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تمھيد

تعتبر ال ُنھُج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة المرحلة الثانية من مبادرة تركز على درأ األثر الناجم عن تعرض
األطفال للعنف والحد منه ،وھي مبادرة يرعاھا مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح التابع لوزارة العدل األمريكية.
أجرى باحثو مؤسسة  RANDالتقييم الوطني لل ُنھُج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة بالتعاون مع فريق التقييم الوطني
المُكون من :مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح ،ومركز مشروع البداية اآلمنة ،ومواقع البرنامج العشرة .وقد
شملت خطة التقييم عبر الدراسات مجموعة تجارب عشوائية مُحكمة في سبعة مواقع وتصميمات شبه تجريبية في
ثالثة مواقع.
نناقش في ھذه الدراسة الخطة والوسائل المُستخدمة لتقييم النتائج ،ونوضح التسجيل واالحتفاظ وتحليل القدرة،
كما نقدم النتائج الخاصة بالمواقع التي أُجريت فيھا دراسات مكتملة العدد .ثم نناقش بعد ذلك تداعيات ھذه النتائج
والتوصيات الخاصة بالخطوات التالية .ونقدم في المالحق وص ًفا تفصيليًا لتقييم النتائج الذي تم إجراؤه في كل
برنامج من برامج ال ُنھُج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة؛ ويشمل ذلك وص ًفا لكل من المسجلين ،والتسجيل واالحتفاظ،
وحجم الخدمات التي تم الحصول عليھا ونوعھا ،والنتائج على مستوى الطفل واألسرة بمرور الوقت.
ستكون ھذه النتائج مفيدة للباحثين ،واألطباء السريريين ،والممارسين ،وصانعي السياسة ،وقادة المجتمع،
وغيرھم من القائمين على تقييم برامج األطفال الذين تعرضوا للعنف وتنفيذھا ،كما أن ھذه النتائج تعتمد على عملنا
السابق في تقييم الجولة األولى من المواقع الخمسة عشر لل ُنھُج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة ،والموضح في
المراجع التالية:
Lisa H. Jaycox, Laura J. Hickman, Dana Schultz, Dionne Barnes-Proby, Claude Messan
Setodji, Aaron Kofner, Racine Harris, Joie Acosta, and Taria Francois, National
Evaluation of Safe Start Promising Approaches: Assessing Program Outcomes, Santa
Monica, Calif.: RAND Corporation, TR-991-1-DOJ, 2011a
Lisa H. Jaycox, Laura J. Hickman, Dana Schultz, Dionne Barnes-Proby, Claude Messan
Setodji, Aaron Kofner, Racine Harris, Joie Acosta, and Taria Francois, Reducing the
Impact of Children’s Exposure to Violence: Results of the National Evaluation of Safe
Start Promising Approaches, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, RB-9575-DOJ,
2011b
Dana Schultz, Lisa H. Jaycox, Laura J. Hickman, Anita Chandra, Dionne Barnes-Proby,
Joie Acosta, Alice Beckman, Taria Francois, and Lauren Honess-Morreale, National
Evaluation of Safe Start Promising Approaches: Assessing Program Implementation,
Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, TR-750-DOJ, 2010.







تم إجراء ھذا البحث تحت رعاية برنامج سياسة العدالة ) (RAND Justice Policyالتابع لقسم العدل والبنية
التحتية والبيئة بمؤسسة  ،RANDوبرنامج الصحة السكانية التابع لقسم أبحاث الصحة بمؤسسة .RAND

برنامج سياسة العدالة من مؤسسة )RAND (RAND Justice Policy
يتطرق برنامج سياسة العدالة من مؤسسة  RANDلكل من قضايا نظام العدالة المدنية والجنائية على السواء
من خالل موضوعات مثل السالمة العامة ،وحفظ األمن والنظام العام الفعَّال ،والعالقات بين المجتمع والسياسة،
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وسياسة مكافحة المخدرات ،وإنفاذ القانون ،وسياسة التصحيح ،واستخدام التقنية في إنفاذ القانون ،وإصالح الضرر،
والتعويضات في الكوارث واإلصابات الجماعية ،وتزويد المحاكم بالموارد ،وتنظيم التأمين .ويتلقى البحث الذي
يجريه البرنامج الدعم من القطاع الخاص والمؤسسات والوكاالت الحكومية.
يُعد ھذا البرنامج جزءًا من قسم العدل والبنية التحتية والبيئة ،وھو قسم من أقسام مؤسسة  RANDمُخصص
لتحسين صنع القرارات والسياسات عبر مجموعة كبيرة من مجاالت السياسة ،تشمل العدالة المدنية والجنائية،
واألمن الوطني وحماية البنية التحتية ،وسياسة الطاقة والنقل ،وسياسة الموارد الطبيعية والبيئية.
للحصول على مزي ٍد من المعلومات عن برنامج سياسة العدالة من مؤسسة  ،RANDتفضل بزيارة الموقع
اإللكتروني  www.rand.org/jie/justice-policyأو تواصل مع المدير عبر البريد اإللكتروني .justice@rand.org

برنامج  Randللصحة السكانية
يتناول برنامج الصحة السكانية التابع لقسم أبحاث الصحة بمؤسسة  RANDقضايا الصحة العامة ،التي تشمل
التأثيرات الثقافية والبيئية واالجتماعية على صحة المجموعات السكانية؛ وحاالت اإلجحاف والجور في القطاع
الصحي بين المجموعات السكانية المختلفة؛ والتمكين السكاني والمجتمعي؛ والعالقات بين العوامل البيئية
والسلوكيات الصحية الفردية )مثل عادات تناول الطعام ،والتدخين( التي تؤثر على انتشار األمراض المزمنة .ويعتبر
قسم أبحاث الصحة بمؤسسة  RANDأحد أكبر مجموعات البحث الصحي الخاصة في العالم .ويُجرى حاليًا تنفيذ ما
يتراوح بين  250و 300مشروع؛ وھي مشروعات تتناول مجموعة واسعة من قضايا سياسة الرعاية الصحية.
للحصول على مزي ٍد من المعلومات عن قسم أبحاث الصحة بمؤسسة  ،RANDتفضل بزيارة الموقع
اإللكتروني  www.rand.org/healthأو تواصل مع المدير عبر البريد اإللكتروني .RAND_Health@rand.org
يجب إرسال األسئلة والتعليقات بخصوص ھذه الدراسة إلى مديرة المشروع دانا شولتز
).(Dana_Schultz@rand.org
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الملخص

خلفية
على الرغم من انخفاض معدالت تعرض األطفال للعنف في عام  ،2011إال أن  58بالمئة من األطفال في
عينة مُمثلة على الصعيد الوطني قد تعرضوا للعنف في العام الماضي ،مع تعرُّ ض  48بالمئة إلى أنواع متعددة من
العنف )فينكلھور ) ،(Finkelhorوشاتوك ) ،(Shattuckوآخرون2014 ،؛ فينكلھور ،وتيرنر ) ،(Turnerوآخرون،
 .(2015وتشمل العواقب السلبية المباشرة لتعرض األطفال للعنف االكتئاب واألرق والمشكالت السلوكية وأعراض
الصدمة ،والكثير من ھذه المشكالت تستمر حتى سن البلوغ .وقد ركزت الكثير من التدخالت التي استھدفت تقليل
العواقب السلبية لتعرض األطفال للعنف على نوع محدد من التعرض للعنف ،أو بيئة التدخل ،أو مجموعة
األعراض .وبعض ھذه التدخالت أثبتت فاعليتھا؛ مثل معالجات األطفال الذين يعانون من الكرب التالي للصدمة
النفسية )جوديث كوھين ) ،(Judith Cohenومانارينو ) ،(Mannarinoودبلينجر )2006 ،(Deblinger؛ ليبرمان
) ،(Liebermanوفان ھورن ) ،(Van Hornوإيبن ) .(2005 ،(Ippenوعلى الجانب اآلخر ،تمتلك التدخالت
الموجھة قاعدة أدلة محدودة ج ًدا ،ولم تخضع جھود الوقاية لالختبار في األغلب .ونتيجة لذلك ،فإن قاعدة األدلة ال
تزال في طور النشأة لبرامج الصحة السلوكية التي تعمل على تحسين اآلثار السلبية التي تصيب األطفال بسبب
التعرض للعنف .وعالوة على ذلك ،فإن ھناك تحديات في تطبيق التدخالت الواعدة أو المثبتة في بيئات واقعية.
وبشكل عام ،ھناك حاجة إلرساء قاعدة األدلة للتدخالت التي يمكنھا تحسين النتائج لألطفال وفي الوقت ذاته تقديمھا
بفاعلية في البيئات المجتمعية.
تطرح ھذه الدراسة نتائج الدراسات التجريبية وشبه التجريبية التي تم إجراؤھا في عشرة مجتمعات مختلفة
سعت إلى تحسين النتائج لألطفال الذين تعرضوا للعنف .في عام  ،2000وضع مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح
مبادرة مشروع البداية اآلمنة ) (Safe Startمن أجل وضع برامج وممارسات أفضل لألطفال الذين تعرضوا للعنف
وإثبات أن مثل ھذه البرامج يمكن أن تبلي بال ًء حس ًنا في البيئات المجتمعية .وقد اكتملت المرحلة األولى )اإلثبات(
من مبادرة البداية اآلمنة في عام  2006حيث تضمنت براھين على وجود ممارسات واعدة في نظام الرعاية تختص
بتعرض األطفال للعنف .أما فيما يخص المرحلة الثانية )التنفيذ( ،التي جاءت تحت مسمى "ال ُنھُج الواعدة لمشروع
البداية اآلمنة" ،ح َّدد مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح  15موقعًا في عام  2005لتنفيذ التدخالت الواعدة التي تم
تصميمھا من أجل تقليل اآلثار السلبية لتعرض األطفال للعنف والحيلولة دون وقوعھا .وقد أدت مؤسسة RAND
دور جھة التقييم الوطنية في إطار ھذا الجھد المبذول وقدمت تقارير بشأن العملية )شولتز وآخرون (2010 ،والنتائج
)جايكوكس وآخرون (2011a ،على ح ٍد سواء .وقد استمرت المرحلة الثانية في عام  2010عندما اختار مكتب
قضاء األحداث ومنع الجنوح عشرة مواقع إضافية وموَّ ل مؤسسة  RANDإلجراء تقييم وطني للنتائج .وقد تباينت
مواقع البرنامج العشرة من حيث حجم المجتمع والموقع والفئات العمرية المُقدم لھا الخدمة وأنواع التعرض للعنف،
حيث اقترح كل موقع منھا تدخالً لمالئمة احتياجات فئته السكانية المستھدفة.
لقد صممنا التقييم اإلجمالي للتحقق مما إذا كان تنفيذ برامج مشروع البداية اآلمنة قد نتجت عنه تحسينات على
الصعيد الفردي في مجاالت نتائج محددة في موقع بعينه .وقد اشتمل النھج التحليلي بغرض العالج الخاص بالتقييم
على تحليالت لجميع من منحوا المشاركة في مشروع البداية اآلمنة ،بغض النظر عن الفترة التي أمضوھا بالفعل في
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البرنامج .ومن ثم ،صممناه لتحديد أنواع النتائج التي يمكن توقعھا إذا تم استخدام التدخل في مجتمع مشابه في ظل
ظروف مشابھة.

األساليب
لقد عمل كل موقع من المواقع مع فريق التقييم الوطني من أجل إكمال ما أُطلق عليه عملية "الضوء
األخضر" لوضع خطط محددة للتنفيذ وضمان الجاھزية للتقييم ،وذلك في إطار التجھيز لتنفيذ البرنامج والتقييم.
واشتملت عملية الضوء األخضر على تحليل للقدرة و ُتوجت بخطة تقييم دقيقة في كل موقع .ونظرً ا ألن أحد المواقع
أجرى اختبارً ا لتدخلين ،بلغت المحصلة  11دراسة منفصلة عبر المواقع العشرة .وأجرت سبعة مواقع تجارب
عشوائية مُحكمة ،من بينھا موقعان استخدما خطة مقارنة تعتمد على قائمة انتظار .أما المواقع الثالثة األخرى فقد
كان لديھا خطط شبه تجريبية مع مجموعات المقارنة تشكلت داخل ھيئة أو مجتمع مشروع البداية اآلمنة .وبالنسبة
لجميع األسر المُسجلة ،جمعنا مقاييس موحدة ومناسبة للفئات العمرية عند ّ
خط األساس وبعد مرور ستة أشھر و12
شھرً ا من التسجيل .وقد حددنا المقاييس لتوثيق نتائج الطفل ومقدم الرعاية واألسرة في مجاالت الكرب التالي
للصدمة النفسية ،واالكتئاب ،والمشكالت السلوكية ،والكفاءة االجتماعية واالنفعالية ،والسلوكيات والمواقف
المدرسية ،واألداء األسري ،والصحة العقلية لمقدم الرعاية .وقد حدد كل موقع نتيجة أساسية واحدة ثم رتب النتائج
األخرى حسب األولوية إما تأتي في المرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة بنا ًء على أھداف تدخلھا الخاص .ووفرنا تدريبًا
أوليًا ودعمًا مستمرً ا لجمع البيانات .وقد تم تقديم جميع البيانات إلكترونيًا إلى مؤسسة  RANDللمعالجة والتحليل.
لقد حللنا بيانات كل موقع على حدة؛ حيث تضمنت كل مجموعة بيانية التحليالت الوصفية لخصائص العينة
عند ّ
خط األساس وكل متابعة ،واالختالفات بين المجموعات عند ّ
خط األساس وكل متابعة لكل مقياس نتائج ،ووص ًفا
لخدمات البداية اآلمنة التي تلقتھا مجموعة التدخل ،واالختالفات ضمن كل مجموعة على مر الزمن لكل مقياس
نتائج ،وتأثيرات التدخل على مر الزمن التي قارنت متوسط التغييرات للمجموعتين .وعند إتاحة أحجام العينات،
فحصنا النتائج ضمن مستويات مختلفة لمقادير التدخل.

النتائج
يوضح الجدول  S.1التدخالت وأحجام التأثير المتوقعة وأحجام العينات المستھدفة الالزمة لقدرة إحصائية تبلغ
نسبتھا  80بالمئة للكشف عن أحجام التأثير المتوقعة والتسجيل الفعلي لكل دراسة من الدراسات البالغ عددھا 11
دراسة .وبالنسبة لكل دراسة ،فقد أثر االحتفاظ والتسجيل الفعلي على قدرتنا على استخالص النتائج بشأن فاعلية
التدخالت.
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الجدول  .S.1خطط التقييم وسمات دراسة البرنامج

موقع الدراسة

النتيجة األولية

مكون التدخل وخطته
ّ

PTSD

أورورا،
كولورادو

تجربة عشوائية مُحكمة :تعزيز استراتيجي لعالج
ثنائي مكثف )العالج السلوكي المعرفي المركز على
الصدمة النفسية  (Let’s Connect +مقارنة بالعالج االحتفاظ بالتدخل
السلوكي المعرفي المركز على الصدمة النفسية وحده

دنفر ،كولورادو

تجربة عشوائية مُحكمة :دعاة إنفاذ القانون  +نموذج المشاركة اإليجابية

لدى األطفال

حجم التأثير
المتوقع

التسجيل
المستھدف
لقدرة نسبتھا
 80بالمئة

التسجيل
الفعلي

صغير

729

235

متوسط

250

235

متوسط

250

136

العالج الجماعي )تعزيز موارد مواجھة األسر
لألمور( مقارنة بخدمات اإلخضاع للمراقبة العادية
بينما يكون على قائمة انتظار
تجربة عشوائية مُحكمة :العالج الجماعي ) + SFPالخالف األسري

ديترويت،
ميشيغان

متوسط

250

403

معونة أولية نفسية(  +إدارة الحالة مقارنة بمجموعات
تغذية األسر وإدارة الحالة

إل باسو ،تكساس

تجربة عشوائية مُحكمة :العالج الجماعي ) ُنسخة ضبط النفس لدى
الطفل
مُعدلة ثقافيًا من ] SFPإعطاء القوة لألسر[(  +إدارة

متوسط

250

486

الحالة مقارنة بإدارة الحالة وحدھا
ھونولولو ،ھاواي aشبه تجريبية :تعزيز عالج جماعي حالي )برنامج إجمالي المشكالت
) Haupoaالتأھيل((  +تقييم الطفل سريريًا بمفرده  +السلوكية لدى
األطفال
عالج أسري وفردي )العالج السلوكي المعرفي

متوسط

418

129

المعياري( مقارنة بالخدمات العادية
شبه تجريبية :التكيّف مع عالج جماعي قائم )معونة المشاركة اإليجابية

كاالمازو،
a
ميشيغان

صغير

1,065

412

أولية نفسية( مقارنة بالخدمات المجتمعية العادية

فيالدلفيا ،بنسلفانيا تجربة عشوائية مُحكمة :العالج الفردي بالمنزل
)السالمة ،والعواطف ،والخسارة ،والمستقبل( +
خدمات الھيد ستارت المبكر مقارنة بالھيد ستارت
المبكر وحده

اكتئاب مقدم
الرعاية

صغير

638

233

تجربة عشوائية مُحكمة :عالج ثنائي مكثف )البدائل
لألسر :عالج سلوكي معرفي( مقارنة بقائمة االنتظار

 PTSDلدى
األطفال

متوسط

250

99

صغير

638

198

كوينز ،نيويورك

a

سبوكين،
واشنطن،

ARC

تجربة عشوائية مُحكمة :العالج الفردي )نموذج تعاون الطفل
 (ARCضمن الھيد ستارت مقارنة بالھيد ستارت واإلصرار وضبط
النفس لديه
وحده

سبوكين،
واشنطن،

COS

تعاون الطفل
تجربة عشوائية مُحكمة :العالج الفردي والجماعي
) (COSضمن الھيد ستارت مقارنة بالھيد ستارت وحده واإلصرار وضبط
النفس لديه

ووستر،
ماساتشوستس

شبه تجريبية :خطط خدمية وتقييمات للطفل  +عالج الكفاءة االجتماعية
جماعي )تعزيز موارد مواجھة األسر لألمور( داخل االنفعالية للطفل
ملجأ للمشردين مقارنة بخدمات المالجئ العادية واإلصرار وضبط
النفس لديه
وحدھا

صغير

متوسط

638

262

201

345

ملحوظة :يشير مصطلح  PTSDإلى اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية .ويشير المصطلح  SFPإلى برنامج تدعيم األسر .يشير مصطلح  ARCإلى
االرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة .يشير مصطلح  COSإلى برنامج دائرة األمن.
 aلم نقم بتضمين ھذا الموقع في التحليل بسبب تحديات التنفيذ.
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التسجيل
بلغ إجمالي التسجيل في مجموعات تدخل البداية اآلمنة عبر جميع الدراسات حوالي  1,500أسرة ،بزيادة
 1,250أسرة إضافية مُسجلة في مجموعات المقارنة .وقد حققت أھداف التسجيل نتائج متفاوتة .سجلت أربع دراسات
من أصل سبع دراسات ،كان من المتوقع أن ُتحدث تدخالتھا تأثيرات تدخل متوسطة ،أسرً ا أكثر من المستھدف
الالزم للوصول إلى قدرة بنسبة  80بالمئة ،في حين سجلت جميع الدراسات ،التي كان من المتوقع لتدخالتھا أن
تحدث تأثيرات تدخل صغيرة ،أسرً ا أقل كثيرً ا من العدد الالزم للوصول إلى قدرة بنسبة  80بالمئة لتتمكن من الكشف
عن التأثير الصغير المتوقع .انصب تركيز باقي التحليل على الدراسات الثماني التي انتھت ،نظرً ا لوجود مشكالت
في التنفيذ لدى ثالث دراسات مما تسبب في توقف مشاركتھا في التقييم الوطني في وقت مبكر.

االحتفاظ
حللنا االستنزاف من الدراسة إلى عوامل ضمن حسابات القدرة الموضحة في الجدول  ،S.1مع افتراض
معظم المواقع واستھدافھا الوصول إلى معدالت احتفاظ بنسبة  80بالمئة .وفي النھاية ،أثر عامالن محتمالن على
أحجام العينة الفعلية المُستخدمة في نماذج النتائج النھائية وھما :عدم الوصول إلى التسجيل المستھدف وعدم الوصول
إلى معدل االحتفاظ المستھدف .وفي الواقع ،كادت أربع من الدراسات تصل إلى معدل االحتفاظ المستھدف الذي تبلغ
نسبته  80بالمئة في ستة أشھر أو وصلت إليه بالفعل ،إال أن ھذه الدراسات لم تحقق أھداف تسجيلھا.

ملخص مشكالت الخطط وتحليل القدرة
يمكننا تصنيف الدراسات إلى ثالث مجموعات في ضوء أحجام العينة النھائية والقدرة على إتمام الدراسة.
 تتكون المجموعة األولى من األربع دراسات المكتملة العدد لفحص فاعلية التدخل طب ًقا لتوقعاتھا األصلية
للدراسات فيما يخص حجم التأثير الذي قد يتركه التدخل على األرجح على النتائج )أورورا إلبقاء التدخل،
وديترويت ،وإل باسو ،وووستر( .ومع تجاوز العينات المُحتفظ بھا عدد  200أسرة المطلوب ،اكتمل العدد
في ديترويت وإل باسو للكشف عن تأثير التدخل المتوسط الذي توقعناه في مرحلة التخطيط للدراسة .أما
ووستر ،التي كان لديھا خطة شبه تجريبية ،فقد احتفظت بعدد كا ٍ
ف من األسر فقط في ستة أشھر حتى
يكتمل عددھا للكشف عن التأثير المتوسط المتوقع .باإلضافة إلى ذلك ،اكتمل عدد موقع واحد ،وھو
أورورا ،للكشف عن تأثيرات التدخل المتوسطة لالحتفاظ به في التدخل .ونتيجة لذلك ،ركزنا مناقشتنا
للنتائج المستخلصة على الدراسات األربع المكتملة العدد للكشف عن التأثيرات المتوقعة.
 تتكون المجموعة الثانية من الدراسات الخمس )أورورا للنتائج المتعلقة بالطفل ،ودنفر ،وفيالدلفيا،
واالرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة في سبوكين ،وبرنامج دائرة األمن في سبوكين( التي كانت غير مكتملة
العدد إلجراء التقييم .ونلخص بإيجاز نتائج ھذه الدراسات في ھذه الدراسة باإلضافة إلى النتائج الكاملة في
أوصاف البرنامج الواردة في المالحق  Bو Cو Fو Gو.H
 تتكون المجموعة الثالثة من الدراسات الثالث التي لم تتمكن من إتمام دراساتھا كما ھو مخطط لھا بسبب
تحديات التنفيذ )ھونولولو ،وكاالمازو ،وكوينز( .ولم نقم بتضمين نتائج ھذه الدراسات في ھذه الدراسة.
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نتائج الدراسات األربع المكتملة العدد
أجرت ديترويت وإل باسو تغييرات داخل المجموعة في متغيرات النتائج باإلضافة إلى إظھار مجموعة
التدخل تحسن في األعراض أو السلوكيات أو التعرض للعنف بمرور الزمن ،وذلك من بين الدراسات الثالث
المكتملة العدد للكشف عن تأثيرات التدخل المتوسطة للنتائج المتعلقة بالطفل .ومع ذلك ،لم نجد أي دليل لفروق
جوھرية ملحوظة في معظم الحاالت بين مجموعتي التدخل والمقارنة باستخدام نماذج "االختالف في الفروق"،
بسبب تحسن مجموعة المقارنة أيضًا .كان ضبط النفس لدى األطفال االستثناء الوحيد في نتيجة إل باسو األساسية،
الذي أظھر تأثير تدخل ھامشي ملحوظ مع تحسن مجموعة التدخل بشكل أكبر من مجموعة المقارنة .وبالنسبة
لووستر ،اكتمل العدد في الدراسة الثالثة للكشف عن تأثير تدخل متوسط بخصوص النتائج المتعلقة بالطفل ،وقد
الحظنا إجراء تغييرات على بعض المقاييس ولكن بدون أي نمط واضح للتحسن أو التدھور عبر النتائج .وقد اكتمل
العدد بأورورا للكشف عن تأثيرات التدخل المتوسطة لتقييمھا لإلبقاء في التدخل )عدد الجلسات التي تم حضورھا(،
ولكن لم يكن ھناك أي فروق بين المجموعات في عدد جلسات التدخل التي تلقتھا األسر .وبالنسبة للمواقع المكتملة
العدد ،نظرنا أيضًا في مقدار الخدمة لتحديد إذا ما كان بإمكاننا مالحظة تأثيرات التدخل داخل المجموعات التي
ً
متوسطا أو منخفضًا من
تحظى بمقدار خدمة أعلى ،ولكن لم نجد دليالً على أن األسر التي تلقت مقدارً ا عاليًا أو
التدخل حققت نجاحً ا مختل ًفا عن األسر المماثلة في مجموعة مقارنة متطابقة.
يوجد العديد من التفسيرات المحتملة لعدم كفاية أدلة تأثيرات التدخل في الدراسات المكتملة العدد على نحو
كا ٍ
ف .أوالً ،ربما تكون الطبيعة الصارمة إلدارة الحالة أو مجموعات دعم األسرة التي تلقتھا أسر مجموعة المقارنة
في ديترويت وإل باسو قد جعلت من الصعب مالحظة تأثير أي تدخل نظرً ا لتحسن مجموعات المقارنة أيضًا .ثانيًا،
ربما لم يكن مقدار الخدمات اإلجمالي ألسر مجموعة التدخل كافيًا لتحقيق النتائج المتوقعة .باإلضافة إلى ذلك ،لم
نجمع معلومات تتعلق بدقة التدخل المقدم .وربما كانت لخدمات البرنامج كما قُدمت تأثيرات صغيرة على النتائج التي
لم تكن قابلة للمالحظة من خالل حجم العينة في ھذه الدراسات أو من خالل المقدار الزمني الذي استغرقته
الدراسات .ويعني ذلك ،أنه يمكن أن يزداد حجم التأثيرات الصغيرة بمرور الوقت ،ولم نتمكن من تسجيل ذلك في
ھذه الدراسة .وربما أدت البرامج أيضًا إلى تحسين حياة األطفال والعائلة بطرق لم نقم بقياسھا )أو قسناھا بصورة
غير كافية( في ھذه الدراسة .وفي النھاية ،تنوع المشاركون في ھذه البرامج تنوعًا يسيرً ا من ناحية مستويات
ّ
لخط األساس لديھم ،ففي بعض المواقع ،واجه المشاركون جميعًا مشكالت تتعلق بالصدمة النفسية
الخطورة بالنسبة
ولكن في مواقع أخرى ،كان المشاركون مُعافين نسبيًا عند ّ
خط األساس مما جعل من الصعوبة إظھار التغييرات في
النتائج مع مرور الوقت.

نتائج الدراسات الخمس غير مكتملة العدد
لم نتمكن من مالحظة أي دليل لتأثيرات التدخل أيضًا كما كان متوقعًا ،من بين الدراسات غير مكتملة العدد.
شھدت أورورا تغييرات كبيرة في النتائج المتعلقة بالطفل والعائلة في االتجاه المتوقع داخل مجموعة التدخل ،بفضل
تعزيزھا االستراتيجي ألحد التدخالت المُثبتة .ومع ذلك ،لم تتحسن مجموعة التدخل بشكل أكثر من مجموعة
المقارنة بسبب كثافة الخدمات التي تلقتھا كلتا المجموعتين .وقد عملت التدخالت في فيالدلفيا وسبوكين ضمن
البرامج الحالية لألسر بحيث تلقت كل من مجموعتي التدخل والمقارنة مجموعة قوية من الخدمات المعتادة وقد
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الحظنا حدوث تغييرات متوسطة في كلتا المجموعتين .باإلضافة إلى ذلك ،لم تتمكن جميع المواقع من وضع
دراسة ذات الحجم الالزم ،نظرً ا للتمويل المتواضع أو العمل داخل أنظمة مغلقة بسعة محددة .وكان لدى فيالدلفيا
وسبوكين ودنفر أيضًا مجموعات محدودة تختار منھا المشاركين في الدراسة ،ومن ثم تقيدت قدرتھا على تسجيل
أسر كافية من البداية .إضافة إلى ذلك ،كانت حالة ّ
خط األساس لألسر أشبه بوجود مجال طفيف للتحسين بالنسبة
لبعض من ھذه الدراسات .وأخيرً ا ،كان قبول الخدمات أقل من المتوقع لبعض من ھذه الدراسات ،مع عدم تلقي جزء
كبير من مجموعات التدخل أي من خدمات التدخل.

تغييرات حجم التأثير لجميع الدراسات
عند فحص تغيير حجم التأثير )أو التغيير داخل المجموعة بداية من ّ
خط األساس إلى المتابعة لمدة ستة أشھر(
لمجموعة التدخل ،وجدنا أن أورورا فقط من أحدثت تغييرات كبيرة وملحوظة داخل مجموعة تدخلھا على أي من
النتائج التي تم فحصھا .وقد أسفر تعزيز أورورا االستراتيجي لنموذج التدخل الذي ثبت جدواه عن تأثيرات جوھرية
كبيرة على كل من اإلجراءات ال ُمتبعة في أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند األطفال وإجمالي
المشكالت السلوكية لدى األطفال .في حين أجرت إل باسو ،ضمن مجموعة تدخلھا ،ستة تغييرات متوسطة ومھمة
في حجم التأثيرات ،ومن بين النتائج المدروسة )اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند األطفال والمشاركة
اإليجابية واكتئاب مقدم الرعاية وضبط النفس لدى األطفال والخالف األسري والمشكالت السلوكية لدى األطفال(.
وقد ّأثر تكيّف إل باسو ثقافيًا مع برنامج تدعيم األسر ) (SFPوإدارة الحالة تأثيرً ا إيجابيًا على التدابير المتبعة في
اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند األطفال ،واكتئاب مقدم الرعاية ،والخالف األسري ،وإجمالي
المشكالت السلوكية لدى األطفال ،إضافة إلى نتائجھا األساسية لضبط النفس عند األطفال .وأحدثت جميع الدراسات
األخرى تغيرات صغيرة في حجم التأثير على النتائج ضمن مجموعة التدخل بداية من مرحلة ّ
خط األساس إلى
مراحل المتابعة.

أحجام التأثيرات بين المجموعات لجميع الدراسات
خط األساس إلى متابعة الستة أشھر بعد ضبط سمات ّ
قدرنا أيضًا حجم تأثير التدخل من مرحلة ّ
خط األساس.
وكان ألورورا ،من بين المواقع ،تأثير صغير لنتيجتھا األساسية لتقرير مقدم الرعاية عن أعراض اضطراب الكرب
التالي للصدمة النفسية لدى األطفال عند مقارنة تغيير مجموعة التدخل مع تغيير مجموعة المقارنة .وكان تأثير
التدخل على النتيجة األولية قريبًا ج ًدا من  0بالنسبة لجميع المواقع األخرى .وقد وُ جد تأثيران صغيران آخران بين
النتائج األخرى المدروسة وھما :كان لدنفر تأثير تدخل صغير بالنسبة إلجمالي المشكالت السلوكية لدى الطفل أدى
إلى دعم مجموعة المقارنة ،وكان إلل باسو تأثير تدخل صغير بالنسبة للتقرير الذاتي للطفل عن أعراض اضطراب
الكرب التالي للصدمة النفسية أدى أيضًا إلى دعم مجموعة المقارنة.
نلخص النتائج المتعلقة بالدراسات الثماني في سبعة مواقع في سياق ھذه الدراسة .تشمل المالحق من  Bإلى
 ،Iالمتوفرة على شبكة اإلنترنت بشكل فردي ،نتائج تفصيلية.
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الخاتمة والخطوات التالية
سعت مبادرة ال ُنھُج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة التي أطلقھا مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح إلى تحسين
قاعدة األدلة للتدخالت بالنسبة لألطفال الذين تعرضوا للعنف كما ھي مُطبقة في البيئات المجتمعية .وقد كان الھدف
من ھذا العمل المھم سد الفجوة في المعرفة المتعلقة بكيفية إجراء أفضل تحسين للنتائج لھؤالء األطفال والعائالت
المُعرضين للخطر .وقد تنوعت مواقع ال ُنھُج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة فيما يخص التدخالت المُقدمة والبيئات
التي قُدمت فيھا ومجموعات األطفال والعائالت التي تستھدفھا التدخالت.
على الرغم من أن جميع المواقع كانت قادرة على تخطيط برامجھا ودراساتھا وإطالقھا ،إال أن التنفيذ الفعلي
لتدخالت ال ُنھُج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة يقدم بعض الرؤى المھمة عن تقديم خدمات الصحة السلوكية
والخدمات الداعمة في بيئات واقعية في مناطق تشغيل البرنامج واالحتفاظ به ،وجاھزية األسرة للخدمات والمشاركة
فيھا ،وتقديم الخدمات .وعلى وجه التحديد ،لم تستفد األسر من الخدمات بالكامل ،مع تلقي أسر كثيرة خدمات أقل من
المُخطط له .تقدم تحديات التنفيذ ونجاحاته ،المُبينة في أوصاف برنامجنا الواردة في المالحق ،معلومات مھمة للتنفيذ
المستقبلي لھذه األنواع من البرامج.
ق ّدم التقييم الوطني لھذه المبادرة دراسات تجريبية وشبه تجريبية دقيقة ج ًدا لكل موقع من المواقع العشرة )11

دراسة( .كما أثارت ھذه الخطة الدقيقة الكثير من التحديات ،التي تشمل إمكانية تطبيق إجراءات النتائج على المواقع،
وخطط الدراسات التي ضمنت إمكانية قبول األطفال والعائالت المعرضين للخطر ومعاملتھم معاملة أخالقية،
والقيود المفروضة على التمويل أو القدرة لتنفيذ دراسة كاملة العدد ،وإجراءات األبحاث التي أضافت عب ًئا على
العاملين والمشاركين .ومع أخذ ھذه المشكالت بعين االعتبار ،نؤمن أيضًا بضرورة مراعاة خطط أخرى في البحث
المستقبلي ،وتشمل دراسات ّ
خط األساس الرصدية والمتعددة التي قد تخفف العبء عن المواقع المجتمعية وتسمح لھا
بالتركيز على تقديم التدخالت .وبغض النظر عن ھذه العوائق ،زادت مبادرة البداية اآلمنة من القدرة المحلية لتقديم
برامج صحية سلوكية في البيئات المجتمعية ،تشمل تدريب العاملين والكشف عن التعرض للصدمة النفسية واالرتباط
بشركاء المجتمع اآلخرين .وإجماالً ،كانت التغيرات في نتائج األطفال والعائالت تسير في االتجاه اإليجابي والمتوقع
بين ھؤالء الذين تلقوا خدمات البداية اآلمنة ،وذلك على الرغم من أن التغيرات كانت صغيرة في أكثر المواقع ولم
يوجد دليل على وجود اختالف في التغيير بالنسبة لمجموعات المقارنة ،التي تحسنت أيضًا بشكل عام .باإلضافة إلى
ذلك ،أعلنت األسر عن مستويات مرتفعة من الرضا بشأن التدخالت المعروضة .على الرغم من أن جميع البرامج
تبدو أنھا تساعد األطفال والعائالت وأن كلتا المجموعتين تتحسنان بمرور الوقت ،إال أننا ال نمتلك بعد دليالً كافيًا
لإلشارة إلى البرامج التي تعمل بشكل أفضل.
يجب أن يتضمن تحسين النتائج لألطفال الذين تعرضوا للعنف ُنھُج وقاية مستھدفة وانتقائية وشاملة ،وذلك من
منظور تحليلي للصحة العامة .وقد يتم استخدام الخدمات المستھدفة لألقلية من األطفال الذين يعانون من مشكالت
تكيّف طويلة األمد ذات صلة بالتعرض للعنف .وتوجد قاعدة أدلة متزايدة حول ما يجدي نفعًا فيما يتعلق بالخدمات
األكثر كثافة لألطفال الذين يعانون من اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية )فوا ) (Foaوكين )(Keane
وآخرون ،(2008 ،واالكتئاب )مايكل ) (Michaelوكراولي ) ،(2002 ،(Crowleyومشكالت تعاطي المخدرات
)تيفياو ) (Tevyawومونتي ) .(2004 ،(Montiومع ذلك ،فقد تعلمنا في البداية اآلمنة أن التعزيز االستراتيجي
لتحسين االحتفاظ بالتدخل لم يعمل بالضرورة على تحسين االحتفاظ إزاء أحد التدخالت المؤكدة وأن التأثيرات
المتوقعة من التدخالت القائمة على األدلة لم تتحقق دائمًا في البيئات المجتمعية .وبالرغم من وجود ُنھُج مؤكدة

- xvii -

وواعدة للتدخل ،توجد حاجة إلى إجراء مزيد من العمل لمعرفة كيف يتم تقديم ھذه التدخالت بفاعلية في البيئات
الواقعية.
استفادت العديد من المواقع المُدرجة في ھذه المبادرة من خدمات الوقاية االنتقائية لألسر التي تم تحديد
تعرضھا للعنف غير أنھا كانت تعاني من أعراض خفيفة أو متوسطة فقط .وقد تحسنت أسر المقارنة والتدخل على
حد سواء على مر الزمن في موقعين يتمتعان بالقدرة الكافية للكشف عن التحسينات متوسطة الحجم .و ُتعد ھذه النتائج
المستخلصة ذات أھمية بسبب أنھا ُتظھر أن الخدمات االجتماعية الداعمة قد تكون ذات فائدة لألسر ،بغض النظر
عن كثافة الخدمات ونوعھا .قد يحاول االستكشاف المستقبلي للخدمات في ھذه المرحلة تحديد العناصر الضرورية
لھذه ال ُنھُج المجتمعية األقل كثافة المستھدفة ألسر وأطفال سليمة نسبيًا .قد يكون ھؤالء األطفال واألسر في طريقھم
للتعافي بالفعل ،تدعمھم في ذلك العوامل الوقائية الفردية أو األسرية التي ساعدتھم على أن يتحلوا بالمرونة في
مواجھة الشدائد )جيويرتز ) (Gewirtzوإدليسون ) ،(Edlesonعام 2007؛ وأودونيل ) ،(O’Donnellوشواب ستون
) ،(Schwab-Stoneومؤيد ) .(2002 ،(Muyeedوتشمل االتجاھات المستقبلية الممكنة مثل ھذه ال ُنھُج كتبني مسار
يعتمد على االنتظار والمشاھدة لدعم األسر عند تكيفھا وتعافيھا من التعرض للعنف ،ثم تقديم خدمات محددة ذات
جودة عالية أو اإلشارة إليھا بوصفھا احتياجات محددة ال يتم تلبيتھا .كما قد يؤتي تطوير نظام ترتيب حسب
األولوية ،لتحديد مستوى كثافة الخدمات المطلوبة ،ثماره كذلك ،وقد يوفر قائمة بالخدمات وعمليات الدعم لتلبية
االحتياجات الحالية لألسر ويمكن أن يتحلى بالمرونة لنقل األسر بين مستويات الرعاية حسب الحاجة.
وفي النھاية ،لم تتم دراسة جزء الوقاية الشاملة من مثلث الصحة العامة دراسة كافية ،ولم يكن جزءًا من
مبادرة البداية اآلمنة .وتركز جھود الوقاية من العنف على تقليل العنف ذاته )ميرسي ) (Mercyوآخرون،(1993 ،
ولكن تم إنجاز القليل من العمل من أجل تجھيز األسر والمجتمعات للتعافي من العنف عند حدوثه .كما أن الحركات
القومية التي تھدف إلى إرساء ُنھُج في المجتمعات والبيئات )مثل المدارس( التي تأخذ في االعتبار الصدمة النفسية
وتأثيراتھا )المجتمعات الواعية بأثر الصدمة النفسية( )شافوليس ) (Chafouleasوآخرون (2016 ،تكتسب زخمًا،
ولكنھا لم تخضع للتقييم لمعرفة ما إذا كانت تقدم في الواقع طفالً أو أسرة أو مجتمعًا أكثر مرونة .ومن ث َّم ،فإن ھذا
الجانب جاھز إلجراء مزيد من االستكشاف ،وخاصة عند دمجه مع مجموعة كاملة من الخدمات في إطار أحد نماذج
الصحة العامة .ومن الواضح أن ثمة حاجة إلى التطوير والبحث المستمرين عبر عدة مستويات وبيئات بالنسبة
للتدخالت المعنية باألطفال الذين تعرضوا للعنف ) ،(CEVولكن يبقى التحدي في العثور على الطرق األساسية
الفعَّالة والمقبولة والمالئمة التي يمكن من خاللھا القيام بذلك.
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شكر وعرفان

ما كانت ھذه الدراسة لتكون ممكنة بدون اإلسھامات الكثيرة لھيئة برنامج البداية اآلمنة وقيادتھا في كل موقع
من المواقع العشرة .ونحن في غاية االمتنان عرفا ًنا بما قدموه من وقت ودعم خالل جمع البيانات لھذه الدراسة
ومراجعات المشروعات السابقة .ونود أيضًا أن نتقدم بالشكر إليلينا كوھين ) (Elena Cohenوماري ماكاي ) Mary
) (McKayمن جامعة واشنطن في سانت لويس( على الدعم والمساعدة الفنية في مرحلة مبكرة من المشروع .أعد
كل من جولي نيويل ) (Julie Newellوزولتان ساالي ) (Zoltan Szalayنظام جمع البيانات ،وقدم روبيرتو جيفارا
) (Roberto Guevaraالدعم الفني للنظام خالل جمع البيانات .نتقدم أيضًا بالشكر لكريستين كراك ) Kristen
 (Krackeوكيث تويري ) (Keith Toweryمن مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح على ما قدموه من مساعدة ودعم
في ھذا المسعى .ونقدر أيضًا اإلسھامات المھمة التي قدمھا الزمالء من مراجعي ضمان الجودة بمؤسسة ،RAND
وھم بيث آن جريفين ) (Beth Ann Griffinمن مؤسسة  RANDوأبيجيل جيويرتز ) (Abigail Gewirtzمن جامعة
منيسوتا .فلقد ساعدت تعليقاتھما المدروسة في تحسين جودة ھذه الدراسة.
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الفصل األول .مقدمة

