
 اخلصائص السيكومرتية ملقياس الالمباالة االنفعالية
 لدى األطفال واملراهقني من اجلنسني 

 أ. د. جمدي حممد الدسوقي
 أستاذ الصحة النفسية

 رئيس قسم العلوم الرتبوية والنفسية
 جامعة املنوفية -كلية الرتبية النوعية

 مقدمة: 
ي  ريريريعرم ريريري  ر قاسريريري راريريريملرض     ريريري رإىلرمنريريرينراريريريورض  ريريري   رضرPsychopathyيشريريريملرض ريريريفسرض    ريريري ر

أتن برض ضمملروض ريي ري ري رراريفر ريا ر  لريعرض  ري   رض  ريات ر  م  مريبرمري رض   رياتخروم ريورضسري   ض رض  ريما ر
ض فض ةرض     ةر  ح ي رجمم عةراورضألففضترض  اتيور  م  مبرض ييور  يلعررعفضسرافض ةرحاتةروازا ريةرواريور

رنرض  ريريري   رض  ريريات ر  م  مريريريبرع ريريري رراريريريورض  تضسريريا رض     ريريريةض صريري برعهالريريرياخرو قريري ررالريريريف رن ريريريا  رض   يريري ر
ض ريريريييور ريريري يلعراشريريري ه رع   ريريري ررضألط ريريريا رض   ريريرياترعفاريريريبررىلريريري  ةرإىلرافح ريريريةرض     ريريريةخرعريريريهوةرع ريريري ر  ريريري رفريريري ن

املرقاتتيورع  رضحل اظرع  رض  هقا رضالا ماع ريةرم  ري نرإىلررنري  نري ضرعري وضن  راب    روض ييوري  ن نر
ءرم ملرض فسخروي  اوم نرابرض  هجرم تاةرضقلرو   راب قاتنريةرابألط ريا رض  رياتي روي  نر  يلعرع  ؤرتت 

ر  م  مبرضالا ماع  خرومترضس   ض رطفيق انر  تضسةرض فسرض     ر  ىرضألط ا روض فض ق رمها:ر

 الطريقة األوىل:
ض زض ريريريري ررع ضريريريريمورنريريريري ضرففعريريريري رالضريريريري فض رض  ريريريري  ريقريريريري  رع ريريريري رضحلا ريريريريةرض فضريريريري ةرض شريريريري  ةراريريريريبرض  شريريريريا 

وضالن فاع ةخرفاألط ا رض ييور  يلعرض     رضالن فاع رض   عراب  شا رض زض  روض ييور  يلعرريضريا راشري ه ر
يفرع    راب    راب قاتنةرابألط ا رض ييور ري يلعراشري  ةروضحري ةراريور رييكرض شري ه رم  ري نرإىلررنري  نري ضر

ةروضس مفضتض خروأتي ري ض رهلرييضرض ريفر رفري نرضألفريفضترخ  تةراورافضءررنرحي ثرهلعرس   را ات ر  م  مبرر ثفرح 
اشريري ه رع   ريري راب  ريري  خروض ريريييور ريري يلعرريضريريا راشريري ه رع   ريري رابالن فاع ريريةروض  شريريا رض زض ريري ررض ريريييور ريري يلع

يظلفونرض زي راورض     رض  ات ر  م  مبرمش لرر ثفرح ةروخ  تةروث اات رم تاةرر ربراريورضألفريفضترض ريييور
ر(.Essau et al., 2006    رفقنرإإي اوروخخفونراش ه رع    راب  يلعر
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 الطريقة الثانية:
ع   ريري ر ريرييكرض  فيقريريةرم  سريري برعف  ريريبرض ريريفسرض    ريري رع ريري رض شريري ا رض  مثريريلريفرض    ريريزرع ريري رض  ريريما ر

 -Callousإعريريريري اعررCallous- Unemotional Traits (CU)ض قاسريريريري ةراريريريريملرضالن  ا  ريريريريةر

Unemotional Traitsض قاس ةراملرضالن  ا  ةررورض ها االةرضالن  ا  ة(رض يترع ري رع ري رع  ررهنارض  ما رر
ض   ريرياتخروض ريرييتررث  ريريهررهنريريار ااريريةريفرض  م  ريريزررتتاريريةر  ريريملةراريريورضألمه ريريةر  مريريلرعصريري تر  ريري ر  مريريفسرض    ريري رع ريري 

(رح ري ررالريف رVincent et al., 2003تضخريلرجمم عريةرضألفريفضترض  رياتي ر  م  مريبرإف  ري هروخخريفونر
ا رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةرعظلريريفرمشريري لرا  ريري ر   ريري را م ريريزرعريريورا ضنريريبررخريريفىر  مريريريفسرض   ريريا  ررنرض  ريريم

خروض  فا ريري ة(خرواريريبر  ريري رفريري نرضالن فاع ريريةرالر  ريريزرضألط ريريا رض ريريييور ريري يلعراشريري ه رض    ريري رإر رضالن فاع ريرية
 مريريبرحريرياتةروا  ريريفةريفرض  ريري  خررورض ريريفض ق رض ريريييور ريري يلعرسريري    ا رحريرياتةري   ريري رابال ريريفض روض  ريرياتضةر  م 

ر(.Frick & Marseeر3002؛رففي روااتس خر.Frick et alرر3002خرإففي روخخفون

ونظفض ر ألمه ةرض م  ةر   ما رض قاس ةراملرضالن  ا  ريةراب   ري ةر  ح يري رجمم عريةرا م ريزةراريورضألط ريا ر
لريعروض فض ق رض ييور  يلعراش ه رع    راب    رواش ه رع    راب  ري   رض  ريات ر  م  مريبخرفمريورض 

رنري  نر  ي اراق اسريق  رعق يفض رشااه روا ث قرف ريةراب   ري ةرهلرييكرض  ريما خرف  ري رسري  لرض ثريا رفري نرقا مريةر
 Hareإعري ضتر ريات ررPsychopathy Checklist Revised (PCL- R)ض ريفسرض    ري رض    ريةر

ض  ري   ابع ةر  رإح ىرضألتوض رض يتري عرضس   ضالارع  رن اقروضسبر  قري يفررورق رياسرض  ريما رر(1991)
 ريري ىرض   ريريرياتخرومترع ريريري ي لارالسريريري   ضالاراريريريبرع  ريريريا ررخريريريفىراريريريورض شريريري ا ر ريريريهرضسريريريعرقا مريريريةراهحظريريريةرض ريريريفسر

وراريفىررPsychopathy Checklist Youth Version (PCL- YV)ض    ري رن ري ةرض شري ا ر
ن ري ةرورالف رض   ا  ررنرض قا مةرض    ةرعفع نراريبرر.Forth et al(ر3002 يضرض    يلرف تثروخخفونرإ

ض   ريرياتخروض   ريري رض    ريري راب  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةريفرن ريري ةرض ريريفض ق ررا ريريوراريريورخه ريريةر  يريري رمنريرينر
(خرVincent el alخر3002ر ثريفرحري ةروع ريدر ري ىرض ريفض ق رض  ري ا راريورض ريفض ق رإف  ري هروخخريفونر

 ا ضن ريةرع ري رض شري  خروابر   رف نرطفيقةرعصح حر يكرض قا مةرع   بروا تراق تر       رض  ريما رض 
وق رالرع  نر يكرض  فيقةر  رضألفضلر ق اسررورعق يفرض   ات رضالن  ا  ةرض يضع ةر  ىرض ش  خرو رييضراريار

مريريري ر ريريرييكرض  فيقريريريةريفرض  قريريري يفرومريريري رض  قريريرياتيفرض يضع ريريريةر  شريريري  ر صريريري  رض  ريريريما ررر ريريري كرضالتع ريريريا رض   ضضريريريب
وعهوةرع  ر   ر  ريا رفقريفض رق   ريةرإض  ري ت رر(خLee at alخر3002ض قاس ةراملرضالن  ا  ةرإيلروخخفونر

اريريريملرضالن  ا  ريريريةخر(ريفرقا مريريريةرض ريريريفسرض    ريريري رإن ريريري ةرض شريريري ا (ري ضريريريم لارض   ريريري رض ريريريا راب  ريريريما رض قاسريريري ةر4
ون   ةر ي  رفري نراا   ريةرض  حري ثرض  ريامقةرض رييتررافيريهرع ري رع  ريا راريورضألط ريا روض ريفض ق رضع مري  رع ري ر

 يفض رض  قاتيفرض يضع ةريفراق اسرض  قفيفرض يضيتر ألسري   رض  ريات ر  م  مريبرعق يفض رض  ض  يوروض   م ررورعق
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Antisocial Process Screening Device (APSD)ر3002إعري ضترففيري رو ريات رإر)Frick 

& hareقريري يفررورق ريرياسرض  ريريما رض ق اسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةخرواريريبر  ريري رفريري نر ريرييضرض ق ريرياسري ضريريموراق اسريريا رر  
ي ضريريم لار ق ريرياسرض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةرو ريرييضرض ق ريرياسرض  فعريري رةراقريرياي ارض ريرييترففع ريريا راريريورمريري رض ثهثريري

ض  ري ترضدري وتروري ضمورسهرفقفض رفقنري عرعق يف ارع  راق اسرا  نراورثهثرنقا خروض  قريفض رض ق   ريةر
خ ريري ر  ريرياتض رضااامريريةراريريورضد مريريلررنرحيريري راريريوراريري ىرض ق ريرياسخرواريريورض م ريريوررنري ريريا عريفرواريري ترضع ريرياقرتض

ا  سريرينخرو ريرييضراريريارمترإ ريرياتكريفر ثريريملراريريورض  تضسريريا روالسريري مارض  تضسريريا رض ريرييترع ريري    رىلريري  ةرض  قريرياتيفرض يضع ريريةر
ر(.Pardini et alخر3002؛رابتتي روخخفونرLoney et alر3002إ  ينروخخفونخر

ينروض  ما رض قاس ةراملرضالن  ا  ةرإع  رسري  لرض ثريا رنقري رض شريات ةرض  ا ضن ريةررورض ري قم رض  اري ض
Lack of Empathyخرونق رض ش  تراب ينبرLack of Guiltخروضالف قاترإىلرض    ملرضالن  ريايل(رع  ريربر

ا ريريري قفةرن ريريري  ا رعريريريربرافح ريريريةرض     ريريريةرحريريريهرافح ريريريةرض فض قريريريةخرو ريريرييكرض  ريريريما ر ريريري ترجمم عريريريةرففع ريريريةرالمريريريةراريريريور
  ريما رض قاسري ةر(خرو ري ترضFrick et alرخر3002ض شري ا رض  ريات ر  م  مريبروض  حريف رإففيري روخخريفونر

يظلريريفونرتريريا رعريري ح رم اريري ترعم  ريريا راريريملرضالن  ا  ريريةرريضريريا رجمم عريريةراريريورض شريري ا رض  ريريات ر  م  مريريبرض ريريييور
س   ةرخم   ةرعؤت رإىلرس   لعرض  ات ر  م  مبخروع  رواةرض  ح ي رف ا قاتنةراب شري ا رضخخريفيورض  رياتيور

 ا  ريةراريورضد مريلرم تاريةرر ريربررنريظلريفوضررواريةر  م  مبرف نرض ش ا رض ي ر  يةرض  ما رض قاسري ةراريملرضالن 
     ريريري ضرض  ريريري    ررNegative Emotional Stimuliع ريريريزريفرعشريريري  لرض ثريريريملض رضالن  ا  ريريريةرض  ريريري   ةر

وض ق ريري خر مريرياريظلريريفونرريضريريا رح اسريري ةرا   ضريريةررFearful Inhibitionsض    ضريريةراريريورض  ريريدرض   ريريدر
؛رLynam et alخر3002؛ر   ريا روخخريفونرFrick et al خر3002  رياع حرض  قريا رإففيري روخخريفونر

ر.(Blair et alخر3002مهيفروخخفونر

(رع ري نرHerpers et alإر3023وض  ريما رض قاسري ةراريملرضالن  ا  ريةر مرياريريفىر ملمري سروخخريفونر
مم ريريريزةرم تاريريريةرعا  ريريريةر شريريري ه رسريريري     ا ةررخريريريفىراثريريريلرضضريريري فض رنقريريري رضالن  ريريرياكرض صريريريح  راب  شريريريا رض زض ريريري ر

  روقريري رع ريري نراشريري  ةراشريري  ةررورشريريا  ةر ريري ىرضألفريريفضترض ريريييوري ريريان نراريريورضضريري فض روضضريري فض رض   ريرياتروض  حريري
وض ريفض ق رعهاريةرمم ريزةر   ري   ابع ةررورض ريفسرض    ري رض     رض   ض  خروع ري ر رييكرض  ريما رع ري رضألط ريا ر

Psychopathy؛رح ريري ري ريريفسرض  ريريريفترض  ثريريملراريريريورض  هاريريا رض م ريريريزةر   ريري   ابع ةررورض ريريريفسرض    ريري راثريريريل:ر
  ري رالر عرض فت ءريفرضالن فاضخرونق رض شات ةرض  ا ضن ةخروض     رضاافضا ...رضخلروع ري رض ريفاعراريورض  ح

ي عرض  ظفرإ  لارع  ررهنار ثريلرض  ري   ابع ةرضحلق ق ريةخروإحري ىرض  ريما رضهلااريةراري ض ر   ري   ابع ةرضحلق ق ريةر ري ر
  مشريريات ةرض  ا ضن ريريةروض شريري  تراب ريريينبرواريري ترض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةرض ريرييترعشريريملرإىلرض ريري ق رض  ااريريلر

وأتن ريريريريبرض ضريريريريمملروضألفريريريريفضترض ريريريريييور ريريريري يلعراثريريريريلر ريريريرييكرض  ريريريريما رم  ريريريري نرإىلرضسريريريري  ه رضخخريريريريفيورم تاريريريريةر  ريريريريملةر
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وي ريري   ا هنعرألاريريفضسررورر ريري ض رخاىلريريةرةريريعخروعريريهوةرع ريري ر  ريري رفريري هنعريظلريريفونرا ريريا روضضريريحر هن  ريريا ر
ا ري ريريريري رراريريريريفر ريريريريا رع ريريريري ر ريريريري رخريريريريا راب   ريريريري ةرض  ريريريريات روالسريريريري مارض ق ريريريري خرو  يريريريري ر ريريريرييكرض  ريريريريما رع ريريريري رض شريريريري 

ررا برضألح انراب فسرض     رع  رض   ات.          رألهنارع  ئريفر

وض شريريري ا رض ريريريي ر  يريريريةراشريريري ه رع   ريريري راب  ريريري  راباضريريريافةرإىلرض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملرضالن  ا  ريريريةر
 رويظلريريفونرض ريري  روض  ريريف خروي  نريري نررقريريلرح اسريري ةر   قريرياي ريري نر ريري يلعررواريريةرع ريريزريفرعشريري  لرعهاريريا ر

ض زيريري راريريورض  ريري   رضل ريري ترض ريريي ري ريري  رإىلرض  ريرياافةررورضااتةخرو    ضاريريلرض  تضث ريريةرتوتض رالمريريا ريفر ريرييضرض صريري ت؛ر
ح ريريري رواريريري ررنرض  ريريريثثملرض ريريري تضث ري ريريري نرقريريري   ريفرحا ريريريةرضشريريري ض راشريريري ه رض  ريريري  راريريريبرض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملر

اري ضخروع ري رض   ريارف ريري ررض   اري را  ضضري ا ررورم ري نر(روي  ريربرض  ريثثمل08.2ضالن  ا  ريةرإض قام  ريةر   تضثريةرم  ري ةر
حا ريريةرض شريري ا رض  ريريات ر  م  مريريبرض ريريي رالري اريري ر  يريريةرض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةري ريري نرض  ريريثثملرض ريري تضث ر

ر(روي  نرض  ثثملرض   ا ررساس ا .ر0820ا  ضض ا رإض قام  ةرض  تضث ةرم   ةر

 مشكلة البحث: 
  ا  ريةراريورضالضري فضاب رض شريا  ةر ري ىرضألط ريا روض ريفض ق روض شري ا خرع  رض  ما رض قاسري ةراريملرضالن

وعريريريؤثفرسريريري   ا رع ريريري رضألتضءرض ريريري ا   رض  ريريري ا رهلريريريؤالءرضألفريريريفضت؛رح ريريري رع ريريري قلعرعريريريورض   ريريريا رض لريريرياتض رضألساسريريري ةر
(خرورشريات رن ريا  رعري ترWang et alخر3023ض هزاةر    ضف رابرض   اةرض رييتري  شري نرف لريارإوضنري روخخريفونر

يؤت رإىلرح وثرض   ي راريورض شري ه رر  ح ثرإىلررنرع  برسملرضالض فض ري  نرتتياا ؛رح    ملراورض
ض  ريريري    ةرض ريريرييترع  ريريريئرم   ريريري ةراريريريورض   ريريريا  رض ضريريرياتةريفرافح ريريريةرض فشريريري رعشريريريملرضال ريريريفض روض  ريريري   رض  ريريري امل ررور

ع ريري ااريصريري ح نررض   ريريفي خرو ريرييضري ريري ررنرض  ثريريملراريريورضألفريريفضترض صريريام رةريرييضرضالضريري فض ري ح  ريري نرإىلرجمريريفا 
(خر مريارHerpers et alخر3023؛ر ملمريفسروخخريفونر.Dorn et alخر3002تضشري يورإتوتنروخخريفونر

