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الت وغري قلق االنفصال لدى األطفال واملراهقني: دراسة مقارنة بني أبناء األمهات العام

 العامالت مبنطقة الباحة

 د. دمحم أمحد حسن الشريف 
 جامعة الباحةأستاذ اإلرشاد النفسي املساعد،   – قسم الرتبية وعلم النفس  –كلية الرتبية 

 م21/9/0202 البحث للنشر بتاريخ:ُقِبل  م4/8/0202 :اسُتلم البحث بتاريخ

هدفت الدراسة إىل الكشف عن الفروق بني أبناء األمهات العامالت : البحثص لخستم

وغري العامالت يف اضطراب قلق االنفصال لدى األطفال واملراهقني يف منطقة الباحة. وقد 

مّت من اإلناث  011من الذكور و  034طالب وطالبة بواقع  022بلغت عينة الدراسة 

: الباحة، بلجرشي، العقيق، العشوائية من أربع إدارات تعليمية هيتيارهم بالطرقة اخ

 استخدمهـ. وقد 2442/2442واملندق خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

. وأشارت SADالباحث مقياس اضطراب قلق االنفصال من األم لدى األطفال واملراهقني 

ارتفاع نسبة اضطراب قلق االنفصال بني أفراد عينة الدراسة، حيث بلغت  نتائج الدراسة إىل

أّن األطفال واملراهقني من  . وأظهرت النتائج إىل% لدى اإلناث08لدى الذكور ونسبة  12%

أبناء األمهات العامالت يعانون من اضطراب قلق االنفصال أكثر من قرنائهم من أبناء 

ألطفال يف املرحلة االبتدائية أكثر عرضة الضطراب قلق ، كما أن االعامالت غرياألمهات 

وأظهرت نتائج الدراسة إمكانية التنبؤ االنفصال من املراهقني يف املرحلة املتوسطة، 

باضطراب قلق االنفصال من خالل غياب األم لفرتات زمنية مستمرة بسبب انشغاهلا مبهامها 

حصائية بني الذكور واإلناث يف إاللة ا ذات دالوظيفية. ومل تظهر نتائج الدراسة فروًق

 اضطراب قلق االنفصال. 

: األطفال، املـراهقني، قلـق االنفصـال، األمهـات العـامالت، األمهـات       الكلمات املفتاحية

 غري العامالت. 
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Separation Anxiety Disorder among Children and Adolescents in Al-Baha 

Region: A Comparison Between Children and Adolescents of Working and 

Non-Working Mothers. 

Abstract:  

The study aimed to investigate the differences between children and 

adolescents of working and non-working mothers in Separation Anxiety Disorder in 

Al-Baha region. A random sample of 500 students (234 males and 266 females) 

were selected from four educational administrations: Al-Baha, Baljurashi, Al-

Mandaq, and Al-Aqiq during the first semester of 1440/1441AH. The results 

showed that children and adolescents of working mothers suffer from SAD more 

than children and adolescents of non-working mothers. Also, children of elementary 

schools are more likely to experience SAD more than adolescents of middle schools. 

The results revealed the predictability of SAD through the mother’s absence for 

continuous periods due to her job duties. Finally, there were no statistically 

significant differences between males and females in SAD. 

Key Words: Children, Adolescents, Separation Anxiety, Working Mothers, Non-

Working Mothers.  
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 :املقدمة
راحل العمرية يف خمتلف املبني األفراد متثل اضطرابات القلق النسبة األكرب يف االنتشار 

ألفراد يف العديد من اليت يعاني منها ا األخرى الضطرابات النفسية والشخصيةبا مقارنًة

مل اضطرابات القلق على الوساوس القهرية وما يرتبط بها واالضطرابات وتشت. اجملتمعات

ونتيجًة للتغريات السلبية االنفصالية والصدمات النفسية واالضطرابات املرتبطة بالضغوط. 

يف اآلونة األخرية يف العديد من اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والصحية واألمنية حول 

شدين بني أفراد اجملتمعات ليس فقط لدى الرا اشائًع اق أمًرالعامل أصبحت اضطرابات القل

 ى األطفال واملراهقني. بل حت

 ،الشائعة بني األطفال واملراهقني ويعد اضطراب قلق االنفصال أبرز املشكالت النفسية

 واألكادميية، واالجتماعية، والنفسية، العديد من املشكالت النفس جسدية الذي يتسبب يف

 دين يف التعامل مع هذه املشكلةالوال تواجهللطفل أو املراهق باإلضافة إىل املشكالت اليت 

(Vaughan et al., 2017) .اخلوف الشديد من يف االنفصال  ويتحدد العرض األساسي لقلق

 تكون األم. ما  اوغالًبفقدان أو ابتعاد من يقوم بالرعاية واالهتمام 

عد نوع العالقة مع مقدم الرعاية للطفل هي أبرز وأهم األسباب احملتملة يف حدوث تو

إىل أّن الرضيع يبدأ يف  Bowlby (1988)اضطراب قلق االنفصال لدى الطفل. فقد أشار 

تكوين العالقات اآلمنة وغري اآلمنة مع األفراد من حوله من خالل االستجابات املباشرة 

 وهم الوالدين، ولوجية والنفسية من قبل مقدم الرعاية األساسيلتحقيق احتياجاته الفيسي

ومن ثّم تعميم نوع هذه العالقة على العامل من حوله. فالرضيع الذي جيد االهتمام والرعاية 

املستمرة يف حتقيق واشباع احتياجاته يّكون منط تعلق والدي آمن يساهم يف حتقيق مراحل منو 

ساسية من قبل األسوية، وعلى النقيض من ذلك فالرضيع الذي ال جيد االهتمام والرعاية 

يف نشوء اضطراب قلق ط التعلق غري اآلمن والذي يتسبب لرعاية سيبدأ يف تكوين منمقدم ا

 ك مشكالت نفسية أخرى يف مراحل النمو الالحقة. االنفصال وكذل
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على أن اضطراب القلق  Sigmund Freud (1984)د رائد التحليل النفسي كذلك أّك

شباع إعلى  ما لهن ومساعدتهواملخاوف تنشأ لدى الطفل حينما ال جيد القرب من الوالدي

 املؤملة.  اوحتديًدحاجاته الرئيسة وإشعاره باألمان النفسي يف مواجهته خلربات احلياة املختلفة 

وتشري العديد من الدراسات احلديثة إىل زيادة نسبة انتشار اضطراب قلق االنفصال بني 

اشرًة مبقدمي الرعاية األم األطفال واملراهقني نتيجة لتعدد عوامل اخلطورة واليت ترتبط مب

أحد  أو انشغال فغياب أو ابتعاد (Khadar et al., 2013; Milrod et al., 2014) واألب

ألي سبٍب كان، كذلك املشكالت النفسية اليت يعاني منها الوالدين تعد أبرز الوالدين 

املراهق من اضطراب قلق عوامل اخلطورة اليت تساهم بشكٍل كبري يف معاناة الطفل أو 

 االنفصال. 

الشعور مما جيعل اضطراب قلق االنفصال لدى الطفل أو املراهق خربًة مؤملة هو و

مثل الرغبة يف البقاء  ،يتطور إىل العديد من األعراض الذي ،الرئيس بعدم األمان واخلوف

 الشعور بالضياعواخلوف من التغيري ورهاب األماكن املكشوفة واضطرابات اهللع و ملنزليف ا

وبالتالي فإن قلق . (Schiele et al., 2020)املدرسي وكذلك اخلوف  ،واضطرابات النوم

االنفصال قد يكون الباكورة األساسية ألحد االضطرابات النفسية املزمنة اليت قد يعاني منها 

 الفرد يف مرحلة الرشد. 

