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 :ملخص
راطفلاددد ددمةحلددد داددد د ددد   معةاددد دمندمدددادراعلرمدددلدرا م ددد داإإاددد دهددد الدرا ةر ددد د

)إ ةركدرإل دد   ادرإل دد   دراةف ددس ادرإل دد   درا  ةسدد دملدرام دد س ادرإلهمدد لادلرإل دد   درامة ددس  د
لرشددتمللدتة ددبد  رددطةرصدةالددبدر ةت دد لدلاددةطدراحةادد دلةمطسددمدرافددةبسسادادد دمةحلدد درا لددل  دس

ال دمسادإاد دمد دمدادطد صدرام معد 815رأللاد دتالةدلدمداد)دابسة درا ةر  دبلد دمممدلبتسا
 دب ًمددددددد د68:11تةرلحدددددددلدمبمددددددد ةه د دددددددساد)دا دمدددددددادرإلةددددددد  626مدددددددادراددددددد الةادل)د 682)
لتددد ددا% 92.1% دلة ددد  دراةسددد د)68.1 ادلمثلدددلدة ددد  دراحردددةد)2.51ادع=62.62= )

 دمدددداد15ر ددددت  ر دهدددد لدراعسةدددد دإلمددددةر دتحلسددددلدر ةحدددد رة دممدددد دراممملبدددد دراث ةسدددد دترددددمةلد)
لا ةدلدمبمد ةه دداإةد   د81 ادلةادد91اةطدراحةا د)راط صد لندررطةرصدةالبدر ةت  لدلد

إةدددد   دلا ةددددلدد82 اددددلةادد25 دمددددادراطدددد صدراعدددد  سساد)15 ادل)6.66ادع=د62.28) =د
  دلتدد در ددت  ر دهدد لدراعسةدد د ةددةفدمعةادد درافددةل  دامدد د2.521ادع=د62.12مبمدد ةه د) =د

ر ةت ددد لدلادددةطدمالسددد لدراتالددد سةدراددد رت داتالسدددس درردددطةرصدةالدددبددرشدددتمللدم لرلدرا ةر ددد دبلددد 
 دمدادراعلرمدلدمظهدةلدةتد  ادرا ةر د دماد عًرددلمالسد لدإ د   دمع ملد دراطفدل دراحةا دال د اةسا
راطفلاددد د)إ ةركدرإل ددد   ادلرإل ددد   دراةف دددس ادلرإلهمددد ل دتة دددبلددمةحلددد داددد درا م ددد داإ ددد   

 شدددالد رلدإحيددد  س د  ردددطةرصدةالدددبدر ةت ددد لدلادددةطدراحةاددد د ةمطسدددمدرافدددةبسساداددد دمةحلددد د
د لل  را

:دإ    دمع ملد دراطفدلادرردطةرصدةالدبدر ةت د لدلادةطدراحةاد داد يدرا د اةساادكلمات مفتاحية
 بلرملدرا طلة  
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Child Abuse Subtypes during Childhood as Predicting 

Risk Factors of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 

in Adulthood: A Retrospective-Based Study 

 

Mahumed Abo Al-ata
د)*(            Mohamed Nageeb Ead

 **( 
 

Abstract 

The present study aims to identify the child abuse subtypes that 

predict ADHD among adults.  The study sample included two groups: 

the first one consisted of 518 university students (256 males and 262 

females) with their age ranging between 19 and 25 years old (M= 

20.24 and SD= 0.81(. The second group consisted of 196 participants 

(98 ADHD and 98 normal). The study measurements included the Self 

Reporting ADHD Scale for Adults (SR-ADHD-A) and the Five-factor 

Self Reporting Child Abuse Scale (FSR-CAS). The results revealed 

that specific types of the child abuse significantly predict ADHD in 

adults. 

Keywords: Child Abuse and Neglect; ADHD in Adults; Risk 

Factors. 
 

  مقدمة:
دررطةرصدةالبدر ةدس  م دراطفلا دظهلة دا دمةحل  دراحةا  دلاةط ت  ل

) ,Caci,  &Morin, Tranلق دس تمةدمعد عفدرألطف لدحت دمةحل درا لل د)

ا دمبةرفدر رطةرصدم د سادده  ادلق دمث تلدراع س دمادرا ةر  لدتش  ه2013
د) دلرا لل  دراطفلا   ;Daigre et al., 2015;Adler et al., 2005 مةحلت 

Magnússon et al., 2006 حس دا ادسعتال دمادررطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطددا
داالط دراطفلا  دا دمةحل  دسظهة دحت دمةحل دداراحةا  دس تمة دمةم درترح لااا
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د دا درا  اةساد  ال س لدرامتح   دُ مللدة  تم دلق  دله رد2.2)دحت را لل ا  %
د) در رطةرص داه ر درا ل س  دراةت  ا درةتف ع دم ي  ,.Silverstein et alسلرح

دلسع 2018 دتبثسةدبل دد   درات داه  در رطةرصدمادر رطةر  لدرا طسة  ه ر
د دسؤثة داال  درافة ا دالفة ددبل حس   دلراعملس  دلرأل ةس  در متم بس  راع ق ل

(Spencer et al., 2010د دإا  دراتبثسة دسيل درالظسف اد  لق  درأل ر  دا  راتب ة
)& ,Caci,  Morin, Tranدراطة لر     در ت  ر دراعال قسةادلراط  ادلحلر  د

درا لل د(2013 در تمةرةدر رطةرصدا دمةحل  دتؤا  درا ل س  دراةت  ا ده ل دلال ا
) ,Hill, Pella يلة دلررح دتةمعدإا دم دتعةفدامدرافة دا دمةحل دراطفلا د

)Gouvier, 2009 Singh, Jones, &دا د در رطةرص ده ر درةة دسيل دلق  ا
د د  رطةر  ل درإلي    دإا  درا لل  دتإمةحل  دتتطلص دب م دالسةساس    ل

(Spencer et al., 2010   
طف لدلب قته د  رطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدمم دبادإ    دمع مل درأل
دما دمادهة كدراع س  دةم  رات دح لالدتلرسحدراع ق د ساددرا ةر  لدراحةا ا

  ةرلدراطفلا دلظهلةدررطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا دا درا لل دلمةه د
د) رات دح لالدد De Sanctis, Nomura, Newcorn, &Halperin, 2012 ةر  

 ةر  دمثةد  ةرلدرإل    دبل دظهلةده ردر رطةرص دا دحسادمش ةلدةت  اد
دتعةفدرأل د سا دلررح درةت  ط دلمل  دإا  درا ةر  ل دما داإ    دراع س  طف ل

 بةلربه درام تلف دلظهلةدررطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا دا درا لل دمثلد
د  González et al., 2019) ةر  د

 مشكلة الدراسة:
تؤثةدإ    درامع مل دا دمةحل دراطفلا دبل دش يس درافة دا دممسعد
مةرحلدحس تمدرات اس دلسشملدراتبثسةدةلرح دمتع   دمادش يستماداال دتظهةدا د
دراع س د دما تم دم  دلاةطدراحةا دا درا لل  دله ر دررطةرصدةالبدر ةت  ل يلة 

درا ةر  لدرات درهتملد  دما درامشال  ده ل  ,Fuller-Thomson, Mehta)لمةه 

&Valeo, 2014; Montejo et al., 2015; Rodriguez, Gonzalez, &Foiles, 
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2018; Sonnby, Åslund, Leppert, & Nilsson, 2010)درهتملد ةر  دد ادام 
اتح س دمةم طدرإل    دلم يددم ةيدب  س م ةيد  امال ةة د سادبسة لدمرطة  دلد

  دل  ات ا دHadianfard, 2014ةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا د)ب قته د  رط
دلم د دراطفلا   د)مةحل  دةملد   ال  دح  دا دمةحل  دراة طد سادم  امادرألهمس 
تةتصدبلسه دا دمةحل د حالمد)مةحلدرا لل   دلمم د   دتتمثلدمشال درا ةر  د

درات  ؤ لدرآلتس :داماد  لدرإلم   دب
اإ د   داد دمةحلد دراطفلاد د  ردطةرصدةالدبددهلدتتة بدراعلرملدرا م   -1

 رافةبسسادا دمةحل درا لل ؟د ر ةت  لدلاةطدراحةا دلةمطس

هددلدتلمدد داددةل د ددسادممملبدد دةالددبدر ةت دد لدلاددةطدراحةادد دلممملبدد د -2
 ؟ا دراعلرملدرا م  دإل    درامع مل دا دراطفلا دراع  سسا
 أهداف الدراسة:

 د ساد  ةرلدرإل    دا دمةحل دإا دمعةا دراع قراح اس درا ةر  دده ال
راطفلاددد دلر دددتمةرةس دلمدددل درردددطةرصدةالدددبدر ةت ددد لدلادددةطدراحةاددد داددد دمةحلددد د

دلسماادتح س درأله ر دماد  لدراةال طدرات اس :د را لل 
)إ ةركدرإل دددد   ادرإل دددد   دراةف ددددس اداإ دددد   د  اعلرمددددلدرا م دددد ددراتة ددددؤ -1

دراطفلاددد دلب قتهدددد درإل ددد   درا  ةسددد ادرإلهمددد لادلرإل ددد   درامة دددس  داددد 
  ردددطةرصدةالدددبدر ةت ددد لدلادددةطدراحةاددد دلةمطسدددمدرافدددةبسساداددد دمةحلددد د

 را لل  

 دددسادممملبددد دةالدددبدر ةت ددد لدلادددةطدراحةاددد ددراتحالددد دمدددادلمدددل دادددةل  -2
راطفلادد دلممملبدد دراعدد  سسادادد دراعلرمددلدرا م دد دإل دد   درامع ملدد دادد د

مدد لادلرإل دد   د)إ ةركدرإل دد   ادرإل دد   دراةف ددس ادرإل دد   درا  ةسدد ادرإله
 رامة س   
 أهمية الدراسة:

دراي  م د -1 دراطفلا  د  ةرل دب ق  دمعةا  دإا  درا ةر   دمهمس  تةمع
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 دم دت تمةد)رإل     د  رطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا دلرات دغ ا ًد
 مةحل درا لل  دلحت مادمةحل دراطفلا د

مادة طد  ةرلدمةحل دراطفلا درا ل س د م دسح  دا دمةحل درامةرهال د -6
 ررطةرصدلب  دتلرزادماد  لدةت  ادرا ح  

دالمات  دراةف س دتت  د  ي  بد سالمتةس  -9 دتلاسةدم لرلدقس لدم س  
دلتطلسة د ة   د  ل دما دماددمال سسلدمس   دلراتبا  دراح اس  را ةر  

   ي قه دلث  ته

إرد ا داإطد ةدراةظدةنداادلدمدادرردطةرصدةالدبددراح اسد دتعت ةدرا ةر   -2
 دد   درامع ملدد دإ)ادد يدرا دد اةسا دلب قتددمد   ددةرلد دراحةاددر ةت دد لدلاددةطد
لمسًردددد دُتعدددد دإردددد ا دتط سالسدددد دالمت ييددددسادادددد دممدددد لدداادددد دراطفلادددد 

 ةر دد لدراةمددلادلراتدد دُت دده د دد لةه دادد د قدد دبملسدد دراتشدد سبدلراعدد  د
دراةف  دا يدرا  اةسا 

 متغيرات الدراسة:
 .اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة 

دامادر رطةر  لدرات دتظهةدا دمةحل دراطفلا سعة دبل دمةمدررطةرصد
دراةم  س  دراعي س  در رطةر  ل دا   دح ا ددالسية دتحل دا  دتش سيم لست 

لسظهةدد  APA, 2013)ر تمةرةدمبةررمدبل درألقلد ت دمشهةد لادرةالط عد
دراتةظس  در رطةرصد  لدراع س دمادرألبةرفدلرامشا لدمثلديعل   داه ر

د  6218درا سةااسالظ دلرع دراتةاسزدلر ةت  لد)م لدب  در  تة   ادمح  در
دسل :لسماادتلرسحدمبةرفدررطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا دام د

محكات تشخيص اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة للدليل دترمةل
دالتشخيصي واإلحصائي ــــــ اإلصدار الخامس:

م د)ص دملدا هم   دددددددإم د)م دلر 
دماثةدمادمد  ت  دم دشهلةدبل درألقلدمل د  لد ت  در ةت  ل بةرفدب  
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دةملد دم تلي دلا  دمتلقع دهل دبم  دلتزس  درامةفا د ةم  دإا  لتيل
دمس ًد درإلةي ل دب   درإلهم لا دبا دراة تم  درأل ط   رادراش بدمثل:

 ب  درت  عدراتعلسم لاد هلا دراتشتلادلة س ادرألةشط دراسلمس  

هلةدام  د دتاللدبادملدماثةدمادمبةرفدرإلاةرطدا دراةش طدرامتد  ت  دص
دراش بدمثل:د دةمل دم تلي دلا  دمتلقع دهل دبم  دلتزس  دمشهةا  ت 

دلابا د دلراتية  دم  م ا دغسة د طةسال  دلراةاف محةًا ددراتاللاللا
مسا ةساًس دس اعمدالحةا ادمال طع درامتال دملدرات  لدا دراا  ادراا  د

 لراح س درامتزرس  

دسلادرام ة  ادملدراعمل دددددددظهلةه دا د س تسادملدماثةدمثل:درا 
د للدلررحدا درأل ر درالظسف در متم ب دلرألا  سم دملد  ,APA)رامهة ددددددد

د (2013
 الطفل معاملة إساءة •

د د يلة  دالطفلا  درغتس ل د مث    درألطف ل دمع مل  دإ     ق دد شع تعت ة
دإا دراعملدا د د  ألطف ل دس اع دما دةم  داال  درألطف لدا دراحةلصا دح ل تش م

لرازةربس دراش ق دلالد اكدد  م لدرامة زلدملدرامهادراية بس درا طسة مم لد
دسلرحدم يدرارةةدراةف  درالرقعددر قتي  س د   صدراظةل  رايع  ادله ر