ي  ريريريريئر ريريريرييضرضالضريريريري فض رريضريريريريا رم   ريريريري ةراريريريريورض   ريريريريا  رض ضريريريرياتةريفرافح ريريريريةرض فشريريريري رعشريريريريملرضال ريريريريفض خروض  ريريريري   ر
وض   ريريريريدرضألسريريريريف ررضاافضاريريريري خروسريريريري ءرضسريريريري   ض رض  ريريريري تض خروض   ريريريريا  رض فتياريريريريةرف مريريريرياري   ريريريري راب  مريريريريلروض ريريريريزوضجخ

 & Borrego؛رمفواري روم  تيريلرWebster, 2003ر-Stratton & Reidسري ضع نروتيري رر-إوي  ري 

Burrell, 2010خر ماررنر يضرضالض فض ررح رضألس ا رض شا  ةرم تاةر  ريملةراري ض ر   ح يريلررورضاحا ريةر)
ر(.Fergusson, 2008إىلرضألخصا   رض      رض         روضألط اءرض      ر ألط ا رإفملا  نر

وعشملرض  تضسا رضحل يثةرإىلررنر يضرضالض فض رإ ضرملري اجلرا  ض رف نةري ح  رع  رنق ريةرا   ريةرإىلر
سريري   راضريرياتر  م  مريريبخرويفرافضا ريريةرمشريريثنرضن شريرياترضالضريري فض رواريري ررنرنصريريدرضألط ريريا رض ريريييوري ريريان نراريريور

صريريريريريح  راب  شريريريريريا رض زض ريريريريري رنقريريريريري رضالن  ريريريريرياكرض رضالضريريريريري فض ر ريريريريري يلعرحا ريريريريريةرافضريريريريري ةراشريريريريري  ةرعشريريريريريملرضضريريريريري فض 
Attention Deficit Hyperactivity Disorderوضض فض رضال  اا روضض فض رض ق ري روضضري فض رر
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؛رتو ريرياينرBarnett & Labellarte 2002ض  سريري ضسرض قلريريف روىلريري  اب رض ريري   عرإابتنريريهروالمريري هت ر
Duhaney, 2003.)ر

ق رإىلراانريريبرحريري وثرض   يريري رو  ريرييض؛ري ضريريحرعزضيريري رن ريري ةرضن شريرياترضالضريري فض رمريري رضألط ريريا روض ريريفض 
اريريريورضخاترض    ريريري ةروضالا ماع ريريريةرض  اطريريريةرعريريريورضالضريريري فض خرضألاريريريفرض ريريريي رالري   ريريري رإا ا ريريريةررورض  ريريري   رع  ريريرية؛ر
 ي  ر برضس   ض رض ربضا رضاتشاتيةروض  ها ةريفرس  لرضحل راريوررعريفضسر رييضرضالضري فض ر ري ىرضألط ريا ر

ض لريريعرض ريري ا   رض  ريري ا روعق  ريريلرضألمنريريا رض  ريري    ةراريريملرض ه مريريةروض ريريفض ق رض ريريي ري ريريان نرا ريريةخرواب  ريريايلر  ريري ررت
ض  اطةرعورضالض فض خرو يضراارتفبرض  اح رإىلرإع ضتررتضةر  ق يفر رييضرضالضري فض روعق   لريار ري ىرضألط ريا ر

روض فض ق رحهري للرض   ف رع  ررورض  شا رضألففضترض ييوري ان نراور يضرضالض فض .

 هدف البحث: 
حلريريايلرإىلرض   ريريف رع ريري رض صريريا  رض  ريري   ا يةر ق ريرياسرض ها ريرياالةرضالن  ا  ريريةر ريري ىريلريري  رض  حريري رض

ضألط ا روض فض ق راورضل  ري خروم ريانراري ىرىلريهح ةر رييضرض ق رياسريفرعقري يفرضالضري فض رو  ري راريورخريه ر
اؤشريريفض رع يريري ةرا لريريارض صريري قرض  هزاريري روض  ح  ريريلرض  ريرياا  روض صريري قرضالع ريرياق روض صريري قرض   اتضريري خروطفيقريريةر

عريريرياتةرضااريريريفضءروطفيقريريريةرض   ز ريريريةرض  صريريري  ةرإىلراانريريريبرض   ريريريف رع ريريري رض  ريريريفوقرمريريري رض ريريريي  تروضا ثريفررعريريريفضسرإ
رض ها االةرضالن  ا  ة.

 أهمية البحث: 
ع مريريريوررمه ريريريةرض  حريريري رضحلريريريايلريفررمه ريريريةرض  ضريريري ضرض ريريريي ري صريريري ىر  تضسريريري ة؛رح ريريري رإنريريريةري ريريري  ر   ريريريانر

 ريري ىرضألط ريا روض ريفض ق راريريورضل  ري خروالشري ررنر ريرييضررض صريا  رض  ري   ا يةر ق ريرياسرض ها رياالةرضالن  ا  رية
ض  ض ضري    رع  ررمه ةر  ملةرس ضءراورض  اح ةرض  ظفيةرروراورض  اح ةرض     ق ةخرفمورض  اح ريةرض  ظفيريةريريفىر
ض شريريري    نراب  ريريريبرض    ريريري روض صريريريحةرض    ريريري ةررنر ريريرييضرضالضريريري فض رض  ريريري    ريريريريؤت رإىلرن ريريريا  روخ مريريريةرع ريريري ر

فتروضألسريريفةرع مثريريلريفرض ماتسريريا رض  ض  يريريةراريريملرض   ا ريريةخروض فضق ريريةرض فتياريريةروضاشريريفض رض  ريري ئرض صريريحةرض    ريري ةر   ريري
وض  ثتيريريبراريريملرض   ريري روضسريري   ض رض  قريريا رض  ريري ينرإىلراانريريبرض ها ريرياالةروعريري  رضال  مريريا رو فيريريبرض م   ريريا خر

ضري فض رح ري ريريف نررنر رييضرضالرHarstad & Barbaresi (2011)ويؤ ري ر  ري ر اتسري اتروابتابتيريز ر
مري رضألط ريا روض ريفض ق خرورنريةرر ثريفرشري  عا ررورضن شرياتض رمري رض ريي  ترر%24:ر%.مثلرن  ةرعا  ريةرعري ضومراريور

رعورضا ث.

واريريورض هحريري ررنرض  حريري ثرض  فم ريريةرملرع  ريريفقر  تضسريريةرض ها ريرياالةرضالن  ا  ريريةخريضريريا رإىلر  ريري ررنريريةرالر
وع  رض فاعراريورض  ريثثملرض    ري روضالا مرياع رض ريي رحي ثريةرع ا ررتضةرعفم ةراق  ةر  ق يفرض ها االةرضالن  ا  ةخر
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 يضرضالض فض رع  رض صحةرض     ةر   ض  يوخرو ريي  رض  تسري رض قريا م راب  ري تيارهلريؤالءرضألفريفضترإالررنريةرملر
أيخريريرييرضال  مريريريا رض  ريريريايفرمريريريةراريريريورح ريريري رض  ريريري  ا روض صريريرياح ا روض  ريريريهجروخاىلريريريةريفرض   اريريريةرض  فم ريريريةخرواريريريور  ريريريارر

يفرضضريري فض ريريريؤثفرأتثريريملض ر  ريريملض رع ريري رض صريريحةرض    ريري ةر ألفريريفضتريفرافضحريريلرض  مريري رض     ريريةخررر حريري ض ر انريريهررمه ريرية
ر ماريؤثفرريضا رع  رض صحةرض     ةر ألسفةروضجمل مب.

اريريورض  اح ريريةرض     ق ريريةرفلريري رع مثريريلريفرإاريري ضترض   اريريةرض  فم ريريةررتضةراق  ريريةر  قريري يفررض  حريري رراريريارعريريوررمه ريرية
ط ريريريا روض ريريريفض ق راريريريورضل  ريريري خر مريريرياررنر ريريرييكرضألتضةرقريريري رع  ريريري ررو  ريريرياءرضألاريريري تخرض ها ريريرياالةرضالن  ا  ريريريةر ريريري ىرضأل

وضألخصريريا   رض    ريري  راب ريري ضتسروض   ريرياتض رض    ريري ةروافض ريريزرضاتشريرياترض    ريري ريفرض   ريريف رع ريري ررورض  شريريا ر
إىلروعش   رضحلاال رض يترع اينراريورضالضري فض رةري  رعقري ربرض ريربضا رضاتشرياتيةروض  ها ريةرهلريعروىلري ال رةريعر

را   ىرا اسبراورض   ضف روض صحةرض     ة.ر

 حتديد املصطلحات: 
 Callous Unemotionalيقصريري راب ها ريرياالةرضالن  ا  ريريةررورض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةر

Traits (CUI)ض  ا ضن ةخروضاساءةر آلخفيوراريوررنق رض ش  تراب ينبخروا ا رض ضمملخروع  رض شات ةر
وضري درضالسري  امةرضالن  ا  ريةخروضألفريفضترض ريييور ري يلعرن ري ةرعا  ريةراريورض  ريما رررالر ق  رم ضرض  اسبخ

ض  ضقريبرضالا ماع ريةخروا ري    رعا  ريةرريفض قاس ةراملرضالن  ا  ةريظلفونرح اسري ةرا   ضريةر ري ال لرض  قريا ر
عفضريريريةراريريورض  ريريري عفررورضالن صريريريا خر مريريرياريظلريريفونرريضريريريا رع ضريريري ه ر ألنشريريري ةرضل يريري ةروض ثريريريملةروض  ريريريملةروي  نريريري نر

  م ريريلررورض ضريريري فخرويظلريريفونرتريريريا را   ضريريةر  ق ريريري رم تاريريةررع ريريري رممريرياريفرحا ريريريةرضألفريريفضترض ريريريييور ريري يلعرن ريريريار
رض    ىراورض ش ه رض      ة.

 اإلطار النظري: 
  شريريريري  تراب ريريريريينبروأتن ريريريريبرع  ريريريريارض  ريريريريما رض قاسريريريري ةراريريريريملرضالن  ا  ريريريريةررف ريريريرياتض رواشريريريرياعفض رم  ش صريريريري ةر

 ريريريما رع  ريريريربرر ثريريريفرىلريريري  مةرف مريريرياري   ريريري ررهحظ لريريرياراريريريوراانريريريبررفريريريفضترض ضريريريمملروض شريريريات ةرض  ا ضن ريريريةرو ريريرييكرض 
خريريريرياتا  رو  ريريريري رع ريريريري رع ريريريريارا ظريريريريعرض  ريريريري   رض ريريريرياتا رض ريريريريي ريريريريري عرعقريريريري يفكر     ريريريري رع  ريريريريةرا ريريريريايملرضضريريريري فض ر

رض    .

وع مثلرض    ترض اىلةراب  ما رض قاسري ةراريملرضالن  ا  ريةريفرض ري   لرض  ش  صري روضاحصريا  رض ريااار
ر  لار مح ترإضايفر  ش   رضض فض رض    ريف:ر(رض يترمترعضمSAM- Vإ

 ض  ايملرض  اا ةر  ش   رضض فض رض    .ضن  اقر -2
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عشريفرشريريلفض ررضالثري ع ضري حرخاىلري   ررورر ثريفراريريورض صريا  رض  ا  ريةرض ريرييترع اري رابسري مفضترخريريه ر -3
ري ظريفرإىلرض صرياتترض   ريري تةض اضري ةرع ري رضألقريريلرويفرر ثريفراريورا قريريبخروي   ري رع ري رض       ريري ررنر

  م   اا ر  ح ي روا تر رييكرض  ريما راثريلراريارإ ضر ريانرض شري  ريريي ف اريفرعقفيريفر ضيترع ري ر
عقريرياتيفرضخخريريفيورإع ريري رسريري  لرض ثريريا رض  ض ريري يوخرورفريريفضتررهنريريارتريريةر ريريةخرواريريارإ ضر ريريانرقريري رمتر  ف ريرياريفر

 ضألسفةرضخخفونخروض   م نخروضألقفضنروض ييورق رعفف ضرض ش  ر   ض رزا  ةر  ملة(.

برض ضمملررورض ش  تراب ينبرع  رضتع ا رخ ثرابسري ث اءرض    ريملرعريورأتن ريبرض ضريمملرنق رأتن  -2
 ع  رض ق ضرع  ةررورع  را ضالةرض  قا .

 ض  ق رض ش ي ريفرض شات ةرض  ا ضن ة؛رح  ري  ا لروالري  ثررشاعفرضخخفيو. -4

مشري ه ريفرع  رضال  ما رابألتضء؛رح ري رالريظلريفرض  مريا رمشريثنرضألتضءرض ريفت ءررورض  ري بر   -2
 ض  تسةروض  ملرروريفرر ررنش ةررخفى.

رضخخريريريفيورض  اريري ضنرض ضريريريحل؛رح ريريري ري  ريريريزرض  ريريريفتررنري ريريريربرعريريريورض شريريرياعفرروريظلريريريفرضن  ريريرياال رعريريريو -2
ابسريريريري ث اءرم ريريريريضرضألسريريريريا  برض ريريريرييترع ريريريري ورسريريريري ح ةرع ريريريري رسريريريري  لرض ثريريريريا :رالرع  ريريريري رضالن  ريريريرياال راريريريريبر

 ري ااريري عرضسري   ضالاراريورراريلرضألف ا خروم ريوررنري ري حرروري  ري ر رييكرضالن  رياال رم ريفعةررورع
  ق  را  برروراص حةرخاىلةرع  رس  لرض ثا رضس  ه ررورعف  برضخخفيو.ر

وع  ضففرم ا  ر ثملةرع ح ررنرض  ما رض قاس ةراملرضالن  ا  ريةرع ري نرا ري قفةرإىلرحري رارياريفرض  ري ةر
؛راريري نزرFrick et alرخر3002اريريورافح ريريةرض     ريريةرض  ريريثخفةرإىلرافح ريريةرض فض قريريةرض   ريريفةرإففيريري روخخريريفونر

رFrick et al(رف  ريريري رسريريري  لرض ثريريريا رع ىلريريريلرففيريريري روخخريريريفونرMunzo & Frickخر3002وففيريريري ر
ض  ض ريريريري يوررض خريريريريه ررتمريريريريبرسريريريري  ض ر  قريريريري يفرر0822 (رإىلرعقريريريري يفر  ث ريريريريا ررورضالسريريريري قفضتروىلريريريريلرإىلر3002إ

سريري ةرع ريري رض  قريري يفرر2082   ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةر ريري ىرع  ريريةراريريورضألط ريريا را  سريرينررعمريريات عرض زا  ريريةر
ي  ريريربررع ريري رممريريار ريري راريريي  تراب   ريري ةر  قريري يفض رض  ض ريري يورل ضنريريبرض  ريري   خرو ريرييضرض  ريري  ىر هسريري قفضتررورض ث ريريا ر

 Dadds(ر3002رخفىر    ضف رع  رضألط ا خروف ماري    رابألط ريا رضألىلري فرسري ا رواري رتضتسروخخريفونرإ

et alقاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةرض ريرييتر  ف ريريارض  ض ريري ضنرضعقريري يفض را    ريريةر  ث ريريا رخريريه رسريري ةراب   ريري ةر   ريريما رر 
ممريريريورعريريري ضومررعمريريريات عرررسريريري ض   و  ريريري ر ريريري ىرع  ريريةرجم م  ريريريةرألط ريريريا رر0822ح ريري روىلريريريلرا ااريريريلرض ث ريريريا رإىلر

سريري  ض خر مريريارض  مريريهرم ريريضرض  تضسريريا ررقاتنريريةرضسريري قفضتر ريرييكرض  ريريما رعريريربرطريريفقرخم   ريريةرر2ر-4ض زا  ريريةراريريور
واريري ترا ريري ال ررObradovic et al(ر3002 ريري روخخريريفونرإ   قريري يفخرف  ريري رسريري  لرض ثريريا ر  ريريفررومفضتوف

عا  ريريةرن ريري  ا ر  ث ريريا راب   ريري ةر  قريرياتيفرض  ض ريري يور   ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريرية؛رح ريري رم ريري را ااريريلرض ث ريريا ررور
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زا  ريريريةرضا ريريري  ر   ريريريبرسريريري  ض خرو ريريريانر  ريريريا را ريريري    رر ثريريريفرض  اضريريريا رو   لريريرياررخريريريه رفريريري ةرر0820ضالسريريري قفضتر
و  ريري ر ريري ىرع  ريريةرر0832 ريري ةر  قريري يفض رض   مريري ؛رح ريري روىلريريلرا ااريريلرض ث ريريا رإىلر انريريهرتض ريريةرإحصريريا  ا راب  

(ر3002اريريورضألط ريريا رض ريريييوري   ريري نراريريورض  مريريفردريريانرسريري  ض رع ريري رض  قريري يفرض  ريري   خروع ىلريريلراريري نزروففيريري رإ
Munoz & Frickض قاسري ةراريريملرضالن  ا  ريريةررإىلررنرث ريا رض  قريري يفض رض يضع ريةر   ض ريري يوروض شري ا ر   ريريما ر

خروا ااريريريلرث ريريريا ر0822عااريريريا روىلريريريلرإىلرر2284اريريريورض ريريريفض ق رض صريريري اترض ريريريي ري   ريريري نراريريريورض  مريريريفر ريريري ىرع  ريريريةر
ا  سريرينرو   ريريةرتض رإحصريريا  ا راب   ريري ةر   قريري يفض رض ريريي  تةريفرض  قريرياتيفرض يضع ريريةرح ريري روىلريريلرا ااريريلرض ث ريريا رإىلر