ملعرفة ( 2019) النفسية لعامطين السعودي للصحة إّن ما توصلت إليه نتائج املسح الو

من تصدر اضطراب قلق دة االضطرابات النفسية اليت يعاني منها اجملتمع السعودي أنواع وِح

 اقويًّ احمفًز عدُُّت بني أفراد اجملتمع السعودي ااالنفصال كأكثر االضطرابات النفسية انتشاًر

للباحثني يف حماولة دراسة وحتديد عوامل اخلطورة املساهمة يف انتشار هذا االضطراب 

الوقائية والعالجية الفّعالة يف  ومن ثّم القيام باخلطوات ،طفال واملراهقنيالنفسي لدى األ

   . مواجهته
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 :مشكلة الدراسة
العديد من اجلوانب إّن تغري البناء األسري يف األسرة السعودية نتيجة التحوالت يف 

. الواحدة يف التأثري على نوعية ودرجة العالقات األسرية بني أفراد األسرة اكبرًي العب دوًر

فتعدد األدوار األسرية والوظيفية واجملتمعية أصبحت تؤثر يف مستوى رعاية األب واألم جتاه 

الوظيفية اليت قد تؤثر األم العاملة تواجه العديد من املهام واملسؤوليات  اأبنائهم. وحتديًد

 القيام بدورها بالشكل املثالي يف رعاية أطفاهلا وحتقيق احتياجاتهم اجلسدية والنفسية. على 

فخربات االنفصال املفاجئة لدى الطفل نتيجة قيام األم مبهامها الوظيفية قد تكون 

لدى أبناء  ويظهر، قلق االنفصال لدى الطفل أو املراهقاحملفزات الرئيسية لنشوء اضطراب 

األم العاملة اخنفاض يف مستوى تقدير الذات وضعف التفاعل واملشاركة االجتماعية مع 

 .(Plotka & Busch-Rossnagel, 2018)األقران 

أن العديد من املشكالت  واملراهقة إىلالنفسية املهتمة بالطفولة  الدراسات بعضتشري ف

بها الرئيس هو قلق سباألطفال واملراهقني قد يكون  تظهر لدىاليت والسلوكية و النفسية

فاضطرابات اخلوف من األماكن (. (Dowsett et al., 2020; Elbay et al., 2021 االنفصال

االكتئابية واضطرابات النوم واخلوف املدرسي هي أعراض مصاحبة  واألعراض املفتوحة

 ملشكلة اضطراب قلق االنفصال. 

يف استمرار بعض املشكالت النفسية يف  ااالنفصال قد يكون سبًببل إن اضطراب قلق 

( يف أن قلق االنفصال هو 1988) Bowlbyد على ذلك مرحليت املراهقة والرشد. وقد أّك

ويتفق  ،السبب يف العديد من اضطرابات اخلوف والقلق واهللع اليت تظهر يف مرحلة الرشد

أن اضطرابات القلق والصدمات النفسية  يف Silove & Marnane (2013) مع هذا االجتاه

نفسية قد تكون مضاعفات  اليت حتدث يف مرحلة الرشد واضطراب الشخصية االعتمادية

 مرضية الضطراب قلق االنفصال يف مرحلة الطفولة. 

واملراهق يف تكوين منط تعلق غري  لوتتضح مشكلة اضطراب قلق االنفصال لدى الطف



 2222أكتوبر  334-339، ص ص(2(، العدد )8جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية اجمللد )جملة 

 

344  
 

بأّن Anisworth ( (1990 . فقد ذكرتامقدم الرعاية القريب جدًّآمن جتاه الوالدين وباألخص 

وهي األم  ،منط التعلق غري اآلمن لدى الرضيع يتكون حينما يفشل مقدم الرعاية األساسي

يف حتقيق احتياجات الطفل الفيسيولوجية والنفسية ويظهر الطفل استجابات اخلوف والقلق 

 والتجنب للمواقف االجتماعية. والرتدد 

ّن من اآلثار السلبية املمتدة الضطراب قلق االنفصال لدى الطفل هي ضعف املشاركة إ

. (0228؛ العزام، 0222)سامل،  يف االنشطة االجتماعية وكذلك اخلوف املدرسي

يف املراحل األوىل  اا الحظه الباحث على العديد من طلبة املرحلة االبتدائية وحتديًدممذلك كو

يف وحدة اخلدمات اإلرشادية بإدارة  اكونه عضًووكذلك بعض احلاالت من املرحلة املتوسطة 

العديد من  إّن حيث ،واليت تظهر لديها سلوكيات التغيب عن املدرسةتعليم منطقة الباحة 

من مشكالت اخلوف واالضطرابات النفس جسدية واضطرابات النوم  تعاني احلاالت

خربة الباحث يف تقديم اخلدمات اإلرشادية لبعض حاالت على  وبناًءوف املدرسي. واخل

أشارت إليه نتائج املسح الطلبة ممن يعاني من أعراض اضطراب قلق االنفصال، وكذلك ما 

أفراد اجملتمع  الوطين السعودي للصحة النفسية من انتشار اضطراب قلق االنفصال بني

تأتي هذه الدراسة حملاولة  %23% ولدى اإلناث 22حيث بلغت لدى الذكور  السعودي

كشف أحد عوامل اخلطورة احملتملة يف نشوء اضطراب قلق االنفصال لدى األطفال 

 واملراهقني واملتمثل يف غياب األم لفرتات حمددة بسبب انشغاهلا الوظيفي. 

 : لى النحو التاليعوميكن صياغة أسئلة الدراسة 

 ما نسبة انتشار اضطراب قلق االنفصال لدى عينة الدراسة؟  .2

بني أبناء األمهات العامالت وغري العامالت يف اضطراب قلق  هل توجد فروق .0

 االنفصال؟ 

 بني الذكور واإلناث يف اضطراب قلق االنفصال؟ هل توجد فروق  .3
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املتوسطة( يف اضطراب قلق  –االبتدائيةالدراسية )تنسب ملتغري املرحلة  فروقهل توجد  .4

  االنفصال؟ 

لدى األطفال واملراهقني من أبناء األمهات  هل ميكن التنبؤ باضطراب قلق االنفصال .0

  العامالت؟ 

 أهداف الدراسة
 تتبلور أهداف الدراسة احلالية يف األهداف التالية: 

بة انتشار قلق االنفصال لدى طلبة املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف سالكشف عن ن .2

 منطقة الباحة. 

الكشف عن الفروق احملتملة بني أبناء األمهات العامالت وغري العامالت يف اضطراب  .0

 قلق االنفصال. 

 الكشف عن الفروق احملتملة بني الذكور واإلناث يف اضطراب قلق االنفصال.  .3

احملتملة بني طلبة املرحلة االبتدائية واملتوسطة يف اضطراب قلق  الكشف عن الفروق .4

 االنفصال. 

معرفة إمكانية التنبؤ باضطراب قلق االنفصال لدى طلبة املرحلتني االبتدائية واملتوسطة  .0

 من أبناء األمهات العامالت. 

 :أمهية الدراسة
 األهمية النظرية: 

تربز من خالل دراسة أحد عوامل اخلطورة احملتملة يف نشوء اضطراب قلق االنفصال  .2

 لدى األطفال وهو ابتعاد األم لفرتات وقتية مستمرة بسبب املسؤولية الوظيفية. 

تأتي يف سياق اجلهود البحثية العلمية لتفسري ارتفاع قلق االنفصال لدى أفراد اجملتمع  .0

 (. 0229سح الوطين السعودي للصحة النفسية للعام )السعودي بناًء على تقرير امل
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 األهمية التطبيقية: 

برامج إرشادية وقائية وعالجية ملواجهة هذا االضطراب بتقديم  املرشدين الطالبينيقيام  .2

لدى الطلبة املستجدين يف املرحلة االبتدائية وكذلك املستجدين من الطلبة يف  اوخصوًص

االعتبار إىل أن بعض املشكالت النفسية اليت قد يعاني  األخذ بعنيو املرحلة املتوسطة

مصاحبة  امنها الطلبة مثل اخلوف املدرسي أو الرهاب االجتماعي قد تكون أعراًض

  االنفصال.لالضطراب األساسي واحلقيقي وهو قلق 

  :تعريف مصطلحات الدراسة
إلحصائي اخلامس لالضطرابات ايعرفه الدليل التشخيصي واضطراب قلق االنفصال: 

اخلوف من  بأنه من اضطرابات القلق اليت يعاني منها الطفل ويعرب عن DSM-5النفسية 

االنفصال من أحد الوالدين أو من يقوم برعايته ويتطور هذا القلق إىل العديد من 

مثل: الرغبة يف البقاء يف املنزل، اخلوف من  ،األعراض اليت تدل على االضطراب

م، واألماكن املفتوحة، واخلوف من التغيري، وينتابه أفكار متعلقة بأن األم يف الظال

خطر، ويصاحب ذلك تغريات فيسيولوجية والشعور بالضياع، والقلق من املواقف 

الكوابيس اليت تدور حول االنفصال. وقد تستمر ملفاجئة واجلديدة، باإلضافة إىل ا

  (. APA, 2013)عراض يف مرحليت املراهقة والرشد هذه األ

( بأنه شعور غري سار، مصحوب باخلوف والتوتر 0229ويعرفه شعبان والسمريي )

 واالنزعاج، نتيجة شعور الطفل خبطر يهدده وهو اخلوف من فقدان األم واالنفصال عنها. 

