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�نىق كمن�� باملشكالت السلوكية لدنمط التعل�   $طفال الذاتو

  )2( ايمان أشرف حسان، )1(سامح أحمد سعادة

�ة مصر العر5ية )1( 9ر، جم7و رقسم ال<=ة النفسية، >لية ال;:بية، جامعة $   .ز

  قسم العلوم النفسية، >لية ال;:بية للطفولة املبكرة، جامعة القا9رة )2(

  drsamehsaada@azhar.edu.eg :الP:يد Oلك;:وMي للباحث الرئIس1

  :املSTص

اســـة ا23اليــة إ/ـــ* التعـــرف ع+ــ* العالقـــة بــ'ن نمـــط التعلـــق واملــشكالت الـــسلوكية لـــدى  ر   7ــدفت الد

اسـة الكــش ف رEطفـال الذاتو:'ن،وكـذا العالقـة بـ'ن أنمـاط التعلــق وشـدة الذاتو:ـة كمـا حاولـت الد

ق  اسـة الفـر وعن الدو الذي تلعبھ أنماط التعلق KL التJبؤ باملشكالت السلوكية، كما ناقشت الد ر ر

اسة Eساسية من . ب'ن اJP3س'ن KL نمط التعلق  طفال ذاتو:ا، 43(رتSونت عينة الد
ً ً

28 ، ر من الذ]و

ــــاث15 ̂نـــ ـــــن  ـــــ'ن)  مــ 7م بــ ــــت أعمـــــــا ـــــن تراوحـــ ــــــط ) 6-4(رممــ ــــــق علـــــــefم مقيـــــــاس نمـ ســـــــنوات، ممـــــــن طبـ

kعر:ـــب ســـامح ســـعادة و7نــــد (، مقيـــاس املــــشكالت الـــسلوكية )2022إعـــداد ســـامح ســـعادة،(تعلـــقال

تباطيـة موجبـة دالـة إحـصائيا عنـد )2019امبـاmي ، اسـة عـن وجـود عالقـة ا ، وقـد كـشفت نتـائج الد
ً

ر ر

جـــة الSليـــة وvـــ'ن أuعـــاد التعلـــق املقـــاوم ) 0.01(ىمـــستو داللـــة  ربـــ'ن أuعـــاد املـــشكالت الـــسلوكية والد

جـــة الSليـــة ونمـــط والتجنwــ ر{ واملـــضطرب، بyنمـــا ]انـــت العالقــة بـــ'ن أuعـــاد املـــشكالت الــسلوكية والد

تباطيـة موجبـة  اسـة عـن وجـود عالقـة ا رالتعلق ~من سالبة ودالة احصائيا، كما كشفت نتائج الد ر
ً

ىدالــة إحــصائيا عنــد مــستو داللــة 
ً

بــ'ن شــدة الذاتو:ــة وvــ'ن أuعــاد التعلــق املقــاوم والتجنwـــ{ ) 0.01(

املـــضطرب، بyنمـــا ]انـــت العالقـــة بـــ'ن شـــدة الذاتو:ـــة ونمـــط التعلـــق ~مـــن ســـالبة ودالـــة احـــصائيا و
ً

وأسـفرت النتـائج أيـضا عــن أن نمـط التعلـق ~مــن منبـأ سـلw{ باملـشكالت الــسلوكية بyنمـا ]ـان نمــط 
ً

إليــھ التعلــق التجنwــ{ منبــأ ايجــاmي باملــشكالت الــسلوكية ، وقــد تــم تفــس'� النتــائج LــK ضــوء مــا ان�eــت 

اسات السابقة   . رنتائج البحوث والد

ـــق :الWلمـــــات الدالليـــــة  Eطفـــــال الـــــذاتو:'ن، التعلـــــق، املـــــشكالت الـــــسلوكية، التعلـــــق ~مـــــن ، التعلــ

}wاملضطرب ، التعلق املقاوم، التعلق التجن. 

 

 

 

 

 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )3(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

407 

Attachment style as a predictor of problem behaviors 
among autistic children 

Sameh ahmed Saada1, Eman Ashraf Hassan2 
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Abstract: 

The current study aimed to identify the relationship between the 

attachment style and behavioral problems in autistic. The study also 

aimed to reveal the role that attachment patterns play in predicting 

behavioral problems. The study sample consisted of (43 autistic 

children, 28 males, 15 females), whose ages ranged between (4-6) 

years, the attachment style scale was applied to them (prepared by 

Sameh Saada, 2022), Behavioral Problems Scale among autistic 

children (translated by Sameh Saada and Hind Imbabi, 2019). The 

results of the study revealed a positive, statistically significant 

correlation at the level of significance (0.01) between the dimensions 

of behavioral problems and the total degree and between the 

dimensions of resistance, avoidance and disordered attachment, while 

the relationship between The dimensions of behavioral problems, the 

total degree, and the secure attachment style are negative and 
statistically significant. The results also revealed that the secure 

attachment pattern was a negative predictor of behavioral problems, 
while the avoidant attachment style was a positive predictor of 

behavioral problems. The results were interpreted in light of the results 
of previous research and studies. 

Keywords: Autism, Attachment, Problem Behavior, avoidant 

attachment, disordered attachment, secure attachment style, resistant 

attachment style 
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  :املقدمة

ا  ̂نفعـا/K و�جتمـا�K للطفـل LـK مراحـل نمـوه Eو/ـK كمـ     �عت�� التعلق مظ�را مـن مظـا7ر الـسلوك 
ً

ا �عت�� من العمليات Eك�� تأث'�ا وفاعلية KL مراحل نمو الطفل املستقبلية حيث يلعب التعلق دو
ً ً
 ر

عاي�eم من أجل ا23فاظ ع+K أم�eم  K+طفال والقائم'ن عE نمو العالقات ب'ن KL رم�ما
ً

و:مكن نظام . 
ف  والتعلـق بمSوناتـھ العــص�ية والبيولوجيـة و�نفعاليـة Eطفــال مـن بنـاء مــشاعر Eمـن تحـت الظــر

عايتـھ فـسلوكيات الـصراخ و�لتـصاق بالقـائم   Kيالرعايـة رالضاغطة بطلب القـرب مـن القـائم'ن ع+ـ
والقلـق والتـوتر مـن الغرvـاء وتفـضيل القـائم بالرعايـة لـدي Eطفـال وكـذا اسـتخدام القـائم بالرعايــة 

  .كقاعدة آمنة للرجوع إليھ عند استكشاف البyئات اP3ديدة

    إن ا���3ات املبكرة ال�{ يتعرض ل�ا الطفل خالل مرحلة امل�د والسنوات Eو/K من حياتھ ل�ا تأث'� 
K+إقامـة عالقـات اجتماعيـة وانفعاليـة وديـة مـع ~خـر:نشديد ع Kاتـھ ع+ـ فالطفـل مـن . ر kشكيل قد

ابط مع ا¡2يط'ن بھ  وأجل أن ينمو نموا طبيعيا من Eش�ر Eو/K وكحاجة أولية يتجھ نحو إقامة ر
ً

ة ع+ــK ف�ــم وتلبيـــة  ة التعلــق مــستقرة موثوقــة قـــاد عايتـــھ ح�ــ{ تــصبح صـــو  Kروتحديــدا القــائم'ن ع+ــ رر
ق وإيمان ا�3يوط.( اجاتھ و¤شعر باألماناحتي  )48-47: 2018.ركمال بو ز

اســـات الطوليـــة واملــستعرضة الـــدو ال�ــام الـــذي يلعبـــھ التعلــق ع+ـــK مـــدي  ر    وقــد أظ�ـــرت نتــائج الد ر
ا23يـاة لــدي Eطفـال العــادي'ن حيـث يــرتبط التعلــق ~مـن بــالنمو الطبي©ـK بyنمــا يـرتبط التعلــق غ'ــ� 

قملــشكالت الــسلوكية ومــن ثــم يــؤدي ف�ــم طبيعــة عمليــة التعلــق وطــر تSو:�eــا ~مــن باالضــطرابات وا
وأنماط�ـــا أساســـا م�مـــا لف�ـــم عالقـــات الطفـــل بوالديـــھ وف�ـــم ســـلوكياتھ LـــK املواقـــف ا¡�تلفـــة

ً ً
فقـــد . 

:ـــة والقياديـــة  ة ع+ـــK حـــل املـــشكالت و�بتSا تبـــاط التعلـــق ~مـــن بالقـــد اســـات إ/ـــK ا ت عـــدة د رأشـــا ر ر ر ر
ة اللعـــب واظ�ــــار املــــشاعر �يجابيـــة والــــشعبية والــــش�رة بـــ'ن Eقــــران والــــشغف واملبـــاداة LــــK أªــــشط

والرغبة KL التعلم بyنما يرتبط التعلق غ'� ~من بالعدائية و�ª¬2اب �نفعا/K و�جتما�K وال»�دد 
  )Xu,2022,651.(رKL �ش»�اك ªE KLشطة ا¡�تلفة وظ�و املشكالت السلوكية

ىأن جودة التعلق K¹ واحدة من أقو العوامل ال�{ ت¸نAppleyard& Berlin,2007:3-4)  ( ·wي    و:ر 
 ºوالتحف'ــ KــLوالعـاطفي واملعر Kاملـستقبل، حيــث يتوقـع التعلــق ~مــن التطـو �جتمــا� KــL يبـالتطو ر ر

اثقـا مـن . والص«K �يجاmي ضـيعا مـستقال و ًفالطفل الذي ]ان لديھ kعلق آمن بوالده عنـدما ]ـان  و
ً ً ر

ة عواطفــھ ، وأن يSـــو نفــسھ، ول نديــھ تفــاعالت مناســبة مــع أقرانــھ واملعلمــ'ن، ليSــو قــادر ع+ــK إدا رن
ات قو:ـة LــK حـل املـشكالت ضـة، ولديــھ م�ـا رمركـزا وفـضوليا ومتحفــزا LـK الر و ً أمــا التعلـق غ'ـ� ~مــن . ًً

 KــL ـو أك�ـ� عرضـةSطفولتـھ ي KـL ل غ'ـ� آمـنSــشu بـأ بمـشا]ل مختلفـة فالطفـل الـذي ]ـان متعلقـاJنيت
ً

ـــة ضـــــعيفة ا ات اجتماعيــ ــــ¬2اب أو العـــــدوان(رلطفولـــــة مل�ـــــا أو مـــــا kـــــس¾{ ) ع+ـــــ* ســـــ�يل املثـــــال ، �ªـ
ات اتــصال ضـعيفة ، و:Sــو لديــھ  نباملـشكالت الــسلوكية ، والتــصرف uـشSل غ'ــ� مطيــع ، ولديـھ م�ــا ر
اندفاعيــة و¤ـــس�ل kـــشتyت ان¸با7ــھ فSلمـــا طالـــت مـــدة بقــاء الطفـــل LـــK مـــسار محــدد ، ]لمـــا ]ـــان مـــن 

  . � املسارالصعب kغي'

تبــاط التعلــق بــ'ن الوالــدين والطفــل بSافــة منــاKÁ نمــو ) 296: 2017نيل+ــK املقدÀــ¿{،(     وkــش'� رإ/ــK ا
الطفــل كمــا توجـــد عالقــة بــ'ن املتغ'ـــ�ات النفــسية �يجابيـــة والتعلــق وأيــضا تـــأث'� عمليــات التفك'ـــ� 

جة التعلق   .راللغة و�ن¸باه والتفاعل بد

عـاي�eم    و¤عاªي Eطفال الذاتو:'ن  Kعلقـات طبيعيـة بالقـائم'ن ع+ـk إقامـة K+ة ع ر من عدم القد إذ . ر
دة وغ'� ا23ميمية  رkش'� النظر:ات املبكرة لتفس'� اضطراب الذاتو:ة إ/K أثر العالقات الوالدية البا



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )3(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

409 

ة الطفل ع+K إقامة العالقات �جتماعية وتSو:ن التعلقات Eساسية   ;Bettelheim,1959(رع+K قد
Bowlby,1969,1973;Kanner,1949 ( ك�� حداثة حو الدوE النظر:ات KL نما تدو مناقشاتyرب لر

يالـــذي تلعبـــھ الـــصعوvات ال�ـــ{ يواج��ـــا Eطفـــال الـــذاتو:'ن مثـــل التواصـــل البـــصر والتقـــاء العينـــ'ن 
7ا عوائق kعو حدوث التعلق ومـن ثـم فـإن الـصعوvات ال�ـ{  قواتخاذ الدو و�ن¸باه املش»�ك باعتبا ر ر

ي Eطفــال الــذاتو:'ن LــK التواصــل �جتمــا�K والف�ــم وال�ــ{ تقلــل مــن جــودة التعلــق وتكــف تظ�ــر لــد
  )Teague et al.,2017,36.(تSو:ن صالت التعلق ~منة

نة أنماط التعلق لدي Eطفال الذاتو:'ن بأقراeÊم من Eطفال  اسات ال�{ أجر:ت ملقا ر    وتؤكد الد ر
العـادي'ن وEطفـال املعـاق'ن عقليـا و

ً
اسـات  رذو اضـطرابات اللغـة وم�eـا د  ;Rutgers, et al.,2004(ي

Rutgers, et al.,2007(  

  :مشWلة البحث

ر    إن استقـــصاء التعلـــق لـــدي Eطفـــال الـــذاتو:'ن يمكـــن أن يـــؤدي إ/ـــK ف�ـــم أفـــضل لطبيعـــة وتطــــو 
ا 7امــا LــK ف�ــم كث'ــ� مــن املــشكالت الــسلوكية باعتبــار أن ال اضــطراب الذاتو:ــة كمــا يلعــب دو

ً ً
تعلــق ر

عـــامال وقائيـــا مـــن املـــشكالت الـــسلوكية و7ـــو مـــا �ـــس�م LـــK بنـــاء التـــدخالت لـــدعم Eســـر LـــK مواج�ـــة 
ً ً

شـــادية ال�ـــ{ kعمـــل ع+ـــK مفـــا7يم التعلـــق وتـــدعم  راملـــشكالت الـــسلوكية ألبنـــاeÌم وتـــصميم ال�ـــ�امج �
  . عالقات الطفل بوالديھ وتحس'ن اP3وانب النمائية ا¡�تلفة لدي Eطفال الذاتو:'ن

   كمـــا أن ف�ـــم طبيعــــة وتSـــو:ن التعلقــــات لـــدي Eطفــــال الـــذاتو:'ن �ــــس�م LـــK ف�ــــم أفـــضل لطبيعــــة  
ــــة املرتبطــــــة بـــــالتعلق لـــــدي Eطفــــــال  ـــة والـــــسلوكية و�جتماعيـ ـــذا ف�ـــــم املتغ'ــــــ�ات املعرفيــ التعلـــــق وكــ
ـــة بالذاتو:ــــة واP3وانــــب النمائيــــة ل�ــــذا  ــK ف�ــــم أوÎــــP3 Íوانــــب القــــصو املرتبطـ رالــــذاتو:'ن �ــــسا7م Lــ

كمــا أن ف�ــم Eســس البيولوجيــة للتعلــق لــدي Eطفــال الــذاتو:'ن يــدعم ف�منــا لألســس . طراب�ضــ
  )Kramer,2020,17.(البيولوجية للتعلق وللذاتو:ة ]ل ع+K حدة

اسات ال�{ تناولت جوانب التعلق ا¡�تلفة لدي Eطفال الذاتو:'ن وال�{  ر   و7ناك عدد كب'� من الد
 والوقايـــــة LـــــK تSـــــو:ن التعلقـــــات والعوامـــــل املرتبطـــــة بـــــالتعلق حاولـــــت التعـــــرف ع+ـــــK عوامـــــل ا�3طـــــر

بمراجعــة عــدد مـــن ) Rutgers, et al.,2004; Rutgers, et al.,2007(فقــد قــام كـــال مــن .لــدeÑم
ـــات أن  اســ اســــات حـــــو التعلــــق لـــــدي Eطفـــــال الــــذاتو:'ن واســـــتخلص مـــــن مراجعتــــھ ل�ـــــذه الد رالد لر

Eطفــــال الــــذاتو:'ن أقــــل مــــيال لتSــــو:ن kعلقــــات آ
ً

نــــة باألطفــــال  عــــاي�eم باملقا  Kرمنــــة مــــع القــــائم'ن ع+ــــ ر
  .العادي'ن

إ/K أن 7ناك عدد كب'� مـن Eبحـاث ال�ـ{ تناولـت التعلـق LـTeague et al.,2017 ( K(   و¤ش'� كال من 
عالقتـھ باملــشكالت الــسلوكية و�نفعاليـة لــدي Eطفــال العــادي'ن مثـل اضــطرابات القلــق والــسلوك 

  (Clegg & Sheard, 2002; Fearon, et al., 2010; Zeanah & Smyke, 2008)يالفوضو واP3ناح 

اســــات ال�ــــ{ تناولــــت املــــشكالت الــــسلوكية و�نفعاليــــة لــــدي Eطفــــال  ر    و7نــــاك عــــدد كب'ــــ� مــــن الد
بyنما يوجد عدد ) Brereton et al.,2006; Einfeld et al.,2006; McCarthy et al.,2010(الذاتو:'ن 

محــدود جــدا مـــن Eبحــ
ً

اث ال�ــ{ تناولـــت العالقــة بـــ'ن التعلــق املــشكالت الـــسلوكية و�نفعاليــة لـــدي 
اسة  وال�{ أظ�رت نتائج�ا وجود عالقة ب'ن أعراض ) Mojsilovic,2017(رEطفال الذاتو:'ن وم�eا د

ا وأسـلوب التعلـق غ'ـ� األالذاتو:ـة ا ك�ـ� ان¸ـشا
ً
) 20(مـن و7ـذه فجـوة بحثيـة قـد اسـتمرت أك�ـ� مـن آلر

عاما بالرغم 
ً

  . يمن وجود اطار نظر منطقي يم�د ل�ذه العالقة
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ل      فبمراجعة ال»�اث العرmي وEجنw{ حو العالقة ب'ن التعلق واملشكالت الـسلوكية لـدي Eطفـال 
اســة تدخليــة تناولــت الــدو (Bauminger et al.,2010a; Kramer,2020)الــذاتو:'ن  ر إ/ــK جانــب د ر

اسة الذي يلعبھ التعلق كعامل وقاية لألطفال  Siller, et(ر الذاتو:'ن من املشكالت السلوكية وK¹ د
al.,2014 ( اسة تدخلية أخر أعد7ا يود   )Kubo et al.,2021(ر

اســــــة  ـــ'ن التعلــــــق واملــــــشكالت الــــــسلوكية لــــــدي ) Kramer,2020(ر      فقـــــد استكــــــشفت د العالقــــــة بــ
ـــK املـــــشكالت Eطفــــال الـــــذاتو:'ن والعـــــادي'ن للتعــــرف ع+ـــــK املـــــدي الــــذي تـــــؤثر بـــــھ أنمــــاط التع لـــــق ع+ــ

7م بـ'ن  ت 7-3رالسلوكية لدي Eطفـال الـذاتو:'ن والعـادي'ن ممـن تراوحـت أعمـا ر سـنوات وال�ـ{ أشـا
نتائج�ا إ/K عدم وجود عالقة ب'ن نمط التعلق واملشكالت السلوكية كما أن نمط التعلق ال يتوسط 

ن 7ــذه النتــائج يجــب إال أ. وvــ'ن املــشكالت الــسلوكية) عــادي/يذاتــو(العالقــة بــ'ن حالــة ال¸ــ�àيص
 Kعمــيم النتــائج و:ــؤثر ع+ــk ــم العينــة و7ــو مــا يقلــل مــنPâ عتبــار صــغر� KــL ــا مــع الوضــعefالنظــر إل

  .Pâم العالقة ب'ن التعلق واملشكالت السلوكية

اســة  رنتــائج واعــدة حــو الــدو الــذي يلعبــھ التعلــق كعامــل ) Siller et al.,2014(ر     وقــد قــدمت د ل
:w{ مSــو مــن ثمــاªي جلــسات قــائم ع+ــK ســلوكيات وقايــة لألطفــال الــذاتو: ن'ن وذلــك ب�نــاء برنــامج تــد ر

