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  الشكر والتقدير

الحمدهللا الذي أعانني على إنجاز هذا العمل المتواضع، الذي هو حصيلة جهود تضافرت معه 

مات وخبرات أكثر من فرد، لذا فإنّه من الالئق أن أشكر كّل من كان له الفضل في إتمام هذه مساه

  :الرسالة وأخص بالذكر

الدكتور إياد الحالق الذي أشرف على هذه الرسالة، وعلى جهوده وتوجيهاته الكريمة وتعاونه 

هتمام الرها الرائد في تقديم اوإلى جامعة القدس على دو... ومؤازرته ألنجاز الرسالة بطابعها الخاص

  . والتسهيالت للطلبة

الدكتور عمر الريماوي، والدكتور محمد شاهين على : وأتقدم بكل األحترام إلى عضوي لجنة المناقشة

قبولهما المشاركة في مناقشة هذه الدراسة، وكل الشكر للدكتور محمد شاهين على وقته الذي قضاه 

  .  النهائيةفي مساعدتي في إنجاز التعديالت

وإلى السادة أعضاء لجنة التحكيم على تفضلهم بقراءة أدوات الدراسة وإبداء مالحظاتهم وإرشاداتهم 

  .القيمة التي كان لها األثر في بناء أدوات الدراسة بصورتها النهائية

وإلى السادة موظفي بلدية طمرة في قسم المعارف، وإلى المرشدة التربوية ياسمين عياشي في 

ويدية العائلية، وإلى مدير مدرسة البيروني االبتدائية في طمرة األستاذ أحمد بكر ذياب على الن

  .تقديمهم لي كل التسهيالت إلنجاز هذه الدراسة

و بكل معاني الحب والتقدير أتقدم بجزيل الشكر إلى نبع الحنان والحب أبي وأمي وأهلي على قيامهم 

  .بمساعدتي ما استطاعوا إلى ذلك سبيال

 . ولن أستطيع رد الجميل لكل أولئك ولو حرصت، فجزاهم اهللا عني خير الجزاء
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صخَلّالم  

في ضائقة في مرحلة الطفولـة المتوسـطة فـي           أطفال   لدىالعدواني  السلوك  و ،العاطفي التعلُّقدراسة  
واقع اطفي و الع واقع التعلق    علىالتعرف   إلى   حيث هدفت هذه الدراسة    ،الغربيالجليل  في   ،مدينة طمرة 

الجليل الغربـي   - لدى أطفال في ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة           السلوك العدواني 
آخذين باالعتبار عمر الطفل وجنسه، العمر والعمل والمستوى التعليمي لكل مـن األم واألب، الـسكن،              

   .الحالة االجتماعية، والدخل األسري
 

ـ ن في النويديات الع   يسنة، المتواجد ) 11-6 ( سن منأطفال   )10(الدراسة من    عينة   نتتكوو ة فـي   ائلي
 ،ناثإ وخمس   ، ذكور ةخمس العينة إلى     ولقد انقسمت  وطفلة ،طفال) 30( جماليمدينة طمرة من العدد اإل    

  العـدواني،  العاطفي، ومقياس السلوك  التعلُّق   اختيارهم بطريقة عشوائية، واستخدمت الباحثة مقياس        تمو
مت خِددوات وثباتها، واستُ  ق من صدق األ   حقُ التّ ، وقد تم  العاطفي التعلُّقلباحثة أسئلة مفتوحة عن     وبنت ا 

،الذي يهـدف   المنهج الكيفي  و  دراسة الحالة،   في وصفيالمنهج  ال واختارت الباحثة    .حصائيةاألساليب اإل 
  .ويفسرهالة  األسئ ليجيب على؛ وجمع المعلومات عنها وتحليلها،وصف خصائص الظاهرةإلى 

 
لـدى أطفـال فـي      العاطفي  واقع التعلق   ما هو   : أوال: سؤالينولتحقيق أهداف الدراسة صاغت الباحثة      

الجليل الغربي آخذين باالعتبـار عمـر الطفـل         -ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة       
ة االجتماعيـة، والـدخل     وجنسه، العمر والعمل والمستوى التعليمي لكل من األم واألب، السكن، الحال          

لدى أطفال في ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة فـي          السلوك العدواني   واقع  ما هو   : ؟ ثانيا األسري
الجليل الغربي آخذين باالعتبار عمر الطفل وجنسه، العمر والعمل والمستوى التعليمي لكل            -مدينة طمرة 

  :اآلتيةالنتائج ت إلى توصلّو؟ ريمن األم واألب، السكن، الحالة االجتماعية، والدخل األس
 

التعلُّق مستوى   أن   عمر و متغير جنس الطفل لصالح الذكور،       آخذين باالعتبار أن   ،اكان متوسطً العاطفي
 سـنة، ) 39-39(مـن  العمرية   لصالح الفئة عمر األم   وسنوات،  ) 8-6(من   العمرية   الطفل لصالح الفئة  

 عمـل وغير العاملـة،    عمل األم لصالح األم     و ، فما فوق  سنة 40من   العمرية   لصالح الفئة األب   عمرو
نـوع  و،  األميةلصالح  األب   تعليمو ،بتدائيالتعليم األ تعليم األم لصالح    و،  العاملغير  األب   األب لصالح 

ين، دخـل   للوالدين لصالح المتزوجِ   االجتماعية   الحالةولصالح السكن بالملك،    ) إيجار أو ملْك    ( :السكن
 ا،كان متوسـطً   السلوك العدواني مستوى  وكذلك   .شاقل) 4000-2500 (لصالح الدخل المتوسط   األسرة
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) 11-9(من   العمرية   عمر الطفل لصالح الفئة   ومتغير جنس الطفل لصالح الذكور،       آخذين باالعتبار أن  
ـ  لصالح الفئة األب   عمرو سنة،) 39-30(من   العمرية   لصالح الفئة عمر األم   وسنة،   40مـن   ة   العمري 
لـصالح   األم تعليم، العاملغير األب  األب لصالح عملو،  عمل األم لصالح األم العاملة    و،   فما فوق  سنة

 الحالةو،  بالملكلصالح السكن   ) يجار أو ملْك    إ: (، نوع السكن  األميةلصالح  األب   التعليم االبتدائي، تعليم  
   .شاقل) 4000-2500 (لصالح الدخل المتوسطة دخل األسرو، نفصلينللوالدين لصالح الماالجتماعية 

 صلة لمستوى السلوك العدواني لدى أطفال عينة        ستوى التعلق العاطفي متوسط ولديه    أثبتت الدراسة أن م   
وأوصي بإجراء مزيد من الدراسات حول الموضوع وخاصة البحوث النوعية، التي تمكننـا             . الدراسة  

  . لسلوكية ومشاكلها من فهم أفضل لهذا نوع من االضطرابات ا
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Emotional Codependency and Aggressive Behavior of Children in Middle  
Childhood Age in Crises in Tamra City, Upper Galilee 

Prepared By: Samia Farrah. 

Supervisor: Dr. Eyyad Al-Hallaq   

Abstract 

The study will examine emotional codependency and aggressive behavior of children (middle  
childhood age) in crises in Tamra city, Upper Galilee.   The research aims at exploring the 
differences in the level of codependency among children in the light of some variables such as 
(sex, age, father’s age, mother’s age, father’s occupation, mother’s career, owned or rented 
house, parents’ social situation, family’s income, father’s educational level, mother’s 
educational level, number of brothers and sisters, and the order of the child in the family). 
Additionally, the research aimed at exploring the differences in the level of aggressive 
behavior among middle aged children in Tamra city- Upper Galilee in the light of the 
following variables: (sex, age, father’s age, mother’s age, father’s career, mother’s career, 
owned or rented house, parents’ social situation, family’s income, father’s educational level, 
mother’s educational level, number of brothers and sisters, and the order of the child in the 
family).  

The sample consisted of 10 (out of 30 children) children aging 6- 11 years who joined the 
family clubs in Tamra city. Five are males and five are females where they are selected 
arbitrary. The researcher applied the codependency index and aggressive behavior index. The 
researcher developed open questions about codependency where the credibility and constancy 
of the research tools were examined. The statistical methodology was applied where the 
researcher depended on the descriptive methodology: case study and qualitative methodology 
in order to explore the phenomenon’s characteristics, collect, and analyze data to answer the 
study questions.  

To achieve the objectives of the study, the researcher suggests the following two main 
question: 

The first one: what is the level of emotional codependency among children in the light of some 
variances such as (sex, age, father’s age, mother’s age, father’s occupation, mother’s career, 
owned or rented house, parents’ social situation, family’s income, and father’s educational 
level, mother’s educational level)? . And the second one, : what is the level of aggressive 
behavior among children in the light of some variables such as (sex, age, father’s age, 
mother’s age, father’s occupation, mother’s career, owned or rented house, parents’ social 
situation, family’s income, and father’s educational level, mother’s educational level)?  
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The researcher identified the main results and  characteristics of emotional codependency and 
aggressive behavior levels. There were Middle  emotional codependency level for the benefit 
of males once taking into consideration variances sex. There are also differences once taking 
age group variance into consideration for the benefit of age group (6- 8) while, once taking 
mothers’ situation, the differences are for the sake of mothers who are not working in the age 
group of (30-39) and who had finished elementary school. And for the sake of the father who 
are not working, once taking the variable of father’s work in the age group (older than 40) and 
illiterate when taking the education varience. Also the variables of marital status of parents, 
monthly income and house ownership (owned or rented) came in favor of married parents, 
who owns their house and with monthly income of (2500-4000) NIS. 

Regarding the level of aggressive behavior the researcher identified the following: there was a 
middle level of aggressive behavior among male children, There are also differences once 
taking age group variable into consideration for the benefit of age group (9-11) while, once 
taking mothers’ situation, the differences are for the sake of mothers who are working in the 
age group of (30-39) and who had finished elementary school. And for the sake of the father 
who are not working, once taking the variable of father’s work in the age group (older than 40) 
and illiterate considering the education variable. Also the variables of marital status of parents, 
monthly income and house ownership came in favor of divorced parents, who owns their 
house and with monthly income of (2500-4000) NIS. 

This study proved that the level of emotional codependency is connected directly with the 
level of aggressive behavior among the targeted children.I recommend comducting more 
quantitative researches about the issue in order to achieve better understanding of this kind of 
disorders and its troubles. 
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  الفصل األول
_________________________________________________________________  

  : مشكلة الدراسة وأهميتها
  

  المقدمة  1.1
  

األمومة هي مهمة صعبة وتحتاج لمهارات جيدة وعالقة مليئة باالحترام، وهي تنبع من عوامل عديـدة                
ضـافة إلـى     باإل ،وذريتها األم   بنى بين العالقة التي تُ  ا إلى   متدادام بحد ذاتها     فهم لطفولة األ   منها عملية 

 الرغبة المستقبلي  ن أ  يمكـن  هـا كل  مهارات الحيـاة   ،وتلك المهارات  ونظامهم،رؤية األطفال   ة  ة في كيفي
   إتتعلمها األمفكّل.  شاءت ن ـ   ولكـن قـد     ،طفال أصحاء نفسيين وناجحين   أ ترغب با   أم درة تنقـصها الق
 ومستواها قد يـؤدي إلـى       ات الطفل في مرحلة طفولته    الحتياجات وامكاني دراك األم   إ فعدم   ،والمهارات

ه كلما جعلت طفلـك يـشعر       قناعة بأنّ ة، ولدى معظم اُألمهات      السلوكية والمعرفي  عدم واقعية التوقعات  
فكلمـا شـعر الطفـل      : ختلفـة م تطرح القضية بطريقة   العاطفي التعلُّقة  ونظري! فضلبالسوء تقدم لأل  

  . باالرتياح والراحة تقدم لألفضل
 أهمية في تحديد    اتذة لفرويد وأدلر    من حياة الطفل حسب المدرسة التحليلي      األولى    الست السنوات وتعد

   نمو الطفل وتكوين شخصي إذ ،ةته المستقبلي   تحديد أسلوب حياته بناء على ما اختبره وتلقاه في هـذه            يتم
 ، الحـب  نأو  تجارب الطفل ضمن العائلة وعالقاته مع أقربائه يطـور نمـط الحيـاة،             أنو .السنوات
 . والطمأنينة من الحاجات األساسية التي يجب توفيرها للطفل من أول يوم له على هذه الـدنيا                ،والعطف

وي         ل الحيـاة  لذلك يختبر الطف   ة،عتبر الوالدان المصدر األول واألساسي إلشباع مثل هذه الحاجات النفسي 
  ثم المحيط األكبر مـن حولـه،       ، ثم يطورها حتى تشمل المحيط األصغر      ،بداية عند أسرته  االجتماعية  

واالنتمـاء   مان،ة للشعور باأل  ساسيأاك حاجات   وهن .ويبحث الفرد عن المكانة في العائلة وفي المجتمع       
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اسية في حياة الفرد تساعده على      سأأن هناك مهمات     "موساك"اذ يرى    بالقلق، ا كانت النتيجة الشعور   لّإو
 ،عمل صـداقات   و قبول الذات،  و ، بإقامة عالقات عاطفية وعالقات حب     ةلف تحقيق أ  : منها ،تطوير حياته 

ناجحـة   اجتماعية   ذا اختبر حياة  إف  وعالقات مع اآلخرين،   ،وتنمية البعد الروحي من قيم وأهداف للحياة      
      يـذكرون  ولذا نرى الباحثين     .اجح في محيطه األكبر    ن في أسرته ساعدته على تكوين اتصال اجتماعي

ـ             األسرية   كل أنواع التنشئة   ـ  ،ةلما لها من أهمية كبيرة في تحديد عالقـات الطفـل الفردي ة والجماعي، 
2008، وأبو أسعدعربيات(ةوالمستقبلي.(   

من الركائز  القوية و  العالقات   عدت من كونها عالقة طويلة المدى،   وواآلباء   األبناء    طبيعة العالقة بين   إن
األساسي       ة،ة في تطور الطفل في مختلف الجوانب االنفعالياالجتماعية  ة،التربوية، وقد أصبح مـن     والنفسي

 معرفة طبيعة هذه العالقة التي تربط بين الطفـل           والنفسي ، التربوي :ينفي الميدانَ  المهم لكل المشتغلين  
وتأثيرها على نمو الطفل في مختلـف مراحـل          وطبيعتها، ونموها، ووالديه، وسياق توثيق هذه العالقة    

 نوأ ، األهل بومتناسون  وئ هؤالء األطفال سي   تهام بأن األطفال السلوكية يتم اال   وفي معظم مشاكل     .حياته
 الطفل السعيد يظـل يعـيش فـي         إن " :علماء النفس   أحد وحسب قول  .الطفل هو مرآتهم وانعكاس لهم    

يعيش فـي الراشـد     ن  الفاقد الشعور باألم  و ،ة المطالب الكثير   ذو  الطفل كما يظلّ  الراشد السعيد المبدع،  
سمى بالثواب  ترسيخ ما ي   التي يكتسبها الطفل أثناء نموه،     األشياء    ومن أهم  ."العنيد الحاصد اهتمامه بذاته   

فبعض جوانب البيئة الخاصة بالطفل،     ،الرمزي   ،ـ      ،صـوتها  و كابتسامة األم ا  وجـسمها تكتـسب الحقً
 الطفولـة،  فـي فتـرة   فمالزمة األطفـال     ضعافه،إعلى تقوية سلوك الطفل أو       خصائص تجعلها قادرة  

 شـحيمي، (  واالنفعـالي  نشاطاتهم مظهر من مظاهر النضج التربـوي      في   و ،هواياتهمفي  مشاركتهم  و
1994.(  

بـين  لعـاطفي   التعلُّـق ا  التي أصبحت محط االهتمام هو مفهوم        لتطور اإلنسان    مهمةومن المواضيع ال  
 التعلُّـق  ضرورة هذا النوع المميـز مـن         نخيرة بدأ الحديث بحماس ع    وفي العقود األ   ه،مأ و الرضيع
مع مرور    و ،دونهمن   و ته، متع ،العاطفي  مـع بـدء    و ،لؤهله في تضا   بين الطفل وأ   الوقت يكون الحب

 االجتمـاعي   بـالغراء "تهمية بحيـث سـمي    ألمن ا العاطفي   التعلُّقلهذا  يكون   واستمرار معاناة الطفل  
السحري."  

  :(Berger,1998) العاطفي التعلُّق عوامل تزيد من ذلك ةقل ثالثوهنالك على األ 
  .مومةا يحرك مشاعر األ ممها،فرز خالل الوالدة وبعدوكسيتوسين الم األهرمون :ا أولً
، ا وسـريعا  رما كان مبكّ   فكلّ ،بوتوقيت هذا التقر   والطفل، بين األم    والجسدي التقرب الفسيولوجي  :ثانيا

  .كان أفضل
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 حدث انفصال تكون روابـط      نإ  إذ والطويل يدعم العالقة   المباشرالتعلُّق العاطفي    ف ،القرب الدائم : ثالثا
 ،هلوالجزر في عالقة األطفال باأل     ن المد أو متينة وتخفف من وطأة االنفصال والخطر،     العاطفي   التعلُّق
 والعالقة بينهم تتكـون      فالحب ،و لحظة معرفة في تفاعلهم    أ"صالح السريع اإل"امهات خاصة ليس فيه   واأل

  .من خالل التفاعل المستمر خالل الطفولة والمراهقة
    مجموعة جديدة مـن     تطور سنة،) 11(سنوات إلى   ) 6( بين عمر   ما وتشهد مرحلة الطفولة الوسطى أي

 ولكـن تبقـى     ،ة، وتأخذ الصداقة معاني مختلفة    فيبرز الطفل في المدرس    القدرات العاطفية واالجتماعية،  
  عـن   لألطفال    هذه المرحلة تتبلور أكثر صورة     وخالل قوى في عملية التطور،   ة األ العائلة هي المرجعي

 اآلخـرين   ويكتشف الطفل أهمية تكيف صورته الذاتية مع نظـرة         لهم، اآلخرين   ذاتهم من خالل نظرة   
      ى  ويكون مـستو   ،هله دافئة أا كانت عالقة الطفل مع      وكلم ،تجاهه مما يسهم في عملية تطوره العاطفي

دراته مما يعطيـه اإلحـساس      من الطفل وق  وتتناسب توقعات األهل     قوية،تجاوب الوالدين مع األطفال     
وخالل مرحلـة الطفولـة     ،  ازاتهبالكفاءة وتزيد من ثقته بنفسه أكثر، وتزيد من واقعية تقييم سلوكه وانج           

ـ إ االجتمـاعي    ن أسرته بحكم تطوره   المتوسطة يبتعد الطفل ع    ة  كفاءتـه فـي حياتـه المدرسـي        ناا  لّ
التعلُّقة تعتمد على نوعية التواصل وواالجتماعي  2002 ،مرهج( عضاء األسرةأبين العاطفي .(  

ـ تُ كـي  االجتماعيـة    سـتثارة  إلى اال  ونحتاجي األطفال   أن إلى   وتشير الدالئل  ؤي لـديهم المـس    نمة ولي
البتـسام  ا أو   ،وتقبيلهم وعناقهم طفة األطفال   نادرة لمال  أو    ضئيلة  فرص فعندما تكون هناك   ة،االجتماعي
 متكافئـة وعبرة ال تكون متميزة في عالقات انتقائية متبادلة الم السلوكية  نجد أنماطهم،مساك بهملهم واإل 
ذ ينعكس علـى    إ ، األم خاصة من بوهمال األبوي    ويحدث هذا عادة في حالة اإل      شخاص اآلخرين، مع األ 

دراسات هارلو على القردة التي     بينت  و ،ينويتعرض للعزلة واالنطواء االجتماعي    االجتماعي   نمو الطفل 
  ة    والرعاية قد أثرت على سلوكهم وأدوارهم      حرمت من الحبومع الحـذر    على مدى طويل،   االجتماعي

 علـى مـدى تـأثير       اات هارلو تحمل دليلً    نتائج دراس  ا أن لّإ ،في تعميم نتائج التجارب على الحيوانات     
 نـسان اإلعنـد   مأعنـد الحيوانـات   أكان عبر سواء في تعزيز السلوك السوي الم   االجتماعية   االستثارة

  ).1982 شول،األ(
 العاطفي،الرعايـة  التعلُّـق : هـي   عناصر ة التي تتألف من ثالث    الحب نظرية   وطرح عالم النفس روبين   

 . مـن شـخص آخـر      الدعم المادي  و هو الحاجة للحصول على الرعاية،    عاطفي  ال التعلُّق نأ و ،لفةواأل
 فكار،لفة تشير لمشاركة األ   فاألوسعادتهم بقدر السعادة الذاتية،      اآلخرين   واالهتمام يتضمن تقدير حاجات   

 .) (Zick,1970 تجاه أحدهم اآلخرا والمشاعر ،الرغباتو

القرب من القائم   طفل عندما تتعرض توقعاته باألمن أو       له استجابة طبيعية من ا    انّب ف بولبي الغضب  عرو
      ن لهذا الغضب وظيفة تمتين العالقة مع القائم على         إ ف ،على رعايته بالخطر، وفي حالة التطور الطبيعي
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 انفجار الغضب عند الطفـل      نإ .على تكامل التمثيل الذاتي للطفل     توظيف الغضب للحفاظ     ويتم الرعاية،
تنفجـر هـذه     و ،ايضأ تجاه القائم على الرعاية   ابل استجابة وقائية ذاتية      ،حماية فقط ال يكون استدعاء لل   

حـول اسـتجابة الغـضب      الطفل باالنتقاص من صورته الذاتية الناشـئة، وتت        إحساس   االستجابة لحظة 
 فيستدعي الطفـل درع الغـضب الـدفاعي         البرودة والبالدة،  احساسإ يسود عندماالطبيعية إلى عدوانية    

وعلى الفور يولد التوكيد     ت عديدة بحيث تصبح استجابة المعارضة متكاملة مع البناء الذاتي للطفل،          مرا
. القلق غير اآلمن   التعلُّقاختالل الغضب في جذور     العدواني أو    السلوك   نإوحسب بولبي ف   الذاتي عنفاً، 

  ).1965 بولبي،( ا كافياه ال يوفر تفسيرالقلق يرتبط بالعنف ولكنالعاطفي  التعلُّقن إعليه فو

 أو العـاطفي    يذاء الجنـسي  اإل و ،يذاء الجسدي اإلو همال، اإل همالهم بمعنى إاألطفال و ساءة معاملة   إ نإو
وتـدل   ،بكرة ما يستمر منذ الطفولة الم     ا الجسدي أو العاطفي غالب    همالفاإل مختلف العواقب،  إلى   يؤدي

-ICD (السلوك العدواني : مثل سلوكية   اضطراباتوالنفس،ب ةني الثق تد : مثل الكثير من المؤشرات عليه   

 يستخدم للداللة على استجابة يـرد بهـا   ،في علم النفس وحقوله المختلفةالعدواني مفهوم السلوك  ف .)10
ف ويعـر  عنهـا، ا  بـديلً  أو    والحرمان، وذلك بأن يهاجم مصادر الخيبة      ،الخيبة و المرء على االحباط،  

 ا،ضـمني  أو   ،اصـريح  ا أو مادي  ،ا أو بدني  ،اينه سلوك يصدره الفرد لفظ    على أ ني  العدواالسلوك  ) باص(
لحاق األذى   إب على هذا السلوك     ويترت أوسلبيا،ا  غير مباشر، ناشطً  ا أو   مباشرالمادي للشخص  و البدني

   .)1999مختار، ( اآلخرين على أو نفسه صاحب السلوك
 ويعاني من عدم القدرة على األخذ والعطاء مع زمالئـه           ،بائسو ن،ه مسكي نّأوقد ينظر لهذا الطفل على      

 وكثـرة هواجـسه     ، وأحالم اليقظة  ، واالنزواء ،ه يشعر بالنقص  في المدرسة والمجتمع، ومن صفاته أنّ     
ـ     وقلق،  وعصبي،  و ه حساس، نّأ ولذا يالحظ    ،ووساوسه  م،مـن اآلال   و  بـالنفس،  ةيعاني من عـدم الثق

يمتنع عن االندماج فـي     ا  ويصبح طفلً   وخوفه من نقدهم له،    ،له اآلخرين   من نظرات الخوف   و التقوقع،و
سـباب منهـا    أوينتج ذلـك لعـدة       ويتسم سلوكه بالجمود،   ويمنعه من التعلم من تجارب الحياة،      الحياة،

 ، أن يسود جو من الرقة     البد لذا سباب، وتأنيبه ألتفه األ   ، وتوبيخه ،كثار من زجره   واإل المعاملة الخشنة، 
، خليدي ووهبـي  (ة   ليبدأ الطفل بالتخلص من مخاوفه االجتماعي      ؛مان والطمأنينة  والشعور باأل  ،اطفةوالع

1997.(  
 مـن   اا جد  يكون قريب  نأ ورغبة في    ، من مظاهر السلوك االجتماعي    امظهرالعاطفي   التعلُّقعتبر   ي نذإ 

مـن أشـد     وهـو  خاصة األم، ب و ،درجة االلتصاق بشخص من الكبار     إلى   ن يقوم مكانه  م أو   ،الراعي
لـه  العاطفي   التعلُّق وأكثرها أهمية بالنسبة للنمو في مراحل الطفولة المختلفة، و         ،اثيرتأ السلوكية   األنماط
هو حينمـا يظهـر     من  العاطفي اآل  التعلُّقاآلمن، ف  غيرالعاطفي   التعلُّق و ،اآلمنالعاطفي   التعلُّق: نوعان

وتكـون   يجابية بينهمـا،  إعالقة   وتكون هذه ال   ،ول األ الراعي أو   ،همأد  الطفل الشعور بالراحة من وجو    
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حدث عندما تكون استجابة    في ،اآلمن غيرالعاطفي   التعلُّقا  ة، أم والنفسي االجتماعية    لحياته اا وانطالقً اسأس
 لظهور  اتكون أساس و ، واالهتمام ، والرعاية ،للطفل ضعيفة، وحرمانه من الحب     -مخاصة األ بو -الكبار  
  ). 1999سمارة، ( لدى الطفلالعدواني السلوك : مثل سلوكية مشاكل

 التعلُّق  ماري اينزورث  فتعر ـه    ه عدم تجـاوب الطفـل مـع       على أنّ  األمن   غير العاطفيخـالل   ُأم
 مـع  مثلما يتـصرف ويتصرف الطفل مع الشخص الغريب      وانفصاله عنها ال يبدو مزعجا،     حضورها،

وعندما تعود    ه،أم  التعلُّق وعندما تحمله ال يبدي       في الترحيب بها،   ايكون بطيئً  أو   يتجنبها فإنّه   ،ليهإاألم
  ة   فللطفل حاجات ).  2002،  مرهج (ابهالجسديإلـى    الحاجـة : مثل متعددة نفسي  والعطـف،   ،الحـب 

الحاجة إلى و ،تأكيد الذاتالحاجة إلى  والتقدير والنجاح االجتماعي، إلى الحاجةواالنتماء، الحاجة إلى و
همـال   الطفل باإل  وشعر تتحقق هذه الحاجات،    لم اذإو الحرية والضبط،  إلى   الحاجةووالطمأنينة،  األمن  
شوربجي، (ة  والعاطفي السلوكية   ظهور العديد من المشاكل    ذلك يؤدي إلى     نإ ف  والسخرية، ،النقد و والنبذ،
، ومن دالالت الطفل فـي   "في خطر  أو   طفل في ضائقة  "سمى  ما ي  ةمرحلل الطفل إلى    وقد يص  ).2003
ـ وعدم المـشاركة،     و باالتساخ، مظهره الخارجي لدى ذهابه للمدرسة الذي قد يتسم        :ضائقة ة،العدواني 

