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 :الدراسةملخص 

حالية الي اعداد مقياس لقياس مؤشرات التعافي من المخدرات لدي مدمنين هدفت الدراسة ال
 183المخدرات، والتحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس، وتكونت عينة البحث من 

طالب من الطالب المترددين علي مراكز عالج االدمان والتعاطي، ممكن كانوا خاضعين 
و الخانكة للصحة النفسية، وتراوح عمر العينة لللعالج بمستشفي العباسية للصحة النفسية 

                                               سنة .  28 -19من 

 52عوامل تشبعت عليها عبارات المقياس البالغ عددها  6وقد اشارت الدراسة الي وجود 
ثبات عبارة، فضال عن التحقق من الصدق كالصدق العاملي وصدق مالقارنة الطرفية، وال

كالتجزئة النصفية والفا كرونباخ، واشارت نتائج الدراسة الي تمتع المقياس بدرجات للبحث 
 مرتفعة من الصدق والثبات مما يشير الي امكانية استخدامة وتطبيقة.

 التعافي الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The current study aimed to prepare an questionnaire to measure drug 

recovery indicators for drug addicts, and to verify the psychometric 

properties of the scale, and the sample of the study consisted of 183 

students who were hesitant to addiction and abuse treatment centers 

from AL-Abbassiya and EL-Khanka hospitals for mental health . The 

age of the sample is 19-28 years .                                       

The study indicated that there are 6 factors that saturated/ satiate the 

scale metrics and it’s of 52 phrases, in addition to verifying the 

indicators of validity and reliability of the scale in several ways such 

as Face Validity, internal consistency, Factorial Validity and 

discriminant Validity. Reliability was also calculated using alpha-

cronbach and half-term fractions of Guttmann , finally the results of 

the study indicated that the scale enjoys high degrees of reliability and 

validity, which indicates the possibility to use it ... 

Key words: recovery 
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 املقدمة:

من المشكالت التي تواجة المجتمع الدولي  المخدراتتعاطي ادمان و  تعد مشكلة
، ففي تقرير المخدرات العالمي  العربي بصفة خاصةوالسيما المجتمع المصري  بصفة عامة

العالم  كانمن س %5اشارت بان  2017الصادر عن مكتب االمم المتحدة للمخدرات لعام 
من سكان  %0,6 ونحو ، 2015في عام  االقلى ات مرة واحدة علوا المخدر عاطتن البالغي

ت ناشئة عن تعاطي المخدرات، مما يعني أن تعاطيهم ن اضطراباالعالم البالغين يعانون م
ونسبة االدمان  الج،تهنين وبحاجة إلى العد يصبحون مر جة أنهم قى در للمخدرات ضار إل

ان وهي بذلك تتجاوز نسبة التعاطي من اجمالي السك %10ونسبة التعاطي  %2,4في مصر
                                                                                ( 9،  2017)منظمة االمم المتحدة ، العالمية 

، فالتعافي خطوة يتطلب السهلمر وكما ان مشكلة االدمان معقدة فان التعافي منة ليس باأل
. ونظرا الهمية ..الخ " النفسييناالسرة واالخصائيين االجتماعيين و  عديدة حيثجوانب  فيها

 ثر تعافي المدمنينأالتعافي كمفهوم ومرحلة في حياة المدمن والوصول بة لبر االمان وكذلك 
نعد مقياس في البيئة العربية المصرية لقياس و كان من المهم ان نبحث حياة المجتمعات  في

   المدمن في المرحلة العالجية. التعافي ومؤشراتة ومدي تقدم

 :البحثمشكلة 

عالج  اثناء ةالحظت الباحثة اثناء تدريبها في صندوق مكافحة وعالج االدمان ، ان
المدمنين يتم تطبيق العديد من المقاييس النفسية عليهم لتتبعهم اثناء العالج وبسؤالها 

التعافي ومؤشراتة يمكن من ومتابعتها مع المختصين وجدت انة اليوجد مقياس محدد لقياس 
ووجد الباحثة من  في الخطة العالجية ونسبة التقدم ،خاللة الحكم علي مدي تقدم المريض 

 -في حدود علم الباحثة –واالستطالع انة اليوجد مقياس في البيئه العربية  خالل البحث
ن مشكلة لقياس التعافي ومؤشراتة بوجة عام والبيئة المصرية بشكل خاص ، ومن هنا تكم

البحث في اعداد مقياس لقياس مؤشرات التعافي نابع من البيئة المصرية ، يمكننا من تتبع 
 مؤشرات التعافي ودرجات تقدم المريض في العالج.
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 أهداف البحث:

 إعداد مقياس مؤشرات التعافي من االدمان. -1
 التعرف على الخصائص السيكومترية للمقياس من حيث الصدق والثبات. -2

 بحث:أهمية ال

تاتي أهمية البحث في محاولة اثراء المكتبة العربية المصرية بمقياس لقياس التعافي من 
 ىاالدمان ومؤشراتة مناسب لطبيعة البيئة والثقافة المصرية، ومحاولة تسليط الضوء عل

 .همفهوم التعافي ومؤشرات

 مصطلحات البحث: 

                                                                          : Recoveryالتعافي  -

اتي تمن االعتدال المستمر  حالة"انة  APA ةاالمريكي ف التعافي في قاموس الجمعيةرع  
 (890، 2015، لعلم النفس مخدرات )قاموس الجمعية االمريكيةبعد تعاطي ال

حدثا ثابتا  عملية تغيير ليس وليستبأن التعافي هو  Rapporteur :بينما اشار رابورتير 
او حيث يتم العمل فيها لمساعدة الفرد علي امكانية االبتعاد عن المخدرات، واستردادة لنفسة 

رار النفسي والرفاهية حيث التحسن في الصحة النفسية والعقلية والوصول لحالة من االستق
 Rapporteur , 2016, P19 ) ) النفسية 

متغيرة تعبر عن استرداد مستمرة عملية ": هنأيًا إجرائ وُتعِرف الباحثة التعافي من المخدرات
الفرد لنفسة تدريجيا والعودة الي حالتة الطبيعية التي كان عليها قبل التعاطي واالدمان، 

تظهر في جوانب عدة كالتزام المريض بالعالج والمواعيد ، تحسن في العالقات االجتماعية 
ساليب التعامل في الحياة والتي من والروحانية ، وحدوث تغييرات سلوكية تنعكس علي ا

شأنها ان تصل به تدريجا لالستقرار النفسي والعقلي والدراسي ، والتي تنعكس في عبارات 
 " .المقياس 
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 اجراءات البحث:

                                                                                               . منهج البحث:1
 . للبحثلباحثة من المنهج الوصفي منهجًا تتخذ ا

                            . عينة البحث:2
 تراوحت أعمارهمعالج االدمان، مراكز  ىطالب من المترددين عل( 183) منالعينة تكونت 

 .سنة 28-19من 

 :الوصف التفصيلي الفراد عينة البحث وفقا للمكان (1) الجدول حويوض
 شفيالمست عدد المشاركين

