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��� ال��رة ��� �;:�6 �/.�ت اج4#���� ��84دل� �� ا�6��7 وا54#�ار �3 ه01 ال�/.�ت 
إذ ل01D ال�/.�ت أه#�� ���C� ��لB�8� !ي . .�#� وا!آ=� أه#�� ل�;�@6 ال8?�يال=�وة ا!آ=� 

F"Bول� F%و� G#ل�%�� و����4 و�� �B� . 6��7ا� �و�17H ال�/.�ت ا5ج4#���� ال#�84دل� �
 I�� �3 �ً�/ور�#� �;:ن ا!آ=� إ� �و��4 �آ=��ًا �6 ا!ش;�ل إ5 أن أآ=� ه01 ا!ش;�ل آ=�3

Q�� . �'3 ال�/.�ت ال4'����� �� ا!�ة، ا!	�.�ء وا!ش�Pص ال6�1 ن�D8%ا!ح��ن ه� 
��ق ه01 ال�ا@�ة �6 ال�/.�ت ال%#�#� ����BS�� T8 ��لI�8 ا��7 �#� ��#� ��لُ�%#� 

  .ا5ن'��ل�� �#� �'�S إل� ال�4ا�T وال4:اد ا5ن'��ل� �?;G ��م
G=� �3 ه01 ال�/.�ت ���P4ام ه01     و�W�4P .�رة آG �3د ��B �3 �;:�6 وا54#�ار 

إذ ��8و ��I ا!ش�Pص آHن�D .�درون ه;1ا ��ل'�Cة ��� حF ا�6��7 . الُ�%#� ا5ن'��ل��
� آ=�ٍ� �6 ال�Bس � Z3اج4#��� ح#�� ودا G��'� و��ل�4ل� ���7:ن �3 �/.�ت �D�� وال4:اد

� ش8;�ت و��4#�اره� �3 ه01 ال�/.�ت �"�ون ��4� ش���ة ����8C� �D�3� ا�ل%�ل إل� �:
:%Bه1ا ال ��� �ا5ج4#��� �D��./� . �ال�رج ['B� ن:\:]%� 5 �;:ن ^�7ون �. �#B��

�43اه� _�ُ� ���ل:ن ل4;:�6 أو ال�7:ل �3 �/.�ت �'��G اج4#��� ��84دل �� ا�6��7 وإن 
� ا&�Cوا ل��7:ل G=� �3 ه01 ال�/.�ت �"�ه� _�� ��4#�4:ن ��D ل�رج� .� ���D�3 إل

ا5ن�%�ب �6 ��[� ال4'��/ت ا5ج���#4� �6��S' ال�`ل� وا��4�5د �6 ا�6��7 و��ل�4ل� .� 
5 �;:ن ل���D أ	�.�ء آ#� أن الُ�%#� ا5ن'��ل�� ���DB و��6 أ�ه� .� �;:ن ���و�� و�3 
 b��� c8CB� ا!�� ر�#� 5 �;:ن ل�'�د ال1ي �ال%�5ت ال3�C4#� �6 ه01 ا!ز�� �3 وا.

 W	:ح:ل ال �ال���c أ�� روا�T ان'��ل�� �� أي شeP وهG$� �. �B إل� ��ح�� ال�4:.
  . ال1ات أو ال��f �3 ح�ود ال1ات ور�#� �[�D ال�/��ت ال�$�8� الB'��� ل�'$�م أو ال4:ح�

وال�_8� �3 �;:�6 أو ال�7:ل �3 �/.�ت ان'��ل�� �� ا�B4� 6��7[�� /   و���T8 ال��رة ���
B��� أج`اء W@�\ال8?�يوو h#ل� �؛ ال?�؛ . �6 ال�ؤ�� �BB;#� أو �Bل j#�� h#3;#� أن ال

 F%6 ال� Qآ1ل �BB;#� أو �Bل j#�� ال1ي :Sال� bنk3 �ال14وق؛ ال4';��؛ ال4%�ث؛ وال%�آ
و��#j ل�B أو �#;�BB ن[� ال#h ال8?�ي �4;:�6 وا54#�ار . وال4:اد �� ا�6��7 أو ال�;]

ول��8Pات . ل ��ح�� ال#�D وال�B:ات ا!ول� �6 ح����3�B �/.�ت ان'��ل�� �C4:ر 7/
 �3 �Bر��. G�;?� ��� ث��ات ش���ةH� �#6 ال�� �7/ل ه01 ال#�ح� �Dال#8;�ة ال�4 ن��4ض ل

آ#� الW(��4 وال����� . �;:�6 وال�7:ل وإ.��� �/.�ت ان'��ل�� ح#�#� ود�� �� ا�6��7
ل��وان والG8�4 ودفء ال�/.� و���o وإ��Cء وا5ه4#�م وال#?�رآ� و��م ال��4ض ل��WB أو ا

 �Dال�4 �'�4ض أن ن��4ض ل �ال�:� ��8ات ال4'����Pل� ���ال%G=#� F الe@�$P ا!
و�$j الH4آ�� ��Bء ��� نG#"� q@�4 ال�را�ت الB'��� �3 ال#"�ل . ج#��ً� �3 )':ل�B4 ال#8;�ة

qه: ن�� ���"�rال'��ل ا q4B#ال�:ي ال���� ال eP?أو أن ال c��� �87ات �� f���4ال 
 �D#ال ��3 ��ح� �	�7 �ال:ال��6 وا!م �$' �	ا�6��7  �7 �� ��:ار��8ط إ�"���� 

  . والC':ل� ال#8;�ة
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.�3+4������*5��6���7)  
 

��� ا�����   .11���!د �"�   ؟What is attachment#� ا�
P4$$:ن �3 �"�ل ال$%� ���P4م �$j�C الc��4 أو ا5ر��8ط �$:رة �4;�رة �G8. 6 ال#

الB'��� و��� ن'] ن#: الG'C وال����:ن �3 ه��tت ر���� وو.��� ا!)'�ل إ5 أن ل1Dا 
�'�4P#0 �3 ه01 ال���.�ت ال�B�#� c��4� �#�3 �C��� �ً.�3و j�C$#وال?�ء ا!ول ال1ي . ال

Tوال�ا� Tأو ن;:ن آ=��ًا �6 أن:اع ال�وا� c�Pآ8?� ن �Bأن b43��� �B��� 6��4� ه: ا�$�ل 
و�?�� �$j�C الc��4 أو ا5ر��8ط �3 �"�ل ��� ن'] ن#: الG'C . .:ي ��6 شeٍP و^�7

إل� را�C� �7	� �4#�` �#:ا	'�ت ���3ة ل�/.�ت ش���ة ال4#�` ��6 ا!م وال�&�� أو 
bل �ا!ول� �و����� ال���� G'C6 ال�� �ًSأ� ��	:$Pل�/.�ت ش���ة ال  . c��4ال �Cول�ا�

�� ����ة ��DBه�B� 01	� أ�:  
o 6��� eٍPش �� ال�وام ���( �Dل �ان'��ل� �ه� �/. c��4ال �Cرا�.  
o  �ًوراح �ًBأ� ���"�rا c��4ال �Cال#"��ة ل�ا� �ال#�84دل �ال�/.�ت ا5ن'��ل� F�"�

6�3�Cل� �وه�وًء و��4ً. 

o  �7ا� eP?ب أو ا��435د إل� ال��w� ���D4أو �"�(ا��435د إل� أو �"�د ال G=#� أو �
c��4إل� ال#��ن�ة �6 ) �$�ر ال �S'� �. ان`��جً� و�:��ًا و&��ً� ن'��ً� ش���ًا T?B�

ا&�Cا��ت ن'��� و�:آ�� ش���ة أو&%�D �3 ��ح�� الC':ل� ال#8;�ة و�� ���ه� �� 
 .���ف �#4/ز�� .�c ا5ن'$�ل

. �	� �6 ال�/.�الG'C �6 أو&j ا!�=�� ال�D�3 o�"4� �4 ه01 ال$�w� الP/و��� �/.�ت ا!م
وأه�D4�# / و.� ا�jS �6 درا� )��8� ه01 ال�/.�ت ش���ة الP$:	�� ��ى �Hث��ه� ���

و�?�� آ=�ُ� . ال�ال� ��لB�8� ل�B#: الB'�� ل�G'C �3 ال#�G8�4 أو �3 ال#�احG الB#�@�� ال�4ل��
إ)�رًا ��ج��ً� الG=#� G'C /�6 ال�8ح=�6 وال;���B;�6 �3 ال%���� أن �/.�ت الc��4 ��6 ا!م

  . �#;6 انbB� �ً./C ال84$� �;�3� ال�/.�ت ال4'����� ال�4 �C:ره� الG'C 5ح�ً�
و��8و أن �/.�ت الc��4 أو ا5ر��8ط ال�:�� وال�:�� ل�G'C ��6 الG'C و����� ال���4� 
وال����� لT8��� b ��ح4#�5ت ���'�� ل4;:�6 ه1ا الG'C ل�/.�ت �'��G اج���#4 :ي 

��T8��� �#B �/.�ت الc��4 أو ا5ر��8ط _�� ال�:�� أو . ��� �� ا�6��7 �3 ال#�G8�4وإ�"
 bح4#�5ت ���ن���� bل �ا!ول� �وال���� �أو _��ه� �6 ����� ال���4 bوأ� G'C6 ال�� �ال���8

  . �6 آ=�ٍ� �6 ال#?;/ت ا5ن'��ل�� وال��:آ�� �3 ��احG ح���b ال�4ل��
 j�C$� م�P4�� �� 6 و��دة�:;� o�� ���;ل��;] ال��رة ال ���'Bال ��3 �"�ل ال$% c��4ال

 ,و!_�اض ال:ر.� ال%�ل��، �?�� �$j�C .�رات الc��4 . ال�/.�ت �� ا�6��7

Attachment Capabilities . �ال��رة ��o �;:�6 وا54#�ار �3 �/.� ان'��ل�� �
 c��4ال j�C$� ��?� �#B�� 6��7ا�Attachment���8( إل� �ال'��� ���3 .  وج:دة ال�/.
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6 �� ا�6��7 �^ c��� ال#=�ل G�8 o�� ،G'Cا���ء (�;:ن ل�ي ال bB� ال#���:ن �	�7
6 �� ا�6��7) و����� ال������^ ��_ c��� أو.  