درأل دبل  دمع دتتة  ص د  دمبم ل دا  د)اهم اإطف ل  ما ةس ته 

هم لدرالرا سادإ    دمع مل درألطف لدماد  لدإ ادلتظهةد162:119ا6221
دراال  م دمل ددبل سا دتيل دلق  دلر ةفع اس  درام مس  دالةلرح  دراطفل دإا ةب س 

    دمع مل درألطف لدإ  دلتعة د198:192ا6229داراةلرح درامة س د)ح سا
ددبل  د  ارةص دراطفل دبل  دراتع ن در تمةرة دمةه  دراةحم)رامؤ ن دااب  

 درا للكدرا ل  دا دةب س دراطفلدلرا ندسيلدإا د  دله دمسرًد69:62ا6222
 ادلستف ده ردراتعةس دمعدJill &Amy, 2005, 65)لر  تة لدلرإلس ر ددرارةة

راطفلد يلة دم تمة دماد  لدرالرا سادملددبل دإس ر مادرإل    ده دراتعل د
ةب س دراطفلدمعدب  در حتةر دألندم   ئدلقس دا دراتع ملدمعددبل راال  مساد
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دراُم   دراطفل د ه  دسمة درات  دالح ا  دراةظة دل لا دإاسمدرألطف ل  
(Belsky,1993,40دراتة س د دا  د  طئ د للك د بةه  دمسًر  درإل     دلتعة    

د د ع  دلراممتمع دراطفل دبل  دلرام م  دراةف   دتبثسةل دلس تمة اد)غةسص اك
لع س دا  دلالده لدرإل    درات دستعةفداه دراطفلدتفتحدرا  صد98:92ا6226

د دغسة درألبم ل د يلةدراما درألطف ل داسه  دس تةل دلرات  دمثلدمشةلب  دب اس   
درا ب ة  دمبم ل درام  ةرلا دتم ة  دلدراعة ا دداراحةلصا دتؤثة   ق ددبل مم 

د)را  ز د اك د ع  دةف س  دررطةر  ل دشال دا  دلتظهة د ه  دسمة درات  ادرامةرحل
د  92اد1118
د:دمعاملة األطفال ساءةإأنماط 

 الجسديةالبدنية أو  : اإلساءةأواًل 
درةة ديلة  دا  درا  ةس  درإل     دتظهة دما دباددسماا دة تا م  ن

درارةةد دله ر دراطفلا دراال  مسادبل دةب س  دمل درالرا سا دق ل راعال صدرام ةحدما
درامةرحلد دا  دراطفل دررطةر  لدا دش يس  دظهلة دبل  دس  ب  دق  رام  ن

دش بدمر   دإا  د اك د ع  دش يستم دتحلسل دإا  د  إلر ا  أل ةتمددرات اس ا
ددلالممتمع د6222)  ظ ا د652ا درإل  652: دبلسه  دلسطل  دملد  درا  ةس     
ألةه دتعة در ت  ر دراالل دإلح ر درةةدم  ندتم لدراطفلد يلة ددارام  س 

لت تل دة   درإل    دد م  س دلررح دبلسمدرمتاةة دلماليل  دمم دستةكدمث ةًد
دإا د درا الة دا  درإل     دة    دتيل دق  دحس  دلرإلة   درا الة د سا را  ةس 

درإلة  داال دتيلدإا د)12) دمم  ع س دمادراتال ةسةدرا  ي د% دح صدرا%9 
درامتح   دراطفلد  ألم  دبل  درالرقع درا  ة  درارةة دلا د عفدرألحس ادسالا  

دلق د دممةرفدةف س  دملدحةل دمل داسظهةدا دشالدا لة داسم دلم  اغ ماليل 
د  national center, 1996,55)درالا  سيلدا د عفدرألحس ادإا د

 النفسيةًا: اإلساءة العاطفية أو ثاني
   دراةف س دلتع ةدبادحةم ادراطفلدمادراحصدلراحة ادمعدت م درإل 

اد6229اهس اد)رالل درا ر  دلراعت صدمم دسمعلمدسفال دراثال دا دةف مدلا درآل ةساد



 ة باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة في البلوغئالطفولة كعوامل خطورة منب أثناءأنماط إساءة المعاملة 

 -664- 

دلمةه :  دلتظهةدرإل    دراع طفس دا دراع س دمادرايلةد65
     حةم ادراطفلدمادحة ادرآل   درامتمثلدا دراعة  دلر  ت 

 س لد ل س دةتسم د للدراع ق دمعدرآل    تعةفدراطفلدإا د للا 

    مند للكدمادرآل   دسؤ ندإا دةالبدراثال د  اةفلدا يدرأل ة 

 درامطلل  د دسؤ ندإا دةالبدرامه ةرلدر متم بس  مند للكدمادرآل   
   192اد6216)اهم ادرا  ةمس دا درا س  د

دا دبل إل  اك درالرا سا دق ة  دب   دسعت ةإدا داأل ة   دراحص دمش بة دسي ل
دتع  اإ    دراع طفس ادمم ددرلراةال ديلةًددرإله ة دلرا  ةس دإ    دب طفس ادام 

 دبل درامةرحلدسؤثةدبل دش يس دراطفلد ع د اكدلتال سةلداةف مدلسةعالد ل ًد
د) درالفظ دTomison,1997,56رات اس  در بت ر  د د دمسًر  درإل     ديلة دلما   

مم دستةصدبلسمد ل دتلرا ددا ستة ا دمعدرأل   در متم بسدرا نلب  در حتةر د
دالطفلا د درات اس  د  امةرحل دلررح دةف   دررطةرص دا  دسظهة دلرمتم ب  ةف  

  دلق دت  صدرإل    دراع طفس دشعلةدراطفلد  ا ملد622اد6221)إ م بسلا
دلرإل دا دلر ةطلر  داسظهة دب   د لمم دسةعالدبل د للام دمم  ح  لد  ا لةس 

د  625دا6212شالد للكدغسةد لندمرطةصد)  ظ ا
 :ا: اإلساءة الجنسيةثالثً 

د دسماا درات  درإل     ديلة دلم شع دم ل  دما درإل     ده ل ادمتعت ة
درألطف ل د مم ة  لدمة س دداستعةفداه  حس دتعة دإم  ةدراطفلدبل دراالس  

ةر تمادمم دإ طةسال دم  شة دملدغسةدم  شة د دتتة  صدمعدتطلةلدلةرممدل لاد
ي   دلر  دحس تم دت مسة دبل  د اك دراةف س دس  ب  درألمةرف دما د  اع س  تم
د)ممساا درامال ل  د1111لر ةحةرا لدا درامةرحل دماد22ا درإل       لتعت ةده ل

ا يليسته دلب  دإظه ةه د شالدم  شةددرراظلرهةدرات دسيعصدحيةه دةظةًد
دلرامع شة د دراعة  دإا  درا لل د عف دا  دتيل دق  دلااةه  دراممتمع لا ا 

 يلة دلررح دا يدرافتس لد لاد اددمع الر غتي صد  إلاةرلادلرا ندسزس دم
د  Tomison,1999,20رامةرهال د)
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 :رابًعا: اإلهمال
دسظهةد داال  دمادرايلةا دلش ملدسظهةدا دراع س  دب   رإلهم لدمفهل 
دب  د دمل دراةب س  دلب   درا  ةس  درإل     د  ل دما دم  ن دإهم ل دشال ا 

    دراةف س دراةظ ا ادلق دسالادا دشالدإهم لدب طف دللم رة دماد  لدرإل
د   دام62اد1119)ق   ا ع د اكدا ا دلر ةفع اس درات دتؤثةدبل دحس  دراطفلد

دق  م د دس  لدرما دلمبالدلمشةصدلةب س  دراطفلدمادمعسش  دحس   مادلرع
دبل د دراال  مسا دمل درالرا سا د  ل دما درهتم   داع   دتعةفدراطفل دإ ر رإلهم ل

درا ل   درألثة دام دسالا دمم  دبل رادةب ستم دلسعة دد  اغ د اك  د ع  ش يستم
د دبل  درحتلر دمرإلهم ل دلب   دراش يس  دلح م تم دراطفل درهتم م ل دتةك ةم

لةف ستم دلس  لدرمادرإلهم لدب  دتلاسةداةي دمة    دالتعلس دلب  ددلمش بةد
رامت  ع دمادق لدرالرا سادملدراةس صدرامتاةةدملدإم  ةلدبل دراالس  د  عفدرامهاد

د. Tomison,1997,15 اكدا  دح م لدرأل ة د)رات د دتتة  صدمعدطفلاتمدلد
 :خامسًا: إدراك اإلساءة

ديادلهلدسع ةدمادم المالس لب ملدظهةدمثة  داحبدراي  درا ة   د
اإح  لدرافة د لمل دةغ  دا ددرافة دالملرق درات دسمةد ه دلتف سةلداه ادإ ةرك

دمع مل دما دلراحزا د ما درامحسطسا دما د  ااةرهس  دإح   م دمل دمةم  درات لب
دق دس اعمد اكدإا دراال  مسادبل دةب ستم د  إلر ا د رإلهم لدلب  دراةب س دمم 

راتفاسةدا دراهةلصدمادرامةزلادل لر دا ةلده لدراملرق دق سم دملدح سثمددإا 
د ةرام إتع ةدبادداإةه ا دحس تمد

دالدراسات السابقة:
دGonzález et al., 2019))د6211انادس ددةدآاسلدلدرادد د ةر دد ندمددلةزد

ادنراع ق د سادإ    درامع ملد داد دراطفلاد دلرردطةرصدةالدبدر ةت د لدلادةطد عةلر
ه الدرا ةر  دافحبدر ةت  طد سادإ    ددراحةا دا دالدمادراطفلا دلرامةرهال ن

  إلرد ا ددلاةطدراحةاد درامع مل دا دراطفلا دلتش سبدررطةرصدةالبدر ةت  ل
 ةر دد دطلاسدد   دلتالةددلدالفدةل د ددسادرامة ددساد دد لدمةرحددلدراطفلادد دلرامةرهالدد د)
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 دطفلدلمةره  دتد دتشد سبدرردطةرصدةالدبدر ةت د لد6252بسة درا ةر  دماد)
ل   دددددت  ر دتحلسددددددلدادلادددددةطدراحةاددددد د   ددددددت  ر درامال  لددددد دراتش سيدددددس داألطفدددددد ل

 دبلدد دررددطةرصدلرإلهمدد لر ةحدد رةدألةمدد طدرإل دد   د)را  ةسدد دلراةف ددس دلرامة ددس د
)راعمةادلراةلعادلم تليدراد  لدتةسةرلدمةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا ادمعدلرعد

راتعلدددددس داللراددددد ساادلر ردددددطةر  لدراعاللسددددد داددددد سه ادلرأل لسددددد درا  يددددد دديالم دددددتلد
  رددطةرصدةالددبدر ةت دد لدلاددةطدراحةادد  دادد در بت دد ة دمشدد ةلدراةتدد  ادإادد دماد

 د   ردددطةرصادلا ةدددلدراةتددد  اداددد دبسةددد درإل ددد   دراةف دددس دا ةدددلدرألاثدددةدرةت  ًطددد
 د   ردددددطةرصدث ثددددد دمردددددع  درافتسددددد لدغسدددددةد ددددد  درا  ةسددددد دمة رافتسددددد لداإ ددددد 

رامعةردد لداإ دد   درا  ةسدد ادل  اة دد  داعسةددمدرادد الةدا ةددلدرإل دد   دراةف ددس دهدد د
 د   رددددطةرصداالددددط دل شددددالدبدددد  در ددددتمةرةدراتعددددةفداإ دددد   دسزسدددد دمدددداد ددددرامة 

در ةت  لدلاةطدراحةا  دةالبدر تمةرةس دلمل دمبةرفدررطةرص
 & ,Rodriguez, Gonzalez)د6215مسدزدلآ دةساناداد د ةر د ندةل ةس

Foiles, 2018)رأل ددي عةلرادنمبةرفدررطةرصدةالبدر ةت  لدلادةطدراحةاد داد د
ل طدلة دتعددةفدراطفدلداإ دد   درا  ةسدد ندهد الدرا ةر دد دإادد داحدبدراع قدد د ددساد
حدد ل دمبددةرفدةالددبدر ةت دد لدلاددةطدراحةادد دادد يدرأل دل طددلة دتعددةفدمطف اهدد د

 د ةر دد دراع قدد د ددسادم ددللصدرامع ملدد دراتدد دتت عهدد درأل دلمبددةرفدًردداإ دد   ادلمس
 د912مطف اهد  دلتالةدلدراعسةد دمداد)ديررطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا داد 

 دمددددادرألمهدددد لدلتدددد در ددددت  ر دبسةددددمدرا دددد اةسادام حظددددساداتالسددددس د122 دددد اغدل)
تت عدمدمبةرفدررطةرصدةالبدر ةت  لدلادةطدراحةاد داد يدرألمهد لدلرادةمطدراتد د

رأل دادد دتة سدد درألطفدد ل دامدد دق مددلداددلدمددادرألمهدد لدلرا دد اةساد تالسددس درإل دد   د
را  ةس درات دت ت   دمعدرألطفد ل دلمظهدةلدراةتد  ادمادمبدةرفدرردطةرصدةالدبد

دا دمدادق دلدرأل ر ةت  لدلاةطدراحةا داد يدرأل دتة دبلد إ د   دمع ملد دراطفدلد د ةسًد
د لااادا دستة بدم للصدراتةش  د  إل    
 عةدلرادد(Stern et al., 2018)ند6215ةاداتساد دحدسادمد  لد ةر د دن د

 دد   إلرإلهم لدلررددطةرصدةالددبدر ةت دد لدلاددةطدراحةادد دمددادنر ةت  طدد لد ددسادرإل
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راطفلادد دلحتدد درامةرهالدد ندهدد الدرا ةر دد دافحددبدقددل دراع قدد د ددسادإ دد   دمع ملدد د
 لدتلدكدراع قد  دلمسًر د ةر د درتمدداراطفلدلررطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا 

