersاضطرابات النوم:  

يقعد بهل الفلدام طالسأطايلم الر  رظهع قبل الإلط   ط  ضإلل  الإلاط  اللعافطبة 

 عاق بللإلط  بشال  بيف   ط الإلط  لسل لم قعيعل طالمش   ضإلل  الإلاط  سرا   ف  الإلط   ط

طالعاعا  طالااال   ضإلال  الإلاط  طا ساريقلظ المباااع  طيقالس لجعائيال فا  البحاث الحاالل  

 بللدعجة الر  يحعل  أيهل المعاهق ذط ا  لقة الفقأية  أ  مقيلس اا عابلم الإلط   



 Emotional Variablesاإلضطرابات اإلنفعالية:  

ا ا عابلم الر  رراف حيإلمل يسأك الفعد سأطال مإلحعفل بعطعل طااحة  ن           

السأطك المرفلعف  أيه ف  المجرم  الذي يإلرم  اليه، بحاث يااطن هاذا الساطك مرااععاً  

طيفبع  إله ف  البحث الحلل  بللدعجاة الرا  يحعال  أيهال المعاهاق ذط ا  لقاة الفقأياة 

 ا إلففللية   بلم عا أ  مقيلس ا ا

 حدود البحث:

 الب ماداعس الرعبياة الفاعياة بمعحأرا  الرأهيال المهإلا  طالرأماذه حدود بشرية: .1

 العإلل ية 

 مداعس الرعبية الفاعية بمحلفظة بإل  سطيف حدود مكانية: .2

را  ر بياق البحاث فاا  الفعال الدعاسا  اخطل مان الفال  الدعاساا  حـدود ممنيـة: .3

2019-2020. 

 اإلطار النظري:

 :  ضطرابات النوم: اوالأ

( بأإله زمأة من ااا عابلم 1995يفعفهل جلبع  بدالحميد ط ال  الدين افلف )

رحدث لأ فل طالر  ررامن اخعق، طاضاعل الإلاط ، طالسابلم طاالاالبطس، طالرباطل الأيأا ، 

 طااعرجلف الفاأ  الأيأ  

 ممالطرإل طي ااا عابلم الإلاط   أا  مشالال فا  جاطدل طرطقيام طامياة الإلاط    

بب مشلال ف  اخدا  طالايق  ضإلل  الإلهلع  طهإلالك  ادد مان  إلاطاع ااا عابلم الإلاط  يس

المطرأفة ط اضعهل شيطً ل اخعق  طاا عابلم الإلط  اخطعر ها  الطاداع طاإلق الع الاإلفس 

ااإلسدادي الإلطم  طمرالزمة رمأمال السالق، طراعرب  عافطبلم الإلاط  بللمشالال الجسادية 

لال الإلط  ف  رفلق  حالام العاحة الفقأياة  ط رابدي للا  مش  له  طالفل فية، طيمان  ن رس

رفلقمهل طراطن  حد   اعاط حالام العاحة الفقأياة اخطاعر  طااضاع ااا عابلم الإلاط  

شيطً ل هط اخعق طالبفط اآلطع هط رطقف الراإلفس  ضإلال  الإلاط  ، طالطاداع، طفاع  الإلاط  
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دطعل الإلاط  بسابب  عابااا )الإلط  المفاع  فا   طقالم غياع مإللسابة(، طماعط الإلاط  )

 American Psychiatric) الفاادطر(، طالساايع  ضإلاال  الإلااط ، طالااذ ع الأيأاا 

Association,2013)  

طرفد اا عابلم الإلط  اخطلية شلئفة فا  اال مان اخ فالل طالبالل ين طما  ذلاك 

 هإلاالك إلقااص ابيااع فاا  الااط   لاادر اخ فاالل الااذين يفاالإلطن ماان اااا عابلم الإلااط  

(Meltzer, et al., 2010)  الفديد من الفطامل المشرعاة الر  رادطل فا  بداياة طهإللك

اا عاب الإلط  رشمل زيلدل اسرطدا  اخدطية، طالر ياعام المعرب اة باللفمع فا  ليقل الم 

طالمشاااالم الفيزيطلطجيااة المسااببة الحياالل الساال ة البيطلطجيااة، طالر يااعام البيئيااة طإلماا  

بلم الإلط  لدر ابلع السن بشال طلص ف   عابلالأرطرع طالرطرع، طيزداد ط ع ا علبة  

حللااة اااا عاب الرااإلفس  ضإلاال  الإلااط ، طحعااالم اخ ااعاف الدطعيااة، طمرالزمااة رمأماال 

السلقين، طاا عابلم سأطك الإلاط  بحعااة الفاين الساعيفة، طاخعق طااا عابلم ليقالع 

 (Roepke & Ancoli-Israel, 2010)السل ة البيطلطجية  

 مراحل النوم  

 ن الإلااط  يراااطن ماان حااللرين  (Shapiro, & Flanigan,1993)يااذاع 

فسيطلطجيرين مرميزرين، رطرأفلن  ن بفاهمل الابفط امال رطرأاف اال مإلهمال  ان حللاة 

، Rapid eye movement (REM) اليقظة؛ رُفعف بلس  إلط  حعاة الفاين الساعيفة

 ل :لرل  طيمان رإللطلهل  أ  الإلحط اnon-REM sleep ط حعاة الفين غيع السعيفة

 Non Rapid Eye مرحلـــة النـــوم   حركـــة العـــين  يـــر الســـريعة -1

Movement (Non-REM)  

 طرشمل  عبفة  معاحل :       

  ااإلرقالل  -المعحأة اخطل ) معحأة البد  ف  الإلط ( : ها  معحأاة طفيفاة طإلفالس

من اليقظة لل  الإلط  طرسر عق طمسة دقلئق طيسهل ايقلظ الفاعد ، طرراعاطح مطجالم بيرال 

 هعرز ف  الضلإلية  7-4



   المعحأة الضلإل ) معحأة الإلط  الطفيف(: ه  المعحأة اخطل  الحقيقياة لأإلاط  ، ما

( دقيقة، طيزداد اسارعطل  الإلالئ  طيعافب 25-5ظهطع "م لزل" الإلط  طرسر عق مل بين )

 ( هعرز ف  الضلإلية 14-12ايقلظه طرظهع مطجلم بيرل )

 معحأرا  إلاط  المطجاة الب ئياة(:   -ميقالفط   المعحأة الضللضة طالعابفة)معحأر  الإل

طفيهل يسر عق الفعد ف  الإلط  طيعفب ليقلظه خإله يعبف ف  حللة اسرعطل  رال  ؛طررمياز 

بطإلطفلط اعبلم القأب طا   الد  طدعجة الحعاعل،طقد يحادث فيهال المشا   ط الااال  

هعرز فا   2-1ل مفد ضإلل  الإلط  ، طالربطل الالعادي، طالاطابيس  امل رظهع مطجلم دلرل ب

 ( Stores,2004هعرز ف  الضلإلية بللمعحأة العابفة) 1الضلإلية بللمعحأة الضللضة ، 

  Rapid Eye Movement (REM) مرحلة النوم   حركة العين السريعة -2

: 

طررميز هذه المعحأة بللحعاة السعيفة لأفين ف  ال ا رجلهلم  ضإلل  غأق الفياطن؛         

الراطرع الفااأ  ططلعاة فا  مإل اق الاع س طالفاين ، ط اد  ف  رطرطم  إلهلية المعحأة ي

لإلرظل  الإلبط ، ر يع ف  إلشل  الجهلز الرإلفس  ، طزيلدل لمداد المخ بللد   اضع ملهط  أياه 

ف  حللة اليقظة طه  معحأة اخحاال   طرسار عق هاذه المعحأاة  شاع دقالئق مان مجمال 

 ( Dickerson&Calhoum,2009( دقيقة)120-8الفرعل الزمإلية )

 النظريات المفسرة الضطرابات النوم:

 نظرية الحفاظ على الطاقة:)أ(   

مإللقشاة  همياة الإلاط  بللإلسابة لأفاعد، طيقراعح هاذا  (Schmidt, 2014)حلطل 

الإلمطذج  ن جمي   إلطاع الممأاة الحيطاإلية رشرعك ف  طظيفاة إلاط   للمياة رحاطل اسارطدا  

أ  الإلط ، طرزداد اخإلشا ة الفلماة لأإلالس د  فرم لقة اليقظة إلحط ااسرضملع البيطلطج  الم

 ضإلل  الإلهلع مقلعإلة بللأيل، طيمان رطسي  مفهط  الرملضل لشعح  ن ال لقاة الرا  يار  لإلفلقهال 

طالل الإلهلع يجب  ن راطن مرطازإلة م  فرعل إلقلهة  طهذا يشاال  سالس لحادر الإلظعيالم 

ل بمفادل رهالاسا   ي الحفلظ  أا  ال لقاة  طيُقالس  -الطلعة بطظيفة الإلط    ك ال لقاة  سلساً
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 ضإلل  الأيل )طلعاة  ضإلال  الإلاط ( بإلسابة الرمضيل ال ذائ ، الذي يعرف   ضإلل  الإلهلع طيإلطفط  

اسارهالك اخاساجين طمفادل ااعبلم القأاب طدعجاة ٪  طيإلطفط 25٪ ط  5ررعاطح بين  

إلاط  ص بطال  الطقم المعرب  بشال  -حعاعل الجس  طالل السل لم القأيأة اخطل  من الإلط   

ل طضيقًال بللحفالظ   -المطجة الب يئة   طمن المفراعط  ن إلاط  المطجاة الب يئاة ياعرب  اعربل اً

 أ  ال لقة  طهإللك  القة بين اخإلطاع المطرأفة بين مفادل الرمضيال ال اذائ  طإلما  الإلاط ، 

طهإللك  دلة  أا   ن اخشاطلص الاذين رعرفا  مفادام اخياط لاديه   ضإلال  الإلهالع يااطن 

يإللمطن لفرعل   طل من اخشطلص الذين راطن مفدام اخياط لاديه   قال، ل طيئً إلطمه  ب 

طياطن لأعا   ب أ مطجة إلط ، طرقل الامية م  رقد  الفمع )طلعة المعحأاة العابفاة مان 

الإلط (  طيقرعح  ن هذا يطازي ااإلطفلط ف  الرمضيال ال اذائ  لأادملا طالجسا  المعالحب 

 أا  سابيل المضالل بفاد مملعساة  -لقة طالل اليط  لأ ف   لأشيطططة  طيعرب  ا إلفلق المعر

بزيالدل مادل الإلاط  طزيالدل إلاط  المطجاة   -الرملعين العيلاية المسرمعل فا  شاطص ائاق  

الب يئة طيرب  الحعملن من الإلط  اميلم مرزايدل مان إلاط  المطجاة الب يئاة طعبمال اإلريجاة 

فالإل  اخشاطلص الاذين طي دل لالإلطفلط المرأطع ف  مفدل اخيط الذي يعلحب الإلط   ل

يإللمطن لفرعل  طيأة مان اعرفالع دعجالم حاعاعل الجسا   ضإلال  الإلهالع طبللرالل  قاد رعرفا  

مفدام الرمضيل ال ذائ  لديه   يًال، بلطرعلع فاطن الطظيفاة اخسلساية لأإلاط  ها  الحفالظ 

  أ  ال لقة 

 )ب( نظريات االستعادة:

اخاضاع اإلرشالًعا حاطل  عياةلإلظللا   ن ا(Assefa, et al, 2015)  شالع    

طظيفة الإلط  ه   إله بمضلبة فرعل إلقلهة  ط اسرفلدل، طهإللك  عيقرلن لرفسيع هاذه الفعااية: 

 اسرفلدل الجس  بللالمل طاسرفلدل الجهلز الفعب  

الفعاية اخطل : اسرفلدل الجس  بللالمل طه   ن الإلط   مأية يمان مان طاللهال            

ف  ذلك الجهالز الفعاب  المعاازي(، طرسارإلد هاذه الإلظعياة للا  مل  )ب  اسرفلدل الجس  اأه

رعاا  اخدلة بداً مان مالحظاة إلقدياة طاحادل  ففإلادمل يااطن الجسا  فا  حللاة هاد  يازداد 



اسرهالك اخاساجين، ط إلاه  قال  ضإلال  الإلاط  مان اليقظاة ط قال  ضإلال  الإلاط  الب ا    طمان 

ك اخاساجين يُفرقاد  ن  مأياة البإلال  هالاسارالمفلعقلم  إله طالل هذه الفرعل مان اإلطفالط  

رحدث؛ حيث رسمف مفدام الرمضيل ال ذائ  المإلطفاة  ضإلل  الإلط  بزيلدل الرعايز العالف  

لأبعطرين إلريجة ال من الزيلدل ف  الرطليف طرقأيل الردهطع، ط أ  الاعغ  مان  ن  مأيالم 

ل لن  ا االهد  مسرمعل لا  ن المفدام الإلسبية رطرأف طفقًل لمل لذ الشطص مساريقًظل  ط إللئماً

، طقد ضبم  ن مفدل الرمضيل ال ذائ  ياطن ف  ذعطره  ضإلل  الإلط ، طير  لفعاز هعمطن الإلمط 

بشال عئيس  ف  الأيل بل الفة لل  إلاط  المطجاة الب يئاة طهإللك الفدياد مان ااطرالفالم 

عاة الفاين   حطإلطحطل مطاطع اسرفلدل الجس  بللالمل  طر  افرعاط  ن المطجة الب يئة 

السعيفة لهمل طظلئف رجديدية مطرأفة، طالإلط  الب     أ  المطجة مه  لأرطأياق الجزيئا  

طإلط  حعاة الفين الساعيفة  زالاة المإلرجالم ااعا إلل ية لإلاط  المطجاة الب يئاة لأحفالظ 

 أ  الطعالم المشاباية ،  امال را  اقراعاح  إلاه طاالل إلاط  العي )حعااة الفاين الساعيفة 

REMرعاالام الطالياال الفعاابية ط ن هااذا الإلشاال  اااعطعي لأحفاالظ  أاا  ل ارشااا( ر

 الطظيفة ا دعااية 

الفعاية الضلإلية: ااسرفلدل الفعبية؛ حياث افراعط بفاط البالحضين  ن الادملا            

ليس الجس  هط الذي يرفلف   ضإلل  الإلط ، ط ن الإلط  يقلط  راأضيعام الرمضيال ال اذائ  لأادملا 

لدلطن بأن الر ييعام ف  الطظيفاة الفسايطلطجية الرا  يبادط  إلهال رعالحب طيجع    ضإلل  الإلهل

الإلط  قد راطن مرعاب ة طلاإلهل ليسم مرعاب ة بشال حععي ط ضإلل  الإلط  ياطن المحراطر 

الاأ  لأبعطرين ف  الجس   قل من امية البعطرين الرا  يار  راسايعهل، ط ن الرماعين الإلالج  

رفسيعه بزيلدل دعجة حعاعل الدملا طالرمضيل ال اذائ ،   مانة ي ن زيلدل إلط  المطجة الب يئ

طبفااد الحعماالن ماان الإلااط  ياااطن الفجااز الإلفساا   اضااع ماان الفساايطلطجية، طهااذا يباااد  ن 

 الطظيفة الرعللحية معازية طليسم  لمة 

لحدر الفعايلم ها   ن هإلالك مالدل  ن (Assefa, et al, 2015) طيايف            

  الدملا  ضإلل  الإلهلع طرإلطفط بشاال ابياع ما  الإلاط   لذا   أا    فعاارر  -"  S" مأية    -
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سبيل المضلل بفد رمعين شلق ) ط رحم  ي ظعف يعرف  فيه مفادل اخياط( اعرفا  رعاياز 

" فطن اإلطفلاهل من مسارطر   أا  مبادئيًل  ضإلال  الإلاط  يماان  ن يفساع الزيالدل Sالفمأية "

عاب  أ  ذلك رأضيع ياطم  يسام  "الفمأياة طيُ  ئة الالحقة ف  الامية من إلط  المطجة الب ي

C   طالذي يُفرقد  إله يأفب دطًعا ف  رإلظي  دعجاة حاعاعل الجسا  اليطمياة ط اطل الإلاط ، "

طحعااة الفاين  طهإللك إلظعية  طعر مفلدهل  ن دطعل الإلط  بلس  إلط  حعاة الفين الساعيفة

طعل إلاط  للا  اسارفلدل ل دي ا مع  سلس  اسرفلدل الإلشل   ضإلل  الإلط ، طربد  غيع السعيفة

جزئية ، طبفد  دد من الدطعام ياطن الرفلف  الماًل ممل يقأل مان الحلجاة للا  مزياد مان 

 إلط  المطجة الب يئة 

ط عحم مجمط ة من الفأمل  فاعل  ن هإللك إلظلمين لأإلط  يار  الباد  فيهمال فا             

ال لقاة، طيُفاعف الإلظال  أا   ظ  طقم طاحد طيأبيلن مفًل مر أبلم اسارفلدل الادملا طالحفال

اخطل بلس  "الإلط  اخسلس " طيُفرقد  أا  طجاه الرحدياد  إلاه يفمال  أا  اسارفلدل الادملا، 

ططالل هذا الإلطع من الإلط  الإلط   أ  مطجة ب يئاة )طلعاة المعحأاة العابفاة( طلعاالح 

طما  ع، إلهالإلط  حعاة الفين السعيفة طاسرفلدل رأضيعام "الرآال طالرأف" الادملغ   ضإلال  ال

يسارمع،  –"الإلط  ااطريالعي"  -هذا الإلط  اخسلس  ، لان الإلظل  الضلإل  رقد  الأيل يإلطفط  

طهذا يفزز الحفلظ  أ  ال لقة طيحامه الداف  اليطم  طالسأطا  لأإلط ، طيمان ا ربلع هذا 

  "C" ط "الفمأية  Sالمفهط  معربً ل بإلظعية "الفمأية  

عئيسيرلن حطل طظيفة الحفلظ  أ  ال لقة  ضإلال  الإلاط  لن  عيرط أيه فطن هإللك إلظ           

طاسرفلدل ال لقة  أ   سلس اإلطفلط مفدل اخيط الذي يحدث  ضإلل  الإلط   طهإللك الفدياد 

من ااطرالفلم طالرقسيملم الفع ية داطل إلظعية الحفالظ  أا  ال لقاة طا رطجاد فعااية 

ة قد رشال اخسلس الإلظعي لرفسايع رمفمج طاحدل رشعح رملًمل رفقيدام طرقأبلم الإلط  لاإلهل

الحلجة الر  ا جدال فيهل لل  الإلط ، طهإللك اسئأة رضلع حطل هذه الإلظعيلم مضل  طلذا الن 

 أا   -لأإلط  طظيفة رعميمية، فمن المفهط  لملذا المعا  الذين ا يإلالمطن بشاال  بيفا  

الر  رف ال الإلاط ،  ط ية ل بسبيل المضلل  طلئك الذين يفلإلطن من اخعق،  ط ااا عابلم ا



قاد ياطإلاطن  اضاع  عااة لإلعالبة  - طلئك الذين يرإلالطلطن الفقالقيع لر يياع إلما  إلاطمه  

بأمعاط إلفسية؛ لملذا المعا  الذين يفلإلطن من فاع  الإلاط  لاديه  فراعام حيالل  قعاع؛ 

طلملذا يشرا  المعا  الذين يفلإلطن مان حالام  بياة رفياق الإلاط  مان  ن اضالع حاللره  

 ن إلط ية حيلره   سط  من  طلئك الذين ا يز و إلطمه  ط   مق 

 أنواع اضطرابات النوم:

 ررإلطع طررفد  شالل اا عابلم الإلط  لدي المفلقين  قأيل ، طلفل من  همهل:

طهط  د  قدعل الفعد  أ  الإلط  ف  مطا يده المألطفة :  Insomniaاألرق -1

 أ  الإلط  م أقل ،  ط ااسرفلقة   فعدال  ط الحفلظ  أ  الإلط   طيمان  ن ياطن بفد  قدعل 

المباعل من الإلط  ط د  القدعل  أ  الإلط  بفدهل  

(Williams,Sears&Allard,2004 ،) (American Psychiatric 

Association, 2013, 362)  :ويتمثل في األتي 

طيبادط هاذا اااا عاب فا  عاطعل طجاطد عافطبة صعوبة الدخول في النوم:    

ف  حللة يقظة لمدل رزيد  أ  إلعف سل ة ف  الساعيع مان ل   لبقلأدططل ف  الإلط  طا

 الرهيب لأإلط   طيعرب  هذا الإلطع بللطدع  ط القأق   

طيظهع هذا الإلاطع فا  شاال اضاعل ا ساريقلظ مان صعوبة اإلستمرار في النوم :   

الإلط   ضإلل  الأيل ، طيعرب  بل ارئلب طالهطس طاسال ل اسارفملل الفقالقيع ال بياة طرإلالطل 

 ( Empson,1993,187ل )احطال

طيظهع هذا الإلطع ف  شال ا ساريقلظ المبااع جاداً االستقياظ المبكر في الصباح :   

ف  العبلح م  عفطبة الفاطدل لأإلاط  ماعل ضلإلياة  طلاألعق دعجالم مطرأفاة الشادل طمادل 

البقال   فاالخعق البسااي  ياااطن لمادل اساابطع  االدل ، طالمرطساا  يااطن خاضااع ماان شااهع، 

(  طمان راأضيع stepanski,1993,309مليزيد  أ  ضالضة  شهع )هط  من  طاخعق المز

اخعق  أ  الفعد طالل الإلهلع  إله يبدي ال  الشافطع بفاد  الإلشال  طالطماطل طااعهالق 