الوالدية و�ستجابة لالطفال وال�{ أو2Îت نتائج�ا فاعلية ال��نامج KL تنمية السلوكيات املتعلقـة 
  .بالتعلق ~من وترتب عليھ انخفاض املشكالت السلوكية لدي Eطفال الذاتو:'ن

اســة تدخليــة ب�نــاء برنــامج قــائم ع+ــK مفــا7يم التعلــق لــدي ) Kubo et al.,2021(ي       كمــا أجــر  رد
:ـــادة فاعليـــة الــذات الوالديـــة كـــم  زEم�ــات لز:ـــادة حـــساسية اســتجابة Eم�ـــات 23اجـــات �طفــال و
أوÎـــ2ت النتـــائج فاعليـــة ال��نـــامج LـــK خفـــض حـــدة املـــشكالت الـــسلوكية و�نفعاليـــة لـــدي �طفـــال 

  الذاتو:'ن 

اســـة -LـــK حـــدود علـــم الباحثـــان-يم يجـــد الباحثـــان ع+ـــK املـــستو العرmـــي        بyنمـــا لـــ ر ســـو د ع�ـــود (ي
وال�ـــ{ تناولــــت ســـلوك التعلـــق وعالقتــــھ بـــالقلق لـــدي Eطفــــال الـــذاتو:'ن باململكــــة ) 2011ا23قبـــاªي،

تباطيـــة بــــ'ن التعلــــق والقلــــق وشــــدة  رالعرvيـــة الــــسعودية وال�ــــ{ 7ــــدفت إ/ـــK الكــــشف عــــن العالقــــة �
ت جـة مرتفعـة LـK رالذاتو:ة وأشا ن سـلوك التعلـق بد ر النتـائج إ/ـK أن Eطفـال الـذاتو:'ن يظ�ـر ) 16(و

 .موقف و:رتبط التعلق غ'� ~من بالقلق لدي Eطفال الذاتو:'ن

ة حـو التعلـق لـدي ) (Teague et al.,2017       كما أشار  لإ/K أن أحد Eسئلة البحثيـة امل�مـة واملثـا ر
ة ب'ن التأخر النماåي املعرLـK وشـدة أعـراض الذاتو:ـة والتعلـق حيـث لEطفال الذاتو:'ن حو العالق

ت Eبحـاث املبكــرة إ/ـK أن شــدة الذاتو:ـة مـن أقــو املن�ئـات بــالتعلق غ'ـ� ~مــن  يأشـا -Bauminger(ر
Zvieli & Kugelmass, 2013; Rutgers et al., 2004 ( اســات ا23ديثــة ربyنمــا ]انــت نتــائج الد

اسة ع(لمختلطة حو 7ذه العالقة    )Rutgers et al. 2007ر+K س�يل املثال د

اسـات ال�ـ{ تحـاو استقــصاء  لمـن العـرض الـسابق يتـÍç أن 7نـاك فجـوة LــK ال»ـ�اث النفـL }¿æـK الد ر
ه عامال وقائيا  املتغ'�ات املرتبطة بالتعلق لدي Eطفال الذاتو:'ن والدو الذي يلعبھ التعلق باعتبا
ً ً

ر ر
̧ــشار . لوكيةأو مؤشــر خطــر للعديــد مــن املــشكالت الــس تفــاع معــدالت ان ر7ــذه الفجــوة بــالرغم مــن ا

تفـــاع معـــدالت ان¸ـــشار التعلقـــات غ'ـــ� ~منـــة  راملـــشكالت الـــسلوكية لـــدي Eطفـــال الـــذاتو:'ن وكـــذا ا
  .لدeÑم
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̂جابـــة ع+ـــ*  LـــK ضـــوء العـــرض الـــسابق يمكـــن اجمـــال مـــشSلة البحـــث ا23ـــا/L KـــK محاولـــة 
 :Eسئلة ~تية

 لق وv'ن املشكالت السلوكية لدي Eطفال الذاتو:'ن؟7ل توجد عالقة ب'ن نمط التع -

 7ل توجد عالقة ب'ن شدة الذاتو:ة وأنماط التعلق؟ -

ق ب'ن الذ]و و�ناث KL نمط التعلق؟    - ر7ل توجد فر  و

 7ل يمكن التJبؤ باملشكالت السلوكية لدي Eطفال الذاتو:'ن من خالل نمط التعلق؟ -

  :أ9داف البحث

  :7دف البحث ا23ا/K إ/*         

 .التعرف ع+K العالقة ب'ن نمط التعلق وv'ن املشكالت السلوكية لدي Eطفال الذاتو:'ن -

 .استكشاف العالقة ب'ن شدة الذاتو:ة ونمط التعلق لدي Eطفال الذاتو:'ن -

ق ب'ن الذ]و و�ناث KL نمط التعلق - رالتعرف ع+K الفر  .و

- E أنماط التعلق املنبأة باملشكالت السلوكية لدي K+طفال الذاتو:'نالتعرف ع. 

  :أ9مية البحث

 :$9مية النظر�ة] أ [ 

ًتكمــن أ7ميــة البحــث Lــ* أنــھ يقــدم تراثــا نظر:ــا يوÎــk Íعر:فــات التعلــق وأنماطــھ ا¡�تلفــة  - ً

وأيضا املشكالت السلوكية لألطفال الذاتو:'ن
ً

. 

اســات  -  Lــ* حــدود علــم -ركمــا تJبــع أ7ميــة البحــث ا23ــا/* مــن انخفــاض عــدد البحــوث والد
 ال�ـــــê حاولـــــت اســـــتخدام نمـــــط التعلــــق LـــــK عمليـــــة التJبـــــؤ بـــــبعض املـــــشكالت –ثــــان الباح

 .السلوكية لألطفال الذاتو:'ن

 :$9مية التطبيقية] ب[

التعرف ع+K العالقة ب'ن أنماط التعلق ا¡�تلفة وعالق�eا باملشكالت السلوكية ا¡�تلفـة  -
 .يللطفل الذاتو

مـــــة نحــــو توجيـــــھ ا7تمـــــام التقــــدم مـــــن خــــالل نتـــــائج البحــــث بالتوصـــــيات واملق - ز»�حــــات الال
اسة أنماط التعلق وعالق�eا بالعديد  راملتخصص'ن واملراكز البحثية ملز:د من �7تمام بد

 . يمن اP3وانب ا¡�تلفة للطفل الذاتو

شــادية بنــاء ع+ــK نمــط التعلــق �3فــض  - رالتقــدم بتوصــيات م�مــة حــو تــصميم ال�ــ�امج � ل
 .ل نمط إذا وجداملشكالت السلوكية ال�{ يتJبأ eëا ]
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  :حدود البحث

 :تقتصر حدود 7ذا البحث ع+*

 طفال ذاتو:ا، 43: (ىا¡2دد ال�شر
ً ً

28 ، ̂ناث15ر من الذ]و 7م ب'ن) من  ) 6- 4(ر، ممن تراوحت أعما
 سنوات

وأ]اديميــة �بــن الــصاعد ) our dream(حــضانة شــمس وقمــر بالقــا7رة وأ]اديميــة : ا¡2ــدد املSــاªي
:ة وا¡2لة الك��لتأ7يل الطفل بفرعefا  يKL �سكند  . ر

}ìو من عام :  ا¡2دد الزمE }¿Àا لخالل الفصل الد   .2022ر

  :مصطT=ات البحث

 :التعلق

�íعرفھ الباحثان إجرائيا بأنھ
ِ
تباط نفـæ¿{ قـو بـ'ن الطفـل ومقـدم الرعايـة لـھ و7ـو مـصدر حيـو " ّ يا ي ر

 النفــæ¿{ و�جتمــا�K أو عــدم لتSــو:ن �ñــصية الطفــل LــK املــستقبل فإمــا أن �ــساعده ع+ــK التوافــق
  : وتتضمن أنماط التعلق التالية "التوافق و7ذا يختلف بإختالف نمط التعلق

̂من   :نمط التعلق 

ــــوم  ــــــل ليقــــ ـــــة للطفــ ـــــة والطمأنyنـــ التفاعــــــــل الJــــــــشط والــــــــسعيد بــــــــ'ن الطفــــــــل وEم والــــــــذي يــــــــوفر الثقـــ
  .باستكشاف البyئة ا¡2يطة والتعرف ع+K العالم من حولھ

  :تجن�_نمط التعلق ال

eòـا وال  7ا وال �ـشعر باالكتئـاب عنـد مغاد رkعلق غ'� آمن حيث ال �ستجيب الطفل لـألم عنـد حـضو ر
غبة قو:ة لاللتصاق eëا   .ريبدي 

  :املقاوم/نمط التعلق القلق

تيــاح  عنـــدما  رنمــط ســـلو]ي انفعــا/K �ع�ـــ� عنــھ الطفـــل بالبSــاء الـــشديد ملــدة طو:لـــة والقلــق وعـــدم �
  ينفصل عن أمھ

  :ق املضطربنمط التعل

  .نمط سلو]ي �عكس السلوك املتناقض واملضطرب من الطفل تجاه Eم

جة ال�{ يحصل علefا املفحوص ع+K مقياس انماط التعلق اعـداد سـامح  روتقاس 7ذه Eنماط بالد
  )2022(سعادة

  :املشكالت السلوكية

�íعرف�ا الباحثـان إجرائيـا بأeÊـا
ِ
يم�eـا الطفـل الـذاتو LـK خمـسة و¹ـ* املـشكالت Eساسـية ال�ـ{ �عـاªي " ّ

:ـة، ومــشكالت  رمجـاالت أساســية و¹ـK مــشكالت التواصـل �جتمــا�K، والـسلوكيات املقيــدة، والتكرا
جـة . ا23الة املزاجية، والقلق، ومشكالت تنظيم الذات، وسـلوكيات التحـدي، والعـداء رو:قـاس بالد

L ا الطفل عل مقياس املشكالت السلوكية املستخدمefاسة ا23اليةال�{ يحصل عل   .رK الد
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 :يالطفل الذاتو

     الذاتو:ـــة اضـــطراب يبــــدأ Lـــ* مرحلـــة الطفولــــة املبكـــرة عـــادة قبــــل الثالثـــ'ن شـــ�را Eو/ــــ* مـــن عمــــر 
الطفل، و:ؤثر ع+* جميع جوانب النمو الطبي©ـK للطفـل بمـا LـK ذلـك التواصـل سـواء لفظـي، أو غ'ـ� 

̧ــــ يسم بــــانحراف واÎــــL Íــــ* النمــــو اللغــــو رلفظــــي، و:ن¸ــــشر بــــ'ن الــــذ]و بJــــسبة أك�ــــ� مــــن ^نــــاث، و:
̂صـرار  تيJيـة، و غبة L* املداومة ع+ـ* Eعمـال الر وو�جتما�K، م2ôوvا بأنماط سلوكية نمطية، و ر ً

اء الغ'ــ� زع+ــ* طقــوس معينـــة دو توقــف مــع وجـــود اســتجابات ت¸ـــسم بــالعنف إ وت»ـــ�اوح شــدتھ مـــن .ن
". املـصاحبة وفـق لـشدة �ضـطرابuسيطة ا/K متوسطة ا/K شديدة  وتختلف Eعـراض واملـشكالت 

اســة  جــة ال�ــ{ يحــصل علefــا الطفــل عــل مقيــاس kــ�àيص الذاتو:ــة املــستخدم LــK الد رو:قــاس بالد ر
 .ا23الية

  :يOطار النظر

اسـة وال�ـ{ اشـتملت ع+ـ* الذاتو:ـة، التعلـق     رتم استعراض Eدبيات املتعلقة بموضـوع الد
  :لك ع+* النحو ~kيلدي Eطفال الذاتو:'ن واملشكالت السلوكية وذ

أوال
ً

 :الذاتو�ة: 

       اضـــطراب الذاتو:ـــة 7ـــو اضـــطراب معقـــد متعـــدد Eوجـــھ يـــؤثر ســـلبا ع+ـــK النمـــو العـــصw{ خـــالل 
ـــاة vمـــــا يمتــــد تأث'�7ـــــا طـــــوال ف»ــــ�ة ا23يــ وkـــــشمل الــــسمات املم'ـــــºة لـــــھ . رالــــسنوات Eو/ـــــK مــــن ا23يـــــاة و

ة الــصعوvات ا¡�تلفــة والPõـــز املتواصــل LــK التواصـــل والتع رلــق املقــاوم وEنمـــاط الــسلوكية املتكـــر
 .ف�و �عد اضطراب نماåي و7ناك تباين كب'� KL نوع وشدة Eعراض ال�{ يظ�ر7ا الطفل.

اضطراب نماåي شديد �شمل مختلف اP3وانب " بأeÊا) 7-6 :2013عبدالعز:ز ال�àص،(ُ     و¤عرف�ا
تـضمن مـشكالت LـK عمليـة التعلـق النمائية و:حدث خالل الـثالث سـنوات Eو/ـK مـن عمـر الطفـل و:

اك  ر~من ومشكالت تتعلق بالسلوكيات النمطية و�صرار ع+K ثبات البyئة ومشكالت خاصة باالد
}¿æ23ا. 

     kعــرف الذاتو:ــة بأeÊــا
ً

 " KــL ــة املركيــة املعقــدة والــذي يظ�ــر: رنــوع مــن �ضــطرابات النمائيــة التطو
ـــرة مــــن املــــيالد وح�ــــ{  ســــنوات مــــن حيــــاة الطفــــل و:Jــــتج عنــــھ اضــــطرابات ) 8(مراحــــل الطفولــــة املبكـ

 2018صــابر دمحم،.(عــص�ية تــؤثر LــK وظــائف الــدماغ وتظ�ــر ع+ــK شــSل مــشكالت LــK جوانــب مختلفــة
:26( 

ا       وkعــرف أيــضا بأeÊــ
ً

 " ºالتواصــل والــسلوك وذو شــدة متغ'ــ�ة يتم'ــ Kي يــؤثر ســلبا ع+ــåاضــطراب نمــا
�جتمــا�K و�7تمامـــات املقيــدة والـــسلوكيات بــصعوvات او Põuـــز متواصــل LـــK التفاعــل والتواصـــل 

:ة وتختلف تأث'�ات �ضطراب وشدة Eعراض ال�{ تؤثر سلبا ع+K الطفل وت»�اوح شدتھ من  رالتكرا
�ضـــطراب ال�ــــسيط ا/ـــK الــــشديد وفـــق ل2ùاجــــة ا/ـــK مــــستو:ات الـــدعم و:ــــتم �àkيـــصھ خــــالل ف»ــــ�ة 

:قات.( الطفولة املبكرة  )57: 2020.رابرا7يم الز

�نالتع�  :لق لدي $طفال الذاتو

ــــسبعينات و]ــــــان للعــــــالم  ــا LــــــK أوائــــــل الــ ــــم �7تمــــــام eëــــ ــــ{ تــ �عــــــد ســــــلوك التعلــــــق مــــــن الــــــسلوكيات ال�ــ
}wبول)Bowlby (تطو:ر 7ذه النظر:ة KL 7ذا �7تمام حيث ساعدت أعمالھ KL ÍÎأثر وا.  
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ان، (�عــرف التعلــق  تبــاط دائــم بــ'ن ال�ــشر و¤عت�ــ� التعلــق مظ) 2016واب¸ــسام ســر �ــر مــن مظـــا7ر را
يالنمو النفæ¿{ ألنھ �عت�� مـصدر حيـو مـن مـصادر تSـو:ن �ñـصية الفـرد LـK املـستقبل و¹ـK عالقـة 

 :رkستمر KL التطو فيما uعد ونجد لھ العديد من التعر:فات وم�eا

انفعـــال الرضـــيع نحـــو امــــھ أو مرyvتـــھ و¤ع�ـــ� عنــــھ " بأنــــھ) 2014يوســـف قطـــامي، (ُو¤عرفـــھ   
 "ة امل»ºايدة KL �ق»�اببا23ملقة واملتاuعة والرغب

رابطة عاطفية �ـشSل�ا الفـرد نحـو ñـ�ص آخـر و7ـذه العالقـة كـرابط " ًو¤عرف أيضا بأنھ  
مظ�ــر العبيــدي، "( أو/ــK يظ�ــر تجــاه Eم ومــن ثــم يــصبح م2ùقــا بمجموعــة مــن ñEــ�اص ا¡2ــددين

2015 :535( 

و:مكن kعر:فھ  أيضا بأنھ  
ً

رابطة انفعالية قو:ة تؤدي ا/K شعو ا"  لطفل بالسعادة والفرح ر
وEمــن عنــدما يSـــو قر:بــا مـــن مقــدم الرعايـــة و¤ــشعر بــالتوتر و�نزعـــاج عنــدما ينفـــصل عــن مقـــدم 

ً
ن

ة بن تواªي،"(الرعاية :زاح ومر وعز:زة    )129: 2018ز

نوvــــ'ن الطفـــل وvالتــــا/K فموضـــوع التعلــــق قـــد يSــــو بــــ'ن اي " ]ــــاألم"والتعلـــق 7ــــو العالقـــة بــــ'ن مرvيـــة 
ع�ــود .(رفــل uــشSل متكــر و:تــصف بأنــھ ñــ�ص �ــستجيب 23اجــات الطفــلñــ�ص يتعامــل مــع الط

فـــــالتعلق �ــــستدل عليـــــھ بالعمليــــة الديناميـــــة ال�ــــ{ تـــــتم بمختلــــف الJـــــشاطات ) 16 :2011ا23قبــــاªي،
موفــق .(والتبــادالت ال�ــ{ تقــوم بــ'ن Eم والطفــل LــK آن واحــد وvالتــا/K ف�نــاك عمليتــ'ن التــأث'� والتــأثر

م،   ). 654: 2017وكر

:قــات، ابــ(و¤ــش'� ا ) 2016ررا7يم الز وإ/ــK أن العديــد مــن Eم�ــات ذكــرت أن أطفــال�ن الــذاتو:'ن يمــر
  .يمع�م بمرحلة التعلق غ'� السو وأوقات يSونوا غ'� متعلق'ن eëم

وتوجــد عــدة نظر:ــات لتفــس'� التعلــق لــدي Eطفــال الــذاتو:'ن و:مكــن للبــاحث'ن عرضــ�ا ع+ــK النحــو 
K/التا:  

 social emotional deficit) :Cohen etر �جتمـــا�K �نفعـــا/K النظر:ـــة القائمـــة ع+ـــK القـــصو
al.,1987 ( ــو:ن عالقــاتSت Kن ع+ــ: رتنطلــق 7ــذه النظر:ــات مــن Eطفــال الــذاتو:'ن غ'ــ� قــاد

 K/نفعــــا� Kم ن¸يجــــة القـــصو �جتمــــا�eعــــاي�  Kرالتعلـــق �نتقائيــــة و~منـــة مــــع القــــائم'ن ع+ـــ ر
E سية لديyطفال الذاتو:'نالذي �عت�� أحد السمات الرئ.  