  ).2011مؤسسة عدالة، ( وعدم الثقة بالنفس ،االنعزال و،الخوف االجتماعيو

في مرحلة الطفولـة    األطفال  لدى  اني  العدووالسلوك  العاطفي   التعلُّقوالدراسة الحالية تقوم على دراسة      
مـن  و الطـالق،   مـن ة تعانيالقادمين من خلفيات أسرياألطفال بمعنى  المتوسطة ممن هم في ضائقة،

 و ،ةمشاكل نفسية    والعنف، ولما لهذه الخلفيـات    اإلدمان  : مثل ةاجتماعيمـن مرتـع خـصب       األسـري
و الـسلوك   التعلُّـق العـاطفي     باحثة أن تـدرس     فقد أرتأت ال   للسلوكيات الخاطئة لدى هؤالء األطفال،    

  .لغربي الجليل افيي نويديات عائلية في مدينة طمرة في ضائقة فالعدواني لدى أطفال 
   

  كلة الدراسةمش 2.1
  

   نويدية )47(م بلغ عدد النويديات العائلية      بناء على ما تقد ، في القدس  م خدماتها  تقد،   ة والمدن الفلـسطيني 
ـ )15(في كل نويديـة   األطفال ويبلغ عدد    ة لألطفال في ضائق   خضر،ألداخل الخط ا   في  ،ا وطفلـة  طفلً

  جميعهم من خلفي     ةات أسرية تعاني من مشاكل اجتماعي، االنفـصال،  و دمـان، اإل و كـالطالق،  ة، ونفسي 
 في ضـائقة لـسنين عديـدة،      األطفال  من خالل عمل الباحثة مع      و .ةوعقلي نفسية   أمراض أو   ،العنفو

، لذلك ارتأت الباحثة أن تدرس التعلق العاطفي والسلوك         بالسلوك العدواني األطفال  تسام معظم   الحظت ا 
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، مـن   العدواني لدى أطفال في ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة في الجليل الغربي              
  :ة التالياالسئلةخالل االجابة على 

-ة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمـرة        التعلق العاطفي لدى أطفال في ضائق      ما هو واقع     .1
، العمر والعمل والمستوى التعليمي لكـل مـن األم          هوجنسالطفل   عمر   آخذين باالعتبار الجليل الغربي   

   والدخل األسري؟،واألب، السكن، الحالة االجتماعية
-ي مدينة طمرة  السلوك العدواني لدى أطفال في ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة ف          واقع  ما هو   . 2

، العمر والعمل والمستوى التعليمي لكـل مـن األم          هوجنسالطفل   عمر   آخذين باالعتبار الجليل الغربي   
   والدخل األسري؟،واألب، السكن، الحالة االجتماعية

   
  ةهداف الدراسأ 3.1

  
  : ها ومن أهم،هداف التي ستعمل على تحقيقها الباحثة من االتحقيق مجموعة إلى ةتهدف هذه الدراس

في ضائقة من مرحلة الطفولة المتوسطة فـي مدينـة          التعلُّق العاطفي لدى أطفال      واقعالتعرف على   . 1
 . الغربيالجليل في طمرة 

مدينـة   في ضائقة من مرحلة الطفولة المتوسطة في        أطفال لدىالعدواني   السلوك   واقعالتعرف على   . 2
  . الغربيالجليلفي طمرة 

ت في مستوى التعلق العاطفي لدى أطفال في ضائقة فـي مرحلـة الطفولـة                على االختالفا  التعرف .3
لطفل، العمـر والعمـل والمـستوى       االجليل الغربي باختالف عمر وجنس      -المتوسطة في مدينة طمرة   

  . السكن، الحالة االجتماعية والدخل األسري نوعالتعليمي لكل من األم واألب،
ك العدواني لدى أطفال في ضائقة في مرحلـة الطفولـة           التعرف على االختالفات في مستوى السلو     . 4

لطفل، العمر والعمل والمستوى التعليمي لكل      االجليل الغربي باختالف عمر     -المتوسطة في مدينة طمرة   
  .السكن، الحالة االجتماعية والدخل األسرينوع من األم واألب، 
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  ةأهمية الدراس 4.1
  

 : ةمن الناحية العلمي

 النظريـة مـن     بحاثنا لما لهذه  ألبولبي وانزوورث االهتمام الالزم في      ة التعلُّق العاطفي     نظري عطاءإ -
   .ةة وعمليهمية علميأ

 وبالتـالي   ،في سـلوكهم  األطفال   ومدى انعكاسه على     ،غير اآلمن العاطفي   التعلُّقلقاء الضوء على    إ -
  .مستقبلهم

 بـين األم،   ا في العالقـة   هميتها فعلً أومدى   ،لعاطفيا  نظرية التعلُّق   على ة التعرف عن قرب وبواقعي    -
  .ها بعين االعتبار في المجاالت كلاخذها جديأجل أوالطفل من 

  . ومن وجهات نظر أخرى ،ةبحاث تتناول هذه النظريأمام باحثين آخرين في أ فتح المجال -
التي ال تحظـى    لتعلُّق العاطفي    نظرية ا   عن ةبحاث جديد أ ب ،بحاث ومؤسسات األ  ةثراء مكتبتنا العربي  إ -

ن معظم  أ على اعتبار    ة ودراسات الحال  ةالكيفي التعامل أكثر مع األبحاث      لىإ ةضاف باإل ،باالهتمام الكافي 
  .ةبحاث وصفيأهي األبحاث 

  
  

  : ةملي العةمن الناحي

 ي مؤسـسات  للمرشدين العاملين ف   أخرى   بحاثأ وما ينبثق عنه من نتائج و      ، من هذا البحث   ة االستفاد -
  .وضح تنير لهم عملهم ودربهم أشمل وأعطائهم صوره إل ،ةفي ضائقأطفال 

 فـي   ةسر في ضائق   الشؤون االجتماعية والعاملين مع األ     ة االجتماعيين في مؤسس   خصائيين األ ة استفاد -
  . هم وتوجيههم لهم في كل ما يخص األبناء كيفية توجه

  مـع دورات   ،بالبيوت،اسب في برامج العمـل بالمـدارس       بالقدر المن  ةهميعطاء هذا الموضوع األ   إ -
   .لقاء ضوء واضح وفعال عليه إ و،للمرشدين في المدارس والمؤسساتتعليمية 

واقع التعلق العاطفي لدى أطفال في ضائقة في مرحلـة           من كونها تبحث في      ة هذه الدراس  ة تنبع أهمي  -
 باالعتبار عمر الطفل وجنسه، العمر والعمـل        الجليل الغربي آخذين  -الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة    

 الـسلوك والمستوى التعليمي لكل من األم واألب، السكن، الحالة االجتماعية، والدخل األسري، وواقـع              
الجليل الغربـي آخـذين     - لدى أطفال في ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة           العدواني

لعمل والمستوى التعليمي لكل من األم واألب، الـسكن، الحالـة           باالعتبار عمر الطفل وجنسه، العمر وا     
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جل فهـم   أالضوء األحمر الذي يجب الوقوف عليه من        مما يشير لنا إلى     االجتماعية، والدخل األسري،    
عمـق  أسـلوكية   و ،ةوبالتالي وضع برامج عالجي    ،طفالالعدواني لدى هؤالء األ   لسلوك  لفضل  أعمق و أ
 ،نو المرشـد   منها  يستفيد ة فمثل تلك الدراس   ،فضل لهم أمستقبل   وتؤدي إلى    ،هم في حل تلك المشاكل    تس
  .ة والعالجيةرشادين في بناء برامجهم اإلوربوي والت،نو واالجتماعي،نوالنفسيو ،نوالمختصو
عطـاء  إو ،خـرى أ في دراسات     واالسئلة المفتوحة وقوائم المالحظات    ةيس الدراس ي من مقا  ة االستفاد -

   .ةات جديد لدراسةآفاق جديد
  

 

 ةحدود الدراس 5.1

  
- الم  في الجليل الغربي   ة في مدينة طمر   ة من مرحلة الطفولة المتوسط    ةفي ضائق  أطفال    :حدد البشري ،

  . حيث ستحدد النتائج من منظور هؤالء االفراد
- الم  ة   :حدد المكانية العائليةالتابع النويدية لشؤونلة و للبلديـ  االجتماعي الجليـل  فـي   ةرفي مدينة طم

  .الغربي
-الم 2013-2012من العام الدراسي  الفصل األول : حدد الزماني .  
-الم مرتبطة بالسلوك : حدد المفاهيمي التعلُّق العاطفي ،وأطفال في ضائقة  العدواني.  
- الم  اذ ، من خالل الموضوع   ةتحددت هذه الدراس   : حدد اإلجرائي اتباع طريقـة دراسـة الحالـة       تم  

  : مقاييسةباستخدام عد
  . من وجهة نظر أطفال في ضائقةالعاطفي التعلُّق مقياس -1
  . من وجهة نظر مرشدين النويدية العائليةالعدوانيالسلوك   مقياس-2
  . من وجهة نظر أطفال في ضائقةالعاطفي التعلُّق أسئلة مفتوحة عن -3
  

  ةمصطلحات الدراس 6.1
  

 * لتعلُّق :التعلُّق العاطفي   العاطفي   ارتبـاط   وحسب بولبي هـو    ،اتجاه شخص آخر  ة  هو رابطة عاطفي
ذ آمن بالروابط األولية المكونة وتأثيرها الهائل الـذي يـدوم مـدى              إ ول، بين الطفل والراعي األ    نفسي

ـ      و كن الطفل من البقاء قريبا من األم،      يتمالعاطفي   التعلُّقالحياة، فمن خالل      هبالتالي تزيد من فرص بقائ
 وحساسيتها في تلبية حاجات الطفل مما يـؤدي       التعلُّق العاطفي بمدى استجابة األم      ويتمركز جوهر    حيا،
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 التحليـل  نظريـة    فقد اتفق بولبي مع    كن الطفل من استكشاف ما حوله،     آمن يم  تعلُّق عاطفي    بلورةإلى  
  وأثرها على التطـور    ،بأهمية الطفولة المبكرة  النفسي     حقًـا ال الـسلوكي Bowlby,68)( . إالتعلُّـق  ن 

 ن وإ هو عالقة حيوية وقريبة من شـخص واحـد،         التعلُّقبمعنى كون   ) األحادية(العاطفي بمفهومه هو    
 ،سلسلة من التـأثيرات الـسلبية     ؤدي إلى   مومي قد ي  األ التعلُّق شرخ يحدث في     أي أو   الفشل في تكوينه  

تعلُّق العاطفي أدت إلى بروز مفهوم الحرمان مـن األم          الة  أحادي نظرية   نة، وإ لمشاكل السلوكي  وظهورا
)Mcleod,2007.(  

ة التي يكونها الفرد مع اآلخر، وتدوم عبر الوقت والـزمن           ة وجداني  هو رابطة عاطفي   ،وبكلمات أخرى 
فرادمد بين األ   األ ة عالقة طويل  ةتصف ديناميكي  التعبير عنها بسلوكيات تعزز القرب والتواصل، و       ويتم، 
ـ      األ ةعقيدوال ـ  ةهـم هـي الحاج أو الراعـي األ       ة لتطـوير عالقـة وطيـد      ة الطفولي ولـي  مـع األم 
)Beckett,2009(   ومن خالل اس ،   ها تساعده على الشعور باألمن     فإنّ لضيق الطفل وتوتره،  تجابات األم

 التعلُّـق ة   فنظري ،ي طبيع انفعاليو ،جل تطور اجتماعي  أمن  القاعدة اآلمنة للطفل     األم    لتصبح ،والسعادة
 لديها تخصصات تشمل التطورالعاطفيالسلوكي  النفسي،2007، فخر الدين ( للطفل والتطوري.(  

  
  :التعريف االجرائي

 واالنزعـاج عنـد     من يقوم فـي مكانهـا،      األم أو    عن رغبة الطفل بالبقاء بالقرب من      هو انفعال يعبر  
وهـي   صين ومختلفة عن العالقـات بـاآلخرين،      نفصال عنها، وتعتبر رابطة فعالة ومتبادلة بين شخ       اال

على مدى الحياةة عالقة دائمة نوعي.    
    

 * إ :السلوك العدوانيالسلوك    مصطلح ن  مختلفة ومجاالت متعددة   له معانٍ العدواني ،   تعريفـه    وقد تـم 
   نّأى  عل)صبا(فه  بكلمات مختلفة حيث عر    أو ،اه سلوك يصدره الفرد لفظي أو   ،ابدني أو   ،اماديأو  اصريح ،

اضمني ا أو   ناشطًأو ر،غير مباش ا، أو    مباشرألحاق  إا ويترتب على هذا السلوك      سلبي أو   ،ذى بدني  مـادي 
فعل معاد موجه نحو    أو   ه هجوم فه شابلن بأنّ   ويعر ن،لآلخري أو   ،نقص للشخص نفسه صاحب السلوك    أو  

ة الرغب أو   ،وق على االشخاص اآلخرين    في التف  ةظهار الرغب إو ،شيئ ما استجابه لإلحباط    أو   شخص ما 
ـ  مـا ك يعتبر هجو   وكذل م،السخرية منه  و ،االستخفاف بهم  ،همئيذا وإ ،خرينفي االعتداء على اآل     ا متطفلً

إ .)1996 ة،بو قور أ( طراف على اآلخر   أحد األ   من قبل  اووقحالسلوك   ن  العدوانيمن أكثر  والتخريبي  
العـدوان   استجابات العنف ونأفعلى الرغم من ، ان سلوكي وربألطفال المضط  بها ا  التي يتسم الخصائص  

ها تحدث بشكل مبالغ فيه لدى      نّأا  لّإاألطفال  لدى جميع    العمرية   وسائل لحل المشكالت في المراحل    تنبثق  
نحـو   أو   نحو الذات  أو   ا باألشياء  إم ،ذىلحاق األ إالعدواني هو   السلوك  و ،المضطربين سلوكيا األطفال  
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الطفـل   لدى    سلوك العدوان  ةزيادالعدواني يؤدي إلى     لضبط السلوك    ةواستخدام العقاب وسيل   ،اآلخرين
 ،فهو رد فعل غريـزي يتهـذب بـالتعلم          العدواني، سلوكوفي تعريف آخر لل    ، )2008 ومحمد،عامر(

، اآلخرينيذاء  إ أو اإلحباط أو التلذذ في        الغضب هوقد يكون دافع   ،النفسي أو   لم الجسمي األويكون باتجاه   
ـ المالعـدواني   والسلوك  ه نحو اآلخرين    الموجالعدواني  السلوك  : وجهانالعدواني  سلوك  ولل ه نحـو   وج

غييـر  تأثر فـي    العاطفي   و الجسميو ،وللحرمان الحسي . عقاب الذات  و الشعور باالكتئاب  مثل   الذات،
العاطفي ا الحرمان   مأ العدواني،السلوك  و ،ةالهلوس الشديد قد يؤدي إلى      فالحرمان الحسي  ،سلوك الطفل 

علـن  غير الم العدواني    السلوك شكالأ شكل من    وهو ،االكتئابفيؤدي إلى    ،ة والرعاي  افتقاد الحب  بمعنى
ـ   م و نهزاالا عند الخوف أو     ةوسيلة الطفل الوحيد  فهو   ،االنسحابا  ر،أمومختلف المظه   ،ههو يخفي وجه
 م فال يريـدون الـتكلّ     ،ااألطفال يستحيون اجتماعي  وبعض   ،همأيختبئ وراء    أو   ،حجرتهأو يجري إلى    

  .)1996 ي،حق( واالختالط
  

التعريف اإلجرائي :  
 ونحـو   ،اآلخـرين األطفـال   الكلمات البذيئة نحو    و في النويدية يمارس الضرب،      هو كل طفل أو طفلة    

  . أو المرشدات ،الممتلكاتوالذات، 
  

 اأوالد( ن فـإ  ،)2003(  التي يرأسها هيلل شميد منذ عام       لتعريف لجنة شميد   وفقًا :أطفال في ضائقة  * 
ممن   سنة، ة عشر ، وحتى الثماني  معرفون كأوالد وشباب من جيل الوالدة     ) ضائقةفي  /  في خطر  اوشباب

     ونتيجة لذلك أصيبت قـدرتهم      عليهم ضمن عائلتهم وبيئتهم،   ا  يعيشون في ظروف وحاالت تشكل خطر
 ا تشخيص حاالت الخطر يكون في     أم الت مختلفة من مجاالت الحياة،    نجاز حقوقهم في مجا   وإفي تحقيق   

2003 لجنة شميد،(  وهم،لتعريف أوالد في خطر األساس تشكل ة،سبعة مجاالت حياتي(:  
-والتطور السليم،الصحةو ، الوجود الجسدي .  
  .سرة االنتماء لأل-
  . واكتساب المهارات، التعلم-
  .ةفسي والصحة الن، الرفاه االجتماعي-
  . والمشاركة االجتماعية، االنتماء-
  . ومن سلوكهم الذي يعرضهم للخطر، الحماية من اآلخرين-
  . حماية الفرد من تصرفاته الخطرة-
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التعريف اإلجرائي : 

ـ أو   انفصال، ، أو قطال تعاني من مشاكل   ،ة مضطرب ةسريأ ة خلفي وذواألطفال  هم    ،دمـان إ أو   ،فعن
  . والمشاكل المستقبلية،وهي عوامل تعرضهم للخطر

   
 *ةالنويدي إ هو :ة العائلي  و طار تعليميوعلى  وضمان التطور السليم للطفل،    ، مخصص للرعاية  عالجي 

أن تعمل من داخل مبنى مخصص لذلك، ويفتح أبوابه بعد المدرسـة مباشـرة، حيـث                النويدية العائلية   
 والمـشاكل   ،الخالفـات االجتماعيـة   من  ني  يستقبل أطفاال في ضائقة من خلفيات أسرية مضطربة تعا        

وأحيانًا من    ةالنفسي ، ن ممـن يحملـون   مرشدون تربويـو  ة، ويعمل في هذه النويدية  االضطرابات العقلي
الموجودين األطفال  ا عدد   أم خصائيين والعمال االجتماعيين،  ألا إلى   ضافة باإل ة،نسانيشهادة في العلوم اإل   
  ).2007كتاب المشروع، (طفلة طفلًا و )15(في كل نويدية فهو 

  
حيث يتناول   ة، مباشر ة الطفل بعد المدرس   يمكث فيه  ، بديل عن البيت    دافئ إطارهو  : التعريف اإلجرائي 

ـ  ،ةرشـادي إ برامج ويتلقى   ،ةالمنهجي يمارس نشاطات  و ، دروسه يدرس و ،طعامه لمـشاكله  ة وعالجي  
  .ةالمختلفالسلوكية 
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  الفصل الثاني

________________________________________________________  

ة والدراسات السابقاإلطار النظري  

  

   وأنماطهمفهوم التعلّق العاطفي 1.2
  

 بـين    وارتباط نفـسي   ،ة تجاه شخص آخر    رابطة عاطفي  نظرية التعلُّق العاطفي حسب جون بولبي هي      
العوامـل  لمجتمع والوضع االقتصادي باإلضافة إلـى       ا ربولبي على دو   أكّد   وقد ول،الطفل والراعي األ  

ة في تطور  الصحي  عالقة فع الة وجي    دة بين األم بخاصـة   و ،ى المجتمع بزيادة دعمه لألهل    والطفل، وناد
  ،األم  فإنّه   أطفاله رفالمجتمع الذي يقد ،بخاصة األ و األهل    أن يدعم  البد  هـي العامـل      مهـات، وأن األم 
نـا   تطور األ  نإ. في دعم األم  يتمركز دوره   و ا، ثاني افيعتبر عاملً  ا األب، تها بالطفل أم  ساسي في عالق  األ

ـ    ، تطورهما بالتمركز حول الراعي األول للطفل       في والضمير مرتبطان  ة باإلنـسانية   وعالقتـه األولي 
)Bowlby , 1950(.  

  :  فهي،حسب جون بولبيالعاطفي  التعلُّقبالنسبة لمراحل   أما
  . أي رغبة الطفل بالبقاء قرب الشخص المتعلق به: اء القرببن. 1
  . الستخالص الراحة واألمان مقابل الخوف والتهديدالعاطفي   أي العودة إلى التعلُّق:المالذ اآلمن. 2
من تمكن الطفل من استكشاف      يكون أساسها الشعور باأل    اأفعالًالعاطفي   التعلُّقيشكل  : اآلمناألساس  . 3

  . حولهالبيئة من
 غيـر آمـن   تعلُّق عـاطفي   حدوث التوتر في حال غياب تشكلأي: االنفصال المحبط. 4 (Bowlby, 

1950)   
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 ، وللتحليـل النفـسي    ، للمدرسة الفرويدية  وكان تابعا ،  العاطفي التعلُّقة  لنظرياألب   ويعتبر جون بولبي  
 وقد تنا   في المجموعة البريطانية لنظريات العالقات،     اوكان عضو ـ  :ته مـصطلحات  ولت نظري  ق،التعلُّ

  : م بعدة مراحل نتيجة الحرمان من األالطفل  والخسارة حيث يمر،االنفصالو
  .  والبحث عن األمالصراخ وتتضمن البكاء،: مرحلة االحتجاج. 1
  . غير مباٍلحيث يصبح الطفل : ملمرحلة فقدان األ. 2
رغم  أخرى   ويبدأ بالتركيز على اهتمامات وفعاليات    م،  حيث يفقد الطفل اهتمامه باأل    :فصالمرحلة االن . 3

  .سطحيتها
كمـا   أو   )مـصطلح فرويـدي   ( حيث يقوم الطفل بعملية كبت       ميكانيزم دفاعي  األخيرة تكون    والمرحلة

 ، تلك المـشاعر   ذا لم تحلّ   فإ  واليأس، ،الغضبويصفها بولبي أسلوب استبعادي دفاعي لمشاعر الحزن،        
مشاكل على المدى البعيد؟ وقـد       هل ستقود تلك المشاعر إلى       :ل بولبي يتساء  ن، فإ التعامل معها  يتم   ولم

تهشجع بولبي في نظري ـا    والطفل منذ الـوالدة،  على القرب والعالقه بين األمفالطفـل مـزود فطري 
 والـسعي   ، واالبتـسام لهـا    ،بوي، فاإلمساك بـاألم   التي تستدعي االهتمام األ   بمجموعة من السلوكيات    

اجـة  والغذاء الذي يتصل بالح    والرعاية،   الحب،تظر ردود األفعال من األم مثل       ها أفعال تن  للرضاعة كلّ 
 في  اوجسدها مهم على عكس ما كان متبع       ُأمه   حساس الطفل بلمس  إ، ف )2000 هروط،( ساسية للبقاء األ

هـات  طفالهم بالتعبير عـن مـشاعرهم ووج      ه شجع األهل على السماح أل     أنّ إلى   ذلك الوقت، باإلضافة  
اهتمام، فالطفل عند الوالدة يكون      أو   شرافمن دون إ  في مؤسسات الرعاية    األطفال  وعدم ترك    نظرهم،
مجهز اا بيولوجي    ،1951( وبناء عالقة متعلقة بها، ومن أقواله عام          للمشاركة الفعالة مع األم("   حب األم

العاطفي الذي  التعلُّقو ،"صحة الجسديةفي الطفولة بأهمية للصحة العقلية مثل الفيتامينات والبروتينات لل
والثديات عامة، حيث يـصبح كالهمـا هائجـا         يربط بين األم والطفل هو حاجة بيولوجية لدى اإلنسان          

ولفت نظرهـا هـو   ر كل سلوك يقوم به الطفل من أجل إحضار األم ويعتب ومحبطا في حالة االنفصال،
 ومصدر  ،ةهو نوع من المرساة العاطفي    العاطفي   التعلُّقف،   أيضاً قي غريزي، وبهدف بيولوجي   سلوك تعلُّ 

 سـلوكية   وكل طفل يتبنـى اسـتراتيجيات      غير األمني، ، وبالمقابل يوجد األساس     أساس أمني  أو   منلأل
قي يتبلور في ضـوء     اآلمن، فالسلوك التعلُّ  العاطفي  ق  مختلفة معتمدة على البيئة من أجل الوصول للتعلُّ       

العـاطفي   التعلُّقا حالة    أم .نفعالي الذي يحتاجه الطفل من أجل استكشاف البيئة       م اال  ويوفر الدع  الخبرة،
 الطفل يقوم بعدة مناورات من أجل تقليل        ن فإ بمعنى حالة عدم تلبية حاجات الطفل المختلفة،       األمن   غير
وتلـك   ،لتوتر ومحاولته للوصول إلى الدعم لتخفيف اإلحساس بالم الناتج عن قلق االنفصال،    ف األ وتخفي

سلوك  أو   استبطانها بدرجات بحيث يصبح نموذج عمل      يتم   مانّ وإ المناورات ليست مجرد سلوك مؤقت،    
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           صول البيولوجية للتعلق     األ غريزي يتعامل به الفرد على مدى حياته، ومن هنا يؤمن بولبي أن العاطفي
  . للطفلنمو المعرفيالة، وهم في تطور نمو الشخصيتس
وعالقاته على مختلف مراحل حياته، فالطفـل قـد          ه، وسلوك ،يؤثر في شكل الفرد    التعلُّق  شكل هذا  وأن 

ذ تـشير    الرعاية التي تحاط به مـن األم، إ        غير آمن بناء على نوعية     أو   آمن تعلُّق عاطفي    يتطور لديه 
محيطـه، وهـذا    ة قوية مع أفراد من      إقامة رابطة عاطفي  تعداد الفرد إلى    اسالعاطفي إلى    التعلُّقظاهرة  

 تظهر منـذ الـوالدة وتـستمر مـدى الحيـاة          ساسي في غريزة اإلنسان     االستعداد هو فطري ومكون أ    
)Beckett, 2009 .(التعلُّقو  ة هو محتم لنمو الدماغ األمثل للصحةالعاطفيويـنعكس   األفضل، النفسي

  وة،  على الناحية الفسيولوجيوة،  العاطفية،االجتماعي لدى الطفل القدرة على تـشكيل       ة، ويصبح والمعرفي 
  .)7Talebi and Verma, 200( ه مكان آمننّ ثقة بالعالم على أالعالقات بمحبة وبناء

 ت التيا نماذج العمل الداخلي أما أعتبر مفهومة التعلُّق ساسيا في نظريالعاطفي، ن خبراتـه  فالطفل يخز
 وانعكاسه علـى البيئـة،      ،لديهالعاطفي   التعلُّق نوع   امحددوة،  ة اجتماعي  قاعدة معرفي  امكونًمع اآلخرين   

ومـستواه،   التعلُّـق ن ثقة حسب نوع     وبالتالي يكو   وللمجتمع،  له فالمخزون يتضمن نظرة الطفل الذاتية    
ما أخذ الطفل بعين االعتبار المـستجدات        إذا   تحديث نماذج العمل الداخلي    يتم    ويمكن أن  ،الموجود لديه 

