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 أوالً: مقدمة الدراسة:

لألسرة وما يسود فيها من اتجاهات وأساالي  متلفةال لفلئةاال اماليا دال دوا ففاا  فا  
حداااة انائاااتس وتساالية انساارة أهييلهااا ماان حياا  الوتهااا الأليااال اماليا داال انولاا  اللاا  تساال أل  
الةرد مئذ ومدتهس فه  اليساولل عن اكلساب الطة  أتياط السفوك امالياع س لذا فإن الكثير 

هر اللوافا  وساوت اللوافا  ترااى نلا  تاوق الفإلناات ا تسااتدل فا  انسارة حيا  تلاوافر من مظا
التألاارات انولاا  فاا  حداتااهس واللاال ماان اااإل  اللففاادا الي اواار ماان الوالااة ن أو  ياار الي اواار 

 حي  يسل   مئهيا اتجاهاتهيا ومفل ةاتهيا وأتياط سفوالهيا اإل  موانف الحداة اليتلفةل.
ر الوالة ن ف  أائائها بطرق متلفةل وملفةدةس فهيا تياالج ال ةوة لهاس وعف  أيل حا   ؤث

وهياااا الفاااذان يحاااةدان لهاااا الئظااااي و يااساااان أساااالي ه اليتلفةااال عفااايهاس ولاااذا فةت ااادل اماااان 
 [13: 2000]مازن أحية عألة هللاس  .تلةك  من اإل  تيط اليفامفل الوالةيل

 تساتدل مى والة ها مئذ ومدتهااس مياا يجفا  وتظرًا نن انائات ييااسون أول  عإلنلها ا
لهذا اللةاع  أثرًا الأليرًا عف  سفوالداتهاس ولهذا فاإن اليفامفال الوالةيال نالا لاا تهياو الجاو الئةسا  
اليئاس  لفطة  فإتاه ناة يفاات  مان مةاكإلت تةسادل تاؤدض نلا  اساطرابات سافوالدل  دياا بفاة. 

لاا  أسافوب اليفامفال اللا  وااههاا الطةا  فاا  فلح يا  الئجااأ أو الةةا  فا  الطةا  ييكان اد  ن
 [13: 1979]عإلت الةاف س  متلفف أدواا حداته.

هااا  تفااال الطااارق اللااا   ل فهاااا الوالاااةان فااا  مفامفااال  -نالن–فأساااالي  اليفامفااال الوالةيااال 
أائائها أثئات عيفدل اللئةال الوالةيلس والل  ُتحةث اللأثير ا يجاا  أو السفأل  ف  سفوك الطة  

 [14: 1985التيرس  ]عألة الكر ا أاو اسلجابل الوالة ن لسفواله.من اإل  
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ولهذا يجياى عفياات الائةي فا  ايداى امتجاهاات عفا  أن أساالي  اليفامفال اللا   ل فهاا 
الوالااةان فاا  تئةااال أ ةااالها مئااذ ال اا رس لهااا أكألاار انثاار فاا  تةااكي  ساافوالداتها فاا  الكألاارس 

أو السااا انولاا  ماان عياار الطةاا  أهااا ساائ   فئظر اال اللحفياا  الئةساا  تفلألاار الساائوات التيااي
[ أن اللربدل ف  الطةولل االةات مان 13: 1952حداته عف  ا  إلقس و رى ]سدجيوتة فرو ةس 

الرساعل ه  اللربدل الل  تلارك أعيا  انثار فا  تةاي الةاردس فالكاائن ال ةارض ال ا ير  ئلها  
سافوالداته فا  الروااة و دياا بفااة  صاو ه وتكو ئاه  ال ااًا فا  السائل الرابفاال أو التامسالس و ن الاا 

تلحاةد عفا  أساااخ التياي ساائوات انولا  ماان حداتاهس واللا   اارى ةفرو اةة أن حداااة الراواة مااا 
 ه  نم تكراا لتألرات الةرد ف  الطةولل.

وال ح  الحال   ةوا ف  هذا اليجا  و هةف نلا  تأكياة حقد ال نةييال حة ثال ها  أهيدال 
[ 1998يل عف  سفوك انائات. حي   ؤالة ]سية عألاة الفاا س الةوا الذض ت وي به الرعايل الوالة

نل  أن اآلبات  ئ فاون السافوك الساوض نلا  انائاات نن الااتوا أساو اتس وهاا أيواًا  ئ فاون لفسافوك 
اليرسااا  نلاااا  انائاااات نن الاااااتوا الاااذللس فااااانب الض الئ عاااال امسااالألةاديل  ال ااااًا ماااا  ئ اااا  هااااذ  

وانب الياارأ  ال ااًا مااا  ئةاار الياارأ ماان حولااه فلكااون التاصاادل نلاا  انائااات اااةااات ملةاوتاالس 
ا ائص انائات عفا  وااكفلهس و وادل نلا  أن أض تئانواات ااين الوالاة ن فا  ت يادا سافوك 
الطة  تؤدض نل  اف  وت ادل مرسادل تفاات  مان اللئاانج الوااةات س واللئاانج امتةفاال س 

ماان ااتااا   - ياار ساااو ل– وابيااا تلحااو  نلااا  الياارو الئةسااا  والف فاا  ماااى تراكيااات سااافوالدل
 .[17 :2000]مازن أحية عألة هللاس ةان الك اا اليحدطين به وهيا الوال

ولهااذا يفلألاار امهلياااي بان ةااا  فاا  أض مجليااى اهليامااًا بيساال أل  هااذا اليجليااى بأساار س 
و  اخ مةى ت ةي اليجليفات وانيها بياةى اهليامهاا بان ةاا  والفئايال اهاا ودااسال مةاكإلتها 

 .[Chass & Gordon, 1984 p.24]   حفهاوالفي  عف
ومن أها اليةكإلت الل  يفاات  مئهاا ان ةاا  والئاتجال عان ساوت اليفامفال الوالةيال ها  

واللاا  تفااة ل اا ًا محياارًا لكثياار ماان عفيااات الاائةي واللربداالس ااا  نن الفة ااة ماان  Autismاللوحااة 
متلفةاال مثاا : هاا  هئاااك الةإلسااةل نااة اااةتوا أيوااًا فاا  دااساال هااذ  الظاااهرة ووسااى تسااا مت 

عإلنل اين السفوك ا تسات  لفطة  اللوحةض والسفوك الحيوات ؟ أما نن اللوحةيل باال اا ما 
هاا  نم اساالفراو لفساافوك الألااةائ  اليواااود عئااة الةااردس واللاا  تتةدااه مظاااهر الحوااااة مئااذ 
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ينس ]سااه  أحيااة أماا  اللئةااال اماليا داال واللاارو ج ال ةاارض الااذض يحااةث حلاا  ساان السادساال 
2001 :2]. 

ولهااذا  راااى أصااحاب الئظر ااات الئةساادل اللوحااة لالذاتو اال( نلاا  األاارات الحداااة ال اااكرةس 
وااصاال تفاال التألاارات اللاا  تةاالرك فيهااا اني والطةاا س وابيااا الاتااا أوااهر تفاال الئظر ااات تفاال 

ة وامفلراو انساسا  لهاا Bruno Bettelheim, 1967الئظر ل الل  صا ها ةاروتو الفهاي 
الإلم اامة والداأخ الاذض وااة ااين تا مت مفساكرات  -عن نارب–الذاتو ل لاللوحة( تة ه  هو أن

امعل ااا  انلياتداال أثئااات الحاارب الفاليداال الثاتداالس و ةلاارو ةالفهاااياة أن الطةاا  ال اا ير نااادا 
عف  ندااك واود اليةاعر السال ل لةى والةيه الرافوين؛ فاني من تاحدل نة تلونى الكثير من 

س وتحاا ط بسااهولل أو أتهااا نااة تلونااى ال فياا  اااةًا ماان  ةفهااا وتفامفااه اوصااةه وااياًا ساافألدًاس  ةفهااا
وف  الفلا الحاللين ي   الطة  نل  امعل اد باأن ةاهاود الةارد التاصال م ناوة لهاا فا  اللاأثير 

 عف  الفالا بسأل  امنلئاق ال اكر بأن الفالا  ير حساخ مسلجاباتهة.
صادمًا ااةًا لاةى ان ةاا س ولكائها يكوتاوا  يار اا ألاين فا   و فلألر اللل الةفوا بالفج 

ت ااا  نح اااا ها نتهاااا يفل اااةون أتاااه م وااا ت  يااا  ييكااان أن ياااأت  مئاااهس نتهاااا يساااليرون فااا  
امتسااحاب ماان الفااالاس وتكااون تةااا اتها الوحيااةة لحرالااات اليااة الط وساادل وحااة   الي ااادأة( 

 بح .وسيفل   إل  ال اب أماي الفالا أكثر من مإلناته 
و تفااا  الطةااا  حدااااة تتيفدااال محكيااال و كاااون ا صاااراا عفااا  اللياثااا  هاااو ال اعاااةة اللااا  
توة  عف  الفالا امسليراا ل والئظاايس و ةافر ان ةاا  اللوحاة ون بانماان ف اط نالا  ا  الا  
و ت حولها اليا هوس وحيا  أن ال ارو انساسا  مان الئةااط هاو عيا  ت ييار فاإن ان ةاا  

  لجئألون أض توق من الةف . اللوحة ون لالذاتو ون(
نن عاااليها  ليرالاا  حااو  الأليااال الساااكئلس لااذا فااإتها لاان  لحرالااوا وااتهاااس وتفليااة تظر اال 
ةالفهااااياة أساساااًا عفااا  افلاااراو أن ان ةاااا  فااا  الةلااارات ال ااااكرة الحاسااايل حاااين يكاااون اللاااأثير 

 عفيها عيد ًا  رفوها الوالةان.
ات وأمهااااااات ان ةااااااا  اللوحااااااة ون ة آباااااا Kannerوفاااااا  بحوثااااااه ال اااااااكرة وصااااااف ةكاااااااتر 

لالاااذاتو ين( باااأتها بااااادونس و يااار حساساااينس ووسواسااايونس ومئطاااوونس ومل اعاااةونس ومرتةفاااو 
الااذالاتس ونااة اأى أن أولااال ان ةااا  تيااا تااربيلها فاا  ةثإلااال اتةفالداالةس اليااا  ؤالااة أصااحاب 

ابات الذهاتدال تظر ل اللففا ما سأل  ف  أن األرات تففا مفيئل ف  الطةولال تاؤدض نلا  امساطر 
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الطةفداال والئاتجاال عاان عااةي اهلياااي الوالااة ن وااصاال انماار ييئااى ث ااات واساال راا الااروابط اللاا  
تجف  من الكائئات ال ةر ل عوام  تف  ا س ولكان والاةض الطةا  اللوحاةض لالاذاتوض( لاا ي ا حا 

: 2000]أولليات تيا  دا دسااونس  مفا ز ن لاذا فإتهيااا م يسالطدفان الساادطرة عفا  سافوك الطةاا 
445-446]. 

كياااا   اااار اللاااراث الففيااا  بالفة اااة مااان الةااساااات اللااا  تئاولاااا أثااار اليفامفااال الوالةيااال 
؛ تاديال ناارامدا أااو 1998وعإلنلها باساطراب اللوحاة لاةى انائاات مثا  دااسال ]عأليار محياةس 

[ با ساااافل نلااا  دااساااات الااا  مااان: Dumas, 1991؛ Noh, 1989؛ 1997السااافودس 
[Nowel, 1934; Durch & Others, 1994 والل  تألين فيهاا أن اليفامفال الوالةيال تاؤثر ]

عفااا  الئياااو الجساااي  وامتةفاااال س وأن اليفامفااال اليلسااافطل تاااؤدض نلااا  امتفااا ا  والهاااةوت  يااار 
السااوض وعااةي ال ااةاة عفاا  اللفاماا  مااى اآلااار نس ميااا يساالف ي اوااوق انائااات لففااإلج الئةساا س 

 ,Walker & Reberts, 1992; Thriermanوهاو ماا تؤالاة عفداه دااساات الا  مان: ]
 .[2008؛ تادا فلح  ناساس 2002؛ تاديل نارامدا أاو السفودس 1986

لااذاس فإتااه ماان اليئط اا  أن  ئ اا  اهليامئااا عفاا  دااساال انساافوب الوالااةض تجااا  انائااات 
ومااان مئظاااواهاس فانائاااات هاااا ااااةون أدتااا  وااال اساااااة ليجاااليفها مااان حيااا  هاااا ناااوى عامفااال 

لااجس وناة يكوتاون فا  مسال أل  حدااتها عاامإًل مان عواما  الهاةي وا عانال ااةًم مان محةودة ا ت
الألئااات وا تلاااجس فااإالا الااان لئااا أن تفااة  ماان ساافوالداتئا الفاماال اليجليااى  ليياا  أفااراد  ب ااةات 
مفيئلس فإته ماة أن تلئاو  باللألة   والل يير للفال انساالي   يار الير وبال اللا   ل فهاا اآلباات 

أائاااائهاس مساااديا فااا  اليجلياااى الي ااارض ب اااةل ااصااالس واليجلياااى الفربااا  ب اااةل  فااا  تئةاااال
مان اني وانب بفيفهياا با ساافل للفرساهيا لوا وط الفيا   عاملس وهاذا ااااى متةا ا  الا 

 والحداة مى اهفهيا اللاي بأسالي  اللئةال ميا أدى لظهوا أعراو اللوحة لةى ان ةا .
مفحااال  اااارات هاااذ  الةااسااال لفوناااوف عفااا   ألدفااال ولاااذلل اأى ال احااا  أن هئااااك حااااال 

الفإلناال اااين أسااالي  مفامفاال الوالااة نس و هااوا أعااراو اللوحااة وهاا  اللااةا  ماان نألاا  ال احاا  
ليساعةة اآلبات وانمهات ف  اسلتةاي أسالي  مفامفل والةيل أفوا  سايؤدض ااةوا  مالةاات أو 

 لتةج أعراو اللوحة لةى أائائها أي م؟
ا ااباال عفدااه مان اااإل  صاادا ل مةااكفل الةااساال فاا  صااواة  انال احثاا  وهاذا مااا ساادحاو 

 تسا مت واللل عف  الئحو اللال :
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 ثانيًا: مشكلة الدراسة: 
عادة ما يكون الطة  هو اليؤور الذض يفألر عن حالل انسرةس ونة ي ى هذا الاةوا عفا  

فا  الئهايال مفألارًا عان   ة  بفيئه دون بقدل أفراد انسرة لفوام  ف  الطةا  الاتاهس نم أتاه    ا 
ت طل الوفف ف  هذا الكدان الجياع . فالطةا  اليواطرب لادي بالوارواة مجارد  ةا  وااال 
أو مر ج ولكئه  ال ًا ما يكاون اليارو الاذض يةاير نلا  وااود أصا  الاةات فا  دائارة انسارةس 

كلة  ف  وم اا  اللل فإن عإلج الطة  م اةوى مئه نالا ما أهيفئا تأثير انسرة عفدهس ا  نة ت
بفاااج الحاااامت بفاااإلج انسااارة لكااا  تلحسااان حالااال الطةااا  نم أن ان فااا  أن الفاااإلج  لئااااو  

أما ال  عف  حةة أو ف  نن واحة لوهو ما يفرف باالفإلج انسارض  -انسرة والطة –الجاتألين 
 أو الفإلج الجيف  انسرض فةااسل انسرة نالن أمر م  ئ  عئه ف  دااسل الطة .

 [ 91: 1977]محية وفإلنس 
ولهذا تلحةد مةكفل الةااسل الحالدل ف  اللح   من أثار ت ييار أساالي  اليفامفال الوالةيال 
 فاااااااااا  اةااااااااااج أعااااااااااراو اللوحااااااااااة لااااااااااةى ان ةااااااااااا  مياااااااااان تلااااااااااراوأ أعيااااااااااااها ماااااااااان ساااااااااان 

ساائوات ماان الااذالوا وا تاااثس وماان اليلااردد ن عفاا  مرالاا  م اار اليحروساال اللااابى  14: 11
ولال وانمومالس حيا  تفلألار فلارة الطةولال هامال وأساسادل لوزااة اللوامن واليجفي ال اوم  لفطة

ف  اليراحا  ا تيائدال اللالدال حيا  يكاون الطةا  فا  هاذ  اليرحفال أكثار ناافدال ومروتال لفالففاس 
[ نالا مااا تااا تفااة   7: 1997ااا  وأكثاار اساالجابل و وا داال للفااة   ساافواله ]عا ااةة عفاا  ناساااس 

امفل الوالةيل اليل ى مفه مان نألا  الوالاة ن. أماا نالا اليئاخ اليحدط به واليليث  ف  أسالي  اليف
مااا  اا  انساافوب الوالااةض  لسااا بال سااوة وا هيااا  والئألااذ مااى أائااائها فساايؤدض اااةوا  نلاا  تةااانا 
اليةااكفل لااةى أائااائهاس حيااا  نااة أ هاارت ا ح اااائدات الفاليداال ت ا ااةًا الأليااارًا فاا  تساا ل وااااود 

ن أعاةاد ان ةاا  الوض امحلداااات التاصاال ما  %3الطةا  اللوحاةض واللا  وصافا نلا  حااوال  
  .من ا ح ائدات اليرت طل بان ةا وتفلألر هذ  تس ل الأليرة بالي ااتل ب يرها 

                                              [Maria, Jean, 1993, p. 60] 
أن  أما الوسى ف  م ر فإته م تواة نح ائدات تألين تس ل هاذ  الةاال وهاذا ااااى نلا 

هئاك افط الألير اين هذ  الةال من ان ةا  وباين الكثيار مان ا عاناات اليتلفةالس وأيواًا نتاه 
يحةث اطأ ف  اللةتدص لهاذ  الةاال مان ان ةاا  اللوحاة ينس فاال فج يةت اها عفا  أتهاا 
أ ةا  مفانين الهئدًا أو أ ةاا  م اااين بال اياس اا  نن أعاراو اللوحاة  الا تةتد اها عفا  
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هاذا ماا  اؤدض نلا  الاةفى بااامان نلا  ماةااخ اللربدال الةكر ال بالتطاأس مياا ي واا  أتهاا توحاةس و 
عف  مسل ألفه وحداته ائات عف  اطأ ااتك اه والةياه مان ااإل  ات اعهياا أساالي  مفامفال والةيال 
اا الس با ساافل نلا  اطاأ انا اائيين ال يار ماةابين عفا  أن هاذا الطةا  ماا هاو نم  ةا  

صاااابل الطةااا  بي  اااة مااان امساااطرابات السااافوالدل وهاااذا ماااا تؤالاااة  توحاااةضس اااا   لفاااةى نلااا  ن
؛ فااااوق 1995؛ ن هاااب عألااة الف  اا س 1989دااسااات الاا  ماان: ]محيااود عألااة الحفاادا مئساا س 

؛ الساية عألاة الف  ا س Bennis, 1999- Njardivik, 1999؛ 1994وون  ومحياة حسانس 
؛محياااة احياااة 2002عااااد  عألاااة هللاس  -2001؛ أميااارة  اااهس 2001؛ ساااام  هاوااااس 1999

 .[2010اطابس
وباللال  يحلاج هؤمت ان ةا  نلا  أساالي  مفامفال والةيال أفوا  مان نألا  والاة ها تلساا 
بالةفت والود والل أل  وامهلياي و عطائه الةرصال لفلفأليار عياا  اةوا فا  تةساه دون ااوف مان 

عفا  ساألي   ت يدا أو ع ابس و ؤالة هذا امتجاا  ماا توصافا نلداه تلاائ  بفاج الةااساات ومئهاا
تادياال ناارامدا أاااو  -Walker & Roberts, 1992- Thriernman, 1986اليثاا : ]
 .[2008؛ تادا فلح  ناساس 2002السفودس 

 وتلفتص مةكفل الةااسل ف  اللسا مت اآلتدل:
هااا  توااااة عإلنااال دالااال نح اااائدًا ااااين أساااالي  اليفامفااال الوالةيااال التا اااال وباااين  هاااوا  .1

 ا؟أعراو اللوحة لةى أائائه
هااا  توااااة عإلنااال دالااال نح اااائدًا ااااين ت ييااار أساااالي  اليفامفااال الوالةيااال التا اااال باااأارى  .2

 صحدحل وبين اةج أعراو اللوحة لةى انائات؟
 ثالثًا: هدف الدراسة:

تحاو  هذ  الةااسل اللفرف عف  أسالي  اللئةال الل   ل فهاا الوالاة ن ماى أ ةاالها وأثار 
ائااااتس ثااا  ل فااه تااةا  ماان ااتاا  ال احاا  للاااةا   اللاال عفاا   هااوا أعااراو اللوحااة لااةى ان

الوالة ن عف  ات اق أسالي  اللئةال السفديل مى أائائهاس وه  سيؤدض اللل نل  اةاج أعاراو 
 اللوحة لةى هؤمت انائات أي م؟

وتهةف الةااسل أيوًا لفكةف عن أها الةروق ف  أسالي  اليفامفل الوالةيل لفوالاة ن ماى 
  تاث.أائائها من الذالوا وا
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سوات الاتا تلسا –كيا تحاو  هذ  الةااسل أيوًا اللفرف عف  توق الفإلنل اين الوالة ن  
 وأثر اللل ع  سفوك الطة . -باللواف  أو عةي اللواف 

 رابعًا: أهمية الدراسة:
بيااا أن الفإلناال اااين الساافوك الوالااةض والطةاا  تفلألاار الات  دياال هاماالس فااإن سااإلمل هااذ  

ط سااارواض مااان واااروط توافااا  الطةااا  الةت ااا  واماليااااع  وتفألدااال الفإلنااال و يجاايلهاااا وااار 
مسل راا  الئةس  وتظرًا نن أسالي  اليفامفل الوالةيل الل  ناة  ل فهاا بفاج اآلبااتس واللا  ها  

هااؤمت انائااات تةساادًا تااوق ماان أتااواق الفإلناال الوالةياال بااامانس تففاا  دواًا هامااًا فاا  عااةي توافاا  
 .[289: 1979اف س ]عإلت الة ن الةوااليا دًا 

لذا فإته من اليئط   أن  ئ   اهليامئا عف  دااسل السفوك الوالةض تجاا  انائاات ومان 
مئظااواهاس عفئااا تساالطدى أن ت اا  نلاا  تلااائ  مفيئاال ثاالاال تلرتاا  عفاا  أتااواق انسااالي  اللاا  

ولاال  ل فهاا الوالااةان فا  تئةااال أائائهيااس وهااذا مااا افا  اهلياااي الةولال  ئ اا  عفا  مرحفاال الطة
( 1999 -1989حياا  نااة صااةات وثد اال نعااإلن ائاادي الجيهوا اال باعل اااا الفةاار ساائوات ل

ع ةًا لحيايل الطة  الي رض واعا لهس واملة هذا الف ة ع ةًا آار لدةي  الفةر سئوات اللالدال 
 ( ع ةًا آار لحيايل الطة  الي رض واعا له.2010-2000ل

 ائهااا الوااوت عفاا  بفااج أتااواق أسااالي  كيااا تلواام أهيداال الةااساال الحالداال أيوااًا فاا  نل
اليفامفل الوالةيل الل   ل فها الوالة ن نل   هوا أعراو اللوحة لاةى أائاائهاس الياا أن الكةاف 
عن أسالي  اليفامفل الوالةيل السو ل وعإلنلها باالةات أعراو اللوحة تساعة الوالة ن واليربين 

يدال ميااساال انساالي  الألئااتة ا يجااداال وال اائيين عفا  اعاياال الطةا  عفا  تفيياا  ندااكهاا نه
ف  اللفام  مى ان ةا س واللل لألئات أادا  الو وت دات نيجاادل ومليلفال بال احل الئةسادلس 
واللااال عفااا  أسااااخ أن أ ةالئاااا هاااا بحااااال نلااا  أن يتطاااط لهاااا مسااال ألفها عفااا  أساااي عفيدااال 

للااا  تفاااود عفااا  سااافديلس فاااإن مااان ح هاااا عفيئاااا أن ت اااوي بيسااااعةتها حلااا  تلةاااادى التساااااة ا
اليجليى من ارات ف ةان هذ  الفئاصر ال ةر ل الل  ييكن أن تساها ف  عيفدال الألئاات ووساى 
اليسل أل  الذض  لطف  مسااعةة أ فا  ميلفكاتئاا واسال إللها لألئاات اليجلياىس وعيفدال مسااعةتها 

انائاااتس  تلطفاا  مئااا اليفرفاال اللاماال بالفإلناال اااين الساافوك الوالااةض فاا  الأليااال اليئ لداال وساافوك
فانائات اليوطربون سفوالدًا هاا ااةون أدتا  وال اساااة ليجاليفها مان حيا  هاا ناوى عامفال 
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 عاناال اااةًم ماان محااةودة ا تلاااجس ونااة يكوتااوا فاا  مساال أل  حداااتها عااامإًل ماان عواماا  الهااةي وا
 .[5-4: 1985]عألة الكر ا ناساس  الألئات وا تلاج

ييكان أن تساها فا  وساى بفاج  -ابياا–اسال كيا أن الئلائ  الل  تساةر عئهاا هاذ  الةا 
الي لرحااات والحفااو  اللاا  ييكاان امساالةادة مئهااا فاا  ا اواااد الئةساا  وانساارض لفااإلج أعااراو 
اللوحاة لااةى انائاات ماان اااإل  تاواهيها و اوااادها نلا  الطاارق الساافديل لفلفاما  واللواصاا  مااى 

 أائائها.
واادل تةااتدص اللوحااة بالةااك  كيااا تلواام أهيداال هااذ  الةااساال أيوااًا فاا  أتهااا تلئاااو  ن

الساافدا واللةرناال ايئااه وبااين امسااطرابات انااارى واللاا  نااة تلةااابل مفااه مثاا  ا عاناال الف فداالس 
وف ااااااي الطةولااااالس وصااااافوبات الااااالففاس والذاتو ااااال الإلتيطدااااالس وا عانااااال الساااااي دلس وال ااااايا 

ات اناااارى امالداااااضس واساااطرابات اللواصااا س والإلفاز اااا اليكلسااا ل ماااى اللةااائ س وامساااطراب
 لإلات ات الةام س واسطراب الف ل امسلق الدل اللفألير ل اليتلفط.