تقــــوم 7ــــذه النظر:ــــات ع+ــــK اعتبــــار الذاتو:ــــة ) Dawson & Lewy,1989:  (النظر:ـــة البيولوجيــــة
ة  ¸ثا راضطرابا بيولوجيا KL �ن¸بـاه ونظـام �سـ

ً
)arousal system ( ـو:نSت Kومـن ثـم يـؤدي ا/ـ

ائـدة للطفـل  ة  زkعلقات غ'� آمنة نظـرا ألن مواقـف التفاعـل �جتمـا�k Kـس�ب اسـ¸ثا  overر
stimulating 

ة ع+ـK تفـس'� ا23ـاالت العقليـة  & Baron-Cohen,1989; Happe: (رالنظر:ة القائمة ع+K عدم القـد
Booth,2008;Mundy &Sigman,1989 ( عت�ـ� أن الذاتو:ـة اضـطرابk }النظر:ـات ال�ـ Kو¹ـ

اجتمــا�K نــو�K يJــتج مــن الــصعوvات ال�ــ{ يواج��ــا Eطفــال الــذاتو:'ن LــK اســتJتاج ا23ــاالت 
ة ع+ــK ف�ــم والتJبــؤ وضــبط .العقليــة للنــاس رحيــث kعــو 7ــذه الــصعوvات الطفــل مــن القــد ق

ســلوكيات القــائم ع+ــK الرعايـــة و7ــو مــا يـــؤثر ع+ــK ثقــ�eم LــK اتاحـــة وســرعة اســتجابة القـــائم 
 )Cortina & Liotti,2010 ; Stern,2004(بالرعاية ومن ثم جودة التعلق 
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اعـت خــصوصية يو:ـر الباحثــان أن النظر:ـات ال�ــ{ قامـت بتفــ رس'� التعلـق لــدي Eطفـال الــذاتو:'ن 
ن�eا بالنظر:ات ال�{ فسرت التعلق uشSل عام   .رفئة الذاتو:'ن و:تÍç ذلك من مقا

إ/K أنھ مـن ا�3ـصائص ال�ـ{ نالحظ�ـا ع+ـu Kعـض Eطفـال الـذاتو:'ن أن ) (Kramer, 2020:10 و¤ش'�
ـــق العـــــادي مـــــع Eفــــراد ا¡2يطـــــة بـــــ لھ و7ـــــذا �عيــــق الـــــدخو LـــــK العـــــالم لــــدeÑم فـــــشل LـــــK تSــــو:ن التعلــ

ة نا2þة وتزداد 7ذه املشSلة عندما يSو 7ناك نمط kعلق سلw{ ومعھ العديد من  ن�جتما�K بصو ر
اســات إ/ــ* أن ت العديــد مــن الد راملــشكالت الــسلوكية لــدى الطفــل الــذاتو ولكـــن أشــا ر مـــن %) 53(ي

:ن ع+* تSو:ن kعلق مع مقدمي الرعاية ألا رطفال ذو الذاتو:'ن قاد   .نساسي'ن دو تدخلألاي

ت  mعـة مجموعـات مــن ) 2012يسـلو صـاÍ3، (روقـد أشـا رأنـھ يمكـن تــصJيف Eطفـال الـذاتو:'ن ا/ـK أ
K¹جة اضطراب التعلق و  :رحيث د

نو7ـم ال يميلـو ملعانقـة Eم وال �ع�ـ� عـن : The Aloof Groupنمجموعة أطفال �عزفو عن التعلـق  ن
 .ن �تصال اP3سدي الفعالنالضيق والغضب وقد �ستمتعو بأشSال محددة م

ن أن يقــوم : The Passive Groupنأطفــال ســلبيو  ن بــالتعلق مــع ~خــر:ن و:Jتظــر وو7ــو ال يبــادر و
̂ندماج ا و:مكن ل�م  ن بذلك والكالم لدي 7ذه ا¡Pموعة أك�� تطو ~خر

ً
ر  .و

نو7ـم أطفــال يتفـاعلو مــع : The Active But Odd Groupيأطفـال ªـشطي'ن ذو تــصرفات غر:بـة 
ة  ة تلقائية بدو مراعاة �ستجابة لآلخر:ن مثل التعلق باليدين والرقبة بصو ر~خر:ن بصو نر

 .مز�Pة

ن LـThe Stilted Group : Kمجموعـة املتSلفـ'ن  ن بالتفاعـل مـع ~خـر:ن و¤ـستمر وو7ـم أطفـال يبـادر و
 .ذلك

احــدة غ'ــ   ئyــسية ، ثالثــة م�eــا منظمــة و mعــة أنمــاط  وو:وصــف التعلــق عــادة مــن حيــث أ ر � ر
  ) George,2014:6(منظمة 

mعـة ) 80-79: 2019.سفيان لبص'� ومداªي ب'ن الـصديق وفاطمـة الز7ـراء تـرvح(و¤ش'� كال من  را/ـK أ
 :أنواع و7م

جـود عالقـة تبادليـة تتم'ـº بالثقـة و�عتماديــة": ̂يجـاmي"التعلـق ~مـن . وو7ـو التقـرب مـن ~خـر:ن و
تبــــاط ن باال :ــــة Eطفــــال الــــذين �ــــشعر رو:مكــــن ر و  ~مــــن بالبــــالغ'ن LــــK بyئــــ�eم عــــن طر:ــــق ؤ

مـصدر التعلـق  رالتعب'� عن املشاعر بحر:ة و:تحر]و بثقة حـو البyئـة وmعيـدا عـن الكبا ً ل ن
 ))Harman,2011:10نو¤شار]و KL اللعب و�ستكشاف 

غبـ�eم LـK : التعلق القلق فـض ~خـر:ن التقـرب منـھ بـالرغم مـن  تيـاح uـس�ب  رو7ـو الـشعو uعـدم � ر ر ر
نف�ــــؤالء Eطفــــال يرفــــضو �ق»ــــ�اب مــــن ~خــــر:ن ن¸يجــــة لنظــــراeòم .  غ'ــــ�7مالتقــــرب مــــن

ـــة LـــــK تSـــــو:ن  غبـ ـــK الــــرغم مـــــن وجـــــود  ـــو بــــھ ع+ــ ـــر:ن ال eÑتمــ رالــــسلبية عـــــن ذاeòــــم وان ~خــ ن
لعالقـــات و:¸ـــسم 7ـــؤالء Eطفـــال بــــا�3وف والـــضعف والتجنـــب �جتمـــا�K وشـــSوك حــــو 

اªي،.(�ñصي�eم  )135: 2020زفاطمة الز7راء لو

تياح وعدم Eمان واP�3ل وا�3وف وال»�دد: التجنw{التعلق  ريتم'u ºعدم الشعو باال  .ر
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ما أو مـــسyئا LـــK معاملـــة : التعلـــق غ'ـــ� املنـــتظم ه 7ـــو أن يSـــو أحـــد الوالـــدين صـــا والـــس�ب LـــK ظ�ـــو
ً

ر ن ر
 .طفلھ

ي( وأضافت   :نوع آخر عop $نواع السابقة و9و) 245: 2019.رصونيا عاشو

فتـــھ بأنـــھ الــسلوك �نفعـــا/K �جتمــا�K الـــذي يظ�ـــر عنــد الطفـــل حيـــث وعر: التعلــق املر	ـــ¿{ املقــاوم
ة موضوع التعلق   .مع البSاء املستمر uعد عودeòا" Eم"ريبدي احتجاجا عند مغاد

ت            إ/ـــE Kنــواع الـــسابقة أنمـــاط ) 112-111: 2018خديجــة مبـــار]ي ون�يلـــة بلمــداªي،(روقــد أشـــا
  :للتعلق ولكن قسم�eم ا/K نوع'ن أساسي'ن و7ما 

̂يجاmي والذي يتضمن التعلق ~من ) 1     التعلق 

 .التعلق السلw{ والذي يتضمن التعلق القلق والتعلق التجنw{ والتعلق غ'� املنتظم) 2  

ة الطفل ع+* استخدام والديھ من أجل الراحة أو كقاعدة آمنة . رو:تم'º التعلق غ'� ~من uعدم قد
 :� ~من وتتمثل KL و7ناك ثالثة أنواع أساسية من التعلق غ'

. نuعــض Eطفــال يتعلقــو uــشSل مفــرط ، و¤ع�ــ�ون عــن صــعوvة الــتعلم واللعــب املــستقل -
 .ُيطلق ع+* 7ذا النمط اسم التعلق املقاوم غ'� ~من

نuعض Eطفال �عانو من نقص KL �عتماد ، و:بدو أeÊم غ'� مرتبط'ن بالوالدين وvالSاد  -
تباط غ'� ~منو7ذا ما �. يالحظوeÊم عند �نفصال � ê¾عند " �ستقالل"مثل 7ذا . رس

نالرضــيع ع+ــ* الــرغم مـــن الثنــاء عليــھ Lــu Kعـــض Eحيــان ، عــادة مــا يSـــو غ'ــ� مناســب مـــن 
 .الناحية التنمو:ة

̧ـشوش LــK حـضو والــدeÑم         . ر�ـش'� التعلـق املــشوش إ/ـ* Eطفـال الــذين يبـدو علــefم ا�3ـوف أو ال
)Appleyard& Berlin,2007:3(  

يالباحثـــان أن جميــع Eطفـــال ســـواء ]ــانوا عـــادي'ن أو مــن ذو �حتياجـــات ا�3اصـــة يو:ــر   
جاتھ وكيف يتفاعل الطفل  ا بالتعلق ولكن تختلف بإختالف أنماطھ ود ربجميع فئاeòا ا¡�تلفة يمر و
لمع 7ذا التعلق وعالقتھ بحياتھ داخل وخارج امل�º وvالتا/K يؤثر ]ل 7ذا ع+�ñ Kصية الطفل منذ 

E خراملرحلةE املراحل العمر:ة K/من عمره ا K/يو. 

اســـــة  ــــألم وأســـــلوب التعلـــــق وا) Johnson,2019(روقـــــد تناولـــــت د ـــة لـ بــــــوة ألالرعايـــــة الذاتيــ
سة من ذو اضطراب الذاتو:ة يامل2ùوظة لدي عينة من أطفال ما قبل املد وال�{ تSونت عين�eا من " ر

مومـــة ألبـــوة واأليائج ا/ـــK أن مـــستو ايأم وأب وأطفــال�ن ذو اضـــطراب الذاتو:ـــة وتوصـــلت النتــ) ٤٢(
ه  رالــسلبية تــؤدي لتعلــق ســلw{ يــؤدي ملــستو أع+ــK مــن التــوتر والقلــق والتعلــق املتجنــب والــذي بــدو ي

جــة عاليــة مــن الرعايــة الذاتيــة أليــؤثر ع+ــK التعلــق املقــاوم لــدeÑم وأظ�ــر ا رطفــال الــذين يتمتعــو بد ن
 .ضغط أقل وقسوة أقل

طفـــال الـــذاتو:'ن لـــدeÑم صـــعوvة LـــK التعلـــق وفـــن أن Paxton& Estay,2007 (E(وأشـــار 
تبـــاط وkعلــق غ'ـــ� ســـو باإلشــياء واملـــواد ا¡�تلفـــة  7ـــا و:Sـــو لــدeÑم ا يالتعب'ــ� عـــن مــشاعر7م وإظ�ا رن ر

 .ولدeÑم صعوvة KL إظ�ار سلوك�م العاطفي تجاه uعض Eفراد
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  :املشكالت السلوكية

الذاتو:'ن بصفة خاصة من kعد املشكالت السلوكية لدى Eطفال بصفة عامة وEطفال 
ـــع ا¡2ــــيط eëـــــم وتـــــؤثر ع+ــــK جميـــــع أنـــــواع التواصـــــل  قأك�ــــ� املـــــشكالت ال�ـــــ{ kعــــو تفـــــاعل�م LـــــK ا¡Pتمــ

اســـة كـــال مـــن .  ا¡�تلفــة ت د روقـــد أشـــا أن ) 2018يذكيــة ع+ـــK وســـلو عبـــدالبا�K وم�ـــا أبـــو حطـــب،( ر
والـــسلوك املــــز�� Eطفـــال الـــذاتو:'ن ين¸ـــشر لـــدeÑم uعـــض الـــسلوكيات مثـــل ايـــذاء الـــذات والعنـــف 

يوالسلوك التكرار وسلوكيات أخر  .ي

ش،)(2005ف�ـد املغلــوث،(كمـا أشــار كـال مــن  وائــل ,يز:ـد الغــصاونة)(2015مـصطفي القمــ
ليــد خلــف، زا/ــK أبــر املــشكالت لــدي Eطفــال الــذاتو:'ن ) 2021أحمــد حرفــوش،) (2016والـشرمان و

KL وال�{ تتمثل: 

ة - املظـــا7ر املم'ـــºة لألطفـــال الذاتو:ـــة و:مكــــن و¹ـــk Kعـــد مــــن : رالـــسلوكيات النمطيـــة املتكـــر
ة عن مجموعة من السلوكيات ال�ـ{ تحـدث  تيì{ 7و عبا رمالحظ�eا uس�ولة فالسلوك الر و
ة آليـــة وvـــالنمط نفـــسھ دو ملـــل أو 7ـــدف معـــ'ن وkـــشمل ســـلوكيات حركيـــة وتبـــدو  نبـــصو ر

ـــº ا23ـــــæ¿{ أو تجنـــــب املث'ـــــ�ات غ ــــد eòـــــدف لز:ـــــادة التحف'ــ ـــا غ'ـــــ� 7ادفـــــة ولك�eـــــا قـ ظا7ر:ــ
ً

'ـــــ� 
:د،.(املرغوvة :د  زأحمد ال�Jeساو و ز  )9: 2020ي

حيث يتم'º 7ؤالء Eطفال بوجود اضـطرابات LـK �ن¸بـاه : نقص �ن¸باة وا23ركة املفرطة -
:ـــــة ال�ـــــسيطة  ـــº الــــبعض باالن¸بـــــاه القـــــو للمعلومــــات البـــــصر:ة التكرا رuــــشSل عـــــام و:تم'ــ ي

نة باالضطرابات النمائية Eخر يمقا  .ر

ي فالطفل الذاتو غ'� قادر ع+K تقدير أفSار ~خر:ن ومشاعر7م :أنماط سلوكية م�Pلة -
 .واح»�ام�ا

 .مشSلة مص اeëام اليد -

ن ســلو]ا تــدم'�يا تجــاه : إيــذاء الــذات/ الــسلوكيات العدوانيــة - فاألطفــال الــذاتو:'ن يظ�ــر
ً ً

و
 . أنفس�م و~خر:ن

ت كـــال مـــن  اªـــي ونيل+ـــK العطـــار،( روأشـــا ،) (70: 2016و7الـــة اP3ر  -56: 2021رســـمية النـــو
71 ( Kعـــض الوالـــدين ومحاولـــة فـــرض الـــسيطرة ع+ـــu أن اضـــطراب الذاتو:ـــة والقـــسوة الزائـــدة لـــدي

غبـــاeòم ¹ـــK مـــن أســـباب حـــدوث العـــدوان لألطفـــال  رالطفـــل أو محاولـــة كبـــت Eطفـــال وعـــدم اشـــباع 
) 148: 2015الفرحاkي محمـود، مرفـت أبـو العينـ'ن، ªعيمـة املقـدامي وفاطمـة الط+ـK، ( وأشار أيضا 

ـــذاء الــــذات  يأن ال �ــــ¿· أصــــعب ع+ــــK آبــــاء ومعلمــــ'ن Eطفــــال ذو اضــــطراب الذاتو:ــــة مــــن ســــلوك ايـ
ر عند ا23ديث ع�eا أو ح�ê مالحظ�eا   .وومظا7ره السلوكية وال�{ ال تبعث السر

اسات سابقة   :رد

اسة  العالقة ب'ن التعلق واملشكالت السلوكية لدي Eطفال ) Kramer,2020(ر  تناولت د
 والعادي'ن للتعرف ع+K املدي الذي تؤثر بھ أنمـاط التعلـق ع+ـK املـشكالت الـسلوكية لـدي الذاتو:'ن

اســـــة مـــــن . Eطفــــال الـــــذاتو:'ن والعـــــادي'ن ـــة الد ـــن ) 7(مــــن Eطفـــــال العـــــادي'ن و)  10(رتSونــــت عينــ مــ
7م ب'ن  %) 52.9(رمن الذ]و ) 61.53( سنوات بمتوسط 7-3رEطفال الذاتو:'ن ممن تراوحت أعما
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اســـة ع+ـــK تقر:ـــر Eم�ـــات لـــنمط التعلـــق لـــدي �طفـــال واملـــشكالت %) 47.1 (و�نـــاث رواعتمـــدت الد
ت نتائج�ا إ/K عدم وجود عالقة ب'ن نمط التعلق واملشكالت السلوكية كما أن  رالسلوكية وال�{ أشا

كمـا .وv'ن املشكالت السلوكية) عادي/يذاتو(نمط التعلق ال يتوسط العالقة ب'ن حالة ال¸�àيص
نــــة باالطفــــال أظ�ــــرت  تفــــاع مــــستو املــــشكالت الــــسلوكية لــــدي �طفــــال الــــذاتو:'ن باملقا رالنتــــائج ا ير

العادي'ن إال أن 7ذه النتائج يجب النظر إلefا مع الوضع KL �عتبار صغر Pâم العينة و7و ما يقلل 
  .من kعميم النتائج و:ؤثر ع+Pâ Kم العالقة ب'ن التعلق واملشكالت السلوكية

اسـة      وقـد قامـت  :w{ مSـو مـن ثمـاªي جلـسات قـائم ع+ـSiller et al.,2014 ( K(رد نب�نـاء برنـامج تـد ر
ـــال اســــــة مــــــن . ســــــلوكيات الوالديــــــة و�ســــــتجابة لالطفـــ ـــة الد ـــغ متوســــــط ) 70(رتSونــــــت عينـــ طفــــــال بلـــ

ً

7م  :w{ وضـــابطة ) 57(راعمــا ¤ع�م ع+ـــK مجمـــوعت'ن تجر:�يــة تلقـــت ال��نــامج التـــد رشـــ�را ممــن تـــم تــو ز
ً

ال�ـــ{ أوÎــ2ت نتائج�ـــا فاعليـــة ال��نــامج LـــK تنميـــة الــسلوكيات املتعلقـــة بـــالتعلق نبقيــت دو تـــدخل و
  .~من وترتب عليھ انخفاض املشكالت السلوكية لدي Eطفال الذاتو:'ن

اســة تدخليــة ب�نــاء برنــامج قــائم ع+ــK مفــا7يم التعلــق لــدي ) Kubo et al.,2021(ي       كمــا أجــر  رد
E م�ــات لز:ـــادة حـــساسية اســتجابةE ـــادة فاعليـــة الــذات الوالديـــة كـــم: زم�ـــات 23اجـــات �طفــال و

أوÎـــ2ت النتـــائج فاعليـــة ال��نـــامج LـــK خفـــض حـــدة املـــشكالت الـــسلوكية و�نفعاليـــة لـــدي �طفـــال 
  . الذاتو:'ن

مـن العــرض الـسابق يتــÍç أن العالقــة بـ'ن املــشكالت الـسلوكية والتعلــق تحتــاج إ/ـK مز:ــد مــن         
اسـة ا�P3ود للكشف ع�eا و7و ما أوص بوجـود فجـوة بحثيـة قـد اسـتمرت )  Kramer,2020(رت بـھ د

يعاما بالرغم من وجود اطار نظر منطقي يم�د ل�ذه العالقة) 20(أك�� من 
ً

لو7و ما يحـاو البحـث . 
ض التالية   :وا23ا/K التصدي لھ من خالل اختبار الفر

ض البحث   :وفر

ا            اســات الــسابقة املرتبطــة بموضــوع الد ربنـاء ع+ــ* مراجعــة الد ر ســة ا23اليــة، تــم صــياغة عــدد ً
K¹ا وe�2� ض وذلك من أجل أن يتم التحقق من   :ومن الفر

 .توجد عالقة ذات داللة احصائية ب'ن أuعاد مقياس التعلق وأuعاد مقياس املشكالت السلوكية

 .توجد عالقة ذات داللة احصائية ب'ن شدة الذاتو:ة وأنماط التعلق

ق ذات داللة إحصائية KL نمط ا لتعلق وفقا للنوع وتوجد فر
ً

 ).رذ]و وإناث(

 لــــدي Eطفــــال باملــــشكالت الــــسلوكية) ~مــــن، التجنwــــ{ ، املقــــاوم، املــــضطرب(تنwــــêء أنمــــاط التعلــــق 
  .الذاتو:'ن

 :إجراءات البحث

K+̂جراءات وذلك كما ي   :لإلجابة عن أسئلة البحث، فقد تم اتباع عدد من 

أوال
ً

  :منvw البحث: 

تبـــاطي الفـــار(ن��  الوصـــفي    اعتمـــد الباحثـــان ع+ـــK املــــ ق� للتعــــرف ع+ـــK العالقـــات بـــ'ن متغ'ــــ�ات ) ر
ق فefا تبعا للمتغ'�ات الديموجرافية وكذلك التJبؤ باملشكالت السلوكية من خالل  اسة والفر الد

ً
و ر

  . أنماط التعلق
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ثانيا 
ً

  :عينة البحث:

