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العالقة ب�ن استخدام املدخل �نتقا�ي �� خدمة الفرد وتحس�ن التوافق �جتما�� 
(ة    .ؤلألطفال تحت الر

(9ب أبأحمد محفوظ،ملياء عاطف أحمد    رو العال، =ا>ي جعفردمحم نو  ز 

الKLبية بالقا=رة،  Iلية Gدمة �جتماعية وتنمية اDEتمع، قسم اAتخصص خدمة الفرد،
=ر، M ية زجامعةNة مصر العر)   .ر جمOو

  drlamia246@gmail.com :الKXيد VلكKLو>ي للباحث الرئQس1

  : املستخلص 

اسة قياس فاعلية املدخل 0نتقا/ي *( خدمة الفرد *( برنامج التدخل امل�� لتحقيق  اس��دفت ر الد
7ـة  وتحديـد Qثـار املNOتبـة عLـJ Kعـض املـشكالت لتلـك الفئـة , ؤالتوافـق 0جتمـا>( لألطفـال تحـت الر

� : ( واملتمثلـة *ـ( WــX � وYسـر واملدWZوال\]ــ �W]رســوء التوافـق 0جتمــا>( والنفـ ات الeــ� ، والتغbـN) ي
 �eاالت الفردية الghمع ا �ىقد تطرأ *( مستو وحدة تلك املشكالت قبل أو أثناء أو Jعد التدخل امل�

اسة اghالية , وتوفNb برنامج للتدخل امل�� قابل للتطبيق مع تلك الفئة , يتعامل معpا  روتصنف الد
اســـة امليدانيــــ ة عLـــK املــــن|} التجرy7ــــ� رضـــمن بحــــوث تقـــدير عائــــد التـــدخل امل�ــــ� ؛ لـــذا اعتمــــدت الد

مقـسمة إ�ـK ) مفـردة20(مجموعpا , ) Jعدي, قبL( (بأسلوب ا��موعتbن التجر7~ية والضابطة قياس 
ط العينـــ) مفــــردات ضــــابطة10) (مفـــردات تجر7~يــــة10( ــا لــــشر   ومــــن خــــالل املــــزج بــــbن نتــــائج  .ةووفقــ

ق ذا اسـة وجـود فـر والتحليل الك�� والكيفي أظpـرت النتـائج �حـصائية للد ت داللـة إحـصائية بـbن ر
جــات ا��موعــة التجر7~يــة *ـ( القيــاس القبLــ( والبعــدي  لو�ــو مـا �ــشNb إ�ــK قبــو الفــرض , رمتوسـط د

فـــــض الفـــــرض الـــــصفر  ـــديل و يالبــ ــــا>( لـــــدى ا��موعـــــة , ر ــــسن جيـــــد *ـــــ( التوافـــــق 0جتمـ جـــــود تحـ وو
اســـة ،ب�نمـــا �ـــشNb الن تـــائج إ�ـــK رالتجر7~يـــة حيـــث انخفـــضت �افـــة املؤشـــرات الـــسلبية لـــدى عينـــة الد

يقبـــو الفـــرض الـــصفر الـــذي يـــنص عLـــK أنـــھ  ق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو "ل ىال توجـــد فـــر و
ـــق ) ,..5(معنو7ـــــة  ـــاس القبLـــــ( والبعــــــدي للتوافـــ ــــة *ـــــ( القيـــ جــــــات ا��موعـــــة التجر7~يــ ــــbن متوســـــط د ربــ

0جتما>( نظرا لبعض املعوقات Yسر7ة وال\]صية والنفـسية والeـ� ا�عكـست عLـY Kطفـال تحـت 
ادت من معدالؤالر اسةز7ة و   .رت سوء التوافق لدى عينة الد

7ة  :ال]لمات املفتاحية  7ة, التوافق , ؤالطفل تحت الر ؤقانو الر   .ن
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 ABSTRACT                                                                                                                                                                                                                           

The study aimed to assess the effectiveness of the selective approach 
in serving the individual in the professional intervention program to 
achieve social adjustment for children under the vision, and to 
determine the effects of some problems of this group represented in: 
social, psychological, personal, family and school mismatch, and the 
changes that may occur in the level of unity of those problems: before, 
during or after the professional intervention with the individual cases it 
deals with. The study also provided a program of professional 
intervention applicable to such a category. The current study is 
classified within the research estimating the return of the professional 
intervention. Therefore, the field study relied on the experimental 
method in the manner of the experimental and control groups, 
measuring (before, after), totaling (20 items) divided into (10 
experimental items) (10 controlling items) according to the conditions 
of the sample, and through the combination of the results of 
quantitative and qualitative analysis, the statistical results of the study 
showed that there are statistically significant differences  between the 
average scores of the experimental group in the pre and post 
measurement, which indicates acceptance of the alternative hypothesis 
and rejection of the null hypothesis. It showed also a degree of 
improvement in the social adjustment of the experimental group and  
all negative indicators decreased in the study sample. The results 
indicated acceptance of the null hypothesis that states that "there are 
no statistically significant differences at the level of significance (0,05) 
between the mean scores of the experimental group in the pre and post 
measurement of social adjustment due to some family, personal and 
psychological obstacles, which were reflected on the children under 
vision and increased the rates of mismatch among the study sample.  

Keywords: Social Adjustment, Under Vision Children, Low of Seen.                                                    
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  :مقدمة البحث : أوال 

*ـــ( ب�ئـــة اجتماعيـــة يـــؤثر ف¤�ـــا و7تــأثر £�ـــا ، و�ـــو ي¢ـــو مـــع �ـــذه الب�ئـــة وحـــدة  ن�عــ�ش الفـــرد 
ىمت¢املـــة ، ومــــا نمــــط ســـلوكھ و¦]ــــص�تھ عامــــة إال نتـــاج ذلــــك التفاعــــل الـــدينامي¢ي بــــbن عــــدة قــــو 

الـــسلو�ي ، وعوامــل ، Jعـــضpا يرجـــع إ�ـــK ت¢ـــو7ن الفـــرد البيولـــو©( و¨عـــضpا يرجـــع إ�ـــK مقومـــات مجالـــھ 
� �hميع املظا�ر W]ذا التفاعل ، و£�ذا ت¢و املصدر الرئ�pائية ل�ªصلة الgصية الفرد ا�[¦ N«نو�عت
� و0جتما>( ، حيث إننا نود W]منا لعملية التوافق النفpبذلك نقطة البداية *( ف N«النفسية ، و�عت

ط الكفيلة  بتحقيق �ذه الفاعلية وأن نكشف عن فاعلية الفرد *( مجال معbن ، وعن أحسن الشر
   . ) 57 ، ص 2015رنو أحمد ،, الرمادي . ( Jش¢ل متكيف سليم 

وت¯ش¢ل ¦]صية الطفل خـالل الـسنوات Yو�ـK مـن عمـره ، وقـد تتعـرض إ�ـK العديـد مـن 
� تحيط بھ  eجية ترتبط باملؤثرات ال راملؤثرات الداخلية النفسية اh]اصة بالطفل ذاتھ ، وأخر خا ى

� ا�gيط بالطفل وأولpا Yسرة وطW]ر7قة معاملة والديھ لھ ، كما أ�²ا ترتبط باملناخ 0جتما>( والنف
يوالذي �عكسھ مدى التوافق Yسر بbن الوالدين وطبيعـة العالقـة بي�ªمـا وأثر�ـا عLـK ³ـgة Yبنـاء 
́نـة نمـت  Oالنفسية و0جتماعية خالل مراحل نمو�م ا�]تلفة فـإن �انـت تلـك العالقـات معتدلـة وم

ـــ·ن وســـــتظpر آثـــــار ذلـــــك عLـــــY Kداء الـــــسلو�ي ال �\]ـــــصية *ـــــ( ظـــــل منـــــاخ مطمــW]و0جتمـــــا>( والنفـــــ 
� .(لألطفال �p7،ص2007:دمحم سيد , ف(  

́اعــــــات  ـــات وال¹ ــــN مــــــن Yحيــــــان لعــــــدم 0ســــــتمرار ن¯يجــــــة لº]الفـــ ــــ( كثbــ وتتعــــــرض Yســــــرة *ــ
قذلــــك عــــدة حقــــو ففــــي حــــال انفــــصال الوالــــدين أو طالقpمــــا يNOتــــب عLــــK , املــــستمرة بــــbن الوالــــدين 

ــا واملتمثلــــة *ــــ( تــــوفNb , لألطفــــال ، مثــــل حــــق اghــــضانة  ــا والeــــ� تتعلــــق بأطرافpــ قواghقــــو املNOتبــــة ع�ªــ
ة الطفل  ، فقد أصبح حق  7ا 7ة و سة اghضانة والنفقة باإلضافة إ�K حق الر راملسكن املالئم ملما زر ؤ

7ة بال¿سبة لألطفال يطرح إش¢اال كبNbا بال¿سبة لألبو7ن عند مما ىس��م �ذا اghق عKL مستو ؤالر ر
  ا�gاكم

 �� تكشف عن الوضـعية الـصعبة الeـeومن املالحظ مؤخرا ان¯شار العديد من املظا�ر ال
لخاصــة *ــ( دو العـــالم , ن�عــا�ي م�ªــا العديــد مــن Yطفــال ، والeــ� يتعرضــو لpــا *ــ( شــÃe بقــاع العــالم 

7ـة الثالث �الطالق وما يNOتب عليھ مـن أنظمـة وترت�بـات مختلفـة ، و ولكـن قـد , ؤالeـ� م�ªـا قـضايا الر
7ــة مــن مباشــرة حقــھ الطبيÄــ( والــشر>( ،  ؤيوجــد �عنــت مــن الطــرف اghاضــن *ــ( تمكــbن صــاحب الر
7ة  7ة إليذاء الطرف اghاضن وYطفال برفض �ذه الر ؤكما يوجد أيضا �عنت من صاحب حق الر ؤ

́اع   . واh]صومة بي�ªم *( مقر اghضانة أو م¢ان مناسب ghالة الصغار النفسية ن¯يجة ال¹

يئــ�س اp�hــاز املركــز للتعبئــة العامــة و�حــصاء عــن " خbــNت بر�ــات " وقــد كــشف اللــواء  ر
اج خـالل عـام  اج و الطالق *ـ( مـصر موÇـgا أن مؤشـرات الـز ومعدالت الز  ألـف 927 �انـت 2019و

اج *( العام 870حالة مقابل  7ادة بمعدل 2018و ألف حالة ز , اج و ألف حالة ز40ز ، و�ذا يكشف 
 ألف حالة *( 201 مقابل 2019 ألف حالة *( 225أما بال¿سبة ghاالت الطالق فإن آخر إحصائية 

2018.   

اج و *ـــ( الـــشpر 106و7حـــدث *ـــ( �ـــل ســـاعة   حالـــة ، أمـــا حـــاالت الطـــالق 30900و حالـــة ز
 7000 حالــة ، وأكËــN مــن 651 حالــة ، أمــا اليــوم 27 ثانيــة ، و*ــ( الــساعة 20 دقيقــة و 2فتحــدث �ــل 

  .الة طالق *( الشpر ح
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ئ�س اp�hاز املركز للتعبئة العامة و �حصاء أن �نـاك   ÍÇيوأو  حالـة طـالق مقابـل 24ر
اج تـتم مـن �100ل  اج يوميا تقع *( مصر ، وأن أعKL �ـسبة ز و حالة ز صـد 25 ــــــ20و ر سـنة حيـث تـم 

اج *( �ذه السن ، أم الطالق ف¢انت أعKL �سبة من سن 335  سنة ، أما �سبة 45ـ ــــ30و ألف عقد ز
صد أك»N �سبة أح¢ام طالق �²ائية Jس~ب اh]لع Jعدد   حالة 10500رالطالق Jس~ب اh]لع فقد تم 

اج عكــس ذلـــك حيــث يز7ــد *ـــ(  و، موÇــgا أن �ــسبة الطــالق *ـــ( الر7ــف أقــل مــن اghـــضر ، ولكــن الــز
  )يمطبوعات اp�hاز املركز للتعبئة العامة و �حصاء (  ٍ.الر7ف عن اghضر 

ــــاء الــــــنفس و0جتمــــــاع واh]دمــــــة و�ــــــان ن مــــــن الطبيÄــــــ( أن يتحــــــرك املتخصــــــصو مــــــن علمــ
اســة تلــك املــش¢لة للتعــرف عLــK أJعاد�ــا واملــسا�مة *ــ( وضــع اghلــو للتخفيــف مــن  ل0جتماعيــة بد ر

والeـ� تحـدث ن¯يجــة ) 0جتماعيـة ، النفــسية ، والـسلوكية (حـد�Ïا وحـدة املـشكالت الeــ� ت¿ـتج ع�ªـا ، 
7ة " راد أسرتھ لتفاعل الطفل مع أف ا�gيطbن بھ وأيضا تفاعلpمع الب�ئة ا�gيطة مما " ؤأطراف الر

ة البحــــث عــــن أســــاليب مpنيــــة للتخفيــــف مــــن حــــدة تلــــك املــــشكالت ومــــساعد�Ïم *ــــ(  وريتطلــــب ضــــر
  .مواج��pا

وÑالرغم من أن القدر Yك»N من مpمـة الت¿ـشئة النفـسية و0جتماعيـة للطفـل *ـ( سـنوات 
KـــLيقـــع ع Kـــ�ه أيـــضا ، حياتـــھ Yو � أن ي¢ـــو لـــألب دوWÒم إال أن أصـــو �ـــذه الت¿ـــشئة تقتـــY ر عـــاتق ن ل

اسات إ�K أن عالقات التعلق واghب القو7ة املبكرة قد ت¢و أيضا مع Yب كما  نف¯شNb كثNb من الد ر
رÓ( مع Yم خصوصا عندما ي¢و لألب اتصال منـتظم ومتكـر بالطفـل منـذ مـيالده  حيـث أن لـألب , ن

ا أساسيا *( إ � *( الب�ت وتوفY Nbمان ألفراد أسرتھ ردوW]اب أحمد  , السيد .(نشاعة التواز النفÑر :
   )2013جامعة حلوان ، 

ـــأثNbات  ـــن التــ ـــد انفـــــصال الوالــــدين واقعــــا يحمــــل *ـــــ( طياتــــھ الكثbــــN مـ وÕعــــ�ش Yطفــــال Jعـ
رة وتتفـــاقم �ـــذه املـــشكالت مـــع �hـــوء أحـــد طر*ـــ( Yســـ, الـــسلبية الeـــ� يمكـــن أن �عيـــق نمـــو Yطفـــال 

