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 العاديني التالميذ آلباء املعريف املستوى
 اضطراب عن "للتعلم القابلني"فكريًا  واملعوقني

 والسعودية مصر يف املتحدي العناد
 **زائد مدمىد سلمان                                                      *زبيع شعبان خسن

 

 

حن اإلالخص_ ىي كلى اإلاظخىي اإلالسفي آلباء الخالمُر اللادًحن واإلالُى   هدًذ الدزاطت الخالُت بلى الُى
ً

ا "الِابلحن للخللم" كً ًٍٕس

 ووالدة مً مصس والظلىدًت مىشكحن بالدظاوي، ألبىاء 72اطؼساب اللىاد اإلاخددي في مصس والظلىدًت. وجٖىهذ اللُىت مً )
ً

( والدا

، وجساوخذ ؤكمازهم بحن )
ً

ا حن ًٍٕس ( طىت. 6‚1( واهدساي ملُازي ُدزه )40‚1( طىت بمخىطؽ ُدزه )53 - 31كادًحن وملُى

حن كً اطؼساب اللىاد ا إلاخددي )بكداد الباخثحن(. واطخسدم الباخثان مُِاض اإلاظخىي اإلالسفي آلباء الخالمُر اللادًحن واإلالُى

ؤشازث هخائج البدث بلى كدم وحىد ًسوَ ذاث داللت بخصائُت بحن آباء الخالمُر في مصس والظلىدًت في اطؼساب اللىاد اإلاخددي في 

 في مجاالث )ػبُلت اطؼساب اللىادـ ؤ
ً

طباب الدزحت الٖلُت واإلاجاالث الٌسكُت. بِىما ؤشازث الىخائج بلى وحىد ًسوَ دالت بخصائُا

حن0‚01اللىاد، كالج اللىاد( في اججاه ألامهاث كىد مظخىي داللت )   (، وفي اججاه آباء الخالمُر اإلالُى
ً

ا (. 0‚01كىد مظخىي داللت )ًٍٕس

ت والدزاطاث الظابِت ّ ألادبُاث التربٍى ام الباخثان بمىاُشت الىخائج ًو
َ
 .ُو

، اطؼساب اللىاد اإلاخددي: اإلاظخىي اإلالسفي، آباء الخالمُر اللالكلماث اإلافتاخيت
ً

ا حن ًٍٕس  .ادًحن واإلالُى
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  اإلاستىي اإلاعسفي آلباء التالمير العادًين واإلاعىقين
ً
"القابلين فكسيا

 والسعىدًتللتعلم" عن اططساب العناد اإلاتددي في مصس 
 قدمت. اإلا1

لخبر اطؼساب اللىاد اإلاخددي      ٌُ Oppositional Defiant Disorder 

ُت ىدشس بحن  Behavioral Disorders مً ؤبسش الاطؼساباث الظلٓى
َ
التي ج

حن  ، وبحن الرٔىز وؤلاهار كلى خد طىاء، وبالخالي اللادًحن واإلالُى
ً
ا ًٍٕس

حن ] ُت التي جىاحه آلاباء والتربٍى  ].1ًهى مً ؤٓثر اإلاشٕالث الظلٓى

ُاث اهتهاْ الِىاكد، وهىباث الوظب،       خظمً ؤكساطه طلٓى
َ
خُث ج

واإلاجادلت مم ممثلي الظلؼت، والِظم اإلاخٕسز، وطسكت الاطؼساب 

 ].2]الاهٌلالي وكدم الؼاكت 

رٓس الدطىقي ]        ذو 3وٍَ
ً
ظبب طلٌا ٌُ [ ؤن اطؼساب اللىاد اإلاخددي 

 ما 
ً
ٔادًمي، وهالبا داللت بٔلُيُُٕت كلى ألاداء الىؿٌُي الاحخماعي وألا

حرها  ًٖىن له آزاز طلبُت كلى آبائهم بظبب السكاًت الخاصت الىاحب جًى

الدطىقي  لهم، باإلطاًت بلى ُلّ آلاباء الشدًد بشإن مظخِبل ذويهم

 للخيبا 3]
ً
 ؤطاطُا

ً
[. ٓما ؤن اطؼساب اللىاد اإلاخددي ًٖىن ماشسا

باطؼساباث الخِت مثل: اطؼساباث الخالت اإلاصاحُت والِلّ وؤلادمان في 

 ].4مسخلت اإلاساهِت ]

ٔاًت آلاباء، ًةن اإلالاهاة         ٔاهذ هىاْ آزاز طلبُت ـ هالبا ـ كلى  وبذا 

صداد كلى آباء ألابىاء اإلال
َ
؛ ًةلى حاهب بكاُت ذويهم اللِلُت، ج

ً
ا حن ًٍٕس ُى

 آزس وهى اطؼساب اللىاد اإلاخددي. ومً الخؼإ 
ً
ًةنهم ًِابلىن مجهىال

حن لُى
ُ
  اكخباز ؤن ؤطس ألابىاء اإلا

ً
ا ًْ ال ِخساْ ًُه ُد جلِى ًٍٕس ُٓان طآ

واهتهذ، ولٕنهم وخدة احخماكُت  Impact Disability صدمت ؤلاكاُت

حن مخىامُت، بطاًت بلى لُى
ُ
  ؤن ؤبىائهم اإلا

ً
ا خؼىزون بخوحر ًٍٕس ًخوحرون ٍو

 ].5اخخُاحاتهم ]

ت آلاباء كً اطؼساب اللىاد اإلاخددي        مثل ملًس
ُ
 إلاا طبّ، ج

ً
وزالًا

اًت بهدي الخد مً آزازه كلى ألابىاء وكلى  دزحت هامت مً دزحاث الُى

لخبر الاهخمام بدزاطت اإلاظخىي اإلالسفي لؤلطس  مً اللهىد  اإلادُؼحن به؛ وَُ

سٌظت
ُ
 الخدًثت، خُث ُد ازجبؽ ؤنها مً ُبُل الاخخُاحاث اإلا

Residential-care Setting  ًت كلى الخد م ؛ وحلمل جلٗ اإلالًس

 مً البرامج 
ً
اإلاشٕالث اإلاترجبت كلى هرا الاطؼساب باكخبازها حصءا

ت الٌلالت  ائُت ومً زم البرامج ؤلازشادًت واللالحُت، ٓما ؤن اإلالًس الُى

ظ
ُ
ت آلاباء في جِدًم زدماث الخإهُل والخلامل الجُد مم ح اهم في مشآز

 ].6ؤبىائهم ]

وبىاًء كلى ما طبّ، ًةن البدث الخالي ٌظعى بلى الخلسي كلى      

حن   اإلاظخىي اإلالسفي آلباء ألابىاء اللادًحن واإلالُى
ً
ا "الِابلحن للخللم" ًٍٕس

 .كً اطؼساب اللىاد اإلاخددي

 مشكلت الدزاست. 2

ٖا       ص الصخت الىٌظُت وؤلاكاُاث الىمائُت بـ جىِس ي ـ ؤمٍس شاز مٓس
َ
 ؤ

Tennessee Department of Mental Health and Developmental 

Disabilities, 2008  لدي  بلى ؤن وظبت اهدشاز اطؼساب اللىاد اإلاخددي

، وؤن ملـم ذوي اطؼساب اللىاد ٪(45٪( والرٔىز )36ؤلاهار )

لديهم اطؼساباث اهٌلالُت واطؼساباث مصاحُت  اإلاخددي ًٖىن 

د ًادي اطؼساب اللىاد اإلاخددي بلى ألامساض  [7] وشخصُت ُو

ُت التي  الىٌظُت اإلابٕسة، وله دوز ٓبحر في خدور اإلاشٕالث الظلٓى

جىلٕع في طىء الخىاًّ الصخص ي والاحخماعي، ٓما ؤن له آزاز مباشسة 

ت والاحخماكُت والشلىز كلى الخوحراث الخظُت والجظدًت واللاػٌُ

ُت ًىاحهها الخلمُر في  دبم ذلٗ مشأل حللُمُت وطلٓى باإلحهاد، ٍو

 ].8مدزطخه ]

لخبر اطؼساب اللىاد اإلاخددي ؤخد اطؼساباث الظلْى ألآثر        وَُ

شحر الخِدًساث بلى اهدشازه في اللادًحن بيظبت 
ُ
 في ألاػٌا٘، وح

ً
شُىكا

ٌه في٪(، وج20٪: 3جتراوح كادة ما بحن ) ، كلى ؤهه DSM-IV-TR م حلٍس

خمحز بىحىد همؽ مً طلْى الخددي الظلبي. وحشمل ؤكساطه الخىاشق  ًَ

ً وبلِاء  مم الٕباز وملازطتهم، وجددي الِىاكد، وحلمد بشكاج آلازٍس

 ما ًٌِد ؤكصابه، والوظب بشٖل مخٕسز، 
ً
ثحرا اللىم كليهم، ٓو

ظىن ألامىز الخخمُت مثل الرهاب للمدزطت ؤو  ًس جادلىن في ٍو الىىم، ٍو

خلمدون كصُان الىالدان، وال ًدبلىن الِىاكد  ألامىز الخاًهت، ٍو

ً، وال ٌظخؼُلىن الخدٕم في  ِاػلىن خدًث آلازٍس والخللُماث، ٍو

ٔادًمي  اهٌلاالتهم باإلاِازهت مم اهسٌاض ملخىؾ في ألاداء الاحخماعي وألا

 ].9واإلانهي ]

شٖل ألابىاء ذوي اطؼساب اللىاد        كلى  وَُ
ً
 ٓبحرا

ً
اإلاخددي كبئا

تهم بؼبُلت هرا الاطؼساب، والعجص كً  ؤطسهم؛ بظبب كدم ملًس

اًت واللالج، وهل  ؤلاحابت كً: ماهُخه وؤطبابه، وما هي ػَس الُى

 ؤُل 
ً
جلل جلٗ ألاطس هالبا ًَ طِظخمس مظخِبال ؤم ال؟!. وال شٗ ؤن هرا 

 للظوىغ؛ خُث ؤن وحىد هاالء ألا 
ً
 وؤٓثر حلسطا

ً
ازس كلى اطخِسازا ًُ بىاء 

 ـ بلى كدم جىاًّ الىالدًً مم 
ً
همؽ خُاة ألاطسة ألهه ًادي ـ هالبا

 ].10كليهم ] Stressfull Events ؤخدار الخُاة الظاهؼت

 أ. أسئلت الدزاست

في طىء ما طبّ، ًةن مشٖلت البدث جخمثل في ؤلاحابت كلى الظاا٘      

ت آباء ألاػٌا٘  الخالي: ما هى اإلاظخىي اإلالسفي آلباء الخالمُر مدي ملًس

حن   اللادًحن واإلالُى
ً
ا  باطؼساب اللىاد اإلاخددي؟ًٍٕس

 هدف الدزاستب. 

