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 املمخص بالمغُ العشبًُ :   

يشػػير ارػػطراب التعمػػؽ ايرتكاسػػو إلػػو عصػػور الػػو الع عػػات ايجتما يػػة بػػيف        
الطفػػؿ ومقػػدـ الر ايػػة ا ساسػػو  والػػذي يرجػػة بصػػفة أساسػػية فسػػا ة معاممػػة الطفػػؿ أو 
إىمػػاؿ تمبيػػة احتياجاتػػو ا ساسػػيةع لػػذلؾ سػػعت تمػػؾ الدراسػػة لتقػػديـ برنػػام  إرشػػادي أسػػري 

كاسػو لػدي أطفػاؿ الرورػة المسػا  معػاممتيـع تكونػت لخفض أ راض ارطراب التعمؽ ايرت
إنػػاث م مػػف أطفػػاؿ ريػػاض ا طفػػاؿ المسػػا   6 عذكػػور  77طفػػؿ   77مػػف  ينػػة الدراسػػة 

شػػير وانحػػراؼ  67.76معػػاممتيـ ويواجيػػوف ارػػطراب التعمػػؽ ايرتكاسػػو بمتوسػػط  مػػري 
أـم وىػـ  79آبػا  ع  4الػرد   77مػف ع بينما تكونت  ينة الوالديف مػف شير 9.89معياري 

ع وتـ تطبيؽ ا دوات اآلتيػة  مقيػاس سػو  معاممػة يمثموف أوليا  أمور المجمو ة التجريبية
طفؿ الرورة  ا داد الباحثافم ع مقياس ارطراب التعمؽ ايرتكاسػو  مصػطفو أبػو المجػدع 

مع مقيػػاس سموسػػوف لػػذكا  ا طفػػاؿ والكبػػار   بػػد الرعيػػب البحيػػريع 6176و مػػو ثابػػت ع
ع جمسػػػة 67مع البرنػػػام  ايرشػػػادي والػػػذي اشػػػتمؿ  مػػػو 6177لمجػػػدع ومصػػػطفو أبػػػو ا

وأورحت نتائ  الدراسة إلو العالية البرنام  ايرشادي ا سري الو خفػض ا ػراض ارػطراب 
 التعمؽ ايرتكاسو لدي أطفاؿ الرورة المسا  معاممتيـ.

معاممػػػة طفػػػؿ الكممػػػات المفتاحيػػػة   ايرشػػػاد ايسػػػريع ارػػػطراب التعمػػػؽ ايرتكاسػػػوع إسػػػا ة 
 الرورة.
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Effectiveness of Family Counselling Program in decreasing Reactive 

Attachment Disorder of Abused Kindergarten children 

Abstract 

      Reactive attachment disorder refers to a deficit in social relationships 

between a child and caregivers because of child abuse and neglecting his basic 

needs. This study aimed at providing a family counseling program for 

decreasing reactive attachment disorder of Abused Kindergarten children. 

Sample consisted of (17) abused children (11 male and 6 female) with average 

age (16.12) months and standard deviation (3.89) months, Another sample 

from parents consisted of 17 (4 fathers and 13 mothers) who represented the 

parents of experimental group. Instruments of the study were applied: Abused 

Kindergarten child Scale (prepared by the researchers), Reactive Attachment 

Disorder Scale (Abu Almagd, M., & Thabet, A., 2016), Slosson Intelligence 

Test-Reviced   ) SIT-R ) (El Beheiry, A., &Abu Almagd, M., 2011), and the 

counseling program which consisted of (21) sessions. Results indicated the 

effectiveness of family counseling program in decreasing reactive attachment 

disorder of Abused Kindergarten children. 

Keywords: Family Counseling, Reactive Attachment Disorder, Child Abuse.  
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 :ُوقذو

يتحدد الييا حيث  الفردع التو يمر بيااليامة النمائية مف المراحؿ طفولة تعد مرحمة ال 
الى سيؿ  اـر مف المثيرات  الطفؿ يتعرضوبمجرد ويدة ع إلييالمحياة ونظرتو  افنسافمفيـو 

أو ايستجابة ليا استجابة الداخمية والخارجيةع ويكوف  اجزا تماما  ف ترجمة ىذه المثيرات 
يقدموف لو  آخريف أالراد إلىلذلؾ يكوف بحاجة  عةالنفسيبنيتو  وىشاشةم ئمة نظرا لرعفو 

شباععدراتو  الر اية وايىتماـ ويسا دونو  مى رماف نمو سميـ يسمح بتطوير حاجاتو  وا 
 المختمفة.

بؿ ىو  المستقبميةعلمحياة  تجييزمجرد مرحمة القط مرحمة الطفولة ليست وبذلؾ الإف 
  مىتتوعؼ  سعادتو أفحيث  الطفؿعبيا  يستمتةمرحمة ىامة مف مراحؿ الحياة يجب أف 
خوتو والديومدي شعوره بإشباع حاجاتو مف عبؿ    ا مف إلى الحاجةوتعتبر  وأعاربوع وا 

 بد المقصودع   أمانو سوياً نموًا  لكو ينمووالحماية مف أىـ ما يحتاج إليو الطفؿ  والر اية
عبؿ كؿ شو   ا سريةومف ىنا يترح اف الصورة التو تنمو لدى الطفؿ  ف الحياة م. 7999

دائرة أسرتو الخاصةع الإذا سادىا اينسجاـ والود و دـ  الويمر بيا  التوخبرات ىو نتيجة لم
ايتجاه الصحيح لمحياة اينفعالية والعاطفية  الوتوجيو  واطفو  الوالحرماف السيسا دىا ذلؾ 

تكويف نفسية الطفؿ وترؾ أثر  ميؽ  الووالسموكية وىنا تجد اف تركيبة ايسرة ليا أثر كبير 
 م.7997مراحؿ يحقة  الوعيو حسفع  الو

 وتوجييو تربيتو الو الطفؿ  مى أو ا وصيا  الوالديف أحقية ىو  ميو المتفؽ مف كما أف

بعاده  اليـ الو افالراط إف ىو أيرا  ميو المتفؽ اآلخر ا مر إي أف الحياةع ومخاطر سمبيات  ف وا 

 ينشأ وىنا عChild Abuseلمطفؿ  افسا ة  نو ينجـ عد الطفؿع  مى الوالديف وا وصيا  حقوؽ

 القميمة غير الحايت مف  دداً  ىناؾ بأف اي تراؼ مة وافسا ةع التأديب المعادلة بيف الو الخمؿ

 مف الناحية نموه  مى وارحة بصورة يؤثر مما لمطفؿ الشديد افيذا  إلى ا مر الييا التو يصؿ

 .م6114والعقمية  مؤمف الحديدي وىانو جيشافع  الصحية
وتتعدد أشكاؿ إسا ة المعاممة التو يتعرض ليا الطفؿ داخؿ ا سرة ما بيف افىماؿ 
والحرماف وافسا ة المفظية بالسخرية وايىانة والشتـ والصراخ إلى افسا ة الجنسية 

الوحشو كالررب المبرح اليبدأ الطفؿ المتعرض   والجسدية البسيطة وصوي إلى اي تدا
ه الخبرات السيئة ثـ تتخذ شكؿ انحراؼ أو ارطراب الو المراحؿ لإلسا ة  ادة ما يختزف ىذ
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شأنو أف يعيؽ نمو الطفؿ نموًا متكامً  سوا  كاف بصورة متعمدة أو غير  التاليةع حيث مف
متعمدة مف عبؿ القائميف  مى أمر تنشئتوع ويترمف ذلؾ افتياف بعمؿ يترتب  ميو إيقاع 

سموكيات أو اتخاذ إجرا ات  ةلعمالة المبكرة أو ممارسررر مباشر لمطفؿ كافيذا  البدنو أو ا
مف شأنيا أف تحوؿ دوف إشباع حاجات الطفؿ المتنو ة وتوالير الفرص المناسبة لنموه نموا 

 م.96ع  ص 6117 سميما  سمر الحاج ع
 ند تعرض الطفؿ لر اية وأساليب معاممة والدية متسقة غنية بالمثيرات  أخريعومف جية 

توالير احتياجات الطفؿ   مىالحسية المنشطة لمتفا ؿ ايجتما وع ومدى عدرة مقدـ الر اية 
ع وارتباط سوي بيف الطفؿ ومقدـ الر اية Attachmentا ساسيةع ينت   ف ذلؾ وجود تعمؽ 

  مىلدي الطفؿ والتو تسا ده  "Secure Baseاآلمنة  ا دةقال "ومف ىنا تتشكؿ بما يسمى 
 Roelofs, Meesters, ter) . اـبوجو خاص والتفا ؿ ايجتما و بوجو  التفا ؿ ايسرى

Huurne, Bamelis, & Muris, 2006) 
ىدالو  سموكو وبيولوجنظاـ   بارة  فاف التعمؽ  Bowlby(1969)ليذا يرى 

الطفؿ حياة  الو الع عةالتنسيؽ بيف البحث  ف ايمف  ف طريؽ التقرب مف ايشخاص ذوى 
أف الطفؿ يسعى  أي مف جية أخريع اكتشاؼ العالـ بما اليو مف مخاطر الووالرغبة  مف جيةع

 ف  لمطفؿ خارجوىدؼ  أف ىناؾ Bowlby يرى وبصيغة أخري عالى تحقيؽ اليداليف معا
أما اليدؼ  عد حقؽ ا ماف الخارجوعيكوف  وبالتالووية مة والدتو طريؽ تأميف   عة ع

سمسمة خطوات  الوحيث اف التعمؽ ي ينمو الجأة ولكف ينشأ  عبا مف الشعوراليو  الداخمو
يبدأ الطفؿ بتكويف ال وىى مرحمة التفريؿع مف ويدة الطفؿ شيور م9-7فترة  الثابتة خ ؿ 
 .مp.7  تؤثر  مى   عتو المستقبمية بيـ والتو قمو  ف المحيطيف بو  الوصور ثابتو 
المعاممة مف ِعبؿ والديو أو القائميف  مو ر ايتو أو  فسا ةنتيجة لتعرض الطفؿ و 

إىماؿ احتياجاتو ا ساسيةع يفقد القا دة اآلمنة لمتعمؽ ويصبح ايرتباط غير سوي مة مقدـ 
بأف  دـ توالير ايحتياجات اينفعالية  Tharner et al. (2012)ع وىذا ما أكده الر اية

التو تؤثر سمبا  الطفؿ دماغ الو تغيرات إحداث الى يؤدى وايىتماـ الحبا ساسية  لمطفؿ ك
 دـ القدرة  مى ربط  الوتنظيـ أنماط التعمؽ ا ولية بوالديوع ويظير ذلؾ جميًا  الو مى عدرتو 

النفسع والشعور بانعداـ ا مف ع واينسحاب ايجتما وع وصعوبة تكويف ردود أالعاؿ مناسبة 
 يظير لدي الطفؿ ة لذلؾونتيج المواعؼ ايجتما ية التو يصاحبيا طابة المزاج المتقمب. الو
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رتكاسو التعمؽ اي  ع والتو مف بينيا ارطراب Attachment Disorderارطراب الو التعمؽ 
Reactive Attachment Disorder (RAD). 

 مو اظيار التفا ؿ لطفؿ عدرة االو   جز إلى ارطراب التعمؽ ايرتكاسو يشيرو  
الرط  إلىتجاه اآلخريف ويشمؿ الحذر الو التعامؿ مة ا عراف بافراالة ايجتما و المناسب 

 Vega, Coleوىذا ما أورحو  .م Roelofs et al.,2006 التفا ؿ ايجتما و مة الغربا  

and Hill (2019)  بأف ارطراب التعمؽ ايرتكاسو  بارة  ف حالة تصيب الررة وا طفاؿ
الصغار الذيف لـ ينشأ لدييـ تعمؽ صحو مة مقدـ الر اية ا ساسو و دـ اشباع احتياجاتيـ 

عرروا فسا ة وينتشر بيف ا طفاؿ الذيف ت معيـعا ساسية أو  دـ شعورىـ بالمودة والمحبة 
 المعاممة سوا  الجسدية أو اينفعالية أو الجنسية أو الرالض وافىماؿ.

تاريخ  ذوي طفاؿ بأف ا Bartholomew and Horowit  1991)) كما أورح
  عات اجتما ية  إلىارطراب التعمؽ ايرتكاسو والذي يؤدي بدوره  اإسا ة المعاممة يواجيو 

;  Cort, 2007  دراسة كًؿ مفنتائ   وىذا ما توصمت إليو مة مقدـ الر اية. غير مناسبة

Tobin, Wardi-Zonna & Yezzi-Shareef , 2007  ;Minnis et al., 2009 بأف م
ىمالومعاممة  سو بيف  ىناؾ   عة ارتباطية موجبة  وارطراب التعمؽ ايرتكاسو. الطفؿ وا 
الو خفض ارطراب التعمؽ افرشادية  لبرام دور ا أىميةترح ومف ىذا المنطمؽ ي

حيث مف خ ؿ ايرشاد  عFamily Counsellingايرتكاسو والتو مف بينيا ايرشاد ا سري 
 الومشاركتيـ اييجابية مف خ ؿ  ا مور  وليا القصوى   ا ىميةالحسباف  الوايسري يأخذ 

 أي الو ا مور   ولياؽ المشاركة اييجابية يحقالتأطفاليـع  تخص التو النفسو التوجيو برام 
 ا كبرحيث يقة العب   المنزؿيجب أف يتوالر التعاوف التكامؿ بيف  النفسوبرنام  لمتوجيو 

 النفسوف توالير ايتزا  ف طريؽع ا طفاؿغرس التعاوف والفيـ السميـ لصالح  الو ا سرة مى 
طو  ونموىـ ع والذى ينعكس بدوره  مى أطفاليـ اليد ـ تقدميـ  لموالديف الوجدانووالثبات 

  .م76ع ص 6114ع بد العظيـ
أف خفض ا راض ارطراب التعمؽ  Drisko (2018)أورح  السياؽعوالو ىذا 

ايرتكاسو يتطمب مشاركة الوالديف أو مقدمو الر اية والذيف يتـ تدريبيـ مف خ ؿ العامميف 
الو مجاؿ الصحة النفسية ومجاؿ ر اية الطفؿ  مو كيفية إعامة   عات اجتما ية جيدة مة 

بأف  Hale (2019) وىذا ما أشار إليو عا دة التعمؽ اآلمف والصحو. إلىأطفاليـ لموصوؿ 
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ىمالو مما عد يصاحبو العديد  ارطراب التعمؽ ايرتكاسو عد ينشأ  ف سو  معاممة الطفؿ وا 
لذا يجب تدريب الوالديف وارشادىـ  ايجتما وعمف المشك ت السموكية والتو تعيؽ نمو الطفؿ 

  اؿ والقسوة.  وتوجيييـ يستخداـ أساليب التنشئة الوالدية السوية والبعد  ف الخاطئة كافىم
 اترطرابي يتعررواا طفاؿ المسا  معاممتيـ أف  السابؽعيترح مف العرض و 

اشباع احتياجاتيـ اىماؿ  بصفة خاصة نتيجة ايرتكاسو بصفة  امة وارطراب التعمؽ التعمؽ
ومقدـ الر اية ا ساسو  غالبًا بيف الطفؿ  ةالعاطفيالقداف الروابط مما يترتب  ميو  ايساسية
لوالدي أطفاؿ الرورة المسا   سريأ برنام تقديـ  إلىالدراسة  تمؾسعت  ليذا والديومع

 .لدييـ ايرتكاسوض ارطراب التعمؽ اتخفيؼ أ ر معاممتيـ مف أجؿ 
 وظلمُ الذساسُ:

نسب انتشار   المحور ايوؿمشكمة الدراسة مف خ ؿ ث ث محاور أساسية   تحديديمكف 
الناجمة  ف وجود ارطراب   اآلثار السمبية اما المحور الثانو ايرتكاسوعالتعمؽ ارطراب 
تناولت برام  ارشادية   ندرة الدراسات التو واليما يخص المحور الثالث ايرتكاسوعالتعمؽ 

 .لخفض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو الو البيئة العربية
نسب انتشار  اختمفت  التعمؽ ايرتكاسو  نسب انتشار ارطراب لممحور ايوؿ بالنسبة      

 ,Stinehartالأورحت نتائ  دراسة  المختمفةعالتعمؽ ايرتكاسو بيف الدراسات ارطراب 

Scott and Barfield 2012) ) مف ا طفاؿ ذوي إسا ة المعاممة  :41-98بأف ما بيف
 Kay and Greenنتائ  دراسة  اورحتكما  يواجيوا أ راض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو.

مف المراىقيف والذيف تعرروا لخبرات إسا ة المعاممة الو مرحمة الطفولة : 88بأف  (2013)
تظير  مييـ ا راض النمط غير المثبط مف ارطراب التعمؽ ايرتكاسو وىو نسبة مرتفعة 

الو حيف توصمت نتائ  دراسة  نسبيا وعد يرجة ذلؾ الى الفروؽ الو العمر و مميات القياس.
Minnis et al. (2013)   طفؿ تعرروا  7646 ينة عواميا  مف أصؿم طفؿ 69بأف

م سنوات يواجيوا ارطراب التعمؽ 8-6لإلىماؿ والحرماف ا سري تراوحت أ مارىـ ما بيف  
م طفؿ 611 ينة عدرىا    مى Scheper et al. (2016)ايرتكاسو. كما أجريت دراسة 

نييـم تراوحت أ مارىـ ما بيف طفؿ تـ تب 89طفؿ يتـ ر ايتيـ بالمنزؿ مة والدييـع  747 
 :9ينتشر بنسبة  Inhibitedأف النمط المثبط  إلىوتوصمت نتائ  الدراسة  سنةع 6-7,9
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أما النمط غير  تبنييـعبيف ا طفاؿ الذيف تـ  :67ر ايتيـ بالمنزؿع بيف ا طفاؿ الذيف يتـ 
 لدي كًؿ مف المجمو تيف. :46ينتشر بنسبة  Disinhibitedالمثبط 

نسب   مىلمتعرؼ  Vasileva and Petermann (2016)لػ  دراسة تحميؿ بعديوالو 
تعمؽ والنمو والصحة النفسية  طفاؿ ما عبؿ المدرسة والمعرريف لإلىماؿ وسو  انتشار ال
 النموعم طفؿ لدراسات 4199م دراسة بواعة  دد  68حيث استخدمت تمؾ الدراسة   المعاممةع

وخمصت نتائ  الدراسة  التعمؽعم طفؿ لدراسات 688  النفسيةعم طفؿ لدراسات الصحة 766 
الو حيف  اآلمفعمف حجـ  ينة دراسات التعمؽ تواجو ارطرابات التعمؽ غير  :49.7إلى أف 

بمغت نسبة  Disorganized attachmentأف ارطراب التعمؽ غير المنظـ المشوشم 
 .  :67.9انتشاره 
 Mayes, Calhoun, Waschbusch, Breaux andتوصمت نتائ  دراسة كما 

Baweja (2017)  م طفؿ ومراىؽ تراوحت أ مارىـ ما بيف 61 ينة عدرىا    مىالتو طبقت
الو  المثبطعمف حجـ العينة يواجيوا النمط غير المثبط بدوف النمط  :68أف  سنةع 4-77

 .Bruce et alوالو دراسة أخري لػ مف حجـ العينة يواجيوا النمطيف معًا.  :78حيف أف 

تعرروا فسا ة المعاممة تراوحت  أسكتمنديم طفؿ 711 ينة عواميا    مىأجريت  (2018)
منيـ يواجيوا ارطراب التعمؽ  :8أورحت نتائجيا بأف  شيرعم 66-76أ مارىـ ما بيف  

  ايرتكاسو. 
 Seim, Jozefiak, Wichstrøm and Kayed (2019)كما أورحت نتائ  دراسة 

 المراىقيفع إلىأف ارطراب التعمؽ ايرتكاسو ي يقتصر انتشاره القط بيف ا طفاؿ بؿ عد يمتد 
-76م مراىؽ تراوحت أ مارىـ ما بيف  987 ينة عواميا    مىحيث طبقت تمؾ الدراسة 

الو حيف أف النمط غير المثبط  :ع9أف نسبة انتشار المثبط بمغت  إلىوأشارت  سنةعم 61
بأف ارطراب التعمؽ  Jung et al. (2020)ذكر  الصددع. والو ىذا :8 بمغت نسبة انتشاره

مف  موـ المجتمة  :7حوالو  مىايرتكاسو يرتبط بقوة بسو  معاممة ا طفاؿ ويؤثر 
  السكانو.
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الناجمة  ف وجود ارطراب التعمؽ   اآلثار السمبية اما اليما يخص المحور الثانو  
  المقابؿ بأف ارطراب التعمؽ التجنبو Fearon and Belsky (2011)أشار ايرتكاسو  

لمنمط المثبط الو ارطراب التعمؽ ايرتكاسوم وارطراب التعمؽ المشوش منبئاف جيداف 
كالعدواف  Externalizing Problemsلمستويات مرتفعة مف المشك ت الخارجية 

بأف ارطراب التعمؽ ايرتكاسو يرتبط  Hultez (2011)وىذا ما أكده  والمشك ت المسمكية.
أشار  السياؽعبقوة بالمشك ت المسمكية والسموؾ الجانح والسموؾ العدوانو. والو ىذا 

Pasalich, Dadds, Hawes and Brennan (2012)  ارطراب ىناؾ ارتباط بيف بأف
المراد لممجتمة لسموؾ كالقمؽ وايكتئاب واالمشك ت السموكية واينفعالية و التعمؽ ايرتكاسو 

يذا  الذات والسموكيات  وعصور اينتباه وارطراب العناد المتحدي واينتحار والرط النشاط وا 
 . وارطرابات ا كؿ العدائية وصعوبة التواصؿ مة اآلخريف

 ,Lehmann, Breivik, Heiervangأورحت نتائ  دراسة  الصددعوالو ىذا 

Havik and Havik (2015)  م طفؿ ذو ارطراب 766عواميا    ينة  مىالتو أجريت
واستخدمت استبياف الصعوبات  سنواتعم 71-6تعمؽ ارتكاسو تراوحت أ مارىـ ما بيف  

ومقياس ارطراب التعمؽ   Strenghts and Difficulties Questionnaireوالقوة 
بأف ارطراب التعمؽ ايرتكاسو يرتبط بالقمؽ  عThe DAWBA RAD Scaleايرتكاسو 

أف ب Rose and Parker (2014) أورح أخريعومف جية  والرط النشاط ومشك ت ا عراف.
 كالقمؽع ا خرى المشك ت اينفعالية يواجو بعضارطراب التعمؽ ايرتكاسو الطفؿ ذو 
 التممؾوحب  كالسموؾ الفوروي المقبولةوجود بعض السموكيات غير  إلىبافراالة 
 Storebø, Rasmussen and . كما أشاروالعدوانو والسموؾ التخريبو واينسحاب

Simonsen (2016)  بأف ىناؾ ارتباط عوي بيف ارطرابات التعمؽ غير اآلمف وارطراب
 نقص اينتباه /الرط النشاط.