  ). 2002شهوان، (ف في المواقف والظرو
   : عناصرة الذي يمارسه الطفل من ثالثعمل الداخليالنماذج ن تكووت
   .وما نتوقع منهم اآلخرين فكرة عن. 1
  . فكرة عن الذات. 2
  .  اآلخرينفكرة عن الذات والعالقة مع. 3
كون لديـه نمـوذج      حيث ي  تبع معه طريقة المرآة،   ي أُ ل الذ هو الطف العاطفي األمن    التعلُّقفالطفل ذو      

بأن العالقات معهم مسلية     و ،مركز ثقة  اآلخرين   نبأالتقدير واالهتمام، و   ،ه يستحق الحب   بأنّ يجابيعمل إ 
 ويصبح فـي     وعن اآلخرين،  ، غير واقعي عن ذاته    اور عالم يطّ، فإنّه    متجاهلة ا الطفل ألم  أم  .ومنتجة

ات األم  نماذج خاطئة من أجل التبرير لـسلوكي       ، ويصل إلى  يقصي حقائق  أو   مرحلة مواجهة، فهو ينكر   
د يخبـر نفـسه بأنـه يـستحق         تجاهه، فق اهمال والتجاهل   ار لهذا اإل  عذ فهو يفكر في كل األ     ،المتجاهلة

وهذا ينعكس على الطفـل علـى مـدى          ،)Winicott( همال، وبالمقابل تتكون الذات الخاطئة حسب     اإل
فالخبرات الطفولية المبكرة المانعـة      ناجحة، اجتماعية   قاتعدم القدرة على تكوين عال     الحياة من خالل  

 ويعتبـر   ،)Beckett,2009(خلـل وعجـز فـي التطـور الالحـق         العاطفي األمن تؤدي إلى     للتعلق  
)Winnicott( ا إعالمامحللً  وأصبح أطفال، وطبيبانجليزيا نفسيبدراسة ا مهتم  بالطفلعالقة األم.                   
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أو   قصاءلح أسلوب اإل  مصطا  أم  ف ةاالستبعاد الدفاعي ، النماذج ال تتجدد فـي ضـوء الخبـرات          يعني أن 
 ُأمـه   والتعارض بين فكرة أن    مرحلة من الصراع   ويصل الفرد إلى     الجديدة حيث تتحجر هذه النماذج،    

ر تمنـع   فكا وهذا التعارض واالنشقاق في األ     ه غير مرغوب منها ومعاقب دائما،     تحبه من جهه وبين أنّ    
 ال يعرفـون مـا      ايصبحون على المدى البعيد كبار    األطفال  فهؤالء   المتماسك بالذات،  اإلحساس و  تطور

بالمشاعر الثابتة غير المحلولة من      اإلحساس   ى االستبعاد الدفاعي  بِقن هم بالتحديد، وي   وما  يفكرون به فعلً  
، ما دام الفرد ال يعترف بشعوره بالغضب       ف ، وهذا بحد ذاته يمنع التطور والنمو      ،همالاإلمشاعر الكره و  

  لعالقات مستقبلية مرضية   اساسالتعلُّق العاطفي األمن في الطفولة ليس أ       ن إ ه،يحلّفإنّه لن يتعامل معه أو      
بكلمـات  و، )Beckett, 2009(ا أيـض  حبين في المـستقبل ل خسارة وموت المما أساس لتحمنّفقط، وإ
 ونماذج العمل   ا، أكثر تكيفي  ان لديه سلوكً  تكوالتعلُّق العاطفي األمن     ل ذي  للطف  عملية المواءمة   أن ،أخرى
غيـر اآلمـن، فتكـون      العاطفي   التعلُّق طفل ذي  على عكس ال   لي لديه تكون واقعية وأكثر تفتحا،     الداخ

2002، شهوان( ة غير قابلة للتعديل فتحافظ على نموذجها القديمنماذجه الداخلي.(  
  

  :  مبادئةتعلق بثالثونظرية بولبي ت
  . عن القلق والتوتربنفسه بعيدا ن يقوم مكانها مما يجعله فردا واثقًام أو م أن يثق الفرد باأل-1
والمتمثلـة بمرحلـة     ، حسب بولبي  همية وأكثر حرجا  أا األكثر   الطفل هم  عمر    من وليان األ  السنتان -2

  .ا الثبات مستقبلًقعات تميل إلى  والتو،عتقادات واالالرضاعة، فالثقة،
لـه  مكانهـا مـن حيـث تقب      ن يقـوم    م ُأمه أو     الخبرة هي مبدأ ثالث في تشكيل توقعات الطفل من         -3

  ). 2000، هروط(التي تكون انعكاسا لتجاربه وخبراته الفعلية لحاجات الفرد وحساسيته 
  : وهي،عدة أنماطالعاطفي إلى  التعلُّق) 1978(كما صنفت زميلة بولبي ماري اينزورث 

  
  :اآلمنالعاطفي  التعلُّق -1

كـان  أ سواء   مااحتياج رضيعهما إليه   حالة في نتيجة تجاوب الوالدين المستمر   العاطفي   التعلُّقينتج هذا   
غبـة  هذا الـنمط بالموازنـة بـين الر       من  ل  فطالميز  توي ،البكاءم ب أ إلشارةبا أم،هذا االحتياج باإليماء  

العـاطفي   التعلُّـق وهذا النوع مـن      ،البقاء بالقرب من مانح الرعاية    في  باستكشاف المحيط به والرغبة     
يشكل من  العاطفي اآل  التعلُّق أن إلى   ل الباحثون في الواليات المتحدة    وقد توص  ،يحدث مع معظم األطفال   

  .من أنواع التعلق) %65(
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 : التجنبيالعاطفي  التعلُّق -2

ال بحيث   ،)10%-15%(األمريكية حوالي    األبحاث   ا دلت عليه  كمالعاطفي   التعلُّقل هذا النوع من     يشكّ
     ـه    وعند عودة  ،وقد يبدي سعادة أكبر مع الشخص الغريب       ،هينزعج الطفل من انفصاله عن أمبعـد   ُأم

عكس ، بااللتصاق بهـا   ةغبي ر ال يبد  ُأمه   وعندما تحمله  ،عنها غياب يتحرك نحوها ثم ما يلبث أن يبتعد       
 بسبب عدم تجاوب  العاطفي   التعلُّقهذا النوع من    األطفال  وقد شكل هؤالء     ،اآلمن العاطفي التعلُّقطفل  
  . وابتعاد األبوين بسبب األزماته،صراخ و،لمناداة الطفلاألهل 

  
 : المقاومالعاطفي  التعلُّق -3

اوم فيه  يقالعاطفي   التعلُّق وفي هذا النوع من      ،قمن أنواع التعلُّ  ) 15%-20%(ويشكل هذا النوع حوالي     
 والفـشل فـي     ، وسرعة إظهار القلق والحزن من الـشخص الغريـب         ،باألم الجسدي   االلتصاق الطفل

 ،ضربها إلى    واللجوء ، الشمل في موقف لم   األم   تجاهاالغضب   إظهار و  األم، استكشاف المحيط بحضور  
  .الطفل ال يتوقف عن البكاء حتى لو حاولت تهدئته األم عندما تحملو
  
 : غير المنتظم أوالمتناقض العاطفي  ق التعلُّ-4

 فال  ،هالحدة والتناقض في عالقته مع أم      والطفل هنا يبدي الكثير من     ،)10%(ويشكل هذا النوع أقل من      
 ،متوقع حتـى بعـد تهدئتـه       ويبكي بشكل غير   ،ا عندما يلتقيها  وال يبدو سعيد   ،ينظر إليها عندما تحمله   

  :يتفاوتون من حيثاذ العاطفي  التعلُّقمن حيث مظاهر ل األطفافردية واضحة بين  ويوجد فروق
 .قالعمر الذي يبدأ فيه التعلُّ. 1

 .عدد األشخاص الذين يتعلقون بهم. 2

 ).Zanden, 1985(  قشدة التعلُّ. 3

   :تأثر بأمرينتالعاطفي التعلُّق ة شدو   
ا على الخصائص   ارة معتمد ثالستلمستوى ا ة  فكل طفل له طبيع    :ما يتصل بالخصائص التكوينية للطفل    -أ

 .الوراثية والمرتبطة بالنضج والتعلم

 . تهارث على استوقدرتهماختالف األشخاص حول الطفل  ف: للطفلبيئيةالعوامل الما يتصل ب-ب

  .)1996 ،حواشين(
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   :العاطفي التعلُّق عدم -5

   فرصة ةحيث ال تتاح أي     تعلُّق عاطفي   ن الطفل ترعرع فـي مؤسـسة        نوع حيث قد يكو    للطفل من أي
ق ا للتعلُّ وربما يعيش داخل أسرة غير مؤهلة عاطفي       لباسه فقط،  يتم إطعامه وإ   حيث و منذ الصغر،  داخلية

ـ   التعلُّق العاطفي    األطفال عديمو و لديها مرض نفسي أوعقلي،   العاطفي أو    ة فـي   يظهرون مشاكل جدي
 ,Beckett) يكون تطورهم المعرفي ضـعيف  حكم،وقدعالقاتهم االجتماعية،ويظهرون صعوبة في الت

2009).  
  

  : فتتمثل،العاطفي وظائف سلوك التعلُّقأما 
  .المساهمة في المحافظة على بقاء النوعب -
  .الصغير من أعداء النوعالطفل حماية ب -
   .)2010 اسماعيل،(ضرورية للبقاء و ،نشاطات متنوعة األم  الفرصة للطفل كي يتعلم منةهيئبت -
 لديه دراسات عن تأثير الخبرات الطفولية على الحياة الحقا على           ،عالم بريطاني آخر   "س.ج.روسبي"و 

في  أطفال    لدى على نقص التطور المعرفي   ه  ومدى تأثير  وقد أجرى دراسة طولية على الحرمان،      الفرد،
 رمـان البيولـوجي    أكثر مـن الح    والنفسي لديه تأثير سلبي   العاطفي   الحرمان   روسبي أن  أكّد   ميتم، وقد 

فقـر البيئـة    قد يعودان إلـى       واللغوي  التأخر المعرفي   على أن  اوقد ألقى ضوء   كالحرمان من الغذاء،  
ـ  والتـأثير المعرفـي   العاطفي   والحب، فالدفء    ،النقص في عالقة الدفء   من  فها أحيانا أكثر    وتخلّ ا  هم

 ذلك يوجد بيئـات وأسـر ينقـصها         عدة تأثيرات، ورغم   إلى   ، ونقص كل منهما يؤدي    عامالن مختلفان 
ذي يؤدي  الشديد والمزمن ال  العاطفي  ليه هنا هو الحرمان     ر إ شاالذي ي العاطفي  كالهما، ومفهوم الحرمان    

 ,Beckett (خـسارة  أو نتيجة فقـدان العاطفي وليس مجرد الحرمان  مزمنه الحقاً، نفسية مشاكلإلى 

2009 .( 

ـ  في طفولته من اجتياز االختبارات المعرفي      األمن   العاطفي التعلُّق ذو   طفليتمكن ال و   بـتفهم   ةة المتعلق
 قرانهم الذين عانوا من   أكثر من   أ اآلخرين   ة عند الحاالت الوجداني    غير آمن  تعلُّق عاطفي، ة العقل  فنظري

 نساني من خالل الحـاالت    قدرة على الفهم وتأويل السلوك اإل      ال : فالتعقيل هو  ،الذات والتعقيل  نظرية   هي
ـ         نأن عبر خبرة     والتي تتكو  ،العقلية المفترضة التي تدعمه     ة المرء قد قوبل بتفهم مماثل في سياق عالق

هو البعد الحاسـم فـي اإلسـاءة          هذا من وجهة نظره    نإ "بيتر بوناغي "يقول البروفيسور  ،عاطفيتعلُّق  
 ،سـية والـشعور بالـذات    إن سوء المعاملة يضعف قدرات الطفل االنعكا       ،جيال األ والعنف المتنقل عبر  

 كما  ة،نفسهم في المرآ  أة عند التعرف على      من الناحية الوجداني   ة المتعرض لألذى كان أقل إيجابي     طفلفال
لغاز التـي تتطلـب      األ  فهم ال يستطيعون حلّ    ، في توظيف كلمات تصف الحالة الداخلية      اظهروا عجز أ
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تـشير  ، و  لشخص ثـانٍ   ة بالمعتقدات الخاطئ  ة والمتعلق ،دراك المعتقدات الخاطئة الخاصة بشخص    إمنهم  
العـاطفي  التعلُّـق   سلوكيات ناو ،االنسحاب من العالم العقليؤدي إلى ت قد  سوء المعاملةنأ إلى  النتائج

 ةبـشد  الجـسدي    ينشدون التقارب  ألنّهم   ؛على ذاتها  ة ومنقسم ةلديهم والبحث عن التقارب تكون مشوش     
  :سباب ذلكأوة،  عقليةبينما يحاولون خلق مساف

 الطفل قد يعترف     ألن ؛ على تطوير الذات   ار لآلخر يمكن أن يشكل خط     ة االعتراف بالحالة العقلي   نأ. 1
ـ أعلـى    إلى النظر إلى نفسه      احد الوالدين معه مضطر   أ التي ينطوي عليها تعاطي      ةبالكراهي ه غيـر   نّ
  .محبوب

2 .   نّإو،   فقط ة ليس بسبب سوء المعامل    قد يحدث اختالل وظيفي  المحـيط بالطفـل    األسرة   ما بسبب جو، 
 ة لديه صعوب  نفسه الطفل ويجد   ،العقل ن تؤخر تطور  أيمكن  و ،ة بسوء المعامل  ة مرتبط المتسلطة ةبوفاأل

وال سيما المشوش والمضطرب     األمن   غيرالعاطفي  التعلُّق  ن   إ ،لعوب أو   في االنخراط في موقف مسلٍ    
 ،ضحـر الطبيعي للكورتيزول المرتفع بعـد االنفـصال الم       المستوى   إلى   ةيرتبط ببطء كبير في العود    

سفر عـن   تن  أ يمكن   ة المزمن ة الرعاي ة ببالد ة المرتبط ةض المزمن لمستويات الكورتيزول العالي    التعرف
 العنـف الـذي     نأ ويعتقـد    ، على التعقيل  ةحدوث عجز في القدر   الذي يؤدي إلى    النمو العصبي الشاذ    

 ).2005، عبد الرحمن( )2010 أبو رحمة، (ساس عصبيله أأحيانًا  يمارسه الذكور

دا على أنماط     فأكّ ،)1987(ا العالمين هازن وشيفر   أم   تها انزورث مـن خـالل      التي ذكر التعلُّق العاطفي
لدى الراشدين معتمدين أسلوب التقرير الذاتي، وذلك لكـشف نمـط           التعلُّق العاطفي   نماط  بناء مقياس أل  

 التـصورات   هما أن ا، فقد رأى كال   تجنبيا أو   قلقًأو  ،ا آمنً ا عاطفي اقًن كان تعلُّ  لفرد إ العاطفي لدى ا   التعلُّق
التعلُّقة الخاصة بالعالقات ونماذج العمل الداخلي تؤثر على نمط          الذهني   وعلـى   ،لدى الراشـد  العاطفي 

 عالقته العاطفي األمن    فالطفل ذو    ة،ة المستقبلي التعلُّق العاطفيالًن مستقب يكو   ة سعيدة   يتميز بعالقات عاطفي
.  باالضـطراب  ا فتتسم عالقاتهم  ،غير اآلمن التعلُّق العاطفي    و ،التجنبيالتعلُّق العاطفي   ا  أم موثوق بها، 

 الـسلوكية   مـن الجوانـب   العـاطفي    للتعلق   امقياسا  ن مثل برينيه وشيفر قد طورا أيض      علماء آخرو و
التنـاقض   و االعتماد على الذات،   و القرب،والسعي إلى    مع اآلخر،    في العالقة مثل اإلحباط   : ةوالعاطفي
جران، الغيرة والثقة باآلخرين، و،الوجداني2002شهوان، ( القلق باآلخروالتشبث، والخوف من اله.(  
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    آخرينالتعلُّق العاطفي بأشخاص 2.2

  
فـي تنميـة    عندها   يبدأ ،ة والتوجيهي ،يةاإلشارو ،ة السلوكي هة في أنماط  نتقائي باال  يتسم الطفللما أصبح   ك

ـ  واال ،رتباطات الحب هذه اال وتتضمن   ه،مع األشخاص المألوفيين في عالم    رابطات اجتماعية    ةعتمادي ،
وكذلك  ،نتباههماوجذب   ستحسانهما إلى   هوسعي ،لتماس القرب منهم  اب اآلخرين   تجاهامودته  الطفل  ويبدي  

 غير  نظرات الرضيع المحدقة   أن إلى   أشار بعض السيكولوجيين  ولقد   ،عنهم يقلق وينزعج عندما ينفصل   
نتباه اها تجذب   نّإحيث   ،رتباطيةا سلوكية   ا والثرثرة في فترة الرضاعة تعتبر أنماطً      ،بتسامواال،  نتقائيةاال

أن ا بعد   ة إلّ معبر سلوكية   اها ال تصبح أنماطً   ا أنّ  إلّ ،قتراب منهم ضيع وتؤدي بهم إلى اال    الراآلخرين إلى   
ولقد  ه،غيابهم عن  أو    بأفراد معينين وذوي حساسية لحضورهم     ا مرتبطً طفلحيث يصبح ال   ،نتقائيةاتكون  

ضع        السلوك اال  اسةدر تتموتشير نتائج هذه الدراسـات     ،رتباطي في كثير من دول العالم لألطفال الر 
رتباطاته علـى   ا طفلركز ال وي ، شهور من عمره   )8-6(نتقائية فيما بين    ارتباطات  اي   ينم طفل ال أنإلى  
هذه  يتطورو ،األب أحيانًا  ونوقد يك   األم،  وعادة ما تكون   ،جتماعية اال إشاراته الذي يستجيب إلى     فردال

 وكـذلك   ، والخاالت ، والعمات ، واألجداد ،خوه واألخوات الكبار   اإل معفي مرحلة متقدمة    العاطفي  التعلُّق  
سـتجابتهم  ا و طفـل، نتظـام لل  ا ب مفي حالة استثارته   ة أيضا ئينتقاارتباطات  اقد تكون   و ،األسرةأصدقاء  

 وعندما يصل   ،من حياة الرضيع   األولى   رتباطات عديدة في نهاية السنة    اعموما تتكون   و ،لسلوكه المعبر 
 نأ وجـدير بالـذكر      ن،فراد عديدين مختلفـي   أا ب  نفسي ا يصبح مرتبطً  من العمر، ا   شهر )18( إلى   طفلال

، أن يكون له دور حاسم في نمو شخـصيته        لي يميل إلى    رتباط األو لطفل نحوه اال  الشخص الذي يكون ا   
رتباطـات االجتماعيـة    تمكنوا مـن إجـراء اال      وقبل أن ي   ،أشهر)8(وقبل أن يصل عمر الرضيع إلى       

مـن  ة  المناسبة  ستثارية واال جتماعية واال  العناية الجسمي  ىة ما دام يتلق    بصورة عادي  وينم فإنّه   ،ةنتقائياال
  التواجـد  فإن،هرتباطات مع أمر اال ي الصغ طفلوبمجرد أن يكون ال   ،الذين يعتنون به   األفراد    من فردأي  

  إلى   يعتمد األسرة   آلخرين في ل أو   لألبالنفسي على اال  كبير   حد ص ستمر مـع هـذا الـشخ      تصال الم
  ).1982األشول، (
   

3.2 ة المدعتعلُّقمة للاألنماط السلوكي  

  
يالتعلُّقوك  ف سل عر   التقـارب بـين   دي إلـى    بأنه كل صيغة من السلوك المؤ     العاطفي   والـصغير   األم
 لـيهم بحـب   إويستجيبون   ،همءبناأ اآلباء   عندما يستثير التعلُّق العاطفي     سلوك يعززو ،)1992،  قنطار(
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قـدمون  يالـذين    اآلباء    فإن ،وعلى نقيض ذلك  ء،  بكاالخاصة  بإشاراتهم و من خالل   و ،دون إبطاء  منو
 مـن    وقـد أشـار كـلٌّ      ،ا ضعيفً طفلالالذي ينميه   التعلُّق العاطفي     كلما كان  استجابة أقل دفئً  استثارة و ا
 لمدة أطول بلطـف     ه ويمسكون ،عطف وحب حضنه ب وت ُأمه    الذي تحمله  طفل ال أن إلى   )نزورث و بيل  إ(

على نقيض ذلك وجـدوا     له، و ه   ُأم ستمتاع أثناء حمل  ا نجده يشعر ب   ، األولى ةوحنان خالل الشهور الثالث   
وكانـت  ، وبإهمال ، وقصيرة ، به لفترات وجيزة   ن ويمسكو ، بطريقة فظة  ه الذي كانوا يحملون   طفل ال أن  

هتيـاج  ابحاالت ه يتصف تصال به فيما بين الشهر التاسع ونهاية العام األول لوحظ دائما بأن         اال قليلةُأمه  
  .نفعال بصورة عاليةاوقلق و

تجاهلـت   ينالـذ  شـهور ) 10-7(ن  بيفيما  األطفال   في دراسة مشابهة أن    )(Beckwithولقد الحظ   
 كميـة العنايـة     ن أن على ذلك تبـي    ه، وبناء يمسك ب  أو   ا أقل في أن يحمل    أوضح ميلً  شاراته،إ اتهمأمه

 التفاعـل   ومن المهم أن نؤكـد هنـا أن        تعلقه العاطفي، ر تؤثر في    ي الصغ الطفلونوعيتها التي يتلقاها    
 والتي تجـري    ،أكثر من الفترات الممتدة الطويلة    العاطفي   التعلُّقالمحدود يعمل على تعزيز ا    تماعي  االج

  . والعناية الجسمية،طعامنظام اإلعلى وتيرة واحدة في 
بقدر االستجابة السريعة   العاطفي  ق  للتعلُّ العناية المكثفة ليست ضرورية      )والستون(وحسب   ،جملة القول 

د الحاسـم   المحدفعندئذ تكون    ،ةستجابيواال ،جتماعينتباه اال  واال ،طفاللالدان يتسمان ب  ذا كان الو  إفله،  
 في حالـة     ضرر نفسي   من أي  ي سوف يعان  الطفل بأنه ال يوجد دليل في أن     و ،جتماعيلسلوك الطفل اال  

قر للعنايـة   من توفير البديل المناسـب والمـست       انما دام قد تمكّ    ، خارج المنزل  واألماألب    من عمل كلّ 
 فالعناية بالطفل قد يتقاسمها أطراف متعددة في األسرة        ، خارج المنزل في العمل    نعندما يكونا  و ،بالطفل

 السلوك االضطرابي والسوي للطفل مـرتبط بأسـلوب   أن )1986( ويؤكد باندورا .)1982 شول،األ(
 ي تكوين المـشاعر اإليجابيـة،  كبر فم لها التأثير األ واألفي مرحلة الطفولة المتوسطة،   الوالدية   الرعاية

   ).2005 رشدان،( مانس تربيته على اإلحساس بالخوف وعدم األعلى العك أو حساس الطفل باألمان،وإ
  : التعلُّقوهناك عوامل مؤثرة في سلوك 

  . شارات طفلهالسرعة التي تستجيب بها األم على إا. 1
ستجابة الطفل أو اال  شارات   فاألم المتجاهلة لتعابير وإ    ،ل عملية التفاعل التي تقوم بين األم والطف       شدة. 2

  .  وتخلق مشاعر القلق واالضطرابا، آمنًا عاطفياقًها ال توفر تعلّ فإنّ،المتأخرة للطفل
التعلُّـق العـاطفي     ل ذي  الطف فأم كبير بسلوك األم،     حدالعاطفي ترتبط إلى     التعلُّقفالفروق الفردية في    

 له ومساندة عند تعرضه لمـشكلة       ، وأكثر دعما  شارات الطفل ة في استجاباتها إل   حساسيتبدو أكثر   األمن  
  الطفـل ذي    في حياة الطفل بالمقارنة مع أم       وأكثر اندماجاً  ، عن عواطفها وانفعاالتها   اأو أكثر تعبير   ما،
مل مـع الوجـوه     التعاب و ،من، وتظهر الفروق الفردية أيضا بالقدرة االجتماعية       اآل عاطفي غير الق  تعلُّال
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ه ا من غيـر   يكون أقل اضطراب   األمن   عاطفيالق  تعلُّال فالطفل ذو     األتراب، مع أو   الغريبة بالنسبة للطفل  
مـر  ، وكذلك األ   يسمح بالتواصل معه   ويبدي سلوكًا اجتماعيا   ،ولىعند مواجهة شخص غريب للوهلة األ     

قنطـار،  (  المختلفة ضمن جماعة األقران    وفي اتخاذ المبادرة إلثارة اللعب والنشاطات      بالنسبة لالتراب، 
1992.(  

  
  العاطفي طبيعة التعلُّق و تكوين سلوك التعلُّق 4.2

  
 ، الحيوانات لدىالعاطفي   التعلُّقاهتم العلماء بداية بتكوين سلوك       ،العاطفي التعلُّقلمالحظة تكوين سلوك    

  :لدى اإلنسان لُّقالتعأهمية في تكوين سلوك  وكانت للنتائج التي حصلوا عليها ذات
التي كانت أول صفة لهم بعـد       مواليد الجدد لفراخ األرز     ال) 1965(نثولوجي لوينز    فقد الحظ عالم األ    -

  .أي شيء متحرك أو بع والدتهمتت الوالدة هي
بعد الوالدة مهمة في تكوين العالقة بين الماعز         الدقائق الخمس األولى     أن إلى    وتشير بعض التجارب   -

فإذا أخذ الصغير فترة ساعة بعد الوالدة،هوبين أم ،فإن  ترفض إطعامه واالعتناء به األم.  
عطى الصغير الحريـة    أ حيث ،عندهاالعاطفي   التعلُّق اختبر   إذ وفي دراسة لهاري هارلو على القردة        -

   تعطي الحليب   مصنوعة من األسالك   في الرضاعة من أم، مصنوعة من قماش وال تعطي الحليب       وأم ، 
 إلـى   هثم عند شعوره بالخوف والحاجة للحنان يتوج       ، الحليب لشربالصغير  القرد  ه  كانت النتيجة توج  و

 المصنوعة من القماشاألم.  
 إذذ اللحظات األولى بعد الـوالدة       والطفل من  األم   يبدأ بين  اإلنسان   عندالعاطفي   التعلُّقتكوين سلوك    نإ

 هرمون  أن األبحاث إلى    وقد أشارت  ،مساعدة أو   تدريبدون  من  ن ثدي ُأمه    يزحف الرضيع ليرضع م   
والتـرابط  العاطفي   التعلُّقحيث يشجع    ،العاطفي التعلُّق حدوثوكسيتوسين من المحفزات الكيميائية ل    األ

العـاطفي   التعلُّـق  ويستمر سـلوك     ،ورضيعها األم    وتقليل التباعد بين   ،للرضاعة األولى   منذ اللحظات 
بين االثنين يـؤثر فـي االتـصال         الجسدي   والتماس ،اجد والطفل مهم بين األم   ول  أل فاللقاء ا  ،بالتشكل

 ،هانفـس  الطريقـة  ُأمـه ب   ف على وكذلك الطفل يتعر    وتشم طفلها،  ، وتلمس ، تحس م فاأل المتبادل بينهما، 
    التعلُّق العاطف  وتوثيق   ،اسة ومهمة في توفير االتصال بينهما     والمراحل التي تلي الوالدة حس    بـين األم ي

كوين ت مدعمات ل  تعد كلّها  ومالمسته   ، واالبتسام له  ،ن للرضيع يفاستجابة الوالد ،  )1992 قنطار،( والطفل
  العنايـة  أن ومن هنـا نـرى     ،قيضعاف السلوك التعلُّ  إ  فيسبب ،حدوث عكس ذلك  ا   أم ،قيالسلوك التعلُّ 

 سـلوك تعبيـري   العاطفي   التعلُّق  نرى أن   لذا ع، الرضي دعنالتعاطفي  التعلُّق  من مدعمات   هي  الوالدية  
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و ، له عالقة بأشخاص معينين    انتقائي  هم يـسبب الفرحـة     روحـضو  ،ع للرضي اغيابهم يسبب اضطراب
ـ ثـم    ،لرضيع يظهر ما بين الشهرين السادس والتاسع من العمر        لالعاطفي   التعلُّق إن، و والسرور زداد ت

ة في األشهر الالحقتهحد .  
 ،ثـم ينتقـل ألبيـه      األم    وهي عادة  ،ا للعالقة االجتماعية  رمز األكثر   لرضيع بشخص هو  بداية يتعلق ا  ف

 لدى  واالجتماعي ، االنفعالي :ينمظهر من مظاهر السلوك    نذإالعاطفي  التعلُّق  ف ،وإخوانه والمحيطين به  
م مكانة معينة    من أفراد آخرين له     االلتصاق حد إلى   ا رغبته الشديدة في أن يكون قريب      يعكسو ،األطفال
الحماية والرعايـة لـذا     ويطلبين به،أكثر من الكبار المحيط    أو   التشبث بشخص واحد   إلى   فيميل ،لديه
أهمية لنمو الطفل   ا  ذالعاطفي  التعلُّق  ويعتبر   ، تركه تم إذا   يويبك وذهابه، ولعي األ  الرا يتبع مجيئ  نراه

 وقد يبدي الطفل في هذه الفتـرة فرحـة          ،تهعما ستبدو عليه شخصيته وسلوكيا    و الالحقة،في المراحل   
، أبـو عـريش  ( ة كلما ابتعد عنه الحاضـن وانفـصل  يزداد حدلقًا امرة لوجوده مع الحاضن ويبدي ق    غ

2010.(  
  ):2006أبو غزال، (اآلتية في النقاط  التعلُّقأهمية ى لنا هنا تتجلّ ومن

 .لقدرات الطفل األساسية األساس حجرالعاطفي  التعلُّقيضع  )1

2(  امثالً يعدللعالقات العاطفي ةة المستقبلي. 