 خامسًا: مصطلحات الدراسة:
و فرفهااا ]محيااة  Parental Treatment Stylesمةهااوي أسااالي  اليفامفاال الوالةياال  -1

 [ نارائدًا اليا  ف :7-5: 2004الئوب س 
والل   ل فها الوالةان باللفألير الظااهرض ةبأتها تفل انسالي  أو الوسائ  الييااسل فففدًاس 

الفةظا  أو  ياار الفةظاا  فاا  تةاعفهيااا مااى أ ةااالهاس ب اارو اللئةااال لاللربداال( اماليا داال ماان 
 اإل  موانف الحداة اليتلفةلس واللل ف  سوت ندااك ان ةا  للفل انسالي .

هياااااا س وهااااا  الياااااا تقدساااااها أبفااااااد اليقدااااااخ اليسااااالتةي: الل ألااااا   الااااارفجس الرعايااااال  ا 
 اللسامم  ال سوةس اليساواة  اللةرنلس الةيي را دل  اللسفطدلة

 Acceptance/ Refuseالبعد األول: التقبل/ الرفض 
و   ة بالل أل : وفوا الطة  بأن والةيه  ل ألإلته الاتدًا اليا هوس و ةافران باماتدااأ عئاة 

ةرحاه(س و  ةاان مفاه عئاةما توااة  مفهياس و فلألراته صةي ًا لهياس و ةكران ف  عي  ما يسر  لي
 يحلاج نليهيا. 

وعف  الئقدج فإن الرفج يفئ : وفوا الطة  بأتاه  يار مر اوب  داه مان نألا  والةياهس 
وأتهيا  ثيران اليةاك  مفه و كراان الةاكوى مئاهس و فلألراتاه  ر  اًا عئهيااس و أللفاةان عئاهس وم 

  ل ألإلن أاطات  ال سدطل.
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 Care/ Negligenceالبعد الثاني: الرعاية/ اإلهمال  
ي  ااة بالرعاياال: واافوا الطةاا  بااأن والةيااه ي ف ااان عفدااه عئااةما م يفرفااان مكااان توااااة س 
كيااااا يحرصااااان عفاااا  تح ياااا  ا واااا اق الأليولااااوا  والساااادكولوا  لااااه الااااوفير اليأكاااا  واليفاااا ي 
و واافاا  بااانمن والحئااو والااةفتس وأتهيااا يحثاتااه عفاا  اااذ  الي  ااة ماان الجهااة والفياا  للح ياا  

اأ واللةااوق فاا  دااسااله وحداتااهس و ثاالااه عفاا  اللاالس والااذلل الحاارك عفاا  نتداتااه الساافوك الئجاا 
الير وب  دهس و ثااله عف  اليوانف السفوالدل اليرسادلس والفيا  عفا  تحةيا   ومةاااالله آمماه 

 وآماله.
وعفاا  الاائ ج فااإن ا هيااا :  ليثاا  فاا  واافوا الطةاا  بااأن والةيااه  لجاهإلتااه وأتهيااا م 

أاطائهس و ئسدان ما يطف ه مئهياس وم  هلياان بيةااكفهس و هياإلن اعا لاه ااةتدًا يحاس اته عف  
عئة احلدااه لفيأكا  أو اليفا ي ومفئو اًا عئاة تجاحاه فا  اليةاسال أو فا  أدات آاارس ومان ثاا 

 يةفراته بأته لدي له  ديل.
 Tolerance / Crueltyالبعد الثالث: التسامح/ القسوة 

  باأن والةياه يحدطاتاه باللوااه عئاةما يتطاو اطاأ بسادطًا ي  ة باللسامم: وافوا الطةا 
كالراوق لفيئ   ملأارًا أو الح و  عفا  داااات مئتةوال فا  امملحاان و ئجحاان لل احدم 
أاطائه و اواد  لألسالي  السافوالدل الير اوب فيهااس دون امسالفاتل بالف ااا الوسايفل يساله ئان 

 هرعاان مسالتةاي الف ااب الألاةت  بالوارب به و ستران مئه و وبتاته بسأل  أو اةون سأل س و 
والااذلل اساالتةاي الف اااب  -أض الاا  مااا  ااؤدض نلاا  نثاااة انلااا الجسااي –أو اللهة اة أو الحرمااان 

 الئةس  باللوبدخ والستر ل وعةي السؤا  عفده عئةما يكون مر وًا أو تواده نوااات تاادل له.
 Equality/ Discriminationالبعد الرابع: المساواة/ التفرقة 

يةاا باليساواة: بأتها وفوا الطة  باتساق وعةي االإلف اليفامفال مان نألا  والةياه ايئاه 
باالحرك عفا  مفا  ال انائاات  -تاة ديًا وتةاجدفًا واهلياماًا وحر ال -وبين ناوته عاادض السايى

ايدفااًا عئاااة نتداااتها السااافوك  يااار الير ااوب  داااهس والااذلل تاااوا  الفةالااال فاا  توز اااى و حوااااا 
 لةااسدل ايدفًا.حاااتها ا

وعفاااا  الئقاااادج فااااإن اللةرناااال: تةااااير لةاااافوا الطةاااا  الةوااااي  الوالااااة ن  اوتااااه عفدااااهس 
وبلييياا ها عفدااه بامتحداااز لهااا عئااة تةاااار  مااى واحااة ماائهاس وامهلياااي اةااساالها أكثاار مئااهس 

 و عطائها م روفًا أكثر مئهس و مةادها بالحفوى والهةايا واليإلبي الجة ةة والفف  دوته.
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 Democracy/ Authorityعد الخامس: الديمقراطية/ التسلطية الب
و رماا  لفةيي را داال: بإحساااخ الطةاا  بااأن والةيااه يفطداتااه توعااًا ماان امساال إللدل والحر اال 
وامعلياد عف  الذات من اإل  أاذ اأيه عئة االداا مإلبساهس وتارك حر ال االدااا  نصاةنائه 

فكاااا  والسااياأ لااه ا  ااااة أصااةنائه ومئانةااله لفااإلج فاا  الحااةود اليساايوأ اهاااس واحلااراي آاائااه وأ
 أاطائه و وفاا  اواود مألةأ اناذ والفطاتس وحر ل الرأض وف ًا لفووابط انسر ل السو ل.

ايئيا عف  الئ ج فإن اللسفطدل: تة  عف  نحسااخ الطةا  باأن والةياه يواد ان التئااق 
اللكاراا مئفاه مان التاروج لففا  أو عفده باللفئا والجيود أماي اغ اتاه بساأل  أو ااةون ساأل س 

اللئ   ولو نفيإًلس وحرصها عف  الطاعل الفيدات نوامرها وتواهيهاس وافوها اليسالير لكا  ماا 
 يةففه الطة  حل  و ن اات ه ال وابس وال م ناادته.

 :Autismالتوحد  -2
ةتااوق ماان امسااطرابات اللطوا اال واللاا  تظهاار اااإل  الااثإلث ساائوات انولاا  ماان عياار 

  وتكون تلدجال مساطرابات تيرولوادال تاؤثر عفا  و اائف الياخس وباللاال  عفا  متلفاف الطة
تواح  الئيو  دجف  امت ا  امالياع  صف  عئة هؤمت ان ةا س و جفا  عئاةها صافوبل 
ف  امت ا  سوات الان لةظ  أو  ير لةظ س ودائيًا ما يسالجي  هاؤمت ان ةاا  نلا  انوادات 

نوتاك و وطرب هؤمت ان ةا  من أض ت ير يحةث ف  اياالهاس أكثر من امسلجابل نل  ا
ودائيااًا مااا يكااراوا حرالااات اسااياتدل أو م ااا ى ماان الكفيااات بطر  اال آلداال ملكااراةس و االا اآلن 

 ال ح  عن أها الطرق الل  تفي  عف  افى مسلوى هؤمت ان ةا  اللوحة نة.
[Autism a Society of America, 1999] 

 دراسة:سادسًا: حدود ال
تلحةد هذ  الةااسل بيا ييكن اللوص  نلده من تلائ  عف  أساخ حجا وا ائص عيئل 
الةااسااال وأسااافوب االدااااا الفيئااال هاااذا با ساااافل نلااا   ألدفااال اندوات وانساااالي  ا ح اااائدل 

 اليسلتةملس و يكن نايال  هذ  الحةود ف  الئ اط اللال :
ال اح  وهاو: لأثار ت ييار أساالي  اليفامفال تلحةد الةااسل الحالدل باليوسوق الذض تئاوله  .1

 الوالةيل ف  اةج أعراو اللوحة لةى ان ةا (.
( أ ةااا  مياان 10عيئاال الةااساال: تلكااون عيئاال الةااساال ماان مجيوعاال واحااةة مكوتاال ماان ل .2

ماى  ان( أمهات ثا نارات اللاةا  مان نألا  ال احثا 10( ول10لة ها أعراو توحة وآبائها ل
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عفااا  اسااالتةاي أساااالي  مفامفااال والةيااال أفوااا  وأثااار اللااال فااا   اآلباااات وانمهاااات للاااةا ألها 
 اةج أعراو اللوحة لةى أائائها.

 خصائص العينة: 2/1
 سئل. 14: 11 لراوأ سن ان ةا  من  -
أم يفات  هاؤمت ان ةاا  مان أض عجا  أو نعانال ساوات الاتاا حسادل أو حرالدال أو الهئدال  -

 أو اةتدل.
توحاة بفاة ومدتاه م اوارة بيفئا  أتاه ماااخ يةلرط أن يكاون الطةا  لاا تكان لةياه أعاراو  -

اللواصاا  ال  اارى والف ااوض وامالياااع  نألاا   هااوا انعااراو التاصاال باللوحااة لبيفئاا  
أتاه لااا يفااات  ماان اسااطرابات تيائداالس حلاا  توااين أن هااذ  انعااراو لدسااا باسااطراب 

 اللوحة و تيا ه  ف ط أعراو تاتجل عن سوت اليفامفل الوالةيل اليل فل مى الطة (.
و االا االداااا الفيئاال ماان ان ةااا  اليلااردد ن ب ااةل دائياال عفاا  مرالاا  م اار اليحروساال  -

 اللابى لوزااة اللوامن واليجفي ال وم  لفطةولل وانمومل.
 منهج الدراسة: -3

نلااا   انالياائه  اليساالتةي فاا  هااذ  الةااساال هاااو الياائه  واا ه اللجر ألاا س وساايفجأ ال احثاا 
لقداااااخ ال ألفاااا  و دااااه  اااالا: تطألياااا  لاال اااااا أسااااالي  الل اااايدا اليجيوعاااال الواحااااةة واساااالتةاي ا

تطأليااا  اساااليااة اليسااالوى امنل ااااادض  -تةاااتدص اللوحاااة لاااةى ان ةاااا  -اليفامفااال الوالةيااال
اسا انسرة اليلحرالل(س ثا  ل فه نارات اللةا  من نأل  ال اح  للةا     -وامالياع  والث اف 

أفواا  ثااا  ل فااه  داااخ بفااةض ل بااات اآلبااات وانمهااات عفاا  اساالتةاي أسااالي  مفامفاال والةياال 
وانائات ليفرفل أثر ت يير أسالي  اليفامفل الوالةيل ف  اةج أعراو اللوحة لةى ان ةا  أي 

 م؟
مااى اآلبااات وانمهااات ماان  انوتلحااةد هااذ  الةااساال أيوااًا بالطر  اال اللاا  ساايل فها ال احثاا 

نمهاات ثاا  ل فاه عيا  ل ااتات حيا  امعليااد عفا  الي اااإلت والف ااتات الةرديال ماى اآلباات وا
ومحاساااارات ووال عياااا  ايا داااال مااااى اآلبااااات وانمهااااات للااااةا ألها عفاااا  اساااالتةاي أسااااالي  
اليفامفاااال الوالةياااال ال ااااالحل أو اليئاساااا ل مااااى أ ةااااالها وبيااااا  لةاااا  مااااى ا ائ ااااها الئيائداااال 

يا دااال لالفير ااال( والف فدااال واماليا دااال ماااى تفااار ةها لةااال  اليثيااارات الحسااادل والذهئدااال وامال
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ف  مرالا   -نن وات هللا–وتةجدفها عف  الفف  مى اننران وانتةاد وهذا ما سيلا تئةيذ  فففدًا 
 م ر اليحروسل مى انائات.

 كيا تلحةد الةااسل الحالدل بالي ا دي واندوات اللالدل:
اال اااااا أسااااالي  اليفامفاااال الوالةياااال للأل ةااااا  الفاااااد ين و ياااار الفاااااد ين( ]نعااااةاد  محيااااة  -

 [.2004 س الئوب
 [1999]ترايل وت ئين  مااةة السية  DSM-IVنائيل تةتدص اللوحة  -
 [.محية احية اطاب  دااسل الحالل ]نعةاد  -
 اال اا اسا انسرة اليلحرالل. -
 [.1978اال اا الذالات الي وا ]نعةاد  زال  صالمس  -
 [محية احية اطاب  اسليااة اليسلوى امنل ادض وامالياع  والث اف  ]نعةاد  -

 تلحةد الةااسل بانسالي  ا ح ائدل اللالدل: كيا
 لففيئات اليلرابطل. T. Testاال اا لت(  -
 اال اا ايرسون ليفام  امات اط. -
 اال اا ولكوالسون لففيئات اليلرابطل. -

 كيا تلحةد الةااسل الحالدل أيوًا بيا  ف :
 متغيرات الدراسة:

 اليل ير اليسل  : وهو أسالي  اليفامفل الوالةيل. -
 ل ير اللابى: وهو ااك بأعراو اللوحة.الي -
اليل ير الوسدط: وتوا السن والجئي واليسلوى امنل ادض وامالياع  والث اف  لألسرة  -

وأعاااراو اللوحااااة لاااةى انائاااااتس عيااا  انب وانيس الااااا اليثيااارات الحساااادل والذهئدااال اللاااا  
  لفرو لها الطة .

جاتسال نفاراد مجيوعال الةااسال وسوف  لا تحيية هذ  اليل يرات عن  ر   ناراتات الي
باسلتةاي اندوات اليئاس ل. ومن هئا سوف يفرو ال اح  ف  هذا الج ت أها الةااسات اللا  
تئاولا أسالي  اليفامفل الوالةيلس واللوحةيلس وأسالي  اللةا  للفة   أسالي  اليفامفل الوالةيال 

 التا ال ل بات وانمهات.
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 سابقة : دراسات   
 بتقسيم الدراسات إلى ثالث محاور كما يلي: انم الباحثوقد قا       

 دااسات تئاولا أسالي  اليفامفل الوالةيل وأعراو اللوحة لةى ان ةا . .1
دااساااااات تئاولاااااا أساااااالي  اليفامفااااال الوالةيااااال وامساااااطرابات الئةسااااادل والسااااافوالدل لاااااةى  .2

 ان ةا .
 فامفل الوالةيل التا ال.دااسات تئاولا نسلراتدجدات اللةا  للفة   ولفإلج أسالي  الي .3

 الةااسات الساب ل موسوق ال ح  مرا دًا انسي اللالدل: انوسيلئاو  ال احث
 اللسفس  ال مئ  من اننةي نل  انحةث. -أ

 عرو الةااسات انائألدل أوًم ثا الةااسات الفربدل. -ب
ا فااا  اللففياا  عفااا  الاا  محاااوا فااا  الةااسااات السااااب ل عفاا  حاااةة وأوااااه امساالةادة مئهااا  -ج

 الةااسل الحالدل ثا تففي  وتف ي  عف  الةااسات الك .
 أواًل: دراسات تناولت أساليب المعاملة الوالدية وأعراض التوحد لدى األطفال:

 :Noh, Samual et. Al., 1989دااسل  -1
تئاولااا هااذ  الةااساال الواا وط الوالةياال لااةى أابااى فاااات متلفةاال ماان ان ةااا  لالاتو االس 

وو امكلاابس أسو ات(س ونة أ هارت الئلاائ  أن اآلباات وانمهاات ناة اسطرابات سفوالدلس عر 
ناااراوا مسااالو ات ملةاااااهل مااان الوااا وط لاااةى فااااات ان ةاااا  الةاااواالس عفااا  الااار ا أن أتيااااط 

 تل ير الةالل أو و دةل ل فوبات الطة .  الو وط
 :Dumas et. Al., 1991دااسل  -2

ةاااكإلت السااافوالدل لاااةى ان ةاااا  ف اااة تألاااين فااا  هاااذ  الةااسااال أن الوااا وط الوالةيااال والي
الذاتو ين لاللوحة ون(س والوض ملإلزمل داونس والوض امسطرابات السفوالدل أكثر مان الوا وط 

 الوالةيل لةى ان ةا  اليكلاألين أو الفاد ين.
 (:1997دااسل تاديل نارامدا أاو السفود ل -3

ساار ان ةااا  هااةفا هااذ  الةااساال نلاا  بحاا  الةااروق ودممتهااا اااين الواا وط الوالةياال بأ
(  ةااا  مااان الي اااااين 40اللوحاااة ين وأسااار ان ةاااا  الفااااد ينس وتكوتاااا عيئااال الةااسااال مااان ل

 (  ة  من الفاد ين.40بامسطراب اللوحةضس ول
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وتوصاافا الةااساال نلاا  واااود عإلناال اات ا داال نيجااداال دالاال اااين امسااطراب اللوحااةض 
ن ا ااائص الطةاا  اللوحااةض مااى والواا وط الوالةياالس والااذلل واااود اات اااط اااين ثإلثاال أبفاااد ماا 

ثإلثاال أبفااااد ماان ا اااائص الوالااة نس وأيواااًا وااااود عإلناال اات ا دااال اااين ا اااائص الوالاااة ن 
لفطة  اللوحةض وسا وط الحدااةس وأايارًا وااود فاروق ااين ملوساط داااات ان ةاا  اللوحاة ين 

 وملوسط دااات ان ةا  الفاد ين عف  مقداخ ا ائص الطة .
 (:1998لف    اليهةض لدااسل عألير محية عألة ا -4

هةفا هذ  الةااسل نل  نل اات الواوت عفا   ااهرة امت اإلق الئةسا  لالذاتو ال( وعإلنلهاا 
ا فج مل يرات اللئةاال الوالةيالس و ل اات الواوت أيواًا عفا  بفاج الت اائص اليييا ة لفطةا  

للاأار اليئ ف  تةسدًاس مى توسدم الةرق اين امت إلق الئةسا  وبفاج الحاامت اناارى مثا  ا
الف ف س الة ايس ا عانات الحسادل اليرال ال لال ايا وأماراو الكاإلي(س وتكوتاا عيئال الةااسال 
من سا حامت اتط  ا عفيها ا ائص انعراو الييي ة لحالل امت إلق الئةس  ف  ساوت 
ت ر ر الةحص الطأل  والئةس  عن هاؤمت ان ةاا س وتوصافا الةااسال نلا  أن أسافوب اللئةاال 

يل ااى فاا  أساار ان ةااا  اليئ ف ااين تةساادًا هااو أساافوب الحياياال ال ائااةة لكاا  ماان انب الوالةياال ال
وانيس الياااا تألااااين أيواااًا أن أساااار ان ةاااا  اليئ ف ااااين تةسااادًا  ئليااااون نلااا  مساااالوى انل ااااادضس 
االياع س ث اف  مرتةىس با سافل نل  أن أسار هاؤمت ان ةاا  م  وااة لاة ها توافا  زوااا س 

ألإًل  عانل أ ةالهاس أما بفج اآلبات  رفوون الحة   عان هاذ  ا عانال وأن انمهات أكثر ت 
 و لفايةون مفها ائوق من ن هاا الح  الي طن بالئألذ.

 من الةااسات الساب ل: اناسلةادة ال احثمةض  
تألااين لف احاا  أن هئاااك عإلناال دالاال وواسااحل اااين الواا وط الوالةياال وأسااالي  اليفامفاال 

ت وامساطرابات السافوالدل لاةى فااات مان ان ةاا  مثا : ان ةاا  الوالةيل اين  هوا اليةكإل
 اللوحة ينس والوض ملإلزمل داونس والوض امسطرابات السفوالدل.