البدإل  طزيلدل مشال ع القإلاط  طساع ة ااسارضلعل طرادهطع الحللاة المزاجياة طالطجداإلياة 
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طساب الفالقالم ا جرمل ياة ، ط اد  ية  يطمطالمفعفية ط د  القدعل  أ  لاملل اخ ملل ال

القاااادعل  أاااا  الإلااااط  المااااعيف  ضإلاااال  الأياااال بااااللعغ  ماااان طجااااطد عغبااااة فاااا  

 ( fisher,1994,416الإلفلس)

:رفإل  ا إلق لع المبقم  ط رطقف الراإلفس  ضإلال  الإلاط  ممال مشكالت التنفس أثناء النوم -2

مع هاذه الحللاة رسار، طيبدي ال  اسريقلظ ال فل، طيحدث ذلك بعطعل مراععل طالل الأيل

لمدل ضطاإل  ال  دقيقة  ط  اضع، طيإلرو  إلهل غفطام من الإلط  إلهلعاًطاإلفدا  الإلشل  طالحيطياة 

طفقدان العاحة ف  الإلط  ليال م  معلحبة الطادع فا  العابلح طااريالن بساأطك شالذ  إلاد 

  فعفااااساايرقلظ  ماان الإلااط  ، طالشااطيع طالربااطل الاااللعادي طرشاارم ا إلربااله طالطأاال الم

 (( Douglas,2002إلقص ا دعاك طافف الذااعل)ط

طيحدث هذا ا ا عاب  ضإلل  مدد رطقف الرإلفس ، بحيث يعبف المجاعي الهاطائ  

مسدطدا ممل يعفب مفه القيل  بفمأياة الشاهيق ، طهاذا ا إلساداد يعجا  الا  إلقاص الراطرع 

 هااذايص الفاااأ  ، ط حيلإلاال يحاادث المااطم المفاالج  طااالل رأأااك الإلطبااة، طمحااالم رشااط

ااا عاب ه  رطقف حعااة الراإلفس طاا   الحجالب الحالجز  أا  العادع ، طرفطياق 

المسلع ال بيف  لأهاطا  ، طرطقاف الراإلفس المطارأ    طفياه ر ياب حعااة الراإلفس طالهاطا  

مباعاً طف  هذه الإلطبة يبدط الفشل ف  لرمل   مأية الراإلفس  إلريجاة لاإلقص امياة الهاطا  ما  

 ( Empson,1993,188طجطد مفلإللل ف  الرإلفس )

: يفعف بأإله حللة من الإلفلس الشديد  ضإلال  الإلهالع ما   Hypersomniaفرط النوم -3

سل ة ،  ط ا سر عاق مدل  طيأة لإلإلرقلل ال  حللاة  18-16إلطبلم من الإلط  قد رسرمع من 

اليقظة الالمأة   طالإلط  المفع  إلقيط اخعق ، طقد يأر  ف  إلطبة طاحادل  طيأاة طقاد ياأر  

ن إلطبة ف  اليط  الطاحد  طابد من رطافع الفديد من المحالم الرشطيعية لفع  ع م اض أ   

الإلط  مضل الشاطي البلعزل من فع  الإلط  لمدل شهع  أ  اخقل   طيأطذ شال إلطبلم ممرادل 

 ( Dsm,Iv,1994 ط إلطبلم الإلط  الإلهلعي الر  رحدث )



ة رعال الا  راعك لبفامررإلطبالم مان ساأطايلم  طيرميز بطجاطدالمشي أثناء النـوم:  -4

  الفعاش ، طالرجطل  ضإلل  الإلط  طففال اخشايل  دطن  ن يااطن  الشاطص طا يالً بمال يففأاه  

طهذا ا ا عاب يشي  لدي اخ فلل ، طيشطص طفقالً لأفدياد مان المحاالم ، مضال طجاطد 

إلطبلم مراععل من الإلهطط من السعيع  ضإلل  الإلاط  الأيأا  ، طيااطن طجاه الماعيط  ضإلال  

لً دطن رفبيع ، ا يمان ليقلظه ا  بعفطبة بلل ة، ط إلدمل يساريقظ رااطن هإلالك لحبة شالإلطب

 مدل قعيعل من ا طرال  ط د  ا إلربله  

طهط إلطبالم مان الفازع الشاديد :Sleep terror Disorder اضطراب الفمع الليلي -5

طالهأ  رعلحبهل  عاطام  للياة طحعاالم زائادل طمسارطيلم  للياة مان الإلشال  الفعاب  

دي طياإلهط الفاعد مان إلطماه جللسالً  ط طاقفالً ، طذلاك  ضإلال  الضأاث اخطل مان الإلاط  عاالإل

، طيعع  ععطة ع ب ،  ط قد يسعع ال  البلب محلطاً الهعب، امل  ن اسارجلبلره الأيأ 

، طالمفرالد ل لهذه الحللة دعجة من فقاد الاط  لرهدئة ااطعين راطن افيفة ، طياطن معافق

ة ف  العبلح   طيحدد الادليل الرشطيعا  العابا  المحاالم اارياة المأطبة   ن ير  إلسيلن الإل

لأرشطيص : الفعط اخسلس  هط إلطبلم مرااععل مان ا ساريقلظ مان الإلاط  رباد  بعاعطة 

ططف حلدل طررميز بقأق شديد طحعاة جسدل طفع  الإلشل  الفعاب  الاإلاعدي ، طالإلطبالم 

الا   شاع دقالئق ،  ط  اد    قيقاةمان درحدث دطن ارعلل االف بللفالل  المحاي  طرسارمع  

اساارجلبة الفااعد الإلساابية لجهااطد اخطااعين فاا  محلطلااة فهاا  لأسااي عل  أاا  فز ااه طياااطن 

اسرعجلع الفعد لأإلطبة محدطدا   طيإلرو الفزع الأيأا  غللبال مان الااطابيس طمال يعافقهال مان 

ة ب يئاحللة هأ  طرعبب الفعق طيحدث ذلك ف  ال للب طالل دططل الفاعد فا  حللاة إلاط  

(Hartman,1993,406 ) 

طررميااز بلسااريقلظ مرااعع ماان الإلااط  الاا  دعجااة :  Nightmareالكـوابيس الليليــة -6

الططف من مفلطدل الشطص لأإلط  معل  طعي   طرقل الاطابيس م  الرقد  ف  الفمع لا  إلهل 

اا عابلم  رزداد حيإلمل يرفاعط الشاطص لحالام مان القأاق طا ارئالب طالفدياد مان ا  

(  طيار  رشاطيص الااطابيس فا  429-428،  1990محمطد حماطدل،  عي )اخطالشطعية  
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اط  المحالم الرللية : ا سريقلظ من الإلط  الأيأ   ط الففطام الإلهلعية بلسرعجلع رفعايأ  

طحيطي خحال  مطيفة جداً ، احرالك اخساإللن ، طيإلرباه الفاعد طيفاطد ل بيفراه ساعيفلً  إلاد 

يسبب اايقلً شاديداً لأفاعد ، طياإلفاس ذلاك  أا  ذلك  ط ن  ا سريقلظ من اخحال  المطيفة ،  

 ( Bader,et al.,1997,982رطافقه الإلفس  ط دائه الفمأ   ط الدعاس   )

 االضطرابات النفسية

 أوال: االكتئاب:  

بفد            طلحسلس  بمزاج سطداطي،  يرميز  بأإله اا عاب طجداإل   ا ارئلب"  يفعف 

ب ا ريلن  القدعل  أ   ط د   ا للإلشالعال،  طفقد  ل   المسرقبل،  مطاجهة  من  طاليأس  لسلبق، 

القدعل  أ  الإلشل ، ططجطد عفطبة ف  الرعايز، طالشفطع بل عهلق الرل ، م  اا عاب 

 ( 197- 196، 2003ف  الإلط  طالشهية لأ فل " ) لدل  بد هللا محمد، 

 أبلمطيفعف  يال بأإله اا عاب مزاج   ط طجداإل ، طيرس  ذلك ااا عاب برق       

ربدط  مزا الإلفس   ااا عاب  من  حللة  فلاارئلب  اخطعر،  المزاجية  الرقأبلم  رفطق  جية 

 اضع مل راطن طاطحل ف  الجلإلب ااإلففلل  لشطعية المعيط حيث يرس  بللحزن الشديد 

 (  224، 223، 2005طاليأس من الحيلل، طططز الاميع  )حسين فليد، 

عا طيطرأف هذا الفعط ف  شدره من إلرشلية ا طااارئلب هط  اضع اخ عاط الإلفس        

ط د   الشديد،  طالرعدي  سطداطية،  م   فالع  بلاارئلب  المعيط  طيشفع  آلطع،  معيط 

الرمان من ارطلذ  ي قعاعام، م  الشفطع بل ض  طرقأيل قيمة الذام، طيبد  ف  المبلل ة ف   

م الشهية  طفقد  الشديد،  اخعق  من  طالشاطر  الرلفهة،  اخمطع  معاية،  هل      طراطي  

ااارئلب  معا   ف   طعطعل  الفعط  هذا  طيظهع  ااإلرحلعية،  اخفالع  من  ط حيلإلل 

اخ عاط   رسبب  طايميلئية  طفسيطلطجية  بيطلطجية  بلا عابلم  يرميز  طالذي  الفقأ  

 (  197، 2005السلبقة  ) حمد  الشة، 

  



 :أسباب االكتئاب 

 :األسباب النفسية واالجتماعية  .1

طف المحزإلة طالطبعام اخليمة طالاطاعث القلسية )مضل مطم  ظعالالرطرع ااإلففلل  ط •

 . زيز  ط  الق  ط سجن بعي   ط هزيمة… للخ( طااإلهزا   مل  هذه الشدائد

الحعملن )طياطن ااارئلب اسرجلبة لذلك( طفقد الحب طالمسلإلدل الفل فية، طفقد حبيب   •

رمل ية،  ط فقد الاعامة،  ط فقد  ج اا ط فعاقه،  ط فقد طظيفة،  ط فقد ضعطل،  ط فقد المالإلة  

 .الشعف،  ط فقد العحة،  ط فقد طظيفة حيطية طالفقع الشديد

اخإلل   • طالقأق  افف  طالابم  اخمل  ططيبة  طالفشل  ا حبل   الالشفطعية   الععا لم 

 (  135، 2001اخ أ  طارهل  الذام طالشفطع بللذإلب ) بد الحميد الشلذل ،  

اال من  شالل ااإلسحلب ططجطد الاعه  ط الفدطان  ش  لبسط  الرطافق، طياطن ااارئ •

المابطم  طا يسمف اخإلل اخ أ  لأفدطان  ن يرجه لأطلعج طيرجه إلحط الذام، طقد يظهع  

السال    )حلمد  بد  الافلعل"  بمضلبة  هإلل  ااارئلب  طياطن  ااإلرحلع،  محلطلة  شال  ف  

 (  516- 515، 2005زهعان، 

 :هامنأسباب عضوية كيميائية، و -2

 . د  الرطازن ف  رعايز  مالح العطديط  طالبطرلسيط  ف  الجس   •

 .الر ييعام الر  رحدث ف  الهعمطإللم •

ال دل   • من  لفعازه  المسئطل  ن  الهعمطن  زيلدل  بسبب  الاطعرزطن  لفعاز  زيلدل 

 .الإلطلمية

 .الإلقص ف  لفعاز الهعمطن المإلش  لأ دل الدعقية •

 .يلم اخ علبهلإل الطأل ف  لفعاز المطاد الايميلئية ف  •

 .رفل   بفط  إلطاع من اخدطية مضل اخدطية الر  رسرطد  لفالج اعرفلع ا   الد   •

 .رفل   الاحطل •

 اإلطفلط مسرطر إلطع مفين من اخحملط اخميإلية    •
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بللسأطك   • رطرص  طه   بللمخ  ااسرقبلل  مإلل ق  ف   )الإلطع  دعيإلللين(  ملدل  اإلطفلط 

 .الفل ف  طالطجداإل 

مطاد ايميلئية ف  المخ مضل )السيعطرطإلين( ممل يبضع  أ   ط  بفالإلقص ف  مفدام   •

 (  135، 2001المزاج، طاذلك الرحا  ف  الرععفلم" ) بد الحميد الشلذل ، 

 أعراض االكتئاب  

الفللمية       العحة  مإلظمة  لرقعيع   World Health Organization)  بقل 

ااهرمل    (29 ,2001, طفقدان  بللحزن،  ااارئلب  ال لقة،  إلشبلخيرس   طاإلطفلط   ة، 

المبعع   غيع  طالشفطع  الذام،  رقديع  طاإلطفلط  الضقة،  فقدان  رشمل  ط  عاط  طعر 

الرعايز، طاا عاب   القدعل  أ   طرقأص  طااإلرحلع،  المطم  بللذإلب، ططجطد  فالع  ن 

ردط    فق   إلدمل  ااارئلب  رشطيص  ير   جسدية،  يرامن   عاال  طقد  طالشهية،  الإلط  

لفرعل  ااارئلب  رق  ا   اخ عاط  من  ااارئلب  شدل  رطرأف  طيمان  ن  ل  ن  سبط ين  

   Severe depression لل  ااارئلب الحلد Mild depression الطفيف

طررامن فقدان القدعل  أ  ااسرمرلع بمعح الحيلل، طافف    :المظلهع ااإلففللية  1

 .الضقة بللإلفس

المفعفية  2 لذاره  :المظلهع  المعيط  مفهط   سأبية  ططررامن  لإلفسه  رطج،  الأط   يه 

طراطي  المشاالم، طاإلفدا  القدعل  أ  ارطلذ القعاعام طالحس ، طافف ا حسلس  

 .بللقيمة الذارية

الدفل ية  3 إلحط    :المظلهع  الميل  طاإلفدا   ا إلجلز،  القدعل  أ   افف  طررامن 

المضلبعل طال مطح لرحقيق  هداف الحيلل طمر أبلرهل، طالشأل ف  ا عادل، طالعغبة ف  

 .من الطاق  طرحبيذ فاعل المطم، طرزايد الميطل ااراللية عطباله

الجسمية  4 ال لقة    :المظلهع  طفقدان  طا عهلق،  بللرفب  السعي   الشفطع  طررامن 

 ( 345- 344، 2001الجإلسية، طاضعل إلطبلم اخعق  ) ديب الطللدي، 



اليط  ر     بل  قعيطمن   عاط ااارئلب:   عط مزاجية مضل حدطث مزاج حزين مفظ  

بأي  مل،  القيل   عفطبة  طه   داففية  اخقل،   عاط  لمدل  سبط ين  أ   يط   ال 

  عاط بدإلية طرشيع لر يعام جسمية طرشمل ر يعام ف   إلمل  الإلط  طالشهية،   عاط  

 (  357، 2011مفعفية طه   د  قدعل اخفعاد  أ  الرعايز  ) سلمة فلعطق مع ف ، 

ي        ااارئلب  القطل  ن  ضإللئ     ف   حدثطيمان  الق ب  ط  اا عاب  حلدي  عطعل 

المزاجية  الحللة  فيهل  ررعاطح  الق ب ف  عطعل طاحدل  ااارئلب  حلدي  الق ب  طيحدث 

بين الحللة ال بيفية لل  حلام ااارئلب طالحزن المعا …  مل ااارئلب ضإللئ  الق ب 

اارئلب   طا  هطسااارئلب ، طق بله همل ال  –فهط يفعف  يال بلس  ااا عاب الهطس   

فللشطص الذي يفلإل  من ااا عاب ضإللئ  الق ب يرإلقل بين فرعام من الهطس طفرعام 

من ااارئلب يرطس هل حللة من السطا ، ط أ  العغ  من  ن حلام الهطس الطفيف قد  

حلام   رحدث  الشلئ   ن  غيع  من  فطإله  الق ب  اا عاب  حلدي  شال  ف   لأفعد  رحدث 

ب بل  إلهل رحدث بللربلدل م  حلام ااارئلب  )زيزي  لق ي االهطس الشديد بشال  حلد

 (  30، 2006السيد لبعاهي ، 

 اإلكتئاب عند المعاقين عقليا: 

طمإلرعف القعن    19بد م الدعاسلم حطل ا ارئلب  إلد المفلقين  قأيل بإلهلية القعن        

بطبعل    20 المفلقين  قأيل  بمعطع  البلحضطن  يفرعف  ل   الطقم  ذلك  طقبل  لب  ارئا ؛ 

(Earl,1961  طرعي إلظعية الرحأيل الإلفس   ن إلمط اخإلل اخ أ  شع لً  سلسيل لحدطث )

بطبعل   يمعطن  ا  الإلمط  مرأطعل  الفأيل  اخإلل  ذطي  المفلقطن  قأيل  فطن  طلذلك  ا  ا ارئلب 

 (  cooper,2007ا ارئلب)

ين ذطي  لل البطيشيع بفد الدعاسلم  ن ا ارئلب  حد ا ا عابلم الإلفسية الشلئفة لدي  

ا  لقة الفقأية  

(Nezu,Rathenbergm,Dellicarpini&Gerocge,1995  طرشمل   عاط )

ا ارئلب لديه  : المزاج ا ارئلب ،  د  ا سرقعاع، اا عابلم الإلط  ، فقدان الداففية  
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 Mannطااهرمل  بل إلش ة، ا إلسحلب، الطمطل الحعا )

Patti&Sturmey,2003 ) 

  Anxietyثانيا: القلق 

 تعريف القلق : 

الشع               طرطق   الططف  بمشل ع  الشطص  شفطع  لإله  القأق  أ   رفعيف  يمان 

المعحطب بزيلدل ف  إلشل  الجهلز الفعب  ممل يبدر لل  زيلدل ف  مفدل دقلم القأب  

    (Sdorow, 199)طسع ة الرإلفس 

 ج       

طهط سأطك  ف ،  الطط(  ن القأق عطعل من عطع  2000طيعر  ل ف  ملعل )          

من   بللط ع  الفعد  يشفع  حيث   ، الإلفسية  طالرشطهلم  طاخمعاط  الفيطب   بفط  لطفل  

لإلفالح الإلفس اط لإلاشلف  معهل  مل  ال يع ، طقد ياطن هذا القأق طا يل  ط غيع طاع ،  

الية   إلفسه ، طهط  الطجطد  يرجز  من إلسيو  ا إلسلن طهط جز  ا  طالقأق سمة من سملم 

  الحدطدر العاهن لل  طا  طجطدر اطع يرمان الفعد فيه من الطالطز  حلفزل  أ  رج

السف  لل    الإللرو  ن  القأق هط  المفعدل ، ط ه  عطع  رحقيق طجطده ،،  ر رحقيق ذاره 

 رحقيق  

يرفعط               الفعد  إلدمل  بهل  يشفع   ، سلعل  غيع  مادعل  ط  لإلففللية  طبعل  فللقأق 

ف ععا    ط لحبل   حلد )  ال  افلف  مطق  ف ف لمضيع مهدد  ط مطيف  ط  إلدمل يق

 (  262،2007طسهيع سلل  ، 

 أعراض القلق :  

 -   : للقلق  الجسمية  الشفطاألعراض  ف   رطرع  ررمضل   ، طالعداع  بللرفب  ع 

، إلقص ال لقة طالحيطية ، رعيب الفعق البلعد حر  ف  الشرل  ، عفطبلم ف   الفاالم

ف    لعرفلش   ، المفدل  لا عابلم   ، ، اخي الرإلفس  ،    در  طالدطاع  طال ضيلن  الق   ط حيلإلل 

،    2005ط سع الها   حيلإلل، لا عابلم ف  الإلط ، الاطابيس  ضإلل  الإلط  )  ال  افلف  ،



( ، ط إلدمل راطن إلطبة القأق حلدل راطن اخ عاط : لزديلد اعبلم القأب ، طزيلدل 199

لفعازام    ، زيلدل  الشهية  فقدان  الد    ، لعرفلع ا      ، ،  الفعالرإلفس  ف   ق  ا عرفلش 

، طيرأضع لدعاك الفعد لأمطاط لم المحي ة به ف  مطقف القأق )  ال  يدر طاخعجل اخ

 (  263،  2007افلف  طسهيع سلل  ، 

: -ب للقلق  النفسية  ،    األعراض  ا سرقعاع  بفد   الشهطع  الزائدل  ا سرضلعل  سهطلة 

سع ة    ، بللمسرقبل   يرفأق  فيمل  طالرشلب    ، طا عريلب  ا الرقالشك  اضعل أب  ن    لمزاج  

،  د  ا سرقعاع ،  مد المضلبعل ، الرفب ، اخعق ، لإلطفلط عطح الفزيمة ،  د   الحعاة

ا إلهزامية ) طا   الرعايز ، سيلدل المشل ع  القدعل  أ   المشل ع ا إلففللية ،  د   ضبلم 

 (   126-125، 201 أ  طاطعطن ، 

 أنواع القلق : 

القأق طيفلإل  مإله   إلسلنا   القأق طبعل يطمية حيلرية  إلد ف  جمي  اخ ملع ، فاأإلل يطبع 

 ف  بفط المطاقف ، طهل يقطدإلل لل  الرفعقة بين إلط ين من القأق همل :  

 Anxiety Stateأوال: حالة القلق 

رشيع حللة القأق لل  طا   لعئ ططقر   إلد الفعد ، يحدث له لذا رفعط خحد  

طبط  ، القأق  هذا  رضيع  الر   هذ طرفلالمطاط لم  بللقال   أيهل  ط     المطاط لم  ه 

  Threatبل برفلد  إلدمل رإلره  حللة القأق ،ط ررفلطم شدره ربفل لدعجة الرفديد  ط لط ع  