ر..084

فح ريريريةراوع ىلريريريلرعريريري تر  ريريريملراريريريورض  ريريرياحث رإىلررنر ريريرييكرض  ريريريما را ريريري قفةررورام ريريريةرإىلرحريريري راريريرياراريريريور
خر3002؛ر ريريري ينروخخريريريفونرBlonigen et alخر3002ض فض قريريريةرإىلرافح ريريريةرض فشريريري رإم ريريري   روخخريريريفونر

Loney et alخر.300؛رف تتانروخخريفونرForsman et alرف  ري رسري  لرض ثريا ر  ريفرف تتريانروخخريفونر)
رنرض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملرضالن  ا  ريريريةر انريريريهرا ريريري قفةرن ريريري  ا ر ريريري ىرضألوالتررForsman et al(ر.300إ

سري ةخرو  ريريفرر22ر-22(ريفرض  ريري ةرض  مفيريةراريريور0824إا ااريريلرض ث ريا  ر(روض   ريا ر0842إا ااريلرض ث ريريا  ر
(ررنر ريرييكرض  ريريما ر انريريهرام ريريةرن ريري  ا راريريورافح ريريةرض فض قريريةر3002إرBlonigen et alم ريري   روخخريريفونر

ا ااريلرض ث ريا روىلريلررعااريا ؛رح ري ر34عااا رإىلرر22ض   فةرإىلرافح ةرض فش رض   فرر ريفرض   ةرض زا  ةراور
رنرض  قريرياتيفررLoney et al(ر3002خرعريريهوةرع ريري ر  ريري ر  ريريفر ريري ينروخخريريفونرإ0820رورضالسريري قفضترإىلر

ر.2ر-22ض ريييورعري ضومررعمريات عرض زا  ريةراريورض يضع ةرض    قةراب  ما رض قاس ةراملرضالن  ا  ةر ري ىرض ريفض ق ر
رف ةرا ام ةرضس مف ر  ةرسهرس  ض .رخه ر0840عااا ر انهرا  قفة؛رح  روىللرا االرض ث ا رإىلر

(ر3002خروتتضسريةر   ريا روخخريفونرإBurke et al(ر3002 مريارع او ريهرتتضسريةرمري ت  روخخريفونرإ
Lynam et alض ث ريريا رض   يريريلرضألاريري ر   ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةراريريورافح ريريةرض     ريريةرحريريهرافح ريريةرر
ح ريريريريةرض     ريريريريةرضتع  ريريريريهرضتع اطريريريريا رتضال ررقريريريرياي ارافرريفض  ريريريريما رض قاسريريريري ةراريريريريملرضالن  ا  ريريريةرررنرض فشريريري روع ىلريريريريهرإىل

اريريريريورض ريريريري ح عريفراشريريريري ه رض  ريريريري  خروع ضاريريريريلرض  ريريريريما رض  ريريريري   ابع ةريفرافح ريريريريةرض فشريريريري رو  ريريريري رع ريريريري رض ريريريريفاعر
رLynam et al(ر3002ض   تةراب    ةر      رض  ات ر  م  مبخروضأل ريعراريور  ري ررنر   ريا روخخريفونرإ

سريريري ةرر رخريريه رإحريريري ىرعشريريريفرر34سريريري ةرإىلرعمريريفرر22عمريريفررروضريريح ضررنرضالتع ريريريا رخريريه رض  ريريري ةرض زا  ريريةراريريريو
خروعريريري ح رن ريريريا  ر ريريرييكر0822عااريريريا رمريريري رض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملرضالن  ا  ريريريةروضحلا ريريريةرض فضريريري ةرض    ريريري ةروىلريريريلرإىلر

إ ريريريرياتكر ااريريريريا راب   ريريريري ةر  ريريريريما ر ريريريريارمترراسريريريري ةراريريريريملرضالن  ا  ريريريريةري  ريريريريربراشريريريرياةا رض  تضسريريريريا ررنرث ريريريريا رض  ريريريريما رض ق
 Roberts & DeLرخ3000خرض فح ريريةرض  مفيريريةرإتومريريفعاروتيريريلرف  شريري  ض ش صريري ةر ريري ىررفريريفضتر ريرييكر

Vecchio ض قاس ةراملرضالن  ا  ةرالرع  ريملخرر(خروابر   رف نر يكرض   ا  رع ح رمش لروضضحررنرض  ما
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خررنرضألط ريريريا ر و رض  ريريري    رض فع  ريريريةرLynam et al(ر3002و   ضريري حر  ريريري ر  ريريريفر   ريريريا روخخريريريفونرإ
 ا  ةررالفوضرريضا را     رافع  ةرع  راق رياسرضحلا ريةرض فضري ةرض    ري ةرم ري راريفوتر   ما رض قاس ةراملرضالن 

فقريرينراريريورضألط ريريا ر و رض  ريري    رض فع  ريريةرر%32رحريري رعشريريفرعااريريا خرواريريبر  ريري ر ريريانر  ريريا رن ريري ةرعصريريلرإىلر
ر24   ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةررحريريفزوضرتتاريريا رافع  ريريةرع ريري راق ريرياسرضحلا ريريةرض فضريري ةرض    ريري ةريفرعمريريفر

مشريري لروضضريريريحرعااريريا رواريريريور رفريري نرض  ريريريما رض قاسريري ةراريريريملرضالن  ا  ريريةريفرافح ريريريةرض     ريريةر انريريريهرعااريريلرخ ريريري تةر
االاترا     رعا  ةر  ما رس   ابث ةرإن ارافض ة(ريفرافح ةرض فش خروع  رض فاعراريور  ري رواري ررنر

ر  ةرعربرض  قه.ع تر  ملراورضألوالتررورضألط ا ررالفوضرض  اضا ريفرض  ما رض قاس ةراملرضالن  ا

 دراسات سابقة: 
ف ماري  رعفسرجملم عةراورض  تضسا رض يترع    رر ضري ضرض  حري رضحلريايلخرواريور رييكرض  تضسريا راريار

ري  :

م تضسريةرا ضري علارض  ريما رض قاسري ةراريملرضالن  ا  ريةررEssau et al(ر3002قريا رإي رياوروخخريفونرإ
ض  ريريفوقرمريري رض ريريي  تروضا ثريفرر  رو ريريي      ريريةرجم م  ريريةراريريورض ريريفض ق خرو  ريري رةريري  رفحريري رض    ريريبرض  ريرياا

 ريريريرييكرض  ريريريريما ر ق ريريريرياسرا يريريريري ر   ريريريريما رض قاسريريريري ةراريريريريملرضالن  ا  ريريريريةرض  اريريريري تةريفرض  قريريريرياتيفرض يضع ريريريريةخروضسريريريري    ر
اريورضا ث(رممريريورعريري ضومرر222اريورض ريريي  تخرر224افض قريريا رإر2442ض  رياحث نريفر  ريري رجمم عريةر   ريريةرق ضالريار

ر2822عااريريريا روض ريريريفض را  ريريريات رقريريري تكرر22832سريريرينرعمريريف رقريريري تكرعااريريريا رر  رر.2ر-22رعمريريات عرض زا  ريريريةرمريريري ر
اب   ريري ةر ريري  ثخرومترر.282عااريريا روض ريريفض را  ريريات رقريري تكرر..228اب   ريري ةر  ريريي  تخروا  سريرينرعمريريف رقريري تكر

ضخ  اتررففضتر يكرض    ةراورم رعها يرض  ضتسرضحلضفيةروض في  ريةرض  ري   ريفرض صري   راريورضألو رضالم ري ض  ر
ضت خرواريريريورضألو رضاعريريري ضت رحريريريهرضألو رض ثريريريان  رممريريريوري  مريريري نرإىلرض  ريريري    رضالا ماع ريريريةرحريريريهرضألو رضاعريريري 

ضالق صريريرياتيةرض   اي ريريريةخروراريريريفىرض  ريريرياحث نرع ريريري ررفريريريفضتر ريريرييكرض    ريريريةرعريريري ةررتوض رعضريريريم هراق ريريرياسرض  قفيريريريفرض ريريرييضيتر
خرواق ريرياسرضألتضءرض ريري ا   رضالا مريرياع روض     ريري ر    ريريلرYouth Self- Report (YSR)  شريري ا ر

 Child and Adolescent Social and Adaptive Functioning Scaleفض ريري روض 

(CASAFS)خروض ق ريريريريريرياسرض  فعريريريريريري ر   ريريريريريري   رض  ريريريريريريات ر  م  مريريريريريريبر  قريريريريريري يفرضل ضنريريريريريريبرضالا ماع ريريريريريريةروض صريريريريريريح ةر
Antisocial Behavior Subscale of the Social and Health Assessment 

(SAHA)ةرخروقا مريةرض  ريما رض قاسري ةراريملرضالن  ا  ريInventory of Callous- Unemotional 

Traits (ICU)خرورالريريف رض  ح ريري ه رض  اا  ريريةررنرقا مريريةرض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةرع ضريريمورثهثريريةر
رم اتر      ر  رض ق  ةخروع  رضال  ما خروع  رضالن  ا خرو يضرض  م  جرض ثهثري ر   ح  ريلرض  رياا  ر ريانر ريةر

ثرمماريؤ  رع افؤرض    برض  اا  رمري رجمم عريةرض ريي  تروجمم عريةرضا ثخررع ام ر اٍ راب    ةر  ي  تروضا 
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 مريريريريارروضريريريريحهرض   ريريريريا  رواريريريري ترفريريريريفقرمريريريري را  سريريريرينرتتاريريريريا رض ريريريريي  تروا  سريريريرينرتتاريريريريا رضا ثرع ريريريري رقا مريريريريةر
ض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملرضالن  ا  ريريريةر صريريريا رض ريريريي  تخروواريريري ترفريريريفقرمريريري را  سريريرينرتتاريريريا رضألفريريريفضترضألىلريريري فرسريريري ا خر

فضترضأل ربرس ا رع  رقا مريةرض  ريما رض قاسري ةراريملرضالن  ا  ريةر صريا رضألفريفضترضألىلري فرسري ا روا  سنرتتاا رضألف
وع ريريري ر ريريرييكرض     ريريريةررنرض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملرضالن  ا  ريريريةرع ريريري نرشريريريا  ةر ريريري ىرضألفريريريفضترضألىلريريري فرسريريري ا روع ريريري رريفر

ض قاسريريري ةراريريريملريفرافح ريريريةرض فض قريريريةخر ريريريي  رروضريريريحهرض   ريريريا  ررنرض  ريريري    رض فع  ريريريةراريريريورض  ريريريما رضال  ريريرياسر
رضالن  ا  ةرضتع  هررواةرض ض درضالا ماع رض     روض     رض   وضينرض  ات ر  م  مب.

م تضسريةرا ضري علارعقري يفرض  رياملرض  ا ضن ريةر  مريفسرر.Roose et al(ر3020وقريا رتوزروخخريفونرإ
ةري  رض  حري ررض     ريفرافح ةرض فض قة:رازي راورض صري قر قا مريةرض  ريما رض قاسري ةراريملرضالن  ا  ريةخرو  ري 

يفرا ضريري ضرىلريري قرقا مريريةرض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةروضسريري    رض  ريرياحث نريفر  ريري رجمم عريريةر   ريريةرق ضالريريار
عااريا روض ريفض رر22822(ررنث (رر  سنرعمف رقري تكر300  فض خرر322اورض فض ق روض   اترإم ضقبرر422

قا مريريريةرض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملررخروراريريريفوضرع ريريري ررفريريريفضتر ريريرييكرض    ريريريةرعريريري ةررتوض رعضريريريم ه2824ا  ريريريات رقريريري تكر
خرواق ريرياسرض  قفيريريفرض ريرييضيترInventory of Callous Unemotional traits (ICU)ضالن  ا  ريريةر

 Antisocial Process Screening Device Self Report Scale ألس   رض  ات ر  م  مبر

(APSD)خرواقرياي ارنظريا رض  ريدرض  ري    رBehavioral Inhibition System (BIS)ظريريا رخرون
خروضسري   اهر رييكرض قرياي ار ق رياسرBehavioral Activation System (BAS)ض  ح  ريزرض  ري    ر

ض  فوقرض  فتيةريفرض   اعريلر  ظريا رض  ريدرض  ري    رونظريا رض  ح  ريزرض  ري    خروقا مريةرض   ضاريلرض م ريةرض  ريربىر
رAgreeablenessوعقريري ارة ريريةرع ضاريريلر ريري :رض ق   ريريةررBig Five Inventory (BFI)  ش صريري ةر

خرNeuroticismخروض  صريريريريريام ةرExtraversionوضالن  ريريريريرياط ةررConscientiousnessوض ضريريريريريمملرضحلريريريريري ر
ض  ريريما ررخرورالريريف رض   ريريا  رضتع ريريا ررم ريرياترقا مريريةOpenness to Experienceوضالن  ريريامرع ريري رض ريريربةر

 ريريلررم ريرياترض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةرإ ام ريريا رم ريريلراريريورض  ريريما رض  ريري   ابع ةخرونظريريا رض  ريريدرض  ريري    خروسريري   ا رم
قا مريريريةرض   ضاريريريلرض مريريريارض  ريريريربىر  ش صريريري ةرممريريرياريؤ ريريري رض صريريري قرض   ريريريامق ر  قا مريريريةخر ريريريي  رروضريريريحهرض   ريريريا  ر
ضتع ريريريا ررم ريريرياترض قا مريريريةرإ ام ريريريا راب  ريريري   رض ضريريرياتر  م  مريريريبخروسريريري   ا راب   قريريري ض رض ريريرييترحي ريريريي ارضجمل مريريريبرممريريرياريؤ ريريري ر

رض ص قرض  هزا ررورىل قرضد ر  قا مة.

م تضسريةرا ضري علارىلري قرقا مريةرض  ريما رض قاسري ةراريملررByrd et al(ر3022وقا رمملتروخخفونرإ
ضالن  ا  ريريريةر ريريري ىرع  ريريريةرجم م  ريريريةراريريريورض ريريريي  ترض   ريريرياتخرو  ريريري رةريريري  رعق ريريري عرض    ريريريبرض  ريريرياا  ر قا مريريريةرض  ريريريما ر

وضسريريري    رض  ريريرياحث نريفر  ريريري رجمم عريريريةر   ريريريةرض قاسريريري ةرتضخريريريلرع  ريريريةرجم م  ريريريةرع  ريريري نراريريريورض   ريريرياتررورض فضشريريري يوخر
عااريريريريريا خرومترضسريريريريري   ض رض  ح  ريريريريريلرض  ريريريريرياا  رر30ر-23ممريريريريريورعريريريريري ضومررعمريريريريريات عرض زا  ريريريريريةرمريريريريري رر  ريريريريريفض رر432ق ضالريريريريريار
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 Confirmatoryوض  ح  ريريلرض  ريرياا  رض     ريري  ررExploratory Factor Analysisضالس  شريريايفر

Factor Analysisخروع  رض فاعراوررنرض   ا  ررالف ررنررفضلرمن  جرا  ريام ر ري رض    ريبر ورض ثهثريةر
رض   ىلريريلرإ  ريريةراريريبرض ريريفض ق روض ريريي ري مثريريلريفرعااريريلرض ق ريرياوةخروعااريريلرعريري  رضال  مريريا خروعااريريلرع ضاريريلرض ريريي رمت

عريريري  رضالن  ريريريا رفريريري نراؤشريريريفض رض   ريريريام ر انريريريهراق   ريريريةروعريريري ح رابحلااريريريةرإىلر  ريريري رض ق ريريرياسخر مريريريارروضريريريحهر
تا ريةروث قريةرض صري ةرض   ا  رريضا ررنرتتاا رض قاي ارض  فع ةروض  تاةرض    ةرضتع  هرم تاةرتض ريةراب  ريايملرض ا

اب  ضريريري ضرع ريريري رسريريري  لرض ثريريريا رضال ريريريفض رض  ريريريري   ابيتخروضحلا ريريريةرض فضريريري ةرض    ريريري ةروضألتضءرض ريريري ا   رضالا مريريريرياع ر
رض     خروي ىل رض  احث نرابس   ض ر يكرض قا مةرمش لروضسبريفرض  ح ثروض  ضقبرض        ةرض     ة.