كيا تألين لف اح  أيوًا أن أسفوب الحيايل ال ائةة من انب واني وعةي اللواف  ال واا  
 لةى ال واين هو الئيط السائة لةى أسر ان ةا  اللوحة ين.
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: دراسااات تناولاات أساااليب المعاملااة الوالديااة واالنااطرابات النفسااية والساالوكية لاادى ثانياااً  
 األطفال:

 (:1985دااسل عألة الكر ا ناسا ل -1
هااةفا هااذ  الةااساال نلاا  دااساال أسااالي  اليفامفاال الوالةياال اليااا  ااةاالها انائااات وعإلنلهااا 

 بامسطرابات السفوالدلس ونة اتلها الةااسل نل  الئلائ  اللالدل:
وبااين  -كيااا  ااةاالها انائااات–واااة فااروق دالاال نح ااائدًا فاا  أسااالي  اليفامفاال الوالةياال ت -

 آبات انائات اليوطربين وآبات انائات انسو ات.
وبااين  -كيااا  ااةاالها انائااات–تواااة فااروق دالاال نح ااائدًا فاا  أسااالي  اليفامفاال الوالةياال  -

 أمهات انائات اليوطربين وأمهات انائات انسو ات.
وباين آباات انائاات  -كيا  اةاالها انائاات–فروق دالل ف  أسالي  اليفامفل الوالةيل تواة  -

 اليوطربين وأمهاتها.
 (:1989دااسل محيود عألة الحفدا مئس  ل -2

ةانسااالي  السااو ل و ياار السااو ل فاا  اليفامفاال الوالةياال وعإلنلهااا بالساافوك الفااةوات  لااةى 
 .ساس  با سكئةا لةعيئل من تإلميذ الحف ل انول  من اللففدا ان

(  ةاا  بالحف اال انولاا  ماان اللففاادا انساساا  الةرناال الرابفاال ماائها 150واايفا الةااساال ل
نتاااث(  75الالااواس  75(  ةاا  و ةفاال بالةرناال السادساال ماائها ل150نتاااث(س ل 75الالااواس  75ل

واسلتةما نائيل السافوك الفاةوات  لنعاةاد ال احا  ومحياة اياوم ( ومقدااخ أساالي  اليفامفال 
الةيل لنعةاد ال اح  ومحية ايوم ( أ هرت الئلائ  واود اات اط دا  اين السفوك الفةوات  الو 

( والالاااوا ال اااف 0.66وأساااالي  اليفامفااال الوالةيااال لاااةى الااا  مااان الالاااوا ال اااف الراباااى لا 
(س 054( و تااث ال اف الساادخ لا .0.58(س و تاث ال اف الراباى لا 0.61السادخ لا 

و تاااث ال ااف الرابااى والسااادخ فاا  الساافوك الفااةوات س ايئيااا كيااا تواااة فااروق دالاال اااين الالااوا 
( 3.22كان الالوا ال ف الرابى أعفا  مان الالاوا ال اف الساادخ فا  السافوك الفاةوات  لت 

(س الياا الاتاا نتااث ال اف الراباى أعفا  مان نتااث ال اف الساادخ فا  السافوك 0.01اةملل ل
  من اللففدا انساس  الةرنل (  ة  بالحف ل انول150( ويفا الةااسل ل3.54الفةوات  لت 
الالاواس  75(  ة  و ةفل بالةرنل السادسال مائها ل150نتاث(س ل 75الالواس  75الرابفل مئها ل

نتااااث(س واسااالتةما نائياااال السااافوك الفااااةوات  لنعاااةاد ال احااا  ومحيااااة اياااوم ( ومقداااااخ  75
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ت اط دا  ااين أسالي  اليفامفل الوالةيل لنعةاد ال اح  ومحية ايوم ( أ هرت الئلائ  واود اا 
( 0.66الساافوك الفااةوات  وأسااالي  اليفامفاال الوالةياال لااةى الاا  ماان الالااوا ال ااف الراباااى لا 

(س و تااااااث ال اااااف 0.58(س و تااااااث ال اااااف الراباااااى لا 0.61والالاااااوا ال اااااف الساااااادخ لا 
(س الياااا تواااة فاااروق دالاال ااااين الالااوا و تااااث ال ااف الراباااى والسااادخ فااا  0.54السااادخ لا 

ان الالوا ال ف الرابى أعف  من الالوا ال اف الساادخ فا  السافوك السفوك الفةوات س ايئيا ال
(س اليا الاتا نتاث ال ف الرابى أعف  مان نتااث ال اف 0.01( اةملل ل3.22الفةوات  لت 

 (.0.01( اةملل ل3.54السادخ ف  السفوك الفةوات  لت 
 (:1995دااسل ن هاب عألة الف    ل -3

 وك الفااةوات  لااةى الوض ا عاناال السااي دلة.ةالفإلناال اااين أسااالي  اليفامفاال الوالةياال والسااف
تفييذة( من تإلميذ وتفييذات ال ف  150تفييذًاس  150( تفييذ وتفييذةس ل300ويفا الفيئل ل

التاااامي امالاااةائ س ونسااايا الااا  مجيوعااال نلااا  مجياااوعلين فااارعيلين حسااا  دااااااتها عفااا  
دااات مرتةفال عفا  مقداخ الةفوا بانمنس وباللال  ففة ئا أابى مجيوعاتس مجيوعلان الات 

اليقدااااخس ومجيوعلاااان الات داااااات مااائتةج عفااا  اليقدااااخس واسااالتةي اال ااااا عاااين واااي  
(س مقداااااخ ت ااااة ر الوسااااى 1974لفااااذالات امالااااةائ  لنعااااةاد عألااااة الف  اااا  ال وصاااا  وآااااارونس 

اماليااااع  امنل اااادض لألسااارة الي ااار ل لنعاااةاد عألاااة الساااإلي عألاااة ال ةااااا و اااارامدا نةااا ول 
    الةتص(س مقداخ أساالي  اليفامفال الوالةيال لنعاةاد ال احثال( وتألاين وااود وتفة   عألة الف

مفااامإلت اات اااط دالاال اااين دااااات اللإلميااذ واللفييااذات عفاا  مقداااخ الةاافوا بااانمن وأبفاااد 
مقداخ اليفامفل الوالةيل اللةرنلس اللحكا والسدطرةس اللذاذبس الحيايل ال ائةةس انساالي  الساو ل 

  ال واة التاصل بانب وال واة التاصل باني عف  اللوال س وتراوحا  دا أو ال حدحل عف
( ووااة تااأثير دا  لفةافوا باانمن الئةسا  عفاا  0.1( دالال عئاة ل0.510س 0.230ةاة ااين ل

س 13.874( والاالحكا والساادطرة ل18.026س 16.412أبفاااد مقداااخ اليفامفاال الوالةياال اللة اال ل
(س انسالي  13.577س  15.108(س والحيايل ال ائةة ل13.1س  7.894(س واللذاذب ل11.135

س 17.56ال اااحدحل الساااو ل ساااوات ال اااواة التاصااال باااانب أو اني و ااادا ةفة عفااا  اللاااوال  ل
 (.0.1( والقدا الساب ل دالل عئة ل19.791
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 (:1993دااسل ااار عألة الحييةس وأتوا ا او ل -4 
ليفامفال الوالةيال لاةى عيئال مان ةالفإلنل اين أزمات الئيو الئةسا  اماليااع  وأساالي  ا

تفييااذًاس  65( ماان تإلميااذ اليرحفاال ا عةادياال ماائها ل115واايفا الةااساال ل اللإلميااذ ال طاار ينة.
( واسلتةي اسلت اا الة اب ب اوا له لأ( وها  ااصال 14.21س 14.7تفييذة( بيلوسط ل 50

س ومقداخ الئياو [ ترايل ال اح  انو 1979بانبس لي( وه  ااصل باني ]نعةاد ويفةمانس 
الئةساااا  امالياااااع  ]نعااااةاد داالاااائ   دةااااروليةضس تراياااال ال احثااااان[ أ هاااارت الئلااااائ  وااااااود 
اات ا ات موا ال ااين أسافوب الل ألا   الارفج مان نألا  انب واني فا  حاالل  الاذالوا وا تااث 
وبااين ايداااى أزمااات الئياااو الئةسااا  امالياااع  انابفااالس نم أزمااال امساال إل  الاااذات  والةااافوا 

الفاااا والةاال لااةى الااذالوا فاا  حااالل  انب وانيس ولااةى ا تاااث فاا  حالاال مفامفاال انيس اليااا ب
 هاار عااةي واااود فااروق دالاال اااين الااذالوا وا تاااث فاا  أزماال الئيااو انابفاال لالث اال  عااةي الث االس 
وامسل إل  الذات   الفااا والةالس والي اادأة  الةافوب الاذت س ا تجااز  الةافوا باالئةي( ايئياا 

نعف  تح يإًل أعف  من اندتا  تح ايإًل فا  الا  مان امسال إل  الاذات   الفااا والةال كان ا
( 0.01( اةملااااااال ل2.04( والي اااااااادأة  الةااااااافوا بالاااااااذت  لت 0.001( اةملااااااال ل3.08لت 

 (.0.001( اةملل ل4.80وا تجاز  الةفوا بالئةي لت 
 (:1994دااسل فااوق وون س محية حسن ل -5

كا  مان اليفامفال الوالةيال ومسالوى داا  انسارة دااسال ميةاتدال ةاللوتر الئةس  وعإلنلاه ب
(  الا  و ال اال 93وايفا الةااسال ل اليؤلةاون: فاااوق واون  الألاوه س محياة حسان اليطاوقة.

( ساائلس واساالتةي مقداااخ اللااوتر الئةساا  ]نعااةاد ج.  20 -19ماان اامفاال ال حاار ن بيلوسااط ل
الوالةياااااااال لفطااااااااإلب ]نعااااااااةاد  [ ومقداااااااااخ الرعاياااااااال1991أاتااااااااواس تراياااااااال ساااااااايير واااااااادتات س 

Lempersetal, 1989 [ ومقداااخ مساالوى دااا  انساارة ]نعااةاد ليألاا ا[ وأسااالي  اليفامفاال
الوالةيل ومسلوى دا  انسرةس ايئيا  هار وااود اات ااط ساالأل  ااين ترتيا  الطالا  فا  انسارة 

-( ومسالوى الااةا  لا 0.66-(س وأساالي  اليفامفاال لا 18-والا  مان اللااوتر الئةسا  لا 
( اليااا  هاار واااود اات اااط دا  ائاا  الفياار ال مئاا  والاا  ماان 0.05( وايدفهااا اةملاال ل013.

( 0.29-( ومسااالوى الاااةا  لا 0.15-( وأساااالي  اليفامفااال لا 0.78اللاااوتر الئةسااا  لا 
 (.0.05وايدفها اةملل ل
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 (:1998دااسل نييان محية أاو سدل ل -6
فاال الطةاا  وامسااطرابات هااةفا هااذ  الةااساال نلاا  اللفاارف عفاا  الفإلناال اااين سااوت مفام

السفوالدل لةياه وأسا اب ا سااتة واآلثااا اليلرت ال عفيهاا مان ااإل  ت يادا أتظيال انسارة و ألدفال 
اللةاع  اين أفرادها من اإل  اال اا مةى فاعفدل ارتام  ناواادض فا  تفاة   أساالي  مفامفال 

 اآلبات أو انمهات  ير السو ل ن ةالها.
لطة  وأس ابه واآلثاا الئةسدل الئاتجل عئه ومةهوي السفوك وتئاو  ال ح  مةهوي مفامفل ا

اليوااطرب وأساا ابه عئااة ان ةااا س وتااا اساالتةاي مقداااخ سااوت مفامفاال الطةاا  واسااليااة اداتااات 
الطةااا  وبرتاااام  ناواااادض للحساااين أساااالي  مفامفااال اآلباااات ن ةاااالهاس وتاااا امسااالفاتل بي اااا دي 

تفيياااذًا  400و   اااوا عفااا  عيئااال مكوتااال مااان ل ايااارالي لل اااة ر السااافوك واال ااااا تةهاااا انسااارةس
وتفييذة( من تإلميذ ال اف التاامي امالاةائ س أماا الألرتاام  ا اواادض فالا تطألد اه عفا  سالل 
من اآلباات اليساياين ن ةاالهاس وأساةر ال حا  عان وااود فاروق دالال نح اائدًا ااين ملوساطات 

ل الطةا  الياا  اةاالها ان ةاا  دااات اآلبات وملوسطات دااات انمهاات بالئسا ل لساوت مفامفا 
ل ااالم انمهااااتس ووااااود فاااروق دالااال نح اااائدًا ااااين ملوساااطات داااااات الاااذالوا وملوساااطات 
دااااات ا تااااث بالئساا ل لساااوت مفامفاال الطةااا س الياااا  ااةاالها ان ةاااا  ل ااالم الاااذالواس ووااااود 

ا عإلناال اات ا داال موا اال ودالاال اااين سااوت مفامفاال الطةاا  وبفااج امسااطرابات الساافوالدلس الياا 
 تألين أيوًا فاعفدل الألرتام  ا اوادض ف  تحسين أسالي  مفامفل اآلبات ن ةالها.

 (:2001دااسل سام  هاوا ل -7
واااايفا الةااساااال . ةدااساااال لاااا فج اليل ياااارات اليحااااةدة لسااااوت اليفامفاااال الوالةياااال لألائاااااتة

نتااث( واسالتةي مقدااخ ساوت  148الالاواس  191( من تإلميذ اليرحفل ا عةاديل مئها ل239ل
اليفامفاال الوالةياال لسااوت امساالتةاي وا هيااا ( ]نعااةاد ال احاا [ ومقداااخ اليساالوى امالياااع  
وامنل ادض لألسرة لال واة اليفةلل( ]نعةاد عألة الرحين داو شس عألة اللواب عألة الإل  عألاة 

[ أ هرت الئلائ  أن تإلميذ الحوار أعفا  مان تإلمياذ الر ال فا  ساوت مفامفال 1989اللوابس 
( ايئيااااا الااااان تإلميااااذ الر اااال أعفاااا  ماااان تإلميااااذ 0.01( اةملاااال ل2.96-ساااادل لت انب الئة

( ولااا تواااة فااروق ايئهيااا فاا  سااوت ا ساااتة 0.01( اةملاال ل2.39الحواار فاا  ا هيااا  لت 
الجسااةيل ماان انبس وا هيااا  ماان انب و ساااتة اني الجسااةيلس و ساااتة اني الئةساادلس اليااا أن 

(س وا سااااتة 4036ا سااااتة الجساااةيل مااان انب لت الاااذالوا أعفااا  مااان ا تااااث فااا  الااا  مااان 
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(س وا سااتة الجساةيل ماان اني 3.93(س ا هياا  ماان انب لت 3.66الئةسادل مان انب لت  
( والااااذلل ا ساااااتة 0.001( وايدفهااااا اةملاااال ل3.70(س وا هيااااا  ماااان اني لت 3.71لت 

  اااين اللح ااي  ( واليااا  واااة اات اااط سااال  دا0.05( اةملاال ل2.28الئةساادل ماان اني لت 
(س ا سااتة الئةسادل مان انب 0.75-الةااس  والا  مان ساوت ا سااتة الجساةيل مان انب لا 

( 0.54-( وا سااااتة الجساااةيل مااان اني لا 0.74-(س وا هياااا  مااان انب لا 0.65-لا 
( وايدفهاااا اةملااال 0.53-(س وا هياااا  مااان اني لا 0.38-وا سااااتة الئةسااادل مااان اني لا 

 (.0.0001ل
 (:2002سل محية الئوب  عف  لداا -8

ةأسااااالي  اليفامفاااال الوالةياااال وعإلنلهااااا بيساااالوى الطيااااوأ لااااةى ان ةااااا  ال اااااة دااساااال 
ويفا الفيئل عف  عةد من ان ةا  ال اس واسالتةي اساليااة اداتاات عامال لاذوض  سدكوملر ل.

 ااااةاالها ا عاناااال السااااي دل واسااااليااة دااساااال الحالاااال ومقداااااخ أسااااالي  اليفامفاااال الوالةياااالس اليااااا 
ان ةاااا  ال ااااس ومقدااااخ مسااالوى الطياااوأ لاااةى ان ةاااا  ال اااا وهااا  مااان ]نعاااةاد ال احااا [س 
اال اااا الااذالات  ياار الفةظاا  لف اااس مقداااخ اليساالوى امنل ااادض امالياااع س واال اااا تةهااا 

( ااااين 0.01اليوساااوق لف ااا ااس وتألاااين وااااود عإلنااال اات ا دااال موا ااال دالااال عئاااة مسااالوى ل
ياالس اليااا فاا  ان ةااا  ال ااا واليليثفاال فاا  لالل ألاا   الاارفجس الرعاياال  أسااالي  اليفامفاال الوالة

ا هيااا س اللسااامم  ال سااوةس اليساااواة  اللةرناالس الةيي را داال  اللساافطدل( وبااين مساالوى الطيااوأ 
لاة ها واليليثا  فا  ت ألا  انصاا  عانلاهس تظارة انصاا لفيسال أل س ال اةاات وا مكاتاات الذاتدال 

س وفوا انصا بالئجاأ والةةا س د ئامداات وت ادل ان ةاا  ال اا لألصاس ث ل انصا ائةسه
مرتةفاا  مساالوى الطيااوأ تتلفااف عاان د ئامدااات ان ةااا  ال ااا مئتةواا  الطيااوأ واللاال ماان 
اااإل  صااواة الااذاتس صااواة الأليااال الةاافداال واليليثفاال فاا  انب واني وا اااوةس وصااواة الأليااال 

ل م اااادا ال فاا  وانمااانس وأتياااط ال اااراعات التاااداال الييثفاال فااا  اننااااب والجيااارانس والااذل
 ودممته ومدكاتي مات الةفاقس والةوافى والحااات.

 (:2002دااسل سحر مئ وا ل -9
دااساال  -بفئااوان: ةأسااالي  الف اااب وعإلنلهااا ااا فج امسااطرابات الئةساادل لااةى ان ةااا 

ب لكوتهااا ماان ف ااة تئاولااا هااذ  الةااساال مةااكفل اساالتةاي أسااالي  الف ااا ساادكوملر ل نكفيئدكداالة.
اليةاااكإلت اللااا  تواااااه اآلباااات والياااربين فااا  تئةاااال ان ةاااا  وت اااو ا سااافوالهاس وحياااا لها مااان 
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امتحااراف. وأوسااحا الةااساال الففيداال انسااراا اللاا  تفحاا  بةت اادل ا تسااان واللاا  تلرتاا  
عف  وةة الف اب الذض  لفرو له وهو  ة  ص يرس نن الثير من امساطرابات اللا  تئلااب 

ى نل  التألرات انلديل الل   لفرو لها ف   ةوللاه مثا  ساوت اليفامفال مان الوالاة ن الةرد ترا
أو الف اااب مااان اليففياااينس الياااا أوساااحا الةااساال الجواتااا  السااافألدل نساااالي  الف ااااب ال اسااادل 
وآثااها ف   هوا الثير من امسطرابات الئةسدل لألائات مث  اسطرابات ال ف  وامكلااابس ثاا 

 فيئدكدل ليفرفل الفوام  الكامئل واات امسطراب الئةس .القداي اةااسل نك
 من الدراسات السابقة: اناستفادة الباحثمدي 

تألاااين مااان الةااساااات السااااب ل أن اليفامفااال الوالةيااال السااايال مثااا : ا هياااا س وا سااااتة 
اااذب الئةساادل والجسااةيلس والاارفج وال سااوة واللةرناال واللساافطدلس والساادطرة والحياياال ال ائااةةس واللذ

فاا  اليفامفاال تااؤدض بالواارواة نلاا  الفة ااة ماان امسااطرابات الئةساادل أو الساافوالدل مثاا  ال فاا س 
والفةوان وامكلااب وامتطوات وامتسحاب مياا تاؤثر تاأثيرًا باالخ التطاواة عفا  وت ادل الطةا  
 مسااال ألإًلس الياااا تألاااين أيواااًا أن تفاااة   أساااالي  اليفامفااال الوالةيااال التا اااال واسااالألةالها بأساااالي 

 ااؤدض  -ماان اااإل  تااةا   اآلبااات وانمهااات عفاا  اساالتةاي انسااالي  الساافديل والسااو ل–سااو ل 
هااذا اااةوا  نلاا  االةااات الفة ااة ماان امسااطرابات الساافوالدل لااةى أائااائها وبةااك  دا  نح ااائدًاس 

 سوات لةى ان ةا  الفاد ين أو من الوض امحلدااات التاصل.
دخل لتعاااديل ولعاااالي أسااااليب المعاملاااة الوالدياااة دراساااات تناولااات إساااتراتي يات التااا  ثالثًا:  

 الخاطئة:
هئاااك الفة ااة ماان الةااسااات اللاا  تئاولااا نساالراتدجدات اللااةا  للفااة   ولفااإلج أسااالي  
اليفامفل الوالةيل التا الس وتلوين هذ  ا سلراتدجدات لف و  اللربدل الوالةيال وبارام  الاةعا 

 الوالةض لفل ف  عف  س وط الةوا الوالةض(.
 :Thrierman, 1986دااسل  -1

حي  ناما ال احثل اةااسل اسلطإل دل اهةف ت يدا ف و  اللربدل الوالةيال لثياان أمهاات 
(س ونااة أ ف ااا عفاا  هااذ  الة ااو  اسااا P.S.Iوآباااتس  ألاا  عفاايها مقداااخ الواا وط الوالةياال ل

 .اياعات اليهااات الوالةيلس ه  تية الوالة ن بالتفةدل الئظر ل عن مةامدا الوالةيل
( افسات تا تطأليا  مقدااخ الوا وط 8( الذض اسلير لCourseوبفة الة   الةااس  ل

( بفاااة اتلهاااات الجفساااات م اوااارةس وأوااااات تلاااائ  امال ااااا نلااا  ت ييااارات فااا  P.S.Iالوالةيااال ل
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دااااات امال اااا ال ألفاا  ال فااةض. ف ااة اتتةااج مساالوى الواا وط فاا  ثااإلث ت اااط ماان ثيااانس  
ثيان وهاذا يةاير نلا  ااتةااق  ةدال فا  الوا وط الوالةيالس  ايئيا تا اتتةاو ايي ت اط من

وبي اافااال الوالاااة ن اتوااام أن هئااااك ت يااارات فااا  اتجاهاااات الوالاااة نس والالااار بفاااج اآلباااات أن 
اماتةاق الطةدل ف  مسلو ات الو ط  راى نل  عاةي اساائها عان عااداتها الوالةيال ال ةييال 

الوالاااةضس وتةاااير اليفطداااات أن هاااذا ولكااائها  يااار ناااادا ن عفااا  نحاااةاث ت يااارات فااا  سااافوالها 
الي اارا اللففدياا  يكااون مرساادًا أكثاار نالا توااين م  ااة ماان اللةاصااي  أو اليففومااات عاان حاا  

 اليةكإلت وتإل  م راات تل  دل.
ة الاذض أوسام أن اللربدال الوالةيال ناة تجفا  Guirguis, 1992وتلةا  هاذ  الئلاائ  ماى ة

كةايااال والاااذت  و  اا حوا أكثااار عئةاااًا ماااى بفااج اآلباااات وااصااال اليواااطربين يةاافرون بفاااةي ال
ة نلاا  أن اآلبااات نااة يتراااوا ماان Abidin & Carter, 1980أ ةااالهاس اليااا تااو  الاا  ماان ة

الجياعااات الوالةياال بةاافوا أكثاار اكلاابااًا وعااةي الكةاياالس واللاال م  راااى نلاا  عااةي فاعفداال هااذ  
فا  أتةساها وفا  دواهااا الطارق أو لفيةاامدا ولكان لةةا  نائاة الجياعال فاا  تف  ا  ث ال الوالاة ن 

 [Walker & Roberts, 1992, p.p734-735] مى أ ةالها
 (:2002دااسل تاديل نارامدا أاو السفود ل -2

بفئوان: ةفاعفدل اسلتةاي ارتام  عإلا  مفرف  سفوال  ف  تئيدل امتةفامت والفوا اف 
 لةى ان ةا  الي ااين باللوحةيل وآبائهاة.
اة اتةفااامت وعوا اااف الطةاا  والاااذلل الوالااة ن فااا  حياا  هاااةفا هااذ  الةااسااال نلاا  اسااالثا

محاولاال ليساااعةة الطةاا  لفتااروج ماان ع للااهس واالااراق الحاااا  اليواااود ايئااه وبااين اليحدطااين 
( أ ةااا  ماان الي ااااين باأعراو اللوحااة وتااا ت سااديها نلاا  8باهس وتكوتااا عيئاال الةااساال مان ل

 ن باللوحة.آبات( ان ةا  الي ااي 8أمهاتس  8نتاف( وعةد ل2الالواس  6ل
وأواااات تلاااائ  الةااساال نلااا  حااةوث اتتةااااو مفحااوو فااا  اليةااكإلت السااافوالدل والف لااال 
الفا ةدااال واساااطراب اللةاعااا  اماليااااع  وامتةفاااامت السااافألدلس الياااا ح ااا  الألرتاااام  تةااااعإًل 
أفوااا  ااااين الوالاااة ن وأ ةاااالها الياااا ح ااا  تواصاااإًل  يااار لةظااا  لأل ةاااا  مياااا سااااعةها عفااا  

 ات اماليا دل مث  اعايل الذات.اكلساب بفج اليهاا 
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 (:2008دااسل تادا فلح  ناسا ل -3
بفئوان: ةارتام  ناوادض م لرأ للفة   بفاج أساالي  اليفامفال الوالةيال  يار الساو ل فا  

 تئةال ان ةا   ير الفاد ين ف  سوت عةد من اليل يرات اليرت طل اهاة.
الوالةيال الساائةة فا  تئةاال  حي  هةفا هذ  الةااسل نل  اللفرف عف   ألدفل امتجاهات

ان ةا  الفاد ينس وما  ئفكي عئها من أسالي  مفامفل والةيلس وت ةيا ارتاام  ناواادض  هاةف 
( زواًا من 128نل  تفة   أسالي  اليفامفل الوالةيل  ير السو لس وتكوتا عيئل الةااسل من ل

 اآلبات وانمهات من اين أسر هؤمت ان ةا .
سااال نلااا  وااااود فاااروق الات دملااال نح اااائدل ااااين أساااالي  مفامفااال وتوصااافا تلاااائ  الةاا

انمهات وأسالي  مفامفل اآلبات ف  تئةال أ ةالها  ير الفاد ينس اليا أوسحا تلائ  الةااسل 
كذلل أن  ألدفل تفل انسالي  الوالةيل السائةة ف  تئةال هؤمت ان ةا  لةى ال  من انمهات 

 يل يرات: ائي الطة  اليفاقس وتوق نعانله.واآلبات تلأثر بةك  دا  نح ائدًا ب
 من الدراسات السابقة: اناستفادة الباحثمدي 

نن تةاعااا  اآلباااات ماااى أ ةاااالها ساااوات أساااو ات أو مفاااانين يسااااعة عفااا  اكلسااااب انائاااات 
السفوالدات الي ألولل وز ادة نةاتها عف  اللةاع  واللواص  مى اآلار ن و ن ان ةا  الي ااين 

لااة ها ال ااةاات مكلساااب الافاال اليهااااات ولكاان عاان  ر اا  الرعاياال واللااةا   بااأعراو اللوحااة 
اليسلير واليكثفس اليا أته الفيا اكلس  اآلبات وانمهات ال ةاة عفا  اسالتةاي أساالي  مفامفال 
والةياااال أفواااا  الفياااااا اتفكااااي اللاااال با يجااااااب عفاااا  ساااافوك انائاااااات سااااوات انساااااو ات أو الوض 

 امحلدااات التاصل.
 عام على الدراسات السابقة: خالصة وتعقيب

يتلفااف ا تسااان عاان  ياار  ماان سااائر الكائئااات فاا  اةاياال حداتااهس فهااو  ولااة ساا دةًا وفاا  
حالل ت  دال تساألدًا مياا يجففاه فاناةًا لفث ال فا  الاتاه و يار مطياان لففاالا مان حولاهس لاذلل يظا  

 .[4: 1976مفليةًا عف  والةيه واليحدطين به ]م طة  فهي س 
الفااارو السااااا  لفتفةدااال اللاا تدااال ليوساااوق ال حااا  أن الفإلناااات و لوااام مااان ااااإل  

الوالةياال وتأثيرهااا عفاا  وت اادل ان ةااا  عيومااًا نااة تالااا الثياارًا ماان امهلياااي مئااذ ونااا بفيااةس 
ومااان اليإلحاااً أيواااًا أن هاااذ  الةااساااات أكاااةت ايدفهاااا أهيدااال اليفامفااال الوالةيااال فااا  تح يااا  

 اللوازن الئةس  لألائات.
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 تالف الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية:مدى اتفاق واخ 
أوًم: بالئساا ل لفيحااوا انو  وهااو: الةااسااات اللاا  تئاولااا أسااالي  اليفامفاال الوالةياال وأعااراو 

 اللوحة لةى ان ةا .
أواات هذ  الةااسات نلا  أن أسافوب الحيايال ال ائاةةس وعاةي اللوافا  ال وااا  هاو الائيط 

نم أن هااذ  الةااسااات االفةااا عاان الةااساال الحالداال فاا  أتهااا  السااائة لااةى ان ةااا  اللوحااة ينس
االااا ت عفاااا  الوااا وط الوالةياااال وعإلنلهاااا باسااااطراب اللوحاااةس وملإلزماااال داونس واسااااطرابات 
ساافوالدل مااى الففااا أن ايدااى اآلبااات يفاااتون ماان ساا وط بةااك  أو باامار نم أتهااا لاادي لااة ها 

سأل  ف  هذ  امسطرابات نتيا م ةا  أ ةا  يفاتون من اسطرابات تيائدلس وهذا  ؤالة أن ال
 أسالي  اليفامفل الوالةيل اليل فل مى انائات وهذا ما ترال  عفده الةااسل الحالدل.