الر  يدعاهل الفعد ف  المطقف ، طهط حللة  قعب لل  حللة الططف )  ال  افلف  طسهيع  

دعاك ط ع  ل خد فف(   طيمان ا شلعل لل  حللة القأق  أ  لإلهل ع264،  2007يلل  ،  

لقد   أق   ،ط  لأفزع  مضيع  مل هط  اعبية  مرقدمل  طيعاه  الشطص  يرطقفه  طلعج   ط  ذر 

فعطيد ف  بفط مبلفلره اخطيعل  أ  ذلك الإلطع لس  : القأق الطاقف  ، القأق الععيف ،  

 ( طيإلدعج رحم هذا الإلطع من القأق : 20، 2011القأق السطر )  ل ف الشعبيإل  ، 
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الموضوع -1 :  القلق  البيئة  ى  ف   طاقف   مضيع  من  طالرهديد  بللططف  الشفطع  هط 

،  2005طهط إلطع من القأق غيع المعا  ، لذلك هط  قعب لل  الططف )  ال  افلف  ، 

199  ) 

: هط حللة رإلرو من لحرملل حدطث الرقيي     Social Anxiety    القلق اإلجتما -2

 طرشمل :  ية جرملبين اخفعاد سطا   أ  المسرطر الطاقف   ط رطيل  طالع ل 

: يقعد به قأق الحديث  مل     Communication Anxietyقلق اإلتصال   - 

الإللس ، طيرعل هذا الإلطع من القأق بللمطاقف ا جرمل ية الطلعة بطلقل  اخحلديث  مل   

مل   الطقطع ف  ط أ  لحرملل  الرفايع ف   الإللس ، ططفل من ا طفلق  ط  جمهطع  ل  من 

 (   22، 2001،  بيإل  ضإلل  الحديث )  ل ف الشع

: طيشمل : الطجل    Interaction Anxiousnessقلق التفاعل اإلجتماعى   -ب

الفالقلم   قأق  حلام  بفط   ، اآلطع  لشرهل   قأق   ، المطا دل  قأق   ،

 (Ranta et al., 2007)الشطعية

يشيع لل  القأق ا جرمل      Audience Anxiousnessقلق المواجهة    -ج

ال  المطاجهلم غيع  :    Contingent Encounters   Noفة  مرطقالإللرو  ن  طيشمل 

 (  24، 2011قأق الحديث ، قأق المسعح )  ل ف الشعبيإل  ، 

بللقأق  إلدمل          يشفع  ال فل  ،  ن  الحللة  قأق  لل   يإلرم   القأق  من  الإلطع  طهذا 

يرفعط خحد المطاط لم الر  رضيع القأق طه  : حدطث لا عابلم الإل ق  إلدمل يقبل  

اآل ا جرمل     ط    طعطن أيه  ا هرمل   طم    ، ا جرمل    الرفل ل  هط  أيه   ضإلل   يقبل 

مفه   ط   يرطاعل  ،ط  إلدمل  مفه  رطاجده   مفه   ط  لرطرجده  السفلدل  بفد   يشفع  حيث 

   يرطاعأطن مفه ، ط ضإلل  مطاجهة اآلطعين   ط طرفل  لا عابلم الإل ق رإلره  حللة القأق



 t Anxiety Traiثانياً: قلق السمة 

هذه               ف   فللقأق   ، الفعد  شطعية  رميز  إلسبيل  ضلبرة  لسرجلبة  لل   سلليب  رشيع 

الحللة  قعب لل   ن ياطن معرب ل بشطعية الفعد مإله لل  مضيعام المطقف   طلذا يعرب   

الرفلطم ف  دعجة هذا القأق بدعجة القأق الر  رس  الفعد  اضع من لعربل هل بحج  الرهديد  

هذا المطقف   طهذا الإلطع من القأق هط اخاضع لعربل ل بللعحة    ن ف مراماط الط ع ال

الإلفسية لأفعد ، هط الذر يرحدث  إله الفأمل  افعط لإلا عابلم الفعلبية ، طلذا يمرد 

   ف  إلشأره لل  طبعام ال فطلة طالاضيعام الر  يرفعط لهل الفعد  ضإلل  الرإلشئة ا جرمل ية

ة القأق " لذا  عط له  مل بقأق ، طلان بفاه   " حللطن ب  طهذا يفإل   ن ال الإللس يمع

 (   265-264، 2007ه  الذين يرسمطن ب " سمة القأق " )  ال  افلف  طسهيع سلل  ، 

 هط ططف  بيف  طاعطعر يعج  لل  رهديدام طلعجية طاقفية   القلق الفعلى :  -أ

  Egoخإلل  بين افل ل  هط الططف من رهديد اخإلل اخ أ  ، طيإلشأ من الر   القلق الخلقى : -ب

 .  طيإلشأ  إله الشفطع بللذإلب طالطجل  Super egoطاخإلل اخ أ  

:   -ت الرفلمل م  عغبلم الهط القلق العصابى  دفل لم اخإلل ف   الإللرو  ن فشل  القأق  هط 

Edwards, 1999))    ، طهط معرب  بللععا لم الإلفسية الشديدل ، فمشل ع الرطرع فيه رفطد

 (   199، 2005 طامل طلعجية )  ال  افلف  ،  د لل ل رفطلل   طامل داطأية  اضع مم

يفعفه زبيجإليطز اليسا  بأإله : الرطقفلم السللبة رجله المسرقبل  أ     قلق المستقبل :  -ث

 (   25، 2011المسرطر الشطع  طالمحأ  طالفللم  )  ل ف الشعبيإل  ،  

 أعراض القلق: 

جسدية:   -1 طالحيطيأعراض  ال لقة  رقص  ف  افف  ل ،  رط طررمضل  الة،  فاالم،  رع 

عداع مسرمع، شحطب الطجه، سع ة الإلبط، اا  بأملان مرقعفة بللجس ، فقدان الشهية، 

 إلقعلن ف  الطزن، ال ضيلن ، ا سهلل 

نفسية:   -2 القدعل  أ   أعراض  افف  ا ارئلب،  اخملن،  بفد   شفطع  ف   طررمضل 

  ا إلرلج، حسلسية إلفسية زائدل، سهطلة ا سرضلعل، الهيلج طالفعبية
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ررمضل ف  ا إلربله، افف الذااعل ، افف ف  الرعايز، ا ا عاب  عقلية:اض  أعر -3

 ف  رقديع المطقف  

طررمضل ف  قأة الد  المإلدف  لأجس ، زيلدل رجأ  الد ، زيلدل إلشل   أعراض فسيولوجية: -4

 ال دل الدعقية، اافعاز المسرمع ف  الاطعريزطن طاادعإلللين ف  المفدل  

انفعالية:  -5 ف   طررمضأعراض  ف  الشفطل  العغبة  طالفجز،  الهزيمة  رطق   بللططف،  ع 

 الهعطب  إلد مطاجهة اي مطقف  

 عالج القلق : 

مرفأمة  لسرجلبة  لإله  السأطاية  أ   الإلظعية  طالل  من  القأق  حدطث  رفسيع  يمان 

رارب  ن  عيق الرفزيز ، طير  ذلك من طالل رحطل مطقف مل  ط مل ش  مل لل  مضيع 

لع لأططف  ن  عيق  مبلمة  بطبع  ربل هشع     Zimbardo andل 

Weber,1997) : طيشمل  الج القأق ) 

 العالج البيئى للقلق :  -أ

القأق   المأحطظ ف   البيئية ذام اخضع  لأقأق  أ  رفديل الفطامل  البيئ   يقط  الفالج 

ا جرمل    الفالج  طالل  من   ، الرطرع  طمضيعام  البيئية  الا ط   رطفيف  طالل  من 

طالع طالعحالم  ) طالر  داقلمطالعيلا   بللفمل  طالفالج   بللمطسيق   طالفالج   ، سأية 

  ، طاطعطن  بفط  134،  2010طا   أ   الأفب  أ   الج  يسل د  امل     )

الرفل ل   رإلم   الر   البيئة  رطفيع  طالل  من   ، اخ فلل  لدر  الإلفسية  ا ا عابلم 

ا جرمل    ن  عيق  إلش ة الأفب طا عشلد اخسعر ، ممل يبدر لل  طفط مسرطر  

 ( Torhild ،2002حبل  طالقأق لدر اخ فلل ) رطعهيأد ع طا الرطر

 العالج السلوكى للقلق :  -ب

يقط  الفالج السأطا  لأقأق  أ  فك ا عربلك الشع   المعا  المرفأق بللقأق ،  

( ،  134،  2010من ط ع المإللقشة طالشعح طالرفسيع طالرفأ  ) طا   أ  طاطعطن ،  

من الفالج ، يشمل طسلئل مطرأفة ؛ لذ رقط      ديدل  عق    فللفالج السأطا  لأقأق يرامن



 أ   سلس ا فرعاط بأن ا إلسلن يرفأ  طيارسب ا سرجلبلم  ط يرفأمهل ب عيقة شع ية  

، ط عق الفالج لإلمل رحلطل  ن رفاس الفمأية ، طه  طسلئل رمحط الرفأ   ط رفيد رفأ   

مع ف     ( السطية  ا سرجلبلم  لل   راطن  قعب  ،  ططأي  القمش لسرجلبلم  المفلي ة  ل 

2007 ) 

 ثالثاً: نوبات الغضب 

يفد ال اب من  اضع ا إلففلام اإلرشلعاً بين المعاهقين ذطي ا  لقة الفقأية ، طغللبل  

مل ياطن بداف  اسع قيطد السأ ة طالرقلليد ، طيظهع ال اب  إلد احسلس الفعد بأإله ملزال 

، طا ععاع  أ  مفلمأره الرفبيع ، طلزاا فل    مفرمدا ً  أ  اخطعين  فطن  الحللة    هذه 

 ن ال اب قد ياطن ف  مملعسة السأطك الفدطاإل  بالفة  شالله ،  ط بلاإلسحلب طظهطع 

 اخ عاط اخارئلبية طالمحلطام ااإلرحلعية    

 مفهوم الغضب: 

يشفع   المفلق  أقيلً  إلدمل  رسي ع  أ   سللبة  لإلففللية  حللة  بأإله  ال اب  يفعف  

ط  ط الجطع  ط الرفب  ط اعد ففل لا ط  يرفعط لهل ،  ط بللمع   حسلسهبل حبل   ط  

لفد  قدعره  أ  لرمل   مل مفين ، طقد رشمل  أ  الععا   ط الرطعيب طا اعاب  ن 

 (   374-373، 2014ال فل  طرعأب   ال  من الجس      طغيعهل )هللة طيع سإللطي،

( ردNovaco,2006طيفعفه  اإلففللية  اسرجلبة  بأإله  العال    الرطرعل  أ   (  ط د  

طرإلشأ ف  المطاقف المحب ة الر  يشفع فيهل بللفشل طالرهديد ، طررميز بر يعام بيطلطجية  

الر   طفسيطلطجية ، طررفلطم من فعد خطع ، امل  ن ال اب طاحد من  اضع ا إلففلام 

 يعفب الرحا  فيهل ، خإله يظهع بسع ة طقد يرعل د بسع ة 

اب الفزيز  )عاهي   طيفعفه  بد  إلفسية  64،  2011سأي   حللة  ال اب  إلطبلم  (   ن 

يشفع بهل ال لإلسلن الع يع طالابيع ، العحيف طالفأيل ، طلان هإللك فعطق طااحة بين 

 اخفعاد ف  ا سرجلبة لهذه الحللة ا إلففللية  
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شهعا ط عب  سإلطام ، طمن   18طيفعف  يال بأإله" سأطك شلئ  بين اخ فلل مل بين  

سأط  1-3 اسإلطام  رايلم  الع س" ل اب  طاعب  الإلفس،  حبس   ، البال   من   رعاطح 

Potegal& Davidson,2003)    ) 

   ( الحميد  جلبع  بد  ردل  أ   1995طيفعفه  اإلففللية  اسرجلبة  هط  ال اب  ان   )

الرطرع ، يضيعهل  دد من مطاقف مإلهل : الرإلبيه ، طالفدطان ، طالرقييد، طالهجط  الاالم  ، 

اخمل بطيبة  طا   طااحسلس  ، حبل   ،  طالرمييز  بللظأ   طالشفطع   ، طالرهديد  طالفشل 

طررامن إلطبلم ال اب اسرجلبلم من الجهلز الفعب  مضل اعرفلع ا   الد  ، طزيلدل  

 اعبلم القأب، طزيلدل لفعاز الفعق ، طسع ة الرإلفس طغيعهل 

 الغضب عند المعاقين عقليا:   

،) بد العبطع مإلعطع،    (2015  طقد  ظهعم الفديد من الدعسلم )إللعع بن سفد، 

الزهعاإل ،  2012 مفلإللل  Tomas,2001(،)Bruc,2002(،)2011(،) بد هللا  (  أ  

مفهط    ض   طمن   ، طااجرمل ية  ا إلففللية  المشاالم  من  الفقأية  ا  لقة  ذطي  المعاهقين 

سللب  ن الذام طافف الضقة بللإلفس ، طاإلطفلط ااحسلس بلخمن ، فاالً  ن مشل ع 

رعف  مسرطي ا ذ لن طاا رملد المسعف  أ  ااطعين ، طا حسلس  ة الر  الدطإليالفجز ط

بللطجل الذي يعج  ال  اا لقة ، فيحلطل الفعد المفلق اابرفلد  ن ااطعين طااإل طا  ،  

امل يرعرب  أ  ذلك بفط المشاالم ف   مأيلم الإلمط ااجرمل   ، طاارسلب المهلعام 

لرحقيق الالزمة  من   قالليةااسر  ااجرمل ية  ذلك  يإلشأ  طعبمل   ، الذار   بلاارفل   طالشفطع 

 محدطدية الحعاة ط د  القدعل  أ  مالحظة سأطك ااطعين  

بفط    (leman,2005)فيذاع   من  يفلإلطن  الفقأية  ا  لقة  ذطي  المعاهقين   ن 

يعج  طعبمل   ، المطرأة طظيفيلً  السأطايلم  من ذطي  يجفأه   قد  الر   ااإلففللية    المشاالم 

ب طيذاع   لخسلسذلك  له     رقد   الر   طالإلفسية  الرعبطية  الطدملم  قعطع  لل  

(novaco,2006 المفللجين اهرمل   ررعدع  طا ارئلب  طالفدطان  ال اب  مشلال  (  ن 

ال اب  ط ن   ، مدمع  ال   دطان  بسهطلة  يرحطل  قد  الجلمف  ال اب  خن   ، الإلفسيين 



)المقمطع قد يرحطل بسهطلة ال  ااارئلب   طقد   (  أ   ن Mac-Caffary,2011اد 

الرفعف   ايفية  الردعيب  أ   ير   ل   مل  بسهطلة  يرعل د  الذي  ا إلففلل  ذلك  هط   ال اب 

  أيه طالرفلمل مفه ب عيقة مالئمة ، لذ لإله  لقة رحرلج لل  ا سرضملع  طالرطجيه  

  لبل ملطيفد ال اب من  اضع الإلا عابلم ا إلففللية اإلرشلعاً بين المفلقين  قأيل طغل

بداف  اسع قيطد السأ ة طالرقلليد  طرظهع إلطبلم ال اب غللبلً  إلد احسلس المفلق ياطن  

الفجم ، سفد  بن  )إللعع  اخطعين  مفرمدا  أ   بأإله   طيشيع 2015،499 قأيل 

(froggatt,2007  ،  الرحا  ف  غابه (ال   إله يعفب  أ  المعاهقين المفلقين  قأيلً 

ال من   إلطبلم  رإلرلبه    ،  ففإلدمل  هعمطن رظهع   اب  ردفق  ف   ازيلدل  أيه    عاط 

 اادعإلللين ، طسع ة اعبلم القأب ، طلعرفلع ا   الد  طل بلق اخيدي بطحال   

 أسباب الغضب       

( ال   ن ال اب يإلشأ إلريجة الشفطع بللظأ  طا ا هلد ،  Smith,2002يشيع )        

لديه   يطلد  ممل   ، لمدي  جزه  الفعد  بطدعاك  ا   العغبهطيعرب   سأطك إلرقل ف   طيإلش    ،   

، الفدطان طالظأ   بللفجز  شفطعا  الفئلم  من  اضع  الفقأية  ا  لقة  ذطط  المعاهقطن  طيفد    

رضيع  طهذا مل يزيد من عغبره  ف  ا إلرقل  من المجرم  الذي يعع  أ  ل الق رسميلم 

 غابه  مضل المرطأفين  

ي       ذاره  الفقأية ف  حد  القدعام  ف اطن سب امل لن افف  ال اب ، فحيإلمل ياطن    بلً 

القدعام   يإل   ن افف  بمل  حيلله  الرععف  لداعره  ط  يسر ي   طا  مل  مطقف  ف   الفعد 

ٍ( فيذاع   ، لديه  ال اب  اإلففلل  يسرضيع  ذلك  فطن  لديه  من Stevens,2004الفقأية  ( إله 

الفعد اخسبلب المبدية لأ اب افف القدعام الفقأية ف  مفللجة مطقف مل ، طمن ض  فطن  

راطن لديه بفط القاليل الر  ل  رسر ي  حأهل ، طمن ض  فطن ذطي ا  لقة الفقأية  ال لاب 

 من  اضع اخفعاد  عاة لأ اب 



 د.مني كمال أمين عبد العاطي 

         ( الشفطع Duman.2010طيايف  هط  اخفعاد  لدي  ال اب  يضيع  مل  (  ن  ه  

   ياطنية الربل هلإلة  ط الرهديد  ط الردطل ف  الشئطن الطلعة ، طرذاع اخحداث المأسلط 

 من جعائهل اإلطفلط مسرطي رقديع الذام  

( ، cotterell,2013طيشيع  طا إلففلام   ، طالرطيالم  بلخفالع  يرأضع  ال اب  لل   ن   )

ط حسلسلم الجسدية الر  رإلرلب الفعد ، امل  إله ا يرامن الفإلف دائملً ، فللفعد قد ياطن  

بلً   ط قد يظهع ال فل طن غلا ن يا  غلابل دطن  ن ياطن  إليفلً ، طقد ياطن  إليفلً دطن

إلطبلم ال اب بسبب الشفطع بفد  العاحة  ط ا حبل   ط عغبره ف  القيل  ببفط اخ ملل 

بمفعده ،  ط اإله ا يطجد لديه عطرين مإلظ  ليطمه ،  ط رطقفه  ن يفمل  اضع ممل يسر ي  

طا   ا ط   لديه   خن  اخ فلل  لدي  ال اب  إلطبلم  رحدث  يال  طن  يسر يف مأه طقد 

 فلمل مفهل  ط احسلسه  بأإله  غيع معغطب فيه   ط  إله  ماعطهين من قبل ااطعين  الر

 النظريات المفسرة للغضب: 

 هإللك الفديد من الإلملذج الإلظعية الر  حلطلم رفسيع اإلففلل ال اب مإلهل : 

ف    -1 بللر يع  الفعد  شفطع  إلريجة  يحدث  ال اب  رعي  ن   : الفسيطلطجية  الإلظعية 

 إلسريجب  طا ض  إلإلففل(  )فإلحن  دمطية اخط ية ال 

الإلظعية المفعفية : يحدث ال اب إلريجة الرفل ل بين ا سرضلعل الداطأية طالفمأيلم   -2

 المفعفية )فللفعد يدعك المطقف طيرععف ف  اط  طبعره السلبقة به(  

الإلظعية السأطاية: يحدث ال اب إلريجة ا حبل  طإلريجة لرإلبيه مفين ) بد الفزيز   -3

 ( 72-71 ،2011 سأي  ،ابعاهي   

 دراسات وبحوث سابقة 

 أوال: دراسات تناولت اضطرابات النوم لدي المعاقين عقلياً: 

)دفم  ه  خالد  بني  عايد  حممة  الرفعف  أ   بعز  شالل   (2016دراسة  لل  

ا  لقة  طذطي  المرطس ة  الفقأية  ا  لقة  ال أبة ذطي  ين  رإلرشع  الر   الإلط   اا عابلم 

إللث من ال أبة المأرحقين بمفهد الرعبية الفقأية ف  مديإلة  ع طااالذاط  الفقأية الشديدل من



الدعاسة  .جده   اسربيلن    طلرحقيق  هداف  ل داد  طر   الطعف ،  المإلهو  البلحث  اسرطد  

،حيث   الفقأية  ا  لقة  ذطي  ال أبة  مإلهل  يفلإل   الر   الإلط   اا عابلم  لأاشف  ن  ه  

لإلط ، طسأطك الإلط ، ااسريقلظ ليال،  م اطق  :( راطإلم ااسربلإلة من  عبفة  بفلد عئيسة ه

البلحث  .، طر  اسرطعاج داام العدق طالضبلم خدال الدعاسة    )طااسريقلظ إلهلعا طقل  

حطال    البلل فددهل  المسحية  الدعاسة  الدعاسة  أ   يإلة   للب  (  110) بر بيق  دال 

( بطاق   )55ط للبة  ط  الذاطع  من  ذط  (55(  ال أبة  من  ااإللث  ا  من  الي  فقأية  لقة 

اطريلعه    طر   جده،  بمحلفظة  الفقأية  الرعبية  بمفهد  طالمأرحقين  طالشديدل  المرطس ة 

 شلعم إلرلئو الدعاسة ال  ان اإلرشلع اا عابلم الإلط   إلد ال أبة ذطي  .ب عيقة قعدية  