 دمدددددادراتدددددلر  درا ةسطددددد ةسسادافحدددددبدراع قددددد د دددددساد6696لتالةدددددلدراعسةددددد دمددددداد)
راتعددةفداإهم لإلرإل دد   دلررددطةرصدةالددبدر ةت دد لدلاددةطدراحةادد دادد داددلدمدداد

 داتح س دتلكدراع ق دلقلته ادمسًر ددده الدمةحل دراطفلا دلراةش درام اةادلمسرًد
سادرإل دد   إلرإلهم لدلةالددبدر ةت دد لدلاددةطد ةر دد دراع قدد دراطلاسدد د دددإادد را ةر دد د

راحةاددد دمدددادراطفلاددد دلحتددد دراةشددد درام ادددة دلمشددد ةلدراةتددد  ادإاددد دلمدددل دب قددد د
طة سدد دقلسدد د ددسادرإل دد   إلرإلهم لدلررددطةرصدةالددبدر ةت دد لدلاددةطدراحةادد دادد د
مةحلتددددد دراطفلاددددد دلراةشددددد درام ادددددة دلاددددد درألطفددددد لدظهدددددةدرردددددطةرصدراتلريدددددلد

ةت  لدلادةطدراحةاد داد يدرألطفد لدراد سادتعةردلردا رطةرصدمشتةكدمعدةالبدر 
اإ ددد   إلرإلهم لادلمظهدددةلدةتددد  ادرا ةر ددد دراطلاسددد دمادلمدددل درردددطةرصدةالدددبد
ر ةت ددد لدلادددةطدراحةاددد دتة دددبد ظهدددلةدرإل ددد   إلرإلهم لداددد سه داددد دراةشددد درام ادددة دد
مسًر ددداد دتدةت طدرإل د   إلرإلهم لداد دراطفلاد د   دتمةرةدمبدةرفدةالدبدر ةت د لد

دطدراحةا دا دراةش درام اة ددلاةد
 حثدلدد(Montejo et al., 2015)د6218امد دةمد دمان ةر د دملةتسمدلناد

نراافدد   درأل ددةس دلراع قدد درالرا سدد د ددد لدراطفلادد دادد ندرا دد اةساد لندرردددطةرصد
ةالدددبدر ةت ددد لدلادددةطدراحةاددد ن دهددد الدرا ةر ددد دإاددد دتالسدددس دراع قددد د دددسادادددلدمددداد

را سددد داددد يدرا ددد اةساد لندرردددطةرصدةالدددبدر ةت ددد لدراافددد   درأل دددةس دلراع قددد درالد
 دمدددادرا ددد اةسادمال دددمسادإاددد د122لادددةطدراحةاددد  دتالةدددلدبسةددد درا ةر ددد دمددداد)

ممملبتساد)ممملب د لندررطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا ادلممملب دمداد
راعدددددد  سسا  درشددددددتمللدم لرلدرا ةر دددددد دبلدددددد دمالسدددددد لدراتاسدددددد درأل ددددددةندرايددددددلة د

لاتالسددس دمبددةرفدررددطةرصدةالددبدر ةت دد لدلاددةطدد 1)د   ةس رإل ددرام تيددة د)  الةدد د
راحةا دت در ت  ر درامال  ل دش  درام ةسد دامعد سسةدراد اسلدراتش سيد دلرإلحيد   د

                                                           
(1)Family adaptability scale 
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لمشد ةلدراةتد  ادإاد دلمدل دد  1)ادلةةرإلي رةدراةر عادل ادكدمداد د لدمال  لد دد–
تيلصدمةتفعدلرةت  طدب طف دمة ففدا يدم ةدرا د اةساد لندرردطةرصدةالدبد

 را د سادممملبت درا ةر د داد دد ت  لدلاةطدراحةا ادام دمظهةلدراةت  اداةلقًدر ة
دراع ق درالرا س دحس دا ةلدممملب در رطةرصدمقلدمادحس دراةب س درالرا س  

-Fuller)6212 ددددددددلم ثلادلمسهتدددددددد دلادددددددد اسلنادد-لادددددددد د ةر دددددددد دناددددددددلاة

Thomson, Mehta, &Valeo, 2014)نراع قدد د ددسادررددطةرصدةالددبدد عةددلراد
ر ةت ددد لدلادددةطدراحةاددد دلر  ددد   درامع ملددد درا  ةسددد داددد دراطفلاددد ن دلهددد الدرا ةر ددد د

ردادددد دمةحلدددد دا حدددد دراع قدددد د ددددسادر رددددطةرصدلر  دددد   درامع ملدددد درا  ةسدددد دتح سدددد ًد
 د د  اًةدد192282راطفلادد ادلرشددتمللدرا ةر دد دبلدد دبسةدد دممتمعسددمدتالةددلدمدداد)

 دتددد در دددت  ر د  دلقددد6228تددد داحيددده دمددداد ددد لد ةر ددد دم دددحس دبددد  د)د اةددد سًد
تحلسلدر ةح رةدرامةطال داتحلسلدةت  ادلمل إلب  دلمل در رطةرصدا يدرام   د

 د دا دراطفلاد  دلمظهدةلدراةتد  ادمادرا د اةسادرام د  دمعد ملته د د ةسًدمع ملته د  ةسًد
ا دراطفلا دا ةلردبةردمدا ردطةرصد د عدمدةرلدماثدةدمدادراعد  سساادل ادكد عد د

رامددددةل دلمتةسددددةرلدلدداراعددددة دالد)راعمددددةبددددزلدمثددددةدبدددد  دمتةسددددةرلدل ددددسط دمثدددد
دلرا ط ا   دددداإ م ادرالرا سادارمتم بس دمثلد)راط  

دا ةدددلد عةددددلراد(Hadianfard, 2014)د6212ممددد د ةر ددد دنه  سةفدددد ة ادن
نإ    درامع ملد داد يدممملبد دمدادرألطفد لد لندرردطةرصدةالدبدر ةت د لدلادةطد

ممملبد دد ه الدرا ةر  دامال ةةدراحةا دمال ةة د ممملب دمادرألطف لدراع  سساناد
مددادرألطفدد لدرامرددطة سادلرألطفدد لدراعدد  سسادرادد سادتعةرددلرداإ دد   دلرإلهمدد ل د

مددادد62إةدد  دلد12دمددادرامرددطة ساد) دطفددً د92لتالةددلدبسةدد درا ةر دد دمدداد)
رادد الة ادلتدد درشددتال قه دمددادبسدد  رلدر رددطةر  لدراعاللسدد درا ددللاس دمددعدر تسدد ةد

 دلرشدددتمللدم لرلدرا ةر ددد دبلددد دمالسددد لدراتالددد سةدممملبددد دمةددد ظة دمدددادراعددد  سسا
راةتدد  ادادد درا ةر دد دإادد دمادة دد  درإلهمدد لددلشدد ةدر د 6)درادد رت دإل دد   درامع ملدد 

                                                           
(1)Diagnostic Interview for DSM-IV 
(2) Child abuse self-Report scale 
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لر     درامع مل دا درألطف لدرامرطة سادما ةدمةه دا دراممملبد درامةد ظة دمداد
دراع  سسا 

 ,Storebø)ند6219لادددد د ةر دددد دن ددددتلةس لادةر مل ددددسااد سملة دددداا

Rasmussen, & Simonsn, 2013)مادلرردطةرصدةالدبد عةلرادنراتعل دغسةدرآلد
ر ةت د لدلادةطدراحةادد :د حد درامتةسددةرلدرا سةسد داعلرمدلدل ددسط ن دهد الدرا ةر دد د

مددادلر رددطةرصدادد يداددلدمددادرألطفدد لدإادد د حدد دراع قدد د ددسادراتعلدد دغسددةدرآل
ا ةر ددد د د ةر ددد د ددد  ال دالتحالددد دمدددادهددد  در61لرا ددد اةسا دلتالةدددلدراعسةددد دمددداد)

 -metaراح اسددددد د   دددددت  ر دم دددددللصدراتحلسدددددلدرإلحيددددد   دال ةر ددددد لدرا ددددد  ال دن

analysisن دمشدددد ةلدراةتدددد  اد شددددالدبدددد  دإادددد دلمددددل درةت دددد طد رلد ددددسادمشددددا لد
د ر ةت د لدلادةطدراحةاد دةالدبدرةت  طدرالرا ساد بطف اه دللمل دمبةرفدرردطةرص

مةتفددعدالتعلدد دغسددةدر رددطةرصدمظهددةلردحدد ل دد لن  إلردد ا دإادد دمادرا دد اةساد
مدداد  الرادد سادادد دمةحلدد دراطفلادد ادلس ددت لبدمددادةتدد  ادرا ةر دد دمادراتدد  لدرآل

رام ادددةد دددلر د ددد اع  دراةف ددد دملدراددد لر  دقددد دساللدددلدمدددادحددد ل در ردددطةرصدملد
دراتاللسلدمادح  درألبةرف دد

 De)د6216هددد ا سةسانادةلمدددلةرادةسلادددلةادممددد د ةر ددد دن ند ددد ةاتسلا

Sanctis, Nomura, Newcorn, &Halperin, 2012)عةلرادنإ    درامع ملد داد دد 
 د  امةسم دا دراش  صد لندرردطةرصد راطفلا دلررطةرصدراتلريلدمتةسةرلدمة 

ةالدددبدر ةت ددد لدلادددةطدراحةاددد ن دلهددد الدرا ةر ددد دافحدددبدتدددبثسةدرإل ددد   دمتل دددطد
لمةتفعدراش  دا دراطفلا دبل درامةسم داد يدرامدةرهالسادلرا د اةساد لندرردطةرصد

ب دددةدد دمشددد ةًا 11بدر ةت ددد لدلادددةطدراحةاددد  دلتالةدددلدبسةددد درا ةر ددد دمددداد)ةالددد
 ةر دد دطلاسدد د دد ملدمدداد دد لدراطفلادد دحسدد دتدد دتش سيدده د  رددطةرصدةالددبد

د 11-9ر ةت  لدلاةطدراحةا دلر رطةر  لدرامشتةا دا درامةحل دراعمةسد دمداد)
 دتد د حالد دممادتعةردلردإل د   درامع ملد دلتد دتتد عه د د لدبشدةد دةلرلد ب مًد

ممددددعدرا س ةدددد لدرامة  سدددد دمدددداد دددد لدرا ددددم لدرامة  سدددد دال سدددد دةسلسددددلةكد)ق دددد د
مدددداددرامةسمدددد   دل   ددددت  ر دتحلسددددلدر ةحدددد رةدمشدددد ةلدمهدددد دراةتدددد  ادإادددد دماداددددً د
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رألطفدد لدلرا دد اةساد لندررددطةرصدةالددبدر ةت دد لدلاددةطدراحةادد درام دد  دمعدد ملته د
دغسةدرام   دمع ملته  دا بتال لد ث  دمةرلدلةي دماثةدماد ا ةلردبةر

 ,Sonnby)م دددللة اداس دددةلادةسل دددلاددد دددلة  ا اددد دحدددسادماد ةر ددد 

Åslund, Leppert, & Nilsson, 2010)حثددلدمبددةرفدةالددبدر ةت دد لدلاددةطدد 
راحةادددد دلر ات دددد صدادددد يدبسةدددد دممتمعسدددد دا سددددة :دراحدددد ل درامشددددتةكداألبددددةرفد

ر ددددد دإاددددد دح ددددد صدل  دددددةرلدراطفلاددددد درامتعلالددددد د  إل ددددد   درامة دددددس ن دهددددد الدرا ةد
ر ةتشددد ةدلراحددد ل درامشدددتةكداادددلدمدددادرردددطةرصدةالدددبدر ةت ددد لدلادددةطدراحةاددد د
لررددطةرصدر ات دد صادلب قتهمدد د   ددةرلدرإل دد   درامة ددس دادد دمةحلدد دراطفلادد  د

مددادد 2112مددادرامددةرهالسا دلتالةددلدراعسةدد د)د ممتمعسدد دا سددةددل اددكدبلدد دبسةدد 
اس ددددتمة ة   دد-ا ددددلس د  دادددد د)رب ًمدددد15:18)دراطدددد صدتةرلحددددلدمبمدددد ةه د ددددسا

لرشددتمللدم لرلدرا ةر دد دبلدد دمالسدد لدراتالةسددةدرادد رت د رددطةرصدةالددبدر ةت دد لد
ادلمالسدد لد  ددةرلدرإل دد   د 6)ادلمالسدد لدراتالةسددةدرادد رت دا ات دد ص 1)لاددةطدراحةادد 

رامة ددس دادد دراطفلادد  دلمشدد ةلدراةتدد  ادإادد دمادرةتشدد ةد  ددةرلدرإل دد   درامة ددس د
 لندررددددددطةرصدةالددددددبدر ةت دددددد لدلاددددددةطدراحةادددددد ددادددددد دراطفلادددددد د ددددددسادرامددددددةرهالسا
%د ددددسادرادددد الةاد19.9% د شددددالدبدددد  د)62.1راميددددحلصد   ات دددد صدسمثددددلد)

د%د سادرإلة    65.9ل
 الدراسات السابقة علىالتعليق 

 : م  حي  األهداف أواًل 
 د حد دSonnby, Åslund, Leppert, &Nilsson, 2010هد الد ةر د د)د

راطفلادددد دادددد يدبسةدددد دمددددادرا دددد اةساد لندرةتشدددد ةدلحدددد ل د  ددددةرلدرإل دددد   دادددد د
  ردددطةرصدر ات ددد ص داددد دحدددسادد رردددطةرصدةالدددبدر ةت ددد لدلادددةطدراحةاددد دمالتةًةددد

 دا حددد دراع قددد د دددساد  دددةرلد6211حتددد دد6219هددد الد ةر ددد لدم دددةيدمددداد)
رإل    دا دمةحل دراطفلا دلب قته د  رطةرصدةالدبدر ةت د لدلادةطدراحةاد داد د