م التو أجريت  مو 6176أورحت نتائ  دراسة مصطفو أبو المجد و مو ثابت   ولقد
سنةمع  9.4م تمميذ مف الصفيف الرابة والخامس ايبتدائو متوسط أ مارىـ  97 ينة عواميا  

وجود   عة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بيف درجات الت ميذ المسا  معاممتيـ  مو مقياس 
يـ  مو مقياس ارطراب التعمؽ ايرتكاسو  صورة الوالد والمعمـم ع اسا ة المعاممة ودرجات

وجود   عة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بيف درجات الت ميذ المسا  معاممتيـ  مو و 
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مقياس ارطراب التعمؽ ايرتكاسو  صورة الوالد والمعمـم ودرجاتيـ  مو مقياس كونرز 
 .مالمشك ت المسمكية -الرط النشاط -القمؽ لمتقدير بصورتيو الوالد والمعمـ  

 ند تعرض ا طفاؿ المسا  معاممتيـ يرطراب التعمؽ ايرتكاسو والذي يؤدي كما أنو 
تعرريـ لممشك ت  إلىبافراالة  الر ايةعرعؼ الو الع عات ايجتما ية مة مقدـ  إلى

ومشك ت خارجية كفرط النشاط  كاينسحاب Internalizing Problemsالداخمية 
 Atkinson, 2018.والو دراسة لػ  مZimmermann and Iwanski (2018)  طبقت

 عThe Relationship Problem Questionnaireأدواتيا استبياف مشك ت الع عات 
م طفؿ تراوحت أ مارىـ ما 64 ينة عدرىا    مى Self-concept scaleومقياس تقدير الذات 

حيث أورحت نتائجيا بأف ارطراب التعمؽ ايرتكاسو يرتبط بتقدير  سنواتعم 71-8بيف  
 Boxleyوىذا ما أورحو  الذات المنخفض ورعؼ الع عات ايجتما ية مة مقدمو الر اية.

كايكتئاب وتقدير الذات بأف ارطرابات التعمؽ منبئ جيد لكًؿ مف المشك ت الداخمية  (2018)
والمشك ت الخارجية كالسموؾ العدائو الجسدي  البيف شخصيةعالمنخفض ورعؼ الع عات 

والمفظو والعنؼ وتدمير الممتمكات وايذا  الذات ونوبات الغرب وايتجاه نحو السموؾ المراد 
   لممجتمة. 
برام  ارشادية لخفض تناولت ندرة الدراسات التو   لمحور الثالثاليما يتعمؽ با أما

 مو الرغـ مف نسب انتشار ارطراب التعمؽ   ارطراب التعمؽ ايرتكاسو الو البيئة العربية
ايرتكاسو بيف ا طفاؿ المسا  معاممتيـ وما يرتبط بو مف مشك ت داخمية وخارجية تؤثر 

  سويع بافراالة إلى وجود بعض البرام مو النمو ايجتما و واينفعالو لمطفؿ بشكؿ 
إي أف ىناؾ ندرة الو  الع جية وايرشادية   راض ىذا ايرطراب الو المجتمعات ا خرىع

 كفت  مو خفض أ راض ذلؾ التو  -افالو حدود  مـ الباحث -دراسات وأبحاث البيئة العربية
بالبحث مف خ ؿ  افع ولمتأكد مف ذلؾ عاـ الباحثايرطراب وما عد يصاحبو مف مشك ت أخري

عوا د بيانات اتحاد المكتبات المصرية ودار المنظومة والمنيؿ وغيرىا مف عوا د البيانات 
المـ يتـ إيجاد دراسات ارشادية سوا  لألسرة أو لألطفاؿ ذوي ارطراب التعمؽ العربيةع 

 ايرتكاسو. 
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وما يترتب  والتعمؽ ايرتكاسنسب انتشار ارطراب  تعددنتيجة و ع ما سبؽوبناً   مو 
المشك ت الخارجية كفرط النشاط والعدواف والمشك ت  ميو مف آثار سمبية متمثمة الو 

المسمكية أو مشك ت داخمية كالقمؽ وايكتئاب واينسحاب مما يترتب  مو ذلؾ رعؼ 
الع عات ايجتما ية بيف الطفؿ وبيف مقدمو الر اية لو مف ذويو وأسرتو وتباطؤ النمو 

برام  ارشادية ندرة الدراسات العربية التو تناولت بافراالة إلى ع اينفعالو ليـايجتما و و 
 خفضل بورة برنام  ارشادي اسري افع عاـ الباحثالو خفض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو

أطفاؿ الرورة المسا  معاممتيـ والتحقؽ مف لدي  التعمؽ ايرتكاسوارطراب  أ راض
 الدراسة الو السؤاؿ اآلتو   ع وبذلؾ يمكف صياغة مشكمة العاليتو
اطفاؿ لدي  التعمؽ ايرتكاسو لخفض ا راض ارطراب أسريبرنام  ارشادي ما العالية     

 ؟معاممتيـالمسا  الرورة 
 الذساسُ:ف اِذأ

لخفض ا راض  أسريالعالية برنام  ارشادي التحقؽ مف  إلىالدراسة الحالية  ىدالت
 .المسا  معاممتيـاطفاؿ الرورة لدي  التعمؽ ايرتكاسو ارطراب
 الذساسُ:أِىًُ 

 يمو تتمثؿ أىمية الدراسة الحالية اليما 
ارػطراب التعمػؽ ايرتكاسػو والػذي يمثػؿ  ػامً  عويػًا الػػو   مػىالقػا  الرػو    -7

عصػػور الػػروابط ايجتما يػػة بػػيف الطفػػؿ وبػػيف مقػػدـ الر ايػػة ا ساسػػو  والػػده/ 
 والدتو/ اخوتو/ أحد أعاربو..م.  

ىمػػاؿ تمبيػػة احتياجػػاتيـ   مػػىالقػا  الرػػو    -6 ظػػاىرة إسػػا ة معاممػة ا طفػػاؿ وا 
ا ساسػػية ممػػا عػػد ينشػػأ  ػػف ذلػػؾ العديػػد مػػف ايرػػطرابات النفسػػية ومػػف بينيػػا 

 ارطرابات التعمؽ.

تمثػػؿ تمػػػؾ الدراسػػة تػػػدخً  ارشػػاديًا مبكػػػرًا لخفػػض أ ػػػراض ارػػطراب التعمػػػؽ  -9
حيػث أف خفػض أ ػراض ذلػؾ  تيـعمعػاممايرتكاسو لدي أطفاؿ الرورػة المسػا  

ايرطراب يحسف مف عوة الع عات ايجتما ية بيف الطفؿ وذويػو ومػف ثػـ يجنبػو 
الوعػػػػوع الػػػػو العديػػػػد مػػػػف المشػػػػك ت السػػػػموكية واينفعاليػػػػة المصػػػػاحبة لػػػػذلؾ 

 ايرطراب.
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سػػو  معاممػػة وىػػو  مقيػػاس  إسػػا ة معاممػػة ا طفػػاؿتقػػديـ أداة لتشػػخيص    -4
ايستعانة بو مف عبػؿ الميتمػيف والعػامميف الػو مجػاؿ طفؿ الرورةم والذي يمكف 

 .ر اية ا طفاؿ وافرشاد النفسو والصحة النفسية

 الذساسُ: ووفاًِي وصطمخات

   Family Counselling.. االسطاد االسشّ

النفسييف  فيقصد بو ارشاد الوالديف او أ را  ايسرة ايخريف  ف طريؽ ا خصائيي
او العامميف الو المجاؿ ايجتما و او المرشديف النفسييف والذيف يقوموا بتقديـ معمومات 
ود ـ انفعالو وتوجييات  ممية نحو مشكمة تواجو ايسرة كالمشك ت المصاحبة لمطفؿ ذو 

 American  الخاطئة او مشكمة سو  استخداـ العقاعير ةاف اعة او أساليب التنشئ

Psychological Association (APA), 2015, p.410.م 
   Reactive Attachment Disorder...  اضطشاب التعمق االستلاسٌ

يعرالو الدليؿ التشخيصو افحصائو لإلرطربات العقمية " الطبعة الرابعة "    
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” DSM-IV” م

بوجود عصور ممحوظ وغير مناسب الو الع عات ايجتما ية خ ؿ بأنو ارطراب طفولو يتميز 
التفا  ت ايجتما ية المختمفة التو تحدث الو معظـ المواعؼ والبيئات وتكوف البداية عبؿ 

 American Psychiatric Association “APA” , 2000سف خمس سنوات.  

,p.116.م  
ؿ  مييا الطفؿ  مو مقياس ويعرؼ إجرائيًا الو ىذه الدراسة بالدرجة التو يحص

 ارطراب التعمؽ ايرتكاسو  صورة الوالديفم المستخدـ الو الدراسة الحالية.
 Child Abuse...  إساَْ وعاومُ األطفاه

بأنيا أي العؿ يقـو بو  Mather, Lager & Harris (2007, p.35)يعراليا 
ر اية الطفؿ ينت   نو إصابة الطفؿ أو تعررو لمخطر ويشمؿ افىماؿ   مىالوالديف أو القائـ 

 الجسدي واينفعالو والجنسو. وا ذى
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إجرائيًا الو ىذه الدراسة بالدرجة التو يحصؿ  مييا الطفؿ  مو مقياس  ويشار إلييا
 سو  معاممة طفؿ الرورة المستخدـ الو الدراسة الحالية. 

 الٍظشٍ والذساسات الشابقُ: اإلطاس

   Reactive Attachment Disorder.. اضطشاب التعمق االستلاسٌ أواًل:
  Attachment Theory. .التعمقٌظشيُ  -7

أنو إذا بورة نظريتو  ف التعمؽ والتو تقترح   John Bowlbyعاـ 7961الو  اـ 
والتو  الو المستقبؿالشؿ الطفؿ الو التعمؽ بالمربو الإف ذلؾ يكوف لو أثر سمبو  مو الطفؿ 

التعمؽ كمظير مؤثر والعاؿ مف مظاىر النمو   ىميةنظرا ذلؾ ع و تمتد إلو مرحمة المراىقة
تحقيؽ  كما افمستقب ع تكويف شخصية الفرد مف مصادر  حيويع ولكونو مصدر النفسو

 يماالحاجات إلو ا مف والحماية والر اية مف ِعبؿ مقدـ الر اية يسا د الو تنمية التعمؽ بين
والذي يشار إليو بأنو الع عة العاطفية التو تعمؿ  مو حفظ وتعزيز التقارب بيف الطفؿ ومقدـ 

 لطفؿالر اية المسؤوؿ  ف راحتو ود مو ور ايتو وحمايتو وبذلؾ يصبح التعمؽ آمنًا لدي ا
 (Breidenstine, Bailey, Zeanah & Larrieu, 2011. التعمؽ ظرية نتفترض  وليذا

و سباب جوىرية  أف الطفؿ يتعمؽ بُمقدـ الر اية بصفة غريزية بيدؼ البقا  مف جيةع
أف اليدؼ  واينفعالوع حيثوايجتما و  الجسموووراثية مف جية أخرى مثؿ التطور 
 .(Harrist & Waugh, 2002) ا مافالبيولوجو ىو البقا  واليدؼ النفسو ىو 

التعمؽ يعد مظيرا مف مظاىر السموؾ  أفبم 7999  إسما يؿ إج ؿ ذكرتوليذا 
ي توجد  ممية أخرى  وبذلؾمف العمر  ا ولىالمراحؿ  الو ا طفاؿ ند  وايجتما و اينفعالو

المراحؿ المقبمة ويتمثؿ ىذا  الوأشد تأثيرا وأعوى العالية وأكثر أىمية مف التعمؽ بالنسبة لمنمو 
وخاصة لو  ا ولى المكانةيحتؿ لديو  الذيتعمؽ الطفؿ بشخص حارنو  الو السموكوالنمط 

العاسمى رياض و  شحادةوىذا ما أكدتو دراسة أنس محمد   .م787 ص كاف الشخص أمو
لدى  الوجدانووالتعاطؼ  با عرافكانت تحاوؿ الكشؼ  ف الع عة بيف التعمؽ  التوم 6176 

م طالب وطالبة تراوحت أ مارىـ ما بيف 66رع حيث تكونت  ينة الدراسة مف  طمبة الماجستي
توصمت و  عالوجدانوومقياس التعاطؼ  با عرافاستخداـ مقياس التعمؽ  وتـ سنةع 69-67

 .والتعاطؼ الوجدانو با عرافوجود   عة ارتباطية موجبة بيف التعمؽ دراسة الى النتائ  
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 ابتسامة الوأف بداية ظيور التعمؽ تبدأ ب   Berger(1987) ذكروالى ىذا الصدد 
ع ايولو ثة شيور مر الث   الوبصورة أكثر مف الغربا ع وىذا غالبا ما يحدث  لوالدتوالررية 

إف التعمؽ حدث نمائو ىاـ الو حياة وبذلؾ ال .مp.39  البقا  بجوارىا يفرؿوبعد أشير عميمة 
ولذلؾ يعرؼ التعمؽ ايمف بقدرة الطفؿ  مو التفا ؿ وايندماج مة مقدـ  المبكرةعالطفؿ 
أما ارطراب التعمؽ ينت  مف التغير الو الشكؿ الصحيح والصحو ليذه  ايساسوعالر اية 

متطمبات ا ساسية لمطفؿ مف ِعبؿ مقدـ الر اية أو اىمالو الع عة والتو تنت   ف  دـ تمبية ال
سا ة معاممتو    م.Allen, 2011وا 

م التعمؽ 7   التعمؽ التو يظيرىا الطفؿ  نماطتصنيفا  Howe (2005)ولقد ورة 
 التقصو والبحثالو  ورغبة الطفؿ عا دة اماف ليـا طفاؿ أمياتيـ  يعتبراآلمف  والييا 

تتميز   عة الطفؿ ذو  كما عوجودىاب ترتفة ياجدا الو  دـ وجود ا ـ ولكن رئيمةوالتفا ؿ 
مقدـ الر اية يشعره  ومف ىنا ي حظ اف عبالمحبة والتعاطؼمة مقدـ الر اية  التعمؽ ايمف

وتظير ا راض ىذا النمط  مو الطفؿ مف   التجنبوم مجمو ة القمؽ 6والطمأنينة.   بالسكينة
ومف خصائص ا طفاؿ أصحاب ىذا  .مقدـ الر اية ف  والبعد القرببيف خ ؿ حيرتو وتردده 

مقدـ  بأف يعتقدواحيث  عبالرالض مف ايخريف وشعورىـ انخفاض تقديرىـ لذواتيـ النمط 
 بالخوؼكما ينتابيـ الشعور  معوعالر اية ي يحبيـ وانو  دائو مما يفرموا  دـ التفا ؿ 

م مجمو ة القمؽ / 9.  مالمثبط يرطراب التعمؽ ايرتكاسوالنمط مف التعمؽ ىذا النمط  يقابؿ 
حيث ي يعبر  ف عمقو  ند  لمتعمؽعأي سموؾ  الو ىذا النمط ي يظير الطفؿالمقاومة  

الو حيف اف مقدـ الر اية يقدـ كؿ  علمتقرب منيا وانفصالو  ف ا ـ و ند  ودة ا ـ لو ي يسع
 ولكف الطفؿ ي يعطو أي اىتماـ لتمؾ المحاويت ما لديو لتمبية ايحتياجات ا ساسية لمطفؿ

 .مالمثبط يرطراب التعمؽ ايرتكاسوغير النمط ىذا النمط مف التعمؽ   يقابؿ
 Disorganized مغير المنظـ  وىو التعمؽ المشوش وىناؾ نو ا رابعا مف التعمؽ

Attachment  ر ايتيـ مقدـ ر اية   مىويحدث ىذا النمط لدي الئة ا طفاؿ الذيف يقـو
الدؼ  والمودة ب تكوف معاممة مقدـ الر اية مميئةالفو بعض ا حياف  المعاممةعمتذبذب الو 

ي يستطية  ذلؾ  مىوبنا   يصفعيـع وربما يـواينتباه والو مرات أخري يصرخ الو وجوى
الحيرة الو  الو اآلخريف ويصبحوا أكثر  صبية وتنتابيـ اوي يثقو  انفعايتيـا طفاؿ التحكـ الو 
  .مLevendosky, Huth-Bocks, & Bogat, 2011  الر ايةالتعامؿ مة مقدـ 
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 :تعشيف اضطشاب التعمق االستلاسٌ -2

حدث نتيجة ارطراب اجتما و ي تأٔٗ  Lisa, Ann and Gunilla (2012) رالو
الو مرحمة الطفولة المبكرة  ا ساسوالو تأسيس تعمؽ آمف مة مقدـ الر اية  الطفؿالشؿ 

  دـ تمبية احتياجاتو الووىو ما يتمثؿ  معاممتوأو أسا   لو والذي لـ يقدـ ر اية مناسبة
بأنو  Shi (2014)كما  رالو  .والعطؼ الشعور بالراحة والطمأنينةا ساسية مف  اينفعالية

ارطراب يحدث الو مرحمة الطفولة ويسبب  جزا وارحا الو الع عات ايجتما ية لمطفؿ مة 
بأف ارطراب التعمؽ  Taft, Ramsay and Schlein (2015)وأورح  مقدـ الر اية.

ايرتكاسو  بارة  ف ارطراب يظيره الطفؿ  ندما يفشؿ الو التعمؽ اآلمف مة مقدـ الر اية 
موس  مـ النفس الصادر  ف الجمعية ايمريكية لمطب النفسو بأنو ولقد  رالو عا ا ساسو.

ارطراب يحدث الو مرحمة الطفولة يتميز بسموكيات اجتما ية غير مناسبة تجاه مقدـ الر اية 
 American  ا خرىالفكرية أو ايرطرابات النمائية  اف اعة إلىوالتو ي ترجة 

Psychological Association (APA), 2015, p.884.م  
بأنو غياب سموؾ التعمؽ الموجو نحو مقدـ  Hornor (2019)الو حيف  رالو 

الر اية المفرؿ والشؿ الطفؿ الو طمب المسا دة لمشعور بالراحة  ند التعرض لرغط معيف 
التواصؿ مة اآلخريف   مىووجود عصور الو التفا ؿ ايجتما و واينفعالو و دـ عدرتو 

 ند التعامؿ مة البالغيف  حتىؼ غير المبرر والتوتر والشمو الو تنظيـ انفعايتو كالخو 
 Guyon-Harris, Humphreys, Fox, Nelson and Zeanahو رالو  المألواليف لو.

بأنو ارطراب طفولو يظير اليو الطفؿ  دـ التعاوف مة مقدـ الر اية ورالرو لو  (2019)
  الربط الذاتو ينفعايتو.  مىوالتنمر  ميو نتيجة  دـ عدرتو 

 أمناط اضطشاب التعمق االستلاسٌ: -3

م 7  نمطاف لو  التعمؽ ايرتكاسو ارطراببأف  Steele and Steele (2014)أشار 
يتشكؿ ىذا النمط مف خ ؿ   عة الطفؿ مة مقدـ الر اية   Inhibitedالنمط المثبط 

ي تقاده اف   ف مقدـ الر اية ويظير الو تردد الطفؿ بيف القرب والبعد ا ساسو كالوالديف
مقدـ الر اية سوؼ يرالرو وي يقبمو وي يود التعامؿ معو وينتابيـ نتيجة لذلؾ الخوؼ مف 

يتشكؿ ىذا النمط مف خ    عة   Disinhibitedم النمط غير المثبط 6.  مقدـ الر اية
مف  ايعتراب صفات ا طفاؿ ذوي ذلؾ النمطومف  لوعالطفؿ مة ا الراد البالغيف غير المألواليف 
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 مختمفةعأماكف  إلى ف عرب وعد يذىب معو معيـ  التواصؿالو  الخوؼو دـ  ايالراد الغربا 
 .مة الفرد غير المألوؼ الت مس الجسدي مف يخشىوي 

 ,.Zeanah and Gleason (2015) ; Zeanah et alكًؿ مف  وىذا ما أكده

م النمط المثبط 7  نمطيف أف ارطراب التعمؽ ايرتكاسو يتكوف مف  إلى (2016)
Inhibited:  ويتميز بع عات اجتما ية غير مناسبة الو معظـ المواعؼ والتو تظير مف

م النمط غير 6  الر ايةعخ ؿ الحذر والحيطة المفرطة الو التفا ؿ ايجتما و مة مقدمو 
  ويظير مف خ ؿ  مميات تعمؽ متنو ة ومنتشرة مة الغربا  و دـ Disinhibitedالمثبط 
 إظيار تعمؽ مناسب ومنتقو.   مىالقدرة 

إلى تقييـ  Kliewer-Neumann et al. (2018)والو ىذا السياؽع ىدالت دراسة 
أ راض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو لدي ا طفاؿ ذوي التبنوع حيث تكونت  ينة الدراسة مف 

سا ة المعاممة تراوحت أ مارىـ ما بيف  م طفؿ ألما88  م 86-76نو معرريف لإلىماؿ وا 
 Ratingشيرع واستخدمت الدراسة مقياس تقدير اندماج الطفؿ مة الشخص غير المألوؼ 

for Infant-Stranger Engagement (RISE)  واستبياف ارطراب التعمؽ ايرتكاسو
Reactive Attachment Disorder Questionnaire  أورحت نتائ  الدراسة ما ع و

: مف حجـ العينة يقوموا بطمب العطؼ والت مس الجسدي مة الشخص غير 77يمو  
: مف حجـ العينة واالقوا  مو الخروج مة الشخص غير المألوؼ 88.6المألوؼع كما أف 

تواصؿ مة مقدـ الر اية شفييًا بدوف ايعتراب منو أو مف خ ؿ التواصؿ : 91.9ليـع 
لدييـ  :91.9: لدييـ أ راض النمط المثبطع الو المقابؿ 8.8وافشارةع وبذلؾ الإف البصري 

 أ راض النمط غير المثبط.
الطبعة الخامسة  بأف Mikic and Terradas (2014)والو ىذا السياؽ أورح 
م أبقت  مو النمط المثبط DSM-5العقمية   ل رطراباتلمدليؿ التشخيصو وافحصائو 

Inhibited أخذ الحيطة والحذر الو التعامؿ مة ا الراد ا عارب أو مقدمو ير إلو والذي يش
 بمصطمح آخر Disinhibitedاستبداؿ النمط غير المثبط ب عامتولكنيا  الر اية ا ساسيف
 Disinhibited Social Engagement المثبط رايندماج ايجتما و غيوىو ارطراب 

Disorder (DSED)   ا شخاص البالغيف غير المألواليف لوتفا ؿ مفرط مة ويشير إلو 
 ند تعاممو مة الفرد جدًا أو يكاد يكوف غير موجود  رئيؿ  تحفظ  مف خ ؿوالذي يظير 
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الو الذىاب مة  رغبتوع  الفرد غير المألوؼالجسدي أو المفظو مة  الت مسع  غير المألوؼ
 ا ماكفإلو  سوا ساالذىاب مة مقدـ الر اية  وع رالر بدوف خوؼ الفرد غير المألوؼ

مة الطبعة الرابعة لمدليؿ التشخيصو  وتتفؽ الطبعة الخامسةالمألوالة لو وغير المألوالة ع 
كًؿ مف النمط المثبط وارطراب السموؾ الجامح الو  الو أفالعقمية  ل رطراباتوافحصائو 

مف  افىماؿ و دـ الر اية الكاالية أو واحدة  مو ا عؿيرجعاف إلى  المشاركة ايجتما ية
الشروط اآلتية   افىماؿ أو الحرماف ايجتما و ع التغييرات المتكررة لمقدـ الر اية ما يترتب 

 مف التعمؽ  ا دنىع أو النشأة الو بيئات ي توالر الحد وآمف  ميو  دـ توالير تعمؽ مستقر
 اآلمف.الصحو 

 إ داد مقياس التو ىدالت إلى Lehmann et al. (2018)وىذا ما أكدتو دراسة 
 النمط المثبطم وارطراب ايندماج  RAD تقييـ والحص كًؿ مف ارطراب التعمؽ ايرتكاسول

م طفؿ تراوحت 961حيث تكونت  ينة الدراسة مف   عDSED ايجتما و غير المثبط
م سنةع وا تمدت الدراسة  مو الصدؽ العاممو التوكيدي والصدؽ 77-77أ مارىـ ما بيف  

التمييزي لمتحقؽ مف صدؽ ا داةع وأورحت نتائ  الدراسة بأف المقياس يرـ  ام ف رئيساف 
 بارات تشير إلو سموؾ التعامؿ ىما   امؿ ارطراب ايندماج ايجتما و غير المثبط ويرـ 

المفرط مة الغربا ع النمط المثبط ويشمؿ  دـ القدرة  مو طمب المسا دة مف ا ىؿ وا عاربع 
  واينسحاب/الحذر والحيطة المفرطة.  