ؤ7ة طفلـھ ، فيجـد الطفـل نفـسھ يتعامـل مـع أحـد  7ة للتمكن من مقابلة و فع قضايا ر رللمحكمة و ؤر
ة  رأبو7ـھ بطر7قـة غbـN طبيعيـة وغbـN سـو7ة ، وقـد �عمـد الطـرف الـذي يقـيم معـھ الطفـل ل¯ـشو7ھ صـو
� بــــbن حبــــھ W]ء فيجــــد الطفــــل نفــــسھ *ــــ( حالــــة صــــراع نفــــ�WــــX ــــش¢لJ ــــديث عنــــھghخــــر واQ الطــــرف

ــــق وNO7تـــــب عLـــــK ذلـــــك ) لـــــألم وYب( وكرا�يتـــــھ  ه باإلحبـــــاط والتـــــوتر والقلــ ــــشل (روشـــــعو ــــوع مـــــن الفــ نـ
  )  .0جتما>( العام 

ك ا��تمــع دو قــصد *ـــ( إيجــاد نــوع مــن 0ضـــطراب *ــ( العالقــات بــدال مـــن أن  نوقــد �ــشا ر
�ـــا الـــسلبية عLـــY Kبنـــاء،  ريـــضع لpـــا حلـــوال مناســـبة �ـــساعد *ـــ( حلpـــا أوعLـــY Kقـــل التخفيـــف مـــن آثا

جـة وإعطا�Öـا نوعـا مــن كـذل اما حيـث ألقـت الـضوء عLـK �ـذا املوضـوع مـن خـالل �ـ\�يع الز وك الـد ر
ج    .واghق أو الشرعية *( استخدام Yطفال �أداة ضغط وإذالل للز

جbن ، والeــ� ت¯ــسم عــادة Jعالقــة النـــد أو  وو7حــدث الطــالق لعــدم ت¢امــل العالقــة بــbن الــز
Yبنـاء الـسيطرة علـ¤�م وحرمـان الطـرف Qخـر مـ�ªم ، لاh]ضوع ، و7حـاو ال¿ـسق الوالـدي املقـيم مـع 

وإســقاط �ـــل املــشاعر الـــسلبية تجـــاه الطــرف Qخـــر عLــY Kطفـــال ممـــا يــؤدي ghـــدوث خلــل كبbـــN *ـــ( 
ــــــا>( وظpــــــــو العديـــــــد مـــــــن 0ضــــــــطرابات  � 0جتمـW]ــــــ ـــوافقpم النفـ ــــــال و7ـــــــؤثرعKL تـــــ ر¦]ـــــــصيات Yطفـ

حيث يؤثر عLـK , قا�Ïم مع ا��تمع ا�gيط 0نفعالية والسلوكية عل¤�م ، و7ظpر ذلك واgÇا *( عال
 KــــLب أو جماعــــة الرفــــاق ، و7ــــؤثر أيــــضا ع ســــة أو Yقــــا رعالقــــات التواصــــل مــــع Qخــــر7ن ســــواء باملد ر
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ة اضـــطرابات ســلوكية وانفعاليـــة مثــل ســـلوك  � ، و7تـــ×Í ســوء التوافـــق *ــ( صــوWــXا رتحــصيلpم الد ر
ند عLــــK أقرانــــھ ممــــن �ع�ــــشو *ــــ( أســــر رأو عــــدم الــــشعو بــــاألمن أو اghقــــ, عــــدوا�ي أو انطــــواء وعزلــــة 

سة    .رمستقرة مع والد�Øم ، أو ال¯ش¯ت والسرحان وعدم الرغبة *( 0نتظام باملد

� تقدم أوجھ الرعاية لألطفال من أجـل eن الpدمة 0جتماعية �أحد امل[hز دو اN«رو�نا ي
د�Ïا مـن خـالل وقاي��م من التعرض للمشكالت 0جتماعية والنفـسية والـسلوكية والتخفيـف مـن حـ

ة و>ــــ( الكبــــار ا�gيطــــbن  ـــا>( والتوضــــيح و�قنــــاع وإثــــا � و0جتمـW]ـــاد النفــــ شـ رعمليــــات التوجيــــھ و� ر
ن £�ا ، وكيف يمكن توفNb أ�سب السبل  � يمرeم احتياجات ومتطلبات مراحل النمو الpوبالطفل لف

ــا �ــــسKÄ خد ائل الeــــ� �ــــساعد عLــــK تحقيـــق النمــــو بــــدو مــــشا�ل أو صـــعوÑات ، كمــ مــــة الفــــرد نوالوســـ
ة تقو7ـــة نـــواÙ( القــوة وتنمي��ـــا لتحقيـــق  ورملواجpــة املـــشا�ل الeــ� �عـــا�ي م�ªـــا الطفــل وتؤكـــد عLـــK ضــر

مة لpم  � للطفل وأسرتھ وتقديم اh]دمات عن طر7ق ال»Nامج الالW]زالتوافق 0جتما>( والنف.  

اســة اghاليـــة بنوعيــة خاصـــة مــن Yطفــال  7ــة ن¯يجـــة, رو�Ïــتم الد  ؤو�ـــم Yطفــال تحـــت الر
́اعـات القــضائية أمــام محــاكم Yســرة  ا , ال¹ نوالــذين يقعـو تحــت طائلــة القــانو ليــتحكم  £�ــم كيفمــ ن

�ـشاء ، و�ـذا �لـھ ن¯يجـة �Úـز الوالـدين عـن 0تفـاق Jـش¢ل ودي فيمـا بي�ªمـاعKL كيفيـة تمكـbن أحـد 
7ــة أطفالــھ ومحاولــة التقــرب مــ�ªم و0نــدماج معpــم ، لي¿تÛــ� £�ــم اghــال *ــ( ســا حات ؤالطــرفbن مــن ر

ا اghكم اh]اص بطفلpـم لي¿تـصر أحـد�م عLـQ Kخـر باghـصو عLـK حكـم قـضا/ي  لا�gاكم لي¿تظر و
7ة طفلھ وقضاء Jعض الوقت بجانبھ ، مما �س~ب للطفل العديد من املشكالت    .ؤيمكنھ من ر

7ة للطفل  ؤونظرا الن¯شار �ذه الظا�رة *( ا��تمع املصر وما يNOتب عKL تنفيذ حكم الر ي
الــبغض والكرا�يـــة  اجتماعيــة ن¯يجــة ســوء العالقــات Yســر7ة بــbن Yبــو7ن ومــشاعرمــن مــشكالت 

ناملNOتبة عKL الطالق ، وإيمانا بدو اh]دمة 0جتماعية عامة وخدمة الفرد خاصة *ـ( إحـداث تـواز  ر
7ـــة  اســـة مـــشكالت , ؤوتفـــا�م *ـــ( العالقـــات Yســـر7ة بـــbن أطـــراف الر رفقـــد  �ـــشأت فكـــرة البحـــث *ـــ( د

� و0جتمـا>( لـد�Øم مـن أجـل لفـت النظـر Yطفال تحت W]سوء التوافـق النفـ K�� تؤدي إe7ة وال ؤالر
سـpم ومحــيطpم  شـادات والتوج¤�ــات املالئمـة الeــ� �ـساعد�م *ــ( مدا رإلـ¤�م ومحاولــة وضـع Jعــض � ر
0جتما>( عKL تكيف أفضل باستخدام مدخل انتقا/ي *( خدمة الفرد لتحقيق التوافق 0جتمـا>( 

7ة لألطفال تحت    .ؤالر

اج *( Yسرة تحتاج إ�K نوع  وونظرا ألن مش¢لة اضطراب العالقات وعدم التوافق بbن Yز
ات جديــدة ألداء  رمتخــصص مــن العــالج إلحــداث التكيــف مــن خــالل �علــيم وإكــساب الوالــدين مpــا
الالعقالنيــــــة وعــــــالج 0ضــــــطرابات النفــــــسية و0نفعاليــــــة  ــــضل و�عــــــديل Yف¢ا �ـــــم بأســــــلوب أفــ رأدوا ر

ســة املر رتبطـة بمــشا�ل Qبــاء وتأث�Nbــا عLــY Kبنــاء *ــ( Yســرة الواحــدة ، وÓــ( بالتــا�( *ــ( حاجــة إ�ــK مما
مــــدخل عال©ــــ( انتقــــا/ي �عتمــــد عLــــK النظــــرة اghــــرة واختيــــار اســــNOاتيجيات وتكني¢ــــات ت¯ناســــب مـــــع 

ف �ؤالء Yطفال وخصائصpم املرتبطة بنمط ال\]صية واملرحلة العمر7ة    .وظر

قدى الطــر *ـــ( اh]دمـــة 0جتماعيــة أولـــت ا�تمامpـــا منــذ بـــداي��ا للفـــرد وخدمــة الفـــرد �إحـــ
وYسـرة مــن خـالل مــداخلpا العالجيـة املتنوعــة والeــ� م�ªـا املــدخل 0نتقـا/ي و�ــو مـن املــداخل اghــرة 
الeــــ� �عاملــــت بفاعليــــة مــــع مــــشكالت متعــــددة مثــــل التحــــوالت 0جتماعيــــة والــــصراعات ال\]ــــصية 

عية ومشكالت أداءYدوار ، واملشكالت النفـسية والـسلوكية ، وقـد تـم واضطراب العالقات 0جتما
  .إثبات فعاليتھ *( خدمة الفرد مع مشكالت اجتماعية متعددة 
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اسـات ذات عالقـة مباشـرة باإلشـ¢الية البحثيـة  حيـث تـم , رو*( �ذا الـسياق توجـد عـدة د
اسات السابقة والبحوث املرتبطة ب موضوع البحث و0ستفادة م�ªا ر0طالع عKL ما توصلت إليھ الد

اسات ما يL( , مما سا�م *( صياغة املش¢لة البحثية Jش¢ل سليم ,   :رومن �ذه الد

ـــة  اسـ ـــلو عثمــــان الـــــصديقي (رد والeــــ� توصــــلت إ�ـــــK أن أســــباب عــــدم الNOحيـــــب ) 2005ىسـ
7ة من وجpة نظر الطرف اghاضن تتمثـل *ـ(   اh]ـوف مـن تـأثNbالطرف Qخـر سـلبيا عLـK( ؤبإجراء الر

ن �و الطرف Qخر – محاولة الطرف Qخر جذب الطفل إليھ بوسائل غNb سو7ة –عالقتھ بالطفل 
اســة إ�ــK أن )  صــغر ســن الطفــل –�عــا�ي مــن املــشكالت *ــ( ¦]ــص�تھ  ت نتــائج الد روأشــا مــن % 60ر

جية  7ة ال يحدث حوار بbن طر*( العالقة الز � يحضر ف¤�ا الطرف اghاضن إلتمام الرeاالت الghوا ؤ
معرفة احتياجات الطفل حÃe ال �شعر الـطـفل بوجود ( نابقة ، و*( حالة اghوار ي¢و من أجل الس

 اطمئنــــان الطــــرف غbــــN اghاضــــن عLــــK –ر 0تفــــاق عLــــJ Kعــــض Yمــــو الeــــ� تخــــص الطفــــل –مــــش¢لة 
  ) .مختلف جوانب الطفل الgÞية والتعليمية 

اسة أن �ناك مظا�ر نفسية سابقة لتنفيذ حكم الر ؤ7ة سواء �ان بحكم روأوgÇت الد
7ـة للطفـل �انـت �ـاآل�ي  , القلــق : ؤمحكمـة أو بطر7قـة وديـة ، فاملظـا�ر النفـسية الــسابقة لتنفيـذ الر

تبـــاك , الـــسعادة  أمـــا املظــــا�ر النفـــسية الeــــ� ,نالب¢ـــاء بـــدو ســــ~ب , الالمبــــاالة , الفـــرح , اh]ــــوف , ر0
7ـــة  ادي , عزلـــة ال, عـــدم الرغبـــة *ـــ( اghـــديث ,ناghـــز : ؤتحـــدث Jعـــد تنفيـــذ الر رالتبـــو الـــالإ أمـــا عـــن , ل

7ـــة ف¢انـــت  ة : ؤاملظـــا�ر الـــسلوكية الـــسابقة لتنفيـــذ الر , عـــدم الرغبـــة *ـــ( املـــذاكرة , رســـpولة 0ســـ¯ثا
7ـــة �انـــت , العنـــاد , املــشاغبة  7ـــة وديـــا فاملظا�رالنفـــسية للطفـــل لتنفيـــذ الر ؤأمـــا *ـــ( حالـــة تنفيـــذ الر ؤ

تبــاك , الــسعادة , الفــرح : �ــاآل�ي عــد , ر0 7ــة ت¢ــو املظــا�ر النفــسية ̈و نتنفيــذ الر الــسعادة , الفــرح : ؤ
7ة وديا ف¢انت , الب¢اء , العزلة , عدم الرغبة *( اghديث , ؤأما املظا�ر السلوكية السابقة لتنفيذ الر

ة عLـK النـوم الpـادئ  :  ولـم يتـ×Í أي مـن املظـا�ر الـسلوكية الـسلبية عLـY Kطفـال Jعـد , رعـدم القـد
7ة وديا    .ؤتنفيذ الر

اسـة إ�Øـاب حامـد عLـ((أمـا  مـشكالت العالقـات 0جتماعيـة لألطفـال :Jعنـوان ) : 2007رد
7ــة ونمــوذج مقNOحلمواج��pــا مــن منظــو خدمــة الفــرد  رتحــت الر اســة التعــرف عLــK : ؤ راســ��دفت الد

7ة مع الطرف غNb اghاضن   – الطرف اghاضن –ؤمشكالت العالقات 0جتماعية للطفل تحت الر
ر، كــــذلك التوصــــل إ�ــــK نمــــوذج مقOــــNح مــــن منظــــو خدمــــة الفــــرد )  غbــــY Nشــــقاء –Yشــــقاء ( إخوتــــھ 

اســة وصــفية اســتخدمت مــن|} املــÍá 0جتمــا>( الــشامل واعتمــدت  رملواجpــة تلــك املــشكالت ، والد
ــــK ثالثـــــــة أدوات أساسيــــــــة  ـــــ¯بار للـمــــــشكالت ( عLــ ة اســ ـــتما ــــة –راســــ 7ـــ  –ؤ الـمقابــــــــالت مــــــــع أطــــــــراف الر
اســة عLــK عينــة قوامpــا ) الــ�áالت وأح¢ــام ا�gكمــة  طفــال وطفلــة ممــن يتــوافر ) 40(ر، وطبقــت الد

7ــــة £�ــــا ، وتوصــــلت  ط العينــــة بمراكــــز شــــباب جنــــوب القــــا�رة الeــــ� يــــتم تنفيــــذ حكــــم الر ؤفــــ¤�م شــــر و
اسة إ�K أن مستو حدة مشكالت  العالقات 0جتماعية مع الطرف غNbاghاضن مرتفعة ب�نما  ىالد ر