هدًذ الدزاطت بلى الخلسي كلى اإلاظخىي اإلالسفي آلباء الخالمُر      

حن   اللادًحن واإلالُى
ً
ا "الِابلحن للخللم" كً اطؼساب اللىاد ًٍٕس

 للمخوحراث الخالُت: الدولت )مصس والظلىدًت(، وخالت 
ً
ِا اإلاخددي ًو

(، والىىق )آلاباء -الابً )كادي  وذلٗ كلى مُِاض  (ألامهاث - ملَى

 .اطؼساب اللىاد اإلاخددي اإلاظخسدم في الدزاطت

 أهميت الدزاستج. 

ل      ً ودٍو رٓس حٍس ٘ واإلاساهِحن ذوي اطؼساب اللىاد ؤن ألاػٌا [11] ًَ

د حظخمس  اإلاخددي ًخصٌىن بلدة صٌاث ُد جازس كليهم في خاطسهم ُو

 بخؼىز ألاكساض مثل: كدم الؼاكت، 
ً
ًُما بلد، ؤو جصداد طىءا

ً، باإلطاًت بلي بؿهاز  والظلبُت، واهتهاْ الِىاكد، واإلاجادلت مم آلازٍس

ـهس ذوي اطؼساب اللىاد الخالت اإلاصاحُت الِابلت لئلزازة والتهُج، ٓ ًُ ما 
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طلْى الخددي واإلالازطت بمظخىي ؤٓبر وؤٓثر زؼىزة مً ؤُسانهم في 

 ].11هٌع الظً ]

وفي طىء السئٍت التي جيشد الازجِاء باللمل مم ألاطس وزاصت ؤطس        

ت  ألاشخاص ذوي ؤلاكاُت اللِلُت، ًةهه ًيبغي دزاطت مظخىي اإلالًس

 
ً
لخِدًم الظُاطاث والبرامج وألاوشؼت التي الىالدًت باكخبازها ؤطاطا

 في ًهم الىالدًً 
ً
ت ؤًظا ٌُد جلٗ اإلالًس

ُ
دم لخلٗ ألاطس ًُما بلد. وج َِّ جُ

 مً 
ً
ت "ٍُٓ" بدال ِابلهم خُث ًخللمىن ملًس

ُ
إلاىاٍُ الشدة التي ج

، ٓما جىلٕع كلى جسبُت الؼٌل ”how” as opposed to “what“ "ماذا

بحن الىالدًً والؼٌل لخٖىن ؤٓثر ًاكلُت. اإلالَى وكلى ػبُلت اللالُاث 

ادة الثِت وبلى  ت ًادي بلى ٍش د مً اإلالًس د دلذ ألابدار كلى ؤن اإلاٍص ُو

حن ]  ].12وحىد هخائج ؤًظل جىلٕع كلى ألاػٌا٘ اإلالُى

ٔاإلاشاهد،         ولرلٗ، ًمً ألاهمُت ؤال ًٍِ آلاباء هدى جلٗ ألاكساض 

ىا كىاُب ومأ٘ هرا  ؤو ؤن ًٌظسوها بشٖل زاػئ. بل ًجب ؤن دٔز ًُ

. وكلى ذلٗ، ًةهه ًجب ؤن ًخلسي آلاباء كلى ػبُلت 
ً
الاطؼساب حُدا

الاطؼساب، وهل هى مظخمس ؤم كسض ي؟، ومتى ًدخاج الؼٌل بلي 

اللسض كلى الؼبِب الىٌس ي ؟... بلى آزس الٕثحر مً ألاطئلت التي جلح كلى 

ت الصخُدت بلى زٌع جىجس  [13] آلاباء اللالُت بحن  ٓما جادي اإلالًس

ٖىن لهم دوز ًلا٘  ىلٕع كليهم ٍو
َ
الىالدًً والؼٌل، بدُث ًمًٕ ؤن ج

ت، وبالخالي  هدى ؤبىائهم، ألنهم كلى صلت مظخمسة بشإن الجىاهب الخىمٍى

 ].14,15] ًمٕنهم ًُما بلد الِظاء و/ؤو الخد مً آزاز هرا الاطؼساب

ت الىالدًت ًاز       س كلى ؤًٖاز ومً هاخُت ؤزسي، ًةن مظخىي اإلالًس

ظاهم في 
ُ
ت ح وممازطاث الىالدًً هدى ؤبىائهم. ومً هىا، ًةن جلٗ اإلالًس

جُُِم آزائهم وجددًد الازخالًاث في وحهاث الىـس بُنهم وبحن الِائمحن 

 كلى اهصهاز آلاًاَ
ً
جُا  كلى زكاًت ؤبىائهم، ختى ًخمٕىىا مً اللمل جدٍز

Fusion of Horizonsىاٍُ الٌلالت هدى ، والتي بدوزها جازس كلى اإلا

ظاهم في   Epley et al [16] ذويهم ٌُ  في ؤهه 
ً
يبم ؤهمُت البدث ؤًظا

َ
ٓما ج

 في 
ً
خل الٕثحر مً شٖاوي ؤولُاء ألامىز خ٘ى اإلاشٕالث ألآثر شُىكا

الخالمُر مثل: الخمسد واللدوان... بلخ، ألهه ٔلما ًشل الٕباز في مىاحهتها 

ادة طلْى اللصُان   ].17في ألاػٌا٘ ]ٔلما ؤدي ذلٗ بلى ٍش

 ؤلاطاز النظسي . 3

 :ػبُلت اللىاد اإلاخددي

هس اطؼساب اللىاد اإلاخددي أل٘و مسة ٓمٌهىم واضح في الدلُل       
َ
ؿ

، وجلى ذلٗ DSM-111, 1980 الاخصائي الثالث لالطؼساباث اللِلُت

بحساء الدزاطاث وألابدار التي ُدمذ اللدًد مً اإلاللىماث التي 

 [18] الخالُت مً الدلُل الدصخُص ي وؤلاخصائيجظمىتها ؤلاصدازاث 

ظخسدم اطؼساب اللىاد اإلاخددي لىصٍ اللرًً ًخددون ألاوامس  وَُ

ىحهىن اللىم لوحرهم كىدما ًسجٕبىن  والِىاكد بدزحت صاززت، ٍو

ٖىهىن في خالت هظب  ً، ٍو خظاًِىن بظهىلت مم آلازٍس ؤزؼاء، ٍو

خصٌىن بالخ . ٍو
ً
جادلىن ٓثحرا ددي والاكتراض، وكدم واطدُاء دائم، ٍو

جِبل الخىحُه، والخظاطُت الصائدة، وطسكت الوظب والاهصكاج. وهرا 

 الرًً ًخددون في ٓثحر مً 
ً
 في ألاػٌا٘ ألاصوس طىا

ً
الىىق ؤٓثر شُىكا

     ألاخُان والديهم ومللميهم. وال ًىصٌىن كادة بالِظىة ؤو الترهُب، 

ٗ بن لم جخم ؤو الظلْى اإلاظادة للمجخمم، ولٕىه ُد ًصل لرل

 ].19مىاحهخه ]