انتشار تعرض األطفال للعنف وعواقبه
يُشير تحليل لالتجاھات السائدة المتعلقة بتعرض األطفال للعنف ،أُجري مؤخرً ا ،إلى أن معدالت أنواع إيذاء
األطفال المختلفة قد شھدت انخفاضًا كبيرً ا في السنوات األخيرة .ولقد استخدمت ثالث دراسات استقصائية )أُجريت
في األعوام  ،2003و ،2008وً (2011
نسخا من نفس إجراء تعرض األطفال للعنف )استبيان إيذاء األحداث( )ھامبي
) (Hambyوآخرون ،عام  (2005لجمع البيانات بخصوص إيذاء األطفال عبر أنواع مختلفة من التعرض للعنف
)فينكلھور ،وشاتوك ،وآخرون ،عام  .(2014وخالل ھذه الفترة ،انخفضت معدالت االعتداء البدني إلى نسبة 33
بالمئة ومعدالت اإليذاء الجنسي بمقدار  27بالمئة .ومع ذلك انخفضت معدالت إساءة معاملة األطفال إجماالً بنسبة
 26بالمئة على مدار فترة التسع سنوات ،وقد كان الدافع الكبير لذلك حدوث انخفاض كبير في معدالت االعتداء
النفسي ،مع بقاء معدالت االعتداء البدني بدون تغيير .وقد انخفضت نسبة األطفال الذين شھدوا العنف أو نسبة
اإليذاء غير المباشر لألطفال بمعدل  28بالمئة من عام  2003إلى عام ) 2011فينكلھور ،وشاتوك ،وآخرون ،عام
 .(2014وقد عكس االنخفاض في معظم أشكال إيذاء األطفال انخفاضًا في ضحايا جرائم العنف على الصعيد
الوطني .وقد انخفض معدل جرائم العنف من  79.8لكل  1,000في عام  1993إلى  20.1لكل  1,000في عام 2014
)ترومان ) (Trumanوالنجتون ) (Langtonعام  .(2015وال يزال تعرض األطفال للعنف مؤثرً ا حتى مع انخفاض
معدله .وفي دراسة استقصائية عبر الھاتف تمثل الوضع على الصعيد الوطني في عام  2011حول تعرض األطفال
للعنف ،تعرض أكثر من ثلث ) 37بالمئة( األطفال لالعتداء البدني في السنة الماضية ،وتعرض  5بالمئة لإليذاء
الجنسي ،وتعرض  15بالمئة إلساءة المعاملة ،وتعرض  25بالمئة لمشاھدة العنف )فينكلھور ،وتيرنر ،وآخرون ،عام
 .(2015وفيما يتعلق بالتعرض لعدة أشكال من العنف ،تعرضت نسبة  41بالمئة من األطفال ألكثر من شكل من
أشكال العنف في السنة السابقة )فينكلھور ،وتيرنر ،وآخرون ،عام  .(2015باإلضافة إلى ذلك ،يعتبر بعض األطفال
معرضين للعنف على نحو خاص .فعلى سبيل المثال ،يسود التعرض للعنف المجتمعي على نحو خاص بين شباب
األقليات والمناطق الحضرية من ذوي الحالة االجتماعية واالقتصادية األدنى )ستاين وآخرون ،عام .(2003
لتعرض األطفال للعنف عواقب قصيرة وطويلة األمد عبر نطاق من مجاالت النتائج .ترتبط إساءة معاملة
األطفال بخطر االكتئاب والقلق على المدى القصير )النسفورد ) (Lansfordوآخرون ،عام  ،(2002ومشكالت
السلوك )جروجان-كايلور ) (Grogan-Kaylorوآخرون ،عام  ،(2008باإلضافة إلى مستويات عالية من االكتئاب
والقلق والضيق في سن البلوغ )ليندرت ) (Lindertوآخرون ،عام  .(2014وتزداد لدى األطفال الذين تعرضوا
للعنف األسري ) (DVمخاطر اإلصابة بأعراض الصدمة النفسية ومشكالت السلوك الخارجية ومشكالت السلوك
الداخلية )إيفانز ) ،(Evansودافيس ) ،(Daviesوديليلو ) ،(DiLilloعام  ،(2008في حين أن تعرض األطفال للعنف
ً
ارتباطا قويًا بكل من مشكالت السلوك الخارجية واضطراب الكرب التالي للصدمة
المجتمعي قد أظھر أنه مرتبط
النفسية )فولر ) (Fowlerوآخرون ،عام  .(2009لقد اكتشفنا أن التعرض لعدة أشكال من العنف ينبئ بقوة بأعراض
الصدمة النفسية ومشكالت السلوك الداخلية والخارجية لدى األطفال بين عينة فرعية من األطفال الذين تعرضوا
لإليذاء في الماضي ،وذلك في ما قمنا به من عمل لدراسة التعرض للعنف بين عينة من األسر المشاركة في
منظمات الخدمة المجتمعية )ھيكمان ) ( Hickmanوآخرون ،عام .(2013
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حالة الدليل لتحسين النتائج لألطفال الذين تعرضوا للعنف
على الرغم من أن فھم التأثيرات الضارة لتعرض األطفال للعنف يتنامى ،تبقى قاعدة األدلة للتدخالت الھادفة
إلى تقليل العواقب السلبية لھذا التعرض ضئيلة .وتتقيد الكثير من تدخالت العالج بنوع معين من التعرض أو البيئة
أو مجموعة األعراض .فعلى سبيل المثال ،اكتشفت مراجعة حديثة للدليل على فاعلية العالج السلوكي المعرفي في
حاالت االعتداء الجنسي على األطفال بعض التحسينات الصغيرة غير المھمة في النتائج الصحّية العقلية ،مثل
االكتئاب والقلق واضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية ،لھذه الفئة السكانية الفرعية المحددة )ماكدونالد
) ،(Macdonaldوھيجينز ) ،(Higginsورامشانداني ) ،(Ramchandaniعام  .(2006وبالمثل ،اكتشفت مراجعة
ُقارنة لمعالجات إساءة معاملة األطفال التي تركز على الصدمة النفسية بعض النتائج الواعدة للتدخالت
للفاعلية الم ِ
التي استھدفت أنواعًا معينة من إساءة المعاملة ،ولكن القوة اإلجمالية للدليل كانت ضعيفة )فريزر )،(Fraser
وآخرون عام .(2013
تكمن إحدى الطرق لمراعاة الجھود المبذولة لتحسين نتائج األطفال الذين تعرضوا للعنف في تبني منظور
تحليلي للصحة العامة ،تجدر الحاجة فيه إلى مجموعة واسعة من جھود الوقاية الشاملة واالنتقائية والمستھدفة
)جوردون ) ،(Gordonعام  .(1983ولقد توسع نموذج الصحة العامة ھذا فيما بعد ليشمل المزيد بشأن تسلسل
التدخل والعالج وسالسة االحتياجات ،وھو ما يعني أن شخصًا ما يمكنه التنقل عبر المستويات في كال االتجاھين
)سبرنجر ) (Springerوفيليبس ) ،(Phillipsعام  .(2006يُظھر النموذج المتدرج في الشكل  1.1بلوغ ھذه الكثافات
أو األنواع الثالثة من التدخل .تشمل أمثلة تطبيق ھذا النوع من النموذج المتدرج برنامج تحوالت المراھقين )ديشيون
) (Dishionوكافاناه ) ،(Kavanaghعام  (2002والفحص األسري )شاو ) (Shawوآخرون ،عام  .(2006وعند
تطبيق ھذا النموذج على األطفال الذين تعرضوا للعنف ،الحظنا أن الوقاية الشاملة قد ُتطبق على المجتمعات ككل،
والوقاية االنتقائية ستركز على التدخالت التي تستھدف األطفال الذين تعرضوا للعنف بدون تحديد ما إذا كان األطفال
قد تأثروا سلبيًا ،وقد يتم االحتفاظ ببرامج الوقاية المستھدفة ألقلية من األطفال الذين تعرضوا للعنف والذين يظھرون
أيضًا بعضًا من التأثيرات العكسية الدائمة.
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الشكل  .1.1نموذج الصحة العامة المتدرج

الوقاية
المستھدفة

الوقاية االنتقائية

الوقاية الشاملة

لقد ركزت أغلب دراسات األبحاث والتطوير الخاصة بالعالج ،حتى اآلن ،على المعالجات األعلى كثافة التي
قد تقع ضمن الجزء المستھدف من النموذج ،والمُصممة لألطفال الذين يعانون من مشكالت محددة عقب التعرض
للعنف .فعلى سبيل المثال ،أظھرت أنواع محددة من العالج مثل العالج النفسي بين الطفل ووالديه )ليبرمان ،وفان
ھورن ،وإيبين ،عام  ،(2005والعالج السلوكي المعرفي الذي يركز على الصدمة النفسية )) (TF-CBTجوديث
كوھين ،ومانارينو ،ودبلينجر ،عام  ،(2006وبدائل األسر )كولوكو ) ،(1996a ،1996b ،(Kolkoفاعلية في
التجارب المُحكمة لألطفال الذين تظھر عليھم بشكل ملحوظ أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية أو
مشكالت سلوكية عقب التعرض للعنف.
على الجانب اآلخر ،تلقت نماذج التدخل المبكر التي قد تندرج ضمن جزء الوقاية االنتقائية من النموذج القليل
ً
مختلطا لتحسين البيئة األسرية
ج ًدا من التقييم حتى اآلن .على سبيل المثال ،تلقى برنامج تدعيم األسر ) (SFPدعمًا
)مولغارد ) (Molgaardوسبوث ) ،(Spothعام 2001؛ ريش ) (Rieschوآخرون ،عام (2012؛ في حين أن
برنامج دائرة األمن ) - (COSوھو شكل من أشكال التدخل يھدف إلى تعزيز االرتباط بين الوالدين والطفل  -أظھر
تحسنات في عدد قليل فقط من الدراسات الصغيرة حتى اآلن )ھوفمان ) ( Hoffmanوآخرون ،عام 2006؛ كاسيدي
) ،(Cassidyزيف ) (Zivوآخرون ،عام 2010؛ كاسيدي ،وودھاوس ) ،(Woodhouseوآخرون  .(2011وقد تم
تقييم بعض ال ُنھُج األخرى فقط في التجارب المفتوحة ،بما في ذلك نموذج االرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة
)أرفيدسون ) (Arvidsonوآخرون ،عام 2011؛ ھودجدون ) ،(Hodgdonوكينيبورغ ) ،(Kinniburghوآخرون،
عام  (2013وتعزيز موارد مواجھة األسر لألمور )كيسر ) ،(Kiserودونوھو ) ،(Donohueوآخرون ،عام 2010؛
كيزر ) ،(Kiserباكر ) (Backerوآخرون ،عام  .(2015حتى اآلن ،كان ھناك عمل ضئيل ج ًدا في مجال الوقاية
الشاملة على مستوى المجتمع.
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في إطار مبادرة ال ُنھُج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة ) ،(SSPAتباين مستوى دليل التدخالت المدروسة بداية
من المعالجات الرصينة )مثل العالج السلوكي المعرفي الذي يركز على الصدمة النفسية ]جوديث كوھين،
ومانارينو ،ودبلينجر ([2006 ،ونھاية بتبني التدخالت الواعدة ،كما تباينت التدخالت في نھجھا في إطار عمل
الصحة العامة أيضًا ،بحيث استھدفت بعض التدخالت األطفال الذين يعانون من مشاكل محددة بعد الصدمة النفسية،
بينما اعتمدت بعض التدخالت األخرى على تسجيل أي طفل تعرض للعنف بغض النظر عن الصعوبات الحالية
)تصف المالحق من  Bإلى  Iالدراسات بالتفصيل(.
عالوة على ذلك ،فإنه باإلضافة إلى المستويات المتباينة لدليل األثر ،توجد مشكالت في التنفيذ من حيث نقل
التدخالت الواعدة أو المؤكدة من العيادة إلى البيئات المجتمعية .وتكتسب البحوث المتعلقة بالتنفيذ زخمًا على الصعيد
الوطني في ظل االعتراف بأنه غالبًا ما يكون من الصعب نقل الممارسات القائمة على األدلة إلى البيئات المجتمعية
)ماساتي ) (Massattiوآخرون ،عام 2008؛ بروكتور ) (Proctorوآخرون ،عام 2007؛ سيفرين )،(Seffrin
وبانزانو ) ،(Panzanoوروث ) ،(Rothعام  ،(2009ناھيك عن الحفاظ عليھا )ويلتسي ستيرمان ) Wiltsey
 (Stirmanوآخرون ،عام  .(2012وتشمل العوامل الرئيسية المتعلقة بالتنفيذ واالستدامة العناصر التنظيمية،
والتوظيف ،والتدريب ،ودعم العاملين المستمر ،ونظم البيانات ،والمراقبة المستمرة للدقة وضمان الجودة )فيكسن
) (Fixsenوآخرون  .(2009ومع وجود عدد قليل من االختبارات الصارمة للتدخالت المعنية باألطفال الذين
تعرضوا للعنف المُن َّفذة على أرض الواقع ،فإن ھناك حاجة إلى مزيد من العمل لدعم تطوير التدخالت الفعَّالة التي
يمكن تقديمھا في البيئات المجتمعية.

مبادرة البداية اآلمنة
أطلق مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح مبادرة البداية اآلمنة في عام  2000بھدف وضع برامج وممارسات
أفضل لألطفال الذين تعرضوا للعنف وإلثبات أن ھذه البرامج يمكن أن ُتستخدم في البيئات المجتمعية .وقد اكتملت
المرحلة األولى )اإلثبات( من مبادرة البداية اآلمنة في عام  2006حيث تضمنت براھين على وجود ممارسات واعدة
في نظام الرعاية لمواجھة تعرض األطفال للعنف .أما فيما يخص المرحلة الثانية )التنفيذ( ،والتي حملت اسم "ال ُنھُج
الواعدة لمشروع البداية اآلمنة" ،فقد اختار مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح  51موقعًا في عام  2005لتنفيذ
التدخالت الواعدة المُصمّمة لتقليل اآلثار الضارة لتعرض األطفال للعنف بل والحيلولة دون وقوعھا .واستمرت
المرحلة الثانية في عام  2010عندما انتقى مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح عشرة مواقع إضافية لتنفيذ التدخالت
مرة أخرى لمساعدة األسر على مواجھة اآلثار السلبية لتعرّ ض األطفال للعنف .وقد أجرت مؤسسة  RANDالتقييم
الوطني لكلتا مجموعتي المواقع من مواقع التنفيذ الخاصة بال ُنھُج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة.
كشف تقييمنا للمجموعة األولية من مواقع ال ُنھُج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة النقاب عن بعض التحديات
المتعلقة بتنفيذ التدخالت الصحية السلوكية المجتمعية لألطفال الذين تعرضوا للعنف وتقييمھا .وقد شددت تجربتنا في
العمل مع المواقع لتنفيذ التدخالت في بيئات واقعية على أھمية مواءمة نھج التدخل والبيئة مع احتياجات األسر أو
أولوياتھا وإجراء تقييمات لالحتياجات عند بدء الخدمات وتوفير االحتياجات الفورية واألساسية لألسر وتقديم
مجموعة من الخيارات العالجية وتضمين مكوّ نات المرونة في نموذج العالج ومراقبة االلتزام بنموذج العالج
)شولتز وآخرون ،عام  .(2010وبالنسبة لمعظم المواقع ،أدت تحديات التنفيذ ھذه إلى انخفاض معدالت التسجيل
واالحتفاظ ،وأشارت إلى أن الدراسات لم تكن مكتملة العدد بما يسمح بالكشف عن آثار التدخل .لقد الحظنا بعض
التحسينات في النتائج ،مثل أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند األطفال ) (PTSDومشكالت
السلوك ،بالنسبة لمجموعة التدخل ،ولكن ھذه التغييرات اإليجابية لم تختلف كثيرً ا عن التغييرات في مجموعة
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المقارنة ،وھذا يعني أنه لم يكن ھناك فرق بين خدمات التدخل المُقدمة والرعاية المُقدمة في ظروف المقارنة
)جايكوكس وآخرون .(2011a ،أما دروسنا من المجموعة األولى من مواقع ال ُنھُج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة فقد
استرشدت بھا عملية التخطيط والبدء في المجموعة التالية من المواقع من خالل التركيز بقوة على الرسائل وإشراك
الشركاء المجتمعيين لدعم التوظيف واالحتفاظ ،وتحديد أھداف التسجيل واالحتفاظ من حيث القوة اإلحصائية،
والتخطيط لضمان الجودة ،وضمان حماية الخاضعين للدراسة.

نظرة عامة على المواقع الحالية لمشروع البداية اآلمنة
تختلف مواقع ال ُنھٌج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة ،البالغ عددھا عشرة مواقع والتي تركز عليھا ھذه الدراسة،
بحسب حجم المجتمع ،وموقعه ،والفئة العمرية المستھدفة ،وأنواع التعرض للعنف ،وذلك على غرار المجموعة
األولية المكونة من  15موقعًا .وتوجد ھذه المواقع في المناطق التالية:











أورورا ،كولورادو
دنفر ،كولورادو
ديترويت ،ميشيغان
إل باسو ،تكساس
ھونولولو ،ھاواي
كاالمازو ،ميشيغان
فيالدلفيا ،بنسيلفانيا
كوينز ،نيويورك
سبوكين ،واشنطن
ووستر ،ماساتشوستس.

وقد اختلفت بيئة التنفيذ في المواقع التي تضم برامج توجد ضمن منظمات رائدة مختلفة .وعملت العديد من
المواقع خارج عيادات أو برامج للصحة السلوكية ،ومن بين ھذه المواقع أربعة مواقع مقرھا الجامعة )أورورا،
وھونولولو ،وكاالمازو ،وكوينز( وموقع واحد داخل بيئة مجتمعية )إل باسو( .كما كانت ھناك ثالثة مواقع ضمن
برامج وكاالت عامة )دنفر في إدارة المراقبة بمقاطعة دنفر ،وفيالدلفيا في برنامج الھيد ستارت المبكر ]،[EHS
وسبوكين في برنامج الھيد ستارت( .و ُدمج برنامج البداية اآلمنة في ديترويت في ھيئة خدمة مجتمعية تقدم برامج ما
بعد المدرسة ،في حين كان برنامج البداية اآلمنة في ووستر تحت قيادة ھيئة وطنية غير ربحية ركزت على التشرد
األسري وعملت من خالل نظام الملجأ في وسط ماساتشوستس.
وقدم كل برنامج من برامج البداية اآلمنة مكوّ نات تدخل مُصممة حسب الفئة العمرية المستھدفة ونوع
التعرض للعنف )الجدول  .(1.1وضم كل موقع مكوّ ًنا عالجيًا ،حيث تقدم ستة مواقع تدخالت جماعية )دنفر،
وديترويت ،وإل باسو ،وھونولولو ،وكاالمازو ،وووستر( ،باإلضافة إلى موقعين يقدمان عالجً ا ثنائيًا )أورورا
وكوينز( ،وموقعين يقدمان عالجً ا فرديًا )فيالدلفيا وسبوكين( .وكان ھناك موقعان )دنفر ،وووستر( لم يكن نموذج
العالج فيھما ھو المكوّ ن الرئيسي للتدخل الخاص ببرنامج البداية اآلمنة .كما اختلف أيضًا انتقاء السكان المُستھدفين،
حيث قبلت بعض المواقع أي طفل يتعرض للعنف ،بينما ركزت مواقع أخرى على األطفال الذين يعانون من
أعراض ومشكالت واضحة مرتبطة بالعنف .وتفاوتت بيئة التدخل كذلك ،حيث كانت ھناك تدخالت مقدمة في
مراكز برنامج ھيد ستارت ،والمالجئ والعيادات ومنازل األسر.
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الجدول  .1.1خطط التقييم وسمات موقع البرنامج

الموقع

السكان المستھدفون:
أعمار األطفال الذين
تعرضوا للعنف،
بالسنوات

مكون التدخل
ّ

خطة التقييم الموضوعة

أورورا،
كولورادو

تعزيز استراتيجي لعالج ثنائي مكثف )العالج
السلوكي المعرفي الذي يركز على الصدمة
النفسية (Let’s Connect +

14–5

استخدام  RCTفي المقارنة بين العالج السلوكي
المعرفي الذي يركز على الصدمة النفسية
والعالج السلوكي المعرفي الذي يركز على
الصدمة النفسية Let’s Connect +

دنفر،
كولورادو

 + LEAنموذج العالج الجماعي )تعزيز
موارد مواجھة األسر لألمور )((SFCR

17–0

LEA + SFCR

استخدام  RCTفي المقارنة بين
وخدمات مراقبة معتادة على مدار ستة شھور
باستخدام مقارنة قائمة انتظار

ديترويت،
ميشيغان

عالج جماعي )برنامج تدعيم األسر )،((SFP
وزيارات منزلية ،وتنسيق الحاالت

16–3

استخدام  RCTفي المقارنة بين برنامج تدعيم
األسر ) (SFPوخدمات معتادة  +مجموعات
صحة وتغذية

إل باسو،
تكساس

العالج الجماعيُ :نسخة مُعدلة ثقافيًا من
برنامج تدعيم األسر )(DFF

14-3

استخدام  RCTفي المقارنة بين  DFFوخدمات
معتادة  +مكالمات ھاتفية شھرية

ھونولولو،
ھاواي

تعزيز العالج الجماعي القائم )برنامج
) Haupoaالتأھيل((  +التقييم السريري
الفردي للطفل وعالج أسري وفردي )عالج
سلوكي معرفي معياري(

17–3

Haupoa

خطة شبه تجريبية لمقارنة برنامج
)التأھيل(  +عالج سلوكي معرفي معياري مع
خدمات معتادة

كاالمازو،
ميشيغان

التكيّف مع عالج جماعي قائم )(PFA

17–8

خطة شبه تجريبية لمقارنة  PFAالمُكيّف مع
خدمات معتادة

فيالدلفيا،
بنسلفانيا

عالج فردي بالمنزل )(.S.E.L.F

3–0

S.E.L.F

استخدام  RCTللمقارنة بين
والخدمات المعتادة لبرنامج ھيد ستارت المبكر

كوينز،
نيويورك

عالج ثنائي مكثف )البدائل لألسر :عالج
سلوكي معرفي(

17–5

استخدام  RCTلمقارنة البدائل لألسر :عالج
سلوكي معرفي مع خدمات معتادة على مدار أكثر
من ستة أشھر باستخدام مقارنة قائمة انتظار

سبوكين،
واشنطن

عالج فردي وجماعي )برنامج دائرة األمن
) ((COSأو عالج فردي )االرتباط والتنظيم
الذاتي والكفاءة )((ARC

5–3

استخدام  RCTلمقارنة  ARCأو  COSبخدمات
برنامج ھيد ستارت المعتادة

18–0

خطة شبه تجريبية لمقارنة تقييمات الطفل
وخطط خدمية  +تعزيز موارد مواجھة األسر
لألمور مع خدمات المالجئ المعتادة

تقييمات الطفل وخطط خدمية  +عالج
ووستر،
ماساتشوستس جماعي )تعزيز موارد مواجھة األسر لألمور
)((SFCR

ملحوظة = RCT :تجربة عشوائية مُحكمة = LEA .دعاة إنفاذ القانون = DFF .إعطاء القوة لألسر = PFA .معونة أولية نفسية= .S.E.L.F .
السالمة ،والعواطف ،والخسارة ،والمستقبل.

نظرة عامة على التقييم
كما ھو الحال بالنسبة للمجموعة األولى من مواقع ال ُنھُج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة ،تم اختيار مؤسسة
 RANDلتكون بمثابة المُقيِّم بعد اختيار مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح لمواقع البرامج ونماذج التدخل .عمل
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باحثو مؤسسة  RANDعلى تقييم البرامج بالتعاون مع فريق تقييم وطني يتكون من مكتب قضاء األحداث ومنع
الجنوح ،ومركز مشروع البداية اآلمنة )ال ُممَّول خالل أيلول )سبتمبر(  ،(2014ومواقع البرنامج العشرة.
وقد صممنا التقييم للتحقق مما إذا كانت تدخالت مشروع البداية اآلمنة المُنفذة مقترنة بتحسينات في النتائج
الفردية في مجاالت نتائج محددة في موقع معين .وبالتشاور مع مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح والمواقع ،قمنا
مرة أخرى بوضع خطة تقييم صارمة لكل موقع )الجدول  .(1.1أجرت سبعة مواقع عد ًدا من التجارب العشوائية
المُحكمة ،من بينھا موقعان قاما بذلك باستخدام خطة مقارنة تعتمد على مبدأ قائمة االنتظار .أما المواقع الثالثة الباقية
فكان لديھا خطط شبه تجريبية تشكل مجموعات مقارنة من داخل الھيئة أو المجتمع الذي يخدمه برنامج البداية
اآلمنة.
وقد استخدم التقييم نھجً ا تحليليًا بغرض المعالجة ،وھو نھج يشتمل في تحليالته على جميع من عُرض عليھم
المشاركة في البرنامج ،بغض النظر عن القدر الذي يتلقونه فعليًا من البرنامج ،ومن ثم يُظھر التأثير المحتمل
للبرنامج على مستوى المجتمع .وھذا يختلف عن النھج التحليلي األكثر اكتماالً ،والذي ال يتضمن إال من يُكمل
التدخل بنجاح ،مما يُجيب عن السؤال عن مدى نجاح البرنامج ألولئك المشاركين بشكل كامل .كما جمعنا بيانات
طوالنية عن األسر من أجل إجراء تحليل من داخل الموقع لتأثير ھذه البرامج على نتائج الطفل بعد مرور ستة أشھر
و 12شھرً ا بعد التسجيل .اشتملت البيانات على التركيبة السكانية والتعرض للعنف ،وبيانات النتائج )اضطراب
الكرب التالي للصدمة النفسية واالكتئاب والمشكالت السلوكية والكفاءة االجتماعية االنفعالية والموقف والسلوك
المدرسي وأداء األسرة والصحة العقلية لمقدم الرعاية(.
لم يكن تمويل التنفيذ والتقييم كبيرً ا .فقد تلقت المواقع ما يصل إلى  250,000دوالر عن فترة مشروع أولية
مدتھا  18شھرً ا وكذلك ثالث منح إضافية على مدار عام بقيمة  250,000دوالر لكل منھا .وقد ُ
طلب من المواقع
توفير مبلغ  10,000دوالر لكل فترة من فترات المشروع لدعم متطلبات جمع البيانات الخاصة بالتقييم الوطني .تلقت
مؤسسة  RANDمنحة أکبر إلجراء التقييم ودعم جمع البيانات لمجموعة المقارنة .وتعاھدت مؤسسة  RANDمن
الباطن مع المواقع بمقدار يتراوح ما بين  10,000و 40,000دوالر في السنة األولى وما بين  8,000و49,200
دوالر في السنوات الالحقة لدعم تكاليف جمع البيانات .وفي معظم المواقع ،كانت الحاجة إلى دراسات أكبر مما تم
اقتراحه في األصل من أجل تحقيق قدرة إحصائية كافية تعني أن مستوى التمويل كان محدو ًدا ج ًدا أو غير كافٍ
لدعم جھود جمع البيانات دعمًا كامالً .وقد أجرينا تعديالت على المشروع في محاولة لزيادة تمويل جمع البيانات،
وشمل ذلك إلغاء تقييمات المتابعة طويلة األجل بعد مرور  18شھرً ا وعامين ،وإلغاء دراسة التكلفة ،غير أن الموارد
كانت ال تزال محدودة للغاية لدراسات بھذا الحجم.
نناقش في بقية ھذه الدراسة األساليب المُستخدمة في ھذه الدراسات )التخطيط وأنشطة بدء العمل ،والتدابير،
وجمع البيانات(؛ ونوضح كل من التسجيل واالحتفاظ وتحليل القدرة؛ ونقدم النتائج الخاصة بالمواقع التي أُجريت فيھا
دراسات مكتملة العدد )على سبيل المثال تلك التي لديھا فرصة تبلغ  80بالمئة على األقل للكشف عن تأثير التدخل
المتوقع في موقع الدراسة() .توفر المالحق من  Bإلى  Iنتائج تفصيلية لكل موقع (.ثم نناقش بعد ذلك تبعات ھذه
النتائج والتوصيات الخاصة بالخطوات التالية.
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الفصل الثاني .أساليب التقييم

يوضح ھذا الفصل عملية التخطيط وبدء العمل الخاصة بالموقع ومقاييس الدراسة وإجراءات جمع البيانات
ومخطط التحليل.

عملية التخطيط وبدء العمل الخاصة بالموقع :عملية الضوء األخضر
إدرا ًكا م ّنا ألھمية تنفيذ البرنامج وجاھزية التقييم ،أكملنا ما يُسمى بعملية الضوء األخضر لكل موقع .وقد
ُ
طلب من كل موقع المشاركة في عملية الضوء األخضر قبل استخدام التمويالت المُخصصة للبرنامج ،أو تعيين
العاملين أو إجراء أنشطة التنفيذ األخرى .تألفت العملية من قيام فريق التقييم الوطني بمراجعة قائمة تحقق للمعايير
التي وُ ضعت بالتشاور مع الفريق الوطني لضمان أن يكون لكل موقع المكونات األساسية الالزمة لتنفيذ برنامجه
وللمشاركة في التقييم الوطني .وكما ھو مُبين في الجدول  ،2.1فقد ركزت عملية الضوء الخضر على سبعة مجاالت
رئيسية (1) :خطة البرنامج (2) ،تنفيذ البرنامج (3) ،خطة البحث وتحليل القدرة (4) ،التوظيف واالحتفاظ(5) ،
جمع البيانات (6) ،ضمان الجودة ومراقبة الدقة ،و) (7الشركاء المتعاونون .وقد طلبنا من كل موقع توثيق قدراته
وخططه المحددة في كل مجال من خالل عملية تكرارية مع فريق التقييم الوطني .وشملت عملية الضوء األخضر
أيضًا وضع أھداف للتسجيل بالدراسة وتقديم الخدمات استنا ًدا إلى تحليل القدرة ووضع خطط تفصيلية للتوظيف
واالحتفاظ .ورغم أن مراقبة الدقة في التقييم الوطني كان من المفترض أن تكون مثالية ،فإن ذلك لم يكن ممك ًنا في
ھذه الدراسة .لذلك استخدمت المواقع نموذجً ا أثناء عملية الضوء األخضر لوضع خطة لمراقبة تقديم التدخل لضمان
دقة النموذج وكذلك اإلشراف المستمر ،والتشاور مع الخبراء ،وعمليات ضمان الجودة.
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الجدول  .2.1قائمة التحقق لعملية الضوء األخضر
المھمة

المجال الرئيسي
خطة البرنامج




التدخل
النموذج المنطقي

تنفيذ البرنامج





العمليات والبروتوكوالت
سير الحالة
تدريب العاملين

خطة البحث وتحليل القدرة







الخطط التجريبية
الخطط شبه التجريبية
التسجيل في الدراسة
إحاالت المشاركين
متطلبات حجم العينة وتحليل القدرة

استراتيجيات التوظيف واالحتفاظ في الممارسات



أساليب التوظيف واالحتفاظ

استراتيجيات التوظيف واالحتفاظ من أجل التقييم






أساليب التوظيف واالحتفاظ
التوظيف
المشاركون في الدراسة
المشاركة المجتمعية

جمع البيانات





الكادر والتدريب
حفظ البيانات
طلب مجلس المراجعة المؤسسي

ضمان الجودة ومراقبة الدقة





المحتوى والعمليات
ضمان الجودة
أدوات مراقبة الدقة

الشركاء المتعاونون




االتفاقيات الخاصة بالمشاركة
التثقيف بشأن خطط التنفيذ والتقييم

ملحوظة = IRB :مجلس المراجعة المؤسسي.

وكان تحقيق المطالب المتعلقة بحماية البشر يمثل أحد المكونات األساسية في عملية الضوء األخضر .وقد
اعتمدت سبعة مواقع من العشرة على مجالس المراجعة المؤسسية التابعة لھا لمراجعة التقييم ورصده ،وكذلك
الحصول على مراجعة ثانوية من لجنة حماية البشر التابعة لمؤسسة  .RANDاعتمدت المواقع الثالثة المتبقية على
لجنة حماية البشر التابعة لمؤسسة  RANDلعملية الموافقة والرصد بأكملھا .قمنا في بداية عملية الضوء األخضر
بصياغة لغة للتقييم الوطني ولدور مؤسسة  RANDفي جمع البيانات التي يمكن دمجھا في نماذج الموافقة والمواد
المتعلقة بكل موقع .سُمح لكل موقع ،عند إرسال المواد لمجلس المراجعة المؤسسي الخاص به ،بتعديل اللغة إذا
كانت ھناك رغبة في ذلك.
تختلف البروتوكوالت والمتطلبات في كل موقع ،مع وجود قضايا ومخاوف فريدة تنشأ في مؤسسات مختلفة
)مثل اإلبالغ اإللزامي ،وتحديد األوصياء القانونيين( .وقد ُ
طلب من المواقع اإلبالغ عن الحوادث أثناء الدراسة إلى
كل من مجالس المراجعة المؤسسية المحلية التابعة لھا وإلى لجنة حماية البشر التابعة لمؤسسة  RANDلضمان
اطالع كلتا اللجنتين على القضايا أثناء الدراسة والقدرة على تقديم توصيات من أجل تصحيح البروتوكول أو إضفاء
تغييرات عليه.
لقد قدمنا المساعدة والدعم الفنيين في جميع مراحل عملية الضوء األخضر )مثل االجتماعات على مستوى
المواقع ،واالجتماعات األسبوعية عن بعد ،واالستشارة الموجھة مع الخبراء الوطنيين( ،والتي نتج عنھا في بعض
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الحاالت ،تغييرات في خطط التنفيذ األصلية للمواقع .وكان بعض قادة المشاريع بحاجة إلى مزيد من الدعم فيما
يتعلق بمسائل جمع البيانات والتقييم .تحتاج المواقع أيضًا إلى تدريب عامليھا وتثقيف شركائھم المجتمعيين بشأن
المبادرة الشاملة وخطط البرامج المحددة وأھمية التقييم.
وعبر ھذا العمل التعاوني ،انتھت عملية الضوء األخضر بتقديم قائمة تحقق مكتملة لعملية الضوء األخضر،
وأھداف محددة للتسجيل وتقديم الخدمة ،وخطة توظيف واحتفاظ ،وخطة لضمان الجودة .ومن خالل وضع تلك
األجزاء في مكانھا الصحيح ،تلقت المواقع موافقة الضوء األخضر من مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح ومؤسسة
 RANDلبدء أنشطة التقييم والتنفيذ .كانت إحدى المزايا الرئيسية لمطلب الموافقة تكمن في قرار مكتب قضاء
األحداث ومنع الجنوح بأن المواقع لن تبدأ في إنفاق األموال المُخصصة للبرنامج حتى يتم استكمال عملية الضوء
األخضر بحيث يتم بدء التقييم والبرنامج في الوقت نفسه .وفي أغلب الحاالت ،كانت الخطة تتحقق بصورة مرضية
وسُمح للمواقع ببدء سحب التمويالت الالزمة للمشروع .ومع ذلك ،في بعض الحاالت ،لم تكن القدرة الكافية الختبار
التدخل ممكنة بسبب القيود المفروضة على اإلمكانات أو الموارد ،لذلك بدأت بعض المواقع المشروع بقيود
مفروضة على قدرتھا على اختبار التدخل اختبارً ا كامالً.
وبشكل عام ،ساعدت عملية الضوء األخضر في ضمان الجاھزية للتنفيذ والتقييم من خالل تمكين المواقع
ومكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح من تحديد التدخالت بشكل أكثر تفصيالً ،ومن تنسيق خطة التدخل مع التقييم،
ومن وضع خطط التنفيذ ،ومن تلقي المساعدة الفنية في المجاالت التي تحتاج لذلك .وأتاح ھذا للمواقع أن تكون
ً
كلية لتنفيذ برامجھا وأنشطة التقييم لديھا عند بداية التقييم .لم يسمح مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح
جاھزة
للمواقع بإجراء تغييرات جوھرية على برامجھا خالل عملية التقييم على الرغم من اعتماد تغييرات بسيطة للكثير من
المواقع من أجل استيعاب المشكالت غير المتوقعة )مثل تمديد الفئة العمرية ،وإدراج مصدر مرجعي إضافي( ،ما
يعني أن التدخالت كانت مستقرة نسبيًا خالل فترة التقييم.

مقاييس الدراسة
لتقييم النتائج أحادية المستوى في كل موقع ،احتجنا إلى مجموعة معيارية من المقاييس التي ترصد عوامل
السياق والخلفية ،باإلضافة إلى مجموعة واسعة من مجاالت النتائج ،بما في ذلك عوامل السياق والخلفية،
واضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية ،واالكتئاب ،والمشكالت السلوكية ،والكفاءة االجتماعية االنفعالية ،وأداء
األسرة ،والسلوك المدرسي ،والتعرض للعنف ،والصحة العقلية لمقدم الرعاية .وش َّكل اختيار المقاييس في مجاالت
النتائج ھذه التي قد ُتستخدم في المواقع العشرة جميعھا تحديًا كبيرً ا ،وذلك بسبب اختالف مواقع البداية اآلمنة في
التدخل ،والبيئة ،والسكان المستھدفين .كان ھدفنا ھو تحديد المقاييس التي تستوفي المعايير التالية:
 يمكن للمحاورين العاديين ،وليس لألطباء السريريين المدربين تدريبًا عاليًا فقط ،إدارة المقياس ،وذلك للتأقلم
مع قيود الميزانية والتوظيف.
 لقي المقياس قبوالً واسعًا وا ُستخدم استخدامًا واسعًا ميدانيًا ،من أجل زيادة المصداقية مع المواقع والجمھور
النھائي بالنسبة لنتائج التقييم.
ً
ً
 ارتبط المقياس أو المقياس الفرعي المستخدم في القياس ارتباطا وثيقا بمجاالت النتائج التي حددتھا أھداف
البداية اآلمنة.
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إمكانية استخدام المقياس مع فئة عمرية أوسع لتقييم أكبر عدد ممكن من األطفال على كل مقياس ولتقليل
عدد المقاييس المختلفة الالزمة داخل الموقع.
ً
وجيزا بحيث يمكن تقليل العبء على المشاركين.
كان المقياس
إعطاء األولوية للمقاييس التي أظھرت حساسية تجاه التغيير في دراسات التدخل السابقة بسبب أھمية التحلي
بالقدرة على اكتشاف التغييرات في التقييم الحالي.
َتوفر المقياس باللغة اإلسبانية أو كانت الترجمة مُمكنة.
ً
استنباطا من مرحلة سابقة للبداية
تضمنت عملية تحديد المقياس اختيار المقاييس المحتملة في كل مجال )

اآلمنة أو مستودعات المقاييس( ثم مراجعة المقاييس للفصل فيما إذا كانت ھذه المقاييس تستوفي المعايير المبينة
أعاله .عندما وجدنا صعوبة في العثور على مقاييس معتمدة لفئة عمرية كبيرة ،وضعنا مجموعة متداخلة من
المقاييس المُدارة .على سبيل المثال ،إذا كان لدينا مقياس صالح لألطفال من سن عام حتى ثالثة أعوام ومقياس آخر
بالبنية نفسھا كان صالحً ا لألطفال من سن ثالثة إلى عشرة أعوام ،خططنا إلكمال كال المقياسين لألطفال من سن
ثالثة أعوام .كان من شأن ھذا أن يتيح لنا إجراء تحليالت للقياسات النفسية لجمع المقاييس من أجل استخدامھا بين
الفئة العمرية التي تضم األطفال من سن عام واحد حتى عشرة أعوام بأكملھا .وبمجرد أن حددنا مقاييس كل مجال،
زودنا كل من مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح والمواقع بمذكرة تصف مصدر كل مقياس مُوصى به ومحتواه.
وصغنا الشكل النھائي لقائمة المقاييس بعد مراجعة تعقيبات مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح والمواقع.

استراتيجية التقييم العام
تناولت التقييمات مجاالت النتائج التسعة )الجدول  ،(2.2عند مقدمي الرعاية واألطفال .ومن خالل فئة عمرية
واسعة كھذه ،يمكن اإلبالغ عن بعض أوجه أداء األطفال بصالحية أكبر من خالل مقدم الرعاية ،بينما يمكن اإلبالغ
عن أوجه أخرى بصالحية أكبر من خالل الطفل نفسه .وبالتالي أكمل مقدمو الرعاية أغلب المقاييس لألطفال
الصغار .أكمل مقدمو الرعاية مقاييس أقل لألطفال األكبر س ًنا ألننا طلبنا من األطفال األكبر س ًنا إكمال مقاييس تقرير
الطفل الذاتي.
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الجدول  .2.2استراتيجية التقييم ،حسب المشارك والعمر ومجاالت الموضوعات المحددة داخل أحد
المجاالت
المجال
عوامل السياق والخلفية

مجال الموضوع المحدد

المشارك
مقدم الرعاية معلومات الطفل

18-0

مقدم الرعاية معلومات مقدم الرعاية

18-0

مقدم الرعاية الضغوطات اليومية

18-0

مقدم الرعاية الحواجز السلوكية

18-0

مقدم الرعاية الرضا عن الخدمات

18-0

اضطراب الكرب التالي للصدمة مقدم الرعاية أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند الطفل
النفسية
أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند الطفل
الطفل
االكتئاب

الطفل

المشكالت السلوكية

مقدم الرعاية المشكالت السلوكية للطفل

الكفاءة االجتماعية االنفعالية

18-1

الطفل

تعاطي المخدرات واالنضمام إلى العصابات

18-11

مقدم الرعاية الكفاءة االجتماعية االنفعالية للطفل

2–0

مقدم الرعاية التعاون واإلصرار وضبط النفس لدى الطفل

12-3

التعاون واإلصرار وضبط النفس لدى الطفل

18-13

مقدم الرعاية نقاط القوة المؤثرة لدى الطفل

12-6

نقاط القوة المؤثرة لدى الطفل

18-11

مقدم الرعاية األداء المدرسي

12-6

األداء المدرسي

18-11

مقدم الرعاية مشاركة األسرة

12-6

مشاركة األسرة

18-11

الطفل

مقدم الرعاية مھارات تربية األطفال

18-6

مھارات تربية األطفال

18-8

الطفل

مقدم الرعاية الخالف األسري

18-0

الخالف األسري

18-11

الطفل

مقدم الرعاية إيذاء األحداث

11-0

مقدم الرعاية إيذاء مقدم الرعاية

18-0

الطفل
الصحة العقلية لمقدم الرعاية

18-13

الطفل

الطفل

التعرض للعنف

18-8

الجنوح

الطفل

أداء األسرة

أعراض االكتئاب عند الطفل

10-3

18-11

الطفل

المواقف والسلوكيات المدرسية

الفئة العمرية،
بالسنوات

إيذاء األحداث

مقدم الرعاية االكتئاب واضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية

18-10
18-0

لقد جمعنا مقاييس لمقدمي الرعاية واألطفال )من سن  8سنوات فأكبر( في مجموعتين بحسب المشارك المقصود:
 تقييم مقدم الرعاية:أكمل جميع مقدمي الرعاية مجموعة تقييم تتألف مما يتراوح بين  145و 263عنصرً ا،
حسب عمر الطفل .في المتوسط ،استغرقت ھذه المجموعة  53دقيقة كي تكتمل عند خط األساس.
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تقييم الطفل:قمنا بتقييم األطفال من سن  8أعوام فأكبر من خالل مجموعة تقييم تتألف مما يتراوح بين 59
و 184عنصرً ا ،حسب عمر الطفل.

يقدم الملحق  Aوص ًفا لكل مقياس من خالل المعلومات التالية (1) :عدد العناصر ،و) (2عمر الطفل المناسب
له المقياس ،و) (3نوع األسئلة المطروحة ومقاييس اإلجابة ،و) (4تصنيف اإلجابات وتفسيرھا ،و) (5شرح مختصر
عن سبب اختيارنا للمقياس )من بين مقاييس أخرى مماثلة( وأي تعديالت أُجريت على المقياس ،و) (6ملخص
لموثوقية المقياس وصالحيته ،و) (7معامالت ألفا كرونباخ من عينة البداية اآلمنة .إذا استخدمنا مجموعة مقاييس
فرعية فقط من المقياس ،سيشمل الوصف أيضًا شرحً ا لسبب عدم استخدامنا للمقاييس األخرى الموجودة بالمقياس.
وضمن "إجراءات جمع البيانات" التي سنتناولھا الح ًقا في ھذا الفصل ،نقوم بتوضيح تفاصيل إدارة
مجموعات تقييم مقدم الرعاية والطفل.

األعمال المترجمة باللغة اإلسبانية
وفرنا حزم التقييم باللغة اإلنجليزية واإلسبانية .كما استخدمنا الترجمة باللغة اإلسبانية المتوفرة من الناشر كلما
أمكن ذلك )استبيان أالباما لتربية األطفال ] ،[APQواستبيانات األعمار والمراحل :االجتماعية االنفعالية
] ،[ASQ:SEوالتقييم المختصر للحالة االجتماعية االنفعالية لألطفال الرضع ] ،[BITSEAومقياس أعراض
اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند األطفال ] ،[CPSSواستبيان رضا العمالء ] ،[CSQومقياس البيئة
األسرية ] ،[FESواستبيان صحة المريض ،ونظام تحسين المھارات االجتماعية ] ،[SSISوقائمة التحقق من
أعراض الصدمة النفسية عند األطفال الصغار ] .([TSCYCكما تمت ترجمة المقياسين المستخدمين في المرحلة
السابقة من البداية اآلمنة )مقياس التصنيف السلوكي واالنفعالي–اإلصدار الثاني ] [BERS-2ومؤشر المشكالت
السلوكية ] ([BPIساب ًقا من أجل دراسة مختلفة .وقد تلقينا مرة أخرى إذ ًنا من الناشرين الستخدام تلك األعمال
المترجمة الموجودة .كما أننا استخدمنا أيضًا ترجماتنا الخاصة باللغة اإلسبانية من المرحلة األولى لعناصر بيانات
مقدم الرعاية والطفل ،وتقرير مقدم الرعاية ) (CRالستبيان إيذاء األحداث ) ،(JVQومؤشر الضغوط اليومية
) .(ESIوحصلنا على إذن من الناشر لترجمة عناصر مقياس رينولدز الكتئاب المراھقين ) (RADSبالكامل من أجل
حزمة تقييم الطفل .كما أننا ترجمنا أيضًا مقياس فحص اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية في الرعاية األولية
) ،(PC-PTSDومقياس العوائق السلوكية أمام الرعاية؛ والعناصر المتعلقة بالجنوح ،وتعاطي المخدرات ،واالنضمام
ً
متحدثا أصليًا
إلى العصابات ،والعنصر المتعلق بالصفوف في المدرسة .ووفرنا ،من أجل ترجمة تلك المقاييس،
ً
متحدثا أصليًا آخر باللغة
باللغة اإلسبانية يقوم بترجمة كل شيء بما في ذلك العناصر والتعليمات .ثم وفرنا كذلك
اإلسبانية لمراجعة جميع األعمال المترجمة مع معالجة أي اختالفات من خالل إجماع المترجم والمراجع.