                                                           
(1) ADHD Self Rating Scale (ASRS) 
(2) Depression Self Rating Scale (DSRS) 
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 ;Rodriguez, Gonzalez, &Foiles, 2018)اددلدمددادرامةرهالدد دلراةشدد درام اددةد

Fuller-Thomson, Mehta, &Valeo, 2014; González et al., 2019; 
Montejo et al., 2015; Stern et al., 2018; Storebø, Rasmussen, & 

Simonsen, 2013)دلادد د ةر دد د (De Sanctis, Nomura, Newcorn, & 

Halperin, 2012)سةدشد  درإل د   داد دراطفلاد دبلد دا ادراه  دهدلداحدبدتدبثد
رةتادد صدرامددةر  دادد يدرامددةرهالسادلرا دد اةسادرامالتددةاد لمددل دمبددةرفدةالددبدر ةت دد لد

 دا ةدددلدرامال ةةددد د دددسادمطفددد لدHadianfard, 2014لادددةطدراحةاددد ادلاددد د ةر ددد د)
دمرطة سادلب  سسادتعةرلرداإ    دلرإلهم ل 

 ا: م  حي  العيناتثانيً 
ا   ال دبل دادلدمدادرألطفد لدلرا د اةساادافد درشتمللدبسة لدرا ةر  لدرد

 دا ةدلدراعسةد لدمدادرا د اةساداالدطد6215اد6212مة عد ةر  لدمد د دسادبد م د)
(Fuller-Thomson, Mehta, &Valeo, 2014; Montejo et al., 2015; 
Rodriguez, Gonzalez, &Foiles, 2018; Sonnby, Åslund, Leppert, & 

Nilsson, 2010)دلادد د ةر دد لد ب ًمددد29اد18 د ددساد)ةهمبمدد دلراتدد دتةلرحددلد  
م ةيدرشتمللدراعسة لداسه دبل دالدمادرألطف لدلرا  اةسادل عره دا ةدلدتت دعد

 ;De Sanctis, Nomura, Newcorn, &Halperin, 2012)رامددةهادراطددلا د

González et al., 2019; Stern et al., 2018; Storebø, Rasmussen, & 

Simonsen, 2013)داددد د ب ًمدددد61د-8لحدددلدمبمددد ةدتلدددكدراعسةددد لد دددساد)لتةرد  
د(Hadianfard, 2014)حسادا ةلدهة كد ةر  دلرح لدتالةلدبسةته دمادرألطف لد

مبلر   دل  يدلبدحمد دراعسةد لداالد دتةرلحدلدد12اد5لتةرلحلدمبم ةه د ساد)
 ادادد دحددسادادد اد دمشدد ةاًد1982د-122محمدد  دراعسةدد لدمددادرا دد اةسادمدد د ددساد)

د  دطفً د22ف لد)حم دبسة درألط
 ا: م  حي  النتائجثالثً 

 ,De Sanctis, Nomura, Newcorn, & Halperin)مظهةلدةت  اد ةر  دد

لمددل د  ددةرلدرإل دد   دادد دراطفلادد د  إلردد ا د رددطةرصدةالددبدر ةت دد لدد(2012
لاددةطدراحةادد دلرادد ندم دده دادد دتعددةفدرامةرهدد دا بتالدد لدثدد  دمددةرلدلةيدد د

 ,Sonnby, Åslund)رإل دد   ادلادد د ةر دد دماثددةدمددادرامرددطةصد دد لاد  ددةرلد
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Leppert, & Nilsson, 2010)دمادرا د اةساد62.1مش ةلدراةت  ادإا دلمل د)د %
 لندررددطةرصدةالددبدر ةت دد لدلاددةطدراحةادد دادد ادُس دد  دمعدد ملته دادد دراطفلادد  د
ل  إلر ا دام د   درتفالدلدمعظد درا ةر د لدرا د  ال دبلد دلمدل درةت د طد رلد دساد

 لدا دراطفلا دللمل درردطةرصدةالدبدر ةت د لدلادةطدراحةاد داد درإل    دلرإلهم
را لددددل ادلااددددادر  ددددت  د ددددسادرا ةر دددد لدادددد ادادددد دةددددلعدرإل دددد   دحسدددد دمشدددد ةلد

 ,Fuller-Thomson, Mehta, &Valeo, 2014; Rodriguez, Gonzalez) ةر ت د

& Foiles, 2018)إاد درإل د   درا  ةسد ادل ةر د د)دGonzález et al., 2019د  دإاد
 ,Montejo et al., 2015; Storebø)رإل ددد   دراةف دددس ادلماددد لد ةر دددت د

Rasmussen, & Simonsen, 2013)ب مددلدرإلهمدد لادادد دحددسادمادد لدد بلددد
د دبل دالدمادب مل درإل    درا  ةس دلرإلهم ل Stern et al., 2018 ةر  د)

ددفروض الدراسة:
د ات ا :را   ال دسمااديس غ درافةلفدادماد  لدتحلسلدرا ةر  ل

تتة ددبدراعلرمددلدرا م دد داإ دد   د  رددطةرصدةالددبدر ةت دد لدلاددةطدراحةادد د -1
 لةمطسمدرافةبسسا 

 د دددسادممملبدد دةالدددبدر ةت دد لدلادددةطدراحةاددد دحيددد  سًدإتلمدد دادددةل د رادد د -6
دلممملب دراع  سسادا دراعلرملدرا م  دإل    درامع مل دا دراطفلا  

 جراءاتهاا  منهج الدراسة و 
 : منهج الدراسة:أواًل 

بتم لده لدرا ةر  دبلد درامدةهادراليدف در ةت د ط درامالد ةاادلتامدادر
مهمس دراتيمس در ةت  ط داد دمةدمدُسعطسةد دتف دسًةردالع قد د دسادرامتةسدةرلادسالتدةصد
إا دح دا سةدمادراع ق درا   س ادإ ردر ت  ملدراةم   درامتال مد داد دراتيدمس اد

راحددد  لدراتددد دستعددد ةداسهددد دل ددد اكدسادددلاد ددد سً دمة  دددً  دال حدددل دراتمةس سددد داددد د
اتعدددد ةدإمددددةر دراتلزسددددعدراعشددددلر  ادملدمادتحددددللددار ددددت  رمه د بت دددد ةرلدبملسدددد 

ر بت د ةرلدرأل  قسد د لادراتد  لدراتمةس دد  دلاردً دبداد اددكداالد دسادلادراتة ددؤد
)ب د درافتد حدرا   س دا دح د رتمدهلده  درا ةر  د لادر هتم  د تح س دراع ق د
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  إلردد ا دإادد د اددكدتدد در ددت  ر درامددةهادرافدد ة دل اددكدد 622اد6221راالةشدد اد
   ه  در تاش  درافة د سادرامرطة سادلرأل لس  داسم دستعل د بةم طدر     

 ا: عينات الدراسةثانيً 
رشددتمللدرا ةر دد دراح اسدد دبلدد دممملبدد لدمددادراعسةدد لد ةددةفدر ددت  ر د

ترددمساداددلدممملبدد دالتحلسددلدرإلحيدد   دراتدد دتتة  ددصدمعددمادلا ةددلدشددةلطدرا
مدد در  ددت ع  دادد ادمالعسةدد دهددلدمندمددادطدد صدم معدد دافددةدراشددس ادالسدد درآل رصاد

 دسًردمب قد دحةاسد دملدباللسد دلرردح د  إلرد ا دإندمالح  لدراتد دتظهدةدبلسهد د
د لرلدرا ةر   دلا ةلدراعسة لدا ات ا :م  ت ع  دمادا دس تامللردتط س د

 العينة األساسية )للتحقق م  فروض الدراسة(
دإاددد مدددادطدد صدرام معددد دمال ددمسادد 815ترددمةلد)د مملبدد درأللادددرام

د 68:د11 دمدددادرإلةددد  دتةرلحدددلدمبمددد ةه د دددساد)626مدددادراددد الةادل)د 682)
% دلة دد  دراةسدد د68.1 ادلمثلددلدة دد  دراحرددةد)2.51ادع=62.62=) د ب ًمدد
لت در ت  ر ده لدراعسة دإلمدةر دتحلسدلدر ةحد رةدالتحالد دمداديدح داد% 92.1)

دال ةر   رافةفدرألللد
مدداد دد لدد لاددممدد دراممملبدد دراث ةسدد داالدد دتدد درشددتال قه دمددادراممملبدد درأل

ر تسددد ةدمدددادرةط الدددلدبلدددسه دمحاددد لدتشددد سبدرردددطةصدةالدددبدر ةت ددد لدلادددةطد
ادد اكدداراحةادد ادثدد دتدد در تسدد ةدممملبدد دمةدد ظة دافحددبد  ادد درافددةل داسمدد د عدد 

د91اددد د)مددداد لندرردددطةرصدةالدددبدر ةت ددد لدلادددةطدراحةددر دادددة ًد15تالةدددلدمددداد)
ردمداد دادة ًد15 ادل)6.66ادع=د62.28بم ةه د) =دمة   دلا ةلدإد81 الةاد

 د2.521ادع=د62.12بمدد ةه د) =دملا ةددلدداةد   إد82 اددلةادد25راعد  سساد)
دراعمددةاراتدد دترددمةلد)د ل اددكداممملبدد دمةدد ظة دمددادحسدد دراعلرمددلدرا سملمةراسدد

  لالتحال درحرددةًدد-د رإلق مدد دةسفًددممملبد ادلماد ابد  دراد الةدلرإلةدد  داد داددلد
مددددادهدددد ردراتةدددد ظةدتدددد دح دددد صد  ادددد درافددددةل دادددد دراةتددددصد ددددسادرامممددددلبتسادادددد د

  دلمشدددد ةلد6لر ددددت  ر دادددد د–مادددد ادرإلق مدددد دد–رامتةسددددةرلدراف لسدددد دمثددددلد)راةددددلعد
 د ددسادرامممددلبتسادمددادحسدد دبدد  دراةتدد  ادإادد دمةددمد دتلمدد داددةل د رادد دإحيدد  سًد
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بةد دد1.29= د112اداد=د1)د6 را الةدلرإلة  د  اة   داالدممملبد دحسد داد
 د ددساداد  إلردد ا دإادد د اددكد دتلمدد داددةل د رادد دإحيدد  سًد2.68  ادد د=دديم ددتلد

 د112ادا=د1)د6ادددد د حرددددة دحسددددرامممددددلبتسادادددد دمادددد ادرإلق مدددد د)ةسدددد اد
ا دتاادهة كداةل د سادراممملبتسادد دام 2.592بة دم تليد  ا د=د2.21=

  داد اد2.929تليد  اد د)م ددبة د2.956= د112)حس دلدمادحس دراعمةد
دراه  دماده لدراعسة دهلدراتحال دماديح درافةفدراث ة دال ةر   

 حساب صدق وثبات األدوات: عينة
مجموعة حساب ثبات وصدق مقياس اضطرابات نقص االنتباه وفرط  ( أ

 الحركة للبالغي :

دتالةلدراعسة دمادممملبتسا:
درامةرهال  1 دلاةطسممملب  در ةت  ل دةالب دررطةر  ل د لن دا

    دمش ةاًد16راحةا )ا=

درامةرهال  6 دراع  سسممملب  د)ا=سا دمش ةاًد16ا ده لد  در ت  ر  دت  دلق    
درا ي  بد دحس  دما درأللا  دالممملب  دمة ظة  داممملب  راممملب 

دا ددرا سملغةراس  د ةةفدر ت  رمه  دل اك دلرإلق م  ا دراةلعا )راعمةا
 ع  سسا معةا دق ة درامالس لدبل دراتمسسزدرا قس د سادرامرطة سادلرا

ام دت دراتبا دمادراتة ظةدا دراعمةد سادراممملبتساد   ت  ر در ت  ةد
دربت راسًدنلن)ةظةًد دا ا دراممملبتسا دا  درألبم ة دتلزسع دألا در اتلر ر دحس  د ا

د ساد1-لد1لراتفلطحدا اد سا+ داةل د را  دلمل  دب   دلمظهةلدةت  ادنلن   
رامرطة ساد   داممملب دراممملبتسادا دراعمة دلا ةلدراةت  ادا ات ا :د  اة

د د89,11) = دع= د99,1ا د) = دراع  سسا دلممملب  د22,11 ا دع=  اد81,1ا
د.211,2ادبة درحتم اس =82,2 د=د156حس دلد)

دت د داال  دلرإلق م  ا د)راةلعا دُمتةسةن دا  دراممملبتسا د سا دراتة ظة دبا مم 
تظهةددا  ا درافة دا دراة صدرام لس  دلا ةلدراةت  ادا ات ا :دا د6ر ت  ر دا 

 ادبة دم تليد191,2 د=د)1)6اةل د را د سادراممملبتسادا دراةلعادحس دا 
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ا دتظهةداةل د را د سادراممملبتسادا درإلق م اددمسًر ا  دلد2.111  ا د)
د  816,2 ادبة دم تليد  ا )215,2 د=د)1)6حس دا 

: إساءة معاملة الطفلمجموعة حساب الخصائص السيكومترية لمقياس  ( ب
د625ل الةدد16 دمش ةكدمادط صدرام مع د)922سة دماد)تالةلدراع

د) د سا دمبم ةه  دلتةرلحل دل)11إة   ا د) د68  دا ا دحس  د ة ا  
   82ا1 دلد)ع=د55ا62=
دا: أدوات الدراسة:ثالثً 

مقيــاس التقريــر الــتاتي لتقيــي  اضــطراب نقــص االنتبــاه وفــرط الحركــة  -1
 1)للبالغي 

 

راددددددد اسلدراتش سيددددددد دمشدددددددت دمددددددداددر د ةددددددد ًد15)دبلددددددد سحتدددددددلندرامالسددددددد لد
 اد9:2مددد ة دة ددد ب دمددداد)دبلددد لرإلحيددد   دراةر دددعادلسالدددل درامشددد ةكد  إلم  ددد د