ثاتدًا: بالئسا ل لفيحاوا الثاات : الةااساات اللا  تئاولاا أساالي  اليفامفال الوالةيال وامساطرابات 
 الئةسدل والسفوالدل لةى ان ةا .

ى الةااساال الحالداال عاا  أن أسااالي  اليفامفاال الوالةياال التا ااال اتة ااا الةااسااات الساااب ل ماا 
مثاا : لا هيااا س وا ساااتة الئةساادل والجسااةيلس والاارفج وال سااوة واللةرناال واللساافطدل والساادطرة 
والحياياال ال ائااةة واللذاااذب( فاا  اليفامفاال تااؤدض لف فاا  وامكلااااب وامتطااوات وامتسااحابس وهاا  

للوحةس نم أن هذ  الةااسات لا تلئاو  أثر تفة   أسالي  كفها أعراو م اح ل مسطرابات ا
اليفامفاال الوالةياال التا ااال عفاا   هااوا امسااطرابات الساافوالدل والئيائداال وهااذا مااا سااوف ترالاا  
عفدااه الةااساال الحالداال الئاااو  انسااالي  اليفامفاال الوالةياال التا ااال ومفرفاال أثرهااا عفاا   هااوا 

هااذ  انسااالي  سااوف  ااؤثر عفاا  االةااات عاارو  اسااطراب اللوحااة والداال أن اللااةا  لل يياار
 اللوحة.

ثالثًا: بالنسبة للمحور الثالث: الدراسات التاي تناولات إساتراتي يات التادخل ولعاالي أسااليب 
 المعاملة الوالدية الخاطئة.

اتة اااا الةااساااات السااااب ل ماااى الةااسااال الحالدااال فااا  أتاااه ييكااان تفاااة   سااافوالدات ان ةاااا  
ينس ييكاان تفااة   ساافوالدات ان ةااا  دون تئاااو  انساارة لانب واني( الفاااد ين أو  ياار الفاااد 

واللفامااا  مفهاااا مااان أاااا  ت ييااار أسااااليألها الوالةيااال ماااى أ ةاااالهاس وهاااذا ماااا ساااوف ترالااا  عفداااه 
الةااساال الحالداال فاا  أتهااا سااوف تلطاارق باللااةا  وتئاااو  أسااالي  اليفامفاال الوالةياال مااى انب 
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لتفاا  عاان انسااالي  التا ااال واساالألةالها بااأارى ساافديل واني ومساااعةتها و اوااادها لكدةداال ال
 وأثر اللل ع  االةات أعراو اللوحة وامسطرابات السفوالدل الي اح ل له.

 ونااااااة تألااااااين أيوااااااًا أن هااااااذ  الةااسااااااات ناااااااة ترتاااااا  عفيهااااااا عااااااةد ماااااان الئلااااااائ  الهامااااااال 
 كيا  ف :

ةى أسااار اسااالتةاي أسااافوب الحيايااال ال ائاااة مااان اآلباااات وانمهاااات هاااو الااائيط الساااائة لااا  -
 ان ةا  اللوحة ين.

تواااااة عإلناااال دالااااال اااااين الرعاياااال الوالةيااااال اليااااا  ااااةاالها انائاااااات اليوااااطربون تةسااااادًاس  -
 ووت دل هؤمت انائات وسفوالها.

نن تةاعاا  اآلبااات مااى أ ةاااالها سااوات أسااو ات أو مفااانين يسااااعة عفاا  اكلساااب انائاااات  -
  مااى اآلااار نس و ن اآلبااات الساافوالدات الي ألولاال وز ااادة نااةاتها عفاا  اللةاعاا  واللواصاا 

وانمهاااات نالا ماااا تئاااازلوا عااان اسااالتةامها نساااالي  اليفامفااال الوالةيااال التا اااال باااأارى 
 سفديل اتفكي اللل با يجاب عف  سفوك أائائها.

تااااةاة فاااا  الةااسااااات اللاااا  تت  ااااا فاااا  عااااإلج وتفااااة   أسااااالي  اليفامفاااال الوالةياااال  -
ت االاا ت وأل ااا الوااوت ف ااط عفاا  التا ااال أو الساافألدلس حياا  تجااة أن أ فاا  الةااسااا

أسالي  اليفامفل الوالةيل سوات بالسف  أو با يجاب وأثرها عف  سفوك انائات وتاواف ها 
 الئةس  وامالياع  واليةاس .

ونااة ساااهيا تفاال الةااسااات فاا   هااوا دااساال ال احاا  ب ااةل ااصاال عفاا  اليساالوى 
ساالي  اليفامفال الوالةيال وأثرهاا اليحف س حيا   وااة تاةاة فا  انبحااث والةااساات فا  مياةان أ

عفا  ان ةاا س الياا اتوام أيواًا أن هئااك  -ولادي اللوحاة الاتاه–عف   هوا أعراو اللوحاة 
تةاة ف  انبحاث والةااسات الل  اسلتةما اللةا  للفة   أسالي  اليفامفال الوالةيال التا اال 

 الا تةتد اها بالتطاأ ل بات وانمهات مى ان ةاا  الاذ ن يفااتون مان أعاراو اللوحاة والاذض 
عن أتها أ ةا  توحة ينس ميا ي و  عف  مسل ألفها بسأل  اطأ نس التطأ انو : الئات  مان 
أسالي  اليفامفل الوالةيل التا ال مى ان ةا س والتطأ الثات : من اللةتدص التاا و لهاؤمت 

 رض ب اةل ان ةا  عف  أتها توحة ينس ولذا فإن اليجليى الفرب  ب ةل عامل واليجليى الي
ااصل ف  حاال ماسل نل  الفة ة من ال حوث والةااسات الل  تكةف أ اواا الرعايال الوالةيال 

 حل  ييكئئا الونوف عف  اٍنخ والسأل  السفديل للربدل أائائئا تربدل صالحل سو ل.
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 فروض الدراسة: 
مااان ااااإل  ا  ااااا الئظااارض وال حاااوث والةااساااات السااااب لس واللفااارف عفااا  ت ااااط امتةااااق 

امالإلف وتواح  ال  وا ف  بفج ال حوث تا اول اق فروو الةااسال الحالدالس وها  الياا و 
  ف :

توااااة عإلنااال دالااال نح اااائدًا ااااين أساااالي  اليفامفااال الوالةيااال التا اااال وباااين  هاااوا  -1
 أعراو اللوحة لةى انائات.

تواااة عإلنااال دالااال نح اااائدًا ااااين ت يياار أساااالي  اليفامفااال الوالةيااال التا اااال باااأارى  -2
 دحل وبين االةات لاةج( أعراو اللوحة لةى انائات.صح

 اليئه  اليسلتةي ف  هذ  الةااسل هو اليئه  و ه اللجر أل .
 ومن مألراات اسلتةاي اليئه  الة ه تجر أل  ف  هذ  الةااسل ما  ف : •

يفلألر اليئه  و ه اللجر أل  هاو اليائه  اليإلئاا لطألدفال الفيئال واللا  تلكاون مان  -1
( ماان اآلبااات وانمهااات اهااةف 10ول Autismماان اللوحااة ( أ ةااا  يفاااتون 10ل

مفرفاال أسااالي  اليفامفاال الوالةياال اللاا   ل فهااا اآلبااات مااى انائاااتس وهاا  انسااالي  
التا ااااال تااااؤدض لظهااااوا أعااااراو اللوحااااة؟ وهاااا  نالا مااااا تااااا اساااالألةا  انسااااالي  
التا ال بأارى صحدحل سلتلة  هذ  انعراوس أي م؟ ولهذا الان اليئه  و ه 

 لجر أل  ف  الةااسل الحالدل وهو انفو  واليإلئا لطألدفل الفيئل.ال
كياااا  لييااا  اليااائه  وااا ه اللجر ألااا  الاااوفير عئ ااار ال اااةاة عفااا  الااالحكا وسااا ط  -2

 امالإلفات بأكثر نةا ميكن من اليوسو دل.
نل  ت يدا اليجيوعل الواحةة واسلتةاي القداخ ال ألف   داهس و الا مان  انوسيفجأ ال احث •

 اإل  تطألي :
 اال اا أسالي  اليفامفل الوالةيل -أ

 تةتدص اللوحة لةى ان ةا . -ب
 اسليااة اليسلوى امنل ادض وامالياع  والث اف  لألسرة. -ج
 اال اا اسا انسرة اليلحرالل. -د
 اال اا الذالات الي وا. -ها
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للاةا   اآلباات وانمهاات عفا  اسالتةاي  انثا  ل ى اللل نارات اللةا  من نأل  ال احثا  
أساااالي  مفامفااال والةيااال صاااحدحل مااان ااااإل  الف ااااتات واليحاسااارات ووال عيااا  ايا دااال 
وفرديل مى اآلبات وانمهات ثا  ل فه  داخ بفةض ل باات ولألائاات ليفرفال أثار ت ييار أساالي  

 اليفامفل الوالةيل ف  اةج أعراو اللوحة لةى ان ةا س أي م؟
 عينة الدراسة:

ل وهااو مفرفاال تااأثير ت يياار أسااالي  اليفامفاال الوالةياال فاا  وتحقد ااًا لهااةف الةااساال الحالداا 
 اةج أعراو اللوحة لةى ان ةا .

تا االداا مجيوعال الةااسال مان مرالا  م ار اليحروسال لإلسلةاااات واللاابى لفيجفاي 
 ال وم  لفطةولل وانموملس واللل بسأل :

ذض يفيا   داه توافر أعةاد الأليرة من ان ةا  اللوحة ين مان اليلاردد ن عفا  اليرالا  والا  -
ال احااااا س وأيواااااًا للاااااوافر صاااااةات عيئااااال ال حااااا  فااااايها مااااان حيااااا  السااااانس واليسااااالوى 

 امنل ادض وامالياع  والث اف .
با سااااافل نلاااا  تااااوافر اندوات وا مكاتدااااات الجيااااةة فاااا  هااااذ  اليرالاااا  وأيوااااًا للااااوافر  -

 انا ائيين الئةسيين وامالياعيين واليةابين تةا  ًا ايةًا.
( 23ةا  اللوحة ين من اليلردد ن عف  اليرالا  فوااةها ال احا  لوتا ح ر عةد ان  -

سئلس واللل اهةف االداا ان ةاا  والاذ ن ترااى  14: 6 ةإًل وتلراوأ أعيااها ما اين 
 أعراو اللوحة لة ها لألسالي  التا ال ف  اليفامفل الوالةيل اليل فل مفها.

اال ااااااات  -فاااال الوالةياااال( أ ةااااا  بفااااة تطألياااا  اال ااااااات لاليفام10ونااااة تااااا االداااااا ل -
 -اسا انسارة اليلحرالال -اليسلوى امنل ادض والث اف  وامالياع  -تةتدص اللوحة

 اال اا الذالات الي وا(.
 شروط اختيار العينة:

 سئل واللل لألس اب اللال : 14: 11أن ت ى ف  اليةى الفيرض من سن 
ة ين دااا  اليرالا  هذ  اليرحفل الفير ال تيثا  تسا ل الأليارة مان عاةد ان ةاا  اللوحا  -

 اليلت ص ومةااخ اللربدل الةكر ل.
 أم يفاتون من اللوحة ا  من أعراو اللوحة. -
 تا تةتد ها بطر   التطأ عف  أتها أ ةا  يفاتون من اللوحة. -
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يساالتةي الاا  ماان اآلبااات وانمهااات أسااالي  مفامفاال والةياال اا ااال با سااافل لفااةي  - 
 اللواص  وامات ات السوض.تفر ج ان ةا  نض مثيرات حسدل تيكئها من 

 محددات اختيار العينة:
 أ( محةدات ا را دل:

تااااا االداااااا عيئاااال الةااساااال ماااان سااااين ان ةااااا  اليلااااردد ن عفاااا  مرالاااا  م اااار  -
اليحروسااااال لإلسلةاااااااات واللاااااةا   واللاااااابى لفيجفاااااي ال اااااوم  لفطةولااااال وانمومااااال 

 بال اهرة.
اها وللوافر أعاةاد الأليارة مان  انونة الان االداا الفيئل من هذ  ال دادة لفي  ال احث -

عيئل الةااسل الحالدل مين  لرددون ب ةل مسليرة ودائيال عفا  ال داادة حيا   ألفاخ 
 (  ةإًل.23عةد ان ةا  مين يفاتون من اللوحة وأعراو اللوحة أكثر من ل

با سااااافل نلاااا  تااااوافر نمكاتدااااات فاااا  ال دااااادة ماااان ملت  ااااين واألاااارات ومااااةابين  -
يين ميا ساعة ال اح  عف  نارات دااسله عف  الئحو وأا ائيين االياعيين وتةس

 انمث .
 ب( محةدات بةر ل:

 ( أ ةا .10عةد ان ةا  ل -
 ( أزواج.10عةد اآلبات وانمهات ةأزواجة ل -

 ج( محةدات ائسدل:
( الالااااواس واللااال نن تساااا ل اللوحةيااال فااا  الااااذالوا أكثااار ماااان 6( نتااااث ول4عاااةد ل -

 [18: 2001]مه  أحية أمينس  1: 4ا تاث ائس ل 
 طرق اختيار العينة:

 أ( محةدات ا را دل:
تااا االداااا الفيئاال بطر  اال عيةياال ماان مرالاا  م اار اليحروساال لإلسلةااااات واللااةا   واللااابى 

 لفيجفي ال وم  لفطةولل وانمومل بال اهرةس واللل من اإل  امسلفاتل باندوات اللالدل:
 نائيل تةتدص اللوحةيل. -1
 يل.اال اا أسالي  اليفامفل الوالة -2
 اال اا اسا انسرة اليلحرالل. -3
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 اسليااة اليسلوى امنل ادض وامالياع  والث اف  لألسرة. -4
 اال اا الذالات الي وا. -5
 دااسل حالل. -6

( أ ةاااااا  حيااااا  أن عيئااااال الةااسااااال الات الل ااااايدا 10وناااااة تاااااا االدااااااا عيئااااال نوامهاااااا ل
 ( أزواج من اآلبات وانمهات.10اليجيوعل الواحةة با سافل نل  ل

 اليل يرات التاصل بفيئل الةااسل: ب( س ط
  ر  ل الو ط ا ح ائ :

بو ط اليل يرات ف  اليسلوى امنل اادض واماليااع  والث ااف س والسانس  انناي ال احث
وتسااااا ل اللوحاااااة لاااااةى ان ةاااااا س وأساااااالي  اليفامفااااال الوالةيااااالس والاااااذالات مااااان ااااااإل  انسااااافوب 

الأساافوب نح ااائ  باااااملرض  T. Testا ح ااائ  اليئاساا  اواسااطل الاا  ماان اال اااا لت( 
الأسافوب نح اائ   Wilcoxon Testنح ائ  آار وهو اال ااا ولكوالساون  مةعيًا بأسفوب

م باااملرض وحل  م يكون لهذ  اليل يرات تأثير عف  اليل ير اللابى وهو أعراو اللوحاة لاةى 
 انائات واللل عف  الئحو اللال :

 س ط مل ير السن: -
 (1اةو   ل 

 ائات وس ط ليل ير السن لفيئل الةااسل وسم اللجاتي لأل

امتحراف  اليلوسط الفةد لن( اليجيوعل  ي
 الي دااض 

امتحراف عن 
 اليلوسط

 اللجاتي مسلوى الةملل الئس ل الةائدل

 ملجاتسل غ.د 1.13 0.2789 0.8820 12.2400 10 ت يدا اليجيوعل الواحةة 1

( مياا  اة  0.05 اائدًا عئاة مسالوى لنن الئس ل الةائدل  ير دالل نح( 1 لوم من اةو  ل
 عف  تجاتي عيئل الةااسل من حي  مل ير السن.

 س ط مل ير اليسلوى امنل ادض وامالياع  والث اف  لألسرة: -
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 (2ل  اةو  
  وسم اللجاتي وس ط اليسلوى امنل ادض وامالياع  والث اف  

امتحراف  اليلوسط الفةد لن( اليجيوعل  ي
 الي دااض 

 امتحراف عن
 اليلوسط

مسلوى  الئس ل الةائدل
 الةملل

 اللجاتي

1 
ت يدا اليجيوعل 

 ملجاتسل غ.د 1.7 0.4683 1.4891 25.6000 10 الواحةة

( مياا  اة  0.05نن الئس ل الةائدل  ير دالل نح اائدًا عئاة مسالوى ل( 2 لوم من اةو  ل
 عف  تجاتي عيئل الةااسل ف  اليسلوى امنل ادض وامالياع  والث اف .

 س ط مل ير اليسلوى امنل ادض وامالياع  والث اف  لألسرة: -
 (3ل  اةو  

 1994لسئل  DSM-IV وسم اللجاتي ف  تس ل اللوحةيل لةى عيئدل الةااسل عف  نائيل تةتدص اللوحةيل 

 اناافاااااد ي
ملوسط 
 حساا 

امتحراف 
 الي دااض 

امتحراف عن 
 اليلوسط

الئس ل 
 الةائدل

مسلوى 
 الةملل

 تياللجا

1 
ال  اااااااااااااوا الئاااااااااااااوع  فااااااااااااا  

 اللواص  امالياع 
 ملجاتسل غ.د 1.8 1.7654 4.8256 21.80000

 ملجاتسل غ.د 1.9 0.8946 1.88120 11.90000 ال  وا الف وض  2
 ملجاتسل غ.د 1.8 0.78667 2.952 14.76000 تياالج لفلكراا ل ف  السفوك 3
 ملجاتسل غ.د 1.7 0.9260 1.8833 7.8700 امهلياي بأا ات انودات   4
 ملجاتسل غ.د 5.8 3.1652 10.0091 54.97000 نايال  اليقداخ 5

 لواام ماان الجااةو  الساااا  أن أفااراد عيئاال الةااساال ملجاتسااين ماان حياا  أعااراو اللوحااة     
ياااا  اااة  عفااا  تجااااتي ( م0.05حيااا  أن الئسااا ل الةائدااال  يااار دالااال نح اااائدًا عئاااة مسااالوى ل

 الفيئل.
 س ط مل ير الذالات: -

 (4ل  اةو  
  وسم اللجاتي ف  تس ل الذالات لةى أفراد الفيئل

 اليجيوعل ي
الفةد  
 اليلوسط  لن(

امتحراف  
 الئس ل الةائدل الي دااض 

مسلوى 
 اللجاتي  الةملل 

ت يدا اليجيوعل  1
 ملجاتسل غ.د 1.1 5.08 77.5 10 الواحةة 
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( مياا 0.05أن تس ل الةائدل  ير دالل نح اائدل عئاة مسالوى ل (4ل  لوم من الجةو     
  ة  عف  تجاتي أفراد الفيئل ف  مل ير الذالات.

 س ط مل ير أسالي  اليفامفل الوالةيل: -
 ( 5ل   اةو  

  وسم اللجاتي ف  أسالي  اليفامفل الوالةيل لألائات

 اناافاااااد ي
ملوسط 
 حساا 

امتحراف 
 الي دااض 

ن امتحراف ع
 اليلوسط

الئس ل 
 الةائدل

مسلوى 
 الةملل

 اللجاتي

 ملجاتسل غ.د 1.6 1.2 5.17 33.71 الل أل    الرفج 1
 ملجاتسل غ.د 1.3 0.20250 4.91 21.65 الرعايل   ا هيا  2
 ملجاتسل غ.د 1.1 0.6212 6.87 27.87 اللسامم   ال سوة 3
 جاتسلمل غ.د 1.7 0.2105 3.99 14.79 اليساواة   اللةرنل 4
 ملجاتسل غ.د 1.4 0.30510 4.98 29.52 الةيي را دل   اللسفطدل 5

( مياا  اة  0.05أن الئسا ل الةائدال  يار دالال نح اائدًا عئاة مسالوى ل (5ل لوم من الجةو  
 عف  تجاتي أفراد الفيئل ف  مل ير أسالي  اليفامفل الوالةيل لألائات.