 .الكفاءةبالقيمة الذاتية وببالهوية و اإلحساس يشكل )3

  . والضمير، والتعاطف،الشفقة: مثل اجتماعية ألخالقيات األساس يضع )4
  

  العاطفي لتعلُّقل ةفسرالم اتنظريال 5.2
  

 نظرية التحليل النفسي 1.5.2

  
المراحـل   و الكثير من مفاهيم فرويد باستثناء عقدة أوديـب،       العاطفي   علُّقالتبولبي عن    نظرية   تجد في 
الحسد من القضيب والمفاهيم    ةالقضيبي ، وقد انتقد بـولبي      الفرويدي، ريبة التي طرحها الفكر   ة الغ  الجنسي

     المخاوف المفترضة، وقد ركز بولبي أكثـر      ة باإلضافة إلى    تركيز فرويد على الخيال والعوامل الداخلي 
  ـ ا أ لّ إ الطفل،  ومدى تأثيرهاعلى تطور   ،ةعلى العوامل الخارجي السـتراتيجيات  ه لـم ينكـر مفهـوم ا       نّ

  في مراحـل تطـوره المختلفـة،       ه االستجابة لطلبات الطفل وحاجات    تمعندما ال ت   وريةساليب الالشع واأل
وقد تشابه بولبي   رة،   المتأخ في مراحل حياة الفرد   ا   حملها وظهورها الحقً   قصاء أحداث من الوعي ليتم    وإ
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وحسب الفرويديين   ساليب وميكانيزمات الدفاع مثل الكبت،     في فكرة تخفيف التوتر باستخدام أ      مع فرويد 
و   تطور تعلُّق  فإن عاطفياالهتمام الطويل بالطفـل واحتياجاتـه،      و  يجب أن يتضمن الرضاعة،    صحي 
 النظرية  أنصار هذه  وأكد تجنب العقاب،  ا وأخير ،تدريب على النظافة متأخر ومريح     و طام سليم، ِف: مثل
التعلُّق أن   العاطفي    األساس   بين الرضيع ومقدم الرعاية تعد  أرجعـت   وقد،  ة الالحقة للعالقات المستقبلي
وفقـاً  للفـرض      ه كل من الصغير وأم     لدى الحاجات البيولوجية العاطفي إلى    التعلُّقجذور   النظرية   هذه

 وتكيف ،هذا التفاعل الخارجي   ن فإ ،الرضاعة إلى   على حاجة الرضيع الفطرية    امثلً أكّد   الفرويدي الذي 
النمـاذج   إلـى    باإلضـافة  ،ة وحاجته لإلشباع الفمي عن طريق الرضاعة       لتجارب التغذية العملي   الطفل

لـدى الطفـل    عاطفي   تعلُّق   ظهور إلى   كل هذا يؤدي   لهذه العملية، ة المصاحبة   ارة الفمي ثاألخرى لالست 
 ، وحده وحـسب   طفلا ليس بالنسبة لحياة ال    وهو األمر الذي بات جوهري     ، ارتبط إشباعه بصدر أمه    الذي
   ).Beckett, 2009 ( نفسها كذلك األم ما بالنسبة لحياةوإنّ

 ا، إ  لّاألطفال إ  فرويد لم يعمل مع      ومع أنكثي  ا أنّ لّا نادر ناه راهمرحلـة   على أهمية الطفولـة، ففـي        ر
 تحقق إشباع الطفل واحاطته مـن األم        كلماا  سليم النفسي   ة يعتبر النمو   المرحلة الفمي  أيولي  التطور األ 

             تركز على   ةبدفئ العاطفة والرعاية وبناء الثقة، مما يساعد على نمو األنا المستقلة لديه، فالمرحلة الفمي
      و اللسان، و الشفاه، و ،تلبية حاجيات الطفل البيولوجية من خالل الفم و ،المص والرضاعة، ،العض  ن ويكو

    ا   هالطفل عالقة قوية مع أمويصبح طفلًا اعتمادي ،، ة       ا إحباط تلبية تلك   أمالحاجات تؤدي إلـى شخـصي 
  بذيئ اللسان،  اوينتج فرد  األم، من بنهم ساحق لالحتياجات المأخوذة   إلى اإلحساس   اتكالية غير ناضجة، و   

 ،رهكـل الـشّ    واأل التـدخين،  و تعاطيه الكحول، : مثلمه  حول ف ا  متمحورو ا،مضطربو كثير الطلبات، و
 حول ذاتـه ونواقـصها،      اويكون متمحور  ال يميز بين ذاته وذات اآلخرين،     ا  واجتماعي. وقضم األظافر 
ـ  لطفل ذاكما يصبح ا .(Evans and Keenan, 2009) واحتياجاتها ه عالقة ضعيفة ومتوترة مـع أم، 

التعلُّـق  وفي حين ربـط فرويـد        .)2008عربيات وأبو أسعد،    (ر من خاللها مشاعر عدم األمن       ويطو 
  العاطفيبسد  لّإ ة، الحاجات البيولوجي أو     القرب   بولبي أوعزها إلى     ا أن من األم الراعي األول، العاطفي 

 الشخـصية   في تكوين همية التجارب األولى     على أ  األقت ضوء  النفسي   التحليل نظرية   ن، فإ النهايةوفي  
 الـشعور بـاألمن     نلناجح يعزز نمو األنا المستقلة وإ     االعاطفي   التعلُّق ن وإ الدوافع الالشعورية، ولدور  
ة  الداخليالناشئة عن   والعاطفة اإليجابي    تعلُّق عاطفي   ة     للوظائف ا متينً اسليم توفر أساسـ  النفـسي ة التكيفي
   .(Zanden, 1985) للفرد

  

أم  فهـي مـن   ،هي مرحلة التدريب على استخدام المرافق الـصحية      و ،ة حسب فرويد  ا المرحلة الشرجي 
ه، فأسلوب تعليم الطفل الستخدام تلك المرافق لها انعكاسـها علـى            الطفل بأم  تعلُّق   المراحل المهمة في  
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 مما يـؤدي   باألما قلقًا عاطفياقًسلوب القاسي والعنيف في تدريب الطفل ينشئ تعلُّ   فاأل عالقة الطفل بأمة،  
 ,Lopez & Heffer(يفه االجتماعي  وسوء تكّ،ةتدني كفاءته االجتماعي وي مفهوم الطفل لذاته،تدنإلى 

ة يطور شخـصي  الت أو   فالقسوة تجعل الطفل يلجأ للتمرد عن طريق االحتفاظ بالفض                  ).1998
  .)2008عربيات وأبو أسعد، (   تتسم بالبخل والعناد

فيستبدل الطفل    ،ا مرحلة الكمون  أم  وتقوي األ  ة بالمحبة مشاعره الجنسي ،    ة نا لدية وتزداد نشاطاته المعرفي
 ، فيتطور لديه الشعور بالخجل    ،ة معاملة والدية بقسو    وقد يحدث االضطراب الذي ينجم عن      ،واالجتماعية

االختالط مع نفـس    ، ويميل الطفل لالنطواء، أو       ضعيفة نتيجة عدم الكفاءة المعرفية     وتصبح شخصيته و
تأثر  وي  وهو يكافح من أجل ذلك،     ،لعاطفةاجة للحب ول   الطفل لديه الح   ن، فإ دلرإوحسب   ستقبال،الجنس م 

 الطفل ضمن العائلة وعالقاتـه مـع        هم تجارب  وتس من عمره، فل بالسنوات الست األولى     نمط حياة الط  
   .)2008عربيات وأبو أسعد، ( على تطور نمط الحياة ،سري وترتيبه األقاربهأ

على ثالث لتعلُّقار بولبي وفس بناء مسائل أساسيةالعاطفي  :  
ـ   العاطفي حاجة أ   التعلُّق ف ،ةبيولوجيو ،ةوالطفل على قاعدة غريزي    األم   تستند العالقة بين    نساسـية تمكّ

ن األم مـن ممارسـة       وتمكّ ،ة والعاطفي ،ة واالجتماعي ،ة البيولوجي :الطفل من النمو السوي من النواحي     
  :يثبحمومة سلوك األ

ل المتبادل لكل   ما هي وسيلة للتفاع   نّ، وإ ة فقط على تلبية الحاجات البيولوجي   العاطفي   التعلُّقال يقتصر    .1
 .  وغير الكالمي،الكالمي: أشكاله

 ،ة مع عوامل المحـيط    هما نتاج التفاعل المستمر للعوامل الغريزي     التعلُّق العاطفي    و ،مومةسلوك األ  .2
 ).1992،قنطار(م والطفل ، والمحيطة باألة للمجتمعة والثقافيالشروط الماديو

  
2.5.2 النظريةة السلوكي:  

  
شراط  وبمفهوم اإل  مه، فهي تهتم بالسلوك وكيفية تعلُّ     ،وما يقوله الفرد ويعمله    بالظواهر،هذه النظرية   تهتم  
 ,Zanden) اآلخر فكٌل يعزز ،وطفلهابخاصة بين األم  و، فعل رد فعل، وبمفهوم التعزيز المتبادلفلكّل

ر ذلك باستخدام الذي فسHull”“ ومنهم  ،إطعام الرضيعويركز العلماء السلوكيون على دور  ،(1985
ـ  اوجودبعد ذلك يصبح وجود األم      و ،)وليأدافع  (شباع طفلها   إتقوم األم ب  إذ   ،فض الدافع خمفهوم   ا ثانوي 

تيجة لذلك يتعلم الطفل تفضيل كل      ون. والشبعشعور الطفل بالراحة    عزز  ي وجود األم    ن أل ،)دافع ثانوي (
ـ  أ ، وابتسامتها الدافئة  ها عناق األم،   ومن ضمن  ،طعامشكال الميزات التي تترافق مع اإل     أ سـكنر فقـد     ام 

يتبع هذا السلوك مـن      زداد من خالل ما   يالعاطفي   التعلُّق سلوك   نأا إلى   مشيرHul"  "لِه رفض فكرة 
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 في حـد   الجسدي   واقترابها وجود األم    نإوبعبارة أخرى    ،الطعامإلى  ضافة  ن المعززات باإل  مجموعة م 
ملحـم،   ( وبذلك يتصل بها الطفل بشكل دائم،يجابية في مسيرة نمو الطفلوإشباعية إذاته يصبح له قيمة   

2007( باأل  التعلُّقجرائي في تفسير    ا منظور اإلشراط اإل   ، أم الرعايـة  برنامج  ، فيلخصه في    مالعاطفي
ا يـدعم اعتماديـة     مموالعاطفة له من األم      ،الرعاية و ،الدفءتوفير   و طعام،مي للطفل من خالل اإل    اليو

وتلك العالقة تنشأ معتمدة على مبدأ التعزيز الـذي ال           قربها،ب على البقاء    ا ويجعله حريص  ،الطفل عليها 
ي تنشأ لدى الطفل عن     ينطفئ مع مرور الوقت بغض النظر عن الصور العقلية والتمثيالت المعرفية الت           

ة   التي ال تعيرها المدرسة   ، تلك   هأمالسلوكي بـاأل   التعلُّق في تفسير استمرارية     ااهتمام العاطفيطـوال   م 
   .الوقت

جذب انتباه والديـة     إلى   قد يميل ، فإنّه   م للطفل ما يتوقعه من رعاية     عندما ال يقد  ، فإنّه   نربالنسبة لسكِ أما  
  ال يرغبون بها   أو    يرغبون بها  اتبقيامه بأعمال وسلوكي.  كأن ي ممـا    ر عن احتجاجه بسلوك   عب عدواني 

    ).(Chateau, 1998يدفع باألهل إلى ممارسة العنف والضرب مع األبناء 
فيرى أ  ا بولبي أم ،ال ن     ة تهـدف إلـى      نظمةوالطفل هي نتيجة لنشاط جملة من األ      عالقة بين األمالسلوكي 

عند الطفل نتيجـة تفاعلـه مـع     السلوكية نظمة األم، وتتطور األبالقرب منبقاء الطفل  على إ المحافظة  
 التعلُّـق ساسـية لـسلوك      وتتمثل الجوانب األ   ،ا دورا محدودا  لّبخاصة األم، فالتغذية ال تلعب إ     المحيط و 
  لـى  عمل ع نظمة بحيث ت  م هذه األ   واالبتسام، وتنظّ  ،البكاء و ، واالتباع التشبث، و بسلوك اللمس، العاطفي

 ).1992 قنطار،( مبقاء الطفل بالقرب من األ
 

  :ةثيولوجية اإلنظريال 3.5.2

  
 استجابات الفـرد تكـون      ن النظرية التي تؤكد على أ     تطور مفهوم هذه  ) 1965-1915( يما بين عام  
مـن  ”White, 1975“ ة النظريومن علماء هذة ،ة على العوامل والتأثيرات البيئيوتركز ،حسب المثير

 عمـر   حتى(  نوعية األمومة التي يلقاها الفرد في سنوات الطفولة        أنعلى  د وايت   يؤكّوعة هافارد،   جام
 فعصاب الكبار هو نتاج عصاب الطفولة،       شيء قد انتهى،   ويكون كلّ هي األكثر حرجاً،     )ثالث سنوات 

 مراحـل   ه من المستحيل أن تعوض النقص الذي حصل في        ون على أنّ  يصر أو   والعلماء عامة يؤكدون  
الطفولة هي مرحلة حرجة فـي      " ذ يقول وايت     إ ،ركها في مرحلة النمو المتأخرة    تدا أو   التطور المبكرة، 

 ،"م العمر  ومن الصعب أن تعوضهما مع تقد      ،الخسارة الكبيرين  أو   الفوز وهي مرحلة  التطور المعرفي، 
نسان تحصل لدى الحيوانات واإل   طبع التي   على عملية الت   ثيولوجيينالعلماء اإل ويؤكد بولبي مع عدد من      

ول كائن يتحرك   أففراخ البط تتبع     فحالة حدوث التطبع يكون من المستحيل التراجع فيه،        على حد سواء،  
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تختلف عن  و ،)الختم( معناها    فالتطبع لغويا   آخر،  شيء يأ إن كانت ُأمها أو أ     أمامها بعدما تفقس مباشرة   
 ال رجعة فيها    -كما ذكرنا  -ها  أنّ أو    فترة تعتبر فترة حرجة     تحدث في  هاأنّغيرها من أشكال التعلم في      

 :مثل،  ةنماط البيولوجي  تلقي بالضوء على األ    -نهاية – ثيولوجيينة اإل فنظري  ومن الصعب تغييرها،   أبدا،
  ).Zanden, 1985 (معينة سلوكية ألنماط اإلنسان دِعنماط تؤهب وتُ وهذه األفرخ البط،

 التعلُّـق  يـرى أن   ، فبـولبي  العاطفيالتعلُّق  ة لعملية   د على الطبيعة التبادلي   تؤكّف ،قيةاالخالأما النظرية   
  العاطفي     ما لحفـظ الجـنس     نّ، وإ فقطها  ة لحماية حياة الطفل وحفظ    ال يحدث فقط نتيجة استجابات غريزي
تنـشأ مـسؤولية    و،غفالـه ال ال يمكن إ  أثر فع  -البكاء وغيره    مثل   -األطفال  ، فلسلوكيات   هكلّالبشري  
 مـن المـستوى     هاطفل الوالدية في حمايته مما يؤدي إلى االرتقاء بمستوى االتصال بين األم و            الرعاية
  ). 2004 قاسم،( االجتماعية  عبر مراحل عملية التنشئةنساني واإلخالقيلوجي إلى المستوى األالبيو

  ة   العديد من سلوكي    بأن ثيولوجي يرى اإل التعلُّق ومن هنا فإنألها  اتنا اإلنسانيـ  اساس تكمـن فـي     ا وراثي 
ق هـذه الفكـرة علـى       ل من طب  عتبر جون بولبي أو   وي البقاء،ها تزيد من فرصة      ألنّ ؛تاريخنا التطوري 
 الروابط االنفعالي   ة بين الرضيع ومإذن ،م الرعاية قد   ـة   قي له جـذور    السلوك التعلُّ   نستخلص أنبيولوجي 

وهي مجموعة من     ،ةوراثي  و ،ةالسلوكيات الفطريطب       ـ   ق جون بولبي هذا المبدأ علـى نظري ق تـه للتعلُّ
 العاطفيمن خالل عدسلماتة م:  

   
األطفال   :مة األولى سلّالم        ة يولدون مزودين  الرضع مثلهم مثل صغار األنواع األخرى من الكائنات الحي 

   وبالتالي حمايتهم مـن األخطـار     ،  ة التي تجعل الوالدين بالقرب منهم     بمجموعة من السلوكيات الفطري، 
 ، والتحديق بوجهها  ،لهابتسام   واال وبالتالي زيادة سلوك الرضاعة واإلمساك باألم      ،وزيادة فرصهم بالبقاء  

فرابطـة   العـاطفي، التعلُّـق    في تشكيل رابطة   األساس    ليس هو  لبي الطعام حسب وجهة نظر بو     ولكن
ة التي تتخذ من قضية     االرتقائي التي يمكن فهمها من وجهة نظر     ة  بيولوجيال هالها جذور العاطفي  التعلُّق  
  .نواع المحور الرئيسي للدراسةبقاء األ

  
التعلُّق لنظام  :مة الثانيةسلّالم ثالث وظائفالعاطفي: 

  . تحقيق القرب من مقدم الرعاية-
  .للطفل األمن توفير المالذ -
  .ف من خاللهاقاعدة آمنة ينطلق لالكتشا األم  يتخذ الطفل من-
التعلُّق يتطور : مة الثالثةسلّالم وهي،من خالل أربع مراحلالعاطفي : 

 :) أسابيع6الوالدة إلى من : (قما قبل التعلُّ -1
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 وتمثل بالنسبة للرضيع عدم القـدرة علـى التمييـز           ،وهي مرحلة عدم القدرة على التمييز االجتماعي      
 والرضيع في هذه المرحلة يـستجيب       ،م الرعاية قدنحو م  ايزةة االستجابات المتم   وتتميز بقلّ  ،االجتماعي

ن يقدمهاللعديد من المثيرات بغض النظر عم.  
 :) أشهر8 أسابيع إلى 6من: (قتكوين التعلُّ -2

 ويكون قادراً  في هذه المرحلة على التمييز بين األشـخاص            ،وتتميز بظهور قدرات جديدة عند الطفل      
  .بشكل مختلف عن استجابته لآلخرين  لألم ويستجيب،المألوفين

 :) إلى سنتين أشهر 8من (:الواضح التعلُّق -3

 لذلك نراه يصرخ ويبكي البتعـاد       ، ويخشى االنفصال عنها   ،هم بأُ اي هذه المرحلة يبقى الطفل ملتصقً     وف
ـ      ، داللة على التطور االنفعالي لديه     هوهذ ،د عودتها ن ويبتسم ع  ،عنهُأمه   مـا  ة   ويظهر في هـذه المرحل
يى بالقلق من الغرباءسم.  

 :)بعد عامين (:مرحلة تشكيل العالقات التبادلية -4

ولة عـن   ؤغوية والقدرة على الحوار والمناقشة وفهم العوامل المس       يحدث تطور سريع في الجوانب اللُّ      و
  .)2007 ،ملحم (هاغيابواألم  حضور

  
مة الرابعـة  سلّالم :عبر الزمنالتعلُّق التي تعمل على استمرارية أنماط  هي ، النماذج الذهنية العاملة   أن، 

ها نموذج ديناميكي مشحون    ة العاملة بأنّ  ف بولبي النماذج الذهني   وقد عر  ،ة ثانية فروق فردي  إلى   وتحويلها
و ،اانفعاليمبني    بكّ على أساس الخبرات الم  رة مع متساعد الفـرد فـي تفـسير سـلوك           إذ ،م الرعاية قد 

 أبـو غـزال،   ( وفهمهـا  اآلخرين    لمعرفة نوايا   ويزودهم كذلك بأساسٍ   ، تخطيط انفعالهم   وفي ،اآلخرين
2006.(  

  
  :اإلنسانيةالنظرية  4.5.2

  
لـف برؤيتهـا للفـرد      ها تخت ة، ولكنّ  والسلوكي ، التحليل النفسي   بعد نظريتي  ى بالقوة الثالثة  سموهي ما تُ  

 مـن تلبيـة     ة الحاجات ابتـداء   على هرمي  أكّد   سلو الذي ها ما  ومن علمائ  ة،عاليجابية والف بوصفها له باإل  
 لقـي هـذه   وتُ واالبتعاد عن الخطر حتى تحقيق الـذات،       مان واألمن، ة للشعور باأل  الرغبات البيولوجي 

                .(Zanden, 1985) تكوين ذاتهلفرد قادر على التدخل بمجريات األحداث في  االضوء على أنالنظرية 

عم ومن دون ذلـك      والد ،لالتقبوالحاجه للحب،  و  غير المشروط،  يجابييبقى الطفل في حاجه للدعم اإل     و
                       . (Jarvis and Russell, 2003)   ومريض،مكتئب طفل غير قادر على تحقيق ذاته،يؤدي إلى 
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  :النظرية المعرفية 5.5.2
  
طلق بياجيه على المرحلة األولى    ي     وغيره مـن علمـاء      ز بياجيه ويركّ ،ةمن حياة الطفل بالمرحله الحسي 

والمعنى العميـق    التي تعطي الفرد القوة    على التعلم وقدرة الفرد على التعامل مع الرموز       هذه النظرية   
 التواصل مع اآلخرين،   و  في فهم األحداث وتحليل التجارب،     انهمغة والتخيل تس  فاللُّ مواجهة البيئة، على  
ة التي تمكن الفـرد مـن التـأقلم         على مهارات حل المشكالت والقدرات العقلي      ان يلقون ضوء  عرفيوفالم

   .(Zanden, 1985)والتكيف مع البيئة 
  

  النظرية االجتماعية  6.5.2

  
، فكل ما ينمو حوله في البيئة يتكون مـن أجـزاء            ينيعلى المبدأ الالج  في هذه النظرية    ريكسون   أ يؤكد

فحيـاة   ولى مراحل تطور الطفل لديه هي الثقـة،  وأ  لتشكل في النهاية الكل،    ها على حدى،   من تسطو كلٌّ 
  حـضنه،  ت تلبيـة حاجاتـه وتـم      والطفل الذي تم   الطفل هي مسعى اجتماعي وتواصل مع اآلخرين،      

 وذلك على عكس الطفل الذي تلقـى        مان،ي اإلحساس باآل  سينم، فإنّه   ه عاطفة حقيقية  ، وإعطاؤ مداعبتهو
  وهذا الطفل سوف يسلك سلوكًا خائفًا، ومـشككًا        ،التنبؤ به ويكون مرفوضا    فال يمكن  يا، فوضو امااهتم

 اما تكون أساس  نّ، وإ والسلبية منها ال تنتهي بانتهاء مرحلة الرضاعة        وهذه التوجهات اإليجابية   باآلخرين،
لهويـة  نافـسات للوصـول إلـى ا      والم ،حيث تكوين الذات وتكوين االهتمامات      للمراحل القادمة،  ابنائي

(Zanden, 1985)،جدت أبحاث حول ارتباط  وقد و ة  بخصائصالتعلُّق العاطفيذات قيمـة   شخـصي
ةتكيفي، ةومهارات اجتماعي،   اآلمنين لديهم مرونة وقدرة علـى      األطفال  ة أظهرت أن     ففي دراسات طولي

 والقدرة على   ،االستقالل و ة على التعامل،  وكما لديهم قدر   غير اآلمنين، األطفال  حل المشكالت أكثر من     
 سنة يدخلون مرحلة جديـدة مـن        ة عشر ىأحداألطفال الذين بين ست سنوات و     و بناء عالقة اجتماعية،  

ع توقعات المحـيط كنظـرة       وم ،ةة والجسدي فتتفاعل مع قدراتهم الفكري    ، االجتماعي ، النفسي :ينالتطور
ة الخبرات المكتسبة لدى هذا الطفل علـى        نوعيعلى  ويعتمد   ،نهجييم الم وبدء التعلّ  الطفل،الوالدين إلى   

، فيـشعر   تتطور لديه عقدة النقص    نا أ موإ ،ن يتعلم معنى الكفاءة    أ ام فإ التطور السليم في هذه المرحلة،    
 عنـده   ينم وتُ  ويصبح ال مباليا دراسيا واجتماعيا، فعقدة النقص تولد تشاؤما حزينًا لديه،           ،ه غير كفء  نّأ

سـرة ذات التربيـة      فاأل :ةة ومدرسـي   ويرجع ذلك لعوامل أسـري     ، مهمة ةأياإلحساس بعدم النجاح في     
النجاح ومعانيـه، والمتـسمة بعـدم       مبالية في   الالوم،   وغير المواكبة لعملية التعلّ    ، والمهملة ،ةالفوضوي
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تـشويه  فكالهما يؤديان إلـى      ضغط دراسي كبير،  ، أو   وجود معلمة قاسية  ا مدرسيا مثل    مأ. االستقرار
  .)2002مرهج، (ك الطفل الصورة الذاتية لذل