ض  ري   ا يةرا ضري علارض ري ض رم تضسريةررKimonis et al(ر3022وقااريهر  مري ن اروخخريفونرإ
 قا مريريةرض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةر ريري ىرع  ريريةراريريورطريريه رضلاا ريريةرض ق  ريري رع ريري رض   ريريفجرو  ريري رةريري  ر
فحريريري رض ريريري ض رض  ريريري   ا يةروض    ريريريبرض  ريريرياا  ر قا مريريريةرض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملرضالن  ا  ريريريةر ريريري ىرع  ريريريةرعضريريريعر

عف   ريريريا رعاا  ريريريا ري  ريريري نراريريريورثريريريهثرع ضاريريريلراشريريرياةةرطا  ريريريا راريريريورطريريريه رضلاا ريريريةخروريريريري  رض   ريريريا  رواريريري ترر2.2
خرعااريريريلرعريريري  رCallounsness     ريريريبرض ريريريي رمتر  يريريري كر ريريري ىرع  ريريرييترض   ريريرياتروض فضشريريري يورإعااريريريلرض ق ريريري ةر

(روضتع  ريريريهرقا مريريريةرض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملرUnemotionalخرعااريريريلرعريريري  رضالن  ريريريا رUncaringضال  مريريريا ر
   ريةر    ضاريلرض فع  ريةرم  ظريةرض ق ريبروضالنري فاضرض  مف ريزرحري  رضالن  ا  ةرم تاا را  س ةرإىلرق يةراب  تاريةرض 

ض رييض ر  قا مريريةرض  قحريريةر  ش صريري ةرض  ري   ابع ةخروض  تاريريةرض    ريريةر ق ريرياسرض  قفيريفرض ريرييضيتر   ريري   ابع ةخروع  ريريث ر
ض رييضيترض زض  ريفرض   ي راورض   ملض رض اتا ةرض يترع  ري ىررورعصريلرإىلرارياروتضءراقرياي ارض  قفيريفرريضا راب   ايور

ضحلا  ةر      ابع ةروم اةرعا رف نر يكرض   ا  رعؤ  ررنرقا مةرض  ما رض قاس ةراريملرضالن  ا  ريةراق رياسروضعري ر
وخم صريريفر   قفيريريفرض ريرييضيتر  قريري يفرض  ريريما رض ريرييترع  ريريارض ق ريرياوةرإض  ريريةررورضحلقريرياتة(رع ريري رض   ريرياتخر مريرياررنر ريرييكر

ةر  م  مريريريريبرويفرن ريريريارض  قريريريريهريظلريريريريفونرا اتيريريريريض قا مريريريةرحريريريري ت رطريريريريه رض    ريريريا رض ريريريريييوريظلريريريريفونرضطا ريريريا ر
ا ريريريري    را   ضريريريريريةرف مريريريرياري   ريريريريري راب شريريريريات ةرض  ا ضن ريريريريريةخر مريريريريرياررالريريريريف رن ريريريريريا  رض    ريريريريبرض  ريريريريرياا  روضالع ريريريريرياقر
ض  ضخ  خروض ص قرض  قاتيبخروض ص قرض  م  ز خروض ص قرض     رن ريا  را ري ةخروواري  رضتع اطريا رتض ريةراريور

روخ  تةرضلفمةروضس   ض رض   د.ض  اح ةرضاحصا  ةر  قا مةرابرضض فض رض    ر

م تضسريريةرا ضريري علارض  ريريما رض قاسريري ةراريريملررEzpeleta et al(ر3022إيزم   ريرياروخخريريفونرإوقااريريهر
ضالن  ا  ريريةر ريري ىرع  ريريةرجم م  ريريةر ألط ريريا رض ريريييوريفرسريريوراريريارق ريريلرتخريري  رض  تسريريةرو  ريري رةريري  رفحريري رض    ريريبر

ر233احث نريفر  ريري رجمم عريريةر   ريريةرق ضالريريارض  ريرياا  ر قا مريريةرض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةخروضسريري    رض  ريري
س  ض خرومتر يضرض  ق يفراورخه راقام ريةرعش  صري ةرشري ةرعف    ريةرإىلرر2ر-2ط ه رممورع ضومررعمات عرم ر

اانريريبرقا مريريريةرض  ريريما رض قاسريريري ةراريريملرضالن  ا  ريريريةخروضسريري   ا  ررخريريريفىرعريريورضحلا ريريريةرض فضريري ةرض    ريريري ةخروض   ريريريبررور
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ةرض   مري روضخابءخروروضريحهرن ريا  رض  ح  ريلرض  رياا  ر قا مريةرض  ريما رض قاسري ةرمترع م  لارم ضس ض زضجروض يتر
وعريريري  رخرUncaringخروعريريري  رضال  مريريريا رCallousnessاريريريملرضالن  ا  ريريريةرواريريري ترثريريريهثرع ضاريريريلر ريريري رض ق ريريرياوةر

 ي  رروضحهرض   ا  رضتع ا رض ق اسرض  فع ر  ق اوةخروض ق اسرض  فعري ر  ري  رررUnemotionalضالن  ا ر
ض زضجررورض   بخرواش ه رض  ري  خروا ريز رتتاريا رقا مريةرض  ريما رض قاسري ةراب     رض   وضينخرورضال  ما ر

اريريملرضالن  ا  ريريةرمريري رعش  صريريا رضضريري فض رض   ريرياتروض  حريري  خروضضريري فض رض  ريري  روضألعريريفضسرض فضريري ةرض   وضن ريريةر
 فض رض   رياترالض فض رض    خر مريارع  ريث رتتاريا رض ق رياسرض  فعري ر  ق رياوةرم شري   رضضريواملرض   وضن ةر

وض  حريريري  روضضريريري فض رض  ريريري  ريفرض فضم ريريريةراريريريورض  مريريريفخروملريريريريفع نرعريريري  رضالن  ريريريا ريفرض ثا ثريريريةراريريريورض  مريريريفررق ريريرياسر
وسريريريامههرض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملرضالن  ا  ريريريةريفرض    ريريريؤرابضريريري فض رض   وضن ريريريةرو   ريريريةرضتعريريري نرابضريريري فضاب رض ق ريريري خر

صريريريريهرض  تضسريريريريةرإىلررنرقا مريريريريةرض  ريريريريما رض  ريريريري   رض   ضريريريري  رم ريريريري رض ريريريري ح عريفرضلريريريري اروض ريريريريزضجررورض   ريريريريبخروخ 
ض قاس ةراملرضالن  ا  ةرع ري راق اسريا روضعري ض ريفرض   ريف رع ري ررور  يري رضألط ريا رض ريييوري اري ر ري يلعراشري ه ر

رس    ةرحاتة.

م تضسريريريةرا ضريريري علارعقريريري يفررورق ريريرياسررHoughton et al(ر3022وقريريريا ر  ا ريريري نروخخريريريفونرإ
ط ريريريريا رضالسريريري ض   خرو  ريريريري رةريريريري  رضسريريريري   ض رض  ح  ريريريريلرض قاسريريريري ةراريريريريملرضالن  ا  ريريريريةر ريريري ىرع  ريريريريةراريريريريورضألض  ريريريما ر

 قا مريريريةرض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملرضالن  ا  ريريريةررConfirmatory Factor Analysisض  ريريرياا  رض     ريريري  ر
Inventory of Callous- Unemotional Traitsخروضسريري    رض  ريرياحث نريفر  ريري رجمم عريريةر   ريريةر

عااريريريا خرويفرض   ضيريريريةرمترإخضريريرياضرقا مريريريةرر.238ر-282ط ريريريه رممريريريورعريريري ضومررعمريريريات عرض زا  ريريريةرمريريري رر.32ق ضالريريريار
ض ريي ررتىرإىلرحريي ررتمريبرا ريفتض ررItem Analysisض  ريما رض قاسري ةراريملرضالن  ا  ريةرإىلر   ريلرض  ريفتةر

فقريفةخروم  ريهراؤشريفض رع ريام رض  مري  جرض  ري م ةراريورض  ح  ريلرض  رياا  رر34اورم رفقفض رض قا مريةرض رييترع  ري ر
ض   نراورثهثةرع ضالرإعاالرعري  رضال  مريا خروعااريلرعري  رضالن  ريا خرم  جرض       روا ترأتي  رخم  نر   

وروضريحروعاالرض ق ري ة(رو  ري ريري عر  ري رض   ريام ر ريهرافضا ريةرروىلريا رض  قريفض ررورض   ري ترض   نريةر  قا مريةر
 ريرييضرضااريريفضءررنرض  مريري  جر ورض  ريرياا  رض ريريي ريشريري لرف ريريةرعااريريلروضحريري رضلريريزءرض    ريري رم ريري  رضال  مريريا خرويشريري لر

و ريانر رييضرض  مري  جرام ريا رالري  ريملرلزءرضخخفرعاالرض ق ري ةروعري  رضالن  ريا ر ريانرمثريلرحريه رافضري ا ر    ريا  خرض
مريفرض ريزا رف مرياري   ري رم ريهرض  شري  ا رض  اا  ريةروع ريايورض  ااريلخر مرياررالريف رض   ريا  ر عربرض  ري ضررورضلري اروض 

نرتتاريا رضألفريفضترضألىلري فرسري ا رع ري رض   ري روا  سريوا ترفريفقرتض رمري را  سرينرتتاريا رضألفريفضترضأل ريربرسري ا خر
رض  فع ر    رضال  ما ر صا رضألففضترضأل ربرس ا .ر

م تضسةرا ض علار   رقا مةرض  ما رض قاسري ةررHawes et al(ر3024وقا ر اوسروخخفونرإ
رو  ريريري اريريريملرضالن  ا  ريريريةرف مريريرياري   ريريري رم قريريري يفض رض  ض ريريري يورو  ريريري رع ريريري رضألوالترض ريريريييور ريريري يلعراشريريري ه رض  ريريري  ر



 أ. د. جمدي حممد الدسوقي

 886   4105أبريل  ،4ج ،24جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

ةريري  رفحريري رض    ريريبرض  ريرياا  ر   ريري ةرعقريري يفرض  ض ريري يور قا مريريةرض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةخروضسريري    ر
عااريا رويظلريفونرر23ر-2ورع ضومررعمريات عرض زا  ريةرمري رممط ه رر320ض  احث نريفر   رجمم عةر   ةرق ضالار
امقا رتتياا رن   ا رابرض   ريا  خراب    خرورالف رض  ح  ه رضألو  ةرع راش ه را ح اةروتض ةرف ماري    

اريورراريلرع ري يفررItem Response Theoryومترضسري   ض رضألسريا  برض    ريةر  ظفيريةرضالسري  امةر  م ريفتةر
ش ه رقصملض رسري  ما روف رياال راريورض  اح ريةرض  ري   ا يةرو  ري ر صري  رقا مريةرض  ريما رض قاسري ةراريملرضالن  ا  ريةر

فقريريفةرفقريرينخرورالريريف رتتاريريا رر23و  ريري رابسريري   ض رضال  مريريا رحب ريري رع  ريري نراريريورعريرياا  رمهريريارض ق ريرياوةروعريري  ر
ض   ريريري ةرضل يريريري ةرواريريري ترضع ريريرياقرتضخ ريريري رعريريرياٍ روث ريريريا را ريريري خرورالريريريف رض  تاريريريةرض    ريريريةر    ريريري ةرضل يريريري ةرعريريريور
واريري ترت  ريريلر  صريري قرض  قريرياتيبخروض صريري قرض  م  ريريز خروت  ريريلر ث ريريا رضالخ  ريرياترابسريري   ض رطفيقريريةرإعريرياتةرضااريريفضءخر

 مريريرياررالريريريف رض   ريريريا  رريضريريريا رواريريري ترضتع اطريريريا رتض ريريريةرمريريري رض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملرررر  ريريريار فون ريريريا خوطفيقريريريةرا ااريريريلر
م ضيريريةرحري وثرض  ريري   رضاافضاريري خروضسري   ض رض   ريريدرضل ريري  خرضالن  ا  ريةرو ريريلراريورضضريري فض رض  ريري  روعمريفر

روضس   ض رض شفواب رض  ح   ة.ر

اسري ةرم تضسةرا ضري علارعقري يفرض  ريما رض قرBenesch et al(ر3024وقااهرم    روخخفونرإ
عااريريريا روض ريريريييور ريريري يلعرضضريريري فض رض  ريريري  رر23ر-2اريريريملرضالن  ا  ريريريةرع ريريري رضألط ريريريا رض ريريريييورعريريري ضومررعمريريريات عراريريريور

فحريريري رض    ريريريبرض  ريريرياا  ر   ريريري ةروضضريريري فض رض   ريريرياتروض  حريريري  رو  ريريري رعريريريورطفيريريري رعقريريري يفض رض  ض ريريري يوخرةريريري  ر
روالترعريريري ضومررعمريريريات عرعقريريري يفرض  ض ريريري يور قا مريريريةرض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملرضالن  ا  ريريريةر    ريريريةر       ريريريةرع  ريريري نراريريريور

(رابسري   ض ر222عااا رممور ري يلعرضضري فض رض  ري  روضضري فض رض   رياتروض  حري  رإن رر23ر-2ض زا  ةراور
ض  ح  لرض  اا  رض       روض  ح  لرض  اا  رضالس  شريايفخروض   ريا  رض  ري م ةراريورض  ح  ريلرض  رياا  رض     ري  ر

نراريريورعااريريلرض ق ريرياوةخروعااريريلرعريري  رضال  مريريا خروعااريريلرلروض  ريري ر  ريريا  رض  ريريامقةرو  ريريورض  مريري  جرض  ضريريريريري  رض 
ضالن  ريريا ررالريريفرع امقريريا راريريملر اف ريريا رورالريريفرض  ح  ريريلرض  ريرياا  رضالس  شريريايفرواريري ترمنريري  جرا ريري نراريريورثهثريريةرعريري  ر

 Callousness Lack of Guilt orع ضاريلر ري رض ق رياوةقرنقري رض شري  تراب ريينبررورأتن ريبرض ضريمملر

Remorseخروع  رضال  مريا رمشريثنرضألتضءرUnconcerned about Performanceخروعري  رضالن  ريا ر
Unemotionalوضالع ريريرياقا رض  ضخ  ريريريةر  مقريريرياي ارض  فع ريريريةرض ثهثريريريةروض  تاريريريةرض    ريريريةر انريريريهرا فضريريري ةخرم  مريريرياررر

ض   ةخرورالفرض ق رياسرض  فعري ر  ق رياوةقرنقري رض شري  تراب ريينبر انهرضالتع اطا رض     ةر  مقاي ارض  فع ةر
رقريريريرياي اررخريريريريفىر   ريريريري   رض  ريريريري وضينخروض  ريريريري   رض   ريريريريعراب   ريريريرياترم  مريريريريارض ق اسريريريريانرررورأتن ريريريبرض ضريريريريمملرضتع اطريريريريا 

ض  فع ريريانرضخخريريفضنر قا مريريةرض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةرإعريري  رضال  مريريا رمشريريثنرضألتضءخروعريري  رضالن  ريريا (رملر
تضءررق ريرياسريفع  ريرياراب  ريري وضنررورض  ريري   رض  ريريات ر  م  مريريبخروضتعريري نرض ق ريرياسرض  فعريري ر  ريري  رضال  مريريا رمشريريثنرضأل

ض شريري ه رض    قريريةرابالن  ريرياكخروضتعريري نرض ق ريرياسرض  فعريري ر  ريري  رضالن  ريريا راب شريري ه رض  ضخ  ريريةخروروىلريريهرن ريريا  ر
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 ريريرييكرض  تضسريريريةرم ضريريريم روريريري تررورا ريريري نرض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملرضالن  ا  ريريريةريفرعشريريري   رضضريريري فض رض  ريريري  ر
ر(.DSM-Vض  ضموريفرض    لرض  ش   روضاحصا  رض ااار هض فضاب رض     ةرإ

م تضسريةرا ضري علارق رياسررLopez- Romero et alر(ر3024تواريملوروخخريفونرإر-وقااهر ري م ز
و  ريري رةريري  رض  صريري ي رع ريريري رض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةر ريري ىرع  ريريةررسريريري ان ةراريريورشريري ا رض ؤس ريريا خر

احث نريفرن ريري ةر   قريرياتيفرض يضع ريريةر  شريري ا رضألسريري اينرخاىلريريةراب  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةخروضسريري    رض  ريري
رشااب رو ث هرإافضءض رض  تضسةريفرض   ض رض  ا  ة:رر234   رجمم عةر   ةرق ضالار

ض  ريريرياا  ر قا مريريريةرض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملرضالن  ا  ريريريةر  ريريري ريريريري عر  يريريري ررورض   ريريريف رع ريريري رضخ  ريريرياترض    ريريريبر -
 ضألم اترض م زةر   ما رض قاس ةراملرضالن  ا  ة.

 ا  ريريريريةراب قريريريرياي ارضألخريريريريفىرض اىلريريريريةرم ريريريريما رض ش صريريريري ةرفحريريريري رضتع ريريريريا رض  ريريريريما رض قاسريريريري ةراريريريريملرضالن  -
 وض  ما رض     ابع ةراباضافةرإىلرجمم عةراورض   ملض رضالا ماع ةرض     ةروض      ة.ر

ض  ريريما رفا ريري ةرض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةرض ريرييترمترق اسريريلارعريريورطفيريري رقا مريريةرض  حريري ريفرا ضريري ضر -
 ةرا م زةراورض ش ا رض  ات ر  م  مب.ض قاس ةراملرضالن  ا  ةر  ح ي رجمم عةرففع 

وم ريريري رإاريريريفضءرم ريريريضرض   ق حريريريا رع ريريري رض قا مريريريةرر ريريري  رض   ريريريا  رع ريريري رواريريري ترىلريريري قر قا مريريريةرض  ريريريما ر
ض قاسريريريري ةراريريريريملرضالن  ا  ريريريريةر مق ريريريرياسرف ريريريريا روم ريريريريورضالع مريريريرياترع  ريريريريةرف مريريريرياري   ريريريري رمق ريريريرياسرض  ريريريريما رض قاسريريريري ةراريريريريملر

ترض    ريريريبخروريريريري  رضتع اطريريريةروتوتكريفر  يريريري رروروقريريري اهرت ريريري ه ري   ريريري ررم ريريرياضالن  ا  ريريريةريفرع  ريريريا رض شريريري ا خر
من ريريا راريريوررمنريريا رسريري ءرض   ضفريري رض  ريري    روضالا مريرياع رض   ريريف رع ريري رجمم عريريةرففع ريريةرا   ريريةر  شريري ا رض ريريي ريظلريريفر

رض     رض  مل.ر

م تضسريريريةرا ضريريري علار   ريريريلرألتم ريريريةراقريريرياي اررAnsel et al(ر3024رن ريريري لروخخريريريفونرإوقااريريريهر
ةراريريريملرضالن  ا  ريريريةر ريريري ىرض ريريريفض ق خرو  ريريري رةريريري  رفحريريري رض صريريري قرألتم ريريريةر   قفيريريريفض رض يضع ريريريةر   ريريريما رض قاسريريري 
  ىرض فض ق ر ث هريف:راق رياسرض  قفيريفرض رييضيتررPsychopathologyاقاي ار ألافضسرض     ابث   ا ةر

 Antisocial Process Screening Device Self Report Scale ألس   رض  ات ر  م  مبر

(APSD)يفرافح ريةرض     ريةرخرواق رياسرض  ري   ابع ةرChildhood Psychopathy Scale (CPS)خر
وقا مريريةررYouth Psychopathic Traits Inventory (YPI)وقا مريةرض  ري   ابع ةر ري ىرض شريري ا ر

خرInventory of Callous Unemotional Traits (ICU)ض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةرض  ريريما ر
ر22اريورض ريي  تخرر342فض قريا راريورضل  ري رإم ضقريبرار322وضس    رض  احث نريفر   رجمم عةر   ةرق ضالريار

عااريريريريريا خرر.2ر-22ض  فضريريريري ر    ريريريريري تةرممريريريريورعريريريري ضومررعمريريريريريات عرض زا  ريريريريةرمريريريري ررض ريريريريفض ق راريريريريورضا ث(راريريريريورمريريريريري 
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وروضحهرض   ا  ررنرض قاي ارض  فع ريةرض  رياافةر  مقرياي ارضألتم ريةرضتع  ريهرم تاريةرضري   ةرإىلرا  سري ةررم رياتر
ا  ةخرو ي  روا ترعف  برا   ترضألواةرألم اترض  ريما رض قاسري ةراريملرضالن  ا  ريةرض  ما رض قاس ةراملرضالن  

ري  ئرحب وثرض     رض  ات ر  م  مبروض   وضنرواش ه رض    .