ابفلد المقيلس ؛ حيث الإلم الدعجة الاأية بمرطس     (52.3)  ا  لقة الفقأية  أ  جمي  

ليال  )  اخطل  البفد الحسلب   (ااسريقلظ  المرطس   بأغ  حيث  اخطل   المعربة  ف   جل  

،    ( 55.3)  بمرطس  حسلب  بأغ(سأطك الإلط   ) ض  جل  بفده   (2.3)اا عابلم الإلط    

طقم   ، طجل  بفد   (51.3)ض  ااسريقلظ إلهلعا ف  المعربة الضللضة بمرطس  حسلب  بأغ   

بمرطس (الإلط    اخطيعل  المعربة  ال  ظهطع (  000.3)  حسلب   ف   الإلرلئو  امل  شلعم 

ااا عابلم بدعجة   أ   إلد الذاطع مقلعإلة بل إللث، ط يال الإلم هذه ااا عابلم  

ا  لقة  ذطي  ال أبة  مإلهل  إلد  اإلرشلعا  الشديدل  اضع  الفقأية  ا  لقة  ذطي  ال أبة   إلد 

 .الفقأية المرطس ة

)هدفم   الحميد  عبد  الر ا  (2016دراسة أشرف محمد    اا عابلم  فعف  أل  

الإلط  طالمشاالم السأطاية اخاضع اإلرشلعاً لدي اخ فلل ذطي مرالزمة داطن امل يدعاهل 

اخ فلل   لدي  السأطاية  طالمشاالم  الإلط   اا عابلم  بين  طالفالقة  اخ فلل  هبا    بل  

طالمشاالم   الإلط   الفعطق ف  ال من اا عابلم  طالرفعف  أ   ذطي مرالزمة داطن، 

اخأطاية  الس  طالفمع لدي  الجإلسين  من  لال  رفزي  طالر   داطن  مرالزمة  ذطي   فلل 

داطن طراطإلم  يإلة   مرالزمة  ذطي  اخ فلل  لدي  السأطاية   بللمشاالم  الرإلبب  طامالإلية 

( داطن  ط مهلم  من  بل   ممن 19(  فالً،)23الدعاسة  داطن  مرالزمة  ذطي  من  (  فأة 
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مداعس الرعبية الفقأية بمحلفظة  أملً ب( مف20(  لملً، ط)18-6ررعاطح   ملعه  مل بين )

من   داطن  الفعط  ذطي  اخ فلل  لدي  الإلط   اا عابلم  مقيلس  ر بيق  طر   الشعقية   

داطن  مرالزمة  لدي  السأطاية  المشاالم  طمقيلس  البلحث(،  )ل داد  الطالدين  إلظع  طجهة 

م  ا عابل من طجهة إلظع المفأمين )ل داد البلحث(  طاشفم الإلرلئو  ن : جل  رعريب ا 

الأيأ ،  الإلط  طالفزع   ، الإلط   بد   طاا عاب  طاخعق  الإلط ،  ف   ا فعا   اللرلل :    

طالمش   ضإلل   الإلط ،  طاطرإللق  طالمرقد ،   ، المرأطع  الإلط   طزمأة   ، الأيأية  طالاطابيس 

طالرطعيب ، طالسأطك غيع   اللرلل : الفدطان  الإلط  فيمل جل  رعريب المشاالم السأطاية 

ام الالسطية   امل ربين طجطد  القة بين اا عابلم الإلط   طالفلد لرمعد  ا جرمل   ، طا

ف    احعلئية  دالة  ذام  فعطق  ططجطد   ، داطن  مرالزمة  لدي  السأطاية  طالمشاالم 

، ططجطد فعطق ذام دالة احعلئية ف    لديه   السأطاية  طالمشاالم  الإلط   اا عابلم 

( بين  مل  ربين  ن  حيث  لأفمع  رفزي  الإلط    اا عابل،  (  12-6اا عابلم  اخاضع  ه  

ططجطد فعطق ذام دالة احعلئية ف  المشاالم السأطاية   رفزي لأفمع حيث ربين  ن  

( ه  اخاضع اا عابل  بلاالفة ال  امالإلية الرإلبب بللمشاالم السأطاية  12-6مل بين )

 من طالل اا عابلم الإلط  لديه  

مف  E. Van De wouw,et al.(2012) دراسة  هدفم   ضع  عفة  اال  

عابلم الإلط  اإلرشلعا بين البلل ين المفلقين  قأيلً  طقد اشرمأم الدعاسة  أ  معاجفة اا 

دعاسة رإللطلم اا عابلم الإلط  لدي المفلقين  قأيلً ف  الفرعل الزمإلية مل   50 اضع من  

  ط سفعم إلرلئو الدعاسة ال  اإلرشلع ااظعابلم الإلط   2012ال   ل     1990بين  ل   

  امل اعرب م    ٪1.34% ال     5.8 قأيلً بإلسبة ررعاطح مل  بين  فلقين  ين المبين البلل  

الإلفسية  الفقلقيع  رإللطل   ، ا إلففللية  الحللة   : مإلهل  بفدل  طامل  لديه   الإلط   اا عابلم 

 . امالدام ا ارئلب طالععع، طالسطايلم المرحدية  



 ليا: ثانيا: دراسات تناولت االضطرابات اإلنفعالية لدي المعاقين عق

)هدفم   جويعد  شيحان  محمد  المشاالم    (2019دراسة  الرفعف  أ   ه   ال  

الدعاسة   طراطإلم  يإلة  طالمفزطلين(   )المدمجين  المفلقين  قأيلً  اخ فلل  لدي  ا إلففللية 

(  لملً  12-9( فل من اخ فلل المفلقين  قأيل ، طقد رعاطحم   ملعه  بين )100من )

( قدعه  ً 14.10بمرطس   معي  طرم(  لمل المشاالم  ضأم      مقيلس  ف   الدعاسة  دطام 

الإلفسية )ا داد البلحث( ط شلعم الإلرلئو ال  شيطع مشاالم الفإللد، ااإلسحلب، الفدطان  

)ذاطع الجإلسين  بين  الإلفسية  المشاالم  ف   لحعلئية  دالة  ذام  فعطق  طجدم  امل    -  

 لإللث( طبين) المدمجين طالمفزطلين(  

هدفم سعد  بيإلمل  بن  ناصر  )العج  دراسة  الرفعف  أ     (2015مي  ال  

الدعاسة من   الفقأية   طراطإلم  يإلة  الإلفسية لدي المعاهقين ذطي اا لقة  ااا عابلم 

( للبل من الذاطع المأرحقين ببعامو طمفلهد الرعبية الفقأية الضلإلطية بمديإلة العيلط  380)

 ( بين  مل  ررعاطح   ملعه    ،15-18( بمرطس   معي  ط 2.17(  لملً  ف  اإلحعا(  لملً 

( من ذطي 166(  للبل من ذطي ا  لقة الفقأية البسي ة ،)214(، مإله   )1.1لعي )مفي

مالحظة  ب لقة  ر بيق   : اخدطام  الدعاسة  طاسرطدمم  المرطس ة    الفقأية  ا  لقة 

 ، الفل   القأق  طمقيلس  ال اب،  إلطبلم  مالحظة  طب لقة   ، ااإلربله  قعطع  اا عاب 

الإلرلئو الدعاسة  ن  اضع ا ا عابلم  سفعم    ط   طمقيلس اا عاب الطسطاس القهعي

الإلفسية اإلرشلعا هط اا عاب إلطبلم ال اب ، يأيه القأق الفل  ، ض  اا عاب قعطع  

دالة   ذام  فعطق  الإلرلئو طجطد  امل  طاحم  القهعي   الطسطاس  ، طاا عاب  ااإلربله 

الفقأية   ا  لقة  ذطي  المعاهقين  من  مجمط ة  دعجلم  مرطس   بين  ،  البسيلحعلئية   ة 

ااا عابلم   جمي   ف   المرطس ة  الفقأية  ا  لقة  ذطي  المعاهقين  دعجلم  طمرطس  

 الإلفسية طذلك لعللف محمط ة من ذطي ا  لقة الفقأية المرطس ة  

دراسة     هدفت    .Bobi, K.; Florkowski,A., Galecki ,Pكما 

من   (  2008) الدعاسة  لأمفلقين  قأيلً راطإلم  يإلة  ا إلففللية   ااا عابلم  رحأيل  ال  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ga%C5%82ecki+P&cauthor_id=19025040
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الشبلب    32 من  المسرشف   ف   المعا   من  اخابع  الإلسبة  الإلم  الإلرلئو:  مفلق  قأيلً  

اخ  الإلم  الطالدين    ع لية  رحم  يبقطن  طالذين   ، طفيفة  بدعجة  عاط  المفلقين  قأيلً 

ة المعاية اخاضع شيطً ل طفقًل لدططل المسرشف  ه  ردإل  الحللة المزاجية طالقأق   لإلفسيا

الن السبب غيع المبلشع اخاضع شيطً ل لدططل المسرشف  هط الفطامل البيئية المفلاسة  ط  

ااا عابلم   الإلم  السلبقة   ا إلففللية  لالا عابلم  المفعطفة  غيع  اخسبلب  ردهطع 

  ااا عابلم السأطاية طاا عابلم السي عل  أ  ااإلففلام  ً ل هع شيطالإلفسية اخاض

ه   حد  طاقب   رُفلمل  ا إلففللية   ااا عابلم  الدعاسة  ن   عاط  طرعي  طالذهلن  

 . اإلطفلط القدعام الفقأية ، طليس امظلهع لالا عابلم الإلفسية إلفسهل

ااا عاب  Dekenes et al.  (2002)دراسة  هدفم   الاشف  ن  لم  ال  

)  إلفسيةال من  الدعاسة  طراطإلم  يإلة  المفلقين  قأيل    لدي  ذطي  49الشلئفة  من  شلبلً   )

(  29-13( شلبلً من ذطي  ا  لقة الفقأية ، ررعاطح   ملعه  بين )70مرالزمة داطن ، )

ااإلففللية   ااا عابلم  ااضع  همل  طالقأق   ااارئلب  ال   ن   الإلرلئو  ط شلعم   لملً  

امل طجدم فعطق بين ااإللث طالذاطع ذطي مرالزمة داطن سة    الدعااإلرشلعا  بين  يإلة  

ف  ااارئلب لعللف ا إللث  امل ل  رطجد فعطق بين الشبلب ذطي مرالزمة داطن طذطي  

اا لقة الفقأية ف  القأق، بيإلمل طجدم الفعطق ف  ا ارئلب لعللف الشبلب ذطي مرالزمة 

 داطن  

دعاسة   م  Matson& Mahan(2010) طهدفم  السأطايلم  فعفة  ال    اضع 

(  فال من  17المرحدية اإلرشلعاً بين ذطي ا  لقة الإلملئية   طراطإلم  يإلة الدعاسة من )

الدعاسة   إلرلئو  سإلطام طرطعأم  ضالث  الزمإلية  يرعاطح   ملعه   ممن   ، المفلقين  قأيلً 

الراعاعي طالسأطايلم  القأق  ه   البحث  بين  يإلة  اإلرشلعا  السأطايلم  ،  ال   ن  اضع  ة 

ال اب، طالطسطاس القهعي   امل  سفعم  ن اعربل  رأأك السأطايلم  ايجلبيل    إلطبلمط

بللمفدام المعرففة لأفدطان طالسأطك الرطعيب  طايذا  الذام امل رطعأم  يال ال  ان  



الإلط    اا عابلم  لديه   طالقأق  ال اب  طإلطبلم  قهعية  سأطايلم  لديه   الذين  اافعاد 

 طاخال 

دراسات  عالتناو  ثالثاً:  واالضطرابات  لت  بالمشكالت  النوم  اضطرابات  قة 

 االنفعالية: 

لل  الرفعف  أ  اا عابلم الإلط  لدر    (2016دراسة علي محمود علي )هدفم  

اخ فلل ذطي ااحريلجلم الطلعة ط القرهل بحللة القأق لديه  طسأطايلره  ط لداره  ف   

( الذاطع  البحث  أ   طاشرمأم  يإلة  طا إلل 48الإلط    )( من  24ث  مطرأفة  (  ل لقلم 

الجسمية،   ا  لقة  البععية،  ا  لقة  الرفأ ،  عفطبلم  الفقأ ،  الرطأف  رامإلم 

اا عابلم الأ ة طالإل ق، الرطحد بل الفة لمزدطج  ا  لقة  طر  رفعيب ضالضة مقلييس  

لدر   القأق  حللة  مقيلس  الإلط ،  اا عابلم  مقيلس  ه :  البحث  من  هداف  لأرحقق 

طااا الس عابل اخ فلل،  لدر  م  الإلط   اا عابلم  شيطع  الإلرلئو  ن  ط طاحم  أطاية  

ربلين   لل   د   امل  شلعم  حلًدا   طليس  مرطسً ل  الن  المطرأفة  ا  لقلم    فلل 

دالة   ذام  ااعربل ية  الفالقة  امل  ن  ا  لقة،  طإلطع  الجإلس  بفلمأ   الإلط   اا عابلم 

ال لدر  الضالضة  الدعاسة  مر يعام  بين  ظهعم  بفط  إلطاع  طا إلذاطع  لحعلئية  ف   لث 

 .ا  لقلم

ال  الاشف  ن اا عابلم    Maaskant M.,et al.   (2013) هدفم دعاسة 

الإلط  لدي البلل ين ذطي اا لقة الفقأية ط القرهل بل ا عبلم الإلفسية   طراطإلم  يإلة  

)ن= من  من  501الدعاسة  بمجمط ة  مقلعإلره   طر   الفقأية  اا لقة  ذطي  البلل ين  من   )

)ن=  اخسطل ين  البل  ايقلع  580يلم  ف   مشاالم  طجطد  الدعاسة  ن  إلرلئو  طاشفم    )

اعرب م   طقد  بللفلديين    مقلعإلة  الفقأية  ا  لقة  ذطي  البلل ين  الإلط   إلد  من  ااسريقلظ 

بفطام الإلط   من  ا سريقلظ  ايقلع  ،  مشاالم  الحسية  اللمشاالم  اطعي  ل 

زيد من مشاالم ااسريقلظ  لية ر إلففل ط ادم الدعاسة  ن ا ا عابلم ا  الععع،الرشإلو

 من الإلط  لدي البلل ين ذطي ا  لقة الفأقية مقلعإلة بللفلديين  
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لدر  يإلة  Hansen (2013) دراسة  هدفم   الإلط   مشاالم  لأاشف  ن  الية 

ااإلربله  طإلقص  الحعاة  طفع   القأق  من  يفلإلطن  الذين  اخ فلل  من  ربحث  .معاية  امل 

ال  اخا عابلم  رأضيع  الرإلببام  أ     إلفسيةالدعاسة  طرسراشف  الإلط   مشلال  راعاع 

الدعاسة من  الإلط  ف  مجمط ة من اخ فلل  طراطإلم  يإلة  المحرمأة اسرمعاع مشلال 

141  ( ااإللث،    51 فل  بين    90من  مل  ررعاطح   ملعه   ممن  الذاطع(    13:    7من 

، ط دد   اسربلإلة  لدا   36 لملً  الدعاسة  اسرطدمم  طقد  افيإلة الب ة   الإل فال  ،  م  ط  

طاطربلع شباة ااإلربله، طرقلعيع المفأمين لرقيي  المشاالم ااإلففللية طالسأطاية  ط سفعم  

الرفلس بللإلهلع( لدي    -مقلطمة الإلط   -إلرلئو الدعاسة  ن زيلدل اا عابلم الإلط )مدل الإلط  

طازديلد   ااإلربله   طإلقص  الحعاة  طفع   القأق  اا عابلم  من  يفلإلطن  الذين  اخ فلل 

اضإلل  الإلط  لدي اخ فلل المعلبين بفع  الحعاة طإلقص ااإلربله، بيإلمل رإلفس  م ال مشاال

 يفلإل  اخ فلل المعلبين بطا عاب القأق من مقلطمة الإلط   

الإلط     Gregory,et al  ((2012   دراسةهدفم   بين  الفالقة  لأرفعف  أ  

   ن  سة للالدعا طالعفطبلم ااإلففللية طالسأطاية لدر اخ فلل طالمعاهقين ط قد طأعم  

الإلط    ف   الر يعام  حيث  ن  بلآلطع،  مإله   ال  يبضع  بحيث  اارجله  ضإللئية  الفالقة 

اللقأق   اخ فلل  لدر  الإلفسية  المشاالم  من  الفديد  ف   رفعيفهل  ر   الإلط   طمشاالم 

لل   ن   بلاالفة   ، اخطعر  العفطبلم  من  الفديد  ط  ااإلربله  طمشاالم  طااارئلب 

طاقرعحم الدعاسة    .ااإلففلام طااإلربله  إلد اخ فللأطك ط  السعفطبلم الإلط  ربضع  أ

لجعا    الإل لق،  طاسفة  دعاسلم  ف   الإلط   قيلس  الإلط ،  لرقيي   مرفددل  اسرطدا   سلليب 

الفل فية   العفطبلم  الإلط   أ   اطرالفلم  اضلع  رحديد  لمطاعأة  مابط ة  رجلعب 

ن الإلط  طالعفطبلم  ب  بيالعطاطالسأطاية، ارطلذ مإلهو مرفدد الرطععلم لمزيد من فه  

 المعرب ة به  

ال  الرفعف  أ  رأضيع اا عابلم الإلط    Zean Disck(2010 )   دراسةهدفم 

الإلط      بلا عابلم  طالقأق  ا ارئلب  اعربل   مدي  من  طالرحقق  اليطم   اخدا    أ  



 للب معلب بل ارئلب طالقأق ممن ررعطاح   ملعه  مل   30طراطإلم  يإلة الدعاسة من  

 لملً   ط سفعم إلرلئو الدعاسة  ن رأضيع اا عابلم الإلط  بشال مأحطظ    (22-6بين )

 أ  اخدا  اليطم  لأ الب، ططجطد لعربل  دال لحعلئيلً بين اا عابلم الإلط  طال من 

 (  2017ا ارئلب طالقأق م  رأضيع ال مإلهمل  أ  اخطع)محمد  بد هللا شأب ، 

 تعقيب علي الدراسات السابقة 

 لسلبق لأدعاسلم السلبقة  فعط ا من اليراف 

ارفقم الاضيع من الدعاسلم  أ  مفلإللل المفلقين  قأيلً من اا عابلم الإلط  ادعاسة   

 (  van de wouw,2013(،)2016(،)حمزل بن  ليد،2016)محمد  بد الحميد ،

المفلقين  قأيلً    بين  ا إلففللية  ا ا عابلم  اإلرشلع  ال   الدعاسلم  من  الفديد   شلعم 

) ادع الفجم ،إللعع  اسة  سفد  شيحلن  Dekenes,2015(،)2015بن  (،)محمد 

 (  2019جطيفد،

طااا عابلم    الإلط   اا عابلم  مفدل  اعرفلع  ف   بيإلهل  فيمل  الدعاسلم  اطرأف 

 ا إلففللية بين الذاطع طا إللث ذطي ا  لقة الفقأية  

اق  فقد  لأفيإللم؛  الفمعية  طالفئلم  المسرطدمة  الفيإللم  ف   الدعاسلم  رععم  رإلط م 

ا )بفط  ادعاسة  فق   اخ فلل  قلمم Hansen,2013لدعاسلم  أ   بيإلمل   ،)

سفد، بن  دعاسلم 2015دعاسة)إللعع  شمأم  بيإلمل   ، المعاهقين  بل قرعلع  أ      )

 (  Gergory,2012 طعي اخ فلل طالمعاهقين ف   يإلة البحث ادعاسة )

 أوجــه اإلستفادة من الدراســات السابقــة : 

البلحضة طرسلباره،    عاسلمبللد  اسرفلإلم  ط هدافه،  البحث  مشاأة  رحديد  ف   السلبقة 

 طفعطاه، طمإللقشة طرفسيع الإلرلئو  

امل اسرفلدم البلحضة من الدعاسلم السلبقة ف  لربلع ال عيقة طا جعا ام المإللسبة   

 الطلعة بلطريلع اخدطام، طالفيإلة، طالمإلهو المسرطد   
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الر  الفعبية  الدعاسلم  إلدعل  ربين  رإللامل  ا    ط القرهل  طلم  الإلط    ا عابلم 

 بل ا عابلم ا إلففللية بين فئلم المعاهقين ذطي ا  لقة الفقأية  

 فروض الدراسة: 

رطجد اا عابلم إلط   اضع شيطً ل من غيعهل لدي الذاطع طااإللث المعاهقين ذطي   (1

 اا لقة الفقأية   

الذاطع   (2 لدي  من غيعهل  اإلففللية  اضع شيطً ل  اا عابلم  الطااإلرطجد  معاهقين  لث 

 ذطي اا لقة الفقأية   

رطجد فعطق ذام دالة احعلئية بين الذاطع طااإللث المعاهقين ذطي اا لقة الفقأية   (3

 ف  اا عابلم الإلط   

رطجد فعطق ذام دالة احعلئية بين الذاطع طااإللث المعاهقين ذطي اا لقة الفقأية  (4

 ف  ااا عابلم ااإلففللية 

د (5 ذام  ااإلففللية  احعلئالة  رطجد  القة  طااا عابلم  الإلط   اا عابلم  بين  ية 

 لدي المعاهقين ذطي اا لقة الفقأية  

المعاهقين   (6 لدي  الإلط   اا عابلم  من طالل  ااإلففللية  بلاا عابلم  الرإلبب  يمان  

 ذطي اا لقة الفقأية  

المعاهقين  (7 لدي  ااإلففللية  ااا عابلم  من طالل  الإلط   بلا عابلم  الرإلبب    يمان  