ىن مستو حدة مشكالت العالقات للطفل مـع إخوتـھ Yشـقاء مع الطرف اghاضن متوسطة ،كما أ
نـة مــع إخوتـھ غbـY Nشــقاء ، كمـا تـم التوصــل إ�ـK نمـوذج مقOــNح يمكـن تطبيقـھ ملواجpــة  رضـعيفة مقا

7ة    .ؤمشكالت العالقات 0جتماعية لألطفال تحت الر
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اســـة  ة Yب كمــــا يــــدركpا أطفــــال : Jعنــــوان ): 2011دمحم أحمــــد دمحم طمــــان ( رد 7ــــة رصــــو ؤالر
  :وعالق��ا بالر�اب 0جتما>(

7ـة وعالق��ـا بالر�ـاب  ة Yب كما يدركpا أطفال الر اسة الكشف عن صو ؤاس��دفت الد ر ر
العالقــة بـbن غيــاب Yب والر�ـاب 0جتمــا>( : 0جتمـا>( لـد�Øم مــن خـالل �Yــداف الفرعيـة التاليـة 

ة Yب لدى الذ�و و�ن ق *( صو رلدى �ؤالء Yطفال والفر ر ق و 7ة ، وكذلك الفر واث من أطفال الر ؤ
اســة إ�ــK وجــود عالقــة بــbن غيــاب  ر*ــ( الر�ــاب 0جتمــا>( بــbن الــذ�و و�نــاث بالعينــة ، وتوصــلت الد ر
 KــــLة ع تبـــاك وعـــدم القـــد رYب والر�ـــاب 0جتمـــا>( لـــدى �ــــؤالء Yطفـــال ، حيـــث �ـــشعر الطفــــل باال ر

رك��م املناســـبات 0جتماعيــــة ، كمــــا التعبbـــN عــــن نفـــسھ أو التحــــدث مـــع Qخــــر7ن وا�âhــــل مـــن مــــشا
ة Yب مــن الــذ�و ، كــذلك �عــا�ي �نــاث مـــن  7ــة أكËــN تـــأثرا بــصو ريتــ×Í أن �نــاث مــن أطفــال الر ر ؤ

  .وذلك لتأثر�ن الشديد Jسوء العالقة الوالدية Jعد الطالق , رالر�اب 0جتما>( أكNË من الذ�و

اســة  فعاليــة برنــامج للتــدخل امل�ــ� : Jعنــوان ): 2018يشــر�Øان مpــدي طــھ الــسيد بــدو (رد
سة العامة *( اh]دمة0جتماعية للتخفيـف مـن حـدة املـشكالت املNOتبـة عLـK حكـم  رمن منظو املما ر

7ة لألطفال    :ؤالر

ســة العامــة *ــ(  اســة اختبــار فعاليــة برنــامج للتــدخل امل�ــ� مــن منظــو املما راســ��دفت الد رر
Oدمــة 0جتماعيــة للتخفيــف مـــن حــدة املــشكالت امل[h7ــة لألطفــال ، و�عــد �ـــذه ا ؤNتبــةعKL حكـــم الر

اســة العالقـة بــbن متغbـNين أحــد�ما  اســات قيـاس عائــد التـدخل امل�ــ� والeـ� �Ïـتم بد اسـة مـن د رالد ر ر
ســــة العامـــة *ـــ( اh]دمـــة 0جتماعيــــة ،  رمـــستقل واملتمثـــل *ـــ( برنـــامج للتــــدخل امل�ـــ� مـــن منظـــو املما ر

اســة وQخــر تــاJع و�ــو التخفيــف مــن املــشكالت املNOتبــة 7ــة لألطفــال ، واعتمــدت الد ر عLــK حكــم الر ؤ
عLــK املــن|} شــبھ التجرy7ــ� باالعتمــاد عLــK التــصميم التجرy7ــ� للتجرÑــة القبليــة والبعديــة باســتخدام 
 KــــL7ــــة والــــذي طبــــق ع ؤجماعــــة واحــــدة ، واســــتخدام أداة مقيــــاس املــــشكالت املNOتبــــة عLــــK حكــــم الر

7ـــة ، وأوÇـــgت نتـــائج Yطفـــال املOـــNددين عLـــK النـــوادي �أحـــد املؤســـسات  ؤاملعنيـــة ب¯نفيـــذ حكـــم الر
اسة أنھ توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بbن تطبيق برنامج للتدخل امل�� من منظو  رالد ر
7ـــة  *ــ( اh]دمــة 0جتماعيـــة والتخفيــف مــن حــدة املـــشكالت املNOتبــة عLــK حكــم الر ســة العامــة  ؤاملما ر

جود عالقة إيجابية ذات داللة  إحصائية بbن تطبيق برنامج للتدخل امل�� والتخفيـف ولألطفال ، و
مــن حـــدة املــشكالت الـــسلوكية ، وتوجــد عالقـــة إيجابيـــة ذات داللــة إحـــصائية بــbن تطبيـــق ال»Nنـــامج 

7ة    .ؤوالتخفيف من حدة املشكالت 0جتماعية املNOتبة عKL حكم الر

اسة  � (ردeاماركي نة لألسـر املطلقـة ): 2008رديانا إلينو اسة مقا رد وYسـر الeـ� �ـستخدم ر
ة اh]اضعة لإلشراف  رعايـة , Yبـوة وYمومـة , الصراع بbن الوالدين , سلوك الطفل : رخدمات الز7ا

  :يYطفال  الضغط Yبو 

اســة العالقــة بــbن Yســر املطلقــة ومتغbــNات ســلوك الطفــل ، والــصراع Yبــو  يتوÇــÍ الد ر
ة ومواقــف Yبــوة وYمومــة ، ولقــد تــم الNOكbــ´ عLــK خــ 7ــة (ردمات الز7ــا تحــت �شــراف امل�ــ� ألن ) ؤالر

نـــــة �ـــــذه  اســـــة ملقا ـــة محـــــدودة ، كمـــــا �Ïـــــدف الد ـــذه الفئــ اســـــة �ـــــذه املتغbـــــNات *ـــــ( العالقـــــة مـــــع �ــ رد ر ر
لpم حيـــث ت¢ـــو مـــشا�ل الــــسلوك والتكيـــف أكËـــN لـــدى  ؤ7ـــة Yطفـــال *ـــ( منــــا نا�hماعـــات و ز أطفــــال (ر

نــة مـع  ة مقا رالز7ـا 7ــة الوديــة " ر لpم لألطفـال *ــ( م" ؤالر كمــا ال ترجــع الـس~ب *ــ( �ـذه املــشا�ل إ�ــK ) زنـا
ـــائج عـــــن أن ســـــلوك  ́اع Yبـــــو ، وأســـــفرت النتــ جيـــــة وحـــــد�ا بـــــل تتـــــأثر أيـــــضا بـــــال¹ ي0ضـــــطرابات الز و
ة تحت �شـراف  جات أعKL و Jش¢ل مgºوظ *( عينة أطفال الز7ا رالعدوان وعدم التفاوض �ان بد ر

لpم ، و ر�انت مؤشرات سلوك Yطفال الذ�و أعKL بكثNb من زمما �انت عليھ *( عينة Yطفال *( منا
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جات �عرض Yطفال ملشكالت  ر�ناث ، كما أظpرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بbن د
وQثـــار املNOتبـــة عل¤�ـــا مـــن حيـــث اh]ـــدمات الeـــ� تحتاجpـــا ) يالعنـــف Yبـــو والقلـــق و0كتئـــاب ( مثـــل 

Q اة مع ا��موعات العالجية ، وأن توقعات ة تحت �شراف �سNb بموا زباء وYمpات من مركز الز7ا ر
  .أ�داف املراكز ا�]تصة ك¢ل من أجل حماية الطفل 

اســـة  7ـــة وطــــر ) :2015ســـ�ناي وأمــــbن أر�ـــان (رد قاملــــشكالت النفـــسية لألطفـــال تحــــت الر ؤ
  :الرعاية املتعلقة £�ا 

اسة املشكالت النفسية �أحد املشكالت املNOتبة  7ة لألطفال *( رتناولت الد ؤعKL حكم الر
اسة املشكالت *ـ( املراحـل العمر7ـة  رYسر املطلقة والرعاية 0جتماعية املقدمة لpم ، وقد تناولت د
عايــة نفــسية واجتماعيــة يتــضمن وجــود  ة وجــود برنــامج  اســة إ�ــK ضــر را�]تلفـة حيــث خلــصت الد ر ور

  .ا لھ من آثار سلبية عY KLبناء اتفاق ملزم لألبو7ن �Øدف إ�K تخفيف الصراع القائم بي�ªما مل

*ـــــ( الـــــصراع العـــــاطفي  ـــار املNOتبـــــة عLـــــK الطـــــالق واملتمثلـــــة  ـــاك العديـــــد مـــــن Qثــ كمـــــا أن �نــ
 Kـــ��Ïم عLـــK 0نحيـــاز �hانـــب دو آخـــر ، إضـــافة إ نلألطفـــال بـــbن حـــ�åم ل¢ـــل مـــن الوالـــدين وعـــدم قـــد ر

الطالق من اضـطراب كبbـN معاناة Yطفال من إحساس عميق بال��ديد واh]وف ن¯يجة ملا يصاحب 
جbن ، و7نظـــر  و*ـــ( أوضـــاع Yســـرة ا�]تلفـــة ، واســـتغالل Yطفـــال لالنتقـــام و�يـــذاء املتبـــادل بـــbن الـــز
 �Ñـھ ف¤�ـا تNOسـب *ـ( نفـسھ الكثbـN مـن 0نطباعـات الeـ رالطفل إ�K ا��تمع من خـالل أسـرتھ ومـن تجا

 العنــف ا�hــسدي واللفظــي داخــل يتخــذ م�ªــا أح¢امــا عامــة تــؤثر *ــ( ســلوكھ ، ومــن �ــذه الــسلوكيات
سة    .راملد

 K�تفاع معدالت 0نحرافات السلوكية لدى أطفال Yسر املطلقة إ رو7رجع علماء النفس ا
نمــا يتعرضــو لــھ مــن حرمــان وقــسوة وإ�مــال ونبــذ *ــ( عالقــا�Ïم بوالــد�Øم ، و�ــذا مــا يفــسد ت¢ــو�ª7م 

ـــا �ــــسميھ عـــــالم الــــنفس Yمر7¢ـــــي  � و7ن�ـــــ� عنــــد�م مــW]النفــــ "Bandura "  عبــــة النفـــــسية املنفـــــرة�hا
"Repulsive Psychological Quiver " ن لالنحرافات السلوكية والنفسيةbيئpم مpتجعل �eال.  

اســات الeــ� تناولــت املــدخل 0نتقــا/ي *ــ( خدمــة الفــرد والــذي اســ¯ندت عليــھ  رأمــا عــن الد
اسة اghالية كموجھ نظر  يالد 7ة وأساس لبناء برنامج التدخل امل�� مع Y, ر عينة (ؤطفال تحت الر

اسة اسـة , ) رالد التعـرف عLـK مـدى فاعليـة املـدخل 0نتقـا/ي " 2004عبـده الطـايفي "رفقد حاولـت د
*ـــ( خدمـــة الفـــرد للتخفيـــف مـــن مـــشكالت ســـوء العالقـــات 0جتماعيـــة ومـــش¢لة امل¢انـــة 0جتماعيـــة 

وأســـفرت ,  التقاعـــد ومـــش¢لة صـــعوÑة التوافـــق مـــع اghيـــاة ومـــش¢لة النظـــرة ال¯ـــشاؤمية لgºيـــاة Jعـــد
 )Óالنتائج عن فاعلية املدخل 0نتقا/ي وذلك باستخدام الباحث وانتقائھ ملا ي¯ناسب مع املش¢لة و

مة كنظر7ة مفسرة ونظر7ة الدو كنظر7ة مفسرة ونموذج الNOكb´ عKL املpام  Y رنظر7ة   .ز

اســــة  ( اســــ��دفت اســــتخدام مــــدخل انتقــــا/ي محــــدد الpــــدف *ــــ" 2007بوجوليــــب إلــــbن "رد
ـــاة  ـــــع مـــــــشكالت اghيــــ ـــــل مـ ـــــساعدة العمــــــالء للتعامــ ــــسيbن و0جتمـــــــاعيbن ملــ ــــاد املتخصـــــــصbن النفــ شــ رإ

وÕعت»ــN , و�ــذا املــدخل يــÍÞ ألعمـار وطبقــات اجتماعيــة واقتــصادية مختلفــة , 0جتماعيـة �ــالطالق 
�ذا املدخل شامل لالتجا�ـات اghديثـة اghاليـة و7ـصÍº للتعامـل *ـ( العديـد مـن ا��ـاالت ومـع عـدد 

وأسـفرت النتـائج عـن , املشكالت 0جتماعية من خالل ما �س�Ã بالعالج القـصNb محـدد الوقـت من 
 �سة املرتبطة بالتدخل امل� ات املما رمpا   .ر
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اســـة  واســـ��دفت اســـتخدام 0تجـــاه 0نتقـــا/ي *ـــ( التعامـــل مـــع " 2008دمحم عبداghميـــد"رد
ـــــت  ــــ� تمثلــــ اســـــــــيا والeــــ ـــــوقbن د ـــــــالب املتفـــ ـــــــة للطــ ــــــة راملــــــــشكالت 0جتماعيـ ـــــــة الوالديـــ ــــوء املعاملـ *ــــــــ( ســـــ

اســـية  اســـة فاعليـــة 0تجـــاه 0نتقـــا/ي *ـــ( , روســـوءعالقتھ بزمالئـــھ وQخـــر7ن واملنـــاò} الد روأثب¯ـــت الد
خدمــة الفــرد *ــ( التعامــل مــع �ــذه املــشكالت مــن خــالل العديــد مــن التكني¢ــات �ــاإلفراغ الوجـــدا�ي 

د املتاحة   .روالنÍÞ والتدعيم واس¯ثمار املوا

اسة  اسـة أن 0نتقـاء أصـيح مركـز �0تمـام " 2012لـbن برجbن أ"رد رحيـث أكـدت �ـذه الد
الشNbp وذلك بbن مستخدمي النظر7ة *( العلوم ��ـسانية مـن Yخـصائيbن 0جتمـاعيbن واملعـاb�hن 