مبجموع الدراجات الكلية اليت : اقلق االنفصال إجرائيًّ ويعرف الباحث اضطراب

املستخدم يف الدراسة حيصل عليها الطفل أو املراهق  على مقياس اضطراب قلق االنفصال 

 . احلالية

وع هلا خارج املنزل لقاء أجر مادي مدف اًل: هي املرأة اليت تزاول عماألمهات العامالت
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 (. 2402التوجيري، الزوجة وربة البيت )األم و إضافة إىل كونها تقوم بدور

مادي وتبقى  اهي املرأة اليت ال تعمل خارج املنزل وال تتقاضى أجًر األمهات غري العامالت:

 املرجع السابق(. بأدوارها كأم وزوجة وربة منزل ) يف املنزل للقيام

  :حدود الدراسة املكانية
  .حتددت الدراسة يف طلبة املرحلة االبتدائية واملتوسطة مبنطقة الباحة

 :حدود الدراسة الزمانية
 . 2442/ 2442الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  

  :اإلطار النظري ملتغريات الدراسة
لعل من أبرز األسباب اجلوهرية يف االهتمام باضطراب قلق االنفصال من قبل الباحثني 

يف علم النفس املرضي هو أنه يعد اخلربة األوىل املؤملة لالضطراب النفسي ودخول الرضيع 

كما أنه حيتوي على العديد من يف عامل الصراع مع املشكالت النفسية وسوء التوافق النفسي. 

طربة املختلفة واليت تكون النواة األساسية للعديد من االضطرابات النفسية األعراض املض

وميكن وصف إشكالية اضطراب قلق والشخصية خالل مراحل العمر النمائية الالحقة. 

االنفصال يف كونه ُيحدث اخللل والقصور الشديد يف أحد أهم االحتياجات اإلنسانية 

 الرئيسية وهي الشعور باألمان. 

اضطراب  DSM-5جت اجلمعية األمريكية للطب النفسي يف نسختها اخلامسة وقد أدر

 االذي كان حمدًد DSM IVقلق االنفصال ضمن اضطرابات القلق خبالف نسختها السابقة 

وال حيدث إال يف مرحلة الطفولة، بينما أصبحت أعراض هذا  ،كاضطراب منفصل

)محزة،  راهقة وكذلك مرحلة الرشدرحلة املللتصنيف اخلامس متتد إىل م ااالضطراب وفًق

0229 .)  
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ساسية الضطراب قلق األبأن األعراض  اجلمعية األمريكية للطب النفسي توأوضح

أن اخلوف والقلق يرتكزان على توقع حدوث الضرر لألم يف  تتمثل االنفصال لدى األطفال

أو األب أو من يقوم بالرعاية، باليت تظهر لديهم سلوكيات الرفض أن يبقوا لوحدهم 

هذه األعراض االنفعالية واجلسمية تتطور يف مرحلة باملنزل أو بعيدين عن من حيبونهم. 

نفسية خمتلفة مثل أعراض الطفولة وتستمر إىل مرحلة الرشد لتظهر بأعراض مشكالت 

اكتئابية وخماوف وهلع باإلضافة إىل األعراض السيكوسوماتية مثل الصداع وأمل باملعدة 

 (. APA, 2013وأعراض قلب وأوعية دموية )

بأن اضطراب قلق Sigmund Freud (1984 )ويرى مؤسس مدرسة التحليل النفسي 

أّن فرتة احلمل تسعة أشهر كان فيها االنفصال يبدأ منذ حلظة الوالدة لدى الرضيع، حبيث 

خربة االنفصال األوىل  دوأن خروجه للعامل اخلارجي يع ،يعتمد يف وجوده وبقاءه على األم

ومن ثّم تأتي خربة االنفصال الثانية  ،اتعين انفصال الطفل عن أمه بيولوجيًّواليت  ،املؤملة

خربة االنفصال  األم، ثّم تأتيالتعلق ب عن موضوع اًلواملتمثلة يف الفطام وتتضمن انفصا

الثالثة وهي ذهاب الطفل للمدرسة. كل هذه اخلربات متثل نشأة مشاعر القلق واخلوف لدى 

 يقوممامل  يف مراحل العمر األخرى على هيئة اضطرابات قلق خمتلفة اليت تتطور ،الطفل

مرحليت الطفولة  يفللطفل  ساسيةاأل بإشباع احلاجات اجلسدية واالنفعالية القائم بالرعاية

 .واملراهقة

اليت قدمها سيجموند فرويد حول اضطراب قلق االنفصال هي أن إّن الفكرة األساسية 

اعتماد الطفل على األم يف اشباع حاجاته األساسية وتعوده على ذلك خيلق منه الطفل 

 العاجز الذي ال يستطيع حتقيق التكيف اإلنساني الطبيعي دون تدخل اآلخرين. 

يف نشوء اضطراب قلق االنفصال لدى  اًلأكثر مشو اتفسرًي Bwolby (1988)ويقدم 

.  وقد أمسى ذلك بنمط بناًء على نوع العالقة مع مقدم الرعاية األساسي وهي األماألطفال 

نتيجًة يرى بأن الرضيع يبدأ يف تكوين ثالثة أمناط خمتلفة جتاه األم أو األب  إذ ،التعلق
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باع احتياجاته اجلسدية واالنفعالية. فحينما يكون مقدم الرعاية الستجاباتهم يف حتقيق اش

بتحقيق متطلبات النمو الضرورية للرضيع أو الطفل سيّكون الطفل منط تعلق آمن جتاه  امهتًم

الذي يتسم بشعور الطفل باألمان وبالنظرة االجيابية للذات واآلخرين من حوله. أما  ،املربي

لضرورية واالهتمام والقرب سيّكون الطفل منط تعلق غري آمن إذا مل يقدم للطفل الرعاية ا

وهو النظرة السلبية للذات واآلخرين وظهور  :القلقمنط التعلق غري اآلمن بشكلني: 

عرب عنها الطفل بسلوكيات البكاء واالنزعاج. والنمط اآلخر ياليت ، أعراض اهللع والرهاب

الذي يعرب عنه الطفل بسلوكيات عدم الثقة واالنسحاب االجتماعي. ، غري اآلمن التجنيب

وتتطور أمناط التعلق غري اآلمن يف املراحل العمرية الالحقة لتظهر املشكالت النفسية 

  والسلوكية والشخصية على الفرد.  

توجد عوامل خطورة يفرتض الباحثني بأنها  األخرى النفسية االضطراباتوكغريه من 

رئيسة يف ارتفاع احتمالية حدوث قلق االنفصال لدى األطفال وامتداده حتى  اتعد أسباًب

 وتتمحور عوامل اخلطورة يف اآلتي: مرحلة املراهقة. 

سلوكيات األمهات غري الصحية أثناء أن  (Khadar et al., 2013)يرى قادير وآخرون : أواًل

ذلك من ظهور أعراض فرتة احلمل مثل التدخني أو إدمان الكحول وما يرتتب على 

ثناء أاليت تؤثر على مستوى الصحة النفسية لألم ، القلق والتوتر والضغوط النفسية

 ،همشاعر رفض للطفل وعدم تقبل وكذلك بعد الوالدة قد تتسبب يف ،فرتة احلمل

 .بهوبالتالي عدم القيام بالرعاية واالهتمام 

األم وتأثريها على مستوى  اوحتديًدة والشخصية لدى الوالدين : االضطرابات النفسياثانًي

الوعي واملشاعر والنشاط النفسي يف القيام باملسؤوليات الضرورية جتاه الطفل ورعايته. 

بأن عدم االستقرار النفسي للوالدين  (Brown et al., 2020)حيث يرى براون وآخرون 

ة األبوية يف أحاسيس ومشاعر النزع اتكون عائًقومعاناتهم من االضطرابات النفسية 

جتاه األطفال والسعي إىل اشباعها من خالل ممارسة سلوكيات الرعاية واالهتمام 

 واحلب والعطف والتفاني يف تنشئة الطفل.



 2222أكتوبر  334-339، ص ص(2(، العدد )8جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية اجمللد )جملة 

 

333  
 

ة اليت حتيط باألسرة مثل املستوى االقتصادي والتعليمي يالظروف والتغريات البيئ: اثالًث

أو األم ألسباب غياب األب و وكذلك ظروف الطالق واالنفصال بني األزواج

تعد عوامل مسببة حلدوث اضطراب قلق االنفصال لدى  الوظيفة أو بسبب الوفاة

بأن تنشئة الطفل يف مناخ  (Milord et al., 2014) االطفال. حيث يؤكد ميلورد وآخرون

يف  اأسري غري صحي مليء باألحداث والظروف املضطربة تعد أكثر العوامل حتفيًز

% من األطفال الذين يعانون 63صال، كما وجد بأن ما نسبة صابة الطفل بقلق االنفإ

 من أعراض اضطراب قلق االنفصال يعيشون يف ظروف بيئة وأسرية مضطربة. 