 دحسددد دسالدددل درامشددد ةكدلسحددد  د ر ًمددددا  دسحددد  دمطلالًدددد:لتتدددةرلحدر  دددتم   د دددسا
 الةر  دالد ة دلرإلم   دبلسمدح صدرام ة دراملرحادلق دت دتلزسعد ةل درامالس لد

 درازلمسدددددد دتع ددددددةدبدددددداداددددددةطدراحةادددددد د طةسالدددددد دمتة  ددددددال دحسدددددد دةمدددددد دمادرألةقدددددد 
لر ة ا بسددد ادممددد درألةقددد  درافة سددد دتع دددةدبددداد ةمددد دةالدددبدر ةت ددد لادلمددداد ددد لد
رام ة دراة  ب دتي حدمقلد ةمد دلمبلد د ةمد دسمادادراحيدللدبلسهد دتتدةرلحدمد د

د   د ةم2.82 ساد)
 الخصائص السيكومترية لمؤلف المقياس:

ادةطدد:هةلدراةت  ادبد ملساادرألللراتحلسلدراع مل در  تاش ا دمظد   ت  ر 
راع مددلددبلدد بدد  در ةت دد لادلا ةددلدتحمدد لدرا ةددل دد:راحةادد در ة ا بسدد ادلراثدد ة 

ممدد دراع مددلدراثدد ة داتةرلحددلدتحمدد لدرا ةددل د ددساددا 99,2 دل)25,2)درألللد ددسا
  دلاح  صدث  لدرامالس لدت در ت  ر دطةسال در ت   درا ر ل د29,2 دل)22,2)

اف دلرةت د طدادلد ةد د د ا ةل درأل دةي دلمظهدةلدراةتد  ادممع ملدبادطةس دح  صد
 دالمالسددد لد56,2افددد =د)ممادرامالسددد لدستمتدددعد ث ددد لد ر لددد دمةتفدددع دحسددد دا ةدددلد

                                                           
(1)ADHD Investigator Symptoms Self- Report Scale for Adult (AISRS) 
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 دالع مددلدراثدد ة  د  إلردد ا دامدد د دد  د92,2 دالع مددلدرألللادل)58,2راالدد ادل)
 دمظهددددةلدراةتدددد  ادرةت دددد طداددددلد ةدددد د  ا ةمدددد دراالسدددد درت دددد  د ر لدددد دمةتفددددعادحسدددد

 دالمالسدد لدرافةبدد دبدد  د58,2 دل)92,2تةرلحددلدمعدد م لدر ةت دد طد ددساد ددساد)
د دالمالس لدرافةب داةطدراحةا إلدر ة ا بس  95,2 دإا د)81,2ر ةت  ل دلماد)

 السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية. الخصائص
تددددد در دددددت  ر درايددددد  درا ةددددد   دمددددداد ددددد لدم دددددللصدراتحلسدددددلدراعددددد مل د

ل ادددكدالتباددد دمددداديددد  درامالسددد لاددMplusتددد در دددت  ر د ةةددد مادراتلاسددد نادامددد د
حسددد دمظهدددةلدراةتددد  ادمادهةددد كد  اددد دلرردددح د دددسادةمدددل  دراعددد ملسادلراةمدددل  د
رافعلدد دالمالسدد لادامدد درترددحدمادهةدد كدتدد   دلررددحد ددسادراةمددل مسادل اددكدمدداد

(TLI)ماد إادد  دد لدراتط سدد دحسدد درشدد ةلدراةتدد  اد
(CFI) ادل112,2=د)1

=د2
(RMSEA)لد ا161,2)

  دهدددددد رد  إلردددددد ا دإادددددد دمادتشدددددد ع لد ةددددددل د29,2=د)3
 اد221,2راع ملدرألللدلراث ة د باملهد دا ةدلد راد دبةد دم دتليد  اد دمقدلدمداد)

 د99,2 دددساد)  دحسددد دتةرلحدددلدراتشددد ع لدبلددد دراع مدددلدرألللد1ةظدددةدراشدددالد)ر
 د29,2 ادممددددد دراع مدددددلدراثددددد ة داتةرلحدددددلدتشددددد ع لدرا ةدددددل دبلسدددددمد دددددساد)91,2ل)
 اد221,2)  دامددد دظهدددةدرةت ددد طد رلد دددسادراعددد ملسادبةددد دم دددتليد  اددد د52,2ل)

راح   دددددس دد تددددد در دددددت  ر دمةحةدددددد   دامددددد218,2لا ةدددددلدقسمددددد در ةت ددددد طدهددددد د)
سدزدسل اكداح د صدقد ة درامالسد لدبلد دراتشد سبدلراتمداالمالس لدراح ا دلراتح س 

د دددددسادرامردددددطة سادلراعددددد  سساادلمظهدددددةلدراةتددددد  ادمادرامةطالددددد دتحدددددلدرامةحددددد =
 دسلرددددحداددددلدمددددادراح   ددددس د1)لمدددد للد د2.221ادبةدددد درحتم اسدددد د د 2.11)

دالمالس لد)را ةم درا   دبل درامالس ل  دةال طدرافيل مم  لراتح س د
 

 

 

                                                           
1) Tuker&Lewis Index (optimal value up to “1”)) 

(2) Comparative Fit Index (optimal value up to “1”) 

3) Root Mean Square Error of Approximation (optimal value less than “0.08”) د
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( الحساسية والتحديد لمقياس نقص االنتباه وفرط الحركة1)جدول   
للبالغي  في التمييز بي  المضطربي  والعاديي .   

حديدالت الحساسية نقاط الفصل  
16 1 52,2 
19 1 11,2 
22 1 1 
21 12,2 1 
26 52,2 1 

راي درامظلل=دةالط درافيلد)را ةم درا   دبل درامالس لدلرات دمةه د  رس دتش سبد
د21د=ر رطةرص د

د

د
د دراتحلسلدراع مل دراتلاس ندامالس لدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا 1شالد)

INدراةمطدةالبدر ةت  لاد=HIحةا إلر ة ا بس ادماد=دراةمطداةطدراa1-a18د=د ةل درامالس ل
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 ثبات المقياس:
لملمسمد دم ا لة اد دل ادكداح د صدراث د لددخت در ت  ر دمعد مل دمافد دادةلدة د 

 طةسال در ت   درا ر ل ادلت دتح س د ةم در ةت  طد ساد ةل درامالس لدماد د لد
السددد لادلمظهدددةلد ةمددد درةت ددد طدرا ةددد د  ا ةددد دلرةت ددد طدرا ةددد دمدددعدرا ةمددد دراالسددد دالم
 ادلالفةبد د2.68راةت  اد ةم لدرامتل طد ةت  طدرا ةل دا ةدلدالمالسد لدراالد د)

 ادلالع مدلدراثد ة د)ادةطدراحةاد دإلد2.28ا ةلدالع مدلدرألللد)ةالدبدر ةت د ل د=)
د  ادممدد د  اة دد  دالمالسدد لدراالدد دا ةددلدمعدد م لدمافدد دلملمسمدد2.29ر ة ا بسدد  =)

ادد2.52فةب دالع ملدرألللد)ةالدبدر ةت د ل ) دلالمالس لدرا255 دل)2.52ه د)
 د2.59ادد2.56 ادلالع مدددلدراثددد ة د)ادددةطدراحةاددد دإلدلر ة ا بسددد  دا ةدددلد)2.52

دلمم د   دسترحدي  دلث  لدرامالس لدلي حستمدالتط س دلر  ت  ر  
دمقياس إساءة معاملة الطفل: -6

د:رات اس ل طلرلدا دلاالًددق  درا  حث اد  ة  درامالس ل
 راظ هةن:ات   درا ةل دلاحبدراي  د  مد

 عدد دتح سدد درامتةسددةدرام ددته  د)إ دد   دمع ملدد دراطفددل دقدد  درا  حثدد اد   بتمددد  د
را د ملددلرإلحيد    شتال  د ةدل درامالسد لد)راد اسلدراتش سيد ددمي ةسابل د

DSM-5،راع شددةداألمددةرفراتيددةس درادد لا دلددICD-10 .)تمددلدات  دد دد عدد د اددكا
تد ددثد راد د ةد ًد81لتالةدلدرا ةدل دمداد)دا ةد د اف دراد اة ةل درامالس لدمادرامي 

م  مدد درا ةددل دال ةسدد دراتدد دمدداددياحددبدرايدد  دراظدد هةندالمالسدد لداتح سدد دمدد 
درامفتةفدمادتالس ه دتلكدرا ةل  

 المالس ل:درامف هسم راتال ةصددبص داح

ةف ده دد يد  برامدادرامشد ةاساداهد ددبسة درا  حث ادمال   لداة س دمعديممةد
راعسة درأليلس درام ته ا داتط س درامالس لدبلسه  دلتالةلدتلكددملد ه رات درت 

إة    لادد ادراهدد  دمددادد12لد اددلةد12رام معدد د)د مددادطدد ص62)راعسةدد دمدداد
حسد داد ادرا دؤرلدداتلكدرامال   لدهدلدراتباد دمداداهد درامشد ةاسادا ةدل درامالسد ل

لادد ددا  هد ؟اليدل دثد دلردحدمد درامداقدةمدرا ةدل درات اسدد ررامطدةلحدبلدسه دا اتد ا د)
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راماليددل دمددادرا ةدد دسددت درإل الدد  دبلدد دهدد ردداح ادد دراتطدد   د ددساداهدد درامشدد ةكدمدد
لسددت د-رآلتدد )راماليددل دمددادرا ةدد دهددلددمدد دسددبت : اددكدةلمددمدالمشدد ةكددادل عدد را ةدد 

امددد درقتةرحدددكدايدددس غ درا ةددد د طةسالددد دسماددداداهمهددد دمدددادلمهددد دد- ادددةلدالمشددد ةك
 د ةدل دمداد12مد د د  دتعد سلد)مةدتادد ات دهسلداهمدمدتعد سلدرا ةد ةظةك دثد دسدت د

المشد ةاسادل د اكدسادلادد اعد  دلردلحهدي د ةدل دم دةد9حس درايدس غ دلحد  د)
درد د ة ًد25ب  د ةل درامالس لدا ده لدرامةحل د)

 تط س درامالس لدلتيحسحم:  د 

حسدد دداتدد دتط سدد درامالسدد لد شددالداددة ندملدممدد ب د طةسالدد دراتالةسددةدرادد رت 
ل د لرددعدتالسددس دلاالددً دامدد ة داساددةلد م  دد د)ادد د درا ةدد دلسالددر سالددل درامشدد ةكد الددةد

د–د9 د=حد  دغ اً ددد–د6 د=حد  دمحس ًةدد–د1د=حد  دقلددسً دد–د2 د=سحد  دمطلالًد
اد  دب ًمد68د:15رامالسد لدبلد دبمدةدستدةرلحدمد د دساد)د ادلسط  2 د=ح  د ر مًد

لسعتم دبل در تةم عدرامعللم لدرا   ال د)ماد  لدرات اةدا  ةرلدرإل    داد د
دفلا   مةحل دراط

 :صدق المقياس
تددد دراتحالددد دمددداديددد  درامالسددد لدبدددادطةسددد درايددد  درا ةددد   د   دددت  ر د

ادد دسددت در بتمدد  دبلدد درامدد ةدراادد ماداتح سدد دبدد  دراتحلسدلدراعدد مل در  تاشدد ا  د
راعلرملدرات دسماادر ت ةرمه دةظًةردااثة دةال ده لدراطةسالد داد درا حدل دراح سثد اد

اد دهد لدرا ةر د ددر ت  يده دمدادرا س ةد لتح س دبد  دراعلرمدلدرامفتدةفدداال دت 
لمعسدددددددددد ةدراتحلسددددددددددلدد 1)ر ت دددددددددد ةدراتحلسددددددددددلدرامز دددددددددد دألقددددددددددلدُمعدددددددددد لدن طةسالدددددددددد د

دراحزمدددد درإلحيدددد  س د(R) دل اددددكد   ددددت  ر داةدددد درا ةممدددد  6)درامتددددلرزن)رامتزرما 
لرتفالدددلدراةتددد  ادد  /http://personality‐project.org/r/psych)ددرةظدددةدراملقدددع

طددة دراتدد لسةدديإحدد دال   ددت  ر ردد ا دامدد د   إد لرمددلرا دد  ال دبلدد د م دد دب
حس ددا سادرا ةل دل عره درا عفدرةت  طل اكد اتةرفدم   د لمل دد 9)رام  ل

                                                           
(1) Minimum Average Partial Analysis 
(2) Parallel Analysis Criteria 
(3) Oblique 
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بلددد دمددد د ددد  دتددد دد دل ةددد  رإل ددد   )ةف دددمدتت ددد داسمددد د سةهددد داالسددد لدرامتةسدددةدإةهددد 
تشدددع  ته دمقدددلدمددداد دثددد دتددد دحددد  درا ةدددل دراتددد دا ةدددلد 1)ر ددت  ر دطةسالددد دراتددد لسة

 ددرألقدل د ةل دبل د9راع  دهلد)دراع ملدقلدب  دال ةل دتحلمادسالادملدد 92%)
بلرمدلادردملزبد دبلد د م د د د ة ًد95بل د)درإل ال  را   ال ددرإلمةر رلةتادباد

ده دا ات ا :
 رإل      ةركدإ -1

 رإل    دراةف س   -6

     درا  ةس  رإل -9

 رإلهم ل  -2

 رإل    درامة س   -8

لشةلطدرا    د اةه  دلاسم دسل دم رللدةت  اد دا د ةل دلاالًد12لت در ت ع  د)
مةتدصداسهد درا ةدل دتة زاًسد دمدادرألبلد دتحمدسً دبلد ددراتحلسلدراع مل در  تاشد ا 

د راع ملدراع  دحت درألقلدتحمسً د
 ( بنود العامل األول )إدراك اإلساءة(2جدول )