تحديد أولويات مقاييس النتائج في كل موقع
أجرينا عمليتي توفيق لرصد النتائج بشكل صحيح للفئات العمرية المختلفة في كل موقع من مواقع التدخل
العشرة المختلفة .أوالً ،المواقع التي تلقت مجموعات تقييم تضم فقط األدوات المناسبة ألعمار المشاركين المعنيين
من األطفال .ثانيًا ،على الرغم من أن جميع المواقع جمعت المجموعات الكاملة من المقاييس المناسبة للعمر ،طلبنا
منھا تحديد أولويات ھذه المقاييس بغرض تحليل تقييم النتيجة وف ًقا للمقاييس التي توقعت المواقع أن التدخل سيؤثر
عليھا بشكل أكثر.
أعطينا األولوية لمقاييس النتائج بشكل مختلف لكل موقع حسب األھداف المحددة لكل تدخل ،وذلك بسبب تميز
تدخل كل موقع .في بداية الدراسة ،طلبنا من كل موقع وضع نموذج منطقي للتدخل لديه بحيث يحدد اآلثار الفورية
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واآلثار طويلة األجل للتدخل .ثم طلبنا من كل موقع تحديد نتيجة أولية واحدة ثم إعطاء األولوية للنتائج األخرى على
أن تأتي إما في المرتبة الثانية أو الثالثة فيما يتعلق بالطريقة التي طابقت بھا المقاييس النتائج المتوقعة .وأجريت ھذه
العملية من أجل تحقيق ھدفين .أوالً ،أتاحت العملية للمواقع تخصيص مجموعة التقييم العامة حتى تالئم أھداف
التدخل الخاصة بالمواقع بأفضل شكل .ثان ًيا ،كان من شأن ھذه الطريقة أن تزيد القدرة من خالل تحديد نتيجة أولية
واحدة حتى ال نكون في حاجة إلى إجراء تصحيحات على االختبارات المتعددة لھذه النتيجة .يحتوي الجدول 2.3
على ملخص للنتائج ذات األولوية حسب الموقع .ألن النتائج المدرجة تغطي مجاالت متعددة )على سبيل المثال؛
تتألف الكفاءة االجتماعية االنفعالية من الكفاءة االجتماعية االنفعالية للطفل واإلصرار وضبط النفس والتعاون لديه(،
الثالثية حسب تأكيد تدخلھا .تم عرض مزيد
حددت بعض المواقع النتائج على أن تكون درجتھا األولية والثانوية أو
ِ
والثالثية لكل موقع في مالحق الموقع
من المعلومات المتعلقة بمقاييس محددة ُتستخدم للنتائج األولية والثانوية
ِ
المنفردة )الملحق  Bحتى .(I
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الجدول  .2.3النتائج ذات األولوية ،حسب الموقع

الموقع

أعراض اضطراب الكرب
مورد مقدم الرعاية التالي للصدمة النفسية عند
الطفل
والمشكالت الشخصية

المشكالت
السلوكية عند
الطفل

اكتئاب
الطفل

الكفاءة االجتماعية المواقف والسلوكيات أداء
األسرة
المدرسية للطفل
االنفعالية للطفل

تعرض الطفل أو
مقدم الرعاية
للعنف

أورورا

3

2 ،1

3

3

3

3

3 ،2

دنفر

3

3

3

3

3 ،2

3

3 3 ،2 ،1

2

ديترويت

3 ،2

3

3

3 ،2

3 ،2

2

2 ،1

2

3

إل باسو

3

3

3

2

2 ،1

2

3

2

3

ھونولولو

3

3

3 ،2

3 ،2 ،1

3 ،2

3

3 ،2

3

3

كاالمازو

2

3

3 ،2

3 ،2

3 ،2

3 ،2

3 ،2

3

2

فيالدلفيا

3 ،2

3

3

3

3

ال ينطبق

3

3

2 ،1

كوينز

3

3 ،2 ،1

3

2

3

3

3 ،2

3

3

سبوكين

3

2

2

2

1

ال ينطبق

2

3 ،2

3 ،2

وُ ستر

3

3

3

3 ،2

2 ،1

3 ،2

2

3

3

ملحوظة = 1 :نتيجة أولية  = 2نتيجة ثانوية  = 3نتيجة ثالثية.
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3

الصحة العقلية
لمقدم الرعاية
3

إجراءات جمع البيانات
نظرة عامة على نظام جمع البيانات
تمثلت مصادر البيانات لتقييم النتائج في تقييمات مقدم الرعاية ،وتقييمات الطفل )من سن  8أعوام فأكبر(،
والدراسات االستقصائية للخدمة مع بيانات استخدام الخدمة على مستوى األسرة والطفل التي يوفرھا العاملون
ببرنامج البداية اآلمنة .تم إتمام الدراسات االستقصائية للتقييم والخدمة باستخدام نظام إلدخال البيانات معتمد على
شبكة اإلنترنت صممه متخصصون بمؤسسة  .RANDيمكن إتمام التقييمات عبر اإلنترنت باستخدام حاسوب متصل
باإلنترنت أو بدون االتصال باإلنترنت على حاسوب محمول لم يكن متصالً باإلنترنت ،وذلك بفضل نظام اإلبالغ
عن تقييم البداية اآلمنة ) .(SSTARشمل نظام اإلبالغ عن تقييم البداية اآلمنة مكونين:
 نظام إدارة العينات ) (SMSعبارة عن قاعدة بيانات على شبكة اإلنترنت تحتوي على جميع الحاالت
الموجودة في الميدان وجميع المعلومات المتعلقة بكل حالة .ومن خالل نظام إدارة العينات ،تمكن عاملو
جمع البيانات في كل موقع من إدارة العينة ،والوصول إلى تقييمات مقدم الرعاية والطفل ،وتبادل البيانات
بين الحواسب المحمولة وخادم مؤسسة  .RANDكما يمكن أيضًا الوصول إلى جزء من نظام إدارة العينات
عندما يكون الحاسوب المُستخدم غير متصل باإلنترنت.
 كما تم استخدام مكون إجراء المقابالت الشخصية باستخدام الحاسوب في إتمام جميع التقييمات عبر
اإلنترنت )بحواسب مكتبية أو حواسب محمولة( وإتمام الدراسات االستقصائية لمقدم الرعاية والطفل دون
االتصال باإلنترنت )الحواسب المحمولة فقط(.
بشكل عام ،اشتمل ھذا النظام على بنية تحتية دعمت جمع البيانات للتقييمات التي اعتمدت على عمر الطفل،
وبرامج المشرف لرصد التقدم بين المحاورين ،والوظائف اإلدارية لرصد التقدم في المواقع .كما أتاح نظام إدارة
العينات أيضًا المراقبة الفورية للتوظيف واالحتفاظ.
من أجل معايرة اإلجراءات خالل كل موقع من مواقع البداية اآلمنة العشرة ،وضعنا إجراءات جمع بيانات
مفصلة بما في ذلك جمع البيانات ،والتسجيل في الدراسة ،وإتمام التقييمات ومعالجتھا ،ومعالجة البيانات وتنقيتھا.
وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا المستوى من جمع البيانات كان يتطلب الكثير من العمالة والوقت من أجل كل من
العاملين واألسر ،على الرغم من دعم البنية التحتية لجمع البيانات بمؤسسة  RANDله.

جمع البيانات
تباينت المواقع العشرة في تقييمھا وجمعھا للبيانات والتدريب المسبق لديھا .ففي بعض المواقع ،كان
المشرفون على التقييم باحثين مدربين وذوي خبرة تمكنوا من االستفادة من خبرتھم في االضطالع بالجھود األخرى
لجمع البيانات المقطعية عبر الزمن )الطولية( مع األطفال واألسر .وفي مواقع أخرى ،دعم مديرو البرامج جمع
البيانات بمستويات متفاوتة من الخبرة في تقييم البرامج .كما تباينت المواقع أيضًا فيما يتعلق بتدريب وخبرة جامعي
البيانات الذين أُوكلت إليھم مھمة توظيف المشاركين وإدارة تقييمات الدراسة .استعانت بعض المواقع بالعاملين
الحاليين في الھيئة بينما َّ
وظفت مواقع أخرى عاملين بدوام جزئي أو طالب متخرجين في ھذه األدوار.
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قدم عاملو مؤسسة  RANDتدريبًا أوليًا بالموقع لعاملي جمع البيانات واإلشراف عليھا .صممنا كثافة التدريب
بنا ًء على التدريب والخبرة السابقة لعاملي البرنامج في الموقع إلى ح ٍد ما .ووضعنا مواد تدريب عامة ،صالحة
لجميع المواقع ،حول مثل ھذه الموضوعات مثل اإلرشادات العامة إلجراء المقابالت ،واإلرشادات المتعلقة بالعمل
مع مجموعات سكانية مختلفة ،ومواصفات أداة التقييم ،وإجراءات الحصول على المعلومات وتحديد موقعھا من أجل
المتابعة ،ثم عملنا مع كل موقع لوضع مواد محددة خاصة له بما في ذلك معايير األھلية وإجراءات الفحص،
واتفاقات السرية لعاملي جمع البيانات ،وخطة حماية البيانات المعتمدة من مجلس المراجعة المؤسسي ،وإجراءات
موافقة البالغين واألطفال وأشكالھا ،وإجراءات اإلبالغ في حالة الطوارئ واإلبالغ في حالة إساءة معاملة األطفال.
شمل تدريب اليومين جلسات بشأن استخدام نظام اإلبالغ عن تقييم البداية اآلمنة ،وتسجيل األسر في الدراسة،
وتعيين أرقام تعريف الدراسة ،وتشكيل مجموعات المقارنة ،وتعيين المحاورين وإدارة جھات االتصال مع األسر،
وإجراء التقييمات باستخدام الحواسب المحمولة الميدانية ،ونقل البيانات إلى مؤسسة  .RANDكما شمل التدريب
أيضًا تقارير نظام اإلبالغ عن تقييم البداية اآلمنة وتتبع البيانات ،وإجراءات مجلس المراجعة المؤسسي وسريته،
وتعليمات محددة لكل أداة في حزمة التقييم ،والمھارات العامة إلجراء المقابالت ،واستراتيجيات التوظيف واالحتفاظ.
تلقى كل مشارك خالل التدريب مجل ًدا لجمع بيانات البداية اآلمنة يضم جميع المواد والموارد التي تم تقديمھا خالل
التدريب.
حالما بدأ جمع البيانات ،أجبنا عن أسئلة ُ
طرحت في المواقع حول إجراءات جمع البيانات .وأعددنا إجابات
على ھذه األسئلة وأرسلنا بشكل دوري إلى جميع المواقع قائمة باألسئلة المتكررة مع إجابات تفصيلية .وأجرينا
جلسات إلعادة تدريب عاملين جُدد ،وذلك في حال حدوث مع ّدل دوران كبير لعاملي جمع البيانات .كما أجرينا تدريبًا
لتجديد المعلومات للعاملين بالبرنامج على أساس الحاجة.

التسجيل في الدراسة
على الرغم من أن معايير األھلية لجميع المواقع شملت تعرض الطفل للعنف ووجود وصي قانوني لتقديم
الموافقة المستنيرة وقدرة مقدم الرعاية والطفل على فھم اإلنجليزية أو اإلسبانية ،فقد وضع كل موقع معايير األھلية
الخاصة به ووضع إجراءات إحالة مع كل مصادره لإلحالة .ويعني ھذا أن المواقع تباينت تباي ًنا ضخمًا فيما بينھا
فيما يخص مستوى الحاجة األولي للخدمات الخاصة باألطفال ومقدم الرعاية .وبمجرد تأكيدنا لألھلية ،أدخل عاملو
برنامج الموقع معلومات تعريفية حول الطفل المُحال ،أو المستھدف ،في نظام اإلبالغ عن تقييم البداية اآلمنة
) (SSTARمن خالل إكمال نموذج التسجيل .وتقتصر المشاركة في الدراسة على طفل واحد لكل أسرة ،وذلك لمنع
حدوث تمركز داخل األسرة من شأنه تقليص قدرة الدراسة على الكشف عن تأثيرات التدخالت .وعند استيفاء أكثر
من طفل داخل األسرة لمعايير أھلية الدراسة ،استخدم كل موقع معاييره الخاصة الختيار الطفل المستھدف الذي
سيكون بمثابة محور تقييمات الدراسة )على سبيل المثال ،الطفل األصغر ھو الطفل المعني أكثر(.
وقد تنوعت اإلجراءات المحددة للحصول على الموافقة والمصادقة تبعًا لمتطلبات مجلس المراجعة المؤسسي
لكل موقع .وتوجب علينا ،في جميع المواقع ،الحصول على الموافقة للمشاركة في الدراسة من الوصي القانوني
للطفل ،ومن مقدم الرعاية الرئيسي في حال لم يكن الوصي القانوني ھو مقدم الرعاية الرئيسي .وشارك مقدم الرعاية
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الرئيسي في الدراسة من خالل إكمال تقييمات الدراسة .كما حددنا وضع مقدم الرعاية الرئيسي من خالل
سؤال كل أسرة محالة عن الشخص الذي تحمل المسؤولية األساسية واتخذ القرارات لطفلھا .ووجھنا المواقع إلى
ضرورة حصول الموقع على نموذج موافقة من الوصي القانوني الجديد ،وذلك في حال تغير الوصي القانوني من
أجل تقييمات الحقة .وحصل الموقع ،في حال تغير مقدم الرعاية الرئيسي ،على نموذج موافقة مو ّقع من مقدم
الرعاية الجديد للمشاركة في الدراسة .وتنص تعليمات المواقع على أنه في حال عدم إقامة الطفل في الثالثين يومًا
الماضية مع مقدم الرعاية الذي يكمل التقييم ،يتم تأجيل إجراء التقييم وتسجيل الطفل حتى يعيش الطفل ومقدم الرعاية
معًا لمدة  30يومًا .ولم نسع للحصول على موافقة من األطفال إال بعد الحصول على موافقة البالغين .وطلبنا من
جميع األطفال الذين تتراوح أعمارھم من  8إلى  17عامًا إكمال عملية موافقة من أجل إكمال الدراسات االستقصائية،
وقدم األطفال األصغر س ًنا موافقتھم من خالل البروتوكوالت الخاصة بالموقع .وحددت المواقع طريقة الموافقة بنا ًء
على متطلبات مجلس المراجعة المؤسسي المحلية وقوانين الدولة .باإلضافة إلى ذلك ،تطلبت لجنة حماية البشر
التابعة لمؤسسة  RANDإعالم بروتوكول الموافقة لألطفال من جميع األعمار بإمكانية رفض المشاركة في الدراسة،
حتى في حالة موافقة الوالد أو الوصي.
وعندئذ سجلنا في الدراسة ھؤالء الذين وافقوا وص ّدقوا على المشاركة .وتكوّ ن التسجيل من إجراءات مختلفة
ً
جماعية
نسبيًا للمواقع بنا ًء على خطة بحث كل منھا .وحددنا ،للمواقع التي تستخدم خطط مجموعة المقارنة ،مھامًا
ً
بحثية من خالل البيئة أو مصدر اإلحالة .ولذلك ،عرف العاملون واألسر المشاركة المھام الجماعية الفعلية لھم قبل
الموافقة على الدراسة وإكمال تقييمات ّ
خط األساس.
ً
خططا عشوائية مھامًا جماعية إال بعد إكمال تقييم ّ
خط األساس مع مقدم الرعاية.
لم تحدد المواقع التي تستخدم
واستخدم نظام اإلبالغ عن تقييم البداية اآلمنة ) (SSTARإجراء اختيار عشوائي مر ّتب باستخدام جرة للمھمة
الجماعية التي سعت لمساواة المجموعات على أساس سن األطفال )واي ) (Weiوالتشين )) .(1988 ،Lachinوقمنا
باالختيار العشوائي بمرور الوقت مع تسجيل المشاركين ،ألنه لم يتم توظيف جميع المشاركين في آن واحد ،ويمكن
تقييم اختيار عشوائي كامل للسكان كافة في ھذه الحالة .ولتجنب حدوث خلل في حجم العينات بين مجموعات
المقارنة والتدخل ،يتيح استخدام االختيار العشوائي باستخدام الجرة للمخطط الحفاظ على مجموعات المقارنة
والتدخل متقاربتين في الحجم قدر اإلمكان في جميع األوقات مع استمرار تقديم ميزة اختيار عشوائي بسيط ،وأثناء
ذلك يحظى كل مشارك بفرص الوجود في التدخل نفسھا .وقد قسّم إجراء االختيار العشوائي باستخدام جرة العمر إلى
أربع مجموعات ممكنة بحد أقصى ،على أن يعتمد عدد المجموعات على الفئة العمرية للموقع .ومن المرجح أن يبقي
االختيار العشوائي باستخدام جرة عدد األطفال واألسر في ظروف المقارنة والتدخل متساويًا طيلة الدراسة .كما
برمجنا نظام اإلبالغ عن تقييم البداية اآلمنة لتنفيذ إجراء اختيار عشوائي باستخدام جرة والذي بدأ بكرّ ة واحدة لكل
مجموعة ثم استبدل ،في كل خطوة ،الكرة المختارة وأضاف كرتين للمجموعة وليس فقط المحددة في الجرة .وراقبنا
عملية االختيار العشوائي عن كثب لضمان إجراء المھام الجماعية طب ًقا للخطة.
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إكمال تقييمات الدراسة ومعالجتھا
اختلف المحتوى المحدد لتقييمات مقدم الرعاية والطفل بحسب عمر الطفل المستھدف ،وذلك كما ُذكر ساب ًقا.
وبرمجنا نظام اإلبالغ عن تقييم البداية اآلمنة لتحديد التقييم المناسب للعمر في ّ
خط األساس ونفس حزمة التقييم مرة
أخرى في ستة أشھر ،حتى إذا أشار عمر الطفل إلى التقييم التالي .ووضعنا مجموعة تقييم تقتصر على عمر الطفل
في وقت التقييم ،وذلك للتقييم الذي مدته  12شھرً ا .وعاد ًة ما أدرنا التقييمات وجھًا لوجه ،ورغم ذلك اضطررنا في
حاالت قليلة إلكمال بعض التقييمات عبر الھاتف .وأديرت جميع تقييمات مقدمي الرعاية واألطفال من خالل لقاءات.
وإلدارة تقييم األطفال ،تمثلت اإلرشادات في عدم وجود الوالدين أو مقدمي الرعاية في الغرفة أثناء األجزاء المُدارة
عال ،وذلك طالما شعر الطفل بالراحة في غياب البالغين.
بصوت ٍ
عرضت تسعة مواقع من أصل عشرة حوافز لمقدمي الرعاية ،كما قدمت خمسة مواقع حوافز لألطفال
للمشاركة في الدراسة .وتباينت المواقع بشأن نوع الحوافز المقدمة للمشاركين ومقدارھا .وأخذت جميع المحفزات
المعروضة على مقدمي الرعاية شكل بطاقات ھدايا تتراوح من  10دوالرات أمريكية إلى  75دوالرً ا أمريكيًا لكل
تقييم مقدم رعاية مكتمل .وعرضت ثالثة مواقع بطاقات ھدايا لألطفال )تتراوح من  5دوالرات أمريكية إلى 35
دوالرً ا أمريكيًا( بينما عرض موقعان آخران ھدية صغيرة أو لعبة لكل طفل إلنھاء كل تقييم .وزادت ثالثة مواقع
المبلغ المدفوع ليتراوح من  5دوالرات أمريكية إلى  25دوالرً ا أمريكيًا لكل تقييم مقدم رعاية مكتمل بنجاح.
ً
حافزا إضافيًا قدره  10دوالرات أمريكية إلكمال كل جلسة تدخل.
وعرض أحد المواقع
ولتقييمات ّ
خط األساس ،تعين إكمال كل أداة في تقييم مقدم الرعاية لتسجيل األسرة بشكل كامل واالحتفاظ بھا
في الدراسة .وفي حال تم فصل التقييمين )مقدم الرعاية والطفل( في الوقت المحدد ،أتحنا ما يصل إلى  30يومًا
إلكمال التقييم الثاني .بالنسبة لتقييمات المتابعة ،ففي حال بدأ مقدم الرعاية أو الطفل التقييم غير أنه لم يتمكن من
إكماله كله أو جزء منه ،ظلت األسرة في الدراسة وتمت متابعتھا في محاولة إلكمال تقييم المتابعة التالي.
وقد أدرنا جميع التقييمات باللغة اإلسبانية أو اإلنجليزية وف ًقا للغة التي فضلھا المشاركون أو تحدثوھا في
أغلب األحيان .ووضعنا مجموعة مواصفات مفصلة قدمت توجيھات على مستوى العنصر للمحاورين ،وذلك لكل
تقييم باللغة اإلنجليزية أو اإلسبانية .وتشمل ھذه ما إذا كان المحاورون قادرين على ذكر كلمات أخرى في حال طلب
مشارك توضيح سؤال وما ھي الكلمات األخرى أو التوضيح الذي يجب ذكره إذا كان األمر كذلك ،باإلضافة إلى
كيفية ترميز إجابات محددة.
أكمل العاملون بالبرنامج الدراسات االستقصائية للخدمة لمدة ستة أشھر واثني عشر شھرً ا لجميع األسر التي
سجلت في الدراسة ،حتى إذا لم تعد األسرة تشارك في التقييمات البحثية .وكان الھدف من الدراسة االستقصائية
للخدمة ھو توثيق نوع الخدمات التي تلقتھا كل أسرة في الفترة السابقة ومقدارھا ،وكذلك سبب توقف الخدمات )متى
أمكن ذلك( .وتمثل مصدر ھذه المعلومات في تقارير العاملين القائمة على سجالت البرنامج .وكان أول سؤال ُ
طرح
ھو ما إذا كان أي من الطفل أو األسرة قد تلقى أي خدمات خالل برنامج البداية اآلمنة .وسألت الدراسة االستقصائية
عن نوع كل خدمة محددة ومقدارھا ،وذلك في حال كان أي من الطفل أو األسرة قد تلقى خدماتُ .
صمِّمت أنواع
الخدمات لكل موقع لتجسد خدمات البداية اآلمنة المعروضة في ھذا الموقع ،وتشمل الخدمات المعروضة ألسر
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مجموعة المقارنة في بعض المواقع .كما جمعت الدراسات االستقصائية للخدمات معلومات حول ما إذا كانت
الخدمات قد توقفت وسبب ذلك )على سبيل المثال ،اكتمل التدخل بصورة مُرضية؛ وتحققت أھداف التدخل ولم تتمكن
من االستمرار بسبب خروج األسرة من نطاق الخدمات أو فقد االتصال أو غير ذلك(.

معالجة البيانات وتنقيتھا
ُخ ِّزنت بيانات الدراسات االستقصائية للخدمات والتقييم الم َ
ُدخلة إلى اإلصدار عبر اإلنترنت لنظام اإلبالغ عن
تقييم البداية اآلمنة على خادم  RANDمباشر ًة .ومع ذلك ،فإنه في حال اكتمل التقييم دون االتصال باإلنترنت ،تعين
عندئذ تحميل البيانات يدويًا لخادم  RANDبمجرد إعادة اتصال الحاسوب باإلنترنت.
أصدر نظام اإلبالغ عن تقييم البداية اآلمنة تقارير نصف شھرية أدرجت حاالت بھا نوافذ متابعة كانت
مفتوحة في الوقت الراھن أو س ُتفتح أثناء الشھر الحالي أو قد ُتغلق أثناء الشھر الحالي .وكنا نرسل التقرير إلى
المواقع شھريًا مع قائمة بمعرفات الدراسة واسم المحاور والنافذة المفتوحة وتواريخ اإلغالق واسم حزم الدراسات
االستقصائية التي كان يجب إكمالھا وحالة إكمال الدراسات االستقصائية .وقام الباحثون في مؤسسة  ،RANDعلى
أساس شھري ،بمراجعة بيانات الدراسات االستقصائية للخدمات والتقييم وعملوا مع مواقع لمعالجة أي بيانات مفقودة
أو توضيح أي إجابات متضاربة .وقد رتبنا ،عند اكتشافنا لنمط أخطاء ،تدريبًا لتجديد المعلومات أو إجابات أخرى
لمساعدة موقع ما في تقليل أخطاء جمع البيانات لديه.
قمنا ،في  ،RANDبتنقية بيانات الدراسات االستقصائية للخدمة والتقييم على أساس مستمر ودوري.
المشكالت الرئيسية المرتبطة بتنقية البيانات ،وكيف تم حل ھذه المشكالت ،ھي:
 حاالت مُزالة من قاعدة البيانات








 34حالة من إل باسو كانت قد سُجلت وأكملت تقييم خط األساس غير أن البرنامج انتھى قبل بدء دورة
التدخل
 16حالة من أورورا لم توجد بھا موافقة الموقع أو نماذج قانون محمولية ومسؤولية التأمين الصحي
)) (HIPAAالقانون العام (1996 ،191-104
ثماني حاالت رفضت األسر فيھا أن تكون في مجموعة المقارنة
ثماني حاالت احتاجت فيھا األسرة أو الطفل لمستوى أعلى من الرعاية في خط األساس وأحيلت إلى
خدمات ليست ضمن برنامج البداية اآلمنة
 82حالة كانت مزدوجة التسجيالت
أربع حاالت اكتشفنا فيھا أن مقدم الرعاية أو الطفل ليس مؤھالً بعد تقييم خط األساس
حالة واحدة كان بھا الطفل المسجل مختل ًفا عن الطفل المُقيم

 بيانات مُزالة من قاعدة البيانات
 25 حالة قيمناھا تقييمًا خاط ًئا ،ولذلك أزلنا مقاييس محددة لم يكن من المفترض إكمالھا
 13 حالة كان بھا تاريخ الميالد غير صحيح مما يعني أننا قيمناھا تقييمًا خاط ًئا ،ولذلك أزلنا مقاييس
محددة لم يكن من المفترض إكمالھا
 حالة واحدة احتاجت األسرة أو الطفل فيھا لمستوى أعلى من الرعاية في مرحلة الستة شھور ،لذلك
أزلنا بيانات تقييم الستة شھور
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 حالة واحدة أبلغ فيھا مقدم الرعاية عن الطفل الخطأ ،لذلك أزلنا بيانات تقرير مقدم الرعاية الخاصة
بالطفل في خط األساس
 حذف بيانات الدراسة االستقصائية للخدمة من  60حالة
 البيانات التي تم تعديلھا في قاعدة البيانات
ً
تاريخا من تواريخ إكمال التقييمات
 تم تغيير 258
 تم تغيير ست مھام جماعية.

زيارات المواقع وإسھام أصحاب الشأن
أجرينا زيارات للمواقع بغرض جمع معلومات تفصيلية عن تنفيذ البرنامج من مجموعة متنوعة من
المنظورات التحليلية .ورغم أنھا ليست تقييمًا منھجيًا للعملية ،فإن ھذه العملية أفادت فريقنا برؤى متعمقة بشأن عملية
التنفيذ .وقد زار أعضاء فريق بحث  ،RANDخالل مرحلة جمع البيانات ،سبعة من المواقع مرتين .ونظرً ا النتھاء
دراساتھم في وقت مبكر ،فقد قمنا بزيارة كاالمازو وكوينز مرة واحدة فقط .وقد انتھى برنامج ھونولولو قبل الزيارة
األولى للموقع .تضمنت زيارات المواقع ما يلي:








مقابالت مع ال ُمبلغين الرئيسيين :أجرينا ،في كل زيارة للمواقع ،مقابالت مع المُبلغين الرئيسيين مثل قادة
المشروع أو األطباء أو ميسّري المجموعات أو جامعي البيانات وغيرھم من العاملين بالمشروع .وقد
طبقنا ،في ھذه المقابالت ،بروتوكول مقابالت شبه موحد ارتكز على مكوّ نات البرنامج ،وعملية التخطيط
والبدء ،وجوانب التنفيذ المختلفة ،بما في ذلك تلقي اإلحاالت وتسجيل األسر في الدراسة وحالة الطفل
واألسرة في وقت التسجيل ،وتقديم الخدمات ،وإشراك األسر في التدخل ،وضمان الجودة ،والتكاليف.
مراجعات حالة موحدة:كما أجرينا مراجعات حالة موحدة مع األطباء أو المسؤولين عن الحالة أو غيرھم
من العاملين بالبرنامج على عينة عشوائية من الحاالت للحصول على مزيد من التفاصيل عن العملية التي
طبقھا العاملون بالبرنامج مع األسر لتقديم الخدمات ومعالجة األسر .وقد جمعنا ،بخصوص كل حالة
مختارة ،معلومات بشأن إحالة األسرة إلى البرنامج ،والحصول على خدمات التدخل ،والجاھزية للخدمات،
والميسّرين ،وتحديات تقديم الخدمات ،والخطوات الالحقة مع األسرة.
مقابالت مع مقدمي الرعاية :أجرينا مقابالت مع مقدمي الرعاية الذين شاركوا في خدمات البداية اآلمنة.
وقد طلبنا من المواقع ،في كل زيارة ،تحديد أسرة ذات مشاركة فعالة ومتوسطة وضعيفة في برنامج البداية
اآلمنة الستقاء وجھات النظر من األسر ذات مستويات المشاركة المختلفة .وقد حصل كل مقدم رعاية على
بطاقة ھدية بقيمة  25دوالرً ا تعبيرً ا عن تقديرنا لكل مقابلة مكتملة.
الرصد :تجولنا أيضًا في المرافق ورصدنا اجتماعات العاملين والعمليات السريرية والدورات التدريبية
واجتماعات الفريق متعددة التخصصات وجلسات العالج الجماعي لجمع المعلومات بشأن الكيفية التي ُتنفذ
بھا البرامج.

قدمت زيارات المواقع معلومات مھمة عن المكوّ نات وتنفيذ تدخل برنامج البداية اآلمنة والخدمات المتاحة
والمُقدمة إلى أسر مجموعة المقارنة .تعرَّ فنا من خالل المقابالت والرصد على كيفية تطبيق التدخالت وما ھي
التعديالت التي تم إجراؤھا خالل عملية التنفيذ والجوانب المحددة التي تحتاج إلى مساعدة فنية )مثل تعزيز خطط
التوعية والمراسلة( .وقد استرشدنا بالمعلومات المستقاة من زيارات المواقع لوضع أوصاف البرنامج التفصيلية
والتي تأتي في المالحق من  Bحتى  .Iويوضح كل وصف من أوصاف البرنامج طريقة وضع برنامج البداية اآلمنة
وتنفيذه لوضع ثمار تحليل النتائج في سياق محدد .وقد حظي كل موقع بفرصة مراجعة وصف البرنامج لتوضيح
المعلومات الواقعية بشأن تنفيذ البرنامج أو تصحيحھا.
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عالوة على ذلك ،عقدنا اجتماعًا ،قبيل انتھاء المشروع ،لمديري المشروع لمشاركة النتائج األولية المستخلصة
من الدراسات ومناقشة التحديات التي تقف أمام التنفيذ ومناقشة النجاحات أيضًا .وقد حصلنا ،من خالل ھذه العملية،
على بعض التوافق في اآلراء المتعلقة بالمسائل الرئيسة التي نوردھا في ھذه الدراسة.

نھج تحليلي عام
وضع كل موقع من المواقع العشرة خطته أو خططه الخاصة للبحث بوصفھا جزءًا من عملية الضوء
األخضر .ونبحث في ھذا القسم الخطط العامة بالمواقع وتحليالت القدرة واالستراتيجيات التحليلية لمختلف أنواع
المخططات ولحل المشكالت المتعلقة بالبيانات المفقودة واختبارات الداللة المتعددة واألعداد المنخفضة للمشاركين
في خاليا جداول المخرجات في تقارير الموقع .يعرض ھذا القسم نظرة عامة على ھذه االستراتيجيات ،مع تقديم
تفاصيل خاصة بالموقع تظھر في كل تقرير من تقارير الموقع المعني )انظر المالحق من  Bإلى .(I

نظرة عامة على الخطط البحثية للمواقع
يبين الجدول  2.4خطط التقييم المُستخدمة في كل موقع .وكما يُظھر الجدول ،فإن أغلب المواقع استعانت
بخطط عشوائية مُحكمة؛ وھو النوع األوضح من التخطيط في فحص النتائج الناشئة من التدخل والتي يتسبب فيھا
التدخل.

الجدول  .2.4خطط البحث الموضوعة بالمواقع
الموقع دراسة عشوائية دراسة شبه تجريبية
أورورا
دنفر

x

) xقائمة االنتظار(

ديترويت

x

إل باسو

x

ھونولولو

x

كاالمازو

x

فيالدلفيا
كوينز
سبوكين

x

) xقائمة االنتظار(
x
x

ووستر

االستراتيجية العامة لتجارب مجموعة المقارنة العشوائية
وضعت أغلب المواقع التجارب العشوائية المُحكمة لفحص تأثيرات التدخل .وقد تعاو ّنا مع المواقع ،باعتبار
ذلك جزءًا من عملية الضوء األخضر ،لضمان انتقاء المشاركين بطريقة محايدة وقمنا بإنشاء نظام إدارة البيانات
بحيث يُلزم تسجيل األسر وتقييمھا بالكامل قبل االختيار العشوائي .وقد وضعنا إجراءات االختيار العشوائي بحيث
تكون حيادية ،وعلى نفس المنوال جرى توزيع األعمار في كل مجموعة .ووضع موقعان خطة قائمة انتظار
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لمجموعة المقارنة ،والتي كان يتم فيھا عرض خدمات التدخل على مجموعة المقارنة بعد تقييم المتابعة لمدة ستة
أشھر .وبالنسبة لھذين الموقعين ،فقد فحصنا البيانات الناتجة طيلة الستة أشھر بوصفھا محط اھتمام رئيسي.

االستراتيجية العامة لخطط مجموعة المقارنة شبه التجريبية
ً
خططا شبه تجريبية مع
لم تكن الخطة العشوائية ممكنة ،في بعض الحاالت .ووضعت العديد من المواقع
مجموعات المقارنة مستمدة من الوكاالت أو البرامج أو المالجئ في المجتمع ذاته أو ما شابھه .فعلى سبيل المثال،
كان مشروع ووستر كائ ًنا في مالجئ للمشردين ،حيث كان من المتعذر تقديم خدمات التدخل إلى بعض األسر دون
غيرھا ،على النحو المطلوب في عملية االختيار العشوائي على مستوى األسرة .وبديالً عن ذلك ،اخترنا مالجئ
بعينھا على أنھا المالجئ التي ستصلھا خدمات التدخل ،وتم تحديد غيرھا على أنھا مالجئ مقارنة حيث تصلھا
الخدمات كما ھو معتاد .وبوصف ذلك جزءًا من عملية الضوء األخضر ،فقد أوضحنا إلى أي مدى تبدو فيه
مجموعات المقارنة متشابھة مع مجموعات التدخل أو مختلفة عنھا ،كما قمنا بتعديل حسابات القدرة حيث تستلزم
الخطة شبه التجريبية توظيف أعداد أكبر من األسر.

المواقع ذات عمليات التدخل المتعددة
قدم موقع واحد )سبوكين( أكثر من عملية تدخل ،ونحن بدورنا ألحقنا األسر عشوائيًا بواحدة من مجموعتي
التدخل أو مجموعة المقارنة .ولغرض التحليل ،فقد تعاطينا مع مختلف عمليات التدخل على أنھا دراسات مستقلة تتم
داخل الموقع ذاته حيث خططنا أال يكون ھناك تداخل بين األسر التي تتلقى الخدمات.

تحليالت القدرة
القدرة اإلحصائية ،من حيث التعريف ،ھي القدرة على اكتشاف أي تأثير للتدخل ،إذا وُ جد .ومن ثم ،تتيح لنا
المستويات األعلى من القدرة اإلحصائية استخالص نتائج أكثر دقة عن مدى فاعلية عمليات التدخل بالموقع .أما إذا
كانت القدرة اإلحصائية غير كافية ،فسيصعب تفسير نتائج االختبارات اإلحصائية .فعلى سبيل المثال ،قد يشير عدم
وجود تأثير تدخل ذي داللة إحصائية إما إلى أن البرنامج لم يكن مثمرً ا أو أنه لم يكن ھناك تأثير غير أن االختبار
اإلحصائي لم يكتشفه نظرً ا إلى أنه يفتقر إلى القدرة اإلحصائية.
ثمة ثالثة عوامل ُتسھم بشكل عام في القدرة اإلحصائية وھي :الخطة البحثية ،وحجم تأثير البرنامج ،وحجم
العينة:
 الخطة البحثية :يُنتج التخصيص العشوائي لمجموعات التدخل والمقارنة قدرة أكبر عن مجرد وضع خطة
مع مجموعات التدخل والمقارنة التي ال تكون موزعة عشوائيًا أو عشوائية جزئيًا فقط.
 حجم التأثير :يشير حجم التأثير إلى قدر تأثير أي تدخل يضيفه على نتيجة ما بين المشاركين في مجموعة
التدخل .وكلما كان تأثير البرنامج أكبر ،كان من األسھل اكتشافه .وھذا يعني أنه يسھل اكتشاف أي تأثير
ذي داللة إحصائية )أي به قدرة أكبر( مع التدخالت التي ُتحدث تغييرات ھائلة في النتائج المق َّدرة عن
التدخالت التي ُتحدث تغييرات طفيفة في النتائج.
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 حجم العينة :تعتمد قدرة أي دراسة على عدد المشاركين في المجموعتين .وكلما كان عدد األسر المشاركة
في الدراسة أكبر ،زادت قدرة الدراسة على اكشاف أي حجم تأثير معين على أنه يتسم بداللة إحصائية.
ووجود عدد كبير ج ًدا من المشاركين في دراسة ما )على سبيل المثال ،ما يربو على  1,000مشارك( ال
يجعل من القدرة أزمة.
يُستخدم حجم التأثير عادة باعتباره وسيلة لوصف تأثير سھل التقييم في دراسة ما حيث يوفر مقياسًا موح ًدا
لقوة االرتباط بين أي تدخل ونتيجة .يُعرَّ ف حجم التأثير بأنه متوسط الفرق في نتيجة ما بين مجموعات التدخل
والمقارنة مقسومًا على االنحراف المعياري العام .ويُص َّنف قياس حجم التأثير عاد ًة على أنه صغير إذا بلغ تقريبًا
 0,2أو أقل ،ومتوسط إذا بلغ تقريبًا  ،0,5وكبير إذا بلغ حوالي ) 0,8جيكوب كوھين ) ،(Jacob Cohenعام
 .(1988على سبيل المثال ،إذا كان ھناك قياس حجم تأثير متوسط يبلغ – 0,5فيما يخص نتيجة أعراض اضطراب
الكرب التالي للصدمة النفسية عند الطفل ،فإن ذلك يشير إلى أن التدخل أدى إلى انخفاض في األعراض يساوي 0,5
ناقص االنحراف المعياري .وإذا كان ھناك تدخل له تأثير كبير على المشاركين )أو ،بشكل أكثر دقة ،على النتائج
التي يتم قياسھا في الدراسة( ،فإنه يكون من السھل بشكل أكبر مالحظة ذلك حتى مع األعداد األصغر لألسر
المشاركة في الدراسة .وتتطلب تأثيرات التدخالت البسيطة عد ًدا أكبر من المشاركين للقدرة على اكتشاف االختالفات
ذات الداللة اإلحصائية .إن العرف السائد في ھذا المجال ھو السعي للحصول على قدرة إحصائية كافية بحيث
يحصل االختبار اإلحصائي على فرصة بنسبة  80بالمئة على األقل الكتشاف حجم التأثير الذي قد يتوقع أحد
الباحثين رصده .ويستعين الباحثون عادة بالدراسات السابقة الموجودة لقياس حجم أي تأثير متوقع لتدخل معين أو
لوضع دراسة بحيث يكون بمقدورھم اكتشاف تأثير مج ٍد من الناحية السريرية .غير أنه في سياق برنامج البداية
اآلمنة كان من الصعب قياس حجم التأثير المتوقع لبعض تدخالت الموقع المختلفة نظرً ا لعدم وجود بحث قائم بشأن
ھذه األنواع من البرامج .ومع ذلك ،فقد قمنا باستخالص ما يمكننا استخالصه من الدراسات السابقة المتاحة لكل
موقع لتقدير الحد األدنى لحجم التأثير الذي من المحتمل رصده في عملية التقييم .وقد شملت االعتبارات األخرى من
حيث حجم التأثير المتوقع قوة التدخالت المُخطط لھا أو حدتھا ونوع الخدمات المُقدمة في مجموعة المقارنة .وھذا
يعني أن أي تدخل مكثف فردي مقارنة بعالج بسيط أو بدون عالج قد يُتوقع أن يكون له تأثير كبير ،في حين أن أي
عالج قائم على مجموعة ولفترة أقصر مقارنة بخدمات المجموعة األخرى قد ُيتوقع أن يكون له تأثير محدود.

ملخص تحليل القدرة
يعرض الجدول  2.5الخطة البحثية وحجم تأثير التدخل المتوقع وحجم العينة المُسجَّ لة والمُحتفظ بھا الالزمة
للوصول إلى قدرة على اكتشاف حجم تأثير التدخل المتوقع لكل موقع تبلغ نسبتھا  80بالمئة .يراعي حجم العينة
المُسجَّ ل معدالت االحتفاظ المتوقعة بكل موقع ،لذلك فھو أعلى من العينة المحتفظ بھا الالزمة للقدرة .يسلط ھذا
الجدول الضوء على الصلة بين أحجام التأثير وحجم العينة لنوع دراسة معين .بمعنى ،أنه كلما زاد حجم تأثير
التدخل المتوقع ،تراجع حجم العينة الالزم لخطة دراسة من نوع معين.
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الجدول  .2.5الخطط البحثية للموقع وأحجام التأثير المتوقعة وأحجام العينة لقياس القدرة

خطة البحث

حجم التأثير
المتوقع

سجلة الالزمة
العينة ال ُم َّ
للوصول إلى قدرة نسبتھا
%80

العينة ال ُمحتفظ بھا الالزمة
للوصول إلى قدرة نسبتھا %80

أورورا )نتائج الطفل(

تجربة عشوائية مُحكمة

صغير

729

510

أورورا )االحتفاظ أثناء
التدخل(

تجربة عشوائية مُحكمة

متوسط

250

200

دنفر

تجربة عشوائية محكمة
)قائمة االنتظار(

متوسط

250

200

ديترويت

تجربة عشوائية مُحكمة

متوسط

250

200

إل باسو

تجربة عشوائية مُحكمة

متوسط

250

200

ھونولولو

شبه تجريبية

متوسط

418

334

كاالمازو

شبه تجريبية

صغير

1,065

852

فيالدلفيا

تجربة عشوائية مُحكمة

صغير

638

510

كوينز

تجربة عشوائية محكمة
)قائمة االنتظار(

متوسط

250

200

االرتباط والتنظيم الذاتي
والكفاءة في سبوكين

تجربة عشوائية مُحكمة

صغير

638

510

برنامج دائرة األمن في
سبوكين

تجربة عشوائية مُحكمة

صغير

638

510

شبه تجريبية

متوسط

418

334

الموقع

ووستر

نظرً ا إلى القيود المفروضة على القدرات أو الموارد ،لم تتمكن بعض المواقع ،أثناء التخطيط ،من الوقوف
على الطرق التي يمكن من خاللھا تحقيق القدرة اإلحصائية وحصلت على أحجام العينة المستھدفة ،وواجھت مواقع
أخرى صعوبة في تحقيق أھداف التسجيل واالحتفاظ أثناء التنفيذ .ونعرض في الفصل الثالث نتائج التسجيل
واالحتفاظ في كل موقع ،مقارنة باألرقام الالزمة للوصول إلى القدرة .وثمة عامالن إضافيان يزيدان من تفاقم
المشكالت في القدرة اإلحصائية .العامل األول يرجع إلى تفاوت أعمار األطفال في مختلف الدراسات وبعض
المواقع كانت تقدم خدماتھا إلى فئات عمرية عريضة باإلضافة إلى نقص البيانات المتاحة بشأن بعض المقاييس حيث
لم يكن ھناك سوى عدد قليل من األطفال في الفئة العمرية المؤھلة الستكمال ھذا المقياس .على سبيل المثال ،يمكن
أن يكون للموقع قدر معين من القدرة الكتشاف االختالفات المتعلقة بالمقاييس المستخدمة مع عينته بالكامل ،أما
القدرة األقل فتأتي مع المقاييس التي استكملتھا عينة فرعية في فئة عمرية محددة .أما عن العامل الثاني ،فقد طبقنا
في ھذه الدراسة اختبارات إحصائية متعددة لتقييم النتائج ،ومن ث َّم كانت ھناك حاجة إلجراء تصحيحات على
االختبارات المتعددة .وقد أدى ذلك إلى الحد من القدرة على مستوى جميع تقييمات الموقع المتعلقة بالنتائج الثانوية
والثالثية .وقد حافظنا على القدرة المتعلقة بالنتائج األولية وذلك بأن طلبنا من كل موقع تحديد نتيجة أولية واحدة
متطابقة على النحو األمثل مع نتيجة التدخل المتوقعة لھا ،وھو ما يغني عن إجراء ھذا التصحيح.
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خطة التحليل
كانت خطة التحليل لكل موقع متشابھة ،بيد أنھا تستند إلى حجم العينة المتوفرة بكل موقع ،كما ھو موضح
أدناه.
أجرينا تحليالت وصفية لتلخيص سمات العينة )العمر والنوع واألصل أو العرق والصلة بين مقدم الرعاية
والطفل ومستوى دخل األسرة وتعرض الطفل للعنف( عند ّ
خط األساس وكل فترة متابعة .وقد قمنا بتقييم مجموعتي
التدخل والمقارنة من خالل اختبارات  tأو توزيعات كاي تربيع )حسب نوع المتغير ذي األھمية ،تواصلي أو قطعي(
لضمان أن المجموعتين كانتا قابلتين للمقارنة نسبيًا نظرً ا ألن ذلك كان الھدف من التوزيع العشوائي الذي تم إجراؤه.
أما بالنسبة إلى المواقع ذات الخطط شبه التجريبية ،فقد عقدنا مقارنة بين المجموعتين لمعرفة ما إذا كانتا تختلفان من
حيث ھذه السمات .أما في المواقع التي شھدت استنزا ًفا تفاوتيًا بين مجموعتي التدخل والمقارنة ،فقد استعنا
باختبارات  tوإحصائيات كاي تربيع لفحص االختالفات بين ھؤالء الذين خرجوا من المتابعة وأولئك الذين تم اإلبقاء
عليھم من حيث سمات تركيبتھم السكانية .كما بحثنا بفضل ھذه التحليالت الوصفية حالة ّ
خط األساس لألسر بنا ًء
على العديد من متغيرات النتائج الصحّ ية العقلية )مثل اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية لدى األطفال واكتئاب
األطفال واكتئاب مقدم الرعاية( للوقوف على مدى شدة األعراض لدى األطفال ومقدمي الرعاية في المتوسط قبل
التدخل.