يف معاناة الطفل أو املراهق  ا: يرى بعض الباحثني أن اجلوانب البيولوجية قد تلعب دوًرارابًع

. وتكون املشكلة يف الناقلني (Boparia et al., 2018) من اضطراب قلق االنفصال

يف منطقة املشابك  نشاطهماالعصبيني السريوتونن والدوبامني من خالل ضعف 

وبالتالي يكون عالجها من خالل أدوية مثبطات إعادة امتصاص  ،العصبية

  .SSRI  السريوتونن

 :الدراسات السابقة
الطفال تعددت منهجية الدراسات السابقة حول اضطراب قلق االنفصال لدى ا

واملراهقني وذلك ملعرفة احملفزات الرئيسية اليت تساهم يف نشوء االضطراب وكذلك تقديم 

ضطراب أو على األقل ختفيفها. برامج ارشادية عالجية للتخلص من أعراض هذا اال

 عرض هذه الدراسات يف األسطر التالية: وسوف نست

( دراسة باستخدام فنية التفاعل Choate et al., 2005)فقد أجرى تشوت وآخرون 

لتخفيف أعراض اضطراب قلق االنفصال لدى ثالثة  PCITاملباشر بني اآلباء واالطفال 

سنوات. وقد مّت تشخيص األطفال  8-4 أطفال من عائالت خمتلفة تراوحت أعمارهم ما بني

هرت . وقد أظاالطفال واملراهقنيلعالج  مركز بوسطنباضطراب قلق االنفصال من خالل 
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نتائج الدراسة فعالية فنية التفاعل املباشر بني اآلباء واألطفال يف ختفيف أعراض اضطراب 

 شهر الثالثة األوىل. األقلق االنفصال لدى االطفال خالل 

 (Shoaakazemy et al., 2012) وبنفس املنهجية البحثية  أجرى شواكزميي وآخرون

 اًلطف 02دراسة هدفت إىل ختفيف اضطراب قلق االنفصال لدى عينة من األطفال بلغت 

 9-2 من خالل استخدام اسرتاتيجية العالج باللعب  وتراوحت أعمار عينة الدراسة ما بني

: جتريبية ب. وقد قسمت العينة إىل جمموعتنيسنوات استخدم معهم العالج اجلمعي باللع

طلبة. وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية بني متوسط  22طلبة، وضابطة  22

 ية والضابطة يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية. اجملموعتني التجريب

(. دراسة هدفت إىل معرفة العالقة بني قلق 0220) كما أجرت منال مصطفى

اجلنس والعمر، وقد بلغت االنفصال وأمناط التعلق باألمهات البديالت يف ضوء متغريات 

سنة.  21-2 تراوحت أعمارهم بني ،يف مدينة إربد باألردن ،وطالبة اطالًب 10عينة الدراسة 

، وأن أغلب اوقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن قلق االنفصال لدى األطفال كان متوسًط

فروق ذات داللة إحصائية يف  من النمط اآلمن، كما وجدتأمناط التعلق مع األمهات كانت 

الطلبة يف مرحلة املتوسطة أكثر يف قلق  اوحتديًد احيث أظهر أن األكرب عمًر ،متغري العمر

 . كذلك مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة ملتغري اجلنس. ااالنفصال من االصغر عمًر

سلمان وحيدر  وعن فقد أحد الوالدين وتأثريه يف ظهور قلق االنفصال، أجرت أثري

( دراسة هدفت إىل معرفة قلق االنفصال لدى االطفال الذين فقدوا آبائهم 0221الكناني )

طالب وطالبة  422نتيجًة لألعمال االرهابية والعسكرية يف مدينة بغداد، وقد بلغت العينة 

سنة. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود  23-20 من املرحلة االبتدائية تراوحت أعمارهم

االنفصال لدى عينة الدراسة بدرجات عالية، كما أن الدراسة أظهرت وجود فروق  قلق

من  احيث كان اإلناث أكثر قلًق  أعراض قلق االنفصال بني اجلنسنيذات داللة احصائية يف

 الذكور. 
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( دراسة هدفت إىل معرفة العالقة بني قلق االنفصال واالكتئاب 0222وأجرى سامل )

طلبة الروضة يف املدارس احلكومية واخلاصة، وقد بلغت العينة  واملخاوف املرضية لدى

سنوات من الذكور  1 -4 طفل يف مرحلة رياض االطفال ممن ترتاوح أعمارهم ما بني 022

بني قلق االنفصال  احصائيًّإناث. وقد أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة اإلو

واالكتئاب واملخاوف املرضية لدى طلبة املدارس احلكومية، كما وجدت فروق دالة 

بني طلبة املدارس احلكومية واملدارس اخلاصة يف أعراض قلق االنفصال واالكتئاب  احصائيًّإ

ناث اإلواملخاوف املرضية لصاحل طلبة املدارس احلكومية. كذلك وجود فروق بني الذكور و

 ناث. إل درجات قلق االنفصال لصاحل ايف

( اليت هدفت إىل معرفة العالقة بني الرفض املدرسي 0228دراسة سوسن العزام )

يف مدينة  094وقلق االنفصال لدى عينة من طلبة الفصل األول يف املرحلة االبتدائية بلغت 

 -0 عمارهم منتراوحت أ 240ناث اإلبينما كان عدد  249إربد باألردن. بلغ عدد الذكور 
من الرفض  23% سنوات. وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن قلق االنفصال يفسر ما نسبته  1

 املدرسي، كما أن قلق االنفصال أكثر قدرة على التنبؤ بالرفض املدرسي. 

اليت هدفت إىل معرفة أثر انفصال ، (Brown et al., 2020دراسة براون وآخرون )

 -0221 الرتحيل للمهاجرين الالتينيني بالواليات املتحدة بني سنيتالوالدين بسبب قرارات 
جريت أوتأثري ذلك على الصحة النفسية لدى األطفال واملراهقني من هذه األسر.  0222

سنة. وقد أظهرت نتائج  04 -22 تراوحت أعمارهم ما بني 804الدراسة على عينة بلغت 

ون من اضطرابات نفسية نمن العينة يعا ااألكرب سنًّطفال واملراهقني وكذلك الدراسة بأن األ

مثل: اضطراب قلق االنفصال، اضطرابات القلق واهللع، اضطرابات املزاج،  ،كثرية

 وقد كانت حدة االضطراب لدى االطفال أكثر من املراهقني والراشدين.امليول االنتحارية. 

إىل معرفة دور اجلوانب ( واليت هدفت Schiele et al., 2020دراسة سكيلي وآخرون )

البيولوجية والنفسية يف ظهور قلق االنفصال من خالل تتبع الدراسات التحليلية اليت 
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خصوا باضطراب قلق وكذلك الراشدين الذين ُش ،طفال واملراهقنيأجريت على األ

وقد أظهرت النتائج عن دور العامل البيولوجي املتمثل يف الوراثي يف اضطراب  ،االنفصال

طفال كان يعاني والديهم من مشكالت % من األ13نسبة  ا%، أيًض43قلق االنفصال حبوالي 

 القلق واهللع والرهاب. 

ومن خالل عرض الدراسات السابقة حول اضطراب قلق االنفصال لدى االطفال 

 تلخيص نتائجها كما يلي: واملراهقني ميكن 

دراسات أظهرت فعالية بعض الربامج اإلرشادية والعالجية النفسية يف ختفيف أعراض  .2

 ,.Choate et al)اضطراب قلق االنفصال لدى األطفال واملراهقني مثل دراسات 

 (،(PCIT عل املباشر بني اآلباء واألطفال، من خالل استخدام فنية التفا(2005

(Shoaakazemy et al., 2012)  .من خالل استخدام اسرتاتيجية اللعب مع األطفال 

دراسات أظهرت ارتباط اضطراب قلق االنفصال لدى األطفال واملراهقني ببعض  .0

(، وكذلك عالقة 0220) لق كدراسة منالاملتغريات مثل نوع منط العالقة الوالدية الق

(، 0222يف دراسة سامل ) ةاضطراب قلق االنفصال باالكتئاب واملخاوف املرضي

( واليت أظهرت عالقة الرفض املدرسي بقلق 0228وكذلك دراسة سوسن العزام )

يف  ةظهر دور العوامل البيولوجي االنفصال لدى األطفال يف املرحلة االبتدائية. بينما

يف ظهور أعراض اضطراب قلق  (Schiele et al., 2020)سكيلي وآخرون دراسة 

 ال واملراهقني. االنفصال لدى األطف

دراسات أظهرت دور غياب أحد الوالدين يف ظهور اضطراب قلق االنفصال لدى  .3

( ودراسة براون وآخرون 0228االطفال واملراهقني مثل دراسة أثري سلمان وحيدر )

(Brown et al., 2020) . 

وتأتي الدراسة احلالية للمساهمة العلمية يف الكشف عن الفروق بني أبناء األمهات 

من  ،طفال واملراهقنيالعامالت وغري العامالت يف ظهور اضطراب قلق االنفصال لدى األ



 2222أكتوبر  334-339، ص ص(2(، العدد )8جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية اجمللد )جملة 

 

334  
 

ألسباب انشغاهلا بدورها  خالل معرفة دور غياب األم العاملة لفرتة من الوقت مستمرة

ء اضطراب قلق االنفصال وكأحد عوامل اخلطورة احملتملة يف نش ،خارج املنزل الوظيفي

كذلك وحبسب اطالع الباحث قد تكون هذه الدراسة مساهمة  لدى االطفال واملراهقني.