حالــة وتمــت مناقــشة 0ختالفــات بــbن التقييمــات وتوصــلت ) 25(وطبقــت عLــK عينــة مــن , النفــسيbن 
اســـة إ�ـــK فاعليــــة العـــ ــع املـــشكالت املتنوعــــة 0جتماعيـــة والنفــــسية رالد , الج 0نتقــــا/ي *ـــ( التعامـــل مــ

رو7تحقق �ذا الpدف من خالل اختبار فاعلية مدخل انتقا/ي *( خدمة الفرد وتنمية الشعو باألمن 
  .لدى Yطفال Yيتام 

 )Lاسات السابقة فيما ي ت إليھ نتائج الد رو7مكن تº]يص ما أشا   :ر

اســـات  والبحـــوث الـــسابقة عLـــK جمـــع معلومـــات متعـــددة ومرتبطـــة عـــن رركـــزت معظـــم الد
�ـا الـسلبية  اسـ��ا والتعـرف عLـK آثا 7ة والeـ� تحولـت إ�ـK ظـا�رة يجـب د رمشكالت Yطفال تحت الر ر ؤ
عLــY Kســرة وا��تمـــع ل�ــسpل معا���hـــا Jــش¢ل عل�ـــ� يتــضمن احتوا�Öـــا والتعامــل معpـــا ؛ لــذا أكـــدت 

ة �0تمـام بالعوا اسـات عLـK ضـر رالد حيـث توجـد لـدى الطفـل تحــت , مـل ا�]تلفـة الeـ� أدت إل¤�ـا ور
7ة مشاعر سلبية أدت ghدوث املشكالت 0جتماعية والنفسية والسلوكية  روكذا وجود قصو , ؤالر

ة إعادة النظر ف¤�ا وتطو7ر�ا لتحسbن عالقا�Ïم 0جتماعيـة ومحاولـة  ور*( ال»Nامج املقدمة لpم وضر
رعــدل 0نطــواء والعزلــة والـــشعو باإلحبــاط والــسلوك العـــدوا�ي التغلــب عLــK مــشكال�Ïم وتخفيـــف م

  .لد�Øم 

اســات Jعمليـة التــدخل امل�ـ� باســتخدام املـدخل 0نتقــا/ي مــن  ركمـا ا�تمــت البحـوث والد
ضـــا , حيـــث معا�hـــة مـــشكالت العمـــالء والتغbـــNات الeـــ� حـــدثت ن¯يجـــة عمليـــة التـــدخل  جـــة  روكـــذا د ر

ة *ـ( التعامـل مـع مواقـف ومـشكالت وقد بي¿ت النتائج أن ا, العمالء عنھ  رملدخل 0نتقـا/ي أظpـر قـد
أمــا Jــشأن النتـــائج املرتبطــة بقيـــاس , كمــا أنـــھ تــرك انطباعـــا مرضــيا لــدى كثbـــN مــن العمـــالء , عديــدة 

� حدثت للمشكالت فقد دلت عKL أن غالبية العمالء حصلوا عKL عوائد eوالتحسن ال Nbجة التغ رد
اسات أيضا إ�K أ�مية التدخل امل�ـ� ذو , امل�� إيجابية ن¯يجة ل»Nنامج التدخل  ركما دعت Jعض الد

� ب»Nامج عالجية �عتمد عKL تطبيقات ناgôة y7ع التجرJالطا.  

ثانيا
ً

  -:مش]لة البحث: 

اسات السابقة والبحوث فإن ال»Nامج  ت إليھ نتائج الد ر*( ضوء العرض السابق وما أشا ر
7ة سواء �انت ت �عا�ي ضعفا , لك ال»Nامج نفسية أو اجتماعية أو ترÑو7ة ؤاملقدمة لألطفال تحت الر

7ـــة تتمثــل *ــ( حــاالت مـــن عــدم الــشعو باألمـــان  ا ترتــب عليــھ ســـوء توافــق للطفــل تحــت الر روقــصو ؤ ر
رو�حبــــاط وصــــعوÑة ت¢ــــو7ن عالقــــات اجتماعيــــة جيــــدة  والــــشعو بالوصــــمة وضــــعف تقــــدير الــــذات 

� والعزلة و0نطواء وسرعة 0نفعال والسلوك العدوا�ي وضعف التحصيل اWXا   .رلد

ر  لذا دعت اghاجة إ�K التدخل امل�� بأحد مداخل اh]دمة 0جتماعية العالجية لس»Nغو 
�ــا الــسلبية عLــK الطفــل وYســرة وا��تمــع  وÑالتــا�( , رتلــك املــش¢لة ومواجpــة تــداعي��ا واghــد مــن آثا
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� تطر لpا البحث Ó( استخدام املدخل e0نتقا/ي *( خدمة الفرد لتحقيـق قفإن النقطة البحثية ال
7ة    .ؤالتوافق 0جتما>( لألطفال تحت الر

 )�  : ًوÑناء عKL ماسبق يمكن تحديد مش¢لة البحث *( الفرض التا

ق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو معنو7ــــة  ى�ــــل توجــــد فــــر بــــbن اســــتخدام %) 0.05(و
7ة ؟املدخل 0نتقا/ي *( خدمة الفرد وتحقيق التوافق 0جتما>( لأل   ؤطفال تحت الر

ثالثا
ً

  :أ=داف البحث: 

 )Lتتمثل أ�داف البحث فيما ي:  

قيــاس فاعليــة املــدخل 0نتقــا/ي *ــ( خدمــة الفــرد *ــ( تحقيــق التوافــق 0جتمــا>( لألطفــال  -
7ة   .ؤتحت الر

7ــة وQثـار املNOتبــة عل¤�ـا  - والتغbــNات الeـ� قــد تطـرأ *ــ( , ؤتحديـد مـشكالت Yطفــال تحـت الر
 . املشكالت قبل أو أثناء أو Jعد التدخل امل�� ىمستو وحدة تلك

لالوصــو إ�ـــK أســـاليب عالجيــة مناســـبة ت¯ـــيح لألخـــصا/ي 0جتمــا>( التعامـــل مـــع مـــشكالت  -
7ة   .ؤYطفال تحت الر

اcعا
ً

ض البحث: ر   :وفر

ق معنو7ة دالة إحصائيا عنـد مـستو داللـة ال  -1 ىتوجد فر جـات ) 0.05(و ربـbن متوسـطات د
ـــــاس التوافـــــــق حــــــاالت ا��مـــــــوعتbن التج ــــاس القبLــــــ( عLـــــــK مقيــ ـــــ( القيـــ ر7~يـــــــة والــــــضابطة *ــ

7ة    ).فرض تجا�س(ؤ0جتما>( لألطفال تحت الر
ق معنو7ة دالة إحصائيا عنـد مـستو داللـة  -2 ىال توجد فر جـات ) 0.05(و ربـbن متوسـطات د

حاالت ا��موعة الضابطة *( القياسbن القبL( والبعدي عLـK مقيـاس التوافـق 0جتمـا>( 
7ةلألطفال تحت   .ؤالر

ق معنو7ــــة دالــــة عنــــد مــــستو داللــــة  -3 ىتوجــــد فــــر جــــات حــــاالت ) 0.05(و ربــــbن متوســــطات د
ــــK مقيــــــاس التوافــــــق 0جتمــــــا>(  ـــbن القبLــــــ( والبعــــــدي عLــ ا��موعـــــة التجر7~يــــــة *ــــــ( القياســـ

7ة لصاÍh القياس البعدي   .ؤلألطفال تحت الر
ق معنو7ـــة دالــة إحـــصائيا عنــد مـــستو داللــة  -4 ىتوجــد فــر جـــات بـــbن متوســطات ) 0.05(و رد

حـاالت ا��مـوعتbن التجر7~يـة والـضابطة *ـ( القيـاس البعـدي عLـK أJعـاد مقيـاس التوافــق 
7ة لصاÍh ا��موعة التجر7~ية    .ؤ0جتما>( لألطفال تحت الر

خامسا
ً

  :أ=مية البحث: 

 : النظر(ة M=مية

تفاع معدالت الطالق *( مصر*( Qونة YخNbة حيـث أشـا -1 اسة نظرا ال رتأ�ي أ�مية الد ر ت ر
املركز للتعبئـة و�حـصاء أن عــدد املطلقـbن *ـ( مـصر بلـغ 2019بيانـات  ي لp�ºـا  ألــف 260ز

، % 35.1ر، وÑلغـــــت �ـــــسبة الـــــذ�و  % 64.9، و7ز7ـــــد عـــــدد �نـــــاث املطلقـــــات ب¿ـــــسبة954و
 200، و7وجـد % 39.3و*ـ( الر7ـف % 60.7وأوgÇت أن حـاالت الطـالق *ـ( اghـضر بلغـت 

نواملO´وجــو مــن .  عــام 30 –25الفئــة العمر7ــة بــbنألــف حالــة طــالق تقــع ســنو7ا وتكËــN *ــ( 
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 Kـــ�كمـــا كـــشف ,  ســـنة 15 تحـــت ســـن 4522ألـــف مـــ�ªم Y122464طفـــال وصـــل عـــدد�م إ
اء أن حـــاالت الطـــالق *ـــ( مــصر أصـــبحت بواقـــع حالـــة  ئاســـة الــو رتقر7ــر مركـــز معلومـــات  زر

نو ،  ماليbن عKL يد مأذ5.6واحدة �ل دقيقتbن ونصف ، و7قدر عدد املطلقات بأكNË من 
 . الف حالة خلع 280 ماليbن طفل ، باإلضافة إ�K 7ونتج عن ذلك �شر7د ما يقرب من 

إن �0تمـام بقـضايا الطفولـة وتحـسbن أوضـاعpم �عـد خطـوة �امـة مـن خطـوات التنميـة  -2
ـــا  ـــث �عت»ــــــN مرحلــــــة الطفولــــــة مــــــن املراحــــــل الpامــــــة الeــــــ� يول¤�ـــ ــــشر7ة *ــــــ( ا��تمــــــع ، حيـــ ال~ــ

 .N عKL ¦]صية ��سان *( املستقبلملا لpا من تأثNb كبbناملتخصصو جميعا ا�تماما�Ïم 
7ة وأسبا£�ا وQثـار املNOتبـة  -3 اسة مشكالت سوء التوافق 0جتما>( لدى أطفال الر ؤ إن د ر

عل¤�ـا قـد �ـسpم *ـ( التعامـل مـع Qثـار الناتجـة ع�ªـا بموضـوعية وتطـو7ر املراحـل العالجيـة 
 .مع �ؤالء Yطفال 

  : M=مية التطبيقية 

7ــة مـــن الفئــات الeــ� لــم تحــظ باال�تمــام ال¢ـــا*(  -1 ؤ �عت»ــY Nطفــال الــذين ينفــذو حكــم الر ن
نحيـث إ�²ـم يحتـاجو للرعايـة املت¢املـة الeـ� �ـشNOك ف¤�ـا العديـد , يداخـل ا��تمـع املـصر 

ة �0تمــام £�ــا ودعمpـــا , مــن املpــن  وروم�ªــا مpنـــة اh]دمــة 0جتماعيــة ، وذلــك يتطلـــب ضــر
  .النفسية والسلوكية و0جتماعية لpذه الفئة مما يقلل املشكالت 

ة إجـــراء  -2 اســـات العلميـــة الـــسابقة الeـــ� تـــم عرضـــpا بـــضر ر مـــا أوصـــت بـــھ العديـــد مـــن الد ور
ا كبbـــNا *ـــ(  اســـات عـــن �ـــذه الفئـــة مـــن Yطفـــال والـــذي يمكـــن أن يلعـــب دو راملز7ـــد مـــن الد ر

�Ïا 7ة وتنمية قد عاية Yطفال الذين ينفذو حكم الر رتطو7ر عملية  ؤر م والعمل عKL حل ن
  .مشكال�Ïم 

  :مفا=يم البحث: ًسادسا

7ة : ( لتناو البحث املفا�يم التالية       7ة , التوافق 0جتما>( , ؤالطفل تحت الر ؤقانو الر   )ن

(ــة  - اســة : ؤمفOـوم الطفــل تحــت الر 7ـة *ــ( �ــذه الد ريقــصد بالطفــل تحــت الر �ــو الطفــل الــذي : " ؤ
7ـــة طفلـــھ Jعـــد انفـــصل أبـــواه بـــالطالق وأقـــام الطـــرف غbـــN ا ؤghاضـــن دعـــو قـــضائية للـــتمكن مـــن ر ى

7ة الطفل Jش¢ل ودي    " .ؤامتناع الطرف اghاضن عن تمكينھ من ر

7ة إجرائيا *( �ذا البحث -   :ؤ وÕعرف الطفل تحت الر

  .  سنة 13 – 9 أن يNOاوح عمر الطفل من -أ 

  . ن أن ي¢و *( حضانة أحد الوالدين –ب 

7ة بحكم مح–ج    .كمة ؤ أن يتم تنفيذ الر

7ة *( أحد Yماكن العامة أو أحد مراكز الشباب –د    .ؤ أن يتم تنفيذ الر

ة "و7قــصد بــھ *ـ( �ــذا البحــث : التوافـق �جتمــا�� - 7ــة مــن قــد رمــدى مـا يتمتــع بــھ الطفــل تحـت الر ؤ
رعKL تحمل املواقف والـسيطرة عLـK القلـق والـشعو بـاألمن و0طمئنـان والـشعو بالثقـة و0سـتمتاع  ر

ستھ وا�gيطbن Jعالقات ج   ". ريدة مع ذاتھ وأسرتھ ومد
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(ة  -  :ؤمفOوم الر

 1929لسنة ) 25(نالفقرة الثانية والثالثة والراJعة من املرسوم بقانو ) 20(نظمت املادة 
قــــم  رم املــــس¯بدلة بالقــــانو  ـــھ 1985لــــسنة ) 100(ن 7ــــة الــــصغNb " م بأنـ ؤل¢ــــل مــــن Yبــــو7ن اghــــق *ــــ( ر

7ة � عKL أن تتم *( م¢ان ال يضر بالصغNb ؤولألجداد مثل ذلك عند عدم الرWùا القاpاتفاقا ، ونظم 
  " نفسيا 

 NـbغJ كـمghعن تنفيـذ ا Nbرا ، ولكن إذا امتنع من بيده أمر الصغp7ة ق ؤوال ينفذ حكم الر
 K�� بحكم واجب النفاذ نقل  اghضانة مؤقتا إWùفإن تكر منھ ذلك جاز للقا ، �Wùه القا رعذر أنذ ر

�ا من يليھ من أg³اب اghق    )1997:  دمحم عبدالو�اب , خفا©( " .(ر ملدة يقد

  :املوجOات النظر(ة: ًساcعا

اســـة اghاليـــة عLـــK اســـتخدام املـــدخل 0نتقـــا/ي *ـــ( تحقيـــق التوافـــق 0جتمـــا>(  رتقـــوم الد
7ة    : ؤلألطفال تحت الر