 النمو الطبيعي للطفل يعكس حالته الصحية العامة، ومن العوامل التي تساعد طفل مرحلة الطفولـة                نإ 
      اهم نشاطا المتوسطة على النمو بشكل طبيعي هو اللعب الذي يعدويقـوم بتكـوين   ، يمارسـه الفـرد  م 

ة   وهي ظاهرة  خرى، من جهة أ    وتأكيد تراث الجماعة   ، جهة ته من شخصيتسود عـالم الطفـل     سلوكي، 
وتتفـتح   ذ يبدأ الطفل باشباع حاجاته،    ، إ للطفل النفسي   يسهم اللعب في التكوين   و. والكائنات الحية عامة  
ـ    سهام في أي   اإل  ويدرك أن  ،القائمة بين الناس   االجتماعية   أمامه أبعاد العالقات   ب معرفـة    نـشاط يتطل
 اللعب مدخل أساسـي     ن كما أ  ،والتنسيق السلوكي  والتنظيم الذاتي،  انضباط الذات،  و الحقوق والواجبات، 

  ومـضايقاته،  ،الطفـل  األم   وهو وسيلة للتعبير عن    ، واالنفعالي ، واالجتماعي ، والمعرفي ،للنمو العقلي 
 وأي انسحاب لـه     ن يلعب الطفل،  ا أ  لذلك من المهم جد    ،، واحباط وتفريغ عن الشحنات السلبية من كبت     

ـ و ا،نفسيو ا، على نمو غير طبيعي اجتماعي     من هذا العالم قد يكون مؤشرا      وقـد يرجـع هـذا       اانفعالي ،
ـ    األم   غير آمن، فعالقة   عاطفي   قتعلّ و مان، عدم األ  الشعور بالقلق،  إلى   االنسحاب ة بالطفل هي مركزي

أساسي   العاط و ،ة في التطور االجتماعي  في الطفولة فالتطور    في  نيـة  يتوقف على التفاعل بين بِ    العاطفي
ة فـي   الفوضـوي ا يؤدي إلـى     والتفاعل مم  التنشيط، الدماغ والتأثيرات الهرمونية التي تنظم االستثارة،     

فصله قسريا عن     يتم عندماالعدواني  السلوك   الطفل إلى     وقد يلجأ  ، والتوتر ،السلوك عند الشعور بالحزن   
طور، ويصبح الطفـل    النمو والت ا يعكس ضررا في     مم مزمن،المرض   وال الموت، و الطالق، مثل   األهل

، فاالنفصال بحد ذاتـه هـو       ةفي استجابته االجتماعي    وذلك واضح   والعجز، ، لالمباالة، واليأس  معرضا
  ونمو ،ماعيا يؤثر على التنافس االجت    ساسية مم ب لمشاعر سلبية منعكسة لخسارة األمان والرابطة األ       سب

  .(Lerner and Mlistry, 2003)الشخصية 

  

   العاطفي العوامل المؤثرة في التعلُّق 6.2

  
1.6.2 الحرمان من األم: 

  
   األولى  الحرمان منها في السنوات   و ،ه لها أثر كبير في التطور االنفعالي للطفل       العالقة بين الرضيع وأم 

    ة   أومشاكل ،صعوبة النوم  أو   ،مثل نقص الوزن   ةمن عمره يتسبب بمشاكل جسمية  و نفسيمشاكل سلوكي
ـ    ،ةسطحي اجتماعية   تكوين عالقات و  العدواني، السلوك و ،االنسحابمثل   وحـسب رأي    -ه  وهـذا كلُّ
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وكمـا قـال فرونـسوا       ،ةقيالفترة الحرجة لتشكيل الرابطة التعلُّ    في  نتيجة لتجاوز هذه العالقة      -بولبي
ا لّإ ،نهم قد يختفون من حياتنا    تشكيلنا من خالل محبينا، وعلى الرغم من أ       نحن مشكلون ويعاد    : "مورياك

 ,Zanden).  "نا نتاج عملهم الجيد أو السيءنّأ تكـوين  ويسعى الطفل المحروم عاطفيـا إلـى    (1985
 عالقات طفلي ة أوا   ليا اآلخرين     المساواة ة مع الراشد طالبـ  ، والتجاهـل  ،بـالظلم ، ومتهم ه المنبـوذ    وكأنّ

 حيانًـا تجنبـي وأ  أحيانًـا    فهو ، ويقيم الطفل المحروم عاطفيا عالقات مختلفة ومتنوعة المشاع        لوحيد،ا
ه    وردود الفعل المختلفة لديه تدل على        ،عدوانيهـا ال   ألنّ المنبوذة من حياته وعالمه،   رؤيته لصورة ُأم

 رةالخيوأخيرا صورة األم     يئة، س دة، فهي أم  ضطِهه النابذة والم  ألم أخرى   وصورة تستحق حبه وتقديره،  
 وهي العودة   ويشعر الطفل المحروم باإلدانة من الناس من حوله، ويتمنى الموت،          والحنان، عنوان الحب

الرمزي 2010 ،أبو عريش(  لميالد جديدوالقضاء على صورة ذاته مع أمٍلة إلى بطن األم.(  
  

  :نوعية الرعاية 2.6.2

  
إن التعلُّقثر على    العوامل التي تؤ    أهم   يهو ،ينزويرثإكما أوضحت أبحاث    العاطفي ة الرعايـة    نوعي

 :جالنات التعلُّق ونوع ،مةقدعالقة بين طبيعة الرعاية المفهناك  ،في مرحلة الرضاعةوطبيعتها 
 
  : آمن عاطفي قتعلُّ  - أ

1- ا إلشارات،ة مرتفعةحساسيهتلميحات و الطفل جد . 

 . توقيت مناسب لالستجابة -2

 .  شديدة في االنفصالرغبة -3

 .قلة الصبر -4

5- عدم الرغبة في بناء اتصال جسدي. 

 .األنانية -6

 .تجاهل بكاء الطفل لفترات طويلة -7
 

 : تجنبي عاطفي قتعلُّ-ب

 .التهدئة والمالطفة مع الطفل األم حسنال ت -1

  : مقاوم تعلُّق عاطفي -ج
 . وقيت المناسبها تفتقر للتلكنّو  األم،بل من ِققامة اتصال جسديرغبة في إ -1

 . عدم االتساق في استجابتها للطفل -2
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  .لهاء الطفل، ومحاوالت فاشلة في إتظهر مزيج من التهدئة الفعالة -3
  : متناقض تعلُّق عاطفي -د
 .االكتئاب: مثل نفسية حادة  تعاني من اضطراباتمُأ -1

 .تناقض في معاملة الطفل -2

  .) 2006غزال، أبو( ساءة في معاملة الطفلعنف وإ-3
  

 :مزاج الطفل واألسرة 3.6.2

  
  ي ،التأثير المتبادل بين الرضيع والحاضنة    إن سب        ة ب العالقة الممتدة بين مزاج المواليد الجدد والحـساسي

 التعلُّقول عن نمط    ؤالتفاعل بين هذه العوامل هو المس     ف العاطفي،التعلُّق   وأنماط   ،االنفعالية عند الوالدين  
  ذو طفلالف ،الناتج عند الطفل  العاطفي     ة   ة المزاج الصعب يقلل الحساسيالعناية واالهتمام وتجاهه،  ا الوالدي 
  الوالدي   مزجـة عنـد    نماط من األ  أوهناك عدة    العاطفي،التعلُّق  ة في نوعية    هما من المحددات األساسي
 .)1989، اسماعيل( صعب المزاج ، التسخينءبطيو، الطفل سهل المزاج :الرضع منهااألطفال 

  
 :والتنشئة االجتماعيةلعالقة األسرية ا 4.6.2

  
سـرته  أ في ان يصبح فردأ التي يتعلم من خاللها الطفل ةوهي العملي ، التطبيع االجتماعيةيسمى بعملي و

في مجتمعه  اوعضو ، ومـن   ،ليهـا إ التي ينتمـي     ة لمعايير الجماع  ةي لدى الطفل سلوكيات مقبول    وينم
 .مكانيات االنجـذاب نحـو الغيـر   إ وإقامة التزامات حول ،م واأل الحب بين الطفل   ةعالء رابط إهدافها  أ

ـ  .)1996 وصـادق، شربيني  ( االجتماعية    التنشئة ة الوكاالت التي تقوم بعملي     هي من أهم   ةسرفاأل ا أم
  : كما يليدلرالعالم ا أكّد عليها وقد ،ة فهي متعدد،طفللل االجتماعية ةساليب التنشئأ

 ،الحرمان و ،الضرب و ،التهديد مثل: ةالهم بأساليب متنوع  فطأين على    الوالد فرض رأي وهو  : طالتسلُّ. 1
  . وغير ذلك

 ،صدقاء أو األ  ،ختيار المالبس ا : مثل ن مسؤولية أبنائهم الخاصه   اوالدل ال عندما يتحم  :ةالحماية الزائد . 2
  . ط وقد يتداخل هذا االتجاه مع التسلُّ

 مـن  و ، لـه  ة استجاب بداءإ أو   فيه،رغوب  معلى السلوك ال  ع  ي تشج دونمن   أي ترك الطفل     : اإلهمال .3
  . دون توجيهمن وتركه  ،مرغوبغير العلى السلوك الطفل دون محاسبة 
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مرحلته وتناسب  ت ةل مسؤولي أي تشجيع الطفل على تحقيق رغباته كما يحلو له مع عدم تحم           : التدليل. 4
  .ةالعمري

  . به والتهديد  استخدام العقاب البدني:ةالقسو. 5
 ،سلوك غير مرغـوب فيـه     بشعار الطفل بالذنب كلما أتى      إ يكون عن طريق     د ق :لم النفسي ثارة األ إ. 6

 النفـسي فـي     ثارة األلم إ تتفق مع اتجاه     ةوالقسو . شأنال والتقليل من    ، عن طريق التحقير   ايضأويكون  
ـ  ،ول هو عقاب بـدني    ن األ أا  لّإ ، التطبيع االجتماعي  ة في عملي  ا أساسي امحورمدان العقاب   هما يعت نّأ ا  أم

   .  فهو عقاب نفسي،الثاني
 تباعد بـين     هناك  وقد يكون  ، والعقاب بمن حيث استخدام الثوا    األهل   هو عدم استقرار  و: ب  التذبذُ. 7

  .  في نظرتهم للسلوكواألماألب  اتجاهي
  . الجنسو ،الجيلو ،لمركز والتفضيل بينهم بناء على ا، بين األبناءةعدم المساواوهي   :ةالتفرق. 8
 غير ال تجاهات   اال إنة    في نمو  ةب عليها نتائج سلبي   ت يتر ة في التنشئ  ةسويإو ،الطفل شخصيالقـة  الع ن 

   أن  "كـوبر منلـد   " بحاثأوفي   ، منهما باآلخر ويؤثر فيه    كلٌّ والطفل هي عالقه ديناميكية يتأثر    بين األم 
 وهنالك عالقه بين تاريخ عمل      ،لذاته واحترام الوالدين لذاته    بين درجة احترام الطفل      ةهنالك عالقة كبير  

  الطفل لذاته  تقديرواألم ،     ذلـك  انعكـس  ،كثر وتقديرها لذاتها مرتفع   أ ةمستقر و ،سعيدةفكلما كانت األم  
 حـين يتـسم    األم   خاصـه بيكون عن طريق الوالدين و    ف ،ا شعور الطفل بالنقص   أم  ،على الطفل ا  يجابإ

 ،إسـماعيل ( كثر من الالزم دون توضيح الحدود     أ متسامحين   وعندما يكونان  ، والتباعد سلوكها بالرفض 
1989(.  

الجهل بمعنى نقـص التعلـيم،       و من ظروف الفقر،   ضغوطات البيئة التي يتعرض لها األهل        وتؤثركما  
 املألهل م  النفسي    يؤثر على الوضع   فالوضع االقتصادي  بالطفل،على عالقة األهل    وضغوطات العمل   

م من تقديم   حروالطفل الذي ي   طفال،ا قد يقود إلى العنف ضد األ      ممو ينعكس على تقديرهم لذواتهم سلبا،    
: جذب انتباه الوالدين بطرق شـتى      إلى   قد يلجأ  -سالفًاكما ذكرت الباحثة     -، والحب    والرعاية ،العناية
   .)2006 العطوي،(العدواني السلوك ة، وقيامه بأعمال احتجاجيمثل 

 في العالقات الزوجية يرتبط بمستوى منخفض من الكفاءة فـي أوضـاع             ين التوتر والتأزم المتكرر   نوإ
 ،ومنحهم الحـب األطفال ب الزوجية والتفاهم زادت عناية األهل   فالتناغم بالعالقات  ،وعلى العكس  الطفل،

العقاباألطفال  يسود في تربية    ف ، المشاكل الزوجية  وذوا األهل   أم الجسدي  وليس أسلوب الحوار    ا،منهج 
ا وعنفًا  يكون أ ل المرفوض من األهل     والطف ،المنطقيكثر عدواني    وفي  ة، ويضطرب من الناحية االنفعالي 

  ).1992، قنطار(يحمل وجهة نظر سلبية عن العالم تقديره لذاته، و
  : ، فهيحسب أدلر الطفل شخصية ا العوامل المؤثرة على نمومأ
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 .  غريزة العدوانيضا وأ،حتمية الشعور بالضعف في بداية الحياة:   بيولوجيةعوامل .1

 . دة لعجز الفردخبرات الطفولة المؤلمة والمؤكِّ .2

 . ةحداث الحياتياأل .3

 ).2009سعد، أعربيات وأبو ( خوته، وترتيبة بين إسرةوضع الطفل في األ .4
 

 :بالموت أو بالطالق فقدان أحد الوالدين 5.6.2

  
ـ  مـا  وليس من السهل إزالة آالمه     ان،موقف صعب  فهما األطفال،على  الطالق  االنفصال و يؤثر    ،ل للطف

شـربيني  ( من الحـزن والـضيق       ة ويصبح في حال   ،فالشجار والجدال بينهم قد يكون أسوأ قدوة للطفل       
 في حيـاتهم نتيجـة     ةف لمستويات مختلف   تكي ةالمطلقين لديهم مشكل   أطفال اآلباء    نوإ،  )1996 وصادق،
فهؤالء ليس لديهم قالب دقيـق لعالقـات        ،  العاطفيالتعلُّق   ةكسر رابط  أو   ،المكسورالتعلُّق  في  تجربتهم  

 ،قـران ة فـي عالقـات األ     ظهرت مشاكل مستقبلي  أكذلك   و ،يكونوها في المستقبل   أو    ليكرروها ةناجح
ـ م واألةوب وفقر في مهارات األة،عامحاالت اإلحباط   و،االقتصادية الحالة و ، االجتماعية ةالحالو  نإة، وم

منـاهج تتـضمن مـنهج       ةولديها ثالث  والطفل، لألم   ةليو األ ةشارة للعالق إبداية  العاطفي   نظرية التعلُّق 
 م  منهج التعلّ و ،التحليل النفسياالجتماعي، ونظري   و ة التعلُّق   ة علم السلوك لنظري ،لقد أظهـرت  العاطفي 
 التعلُّق الدراسات أن   بينالعاطفي   يمكـن أن تكـون      ين وألطفال متبن  ،الطفل آلباء غير بيولوجين   و األم 

  ااألفضل وتلعب دور  لقد أجرى بولبي دراسات على      و متوسطة، ال ةفي مرحلة الطفول  األطفال  ف   في تكي
بـين  ما عمارهم أ ةالمتراوحاألطفال   أغلب   فإن ، دراستها ت، ففي معظم الثقافات التي تم     العاطفي التعلُّق

ـ   ،  مقامها أو القائم    مكبير باأل عاطفي   تعلُّق    لديهم ةسن إلى   شهرأ 9 ـ  ،ةوتستمر تلك العالق  التعلُّـق ذا   وه
  ر   حتىالعاطفيمسنوات 4 ع ،   ليبـدأ  و ،الكـافي  األمن   باالنفصال بعد حصوله على    ا ليبدأ الطفل تدريجي

ـ   .ى الحياة مد على الفرد العاطفي  التعلُّق   ويؤكد بولبي على تأثير      ،خرىأتفاعالت واهتمامات    ى ولقد تبنّ
 وتابعوها على الكبار وأعطـت      حسب انزورث، العاطفي  ة للتعلق   األنماط الثالث ) شيفر وهازان ( من   كلٌّ

مثـل  ا  تنعكس على الكبار تمام   العاطفي  التعلُّق   آثار الطالق وانكسار روابط      إنن  وقد تبي  ،هانفس ةالنتيج
يجـاد  إو ،ة والنضج يمكنهم التكيف بـسهول     ة بحكم التجرب   الكبار نأوالفرق هو   ،  انعكاسها على األطفال  

 ، ومهارات التكيف مع الوضـع الجديـد       ،قهمالذين تقل مصادر تعلّ   األطفال  بعكس   تعلُّق أخرى    مصادر
 ، كما يتأثر تحصيلهم الدراسي    ، لهم ا وموتر بكًا يكون مر  ،ا كان ودي  إنو ،فبغض النظر عن كيفية الطالق    

 ين والجو الجديـد   ئةالتأقلم مع البي  في  صعوبات   و ة،مشاكل سلوكي  وتتشكل لديهم    ، احترامهم لذاتهم  قّليو
 حياتهم في خطـر     نأل ؛ ويشعرون بالضعف والخوف   ،ة متوترة وتكون مشاعرهم الداخلي   ،بعد االنفصال 
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ز  التركي  يفقد متوسطة فالطفل في مرحلة الطفولة ال     ،ارالطفل وقت الطالق يلعب دو     عمر   نأو ،االنقطاع
بينمـا يـؤثر     ، كان تأقلم الطفل أسرع    صغيرا،عمر الطفل   ووكلما كان الطالق     ،الدروس والمدرسة في  

تبـدأ المـشاكل مـع      و ،ة ينسحبون من الحياة االجتماعي    فالذكور ،تجاه الطالق اجنس الطفل في ردوده     
 ه ولكنّ ، في المدرسة  ةات صعب الرفاق وسلوكي  بطـرق  ،ناث عامة  اإل  بالتساوي مع الذكور   ا ينعكس سلبي  

ـ  وأن   يشعر بالخـسارة،  بأنّه   و ،ه تُرك نّأبو  تمت، هخيانت نأ ب  الطفل يشعرو كما   ،مختلفةسلوكية    هعالقت
والنتيجـة   ،يظهرون العـدوان والغـضب     ذكور وال ،ة النوم والقلق  ن قلّ يظهرف ا اإلناث، أم،ينقصها الثقة 

عالقـات غيـر    ل و ، يؤدي لالكتئاب  تيلثقة ال عدم ا و،عدم األمن و،الغضبو،ظهر الحزن النهائية للطالق تُ  
على المدى البعيدةواقعي  (Eagen, 2004).  
دراكه لتلك التقييمـات    إويزيد   ، مفهوم الفرد لذاته يشتق من التقييم المنعكس لآلخرين        نأ إلى   شار ميد أو

ـ    ةطفل المدرس  ف ة،كافية  كثر وبصور أ ةكلما نمت قدراته المعرفي    ثر بتقيـيم  أ االبتدائية يصبح سـريع الت
  النظرات بسبب ، الضعيف داء المدرسي  األ  ذو طفلالكذلك   و ،ا لذلك تقييم ذاته تبع   ويميل إلى    ،ه له ئزمال

في ريكسون على دور اآلباء     أويؤكد   ،ذاته بشكل أقل   فيقييم ،صدقاء ومن األ  ،هلهم من األ  تجاهاالدونية  
تاحـة  إ و ،عجـاب  واإل ، بالحـب  ألطفالهمآلباء   ا  فتأييد  أو الدونية،  ،ةتحديد شعور طفل المدرسة بالكفاي    

 ، فعلـه  طفالهمألعجاب لما يمكن     مع تعبير اآلباء باإل    ،عمالبعض األ  وعمل   ،في اللعب  هممامأالفرص  
 فاآلباء المقللون   ، والعكس صحيح  ،طفالهمأة لدى   نتاجي واإل ةحاسيس الكفاي أ اآلباء إلى تدعيم     فميل هؤالء 

ـ   أفمرحلـة    ،طفـالهم أ الدونية لدى    حاسيسأدعمون  هم ي نّإ ف ،طفالهمأمن مجهودات     ةريكـسون للطفول
ا لّإ ، الرفاق ة لجماع ةهمية المتزايد نتاجية مقابل الدونية، ومع األ    لة اإلحساس باإل   وصفها بمرح  ةالمتوسط

ـ      ،كبرية األ همتبقى لها اال   العالقات األسرية    نأ ـ  ،ةفالبيت هو مقر النشاطات الفردي وهـو   ،ة والجماعي
 ،ا بدأ الشعور باالغتراب والغربة    لّإ و ، ويشبعهم لتطوير نموهم االجتماعي    ، يمتعهم نأكان الذي يجب    الم

لًا ن مي و ويبدو ،طار المنزل إ ليبدأوا بالبحث عن البديل خارج       عدم وجود جذور لهم   ب وينمو داخلهم شعور  
  ).1982 ،األشول( سلوكية كثر الضطرابات ومشاكلأ

    
أم فـالظروف هنـا     يختلف عن الطالق من حيث التأثير،     فخاصة الراعي األول،    بين و بوحد األ وت أ ا م

الناتج عـن    اإلحباط    ولكن ا،ويكون محبطً  ففي حالة الطالق قد يلوم الطفل ذاته على االنفصال،         مختلفة،
  سـنوات،  6 عمر   التي انفصلت عن الطفل قبل    على منه من األم      سنوات يكون أ   6 عمر   قبل األم   موت

من امرأة   )249( وذلك من خالل دراسة      ، الموت لديه آثار سلبية وجدية أكثر وأعمق       ل على أن  هذا يد ف
االكتئـاب   و ، فتلك النـساء عـانين مـن اإلحبـاط         سنوات، 6 عمر   اللواتي فقدن أمهاتهن بالموت قبل    

 تيجة اليتمالعاطفي نفللحرمان  .(Jarvis and Russell, 2003) أكثر من غيرهن واضطرابات التوتر
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 فالطفل بحاجـة    ،ه اذ يوضح بولبي أهمية العالقة بين الطفل ووالدي        ، الشخصية تأثيرات سلبية في تكوين   
االتـصال   نظريـة    نتوبي  مع والديه،   واللغوي ،النفسي و ،العاطفي ،تصال الجسدي إلى ضروريات اال  

  العاطفيأن  مع القائمين على رعـايتهم فـي       ة يمتلكون عالقات مفككة وضعيفة       المضطربين بالشخصي
 مع الطفل أمر مطلوب لتكوين الثقة       ، التواصل والتفاعل الحسي   من العاطفي فاألوقت مبكر من حياتهم،     

 يؤدي الضطراب العاطفي  وغياب هذا الدعم الحسي و     ة للطفل، االستقاللية الذاتي  إلى   وللوصول بالنفس،
 وذلك لجـذب    ، في سلوكيات تؤذي اآلخرين    مندفعا ا قلقًا منه طفلً يجعل  العاطفي  والفشل   الطفل،شخصية  
  :سرةمن حاجات الطفل المهمة في كنف األو نظرهم،

 . الحاجة لألمن  .1

 . الحاجة لالنتماء والمحبة  .2

 .  االجتماعيةالحاجة للتقدير والمكانة  .3

 . الحاجة للمعرفة والفهم  .4

 .)2007البشر، ( الحاجة لتحقيق الذات  .5

تقديم حاجات الوالدين على حاجات الطفل، ويجعلـون         يتم   نتيجة الطالق حيث  عاطفي  الويحدث االنتهاك   
معنـاه   مع األم    ، وبقاء الطفل  همجميععضاء األسرة    انفصال الوالدين يؤثر على أ     ن إ حاجاته غير مهمة،  

قد تتسم   أخرى   ومن جهة  ،ا يؤثر عليها جسديا ونفسيا     مم ، والمسؤولية عليها  ، والجهود ،مضاعفة الطاقة 
ولكن ال يجب اعتبـار      مواطن القوة في ذاتها وذات طفلها،      األم   وتكتشف ،عالقة األم باألبناء أكثر قربا    

 سـن فهو ال يستطيع القفز من الطفولـة إلـى     مما يؤثر على تطوره بشكل طبيعي،         لألم، اصديقًالطفل  
مع األم، كذلك ال يجب أن تـشكو        ن يكون الشريك البديل في عالقته        وكذلك ال يستطيع الطفل أ     الرشد،

  األم  وأ  ا يزيد الشعور بالذنب عند الطفل       أمام طفلها مم ،اتجاه األمكذلك أ   عليه االعتناء بها،   ن شـعور   ن 
 التعويض عن هذا النقص بـاإلفراط فـي         يجعلهما يحاوالن اتجاه األبناء   نتيجة الطالق بالتقصير    األهل  
ة التـي   بويطفل نتيجة الطالق يفقد الصورة األ      ال نإوأخيرا   موال، األ ، وتبذير  والتدليل ، والتسامح ،الدلع

قـل  حيان يصبح الوالدان وخالل عملية الطالق وما بعدها أ        وفي كثير من األ   يحتاج لها في النمو، لذلك      
 وتجعل عالقة األهل    صوات وتتزايد االنتقادات،   وتتعالى األ   الحتياجاته،  وأقل تحسسا  هم،بنائ مع أ  صبرا

حد يهـتم  ل حالة من الفوضى والضياع خارجيا وداخليا، ويشعر أن ال أ   لطفل ضعيفة جداً، فيعيش الطف    با
  ).2002 ،مرهج(وغيره العدواني السلوك :  مثل، السلوكيةوتتطور لديه المشاكل ينتبه له، أو به
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6.6.2 سرةة لألالخصائص البنيوي: 

  
  سرة، بطرق مباشـرة    وط التي تتعرض لها األ     الضغ  وطبيعة  في مقدار  سرةة لأل تؤثر الخصائص البنيوي

 ارتفـاع حـدة     ن فـإ  وكفاءتها، االجتماعية ترتبط بقدرة األسرة      –ة  فالعوامل االقتصادي  وغير مباشرة، 
المبالغة في تجاهلـه وعـدم االهتمـام         أو   معاملة الطفل بتعسف وقسوة،   دي إلى   الضغوط والمعاناه تؤ  

األب  كمـا يلعـب عمـل      كون أكثر عرضة من غيرها للضغوط والمعاناة،      سرة الفقيرة ت   واأل بشؤونه،
     اومهنته ومدى رضاه عن عمله دور   في الوضع االقتصادي  – االجتماعي ،    الذي يعمل طـوال     ف األب

مستوى التحصيل   و ،وكذلك عامل الدخل السنوي    كون مساهمته في البيت محدودة،     ت عمله شاق  أو   النهار
هل يلع  لأل الدراسي وكذلك وكفاءتها، األسرة    في قدرة  ابان دور   المتجاهل والجـانح يـؤثر علـى       األب

 ،فـي سـياق التطـور االجتمـاعي       ا   كبير اخوته تلعب دور   وعالقة الطفل مع إ    ،مته باألبناء وباأل  عالق
والتكيفي، لتعلُّـق اوقد تسود عالقات الود و     اذ يتعلم الطفل من أخيه اللعب والمهارات،        للطفل،  والتعلمي 