لد اطؼساب اللىاد اإلاخددي ؿاهسة شائلت بحن ألاػٌا٘، بال ؤهه        وَُ

لاث إلاثل هرا الظلْى  ا بذا ما حلدي الخُى ًُ صبذ اطؼساًبا طلٓى ًُ

لخاد الؼٌل اللىاد  ٌَ بمِازهخه مم طلْى ؤُساهه بىٌع الظً، خُث 

ي بلى اطؼساب ٔىطُلت مخىاصلت وهمؽ زاسخ في الصخصُت، مما ًاد

       زؼحر في طلْى الؼٌل بظبب هصوكه بلى مشآظت وملازطت

[ ً  ].4آلازٍس

 :ؤطباب اطؼساب اللىاد اإلاخددي

ـهس اطؼساب اللىاد كىدما ٌشلس الؼٌل بِدز مً السهبت في         ًَ

الاطخِاللُت هدُجت همى الؼبُعي وجصىزاجه الرهىُت وهـسجه لِدزاجه التي 

 بلد ًى 
ً
م، وبالخالي ًـهس ٓسد ًلل ػبُعي للىمى، وابخداًء مً جىمى ًىما

طً الثامىت جـهس مسخلت اللىاد والخددي لخللُماث الٕباز بدزحت هحر 

لخبر ؤخد حروز اطؼساباث الصخصُت ] ٌُ  ].20ػبُلُت مما 

خلدد ؤطباب اطؼساب اللىاد خُث ؤشازث اللدًد مً الدزاطاث        
َ
وج

د اإلاخددي لدي ألاػٌا٘ وبحن الـسوي ؤهه جىحد كالُت بحن طلْى اللىا

ظٍُ "طدُجر وزٍمظىج" ] ت الصلبت. وٍُ ؤن ؤطباب اطؼساب  [21ألاطٍس

ثرة هِد  ت الؼٌل، وكصبُت بلع آلاباء، ٓو اللىاد جسحم بلى جُُِد خٍس

ألابىاء، والخربرب في اإلالاملت الىالدًت للؼٌل، وجٌظُل الىالدًً ألخد 

ئدة، وؤلاخباغ اإلاظخمس للؼٌل، ألازىة كلى الؼٌل ؤو الخماًت الصا

ىار ألاطسي هحر اإلاظخِس، وهُاب ؤخد الىالدًً ؤو ٓالهما، بجاهب 
ُ
واإلا

ادة الاكخمادًت كلى  ِت دًاكُت طد ٍش مداولت الؼٌل إلزباث ذاجه ٓؼٍس

ألام ؤو طد ؤي جدزل في اطخِاللُت ألاها ؤو ٓدًاق طد ًِدان 

صه هى طلْى اللىاد ]  ].21اإلاظاكدة، ؤو لخلٍص

اث       سخلٍ ؤطباب اطؼساب اللىاد اإلاخددي بازخالي هـٍس
َ
ٓما ج

ت الخللم الشسػي ؤهه ًمًٕ الىـس بلى هرا الاطؼساب  الخللم، ًتري هـٍس

ّ اُتران الظلْى اللىادي  كلى ؤهه طلْى ًخم آدظابه، وحللمه كً ػٍس

        الخمسدي للؼٌل بمىبهاث ػبُلُت مً شإنها بشباق خاحاجه 

 ].22] وزهباجه

ت الخللم ؤلاحسائي طلْى اللىاد اإلاخددي بإهه طلىْ        ٌظس هـٍس
ُ
بِىما ج

ت الخللم  ِا إلاا ًترجب كلُه مً هخائج وآزاز. ؤما هـٍس ُد ًخم آدظابه ًو

باإلاالخـت والاُخداء بالىمىذج ًُخٌظس هرا الظلْى بإهه طلْى ًيخج مً 

ًٍ الرًً ٌلخبرون مالخـت ألاػٌا٘ للىالدًً ؤو للٕباز ؤو لؤلػٌا٘ آلازس 

ت الخللم الاحخماعي طلْى  ٌظس هـٍس
ُ
ُت ًِخدون بها. بِىما ج هماذج طلٓى

ُمت الخدكُم، بملجى ؤن الؼٌل  الخمسد واللصُان ًيخج مً الخىُم ُو

د، وبذا   بإن طلْى اللىاد طُادي بلى خصىله كلى ما ًٍس
ً
ًظم اخخماال

جٕسازه، ومً ما هجح هرا ألاطلىب ًِىم الؼٌل بخلمُمه هرا الظلْى و 

 للؼٌل ]
ً
 ممحزا

ً
ُا  طلٓى

ً
 ].22زم ًصبذ طلْى الخمسد واللىاد اطؼسابا

 :ؤكساض اطؼساب اللىاد اإلاخددي

سخلٍ ؤكساض اطؼساب اللىاد اإلاخددي والاطؼساباث اإلاصاخبت       
َ
ج

ىدشس لدي الرٔىز  ًَ ِا للظً وشدة اطؼساب، ولِد لىخف ؤهه  له ًو

رٓس ؤن اطؼساب   [23]والخٕسازؤٓثر مً ؤلاهار مً خُث الشدة  وٍُ

خم الخلسي كلُه  اللىاد اإلاخددي ٌظخمس إلادة ؤػ٘ى مً طخت ؤشهس. ٍو

ّ همىذج ألاكساض كلى ألاُل  مً زال٘ الخدور اإلاظخمس ألزبلت منها ًو

ُاث الخالُت: ًِدان الظُؼسة، الجدا٘ مم الٕباز، والُِام  مً الظلٓى

ً، وؤلاًساغ في ال  بما ًصعج آلازٍس
ً
مًٕ اشكاحه كمدا خظاطُت، ٍو
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مُل الى  شلس في ٓثحر مً ألاخُان بالوظب والسخؽ، ٍو بظهىلت، َو

مُل هدى الاهخِام ثحر الخِد، ٍو ً، ٓو ولٖي ًخم  24] اهخِاد آلازٍس

حصخُص اطؼساب اللىاد اإلاخددي ًيبغي ؤن جٖىن وجحرة جلٗ ألاكساض 

ً في هٌع ُاث لدي ؤشخاص آزٍس  ؿاهسة ؤٓثر مً وجحرة هٌع الظلٓى

اجه كلُه مشأل ٓبحرة له  اللمس البُىلىجي واللِلي، وؤن حلٕع جصًس

 ].25وللمدُؼحن مً خىله ]

شحر "بىزْ" وآزسون ]      ٌُ [ بلى ؤن الخالمُر ذوي اطؼساب اللىاد 26ٓما 

اإلاخددي ًخصٌىن بالخٌٕحر الصلب الري ًصلب مله الخٍُٕ في 

اث الظلبُت، والخ ظاطُت الصائدة اإلاىاٍُ الجدًدة، والوظب والخصًس

التي جادي بلى الظُّ والوظب والاهصكاج، وصلىبت ًهم وجسحمت 

دظمىن  اإلاشاكس واإلاىاٍُ الاحخماكُت، والخٌٕحر الظؼحي هحر اإلاخإوي، ٍو

بإنهم طلبُحن وهحر مخلاوهحن، وؤن لديهم الٕثحر مً زدود الٌلل، وال 

 ].26ًمًٕ بزطاءهم بظهىلت، والٕثحر مً اليشاغ البدوي ]

 :اهُم اإلاخازمت الطؼساب اللىاد اإلاخددياإلاٌ

لسي مىـمت الصخت اللاإلاُت اطؼساب اللىاد اإلاخددي بإهه ًخصٍ       
ُ
ح

بالخددي واللصُان، ولٕىه ال ًخظمً ؤًلا٘ حاهدت، ؤو ؤشٖا٘ زؼسة 

دشابه مم اللدًد مً ؤشٖا٘  [27]مً الظلْى اللدواوي ًَ ، ولرلٗ ُد 

سغ  اطؼساب الظلْى ألازسي مثل: اطؼساب هِص الاهدباه ًو

، ٓما ؤشاز Attention -Deficit/ Hyperactivity Disorderاليشاغ

[ ؤن ألاػٌا٘ ذوي اطؼساب اللىاد ًـهسون 2"مىحان" وآزسون ]

ُاث كٕع ألاػٌا٘ ذوو اطؼساب اإلاظلٗ  Conduct Disorder طلٓى

 ،ً مُلىن بلى جدؼُم ممخلٖاث آلازٍس الرًً ًمًٕ ؤن ًٖىهىا كدواهحن ٍو

ً ؤو بِىم ا ًٖىن ألاػٌا٘ ذوي اطؼساب اللىاد هحر كدواهُحن هدى آلازٍس

ت   ٌلبر كً الظُس
ً
الخُىاهاث، وال ًدمسون اإلامخلٖاث، وال ًـهسون همؼا

 ].2والخداق ]

 ؤن )     
ً
رٓس ؤًظا ًُ ٪( مً ألاػٌا٘ الرًً ٌلاهىن 39وفي هٌع الظُاَ، 

 بملاًحر اللىاد اإلاخددي ADHD مً
ً
لرلٗ ًهى ، و ODD ًِابلىن ؤًظا

 [23] طائد في ألاػٌا٘ الرًً ٌلاهىن مً اطؼساب اللىاد اإلاخددي

American Psychiatric Association  ومم ذلٗ، ًٌي مخابلت إلادة ؤزبم

ظبّ  ٌُ طىىاث إلاجمىكت مً ألاػٌا٘، وحد ؤن اطؼساب اللىاد اإلاخددي 

 & Burns [28] باطؼساب هِص الاهدباه اإلاصخىب اليشاغ الصائد

Walsh  ،ٗدشابه اطؼساب اللىاد اإلاخددي مم اطؼساب اإلاظل ًَ ٓما 

د زبذ ؤن ألاػٌا٘ ذوي اطؼساب اللىاد اإلاخددي مم /ؤو بدون  ُو

اطؼساب اإلاظلٗ لديهم وظب ؤكلى مً الاطؼساباث الىٌظُت ومً 

ٔان اطؼساب اللىاد اإلاخددي مخالشمت  الخلل الاحخماعي وألاطسي؛ خُث 

ُاث الاحخماكُت  تهامت مم الظلٓى ت الالطٍى  ].29] وألاطٍس

 :اهدشاز اطؼساب اللىاد اإلاخددي

شاق اطؼساب اللىاد اإلاخددي بشٖل كام لدي ألاطس التي ٌظىدها       ٌُ

زالًاث احخماكُت خادة، ؤو ألاطس ذاث اإلاظخىي الاُخصادي والاحخماعي 

ىدشس لدي الرٔىز ؤٓثر مً ؤلاهار ُبل طً البلىن،   [23]عاإلاىسٌ وٍَ

هٌع ألاكساض في ٓال الجيظحن بلد ذلٗ، وهىاْ ًسوَ ولٕنها جٖىن 

[. 3بحن الجيظحن في ؿهىز اللىاد اإلاخددي ُبل بداًت البلىن الدطىقي ]

      والجدًس بالرٓس ؤن ألاكساض هي هٌظها في ٔل مً الرٔىز وؤلاهار، 

 مِازهت باإلهار 
ً
 بال ؤن طلْى اإلالازطت ؤٓثر في الرٔىز وؤكساطه ؤٓثر زباجا

[30.[ 

د ازخلٌذ الىخائج والدزاطاث الظابِت خ٘ى اهدشاز اطؼساب           ُو

اللىاد اإلاخددي كبر اإلاساخل الىمائُت اإلاخلددة، ًِد ذٓسث دزاطت 

 ٓبحرا في هرا  [31"الهي" وآزسون ]
ً
ؤن مسخلت الؼٌىلت حشهد ازجٌاكا

سخلٍ اهدشاز اطؼساب  ًَ الاطؼساب مِازهت بمساخل الىمى الالخِت. ٓما 

اللىاد اإلاخددي بازخالي اللمس الصمجي؛ خُث جبلى وظبت اهدشازه بحن 

٪( في طىىاث ما ُبل اإلادزطت، ؤما اهدشازه في ؤػٌا٘ اإلادزطت ٪9 : 4)

د كً )12٪: 6الابخدائُت ًيظبخه جتراوح ما بحن ) ٪( في مسخلت 15٪(، وجٍص

 اإلاساهِت، وؤهه ال جىحد ًسوَ بحن الجيظحن في ملدالث اهدشازه زال٘

 ].32] ًترة اإلاساهِت

 :مصطلحاث الدزاستد. 