 :عينة البحث yستطالعية] أ [ 

اســـة �ســـتطالعية إ/ـــ* الوقـــوف ع+ـــ ى* مـــدى مناســـبة Eدوات املـــستخدمة ملـــستو أفـــراد ر7ـــدفت الد
اسة  رالعينة والتأكد من وضوح kعليمات Eدوات، والتأكد من وضوح البنود املتضمنة KL أدوات الد
والتعرف ع+* الصعوvات ال�{ قد تظ�ر أثناء التطبيق والعمل ع+* تالشefا والتغلب علefا، إ/* جانب 

اســ ولتحقيــق 7ــذه 7Eــداف قامــت الباحثــة بتطبيــق أدوات . ةرالتحقــق مــن صــدق وثبــات أدوات الد
ــــصائص العينــــــة  ـــوافر فefـــــا معظـــــم خـ 7ـــــا أن يتــ �ـــــK عنــــــد اختيا اســـــة ع+ـــــ* عينـــــة اســـــتطالعية ر رالد ور

اســــة اســــة �ســــتطالعية مــــن . رEساســـية للد مــــن Eطفــــال الــــذاتو:'ن ممــــن ) 30(روتSونــــت عينــــة الد
7م بـــ'ن  ه ) 6-4(رتراوحـــت أعمـــا ه ) 61.24(رســـنوات بمتوســـط قـــد ربـــانحراف معيـــار قـــد مـــن ) 1.37(ي

 KــL ــاefحــضانة شــمس وقمــر وأ]اديميــة حلمنــا وأ]اديميــة �بــن الــصاعد بفرع Kطفـال امل»ــ�ددين ع+ــE
:ة را¡2لة الك�� و�سكند طفال ) 60(كما اعتمد الباحثان ع+K عينة من Eطفال العادي'ن قوام�ا . ي

ً

7م بــ' ه ) 6-4ن رمــن Eطفــال العــادي'ن ممــن تراوحــت أعمــا بــانحراف ) 62.12(رســنوات بمتوســط قــد
ه  رمعيار قد ة Eطفال الذاتو:'ن) 1.75(ي   .روذلك 23ساب الصدق العام+K ملقياس التعلق وذلك لند

  ):$ساسية(عينة البحث ال}zائية ] ب [

 طفــال ذاتو:ــا، 43(تSونــت عينــة البحــث ال�eائيـــة مــن            
ً ً

28 ، ، ممـــن )  مــن ^نــاث15ر مـــن الــذ]و
7م بـــ'نتراوحــت أ ســـنوات، مـــن Eطفـــال امل»ــ�ددين ع+ـــK حـــضانة شـــمس وقمـــر وأ]اديميـــة ) 6-4(رعمـــا

:ة رحلمنا وأ]اديمية �بن الصاعد بفرعefا KL ا¡2لة الك�� و�سكند  .ي

ثالثا 
ً

  :أدوات البحث:

  :تSونت أدوات البحث ا23ا/K من            

صــــدار الثالــــث ^-يمقيــــاس جيليــــام التقــــدير ل¸ــــ�àيص أعــــراض وشــــدة اضــــطراب طيــــف الذاتو:ــــة
GARS-3 دP¡عر:ب عادل عبدهللا وعب'� أبو اk )2020.( 

 kعر:ـب سـامح سـعادة و7نـد امبـاmي ()Bangerter et al.,2019إعـداد (يقائمة سلوك الطفـل الـذاتو 
2020.( 

  )2022(مقياس التعلق لدي $طفال اعداد سامح سعادة 

  :وفيما يop شرح مفصل لألدوات 

أوال 
ً

̂صـدار الثالـث -يدير ل¸�àيص أعراض وشدة اضطراب طيف الذاتو:ةمقياس جيليام التق:
GARS-3 دP¡عر:ب عادل عبدهللا وعب'� أبو اk )2020(  

ة عن قائمة سلوكية kـساعد ع+ـ* تحديـد ñEـ�اص الـذين  رمقياس جيليام ل¸�àيص الذاتو:ة عبا
 James)م قـــام بإعـــداد املقيـــاس وتـــصميمھ جـــيمس جيليـــا. ن�عـــانو مـــن اضـــطراب طيـــف الذاتو:ـــة

E.Gilliam,1995) KـــــL عـــــديالتk ـــع ثـــــم أدخـــــل عليـــــھ ـــدليل ال¸�àيـــــ�¿{ الراuــ  وذلـــــك عقـــــب إصـــــدار الــ
�¿{ ا�3ـــامس عـــام 2006̂صـــدار الثـــاªي عـــام  ــ ̂صـــدار ) 2013(ر، ومـــع ظ�ـــو الـــدليل ال¸�àيـ ظ�ـــر 

̂صــدار ا�3ــامسGARS-3الثالــث مــن مقيــاس جليــام  تــم kعر:ــب .  ليواكــب التعــديالت ال�ــ{ تــضم�eا 
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وقـام بإعـداده ) 2004(س بمصر وتم استخراج معامالت ثبات وصدق لـھ وªـشر LـK مـصر عـام املقيا
:ق زكال من دمحم السيد عبد الرحمن ومêì خليفة ع+K حسن بجامعة الزقـا

ً
تـم إعـادة kعر:بـھ وقيـاس . 

ـــة املــــصر:ة مـــــن خــــالل عـــــادل عبـــــد هللا دمحم  ـــاي'�ه ع+ـــــ* البyئــ معامــــل الـــــصدق والثبــــات واســـــتخراج معـ
ىنظرا أل7مية املقياس ع+* مستو العالم فقد قام عادل عبدهللا وعب'� أبو ا¡Pد ^قدام و). 2005( ً

̂صدار الثالث عام  ً]ي يSو متاحا ومناسبا لالستخدام KL البyئة العرvية) 2020(ع+* kعر:ب  ً   .ن

  أ9م ا�Sصائص املم��ة لإلصدار الثالث

ا ال»ـºم جيليـام عنـد إعـداد املقيـاس با¡S2ــات ال¸�àيـصي   ة الضـطراب طيـف الذاتو:ـة كمــ
̂حصاåي ا�3امس  د KL الدليل ال¸�àي�¿{ و   .DSM- V) 2013(رو

ونة، ومؤشر اضطراب  جات املو :ة K¹ الرتب املئيJية، والد جات معيا زاعتمد املقياس ع+* ثالث د ر ر ر
جات ا�3ام إلefا   .رطيف الذاتو:ة بحيث يتم تحو:ل الد

 Kس فرعية جديـدة و¹ـyعة مقايm التواصـل �جتمـا�K، �سـتجابات �نفعاليـة، Eسـلوب ( رإضافة أ
 ).املعرKL، الكالم غ'� املالئم

mــع  ر�عطـي املقيــاس مؤشــر:ن لالضــطراب أحـد7ما لألطفــال غ'ــ� النــاطق'ن حيـث يــتم �كتفــاء بــأو أ ل
ع  ومقايyس فرعية KL املقياس، واملؤشر ~خر �ستخدم مـع Eطفـال النـاطق'ن مـن خـالل تطبيـق فـر

 . ]املةاملقياس

uـــسيط، متوســــط، (ىيمكـــن مـــن خــــالل املقيـــاس تحديــــد مـــستو الــــشدة مـــن خــــالل ثـــالث مــــستو:ات 
يحتاج إ/ـ* (وما يقابل�ا من مستو:ات الدعم واملساندة من خالل ثالث مستو:ات من الدعم ) شديد

 ).يحتاج إ/* دعم كب'� للغاية/ يحتاج إ/* دعم كب'�/ دعم قليل

ـــاس الفر�ـــــK ا�3ـــــ ـــياغة املقيــ ـــدار الثـــــاªي ليSـــــو باســـــم إعـــــادة صــ ناص بالـــــسلوكيات النمطيـــــة LـــــK �صــ
̂حصاåي ا�3امس/السلوكيات املقيدة د ف الدليل  :ة تماشيا مع ما و رالتكرا ً  .ر

̂صدار Eقدم، باإلضافة إ/* وضـع 16̂بقاء ع+*  ة من  ة جديـدة اشـتق�ا مـن الـدليل 42ر عبا ر عبـا
̂حصاåي ا�3امس   .DSM- V) 2013(ال¸�àي�¿{ و

 .أكد من تمتع املقياس بخصائص سيSوم»�ية مناسبة ت��ر إمSانية �عتداد بھالت

  .تحديث املقياس �شWلھ العام

 وصف املقياس

ن سـنة ممـن يواج�ـو مـشكالت 22-3يتم إعداد املقياس للتعرف و�àkيص Eفراد KL املـدى العمـر 
سلوكية قد تSو مؤشرا لإلصابة باضطراب طيف الذاتو:ة

ً
عة 58اس من و:تألف املقي. ن ة مو ز عبا ر

ع+ـ* ســتة مقــايyس فرعيـة تمثــل مSونــات 7ــذا املقيـاس وkعمــل ع+ــ* وصـف ســلوكيات محــددة يمكــن 
 Kات ¹ــ mعــة اختيــا رمالحظ�eــا وقياســ�ا، و:وجــد أمــام ]ــل م�eــا أ ا- أحيانــا-ªعــم(ر وتحــصل ع+ــ* ) ال-رنــاد

جات  جات املقياس ب'ن صفر ) 3-2-1-صفر(رالد جة174 –ربال»�تyب، وvالتا/K ت»�اوح د   .ر د
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opس فرعية كما يIيضم املقياس ستة مقاي:  

:ــــــــــة - ــــــــدة أو التكرا ـــــــة، 13وتــــــــــضم : رالـــــــــسلوكيات املقيــ ــــــسلوكيات النمطيـــ ـــــــــyس الــــ ة تقـ ر عبــــــــــا
ت'ن، والطقوس   .وو�7تمامات املقيدة، والر

- Kس السلوكيات �جتماعية14و:ضم : التفاعل �جتما�yة تق   .ر عبا

- Kس9و:ــــضم : التواصـــل �جتمـــا�yات تقــــ  اســـتجابات الفــــرد للمواقـــف، والــــسياقات ر عبـــا
  .ى�جتماعية، وف�مھ لفحو التفاعل �جتما�K والتواصل

ات تقــــyس �ســــتجابات �نفعاليــــة املتطرفــــة مــــن 9وتــــضم : �ســــتجابات �نفعاليــــة - ر عبــــا
  .جانب Eفراد للمواقف �جتماعية اليومية

- Kــــــ ـــــضم : Eســـــــــلوب املعرLـــ ــــــyس �7تمامـــــــــات الغر:7و:ــــ ات تقـــ ــــراد، ر عبـــــــــا ـــــة الثابتـــــــــة لألفــــــ بــــ
ات املعرفية   .روا�3صائص والقد

ات تصف أوجـھ القـصو LـK حـديث الطفـل، والغرابـة أو 7و:ضم : الكالم غ'� املالئم - ر عبا ر
  .الشذوذ KL التواصل اللفظي من جانبھ

  :تطبيق املقياس وت<=يحھ

ا   ء نيتطلـب تطبيــق 7ـذا املقيــاس أن يSــو الـ�àص املؤ7ــل القــائم بتطبيـق املقيــاس وإعطــ
جات وتفــس'�7ا مــؤ7ال لــذلك، وأن �عــرف الطفــل جيــدا وا�3ــصائص ال�ــ{ ي¸ــسم eëــا، وأن يSــو  نالــد ً ً

ر
اية جيدة باضطراب الذاتو:ة ح�ê يتمكن من إeÊاء تطبيقھ بالشSل املطلوب وغالبا ما يتـو/*  ًع+* د ر

ـــن اختيـــــا ايـــــة كب'ـــــ�ة بالطفـــــل وتمكنـــــھ مــ رEخــــصاåي أو املعلـــــم تطبيـــــق املقيـــــاس حيـــــث يSـــــو ع+ــــ* د ر ن
ات Eك�� انطباق عليھ ات ال�{ تنطبق عليھ، أو باألحر يختار العبا رالعبا  . ىر

ة P¬kيل �سـتجابات وال�ـ{ تتـضمن خمـسة             جات KL استما رو:تم uعد ذلك P¬kيل تلك الد ر
  : أقسام

لالقــسم Eو وا�3ــاص بالبيانــات ال�àــصية ل2ùالـــة، والقــائم بــالتطبيق، والتقيــيم، ومــدى معرفتـــھ 
  . بالطفل

ًسم الثــاªي في¸نــاو م�ùـــصا ألداء الطفــل ع+ــ* املقــايyس الفرعيـــة املتــضمنة بحيــث يــتم kـــ¬Pيل القــ ل
جـة ا�3ــام الSليــة ال�ــ{ يحـصل الطفــل علefــا LــK ]ــل مقيـاس فر�ــK، ثــم يقــوم ب¸ــ¬Pيل  رالد
جـة ا�3ـام الSليـة لSـل مقيـاس فر�ـK وذلـك  :ة للد ونة، والرتبة امليئyنية املوا جة املو رالد ز زر

P3ونةبالرجوع إ/* ا جات مو تب ميئyنية ود جات ا�3ام إ/*  زدو ا�3اص بتحو:ل الد ر ر ر   . ل

ونـة ال�ـ{  جـة املو زالقسم الثالث يتضمن Eداء املركـب ل2ùالـة ع+ـ* املقيـاس بحيـث يـتم kـ¬Pيل الد ر
mعـــة مقـــايyس فرعيـــة أو  ريحقق�ـــا LـــK ]ـــل مقيـــاس فر�ـــK ســـواء اقتـــصرت �ســـتجابة ع+ـــ* أ

ونة KL ا�3انـة التاليـة، ثـم يـتم شملت املقايyس الفرعية الستة، و:تم جات املو ز جمع الد ر
تــب ميئyنيــة لتحديــد الرتبــة  ونــة إ/ــ*  جات املو رالرجــوع إ/ــ* اP3ــدو ا�3ــاص بتحو:ــل الــد زر ل
ونـــة  جـــة املو ونـــة مـــع مالحظـــة مـــا إذا ]انـــت تلـــك الد جـــة املو زامليئyنيـــة املقابلـــة لتلـــك الد رز ر

جــة مؤشـــر اضـــط mعــة أو ســـتة مقـــايyس فرعيـــة، وkـــ¬Pيل د رأل . راب الذاتو:ـــة املقابلـــة ل�ـــار
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ة يــتم تحديــد احتمــال  روvنــاء ع+ــ* ذلــك وvمــساعدة مــا يتــضمنھ القــسم الراuــع مــن �ســتما
  . ىوجود اضطراب طيف الذاتو:ة، ومستو الشدة وذلك KL آخر خانت'ن

جات ملؤشر اضطراب الذاتو:ة وتحديده، ومعدل  شادي لتفس'� الد رالقسم الراuع �عرض كدليل إ ر
ًد اضــطراب طيــف الذاتو:ــة لـدى الفــرد، ومــستو شــدة �ضــطراب، وأخ'ــ�ا احتمـال وجــو ى

توصيفھ ل2ùالة فيمـا يتعلـق بمـدى حاج�eـا إ/ـ* الـدعم واملـساندة مـا بـ'ن ا23اجـة إ/ـ* ا23ـد 
Eدªى من الـدعم، أو قـدر كب'ـ� مـن الـدعم، أو قـدر كب'ـ� للغايـة فـضال عـن عـدم ا23اجـة 

ً

  .لھ نظرا لعدم وجود �ضطراب

ة عــن القــسم ا3 عــة ع+ــ* ســتة 58ر�ــامس فيتــضمن املقــايyس الفرعيــة للمقيــاس و7ــو عبــا ة مو ز عبــا ر
مقـايyس فرعيـة تمثـل مSونــات 7ـذا املقيـاس وkعمـل ع+ــ* وصـف سـلوكيات محـددة يمكــن 

 K¹ ات mعة اختيا رمالحظ�eا وقياس�ا، و:وجد أمام ]ل م�eا أ ا- أحيانا-ªعم(ر   ).ال-رناد

جة مؤشر اضطراب الذاتو�ة  :رتفس�: د

يتم uعـــد ذلـــك تحديـــد مـــدى احتمـــال أن يSــو الفـــرد مـــن ذو اضـــطراب طيـــف الذاتو:ـــة يــ ن
جات شـــادي لتفـــس'� الـــد روذلـــك وفـــق مـــا �عرضـــھ اP3ــــدو املوجـــود بالقـــسم الراuـــع كــــدليل إ ر و¤عــــد . ل

مؤشــر اضــطراب الذاتو:ــة 7ــو أفــضل تقــدير ك+ــK للــسلوكيات الذاتو:ــة ال�ــ{ تــصدر عــن الفــرد، كمــا 
:ـة LــK �عتبــار ]ـل الــسلوكيات ال�ـ{ kعــد بمثابــة تقـاس eëــذا املقيـاس حيــث تأ جــة املعيا رخــذ 7ـذه الد ر

أعــراض الضــطراب الذاتو:ــة، ولــذلك فإeÊــا kعــد أفــضل منwــ· باالضــطراب، و:جــب �عتــداد eëــا عنــد 
ات تتعلق بال¸�àيص  .راتخاذ قرا

تفــع مؤشــر اضــطراب طيــف الذاتو:ــة ]ــان مــن Eك�ــ� احتمــاال بالJــسبة للفــرد أن  و]لمــا ا
ً

ر
جة مؤشر �ضـطراب �ع فقا لد راªي منھ، و]انت سلوكياتھ الذاتو:ة أك�� شدة، و

ً فـإن ) 101 ≥-55(و
جـــة مؤشـــر �ضـــطراب لديـــھ ال�ـــ{ kعكـــس ســـلوكياتھ واســـتجابتھ ع+ـــ* املقيـــاس   55ر]ـــل مـــن تـــصل د

جــة  ع احتماليــة التعــرض لالضــطراب وفقــا لد رفــأك�� �عــد مــن ذو اضــطراب طيــف الذاتو:ــة وتتــو ز ي
، ومــن )70 -55(، ومـن ا¡2تمـل )45 ≤( ع+ـ* ثالثــة مـستو:ات ¹ـK مـن غ'ــ� ا¡2تمـل مؤشـر �ضـطراب

لبحيـث ينفـي Eو kعـرض الفـرد لالضـطراب، و:ؤكـد الثـاªي والثالـث أنـھ ) E)71- ≤ 101ك�� احتماال 
يمـــن ذو اضـــطراب طيـــف الذاتو:ـــة، كمـــا �عـــرض لثالثـــة مـــستو:ات لـــشدة �ضـــطراب تـــواز ثالثـــة  ي

ىعم واملساندة للفرد �عكس أول�ا مستو uسيط من الشدة، وحاجة الفرد إ/* مستو:ات لتقديم الد
جــة قليلـــة مـــن الـــدعم  جـــة كب'ـــ�ة مـــن )70 -55(رد ر، و¤عكـــس الثـــاªي مــستو متوســـطا مـــن الـــشدة ود

ً
ى

جـة كب'ــ�ة للغايــة )100 -71(الـدعم  ر، بyنمــا �عكـس الثالــث املـستو الــشديد ل2ùــدة، وا23اجـة إ/ــ* د ى
   ).101 ≥(من الدعم 

  :Sصائص السيكوم;:ية للمقياس وتقنIنھا�

ة Eجن�يـة للمقيـاس  ي فــردأ مـن ذو اضـطراب طيــف 1859ربلغـت عينـة التقنـ'ن LــK الـصو
7م بــ'ن   واليــة بالواليــات املتحــدة Eمر:كيــة، 48 سـنة مــن 22 -3رالذاتو:ـة مــن اJP3ــس'ن ت»ــ�اوح أعمــا

ـــ�اوح عـــــدد7م LـــــK ]ـــــل ســـــنة مـــــن 7ـــــذا املـــــدى العمـــــر بـــــ'ن  و23ـــــساب الثبـــــات تـــــم . دأ فـــــر157 -35يو:»ــ
 وvطر:قة إعادة التطبيق 0,94- 0,79وتراوحت قيمتھ ب'ن ) 84= ن(استخدام معامل ألفا ع+* عينة 

الدالـة ع+ـ* معامـل الثبـات ) ر(تراوحـت قـيم ) 122= ن(لuعد أسـبوع'ن مـن التطبيـق Eو ع+ـ* عينـة 
تطبيق من خالل مجموعات  أما بطر:قة ثبات املô"2'ن ع+* نفس عينة إعادة ال0,96 - 0,77ب'ن 
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ع'ن ع+ــــــ* 232= ن(مـــــن املــــــô"2'ن  ، ومعلمــــــ'ن، وأخــــــصائي'ن 116ز مــــــو ـــاء أمــــــو جــــــا ضـــــمت أوليـــ ر ز ًو