م تضسريريةرا ضريري علاررLopez- Romero et al (ر3024تواريريملوروخخريريفونرإر-وقااريريهر ريري م ز
ةراريريريورض ريريريفض ق خرو  ريريري رةريريري  رض  حريريري ريفرض  حريريري رعريريريورض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملرضالن  ا  ريريريةر ريريري ىرع  ريريريةررسريريري ان 

ا ضريري ضرض  ريريريما رض قاسريري ةراريريريملرضالن  ا  ريريريةرض ريرييترمترق اسريريريلاراريريريورخريريه رن ريريرينرض  قريريرياتيفرض يضع ريريةر   ض ريريري يورون ريريرينر
افض قريريريا رممريريريورر.22ض  قريريرياتيفرض يضع ريريريةر قا مريريريةرض  ريريريما رض قاسريريري ةراريريريملرضالن  ا  ريريريةر ريريري ىرع  ريريريةررسريريري ان ةرع  ريريري نراريريريور

عااريريريريريريا خرو ث ريريريريريريهرإاريريريريريريفضءض رض  تضسريريريريريريةريفر   ريريريريريريلرضاسريريريريريريلا رض   ريريريريريريفرر22ر-23عريريريريريري ضومررعمريريريريريريات عرض زا  ريريريريريريةرمريريريريريري ر
  مماتسريا رض  ض  يريةرض   ريريفةر   ريما رض قاسريري ةراريملرضالن  ا  ريريةر ري ىرض ريريفض ق رض رييترمترق اسريريلاريفرتتضسريةرا  ريريفةر
ا ريرييرسريريهرسريري  ض روع ريري رضفريري ضسررنرض    ريريبرض  ريرياا  رض ثهثريري ر  قا مريريةر ريريانرىلريرياتقا رإعااريريلرعريري  رضال  مريريا خر

  رضالن  ا خروعاالرض ق رياوة(رفري نرض   ريا  رروضريحهرضالتع اطريا رض   ق ريةر  مقرياي ارض  فع ريةر قا مريةروعاالرع
ض  ريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةروامل ريرياراريريورض  ريريما رض ش صريري ةرض  ريري   ابع ةرضألخريريفىراباضريريافةرإىلرجمم عريريةر

ض  فعري ر ريهراهحظريةرىرض ق اسروضس ةر  م ايملرض      ةرض اتا ةروض  ايملرضالا ماع ةرض     ةخروع  را   ر
ض  هقريريريريا رض قا مريريريريةرمشريريريري لرا م ريريريريزراريريريريبرم ريريريريضرض شريريريري ه رض ريريريرييترمتر شريريريري لاريفرض ق ريريريرياسرض  فعريريريري رض    ريريريري رم ريريريري  ر
ضالن  ريريريريا خر ريريريريي  ررالريريريريف رض   ريريريريا  رواريريريري ترعهقريريريريةرمريريريري رض ماتسريريريريا رض  ض  يريريريريةرض   ريريريريفةروض  ريريريريما رض قاسريريريري ةراريريريريملر

 ريريةرف مريرياري   ريري راب  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةرض ريرييترمترضالن  ا  ريريةر ريري ىرض ريريفض ق رض ريريييور ريري يلعرا ريري    رعا 
اهحظ لريريار ريري ىرض شريري ا رض ريريي ري  مريري رإىلرعريريا ه رع ريري   ةخرو ريرييكرض   ريريا  رعؤيريري رفا ريري ةرض  حريري ريفرض  ريريما ر
ض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةر ريري ىرع  ريريا رض ريريفض ق رممريرياري قريري رض ضريري ءرع ريري رضتع ريريا رض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةر

 رض  ري    خروض   ضفري رضالا مرياع رض    ري ر ري ىرض ريفض ق راباضريافةرإىلرتوترض ماتسريا رض  ض  يريةراب    ةر    ضف
رض   فةريفر يضرض ص ت.

م تضسريريةرا ضريري علارق ريرياسرض  ريريما رض قاسريري ةراريريملررPihet et al(ر3024وقريريا رم لريريهروخخريريفونرإ
 اررورض  ريري ضروض  مريريفروحا ريريةرضالن  ا  ريريةر ريري ىرض ريريفض ق :رىلريري قرقا مريريةرض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةرعريريربرضلريري

ض قا م ريفرضجمل مبرإض   شريفرضجمل مبراقاملرع  رض ق تةرع  رض   شريفرح اةرا  ق ةرم  رقضرياءرفري ةرط ي ريةر
تضخريريريلرض ؤس ريريريا (خرو  ريريري رةريريري  را الريريريةرض   ريريري ةرضهلااريريريةريفرض  حريريري ثراريريريورخريريريه راقاتنريريريةرض    ريريريبرض  ريريرياا  ر

اريريملرضالن  ا  ريريةرعريريربرض  ريري ضخروض  مريريفخروض  قريريبرإضجمل مريريبراقامريريلروض ريري ض رض  ريري   ا يةر قا مريريةرض  ريريما رض قاسريري ةر
افض قريريريا روافض قريريريةرإم ضقريريريبرر222ضد  سريريري ريفراؤس ريريريا (روضسريريري    رض  ريريرياحث نريفر  ريريري رجمم عريريريةر   ريريريةرق ضالريريريار

اريريريورض ريريريفض ق رض قريريريا م ريفرض ؤس ريريريا (رر224اريريريورض ريريريفض ق رض قريريريا م ررورض ريريريييوري  شريريري نريفرضجمل مريريريبخرر222



  الالمباالة االنفعالية لدى األطفال واملراهقنياخلصائص السيكومرتية ملقياس 

 4105أبريل  ،4ج ،24جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد     864

وض فض قريريا ررفريريفضترض    ريريةرابسريري  ما راقريرياي ارض  قفيريريفرض ريرييضيتر   ريريما رض  ريري   ابع ةررريرياريفر  ريري روقريريا رض فض قريري نر
قا مريريةرض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةروض شريري ه رض اتا ريريةروض  ريري وضنرواق ريرياسرا م ريري ر    ريريف رضالن  ريريايلخر

 مريريري ريفرض ؤس ريريريا رض قفريريريفضترترسريريري   را ريريريات ر  م  مريريريبراب   ريريري ةر ألو  ريريريف رضهل اريريريةرض  اا ريريريةريفرعقفيف ريريريارواريريري ر
ورالريريف رن ريريريا  رض  ح  ريريلرض  ريريرياا  ررنرض  مريريري  جر ورض ريريثهثرع ضاريريريلري   ريري رع ريريري رض    ريريريا راريريبرض ث ريريريا ررورعريريري  ر

  قا مريريةخررConstruct Validityض   ريريملرعريريربرض  ريري ضروض  مريريفروض  قريريبرممريرياريؤيريري رىلريري قرض   ريري يوررورض ضريريم نر
عريربرضجملم عريا رضتع  ريهرتتاريا رقا مريةررCriterion Validityوأتي  ض ر ص قرضد ررورض ص قرض  هزا ر

 Inventoryض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةرإ ام ريريا راريريبرضألم ريرياترض   ريريرياافةر قا مريريةرض  ريري   ابع ةر  شريري ا ر

Youth Psychopathic Traitsخرواقاي ارض   وضنرض   ق  روض     رض  ات ر  م  مبرض ريي رمتر  ريفكر
ض  اا ريريةخروضتع  ريريهرم تاريريةرسريريا  ةرف مريرياري   ريري راب   ريريف رع ريري رضالن  ريرياال ريفرض  قريرياتيفرض يضع ريريةرويفرعقريرياتيفرضهل اريريةر

وعؤيريريريري ر ريريريرييكرض   ريريريريا  رض  ا ريريريري ةرض  ااريريريريةر قا مريريريريةرض  ريريريريما رض قاسريريريري ةراريريريريملرضالن  ا  ريريريريةريفرعقريريريري يفرض فع  ريريريريةراب  ريريريريف خر
ض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةر ريري ىرض    ريريا رض  ريري ان ةر  مريريفض ق رمصريريف رض  ظريريفرعريريورض  ريري ضروض  مريريفروحا ريريةر

ض  ريريريريما رض قاسريريريري ةراريريريريملرا م ريفرضجمل مريريريريبروض قريريريريا م ريفرض ؤس ريريريريا رضاي ض  ريريريريةخروخ صريريريريهرض  تضسريريريريةرإىلررنرض قريريريري
ضالن  ا  ريريةر ريري ترض ريريفض ق رض ريريييوريفرخ ريري تةرعا  ريريةراريريوراريريفضءرض  ريري   رض  ريريات ر  م  مريريبرض ريريي ري  ريريعراب   ريريفضتر

 ريريا رالضريري فض رض  ريري  ررروضحلري ةرو ريريبرعضريريم  لاريفرض ريري   لرض  ش  صري روضاحصريريا  رض ريريااارع ريري ررهنرياروريري ت
 مريرياررنر ريرييكرضألتضةرع ريري رر ريريعررتضةرروراق ريرياسرف مريرياري   ريري راب     ريريةروض  ا ريري راريريورراريريلرض  شريريدرعريريورض  ريريما ر

رض قاس ةراملرضالن  ا  ةر  ىرض ش ا .

 تعقيب على الدراسات السابقة: 
رضعضحراورخه رعفسرض  تضسا رض  امقةرااري  :

الن  ا  ريةريفرض   اريةرض صريفيةروض  فم ريةرع ري رحري رسري ضءروفقريا رع  رع ضففررتضةراق  ةر ق اسرض ها االةرض -
 د ا رض    لرض  ش  ص روضاحصا  رض ااار هض فضاب رض     ة.

تاعر ثفةرض  تضسا رض يترع او هرض  ما رض قاسري ةراريملرضالن  ا  ريةرإالررنراا   ريةر رييكرض  تضسريا ر -
   رض  ريريريات ر  م  مريريريبرضع مريريري  ريفرعشريريري   رضالضريريري فض رع ريريري راق ريريرياسرض  قفيريريريفرض ريريرييضيتر ألسريريري

Antisocial Process Screening Device Self Report Scale (APSD)ر
ض ي ري ضمورسهرفقفض رفقنراورم رض  شريفيورفقريفةرض   نريةر  مق رياسخرو رييضرض  ري ترض   ضضريبر
اورض  قفض ريؤت رإىلرح وثرث ا رتضخ  را  ضضبخر مريارمترعقري يفرض  قريفض رع ري راق رياسر ور

إىلريريريح حر ااريريريا (خرر3اريريريورىلريريري فرإ ريريري ار ريريرييضرىلريريريح حا رع ريريري رضاطريريريهق(رإىلررثريريريهثرنقريريريا رعريريري ضوم
 ضد تةرعق  ررور  راورا ىرع  ضرضالس  ااب .و يكرض ص  ةرااامةر
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     ريريبرع ريري ر ريرييكرض  ق  ريري ض رض  ريري   ا يةر ق ريرياسرض  قفيريريفرض ريرييضيتر ألسريري   رض  ريريات ر  م  مريريبر -
اسريريريريري ةراريريريريريملرضالن  ا  ريريريريريةرم  ريريريريري يفرقا مريريريريريةرض  ريريريريريما رض قرFrick(ر3004(رقريريريريريا رففيريريريريري رإASPDإ

Inventory of Callous- Unemotional Traits (ICU)فقريفةرر34ض رييترع ضريمورر
 ي عرضااامةرع  ر لرا لاروفقا رألتم ةرخ اتض .ر

 رنرضض فض رض ها االةرضالن  ا  ةرر ثفرح ةروضن شاتض ر  ىرض ي  تراقاتنةرابا ث.ر -

 فروض البحث: 
راؤتض ا:رر تضسةرع ةرففوسوضبرض  اح رهليكرض 

ع  ريريريرياو رن ريريريريبرإا ريريريري ال (رضن شريريريرياترض ها ريريريرياالةرضالن  ا  ريريريريةر ريريريري ىرض ريريريريي  تخرو ريريريري ىرضا ثروفقريريريريا ر -2
   مفح ةرض  مفية.

 ي ش براق اسرض ها االةرضالن  ا  ةرع  رع تراورض   ضالر  ىرع  ةرض  تضسة.ر -3

 ي  ضففر ق اسرض ها االةرضالن  ا  ةرتتاةراق   ةراورض ص قر  ىرع  ةرض  تضسة.ر -2

  ضففر ق اسرض ها االةرضالن  ا  ةرتتاةراق   ةراورض ث ا ر  ىرع  ةرض  تضسة.ي  -4

ع اريري رفريريفوقرتض ريريةرإحصريريا  ا رمريري را  سريري ا رتتاريريا رض ريريي  تر و رض  ريري    رض  مفيريريةرض     ريريةخر -2
ا  س ا رتتاا رضا ثر وض رض      رض  مفيريةرض     ريةرع ري راق رياسرض ها رياالةرضالن  ا  ريةر

ر صا رض ي  ت.

 راءات البحث: إج
 أوال: عينة البحث: 

فريريفتض راريريورضل  ريري راريريورمريري رعها ريرييروع م ريرييض رض ريري ضتسرر200مترع   ريري رض ق ريرياسرع ريري رع  ريريةرق ضالريريار
ضحل  ا ريريةخروطريريه روطا  ريريا رضلاا ريريةخروقريري ر  ريريهرض    ريريةررتم ريريةرا ريري    رعمفيريريةرضألوىلرضا ريري  ررعمات ريرياراريريور

وعضريريعرعها ريرييرسريري ةرر24ر-23ثان ريريةرضا ريري  ررعمات ريرياراريريورسريري ةروعضريريعرعها ريرييرض فح ريريةرضالم  ض  ريريةخروض ر22ر-2
سريريري ةروعضريريريعرعها ريريريرييرض فح ريريريةرض ثان يريريريةخروض فضم ريريريريةرر22ر-22ض فح ريريريةرضاع ضتيريريريةخروض ثا ثريريريريةرضا ريريري  ررعمات ريريرياراريريريريور

سري ةروعضريعرطريه رضلاا ريةخروضلري و رض  ريايلري ضريحرع زيريبرض    ريةرض  ري   اةرر33ر-.2ضا   ررعمات اراريور
ريفرعق  رض ق اس.
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 (0جدول )
 العينة املستخدمة يف تقنني مقياس الالمباالة االنفعالية

تالميذ املرحلة  اجلنس
 االبتدائية

تالميذ املرحلة 
 اإلعدادية

تالميذ املرحلة 
 اجملموع طالب اجلامعة الثانوية

ر220ر200ر200ر200ر20ر   ت
ر220ر200ر200ر200ر20رإ ث
ر200ر300ر300ر300ر200رضجملم ض

 تخدمة: اثنيا: األداة املس
ضسريريريري    رض  احريريريري راق ريريريرياسرض ها ريريريرياالةرضالن  ريريريريايلخروف مريريريرياري ريريريري رعريريريريفسر    ريريريري ض رض ريريريرييترمترإع اعلريريريرياريفر

رعصم عرض ق اس:

 وعاء البنود: -
ض  ظفيريريريةرض ريريرييترع او ريريريريهرضشريريري قهرم ريريري ترض ق ريريرياسراريريريريورض ريريري ضثرض  ريريري     ا خرو اىلريريريةرض   ريريريريااب روضختضءر

خر.300؛را نريري زروخخريريفونرViding et alخر.300ض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةرإف ريري ن روخخريريفونر
Munoz et alخر3002؛را نريري زخرMunozخر3020ر؛رتوزروخخريفونRosse et al؛رتو روخخريريفونر

 & Falkر3023؛رفا ري رويلخرBarker et alر3022؛رابت ريفروخخريفونخرRowe et alخر3020

Leeخر3023؛رف ريري ن روخخريريفونرViding et alخر3022؛ر  مريري ن ارخخريريفونرKimonis et al؛ر
؛رابتعريري  روا   ريريفرByrd et alر3022؛رمريريملتروخخريريفونرEzpeleta et alخر3022م    ريرياروخخريريفونرإيزر

ر(.Hawes et alر3024؛ر اوسروخخفونرBartol & Millerخر3024

 على املقاييس السابقة: االطالع -
مترضالطهضرع  رع تراورض قرياي ارض رييترىلريممهر ق رياسرض ها رياالةرضالن  ا  ريةرةري  رضالسري  اتةراريور

رض قاي ارااري  :ريكض قاي اريفرإع ضترض ق اسرضحلايلخرواور  يكر

 Inventory of Callous- Unemotionalض  ريريما رض قاسريري ةراريريملرضالن  ا  ريريةرقا مريريةر -2

Traits (ICU)ر3004إع ضت:رففي رإر)Frickر. 
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 Antisocial Process Screeningاق رياسرض  قفيريفرض رييضيترألسري   رض  ريات ر  م  مريبر -3

Device Self Report Scale (APSD)ر3002إعري ضت:رففيري رو ريات رإر)Frick & 

hare. 