كما فحصنا الفروق بين المجموعتين عند ّ
خط األساس وكل تقييم للمتابعة لجميع النتائج األولية والثانوية
والثالثية .ونطرح ھذه التقديرات عندما يكون حجم العينة أكبر من خمسة أو يساويھا ،كما نقارن المجموعات
باستخدام اختبارات  tأو الكاي تربيع عند كل مرحلة زمنية عندما يبلغ حجم العينة عشرة على األقل لكل مجموعة.
وقد أوضحنا مقدار الخدمات أو إقبال كل موقع عليھا من حيث النسب المئوية لألسر في مجموعة التدخل التي
تلقت خدمات برنامج البداية اآلمنة؛ المعدل والمتوسط ونطاق الخدمات )الجلسات وجھات االتصال( .ھذا ،وقد دمجنا
المعلومات المتعلقة بمقدار الخدمات المُقدمة لجميع ھذه األسر باإلضافة إلى معلومات الخدمة عند مرحلة التقييم
بصرف النظر عما إذا كانوا قد أكملوا التقييم أم لم يكملوه ،كما أدرجنا جميع الخدمات التي تم الحصول عليھا في تلك
الفترة في متابعة الدراسة .شرحنا أيضًا مقدار الخدمات للعينة التحليلية لكل موقع ،وأوجزنا فقط الخدمات التي قُ ِّدمت
خالل تلك الفترة .وفيما يتعلق بالمواقع التي تحتوي على عينات تحليلية كبيرة بدرجة كافية ،فقد جمعنا بين درجتي
مقدار خدمة موجزتين )إحداھما للمقدار عند ستة أشھر واألخرى للمقدار التراكمي لما يصل إلى  12شھرً ا(،
واستنا ًدا إلى التوزيع ،أنشأنا متغيرً ا لتوضيح ما إذا كانت األسر التي تلقت الخدمات كانت قد تلقتھا بمقادير بسيطة أم
متوسطة أم كبيرة بشكل عام وھو ما يأتي باعتباره طريقة مختصرة لتوصيف مستوى الخدمات التي تم تل ِّقيھا ،وقد
استعنا بھذا المتغير في التعرف على تأثير الخدمات على األسر على النحو الموضح أدناه .وفي ظل ھذه التحليالت
لمقدار الخدمات والتي ال تقارن سوى مجموعة فرعية من العينة  -على سبيل المثال ،مقارنة مجموعة تدخل تحصل
على مقدار خدمات منخفض بمجموعة مقارنة متطابقة  -فإن القدرة على اكتشاف الفروق في ھذه المجموعات
الفرعية تكون أقل بكثير من القدرة على اكتشاف الفروق بين مجموعات التدخل والمقارنة في التحليالت األساسية.
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بعد ذلك ،أوضحنا الفروق داخل المجموعات بمرور الوقت ،مع اختبارات  tالمقترنة التي تقارن كل مشارك
في كل حركة متابعة بدرجة ذلك المشارك عند مرحلة تقييم ّ
خط األساس )عندما يبلغ حجم العينة عشرة على األقل
في كل مجموعة( .ورغم أن ھذه الطريقة ال يمكنھا عرض تأثيرات التدخل ،فإنه يمكنھا إظھار حجم التغييرات
واتجاھھا داخل مجموعتي التدخل والمقارنة على السواء ومن ث َّم فإنھا طريقة مجدية في وصف نوع التغيير
المرصود.
فحصنا تأثيرات التدخل بمرور الوقت بتطبيق نھج غرضه المعالجة وھو نھج قمنا فيه بمقارنة جميع األسر
في مجموعة التدخل مع جميع األسر في مجموعة المقارنة ،بصرف النظر عن الكمية الفعلية للتدخل التي تلقتھا
مجموعة التدخل .ونظرً ا ألن أي تغيير في النتائج المرصودة يمكن أن يكون ناتجً ا عن اتجاه زمني ملحوظ في جميع
األطفال المدرجين في الدراسة ،فقد طبقنا طريقة تعتمد على االختالف في الفروق لتقييم التأثير غير المع َّدل للبرنامج
)عندما تكون العينة عشرة على األقل في كل مجموعة( .وبالنسبة إلى النتائج المستمرة ،فإن الفرق غير المع َّدل في
الفروق ھو الفرق بين متوسط التغيير في نتيجة أحد األطفال من مرحلة ّ
خط األساس إلى مرحلة المتابعة بين
مجموعتي التدخل والمقارنة .أما بالنسبة للنتائج الثنائية ،فإن الفرق غير المع َّدل في الفروق ھو التغير في النسبة بين
ّ
خط األساس والمتابعة ،مقارنة بين مجموعتي التدخل والمقارنة .أجرينا أيضًا ،في متابعات الستة أشھر واالثني
عشر شھرً ا ،إحصاءات انحدار خطي متعدد على النتائج المستمرة وإحصاءات انحدار احتمال خطي على النتائج
الثنائية الختبار االختالف في الفروق من خالل التأثيرات الرئيسية والتفاعل بين حالة التدخل والوقت بعد مراقبة
سمات األساس )عمر الطفل ونوع الطفل وعرق الطفل وأصله وتعرض الطفل للعنف( .وقد اخترنا سمات ّ
خط
األساس ھذه لتعديل أي خلل محتمل في المجموعات حسب خصائص التركيبة السكانية ذات الصلة .ونقدم النماذج
المع َّدلة عندما يتجاوز حجم العينة  20لكل مجموعة.
درسنا أيضًا تأثيرات المقادير المختلفة للتدخل عند من تلقوا خدمات التدخل في خمسة من المواقع .أوالً،
أجرينا إحصاءات وصفية للتعرف على التغييرات بمرور الوقت بالنسبة للمدرجين في مجموعة التدخل الذين تلقوا
مستويات مختلفة من مقدار الخدمات ،وھي مستويات ُتص َّنف معظمھا إلى مقادير خدمات تدخل منخفضة ومتوسطة
ومرتفعة .لقد ش َّكلنا مجموعات مقارنة متوافقة لكل مجموعة ذات مقدار خدمات مُص َّنف وھي مجموعات تتقارب
بشكل كبير مع المجموعة التي تتلقى مقدار الخدمة المعني وف ًقا لحدة ّ
خط أساس النتيجة قيد الفحص .وتتمثل إحدى
الطرق الشائعة التي تطبَّق في تشكيل مجموعات تدخل ومقارنة متطابقة في طريقة درجة الميل والتي تكون مفيدة
وبخاصة في وجود متغيرات مصاحبة متعددة .وقد طبقنا طريقة درجة الميل لتقدير االحتمالية ألسرة تتلقى مقدارً ا
ً
مقارنة بكونھا داخل مجموعة المقارنة ،مع مطابقة كل مشارك يتلقى مقدار خدمة منخفض
منخفضًا من الخدمات
بمشارك في مجموعة المقارنة له درجات ميل مشابھة .وقد تم استبعاد المشاركين الذين ال يحملون التطابق المناسب
داخل مجموعة المقارنة من تحليل تطابق المقادير .قمنا بعد ذلك بمقارنة كل مجموعة مقدار مع مجموعة المقارنة
المتطابقة معھا باستخدام أسلوب االختالف في الفروق مع اختبار  tأو اختبار كاي تربيع عندما كان حجم العينة في
كل مجموعة أكبر من أو يساوي  .10ونظرً ا ألننا طابقنا ھذه المجموعات على مستوى ّ
خط األساس للحدة ،فلم يكن
ھناك تعديل إضافي ضروري لالستنتاج.

ملخص االستراتيجيات التحليلية الممكنة مع عينات مختلفة
باختصار ،تعتمد قدرتنا على تحليل البيانات اعتما ًدا كبيرً ا على أحجام العينات المتوفرة لكل مقياس ،وفي كل
مرحلة زمنية ولكل مجموعة )التدخل أو المقارنة( .بالنسبة للمواقع التي تحتوي على بيانات أكثر ،فقد تمكنا من
استخالص استنتاجات عن تأثيرات التدخل )حتى وإن لم تكن ذات داللة( أقوى من تلك التي رصدناھا بالمواقع التي
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تحتوي على بيانات أقل .في بعض الحاالت ،تفاوتت قدرتنا على تحليل البيانات من مقياس آلخر ،لذلك لم يتم اختبار
بعض المقاييس ،في حين اختبرنا مقاييس أخرى بشكل أكثر رصانة .ونظرً ا إلى أن أعداد بعض الدراسات كانت
صغيرة للغاية ج ًدا فيما يخص مقاييس محددة ،فقد ساورنا القلق بأن التقديرات بأعداد صغيرة للغاية من المالحظات
قد تكون غير موثوقة ومضللة .وبنا ًء على ذلك ،فقد قررنا إدراج التقديرات التي تحتوي على عدد محدد من
المالحظات فقط في ھذه الدراسة .يلخص الجدول  2.6الطرق التحليلية التي طبقناھا في ھذه الدراسة مع أحجام
العينات المختلفة وأنواع االستنتاجات التي يمكن استخالصھا لكل عينة.

الجدول  .2.6التحليل واالستنتاجات بنا ًء على حجم العينة
حجم العينة

الطريقة التحليلية

االستنتاج الذي يمكن استخالصه باستخدام قدرة كافية الكتشاف التأثيرات

خمسة على
األقل لكل خلية

المتوسطات أو انعدام المقارنة

تقديرات متوسطات المجموعة لألغراض الوصفية فقط

عشرة على
األقل لكل
مجموعة

اختبار  tأو كاي تربيع لمقارنة
المجموعات

مقارنة المجموعات في مرحلة زمنية محددة

اختبار  tمقترن بمرور الوقت،
داخل المجموعات

وصف اتجاه التأثيرات وحجمھا داخل المجموعات بمرور الوقت

االختالف في الفروق أو النسب

تحديد ما إذا كانت التغييرات بمرور الوقت تختلف بين المجموعات أو ما إذا كان
يمكن عزو التغييرات إلى التدخل )بافتراض أن المجموعات قابلة للمقارنة(

إحصاءات االنحدار الخطي
المتعدد ،والتعديل لمراعاة
التركيبة السكانية

تحديد ما إذا كان ھناك تأثير للتدخل ،ومراقبة السمات األساسية

تحليل المقدار باستخدام مطابقة
درجة الميل

تحديد ما إذا كانت التغييرات بمرور الوقت تختلف بين المجموعات فيما يخص
مقادير التدخل المتباينة بعد مراقبة التحيز االنتقائي للمقدار الذي يمكن أن يفضي إلى
تلقي الحاالت المتعسرة فقط لمزيد من الخدمة

 20على األقل
لكل مجموعة

البيانات المفقودة
عند التعامل مع نتائج خاصة بالطفل تقوم على استجابات عناصر متعددة ،اتبعنا قواعد درجات العنصر
المفقود لمقاييس محددة ،والذي أمدنا ،في العديد من الحاالت ،بوسائل لتسجيل التقييم إذا كان ھناك عدد قليل من
العناصر المفقودة .على سبيل المثال ،قد يتيح مقياس يتكون من  20عنصرً ا تسجيل النقاط في حال وجود  17عنصرً ا
أو أكثر ،وذلك عبر استخالص متوسط استجابة العنصر وضربه في  .20أما في الحاالت التي تكون فيھا جميع
العناصر مفقودة ،فإننا أشرنا إلى درجة تقييم النتيجة بھا على أنھا مفقودة واستبعدنا الحالة من تحليل النتيجة ألن ھذه
الحاالت نادرة في البيانات .بالنسبة للبيانات المفقودة بسبب تغيب المشارك في مرحلة المتابعة ،فيمكن للطرق القائمة
على العزو استخدام بيانات ّ
خط األساس فقط لتعويض القيم المفقودة بسبب عدم توفر معلومات المتابعة .ونتيجة
لذلك ،فقد قررنا في ھذا التقييم إدراج المشاركين الذين كانوا تحت المالحظة في مرحلة متابعة محددة فقط.
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تجنب االكتشاف الكاذب مع المقارنات المتعددة
عند إجراء أعداد كبيرة من اختبارات الفرضية المتزامنة كما ھو الحال في ھذه الدراسة ،فمن المھم أن نضع
في الحسبان إمكانية تحقيق بعض النتائج لداللة إحصائية بمحض الصدفة .على سبيل المثال ،استخدام مجال ثقة
تقليدي بنسبة  95بالمئة ستنتج عنه مقارنة واحدة من بين كل  20مقارنة تكون محققة لداللة إحصائية نتيجة خطأ
عشوائي أو بالصدفة .ومن ثم يجب إجراء تعديالت على الحاالت اإليجابية الكاذبة عند إجراء أعداد كبيرة من
المقارنات.
تتناول ھذه الدراسة الحاالت اإليجابية الكاذبة باستخدام طريقة معدل اكتشاف الخطأ )بنياميني )(Benjamini
وھوشبرغ ) ،(Hochbergعام  ،(1995التي تتيح للمحلل تجاوز الجزء المتوقع من فرضيات العدم المرفوضة التي
تم رفضھا بالخطأ )ما يعني االكتشافات الكاذبة( .يعد قرار الرفض لكل فرضية في أسرة تخضع لالختبار وظيفة
بسيطة لترتيب قيمة االحتمال باالختبار ،وإجمالي عدد االختبارات ،ومعدل اكتشاف الخطأ المختار.
كما ھو موضح في الملحق  ،Aفقد حددنا النتائج األولية والثانوية والثالثية لكل تدخل مسب ًقا وراجعنا مدى
أولوية النتائج مع المواقع .وقد أسسنا في تقييمات الداللة اإلحصائية على تطبيق إجراء معدل اكتشاف الخطأ بشكل
منفصل على جميع اختبارات النتائج األولية والثانوية والثالثية في ھذه الدراسة باستخدام معدل اكتشاف خطأ يبلغ
 .0.05ومن ث َّم ،فإن درجات القطع المستخدمة في تحديد الداللة تختلف لكل مجموعة من التحليالت ،بنا ًء على عدد
االختبارات التي تم إجراؤھا .وفي كل تقرير من تقارير المواقع ،نقدم معلومات عن قيم االحتمال الالزمة لتحديد
الداللة .ومع ذلك ،فإننا نقدم أيضًا معلومات عن االتجاھات غير الداللية الملحوظة بين قيمة االحتمال األقل من 0.05
وحد القطع الخاص بمعدل اكتشاف الخطأ بغرض اإلشارة إلى النتائج التي تقترب من الداللة اإلحصائية.

تفسير نتائج التحليل
لقد أجرينا ،لكل موقع ،تحليالً تمھيديًا وقمنا بصياغة مذكرة تلخيصية مرفق بھا النتائج األولية لالختالفات بين
المجموعات عند مرحلة ّ
خط األساس وعند كل متابعة ،واالختالفات داخل المجموعات بمرور الوقت ،وتأثيرات
التدخل بمرور الوقت .بعد ذلك ،التقينا بقادة المشروع بكل موقع لشرح النتائج األولية وبحث كيفية تفسيرھا .كما
اجتمعنا بقادة المشروع لكل موقع لعقد اجتماع على مستوى المواقع لمناقشة نتائج الدراسة على مستوى المواقع مع
التركيز على النتائج المستخلصة للمواقع التي تحظى بالقدرة العددية من أجل اكتشاف تأثيرات التدخل .ناقشنا أيضًا
خالل االجتماع على مستوى المواقع الدروس والتحديات الناتجة عن التنفيذ ،والتوجيھات المستقبلية للتدخالت،
والبحوث والسياسة ،وإسھامات ال ُنھُج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة في المجال على نطاق أوسع.
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الفصل الثالث نظرة عامة على تقييم النتائج من الدراسات

نوضِّح في ھذا الفصل سمات المسجلين وننظر في أنماط التسجيل واالحتفاظ ونشرح القدرة وأحجام التأثير
التي رصدناھا على مستوى  11دراسة بالمواقع العشرة باإلضافة إلى شرح عملية التنفيذ بالمواقع.

سمات المسجلين عبر المواقع
قام كل موقع من مواقع برنامج البداية اآلمنة بتقديم خدماته إلى فئة سكانية مميزة عن غيرھا ومختلفة من
حيث الفئة العمرية للطفل ،وبيئة البرنامج ،والتعرض للعنف عند ّ
خط األساس .وقد أدت الفروق في ھذه السمات
وغيرھا معًا إلى ظھور تفاوت كبير في أنواع األسر التي سجلت في الدراسة على مستوى المواقع.
يعرض الجدول  3.1سمات ّ
خط األساس بالنسبة إلى األسر المشاركة في برنامج البداية اآلمنة بكل موقع .وقد
سجلت المواقع بشكل عام ما يقرب من  3,000أسرة في دراسة برنامج البداية اآلمنة .وفي المتوسط ،جاء ما يزيد
عن نصف عدد األطفال بالكاد من الذكور ) 25بالمئة( ،بمتوسط عمر  7.9أعوام .كانت نسبة األشخاص غير البيض
ھي السائدة على التوزيع العرقي واإلثني على مستوى المواقع  44 :بالمئة من األصل اإلسباني و 23بالمئة من
أصحاب البشرة السمراء و 17بالمئة لشريحة أخرى من غير البيض .كما جاءت أقلية كبيرة ) 41بالمئة( من األسر
تأتي دخولھا األسرية أقل من  10,000دوالر في السنة .جاء متوسط تعرض األطفال المستھدفين للعنف  1.4حادثة
إيذاء على مدار عمر الطفل مع مجموعة أقل من واحد إلى أكثر من ثالثة .أما من حيث أعراض الصحة العقلية ،فقد
كان ما يقرب من ثلث األطفال ) 31بالمئة( يعانون من أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية في نطاق
كبير عندما التحقوا بالدراسة .ذكر أحد عشر بالمئة من مقدمي الرعاية أن أعراض إصابتھم باالكتئاب تنحصر في
نطاق متوسط الحدة أو حاد.
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الجدول  .3.1سمات خ ّط األساس لألسر ال ُمسجلة ،حسب الدراسة
أصل الطفل وعرقه

عدد
برنامج البداية األسر
ال ُمسجلة
اآلمنة

النسبة
المئوية
لألطفال
الذكور

متوسط
عمر األطفال
بالسنوات

النسبة
المئوية
لذوي
األصول
اإلسبانية

النسبة
المئوية
لذوي
البشرة
السوداء

النسبة
المئوية
لألشخاص
غير البيض

النسبة المئوية لألطفال
النسبة المئوية
لألسر ذات الدخل متوسط معدالت بتقارير مقدمي الرعاية
في النطاق الدال على
األسري السنوي تعرض األطفال
المستھدفين أعراض اضطراب الكرب
الذي يقل دخلھم
التالي للصدمة النفسية
للعنف
عن  10,000دوالر

النسبة المئوية
لمقدمي الرعاية في
النطاق الصارم أو
النطاق الصارم إلى
حد ما لالكتئاب

أورورا

235

54

9.4

42

12

12

15

1.7

76

8

دنفر

136

62

11.0

57

24

6

38

1.0

14

9

ديترويت

403

42

8.5

61

36

3

39

1.0

14

8

إل باسو

486

57

8.4

99

<1

<1

48

1.4

34

14

ھونولولو

129

50

9.9

30

0

66

20

3.2

59

11

كاالمازو

412

56

11.9

9

58

13

42

2.5

19

10

فيالدلفيا

233

53

1.2

22

68

9

69

0.7

—

14

كوينز

99

56

11.9

84

13

3

20

1.3

5

8

االرتباط
والتنظيم الذاتي
والكفاءة في
سبوكين

198

46

4.5

14

1

21

31

1.0

35

10

برنامج دائرة
األمن في
سبوكين

201

47

4.6

17

1

21

38

0.9

26

9

ووستر

345

52

5.5

52

18

16

86

0.9

29

18

2,924

52

7.9

44

23

17

41

1.4

31

11

جميع المواقع

ملحوظة :أجرت سبوكين دراسة ذات ثالثة جوانب مع مجموعتي تدخل )االرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة ) ،(ARCودائرة األمن ) ،((COSومجموعة مقارنة واحدة ،ومن ثم يكون إجمالي جميع المواقع
 2,924موقعًا وليس  3,028موقعًا.
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ملخص التسجيل
على الرغم من أن الفترة المُخطط لھا للتسجيل في الدراسة كانت في األصل  36شھرً ا لجميع المواقع ،تختلف
األطر الزمنية الفعلية للدراسة بحسب المواقع .ويعرض "الشكل  "3.1شھور التسجيل في الدراسة وعدد شھور جمع
بيانات المتابعة بعد انتھاء التسجيل في الدراسة .فعلى سبيل المثال ،ركزت مدينة ديترويت جھودھا على التسجيل
المقرر في الدراسة عن طريق تكثيف الجھود في بداية الدراسة من أجل تسجيل الكثير من األسر في كل ربع سنة
والوصول إلى التسجيل المستھدف بقدرة  80بالمئة في أقل من فترة الثالث سنوات المخطط لھا للتسجيل في
الدراسة .وقد سجلت مدينة ديترويت أسرً ا في الدراسة لمدة  30شھرً ا ،وصلت فيھا إلى ھدف التسجيل خالل ھذه
الفترة .وتشمل مجموعة المواقع التالية ھذه المواقع التي خططت للتسجيل خالل  36شھرً ا بالكامل .وقد سجلت
أورورا وسبوكين وووستر األسر لمدة  36شھرً ا .وقد م ّدد موقعان بالفعل وقت التسجيل في الدراسة ليتجاوز الثالث
سنوات ،حيث امتد تسجيل األسر في دنفر ليصل إلى  42شھرً ا ،وامتد تسجيل األسر في فيالدلفيا ليصل إلى 40
شھرً ا .وقد تعرضت مدينة إل باسو لبعض المشكالت المتعلقة بالموازنة وذلك عند قرب حلول نھاية الثالث سنوات
مما أدى إلى توقفھا عن التسجيل لمدة أربعة شھور قبل انتھاء المدة ،ولكنھا حققت ھدفھا في التسجيل بحلول ذلك
الموعد.

الشكل  .3.1األطر الزمنية للتسجيل في الدراسة

ملحوظة :يشير الخط األسود إلى فترة التسجيل في الدراسة المخطط لھا التي تبلغ  36شھرً ا .يشير المربع البرتقالي على أعمدة كوينز إلى وقت الذي
أنھت فيه المشاركة الرسمية في عملية التقييم ولكنھا استمرت في جمع البيانات بصورة مستقلة.

أنھت ثالثة مواقع المشاركة في التقييم الوطني في وقت مبكر .وقد واجھت ھونولولو وكاالمازو بعض
الصعوبات مع الشركاء المحليين .وقد فقدت الھيئة الموردة التي تقدم تدخل البداية اآلمنة في ھونولولو تمويلھا من
الوالية ،وكان يتوجب عليھا وقف تقديم خدمة البداية اآلمنة .كما واجه فريق الدراسة في كاالمازو صعوبات في
الحفاظ على العالقات مع الھيئات التي تقدم اإلحاالت إلى مجموعة المقارنة .وقد قرر مكتب قضاء األحداث ومنع
الجنوح إنھاء المشاركة الرسمية لمقاطعة كوينز في التقييم بسبب تحديات التنفيذ ،وذلك على الرغم من استمرار
الموقع في جمع بيانات المتابعة وبيانات ّ
خط األساس من تلقاء نفسه )كما ھو مبين في الجزء البرتقالي للعمود(.
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يوضح الشكل  3.2التسجيل الفعلي حسب المجموعة للدراسات مع الخطط العشوائية المُحكمة ،من خالل
مقارنة التسجيل الفعلي بالتسجيل المستھدف الضروري للوصول إلى العدد الذي تبلغ نسبته  80بالمئة وذلك بافتراض
أن معدل االحتفاظ  80بالمئة .ونعمل على تصنيف الدراسات حسب أحجام تأثير التدخل المتوقع لھا.

الشكل  .3.2مقارنة التسجيل المطلوب بالتسجيل الفعلي للمواقع مع التجارب العشوائية ال ُمحكمة

*غير موجودة في الجزء المتبقي من التحليل في ھذا الفصل بسبب تحديات التنفيذ.

سجَّ ل موقعان أسرً ا أكثر من الھدف الالزم لبلوغ العدد الذي تبلغ نسبته  80بالمئة )حسبما يوضحه الخط
األسود على الشريط( من بين الدراسات التي نتوقع بھا أحجام التدخل المتوسطة في تأثيرھا .وقد وصل موقع
ديترويت ،بإجمالي  403تسجيالت ،وموقع إل باسو ،بإجمالي  486تسجيالً ،إلى أحجام العينات المطلوبة للوصول
إلى العدد الذي تبلغ نسبته  80بالمئة من أجل اكتشاف آثار التدخل المتوسطة .وقد كان التسجيل اإلجمالي لمدينة
أورورا ،البالغ  235تسجيالً ،أقل بمقدار بسيط عن اإلجمالي المطلوب للوصول إلى العدد الذي تبلغ نسبته  80بالمئة
الكتشاف أثر التدخل المتوسط عندما نضع في الحسبان االحتفاظ بالتدخل باعتباره نتيجة أولية .وقد سجلت دنفر
وكوينز عدد أسر أقل من المطلوب بكثير لتحقيق العدد الذي تبلغ نسبته  80بالمئة .وقد سجلت كل دراسة من
الدراسات ،التي نتوقع آثار تدخل بسيطة بھا ،عدد أسر أقل بكثير من المطلوب .فقد سجلت ھذه الدراسات نسبة
تتراوح من  27إلى  32بالمئة مما كان الزمًا الكتشاف تأثير تدخل بسيط.
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ً
خططا لمجموعة المقارنة
يوضح الشكل  3.3التسجيل الفعلي حسب المجموعة للمواقع الثالثة التي تستخدم
شبه التجريبية .وقد توقعت ھونولولو وووستر آثار تدخل متوسطة مع قابلية مقارنة افتراضية بين مجموعتي
المقارنة والتدخل بنسبة  60بالمئة لھونولولو و 95بالمئة لووستر ،مما يعني أنه يجب على ھونولولو تسجيل 418
أسرة ويجب على ووستر تسجيل  262أسرة ليتمكنا من اكتشاف آثار متوسطة ذات أحجام مماثلة .وقد قامت ووستر
بتسجيل أسر كافية للوصول إلى العدد الذي تبلغ نسبته  80بالمئة الكتشاف أثر التدخل المتوسط ،وذلك عبر تسجيل
إجمالي  350أسرة تقريبًا وقابلية المقارنة القوية بين المجموعتين فيما يتعلق بالخصائص الرئيسية .وقد سجلت
ھونولولو أقل من ثلث العدد اإلجمالي المطلوب فقط للوصول إلى العدد الذي تبلغ نسبته  80بالمئة الكتشاف أحد
اآلثار المتوسطة .وقد أحرزت كاالمازو حجم آثار صغير متوقع ،مما يعني أنه يجب عليھا تسجيل أكثر من 1,000
أسرة في الدراسة .لقد كانت قادرة على تسجيل  412أسرة فقط في الدراسة.

الشكل  :3.3مقارنة التسجيل الفعلي بالتسجيل المطلوب للمواقع ذات مجموعات المقارنة

*غير موجودة في الجزء المتبقي من التحليل في ھذا الفصل بسبب تحديات التنفيذ.

نالحظ في الشكلين السابقين أننا استثنينا ثالثة مواقع )ھونولولو ،وكاالمازو ،وكوينز( من الجزء المتبقي من
التحليل بسبب تحديات التنفيذ .فقد فقدت ھونولولو وكاالمازو شركاء المجتمع قبل اكتمال المشروع ،مما جعلھما غير
قادرتين على االستمرار في التدخل )ھونولولو( أو التقييم )كاالمازو( .وقد واجھت كوينز العديد من تحديات تنفيذ
البرنامج ،لذلك قرر مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح إنھاء مشاركتھا الرسمية في التقييم ،ولكن الموقع استمر في
جمع بيانات المتابعة وبيانات ّ
خط األساس من تلقاء نفسه .وألن ھذه المواقع لديھا ظروف خاصة تسببت في إنھاء
مشاركتھا في التقييم القومي في وقت مبكر ،تركز باقي النتائج المُقدمة في ھذه الدراسة على المواقع السبعة التي
أنھت دراساتھا.
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حققت ثالثة مواقع )ديترويت ،وإل باسو ،وووستر( نجاحً ا أكبر في التسجيل من المواقع األخرى ،كما أشرنا
إليه ساب ًقا .حيث سجّ لت ديترويت عد ًدا يزيد عن  250أسرة مطلوبة للوصول إلى العدد الذي تبلغ نسبته  80بالمئة
بمقدار مرة ونصف الكتشاف أحد آثار التدخل المتوسطة )بافتراض معدل االحتفاظ بنسبة  80بالمئة( .وقد عينت
ديترويت موظ ًفا يتولى مسؤولية توظيف األسر في الدراسة على وجه الخصوص ،مما أدى إلى تحسّن تدفق
اإلحاالت .باإلضافة إلى أن فريق ديترويت كان يتمتع بمع ّدل دوران منخفض للعاملين ،وكانت الھيئة التي يتم تقديم
برنامج البداية اآلمنة من خاللھا ھيئة مستقرة في المجتمع وتحظى بثقته .وكانت ديترويت أيضًا تولي اھتمامًا بال ًغا
بالكفاءة الثقافية في جھود التوظيف والتقييم والتدخل .فعلى سبيل المثال ،بذلت ديترويت جھو ًدا لضمان توافق
الخلفيات الثقافية والعرقية واإلثنية لجامعي البيانات ومقدمي التدخل مع خلفيات األسر التي يقدمون الخدمات لھا.
وفي النھاية ،سجلت إل باسو تقريبًا ضعف عدد األسر الالزمة للوصول إلى العدد الذي تبلغ نسبته  80بالمئة لكشف
الحد األدنى من أثر التدخل القابل للمالحظة .وقد شھد العاملون في إل باسو أيضًا مع ّدل دوران منخفض ،إضافة إلى
أنھم ينحدرون من الخلفيات اإلثنية والثقافية نفسھا التي تنحدر منھا األسر التي يقدمون الخدمات لھا .وتتمتع ھيئتھا
أيضًا بعالقات قوية في المجتمع ،باإلضافة إلى تخصيص العاملين في برنامج البداية اآلمنة وقت كبير ألنشطة
التوعية .وقد خصصوا أيضًا موارد كبيرة للحفاظ على التواصل مع األسر طوال الدراسة وفترة التدخل ،وقد اتسموا
بالمثابرة والمرونة في التواصل مع األسر إلجراء التقييمات .على سبيل المثال ،كانوا يزورون األسر شخصيًا من
أجل التسجيل أو تحديد موعد التقييمات ،باإلضافة إلى إجراء المكالمات الھاتفية .سجلت ووستر نسبة  132بالمئة من
األطفال الالزمين للوصول إلى قدرة ما للوقوف على أثر التدخل المتوسط وذلك بافتراض أن معدل االحتفاظ يبلغ
نسبة  80بالمئة .كان عاملو المالجئ في كل من مالجئ التدخل والمقارنة في ووستر قادرين على تقديم الدراسة
ودمج عملية التسجيل في التدفق الطبيعي للنشاط في الملجأ ،مما جعل المشاركة أسھل لألسر .باإلضافة إلى توافر
فرص متعددة للتوعية بشأن الدراسة نظرً ا لتواجد األسر في الملجأ.
كانت المواقع األخرى مقيدة في قدراتھا على تحقيق قدرة إحصائية من بداية الدراسة ،وذلك ألسباب متعددة
غالبًا .وقد كان لدى دنفر وفيالدلفيا وسبوكين مجموعات محدودة تختار منھا المشاركين في الدراسة ،ومن ثم كانت
قدرتھا على تسجيل أسر كافية مقيدة .وقد تم التوصل لھذه الدراسات من داخل نظام خدمات قائم )مثل ،إدارة المراقبة
وبرنامج الھيد ستارت المبكر ) (EHSوبرنامج الھيد ستارت( ،مما يعني أن مجموعة المشاركين المحتملين كانت
مقيدة بسعة ھذا النظام .وبالنسبة ألورورا وفالدلفيا وسبوكين ،تلقت مجموعات المقارنة خدمات عادية قوية .وقد
ً
تعزيزا استراتيجيًا ألحد التدخالت المؤكدة ،في حين تلقت أسر مجموعة المقارنة في فالدلفيا
اختبرت أورورا
وسبوكين خدمات عادية من برنامج الھيد ستارت المبكر ) (EHSوبرنامج الھيد ستارت .وكانت قدرة سبوكين على
استخدام حجم عينة مناسب مقيدة أيضًا ،ويرجع ذلك إلى اختبارھا لتدخلين.

ملخص االحتفاظ عبر المواقع
يوضح الشكل  3.4متوسط معدالت االحتفاظ للتقييمات التي تبلغ مدتھا ستة أشھر بحسب الدراسة .ورغم أن
االستنزاف العشوائي لن يخلف أي آثار على الصالحية الخارجية لالستنتاجات التي تم التوصل إليھا من الناحية
النظرية ،يمكن أن يرتبط االستنزاف غالبًا بعوامل تدخل ،على الرغم من أنه ال يمكننا تتبع أسباب االستنزاف
بأسلوب منھجي في ھذه الدراسة .ومن ثم يمثل استھداف معدل االحتفاظ بنسبة  80بالمئة في بحث التدخل ممارسة
جيدة عمومًا ،على أمل تجنب أي تحيز محتمل في االختيار .وقد كادت أربع دراسات من الدراسات الثماني في ھذا
التحليل تصل إلى معدالت االحتفاظ بنسبة  80بالمئة في ستة أشھر أو وصلت إليھا .وقد حافظت ھذه الدراسات
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األربع ذاتھا على معدالت احتفاظ مرتفعة بشكل مقبول في  12شھرً ا ،على الرغم من أن إل باسو فقط قد حققت
ھدف  80بالمئة في  12شھرً ا )الشكل .(3.5

الشكل  :3.4معدالت االحتفاظ خالل ستة أشھر

ملحوظة :يشير الخط األسود إلى معدل االحتفاظ المستھدف البالغ نسبته  80بالمئة.
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شھرا
الشكل  .3.5معدالت االحتفاظ خالل 12
ً

* توقف الموقع عن جمع تقييمات خالل  12شھرً ا في وقت مبكر.
ملحوظة :تشير الخطوط السوداء إلى معدل االحتفاظ المستھدف البالغ نسبته  80بالمئة.

كما ُذكر آن ًفا ،أحرزت عدة مواقع نجاحً ا في االحتفاظ ،محققة معدل االحتفاظ المستھدف الذي تبلغ نسبته 80

بالمئة لتقييم الستة أشھر .وقد رسخت ديترويت وإل باسو عالقات قوية مع المجتمعات التي كانتا تقدمان الخدمة لھا
مما ساعدھما في االحتفاظ باألسر طوال فترة الدراسة ،ويرجع ذلك جزئيًا إلى جھود التوعية األساسية باإلضافة إلى
أقدمية العاملين وكفاءتھم الثقافية .كانت فالدفيا وسبوكين تعمالن داخل برنامج الھيد ستارت المبكر ) (EHSوبرنامج
الھيد ستارت على التوالي .وفي ھذه المواقع تم دمج خدمات البداية اآلمنة في نظام مغلق تراه األسر ،التي ُتقدم
المواقع لھا ھذه الخدمات ،نظامًا موثو ًقا وق ّيمًا ،ويتم إشراك األسر فيه باستمرار طوال العام للحصول على الخدمات
باإلضافة إلى خدمات البداية اآلمنة .وربما ساعد ذلك األمر ھذه البرامج في الحفاظ على التواصل مع األسر طوال
الدراسة .وقد جربت مواقع أخرى ھذه االستراتيجيات واستراتيجيات مماثلة لتحسين االحتفاظ ،لكنھا لم تحقق درجة
النجاح ذاتھا .وواجھت ووستر صعوبة في تتبع األسر بمرور الوقت ،وبخاصة عند مغادرة األسر للملجأ كما حدث
في أورورا ودنفر.
يشبه الشكل  3.6شكل التسجيل األسبق ،لكنه يمثل اآلن االحتفاظ ،ويوضح إذا ما كانت كل دراسة لديھا حجم
العينة اإلجمالي الالزم للوصول إلى عدد تبلغ نسبته  80بالمئة .كما أن المواقع الثالثة ،التي سجلت أسرً ا كافية
للحصول على فرصة الوصول إلى عدد تبلغ نسبته  80بالمئة الكتشاف آثار التدخل المتوقعة ،احتفظت بأسر كافية
في ستة أشھر تبلغ نسبتھا  80بالمئة الكتشاف الحد األدنى من تأثير التدخل القابل للمالحظة .ومع تجاوز العينات
المحتفظ بھا عدد  200أسرة المطلوب ،أكملت ديترويت وإل باسو العدد الكتشاف تأثيرات التدخل المتوسطة.
وبالنسبة لووستر ،توقعنا الحاجة إلى عينة يبلغ حجمھا  210أسر بنا ًء على افتراض قابلية المقارنة بنسبة  95بالمئة
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بين مجموعتي المقارنة والتدخل .وقد احتفظت ووستر بعدد كا ٍ
ف من األسر في ستة أشھر لتتمكن من اكتشاف أحد
التأثيرات المتوسطة ،بفضل قابلية المقارنة الكبيرة بين المجموعتين واالحتفاظ بأكثر من  200أسرة في ستة أشھر.

الشكل  .3.6مقارنة االحتفاظ المطلوب باالحتفاظ الفعلي في ستة أشھر

تسببت معدالت االحتفاظ المنخفضة في مشكالت أثرت على تفسير النتائج المستخلصة بالنسبة للمواقع
ً
تحيزا في العينة؛ فعلى سبيل المثال ،عندما تعاني األسر من كرب شديد
األخرى .أوالً ،يسبب انخفاض االحتفاظ
تزداد احتمالية خروجھا من الدراسة وفقد متابعتھا .وفي مثل ھذه الحاالت ،يمكن أن تكون النتائج مضللة ،ويجب
فحص التأثير الذي يحدثه االستنزاف على التوازن عبر المجموعات .ويعد انخفاض االحتفاظ مشكلة محددة للمواقع
التي احتفظت بنسبة تقل عن  50بالمئة من العينة األصلية ،وتشمل ھذه المواقع أورورا ودنفر وووستر ،مما يزيد من
احتمالية حدوث نتائج متحيزة من ھذه المواقع .ثانيًا ،يمكن أن يؤدي التفاوت في االحتفاظ بين المجموعتين إلى
التحيز في النتائج؛ على سبيل المثال ،عندما يتم االحتفاظ باألسر في مجموعة التدخل بمعدل أعلى من األسر في
مجموعة المقارنة .وقد أجرينا تحليالً إضافيًا لمقارنة خصائص ّ
خط األساس لألطفال الذين تم االحتفاظ بھم في ستة
أشھر باألطفال الذين خرجوا من الدراسة قبل ستة أشھر ،وذلك بالنسبة لجميع المواقع .وقد اكتشفنا بعض االختالفات
في التركيبة السكانية في ّ
خط األساس بين مجموعات األطفال الذين تم االحتفاظ بھم واألطفال الذين خرجوا من
الدراسة ،ويشمل ذلك األوالد الذين تزداد احتمالية االحتفاظ بھم )دنفر( ،واألطفال من أصول إسبانية الذين تزداد
احتمالية االحتفاظ بھم )ديترويت( ،واألطفال الصغار الذين تزداد احتمالية االحتفاظ بھم )ديترويت وبرنامج دائرة
األمن في سبوكين( ،واألسر التي تم االحتفاظ بھا وتقل احتمالية حصولھا على دخل يقل عن  10,000دوالر
)ديترويت( ،وتعرض األسر التي تم االحتفاظ بھا لمزيد من العنف )ووستر(.

أحجام التأثير والقدرة عبر الدراسات
يوضح الجدول  3.2القدرة على اكتشاف حجم التأثير المتوقع والتأثير القابل لالكتشاف بالوصول إلى عدد
نسبته  80بالمئة لكل دراسة في ستة أشھر ،استنا ًدا إلى النتائج المعروضة أعاله عن التوظيف واالحتفاظ .وكما
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يظھر في العمود الثالث ،اكتمل عدد ثالث دراسات بالكامل في ستة أشھر ،مما يعني أن ھذه الدراسات كان لديھا
فرصة الوصول إلى عدد تبلغ نسبته  80بالمئة الكتشاف أحجام التأثير المتوقعة :ديترويت ،وإل باسو ،وووستر.
كانت الدراسات األخرى أقل من ھذا الحد وربما كانت قادرة فقط على اكتشاف آثار أكبر من تلك المتوقعة في
األصل أثناء مرحلة التخطيط بأي قدر من التأكيد .وتوقعنا ،على وجه التحديد ،أن يكون للتأثير الذي تحدثه أورورا
على نتائج األطفال ،وفيالدلفيا ،واالرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة في سبوكين ،وبرنامج دائرة األمن في سبوكين،
آثا ٌر طفيفة )انظر العمود األخير في الجدول (3.2؛ لكن لديھم القدرة على اكتشاف اآلثار المتوسطة فقط في ستة
ً
متوسطا ،لكن كان لديھا القدرة على اكتشاف تأثير كبير يصل
أشھر في النطاق  .0.50–0.40وتوقعت دنفر تأثيرً ا
إلى  0.77في ستة أشھر فقط .وعالوة على ذلك ،اكتمل العدد لدى أورورا بالكامل الكتشاف تأثيرھا المتوسط المتوقع
على نتائج االحتفاظ أثناء التدخل خالل الدراسة )تم إدراج ذلك في جدول األشھر الستة ،لكنه يسري على فترة
الدراسة بالكامل(.