تراوحــت متوســطات قــيم ) نفــسي'ن، وأخــصائي'ن تخاطــب، وأخــصائي'ن آخــر:ن، ومــساعدي معلمــ'ن
  .0,01 وK¹ قيم دالة عند 0,85 -0,71ب'ن املô"2'ن ب'ن ) ر(

ات ع+ـ* مناسـ�تھ و23ساب الصدق تم استخدام    ر صدق ا¡2تو حيـث أكـد تحليـل العبـا ى
 KــL ضـطراب� K/حيـث تـم اشـتقاقھ مــن مجـاDSM - V ات بــ'ن ر وvلغـت قيمـة القــوة التمي'ºيـة للعبـا

، 0,86 بyنمـــا بلغـــت قيمـــة صـــدق ا¡2ـــك 0,86 -0,57  مـــع مقيـــاس 0,69ي مـــع قائمـــة الـــسلوك الـــذاتو
لينــا لتقـدير اضــطراب الذاتو:ــة،  مــ0,68املالحظـة ال¸�àيــصية الضـطراب الذاتو:ــة،  وع مقیـاس #ار

ة التمي'ºيـــــة للمقيـــــاس بـــــ'ن 0,69 ـــ��جر، وتراوحـــــت القــــد ر مــــع مقيـــــاس جيليـــــام لتقــــدير اضـــــطراب اســ
 أمـــا الـــصدق العـــام+K للمقيـــاس فقـــد أكـــد ع+ـــ* 0,87 -0,50ا¡Pموعـــات ال¸�àيـــصية ا¡�تلفـــة بـــ'ن 

ات ع+* وجود ستة عوامل تؤلف املقايyس الفرعية الستة املتضمنة ح ريث تراوحت قيم kشبع العبا
  . 0,95 -0,39العوامل 

وللتحقق من صدق وثبات املقياس KL البyئة املصر:ة قام كال من 
ً

عب'ـ� & عادل عبـدهللا (
ب»�جمــــة املقيـــاس وإعـــداده باللغــــة العرvيـــة ثــــم عرضـــھ ع+ـــ* عــــشرة مـــن Eســــاتذة ) 2020أبـــو ا¡Pـــد، 

E مجال ال»�بية ا�3اصة، وتم KL ا ]لما ]ان ا¡2كم'نefا إل اeÌم، وإجراء التعديالت ال�{ أشار وخذ بآ ر
:ا، ثــم قــام الباحثــان uعــد ذلــك بتطبيــق املقيــاس ع+ــ* عينــة مــن مائــة طفــل مــن Eطفــال  ورًذلــك ضــر
ج  ــــسيSوم»�ية للمقيــــــاس، وتقنyنــــــھ ل�ùــــــر ــــة 23ــــــساب ا�3ــــــصائص الــ ــــف الذاتو:ــ ــــطراب طيــ وذو اضــ ي

 حدوث اضـطراب طيـف الذاتو:ـة بـ'ن Eطفـال، بمعاي'� محددة، وتحديد ªسب ومستو:ات احتمال
  .ىومستو شدتھ

وقــد قـــام الباحثـــان LـــK البحـــث ا23ــا/K بحـــساب ا�3ـــصائص الـــسيSوم»�ية ملقيـــاس جيليـــام 
K/وذلك ع+* النحو التا:  

أوال
ً

 :o�   :رصدق ا�=ك ا�Sا

تبــاط بــ'ن أداء العينــة �ســتطالعية ع+ــ* مقيــاس جيليــام وvــ'ن  روذلــك بحــساب معامــل �
تبـــاط كمـــا ¹ـــK موÎـــ2ة LـــK مقيـــاس  رالطفـــل الـــذاتو اعـــداد عـــادل عبـــد هللا و]انـــت قيمـــة معامـــل � ي

  ).1(لجدو 

  )1(لجدو 

جـــات العينـــة �ســـتطالعية ع+ـــ* مقيـــاس جيليـــام ومقيـــاس الطفـــل الـــذاتو  تبـــاط بـــ'ن د يمعامـــل � ر ر
  30=ن

 يمقياس الطفل الذاتو املتغ'�ات

 0.780 مقياس جيليام

  :الثبات: ًثانيا

احثــان LــK البحــث ا23ــا/K بحــساب ثبــات إعــادة التطبيــق حيــث تــم حــساب معامــل قــام الب
مìـــــ{ أســـــبوع'ن تبـــــاط بـــــ'ن التطبيـــــق Eو والثـــــاªي للمقيـــــاس بفاصـــــل  ز� كمـــــا تـــــم حـــــساب ) 30= ن(لر

ضة KL جدو  نباخ و]انت النتائج كما K¹ معر لمعادلة ألفا كر و   ) 2(و
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  )2(لجدو 

  30=تو:ة نمعامالت الثبات ملقياس جيليام ل¸�àيص الذا

 ثبات اعادة التطبيق معامل الثبات ألفا uEعاد

:ة  0.74 0.83 رالسلوكيات املقيدة أو التكرا

K0.78 0.86 التواصل �جتما� 

 0,73 0,85 التفاعل �جتما�*

 0,79 0.79 �ستجابات �نفعالية

KLسلوب املعرE 0,84 0,75 

 0,74 0.79 الكالم غ'� املالئم

Sجة ال  0,81 0,87 ليةرالد

يتÍç تمتع مقيـاس جيليـام بخـصائص سـيSوم»�ية طيبـة تجعـل �عتمـاد ) 2، 1( لوvالنظر إ/* جدو
  .عليھ KL البحث ا23ا/K محل ثقة

 �عر�ـــب ()Bangerter et al.,2019إعـــداد (يقائمــة ســلوك الطفــل الــذاتو : ثانيــا
 )2020سامح سعادة و9ند امبا�ي 

 Bangerter(يب قائمة سلوك الطفل الذاتو ال�{ أعد7ا قام معدا املقياس للعرvية بتعر:
et. al, 2019 ( عر:فـا للمـشكالت الـسلوكية لـديk ـ{ 7ـذه القائمـةìيقائمة سلوك الطفل الـذاتو وت¸ب

ـــل الــــذاتو بأeÊــــا املــــشكالت Eساســــية ال�ــــ{ �عــــاªي م�eــــا الطفــــل الــــذاتو LــــK خمــــسة مجــــاالت  يالطفـ ي
ــية و¹ـــــK مـــــشكالت التواصـــــل �جتمـــــا�K و :ـــــة ومـــــشكالت ا23الـــــة أساســـ رالـــــسلوكيات املقيـــــدة والتكرا

ــــداء، وتطبـــــق القائمــــــة ع+ــــــ*  املزاجيـــــة والقلــــــق ومـــــشكالت تنظــــــيم الـــــذات وســــــلوكيات التحـــــدي والعــ
عايــــة الطفــــل، وقــــد قــــام معــــدو املقيــــاس LــــE Kصــــل Eجنwــــ{ باعــــداد القائمــــة باتبــــاع  رالقــــائم'ن ع+ــــ* 

  :ا�3طوات التالية

مقيــاس وتــم ) 100(ًبنــدا مــن بنــود أك�ــ� مــن ) 1700(نقــام البــاحثو باســتعراض أك�ــ� مــن 
ًبنــدا تــم ) 161(وقــد أسـفرت 7ــذه ا�3طــوة عــن اختيــار . عرضـ�ا ع+ــ* ا��3ــ�اء الختيــار البنــود الفعالــة

 .من ~باء) 353(تطبيق�ا ع�� ال��يد �لك»�وªي ع+* عينة من ~باء قوام�ا 

لبنود وثباeòا إ/ـ* جانـب اسـتخدام نقام الباحثو بإجراء التحليل العام+K وتحليل اkساق ا
اء ا¡2كمـ'ن، وقــد أســفرت 7ــذه املرحلـة عــن اختــصار وحــذف وkعــديل  رأسـلوب دلفــي للتعــرف ع+ــ* آ

 .مفردة) 93(عددا من البنود ليصل عدد البنود 

ـــن  ــــ* عينــــــة مـــ ـــة اســــــتطالعية ع+ــ ـ اســ ـــام البــــــاحثو بــــــإجراء د رقـــ ـــا وvنــــــاء ع+ــــــ* ) 30(ن ًمفحوصـــ

ـــة ــــصائي'ن النفـــــــسي'ن التحلــــــيالت الــــــسيSوم»�ية والتغذيـــ ̂خــ اء ا¡2كمــــــ'ن و ــــن ~بــــــاء وآ ر الراجعــــــة مــ
ة املبدئية وقوام�ا  ]ليJيك'ن توصل الباحثو إ/* الصو ر̂و ة) 73(ن  .رعبا

ًطفـــــال ذاتو:ــــا باإلضــــافة إ/ـــــ* ) 144(تــــم حــــساب ا�3ــــصائص الـــــسيSوم»�ية للمقيــــاس ع+ــــ*  ً

اسة كيفية وصفية ع+* عينـة مـن  طفـال، وأسـفرت 7ـذه العمليـة ) 50(رد
ً

ات  رعـن حـذف uعـض العبـا
تھ ال�eائية مSو من  نوkعديل�ا وإعادة صياغ�eا ليصبح املقياس L* صو ة) 62(ر  .رعبا
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  :وصف املقياس

ئyــسة kـشSل LـK مجموع�ــا مجموعـة سـلوكيات الطفــل  ريتSـو املقيـاس مــن خمـسة أuعـاد  ن
لالذاتو ومشكالتھ الرئyسية، و7ذه uEعاد K¹ مو2Îة L* جدو    ). 3(ي

  )3(لجدو

uيعاد مقياس سلوك الطفل الذاتوأ  

ات  uEعاد   رعدد العبا

K23  مشكالت التواصل �جتما�  

:ة   15  رالسلوكيات املقيدة والتكرا

  9  مشكالت ا23الة املزاجية والقلق

  8  مشكالت تنظيم الذات

  7  سلوكيات التحدي والعداء

  :ا�Sصائص السيكوم;:ية للمقياس

تھ Eصلية   :ق بحساب ا�3صائص السيSوم»�ية بالطر التاليةرقام معدو املقياس L* صو

ـــن : الــــصدق ـــº وصـــــدق ا¡2ــــك مـــــع مجموعـــــة مــ يتـــــم �عتمـــــاد ع+ــــ* صـــــدق ا¡2تـــــو والــــصدق التمي'ــ ي
Eدوات ال�ـ{ تقــyس سـلوكيات Eطفــال الــذاتو:'ن، وقـد أوÎــ2ت نتـائج أســاليب الــصدق 

ـــــاط مرتفعـــــــة  تبــ ـــــاس يتمتـــــــع بخـــــــصائص صـــــــدق جيـــــــدة وعـــــــامالت ا ـــة أن املقيــ مـــــــع را¡�تلفـــ
7ـــا مقيــــاس أعـــراض القلــــق لــــدى  زاملقـــايyس املــــشاeëة ال�ـــ{ تقــــyس نفـــس الــــسلوكيات وأبر

، مقيـاس Repetitive behaviorىEطفـال وEطفـال الـذاتو:'ن، مقيـاس الـسلوك التكـرار 
�ªـــ¬2اب �جتمـــا�K، (  وأuعـــاده Aberrent behavior checklistالــسلوكيات الـــشاذة 

ة، الJشاط ال القائمـة ال¸�àيـصية للذاتو:ـة ) زائـد، ا23ـديث غ'ـ� املالئـمرالقابلية لالس¸ثا
K/ـ* املقيـاس ا23ــاL عـز الثقــةkتبـاط مرتفعــة و زوجميع�ـا أسـفرت عــن معـامالت ا كمـا قــام . ر

 Aberrentنالبــاحثو بحــساب معـــامالت صــدق ا¡2ـــك مــع مقيـــاس الــسلوكيات الـــشاذة 
behavior checklist عـــــادهuـــة(  وأ ة، الJـــــشاط �ªـــــ¬2اب �جتمـــــا�K، القابليــ ر لإلســـــ¸ثا

تبـاط بـ'ن Eفـراد ع+ـ* كـال املقياســ'ن ) الزائـد، ا23ـديث غ'ـ� املالئـم روتراوحـت معـامالت �
تباط دالة وموجبة) 0,88(إ/* ) 0,66(ب'ن   .روجميع�ا معامالت إ

نبــاخ حيـث تراوحــت معــامالت الثبــات : الثبـات وقــام معــدو املقيـاس بحــساب الثبــات بطر:قـة ألفــا كر
كمــا تــم حــساب الثبــات بطر:قــة إعــادة التطبيــق حيــث بلــغ معامــل ) 0,89(/ــ* إ) 0,84(بــ'ن 

  .وجميع�ا معامالت ثبات دالة ومطمئنة) 0,93(إ/* ) 0,84(الثبات ب'ن 

  :ا�Sصائص السيكوم;:ية للمقياس �o البIئة العر5ية

لقـــام م»�جمـــو املقيـــاس للعرvيـــة بمراســـلة معـــدو املقيـــاس ل2ùـــصو ع+ـــ* إذن باســـتخدامھ 
ـــــة املقيــــــاس روفــــــو وصــــــو ـــــھ وترحيبــــــھ ع+ــــــ* ترجمـ ــــث EساÀــــــ¿ê موافقتـ ـــــة حيــــــث أبــــــدى الباحــ ل املوافقـ

ات املقياس إ/* العرvية وعرض�ا ع+* اثن'ن  رواستخدامھ L* البyئة العرvية، بدأ الباحثان ب»�جمة عبا
ات uعــد  رمــن املتخصــص'ن Lــ* اللغــة �نجل'ºيــة ومناقــشة أوجــھ �خــتالف ومــا يمكــن kعديلــھ مــن عبــا



 

   األطفال الذاتويينىق كمنبئ بالمشكالت السلوكية لدنمط التعل
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ض املقيــاس ع+ــ* uعــض املتخصــص'ن Lــ* علــم الــنفس والــ2ôة النفــسية وkعــديل uعــض ذلــك تــم عــر
ات وفقا الق»�احاeòم، وmعد ذلك تم عرض املقياس L* ضوء التعديالت املق»�حة ع+* مخـتص  ًالعبا

ر
  . L* اللغة العرvية eëدف التأكد من وضوح صياغة الفقرات ومالئم�eا للفئة العمر:ة املس�eدفة

ن بحــساب ا�3ــصائص الـــسيSوم»�ية للمقيــاس LــK البyئـــة العرvيــة وذلـــك كمــا قــام الباحثـــا
K/ع+* النحو التا:  

أوال
ً

قــام م»�جمــو املقيـــاس بحــساب صــدق املقيــاس باســـتخدام صــدق ا¡2ــك مــع مقيـــاس : الــصدق: 
حيث بلـغ ) 2013(املشكالت السلوكية لدى Eطفال الذاتو:'ن إعداد وسام ªسyب منذر 

تباط ب'ن تقر:ر تباط دال إحصائيا) 0,785( الوالدين رمعامل � ًو7و معامل ا  .ر

ثانيــــا الثبــــات
ً

ـــق :  ـــام م»�جمــــو املقيـــــاس بحــــساب ثبــــات املقيـــــاس باســــتخدام طر:ق�ـــــ{ إعــــادة التطبيــ قــ
نباخ وتراوحت ب'ن  مì{ أسبوع'ن ومعامل ثبات ألفا كر وبفاصل   0.820 إ/K 0.720ز

oالبحث ا�=ا� o� صائص السيكوم;:ية للمقياسSا�:  

ثانيا 
ً

مìـ{ : الثبات زقام الباحثان بحساب ثبـات املقيـاس باسـتخدام طر:ق�ـ{ إعـادة التطبيـق بفاصـل 
نباخ و:ب'ن جدو  لأسبوع'ن ومعامل ثبات ألفا كر   . نتائج�ما) 4(و

  )4(لجدو

  30=يمعامالت ثبات اعادة التطبيق وألفا لقائمة سلوك الطفل الذاتو ن

نباخ-ألفا  اعادة التطبيق  uEعاد   و كر

  0.750  0,710  التواصل �جتما�Kمشكالت 

:ة   0.762  0.735  رالسلوكيات املقيدة والتكرا

  0.715  0,753  مشكالت ا23الة املزاجية والقلق

  0.788  0.801  مشكالت تنظيم الذات

  0.729  0.718  سلوكيات التحدي والعداء

  : ت<=يح املقياس

جـة املرتفعـة إ/ـ* ) 4(إ/* ) 1(تقوم Eم بتقدير سلوكيات طفل�ا ع+* متدرج من  روkـش'� الد
جــــة الSليـــة للمقيــــاس بـــ'ن  تفـــاع مــــستو املـــشكالت الــــسلوكية لـــدى الطفــــل وت»ـــ�اوح الد را إ/ــــ* ) 62(ىر

)248 .(  

  )2022(مقياس التعلق اعداد سامح سعادة : ثالثا

7نــــاك العديـــد مــــن Eســــباب ال�ــــ{ دعـــت إ/ــــK اختيــــار مقيــــاس ســــامح : م�ـــ�رات اختيــــار املقيــــاس] أ  [ 
لــــق م�eــــا قلــــة وجــــود املقــــايyس املــــستخدمة لقيــــاس التعلــــق لــــدي Eطفــــال مــــن الفئـــــات ســــعادة للتع

ا¡�تلفــــة وحداثــــة 7ــــذا املقيــــاس واعتمــــاده ع+ــــK أســــلوب ســــ�ل وmــــسيط لقيــــاس التعلــــق كمــــا يتمتــــع 
نة فئـات مختلفـة . املقياس بخصائص سيSوم»�ية مم'ºة روقد استخدم معد املقياس 7ذه Eداة ملقا

 والذاتو:'ن واملعاق'ن بصر:ا واملعاق'ن عقليـا وvالتـا/K يمكـن اسـتخدامھ P3ميـع من Eطفال العادي'ن
ً ً

LـــK املرحلـــة العمر:ـــة مـــن  كمـــا اطلـــع معـــد املقيـــاس ع+ـــK عـــدد كب'ـــ� مـــن أدوات .  ســـنواتE4-6طفـــال 
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مـــن اعـــداد ) The pre school Attachment rating scale(قيــاس التعلـــق لـــدي Eطفــال م�eـــا 
)Deneault et al.,2020 ( ومقيـاس)The Brief Attachment scale ( مــن اعـداد)Cadman et 

al.,2017 ( وthe Brief Attachment Screening Questionnaire (BASQ; Bakermans-
Kranenburg et al. 2003) طفـالEطفـال الـذاتو:'ن وE دوات ال�ـ{ تـم اسـتخدام�ا مـعE مـن Kو¹ـ 

اسة ا23اليةالعادي'ن مما يؤكد صالحية املقياس ل   .رالستخدام KL الد

  :ا�Sصائص السيكوم;:ية للمقياس] ب [ 

  :صدق ا�=كم�ن

إ/* ا23كم ع+* مدى ) صدق التSو:ن الفر	¿{(اعتمد معد املقياس ع+K الصدق املنطقي 
تھ Eوليـة ع+ـ* مجموعـة مـن  رتمثيل املقياس للميدان الذي يقyسھ حيـث تـم عـرض املقيـاس LـK صـو

L ساتذة املتخصص'نE 2ة النفـسية وعلـم الـنفس وال»�بيـة ا�3اصـة، وتبـ'ن مـن صـدقôمجـال الـ K
ـــاق ع+ــــK بنــــود املقيــــاس وحــــسن صــــياغ�eا وتمثيل�ــــا لألuعــــاد Eساســــية  تفــــاع ªــــسب �تفـ را¡2كمــــ'ن ا

 . للتعلق

 �pالصدق العام :Factorial Validity  

طفـال )  120(كما قام معد املقياس بحساب الصدق العام+K للمقياس ع+ـK عينـة قوام�ـا 
ً

مــن Eطفـــال العـــادي'ن والـــذاتو:'ن واملعـــاق'ن عقليـــا واملعــاق'ن بـــصر:ا، وأســـفر التحليـــل العـــام+K عـــن 
ً