 أوىل يف معرفة دور هذا املتغري بالنسبة للمجتمع السعودي.

رض األطر النظرية والدراسات السابقة الضطراب قلق االنفصال لدى عومن خالل 

 طفال واملراهقني ميكن صياغة فروض الدراسة احلالية كما يلي: األ

 .بني أبناء األمهات العامالت وغري العامالت يف اضطراب قلق االنفصال توجد فروق .2

 .بني الذكور واإلناث يف اضطراب قلق االنفصال توجد فروق .0

املتوسطة( يف اضطراب قلق  –االبتدائية) توجد فروق تنسب ملتغري املرحلة الدراسية .3

 .االنفصال

اهقني من أبناء األمهات ميكن التنبؤ باضطراب قلق االنفصال لدى األطفال واملر  .4

 . العامالت

 :إجراءات الدراسة
كونه املنهج البحثي املناسب لتحقيق  : استخدم الباحث املنهج الوصفيمنهج الدراسة

 أهداف الدراسة احلالية. 

: اشتمل جمتمع الدراسة على طلبة املرحلتني االبتدائية واملتوسطة مبنطقة جمتمع الدراسة

( طالب وطالبة 04440والذي بلغ عددهم ) 2442/2442 الباحة للعام الدراسي

: مدينة الباحة، حمافظة بلجرشي، حمافظة تمثل يف أربع إدارات تعليمية هيوامل

 املندق، وحمافظة العقيق. 

، وقد بلغت عينة الدراسة دراسة بالطريقة العشوائية: مّت اختيار عينة العينة الدراسة

 -8 طالب وطالبة من األربع إدارات تعليمية تراوحت أعمارهم ما بني 022األساسية 
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وضح ي. و2.09 وباحنراف معياري 20.19 سنة حبيث بلغ متوسط األعمار 20

 ( وصف عينة الدراسة األساسية. 0(، )2اجلدولني رقم )

 ة وغري العاملةملتغري اجلنس، املرحلة الدراسية، واألم العامل اتوزيع عينة الدراسة وفق  (: 3) جدول

 العدد املتغري
 234 ذكور

 266 إناث

 226 املرحلة االبتدائية

 274 املرحلة املتوسطة

 224 األم العاملة

 276 األم غري العاملة

 500 اجملموع الكلي

 لإلدارات التعليمة األربعة اتوزيع عينة الدراسة وفق  (: 3) جدول

 العدد اإلدارة التعليمية 
 207 مدينة الباحة

 116 حمافظة بلجرشي

 100 حمافظة العقيق

 77 املندقحمافظة 

 500 اجملموع الكلي

 حصائية: األساليب اإل
 : ئية التالية لتحقق من فروض الدراسةاستخدم الباحث األساليب االحصا

  .حصاء الوصفياإل .2

 معامل ارتباط بريسون حلساب االتساق الداخلي لعبارات أداة الدراسة. .0
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 التحليل العاملي االستكشايف.  .3

 معامل الثبات كرونباخ الفا حلساب ثبات أداة الدراسة. .4

 اختبار ت للتحقق من فروض الدراسة. .0

معامل االحندار البسيط ملعرفة قيمة التنبؤ باضطراب قلق االنفصال لدى االطفال  .1

 واملراهقني من أبناء األمهات العامالت. 

 :أداة الدراسة
الذي ، ياس اضطراب قلق االنفصال لدى األطفال واملراهقنياستخدم الباحث مق

(، والذي حيتوي على 0229طور من خالل الباحثتني عايدة شعبان صاحل وجناح السمريي )

طفال واملراهقني. بعاد متثل أعراض قلق االنفصال عن األم لدى األأعبارة تقيس أربعة  35

أو االنفصال عن األم والعبارات اليت تقيس واألبعاد هي : البعد األول : اخلوف من البعد 

، 09، 08، 02، 02، 28، 22، 21، 20، 22، 22، 9، 0، 3) هذا البعد هي:

. البعد الثاني : أعراض اخلوف املدرسي والعبارات اليت تقيس هذا (30، 34، 32، 32

 . (33، 03، 23، 4) البعد هي:

، 2، 2) قيس هذا البعد هي:البعد الثالث مشاعر اخلوف والقلق والعبارات اليت ت

8 ،24 ،20 ،00 ،04 ،00 ،01 ،02 ،30). 

، 0) :العبارات اليت تقيس هذا البعد هيعراض النفس جسدية والبعد الرابع: األ 

1 ،29) . 

لباحث طبَّق اوللتحقق من اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة ومناسبتها للعينة 

 جراءات التالية:اإل
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 صدق االتساق الداخلي: 

مّت حساب صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة من خالل حساب معامل االرتباط 

معامالت االرتباط قيم ( 4قياس. ويوضح اجلدول رقم )بني كل عبارة والدرجة الكلية للم

 لالتساق الداخلي ملقياس اضطراب قلق االنفصال.

 صدق االتساق الداخلي ملقياس اضطراب قلق االنفصال لدى األطفال واملراهقني (:4) جدول

 معامل ارتباط بريسون العبارة  معامل ارتباط بريسون العبارة 
1 0.49** 19 0.40** 

2 0.56** 20 0.51** 

3 0.31** 21 0.67** 

4 0.38** 22 0.47** 
5 0.42** 23 0.44** 
6 0.52** 24 0.71** 
7 0.38** 25 0.48** 

8 0.53** 26 0.62** 

9 0.45** 27 0.61** 

10 0.46** 28 0.51** 

11 0.40** 29 0.65** 
12 0.36** 30 0.50** 
13 0.42** 31 0.49** 
14 0.65** 32 0.55** 
15 0.53** 33 0.33** 
16 0.42** 34 0.67** 
17 0.49** 35 0.63** 
18 0.48**   

وتظهر نتائج حساب معامالت ارتباط بريسون بني عبارات املقياس والدرجة الكلية 

 0.01وعند مستوى داللة =  0.71 – 0.31للمقياس معامالت ارتباط جيدة تراوحت ما بني 
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 التحليل العاملي االستكشايف: 
 Principals) أجرى الباحث التحليل العاملي االستكشايف بطريقة املكونات األساسية

Components)  للتعرف على العوامل األساسية واملكونة ألبعاد املقياس من خالل تطبيقه

 الدراسة من اجملتمع السعودي. وقد مّت استخراج النتائج التالية: على عينة 

ويشري ذلك إال أّن العوامل  0.001دالة عند مستوى  KMO =0.88بلغت قيمة حمك كايزر  -

األساسية واجلوهرية املكونة لعبارات مقياس اضطراب قلق االنفصال لدى األطفال 

 ( نتائج اختبار حمك كايزر. 0واملراهقني قد استخلصت بشكٍل كبري. ويوضح جدول )

 اختبار حمك كايزر(: 3)جدول 

 القيمة  االختبار 
 0.88 اختبار حمك كايزر

 10036.109 0كا

 595 درجات احلرية 

 0.000 الداللة 

 (Varimaxتشبعات املفردات على العوامل بعد التدوير ) (:3) جدول

 العبارات م
العامل 
 األول

العامل 
 الثاين

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع

     أحلم بأحالم مزعجة 2

 0.61    أشعر بضيق يف التنفس  0

    0.70 أالزم أمي يف كل مكان تذهب إليه  3

   0.74  باخلوف عندما اذهب إىل املدرس أشعر 4

    0.73 اودني أفكار سيئة حول فقدان أميتر 0

 0.69    عر بالتعب عند القيام بأي جمهودأش 1
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  0.65   مبفردي  اًلالذهاب إىل احلمام ليأخاف  2

  0.75   أفقد األمان عندما أكون لوحدي  8

    0.74 تشعرني أمي باألمان  9

    0.79 تراودني أفكار بأن أمي سوف خترج ولن تعود  22

    0.67 عليها اأرافق أمي عندما خترج من املنزل خوًف 22

    0.64 عن أمي  اأشعر بعدم السرور عندما أكون بعيًد 20

أبكي أكثر من أي وقت مضى عند ذهابي إىل  23

 املدرسة 
 0.76   

  0.73   أشعر باخلوف من االشياء اليت ال أعرفها  24

  0.77   أخاف من أن أفقد أحد االشخاص احملببني لدي  20

    0.76 أخاف أن أفقد أمي  21

    0.77 أخاف على أمي عندما مترض  22

    0.76 أخاف من حدوث شيء سيء ألمي  28

 0.72  0.42  أشعر بأمل يف رأسي عندما أكون يف املدرسة  29

    0.81 عن أمي اأخاف من النوم مبفردي بعيًد 02

أشعر بتعب يف جسمي عندما تكون أمي بعيدة  02

 عين
0.75    

  0.58   صور األشياء املؤملة اليت حدثت لي اأرسم دائًم 00

أشعر بالرتدد يف االجابة على أسئلة املدرس  03

 عندما يسألين
 0.72   

والقلق عندما أتذكر األشياء أشعر باالنزعاج  04

 املؤملة اليت حدثت لي
  0.72  

  0.74   أشعر بالقلق من حدوث شيء سيء لي  00

  0.75   أجد صعوبة يف االنتباه لألشياء  01
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  0.74   أشعر باخلوف الشديد دون سبب 02