 

��� ا�'ا��� أو ا��'وة؟  .12���!د �"� -What is bonding ?#� ا�

 Tأو ال��وة أو ال�� T، أن ال�ا��6 ال�:ل �8��);#�����#c��46 ال�:;�  . Tول#� آ�ن ال��
آ#$�P4�� j�Cم ����B ن�$c ش��tً �}�7، �3ل��T �3 �"�ل�B ه1ا ���P4م �� ���ف ��ل�wاء 

�7��� �B� Gن آ:C�4ا�� j8$B6 . ا5ن'��ل� ل� �إذن �"#:� Tأو ال�� �C6 ال�ا�#S4و�
  ).الc��4(ال��:آ��ت ال�S'� �4 إل� ا5ر��8ط ا5ن'��ل� 

 

   Are bonding وا�'ا��� أو ا��'وة أ.- أو أ�* ��!�!�,؟ه* ������ .13

? geneticand attachment. 

 o�� ء�B� �D#]�� �3 ا�6��7 �4%�د �� c��� |�	 6�:;4ل/ر��8ط ول �ال��رة ال�8:ل:ج�
�B�"ال F. ال�4آ��ت ال%��B@�;ال Gل�ى آ ��ً�و�:ل� . �3ل�ا3� إل� ال��8ء ��o .�� ال%��ة دا3ً�� أ

'�ل وه� ��ج`ون �#�ً�� و��ل�4ل� �W.:4 وج:ده� ��o .�� ال%��ة ��o وج:د ا�6��7 ا!)
و�3 ��ق ا4�5#�د ال�4م ه1ا ��o ا�6��7 و��Bء ��o ا4"���ت . ال6�1 ����:ن ل�D ال�����

 �ا!م ��o وجb الP$:ص 4�5#�د الG'C ال#o�� c�C ا�H?B� 6��7 و�C4:ر ال�/.� �
وا!م ال�:�� ��نً�� وان'��لً�� ���T8 . ج:ه�ي ل��8ء الo�� G'C .�� ال%��ةوه1ا الc��4 . ا��7

 ،b#ش ،b�#6 7/ل ل� ،bB� ال�8ن� �D6 ����8ت �6 7/ل ا.�4ا�� b��4B� �� G;� ��?و� �D�'C�
b�3 ���#%أو ال �]Bوال ،bء ل�Bwال ،bن�S4اح ،b4%أرج ،b4801 . ��ا�Dل �ل��84�� G'Cال F�"4�و�

  .  7/ل ا�4.5اب، ال#�B_�ة، ا4�5��م، ال�&��� أو ال#e، وال4?8{ ��!مال��:آ��ت �6
 G'Cوًرا، ه�وًءا و�:رًدا وازده�ًرا ل���:آ��ت ا!م �3 ��[� ال%�5ت �D"� و F�"و�     

� أ�F�"� b ل�D أ��Sً ��4�، �3ًح� ور&�� G'Cآ��ت �"�وب ال:�و��Bء ��o دا@�ة . آ#� 
�"�rا �ال�اج� ��1w4ر ال:C4و� H?B� G'C6 ا!م وال�� e.ال�ا �_�B4ه1ا ال oه01 و�� ���

c��4ال .  
      و���b، ��ل�_� �6 ا!�س ال�8:ل:ج� ل��ا�C� والk3 ،c��4ن )��8�، ج:دة، ن#T، وآ=�3� 
 G;أو ش �w�	 س ال�8:ل:ج� ه� ال�4 �%�د��87ات ال%��ة ال#8;�ة ال�4 ���8 �6 ه1ا ا!

��ون ���ض الG'C ل����� أو أ�ل�F ������ وال��� �4���، ود��، و. الc��4 أو ا5ر��8ط
 c�%4� 5 �#;6 أن ،���"�rا G��'4ل� �C?B#ال �ل#=��ات ال%���� ��B_و �#D'4� ،�8%� ،��8�4�
ا�r;�ن��ت الB#�@�� ال'��C� ل�c��4 وا5ر��8ط ال��دي أو ال�:ي ال�4 �:ل� آG ا!)'�ل 

�D� ودون`� .G\ �3 ح�{ �1�4ر �أو ال#���� �ه01 ال���� G=� 6� G'Cا��43د أو ح���ن ال 
ال����� وأ�ل�F ال#����� ال:ال��� ال��@#� ��o ال4:اد والG8�4 وال4'�ه� وال4"�وب اrن��ن� (

أن �C4:ر ) ال�:ي �� ا5ح��4ج�ت ال�8ن�� والB'��� ا5ج4#���� ل�G'C ول��:آ���b ال���8�4�
ن[� ال#h ا5ن'��ل� إن (إذ أن ه01 الB[� . ت ا5ن'��ل�� ال�:��ن[� ال#h ال#�t:ل� �6 ال�/.�

B� 5#: ��ل$:رة ال�:�� إ5 إذا ���ض الG'C !ن#�ط ال�8Pات ال$%�%� �3 ) ج�ز ال��8�4
 b6 ح���� �ات ال�~ ا!ول� �6 �#�0(ا!و.�ت ال$%�%:B�ل�8ً 7/ل ال�_ .( 
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 �What are bonding؟ #� خ1'ات ا�'ا��� أو ا��'وة أو ا�رت1�ط وا���� .14

?experiences    
�"�� أ��3ل ا5ح�S4ن، ا!رج%�، ال�Bwء، ال�1w4�، الB[�، الG�8�4 و_��ه#� �6 �:آ��ت 
ال����� الB#S4#� ��#� �3� �t?B� ا!)'�ل �87ات ال�ا�C� أو ال��وة أو ا5ر��8ط 

bonding experiences . �Cال�ا� o�� �أو ال��وة أو و�6 ال�:ا�G ذات الH4ث�� ال%�
� ا�6��7 �7	� ا!م � G'Cال b�S�� ء ال:.~ ال1ي�Bا5ر��8ط أث)�D� 5 �;، ال�ل:'C�3 ال (!

الG��'4 وج�Dً ل:جb، ال4:ا	G ال8$�ي، ا�4.5اب ال�8ن�، ال�#] و_�� ذلQ �6 ال�8Pات 
  . ال%��� �=G ال?�، ال$:ت، وال14وق

) ال4:ا	G (=� أه#�� c�7 �3 الc��4 ه: ا�5$�ل     و����4 ال;=�ُ� �6 ال��#�ء أن ال���G ا!آ
 ���"�r(ال�8ن� ا�ا!رج% ،G#%ال ،G�8�4ق، ال�Bن وال��S4ا5ح ،G=� .( ب�w4�أن ن F"� 5و

 b�� Q%Sوال ،bء ل�Bwال ،bا4�5��م إل� ،bإل� �]Bال ،b.�B� ،b��8�� ،G'Cن ال�S4أن اح �B�. إن
h#ل�� �B��� ��@��#آ� ��8$� �C?ء .�=�� أن�B� إل� �ال;�#�@� �ال�$�8 �C?ه01 ا!ن �S'و� 

c��46 ال� �ل:t�#ال h#ن[� ال ��]Bو� .  
� ر�:ز ال����� ا!ول�� �7	� � c��4ه� ا5ر��8ط وال G'Cل%��ة ال �ا!آ=� أه#� �وال�/.   

�D و��ج� ه1ا ا!�� إل� ال%���� ال�4 �'�ده� أن ال�/.� ا!ول� ���8 أو �#. ا!م ���8C� ال%�ل
الc��C ل��8C� ون:��� �/.�ت الc��4 ال�4ل�� �G �"�� ال��لF ال�8:ل:ج� ا5ن'��ل� ل��/.�ت 

G8�4�#�3 ال �ا5ج4#��� T�87ات . أو ال�وا� o�� oB8� ا!م ال1ي �� G'Cال�:ي ل� c��4�3ل
� .:ً�� ل��/ً�.�ت ال�وا�T أو ال��وة ال#4;�رة 7/ل ��ح�� ال#�D والC':ل� ال#8;�ة �:�3 أ

G8�4�#�3 ال �ال�:� �إل� �;��� . ا5ج4#��� c��4ت ا5ر��8ط وال/;?� �S'� ،[;ال� o��
G8�4�#�3 ال �01 ال�/.�ت ا5ج4#���Dل �وا5ن'��ل� �ال�8:ل:ج� [  . أو �%��C ا!

 

 When are these windows of#� 9!ا78 ه67 ا��'��؟  .15

?opportunity  

:ي و.�رات ����S'� c �87ات ال�. ال:.~ ه: آG ش�ء c��� |�	 أو ال��وة إل� �Cا�
7/ل ال=/ث . 	%� ����B �:�3 ه01 ال�8Pات ل�)'�ل 7/ل ال�B:ات ال#8;�ة �6 �#�ه�

�h� 6 ال�اش� % 90B:ات ا!ول� �6 ال�#�، �B#: ال#h ال8?�ي إل� �� ���ب �6 
� و��DB الB[� ال#�P� و�#4:&� �3 �;�ن�D _�ل�8� ن[#b و��Bءا�b �$:رة .��8� �h� 6 ال�اش

�Dح��� �ء ����B6 ا!داء ا5ن'��ل�، ال��:آ�، ا5ج4#���، ال'��:ل:ج� ال:\�'� أث� �ل:t�#ال .  
 h#ن[� ال :#B4�87ات ا5ر��8ط ل �D�3 أن �:�3 و���م F"� �ح�ج �و�:ج� �43ات ن#�@�    

و أن ال�B� ا!ول� �6 و��8. ال#�t:ل� �6 الc��4 وا5ر��8ط ا5ن'��ل� ا5ج���#4 �� ا�6��7
 h#ن[� ال :#Bل �وا!آ=� أه#� �ال%�ج ��@�#Bال'�4ة ال G=#� G'Cا5ن'��ل�(�#� ال h#ن[� ال (

  .  الC8��#� ���رة الG'C و����� ال����� لB� o�� b#�� �/.�ت �'����� إ�"����
 

 What #� ا�7ي ی�CD أن ی@=ث إذا 8"=ت أو أ>�"; 9�78ة ه67 ا��'��؟ .16

? this window of opportunity is missedhappens if . 
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�B4:ع �Hث�� ��:ق أو G�7 �/.�ت الc��4 أو ا5ر��8ط ال�4 .� ���4ض ل�D ا!)'�ل 7/ل 
 ال?��� 7/ل ��ح�� اEه��ل ا���9��,�3: ���ض الG'C إل� . ��ح�� الC':ل� ال#8;�ة

ة ��8� ��لw� الCP:رة �7	� الC':ل� ال#8;�ة �H4ث� آ�3� أ���د الB#: الB'�� ل���D �$:ر
�3!)'�ل ال6�1 �'��4ون إل� ال�#]، اrث�رة ال�t�8� . الB#: ا5ج4#��� والB#: ا5ن'��ل�

وال����� ال:ال��� ا�r"���� ال�:�� �#;6 أن �'��وا آ�ً�� أو ح�3ً�� ال��رة ��o �;:�6 أي 
�Dح��� �7/ل ��� �B�� أو ذات �ه�د3 �ت اج4#����./� .  

و�� ذلQ ه�Bك . %] ال%� أن ��[� ا!)'�ل 5 ���ن:ن �6 ه01 ال�رج� �6 اrه#�ل    ول
ال;=�ُ� �6 �/��6 ا!)'�ل ال6�1 ل���D درج� �� �6 ��:ق أو G�7 �3 �/.�ت ا5ر��8ط 

و�B4:ع ال#?;/ت الo�� F��4� �4 ه1ا ال�4:ق أو .  والc��4 أث�Bء ��ح�� الC':ل� ال#8;�ة
6 ��م ا5ر���ح الT��8 أث�Bء ال�/.�ت ا5ج4#���� ال#�84دل� �� الG�P �$:رة آ��8ة ��

و�$:رة ���� . ا�6��7 إل� ال#��ن�ة �6 �?;/ت اج4#���� ان'��ل�� �#��� أو ��لw� الCP:رة
 c��4ت ا5ر��8ط وال�./� G�7 ق أو:�� ��� F��4� �4رة ال#?;/ت ال:C7ش�ة و W.:4�

 3;�#� آ�ن ذلQ �3 ال�B:ات ال�#��� ه��ل ا�o��F�,����9 ال:.~ ال1ي �b�3 �4 ال��4ض 
 �#ال#8;�ة آ�#� آ�ن~ C7:رة الH4ث��، آ#� ��ث� ��ة وش�ة ال��4ض ل�ه#�ل �$:رة ح�

  . ��o ش�ة �=G ه01 ال#?;/ت
 ��8�     و�B�� 5 �� ���م أنb 5 �:ج� أ��م ا!)'�ل ال1ي ���4&:ن ل�8Pات ���c أو ار��8ط 

و5 ن��� . /.�ت �'��G اج4#��� ��دي أو 	%� 7/ل ���� ��احG ح����Dأي أ�G �3 ن#: �
�Q;?� G ال;=�ُ� . إ5 ال���G جً�ا c��4� �#�3 ��ل��رة �����w� o ه01 ال�8Pات �3 ال#�احG ال�4ل��

�6 ال��#�ء �3 إ�;�ن�� ����w أو إ	/ح .�رات الc��4 وا5ر��8ط ال#�4P� أو ال#��.� أو _�� 
�#]B#ال .� ذل�D]� Q ال�8Pات ال;���B;�� ونq@�4 ��ًدا �6 ال�را�ت إ�;�ن�� إح�اث ��I و�

��3 . ال�B��%4ت، ل;�DB �#��� ):���، 	�8�، و�C8%� ل�� ول�)'�ل �3 ن'] ال:.~
 F��4� ر ال1ي�Sأو ال W�4ال j�%$� �3 ال"�د ل�#����ة G#ات �6 ال�:B���S4 ا!�� 

  .  5ن'��ل� وال�8ن� �3 ��ح�� ال#�D والC':ل� ال#8;�ة��T�3 o شD:ر .���� �6 اrه#�ل ا
 

 Are there ways to classifyه* ی!�= �'ق ���H�I ا�����؟  .17

?attachment. 