 الخانكة 103
 العباسية 80

 183المجموع: 

 ( يوضح المؤشرات اإلحصائية الوصفية للعينة.2والجدول )

 ( المؤشرات اإلحصائية الوصفية للعينة األولية.2جدول )

 البحث:داة أ

 عافي من المخدرات.مقياس مؤشرات الت -

  عرض لهذه األداة وكيفية إعدادها والتحقق من الخصائص السيكومترية لها يوفيما يل

 من المقياس:  ات اعدادر ر اهداف ومب -

التعافي من ادمان  ودرجات بناء المقياس الحالى من اجل قياس مؤشراتالي تهدف الباحثة 
وعلى من مفاهيم نظرية ودراسات سابقة من خالل إطالع الباحثة على ماتوفر لها ، فالمخدرات

للقياس التعافي من  وجدت ضرورة إعداد مقياس عدد من مقاييس التعافي من ادمان المخدرات،
 وذلك لإلعتبارات اآلتية: المخدرات

 االنحراف المعياري للعمر)ع(  )م( متوسط العمر   حجم العينة )ن( 
183 23.05 2.73 
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 -الباحثةفي حدود علم  –في البيئة العربية  التعافي من االدمانعدم وجود مقياس يقيس -1
 كمتغير مستقل بذاته في البيئة األجنبية. اييس التي تقيس التعافيما أن هناك ندرة في المقك

 البحث الحالي. وظروف عينة عدم مالئمة المقاييس األجنبية ومفرداتها ألهداف-2

ليتالئم مع طبيعة مؤشرات التعافي من االدمان ولذلك وجدت الباحثة ضرورة إعداد مقياس 
 .وأهداف البحث الحالي ويالئم البيئة المصرية

 في اآلتي:مقياس مؤشرات التعافي من االدمان تتلخص خطوات إعداد 

حيُث يهدف إلى قياس مؤشرات التعافي  ؛( قامت الباحثة بتحديد الهدف من إعداد المقياس1
 مراكز عالج االدمان. ىمن ادمان المخدرات لدى الطالب المترددين عل

ذلك دراسات سابقة أجنبية حول ( مراجعة ما توفر للباحثة من أراء ومفاهيم نظرية وك2
 ىمن تعريفات ونظريات وخطوات عالجية وفريق قائم عل ، وما يتضمنةموضوع التعافي

وذلك للتمكن من تحديد مفهوم واضح تتبناه الباحثة للتعافي ومساعدتها فى إستخراج  العالج،
 .هبعض عبارات المقياس وتحديد ابعاد

ييس التي تناولت التعافي، وقد الحظت أن جميع ( اطلعت الباحثة على مجموعة من المقا3
 المختصين القائمين بالعالج  ىالمقاييس والمؤشرات يتم تطبيقها عل

 وصف المقياس  اسم المقياس / المؤلف       

مقياس التعافي من المخدرات 
Iveson-Brown& 

Raistrick ( 2015 ) 

 –اختيارات " هام جدا  4 مفردة، وكانت االجابات تنحصر بين 20تكون المقياس من 
ربع أ ىعديم االهمية " وكان المقياس مقسم عل –بدرجة قليلة  –هام بدرجة متوسطة 

والممرضين واالطباء ابعاد واشترك في االجابة عنة المختصون ومقدمي الخدمة 
 108، وكذلك مجموعة من المدمنين بلغ عددهم 62المعالجين بلغ عددهم 

مقياس التعافي من 
 &Rettie, Hoganاتالمخدر 

2018)(  Cox.  

تمت االجابة عليهم من خالل  بعدين، ىمقسمة عل مفردة، 15وتكون المقياس من 
 المقياس ىجابة علإلل دقيقة 30-15 وتم تحديد 151، بلغ عددهم المدمنين
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طالبة طالب و  35فرد بواقع  (56) قوامها ةعين ى( قامت الباحثة بعمل استبيان مفتوح عل4
 من 10النفسية، ونكة والعباسية للصحة من الطالب الخاضعين للعالج بمستشفي الخا

سئلة علي ا عرضت فيها الباحث االجتماعيين،من االخصائيين  11االخصائيين النفسسين و
وجود االسئلة مع االخصائيين" وراعت ان تكون  المرضي "مع اختالف الصياغة في حالة

يعاني منة المدمنين من ضعف انتباة والشعور السريع بالملل، وكانت  االسئله قليلة نظرا لما
                                                                 االسئلة كما يلي:

                                                          التعافي من المخدرات، وماذا يعني لك؟ ما -
                      بمثابة بداية للشفاء والتعافي؟لك هو  هذي تري ان حدوثالتغير ال ما -

تم اجراء تحليل محتوى إلستجابات الطالب واالخصائيين، واستخلصت الباحثة منها عددًا 
 كبيرًا من عبارات المقياس وتم تحديد ابعاد المقياس فيما يلي:

                            ( التغيرات السلوكية3     جتماعية( العالقات اال2  ( االلتزام بالبرنامج العالجي1
 الوضع الدراسي (6       الروحية ( المواجة5    اسلوب الحياة           ( 4

 من مفاهيم نظرية م اإلطالع عليةتوذلك في ضوء ماعد، ثم وضع التعريف اإلجرائي لكل بُ 
صيغت العبارات في صورة  تبيان، وقد، وكذلك من تحليل االستجابات على االسودراسات
 ى( مقسمين عل1عبارة )ملحق رقم 45وبلغ عدد بنود المقياس في صورته األولية  تقريرية،

 ابعاد للمقياس. 6

( من 2 محكمًا( )ملحق رقم 18ياس فى صورته األولية وعرضة على )( تصميم المق5
 ائين نفسيين واجتماعيينوكذلك علي اخصلتربوي وعلم النفس ا ،أساتذة الصحة النفسية

 وصف المقياس  اسم المقياس / المؤلف       

 مؤشرات التعافي من المخدرات
rsden, Neale,  Finch,  Ma

Mitcheson,  Rose,   
Strang& Wykes  ( 2014 

) 

االطباء  ىمؤشرات التعافي تطبيقة عل ىسؤال للتعرف عل 40وهو مقياس تكون من 
 مؤشر للتعافي  15وتوصوا الي وجود  25واالخصائيين بلغ عددهم 
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مدى و  ،إلبداء الرأي حول مدى ارتباط كل مفردة بالبعد الفرعي للمقياسوطبيب نفسي وذلك 
  من عبارات. ه، واقتراح ما يمكن إضافتكلارتباطها بالمقياس ك

كما اقترح  ،أسفرت عملية التحكيم عن تعديل صياغة بعض العبارات لتصبح أكثر وضوحاً و 
 عبارة (54، وبذلك أصبح بنود المقياس )(9بارات جديدة )المحكمون إضافة ع

 على استخدام مقياس ثالثيواستقرت  ،ليمات المالئمة للمقياس( صاغت الباحثة التع6
 بسهولة دون تشتت. لالختيارأبدًا( وذلك إلتاحة الفرصة  –أحيانًا  -)دائمًا 