 صياغة البنود أو العبارات:  -
رم  ض ررورع اتةرىل ااةرعفم ةرفصح .ر20ضع ماتض رع  رض   ع رض  امق  رمترىل ااةر

 عرض البنود على احملكمني:  -
ع ريريعرض ريري  اروض صريريحةرمترعريريفسرض ق ريرياسريفرىلريري تعةرضألو  ريريةرع ريري رعريري تراريريورضد مريري رض   صصريري ريفر

ض     ةر  ح عرع  را ىرىلهح ةروىلري قرع اتضعريةريفرعقري يفرض ها رياالةرضالن  ا  ريةخروملريريؤتار رييضرضااريفضءرإىلر
ضس   اترر رع اتض خرو  ورع  هرىل ااةرم ضرض   اتض ريفرض ءرض   الا رض يتررم ض ارض  رياتةرضد مري نخر

رم  ض ررورع اتة.رر20ومي  ررىل حرض ق اسريفرىل تعةرض  لا  ةري   نراور

 إجراءات تطبيق املقياس:  -
ي عرع    رض ق اسر  ق يفرض ها االةرضالن  ا  ةخروي عرضس   ضاةراورق ريلرض   مري ررورض  ض ري يورروراريور
ق لرضألخصا   رض      ررورضألخصريا   رضالا مرياع  خر مرياريري عرع   قريةرا اشريفةرع ري رض ريفض ق روالرع ري  فقر

رتقا  .ر20فراورعم  ةرض      رر ث

 طريقة التصحيح:  -
وضريريريبر  مق ريريرياسرع   مريريريا رع ضريريريمورضااامريريريةرع ريريري ر ريريريلرم ريريري راريريريورض   ريريري ترع  ريريريا ر  ريريري ض لرة ريريريةر ريريري ر ريريرييضر
ض     رالرحي ثرا  قا خرو يضرض     رحي ثررح ا  خرو يضرض     ري  فتر ثملض خرو رييضرض  ري   ري  ريفتر ثريملض ر

ر4خر2خر3خر2السريريري  ااب رروزضنرا  تاريريريةر ريريري رىلريريري فخراريريري ض خرو ريريرييضرض  ريريري   رحيريريري ثرتض مريريريا خرووضريريري هرهلريريرييكرض
ع  رض  ع بخروض  تاةرض    ةر     ر  رجمم ضرع رياتض ر رييضرض   ري ررورض ق رياسرض  فعري خروض  تاريةرض    ريةرع ري ر

ض ريرييترحصريريلرع  لريريارض  حريري  رع ريري رض   ريرياتض رض   نريريةر  مق ريرياسررورر ريري رخخريريفررض ق ريرياسر ريري رجممريري ضرض ريري تاا 
 رض  تاريةرض    ريةرض رييترحصريلرع  لريارض  حري  رع ري رضألم رياترض  فع ريةرض   نريةري     رضلمبرضلريرب ريفرح ريا

ر  مق اسخروعشملرض  تاةرض فع  ةرع  رض ق اسرإىلررنرض  فتري  عراب ها االةرضالن  ا  ةروض   ارىلح ح.



  الالمباالة االنفعالية لدى األطفال واملراهقنياخلصائص السيكومرتية ملقياس 

 4105أبريل  ،4ج ،24جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد     868

 نتائج البحث: 
 النتائج املتعلقة ابلفرض األول: 

ةرضالن  ا  ريريريريةر ريريريري ىررفريريريريفضترض فضحريريريريلرض  مفيريريريريةري ضريريريريحرضلريريريري و رض  ريريريريايلرن ريريريريبرضن شريريريرياترضضريريريري فض رض ها ريريريرياال
رض     ة.ر

 (4جدول )
 نسب انتشار اضطراب الالمباالة االنفعالية لدى أفراد املراحل العمرية املختلفة

املرحلة 
 العمرية

عدد األفراد الذين  العدد الكلي للعينة
 يظهرون االضطراب

نسبة  نسبة انتشار االضطراب
االنتشار 

 إانث  ذكور  إانث  ذكور  ث إان ذكور الكلية
ر%238.2ر%20822ر%22822ر.4ر24ر423ر4.2رضالم  ض  
ر%2822ر%833.ر%22844ر42ر22ر223ر222رضاع ضت 
ر%2823ر%8.2.ر%20822ر22ر22ر222ر2.2رض ثان  
ر%2844ر%2832ر%822.ر22ر32ر2.2ر223رضلاا ة
ر%.282ر%802.ر%22822ر222ر332ر.322ر2222رضجملم ض

(ررنرن ريريري ةرضن شريريرياترضضريريري فض رض ها ريريرياالةرضالن  ا  ريريريةر ريريري ىرض ريريريي  تررع ريريري را لريريريار3 و رإي ضريريريحراريريريوراريريري
  ىرضا ثرمصري ةرعااريةخرورنرن ري ةرضن شرياترضالضري فض ر ري ىرض ريي  تريفر ريلرافح ريةرعمفيريةررع ري را لريار ري ىر
ضا ثخروضح ريريلرعها ريريرييرض فح ريريةرضالم  ض  ريريريةرض ق اريرية؛رح ريريري رم  ريريهرن ريريري ةرضن شريرياترضالضريريري فض ر ريري ىررفريريريفضتر ريريرييكر

خري ريريري ر  ريريري رعها ريريرييرض فح ريريريةرضاع ضتيريريرية؛رح ريريري رم  ريريريهرن ريريري ةرضن شريريرياترضالضريريري فض ر%238.2ض فح ريريريةرض  مفيريريريةر
خرم  مارم  هرن  ةرضن شاترضالضري فض ر ري ىرعها رييرض فح ريةرض ثان يريةر%2822  ىررففضتر يكرض فح ةرض  مفيةر

وقري رم  ريهرن ري ةرخر رييضر%2844خروم  هرن  ةرضن شاترضالض فض ر  ىرطه رض فح ريةرضلاا  ريةر2823%
رخراب    ةر     ةرض    ة.%.282خراب    ةر   ثر%802.اب    ةر  ي  ترر%22822ضالن شاترض  ااةر

رض   ا  رض    قةراب  فض رض ثاينروض ثا  رإىل قرض ق اسروض   اءرض  اا  ر ة(:ر

رمترح ا رض ص قرابس   ض رض  فقرض  ا  ة:ر

 الصدق التالزمي:  -0
  هزاريريري ر  مق ريريرياسخرو  ريريري رحب ريريريا را ااريريريلرضالتع ريريريا رمريريري رض ريريري تاا رض ريريرييترصريريري قرض مترض  حقريريري راريريريورض

حصريريريلرع  لريريريارع  ريريريةرض  ق ريريري رإ ريريريلرجمم عريريريةرعمفيريريريةرع ريريري رحريريري ة(رومريريري رتتاريريريا عرع ريريري راق ريريرياسرعقريريري يفررعريريريفضسر
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(خروضل و رض  ايلري ضحراارمترض   ىللرإ  ةراريور3022ضض فض رض     رض   ض  رإع ضترجم  رض  س ق رإ
رن ا  ريفر يضرض ص ت.

 (6ول )جد

 االرتباط بني درجات أفراد عينة التقنني على مقياس الالمباالة االنفعالية،  تمعامال
 ضويو ودرجاهتم على مقياس تقدير أعراض اضطراب السلوك الف

اجلنس  العينة
معامل  العدد )النوع(

 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ر0802ر08222ر20ر   ترعها يرض فح ةرضالم  ض  ة
ر0802ر08242ر20رإ ثر

ر0802ر08223ر200ر   تررعها يرض فح ةرضاع ضتية
ر0802ر08202ر200رإ ث

ر0802ر08.24ر200ر   تررعها يرض فح ةرض ثان ية
ر0802ر08224ر200رإ ثر

ر0802ر08.22ر200ر   تررطه رض فح ةرضلاا  ة
ر0802ر08222ر200رإ ث

ر0802ةرا ا ريريةروتض ريريةرإحصريريا  ا رع ريري را ريري  ىر(ررنرا ريريااه رضالتع ريريا رض  اطريري2ي ضريريحراريريوراريري و رإ
رمماريشملرإىلرىل قرعهزا رافع بر  مق اس.

 الصدق االتفاقي: -4
ي ريري رض صريري قرضالع ريرياق ررنرض ق ريرياسريريريفع نرم ريريملكراريريورض قريرياي ارضألخريريفىرض ريرييترعقريري ارا  ريريملض رهلريريارن ريريار

ض رع ريريري ر  ريري رمترع   ريريري ر(خروضع مريرياتWalkerخر3020ضالطريرياكرض    ريري رضا ريريريايبراريريورض  اح ريريةرض  ظفيريريريةرإوض  ريريفر
اق ريريرياسرض ها ريريرياالةرضالن  ا  ريريريةراريريريبراق ريريرياسرض ق ريريري ر ألط ريريريا رأت  ريريريدر اسريريري ان  ضروخخريريريفونرإعريريري ضترف ريريري الرض  ريريري هو ر

(خرواق اسرعق يفررعفضسرضض فض رنق رضالن  اكرض صح  راب  شا رض زض  رإع ضترجم  رض  سري ق ر22.2إ
(خرواق رياسرضضري فض ر3024ض  سري ق رإ(خرواق اسرعق يفررعفضسرضض فض رض    رإع ضترجمري  ر3002إ

ر(خرواق ريريرياسراظريريريا فرض ق ريريري ر  مريريريفض ق روض فضشريريري يورإعريريري ضت3022ض   ريريرياتروض  حريريري  رإعريريري ضترجمريريري  رض  سريريري ق رإ
(خروضلري و رض  ريايلر3022(خرواق اسرعق يفررعفضسرضض فض رض     رض   ضري  رإ.222جم  رض  س ق رإ

ري ضحراارمترض   ىللرإ  ةراورن ا  ريفر يضرض ص ت.



  الالمباالة االنفعالية لدى األطفال واملراهقنياخلصائص السيكومرتية ملقياس 

 4105أبريل  ،4ج ،24جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد     866

 
 (2جدول )

 معامالت االرتباط بني درجات مقياس الالمباالة االنفعالية ودرجات

 عدد من املقاييس النفسية لدى أفراد عينة التقنني  

 املقياس اجلنس العينة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ض  ة
م  
رضال

ح ة
رض ف

ا ي
عه

ر

ر ر
ترن

   
2

0
ر

ر0802ر08222راق اسرض ق  ر ألط ا .ر -
ر0802ر08242ر.ADHDضض فض راق اسرعق يفررعفضسر -
ر0802ر08232راق اسرعق يفررعفضسرضض فض رض    . -
ر0802ر08222راق اسرضض فض رض   اتروض  ح  .ر -

ر ر
ثرن

إ 
2
0

ر

ر0802ر082.3راق اسرض ق  ر ألط ا .ر -
ر0802ر08224ر.ADHDاق اسرعق يفررعفضسرضض فض ر -
ر0802ر08222راق اسرعق يفررعفضسرضض فض رض    . -
ر0802ر08222راق اسرضض فض رض   اتروض  ح  . -

ر ر
ةرن

   
ض 

2
0
0

ر
ر0802ر08422راق اسرض ق  ر ألط ا .ر -
ر0802ر.0842ر.ADHDاق اسرعق يفررعفضسرضض فض ر -
ر0802ر08202راق اسرعق يفررعفضسرضض فض رض    . -
ر0802ر08422راق اسرضض فض رض   اتروض  ح  . -

تية
ع ض

رضا
ح ة

رض ف
ا ي

عه
ر

 ي 
ض

ر ر
ترن

 
2
0
0

ر

ر0802ر08242ر.ADHDاق اسرعق يفررعفضسرضض فض ر -
ر0802ر08232راق اسرعق يفررعفضسرضض فض رض    . -
ر0802ر08222راق اسرضض فض رض   اتروض  ح  . -
رعريريريريريريريريفضسرضضريريريريريريريري فض رض  ريريريريريريريري   ررعقريريريريريريريري يفراق ريريريريريريريرياس -

رض   ض  .
ر0802ر082.3

ر ر
ثرن

ا 
ض

2
0
0

ر

ر0802ر08222ر.رADHDاق اسرعق يفررعفضسرضض فض ر -
ر0802ر08232راق اسرعق يفررعفضسرضض فض رض    . -
ر0802ر08222راق اسرضض فض رض   اتروض  ح  . -
اق ريريريريريريريرياسرعقريريريريريريريري يفررعريريريريريريريريفضسرضضريريريريريريريري فض رض  ريريريريريريريري   ر -

رض   ض  .
ر0802ر08202

ض ر ع ي ةر ض  نر  ةر  3 ر 0 ر0802ر08222ر.رADHDاق اسرعق يفررعفضسرضض فض ر -ر0
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معامل  املقياس اجلنس العينة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ر0802ر08223راق اسرعق يفررعفضسرضض فض رض    . -
ر0802ر.0823راق اسرضض فض رض   اتروض  ح  . -
اق ريريريريريريريرياسرعقريريريريريريريري يفررعريريريريريريريريفضسرضضريريريريريريريري فض رض  ريريريريريريريري   ر -

رض   ض  .
ر0802ر08232

ن ية
رض ثا

ح ة
رض ف

ا ي
عه

ر

ر ر
ترن

ي  
ض 

2
0
0

ر

ر0802ر08222راق اسراظا فرض ق  .ر -
ر0802ر08222راق اسرعق يفررعفضسرضض فض رض    . -
ر0802ر08220راق اسرضض فض رض   اتروض  ح  . -
اق ريريريريريريريرياسرعقريريريريريريريري يفررعريريريريريريريريفضسرضضريريريريريريريري فض رض  ريريريريريريريري   ر -

رض   ض  .
ر0802ر08232

ر ر
ثرن

ا 
ض

2
0
0

ر

ر0802ر08222راق اسراظا فرض ق  . -
ر0802ر08223راق اسرعق يفررعفضسرضض فض رض    . -
ر0802ر08220راق اسرضض فض رض   اتروض  ح  . -
اق ريريريريريريريرياسرعقريريريريريريريري يفررعريريريريريريريريفضسرضضريريريريريريريري فض رض  ريريريريريريريري   ر -

رض   ض  .
ر0802ر08244

  ةر
ض  

  ةر
ض  

ر
ر ر

 
3
0

0
ر

ر0802ر08202راق اسراظا فرض ق  .ر -
ر0802ر08222راق اسرعق يفررعفضسرضض فض رض    . -
ر0802ر08.22راق اسرضض فض رض   اتروض  ح  .ر -
اق ريريريريريريريرياسرعقريريريريريريريري يفررعريريريريريريريريفضسرضضريريريريريريريري فض رض  ريريريريريريريري   ر -

رض   ض  .
ر0802ر08232

  ة
لاا

 ةرض
 فح

 رض
طه

ر

ر ر
ترن

ي  
ض 

2
0
0

ر

ر0802ر08202ر.اق اسراظا فرض ق   -
ر0802ر08222راق اسرعق يفررعفضسرضض فض رض    . -
ر0802ر08.22راق اسرضض فض رض   اتروض  ح  . -
اق ريريريريريريريرياسرعقريريريريريريريري يفررعريريريريريريريريفضسرضضريريريريريريريري فض رض  ريريريريريريريري   ر -

رض   ض  .
ر0802ر08232

ر ر
ثرن

ا 
ض

2
0
0

ر

ر0802ر08222راق اسراظا فرض ق  . -
ر0802ر08222راق اسرعق يفررعفضسرضض فض رض    . -
ر0802ر08223رق اسرضض فض رض   اتروض  ح  .ا -
اق ريريريريريريريرياسرعقريريريريريريريري يفررعريريريريريريريريفضسرضضريريريريريريريري فض رض  ريريريريريريريري   ر -

رض   ض  .
ر0802ر082.2
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معامل  املقياس اجلنس العينة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ر ر
ةرن

   
ةرض 

    
ض

3
0

0
ر

ر0802ر08222راق اسراظا فرض ق  .ر -
ر0802ر08202راق اسرعق يفررعفضسرضض فض رض    . -
ر0802ر08222راق اسرضض فض رض   اتروض  ح  . -
فضسرضضريريريريريريريري فض رض  ريريريريريريريري   راق ريريريريريريريرياسرعقريريريريريريريري يفررعريريريريريريريري -

رض   ض  .
ر0802ر08222

(ررنراق ريرياسرض ها ريرياالةرضالن  ا  ريريةري صريريدرر ريريااه رىلريري قرافع  ريريةرالتع اطريريةر4ي ضريريحراريريوراريري و رإ
اريريبر ريريلراريريورض ق ريري خروضضريري فض رنقريري رضالن  ريرياكرض صريريح  راب  شريريا رر0802ضتع اطريريا را ا ريريا روتضال رع ريري را ريري  ىر

  خروضضريري فض رض  ريري   رض   ضريري  روعؤ ريري ر ريرييكرض   ريريا  رض زض ريري خروضضريري فض رض  ريري  خروضضريري فض رض   ريرياتروض  حريري
رض ص قرضالع اق ر  مق اس.ر