��$4� ���8( c��4ل وال:زن، ل��رات ال:Cال�#�ت ا!�7ى آ�ل G=� . �و�3 �%�ول� درا
الc��4 ا��6؛ : �c��4 ه�ه1ا ال#�ى ل$�| الc��4، ن[� ال�8ح=:ن �F�:4�� G$4 أر�� �t3ت ل

 Q;'#ا��6 ال ��_ c��4ال ،FB"4#ا��6 ال ��_ c��4؛ الI3ا��6 ال#��وم أو ال�ا ��_ c��4ال
bأو _�� ال#:ج . ،G8�4ا!�6 ���5��ق، ال4"�وب، ال#��ن�ة، ال c��4ا!)'�ل ذوي ال ��?�

 c�Sط أو ال:wSء أو.�ت ال�Bأث �D��D�H� �D4./� �3 �أ�� ا!)'�ل . وال;�رال4:اد، ال����
 ��ذوي 	�| الc��4 _�� ا��6 �3?��ون ��ل1�14ب، ال���ب، و��م ال4"�وب أو ��م ال%��
ا5ن'��ل�� �G8. 6 ����� ال����� ل�D و�?��ون ��ل���D4 والP:ف أث�Bء أو.�ت الwS:ط أو 

�$W�B الc��4 آ#� آ?'~ �bB نq@�4 درا�ت ) 1(و�:&j ال"�ول ر.� . الc�S وال;�ر
 W.:� أو إج�اء ��B3 ام�P4)B�� o�� ~�8� �6 ا!)'�ل ال6�1 ��8| أ�#�ره� B� واح�ة ��

F��wال  . 
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 Securely: الc��4 ا!�6

attached 
60-70 % 

 

 ا4;?�ف الt�8� أث�Bء �:اج� ا!م؛ ا5ن`��ج ال?��� ��w� �Bدرة ا!م؛ 
�4اب ال�8ن� �6 ا!م ا5ر���ح وال4%�� ال�اt3� ��B �:دة ا!م؛ ال��� إل� ا5.

  . ��B �:د��D و�/��ت ا5ر���ح
: الc��4 _�� ا��6

FB"4ال. Insecure: 

avoidant 

15-20 % 
 �"�هG ا!م ��B وج:ده� ��ل%"�ة؛ &�c أو ا��4ء .���w� �B� Gدرة ا!م 

�Dد�:� �B� 6 ا!م� T?Bال%"�ة؛ ا��4�5د ال .  

ال#��وم   : الc��4 _�� ا��6
 :Insecureأو ال#��رض 

resistant.  
10-15 % 

 ا4;?�ف .��G ل�t�8� أث�Bء �:اج� ا!م �3 ال%"�ة؛ ال��8ء ��ل��ب �6 ا!م؛ 
 FS_ أو I.�B� درة ا!م ل�%"�ة؛�w� �B� جً�ا T��� ��4ءان`��ج أو ا

  . و����� ا�5$�ل ال�8ن� ��!م ��B �:د��D إل� ال%"�ة
ال#';Q : الc��4 _�� ا!�6 

bأو _�� ال#:ج 
Insecure: 

disorganized 

disoriented   .  

5-10 % 

 _#:ض r�� c��4� �#�3.�ام أو اrح"�م �6 ا!م أث�Bء �:اج�ه� �3 ال%"�ة؛ 
�[�D _�ل�8� ا!)'�ل ان`��ج أو ا��4ء ��B ��ك ا!م ل�%"�ة؛ ��� �:دة 
 jرجH4ك ال:� �� b��?4� أو �أ��3ل ���8; �DB� ا!م إل� ال%"�ة �$�ر

r6 ا���ذج ال%�:ان��#Bح"�م �3 الrام ا�.  .  

  
 �#��� ���C� ل'%��8( e� ���Mary Ainsworth cو):رت دآ4:رة ��رى أن�:رث 

 bل �ال��� ����� �	6��7 �7��� G'C%�دة(أو ار��8ط ال� �ه01 ). ا!م �$' o�� ~��(وأ
 F��wال W.:� إج�اء �ال�#��The Strange Situation procedure  .ل و�#;6 ال�:

����44� W.�3 �:ا �#D4]�4 �/ح� G'C، أن ا!م وال�ده#� �3 –ال:ال��6 : " �8��)�'#� G'Cال 
 o�8�3 ال%"�ة و� G'Cإل� ال%"�ة؛ ��4ك ال:ال��6 ال F��_ ePش G7�� ؛Fح"�ة ل�
ال?eP الF��w و�%�ول ��D@� الG'C ال$��w؛ ��:د ال:ال��6 و��D@� الG'C ال$��w؛ ��wدر 

ل%"�ة؛ ��wدر ا!م ال%"�ة و��4ك الG'C ال$��w �#'�دG7�� ،0 شeP ال?eP الF��w ا
 b�� وا5ن���ج G'Cال �@�D� د ال:ال��6 و�%�و5ن:�� ،��w$ال G'Cال �@�D� و�%�ول F��_ "

 .W.7/ل ه01 ال#:ا G'Cال�4 �$�ر �6 ال ��4'P#ال��:آ��ت ال �	ور �و��4 �/ح[ .
'� ال�4 	�رت �6 ��د آ��8 �6 ا!)'�ل �� ال��:آ��ت ال#�4P) 1(و�[�D ال"�ول ر.� 

W.01 ال#:اDل �DS���� . 6#S4� G$4� o�� c��4ال W�B$� ن ن#:ذجH� و��ل�4ل� �#;6 ال�:ل
  . ا!ر��� أش;�ل أو ال$�| ال#:&%� ��ل"�ول ���#b ش:اه� �"���8� ���ان��

 

 What other#� ا��!ا#* اPخ'ى ا��, تK�L 'MN ا�رت1�ط وا�����؟  .18

?s influence bonding and attachmentfactor. 

�#�رس أي ���G ل./� b� ��8Pات ال�ا�C� أو ال��وة �Hث�ً�ا وا&ً%� ��o ن?Hة و�C:ر 
c��4رات ال�. . o�� 6�#@وال�� G'Cال#�84دل ��6 ال �_�B4أو ال G��'4ت ال�./� G4P� ���B�3

و.� �%�ث الG�P . �وة :��شt:ن �b4t?B، ر���b4، و���#�b �1�4ر ��Bء �87ات را�C� أو �
أو ال4?:0 �3 ه1ا ال�8Pات ن�4"� �?;/ت أول�� إ�� ل�ى الG'C أو ل�ى ال��@#:ن ��o شt:ن 
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 G'Cال ��$P6 ش�� c��C4أو ال c�B4أو �3 ��ى ال �t�8أو �3 ال b#و���� ،b4ر��� ،b4t?B�
b�#و��� ،b4ر��� ،b4t?B� ن:tش o�� 6�#@ت ال����$Pوش .  

o  G'CالInfant.  
c��4ا5ر��8ط أو ال o�� $:رة آ��8ة� �ال#`اج� b$@�$7و G'Cال ��$Pث� ش�� . G'C�3ل

 G'Cل�� �ح��س أو _�� �4"�وب ���رن ��_ ،FSwال ���ال1ي �$�b4@�D� F، ن`ق أو 
ال�Dدئ ال1ي ��b4�&�� GD و�b4@�D أآ=� ��&� ���8C� ال%�ل ل#:اجD� 	�:��ت �3 ن#: 

 أن .�رة الo�� G'C ا5ش�4اك G��'� �3 ن?T أو إ�"��� �� آ#�. الc��4 ا��6 �� ا�6��7
ا!م ر�#� ���ق أو �G4P ن�4"� ح�ل� )�8� ���&� �G= ا4�5��ر أو ال:5دة .G8 ا!وان و�� 

  . ���b� T8 �6 ن�e ال:زن ��B ال:5دة؛ الG�P ال���P، أو ال#�ض
 

o  G'Cل� �، ����(����: ال�����ر��� ،�t?B� ن:tش o�� ال��@#:نG'Cال � .(
Caregiver.   

6��7��� b(�8أو ار� b���� G'Cل� �آ��ت ����� ال����:� c��� ون، .  �#;6 أن�.�B����3ء ال
 G� 6��7ا� �ال�اS3:ن، الC��4#:ن، وال���8:ن �4B":ن أ)'�8B"4� 5ً:ن ال4:اد ا5ن'��ل� �

3� �:ا.W الG��'4 .� ��`ل:ن أن'��D �6 ال�8Pات ا5ج4#���� ال#�4P'� و�B�%8:ن �6 آ�
���ن���D �6 : ور�#� 5 �4"�وب ا!م �� )'��D ن�4"�. ا5ج4#��� �3 ال#�احG ال�#��� ال�4ل��

ا5آ�t4ب، ���)� ال#�Pرات، ال#?;/ت ال?P$�� ال��B'�، و_�� ذلQ �6 ال�:ا�G ال�4 ��ث� 
b4ر��� o�� �Dر��. oو�� �D�'( ������ �3 ا�5��ق o�� �Dر��. o�� F��ل�� . 

  
o  �t�8الEnvironment.  

k3ن ��ش ا!)'�ل �3 . الP:ف ه: ال��@c ال�@��� ل�c��4 أو ا5ر��8ط ال�:ي �� ا�6��7
 ،�D.��و��م ا� �D@أو 7:ا �t�8اب ال�C&ال��م وا ���D4ا!ل� وال �ن�4" bرة ان'��لً�� ل�;� �t��

ل:د�� �� ����� �#;6 أن �:اجD:ن 	�:��ت ��لw� �3 ا5ش�4اك حo4 �3 �/.�ت الG��'4 ا
�Dل �ال���� . c(�B� �t�� ،ي�وا!)'�ل ال6�1 ���?:ن t�� �3� �B`ل�� �?�� �D�3 ال��وان ا!

ال/جt�� ،6�t� �c(�B ال%�وب والB`ا��ت ال#��%� أآ=� ��&� لH?Bة و�C:ر �?;/ت �3 
 .  الc��4 أو ا5ر��8ط �� ا�6��7

  
o c��C4ال/ c��C4م ال��Unfitting/Fitting. 