من الخصائص حيث قامت الباحثة بالتحقق الصدق للمقياس، ( حساب الثبات و 7
( طالبًا وقد نتج عن صدق 183السيكومترية للمقياس وذلك بتطبيقه على عينة قوامها )

 .عبارتينوالتحليل العاملي حذف اإلتساق، 

( موزعة 3)ملحق رقم  عبارة(52ويتكون من) ظهور المقياس فى صورته النهائية، ( تم8
( 9لث )ات، البعد الثا( عبار 9)والبعد الثانى  ( عبارة،14) البعد األول :( ابعاد6)على 

ويتم ، ( عبارات6، البعد السادس )( عبارات6البعد الخامس ) ،(8عبارات، البعد الرابع )
 اختيارات توضح مستوى قيام المريض اإلجابة عن المقياس عن طريق تحديد اختيار من بين

( 3لبدائل التالية:)بالسلوك )وفقًا لتصحيح ثالثي متدرج(، وُيجاب عن المقياس باختيار أحد ا
 ( أبدًا.1) -أحياناً  (2)-دائماً 

كما تم اعادة تسمية االبعاد مرة اخري نتيجة العاده التوزيع مره اخري بناء علي مانتج من 
، البعد الثاني: هنحو  هالتوج االلتزام بالبرنامج العالجي والتحليل العاملي: البعد االول: 

: أسلوب الحياة وانعكاسات الخطة ث، البعد الثالهثر بأتفاعل مع البرنامج العالجي والت
جتماعية، العالجية، البعد الرابع: معتقدات وتغييرات سلوكية البعد الخامس: العالقات اال

 محاوالت للتغيرالبعد السادس: مساعي و 
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 الشروط السيكومرتية ملقياس مؤشرات التعايف من اإلدمان، إعداد/ الباحثة:

 ثبات المقياس: -1

ألفا دام عدة طرق: التجزئة النصفية، و الباحثة بالتحقق من ثبات المقياس باستخ قامت 
، كما مراكز عالج االدمان ىمن المترددين عل( 183كرونباخ على عينة قوامها )

  (3) موضح بالجدول

 ( معامالت ثبات مقياس مؤشرات التعافي من اإلدمان.4جدول )

 
      

 

 أن المقياس يتمتع بمعامالت ثبات مقبولة، مما يؤكد صالحينة للتطبيق من الجدولويتضح 

 صدق المقياس:

                                                                              صدق المحكمين:

والصحة  ي النفس التربو  من أساتذة علمياس فى صورته األولية على عدد تم عرض المق 
طبيب بشري متخصص في عالج و وكذلك االخصائيين النفسيين واالجتماعين  النفسية،

الحكم ما إذا كانت العبارة تحت كل بند تعبر عن هذا وطلب من السادة المحكمين االدمان، 
وقد  التفضل بإضافة أى مقترح أو تعديل،وكذلك  ،نب فى ضوء التعريف اإلجرائىالجا

وتمثلت  بة االتفاق على كل بند من البنود،كمحك لقبول نس %90وضعت الباحثة محك 
 مالحظات السادة المحكمين فيما يلي:

                                                                                                                                        الصحيح.                  يسهل فهمها بالشكلحتى اوال: ضرورة تشكيل بعض العبارات 
 ضرورة تعديل بعض العبارات المركبة. :ثانيا

معامل ثبات  معامل ألفا
 التجزئة النصفية

             
معامل ثبات 

 جوتمان

 --تصحيح الطول 
 براون  --لسبيرمان 

0,92 0.75 0,86 0.86 
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                                                                                         ب.صدق المقارنة الطرفية:

( 49( )مرتفعي األداء(، و )49تم حساب )ت( لداللة الفروق بين متوسط درجات )
لإلرباعين  %27، باتباع تقسيم مقياس مؤشرات التعافي من اإلدمان ى)منخفضي األداء( عل

 ، وكانت النتائج كالتالي.ىاألعلى واألدن

 مقياس مؤشرات التعافي من اإلدمان. ى، ومنخفضي األداء عل( الفروق بين مرتفعي األداء5جدول )

     
 الداللة

درجات 
 الحرية

 المعياري االنحراف  قيمة "ت"
 منخفضي األداء

المعياري االنحرف 
 األداءمرتفعي 

درجات  متوسط
منخفضي 

 األداء

درجات وسط مت
 مرتفعي األداء

0,01 96 22,9 12.01 6.73 97,12 141 

السابق وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطي درجات مرتفعي يتبين من الجدول 
؛ ما 0.01ومنخفضي األداء على مقياس مؤشرات التعافي من اإلدمان عند مستوى داللة 

 يدلل على القدرة التمييزية العالية للمقياس. 

 جـ. الصدق العاملي لمقياس مؤشرات التعافي من اإلدمان، إعداد/ الباحثة:

عدد أقل من العوامل الالزمة لعاملي ألختزال العوامل أو التكوينات الفرضية ليهدف التحليل ا
-، وذلك بتحديد درجة تشبعجموعة من المتغيرات، الفقراتلتفسير اإلرتباطات البينية بين م

كل مفردة من مفردات االختبار بكل عامل من العوامل ، ويطلق على هذه  -معامل ارتباط
 . ( 217،  2008ب ، علي ماهر خطا المعامالت الصدق العاملي)

 .خطوات التحليل العاملي:1

                   تبويب البيانات ورصدها. أ( مر حساب التحليل العاملي بعدة خطوات كالتالي: 
قبل تقدير التحليل المفردات والدرجة الكلية للمقياس حساب معامالت االرتباط بين ب( 

عينة الدرجة الكلية للمقياس، وذلك على ط بين المفردات و العاملي تم حساب معامالت االرتبا
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( يوضح معامالت االرتباط بين )  اإلدمان، والجدولفرد متعافي من ( 183قوامها )
 الدرجة الكلية للمقياس.المفردات و 

 شرات التعافي من اإلدمانرتباط بين المفردات والدرجة الكلية لمقياس مؤ ( معامالت اال 6) ولجد  

 رتباط بالدرجة الكلية للمقياساال   المفردة رتباط بالدرجة الكلية للمقياساال  المفردة
1 .424** 28 .568** 
2 .425** 29 .545** 
3 .610**           30 .373** 
4 .337**            31 .595** 
5 .640**            32 .611** 
6 .301**            33 .642** 
7 .668**           34 .624** 
8 .565**          35 .486** 
9 .619**          36 .508** 

10 .375**          37 .431** 
11 .364**         38 .502** 
12 .446**        39 .288** 
13 .508**        40 .474** 
14 .449**        41 .381** 
15 .414**        42 .391** 
16 .181*         43 0.08 
17 .328**        44 .498** 
18 .339**        45 .260** 
19 .607**        46 .212** 
20 .604**       47 .345** 
21 .675**       48 .392** 
22 .373**       49 .242** 
23 .402**      50 .415** 
24 .573**      51 .412** 
25 .476**      52 .344** 
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 0.05* دالة عند       0.01** دالة عند 