أن حيدث هلا  اأنا دائم السؤال عن أمي خوًف 08

 مكروه
0.73    

    0.63 أبكي عندما أختيل بأنين سأبتعد عن والدتي  09

    0.74  اأنام جبانب والدتي دائًم 32

    0.68 أخاف من حرماني من حنان وعطف أمي  32

أخاف من األمطار والعواصف وما تسببه من  30

 حوادث 
  0.64  

   0.64 0.44 أتوسل لوالدتي حتى ال أذهب إىل املدرسة  33

    0.72 أخاف من الذهاب إىل الرحالت بدون أمي  34

    0.77 عن أمي  اأشعر بدوخة عندما أكون بعيًد 30

جدول التحليل العاملي بعد التدوير تشبعات عبارات املقياس على أربعة  وٌتظهر نتائج

على بعدي  (29(. حيث تشبعت العبارة )33، )(29العبارتني )عدى عوامل أساسية ما 

تشبعت على عاملي قلق  (33س جسدية وكذلك العبارة )اخلوف املدرسي واألعراض النف

االنفصال عن األم واخلوف املدرسي، وقد رأى الباحث أن تكون العبارتني جتاه العامل 

( تكون ضمن العبارات اليت تقيس 29يف القيمة وبالتالي فإن العبارة رقم ) ااألكثر تشبًع

(، بينما العبارة  يف رأسي عندما أكون يف املدرسةأشعر بأملالنفس جسدية ) عامل االعراض

أتوسل لوالدتي حتى ال ( تكون ضمن العبارات اليت تقيس عامل اخلوف املدرسي )33)

 : العوامل هيتكون  وبالتالي (،أذهب إىل املدرسة

، 21، 20، 22، 22، 9، 0، 3) عليه العبارات التالية: : وقد تشبعتالعامل األول

، وتقيس هذه العبارات (30، 34، 32، 32، 09، 08، 02، 02، 28، 22

 عامل اخلوف والقلق من االنفصال عن األم.



 دمحم أمحد الشريفد.  مبنطقة الباحةقلق االنفصال لدى األطفال واملراهقني: دراسة مقارنة بني أبناء األمهات العامالت وغري العامالت 

 333 
 

، وتقيس هذه (33، 03، 23، 4) العبارات التالية: وقد تشبعت عليه: العامل الثاني

 العبارات عامل اخلوف املدرسي. 

، 04، 00، 20، 24، 8، 2، 2) الية:عليه العبارات الت: وقد تشبعت العامل الثالث

 . ، وتقيس هذه العبارات عامل مشاعر اخلوف والقلق(30، 01، 00

وتقيس هذه العبارات  (29، 1، 0) : وقد تشبعت عليه العبارات التالية:العامل الرابع

حملك  ا( وفًق0.30وقد مت حتديد قيمة تشبع الفقرة ) عامل األعراض النفس جسدية

 جيلفورد.

 قيم اجلذر الكامن ونسبة التباين املفسرة للعوامل املكونة لعبارات املقياس(: 3) جدول

 النسبة التجمعية للتباين نسبة التباين اجلذر الكامن العوامل
1 4.036 46.06 46.49 
2 2.72 22.95 38.70 
3 2.02 17.14 30.84 
4 1.53 10.59 11.30 

( وقد فّسر 4.036أن العامل األول جذره الكامن بلغ )ويوضح اجلدول السابق 

( وقد 2.72( من التباين يف درجة املقياس، أما العامل الثاني فقد بلغ جذره الكامن )46.06)

( ويفسر ما 2.02العامل الثالث جذره الكامن ) لتباين يف درجة املقياس، و( من ا22.95فّسر )

( 1.53العامل الرابع جذره الكامن ) ااملقياس، وأخرًي( من التباين يف درجة (17.14 تهنسب

 ( من التباين يف درجة املقياس. 10.59ويفسر ما نسبته )

 :ثبات املقياس

مّت حساب معامل الثبات لكل أبعاد املقياس على حدة وكذلك معامل ثبات املقياس 

 0.73ألفا وقد أظهر املقياس قيم ثبات عالية تراوحت ما بني  ككل من خالل معادلة كرونباخ

– 0.90. 
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 الطفال واملراهقنيثبات مقياس اضطراب قلق االنفصال لدى ا (:3) جدول

 معامل الثبات  البعد 
 0.84 قلق االنفصال من األم 

 0.73 اخلوف املدرسي 

 0.84 أعراض اخلوف والقلق 

 0.74 األعراض النفس جسدية 

 0.90 ثبات االختبار الكلي 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
ما نسبة انتشار اضطراب قلق االنفصال لدى عينة " تساؤل الدراسة نلإلجابة ع

الدراسة؟" استخدم الباحث اإلحصاء الوصفي للكشف عن نسبة انتشار اضطراب قلق 

النتائج متوسطات عالية وقد أظهرت االنفصال لدى االطفال واملراهقني من عينة الدراسة 

( نسبة 9) رقم ناث وكذلك عينة الدراسة بشكٍل كلي. ويوضح اجلدولاإللدى الذكور و

 انتشار اضطراب قلق االنفصال لدى عينة الدراسة. 

 ينة الدراسةتوسطات اضطراب قلق االنفصال لدى عم(: 3) جدول

 النسبة املئوية  العدد  االحنراف املعياري  املتوسط  اجلنس 
 %60 234 11.099 60.26 الذكور 

 %58 266 11.263 57.91 اإلناث 

 %59 500 11.238 59.003 اجملموع 

( واليت 0229وتدعم هذه النتيجة نتائج املسح الوطين السعودي للصحة النفسية )

% 04أشارت إىل ارتفاع اضطراب قلق االنفصال لدى اجملتمع السعودي حيث بلغت نسبته 

كأعلى نسبة مقارنًة باالضطرابات واملشكالت النفسية األخرى، بينما بلغت نسبته يف 
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. ويرى الباحث أن %08 لدى الذكور بينما بلغت نسبته لدى اإلناث %12الدراسة احلالية 

د إىل أنها تستهدف فقط األطفال واملراهقني والذين وارتفاع النسبة يف عينة الدراسة احلالية يع

سنة بينما تراوحت أعمار العينة املستهدفة يف دراسة املسح  20-8 مارهم منتراوحت أع

سنة. وبالتالي فالدراسة احلالية ركزت على  10-20 الوطين السعودي للصحة النفسية من

أمرين هما: املرحلة العمرية بالنسبة لألطفال واملراهقني، واضطراب قلق االنفصال الذي 

ذه املرحلة العمرية، بعكس تقرير املسح الوطين السعودي ٍل أكرب لدى هتظهر أعراضه بشك

والذي كان تركيزه أكرب على معرفة نسبة انتشار أنواع االضطرابات واملشكالت النفسية 

من منال  اًلكما أن نتيجة هذا التساؤل تدعم نتائج دراسة كاملختلفة لدى اجملتمع السعودي. 

 Brown et)( باإلضافة إىل دراسة براون وآخرون 0221( ودراسة سلمان وحيدر )0220)

al, 2020)  يف الدور املؤثر لغياب أحد الوالدين يف ظهور اضطراب قلق االنفصال لدى

  األطفال واملراهقني. 

ويفسر الباحث النسبة املرتفعة الضطراب قلق االنفصال لدى عينة الدراسة إىل عدة 

: غياب األم لفرتات طويلة أو ب، وهيمساهمة يف انتشار االضطرا عوامل قد تكون

متفاوتة سواًء النشغاهلا بأداء مهامها الوظيفية أو بسبب مشكالت أو ظروف عائلية معينة 

. سبب سعودية يف اآلونة األخريةواليت أصبحت تغريات واقعية يف البناء األسري لألسرة ال

نتيجًة لتقصريها يف  للطفلعدم اهتمام األم يف تقديم الرعاية الضرورية يعود إىل آخر قد 

م الرعاية الضرورية للطفل، القيام بواجباتها جتاه أطفاهلا أو ضعف الوعي من قبلها يف تقدي

من هذه احلاالت ال تكون األم فيها عاملة ولكن قد تكون منشغلًة بأمورها  وكثري

 واهتماماتها اخلاصة. 