� تنـامي أكËـN مـن نظر7ـة أو مـدخل úع� �eحيث يرتبط �ذا املدخل بالتعددية النظر7ة وال 
سة طر املpنة شر7طة ثبوت مصداقي��ا ولياق��ا العلمية ليختار الباحث ما ي¯ناسب مـع عل ق�� ملما ر

املوقف �ش¢ا�( ، وتنامي أكNË من نظر7ة *ـ( مجـال اh]دمـة 0جتماعيـة عامـة وخدمـة الفـرد خاصـة 
اك حقيقة ��سان وم ة البحوث العلمية إلد رواكب الNËاء و0نفتاح العل�� الذي أعقب ثو شكالتھ ر

  .و بالتا�( كيفية مساعدتھ 

   وتميـل النظــرة املعاصــرة للعمــل إ�ــK 0تجــاه نحـو املــداخل 0نتقائيــة الeــ� قــد تجمــع بــbن 
لJعــض املــداخل أو معظــم املــداخل بالــش¢ل املالئــم ، وÑطبيعــة اghــال فــإن �ــذه املــداخل تحــاو أن 

أو تركيبـة يمك�ªـا أن تحقـق النتـائج تأخذ من �ل مدخل ا�hوانب YكNË إيجابية وتـضعpا *ـ( توليفـة 
  .Jش¢ل أفضل عن ما يحققھ �ل مدخل عKL حدة 

 �ة Yخـصا/ي 0جتمــا>( ، والeــ ف ومpــا ر  وÕعتمـد 0تجــاه 0نتقـا/ي عLــK أسـس وقــيم ومعـا ر
 ، ص 2005:  يدمحم البــدو, الــصا*( (نتقـدم �أســاس مـضمو للتحــرك و0نتقــال بـbن Yف¢ــار النظر7ـة 

15(   

اســـة باختيـــار �ـــل مـــن النظر7ـــة املعرفيـــة الـــسلوكية ، العـــالج الـــواقÄ( ، وســـوف تقـــوم  رالد
  :يوالعالج Yسر تحت مدخل 0نتقائية وذلك نظرا للم»Nرات Qتية 

1.  )� .أن �ذه النظر7ات تجمع بbن التعديل املعر*( و السلو�ي و 0نفعا
شكالت Yطفـــال يأن �ـــذه النظر7ـــات تـــصÍº للتعامـــل مـــع مـــشكالت ا��ـــال Yســـر و خاصـــة مـــ .2

7ة    .ؤتحت الر
� تصÍº للتـدخل مـع مـشكالت التوافـق 0جتمـا>(  .3eثراء �ذه النظر7ات بالتكتي¢ات العالجية ال

اسة   .  رموضوع الد
   )88ص  , 2019: دمحم , مصطفى : ( م»Nرات اختيار الباحثة للمدخل 0نتقا/ي *( خدمة الفرد  -

حيـث �عتمـد عLـK , اخل العلميـة الpامـة ي�عد املدخل 0نتقا/ي كمنطلق نظـر أفـضل املـد .1
يالنظر7ـة 0نتقائيـة الeــ� �عت»ـN نتــاج محـاوالت الـدمج النظــر *ـ( اh]دمــة 0جتماعيـة و�ــو 



العالقة بين استخدام المدخل االنتقائي في خدمة الفرد وتحسين التوافق 
 .االجتماعي لألطفال تحت الرؤية 

/ د.أ، لمياء عاطف أحمد أحمد محفوظ/ أ
 هاني جعفردمحم نور/ دزينب أبو العال، 
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مزج أجزاء متفرقة من نظر7ات مختلفة لتفسNb سلوك العمالء وتقديم العالج ��لي¿ي¢ي 
 .لpم 

� تجمع بbن Jعض أو كما تميل اh]دمة 0جتماعية إ�K 0تجاه نحو املداخل 0ن .2eتقائية ال
لو�ـــذه املـــداخل تحـــاو أن تأخـــذ مـــن �ـــل مـــدخل ا�hوانـــب , معظــم املـــداخل Jـــش¢ل دائـــم 

YكËــN إيجابيــة وتــضعpا *ــ( توليفــة أو تركيبــة يمك�ªــا أن تحقــق النتــائج Jــش¢ل أفــضل ممــا 
 .يحققھ �ل مدخل عKL حده 

ــــھ البيولوجيــــــة .3 ــــع العميــــــل عLــــــK أنــــــھ �ــــــل مت¢امــــــل بجوانبــ  والنفــــــسية والعقليــــــة التعامــــــل مــ
 .و0جتماعية 

ــا تنـــاو �ـــل جوانـــب العميـــل  .4 لـــذا ي¯ـــيح املـــدخل لألخـــصا/ي , لال توجـــد نظر7ـــة واحـــدة يمك�ªـ
ـــق  ــــتفادة مـــــن إيجابيـــــات �ـــــل اتجـــــاه أو نظر7ـــــة أو مـــــدخل لتحقيـــــق التوافـــ 0جتمـــــا>( 0سـ

� تواجppم eاملشكالت ال KL7ة والتغلب ع   .ؤ0جتما>( لألطفال تحت الر

ثامنا
ً

 :Vاسة امليدانية  :رجراءات املنDmية الkl اتخذhiا الد
اســة وا�hانــب  اســة امليدانيــة إيجـاد نــوع مــن الت¢امـل بــbن الOــNاث النظـر للد رحاولـت الد ير
اسـة امليدانيـة مـن حيـث نـوع  رامليدا�ي للتطبيق ، حيث تناو عرض وتحليل �جـراءات املن|�يـة للد ل

اســة ، املــن|} املــستخدم  مــة ملعا�hــة موضــوع وكــذا Yدوا, رالد زت املــستخدمة *ــ( جمــع البيانــات الال
اســــة  اســــة وأســــاليب املعا�hـــــة , وكيفيــــة إعــــداد�ا وإجـــــراءات ضــــبطpا , رالد ـــاالت الد روالتعــــرض ��ــ

 )�اسة امليدانية ، و7تم عرض �ذه �جراءات عKL النحو التا   : ر�حصائية املتبعة *( الد

اسة  -   :رنوع الد

ـــة مــــــن ا اســـ ـــا ر   �عـــــد �ــــــذه الد ــــ� يطلــــــق عل¤�ـــ ض والeــ ـــار الفـــــر اســـــات الeــــــ� �Ïــــــتم باختبـــ ولد ر
اسات التجر7~ية  � عKL �ذا , رالدy7شبھ التجر Íºو7طلق مصط �y7التصميم شبھ التجر KLو�عتمد ع

  .النوع من التصميمات أل�²ا �شبھ إ�K حد كبNb التصميمات التجر7~ية اghقيقية 

اســة اghاليــة عLـK ا:املـنom املــستخدم  - ملــن|} التجرy7ــ� باســتخدام مجمــوعتbن أحــد�ما ر �عتمــد الد
نـــة بي�ªمـــا قبـــل  ــ( عLـــK ا��مـــوعتbن للمقا رتجر7~يـــة وYخـــر ضـــابطة حيـــث يـــتم إجـــراء القيـــاس القبLـ ى

 �برنـــامج التـــدخل امل�ـــ� عLـــK ا��موعـــة التجر7~يـــة " التـــدخل ثـــم يـــتم إجـــراء إدخـــال املتغbـــN التجرy7ـــ
يــاس البعـدي للمجمـوعتbن التجر7~يـة والــضابطة و�üبـھ عـن ا��موعـة الــضابطة ثـم يـتم إجـراء الق

نة القياسات القبلية بالقياسات البعدية للمجموعة التجر7~ية ذا�Ïا    .روذلك ملقا

اسة  -   :رأدوات الد

ـــق  اســــة لتحقيـ اســــة إ�ــــK الوســــائل العلميــــة الeــــ� ســــوف �ــــستخدمpا الد ر �ــــشNb أدوات الد ر
Yمثل  اسة *( 0ختيا رأ�دافpا حيث يتوقف نجاح الد � يجب أن ت¯ناسب مع نوع رeدوات والY لتلك

 )ý�ªا املpا وتصميمpاسة وأ�داف اسـة *ـ( , رالد روÑناء عليـھ تحـددت أكËـYNدوات مالءمـة مـع �ـذه الد
  :�ل من

ـــق  - *ـــــ( تحقيـــــق التوافــ ــــي  جـــــة التغbـــــN الك�ـــــ� والكيفـ ئ�ـــــسية لتحديـــــد د ــــأداه  راملقـــــابالت املpنيـــــة �ـ ر
7ة   .ؤ0جتما>( لألطفال تحت الر

7ة  - � تتم بbن الباحثة وYطفال تحت الرeن – الوالدين –ؤاملقابالت الفردية الbساتذة املشرفY
 Yخــصا/ي –عLــK النــادي 0جتمــا>( الــذي تــتم فيــھ مقــابالت الطفــل مــع الطــرف غbــN اghاضــن 

  �W]0جتما>( والنف. 
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7ـة وYسـاتذة - � تتم بbن الباحثـة والطفـل تحـت الرeكة الNOخـصا/ي ؤاملقابالت املشYن وbاملـشرف 
 �W]0جتما>( والنف. 

-  KـLـل حالـة ع� KـLللتعـرف ع  �W]خـصا/ي 0جتمـا>( والنفـY الت�þالت املؤسسة و�þ اسة رد
اســة حeــÃ يمكــن للباحثــة الوقــوف , حــدة  ف �ــل حالــة مــن حــاالت الد روذلــك للتعــرف عLــK ظــر و

اسة    .رعKL طبيعة وخصائص عينة الد
اســـــة أ) حثـــــةإعـــــداد البا(³ــــgيفة بيانـــــات معرفــــة  - ـــاالت الد 7ـــــة ( -رghـ  -ب,) ؤYطفــــال تحـــــت الر

اسة , )الوالدين(  .روذلك للتعرف عKL خصائص عينة الد
 ) .إعداد الباحثة(مقياس التوافق 0جتما>(  -
� و0جتمـا>( للطفــل تحــت الوصـاية  -W]ميــد ( مقيـاس التوافــق النفــghإعــداد �²لــة الـسيد عبــد ا

2000.( 
  ) .Vineland Adaptive Scales Score (مقياس فينالند للسلوك التوافقي -

اسة -   :رمجاالت الد
� والـذي يـتم بــھ :  امل]ـا>ياDEـالWــùة الر7ا اسـة بالنـادي 0جتمــا>( بإسـتاد املنـصو رأجر7ــت الد ر

7ــة ألبنــا�Öم  7ــة مــن خــالل مقابلــة أســبوعية بــbن Qبــاء اghاصــلbن عLــK حكــم ر ؤتنفيــذ حكــم الر ؤ
 ًعة الثانية Jعد الظpر وحÃe الساعة الساJعة مساءوذلك يوم ا�hمعة من �ل أسبوع من السا

 : يالqشراDEال 

 )  سنة 13 إ�K 9(بلغ متوسط أعمار ا��موعة التجر7~ية والضابطة من  -
7ة  - ؤمن الذ�و و�ناث الذين ينفذو حكم الر  .نر
 .�عا�ي من Jعض أو �ل مظا�ر سوء التوافق مع ذاتھ أو أسرتھ أو محيطھ 0جتما>(  -

اسة ف¤�ا من حيث إعداد �طار النظر وتصميم  : الزمksاDEال  -ج � تم إجراء الدeة الNOيو�و الف ر
ب�نما �انت فNOة تطبيق برنامج , م 15/11/2020م حY1/6/2019 Ãeدوات حÃe التطبيق القبL( من 

  . م 21/5/2021 م حÃe 19/2/2021التدخل امل�� *( الفNOة من 

قت وفردية �ل طفل بمعدل ثالثة أشpر تقر7با طبقا لظ ف و ور   .و

 -: Mساليب واملعاDAات Vحصائية-
ض البحث وتحقيق أ�دافھ تم تحليل البيانـات باسـتخدام Jعـض Yسـاليب �حـصائية  والختبار فر

 )Lالوصفية و0ستداللية كما ي:  

ات وال¿سب املئو7ة .1 اسة: رالتكرا  .رلوصف عينة الد
́عـــة: املتوســـط اghـــسا¨ي .2  املركز7ـــة حيـــث يمكـــن مـــن خاللـــھ التعـــرف عLـــK و�ـــو أ�ـــم مقـــاي�س ال¹

جات اghاالت *( التوافق 0جتما>( وأJعاده الفرعية   .رمتوسط د
ـــا>( وأJعـــــاده : ي0نحـــــراف املعيـــــار .3 جـــــات اghـــــاالت *ـــــ( التوافـــــق 0جتمــ رلتحديـــــد مـــــدي �ـــــش¯ت د

 .الفرعية
تباط بNbسو .4 نمعامل ا اسة �0ساق الداخL( ملقياس التوافق 0جتما>(: ر  .رلد
نباخوسبNbمان براو وجوتمانمع .5 نامالت الفا كر  .لتحليل الثبات ملقياس التوافق 0جتما>(: و
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6. �جــــات ا��موعـــــة :  Mann-Whitneyاختبــــار مــــان و7تúــــ ق بــــbن د رللتعــــرف عLــــK داللـــــة الفــــر و
 .التجر7~ية والضابطة عKL مقياس التوافق 0جتما>( 

ق ب:  Wilcoxonناختبار و7لككسو .7 جات ا��موعـة التجر7~يـة *ـ( وللتعرف عKL داللة الفر رbن د
 .القياس القبL( والبعدي للتوافق 0جتما>(  

� عLـــK التوافـــق 0جتمــــا>( : �üEffect Sizeـــم Yثـــر .8y7 رتـــم حــــساب �üـــم Yثـــر لل»Nنـــامج التــــد
ع إيتا  ) .η2(باستخدام م̈ر

اسة ب: ال»Nامج املستخدمة *( املعا�hات �حصائية .9 استخدام رتم تحليل البيانات اh]اصة بالد
ن لعـــــام  ـــن ال»Nنـــــامج �حـــــصا/ي 2017و�صـــــدار اh]ـــــامس والعـــــشر  SPSS (Statistical(م مــ

Package for Social Sciences كمــا تــم اســتخدام برنــامج �كــسيل ،Microsoft Excel )ــ* 
 .لت¿سيق ا�hداو والرسوم البيانية

مNOيــــة املتمثلــــة *ــــ( اختبــــار ـــتخدام تلــــك Yســــاليب الالبا ـــم اسـ  Mann-Whitney مــــان و7تúــــ�ر    وقــــد تـ
جــات أJعـاد التوافــق Wilcoxonنلككـسوواختبـار و7 Õـع د ر نظــرا لـصغر �üــم العينـة وعـدم اتبــاع تو ز