س" ] ه "بآز لًس ٌُ كلى ؤهه ؤلادزاْ الري  [33ؤـ اإلاظخىي اإلالسفي لآلباء: 

ًخىطؽ ؤو ًسبؽ بحن الٌسد والبِئت اإلادُؼت اإلاخمثلت في الـاهسة، وبالخالي 

شحر بلى مدي ؤلادزاْ الصخص ي والخصىز ومجمل ألاًٖاز واإلالازي  ٌُ ًهى 

  التي ًِىم بها
ً
ه الباخثان بحسائُا لًس ٍ ملحن. وَُ الصخص بشاء مُى

بمِداز الدزحت الٖلُت التي ًدصل كليها آلاباء وكلى اإلاجاالث الٌسكُت 

 .خظب اإلاُِاض اإلاظخسدم

هم الباخثان كلى ؤنهم هم آباء الخالمُر  .ب لًس آباء الخالمُر اللادًحن: وَُ

ل ؤبىائهم في اللادًحن الخالُحن مً ؤي مسض هٌس ي ؤو كظىي، واإلاسج

اإلادزطت طمً صٌىي الدزاطت اللادًت في مدزطت ألامحر طلؼان بً 

ص، بمىؼِت الجىي ـ الظلىدًت  .كبد اللٍص

حن ج.   آباء الخالمُر اإلالُى
ً
ا هم الباخثان ًٍٕس لًس "الِابلحن للخللم": وَُ

حن   كلى ؤنهم هم آباء الخالمُر اإلالُى
ً
ا " اإلاسجل ؤبىائهم في اإلادزطت ًٍٕس

ٔاء ابىائهم كً )طمً  ت والرًً ًِل ملد٘ ذ ( 70بسهامج التربُت الٌٍٕس

ِا إلاُِاض طخاهٌىزد بُيُت، الخالمُر في ألامحر مدزطت طلؼان بً كبد  ًو

ص، بمىؼِت الجىي الظلىدًت  .اللٍص

ٗ" ] .د يظٍٖى ه "شحرطخٌحرطً ًو لًس ٌُ [ 34اطؼساب اللىاد اإلاخددي: 

اإلاخددي ألهماغ الظلؼت بإهه: همؽ دائم مً الظلْى هحر الخلاووي و 

ـهس ؤكساطه في جٌاكالث ألاػٌا٘ 
َ
ٔاث احخماكُت ؤطاطُت، وج بدون اهتها

مم الٕباز ؤو ألاُسان، مم ألازر في الاكخباز ؤنهم ال ٌلخبرون ؤهٌظهم 

هم باكخبازه اطخجابت للـسوي هحر اإلاىؼُِت.  برزون طلٓى مخمسدًً، ٍو

ؼي ] ه الٍِس لًس ٌُ خمحز ب35ٓما  ًَ ع والخددي [ بإهه طلْى  الًس

والاطخٌصاش اإلاٌسغ زال٘ جٌاكالث ألاػٌا٘ مم الاُسان والساشدًً 

ُت اللدائُت الخازحت كً ألاكساي  والٕباز مم هُاب ألاهماغ الظلٓى

ت للِاهىن   .الاحخماكُت ؤو الخاُز

 الدزاساث السابقت. 4

 :ؤـ دزاطاث جىاولذ ؤهمُت اطؼساب اللىاد اإلاخددي

بلى مساحلت ووصٍ  [26"بىزْ" وآزسون ]اطتهدًذ دزاطت        

 الدزاطاث التي جىاولذ اطؼساب اللىاد اإلاخددي واطؼساب اإلاظلٗ

Conduct Disorder   ت ؤًظل ػَس لدي ؤصخاب ؤلاكاُت اللِلُت إلالًس

الخلامل مم هرا الاطؼساب، وجىصلذ هخائجها بلى طسوزة زٌع 

ب ألاطسة واإلالل محن وألاُسان. اطؼساب اللىاد اإلاخددي مً زال٘ جدٍز

 بلى وحىد ازجباغ بحن اطؼساب اللىاد اإلاخددي وبحن 
ً
وجىصلذ ؤًظا

 .اطؼساباث الصخصُت اإلاظادة للمجخمم
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[ دزاطت هدًذ بلى الخلسي كلى ألاداء الٌاَز 36جىا٘و الصادَ ]      

ُت والخدٕم الىؿٌُي، واطخسدم مُِاض  في اإلالالجت الاحخماكُت اإلالًس

ُت ومُِاض الخدٕم الىؿٌُي اإلااوم ومُِاض اإلالالجت الاحخماكُت ا إلالًس

 إلاخوحراث: اللمس والجيع. وجٖىهذ 
ً
ِا اطؼساب اللىاد اإلاخددي، ًو

، 50=  ، الرٔىز 50، ذوي اللىاد اإلاخددي = 50=  اللُىت مً )اللادًحن

(. وؤطٌسث الىخائج كً كدم وحىد ًسوَ ذاث داللت 50ؤلاهار = 

اإلاخددي في اإلالالجت الاحخماكُت  بخصائُت بحن اللادًحن وذوي اللىاد

 باللىاد 
ً
ُت، ٓما ؤطٌسث كً بمٖاهُت الخيبا بشٖل دا٘ بخصائُا اإلالًس

٪(، وؤطٌسث 69اإلاخددي بداللت الخدٕم الىؿٌُي بيظبت جصل بلى )

 كً وحىد ًسوَ ذاث داللت بخصائُت في الخدٕم الىؿٌُي 
ً
الىخائج ؤًظا

اث اللىاد اإلاخددي )اإلاىسٌع واإلا   (.خىطؽ واإلاسجٌمبحن مظخٍى

[ ًِد ُام بدزاطت هدًذ بلى الٕشٍ كً الخالمُر 37ؤما مىاحي ]      

ُاض مظخىي طلْى اللىاد لديهم، وذلٗ كلى   ُو
ً
ُا اإلاظؼسبحن طلٓى

( جلمُر مً الصٍ الظادض الابخدائي. واطخسدم 200كُىت مٖىهت مً )

، ومُِاض اللىاد. وؤ
ً
ُا ؿهسث مُِاض جددًد الخالمُر اإلاظؼسبحن طلٓى

ٔاهذ دزحاتهم 71الىخائج ؤن )  ٌلاهىن مً طلْى اللىاد والرًً 
ً
( جلمُرا

ؤكلى مً اإلاخىطؽ إلاُِاض اللىاد، وؤوص ى الباخث بظسوزة جؼبُّ 

اإلاُِاطحن ٔل كام كلى الخالمُر للخإٓد مً زلىهم مً اطؼساب اللىاد 

ُت  .والاطؼساباث الظلٓى

       [ ً ت مدي اهدشاز [ بلى 38وهدًذ دزاطت "مازُى" وآزٍس ملًس

اطؼساب اللىاد اإلاخددي وكالُخه بمساخل اللمس الصمىُت اإلاسخلٌت 

، واطخسدم البدث اإلالاًحر 319وجٖىهذ كُىت الدزاطت مً )
ً
( ػٌال

الدصخُصُت للدلُل ؤلاخصائي السابم لالطؼساباث اللِلُت الطؼساب 

ت بحن اللىاد اإلاخددي. وجىصلذ هخائج البدث بلى ؤن وظب الاهدشاز اللام

 ].1] ٪(9٪(، وؤلاهار )11٪(، الرٔىز )10ألاػٌا٘ ًصل مخىطؼها بلى )

ت الىالدًً كً اطؼساب اللىاد  ب ـ دزاطاث جىاولذ ؤهمُت ملًس

 :اإلاخددي

[ ؤهمُت ًهم آلاباء الطؼساب 39اطتهدًذ دزاطت "شحن" وشمالئه ]     

ً كلى ًهم ؤهمُت اللال  ج، وؤن اللىاد اإلاخددي ألن ألاػٌا٘ لِظىا ُادٍز

ػبُلت ؤطالُب كالج اللىاد اإلاخددي جخٖىن مً اللالج الىٌس ي الٌسدي 

للؼٌل وجِدًم اإلاشىزة واللالج الىٌس ي الخللُمي مً آلاباء وألامهاث 

للظُؼسة كلى ألاػٌا٘، ٓما ؤنهم ال ًسون طسوزة في ػلب اإلاظاكدة، 

ً  .ولديهم كدم زِت في آلازٍس

ت هخائج كالج اطؼساب [ دزا40وجىا٘و "هىد وؤًبرج" ]       طت "اطخمساٍز

اللىاد اإلاخددي الِائم كلى الخٌاكل بحن الىالدًً والؼٌل. وجساوح كمس 

، وجم الاجصا٘ بالىالدًً )12: 6ألاػٌا٘ ما بحن )
ً
ّ 23( كاما ( كً ػٍس

د ؤلالٕترووي. وؤشازث الىخائج بلى ؤن وحىد حوُحراث ٓبحرة  الهاجٍ والبًر

ادة في طلْى ؤبىائهم وشٍادة ُد هم هدُجت ٍش زتهم كلى الخدٕم في طلٓى

ت آبائهم بداالتهم  .ملًس

ُت  [41وؤحسث " لىجىن" وشمالئها ]       كً "الُِم الثِاًُت واإلالًس
ً
بدثا

سغ  لدي آلاباء الالجُيُحن خ٘ى مظبباث اطؼساب ُصىز الاهدباه ًو

ُت  ت"، وهدًذ بلى الخدِّ مً دوز الُِم الثِاًُت واإلالًس الخٓس

ت كً للىالدًً  وألادواز الخِلُدًت للجيظحن في جٌظحر اإلالخِداث ألابٍى

ت في كُىت آلاباء  سغ الخٓس مظبباث اطؼساب ُصىز الاهدباه ًو

د ؤشازث الىخائج بلى ؤن اإلاظخىي الخللُمي والثِافي ًازس  الالجُيُحن. ُو

ُاث الىالدًً، ٓما ازجبؼذ ملخِداث آلاباء مم ألادواز  كلى طلٓى

ٔان اكخِاد آلاباء ؤًظل مىه لدي  الخِلُدًت للجيظحن في الخيشئت، و

 .ألامهاث

[ ًلالُت حللُم آلاباء وألامهاث في 10وَدزطذ "الزطىن" وشمالئها ]       

الاجصا٘ مم اطؼساب اللىاد اإلاخددي، وهدي البدث بلى الخلسي كلى 

ؤهمُت دوز آلاباء في الخلامل مم ابىائهم ذوي اطؼساب اللىاد في دولت 

، وجساوخذ ؤكمازهم ما بحن )27وجٖىهذ اللُىت مً ) الجروٍج.
ً
: 4( ػٌال

( طىىاث جم حصخُصهم باطؼساب اللىاد اإلاخددي. وجم جِظُم 8

ألاػٌا٘ بلى مجمىكخحن: ألاولى ًخللم ًيها الىالدًً كً ػبُلت 

الاطؼساب وػَس الخلامل مله، والثاهُت دون ؤي حللم. وؤؿهسث الىخائج 

ىاد اإلاخددي لدي زلثي ؤػٌا٘ اإلاجمىكت اهسٌاض ؤكساض اطؼساب الل

بُت مِازهت باإلاجمىكت التي لم ٌشتْر الىالدًً ًيها  .الخجٍس

 :التعقيب على الدزاساث السابقت

ًخطح مً اللسض الظابّ للدزاطاث الظابِت وحىد دزاطاث        

اهخمذ بدىا٘و ؤهمُت اطؼساب اللىاد اإلاخددي باكخبازه ؿاهسة لدي 

،  Burke Loeber, & Birmahe [26]الخالمُر مثل دزاطاثاللدًد مً 

التي  Matthew [38] [، ودزاطت37[ ودزاطت مىاحي ]36ودزاطت الصادَ ]