 :اضطشاب التعمق االستلاسٌب األسشيُ املشتبطُالعىاون  -4

انو مف بيف العوامؿ ا سرية  Green, Stanley and Peters( 2007)أورح 
 واستخداـ العقاب الجسدي الطفؿعالقسوة الو التعامؿ مة المؤدية يرطراب التعمؽ ايرتكاسو  

وحجز الطفؿ بالمنزؿ و دـ السماح لو بتشكيؿ أي  الر ايةع مقدموالوالديف او ِعبؿ مف 
اؿ روتينية متكررة شاعة أو أ م وتكميفو بأ ماؿ ا عرافع  عات اجتما ية أو صداعات مة 

ع مى مدار  الفائدة ديمة  لزامو اليـو التحكـ الو و  طويمةعالجموس دوف حركة لفترات زمنية ب وا 
 التو يتناوليا. الطعاـ والشراب أنواع
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ارطراب التعمؽ  و مف أسباب حدوثبأن Shaw and Pàez (2007) كما ذكر
والمتمثمة  ا ساسو كالوالديفر اية الطفؿ مف ِعبؿ مقدـ الر اية  إىماؿ لدي ا طفاؿ وايرتكاس

بيف  والمحبة التشجيةالطفؿ ا ساسية كايحتياجات العاطفية    احتياجات الو  دـ تمبية 
ع أرؼ إلو الطعاـ والشرابمكم وايحتياجات المادية  وايتصاؿ البدنو الطفؿ ومقدـ الر اية

التبديؿ بيف كالتغيير المتكرر لدور الر اية أو  اية ا ساسو  التغيير المتكرر لمقدـ الر  ذلؾ
ميارات لا ـ  مستقرع بافراالة إلو  دـ امت ؾتشكيؿ تعمؽ  مما يترتب  ميو  دـالوالديفم 

 المؤديةأنو مف العوامؿ ا سرية  Shi (2014) . ولقد ذكروانفصاؿ الوالديف التعامؿ مة الطفؿ
كما  وسو  المعاممة ورالض الطفؿ.  نؼ الوالديف تجاه طفميمايرطراب التعمؽ ايرتكاسو 

و مف العوامؿ المسببة يرطراب التعمؽ ايرتكاسو  بأن Rose and Parker (2014) أشار
ىماؿ بالصحة النفسية  الوالديفو دـ تمتة  انخفاض المستوي ايعتصادي لألسرة  الفقرم وا 

أو  بيف مدرسة وأخريالمتكرر  والتبديؿ ا ساسيةوحرماف الطفؿ مف احتياجاتو  ورالض الطفؿ
 .وآخرمنزؿ  بيف

إلو التعرؼ  مو  Upadhyaya et al. (2018)والو ىذا الصددع ىدالت دراسة 
بعض العوامؿ ا سرية المسببة يرطراب التعمؽ ايرتكاسوع حيث تكونت  ينة الدراسة مف 

م سنة وا تمدت 69-6حالة ذوي ارطراب التعمؽ ايرتكاسو تراوحت أ مارىـ ما بيف   674
ع واستخدمت الدراسة F94.1كود  ICD-10الو تشخيصيـ  مو المعايير المورو ة مف ِعبؿ 

والتو رمت  مر الوالديف ومستوي المعيشة والحالة الزواجية  الديموغرااليةاستمارة العوامؿ 
والمستوي التعميمو والمينوع بافراالة إلى استمارة العوامؿ المرتبطة بأسموب الحياة 

 ف  Care Registerكالتدخيفع ومعمومات تـ الحصوؿ  مييا مف مركز تسجيؿ الر اية 
ايرطرابات النفسية لدي الوالديفع وأورحت نتائ  الدراسة إلو أنو مف بيف تمؾ العوامؿ  
تدخيف ا ـ أثنا  الترة الحمؿ ووجود بعض ايرطرابات النفسية لموالديف كايكتئاب والقمؽ 

 .م48≤وارطرابات الشخصية وسو  استخداـ العقاعير وارتفاع  مر الوالديف 
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التعرؼ  مو بعض العوامؿ  Upadhyaya et al. (2020)كما ىدالت دراسة 
م 674المتعمقة بالويدة  المؤدية يرطراب التعمؽ ايرتكاسوع حيث تكونت  ينة الدراسة مف  

سنواتمع واستخدمت الدراسة المعايير  7 -طفؿ النمندي تراوحت أ مارىـ ما بيف  حديث الويدة
كما تمت ايستعانة با خصائييف ع F94.1كود  ICD-10التشخيصية المورو ة مف ِعبؿ 

النفسييف وايجتما ييف لمحصوؿ  مو معمومات  ف حالة الطفؿ الجسدية والنفسية 
وايجتما يةع وكيفية تعامؿ مقدـ الر اية مة الطفؿع وأورحت نتائ  الدراسة إلى أف انخفاض 

ارتفة الوزف ينبئ بتعررو يرطراب التعمؽ ايرتكاسوع وكمما  جراـم6811≥وزف الوليد إلى 
أسبوعم  96>جراـم انخفض ذلؾ ايحتماؿع كما أف  مر الحمؿ   4499-4111ما بيف  

     ينبئ بتعررو يرطراب التعمؽ ايرتكاسو.
  Child Abuse..  إساَْ وعاومُ األطفاه ثاًًٌا:

 تعشيف إساَْ وعاومُ الطفن: -1

أي سموؾ يمحؽ الررر بالطفؿ سوا  ررر جسدي أو  تأٔٙا David (2009)  راليا
  رالياومف جانب اخرع  م.p.105 قمو أو جنسو  ف طريؽ القائـ بر اية الطفؿ  

Norman et al. (2012)  بأنيا أي العؿ يكوف  ف  مد تجاه الطفؿ يمثؿ لو إلحاؽ ررر
لجمعية الو حيف  راليا عاموس  مـ النفس الصادر  ف ا ر ايتو.  مى ف طريؽ القائـ 

بر ايتو وىذا بأنيا الحاؽ الررر بالطفؿ  ف طريؽ الوالديف أو القائـ ا مريكية لمطب النفسو 
الررر عد يكوف جسدي   نؼم أو جنسو  انتياؾ أو استغ ؿ جنسوم أو نفسو أو إىماؿ 

 American Psychological (Association( )ا ساسية الفشؿ الو تمبية ايحتياجات 

(APA), 2015, p.884. 
 :الطفن إساَْ وعاومُ امناط -2

 ,APA)  النفسوعاموس  مـ النفس الصادر  ف الجمعية ا مريكية لمطب أورح 

  باف إسا ة معاممة الطفؿ عد تأخذ ايشكاؿ ايتية 2015
اي تدا  الجسدي المتعمد او   يقصد بيا Physical Abuseافسا ة الجسدية  -7

سموؾ  نيؼ مف عبؿ مقدـ الر اية تجاه الطفؿ ويشمؿ الررب والركؿ والعض والخنؽ 
  . مp.795 والحرؽ والتو الو بعض ايحياف تؤدى الى اررار جسدية جسيمة 
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  ويقصد بو اي تدا  النفسو المتكرر Emotional Abuse اينفعاليةافسا ة  -6
الر اية تجاه الطفؿ كاي تدا  المفظو والتخويؼ والتروية والمتعمد مف عبؿ مقدـ 

-pp.362 وايذيؿ والمرايقة والرالض و دـ التعاطؼ معو و زلو والرط السيطرة

 .م363
  ويقصد بو الرغط مف عبؿ مقدـ الر اية  مو Sexual Abuseافسا ة الجنسية  -9

مشاىدة   مىره الطفؿ لمقياـ بممارسات جنسية كايتصاؿ الجنسو الجسدي او اجبا
 .مp.972 المواد افباحية 

  يقصد بو حرماف الطفؿ مف الر اية وايىتماـ والعطؼ والمذاف Neglectافىماؿ  -4
يعتبراف ررورياف لمنمو الجسمو واينفعالو ونمو القدرات العقمية لمطفؿ و ادة ما 

 .  مp.180  الر ايةوتجاىؿ مقدـ  ةترتبط بال مباي
 واضطشاب التعمق االستلاسٌ: الطفنإساَْ وعاومُ  -3

أف استخداـ الوالديف  سموب تنشئة والدية  Carrion and Steiner (2000)ذكر 
الع عة ايجتما ية القائمة بينيما وييدد بتعرض الطفؿ   مىخاطئة كالقسوة مة الطفؿ يؤثر 

أف تعرض الطفؿ لسو   Schore (2001)لمعيش الو بيئة غير آمنة ومرطربة. كما أورح 
تكويف   عة   مى دـ عدرتو  إلىالمعاممة الجسدية واينفعالية مف ِعبؿ مقدـ الر اية يؤدي 

 أشارولقد  التعمؽ ايرتكاسو. بارطرابصحية وعوية بينو وبيف مقد الر اية وىو ما يعرؼ 

Chaffin et al. (2006) عات يظير نتيجة  دـ وجود   ارطراب التعمؽ ايرتكاسو بأف
وذلؾ بسبب تعرض الطفؿ  ا ساسوبيف الطفؿ ومقدـ الر اية  إيجابيةاجتما ية أو روابط 

بدار  تواجدهالجسمية واينفعالية أو نتيجة  ا ساسيةالو تمبية احتياجاتو  افىماؿأو  لإلسا ة
 أيتاـ.

-Cort, 2007  ;Tobin, Wardi  نتائ  دراسة كًؿ مفأشارت  السياؽعوالو ىذا  

Zonna & Yezzi-Shareef , 2007  ;Minnis et al., 2009   بأف ىناؾ   عة م
ايجابية بيف سو  معاممة طفؿ الرورة وا راض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو الكمما كاف ارتفعت 
إسا ة معاممة الطفؿ ارتفعت معيا ا راض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو. وىذا ما أورحتو 

ِعبؿ مقدـ الر اية مف  لسو  المعاممة المعرضالطفؿ بأف  Balbernie (2010) أورح
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يصبح مرور الوعت وبأسرتو  أ را مة  ي يفرؿ تكويف   عات اجتما ية جيدة  كالوالديفم
  .المستقبميةأو اآلخريف الو مراحؿ حياتو  أسرتوسوا  تجاه   دائياً 

ومف بيف الدراسات التو اىتمت بدراسة الع عة بيف إسا ة المعاممة وارطرابات 
التو ىدالت الى التحقؽ مف الع عة بيف إسا ة المعاممة  Cort (2007)دراسة  التعمؽع

 714أـ مسيئة ع  714 م أـ بواعة 618حيث تكونت  ينة الدراسة مف   التعمؽعوارطرابات 
ومقياس تصنيؼ  الطفولةعلدراسة استبياف الصدمات الو مرحمة واستخدمت ا الر ايةمعأـ تقدـ 
أف سو  معاممة ا ـ لطفميا يؤدي إلى ارطراب  إلىوتوصمت نتائ  الدراسة  المعاممةعإسا ة 

والو دراسة  .التعمؽ اآلمف والصحو لمطفؿ  مىالو الع عة بيف الطفؿ ووالدتو وبدوره يؤثر 
  مىلمدة  اـ ىدالت إلى معرالة أثر العوامؿ ايسرية  Thorella et al. (2012)لػ  تتبعيو

تراوحت  مذكر 48 أنثوع 88  م711حيث تكونت  ينة الدراسة مف   لمطفؿعأنماط التعمؽ 
والذي عدـ  مقياس تصنيؼ انماط التعمؽ واستخدمت الدراسة عم سنة77-8 بيف أ مارىـ ما 

مف خ ؿ المعمماتع  لألطفاؿعدـ  والذي الو مرحمة الطفولةواستبياف الصدمات  علموالديف
 اتوجود   عة بيف سو  الع عة بيف الوالديف والطفؿ وارطراب إلىوأورحت نتائ  الدراسة 

 .التعمؽ
بأف الدليؿ التشخيصو ايحصائو  Ellis and Saadabadi (2020)ولقد أشار 

العقمية "الطبعة الخامسة" صنؼ ارطراب التعمؽ ايرتكاسو كحالة مرتبطة  ل رطرابات
سا ة معاممة  حيث يواجو  الطفؿعبالخبرات الصادمة الو مرحمة الطفولة بسبب افىماؿ وا 

ا طفاؿ ذوي ارطراب التعمؽ ايرتكاسو صعوبة الو تشكيؿ تعمؽ انفعالو آمف مة مقدمو 
تجاىيـ وي يرغبوا الو اجرا  التقارب  افيجابيةلمشا ر إظيار ا  مىالر اية وانخفاض عدرتيـ 

 بيـ.  افمساؾالجسمو أو العاطفو وعد تكوف ردود أالعاليـ  نيفة  ند 
  Family Counsellingثالثًا  افرشاد ا سري.. 

 افرشاد ا سري تعريؼ  -7
 ممية يقوـ بيا المرشد النفسو مف أجؿ  بارة  ف م بأنو 6117محمد   سامو رالو 

ويقوـ  تواجييـعالمشك ت التو   مىتقديـ المسا دة لألسرة بما الييا الوالداف وا بنا  لمتغمب 
أساس الوحدة الديناميكية المتكاممة لألسرة وما تحويو مف  ناصر   مىايرشاد ايسري 

 .م997 ص مستقؿ تتفا ؿ اليما بينيا ككياف 
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ا سري ىو شكؿ مف أشكاؿ ايرشاد النفسو يعمؿ  مو تحسيف الع عات ايرشاد و 
ا سرية وا نماط السموكية بيف أ را  ا سرة أي أنو يتعامؿ مة ا سرة كوحدة واحدة 

 American Psychological Association, 2008, p.188 م. كما  رالوBahtia 

 سرة أكثر مف التركيز  مو العميؿ الوالديف داخؿ ا  مىبأنو مدخؿ ارشادي يركز  (2009)
تنظيـ   عاتيـ اليما بينيـ مف أجؿ الوصوؿ إلى حؿ   مىحيث يسا د أ را  ا سرة  نفسوع

بأف  VandenBos (2012)أشار  الصددعم. والو ىذا p.152المشكمة التو تواجييـ  
 فخصائييأايرشاد ا سري يقصد بو ارشاد الوالديف أو أ را  آخريف مف ا سرة مف ِعبؿ 

نفسييف أو مرشديف نفسييف مدربيف يقوموا بتقديـ معمومات ود ـ نفسو وتوجييات  ممية 
كيفية التعامؿ مة   مىكتدريبيـ  تواجييـعلمسا دة أ را  ا سرة الو حؿ المشك ت التو 

سمعية أو بصرية أو الحد مف سو  استخداـ العقاعير أو تنظيـ ا سرة  إ اعةطفؿ ذو 
 p.229.م 
 ذاف االسطاد االسشّ:أِ -2

م مجمو ة مف أىداؼ ايرشاد ا سري تتمثؿ الو 6179حددت الاطمة  بد الرحيـ  
م تد يـ عنوات ايتصاؿ والتواصؿ بيف أ را  ا سرة الواحدة سوا  كاف ذلؾ لفظيا 7اآلتو   

م تعديؿ نمط 9بعض القيـ وايتجاىات السمبية لدي أالراد ا سرة.   م تعديؿ6أو غير لفظو.  
الع عات القائمة بيف جمية أ را  ا سرة والكشؼ  ف اساليب التفا ؿ الخاطئة بيف أالرادىا. 

م زيادة 8م تعميـ ايبنا  كيفية المشاركة وتحمؿ مسؤولية اتخاذ القرارات داخؿ ايسرة.  4 
م مسا دة 6الحياة ايسرية.   الوايسرة وتحقيؽ ايستقرار درجات التماسؾ بيف ا را  

 الوم مسا دة ايسرة 7الع عات ايسرية.   الوالخمؿ الوظيفو  نواحوالتعرؼ  مى  الوايسرة 
 م.87تقؼ  ائقا اماـ تحقيؽ السعادة والوئاـ بيف ا را ىا  ص التومواجية المشك ت 
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 فًٍات االسطاد األسشٍ: -3

بأف ىناؾ  دد مف  Rivett, Buchmüller and Oliver (2018)أورح 
 الفنيات التو تستخدـ الو ايرشاد ا سري وىو 

المناعشة والحوار بشكؿ  أسموب  والييا يستخدـ Discussionالحوار والمناعشة  -7
  مىواتجاىات أالراد المجمو ة ايرشادية والعمؿ  أالكار  مىجما و بغرض التعرؼ 

مواجية وحؿ المشك ت التو   مىتبادؿ اآلرا  المشتركة اليما بينيـ بما يسا دىـ 
 تؤرعيـ.

  وتشير الو تقديـ معمومات كاالية حوؿ المشكمة التو تواجو Lecturesالمحاررة  -6
الييا وكيفية التغمب  أدتالتو  ا سبابايسرة  ف طريؽ التعرؼ  مييا وتحديد 

  مييا.

  ويتـ الييا عياـ أ را  ا سرة أو الوالديف Family sculptingالتمثيؿ ا سري  -9
 بتجسيد بعض المواعؼ التو تواجييـ داخؿ ا سرة وكيفية التصرؼ حياليا.

  والييا يتـ بنا  عنوات لمتواصؿ بيف Family communicationالتواصؿ ا سري  -4
يجابيةأ را  ا سرة الواحدة مف أجؿ بنا    عات اجتما ية العالة   را  بيف أ وا 

 التميز باليدو  وايستقرار.  مىا سرة مما يسا دىا 

  والييا يقـو المرشد بالقياـ ببعض المياـ والميارات Role playingلعب الدور  -8
لمتعامؿ مة مشكمة ما ثـ يقوـ  رو ا سرة بالقياـ بالدور ذاتو كالمرشد واليدؼ مف 

ممارسة تمؾ التدريبات ليس القط أثنا  الجمسات ولكف نقؿ أثر ىذا   مىذلؾ تدريبو 
 التدريب  ند التعامؿ مة باعو أالراد أسرتو.

سوا   إيجابية  ويقصد بيا تقديـ مد مات Reinforcementالتد يـ أو التعزيز  -6
 .ا مثؿالوجو   مىمادية أو معنوية لعرو ايسرة  ند عيامو بالتدريبات والسموكيات 

التعرؼ   مى  ويقصد بيا تدريب أ را  ايسرة Problem solvingشك ت حؿ الم -7
المشكمة وجمة معمومات  نيا وتحميميا وورة بعض الحموؿ ثـ تطبيؽ الحؿ   مى

 .ا الرؿ
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   Home workالواجبات المنزلية  -8

 العميؿع  والييا يقـو المرشد بإجرا  تقييـ لسموكيات Feedbackالتغذية الراجعة  -9
اليعزز ويد ـ السموكيات المرغوبة ويقـو بتعديؿ السموكيات غير المرغوبة مف أجؿ 

 م.pp.98-99الوصوؿ إلى اليدؼ المنشود 

بعض الفنيات التو يمكف استخداميا لتوجيو وتعديؿ سموؾ أطفاؿ  إلىبافراالة 
  Miltenberger (2011)ما ذكره  الرورة ذوي ارطراب التعمؽ ايرتكاسو ومنيا

استبعاد حصوؿ الطفؿ  مو المعزز افيجابو لفترة محددة  :Time out العزؿ -7
ا وؿ  العزؿ  ف طريؽ  نو افعنتيجة ارتكابو لمسموؾ المشكؿ. ويشمؿ 

  والييا يتـ استبعاد الطفؿ مف الحجرة Exclusionary Time-outايستبعاد 
 أخريع البيئة المعززةم نتيجة حدوث السموؾ المشكؿ ويتـ نقمو إلى حجرة 

  والييا يظؿ الطفؿ Nonexclusionary Time-outالثانو   زؿ افبقا  
 .p.344)) المعززمتواجدا بالحجرة مة حرمانو مف الحصوؿ  مى 

إزالة كمية محددة مف المعزز وذلؾ  ند   Response Costتكمفة ايستجابة  -6
  .p.352)) حدوث السموؾ المشكؿ

 االستلاسٌ:واضطشاب التعمق  األسشّ اإلسطاد-4

إلى أف اليدؼ مف افرشاد ا سري  Drisko and Zilberstein (2008)أورح 
تطوير   عاتيـ ايجتما ية مة أطفاليـ لموصوؿ إلى التعمؽ اآلمف   مىمسا دة الوالديف 

بأف   ج ارطراب التعمؽ ايرتكاسو  Zilberstein (2016)أورح  الصددعوالو ىذا معيـ. 
الع عات القائمة بيف الطفؿ  و مىالبيئة ا سرية   مىا عؿ جزئيًا   مىيكوف العاًي إذا ما ركز 

كما ذكر ووالديو مة تدريب الوالديف  مو تحسيف تمؾ الع عة وتقويتيا بشكؿ إيجابو. 
Phelps, Eister, Shulz and Augustyn (2017) لتعمؽ ايرتكاسو بأف ارطراب ا
يكوف الع ج العاًي وذلؾ مف  حتىمعقد ومتشعب ولذلؾ يجب أف يترمف الع ج اشراؾ ا سرة 

استراتيجيات والنيات يمكف استخداميا مة ا طفاؿ ذوي ارطراب   مىخ ؿ تدريب الوالديف 
ودة مة ررورة توجيييـ بأف تكوف البيئة ا سرية إيجابية ومميئة بالم ايرتكاسوعالتعمؽ 

 والمحبة والتعاطؼ والر اية وا مف والحماية. 
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تعديؿ   مىإف التدخ ت الع جية المستخدمة مة ارطرابات التعمؽ ي يجب أف تركز 
مقدمو الر اية تغيير أالكار   مىيجب أف تركز  ذلؾعولكف بدًي مف  مباشرةعسموؾ الطفؿ 

 & Boris))كالوالديف ومحاولة تشكيؿ استجاباتيـ واتجاىاتيـ نحو الطفؿ بشكؿ إيجابو 

Renk, 2017 . أشار  الصددعوالو ىذاSmith et al. (2019)  إلى أف ايرشاد ا سري يعد
حيث يستخدـ أنشطة وتدريبات لمسا دة الوالديف وأ را  ا سرة  التعمؽعنموذجيًا لمشك ت 

 اليـ ارطرابات التعمؽ وكيفية مواجيتيا.  مى
ويعد التدخؿ الع جو ذا العالية لألطفاؿ ذوي ارطراب التعمؽ ايرتكاسو  ندما يتـ 

بنا  تعمؽ امف مة مقدـ تدريب مقدـ الر اية  مى كيفية التعامؿ الصحيح مة طفمو مف خ ؿ 
حيث يتـ تركيز  عالر اية وىو ما يجب العمؿ  ميو لرماف خفض ا راض ذلؾ ايرطراب

الع ج  مو تحسيف تعامؿ مقدـ الر اية مة الطفؿ مما يترتب  ميو نمو شعور داخمو امف 
مسا دة مقدـ الر اية الو التخمص مف المشا ر   مىكما يسا د التدريب  علدي الطفؿ تجاىو

 ,Hornor)السمبية كالقمؽ وافحباط والغرب نتيجة صعوبات التواصؿ ايجتما و مة الطفؿ 

2019). 
بأف طفؿ ما عبؿ المدرسة والذي يواجو خطر  Turner et al. (2019)كما أورح 

الإف الع ج ا سري يعد العاًي الو ىذه الحالة والذي عد يترمف جمسات بمدي  المعاممةعسو  
م دعيقة أسبو يًا ويقدـ الو منزؿ الوالديف مف خ ؿ اخصائو مدرب  مو 61-48زمنو  
اكتشاؼ ردود الفعؿ اينفعالية لموالديف   مىحيث يسا د الع ج ايسري  الع جوعالتدخؿ 

 خبرات الوالديف الو التعامؿ مة أطفاليـ.  مىالتعرؼ  إلى بافراالةتجاه طفميما 
بأنو إذا كنت  Smith, Robinsson, Saisan and Segal (2019)ولقد أشار 

لخطوات التو يمكف أف تسا دؾ الو اليناؾ مجمو ة مف ا التعمؽعأبًا لطفؿ يواجو ارطرابات 
م ورة الحدود  يجب 7بنا  تعمؽ آمف وصحو مة طفمؾ وتشكيؿ نموه المستقبمو وىو   

وما ىو العواعب الناجمة  ف  دـ اتباع معايير  المقبوؿعورة معايير لمسموؾ المقبوؿ وغير 
م تحمؿ 6 مما يدالعيـ ذلؾ إلى أف يكونوا أكثر تحكمًا الو سموكياتيـ.  السويعالسموؾ 

وتذكر أف "السموؾ غير المقبوؿ" الذي عاـ  التصرؼعالمسؤولية  كف ىادئًا  ندما يسئ طفمؾ 
ىدو ؾ وتحكـ الو   مىالحاالظ  لمسا دتؾعبو طفمؾ ي يعرؼ كيفية التعامؿ معو ويحتاج 

م ورة جدوؿ لمروتيف اليومو  مف خ ؿ ورة 9يتشكؿ لديو الشعور با مف.   حتىغربؾ 



 ............................................ فعالية برنامج ارشادي أسرى لخفض اعراض اضطراب التعلق االرتكاسي

- 816 - 

 حتىوالرح ت بايتفاؽ مة طفمؾ منيا وكذلؾ العط ت  اينتيا  ماؿ المراد جدوؿ زمنو لأل
  يشعر طفمؾ بالراحة و دـ اينز اج نتيجة تكميفو بأ ماؿ متتالية بدوف الاصؿ.