ال#�D لH?Bة و�C:ر �/.�ت ���c ار��8ط ^�6 ل�)'�ل أن �;:ن ه�Bك حً�ا أدن� �6 �6 
 o�� ال#`اج� �DB�:;ال#`اج� و.�رات ا!م و� bB�:;و� G'C6 .�رات ال�� c�B4أو ال c��C4ال

� أ)'�ل ه�د@:ن، . وجb الP$:ص� �D����� ام ح�ل�� �� o�� ك �6 ا���ء �6 �;:ن:ن�Bوه
D4�&�� GD�� ،ن ، و�?��ون ��ل�"` )��:ن:���S4� ،ن، ���4ءون:"�`B� �#B�� �D4@�Dو� �

و�#��� ا5ن0�84 إل�، .�اءة آG . إذا �����:ا �� أ)'�ل ن`.:ن، ���: الFSw، 	�8:ا ال#`اج
F آG ل��7 أ�ً�ا ) ا!م/الG'C(�6 ا��7 �B#، وال4"�وب ال�د��ت _�� ال�'[��Dل���ا@6 أو ال

  . �ا�C� أو ال��وة ال�4 ��دي إل� 	�| الc��4 ال�:ي أو ال$%���آ`ً�� ل�4`�` �87ات ال
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 b��� أو ا��4دت b4'ال1ي أل �4"��      وI�� �3 ا!ح��ن .� �;:ن أ�:ب ال4:ا	G وا5
� )'G ^�7 �3 ن'] � c��C4� ��_ أو F�B� ��_ ة�� )'G �3 ا!� G���4ا!م �3 ال

����8C� c� ال%�ل ال�ا�C� أو ال��وة ��6 الG'C واrح�8ط ال#�84دل ل��3�B4 الB'�� �. ا!�ة
 .  وا!م ��o وجb الP$:ص

  
 K�L ا�����؟ 1إ�, أي #=ى یMN' ت�'ض ا���* إ�, .!ء ا����#�� واEه��ل .19

? neglect influence attachmentHow does abuse and. 

 Z�� �4ال ��� أ�;6 �/ح[�D4 ور	�ه� t�� �3� ا!������� �:ج� ث/ث� �:&:��ت أ
�Dأ)'�ل G#Dو� . 

 

  :ال#:&:ع ا!ول

ه: أن الH4ث�� ا!آ=� ش�:ً�� أن ا!)'�ل &%��� :ء ال#�����، �7	� ا!)'�ل ال6�1 
���4&:ن إل� ال�I3 أو الG8. 6� 18B ال:ال��H?B� 6 و�C4:ر ل���D ال;=�� �6 ال#?;/ت 

#� C� �3:�� �:اد أو �#� �D�3 �6 	�:��ت ج) ان[� أ'G(الB'��� وال��:آ�� ال��CPة 
و�3 ا!� ال#��t� وال#D#�� إل� أ)'�ل�D، �6 ال#��4د أن . �/.�ت ان'��ل�� ود�� �� ا�6��7

�3!ب ال#G#D !)'�لb آ�ن )'ً/ . �;:ن ال18B و:ء ال#����� ذا )��� �:ارث� ��6 ا!ج��ل
0�w	 �3 ل�ه#�ل ال:ال�ي �ش�6 . &%��� G	ه1ا ا!ب �:ا G=� نk3 bو��� �ب ال���4:�أ

�ءة واrه#�ل(ال1ي ���ض ل �3 b	0�w و���� إن�4ج ه1ا ا!�:ب rا ( �� b��./� �3
bأ)'�ل .  

 

 : ال#:&:ع ال=�ن�

 G'Cال o�� �ط دور ال:ال����k� ال:ال� أو �� ���ف ��3 �;�ن G'Cال G���3ف �[�ه�ة ج�
"parentification .| ���4دة�	17 ه01 ال[�ه�ة H6 أآ=�ه�. و�� j8$� ���B� ��ً:ش� 

� ) أ�ة وح��ة ال��@G(�43ة 	��wة _�� ن�&"� أم ��:ل أ�ة �#'�ده� � G���4�4 ال� �Bه
c��$ال G=� �3 �43ة �8;�ة �6 ال%��ة j8$� G� Fل� Gز�� ~B8ه01 ال b48"ال1ي أن G'Cال .

w:ن و�6 ال#Hل:ف أن ن�#� �=G ه�5ء ا!��Dت 	��wات ال�6 ���6 �6 أ)'�ل6D ال6�1 ��8
و�3 ح�5ت ). إنb رج�� ال$��w(، )إنb أ GS3	��c ل�(�6 ال�#� أر�� أو #7] B:ات 

� ا!)'�ل و��ل�4ل� � G���4أ�7ى، .� �;:ن ال�اش��6 _�� ن�&"�6 و_�� ��ه�:ن ل�
ون�4"� ل1لc�S� Q �3ص �=G ه�5ء ا!)'�ل . �����4:ن �� أ)'�ل�D آ#� ل: آ�ن:ا راش��6

� _��ه� �6 ا!)'�ل�3 ال#?�رآ� �3 أن?C� و� G��'4ق اآ4��ب ه�5ء . �87ات ال:�� �#�
ا!)'�ل ل�#�Dرات ا5ج4#���� ال#�4P'� و�#� �%���D �6 �;:�6 �/.�ت 	�ا.� �� ا!)'�ل 

  .�6 ن'] ال�6
                                                

1
   ������� إ� أ� � ���� أد673 ا�"45 %( أن �23ان ا�*�0ل ا�.��� -,+*( )'�رة %$�#"ة ا! �ءة ا�

وه>@ا أ%>" %$>"ر Bن ه>@ا ا�*0>�ل �,*>�       . ا�>? ... =;�، %.�دا�;�، د-���%�2;>�،    ��"-�;�، ص� : إ#�رة إ�� 
���د %( ا�*��0ت ا�,� وردت E� ا��7K7K ا�*�Jر إ��;� و%2;� %�0ل �Iص -GD�<2 آ�D �<E>+�-�  >�ء                

������ 673 و�� ا�M'�ص   .ا�*��%�7 وا!ه*�ل وا! �ءة ا�
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�3 )��� ا5ن��4ل ال4:ارث� ال#:&:ع أو ال��S� ال=�ل=�    ��B#� ن"� أن  G=#4� �3 ه1ا ال���ق 
 c��46 ا!ج��لل#?;/ت ال�� G�4B� أن ه01 ال#?;/ت �B�#� .  

 F�� ةH"3 ��w4� 6 أن;#� c���وا5ر��8ط ا��6 ال c��4أن ن/ح� أن ال �D#و�6 ال     
:ء ال#����� . ال��4ض إل� :ء ال#����� واrه#�ل ��%& G'C��3#� ن"� أن إدراك ال

. ل� ا�5"�0 ال���8 ال#��آ]واrه#�ل ل���ل� آ#;�ن �c�4 و�G8�4 و^���w4� 6 �$:رة ���� إ
G�8 ال#=�ل، ���w4 �$:رة ���� �3 ا�5"�0 ال���8 وج�Dت الB[� ا�r"���� ال�4 .�  o��
�ءة واrه#�ل ��o �� ال�اش��6 r�8ات اPل b&��� F�� 60 ال�اش���"� G'Cن ل�ي ال:;�

  ). ال:ال��o�� 6 وجb الP$:ص(
 

110. ��9 ��ًTت ا����� داUDV# ر!��X ا���'ض إ�, .!ء ا����#��؟ ه* تWVI وت�
?problems always from abuse Are attachment. 

5، �3 ال:ا.� _�ل�8� �?;/ت الc��4 ��ج� إل� جGD ا���ء ��لB#: الB'�� ل�)'�ل أآ=� �6 
:ء ال#����� واrه#�ل . �3;=�� �6 ا���ء 5 ���3:ن آ�t?B� W:ن أو آ�W �����4:ن �
 F�B4� ق�C� �D�8ات أ)'�لPال ���8( �Sًآ#� 5 ���3:ن أ� ،��'Bن#:ه� ال e@�$7 ��

� ا!)'�ل 7/ل ال=/ث B:ات ا!ولo �6 �#�ه�� F�B4� �4ال .  
�ت ال#��ن�ة وال��� ��   و��ل�4ل� �6 7/ل ال�8ا�q ال���4#�� ال���� و��ا�q ال4:��� و

�:رة ��P'� �#� �#;6 �3 وح�لً��، ه1ا ال"GD ش�@� �$. ل���ء، �#;6 �%��6 ه1ا ال:&
&:@b الH4آ�� ��o أنb ال�F8 ال#�8ش� �3 آG �6 �?;/ت الc��4 ل�ى ا!)'�ل و�`ا�� 

وه1ا ال:&� ال��CP أدى إل� أن واحً�ا �6 آG ث/ث� . ���&�D ل�:ء ال#����� واrه#�ل
 6�^ ��_ c��� |�	 bأ)'�ل ل�� : o�� 6�#@ال�� ��"I.�B4� ،�8B، أو ���رض و���وم �

  . t:ن �b4t?B، ر���b4، و����#bش
 Fن ه�5ء ا!�3اد �6 7/ل ال#��ن�ة وال�4ر�k3 ،6ا�� ��_ c��4ال�_� �6 ه1ا ال oو��     
� ا�6��7 ول;6 ل�] ��ل�D:ل� ال�4 �:ج� � G��'� 6 أن ���#:ن و��4#�ون �3 �/.�ت;#�

  . ل�ى _��ه� �6 ذوي الc��4 ا��6
 

111.  CD�ت![\ رؤی�Z� �=ى ا��P�ل Y@�ی� .!ء #� ا��UDVت ا����� ا��, ی
 What specific problems can I expectا�����؟  ا����#�� ذوي #UDVت

?to see in maltreated children with attachment problems  

ر�#� �B4:ع �$:رة آ��8ة ال#?;/ت ال�P	� ال�4 �#;6 أن ��اه� ��Bء ��o )��8�، ش�ة، 
��3 ���ن� ��I ا!)'�ل �6 �?;/ت �#��� . ه#�ل و:ء ال#�������ة، و�:.�~ ال��4ض ل�

 �D(�8.� 5 ��رك ار� �ل�رج �C��� ا��7 �6 �?;/ت I�8�3 ح�6 ���ن� ال �ووا&%
و.� �:ج� I�� �3 ا!ح��ن أ)'�5ً ^6��7 ��8و ��م . ��rه#�ل �3 ��ح�� ال%��ة ال#8;�ة

� ا!)'�ل؟ و�� إذا آ�ن:ا و�� ذلQ، �6 ال#�D أن �. �Hث�ه� �01D ال�8Pات� G#�� 14آ� ل#�ذا
:ء ال#����� واrه#�ل أم 5؟ G=� �'�P� د��ت . ���4&:ن !ش��ء�Dال��ا@6 أو ال I�� ج�:�

�DB� ه�5ء ا!)'�ل G=� �� G#ال� �B� 6ن ال#�ه��:�;�B��;ال �D�S� �4ال:  
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o  �@أو ا5ر��� �@�#B�7 الH4الDevelopmental delays .  
 �3 ��ح�� الC':ل� ال#8;�ة ��7H� 6 ن#�@� اEه��ل ا���9��,�� ���ن� ا!)'�ل &%��� _�ل�8ً 

�3ل�ا�C� ��6 الG'C . �3 ال;=�� �6 �"�5ت الB#: الB'�� �7	� الB#: ا5ج4#��� وا5ن'��ل�
ال$��w وال��@o�� 6�# شt:ن �b4t?B، ر���b4، و����#b ال:��� ال�@���� ل�B#: ال�8ن�، 

��ق �/.�ت الG��'4 ��6 الG'C و����� (و�3 ه1ا ال���ق ال�@��� . ��ل�، وال#���3ا5ن'
bل �، وال;=�� �6 ال��:آ��ت ا!�7ى ) ال�����ال��:آ��ت ا5ج4#��� ،�w���4 ا!)'�ل ال��

ون�e ا���ق ون�e ث�اء أو ��3 �87ات الG��'4 . ال#�C:�� ل�B#: ال�:ي أو ال$%�
D�7 دال ا5ج4#��� ال�4 ���4ض لH� q4B� ال#8;�ة �#;6 أن �ل:'Cال �ا!)'�ل 7/ل ��ح� �

  . �3 الB#: ال%�آ�، ال�w:ي، ا5ن'��ل�، وال�3��#
o  Gك ا!آ:�   .Eatingا!آG أو 

�6 ال?�@� أن �:ج� ش1وذ �3 �:آ��ت ا!آG، ��6 ا!)'�ل &%��� اrه#�ل ال?��� وذوي 
c��4م �3. �?;/ت ال��Cن ال:'P� ،ن:ن`P� ��3 �7^ 01آ�:ن آ#� ل: آ�ن~ هH� ،ح"�ه� 

و�� آ=�ة ��Bول�D . وجb8 لo�� �D ال�_� �6 وج:د ن[�م �4:ا�� و�c�4 ل�B4ول ال:ج�8ت
�4/ز�� ال'?G �3 ال$%� ال�8ن�� ال��B"� �6 أ�8ب (ل���Cم .� �'?�:ن �3 ا5زده�ر ال�8ن� 

��:S� ��_( ن �� ���ف ��5ج�4ار: ال'� ل#�ة ):��� و�bwS إ���ء ال��Cم �3(، و.� �#�ر
، و.� ���ن:ن �6 �?;/ت �3 ال�8�، و.� ���ء )و���b ث� إ��د�b ل�'� وإ��دة �bwS آ�ل��;�

�?e�P ه01 ال��:آ��ت ال?�ذة �3 ال#�احG ال�#��� ال�4ل�� �%~ t3� ��3ان ال?�D� ال��8$ 
anorexia nervosa .  

o  �%أو ال#$�ل �أو ال�4&� �@�D4ك ال:�viorSoothing Beha.  
 �@�D4أو ش�ذة ل �، و_��8�جً�ا، _�� ن�&" �آ��ت ��ا@�:� �#;6 أن ���P4م ه�5ء ا!)'�ل 

ر�#� ��S:ن أن'���S� ،�D:ن رؤو�D، . ذا��D ح�ل &���D أو آ�ره� أو ا�D@��4 ا5ن'��ل�
� ال�8ن وإ�1اء�C�� أو �ء ال?�ذ، ��7?�Bwا!ن�ش�� أو ال G���� ،�'�B� ال"�� �$:رة �أرج% 

  . و�`داد ه01 ا!��اض �$:رة آ��8ة أث�Bء أو.�ت الc�S وال;�ر ا5ن'��ل� أو ال���D4. ال1ات
o  �'�\:ا!داء ا5ن'��ل� الEmotional functioning.  

� �6 ال#?;/ت ا5ن'��ل�� ل�ي ا!)'�ل &%��� :ء ال#����� واrه#�ل �:ج� ��ى وا
وأح� ال��:آ��ت ال���� ال?�@�� . ال��cو�?;/ت الb�#?� �#� c��4 �6 أ��اض ا5آ�t4ب و

 "G=� 6��"indiscriminant ه�5ء ا!)'�ل ه: �� ���ف ��لc��4 _�� ال##�` 

attachment . bون ا!�6 و�4:.:ن إل��?B� ،6�!ا!)'�ل ���:ن إل� ا G;3 . �B�&وإذا و
ل إل� الc��4 أو �3 ا�84�5ر أن ال�D� c��4 جً�ا ل���8ء ��o .�� ال%��ة؛ ر�#� ���o ا!)'�

ور�#� �/ح� _�� اrآ���B;�:ن أن . �%�c ل�D ا!�6) أي ���c أو أي ار��8ط(ا5ر��8ط 
وال%c أن ه�5ء ا!)'�ل . ا!)'�ل &%��� :ء ال#����� واrه#�ل �%8:ن و�'�S:ن ال���wء

?�ر C� 5:رون را�C� ان'��ل�� �#��� �� ا!ش�Pص _�� ال#��6�3، وأن �:آ��ت ال4:اد ال#
إل��D ه01 ه� �:آ��ت �"�� ��3ً�� ال��� إل� ا!�6 وال�/�� ال?P$�� و5 ��;] ح�8ً أو 

  . �:اًدا أو ��)ً'� ��o اr)/ق
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�:آ��ت ال4:اد ال[�ه�ي أو (     و��4D اrآ���B;�:ن �$:رة �7	� �G=# ه01 ال��:آ��ت 
� ال���wء� �_#:ً&� ��o 3;�ة ال4:اد ل�ى !ن�D _��8� �3 ال:ا.� و�S'� ) ال#`�W �3 ال:ا.

����8Cأو ال �ال��د� �ال4'��/ت ا5ج4#��� �� c�4� 5 �Dآ#� أن b4����� ال#��ء G'Cال .  
o  �B"D4�#أو ال �8�B#_�� ال �1ج#BالInappropriate modeling  .  

3� ا!)'�ل �$:رة ���� إل� ����� أو ن#1ج� �:ك ال;�8ر �B�– أو �Bً�?� ك:� حo4 وإن آ�ن 
�tً��� . �%�%	 ����( �����#ء ال:��3دة �� ����4 ا!)'�ل &%��� :ء ال#����� أن �:ك 

� ا�6��7� G��'4ل� �. و��8:ل �ن��;�rن ه01 اk3 &%��� (وآ#� �#;6 أن ��ى ���� �إ�;�ن�
��F8 �?;/ت �3 ال4'��/ت ا5ج4#���� ل5�Dء ) :ء ال#����� ل��:آ��ت :ء ال#�����

 �� ���%Sه� �6 ا!)'�لال��_ ��ءة ال"��B� ��o . ال;�8ر و�rل�)'�ل &%��� ا �8�B8�3ل
���B"ال �ء ال#����:G�8 ال#=�ل، ر�#� �$8%:ن �3 ال#�G8�4 أآ=� ��&� ل�#`�� �6  .
ور�#� �j8$ ال1آ:ر ��o وجb الP$:ص &%��� ال��4ض ل�:ء ال#����� ال"B��� أآ=� ��ً/ 

B� ���B"ءة ال�rأو 5ر�;�ب ا �ال#�اه� ��3 ��ح� ���B8:ن ج�ا@� ج;��� �. G� �8ون;� ���
  . ال�ش�
o  ال��وانAggression . 

��� ال��:ة وال��وان �6 ال#?;/ت ال��:آ�� ال�@���� ل�ى ا!)'�ل &%��� :ء ال#����� 
c��4ه#�ل و�?;/ت الr6�4 ل�ى ا!)'�ل . وا��و���T8 ال��:ة وال��وان �#?;�6�4 أ

وال#?;�� . ن�e الW(��4: ال#?;�� ا!ولo: #�ل ��o وجb الP$:ص ه#�&%��� اrه
  . &�W ال4%;� �3 ال1ات أو �3 ا5ن����3ت: ال=�ن��

:ء ال#����� واrه#�ل (    آ#� �'�� ش�:ع ال��:ة وال��وان ��6 ه�5ء ا!)'�ل  ���%&
c��4ث��ات ) و�?;/ت الH4ا5ن'��ل� ل �D'ال o�� ال��رة �D$�B� �DنH� 6��7ا� o�� �Dأ��3ل

 �'�� أو �W�4 أو ���ق ) ال'�D ا5ن'��ل� لH4ث�� ا!��3ل ��o ا�6��7(وه� .�رة 

Impairedن ا.�4ن~ ـk3 ه#�لrوا �ض ا!)'�ل ل�:ء ال#������� �ـ ن�4" b$B� ه;1ا 
�ءة واrه#�ل �#?;/ت الc��4 7/ل ��احG ال�#� ال����� ��دة �� ���8 �:آً�� �6 ه01 rا

ح�{ �D'� 5 أو G=� ��?� 5 ه�5ء . ال#?;/ت ��ل��:ك ال��وان� ال#:جb &� ا�6��7
ا!)'�ل ��ن'��5ت و�?��� ا�G� 6��7 ��اه� �3 ال;=�� �6 ا!ح��ن آ#� ل: آ�ن:ا �"�8ون 

�DB� W�&!ا �	��3 ����ون .&�ب أو إ�1اء ا�6��7 �$:رة ��8ش�ة �7 �DB� أ�� ال�:ى
و.� ��ذون ال%�:ان�ت، 	�wر ا!)'�ل، ا!.�ان، .  ��wض ا1�rاء أ��Sًل�D ال#;�@� وال'64

  .وا!ش��ء
    و�6 ال��B	� ال#`�"� ل1Dا ال�WB وال��وان أنb _�ل�8ً �� ���4ن ��ل"'�ف ا5ن'��ل�، 

W(��4ال e�Bم . وا5ن'$�ل ا5ن'��ل� �6 ا�6��7، و��Bم وال�Bه�5ء ا!)'�ل ال �D]� ��3
o وا!o ا4"��� ان'��ل�� ����B ��4 ا4"��� ����� أ!�� ��ً�C� 5 �?��ون �DB;ل �و ����3

 .     �:اج�D4D ���:آ����D ال��وان�� و.�:��D _�� ال#�8رة
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'�+��� 

�:/�29��؟��;��<�=��$ ���א�?<�(

  
� ا���ء و_��ه� �6 ال��@#:ن ��o أ�:ر �t?B�، ر����، و����� ا!)'�ل آG ال'�ق �3 B$�

و�S4#6 ال"`ء ال�4ل� ��I ال�Cق ال�4 .� �'�� �3 ه1ا . �ة ا!)'�ل &%��� :ء ال#�����ح�
 :ال$�د

  
�:آً�� �6 ال����� وا5ه4#�م .1 �8�: Nurture these children.  

ا.�4ب ��ن�ً� . الh...�%�4ج ه�5ء ا!)'�ل إل� ال�4ل�G، ا5ح�S4ن، الG�8�4، دفء ال�/.�، 
آ6 ��رًآ� أن �87ة . ���Q4 وحQ8 لG;� �D ال:�@G ال#�4ح���DB، ��8 �6 اهQ��#4 ور

ا�4.5اب ال�8ن� وال�#] ال�D�� f���� �4 ه�5ء ا!)'�ل �3 ال#�&� ���4ن� ��!ل�، 
���B"ءة ال�rأو ا ،F�1�4ال . �Dردود أ��3ل F=6 آ� F.آ� وراH� ،�3 ه01 ال%�5ت

���"4��D ل����Q4 و�$�ف ��o ه�ى ه1ا ل#%�و5ت ا.�4ا�Q ��نً�� ��DB وآ6 ���ًرا 5
و���Q �;=�� �6 ال�Cق، ����� أو �:��3 �87ات ����� لQ�4 ال�8Pات ال�4 . ال����4 واrدراك

G�'4 . ���ض ل�D ه�5ء ا!)'�ل �3 ��ح�� ��Dه� و)':ل�D4 ال#8;�ة  Q1آ� أن� Qذل �و�
�3 و.~ أ	b�3 j8 �6 ) ��:��3 �87ات إ�"���� ����� ل��8Pات ال���8� ال�4 ���&:ا لD(ه1ا 

و��Bء ���b �%�4ج:ن ال#`�� وال#`�� �6 �87ات . ال$�G���� F أو �h� ���w ه�5ء ا!)'�ل
���"�rا c��4ن#: ال o�� ه�����Bوال��وة ل Tا5ر��8ط أو ال�� .  