، عدا مفردة 0.01ا دالة عند مستوي ( أن معامالت اإلرتباط جيعه6يتضح من الجدول )و 
، وأصبح عدد المفردات بعد إجراء تم حذفهاو  كانت غير دالة إحصائياً قد ، ف43ي: واحدة وه

 ( مفردة.   53االتساق الداخلى )

 الباحثة.إعداد/-إجراء التحليل العاملي اإلستكشافي لمقياس مؤشرات التعافي من اإلدمان

 Exploratory Factor Analysisقامت الباحثة بإجراء التحليل العاملي االستكشافي  
على عينة  SPSS v.20)) النفسيةم التربوية و باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية في العلو 

 ضح في وصف العينة األولية للدراسة.كما و  ( طالب مريض ادمان 183قوامها )

، وهو محك رياضي فى طبيعته اقترحه  Kaisr Cretriaتم االستناد على محك كايزر و  
فكرته تعتمد على مراجعة الجذر الكامن للعوامل الناتجة  ، و Guttman( 1954جوتمان )

يزيد جذرها الكامن عن الواحد الصحيح وتعد عوامل عامة ، وتم  يعلى أن تقبل العوامل الت
التي وضعها هوتلنج  Principle Componentم طريقة المكونات األساسيةاستخدا

(1933 )Hottelling ًا واستخدامًا نظرًا لدقة نتائجها وتعد أكثر طرق التحليل العاملي شيوع
بالمقارنة ببقية الطرق ، ولطريقة المكونات األساسية مزايا عدة منها أنها تؤدي إلى تشبعات 
دقيقة ، وكل عامل يستخرج أقصى كمية من التباين ، و إنها تؤدى إلى أقل قدر ممكن من 

 التدوير وإجراء، العواملالبواقي ، كما أن المصفوفة االرتباطية تختزل إلى أقل عدد من 
ففيه تدار  Hendrickson and Whiteلهندريكسون ووايت  Proma  Rotationالمائل 

حتفاظ بالتعامد وتترك لتتخذ الميل المالئم لها، وتكون العوامل المائلة بينها االمحاور دون 
 (.2017، عاطف  محمد ارتباط و متداخلة )

أسفرت نتائج التحليل العاملي لمفردات  .نتائج التحليل العاملي االستكشافي:3
( عوامل جميعها جذرها الكامن أكبر من الواحد الصحيح، ويتشبع على 6المقياس عن وجود)

 رتباط بالدرجة الكلية للمقياساال   المفردة رتباط بالدرجة الكلية للمقياساال  المفردة
26 .442**      53 .324** 
27 .417**     54 .297** 
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؛ ألنها لم تتشبع على أي عامل من (44، واستبعدت المفردة رقم )( مفردة52هذه العوامل )
( 7مفسر، والجدول)من التباين الكلي ال %45.901العوامل الست، وفسرت هذه العوامل 

يوضح العوامل المستخرجة، وجذورها الكامنة، ونسبة التباين لكل عامل، والنسبة التراكمية 
 للتباين.

( العوامل المستخرجة، وجذورها الكامنة، ونسبة التباين لكل عامل، والنسبة التراكمية 7جدول )
 للتباين.

 

 

  

 

 

 و تشبعت علية تباين الكلي المفسر،من ال %22.03ويفسر العامل األول  العامل األول:
 .  37-36-35-34-31-29-24-23-21-20-19-3-2-1، :( مفردة14)

 ( معامالت تشبع مفردات العامل األول.8جدول )

 كميةنسبة التباين الترا نسبة التباين الجذر الكامن العامل

  %22.035 %22.035 11.679 األول
  %30.209 %8.174 4.332 الثاني
  %34.496 %4.286 2.272 لثالث
  %38.678 %4.182 2.217 الرابع

  %42.496 %3.818 2.023 الخامس
  %45.901 %3.406 1.805 السادس

 معامل التشبع المفردة م
 0.74 ينتظم في المواعيد المتفق عليها للمتابعة مع المعالج. 1
 0.74 .هتساعدة االسرة في ايجاد حلول لمشكالت 2
 0.52 .هة في نفسكثر ثقأصبح أ 3
 0.71 يلتزم بالخطوات العالجية التي يضعها له المختص القائم بالعالج. 4
 0.71 كثر اهتماما بمظهرة الخارجي.أصبح أ 5
 0.61 وضعفة. هكثر وعيا بنقاط قوتأصبح أ 6
 0.49 كثر استقرارا في النوم.أصبح أ 7
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نحو  هوالتوجوتعكس مفردات هذا العامل ما يمكن تسميته من الناحية النظرية )االلتزام 
 (.العالجيبالبرنامج 

( 9تشبعت عليه )من التباين الكلي المفسر، و  %8.174يفسر العامل الثاني  العامل الثاني:
 .(9) ، كما في جدول28-27-26-25-18-12-11-10-4وهي:  مفردات،

 :الثاني( معامالت تشبع مفردات العامل 9جدول )

 معامل التشبع المفردة م
 0.46 .هيرام بمن حول ما ىليست عل هعالقات 15
 0.49 ياتي بمبررات للتهرب من الحديث عن وضعة الدراسي. 16
 0.71 تفه االسباب.ينفعل بسرعة أل 17
 0.66 يتاخر في اداء المهام المكلف بها من قبل المعالج. 18
 0.55 غير قادر علي التعامل مع المواقف الضاغطة. 19
 0.50 قليل االهتمام بما يدور في الجلسة العالجية. 20
 0.62 وضعة الحالي. ىيشغر بالسخط عل 21
 0.66 يشعر بالوحدة رغم وجودة في التجمعات المختلفة. 22
 0.49 .ةوالبدني ةغير قادر علي االهتمام بحالته الصحي 23

وتعكس مفردات هذا العامل ما يمكن تسميته من الناحية النظرية )التفاعل مع البرنامج 
 (هثر بأالعالجي والت

تشبعت عليه من التباين الكلي المفسر، و  %4.286 يفسر العامل الثالث العامل الثالث:
 ( 10، كما في جدول )54-53-42-41-40-38-33-32-30( مفردات وهي :9)

 0.82 باحترام. هيتعامل مع من حول 8
 0.40 ن الحضور للجلسات العالجية.يتهرب دائما م 9

 0.31 الحياة. هكثر تفاؤال وايجابية تجاأصبح أ 10
 0.41 بعد التعافي. هيضع خطط حياتية مستقبلية لنفس 11
 0.60 خرين عنة في العالج.أالمت هيدعم زمالء 12
 0.61 بدا في التخلي عن بعض السلوكيات السلبية  13
 0.60 ة من ذي قبل.كثر تفاعال مع افراد اسرتأ 14
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 :تشبع مفردات العامل الثالث ( معامالت10جدول )