 قة الفقأية  اا لذطي 

 اجراءات البحث:  

 عينة البحث:

يشمل ال الب ذطي اا لقة الفقأية بمعحأر  الرأهيل المهإل  طالرأمذل  مجتمع الدراسة :  

طالبللغ  دده    سطيف  بإل   محلفظة  مسرطي  الفاعية  أ   الرعبية  بمداعس  العإلل ية 

 من ااإللث(   104من الذاطع،  295 للب) 399



   عية:العينة االستطال

(  للبًل من ال الب ذطي اا لقة الفقأياة ) 62راطإلم  يإلة البحث ااسر ال ية من )

من ااإلالث( ؛ طقاد اُسارطدمم بيلإلالم هاذه الفيإلاة فا  حسالب ضبالم  16من الذاطع،   46

( ساإلة باطإلحعاف 16.78طقد بأغ مرطسا    مالع هاذه الفيإلاة )  طعدق  دطام هذا البحث 

( بالإلحعف 54.26  دعجة ذاال  هاذه الفيإلاة )مرطس  ل بأغ( سإلة  ام1.18مفيلعي قدعه )

( طقااد راا  اطرياالع  فااعاد الفيإلااة ا ساار ال ية ماان ماادعاس الرعبيااة 4.93مفياالعي قاادعه )

 الفاعية بمعاز الطاس   ، طمعاز إللعع ، طمعاز ببل   

 العينة األساسية: 

 103)(  للبًل مان مان ال االب ذطي اا لقاة الفقأياة 142راطإلم  يإلة البحث من )

من ااإللث( ؛ طقد اُسرطدمم بيلإلالم هاذه الفيإلاة فا  الرحقاق مان عاحة   39من الذاطع،  

( ساإلة باطإلحعاف مفيالعي 16.75فعطط هذا البحث  طقد بأغ مرطس    ملع هذه الفيإلة )

( بالإلحعف مفيالعي 53.87( سإلة  امل بأغ مرطس  دعجة ذال  هاذه الفيإلاة )1.38قدعه )

إلة اخسلسية من مادعاس الرعبياة الفاعياة بمعااز الفي   فعادطقد ر  اطريلع      ( 5.52قدعه )

 الفشن ، طمعاز سمس ل ، طمعاز اهإللسيل، طمعاز بإل  سطيف    

 أدوات البحث:  

 ( مقياس إضطرابات النوم لدي المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية )إعداد الباحثة(: 1)

المقياس:   -1 من  اا عابلم  الهدف  رحديد  لل   الحلل   المقيلس  لدر    الإلط   يهدف 

 ل الب ذطي ا  لقة الفقأية بمعحأر  الرأهيل المهإل  طالرأمذل العإلل ية  ا

األولية:   -2 صورته  في  المقياس  من  وصف  اخطلية  عطعره  ف   من  المقيلس  يراطن 

ا ال هل  أ   42) اط   ف   البلحضة  افرعارهل  محلطع  مطز ة  أ   عبفة  (  بلعل 

الر  ر  المفلقين  قأيل،  اا عابإللطلم  البحطث طالدعاسلم اخجإلبية السلبقة  الإلط  لدي  لم 

الإلط (    فع   الرإلفس،  مشاالم  الإلط ،  المش   ضإلل   )اخعق،  رشمل:  المحلطع  طهذه 
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( الحيلرية  1طالجدطل  المهلعام  لمقيلس  العئيسية  لأمحلطع  ااجعائية  الرفعيفلم  ( يطاف 

 طرطزي  الفبلعام  أيهل: 

 (1جدول )

اضطرابات النوم وتوميع العبارات عليها   لمقياسئيسية التعريفات االجرائية لألبعاد الر

 )في صورته األولية( 

األبعاد 
 الرئيسية 

 التعريف اإلجرائي 
أرقام 
 العبارات

 األرق 
عفطبة مسرمعل ف  بد  الإلط ، ف  المدل، طالفمق،  ط الجطدل ، طريحدث  أ  العغ  من طجطد الفعص  

 11-1   افف اادا  اضإلل  الإلهلع  شالل  شال منالالفية طالظعطف المللئمة لأإلط ، طيإلرو  إلهل 

المشي 
 أثناء النوم 

إلطبلم من  سأطايلم مررلبفة  ضإلل  الإلط  رعل ال  رعك الفعاش طالرجطال طففل اخشيل  دطن ط   مإله  
 22-12 المفلق  قأيل  

مشكالت  
التنفس  

 أثناء النوم 

لق  قأيل  ط رسرمع لمدل ضطاإل  ظ المفاسريقلا إلق لع المبقم  ط رطقف الرإلفس  ضإلل  الإلط  ممل يبدي ال   
 31-23 ال  دقيقة  ط  اضع ؛ طيرسبب ف  غفطام من الإلط  ، اإلفدا  الإلشل  طالشطيع طالربطل الالاعادي     الخ  

 فرط النوم
حللة من الإلفلس الشديد  ضإلل  الإلهلع م  إلطبلم  طيأة من الإلط  المسرمع  ط اسر عاق مدل  طيأة لإلإلرقلل 

 42-32 لالمأة  يقظة ا للة الال  ح

 خطوات بناء المقياس 

المقيلس؛ حيث يهدف لل  رحديد اا عابلم    1 البلحضة برحديد الهدف من ل داد هذا  قلمم 

الإلط  لدر ال الب ذطي ا  لقة الفقأية بمداعس الرعبية الفقأية ، معاجفة مل رطفع لأبلحضة  

ط سلبقة  جإلبية  دعاسلم  طاذلك  إلظعية  طمفلهي   مط عبية  من  عا   اطع  حطل 

( ادعاسة  الفقأية  ا  لقة  ذطي  ال الب  لدر  الإلط    Richdal,A.,etاا عابلم 

al.,2011(  ،)Pizza,C. C.,et al.,2014(  ،)Didden,R.,et al.,2002  )

(،Van Helstm,Et al.,2013ٍ(  ،)Sarimski,k.,2015،  )  (Pizza,1993  ،)

(Shanahan ,P. J.; Palod,S. ;Smith, ,K. J.; Fife-Schaw,C. & 

Mirza N. (2019  ) 

امل قلمم البلحضة بطا الع  أ  من المقلييس الر  رإللطلم لا عابلم الإلط  لدر ال الب    2

الحميد، محمد  بد  ) شعف  امقيلس  الفقأية  ا  لقة   Robinson(،)2016ذطي 



M.A.,2004 (،)E. Van De Wouw, et al.,2012  حمزل(،  )

 & .Amanada Emmak,2014 (،)BrylewskimJ.E)(،2016 ليد،

Wiggs,L.A.,2012  ،)(Chervil,R.D.,Hedgar,K. & Dillol,J., 2002) ،

، فهم   ديلب  ،2015)مديحة  عاا   محمد  محمد  )فطقية  )ايهلب 2007(،   ،)

 (  2006الببالطي،

الرإلفس    3 مشاالم  )اخعق،  طلشرمأم  أ   لأمقيلس،  العئيسة  المحلطع  البلحضة  حددم 

إلط (  ض  قلمم بطا  رفعيف لجعائ  لال محطع  فع  اللإلط ،   ضإلل  الإلط  ، المش   ضإلل  ا

(، طر  عيلغة  بلعام المقيلس، ف  اط   1من هذه المحلطع، امل هط مطاف بجدطل )

اخسلرذل   بفط  المقيلس  أ   بفعط  البلحضة  قلمم  حيث  الذاع؛  السللفة  المحلطع 

طالرعب الإلفسية  العحة  مجلل  ف   الرحاي   ن  المرطععين  ،  سفعم  مأية  الطلعة  ية 

يلس، م  رفديل بفاهل من حيث العيلغة الأ طية، طبذلك بأ م  اابقل   أ   بلعام المق

( الرحاي   بفد  لأمقيلس  اخطلية  السلبق  42العطعل  اخعب   بفلد  مطز ة  أ   (  بلعل 

 ذاعهل 

رقدي  4 مقيلس  لسرطدا   طاسرقعم  أ   المقيلس،  رفأيملم  البلحضة  طملس ،  علغم  ع 

( با  طالمقدعل  ااسر ال ية  البحث  المقيلس  أ   يإلة  بر بيق  البلحضة  من 62قلمم   )

معاز   ( سطيف  بإل   بمحلفظة  الفقأية  الرعبية  بمداعس  الفقأية   ا  لقة  ذطي  ال الب 

إللعع  -الطاس   المفحطعين  أ     -معاز  اسرجلبلم  برعحيف  قلمم  ض    ، ببل(  معاز 

 المقيلس  

بطدط   5 البلحضة  بعإللمو  قلمم  ااسرجلبلم  أ   رمهيداً  جعا    SPSS(V24)لل 

 الرحأيالم ا حعلئية لأمقيلس طاطربلع عحة الفعطط 

للمقياس:   -3 السيكومترية  من  الخصائص  المقيلس  يرألف  حيث  البلحضة،    42  دره 

رقيس   الفبلعام  طهذه  لياعم،  حسب  عيقة  طملس   مقيلس  يجلب  إلهل  أ    بلعل، 

  عبفة  بفلد ه :  
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  بلعل  11ق: طيراطن من اخع  1

  بلعام   10المش   ضإلل  الإلط : طيراطن من   2

  بلعام   10مشاالم الرإلفس: طيراطن من    3

  بلعل   11فع  الإلط : طيراطن من   4

طقد ر  حسلب مفلمالم ضبلم طعدق مقيلس لاا عابلم الإلاط ، طذلاك بفاد ر بيقاه 

، حياث را  ا لقة الفقأياة للبًل من ال الب ذطي ا(  62 أ  الفيإلة ااسر ال ية طقطامهل )

 حسلب ضبلره طعدقه بلل عق الرللية:

 ( حساب الثبات 1

 )أ( تم حساب ثبات عبارات مقياس إضطرابات النوم بطريقتين هما: 

    Alpha-Cronbachمفلمل  لفل لا اعطإلبل   

طالدعجلم    الفبلعل  دعجلم  بين  ااعربل   مفلمالم  بحسلب  طذلك  الداطأ   اارسلق 

 ذي رقيسه   الاأية لأبُفد ال

 )ب( تم حساب ثبات األبعاد والثبات الكلي بطريقتين هما: 

 مفلمل  لفل لا اعطإلبل    -

    Spearman-Brown.ب عيقة الرجزئة الإلعفية لا   

 ( حساب الصدق 2

النوم    إضطرابات  مقياس  عبارات  صدق  حساب  تم  مفلمل )أ(  حسلب   ن  عيق 

 فد الذي رقيسه  بُ ااعربل  بين دعجة الفبلعل طالدعجة الاأية لأ

 ن  عيق حسلب مفلمل ااعربل  )ب( تم حساب صدق أبعاد مقياس إضطرابات النوم  

ضبلم   إلرلئو  رطاف  الرللية  طالجداطل  لأمقيلس   الاأية  طالدعجة  بُفد  ال  دعجة  بين 

 طعدق مقيلس اا عابلم الإلط  بلل عق السلبقة: 



 ( 2جدطل )

 (62ط  )ن = إلمفلمالم ضبلم طعدق  بلعام مقيلس لا عابلم ال 

 العبارة  البُـعـد 

معامل ألفا لـ  

 كرونباخ  

Alpha-

Cronbach 

معامل ارتباط درجة  

العبارة بالدرجة الكلية  

 للبُعد )ثبات( 

معامل ارتباط درجة العبارة بالدرجة  

العبارة  عند حذف درجة  الكلية للبُعد 

 )صدق(  من البُعد

 األرق 

 

 0.675مفلمل  لفل الاأ  لأبُفد = 

 

1 0.661 0.43 ** 0.28 * 

2 0.634 0.53 ** 0.46 ** 

3 0.655 0.45 ** 0.32 * 

4 0.655 0.44 ** 0.31 * 

5 0.647 0.45 ** 0.36 ** 

6 0.657 0.41 ** 0.30 * 

7 0.665 0.37 ** 0.26 * 

8 0.647 0.44 ** 0.36 ** 

9 0.643 0.48 ** 0.39 ** 

10 0.656 0.44 ** 0.31 * 

11 0.667 0.36 ** 0.25 * 

 أثناء النوم المشي 

 

 0.704 مفلمل  لفل الاأ  لأبُفد = 

 

 

12 0.714 - - 

13 0.686 0.46 ** 0.34 ** 

14 0.685 0.48 ** 0.34 ** 

15 0.693 0.44 ** 0.29 * 

16 0.686 0.45 ** 0.33 ** 

17 0.672 0.52 ** 0.42 ** 

18 0.661 0.56 ** 0.48 ** 

19 0.663 0.55 ** 0.46 ** 

20 0.660 0.52 ** 0.49 ** 

21 0.685 0.43 ** 0.34 ** 

 مشكالت التنفس 

 

 0.721=  مفلمل  لفل الاأ  لأبُفد

 

22 0.688 0.60 ** 0.45 ** 

23 0.697 0.54 ** 0.39 ** 

24 0.723 - - 

25 0.694 0.52 ** 0.41 ** 

26 0.689 0.65 ** 0.45 ** 

27 0.691 0.62 ** 0.44 ** 

28 0.699 0.58 ** 0.38 ** 
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 العبارة  البُـعـد 

معامل ألفا لـ  

 كرونباخ  

Alpha-

Cronbach 

معامل ارتباط درجة  

العبارة بالدرجة الكلية  

 للبُعد )ثبات( 

معامل ارتباط درجة العبارة بالدرجة  

العبارة  عند حذف درجة  الكلية للبُعد 

 )صدق(  من البُعد

29 0.696 0.60 * * 0.40 ** 

30 0.702 0.48 ** 0.37 ** 

31 0.714 0.45 ** 0.29 * 

 فرط النوم 

 

 0.807=  مفلمل  لفل الاأ  لأبُفد

 

32 0.809 0.43 ** 0.29 * 

33 0.784 0.65 ** 0.55 ** 

34 0.807 0.44 ** 0.30 * 

35 0.801 0.50 ** 0.38 ** 

36 0.784 0.65 ** 0.54 ** 

37 0.781 0.68 ** 0.58 ** 

38 0.786 0.63 ** 0.52 ** 

39 0.791 0.59 ** 0.47 ** 

40 0.785 0.64 ** 0.54 ** 

41 0.780 0.69 ** 0.60 ** 

42 0.796 0.56 ** 0.43 ** 

 (0.01** دال إحصائيًا عند مستوى )        (0.05* دال إحصائيًا عند مستوى )

 يراف من الجدطل السلبق مل يأر :  

طهاذا لأمحالطع العئيساية طالدعجاة الاأياة لأمقيالس    مفلمالم الضبلمجمي   اعرفلع قي     ▪

يشيع لل   ن اال  بالعل رساه  بدعجاة مفقطلاة فا  الضبالم الاأا  لأبُفاد الاذي رقيساه؛ 

حيااث ُطجااد  ن طجاطد هاالرين الفباالعرين ياابدي للاا   24، 12بلسارضإلل   باالعرين هماال: 

ي للا  اعرفالع  دافف مفلمل  لفل الاأ  لأبُفد الذي رقيسه ال مإلهل، ط ن اسربفلدهمل يب

  لفل الاأ  لأبُفد الذي رقيسه ال مإلهل، طلذلك ر  حذف هلرين الفبلعرين(   

 ن جمي  مفالمالم اعربال  دعجاة الفبالعل بللدعجاة الاأياة لأبُفاد الاذي رقيساه )طذلاك  ▪

(، ممال 0.05 ط    0.01لأفبلعام الر  ر  ا بقل   أيهال( دالاة لحعالئيًل  إلاد مسارطر )

أ  طضبالم جميا   بالعام مقيالس لاا عابلم الإلاط  الرا  را  طيدل  أ  اارسلق الدا

 ا بقل   أيهل 



اعربل  دعجة الفبلعل بللدعجة الاأية لأبُفد الذي رقيسه )ف  حللة حاذف   معامالت ن جمي    ▪

(، ممل 0.05 ط    0.01دعجة الفبلعل من الدعجة الاأية لأبُفد( دالة لحعلئيًل  إلد مسرطر )

 لس لا عابلم الإلط  الر  ر  ا بقل   أيهل ييدل  أ  عدق جمي   بلعام مق

 ( 3جدطل )

 ( 62مفلمل الضبلم الاأ  لألبفلد طالدعجة الاأية لمقيلس لا عابلم الإلط  )ن = 

 معامل ألفا لـ كرونباخ   العدد  األبعـاد   م
معامل الثبات بطريقة التجمئة النصفية  

 Spearman-Brownلـ 

 0.765 0.675 11 األرق  1

2 
  ء المشي أثنا

 النوم 
9 0.714 0.798 

 0.776 0.723 9 مشكالت التنفس  3

 0.844 0.807 11 فرط النوم  4

 0.907 0.889 40 المقياس ككل  

 ن مفاالمالم الضباالم الاأاا  سااطا  لألبفاالد الفع يااة  ط يراااف ماان الجاادطل الساالبق 

-Spearman ، الرجزئااة الإلعاافية لااا Alpha-Cronbachلأمقياالس اااال ب عيقراا  

Brown  الضبلم الاأ  لألبفلد الفع ية طلأمقيلس اال ة ممل يدل  أ   فمعرف 

 ( 4جدطل )

 ( 62مفلمل اعربل  اخبفلد بللدعجة الاأية لمقيلس لا عابلم الإلط  )ن =  

 معامل االرتباط  األبعـاد  م
مستوى  

 الداللة 

 0.01 0.84 األرق  1

 0.01 0.76 المشي أثناء النوم  2

 0.01 0.78 مشكالت التنفس  3

 0.01 0.78 ط النوم فر 4



 د.مني كمال أمين عبد العاطي 

 ن جمي  مفلمالم ااعربل  معرففاة طدالاة لحعالئيًل  إلاد يراف من الجدطل السلبق 

ال االب ذطي ( ممل يدل  أ  عدق  بفلد مقيالس لاا عابلم الإلاط  لادر 0.01مسرطر )

  اا لقة الفقأية

، طمان ضا  مقيلس لا عابلم الإلط  من ا جعا ام السلبقة رأاد لأبلحضة ضبلم طعدق  

  ال الب ذطي اا لقة الفقأيةلدر    لا عابلم الإلط  حيرهل لقيلس  الع

ال االب لادر    لا عابلم الإلاط  حيث رشيع الدعجة الفللية  أ  المقيلس لل  اعرفلع  

لاديه ،   ذطي اا لقة الفقأية، بيإلمل رشيع الدعجة المإلطفاة لل  اإلطفلط لا عابلم الإلط  

جمياا   باالعام المقياالس هاا    ط قعاا  دعجااة يمااان  ن يحعاال  أيهاال المساارجيب  أاا

 ( ه   قل دعجة يمان  ن يحعل  أيهل 40( دعجة، بيإلمل )200)

 ( مقياس اإلضطرابات االنفعالية لدي المراهقين ذوي اإلعاقة العقلية)إعداد الباحثة(: 2)

يهدف المقيلس الحلل  لل  رحديد ااا عابلم ا إلففللية  لدر  الهدف من المقياس:   -4

 فقأية بمعحأر  الرأهيل المهإل  طالرأمذل العإلل ية  الال الب ذطي ا  لقة 

(  32يراطن المقيلس من ف  عطعره اخطلية من )وصف المقياس في صورته األولية:   -5

البحطث  ا ال هل  أ   اط   ف   البلحضة  افرعارهل  محلطع  ضالضة  مطز ة  أ    بلعل 

المفلقين  قأيل، طهذه   ديطالدعاسلم اخجإلبية السلبقة الر  رإللطلم ااا عابلم ا إلففللية  ل

( طالجدطل    ) ا ارئلب  القأق،  ال اب،  )إلطبلم  رشمل:  الرفعيفلم 5المحلطع  يطاف   )

 ااجعائية لأمحلطع العئيسية لمقيلس المهلعام الحيلرية طرطزي  الفبلعام  أيهل: 

 (5جدول )

  التعريفات االجرائية للمحاور الرئيسية لمقياس اضطرابات النوم وتوميع العبارات
 ليها )في صورته األولية( ع

 أرقام العبارات  التعريف اإلجرائي  المحاور الرئيسية 

 نوبات الغضب 

ااحسلس   إللرجة  ن  الرطرع  ردل  أ   اإلففللية  اسرجلبة  هط 
بللظأ    طالشفطع   ، طالرهديد  طالفشل  طا حبل    ، اخمل  بطيبة 
القأب،   ، طزيلدل اعبلم  الد   اعرفلع ا    طررامن   ، طالرمييز 

1-10 



 لفعاز الفعق ، طسع ة الرإلفس طغيعهل    دلطزيل

 اإلكتئاب 

طفقدان    ، الفل أية  طاإلطفلط  الحزن  بمشل ع  ررس   إلفسية  حللة 
اخمل طالشفطع بفد  القيمة ، طافالع اإلرحلعية ؛ طيرامن   عاط  

 جسدية، ط  عاط اإلففللية، ط  عاط مفعفية  
11-21 

 القلق 

بشدل  رظهع  طالرطرع  ا عريلح  بفد   المحب ة  ف  شفطع  المطاقف    
اا عابلم    ، طالعداع  اللرفب  جسدية  طيشرمل  أ    عاط 
  ، اخعق  المزاج ،  الرقأب  اسع ة   : إلفسية  ط  عاط   ، بللمفدل 

 سهطلة ا سرضلعل ، الشفطع بفد  ا سرقعاع  

22-32 

 خطوات بناء المقياس 
رحدي   6 لل   يهدف  حيث  المقيلس؛  هذا  ل داد  من  الهدف  برحديد  البلحضة  د  قلمم 