 الصدق التعارضي: -6
ي  رض ص قرض   اتض ررنرض ق رياسريريفع نرم ريملكراريورض قرياي ارضألخريفىرض رييترعقري ارا  ريملض رهلريارن ريار

ع ريري ر  ريري رمترر(خروضع مريرياتض رWalkerر3020ضالطريرياكرض    ريري رض ضريرياترإض  ريري  (راريريورض  اح ريريةرض  ظفيريريةرإو  ريريفخر
ض    ري ةرا لريارقا مريةرعقري يفرض   ضفري ر ألط ريا رإعريري ضترع   ري راق رياسرض ها رياالةرضالن  ا  ريةراريبرعري تراريورض قرياي ار

(خروقا مريريريريريةرعقريريريريري يفرض ريريريريرييض ر ألط ريريريريريا رإعريريريريري ضترع ريريريريري رض    ريريريريريدرخ   ريريريريريةروخخريريريريريفونر..22ع ريريريريري رض   ريريريريريا ر ااريريريريريلرإ
طرياكر ري رض رييض رإعري ضترجمري  ر(خروقا مةرضال3004(خروت  لرعق يفرض يض رإع ضترجم  رض  س ق رإ3002إ

(روض ريريريريريرييترعقريريريريريري ارم ريريريريريري  رض ثقريريريريريريةراب ريريريريريري  اروضالس ح ريريريريريريانرضالا مريريريريريرياع خروضخ  ريريريريريرياترض   ريريريريريرياءةر3002ض  سريريريريريري ق رإ
(خر3002(خرواق ريريريرياسرض   ضفريريريري رض    ريريريري رإعريريريري ضترزي ريريريريبرشريريريريقملرإ2220ضالا ماع ريريريريةرإعريريريري ضترجمريريريري  رح  ريريريريبرإ

 ري ررفريفضترع  ريةرض  ق ريري خر(رع22.2واق رياسرضالس ح ريانرضالا مرياع رإعري ضترتشريارا سري روىلريهمررمري ر   ريةرإ
روضل و رض  ايلري ضحراارمترض   ىللرإ  ةراورن ا  ريفر يضرض ص ت.
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 (5جدول )
 معامالت االرتباط بني درجات مقياس الالمباالة االنفعالية 

 النفسية لدى أفراد عينة التقنني  املتغرياتودرجات عدد من 

معامل  املقياس اجلنس العينة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ض  ة
م  
رضال

ح ة
رض ف

ا ي
عه

ر

ر   تر
ر20نر ر

ر0802ر.0822-رقا مةرعق يفرض   ضف ر ألط ا . -
ر0802ر08232-رقا مةرعق يفرض يض ر ألط ا . -

رإ ثر
ر20نر ر

ر0802ر08222-ر ألط ا .رض   ضف قا مةرعق يفر -
ر0802ر08232-رقا مةرعق يفرض يض ر ألط ا . -

رض    ةرض    ةر
ر200نر ر

ر0802ر0222-ر ألط ا .ض   ضف ررقا مةرعق يف -
ر0802ر08202-رقا مةرعق يفرض يض ر ألط ا . -

تية
ع ض

رضا
ح ة

رض ف
ا ي

عه
ر

ر ر
ترن

ي  
ض 

2
0
0

ر

ر رقا مةرضالطاكر  رض يض : -
ر0802ر08224-راق اسرضالس ح انرضالا ماع .رر-ر

ر0802ر08222-راق اسرض ثقةراب   ا.ر- 
ر0802ر08232-رت  لرعق يفرض يض . -
 ث

ضا
ر

ر ر
ن

2
0
0

ر

رررقا مةرضالطاكر  رض يض : -
ر0802ر08224-راق اسرضالس ح انرضالا ماع .ر-ر

ر0802ر08223-راق اسرض ثقةراب   ا.ر- 
ر0802ر08222-رت  لرعق يفرض يض . -

ر

   ة
ةرض 

    
ض

رر
ر ر

ن
3
0
0

ر

رررقا مةرضالطاكر  رض يض :ر -
ر0802ر08232-راق اسرضالس ح انرضالا ماع .ر-ر

ر0802ر08222-راق اسرض ثقةراب   ا.ر- 
ر0802ر08233-رت  لرعق يفرض يض . -

ن ية
رض ثا

ح ة
رض ف

ا ي
عه

ر

ر ر
ترن

   
2

0
0

ر

ر0802ر082.0-راق اسرض   ضف رض     . -
ر0802ر08224-راق اسرضالس ح انرضالا ماع . -
ر0802ر08243-رضخ  اترض   اءةرضالا ماع ة.ر -

ر ر
ثرن

إ 
2

0
0

ر

ر0802ر08224-رف رض     .اق اسرض   ض -
ر0802ر08222-راق اسرضالس ح انرضالا ماع .ر -
ر0802ر08222-رضخ  اترض   اءةرضالا ماع ة.ر -

ض  ع ي ةر ض  ر  ةر 
رن 3 ر 0 ر0802ر08224-راق اسرض   ضف رض     .ر -ر0
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معامل  املقياس اجلنس العينة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ر0802ر082.2-راق اسرضالس ح انرضالا ماع .ر -
ر0802ر08224-رضخ  اترض   اءةرضالا ماع ة.ر -

  ة
لاا

 ةرض
 فح

 رض
طه

ر

  ت
 

ر
ر ر

ن
2
0
0

ر

ر0802ر08222-راق اسرض   ضف رض     .ر -
ر0802ر08232-راق اسرضالس ح انرضالا ماع . -
ر0802ر08223-رضخ  اترض   اءةرضالا ماع ة. -

ثر
ا 

ض
ر

ر ر
ن

2
0
0

ر

ر0802ر08242-راق اسرض   ضف رض     . -
ر0802ر08222-راق اسرضالس ح انرضالا ماع . -
ر0802ر08223-رترض   اءةرضالا ماع ة.رضخ  ا -

  ةر
ض  

  ةر
ض  

ر
ر ر

ن
3
0
0

ر

ر0802ر08222-راق اسرض   ضف رض     . -
ر0802ر08222-راق اسرضالس ح انرضالا ماع . -
ر0802ر08222-رضخ  اترض   اءةرضالا ماع ة.ر -

ع اطريريةر(ررنراق ريرياسرض ها ريرياالةرضالن  ا  ريريةري صريريدرر ريريااه رىلريري قرافع  ريريةرالتر2ي ضريريحراريريوراريري و رإ
اريريبرعريري تراريريورض قريرياي ارض    ريري ةرا لريريارقا مريريةرعقريري يفرض   ضفريري خروت  ريريلرر0802ضتع اطريريا رسريريا  ا روتضال رع ريري را ريري  ىر

عق يفرض يض خروقا مةرضالطاكر  رض يض رض يترعق ارم    رضالس ح انرضالا مرياع روض ثقريةراب ري  اخرواق رياسر
ر  رض ص قرض   اتض ر  مق اس.وعؤ  ر يكرض   اض   اءةرضالا ماع ةخرواق اسرض   ضف رض     ر

 الصدق العاملي: -6
مترضسريريري   ض رض  ح  ريريريلرض  ريريرياا  رم ىلريريري ةررسريريري  اب ري ريريريلعريفرض  حقريريري راريريريورض صريريري قرض   ريريري ي ررورض   ريريريا  ر
  مق ريرياسخر مريرياري ريريلعريفرتترض  ثريريفةراريريورض   ضاريريلرإىلرضدريري وتروض  قريري را لريرياخروقريري رمتر   ريريلرض صريري  فةرضالتع اط ريريةر

عها ريريرييروع م ريريرييض رض فح ريريريةرض ثان يريريريةروطريريريه روطا  ريريريا رضلاا ريريريةرإن ررض  ريريري  فاةراريريريورضسريريري  ااب رع  ريريريةراريريريو
ض رييترخروابامقرياءرع ري رض   ضاريلرPrinciple Components(رابسري   ض رطفيقريةرض  ري   رضألساسري ةر2.0

اريورح ريعرض   ريايورر%22823يزي رايت ارض  ااورعورض  ضح رض صح حرمترضس  فضجرة ةرع ضاريلرعضريم هر
خر%4820خر%2822خر%2823خر%228.4 ضاريريريريريريلرع ريريريريريري رض  ع ريريريريريريبرض   ريريريريريري خرواريريريريريرياء رن ريريريريريريبر ريريريريريرييكرض  

(؛ر ريرييضر3002خرونظريريفض رألنرا  ريرياترضلريرييترض  ريريااورالري  ريري رن ريريا  رتق قريريةررح ريريا  رإتاريرياءررمريري رعريريه خر4822%
ع  رتتضسةرض فسعرض   اينر   يوترض  اا ةرع  ررنرض   ضالرض يترعظلفريفرضلزءرش ي رضال  ضتر  رثهثريةرفقرينر

   قريريري  رع ريري رض    ريريريبررVarimax ريرييكرض   ضاريريريلرعريري ويفض را  ااريري ض رم فيقريريريةرض  اتمريريا ارروم ريري ر  ريري رمترعريريري ويف
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ض  اا  ر  مق اسخروق ررس ف ر يكرض   ةرعورال ترثهثةرع ضالري شري بر ريلرا لريارم ري تراريورض  ريفتض رع  ريا ر
ر  مح ا رض ثهثةرض  ا  ة:ر

 .280ضل  ف راار انر ةرايتر ااورر ربراورروري او ررض  اال -

 .082ض  ش برضل  ف ر   قفةرر ربراورروري او رو ر -

رو را  فيةرض  االرر ربراورروري او رثهثةرعش  ا را  فية. -

روع ضحرضل ضو رض  ا  ةرع ص ه ر    اءرض  اا  ر  مق اسر ماري ضحراورض  ش  ا رضل  فيةرع  ر لرعاال.

 (8جدول )

 ة االنفعاليةملقياس الالمباالالتشبعات اجلوهرية على العامل األول 
 التشبع نص البند رقم البند م
ر082.2ررع م رطا لراشاعفرضخخفيو.رر22ر2
ر082.3ريش  رضخخفونرع  رض  ماا رةع.رر22ر3
ر08243ريفىرضخخفونررن رالرر  عررفضعاةراشاعف ع.رر2ر2
ر08222رعصففايترض   اةرتضخلرض  تسةرالر م .ر2ر4
ر.0842رض  ف رم ع ت ع.ري  ربينرضخخفونراوراملر 32ر2
ر08442ررش فررنرعصففايترابرضخخفيورط بريلرض  اعب.رر22ر2
ر08432ررش فررن رالررمي رقصاتىرال  ريفرر رش ءررق  رمة.رر33ر2
ضخ  درعورضخخفيورف ماري    رم ح يري راريار ري رىلري ض رواريار ري رر2ر.

رخ ث.
ر.0840

ر08224ررحف رع  ررالرع م   راشاعف .ر23ر2
ر08222ررش فراب ض فررورض  لرم ل  ة.رر.3ر20
ر08222رااررع  ررخ ا  . تتض رر22ر22
ر08222رق مارض  عرجب تةرااررق  رمةراوررعما .رر22ر23
ر.0823رعصففايترض   اةريفرو نرضألسفةرالرعش   .ر4ر22
ر08222ررعصف رم ونرع  ملريفرض   ا  ررورض   ضقب.ر32ر24

ر48242رضليترض  ااو
ر%228.32رن  ةرض   ايور

ر%228.32رض    رض   ايو
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(ررنرض  ااريريريريلرضألو ر ق ريريريرياسرض ها ريريريرياالةرضالن  ا  ريريريريةرعشريريريري برع  ريريريريةررتم ريريريريةرعشريريريريفر2ي ضريريريريحراريريريريوراريريريري و رإ
وع  ريريريار ريريرييكرض  ريريريفتض رجم م ريريريةرطا ريريريلرض  ريريريفتر شريريرياعفرر08222خر082.2ا ريريريفتض رعفضوحريريريهرعشريريري  ا ارمريريري ر

ةرالري ي رقصرياتىرالري كريفرر رعمريلريقري  رمرية؛ر ريي  ريقري مرضخخفيوخروع  رضال  ما ررفضعاةراشاعف عخرورن
رض  اح رع م ةر يضرض  االرع  رضال  ما .

 (6جدول )
 التشبعات اجلوهرية على العامل الثاين ملقياس الالمباالة االنفعالية

 التشبع نص البند رقم البند م
ر08222رع  ااررس ءر آلخفيورالررش فراب ينب.ر20ر2
ر08242ررض    فةرع  رضخخفيو.رمفا ةريفرش فرر32ر3
ر.0820رع  ااررخ ئ؛رالررش فرم ثن برض ضممل.ر2ر2
ر084.2ررس م برم  ينرضس   بر  يدرضخخفيو.رر3ر4
ر08423ررعصف رم فيقةرا ل تةرومهرخ  .ر 20ر2
ر08222رضس مبرإبييضءرضألش ا رضخخفيو.رر32ر2
ر08222رررش فرم ل ةرع  ااري عرإييضءراشاعفرضخخفيو.ر22ر2
ر08222ررحبرضس  ه رضخخفيو.رر2ر.
ر.0820ررخرالريلم رش  راورم وررنررؤ ية.يفرس  لر ق  رااررتي كر2ر2

ر.3800رضليترض  ااو
ر%28222رن  ةرض   ايور

ر%308224رض    رض   ايو

 ر ق ريريرياسرض ها ريريرياالةرضالن  ا  ريريريةرعشريريري برع  ريريريةرع ريريريبرا ريريريفتض(ررنرض  ااريريريلرض ثريريرياينر2ي ضريريريحراريريريوراريريري و رإ
وع  ريريريار ريريرييكرض  ريريريفتض رجم م ريريريةرعصريريريففا رض  ريريريفترض  ريريري اةخروعريريري  رر.0820خر08222عفضوحريريريهرعشريريري  ا ارمريريري ر

شريريريريري  تكراب ريريريريريينبررورأتن ريريريريريبرض ضريريريريريمملخروتا  ريريريريريةريفرض  ريريريريري  فةرع ريريريريري رضخخريريريريريفيوخروضسريريريريري م اعةرابسريريريريري  ه رو  يريريريريريدر
رض  االرراب  ل ةرع  ااري عرإييضءراشاعفرضخخفيو؛ر ي  ريق مرض  اح رع م ةر يضروش  تكرضخخفيوخ
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رض  ما رض قاس ة.

 (6جدول )
 ملقياس الالمباالة االنفعالية لثالتشبعات اجلوهرية على العامل الثا

 التشبع نص البند رقم البند م
ر08204ريفىرضخخفونررن رش  ر اتئرا ض .ر24ر2
ر.0842ررش فررن را    رضاح اس.ر32ر3
ر0.422ررس  فرع  رضن  االيترحهر  رضح  رض  قاش.ر34ر2
ر08420ررع م رإخ اءراشاعف رعورضخخفيو.ر.ر4
ر08222ريص برع  رضخخفيورا ففةرااررش فرمة. .2ر2
ر08222ررح   رة و  رع  ااررع فسر   ق .ر30ر2
ر08202رر يرر رقفضتروالررن  رع  ةرم  ر   .ر32ر2

ر28222رضليترض  ااو
ر%.2822رن  ةرض   ايور
ر%3283.3رض   ايورض    

(ررنرض  ااريريريلرض ثا ريريري ر ق ريريرياسرض ها ريريرياالةرضالن  ا  ريريريةرعشريريري برع  ريريريةرسريريري برا ريريريفتض ر.اريريريوراريريري و رإي ضريريحر
وع  ريريار ريرييكرض  ريريفتض رجم م ريريةرعريري  رإفصريريامرض  ريريفترعريريوراشريرياعفكرر08202خر08204عفضوحريريهرعشريري  ا ارمريري ر

 آلخريريريفيوخرورنريريريةريصريريري برع ريريري رضخخريريريفيورا ففريريريةراريريرياريشريريري فرمريريريةخرورنريريريةرابتترض شريريرياعفرواريريريملرضن  ريريريايل؛ر ريريريي  ريقريريري مر
رض  اح رع م ةر يضرض  االرض  ما راملرضالن  ا  ة.

 رفريريري نرا ريريريفتض راق ريريرياسرض ها ريريرياالةرضالن  ا  ريريريةرقريريري رعشريريري  هرإىلرحريريري ر  ريريريملرمريريريثهثروم ريريرياء رع ريريري راريريريارسريريري 
ع ضاريلخرممريرياريؤيري رىلريريحةرض   رياءرض ريريي رضف ضريةرا ريري رضألتضةخرورريرياري  ري رريضريريا راريبرىلريري قرو ري ىرض ق ريرياسخروىلريري قر

ر  رىلاتقا رىل قارعاا  ا .رضد م خرمماريؤ  ررنرض ق اسري

 النتائج املتعلقة ابلفرض الرابع )ثبات املقياس(: 
رمترح ا رث ا رض ق اسرابس   ض رض  فقرض  ا  ة:

 طريقة إعادة اإلجراء: -0
مترع   ريري رض ق ريرياسر ررع ريري رع   قريريةراريريفةررخريريفىرم اىلريريلرزاريري رقريري تكرشريريلفرع ريري رجمم عريريةراريريوررفريريفضترع  ريريةر

ااريريلرضالتع ريريا رمريري رتتاريريا ررفريريفضتر ريريلرجمم عريريةرعمفيريريةريفرض     قريري رضألو رض  ق ريري خروم ريري ر  ريري رمترح ريريا را 
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وض ثريرياينرع ريري رضألم ريرياترض  فع ريريةرو ريريي  رض  تاريريةرض    ريريةرع ريري رض ق ريرياسخروضلريري و رض  ريريايلري ضريريحراريريارمترض   ىلريريلرإ  ريريةر
راورن ا  ريفر يضرض ص ت.