 معامل التشبع المفردة م
 0.33 حداث.أكثر تفاعال لما يدور في الخارج من أصبح المريض أ 24
 0.36 يشعر بالراحة وسط االصدقاء. 25
 0.50 معني. هصبح لحياتأ 26
 0.37 ه.في ممارسة بعض هوايات هبدا في استغالل اوقات فراغ 27
 0.54 .عيد المتابعة المقررة لهيحضر مبكرا في موا  28
 0.59 .يتناول وجبات غذائية مناسبة 29
 0.60 .تحسن وضعة التعليمي عن ذي قبل 30
 0.83 .يشارك في االنشطة المدرسية عن ذي قبل 31
 0.78 .هفي دراست هفات يحاول تعويض ما 32

ب الحياة وتعكس مفردات هذا العامل ما يمكن تسميته من الناحية النظرية )أسلو 
 /انعكاسات الخطة العالجية(

( 8من التباين الكلي المفسر، وتشبعت عليه ) %4.182 يفسر العامل الرابعالعامل الرابع: 
 ( 11، كما في جدول )52-51-50-22-15-14-13-6مفردات، وهي: 

 :( معامالت تشبع مفردات العامل الرابع11جدول )

 معامل التشبع المفردة م
 0.36 الصالوات. ىبدا في االنتظام عل 33
 0.43 .هيطبق تظام صحي يومي ينتظم علي 34
 0.50 يشعر بان هللا قريب منه. 35
 0.46  .يلتزم بتعاطي االدويه المقرره عليه من الطبيب المعالج 36
 0.57 .يشعر بالرفض من كل من حوله 37
 0.70 والبقاء بمفرده. ةيفضل العزل 38
 0.60 عن الحديث. ةشتتافكاره م 39
 0.41 داء بعض الصلوات.أيخفق في  40
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معتقدات وتعكس مفردات هذا العامل ما يمكن تسميته من الناحية النظرية )         
 (وتغييرات سلوكية

ين الكلي المفسر، و تشبعت من التبا %3.818يفسر العامل الخامس  :العامل الخامس
 ( .12كما في جدول ) 49-48-47-46-45-39( مفردات، وهي: 6عليه )

 :الخامس( معامالت تشبع مفردات العامل 12جدول )

 معامل التشبع  م
 0.44 يتهرب من االنتظام بالحضور في المدرسة/الجامعة. 41
 0.56 العالقات مع من حوله. ىعل ةفي المحافظ ةيجد صعوب 42
 0.51 اليشغل تفكيره عالقاته مع االخرين. 43
 0.54 .ةواته سيئخأعالقته ب 44
 0.47 .ت عالقته بالوالدين تتحسنأبد 45
 0.59 هل.وسط األ ئيشعر بالدف 46

 (.)العالقات االجتماعيةوتعكس مفردات هذا العامل ما يمكن تسميته من الناحية النظرية 

الكلي المفسر، و تشبعت عليه  من التباين %3.406يفسر العامل السادسالعامل السادس: 
 (.13، كما في جدول )17-16-9-8-7-5: ، وهي( مفردات6)

 :( معامالت تشبع مفردات العامل السادس13جدول )

 معامل التشبع المفردة م
 0.45 الوقت. ةهميا ألكً ادر إا و كثر تنظيمً أصبح أ 47
 0.40 .ةالعالجي ةيشارك بفاعليه مع المختص في وضع الخط 48
 0.49 .ةبدا في تحديد اوقات للمذاكر  49
 0.44 ة.يسعي في تكوين عالقات اجتماعيه جديد 50
 0.43 ذا دعا هللا فان دعاوءه غير مستجاب.إيري انه  51
 0.76 صدقاؤه.أالدعم من  ىيتلق 52
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وتعكس مفردات هذا العامل ما يمكن تسميته من الناحية النظرية )مساعي او محاوالت 
 للتغير(

 .تجانس المفردات )االتساق الداخلي(: 3جـ.   

 ، والدرجة الكلية للمقياس:رتباط بين المفردات ودرجة البعدحساب معامالت اال 

تم حساب معامالت االرتباط بين المفردات ودرجة البعد والدرجة الكلية، على عينة قوامها 
؛ للتعرف على مدى تجانس مفردات المقياس، وماإذا كان يقيس طالب مريض ادمان( 183)

( يوضح معامالت االرتباط بين المفردات ودرجة 14وجدول) سمة واحدة أم سمات متعددة،
  البعد، والدرجة الكلية للمقياس 

الدرجة الكلية لمقياس مؤشرات التعافي من درجة البعد، و ( معامالت اإلرتباط بين المفردات و 14) جدول
 اإلدمان.

ا
 البعد

ا
 المفردة

اإلرتباط 
بالدرجة 

الكلية 
 للبعد

اإلرتباط 
بالدرجة 

الكلية 
 لمقياسل

 

 البعد

 ا

 المفردة

اإلرتباط 
بالدرجة 

الكلية 
 للبعد

اإلرتباط 
بالدرجة 

الكلية 
 للمقياس

 

 البعد

 ا

 المفردة

اإلرتباط 
بالدرجة 

الكلية 
 للبعد

اإلرتباط 
بالدرجة 

الكلية 
 للمقياس

ول
األ

 

1 
.588** 

.426*
* 

ني
الثا

عد 
 الب

ابع
ت

 

19 
.565** 

.339*
* 

رابع
ع ال

تاب
 

36 .593*
* 

.410*
* 

2 
.591** 

.429*
* 

20 
.662** 

.474*
* 

37 .558*
* 

.373*
* 

3 
.662** 

.610*
* 

21 
.668** 

.444*
* 

28 .665*
* 

.418*
* 

4 
.713** 

.609*
* 

22 
.685** 

.416*
* 

39 .609*
* 

.406*
* 

5 
.684** 

.611*
* 

23 
.690** 

.567*
* 

40 .527*
* 

.339*
* 

6 
.730** 

.678*
* 

ا
لث

لثا
 

24 
.488** 

.371*
* 

ا
ل

خام *545. 41 س
* 

.285*
* 
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( أن معامالت اإلرتباط بين مفردات البعد األول ودرجة البعد 14يتضح من الجدول )و 
مما يؤكد تجانس  0.01لمقياس دالة إحصائيًا عند مستوي داللة األول، والدرجة الكلية ل

 المفردات واالتساق الداخلي بينها.

 

 

7 
.516** 

.395*
* 

25 
.709** 

.614*
* 

42 .627*
* 

.250*
* 

8 
.736** 

.574*
* 

26 
.721** 

.647*
* 

43 .621*
* 

.207*
* 

9 
.499** 

.542*
* 

27 
.621** 

.510*
* 

44 .676*
* 

.340*
* 

10 
.604** 

.593*
* 

28 
.592** 

.467*
* 

45 .505*
* 

.386*
* 

11 
.673** 

.625*
* 

29 
.566** 

.382*
* 

46 .555*
* 

.239*
* 

12 
.617** 

.491*
* 

30 
.575** 

.386*
* 

س
ساد

ال
 

47 .764*
* 

.643*
* 

13 
.637** 

.507*
* 

31 
.678** 

.331*
* 

48 .768*
* 

.672*
* 

14 
.572** 

.438*
* 

32 
.575** 

.301*
* 

49 .766*
* 

.571*
* 

ني
الثا

 

15 
.556** 

.340*
رابع *

ال
 

33 
.489** 

.309*
* 

50 .774*
* 

.619*
* 

16 
.573** 

.374*
* 

34 
.602** 

.513*
* 

51 .289*
* .184* 

17 
.611** 

.371*
* 

35 
.655** 

.452*
* 

52 .585*
* 

.326*
* 

18 
.677** 

.448*
* 
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 حساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد وبعضها، والدرجة الكلية للمقياس 

تم حساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد وبعضها، والدرجة الكلية للمقياس، وذلك 
يوضح معامالت االرتباط  (15جدول )من الطالب المدمنين، ( فرد 183مها )على عينة قوا

 بين درجات األبعاد وبعضها، والدرجة الكلية للمقياس.