 :نتيجة الفرض األول للدراسة

بني أبناء األمهات  توجد فروقوهو "  اختبار ت لفرض الدراسة األولأظهرت نتيجة       

احصائية بني  ةوجود فروق ذات دالل ".العامالت وغري العامالت يف اضطراب قلق االنفصال
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ات هأبناء األمهات العامالت وغري العامالت يف اضطراب قلق االنفصال لصاحل أبناء األم

 رقم ويوضح جدول. P < 0.001(t=1.17)وقد بلغت الفروق بني اجملموعتني:  العامالت.

 ( نتائج الفرض األول للدراسة. 22)

 اختبار ت للفروق بني أبناء األمهات العامالت وغري العامالت يف اضطراب قلق االنفصال (:33) جدول

 الداللة  قيمة ت  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العدد  األم ابن 
 ***0.000 1.17 8.89 59.66 224 العاملة 

   12.78 58.48 276 غري العاملة 

ومن خالل نتيجة اختبار الفرض يتم قبول الفرض والذي يتسق مع نتائج بعض 

الدراسات السابقة يف أن غياب األم لفرتات طويلة ومستمرة نتيجة النشغاهلا مبهامها 

أو أحد عوامل اخلطورة يف ظهور اضطراب قلق  ايكون مسبًبالوظيفية أو ألي سبٍب ما قد 

، حيث أشارت االنفصال لدى االطفال واستمراره إىل مرحلة املراهقة ورمبا مرحلة الرشد

يف دور غياب  Schiele et al., 2020))(، 0228(، العزام )0220من منال ) اًلدراسات ك

قلق االنفصال وكذلك منط التعلق غري اآلمن جتاه  م السليب على ظهور اعراض اضطراباأل

 األم والذي قد يستمر إىل مراحل العمر الالحقة املراهقة والرشد. 

إّن هذه النتيجة تفسر منط التعلق غري اآلمن جتاه األم الذي قد يكون ويرى الباحث 

بني أفراد العينة كنتيجًة حتمية الضطراب قلق االنفصال الذي يعاني منه الطفل أو  امنتشًر

املراهق بسبب البعد أو االنفصال املستمر عن األم أثناء مرحلة الطفولة املبكرة بالنسبة للطفل 

 اقلق االنفصال لديه مستمًر دالذي يع، يف املرحلة االبتدائية أو املراهق يف املرحلة املتوسطة

( يف أن منط التعلق غري اآلمن 1988) Bowlbyمنذ مرحلة الطفولة املبكرة. وهو ما أشار إليه 

ر عنه عّبالقلق قد يكون بسبب شعور الطفل بقلق االنفصال من األم والذي قد ٌي اوحتديًد

 ثريه من أهمها اخلوف املدرسي وضعف املشاركة والتفاعل االجيابي مع األقران. بأعراض ك
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  :للدراسة رض الثانيالفنتيجة 

 توجد فروق" الذي ينص على:وقد أظهرت نتيجة اختبار ت لفرض الدراسة الثاني 

". عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني بني الذكور واإلناث يف اضطراب قلق االنفصال

الذكور واإلناث من عينة الدراسة، وبالتالي عدم قبول هذا الفرض. وقد بلغت نتيجة 

( نتائج الفرض 22)رقم ويوضح اجلدول  .P > 0.05 (t=2.358)اختبار ت للفرض احلالي= 

 احلالي للدراسة. 

 اختبار ت للفروق بني الذكور واإلانث يف اضطراب قلق االنفصال (:33) جدول

 الداللة  قيمة ت  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العدد   اجلنس 
 0.665 2.358 11.099 60.26 234  الذكور 

   11.263 57.91 266 اإلناث

للصحة  ض مع ما أوضحته نتائج املسح الوطين السعوديوختتلف نتيجة هذا الفر

( بأن اضطراب قلق االنفصال يكون لدى اإلناث أعلى من الذكور فقد بلغ 0229النفسية )

( أظهرت بأن اإلناث 0222سامل )%. كما أّن دراسة 22% مقارنًة بالذكور والذي بلغ 23

اضطراب قلق االنفصال.  يف أعراضأكثر من أقرانهم الذكور يف مرحلة رياض االطفال 

االختالف يف نتائج الدراسة احلالية مع ما أظهرته نتائج الدراسات السابقة ويفسر الباحث 

: الطفولة فة تتمثل يف ثالث مراحل عمرية هييعود إىل أّن الدراسة احلالية عينتها املستهد

الوسطى، الطفولة املتأخرة، واملراهقة املبكرة. وبالتالي فهي دراسة مستعرضة لثالث فئات 

اضطراب قلق االنفصال لدى هذه املراحل العمرية من خالل  عمرية بهدف الكشف عن

مساهمة أحد عوامل اخلطورة احملتملة حلدوث االضطراب وهو ابتعاد أو انفصال األم 

لفرتات زمنية مستمرة عن الطفل نتيجة انشغاهلا مبهامها الوظيفية. بينما تقرير املسح الوطين 

سنة  10 وحتى 20 فة مراحل عمرية منالسعودي للصحة النفسية كانت العينة املستهد

باألم فقط بل الوالدين والزوج أو الزوجة وحتى  اوبالتالي فإن قلق االنفصال مل يكن حمدًد
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ض احلالي للدراسة بعدم وجود فروق أخرى، يرى الباحث بأن نتيجة الفربارة عاألخوة. وب

لألسباب السابق  بني الذكور واإلناث يف اضطراب قلق االنفصال قد يكون أدق نتيجًة

 . ذكرها

 نتيجة الفرض الثالث للدراسة:

دالة تنسب ملتغري  توجد فروق" الذي ينص على: لفرضل أظهرت نتيجة اختبار ت     

". وجود فروق بني طلبة املتوسطة( يف اضطراب قلق االنفصال –املرحلة الدراسية )االبتدائية

ئية االنفصال لصاحل طلبة املرحلة االبتدااملرحلة االبتدائية واملتوسطة يف اضطراب قلق 

.  P<0.05(t=0.70) :وقد بلغت نتيجة الفرض احلالي للدراسة وبالتالي يقبل فرض الدراسة.

 ( نتائج الفرض احلالي. 20) رقم ويوضح جدول

 اختبار ت للفروق بني طلبة املرحلة االبتدائية واملتوسطة يف اضطراب قلق االنفصال(: 33) جدول

 الداللة  قيمة ت  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العدد  املرحلة الدراسية   
 *0.005 0.70 9.89 59.39 226 االبتدائية   

   12.23 58.69 274 املتوسطة 

 دراسة براون وآخرونو (0228العزام ) نتيجة هذا الفرض مع نتائج دراسة وتتفق

(Brown et al., 2020)  احتمالية ظهور اضطراب قلق االنفصال يف مراحل اليت أظهرت أن

الطفولة الثالثة )املبكرة، الوسطى، واملتأخرة( أكثر احتمالية من مراحل العمر األخرى 

( خالف ذلك يف أن اضطراب قلق االنفصال 0228) قة والرشد. وترى دراسة منالاملراه

 يكون أكثر لدى املراهقني مقارنًة باألطفال.

يرى الباحث بأن ظهور اضطراب قلق االنفصال لدى األطفال يكون أكثر احتمالية و

من املراهقني وذلك يعود إىل تلقائية التعبري عن معاناة االضطراب من قبل األطفال، وكذلك 

احتياج الطفل إىل وجود ودعم األم له وعدم منو رغبة االستقاللية لديه يف هذه املرحلة 



 دمحم أمحد الشريفد.  مبنطقة الباحةقلق االنفصال لدى األطفال واملراهقني: دراسة مقارنة بني أبناء األمهات العامالت وغري العامالت 

 333 
 

من املراهق يف املعاناة من اضطراب  يكون أكثر عرضًةالطفل  ق. كما أنية خبالف املراهالعمر

قلق االنفصال فيما لو كانت األم مبتعدة عن الطفل لفرتات طويلة أو زمنية مستمرة نتيجة 

 Ainsworth( وكذلك 1988) Bowlbyانشغاهلا مبهامها الوظيفية. ويدعم ذلك ما ذكره 

يف أن ظهور اضطراب قلق االنفصال وكذلك تكوين منط التعلق الوالدي غري اآلمن  1990))

ويستمر إىل مراحل العمر الالحقة على أشكال يبدأ منذ مراحل الرضاعة والطفولة املبكرة 

 يكذلك ما أوضحه الدليل التشخيصدى الفرد. لخمتلفة من املشكالت النفسية والشخصية 

يف أن بداية اضطراب قلق االنفصال يبدأ  DSM-5ات النفسية واالحصائي اخلامس لالضطراب

ولكن حيتاج  ،منذ مرحلة الطفولة وتكون أعراضه أكثر حدة وقد يستمر إىل مرحلة الرشد

إىل الدقة والتأكد أكثر فيما خيتص بظهور أعراض االضطراب يف مرحلة الرشد هل يكون 

 االنفصال عن األم أم من شخص آخر.سبب االضطراب 

 :للدراسة الرابعنتيجة الفرض 

أظهر اختبار معامل االحندار البسيط امكانية التنبؤ بظهور اضطراب قلق االنفصال 

لدى األطفال واملراهقني من أبناء األمهات العامالت بسبب االنفصال عن األم لفرتات زمنية 

بظهور اضطراب قلق مستمرة نتيجة انشغاهلا مبهامها الوظيفية يف املقابل عدم امكانية التنبؤ 

االنفصال لدى األطفال واملراهقني من أبناء األمهات غري العامالت. وبالتالي ميكن قبول 

الفرض القائل بإمكانية ظهور اضطراب قلق االنفصال لدى األطفال واملراهقني من أبناء 

ى األمهات العامالت. وقد بلغ اختبار معامل االحندار البسيط الضطراب قلق االنفصال لد

 : من أبناء األمهات العامالت األطفال واملراهقني

F(4.636)=355.244, P<0.05, Adjusted R Square= 0.32 بينما بلغ لدى االطفال .