 

2. �D'� /ح�ول أن�ال/ح� qا�:Bال�4ا���ت أو ال G8. ال���ب أو G8. ال��:آ��ت �D'4� Try 

and the behaviors before punishment or to underst

consequences .  
 ��_ ��'Bال :#B���8، والCال��دي أو ال ��'Bال :#Bال ،c��4آ�#� ���#~ ال#`�� �6 �?;/ت ال
 o�� أو qا��� ��:Cإ��اد و� o�� Qر��. ~B�%� �#���8 أو ال?�ذ، آ�Cال��دي أو _�� ال

�:آ� واج4#��� ��3ل� G7�� ل��ت^ G.!أن �:��3 .  و�'��ة �3 ه1ا ال$�دا Qو5ش
Q#D3 ء:�'Q#D ل��:آ��ت /ال#��:��ت 01D� c��4� �#�3 ال#?;/ت �#;6 أن �%:ل ��QB و��6 

G'Cأن 5 ���84 ه1ا ال��:ك ه;1ا . ال F"� ،G=#ال G�8 o�� 1اءwن ا!)'�ل ال`P� ���B�3
�.�، ل;6 ا��84ر0 ن�4"� ش�@��  bنH� ��ً@���� ا��4اًء أو G1اء أو ا!آwل�%���ن �6 ال �و�4:.�

) و_��0 �6 ال#�اG7 ال���8� ا!�7ى(وا��� أن ��G7 ال���ب . أث�Bء ��ح�� الC':ل� ال#8;�ة
qSBال o�� G'Cق و5 ����� ال/(rا o�� ي�"� ��_ . G�'، �`�� ال���ب ��ل�و�3 ال%���

 آ1لQ �6 ال%�ج� أو ال�_8� إح��س الG'C ��� ا!�6، الc�S وال;�ر ا5ن'��ل�، ور�#� �`��
  .P� �3`�6 ال#`�� �6 ال��Cم

:ء ال#����� واrه#�ل وذوي �?;/ت (   و�:آ��ت ال���� �6 ه�5ء ا!)'�ل  ���%&
c��4) ال��4ج ا���ء . ���ً;� و�%�ً�ا و�`�ً"� �3 ن'] ال:.~ ل���ء و����� ال����%� �. �Bوه
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�$$P4#�8اء الPة ال����� �و����: ال���� c�P6 ا!)'�ل ل� ���:Bه01 ال �� G���46 �3 ال
 .و�G7�� c�8C �#�� �'�� ل�o�� F�w4 ه01 ال#?;/ت

  
� ه�5ء ا!)'�ل  .3� G����)ه� ا5ن'��ل� ) ر�� ه�5ء ا!)'�ل�#� o�� ء�B�Parent 

these children based on emotional age.  
ل�ى ا!)'�ل &%��� :ء ال#����� _�ل�8ً �� �:ج� ��7H �3 الB#: ا5ن'��ل� وا5ج���#4 

���B�3 ���4ض �=G ه�5ء ا!)'�ل إل� ال�8Pات أو ال#:ا.W الC8%#� أو ال#�P'�، . واrه#�ل
 5 ��:��دة �� ����ون إل� ال��8�4 �6 ه1ا الP:ف واrح�8ط ���:آ��ت أو ردود أ��3ل _�� 

o�� F اr)/ق �� ال#�ح�� ال�#��� ال�4 ه� ����D و���ف�B4� ه01 ال[�ه�ة �3 أد���ت 
و���B ه1ا، ��B أي ل%[�، .� . ���Regression ن'] الB#: وال$%� الB'��� الB;:ص 

:ء ال#����� واrه#�ل ��8| �6 ال�#�  ��%& G'( 6� ات ردود أ��3ل �10$�ر:B 
 o�� �#��� نH6�4 آB 0�#� G'( ردود أ��3ل �� b��?4� ف:Pح�8ط أو الr�8ة اPل �ان'��ل�

o��3 ال�_� �6 أ��B���B أن �4$�ف �=G ه1ا الG'C �#� . الh...رض، �$�خ، ��3]، ا!
Qذل o�� 6�3 �;:ن .�دًرا ،Qذل o�� ارن��	وإ G� 0�#� �� c�4� . ه01 ا!و.�ت G=� �3و

� �=G ه01 الB:��� �6 ا!)'�ل وc3 ��4:اه� ا5ن'��ل� � G��'4أن ن �B��� 6��4�) 4:ي��
آ�ن:ا 5 �4:.':ن �6 ال8;�ء، �C8%:ن، ����S4:ن �#� �b��?4 ان'��لً�� k3ن ). �#�ه� ا5ن'��ل�

�D�� G���� �Bً آ#� ل: آ�ن:ا أ)'�ل 	�wر �w	!أ�#�ر ا!)'�ل ا �ا�P4م �'��/ت . �
�Dن��� ،�D8دا� ،�DB� ��ًا.�4ب ��ن ،�D�#، اح�_�� ال�'[� �أو ال�4&� �@�D4��3] ه1ا و.~ . ال

Fا�P4ام ال#�B\�ات ال�'�B#ال ��_ �Dآ:�  . [�� ال#���ة ل�4ا���ت 
 

 Be آ6 �4�ً��، �%�د ا�5"�0 و���:م ح�ودك، وح�o�� �3 ال4:ا�� وال4;�ار .4

predictable and repetitive, consistent .  
ا!)'�ل ال#��ء ������D4 ذوي �?;/ت الc��4 ح��:ن جً�ا ل���w4ات �3 الB[�م، ل�4%:5ت، 

ج4#���� الS��w� _�� ال#B[#�، و�#:ً�� ل�#:ا.W ال"���ة أو _�� ل�#'�ج}ت، ل�#:ا.W ا5
آ#� أن ال#:ا.W ا5ج4#���� ال#`دح#� ال'���ة �`�"�D و���;�D حo4 وإن آ�ن~ . ال#Hل:3�

ح'/ت أ���د ال#�/د، اrج�زات، ال�ح/ت ا!���، ��ا�� ال��م ال�را�، ! �D8"� أو �'�ح�
و��F8 ذلQ، .  ال#:ا.W .� �:ا.W �:اc3 	�8� ��لB�8� ل�Dون��D� ال�B� ال�را�� G;3 ه01

k3ن أي �"D:دات �#;6 أن �'�G ل"�G ه01 ال#:ا.BB�� W� أو ���4��D� H8ًB4� ،، رو���B� أو 
. ذات )��� �;�اري �4:ا�� �D#� جً�ا ل"�G ه�5ء ا!)'�ل �?��ون ��!�6 وال�/��

#� �Bه �$P?وا!�6 ال �ون ��ل�/���?� ���Bو� ��8ات ا5ن'��ل�P6 أن ��4'��ون �6 ال;
�Dال�4 ���م ل ����"�rا �ي ح�ل �6 . وا5ج4#���H� ن آ�ن:ا �7@':ن .��:ن، ل6 ��4'��ونk3

����"�rوإن آ�ن~ ش���ة ا o4ح �ب أو )�ق �����:�  . ا!ح:ال �6 أي أ
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5.  ����"�rأو ا �8�B#ال �ن#1ج و��� ال��:آ��ت ا5ج4#���ch Model and tea

appropriate social behaviors.  
.   5 ���ف ال;=�ُ� �6 ا!)'�ل &%��� :ء ال#����� واrه#�ل آ�W �4'���:ن �� ا�6��7

� ا�6��7 أن �B#1ج ا���ء وال��@#:ن ��o أ�:ر � G���4ال �آ�'� �D#���4ق ال#'��ة ل�Cو�6 ال
�:آ��ت الG��'4 ا5ج4#��� ا �D#و���� ،�D4ر��� ،�D4t?B� ا�6��7 دا@ً#� أ��م �� ���"�r

 �Dأن �?�ح ل Qذل ��8ت وال#:ا.W ا5ج���#4� ��o أن �84�B#ال �ه�5ء ا!)'�ل و�3 آ�3
W.�8ت أو ال#:ا�B#�3 ه01 ال �D� ن���r�8ب او���Q أن . ه01 ال��:آ��ت والH4آ�� ��o أ

G�8 ال#=G �#;6 أن o�� b�8راة �"�ى أ���� W$� � ��:ل �$:ت ���'� �;:ن �#=��� ��1
ل�� " و�;#G " 0.........أن� ذاهF إل� ال%#�م !_�G ��ي .G8 ال1wاء ��F8" أ��م ا!)'�ل 

ه�B ��ى ا!)'�ل، و��#�:ن، و��ل�4ل� �`اد ...... " ��Bول~ ال$��:ن ود�;~ ��D ��ي و
 إذن ال�$� ل��~ ن#1ج� 	��4� ��o ال�_� �6. اح4#�5ت �����ه� ل#=G ه01 ال��:آ��ت

F8�ال'�@�ة وال o�� آ��H4وال?�ح وال����4 ال#�8ش� وال W	:ل�� ��4ن�� �ن#1ج G� �D4��3ل�  .  
� ا!)'�ل � �D8ء ل��Bأث �D4����� ا!)'�ل ال#��ء F، �#;6 ��ر��1ج#Bإل� ال �3�&rو��   

H3ث�Bء ال��F �#;6 أن ��:م ا!ب أو ال#��� ���P4ام ن'] الQ�B;4 ال#?�ر إل�b . ا�6��7
)�ح�17H� ���B� ،�Bً ال��8� �B:ة �6 ز���Q : " آHن ��:ل أث�Bء ال��F �$:ت ��#:ع) ال�1#

..... ". ر�#� ���4ء �k3 QBن أردت أن ��o�� G7 ز���Q ال��ور ��B ال��G#�� �. b�� F آ1ا 
 6�%4� �D�� ال'��ل ���"�rا F6 7/ل ال��� bا!)'�ل ا�6��7، أن �� Fال�� �أه#� ��Hو�

و�� ال:.~، k3ن الB"�ح �3 . لG'C ال#��ء �����b4 ل1ا�b و�`داد ��ل�4ر�q ث�b4 �3 ذا������b ا
� ا!)'�ل ا��S'� 6��7 إل� ����G ال'[�\� ا5ج4#���� و����G�� G ا!)'�ل � G��'4ال

�ءة واrه#�ل إل� ال�WB وال��:ك ال��وان�rا ���%& .  
��D4 �3 أن?C� و�87ات الG��'4 ا5ج���#4 ��     و_�ل�8ً �� 5 �?�4ك ا!)'�ل ال#��ء ����

 G=� 6� 6;#� �4ال �رات ا5ج4#����D#�7 أو ا��43ده� إل� الH� F8�� ا!.�ان �	ا�6��7 �7
آ#� أن �[�Dه� ال?P$� _�� ال#�BDم ون:��� �/���D ال�4 .� �;:ن رث� . ه01 ال#?�رآ�

 	:ر ال#���S� واrز��ج ال�4 و&�W أو ا�4/ل 	�D4% ال�8ن�� .� �;:ن وراء ال;=�� �6
 �D#���� qا5ه4#�م ��8ا� Fوج �Bو�6 ه �Dأ.�ان �	ا�6��7 �7 �� o�� �D��4&:ن ل�
� ح�ل� ال�C] ال���� ��o أن �;:ن � F�B4� �4ال1ات و�:��3 ال#/�] ال �رات ر����D�

  .إ&�3� إل� �:��3 ��ا�q �%��6 ح�ل�D4 ال$%�� ال����. ذات ج:دة ���'��
       |�	 G���� �3 ��!ا �و�:اجb ا!)'�ل ال#��ء ������D4 �?;/ت ��C7ة �3 وا.