مؤشرات  الدرجة الكلية لمقياسجات األبعاد وبعضها، و الت االرتباط بين در ( معام15) جدول 

 0.05* دالة عند   -   0.01** دالة عند   التعاف

البعد  البعد األول المحاور
 الثاني

البعد 
 الثالث

 

 البعد الرابع

 

البعد 
 الخامس

البعد 
 السادس

الدرجة 
 الكلية

البعد 
 األول

1       

البعد 
 الثاني

.404** 1      

البعد 
 الثالث

.593** .270** 1     

البعد 
 الرابع

.457** .375** .390** 1    

البعد 
 الخامس

.260** .352** .183* .313** 1   

البعد 
 السادس

.641** .407** .530** .487** .195** 1  

الدرجة 
 الكلية

.857** .665** .721** .688** .479** .766** 1 
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يتضح من الجدول السابق تمتع األبعاد الفرعية بمعامالت ارتباط دالة بينها وبين بعضها، 
ن ثم يأتي وصف وم  (.0.01، و0.05) وبين الدرجة الكلية أيضًا عند مستويي داللة

 مقياس مؤشرات التعافي من اإلدمان، إعداد/ الباحثة في صورته النهائية كما يلي.

  د.الصورة النهائية لمقياس مؤشرات التعافي من اإلدمان، إعداد/ الباحثة

( مفردة موزعة على ستة أبعاد تهدف إلى قياس 52تكون المقياس في صورته النهائية من )
ويتطلب من المفحوص قراءة المواقف المعروضة في المقياس دمان مؤشرات التعافي من اإل

بدائل، ويمنح درجة تتراوح من بدقة وإمعان، واختيار البديل الذي يعبر عنه من بين ثالثة 
( 156درجة لكل مفردة من مفردات المقياس، بينما بلغت الدرجة الكلية على المقياس ) 1-3

ردات على األبعاد المستخرجة لمقياس مؤشرات ( يوضح توزيع المف16)درجة، والجدول 
 .التعافي من اإلدمان

 ( توزيع المفردات على األبعاد المستخرجة لمقياس مؤشرات التعافي من اإلدمان.16جدول )

 أرقام المفردات             عدد المفردات البعد     
 البعد األول

 

14 1-2-3-19-20-21-23-24-29-31-34-35- 36-
37 

 28-27-26-25-18-12-11-10-4 9 الثاني البعد
 54-53-42-41-40-38-33-32-30 9 الثثالبعد ال

 52-51-50-22-15-14-13-6 8 البعد الرابع
البعد 

 الخامس
6 39-45-46-47-48-49 

البعد 
 السادس

6 5-7-8-9-16-17 
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 مفتاح التصحيح:

علي درجه واحده وذلك  نطبقدرجة، والت 2درجات، وأحيانا  3علي  تنطبقجابة تحصل اإل
 3العبارات الموجبة، في حين تحصل " تنطبق " علي واحده، " التنطبق " علي  في حالة

                                                                        درجات و" احيانا " علي درجتين في حاله العبارات السالبة 
،  28،  27،  26،  25،  22،  18،  16،  11، 12،  10،  4عبارات السلبية: )

29  ،39  ،45  ،46  ،47  ،50  ،51  ،52 ) 

 املراجع:قائمة 

تحده المعني تقرير المخدرات العالمي . مكتب االمم الم . ( 2017االمم المتحدة )  -1
 بالمخدرات والجريمة.

 . 3مناهج البحث في العلوم التربوية والنفسية . ط( . 2008علي ماهر خطاب )  -2
 القاهرة : دار النصر للنشر والتوزيع

( . القدرة علي حل المشكالت االجتماعية وعالقتها  2017محمد عاطف محمد )  -3
بالبناء العاملي للذكاء االخالقي لدي الطلبة المعلمين بكلية التربية جامعة حلوان . 

 رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة حلوان ، كلية تربية .
4- Gary R.Vandenbos ( 2015 ) . APA Dictionary Of Psychology . 

Second Edition puplished by AP,Washington . 
5- Brown, K., & Raistrick, D. (2015). A briefAddiction -Iveson

Recovery Questionnairederived from the views of service users 
tion and Policy, and concerned others. Drugs: Education, Preven

  47. doi:10.3109/09687637.2015.1087968–23(1), 41 
6- Rettie, H. C., Hogan, L. M., & Cox, W. M. (2018). The 

Recovery Strengths Questionnaire for alcohol and drug use 
.  disorders. Drug and Alcohol Review. doi:10.1111/dar.12870 
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7- , E., Marsden, J., Mitcheson, L., Rose, D., Neale, J., Finch
How should we measure  Strang, J., … Wykes, T. (2014).

addiction recovery? Analysis of service provider perspectives 
using online Delphi groups. Drugs: Education, Prevention and 

323.–Policy, 21(4), 310 
8- Rapporteur,K.M ( 2016 ). Measuring recovery from substance 

use or mental disorders . National Academy of Sciences , 
Washington . 
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 (1ملحق رقم )

 الصورة األولية ملقياس مؤشرات التعايف من املخدرات.

 

 ....السيد األستاذ الدكتور/ .......................................

 ،تحية طيبة وبعد

)معني الحياة وسمات تقوم الباحثة: ساره سامي حنفي سليمان بإجراء دراسة بعنوان 
 مراكز عالج االدمان(. ىالشخصية لدي الطالب المترددين عل

 م.د/ هبه محمد مصطفى          وى محمد عبد الباقيأ.د/ سل -إشراف:

" مقياس مؤشرات التعافي من المخدرات مقياس وقد قامت الباحثة بإعداد األداة الحالية وهي 
( عبارة 45" إلستخدامها ضمن أدوات الدراسة، ويتكون المقياس في صورته المبدئية من )

ابعاد هما:                                                                                                     6تندرج تحت 
.                                                                                                             Adhere to the treatment programلبرنامج العالجي االلتزام با. 1
                             .                                                        Social Relationships. العالقات االجتماعية2
                                                                                                                           Behavioral changing. التغييرات السلوكية . 3
                                                                                                 .                                  Life Style. اسلوب الحياة 4
                                                                                                                                     Spirtual coping. المواجة الروحية . 5
                                                                                                                      Academic status . الوضع الدراسي .6