 القيمة البند رق  البند
د2.926د  دسةغ  اد لمل ندنمشعةد بادلرا ر 4

د2.282 مشعةد بادم ةت دتاةهة   33
د2.826  سع ملة دلرا ند شالدم لمدباد  ق دإ لت  32
د2.828 ا  مع مل دلرا رنددمشعةد  احزادما 43
د2.818 ساةه ةة  مع دتمعلة دمشعةد بةهم ددنتيةا لدلرا ر 11
د2.821 لرا رن  يد دسهت د  دبة م دمتعةفداإي   دملدرأل 31
د2.211 مارل  د شالدةادا دلرا سادسع م ةمتمة دالدم 3
د2.258 ا  را س  ددنمااةدا دراهةلصدمادرامةزلد   صدمع مل دلرا ر 3

د2.228    اة   دا د تم ه دتعت ةدمش بةدي  مدنمش بةدلرا ر 41

بةددد م دممدددةفد دممددد دمدددادسهدددت د ددد د دددلر د  اددد ه صدالط سدددصدملدإبطددد   د 2
 رأل لس  

د2.912

                                                           
(1) Equamax 
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 )اإلساءة النفسية(الثاني عامل ( بنود ال3)جدول 
دراالسم درا ة  رق  البند

د2.222 لمي ق    سشتا دمة دلرا رندألق ة  د 12
د2.859 را س   لرا رندرإله ة لدلرألاف ظددسلممدإا  21
د2.891 بسل   دلرا رندرآل ةسادباس  ةد 31
د2.896 مم  درآل ةسا متعةفداإه ة دراش س  دمادلرا رند 22
د2.819      راا للادراال سح)راة  ادا دة دلرا رند باف ظدغسةدمح   دسة  س 22
د2.812 مادش يست دلتيةا ت  س تهزئدلرا رند 13
د2.826 مم  درآل ةسا  دمتعةفدال  ةس دمادلرا رندحت دإ رداعللد طبدلالد  سطًد 34
د2.211 مبم ا  مادلرا رندا دالدلرإله ة دمتعةفدالةال د 13
د2.219  لرا رن بادب قت ددمة دغسةدةرف د 22
د2.986 ا  ندرطةسال دمع مل دلرا دمشعةد  اةرصدما 1

 
 ( بنود العامل الثال  )اإلساءة البدنية(4)جدول 

دراالسم درا ة  رق  البند
د2.291 سرة ة دلرا رندبل دلمه د عة   2

ردا ةمدددد درإليدددد   د مددددةلحدملدا ددددلةدملداالدددد رادشدددد س ًددلرادددد رندرددددةً  سرددددة ة د 2
  رالب 

د2.295

متعددةفدالرددةصدراشدد س دمددادلرادد رندإ رداالدد لدمشددس  دمددادرامةددزلد  دد   دحتدد د 23
  لالد لادقي ن

د2.818

د2.812 تيةا لدلرا رندتم ه دبةسف   33
د2.825 م   د ش  دمادلرا رند   صدطةسال دبال  ه دا   2

د2.281 رام تلف  ا دراملرق دد إه ةت سالل دلرا رند 13
د2.218  العال صدغةامداب للصا درااة  دملدح   دا دسالل دلرا رند ة ط د 11
د2.991 مي ق    متعةفدالرةصدمادلرا رندمم  د 41

دد 
د
د
د
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د( بنود العامل الرابع )اإلهمال(3جدول )
دراالسم درا ة  رق  البند

د2.285   دسهت دلرا رند بةشطت درام ة س دلراتةاسهس دبل دح د لر  42
د2.226  طلرلدراسل  دسهت دلرا رند م دماعلمد 43

رام ة دددددد دامتدددددد  عت دلحرددددددلةدر متم بدددددد لددلرادددددد رندإادددددد  دسحرددددددةد 44
 رام ة س  

د2.851

د2.828  دسهت دلرا رند م دمحصدملدماةل  42
د2.822  دمم دمادسهت د مش ال دمعدمي ق   دا درام ة  دملدراش ةع  12
د2.216  دس هصدلرا رندمع دالتةزل  24
د2.212   ا ةر   ش ال درامتعلال د دسهت دلرا رند م 1

د2.912 مةه  م  ب دلرا رندا دمبم لدرامةزلدلاااد لادرهتم  د 32
د2.952 راطع   مم دمادسحرةدا دد  املعد بة م دمشعةد 12
د2.991  دس  ب ة دلرا رندبل دراحرلةدالم ة  دا درامسع  درامح    32
د2.965 م ةي ندمملةد دسهت دلرا رند ةمس دا دمملةدرامةزلدملدم 23
د2.922 حت  دا  تحم  دلتةسسةدم    دل دمم دمادس  ب ة دبل د اك م 23

 
 العامل الخامس )اإلساءة الجنسية( د( بنو 1جدول )

دراالسم درا ة  رق  البند
د2.926 ق  دمح درا  اةساد م م ت دمة س د شالدغسةدم     14

دم  ددددةرا دددد اةسادلادددد دد محددددتعةرددددلدا بتدددد ر درامة دددد درام  شددددةدمدددداد 43
  لرا رن

د2.819

س دددتةلد عددددفدرألشدددد  بدظةلادددد دلمشددد ال دلسحدددد للدراتالددددةصدمةدددد د 21
   مة سًد

د2.211

 
طةسالد دث د لددرت  عمادث  لدرامالس لدراح ا دت ددالتحال المقياس: ثبات 

دراد عفدلمتل دطدرةت د طدرا ةدل د  عرده دار ت   درا ر ل د   ت  ر دمع مدلدمافد 
 دلقددددد دمظهدددددةلدراالسددددد د)  ص ك ةت ددددد طدرا ةدددددل د  ا ةمددددد دلمتل دددددطدرد)  ص ص ا

تةرلحددلدمعدد م لدمافدد ددمةتفددعادحسدد راةتدد  ادمادرامالسدد لدستمتددعد  ت دد  د ر لدد د
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لمتل دددطدرةت ددد طدرا ةدددل د  عرددده دراددد عفدتةرلحدددلد ادا 195ا  دلد)282 دددساد)
ا  دلد26ا  دلمتل دددطدرةت ددد طدرا ةدددل د  ا ةمددد دراالسددد د دددساد)81ا  دلد)92 دددساد)

دا   28)
ثبات االتساق الداخلي لمقياس إساءة المعاملة وعوامله  ت( معامال2)جدول 

 الفرعية
د دصدكد دصدصدماف دب  درا ةل  العوامل

دا 28دا 81دا 599د5 إدراك اإلساءة
دا 26د  81دا 516د5 اإلساءة النفسية
دا 82دا 95دا 918د9 اإلساءة البدنية

دا 82دا 96دا 589د16 اإلهمال
دا 26دا 92دا 282د9 جنسيةاإلساءة ال

دا 88دا 92دا 195د95 المقياس الكلي
   ب ب= متوسط ارتباط البنود ببعضها،   ب ك= متوسط ارتباط البنود بالدرجة الكلية

 
 :جراءات الدراسةإ: رابًعا

السد دد ت دتط س دم لرلدرا ةر  دبل دبسة دمادط صدم معد دافدةدراشدس
ل د لدمم بسد دمداد د لدتط سد دمالسد لدرآل رصادحس د  مدراتط سد داد دشدالدم

رإل ددد   دلمالسددد لدةالدددبدر ةت ددد لدلادددةطدراحةاددد دلادددلد ادددكد عددد دتط سددد دشدددةلطد
دراترمسادلر  ت ع  دالعسة  

 : األساليب اإلحصائية.خامًسا
 رامتل طادر ةحةر درامعس ةنادر اتلر ادلراتفلطح   1

 مع ملدماف ادمع ملدملمسم ادلمع ملدرةت  طد سة لا   6

 ع مل در  تاش ا دلراتحلسلدراع مل دراتلاس ن راتحلسلدرا  9

 تحلسلدر ةح رةدرا ط    2

 تحلسلدمةحة دراتمسسز)راح   س إلراتح س     8
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 مع م لدر ةت  ط   2

ر ت دد ةرلد  ادد درافددةل د)ر ت دد ةدلدالفددةل د ددسادرامتل ددط لادلر ت دد ةد  9
 الفةل دا دراة صدرام لس دالتاةرةرل  د6ا 

 :نتائج الدراسة
ــائج الفــرض األو ــا العوامــل الخمســة ل ســاءة نت ــى ن تتنب ــنص عل ل وي

 باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة ونمطيه الفرعيي  ن.
لالتحال دماده ردرافةفدق  درا  حث اد   ت  ر دتحلسلدر ةح رةدرا طد د
لااددددادتدددد در ددددت  ر دمعدددد م لدر ةت دددد طدم دددد  ًس دالتحالدددد دمددددادلمددددل درةت دددد طد رلد

درة إحي  ًس دق لدإمةر دتحلسلدر ةح 
دلا ةلدراةت  ادا ات ا :
 أواًل: نتائج االرتباط 

 ( نتائج االرتباط للفرض األول2جدول )

رردددددددددددددددددطةرصدد 815رامتةسةرلد)ا=د
ADHD 

 HIراةمطداةطدراحةا د IN راةمطدةالبدر ةت  ل

د2.92**د2.65**د2.91**دإ ةركدرإل    
د2.26**د2.22**د2.22**درإل    دراةف س 
د2.61**د2.62**د2.61**درإل    درام  س 

د2.21**د2.95**د2.26**درإلهم ل
د2.12**د2.12**د2.18**درإل    درامة س 

دددد2.21**=د رلدبة دم تليد

 د2.21 دمادممسعدر ةت  ط لد را دبة دم تليد)5)لسترحدمادم للد
مم دس محد   ت  ر دتحلسلدر ةح رةدالتبا دمادرافةفدراح ا ادل  إلر ا دا اكد

رإل    دراةف س دلرإلهم لدهم درألاثةدرةت  ًط د  رطةرصدةالبدُلِمَ دب م د
در ةت  لدلاةطدراحةا دلةمطسمدرافةبسسا 

د
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ثانًيا: نتائج تحليل انحدار اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة على العوامل 
 الخمسة إلساءة المعاملة في الطفولة.

عوامل الخمسة ال ىاضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة عل ر( انحدا2)جدول 
 ولةالطففي معاملة الإلساءة 

 (321= 2النموتج )ر

المعامالت غير 
 المعيارية

المعامالت 
 المعيارية

 الداللة ت
الخطا  ب

 بيتا المعياري

د2.222د9.99-دد2.25د18.82دراث  ل
د2.221د9.66د2.61-د2.19د2.22-دإ ةركدرإل    د

د2.222د1.81-د2.82د2.19د2.12دب ملدرإل    دةف س 
د2.116د8.21د2.25-د2.15د2.65-درإل    درام  س د

د2.222د1.12د2.65د2.29د2.26درإلهم لب ملد
د2.625د1.25د2.22د2.29د2.29درإل    درامة س د

د
لقدددد دمظهددددةلدةتدددد  ادتحلسددددلدر ةحدددد رةدررددددطةرصدةالددددبدر ةت دددد لدلاددددةطد

مادد بدددا1راحةادد دبلددد دراعلرمدددلدرا م ددد دإل ددد   درامع ملددد داددد دراطفلاددد د)مددد لل
مددددادرات دددد سادراحدددد   دادددد دد 2.62ث ثددد دبلرمددددلدمددددادراعلرمددددلدرا م دددد دا دددةلد)

 ةمدد لدررددطةرصدةالددبدر ةت دد لدلاددةطدراحةادد ادلمشدد ةدتحلسددلدرات دد سادرألحدد  ند
 ةحدددددددد رةدراةمددددددددل  دراحدددددددد ا دإادددددددد دمادر ةحدددددددد رةد رلدإحيدددددددد  ًس دحسدددددددد د)  =د

 ادامددددد دتشدددددسةدمعددددد م لد2.221بةددددد دم دددددتليد  اددددد د د)د99.69 =د8.816)
دمدادراث  دلدتح لسلدر ةح رةدراح ا دإا دلمل د  ا دإحيد  س د   ت د ةد)ل داادل 

 داسمددد دبددد ردبددد مل د2.222 دلد)2.221لرامعددد م لدبةددد د  اددد دتةرلحدددلد دددساد)
د)رإل    درام  س دلرامة س   
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ثالثًا: نتائج تحليل انحدار النمط نقص االنتبـاه علـى العوامـل الخمسـة إلسـاءة 
 :المعاملة في الطفولة

 

 في معاملةالعلى العوامل الخمسة إلساءة اضطراب نقص االنتباه  ر( انحدا13)جدول 
 ولةالطف

= 2النمـــــــــــــــــــوتج )ر
3224) 
 = 312 

المعامالت  المعامالت غير المعيارية
 المعيارية

 الداللة ت
الخطا  ب

 بيتا المعياري

د2.222 11.16دد2.98د2.15دراث  ل
د2.221د9.29-د2.66-د2.29د2.62-دإ ةركدرإل    د

د2.222د9.56د2.88د2.22د2.86دب ملدرإل    دةف س 
د2.212د6.22-د2.12-د2.21د2.62-درإل    درام  س د

د2.222د2.82د2.62د2.22د2.15درإلهم لب ملد
د2.691د1.25د2.22د2.66د2.62درإل    درامة س د

د
مظهددددةلدةتدددد  ادتحلسددددلدر ةحدددد رةدراددددةمطدةالددددبدر ةت دددد لدبلدددد دراعلرمددددلد

 دبدددادمادمة عددد دبلرمدددلدمددداد12إل ددد   درامع ملددد داددد دراطفلاددد د)مددد للددرا م دد 
 دمدددادرات ددد سادراحددد   داددد د ةمددد لدهددد ردرادددةمطد2.62راعلرمدددلدرا م ددد دا دددةلد)

لرشدد ةدتحلسددلدرات دد سادرألحدد  ند ةحدد رةدراةمددل  دراحدد ا دإادد دمادر ةحدد رةد رلد
 ادامددد د2.221)بةددد دم دددتليد  اددد د دد96.51= د8.816)إحيدد  ًس دحسددد د د

شسةدمع م لدتحلسلدر ةح رةدراح ا دإا دلمدل د  اد دإحيد  س د   ت د ةد)ل دت
دمادراث  لدلرامع م لداسم دب ردب ملدرإل    درامة س دبةد د  اد دتةرلحدلد اال 