  ، الفقأية  الرعبية  بمداعس  الفقأية  ا  لقة  ذطي  ال الب   لدر  ا إلففللية   ااا عابلم 

معاجفة مل رطفع لأبلحضة من  عا  طمفلهي  إلظعية طاذلك دعاسلم سلبقة  جإلبية ط عبية 

ادعاسة    الفقأية  ا  لقة  ذطي  ال الب  لدر  ا إلففللية  ااا عابلم  مطاطع  حطل 

(cooper,2007(  ،)Earl,1961 ،)  (MC Brien,2003  ،)

(Man,Patti&Strumey,2003،)(Neza,1995(  ،  )Bruce,2002)    بد (  ،

  ، مإلعطع  ااا عابلم  2012العبطع  رإللطلم  الر   المقلييس  من  اا الع  أ    ،  )

امقيلس اا عابلم ا إلففللية لدي المفلقين    ا إلففللية  لدر ال الب ذطي ا  لقة الفقأية

شحلره   )محمد  ا داد  الفجم  2019يفد،جط  قأيل  سفد  (،)إللعع 

،2015(،)Dekenes,et al.,2004 ()Maston&Mahan,2014 ) 

القأق،    7 ال اب،  )إلطبلم  طلشرمأم  أ   لأمقيلس،  العئيسة  المحلطع  البلحضة  حددم 

ا ارئلب(  ض  قلمم بطا  رفعيف لجعائ  لال محطع من هذه المحلطع، امل هط مطاف 

ف  اط  المحلطع السللفة الذاع؛ حيث قلمم    س،(، طر  عيلغة  بلعام المقيل5بجدطل )

الإلفسية   العحة  مجلل  ف   المرطععين  اخسلرذل  بفط  المقيلس  أ   بفعط  البلحضة 

طالرعبية الطلعة ،  سفعم  مأية الرحاي   ن اابقل   أ   بلعام المقيلس، م  رفديل  

بف لأمقيلس  اخطلية  العطعل  بأ م  طبذلك  الأ طية،  العيلغة  حيث  من  الرحاي   د  بفاهل 

 (  بلعل مطز ة  أ  اخعب  محلطع السلبق ذاعهل  32)
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قلمم    8 ضالض ،  مقيلس  لسرطدا   طاسرقعم  أ   المقيلس،  رفأيملم  البلحضة  علغم 

( با  طالمقدعل  ااسر ال ية  البحث  المقيلس  أ   يإلة  بر بيق  ال الب  62البلحضة  من   )

الفقأية بمحلفظة ب  الرعبية  بمداعس  الفقأية   سطيف ، ض  قلمم برعحيف    إل ذطي ا  لقة 

 اسرجلبلم المفحطعين  أ  المقيلس  

بعإللمو     9 ااسرجلبلم  أ   بطدطلل  البلحضة  رمهيداً  جعا    SPSS(V24)قلمم 

 الرحأيالم ا حعلئية لأمقيلس طاطربلع عحة الفعطط 

 بلعل، يجلب  إلهل  أ    32يرألف المقيلس من     الخصائص السيكومترية للمقياس: -3

 ب  عيقة لياعم، طهذه الفبلعام رقيس ضالضة  بفلد ه :  حس مقيلس ضالض  

  بلعام   10إلطبلم ال اب: طيراطن من   1

  بلعل   11القأق: طيراطن من   2

  بلعل   11ااارئلب: طيراطن من   3

طقد ر  حسلب مفلمالم ضبلم طعدق مقيلس لاا عابلم الإلاط ، طذلاك بفاد ر بيقاه 

،  ان ال االب ذطي اا لقاة الفقأياةن   للبًال ما(  62 أ  الفيإلاة ااسار ال ية طقطامهال )

 عيق اربلع إلفس الط طام السلبق اربل هل  إلد حسلب ضبلم طعادق مقيالس ااا عابلم 

 الإلط ، فالإلم الإلرلئو امل بللجداطل الرللية:

 ( 6جدطل )
 ( 62مفلمالم ضبلم طعدق  بلعام مقيلس ا ا عابلم ااإلففللية )ن =  

 العبارة  البُـعـد 

معامل ألفا لـ  
   اخكرونب 

Alpha-
Cronbach 

معامل ارتباط  
درجة العبارة  
بالدرجة الكلية  
 للبُعد )ثبات( 

معامل ارتباط درجة  
العبارة بالدرجة الكلية  

عند حذف درجة  للبُعد  
 )صدق(   العبارة من البُعد

 نوبات الغضب 
 

مفلمل  لفل الاأ  لأبُفد =  
0.710 
 

1 0.679 0.56 ** 0.43 ** 

2 0.680 0.64 ** 0.42 ** 

3 0.693 0.47 ** 0.34 ** 

4 0.654 0.69 ** 0.57 ** 

5 0.693 0.53 ** 0.34 ** 

6 0.700 0.50 ** 0.30 * 

7 0.718 - - 



 العبارة  البُـعـد 

معامل ألفا لـ  
   اخكرونب 

Alpha-
Cronbach 

معامل ارتباط  
درجة العبارة  
بالدرجة الكلية  
 للبُعد )ثبات( 

معامل ارتباط درجة  
العبارة بالدرجة الكلية  

عند حذف درجة  للبُعد  
 )صدق(   العبارة من البُعد

8 0.693 0.46 ** 0.34 ** 

9 0.690 0.53 ** 0.36 ** 

10 0.676 0.63 ** 0.44 ** 

 القلق 
 

  مفلمل  لفل الاأ  لأبُفد = 
0.746 
 
 

11 0.715 0.66 ** 0.48 ** 

12 0.704 0.66 ** 0.56 ** 

13 0.725 0.54 ** 0.40 ** 

14 0.715 0.65 ** 0.48 ** 

15 0.729 0.52 ** 0.38 ** 

16 0.750 - - 

17 0.729 0.53 ** 0.38 ** 

18 0.715 0.62 ** 0.50 ** 

19 0.746 0.39 ** 0.25 * 

20 0.727 0.53 ** 0.39 ** 

21 0.738 0.45 ** 0.31 * 

 االكتئاب 
 

=   دفمفلمل  لفل الاأ  لأبُ 
0.762 
 

22 0.731 0.66 ** 0.53 ** 

23 0.727 0.70 ** 0.54 ** 

24 0.742 0.60 ** 0.42 ** 

25 0.724 0.69 ** 0.57 ** 

26 0.737 0.59 ** 0.48 ** 

27 0.750 0.53 ** 0.36 ** 

28 0.767 - - 

29 0.736 0.58 ** 0.47 ** 

30 0.740 0.58 ** 0.44 ** 

31 0.731 0.64 ** 0.51 ** 

32 0.787 - - 

 (0.01** دال إحصائيًا عند مستوى )        (0.05* دال إحصائيًا عند مستوى )
 يراف من الجدطل السلبق مل يأر :  

اعرفلع جمي  مفلمالم  لفل لا اعطإلبال  لأبُفاد ؛ طهاذا يشايع للا   ن اال  بالعل رساه   ▪

، 16، 7: ها  بالعام 4بدعجة مفقطلة ف  الضبالم الاأا  لأبُفاد الاذي رقيسه،بلسارضإلل   

حيث ُطجد  ن طجطد هذه الفبلعام يبدي لل  افف مفلمل  لفال الاأا  لأبُفاد   32،  28
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الذي رقيسه ال مإلهل، ط ن اسربفلدهل يبدي لل  اعرفلع   لفل الاأ  لأبُفد الذي رقيسه اال 

 مإلهل، طلذلك ر  حذف هذه الفبلعام اخعب    

ة لأبُفاد الاذي رقيساه )طذلاك أيا ن جمي  مفالمالم اعربال  دعجاة الفبالعل بللدعجاة الا ▪

(، ممال يادل  أا  0.01لأفبلعام الر  ر  ا بقل   أيهل( دالاة لحعالئيًل  إلاد مسارطر )

 اارسلق الداطأ  طضبلم جمي   بلعام مقيلس لا عابلم الإلط  الر  ر  ا بقل   أيهل 

ة حاذف للا ن جمي  مفلمالم اعربل  دعجة الفبلعل بللدعجة الاأية لأبُفد الذي رقيسه )ف  ح ▪

(، ممال 0.05 ط    0.01دعجة الفبلعل من الدعجة الاأية لأبُفد( دالة لحعلئيًل  إلد مسرطر )

 يدل  أ  عدق جمي   بلعام مقيلس لا عابلم الإلط  الر  ر  ا بقل   أيهل 

 ( 7جدطل )

 ( 62مفلمل الضبلم الاأ  لألبفلد طالدعجة الاأية لمقيلس ا ا عابلم ااإلففللية )ن = 

 معامل ألفا لـ كرونباخ   العدد  د  األبعـا م

معامل الثبات بطريقة التجمئة 

-Spearmanالنصفية لـ  

Brown 

 0.744 0.718 9 نوبات الغضب  1

 0.774 0.750 10 القلق  2

 0.807 0.795 9 االكتئاب  3

 0.831 0.802 28 المقياس ككل  

 يااة  ط فع ن مفاالمالم الضباالم الاأاا  سااطا  لألبفاالد اليراااف ماان الجاادطل الساالبق 

-Spearman ، الرجزئااة الإلعاافية لااا Alpha-Cronbachلأمقياالس اااال ب عيقراا  

Brown     ا اا عابلم الضبالم الاأا  لألبفالد الفع ياة طلمقيالس  معرففة ممال يادل  أا

 اال   ااإلففللية



 ( 8جدطل )

 ( 62)ن =  مفلمل اعربل  اخبفلد بللدعجة الاأية لمقيلس ا ا عابلم ااإلففللية 

 معامل االرتباط اداألبعـ م
مستوى 

 الداللة

 0.01 0.68 نوبات الغضب  1

 0.01 0.69 القلق  2

 0.01 0.71 االكتئاب 3

 ن جمي  مفلمالم ااعربل  معرففاة طدالاة لحعالئيًل  إلاد يراف من الجدطل السلبق 

ال االب لادر  ا اا عابلم ااإلففللياة( ممل يدل  أ  عدق  بفلد مقيلس  0.01مسرطر )

  الفقأيةة ذطي اا لق

، مقيالس ا اا عابلم ااإلففللياةمن ا جعا ام السلبقة رأاد لأبلحضة ضبالم طعادق  

  ال الب ذطي اا لقة الفقأيةلدر    ا ا عابلم ااإلففلليةطمن ض  عالحيرهل لقيلس  

لادر  ا اا عابلم ااإلففللياةحيث رشيع الدعجة الفللية  أا  المقيالس للا  اعرفالع  

ة، بيإلمل رشيع الدعجاة المإلطفااة للا  اإلطفالط ا اا عابلم أيال الب ذطي اا لقة الفق

لديه ، ط قع  دعجة يماان  ن يحعال  أيهال المسارجيب  أا  جميا   بالعام   ااإلففللية

 ( ه   قل دعجة يمان  ن يحعل  أيهل 28( دعجة، بيإلمل )84المقيلس ه  )

 األساليب اإلحصائية  

عدق  دطام البحث، طالرحقق  ط  ر  اسرطدا   دل  سلليب لحعلئية لأرحقق من ضبلم

 من عحة فعطاه، طه : 

    Cronbach's Alpha Coefficient لفل لا اعطإلبل    مفلمل 

    Pearson Correlation Coefficientمفلمل ااعربل  لا بيعسطن   

  Spearman-Brownمفلمل الضبلم ب عيقة الرجزئة الإلعفية لا سبيعملن / بعاطن   
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 ام طالإلسب المئطية  اع المرطس لم الحسلبية طالراع 

    لأفيإلرين المسرقأرين  T-testاطربلع )م(  

المردعج    المرفدد  ااإلحداع   regression analysis   Multipleرحأيل 

Stepwise   

 نتائج الدراسة   

 : الفرض األول

" يإلص  أ :  الذي  اخطل  الفعط  عحة  من  أكثر  لأرحقق  نوم  اضطرابات  توجد 

واال الذكور  لدي  المئطية   اث نشيوًعا من  يرها  طالإلسبة  الحسلب   المرطس   اسرطد   ر  

 لأمرطس ، فالإلم الإلرلئو امل يأر :

 (  9جدطل )

 مرطس  دعجلم ال الب ذطي اا لقة الفقأية طالإلسبة المئطية لأمرطس  ف  اا عابلم الإلط  

اضطرابات  

 النوم 

الدرجة  

القصوى  

 للبعد 

 ( 39إناث )ن =   ( 103ذكور )ن =  

 المتوسط 

النسبة  

وية  مئال

 للمتوسط 

 المتوسط  الترتيب 

النسبة  

المئوية  

 للمتوسط 

 الترتيب 

 3 % 55.85 30.72 4 % 54.23 29.83 55 األرق 

المشي أثناء  

 النوم 
45 26.72 59.37 % 1 25.15 55.90 % 2 

مشكالت  

 التنفس 
45 26.61 59.14 % 2 25.44 56.52 % 1 

 4 % 44.62 24.54 3 % 56.88 31.28 55 فرط النوم 

 طل السلبق مل يأ :جديراف من ال

اا لقة   ▪ ذطي  الذاطع  لدر  شيطً ل  الإلط   اا عابلم  الإلط (  اضع  )المش   ضإلل    ن 

من   ٪59.37( طإلسبة هذا المرطس   45من    26.72الفقأية حيث مرطس ه قد بأغ )



بأغ   بمرطس   الرإلفس(  )مشاالم  اا عاب  يأيه  ا ا عاب،  لهذا  الفظم   الدعجة 

طإلسبة  45من    26.61) طاحرل    من  59.14٪(  ا ا عاب،  لهذا  الفظم   الدعجة 

( بأغ  بمرطس   الإلط (  )فع   ااا عاب  الضللضة  طإلسبة 55من    31.28المعربة   )

من الدعجة الفظم  لهذا ا ا عاب، طجل  ف  المعربة العابفة طاخطيعل    56.88٪

( بأغ  بمرطس   )اخعق(  طإلسبة  55من    29.83اا عاب  الدعجة   54.23٪(  من 

 عاب  ا الفظم  لهذا ا 

اا لقة  ▪ ذطام  ا إللث  لدر  شيطً ل  الإلط   اا عابلم  الرإلفس(  اضع  )مشاالم   ن 

من   ٪56.52( طإلسبة هذا المرطس   45من    25.44الفقأية حيث مرطس ه قد بأغ )

بأغ   بمرطس   الإلط (  )المش   ضإلل   يأيه اا عاب  لهذا ا ا عاب،  الفظم   الدعجة 

طإلسبة  45من    25.15) ال  55.90٪(  الدعجة  طاحرل  فظمن  ا ا عاب،  لهذا  م  

  ٪ 55.85( طإلسبة  55من    30.72المعربة الضللضة ااا عاب )اخعق( بمرطس  بأغ )

من الدعجة الفظم  لهذا ا ا عاب، طجل  ف  المعربة العابفة طاخطيعل اا عاب  

بأغ ) بمرطس   الإلط (  الفظم    ٪44.62( طإلسبة  55من    24.54)فع   الدعجة  من 

 لهذا ا ا عاب  

 لل  إلرلئو الفعط اخطل يراف  إله قد رحقق، حيث  شلعام الإلرلئو لل  مل يأ : جمطمن ل

 ن )المش   ضإلل  الإلط (  اضع اا عابلم الإلط  شيطً ل لدر الذاطع ذطي اا لقة الفقأياة،   -

يأيه اا عاب )مشاالم الراإلفس( ضا  )فاع  الإلاط ( طفا  المعرباة العابفاة طاخطياعل 

  اا عاب )اخعق(

الرإلفس(  اضع اا عابلم الإلط  شيطً ل لدر ا إللث ذطام اا لقاة الفقأياة، م   ن )مشاال  -

يأيااه اااا عاب )المشاا   ضإلاال  الإلااط ( ضاا  )اخعق( طفاا  المعربااة العابفااة طاخطيااعل 

  اا عاب )فع  الإلط (
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 :  الفرض الثاني

توجد اضطرابات انفعالية أكثر  لأرحقق من عحة الفعط الضلإل  الذي يإلص  أ : "

واالناث   شيوًعا من الذكور  لدي  المئطية    يرها  طالإلسبة  الحسلب   المرطس   اسرطد   ر  

 لأمرطس ، فالإلم الإلرلئو امل يأر :

 (  10جدطل )

مرطس  دعجلم ال الب ذطي اا لقة الفقأية طالإلسبة المئطية لأمرطس  ف  ااا عابلم 

 ااإلففللية  

االضطرابات  

 االنفعالية 

الدرجة  

القصوى  

 للبعد 

 ( 39إناث )ن =  (103ذكور )ن = 

 المتوسط 

النسبة  

المئوية  

 للمتوسط 

 المتوسط  الترتيب 

النسبة  

المئوية  

 للمتوسط 

 الترتيب

 3 %66.57 17.97 3 %68.82 18.58 27 نوبات الغضب 

 2 %66.75 20.03 1 %69.06 20.72 30 القلق 

 1 %67.24 18.15 2 %69.04 18.64 27 االكتئاب 

  :يراف من الجدطل السلبق مل يأ

الفقأية  ▪ اا لقة  ذطي  الذاطع  لدر  شيطً ل  ااإلففللية  ااا عابلم  )القأق(  اضع   ن 

من الدعجة   ٪69.06( طإلسبة هذا المرطس   30من    20.72حيث مرطس ه قد بأغ )

( 27من    18.64الفظم  لهذا ا ا عاب، يأيه اا عاب )ااارئلب( بمرطس  بأغ )

ا ا   ٪69.04طإلسبة   لهذا  الفظم   الدعجة  الضللضة  عامن  المعربة  ف   طجل   ب، 

( بأغ  بمرطس   ال اب(  )إلطبلم  اا عاب  طإلسبة  27من    18.58طاخطيعل   )

 من الدعجة الفظم  لهذا ا ا عاب   68.82٪

 ن )ااارئلب(  اضع ااا عابلم ااإلففللية شيطً ل لدر ا إللث ذطام اا لقة الفقأية   ▪

من الدعجة   ٪67.24  س ( طإلسبة هذا المرط 27من    18.15حيث مرطس ه قد بأغ )

( بأغ  بمرطس   )القأق(  اا عاب  يأيه  ا ا عاب،  لهذا  ( 30من    20.03الفظم  



الضللضة    ٪66.75طإلسبة   المعربة  ف   طجل   ا ا عاب،  لهذا  الفظم   الدعجة  من 

( بأغ  بمرطس   ال اب(  )إلطبلم  اا عاب  طإلسبة  27من    17.97طاخطيعل   )

 من الدعجة الفظم  لهذا ا ا عاب   66.57٪

ن لجملل  إلرلئو الفعط الضلإل  يراف  إله قد رحقق، حيث  شلعام الإلرلئو لل  مل  طم

 يأ : 

 ن )القأق(  اضع ااا عابلم ااإلففللية شيطً ل لدر الاذاطع ذطي اا لقاة الفقأياة، يأياه   -

 اا عاب )ااارئلب( طف  المعربة الضللضة طاخطيعل اا عاب )إلطبلم ال اب( 

عابلم ااإلففللية شيطً ل لادر ا إلالث ذطام اا لقاة الفقأياة، ا  ن )ااارئلب(  اضع اا  -

  يأيه اا عاب )القأق( طف  المعربة الضللضة طاخطيعل اا عاب )إلطبلم ال اب(

 :  الفرض الثالث

" يإلص  أ :  الذي  الضللث  الفعط  عحة  من  داللة   لأرحقق  ذات  فروق  توجد 

 سرطد : ا  ر   احصائية بين الذكور واالناث في اضطرابات النوم 

 اطربلع )م( لأفيإلرين المسرقأرين، فالإلم الإلرلئو امل بللجدطل اآلر :  •

 ( 11جدطل )

 إلرلئو اطربلع )م( لدعاسة الفعطق بين الذاطع طااإللث ف  اا عابلم الإلط  

 اضطرابات النوم  م

 ( 39إناث )ن =  (103ذكور )ن = 
 قيمة )ت( 

 المتوسط  وداللتها  
االنحراف  

 المعياري
 المتوسط 

نحراف  الا

 المعياري

  ير دالة  0.72 7.30 30.72 6.35 29.83 األرق  1

  ير دالة  1.67 5.89 25.15 4.62 26.72 المشي أثناء النوم  2

  ير دالة  1.18 5.64 25.44 5.14 26.61 مشكالت التنفس  3

 **  5.63 6.91 24.54 6.16 31.28 فرط النوم  4

 **  2.78 22.63 105.85 13.43 114.44 الضطرابات النوم الدرجة الكلية  

 (0.01** دال إحصائيًا عند مستوى )
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 يراف من الجدطل السلبق مل يأ :

الضالضة:  ▪ الإلط   اا عابلم  ف   طا إللث  الذاطع  بين  لحعلئيًل  دالة  فعطق  طجطد   د  

بين مرطس لم   رقلعب  يطجد  الرإلفس(   ي  إله  الإلط ، مشاالم  المش   ضإلل   )اخعق، 

من   طا إللث  الفقأية  ي  ذطالذاطع  )اخعق،  اا لقة  الضالضة:  الإلط   اا عابلم  ف  

    المش   ضإلل  الإلط ، مشاالم الرإلفس(

)فع    ▪ اا عاب  ف   طا إللث  الذاطع  بين  لحعلئيًل  دال  فعق  طف   الإلط  طجطد   )