                                                                                           أبدًا ( –أحيانًا  –وتتراوح بدائل اإلجابة بين ) دائمًا 
            المرجو من سيادتكم التفضل بإبداء الرأي في المقياس من حيث :                                                                    

.                                                                    . مدى ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس بمفهوم النقد الوالدي الُمدَرك 1
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                  . مدى ارتباط كل عبارة من عبارات المقياس بالبعد الذي تقيسه.                                                                   2
حيث الصياغة اللغوية.                                                                        . مدى مالئمة كل عبارة من عبارات المقياس من3
. اقتراح صياغة أفضل لبعض عبارات المقياس.                                                                           4

مع  ،في ضوء تعريفات هذه األبعاد ( في الخانة التي تعبر عن رأيكم✓وذلك بوضع عالمة )
 ترونه من مالحظات.   إضافة ما

عملية مستمرة ومتغيرة تعبر عن استرداد " :وُتعِرف الباحثة التعافي من المخدرات إجرائيًا بأنه
تدريجيا والعودة الي حالتة الطبيعية التي كان عليها قبل التعاطي واالدمان،  هالفرد لنفس

زام المريض بالعالج والمواعيد، تحسن في العالقات االجتماعية تظهر في جوانب عدة كالت
اساليب التعامل في الحياة والتي من شأنها  ىوالروحانية، وحدوث تغييرات سلوكية تنعكس عل

والتي تعبر عنها درجات والدراسي، ان تصل به تدريجا لالستقرار النفسي والعقلي والدراسي، 
 االختبار"

ويعبر عن مدي االنضباط واالهتمام الذي يعطية  :بالبرنامج العالجي االلتزام البعد األول:
المريض للبرنامج الخاضع لة ومدي التزامة بتنفيذ التعليمات العالجية وانضباطة في حضور 

 :الجلسات مع المختص القائم بالعالج والمتابعة

 غير مرتبط مرتبط  العبارات                                 

   بالعالج. صي المواعيد المتفق عليها للمتابعة مع المختينتظم ف
   يشارك بفاعلية مع المختص في وضع الخطة العالجية.

   يلتزم بالخطوات العالجية التي يضعها له المختص القائم بالعالج والمتابعة
   يتاخر في اداء المهام المكلف بها من قبل االخصائي.

   في العالج.خرين عنه أالمت هيدعم زمالء
   اليكترث بما يدور في الجلسة العالجية.

   يبذل جهدا كبيرا لتنفيذ ماهو مطلوب منه من مهام.
   .هل ةيحضر مبكرا في مواعيد المتابعة المقرر 

   يلتزم بتعاطي االدوية المقررة علية من الطبيب المعالج.
   يتهرب دائما من الحضور للجلسات العالجية.
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العالقات االجتماعية: ويعبر عن مختلف التفاعالت االنسانية بين المريض  ثاني:البعد ال
 من افراد والتطور الحادث في دائرة عالقاتة واتجاهاتة في المعامالت المجتمعية.  هومن حول

السمات واالنماط السلوكية التي تعبر  هالتغييرات السلوكية: ويقصد ب البعد الثالث:
 عن تطور الفرد واستعداداتة للتعامل مع المواقف المختلفة 

 غير مرتبط مرتبط      العبارات                     
   يرام بمن حوله. ما ىليست عل هعالقات

   لراحة وسط الصدقاء واالهل.يشعر با
   .هالعالقات مع من حول ىيجد صعوبة في المحافظة عل

   من ذي قبل. هسرتأكثر تفاعال مع افراد أ
   يسعي في تكوين عالقات اجتماعية مثمرة.

   .هيشعر بالرفض من كل من حول
   .هصدقاؤ أالدعم من  ىيتلق

   .هيجاد حلول لمشكالتإتساعدة االسرة في 
   يشعر بالوحدة رغم وجودة في التجمعات المختلفة.

   *** عبارات مقترحه ***
   

 ر مرتبطغي مرتبط      العبارات                     
   .هكثر ثقة في نفسأصبح أ

   سباب.األ هتفينفعل بسرعه أل
   غير قادر علي التعامل مع المواقف الضاغطة.

   .هوضعف هكثر وعيا بنقاط قوتأصبح أ
   باحترام. هيتعامل مع من حول

   كثر تفاعال لما يدور في الخارج من احداث.أصبح المريض أ
   بعد التعافي. هنفسيضع خطط حياتية مستقبلية ل

   التحدث وابداء راية امام االخرين. ىيخش
   *** عبارات مقترحة ***
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البعد الرابع: اسلوب الحياة: والمقصود بة نمط وطريقة العيش الذي يعيش بهم الفرد حيث 
 بشكل مستمر. هها في حياتكمجموعة العادات والسلوكيات التي يسل

بالرضا  هالبعد الخامس: المواجهة الروحية: وتعبر عالقة المريض بربة وعباداتة ومدي شعور 
 .باهلل هوعالقت هوعن حيات هعن نفس

 غير مرتبط مرتبط      اراتالعب                     
   همية الوقت.كا ألادر إكثر تنظيما و أصبح أ

   .هيطبق تظام صحي يومي ينتظم علي
   الخارجي. هكثر اهتماما بمظهر أصبح أ
   استقرارا في النوم.كثر أصبح أ

   الصحية والبدنية. هغير قادر علي االهتمام بحالت
   لبية.بدا في التخلي عن بعض السلوكيات الس

   يتناول وجبات غذائية مناسبة.
   .هفي ممارسة بعض هوايات هوقات فراغأبدا في استغالل 

   *** عبارات مقترحه ***
   

 غير مرتبط مرتبط      العبارات                     
   الصالوات. ىبدا في االنتظام عل

   .هيشعر بان هللا قريب من
   الحالي. هوضع ىيشغر بالسخط عل

   كثر تفاؤال وايجابية تجاه الحياة.أصبح أ          
   غير مستجاب. هذا دعا هللا فان دعاءإيري انه 

   .ىمعن هصبح لحياتأ
   مقترحة *** *** عبارات
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البعد السادس: الوضع الدراسي: ويشير الي اتجاهات المريض من الدراسة ومدي التقدم الذي 
 فيها هيحرز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غير مرتبط مرتبط      العبارات                     
   بدا في تحديد اوقات للمذاكرة.