د  2.212 دإا د)2.222 ساد)
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مسـة إلسـاءة رابًعا: نتـائج تحليـل انحـدار الـنمط فـرط الحركـة علـى العوامـل الخ

دولة:المعاملة في الطف
 في معاملةالعلى العوامل الخمسة إلساءة اضطراب فرط الحركة  ر( انحدا11)جدول 

 ولةالطف

= 2النموتج )ر
3222) 

= 312 

المعامالت  المعامالت غير المعيارية
 المعيارية

 الداللة ت
الخطا  ب

 بيتا المعياري

د2.222د61.26دد2.91د5.85دراث  ل
د2.229د6.91-د2.19-د2.25د2.66-دإ ةركدرإل    د

د2.222د8.86د2.91د2.29د2.21دب ملدرإل    دةف س 
د2.281د2.22-د2.26-د2.12د2.22-درإل    درام  س د

د2.222د8.65د2.65د2.22د2.62درإلهم لب ملد
د2.926د2.18د2.29د2.68د2.69درإل    درامة س د

مظهةلدةت  ادتحلسلدر ةح رةدراةمطداةطدراحةا دبلد دراعلرمدلدرا م د د
 دبدددادمادث ثددد دبلرمدددلدمدددادراعلرمدددلد11   درامع ملددد داددد دراطفلاددد د)مددد للإل ددد

 دمدددادرات ددد سادراحددد   داددد د ةمددد لدرةحددد رةدرادددةمطدادددةطد2.66را م ددد دا دددةلد)
راحةا ادلمش ةدتحلسلدرات  سادرألح  ند ةحد رةدرادةمطدادةطدراحةاد دمادر ةحد رةد

  د2.221)بة دم دتليد  اد د دد92.69= د8.816) رلدإحي  ًس دحس د)  د
ام دتشسةدمعد م لدتحلسدلدر ةحد رةدراحد ا دإاد دلمدل د  اد دإحيد  س د   ت د ةد

دمددادراث  دلدلرامعدد م لدبةد دم ددتليد  اد دتتددةرلحد دساد)  دإادد د2.222)ل داادل 
د داسم دب ردب مل درإل    درام  س دلرامة س  2.229)

 الفرض الثاني 
نقــص  يــنص علــى أنــه ن توجــد فــروق دالــة إحصــائًيا بــي  مجموعــةل

االنتباه وفرط الحركة ومجموعة العاديي  في العوامل الخمسة إلساءة المعاملة 
دفي الطفولة ن.
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لالتحال دماديح درافةفدت در دت  ر در ت د ةد)ل دالتحالد دمداديدح د
د 16رافةفدام دهلدملرحد  ام للدةق د)

 ءة( استخدا  اختبار )ت( للفرق بي  المضطربي  والعاديي  في عوامل اإلسا12جدول )
درا  ا د  حدلدرامتةسةرل

د2.222د112 8.61-دإ ةركدرإل    
د2.222د112د9.59-درإل    دةف س 
د2.222د112د2.52-درإل    دم  س 

د2.222د112د8.52-درإلهم ل
د2.218د112د6.22-درإل    درامة س 

دل=د ةم دلاد  ح=د ةم دراحةس 
 ددسادممملبدد د دمةددمدتلمدد داددةل د رادد دإحيدد  ًس د16)لسترددحدمددادمدد للد

ةالدددبدر ةت ددد لدلادددةطدراحةاددد دلممملبددد دراعددد  سساداددد دراعلرمدددلدرا م ددد دإل ددد   د
اسم دب ردب ملدرإل د   دد2.221رامع مل دا دراطفلا ادلاله د را دبة دم تلي د

حيدللدممملبد دةالدبدر ةت د لدد  دامد2.21رامة س دا ادبة دم دتليد  اد د=د
 د ممسددددعدمةلربهدددد دمددددادلاددددةطدراحةادددد دبلدددد دمتل ددددطد ةمدددد لدمبلدددد دادددد درإل دددد  
دممملب دراع  سسادلسترحد اكدماد  لدراشالدرات ا  

 
د   دمتل طد ةم لدراممملبتسادبل دراعلرملدرا م  دإل    درامع مل6شالد)
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 مناقشة الفروض
 الفرض األول: مناقشة نتائج

د دهمددد رإل ددد   دراةف دددس دلرإلهمددد ل)دبددد مل مددداددادادددً دممظهدددةلدراةتددد  ادد
لقدد دةالددبدر ةت دد لدلاددةطدراحةادد دل اددكدمدداد م دد دبلرمددلادداد  رددطةرص مة  دد

مظهةلدةت  ادتحلسلدرةح رةدررطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا دبل دراعلرمدلد
را م  دإل    درامع مل دا دراطفلاد دبدادمادث ثد دبلرمدلدمدادراعلرمدلدرا م د د

 دمددادرات دد سادراحدد   دادد د ةمدد لدررددطةرصدةالددبدر ةت دد لدلاددةطد2.62ا ددةلد)
امددد دتشدددسةدمعددد م لدةادد اداسمددد دبددد ردبدد مل د)رإل ددد   درام ددد س دلرامة ددس  ادراح

دمددادراث  ددلدلرامعدد م لد تحلسدلدر ةحدد رةدراحدد ا دإادد دلمددل د  اد دإحيدد  س دااددل 
 مال ةةدددد دهدددد لدراةتدددد  اد ةتدددد  اداسمدددد دبدددد ردبدددد مل درإل دددد   درام دددد س دلرامة ددددس ادلد

دلادددةطر ةت ددد لدراتددد دق مدددلد ح ددد صدرةحددد رةدرردددطةرصدةالدددبدد لدرا ددد  ال را ةر ددد
مدددعددادهةددد كدثمددد درتفددد  مةمددد دإل ددد   درامع ملددد دراعلرمدددلدرا م ددد ددبلددد راحةاددد د

-González et al., 2019; Hadianfard, 2014, Fuller) ةر دد دادددلدمدداد

Thomson, Mehta, & Valeo, 2014; Rodriguez, Gonzalez, & Foiles, 

2018; Stern et al., 2018)مادةمدطدةت  مهد دداد درا ةر د دراح اسد دمظهدةلدلااداد
رإل دد   درام دد س دلرامة ددس دا ةددلد  اتهدد دمة فردد دةظددًةردايددعل  دحيددةدهدد لد

دةمددطدرإل دد   درامة ددس ممدد د دد  دسماددادليدد دو درإل دد   دلبدد  درإلايدد حدبةهدد 
  ة   در رطةر  لدرات دا دست دحيةه دلرات دتؤثةدا درا للكد بةمدسعال

 د درامة ددس دلرام دد س رإل دد  )راددةمطدظهددلةدهدد رددرة فدد فدسماددادتف ددسة
تعت ددةدب مددلددرا ةر دد دراح اسدد ادد ددةدد  رإلبسةدد ددردااددلاادد درا ةر دد دراح اسدد دةظددةًد

اد دم لدر دلددام  ب دا اكد   صدرا دل دمدادرإلايد حدبدادمثدلدهد لدراتمد لزرل
د رامتفددد دبلسهددددرأل عددد  دمددد دبدددام  د ثدددمةتدددةت طد شدددالدا سدددةد ددد اةلعد)رادددةمطددهددد ر
مرددةرًةردةف ددس دممتدد  دمددادراطفلادد دلحتدد ددما داسترددرإل دد   دراةف ددس دلرإلهمدد ل)

رامةرهال ادحس دق دسظهةدا ديلة درردطةرصدةالدبدر ةت د لدلادةطدراحةاد ادألاد
راحةمدد ادمددادراح مدد لدراةف ددس دسلادد دبدد  دراثالدد ادلرددع در ةت دد طدمددعدراالدد  مساد
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    اةب س ادلاله دبلرملدتؤ ندإا دظهلةده ردر رطةرص
د دلاةد   ص در ةت  ل دةالب دررطةرص د  رس دما دا  دسظهة دراحةا  ط

ادلمادرإل    د APA, 2013) ةلرلدد2راطفلا دلسماادتش سيمد  ً ردمادبمةد
داظهلةد دمً ر دسالادم اًةر دق  دلااادلقلدح لثه  دراطفلا  دا دمةحل  دت  م مسًر 
دملدرألصدالطفلدمثة  د د ممة دةافدرأل  درإل     دت  م مبةرفدر رطةرصد)ق 

دراحمل ده ر دا  دةغ   داع   د)رإل    دراحملا دمتزرما د سةهم  دا اح ل  دا ر  ؛
لر رطةرص دلااادلااًل دامةهادرا ةر  دراح اس دلرا ندسلال درارل داالطدبل دم د
تت ة لدرا ةر  دمادحس دإادمادستعةفداإ    دا دراطفلا دهلدماثةدبةرمد
درإلم   د دهل درأل     دراتةاسز داا ا درا لل  در رطةرصدحت  دمعم دس تمة ألا

دنإا  دت  ؤل دمة   ددبل  دراي  م  دراطفلا  د  ةرل دتالا دما دسماا دم ي من
ا در تمةرةدمبةرفدررطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا ند  إلر ا دد لم  هم

اتح س دمندمةلرعده لدرا  ةرلده درألاثةدتبثسًةر دلاسم دسل د ست دمة قش دبلرملد
درإل    درات درةت طلد  رطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا  

 :الثانيالفرض  جمناقشة نتائ
داةل د را دإحي  سًدد مش ةلدراةت  ادإا د سادراممملبتسادمةمد دتلم   

 د اكد دتلم داةل د را دإحي  سًدد مادحس دب  درا الةدلرإلة  اد  إلر ا دإا
 سادراممملبتسادا دما ادرإلق م د)ةس ادحرة ادام دا دتاادهة كداةل د ساد

دسلرحدتمراممملبتسادمادحس دراعمة دله ر دا دحسادحيللدا  ةلدراعسة ا
دبل دمتل طد ةم لدمبل دا درإل    د دلاةطدراحةا  دةالبدر ةت  ل ممملب 
د ةر  د دمع دراةت  ا ده ل درتفالل دلق  دراع  سسا  دممملب  دما دمةلربه   ممسع

د دلآ ةسا دتلرسحدGonzález et al., 2019ن)6211نملةزراسل دح لل دحس   ا
دراطلا دراطةسال  د   ت  ر  درامة سا د سا دمةلرعدرافةل  دتبثسة دمث تل دلرات  س ا

رإل    دبل درا الةدلرإلة  د يفمدب م دلمتةلبمدا درألةم طدحس دمثلدةمطد
دبل درام  دا د دامدمادآث ةدستةاه  درا  ةس دمثةدا سةدبل درإلة  دام  رإل    
دبل د درألثة داه  دا ا دراةف س  درإل     دما دحسا دا  دراتع نا دمل درارةص ح ا 
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دب اس ادلبة دمادبسة درا الةد يلة  دراح اس دةم  دراةت  اد  ا ةر   دمال ةة ده ل  
دممملب د دبا دمةتفع  د يلة  دتتبثة دراحةا  دلاةط در ةت  ل دةالب ررطةرص
دلااادسمثلدةمطدرإلهم لدمبل د ةم د راع  سساادل اكدا دالدمةم طدرإل    ا
دحت دمةحل د دراطفلا  دمة  دمادمثةدةف  دممت  دام تبثسةد ساد  ق درألةم طدام 

د  ق درامةرهال  دبل  دتبثسةه  دسمت  درات  درإل     ديلة دمح  درإلهم ل دلسعت ة ا
د درأل ةي درإل    دد.(Tomison,,1997,15)رألةم ط دة    درة فرل دحسا ا 

رامة س دبل دراممملبتسادلا ةلدراممملبت ادا درتم لدممملب دةالبدر ةت  لد
د ه لد درامعللم لدرا  ي  دبل  دراحيلل د   صديعل   دل اك دراحةا ؛ لاةط

دحيةه رإل دليعل   د يليس  دما داه  دام       (Tomison,1999,20.)دددددد
دا دن ستةا د ةر   دمسًر  د)6215لرتفالل ده لدStern et al., 2018ن دةت  ا دمع  

دبل د دلررح دتبثسة داه  درات  درإل     دمةم ط دما درإلهم ل دسعت ة دحس  را ةر  
لاةطددش يس درافة دلمادرا للدا دةب س دراطفلدسة ئد  رطةرصدةالبدر ةت  ل

دلمم د د  رس لدراةش   دإا  دسمت  دما دلسماا دالطفلا  درات اس  درامةرحل دا  راحةا 
دةالبد دررطةرص دظهلة دبا درام  لا  ده  درإل     دمةم ط دما دسترح    ا
دمةحل د دا  دل  ي  دلرإلة   درا الة دا ي دتظهة درات  دراحةا  دلاةط ر ةت  ل

درامةرهال  
 مناقشة عامة

قتــه باضــطراب نقــص االنتبــاه وفــرط ظهــور عامــل جديــد نإدراك اإلســاءةن وعال
  الحركة

مظهدةلدةتد  ادرا ةر د دراح اسد دبد مً دم دتح ثً د)إ ةركدرإل د    داد دساداد
را  حثدد ادستلقعدد ادلمددل لدبةدد درات طددسطداعمددلدرا ةر دد ادحسدد دإةددمدمددادرامعددةل د
مددداد ددد لدمةرمعددد دم  سددد لدرا حددد دمادمةمددد طدرإل ددد   دمة عددد دمةمددد طد)م دددد س اد

 ل  دلااددادرأل ادد درإلحيدد  س دادد دهدد لدرا ةر دد دمادد لدبلدد دةف ددس ادمة ددس ادإهمدد
لمل دب ملد  ملدس لةدمعة د ةل لدحللدإ ةركدرامش ةكد بادلرا سمد دسةغ  اد
 لمل لد) ةفدراةظةدباديح درافاة ادلااادام دس ةاه درامش ةكده دا اك  د
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لسماددادتف ددسةد اددكد ددبادمغلددصدرا ةر دد لدقدد داحيددلدمةمدد طدرإل دد   دادد دمةحلدد د
فلادد دلة مدد د دسظهددةدب مددلدإ ةركدرإل دد   د دد لدهدد لدرامةحلدد د مدد دتترددمةمدراط