جىاولذ اهدشاز اطؼساب اللىاد اإلاخددي وكالُخه بمساخل اللمس الصمىُت 

اإلاسخلٌت، والتي ذٓس ًيها ؤن مخىطؽ اهدشاز الاطؼساب ًصل مخىطؼها 

 ].1] ٪(9) ٪(، وؤلاهار11ز )٪(، الرٔى 10بلى )

ت الىالدًً كً        بِىما اهخمذ دزاطاث ؤزسي بدىا٘و ؤهمُت ملًس

، Chen, Kimelman, & Micco [39]اطؼساب اللىاد اإلاخددي مثل 

 & Lawton, Alyson [41] ، ودزاطتHood, K & Eyberg [40] ودزاطت

Schneider   ُت لدي آلا  كً "الُِم الثِاًُت واإلالًس
ً
 بدثا

ً
باء، وؤزحرا

كً ًلالُت حللُم آلاباء Larsson, Fossum, & [10] Morc  َدزاطت

وألامهاث في الاجصا٘ اإلالسفي الطؼساب اللىاد اإلاخددي. وبىاًء كلى ما 

طبّ ًخطح ؤهمُت دزاطت اإلاظخىي اإلالسفي آلباء الخالمُر اللادًحن 

حن   واإلالُى
ً
ا اإلاخددي في "الِابلحن للخللم" كً اطؼساب اللىاد ًٍٕس

دزاطت كبر زِاًُت بحن آلاباء في مصس والظلىدًت، خُث ًٌُد ٓال مً 

آلاباء والخالمُر واإلاجخمم، ٓما ًترجب كلُه اللدًد مً البرامج ؤلازشادًت 

ائُت ًُما بلد  .والُى

 :فسوض الدزاست

مًٕ صُاهت الٌسض اللام الخالي  ًُ  :مً زال٘ كسض الدزاطاث الظابِت 

لت بخصائُت في اإلاظخىي اإلالسفي كً اطؼساب جىحد ًسوَ ذاث دال

حن   اللىاد اإلاخددي لدي آباء الخالمُر اإلالُى
ً
ا "الِابلحن للخللم" ًٍٕس

ّ ُمخوحر الىىق. وجىبثّ مىه الٌسوض  واللادًحن في مصس والظلىدًت ًو

 :الٌسكُت الخالُت

ـ جىحد ًسوَ ذاث داللت بخصائُت في اإلاظخىي اإلالسفي كً اطؼساب 1

حناللىاد اإلا   خددي )ػبُلت الاطؼساب( لدي آباء الخالمُر اإلالُى
ً
ا ًٍٕس

ّ ُمخوحر الىىق   ."الِابلحن للخللم" واللادًحن في مصس والظلىدًت ًو

ـ جىحد ًسوَ ذاث داللت بخصائُت في اإلاظخىي اإلالسفي كً اطؼساب 2

حن   اللىاد اإلاخددي )ؤطباب الاطؼساب( لدي آباء الخالمُر اإلالُى
ً
ا ًٍٕس

ّ ُمخوحر الىىق "الِابلحن   .للخللم" واللادًحن في مصس والظلىدًت ًو
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ـ جىحد ًسوَ ذاث داللت بخصائُت في اإلاظخىي اإلالسفي كً اطؼساب 3

حن   اللىاد اإلاخددي )كالج الاطؼساب( لدي آباء الخالمُر اإلالُى
ً
ا ًٍٕس

ّ ُمخوحر الىىق   ."الِابلحن للخللم" واللادًحن في مصس والظلىدًت ًو

 وؤلاحساءاثالطسيقت . 5

 الدزاست منهجأ. 

ِت       اجبم الباخثان اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي الري ٌلخمد كلى الؼٍس

ِـــت وكلــاإلاسخُ  سي كلى اإلاظخىي اإلالسفي كًـــاث للخلـــاهــم البُـــت حمــى ػٍس

 .اطؼساب اللىاد اإلاخددي مً زال٘ جؼبُّ ؤدواث البدث

 عينت الدزاستب. 

حن72مً )جٖىهذ اللُىت         ووالدة للخالمُر اللادًحن واإلالُى
ً
 ( والدا

 
ً
ا "الِابلحن للخللم" في اإلاسخلت اإلاخىطؼت، مً مدزطت ألامحر طلؼان ًٍٕس

ص، بمىؼِت الجىي ـ الظلىدًت. وجساوخذ ؤكمازهم بحن  بً كبد اللٍص

( 6‚3( واهدساي ملُازي ُدزه )40‚1( طىت بمخىطؽ ُدزه )53 - 31)

 ٘ ُما ًلي حدو  :جىطُحي لخىشَم اللُىت طىت. ًو

 1حدول 

 جىشيع عينت البدث خسب متغيراث البدث

 خالت ألابناء النىع الدولت

ت ىن  ألابىاء اللادًىن  ألامهاث آلاباء اللُىت الظلىدًت اللُىت اإلاصٍس  ألابىاء اإلالُى

36 36 38 34 42 30 

 72      ؤلاحمالي        

م، 2014/2015زاطت في الٌصل الثاوي لللام جم جؼبُّ ؤدواث الد       

 .هـ1435/1436اإلاىاًّ 

 أدواث الدزاستج. 

 :مُِاض اإلاظخىي اإلالسفي لؤلطس كً اطؼساب اللىاد اإلاخددي 

خٖىن اإلاُِاض الخالي مً [38,43] اطخٌاد الباخثان مً مِاًِع       ٍو

، وجم جىشَلها كلى اإلاجاالث الٌسكُت )ػبُلت 24)
ً
 ؤطاطُا

ً
( بىدا

( بىىد 6اطؼساب اللىاد ـ ؤطباب اللىاد، كالج اللىاد( باإلطاًت بلى )

شحر الدزحت 
ُ
دزُلت ؤزسي لم جدزل طمً اإلالالجت ؤلاخصائُت، وح

للىاد اإلاخددي اإلاسجٌلت بلى مظخىي مسجٌم مً اإلاللىماث كً اطؼساب ا

خم ازخُاز اإلاٌدىص بحن زالزت بدائل ؤو ازخُازاث  واللٕع صخُذ، ٍو

صدح البىىد في 54: 18(، وبالخالي جتراوح الدزحاث ما بحن )1ـ2ـ3)
ُ
(، وج

 .( في الاججاه الظلبي16ـ11ـ9ـ6الاججاه ؤلاًجابي، كدا البىىد )

 :صدق اإلاقياس

دٕمحن       
ُ
خُث ُكسض اإلاُِاض كلى اكخمد الباخثان كلى صدَ اإلا

ع( 21 = اإلاسخصحن وذوي الخبرة )ن ( مً )آلاباء وؤكظاء هُئت الخدَز

لخددًد آزائهم ًُما ًخللّ بازجباغ البىىد باإلاجاالث الٌسكُت ومدي 

ُت ٓما ًلي  :وطىح الصُاهت، ٓما جم خظاب صدَ اإلاِازهت الؼًس

 2 حدول 

 الطسفيت إلاقياس اإلاستىي اإلاعسفي لآلباء عن اططساب العناد اإلاتدديصدق اإلاقازهت 

 قيمت اإلاستىي اإلانخفض اإلاستىي اإلاسجفع اإلاجاالث الفسعيت

 الاهدساف اإلاتىسط الاهدساف اإلاتىسط "ث"

 **2‚6 4‚6 5‚9 6‚7 9‚6 ػبُلت اللىاد

 **2‚5 4‚5 6‚7 6‚8 9‚4 ؤطباب اللىاد

 *2‚1 6‚8 6‚4 6‚9 9‚5 كالج اللىاد

 **2‚4 13‚7 18‚5 19‚8 28‚7 الدزحت الٖلُت

حن اإلاسجٌم واإلاىسٌع دا٘        ًخطح مً الجد٘و ؤن الٌَس بحن اإلاظخٍى

 كىد مظخىي )
ً
( وفى اججاه اإلاظخىي اإلاسجٌم، مما ٌلجي 0.01بخصائُا

 .وحىد صدَ للمُِاض

 :ثباث اإلاقياس

ِــم اطخســج      بــــاز خُـــادة الازخبـــت بكـــدام ػٍس
ُ
 اض كلى كُىت ــّ اإلاُِـــث ػ

( ًىما، وبلى ملامل 14(، زم بكادة الخؼبُّ بٌاصل شمجي )31 = )ن

(. ٓما جم اطخسدام 01,0( وهى دا٘ كىد )89,0الازجباغ بحن الخؼبُِحن )

ِت الاحظاَ الدازلي خُث جم خظاب ملامالث الازجباغ بحن ؤبلاد  ػٍس

ىضح الجد٘و الخالي  اإلاُِاض، وازجباػها بالدزحت الٖلُت للمُِاض، ٍو

 :هره الىخائج

 3 حدول 

 مصفىفت ازجباطاث أبعاد مقياس حىدة الحياة والدزحت الكليت

 الدزحت الكليت عالج العناد أسباب العناد طبيعت العناد اإلاجاالث

    - ػبُلت اللىاد

   - **0‚491 ؤطباب اللىاد

  - **0‚856 **0‚630 كالج اللىاد

 - **0‚820 **0‚978 **0‚957 الدزحت الٖلُت

ؤؿهسث الىخائج ؤن ملامالث الازجباغ دالت كىد مظخىي داللت       

 .( مما ًد٘ كلى جمخم اإلاُِاض بثباث الاحظاَ الدازلي01,0)

 النتائج. 6

ىص كلى: جىحد ًسوَ ذاث داللت بخصائُت في  :هخائج الٌسض اللام ٍو

اإلاظخىي اإلالسفي كً اطؼساب اللىاد اإلاخددي لدي آباء الخالمُر 

ُ   ًــاإلالُى
ً
ا ّ ـــً ًـــادًُــم" واللـــً للخللــ"الِابلًٍُٕس  ي مصس والظلىدًت ًو
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 .ُمخوحر الىىق