 أدوات الاةااسااال:
 [.2004الوالةيل ]نعةاد: محية الئوب س اال اا أسالي  اليفامفل  -1
 [.1999]ترايل: مااة السيةس  1994لسئل  DSM-IVنائيل تةتدص اللوحة  -2
 [.محية احية اطاب  دااسل حالل ]نعةاد  -3
 [.محية احية اطاباسليااة اليسلوى امنل ادض وامالياع  والث اف  ]نعةاد:  -4
 [.1978اال اا الذالات الي وا ]نعةاد: أحية زال  صالمس  -5
س ترايال: ن ئااخ عألاة 1970اال اا اسا انسرة اليلحرالل ]نعاةاد: ايارتي والوفياانس  -6

 [.2007الةلاأس 
 [.2004اال اا أسالي  اليفامفل الوالةيل ]نعةاد: محية الئوب س  -1

( 40 لواااين اال ااااا أساااالي  اليفامفااال الوالةيااال الياااا  اااةاالها ان ةاااا  ال اااا والفااااد ين ل
( ال ط  ا يجاا  لف فاة انو س 1 ل دائر ل بحي  تحي  ال  ااة انا ل  ااة نالا تا ترتيألها بطر 

( ال ط  ا يجاا  لف فة 3( ال ط  ا يجاا  لف فة الثات س وال  ااة انا ل2وتحي  ال  ااة انا ل
( تةااااير لف طاااا  5( ال طاااا  ا يجاااااا  لف فااااة الرابااااىس وال  ااااااة انااااا ل4الثالاااا س وال  ااااااة انااااا ل
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( 7( تةير لف ط  السال  لف فة انو س وال  اااة اناا ل6س وال  ااة انا لا يجاا  لف فة التامي 
( تةاااير لف طااا  الساااال  لف فاااة الثالااا س 8تةاااير لف طااا  الساااال  لف فاااة الثاااات س وال  اااااة اناااا ل

( تةاير لف طا  الساال  10( تةاير لف طا  الساال  لف فاة الراباىس وال  اااة اناا ل9وال  ااة اناا ل
ن اة ااة ب  ااااات اننطاااب ا يجااداال فاا  انبفاااد التيساالس ثااا  فيهااا لف فااة التاااميس ثااا  ألااةأ ماا 

  ااات اننطاب السفألدل وهكذا من اة ة  لا الألةت من   ااات اننطاب ا يجاادل ف  انبفااد 
 التيي ثا  فيها   ااات اننطاب السفألدلس وهكذا.

سااالتةاي ح مااال بحسااااب ث اااات وصاااةق اال ااااا أساااالي  اليفامفااال الوالةيااال با اننااااي ال احثااا 
 س واللل من اإل  الحاس  اآلل .SPSSالألرام  ا ح ائدل اليفروفل اال ااًا باسا 

 ث ات امال اا:ثاتدًا: 
 بحساب ث ات امال اا لأل ةا  ال ا والفاد ين بالطرق اللالدل: انناي ال احث

 0.01 مفام  آلةا الروت اخ س واللل عئة مسلوى دملل -1
 0.01وانس واليان( واللل عئة مسلوى دملل ار  -اللج ئل الئ ةدل لسأليرمان -2
 0.01 نعادة امال اا واللل عئة مسلوى دملل -3

 اللجاتي الةااف :
وناااة تراوحاااا مفاااامإلت امات ااااط ااااين دااااال الااا    اااااة ودااااال ال فاااة اللااا  تئليااا  نلداااه 

 ااةاالها ان ةااا  ال ااا ل ااواة لاللجاااتي الااةااف ( فاا  اال اااا أسااالي  اليفامفاال الوالةياال اليااا 
(س واللجاااتي الااةااف  0.80 -0.33اة اني مااا اااين ل(س ول ااو 0.73 -0.31انب مااا اااين ل

 -0.32مال اا أسالي  اليفامفل الوالةيل اليا  ةاالها ان ةا  الفاد ين ل واة انب ماا ااين ل
 (.0.89 -0.34( ول واة اني ما اين ل0.82

بفاد امال اا دالل نح ائدًا باسلتةاي الطرق ا ح اائدل  إلحً من الجةاو  الساب ل أن أ
السااااب ل حيااا  أن مفاااامإلت الث اااات مرتةفااال مياااا يجفااا    اااااات ال فاااة الواحاااة لفيقدااااخ تيثااا  
 مويون واحةة وبةاال مرتةفل انمر الذض من اإلله ييكن لف اح  اسلتةامه مطيائًا لث اته.

  صةق امال اا:
 ال ةق اليئط   لاليحلوى(:
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 ةاا نلده لفةملل عف  مةى مإلئيل امال اا ليا يقدسهس ولذلل ف ة تيا صادا ل أبفااد  و 
و  اااتااه ماان اااإل  ا  اااا الئظاارض و  ااإلق ال احاا  عفاا  بفااج اال ااااات أسااالي  اليفامفاال 

 الوالةيل الساب ل اهةف مراعاة مةة مئاس ل انبفاد وال  ااات لقداخ ما صد ا من أافه.
 ليحكيين(:ال ةق الظاهر ل لا

( محكياااًا مااان أسااااتذة ال اااحل 10تاااا عااارو اليقدااااخ فااا  صاااواته اليألةئدااال عفااا  عاااةد ل
الئةسااادل واللربدااال التاصااال وعفاااا الااائةي والاااذلل بفاااج الفاااامفين فااا  ماااةااخ ال اااا وسااافاف 
السيى والفاد ين واللل  اةات الرأض والحكا عف  مةى صةق مويون ال  اااات وماةى فاعفدال 

فاا  ال  ااااات اللاا  تراوحااا تساا ل اتةاااق اليحكيااين فيهااا مااا اااين مااا وساافا لقداسااهس وأب اا  ع
 ( لف ا والفاد ين.%100-90ل

الةر ااخ اآلاات وانحكاااي ومراعاااة اليإلحظااات التاصاال بكاا  بااى وب  ااااات  انثااا ناااي ال احثاا 
امال اااااس ولاااذا تاااا اعل ااااا أن تسااا ل اتةااااق اليحكياااين عفااا  أبفااااد و  اااااات امال ااااا م داااااًا 

 لف ةق.
 اليحل اللإلزم  لاللجر أل (:صةق 

الطألياا  اال اااا أسااالي  اليفامفاال الوالةياال اليااا  ااةاالها انائااات الوو ا عاناال  انناااي ال احثاا 
( أسااااالي  وهاااا : الاااارفجس 7[ والااااذض  لكااااون ماااان ل1995الساااايدل ]عااااةاد: ن هاااااب الألااااألإلوضس 

م ااتاااال تلائجااااه ال سااااوةس الحياياااال ال ائااااةةس اللااااةلي س نثااااااة الةاااافوا بااااالئ صس اللةرناااال والسااااوات و 
( 0.76-و 0.46-باال اااا ال ااا واللاا  تراوحااا مفااامإلت امات اااط ل ااواة انب مااا اااين ل

 (.0.80-و 0.44-ول واة اني ما اين ل
و إلحاااً مااان صاااةق اليحااال اللإلزمااا  لف اااا أن مفاااامإلت امات ااااط ساااال ل فااا  أساااالي  

للاةلي س نثاااة الةافوا بااالئ صس اليفامفال الوالةيال الإلساو ل لالارفجس ال ساوةس الحيايال ال ائاةةس ا
اللةرنااال( والاااذلل تإلحاااً أن مفاااامإلت امات ااااط موا ااال فااا  أساااالي  اليفامفااال الوالةيااال الساااو ل 
لالسااوات( واللاال فاا  اال اااا اليحاال؛ نال أتااه الفياااا ااتةفااا الةاااال فاا  ال فااة بالئساا ل مال ااااا 

عفاا  انسافوب  ياار ال احا  أدى اللال ماتةاااق انسافوب السااوض ايئياا تاة  الةاااال اليئتةوال 
 السوض.

أمااا بالئساا ل لأل ةااا  الفاااد ين ف ااة ناااي ال احاا  الطألياا  اال اااا أسااالي  اليفامفاال الوالةياال 
( أبفاااد نطألداال وهاا : 10[ والااذض  لكااون ماان ل1991]نعااةاد: حساان م ااطة  عألااة اليفطاا س 
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را داااال امساااال إللدل  امعليادياااال والحاااارك  ا هيااااا  والل ألاااا   الاااارفجس والةيي را داااال  اموتون 
واللساااامم  ال ساااوةس والوان دااال  عاااةي امتسااااقس والليااارد  اليحافظااالس وتةاااجدى ا تجااااز  نعانااال 
ا تجاااازس والحااا ي  الحيايااال واللاااةلي س وال اااةاة الحسااائل  اتفاااةاي ال اااةوةس وناااة تراوحاااا مفاااامإلت 

 (.0.81و 0.49( ول واة اني ما اين ل0.82و 0.51امات اط ل واة انب ما اين ل
 تةتدص نعانل اللوحة:نائيل  -2

هااذ  ال ائياال أعااةتها الجي داال انمر كداال لفطاا  الئةساا  سااين ا صااةاا الرابااى ماان  -
 .1994لسئل  DSM-IV الةلي  ا ح ائ  للةتدص انمراو الف فدل

ة Laplan, Harold, et al., 1995( ة1995وأااذت عان الاااإلن وآاارون ل -
 [.1999السية عف  عيااةس  وناي الرايلها وت فها نل  الفربدل وت ئيلها ]مااة

 وصف اليقداخ:
تهلا هذ  ال ائيل الةتدص حامت اللوحةس وتحلوض عف  ثإلثل مجامت ائدسدل با ساافل 

 ( ائةًا فر دًا:15نل  ل
 اليجا  انو : ال  وا الئوع  ف  اللواص  امالياع . -
 اليجا  الثات : ال  وا الف وض. -
 فوك.اليجا  الثال : تياالج لفلكراا ل ف  الس -
 اليجا  الرابى: ن وا ف  الئيو. -

ونااااة ناااااي ]مااااااة السااااية عفاااا  عيااااااة[ ااااا فج التطااااوات لل ئااااين اليقداااااخ فاااا  الأليااااال 
 الي ر ل.

  ر  ل الل حدم:
 لا ت حدم ال ائيل عان  ر ا  نعطاات دااال واحاةة أو داالاان أو ثإلثال داااات أو أاباى 

اة فيها ن وا فلفطا  الةااال دااات حس  داال وةة ال  واس أما ف  الحامت الل  م  و 
 صةر.

ومفئ  اللل أته الفيا ااتةفا الةاال الفيا د  اللل عف  حةة اللوحة و راع  ف  الل حدم 
 ما  ف :

( عئاصر أو أكثر من الألئاود 6لك   لا تةتدص الطة  بأته توحةض ماة أن  لوافر  ده ل
الألئة لأوًم( وعئ ر واحاة مان لأوًمس ثاتدًاس ثالثًا( عف  أن تكون مئها عئ ر ن عف  انن  من 
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الألئة لثاتدًا( وعئ ر واحة من الألئة لثالثًا(س الذلل ماة من توافر عئ ر واحة عف  انن  مان 
ائااة لاابفااًا( هااذا با سااافل نلاا  ساارواة أم يكااون امسااطراب هااو الوصااف الااذض  ل ااف بااه 

ر  اااًا مااان وهاااو وااااود اات اااات م كااار  ألاااةو  ألد داااًا أو ن Rett's Disordesاساااطراب ا اااا 
الطألدفاا  تفدااه حالاال ماان الة ااةان الج ئاا  أو الكاماا  لفيهااااات اليةو اال اليكلساا لس مااى اتتةاااو 
مفة  الئيو وتليي  عفا  الت اوك بة اةان الحرالاات اليةو ال الهادفال وحرالاات  ساي  الياة ن 

 الئيطدل.
 الثبات:

(  ة  30تا حساب ث ات ال ائيل عن  ر   نعادة اللطألي  واللل عف  عيئل تلكون من ل
(  وماًاس وتاا 21وتا تطألي  ال ائيل بطر  ال فرديال عفا  أفاراد الفيئال ثاا تاا نعاادة اللطأليا  بفاة ل

( وهاااو 0.87حسااااب مفامااا  امات ااااط ااااين اللطأليااا  انو  والثاااات س والاااان مفامااا  امات ااااط ل
مفاماا  اات ااااط يةاااير نلاا  دااااال م ألولااال مااان الث اااتس حيااا  تواااين لئااا هاااذ  الةااااال لمفامااا  

ط( اسلتةاي ال ائيل بأمانس اليا أن هاذ  الةااال لمفاما  امات ااط( تةاير نلا  تاوفر أحاة امات ا
 الةروط الهامل ف  أدوات القداخ وهو ورط ث ات امال اا.

 الصدق:
تا حسااب صاةق بفاة تطألد هاا عفا  عاةد مان اليحكياين مان أسااتذة عفاا الائةي وا اوااد 

وصاةق اللراياالس حياا  تاا حساااب تساا ل  الئةسا  وال ااحل الئةسادل لفلأكااة ماان صاةق ال  ااااات
اااة أن هااذ  الئساا ل ت اا  نلاا  امتةاااق اياائها عاان  ر اا  اساالتةاي حساااب مفاماا  امات اااط وو 

 .[82: 1999]مااة السية عف  عيااةس (0.90ل
 ت ئين اليقداخ من نأل  ال اح :

ل ف  الةااسل الحالدل بحساب مفام  الث ات ل ائيل تةتدص اللوحة عف  عيئ انناي ال احث
(  ةإًل من ال دادة التاصل بيفهة الةااسات الففدا لفطةوللس 30من ان ةا  اللوحة ين اف ا ل

 (.095اامفل عين ويي س ونة افخ مفام  الث ات ل
بحساااب صااةق اليقداااخ عاان  ر اا  صااةق اللجاااتي الااةااف  لفيقداااخ  انثااا ناااي ال احثاا 

 (.0.01دًا عئة مسلوى ل( حي  أته دا  نح ائ46.1وبفخ صةق اليقداخ عئة  ديل لت( ل
 و وسم الجةو  اللال :
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 (6اةو  ل  
 مفام  الث ات ل ائيل تةتدص اللوحة

 مسلوى الةملل   ديل لت( مفام  الث ات ن  
30 0.95 46.1 0.01 

 [:محية احية اطاب  دااسل الحالل ]نعةاد -3
نن  ر  ااال دااسااال الحالااال هااا  الطر  ااال الل فيةيااال فااا  مفظاااا بحاااوث عفاااا الااائةي وهااا   -

اساالطإل دل فاا  مئهجهااا وترالاا  عفاا  الةااردس اليااا تهااةف نلاا  اللوصاا  لفةااروو عاان 
  ر   اليإلحظل والي اافل واللاا خ امالياع  والةحوك الطألدل وامال ااات الئةسدل.

نن دااساال الحالاال واللاا  تااةوا حااو  ا تسااان فاا  تةاارد  تفلألاار الطر  اال اليةواافل لااةى  -
  يئ واسف  الألرام  التاصل بان ةا  اللوحة

كيااا  ااةعو ةدومادة نلاا  اناااذ اةااساال الحالاال اوصااةها مئهجااًا عفيدااًا واللاال فاا  سااوت  -
 س فل محكات وه  الاآلت :

 الئظر نل  الةرد اوصةه عيئل ف  حوااة مفيئل. -1
 فها دوافى الةتص ف  سوت مطال  اليجليى. -2
 ت ة ر الةوا الهاي لففائفل ف  ت   هذ  الحوااة. -3
الت ااااائص الأليولواداااال لفةاااارد نلاااا  ساااافوك  ن هاااااا الطاااارق اللاااا  تلطااااوا اهااااا -4

 االياع  واللةاع  مى الو وط اماليا دل.
 الئظر نل  سفوك الراوة ف  سوت اسليراا التألرة من الطةولل نل  الروة. -5
الئظاار نلاا  اليونااف امالياااع  الي اواار اوصااةه عااامإًل فاا  الساافوك الحاساار  -6

 وتحة ة أثر  عف  واه الت وك.
اتااا  اليروااةس اوصاااةه تئظديدااًا مواااادًا لسفساافل مااان ندااك تاااا خ الحدااااة ماان ا -7

 الح ائ   ير اليرت طل.
 وصف االستمارة:

 وت ط  اسليااة دااسل الحالل اليوسوعات اللالدل: -
 الألداتات الفامل أو انولدل. -1
 الحالل امنل اديل لألسرة. -2
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 الحالل اماليا دل لألسرة. -3
 اللاا خ انسرض. -4
 اللاا خ اللطواض لفحالل. -5
 للةتد   لفطة  اللوحةض.اللاا خ ا -6
 امال ااات السدكولوادل اللةتد دل. -7
 الةحوصات الطألدل واليفيفدل. -8

وتلواااين دااسااال الحالااال الألئاااود اليوساااحل بامساااليااة وتفااارو فااا  صاااواتها الئهائدااال  -
 (.4لمفح  انا 

( فاا  اليكااان اليإلئااا تحااا لتفااا( أو لم( وا ااباال √و  ااوي الةاااحص اوسااى عإلماال ل -
ا هو موسم بامسليااة بطر  ل م اورة من الوالة ن أو امسلفاتل بأحة عف  انسافل الي

أفااراد انساارةس والااذلل ماان انا ااائيين والطألياا  اليفااال  والااذلل ماان اااإل  مإلحظاال 
 ال اح  لفحالل وا  إلق عف  السجإلت والوثائ  التاصل بالحالل.

صال اةااسال الحالال وعئاة نعاةاد دااسال الحالال نااي ال احا  باا  إلق عفا  الئيااالج التا -
من اإل  ا  إلق عف  الةااسات الساب ل سوات الفربدل أو انائألدل ومئهاا عفا  ساألي  

؛ سااه  1999؛ هااةى أمااينس 1999اليثااا  ولاادي الح اار مااا  فاا : ]السااية الرفاااع س 
 .[2002؛ تاديل نارامداس 2001أحية أمينس 

 الهدف من دراسة الحالة:
ان ةا  اللوحة ين ماة من عي  دااسال حالال واللال أوًم: عئة ت يدا أض ارتام  ااك ب

 لففة ة من انس اب ومن أهيها ما  ف :
 مفرفل احلدااات الطة  الئةسدل واماليا دل وتطوا  الئيائ . -
 مفرفل  روفه الفائفدل وت ر ر مةى احلدااه لفألرتام  الفإلا  بالفف . -
 مفرفل أس اب امسطراب السفوال  لةى الطة  اللوحةض. -
وامتجاهااااااات عألاااااار فلاااااارة زمئداااااال ف عاااااان الدةداااااال تطااااااوا أسااااااالي  الساااااافوك الكةاااااا  -

 .(236: 1979لخ.و.ف فالئلينس مفيئل
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و لواام ميااا سااأل  أن دااساال الحالاال تساااعة فاا  اليحافظاال عفاا  تكاماا  الوحااةة اللاا   - 
تةاساها اليااا تساااعةتا أيوااًا عفاا  دااساال الا  الألداتااات التاصاال بالحالاال بحياا  تلأماا  

 اآلار ن.ك  عإلناته وتةاعإلته مى 
كيااا أن  ر  اال دااساال الحالاال يساالطدى ال احاا  ماان اإللهااا الئةاااال نلاا  أعياااق الحالاال  -

 بسألر  وا السفوك اليوطرب لةى الطة  اللوحةض.
ونة نااي ال احا  بفارو دااسال الحالال عفا  الساادة اليحكياين لفلأكاة مان صاإلحيلها  -

ا تح اا  عفاا  أض وبفااة تفااة   الألئااود اللاا  حااةدها اليحكيااين و ل ااات الألئااود اللاا  لاا 
 %98مواف لس ونة اف ا تس ل اليواف ال عفا  ال اواة الئهائدال مساليااة دااسال الحالال 

 سئل. 14: 11ميا يفئ  أتها صالحل لإلسلتةاي مى ان ةا  اللوحة ين من سن 
 لوى امنل ادض امالياع  الث اف :  نعةاد   محية احية اطاباسليااة اليس -4

 دااااخ اليسااالوى امنل اااادض اماليااااع  الث ااااف  نسااارة صاااييا هاااذ  امساااليااة اهاااةف 
الطةاااا س حيااااا  اسااااالتةي ال احااااا  امساااااليااة فااااا  هاااااذ  الةااسااااال لوااااا ط اليل يااااار امنل اااااادض 
امالياااع  والث اااف  نفااراد الفيئاال الحالداال لسااابطل وتجر ألداال( وأيوااًا محلداااج ال احاا  نلاا  

وى امنل ااادض وامالياااع  اللفاارف عفاا  الكثياار ماان ا ااائص الوالااة ن اليليثاا  فاا  اليساال
والث ااف  مان حيا  الاةا  ومسالوى اللففادا و يرهاا مان انبفااد اناارى أثئاات محاوللاه الكةااف 

 عن اات اط هذ  الئواح  بجوات  سفوك الطة  اللوحةض واسطراب هذا السفوك.
 وصف االستمارة:

اف  نسارة تكوتا امسليااة من س ى أبفاد لقداخ اليسلوى امنل ادض اماليااع  الث ا  -
 الطة  وتا ترتيألها عف  الئحو اللال :

 الألداتات انولدل وتةي : لامساس اليؤسسلس الجئيس السنس مح  الييإلد(. -أ
 مسلوى تففدا انب واني. -ب
 مهئل انب واني. -ج
 عةد ا اوة. -د

 نمكاتدات اليئ  . -ه
 نايال  دا  انسرة. -و
 نوات ونا فراغ انسرة. -ز
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 نارات تطألي  امسليااة وت حدحها:
يحااةد الةاااحص انيااًا ااصااًا لكاا  فاارد ماان أفااراد الفيئاال يكل ااه عفاا  الراساال انسااافل و طفاا  ماان 
أولدات انموا أن يجيألوا ب ةق ودون حرج عف  انسافلس وبفة اللل يطفا  مان أولداات انماوا 
اليةحوصين تكيفل الألداتات ثا ت حدم امسليااة وف اًا ليةلااأ الل احدم التااك اهااس وتجياى 

رد لفح ااو  عفاا  الةاااال التاااي اليفألاارة عاان اليساالوى امنل ااادض وامالياااع  دااااات الاا  فاا 
 والث اف  لألسرة.

 ثبات االستمارة وصدقها:
( مااان اليحكياااين وناااة اتة اااوا عفااا  5صاااةق امساااليااة: تاااا عااارو امساااليااة عفااا  ل  -أ

 .%98صإلحيلها ائس ل 
نعااادة اللطألياا  فاا   ( واللاال باساالتةاي  ر  ال0.91ث اات امسااليااة: مفاماا  الث اات ل -ب

 حساب مفام  الث اتس ميا  ة  عف  أن امسليااة صالحل لفلطألي .
(  وساااااام ت ااااااة ر دااااااااات اسااااااليااة اليساااااالوى امنل ااااااادض 15والجااااااةو  اللااااااال  انااااااا ل
 وامالياع  والث اف  اليا  ف :

( ائااود الاا  ائااة مئهااا لااه تهاياال عظياا  نااة تتلفااف عاان 6وهااذ  امسااليااة تحلااوض عفاا  ل -
ظياااا  لفألئااااود انااااارىس والجااااةو  الساااااا   وساااام  ر  اااال ت ااااة ر الااااةااات الئهاياااال الف

 التاصل باليسلوى امنل ادض وامالياع  والث اف  لألسرة.
و ااالا حسااااب الةااااال الكفدااال لفيسااالوى امنل اااادض واماليااااع  والث ااااف  عااان  ر ااا   -

حساااااب اليلوسااااط وامتحااااراف الي دااااااض والةاااااال الي داا اااال لفألئااااود الساااااب ل ثااااا تحااااو  
 الةاال الي داا ل نل  داال تائدل.

( وهاااا  10( واتحرافهااااا ل50لوالةاااااال اللائداااال   ااااااة عاااان داااااال م داا اااال ملوسااااطها ل -
( للفألر عن اليسلوض الئهائ  لألسرة انل اديًا 10+ الةاال الي داا ل ×  50تساوض  

 وااليا دًا وث ا دًا.
 [.1978اال اا الذالات الي وا ]نعةاد: أحية زال  صالمس  -5

 تفر ل باال اا الذالات الي وا:
هذا امال اا من الئاوق  يار الفةظا  نتاه م يفلياة عفا  الف ال نم الوسايفل ات اا  فا   •

 ورأ تففديات امال اا وهو انتس  مى ان ةا  الذ ن يفاتون من أعراو اللوحة.
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أما أدات انفراد ف  امال اا تةسه فإل يتوى نض عام  ل وض أو مهااة ف  الف ل  - 
ن هذ  الفإلنل أصإًل عإلنال تةاابه أو ااالإلف ااين وحاةات امال اااس حيا  أن ن

 أسافل امال اا   ااة عن صواة يطف  من اليةحوك أن  ةاك الفإلنل ايئهيا.
والةكرة الرئدسدل الل  ي وي عفيها امال اا ه  فكرة الل ئدلس أض  ئظر الةرد نل   -

عإلناال اللةااابه ايئهاااس و ئل اا  انوااكا  التيااي اليواااودة فاا  الاا  سااطر ثااا يحااةد 
 أحة انوكا  من حي  أته اليتلفف عن انوكا  انابى انارى.