مددادةمددلدباللدد دقدد د دسمسددزدإ ةركدرإل دد   د ددلر دتمددلد ةر دد درإل دد   دلاالًدد دامدد د
س ةامدرأل ة  دملدام دس ةاه درآل    دمم دبدادط سعد دراعسةد دراح اسد د)را د اةسادمداد

 ددتليدتعلسمدد دمةتفددعدحسدد دطد صدرام معدد  دلراتدد دتت دد د مةحلدد دةمددلدلةرددادلم
ساددلادتف ددسةدراظددلرهةدرامحسطدد دممددًةردربتدد  دبلسددمدرامشدد ةكاداادد ادمددادرامحتمددلد
ظهدددلةدب مدددلدستعلددد د دددإ ةركدرامشددد ةكداإ ددد    دلبلددد درادددةغ دمدددادهددد ردراتف دددسةد
راح ا ادإ دمةمدسعت ةدحت دات   ده لدرا دطلةدممدة دراتدةرفدلمدصدبلسةد د حثدمد

لةدهد ردراع مدلدبدادطةسد دة طدمد د امتةسةرلدا درام دتال ل؛دالتباد دمداد د صدظهد
درا سملمةراس د)رقتةرحدمادرا  حثسا  

اشفلدةت  ادرا ةر د دراح اسد دبدادقدل دهد ردراع مدلداد دراتة دؤد  ردطةرصد 
ةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا داالادلةمطس درافةبسسادادً دبلد دحد   دلاالد دمشد ةلد

ماثدددةدلردددلًح داددد دراةدددلعدةتددد  ادراتحلسدددلدرإلحيددد   دإاددد دمادهددد ردراع مدددلدتدددبثسةلد
رافةبد د)ةالددبدر ةت د ل دماثددةدمةدمدادد دراةدلعد)اددةطدراحةاد   دلسماددادتف دسةد اددكد
حس دإادراةلعدرافةب د)ةالبدر ةت د ل دهدلدرألاثدةدرةتشد ًةرداسمد د دسادرإلةد  دبةدمد

لة مدد دماددا دPolanczyk, et al., 2007; Simon, et al., 2009ادد درادد الةد)
 د   دهد درإلةد  د  د صدراط سعد در ةفع اسد دلراتد دقد دتدؤثةدرألاثةدتبثًةرد دإ ةركدرإل

د شالدملحلظدماثةدمم دسماادح لثمدا درا الة د
 عالقة عامل ناإلساءة النفسيةن باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة

تعاددلد ةددل دهدد ردراع مددلدرألاعدد لدراتدد دتيدد ةدبددادرالرادد سادلرامةت طدد د ةالدد د
ه ةتمد لر د  مفة لدملدمم  دآ ةسادممد دسشدعةدراطفدلد عد  دراطفلد شالدمتاةةدلر 

راثالدد دادد درادد رلدلراةرددص داثددة دراةالدد دلتددل س دراطفددلد يددلة دمتاددةة دتددؤ ندإادد د
ر ددت لدمفهلمددمدا رتددمادلسشددعةلد بةددمدمقددلدافدد   دبددادغسددةلادلمةددمدغسددةدمح ددلص د
مسًر دمعدلدراطفدلدسشدعةد  اد ةصدلرا مدلدلراتاللسدلدمدادقسمتدمدلراتعلسالد لدرامؤ سد د

لاس لدتددؤثةد ددلً  دادد دةمددلدراطفددلدلتاسفددمدر متمدد ب ادا اةالدد درام ددتمةدالهدد د ددل
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لتةاسددزدرألهددلدبلدد درا طددبداالددطدسمعددلدراطفددلدستمةددصدرامهدد  دراتدد دقدد دتعةرددمد
امثددلدهدد لدر ةتالدد  رلدرامهسةدد دلسمعلددمدبةردد دالع سدد دمددادر رددطةر  لدراةف ددس  د

لرمدلدرا طدلة دام دمظهةلدةت  ادإح يدرا ةر  لدمادةال دراطفلد اثدة دُسعد دمدادب
رامة   د ظهلةدمبةرفدرردطةرصدةالدبدر ةت د لدلادةطدراحةاد داد دراطفلاد د)م دلد

  در تام ً داةت  ادتلكدرا ةر  درت اللدةت  ادرا ةر  دراح اس دمعه د6212راعط اد
حس د ال  دررطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا دلر دتمةرةدظهدلةدمبةرردمدحتد د

 ,.González et al)ةتد  ادمسًرد دمدعد ةر د دمثةد  دمةحلد درا لدل  دلرت داللدهد لدرا

د (2019
 عالقة عامل ناإلساءة البدنيةن باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة

مدداد دد لدرافحددبدراظدد هةندا ةددل دهدد ردراع مددلدسترددحدمةهدد دتتمثددلدادد د 
راتع ند  ارةصدرامهساد)ا ايفعدبل درالمم ادملدرارةصدرام ةحد)رامدؤا  ادملد

ل:دراحد لداد دغةاد دلرادة طد  ااة د   دادلدتلدكدراتيدةا لدراحمزدلراتالسسد د)مثد 
مددادرالرادد سادتت دد صدادد دشددعلةدراطفددلد دد ا ل دلراته سدد دحسدد دإادرا س دد دتشددالد
 طدددًةردبلسدددمدلتيددد ح مدمشددد بةدرا دددل د ددد لدهددد لدرامةحلددد  دإمدددةر رلدرا حددد د
راحد ا دلراتدد دربتمد لدبلدد دتدد اةدرامشد ةكدرا دد اغدا  دةرلدراطفلادد ادمظهددةلدماد

تدددد د عدددد د للغددددمدسماةددددمدتدددد اةدرا  ددددةرلدرايدددد  م درامتعلالدددد د مةحلدددد دراشدددد بدح
راطفلاددد اد دددلدلسماةدددمدليددد دمشددد بةلدةحلهددد د شدددالد قسددد ادلمادتلدددكدرامشددد بةد
ر تمةلدمعمدمادراطفلا دلحت درالحظد دراةرهةد  د د اةغ دمدادمادرام حظد دغسدةد
رامتعمالددد دلراتددد دتعتمددد دبلددد درامةطددد داالدددطدقددد دتدددؤ يدراددد در دددتةت  دمادرإل ددد   د

ا  ةسدد دقدد دتتة ددبد   رددطةرصدلمةم طددمدرافةبسدد دإ دمادمدد دحدد  دادد دهدد لدرا ةر دد در
ادد ادم تلفًدد ادحسدد دإادراعةدد درا دد ة دادد دسظهددةدمة ً دد دإ د دد اةمطدرافةبدد د)ةالددبد
ر ةت  ل داالطادلا دستة بد   رطةرصداالدملد  اةمطد)اةطدراحةا  ادلرت اللده لد

 ;Fuller-Thomson, Mehta, &Valeo, 2014)راةتسمددد دمدددعدبددد  د ةر ددد لد

Rodriguez, Gonzalez, & Foiles, 2018)دسماددادتف ددسةد اددكدمسًردد دحسدد د 
رةت  طدمبدةرفدراةدلعد)ةالدبدر ةت د ل د  إلةد  دماثدةدمةهد داسمد د دسادراد الةادلماد
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رإل دد   درا  ةسدد دتمدد لدرإلةدد  دقدد دتاددلادماثددةدتددبثسًةردمددادراةددلرح دراةف ددس دبمدد دقدد د
دسشعةد مدرا الة 

 ل ناإلساءة الجنسيةن باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركةعالقة عام

د  الملاد دراتحةش دله  درإل     دما دمةم ط دث ث  دراع مل ده ر د ةل  تظهة
درا ةر  لد دمعظ  دمع دلرت  ق  درامة    دلر  تة ل دم  شةا د شال ر بت ر 
دلاةطد د  رطةرصدةالبدر ةت  ل دتة ؤس  دق ة  دمس  دراع مل دسظهةده ر دا  را   ال ا

دتة بدراحةا د سادرامتةسةسادت محد لمل  دلمل دب ق د طس  دمادب   د  اةغ    
درةت  طد رلد سةهم  دلسماادتف سةد اكد  بت  ةدمادرإل    د دإ دمةمدسلم   رلا
رامة س ده دا دراة اصد دتح  دمادرالرا سادلا رداه لدرإل    دتظلدا دح ل د

 لدراةتسم دمادالدم درا  ةرلدراي  م دمادغسةدرالرا سا دلة م دة تةتادماده
داظهلةد دراش بدبةر  دسمعل دم  دهل درالرا سا دما دسظهة د للكدم    هل
لر تمةرةدمبةرفدررطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا ادلمةمدحت دالدتعةفد
دم  قس د دلغسة دق  س  دا ةل دال دحت  دراطفلا  دا  دي  م  دا  ة  راش ب

دت د  داإةه  درالرا ساا دما داس ل دلااةه  درامة س ا در تمةرةدا إل     دا   ه 
دمبةرفدررطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا  د

د
دعالقة عامل ناإلهمالن باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة

ترمةلد ةل ده ردراع ملدإهم لدرالرا سادألةشط دلمتطل  لدمطف اه دراسلمس د
ا دةلرح دمتع   دمةه دمت  ع درا ةر  دلراتةاسمدلحت دراح م لدرا سلالمس دمثلد

دام  ه درألا درا ةر   ده ل دا  درإلهم ل دب مل دظهة دراش يس   دلراةظ ا  ل
م    دا در تمةرةدظهلةدمبةرفدررطةرصدةالبدر ةت  لدلةمطس درافةبسسا د
د   دماد ةر  لدحس درإلقةرةد بادرإلهم لد دمعدالدم  دراةتسم  لرت اللده ل
دراحةا د دلاةط در ةت  ل دةالب دررطةرص دمبةرف دظهلة دا  دم       ص

(Montejo et al., 2015; Storebø, Rasmussen, &Simonsen, 2013 دلسمااد 
تف سةد اكدحس دشعلةدراطفلد بةمدمهملدل دسلم دشعلةد  ا   دل يلًي د
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دراطفلدراشعلةد  ألم ادمادر هتم  د ا ده لدرامةحل دراعمةس درات دس تم داسه 
ةلدةف س دملدراط سع دمادرالرا سادلرا ندبة در اتال ةدامثلده لدراةب س د لر دا 

درا لس د دراةملدغسة دمادر رطةر  لدراةف س د  لداتة  دتؤ ندالع س  دق    ةس 
دمبةرفد در تمةرة دلرات دمادرمةه  درش  عدرحتس م لدم   س  د ع   رات دتت  

دررطةرصدةالبدر ةت  لدلاةطدراحةا  
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 المراجع
درا سة د)دام ل دامة6218ا ر   دلرا للاس   د)ر ةفع اس  درإل     دمةلرع د   رطةر  لد      ل

د لةد دا  دراُمالسمسا دلرامةرهالسا درألطف ل دا ي درا للاس  دلر ةحةرا ل راةف س 
د داسه   درامالسمسا دلغسة دالمجلة المصرية لعل  النفس اإلكلينيكيراةب س 

  959:د981 اد9)9لرإلةش  ناد

د) دمحم  دمشا 6212م لراعط ا ددل   درام اة دمة   دلرا س  راةمل د طلة  داعلرمل درامةزاس 
د در ةت  ل دةالب در  ت ر س دلاةط  رطةرص درامةحل  دمطف ل دا ي  دراحةا 

د 26د-1 اد5)16دحوليات مركز البحو  والدراسات النفسية
دإ م بسل د)ا د ساد6221محم  دراش يس  دمتةسةرل دل عف درامع مل  در     دا  درافةل    

درأل درامحةلمساا دلغسة دم ةه  دما درامحةلمسا مجلة دراسات طف ل
  191-625 اد6)11انفسية

دممسا د)ا د1111 ه   دا بي  اإلساءة واإلهمال والتشخيص والعالجالمتخلفو  عقليً   
 راال هة :د رةدق   دالط  ب دلراةشةدلراتلزسع 

درا  ز د)ا دظةل ديع   اد1118شهة   دا  د)رألطف ل دمم ل دا  دراطفلا  دمش ال دلرع   
  ادراال هة  12)راع  دادمجلة ثقافة الطفل

  دراال هة :دمات  درألةمللدراميةس  النفسيةدلصحةا  دد6222مم لد)اد  ظ 

 ةمللدراميةس   دراال هة :درألالشخصية  د6212مم لد)اد  ظ 

دح سا د)ا د6229طم دسيكولوجية العنف العائلي والمدرسي   درام مع درإل اة ةس   د رة :
 رام س   

د دبل دب   د6222)راةحماا دردوالعالج(. األسباب)األسري العنف    دمات   ألةمللدراال هة :
 راميةس  

د)داغةسص د6226بمة رشادي لوالدي االطفال المساء معاملته  على إفاعلية برنامج   
دشملادطفاله السلوك التكيفي أل دبسا دم مع  دراطفلا ا د ةر  ل دمعه  ا

 راال هة  

د د)اهم ا دد :6221 س  دا يددراع  ل را ة   د  عفدر رطةر  لدراةف س  رامتي عدلب قتم
دراع مل دد ةر  د راطفل الفترة م   في، العلمي السنويالمؤتمر مال ةة ا

دشملادمارس 24-23 دبسا دم مع  دالطفلا ا دراعلس  درا ةر  ل دمعه  ا
 راال هة  

 :دراماتصدرام مع دراح س  رإل اة ةس  دالعنف األسري  د6216محم د)اداهم 
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داهس  د)ا د6225السة درألةمللدنضحايا العنف حماية أطفال الشوارع   دمات   دراال هة : ن 
  راميةس 

 دلراطفلدمادمللق س درامةددر درأل ة   درامر بف لدراةف س دمادراعة د1119ح اد)ادق   
د، اراعة  دلر متم بس ا داحلدرايةرب لدرأل ةس  دراميةس  المؤتمر اممعس 
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