الجدول  .3.2أحجام التأثير والعدد في ستة أشھر
حجم التأثير
المتوقع

العدد الالزم الكتشاف حجم التأثير
المتوقع بالنسبة المئوية

التأثير القابل لالكتشاف مع وصول نسبة
العدد إلى %80

أورورا )نتائج الطفل(

صغير

30.2

0.49

أورورا )االحتفاظ أثناء التدخل(

متوسط

97

0.37

دنفر

متوسط

44.4

0.77

ديترويت

متوسط

99.4

0.32

إل باسو

متوسط

100

0.27

فيالدلفيا

صغير

41.4

0.40

االرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة
في سبوكين

صغير

35.4

0.44

برنامج دائرة األمن في سبوكين

صغير

35.2

0.44

ووستر

متوسط

95.1

0.39

الدراسة

لم تتمكن سوى ديترويت وإل باسو )انظر الجدول  (3.3من االحتفاظ بكامل العدد الكتشاف اآلثار المتوسطة
المتوقعة في  12شھرً ا .وقد توقعنا أن ينتج عن الدراسة في فيالدلفيا واالرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة في سبوكين
وبرنامج دائرة األمن في سبوكين على وجه التحديد تأثيرات طفيفة )انظر العمود األخير في الجدول  ،(3.3لكن
اكتمل عددھا ليتيح لھا اكتشاف اآلثار المتوسطة فقط في  12شھرً ا في النطاق من  0.44إلى  .0.49وقد اكتمل عدد
تأثير دنفر وووستر وأورورا على نتائج األطفال الكتشاف اآلثار الكبيرة فقط في نطاق  1.1–0.7في  12شھرً ا.
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شھرا
الجدول  .3.3أحجام التأثير والعدد في 12
ً
حجم التأثير
المتوقع

العدد الالزم الكتشاف حجم التأثير
المتوقع بالنسبة المئوية

التأثير القابل لالكتشاف مع وصول نسبة
العدد إلى %80

أورورا )نتائج الطفل(

صغير

10.8

1.00

دنفر

متوسط

26.2

1.06

ديترويت

متوسط

99.2

0.32

إل باسو

متوسط

100.0

0.27

فيالدلفيا

صغير

35.4

0.44

االرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة
في سبوكين

صغير

32.2

0.47

برنامج دائرة األمن في سبوكين

صغير

29.7

0.49

ووستر

متوسط

42.4

0.79

الدراسة

ملخص لمشكالت العدد والتخطيط عبر الدراسات
يمكننا تصنيف الدراسات إلى ثالث مجموعات ،في ضوء حجم العينة النھائي والقدرة على إتمام الدراسة.
تتكون المجموعة األولى من مواقع الدراسات المكتملة العدد لفحص فاعلية التدخل طب ًقا لتوقعاتھا األصلية بخصوص
حجم التأثير الذي ربما يكون التدخل قد أحدثه على النتائج )أورورا لالحتفاظ أثناء التدخل ،وديترويت ،وإل باسو،
وووستر( .وكان لدى ھذه الدراسات أحجام العينات الالزمة للوصول إلى عدد تبلغ نسبته  80بالمئة الكتشاف الحد
األدنى من اآلثار القابلة للمالحظة المتوقعة في األصل .ونقدم نتائج تفصيلية لھذه الدراسات األربع في الفصل الرابع،
باإلضافة إلى وصف كامل للبرنامج لكل موقع في المالحق من الملحق  Bحتى  .Iوتتكون المجموعة الثانية من
الدراسات الخمس )أورورا لنتائج األطفال ،ودنفر ،وفيالدلفيا ،واالرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة في سبوكين،
وبرنامج دائرة األمن في سبوكين( التي كانت غير مستوفية العدد إلجراء التقييم .ونلخص بإيجاز ،في الفصل الرابع،
نتائج ھذه الدراسات ،باإلضافة إلى النتائج الكاملة في وصف البرنامج لكل موقع في المالحق من المحلق  Bحتى .I
وتتكون المجموعة الثالثة من الدراسات الثالث التي ال يمكنھا إتمام دراساتھا كما ھو مخطط )ھونولولو وكاالمازو
وكوينز( ،لذلك لم ندرج أوصاف برنامجھا في المالحق.
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ملخص عملية التنفيذ
تقدم انطباعاتنا عن تنفيذ تدخالت ال ُنھج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة المستقاة من زياراتنا للمواقع،
والمقابالت ،وااللتقاء بأحد أصحاب الشأن؛ بعض الرؤى المھمة عن تقديم خدمات الصحة السلوكية والخدمات
الداعمة في بيئات واقعية في مناطق توظيف البرنامج واالحتفاظ به ،وجاھزية األسرة للخدمات ومشاركتھا بھا،
وتقديم الخدمات .نقدم ھذه المعلومات ھنا لتوفير سياق للنتائج المُلخصة في الفصل الرابع:
 التوظيف واالحتفاظ









فصّلت المواقع خطط التوظيف واالحتفاظ الخاصة بھا خالل عملية الضوء األخضر من أجل تحسين
المشاركة المبدئية والمستمرة في البرنامج والوصول إلى الخدمات الالزمة.
عملت المواقع باستمرار على ترسيخ العالقات مع مجموعة كبيرة من مصادر اإلحاالت ،مثل
المشاركين في البرنامج )إلضفاء الصفة الشرعية على البرنامج وزيادة عدد اإلحاالت إلى أقصى حد(.
على سبيل المثال ،استخدمت ديترويت األسلوب الشفھي بفاعلية بوصفه مصدر إحالة رئيسي.
تقدم الكثير من مواقع البداية اآلمنة تدريبًا مستھد ًفا بشأن قضايا االھتمام إلى مصدر اإلحالة ،مثل
التعرض للعنف ،والصدمة النفسية والمرونة ،والرعاية المطلعة بآثار الصدمة النفسية ،من أجل التأكيد
على شعور مصادر اإلحالة بقيمتھا وفھمھا وإلمامھا ،وإعدادھا إلحالة عمالئھا إلى البرنامج.
تم استخدام أسلوب حل المشكالت بشكل مستمر وفوري للتغلب على تحديات مصدر اإلحالة والمساعدة
في إعادة البرنامج بسرعة إلى مساره .فعلى سبيل المثال ،بعد مالحظة سبوكين أن معدل إتمام الفحص
في الھيد ستارت كان أقل من المعدل المتوقع ،عملت بالتعاون مع برنامج الھيد ستارت لتحديد مشكلة
إدراك العاملين لفحص التعرض للصدمة النفسية وحلھا.
وضعت المواقع ُنھج تبادل رسائل مخصصة وذات حساسية ثقافية )مثل المجالس االستشارية المجتمعية
أو مجالس أولياء األمور لوضع خطط تسويقية ومراجعتھا( لمساعدة أصحاب الشأن الرئيسيين في فھم
مزايا البرنامج المحتملة بوضوح حتى يمكنھم إشراك األسر بفاعلية أكبر.

 جاھزية األسرة للخدمات ومشاركتھا بھا
 تعمل الكثير من المواقع على فھم المخاوف األسرية من أجل إثبات أن األسر تواجه مشكالت ال حصر
لھا تتطلب نھجً ا شامالً للرعاية ،وكذلك نقل المرونة واالستعداد لترتيب المشكالت غير الطبية حسب
األھمية والحاجة .فعلى سبيل المثال ،احتاجت أسر ووستر عادة إلى تسوية موقفھا الخاص باإلسكان،
ولدى الكثير من أسر إل باسو مخاوف من الھجرة.
 وضعت المواقع استراتيجيات محددة لدعم األسر التي بدأت في الحصول على الخدمات لضمان تحقيق
ممارسات تسجيل فاعلة وتحسين المشاركة المبدئية في خدمات البرنامج .فعلى سبيل المثال ،وضعت
إل باسو بروتوكوالً لترسيخ العالقة للعاملين الجدد تضمن شرحً ا تفصيليًا للبرنامج وعملية التأھيل
والحوافز والمعلومات ذات الصلة األخرى والحفاظ على إجراء الحد األدنى من جلسات التأھيل.
 عملت المواقع على ترسيخ العالقة بين األسر والعاملين بالبرنامج من أجل دعم المشاركة المبدئية
لألسر في الخدمات .على سبيل المثال ،استعانت أورورا بالروابط األسرية في موقع اإلحالة لتحديد أي
عوائق تواجه المشاركة ومعالجتھا.
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 عملت المواقع أيضًا على دعم المشاركة المستمرة لألسر في الخدمات عبر تعزيز العالقات بين األسر
والعاملين بالبرنامج ومحاولة الحفاظ على ارتفاع مستوى الرضا عن خدمات البرنامج ،وبذلك تزيد
احتمالية إتمام البرنامج .وعلى سبيل المثال ،أجرت الكثير من المواقع مقابالت أو مجموعات اھتمام مع
المشاركين في البرنامج الستنباط التعقيبات عن خدمات البرنامج والعوائق والعاملين والرضا .ونتيجة
لذلك ،عند طرح الدراسة االستقصائية لمقدم الرعاية سؤال على مقدمي الرعاية بشأن رضاھم عن
خدمات البداية اآلمنة ،ذكر جميع من شاركوا في التدخالت تقريبًا أنھم سيوصون بالبرنامج لصديق
)بمعدل  3.8على مقياس مكون من أربع نقاط( وسيعودون مرة أخرى إلى البرنامج )بمعدل  3.7على
مقياس مكون من أربع نقاط(.
 تقديم الخدمة









وضعت المواقع مجموعة من الخدمات المخصصة الحتياجات األسرة لتعزيز التسجيل في البرنامج.
على سبيل المثال ،دمجت كل من إل باسو وديترويت بين إدارة الحاالت شھريًا والعالج الجماعي.
بالمثل ،قدمت المواقع تدخالتھا في العديد من األشكال المختلفة ،تشمل العالج الفردي أو العالج الثنائي،
والعالج الجماعي ،وإدارة الحاالت ھاتفيًا .وقد تعرضت بعض المواقع لتحديات في تنفيذ الشكل
الجماعي بسبب الوقت المُستغرق في اختيار كل مجموعة وابتدائھا )على سبيل المثال ،تستفيد بعض
األسر في دنفر من الخدمات األخرى التي يقدمھا البرنامج المضيف أثناء االنتظار لبدء إحدى
المجموعات( أو التحديات اللوجيستية المرتبطة بمجموعات التنفيذ )على سبيل المثال ،جاھدت سبوكين
إلشراك األسر في مجموعات دائرة األمن ،ولكنھا تمكنت من زيادة المشاركة عندما انتقلت من دائرة
األمن الجماعية إلى دائرة األمن الفردية(.
قدمت المواقع برامج في مجموعة متنوعة من البيئات )مثل العيادات والمنازل والبيئات المجتمعية
]المكتبات والمدارس والمتنزھات[( ذات الدرجات المتباينة من النجاح في التسجيل بالبرنامج واالحتفاظ
واالستفادة من الخدمة .فعلى سبيل المثال ،ق ّدم البرنامجان اللذان حققا أعلى معدالت تسجيل خدمات في
المجتمع )ديترويت( والعيادات )إل باسو( ،حيث كانت البرامج األخرى في ھذه البيئات ذاتھا )مثل
كوينز في بيئة مجتمعية وأورورا في بيئة طب سريري( أقل نجاحً ا في التسجيل بالبرنامج.
قدمت المواقع تدخالت ذات كثافة مختلفة )أي عدد الجلسات ومدتھا( وذات درجات نجاح متباينة .فقد
حققت البرامج ذات عدد الجلسات المرتفع )مثل أورورا وفيالدلفيا( باإلضافة إلى تلك البرامج ذات عدد
الجلسات األقل )مثل االرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة في سبوكين( معدالت مرتفعة لإلقبال على
الخدمات ) 79بالمئة وأعلى من ذلك( .وكذلك فإن البرامج ذات معدالت االستفادة المنخفضة من
الخدمات )مثل برنامج دائرة األمن في سبوكين ودنفر وووستر( كان لديھا أعداد متباينة من الجلسات.
وفيما يتعلق بمدة الجلسات ،قدم كل من الموقع ذي معدل االستفادة األعلى من الخدمات )أورورا(
والموقع ذي معدل االستفادة األقل من الخدمات )وستر( جلسات مدتھا  90دقيقة.
حاولت بعض البرامج أن تدعم مشروعاتھا بأفراد مترابطين ويمتلكون مھارات تواصل وعالقات قوية
بين األشخاص ويتفقون على أھداف البرنامج ويحافظون على استقرار العمل )على سبيل المثال ،كان
العاملون في برنامج إل باسو متماثلين ثقافيًا ويتحدثون اللغة ذاتھا التي تتحدثھا األسر التي يقدمون
الخدمات لھا ويتمتعون بخبرة واسعة في الخدمة االجتماعية ويدعمون البرنامج ،وظلوا في المشروع
طوال مدته(.
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وبشكل عام ،أظھرت ھذه المواقع قدرً ا جي ًدا من المرونة والقدرة على حل المشكالت من أجل تقديم خدمات
ٍ
الصحة السلوكية والخدمات الداعمة في بيئاتھا الحقيقية .كانت األسر في ھذه المشروعات لديھا مطالب ذات أولوية
وتواجه أزمات ولديھا احتياجات راسخة شاملة )مثل الطعام والملجأ واألمان( قد تحتل أولوية على المشاركة في
خدمات البرنامج .ومن أجل تخفيف حدة ھذه التحديات ،حاولت مواقع ال ُنھُج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة تقديم
خدمات مرنة وداعمة وسريعة االستجابة وذات حساسية ثقافية.
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الفصل الرابع .النتائج المستخلصة من الدراسة
نقدم أوالً في ھذا الفصل نتائج تفصيلية للدراسات األربع المكتملة العدد بما يكفي لفحص فاعلية التدخل
ً
موجزا للنتائج
)االحتفاظ في أثناء التدخل في أورورا وديترويت وإل باسو وووستر( .ثم نقدم بعد ذلك ملخصًا
المستخلصة للدراسات الخمس التي كانت غير مكتملة العدد إلجراء التقييم )نتائج األطفال في أورورا ،ودنفر،
وفيالدلفيا ،واالرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة في سبوكين ،وبرنامج دائرة األمن في سبوكين( .ولقد أكملنا أوصاف
البرنامج في المالحق من الملحق  Bحتى الملحق  Iبالنسبة لجميع ھذه الدراسات .وأخيرً ا ،نفحص تغييرات حجم
التأثير داخل مجموعة التدخل وأحجام التأثير بين المجموعات للحصول على نتائج محددة عبر جميع المواقع.

ملخص النتائج للدراسات المكتملة العدد
كما ُذكر آن ًفا ،لقد اكتمل العدد في أربع دراسات الكتشاف تأثيرات التدخل للحجم المتوقع عندما صممنا
التجربة لھذه المواقع.

نتائج االحتفاظ أثناء التدخل في أورورا
كما ُذكر آن ًفا ،تمثل العنصر األساسي في دراسة أورورا في تعزيز استراتيجي مصمم الختبار فاعلية برنامج
" "Let’s Connectالمتعلق باالحتفاظ أثناء تدخل العالج السلوكي المعرفي الذي يركز على الصدمة النفسية
) .(TF-CBTلم يعثر فحص مجموعتي التدخل والمقارنة في ّ
خط األساس على أي فروق في أي من مقاييس النتائج،
مما يشير إلى أن االختيار العشوائي نتج عنه مجموعات متوازنة .وقد توقعنا وجود تأثير متوسط للبرنامج على عدد
الجلسات التي تم حضورھا .وبالنظر إلى حجم العينة لالحتفاظ أثناء التدخل ،كان ھناك عدد تبلغ نسبته  %80للكشف
عن تأثير من صغير إلى متوسط مقداره .0.37
وفيما يتعلق بنتيجة االحتفاظ أثناء التدخل ،فحصنا فرضية احتمالية مشاركة أ ُ َسر مجموعة التدخل بشكل
أفضل في التدخل ،ومن ثم تحضر ھذه األسر جلسات العالج السلوكي المعرفي الذي يركز على الصدمة النفسية
) (TF-CBTأكثر من مجموعة المقارنة .وألنه كان من المقرر للتدخل أن يكون أطول من خالل زيادة العالج
المعرفي السلوكي الذي يركز على الصدمة النفسية بعقد جلسات إضافية ،طرحنا الجلستين المُقدمتين في بداية العالج
من إجمالي عدد الجلسات التي تم حضورھا ثم حسبنا متوسط أعداد جلسات العالج المعرفي السلوكي الذي يركز
على الصدمة النفسية لكلتا المجموعتين )الجدول  .(4.1تشير النتائج إلى عدم وجود فرق كبير بين مجموعتي التدخل
والمقارنة فيما يتعلق بحضور العالج المعرفي السلوكي الذي يركز على الصدمة النفسية.
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الجدول  .4.1الفروق بين المجموعات في االحتفاظ أثناء التدخل في العالج السلوكي المعرفي الذي
يركز على الصدمة النفسية في برنامج البداية اآلمنة بأورورا
المتوسط )االنحراف
المعياري(

المتغير

المجموعة

عدد جلسات العالج المعرفي السلوكي
الذي يركز على الصدمة النفسية

العالج المعرفي السلوكي الذي يركز على الصدمة
النفسية  +برنامج ) Let’s Connectالتدخل(

(6.6) 12.52

العالج المعرفي السلوكي الذي يركز على الصدمة
النفسية )المقارنة(

(7.1) 11.64

الفرق
t = 0.98

الداللة
0.33

النسبة المئوية
مقدار العالج المعرفي السلوكي الذي
يركز على الصدمة النفسية

العالج المعرفي السلوكي الذي يركز على الصدمة
النفسية  +برنامج Let’s Connect

81

العالج المعرفي السلوكي الذي يركز على الصدمة
النفسية

74

اختبار مربع

0.22

كاي = 1.54

نتائج ديترويت
قارنت التجربة العشوائية المُحكمة في ديترويت الخدمات المعتادة باإلضافة إلى برنامج تدعيم األسر ،مع
الخدمات المعتادة باإلضافة إلى مجموعات التغذية ،بالخالف األسري باعتباره متغيرً ا النتيجة األولية .بالنظر إلى
مجموعتي التدخل والمقارنة عند خط األساس ،لم نجد أي فروق بشأن أي من مقاييس النتائج ،مما يعني أن االختيار
العشوائي نتج عنه مجموعات متوازنة .وكما ُذكر ساب ًقا ،توقعنا ظھور تأثير متوسط للتدخل .وقد كان ھناك عدد
كاف للكشف عن شيء قريب من تأثير تدخل صغير بمقدار  0.32في الستة أشھر واالثنتي عشر شھرً ا ،بفضل معدل
التوظيف واالحتفاظ القوي للدراسة.

متوسط التغييرات داخل األسرة
ننظر أوالً في الفروق داخل المجموعات بين تقييم خط األساس وتقييم األشھر الستة لمعرفة النتائج األولية
والثانوية والثالثية مع اختبارات  tمقترنة تقارن بين درجة كل شخص في األشھر الستة ودرجته أو درجتھا في تقييم
خط األساس .وبالنسبة لنتيجة ديترويت األولية للخالف األسري ،بالنسبة لكلتا المجموعتين ،الحظنا تحس ًنا ذا داللة
إحصائية في الدرجات داخل المجموعات بشأن الخالف األسري من قبل تقرير مق ّدم الرعاية وليس تقرير الطفل
الذاتي حيث أظھرت المجموعتان انخفاضًا متوقعًا في الخالف األسري من ّ
ّ
خط األساس إلى األشھر الستة
وخط
األساس إلى  12شھرً ا )الشكل .(4.1
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الشكل  .4.1متوسط التقديرات للخالف األسري في ديترويت ،حسب المجموعة

ملحوظة = SR :تقرير الطفل الذاتيُ .تظھر األشرطة العمودية عند كل فترة زمنية الخطأ حول كل تقدير.

من بين النتائج الثانوية األربع واألربعين في ديترويت ،كانت ھناك تغييرات كثيرة ذات داللة إحصائية
لمجموعة واحدة أو المجموعتين بعد التعديل لمقارنات متعددة:
 مجموعة التدخل فقط
 في األشھر الستة ،تحسنت مجموعة التدخل ،وليس مجموعة المقارنة ،فيما يتعلق بالضغوطات
اإلجمالية وتقرير مقدم الرعاية حول مشكالت السلوك اإلجمالية للطفل وتقرير مقدم الرعاية حول
مشكالت الطفل الخارجية وتقرير مقدم الرعاية حول ضبط نفس الطفل وتقرير مقدم الرعاية حول
مشاركة األسرة وتقرير مقدم الرعاية حول مشاھدة الطفل للعنف
 في  12شھرً ا ،تحس ّنت مجموعة التدخل ،وليس مجموعة المقارنة ،في الحواجز السلوكية لخدمات
الصحة النفسية وتقرير مقدم الرعاية حول إصرار الطفل وتقرير الطفل الذاتي حول تجارب اإليذاء
وتقرير الطفل الذاتي حول االعتداء وتقرير الطفل الذاتي حول مشاھدة العنف وتقرير مقدم الرعاية
حول إجمالي عدد تجارب الصدمات وتقرير مقدم الرعاية حول مواجھة العنف األسري واالكتئاب
المُبلغ عنه في تقرير مقدم الرعاية الذاتي واضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية ) (PTSDالمُبلغ
عنه في تقرير مقدم الرعاية الذاتي.
 مجموعة المقارنة فقط
 تحسنت مجموعة المقارنة في  12شھرً ا ،وليس مجموعة التدخل ،في تقرير مقدم الرعاية حول
االنضباط السلبي أو غير الفعال وتقرير مقدم الرعاية حول االعتداء على الطفل.
 مجموعتا التدخل والمقارنة
 في األشھر الستة ،تحس ّنت المجموعتان في تقرير مقدم الرعاية حول تجارب إيذاء الطفل اإلجمالية.
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 في  12شھرً ا ،تحس ّنت المجموعتان في تقرير مقدم الرعاية حول مشكالت السلوك اإلجمالية للطفل
وتقرير مشاكل الطفل الخارجية وتقرير مقدم الرعاية حول ضبط نفس الطفل وتقرير مقدم الرعاية
حول تجارب إيذاء الطفل اإلجمالية وتقرير مقدم الرعاية حول مشاھدة الطفل للعنف.
من بين النتائج الثالثية الست في ديترويت ،الحظنا تحسينات كبيرة خالل ستة أشھر في مجموعة التدخل
وليس مجموعة المقارنة في تقرير مقدم الرعاية حول المشكالت الشخصية وحول أعراض اضطراب الكرب التالي
للصدمة النفسية .الحظنا تحسينات كبيرة في تقرير مقدم الرعاية حول مشكالت الطفل الداخلية في المجموعتين خالل
ستة أشھر .في  12شھرً ا ،تحسنت المجموعتان أيضًا تحس ًنا كبيرً ا في تقرير مقدم الرعاية حول المشكالت الشخصية
وتقرير مقدم الرعاية حول أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية للطفل وتقرير مقدم الرعاية حول
المشكالت الداخلية .في  12شھرً ا أيضًا ،لم تتحسن سوى مجموعة التدخل في اضطراب الكرب التالي للصدمة
النفسية المُبلغ عنه في تقرير الطفل الذاتي.

تأثيرات التدخل
نر دليالً على تأثيرات التدخل القوية بمرور
مع تحسّن المجموعتين بمرور الوقت في الكثير من النتائج ،لم َ
الوقت .ال ُتظھر نماذج االختالف في الفروق )غير المعدلة والمعدلة( أي دليل على تأثيرات التدخل ألي نتائج أولية
أو ثانوية أو ثالثية في ديترويت خالل األشھر الستة أو  12شھرً ا.

مقدار الخدمة
درسنا أيضًا استخدام الخدمة لفھم أي تأثير لمقدار الخدمات المستلمة بشكل أفضل .تلقى واحد وسبعون بالمائة
من مجموعة التدخل في ديترويت جلسات عالجية جماعية وتلقى  98بالمائة جلسات إدارة حالة .أظھرت مجموعة
المقارنة في ديترويت أيضًا استخدامًا عاليًا للخدمات ،مع حضور  66بالمائة من أسر مجموعة المقارنة ورش عمل
حول التغذية وتلقي  98بالمائة جلسات إدارة حالة .وقد أجرينا تحليالت إضافية لدراسة أي تأثير للتدخل من مقدار
الخدمة على النتيجة األولية للخالف األسري في ديترويت .قسمّنا أسر التدخل إلى ثالث مجموعات من ناحية
المقدار :منخفض )صفر إلى ثالث جلسات من برنامج تدعيم األسر( ،ومتوسط )أربع إلى تسع جلسات من برنامج
تدعيم األسر( ،ومرتفع )عشر جلسات أو أكثر من برنامج تدعيم األسر( .وألننا توقعنا أن األطفال واألسر ممن لديھم
احتياجات أكبر من المحتمل أن يتلقوا خدمات أكثر ،استخدمنا أسلوب مطابقة درجة الميل إلقران األسر الموجودة في
كل مجموعة من مجموعات المقادير مع األسر الموجودة في مجموعة المقارنة استناداً إلى درجة ّ
خط األساس للنتائج
األولية لتقرير مقدم الرعاية حول الخالف األسري .درست التحليالت الفرق في تغييرات الدرجات المتوسطة بين
مجموعتي التدخل والمقارنة لكل مجموعة من مجموعات المقدار ،بعد التحكم في عدد جھات اتصال إدارة الحالة.
في كل من األشھر الستة و 12شھرً ا ،لم تظھر فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي التدخل والمقارنة في أي فئة
من فئات المقدار )الجدوالن  4.2و.(4.3
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الجدول  .4.2التغيرات في متوسط عدد الجلسات ،حسب مجموعة المقدار،
لتقرير مقدم الرعاية حول الخالف األسري :األشھر الستة
خ ّط األساس
المقدار
منخفض
متوسط
مرتفع

األشھر الستة

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

المتوسط

االنحراف المعياري

متوسط الفرق

التدخل

63

2.85

1.95

2.48

2.30

0.04

المقارنة

63

2.89

1.84

2.48

1.85

التدخل

48

2.44

2.25

1.95

1.88

المقارنة

48

2.82

2.14

2.25

1.87

التدخل

23

2.96

1.80

2.17

2.15

المقارنة

23

2.87

1.63

2.04

1.61

0.08

0.04

ملحوظة :ال ُتعرض البيانات بالنسبة للنتائج عندما يكون حجم الخلية أقل من خمسة بالنسبة للمجموعة .ال يتم اختبار المقارنات عندما يقل حجم
المجموعة عن عشرة إلحدى المجموعتين

الجدول  .4.3التغيرات في متوسط عدد الجلسات ،حسب مجموعة المقدار،
شھرا
لتقرير مقدم الرعاية حول الخالف األسري12 :
ً
خ ّط األساس
العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

المتوسط

االنحراف المعياري

متوسط الفرق

التدخل

37

2.56

1.95

2.35

1.83

0.49

المقارنة

37

2.46

1.79

1.76

1.69

التدخل

44

2.55

1.98

1.93

1.97

المقارنة

44

3.07

1.72

2.70

2.05

التدخل

34

3.00

1.81

1.88

1.59

المقارنة

34

2.82

1.80

1.97

1.85

المقدار
منخفض
متوسط
مرتفع

شھرا
12
ً

المجموعة

-0.25

-0.26

ملحوظة :ال ُتعرض البيانات بالنسبة للنتائج عندما يكون حجم الخلية أقل من خمسة بالنسبة للمجموعة .ال يتم اختبار المقارنات عندما يقل حجم
المجموعة عن عشرة إلحدى المجموعتين.

نتائج إل باسو
قارنت التجربة العشوائية المُحكمة في إل باسو بين تجربة إعطاء القوة لألسر ،التكيّف الثقافي من برنامج
تدعيم األسر ،باإلضافة إلى إدارة الحالة وإدارة الحالة وحدھا .لم نالحظ أي فروق بين مجموعتي التدخل والمقارنة
في ّ
خط األساس في أي مقاييس للنتائج ،مما يشير إلى أن االختيار العشوائي أنتج مجموعات متوازنة .من خالل
معدل التوظيف واالحتفاظ القوي للدراسة ،كانت ھناك قدرة كافية على الكشف عن شيء قريب من تأثير تدخل
صغير بمقدار  0.27في األشھر الستة وفي  12شھرً ا.
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متوسط التغييرات داخل األسرة
نظرنا أوالً في الفروق داخل المجموعات بين تقييم ّ
خط األساس وتقييم األشھر الستة لمعرفة النتائج األولية
والثانوية والثالثية ،مع اختبارات  tمقترنة تقارن بين درجة كل شخص في األشھر الستة ودرجته أو درجتھا في تقييم
ّ
خط األساس .بالنسبة لكلتا المجموعتين ،الحظنا تحس ًنا ذا داللة إحصائية في الدرجات داخل المجموعات فيما يتعلق
بمتغير النتيجة األولية من تقرير مق ّدم الرعاية بشأن ضبط النفس عند الطفل حيث أظھرت المجموعتان الزيادة
المتوقعة في ضبط النفس عند الطفل من ّ
خط األساس إلى األشھر الستة وخط األساس إلى  12شھرً ا )الشكل .(4.2
بالنسبة للنتيجة األولية األخرى في تقرير الطفل الذاتي حول ضبط النفس ،أظھرت مجموعة التدخل فقط زيادة كبيرة
في ضبط النفس في األشھر الستة و 12شھرً ا على حد سواء.

الشكل  .4.2متوسط تقديرات ضبط النفس عند الطفل في إل باسو ،حسب المجموعة

ملحوظةُ :تظھر األشرطة العمودية عند كل فترة زمنية الخطأ حول كل تقدير.

من بين النتائج الثانوية البالغ عددھا  27في إل باسو ،كانت ھناك تغييرات كثيرة ذات داللة إحصائية
لمجموعة واحدة أو لكلتا المجموعتين بعد التعديل من أجل مقارنات متعددة:
 مجموعة التدخل فقط
 في األشھر الستة ،تحس ّنت مجموعة التدخل ،وليس مجموعة المقارنة ،في تقرير الطفل الذاتي حول
الجنوح ،وتقرير الطفل الذاتي حول إصرار الطفل ،وتقرير الطفل الذاتي حول سوء المعاملة ،وتقرير
الطفل الذاتي حول االعتداء.
 في  12شھرً ا ،تحس ّنت مجموعة التدخل ،وليس مجموعة المقارنة ،في تقرير الطفل الذاتي حول سوء
المعاملة وتقرير مقدم الرعاية حول مواجھة العنف األسري.
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 مجموعة المقارنة فقط
 في  12شھرًا ،تحسنت مجموعة المقارنة ،وليس مجموعة التدخل ،في تقرير مقدم الرعاية وتقرير الطفل الذاتي
حول نقاط القوة الفعّالة للطفل وتقرير مقدم الرعاية الذاتي حول الصدمة النفسية غير المرتبطة بالعنف األسري.
 مجموعتا التدخل والمقارنة
 في األشھر الستة ،تحسنت المجموعتان في
 تقرير مق ّدم الرعاية حول المشكالت السلوكية اإلجمالية للطفل ،والمشكالت الخارجية ،والتعاون،
ونقاط القوة المؤثرة ،واألداء المدرسي ،وتجارب اإليذاء اإلجمالية ،وسوء معاملة الطفل،
واالعتداء ،ومشاھدة العنف ،وتجارب الصدمة النفسية اإلجمالية لمقدم الرعاية ،والتعرض للعنف
األسري ،والصدمة النفسية غير المرتبطة بالعنف األسري
 تقرير الطفل الذاتي حول األداء المدرسي ،وتجارب اإليذاء ،ومشاھدة العنف.
 في  12شھرً ا ،تحسنت المجموعتان في
 تقرير مق ّدم الرعاية حول المشكالت السلوكية اإلجمالية للطفل ،والمشكالت الخارجية ،والتعاون،
واإلصرار ،واألداء المدرسي ،وتجارب اإليذاء اإلجمالية ،وسوء معاملة الطفل ،واالعتداء ،ومشاھدة
العنف ،وتجارب الصدمة النفسية الخاصة بمقدم الرعاية
 تقرير الطفل الذاتي حول الجنوح ،وتجارب اإليذاء اإلجمالية ،واالعتداء ،ومشاھدة العنف.
من بين النتائج الثالثية البالغ عددھا  23في إل باسو ،كانت ھناك تغييرات عدة ذات داللة إحصائية لمجموعة
واحدة أو لكلتا المجموعتين بعد التعديل من أجل مقارنات متعددة:
 مجموعة التدخل فقط
 في األشھر الستة ،تحس ّنت مجموعة التدخل ،وليس مجموعة المقارنة ،في تقرير الطفل الذاتي حول
أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية ،والخالف األسري ،وضعف الرقابة واإلشراف،
واالنضباط غير المتناسق ،والعقاب البدني.
 في  12شھرً ا ،تحسّنت مجموعة التدخل ،وليس مجموعة المقارنة ،في تقرير مقدم الرعاية حول
مشكالت الموارد ،وتقرير الطفل الذاتي حول ضعف الرقابة واإلشراف ،وتقرير الطفل الذاتي حول
االنضباط غير المتناسق ،وتقرير الطفل الذاتي حول العقاب البدني.
 مجموعة المقارنة فقط
 في  12شھرً ا ،تحسنت مجموعة المقارنة ،وليس مجموعة التدخل ،في تقرير الطفل الذاتي حول
الخالف األسري وتقرير الطفل الذاتي حول مشاركة األسرة.
 مجموعتا التدخل والمقارنة
 في األشھر الستة ،تحس ّنت المجموعتان في تقرير مُقدم الرعاية حول الضغوطات اإلجمالية ،ومشكالت
الموارد ،والمشكالت الشخصية ،وأعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية للطفل ،ومشكالت
الطفل الداخلية ،والخالف األسري ،ومشاركة األسرة ،واالنضباط السلبي أو غير الفعال ،واكتئاب مقدم
الرعاية ،واضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية لمقدم الرعاية
 في  12شھرً ا ،تحس ّنت المجموعتان في تقرير مق ّدم الرعاية حول الضغوطات اإلجمالية والمشكالت
الشخصية ،وأعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية للطفل ،ومشكالت الطفل الداخلية
والخالف األسري ومشاركة األسرة ،واالنضباط السلبي أو غير الفعال ،واكتئاب مقدم الرعاية
واضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية لمقدم الرعاية وتقرير الطفل الذاتي حول أعراض اضطراب
الكرب التالي للصدمة النفسية.
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تأثيرات التدخل
نر دليالً على تأثيرات التدخل بمرور الوقت .ال
مع تحسّن المجموعتين بمرور الوقت في العديد من النتائج ،لم َ
ُتظھر نماذج االختالف في الفروق )غير المعدلة والمعدلة( أي دليل على تأثيرات التدخل ألي نتائج أولية أو ثانوية
أو ثالثية في األشھر الستة في إل باسو .في  12شھرً ا ،لم تظھر نماذج االختالف في الفروق )غير المعدلة والمعدلة(
أي دليل على تأثيرات تدخل على النتيجة األولية لتقرير الطفل الذاتي حول ضبط النفس ،لكن كان ھناك أثر تدخل
طفيف ملحوظ )االحتمال =  (0.05في تقرير مقدم الرعاية حول ضبط النفس في النموذج المع ّدل ،حيث أظھر
الشباب في مجموعة التدخل زيادات أكبر من مجموعة المقارنة )انظر الشكل  .(4.2ال ُتظھر نماذج االختالف في
الفروق )غير المعدلة والمعدلة( أي دليل على تأثيرات التدخل ألي من النتائج الثانوية أو الثالثية خالل  12شھرً ا.

مقدار الخدمة
درسنا أيضًا استخدام الخدمة ،لدراسة تأثير التدخل لمقدار الخدمات المستلمة .تلقى ثالثة وثمانون في المئة من
مجموعة التدخل في أل باسو جلسات عالجية جماعية أسرية وتلقى تسعة وتسعون في المئة جلسات إدارة حالة.
أظھرت مجموعة المقارنة في إل باسو أيضًا استخدامًا عاليًا للخدمات ،مع تلقي كل أسرة في مجموعة المقارنة
جلسات إدارة حالة .وقد أجرينا تحليالت إضافية لدراسة أي تأثير للتدخل من مقدار الخدمة على النتيجة األولية
لتقرير مق ّدم الرعاية حول ضبط النفس عند الطفل في إل باسو .وقد قسمنا أسر التدخل إلى ثالث مجموعات للمقدار:
منخفض )صفر إلى أربع جلسات من إعطاء القوة لألسر( ومتوسط )خمس إلى  13جلسة من برنامج تدعيم األسر(
ومرتفع ) 14جلسة أو أكثر من برنامج تدعيم األسر( .ألننا نتوقع أنّ األطفال واألسرة ممن لديھم احتياجات أكبر من
المحتمل أن يتلقوا خدمات أكبر ،استخدمنا أسلوب مطابقة درجة الميل إلقران األسر الموجودة في كل مجموعة من
مجموعات المقدار مع األسر الموجودة في مجموعة المقارنة استناداً إلى درجة ّ
خط األساس للنتيجة األولية المعنية.
درست التحليالت الفرق في تغييرات الدرجات المتوسطة بين مجموعتي التدخل والمقارنة لكل مجموعة من
مجموعات المقدار ،بعد التحكم في عدد جھات اتصال إدارة الحالة .في كل من األشھر الستة و 12شھرً ا ،لم تظھر
فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي التدخل والمقارنة في أي فئة من فئات المقدار )الجدول .(4.4

الجدول  4.4التغيرات في متوسط عدد الجلسات ،حسب مجموعة المقدار ،لتقرير مقدم الرعاية حول
ضبط النفس عند الطفل في البداية اآلمنة في إل باسو :األشھر الستة
خ ّط األساس
المقدار
منخفض
متوسط
مرتفع

األشھر الستة

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

المتوسط

االنحراف المعياري

متوسط الفرق

التدخل

54

9.54

4.17

11.17

4.79

0.28

المقارنة

54

9.07

4.79

10.43

5.09

التدخل

27

8.22

3.70

11.00

5.01

المقارنة

27

7.30

4.97

9.93

5.31

التدخل

88

9.17

4.58

11.44

4.44

المقارنة

88

9.49

4.67

11.80

5.36

0.15

-0.03

ملحوظة :ال نظھر بيانات للنتائج عندما يكون حجم الخلية أقل من خمسة للمجموعة .لم نختبر المقارنات للمجموعات التي يقل حجمھا عن عشرة ألي
مجموعة.
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الجدول  4.5التغيرات في متوسط عدد الجلسات ،حسب مجموعة المقدار،
شھرا
لتقرير مقدم الرعاية حول ضبط النفس عند الطفل في البداية اآلمنة في إل باسو12 :
ً
خ ّط األساس
المقدار
منخفض
متوسط
مرتفع

شھرا
12
ً

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

المتوسط

االنحراف المعياري

متوسط الفرق

التدخل

48

8.90

3.88

12.73

4.32

0.71

المقارنة

48

9.13

4.40

12.25

3.87

التدخل

22

8.64

3.81

13.18

4.09

المقارنة

22

9.95

4.38

12.32

4.39

التدخل

79

9.23

4.56

12.82

4.53

المقارنة

79

9.01

4.62

12.46

4.66

2.18

0.15

ملحوظة :ال نظھر بيانات للنتائج عندما يكون حجم الخلية أقل من خمسة للمجموعة .لم نختبر المقارنات للمجموعات التي يقل حجمھا عن عشرة ألي
مجموعة .أرقام ّ
خط األساس ال ُتطابق األرقام الموجودة في الجدول  4.4ألن ھذه األرقام بالنسبة لـ  12شھرً ا فقط ولدى  48شخصًا فقط بيانات لكلتا
الفترتين الزمنيتين.

نتائج "ووستر"
قارنت خطة ووستر شبه التجريبية خدمات الملجأ المعتادة المعززة بالتقييم الذي يرّ كز على الطفل وتخطيط
الخدمة إلى جانب الجلسات العالجية الجماعية لتعزيز موارد مواجھة األسر لألمور االختيارية بخدمات الملجأ
المعتادة وحدھا .لم تجد دراسة مجموعتي التدخل والمقارنة في ّ
خط األساس فرو ًقا في أي من مقاييس النتائج ،مما
يشير إلى أن الخطة شبه التجريبية نتج عنھا مجموعات متوازنة .سجلت ووستر عد ًدا كافيًا من األسر واحتفظت بھا
للكشف عن تأثير متوسط للتدخل بحجم  0.39في األشھر الستة.

متوسط التغييرات داخل األسرة
نظرنا أوالً في الفروق داخل المجموعات بين تقييم ّ
خط األساس وتقييم األشھر الستة لمعرفة النتائج األولية
والثانوية والثالثية مع اختبارات  tمقترنة ُتقارن بين درجة كل شخص في األشھر الستة ودرجته في تقييم ّ
خط
األساس .بالنسبة لمقاييس النتيجة األولية إلصرار الطفل وضبط النفس عند الطفل ،لم تكن ھناك فروق كبيرة داخل
المجموعة في األشھر الستة )الشكل  .(4.3لم تظھر أيضًا فروق كبيرة داخل المجموعة في األشھر الستة لكفاءة
الطفل االجتماعية واالنفعالية )البيانات غير معروضة(.
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الشكل  .4.3متوسط تقديرات ضبط النفس عند الطفل في ووستر ،حسب المجموعة

ملحوظةُ :تظھر األشرطة العمودية عند كل فترة زمنية الخطأ حول كل تقدير.

بعد تعديلھا لكي تناسب مقارنات متعددة ،لم نجد أيضًا فرو ًقا ذات داللة إحصائية ضمن المجموعة بين النتائج
الثانوية البالغ عددھا  .24كانت ھناك فروق داخل المجموعة للعديد من النتائج الثالثية البالغ عددھا  .27في األشھر
الستة ،كانت لدى المجموعتين ضغوطات إجمالية أقل لمقدم الرعاية ومشكالت موارد أقل لمقدم الرعاية وتقارير
مقدم رعاية أقل حول تجارب إيذاء الطفل اإلجمالية وتجارب أقل لمشاھدة الطفل للعنف وعدد إجمالي أقل لتجارب
مقدم الرعاية للصدمة النفسية .أبلغ مقدمو الرعاية في كلتا المجموعتين أيضًا عن عدد أقل بصورة ملحوظة من
أعراض االكتئاب لديھم في األشھر الستة .تحس ّنت أيضًا مجموعة التدخل تحس ًنا كبيرً ا في تقرير مقدم الرعاية حول
أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية الخاصة بھا ،في حين أن مجموعة المقارنة لديھا تجارب أقل
بصورة ملحوظة للعنف األسري لمقدم الرعاية.

تأثيرات التدخل
نر أيضًا دليالً على تأثيرات التدخل القوية
مع وجود تغير طفيف بمرور الوقت في العديد من النتائج ،لم َ
بمرور الوقت .لم ُتظھر نماذج االختالف في الفروق )غير المعدلة والمعدلة( أي دليل على تأثيرات التدخل ألي نتائج
أولية أو ثانوية أو ثالثية في ووستر في األشھر الستة واالثنى عشر.

مقدار الخدمة
درسنا أيضًا استخدام الخدمة لفھم أي تأثير محتمل على النتائج .عمومًا ،كان استعمال الخدمة لبرنامج البداية
اآلمنة في ووستر منخفضًا .تلقى ما يزيد على نصف أسر مجموعات التدخل تقييمات فردية سريرية للطفل ،وتلقى
 40بالمائة خطط خدمة ُتركز على الطفل ،وتلقى  7بالمائة فقط جلسات عالجية جماعية لتعزيز موارد مواجھة األسر
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لألمور .نظرً ا لھذا النمط من استخدام الخدمة ،قسمنا أسر مجموعة التدخل إلى مجموعتين للمقدار لدراسة أي آثار
تدخل لمقدار خدمة البداية اآلمنة على النتائج .صُنفت األسر التي تلقت تقييم الطفل أو خطة خدمة تركز على الطفل
أو التي شاركت في جلسات عالجية جماعية لتعزيز موارد مواجھة األسر لألمور بأنھا قد تلقت خدمات من خدمات
البداية اآلمنة .وتألفت المجموعة األخرى من أسر لم َ
تتلق أو ُتشارك في أي من خدمات البداية اآلمنة.
في األشھر الستة ،أظھرت تحليالت مطابقة درجة الميل لنتائج ووستر األولية )باستثناء المجموعة غير
المتلقية للخدمات فيما يخص كفاءة الطفل االجتماعية واالنفعالية والذي كان حجم عينتھا صغير جداً( عبر مقاييس
النتائج أن ھناك كثيرً ا من المتغيرات في اتجاه التغيير للمجموعة التي تلقت أي خدمات .انخفضت بعض الدرجات
عندما كنا نتوقع زيادتھا ،بينما تغيّرت أخرى في االتجاه المتوقع ،لكن بمقدار صغير )انظر الجدول  .(4.6لم يكشف
االختبار اإلحصائي الذي يقارن بين المجموعتين من حيث التغييرات في متوسط الدرجات بين ّ
خط األساس واألشھر
الستة عن وجود أي فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي التدخل والمقارنة.