بينهم نتيجة  داء  التنافس والعِ  ة، من العدواني  ومع ذلك قد يسود جو     خوه الكبار والصغار،  واالهتمام بين اإل  
يعتمـد علـى ثبـات    التعلُّق العاطفي  ثبات  ن وإ ،)1992 قنطار،( شياءالخالف الحاد حول األلعاب واأل    

والموت، أو  أحداث الحياة السلبية كالمرض،       أو ة،مكانها، فالضغوطات االجتماعي  لقائم  ا األم أو    ظروف
  ).Schaffer, 2007( غير اآلمنالتعلُّق العاطفي  مباشرة مع الطالق وغيرها متصلّة

  
7.2 ة التعلُّق فسيولوجيالعاطفي  

  
تهـتم أكثـر بالربـاط    العاطفي التعلُّق ة فنظري ،العاطفيالتعلُّق  نفهم االرتباط بين الدماغ و   نأمن المهم   

 بد ال" مراحل حرجه "دهو وجو  النظرية   ومن مقدمة تلك   ،والطفل وكيفية استجابتها له    األم   موجود بين ال
 أو  لساعات ُأمه    ينفصل الطفل عن   ة والسباب صحي  ةفبعدالوالد  هذا الرابط،  جل تكون أ من   وجودهامن  
 ا جد ةحرج ة مباشر ةبعد الوالد ى   األول  الساعات ن أن  تبي اوالحقً ، احتياجاته  للممرضات لسد  ايام متروكً أل

التي العاطفي  ق  بولبي للتعلُّ  نظرية   االرتباط تعارضت مع   نظرية    تلك ، وقد ال تتكون   ةلتكوين تلك الرابط  
ن أمـن الـصحيح      و ة،شهر بعد الوالد  أسابيع و أوالطفل على مدى     األم   ركزت على تكوين الرباط بين    

فلـيس   ، ذلك ليس للتعميم   ولكن ،للطفل األم   ل من فرصة رفض    يقل بين المولود واألم   الجسدي   االحتكاك
بحـاث  أ ةذ ال توجد أي    إ ،ا يعني عدم تكونها الحقً    ة بعد الوالد  ةوالطفل مباشر  األم   عدم تكون الرابط بين   

    ةتدعم هذه الفكرة وتلك النظري، التعلُّقة   فنظري   هي عملية تحدث عندما يبدأ الطفل باإلحـساس        العاطفي
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فيبدأ دماغ الطفل باالشتعال وتوصيل مشابك التواصل بنـاء          ،ة انخراطه فيه  وكيفي ،وبالعالم حوله بذاته  
ـ        إومن المهم    ،همأعلى التفاعل والتبادل المبكر بينه وبين         دعىدراك وجود دوره من التفاعل بينهمـا تُ

وبعدها تبرز احتياجاتـه     ،يشعر الطفل باالسترخاء لفتره من الوقت      ةفبداي ، االسترخاء – ةدورة االستثار 
ـ السـترخاء التـي      فيعود الطفـل لحالـة ا      ة، والعاطفي ةاالحتياجات المادي   األم لكل  وتستجيب " دعى  ت
 وكلمـا كانـت     ر،شـه أسابيع وحتى   أبأيام و  ة تتكرر مئات المرات بعد الوالد     ةوهذه الدور  ،"االستتباب

واالهتمـام  الرعايـة   األم  وتبـدي ، والتواصل،ةوالعاطفي ،ة من الناحية المادي  ةاالستجابة للطفل صحيح  
ـ   التعلُّق العاطفي    نإ ف ،شارات احتياجات الطفل  إواالنسجام مع    واتـصاالت االحتياجـات     ،ايكـون آمنً

كان الـدماغ يقـرر ويحكـم        اآمنً التعلُّق وكلما كان    ،ورؤية الذات واآلخرين تتكون وتتبلور     ،ةالمحوري
 ةا يتنبأ بـصح   واالنسجام للحاجات مم   ،االهتمام و ة،ويتعلم الثق  ، المحيط  على هثيرأهمية ت أبأهمية ذاته وب  

يمكن التنبؤ بها ومتسقًا آمنًامكانً العالم برمتها ويدرك ةالعالقات المستقبلي (Insecure Attachment) .  
: يالتعلُّق العاطفي يقـوم علـى هرمـون        المرتبط ب   النظام العصبي  أن إلى   وتشير دراسات هيلين فيشر   

ا في اإلدمان   ممه اوهي مجموعة من الخاليا تلعب دور       وفاسوبريسين في النواة المائلة،    ،وكسيتوسيناأل
التعلُّق ة يتميز   وعند البشري  مومة، واألبوة واأل  ، والتكاث ، والتزاوج والتعود على السلوك الذي يثير اللذة،     

  ة   اءعب والمشاركة في األ   بالحفاظ على البقاء للمولود،   العاطفيالوالدي  إلـى   ضـافة  باإل ،والسلوك الودي 
  ). 2011 فتاح،(  والتوحد العاطفي،الراحةاالجتماعية ومن، األمشاعر الهدوء،

  
  العاطفيم الطفل التعلُّق تعلُّ 8.2

  
فـي  األفراد  من بعضةيسعى ألن يكون على مقرب ،رشده إلى   نمو من طفولته  ال الفرد خالل مراحل     إن 

 ليتسق ويقترب من سياق الجماعة      ،يتغير سلوكه   االجتماعية  وخالل عملية التنشئة   م،خاصة األ بواألسرة  
  ).1996 وصادق، شربيني (ةوالبيئة المحيط اآلخرين  في محاوالت للتوافق مع،التي يعيش معها

 فإنّـه   ،من حياته شهر األولى   سابيع واأل  في األ  ة المطلوب ة والرعاي ،ة الطفل االستجابه الالزم   قَلم يتلّ ذا  وإ
اقًي لديه تعلّ  سينم بينما   ،غير اآلمن  التعلُّقنواع من   أ من ثالثه    ا واحد  ا ف األطفال المهملين تماميي لديهم  نم

 وهذا يحـدث    :المتناقض التعلُّقيدعى   األمن   غيرالعاطفي  التعلُّق  النوع االول من    و ،المضطربالتعلُّق  
 ويتركـه   ،ال يـستجيب   أو   ة لمتطلبات الطفل بـسرع    ةجابمقامها باالست  األم أو من يقوم      عندما تستجيب 

  بحاجاتـه   غير مبـالٍ   ة والنظاف ،الطعام: مثله   المادي ة للطفل من الناحي   ةعندما تكون االستجاب   أو   ي،يبك
للنمـو  ا   جـد  ةمهم  أمور العاطفيوالتبادل   ،الحديث ،نسان يحتاج للتفاعل والتواصل، فاللمس    إالنفسية ك 
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كتعبير أطلقـه    أو   كمفهوم" الشعور به    يتم   لم" ه  نّأ الطفل يشعر ب   نإ هذا التواصل ف   وندمن  و ،االنفعالي
ـ   بحيث يجد هؤالء     "الخارج إلى    من الداخل  ةبواأل" ابه في كت  "دان سيغل "  فـي   ة صـعوب  ااألطفال الحقً

وعواطف أتعلم عواطفه    أو    ويصعب تفهم  م،اعتماديته به  أو   ،ويفقد ثقته تجاه اآلخرين   ا ةالتعاطف والشفق 
من  األم أو     ويحدث حينما ال تستجيب    :هو التجنبي  األمن   غيرالعاطفي   التعلُّقمن   اآلخر   النوع و ،غيره

غيـاب  :" همـال هـو    فاإل ،اهمالًإ وهذا يدعى    ،ة والعاطفي ة لحاجات الطفل المادي   ةباالستجاب يقوم مقامها 
تـي  ال األسرة   ويحدث عادة في   "واالجتماعية   الفيزيائية، و االهتمام والرعاية الكافية للجوانب العاطفية،    

ثير لـه علـى     أن ال ت  أويتعلم الطفل ب   ،في دور األيتام   أو   المخدرات أو   على الكحول تعاني من اإلدمان    
والعالم من حوله هو مكان ضعيف وبارد حيـث ال           ،خرين في االنخراط مع اآل    ة ويجد صعوب  ،المحيط

النوع الثالث من    و ،مضطرب تعلُّق عاطفي     وقد يصبح لديه   ة، ومتأخر ةسلبي شخصية   وتتطور. حد يهتم أ
ذ إ ،واالعتداء الجسدي  ،رش الجنسي تحال،سري يحدث عندما يسود العنف األ     :غير اآلمن العاطفي   التعلُّق

من يقوم مقامها عنـدما يـسيطر        األم أو     في التعامل مع   ةيجاد الراح إ في   ةيجد صعوب  دماغ اإلنسان    نإ
عن الذات عنـدما     الدفاع أو   يعجز عن الهروب   أو   وجزء آخر منه يمتنع    ،على الدماغ ى   أو األذ  الخوف

لحب ل و ةحتاج للعناي أ و –أنا متضرر منك     " :مزدوجة ةلديهم استجاب األطفال  فهؤالء   ،يقترب الخطر منه  
بهـذا  و ،دراك هذا التناقض  إ نز الطفل ع   ويعج ،"ستطيع القدوم إليك    أنت من يقوم بإيذائي وال      أ –منك  

ـ  ،عاطفيـا غائب  و ة استجاب ة بحيث ال يكون للطفل أي     ،غير منظم  أو   غير منتظم  التعلُّقيدعي ب  بغض ف
يكـون   التعلُّق ذلك   نإف،غير آمن بأنواعه  عاطفي   أو تعلُّق    آمن تعلُّق عاطفي    النظر عن كون الطفل لديه    

أ و امحوريتويؤثر في تكوين عالقات ذا     ، في نموه  ادائي  ويؤثر في زاوية رؤيتـه للعـالم     ة،لا معنى وفع
)(Insecure attachment. األطفال ساءة معاملة إفمدمرة على عالقـات   لها أثارواإلهمال االنفعالي 

تلعب  أخرى    هناك عوامل خارجية    كما أن  ،األخرى اإلساءة   أكثر من أي نوع من أنواع     العاطفي   التعلُّق
الصدمات والكوارث  و ،ان شخص عزيز، والخبرات السيئة    مثل فقد  التعلُّقا في حدوث اضطرابات     دور، 

     ثالث السنوات  الاإلهمال المزمن خالل    (الراحة   إلى   ة والحاجة وعدم مراعاة العناية بحالة الطفل الجسمي
 ،أو تكرار تغير المربيات الالتي يتابعن رعاية الطفـل   ،لفترات طويلة  األم    تكرار غياب   كما أن  ،)األولى

العـاطفي   التعلُّـق  تناقل اضطرابات    ، أو األم  وحدوث المرض عند الرضيع     األم، يد عند واالكتئاب الشد 
 ،أبو عـريش  ( العاطفيالتعلُّق  الواحدة، كلها عوامل مسببة لحدوث اضطرابات        األسرة   عبر األجيال في  

2010(.  
بينما الطفل   ضور األم، كي قليال ويكتشف المحيط بح    يب األمن   عاطفيالق  تعلُّال طفل ذا  ال ن بولبي أ  د ويؤكّ

ا وباستمرار، وال يكتشف المحيط كما ال يظهر ردود فعل          يبكي مرار  األمن فإنّه     غير عاطفيالق  تعلُّالذو  
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،األمن  التعلُّقف اتجاه األم اله عالقة مباشرة مع حساسيةالعاطفي وأتجاه الطفل األم ،أسلوب الرضاعة ن 
  ).Bretherton, 1992( منالطفل الشعور باأللمتعة يولد لدى الذي يتسم بالحب وا

  
  العاطفي اضطرابات التعلُّق 9.2

  
    إ "يقال بولب  ةفي تقرير منظمة الصحة العالميالتوازن العقلي للطفل يرتبط بضرورة تمتعـه بعالقـة          ن 

ش ن الطرفين مـن العـي  عالقة تمكّ و،مكانها بشكل دائمن يقوم مع م أو ،همأ مع ةحميمة ومستقرة وثابت  
نتيجة  األم أو     والعصاب تكون غالبا نتيجة الحرمان من عناية       ،ة اضطراب الشخصي  نإو ،برضا وسعادة 

ـ     نأى بعض العلماء    أوقد ر . ه  مأير دائمه بين الطفل و    وغ انيلعالقة متقطعه زم   ثيرات أ بولبي بالغ في ت
 همية استقرار العالقة بين   أدوا على   كّأفقد   ،ثناء الطفولة وامتداده مدى الحياة    أالتعلُّق العاطفي   اضطراب  

  والطفلاألم،       وتفتح شخصيته فـي     ،االنفعاليةالناحية  ة و  وعلى تطور الطفل وتكامله من الناحية العاطفي 
اضـطراب   إلى   يرجعو ، الكبر اضطراب في سن   أو    قلق كّلمثل  ه ليس   ا أنّ لّإ ،من بالثقة واأل  ءعالم ملي 

  ).1992 نطار،ق (مالتعلُّق العاطفي باألعالقة 
    

  ومن الناحية اإلكلينيكي   ة يشير الدليل التشخيصي   ة   الرابع لالضطرابات  اإلحصائيالنفسي DSMIV  إلى 
  : وهي ،األطفاللدى العاطفي  التعلُّقعدد من المظاهر المرتبطة باضطرابات 

 .ق بهعن الشخص المتعلِّ أو الضيق عند انفصال الطفل عن المنزل -1

 .كأن يفقده بالموت مثالً  ،ق بهذى للشخص المتعلِّأ أو من حدوث االنفصالالقلق المفرط من  -2

 .ق بهالشخص المتعلِّ إلى تجاه المواقف التي يفتقد فيهااالقلق المفرط  -3

 .ق بهمن االنفصال من الشخص المتعلِّ المدرسة خوفاً ل الذهاب إلى رفض الطفل المستمر -4

أي شخص راشـد     أو   ،ق به دون شخص يتعلّ  من   اوحيد ئهتمر والمبالغ فيه من بقا    خوف الطفل المس   -5
 .في أي موقع يوفر له الحماية

 .دون وجود الشخص الذي يقوم على رعايته بالقرب منهمن لذهاب للنوم لرفض الطفل المتكرر  -6

 .التي تعكس الخوف من االنفصال الكوابيس المتكررة -7

 . والتقيؤ،الغثيان ،معدةالوجع  و،بطنالوجع  و،صداعالمثل الشكاوي المتكررة عن أعراض بدنية  -8

أن  إلى   يشير الدليل  ،قبل حدوث موقف االنفصال    أو   ،ق به في حال انفصال الطفل عن الشخص المتعلِّ      و
يسبب اختاللًا فـي     الذي   العاطفيالتعلُّق  بوجود اضطراب    ئنبت أو أكثر من هذه األعراض       ةظهور ثالث 
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 ،سنوات 6 عمر   حيث قد يبدأ االضطراب قبل     أخرى   ةوظيفيمجاالت   أو   كاديمي االجتماعي أو األ   داءاأل
 .(DSMIV, 1994)ة سن )18 ( عمرقبلو

يـد  لتهد أو ل  ،لـضغط ل ة عادي ة فهو استجاب  ،يالعاطفالتعلُّق  شكال اضرابات   أ قلق االنفصال هو أحد      نإ
ويظهر ما   ،ن حزينين هما قد يصبحا  ي فإن كل  ،والطفل األم   ذا حدث االنفصال بين   إو ، محبوب ءفقدان شي ب
يى قلق االنفصال حيث يصبح الطفل بغياب      سم  ه متوتروغير نشيط ويشعر بغرابة البيئة التي يجـد         ا ُأم 

مـن  ا االنفصال عن والديه     يتعلم تدريجي  فإنّه   الطفل عندما يكبر و ،همأالطفل المنفصل نفسه فيها بغياب      
 قلق االنفصال سيظهر في     ا فإن لّإ و ،ي عملية النمو  أمر ضروري ف  ة   فاالبتعاد عن البيت لفتر    ،دون مشقة 

فاالنفصال هو أعظم المواقف فـي       ،اا انفعالي صال المتكرر الطويل قد يحدث جرح      االنف نإ،مرحلة الرشد 
 وقد يحتاجه الـبعض لكـي       ،والحزن هو نوع خاص من قلق االنفصال       ، لسالمتهم ااألطفال تهديد نظر  
اضـطراب دور العالقـات     ا إلـى    لم الحزن نـسبي   أويرجع   ،ما شابه  أو   ، فقدان شخص محبوب   ايتقبلو
ة بين الشخص المتعلَّ   الوظيفي  نكـار  إلكاشكال مختلفة لدى األفـراد      أ وللحزن ،ي مثالً توفَّق والشخص الم
ى توفَّ مع هذا الشخص الم    ةعادة الذكريات السعيد  إدان الحس و   وقد تحدث نوبات من الذعر وفق      ،والتخدير

 ولـوم   ، مشاعر الـذنب   ، والغضب ة، وقد يشعر الفرد باالستثار    لحزنون البكاء من مظاهر ا    ويك ،مثالً
   .)2010 ،أبوعريش (ة وتقلبات الحزن مع مشاكل بدني،النشاط المفرط و،التململ ،النفس

  
  الطفولة المبكرة أو  في سن الرضاعةاالرتكاسي اضطراب التعلُّق 10.2

  
 تعلُّـق   ، وهـو   النفسية  الرابع لالضطرابات   واالحصائي خيصي حسب الدليل التش   313.19ويحمل رمز   

ى فـي القلـق      ويتجلّ ت، سنوا 5 وقد يبدأ قبل عمر      ،ا مضطرب بوضوح وغير مناسب تطوري     اجتماعي
ومن ،ق به توقع حدوث االنفصال عن الشخص المتعلَّ      أو    والضيق المفرط من حدوث    ،المفرط والمستمر 

   :دالالته
قد يستجيب بحـذر وتـردد       أو   ، لمعظم التفاعالت االجتماعية   ةاالستجابلمبادرة أو   ق الطفل في ا   يخف. 1

   ينمفرط
قـات  ظهار تعلّ إدون تمييز مع عجز واضح في       من  ت انتشارية بمعنى تخالط اجتماعي      قاحدوث تعلّ . 2

اضـطراب   ويحـدث  ،ق به انعدام االنتقائية في اختيار شخص يتعلّ      أو   ،بالغرباء التعلُّقك انتقائية مناسبة 
  :  ألسباب منهااالرتكاسي التعلُّق

  .  والحب،التحفيز و،ة للطفل في الراحةساسيمال المستمر للحاجات العاطفية األااله. 1
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2 .ساسيةة األاالهمال المستمر لحاجات الطفل الجسدي .  
ـ  وقـد  ،مر الذي يمنعه من تكوين روابط ثابتـه       األ ،التغيير المستمر للشخص الراعي للطفل    . 3 ددت  ح
  :  بنمطيناالرتكاسي التعلُّقنماط اضطراب أ

  . االجتماعيةاالستجابة للتفاعالت أو ذا سيطرت عدم المبادرةإ :نمط مثبط. 1
 . (DSMIV, 1994ة قات االنتشاريذا سيطرت حدوث التعلّإ :نمط غير مثبط. 2

  
ولم ،  2013بشكل نهائي عام    سيصدر   النفسية    الخامس لالضطرابات   واالحصائي  الدليل التشخيصي  نإ

  . واضطراباتهالعاطفي  التعلُّق حول ةمعدل أو ةتجد الباحثة تعريفات مجدد
  

  أطفال في ضائقة 11.2
  

 ،حساس باألمان اإل و ،المأوى و ،الملبس و ،الطعام: مثلات الحياة   ساسيأ في   ساسيأهم أطفال لديهم نقص     
فهم في ضائقة لعدم تلبيـتهم       ،العادييناألطفال  الزم لتطور    والتعليم ال  ،ةالعناية الصحي  و ،الدعم األبوي و

 و ،ةالحتياجاتهم الفسيولوجي ةاالجتماعي، ةالعاطفي، ثنـاء محـاولتهم   أستغالل  وقد يتعرضون لال   ة، والعقلي 
االحتماليـة وعـدم    " ويعكس الحالـة     ،ليس لديه تعريف محدد   " في ضائقة " ومصطلح. حتياجاتهم  ا لسد

هل هو   ؟ةن هو في ضائق   وقد يتساءل البعض عم    ،شخاصمجموعة من األ   ل ةه يعتبر وصم  ولكنّ ،"التأكيد
ـ  ومـن    ،الفقرمن  فالعائالت التي ينتمي لها هذا الطفل قد تعاني          ؟ أم المجتمع  ،سرةاأل أم   ،الطفل ة أحادي
يط الطفـل  حالمجتمع الذي قد يكون في ضائقة عندما ي    ،تدني مستوى التعليم لدى الوالدين     ومن   ،ةالوالدي

ـ  ، منخفض ونسبة تعليم متدنية     مستوى معيشي  يمجتمع ذ بو ،نتيبنسبة جريمة وعنف عالي    ا الطفـل   أم
 أو  ،والطـالق  ،االنفـصال و ،مد من الفشل الدراسـي    قص طويل األ  فيعاني من ن   ،ةالذي هو في ضائق   

  عمو و ،السجن أو   لإلدمان األهل    وتعرض ،انخفاض المستوى االقتصاديم   طفل في ضائقة    تعريفا يتم 
ة وهذا الطفل عادةً يكون لديـه قـدرات دراسـي          ،اا وخارجي يسرته والظروف المحيطة بها داخل    أضمن  
 ا وأخيـر ،مـرض  أووقد يكون لديه إعاقة  ،االستغالل و أحيانًا ، والمشاكل،عايش الصدمات و،محدودة

 الفقـر مـع عـدد      و ،عليم ويعيش في عائلة لها خصائص مثل نقص الت        ،لديه مشاكل وصعوبات سلوكية   
نتيجة  الوالدية   عائلة أحادية  أو   ، بهم اا خاص  أو ليس ملكً   السكن الذي قد يكون غير صحي      و ،كبيرأطفال  
تلبية احتياجاته   أو   تجاه الطفل افهي عائلة ال تستطيع القيام بواجبها        ،سجن أو   ،دمان أو إ  ،طالق أو ،موت

(Moore, 2006).  



  42

 على  طفل لل ة المقصود والجروحات المفتعل   فهي الهجوم البدني   :ةإلساء ل ة الطفل في ضائق   ضوقد يتعر  
فمنهم مـن يتعـرض للـضرب    ، نيالمعنفبفي خطر واألطفال تصنيفهم ب  يتم   وقد ،ول لهم يد الراعي األ  

خالل قيام الراعـي     من والكدمات ،النزيفو العنيفه، الهزاتو الكسور،و الحروق،و المبرح والجروح، 
ة أن يعتبر   ومن السطحي . حتى رمي الطفل من مكان آلخر      أو    والهز ،التعنيفولحرق،  ا و ،ول بالرفس األ
ة   فأضرارها هي بدنية فقط،   اإلساءة   أنة   فهي جرح في   أعمق، النفسيهـل فاأل الذات لدى الطفـل،    نفسي 

ـ    يتضمنالعاطفي  همال  اإل و ، والمضايقة ،العنف الكالمي  و اإلهمال، و يتصفون بالعدائية،  ي  فـشل الراع
ـ  األم   تقومأحيانًا  ف  للطفل، والتطوري النفسي   ة للنمو المشاركة الضروري  و ،عطاء الحب إول في   األ ا مثلً

لي من الصعب   وبالتا  أفراحه ومسراته،  اوال تشاركه أيض   معاناته، أو   عدم راحته وبتجاهل تعاسة طفلها،    
  .(Zanden, 1985)دعم  أو ،راحة أو ،صدر أمانمعلى الطفل أن يراها 

47(من  النويديات مجتمع نيتكو( ةنويدي في ةعائلي )الناصـرة  و ،قاسـم  كفـر  :مثل عربية بلدة )26، 
ـ  ةوطمـر  ،ةالرين و،مندا كفرو ،كفركنا و،الناصرة يافة و،القدسو ،ةعراب و،سخنينو  وذلـك  ،اوغيره

ـ  فـي  بها المعترف والنويديات الحضانات حول) 2008 ورليأ ،لوطن-المغور( مصدر بحسب  طالوس
 البلـدات  فـي  ،خطر في األوالد   عدد بلغ وقد ،والمعلومات ، األبحاث مركز و ،الكنيست باقرار ،العربي
 ة،سـن ) 0-17 (جيـل  ومـن  خطـر -ةضـائق  في ألوالد ةالقومي الخطة ضمن درجتأ التي العربية
( خطـر  فـي  األوالد   مجمل من) %21( بسنة أيا  عربيا  ولد) 315,822( صلأ من) 66,441(حوالي

 جرى لقاء في خطر في ةشبيب وأبناء ألوالد ةالقومي ةللحظ الوزارات المتعدد المقر ةدارإ حسب عداداأل
 مجمـل  امأ ).54,959() 7-12( العمرية   ةللفئ العرب األوالد   عدد جمل يبلغ كما) 21.6.10 (يوم في
 العدد وهذا،  )%33.7 (بنسبة أي) 163,102( فهو ، االجتماعية الخدمات ألقسام المعروفين األوالد   عدد
 حـصاء اإل دائرة معطيات وفق الجيل مجموعات في ليهودلو للعرب األوالد   عدد لمجملا  طبقً قياس هو

 المعـروفين  األوالد   نـسبة  ولكـن  ،)2009 (إلسرائيل السنوي حصاءاإل كتاب من) 2008 (المركزية
 ما إذا   البلدات تلك في المحتاجين بةنس من أقل ةالعربي ةالمحلي السلطات في االجتماعية   الخدمات ألقسام

ة   الخدمات ألقسام ني األوالد المعروف  جميع سيل و ،الفقر عامل خذأ تمفـي  والدأ بالـضرورة  االجتماعي 
 خـالل  خطر في والدأ اكتشاف تم ولقد ،فقط ةاالقتصادي بالمشاكل العائلة مشكلة تتمحور قد هألنّ ؛خطر
 فـي  األوالد   عـدد  ويبلـغ  ،االجتماعية الخدمات ألقسام المعروفين األوالد   نسبة من أعلى المسح عملية

 – االجتماعيـة    الخلفيـة  منا  نابع ليس والسبب ،فقط اولد) 440(االجتماعي الرفاه والدأ من النويديات
ولقـد  ة،ووصم مسمى بإعطاء الرغبة عدم بمعنى ة،عربي بلدات لكونها ولكن ،البلدات لهذه ةاالقتصادي 
 دراجهمإ تم اطفلً) 30( فيهااألطفال   عدد والبالغ ،طمرة في النويديات على دراستها في حثةالبا اعتمدت
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 ذلـك  ولكن،  طمرة مدينة في ةضائق في ألطفال الدقيق الرقم تحديد الصعب من ولكن ة،ضائق في اأطفالً
  . وجودهم عدم يعني ال
  

  مشاكل الطفولة المتوسطة 12.2
  
أخر الدرا   عواملةلعب عدت  األطفـال  ف والنفـسية،  ،ةالعقلي وة، والجسمي،ة العوامل الصحي: منهاسي للت

هـم   ،التكيـف سـوء    إلـى     وفقدان الثقه بالنفس باالضافة    ،اإلحباط و نطواء، واال ،المصابون بالخمول 
ا مـن    واحـد  ددم النضوج االنفعالي يع    ع كذلك فإن و ،ة أو المبادر  ة،تلكون عنصر المبادأ  منسحبون ال يم  