7ا الSامنة عن الواحد ال2ôيح بحسب معيار ]ايز وتفـسر مـا  mعة عوامل تز:د قيم جذو روجود  أ ر ر
ªــسبة تبــاين كب'ــ�ة مــن التبــاين الك+ــ* LــK أداء Eفــراد ع+ــ* مقيــاس التعلــق و¹ــK  % 76.368مجموعــھ 

̧يجة ع+*  kعكس أن 7ذه العوامل مجتمعة تفسر ªسبة كب'�ة من التباين L* املقياس وتؤكد 7ذه الن
ات ع+* العوامل ال�ê تJت¾ـ{ إلefـا و7ـو مـا �عـز الثقـة  زالصدق العام+K للمقياس حيث kشبعت العبا ر

  .L* املقياس

  :حساب الثبات

نباخ وثبات التجزئـة النـصفية قام معد املقياس بحساب ثبات املقياس بطر: وق�{ ألفا كر
  .زوجميع�ا kعز الثقة KL املقياس) 0.761(إ/K ) 0.723(وقد تراوحت معامالت الثبات ب'ن 

oالبحث ا�=ا� o� صائص السيكوم;:ية للمقياسSا�:  

 �pالصدق العام :Factorial Validity  

تباطية كمدخل الستخدام أس لوب التحليل العام+* رقام الباحثان بحساب املصفوفة �
تبـــاط  تبــاط ا¡2ـــسوvة إ/ــ* خلـــو املــصفوفة مـــن معــامالت ا ت قـــيم مــصفوفة معـــامالت � روقــد أشــا ر ر

تامـة ممـا يـوفر أساسـا سـليما إلخـضاع املـصفوفة للتحليـل العـام+*
ً ً

وقـد تأكـد الباحـث مـن صـالحية . 
د عـــن ا23ـــد  و¹ـــK تز:ـــ0,000045املـــصفوفة مـــن خـــالل تفحـــص قيمـــة محـــدد املـــصفوفة والـــذي بلـــغ 

للكــــشف عــــن ) Kaiser-Meyer-Oklin)KMOلEدªـــى املقبــــو ومــــن جانـــب آخــــر بلغــــت قيمـــة مؤشــــر 
ل و¹ـــK تز:ـــد عـــن ا23ـــد Eدªـــى املقبـــو الســـتخدام أســـلوب التحليـــل 0,932مـــدى كفايـــة Pâـــم العينـــة 

تليــت 0,50العـام+* و7ــو  ر كمــا تــم التأكـد مــن مالئمــة املــصفوفة للتحليـل العــام+* بحــساب اختبــار با
Bartlett's test ي حيث ]ان د� إحصائيا عند مستو

ً ً
0.01.  
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ـــم إخـــــضاع مـــــصفوفة  ـــل العـــــام+*، تــ ــــن مالئمـــــة البيانـــــات ألســـــلوب التحليــ وmعـــــد التأكـــــد مـ
تبـاط ألســلوب تحليــل املSونــات Eساســية  وتــدو:ر ) Principal components analysis) (PCA)ر�

: را¡2او تدو:را متعامدا باستخدام طر:قة الفا
ً ً

mعـة عوامـل ر رماكس وقد أسفر التحليـل عـن وجـود أ
7ا الSامنــة عـن الواحـد الــ2ôيح بحـسب معيـار ]ــايز وتفـسر مـا مجموعــھ  رتز:ـد قـيم جـذو  74.538ر

قـم . من التباين الك+ـ* LـK أداء Eطفـال ع+ـ* مقيـاس التعلـق%  رواP3ـدو التـا/*  يوÎـk Íـشبعات ) 5(ل
  .س التعلقاملSونات املستخرجة uعد التدو:ر املتعامد ملقيا

  )5(لجدو

  k=93شبعات العوامل املستخرجة uعد التدو:ر املتعامد الناتجة من التحليل العام+* ن

  العوامل املستخرجة uعد التدو:ر
 

  قيم الشيوع  الراuع الثالث الثاªى لEو

1  0.929    0.922 

2  0.925    0.933 

3  0.928    0.931 

4  0.919    0.906  

5  0.657    0.612 

6  0.685    0.620 

7  0.929    0.919 

8  0.565    0.501 

9  0.554    0.449 

10  0.710    0.650 

11 0.888     0.798 

12 0.933     0.880 

13 0.925     0.853 

14 0.849     0.708  

15 0.868     0.729 

16 0.909     0.809 

17 0.931     0.850 

18 0.892     0.788 

19 0.914     0.877  

20 0.928     0.897  

21   0.877   0.877  

22   0.904    0.897  
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  العوامل املستخرجة uعد التدو:ر
 

  قيم الشيوع  الراuع الثالث الثاªى لEو

23   0.910   0.848  

24    0.917   0.827  

25    0.617    0.551  

26    0.925    0.915  

27    0.901    0.872  

28    0.471    0.404  

29    0.615    0.501  

30    0.537    0.497  

31      0.904  0.846  

32      0.895  0.847  

33      0.893  0.859  

34      0.904  0.846  

35      0.900  0.861  

36     0.528  0.465  

37     0.503  0.411 

38     0.564  0.489 

39     0.588  0.525 

40      0.904  0.846 

 التباين الك+K  6.810  7.085 7.467 8.308  اP3ذر الSامن

 ª  20.770 18.668 17.712  10.027  74.174سبة التباين

  -:� العوامل الناتجة من التحليل العام+* تفس'

  :ليتÍç من اP3دو السابق ما ي+* 

ات kـــشبعا د� إحــصائيا، و]ـــان اP3ــذر الSـــامن ل�ـــا) 10(لالعامــل Eو قـــد kــشبعت بـــھ  عبــا
ً ًً

) 8.308(ر
ات تJت¾{ لبعد التعلق التجنw{%). 20.770(بJسبة تباين   روجميع 7ذه العبا

ـــھ  ـــد kــــشبعت بـ ـــا ) 10(العامــــل الثــــاªي قـ ـــد ]ــــان اP3ــــذر الSــــامن ل�ـ ات kــــشبعا د� إحــــصائيا ، وقـ عبــــا
ً ًً

ر
ات تJت¾{ لبعد التعلق ~من%) 18.668(بJسبة تباين ) 7.467(  روجميع 7ذه العبا

ات kـشبعا د� إحـصائيا، و]ــان اP3ـذر الSـامن ل�ــا) 10(العامـل الثالـث قــد kـشبعت بـھ  عبــا
ً ًً

) 7.085(ر
 . لبعد التعلق املقاوموجميع�ا تJت¾{%). 17.712(بJسبة تباين

ات kـــشبعا د� إحـــصائيا، و]ـــان اP3ـــذر الSـــامن ل�ـــا) 8(العامـــل الراuـــع قـــد kـــشبعت بـــھ  عبـــا
ً ًً

) 6.810(ر
 .وجميع�ا تJت¾{ لبعد التعلق املضطرب%). 10.027(بJسبة تباين
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mــــع ªــــسبة تبــــاين  E عكــــس أن 7ــــذه ) 74.174(روقــــد فــــسرت 7ــــذه العوامــــلk ــــسبة تبــــاين كب'ــــ�ةª Kو¹ــــ
 مجتمعــــة تفـــسر ªــــسبة كب'ـــ�ة مــــن التبــــاين Lـــ* املقيــــاس وتؤكـــد 7ــــذه الن¸يجـــة ع+ــــ* الــــصدق العوامـــل

ات ع+ـــ* العوامــــل ال�ـــê تJت¾ــــ{ إلefـــا و7ــــو مـــا �عــــز الثقـــة Lــــ*  زالعـــام+K للمقيـــاس حيــــث kـــشبعت العبــــا ر
  املقياس

opساق الداخ�y  

ات] أ [    :ر�yساق الداخ�p للعبا

تباط ب'ن د جة الSلية للبعد الذي تJت¾{ إليھ رقام الباحثان بحساب معامالت � ة والد رجة ]ل عبا ر ر
ة، كما 7و مب'ن KL جدو  ل7ذه العبا   )6(ر

  )6(لجدو

جة الSلية لSل uعد ة والد جة ]ل عبا تباط ب'ن د رمعامالت � ر ر   )30=ن(ر

  التعلق املضطرب  التعلق املقاوم  التعلق التجنw{  التعلق ~من

 م
معامل 
تباط   ر�

 م
معامل 
تباط   ر�

 م
امل مع

تباط   ر�
 م

معامل 
تباط   ر�

1  0,527**  1  0.605**  1  0.516**  1  0,590**  

2  0,602**  2  0,548**  2  0,539**  2  0,608**  

3  0,474**  3  0,509**  3  0,552**  3  0,724**  

4  0,684**  4  0,523**  4  0,565**  4  0,624**  

5  0,634**  5  0,470**  5  0,497**  5  0,766**  

6  0,655**  6  0,459**  6  0,595**  6  0.707**  

7  0,712**  7  0,478**  7  0,634**  7  0.802**  

8  0,601**  8  0,566**  8  0,633**  8  0,790**  

9  0,681**  9  0.547**  9  0,644**  9  0,566**  

10  0,587**  10  0.569**  10  0,661**  10  0,833**  

تباط دال عند مستو  ىمعامل �   0.050.349يو  وعند مست0.449  30= ن0.01ر

تبــاط جميع�ــا دالــة احــصائيا عنــد مــستو ) 7(ليتــÍç مــن جــدو  يأن قــيم معــامالت �
ً

ز وkعــز 0.01ر
  .الثقة KL اkساق بنود املقياس

  :ققام الباحثان بحساب ثبات مقياس التعلق باستخدام الطر التالية: الثبات

دسو :¸ــشا نمعادلـة ثبــات ]ــودر  ر مــن املفحوصــ'ن، و]انــت النتــائج كمــا ) 30(وذلــك ع+ــ* عينــة بلغــت: ر
 ).7(لK¹ م�ùصة L* جدو
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  )7(لجدو
دسو ن :¸شا نمعامالت ثبات ]ودر  ر   )30= (ر

نباخ  uEعاد  وألفا كر

 0.753 التعلق ~من

}w0.741 التعلق التجن 

 0.769  التعلق املقاوم

 0.728  التعلق املضطرب

uE دو السابق أن جميع معامالت ثباتP3من ا Íçع ملقياس التعلق ]انت مرتفعة و7و ليتm E رعاد
 .زما �عز الثقة KL املقياس

قـام الباحثــان بحــساب معامـل التجزئــة النــصفية وذلـك بقــسمة املقيــاس : طر:قـة التجزئــة النــصفية
جيـــة(إ/ـــK نـــصف'ن  ات الفرديـــة والز والعبـــا نوتـــم التـــ2ôيح باســـتخدام معادلـــة ســـب'�مان بـــراو ع+ـــ* ) ر

 )8(لائج مو2Îة L* جدو ، والنت30عينة قوام�ا 

  )8(لجدو
  30= معامالت الثبات بطر:قة التجزئة النصفية ن

 التجزئة النصفية uEعاد

 0.744  التعلق ~من

}w0.733 التعلق التجن 

 0.786  التعلق املقاوم

 0.763  التعلق املضطرب

ـــدو الــــسابق أن جميــــع معــــامالت التجزئــــة النــــصفية جــــاءت مرتفعـــــة ) 8(ليتــــÍç مــــن اP3ـ
اسة ا23اليةومط   .رمئنة لالستخدام KL الد

مــن العــرض الــسابق وvــالنظر إ/ــK معــامالت الــصدق والثبــات نجــد أeÊــا تجعلنــا نطمــ+ن إ/ــ* 
ــا/L ،KــــK ضــــوء خــــصائص عينــــة البحــــث حيــــث تمتــــع  اســــتخدام املقيــــاس ]ــــأداة للقيــــاس بالبحــــث ا23ــ

  . املقياس بالصدق والثبات

ة ال}zائيـة وطر�قـة التـ<: ا�Sطوة ا�Sامسة جـة عpـo املقيـاس وفقـا مل�ـ�ان : =يحرالـصو تقـدر الد
ً

ر
  : لوفقا لT¤دو التا�o) 1 ، 0(الت<=يح الثنا£ي 
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 )9(لجدو

ات املقياس وطر:قة ت2ôيحھ قام عبا رأ   ر

ات  uEعاد Eساسية جة الصغر  رعدد العبا يالد جة العظ¾{  ر   رالد

  10  0  10  التعلق ~من

}w10  0  10  التعلق التجن  

  10  0  10  التعلق املقاوم

  10  0  10  التعلق املضطرب

جات] 3 [ جة : رتفس'� الد فأك�� ع+u Kعد من uEعاد �عì{ أن طفل�ا لديھ 7ذا النمط ) 7(رkعت�� الد
  .من التعلق 

 :$ساليب Oحصائية املستخدمة

̂حــصائية 23ــساب ا�3ــصائص الــسيSوم»�ية وإعــداد أدوات البحـــث  اســتخدم الباحثــان Eســاليب 
ض البحث، وإيجاد ثبات وصدق املقايyس، عالوة ع+* استخدا وم�ا إلثبات �2ة أو عدم �2ة فر

̂حــصائية   املــستخدمة LــK العلــوم �جتماعيــة، ومــن SPSSونتــائج البحــث باالســتعانة ب�ــ�امج ا23ــزم 
̂حصائية املستخدمة   :أ7م 7ذه Eساليب 

اج ا¡Pمو- واختبار ت للمجموعات املستقلة، 23ساب الفر ب'ن متوسطي أز   . عات املستقلةق

:ة-  .راملتوسطات و�نحرافات املعيا

تباط-   .رمعامالت �

دسو- :¸شا نباخ ومعامل ثبات ]ودر  نمعامل ثبات ألفا كر ر ر  و

- }ìاختبار مان و:تMann – Whitney  

 :نتائج البحث

  :لنتائج الفرض $و ومناقش§zا

 أuعــاد مقيــاس التعلــق وأuعــاد توجــد عالقــة ذات داللــة احــصائية بــ'ن"ليــنص الفــرض Eو ع+ــK أنــھ 
ــــشكالت الــــــسلوكية لــــــدي Eطفــــــال الــــــذاتو:'ن ـــاس املــ ـــــم ". مقيـــ وللتحقــــــق مــــــن �ــــــ2ة 7ــــــذا الفــــــرض تـ

تبـــاط ب'�ســو للتعـــرف ع+ــK العالقــة بـــ'ن املتغ'ــ�ين ناســتخدام معامــل ا قيمـــة ) 10( لو¤عـــرض جــدو. ر
تباط ودالل�eا   : رمعامالت �
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 )10(لجدو

تبـــاط بـــ'ن أuعـــاد م جـــة رقيمـــة معـــامالت � رقيـــاس التعلـــق وأuعـــاد مقيـــاس املـــشكالت الـــسلوكية والد
  )43=(الSلية ن

  uEعاد
التعلق 

 ~من
التعلق 
}wالتجن 

التعلق 
 املقاوم

التعلق 
 املضطرب

K0.753  **0.778  **0.822 **-0.844  مشكالت التواصل �جتما�**  

:ة   **0.553  **0.540  **0.567 **-0.578  رالسلوكيات املقيدة والتكرا

كالت ا23الة املزاجية مش
  والقلق

0.742-** 0.714**  0.700**  0.726**  

  **0.591  **0.631  **0.639  **-0.783  مشكالت تنظيم الذات

  **0.844  **0.832  **0.867  **-0.829  سلوكيات التحدي والعداء

جة الSلية   **0.790  **0.795  **0.828 **-0.863  رالد

تباط دال عند مستو  ى       معامل �   0.050,288ي وعند مستو 0,372  43= ن0.01ر

K+دو السابق ما يP3من ا Íçليت:  

أوال
ً

 :Kعد مشكالت التواصل �جتما�u : توجد عالقة موجبة دالة احـصائيا بـ'ن مـشكالت التواصـل
ً

تبـاط �جتما�K وأuعاد التعلق التجنw{ واملقاو رم واملضطرب حيث ]انـت قـيم معـامالت �
دالة احصائيا وموجبة بyنما ]انت العالقة سالبة ودالة احصائيا مع نمط التعلق ~من

ً
  

ثانيـا
ً

:ــة:  توجـد عالقــة موجبـة دالــة احـصائيا بــ'ن uعـد الــسلوكيات : رuعـد الــسلوكيات املقيـدة والتكرا
ً

:ة وأuعـاد التعلـق التجنwـ{ وامل قـاوم واملـضطرب حيـث ]انـت قـيم معـامالت راملقيدة والتكرا
تبــــاط دالــــة احــــصائيا وموجبــــة بyنمــــا ]انــــت العالقــــة ســــالبة ودالــــة احــــصائيا مــــع نمــــط  �

ً
ر

  التعلق ~من

ثالثا
ً

توجد عالقة موجبة دالة احصائيا ب'ن مشكالت ا23الة : uعد مشكالت ا23الة املزاجية والقلق: 
ً

املقــاوم واملـــضطرب حيـــث ]انــت قـــيم معـــامالت املزاجيــة والقلـــق وأuعــاد التعلـــق التجنwـــ{ و
تبــــاط دالــــة احــــصائيا وموجبــــة بyنمــــا ]انــــت العالقــــة ســــالبة ودالــــة احــــصائيا مــــع نمــــط  �

ً ً
ر

  التعلق ~من

ا ــ اuعـ
ً

توجـــد عالقـــة موجبــــة دالـــة احـــصائيا بــــ'ن مـــشكالت تنظـــيم الــــذات : مـــشكالت تنظـــيم الــــذات: ر
ً

ـــاط دالــــة وأuعــــاد التعلــــق التجنwــــ{ واملقــــاوم واملــــضطرب حيــــث ]ا تبـ رنــــت قــــيم معــــامالت �
احصائيا وموجبة بyنما ]انت العالقة سالبة ودالة احصائيا مع نمط التعلق ~من

ً ً
  

خامـــسا
ً

توجـــد عالقـــة موجبـــة دالـــة احـــصائيا بـــ'ن ســـلوكيات التحـــدي : ســـلوكيات التحـــدي والعـــداء: 
ً

تبــاط والعــداء وأuعــاد التعلــق التجنwــ{ واملقــاوم واملــضطرب حيــث ]انــت قــيم معــامالت  ر�
دالة احصائيا وموجبة بyنما ]انت العالقة سالبة ودالة احصائيا مع نمط التعلق ~من

ً
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سادســــا
ً

ـــة:  جــــة الSليـ ـــق : رالد ـــة وأuعــــاد التعلـ جــــة الSليـ رتوجــــد عالقــــة موجبــــة دالــــة احــــصائيا بــــ'ن الد
ً

تبــاط دالــة احــصائيا وموجبــة  التجنwــ{ واملقــاوم واملــضطرب حيــث ]انــت قــيم معــامالت �
ً

ر
  .ا ]انت العالقة سالبة ودالة احصائيا مع نمط التعلق ~منبyنم

ــــK مقيـــــاس  جـــــة الSليـــــة ع+ـ ــــة موجبـــــة بـــــ'ن الد رkـــــش'� نتـــــائج الفـــــرض Eو ا/ـــــK وجـــــود عالقـ ل
:ة ( املشكالت السلوكية والذي يتضمن  ̂جتما�K والسلوكيات املقيدة والتكرا رمشكالت التواصل 

وأuعاد القلق التجنw{ ) ت وسلوكيات التحدي والعداءوا23الة املاجية والقلق ومشكالت تنظيم الذا
واملقاوم واملضطرب بyنما توجد عالقـة سـالبة بـ'ن أuعـاد املـشكالت الـسلوكية الـسابق ذكر7ـا ونمـط 

أن ) Vivanti & Nuske,2017) (Rogers & Talbott.2016(وقــد أوÎــÍ كــال مــن . التعلــق ~مــن
موعة من السلوكيات ا¡�تلفة بما KL ذلك الضيق ف�و �شمل مج" ا23ب" التعلق 7و ترجمة ملف�وم

عنـــد �نفـــصال عـــن مقـــدم الرعايـــة والبحـــث �نتقـــاåي للقـــرب فاالنتمـــاء والتعلـــق بنـــاء موحـــد ضـــمن 
فاالنتماء 7و املشاركة KL التفـاعالت �جتماعيـة إليجابيـا مـع Eفـراد " العمليات �جتماعية" مجال 