 (6جدول )

 ة االنفعاليةمعامالت ثبات املقاييس الفرعية والدرجة الكلية ملقياس الالمباال
 بطريقة إعادة اإلجراء 

 مستوى الداللة معامالت الثبات املقاييس الفرعية  العينة
عها يرض فح ةرضالم  ض  ةر

ر(2.إنر ر
ر0802ر08242رع  رضال  ما 
ر0802ر.0823رض  ما رض قاس ة

ر0802ر08222رض  ما راملرضالن  ا  ة
ر0802ر08.22رض  تاةرض    ةر

ضاع ضتيةرعها يرض فح ةر
ر(200إن ر

ر0802 082.2 ع  رضال  ما 
ر0802ر08222رض  ما رض قاس ة

ر0802ر.0822رض  ما راملرضالن  ا  ة
ر0802ر08.22رض  تاةرض    ةر

عها يرض فح ةرض ثان يةر
ر(200إنر ر

ر0802ر08.24رع  رضال  ما 
ر0802ر08.23رض  ما رض قاس ة

ر0802ر08.22رض  ما راملرضالن  ا  ة
ر0802ر08.22رض  تاةرض    ةر

طه رض فح ةرضلاا  ةر
ر(200إنر ر

ر0802ر08222رع  رضال  ما 
ر0802ر..082رض  ما رض قاس ة

ر0802ر08223رض  ما راملرضالن  ا  ة
ر0802ر08.32رض  تاةرض    ةر

ر(ررنرا ريريريريااه رضالتع ريريريريا رض  اطريريريريةرإا ريريريريااه رض ث ريريريريا (رتض ريريريريةرإحصريريريريا  ا رع ريريريري 2ي ضريريريريحراريريريريوراريريريري و رإ
رمماريشملرإىلررنرض ق اسري م برم تاةرعا  ةراورض ث ا .ر0802ا   ىر

 طريقة كرونباخ )معامل ألفا(: -4
مترع   ريري رض ق ريرياسرع ريري رجمم عريريةراريريوررفريريفضترع  ريريةرض  ق ريري خروضسريري    ررسريري   ر فون ريريا ريفرض  حقريري راريريور

رث ا رض ق اسخروضل و رض  ايلري ضحراارمترض   ىللرإ  ةراورن ا  .
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 (01جدول )
 امالت ثبات ألفا كرونباخ للمقاييس الفرعية والدرجة الكلية ملقياس الالمباالة االنفعاليةمع

 معامل ألفا املقاييس الفرعية  العينة
عها يرض فح ةرضالم  ض  ةر

ر(2.إنر ر
ر.08.2رع  رضال  ما 
ر08.22رض  ما رض قاس ة

ر2..08رض  ما راملرضالن  ا  ة
ر08203رض  تاةرض    ةر

ا يرض فح ةرضاع ضتيةرعه
ر(200إن ر

ر08.22 ع  رضال  ما 
ر08222رض  ما رض قاس ة

ر08224رض  ما راملرضالن  ا  ة
ر2..08رض  تاةرض    ةر

عها يرض فح ةرض ثان يةر
ر(200إنر ر

ر2..08رع  رضال  ما 
ر08.24رض  ما رض قاس ة

ر.08.2رض  ما راملرضالن  ا  ة
ر08.22رض  تاةرض    ةر

طه رض فح ةرضلاا  ةر
ر(200إنر ر

ر2..08رع  رضال  ما 
ر08.22رض  ما رض قاس ة

ر2..08رض  ما راملرضالن  ا  ة
ر08202رض  تاةرض    ةر

(ررنرا ااه رض ث ا رض  اطةرافع  ريةرممرياريشريملرإىلررنرض ق رياسري م ريبرم تاريةر20ي ضحراورا و رإ
رعا  ةراورض ث ا .

 ة:طريقة التجزئة النصفي -6
مترعق  عرض ق اسرإىلرنصري  ررحري مهاري ضريمورض   رياتض رض  فتيريةخروضخخريفري ضريمورض   رياتض رض زوا ريةخر

رألفريريفضتر ريريلرجمم عريريةرومترح ريريا را ااريريلرضالتع ريريا رمريري رتتاريريا رض   ريرياتض رض  فتيريريةخروتتاريريا رض   ريرياتض رض زوا ريرية
ر-ابسري   ض را ات ريةرسري ملاانراوررففضترع  ةرض  ق  خروم  ر   رمترعصريح حرا ريااه رضالتع ريا رض  اطريةرعمفية
رخروضل و رض  ايلري ضحرض   ا  رض يترمترض   ىللرإ  لاريفر يضرض ص ت.Spearman Brownمفضونر
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 (00جدول )
 معامالت ثبات مقياس الالمباالة االنفعالية بطريقة التجزئة النصفية

 لدى جمموعة من أفراد عينة التقنني  

معامل ارتباط  العدد العينة
 النصفني 

عامل م
 الثبات 

مستوى 
 الداللة

ر0802ر.0822ر2..08ر20رعها يرض فح ةرضالم  ض  ة
ر0802ر08222ر08.24ر0.رعها يرض فح ةرضاع ضتية
ر0802ر08242ر08.22ر0.رعها يرض فح ةرض ثان ية

ر0802ر.0822ر08.42ر0.رطه رض فح ةرضلاا  ةر

إا ريريريريااه رض ث ريريريريا (رابسريريريري   ض رطفيقريريريريةر(ررنرا ريريريريااه رضالتع ريريريريا رض  اطريريريريةر22ي ضريريريريحراريريريريوراريريريري و رإ
رمماريشملرإىلررنرض ق اسري م برم تاةرعا  ةراورض ث ا .ر0802ض   ز ةرض  ص  ةرتض ةرإحصا  ا رع  را   ىر

 النتائج املتعلقة ابلفرض اخلامس:
يريري  رض  ريريفسرض ريريااارع ريري ررنريريةر ع اريري رفريريفوقرتض ريريةرإحصريريا  ا رمريري را  سريري ا رتتاريريا رض ريريي  تر و ر

يريريريةرض     ريريريةخرا  سريريري ا رتتاريريريا رضا ثر وض رض  ريريري    رض  مفيريريريةرض     ريريريةرع ريريري راق ريريرياسرض  ريريري    رض  مفر
ض ها ريريرياالةرضالن  ا  ريريريريةر صريريريريا رض ريريريريي  ت خرو   حقريريريري راريريريريورىلريريريريحةر ريريريرييضرض  ريريريريفسرضسريريريري   ض رض  احريريريري رضخ  ريريريرياتر   ر

ةرض  حري ر  م م عا رض   اويةخروضل و رض  ايلري ضحرض   س ا رضحل ام ةروضال فضفريا رض   اتيريةرألفريفضترع  ري
رع  راق اسرض ها االةرضالن  ا  ة.

 (04جدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألفراد عينة التفنني على مقياس الالمباالة االنفعالية 

 العينة
اجلنس 
 ع م العدد )النوع(

قيمة "ت" 
 احملسوبة 

قيمة "ت" 
 اجلدولية 

مستوى 
 الداللة

ر22822ر22822ر20ر  ت ررعها يرض فح ةرضالم  ض  ة
ر0802ر3832ر38.2 ر24802ر20822ر20رإ ثر

ر22822ر202823ر200ر   ترعها يرض فح ةرضاع ضتية
ر0802ر3822ر38.0 ر22802ر22832 200رإ ثر

ر22832ر223802ر200ر   ترعها يرض فح ةرض ثان ية
ر0802ر3822ر2822 ر2.832ر202823ر200رإ ثر
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اجلنس  العينة
 )النوع(

قيمة "ت"  ع م العدد
 احملسوبة 

قيمة "ت" 
 اجلدولية 

مستوى 
 الداللة

ر32822ر222833ر200ر   ترراا  ةرطه رض فح ةرضل
ر0802ر3822ر28.2 ر22843ر20.822ر200رإ ثر

(روا ترففقرتض رإحصا  ا رم را  سنرض  تاا رض رييترحصريلرع  لريارعها ريير32ي ضحراورا و رإ
ض فح ريريةرضالم  ض  ريريةخروا  سريرينرض ريري تاا رض ريرييترحصريريلرع  لريريارع م ريرييض رض فح ريريةرضالم  ض  ريريةرع ريري راق ريرياسرض ها ريرياالةر

و ريريري رق مريريريةرتض ريريريةرر38.2ن  ا  ريريرية؛رح ريريري ر انريريريهرق مريريريةر   رض اىلريريريةراب قاتنريريريةرمريريري ر ريريريييورض   سريريري  رع  ريريري رضال
واريريرياءر ريريرييضرض  ريريريفقر صريريريا رض  ها ريريرييخرو ريريرييضري ريريري ررنرعها ريريرييرض فح ريريريةرضالم  ض  ريريريةرر0802إحصريريريا  ا رع ريريري را ريريري  ىر

ري ان نراورض ها االةرضالن  ا  ةرم تاةرر ربراورض   م يض .

 و رواريري ترفريريفقرتض رإحصريريا  ا رمريري را  سريرينرض ريري تاا رض ريرييترحصريريلرع  لريريار مريرياري ضريريحراريريورن ريريارضلريري
عها ريرييرض فح ريريةرضاع ضتيريريةخروا  سريرينرض ريري تاا رض ريرييترحصريريلرع  لريريارع م ريرييض رض فح ريريةرضاع ضتيريريةرع ريري راق ريرياسر

و ري رق مريةرر38.0ض ها االةرضالن  ا  ة؛رح  ر انهرق مةر   رض اىلريةراب قاتنريةرمري ر ريييورض   سري  رع  ري ر
خروااءر يضرض  ريفقر صريا رض  ها رييخروع ري ر رييكرض     ريةررنرعها رييرض فح ريةر0802ا  ا رع  را   ىرتض ةرإحص

رضاع ضتيةري ان نراورض ها االةرضالن  ا  ةرم تاةرر ربراورض   م يض .

 مريرياري ضريريحراريريورن ريريارضلريري و رريضريريا رواريري ترفريريفقرتض رإحصريريا  ا رمريري را  سريرينرض ريري تاا رض ريرييترحصريريلر
 ثان يريريةخروا  سريرينرض ريري تاا رض ريرييترحصريريلرع  لريريارع م ريرييض رض فح ريريةرض ثان يريريةرع ريري راق ريرياسرع  لريريارعها ريرييرض فح ريريةرض

و ري رق مريةرر2822قاتنريةرمري ر ريييورض   سري  رع  ري رض ها االةرضالن  ا  ة؛رح  ر انهرق مةر   رض اىلريةراب 
 رييرض فح ريةرخروااءر يضرض  ريفقر صريا رض  ها رييخروع ري ر رييكرض     ريةررنرعها0802تض ةرإحصا  ا رع  را   ىر

رض ثان يةري ان نراورض ها االةرضالن  ا  ةرم تاةرر ربراورض   م يض .

(رواري ترفريريفقرتض ريريةرإحصريا  ا رمريري را  سرينرض ريري تاا رض رييترحصريريلرع  لريريار23 مرياري ضريريحراريوراريري و رإ
ضلاا  ريريريريةرع ريريريري راق ريريريرياسرطريريريريه رض فح ريريريريةرضلاا  ريريريريةخروا  سريريريرينرض ريريريري تاا رض ريريريرييترحصريريريريلرع  لريريريريارطا  ريريريريا رض فح ريريريريةر

و ري رق مريةرر28.2ن  ا  ة؛رح  ر انهرق مةر   رض اىلريةراب قاتنريةرمري ر ريييورض   سري  رع  ري رض ها االةرضال
خروااءر يضرض  فقر صا رض  ريه خروع ري ر رييكرض     ريةررنرطريه رض فح ريةر0802تض ةرإحصا  ا رع  را   ىر

  رمصريري ةرعااريريةراريريبرضلاا  ريريةري ريريان نراريريورض ها ريرياالةرضالن  ا  ريريةرم تاريريةرر ريريربراريريورض  ا  ريريا خروع مشريري ر ريرييكرض   ريريا
(ر3002؛رون ريريريا  رتتضسريريريةرإي ربي ريريري روخخريريريفونرإFrick et alر(ر3002ن ريريريا  رتتضسريريريةرففيريريري روخخريريريفونرإ

Enebrink et alض ريرييترروضريريحهرواريري ترفريريفوقرمريري را  سريري ا رتتاريريا رض ريريي  تخروا  سريري ا رتتاريريا رر
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ع فضريةرع  لرياراريفو ررضا ثرع  رض ها االةرضالن  ا  ةر صا رض ي  تخروتراريفابر   رإىلرط   ةرضألنث رواريا
رعوراشاعف ا.ض   شاةرضالا ماع ةراورق  ترط  لاراملرقاتتةرع  رض     ارضالن  ايلرض  االر

 خالصة وتوصيات: 

ع ريري رضريري ءراريرياررسريري فرع ريريةرض  حريري راريريورن ريريا  رعشريريملرإىلررنرض ق ريرياسري م ريريبرر ريريااه رىلريري قروث ريريا ر

   ةريفرجمريريا رضالضريري فضاب رض    ريري ةخرويفرعا  ريريةري ىلريري رض  احريري رمضريريفوتةرضسريري   ض رض ق ريرياسريفرض  حريري ثرض  ريري ق

 مق ريرياسر   قفيريريفرررةجمريريا رضاتشريرياترض    ريري روض  مريري  ر ألط ريريا روض ريريفض ق خروخاىلريريةررنرض ق ريرياسرم ريريورضسريري   ضا

ض ريريريريرييضيتررور ريريريريريثتضةرلمريريريريريبرض    اريريريريريا ررورض  شريريريريري   راريريريريريورخريريريريريه رعقريريريريري يفض رض   مريريريريري روضألخصريريريريريا   رض    ريريريريري  ر

 يري ةريفرق رياسرض ش صري ةخر مرياري ىلري رض  احري رمضريفوتةرع   ري رض ق رياسروض  ض  يوروضألقفضنرممارحيقري رمم ريزض رع

رع  رع  ا راورضألففضتر و رضالح  ااا رض اىلةر   حق راوراه مةرض ق اسر       رع  ر يكرض    ا .
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 املراجع: 

 أوال: املراجع العربية: 

قريريا فة:ر.رض SPSS(.رض  ح  ريريلرض  ريرياا  ر    ريريا  رابسريري   ض ر3002ومريري تررمريري رعريريه رإرتاريرياء .2

 تضترض  شفر   اا ا .ر

(.راق ريريرياسرضالس ح ريريريانر22.2تشريريرياترع ريريري رض  زيريريريزرا سريريري خرىلريريريهمرض ريريري يورومريريري ررمريريري ر   ريريريةرإ .3

 ضالا ماع .رض قا فة:رتضترض  لضةرض  فم ة.

 (.راق اسرض   ضف رض     .رض قا فة:را   ةرض  لضةرض صفية.3002زي بروم ترشقملرإ .2

(.رقا مريةرعقري يفر3002  ريامخر  رياءرم ريف رر)ري رإع  رض    دروم رخ   ةخروفاءرإاا رع  رض  .4

 ض يض ر ألط ا .رض قا فة:راف زرض  ح ثروض  تضسا رض     ة.

(.رقا مريريةرعقريري يفرض   ضفريري ر ألط ريريا .رط  ريريا:رض    ريريةرض ق ا ريريةر..22ع ريري رض   ريريا رومريري ر ااريريلرإ .2

 ضحل يثة.ر

 صفية.(.راق اسرض ق  ر ألط ا .رض قا فة:را   ةرض  لضةرض 22.2ف  الرض   هو رإ .2



  الالمباالة االنفعالية لدى األطفال واملراهقنياخلصائص السيكومرتية ملقياس 

 4105أبريل  ،4ج ،24جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد     864

فة:را   ريريةرض  لضريريةر(.رضخ  ريرياترض   ريرياءةرضالا ماع ريرية.رض قريريا 2220جمريري  رع ريري رض  ريريفربرح  ريريبرإ .2

 ض صفية.

.رض قريريريريا فة:رو(.راق ريريريرياسراظريريريريا فرض ق ريريريري ر  مريريريريفض ق روض فضشريريريري ي.222جمريريريري  رومريريريري رض  سريريريري ق رإ ..

 ا   ةرضأل   رض صفية.

 ضأل   رض صفية.(.رقا مةرضالطاكر  رض يض .رض قا فة:را   ةر3002جم  روم رض  س ق رإ .2

 (.رت  لرعق يفرض يض .رض قا فة:را   ةرضأل   رض صفية.3004جم  روم رض  س ق رإ .20

(.راق رياسرعقري يفررعريفضسرضضري فض رنقري رضالن  رياكرض صريح  ر3002جم  رومري رض  سري ق رإ .22

 إتشات ر  قا م رم م  ةرض  ش   (.رض قا فة:را   ةرضأل   رض صفية.راب  شا رض زض  رإت  ل

(.راق اسرضض فض رض   اتروض  حري  .رض قريا فة:را   ريةرضأل  ري ر3022وم رض  س ق رإجم  ر .23

 ض صفية.

(.راق ريريرياسرعقريريري يفررعريريريفضسرضضريريري فض رض  ريريري  .رض قريريريا فة:رتضتر3024جمريريري  رومريريري رض  سريريري ق رإ .22

 ا ض ر   شفروض   زيب.

(.راق ريريريرياسرعقريريريري يفررعريريريريفضسرضضريريريري فض رض  ريريريري   رض   ضريريريري  .ر3022جمريريريري  رومريريريري رض  سريريريري ق رإ .24
 ا ض ر   شفروض   زيب.ض قا فة:رتضتر
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