لٌسكُت جم اطخسدام وللخدِّ مً صخت الٌسض اللام والٌسوض ا      

( لداللت الٌسوَ في اطؼساب اللىاد اإلاخددي، زم 3×2جدلُل الخباًً )

 ـ 0.06 اإلاخىطؽ ـ 0.14 الٕبحر) الخإزحر حجم ُُم) 2بًخا• حجم الخإزحر

لُِاض الداللت اللملُت لليظب الٌائُت بصسي الىـس كً  .((الصوحر 0.2

ىضح الجد٘و الخالي 42حجم الٌسوَ مىصىز ]  :هره الىخائج[. ٍو

 4 حدول 

  واإلاعىقين العناد اإلاتددي بين آباء التالمير في مصس والسعىدًت العادًين ( لداللت الفسوق في اإلاستىي اإلاعسفي في اططساب3×2جدليل التباًن )
ً
دزحت فكسيا

 (71الحسيت )

 التباًن مصدز  مجمىع اإلاسبعاث د.ح متىسط اإلاسبعاث ف 2إًتا

حن 621‚1 1 621‚1 ** 17‚1 0‚9  آباء اللادًحن/ اإلالُى

 الىىق: الرٔىز/ ؤلاهار 289‚5 1 289‚5 ** 15‚7 0‚8

 مصس| الظلىدًت 21‚2 1 21‚2 1‚3 0‚05

 الخٌاكل 5‚79 1 5‚79 0‚3 0‚04

 دازل 10‚5 68 15‚2  

 اإلاجمىق الٕلى 171‚2 71 2‚4  

ًخطح مً الجد٘و الظابّ ؤن ُُمت جدلُل الخباًً )ي( كلى وحىد      

ًسوَ ذاث داللت بخصائُت بحن آباء الخالمُر اللادًحن وبحن آباء الخالمُر 

حن   اإلالُى
ً
ا (، ود٘ كلى 0‚01"الِابلحن للخللم" كىد مظخىي داللت )ًٍٕس

ٔاهذ ٓبحرة. ٓما ؤوضح الجد2ذلٗ ُُمت حجم الخإزحر )بًخا ٘و ( خُث 

باليظبت للٌسوَ بحن آلاباء وألامهاث ًِد دلذ ُُمت )ي( كلى وحىد 

 كىد مظخىي )
ً
(، ود٘ كلى ذلٗ ُُمت حجم 0‚01ًسوَ دالت بخصائُا

ٔاهذ ٓبحرة. ولم جىحد ًسوَ ذاث داللت بخصائُت 2الخإزحر )بًخا ( خُث 

بحن آلاباء في مصس والظلىدًت كً اطؼساب اللىاد اإلاخددي، ود٘ كلى 

ٔاهذ ُُمت 2حجم الخإزحر )بًخا ذلٗ ُُمت رلٗ  ٔاهذ طئُلت ٓو ( خُث 

 .الخٌاكل

ولبُان اججاه الٌسوَ الىاججت كً ُُمت جدلُل الخباًً )ي( جم       

 :، ٓما ًليT.Test " اطخسدام ازخباز "ث

 5 حدول 

 مقياس اإلاستىي اإلاعسفي الططساب العناد اإلاتددي الفسوق العينت علىًىضح اإلاتىسطاث والاهدسافاث اإلاعيازيت وقيمت "ث" لداللت 

 اإلاتغيراث أوحه اإلاقازهت )ن( العدد )م( اإلاتىسطاث الاهدساف اإلاعيازي )ع( "ث" قيمت

4‚7**  6‚2  8‚27  خالت ألابىاء آباء اللادًحن 42 

2‚4  7‚33 حن 30   آباء اإلالُى

3‚4**  9‚2  4‚28  الىىق آلاباء 38 

9‚4  4‚32  ألامهاث 34 

 داللت ذاث ًسوَ وحىد كدم الخباًً جدلُل في( ي) ُُمت ؤوضخذ      

 اللىاد اطؼساب في والظلىدًت مصس في الخالمُر آباء بحن بخصائُت

 هِم لم ولرلٗ والىىق، الابً خالت مخوحري  كً الىـس بصسي اإلاخددي

٘  ؤما. لها( ث) ُُمت بدظاب  إلاخوحر باليظبت ًإوضح الظابّ الجدو

  دالت( ث) ُُمت ًٖاهذ( ألابىاء خالت)
ً
 في( 0‚01) مظخىي  كىد بخصائُا

حن الخالمُر آباء اججاه  ٔاهذ ًِد( الىىق) إلاخوحر وباليظبت. كِلُا اإلالُى

ٔاهذ ألامهاث اججاه في( ث) ُُمت   دالت و
ً
 (.0‚01) مظخىي  كىد بخصائُا

 :الٌسكُت الٌسوض هخائج

 ٓما اللام الٌسض مً اإلاىبثِت الثالزت الٌسكُت الٌسوض هخائج ًلي ًُما

 :ًلي

 :اإلاخددي اللىاد اطؼساب بؼبُلت الخاص الٌسض هدُجت ؤـ

ىص         اإلالسفي اإلاظخىي  في بخصائُت داللت ذاث ًسوَ جىحد: كلى ٍو

 الخالمُر آباء لدي( الاطؼساب ػبُلت) اإلاخددي اللىاد اطؼساب كً

حن   اإلالُى
ً
ا ّ والظلىدًت مصس في واللادًحن" للخللم الِابلحن"ًٍٕس  ًو

 .الىىق ُمخوحر

ىضح  ٘  ٍو  :الىخائج هره الخالي الجدو

 6 حدول 

 العادًين والسعىدًت مصس في التالمير آباء بين( الاططساب طبيعت) اإلاتددي اططساب العناد في اإلاعسفي اإلاستىي  في الفسوق لداللت( 3×2) التباًن جدليل

  واإلاعىقين
ً
 (71) الحسيت دزحتفكسيا

 مصدز التباًن مجمىع اإلاسبعاث د.ح متىسط اإلاسبعاث ف 2إًتا

حن 621‚1 1 621‚1 ** 17‚1 0‚9  آباء اللادًحن/ اإلالُى

 الىىق: الرٔىز/ ؤلاهار 14‚3 1 14‚3 * 4‚5 0‚6

 مصس| الظلىدًت 4‚50 1 4‚50 1‚5 0‚13

 الخٌاكل 0‚06 1 0‚06 0‚026 0‚001

 دازل 10‚5 68 15‚2  

 ياإلاجمىق الٕل 171‚2 71 2‚4  
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ًخطح مً الجد٘و الظابّ ؤن ُُمت جدلُل الخباًً )ي( كلى وحىد      

آباء الخالمُر ًسوَ ذاث داللت بخصائُت بحن آباء الخالمُر اللادًحن وبحن 

حن   اإلالُى
ً
ا (، ود٘ كلى 0‚01"الِابلحن للخللم" كىد مظخىي داللت )ًٍٕس

ٔاهذ ٓبحرة. ٓما ؤوضح الجد٘و 2ذلٗ ُُمت حجم الخإزحر )بًخا ( خُث 

باليظبت للٌسوَ بحن آلاباء وألامهاث ًِد دلذ ُُمت )ي( كلى وحىد 

 كىد مظخىي )
ً
حجم (، ود٘ كلى ذلٗ ُُمت 0‚05ًسوَ دالت بخصائُا

ٔاهذ مخىطؼت. ولم جىحد ًسوَ ذاث داللت 2الخإزحر )بًخا ( خُث 

بخصائُت بحن آلاباء في مصس والظلىدًت، ود٘ كلى ذلٗ ُُمت حجم 

رلٗ ُُمت الخٌاكل2الخإزحر )بًخا ٔاهذ صوحرة ٓو  .( خُث 

 " ولبُان اججاه الٌسوَ الىاججت كً ُُمت )ي( جم اطخسدام ازخباز "ث

T.Testٓما ًلي ،: 

 7حدول 

 (على مقياس اإلاستىي اإلاعسفي الططساب العناد اإلاتددي )طبيعت الاططساب اإلاتىسطاث والاهدسافاث اإلاعيازيت وقيمت "ث" لداللت الفسوق

 اإلاتغيراث أوحه اإلاقازهت )ن( العدد )م( اإلاتىسطاث الاهدساف اإلاعيازي )ع( "ث" قيمت

 خالت ألابىاء آباء اللادًحن 42 9‚8 1‚4 **5‚3

حن 30 11‚7 1‚7  آباء اإلالُى

 الىىق آلاباء 38 9‚4 1‚3 *2‚1

 ألامهاث 34 32‚4 4‚9

ًخطح مً الجد٘و الظابّ باليظبت لـ )ػبُلت اطؼساب اللىاد( في       

 كىد مظخىي داللت مخوحر )خالت ألابىاء( ؤن ُُمت )ث( دالت 
ً
بخصائُا

ٔاهذ ُُمت )ث( في 0‚01) حن كِلُا. بِىما  ( في اججاه آباء الخالمُر اإلالُى

 كىد مظخىي داللت )
ً
ٔاهذ دالت بخصائُا  (.0‚05الىىق باججاه ألامهاث و

 :ب ـ هدُجت الٌسض الخاص بإطباب اطؼساب اللىاد اإلاخددي

ىص كلى: جىحد ًسوَ ذاث داللت بخصائُت في اإلاظ خىي اإلالسفي كً ٍو

اطؼساب اللىاد اإلاخددي )ؤطباب الاطؼساب( لدي آباء الخالمُر 

حن   اإلالُى
ً
ا ّ ًٍٕس "الِابلحن للخللم" واللادًحن في مصس والظلىدًت ًو

ىضح الجد٘و الخالي هره الىخائج  :ُمخوحر الىىق. ٍو

 8حدول 

العادًين  اإلاتددي )أسباب الاططساب( بين آباء التالمير في مصس والسعىدًت وق في اإلاستىي اإلاعسفي في اططساب العناد( لداللت الفس 3×2جدليل التباًن )