الدعجة الاأية اا عابلم الإلط  لعللف مرطس  دعجلم الذاطع ف  الحللرين   ي  ن  

من   الفق الذاطع  اا لقة  )فع     ةأيذطي  اا عاب  من  الدعجة  الإلط  يفلإلطن  طمن   )

 الاأية اا عابلم الإلط  بللمقلعإلة بل إللث  

طمن لجملل  إلرلئو الفعط الضللث يراف  إله قد رحقق جزئيًل، حيث  شلعام الإلرلئو  

 لل  مل يأ : 

الضالضة:    الإلط   اا عابلم  ف   طا إللث  الذاطع  بين  لحعلئيًل  دالة  فعطق  طجطد   د  

      ضإلل  الإلط ، مشاالم الرإلفس(مش)اخعق، ال

( طمن الدعجة الإلط    يفلإلطن من اا عاب )فع   ذطي اا لقة الفقأية ن الذاطع من   

 الاأية اا عابلم الإلط  بللمقلعإلة بل إللث  

 :  الفرض الرابع

توجد فروق ذات داللة احصائية  لأرحقق من عحة الفعط العاب  الذي يإلص  أ : " 

 ر  اسرطد :  ضطرابات االنفعالية البين الذكور واالناث في ا

 اطربلع )م( لأفيإلرين المسرقأرين، فالإلم الإلرلئو امل بللجدطل اآلر :  •



 ( 12جدطل )

 ااا عابلم ااإلففللية إلرلئو اطربلع )م( لدعاسة الفعطق بين الذاطع طااإللث ف   

 االضطرابات االنفعالية  م

 ( 39إناث )ن =  (103ذكور )ن = 
 قيمة )ت( 

 المتوسط  وداللتها  
االنحراف  

 المعياري
 المتوسط 

االنحراف  

 المعياري

  ير دالة  0.80 3.79 17.97 4.16 18.58 نوبات الغضب  1

  ير دالة  0.79 4.83 20.03 4.63 20.72 القلق  2

  ير دالة  0.61 4.27 18.15 4.27 18.64 االكتئاب  3

الدرجة الكلية لالضطرابات  

  ير دالة  1.14 9.43 56.15 7.91 57.94 االنفعالية 

 (0.01** دال إحصائيًا عند مستوى )

 يراف من الجدطل السلبق مل يأ :

)إلطبلم   ▪ الفع ية  اخبفلد  ف   طا إللث  الذاطع  بين  لحعلئيًل  دالة  فعطق  طجطد   د  

يطجد   ااإلففللية   ي  إله  لالا عابلم  الاأية  طالدعجة  ااارئلب(  القأق  ال اب، 

الذاطع طا  بين مرطس لم  الفع ية  إلرقلعب  اخبفلد  الفقأية ف   لث من ذطي اا لقة 

 )إلطبلم ال اب، القأق ااارئلب( طالدعجة الاأية لالا عابلم ااإلففللية   

لل    الإلرلئو  يرحقق، حيث  شلعام  ل   يراف  إله  العاب   الفعط  إلرلئو  لجملل   طمن 

لم ال اب،  ب د  طجطد فعطق دالة لحعلئيًل بين الذاطع طا إللث ف  اخبفلد الفع ية )إلط

 القأق ااارئلب( طالدعجة الاأية لالا عابلم ااإلففللية  

 :  الفرض الخامس 

توجــد عالقــة ذات داللــة "لأرحقااق ماان عااحة الفااعط الطاالمس الااذي يااإلص  أاا : 

را  "  احصائية بين اضطرابات النوم واالضـطرابات االنفعاليـة لـدي ذوي االعاقـة العقليـة

، طالجاادطل الراالل   Pearson Correlationاساارطدا  مفلماال ااعرباال  لااا بيعسااطن 

 يطاف إلرلئو هذا الفعط:
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 ( 13جدطل )

مفلمل ااعربل  لا بيعسطن  إلد دعاسة الفالقة بين اا عابلم الإلط  طااا عابلم  

 ( 142ااإلففللية لدي ذطي اا لقة الفقأية )ن = 

 اضطرابات النوم  م
 االضطرابات االنفعالية 

 درجة الكلية لا االكتئاب  القلق  نوبات الغضب 

 ** 0.41 ** 0.23 ** 0.31 ** 0.24 األرق  1

 ** 0.43 ** 0.28 ** 0.25 ** 0.31 المشي أثناء النوم  2

 ** 0.40 ** 0.24 ** 0.22 ** 0.32 مشكالت التنفس  3

 ** 0.45 ** 0.24 ** 0.28 ** 0.34 النوم فرط  4

 ** 0.60 ** 0.35 ** 0.38 ** 0.43 الدرجة الكلية الضطرابات النوم  

 (0.01ئيًا عند مستوى )ا** دال إحص

 يراف من الجدطل السلبق مل يأ : 

( باااين اخعق طجميااا  0.01طجاااطد  القاااة مطجباااة دالاااة لحعااالئيًل ) إلاااد مسااارطر  ▪

 طااا عابلم ااإلففللية لدي ذطي اا لقة الفقأية 

( بين المش   ضإلل  الإلاط  طجميا  0.01طجطد  القة مطجبة دالة لحعلئيًل ) إلد مسرطر   ▪

 إلففللية لدي ذطي اا لقة الفقأية اطااا عابلم ا

( باين مشااالم الراإلفس طجميا  0.01طجطد  القة مطجبة دالة لحعلئيًل ) إلد مسرطر  ▪

 طااا عابلم ااإلففللية لدي ذطي اا لقة الفقأية 

( بااين فااع  الإلااط  طجمياا  0.01طجااطد  القااة مطجبااة دالااة لحعاالئيًل ) إلااد مساارطر  ▪

 لقة الفقأية  طااا عابلم ااإلففللية لدي ذطي اا

( بااين الدعجااة الاأيااة 0.01طجااطد  القااة مطجبااة دالااة لحعاالئيًل ) إلااد مساارطر  ▪

 اا عابلم الإلط  طجمي  طااا عابلم ااإلففللية لدي ذطي اا لقة الفقأية 

طمن لجملل  إلرلئو الفعط الطلمس يراف  إله قد رحقق، حيث  شلعام الإلرلئو لل  

بين لحعلئيًل  دالة  مطجبة  الإلط ،  ا  طجطد  القة  المش   ضإلل   )اخعق،  الفع ية  خبفلد 



ااا عابلم   طجمي   الإلط   اا عابلم  الاأية  طالدعجة  الإلط (  فع   الرإلفس،  مشاالم 

 ااإلففللية لدي ذطي اا لقة الفقأية  

 :  الفرض السادس

يإلص  أ :   الذي  السلدس  الفعط  عحة  من  باالضطرابات  "لأرحقق  التنبؤ  يمكن 

   ر  اسرطدا :ابات النوم لدي ذوي االعاقة العقلية  طراالنفعالية من خالل اض

المردعج  رحأيل • المرفدد   regression analysis   Multipleااإلحداع 

Stepwise    المر يعام بطدعاج  المردعج  المرفدد  ااإلحداع  رحأيل  ربد   عيقة  حيث 

ج  عاالمسرقأة ف  مفلدلة ااإلحداع المرفدد "ط طل ط طل"، فف  الط طل اخطل  ير  لد

 قطر المر يعام المسرقأة رأضيًعا  أ  المر يع الرلب ، ض  ف  الط طل الضلإلية ير  لدعاج  

المر يع   لل   بل الفة  الرلب   المر يع  رأضيًعا  أ   المسرقأة  المر يعام  ضلإل   قطر 

المسرقل الذي ر  لدعاجه ف  الط طل اخطل ، طهاذا حر  رإلره  من جمي  المر يعام  

-438،  2016أضيع دال لحعلئيًل  أ  المر يع الرلب  ) زم حسن،  ر  المسرقأة الر  لهل

439  ) 

طقد  سفعم إلرلئو رحأيل ااإلحداع المرفدد المردعج  ن لدعاج بُفد )فع  الإلط ( ف   

مفلدلة ااإلحداع المرفدد طذلك ف  الط طل اخطل  بل ربلعه  قطر اا عابلم الإلط  رأضيًعا  

لالا عابلم ااإلففللية(، طف  الط طل الضلإلية ر  لدعاج    ية أ  المر يع الرلب  )الدعجة الاأ

ااإلففللية،   رأضيًعا  أ  ااا عابلم  الإلط   ضلإل   قطر اا عابلم  بل ربلعه  بُفد )اخعق( 

اا عابلم   ضللث  قطر  بل ربلعه  الإلط (  )المش   ضإلل   بُفد  لدعاج  ر   الضللضة  الط طل  طف  

بُفد    ة، الإلط  رأضيًعا  أ  ااا عابلم ااإلففللي العابفة طاخطيعل ر  لدعاج   طف  الط طل 

ااإلففللية،  ااا عابلم  رأضيًعا  أ   الإلط   اا عابلم  بل ربلعه  قل  الرإلفس(  )مشاالم 

 طإلرلئو هذا السبال امل يأ : 
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 ( 14جدطل )

إلرلئو رحأيل ربلين ااإلحداع المرفدد )الط طل العابفة(  إلد الرإلبب بلاا عابلم ااإلففللية  

 ( 142ا عابلم الإلط  لدي ذطي اا لقة الفقأية )ن =  امن طالل 

 مصدر التباين 
مجموع  

 المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 
 قيمة )ف( 

مستوى  

 الداللة 

معامل  

 2Rالتحديد 

المنسوب إلى  

 884.50 4 3538.00 االنحدار 
19.21 0.01 0.359 

المنحرف عن  

 46.04 137 6307.16 االنحدار )البواقي( 

 اف من الجدطل السلبق مل يأ :ر ي

( خبفالد ااا عابلم الإلاط  اخعبفاة: 0.01طجطد راأضيع دال لحعالئيًل ) إلاد مسارطر   ▪

)اخعق، المشاا   ضإلاال  الإلااط ، مشاااالم الرااإلفس، فااع  الإلااط (  أاا  الدعجااة الاأيااة 

 لالا عابلم ااإلففللية لدي ذطي اا لقة الفقأية   

( ممال يادل  أا  0.359ل  المرفدد يسالطر )ب ن مفلمل الرحديد  ط معب  مفلمل ااعر ▪

مان الربالين فا  دعجالم  ٪35.9 ن  بفلد ااا عابلم الإلاط  اخعبفاة رفساع مجرمفاه 

المر يع الرلب  )ااا عابلم ااإلففللية( لدي ذطي اا لقاة الفقأياة، طها  امياة ابياعل 

 من الربلين الُمف سَّع بطاس ة هذه اخبفلد اخعبفة 

 ( 15جدطل )

حأيل ااإلحداع المرفدد  إلد الرإلبب  إلد الرإلبب بلاا عابلم ااإلففللية من طالل رمفلمالم  

 اا عابلم الإلط  لدي ذطي اا لقة الفقأية 

المتغيرات  

 المستقلة 

المعامل البائي  

B 

الخطأ المعياري للمعامل  

 البائي
 قيمة )ت(  بيتا 

مستوى  

 الداللة 

 0.01 6.17 - 3.91 24.15 ثابت االنحدار 

 0.01 3.36 0.26 0.09 0.31 نوم لفرط  ا 



 0.01 3.15 0.23 0.09 0.29 األرق 

 0.01 2.48 0.19 0.13 0.32 المشي أثناء النوم 

 0.05 2.16 0.17 0.12 0.26 مشكالت التنفس 

 يراف من الجدطل السلبق مل يأ :

( خبفالد ااا عابلم 0.05 ط    0.01دال لحعلئيًل ) إلد مسارطر    موجبطجطد رأضيع   ▪

بفة: )اخعق، المش   ضإلل  الإلط ، مشاالم الرإلفس، فع  الإلط (  أا  الدعجاة عالإلط  اخ

الاأيااة لالااا عابلم ااإلففلليااة لاادي ذطي اا لقااة الفقأيااة  ط ن ضلباام ااإلحااداع دال 

 ( 0.01لحعلئيًل ) إلد مسرطر  

طمن الجدطل السلبق يمان عيلغة مفلدلة ااإلحداع المرفادد الرا  رفاين  أا  الرإلباب 

م ااإلففلليااة ماان طااالل اااا عابلم الإلااط  لاادي ذطي اا لقااة الفقأيااة فاا  لبلاااا عاب

 العطعل الرللية:

)المشي   0.32)األرق( +  0.29)فرط  النوم( +  0.31االضطرابات االنفعالية = 

  24.15)مشكالت التنفس( +  0.26أثناء النوم( + 

ااس اخهمياة يفطالرعريب السلبق اا عابلم الإلاط  فا  مفلدلاة ااإلحاداع المرفادد  

 الإلسبية لرأضيع ال مإلهمل  أ  المر يع الرلب  )ااا عابلم ااإلففللية(   

اعرففام دعجالم  ي  إله اأمل اعرففم دعجلم اال مان ااا عابلم الإلاط  اخعبفاة 

 ااا عابلم ااإلففللية لدي ذطي اا لقة الفقأية 

رلئو لل   لإل طمن لجملل  إلرلئو الفعط السلدس يراف  إله قد رحقق، حيث  شلعام ا 

طجطد رأضيع مطجب دال لحعلئيًل اا عابلم الإلط  اخعبفة: )اخعق، المش   ضإلل  الإلط ،  

ذطي  لدي  ااإلففللية  لالا عابلم  الاأية  الدعجة  الإلط (  أ   فع   الرإلفس،  مشاالم 

الإلط   اا عابلم  طالل  من  ااإلففللية  بلاا عابلم  الرإلبب  يمان  ط إله  الفقأية   اا لقة 

 ذطي اا لقة الفقأية ي  اخعبفة لد
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 :  الفرض السابع

يمكن التنبؤ باضطرابات النوم  " لأرحقق من عحة الفعط السلب  الذي يإلص  أ :  

   ر  اسرطدا :من خالل االضطرابات االنفعالية لدي ذوي االعاقة العقلية  

المردعج  رحأيل • المرفدد   regression analysis   Multipleااإلحداع 

Stepwise    

إلرلئو رحأيل ااإلحداع المرفدد المردعج  ن لدعاج بُفد )إلطبلم ال اب(    طقد  سفعم

ااا عابلم   بل ربلعه  قطر  اخطل   الط طل  ف   طذلك  المرفدد  ااإلحداع  مفلدلة  ف  

الط طل   طف   الإلط (،  اا عابلم  الاأية  )الدعجة  الرلب   المر يع  رأضيًعا  أ   ااإلففللية 

بل ر )القأق(  بُفد  لدعاج  ر   رأضيًعا  أ  بالضلإلية  ااإلففللية  ااا عابلم  ضلإل   قطر  لعه 

اا عابلم الإلط ، طف  الط طل الضللضة طاخطيعل ر  لدعاج  بُفد )ااارئلب( بل ربلعه  قل  

 ااا عابلم ااإلففللية رأضيًعا  أ  اا عابلم الإلط ، طإلرلئو هذا السبال امل يأ : 

 ( 16جدطل )

ط طل الضللضة(  إلد الرإلبب بلا عابلم الإلط  من  الإلرلئو رحأيل ربلين ااإلحداع المرفدد )

 ( 142طالل ااا عابلم ااإلففللية لدي ذطي اا لقة الفقأية )ن = 

 مصدر التباين 
مجموع  

 المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

قيمة  

 )ف( 

مستوى  

 الداللة 

معامل  

التحديد  

2R 

المنسوب إلى  

 4892.12 3 14676.35 االنحدار 
26.73 0.01 0.368 

المنحرف عن  

 183.01 138 25255.79 االنحدار )البواقي( 

 يراف من الجدطل السلبق مل يأ :



( خبفلد ااا عابلم ااإلففللية الضالضاة: 0.01طجطد رأضيع دال لحعلئيًل ) إلد مسرطر   ▪

)إلطبلم ال اب، القأق، ااارئلب(  أ  الدعجاة الاأياة ااا عابلم الإلاط  لادي ذطي 

    يةاا لقة الفقأ

( ممال يادل  أا  0.368 ن مفلمل الرحديد  ط معب  مفلمل ااعربل  المرفدد يسالطر ) ▪

من الربلين ف  دعجالم   ٪36.8 ن  بفلد ااا عابلم ااإلففللية الضالضة رفسع مجرمفه  

المر يع الرلب  )اا عابلم الإلاط ( لادي ذطي اا لقاة الفقأياة، طها  امياة ابياعل مان 

 ذه اخبفلد الضالضة ه  الربلين الُمف سَّع بطاس ة

 ( 17جدطل )

مفلمالم رحأيل ااإلحداع المرفدد  إلد الرإلبب  إلد الرإلبب بلاا عابلم ااإلففللية من طالل اا عابلم   

 الإلط  لدي ذطي اا لقة الفقأية 

 مستوى الداللة قيمة )ت( بيتا  الخطأ المعياري للمعامل البائي  Bالمعامل البائي  المتغيرات المستقلة 

 0.01 5.25 - 7.95 41.77 االنحدار ت ثاب

 0.01 5.46 0.37 0.28 1.55 نوبات الغضب 

 0.01 4.26 0.29 0.25 1.06 القلق

 0.01 4.01 0.28 0.27 1.09 االكتئاب 

 يراف من الجدطل السلبق مل يأ :

( خبفلد ااا عابلم ااإلففللياة 0.01دال لحعلئيًل ) إلد مسرطر    موجبطجطد رأضيع   ▪

لم ال اب، القأق، ااارئلب(  أ  الدعجة الاأية اا عابلم الإلاط  لادي طبالضالضة: )إل

 ( 0.01ذطي اا لقة الفقأية  ط ن ضلبم ااإلحداع دال لحعلئيًل ) إلد مسرطر  

طمن الجدطل السلبق يمان عيلغة مفلدلة ااإلحداع المرفادد الرا  رفاين  أا  الرإلباب 

دي ذطي اا لقااة الفقأيااة فاا  لاا بلااا عابلم الإلااط  ماان طااالل ااااا عابلم ااإلففلليااة

 العطعل الرللية:

)االكتئاب(   1.09)القلق( +  1.06)نوبات الغضب( +  1.55اضطرابات النوم = 

+41.77 
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طالرعريااب الساالبق لالااا عابلم ااإلففلليااة فاا  مفلدلااة ااإلحااداع المرفاادد يفاااس 

   ( اخهمية الإلسبية لرأضيع ال مإلهمل  أ  المر يع الرلب  )اا عابلم الإلط  

اعرففاام  ي  إلااه اأماال اعرففاام دعجاالم ااال ماان ااااا عابلم ااإلففلليااة الضالضااة 

 اا عابلم الإلط  لدي ذطي اا لقة الفقأية دعجلم  

لل    الإلرلئو  حيث  شلعام  رحقق،  قد  يراف  إله  السلب   الفعط  إلرلئو  لجملل   طمن 

 اب، القأق،  الطجطد رأضيع مطجب دال لحعلئيًل لالا عابلم ااإلففللية الضالضة: )إلطبلم  

يمان  ط إله  الفقأية   اا لقة  ذطي  لدي  الإلط   الاأية اا عابلم  الدعجة  ااارئلب(  أ  

اا لقة  ذطي  لدي  الضالضة  ااإلففللية  ااا عابلم  طالل  من  الإلط   بلا عابلم  الرإلبب 

 الفقأية  

 مناقشة نتائج البحث 

الرفعف  أ          لل   البحث  هذا  طااهدف  الإلط   اا عابلم   عابلم  ا اضع 

بين   الفعطق  طفحص  الفقأية،  اا لقة  ذطي  من  طااإللث  الذاطع  لدي  شيطً ل  ااإلففللية 

الاشف   لل   بل الفة  ااإلففللية،  طااا عابلم  الإلط   اا عابلم  من  ال  ف   الجإلسين 

الرإلبب   طامالإلية  ااإلففللية،  طااا عابلم  الإلط   اا عابلم  بين  الفالقة   ن 

من ااإلففللية  من  ا  بلاا عابلم  الإلط   بلا عابلم  طالرإلبب  الإلط ،  ا عابلم 

من   الفيإلة  طراطإلم  ااإلففللية   اا لقة  142)ااا عابلم  ذطي  ال الب  من  (  للبًل 

( الذاطع،    103الفقأية  ااإللث(  39من  الإلط   من  اا عابلم  مقيلس   ،  بق  أيه  

اا بلل عق  مإلهمل  ال  طعدق  ضبلم  من  الرحقق  بفد  ااإلففللية  لئية  حعطااا عابلم 

لإلجلبة  ن    المإللسبة  ا حعلئية  اخسلليب  من  مجمط ة  بلسرطدا   البيلإللم  رحأيل  طر  

طه :   فعطاه  عحة  من  طالرحقق  البحث  هذا  طالإلسب   سئأة  الحسلبية  المرطس لم 

    طرحأيل ااإلحداع المرفدد المردعج، اطربلع )م( لأفيإلرين المسرقأرين المئطية، 

لئو طهاا :  ن )المشاا   ضإلاال  الإلااط (  اضااع إلرااطرطعاال البحااث للاا  مجمط ااة ماان ال

اا عابلم الإلط  شايطً ل لادر الاذاطع ذطي اا لقاة الفقأياة، يأياه ااا عاب )مشااالم 



الرإلفس( ض  )فع  الإلط ( طف  المعربة العابفة طاخطيعل ااا عاب )اخعق(  امال طجاد  ن 

لقاة الفقأياة،  )مشاالم الرإلفس( ه   اضع اا عابلم الإلط  شيطً ل لدر ا إلالث ذطام اا

يأيه اا عاب )المش   ضإلل  الإلط ( ض  )اخعق( طف  المعربة العابفاة طاخطياعل ااا عاب 