   ياتي بمبررات للتهرب من الحديث عن وضعة الدراسي.
   االنتظام بالحضور في المدرسة/الجامعة.يتهرب من 

   تحسن وضعة التعليمي عن ذي قبل.
   *** عبارات مقترحة ***

   



- 129 - 
 

 (2ملحق رقم )

 أمساء السادة حمكمي مقياس مؤشرات التعايف من املخدرات 

 الوظيفة االسم م
  جامعة حلوان(  –نفسية )كلية التربية استاذ الصحة النفسية ورئيس قسم الصحة ال .ا.د وفاء عبد الجواد 1

 . ( جامعة حلوان-كلية التربية استاذ الصحة النفسية ) .أ.د أحمد علي بديوي  2
 جامعة حلوان ( .-استاذ الصحة النفسية ) كلية التربية ا.د سهير كامل امين 3
 وان ( .جامعة حل-استاذ الصحة النفسية ) كلية التربية م غنيم أ.د محمد عبد السال 4
 جامعة الزقازيق ( .-استاذ الصحة النفسية ) كلية التربية أ.د محمد السيد عبد الرحمن 5
 . ( جامعة حلوان-كلية التربية )علم النفس التربوي استاذ  أ.د محمد عبد القادر عبد الغفار 5
 . ( انجامعة حلو -كلية التربية )استاذ علم النفس التربوي   أ.د نادية عبده أبو دنيا 6
 . ( جامعة حلوان-كلية التربية استاذ الصحة النفسية المساعد ) أ.م.د أحمد حسن الليثي 7
 . جامعة حلوان (-استاذ الصحة النفسية المساعد ) كلية التربية .أ.م.د وهمان السيد همام 8
 . لوان (جامعة ح-أستاذ علم النفس التربوي المساعد ) كلية التربية أ.م.د محمد عبد المعطي 9

 .  جامعة حلوان (-أستاذ علم النفس التربوي المساعد ) كلية التربية .أ.م.د مي خليفة 10
 . جامعة حلوان( -مدرس الصحة النفسية ) كلية التربية .م.د عزة الخضري  11
 . جامعة حلوان( -مدرس الصحة النفسية ) كلية التربية .م.د سارة عاصم رياض 12
 . جامعة حلوان( -مدرس الصحة النفسية ) كلية التربية .ويسمروة سعيد ع م.د 13
 جامعة حلوان(. -مدرس الصحة النفسية ) كلية التربية .م.د لميس منصور 14
 جامعة عين شمس( -مدرس علم النفس االكلنيكي والعالج النفسي ) كلية االداب  .د/طلعت باشا حكيم 15
 الطب جامعة حلوان. مدرس الطب النفسي بكلية .د/ هيثم حسن 16
 اخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعالج االدمان والتعاطي. .سماح البرديسي  .أ 17
 الخانكة للصحة النفسية. ىاخصائي اجتماعي بمستشف  .الغفار عبد محمدمشيرة  أ. 18

 

 
 
 



- 130 - 
 

 (3ملحق رقم )
 لصورة النهائية ملقياس مؤشرات التعايفا

 
 
  

 
  الطبيب المعالج / طاقم التمريض والمتابعةالمعالج االخصائي /  ي عزيز 

هذه مجموعة من العبارات نرجو منك قراءة كل عبارة بدقة شديدة محددًا درجة 
( أمام ✓المريض من خالل وضع عالمة ) ىموافقتك عليها ومدي انطباقها عل

  العبارة وتحت العمود المناسب الذي يدل على درجة موافقتك على العبارة
توجد اجابة صحيحة او خاطئة، ونأمل ان ال تترك عبارة دون االجابة علما بأنة ال 

 علية
 واخيرا نفيد علمكم ان هذا المعلومات سرية فهي الغارض علمية بحثية فقط

 م العبارة دائما احيانا ابدا
 1 ينتظم في المواعيد المتفق عليها للمتابعة مع المعالج.   
 2 .هالتتساعدة االسرة في ايجاد حلول لمشك   
 3 .هكثر ثقة في نفسأصبح أ   
 4 يرام بمن حوله. ما ىليست عل هعالقات   
 5 همية الوقت.كا ألاتنظيما وادر كثر أصبح أ   
 6 الصالوات. ىبدا في االنتظام عل   
 7 يشارك بفاعلية مع المختص في وضع الخطة العالجية.   
 8 بدا في تحديد اوقات للمذاكرة.   
 9 في تكوين عالقات اجتماعية جديدة.يسعي    
 10 ياتي بمبررات للتهرب من الحديث عن وضعة الدراسي.   
 11 االسباب. هتفينفعل بسرعه أل   
 12 يتاخر في اداء المهام المكلف بها من قبل المعالج.   
 13 .هيطبق تظام صحي يومي ينتظم علي   
 14 .هيشعر بان هللا قريب من   
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ا
 ابدا

ا
 يانااح

د
 دائما

 م العبارة

 15 .يلتزم بتعاطي االدوية المقررة علية من الطبيب المعالج   
 16 غير مستجاب. هذا دعا هللا فان دعاءإيري انه    
 17 .هصدقاؤ أالدعم من  ىيتلق   
 18 غير قادر علي التعامل مع المواقف الضاغطة.   
 19 مختص القائم بالعالج والمتابعة يلتزم بالخطوات العالجية التي يضعها له ال   
 20 الخارجي. هكثر اهتماما بمظهر أصبح أ   
 21 .هوضعف هكثر وعيا بنقاط قوتأصبح أ   
 22 .هيشعر بالرفض من كل من حول   
 23 كثر استقرارا في النوم.أصبح أ   
 24 باحترام. هيتعامل مع من حول   
 25 العالجية.قليل االهتمام بما يدور في الجلسة    
 26 الحالي. هيشغر بالسخط علي وضع   
 27 في التجمعات المختلفة. هيشعر بالوحدة رغم وجود   
 28 الصحية والبدنية. هغير قادر علي االهتمام بحالت   
 29 يتهرب دائما من الحضور للجلسات العالجية.   
 30 .كثر تفاعال لما يدور في الخارج من احداثأصبح المريض أ   
 31 .ةكثر تفاؤال وايجابيه تجاه الحياأصبح أ   
 32 يشعر بالراحة وسط االصدقاء.   
 33 معني. هصبح لحياتأ   
 34 بعد التعافي. هيضع خطط حياتية مستقبلية لنفس   
 35 خرين عنه في العالج.أالمت هيدعم زمالء   
 36 بدا في التخلي عن بعض السلوكيات السلبية.   
 37 من ذي قبل. هسرتأكثر تفاعال مع افراد أ   
 38 .هفي ممارسة بعض هوايات هبدا في استغالل اوقات فراغ   
 39 يتهرب من االنتظام بالحضور في المدرسة/الجامع.   
 40 له. ةيحضر مبكرا في مواعيد المتابعة المقرر    
 41 يتناول وجبات غذائية مناسبة.   
 42 عن ذي قبل.تحسن وضعة التعليمي    
 43 .هالعالقات مع من حول ىيجد صعوبة في المحافظة عل   
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ت
 ابدا

ا
 احيانا

د
 دائما

 م العبارة

 44 مع االخرين. هعالقات هيشغل تفكير  ال   
 45 سيئة. هخواتأب هعالقت   
 46  .بالوالدين تتحسن هتات عالقأبد   
 47 يشعر بالدفئ وسط االهل.   
 48 لبقاء بمفرده.وا ةيفضل العزل   
 49 افكاره مشتتة عن الحديث.   
 50 يخفق في اداء بعض الصلوات.   
 51 يشارك في االنشطة المدرسية عن ذي قبل.   
 52 .هفي دراست هفات يحاول تعويض ما   