ابط �جتماعيــة~خــر:ن بyنمـــا التعلـــق 7ــو انتمـــاء انت وقـــاåي ن¸يجــة لتطـــو الـــر ات �نفعاليـــة . ر رفامل�ـــا
ة الطفل ع+ـK التفاعـل  جة التعلق ونمطھ K¹ املرآة ال�{ kعكس قد روالنفسية للطفل وال�{ تتأثر بد ر
 Kالتفاعـــل �جتمـــا� Kـــو غ'ـــ� قـــادر ع+ـــSاك الرســـالة فإنـــھ ي نمـــع مـــن حولـــھ واذا أخطـــأ الطفـــل LـــK اد ر

  )u).Ruffman, et al., 2014: 64- 66شSل مناسب

اســـة كـــال مـــن     ت د روقـــد أشـــا تبـــاط أوجـــھ القـــصو LـــHirokawa et al.,2019 ( K(ر را/ـــK ا ر
:ـــادة خطـــر التعلـــق غ'ـــ� ~مـــن وأشـــار  ات �جتماعيـــة والتواصـــل لـــدي Eطفـــال الـــذاتو:'ن مـــع  زامل�ـــا ر

)Paxton& Estay,2007 (و Kالتفاعـل �جتمـا� KـL ةvم صـعوeÑطفـال الـذاتو:'ن لــدE فـن التعب'ــ� أن
تبــاط وkعلــق غ'ــ� ســو ولــدeÑم صــعوvة LــK إظ�ــار ســلوك�م  7ــا و:Sــو لــدeÑم ا يعــن مــشاعر7م وإظ�ا رن ر

اسة . العاطفي تجاه uعض Eفراد اسة أيضا مع د روتتفق نتائج الد ر
ً

)Thorell,2012 ( ت روالـذي أشـا
 انخفــــاض نتائج�ـــا ا/ــــK أن التعلــــق غ'ـــ� ~مــــن يظ�ــــر مجموعـــة مــــن النتــــائج الـــسلوكية الــــسلبية مثــــل

جية و املشكالت KL العالقات مع Eقران وأيـضا  مف�وم الذات واملشا]ل السلوكية الداخلية وا�3ا
ً

ر
K/ضــبط الــنفس والتنظــيم �نفعــا KــL اســة .مــشكالت أن ) Psouni,et al.,2015(روأوÎــ2ت أيــضا د

  .Kينمط التعلق ~من وEطفال ذو التفاعالت ~من لدeÑم كفاءة انفعالية معرفية أع+

ق الفرديــة بــ'ن Eطفــال LــK نمــط ) Forgas,Crano&Fiedler,2020(      حيــث �ــش'� كــال مــن وأن الفــر
أن التعلق  " Bolwby""بولw{"يو:ر . يالتعلق  يرجع ا/K مدي امتالك الطفل لإلحساس القو باألمان

ع Eطفــال نيSـو مــسؤال عــن التوافــق والنمـو �نفعــا/K و�جتمــا�K للطفــل ف�ــو �ـشمل ا23يــاة ]ل�ــا مــ
ابـــط مـــن التعلـــق بوالـــدeÑم مــن الطفولـــة ح�ـــ{ البلـــوغ والــذين يقيمـــو ر ) 94 :2018ســـمية طـــاح'ن،.(ن

اسـة  نEطفـال الـذين �عـانو مـن التعلـق التجنwـ{ ) Shirvanian & Michael,2017(رحيث الحظت د
Àـــ¿{ وأع+ـــ* مـــستو مـــ ىوغ'ـــ� املـــنظم لـــدeÑم أدªـــى مـــستو مـــن التوافـــق العـــاطفي و�جتمـــا�K واملد ن رى

ط الرئyـسية للتعلـق ~مـن 7ـو �سـتجابة  فض Eقران حيث أن أحد الـشر واملشكالت السلوكية و ر
ات الطفـــــل  را23ــــساسة لــــألم أو غ'�7ــــا مــــن مقــــدمي الرعايــــة Eساســــي'ن ، ممــــا �عìــــ{ أeÊــــا تف�ــــم إشــــا

وقــد تبـــ'ن أن حــساسية Eم واســـتجاب�eا . ومــشاعره ، وتــوفر اســـتجابة مناســبة وLــK الوقـــت املناســب
تباطــا وثيقــا بأمــان kعلــق Eطفــال  تــر ًتبط ا ً

ىEطفــال الــذين لــدeÑم أم�ــات حــساسة لــدeÑم مــستو ). ر
̂نـاث :ادة العدوانية لدي الذ]و أك�� مـن  يذاء و7ذا ما يفسر أيضا  رأقل من العدوان ̂و وkـش'� . ز

اســـة  ات أك�ـــ� LـــK حـــل املـــشكال) Thompson et al., ,2019(رد ت رأن التعلـــق ~مـــن يـــرتبط بم�ـــا
�جتماعيـــة وتجنـــب الـــصراع ، وkعز:ـــز ف�ـــم املــــشاعر والتعـــاطف عـــالوة ع+ـــ* ذلـــك ، فـــإن حــــساسية 
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ًواســــتجابة الوالــــدين ال تــــرتبط فقــــط بــــالتعلق ~مــــن ، ولكــــن أيــــضا ب¸نميــــة الــــضم'� ، والتعــــاطف ، 

تSاب ا�3طـأ ج إ/ـ* باإلضـافة إ/ـ* ذلـك ، kـش'� النتـائ. روالدوافع �جتماعية ^يجابية ، والضيق عند ا
تبـــاط ~مـــن يـــرتبط بخـــصائص Eبـــوة وEمومـــة ال�ـــ{ مـــن ا¡2تمـــل أن kـــسا7م LـــK تطـــو مبكـــر  رأن � ر

  .23ساسية ما قبل Eخالق

إ/ــ* أن عالقـات التعلـق غ'ـ� ~مــن تولـد مـشاعر داخليــة ) 2008صـالح الـدين دمحم،(و¤ـش'� 
اسة لمتدنية حو Eمن، فyشعر الفرد بالدونية وانخفاض تقدير الذات وkش' ط ( ر� د و7نادي ال�ر

نـة باألطفـال القلقيـ'ن والتجن�يـ'ن ) 2000، ا أك�� مـن الكفـاءة مقا ربأن Eطفال ~من'ن يمتلSو قد ر ن
جــة أع+ــK مــن قلــق ا23الــة وقلــق  ̧ــسمو بد ت بــأن Eطفــال غ'ــ� ~منــ'ن Lــk Kعلق�ــم بــاألم ي ركمــا أشــا نر

اسـة كــال مـن .الـسمة ا/ــK أن 7نـاك  عالقــات ) 2022فـدي، ªعيمــة الو7يـب وعمــر امل( ر وkـش'� أيــضا د
عكسية دالة إحصائيا ب'ن أنماط مقياس التعلق

ً
التعلق املتجنب، التعلق املتناقض، التعلق غ'� : ( 

جـــات تلـــك Eنمـــاط ملقيـــاس )املنـــتظم تفعـــت د ر، وvـــ'ن التوافـــق �جتمـــا�K، ممـــا �ـــش'� إ/ـــ* أنـــھ ]لمـــا ا ر
̂جتما�K لدeÑا   .ىالتعلق، انخفض مستو التوافق 

لر الباحثان وفقا لنتائج الفرض Eو أنھ يجـب التأكيـد ع+ـK أ7ميـة التـدخل والتقيـيم و: ي
ً

جة ونوع املشكالت السلوكية لألطفال الذاتو:'ن و7ذا ما  جة ونوع التعلق أو د راملبكر سواء ]ان لد ر
اســة  اســات وم�eـــا د ت ا/ـــK العديــد مـــن الد رأشــا ر اســة ) Warren, et al.,2011(ر  Zheng et(رود

al.,2016, ( اســـة اســــة ) Zheng,2017(رود حيــــث اتفقـــا ع+ــــK أن التقيــــيم ) ,Nie et al.,2021(رود
والتـــدخل الـــسلو]ي LـــK مرحلـــة الطفولـــة املبكـــرة لـــھ مـــستقبال للمـــساعدة LـــK تخفيـــف Eعـــراض لـــدي 
Eطفال الذاتو:'ن تحديدا التواصل �جتما�K والـذي يركـز ع+ـK �ن¸بـاه و�7تمـام املـش»�ك وتنميـة 

ً

ات �جتماعيـــة والكفـــاءة الـــسلوكيةاللغـــة اك وامل�ـــا د ر ̂و ولـــم kعتمـــد ال�ـــ�امج ع+ـــK التـــدخل ودعـــم . ر
اســة  كــال مــن  رEطفــال فقــط بــل دعــم وتــدخل لألســرة أيــضا و7ـــذا مــا يتفــق مــع د

ً
)McIntyre & 

Kunze,2021 ( مرحلـة الطفولـة KـL سرة وال�ـ{ تقـدمE K+أن التدخالت ال�{ تركز ع K/ت ا روال�{ أشا
  .بكرة kساعد ع+K تحس'ن النتائج السلوكية لألطفال وتحس'ن السلوك التوافقيامل

  :نتائج الفرض الثاMي ومناقش§zا

توجــد عالقــة ذات داللــة احــصائية بــ'ن أuعــاد مقيــاس التعلــق وشــدة "يــنص الفــرض الثــاªي ع+ــK أنــھ 
تبــاط وللتحقــق مــن �ــ2ة 7ــذا الفــرض تــم اســتخدام معا". الذاتو:ــة لــدي Eطفــال الــذاتو:'ن  رمــل ا

قيمة معـامالت ) 11(لو¤عرض جدو. نب'�سو للتعرف ع+K العالقة ب'ن أuعاد التعلق وشدة الذاتو:ة
تباط ودالل�eا   : ر�

 )11(لجدو

جة الSلية تباط ب'ن أuعاد مقياس التعلق وشدة الذاتو:ة والد رقيمة معامالت �   ر

 تعلق املضطربال التعلق املقاوم التعلق التجنw{ التعلق ~من  املتغ'�

  **0.787  **0.783  **0.822 **-0.591  شدة الذاتو:ة

تباط دال عند مستو  ى       معامل �   0.050,288ي وعند مستو 0,372  43= ن0.01ر
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K+دو السابق ما يP3من ا Íçليت:  

أوال
ً

توجـد عالقـة سـالبة دالـة احـصائيا بـ'ن التعلـ: uعد التعلق ~من: 
ً

ق ~مـن وشـدة الذاتو:ـة حيـث 
تباط دالة احصائيا وسالبة ]انت قيمة معامل �

ً
  .ر

ثانيـــا
ً

توجـــد عالقــــة موجبـــة دالـــة احــــصائيا بـــ'ن uعـــد التعلــــق التجنwـــ{ وشــــدة : uعـــد التعلــــق التجنwـــ{: 
ً

تباط دالة احصائيا وموجبة الذاتو:ة حيث ]انت قيم معامالت �
ً

  . ر
ثالثا
ً

القة موجبة دالة احصائيا ب'ن uعد التعلق املقاوم وشدة الذاتو:ة توجد ع: uعد التعلق املقاوم: 
ً

تباط دالة احصائيا وموجبة حيث ]انت قيم معامالت �
ً

  .ر
اuعا
ً

توجد عالقة موجبة دالة احصائيا ب'ن uعد املضطرب وشدة الذاتو:ة : uعد التعلق املضطرب: ر
ً

تباط دالة احصائيا وموجبة حيث ]انت قيم معامالت �
ً

  .ر
يتتفــق 7ـــذه النتـــائج مـــع نتــائج Eبحـــاث املبكـــرة إ/ـــK أن شــدة الذاتو:ـــة مـــن أقـــو املن�ئـــات و

يو:ــر ) Bauminger-Zvieli & Kugelmass, 2013; Rutgers et al., 2004(بـالتعلق غ'ــ� ~مـن 
الباحثان أن 7ذه العالقـة بـ'ن شـدة الذاتو:ـة وأنمـاط التعلـق غ'ـ� ~منـة منطقيـة وkعكـس أن شـدة 

تباط�ا باملشكالت السلوكية من ج�ة أخر الذاتو:ة  تباط�ا بالتعلق غ'� ~من من ج�ة وكذا با يKL ا ر ر
اســــة  عــــن وجــــود عالقــــة بــــ'ن املــــشكالت ) Pastor-Cerezula et al.,2016(رحيــــث كمــــا كــــشفت د

  .السلوكية وشدة أعراض الذاتو:ة لدى Eطفال الذاتو:'ن

  :نتائج الفرض الثالث ومناقش§zا

ق ذات داللــة إحــصائية LــK أuعــاد مقيــاس التعلــق "+ــ* أنــھ يــنص 7ــذا الفــرض ع وتوجــد فــر
وفقا للنوع 

ً
" وتì{- مان"وللتحقق من �2ة 7ذا الفرض قام الباحثان وvتطبيق اختبار ) إناث/رذ]و(

Mann-Whitney U Test جـــات أطفـــال مجمـــوعت'ن مــــستقلت'ن تـــب د نـــة بـــ'ن متوســــطي  ر  للمقا ر ُر

 و]انـــت النتـــائج كمـــا ¹ـــK موÎـــ2ة LـــK  قحـــصائية للفـــر بي�eمـــاوتحديـــد الداللـــة ^) رالـــذ]و و�نـــاث(
  ).15(لجدو

   )15( لجدو
ق ب'ن الذ]و و�ناث KL مجموعة Eطفال الذاتو:'ن) Z(متوسطات ومجموع الرتب وقيمة  رللفر   و

 العدد ا¡Pموعة  
متوسط 

  الرتب
مجموع 

 الرتب
 Zقيمة  Uقيمة 

  ىمستو
 الداللة

التعلق   411.50  14.70 28 رذاتو:'ن ذ]و
  534.50  35.63 15 ذاتو:'ن إناث  ~من

5.50  5.262  0.01  

التعلق   813.0  29.04 28 رذاتو:'ن ذ]و
}w133.0  8.87 15 ذاتو:'ن إناث  التجن  

13.00 5.073  0.01  

التعلق   813.0  29.04 28 رذاتو:'ن ذ]و
  133.0  8.87 15 ذاتو:'ن إناث  املقاوم

13.00 5.058  0.01  

علق الت  813.0  29.04 28 رذاتو:'ن ذ]و
  133.0  8.87 15 ذاتو:'ن إناث  املضطرب

13.00 5.058  0.01  
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ق ذات داللة احصائية KL متوسطات الرتب KL نمط التعلق ) 15( ليتÍç من جدو            ووجود فر
ق LــK متوســطات الرتــب LــK أuعــاد التعلــق التجنwــ{  و~مــن لــصاÍ3 �نــاث الــذاتو:'ن بyنمــا ]انــت الفــر

  .رواملقاوم واملضطرب لصاÍ3 الذ]و الذاتو:'ن

اسة  ض 7ذه النتائج مع نتائج د ر       وتتعا وال�{ أظ�رت نتائج�ا عدم وجود ) DEL Giudice,2019(ر
ق بــ'ن الـذ]و و�نــاث مــن Eطفـال الــذاتو:'ن LـK أنمــاط التعلــق رفـر ضــت مـع نتــائج  uعــض . و ركمـا kعا

اسات ال�{ أجر:ت ع+E Kطفال العاد اسة رالد ت لعدم ) 2011اب¸سام أحمد ،(ري'ن وم�eا د رال�{ أشا
̂نـــاث مـــن Eطفـــال العـــادي'ن LـــK أنمـــاط التعلـــق، وأيـــضا  روجـــود عالقـــة دالـــة إحـــصائيا بـــ'ن الـــذ]و و

ً

اسة كال من  ق دالـة إحـصائيا )  2013عدي دمحم وايثار شعالن، ( رد ت إ/K عدم وجود فر وال�{ أشا
ً

و ر
̂نـــاث LـــK التعلـــ اســـة كـــال مـــن .ق التجنwـــ{،ربـــ'ن الـــذ]و و  روأيـــضا د

ً
:Sـــات وعـــادل طنـــوس، (  ر7ـــادي و

2018  ( KـــL ̂نـــاث ق ذات داللـــة احـــصائية بـــ'ن الـــذ]و و ت نتائج�ـــا ا/ـــK عـــدم وجـــود فـــر روال�ـــ{ أشـــا و ر
  . )~من، القلق، التجنw{(انماط التعلق 

  :نتائج الفرض الرا�ع ومناقش§zا

 Kـــع ع+ــuء أنمـــاط التعلـــق " يــنص الفـــرض الراêـــwـــ{ ، املقـــاوم، املـــضطرب~(تنwمــن، التجن (
 .باملشكالت السلوكية

وللتحقــــق مــــن �ــــ2ة ذلــــك الفــــرض وملعرفــــة أقــــو أنمــــاط التعلــــق  تــــأث'�ا ع+ــــ* املــــشكالت 
ً

ى
̂نحدار املتعدد بطر:قة   ع+* اعتبار أن أuعاد أنماط التعلق Enterالسلوكية تم استخدام معادلة 

وقد قام الباحثان أوال باالطمئنان ع+ـ* تحقـق . � تاuعمتغ'�ات مستقلة ، واملشكالت السلوكية متغ'
ً

�ف»�اضـــات Eساســـية الســـتخدام تحليـــل �نحـــدار املتعـــدد و¹ـــK اعتداليـــة البيانـــات وكفايـــة Pâـــم 
mعــــة أضــــعاف عــــدد املتغ'ــــ�ات  ــ* Eقــــل أل رالعينـــة والــــذي �ــــش»�ط أن يSــــو Pâــــم العينــــة مــــساو:ا ع+ــ

ً
ن

vـن واkـسو  املستقلة وتجاªس أو ثبات تباين البوا�* ن كما ]انت قيمة اختبـار دو  Durbin Watsonر
Test و العينةSدولية لالختبار عندما تP34وعدد املتغ'�ات املستقلة ) 43(ن أقل من القيمة ا   

باستخدام اختبار تقدير دالة �نحدار وجد أن أªسب نموذج للعالقة ب'ن التعلق وأuعاد 
وK¹ قيمة مرتفعة وkعêì إمSانية ) R2)  0.79ت قيمة ٌاملشكالت السلوكية 7و النموذج ا�3طي وvلغ

جـــة  ة النمـــوذج ع+ـــK تفـــس'� العالقـــة % 79رتفـــس'� التغ'ـــ� LـــK املـــشكالت الـــسلوكية بد رممـــا �عìـــê قـــد
جة، وvلغت قيمة ف  وvلغت قيمة ) 0.01(يوK¹ قيمة دالة عند مستو معنو:ة ) 83.842(ربنفس الد

 وK¹ دالة احصائيا167.530الثابت 
ً

  )17(لكما يتKL Íç جدو وذلك . 
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  )17(لجدو

 43=أنماط التعلق املن�ئة باملشكالت السلوكية باستخدام معادلة ^نحدار املتعدد ن

  املتغ'� التاuع
املغ'�ات 
  املفسرة

تباط  ر�
  املتعدد

R 

ªسبة 
 R2 املسا7مة

  قيمة ف
قيمة 

  �نحدار
B  

قيمة 
�نحدار 

 املتعدد
Beta 

  الداللة  قيمة ت

  0.01  6.707-  0.600-  7.973-  ~من
}w0.01  3.461  0.646  7.628  التجن  
  د.غ  0.812  0.205  2.545  املقاوم

  
  

شكالت امل
  املضطرب  السلوكية

0.890  0.792  83.842  

  د.غ  0.520  0.124  1.536

  0.05 ى  عند مستو2.02=                               ت 0.01ى عند مستو 2.70=            ت 

 مما �ش'� ا/* أن 0.01ى  و¹* دالة احصائيا عند مستو 83.842=  وأظ�رت النتائج أن قيمة ف         
 و تفـــسر النتـــائج أن املتغ'ـــ�ات املـــستقلة تفــــسر 0.01ىنمـــوذج �نحـــدار دال احـــصائيا عنـــد مــــستو 

  .R2من التباين ا23اصل L* املشكالت السلوكية و ذلك بالنظر ا/* معامل التحديد % 79

  :ªستطيع كتابة معادلة �نحدار ]التا/* كما       

  )التجنw{(7.628)+ التعلق ~من- (7.97+ 167.530= املشكالت السلوكية        

أن نمط التعلق ~من منبأ سلw{ باملشكالت السلوكية بyنما ]ـان نمـط ) 17( لو:تÍç من جدو       
  .التعلق التجنw{ منبأ إيجاmي باملشكالت السلوكية