بأف   ج ارطراب التعمؽ  Ellis and Saadabadi (2020)وىذا ما اورحو 
استخداـ أساليب إيجابية الو تعديؿ سموكيات أطفاليـ   مىايرتكاسو يتطمب تدريب الوالديف 

بافراالة إلى تدريبيـ  مى استخداـ أساليب  المفظوعدوف المجو  إلى العقاب الجسدي أو 
التواصؿ غير المفظو مة الطفؿ والمجو  إلى التسامح والتعاطؼ معو لبنا  ثقة متبادلة وبذلؾ 

 مؽ صحو آمف مة الطفؿ.الإف تدريب الوالديف يسا د الو بنار ترابط وتع
الى تقديـ   Drisko and Zilberstein (2008)ىدالت دراسة والو ىذا السياؽ

برنام    جو لموالديف لخفض ا راض ارطراب التعمؽ ايرتكاسوع حيث تكونت  ينة 
ع الو حيف بمغ سنة 76-6تراوحت أ مارىـ ما بيف  ماناث 4ع ذكور 8 أطفاؿ 9الدراسة مف 

ع واستخدمت الدراسة المحكات مولو امر 76  دد ايسر ثمانو بواعة والداف لكؿ اسرة 
 "الطبعة الرابعة "التشخيصية الواردة بالدليؿ التشخيصو ايحصائو ل رطرابات العقمية

DSM-IV   الخاصة بارطراب التعمؽ ايرتكاسوع وأورحت نتائ  الدراسة الى العالية البرنام
ادي المقدـ لموالديف لخفض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو مف خ ؿ تدريبيـ  مو إدارة ايرش

وايبتعاد   طفاليـسموكياتيـ مة أطفاليـ ومسا دتيـ  مو كيفية اشباع ايحتياجات ا ساسية 
 مما ادي الى تحسف   عاتيـ ايجتما ية بيف بعريـ البعض. ف إسا ة المعاممة وافىماؿ 
إلو  Buckner, Lopez, Dunkel and Joiner (2008)كما ىدالت دراسة 

التحقؽ مف العالية برنام  لتعديؿ السموؾ الو خفض ارطراب التعمؽ ايرتكاسوع حيث تكونت 
م سنوات وتقيـ مة أجدادىاع واستخدمت الدراسة 7 ينة الدراسة مف طفمة تبمغ مف العمر  

ومقاييس  Clinical Interview (Sheehan et al.,1998) ةافكمينيكياستمارة المقابمة 
Connersكونرز لتقدير الوالديف 

,
 Parent Rating Scales (Conners, 1997), 

 Disruptive Behavior Disorders Ratingومقياس تقدير السموؾ الفوروي لموالديف 

Scale- Parent (Barkely, 1997)بواعة م جمسة 76والبرنام  الع جو المكوف مف   ع
م  مناعشة  امة 7الجمسة  دعيقةم لمجمسة موجية لمقدـ الر اية ع حيث شممت اآلتو  81 

م  تترمف التدريب 6 الجمسة المسيمة الو ظيور السموكيات غير المرغوبة.  ف العوامؿ 
دعيقة مثً م لمشاركة الطفؿ أنشطتو وايىتماـ بو والتعميؽ  61تخصيص وعت محدد    مى
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استراتيجيات لمسا دة مقدـ   مىم  التدريب 9 الجمسة لسوية أثنا  المعب. السموكيات ا  مى
استخداـ التعزيز افيجابو مة   مىم  التدريب 4 الجمسة إ طا  أوامر العالة.   مىالر اية 

لمعقاب طرؽ  ـاستخدا  مىم  التدريب 8 الجمسة الطفمة بعد انيا ىا الميمة المكمفة بيا. 
م  التدريب 77  6 الجمسات ؿم لمحد مف السموكيات غير السوية. ايستجابة والعز كتكمفة 

كيفية تعديؿ السموؾ الو ا ماكف العامة بما الييا المدرسة كإنشا  بطاعة متابعة يومية   مى
م  مراجعة وتقديـ تغذية راجعة وا  طا  واجبات 76 الجمسة لمطفمة مف ِعبؿ المدرسة والمنزؿ. 

مؾ التدريبات. وأورحت نتائ  تمؾ الدراسة العالية البرنام  مدي اتقاف ت  مىمنزلية لمتعرؼ 
 التدريبو لتعديؿ السموؾ الو خفض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو لدي الطفمة.

استبياف راندولؼ يرطراب التعمؽ  Becker-Weidman (2008)وطبقت دراسة 
 The Randolph Attachment Disorder Questionnaire "الطبعة الثالثة"

"RADQ" (Randolph, 2000) طفؿ ذو ارطراب تعمؽ  44 ينة مكونة مف   مى
طفؿ كمجمو ة رابطة  61سنةع  9,9طفؿ كمجمو ة تجريبية بمتوسط  مري  64ارتكاسو  

لمتحقؽ مف العالية برنام    جو نمائو ثنائو  لموالديف والطفؿم  سنةمع 9,9بمتوسط  مري 
نتائ  الدراسة إلى العالية البرنام   وتوصمت ايرتكاسوعلخفض ا راض ارطراب التعمؽ 

 الع جو الثنائو الو خفض ا راض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو. 
الى التحقؽ مف  Wimmer, Vonk and Bordnick (2009)ىدالت دراسة كما  

العالية برنام  ارشادي لموالديف عائـ  مو نظرية التعمؽ لخفض ا راض ارطراب التعمؽ 
 8.4بمتوسط  مري  مانثو 79ع ذكر 77 طفؿ 64الدراسة مف ايرتكاسوع حيث تكونت  ينة 

ولو امرع واستخدمت الدراسة استبياف راندولؼ  74ع الو حيف بمغ  دد أوليا  امورىـ سنوات
 The Randolph Attachment Disorder "الطبعة الثالثة"يرطراب التعمؽ 

Questionnaire "RADQ" (Randolph, 2000)  ايرشادي بافراالة الى البرنام  
جمسة بواعة ث ث جمسات الو الشيرع حيث اشتمؿ  67المقدـ لموالديف والذي تكوف مف 

البرنام  تدريب الوالديف  مو نظرية التعمؽ مف خ ؿ تعريفيـ بالمشك ت الناجمة  ف سو  
المعاممة وافىماؿ والتدريب  مو الميارات الوالديةع وتوصمت نتائ  الدراسة غمو انخفاض 

 .ارطراب التعمؽ ايرتكاسو لدي  ينة الدراسة وتحسف الميارات ايجتما ية لدييـا راض 
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لمتحقؽ مف العالية برنام   Moss et al. (2011)دراسة والو ىذا الصددع سعت 
باستخداـ الزيارات المنزلية لتحسيف التعمؽ والسموكيات والحساسية الوالدية لدي ا طفاؿ 

 96مجمو ة تجريبيةع  98م مقدـ ر اية  67المسا  معاممتيـع وتكونت  ينة الدراسة مف  
سنواتمع  8-7رابطةم  طفاؿ مسا  معاممتيـ تراوحت أ مارىـ ما بيف  مجمو ة 

 Child Behavior Checklist Inventoryواستخدمت الدراسة عائمة الحص سموؾ الطفؿ 

(Achenbach & Rescorla, 2000) ع ومقياس الموعؼ غير المألوؼStrange 

Situation Procedure (Ainsworth, 1978) ,  م 8والبرنام  التدريبو المكوف مف
دعيقةم مناعشة  امة حوؿ  61تو   دعيقةم لمزيارةع تـ تقسيميا كاآل 91جمسات بواعة  

دعيقةم  رض اليديو  78-71موروع يختاره مقدـ الر اية كالقرايا المتعمقة بالطفؿع  
تسجيمو لمقدـ ر اية يتعامؿ مة طفؿ آخر مة تقديـ بعض ا لعاب لمطفؿ وذلؾ لتشجيعو  مو 

 78-71فؿع  لتقييـ سموكياتو الو تعاممو مة الطدعيقةم تغذية راجعة  61متابعة طفموع  
دعيقةم اختتاـ الجمسة والقا  الرو   مو ما تـ إنجازه وتشجيعو  مو ممارسة ا نشطة 
نفسيا ا سبوع المقبؿع وأورحت نتائ  الدراسة إلو وجود الروؽ الو القياسيف القبمو والبعدي 

ارطرابات التعمؽع كما  وانخفاضلممجمو ة التجريبية مما يشير إلو تحسف الو التعمؽ اآلمف 
أف ا طفاؿ ا كبر  مرًا أظيروا مستويات منخفرة مف المشك ت الداخمية والخارجية بعد 

 انتيا  البرنام . 
 Cassidy, Woodhouse, Sherman, Stupica andصت نتائ  دراسة كما خمُ 

Lejuez (2011)  إلو العالية البرنام  التدريبو باستخداـ الزيارات المنزلية الو تحسيف
م 769  حيث أجريت تمؾ الدراسة  مو  ينة عوامياالتعمؽ اآلمف بيف الطفؿ ومقدـ الر ايةع 

سنةم  99-78تراوحت أ مارىـ ما بيف  رابطةم مجمو ة  84مجمو ة تجريبيةع  88  أـ
مع واستخدمت الدراسة مقياس الموعؼ غير يرأش 9-6أ مارىـ ما بيف   بمغت طفاؿ 
والبرنام  التدريبو , Strange Situation Procedure (Ainsworth, 1978)المألوؼ 

 المناعشة وا تمد البرنام   مو النيةدعيقةم لمزيارةع  61م جمسات بواعة  6المكوف مف  
 . النمذجة بالفيديو والتغذية الراجعة والتعزيز والواجبات المنزليةو 
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لمتحقؽ مف العالية برنام  تدريبو  Bernard et al.(2012)كما جا ت دراسة 
الطفؿم لخفض ارطرابات التعمؽ وتحسيف التعمؽ اآلمف لدي ا طفاؿ المسا   - الوالديف

شيرمع  97.9 -77.7م طفؿ تراوحت أ مارىـ ما بيف 761معاممتيـع وذلؾ لعينة عواميا  
سة بعض ا دوات منيا مقياس الموعؼ غير المألوؼ م ولو أمرع واستخدمت الدرا779 

Strange Situation Procedure (Ainsworth, 1978)   م 71ع والبرنام  المكوف مف
تغذية الراجعة والمناعشة والواجبات المنزلية وذلؾ لتدريبيـ لباستخداـ النية اجمسات تدريبية 

والمعب بالدمو  الحموى مو بعض المياـ منيا  القياـ ببعض ا نشطة المحببة لمطفؿ كصنة 
وتوريح دوره كرب لألسرةع وأورحت نتائ  الدراسة إلو التدخؿ الع جو أظير انخفارًا الو 

 م.:86عديت التعمؽ اآلمف م وارتفاع م:96ارطرابات التعمؽ بنسبة  
إلو التحقؽ مف العالية برنام  تدريبو  Sadler et al.(2013)ولقد ىدالت دراسة 

باستخداـ الزيارات المنزلية لموالديف الو تحسيف التعمؽ اآلمف  طفاليـع وتكونت  ينة الدراسة 
أسرة كمجمو ة رابطةم تراوحت أ مارىـ  48أسرة كمجمو ة تجريبيةع  61أسرة   718مف 

عض المقاييس منيا م سنة ولدييـ طفميـ ا وؿع واستخدمت الدراسة ب68-74ما بيف  
ع Strange Situation Procedure (Ainsworth, 1978)مقياس الموعؼ غير المألوؼ 

ع والبرنام  Parental Bonding Scale (Parker et al.,1979)ومقياس الرابطة الوالدية 
دعيقةم لمجمسةع ورـ محتوي البرنام   91-48م جمسة بواعة  96التدريبو المكوف مف  

مع أساليب التنشئة :78ع الصحة النفسية لألـ  م:71صحة الطفؿ ونموه  معمومات  ف  
مع :76مع تدريب ا ـ  مو الميارات الحياتية  :76الد ـ ايجتما و   مع:78الوالدية  

مع وأورحت نتائ  :4مع البيئة والس مة  :71مع الصحة النفسية لمطفؿ  :71صحة ا ـ  
 ف التعمؽ اآلمف وخفض أ راض ارطراب التعمؽ.الدراسة إلى العالية البرنام  الو تحسي

الو التحقؽ مف العالية برنام  تدريبو  Shi (2014)ومف جانب آخرع ىدالت دراسة 
لألـ لخفض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو لدي طفمياع حيث تكونت  ينة الدراسة مف طفؿ يبمغ 

م سنوات ويواجو إسا ة معاممة مف ِعبؿ والدتوع واستخدمت الدراسة المحكات 4مف العمر  
ايحصائو ل رطرابات التشخيصية يرطراب التعمؽ ايرتكاسو الواردة بالدليؿ التشخيصو 

م جمسة موز ة  مو 76ع والبرنام  التدريبو المكوف مف  DSM-IVالعقمية" الطبعة الرابعة" 
م والييا تـ ورة الطفؿ الو حجرة ألعاب وجعمو 9-7ث ث مراحؿ  المرحمة ا ولو  الجمسات 
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مسا دة يختار ا لعاب المفرمة لديو بدوف شرط وذلؾ لتنمية الشعور با ماف لديو وذلؾ ب
م  وتـ الييا تسييؿ التفا ؿ بيف ا ـ 9-4المرشد النفسوع أما المرحمة الثانية  الجمسات

دعائؽم مة وجود المرشد  71والطفؿ مف خ ؿ استد ا  ا ـ لمشاركة الطفؿ الو ألعابو لمدة  
ـ م  وتـ الييا تقوية التفا ؿ بيف الطفؿ وا 76-71النفسوع وأخيرًا المرحمة الثالثة  الجمسات 

مف خ ؿ انسحاب المرشد النفسو ودوره القط انحصر الو الم حظة ومشاركة ا ـ طفميا 
ا لعاب المختمفة  مو مدار الجمسةع ولقد أورحت نتائ  الدراسة إلو العالية البرنام  
التدريبو لألـ الو خفض ا راض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو لدي طفميا وتحسيف التفا ؿ 

 ما.  ايجتما و والتعمؽ بيني
إلى التحقؽ مف برنام  تدريبو لموالديف  Tereno et al. (2016)كما ىدالت دراسة 

م أـ لمجمو ة مف 777الو خفض ارطرابات التعمؽ لدي ا طفاؿع وتكونت  ينة الدراسة مف  
شيرمع واستخدمت بعض ا دوات منيا مقياس  76-76ا طفاؿ تراوحت أ مارىـ ما بيف  

ع  Strange Situation Procedure (Ainsworth, 1978)الموعؼ غير المألوؼ 
م جمسة وا تمدت  مو النية المناعشة والنمذجة والتغذية 69والبرنام  التدريبو المكوف مف  

الراجعةع كما تـ توزية كتيب  مو أالراد المجمو ة التجريبية أ ده المرشديف النفسييف يورح 
كيفية زيادة التعمؽ بيف مقدـ الر اية والطفؿع بعض ا مور المتعمقة بالنمو اينفعالو لمطفؿع و 

والتدريب  مو كيفية تعميـ الطفؿ بعض الميارات الحياتيةع وػوصمت نتائ  الدراس إلى أف 
مف أطفاؿ  ينة الدراسة ارتفة لدييـ التعمؽ اآلمف وانخفض ارطراب التعمؽ التجنبو  م:64 

   م. :78لدييـ بنسبة  
دراسة تحميؿ بعدي لعدد  Facompré, Bernard and Waters (2017)وأجرى 

مف أجؿ التعرؼ  6176حتو أغسطس  7989م دراسة نشرت الو الفترة ما بيف يناير 76 
 مو العالية البرام  التدخمية لخفض ارطرابات التعمؽع حيث بمغ  دد  ينة الدراسات السابقة 

لدراسة الو سنة ع وا تمدت ا 79-6م طفؿ تراوحت أ مارىـ ما بيف 7961مجتمعة  ف=
,  Proquest ,MEDLINE :البحث  ف تمؾ الدراسات مف خ ؿ المواعة ايلكترونية

PsychoINFO  ع وأشارت تمؾ الدراسة إلو أف تمؾ البرام  استخدمت  تدريب الوالديفع
ع وأورحت نتائ  الدراسة بأف ىناؾ العالية لتمؾ البرام  الو رالة لألطفاؿ واستخداـ الفيديوىات

م 7بافراالة إلى أف العالية تمؾ البرام  كانت أكثر العالية لكًؿ مف   اآلمفع  معديت التعمؽ
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م لألطفاؿ ذوي إسا ة 6الدراسات التو نشرت حديثًا  ف الدراسات التو نشرت عديمًاع  
المعاممة أكثر مف العادييفع وأوصت الدراسة بتقديـ برام  ارشادية لألطفاؿ المسا  معاممتيـ 

  لدييـ. لزيادة التعمؽ اآلمف
م 41دراسة تحميؿ بعدي لعدد   Wright et al., (2017)أجرى  أخريعوالو دراسة 

العالية برام  تدريب   مىمف أجؿ التعرؼ  ـع6176-6177دراسة نشرت الو الفترة ما بيف 
حيث بمغ  دد  ينة الدراسات السابقة مجتمعة  التعمؽعالوالديف لخفض ارطرابات 

وا تمدت الدراسة الو البحث  سنةع 76-أشير 6م طفؿ تراوحت أ مارىـ ما بيف 6178 ف=
 ,EMBACE, MEDLINE : ف تمؾ الدراسات مف خ ؿ عوا د البيانات

PsychoINFOع Zetoc, Eric,  وأورحت نتائ  الدراسة بأف ىناؾ العالية برام  تدريب
 الوالديف الو خفض ارطرابات التعمؽ وتحسيف التعمؽ اآلمف لدي ا طفاؿ.

 79-7أسرة لمجمو ة مف ا طفاؿ تراوحت أ مارىـ ما بيف  66و مو  ينة عدرىا 
 Wesselmann, Armstrong, Schweitzer, Davidson andسنةع أجريت دراسة 

Potter (2018)  لمتحقؽ مف العالية برنام  تكاممو لمع ج ا سري والتدريب  مو تتبة حركة
العيف لخفض ارطراب التعمؽ لدي ا طفاؿع حيث استخدمت عائمة الحص سموؾ الطفؿ 

Child Behavior Checklist (Achenbach & Recorla, 2001)  ع واستبياف استبياف
ع وأورحت نتائ  RADQ (Randolph, 2000) "الثالثةالطبعة "راندولؼ يرطراب التعمؽ 

ارطراب التعمؽ  انخفاضالراسة إلى وجود تحسف ممحوظ الو   عة ا ـ بطفميا مما أدي إلو 
لدي ا طفاؿ وما يصاحبيا مف مشك ت سموكيةع وأوصت الدراسة إلى استخداـ ذلؾ النموذج 

 لتعمؽ والو ثقاالات مختمفة.مة  ينات ذات أحجاـ كبيرة مف ا طفاؿ ذوي ارطرابات ا
ة يإلى التحقؽ مف العالية استراتيج Tarabulsy et al., (2018)كما ىدالت دراسة 

ع حيث  دراسة حالةم لمتدخؿ الع جو باستخداـ الفيديو لتحسيف التعمؽ اآلمف بيف أـ وطفميا
أشيرع واستخدمت الدراسة استمارة المقابمة مة  6طبقت الدراسة  مو أـ لطفؿ يبمغ مف العمر

بافراالة إلو الحالة ووالدييا لجمة أكبر عدر مف المعمومات  ف الحالة منذ طفولتياع 
دعيقة لمقا  الواحدع  91استراتيجية التدخؿ الع جو والذي رمت ثماف لقا ات بواعة 

  الدراسة إلو العالية ايستراتيجية باستخداـ الفيديو الو تحسيف التعمؽ اآلمف وأورحت نتائ
 لدي الطفؿ واكسابيا بعض الميارات الو التعامؿ الجيد لتحقيؽ ايحتياجات ا ساسية لطفميا.
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أجريت  Knafo, Murphy, Steele and Steele (2018)والو دراسة أخري لػ 
لمتحقؽ مف العالية  وأختياعيش مة والدىا ووالدتيا  مو أـ لطفؿ يبمغ مف العمر  اماف وتع

حيث استخدمت  طفمياعنظرية التعمؽ لخفض ارطراب التعمؽ لدي   مىبرنام  تدريبو عائـ 
الدراسة استمارة المقابمة مة الحالة ووالدييا واختيا لجمة أكبر عدر مف المعمومات  ف 

لتدريبو الو خفض ا راض ارطراب العالية البرنام  ا إلىوأورحت نتائ  الدراسة  الحالةع
 التعمؽ لدي الطفؿ واكسابيا اتجاىًا ايجابيًا الو التعامؿ مة طفميا.