ـ قـضم األ  : مثل نفسية أخرى     ومشاكل ،في التأخر الدراسي   النفسية   سبباتبرز الم أ  ،الـسرقة و،  افرظ
صـعوبة   و  العـدواني،  والـسلوك ،  الكذبوالخوف،   و  والتمرد، ،العنادو،  التخريبو،  اديرإالتبول الال و

ختلفة مثـل    في مشاكل الطفولة الم    اكبير اوالعوامل االجتماعية تلعب دور    . االجتماعي الخجل و النطق،
 ذ ينـتج  إ ، ويسوده عدم التوافق األسري    ،بوينتكثر فيه المشاكل بين األ     الذي   ،الجو المنزلي المضطرب  

 تلـك المـشاكل     نأوقد ثبت    ،ةسري الذي تسببهما المشاحنات األ    ه واليأس االنطوائي إحساس   لدى الطفل 
  .)1994، شحيمي( ةكبر على بروز مشاكل الطفولثر األاألسرية لها األ

 من خالل تفاعلهم مـع      ةمرحلة الطفولة المتوسط   االجتماعي لدى أطفال     ويمكن االستدالل على التطور   
 ،ائهمصـدق أ من وقتهم يقضونه مع      )%30( أكثر من ذ يصبح   إ صدقاء،فتلك مرحلة تكوين األ    قرانهم،أ
  وغيرهـا،  ةشتركة الم الفعاليات الالمنهجي  و طار المدرسة، إا ضمن   خصوص زداد حدة االندماج معهم،   تو

  االجتمـاعي وحسب بولبي فان التطـور  ،في تلك المرحلة وما بعدهاا   أكثر تداولً  ةلفاظ البذيئ وتصبح األ 
  والمعرفي يتأثر بالخبرات االولية،نوعية     العاطفي   م،األطفـال واأل  د بين هـؤالء     وجلمواالتعلُّق العاطفي 

 ،ةمرضـي  اجتماعية   عالقات و ،اصحي و ،ا تنافسي الوكً س  الطفل يطور  نإ ف ا،آمنًالعاطفي   التعلُّقفكلما كان   
ويطـور    عن نفسه وعـن بيئتـه،      اشتتً م الميطور عا  فإنّه   ،غير اآلمن العاطفي   التعلُّقبينما الطفل ذو    

حتى القدرة على    اآلخرين أو    يجابية مع إ اجتماعية    في إقامة عالقات   ةصعوبالالشعور بالذنب والتوتر، و   
  .(Evans and Keenan, 2009) تكوين صداقات

سـنوات  ) 8-6( عمر    ولكن من  ،يتبلور مفهوم الذات أكثر لدى الطفل      وفي مرحلة الطفولة المتوسطة،    
-9( ا من عمـر    أم ،وصف شكله : مثلودة في تعريف ذاته      ومحد ة الطفل يعتمد على معاٍن ملموس     نإف

: مثلكثر  أ الشخصية   وصفو ،قلأالوصف الملموس   يكون   و ، فيتسم الوصف بالشمولية أكثر    ،ةسن) 11
 ا، ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى كل منهم       ،خرالذات مع اآل  مقارنة   إلى   باالضافة خالق،الصدق واأل 
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   تجاهها اآلخرين   ة متداخلة مع نظرة   وتكون صورة الطفل الذاتي،    ا فهذا التحول يكون مهم في عملية   ا جد 
  .ماا ة نوعيذ تصبح نظرته لنفسه موضوعإالعاطفي التطور 

  :Berger, 1998)(نهام ،العوامل المؤثرة في الصورة الذاتية متعددةان 
 تجاهـه بمـا يخـص     ا وتوقعاتهم   ، ومستوى تجاوبهم معه تكون قوية     ،هلالقة الطفل مع األ    ع ءدف. 1

 ،ويـزداد  عندئذ يتولد شعور الطفل بالكفاءة والثقة بـالنفس        ة، ومناسب ةنجاز تكون واضح  التصرف واإل 
  .تبلور لديه تقييم لسلوكه بطريقة واقعيةيو
ن يحـددان   ا فالوالـد  ،م نجاحه وفشله  ي تساعده في تقي   ه نوعية التربية التي يتلقاها الطفل من والدي       نإ. 2

قدرتـه   إلـى    ينـسب نجاحـه    فإنّه   ،يجابيةإكلما كانت الصورة الذاتية للطفل       و ،مقاييس النجاح والفشل  
: مثـل  ،ى عوامـل خارجيـة     وال ،تقصيره في الدراسة   مثلاخلية  عوامل د  إلى    وينسب فشله  ،الشخصية

تجاه التعلم بكفاءة ومثابرة    ا ويتقدم   ، وكل تلك العوامل يتسطيع ضبطها والتعامل معها       ان،صعوبة االمتح 
 ،تجاه تطلعاته في الحياة   ايطور نظرة بائسة     فإنّه   ، النظرة الذاتية السلبية   يعلى عكس الطفل ذ    ،واندفاع

فهو يقولب قدراته ويحجمها فتصبح ميـزة   ،الحظ إلى    وينسب نجاحه  ةعدم قدرته الذاتي  إلى   فينسب فشله 
وبالتالي أي مواقف مستقبلية سـيواجهها       ،ه طالب فاشل واالجتهاد ال يعني شيئا      نّأبمعنى   ر،ثابته ال تتغي  

هلـه مـن    أمن  فكل ما تلقاه الطفل      ،مور وعدم القدرة على السيطرة على األ      ، والشعور بالنقص  ،قلقالب
 فوضـع  ،تجاه نفـسه  ا ةخالل سنوات النمو ستحدد نظرة الطفل الذاتي       الشخصية   معلومات حول قدراته  

فـضل  أ مقارنته مع آخرين     نأكما   ، عنه ة سلبي ةهم في تكوين صورة ذاتي    نة ما ستس  للطفل في خا  األهل  
  . سيساعد في تثبيت تلك الصورةداءأمنه 

 والشعور بالـذنب  ،االعتزاز بالنفس: مثلكثر أبرز العواطف المعقدة وخالل مرحلة الطفولة المتوسطة ت  
 ،ن يمثل بعض التصرفات العاطفية كإظهار شعور ما عكس مـا يخفيـه            أويستطيع الطفل    ،وليةؤوالمس

  والقدرة على حـل مـشاكلهم      ، والقدرة على التعاطف معهم    ،كبر لمشاعر اآلخرين  أدراك  إ هويتطور لدي 
 فيكون لـدى الطفـل      ، والتصرف االجتماعي  ،خالقيفيتطور لديهم الجهاز األ    ،كبربفعالية أ االجتماعية  
 ةذات قيم  ،ينشأ من خاللها هوية جماعية    ة من األصدقاء    شلّ أو   ،مجموعة ما  إلى   االنتماءفي  رغبة قوية   

 ،كةالمـشار :مثل اجتماعية هامة    اومن خاللها يتعلم الطفل قيم     ة، ولغة واحد  ،نمو سلوكي واحد   و ة،موحد
  .نهاية يتعلم االلتزامالفي  ه ولكنّ،الكذب: مثللم نماذج سيئة وكذلك يتع ، والوفاء للجماعة،القيادةو
  

   :)2002مرهج، ( ، وهيطفالاألربع فئات من أأن هناك ويرى الخبراء 
ب سلوأ و ،خرين تعاطف مع اآل   هلدي و ،ةعالية وايجابي  اجتماعية   ى بمهارات  الذي يتحلّ  :ب المحبو الطفل.1

   .اف اجتماعي ومتكي،الحوار
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، ويكون  هموممتلكات اآلخرين   غير مباٍل لمشاعر  و ، وعدم النضج  ،ةالذي يتسم بالعدائي  :  المنبوذ   طفلال. 2
 صـورة   ا وذ ،ا دراسـياً  ا ضعيفً مال يكون طفلً  جوباإل ،تجاهه قاسية ا وردود فعلهم    ،ناني التصرف معهم  أ

   .ذاتية متدنية
  .  آخراا وسلبي حينًيجابي حينًإفهو  ، يتميز بازدواجية التصرفالذي :طفل مثير للجدل. 3
 ذلـك ال يعنـي عـدم        ا أن لّإ،أحيانًا اخجولًو ا،ضعيفً اآلخرين    والذي يكون تواصله مع    :لطفل مهم . 4

   . يمارسها حين يشاء فقطولكنّه ،تساعده على التكيف اجتماعية امتالكه لمهارات
 فإنّـه   ،من الحياة هي المؤثر الرئيسي في نمط الحيـاة        وات الست األولى     السن نأ أكّد على    دلرإبما أن   و
 اجتماعية  عادة ما تكون  فمشاكل اإلنسان    ،على نمط الحياة   ثرهأللطفل و   الوالدي الترتيب علىا أكّد   يضأ

ه تـشاب الفلكل طفل في نفس العائلة موقع نفسي مختلف رغم     ،ةد على العالقات العائلي   ويؤكّ ،في طبيعتها 
  : )1992االشول، ( حيث وضح أن ،البيئي

  . ويفضل صحبة البالغين ويستخدم لغتهم ، يكون مركز االنتباه:الطفل الوحيد. 1
ـ  وقد يمارس الن، تشجيعهذا تمإا  وقد يصبح مفيد، بشكل تام ا ربما يكون خاضع   :ركبالطفل األ . 2  صوك

  . بعد والدة أخ له ليحصل على االنتباه 
  . كبرخ األ ويحاول التفوق على األ، ومحاولة للتفوق، ولديه ثورةا،يكون منافس: ني الطفل الثا. 3
 اوقد يكون مقتنع   ،ن يترك موقعه  أجل  أ فهو يأخذ وضعه من      ،)كالسندويشة(يكون  : الطفل المنتصف . 4
صبح  وقد ي  ،صراعلديه مشاكل ويمتاز بال   ا  وقد يصبح طفلً   ، وهناك غش واحتيال   ،ن الحياة غير عادلة   أب

عن المظلومين ابالمقابل مدافع  .  
 وقد يتميز   ،مدلالًا   وقد يبقى طفلً   ، ولديه طموحات  ،خرينكبر من اآل  أيريد أن يكون     :الطفل الصغير . 5

  . بتفكيره
ذ يبحث الطفل منـذ الطفولـة       إ ،السوية الشخصية   يساعد في تكوين   االجتماعي    االهتمام نأدلر  إيرى  و

ا كان القلـق    لّإ و ،القبول واالنتماء  و ،منوحاجاته بالشعور باأل   ،ومكانته بينهم  على ارتباطه في المجتمع   
   : عوامل تساعد الطفل على تطوير شخصيتهةويرى موساك وجود خمس. ة عكسيةنتيج

  . باقامة عالقات عائلية وعالقات حبةلفأتحقيق .  1
  .قبول الذات. 2
  .قامة صداقاتإل مع اآلخرين واالتصا. 3
  .هداف حياتيةأ من قيم والبعد الروحيتنمية . 4
  .ةعمال تطوعيأنجاز إ. 5
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 ،ر النوع المسيط  ،ا النوع المفيد اجتماعي   :االجتماعي مثل   على االهتمام  اات معتمد الشخصيأدلر  ويصنف  
 ب،  والنوع المتجن  النوع االستغاللي وعندما يإف ،عدم القيمة  أو   ف الطفل بالعناد  وصـ     ن  ه ذلك يـؤثر علي

وفقدان القيمة  ،ملبفقدان األ اإلحساس  : مثله بمشاعر سلبية    ؤ ويمل اا بالغً تأثير ،    ة،واإلهانة قد تكون لفظي 
ر الطفل الـشعور    وقد يطو  ، مما يقلل من تقديره لذاته     ،عدم اعتبار  أو   ،تجاهل أو   ،عزل أو   ،ةجسديأو  

 وعدم القدرة علـى القيـام بمهمـات         ،اكتسابهم لمفهوم عدم الكفاية    إلى    مما يؤدي  ،بعقدة النقص الكاملة  
 قـد ال    تـي الطفل بمحاوالت لفت االنتبـاه ال     وبسبب هذا النقص يبدأ      ، والعمل ،ساسية كالتعليم لحياة األ ا

ثم يقومون باالنـسحاب مـن       ،هم أقوياء نّأ والشعور ب  ،سلوب القوة أرون   مما يجعلهم يطو   ،ايحصل عليه 
 فيبـدأ لـديهم     ، عليهم االتي تأتي من كونهم مسيطر     ،سيةالمجتمع بكونهم ضعفاء مجربين للمشاعر القا     

 ونتيجة لذلك يعانون من     ،بالثورة والمعارضة للمجتمع ويصبحون عنيدين غير مسيطر عليهم       اإلحساس  
 حـساسهم إ تزيد مـن     ةمشاعر نقص مركب   إلى   ا يقودهم  مم ،خريناآل واالنتقاد من    ، والسخرية ،التوبيخ

باالنتقـام مـن    ن يتطور لديهم اإلحساس     و أو المضروب  ، معاملتهم ةساءمالاألطفال   هؤالء   نإ. بالضعف
 ويزيـد   ،ا يزيد من عدم تقبلهم في المجتمع       مم ،خرينيذاء اآل إ العدواني، و   ويتبنون نمط الحياة   ،المجتمع

 ويـشجع   ،القـسوة ن اإلخـوة    زيد التنافس بي  ي وقد   ، خسارة ةيأ ب ا وبالتالي ال يشعرون الحقً    ،من عزلتهم 
  . )2001  وأبو أسعد،عربيات( االنسحاب أو ،تقاماالن
  

13.2  السلوك العدواني  
  
 التـي  وتلك ،ةعدواني تعد التي السلوك شكالأ حول العلماء اتفاق لعدم تحديده يصعب العدوان مفهوم نإ
 يتميـز  وقد ،والكراهية الغضبمثل   :الدافعة المواقف في عنه يعبرالعدواني   فالسلوك ،ةعدواني تعد ال

 ويصعب ة،سلوكي ونتائج ةساسيأ دوافع يتضمن نأ عليهالعدواني   السلوك ولكن ،والعنف بالقسوة الفرد
 كثـرت  الـسبب  ولهـذا  ،البـشري  السلوك تدرس التي المناهج الختالف انظر له واحد تعريف يجادإ

  .العدواني السلوك تعريفات
  

  :العدواني السلوك تعريف 1.13.2

  
مـا  أشكالها ومن ،رواالستمرا بالتكرار تتصف سلوكيات :هبأنّ) 2002 (العالمية الصحة منظمة فتهعر 

 ،الـسرقة  و ،واالحتيـال  ،المجتمـع  قوانين انتهاك ،وتخريب تدمير حداثإ لىإ،ضراراأل لحاقإل يؤدي
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 شديد، وعنف،  متوسط عنفو،  خفيف عنف:وهي مستويات ةثالثالعدواني إلى    السلوك وينقسم ،والتسول
  :رمظاه عدةالعدواني  السلوك خذويت
  . باأليدي التشابك و،حادة دواتا استخدامو،اآلخرين تهديد: مثل :البدني العنف. 1
  . الجنسي العنف. 2
  . هاالممتلكات وتحطيم تخريب: مثل :المادي العنف. 3
  . القانونسلطة و ،وسلطة ،الوالدين سلطة تحديد: مثل :السلطة تحديد في العنف. 4
 مـن  عليـه  يشتمل وما ،اآلخرين نحو عدوانية   فعالأ هبأنّ: العدوانيالسلوك  ) 1996 (قورة بوأ فيعرو

  .  اآلخرينممتلكات لتخريب محاولة وهو ،نحوهم معنوي عداء
 ،والتفكيـر  البـصيرة  في انخفاض على ينطوي ةانفعاليو سلوكية   استجابة هنّأب )2008 (سليمان فهيعرو

 خـالل  مـن  ذاته لتأكيد فيلجأ ،اا أو معنوي  جسمي اضغطً يعاني عندماالعدواني   كالسلو الفرد يسلك وقد
 أو  ،اللفظـي  االعتداء خالل منالعدواني   السلوك مالحظة ويمكن ،اآلخرين ضد   كراهواإل ةالقو ممارسة
أو ،البدني الممتلكاتبو األذى باآلخرين إلحاق، أو النفسي .  
تال الدليل فهويعرواال ،شخصية لالضطرابات الرابع حصائيـ ) 312( رمز ويحمل )1994(  النفسي  هبأنّ
 االجتماعيـة   القواعد أو   ،ساسية اآلخرين األ  حقوق فيه تنتهك و ،مستمرالو تكراريال السلوك من نموذج

 :التاليـة  المعايير من كثرأف ثالثة بوجود ىويتجلّ ،القوانينانتهاك  ، أو   الشخص لعمر المناسبة ةساسياأل
 المعـايير  هـذه  ومـن ،  األخيرة ةالست شهراأل في قلاأل على معيار ووجود ة،الماضي اشهر )12( في

 للقـانون  ةخطيـر  انتهاكـات  و ،والـسرقة  ،الخداع و ،ةالملكي تدمير و ،والحيوانات الناس على العدوان
  ).2004 حسون،(

تال الدليل فهويعرإلوا شخصيةلالضطرابات الخامس حصائي2012 ( المؤقت النفسي DSMV, (بعنوان 
ـ  ةمباشـر  وغيـر  ،ةسلبي بطرق العدوان إلى   تشير ةمعادي ةبطريق يتميز حيث السلبي العدوان ة، وخفي
 .ةقاوِمالم ةوالسلبي ،ةالسلبي المواقف من بنمط يتميز اضطراب أو   ،ةشخصي ةصفب ليهإ ينظر نأ ويمكن

ـ ال عبوس وبال ،ستياءالا وب ،عناد وبال ،تسبالمك بالعجز نفسه عن يعبر السلبيالعدواني   والسلوك أو  دمتعم 
ـ و ،الغموضب عالقاته  في يتسمو ،المطلوبة المهام نجازإ في الفشل وب ،متكررال  ،ايـض أ الخفـي  الكالمب
 مع االتصال أو   ،ما مواجهة لتجنب صمت أو   طويل سحب بمعنى االستجابةة  البارد الكتف وب ن،النسياوب
  . والعرقلة ،عذاراأل تقديمو، الفوضى افتعالو ،والمنافسة التبعية من الخوفو ،خريناآل

نتائج حداثإ إلى يهدف سلوك هنّأ على )باندورا (فهويعر بالقوة والسيطرة ،ةتجريبي ـ  ،ةالجسدي ةواللفظي 
 ،للممتلكـات  وتحطيم .الشخصي الضرر عنه ينتجالعدواني   السلوك نأ )باندورا (ويعتبر ،خريناآل على
  .)2003 ،الخطيب (ةحاج أو ادافع أو اانفعالً وليس ،سلوك فهو
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األذى لحاقإ هصاحب به يقصد الذي السلوك هنّأب )روبرت (فهويعر النفسي، آخر لشخص والجسدي .  
االستجابة هنّأب )واين( فهويعر ةاللفظي، حـساب  على هدافهأ تحقيق خالله من يهدف ذيال للفرد ةوالبدني 

 ،الضربو ،باأللقاب والمناداة ،التهكمو ،الحرمات وانتهاك التهديد اللفظية   جاباتاالست وتضمن ،اآلخرين
  ) .1996 ة،بوقورأ( األشياء وقذف ،والشجار
ة عن يعبر سلوك هنّأب )مخيمر صالح( هفويعر؛الـسوية  صـورتها  فـي  وذلك ،الذات توكيدو ، اإليجابي 
   .)1996 ة،بوقورأ (ةالحيا لتحقيق

 ليحقق مكاسـب    ع،المجتم ضد   لم لتحقيق هدف ما    األ لحاقإه  بأنّ) وورتز ولوات (ن   م فه كلٌ عروأخيرا  
ا رض الحصول على  أو   ةشخصي إ من خالل     نفسي أو للغير   ،يذاء للذات إ وهو كل فعل فيه      ،ةيالم الضحي 

الـذات بطريقـة     أو   ،خريناآل صوب   الجماعي أو   ، كلمة عدوان تشمل السلوك الفردي     نأ و ،اا وفعلً قولً
أو   ،ةلفظي مادي ومـن نتيجتهـا     ، وفرضته مواقف مختلفة   ،غير مباشرة  أو   ، مباشرة ،يجابيةإ أو   ةة سلبي 
شكال العدوان يتمثـل باإليـذاء المـادي        أوالعنف هو شكل من      ، باآلخر والجسديلحاق األذى النفسي    إ

   ).2009، مجدوب( المباشر
 ،خـرين اآل تجاهاو ،نفسه تجاها الفرد يمارسه سلوكي نشاط هنّأبالعدواني   السلوك يجازإ يمكن سبق اممو

 ما هدف إلى   الوصول إلى   ويهدف ،الفظي أو   اجسدي يكون وقد ،وبالممتلكات بهم والضرر األذى   ويلحق
   .الذات وتوكيد

  

2.13.2 مظاهر السلوك العدواني:  

  :أن من مظاهر السلوك العدواني ما يلي) 2009مجدوب، (ورد لدى  

  . بمشاعر الخجل والخوفحباط مصاحبا  بالغضب واإلاإلحساس. 1
  . العدوانيتزايد السلوك  إلى  تؤدي،ةوالبيئي النفسية ازدياد الضغوط. 2
3 .والرأس،ظافراألو ،يديا باستخدام األاالعتداء على األقران انتقام  .  
   .االعتداء على ممتلكاتهم أو ،شيائهمأخفاء إزعاج اآلخرين بإ. 4
  .  وذاتهه،غيريذاء إمكانيات إ الفرد بكثرة الحركة ويتميز. 5
  .  وغير اللفظي والتهديد اللفظي،عدم التعاونو، وعدم الطاعةةالمشاكس. 6
  . سرعة الغضب واالنفعال. 7
  . لفاظ نابيةأاستخدام . 8
  . وعدم االنتباه ،اللعب وب،الكالم وب،ليه بالضحكإ ولفت النظر ،حداث فوضىأ. 9

  .حترامعدم اال. 10
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3.13.2 مفاهيم السلوك العدواني:   
  

  :أن من مفاهيم السلوك العدواني ما يلي) 2006السيد، (ورد لدى 
  . بدني أو لفظي، سلوب تهجميأالذات ب أو ر الغيىبمعنى الهجوم عل :العدوان. 1
2 .ضـطهاد  الـشعور باال   و ،الشك، و الحقد و ،من الغضب ض ويت ،أي تحريك العدوان وتنشيطه    :ةالعدائي

  . وهو عدوان مخفي
3 . ةنزعه عدواني:     يـذاء  إ وتتضمن الرغبـة ب    ،اسلوكًوالعدوانية   ،امحركًة  هو حلقة الوصل بين العدائي

  .الذات أو الغير
   : حسب نعيم الرفاعيةوللعدوان صور عديد

  .  والتهجمي،اللفظيو ،العدوان البدني مثل :عدوان صريح. 1 
  . ةيروالِغ ،الحسد :مثل :رعدوان مضم. 2
  . ةهان واإل،االحتقار :مثل :يعدوان رمز. 3
فرويد هو التوحد بالمعتدي كوسيلة دفاعية للتغلب على الهجـوم الموجـه             أنا    حسب :عدوان توحدي . 4

  . منه 
   والـسلوك   ،االحبـاط  أو    نحو الشخص الذي سبب للطفل الـشعور بالفـشل         اوقد يكون العدوان مباشر 

  والغـضب   اإلحباط زاحة العدوان نحو شخص آخر غير الذي سبب للطفل        إعنى  المستبدل بم العدواني، 
  . على الطفل كأخيه الصغير مثالًا وخطر،ة ومقاوم، قوةبحيث يكون هذا الشخص أقّل

  
4.13.2 أساليب التعبير عن السلوك العدواني:  

  

  :الى أساليب التعبير عن السلوك العدواني وهي متعددة) 1996أبو قورة، (تطرق 
وباستخدام الفم   ،خضوع أو   النظر باحتقار  و ،الوجه احمرار و ،العبوس و ،مجه كالت :الجسمي األسلوب   .1

فجـسم   ،الضرب والخنق  و ، والتلويح والتهديد  ،والضرب باليدين والقدمين   ،الصراخ و ، والبصق كالعض 
  . العدواني والسلوك ،ه تعبر عن الشعورؤعضاأواإلنسان 

  . لفاظ النابيةرحلة الطفولة، التلفظ باألم خاصة فيب والصراخ و،كالصياح :اللفظي األسلوب .2
  . بالدراسة والعمل التدهور و،التخلف ،العناد والتحدي :أسلوب العصيان والتمرد. 3
مثل  ،وعدم االكتراث له ولحاجاته المادية والمعنوية      ،والتحقير من أجل شخص ما     ،همالأسلوب اإل . 4
   .وسههمال درإ و،همال حاجات الطفلإ
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  :العدواني السلوك فسيولوجية 5.13.2

  
غيـر   تعلُّق عـاطفي      ويطور عالقة  ،ولىلمناسبة في سنوات حياته األ    الذي ال يتلقى الرعاية ا      الطفل نإ

جوانب حاسمة في دماغـه      تؤثر على نمو     إذكون لديه هرمونات التوتر عالية المستوى       تمع األم،    ةآمن
 ،العـاطفي التعلُّـق   ير لدى الطفل يعتمد على نمو الدماغ وتبعـات          تطور الضم  إلى   ضافةوجسمه، باإل 

ـ    والى سـلوكي   العدواني،   السلوك إلى   يؤدي األمن   غيرالعاطفي   التعلُّق ف بالتاليو  ةات معاديـة ومخرب
  .(Talebi and Verma, 2007)  االجتماعية اإليجابيةخالق والقيمونقص في األ ،للمجتمع

 عمليـات  و ،القلـب  ودقـات  ،الدموية كالدورة مختلفة ةجسمي وظائف عن ولؤمس العصبي الجهاز نإ 
 من ةالحسي المعلومات عصاباأل تستقبل حيث ،وغيره والتفكير ،حساساإلو ،التخيل و ،رالتذك ،دراكاإل

 ،بالـضيق  اإلنـسان    ليـشعر  الدماغ في تحليلها ليتم العصبي الجهاز إلى   وترسلها الجسم أعضاء سائر
 نبـضات  و ،الهـضم  و ،التنفس عملية تنظم أعصاب وهناك ،المختلفة الحرارة درجات و ،لفرحاو ،األلمو

 تفرز الغدد ان ،وغيرها ةالدموي وعيةواأل بالغدد وتتحكم ،نسانيةاإل العواطفو ،المشاعر تحديد و ،القلب
 عـن  ولةؤالمسهي  و النخامية الغدة هي بالدماغ اا وارتباطً اتصالً األكثر   ةوالغد ،منشطات أي هرمونات
 هرمون لتطلق ريةظالك الغدة قشرة يحفز هرمون فرازإوب ،للجسم ةالحيوي الوظائفبو،  بالسلوك التحكم
 لهرمـون  الزائد فرازهاإ نإف ،الدرقية الغدة امأ ،)والقتال الهرب هرموني (والنورادرينالين دريناليناإل

   .)1993 ،وتوق عدس (قوالقل ،التوتر و،ربالضج يشعر نسانإ إلى يؤدي الثيروكسين
 الـذكور  هرمـون  استئصال نإف  العدواني، السلوك في دور لها يكون نأ يمكن ةالجنسي الهرمونات نإ

 الـذكورة  هرمـون  افـراز  زاد وكلمـا  ،هائج غير امسالم انسانًإ الفرد يجعل بالتستوستيرون المسمى
ـ   اإلناث، لدى ماأ  العدواني، السلوك زاد التستوسترون  االسـتروجين  هرمـون  فـراز إ فـاض انخ نإف