الجدول  .4.6التغييرات في المتوسطات ،حسب مجموعة المقدار ،لمتغيرات النتيجة األولية
بين تقييم ّ
خط األساس وتقييم األشھر الستة من أجل البداية اآلمنة في ووستر
خ ّط األساس
النتيجة األولية

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف
المعياري

متوسط
الفرق

8

31.88

18.89

33.75

27.22

—

8

30.63

15.68

29.38

18.02

التدخل

12

38.75

22.58

37.08

29.35

المقارنة

12

40.00

25.05

31.25

28.29

15

14.47

2.88

15.07

4.03

15

14.53

3.29

14.93

2.94

التدخل

28

13.75

2.46

13.18

3.93

المقارنة

28

14.21

3.52

14.61

3.24

20

7.90

4.56

10.30

4.60

20

7.25

4.12

7.95

3.44

التدخل

19

8.84

3.98

8.63

4.60

المقارنة

19

9.00

4.19

8.89

4.23

المقدار المجموعة العدد المتوسط

تقرير مقدم الرعاية حول كفاءة الطفل ال يوجد التدخل
االجتماعية واالنفعالية )السن (12 - 3
المقارنة
أي
مقدار

تقرير مقدم الرعاية حول إصرار الطفل ال يوجد التدخل
)السن (12 - 3
المقارنة
أي
مقدار

تقرير مقدم الرعاية حول ضبط النفس ال يوجد التدخل
عند الطفل )السن (12 - 3
المقارنة
أي
مقدار

األشھر الستة

7.08

0.20

-0.96

1.70

-0.11

ملحوظة :ال ُتعرض البيانات بالنسبة للنتائج عندما يكون حجم الخلية أقل من خمسة بالنسبة للمجموعة .لم يتم اختبار المقارنات عندما يقل حجم
المجموعة عن عشرة إلحدى المجموعتين = – .الخلية صغيرة ج ًدا كي تظھر.
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مناقشة الدراسات المكتملة العدد
اكتمل العدد في ثالثة مواقع للكشف عن آثار التدخل المتوسطة لنتائج الطفل )ديترويت وإل باسو وووستر(
واكتمل العدد في أورورا للكشف عن آثار التدخل المتوسطة بالنسبة لالحتفاظ في التدخل )عدد الجلسات التي تم
حضورھا( .أوالً نناقش المواقع المكتملة العدد بالنسبة لنتائج الطفل ،بعد ذلك نناقش تحليل االحتفاظ في أورورا.
من حيث نتائج الطفل ،أظھر موقعان )ديترويت وإل باسو( تغييرات ضمن المجموعة في وقت النتيجة
المتغير في مجموعات التدخل ،مما يُبين التحرك في اتجاه تحسن األعراض أو السلوكيات أو التعرّض للعنف .كانت
ً
متوسطا .ومع ذلك،
تغيرات التأثير في ديترويت ضمن المجموعة صغيرة ،في حين أن بعضھا في إل باسو كان
الحظنا أيضًا وجود تحسينات في مجموعات المقارنة لھذه المواقع في كثير من األحيان ،لدرجة أنه لم يكن ھناك أي
دليل شامل للفروق التي لوحظت في معظم الحاالت بين شروط التدخل والمقارنة حول عمليات التحسن في
األعراض أو السلوكيات أو التعرض للعنف .كان االستثناء الوحيد في نتيجة إل باسو األولية ،ضبط النفس عند
الطفل ،التي أظھرت أثر تدخل ملحوظ ھامشي )االحتمال =  (0.05في تقرير مقدم الرعاية ونتائج مماثلة لتقرير
الطفل الذاتي لكن دون إمكانية الكشف عن أي فرق .في ووستر ،كانت النتائج مماثلة مع وجود تغييرات ملحوظة في
بعض المقاييس لكن بدون أي نمط واضح للتحسن أو التدھور.
قد تعكس عمليات التحسن التي لوُ حظت في مجموعات المقارنة في إل باسو وديترويت حقيقة أنّ ھذه األسر
تلقت جلسات إدارة حالة ،وفي حالة ديترويت ركزت مجموعات الدعم متعددة األسر على التغذية والصحة .ويبدو أن
األسر التي تلقت ھذه التدخالت تحس ّنت بدرجة مماثلة لتلك التي في جزء التدخل من الدراسة ،باستثناء كما لُوحظ،
في إل باسو ،حيث أظھرت مجموعة التدخل تحس ًنا أكبر في النتيجة األولية لضبط النفس عند الطفلُ .تشير ھذه
النتائج المستخلصة إلى التعھّد بالخدمات المقدمة في مجموعات المقارنة ھذه لتحسين النتائج لألطفال الذين تعرضوا
للعنف .وقد وضعنا ھذه الشروط القوية للمقارنة حتى تتلقى جميع األسر بعض المساعدة ،مما يجعل شرط المقارنة
أخالقيًا ومقبوالً لألسر المشاركة في الدراسة .وعلى الرغم من ذلك ،وفي ھذه الحالة ،حققت األسر في مجموعات
المقارنة تقريبًا ما حققته األسر في مجموعات التدخل بھذه الدراسات ،ومن ثم فإنه من الصعب رصد تحديد أي تأثير
للتدخل .ومع ذلك ،من الممكن أيضًا أن تعكس عمليات التحسن ھذه مرونة األسرة والطفل وتعافيھما عقب التعرض
للعنف وال يرتبط ذلك بالخدمات المحددة المقدمة .من ناحية أخرى ،فإن القيود المتعلقة بتقييمات الدراسة ،ومنھا فترة
المتابعة القصيرة نسبيًا ،واإلقبال األقل من المتوقع على الخدمات ،قد تؤدي أيضًا دورً ا في النتائج المعروضة ھنا
)لالطالع على قائمة كاملة لقيود الدراسة ،انظر الفصل الخامس( .إضافة إلى ذلك ،بدون دراسات واقعية لمسارات
الطفل على مر الزمن )بدون تدخل( ،فمن المستحيل معرفة ما إذا كانت التغيرات الملحوظة مرتبطة بالتدخل المُقدم
أو التعافي الطبيعي.
ثمة اعتبار مھم آخر يتمثل في مقدار أو كمية التدخالت التي تم تلقيھا في ھذه الدراسات .في ھذه الدراسات
الواقعية ،يمكن أن تشارك األسر في الخدمات المقدمة كما تشاء بدرجة كبيرة أو صغيرة .وھكذا ،تضمنت مجموعات
التدخل بعض األشخاص الذين لم يحصلوا على خدمات أو حصلوا على خدمات قليلة ج ًدا وحصلت األقلية من األسر
على التدخل الكامل كما كان مخطط له في ھذه المواقع الثالثة ،رغم أن إدارة الحالة تم تقديمھا بصورة روتينية لكل
من أسر التدخل والمقارنة في ديترويت وإل باسو .كان اإلقبال المنخفض على الخدمات مشكلة خاصة في ووستر،
حيث شارك عدد قليل ج ًدا من األسر في مجموعات التدخل .السؤال الطبيعي المطروح ھو كيف نجحت األسر التي
تلقت معظم الخدمات وما إذا كان من الممكن مالحظة تأثير التدخل بين تلك األسر .ومع ذلك ،لم تكشف جھودنا
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الرامية إلى دراسة ھذا الفرق عن أي أنماط واضحة في البيانات لإلشارة إلى أن تلقي مقدار أكبر من التدخل كان
ً
مرتبطا بأثر أكبر للتدخل.
سبب آخر محتمل لعدم وجود دليل على آثار التدخل في ھذه المواقع الثالثة ھو أن التدخالت ببساطة لم تكن
فعالة .ويمكن أن تكون خدمات البرنامج كما قُدمت غير مؤثرة على ھذه األسر بالدرجة المتوقعة أو أن مقدار
الخدمات ألسر مجموعة التدخل لم تكن كافية ،عاد ًة لتحقيق النتائج المتوقعة .من الممكن أن يكون في ھذه المواقع
آثار طفيفة ال يمكننا اكتشافھا من خالل أحجام العينات في ھذه الدراسات .قد يُعزى عدم الكشف عن الفروق
الجوھرية بين المجموعات أيضًا إلى النتائج المحددة التي تم قياسھا .يعني أن البرامج ربما أدت إلى تحسين حياة
األطفال واألسرة بطرق لم نقسھا )أو قسناھا بصورة غير كافية( في ھذه الدراسة .وأخيرً ا ،كان المشاركون في ھذه
البرامج مُعافين نسبيًا عند ّ
خط األساس ،وقد أدى ذلك إلى صعوبة إظھار التغييرات على األطفال مع مرور الوقت
ألنه قد ال يكون ھناك مجال للتحسين لألطفال الذين لم يعانوا من أعراض أو مشكالت عدة عند ّ
خط األساس .ومن
ھنا ،قد توفر الخدمات فائدة حماية طويلة األجل ال يمكننا أن نالحظھا في الدراسات الحالية.
وفيما يتعلق بدراسة االحتفاظ في التدخل في أورورا ،لم تختلف المجموعتان في عدد الجلسات التي ُتركز
على الصدمة النفسية .قد تعني عدم القدرة على الكشف عن الفروق في ھاتين المجموعتين في قبول العالج المعرفي
السلوكي الذي يرّ كز على الصدمة أنه ال يوجد فرق فعلي بين المجموعتين ،لكن قد يكون ھناك فروق مھمة لم
ُتكتشف في ھذه الدراسة .أي أن مالحظات الجدول أو غيرھا من وثائق العالج قد تكشف عن الفروق في محتوى أو
أسلوب العالج الذي لم يُحصر في عدد من الجلسات.

ملخص نتائج الدراسات غير مكتملة العدد
كما ُذكر ساب ًقا ،ھناك خمس دراسات لم تكن مكتملة العدد بصورة كافية الختبار فعالية التدخالت نظرً ا
لمحدودية أحجام العينات النھائية المتاحة للتحليل:
 بالنسبة للتجربة العشوائية المُحكمة في أورورا التي تقارن بين العالج المعرفي السلوكي الذي يرّكز على
الصدمة والعالج المعرفي السلوكي الذي يرّكز على الصدمة  ،Let’s Connect +نتوقع تأثيرً ا طفي ًفا على
نتائج الطفل نظرً ا لقوة التدخل في مجموعتي التدخل والمقارنة .ونظرً ا لحجم العينة النھائي لنتائج األطفال،
كانت ھناك إمكانية للكشف عن تأثير متوسط بمقدار  0.49في األشھر الستة وتأثير كبير بمقدار  1.00في
الـ  12شھرً ا.
 بالنسبة للتجربة العشوائية المُحكمة في دنفر التي ُتقارن بين دعاة إنفاذ القانون  +تعزيز موارد مواجھة
األسر لألمور وخدمات المراقبة المعتادة على مدى ستة أشھر باستخدام خطة قائمة انتظار ،توقعنا حجم
تأثير متوسط بسبب مزيج من األنماط الفردية والمجموعات األسرية .مع انخفاض التسجيل واالحتفاظ،
توفر عدد للكشف عن تأثير كبير فقط بمقدار  0.77في غضون ستة أشھر.
 بالنسبة للتجربة العشوائية المُحكمة في فيالدلفيا التي تقارن بين خدمات العالج الفردي بالمنزل  +برنامج
الھيد ستارت المبكر ،بخدماته المعتادة فقط ،نتوقع حجم تأثير طفيف بسبب الخدمات القوية المُقدمة ضمن
برنامج الھيد ستارت المبكر المعتاد الذي تلقته المجموعتان .رغم االحتفاظ القوي ج ًدا ،كان لبرنامج الھيد
ستارت المبكر قدرة محدودة على توظيف العينة الكبيرة الالزمة ،وأخيرً ا توفر عدد للكشف عن تأثير
متوسط فقط بمقدار  0.40تقريبًا في األشھر الستة والـ  12شھرً ا.
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 كلتا الدراستين في سبوكين تمثلت في تجربتين عشوائيتين مُحكمتين تعمال على المقارنة بين االرتباط
والتنظيم الذاتي والكفاءة أو برنامج دائرة األمن  +خدمات الھيد ستارت وخدمات الھيد ستارت المعتادة فقط.
توقعنا حجم تأثير طفيف بسبب الطبيعة القوية لخدمات الھيد ستارت المعتادة التي تلقتھا المجموعتان ،والتي
تطلبت مرة أخرى عينات كبيرة .بالنسبة لكال التدخلين في سبوكين ،توفر عدد للكشف عن تأثير متوسط
فقط بمقدار  0.44تقريبًا في األشھر الستة والـ  12شھرً ا.

متوسط التغييرات داخل األسرة
يُظھر الجدول  4.7النتيجة األولية لكل موقع ويلخص النتائج من تحليلنا للتغييرات داخل المجموعة على مر
الزمن )العمود الثالث( .كان لدى كلتا المجموعتين في أورورا انخفاضات كبيرة في أعراض اضطراب الكرب التالي
للصدمة النفسية )في تقرير مقدم الرعاية وتقرير الطفل الذاتي( في األشھر الستة ،وكانت تغييرات التأثير ھذه داخل
المجموعة كبيرة كما كان متوقعًا نظرً ا ألساس الدليل الموجود لھذا التدخل .بالنسبة للنتيجة األولية في فيالدلفيا
وبالنسبة لكال التدخلين في سبوكين ،كان ھناك تحسن كبير لمجموعة المقارنة فقط .في فيالدلفيا ،كان لدى مجموعة
المقارنة انخفاض كبير في أعراض اكتئاب مقدم الرعاية في األشھر الستة والـ  12شھرً ا .بالنسبة لكال التدخلين في
سبوكين ،كان لدى مجموعة المقارنة زيادات كبيرة في ضبط النفس عند الطفل في األشھر الستة والـ  12شھرً ا لكن
ليس لديھا تغييرات في اإلصرار أو التعاون .لم نالحظ تغييرات في موقع دنفر.

الجدول  .4.7ملخص النتائج للدراسات غير مكتملة العدد
الموقع

متوسط التغيير داخل األسرة

النتيجة األولية

مقارنة متوسط التغيير على
مستوى المجموعة

النتائج الخاصة
باألطفال في
أورورا

تقرير مقدم الرعاية ألعراض اضطراب الكرب
التالي للصدمة النفسية عند الطفل ،تقرير الطفل
الذاتي حول أعراض اضطراب الكرب التالي
للصدمة النفسية

انخفاض كبير لكلتا المجموعتين
عند ستة أشھر

ال يوجد دليل على تأثير
التدخل في النماذج المعدلة
وغير المعدلة )ستة أشھر(

دنفر

تقرير مقدم الرعاية عن المشاركة اإليجابية

ال توجد تغييرات كبيرة ألي من
المجموعتين عند ستة أشھر

ال يوجد دليل على تأثير
التدخل في النماذج المعدلة
وغير المعدلة )ستة أشھر(

فيالدلفيا

تقرير مقدّم الرعاية عن أعراض االكتئاب

انخفاض كبير لمجموعة المقارنة
فقط عند ستة أشھر و 12شھرً ا

ال يوجد دليل على تأثير
التدخل في النماذج المعدلة
وغير المعدلة )ستة أشھر
و 12شھرً ا(

االرتباط والتنظيم تقرير مقدم الرعاية عن الطفل من حيث التعاون
الذاتي والكفاءة في واإلصرار وضبط النفس
سبوكين

ال يوجد دليل على تأثير
زيادة كبيرة في ضبط النفس عند
األطفال لمجموعة المقارنة فقط عند التدخل في النماذج المعدلة
وغير المعدلة )ستة أشھر
ستة و 12شھرً ا على حد سواء
و 12شھرً ا(

تقرير مقدم الرعاية عن الطفل من حيث التعاون
برنامج دائرة
األمن في سبوكين واإلصرار وضبط النفس

ال يوجد دليل على تأثير
زيادة كبيرة في ضبط النفس عند
األطفال لمجموعة المقارنة فقط عند التدخل في النماذج المعدلة
وغير المعدلة )ستة أشھر
ستة و 12شھرً ا على حد سواء
شھرً
ا(
و12
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تأثيرات التدخل
نظرت تحليالتنا األخرى في المقارنات على مستوى المجموعة لمتوسط التغيرات بعد ستة أشھر و 12شھرً ا
لتحديد ما إذا كان ھناك تأثير للتدخل على النتائج )العمود األخير في الجدول  .(4.7وتبين ھذه التحليالت تأثيرات
التدخل مع مرور الوقت للنتائج األولية باستخدام نھج غرضه العالج .وقد استخدمنا طريقة االختالف في الفروق
لتقييم التأثير غير المعدل للبرنامج ،نظرً ا ألن أي تغيير مُالحظ في النتائج يمكن أن يكون نتيجة لالتجاه الزمني
المُالحظ لدى في جميع األطفال في الدراسة .وقد تمت مراقبة النماذج المعدلة من حيث أصل الطفل وعرقه ونوعه،
ودخل أسرته ،وتعرضه للعنف .وكما ھو متوقع لھذه الدراسات الخمس منخفضة العدد ،لم نالحظ وجود دليل على
تأثيرات التدخل مع النتائج األولية في أي من النماذج غير المعدلة أو النماذج المعدلة .وبالنسبة لھذه الدراسات غير
مكتملة العدد ،تعطي النتائج بعض الدالالت على إمكانية نجاح البرامج ،ولكن كان من المفترض أن تكون تأثيرات
التدخل أكبر بكثير مما كان متوقعًا في األصل ليكون لھا أرجحية كبيرة )أكثر من  80بالمئة( للكشف عنھا .ونتيجة
لذلك ،فإن نقص األدلة علی وجود تأثيرات مھمة للتدخالت ليس له داللة ُتذكر نظرً ا ألنه ليس لدينا القدرة الکافية
الكتشاف التأثيرات المتوقعة.

االستفادة من الخدمة ومقدارھا
لقد نظرنا أيضًا إلى التباين في الخدمة عبر ھذه التدخالت )الجدول  .(4.8وقد تلقت الغالبية العظمى من األسر
بأورورا ) 92بالمئة( جلسات عالج مشتركة بين مقدم الرعاية والطفل .وقد قام  61بالمئة من أسر مجموعة التدخل
المسجلين بالدراسة في دنفر بالتواصل مع دعاة إنفاذ القانون المكلفين بتقديم خدمات الدعم لألسر المشاركة في
برنامج البداية اآلمنة ،ولكن  42بالمئة فقط من األسر تلقت مكوّ ن التدخل العالجي الجماعي لألسرة .وفي فيالدلفيا،
تلقى  79بالمئة من أسر مجموعة التدخل جلسات عالج فردي .وبالمثل ،تلقى  82بالمئة من أسر مجموعة التدخل
جلسات عالج فردي من خالل التدخل الخاص ببرنامج االرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة في سبوكين .وكانت
االستفادة من الخدمة أقل بالنسبة لتدخل برنامج دائرة األمن في سبوكين ،حيث تلقى  52بالمئة فقط من أسر مجموعة
التدخل جلسات عالج فردي .وربما أثرت أيضًا الكثافة المنخفضة للخدمات في بعض الدراسات )دنفر وبرنامج دائرة
األمن في سبوكين( على نتائج التدخل المستخلصة عديمة الفائدة.
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الجدول  4.8ملخص االستفادة من الخدمة للدراسات غير مكتملة العدد
الموقع

مقارنة متوسط التغيير على مستوى المجموعة،
حسب مقدار الخدمة

االستفادة من الخدمات

حجم عينة غير كا ٍ
ف إلجراء تحليل التدخل داخل المجموعات بناء
على مقدار خدمات برنامج البداية اآلمنة

أورورا

التحق  %92من األسر بالجلسات العالجية

دنفر

 %61من األسر كانت لھا جھات اتصال مع حجم عينة غير كا ٍ
ف إلجراء تحليل التدخل داخل المجموعات بناء
دعاة إنفاذ القانون ،وحصل  ٪42منھا على على مقدار خدمات برنامج البداية اآلمنة
جلسات العالج الجماعي لألسرة

فيالدلفيا

حصل  %79من األسر على جلسات تدخل

ال يوجد دليل على تأثيرات تدخل في أي من مجموعات مقدار الخدمة

االرتباط والتنظيم حصل  %82من األسر على جلسات عالج بعد  12شھرً ا ،حقق األطفال في مجموعة التدخل ،ممن تلقوا عشر
الذاتي والكفاءة فردي
جلسات أو أكثر من جلسات برنامج االرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة،
في سبوكين
درجات تعاون أعلى بشكل ملحوظ من المقارنات المتطابقة.
برنامج
دائرة حصل  %52من األسر على جلسات عالج بعد ستة أشھر ،تحسن األطفال في مجموعة المقارنة المتطابقة
بشكل ملحوظ مقارنة باألطفال في مجموعة التدخل الذين لم يتلقوا
األمن في سبوكين فردي
أي جلسات برنامج دائرة األمن.

بالنسبة إلى فيالدلفيا ،وبرنامج دائرة األمن في سبوكين ،وبرنامج االرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة في
سبوكين ،فقد أجرينا تحليالت إضافية لدراسة أي تأثيرات للتدخل يضفيھا مقدار خدمة برنامج البداية اآلمنة على
النتائج .ولكل مما سبق ،فقد قسمنا أسر التدخل إلى ثالث مجموعات لمقدار الخدمة .ونظرً ا ألنه من المحتمل أن
يحصل األطفال واألسر ذوو االحتياج األكبر على مزيد من الخدمات ،فإننا نتوقع وجود تحيز في التوظيف ،حيث
تتلقى األسر ذات االحتياجات األكبر مزي ًدا من الخدمات .ولمواجھة ھذا األمر استخدمنا طريقة مطابقة درجة الميل
إلقران األسر في كل مجموعة مقدار خدمة مع األسر ذات االحتياجات المماثلة في مجموعة المقارنة .وقد عكفت
المطابقة على إقران األسر بنا ًء على درجات ّ
خط األساس في النتيجة أو النتائج األولية .درست التحليالت الفرق في
تغييرات متوسط الدرجات بين مجموعتي التدخل والمقارنة لكل مجموعة من مجموعات مقدار الخدمة .وبالنسبة إلى
فيالدلفيا ،فإن االختبار اإلحصائي الذي يقارن بين المجموعتين من حيث التغيرات في متوسط الدرجات بين ّ
خط
األساس وبعد مرور ستة أشھر وبين ّ
خط األساس وبعد مرور  12شھرً ا لم يكشف عن وجود أي فرق ذي داللة
إحصائية بين مجموعتي التدخل والمقارنة في أي مجموعة من مجموعات مقدار الخدمة .بالنسبة إلى برنامج
االرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة في سبوكين بعد  12شھرً ا ،فقد حقق الطفل درجات تعاون أعلى بكثير من
المقارنات المتطابقة وذلك عندما تلقت أسر مجموعة التدخل عشر جلسات أو أكثر من برنامج االرتباط والتنظيم
الذاتي والكفاءة .بالنسبة إلى برنامج دائرة األمن في سبوكين بعد مرور ستة أشھر ،فقد تحسن األطفال في مجموعة
ً
ملحوظا فيما يتعلق بضبط النفس عند األطفال مقارنة باألطفال في مجموعة التدخل الذين لم
المقارنة المتطابقة تحس ًنا
يتلقوا أي جلسات من برنامج دائرة األمن .لم نالحظ أي فروق أخرى في ھذه التحليالت لتأثيرات التدخل داخل
ً
متوسطا أو عاليًا من الخدمات.
المجموعات التي تلقت مقدارً ا منخفضًا أو
وعمومًا ،كانت ھذه الدراسات دون العدد الذي يكفي للكشف عن تأثيرات التدخل .وفي أورورا وفيالدلفيا
وسبوكين كانت رصانة خدمات مجموعة المقارنة تعني أن التأثيرات المتوقعة طفيفة .وھذا يعني أنه كانت ھناك
حاجة إلى عينات كبيرة ج ًدا للكشف عن تأثيرات التدخل ذات الداللة اإلحصائية لھذا الحجم ،أو وجود قدرة على تتبع
األطفال لفترة أطول بكثير لمعرفة ما إذا كانت تأثيرات التدخل الصغير قد تزداد بمرور الوقت أم ال .وكما ذكرنا
ساب ًقا ،فقد أجرينا تحليل القدرة مع كل موقع خالل عملية الضوء األخضر بنا ًء على حجم التأثير المتوقع .وعلى
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الرغم من أن المواقع قامت بتعديل أھدافھا قدر المستطاع ،إال أن الدراسات قد مضت قدمًا في ظل العلم بأنھا قد ال
تكون قادرة على تحقيق حجم العينة الالزم ألحجام التأثير الصغيرة المتوقعة .وعالوة على ذلك ،فقد قيَّدت فيالدلفيا،
وسبوكين ،ودنفر المجموعات التي يتم انتقاء المشاركين في الدراسة منھا ،وبالتالي ،فقد كانت مقيدة من حيث القدرة
على تسجيل أسر كافية من البداية .كما أن سبوكين قد تعرضت للتقييد في قدرتھا على الحصول على حجم العينة
الالزم لمراقبة تأثيرات التدخل عن طريق اختبار اثنين من التدخالت.
وقد شھدت أورورا فقط ،من بين ھذه المواقع ،تغييرات كبيرة في النتائج في االتجاه المتوقع بفضل تعزيزھا
االستراتيجي لتدخل مُثبت .ومع ذلك ،لم تتحسن مجموعة التدخل بشكل أكثر من مجموعة المقارنة بسبب كثافة
الخدمات التي تلقتھا كلتا المجموعتين .وبالنسبة إلى دنفر ،فقد تغيرت المجموعتان في االتجاه المتوقع ،إال أن حالة
ّ
خط األساس من حيث نتيجته األولية للمشاركة اإليجابية كانت مرتفعة للغاية ،مما يترك مجاالً ضئيالً للتحسين.
وبالمثل ،فقد عانى  14بالمئة فقط من مقدمي الرعاية في فيالدلفيا من أعراض االكتئاب الحاد أو متوسط الحدة عند
خط األساس ،لذلك كانت أعراض االكتئاب منخفضة عند ّ
ّ
خط األساس لمعظم العينة ،مما يترك مجاالً ضئيالً
للتحسين .وعلى الرغم من تغير كلتا المجموعتين في االتجاه المتوقع وعدم وجود أي فروق في التغيّرات بين
ً
ملحوظا .وبالمثل ،بالنسبة لكلتا الدراستين في
المجموعتين مع مرور الوقت ،فإن تحسُّن مجموعة المقارنة كان
سبوكين ،كانت التغيّرات في النتائج األولية في االتجاه المتوقع ،ولم يتم العثور على أي تأثيرات للتدخل ،ولكن كان
ً
ملحوظا فيما يتعلق بنتيجة أولية واحدة )ضبط النفس عند الطفل( .ومن المرجح أن رصانة
تحسُّن مجموعة المقارنة
الخدمات المعتادة التي تلقتھا مجموعتا التدخل والمقارنة قد لعبت دورً ا في النتائج في فيالدلفيا وسبوكين .وقد تم
إجراء التدخالت بھذه المواقع ضمن البرامج الحالية لألسر بحيث تلقت مجموعتا التدخل والمقارنة منظومة من
الخدمات في برنامج ھيد ستارت المبكر أو برنامج ھيد ستارت على التوالي.
وباإلضافة إلى ذلك ،فقد كانت نسبة اإلقبال على الخدمة منخفضة عما ھو متوقع في بعض الدراسات .وقد
ثبت ،في دنفر وبرنامج دائرة األمن في سبوكين ،أنه من الصعب تنفيذ البرامج كما ھو مخطط لھا .ونظرً ا لعدم
حصول شريحة كبيرة من مجموعة التدخل على أي من خدمات التدخل ،فإنه من غير الممكن مالحظة التحسينات
المتعلقة بالتدخل .وأخيرً ا ،فمن المحتمل أن تكون القيود المتعلقة بفترة المتابعة القصيرة نسبيًا لتقييم الدراسة قد أدت
أيضًا دورً ا في النتائج المعروضة ھنا )لالطالع على المناقشة الكاملة لقيود الدراسة ،انظر الفصل الخامس(.

تغييرات حجم التأثير في جميع نواحي الدراسات
بالنسبة إلى الدراسات الثماني ،قمنا أيضًا بالتحقق من التغيير في حجم التأثير بين ّ
خط األساس وبعد ستة شھور داخل
مجموعة التدخل للنتائج التي تم تصنيفھا باعتبارھا نتائج أولية لموقع واحد علی األقل .ويبين الجدول  4.9حجم التغيير داخل
المجموعة من ّ
خط األساس إلى المتابعة لمدة ستة شھور لمجموعة التدخل فقط .وبالتالي ،فإنه ال يمثل تأثير التدخل )التأثير
في مجموعة التدخل مقارنة بمجموعة المقارنة( وإنما ھو تقييم للتغيير داخل مجموعة التدخل بدون أي ضوابط .وكما ھو
مبين في الفصل الثاني ،يتم تصنيف قياس تغيير حجم التأثير عاد ًة ،مثلما يتم قياس أحجام تأثير التدخل ،على أنه صغير إذا
كان حوالي  0.2أو أقل ،ومتوسط إذا كان حوالي  ،0.5وكبير إذا كان حوالي ) 0.8جيكوب كوھين:(1988 ،
 تقرير مقدم الرعاية عن أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند األطفال :لقد استطعنا تقدير
التغييرات في حجم التأثير بالنسبة لتقرير مقدم الرعاية عن أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند
تجر فالدلفيا تقييمًا عن اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية
األطفال في ست دراسات من أصل ثمان .ولم ِ
عند األطفال نظرً ا لصغر أعمار العينة بشدة ،بينما دنفر لم يكن لديھا عينة كبيرة بما يكفي .أورورا كانت ھي
الموقع الوحيد الذي اشتمل على تقرير مقدم الرعاية عن أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند
األطفال باعتبار ذلك نتائج أولية ،وقد أحدث التدخل تغييرً ا كبيرً ا في خفض أعراض اضطراب الكرب التالي
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للصدمة النفسية في مجموعة التدخل بلغ مقداره  .-0.91أما عن التدخل في إل باسو فقد نتج عنه تغيير متوسط
في حجم التأثير على تقرير مقدم الرعاية عن أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند األطفال بلغ
 .-0.54أسفرت الدراسات األربع األخرى عن تأثيرات صغيرة تتراوح ما بين  -0.14و.-0.33
تقرير الطفل الذاتي عن أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند األطفال :لقد استطعنا تقدير
التغييرات في حجم التأثير بالنسبة لتقرير الطفل الذاتي عن أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة
تجر فالدلفيا وسبوكين تقييمًا عن تقرير الطفل الذاتي
النفسية في أربع دراسات من أصل ثمان .ولم
ِ
الضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية نظرً ا لصغر أعمار العينة ،بينما دنفر لم يكن لديھا عينة كبيرة بما
يكفي .كانت أورورا فقط ،والتي وضعت أيضًا تقرير الطفل الذاتي عن اضطراب الكرب التالي للصدمة
النفسية باعتباره نتيجة أولية ،ھي التي طرأ بھا تغيير كبير في حجم التأثير ) (-0.72على اضطراب الكرب
التالي للصدمة النفسية عند األطفال .أما عن التدخل في إل باسو فقد نتج عنه تغيير متوسط في حجم التأثير
على التقرير الذاتي ألعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند األطفال بلغ  .-0.53وقد أسفرت
الدراستان األخريان عن تغييرات صغيرة في حجم التأثير تتراوح ما بين  -0.15و.-0.20
تقرير مقدم الرعاية عن المشاركة اإليجابية :لقد استطعنا تقدير التغييرات في حجم التأثير بالنسبة لتقرير
مقدم الرعاية عن المشاركة اإليجابية في أربع دراسات من أصل ثمان .ولم تستخدم فالدلفيا وسبوكين ھذا
المقياس نظرً ا لعدم مناسبته مع األطفال الصغار في العينة ،بينما لم يكن لدى دنفر عينة كبيرة بما يكفي .وقد
حدثت تغييرات صغيرة لحجم التأثير في أربعة مواقع من حيث المشاركة اإليجابية ،مع وجود ثالثة مواقع
منھا في االتجاه اإليجابي المتوقع ،بينما كان ھناك تغيير صغير سلبي في حجم التغيير للموقع الرابع .فقد
ً
متوسطا مقداره  -0.46حول المشاركة اإليجابية ،وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يكن في
شھدت ووستر تغييرً ا
االتجاه المتوقع وكان غير ملحوظ بعد التعديل لمقارنات متعددة.
اكتئاب مقدم الرعاية :لقد استطعنا تقدير تغييرات حجم التأثير الكتئاب مقدم الرعاية في جميع الدراسات.
ً
وشھد موقع إل باسو تغييرً ا
متوسطا في حجم التأثير على أعراض اكتئاب مقدم الرعاية بلغ  .-0.52كما
أجرت جميع الدراسات السبع األخرى تغييرات سلبية على حجم التأثير على تلك النتيجة ،بما في ذلك،
فيالدلفيا ،وھو الموقع الوحيد الذي حدد اكتئاب مقدم الرعاية باعتباره نتيجته األولية.
تقرير مقدم الرعاية عن ضبط النفس عند األطفال :كنا قادرين على تقدير التغييرات في حجم التأثير بالنسبة لتقرير
تجر فالدلفيا تقييمًا عن ضبط
مقدم الرعاية عن ضبط النفس عند األطفال في ست دراسات من أصل ثمان .ولم ِ
النفس عند األطفال نظرًا لصغر أعمار العينة ،بينما دنفر لم يكن لديھا عينة كبيرة بما يكفي .وشھد موقعان تغييرًا
ً
متوسطا على حجم التأثير بخصوص تقرير مقدم الرعاية لضبط النفس عند األطفال )أورورا وإل باسو( .وقد
ً
متوسطا في حجم التأثير في زيادة ضبط
أعطى موقع إل باسو األولوية لھذه النتيجة كنتيجة أولية وشھد تغييرًا
النفس عند األطفال مقداره  .0.40وشھدت التدخالت األربعة األخرى تغييرات صغيرة في حجم التأثير تتراوح ما
بين  0.02و ،0.34بما في ذلك الدراسات الثالث التي أعطت األولوية لھذه النتيجة باعتبارھا إحدى نتائجھا األولية
)برنامج االرتباط والتنظيم الذاتي والكفاءة في سبوكين ،وبرنامج دائرة األمن في سبوكين ،ووُ ستر(.
تقرير مقدم الرعاية عن النزاعات األسرية :لقد استطعنا تقدير التغييرات في حجم التأثير بالنسبة لتقرير
ً
متوسطا في حجم التأثير
مقدم الرعاية عن النزاعات األسرية في كل الدراسات .شھد موقع إل باسو تغييرً ا
على تقرير مقدم الرعاية عن الخالف األسري مقداره  .-0.48كما شھدت الدراسات السبع األخرى تغييرات
صغيرة سلبية على حجم التأثير على تلك النتيجة ،بما في ذلك ،ديترويت ،الموقع الوحيد الذي حدد الخالف
األسري كنتيجة أولية له.
تقرير مقدم الرعاية عن المشكالت السلوكية لدى األطفال :لقد استطعنا تقدير التغييرات في حجم التأثير
بالنسبة لتقرير مقدم الرعاية عن المشكالت السلوكية لدى األطفال في سبع دراسات من أصل ثمان .لم ُتقيِّم
فيالدلفيا المشكالت السلوكية لدى األطفال بسبب الفئة العمرية الصغيرة ج ًدا لعينتھا .كان موقع أورورا فقط
ھو الذي شھد تغييرً ا كبيرً ا في حجم التأثير على تقرير مقدم الرعاية عن إجمالي المشكالت السلوكية لدى
األطفال مقداره  .-1.02أما عن التدخل في إل باسو فقد نتج عنه تغيير متوسط في حجم التأثير على
المشكالت السلوكية لدى األطفال مقداره  .-0.60أسفرت الدراسات الخمس األخرى عن تغييرات صغيرة
في حجم التأثير تتراوح ما بين  -0.17و.-0.35
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الجدول  .4.9التغييرات في حجم التأثير ومجاالت الثقة البالغة  95بالمئة للنتائج المحددة بعد مرور ستة أشھر

الدراسة

تقرير مقدم الرعاية عن
أعراض اضطراب الكرب
التالي للصدمة النفسية
عند األطفال
*-0.91

تقرير الطفل الذاتي عن
أعراض اضطراب الكرب
التالي للصدمة النفسية
عند األطفال

تقرير مقدم
الرعاية عن
المشاركة
اإليجابية
b

*-0.72

تقرير مقدم الرعاية
تقرير مقدم
عن إجمالي
الرعاية عن ضبط تقرير مقدم الرعاية
المشكالت السلوكية
عن الخالفات
النفس عند
األطفال
األسرية
اكتئاب مقدم الرعاية
لدى األطفال
b

0.32

-0.31

)(0.64 ،0.00

)(0.00 ،-0.61

—

—

—

-0.19

ديترويت

*-0.33
)(-0.07 ،-0.59

-0.20

)(0.12 ،-0.53

أورورا
دنفر

)(-0.48 ،-1.33

a

)(-0.34 ،-1.10

a

)(0.38 ،-0.75

*0.61
)(0.94 ،0.28

)(0.09 ،-0.52

—

-0.22

-0.35

)(0,35 ،-0,79

)(0.27 ،-0.97

0.28b
)(0.55 ،0.02

-0,25b
)(-0.03 ،-0.47

*0.34
)(0.58 ،0.09

إل باسو

*-0.54
)(-0.31 ،-0.77

*-0.53
)(-0.28 ،-0.78

)(0.28 ،-0.16

*-0.52
)(-0.33 ،-0.71

*0.40

فيالدلفيا

—

—

—

-0.13

—

—

—

—

-0.15b
)(-0.21 ،-0.50

-0.46b
)(0.20 ،-0.92

االرتباط والتنظيم
الذاتي والكفاءة
في سبوكين
دائرة
برنامج
األمن في سبوكين
ووستر

-0.14

)(0.08 ،-0.31
.0.15

)(0.19 ،-0.50
-0.31

)(0.08 ،-0.71

0.06

)(0.15 ،-0.41

a

)(0.61 ،0.20

*-1.02
)(-0.69 ،-1.34

-0.21

*-0.23

)(-0.01 ،-0.45

a

—

*-0.48
)(-0.28 ،-0.67
-0.17

)(0.11 ،-0.45

.0.27

0.06

)(0.06 ،-0.59

)(0.39 ،-0.28

a

-0.07

0.18

)(0.26 ،-0.40

)(0.53 ،-0.18

a

*-0.35
)(-0.06 ،-0.64

0.02
)(0.40 ،-0.36

a

a

*-0.32
)(-0.10 ،-0.54
*-0.60
)(-0.41 ،-0.79
—

-0.31

-0.20

)(0.02 ،-0.63

)(0.12 ،-0.53

-0.15

-0.17

)(0.17 ،-0.48

)(0.16 ،-0.50

-0.25b
)(0.04 ،-0.54

-0.28b
)(0.05 ،-0.62

ملحوظة = * :يظل الفرق الكبير مع مرور الوقت بعد التعديل لمقارنات متعددة = — .الخلية صغيرة ج ًدا لدرجة ال يمكن عرضھا .لن يتم تضمين حجم التأثير عندما يكون حجم المجموعة أقل من .20
األرقام بين قوسين ھي مجاالت الثقة البالغة  95بالمئة.
 aنتيجة الدراسة األولية.
 bاختبار  tمقترن ومھم للتغييرات المتوسطة داخل األسرة بين درجات ّ
خط األساس وبعد ستة أشھر لمجموعة التدخل )االحتمال > .(0.05
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بشكل عام ،كان موقع أورورا وحده ھو الذي شھد تغييرات ملحوظة في النتائج التي ُدرست ضمن مجموعة
التدخل الخاصة به .وتعزيز أورورا االستراتيجي للعالج المعرفي السلوكي الذي يركز على الصدمة النفسية أسفر
عن تغييرات ملحوظة في حجم التأثير على كل من مقاييس أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند
األطفال وعلى إجمالي المشكالت السلوكية لدى األطفال .وشھد موقع إل باسو ،ضمن مجموعة التدخل الخاصة به،
ستة تغييرات متوسطة وملحوظة بين النتائج التي تم فحصھا .وباإلضافة إلى نتيجة موقع إل باسو األولية المتمثلة في
ضبط النفس عند األطفال ،أثر التكيّف الثقافي الذي قام به موقع إل باسو لبرنامج تدعيم األسر وإدارة الحالة تأثيرً ا
إيجابيًا على كل من مقاييس اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند األطفال ،واكتئاب مقدم الرعاية ،والخالفات
األسرية ،وإجمالي المشكالت السلوكية لدى األطفال .أسفرت جميع الدراسات األخرى عن تغييرات صغيرة في حجم
التأثير على النتائج ،بما في ذلك نتائجھا األولية .وبدون دراسات واقعية لمسارات الطفل على مر الزمن )بدون
تدخل( ،فمن المستحيل معرفة ما إذا كانت التغيرات الملحوظة مرتبطة بالتدخل المُقدم أو التعافي الطبيعي.

أحجام التأثير بين المجموعات عبر الدراسات
لقد ق َّدرنا في النھاية حجم تأثير التدخل بالنسبة للنتائج التي أُعطيت األولوية بوصفھا نتائج أولية لموقع واحد
على األقل .ويبين الجدول  4.10حجم تأثير التدخل بدءًا من ّ
خط األساس إلى المتابعة لمدة ستة أشھر بعد مراقبة
سمات ّ
خط األساس )عمر الطفل ونوع الطفل وأصل الطفل وعرقه وتعرض الطفل للعنف( .ومن بين المواقع ،شھد
موقع أورورا وحده حجم تأثير صغير لنتائجه األولية المتمثلة في تقرير مقدم الرعاية عن أعراض اضطراب الكرب
التالي للصدمة النفسية لدى األطفال وذلك عند مقارنة التغيير في مجموعة التدخل بالتغيير في مجموعة المقارنة.
وكان تأثير التدخل على النتيجة األولية قريبًا ج ًدا من  0بالنسبة لجميع المواقع األخرى .ومن بين النتائج األخرى
التي تم فحصھا ،كانت ھناك حالتان أخريان لحجم التأثير الصغير في الفروق بين المجموعات من ّ
خط األساس إلى
ستة أشھر .شھد موقع دنفر تأثير تدخل صغير على إجمالي المشكالت السلوكية لدى الطفل والذي جاء في صالح
مجموعة المقارنة ،بينما شھد موقع إل باسو تأثير تدخل صغير على تقرير الطفل الذاتي عن أعراض اضطراب
الكرب التالي للصدمة النفسية الذي جاء أيضًا في صالح مجموعة المقارنة .لم يكن ھناك بشكل عام دليل ذو داللة
إحصائية على وجود تأثير تدخل على النتائج األولية داخل ھذه المواقع.
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الجدول  .4.10أحجام التأثير ومجاالت الثقة البالغة  95بالمئة للنتائج المحددة بعد ستة أشھر

الدراسة
أورورا
دنفر
ديترويت
إل باسو
فيالدلفيا
االرتباط والتنظيم
الذاتي والكفاءة
في سبوكين
دائرة
برنامج
األمن في سبوكين
ووستر

تقرير الطفل الذاتي عن
تقرير مقدم الرعاية عن
أعراض اضطراب الكرب
أعراض اضطراب الكرب
التالي للصدمة النفسية عند التالي للصدمة النفسية عند
األطفال
األطفال
0.22

)(0.51 ،-0.06

-0.09
a

—

)(0.20 ،-0.37

a

—

تقرير مقدم
الرعاية عن
المشاركة
اإليجابية

تقرير مقدم الرعاية
تقرير مقدم
عن إجمالي
الرعاية عن ضبط تقرير مقدم الرعاية
المشكالت السلوكية
عن الخالفات
النفس عند
األطفال
األسرية
لدى األطفال

اكتئاب مقدم
الرعاية

0.03

-0.02

-0.05

-0.02

-0.14

)(0.27 ،-0.21

)(0.22 ،-0.25

)(0.19 ،-0.30

)(0.22 ،-0.25

)(0.10 ،-0.37

—

0.01

—

-0.16

-0.26

)(0.19 ،-0.51

)(0.11 ،-0.64

)(0.36 ،-0.34

-0.06

0.03

0.15

-0.07

0.08

-0.05

)(0.09 ،-0.21

)(0.22 ،-0.17

)(0.30 ،0.01

)(0.06 ،-0.20

)(0.23 ،-0.06

)(0.08 ،-0.18

)(0.07 ،-0.20

-0.20b
)(-0.05 ،-0.34

0.06
)(0.19 ،-0.06

-0.05
)(0.06 ،-0.16

0.01
)(0.13 ،-0.11

—

—

—

0.08

—

—

—

—

-0.07

0.01

)(0.19 ،-0.18
0.02

)(0.21 ،-0.17
-0.07

-0.03

-0.11

)(0.20 ،-0.33

)(0.34 ،-0.40

)(0.21 ،-0.42

)(0.25 ،-0.09

a

-0.10

a

—

a

-0.04
)(0.07 ،-0.15
0.07

)(0.24 ،-0.10

-0.08
)(0.11 ،-0.26

a

-0.01

-0.03

)(0.18 ،-0.19

)(0.16 ،-0.22

a

0.02)(0.17 ،-0.21

-0.07

)(0.18 ،-0.33

a

)(0.08 ،-0.28

-0.02

)(0.11 ،-0.15
-0.03
)(0.08 ،-0.14

—

-0.11

-0.02

)(0.07 ،-0.29

)(0.17 ،-0.20

-0.03

-0.003

)(0.15 ،-0.22

)(0.18 ،-0.19

0.02

-0.04

)(0.21 ،-0.17

)(0.19 ،-0.27

ملحوظة = * :يظل الفرق الملحوظ مع مرور الوقت بعد التعديل لمقارنات متعددة = — .الخلية صغيرة ج ًدا لدرجة ال يمكن عرضھا .لن يتم تضمين حجم التأثير عندما يكون حجم المجموعة أقل من
 .20تمثل األرقام بين قوسين مجاالت الثقة البالغة  95بالمئة.
 aنتيجة الدراسة األولية.
ّ
 bوجود فرق ملحوظ معدل بين المجموعات بين درجات خط األساس وبعد ستة أشھر )االحتمال > .(0.05
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الفصل الخامس :المناقشة والخطوات التالية

مع زيادة فھم آثار تعرض األطفال للعنف على النمو الصحي ،بُذلت جھود لوضع التدخالت الرامية إلى
تخفيف اآلثار السلبية على مجموعة من النتائج المتعلقة بالصحة والصحة العقلية والسالمة .تفتقر العديد من البرامج
التي تم وضعھا إلى أدلة على فعاليتھا أو أنھا لم تخضع لالختبار في بيئات واقعية .كانت ال ُنھُج الواعدة لمشروع
البداية اآلمنة تھدف إلى نمو قاعدة األدلة للتدخالت المتعلقة باألطفال الذين تعرضوا للعنف عن طريق تقييم صارم
لفعالية البرامج المجتمعية .وقد أجرينا  11تقييمًا عبر عشرة مواقع .استخدمت جميع الدراسات خطط تجريبية أو شبه
تجريبية؛ وھو مستوى من الصرامة ال ينظر إليه كثيرً ا عند تقييم تنفيذ البرامج في البيئات المجتمعية .ويلخص ھذا
الفصل النتائج المستخلصة وسياق النتائج المستخلصة ،ويناقش قيود التقييم ،ويقدم بعض التوصيات للخطوات التالية
في ھذا المجال.