 )فع  الإلط ( 

( دعاسة    إلرلئو  م   الحلل   البحث  إلرلئو  )فلعطق smith, 2004طررفق   ،  )

 Vande wouw,E.,t al..,2012 (،)Maaskant M.,Van(،) 2003العطسلن،  

dewouw E,.et al.,2013  )لر   ادم جميفهل  أ  اإلرشلع اا عابلم الإلط  بين  طا

المفلقين  قأيل بإلحط  ابع من الفلديين  فييظهع المعاهقين طالبلل ين ذطي ا  لقة الفقأية 

 شالا مرفددل من اا عابلم الإلط  اللقأق  ضإلل  الإلط  طحلام اخعق طالاطابيس طالمش   

ال طعهلب  الإلط   طالراأك  ضإلل    ، الإلط   الإلط   أي ضإلل   اا عابلم  من  شالل  طغيعهل   ، ل 

ا  لقة   م   مقلعإلة  بشال  ابع  الشديدل  الفقأية  ا  لقة  ذطي  بين  رإلرشع  مل  غللبل  طالر  

سأيملن، )حمزل  ليد  طالمرطس ة  البسي ة  )2016،53الفقأية   )Bray et 

al.,1997 ِ(،)Amand L. Richal ,2014,74  دعاسة ) Luci( طرايف 

,2001)Wiggs    بإلسبة المفلقين  قأيل  بين  الإلط   اإلرشلع اا عابلم  مفدل  اعرفلع  ال  

   ٪86-34رعل ال  

ا                 بين  لحعلئيًل  دالة  فعطق  طجطد  ال   د   الإلرلئو  رطعأم  اطع لذامل 

طا إللث ف  اا عابلم الإلط  الضالضة: )اخعق، المش   ضإلل  الإلط ، مشاالم الرإلفس(  ط ن  

الاأية   الدعجة  الإلط ( طمن  )فع   يفلإلطن من اا عاب  الفقأية  اا لقة  الذاطع من ذطي 

دعاسة  م   البحث  إلرلئو  طررفق  بل إللث   بللمقلعإلة  الإلط   اا عابلم 

Haffman,Sweenyy,et al,2006)  ) ف  طا فعطق  طجطد  لر   ادم  د  

طاذلك ررفق إلرلئو البحث الحلل  م  دعاسة ) أ  محمطد اا عابلم الإلط  ربفل لأإلطع ،  

الجإلس   2016 أ ، لفلمل  طفقل  الإلط   ربلين اا عابلم  ال   د   طالر  رطعأم  بيإلمل ( 

 ( دعاسة  إلرلئو  م   الحلل   البحث  إلرلئو  احظم  Mutatoria,1984رطرأف  طالر    )

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiggs%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11317619
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiggs%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11317619
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مفدام  ا   اإلرشلع اإلطفام  حين  ف   الذاطع،  لدي  اإلرشلعاً  الإلم  اضع  الإلط   ا عابلم 

)حمزل   دعاسة  إلرلئو  م   البحث  إلرلئو  اطرأفم  يال  امل  ا إللث   لدي  الإلط   اا عابلم 

( طالر  رطعأم ال  اعرفلع مفدام اا عابلم الإلط  لدي المعاهقين  ذطي  2016 ليد ،

طالر  بل إللث  مقلعإلة  الفقأية  الذاطع    ا  لقة  الفقأية  إلد  ا  لقة  ال   بيفة  عجفره 

حمزل   امل  الف   ، ااإللث  المطرأفة  ن  طالفسيطلطجية  الجسمية  ططعلئعه  

رطرأف  2016 ليد) امل  ؛  ا إللث  اأ   ن  بشال  مطرأف  لأذاطع  الجإلس   الرإلمي   (  ن 

ً  بيفة اخإلش ة الجسمية طالإلشل لم الر  يبديهل الذاطع طالل اليط  ممل يشال  ب   أ   ئل

 الذاطع من الإللحية الإلفسية طا جرمل ية طالر  رفد  ه  اخسبلب لحدطث اا عابلم الإلط   

الدعاسة ال   ن )القأق(  اضع ااا عابلم ااإلففللية شيطً ل        إلرلئو  طرطعأم  يال 

لدر الذاطع ذطي اا لقة الفقأية، يأيه اا عاب )ااارئلب( طف  المعربة الضللضة طاخطيعل  

لدر  ا ا شيطً ل  ااإلففللية  ااا عابلم  )ااارئلب(  اضع  ط ن  ال اب(   )إلطبلم  عاب 

طاخطيعل   الضللضة  المعربة  طف   )القأق(  اا عاب  يأيه  الفقأية،  اا لقة  ذطام  ا إللث 

المفلقين  قأيلً   رميز  الر   ا إلففللية  الطعلئص  طلفل  ه   ال اب(   )إلطبلم  اا عاب 

الهد  ا إلففلل   الضبلم  ط د     ط ه   د   طاالإلدفل ية  ضلبرة  غيع  اإلففلاره   راطن  ؛ حيث 

ا ارعاث لمل حطله  ، امل  إله  يشفعطن بللدطإلية ط د  ضبلم رقديعه  لذطاره   امل رميز 

الهدط ،   ااسرقعاع  ط  ااإلففلل  ط د   اارزان  بفد   الفل فية  الإللحية  من  المفلقطن  قأيل 

ااإلففلل  حي طبب    الرأضع  حيلإلل  إلرلئو    .ل  طعرلإلسع ة  م   الحلل   البحث  إلرلئو  طررفق 

، مإلعطع  العبطع  ) بد  (، Bruce,2002 (،)Thomas,2001(،)2012دعاسة 

( طالر   ادم جميفهل  أ  اإلرشلع ا ا عابلم ا إلففللية اللقأق  2015)إللعع بن سفد ،

 الفل  ، طإلطبلم ال اب، الططف  لدي المفلقين  قأيل   

( دعاسة  ا إلففللية  إلد  (  G. Masi,1998طرشيع  ااا عابلم  ال   ن  ه  

  ، الذهلإلية  ااا عابلم   ، المزاج  اا عابلم   : ه   المفلقين  قأيلً  المعاهقين 

ااا عابلم السأطاية الشديدل ، اا عابلم الشطعية ، اا عابلم القأق ، اا عاب  



الفقأية   رأضيع ا  لقة  الدعاسة  أ    امل  ادم  الإلشل    ااإلربله م  فع   إلمط    أ إلقص 

الشطعية من طالل الافف الإلفس  المعا  الفلل  لأمفلقين  قأيًل؛ امل يمان مالحظة 

يقدع حدطضهل بمل ا يقل  ن ضالث  ط  عب    ا إلففللية ، حيث  جمي   إلطاع ااا عابلم 

،  ة مهمة بشال طلص لأمفلقين  قأيًلمعام   أ  من الفلديين  امل رفربع المعاهقة معحأ

 ا عابلم المعاهقين لل  زيلدل ط ع ا علبة بلخمعاط الإلفسية  ا  حيث يمان  ن ربدي

دعاسة   إلرلئو  م   الحلل   البحث  إلرلئو  ,.Bobi, K.; Florkowski,A طررفق 

,P. ,2008) Galeckiقطن  قأيًل يفلإلطن من   أ  إلفس  فل( طالر  رطعأم ال   ن الم

لظهطع  إلطاع   مبهالً  الفقأية  لمالً  الفلديين   طرفد اا لقة  مضل  ا إلففللية  ااا عابلم 

مطرأفة من ااا عابلم ا إلففللية؛ ذلك خن  اخشطلص المفلقطن  قأيًل لديه  اليلم دفلع  

دعاسة  )سفيد     يف افف طيفلإلطن ف   غأب اخحيلن من اا عابلم ا إلففللية   طرا

يرعفطن بفد  ا رزان ا إلففلل  ،  2008 بد الفزيز،   المفلقطن  قأيلً  ( طالر   ادم  ن 

  ، البدائ   لأمسرطي  طا إلففللية  إلده   قعب  الفل فية  اخففلل  اعدطد  ؛  ااسرقعاع  ط د  

 ط يال  قل قدعل  أ  رحمل القأق طا حبل   

ط ال    د   الحلل   البحث  إلرلئو  الذاطع  جط امل رطعل  بين  لحعلئيًل  دالة  فعطق  د 

الاأية  طالدعجة  ااارئلب(  القأق  ال اب،  )إلطبلم  الفع ية  اخبفلد  ف   طا إللث 

شيحلن   )محمد  دعاسة  م   الحلل   البحث  إلرلئو  ااإلففللية طرطرأف  لالا عابلم 

بين  2019جطيفد، ااإلففللية  المشاالم  ف   فعطق  طجطد  ال   رطعأم  طالر    )

رطرأ  دعاسة  ف  الجإلسين امل  إلرلئو  م   الحلل   يالً  البحث   Dekenes,et)إلرلئو 

al.,2015)    ف طا إللث  الذاطع  المفلقين  قأيل  بين  فعطق  طجطد  الر   ادم  أ  

 المشاالم ا إلففللية طلعة القأق لعللف الذاطع   

الإلط          اا عابلم  بين  لحعلئيًل  دالة  مطجبة  طجطد  القة  الإلرلئو  امل  سفعم 

ال طجمي  مش)اخعق،  الاأية(  ،طالدعجة  الإلط   فع   الرإلفس،  مشاالم  الإلط ،     ضإلل  

ااا عابلم ااإلففللية لدي ذطي اا لقة الفقأية  طررفق إلرلئو البحث م  دعاسة ابعاهي   

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ga%C5%82ecki+P&cauthor_id=19025040
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الإلبلل) الإلط  )اخعق1993 أ  ابعاهي  & مليسة  حمد    -( طالر   ادم  القة مشاالم 

المز جة الإل  -اخحال   طقفزام  ا إلففللية    -ط  هأطسة  ا ا عابلم  ببفط  الإلط (  شأل 

المز جة   -الطسطاس    -ا ارئلب  -)القأق اخحال   اعربل   ال   حيث  شلعم  الفعلب(؛ 

بلحرمللية ا علبة بل ارئلب طالفعلب ، طالمفلإللل من هأطسة طقفزام الإلط   اضع لعربل لً  

طال بللفعلب طااارئلب  لعربل لً  الإلط   اضع  طاس   امل ررفق إلرلئو  طسبللفعلب ، طشأل 

( دعاسة   إلرلئو  م   الحلل   ( Schreiber,Heyden & Schmeck,1984البحث 

طالر   ادم  أ  اعرفلع دعجلم اخفعاد الذين يفلإلطن من اا عابلم الإلط   أ  مقلييس  

طاعربل    السياطسطملرية،  ا ا عابلم  من  الشاطي  ال   بلاالفة  طا ارئلب  القأق 

ااسريقلظ المباع من  الإلط   بللمزاج ا ارئلب   طرباد دعاسة   ة  اا عابلم الإلط  طلع

ال إل ، محمد  بد  )طللد  من  اعدي،1990االً  هللا  بإلم  بد  )سميعل  (  أ  2006(، 

الفالقة بين اا عابلم الإلط  طااا عابلم ا إلففللية اللشفطع بللطحدل طااارئلب, امل 

( دعاسة  الVahlest,J.,et al.,2013رشيع  ال   طالحيلل  فال(  الإلط   بين  لدام  قة 

دعاسة   الفقأية طرايف  ا  لقة  ذطي  لأمعاهقين   Grgory)اليطمية 

A.&Buss,2011 (،)Ganaie,S.,et al.,2015  الإلط بين  لدام  الفالقة  ال    )

   ط  عاط القأق طا ارئلب لدي المعاهقين 

اا            لحعلئيًل  دال  مطجب  رأضيع  ططجطد  ال   الإلرلئو  الإلط   عاط شلعم  بلم 

الاأية   الدعجة  الإلط (  أ   فع   الرإلفس،  مشاالم  الإلط ،  المش   ضإلل   )اخعق،  اخعبفة: 

بلاا عابلم   الرإلبب  يمان  ط إله  الفقأية   اا لقة  ذطي  لدي  ااإلففللية  لالا عابلم 

رأضيع   ططجطد  الفقأية   اا لقة  ذطي  لدي  اخعبفة  الإلط   اا عابلم  طالل  من  ااإلففللية 

القأق، ااارئلب( لح مطجب دال   الضالضة: )إلطبلم ال اب،  ااإلففللية  علئيًل لالا عابلم 

الرإلبب   يمان  ط إله  الفقأية   اا لقة  ذطي  لدي  الإلط   اا عابلم  الاأية  الدعجة   أ  

الفقأية   اا لقة  ذطي  لدي  الضالضة  ااإلففللية  ااا عابلم  طالل  من  الإلط   بلا عابلم 



الحلليإلرلئو   البحث  إلرلئو  الرأضيع  Zein disk,2019اسة )دعطررفق  ال   طالر   شلعم   )

 الطااف  ا عابلم الإلط   أ  اخدا  اليطم  لأفعد  

( طالر   ادم  Mutatoria,1984طررفق إلرلئو البحث الحلل  م  إلرلئو دعاسة )

  ، الذهلن  ذطي  من  المفحطعين   لدي  الإلط   اا عابلم  مفدام  ظهطع   أ    أ  

السي ااا عابلم   ، )اطا ارئلب  دعاسة  رشيع  امل   Reynold, etسطملرية  

al.,1984 ، الإلهلع  الإلط   ضإلل   فع   من  يفلإلطن  المعرف   ا ارئلب  ذطي  اخفعاد  (   ن 

إلرلئو   ايال  طرشيع  اخعق    من  مفلإللره   من  شاطاه   راضع  المإلطفط  ا ارئلب  طذطي 

( الJacqluine urn,2019دعاسة  اا عابلم  من  المفلإللل  بين  الفالقة     إلط ( أ  

(  ال   Maaskant,et al.,2013طالفعاة لإلعلبة بللقأق امل رايف إلرلئو دعاسة ) 

المفلقين   البلل ين  الإلط  لدي  ا إلففللية رزيد من مشاالم ا سريقلظ من  ان ا ا عابلم 

  قأيلً  

( طالر   2012امل ررفق إلرلئو البحث الحلل  م  إلرلئو دعاسة )بدطية محمد سفد،  

الإلفسية )ا ارئلبب   ادم  أ  طجطد  القة ال اب (    -القأق    -ين بفط ا ا عابلم 

)اخعق الإلط   الإلهلع   -الاطابيس  -بلا عابلم  الرإلبب    -الإلفلس  ضإلل   يمان  امل  الشطيع(، 

)ا ارئلب الإلفسية  ا ا عابلم  اط   ف   الإلط   (   -القأق    -اا عابلم  امل ال اب 

للقأق يفلإلطن من مقلطمة ب  ( ال  ان اخ فلل المعلبطنHansen,2013 شلعم دعاسة)

 الإلط   

ِ( دعاسة  (  أ   Ashraf M. A.; Abdulhamed; et al.,2020طرباد 

)القأق الإلفسية  طا ا عابلم  الإلط   اا عابلم  بين  امل  شلعم    -الفالقة  ؛  ا ارئلب( 

، محمد  )طللد  دعاسة  اا عابلم    ٪40(  ن  1998إلرلئو  لديه   بلخعق  المعلبين  من 

اخس من  ط ن   ، طالا ط   بل إلفسية  طالقأق  ا ارئلب  ه   اخعق  رسبب  الر   الإلفسية  ب 

الطمطل  ضإلل   من  يفلإلطن  بلخعق  المعلبين  اخفعاد  ان  طرايف  طالطظيفية    الفلئأية 

، طإلقص الرعايز ، طافف ا إلرلجية ، طالإلفلس طررفق  يال إلرلئو البحث الحلل  الإلهلع
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 ادم  أ   مالإلية الربب بللقأق    لر ( طا2003م  إلرلئو دعاسة ) حمد محمد  بد الطللق،

 طااارئلب من طالل اا عابلم الإلط    

الق لن، )سلمية  من  االً  دعاسة  ،1980طرشيع  )ابعاهي   أ    ، (  ن  1993( 

اا عابلم الإلط  رعج  لل  اإلففلام حللية من قبيل الهمط  الالشفطعية الشديدل الل اب  

; حداث سلعل  ط محزإلة  طرشيع دعاسة    خالشديد ، الحزن البللغ، الفعح المسعف، الرطق

,2008)  Rebecca A.,et al.  (ق قد راطن مبشعاً لإلعلبة لقأال   ن المفلإللل من ا

 بلا عابلم الإلط   لمة طاخعق طلعة  

الإلط    بماشالم  الفقأية  ا  لقة  ذطي  طالمعاهقين  اخ فلل  لعلبة  طرامن ط طعل 

ف   ن  ضلعهل السأبية رإلفاس  أ  ال من المعاهق ط سعره   فأمل  ن اضلعهل السأبية الر  

ررمضل   فطإلهل  المفلق  قأيلً  بللمعاهق  ، ف   ررفأق  المطل ع  من  الحذع  قدعره  أ   افف 

طالرطاعل    ، طالرفايع  طااإلربله  طالرذاع،  الرفأ ،   : من  ال  طالقدعل  أ  

(stores,1999(،)store&wigs,1998(،)National institute of 

health,2003  بل الفة ال   إلهل رسه  ف  ا علبة  بللقأق طا ارئلب طااا عابلم )

( من  Aronen,et al.,2000;Carskadon,1998السأطاية  رزيد  امل  إلهل   ،)

الزائد   طالإلشل   ا إلربله  افف  اا عاب    عاط 

(corkum,Tannock;Moldofsky,Hogg-Jonson&Humphries,2001  ،)

(   ط ن جمي  هذه  Gozal,1998;Quine,1991طسع ة ال اب طالسأطك الفدطاإل )

ق ذي اا لقة الفقأية ، ممل  عاهاخضلع السبية لمشاالم الإلط  رإلفاس سأبل  أ  سأطك الم

الر  يرأقطإلهل طالل الإلهلع ف  بعمو الرعبية الطلعة   يبضع  أ   مأية رفأيمه  طردعيبه  

(El-Shelkh,Buckhalf,Cummings&Keller,2007  طيايف )

(VanhelstmT.,et al.,2013،شفيق قإلعطعل& جملل  )فلرن  أفم  (  ن  2017(، 

 Gregory)  سمإلة مقلعإلة بمدل الإلط  طرشيع دعاسةلأ   رطقيم الإلط  ذا عأة طضيقة بللفعاة

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Buckner+JD&cauthor_id=17340615
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bernert+RA&cauthor_id=17340615


et al.,2011ا إلففللية)القأق طااا عابلم  الإلط   اا عابلم  يبضع    -(  ن  ا ارئلب( 

 االً مإلهمل ف  اخطع 

المعاهقين   ان  يراف   ، طمإللقشرهل  البحث  لإلرلئو  السلبق  الفعط  طالل  طمن 

طالمشا الإلط    اا عابلم  من  يفلإلطن  مشاالم ا إلففللية     الم المفلقين  قأيل  ططرفد    

اخعق ، طفع  الإلط ، طمشاالم الرإلفس، طالمش   ضإلل  الإلط  ه   اضع اا عابلم الإلط   

ه   اضع  طالقأق  ال اب  طإلطبلم  ااارئلب  ط ن  ؛  المفلق  قأيل  المعاهق  بين   شيط ل 

عاسة ال   الدااا عابلم ا إلففللية اإلرشلعا بين المعاهقين المفلقين  قأيل  امل  رطعأم  

 ن الفالقة بين ا ا عابلم ا إلففللية طمشاالم الإلط  ه   القة ضإللئية اارجله ؛ بحيث  

بللشطص   رطدي  قد  ااإلففللية  ااا عابلم  من  فللمفلإللل  اخطع؛  ف   مإلهمل  االً  يبضع 

المعاهق   سرجفل  الإلط   اا عابلم  من  المفلإللل  امل  ن   ، الإلط   بلا عابلم  لإلعلبة 

 ضع  عاة لإلعلبة بل ا عابلم ا إلففللية  ا المفلق  قأيل

 توصيات البحث: 

بإلل   أ  ملطعد ف  ا  لع الإلظعي طالدعاسلم السلبقة ، طمل  سفعم  إله إلرلئو الدعاسة 

 الحللية ، رطع  البلحضة بمل يأ :

رط ية اخسعل طلعة اخ  باعطعل  عط ابإلهل من ذطي اا لقة الفقأية الذي يفلإل    -1

ف اا عابلم  ا من  حر     المجلل  ف   المرطععين  ا إلففللية  أ   المشاالم  اط  لإلط  

 يحعل  أ  الفالج ال ب  طالإلفس  المإللسب   

 د رإللطل المفلق  قأيل بفط المشعطبلم المإلبهة ف  المسل  طالذي يبدي ال  مفلإللره   -2

 من اخعق ط د  القدعل  أ  الإلط    

 لقة الفقأية    القيل  بدعاسة اا عابلم الإلط   إلد فئلم  طعي من ا -3
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 البحوث المقترحة:

طفط    1 ط ضعه  أ   الإلط   اا عابلم  بفط  لطفط  مقرعح  بعإللمو  ففللية 

 ا ا عابلم ا إلففللية لدي المعاهقين ذطي اا لقة الفقأية  

 اا عابلم الإلط  لدي مرالزمة داطن طمرالزمة طيأيلمز "دعاسة مقلعإلة"    2

 المعاهقين ذطي مرالزمة داطن  ي   ضع اا عابلم الإلط   أ  الطظلئف الرإلفيذية لد  3

 



 المراجع 

  الجز  السلب ، مفج   أ  الإلفس طال ب الإلفس (   1995جلبع  بدالحميد ط ال  الدين افلف   )

 القلهعل، داع الإلهاة الفعبية 
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