 .الشابقُ.اإلطاس الٍظشٍ والذساسات  عمِتعقًب 

ىذه الدراسات  اتفاؽيترح مف العرض السابؽ لإلطار النظري والدراسات السابقة 
أف ارطراب التعمؽ ايرتكاسو ينشأ نتيجة أساليب التنشئة الوالدية الخاطئة كافىماؿ  ى م

سا ة معا  الع عات ايجتما ية بيف الطفؿ عصور الو مما يترتب  ميو ممة الطفؿوالقسوة وا 
ومقدـ الر اية ا ساسو وعد يصاحب ذلؾ العديد مف المشك ت الداخمية أو الخارجية بما يؤثر 

ال حقةع مما تتطمب ايجتما و واينفعالو لمطفؿ والذي عد يمتد معو لمراحؿ النمو  مو النمو 
ذلؾ ورة برنام  ارشادي أسرى الو خفض أ راض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو لدي أطفاؿ 

ولقد تـ ايستفادة مف ىذه الدراسات الو  دة أوجو  الرورة المعرريف فسا ة المعاممةع
 أىميا  

 سنةم 69 -حديث الويدةبيف  ما ر الزمنو لعينات تمؾ الدراسات العينة  تراوح العم
 ; ; Facompré et al. (2017) Kanfo et al. (2018)والتو مف أىميا دراسة كؿً  مف 

Wesselmann et al. (2018) ; Upadhyaya et al. (2016)   ًتـ تحديد  ذلؾوبنا
مف أطفاؿ رياض ا طفاؿ ويمثموا  سنواتم 6-4العمر الزمنو لعينة الدراسة الحالية وىو  

 .ببعض رياض أطفاؿ ادارة عنا التعميمية
ا دوات   تـ استخداـ العديد مف ا دوات الو ىذه الدراسات لتشخيص ارطراب 

استبياف الصدمات الو مرحمة  Cort (2007)دراسة  ع حيث استخدمت التعمؽ ايرتكاسو
راندولؼ استبياف  Becker-Weidman (2008) بينما استخدمت دراسة الطفولةع

مقياس تصنيؼ   Thorella et al.(2012)استخدمت دراسة  الو حيفع يرطرابات التعمؽ
مقياس م 6176كما استخدمت دراسة مصطفو أبو المجد و مو ثابت   عأنماط التعمؽ

" الذي ورعو Reactive Attachment Disorder Scaleارطراب التعمؽ ايرتكاسو"
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Minnis , Rabe-Hesketh and Wolkind (2009) واستخدمت  وترجمو الباحثافع
وبناً   عاستبياف ارطراب التعمؽ ايرتكاسو Kliewer-Neumann et al. (2018)دراسة 

دراسة مصطفو أبو مقياس ارطراب التعمؽ ايرتكاسو المترجـ ب  ميو وعة ايختيار  مو
مقياس سو  معاممة طفؿ الرورة مف ِعبؿ إ داد ع بافراالة إلو م6176المجد و مو ثابت  

 .الباحثاف لتشخيص ا طفاؿ المعرريف لإلسا ة
  بناً   مو افطار النظري والدراسات السابقة القد أشارت نتائ  ايرشاد ا سريالنيات 

الو خفض  ايرشادية المستخدمة الو ايرشاد ايسريتمؾ الدراسات إلو العالية الفنيات 
المحاررة والحوار والمناعشة والتعزيز والتغذية  النية ياع ومف بينايرتكاسوالتعمؽ ارطراب 

وذلؾ الراجعة والواجبات المنزلية وتكمفة ايستجابة والعزؿ وحؿ المشك ت والنمذجة بالفيديو 
 ten-Drisko and Zilberstein (2008) ; Buckner et كما جا  الو دراسة كًؿ مف 

al. (2008) ; Wimmer et al.(2009) ; Facompré et al. (2017) والو رو  ذلؾع 
الحوار  -المحاررةتـ تحديد الفنيات المستخدمة الو البرنام  المعد الو الدراسة الحالية  

 -الواجبات المنزلية – العزؿ -تكمفة ايستجابة -لعب الدور -حؿ المشك ت –والمناعشة
 م.التواصؿ ا سري -التمثيؿ ا سري

 فشوض الذساسُ:

يمكف صياغة  الدراسةعا دبيات النظرية والدراسات السابقة لمتغيرات   مىبعد ايط ع 
 الروض الدراسة كالتالو 

توجد الروؽ ذات ديلة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات أطفاؿ المجمو ة  -7
الو  صورة الوالديفم وأبعاده ايرتكاسو مقياس ارطراب التعمؽ   مىالتجريبية 

 ا الرؿ. ايتجاهالقياسيف القبمو والبعدي لصالح القياس البعدي الو 
ي توجد الروؽ ذات ديلة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات أطفاؿ المجمو ة  -6

الو   صورة الوالديفم وأبعاده مقياس ارطراب التعمؽ ايرتكاسو  مىالتجريبية 
رنام  ايرشادي بفترة زمنية القياسيف البعدي والتتبعو بعد اينتيا  مف تطبيؽ الب

 م.محددة  شيراف



 ............................................ فعالية برنامج ارشادي أسرى لخفض اعراض اضطراب التعلق االرتكاسي

- 871 - 

توجد الروؽ ذات ديلة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات أطفاؿ المجمو ة  -9
مقياس سو  معاممة طفؿ الرورة وأبعاده الو القياسيف القبمو   مىالتجريبية 

 ا الرؿ. ايتجاهوالبعدي لصالح القياس البعدي الو 
ف متوسطات رتب درجات أطفاؿ المجمو ة ي توجد الروؽ ذات ديلة إحصائية بي -4

مقياس سو  معاممة طفؿ الرورة وأبعاده الو القياسيف البعدي   مىالتجريبية 
 م.والتتبعو بعد اينتيا  مف تطبيؽ البرنام  ايرشادي بفترة زمنية محددة  شيراف

 

 الذساسُ:إجشاْات  -5

 وٍّج الذساسُ -1

التحقؽ مف العالية  إلى تالمني  التجريبو حيث ىدال  مىالدراسة الحالية  أ تمدت
المسا  اطفاؿ الرورة لدي  التعمؽ ايرتكاسو ارطرابلخفض ا راض  أسريبرنام  ارشادي 

 . معاممتيـ
 عًٍُ الذساسُ -2

 عًٍُ الذساسُ االستطالعًُ: -أ

إنػػاثم بمتوسػػط  61ذكػػور ع  41  طفػػؿ 711بمػػغ  ػػدد  ينػػة الدراسػػة ايسػػتط  ية 
شػػير مػػف أطفػػاؿ ريػػاض ا طفػػاؿ بػػبعض  4.69شػػير وانحػػراؼ معيػػاري  67.67 مػػري 

رياض أطفاؿ ادارة عنا التعميمية وذلؾ بغػرض التحقػؽ مػف الكفػا ة السػيكومترية لممقػاييس 
 المستخدمة الو الدراسة الحالية. 

 عًٍُ الذساسُ األساسًُ: -ب 

 :األطفاهعًٍُ  -1

مػػف أطفػػاؿ ريػػاض  إنػػاثم 6 عذكػػور  77 طفػػؿ 77بمػػغ  ػػدد أطفػػاؿ العينػػة ايساسػػية 
 67.76ا طفاؿ المسا  معاممتيـ ويواجيوف ارػطراب التعمػؽ ايرتكاسػو بمتوسػط  مػري 

 698مػف  ينػة كميػة بمػغ عواميػا  إلػييـتػـ التوصػؿ  شػيرع 9.89شير وانحػراؼ معيػاري 
إناثم مف أطفػاؿ ريػاض ا طفػاؿ تػـ اختيػارىـ مػف أربػة ريػاض  791 عذكور  718طفؿ  

كمػػا بمػػغ  ػػدد أالػػراد أوليػػا  أمػػور العينػػة  التعميميػػةعأطفػػاؿ مػػف بعػػض مػػدارس إدارة عنػػا 
   أـم. 79آبا ع  4 الرد  77ا ساسية 
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 ومت اجشاْ اخلطىات التالًُ الختًاس العًٍُ:

تمػػت زيػػارة بعػػض ريػػاض  طفػػاؿ بالمػػدارس التابعػػة فدارة عنػػا التعميميػػة والتػػو تحتػػوي  -7
أربػػة   مػػى مػػو أكبػػر  ػػدد مػػف أطفػػاؿ المسػػتوييف ا وؿ والثػػانو وعػػد وعػػة ايختيػػار 

م طفػػً  776الييػػا   مKg1 ا وؿ حيػػث بمػػغ عػػواـ أطفػػاؿ المسػػتوي  حكوميػػةعمػػدارس 
الصػػوؿ وبالمثػػؿ بمػػغ عػػواـ أطفػػاؿ  م4   مػػىإنػػاثم مػػوز يف  69ذكػػورع  49 بواعػػة 

إنػػاثم مػػوز يف  67 ٬ذكػػور  86 م طفػػً  بواعػػة 769الييػػا   مKg2 الثػػانو المسػػتوي 
 م الصوؿ.4   مى

 Slosson Intelligenceتـ تطبيؽ اختبار سموسوف المعدؿ لػذكا  ا طفػاؿ والكبػار  -6

Test – Revised(SIT-R)  م   6177  بػد الرعيػب أحمػد و مصػطفو أبػو المجػد ع
طفػً  يسػتبعاد  698وذلؾ  مو  ينة أطفاؿ المستوييف ا وؿ والثػانو والبػالغ  ػددىـ 

م حتػو يػتـ IQ=90ا طفاؿ الذيف يحصموف  مو درجة أعؿ مػف المتوسػط الػو الػذكا   
البمػػغ  ػػدد  ٬القػػدرة العقميػػة  انخفػػاضالتأكػػد مػػف خمػػو  ينػػة الدراسػػة ا ساسػػية مػػف 

إناثم لحصوليـ  مو درجػة أعػؿ  46 ٬ذكور 67بواعة   طفؿ 69ا طفاؿ المستبعديف 
 ٬ذكػور  84بواعػة    طفػؿ 776بعػد ىػذا ايجػرا   ا طفػاؿوبذلؾ يصبح  دد  91مف 
 إناثم. 88

 ينػػة ا طفػػاؿ  الباحثافم  مػػىتػػـ تطبيػػؽ مقيػػاس سػػو  معاممػػة طفػػؿ الرورػػة  إ ػػداد/ -9
مػػػف تطبيػػػؽ مقيػػػاس سموسػػػوف المعػػػدؿ لػػػذكا  ا طفػػػاؿ  جػػػةطفػػػؿ والنات 776البالغػػػة 

طفػػؿ  798الػػتـ اسػػتبعاد  المعاممػػةعا طفػػاؿ المعررػػيف فسػػا ة   مػػىوالكبػػار لمتعػػرؼ 
درجػػة أعػػؿ مػػف درجػػة القطػػة   مػػىإنػػاثم وذلػػؾ لحصػػوليـ  71ذكػػور ع  68 بواعػػة 

طفػػؿ مسػػا  معاممتػػو  97وبػػذلؾ أصػػبح  ػػدد ا طفػػاؿ بعػػد ىػػذا افجػػرا   مع89 ـ+ع= 
 إناثم. 78ذكر ع  79 

 مصطفو أبػو  " صورة الوالديف" ارطراب التعمؽ ايرتكاسوتـ تطبيؽ مقياس  وأخيراً  -6
 ينػة الت ميػذ المسػا  معػاممتيـ والبػالغ  ػددىـ   مػى م6176 مو ثابت ع  المجدع
البمػػػغ  ػػػدد  لػػػدييـعارػػػطراب التعمػػػؽ ايرتكاسػػػو   مػػػىتمميػػػذ وذلػػػؾ لمكشػػػؼ  97

درجػة أعػؿ   مػىإناثم وذلؾ لحصػوليـ  76ذكور ع  8طفؿ بواعة   61المستبعديف 
 77طفػؿ بواعػة   77وبذلؾ أصػبحت  ينػة الدراسػة النيائيػة  مع7مف درجة القطة  
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مسػػػا  أطفػػػاؿ المسػػػتوييف ا وؿ والثػػػانو بريػػػاض ا طفػػػاؿ إنػػػاثم مػػػف  6ذكػػػورع 
 .معاممتيـ ويواجيوف ارطراب التعمؽ ايرتكاسو

 عًٍُ الىالذيَ: -2

م وىػػػـ يمثمػػػوف أوليػػػا  أمػػػور أـ 79ع  ابػػػا  4الػػػرد   77تكونػػػت  ينػػػة الوالػػػديف مػػػف    
معػػد بيػػذه الدراسػػة ال ايرشػػادي ا سػػري البرنػػام المجمو ػػة التجريبيػػة. وسػػوؼ يقػػدـ ليػػـ 

رشادىـبيدؼ   .داخؿ المنزؿ أطفاليـكيفية التعامؿ مة   مى توجيييـ وا 
 أدوات الذساسُ: -6

 إعذاد / الباحجاُ( )                               *وقًاض سىْ وعاومُ طفن الشوضُ -أ

 تـ ا داد مقياس سو  معاممة طفؿ الرورة المستخدـ الو الدراسة الحالية كالتالو 
بعػػض المقػػاييس التػػو تناولػػت إسػػا ة المعاممػػة مثػػؿ مقيػػاس افسػػا ة   مػػىايطػػ ع  -7

اسػتبانة أسػاليب  أباظػةع داد أماؿ  بد السمية م مف ا6118لمعاديف وغير العادييف  
سػػو  معاممػػة ومقيػػاس  محػػرزعم مػػف إ ػػداد نجػػاح رمرػػاف 6118المعاممػػة الوالديػػة  

مقيػاس إسػػا ة معاممػة ا طفػػاؿ  رػيؼعأبػػو  محمػد م مػف إ ػػداد ايمػاف7998  الطفػؿ
 م مف إ داد مصطفو أبو المجد و مو ثابت. 6176 

تصػػؼ سػػو   التػػواسػػتطاع الباحثػػاف أف يحصػػ   مػػى مجمو ػػة كبيػػرة مػػف العبػػارات  -6
م  بارة موز ة  مى ث ثػة أبعػاد 46معاممة طفؿ الرورة ومف خ ؿ ذلؾ تـ صياغة  

وافىمػاؿ والتػو مػف خ ليػا يمكػف تحديػد  اينفعاليػةوىو افسػا ة الجسػدية وافسػا ة 
 ا طفاؿ المعرريف فسا ة المعاممة.

  

                                                           
 (1ملحق ) *
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المعػػػد الػػػو الدراسػػػة  سػػػو  معاممػػػة طفػػػؿ الرورػػػةا ة السػػػيكومترية لمقيػػػاس الكفػػػ
 الحالية..

 الثبات  -7
 تـ حساب ثبات ايختبار بالطرؽ التالية 

     Test-Retest. .االختباسطشيقُ إعادَ  - أ
 طفػؿم 711 ينػة مكونػة مػف    مػىوذلػؾ  ايختبػارتـ حساب الثبات  ف طريػؽ إ ػادة        

وتػـ حسػاب معامػؿ ايرتبػاط بػيف درجػات  والثػانوعبفاصؿ زمنو أسبو اف بػيف التطبيقػيف ا وؿ 
افسػػا ة  – افسػػا ة الجسػػدية  الػػو التطبيقػػيف ا وؿ والثػػانو وكانػػت معػػام ت ايرتبػػاط ا طفػػاؿ

م 1.647 -1.684 -1.671 -1.669الدرجػػػة الكميػػػةم مسػػػاوية  –افىمػػػاؿ  –اينفعاليػػػة 
 .1,17دالة  ند مستوي   مى الترتيب وىو

  Split Half Method... طشيقُ التجزُٓ الٍصفًُ -ب
وذلػػؾ بطريقػػة  سػػو  معاممػػة طفػػؿ الرورػػةلمقيػػاس حسػػاب معامػػؿ الثبػػات أيرػػًا تػػـ 

 طفػؿم 711" وذلؾ بحساب معامؿ ارتبػاط درجػات   جتمافالتجزئة النصفية باستخداـ معادلة " 
 افسػا ة الجسػدية  ت ثبػاتعػيـ معػام  الكانػت ٬ا سئمة الفردية والزوجيػة لممقيػاس   مىوذلؾ 

 -1.678 -1.689 -1.717الدرجػػة الكميػػةم مسػػاوية  –افىمػػاؿ  –افسػػا ة اينفعاليػػة  –
ثبػات المقيػاس المسػتخدـ  إلػىممػا يشػير  ةثبػات مرتفعػ تمعػام وىػو م  مى الترتيػب 1.776

 الو الدراسة الحالية.
  Alpha Cronbach. .كشوٌباخطشيقُ ألفا  -ج

وذلػػؾ بطريقػػة ألفػػػا  سػػػو  معاممػػة طفػػؿ الرورػػػةتػػـ حسػػاب معامػػػؿ الثبػػات لمقيػػاس 
ألفػا  ثبػات باسػتخداـ طريقػةالعػيـ معامػؿ طفػؿع الكانػت م 711 ينة بمغ عواميػا    مىكرونباخ 
الدرجػػػػة الكميػػػػةم مسػػػػاوية –افىمػػػػاؿ  –افسػػػػا ة اينفعاليػػػػة  –افسػػػػا ة الجسػػػػدية  كرونبػػػػاخ 

ممػػا  لػػةثبػػات مقبو معػػام ت م  مػػى الترتيػػبع وىػػو 1.798 -1.779 -1.797 -1.764 
 ثبات المقياس المستخدـ.  مىيدؿ 
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 االتشاق الذاخمٌ: -3
درجػػة كػػؿ  بػػارة  معامػػؿ ايرتبػػاط بػػيف تػػـ حسػػاب لحسػػاب ايتسػػاؽ الػػداخمو لممقيػػاس

 ينػة   مػىوذلػؾ  سػو  معاممػة طفػؿ الرورػةمقيػاس ودرجة البعد المنتمية لو والدرجة الكميػة ل
درجػػة كػػؿ  بػػارة ودرجػػة البعػػد  معامػػؿ ايرتبػػاط بػػيفم 7م طفػػؿع ويورػػح جػػدوؿ  711 عواميػػا 

 .مقياسالمنتمية لو والدرجة الكمية لم
 (1خدٚي )

 ِؼاًِ االرتثاط تٍٓ درخح وً ػثارج ٚدرخح اٌثؼد إٌّتٍّح ٌٗ ٚاٌدرخح اٌىٍٍح

 (111)ْ= ٌّمٍاش سٛء ِؼاٍِح طفً اٌرٚضح 

رلُ 
اٌؼثا

 رج

رلُ  ِؼاًِ االرتثاط )ر(

اٌؼثا

 رج

رلُ  ِؼاًِ االرتثاط )ر(

اٌؼثا

 رج

 ِؼاًِ االرتثاط )ر(
 اٌثؼد

ِؼاًِ 

االرتثاط 

ِغ 

اٌدرخح 

 اٌىٍٍح

اإلساءج 

اٌدسد

 ٌح

اٌدرخح 

 اٌىٍٍح

اإلساءج 

االٔفؼاٌ

 ٌح

 اٌدرخح

 اٌىٍٍح
 االّ٘اي

اٌدرخح 

 اٌىٍٍح

1 1.241
*
 

1.1.5
**
 

13 1.236
*
 

1.241
*
 

31 1.256
*
 

1.26.
*
 

اإلساء

ج 

اٌدسد

 ٌح

1.35

5
*
 2 1.211

**
 

1.211
**
 

14 1.100
**
 

1.1.0
**
 

31 1.24.
*
 

1.23.
*
 

3 1.1.4
**
 

1.213
**
 

15 1.16.
**
 

1.213
**
 

32 1.211
**
 

1.233
*
 

اإلساء

ج 

االٔفؼاٌ

 ٌح

1.31

3
*
 4 1.10.

**
 

1.1..
**
 

16 1.1.1
**
 

1.1..
**
 

33 1.245
*
 

1.260
*
 5 1.254

*
 

1.223
**
 

10 1.213
**
 

1.225
**
 

34 1.1..
**
 

1.215
**
 

1.32 االّ٘اي

4
*
 6 1.1.0

**
 

1.211
**
 

1. 1.215
**
 

1.1..
**
 

35 1.2.0
*
 

1.26.
*
 

   

0 1.101
**
 

1.1.6
**
 

1. 1.205
*
 

1.23.
*
 

36 1.2.6
*
 

1.2.1
*
 

   

. 1.16.
**
 

1.105
**
 

21 1.244
*
 

1.221
**
 

30 1.1.3
**
 

1.1.5
**
 

   

. 1.233
*
 

1.216
**
 

21 1.1..
**
 

1.222
**
 

3. 1.244
*
 

1.265
*
 

   

11 1.16.
**
 

1.10.
**
 

22 1.255
*
 

1.24.
*
 

3. 1.311
*
 

1.2.1
*
 

   
11 1.1..

**
 

1.216
**
 

23 1.236
*
 

1.221
**
 

41 1.240
*
 

1.236
*
 

   

12 1.1.4
**
 

1.1.1
**
 

24 1.10.
**
 

1.1.5
**
 

41 1.23.
*
 

1.254
*
 

   
   25 1.213

**
 

1.241
*
 

42 1.2..
*
 

1.20.
*
 

   
   26 1.260

*
 

1.234
*
 

43 1.1..
**
 

1.1.5
**
 

   

   20 1.1.0
**
 

1.1.2
**
 

44 1.213
**
 

1.1.0
**
 

   

   2. 1.25.
*
 

1.236
*
 

45 1.26.
*
 

1.23.
*
 

   
   2. 1.2.5

*
 

1.266
*
 

46 1.1.6
**
 

1.225
**
 

   

 1.165تساٚي  1.15**    1.232تساٚي  1.11*
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 :الصذق -2

 الظاِشٍ:الصذق  - أ
م مػف أسػاتذة  مػـ الػنفس والصػحة 9  ػدد   مػى ا وليةالو صورتو  المقياستـ  رض        
وصػ حيتيا  سػو  معاممػة طفػؿ الرورػةمدي م ئمػة بنػود مقيػاس   مىوذلؾ لمتعرؼ ية النفس

جميػػة بنػػود   مػػىوبمغػػت نسػػبة ايتفػػاؽ  المعاممػػةعالمعررػػيف فسػػا ة  ا طفػػاؿ  مػػىلمكشػػؼ 
 م.:91 المقياس 

 صذق املقاسٌُ الطشفًُ: -ب

سػػو  معاممػػة طفػػؿ  وومنخفرػػ مرتفعػػو بػػيف الطراليػػة المقارنػػةبػػإجرا  صػػدؽ  افالباحثػػ عػػاـ
 أدنػػى درجاتم بػػ:67بمقارنػػة درجػػات أ مػػو   وذلػػؾ طفػػؿعم 711  ينػػة بمغػػت   مػػى الرورػػة

متوسػػطات تمػػؾ الفػػروؽ بػػيف  ديلػػةتػػـ حسػػاب ثػػـ  ايسػػتط  يةعالعينػػة  أطفػػاؿمػػف م :67 
 م.6 جدوؿ وىذا ما يورحو  الث ثةع المقياس بعاد  عيمة  تم ف طريؽ حساب  الدرجات

 (2)خدٚي 

 االستطالػٍح اٌؼٍٕح  أطفايِٓ دالٌح اٌفرٚق تٍٓ ِتٛسطاخ اٌدرخاخ اٌؼٍٍا ٚاٌدٍٔا 

 ِمٍاش سٛء ِؼاٍِح طفً اٌرٚضحػًٍ 

اٌثٍاْ          

 االحصائً

 اٌّمٍاشأتؼاد 

 اٌدرخاخ اٌؼٍٍا

=ْ20 

 اٌدرخاخ اٌدٍٔا

 خ* 20ْ=
ِستٛي 

 اٌدالٌح
 ع َ ع َ

 1.11 16.340 1..1 .16.0 1.26 6..23 اإلساءج اٌدسدٌح

 1.11 22.206 .2.1 23.63 2.15 36.15 اإلساءج االٔفؼاٌٍح

 1.11 10.325 2.13 22.01 3.20 35.56 اإلّ٘اي

 1.11 156..1 .4.5 66.60 5.16 5..1. اٌدرخح اٌىٍٍح

 م.6.661مساوية   1,17م ومستو 86بأف عيمة  تم الجدولية  ند درجة حرية    *م  مماً 
 إلػىم وجود الروؽ جوىرية بيف ذوي الدرجات العميا والدنيا ممػا يشػير 6يترح مف جدوؿ  

 .سو  المعاممةالو تحديد مرتفعو ومنخفرو  المقياسعدرة 
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 تصخًح املقًاض...