ملخص النتائج المستخلصة
تلقى ما يقرب من  1,500أسرة خدمات برنامج البداية اآلمنة )وحصل حوالي  1,250أسرة على خدمات
مجموعة المقارنة( عبر المواقع العشرة .ويوضح ھذا العدد الكبير من األسر التي تلقت الخدمات مدى جدوى توظيف
األسر وإشراكھا في خدمات الدعم والصحة السلوكية المجتمعية عبر مجموعة من البيئات ولمختلف الفئات السكانية
المستھدفة .وصلت خدمة برنامج البداية اآلمنة كذلك للسكان المعرضين للخطر .وبلغ متوسط التعرض للعنف بين
األسر التي تلقت الخدمات  1.4تجربة في األشھر الستة السابقة .وبشكل عام ،كان لدى  31بالمئة من األطفال
أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية داخل النطاق السريري بمدى يتراوح من  5إلى  76بالمئة.
ووجدت برامج البداية اآلمنة أن ھناك حاجة إلى بذل جھود كبيرة وداعمة ومراعية لالعتبارات الثقافية لتوظيف
األسر التي تعرضت للعنف واالحتفاظ بھا من أجل إجراء التدخل واألبحاث ،ولكن من الممكن جلب ھذه األسر
المعرضة للخطر إلى نظام للرعاية.

التغييرات داخل األسرة
تحسنت بوجه عام األسر التي شاركت في برنامج البداية اآلمنة بمرور الوقت )سواء من خالل التدخل أو
المقارنة( .لقد شھدنا تغييرً ا إيجابيًا في العديد من النتائج بغض النظر عن تكليف مجموعة التدخل ،حيث أظھرت
األسر في ست دراسات تحس ًنا ذا داللة إحصائية في نتائجھا األولية مع مرور الوقت )في مجموعة التدخل أو
المقارنة( .عند النظر إلى مدى فعالية التدخالت مقارنة بالخدمات المعتادة وجدنا أن النتائج تحسنت لكلتا المجموعتين
في العديد من المواقع .ومع ذلك ،ھناك معلومات ضئيلة للغاية في الدراسات السابقة عن مدى تحسن حاالت مماثلة
من األطفال واألسر بدون التدخل أثناء التعافي الطبيعي عقب التعرض للعنف.
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آثار التدخل
من بين الدراسات مكتملة العدد ،لم يكن ھناك أي دليل آلثار التدخل على النتائج التي تم فحصھا .لم يكن ھناك
أي دليل في ديترويت وإل باسو على وجود مستويات فاعلية مختلفة لكل من إدارة الحاالت وتقديم المشورة الجماعية
الداعمة مقارنة ببرنامج دعم األسر وتكيّفھا الثقافي .قد تكون إدارة الحاالت ناجحة في ھذه المواقع ألن ھذا النھج في
دعم األسر يتيح لعاملي البرنامج تقييم االحتياجات العاجلة لألسر وتلبيتھا .أظھر موقع أورورا تحسينات كبيرة في
كل من مجموعتي التدخل والمقارنة وبالتالي ال يوجد دليل على أن التعزيز االستراتيجي حسّن النتائج بدرجة أعلى
ومتجاوزة للعالج المعرفي السلوكي الذي يركز على الصدمة لكلتا المجموعتين .بالنسبة إلى فيالدلفيا وسبوكين،
كانت خدمات برنامج البداية اآلمنة متضمنة في برامج قائمة وصارمة لألسر ،والتي يُرجح أنھا جعلت من الصعب
معرفة التغيير المتباين بين المجموعات الذي يمكن أن يعزى إلى تدخل برنامج البداية اآلمنة.

التغييرات في حجم التأثير
بوجه عام ،وعلى الرغم من أن التغييرات كانت في االتجاه اإليجابي المتوقع بين أولئك الذين تلقوا خدمات
برنامج البداية اآلمنة ،فإن ھناك مجموعة من التغييرات في حجم التأثير عبر النتائج التي تم فحصھا .فقد وجدنا ،فيما
يتعلق بالنتائج المحددة باعتبارھا نتائج أولية عبر الدراسات في مجموعة التدخل ،أن ھناك تغييرات كبيرة وملحوظة
في حجم التأثير على ثالث نتائج على مستوى الطفل ،وتغييرات متوسطة وملحوظة في حجم التأثير على ست نتائج.
وبخالف ذلك ،كانت التغييرات في النتائج طفيفة عمومًا .قد تكون ھذه التغييرات في حجم التأثير مرتبطة بمستويات
الكثافة المتباينة لخدمات برنامج البداية اآلمنة .فقد وفرت التحسينات االستراتيجية ،مثل برنامج أورورا Let’s
 Connectباالشتراك مع العالج المعرفي السلوكي الذي يركز على الصدمة ،مسارً ا رصي ًنا من التدخالت الفردية
والثنائية لألسر على مدار فترة ستة أشھر .أما بالنسبة للمواقع األخرى ،فإن المشاركة في البرنامج كانت أقل كثافة.
فعلى سبيل المثال ،تم إكمال مكون التدخل الرئيسي في ووستر بشكل نموذجي ،والذي يتمثل في تقييم الطفل وخطة
الخدمة ،خالل دورتين فقط مع األسرة .من الممكن أن تكون معايير األھلية للبرنامج قد لعبت دورً ا أيضًا ،حيث
قامت بعض المواقع بفحص التعرض للعنف وتطلبت مستوىً معي ًنا من التعرض أو األعراض لتكون مؤھلة
للحصول على خدمات برنامج البداية اآلمنة .في حين قدمت مواقع أخرى خدمات البداية اآلمنة ألي أسرة تسعى إلى
تلقي الخدمات دون عملية فحص رسمية لتحديد مستوى التعرض.

اإلقبال على الخدمة ومقدارھا
كان اإلقبال على خدمات برنامج البداية اآلمنة أقل من المتوقع لبعض الدراسات )دنفر ،برنامج دائرة األمن
في سبوكين ،وووستر( ،وھو سبب آخر محتمل للتغييرات الطفيفة في حجم التأثير التي لُوحظت ضمن مجموعة
التدخل .وبالنسبة إلى بعض المواقع ،كان لدى األسر مصاعب ومطالب تنافسية ،مما يجعل من الصعب إشراكھا في
كل من الخدمات والدراسة .وقد فرض ھيكل برنامج البداية اآلمنة في مواقع أخرى تحديات في التنفيذ أعاقت
المشاركة في البرنامج .تلقت األسر بوجه عام خدمات أقل مما كان يفضل أو كان مقصو ًدا في البداية ،مما قد أضعف
من تأثير أي تدخل كان من الممكن رصده .عندما نظرنا إلى مقدار الخدمة لتحديد ما إذا كان يمكن رصد آثار التدخل
داخل المجموعات التي تحظى بمقدار خدمة أعلى أم ال ،فلم نجد ذلك في برامج البداية اآلمنة .وبوجه عام ،فإن
ً
متوسطا أو منخفضًا من التدخل لم تتحسن بشكل أفضل مقارنة باألسر المماثلة في
األسر التي تلقت مقدارً ا عاليًا أو
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مجموعة المقارنة المتطابقة ،على الرغم من أن القدرة كانت منخفضة لفحص ھذه االختالفات .ومع ذلك ،كان
مقدار الرضا عن خدمات برنامج البداية اآلمنة مرتفعًا ج ًدا في جميع المواقع ،حيث أشارت معظم األسر إلى أن
البرنامج يلبي احتياجاتھم وكان ذا جودة عالية.

قدرة البرنامج على تقديم الخدمات
نجحت جميع المواقع تقريبًا ،ضمن مبادرة ال ُنھج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة ،في بدء التدخالت ذات الصلة
باألطفال الذين تعرضوا للعنف في بيئاتھا .بدأت المواقع من أماكن مختلفة ،مع قيام بعض المواقع األكثر خبرة
بتوفير خدمات الصحة السلوكية وغيرھا بداية من البرنامج الجديدة كليًا ونھاية بدمج نوع جديد من الخدمات في
برنامج قائم بالفعل .وبغض النظر عن ذلك ،تم تدريب العاملين بالبرنامج على نماذج تدخل محددة وقدموا تلك
المھارات إلى األسر التي قد ال تكون قادرة على الوصول إلى ھذه األنواع من البرامج التي تركز على األسرة.
ووضعت الھيئات أيضًا إجراءات لتحديد األطفال الذين تعرضوا للعنف ،ودمجت ال ُنھُج المستنيرة بشأن الصدمة
النفسية في الرعاية المعتادة .قام برنامج البداية اآلمنة في العديد من المجتمعات المحلية بالتوعية المستمرة ،وقدم
تدريبًا للتوعية حول الرعاية المستنيرة بشأن الصدمة النفسية إلى ھيئات الخدمات االجتماعية األخرى ،مما أدى إلى
تحسين التواصل والتنسيق بين مقدمي الخدمات ،وزيادة المعرفة بالعمل مع األسر المعرضة للصدمات النفسية .ومع
زيادة الصالت مع مقدمي الخدمات اآلخرين ،تمكنت الھيئات التي تنفذ برامج البداية اآلمنة من إقامة شراكات جديدة
بين الھيئات وعلى نطاق المجتمع المحلي لسد الثغرات في الخدمات المقدمة إلى األطفال وأسرھم.

قيود الدراسة
لوضع تلك النتائج المستخلصة واإلسھامات في سياقھا ،فإنه من األھمية بمكان أن نضع بعين االعتبار قيود
تقييم البداية اآلمنة .فعلى سبيل المثال ،كان تمويل المواقع العشرة لل ُنھُج الواعدة للبداية اآلمنة متواضعًا .وھذا جعل
من الصعب على بعض المواقع إجراء دراسة بالحجم المطلوب حتى تكون مكتملة العدد الكتشاف تأثيرات التدخل.
على سبيل المثال ،خطط أحد المواقع الختبار التعزيز االستراتيجي لتقوية التدخل القائم على األدلة ،في حين خطط
موقع آخر الختبار اثنين من التدخالت المختلفة ،بحيث يتطلب كالھما إجراء دراسات كبرى إلى حد ما للوصول إلى
قدرة إحصائية مناسبة .وتعمل مواقع أخرى ضمن نظام مغلق بسعة محددة وبالمثل ال تتمكن من وضع خطة دراسة
ما قد تضم أعدا ًدا على نحو كا ٍ
ف .وقد واجھت بعض المواقع في النھاية مصاعب بالتوظيف أو االحتفاظ ،مما
أضعف القدرة على استنباط نتائج مؤكدة من البيانات المُجمعة.
قامت معظم المواقع باستخدام تجربة عشوائية مُحكمة ،يُعتقد أنھا أكثر الخطط دقة وقوة ،ولكنھا تفرض قيو ًدا
على ھذا التقييم .على سبيل المثال ،فإن رجحان اختيار ھذه الخطة قد تم إعداده بغرض أن يكون كل موقع مسؤوالً
عن تحديد مجموعة المقارنة الخاصة به وتقديم الخدمة لھا باإلضافة إلى مجموعة التدخل .ويكمن أحد القيود األخرى
في خطط التجربة العشوائية المُحكمة في أن بعض األسر ربما قد تم منعھا من المشاركة في الدراسة ،مُدركين أنه
كان ھناك فرصة بمقدار خمسين بالمئة فقط للحصول على خدمات التدخل .وربما قد سمحت خيارات خطط بديلة
للمواقع بتركيز جھودھا بدرجة أكبر على تقديم الخدمة ألسر مجموعة التدخل وتقييمھا .فعلى سبيل
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المثال ،ربما قد عالجت إحدى الخطط شبه التجريبية التي تستخدم مجموعة مقارنة موحدة بعضًا من تلك القضايا.
ً
بسيطا في الدراسات السابقة ،فربما قد كان تصميم
ونظرً ا إلى أن بعض التدخالت كانت قد اجتازت اختبارً ا
مسبق/الحق أو متعدد خط األساس مناسبًا لبعض المواقع.
ويكمن أحد القيود األخرى للتقييم الوطني في أن مجموعة التقييم المُستخدمة في التقييم ربما لم تكن مثالية
لجميع المواقع .وبالرغم من تنفيذ كل موقع لتدخل مختلف ،فقد استخدمنا مجموعة مشتركة من التقييمات .فمن
الممكن أال يتم رصد بعض التدخالت التي قد أحدثت تغييرات أو تأثيرات التدخل التي استخدمتھا مجموعة التقييم في
ھذا التقييم.
وعالوة على ذلك ،فإن مدة المتابعة في التقييم الوطني لعام واحد قد عنت أنه من الممكن كشف التغييرات التي
تحدث أثناء ھذه المدة فقط .وقد تستغرق التدخالت التي تبني المھارات وتطوّ ر العالقات بين األشخاص مدة أطول
حتى تظھر .على سبيل المثال ،أظھر أحد البرامج حول منع الجنوح آثارً ا متعاقبة عقب تسعة أعوام من تقديم
البرنامج )فورغاتش ) (Forgatchوآخرون2009 ،؛ باترسون ) ،(Pattersonفورغاتش ،وديغارمو )،(Degarmo
 ،(2010وبالمثل أظھرت لعبة السلوك الحسن القائمة على الفصول الدراسية عمليات تقلص طويلة المدى في الجنوح
وتعاطي المخدرات ونتائج أخرى )إمبري ) .(2002 (Embryونتيجة لذلك ،ربما لم يتم الوفاء بالتعھد الكامل
لتدخالت البداية اآلمنة لألطفال الذين تعرضوا للعنف أو لم يتم إجراؤه في فترة جمع بيانات الدراسة.
َ
تتلق األسر في جميع األوقات التدخالت على النحو المنشود ،تاركين الخدمات قبل
وإضافة إلى ذلك ،لم
اكتمالھا أحيا ًنا ،مما يعني أن األسر تلقت خدمات أقل مما ھو مفضل أو منشود في المقام األول وربما تثبيط أي تأثير
للتدخل من الممكن مالحظته .واجھت معظم األسر التي شاركت في تلك التدخالت عد ًدا من التحديات ،بما في ذلك،
التعرض للعنف والفقر ،والتي قد تمثل عوائق لألسر المشاركة في التدخالت وتقييمات الدراسة التي قد تتطلب وق ًتا
كبيرً ا إضافة إلى جوانب مالية )على سبيل المثال ،انقطاع عن العمل ،االنتقال ،رعاية األطفال( وجوانب عاطفية
)على سبيل المثال ،التحدث عن التعرض للصدمات النفسية وأعراض الصحة النفسية( .وھناك دليل تجريبي وجيز
ج ًدا لتحديد المقدار األمثل للتدخالت ،وغالبًا ما يكون اإلقبال قليالً في بيئات المجتمع .ومع ذلك ،فإن اإلقبال على
تدخالت البداية اآلمنة كان بالتأكيد أقل من ذلك الذي خططت له المواقع في معظم الدراسات.
وفيما يتعلق أيضًا بتنفيذ التدخالت ،لم نقم بجمع المعلومات بأسلوب منھجي فيما يتعلق بالدقة لنموذج
التدخالت الذي تم تقديمه .لقد عملنا مع كل موقع لصياغة خطة لمراقبة الدقة وضمان الجودة المتواصل أثناء عملية
الضوء األخضر ،إال إننا لم نتمكن ،بدون وجود مقاييس قيد التنفيذ ،من تحديد جودة الخدمات المُقدمة للمشاركين
بالدراسة .وبالمثل ،لم نقم بإجراء تقييم رسمي للعملية لتوثيق عملية التنفيذ وتقييمھا ،ولذلك ُتعد رؤى نجاحات التنفيذ
وإخفاقاته انطباعات أكثر من كونھا نتيجة للبحث.
وفي النھاية ،من خالل النتائج المستخلصة التي تعرض نتائج مماثلة في مجموعات التدخل والمقارنة ،فربما
كان من المفيد مفاضلة تكاليف التدخالت من أجل تحديد ما إذا كان أحدھا أكثر كفاءة أو أقل تكلفة .ومع ذلك ،لم نقم
بتضمين تحليل للتكاليف في التقييم الوطني.
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التوجھات المستقبلية
ُدشنت مبادرة ال ُنھُج الواعدة لمشروع البداية اآلمنة لبناء قاعدة األدلة للبرامج المخصصة لألطفال الذين
تعرضوا للعنف .فبالرغم من أن المبادرة قد أضافت لمعرفتنا حول طريقة معالجة المشكلة ،إال أنه لم يكن ھناك حالة
واضحة الستخدام تدخل محدد لمساعدة ھؤالء األطفال وأسرھم .ومن الجلي وف ًقا للنتائج المستخلصة لدينا أن
الخدمات عالية الكثافة ،مثل تلك التي ُتقدم في برنامج البداية اآلمنة بأورورا ،من الممكن أن تعمل لصالح األطفال
ممن يعانون من اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عقب التعرض للعنف ،إال أن تلك الخدمات غير متوفرة
بصورة روتينية لألسر وال يعاني جميع األطفال من تلك األعراض .عالوة على ھذا ،فإن الخدمات ذات ھذه الكثافة
ال تحقق بالضرورة نوع التحسينات المتوقعة عند بدء تنفيذھا ،كما ھو مُالحظ في كوينز وھونولولو .ومن بين
المواقع التي قدمت خدمات مجتمعية ذات كثافة أقل ،أظھر الموقعان اللذان بھما أعداد كافية للكشف عن التطورات
كل من أسر التدخل والمقارنة بمرور الوقت .و ُتعد ھذه النتائج
متوسطة الحجم — ديترويت وإل باسو — تطور ٍ
المستخلصة ذات أھمية بسبب أنھا ُتظھر أن الخدمات االجتماعية الداعمة قد تكون ذات فائدة لألسر ،بغض النظر
عن كثافة الخدمات ونوعھا .وقد أظھرت المجموعات متعددة األسر في إل باسو المصحوبة بجلسات إدارة الحالة
متساو من
أفضلية واعدة إزاء إدارة الحالة على حدة ،إال أن األسر في ديترويت قد بدت مستفيدة على نحو
ٍ
المجموعات متعددة األسر التي قُدمت في كل من مجموعات التدخل والمقارنة ،على الرغم من اختالف محتواھا
ومدتھا.
ووف ًقا للمنظور التحليلي للصحة العامة )غوردن1983 ،؛ سبرنجر وفيليبس ،((2006) ،يمكننا األخذ بالحسبان
النتائج المستخلصة من التقييم الوطني حيث ترتبط بجھود وقاية شاملة وانتقائية ومستھدفة .وفي قمة ھرم الصحة
العامة ،قد يتم استخدام الخدمات المستھدفة لألطفال الذين تعرضوا للعنف بالنسبة لألقلية من األطفال الذين يعانون
من مشكالت تكيّف طويلة المدة ومرتبطة بالتعرض للعنف .كما توجد قاعدة أدلة متنامية حول ما يجدي نفعًا فيما
يتعلق بالخدمات األكثر كثافة لألطفال الذين يعانون من اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية )فوا وكين وآخرون،
 ،(2008واالكتئاب )مايكل وكراولي ،(2002 ،ومشكالت تعاطي المخدرات )ماك ) (Muckوآخرون2001 ،؛ تيفياو
ومونتي .(2004 ،عالوة على ھذا ،فإن دراسات التدخالت لألطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة قد اكتشفت
تأثيرات متوسطة إلى كبيرة على سلوك الطفل )سكورون ) (Skowronورينمان ) ،2005 ،(Reinemannبارلو
) (Barlowوآخرون (2006 ،وتأثيرات متوسطة إلى كبيرة على األطفال الذين يعانون من اضطراب الكرب التالي
للصدمة النفسية )ماكدونالد وھيغينز ورامشانداني2006 ،؛ رولفسنيز ) (Rolfsnesوإيدزو ) .(2011 ،(Idsoeمع
ذلك ،فقد تعلمنا في البداية اآلمنة أن التعزيز االستراتيجي لم يعمل بالضرورة على تحسين النتائج إزاء أحد التدخالت
المؤكدة )أورورا( وأن التأثيرات المتوقعة من التدخالت القائمة على األدلة لم تتحقق دائمًا في البيئات المجتمعية
)كوينز( .وبالرغم من وجود ُنھُج مؤكدة وواعدة للتدخل ،توجد حاجة إلى المزيد من العمل لمعرفة كيف يتم تقديم
ھذه التدخالت بفاعلية في البيئات الواقعية.
وفي الطبقة الوسطى من ھرم الصحة العامة ،تبرز الخدمات التي ُتقدم لألسر التي تم تحديدھا على أنھا
تتعرض للعنف إال إنھا ُتعاني من أعراض معتدلة أو خفيفة فقط .وقد يحاول االستكشاف المستقبلي للخدمات في ھذه
المرحلة تحديد المكونات الضرورية ل ُنھُج مجتمعية أقل كثافة تستھدف مجموعة من األسر واألطفال الذين يتمتعون
بقدر أكبر من الصحة نسبيًا .قد يكون ھؤالء األطفال واألسر في طريقھم للتعافي بالفعل ،تدعمھم في ذلك العوامل
الوقائية الفردية أو األسرية التي ساعدتھم على أن يتحلوا بالمرونة في مواجھة الشدائد )جيويرتز )(Gewirtz
وإدليسون ) ،(Edlesonعام 2007؛ وأودونيل ) ،(O’Donnellوشواب ستون ) ،(Schwab-Stoneومؤيد
) .(2002 ،(Muyeedيقع العديد من مواقع البداية اآلمنة ضمن ھذه الفئة ،وقد أشارت نتائج التقييم إلى بعض
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التحسينات في النتائج ،إال أن ھذه التغييرات لم تكن محددة بالضرورة للتدخل ضمن الدراسة .عالوة على ھذا ،قد ال
تمثل مجموعات تقييم األعراض ومشكالت السلوك التطابق األمثل لتلك التدخالت .وبالنسبة لألطفال واألسرة ممن
يواجھون أعراض بمستويات منخفضة في ّ
خط األساس ،فھناك مجال طفيف للتطور ،وبالتالي ،ھناك حاجة إلى
دراسات أطول لتقييم آثار الوقاية مع مرور الوقت أو قد يؤدي اتخاذ تدابير بديلة لنتائج أكثر قربًا )على سبيل المثال،
مھارات المسايرة( إلى عرض تأثيرات الوقاية االنتقائية بشكل أفضل .فيما يتعلق بھذه األنواع من التدخالت ،فھناك
حاجة لمزيد من العمل من أجل الحصول على فھم أفضل لطريقة تحديد االحتياجات ودعم األسر التي في طريقھا
للتعافي بنفسھا ،بما في ذلك ھذه المسارات كتبني نھج يعتمد على االنتظار والمشاھدة لدعم األسر عند تكيفھم
وتعافيھم من التعرض للعنف ،ثم تكون على استعداد لتوفير خدمات محددة ذات جودة عالية أو اإلشارة إليھا بوصفھا
احتياجات محددة ال تتم تلبيتھا .كما قد يؤتي تطوير نظام ترتيب حسب األولوية ،لتحديد مستوى كثافة الخدمات
المطلوبة ،ثماره كذلك ،وقد يوفر قائمة بالخدمات وعمليات الدعم لتلبية االحتياجات الحالية لألسر ويمكن أن يتحلى
بالمرونة لنقل األسر بين مستويات الرعاية حسب الحاجة.
تمت دراسة جزء الوقاية الشاملة لمثلث الصحة العامة دراسة منقوصة ،ولم يكن جزءًا من مبادرة البداية
اآلمنة .وقد ركزت جھود الوقاية ]المتكررة[ من العنف على تقليل العنف نفسه )ميرسي وآخرون ،(1993 ،ولكن تم
إنجاز القليل من العمل من أجل تجھيز األسر والمجتمعات للتعافي من العنف عند حدوثه .ومن ثم ،فإن ھذا الجانب
جاھز إلجراء مزيد من االستكشاف.
وفي النھاية ،من الممكن لنھج محدد الفئة ويدمج مستويات مختلفة من الوقاية والتدخل ضمن مجتمع ما أن يتم
وضعه بعين االعتبار .و ُتستمد نماذج ھذه البرامج من برنامج تحوالت المراھقين )ديشيون وكافاناه(2002 ،
وفحوصات األسر )شاو وآخرون ،(2006 ،وقد صُمما لمعالجة مشكالت السلوك والجنوح .وفيما يتعلق بالتعرض
للعنف ،فإن مفھوم الرعاية المستنيرة بشأن الصدمة النفسية في المجتمعات والبيئات عند مستويات مختلفة من
الرعاية يحصد زخمًا )ھانسون ) (Hansonوالنغ ) .(2016 ،(Langوتشمل األمثلة ُنھُجً ا متعددة الفئات داخل
ً
فضال عن الجھود المبذولة في إطار رعاية األطفال وقضاء األحداث
المدارس )تشافوالس وآخرون،(2016 ،
وأنظمة الصحة العقلية )دونيتش ) ،(Donischبراي ) (Brayوجيويرتز .(2016 ،ومع ذلك ،لم يتم تقييم معظم تلك
النماذج لمعرفة ما إذا كانت تقدم ،في الواقع ،طفالً أو أسرة أو مجتمعًا أكثر مرونة.
ويوفر عملنا باعتبارنا مقيّمين وطنيين لھذه المبادرة العديد من الرؤى للتوجھات المستقبلية كذلك .وقد تم
اختيار التصميمات التجريبية وشبه التجريبية قيد االستخدام في ھذه المبادرة لتقديم أفضل المعلومات الممكنة
وإلحراز تقدم في المجال ،بيد أننا نعتقد أنه يجب أيضًا أن نضع بالحسبان تصميمات أخرى عند البحث في المستقبل.
وتضم حدود تلك الخطط اإلنفاق وردع بعض األسر التي تسعى للخدمات وضرورة توفير خدمات محدودة على
األقل ألسر مجموعة المقارنة حتى نحصل على خطة أخالقية ومقبولة .وبتقدم المنھجيات ،من الممكن بدرجة
متزايدة استخدام أساليب إحصائية إلجراء الدراسات المتعلقة بالمالحظة )ريدجواي ) (Ridgewayوآخرون(2014 ،
والتي قد تستخدم مجموعة مقارنة من األسر المماثلة ألولئك الموجودين في التدخالت واستخدام بيانات مسارھم
الطبيعي بمرور الوقت لكشف إسھام التدخالت .وقد يعمل جمع البيانات الطولية حول األطفال عقب التعرض للعنف
على مساعدة تلك الجھود من خالل تقديم المعلومات حول مسارات التعافي بدون تدخل متخصص .وقد تخفف تلك
الوسائل ووسائل أخرى من عبء إجراء تجارب صغيرة ،كما قد تمكن المواقع من تكريس ذاتھا تمامًا للتدخل بدالً
من محاولة إجراء دراسة مُحكمة بميزانية محدودة .عالوة على ھذا ،بالرغم من الحاجة الواضحة للدراسات الواقعية
وأنه من الممكن أن تعمل تنمية التدخل في نھج قائم على مشاركة المجتمع على تحسين التعميم ،فقد يؤدي مزيد من
االنتباه لمعايير اإلدماج واإلقصاء ،والدقة للتدخل ،والقبول المناسب للتدخل إلى تطوير تلك الدراسات.
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وتشير النتائج المستمدة من ھذه الدراسة إلى أنه يلزم توفر قدر أكبر بكثير من المعلومات قبل أن نتمكن من
معرفة ما يجدي نفعًا وما ال يجدي نفعًا لألطفال الذين تعرضوا للعنف .ومع ذلك ،فقد تعلمنا أيضًا أن األسر ُتفضل
الكثير من التدخالت الداعمة وتدخالت الصحة العقلية التي ُتقدم في البداية اآلمنة ،وأن التدخالت ُتظھر تطورات
بمرور الوقت .ويجب أن يضع الممولون في االعتبار دعم تقييمات التدخالت في ثالثة مستويات:
 جھود وقاية الھيئة والمجتمع قد توجھت نحو تحسين المرونة في مواجھة العنف
 التدخالت المبكرة للصحة العقلية والداعمة قد توجھت نحو مساعدة األسر واألطفال ممن يعانون من
أعراض غير حادة إلى معتدلة
 تقديم خدمات مكثفة قائمة على األدلة إلى المجتمع بطرق ُتبقي على فاعليتھا.
وختامًا ،فإن الحاجة لمستويات وبيئات متعددة للتدخالت لألطفال الذين تعرضوا للعنف تتميز بالوضوح،
ولكن يبقى التحدي للعثور على الطرق األساسية التي تتسم بالفاعلية والقبول والمعقولية ،لفعل ھذا األمر من خاللھا.
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الملحق  :Aالمقاييس
إجماالً ،حددت الدراسة مجاالت النتائج التسعة التالية:










عوامل السياق والخلفية
اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية
االكتئاب
المشكالت السلوكية
الكفاءة االجتماعية االنفعالية
أداء األسرة
المواقف والسلوكيات المدرسية
التعرض للعنف
الصحة العقلية لمقدم الرعاية.

لقد جمعنا مقاييس لمقدمي الرعاية واألطفال )من سن  8سنوات فأكبر( في مجموعتين بحسب المشارك
المقصود:
 تقييم مقدم الرعاية:أكمل جميع مقدمي الرعاية مجموعة تقييم تتألف مما يتراوح بين  145و 263عنصرً ا،
حسب عمر الطفل .في المتوسط ،استغرقت ھذه المجموعة  53دقيقة كي تكتمل عند خط األساس .يوضح
الجدول  A.1االختالف في مقاييس مقدم الرعاية وعدد العناصر حسب عمر الطفل المُشارك.
 تقييم الطفل :لقد قمنا بتقييم كل طفل يبلغ من العمر  8أعوام فأكثر من خالل مجموعة تقييم تتألف مما
يتراوح بين  59إلى  184عنصرً ا ،وف ًقا لعمر الطفل .يوضح الجدول  A.2المقاييس الموجودة في مجموعة
تقييم الطفل حسب عمر الطفل.
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الجدول  .A.1المقاييس والعناصر في مجموعة تقييم مقدم الرعاية ،حسب عمر الطفل
عمر الطفل ،بالسنوات
المجال
عوامل السياق
والخلفية

المقياس

الكفاءة االجتماعية
االنفعالية

13

13

13

13

12

12

12

21

21
13

>2-1 1

3

أداة معلومات الطفل

13

13

13

13

أداة معلومات مقدم الرعاية

12

12

12

12

12

مؤشر الضغوط اليومية

21

21

21

21

21

21

الحواجز السلوكية للرعاية

13

13

13

13

13

13

13

استبيان رضا العمالء

8

8

8

8

8

8

8

8

—

—

27

27

27

—

—

—

مقياس مشكالت التقييم المقتضب للحالة
االجتماعية االنفعالية للرضع واألطفال

—

31

31

—

—

—

—

—

مقياس إضفاء الطابع الخارجي لمؤشر المشكالت
السلوكية

—

—

17

17

17

17

17

11

مقياس إضفاء الطابع الداخلي لمؤشر المشكالت
السلوكية

—

—

11

11

11

11

11

11

ASQ:SE

25

25

—

—

—

—

—

—

مقاييس ضبط النفس واإلصرار والتعاون لنظام
تحسين المھارات االجتماعية

—

—

20

20

20

20

20

20

مقياس نقاط القوة المؤثرة لمقياس التصنيف
السلوكي واالنفعالي  -اإلصدار الثاني

—

—

—

—

7

7

7

—

مقياس األداء المدرسي لمقياس التصنيف السلوكي —

—

—

—

9

9

9

—

مقياس اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية
اضطراب الكرب
التالي للصدمة النفسية بقائمة التحقق من أعراض الصدمة النفسية عند
األطفال الصغار.
المشكالت السلوكية

11

12

في عمر
المراھقة

المواقف والسلوكيات
المدرسية

واالنفعالي–اإلصدار الثاني

أداء األسرة

مقياس مشاركة األسرة لمقياس التصنيف السلوكي —

—

—

10-6 5-4

—

10

10

10

—

واالنفعالي–اإلصدار الثاني

التعرض للعنف
الصحة العقلية لمقدم
الرعاية

استبيان أالباما لتربية األطفال

—

—

—

—

42

42

42

42

مقياس الخالف بمقياس البيئة األسرية

9

9

9

9

9

9

9

9

استبيان إيذاء األحداث

19

19

19

19

19

19

—

—

إيذاء مقدم الرعاية

13

13

13

13

13

13

13

13

PHQ-8

8

8

8

8

8

8

8

8

PC-PTSD

4

4

4

4

4

4

4

4

195 226 176 145

العدد اإلجمالي للعناصر

263

217 236

ملحوظة = — :المقياس ال ينطبق على ھذه الفئة العمرية = PHQ-8 .استبيان صحة المريض المتكون من ثمانية عناصر.
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180

الجدول  .A.2المقاييس والعناصر في مجموعة تقييم الطفل ،حسب عمر الطفل
عمر الطفل ،بالسنوات
المقياس

المجال

اضطراب الكرب التالي مقياس أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند األطفال
للصدمة النفسية

9-8

10

في عمر
 12-11المراھقة

17

17

17

17

االكتئاب

مقياس رينولدز الكتئاب المراھقين

—

—

—

30

المشكالت السلوكية

سلوك الجنوح )مُعدل من ثالثة إجراءات(

—

—

14

14

تعاطي المخدرات واالنضمام إلى العصابات

—

—

6

6

مقاييس ضبط النفس واإلصرار والتعاون لنظام تحسين المھارات االجتماعية

—

—

—

20

مقياس نقاط القوة المؤثرة لمقياس التصنيف السلوكي واالنفعالي -
اإلصدار الثاني

—

—

7

7

مقياس األداء المدرسي لمقياس التصنيف السلوكي واالنفعالي–اإلصدار
الثاني

—

—

9

9

الدرجات المُبلغ عنھا ذاتيًا

—

—

—

1

مقياس مشاركة األسرة لمقياس التصنيف السلوكي واالنفعالي–اإلصدار
الثاني

—

—

10

10

استبيان أالباما لتربية األطفال

42

42

42

42

مقياس الخالف بمقياس البيئة األسرية

—

—

9

9

استبيان إيذاء األحداث

—

19

19

19

59

78

133

184

الكفاءة االجتماعية
االنفعالية
المواقف والسلوكيات
المدرسية
أداء األسرة

التعرض للعنف
العدد اإلجمالي للعناصر

ملحوظة = — :المقياس ال ينطبق على ھذه الفئة العمرية.

عوامل السياق والخلفية
لقد أكمل مقدمو الرعاية خمسة مقاييس لتحديد الخلفية والسياق.

تقرير مقدم الرعاية للتركيبة السكانية واستخدام الخدمة
لقد جمعنا التركيبة السكانية األساسية لمقدم الرعاية ،مثل العمر والتعليم والوضع الوظيفي والدخل واللغة األساسية
والجنس والخلفية العرقية ،باستخدام أداة معلومات مقدم الرعاية ،والمُنقحة من مواد مُستخدمة في الدراسات الطولية لدراسة
إساءة معاملة الطفل وإھماله )) (LONGSCANالدراسات الطولية إلساءة معاملة الطفل وإھماله ،(2010 ،وھي مجموعة
من دراسات البحث الطولية التي تعمل على تقييم علم أسباب األمراض وتأثير إساءة معاملة األطفال .كما تجمع ھذه األداة
معلومات حول الصحة البدنية لمقدم الرعاية والدعم أو المساعدة التي يتلقاھا .وتضم ھذه األداة  12عنصرًا إجماالً.

تقرير مقدم الرعاية للتركيبة السكانية لألطفال واستخدام الخدمة
لقد جمعنا التركيبة السكانية األساسية للطفل ،مثل العمر والنوع والجنس والخلفية العرقية واللغة األساسية
ومقدم الرعاية األساسي ،باستخدام أداة معلومات الطفل ،والمُنقحة من مواد مُستخدمة في الدراسة الخاصة بالدراسات
الطولية إلساءة معاملة الطفل وإھماله .ويجمع الجزء المتعلق باستخدام الخدمة معلومات حول الصحة البدنية للطفل
والمشكالت الطبية والسلوكية واالنفعالية أو المشكالت المدرسية .وتضم ھذه األداة  13عنصرً ا إجماالً.
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تقرير مقدم الرعاية حول الضغوطات اليومية
سعيًا وراء تقييم المشكالت التي تواجه اإلنسان في الحياة اليومية ،فقد استخدمنا مؤشر الضغوطات اليومية
المستخلص من الدراسات الطولية إلساءة معاملة الطفل وإھماله ،والذي اشتمل على  21عنصرًا من مقياس المنازعات
اليومية ) (Daily Hassles Scaleالذي يضم  117عنصرًا ووضعه كانر ) (Kannerوزمالء عمله )ھال ) ،(Hallفي عام
1983؛ كانر وآخرون ،في عام  .(1981وتتناول العناصر الواحدة والعشرون خمسة جوانب تمثل مشكالت :الحمل الزائد
للوظيفة ،والمخاوف المالية ،والمخاوف المتعلقة بتربية األطفال ،ومشكالت العمل ،والخالفات التي تطرأ بين األشخاص.
وتطالب ھذه األداة مقدمي الرعاية بتصنيف المدى الذي تسببت فيه كل مشكلة في قلقھم "من يوم آلخر" ) = 4سببت قل ًقا
بال ًغا = 3 ،سببت قل ًقا بعض الشيء = 2 ،سببت قل ًقا طفي ًفا = 1 ،لم تسبب قل ًقا على اإلطالق( .وقد تم اإلبالغ بأن االتساق
الداخلي لمؤشر الضغوط اليومية مرتفعًا مع بلوغ معامل ألفا كرونباخ ) 0.83ھال ،وويليامز ) ،(Williamsوجرينبيرج
) ،(Greenbergفي عام  .(1985وقد تم دعم صحة التركيب لمؤشر الضغوطات اليومية من خالل تمييز الضغوطات
اليومية عن مقاييس إصابة األمھات باالكتئاب واألعراض النفسية الجسدية باستخدام إجراءات تحليل العوامل )ھال ،في عام
 .(1983ويشير كل من ھال وفاريل )) (Farelھال وفاريل ،في عام  (1988إلى أن درجات مؤشر الضغوطات اليومية
كانت مرتبطة على نحو إيجابي وملحوظ بأعراض االكتئاب )حسب قياسھا بواسطة مقياس االكتئاب الخاص بمركز
الدراسات الوبائية( واألعراض النفسية الجسدية )حسب قياسھا بواسطة الدراسة االستقصائية عن الصحة( بين عينة من
األمھات غير المتزوجات.
لقد أجرينا تحليالت عاملية استكشافية وتوكيدية حول الواحد والعشرين عنصرًا في مؤشر الضغوطات اليومية باستخدام
بيانات مُستقاة من  1,517مقدم رعاية تم تقييمھم في دراسة سابقة )جايكوكس وآخرون .(2011a ،وقد عرضنا العناصر
باعتبارھا فئات باستخدام برنامج  ،Mplusواستخدمنا أسلوب التقييم القائم على المربعات الصغرى المرجحة مع المتوسطات
المُعدلة )برنامج  ،Mplusبدون تاريخ( .وقد ح َّدد التحليل حالً يتكون من عاملين والذي كان ً
قابال للتفسير بسھولة ونتج عنه
عال داخل كل عامل .ولإليضاح ،فقد أنشأنا درجة مُستمدة من العناصر األحدى والعشرين لمشكالت الموارد بنا ًء
اتساق داخلي ٍ
على سبع عناصر )معامل ألفا كرونباخ =  (0.81وللمشكالت الشخصية واألسرية بنا ًء على  13عنصرًا )معامل ألفا كرونباخ
=  (0.80من أجل االستخدام في تقييمنا .وقد اشتمل مقياس مشكالت الموارد على عناصر تحدد القضايا التي ترتبط بالفقر ،مثل
استدانة المال أو االقتراض ،وعدم وجود ما يكفي من المال للحصول على االحتياجات األساسية ،ومشكالت اإلسكان .وقد حدد
مقياس المشكالت الشخصية واألسرية العناصر المتبقية المفترض أن تتعامل مع المخاوف المتعلقة بالصحة ،والمخاوف بشأن
األطفال ،والخالفات مع اآلخرين ،وتحمل العديد من المسؤوليات .وقد قمنا باحتساب درجة إجمالية لكل مقياس فرعي بشأن ھذا
المقياس والذي يمكن أن يتراوح من  0إلى  28للمقياس الفرعي لمشكلة الموارد ويتراوح من  0إلى  52للمقياس الفرعي
للمشكلة الشخصية واألسرية ،حيث تشير الدرجة العالية إلى وجود مزيد من المشكالت .وفي الدراسة الحالية ،بلغت معامالت
ألفا كرونباخ  0.72لمشكالت الموارد و 0.77للمشكالت الشخصية واألسرية.

تقرير مقدم الرعاية حول الرضا عن الخدمات
لقد استخدمنا مقاييس استبيان رضا العمالء لتقييم مدى رضا مقدمي الرعاية عن الخدمات التي قد تلقاھا الطفل أو
األسرة .وقد قام الرسن ) (Larsenوزمالؤه في العمل بتطوير ھذه األداة المكونة من ثمانية عناصر ،والتي يمكن استخدامھا
لقياس تجارب المستھلكين عبر قطاع كبير من خدمات الرعاية األساسية والصحة السلوكية )على سبيل المثال ،ھل ساھمت
الخدمات التي حصلت عليھا في تعاملك بفاعلية أكثر مع مشكالتك؟ ،ھل حصلت على نوع الخدمة التي أردتھا؟( .وتتراوح
الدرجات اإلجمالية من  8إلى  ،21وتشير أعلى درجة إلى مستوى أعلى من الرضا .ويُظھر البحث السابق أن ھذا اإلجراء
يؤكد على وجود اتساق داخلي قوي ،مع بلوغ معامل ألفا كرونباخ ) 0.93الرسن وآخرون.(1979 ،
- 78 -

تقرير مقدم الرعاية حول الحواجز السلوكية للرعاية
من أجل تقييم الحواجز التي تمنع مقدمي الرعاية من الحصول على الخدمات ،فقد استخدمنا الحواجز السلوكية
ألداة الرعاية .ويشتمل ھذا المقياس على عناصر مُعدلة من دراسة عن حياة الجنود المنتشرين أجرتھا مؤسسة RAND
)ميدوز ) ،(Meadowsوتانيليان ) ،(Tanielianوكارني ) (2016 ،(Karneyمما أدى إلى توافر  13عنصرً ا في
المجمل .تحدد العناصر مدى قوة موافقة مقدمي الرعاية أو رفضھم بأن الحواجز السلوكية المحددة للرعاية ،بما في ذلك
الوسم بالوصمة ،تؤثر على قرارھم بالحصول على خدمات الدعم لطفلھم أو أسرتھم )على سبيل المثال ،قد يعاملنا
أصدقاؤنا أو أفراد أسرتنا على نحو مختلف ،لن يرغب زوجي أو شريكي أو يسمح لنا بالحصول على خدمات الدعم(.

اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية
لقد استخدمنا مقياسين لتقييم أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند الطفل ،حيث قام مقدمو
الرعاية بتقديم أحدھما لألطفال الصغار ،في حين قام األطفال أنفسھم بتقديم المقياس الثاني.

تقرير مقدم الرعاية حول أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند الطفل
من أجل تقييم تصورات مقدمي الرعاية ألعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند األطفال
الصغار ممن تتراوح أعمارھم من  3إلى  10سنوات ،فقد استخدمنا قائمة التحقق من أعراض الصدمة النفسية عند
األطفال الصغار )بريير ) (Briereوآخرون ،في عام  .(2001ويشتمل ھذا اإلجراء على مقاييس فرعية الضطراب
الكرب التالي للصدمة النفسية واالكتئاب والقلق .وبتصريح من المُطورين ،فقد استخدمنا فقط المقياس الفرعي
الضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية .يتضمن مقياس اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية بقائمة التحقق من
أعراض الصدمة النفسية عند األطفال الصغار  27عنصرً ا يختار من األشياء التي يفعلھا الطفل ،أو يشعر بھا ،أو
يتعرض لھا )على سبيل المثال ،أحالم سيئة أو كوابيس ،وتعرضه لإلزعاج من ذكريات شيء ما حدث له( ويطالب
ھذا المقياس مقدمي الرعاية بتقييم وتيرة ھذه األحداث في الشھر الماضي ) = 4في كثير من األحيان = 3 ،غالبًا2 ،
= أحيا ًنا ،و = 1غير موجود على اإلطالق(.
أظھرت قائمة التحقق من أعراض الصدمة النفسية عند األطفال الصغار في بحث سابق وجود اتساق داخلي
جيد ،مع بلوغ معامل ألفا كرونباخ ) 0.87بريير وآخرون ،في عام  .(2001وفي الدراسة الحالية ،بلغ معامل ألفا
كرونباخ  .0.93وباإلضافة إلى ذلك ،فقد تم إثبات الصدق التمييزي والتنبؤي والبناء في قائمة التحقق من أعراض
الصدمة النفسية عند األطفال الصغار في عينات ودراسات متعددة )بريير وآخرون 2001 ،وبوليو )،(Pollio
وغلوفر-أور ) (Glover-Orrوويري ) .(2008 (Wherryقمنا بحساب الدرجة اإلجمالية لھذا اإلجراء التي يمكن أن
تتراوح بين  27إلى  ،108مع درجة أعلى تشير إلى مزيد من أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند
األطفال .وباإلضافة إلى ذلك ،استخدمنا تصنيفات من األعراض على أساس المعايير حسب العمر والنوع لوصف
العينة بأن بھا أعراض "عادية أو َح ِّدية أو ملحوظة".

تقرير الطفل الذاتي عن أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند األطفال
لتقييم تصورات األطفال ألعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية الخاص بھم ،استخدمنا مقياس أعراض
اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند األطفال )فوا وجونسون ) (Johnsonوآخرون (2001 ،بين األطفال الذين
تتراوح أعمارھم من  8إلى  18عا ًما .يحتوي ھذا المقياس المكون من  17عنصرً ا على أسئلة تطلب من األطفال تصنيف
تكرار تعرضھم لألعراض )مثل الشعور بالضيق عند التفكير في حدث أو السماع عنه ،بحيث يكون  = 0غير موجود
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على اإلطالق = 1 ،مرة في األسبوع أو أقل أو نادرً ا = 2 ،مرتين إلى أربع مرات في األسبوع أو نصف الوقت= 3 ،
خمس مرات أو أكثر في األسبوع أو دائمًا تقريبًا( المذكورة في الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية،
الطبعة الرابعة )الجمعية األمريكية للطب النفسي .(2000 ،كما اشتمل أيضًا على عناصر تسأل عما إذا كانت ھذه
األعراض تؤثر على األداء اليومي )على سبيل المثال ،ھل أعاقت المشكالت المذكورة أعاله عالقتك مع عائلتك؟( من
خالل إجابات باستخدام نعم/ال .يمكن أن تتراوح درجات ھذين البعدين من  0إلى  ،51ومن  0إلى  7على التوالي .وأثبت
معامل ألفا كرونباخ مقياس أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية عند األطفال من حيث الموثوقية حيث
تراوح من  0.70إلى  ،0.89ومن حيث الحساسية حيث بلغ  ،0.95ومن حيث النوعية حيث بلغ ) 0.96فوا وكين
وآخرون .(2008 ،وفي الدراسة الحالية ،كان معامل ألفا كرونباخ .0.90

االكتئاب
لتقييم أعراض االكتئاب في األطفال الذين تبلغ أعمارھم  11عامًا فأكبر اخترنا أداة واحدة للتقرير الذاتي.

تقرير الطفل الذاتي عن أعراض االكتئاب عند األطفال
مقياس رينولدز الكتئاب المراھقين ،اإلصدار الثاني )) (RADS-2رينولدز ) (1987 ،(Reynoldsھو مقياس
يحتوي على  30عنصرً ا يھدف إلى تقييم أعراض االكتئاب فيما بين األطفال الذين تتراوح أعمارھم من  11إلى 20
عامًا .يتكون ھذا المقياس من أربعة مقاييس فرعية :الحالة النفسية المزعجة ،وانعدام التلذذ أو التأثير السلبي ،والتقييم
الذاتي السلبي ،واآلالم الجسدية .تسأل األداة الطفل عن تكرار كل منھا )مثل نادرً ا تقريبًا ،نادرً ا ج ًدا ،أحيا ًنا ،معظم
الوقت( .وقد أثبت مقياس رينولدز الكتئاب المراھقين ،اإلصدار الثاني ) (RADS-2بأنه يمكن االعتماد عليه حيث
تراوحت قيم معامالت ألفا كرونباخ للدرجة الكلية بين  0.93و .0.94كما ثبتت الصالحية ،مع وجود عوامل ارتباط
في االتجاه المتوقع بين مقياس رينولدز الكتئاب المراھقين ،اإلصدار الثاني ) (RADS-2ومقاييس االكتئاب األخرى
)رينولدز1998 ،؛ رينولدز .(2002 ،وفي الدراسة الحالية ،كان معامل ألفا كرونباخ .0.28

المشكالت السلوكية
لتقييم مشكالت السلوك الداخلي والخارجي والجنوح ،استخدمنا العديد من المقاييس وقمنا بدمجھا باستخدام تقنيات
قياس نفسي متقدمة لوضع نتيجة يمكن استخدامھا عبر فئة عمرية أوسع .وبالنسبة إلى المواقع التي لم تشتمل على الفئة
العمرية وعملت فقط مع األطفال الذين تبلغ أعمارھم  3أعوام أو أكثر ،فقد استخدمنا المقياس األصلي ،كما ھو موضح أدناه.

تقرير مقدم الرعاية حول المشكالت السلوكية لألطفال.
استخدمنا مقياسين لتقييم المشكالت السلوكية لألطفال .لتقييم المشكالت السلوكية والمتعلقة بالتصرفات لألطفال
الذين تتراوح أعمارھم من عام إلى  3أعوام ،فقد استخدمنا التقييم المقتضب للحالة االجتماعية االنفعالية لألطفال الرضع،
)بريغز-غوان ) (Briggs-Gowanوكارتر ) ،((Carterفي عام ) .((2002ومن خالل ھذا المقياس ،يبلغ مقدمو الرعاية
عن  31عنصرً ا متعلقة بالمشكالت السلوكية )على سبيل المثال ،الظھور في حالة عصبية أو توتر أو خوف؛ والضجر
وعدم الجلوس بھدوء( على مقياس مكون من ثالثة نقاط ) = 1غير صحيح أو نادرً ا ،و = 2صحيح نوعًا ما أو في بعض
األحيان ،و = 3صحيح ج ًدا أو في كثير من األحيان( .وقد أثبت ھذا المقياس موثوقية وصالحية جيدة ،مع وجود تصنيفات
لمشكالت التقييم المقتضب للحالة االجتماعية االنفعالية لألطفال الرضع ترتبط بشكل كبير بتصنيفات المشكالت الخاصة
بالمقيم المتزامن والتنبؤ بنتائج المشكلة لعام الحق )بريغز-غوان وآخرون .(2004 ،وقد أظھر التقييم المقتضب للحالة
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االجتماعية االنفعالية لألطفال الرضع حساسية بنسبة تراوحت من  78حتى  95بالمئة ،ونوعية من  68إلى  95بالمئة عند
مقارنتھا بقائمة التحقق من سلوك األطفال من سن  1.5إلى  5سنوات )كاسلمان ) (Caselmanوسيلف )(2008 ،(Self
ولتقييم المشكالت السلوكية والمتعلقة بالتصرفات بالنسبة لألعمار من  3إلى  18عامًا ،فقد استخدمنا مؤشر المشكالت
السلوكية المكون من  28عنصرً ا )بيترسون ) (Petersonوزيل ) ،(Zillفي عام  .(1986على ھذا المقياس ،تطلب األداة
من مقدم الرعاية تقييم مدى صحة البيانات المتعلقة بسلوك الطفل في الشھر الماضي ) = 2صحيح في كثير من األحيان،
و = 1صحيح في بعض األحيان ،و = 0غير صحيح( )على سبيل المثال ،كان الطفل شديد الخوف أو القلق ،أو كان
يجادل كثيرً ا( .وقد أظھر مؤشر المشكالت السلوكية وجود اتساق داخلي جيد لكل مكون من مكوناته )المشكالت
الخارجية ،حيث بلغ معامل ألفا كرونباخ 0.86؛ والمشكالت الداخلية ،حيث بلغ معامل ألفا كرونباخ ) (0.81كان
) ،(Kahnوبراندت ) ،(Brandtوويتيكر ) ،(Whitakerفي عام  .(2004كما ثبت وجود اتساق داخلي جيد للمقياس الكلي
مع العناصر اإلضافية األربعة ) (0.92والذي ظل متس ًقا بالنسبة للسكان ذوي البشرة البيضاء والسمراء واإلسبانيين
) ،0.92و ،0.93و 0.91على التوالي( )سبنسر ) (Spencerوآخرون .(2005 ،وقد تم استخدام التقييم المقتضب للحالة
االجتماعية االنفعالية لألطفال الرضع بمفرده لموقع واحد يعمل مع األطفال الصغار ج ًدا )فيالدلفيا( .تم استخدام مؤشر
المشكالت السلوكية بمفرده لمعظم المواقع التي تعمل مع األطفال الذين تزيد أعمارھم عن  3أعوام ،وتم دمجه مع التقييم
المقتضب للحالة االجتماعية االنفعالية لألطفال الرضع لموقع واحد )دنفر( عمل مع األطفال الذين تقل أعمارھم أو تزيد
عن  3سنوات.
لقد أنشأنا درجة فردية باستخدام أوزان نظرية االستجابة للمفردة ) (IRTالمستمدة من دراسة سابقة
)جايكوكس وآخرون (2011a ،لدمج المقياسين معًا الستخدامھما على الفئة العمرية بالكامل )األعمار من  1إلى 17
عامًا( لموقع دنفر .وفي ھذا العمل السابق ،استخدمنا نظرية االستجابة للمفردة إلنشاء درجة فردية للفئة العمرية
بالكامل دمجت البيانات من المقياسين .ق َّدم نمط القيم الذاتية والتحميالت القوية عمومًا والمواءمة المعقولة للنموذج
أحادي العامل ،دليالً على أن مجموعة العناصر أحادية األبعاد بشكل كا ٍ
لمعا َيرة نظرية االستجابة للمفردة .ثم
ف َ
عايرنا العناصر باستخدام نموذج االستجابة التدريجية )ساميجيما ) ،(Samejimaعام ،(1997في برنامج البرامج
المتعددة )ثيسن )) .(1991 ،Thissenومن ثم ،وضعنا درجة فردية لنظرية االستجابة للمفردة لمشكالت السلوك التي
عايرت الدرجات على ھذين المقياسين خالل فترة العمر .وتكون الدرجة الناتجة لمشكالت السلوك درجة معيارية،
بمتوسط  0وانحراف معياري بمعدل  .1وتشير أعلى درجة إلى وجود المزيد من المشكالت السلوكية.

تقرير الطفل الذاتي المتعلق بالجنوح
لقد حددنا عناصر من ثالث أدوات وعدلناھا وھي :الدراسة االستقصائية الوطنية عن الشباب )إليوت )،(Elliott
عام  ،(2008ودراسة روتشستر لتنمية الشباب )) ،(RYDSثورنبيري ) (Thornberryوآخرون ،(1998 ،ودراسة
استقصائية بشأن األسر واألحياء بلوس أنجلوس )) ،(L.A.FANSساستري ) (Sastryوبيبلي ) ،(Pebleyعام ،(2003
وذلك من أجل تقييم التقرير الذاتي المتعلق بالجنوح بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارھم بين  11إلى  18عامًا .صُممت
الدراسة االستقصائية الوطنية عن الشباب لتكون أداة تقرير ذاتي للشباب الذين تبلغ أعمارھم  11عامًا ومن ھم أكبر،
ويستخدم الباحثون عناصر واسعة النطاق لتسجيل بداية السلوك الجانح وخطورته ،بما في ذلك الممتلكات المكتسبة من
أعمال إجرامية وجرائم العنف .وجرى تعديل بنود من دراسة روتشستر لتنمية الشباب لتسجيل السلوك الجانح وجرائم
المكانة األولية .وقد وُ ضعت دراسة روتشستر لتنمية الشباب إلجراء دراسة طولية تتعلق باألطفال باعتبارھا جزءًا من
البرنامج الممول من مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح إلجراء األبحاث التي تتعلق بأسباب الجنوح وعالقاته .وأخيرً ا،
أدرجنا عناصر من دراسة لوس أنجلوس االستقصائية عن األسر واألحياء عن بداية النشاط الجنسي وتكراره .وتمثل
دراسة لوس أنجلوس االستقصائية بشأن األسر واألحياء دراسة تجريھا مؤسسة  RANDلعينة مُمثلة لجميع األحياء
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واألسر بمقاطعة لوس أنجلوس .لم تتوفر بيانات موثوقة أو صحيحة لھذه المقاييس .وفي ھذه األداة المتعلقة بالتقرير
الذاتيُ ،
طرحت أسئلة على األطفال الذين تبلغ أعمارھم  11عامًا ومن ھم أكبر لإلشارة إلى ما إذا كانوا قد تورطوا في
مجموعة من السلوكيات الجانحة )مثل عملية سرقة أو تغيب عن المدرسة دون إذن أو ارتكاب اعتداء( .ومن خالل ھذه
المعلومات ،أحصينا معدل تكرار السلوكيات الجانحة التي أقر الشباب بارتكابھا.

تقرير الطفل الذاتي بشأن تعاطي المخدرات واالنضمام إلى العصابات
قيِّمنا تعاطي المخدرات بين المراھقين الذين تتراوح أعمارھم بين  13إلى  18عامًا باستخدام عناصر على
مستوى مصادر متعددة تضم الدراسة الطولية الوطنية لصحة المراھقين والبالغين ،والدراسة االستقصائية بشأن
السلوك الخطر للشباب ) ،(YBRSوالدراسة االستقصائية لرصد المستقبل ،والدراسة االستقصائية الوطنية بشأن
رفاھية األطفال والبالغين .وطرحنا أسئلة عن معدل تكرار تدخين السجائر وتناول الكحول وتعاطى الماريجوانا
خالل الشھر الماضي ،وقدمنا أربعة خيارات محتملة لإلجابة )حيث يشير الرقم  1إلى "إطال ًقا" ،والرقم  2إلى "مرة
أو مرتين" والرقم  3إلى "مرات قليلة أسبوعيًا" والرقم " 4يوميًا"( .وأعطينا األطفال أيضًا عناصر من الدراسة
االستقصائية الوطنية بشأن انضمام الشباب إلى العصابات التي أجراھا مكتب قضاء األحداث ومنع الجنوح لمعرفة
مستوى انضمام األطفال إلى العصابات .وسألنا جميع الشباب عما إذا كان سبق لھم االنضمام إلى عصابة أو جماعة
أو جماعة مسلحة أو أي جماعة مشابھة .ومن أجابوا باإليجابُ ،
طرحت عليھم أسئلة متابعة بشأن مدى تورطھم حاليًا
)مثل ھل أنت عضو في أي عصابة حاليًا؟ وما مدى قربك من مركز العصابة على مقياس من  1إلى  ،5حيث يشير
الرقم  1إلى قيادة العصابة ورقم  5إلى من يصاحبون العصابات ولكن ال يتورطون أب ًدا في أي أنشطة معھم؟(.

الكفاءة االجتماعية االنفعالية
اخترنا مقاييس نقاط القوة المؤثرة ،والتعاون ،واإلصرار ،وضبط النفس ،والكفاءة االجتماعية االنفعالية
عمومًا وذلك من خالل مقياسين بنسخ مختلفة لمجموعات عمرية مختلفة ومشاركين مختلفين.

تقرير مقدم الرعاية حول الكفاءة االجتماعية االنفعالية لألطفال
استخدمنا المقياس االجتماعي االنفعالي لألطفال الذين تتراوح أعمارھم بين  0إلى  3أعوام من خالل
استبيانات األعمار والمراحل :االجتماعية االنفعالية )سكويرز ) (Squiresوبريكر ) (Brickerوتومبلي
) ،(Twomblyعام  ،(2002وھو أداة للتحقق من تطور األطفال الذين ال تزيد أعمارھم عن  36شھرً ا وال تقل عن
ثالثة أشھر .وقد اخترنا بين  22و 32عنصرً ا )حسب العمر( من المقياس االجتماعي االنفعالي من استبيان األعمار
والمراحل :االجتماعية االنفعالية ألعمار  12و 18و 24و 30و 36شھرً ا .يطرح استبيان األعمار والمراحل:
االجتماعية االنفعالية أسئلة على مقدمي الرعاية بشأن مدى تكرار السلوكيات ألطفالھم )أغلب الوقت ،أو أحيا ًنا ،أو
نادرً ا ،أو أب ًدا( )مثل ھل يضحك طفلك الرضيع أو يبتسم لك وألفراد العائلة اآلخرين ،وھل ُتصلِّب طفلتك ظھرھا
وتقوسه عند حملھا( .وأضفنا مؤشر عمري لألداة من أجل المساعدة بإدارة مناسبة .ويقدم بحث سابق دليالً على
االتساق الداخلي ،مع بلوغ معامل ألفا كرونباخ نسبة  0.69و 0.67لألطفال الذين تتراوح أعمارھم بين ثالثة أشھر
إلى  14شھرً ا وموثوقية اختبار  /إعادة اختبار تبلغ ) 0.94سكويرز وبريكر وتومبلي ،عام .(2002

تقرير مقدم الرعاية حول التعاون واإلصرار وضبط النفس لألطفال
استخدمنا ثالثة مقاييس من نظام تحسين المھارات االجتماعية )جريشام ) (Greshamوإليوت ،عام (2008
لتقييم تعاون األطفال )ستة عناصر( وتقييم اإلصرار )سبعة عناصر( وتقييم ضبط النفس )سبعة عناصر( .وأكمل
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مقدمو الرعاية لألطفال الذين تتراوح أعمارھم بين  3أعوام إلى  18عامًا نسخة تقرير مقدم الرعاية ،التي تطلب من
مقدم الرعاية تصنيف معدل تكرار )على سبيل المثال :أب ًدا ،أو نادرً ا ،أو غالبًا ،أو أغلب األحيان( مجموعة من
السلوكيات )مثل :يتبع القواعد المنزلية ،يخبرنا عند حدوث مشكلة ،يبقى ھاد ًئا عندما تتم مضايقته( وأھميتھا )على
سبيل المثال :غير مھم ،أو مھم ،أو بالغ األھمية(.
تم تأسيس نظام تحسين المھارات االجتماعية ليكون مصدرً ا موثو ًقا منه مع معامل ألفا كرونباخ بنسبة من
 0.85إلى  0.86للتعاون ،ونسبة من  0.75إلى  0.81لإلصرار ،ونسبة من  0.83إلى  0.85لضبط النفس )جريشام
وإليوت .(2008 ،وقد فحصت دراسات أخرى الصالحية التقاربية ووجدت عالقات ترابط متوسطة إلى مرتفعة بين
نظام تحسين المھارات االجتماعية ومقاييس الكفاءة االجتماعية األخرى ،بما في ذلك مقاييس السلوك االجتماعي في
المنزل والمجتمع )ميريل ) (Merrellوكالداريال ) (Caldarellaعام  ،(2002ومقاييس فاينالند للسلوك التكيُّفي )ليون
) (Lyonوآخرون ،عام  ،(1996ونظام تقييم السلوك لألطفال )فالناجان ) (Flanaganوآخرون ،عام  .(1996وفي
الدراسة الحالية ،بلغ معامل ألفا كرونباخ  0.86للتعاون ،و 0.68لإلصرار ،و 0.85لضبط النفس.

تقرير الطفل الذاتي بشأن التعاون واإلصرار وضبط النفس
استخدمنا نسخة التقرير الذاتي لنظام تحسن المھارات االجتماعية )جريشام وإليوت ،عام  (2008لتقييم
اإلصرار وضبط النفس والتعاون لألطفال الذين تتراوح أعمارھم بين  13إلى  18عامًا .وكانت األسئلة تدور حول
مدى واقعية ) ً
مثال :غير واقعي ،أو واقعي قليالً ،أو واقعي كثيرً ا ،أو واقعي ج ًدا( إدراك الطفل لبعض سلوكياته
الخاصة )مثالً :أتبع قواعد المدرسة ،أطلب المساعدة عندما أحتاجھا ،أبقى ھاد ًئا عندما يضايقني اآلخرون( ومدى
أھميتھا ) ً
مثال :غير مھم ،أو مھم ،أو بالغ األھمية( .وقد وجدت دراسات سابقة أن ھذا المقياس محل ثقة ،مع بلوغ
معامل ألفا كرونباخ نسبة  0.83للتعاون ،و 0.75لإلصرار ،و 0.83لضبط النفس )جريشام وإليوت ،عام .(2008
بالنسبة لمقاييس التقرير الذاتي التي تم إجراؤھا في ھذه الدراسة على أطفال تتراوح أعمارھم من  13إلى  18عامًا،
بلغ معامل ألفا كرونباخ  0.78لإلصرار ،و 0.85لضبط النفس ،و 0.84للتعاون .وقد أحصينا درجة إجمالية لكل
قياس فرعي لھذا المقياس الذي قد يتراوح من  0إلى  ،20حيث تشير أعلى درجة إلى وجود نسبة أكبر من اإلصرار
وضبط النفس والتعاون.

تقارير األطفال الذاتية وتقارير مقدمي الرعاية حول نقاط القوة المؤثرة
استخدمنا مقياسًا واح ًدا من مقاييس التصنيف السلوكي واالنفعالي -اإلصدار الثاني )إبستين )(Epstein
وشارما ) ،(Sharmaعام  (1998لتقييم نقاط القوة المؤثرة )سبعة عناصر( من وجھتي نظر كل من مقدمي الرعاية
)ألطفال تتراوح أعمارھم من  6أعوام إلى  12عامًا( واألطفال )ألطفال تتراوح أعمارھم بين  11إلى  18عامًا(.
وفيما يتعلق بنسخة مقدم الرعاية ،ع َّدلنا التوجيھات ليستخدمھا مُحاور ،وأجاب مقدمو الرعاية على مجموعة من
ُظھرون شعور االنتماء إلى األسرة( باستخدام المقياس المُقدم )حيث يشير الرقم  3إلى
العبارات حول أطفالھم )مثل :ي ِ
"مثل طفلك تمامًا" ،ويشير الرقم  2إلى "مثل طفلك" ،ويشير الرقم  1إلى "ليس مثل طفلك تمامًا" ،ويشير الرقم 0
إلى "ليس مثل طفلك على اإلطالق"( .تم إعطاء األطفال الذين تتراوح أعمارھم بين  11و 18عامًا نسخة التقرير
الذاتي لإلجابة على عبارات بشأن الذات )على سبيل المثال ،تشعرني أسرتي بأنني مرغوب( باستخدام نوع المقياس
نفسه )حيث يشير الرقم  3إلى "مثلك تمامًا" ،ويشير الرقم  2إلى "مثلك" ،ويشير الرقم  1إلى "ليس مثلك تمامًا"،
ويشير الرقم  0إلى "ليس مثلك على اإلطالق"(.
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وفي عينة معيارية ،بلغ معامل ألفا كرونباخ لمقياس تقرير مقدم الرعاية  0.84بالنسبة للقوة المؤثرة )إبستين،
عام  .(2004وقد أظھر المقياس أيضًا موثوقية جيدة لالختبار  /إعادة االختبار )مؤشر القوة المركبة ،(r = 0.87
وصحة المحتوى ،وصحة المعيار ،وصحة التركيب )موني ) (Mooneyوآخرون ،عام  .(2005وفي الدراسة
الحالية ،بلغ معامل ألفا كرونباخ لمقياس مقدم الرعاية الذي يقيس نقاط القوة المؤثرة  .0.78وفي عينة معيارية
لمقياس تقرير الشباب ،بلغ معامل ألفا كرونباخ  0.80لنقاط القوة المؤثرة .وقد أظھر أيضًا مقياس تقرير الشباب
موثوقية جيدة لالختبار  /إعادة االختبار )مؤشر القوة المركبة  ،(r = 0.91وصحة المحتوى ،وصحة المعيار ،وصحة
التركيب )موني وآخرون ،عام  .(2005وفي الدراسة الحالية ،بلغ االتساق الداخلي لمقاييس تقرير الطفل الذاتي الذي
يقيس نقاط القوة المؤثرة  .0.75وقد أحصينا درجة إجمالية لنقاط القوة المؤثرة قد تتراوح من  0إلى  ،21حيث تشير
أعلى درجة إلى وجود نقاط قوة أكثر تأثيرً ا ،بالنسبة لنسختي المقياس )تقرير مقدم الرعاية وتقرير الطفل الذاتي(.

السلوكيات والمواقف المدرسية
اخترنا مقياسًا واح ًدا يحتوي على كل من مقياس تقرير الشباب الذاتي وتقرير مقدم الرعاية حول األداء
المدرسي لتقييم السلوكيات والمواقف المدرسية .وطرحنا أيضًا على المراھقين سؤاالً واح ًدا عن صفوفھم الدراسية.

تقارير الطفل الذاتية وتقارير مقدمي الرعاية حول األداء المدرسي لألطفال
استخدمنا مقياسًا واح ًدا من مقاييس التصنيف السلوكي واالنفعالي-اإلصدار الثاني )إبستين وشارما ،عام
 (1998لتقييم األداء المدرسي )باستخدام تسعة عناصر( من وجھتي نظر كل من مقدمي الرعاية )ألطفال تتراوح
أعمارھم من  6أعوام إلى  12عامًا( واألطفال )ألطفال تتراوح أعمارھم من  11إلى  18عامًا( .وفيما يتعلق بنسخة
مقدم الرعاية ،ع َّدلنا التوجيھات ليستخدمھا مُحاور ،وأجاب مقدمي الرعاية على مجموعة من العبارات حول أطفالھم
)مثل :يكمل واجباته المدرسية في موعدھا( باستخدام المقياس المُقدم )حيث يشير الرقم  3إلى "مثل طفلك بشكل
كبير" ويشير الرقم  2إلى "مثل طفلك" ويشير الرقم  1إلى "ليس مثل طفلك كثيرً ا" ويشير الرقم  0إلى "ليس مثل
طفلك على اإلطالق"( .تم إعطاء األطفال الذين تتراوح أعمارھم من  11إلى  18عامًا نسخة تقرير الطفل الذاتي،
لإلجابة على عبارات بشأن أنفسھم )على سبيل المثال ،أُنجز واجباتي المدرسية في الوقت المحدد( باستخدام نوع
المقياس ذاته )حيث يشير الرقم  3إلى "مثلك تمامًا" ويشير الرقم  2إلى "مثلك" ويشير الرقم  1إلى "ليس مثلك تمامًا"
ويشير الرقم  0إلى "ليس مثلك على اإلطالق"(.
في عينة معيارية ،بلغ معامل ألفا كرونباخ لمقياس تقرير مقدم الرعاية  0.85لألداء المدرسي )إبستين ،عام
 .(2004وفي الدراسة الحالية ،بلغ معامل ألفا كرونباخ لمقياس تقرير مقدم الرعاية الذي يقيس األداء المدرسي
 .0.86وفي عينة معيارية ،بلغ معامل ألفا كرونباخ لمقياس تقرير الشباب  0.88لألداء المدرسي .وفي الدراسة
الحالية ،بلغ االتساق الداخلي لمقياس تقرير الطفل الذاتي الذي يقيس األداء المدرسي  .0.83بالنسبة لنسختي المقياس
)تقرير مقدم الرعاية وتقرير الطفل الذاتي( ،احتسبنا درجة إجمالية لألداء المدرسي يمكن أن تتراوح من  0إلى ،27
حيث تشير أعلى درجة إلى مستوى أعلى من األداء المدرسي.

أداء األسرة
استخدمنا مقاييس تربية األطفال والخالف األسري ومشاركة األسرة لتقييم أداء األسرة.
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تقارير األطفال الذاتية وتقارير مقدمي الرعاية حول ممارسات تربية األطفال
استخدمنا استبيان أالباما لتربية األطفال ) (APQلفحص ممارسات تربية األطفال )فريك ) ،(Frickعام
 .(1991وھذا المقياس ھو مقياس يحتوي على  42عنصرً ا ويتكون من خمسة قياسات وھي :مشاركة اآلباء
والمشاركة اإليجابية وضعف اإلشراف والمراقبة وعدم االتساق في التأديب والعقوبة البدنية .تطلب األداة من
الوالدين واألطفال تقديم تقرير حول تكرار سلوكيات تربية األطفال )باستخدام مقياس من خمس نقاط حيث يشير
الرقم  1إلى "مطل ًقا" ويشير الرقم  5إلى "دائمًا"( )على سبيل المثال ،وجود طفلك في المنزل بدون إشراف من
الكبار ،وجودك بالخارج مع أصدقاء ال يعرفھم والداك(.
يتراوح االتساق الداخلي لمشاركة اآلباء بالنسبة لألمھات واآلباء المشاركين من  0.77إلى  0.82و 0.70إلى
 0.75على التوالي ،حيث ترتبط معامالت ألفا األعلى بأكبر فئة عمرية للطفل .تراوحت معامالت ألفا لتربية األطفال
اإليجابية من  0.77إلى  ،0.79وضعف اإلشراف والمراقبة من  0.49إلى  0.67وعدم االتساق من  0.55إلى 0.70
والعقوبة البدنية من  0.25إلى ) 0.48فريك وكريستيان ) (Christianوووتون ) ،(Woottonعام  .(1999وفي
الدراسة الحالية ،بلغ معامل ألفا كرونباخ بالنسبة للمشاركين من مقدمي الرعاية  0.82لمشاركة اآلباء و 0.87لتربية
األطفال اإليجابية و 0.79لضعف اإلشراف والمراقبة و 0.64لعدم االتساق في التأديب و 0.55للعقوبة البدنية .وبلغ
معامل ألفا كرونباخ بالنسبة للمشاركين من األطفال  0.82لمشاركة اآلباء و 0.82لتربية األطفال اإليجابية و0.79
لضعف اإلشراف والمراقبة و 0.61لعدم االتساق في التأديب و 0.62للعقوبة البدنية.

تقارير األطفال الذاتية وتقارير مقدمي الرعاية حول الخالفات األسرية
استخدمنا المقياس الفرعي الخالف األسري )تسعة عناصر( من مقياس البيئة األسرية )موس )(Moos
مقياس للخالف األسري .أجاب مقدمو الرعاية على
وإنسيل ) (Inselوھمفري ) ،(Humphreyعام  (1974ليكون
ٍ
عبارات حول تصوراتھم للبيئة األسرية )على سبيل المثال ،يشتاط أفراد األسرة غضبًا في بعض األحيان لدرجة
إلقاء األشياء؛ ينتقد أفراد األسرة بعضھم كثيرً ا( عن طريق اإلشارة إلى صحة أو خطأ كل عبارة .في الدراسة
الحالية ،بلغت معامالت ألفا كرونباخ للمقياس الفرعي الخالف األسري  0.23و 0.27للمشاركين من مقدمي الرعاية
واألطفال على التوالي.

تقارير األطفال الذاتية وتقارير مقدمي الرعاية حول المشاركة األسرية
استخدمنا مقياس مشاركة األسرة )عشرة عناصر( من مقياس التصنيف السلوكي واالنفعالي  -اإلصدار الثاني
مقياس لمشاركة األسرة .ق ّدم مقدمو الرعاية تقارير تتعلق بھذا البعد لألطفال
)إبستين وشارما ،عام  (1998ليكون
ٍ
الذين تتراوح أعمارھم من  6أعوام إلى  12عامًا واألطفال الذين تتراوح أعمارھم من  11إلى  18عامًا الذين أتموا
مقاييس التقرير الذاتي .في العينة المعيارية ،بلغ معامل ألفا كرونباخ لمقياس تقرير مقدم الرعاية  0.89وبلغ 0.80
بالنسبة لمقياس تقرير الطفل الذاتي )إبستين ،عام  .(2004وفي الدراسة الحالية بلغ  0.84و 0.79للمقياسين على
التوالي .وقد أحصينا درجة إجمالية لمشاركة األسرة يمكن أن تتراوح من  0إلى  ،20حيث تشير أعلى درجة إلى
مشاركة أكثر لألسرة ،وذلك بالنسبة لنسختي المقياس )تقرير مقدم الرعاية وتقرير الطفل الذاتي(.

التعرض للعنف
استخدمنا مقياسيين لتسجيل التعرض للعنف لدى األطفال ومقدمي الرعاية.
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تقرير مقدم الرعاية وتقرير الطفل الذاتي إليذاء األحداث
استخدمنا استبيان إيذاء األحداث لتقييم التعرض للعنف بين األطفال الذين تتراوح أعمارھم من  0إلى  18عامًا
)ھامبي وآخرون ،عام  .(2005يتضمن االستبيان خمسة نماذج وھي :الجريمة التقليدية وإساءة معاملة األطفال
وإيذاء األقران واألشقاء ومشاھدة العنف والعنف غير المباشر واالعتداء الجنسي .ويتألف االستبيان من  34عنصرً ا
وسؤال متابعة متعمّقة تساعد في تقييم تكرار الحدث وشدته على الطفل )على سبيل المثال ،ھل سبق وأن تعرضت
أو طفلك للضرب أو الھجوم بدون استخدام أداة أو سالح ،كم مرة حدث ذلك ،وما كانت أخطر إصابة نتيجة ذلك(.
اخترنا مجموعة فرعية تتكون من  19عنصرً ا األكثر أھمية11وعدلنا األسئلة المتعمّقة لتلبية احتياجات الدراسة)22كما
سمح المصمم( .ع ّدلنا أيضًا صياغة عنصرين ومجموعة واحدة من التوجيھات لتحسين وضوح العناصر؛ وع ّدلنا
عنصرين إضافيين ليشمال كل من مشاھدة العنف وسماعه إضافة إلى التعرض له .أعطينا نسخة تقرير مقدم الرعاية
إلى مقدمي الرعاية لألطفال الذين تتراوح أعمارھم من  0إلى  11عامًا ،واألطفال الذين تتراوح أعمارھم من 10
أعوام إلى  18عامًا الذين أتموا نسخة تقرير الطفل الذاتي .وقد أظھر تقييم القياس النفسي السابق موثوقية وصحة
جيدتين لكل من تقريري الشباب ومقدمي الرعاية الستبيان إيذاء األحداث )فينكلھور وأورمرود )(Ormrod
وآخرون ،عام  ،(2005ولكن لم يتم تقديم أي تقارير ذات قيم محددة .احتسبنا درجة إجمالية لكل مقياس فرعي،
إضافة إلى درجة إجمالية للمقياس بأكمله ،حيث تشير الدرجات األعلى إلى تعرض أكبر للعنف في كل بُعد .وفي خط
األساس ،طرحت الدراسة االستقصائية أسئلة حول ھذه التجارب على مدى حياة الطفل بأكملھا ،وفي الدراسات
االستقصائية المتابعة طرحت الدراسة االستقصائية استفسارات حول فترة األشھر الستة السابقة وبالنظر إلى التقييم
السابق.

إيذاء مقدم الرعاية
حددنا عناصر من الدراسة االستقصائية الوطنية لضحايا اإليذاء ) (NCVSومخطط اضطراب الصدمة
النفسية وعدلناھا لتقييم اإليذاء الذي يتعرض له مقدم الرعايةُ .تعد الدراسة االستقصائية الوطنية لضحايا اإليذاء
مقياسًا وطنيًا لضحايا الجريمة وتستخدم على نطاق واسع في األبحاث .أضفنا خمسة عناصر من مخطط اضطراب
الصدمة النفسية من أجل تكملة العناصر من الدراسة االستقصائية الوطنية لضحايا اإليذاء ،لتتضمن مقياسًا لضغوط
الحياة المتعلقة بالعنف .شمل المقياس الناتج سؤالين عامين )مقتبسين من الدراسة االستقصائية الوطنية لضحايا
اإليذاء( حول إذا ما قد تعرض مقدم الرعاية في العام الماضي للتھديد أو الھجوم من جانب شخص غريب أو أحد
األصدقاء أو المعارف أو أحد الشركاء الحميمين .وفي حالة إجابة مقدم الرعاية باإليجاب ،يتم طرح أسئلة المتابعة
حول تفاصيل إضافية تتعلق بھذه األحداث .يحتوي جزء ثالث من الدراسة االستقصائية على سبعة عناصر إضافية
)مقتبسة من مخطط اضطراب الصدمة النفسية( تطرح أسئلة على المشارك حول تعرضه لمجموعة من األحداث
1

 1أدرجنا عنصرين من العناصر الثمانية حول الجريمة التقليدية )االعتداء بسالح واالعتداء بدون سالح(؛ وجميع العناصر األربعة التي
تدور حول إساءة معاملة األطفال )االعتداء البدني من جانب مقدم الرعاية ،واالعتداء النفسي أو العاطفي ،واإلھمال ،والتدخل في حقوق
الوصاية أو عملية الخطف األسري(؛ وعنصرً ا واح ًدا من العناصر الستة حول إيذاء األقران واألشقاء )التنمر االنفعالي(؛ وثالثة عناصر
من العناصر السبعة حول اإليذاء الجنسي )االعتداء الجنسي من جانب أحد البالغين المعروفين ،واالعتداء الجنسي غير المحدد واالعتداء
الجنسي من جانب أحد األقران(؛ وسبعة عناصر من العناصر التسعة حول مشاھدة اإليذاء واإليذاء غير المباشر )مشاھدة العنف األسري،
ومشاھدة اعتداء الوالدين على أحد األشقاء ،ومشاھدة االعتداء بسالح ،ومشاھدة االعتداء بدون سالح ،ومقتل أحد أفراد األسرة أو أحد
األصدقاء ،والتعرض لعمليات إطالق نار عشوائية أو أعمال الشغب أو اإلرھاب والتعرض للحرب أو الصراع العرقي( .وأدرجنا أي ً
ضا
سؤاالً حول نوع اإليذاء الذي حدث أوالً وفي أي عمر.
2
 2بالنسبة لجميع أنواع اإليذاء السبعة عشر ،طرحنا سؤاالً حول عدد مرات حدوثھا .وبالنسبة لألسئلة المتعلقة بالجريمة التقليدية
واالعتداء البدني من جانب أحد مقدمي الرعاية ،سألنا أيضًا عن أخطر اإلصابات )على سبيل المثال ،كدمة صغيرة ،كدمة كبيرة ،التواء(.
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التي تخلف صدمة نفسية )على سبيل المثال ،ھل مات أحد األحباء بسبب حادث أو جريمة قتل أو انتحار( .ولم تتوفر
بيانات موثوقة أو صحيحة للدراسة االستقصائية الوطنية لضحايا اإليذاء .وقد قمنا بتدوين البيانات الناتجة لوجود
العنف األسري أو انعدامه ولوجود األحداث التي تخلف صدمة نفسية أو أنواع العنف األخرى أو انعدامھا )بخالف
العنف األسري( إلنشاء مؤشرين لھذه األنواع من التجارب .وفي خط األساس ،طرحت الدراسة االستقصائية أسئلة
حول ھذه التجارب في العام الماضي ،وفي الدراسات االستقصائية المتابعة طرحت الدراسة االستقصائية استفسارات
حول فترة األشھر الستة السابقة وبالنظر إلى التقييم السابق.

الصحة العقلية لمقدم الرعاية
استخدمنا مقياسين لتسجيل حالة الصحة العقلية لمقدم الرعاية.

اكتئاب مقدم الرعاية
أجرينا استبيان صحة المريض الذي يتكون من  8أسئلة )) (PHQ-8كرونكي وآخرون ،(2009 ،لتقييم
أعراض االكتئاب لدى مقدمي الرعاية ،وھو مقياس تقرير ذاتي مستخدم على نطاق واسع لتقييم التعرض لخطر
اإلصابة باالكتئاب بين البالغين .يطلب استبيان صحة المريض الذي يتكون من  8أسئلة من المشاركين تقييم عدد
المرات التي أزعجتھم فيھا المشكالت المختلفة )على سبيل المثال؛ قلة االھتمام أو المتعة في القيام باألشياء ،أو
الشعور باإلحباط أو االكتئاب أو اليأس( في األسبوعين الماضيين .وخيارات اإلجابة لكل عنصر ھي "على اإلطالق"
أو "أيام عديدة" أو "أكثر من نصف األيام" أو "يوميًا تقريبًا" .يتم تدوين اإلجابات لتكون بمثابة درجة إجمالية
مستمرة )النطاق من  0إلى  (24وتحويلھا إلى متغير قطعي يتكون من أربعة مستويات حيث تشير األرقام من  0إلى
 4إلى "ليس الحد األدنى" ،وتشير األرقام من  5إلى  9إلى "معتدل" ،وتشير األرقام من  10إلى  14إلى "متوسط"،
وتشير األرقام من  15إلى  19إلى "حاد بدرجة متوسطة" ،وتشير األرقام من  20إلى  27إلى "حاد" .اتضح أن
استبيان صحة المريض الذي يتكون من  8أسئلة يتميز بخصائص تشغيل ممتازة ،حيث تبلغ الخصوصية )(0.92
والحساسية الشديدة ) (0.99باستخدام درجة ≤ 10المتقطعة لتشخيص محتمل )كرونكي وآخرون ،عام .(2009

اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية لمقدم الرعاية
أجرينا مقياس اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية في الرعاية األولية لتقييم أعراض اضطراب الكرب التالي
للصدمة النفسية لدى مقدمي الرعاية )برينز ) (Prinsوآخرون ،عام  ،(2004وھو أداة فحص مختصرة للتقرير الذاتي
صُممت لالستخدام في الرعاية األولية واألوساط الطبية األخرى .يشتمل فحص اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية
في الرعاية األولية على جملة رئيسية إلعطاء المشاركين تلميح عن تجارب الصدمة النفسية المحتملة ،ثم يسأل عن وجود
)نعم أو ال( أربعة ردود أفعال )على سبيل المثال ،قد راودتھم كوابيس عنھا أو فكروا بھا وكانوا ال يريدون ذلك( .يتم
تدوين اإلجابات على أنھا درجة إجمالية مستمرة )النطاق من  0إلى  (4وتشخيص محتمل )يُحدد بدرجة ≤ .(3أثبت
مقياس اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية في الرعاية األولية كفاءة جيدة في التشخيص )الحساسية = ،0.78
والخصوصية =  (0.87في عينات الرعاية األولية باستخدام درجة ≤ 3المتقطعة )برينز وآخرون ،عام .(2004
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