 )Äالطبي )�Õع 0عتدا   .ز0جتما>( للتو

7ــــة *  ض البحــــث : ؤمقيـــاس التوافــــق 0جتمـــا>( لألطفــــال تحـــت الر وÕــــشتمل , ووالــــذي يتفـــق مــــع فـــر
ئ�سيbن أحد�م وذلك ملعرفة أ�م , رمحاو املقياس : وQخر , البيانات Yولية : ا راملقياس عKL جزئbن 

7ة    : وÓ( �التا�( , ؤما�ر سوء التوافق 0جتما>( لألطفال تحت الر

7ـــة وذلـــك وفقـــا للمتغbـــNات Qتيـــة :   البيانـــات Yوليـــة -أ , 0ســـم : ؤوÓـــ( بيانـــات عـــن الطفـــل تحـــت الر
اســية , الــسن  , مــدة 0نفــصال , اghالــة 0جتماعيــة ل¢ــل مــن Yب وYم , طــرف الرعايــة , رالــسنة الد

7ة  ؤمدة اghصو عKL حكم الر ظيفة Yب وYم , ل ومستو �عليم و   . ى

حيـــث تـــم الرجـــوع ألدبيـــات البحـــث العل�ـــ� والعديـــد مـــن : املرحلـــة Yو�ـــK :  مراحـــل إعـــداد Yداة -ب 
اســات الــسابقة وم�ªــا  � : عLــK ســ~يل رYدوات واملقــاي�س املــستخدمة *ــ( الدW]مقيــاس التوافــق النفــ

مقيــــاس فينالنــــد للــــسلوك , ) �²2000لــــة الــــسيد , عبداghميــــد (و0جتمــــا>( للطفــــل تحــــت الوصــــاية 
مقيــاس تنميــة العالقــات 0جتماعيــة لألطفـــال , ) Vineland Adaptive Scales Score(التــوافقي 

مbن من الرعاية Yسر7ة     . )2013شعبان عبدالصادق , عزام (وا�gر

  : وقد تم تحديد أJعاد املقياس ل�شتمل عKL خمسة أJعاد * 

و�و مجموعـة العوامـل املرتبطـة بالعالقـات املتبادلـة بـbن الطفـل وا�gيطـbن : البعد 0جتما>(  .1
 .بھ 

2.  �W]ضــبط الـــنفس وتحمــل مواقـــف :البعــد النفــ KـــLة ع روÕعúـــ� مــدى مـــا يتمتــع بـــھ الفــرد مـــن قــد
 النفـسية �ـاh]وف والقلـق ، و0سـتمتاع Jعالقـات جيـدة مـع النقد و�حباط ومواجpة املـؤثرات

 .ذاتھ ومع Qخر7ن *( إطار أسرتھ وا�gيطbن
3.  �WZتيــاح مــع الــنفس ، : البعــد ال\]ــ روÕعúــ� تقبــل الفــرد لذاتــھ ولآلخــر7ن والــشعو بالرضــا و0 ر

 .حيث �ع»Nعن السالم الداخL( و0ستجابة ملطالب النمو *( املراحل املتتاJعة 
� البعد  .4WX ة مركبة تتوقف عJ KLعدين عقLـ( واجتمـا>( : راملد � قدWX رحيث �عت»N التوافق املد ر

� مـن WـX ر، فpو يتوقف عKL كفاية إنتاجية وعالقات إ�سانية ، حيـث �عـد مـش¢لة التوافـق املد
� �عا�ي م�ªا الطالب eرجة الghاملشكالت ا. 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

315 

ىء �ــان عLــK مــستو Qبــاء أو وÕعúــ� مــا بــداخل Yســرة مــن تنــاغم وا�ــ�áام ســوا: يالبعـد Yســر  .5
ما ي¢ـو ذلـك عـامال , Yبناء  ف الت¿شئة 0جتماعية *( Yسرة سـليمة بقـد نوÑقدر ما ت¢و ظر رن و

 .محددا لتكيف الطفل وتوافقھ  
ات , Jعد تحديد أJعاد املقياس و�عر7ف �ل Jعد إجرائيا  .6 رقامت الباحثة بصياغة عدد من العبا

اسات حيث اشتمل البعد Yو *( البداية عKL املبدئية من الكتابات النظر7ة وا للد ة ) 14(ر رعبا
 , KLة ) 15(والبعد الثا�ي ع ة ) 13(والبعد الثالث عKL , رعبا ة ) 14(والبعد الراJع عKL , رعبا , رعبا

 Kـــ ـــامس عLــ ة ) 12(والبعـــــد اh]ــ ـــا ات ) 68(بإجمـــــا�( , رعبــ ـــة Yو�ـــــK لـــــصياغة عبـــــا روذلـــــك *ـــــ( املرحلــ
 .حثة اh]طوات العلمية لبناء املقياس وقد اتبعت البا, املقياس 

تھ املبدئيــة عLــK الــسادة Yســاتذة ا�gكمــbن  .7 رقامــت الباحثــة Jعــد ذلــك Jعــرض املقيــاس *ــ( صــو
ــــاس , ) 16(وعـــــدد�م  ات بأJعــــــاد املقيـ ـــاط العبـــــا تبــ ــــد مــــــن مـــــدى ا روذلـــــك للتأكـ ومـــــدى ســــــالمة , ر

ات , صـياغ��ا اللغو7ــة  ات وســpول��ا مــع إضـافة أي عبــا روترت�ــب العبـا إذا أمكــن ذلـك ، وقــد تــم ر
 )© ، مـن خـالل عـرض ) يالظـا�ر(رحـساب صـدق املقيـاس *ـ( البدايـة باسـتخدام الـصدق اh]ـا

دت مــــن الــــسادة  اســـة عLــــK الــــسادة ا�gكمـــbن واh]»ــــNاء و*ــــ( ضــــوء التوج¤�ـــات الeــــ� و رأداة الد ر
ات بأJعـــاد تبـــاط العبـــا را�gكمـــbن ومالحظـــا�Ïم قامـــت الباحثـــة بحـــساب �ـــسبة 0تفـــاق ملـــدى ا  ر

 .املقياس 
  )1(لجدو 

ة الhyائيــــة cعــــد إجــــراء التحكـــــيم مقيــــاس التوافــــق �جتمـــــا�� (   ر وصــــف أداة البحــــث �ــــ� الـــــصو
(ة    )ؤلألطفال تحت الر

ات ُالبعد   رعدد العبا

  10  ُالبعد 0جتما>(

�W]10  ُالبعد النف  

�WZ[\10  ُالبعد ال  

�WX رالبعد املد ُ  10  

يالبعد Yسر ُ  10  

  50 سإجما�( املقيا

  

7ة :املرحلة الثانية    : ؤ الصدق والثبات ملقياس التوافق 0جتما>( لألطفال تحت الر

7ة  -1   : ؤصدق ا�gكمbن ملقياس التوافق 0جتماعيلألطفال تحت الر

7ة  ؤ    تم التأكد من الصدق الظا�ر وصدق ا�gتوىلمقياس التوافق 0جتما>( لألطفال تحت الر ي
اســـة؛ مـــن خـــالل عرضـــھ عLـــK مجموعـــة  رمـــن ا�gكمـــbن مـــن ذو 0ختـــصاص واh]»ـــNة  *ـــ( مجـــال الد ي

اســـة، و�ـــساؤال�Ïا، وأ�ـــدافpا، وقـــد طلـــب مــــن  وذلـــك للقيـــام بتحكيمـــھ Jعـــد 0طـــالع عLـــK عنـــوان الد
ُ

ر
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ات ملوضـوع  ات املقيـاس مـن حيـث مـدى مالءمـة العبـا ا�Öم ومالحظا�Ïم حو عبـا را�gكمbن إبداء آ ر لر
اسة، وصدقpا *( الكشف عن امل ة رالد تباط �ل عبا اسة، وكذلك من حيث ا رعلومات املرغوÑة للد ر ر

ة  ات، وسـالمة صـياغ��ا، واقOـNاح طـر تحـسي�ªا باإلشــا ربالبعـد الـذي ت¿ت�ـ� لـھ، ومـدى وضـوح العبــا قر ُ

ات، والنظر *( تدرج املقياس، ومدى مالءمتھ، وغNb ذلك مما  رباghذف أو �بقاء، أو التعديل للعبا
يراه مناسبا
ً

.  

ـــم �بقـــــاء عLـــــK    وÑنـــــاء  ات املقيـــــاس، وتــ اء ا�gكمـــــbن ومالحظـــــا�Ïم تـــــم التعـــــديل لـــــبعض عبـــــا ـــK آ رعLــ ر
ات الeـ� حـصلت عLـK �ـسبة اتفـاق  نوقـد ت¢ـو املقيـاس مـن خمـسة أJعـاد تــضم , فــأكNË %) 85(رالعبـا

ة ) 50(   .رعبا

نــــة الطرفيــــة  -2 ملقيــــاس التوافـــق 0جتمــــا>( لألطفــــال تحــــت ) يالـــصدق التمbـــ́ـ(رصـــدق املقا
7ة     :ؤالر

ةاملقياس عLــــK التميbــــ´ بــــbن املــــستو7ات ا�]تلفــــة  نــــة الطرفيــــة للتأكــــد مــــن قــــد ر    �Øدفــــصدق املقا ر
نـــة الطرفيـــة أو الـــصدق  7ـــة، وقـــد تـــم حـــساب صـــدق املقا رللتوافـــق 0جتمـــا>( لألطفـــال تحـــت الر ؤ
يالتميb´ ملقياس التوافـق 0جتمـا>( مـن خـالل تقـسيم ا��موعـة 0سـتطالعية إ�ـK مجموعـة عليـا 

جات فيمقيــاس التوافـق 0جتمـا>( ومجموعــة ) 10(ن تتـضم رحـاالت مـن اghاصــلbن عLـK أعLـK الـد
جات فيمقياس التوافق 0جتما>(، ومن ثم ) 10(دنيا تتضمن  رحاالت من اghاصلbن عKL أقل الد

جــــات ا��مــــوعتbن باســــتخدام اختبــــار مــــان ق بــــbن متوســــطي د اســــة الفــــر رد ـــاءت -ور و7تúــــ�، وقــــد جـ
ÍÇالنتائج كما �و مو)�  .ل با�hدو التا

  )2(لجدو 

(ة نة الطرفية ملقياس التوافق �جتماعيلألطفال تحت الر ؤ صدق املقا   ر

Nbمجموع   العدد  ا��موعة املتغ
  الرتب

متوسط 
  الرتب

قيمة 
)U(  

قيمة 
)Z(  

الداللة 
  �حصائية

ُالبعد   13.15  131.50  10  العليا

  7.85  78.50  10  الدنيا  0جتما>(
23.50  -2.02  0.04  

ُالبعد   13.65  136.50  10  العليا

�W]7.35  73.50  10  الدنيا  النف  
18.50  -2.41  0.02  

ُالبعد   13.30  133.00  10  العليا

�WZ[\7.70  77.00  10  الدنيا  ال  
22.00  -2.17  0.03  

ُالبعد   13.50  135.00  10  العليا

�WX   7.50  75.00  10  الدنيا  راملد
20.00  -2.33  0.02  

ُالبعد 

Yيسر  
  0.02  2.33-  19.50  13.55  135.50  10  العليا
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Nbمجموع   العدد  ا��موعة املتغ
  الرتب

متوسط 
  الرتب

قيمة 
)U(  

قيمة 
)Z(  

الداللة 
  �حصائية

  7.45  74.50  10  الدنيا

إجما�(   15.45  154.50  10  العليا
التوافق 
  0جتما>(

  5.55  55.50  10  الدنيا
0.50  -3.75  0.00  

 

(ة  -3   :ؤثبات مقياس التوافق �جتما�� لألطفال تحت الر

نباخ 7ة، كما تم و      تم حساب معامل الفا كر ؤ لثبات مقياس التوافق 0جتما>( لألطفال تحت الر
)�  .لحساب الثبات بطر7قة التجزئة النصفية، وقد �انت النتائج كما �و موÍÇ با�hدو التا

  ) 3(لجدو 

نباخ لثبات (ة مقياس ومعامل الفا كر   ؤالتوافق �جتما�� لألطفال تحت الر

   التجزئة النصفيةالثبات بطر7قة
نباخ ُالبعد   ومعامل ألفا كر

  معامل جوتمان  نبراو-معامل سي»Nمان

  0.75  0.75  0.84  ُالبعد 0جتما>(

�W]0.86  0.87  0.84  ُالبعد النف  

�WZ[\0.95  0.95  0.88  ُالبعد ال  

�WX رالبعد املد ُ  0.86  0.87  0.87  

يالبعد Yسر ُ  0.86  0.73  0.73  

  0.88  0.88  0.95 إجما�( املقياس

  :وآليات تنفيذهمل�k برنامج التدخل ا*

1- kـــوم برنـــامج التـــدخل امل�ـــOمجموعـــة مـــن  : مف Kـــ��ـــشNb التـــدخل امل�ـــ� *ـــ( البحـــث الـــرا�ن إ
ات و�Yــــشطة املنظمــــة ا�]ططــــة الeــــ� وضــــع��ا الباحثــــة وفقــــا ملبــــادئ وفلــــسفة طر7قــــة  راملpــــا

7ــــة  مج لــــذا �عت»ــــN برنــــا, ؤخدمــــة الفــــرد £�ــــدف تحقيــــق التوافــــق 0جتمــــا>( لألطفــــال تحــــت الر
́ة ملpنة اh]دمة 0جتماعية وÑخاصة ا�hانب التطبيقي  bالسمة املم �) امليـدا�ي (التدخل امل�

  .  م�ªا 
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ئــــــ�س و�ــــــو :أ=ـــــداف الKXنــــــامج  ـــامج التــــــدخل امل�ــــــ� لتحقيــــــق �ــــــدف  ـــق : ر �Øــــــدف برنـــ تحقيــــــق التوافـــ
7ـــة ، وذلـــك لتحقيـــق �Yـــداف الفرعيـــة املتمثلـــة *ـــ( تحديـــد مـــ شكالت ؤ0جتمــا>( لألطفـــال تحـــت الر

� وYســــر ، والتغbــــNات الeــــ� قــــد تطــــرأ *ــــ( WــــX � واملدWZوال\]ــــ �W]يســــوء التوافــــق 0جتمــــا>( والنفــــ ر
 )Lفع Nbاسة ، ومن ثم إحداث �غي رمستوا�ا وحد�Ïا قبل أو أثناء أو Jعد التدخل امل�� مع عينة الد