ولقد صمـ المقياس بحيػث يختػار  بندعم 46يتكوف المقياس الو صورتو النيائية مف  
أبدًام بحيث يكوف التصػحيح مقابػؿ الػدرجات  أحيانًاع دائمًاعالمفحوص بديً  مف البدائؿ الث ثة  

  مػىوأ مػو درجػة  46المقيػاس ىػو   مػىوبػذلؾ تكػوف أعػؿ درجػة  الترتيػبع  مىم 7ع 6ع 9 
 مع89ع وتعتبػػر درجػػة القطػػة الفاصػػمة لممقيػػاس ىػػو الدرجػػة  ـ+عم وتسػػاوي   798المقيػػاس 

 م.71.96م وعيمة اينحراؼ المعياري  78.68حيث بمغت عيمة المتوسط  
 (2016 ،عمٌ ثابت اجملذ،وصطفٌ أبى / وتقٍني تشمجُاالستلاسٌ )وقًاض اضطشاب التعمق  -ب

 Reactive Attachmentعػػػاـ بورػػػة مقيػػػاس ارػػػطراب التعمػػػؽ ايرتكاسػػػو " 

Disorder Scale الػو ا صػؿ "Minnis , Rabe-Hesketh & Wolkind (2009)  وذلػؾ
بغػػرض الكشػػؼ  ػػف ارػػطراب التعمػػؽ ايرتكاسػػو لػػدي ا طفػػاؿ والمػػراىقيف حيػػث يطبػػؽ لمفئػػة 

م سنة ع ويتكوف ىذا المقياس مف صورتيف أساسيتيف وىمػا   صػورة الوالػديف 77-8العمرية  
Parent RADS   م بنػػػػود تقػػػػيس نمطػػػػو ارػػػػطراب التعمػػػػؽ ايرتكاسػػػػو المثػػػػبط 71ويرػػػػـ

Inhibited   م أمػػػػػػػػا الػػػػػػػػنمط غيػػػػػػػػر المثػػػػػػػػبط 71ع 9ع 8ع 7ع 8ع 4وتقيسػػػػػػػػيا العبػػػػػػػػارات
Disinhibited   صػورة المعمػـ   ا خرىم ع والصورة 6ع 9ع 6ع  7تقيسو العباراتTeacher 

RADS   م بنػػػػد تقػػػػيس نمطػػػػو ارػػػػطراب التعمػػػػؽ ايرتكاسػػػػو المثػػػػبط 74ويرػػػػـInhibited 
م أمػػػػػػػػا الػػػػػػػػنمط غيػػػػػػػػر المثػػػػػػػػبط 76ع  77ع  71ع 9ع 8ع 7ع 8ع 4وتقيسػػػػػػػػيا العبػػػػػػػػارات  

Disinhibited   ويواجػػو الطفػػؿ ارػػطراب التعمػػؽ ع م74ع 79ع 6ع 9ع 6ع  7تقيسػػو العبػػارات
  مػىوسوؼ يتـ ايعتصار القػط صورتيف. الم الأكثر الو كمتا 7ايرتكاسو إذا حصؿ  مو درجة  

 الصورة الوالدية الو الدراسة الحالية لتناسبيا مة البرنام  ايرشادي ا سري.
 .احلالًُ. اللفاَْ الشًلىورتيُ ملقًاض اضطشاب التعمق االستلاسٌ املشتخذً يف الذساسُ

 :الجبات -1

مقياس ارطراب التعمؽ ايرتكاسو  صورة الوالػديفم باسػتخداـ تـ التحقؽ مف ثبات    
الوصػػمت عيمػػة ثبػػات معامػػؿ ألفػػا ع م طفػػؿ711بمغػػت   مػػى  ينػػة  معادلػػة ألفػػا كرونبػػاخ وذلػػؾ

 – 1.666الدرجػػة الكميػػةم  مػػى الترتيػػب   –غيػػر المثػػبط  – بعػػاد الصػػورة الوالديػػة  المثػػبط 
 مػػى الثبػػات المرتفػػة لمصػػورة الوالديػػة  م وىػػو عػػيـ مقبولػػة لمثبػػات ممػػا يػػدؿ1.767-1.689

 لمقياس ارطراب التعمؽ ايرتكاسو.
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 الصذق:-2
تػػـ اسػػتخداـ صػػدؽ المحػػؾ لحسػػاب معامػػؿ ايرتبػػاط بػػيف الدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس      

ارػػطراب التعمػػؽ ايرتكاسػػو  صػػورة الوالػػديفم والدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس التفػػا  ت ايجتما يػػة 
م 711 ينػػة عػػدرىا    مػػىم حيػػث تػػـ التطبيػػؽ 6118لألطفػػاؿ خػػارج المنػػزؿ   ػػادؿ  بػػد ا  ع

  مػػىم ممػػا يػػدؿ 1.17 مسػػتو م وىػػو دالػػة  نػػد 1.684يرتبػػاط  وبمغػػت عيمػػة معامػػؿ ا طفػػؿع
 .صدؽ المقياس

وصـطفِ   أمحـذ، عبـذ الشيًـب    /وتقـٍني   )تعشيـب       ساألطفـاه واللبـا  سـىُ لـزكاْ   ىوقًـاض سم  -ج

 (2011 ابىاجملذ ،

"  Richard L . Slasson      7991سػوف و ىػذا ايختبػار أ ػده " ريتشػارد ؿ . سم
 Charles Nicholson  & Terryوُ دؿ بواسطة ك  مف " تشارلز نيكمسوف  وتيرى ىيشماف 

Hebpshman  7998  يمػـز الييػػا تقػدير لمقػػدرة  التػوالمواعػػؼ  الػو" ويسػتخدـ ىػػذا ايختبػار
المعرالية العامة ع وصمـ ىذا ايختبار ليستخدمو المعمموف والمربوف ومرشدو التوجيػو ومعممػو 

 النفسػػػػوالتربيػػػة الخاصػػػػة وصػػػعوبات الػػػػتعمـ وا خصػػػائيوف النفسػػػػانيوف وأخصػػػائيو القيػػػػاس 
 الػولعقميػة لفػرد الغالػب أف يقيمػوا القػدرة ا الػووالباحثوف وغيػرىـ مػف المسػئوليف الػذيف يمػزميـ 

 .المينو مميـ 
طالػب   امػة أومدرسة  الولتقدير القدرة العقمية لتمميذ  الرديًا وذلؾيتـ تطبيؽ ايختبار 

ونظػرا  ف ىػذا ايختبػار يعتبػر آداه الػرز الإنػو ينبغػو  ذىنيػاعمعػاؽ   قمو أوأو مريض  جامعو
 لمفرد.لممستوى لمقدرة العقمية  النيائوالتحديد  الواستخدامو 

سػنوات 4سوف لمذكا  مة الئات  مريو مختمفة حيث يبدأ مف سف و دـ اختبار سميستخ
ويبػدأ  المختمفػةع بػارة موز ػة  مػى المراحػؿ العمريػة  787 مى  يحتوي الأكثرعسنة  78حتى 

مػف العبػارات الم ئمػة لسػف المفحػوص بحيػث يجتػاز المفحػوص  شػرة أسػئمة  تطبيؽ ايختبػار
أف يجيػب  مػى  شػرة أسػئمة متتاليػة  إلػىجوع لممستوى ا عػؿ ذلؾ يتـ الر  الومتتالية الإذا الشؿ 

ذا نجح يػتـ اينتقػاؿ لممسػتوى ا  مػى وىكػذا   الػوأف يفشػؿ المفحػوص  إلػى عا دة ايختبارم وا 
 افجابة  مى  شرة أسئمة متتالية  سقؼ ايختبارم.
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الخاطئػة لإلجابػة  الصػحيحة وصػفريتـ تصػحيح ايختبػار بإ طػا  درجػة واحػدة لإلجابػة        
 الػوحصػؿ  مييػا المفحػوص  الخػاـ التػووتمثؿ درجة الذكا  الدرجة المعياريػة المقابمػة لمدرجػة 

 المرحمة.
 ...الذساسُ احلالًُ يفس األطفاه واللباسىُ لزكاْ ىختباس سمال اللفاَْ الشًلىورتيُ

 :الجبات -1

ايختبار حيث تـ التحقؽ مف ثبػات ايختبػار  مػى  ينػة  بإ ادة تطبيؽالثبات تـ حساب        
بطريقػػة إ ػػادة التطبيػػؽ طفػػؿ مػػف أطفػػاؿ المسػػتوييف ا وؿ والثػػانو بريػػاض ا طفػػاؿ  711مػػف 

كػػاف معامػػؿ الثبػػات مسػػاويًا  بيرسػػوفعوباسػػتخداـ معادلػػة  أسػػبو افععػػدره  زمنػػووذلػػؾ بفاصػػؿ 
 .1,17دالة  ند مستو  وىو 1,718

 الصذق:-2

باسػػتخداـ تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ ايختبػػار  ػػف طريػػؽ الصػػدؽ المػػرتبط بالمحػػؾ وذلػػؾ       
وذلػؾ  مػى  ينػة م 6177  بد الرعيػب البحيػريع الصورة الرابعة  لذكا  ا طفاؿ مقياس وكسمر
مػػػؿ االكػػاف معطفػػػؿ مػػف أطفػػاؿ المسػػػتوييف ا وؿ والثػػانو بريػػاض ا طفػػػاؿ  711 ابمػػغ  ػػددى

 .1,17دالة  ند مستو  وىو 1,698ايختباريف مساويًا  لك الدرجة الكمية ايرتباط بيف 
 اعذاد/ الباحجاُ()  :                                     الربٌاوج االسطادٍ األسشٍ -د

 أِذاف الربٌاوج اإلسطادٍ:  -1

لػػدى  ارػػطراب التعمػػؽ ايرتكاسػػوإلػػى خفػػض أ ػػراض  لموالػػديفىػػدؼ البرنػػام  افرشػػادي 
 التالية ا طفاؿ المسا  معاممتيـع ويندرج تحت ىذا اليدؼ ا ىداؼ الفر ية 

   اآلثار السمبية لإلسا ة لألطفاؿ.الوالديف أف يحدد  (1)

سػػا ة أسػػاليب التربيػػة الخاطئػػة والتػػو تعػػد مػػف مظػػاىر اف مػػى أىػػـ الوالػػديف أف يتعػػرؼ  (2)
 .التعمؽ ايرتكاسوارطراب  ذويألطفاؿ ل

  مى كيفية بنا  نماذج مف التفا  ت افيجابية بينيـ وبيف أطفاليـ. الوالديف أف يتعرؼ  (3)
السػػػموؾ  وخفػػػضالعنايػػػة بسػػػموؾ الطفػػػؿ افيجػػػابو بعػػػض أسػػػاليب الوالػػػديف  يمػػػارسأف  (4)

 السمبو. 
 .  أىـ الواجبات المتوععة منيـ لر اية أطفاليـ ر اية سميمةالوالديف أف يحدد  (5)

                                                           
 ( 2ملحق) 
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   .ارطراب التعمؽ ايرتكاسوأطفاليـ ذوي الوالديف أف يتقبؿ  (6)
 ذويأنػػواع المعػػززات الػػو زيػػادة السػػموؾ افيجػػابو  طفػػاليـ  بعػػضالوالػػديف  يسػػتخدـأف  (7)

 .ارطراب التعمؽ ايرتكاسو
لػػدى لخفػػض السػػموكيات غيػػر المرغوبػػة والعػػزؿ تكمفػػة ايسػػتجابة الوالػػديف  يسػػتخدـأف  (8)

 .  ارطراب التعمؽ ايرتكاسو أطفاليـ ذوي
 الربٌاوج:املشتّذفُ وَ الفُٔ  – 2

الم طا  ملطامقع،م  اضططرا  العلقطا اترعسا ط   ذوياألطفال والدي  البرنامج مقدم إلى  
 طن،   36.63وهم ممن يحمقون مؤهل أدنطا  اطانوي  وأهطم  مؤهطل يطامل   بمعو طط همطري 

 . ن، 4.32وانحراف ملياري 
 

 الربٌاوج:اإلسرتاتًجًُ والفًٍات املشتخذوُ يف  – 3

عػػاـ الباحثػػاف باسػػتقرا  لمنمػػاذج والفنيػػات التػػو تػػـ اسػػتخداميا الػػو البػػرام  افرشػػادية  
ترػػمف ث ثػػة أف البرنػػام  ايرشػػادي والتدريبيػػة لموالػػديفع وعػػد اسػػتقرا بعػػد ىػػذا ايسػػتقرا   مػػى 
بالحقػائؽ حػوؿ حالػة الطفػؿع  الوالػديف محاور   المحػور ا وؿ   تقػديـ المعمومػات التػو تػزود 

لمتعامػػؿ مػػة المشػػك ت التػػو تػػواجييـع المحػػور  لموالػػديفالمحػػػور الثػػانو   تقػػديـ المسػػا دة 
وبػذلؾ لمسا دتيـ  مى تطوير ميارات العالػة الػو إدارة سػموؾ طفميػـع الوالديف الثػالث   تدريب 

تناسػب مػة نقػص أحػدىما إرشػادي يعتمػد  مػى المعمومػات وىػذا يىػاميف يترػمف جػانبيف  اليو
 ػف طبيعػة ىػذا ارػطراب التعمػؽ ايرتكاسػو ا طفػاؿ ذوى والػدي  المعمومات الػذي يعػانى منػو 

ايرػػطرابع واآلثػػار السػػمبية لإلسػػا ة  مػػى جوانػػب النمػػو المختمفػػةع واآلخػػر تػػدريبو وىػػو مػػا 
  .  ارطراب التعمؽ ايرتكاسوالو إدارة سموؾ ا طفاؿ ذوى الوالديف يتناسب مة نقص ميارات 

اشػػػتمؿ البرنػػػام   مػػػى   الربٌـــاوجيف  اُوبالٍشـــبُ لمفًٍـــات الـــا اســـتخذوّا الباحجـــ    
والمجمو ػة الوالػديف الػو إرشػاد  افمجمو تيف مف الفنياتع المجمو ة ا ولى  استخدميا الباحث

لمفنيػػػػات  مػػػػى اسػػػػتخداميا مػػػػة أطفػػػػاليـع البالنسػػػػبة الوالػػػػديف ا خػػػػرى عػػػػاـ الباحػػػػث بتػػػػدريب 
المحارػػرةع والمناعشػػة الجما يػػةع والتعزيػػز والنمذجػػةع ولعػػب ترػػمنت  اآلبػػا  المسػػتخدمة مػػة 

 الدورع والواجبات المنزلية.
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ع تػـ ارػطراب التعمػؽ ايرتكاسػومة سموؾ ا طفػاؿ ذوى الوالديف ومف أجؿ أف يتعامؿ 
تػػدريبيـ  مػػى  ػػدد مػػف الفنيػػات السػػموكية يسػػتخداميا الػػو ذلػػؾ شػػممت   التعزيػػز   حيػػث عػػاـ 

 مػػػى كيفيػػػة تقػػػديـ أنػػػواع مختمفػػػة مػػػف التعزيػػػز المػػػادي والمعنػػػوي الوالػػػديف ريب بتػػػد افالباحثػػػ
وايجتمػػا و والنشػػاطوع وتكمفػػة ايسػػتجابة    وىػػو إجػػرا  سػػموكو يشػػتمؿ  مػػى القػػداف الطفػػؿ 
لجز  مف المعززات التو يحصػؿ  مييػا نتيجػة لتأديتػو لمسػموؾ غيػر المرغػوب ممػا سػيؤدى إلػى 

العػػزؿ   ويػػتـ مػػف خ لػػو إبعػػاد الطفػػؿ الػػو مكػػاف أعػػؿ تػػد يمًا تقميػػؿ أو إيقػػاؼ ذلػػؾ السػػموؾع و 
بيػدؼ إيقاالػػو  ػػف ايسػػتمرار الػػو أي سػػموؾ غيػػر مرغػػوب و ػػادة مػػا يسػػتغرؽ ىػػذا افبعػػاد التػػرة 

 تتراوح بيف دعيقتيف إلى  شر دعائؽ.
 : لمىالذيَحمتىّ الربٌاوج اإلسطادٍ  -3

 تقسيمو إلى ث ثة أجزا   مف محتوى يمكف لموالديفيتألؼ البرنام  افرشادي المقدـ 
التعمػػؽ بػػأىـ المعمومػػات ا ساسػػية  ػػف طبيعػػة ارػػطراب الوالػػديف يترػػمف إمػػداد  ا وؿ الجػػز  

 خصائصوع أسبابوع تشخيصوع   جومع كمػا تنػاوؿ ىػذا الجػز  افسػا ة  طبيعتيػاع ايرتكاسو 
مػداد أنماطياع آثارىا السمبيةع كيؼ يمكػف خفرػيامع وأسػباب إسػا ة ىػؤي  ا طفػاؿ  لمسػموؾ وا 

بنصػػائح أساسػػية الػػو تعػػامميـ مػػة ىػػؤي  ا طفػػاؿ واسػػتخدـ الباحػػث خػػ ؿ ىػػذا الجػػز  الوالػػديف 
 المناعشة والمحاررة والواجبات المنزلية.

 ذوي مى أىـ النيػات التعامػؿ مػة سػموؾ أطفػاليـ الوالديف ويتـ مف خ لو تدريب  الثانو الجز  
واستخدـ الباحثاف الو  رض ىذا الجػز  المناعشػة والنمذجػة ولعػب ع ارطراب التعمؽ ايرتكاسو

تمثيػػؿ الوالػػديف الػػدورع حيػػث يقػػـو الباحثػػاف بعػػرض نمػػوذج التػػدريب مػػف عبميمػػا ويطمبػػاف مػػف 
النمػػػوذج مػػػف عػػػبميـ ويعمػػػؽ الباحثػػػاف الػػػو النيايػػػةع إلػػػى جانػػػب اسػػػتخداـ الباحثػػػاف الواجبػػػات 

 المنزلية.
لمسموكيات والميػارات المسػتيدالةع مػف خػ ؿ الوالديف اكتساب وييدؼ إلى تعزيز  الثالث الجز  
 مػى كيفيػة تعمػيـ السػموؾ المكتسػب والمحاالظػة  ميػوع بافرػاالة إلػى مناعشػة الوالػديف تدريب 
 وتدريبيـ  مى عيادة سموؾ أطفاليـ الو ا ماكف العامة.الوالديف 

الثػانو خمػس الجػز  ا وؿ ثمػانو جمسػات وبمػغ  ػدد جمسػات الجػز    دد جمسػاتبمغ 
جمسػػات والجػػز  الثالػػث ثػػ ث جمسػػاتع إرػػاالة إلػػى ثػػ ث جمسػػات ف ػػادة التػػدريبع وجمسػػة 

 جمسة. 67تمييديةع وأخرى ختاميةع وبذلؾ يكوف العدد الكمى لجمسات البرنام  
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  :لمىالذيَتقىيي الربٌاوج اإلسطادٍ  -4

 البرنام  تـ إتباع إستراتيجية ذات أربعة محاور لتقويـ 
ويتمثػؿ الػو  ػرض البرنػام   مػى مجمو ػة مػف المحكمػيف  المبػدئو التقويـ  ا وؿ المحور  -

 فبدا  آرائيـ وتعديؿ البرنام  والؽ ما تجمة  ميو ىذه اآلرا .
ويتمثػػؿ الػػو التقػػويـ المصػػاحب لعمميػػة تطبيػػؽ البرنػػام ع  البنػػائو التقػػويـ  الثػػانو المحػػور  -

الػػو خػػ ؿ الجمسػػات وذلػػؾ مػػف خػػ ؿ والػػذي يرػػمف نمػػو البرنػػام  وتقدمػػو الػػو تحقيػػؽ أىدا
 التقويـ الذي كاف يتـ  قب كؿ جمسة وكذلؾ مف خ ؿ الواجبات المنزلية.

ويتمثػػؿ الػػو تقػػويـ البرنػػام  المسػػتخدـ الػػو الدراسػػة بعػػد  النيػػائو التقػػويـ  الثالػػث المحػػور  -
أ ػػراض ارػػطراب التعمػػؽ اينتيػػا  مػػف تطبيقػػو لمتعػػرؼ  مػػى العاليػػة البرنػػام  الػػو خفػػض 

 .  ارطراب التعمؽ ايرتكاسوع وتـ ذلؾ باستخداـ مقياس كاسوايرت
 ويتمثػػؿ الػػو تقػػويـ البرنػػام  المسػػتخدـ الػػو الدراسػػة بعػػد  التتبعػػى التقػػويـ  الرابػػة المحػػور  -

الػو شيريف مف اينتيا  مف تطبيقو لمتعػرؼ  مػى مػدى اسػتمرار العاليػة البرنػام  المسػتخدـ 
ذلػػؾ باسػػتخداـ مقيػػاس ارػػطراب التعمػػؽ  خفػػض أ ػػراض ارػػطراب التعمػػؽ ايرتكاسػػوع وتػػـ

 .ايرتكاسو
 

 :لمىالذيَإعذاد الصىسَ األولًُ والٍّآًُ لمربٌاوج اإلسطادٍ  - 6

 التالية بافجرا ات  لموالديفافرشادي مر إ داد البرنام     
 م تػػـ ايطػػ ع  مػػى الدراسػػات السػػابقة والكتػػب والمراجػػة التػػو تناولػػت إ ػػداد بػػرام  فرشػػاد 7 

 .ارطراب التعمؽ ايرتكاسو ذوي  طفاؿاوالدي 
م الػػو رػػو  مػػا تجمػػة لػػدى الباحػػث مػػػف تمػػؾ البػػرام  والدراسػػات تػػـ تحديػػد أىػػـ الفنيػػػات 6 

ومف ثػـ تػـ إ ػداد الصػور ا وليػة مػف البرنػام   لموالديفومحتوى البرنام  افرشادي  ايرشادية
 .  لموالديفافرشادي 

 مػى مجمو ػة مػف المحكمػيف بمػػغ  لموالػديفم  افرشػػادي م تػـ  ػرض الصػور ا وليػة لمبرنػا4 
وذلػؾ لمتأكػد مػف  المصػريةع ددىـ سبعة أ را  مف أساتذة ومدرسػو  مػـ الػنفس بالجامعػات 

مدى م  مة البرنام  ومحتواه لمتطبيؽ  مى  ينػة الدراسػةع وىػؿ يحقػؽ ىػذا المحتػوى اليػدؼ 
 الموروع مف أجمو.
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نػػام  الػػو رػػو  آرا  ومقترحػػات السػػادة المحكمػػيفع ونتيجػػة م تػػـ تعػػديؿ الصػػورة ا وليػػة لمبر 8 
جمسػة بافرػاالة  76البرنام  مف مورػو ات يحتػاج اكتسػابيا إلػى  القد تكوفلتمؾ التعدي تع 

إلػػى ثػػ ث جمسػػات مراجعػػة وا  ػػادة تػػدريبع وجمسػػة االتتاحيػػة وجمسػػة ختاميػػةع وبػػذلؾ يصػػبح 
ات الصػػورة النيائيػػة لبرنػػام  م مكونػػ9جمسػػةع ويورػػح جػػدوؿ   67مجمػػوع جمسػػات البرنػػام  

 اآلبا .
 (3خدٚي )

 ٌٍٛاٌدٌٓأتؼاد اٌصٛرج إٌٙائٍح ٌٍثرٔاِح اإلرشادي  

 زِٓ اٌدٍسح ػدد اٌدٍساخ ِٛضٛع اٌثرٔاِح َ

 دلٍمح 121-1. 1 اٌتٍّٙد ٌٍثرٔاِح. 1

 دلٍمح 121-1. 3 اٌتؼرٌف تاضطراب اٌتؼٍك االرتىاسً. 2

ِظا٘ر٘اا, أاار٘اا أّٔاطٙاا, اإلساءج األطفااي ) 3

 .اٌسٍثٍح(

 دلٍمح 1-121. 1

فاااً حّاٌاااح أطفااااٌُٙ ِااآ اٌٛاٌااادٌٓ ِسااايٌٍٛح  4

 .سٛء اٌّؼاٍِح

 دلٍمح 1-121. 2

 دلٍمح 121-1. 1 وٍف ٌّىٕه تٕاء ػاللح إٌداتٍح تطفٍه؟ 5

 دلٍمح 121-1. 1 وٍف ٌّىٕه ِراػاج حاخاخ طفٍه إٌفسٍح؟ 6

 دلٍمح 121-1. 1 .ٌٍٛاٌدٌٓتٛصٍاخ ٚإرشاداخ أساسٍح  0

 دلٍمح 121-1. 1 , ٚإػادج تدرٌة.ِراخؼح .