 الهةف من امال اا: •
: 8 هةف هاذا امال ااا نلا  ت اة ر ال اةاة الف فدال الفامال لاةى انفاراد فا  انعيااا مان سان 

 سئل وما بفةهاس و لكون امال اا من الراسل لفلففديات وأارى لألسافل. 17
 راء االختبار:إج •

توزق الراسل انسافل عف  اليةحوصين و طف  من اليةحوك ا اابل عف  اليثا  انو  ثاا 
تئاااانش ا اابااال ال اااحدحل وأسااا ااهاس ثاااا  ئل ااا  نلااا  اليثاااا  الثاااات  وتئاااانش ا اابااال ال اااواب 
وأسااااا ااهاس ثاااااا اليثاااااا  الثالااااا  والساااااأل  فااااا  وااااارأ ا اابااااال ال اااااحدحل هاااااو اللأكاااااة مااااان فهاااااا 

و طفا  مان اليةحوصاين  6س 5س 4لطألدفل أساافل امال ااا ثاا تئل ا  نلا  انمثفال  اليةحوصين
ا اابل عفيها دففل واحاةة ثاا تئاانش ا ااباات ال احدحل وتةارأ  ر  ال ا اابال نالا اسالةع  

( 60( دنااائ  لاااباال عاان انسااافل واللاا   ألفااخ عااةدها ل10الياارس وسااوف يفطاا  لفيةحااوك ل
 سؤاًم.
 ثبات االختبار: •

حسااألا مفااامإلت ث ااات هااذا امال اااا فاا  الثياار ماان انبحاااث اللاا  اساالفي  فيهااا عاان ونااة 
 ر   اللج ئل الئ ةدل أو عان  ر ا  تحفيا  الل اا نس وتراوحاا مفاامإلت الث اات الئاتجال ااين 

( وم ول أن هاذ  انانااي تاة  عفا  مفاما  ث اات  يا  ييكان الوثاوق باه 0.85( : ول0.75ل
 عفيدًا.
 صدق االختبار: •

 اب صةق امال اا بفةة أسالي  ومئها:تا حس
ال ااااةق الفااااامف : حياااا  واااااة أن اال اااااا الااااذالات الي ااااوا مةاااا ى بالفاماااا  الهاااااي بي ااااةاا 

( باللااااةو ر اليلفاااااقس 0.36( وال ااااةق الفااااامف  اليةاااا ى بالفاماااا  الةااااوض ي اااا  نلاااا  ل0.48ل
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ل اااااات ( باللاااةو ر اليائااا س الياااا تاااا حسااااب ال اااةق بفإلنااال امال ااااا ب يااار  مااان اما0.34ول
 [11-10: 1978والان  ليلى ب ةق عال . ]أحية زال  صالمس 

 :Kinetic Family Drawing [K-F-D]اال اا اسا انسرة اليلحرالل  -6
س تراياال: 1970وهااذا امال اااا ماان نعااةاد الاا  ماان: ]اوباارت اياارتي وهاافااااد الوفيااانس 

 [.2007ن ئاخ عألة الةلاأس 
 الهدف من استخدام هذا االختبار: •

ي الرسااا الأساافوب نساا ا   ييثاا   ر  اال مإلئياال تسااها فاا  الكةااف عاان عااالا فاساالتةا
الطةاا  تظاارًا لسااهولل اساالتةامه وتجاااوز  حااةود الف اال والث افاال اواااه عااايس وهااذا امال اااا أيوااًا 
يتلفااف عاان الاا  اال ااااات الرسااا اليفروفاال ساااب ًاس حياا  نسااافل نلاا  اليهياال اليطفوباال حرالاال 

الا  فارد مان أفاراد أسارته وهاو  اؤدض عيا  ماا اهاةف محاولال ةفف  ماة بيفئ  أن  رسا الطةا  
تحر ااال مةااااعر الطةااا   دياااا  لففااا  بيةهاااوي الاااذاتس والاااذلل اللفااارف عفااا  صاااواة أكثااار عي اااًا 

 لففإلنات الة ئامدل اين الطة  ووالةيل وأاوته.
فالرسا الذض ي ةمه الطةا  يسايم لئاا بااللفرف عفا  عالياهس والدال  ارى تةساه لالاذات( 

ب ااواة بقداال أفااراد انساارةس ماان اااإل  تحة ااة اليسااافل اللاا  ت فااة اهااا الااذات عاان  فاا  م ااتلهااا
اآلاااار نس الياااا  ألاااين امساااطرابات الئةسااادل بةاااك  أسااارقس وأكثااار مإلئيااال م ااتااال بالي اااااإلت 
وانحاد ااا  اللااا  تااالا ماااى الطةااا  ووالةياااهس واللااا  ناااة يةاااوبها بفاااج اللحر ااال أو اللةاااو ه لياااا 

 يفاتده الطة  من مةكإلت.
 ةملل ا كفيئدكدل لإلال اا:ال •

  لا ت حدم وتةسير امال اا من اإل  عةة ت اط وه  اليا  ف :
 وتوا: Stylesأوًم: انسالي  

 اللتطدط -2 الة   أو الل سدا نل  أا ات. -1
 وتوا: Actionsثاتدًا: انففا  

 انففا  الل   ؤد ها انب. -2 انففا  الل  تؤد ها اني. -1
 ل  تةير نل  اليئافسل اين أفراد انسرة.انففا  ال -3

 [ 11-6:  2007]اوبرت ايرتيس وهاافااد الوفيانس 
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 الدراسة االستطالعية: 
 أهةاف الةااسل امسلطإل دل:

باااإارات دااسااال اسااالطإل دل نألااا  الألاااةت فااا  الةااسااال انساسااادل حيااا  الاااان  اننااااي ال احثااا 
 الهةف مئها:

يلاااردد ن عفااا  ال داااادة بيرالااا  م ااار القدااااي بيسااام واااام  لأل ةاااا  اللوحاااة ين مااان ال -1
اليحروسل اللابى لفيجفي ال وم  لفطةولل وانمومل بال ااهرة ميان يفااتون مان أعاراو 
اللوحااة ولاادي اللوحااة الاسااطراب تيااائ  والااذلل تحة ااة ا ااائص الفيئاال ماان الئاحداال 

 الفير ل والئيائدل ومسلو اتها امنل اديل واماليا دل والث ا دل.
ت واليفةات التاصل اهؤمت ان ةا  ناذ فكرة وامفل عئها وما ا  إلق عف  السجإل -2

ه  التةمات الفإلادل الل  ناةما لهاا وها  يفااتون مان نعاناات أاارى أي م. اهاةف 
 تحة ة حجا الفيئل انمث  لفةااسل.

تفر اال الفااامفين باااليرال  ماان أا اااائيين تةساايين واالياااعيين بطألدفاال الةااساال ومااان  -3
 لإلسلةادة من أها األراتها ومإلحظاتها. اليلفامفين مى ان ةا 

م اافااال بفاااج أولداااات انماااوا لفلفااارف عفااا  أهاااا مإلحظااااتها وآاائهاااا حاااو  سااافوالدات  -4
 أائائهاس وما ه  أسالي  اليفامفل الوالةيل الل   ل فوتها مى أ ةالها.

تحة ااة أهااا امعل ااااات اللاا  يجاا  مراعاتهااا عئااة تااةا   اآلبااات وانمهااات عفاا  ات اااق  -5
 اة ةة ف  اليفامفل الوالةيل وتلسا بالسوات اةًم من انسالي  التا ال. أسالي 

 االداا عيئل الةااسل مى مراعاة أن تكون هذ  الفيئل ملجاتسل ب ةا ا مكان. -6
 والذلل حساب ال ةق والث ات ندوات الةااسل لفلأكة من صإلحيلها. -7

 إجراءات الدراسة االستطالعية:
 ال :ارات م اافل مى مساول  الير ن

بااإارات دااساال اساالطإل دل نألاا  الألااةت فاا  الةااساال انساساادلس حياا  الااان  انناااي ال احثاا 
 الهةف مئها ما  ف :

اللفر ل بطألدفل الةااسل والهةف مئهاس واللفرف عف  أها الوسائ  اللففديدل واللأهيفدال  -1
والفإلادااال اللاااا  ييكااان ت ااااةييها آلباااات وأمهااااات ان ةاااا  الااااذ ن يفااااتون ماااان أعااااراو 

 .اللوحة
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تفر ل انا ائيين اليفااوتين ]الئةسايين واماليااعيين[ اهاةف الةااسال لفيسااعةة فا   -2
 تحقد ها بجات  ال اح .

 وقد حققت المقابلة أهدافها من حيث:    
نعطاااات انا اااائيين فكااارة م ساااطل وواساااحل عااان  ألدااال الةااسااال والهاااةف مئهاااا واللااال  -1

 ها.اهةف تحة ة اندواا بالئس ل لها وامسلةادة من األرات
 تا اسل فاد ان ةا  الذ ن يفاتون من نعانات أارى. -2
 تحة ة ان ةا  الذ ن يفاتون من أعراو اللوحة ولدي اسطراب اللوحة. -3
تيا م ااإلت مى هؤمت ان ةا  واللفارف عفا  أهاا ا ائ اها الئيائدال واحلدااااتها  -4

 ومةكإلتها.
 اللفرف عف  أولدات انموا وتسهي  نارات م ااإلت مفها. -5
تااا تحة ااة نحااةى الحجاارات لااوال الفياا  الجيا داال والي ااااإلت مااى أولدااات انمااوا كيااا  -6

 للةا ألها عف  اسلتةاي أسالي  مفامفل والةيل صحدحل مى أ ةالها.
ساائل اليااا تااا تحة ااة  12: 8كيااا تااا االداااا الفيئاال اليئاساا ل لطألدفاال الةااساال ماان ساان  -7

 أدواا الفامفين ف  اليرال .
 ات وانمهات عف  مةاا انسألوق والةهر.تا تحة ة اةو  م ااإلت ل ب -8

كيااا تااا تحة ااة أدوات الةااساال واللأكااة ماان مااةى ث اتهااا وصااةنها و يكاان عرسااها اليااا 
  ف :
اال اااا أسااالي  اليفامفاال الوالةياال للأل ةااا  الفاااد ين و ياار الفاااد ين( ]نعااةاد  محيااة  -1

 [.2004الئوب س 
 [1999سية ]ترايل وت ئين  مااةة ال DSM-IVنائيل تةتدص اللوحة  -2
 [محية احية اطاب  اسليااة اليسلوى امنل ادض وامالياع  والث اف  ]نعةاد  -3
 [.محية احية اطاب  دااسل الحالل ]نعةاد  -4
 [.1978اال اا الذالات الي وا ]نعةاد  زال  صالمس  -5
س تراياال: ن ئاااخ عألااة 1970اال اااا اسااا انساارة اليلحرالاال ]نعااةاد: اياارفي والوفيااانس  -6

 [.2007الةلاأس 
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 راءات الدراسة وخطواتها:إج 
 بات اق التطوات اللالدل  ارات الةااسل الييةاتدل: انناي ال احث      

عاان مواف اال اليساااولين بال دااادة بااإارات الةااساال الييةاتداال عفاا   انبفااة ح ااو  ال احثاا  -
ان ةا  الذ ن يفاتون من أعراو اللوحةس ناي ال اح  اةااسل اسلطإل دل اهةف ز ادة 

ال احااا  وان ةاااا  وآباااائها واللأكاااة مااان صاااإلحدل اندوات وماااةى مئاساااأللها انلةااال ااااين 
 لففيئل.

االيرت عيئل الةااسل من ان ةا  اليلردد ن عف  ال دادة ب ةل مسليرة ودائيل وثاالل  -
مااان الاااذالوا وا تااااثس الياااا تاااا عيااا  مجاتسااال نفاااراد الفيئااال مااان حيااا  مل يااار: السااانس 

لوالةيااااالس واليسااااالوى امنل اااااادض واماليااااااع  الاااااذالاتس اللوحاااااةس وأساااااالي  اليفامفااااال ا
 والث اف .

الياااائه  واااا ه اللجر ألاااا  اليفليااااة عفاااا  ت اااايدا اليجيوعاااال الواحااااةة  اناساااالتةي ال احثاااا  -
واساالتةاي القداااخ ال ألفاا  و دااه  االا تطألياا : ]اال اااا أسااالي  اليفامفاال الوالةياالس نائياال 

لياااع  والث اااف س تةااتدص اللوحااة لااةى ان ةااا س اسااليااة اليساالوى امنل ااادض واما
اسا انسرة اليلحراللس اال اا الذالات الي وا[ ثا  ل فه نارات اللةا  من نأل  ال اح  
للااااةا   اآلبااااات وانمهااااات عفاااا  اساااالتةاي أسااااالي  مفامفاااال والةياااال أفواااا  ماااان اااااإل  
الي اااااإلت والف ااااتات الةرديااال والجيا دااال ماااى اآلباااات وانمهاااات با ساااافل لفيحاسااارات 

 ل فاااه  دااااخ بفاااةض ل باااات وانائاااات ليفرفااال أثااار ت ييااار أساااالي   ووال عيااا  لهااااس ثاااا
 اليفامفل الوالةيل ف  اةج أعراو اللوحة لةى ان ةا  أي م؟

ثاااا تحفيااا  الألداتاااات باسااالتةاي  ااارق نح اااائدل متلفةااال تحاااو تةساااير الئلاااائ  فااا  ساااوت  -
 الةروو اليواودة بالةااسل.

 المعال ة اإلحصائية:
ا ح ائدل واللل بةرو اللح   من ث ات وصاةق اندوات  بانسالي  اناسلفان ال احث

اليساالتةمل فاا  الةااساال الحالداالس حياا  ناااي ال احاا  بحساااب ث ااات الاا  ماان اسااليااة اليساالوى 
امنل ادض وامالياع  والث اف س ونائيل تةتدص اللوحاةس اال ااا أساالي  اليفامفال الوالةيالس 

 .Reliability Aralysis Scale Alphaواللل بحساب أسفوب ةألةا الروت اخة 
أيوًا مسلتةاي حسابات اليلوسط الحساا  وامتحرافات الي داا ال واللال  انولجأ ال احث
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لحساااب اللجاااتي اااين مجيوعااات الةااساال فاا  مل ياارات الفياار ال مئاا س واليساالوى امنل ااادض 
 والث اف  وامالياع س والذالاتس واللوحة.

واللاال بطر  اال ايرسااون لحساااب  F-Ratio( بالئساا ل الةائداال لف انكيااا اساالفان ال احثاا 
 مفام  امات اط اين اللوحة وأسالي  اليفامفل الوالةيل.

وناااة تياااا اليفالجااال ا ح اااائدل السااااب ل باسااالتةاي الحاسااا  اآللااا  عفااا  حااا ي الألااارام  
( وهااو ماان الألاارام  ا ح ااائدل الفاليداال اليساالتةمل فاا  7.55ًاداا ل Spsswinا ح ااائدل 
 هذا اليجا .
 باليفادلل اللالدل: انسلفان ال احثونة ا

D = 2 + d.F 
D = 2  لت(  دااات الحر ل 

( صااا ير وملوساااط عئاااة 0.2واللااال ليفرفااال حجاااا اللاااأثيرس و كاااون حجاااا اللاااأثير عئاااة ل
 (.1996(.لاوةى فاي مئ واس0.8( والألير عئة ل0.5ل
 

 نتائج الدراسة:
 الئلائ  اليلفف ل بالةرو انو : -1

دالل نح ائدًا اين أسالي  اليفامفل الوالةيال التا اال وباين  و ئص عف  أته: ةتواة عإلنل
  هوا أعراو اللوحة لةى أائائهاة.

ولفلح ااا  مااان صاااحل هاااذا الةااارو اسااالتةي ال احااا  مفامااا  امات ااااط الأسااافوب نح اااائ  
 لحساب الفإلنل اين أسالي  اليفامفل الوالةيل وبين  هوا أعراو اللوحة لةى انائات.
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 (7اةو  ل  
 نل اين أسالي  اليفامفل الوالةيل وبين  هوا أعراو اللوحة لةى انائات وسم الفإل

 داال امات اط أعراو اللوحة -انسفوب ي
 0.78 الرفج 1
 0.88 ا هيا  2
 0.78 ال سوة 3
 0.66 اللةرنل 4
 0.77 اللسفطدل 5
 0.71 مفام  امات اط الكف  لفيقداخ 6

 اائدًا ااين أساالي  اليفامفال الوالةيال الساال ل و لوم ميا سأل  أن هئاك عإلنل دالل نح
اللسفطدل( وبين  هوا أعراو اللوحة لةى   -اللةرنل  -ال سوة -ا هيا   -أو التا ال لالرفج

 انائات.
 الئلائ  اليلفف ل بالةرو الثات : -2

و ئص عف  أته: ةتواة عإلنل دالل نح ائدًا اين ت يير أسالي  اليفامفل الوالةيل التا ال 
 صحدحل وبين االةات لاةج( أعراو اللوحة لةى أائائهاة.بأارى 

مفامااا  امات ااااط الأسااافوب نح اااائ   انولفلح ااا  مااان صاااحل هاااذا الةااارو اسااالتةي ال احثااا 
 لحساب الفإلنل اين أسالي  اليفامفل الوالةيل الح حدل واالةات أعراو اللوحة لةى انائات.

 (8اةو  ل 
 وبين االةات أعراو اللوحة لةى انائات  وسم الفإلنل اين أسالي  اليفامفل الوالةيل

 داال امات اط أعراو اللوحة -انسفوب ي
 0.78 الل أل  1
 0.77 الرعايل 2
 0.89 اللسامم 3
 0.88 اليساواة  4
 0.78 الةيي را دل 5
 0.73 مفام  امات اط الكف  لفيقداخ 6



 

 

 

(542 ) 
 2019 ديسمرب ، 1ج، 60جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 أثر تغيري أساليب املعاملة الوالدية يف خفض أعراض التوحد 
 

مفاااال الوالةياااال و لواااام ميااااا سااااأل  أن هئاااااك عإلناااال دالاااال نح ااااائدًا اااااين أسااااالي  اليفا
الةيي را دااال( وباااين اةاااج حاااةة أعاااراو  -اليسااااواة  -اللساااامم -الرعايااال -ال اااحدحل لالل ألااا 

 اللوحة لةى انائات.
و اائص عفاا  أتااه: ةتواااة عإلناال دالاال نح ااائدًا اااين أسااالي  اليفامفاال الوالةياال التا ااال 

 وبين  هوا أعراو اللوحة لةى أائائهاة.
ال احاا  مفاماا  امات اااط الأساافوب نح ااائ  ولفلح اا  ماان صااحل هااذا الةاارو اساالتةي 

 لحساب الفإلنل اين أسالي  اليفامفل الوالةيل وبين  هوا أعراو اللوحة لةى انائات.
 وساام الجااةو  اللااال  الةاارق اااين ملوسااط دااااات الفيئاال فاا  القداسااين ال ألفاا  وال فااةض 

 عف  اال اا أسالي  اليفامفل الوالةيل اليا  ف :
 (9ل  اةو  

 اين ملوسط دااات الفيئل ف  القداسين ال ألف  وال فةض  وسم الةروق 
 عف  اال اا أسالي  اليفامفل الوالةيل

 اناافاااااد ي

 ديل  امتحراف عن اليلوسط  امتحراف الي دااض  ملوسط حساا  
 لت( 
T. 

Value 

مسلوى 
 بفة نأل  بفة نأل  بفة نأل  الةملل 

 0.05 0.903 2.0014 1.7477 6.3289 5.5267 42.5000 44.99000 الل أل    الرفج  1

الرعايل    2
 ا هيا  

36.78000 34.6000 7.9972 8.4748 2.5289 2.6800 0.597 0.05 

 0.05 1.309 1.558 1.7839 4.9272 5.6411 61.5000 64.6000 اللسامم   ال سوة 3
 0.05 0.845 2.044 2.3000 6.4644 7.2732 33.7000 36.78000 اليساواة   اللةرنل  4

5 
الةيي را دل  

 0.05 0.735 1.662 1.9832 4.1273 5.9423 61.1000 65.6500 اللسفطدل

 0.05 4.389 9.9454 10.3437 30.3226 32.3805 233.4 248.3 نايال  اليقداخ  6

و لواام ماان الجااةو  الساااا  أن هئاااك فااروق الات دملاال نح ااائدل اااين القداسااين ال ألفاا       
وال فاااةض نساااالي  اليفامفااال الوالةيااال وهاااذا  ؤالاااة ففالدااال اللاااةا  مااان نألااا  ال احااا  فااا  تفاااة   

 انسالي  التا ال واسلألةالها بأارى سفديل.
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 (10اةو  ل  
 ال فةض عف  اال اا أسالي  اليفامفل الوالةيل باسلتةاي الرت  وسم الةروق اين القداسين ال ألف  و 

 الةملل W ديل  الةملل Z ديل  الةملل U ديل  ملوسط الرت  ي

1 
12.20 

23 0.01 0.297 0.01 88.00 0.01 
8.80 

2 
11.80 

37 0.01 0.986 0.01 92.00 0.01 
9.20 

3 
12.70 

28 0.01 1.676 0.01 83.00 0.01 
8.30 

4 
8.30 

34 0.01 1.213 0.01 89.00 0.01 
12.10 

5 
11.70 

33 0.01 1.293 0.01 88.00 0.01 
9.10 

و لوم من الجةو  الساا  أته تواة فاروق الات دملال نح اائدل ااين أفاراد الفيئال نألا  
الةيال ال احدحل والتا اال اللةا  وبفة ل االم القدااخ ال فاةض مان حيا  أساالي  اليفامفال الو 

وهاا  تةااي  Wس و دياال Uس و ديال Z( سااوات لقدياال 0.01واللال عئااة مساالوى دملال نح ااائدل ل
 (.0.05الئلدجل الل  تا اللوص  نليها باسلتةاي اال اا لت( ولكن عئة مسلوى دملل ل

 (11اةو  ل 
 1994لسئل  DSM-IV وسم الةرق اين دااات ان ةا  نأل  وبفة اللةا  عف  نائيل تةتدص اللوحةيل 

 اناافاااااد ي
امتحراف عن  امتحراف الي دااض  ملوسط حساا  

 اال اا لت(  اليلوسط 

مسلوى   ديل لت(  بفة نأل  بفة نأل  بفة نأل 
 الةملل 

ال  وا الئوع  ف  اللواص   1
 0.05 25.306 1.747 0.7371 5.526 2.3310 44.9100 92.9100 مالياع ا

 0.05 20.444 2.528 1.0138 7.997 3.2059 36.800 92.500 ال  وا الف وض  2

 0.05 17.168 1.783 0.498 5.6411 4.5776 64.600 96.400 تياالج لفلكراا ل ف  السفوك  3

 0.05 22.498 2.3000 0.746 7.273 2.3594 36.300 90.700 امهلياي بأا ات انودات 4

 0.05 85.416 8.358 2.9949 26.4371 12.4739 182.61 372.51 نايال  اليقداخ  5
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و لوم من الجةو  الساا  الةرق اين القداسين ال ألف  وال فةض ل الم اللاةا  ال فاةض 
 ف  التةج من حةة أعراو اللوحة لةى ان ةا  

 (12اةو  ل 
 1994لسئل  DSM-IV وسم الةروق اين القداسين ال ألف  وال فةض عف  نائيل تةتدص اللوحةيل 

 الةملل W ديل  الةملل Z ديل  الةملل U ديل  ملوسط الرت  ي ي

1 
ال  وا الئوع  ف  
 اللواص  امالياع 

15.50 
0.00 0.05 3.785 0.05 55.00 0.05 

15.50 

 لف وض ال  وا ا 2
15.50 

0.00 0.05 3.787 0.05 55.00 0.05 
15.50 

3 
تياالج لفلكراا ل ف  

 السفوك
15.50 

0.00 0.05 3.791 0.05 55.00 0.05 
15.50 

4 
امهلياي بأا ات 

 انودات
15.50 

0.00 0.05 3.784 0.05 55.00 0.05 
15.50 

 نايال  اليقداخ 5
15.50 

0.00 0.05 2.805 0.05 55.00 0.05 
15.50 

و لوم من الجةو  الساا  أته تواة فاروق ااين أعاراو اللوحاة نألا  وبفاة اللاةا  مان 
س و ديال Z( سوات لقديل 0.05نأل  ال اح  ل الم اللةا  واللل عئة مسلوى دملل نح ائدل ل

U س و ديلW  لت( وه  تةي الئلدجل الل  تا اللوص  نليها من اسلتةاي اال ااT. Test. 
 مئانةل وتةسير الاةااسااال:

أثأللا الةااسل أن ت ييار أساالي  اليفامفال الوالةيال التا اال واسالألةالها باأارى صاحدحل 
 تؤدض نل  االةات أعراو اللوحة لةى ان ةا  مث :