F وال#�8:ل ��Bق . �:ا	��D ال�8ن� �� ا�6��7�B#5 ���3:ن ��4 �;:ن �6 ال �D3
 b.�B� و 5 �6 ال#�#:ح وال#�8:ل Qال���م �1ل F�B#ا�6��7 و��4 �;:ن �6 _�� ال

8� ال�4 �'�4ض واح�S4نb و�6 _�� ال#�#:ح ال���م �1�B#ال �و5 ���3:ن ال#��3 ،b�� Qل
 �D�� أو ال4%�ث �Dء ال:.:ف أ����Bو��6 ا�6��7 أث �DB�� G$'� (أن �رة ال#��3�D�

�$P?أو ال%�` ال ��$P?ا�6��7 و��4 )ال �، 5 ���3:ن ��4 ���#:ن �:ا	G �$�ي �
F آ�� ال4:ا	G ال8$�ي �� ا�6��7، 5 ���3:ن ا�B#ال�4 �;:ن �6 ال �8�B#ل���.�ت ال

 G�#"� أو ���Bآ��ت ه:� G�3 أو ،���B"ال �D@�Sأ� �D�3 ن:�#��  ،�D3:أن �D�3 ن:']B�
  ). ال#[�D ال?P$�(ال1ات 
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     و�6 ال#=�� ل��ه?�، أن ا!)'�ل ذوي �?;/ت الc��4 _�ل�8ً �� ��8درون ���4.5اب أو 
). � ���D، ال`حW ل�"�:س ��o أرج�����Dن�Q�8?� ،�D4 أ���D(ا�5$�ل ال�8ن� ��ل���wء 

�:آ��ت دال� ��o ال%F وال4:اد �Dال�اش��6 �'��� ه01 ال��:آ��ت و���84ون Z�� �� �8ًو_�ل .
G�'ل�� Qل��~ آ1ل �DB;أو ال4#�س. ل G "supplication"إذ ه� �:ك ��Sع أو �:

behavior��ً��#4اج �أو _�� ��8:ل �8�B� ��_ آ��ت:� �D�3 ه1ا ال$�د وا.  آ#� أن �D#ل
8� ه01�B#ال�8ن� _�� ال G	| ا�4.5اب أو ال4:ا�	ال�اش��6 �6  G���� ��'أن . آ� F"� /3

ن��B� I3ق الH� G'Cي ح�ل �6 ا!ح:ال ل;�B��� 6 أن ن:&j لb ن?�ح لb �$�8 ال��:ك 
F�B#ال;�8ر . ال �� �'�4P� رة:$� G��'4� Wآ� c3أو ر WC�� G'Cو�#;6 أن ن�ش� ال

). ل#�ذا o�� [�"� 5 ا!ر�;� ��5ً �6 ال"�:س ��o رجG ه1ا ال�جG؟()'�ل ا�6��7 وا!
�6 ال#�D أن ن"�G ه01 ال�روس ال���4#�� ال#�8ش�ة وا&%� �#�ً�� ���P4ام آ�#�ت �%�دة .�ر 

و.� 5 �;:ن ه01 ال;�#�ت ��8ش�ة إذ �'GS ��دة ال�4آ�` ��o ال�Dد��ت أو ال��ا@6 . ا�r;�ن
آ#� أنb �6 ال#�D جً�ا أن ن?�ح ل����C� G'C� b��"� 5 �?�� ��ل1نF أو �Hنb . [��_�� ال�'
Z� G'(.  

 

6. �D�� أن$~ إل� ا!)'�ل و�%�ث Listen to and talk with these 

children .  
� ه�5ء ا!)'�ل� Fاج�]، أن$~، وال� ،W.:� T�3 �D��3 QB;#� �4ال �6 ا!ش��ء ال##�4� .

 و�4'��ً/ 4"� أن ه�5ء ا!)'�ل ���8:ن ����8P� ،QونQ �#� ��ا���B�3 �D�7 �;:ن ه�دً@�
G�'ل�� . I�� o�� ا!ش��ء F�	ن ه1ا ا!�� �6 أk3 ال;/م �ل:Dو��o ال�_� �6 

 �BB;#� �4ال G@�ال�اش��6 إ5 أن �#�ر� �"�ه�ة ال1ات وال�4ر�o�� F ا5�7�4ء �6 ال:
� ا!)'�ل حo4 وإن آ�ن:ا �6 الW.:4، ال"�:س، ال�Dوء، اrن$�ت � Fوال�� G� ،W(��4#ال

إذ �01D ا!��3ل . T�3 ا��أ و�4هf �6 الq@�4B. �3 ش�ة ث:ر��D وه��ج�D ا5ن'��ل� وال%�آ�
 Q4ر��� G%� �Dو��ل�4ل� �?��ون أن �D6 أج�� T�3 �Bه Qا!)'�ل أن ���B. �3 }8�

Q��#4واه  .  
إنb و.~ را@� ل�84أ �3 . و���� ه�5ء ا!)'�ل    H3ث�Bء ه01 ال�%[�ت �#;QB أن �$G إل� 
�'�4P#ه� ال���?#� c��4� �� ا!)'�ل ����� . �D�� bو�Iw الB[� �6 الB?�ط ال1ي 4#�ر

  :�3 ه1ا ال:.~ �6 ال#�D أن ���ف ال#�8دئ ال�4ل��
ال%`ن، ال���دة، أو ) ��8� آ�ن~ أم إ�"����(�6 ال���8C أن ��8P ا!)'�ل آG ال#?��� 

�S��4ء ال  ). ال#`�� �6 ا5ن'��5ت ل�)'�ل ال;�8ر(c وا5
FSwوال ��wال%`ن، ال���دة، أو ال �B� ل�4$�ف ����"�rا �ق ال�:��Cا!)'�ل ال ��� . 

�'4;� " �%�ى أو اW?;4 آ�W �?�� ا��7ون وآ�W ���8ون �6 أو �[�Dون �?���ه� 
 ". �#�ذا �?�� ز���WB�� b�3�� ���B� Q؟ 

���، ح`��4w� ،6ظ أو _�8Sن، اHلb �#�ذا �?��؟ ����B �%] أن Qال1ي أ��� G'Cال 
 b� ��?� �� �#�� �3��� o�� 0���t3� (و���o�� 0 الb� ��?� �#� ��8�4 ��ل;�#�ت ث� 

 ). ا5ن'��ل
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 Have آ:ن أو &� �:.��ت وا.��� ���CB� ل�)'�ل &%��� :ء ال#����� واrه#�ل .7

hese children expectations of trealistic .  
���ن� ا!)'�ل &%��� :ء ال#����� واrه#�ل �6 ال;=�ِ� �6 ال#?;/ت الF"� �4 أن ��4 

�D��� F�w4ال .�D�/;?� Gآ o�� F�w46 ال� �DB� I�8ال#=�ل . و.� 5 �4#;6 ال G�8 o��
ن وج� أن )'�� رو��ن�� �� �H"�� �3 �D�B8 ل���4م ����B آ�ن �#�ه� #7] B:ات و��� أ

B:ات �#�ه� ال#8;�ة ��ون أي ر���� ان'��ل�� أن إ�;�ن����D الB#�@�� �%�ود جً�ا  ~S.
�Dل �د��� �ت ن#�@���.:� ��ق ـ ه;1ا �b$B ـ ال;=�� �6 . و��ل�4ل� �$�F و& ��3

إ�;�ن����D الB#�@�� ن�4"� ال%���ن ا5ن'��ل� �3 ال�B:ات ال�B�:;4� ا!ول� �6 �#�ه� �#� 
:�� b�� �7ى�1�4رH� ن��ت�;�r�84ال ه1ا ا  .�I أو ا

     ون��� ����6 أن ال�k� �8B4;�ن��ت الB#: 5 ��4 �3 �3اغ �7	� وأن�B نQ�4# ن�4"� الC4:ر 
 :#B�3 أ���د ال G'Cل�ي ال W�Sال��#� ال;=�� �6 أدوات ����� �;��6 ال�:ة و�:ا)6 ال

آ#� أن ال����4 . 4#���، ال#���3الB'�� ال#�4P'� ل��b ا5ن'��ل�، ال��:آ�، ال�8ن�، ا5ج
ال?��G ل�o�� G'C �� ا!7$�@��6 ال;���B;�6 ال#�ه��6 أ�س ال�8ء �4%��� و����W �"�5ت 

�tً�C� ال��4م �D�3 ن:;�  . ال#�Dرة وال#"�5ت ال�4 
 

8.  Q�'ن �o�%�s 'Be patient with the child ��ل$�8 �"�وً�� �� ���م الG'C و�

urself and with yoprogress. 

ZC� ن:;� �. b4����� ال#��ء G'Cل� �ال��� �ال��:آ� �وال4%�6 . ال��4م أو ال4%�6 �3 ال%�ل
 Gآ ،F%ال Gأن آ F8�� ن?�� ���م ال;'�ءة �B��"� �.و �B� ��=;ل� T8%� آ��H4ء ��ل�C8ال

b�8و أن 5 أث� ل� G'Cال �� 0�Bال1ي �1ل �D"ال:.~ وال .:%Bه1ا ال ��_ o�� ��!5 . ل;6 ا
G#4%� �#� �=أآ Q�'ن G#%� . 6��3ل;=�� �6 ا!��ء ال#%6�8، ال;Wُء، ال#�ه��6، ال#;�

ح����D !)'�ل�w� �D.:ن �3 ���8� اح��4ج�ت أ)'�ل�D ال��د��6 و�� ذلQ .� ن�:ل .� 5 �;:ن 
� أ)'�ل �Hزو�:ن، أ)'�ل �3 أز��، . الo�� q@�4B ن%: �� ��_8:ن� G���43#� ال%�ل ون%6 ن

إذن ال$�8 و):ل الB'] و	�� أولo . &%��� ل�:ء ال#����� واrه#�ل دون ذنFأ)'�ل 
  .وح�#� وال�4B"� إ�"���� �;H� Gآ��

 

9. Q�'B� �B4ا� Take care of yourself.   
. ر���� ا!)'�ل ال#��ء �������#� �D4� �;DB� �G و��S'� ل�#�B:��ت �3 ال;=�� �6 ال%�5ت

��، و�'��ة ل5�Dء ا!)'�ل وأن~ �3 ح�ل� إ���ء ��ن� وQB;#� 5 �:��3 ر���� �4���، ث�
و��ل�4ل� ���Q ا5ه4#�م �Q�'B ا�� إل� �"��� )�.Q4 و�Cً�. 17 ���:5ً �6 ال�اح� . ون'��

و.� �;:ن ����ت ال����� . وا)�F ال#��ن�ة وال#�ازرة �6 آG ال#$�در ال#�4ح�
 ال#"#4� �$�در �'��ة جً�ا ل��3:4 وال���Pت، ا!	�.�ء، و����ت ال���Pت ا5ج���#4� �3

��:�C#وأن~ . ه01 ال#��ن�ة وال#�ازرة ال Q�'( ق �����ة/(rا o�� ��C4�� 6ل Qوا��� أن
I�4#و� ،T8%� ،F&�_ ،Ft4;� ،��ًان'��ل c��S� ،Q�D4�� ،F�4� . G@��G;� e�P ال:

  . �6 ه01 ال#wB$�ت
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 Take ال#"#4�ا4'� �6 آG �$�در ال#��ن�ة وال���Pت ال#�4ح� �3  .10

 resourcesadvantage of other.  
:اء آ�ن~ ا!� ال��د�� أو ا!� ال�4  ��:ج� �3 آG ال#"4#��ت ج#���ت ���ن�ة ل�

و�#;6 أن �;:ن ال�8Pاء . �oB84 أ)'�ل وآ1لQ ج#���ت ���ن�ة ل#���ت ال����� وا�r:اء
� ا!)'�ل ذوي �?;/ت الc��4 أو ا� G���46 �3 ال�$$P4#ال �ء ال#����:!)'�ل &%��� 