تحسآٍ )وٍف تمٛد سٍٛن طفٍه دْٚ إسااءتٗ  .

 اٌسٍٛن اٌّالئُ(.

 دلٍمح 1-121. 2

إسااءتٗ )ففا  وٍف تمٛد ساٍٛن طفٍاه دْٚ  11

 .غٍر اٌّالئُ( اٌسٍٛن

 دلٍمح 1-121. 3

 دلٍمح 121-1. 1 .ِراخؼح ٚإػادج تدرٌة 11

تشؼر تحثه ٌطفٍه, ٚوٍف تؼثر ػٓ ٘ااا  وٍف 12

 اٌحة؟

 دلٍمح 1-121. 1

األِااوٓ  ٚفًلٍادج سٍٛن اٌطفً فارج إٌّسي  13

 اٌؼاِح.

 دلٍمح 1-121. 1

 دلٍمح 121-1. 1 .ِراخؼح ٚإػادج تدرٌة 14

 دلٍمح 121-1. 1 تمٍٍُ ٚفتاَ اٌثرٔاِح. 15

 ساػح 42-31.5 21 اٌّدّٛع. 16
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ونصػػؼع كػػاف يػػتـ تطبيػػؽ الجمسػػات خ ليػػا بواعػػة  شػػيراسػػتغرؽ تطبيػػؽ البرنػػام  
 .الو حجرة معممات الرورةجمستيف كؿ أسبوعع حيث كانت تتـ المقا ات بصورة جما ية 

 خطىات الذساسُ:

اختيار  ينة الدراسة ايستط  ية لمتحقؽ مف الشػروط السػيكومترية لػألدوات المسػتخدمة  -7
 الو الدراسة الحالية.

 تطبيؽ اختبار سموسوف المعدؿ لذكا  ا طفاؿ والكبار. -6

 .طفؿ الرورةمعاممة سو  مقياس تطبيؽ  -9

 .مقياس ارطراب التعمؽ ايرتكاسو  صورة الوالديفمتطبيؽ  -4

 ا ساسية.تحديد  ينة الدراسة  -8

 المجمو ة التجريبية. أوليا  أمور أطفاؿ  مى ا سريتطبيؽ البرنام  ايرشادي  -6

 بعد تطبيؽ البرنام . ارطراب التعمؽ ايرتكاسو  صورة الوالديفمتـ تطبيؽ مقياس  -7

اسػػتخداـ ا سػػاليب ايحصػػائية المناسػػبة لمعالجػػة النتػػائ  التػػو تػػـ الحصػػوؿ  مييػػا مػػف  -8
تطبيػػؽ ايختبػػارات والمقػػاييس المسػػتخدمة الػػو الدراسػػة الحاليػػة باسػػتخداـ الحزمػػة ايحصػػائية 

SPSS  . 

 ٌتآج الذساسُ:

 :وتفشريِا األوهٌتآج الفشض  -1

توجد الروؽ ذات ديلة إحصائية بيف متوسطات رتب ينص الفرض ا وؿ  مو أنو "       
صورة الوالديفم  ايرتكاسو مقياس ارطراب التعمؽ   مىدرجات أطفاؿ المجمو ة التجريبية 

 ".ا الرؿ ايتجاهوأبعاده الو القياسيف القبمو والبعدي لصالح القياس البعدي الو 
 يمٌ:لمتخقق وَ صخُ ِزا الفشض ياً الباحجاُ مبا 

أطفاؿ   مىتـ تطبيؽ مقياس ارطراب التعمؽ ايرتكاسو  صورة الوالديفم عبؿ البرنام  وبعده 
  الحالةوتـ استخداـ اختبار " ولكوكسوف "  طفؿعم 77المجمو ة التجريبية والبالغ عواميا  

 م ديلة تمؾ الفروؽ.4ويورح جدوؿ   الرتبعلديلة الروؽ متوسطات  "م71الثانية ف<
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 (4خدٚي )

اضطراب ِمٍاش  ػٍىاٌّدّٛػح اٌتدرٌثٍح  أطفايدالٌح اٌفرٚق تٍٓ ِتٛسطاخ رتة درخاخ 

 فً اٌمٍاسٍٓ اٌمثًٍ ٚاٌثؼدي صٛرج اٌٛاٌدٌٓ( ٚأتؼادٖاالرتىاسً )اٌتؼٍك 

ْ(  =10) 

 اٌثٍاْ  

 الحصائًا

 أتؼاد اٌّمٍاش

 

 

اتداٖ 

 اٌرتة

ػدد 

 اٌحاالخ

ِدّٛع 

 اٌرتة

ِتٛسط 

 اٌرتة
Z

)*(
 

ِستٛي 

 اٌدالٌح

حدُ 

اٌتأاٍر
)**(
 

 اٌّثثط

 3.51 3.51 1.11 ِٛخثح

-

3.40 
 34.. 51..14 16.11 ساٌثح 4..1 1.11

 - - 1.11 اٌتساٚي

 غٍر اٌّثثط

 1.11 1.11 1.11 ِٛخثح

-

3.5. 
 51.. 152.11 16.11 ساٌثح 0..1 1.11

 - - 1.11 اٌتساٚي

 اٌدرخح اٌىٍٍح

 1.11 1.11 1.11 ِٛخثح

-

3.5. 
 51.. 152.11 16.11 ساٌثح 0..1 1.11

 - - 1.11 اٌتساٚي

 (..255تساٚي ) 1.11اٌددٌٍٚح ػٕد ِستٛي  Z)*( ػٍّاً تأْ لٍّح  

 )**(151 :153  , 153= ضؼٍف :155  , فأوثر = لٛي. 155= ِتٛسط 

بيف  17,1دالة احصائيًا  ند مستوى م وجود الروؽ  4يترح مف جدوؿ  
ارطراب التعمؽ المجمو ة التجريبية  مو مقياس  أطفاؿمتوسطات رتب درجات 
وأبعاده الو القياسيف القبمو والبعدي لصالح القياس البعدي بعد  ايرتكاسو صورة الوالديفم

التأثير  ع وبالنظر إلو الجدوؿ السابؽ ي حظ أف أحجاـايرشادي ا سريتطبيؽ البرنام  
المقياس والدرجة الكمية وىو أحجاـ تأثير عوية ع أي انو  لبعدي 1,87 -1,84تراوحت بيف 
ارطراب التعمؽ المتغير المستقؿ  البرنام م الو المتغير التابة   تأثيربمغت نسبة 

وىو نسبة مرتفعة مما يدؿ  مو الفعالية العالية لمبرنام   : 87 -84 فما بيم ايرتكاسو
لدييـع وبذلؾ تتحقؽ صحة  ارطراب التعمؽ ايرتكاسوالمقدـ لعينة الدراسة الو خفض 

 الفرض ا وؿ.
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 درجة كلية غير مثبط مثبط

 القياس البعدي القياس القبلي

  مى انخفرتالمجمو ة التجريبية  أطفاؿم بأف درجات 7وىذا ما يورحو شكؿ  
الو القياس البعدي مقارنة بدرجاتيـ  فمارطراب التعمؽ ايرتكاسو  صورة الوالديمقياس 

 ةبافراال غير المثبطم – المثبط  البعديفالتو حصموا  مييا الو القياس القبمو وذلؾ الو 
الو  ايرشادي ا سريالدرجة الكمية لممقياس وذلؾ يورح الدور الذي لعبو البرنام   إلى

 نو برياض ا طفاؿأطفاؿ المستوييف ا وؿ والثالدي  ارطراب التعمؽ ايرتكاسوخفض 
 .المسا  معاممتيـ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي حظ العالية البرنام  ايرشادي ا سري المعد  السابقةعالنتائ    مىبنظرة  امة 
حيث أف  التجريبيةعلخفض أ راض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو لدي أطفاؿ المجمو ة 

خفض البعداف لمقياس ارطراب التعمؽ ايرتكاسو والمتمث ف  إلىالبرنام  ايرشادي أدي 
الدرجة الكمية  ضانخفا إلىالو النمط المثبط والنمط غير المثبط والذي بدوره أدي 

وتتفؽ تمؾ النتائ  مة نتائ  الدراسات التو  لممقياس لدي أطفاؿ المجمو ة التجريبية.
استخدمت برام  ارشادية لموالديف الو خفض ا راض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو لدي 

 ,Drisko & Zilberstein, 2008; Becker- Weidman كدراسة كًؿ مف  ا طفاؿع

2008 ;Wimmer et al., 2009; Moss et al. (2011) ; Cassidy et al. 

 (1شكل )
فً  اضطراب التعلق االرتكاسًالمجموعة التجرٌبٌة على مقٌاس  أطفالالفروق بٌن درجات 

 القٌاسٌن القبلً والبعدي
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(2011) ; Sadler et al. (2013) ;Shi (2014)  ;Wesselmann et al.,2018; 
Kanfo et al. (2018)م.  

الػػػو رػػػو  التعلقققق االرتكاسقققً ارػػػطراب  ويفسػػػر الباحثػػػاف ىػػػذا اينخفػػػاض   ػػػراض
 الدراسات السابقة وما تـ  ررو الو افطار النظري اليما يمو 

تنو ت الفنيات التو استخدميا حيث  أواًل: طبًعُ الفًٍات الشمىكًُ املشتخذوُ
والتو ترمنت لعب الدور وتبادؿ ىذه ا دوار مة اآلبا ع حيث تـ الوالديف الباحثاف الو إرشاد 

 مى لعب ا دوار المختمفة المتعمقة بكيفية التعامؿ مة سموؾ الطفؿ ومناعشة الوالديف تشجة 
و رض النماذج افيجابية التو يجب إتبا يا  ةي سويبعض المواعؼ التو تظير الييا أساليب 

إلى ارطراب التعمؽ ايرتكاسو مف عبؿ الباحثيف واآلبا ع وي تؤدي إلى تعرض ا طفاؿ ذوى 
ستخداـ النية لعب الدور دورًا ىامًا الو اكتساب ميارات جديدة حيث افسا ةع وليذا كاف ي

بمعايشة سموؾ أطفاليـ ومشك تيـ مف خ ؿ المواعؼ التمثيمية وحققت ليـ  لموالديفسمحت 
وىذا ما أكدتو نتائ   المقدرة  مى تقديـ بدائؿ أكثر إيجابية وعبوًي لمتعامؿ مة تمؾ المشك ت.

أنو يستخداـ النيات كالنمذجة بالفيديو وتقديـ التغذية الراجعة  Moss et al. (2011)دراسة 
وتبادؿ ا دوار كاف ليا ا ثر ا كبر الو خفض ارطرابات التعمؽ وتحسيف التعمؽ اآلمف 

بأف ارطراب  Phelps et al. (2017)كما ذكر وخفض المشك ت الداخمية والخارجية. 
يكوف  حتىيترمف الع ج اشراؾ ا سرة  التعمؽ ايرتكاسو معقد ومتشعب ولذلؾ يجب أف

استراتيجيات والنيات يمكف استخداميا مة   مىالع ج العاًي وذلؾ مف خ ؿ تدريب الوالديف 
مة ررورة توجيييـ بأف تكوف البيئة ا سرية  ايرتكاسوعا طفاؿ ذوي ارطراب التعمؽ 

 إيجابية ومميئة بالمودة والمحبة والتعاطؼ والر اية وا مف والحماية. 
لمميػارات والسػموكيات التػو الوالػديف كما أف التد يـ كاف لو ا ثػر الفعػاؿ الػو اكتسػاب 

ـ المفظػػو مػػة يػػتـ التػػدريب  مييػػا خػػ ؿ الجمسػػات افرشػػاديةع حيػػث اسػػتخدـ الباحثػػاف التػػد ي
أ را  الجما ة افرشادية وذلؾ بإظيار ايستحساف لتقدميـ اليما يتـ التدريب  ميػو وتعزيػزىـ 

أما الواجبات المنزلية القد تنو ػت حسػب كػؿ جمسػة ومػا تتناولػوع  بما يتناسب وطبيعة الموعؼ.
عمػو لمػا وتمؾ الواجبات أتاحت الفرصة أمػاـ أ رػا  المجمو ػة افرشػادية لمتطبيػؽ العممػو والف
الوالػديف يتدربوف  ميو خ ؿ الجمسات افرشاديةع المف ىذه الواجبات التدريبات التو ُيطمب مػف 

 مػى تحسػيف معػاممتيـ مػة أطفػاليـ الوالػديف تطبيقيا  مػى أطفػاليـ الػو البيػت والتػو سػا دت 
  وىػذا مػا أكدتػو نتػائ ومف ثـ جا ت النتائ   مػى ىػذا النحػو.ارطراب التعمؽ ايرتكاسو  ذوي
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التػػو أورػػحت بأنػػو  ػػف طريػػؽ ترػػميف النيػػات كػػالتعزيز  Cassidy et al. (2011) دراسػػة
يسػػا د الػػو تكػػرار التصػػرالات وردود ا العػػاؿ المرغوبػػة مػػف عبػػؿ مقػػدـ الر ايػػة تجػػاه الطفػػؿ ممػػا 

بػأف  Bernard et al. (2012)يسػا د الػو ارتفػاع معػديت التعمػؽ اآلمػف بينيمػا. كمػا أشػار 
تطبيػؽ مػا تػدربوا  ميػو مػف ميػارات وسػموكيات   مػىالواجبات المنزلية تسػا د مقػدمو الر ايػة 
      الو أماكف أخري كالمنزؿ وا ماكف العامة.

ىالـذٍ   ثاًًٌا: كىا أُ ِزه الٍتآج تعـىد إ  عـذَ أوـىس مت وشاعاتّـا عٍـذ تقـذيي الربٌـاوج اإلسطـادٍ ل        

 أِىّا:اضطشاب اضطشاب التعمق االستلاسٌ  روٍاألطفاه 

حيث ترمف البرنام  معمومات تتعمؽ بطبيعة  لمىالذيَاالِتىاً باجلاٌب املعشيف .7
ع وخصائصو ا ساسية والثانويةع وأسبابوع وطرؽ التعامؿ ارطراب التعمؽ ايرتكاسو

عة مة الطفؿ الذي يعانو مف ىذا ايرطرابع بافراالة إلى معمومات تتعمؽ بطبي
افسا ة لألطفاؿ وأبعادىاع وآثارىا السمبية  مى الطفؿع وىذا ايىتماـ بالجانب 

المشاركيف الو الوالديف المعموماتو كاف لو أثر وارح الو تحسيف أساليب تعامؿ 
بأف تقديـ معمومات  ف  Sadler et al.(2013)الدراسة مة أبنائيـع وىذا ما أكده 

الوالدية والد ـ ايجتما و وتدريب ا ـ  مو صحة الطفؿ ونموه وأساليب التنشئة 
الميارات الحياتية والصحة النفسية لألـ لمقدـ الر اية تسا د الو زيادة التفا  ت 

كما أورح  .ايجتما ية بيف الطفؿ ومقدـ الر اية ومف ثـ تحسيف التعمؽ اآلمف
Smith et al. (2019)  حيث  عالتعمؽبأف ايرشاد ا سري يعد نموذجيًا لمشك ت

اليـ ارطرابات   مىيستخدـ أنشطة وتدريبات لمسا دة الوالديف وأ را  ا سرة 
بأف  Boris & Renk (2017) وىذا ما أورحو أيراً  التعمؽ وكيفية مواجيتيا.

تعديؿ   مىالتدخ ت الع جية المستخدمة مة ارطرابات التعمؽ ي يجب أف تركز 
تغيير أالكار مقدمو   مىيجب أف تركز  ذلؾعولكف بدًي مف  مباشرةعسموؾ الطفؿ 

 الر اية كالوالديف ومحاولة تشكيؿ استجاباتيـ واتجاىاتيـ نحو الطفؿ بشكؿ إيجابو.
 

تقػػديـ جمسػػات البرنػػام ع الأسػػموب افرشػػاد فطط   االعتىــاد عمــِ أســمىب اإلسطــاد اجلىــاعٌ .6
المشػاركيف الػو البرنػام  ل لتقػا  بػأالراد آخػريفع الوالػديف الجما و أتاح الفرصػة أمػاـ 

يعػػانوف مػػف نفػػس مشػػك تيـع ويشػػعروف بػػنفس الخبػػرات الشخصػػية المرتبطػػة بيػػـ 
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اىتمامػػػػاتيـ ومشػػػػك تيـع وليحػػػػددوا أىػػػػدااليـ ويعبػػػػروا  ػػػػف  وليشػػػػاركواوبأطفػػػػاليـع 
 أنفسيـع وليحاولوا اكتساب سموكيات جديدة الو تعامميـ مة أطفاليـ.

ارطراب التعمؽ  ذوى وتتعمق بضبط سمىك األطفاهالىالذيَ ا تمقاِا التذسيبات ال .9
لتطبيؽ الوالديف تـ تدريب  لموالديفالمف خ ؿ إجرا ات افرشاد المقدـ ع ايرتكاسو

بثبات وانتظاـ  دد مف الفنيات السموكية مف أجؿ مسا دتيـ  مى التعامؿ مة سموؾ 
بفا ميةع ترمنت التعزيزع العزؿع تكمفة  ارطراب التعمؽ ايرتكاسوأطفاليـ ذوى 

 مى كيفية استخداـ الوالديف ايستجابةع القد تـ مف خ ؿ جمسات البرنام  تدريب 
أنواع التعزيز المختمفة الو تحسيف السموؾ اييجابوع وأسموبو العزؿ وتكمفة 
ايستجابة الو خفض السموؾ السمبوع وىذه التدريبات كاف ليا أثر وارح الو تحسيف 

ع ومف ثـ خفض ما يتعرروف لو مف ارطراب التعمؽ ايرتكاسو ذوىموؾ ا طفاؿ س
مف أف العديد مف  Bukner et al.(2008)أشكاؿ القسوة وافىماؿع وىذا ما أكده 

تأتى مف ارطراب التعمؽ ايرتكاسو أنماط افسا ة التو يتعرض ليا ا طفاؿ ذوى 
 دـ الطا ة مف جانب الطفؿ و دـ عدرتو  مى ربط نفسوع ومف ثـ الإف تدريب 

يعمؿ  مى الحد مف  مو كيفية إ طا  أوامر بالطريقة الصحيحة الوالديف أو أحدىما 
العناد و دـ الطا ة مف جانب الطفؿع ويسا ده بالتالو  مى تعمـ ربط النفسع 

ديوع الالوالداف يجب أف يكاالئا الطفؿ وخفض ما يتعرض لو مف إسا ة مف عبؿ وال
 مى سموكو الم ئـ وأف يعم   مى الحد مف سموكياتو غير المناسبةع كما يجب أف 

د ما السموكيات افيجابية مف جانب ييتعمما التعامؿ مة ثورات غرب الطفؿ وأف 
ار كما أش الطفؿع وىو ا مر الذي تواالر إلى حد كبير الو البرنام  افرشادي الحالو.

Turner et al. (2019)   بأف طفؿ ما عبؿ المدرسة والذي يواجو خطر سو
الإف الع ج ا سري يعد العاًي الو ىذه الحالة والذي عد يترمف جمسات  المعاممةع

م دعيقة أسبو يًا ويقدـ الو منزؿ الوالديف مف خ ؿ اخصائو 61-48بمدي زمنو  
اكتشاؼ ردود الفعؿ   مىسري حيث يسا د الع ج اي الع جوعمدرب  مو التدخؿ 

خبرات الوالديف الو   مىالتعرؼ  إلى بافراالةاينفعالية لموالديف تجاه طفميما 
 التعامؿ مة أطفاليـ.
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 اهم ف  الحصول هقى هذ  النعائج وهو  ثالجُا: ٍِاك عاون آخش ال يقن أِىًُ عَ العىاون الشابقُ
اختيػػارىـ بعػػد إجػػرا  مقابمػػة معيػػـ ترػػمنت المشططارسين فطط  البرنطططامج والططذين عططم الوالططدين إييابيطط، 

 ررػًا  ىػػـ أبعػاد البرنػػام  افرشػادي المقػػدـ ليػـ وأدوارىػػـ المختمفػة ومػػف ثػـ كػػاف ليػـ مطمػػؽ 
الحرية الو ايشتراؾ الػو البرنػام ع وظيػرت ىػذه افيجابيػة الػو انتظػاميـ الػو حرػور الجمسػات 

 مػػى تطبيػػؽ مػػا يػتـ التػػدريب  ميػػو الػو الجمسػػاتع وكػػذلؾ اشػػتراكيـ وكػذلؾ الػػو حرصػػيـ الػدائـ 
الدائـ الو المناعشات التو كانت تتـ الو الجمسػات وتتعمػؽ بطبيعػة المشػك ت التػو تظيػر أثنػا  
تطبيقيـ لمحتػوى البرنػام  افرشػاديع إف ىػذه افيجابيػة سػا دت  مػى تحقيػؽ أالرػؿ اسػتفادة 

و اينتظػػاـ الػػو تطبيػػؽ الفنيػػات السػػموكية التػػو تػػـ مػػف البرنػػام  افرشػػادي ومػػف ثػػـ سػػا دت الػػ
 التدريب  مييا وتعميميا الو مواعؼ الحياة المشابية لممواعؼ التو تـ التدريب  مييا.