لـذا�Ïم ىوتحسن *( مستو توافق تلك الفئة والذي ينعكس عKL سلوكpم وطر7قـةتفك�Nbم وتقـبلpم 
ا�Ïم وإم¢انا�Ïم    .روعالقا�Ïم 0جتماعية Jش¢ل جيد ي¯سق مع قد

  :Mسس الkl يقوم عل�hا برنامج التدخل امل�k ــــ 2

� تم الرجوع إل¤�ا -eاسات السابقة ال   .ر البحوث والد

  . أ�داف البحث -

  .امج التدخل امل�� املدخل 0نتقا/ي *( خدمة الفرد �أساس ل»Nن,  النظر7ات وثيقة الصلة بالبحث -

ـــداد والتنفيـــــذ -  0طــــالع عLــــK العديــــد مــــن بـــــرامج التــــدخل امل�ــــ� لالســــتفادة م�ªـــــا *ــــ( التــــصميم و�عـ
  .واملتاJعة 

 * �Ûداف �جرائية ف�Y أما :  

ات العالقات 0جتماعية - 7ة عKL تنمية مpا ر مساعدة الطفل تحت الر  .ؤ

7ة عKL التفاعل و0-  .ندماج واملشاركة *( �Yشطة ا�hماعية ؤ مساعدة الطفل تحت الر

7ة عKL �عز7ز الثقة بالنفس وتقدير الذات -  .ؤ مساعدة الطفل تحت الر

7ة عKL �عز7ز وتوطيد عالقاتھ Yسر7ة -  .ؤ مساعدة الطفل تحت الر

� أفضل -WXا 7ة عKL تحقيق تحصيل د ر مساعدة الطفل تحت الر  .ؤ

ات الkl �س�ند عل�hا تنفيذ *    :برنامج التدخل امل�k ر�عتبا

اسة -  .ر أن يتفق برنامج التدخل امل�� مع �دف الد

7ة - ق الفردية بbن Yطفال تحت الر ؤ مراعاة الفر  .و

نة بمعÃú السماح بالتغيNb والتعديل و�ضافة  أثناء التطبيق - و أن ي¯سم برنامج التدخل امل�� باملر
اسة   .رعKL عينة الد

اسة *( إعداد برنامج التدخل امل��  0ستفادة من نتائج ا-  .رلتطبيق القبL( ألداة الد

� �عتمد عل¤�ا برنامج التدخل امل��ـــ 3eات ال    : راملpا

ة جمع املعلومات وتص¿يفpا Jش¢ل سليم -   .ر مpا

ة املالحظة وتفسNb سلوك العمالء -  .ر مpا

ة إقامة عالقات مpنية جيدة - ة 0تصال الفعال - .                          ر مpا  .ر مpا

و7ة - ة �نصات الوا>( بفpم و ر مpا ة اghوار واملناقشات -.                ر ة *( إدا ر املpا  .ر

ة واس¯ثمار الوقت - ة إدا ر مpا ة القيادة والتأثQ )* Nbخر7ن -.                         ر  .ر مpا
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� م�ªا úانب الف�hات مرتبطة با ة تقدير وتأكيد الذات حيث يتم إكسا£�ا ألعـضاء رمpا: ر  و�ناك مpا
ة حـــل  ة عLـــK ت¢ــو7ن عالقــات جيـــدة والتعبbــN عـــن املــشاعر �يجابيــة ، وكـــذا مpــا را��موعــة ، والقــد ر
� �عا�ي م�ªا العمالء والعمل عKL تحديد�ا Jش¢ل g³يح وجمع eاك املش¢لة ال راملش¢لة من حيث إد

� أدت لتفاقمpا وتحليل املعلومات اh]اصة باملش¢لة وتحديeسباب الY د.  

ا  ات تتــصل با�hانــب �جرا/ــي م�ªــ : ر   كمــا يجــب أن تتــوفر لــدى القــائمbن ب»Nنــامج التــدخل امل�ــ� مpــا
اك  ة العمـــل الفر7قـــي ، وإد ة اghـــاالت الفرديـــة وتنفيـــذ املقــابالت بأنواعpـــا ، وكـــذا مpـــا ة *ـــ( إدا راملpــا ر ر ر

Ñـط ذلـك شمولية عملية املساعدة ب¢افة جوان�åا بحيث ر �غطي �افـة العوامـل الداخلـة *ـ( التغيbـN و
اســة م¯ــسقة ومNOابطــة تمكــن الباحثــة مــن �ملــام  اســة بحيــث تــصبح الد ر�لــھ با�hانــب النظــر للد ر ي

  .ب¢ل جوانب املش¢لة البحثية املراد معا���hا 

اسة ا�Aالية *    : رو(مكن ت�Gيص مراحل برنامج التدخل امل�k �� الد
 

اسة ا�Aاليةمراحل التدخل امل�  رk �� الد

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اسة ا�Aالية) 1(ش]ل    .رمراحل التدخل امل�k �� الد
  

� م�ªا :أدوار الباحثة * eداف وال�Yامل\�ع " ردو :  تلعب الباحثة عدة أدوار لتحديد املشكالت و ,
  "املغNb للسلوك , الوسيط , Nb ، املعلم اh]ب, املمكن , املدعم , املثNb , املوجھ , املفسر , املرشد 

�فـراغ ,  �ستخدم الباحثة أساليب املعونة النفسية وأ�مpا العالقة املpنيـة :Mساليب العالجية * 
, كمــا تـــم اســـتخدام أســـاليب التــأثNb املباشـــر مثـــل النـــصيحة , التأكيـــد , تقـــدير املـــشاعر , الوجــدا�ي 
ـــز , الـــــسلطة , ال¯ــــ\�يع  كمـــــا تـــــم اســـــتخدام أســـــاليب , أســـــلوب ت¢ــــو7ن البـــــصNbة , ح التوضـــــي, التعز7ــ

ــــھ  ــــاع والتوجيـ ـــة مثــــــل التفــــــسNb واملناقـــــشة املنطقيــــــة و�قنــ ـــاء املعر*ـــــ( , معرفيــ كمــــــا تــــــم , إعــــــادة البنـــ
وأســــاليب ســــلوكية �التــــدعيم �يجــــا¨ي ولعــــب , اســــتخدام أســــاليب انفعاليــــة �التأمــــل و0س¯بــــصار 

التقد
 ير

التخطيط للتدخل 
 المهني 

)وضع األولويات(  

التدخل 
 العالجي

المتابعة 
 والتقييم
 والتقويم

التهيئة 
 واإلنهاء

التتبع 
وصياغة 
النتائج 
 النهائية

 
المرحلة  

 التمهيدية
جمع (

البيانات 
)والمعلومات  

تحديد مظاهر سوء 
التوافق في األبعاد 

 الخمسة
 -  االجتماعي-النفسي(

 - الشخصي-المدرسي
)األسري  

التنفيذ بهدف إحداث نوع من 
التغيير اإليجابي المقصود في 
األبعادالخمسة للطفل تحت 

 الرؤية
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حية والدو والنمذجة السلوكية وأساليب ر � ك¢ل رúانب الدي�hستخدم �ل أسلوب ,  و�0تمام باÕو
اســة  7ــة (رطبقــا للمرحلــة العمر7ــة وســمات وخــصائص عينــة الد وعمــق العالقــة ) ؤYطفــال تحــت الر

  .املpنية 

ض : تاسعا ات الفر اسة واختبا وعرض النتائج العامة للد ر   : ر

7ــــة و ض اh]اصــــة بمقيــــاس التوافــــق لألطفــــال تحــــت الر ؤلإلجابــــة عLــــK الفــــر الــــذي تــــم تطبيقــــھ عLــــK و
7ة  � " ؤYطفال املنفذين ghكم الرWـùة الر7ا اعـت الباحثـة قبـل �جابـة عLـK " ربإسـتاد املنـصو رفقـد 

ض البحثية للمقيـاس التأكـد مـن ³ـgة �حـصاء املـستخدم  ط �حـصاء , والفر وحيـث تـوافرت شـر
� تمثلت *( eوال NOام يالبا   : ر

اسة وعدده  صغر - 7ة طفل من) 20(ر�üم مجتمع الد  .ؤ Yطفال تحت الر
اسة إ�K مجموعتbن ضابطة وتجر7~ية بال¯ساو  - Õع العشوا/ي ��تمع الد يتوافرالتو ر  .ز
نلعام  - اســـــة باســـــتخدام �صـــــدار اh]ـــــامس والعـــــشر ـــم تحليـــــل البيانـــــات اh]اصـــــة بالد و تــ ر

 Microsoft، كمـا تـم اسـتخدام برنـامج �كـسيل ) SPSS(م مـن ال»Nنـامج �حـصا/ي 2017
Excelداو والرسوم البيانية *( ت�hل¿سيق ا. 

�ــة املتمثلــــة *ــــ( اختبــــار مــــان و7تúــــ مNOيــ ـــم اســــتخدام تلــــك Yســــاليب الالبا  Mann-Whitneyر    وقــــد تـ
حيـث ان Jعـض JYعـاد الفرعيـة للتوافـق ,  نظـرا لـصغر �üـم العينـةWilcoxonنواختبـار و7لككـسو

�Õع 0عتدا 7ة ال ت¯بع التو ز0جتما>( لدى Yطفال تحت الر ُ( الطبيعيمثل البعد 0جتما>( والبعـد ؤ ُ

�مNOيـــة املتمثلــــة *ـــ( اختبــــار مـــان و7تúــــ � لــــذلك فقـــد تــــم اســـتخدام Yســــاليب الالباWZرال\]ـــMann-
Whitneyن واختبار و7لككسوWilcoxonاسة ض الد ر الختبار فر   .و

ض ومـــدى فاعليـــة الKXنـــامج �ـــ� تحقيــــق  ات الفـــر وو(مكـــن مناقـــشة ذلـــك مـــن خـــالل نتـــائج اختبــــا ر
(ة  Iاآل�ي التو   :ؤافق �جتما�� لألطفال تحت الر

�hميــع ) 0.05(ى غbــN دالــة إحــصائيا عنــد مــستو داللــة Z حيــث قيمــة :لاختبــار الفــرض Mو  -
7ة، و�و ما �ـشNb إلىتحقـق الت¢ـافؤ بـbن ا��موعـة  ؤأJعاد التوافق 0جتما>( لألطفال تحت الر

7ـة، التجر7~ية والضابطة *( القياس القبL( ل¢افة أJعاد  ؤالتوافق 0جتما>( لألطفال تحت الر
لوÑالتا�( يمكن قبو الفرض Yو الذي ينص عKL أنھ  ق معنو7ـة دالـة إحـصائيا " ل وال توجـد فـر

جات حاالت ا��موعتbن التجر7~ية والضابطة *( ) 0.05(ىعند مستو داللة  ربbن متوسطات د
7ةالقياس القبL( عKL مقياس التوافق 0جتما>( لألطفال تحت ا  " .ؤلر

ق Wilcoxonن أن نتـــائج اختبـــار و7لككـــسو:اختبـــار الفـــرض الثـــا>ي  - اســـة داللـــة الفـــر و لد ر
جـــات ا��موعـــة الـــضابطة *ـــ( القيـــاس القبLـــ( والقيـــاس البعـــدي ألJعـــاد التوافـــق  ربـــbن متوســـطي د

ق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستو داللـة  ى0جتما>( تظpر عدم وجـود فـر و
ُ

بـbن متوسـطي )0.05(
جـات ا�� موعــة الـضابطة *ــ( القيـاس القبLــ( والقيــاس البعـدي ل¢افــة أJعـاد التوافــق 0جتمــا>( رد

7ـة،ما يـدل عLـK أثـر وفاعليـة برنـامج التـدخل ن¯يجـة وجـود عالقـة مpنيـة جيــدة  ؤلألطفـال تحـت الر
ا ب¢افــة املقــابالت ، وكــذا ثقــة العميــل *ــ(  وربــbن الباحثــة والعميــل منــذ املقابلــة ا�hماعيــة Yو�ــK مــر

ه و ميولھ ومـشاعره ونظرتـھ لألمـو الباح ا كبNbا *( إفصاح العميل عن أف¢ا � �ان لpا دوeرثة وال ر , ر
ق معنو7ــة دالــة إحــصائيا " لوÑالتــا�( يمكــن قبــو الفــرض الثــا�ي الــذي يــنص عLــK أنــھ  وال توجــد فــر

جات حاالت ا��موعة الضابطة *( القياسbن القبL( ) 0.05(ىعند مستو داللة  ربbن متوسطات د
7ةوال  ". ؤبعدي عKL مقياس التوافق 0جتما>( لألطفال تحت الر
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ق Wilcoxonن أن نتائج اختبار و7لككـسو:اختبار الفرض الثالث  - اسـة داللـة الفـر و لد ر
جـــات ا��موعـــة التجر7~يــة *ـــ( القيـــاس القبLـــ( والقيــاس البعـــدي ألJعـــاد التوافـــق  ربــbن متوســـطي د

)Lر ما يp0جتما>( تظ
ُ

:  

�ا ) 2.82( قــد بلغــت Zن قيمــة  إ:ُالبعـد �جتمــا�� و�ــو مــا �عنيوجــود ) 0.00(ربداللـة إحــصائية قــد
ق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة  ىفر جات ا��موعة التجر7~ية *( )0.05(و ربbن متوسطي د

7ــة، حيــث بلـــغ  ؤالقيــاس القبLــ( والقيــاس البعــدي للبعـــد 0جتمــا>( للتوافــق لــدى Yطفـــال تحــت الر ُ

جات القياس )20.00(رجات القياس القبL( املتوسط اghسا¨ي لد ر، ب�نما بلغ املتوسط اghسا¨ي لد
ات الــــسالبة )24.00(البعـــدي  ،ب�نمــــا بلــــغ متوســــط الرتــــب )0.00(ر، وقــــد بلــــغ متوســــط الرتــــب لإلشـــا

ات املوجبة  ق لصاÍh القياس البعدي، و�و ما يؤكد ما تم التوصل إليھ )5.50(رلإلشا و، أي أن الفر
ـــق لـــــدى منفاعليـــــة اســـــتخدام  ـــرد لتحـــــس�نالبعد 0جتمـــــا>( للتوافــ ـــة الفــ ُاملـــــدخل 0نتقـــــا/ي *ـــــ( خدمــ

7ة    .ؤYطفال تحت الر

kإن قيمـــة : ُالبعـــد النفـــ��Z ا ) 2.71( قـــد بلغـــت� و�ـــو مـــا �عنيوجـــود ) 0.01(ربداللـــة إحـــصائية قـــد
ق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة  ىفر جات ا��موعة التجر7~ية *( )0.05(و ربbن متوسطي د