وا��� �3 ن��D� ا!�� أن . واrه#�ل �'��ون جً�ا �3 ����� ال#����ة والj$B �3 ه1ا ال$�د
الG7�4 ال#8;� وال#;=W �3 وا.� ا!��، ال#���ر ال�@��� ل4%��6 ال%�ل� ال��:آ�� ال���� 

  .ل�)'�ل
#`�� �6 الc��4 وا5ر��8ط ل�ى     �:ج� ال;=�� �6 ا!��آ6 الQB;#� �4 أن ��DB� ���4 ال

 .  و�3#� ��� .�@#� ��ل���G �6 ه01 ا!��آ6. ا!)'�ل &%��� :ء ال#����� واrه#�ل
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������   -:ا��N._�ت ا�

1. �  : Zero To Three� �6 ال$'� إل� ال=/ث ��
��#G �3 �"�ل . ���� و)�B� أه��b _�� ح;:��� �:ج:دة �3 ال��	#� ا!���;�� واشBC:ن

B� B� .#�� أو �%��6 الB#: الB'�� ال�:ي أو ال$%� ل��&� و	�wر ا!)'�ل ~� 1977أ
��'Bال :#B6 �87اء أو ��#�ء ال� ��:#"� �� o�� .� ��B?� ال#��:��ت الB#�@��، و��4D ال#�

 ���ر�F ال��@o�� 6�# أ�:ر �t?B�، ر����، و����� ا!)'�ل، 	��_� ن#�ذج و������ ال##�ر
 �8�Bل�� G'C6 �#� ال� oات ال=/ث ا!ول:B�رة ال:C7و �ه#�H� ل`��دة ال:�� ال��م G#وال�

bح��� ���� ��'Bال :#Bل� .�� ول#���4� �?�ر���D ل�%$:ل ��o اr	�ارات ال��#�� ل01D ال#�
: ال8%=�� �#;6 ز��رة �:.� ه01 ال#��� ��o ش8;� ال#��:��ت ال��ل#�� 

com.zerotothree.www://http.   
 

2.  6�B84#آ~ ل���3ع �6 ال�� ��  :PACt) ا!)'�ل وا!�ة(��
 �Bث� ���ن �� .  T�3 ��ث6�B �6 ا���ء ��ل1991�B84 ج#��� و)�B� _�� ح;:��� ��أت 

�#و��م ه01 ال"#��� B:ً�� . ~ ه01 ال"#��� ل4#�`ه� �3 ��7� آG ا!)'�ل الB84#:نذات 
 �3ًدا و���م ���7ت �"�ن��، 1500ال;=�� �6 ا!ح�اث ال��4:�� ال�S%� �4ه� أآ=� �6 

� ا!)'�ل وا!� ال�4 ���4ض !ز��ت أو 	���ت� G���4ل�� �ً�إ&�3� إل� . و��4D أ
ل#��3� أه� أن?C� ه01 ال#��� . �F ا!)'�ل وا!��c�8C ال;=�� �6 ��ا�q ��ر

 org.pactadopt.www://http: و�?�ر���D ال8%=�� .� �`��رة �:.��D اrل;�4ون� ال�4ل�
.   

  : �Attachment Parenting International%�لW الc��4 ال:ال�ي ال�ول�  .3
��ا3� ه1ا ا5@4/ف �6 )�ق الc��4 . د، ال�8Pاء، و ال#���ت ال���P�ا@4/ف �S4#6 ا!�3ا

ال�D��� F��4� �4 ن#: و���8� أو إش�8ع ) أ�ل�F ال#����� ال:ال��� ا�r"���� ال�:��(ال:ال�ي 
ح�ج� ا!)'�ل إل� ال=��، الW(��4، وال4:اد �6 أجG أن �;:ن:ا .�درون ��o إ.��� 

 G��'� 4#�ار �3 �/.�تو�c�CB ه1ا ال4%�لW �6 . اجB�^ ���#4� ودا@#� �� ا�6��7وا5
ا��4�5د �Hن الc��4 ال:ال�ي ا��6 الq��B �6 أ�ل�F الt?B4� وال#����� ال:ال��� ال�:�� 
 �3:� G� T�3 �� ا�4.5ان �"D:د ج#���ت ال#��ن�ة وال#�ازرة 5 ��:ي ا!� ����"�rا

:ء ������ ا!)'�ل، ا�C&5ا��ت ال��:آ��، ن#:ذج ���T و��3ل ل�#����ة �3 ال:.���  6�
ل�#`�� �6 ه1ا ال4%�لW ول#�اج�� �?�ر��b ال8%=�� �#;6 ز��رة �:.�b . وا!��3ل اrج�ا���
  . org.attachmentparenting.www://http:  اrل;�4ون� ال�4ل�
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F��-�1�/�F��-�1�/�F��-�1�/�F��-�1�/���L�����(�����:���א"�$���L�����(�����:���א"�$���L�����(�����:���א"�$���L�����(�����:���א"�$� 

��@�ت ا��, وردت 8, ا��"�ل(�� )ا�

  
o  c��4الAttachment :�أو ود� �ح#�# �ان'��ل� �ل�/. �	�7 �w�	 . 6#S4و�

 .الc��4 �:اد، أ�6، ��4� آG أ�3اد ال�/.�

o  �_�B4الAttunement : �D�� G	ء ال4:ا�Bاءة اح��4ج�ت ا�6��7 أث�. o�� ال��رة
�"�rا �4"��و�F�C4 ه01 ال��رة ا5ن0�84 ال�.�c وال%���� . ��� ل01D ا5ح��4ج�توا5

ل��Dد��ت أو ال��ا@6 ال�'[�� و_�� ال�'[�� ال�4 ��84ى ��o ا�6��7 ���8ً�ا �6 ه01 
  .  ا5ح��4ج�ت

o  أو ال��وة �Cال�ا�Bond�./� أو ال��وة �Cأو ال�ا� Tال�ا�  . Tو.� �;:ن ال�وا�
 �=G الc��4 أو .� ��] ال�وا�o�� T ان'��5ت أ�7ى �=G �/.�ت ذات )��� ان'��ل�

)� ). الP:ف �=G ذلQ الP:ف ال1ي ن�ا0 ��6 ا�� وا!�� �3 �87ة ال:.:ع �3 ا!

o  W.:� إج�اء– F��wال Situation Procedure-Strange :�;�Bإج�اء إآ��- 
�:د��D إل� و/�%=� �S4#6 ث#�ن�� ��Bر�:ه�ت ه"� أو ان'$�ل ����� ال����� �6 

ال�D� G'Cف .��س و�%��� )��8� 	�| أو أش;�ل الc��4 ��6 ه1ا الG'C و����� 
 bل �ا!م(ال���� �	ال:ال��6 و�7 .( 

��4 �%��{ ه01 ال#$�در �$:رة دور�� وإر�ل�D إل� آ�D8�C� 6� G �3 إ	�ار : ��%:\�
أو  �7The Child Trauma Academyص �$�ر0 أآ�د�#�� الG'C &%�� ال$��� 

 ح�{ �"� ال6�org.childtrauma.www://http  j'$4# 7/ل �:.� ا!آ�د�#�� ال�4ل�
 �Dال�4 ���4ض ل �C_�Sأو ال �آ=��ة �6 ا!ح�اث ال$�د� �در و�:اد ��#��$� �ل1Dا ال#:.

 . ا!)'�ل
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�*1� 

M�N"�-�M#��$א�  
 

ح�	o�� G درج� : Bruce Duncan Perry, M.D., Ph.D ��وس دن;�ن ���ي /دآ4:ر
���'Bال ��3 ال$% �ودآ4:را0 ال'��' ��'Bال FCدآ4:را0 ال . F4;� q�8 ل�8ا�Cال#��� ال

و��4#� آ1لQ �3 ��أس و�:ج�b أآ�د�#�� الG'C &%�� . ال$%� الB'��� �#��)�� أل���8
Fو��ر� }%� �D�� 6� ال$���ت وه� ��8رة �B [ إل� B� 1990و�6 B� . 1990 أ

 �#G دآ4:ر ���ي أ�4ذ ل��را�ت ال���� وال8%:ث �3 الFC الB'�� ل�FC �3 آ��� 2001
 �B��#� ،ن:CالFC و��أس آ1لQ .�� الFC الB'�� �#�4?'� �;��س ل�)'�ل �3 �:

 . �;��س ��ل:��5ت ال#4%�ة ا!���;��

 

�*�-��*�-��*�-��*�-� 

@A�O�� ���א�2J����()�א�R������א�2J����()�א�R������א�2J����()�א�R������א�2J����()�א�R���א�$��#���P1�Q�-�Mא���A�O@א�$��#���P1�Q�-�Mא���A�O@א�$��#���P1�Q�-�Mא���A�O@א�$��#���P1�Q�-�Mא�

The Child Trauma Academy   

  
أآ�د�#�� الG'C &%�� ال$��� أو ا!ز�� �%�لW ���3 ل#"#:�� �6 ا!�3اد وال#���ت 
ال����� ��o �%��6 ح��ة ا!)'�ل ال#��&:ن ل��CP �6 7/ل ال���Pت ال#�8ش�ة، ال%8{ 

Fده� �3 ه. وال����4 وال�4ر�:Dج �ه01 ا!آ�د�#� c�Bو� �]Bال �1ا ال#"�ل ��ل��4ون �
و�o��4 ا!آ�د�#�� ال��� . ال%;:��� وال�P	� ال#P:ل إل��D و.���، و�/ج، و����� ا!)'�ل

 ��@�Sت ال���والG�:#4 ال"`@� !�#�ل�D �6 .�� ���7ت الB4[�� وال:.��� �4;��س، ال#�
  .  ال#$4P� �����S ا!)'�ل

 Jana: أو ا!ز�� �#;6 ��ا�� ال���ةل�#`�� �6 أآ�د�#�� الG'C &%�� ال$��� 

Rubenstein,��و9, ا��'�D�Eا�1'ی= ا K�L  :com.aol@jlrcta.   
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STU"א�D����K� �
� أن أ7'� ��4�4 ال?���ة ���اءة �C4b�#� o�� :D3 �#�4ز . و��ج#� ه1ا ال#��لح���� 5 أ

و�'j4 أ����B ن�13ة ل�G�H4 ال"�د �3 . �8��)� وو&:ح ال��ض وش#:ل�b4 �3 ن'] ال:.~
 6� oات ا!ول:B�7/ل ال �Bأ)'�ل �� �D� G���4ال�4 ن �ال;=�� �6 �#�ر�B4 ال�':�� �3 ال:ا.

� ���و��D4 �3 إ��ح� ه1. �#�ه�C4ا ال#��ل ��'4	��b وح:اش�b ل1ل�B4;�#� Q ر_8� ل� ا
ل���رئ ال���� �$'� ���� وال#���S�� �4D ال8%{ ال��#� �3 �"�ل الC':ل� �$'� �7	� 
���D�� b �3 إث�رة ال:�� ��C7H ه01 ال��7 ���S	� �S.� ���ض ا!)'�ل إل� :ء 

  . ال#����� واrه#�ل
 

��, ��!ات ر�, (  ��#C " و.f��L f#U وأخ�ً'ا أذآ'آd و�9_, �@=یc .�= ا���� ا�
�IXیً"� إ�, ا�'� f� hا *Z. ��ً�L f�8 -��i�. . " C �'یً"� ی��# ��ً��� �Iا��� dZا��

*�� ی@1!ن ا���d وأه�f و#�C ی_�!ن ��@