 :وتفشريِا ٌتآج الفشض الجاٌٌ -2

ي توجد الروؽ ذات ديلة إحصائية بيف متوسطات ينص الفرض ا وؿ  مو أنو "      
مقياس ارطراب التعمؽ ايرتكاسو  صورة   مىرتب درجات أطفاؿ المجمو ة التجريبية 

الوالديفم وأبعاده الو القياسيف البعدي والتتبعو بعد اينتيا  مف تطبيؽ البرنام  
 ".ايرشادي بفترة زمنية محددة  شيرافم 

 يمٌ:ياً الباحجاُ مبا  لمتخقق وَ صخُ ِزا الفشض

تـ تطبيؽ مقياس ارطراب التعمؽ ايرتكاسو  صورة الوالديفم بعد اينتيا  مف 
أطفاؿ المجمو ة التجريبية والبالغ عواميا   مىتطبيؽ البرنام  بفترة زمنية بمغت شيريف 

لديلة الروؽ  "م71الثانية ف<  الحالةوتـ استخداـ اختبار " ولكوكسوف "  طفؿعم 77 
 م ديلة تمؾ الفروؽ.8ويورح جدوؿ   الرتبعمتوسطات 
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 (5خدٚي )

ِمٍاش اضطراب  ػٍىدالٌح اٌفرٚق تٍٓ ِتٛسطاخ رتة درخاخ أطفاي اٌّدّٛػح اٌتدرٌثٍح 

 صٛرج اٌٛاٌدٌٓ( ٚأتؼادٖ فً اٌمٍاسٍٓ اٌثؼدي ٚاٌتتثؼًاالرتىاسً )اٌتؼٍك 

ْ(  =10) 

 أتؼاد اٌّمٍاش

 

 

 اتداٖ

 اٌرتة

ػدد 

 اٌحاالخ

ِدّٛع 

 اٌرتة

ِتٛسط 

 اٌرتة
Z

)*(
 

ِستٛي 

 اٌدالٌح

 اٌّثثط

 5.14 36.11 0.11 ِٛخثح

-

1.03 
 4.51 11.. 2.11 ساٌثح غٍر داٌح

 - - 11.. اٌتساٚي

 غٍر اٌّثثط

 5.11 25.11 5.11 ِٛخثح

-

1.33 
 5.11 21.11 4.11 ساٌثح غٍر داٌح

 - - 11.. اٌتساٚي

 اٌىٍٍح اٌدرخح

 3.01 51..1 5.11 ِٛخثح

-

1.03 
 2.51 2.51 1.11 ساٌثح غٍر داٌح

 - - 11.11 اٌتساٚي

 ػٍاااى (6..1, .255تسااااٚي ) 1.15, 1.11اٌددٌٍٚاااح ػٕاااد ِساااتٛي  Z)*( ػٍّااااً تاااأْ لٍّاااح  

 .اٌترتٍة

احصائيًا بيف متوسطات رتب درجات  الروؽ دالةوجود  دـ م 8يترح مف جدوؿ  
صورة الوالديفم  ايرتكاسو مقياس ارطراب التعمؽ   مىأطفاؿ المجمو ة التجريبية 

 .الثانووبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض  والتتبعوعالبعدي وأبعاده الو القياسيف 
مقياس   مىم بأف درجات أطفاؿ المجمو ة التجريبية 6وىذا ما يورحو شكؿ  

 درجاتيـل مساوية تقريباً ارطراب التعمؽ ايرتكاسو  صورة الوالديفم الو القياس البعدي 
الدرجة الكمية  إلىغير المثبطم بافراالة  –وذلؾ الو البعديف  المثبط  الو القياس التتبعو
البرنام  ايرشادي ا سري الو خفض ارطراب  يؤكد استمرارية العاليةلممقياس وذلؾ 

 التعمؽ ايرتكاسو لدي أطفاؿ المستوييف ا وؿ والثانو برياض ا طفاؿ المسا  معاممتيـ
 .بعد اينتيا  مف تطبيقو بفترة زمنية  شيرافم حتى
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ظيفيػػػة المعمومػػػات والتػػػدريبات التػػػو تمقاىػػػا الػػيمكف تفسػػػير ىػػػذه النتيجػػػة الػػػو رػػػو  و 
لمتػدريب  مييػاع كمػا الوالػديف ع بمعنى أف تمؾ المعمومات والتدريبات تمثؿ مجايت يحتاج اآلبا 

ممػػا ع التعمػػؽ ايرتكاسػػوارػػطراب  ذويأنيػػا تمثػػؿ جوانػػب رػػعؼ الػػو سػػموكيـ تجػػاه أطفػػاليـ 
مػػف تطبيقيػػا الػػو مواعػػؼ حيػػاتيـ الطبيعيػػةع بػؿ وايسػػتمرار الػػو ممارسػػة مػػا تػػـ التػػدريب  مكػنيـ

  ميو خ ؿ الترة المتابعة والتو مكنتيـ مف إتقاف ما تـ التدريب  ميو.
يراؼ إلى ذلؾ أف التدريب كاف يتـ مف خ ؿ  رض نماذج لمسموؾ تحدث الػو البيئػة 

كيات والميػارات المكتسػبةع كػذلؾ الػإف جمسػات تعمػيـ السػمو الوالػديف الطبيعيةع ممػا سػيؿ  مػى 
 مػى السػموكيات المسػتيدالة كػاف لػو دورًا ميمػًا الػو الوصػوؿ الوالػديف المراجعػة وا  ػادة تػدريب 

بالسػموكيات الوالػديف إلى تمؾ النتائ ع حيػث أدت إلػى تثبيػت السػموؾ المسػتيدؼع حيػث احػتفظ 
 المستيدالة بعد انتيا  الترة التدريب.

 :وتفشريِا الجالحٌتآج الفشض  -3

توجد الروؽ ذات ديلة إحصائية بيف متوسطات ينص الفرض الثالث  مو أنو "       
مقياس سو  معاممة طفؿ الرورة وأبعاده   مىرتب درجات أطفاؿ المجمو ة التجريبية 

 ".ا الرؿ ايتجاهالو القياسيف القبمو والبعدي لصالح القياس البعدي الو 
 يمٌ:لمتخقق وَ صخُ ِزا الفشض ياً الباحجاُ مبا 

أطفاؿ المجمو ة   مىتـ تطبيؽ مقياس سو  معاممة طفؿ الرورة عبؿ البرنام  وبعده 
الثانية   الحالةوتـ استخداـ اختبار " ولكوكسوف "  طفؿعم 77التجريبية والبالغ عواميا  

 ديلة تمؾ الفروؽ.م 6ويورح جدوؿ   الرتبعلديلة الروؽ متوسطات  "م71ف<
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 (6خدٚي )

ِمٍاش سٛء ِؼاٍِح  ػٍىدالٌح اٌفرٚق تٍٓ ِتٛسطاخ رتة درخاخ أطفاي اٌّدّٛػح اٌتدرٌثٍح 

 فً اٌمٍاسٍٓ اٌمثًٍ ٚاٌثؼدي طفً اٌرٚضح ٚأتؼادٖ

ْ(  =10) 

اٌثٍاْ   

 االحصائً

 أتؼاد اٌّمٍاش

 

 

اتداٖ 

 اٌرتة

ػدد 

 اٌحاالخ

ِدّٛع 

 اٌرتة

ِتٛسط 

 اٌرتة
Z

)*(
 

ِستٛي 

 اٌدالٌح

حدُ 

اٌتأاٍر
)**(
 

اإلساءج 

 اٌدسدٌح

 1.11 1.11 1.11 ِٛخثح

 51.. 136.11 16.11 ساٌثح 5..1 1.11 3.52-

 - - 1.11 اٌتساٚي

اإلساءج 

 االٔفؼاٌٍح

 1.11 1.11 1.11 ِٛخثح

 11.. 121.11 15.11 ساٌثح 3..1 1.11 3.41-

 - - 2.11 اٌتساٚي

 االّ٘اي

 1.11 1.11 1.11 ِٛخثح

 0.51 115.11 14.11 ساٌثح 1..1 1.11 3.31-

 - - 3.11 اٌتساٚي

 اٌدرخح اٌىٍٍح

 1.11 1.11 1.11 ِٛخثح

-3.62 1.11 

 

1... 
 11.. 153.11 10.11 ساٌثح

 - - 1.11 اٌتساٚي

 (..255تساٚي ) 1.11اٌددٌٍٚح ػٕد ِستٛي  Z)*( ػٍّاً تأْ لٍّح  

 )**(151 :153  , 153= ضؼٍف :155  , فأوثر = لٛي. 155= ِتٛسط 

بيف متوسطات رتب  17,1م وجود الروؽ  دالة احصائيًا  ند مستوى 6يترح مف جدوؿ  
وأبعاده الو  سو  معاممة طفؿ الرورةدرجات أطفاؿ المجمو ة التجريبية  مو مقياس 

القياسيف القبمو والبعدي لصالح القياس البعدي بعد تطبيؽ البرنام  ايرشادي ا سريع 
  بعاد 1,88 -1,81وبالنظر إلو الجدوؿ السابؽ ي حظ أف أحجاـ التأثير تراوحت بيف 

البرنام  الو  تأثيرأحجاـ تأثير عوية ع أي انو بمغت نسبة  والمقياس والدرجة الكمية وى
وىو نسبة مرتفعة مما يدؿ  مو  : 88 -81 فما بي معاممة طفؿ الرورة إسا ة
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افسا ة الموجية نحو طفؿ الفعالية العالية لمبرنام  المقدـ لعينة الدراسة الو خفض 
 .الثالثع وبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض الرورة

مقياس   مى انخفرتم بأف درجات أطفاؿ المجمو ة التجريبية 9وىذا ما يورحو شكؿ  
الو القياس البعدي مقارنة بدرجاتيـ التو حصموا  مييا الو سو  معاممة طفؿ الرورة 
م افىماؿ -افسا ة اينفعالية – افسا ة الجسدية  ا بعادالقياس القبمو وذلؾ الو 

الدرجة الكمية لممقياس وذلؾ يورح الدور الذي لعبو البرنام  ايرشادي  إلىبافراالة 
أطفاؿ المستوييف ا وؿ والثانو برياض ا طفاؿ  موجية نحوافسا ة الا سري الو خفض 

 .مف ِعبؿ والدييـ
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

الو  ايسريتمؾ النتائ  يترح الدور الذي لعبو البرنام  ايرشادي   مىبنظرة  امة 
ذلؾ  ف والذي نت   الرورةعأطفاؿ لدي  ا راض ارطراب التعمؽ ايرتكاسوخفض 

تحمؿ   مىلألطفاؿ وانماطيا ومظاىرىا واثارىا السمبية وتدريبيـ  بافسا ةتعريؼ الوالديف 
وتتفؽ تمؾ النتائ  مة نتائ  دراسة كًؿ  ةالمسئولية الو حماية أطفاليـ مف سو  المعامم

 ,.Buckner et al., 2008  ;Bernard et al., 2012  ;Tereno et alمف  

2016 ;Tarabulsy, 2018ويتفؽ ذلؾ أيرًا مة ما ذكره .م Steele & Steele 

ارطراب التعمؽ ايرتكاسو ىو الئة مميزة مف مشك ت التواالؽ والذي يسبب بأف  (2014)

 (3شكل )
فً سوء معاملة طفل الروضة وأبعاده المجموعة التجرٌبٌة على مقٌاس  أطفالالفروق بٌن درجات 

 القٌاسٌن القبلً والبعدي
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وجو التحديد لألطفاؿ الذيف   مى جزًا وارحًا الو النمو النفسو وايجتما و ويحدث 
 .مp.11  تنتي  معيـ سو  المعاممة وافىماؿ أسرية نشأوا الو مؤسسات أو بيئات

وطبقا لذلؾ يمكف تفسير تمؾ النتائ  ع حيث أنو بالعمؿ  مو خفض أنماط إسا ة 
ض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو والقا معاممة طفؿ الرورة سوؼ ينخفض معيا ا را

لطبيعة الع عة افيجابية التو بينيماع وحيث أنو تـ العمؿ مف خ ؿ البرنام  ايرشادي 
ايسري المعد الو الدراسة الحالية  مو خفض أ راض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو مف 

 عات خ ؿ ايستعانة ببعض الفنيات ايرشادية كالمناعشة والحوار مف اجؿ تكويف  
اجتما ية جيدة تجاه الطفؿ وتقبمو وايىتماـ بتوالير احتياجاتو ا ساسية والذي يعد ذلؾ 

إسا ة المعاممة وايىماؿع كما كاف لفنية حؿ المشك ت دورا العاي الو   نماط نقيراً 
تدريب الوالديف  مو كيفية إدارة سموؾ الطفؿ غير الم ئـ مف خ ؿ التعرؼ  ميو وجمة 

مومات  ف ىذا السموؾ وما الداالة ورا  القياـ بو ومف ثـ ورة الحموؿ بيانات ومع
المناسبة لتعديمو دوف المجو  المباشر لمغرب والعنؼ والقسوة الو خفض ىذا السموؾ 

 فنية النمذجةل ومف جية اخري كافوالذي يعد ذلؾ ابرز مظاىر إسا ة معاممة الطفؿع 
مة الوالديف رح الطريقة الصحيحة لتعامؿ مف خ ؿ تقديـ بعد الفيديوىات تو  دورا ىاما

أطفاليـ الو مجتمعات وثقاالات أخري وكيفية ايستفادة منيا الو بنا    عة إيجابية مة 
الطفؿ والتعامؿ مة سموكيات الطفؿ الم ئمة وغير الم ئمة سوا  داخؿ المنزؿ او خارجو 
وكيفية تقديـ العطؼ والود والمحبة تجاه الطفؿ وايبتعاد  ف أساليب التنشئة الوالدية 

ادي إلو خفض أنماط افسا ة وافىماؿ  ما سبؽع كؿ والقسوة وغيرىا ىماؿكافالخاطئة 
يجابية  لدي الوالديف مما ترتب  ميو زيادة التعمؽ اآلمف والصحو وتكويف رابطة عوية وا 

بأف ارطراب التعمؽ ايرتكاسو عد ينشأ  Hale (2019)وىذا ما اورحو  .مة أطفاليـ
ىمالو مما عد ي صاحبو العديد مف المشك ت السموكية والتو  ف سو  معاممة الطفؿ وا 

لذا يجب تدريب الوالديف وارشادىـ وتوجيييـ يستخداـ  ايجتما وعتعيؽ نمو الطفؿ 
نتائ   وأكد ذلؾ .أساليب التنشئة الوالدية السوية والبعد  ف الخاطئة كافىماؿ والقسوة

 Cort, 2007  ;Tobin, Wardi-Zonna & Yezzi-Shareef , 2007  دراسة كؿ

 ;Minnis et al., 2009كما اف ىناؾ   عة ايجابية بيف سو  معاممة طفؿ الرورة  .م
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وا راض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو الكمما كاف ارتفعت إسا ة معاممة الطفؿ ارتفعت معيا 
 ا راض ارطراب التعمؽ ايرتكاسو. 

 :وتفشريِا ٌتآج الفشض الشابع -4

ي توجد الروؽ ذات ديلة إحصائية بيف متوسطات أنو "   مىينص الفرض الرابة      
مقياس سو  معاممة طفؿ الرورة وأبعاده   مىرتب درجات أطفاؿ المجمو ة التجريبية 

الو القياسيف البعدي والتتبعو بعد اينتيا  مف تطبيؽ البرنام  ايرشادي بفترة زمنية 
 ".محددة  شيرافم 

 يمٌ:لمتخقق وَ صخُ ِزا الفشض ياً الباحجاُ مبا 

تـ تطبيؽ مقياس سو  معاممة طفؿ الرورة بعد اينتيا  مف تطبيؽ البرنام  بفترة 
وتـ  طفؿعم 77أطفاؿ المجمو ة التجريبية والبالغ عواميا    مىزمنية بمغت شيريف 

 الرتبعؽ متوسطات لديلة الرو "م71الثانية ف<  الحالةاستخداـ اختبار " ولكوكسوف " 
 م ديلة تمؾ الفروؽ.7ويورح جدوؿ  

 (0خدٚي )

ِمٍاش سٛء ِؼاٍِح  ػٍىدالٌح اٌفرٚق تٍٓ ِتٛسطاخ رتة درخاخ أطفاي اٌّدّٛػح اٌتدرٌثٍح 

 فً اٌمٍاسٍٓ اٌثؼدي ٚاٌتتثؼً طفً اٌرٚضح ٚأتؼادٖ

ْ(  =10) 

 اٌثٍاْ االحصائً  

 أتؼاد اٌّمٍاش

 

 

 ِدّٛع اٌرتة ػدد اٌحاالخ اتداٖ اٌرتة
ِتٛسط 

 اٌرتة
Z

)*(
 

ِستٛي 

 اٌدالٌح

 اإلساءج اٌدسدٌح

 3.51 0.11 2.11 ِٛخثح

 3.51 14.11 4.11 ساٌثح غٍر داٌح 2..1-

 - - 11.11 اٌتساٚي

 اإلساءج االٔفؼاٌٍح

 4.11 11.. 2.11 ِٛخثح

 4.11 21.11 5.11 ساٌثح غٍر داٌح 1.12-

 - - 11.11 اٌتساٚي

 االّ٘اي

 3.05 15.11 4.11 ِٛخثح

 5.25 21.11 4.11 ساٌثح غٍر داٌح 1.43-

 - - 11.. اٌتساٚي

 اٌدرخح اٌىٍٍح

 5.21 26.11 5.11 ِٛخثح

 12.. 65.11 11.. ساٌثح غٍر داٌح .1.3-

 - - 4.11 اٌتساٚي

 اٌترتٍة. ػٍى( 6..1, .2.5تساٚي ) 1.15, 1.11اٌددٌٍٚح ػٕد ِستٛي  Z)*( ػٍّاً تأْ لٍّح   
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 القياس التتبعي القياس البعدي

احصائيًا بيف متوسطات رتب درجات  الروؽ دالةم  دـ وجود 7يترح مف جدوؿ  
وأبعاده الو القياسيف  سو  معاممة طفؿ الرورةمقياس   مىأطفاؿ المجمو ة التجريبية 

 .الرابةوبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض  والتتبعوعالبعدي 
سو  مقياس   مىم بأف درجات أطفاؿ المجمو ة التجريبية 4وىذا ما يورحو شكؿ  

الو القياس البعدي مساوية تقريبًا لدرجاتيـ الو القياس التتبعو  معاممة طفؿ الرورة
الدرجة  إلىم بافراالة افىماؿ -افسا ة اينفعالية – افسا ة الجسدية  ا بعادوذلؾ الو 

استمرارية العالية البرنام  ايرشادي ا سري الو خفض  الكمية لممقياس وذلؾ يؤكد
بعد اينتيا   حتىأطفاؿ المستوييف ا وؿ والثانو برياض ا طفاؿ  افسا ة الموجية نحو

 مف تطبيقو بفترة زمنية  شيرافم.
 

 

 
 
 
 
 

 (4شكل )
فً سوء معاملة طفل الروضة وأبعاده المجموعة التجرٌبٌة على مقٌاس  أطفالالفروق بٌن درجات 

 والتتبعً البعديالقٌاسٌن 
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ويمكف تفسير استمرارية العالية البرنام  ايرشادي ا سري إلو استفادة أ را  
المجمو ة ايرشادية  الوالديفم مف التدريبات والميارات التو تـ اكتسابيا خ ؿ الجمسات 

وا  داخؿ ا سرة أو خارجياع بافراالة إلو ايستفادة ايرشادية ومف ثـ نقميا إلو بيئاتيـ س
مف التوصيات وايرشادات ا ساسية التو تـ تقديميا خ ؿ الجمساتع كما يمكف تفسير النتائ  
السابقة مف خ ؿ الفنيات المستخدمة الو الجمسات ايرشادية كفنية حؿ المشك ت والتو 

و حؿ المشك ت  ند عياـ الطفؿ باي سموؾ سا دتيـ  مو كيفية استخداـ ا سموب العممو ال
خاطئ او غير مقبوؿ وتقديـ الد ـ الكاؼ لو الو تعديؿ ىذا السموؾ ليس القط بالنسبة لسموؾ 
الطفؿ ولكف تجاه أي مشكمة عد يتعرض ليا الطفؿ ومسا دتو الو حميا حتو يشعر با ماف 

ـ والتعزيز وتدريبيـ  مو التد يوالنية  عو دـ الخوؼ وتزداد   عتو افيجابية مة والديو
استخداميا  ند عياـ الطفؿ بسموؾ م ئـ حتو يتكرر ظيوره مره أخري الو المرات القادمة 

 ويتخذه الطفؿ نمطًا اساسيًا لو.
ما سبؽ تـ تقديـ بطاعات   را  المجمو ة ايرشادية مدوف  مييا  إلىبافراالة  

بعض التوصيات وايرشادات التو يمكف المجو  الييا مف حيف آلخر  ند التعامؿ مة أطفاليـ 
م ورة الحدود  7والمتمثمة الو    Smith et al. (2019)الو رو  الخطوات التو ورعيا 

وما ىو العواعب الناجمة  ف  دـ اتباع  مقبوؿعاليجب ورة معايير لمسموؾ المقبوؿ وغير 
م تحمؿ 6مما يدالعيـ ذلؾ إلى أف يكونوا أكثر تحكمًا الو سموكياتيـ.   السويعمعايير السموؾ 

وتذكر أف "السموؾ غير المقبوؿ" الذي عاـ  التصرؼعالمسؤولية  كف ىادئًا  ندما يسئ طفمؾ 
ىدو ؾ وتحكـ الو   مىالحاالظ   دتؾعلمسابو طفمؾ ي يعرؼ كيفية التعامؿ معو ويحتاج 

م ورة جدوؿ لمروتيف اليومو  مف خ ؿ ورة 9يتشكؿ لديو الشعور با مف.   حتىغربؾ 
 حتىمنيا وكذلؾ العط ت والرح ت بايتفاؽ مة طفمؾ  اينتيا جدوؿ زمنو لأل ماؿ المراد 

 اصؿ. يشعر طفمؾ بالراحة و دـ اينز اج نتيجة تكميفو بأ ماؿ متتالية بدوف ال
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 تىصًات الذساسُ:

 بعض التوصيات  استخ صيمكف  الدراسةعالو رو  ما توصمت إليو نتائ  
التعمؽ ايرتكاسو  بارطرابموجية لألسر لتو يتيـ  تو يةندوات تنظيـ  -7

ومظاىره وأنوا و وكيفية نشأتو وما يترتب  ميو مف مشك ت سموكية وانفعالية 
 .تعيؽ نمو الطفؿ اجتما يًا وانفعالياً 

تنظيـ ندوات تو ية لموالديف لتعريفيـ بأساليب التنشئة الوالدية الخاطئة  -6
والقسوة والتفرعة وغيرىا وكيفية استبداليا بأساليب صحيحة وسميمة  كافىماؿ
 تكويف روابط إيجابية بيف الطفؿ وبيف مقدـ الر اية.  مىتسا د 

تعريؼ ا سر والمجتمة مف خ ؿ المؤتمرات ووسائؿ اي  ـ بأنوا يا المختمفة  -9
رطرابات بأنماط إسا ة المعاممة ومظاىرىا وما ينت   نيا مف  واعب سمبية كا

 المختمفة.التعمؽ بأنوا يا 

إمداد العامميف الو مجاؿ ر اية الطفولة بكتيبات ارشادية  ف إسا ة المعاممة  -4
 .وارطرابات التعمؽ وكيفية الوعاية منيا أو مواجيتيا والتقميؿ منيا

تقديـ برام  ارشادية متكاممة لموالديف والمعمميف وا طفاؿ معًا لمحد مف أ راض  -8
 .ؽ ايرتكاسو والمشك ت السموكية المصاحبة لوارطراب التعم

 دساسات وقرتحُ:

 الو رو  ما توصمت إليو نتائ  الدراسةع يمكف ورة بعض الدراسات المقترحة 
 بعض العوامؿ النفسية الكامنة ورا  ارطراب التعمؽ ايرتكاسو لدي ا طفاؿ. -7

 ايرتكاسو.العالية برنام  ارشادي بالمعب الو خفض ا راض ارطراب التعمؽ  -6

ارطراب التعمؽ ايرتكاسو و  عتو ببعض ايرطرابات النفسية لدي ت ميذ المرحمة  -9
 ايبتدائية.
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