 ال  وا الئوع  ف  اللواص  امالياع . -1
 ال  وا الف وض. -2
 تياالج لفلكراا ل ف  السفوك. -3
 ات انودات.امهلياي بأا   -4

 و يكن توسدم اللل من اإل  ما  ف :
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 بالنسبة للفرض األول: 
و اائص عفاا  أتااه: ةتواااة عإلناال دالاال نح ااائدًا اااين أسااالي  اليفامفاال الوالةياال التا ااال 

 وبين  هوا أعراو اللوحة لةى أائائهاة.
ونااة أثأللااا الةااساال الحالداال صااحل هااذا الةاارو حياا  تااؤدض أسااالي  اليفامفاال الوالةياال 

س واللةرنااااال Crueltyس وال ساااااوة Negligenceس وا هياااااا  Refuse ا اااااال مثااااا : الااااارفجالت
Disrimination س واللساااافطدلAuthority  : نلاااا   هااااوا أعااااراو اللوحااااة لااااةى أائااااائها مثاااا

 ال  وا الف وضس وتياالج لفلكراا ل ف  السفوكس وامهلياي بأا ات انودات.
 ونة اتة ا هذ  الئلائ  مى دااسل ال  من: 

[Dumas et. al, 1991; Noh, Samual et. al,1989 ؛ تاديال ناارامدا أااو
؛ أمااا  الساااية ومئااااا الساااواأس 1998؛ عأليااار محياااة عألاااة الف  ااا  اليهاااةضس 1997السااافودس 

2010] 
حيااا  أكاااةت الةااساااات السااااب ل عفااا  أن هئااااك عإلنااال دالااال وواساااحل ااااين الوااا وط  •

ساااااطرابات السااااافوالدل لاااااةى الوالةياااال وأساااااالي  اليفامفااااال وباااااين  هااااوا اليةاااااكإلت وام
ان ةا  اللوحة ينس اليا تألين لف اح  أن أسافوب الحيايال ال ائاة مان انب وانيس وعاةي 

 اللواف  ال واا  لةى ال واين هو الئيط السائة لةى أسر ان ةا  اللوحة ين.
 ونة اتة ا هذ  الئلائ  مى دااسل ال  من: 

[ 2002؛ ساحر مئ اواس 1998؛ نييان محية أاو سدلس 1985]عألة الكر ا ناساس 
والل  أثأللا أن اليفامفل الوالةيل السيال مث  وةة الف ااب تفار ج الطةا  لتألارات ألديال تاؤدض 

 لظهوا امسطرابات السفوالدل لةى ان ةا  اللوحة ين.
و يكن تةسير تلائ  هذا الةرو ف  سوت ا  اا الئظارض لفةااسال الحالدال واللا   ؤالاة  •

دل لفلوحة لالذاتو ل( أن أعراو اللوحة تراى نلا  األارات فيها أصحاب الئظر ات الئةس
الحداة ال اكرةس وااصل تفل التألرات الل  تةلرك فيها اني والطة س وابياا الاتاا أواهر 

 Brune Bettelheim, 1967تفال الئظر اات الئظر ال اللا  صاا ها ةاروتاو الفهااياة 
الإلم اامة والداأخ  -نارب عن–وامفلراو انساس  لها هو أن الذاتو ل لاللوحة( تة ه 

الااااذض واااااة اااااين تاااا مت مفسااااكرات امعل ااااا   اليائداااال أثئااااات الحاااارب الفاليداااال الثاتداااالس 
و ةلاارو ةالفهاااياة أن الطةاا  ال اا ير نااادا عفاا  ندااك واااود اليةاااعر السااال ل لااةى 
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والةيه الرافوينس فاني من تاحدال ناة تلوناى الكثيار مان  ةفهااس وتحا ط بساهولل أو أتهاا 
ونى ال فيا  ااةًا مان  ةفهاا وتفامفاه اوصاةه واياًا سافألدًاس وفا  الفلاا الحااللين ي ا  نة تل

الطة  نل  امعل اد بأن ةاهود الةرد التاصل م نوة لها ف  اللاأثير عفا  الفاالا بساأل  
 امنلئاق ال اكر بأن الفالا  ير حساخ مسلجاباتهة.

كئها يكوتوا  يار اا ألاين فا  و فلألر اللل الةفوا بالفج  صادمًا اةًا لةى ان ةا س ول •
ت   نح ا ها نتها يفل ةون أته م و ت  ي  ييكن أن يأت  مئهس نتها يسليرون فا  
امتسااااحاب ماااان الفااااالاس وتكااااون تةااااا اتها الوحيااااةة لحرالااااات اليااااة الط وساااادل وحااااة   

 الي ادأة( وسيفل   إلق ال اب أماي الفالا أكثر من مإلناته بح .
محكياالس و كااون ا صااراا عفاا  اللياثاا  هااو ال اعااةة اللاا   و تفاا  الطةاا  حداااة تتيفداال •

توااة  عفاا  الفااالا امسااليراا ل والئظااايس و ةاافر ان ةااا  اللوحااة ون بانمااان ف ااط نالا 
 اا  الاا  واا ت حااولها اليااا هااوس وحياا  أن ال اارو انساساا  ماان الئةاااط هااو عياا  

الاا  حااو  ت يياار فااإن ان ةااا  اللوحااة ين  لجئألااون أض تااوق ماان الطةاا  نن عاااليها  لير 
الألياااال السااااكئل  فاااذا فاااإتها لااان  لحرالاااوا وااتهااااس وتفلياااة تظر ااال ةالفهااااياة أساساااًا عفااا  
افلاااراو أن ان ةاااا  فااا  الةلااارات ال ااااكرة الحاسااايل حاااين يكاااون اللاااأثير عفااايها عيد اااًا 

  رفوها الوالةان.
آباااات وأمهاااات ان ةاااا  اللوحاااة ون باااأتها  Kannerوفااا  بحوثااال ال ااااكرة وصاااف الااااتر  •

و ياار حساسااينس ووسواساايونس ومئطااوونس ومل اعااةونس ومرتةفااو الااذالاتس ونااة باااادونس 
اأى أن أولااال ان ةااا  تيااا تااربيلها فاا  ثإلااال اتةفالداالس اليااا  ؤالااة أصااحاب تظر اال 
اللففا ما سأل  ف  أن األرات تففا مفيئل ف  الطةولل تؤدض نلا  امساطرابات الذهاتدال 

اصال انيس ييئاى ث ااات واسال راا الااروابط الطةفدال والئاتجال عاان عاةي اهليااي الوالااة ن وا
اللااا  تجفااا  مااان الكائئاااات ال ةااار ل عوامااا  تف  ااا س ولكااان والاااةض الطةااا  اللوحاااةض لاااا 

]أولليات تياااا  يساااالطدفان الساااادطرة عفاااا  ساااافوك الطة ي اااا حا مفاااا ز ن لااااذا فإتهيااااا م 
 .[446 -444: 2000دا دسونس 

 بالنسبة للفرض الثاني:
ل نح اااائدًا ااااين ت ييااار أساااالي  اليفامفااال الوالةيااال و ااائص عفااا  أتاااه: ةتوااااة عإلنااال دالااا 

 التا ال بأارى صحدحل وبين االةات لاةج( أعراو اللوحة لةى انائاتة.
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وناااة أثأللاااا الةااسااال الحالدااال صاااحل هاااذا الةااارو حيااا  أدى ت ييااار أساااالي  اليفامفاااال  
حل: الوالةياااال التا ااااال: لالاااارفجس وا هيااااا س وال سااااوةس واللةرناااالس واللساااافطدل( بااااأارى صااااحد

لالل ألاا س الرعاياالس اللساااممس اليساااواةس الةيي را داال[ واللاال ماان اااإل  تااةا   اآلبااات وانمهااات 
عفااا  الدةدااال اللفامااا  ال اااحدم ماااى انائاااات وتفر واااها لفي  اااة مااان اليثيااارات الحسااادل ومااائحها 
الةرصل لفلفألير عان مةااعرها الف ائدال واللساامم ماى أاطاائهاس الياا ناماا انسار واللا  تف اا 

ن اإل  الف اتات واليحاسرات ووال الفي  الئةيذ الفة ة من انتةطل وانلفاب ماى تةا   م
 أ ةالهاس ميا ساعة عف  اسليراا اتتةاو حةة أعراو اللوحة لة ها بةك  ففا .

 ونة اتة ا هذ  الئلائ  مى دااسل ال  من: 
[Thrierman, 1986 ؛ تاديال ناارامدا أااو السافودس 1998؛ نيياان محياة أااو سادلس
 [2008؛تادا فلح  ناساس  2004؛ محية احية اطاب س2002
ونااة أثأللااا هااذ  الةااسااات أن تةاعاا  اآلبااات مااى أ ةااالها سااوات الاااتوا ماان انسااو ات أو  •

اليفانين يساعة عف  اكلساب انائاات السافوالدات الي ألولال وز اادة ناةاتها عفا  اللفاما  
وحااااة لااااة ها ال اااااةاات واللواصاااا  مااااى اآلااااار نس وأن ان ةااااا  الي ااااااين بااااأعراو الل

مكلساب الافل اليهااات ولكن عن  ر   الرعايل واللاةا   اليسالير واليكثاف الياا أتاه 
كفيا اكلس  اآلباات وانمهاات ال اةاة عفا  اسالتةاي أساالي  مفامفال والةيال أفوا  الفياا 
أتفكاااي اللااال با يجااااب عفااا  سااافوك انائاااات ساااوات انساااو ات أو مااان الوض امحلداااااات 

 التاصل.
الئلائ  الساب ل مى الةااسال الحالدال فا  أن ا تساان يتلفاف عان  يار  مان ساائر وتلة   •

الكائئاات فا  اةاياال حداتاهس فهااو  ولاة ساا دةًا وفا  حالال ت  داال تساألدًاس ميااا يجففاه فانااةًا 
لفث اااال فاااا  الاتااااه و ياااار مطيااااان لففااااالا ماااان حولااااهس لااااذلل يظاااا  مفليااااةًا عفاااا  والةيااااه 

نمهاااات مااان اسااالتةامهيا ال اااحدم نساااالي  واليحدطاااين باااه فاااإالا ماااا أحسااان اآلباااات وا
اليفامفل الوالةيل أدى اللل نل  اكلساب انائات لكافل اليهاااات الةت ادل واماليا دال 
والحداتدل بةك  ففاا  ومثيارس وهاذا ماا حاةث مان تاةا  ال احا  ماى اآلباات فا  تفاة   

لةياال ميااا أفكااااها وأساااليألها حااو  اساالتةاي الطاارق وانسااالي  ال ااحدحل لفيفامفاال الوا
كان له أثار فا  اتتةااو أعاراو اللوحاة لاةى انائاات اا  وفا  تح يا  اللاوازن الئةسا  

 لها.
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 نتائج دراسة الحالة:
ماان اااإل  دااساال الحالاال لأل ةااا  تألاااين أتهااا م يفاااتون ماان أض نعانااات حساادل مثااا   -1

 ال يا أو الل ال  ر.
تهاااا أ ةاااا  كياااا تألاااين أيواااًا أن هاااؤمت ان ةاااا  تاااا تةتد اااها بةاااك  ااااا و عفااا  أ -2

توحاة ين ايئيااا تألااين ماان ااإل  اللةااتدص والااذض تااا فا  الةااساال الحالداال أتهااا يفاااتون 
ماان أعااراو توحااة تلدجاال تفرسااها لحرمااان حساا  ماان ااتاا  اآلبااات وانمهااات وعااةي 
اللواصااا  مفهاااا ساااوات ب ااار ًا أو ل و اااًا أو با واااااةس با ساااافل لحرمااااتها مااان تكاااو ن 

اهااؤمت ان ةااا  بااامتطوات وامتسااحاب ماان الوانااى  صااةانات مااى اننااران وهااذا مااا أدى
اليحاا ط وامتةاا ا  بأتةسااها با سااافل للفرسااها لفااةي الل ألاا  ماان ااتاا  انب أو اني 
وتفر وااها لفف اااب الألااةت  و هيااالها ومفااامفلها بةااك   ياار آدماا س وفاا  هااذا ال ااةد 

ت اةي لاه  الالرت نحةى انمهات أتها الاتا تفام   ةفها مثفاه مثا  الكفا س حيا  الاتاا
 الطفاي وتلراله أماي اللفدة  ون بالساعات دون امهلياي به.

وبةااك  واساام ماان تلااائ  اال اااا اسااا انساارة اليلحرالاال حياا  الاتااا  ونااة تألااين اللاال -3
الرسوي   ااة عن وت طل واسوي اةائدل واسا الاذات فا  االان بفياة فا  ال اةحل عان 

و اني وهاااذا يفئااا  أتهياااا باااان  أفاااراد انسااارةس اااا  واساااا الاااذات ف اااط دون اساااا انب أ
 ميلان عف  اليسلوى الئةس  بالر ا من واودهيا اسةيًا.

با ساااافل لبدااااب انب واني بالسااااعات وتااارك الطةااا  فااا  الةااا ل بيةااارد  وح ساااه فااا   -4
حجرته وتراله وحيةًا حي  م يسلطدى الفئايل ائةسه وعئةما  لألو  أو  لألارز  الا ع اباه 

أو دففه بالحائط دون الت  وهاذا ااةوا  أدى لظهاوا  اةتدًا سوات بالك  بالئاا أو سربه
أعراو اللوحة لةى ان ةاا  تلدجال لفحرماان الحسا  واللفارو نساوأ أساالي  مفامفال 

 والةيل.
وتألين أيوًا أن آبات وأمهات هاؤمت ان ةاا  مان مسالوى انل اادض وااليااع  وث ااف   -5

يهااا ماان آبااائها اليااا ملوسااط و فل ااةون وبةااةة أن اللربداال ال ااحدحل هاا  اللاا  وااألوا عف
يفل ااااةون أن الواااارب وال سااااوة والةااااةة وعااااةي اللااااةلي  هاااا  انتساااا  فاااا  اللربداااال وأن 
انصااةنات هااا م ااةا الاا  واار ولااذا الاااتوا يحرمااون أائااائها ماان امت ااا  بااأنراتها أو 

 الفف  مفها.
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كيااا تألااين أيوااًا أن بفااج اآلبااات وانمهااات يفل ااةوا أن أ ةااالها ولااةوا أوااراا وسااياون  -6 
ها التاااا و لااادي لهاااا داااا  باااهس والااااتوا  لفاااامفون ماااى أائاااائها مااان ااااإل  وأن سااافوال

ت ائم اآلار ن لها واللا  أ فألهاا اا اال وماةمرة لةت ادل الطةا  اا  الااتوا يفاالجون 
بالكهربات وبأدو ل اا ال وبفج اآلبات الاتوا يفل ةون أن أ ةالها اها مي من الجاان 

هذ  اناواأ الةر رة س مياا اتفكاي والفةاا اس ولهذا فإن الورب مةية للتفد ها من 
 بالسف  عف  أائائها وسفوالها واات ائها.

أن  Spitzكيا تألين أن بفج ان ةا  يفاتون من نرحل افةيلس وهو ما  ؤالاة ةساألل ة  -7
والهرل ساألألها هاو أن هاؤمت ان ةاا   ئلياون نمهاات  لساا  Eczemaال رأ الجفةيل 

هن أو الفئاياااال اهااااا و حاااارمئها ماااان ساااافوالهن بالكرامداااال فااااإل  اااار ألن فاااا  ليااااي أ ةااااال
 .Cutonous Contactامت ا  الجفةض اهن 

 -Buhlerول ة أوسحا نوائا الئيو اليفةة عف  أساخ تلائ  اال ااات ةاوهفر هل ا 
Hetzer ة أن ان ةا  الذ ن يفاتون من ال رحل الجفةيل  ل ةون ن  يرها مان ان ةاا  الاذ ن

 ة بالئسا ل لالففا عيا  الاةائرةس فا  هاذ  امال اااات والاذض م يفاتون مئها الأارها ب واة ملييا 
يفكااي ال ااةاة عفاا  الل فيااة وال ااةاة عفاا  اللااذالرس الااذلل تااأارها ب ااواة مليياا ة أيوااًا فاا  نناماال 
الفإلنات اماليا دلس و راى هذا بالط ى نل  الظروف الل  ترب  فيها الطة  فأمه ال ف ل الل  

لااا  واللااا  يكاااون فيهاااا الطةااا  مليرالااا ًا حاااو  الاتاااه يجفااا  م تفيساااه ااااإل  الةاااهوا السااالل انو 
ت ي ه لوالةيه ص  ًاس وهذا ما يحةث ف  اليرحفل انول  أو اليرحفل الةيدل ]م طة  فهي س 

1976 :1]. 
أماا فا  اليرحفاال الثاتدال أو اليرحفال الةاارادل واللا  تلرالا  فيهااا اهلياماات الطةا  حااو  

ل الألاارى ي اليرساا  ةماان ماارو الهاارل فاا  مئط اال عيفدااات ا اااراج والئظافاالس وتفااات  أ فألداا 
اللئاس  وتظهر لةى هؤمت اليرس  ميو  وسواسدل نو ل ومياو  ائسادل مثفدالس و اذه  فرو اة 

Frued واللاار ج. الوفياا  وآااارونس  لهاارل يكااون تلدجاال عيفداال الألااا فاواافلنلاا  ال ااو  بااأن ا[
1968 :135]. 

اةايال الحيا  م  ر ألاون فاا   وهاذا ماا تألاين بالةفا  أن أ فا  انمهاات ناارات أتهان فا 
ومدة هذا الطة  اليا أورن أيوًا بأتهن م  لواصفون مى أ ةاالهن بفاةيًا أو اساةيًا أو ليساهن 
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ا  الن  لفامفن مفها بالرفج والئةوا وعةي ليسهاس و الا ما حاو  الطة  امنلراب الان ع اباه 
 الورب واللوبدخ والفوي وال ر خ ف  واهه.

 دك  لفجفسات والف اتات مى الوالة ن:تلائ  اللحفي  ا كفيئ
اللحفيااا  ا كفيئدكااا  هئاااا هاااو اللحفيااا  الكدةااا  لفوناااائى واليفطداااات التاصااال بالف ااااتات 
والجفسااات واليحاساارات واليئانةااات اللاا  تيااا مااى اآلبااات وانمهااات حااو  الطاارق ال ااحدحل 

اساااالألةالها بااااأارى لفيفامفاااال الوالةياااالس والدةداااال اساااالألةا  أسااااالي  اليفامفاااال الوالةياااال التا ااااال و 
صااحدحلس ونااة أسااةر اللحفياا  ا كفيئدكاا  عاان بفااج الح ااائ  اللاا  ييكاان نتجازهااا عفاا  الئحااو 

 اللال :
فاا  الألةاياال أاااةى الفة ااة ماان اآلبااات وانمهااات اساالئكااًا وااة ةًا وم اوماال وااة ةةس نم أن  -1

هاااذ  الي اومااال ااااةأت تئهااااا فااا  الجفساااات اللالدااال وااصااال عئاااةما تياااا مئانةااال الافااال 
 سالي  اليلفف ل باليفامفل الوالةيل ال حدحل والتا ال وما  ئجا عئهيا.ان

وأهاااا ماااا يييااا  هاااذ  الجفساااات هااا  الجفساااات والف ااااتات الجيا دااال وت ااااد  التألااارات  -2
 وااصل عئةما تيا مئانةل انسالي  التا ال وعإلنلها بظهوا أعراو اللوحة.

ليفامفل الوالةيل التا اال وأن اكلةف اآلبات وانمهات بأتها يسلتةمون تةي أسالي  ا -3
 تةي أعراو اللوحة عام  مةلرك لةى أ ةالها.

تااااا امساااالفاتل بان ةااااا  انسااااو ات وآبااااائها والااااذ ن ييااسااااون أسااااالي  مفامفاااال والةياااال  -4
صاااااحدحل ومئاسااااا ل لفيااااار الطةااااا  ال مئااااا  والف فااااا  والجساااااةضس وتياااااا م اافااااال ااااااين 

خ وداف دااال اآلباااات مااان ت ييااار انسااافوبين مياااا الاااان لاااه انثااار الةفاااا  فااا  ز اااادة حياااا
 أساليألها التا ال واسلألةالها بأارى صحدحل.

ااااةأ اآلباااات وانمهاااات  فحظاااون وبةاااك  تاااةا ج  تحسااان مفحاااوو وواسااام فااا  االةاااات  -5
أعاااراو اللوحاااة لاااةى أ ةاااالها عئاااةما ااااةتوا  ففألاااون ماااى أ ةاااالها و لواصااافون مفهاااا 

وت اااألفها الياااا هاااا الفاااةي  اساااةيًا ولةظداااًا وبفاااةيًا اااا  و لساااامحون فااا  أاطاااات ان ةاااا 
اللواص  أو السفوك الروتيئ  أو الرغ ل ف  عةي الل يير أو نصاةاا أصاوات وااالة أو 
افرفل الية ن اليا نفا حةة بفج امسطرابات السافوالدل الي ااح ل نعاراو اللوحاة 

 كالئةاط الحرال  اليةرط ونفل امتل ا .
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ثاااا  تاااةا  ات الحااااواخ كياااا تألاااين أن تااااةا   ان ةاااا  مااان ااتاااا  اآلباااات وانمهاااات م -6 
الحرالل وانلفاب اليتلفةل واليلئوعل نل  اكلساب ان ةا  والذ ن يفاتون مان أعاراو 
اللوحااة نلاا  اكلساااب الث اال بأتةسااها والاالتفص ماان مةاااعر الجيااود والتااوف وا حجاااي 
عاان اللواصاا  مااى اآلااار نس مااى ز ااادة نااةاتها عفاا  اللفاماا  الساافدا فاا  اليكااان الااذض 

 اااةاة عفااا  اللئةااادي عااان امتةفاااامت وز اااادة ناااةاتها عفااا  اللواصااا   لواااااةون  داااه وال
واللفاون والسر حاا  الف لل لة ها وامتاةماج فا  انتةاطل بةاك  ففاا  وز اادة ال اةاة 
عفاااا  الااااوع  وامتل ااااا  واللرالياااا  وتئةيااااذ اللففديااااات ال ساااادطل ا نااااإل  ماااان ساااافوالدات 

 ال و  والفةوان.
 خالصة وتعقيب:

أن: ةالونايااال ايااار مااان الفاااإلجة فئجاااة اهليااااي عاااالي  فااا  اآلوتااال واتطإلناااًا مااان م ولااال 
انايرة بفيفدل ا عةاد لفوالةيل لاللربدل الوالةيل( للئيدل ففسةل عان الوالةيال تفاة تألراساًا لفوالاة ن 
ف  تربيلها نائائهاس واللل من ااإل  اللهياال الوالةيال فا  الساداق اليةاسا  بإعاةاد اارام  عان 

 لفاارف ماان اإللهااا لآبااات وأمهااات اليساال أل ( عفاا  اليهااااات الوااروا ل ( Courseالوالةياال ل
الإلزماال لفقداااي بالو ااائف الوالةياال بكةاااتةس وفهااا مراحاا  تيااو ان ةااا س وانزمااات واليةااكإلت 
اللا  تفلرساها والدةدال موااهلهااا والل فا  عفيهااس هااذا فواإًل عان ساارواة ت اةيا الاةعا الي كاار 

ت يحلااون نل  الوالةيل نتها األرات والةيل  ير الا دل ومن ثا لفوالة نس   فج اآلبات وانمها
 ماة من ت ةيا الفون والةعا امتةفال  لها.

أسف نل  اللل سرواة تةر الوع  بأسي الوالةيل من ااإل  وساائ  ا عاإلي أو اللا  
 اليساعةة الذاتدل من اإل  ملت  ين.