 F(0.268)=44.029, P>0.05, Adjusted R: من ابناء األمهات غري العامالتواملراهقني

Square= -0.005 االحندار البسيط.. وتوضح اجلداول التالية نتائج اختبار معامل 
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 منوذج معامل االحندار لألمهات العامالت(: 33) جدول

 اخلطأ املعياري  مربع معامل التحديد  مربع معامل االرتباط  معامل االرتباط  النموذج 

1 0.201 0.040 0.32 8.753 

 حتليل التباين ملعامل االحندار لألمهات العامالت (:34) جدول

 الداللة  ف متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين 
   355.244 2 710.487 االحندار

 0.01 4.636 76.622 221 16933.401 البواقي 

    223 17643.888 الكلي 

 معامل االحندار لألمهات غري العامالت (:33)جدول 

 اخلطأ املعياري  مربع معامل التحديد  مربع معامل االرتباط  معامل االرتباط  النموذج 
1 0,044 0.022 -0.005 12.817 

 حتليل التباين ملعامل االحندار لألمهات غري العامالت (: 33) جدول

 الداللة  ف متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين 
   44.29 2 88.058 االحندار

 0.765 0.268 146.295 280 46002.585 البواقي 

    282 46090.643 الكلي 

ومن خالل هذه النتيجة ميكن اعتبار غياب األم أو ابتعادها عن أطفاهلا لفرتة زمنية 

حمددة ومستمرة أحد عوامل اخلطورة املسببة الضطراب قلق االنفصال لدى األطفال 

واستمرار هذا االضطراب إىل مرحلة املراهقة. وبالرجوع لنتيجة تقرير املسح الوطين 

أحد أسباب ارتفاع نسبة اضطراب قلق  أّن توقع( ميكن 0229)ية دي للصحة النفسوالسع

االنفصال لدى اجملتمع السعودي قد يكون ابتعاد األم عن الطفل نتيجة انشغاهلا بأداء مهامها 

 الوظيفية وتسبب ذلك يف حدوث أعراض قلق االنفصال يف املراحل العمرية الالحقة. 
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من أّن أحد  (Brown et al., 2020)و  (Milord et al., 2014)ويدعم ذلك ما ذهب إليه 

عوامل اخلطورة يف حدوث اضطراب قلق االنفصال لدى األطفال واملراهقني هو غياب أحد 

 األم سواًء كان الغياب بشكٍل دائم أو لفرتات زمنية حمددة. االوالدين وحتديًد

ابتعادها عنه. فهو بيب لغياب األم أو إّن الطفل ال ميلك القدرة على التربير املنطقي الس

هي مصدر الشعور باألمان واشباع احلاجات الفيسيولوجية  أنها ينظر هلا على اعتبار

والنفسية الضرورية يف هذه املرحلة واليت يكون اعتماده عليها بشكٍل كلي. ولذلك فإن عدم 

من وف يتسبب حبدوث اخلربات املؤملة األوىل لدى الطفل قيام األم او عجزها بهذا الدور س

معرفية مشوهة عن الذات  عدم الشعور باألمان والقلق واخلوف ومن ثّم تكوين انساق

على التوافق النفسي واالجتماعي يف خمتلف املراحل  ااحمليط به واليت ستؤثر سلًبوالعامل 

 العمرية النمائية للطفل. 

  :توصيات الدراسة

يرى الباحث بضرورة االهتمام باإلجراءات التالية واليت من شأنها اضعاف فرص 

 احتمال نشوء اضطراب قلق االنفصال لدى األطفال واملراهقني: 

توجيه اآلباء بشكٍل عام واألمهات على وجه اخلصوص بتطبيق ممارسات التنشئة  .2

ة الرضاعة من خالل عالقة آمنة سليمة مع الطفل ابتداًء من مرحل يف تكوينالسليمة 

حتقيق االحتياجات اجلسدية والنفسية واشعار الطفل باألمان ليّكون منط تعلق آمن 

 ينعكس على مستوى الصحة النفسية اجليدة خالل مراحل العمر النمائية.

ن مل تكن بنفس املؤسسة اليت تعمل بها األم تكون إجياد حضانات خاصة لألطفال إ .0

زيارة طفلها واالطمئنان تتمكن األم بأوقات االسرتاحة على األقل قريبة منها حتى 

 . عليه

ستمر ومبسط مع الطفل إليضاح سبب غياب األم عنه لفرتات زمنية احلوار بشكٍل م .3
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حتى يتمكن من تكوين تصور معريف لسبب غياب األم عنه وميكن من خالل ذلك أن 

 يساهم وعي الطفل بتقليل احتمالية ظهور أعراض اضطراب قلق االنفصال. 

وسائل حماولة توظيف استخدام التقدم التقين يف التواصل مع الطفل من خالل  .4

اليت قد تساعد يف شعور الطفل بقرب األم من خالل احلديث ، التواصل املرئية

 والتفاعل املباشر معها.  

 مقرتحات الدراسة
وقائية وعالجية( للطلبة الذين تظهر عليهم أعراض ل برامج إرشادية نفسية فّعالة )عم .2

لسرعة التعامل مع من الطلبة املستجدين يف املرحلة االبتدائية قلق االنفصال وخاصة 

االضطراب. وميكن االستفادة من  الت ومساعدتهم على التغلب على هذاهذه احلا

أسلوب التفاعل املباشر الربامج االرشادية اليت قدمت يف بعض الدراسات السابقة مثل 

تشوت وآخرون  PCITبني اآلباء واألطفال الذين يعانون من اضطراب قلق االنفصال 

(Choate et al., 2005.)  

التخفيف من  يف إجراء دراسة ملعرفة فاعلية دور أصدقاء الطفل أو املراهق يف املدرسة .0

اضطراب قلق االنفصال من خالل الدعم واملساندة االنفعالية وكذلك املشاركة يف 

 االنشطة الالمنهجية. 

 قائمة املراجع
 املراجع العربية:أوال : 

األسرة والتنشئة االجتماعية يف اجملتمع العربي  (.ـه2402) .ناحملسعبدالتوجيري، حممد 

 ، مكتبة العبيكان.السعودي

فاعلية برنامج إرشادي أسري يف خفض قلق االنفصال لدى  (.0224) .اجلناعي، منى بدر

 .  414 – 389: 01 جامعة طنطا، -جملة كلية الرتبيةأطفال الروضة بالكويت. 
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23 :29 - 39 . 
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 . رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة الريموك. كلية الرتبية. األردن. [عينة من األطفال

الدليل التشخيصي واالحصائي اخلامس لالضطرابات (. 0229محزة، أمحد )            

 ، مكتبة الرشد. النفسية

قلق االنفصال وعالقته باالكتئاب واملخاوف املرضية لدى  (.0222) .سامل، حممود مندوه

 -. جملة كلية الرتبيةةإكلينيكي ةواخلاصة( دراسة سيكو مرتي )احلكوميةأطفال الروضة 

 . 242 – 39: 0، جامعة كفر الشيخ

هم قلق االنفصال لدى االطفال الفاقدين آلبائ (.0221) .سلمان، أثري والكناني، حيدر

   .208 – 222: 4 جملة كلية الرتبية،اإلرهابية والعسكرية.  نتيجة األعمال

 ةهانز الصغري. ترمج -لرهاب األطفالالتحليل النفسي  (.2984سيجموند. )فرويد، 

 دار الطليعة.جورج طرابيشي، 
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جملة كلية الرتبية باإلمساعيلية من األطفال األيتام واحملرومني يف ضوء بعض املتغريات. 
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