لفــــرض مــــن خــــالل أنــــھ مــــن ا�3ــــصائص ال�ــــ{ نالحظ�ــــا ع+ــــu Kعــــض Eطفــــال     و:مكــــن تفــــس'� 7ــــذا ا
 KــL فـراد ا¡2يطــة بـھ و7ــذا �عيـق الــدخوE ـو:ن التعلــق العـادي مــعSت KــL م فـشلeÑلالـذاتو:'ن أن لــد
ة نا2þــة وتــزداد 7ــذه املــشSلة عنــدما يSــو 7نــاك نمــط kعلــق ســلw{ ولكــن  نالعــالم �جتمــا�K بــصو ر

اسات إ/* ت العديد من الد رأشا :ن ع+* تSو:ن kعلق مع ألمن ا%) 53( أنر رطفال ذو الذاتو:'ن قاد ي
  ).Kramer, 2020: 10(نساسي'ن دو تدخلألمقدمي الرعاية ا

ت أن الطفـــل الـــذاتو قـــادر ع+ـــK تSـــو:ن kعلـــق آمـــن إال أن  اســـات أشـــا ي     وvـــالرغم مـــن أن 7نـــاك د ر ر
vمـــا �عـــاق لـــدي Eطفـــال الـــذاتو:'ن  نـــة بالعـــادي'ن وذلـــك ألن رالباحثـــان يـــران أن التعلـــق ~مـــن  رباملقا

̂نSـــار وعـــدم التقبـــل ألطفـــال�م الـــذاتو:'ن وvالتـــا/K م�مـــا أظ�ـــر  ا بمراحـــل الـــصدمة و والوالـــدين يمـــر
جـة  جة kعلق آمنھ إال أنھ سيقابل uعدم قبو من الوالدين وvالتا/K قد تتSـو د رالطفل الذاتو د نر ل ي

ت'ن kعلـــق ولكـــن غ'ـــ� آمـــن فSلمـــا ]ـــان 7نـــاك تفاعـــل اجتمـــا�K ]لمـــ وا قلـــت املـــشكالت الـــسلوكية والـــر
ت ا/ــK نتــائج الفــرض الثالــث حيــث  راملقيــد ل�ــم و7ــذا مــا يفتقــده كث'ــ�ا الطفــل الــذاتو و7ــذا مــا أشــا ي
توصـلت نتائجـھ ا/ـK أن نمــط التعلـق ~مـن منبــأ سـلw{ باملـشكالت الـسلوكية بyنمــا ]ـان نمـط التعلــق 

اســـات ال�ـــ{ جمعـــت بـــ'ن نتـــائج التجنwـــ{ منبـــأ إيجـــاmي باملـــشكالت الـــسلوكية و7نـــاك العد ريـــد مـــن الد
اســة كـال مــن  اسـات الــسابقة ونتـائج البحــث ا23ـا/K وال�ــ{ م�eـا د رالد وال�ــ{ ) Teague, et al.,2017(ر

ت نتائج�ا ا/K أن Eطفال الذاتو:'ن يمكـن أن �ـشSلوا kعلـق آمـن ولكـن يجـب �7تمـام uعوامـل  رأشا
لا�3طـــر LـــK تطـــو التعلـــق وال�ـــ{ تحـــو التعلـــق ~مـــن وأيـــضا يجـــب مراعـــاة ) تجنwـــ{( لتعلـــق غ'ـــ� آمـــن ر

  .عوامل ا�3طر KL اضطرابات التعلق وما يJتج ع�eا من مشكالت لدي Eطفال الذاتو:'ن
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ي     و¤ــــش'� الباحثــــان ا/ــــK أن املــــشكالت الــــسلوكية لألطفــــال العــــادي'ن أو ذو �حتياجــــات ا�3اصــــة 
جـة كب'ــ�ة بطر:قـة التعامـل  رتحديـدا الـذاتو:'ن تــرتبط بد

ً
vمـا يSــو  نمع�ــم إال أن Eطفـال الــذاتو:'ن  ر
نEمـر بالJـسبة ل�ـم مختلـف وذلـك ألeÊـا قـد تSـو مـن �ضـطرابات املـصاحبة ل�ـذا �ضـطراب ولكـن 
تظ�ر أو تزداد وفقا للمواقف ال�{ يتعرض ل�ا الطفـل سـواء ]ـان �ـستخدم�ا كتعب'ـ� لرفـضھ للواقـع 

ً

�ا لھ ألن اللغة لديھ ال kساعده ع+K التعب'� عما ير:ديأو قبولھ ملا يحدث وذلك ألeÊا kعت�� أقو kعب'
ً

 .  

اســة  ت نتائج�ـا إ/ــK عــدم ) Kramer,2020(ر      وتختلـف نتــائج البحـث ا23ــا/K مـع نتــائج د روال�ـ{ أشــا
وجــود عالقــة بــ'ن نمــط التعلــق واملــشكالت الــسلوكية كمــا أن نمــط التعلــق ال يتوســط العالقــة بــ'ن 

تفــــاع مــــستو .ن املــــشكالت الــــسلوكيةوvــــ') عــــادي/يذاتــــو(حالــــة ال¸ــــ�àيص يكمــــا أظ�ــــرت النتــــائج ا ر
نة باالطفال العادي'ن   .راملشكالت السلوكية لدي �طفال الذاتو:'ن باملقا

اسـة       اسـة  أن نتـائج د ض نتـائج البحـث ا23ـا/K مـع نتـائج 7ـذه الد رو:ـر الباحثـان أن سـ�ب kعـا ر ر  ي
Kramer,2020   (عتبـــار صـــ� KـــL غر Pâـــم العينـــة و7ـــو مـــا يقلـــل مـــن يجـــب النظـــر إلefـــا مـــع الوضـــع 

  .kعميم النتائج و:ؤثر ع+Pâ Kم العالقة ب'ن التعلق واملشكالت السلوكية

 :توصيات ومق;:حات البحث

KL ضوء ما أسفر عنھ البحث ا23ا/K من نتائج ومتـضمنات تـم تقـديم التوصـيات واملق»�حـات            
 :التالية

 :التوصيات

- E عايــة :�يــة للقــائم'ن ع+ــ*  ات تد رعقــد دو ر طفــال Eطفــال الــذاتو:'ن LــK كيفيــة التعامــل ر
  . مع�م

ــــة وذو  - ــــــال بـــــــصفة عامـــ ــــة Eطفـ عايـــ ــــ*  ـــل للقـــــــائم'ن ع+ـــ ش عمــــ ـــة و :�يــــ ات تد يعقـــــــد دو ر ر ور ر
�حتياجـــات ا�3اصـــة بـــصفة خاصـــة للتعـــرف ع+ـــK مفـــا7يم التعلـــق وكيفيـــة بنـــاء kعلقـــات 

  . آمنة

اسات عن التعلق لألطفال عامة والذ -   .اتو:'ن بصفة خاصةرإجراء املز:د من البحوث والد

تقديم الدعم املعنو والنفæ¿{ املستمر للوالدين تحديدا لوالدي Eطفال الذاتو:'ن -
ً

 .ي

  .ي�7تمام بأشقاء Eطفال الذاتو:'ن ملا ل�م من تأث'� ع+K الطفل الذاتو  -

 :مق;:حات البحث) ب (

7ا �7تمام باالك¸شاف املبكر للذاتو:ة ولنمط التعلق وللمشكالت الـسلوكية و - رال�ـ{ بـدو
:ادة توافقھ مع البyئة ومع من حولھ ات الطفل ا¡�تلفة و زيSو لھ دو KL تنمية م�ا رر  .ن

س واملراكـز ا¡�تلفـة وتفعيـل دو  - رتفعيل التفاعل ب'ن Eسرة وEخصاåي النفKL }¿æ املـدا ر
̂يجاmي KL برامج أطفال�ن  .Eسرة 

 الطفــل وتوافقــھ �جتمــا�K ســواء لفــت �ن¸بــاه ا/ــK ظــا7ره التعلــق وتأث'�7ــا ع+ــ�ñ Kــصية -
 .ي]ان الطفل من ذو �حتياجات ا�3اصة أم ال
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نة النفسية لألطفال -  .و�7تمام بمعرفة العالقة ب'ن أنماط التعلق واملر

شــادية للتخفيــف مــن حــدة املــشا]ل الــسلبية لألطفــال ذو التعلــق  - ي�7تمـام بــال��امج � ر
 }wغ'� ~من( التجن.( 

ثالثا
ً

 ::حةبحوث مق;:  

ـــK تنميــــة التعلـــــق ~مــــن لـــــدي Eطفـــــال  - ـــة Lــ ـــة الــــذات الوالديــ فاعليــــة برنـــــامج لتنميــــة فاعليــ
 .الذاتو:'ن

 .فاعلية برنامج معرKL سلو]ي ل2ùد من التعلق غ'� ~من لألطفال الذاتو:'ن -

نة النفسية ألم�ات Eطفال الذاتو:'ن - شادي لتنمية املر وفاعلية برنامج ا  .ر

 . بنمط التعلق لدي Eطفال الذاتو:'ناضطرابات النوم وعالق�eا -

ق KL نمط التعلق وفقا للمرحلة العمر:ة والنوع وشدة الذاتو:ة -  .والفر

ق KL نمط التعلق لدي فئات مختلفة من اضطرابات طيف الذاتو:ة -  .والفر
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ــــع   املراجــ

  : املراجع العر5ية

ـــــــد ـــــــعيد أحمــــ ــــــــــسام ســـــ ــــــــــا�3وف). 2011.(اب¸ـ ـــــــــــاألم وعالقتـــــــــــھ بــ ــــــــن بـ ــــــا�Kالتعلــــــــــــق ~مـــ ـــالة . �جتمـــــ رســـــــــ
 .جامعة uغداد، ]لية ال»�بية للبنات.ماجست'�

ان مجلــة الن��اÀــ¿{، جامعــة . رنظر:ــة التعلــق العــاطفي مــن منظــو ثقــاKL). 2016.(واب¸ــسام مر�ــK ســر
 ).19(ع. 22ن'ن

:قات  .دار وائل: عمان.السلوك ال¸�àيص والعالج:التوحد). 2016.(رابرا7يم عبد هللا الز

دار الفكـر :عمـان.التدخالت الفعالة مع اضطراب طيف التوحد).2020.(ر:قاتإبرا7يم عبدهللا الز
عو ن ومو نناشر ز  .و

ة ال¸ــــــ�àيص املبكـــــر وصــــــعوvاتھ). 2020.(أحمـــــد ابــــــرا7يم ـــ'ن ضــــــر ا¡Pلــــــة �جتماعيــــــة . ورالتوحــــــد بــ
 .51 -21ص ص ). 2(ع ) 57(مج. القومية

ــــس'ن uعــــــض ). 2021.(أحمــــــد uــــــسيوªي حرفــــــوش اما LــــــK تحــ ــــة الــــــسيSود الوظــــــائف التنفيذيــــــة رفعاليــ
اســات عرvيــة LـــK . وخفــض uعــض املــشكالت الـــسلوكية لــدي Eطفــال التوحــدي'ن رمجلـــة د

 .116 -81ص ص ). 135(ع. رابطة ال»�بو:'ن العرب. ال»�بية وعلم النفس

:د :د حسان'ن  زأحمد كمال ال�Jeساو و ز يالبنـاء العـام+K ملقيـاس الـسلوك التكـرار املعـدل ).2020.(ي
R-RBS ــــة املـــــصر:ة لـــــدي عينـــــة ـــد بالبyئـ ــــن أطفــــــال التوحــ جامعــــــة .مجلــــــة ]ليـــــة ال»�بيـــــة . مـ

 .63 -28ص ص). 4(ع) 69(مج.سو7اج

}wان صاح: ف و رآمنھ عا اسة ميدانية). 2021.(ر " ر�ضطرابات السلوكية لدي Eطفال املسعف'ن د
ـــة ســــكيكدة–بمركــــز الطفولــــة املــــسعفة  ـــدي أم , ماجــــست'�. بواليــ جامعـــــة العرmــــي بــــن م�يــ

[ ،K̂جتماعيةالبوا�  .لية العلوم ^ªسانية و

}¿æبـــو للطفـــل). 2018.(حــس'ن بـــن ســـليم وأحمـــد سو¤ـــE اســـات، جامعـــة .يمف�ـــوم التعلــق رمجلـــة د
  .90-80،ص ص )69(ع.عمار ثليK3 باألغواط

:دان جب  زحکيمة  برنـامج تـوجي5{ مق»ـ�ح ل�ùدمـة �جتماعيـة باسـتخدام نظر:ـة التعلـق ). 2020. (ر
اسات . ألطفال باألسر البديلةيلتدعيم Eمن Eسر ل رمجلة #لية ا�3دمة �جتماعية للد

  .208-169،ص ص )3(ج ) 19(والبحوث �جتماعية، ع

kــ�àيص اضــطراب طيــف التوحــد وفــق املعــاي'� اP3ديــدة ).2021.(حمــاده مــسعودة وم�ر:ــة خليــدة
اسـة وصـفية تحليليـة بـاملركز النفــæ¿{ البيـداغوK6 للمعـاق'ن ذ7نيـا بتقــ– DSM5ل رت ر د
قلـــة– ا¡Pلـــة العرvيـــة لالعاقـــة واملو7بـــة، املؤســـسة العرvيـــة لل»�بيـــة والعلـــوم و~داب، .ر و

 .436 -417،ص ص )18(ع) 5(مج

:ة مز:ان وفتيحة كر]وش ا¡Pلة . التعلق مف�ومھ وأنماطھ وتأث'�ه ع+�ñ Kصية الفرد). 2016.(رحو
 ).4(ع.اP3زائر:ة للطفلة وال»�بية
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ªضـــة بـــاألم العاملـــة). 2018.(يخديجـــة مبـــار]ي ون�يلـــة بلمـــدا اســـات، . ونمـــط kعلـــق طفـــل الر رمجلـــة د
 .126-108ص ص ).69(ع .جامعة عمار ثليK3 باألغواط

دن. يســيSولوجية Eطفــال ذو �حتياجــات ا�3اصــة). 2014.(خليــل عبــد الــرحمن املعايطــة Eدار : ر
¤ع  .زاملس'�ة للJشر والتو

أثر اك¸ساب uعض املفا7يم ع+K ). 2018.(اد أبو حطبيذكية دمحم ع+K وسلو دمحم عبدالبا�K وم�ا فؤ
جامعــــة . خفـــض حـــدة uعـــض �ضـــطرابات الـــسلوكية لـــدي عينـــة مـــن Eطفـــال الـــذاتو:'ن

اســات ترvو:ـة واجتماعيـة ]ليــة ال»�بيـة. حلـوان  – 2659ص ص ). 4(ع, ) 24(مــج. رمجلـة د
2679.  

ـــال العــــادي'ن وذو �) 2022(ســــامح أحمــــد ســــعادة اســــة : حتياجــــات ا�3اصــــةيالتعلــــق لــــدي Eطفـ رد
نة  )قيد الJشر.(رمقا

ـــ2ر أمـــــ'ن ســـــليمان وأمـــــل الـــــسيد خطـــــاب ات ا23ياتيـــــة ألطفـــــال مرحلـــــة الطفولــــــة ). 2019.(2ــ ــــا رامل�ـ
مجلـة بحـوث LـK . املتوسطة وعالق�eا ببعض املـشكالت الـسلوكية مـن وج�ـة نظـر Eم�ـات

:ة. نالعلوم والفنو النوعية  .835 -779ص ص ). 2(مج ) 11(ع. رجامعة �سكند

التعلــق لــدي الطفــل املعــاق ). 2019.(فاطمــة الز7ــراء تــرvح, ســفيان بــن لبــص'�، مــداªي بــن الــصديق
بـــصر:ا
ً

ســــة Eطفــــال املعــــاق'ن بــــصر:ا بــــاألغواط:  اســــة ميدانيــــة ع+ــــK ثــــالث حــــاالت بمد د
ً

ر . ر
اسات، جامعة عمار ثليK3 باألغواط  .90-75ص ص ).749(ع .رمجلة د

ة الــذات عنــد الطفــل املعــاق حركيــا). 2021.(ســفيان eòــامي ومــصطفي لكحــل . رنوعيــة التعلــق وصــو
ســات وEبحـاث العلميــة LـK العلــوم �جتماعيــة . املركـز اP3ــام©K بPùـاج افـد للدا رمجلــة ر و

 .681 -660ص ص ). 2(ع ) 5(مج .و�ªسانية

ب النwـــ{ حنفـــي شـــدي صـــاÍ3 وع+ـــK عبـــد  رســـلو  ر ات ). 2018.(ي :L }wـــK تنميـــة م�ـــا رفاعليـــة برنـــامج تـــد ر
. kعامل Eم�ات مع أطفال�ن التوحدي'ن وأثره ع+K خفـض املـشكالت الـسلوكية ألطفـال�ن

ص ). 9(ع) 3( مـــج. مجلـــة ال»�بيـــة ا�3اصـــة والتأ7يـــل. مؤســـسة ال»�بيـــة ا�3اصـــة والتأ7يـــل 
 .68 – 12ص 

Í3شـــدي صـــا رســـلو  فاعليـــة برنـــامج قـــائم ع+ـــK مفـــا7يم نظر:ـــة العقـــل LـــK تحـــس'ن التعلـــق ). 2012.(ي
ـــالة املقـــــــاوم لـــــــد ســــ ـــــضطرvة،  ـــــن Eطفـــــــال التوحـــــــدين وخفـــــــض ســـــــلوكياeòم املــ ــــة مــ ري عينـــ

اة، جامعة ع'ن شمس، ]لية ال»�بية  .ردكتو

املشكالت السلوكية لدي أطفال التوحد وعالق�eا ببعض املتغ'�ات من ). 0221.(رسمية أحمد النو
 .جامعة اP3ز:ة، ]لية ال»�بية حنتوب, رسالة ماجست'�. وج�ة نظر ا¡�تص'ن

Àـــ¿{). 2018.(اح'نســـمية طـــ اســـات، جامعـــة عمـــار .رنوعيـــة التعلـــق عنـــد الطفـــل وأدائـــھ املد رمجلـــة د
 .107 -91ص ص ).69(ع .ثليK3 باألغواط

:L }wـK التخفيــف مـن مـشكالت �ضـطرابات الــسلوكية ). 2021.(سـ�لة حـس'ن قلنـدر رأثــر برنـامج تـد
اســات ترvو:ـــة ]ليـــة ال»�بيـــة للعلــوم الـــصرف . لــدي أطفـــال التوحـــد  ابـــن ال�يـــثم –رمجلـــة د

 ).56(ع. جامعة uغداد
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ق دمحم شادي معرKL سلو]ي KL خفـض الـضغوط النفـسية لـدي ). 2018.(وصابر فار رفاعلية برنامج ا
مـــج ) 42(ع .جامعـــة عــ'ن شــمس. مجلــة ]ليــة ال»�بيــة. يام�ــات Eطفــال ذو طيــف التوحـــد

 .102 -15ص ص ). 1(

وعالقتـھ بجـودة الـصداقة و�كتئـاب لـدي رك التعلق الوالـدي املـد). 2008.(صالح الدين عرا�K دمحم
  .193 – 157، )73 (18مجلة ]لية ال»�بية . طالب اP3امعة

ي ـــونيا عاشــــــو ـــــوم .للطفــــــل مــــــر:ض الرvــــــو" نمــــــط التعلــــــق"املعــــــyش النفــــــæ¿{). 2019.(رصـــ مجلــــــة العلـ
 .253 -234ص ص ). 1(ع) 6(مج .^ªسانية، جامعة العرmي بن م�يدي

. ع LـــK �عاقـــات و�ضـــطرابات النفـــسية وأســـاليب ال»�بيـــة ا�3اصـــةاملرجـــ). 2013.(عـــادل دمحم العـــدل
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 ..250 – 292 ,(4.2) 38 )أسيوط(مجلة #لية ال»�بية  .Eم�ات
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 .اP3زائر.الواد
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