  واإلاعىقين
ً
 (71دزحت الحسيت )فكسيا

 مصدز التباًن مجمىع اإلاسبعاث د.ح متىسط اإلاسبعاث ف 2إًتا

حن 54‚91 1 54‚91 ** 17‚1 0‚9  آباء اللادًحن/ اإلالُى

 الىىق: الرٔىز/ ؤلاهار 58‚3 1 58‚3 ** 16‚5 0‚8

 مصس| الظلىدًت 6‚73 1 6‚73 2‚3 0‚11

 الخٌاكل 0‚54 1 0‚54 0‚18 0‚01

 دازل 96‚9 68 1‚43  

 اإلاجمىق الٕلى 32‚5 71 0‚45  

٘  مً ًخطح        لـ باليظبت( ي) الخباًً جدلُل ُُمت ؤن الظابّ الجدو

 بحن بخصائُت داللت ذاث ًسوَ وحىد كلى( اللىاد اطؼساب ؤطباب)

حن الخالمُر آباء وبحن اللادًحن الخالمُر آباء   اإلالُى
ً
ا  الِابلحن"ًٍٕس

 الخإزحر حجم ُُمت ذلٗ كلى ود٘ ،(0‚01) داللت مظخىي  كىد" للخللم

٘  ؤوضح ٓما. ٓبحرة ٔاهذ خُث( 2بًخا)  آلاباء بحن للٌسوَ باليظبت الجدو

  دالت ًسوَ وحىد كلى( ي) ُُمت دلذ ًِد وألامهاث
ً
 كىد بخصائُا

 ٔاهذ خُث( 2بًخا) الخإزحر حجم ُُمت ذلٗ كلى ود٘ ،(0‚01) مظخىي 

 مصس في آلاباء بحن بخصائُت داللت ذاث ًسوَ جىحد ولم. مخىطؼت

 ٔاهذ خُث( 2بًخا) الخإزحر حجم ُُمت ذلٗ كلى ود٘ والظلىدًت،

رلٗ صوحرة  .الخٌاكل ُُمت ٓو

 " ث" ازخباز اطخسدام جم( ي) ُُمت كً الىاججت الٌسوَ اججاه ولبُان

T.Test، ًلي ٓما: 

 9 حدول 

 (الاططساب أسباب) اإلاتددي العناد الططساب اإلاعسفي اإلاستىي  مقياس على الفسوق لداللت" ث" وقيمت اإلاعيازيت والاهدسافاث اإلاتىسطاث ًىضح

 اإلاتغيراث أوحه اإلاقازهت )ن( العدد )م( اإلاتىسطاث الاهدساف اإلاعيازي )ع( "ث" قيمت

 خالت ألابىاء آباء اللادًحن 42 9‚4 1‚7 **4‚3

حن 30 11‚2 1‚6  آباء اإلالُى

 الىىق آلاباء 38 9‚3 1‚3 **4‚5

 ألامهاث 34 11‚1 1‚9

الجد٘و الظابّ باليظبت لـ )ؤطباب اطؼساب اللىاد( في ًخطح مً      

 كىد مظخىي داللت 
ً
مخوحر )خالت ألابىاء( ؤن ُُمت )ث( دالت بخصائُا

ٔاهذ ُُمت )ث( في 0‚01) حن كِلُا. بِىما  ( في اججاه آباء الخالمُر اإلالُى

 كىد مظخىي داللت )
ً
ٔاهذ دالت بخصائُا  (.0‚01الىىق باججاه ألامهاث و

 :ت الٌسض الخاص بلالج اطؼساب اللىاد اإلاخدديحـ ـ هدُج

ىص كلى: جىحد ًسوَ ذاث داللت بخصائُت في اإلاظخىي اإلالسفي كً  ٍو

حن  اطؼساب اللىاد اإلاخددي )كالج الاطؼساب( لدي آباء الخالمُر اإلالُى

 
ً
ا ّ ُمخوحر الىىقًٍٕس  ."الِابلحن للخللم" واللادًحن في مصس والظلىدًت ًو
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ىضح الجد٘و    :الخالي هره الىخائجٍو

 11حدول 

العناد اإلاتددي )عالج الاططساب( بين آباء التالمير في مصس والسعىدًت العادًين  ( لداللت الفسوق في اإلاستىي اإلاعسفي في اططساب3×2جدليل التباًن )

  واإلاعىقين
ً
 (71دزحت الحسيت )فكسيا

 مصدز التباًن مجمىع اإلاسبعاث د.ح متىسط اإلاسبعاث ف 2إًتا

حن 83‚61 1 83‚61 ** 19‚1 0‚12  آباء اللادًحن/ اإلالُى

 الىىق: الرٔىز/ ؤلاهار 31‚4 1 31‚43 ** 8‚7 0‚7

 مصس| الظلىدًت 0‚014 1 0‚014 0‚091 0‚001

 الخٌاكل 0‚007 1 0‚007 0‚002 0‚001

 دازل 122‚7 68 1‚804  

 الٕلىاإلاجمىق  15‚7 71 0‚23  

ًخطح مً الجد٘و الظابّ ؤن ُُمت جدلُل الخباًً )ي( باليظبت لـ      

)كالج اطؼساب اللىاد( كلى وحىد ًسوَ ذاث داللت بخصائُت بحن آباء 

حن   الخالمُر اللادًحن وبحن آباء الخالمُر اإلالُى
ً
ا "الِابلحن للخللم" ًٍٕس

( 2، ود٘ كلى ذلٗ ُُمت حجم الخإزحر )بًخا(0‚01كىد مظخىي داللت )

ٔاهذ ٓبحرة. ٓما ؤوضح الجد٘و باليظبت للٌسوَ بحن آلاباء  خُث 

 كىد 
ً
وألامهاث ًِد دلذ ُُمت )ي( كلى وحىد ًسوَ دالت بخصائُا

ٔاهذ 2(، ود٘ كلى ذلٗ ُُمت حجم الخإزحر )بًخا0‚01مظخىي ) ( خُث 

حن آلاباء في مصس مخىطؼت. ولم جىحد ًسوَ ذاث داللت بخصائُت ب

والظلىدًت كً اطؼساب اللىاد اإلاخددي، ود٘ كلى ذلٗ ُُمت حجم 

ٔاهذ ُُمت الخٌاكل2الخإزحر )بًخا رلٗ  ٔاهذ صوحرة ٓو  .( خُث 

 "ولبُان اججاه الٌسوَ الىاججت كً ُُمت )ي( جم اطخسدام ازخباز "ث

T. Testٓما ًلي ،: 

 11حدول 

 اإلاتىسطاث والاهدسافاث اإلاعيازيت وقيمت "ث" لداللت الفسوق على مقياس اإلاستىي اإلاعسفي الططساب العناد اإلاتددي )عالج الاططساب( ًىضح

 اإلاتغيراث أوحه اإلاقازهت )ن( العدد )م( اإلاتىسطاث الاهدساف اإلاعيازي )ع( "ث" قيمت

 خالت ألابىاء آباء اللادًحن 42 9‚6 1‚4 **5‚4

حن 30 11‚7 1‚7  آباء اإلالُى

 الىىق آلاباء 38 9‚1 1‚2 **2‚9

 ألامهاث 34 10‚3 2‚6

ًخطح مً الجد٘و الظابّ باليظبت لـ )كالج اطؼساب اللىاد( في       

 كىد مظخىي داللت 
ً
مخوحر )خالت ألابىاء( ؤن ُُمت )ث( دالت بخصائُا

ٔاهذ ُُمت )ث( في اججاه آباء ً( 0‚01) حن كِلُا. بِىما  الخالمُر اإلالُى

 كىد مظخىي داللت )
ً
ٔاهذ دالت بخصائُا  (.0‚01الىىق باججاه ألامهاث و

 مناقشت النتائج. 7

ُم حجم الخإزحر         دلذ هخائج جدلُل الخباًً )ي( وازخباز )ث( ُو

 ( كلى وحىد ًسوَ ذاث داللت بخصائُت في مخوحر خالت ألابىاء2)بًخا

ا. وكلى وحىد  حن ًٍٕس ىن( في اججاه آباء ألابىاء اإلالُى )اللادًىن ـ اإلالُى

ًسوَ ذاث داللت بخصائُت في مخوحر الىىق )آلاباء ـ ألامهاث( في اججاه 

ألامهاث. ٓما دلذ كلى كدم وحىد ًسوَ دالت بخصائُا في مخوحر الدولت 

ُما ًلي جٌظحر ومىاُشت ذلٗ  :)مصس ـ الظلىدًت(. ًو

ىن ؤوال: مخ  (:وحر خالت ألابىاء )اللادًىن ـ اإلالُى

رلٗ ُُمت         دلذ الىخائج اإلاظخسسحت ُُمت جدلُل الخباًً )ي(، ٓو

ُم حجم الخإزحر )بًخا ( في الدزحت الٖلُت واإلاجاالث 2ازخباز )ث(، ُو

الٌسكُت الثالزت )ػبُلت اطؼساب اللىاد اإلاخددي ـ ؤطباب الاطؼساب ـ 

ًسوَ ذاث داللت بخصائُت في مخوحر خالت كالج الاطؼساب( كلى وحىد 

حن ا( في اججاه آباء الخالمُر اإلالُى حن ًٍٕس  الخالمُر )اللادًحن ـ اإلالُى

 
ً
ا  .""الِابلحن للخللمًٍٕس

حن        وحلجي هره الىدُجت ؤن آباء الخالمُر اإلالُى
ً
ا "الِابلحن ًٍٕس

سي   إلاُِاض اإلاظخىي اإلالسفي ومجاالجه. ٍو
ً
 ووكُا

ً
ٔاهىا ؤٓثر ًهما للخللم" 