[Pugh, G. & De'th, E. , 1986; Walker & Roberts, 1992 ] 
وال  هذ  الوسائ  هةفها الئهائ  تحسين اللةاع  اين الوالة ن وان ةاا س والاذض  لةاك  
مااان اإللاااه وت ااادل الطةااا  ومةهوماااه عااان الاتاااهس وم  لسااائ  تح يااا  هاااذا الهاااةف نم باللسااافم 
بالكةاتة الوالةيالس والقدااي بالاةوا الوالاةض عفا  تحاو ساوض يسااعة اآلباات فا  تهايال انمار عفا  

وط وداأهااا عفاا  تحااو الاتاا  أو الااوع  بواارواة امساالفاتل الفإلاداال نالا اواالةت مجااهاال الواا 
و أة هذ  الو وطس وهذا الوع  م  لح   نم باليفرفل بأصو  الوالةيل فاليفرفل ه  الطر ا  

 نل  الةةات وهذا  لا عن  ر   اللفرف عف :
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 محةدات الفإلنل ال حدل اين الطة  والوالة ن:
ال حدل اين الطة  والوالة ن وأدواا انسارة مان مئظاوا الئياو وتةي  محةدات الفإلنل 

 [:Cicchetti & Lynch, 1995; Wekerle & Walf, 1993انمث  لفطة  ]
مفرفاااال الا داااال ائيااااو الطةاااا  وتونفاتااااه وتةااااي س اليفرفاااال بااااالئيو الجئساااا س والتألاااارات  -1

 الجئسدل السو ل لةى ان ةا .
ارعايال ان ةاا  ال ا ااس و ارق دعاا مهااات الا دال فا  موااهال الوا وط اليرت طال  -2

 تيو الطة  من اإل  اللئألدهس وامتل ا  اليإلئيين.
فااارك للطاااو ر اات ااااط ساااوض ااااين الطةااا  والوالاااة نس وأتيااااط م كااارة مااان اللواصااا  أو  -3

 اللتا  .
مفرفل والةيل الا دل بإدااة اليئ   وتةي  اللتطدط اليال  انساس س واليأوى اليئاس   -4

 وتتطدط ال ذات.
 ير التةمات ال حدلس واماليا دل الوروا ل.توف -5

عفاا  اللةاااعإلت اااين الطةاا  وانساارة  -نلاا  حااة الألياار–وتفليااة هااذ  انتياااط ال ااحدل 
واليجليااىس واليإلماام الث ا داالس وتلةاعاا  ا ااا  الطةاا  ماان نألياا  الحالاال الي ااداالس وال ااحدلس 

 اسدل الئيائدل.وال ةاات الئيائدل مى الت ا  الوالةيلس مث  الكةاتةس وداال الحس
 توصيات الدراسة:

فااا  ساااوت ماااا توصااافا نلداااه الةااسااال الحالدااال مااان تلاااائ  ااصااال باااأثر ت ييااار أساااالي  
بيجيوعااال مااان  اناليفامفااال الوالةيااال فااا  اةاااج أعاااراو اللوحاااة لاااةى ان ةاااا س اااارج ال احثااا 

 اللوصداتس أم وه :
لحة اةها تحة اةًا امهلياي بأسالي  اللةتدص اليإلئيل لهذ  الةال من ان ةا  واللال ل -1

 د د ًا.
امهلياي بإيجاد ملت  ين ف  اللفام  مى هاذ  الةاال مان ان ةاا  وتاةا ألها ب اةل  -2

 مسليرة.
امهلياااااي بإتةااااات مراكاااا  ملت  اااال فاااا  اللوحةياااال اللاااا  ييكاااان أن ت ااااةي الئ اااادحل  -3

واليففومااات آلبااات ان ةااا  مااى تااوفير الألاارام  اللأهيفداال والفإلاداال لهااذ  الئو داال ماان 
  .ان ةا



 

  

 

(553 ) 
 2019 ديسمرب ، 1ج، 60النفسي، العدد  رشادجملة اإل

 د/ فاطمة سعيد بركات &             د / حممد أمحد خطاب
 

تةفي  دوا مراك  امسلةااات انسر ل والئةسدل ف  تواده الئ م لألزواج وال واات  -4 
 لاآلبات وانمهات( ف  الدةدل اللفام  ال حدم مى أ ةالها.

 -واليا تةف  دو  عة ة مث  الدابان وسئ افواة–عف  أض زواين م ألفين عف  ال واج  -5
للفاما  ال احدم ماى انائااات أن يح افوا عفا  دواة تةا ألدال نألا  الا واج عفاا  الدةدال ا

 والدةدل اعا لها وتئةالها تئةال سفديل.
وبالئساا ل لفيؤسسااات انكادييداال الالجامفااات واليفاهااة أن  االا وسااى م اارا عاان عفااا  -6

الئةي الئيو وعفا تةي ترباوض  لواين الطارق ال احدحل والسافديل فا  الحةااو عفا  
 انسرة واعايل انائات.

ان ةااااا  اللوحااااة ين  لففيااااون ماااان اإللهااااا  تئظاااادا ااااارام  مت  اااال آلبااااات وأمهااااات -7
أسالي  مفامفل أ ةالها مفامفل صحدحل وسفديل وبذلل يسلطدفون مفاوتال اليؤسسال 

 أو اليةاسل مفاوتل تامل ف  الافل الألرام  الل  ت ةي ن ةالها.
نتاحاال الةرصاال لأل ةااا  اللوحااة ين عفاا  اللوااااة مااى ان ةااا  انسااو اتس ماان اااإل   -8

 ليةااخ والة و .عيفدل الةم  ف  ا
وساااى مئااااه  تربو ااال وتففديدااال وتأهيفدااال تلئاسااا  ماااى حاااااات واحلداااااات وناااةاات  -9

 هؤمت ان ةا  تلة  مى نمكاتداتها الجسيدل والحسدل والف فدل واليفر دل.
امهليااااااي اةااساااااال اليةاااااكإلت الئةساااااادل واماليا دااااال لأل ةااااااا  اللوحاااااة ين ومفرفاااااال  -10

 فةل لففي  عف  تئييلها.احلداااتها وميولها ونةااتها اليتل
عياا  مسااوأ عفاا  اليساالوى ال ااوم  ليؤسسااات و دااادات الوض امحلدااااات التاصاال  -11

ومااةااخ اللربداال الةكر اال للحة ااة حجيهااا واللاا  ييكئئااا فاا  سااوتها أن توااى اطااط 
الونايل والرعايل واللففدا واللأهي  لهذ  الةال من ان ةا  وااصل أن تةاتدص هاؤمت 

 عف  ال فج اين وبين ا عانل الذهئدل. ان ةا  ما زا  يتلفط
امهلياي باللفرف عف  نةاات ال  من هؤمت ان ةاا  واللال نن الا  حالال فر اةة مان  -12

توعهاااس واللاال ليفرفاال ت اااط ال ااوة والواافف واللاال اهااةف تئيداال الجواتاا  ا يجااداالس 
 وأكة من ت اط الوفف ف  وت دل الطة  اللوحةض.
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ين والوض امحلداااات التاصال فا  مجاا  ا عاإلي سرواة امهلياي بان ةا  اللوحاة  -13
مى تت دص ارام  مت  ل لها تكةف وتظهر نةااتها والجوات  ا يجاادل لاة ها 

 مى ناراز أها ا تجازات الل  ي ومون اها سوات ف  ال ئات أو الرسا أو اليوسد  .
و امهلياااااي باسااااليااات اليلابفاااال التاصاااال بيهااااااات ان ةااااا  ليفرفاااال مااااةى ت ةمااااه أ -14

ت  ااير  ب ااةل دائياال سااوات ماان ااتاا  انساارة أو امفةاساال اهااةف اللفاارف عفاا  أض 
ت طاال ساافف أو ناةاااق حااةثا عئااة الطةاا  وهاا  هاا  ماان الأليااا أو اليةاساالس واللاال 

 ليحاولل تةاد ها.
يجاا  امهلياااي باكلةاااف اليةااكإلت وامسااطرابات الساافوالدل مئااذ اةاياال اللحانااه بااأض  -15

  انا ااائ  الئةساا  لفحااة ماان هااذ  اليةااكإلت مؤسساال تربو اال أو تففديداال عاان  ر اا 
 م كرًا حل  م تؤثر عف  ارام  اللأهي  اليتلفةل.

سرواة توفير الألارام  اللا  تحلاوض عفا  أتةاطل حسادل وحرالدال فالاةاوخ انكادييدال  -16
 يج  أن تسير ائ ًا نل  ائ  مى التألرات الحسدل الفيفدل.

دل  فف  والدل  ئيو مياا  اؤهفها سرواة توفير الألرام  الل  تففا الطة  اللوحةض ال -17
باااأن ي دةاااوا بطر  ااال  ألد دااال وتفيااا  عفااا  تئيدااال مهاااتاااه اماليا دااال حيااا  يفلألااار 

 الفف  الأداة لفئيو.
مةاااالل ان ةاا   دياا يةافرون باه و جا  أن يتألار الوالاة ن أ ةاالها بأتهياا يةاافران  -18

 ائةي مةاعرها.
مةااااعرها مااان ااااإل   اسااالتةاي وساااائ  متلفةااال للساااهي  عيفدااال تفأليااار ان ةاااا  عااان -19

الرسااا والكلاباال والففاا  ففئااةما ييثاا  الطةاا  الةت اادات الااانب واني أو الرساادى أو 
ال ة   و قدا حوااًا مى هذ  الةت دات بفوها وبفجس فإته ف  اللل يكاون مفألارًا 
عن مةاعر  الةاافدالس فاإن ان ةاا  فا  هاذا الفاون مان الففا  م  ل ياةون بياا حاةث 

 ر ألون ف  أن يحةث لها أو بيا يتافون من أن يحةث لها.لها بالةف س ا  بيا  
اللرالياا  عفاا  مةاااعر التااوف وال واا  والحاا ن ومساااعةتها فاا  اللفألياار عاان هااذ   -20

 اليةاعر.
وفااا  الواناااى هئااااك عاااةة عئاصااار مااااة مااان توافرهاااا حلااا   لح ااا  اللياسااال انسااارض  -21

 واللواف  الئةس  لفطة  داا  انسرة وهذ  الفئاصر ه :
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 لح  وامحلراي اين أفراد انسرة.واود مةاعر ا - 
 سدادة الفإلنات الةيي را دل وامتةاق عف  ائات الةوا داا  انسرة. -
اللوافااا  ال وااااا  فااا  الفإلناااات التااادااال ماااى انهااا  وانصاااةنات ونواااات وناااا  -

 الةراغ.
 اللوحدل من أا  انسرةس ونا الةةة. -
 الرسا عن انسرة. -
 ا بأسفوب ايف .واود أهةاف مةلرالل والفي  عف  تحقد ه -
 عةي واود مةكإلت م أاإل دل ف  انسرة. -

 البحوث املقرتحة:
ماى هاؤمت ان ةاا   انمن اإل  تلائ  الةااسل الحالدلس ومن اإل  تفام  وتةاع  ال احث

 نارات بحوث ف  الئواح  اللالدل: انوآبائهاس فف ة انلرأ ال احث
 امت ا  مى أ ةالها. ارتام  ناوادض آلبات ان ةا  اللوحة ين ف  أسالي  -1
ارتام  ناوادض آلبات ان ةا  اللوحاة ين فا  ات ااق أساالي  اليفامفال الوالةيال ال احدحل  -2

 واليإلئيل ن ةالها مى مراعاة نةااتها الئيائدل والف فدل.
فاعفدل ارتام  سدكوداام  آلبات ان ةاا  اللوحاة ين فا  ا ناإل  مان انساالي  التاصال  -3

 تا ال.باليفامفل الوالةيل ال
 فاعفدل ارتام  اللةا  الي كر عف  تئيدل امت ا  لةى ان ةا  اللوحة ين. -4
فاعفدااال ارتاااام  عإلااااا  ناااائا عفااا  أساااااخ اللفااااون ااااين اليئاااا   واليةاسااال فااا  تئيداااال  -5

 اللواص  لةى ان ةا  اللوحة ين.
 الفف  الةاام  وتأثير  عف  تئيدل امت ا  الف وض لفطة  اللوحةض. -6
اااا  باااالةن عفااا  تئيدااال امت اااا  الف اااوض واماليااااع  لاااةى الطةااا  فاعفدااال ارتاااام  عإل -7

 اللوح .
 نعةاد دااسات ااصل حو  وسى تيوالج لفلةا  الي كر ف  الفي  مى الوالة ن. -8
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 : مراجع الدراسة
 المراجع العربية :  أواًل:      
س مكل ااال الئهوااال الي ااار لس اال ااااا الاااذالات الي اااوا(: 1978أحياااة زالااا  صاااالم ل -1

 ال اهرة.
(: دااساااال فاااا  اللةاعاااا  امالياااااع  اااااين 2010ماااا  السااااية افاااافس مئاااااا السااااواأ لأ -2

مجفااال الطةولااال مجيااوعلين مااان ان ةاااا  انسااو ات والاااذاتو ين لنسااالراتدجدل م لرحاال(س 
 س مااخس الكو ا.42س الفةد 11س اليجفة الفربدل

(: دااسل تةتد دل م ااتل ف  السفوك امتسحاا  لأل ةا  2001أميرة  ه بتص ل -3
س اليجفااة الثااات س مجفاال الففااوي اللربو اال والئةساادلوحااة ين وأنااراتها اليلتفةااين ع فدااًاس الل

 الثال س سألليألر. الفةد
س تراياال: دااساال حااامت فاا  عفااا الاائةي اليرساا (: 2000أولليااات  تياا  دا دسااون ل -4

ازق ساائة نااارامدا ليفاالس ت ااةيا: لااو ي الاماا  مفدكااهس الفداال اآلدابس نسااا عفااا الاائةيس 
 ييس ال اهرة.اامفل عين و

(: ساااااااوت مفامفااااااال الطةااااااا  وعإلنلهاااااااا اااااااا فج 1998نيياااااااان محياااااااة أااااااااو سااااااادل ل -5
س الفدل اللربدالس نساا اسالل داللواا  امسطرابات السفوالدلس دااسل تةتد دل عإلادلس 

 عفا الئةيس اامفل ائوب الوادضس فرق سوهاج.
يل والسفوك (: الفإلنل اين أسالي  اليفامفل الوالة1995ن هاب عألة الف    الألألإلوض ل -6

س مرالا  الياؤتير ال اوم  انو  لفلربدال التاصالالفةوات  لةى الوض ا عانل السي دلس 
 ا اواد الئةس س اامفل عين ويي.

س ترايل: دااسل حامت ف  عفا الئةي اليرس (: 2003توماخ أولليات  وآارون ل -7
اامفاال  ازق ساائة نااارامدا ليفاالس ت ااةيا: لااو ي مفدكااهس الفداال اآلدابس نسااا عفااا الاائةيس

 عين ويي.
(: الفإلناال اااين أزمااات 1993ااااار عألااة الحييااة ااااارس أتااوا ا اااو عألااة الحييااة ل -8

الئياااااو الئةسااااا  اماليااااااع  وأساااااالي  اليفامفااااال الوالةيااااال لاااااةى عيئااااال مااااان اللإلمياااااذ 
 (س نطر.3ل 2س الفةد مجفل مرال  ال حوث اللربو لال طر ينس 
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 كولوا  لطف اااااالمحاساااااارات فاااااا  ا ح ااااااات السااااااد(: 1996اوااااااةض فاااااااي مئ ااااااوا ل -9 
 س ب سا عفا الئةيس الفدل الألئاتس اامفل عين ويي.الةاللواا  

س م ةمااال لةهاااا اساااا انسااارة اليلحرالااال(: 2007اوبااارت ايااارتيس وهاافاااااد الوفياااان ل -10
ان ةااا  ماان اااإل  الرسااويس تراياال: ن ئاااخ عألااة الةلاااأس مكل اال امتجفااو الي اار لس 

 ال اهرة.
راياال: محيااة افدةاال ارالاااتس  وسااف س تالطةاا  الطألدفاا (: 1979خ.و.ف فااالئلين ل -11

 مدتائي  أسفةس مكل ل امتجفو الي ر لس ال اهرة.
(: دااسااال لااا فج اليل يااارات اليحاااةدة لساااوت اليفامفااال الوالةيااال 2001ساااام  هاواااا ل -12

نيااار  -س اامفااال اليئو دااالس ناعاااةة مففوماااات ااتاااامجفااال بحاااوث الفدااال اآلدابلألائااااتس 
 اابطل انا ائيين الئةسدل الي ر ل.

(: أساااااااالي  الف ااااااااب وعإلنلهاااااااا اااااااا فج 2002ئ اااااااوا أحياااااااة ال طااااااااوض لساااااااحر م -13
س اسااالل مااسااليرامسااطرابات الئةساادل لااةى ان ةااا س دااساال ساادكوملر ل نكفيئدكداالس 

 كفدل اللربدلس نسا عفا الئةيس اامفل ال ناز  .
(: ماااةى فاعفدااال ارتاااام  عإلاااا  للئيدااال امت اااا  2001ساااه  أحياااة أماااين ت ااار ل -14

س مفهااااة الةااسااااات الففدااااا اسااااالل داللااااواا   ةااااا  اللوحااااة ينس الف ااااوض لااااةى بفااااج ان
 لفطةوللس نسا الةااسات الئةسدل واماليا دلس اامفل عين ويي.

س تراياال: أحيااة محاساارات تيهيةياال فاا  اللحفياا  الئةساا ( 1952ساادجيوتة فرو ااة ل -15
 ع ت ااامس مكل ل امتجفو الي ر لس ال اهرة.

(: اسطرابات بفج الو ائف اليفر دل 1999السية عألة الف    م طة  الرفاع  ل -16
س مفهااة الةااسااات اسااالل داللااواا  وعإلنلهااا بيساالوى اللوافاا  لااةى ان ةااا  الااذاتو ينس 

 الففدا لفطةوللس نسا الةااسات الئةسدل واماليا دلس اامفل عين ويي.
(: ففالداال ارتااام  تااةا   للئيداال بفااج اليهااااات اماليا داال 2002عاااد  عألااة هللا ل -17

س سفساافل ا صااةااات التاصاالس مجفاال بحااوث الفداال اآلدابللوحااة ين ]فاا [ لأل ةااا  ا
 (س اامفل اليئو دل.7الفةد ل
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(: مااااةى فاعفداااال ارتااااام  ناوااااادض فاااا  تئيداااال اليهااااااات 1997عا ااااةة عفاااا  ناسااااا ل -18
س الفدل اللربدلس نساا اسالل داللواا  اماليا دل لةى عيئل من ان ةا  اليفانين ع فدًاس 

 عين ويي.ال حل الئةسدلس اامفل 
(: أسااالي  اليفامفاال الوالةياال اليااا  ااةاالها انائااات 1985عألااة الكاار ا ناسااا أاااو التياارل -19

س الفداال اللربداالس نسااا عفااا الاائةيس اسااالل مااسااليروعإلنلهااا بامسااطرابات الساافوالدلس 
 وزااة اللففدا الفال س اامفل أي ال رىس الييفكل الفربدل السفوديل.

(: دااسال لا فج مل يارات اللئةاال الوالةياال 1998عأليار محياة عألاة الف  ا  اليهااةض ل -20
س اامفاال ال اااهرةس مفهااة اسااالل مااسااليروعإلنلهااا بااامت إلق الئةساا  عئااة ان ةااا س 

 الةااسات وال حوث اللربو لس ال اهرة.
(: أثاار اللئةااال الوالةياال فاا  تةااأة بفااج انمااراو 1979عااإلت الااة ن أحيااة الةاااف  ل -21

 فدل اللربدلس اامفل انزهرس ال اهرة.س الاسالل داللواا  الئةسدل والف فدلس 
(: اللاوتر الئةسا  وعإلنلاه بكاا  1994فاااوق واون  الألاوه س محياة حسان اليطاوق ل -22

مجفاال ال حااوث الئةساادل ماان اليفامفاال الوالةياال ومساالوى دااا  انساارة دااساال ميةاتداالس 
 (س الفدل اللربدلس اامفل اليئو دل.5ل 10س واللربو ل

دااسااال تةتد ااادل لااا فج اليل يااارات اليفر دااال  (:1999ماااااة الساااية عفااا  عياااااة ل -23
س مفهاة الةااساات اسالل مااسليرو ير اليفر دل لةى الطة  اليئ ف  تةسدًا ةاللوحةةس 

 وال حوث اللربو لس نسا ا اواد الئةس س اامفل ال اهرة.
(: دااسااال م ااتااال فااا  مكوتاااات الفإلنااال ااااين 2000ماااازن أحياااة عاااةب هللا ويساااان ل -24

اليا داااال وال ااااحل الئةساااادل لااااةى الطااااإلب الجااااامفيين الاااار ةيين أسااااالي  اللئةااااال ام
 س الفدل اآلدابس نسا عفا الئةيس اامفل عين ويي.اسالل مااسليروالحور ينس 

داا الث افل لفئةار  سسدكولوادل الطة  اللوحةى(:2010محية احية محيود اطاب ل -25
 واللوز ىسامادن.

بالفف  ف  اةج داال  (:فاعفدل ارتام  عإلا 2004محية احية محيود اطابل -26
 ساساااالل داللاااوااة  بفاااج امساااطرابات السااافوالدل لاااةى عيئااال مااان ام ةاااا  اللوحاااة ينس

نساااااا الةااساااااات الئةسااااادل  مفهاااااة الةااساااااات الففداااااا لفطةولااااالس اامفااااال عاااااين واااااييس
 واماليا دل.
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أسااالي  اليفامفاال الوالةياال وعإلنلهااا بيساالوى الطيااوأ (: 2002محيااة الئااوب  عفاا  ل -27 
اابطال  -نيار -س دااسل سدكوملر ل نكفيئدكدلس ناعة مففومات ااتااالةى ان ةا  ال 

 انا ائيين الئةسيين الي ر ل.
ةفاا  مجاااا   اال اااا أسااالي  اليفامفااال الوالةياال(: 2004محيااة الئااوب  محيااة عفااا  ل -28

س الراسااااال اللففديااااااتس مكل ااااال الئهوااااال الي ااااار لس 1ا عانااااال السااااايدل والفااااااد ينةس ط
 ال اهرة.

س 1س الجاااا ت انو س طامساااطرابات الئةسااادل فااا  ان ةاااا  (:1977محياااة وااافإلن ل -29
 الجهاز اليرال ض لفكل  الجام دل واليةاسدل والوسائ  اللففديدلس ال اهرة.

(: انسااالي  السااو ل و ياار السااو ل فاا  اليفامفاال 1989محيااود عألااة الحفاادا مئساا  ل -30
مان اللففادا الوالةيل وعإلنلها بالسفوك الفاةوات  لاةى عيئال مان تإلمياذ الحف ال انولا  

س اامفااااال 125-96(س ك7س الفاااااةد لمجفااااال الفدااااال اللربدااااالانساسااااا  با ساااااكئةا لس 
  ئطا.

ةدااساااااات فااااا  سااااادكولوادل اللكدااااالة  ال اااااحل الئةسااااادل(: 1976م اااااطة  فهيااااا  ل -31
 ال اهرةس مكل ل التاتج .

(: ارتااام  ناوااادض م لاارأ للفااة   بفااج أسااالي  اليفامفاال 2008تااادا فلحاا  ناسااا ل -32
 ل ف  تئةال ان ةا   يار الفااد ين فا  ساوت عاةد مان اليل يارات الوالةيل  ير السو 

س الفدل اللربدالس 2008س عةد نار   11س اليجفة مجفل دااسات الطةوللاليرت طل اهاس 
 اامفل عين ويي.

(: امسااطراب اللوحااةض لااةى ان ةااا  1997تادياال نااارامدا عألااة ال ااادا أاااو الساافود ل -33
س مفهااة الةااسااات الففدااا لفطةولاالس نسااا سااليراسااالل مااوعإلنلااه بالواا وط الوالةياالس 

 الةااسات الئةسدل واماليا دلس اامفل عين ويي.
(: ففالدااال اسااالتةاي ارتاااام  عإلاااا  2002تاديااال ناااارامدا عألاااة ال اااادا أااااو السااافود ل -34

مفرفاا  ساافوال  فاا  تئيداال امتةفااامت والفوا ااف لااةى ان ةااا  الي ااااين باللوحةياال 
ة الةااسااااات الففدااااا لفطةولاااالس نسااااا الةااسااااات الئةساااادل س مفهاااا اسااااالل داللااااواا  وآبااااائهاس 

 واماليا دلس اامفل عين ويي.
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(: الةممت اللةتد دل لأل ةا  الي ااين بانوتي ي لالذاتو ال(س 1999هةى أمين ل -35
 س الفدل اآلدابس نسا عفا الئةيس اامفل عين ويي.اسالل مااسلير

رايال: محياة ال  اادضس داا س تعفاا تةاي الةاواال(: 1968واللر ج. الوفيا  وآاارون ل -36
 الئهول الفربدلس ال اهرة.
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