7ـــة، حيــــث بلــــغ ا � للتوافـــق لــــدى Yطفـــال تحــــت الرW]ــــ( والقيـــاس البعــــدي للبعـــد النفــــLؤلقيـــاس القب ُ

 )Lجات القياس القب جات القياس )18.50(راملتوسط اghسا¨ي لد ر، ب�نما بلغ املتوسط اghسا¨ي لد
ات الــــسالبة )21.90(البعـــدي  ،ب�نمــــا بلــــغ متوســــط الرتــــب )1.00(ر، وقــــد بلــــغ متوســــط الرتــــب لإلشـــا

ق لصاÍh القياس البعدي، و�و ما يؤكد ما تم التوصل إليھ )6.00(ات املوجبة رلإلشا و، أي أن الفر
� للتوافـق لـدى Yطفـال W]ُمنفاعلية استخدام املدخل 0نتقا/ي *( خدمـة الفـرد لتحـس�نالبعد النفـ

7ة    .ؤتحت الر

kـ��Gإن قيمــة :ُالبعـد ال� Z ا ) 2.82( قـد بلغـت� مـا �عنيوجــود و�ــو ) 0.00(ربداللــة إحـصائية قـد
ق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة  ىفر جات ا��موعة التجر7~ية *( )0.05(و ربbن متوسطي د

7ــة، حيــث بلــغ  � للتوافــق لــدى Yطفــال تحــت الرWZــ( والقيــاس البعــدي للبعــد ال\]ــLؤالقيــاس القب ُ

 )Lجات القياس القب جا)16.90(راملتوسط اghسا¨ي لد ت القياس ر، ب�نما بلغ املتوسط اghسا¨ي لد
ات الــــسالبة )24.40(البعـــدي  ،ب�نمــــا بلــــغ متوســــط الرتــــب )0.00(ر، وقــــد بلــــغ متوســــط الرتــــب لإلشـــا

ات املوجبة  ق لصاÍh القياس البعدي، و�و ما يؤكد ما تم التوصل إليھ )5.50(رلإلشا و، أي أن الفر
ـــق  � للتوافــWZلـــــدى ُمنفاعليـــــة اســـــتخدام املـــــدخل 0نتقـــــا/ي *ـــــ( خدمـــــة الفـــــرد لتحـــــس�نالبعد ال\]ـــــ

7ة    .ؤYطفال تحت الر

kـــ�� رالبعـــد املد �ا ) 2.61( قـــد بلغـــت Z إن قيمـــة :ُ و�ـــو مـــا �عنيوجـــود ) 0.01(ربداللـــة إحـــصائية قـــد
ق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة  ىفر جات ا��موعة التجر7~ية *( )0.05(و ربbن متوسطي د

� للتوافـــق لـــدى YطفــــاWـــX رالقيـــاس القبLـــ( والقيـــاس البعـــدي للبعــــد املد 7ـــة، حيـــث بلــــغ ُ ؤل تحـــت الر
 )Lجات القياس القب جات القياس )18.20(راملتوسط اghسا¨ي لد ر، ب�نما بلغ املتوسط اghسا¨ي لد

ات الــــسالبة )21.80(البعـــدي  ،ب�نمــــا بلــــغ متوســــط الرتــــب )2.00(ر، وقــــد بلــــغ متوســــط الرتــــب لإلشـــا
ات املوجبة  ق لصاÍh القياس البعدي، و�و ما )5.89(رلإلشا يؤكد ما تم التوصل إليھ و، أي أن الفر

� للتوافـق لـدى Yطفـال WـX رمنفاعلية استخدام املدخل 0نتقا/ي *( خدمة الفرد لتحـس�نالبعد املد ُ

7ة    .ؤتحت الر
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يالبعـــد Mســــر �ا ) 2.81( قــــد بلغــــت Z إن قيمـــة :ُ و�ـــو مــــا �عنيوجــــود ) 0.00(ربداللـــة إحــــصائية قــــد
ق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة  ىفر جات ا��موعة التجر7~ية *( بb)0.05(و رن متوسطي د

7ــــة، حيــــث بلــــغ  ؤالقيــــاس القبLــــ( والقيــــاس البعــــدي للبعــــد Yســــر للتوافــــق لــــدى Yطفــــال تحــــت الر ي ُ

 )Lجات القياس القب جات القياس )17.60(راملتوسط اghسا¨ي لد ر، ب�نما بلغ املتوسط اghسا¨ي لد
ات الــــسال)21.60(البعـــدي  ،ب�نمــــا بلــــغ متوســــط الرتــــب )0.00(بة ر، وقــــد بلــــغ متوســــط الرتــــب لإلشـــا

ات املوجبة  ق لصاÍh القياس البعدي، و�و ما يؤكد ما تم التوصل إليھ )5.50(رلإلشا و، أي أن الفر
يمنفاعلية اسـتخدام املـدخل 0نتقـا/ي *ـ( خدمـة الفـرد لتحـس�نالبعد Yسـر للتوافـق لـدى Yطفـال  ُ

7ة  ق " ض الثالث الـذي يـنص عLـK أنـھ لو*( ضوء �ذه النتائج يمكن قبو الفر, ؤتحت الر وتوجـد فـر
جــــات حـــاالت ا��موعــــة التجر7~يـــة *ــــ( ) 0.05(ىمعنو7ـــة دالـــة عنــــد مـــستو داللــــة  ربـــbن متوســـطات د

7ـــة لــصاÍh القيـــاس  ؤالقياســbن القبLــ( والبعـــدي عLــK مقيـــاس التوافــق 0جتمــا>( لألطفـــال تحــت الر
  ".البعدي 

ـــار الفـــــرض الراcــــع  ـــk -أو�ـــــ�ت نتــــائج اختبـــــار مــــان :اختبـ اســــة داللـــــة Mann-Whitney و(تsــ ر لد
جـــات اDEموعـــة التجر(qيـــة واDEموعـــة الـــضابطة �ـــ� القيـــاس البعـــدي  ق بـــ�ن متوســـطي د رالفــر و

ألcعاد التوافق �جتما�� تظOر ما ي£�
ُ

:  

�ا ) 2.97( قــد بلغــت Z إن قيمــة :ُالبعــد�جتما�� و�ــو مــا �عنيوجـــود ) 0.00(ربداللــة إحــصائية قــد
ق ذات داللــة إحــصا جــات ا��موعــة التجر7~يــة ) 0.05(ىئية عنــد مــستو داللـة وفـر ربــbن متوســطي د

ُوالـــــضابطة فيالقيـــــاس البعديللبعـــــد 0جتمـــــا>(، حيـــــث بلـــــغ متوســـــط الرتـــــب للمجموعـــــة التجر7~يـــــة 

ـــــسا¨ي ) 14.40( ــــــضابطة )24.00(بمتوســــــــط حـــ ــــة الــ ـــــــب للمجموعــــ ــــــا بلــــــــغ متوســــــــط الرتـ ) 6.60(،ب�نمــ
فاعليـــة اســـتخدام املـــدخل 0نتقـــا/ي *ـــ( خدمـــة الفـــرد ، و�ـــو مـــا �ـــشNb إلى)20.60(بمتوســـط حـــسا¨ي 

7ة  ؤلتحقيق البعد 0جتما>( للتوافق 0جتما>( لألطفال تحت الر ُ.  

kإن قيمـــة : ُالبعـــد النفـــ��Z ا ) 3.17( قـــد بلغـــت� و�ـــو مـــا �عنيوجـــود ) 0.00(ربداللـــة إحـــصائية قـــد
ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو داللـة  ىفـر جــات ) 0.05(و ا��موعــة التجر7~يــة ربــbن متوســطي د

ـــــب للمجموعــــــة التجر7~يـــــــة  ـــــغ متوســــــط الرتـ �، حيـــــــث بلـW]ـــــضابطة فيالقيــــــاس البعديللبعــــــد النفــــــ ُوالـ

ـــــسا¨ي ) 14.65( ــــــضابطة )21.90(بمتوســــــــط حـــ ــــة الــ ـــــــب للمجموعــــ ــــــا بلــــــــغ متوســــــــط الرتـ ) 6.35(،ب�نمــ
، و�ـــو مـــا �ـــشNb إلىفاعليـــة اســـتخدام املـــدخل 0نتقـــا/ي *ـــ( خدمـــة الفـــرد )17.90(بمتوســـط حـــسا¨ي 

7ة ل � للتوافق 0جتما>( لألطفال تحت الرW]ؤتحقيق البعد النف ُ.  

kـ��Gإن قيمــة :ُالبعـد ال� Z ا ) 3.75( قـد بلغـت� و�ــو مـا �عنيوجــود ) 0.00(ربداللــة إحـصائية قـد
ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو داللـة  ىفـر جــات ا��موعــة التجر7~يــة ) 0.05(و ربــbن متوســطي د

ـــغ متوســـــط الرتــــب للمجموعـــــة التجر7~يـــــة ُوالــــضابطة فيالقيـــــاس البعديللبعــــد  �، حيـــــث بلـWZال\]ـــــ
ـــــسا¨ي ) 15.40( ــــــضابطة )24.40(بمتوســــــــط حـــ ــــة الــ ـــــــب للمجموعــــ ــــــا بلــــــــغ متوســــــــط الرتـ ) 5.60(،ب�نمــ

، و�ـــو مـــا �ـــشNb إلىفاعليـــة اســـتخدام املـــدخل 0نتقـــا/ي *ـــ( خدمـــة الفـــرد )17.00(بمتوســـط حـــسا¨ي 
� للتوافق 0جتما>( لألطفال تحت WZ[\7ة ُلتحقيق البعد ال   . ؤالر

kـــ�� رالبعـــد املد �ا ) 3.09( قـــد بلغـــت Z إن قيمـــة :ُ و�ـــو مـــا �عنيوجـــود ) 0.00(ربداللـــة إحـــصائية قـــد
ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو داللـة  ىفـر جــات ا��موعــة التجر7~يــة ) 0.05(و ربــbن متوســطي د

ـــــب للمجموعــــــة التجر7~يــــــة  �، حيــــــث بلــــــغ متوســــــط الرتـWــــــX ـــــد املد ــــضابطة فيالقيــــــاس البعديللبعـ روالــ ُ

ـــــسا¨ي ) 14.55( ــــــضابطة )21.80(بمتوســــــــط حـــ ــــة الــ ـــــــب للمجموعــــ ــــــا بلــــــــغ متوســــــــط الرتـ ) 6.45(،ب�نمــ
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، و�ـــو مـــا �ـــشNb إلىفاعليـــة اســـتخدام املـــدخل 0نتقـــا/ي *ـــ( خدمـــة الفـــرد )18.50(بمتوســـط حـــسا¨ي 
7ة  � للتوافق 0جتما>( لألطفال تحت الرWX ؤلتحقيق البعد املد ر ُ .  

يالبعـــد Mســـر  �ا ) 2.71( قـــد بلغـــت Z إن قيمـــة :ُ و�ـــو مـــا �عنيوجـــود ) 0.01(ربداللـــة إحـــصائية قـــد
ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو داللـة  ىفـر جــات ا��موعــة التجر7~يــة ) 0.05(و ربــbن متوســطي د

، حيث بلغ متوسط الرتب للمجموعة التجر7~ية  يوالضابطة فيالقياس البعديللبعد Yسر ُ)14.05 (
بمتوسط حسا¨ي ) 6.95(رتب للمجموعة الضابطة ،ب�نما بلغ متوسط ال)21.60(بمتوسط حسا¨ي 

ي، و�و ما �شNb إلىفاعلية استخدام املدخل 0نتقا/ي *( خدمة الفرد لتحقيق البعد Yسر )17.70( ُ

7ة    . ؤللتوافق 0جتما>( لألطفال تحت الر

ق معنو7ــة دالــة " لو*ـ( ضــوء �ـذه النتــائج يمكــن قبـو الفــرض الراJــع الـذي يــنص عLـK أنــھ  وتوجــد فـر
ــــستو داللـــــــة  ـــــد مـــ ــــــة ) 0.05(ىإحـــــــصائيا عنــ ـــــوعتbن التجر7~يـ ـــــاالت ا��مــ جـــــــات حــ ربـــــــbن متوســـــــطات د

 Íh7ـة لــصا ؤوالـضابطة *ـ( القيـاس البعــدي عLـK أJعـاد مقيــاس التوافـق 0جتمـا>( لألطفــال تحـت الر
  "ا��موعة التجر7~ية

اسة امليدانية*    -:رخالصة نتائج الد

اســة امليدانيــة إ�ــK قيــاس فاعليــة اســـ تخدام املــدخل 0نتقــا/ي *ــ( خدمــة الفــرد لتحقيـــق ر�ــدفت الد
)Lا ما ي� 7ة، وتوصلت إ�K عدة نتائج أبر زالتوافق 0جتما>( لألطفال تحت الر   :ؤ

ـــ وجـود فاعليـة السـتخدام املـدخل 0نتقـا/ي *ـ( خدمـة الفـرد لتحقيـق التوافـق 0جتمـا>( لألطفــال 1 ـ
7ة، حيث أدى ال»Nنامج إ�K تحسbن مستو الت ىتحت الر 7ة ممن ؤ ؤوافق 0جتما>( لألطفال تحت الر

� �ع»ـN عـن �üـم Yثـر لل»Nنـامج eع إيتا ال و�ـو مـا ) 0.69(شمل��م العينة التجر7~ية، وÑلغت قيمة م̈ر
 .�شNb إ��ü Kم أثر كبNb لل»Nنامج

2ª7ة، ولك �ـا ؤـــ إن فاعلية ال»Nنامج كبNbة ل¢افة JYعاد الفرعية للتوافق 0جتما>( لألطفال تحت الر
ـع  � حيـث بلـغ م̈رWZن البعـد ال\]ـbـ( تحـس* Nنـامج فاعليـة أك»ـN«عد آلخر حيث حقق الJ ُتختلف من ُ

ع إيتا )0.70(إيتا  ي، و�ان ال»Nنامج أقل فاعلية *( تحقيق البعد Yسر حيث بلغ م̈ر ُ)0.37.(  

  :التوصيات واملقKLحات: ًعاشرا

7ــة 1 ة قيــام املــشرعbن بتعـديل وتطــو7ر قــانو الر ــــ ضــر ؤـ نو ن وقـانو 0ستــضافة بحيــث يتفــادى أوجــھ ر
قالقصو اghالية للمحافظة عKL حقو �ل من الطفل والطرف غNb اghاضن   .  ر

اسات ا�hادة سواء 0جتماعية أو 2 7ة إ�K مز7د من البحوث والد ـــ تحتاج قضية Yطفال تحت الر رـ ؤ
 .النفسية أو القانونية نظرا أل�مي��ا وتأث�Nbا عKL ا��تمع 
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