 
ً
الباخثان ؤن ذلٗ ًسحم بلى ؤنهم وهـسا إلكاُت ذويهم ًةنهم ؤشد خسصا

صِب 
ُ
وؤٓثر زهبت في الخلسي كلى ؤي مـاهس الطؼساباث ؤزسي ُد ج

ِسؤون كً ؤي مساػس ؤزسي ً  ًبدثىن ٍو
ً
مٕنها ؤن ابنهم، وؤنهم دائما

 َ  .جِابل ذويهم اإلالى

 (:زاهُا: مخوحر الىىق )آلاباء ـ ألامهاث

ُم حجم الخإزحر        ؤشازث هخائج جدلُل الخباًً )ي( وازخباز )ث( ُو

( في الدزحت الٖلُت واإلاجاالث الٌسكُت الثالزت )ػبُلت اطؼساب 2)بًخا

ًسوَ اللىاد اإلاخددي ـ ؤطباب الاطؼساب ـ كالج الاطؼساب( كلى وحىد 

ذاث داللت بخصائُت في مخوحر الىىق )آلاباء ـ ألامهاث( في اججاه ألامهاث، 

وحلجي هره الىدُجت ؤن ألامهاث بشٖل كام وبصسي الىـس كً اإلاخوحراث 

 إلاخىطؽ دزحاتهم في مُِاض اإلاظخىي 
ً
 ػبِا

ً
 ووكُا

ً
ألازسي ًٓ ؤٓثر ًهما

سي الباخثان ؤن ذلٗ ًسحم  بلى ؤنهم ًٖىهىن اإلالسفي ومجاالجه الثالزت. ٍو

ً لهم في الخلامل ـ هالبا ـ  بجاهب ابىائهم ؤٓثر مً آلاباء، وهم اإلاباشٍس

ُاث ابىائهم، كٕع آلاباء ـ  ولرلٗ ًهم كلى اػالق مظخمس كلى طلٓى

 كً اإلاج٘ز هـسا للـسوي الاُخصادًت التي 
ً
هالبا ـ الرًً ٌوُبىن ٓثحرا

ًٌٕل ؤطسجه، وهىا  ججلل مً آلاباء مً ًخسر كمال ؤو زبما ازىحن ختى

سبا مً ألابىاء مِازهت باآلباء  .جٖىن ألامهاث ؤٓثر جىاحدا ُو

 (:زالثا: مخوحر خالت الدولت )مصس ـ الظلىدًت

ُم حجم الخإزحر        دلذ هخائج جدلُل الخباًً )ي( وازخباز )ث( ُو

( في الدزحت الٖلُت واإلاجاالث الٌسكُت الثالزت )ػبُلت اطؼساب 2)بًخا

خددي ـ ؤطباب الاطؼساب ـ كالج الاطؼساب( كلى كدم وحىد اللىاد اإلا

ًسوَ ذاث داللت بخصائُت في الٌسوَ ػبِا إلاخوحر الدولت )مصس ـ 
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الظلىدًت(، وجد٘ هره الىدُجت كلى ؤن ٔل مً آلاباء في الدولخحن 

با في مخىطؽ دزحاتهم كلى مُِاض اإلاظخىي اإلالسفي  خحن جٍِس مدظاٍو

ٔا ت ومجاالجه الٌسكُت، خُث  ن اإلاخىطؽ ؤلاحمالي لدزحاث اللُىت اإلاصٍس

ٔان اإلاخىطؽ ؤلاحمالي لدزحاث اللُىت الظلىدًت )م30‚5)م=  =  (، بِىما 

(. ٓما حلجي بشٖل آزس حشابه دوز ؤلاكالم وألاحهصة اإلاظئىلت كً 29‚7

 .جىكُت اإلاجخمم في ٔلخا الدولخحن

شحر هخائج الدزاطت بلى طسوزة ؤهمُت ًهم آلاباء      
ُ
الطؼساب اللىاد وح

ألن Chen, Kimelman, & Micco [39]  اإلاخددي ٓما ذٓسث دزاطت

ً كلى ًهم ػبُلت الاطؼساب، ٓما ؤنهم ال ًسون  ألاػٌا٘ لِظىا ُادٍز

ً. ٓما   في ػلب اإلاظاكدة، ولديهم كدم زِت في آلازٍس
ً
طسوزة ؤو طببا

 بلى ؤهمُت دزاطت اطؼساب اللىاد مثل دزاطت
ً
شحر الىخائج ؤًظا

ُ
 [26] ح

Burke., Loeber., & Birmahe التي جىصلذ بلى طسوزة زٌع ،

ب ألاطسة واإلاللمحن وألاُسان،  اطؼساب اللىاد اإلاخددي مً زال٘ جدٍز

ووحىد ازجباغ بحن اطؼساب اللىاد اإلاخددي وبحن اطؼساباث 

رلٗ دزاطت  ,Hood, K &  Eyberg [40] الصخصُت اإلاظادة للمجخمم. ٓو

اث ٓبحرة في طلْى ؤبىائهم وشٍادة ُدزتهم كلى التي ؤوضخذ وحىد حوُحر 

ت آبائهم بداالتهم، وؤًظا دزاطت ادة ملًس هم هدُجت ٍش   الخدٕم في طلٓى

[41] Lawton, Alyson & Schneider   [10] وَدزاطت Larsson, Fossum, 

& Morch  كً ًلالُت حللُم آلاباء وألامهاث في الاجصا٘ مم اطؼساب

هخائجها اهسٌاض ؤكساض اطؼساب اللىاد اللىاد اإلاخددي، وؤؿهسث 

 .اإلاخددي لدي زلثي كُىت البدث

، ًسي الباخثان مً زال٘ هخائج البدث وبالسحىق بلى       
ً
وؤزحرا

مخىطؼاث كُىت البدث كلى مخوحراث البدث وكلى الدزحت الٖلُت خُث 

ٔاهذ ؤُل مً اإلاخىطؽ في ؤهلب الدزحاث طىاء آلباء الخالمُر اللادًحن 

حنؤو آلب   اء الخالمُر اإلالُى
ً
ا "الِابلحن للخللم"، مما ًد٘ كلى طلٍ ًٍٕس

اإلاظخىي اإلالسفي والري مً شإهه وحىد اللدًد مً آلازاز الظلبُت كلي 

د ًادي بلى طىء مـاهس  جلٗ ألاطس، وبداًت لللدًد مً الظوىغ،، ُو

الخىاًّ مِازهت، والري ًخؼلب طسوزة جىكُتهم وبشسآهم في بسامج 

ت آلباء الخالمُراإلادزطت ا اًت ووشس اإلالًس   .لهادًت زم بلى الُى

 التىصياث. 8

 :في طىء ما ؤطٌسث كىه الىخائج ًىص ي الباخثان بما ًلي    

ت الىالدًت اإلاظخمسة باالشتراْ مم اإلادزطت1 ادة اإلالًس  .ـ اللمل كلى ٍش

ـ بصداز وشساث مدزطُت كً اطؼساب اللىاد اإلاخددي )ماهُخه ـ ػَس 2

اًت   (.واللالجالُى

 .ـ كدم جدزل الىالدًً اإلابالى ًُه في خُاة ألابىاء3

ـ ججىب آلاباء لالهٌلاالث الٕبحرة وطبؽ الىٌع ُدز ؤلامٖان ختى ال 4

 .ًِلدهم ؤبىائهم

ِترح الباخثان البدىر الُِام بالبدىر الخالُت  :ٍو

ت الىالدًت كً اطؼساب اللىاد اإلاخددي كلى 1 ادة اإلالًس ـ مدي ًاكلُت ٍش

 .ائهمابى

ـ دزاطت مِازهت بحن اإلاظخىي اإلالسفي اإلاسجٌم واإلاىسٌع للخالمُر ذوي 2

 .اطؼساب اللىاد اإلاخددي

اث اإلاظخىي اإلالسفي آلباء الخالمُر في ذوي اطؼساب اللىاد 3 ـ ملُى

 .اإلاخددي

 اإلاساحع

 اإلاساحع العسبيت. أ

(: مُِاض اللىاد اإلاخددي. الِاهسة: مٕخبت 2013الدطىقي، مجدي. ) [3]

ت.  ألاهجلى اإلاصٍس

م ؛ الشلساوي، طلُم، [5]  كلم بلى اإلادزل في (. الشامل2007بلهام. ) مٍس

 اللسبُت. النهظت الىٌع. بحروث: داز

(. اإلاشٕالث 2013طلُمان، كبد السخمً، وحاد اإلاىلى، ؤخمد. ) [22]

ُت لدي ألاػٌا٘ ذوي ؤلاكاُت اللِلُت البظُؼت  الظلٓى

 .289-245، 33واإلاخىطؼت. مجلت ؤلازشاد الىٌس ي، 

ؼي، كبد اإلاؼلب. ) [35] . الِاهسة: داز (. في الصخت الىٌظُت2005الٍِس

 الٌٕس اللسبي.

ُت 2015الصادَ، كاد٘ مدمد. ) [36] (. اإلالالجت الاحخماكُت اإلالًس

ت والخدٕم الىؿٌُي لؤلػٌا٘ ذوي اللىاد اإلاخددي وؤُسانهم.  للهٍى

 ،)ّ اٍش  . 197ـ153، 12مجلت التربُت الخاصت )حاملت الُص

الخالمُر  لدي اللىاد طلْى (. ُُاض2012مىاحي، مصؼٌى طاهى. ) [37]

ُا.  اإلاظؼسبحن  .بوداد حاملتـ  التربُت ٔلُت، ماحظخحر زطالتطلٓى

(. حجم الخإزحر: الىحه اإلإمل للداللت 1997مىصىز، زشدي ًام. ) [42]

ت للدزاطاث الىٌظُت،   .75ـ57(، 16)7ؤلاخصائُت. اإلاجلت اإلاصٍس
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LEVEL COGNITIVE PARENTS ORDINARY 

STUDENTS AND INTELLECTUALLY 

DISABLED "LEARNABLE" OPPOSITIONAL 

DEFIANT DISORDER IN 

EGYPT AND SAUDI ARABIA DISORDER 
 

RABIE SHABAN                    RAAED SALMAN 

Al Jouf University 
 

ABSTRACT_ The research aims to study the current level of knowledge for ordinary parents and 

disabled pupils intellectually "know who are the" Oppositional Defiant Disorder in Egypt and Saudi 

Arabia disorder. The sample consisted of (72) As a father and an Egyptian and a Saudi equally to the 

children of ordinary and intellectually disabled, and the aged (31-53) year average (40.1) and a standard 

deviation (6.1) years. The researcher used the cognitive level, a measure of ordinary parents and students 

with disabilities Oppositional Defiant Disorder (researcher). Search results pointed to a lack of 

statistically significant differences between the parents of Egypt and Saudi Arabia in stubborn defiance in 

Egypt and Saudi Arabia in the total score and sub-domains disorder spreads. While the results indicate 

that there are significant differences in the areas of (the nature of the disorder causes Oppositional 

Defiant Disorder, stubbornness treatment) in the direction of the mothers at the level (0.10), and in the 

direction of parents of students with disabilities intellectually at the level (0.01). The researcher discussed 

the results in accordance with educational literature and previous studies. 

KEY WORDS: Level cognitive, Parents students and intellectually disabled "learnable", Oppositional 

Defiant Disorder. 

 

 

 

 

 

 