 ثنـاء أ تكون التي الثمانية ياماأل في ىيتجلّ وهذا ،للعداء والميل والقلق التوتر إلى   يؤدي والبروجسترون
 هارفـارد  بجامعـة  الهرمونات علم ستاذأ -نرسك روفس ،درناليناأل هرمون أو   هاقبلو الشهرية الدورة

 شـعور  إلى   يؤدي فرازاتإ وزيادة ،النخامية ةالغد طراباتاض عن الناتجالعدواني   السلوك - مريكيةاأل
    ).1996، ةقور بوأ (والثورة العدوان نحو واالندفاع ،والجرأة بالتوتر الفرد
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6.13.2 عوامل السلوك العدواني:  

  

  : وهي،عوامل مختلفة للسلوك العدواني) 1996أبو قورة، (أورد 
 من لكثير والتعرض، أ الدماغ وظيفة واضطراب ،ةالوراثي تالصبغيا شذوذ: مثل :ةبيولوجي عوامل. 1

  . طفالهاأ حماية في األسرة همالإو ،الداخلي الضبط نقص تعكس التي الطفولة في صاباتواإل ،الحوادث
 فـي  الطفـل  لدى التعلُّق روابط توافر وعدم ،الطفولة في األسرية   البيئة خلل نإ :اجتماعية عوامل. 2

 عن ينشأ قد ذلك وغير الطالق و ،الفقر و ،المرض و ،العنف و ،دماناإل و ،الهجر و ،ينالوالد انفصال حالة
  .العدواني السلوك ذلك

   :، منهاالطفل ساءةإب ةمرتبط عوامل وهناك
 ،للطفل اإلساءة   في تاريخ و ،المخدراتو ،الكحول تعاطي و ،النفسية االضطرابات :الوالدين خصائص. أ
 غيـر  التوقعات و ،الطفل خالل من انفعالية حاجات إشباع   في الرغبةو ،نيالبد والتأديب ،بالقوة يماناإلو
  .لألهل التعليمي المستوى تدني و،هلاأل سن صغر و،الطفل من ةمعقولال
ـ  ومـشاكل  المعرفـي  النشاط و ،االنتباه عدمو ،المزاجية و ،النضج عدم :الطفل خصائص. ب ةتطوري 

  .أخرى
 ،ةاالجتماعي ةالعزل و ،العائلي االستقرار عدم و ،التشرد و ،ادياالقتص الدخل تدني :العائلة خصائص. ج
 ،مـنظم  غيـر  منزل و ة،صعب ةمعيشي ظروف و ،كثيرة والدات و ،الزوج قبل من لألم   ةالبدني ساءةاإلو
  ).2009 ،مجدوب (ةاليومي الحياة وضغوطات الوظيفي االستقرار نقصو

 قد  ، والتقدير واالحترام  ةالحصول على المحب  في  ناء   وفشل األب  ،همئبناأهل وعجزهم عن التعامل مع      فاأل
 أو  ،ا ربما لوجود عيب فيـه      بعدم القبول اجتماعي   وقد يشعر الطفل العدائي     العدواني، السلوك إلى   يؤدي

  لـذلك علـى    ، ويعادي المجتمع  ،كي يفرض نفسه  العدواني  فهو يسلك هذا السلوك      ،قرانه له ألعدم تقبل   
لـه   ة صـالح  ة اليجاد بيئ  ، نفسيته ومطالبه  وا ويفهم ،للطفل النفسية   بعوا الحاجات ن يش أوالمعلمين  اآلباء  

 ).1982، شولاأل( تتميز باالحترام والتقبل

 ةسـاليب التنـشئ   أا ب  موجب ايرتبط ارتباطً العدواني  السلوك   إلى    الميل غلب الدراسات تتفق على أن    أ نإ
كـذلك هنـاك     و ،شدة حماية الوالدين   أو   ،لم النفسي ارة األ ثإ أو اتجاه    مثل نبذ الوالدين للطفل   االجتماعية  

والـسلوك   ،عادات التخلص من الفضالت  طفالهنأالعدواني وقوة اُألمهات في تعويد      ارتباط بين السلوك    
  ةعامالعدواني  سلوك مؤذٍ   هو أي  جسا أو    نفسيالـضرب : مثـل  ةا عديـد  شـكالً أ ويأخذ   ، لآلخرين ادي، 

 ،كسرهااء على األرض أو      الطفل باألشي  ايضأ وقد يلقي    ،التهديد أو   لحاحأب راخالص و ،الدفع و ،الرفسو
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 ةفاآلباء قـدو   ،الطفل عدوانية    والعقاب قد يزيدون من    ،النكد ،المسرفين في استخدام الرفض    األهل   نأو
بح حصول الطفل على ما يريده فتص     في   اسلوبأالعدواني  صبح السلوك   يوعندما   ء، شي بفعل أي األبناء  
فالسلوك   ، ةة مشكل العدواني   وتتخذ  ،بأساليب متعددة ويمارسها األفراد    ، بين البشر  ة عام ةظاهرالعدواني 
مثلا مختلفة صور :1996 ،صادق وشربيني(  والجسديالعنف الكالمي(.   

 إلـى    والذي يتجـه   ، مقصود  وسلوك شخصي  ،التعبير الفردي  إلى   والعدوان مظهر سلوكي يأخذ طريقه    
 تبدأ من البكاء  األطفال  مظاهر شتى لدى    العدواني  ويأخذ السلوك    ، ذاتي ويكمن وراءه دافع   ،الغيريذاء  إ

 واسـتخدام   ، والتعابير المتجهمة بالوجه والجـسم     ة والعضلي ،ة الجسمي ة وتمتد الستخدام القو   ،الصراخأو  
 اإلخـوة   نحـو  ،لبية رغباته حين ترفض ت   ُأمه    نحو وقد يوجه الطفل عدوانيته    ، والتجريح ةلفاظ النابي األ

 اكونـه سـلوكً   العدواني إلى   كمن خطورة السلوك    تو،ابعض أو السخرية من بعضهم      ،لسبب ما كالشجار  
 ،ويدل على سوء التكيف    ،وال حقوقهم  اآلخرين    فهو ال يعترف برغبات    ،الصدام مع اآلخرين   إلى   يؤدي

حباط من  اإل و ،حاجاتهالحرمان من إشباع    و ه،العقاب من والدي   و ،التوبيخ و ،اللوم إلى   ن تعرض الطفل  إو
  أو  قد يجعل الطفل يرد على ذلك بنقل غضبه وعدوانه على آخـرين أصـغر منـه                اتحقيق رغباته مم 

 أو اإلحـساس    فاإلحساس بالنبذ  ،أو يرد عدوانه على ذاته فيلهب في نفسه الشعور بالذنب          ،أضعف منه 
 وعدم التقبل للذات نتيجة لمـا  ،نوع من الرفض إلى  وقد يصل،خرينآلبالعجز والقلق نحو التعامل مع ا     

 في  ة مهم ة دفاعي ةوالعدوان تعتبر وظيف   ة،يشعر به من الهزيمة من الداخل عند مواجهته لمواقف صعب         
  .)2000 ،الهمشري وعبد الجواد( حماية الذات
للمجتمع علـى   ظهار السلوك المعادي    إالعدواني يستمرون في     السلوك   يذواألطفال   نإف ،ولسوء الحظ 

ومثل تلك السلوكيات    ،قرانتجاه األ االعدواني   والسلوك   ،التحدي و ، مثل عدم الطاعة والتمرد    ،حياتهم رم
 مسارات  ةوقد تظهر ثالث   ة، متقدم ة وقد تستمر لمرحل   ،سنوات) 3( الطفولة المبكرة أي بعمر      ذقد تبدأ من  

   :من هذا السلوك
  .  والهرب،البلطجة و،التحدي و،العناد و،كثرة الحركةقد يتصف الطفل ب : ما قبل المدرسةطفل.1
  . شعال الحرائقإ و،شجارات متعددة و،السرقة و، قد تتمحور بالكذب:مرحلة المدرسةطفل . 2
  . ةبأدوات حادشجارات عنيفة  و،دماناإل و،الجنوح إلى  قد تتطور:مرحلة المراهقةطفل . 3

الـسيطرة علـى     أو   ،من عدم القدرة على التحكم بالـذات      هو نوع   العدواني  وفي النهاية يعتبر السلوك     
 ،والتحكم بعواطفه ورغباتـه    اآلخرين   قدرة الطفل على عدم التعدي على      عدم إلى   باإلضافة،  المخاوف

وللـسلوك   ،تقوية التحكم الـداخلي   عدم   من خالل    ةفعال بطريقة جيد  التحكم بردود األ  عدم  بمعنى آخر   
  فالعالقة قوية بين عدوان وعنف سـابق        ة،طفل لتجربة عنف سابق   سبب رئيسي هو تعرض ال    العدواني

  فالطفل المتعرض للعنف قد يؤدي بـه       ،وبين سلوك معاد للمجتمع من الطفل تجاه المجتمع        ،على الطفل 
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سـباب  أولكن   ،اضطراب ما بعد الصدمة    إلى   يتراوح بين الحزن   عاطفي   سلوك عدواني أو    سلوكإلى  
 ةولكـن العالمـات المبكـر      ة، قد تكون متعددة ومعقد    ةللجنوح والجريم  تصلقد   التيالعدواني  السلوك  

عن التقبـل     عندما يبحث الطفل   ة أي مرحلة الطفولة المتوسط    ة،سن) 12-7( بين عمر  ام للجنوح تظهر 
للبحث عـن    أو   ،هلمر األ واأ كنوع من التمرد على      ةخاصة مجموعة جانح  بو ،واالندماج مع المجموعة  

وعـدم وجـود رابطـة قويـة مـع أي            األهـل    مـع  تعلُّق   نعدم تكو  إلى   سبابهاأوقد ترجع    ،الذات
 . (Traverse and Decey, 2002)حدأ

لبيئـة بمعناهـا    وا ل،لدى الطف العدواني  عن تكون السلوك     األولى    هي المسؤولة  ة البيئ نإ ،جملة القول 
لرفض  ول ،لنظام التذبذبي  ول ،دنيلعقاب الب  ول ،ن لالنتقادات السلبية  وهل المستخدم فاأل ،سرةدق هي األ  األ

سـلوك ييساعد في تطور طفـل ذ  لقسوةل و،همالإل ول،العاطفي   عـدواني )Evans and Keenan, 

2009.(  
 ، بمثلها ةهان فإنّه يستجيب على تلك اإل     ،ةهانفالطفل الذي يشعر باإل   : نوالعدوان بالعدوا ،  فالعنف بالعنف 

ن فـي   اويمارس الوالد  .)2006 ،السيد(لى مصدر العدوان     ع ما يعكسه والنفسي الجسدي   لمفشعوره باأل 
العـاطفي أو   وبين المثقفين وغير المثقفـين العنـف        ،  كل الطبقات االجتماعية  في   و ،جميع المجتمعات 

وقمـع   ،التجريح الذهني و،  االحباطو،  التهديد و ، فهو نظام تربوي قائم على النقد      ،طفالهمأتجاه  االمعنوي  
ـ   إويعتبر التخلي عن الطفل و     ،"اا عاطفي معاقً"ل الطفل مما يجع  ،الثقة بالذات  مـن العنـف    ا  همالـه نوع

 ا بـسبب انـشغال    مإ ة،ه يأتي مرتبه ثاني   نّأ أو   ،ولويات أهله أنه ليس من    أ فشعور الطفل    ،الممارس عليه 
وقد يتطور لدى الطفل شعور      ،خرىأا ألسباب   مإ و ، الصعب العمل لتدارك الوضع االقتصادي   في  األهل  

 ،غيـر مقـصودة    أو   اللوم عليه بطريقة مقصودة    األهل   ه حيث يوج  ،الذنب نتيجة كل ما يحدث بالعائلة     ب
الحجز  و ،ةساسيأوالحرمان من أمور     ،رهابوإ ،شمل عقوبات قاسية  ت و ،التربية الخاطئة  ذلك إلى   ضفأ

 ،الـتهجم عليـه    و ،قاب المسيئة على الطفـل    لطالق األ إ نأكما   ، منه الغرفة والتهديد بسحب الحب   في  
عطـاء توقعـات    إ العدواني، كما أن     خوته يزيد من اتجاهه للسلوك    إ ومقارنته بأقرانه و   ،واالنتقاد الالذع 

بطلـب الكمـال مـن       األهل    حيث يقوم  ،مكانياتهإ األهل منه مما يفوق      على من قدرات الطفل وطلبات    أ
 ،فل النامي وسط أجواء عـدم الثقـة       الطف اخيرأو ،حالمهم المندثرة على حساب الطفل    أ وتحقيق   ،همئبناأ
  كما تتبلـور   .)2002 ،مرهج( والذنب سوف يفقد كل الثقة بقدراته واالهتمام بالحياة          ،التشكيك و ،التقيدو

فهـؤالء  ،  الـدالل  و ،السيطرةو ،همالاإل ،عدم الثقة  و ،من المنافسة  ،غير سوية من جو العائلة    شخصية  
 البحـث عـن االهتمامـات      إلى   وقد يسعون  ،بالعالقة معهم  وال يكترثون    ،ال يثقون باآلخرين  األطفال  

هداف عادة تكون   وهذه األ  ،االستسالم و ،الثأر و ،القوة و ، كالبحث عن االنتباه   ،وتحقيق التفوق االجتماعية  
  ). 2001  وأبو أسعد،عربيات (ألطفال سيئي التصرف
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  :نفسية عوامل .3

  

  : وهي،)1996أبو قورة، (يوجد عدة عومل نفسية حسب 
  .  االجتماعيلنمول ةهام العالقة فتلك ،باألم الطفل عالقة اضطراب. 1
  . الداخلي الرفض عن والتعبير حباطواإل بالتعاسة الشعور. 2
  . واإلحباط ،والحرمان ،باألمان الشعور فقدان. 3
  . للعقاب الالشعورية والحاجة بالذنب الشعور. 4
  .اعنفً أكثر وه ذكاء االقل فالطفل الذكاء مستوى نقص. 5
  

  :)ةسن 6-11 (المتوسطة الطفولة ومرحلة العدواني السلوك 7.13.2

  
ـ  نوازعهم عن للتعبير متعددة افرص  توفر للطفل ةالمدرسي األقران   صحبة نإ نـشاطهم  فـي  ةالعدواني 

ـ  القدرة و  العدواني، لسلوكه الرادع الضميرة  المرحل هذه في الطفل لدى تكون قد يكونو ،الجمعي  ىعل
 احتجاجـات  شكل على بالغضب المرحلة هذه أطفال   عندالعدواني   السلوك   يتجلى ور  والخي الشر زيتمي
ةمقاومو ة،لفظي خطر األخير   وهذا ،االنطواءأو   ةمختلف وجه بيراتع و ،ةسلبي ة   ةالصح علىا  جدالنفـسي 
 ،الحياة في فشله إلى   يؤدي قد امم األسلوب   بنفس ةاالستجاب ويتعلم،  ذاته حول امتمركز يصبح ذإ،للطفل
  :كاآلتي) 1996أبو قورة،  (مختلفة بطرق غضبه عن الطفل ويعبر

 يـسب  و ،الممتلكـات  يكسر و ،يرفس و ،يضرب و ،رضاأل على نفسه يرمي :سنوات )6( عمرطفل ب  -
  . ويقاوم

 ،"غش هذا "كقوله بالكالم يعترض و ،يرفس و ،يضرب قد، و اعدوانً قلأ يكون :تاسنو) 7( عمرطفل ب  -
  . المكان يغادر وقد
 هؤواعتدا ،بالعدوان امنه كثرأ ةمجروح بمشاعر عليه للهجوم الطفل يستجيب :سنوات )8( عمرطفل ب  -

  . كثرأا لفظي يكون
 وعدوانـه  ،لعـب  طريقـة  يكون قدا  وغالب ،ينشائع ايكون والضرب العراك :سنوات) 9( عمرطفل ب  -

  . الكبار مربأوا يبالي أو يهتم وال ا،كالمي يكون
 يقـاع اإل: مثل والكراهية صراراإل يسبقه و ر،والثأ الضربيتسم عدوانه ب   :ةسن) 11-10( عمرطفل ب  -

  .والنفسي ،الجسمي :يينذاأل تدبيرو،به التشهير ور،باآلخ
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14.2 النظريات المفس رة للسلوك العدواني  
   

1.14.2 نظرية التحليل النفسي:  

  
تنشأ من غريزة الموت التي تعبـر عـن          اإلنسان   ة في ة فطري  هو قوة غريزي    العدوان حسب فرويد   نإ

  شـباع  داخلية تلح عليه في طلـب اإل       ةويعتبر فرويد العدوان طاق    ،ة في الموت  رغبة الفرد الالشعوري، 
 .واالنتحـار  ،ةهانإلا ر،االعتداء على نفسة بالتحقي    أو   ،وضرب اآلخر  ،يذاءوتهدأ عندما يقوم الفرد باإل    

 ،غريزة الحياة لـدى الفـرد     توجيهه للخارج نتيجة إعاقة      تم ،اهو تدمير للذات أصلً   : العدوانيسلوك  لفا
ه نّأعلى   النفسي   التحليل نظرية   ر محمد الطيب وآخرون العدوان في ضوء      وقد فس  ،غريزة الموت لديه  و

مـن جانـب     ،ه للـذات  جالشعور بالقلق نتيجة التهديد المو     إلى   حداث توافق مما يؤدي   إفشل الذات في    
 إلـى   فيلجأ الفرد ا  نفسيا  مما يولد صراع  األعلى   )األنا(والمتعارضة مع   ) هو(ـ  الغرائز الموجودة في ال   

   ).1993نصر،  (العدوانيالسلوك 
  ة    من طاقة  ةدوافع السلوك نابع   ويرى فرويد أنمنقسمه بين نزعة الحياة ونزعة المـوت     ةعام بيولوجي ، 

 مقر دافع   نأو ،توجه نحو الذات ونحو اآلخر     عدوانية   تعبر عن نفسها بصورة دوافع     نزعة الموت    نأو
ه  العدوان دافع ال شعوري مستقل يوج      دلر فيرى أن  أا العالم   مأ ،ةالالشعوري )هو(ـ  الموت موجود في ال   

 ، والقسوة ،التسلطو ،تأخذ الحياة شكل السيطرة    و ،ساسي في حياة الفرد والجماعة    أ ودافع   ،ضحاياهك  سلو
 اإلنـسان   ن سلوك أ على   د أدلر ويؤكّ ،ةنسانيلدوافع اإل ساسها ا أرادة القوة التي    إساس  أ العدوان هو    نأو

يؤكـد  و.  وليست الغرائز الفطرية كما يطرحها فرويـد       ،والشعور بالنقص  ، االجتماعية أساسه الحوافز 
ـ رد الداخلية عندما تُ   طبيعة الف  العدوان يحصل نتيجة إعاقة      نإ :دلر ويقول أماسلو طرح    ل باإلنكـار   قاب

برز خلفاء فرويـد  أا ميالني كلين وهي من أم ،حتى يختفي العدوان   اإلحباط   زالةإ تمتن  أوما   ،حباطواإل
 الفرد يخبر   نأ و ،فقد اعتبرت العدوان موجود في داخل الفرد منذ بداية الحياة          ، النفسي في ميدان التحليل  

1996، ةبو قورأ(ن  والعدوابالفطرة رغبة الحب.(  
 تهـذيب  هـي  المجتمع ومهمة ر،البش نفوس طبائع   من والعدوان الظلم نأ يرى فإنّه   ،بالنسبة لفرويد أما  
سـاس  أة المؤلمـة هـي      عن بروير بأن االضطرابات االنفعالي    ا  ويعتقد فرويد نقلً   ،ةالعدواني الميول هذه

 فكرة اضـطراب النمـو      إلى   وتوصل ،الطفولة في   ةة والمرتبطة بخبرات مؤلم   االضطرابات الهستيري
واتخاذ وسـيلة الـدفاع      ،غريزتي الجنس والعدوان   إلى   ةوعز الخبرات الطفولي  أو ،النكوص أو   بالثبات

 تعني الطاقة الكلية الالشعورية التي تسعى       ةليون العمليات األ  أبا  لهذه الخبرات مؤكد  " الكبت"الالشعورية  
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 ،فاإلنسان حسب فرويد لديه مظـاهر القـوة        ، غريزتي الجنس والعدوان   وتتركز حول  ،شباعلتحقيق اإل 
ة والنضج في نمو الـسلوك      ة مثل الوراث  د على دور العوامل البيولوجي    وأكّ .القتلو ،االنتحارو ،العدوانو
 خاصـة الـسنوات الخمـس     ب و ،ا بالخبرات الماضية  ه محدد مسبقُ  نّأ بمعنى   ،ا الذي يعتبر حتمي   نسانياإل
استخدام آليات الـدفاع     إلى    وقد يلجأ الفرد   ، وبالتالي سيكون من الصعب تغييره     ،من حياة الفرد  ألولى  ا

ـ      ، وقد يتعامل مع هذا الخطر بطرق غير واقعية        ،)ألناا(نتيجة حدوث خطر على      ا  فقد يلوم الطفـل طفلً
خيـه  أجـاه   تا ُأمـه    ل الطفل غضبه من    وقد يحو  ،حساسه بالذنب إلكي يتخلص من     ،هأميلوم   أو   ،آخر

   .)2001د،سعأبو  وأعربيات(تجاهه اهله أ كي يلفت نظر ،وقد يلجأ للنكوص كوسيلة دفاع ر،الصغي
  

2.14.2 ة اإلالنظريةنساني:  

  
 ،المنـشأ  نفـسية     وحاجات ،حاجات حشوية المنشأ   إلى   ةساسية لموراي مصنف   اإلنسانية األ   الحاجات نإ

 ،االنتمـاء  إلـى  الحاجـة  و ،نجـاز  لإل ةالحاج ،لوم الذات لى   إ ةكالحاجا  شيوع هي األكثر    ةوتلك األخير 
 إلـى   الحاجـة  و ،نهأوالتقليل من ش   ،ومعارضتهأ ،خرآذاء شخص   إي أو   كمهاجمة إلى العدوان    ةالحاجو
 إلـى   الحاجةو ،العطف إلى   ةالحاجو ،خرين إلى االستعراض لجذب انتباه اآل     ةلحاج وا ،ستقالل الذاتي اال

االستقالل مـع    إلى   ةبحاج اإلنسان    يكون د فق ،ابعضبعضها  ب ةجات مرتبط فالحا ،خرىأ وحاجات   ،الفهم
 إلى   للسيطرة للوصول  ة للعدوان مع الحاج   ةالحاجا   وقد تندمج مثلً   ر،كاف اآلخرين باأل  ةمشارك إلى   حاجته

 عربيـات (لوم الـذات   إلى ةالحاج أو نجازإلى اإل  للعدوان في خدمة الحاجة    ة فقد تعمل الحاج   ،هدف ما 
 ،الستقالليةا و ،دالغضب عند التقي  : مثل للعدوان لديها انفعاالت مصاحبة      ةالحاجأما   . )2001د،اسعبو  وأ
 ،المعارضـة و ،الهجومو ر،الثأو ،العراكو ،القتال و ، فتتمثل في تخطي العقبات بالقوة     ،وليةؤمسعدم ال و
  .)1998 ،عبد الرحمن ( والتأنيب، والتوبيخ،لفاظ نابيةأاستخدام  و،القتلو ،العقابو
  

  :السلوكية  النظرية3.14.2
  

ـ  وهنـاك  ،ابـدني  م أ الفظي كانأ سواءالعدواني   السلوك تفسير في امهم السلوكي   المنهج يعتبر  نامنهج
السلوك فسرا ناسلوكي هماالعدواني ،  :  

لوك فهما يريـان أن الـس      ،)1939( مميللر عا و دوالرد نصارهاأ ومن :العدوان – نظرية اإلحباط  .1
 العدوان ويعتبر ،مباشر عدواني   سلوك إلى   يقود امم للعدوان دافع فاإلحباط ،حباطاإل عن ناجم العدواني
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 يـتم   نأ الـضروري  مـن و ،النفس في طاقات يولد الذي حباطإ من الفرد يواجهه لما طبيعي فعل رد
 الفـرد  واعتدى ،وشدته نالعدوا زاد ،حدوثه وتكرر اإلحباط   زاد وكلما ،بالراحة الفرد ليشعر تصريفها
 العـدوان  تفريغ الفرد يستطيع لم إذا   ولكن ة،مباشر غير ةبطريق أو   حباطهإ مصدر على ةمباشر ةبطريق

 ،االنتحـار  علـى  يقـدم  وقد ،ونقدها للذات كراهية بصورة ذاته نحو يوجهه فإنّه   ،اآلخر على الشخص 
 ،واالنسحاب ،االنطواء :العدوان غيررى   أخ استجابات يحدث قد اإلحباط   نتيجة الفرد نأ ميللر ضافأو

 ة،متعلم مأ ةفطري هي اإلحباط   مواقف في اإلنسان   عدوان كان ذاإ ما تحديد يستطع لم هلكنّ و واالكتئاب،
 فإنّه  ،ساسياأل مصدره نحو ويتفرغ هيتوج لم إذا   الذي نفعالالكا الغضب إلى   نوالسلوكي العلماء شارأو

  حباطلإل ةًاستجاب والعدوان الممتلكات تكسير و ،وانياأل تحطيم: مثل ةنويثا أخرى   شياءأ إلى   تحويلهيتم، 
ـ  العدوان كوني عندماا  ثاني ،هتعسفي بطريقه يحدث اإلحباط   كان إذا   أوال :نشرطي توافر من بد الو ا فعالً
 الفـرد  هيتج فقد ،الشرطين هذين وبغياب ،الحاجات إشباع   طريق تعترض التي العقبات من التخلص في

 ،بالغـضب  اإلحساس   عند يعتدي اإلنسان   نأ ربرويت ويفترض.كاالنسحاب مختلفة أخرى   استجاباتإلى  
 ،والـضوضاء  ،النقـد  و ،الكحول تعاطي و ،الجوعو ،اإلهانة ،كاإلحباط ةكثير الغضب سبابأو ،والتهيج
   ).1996أبو قورة،  (للعدوانا مهيًئ الفرد يجعل الذي الغضب إلى يؤدي قد اإلحباط نإف وبذلك

  
 وقـد  ،الجدد السلوكيين من اوهم ،أهم روادها  من وباترسون  باندورا  يعد :التعلم االجتماعي  نظرية   .2
 ادور تلعبـان  والتربية االجتماعية   التنشئة نأو ،غريزة وليس متعلم سلوكالعدواني  سلوك  ال نأ اوضحأ

 العدوان يكون قد وبالتالي ،الهدف إلى   وصوللل يسلكونها التي األفراد األساليب السلوكية     ميتعل في مهما
  :)1996أبو قورة،  (فئتين النظرية إلى هذه صحابأ،وينقسم هدافاأل لتحقيق داةأ

 المراحـل  وخالل ،المبكرة الطفولة في خاصةبو ،باإلحباط والشعور العقاب و ،الثواب نتيجة العدوان. 1
  .  االجتماعيةللتنشئةاألولى 

  . وانللعد منشأ التقليد. 2
 مـتعلم  وهـو  ،والتعزيز التقليد و ،اإلثارة على يعتمد االجتماعي   التعلم نظرية   حسبالعدواني   فالسلوك
 ،للعدوان محرض خارجي دافع جودوو ،والتقليد التعلم هوالعدواني   للسلوك ةالرئيسي بعادواأل ،مكتسب

  . العدوان تعزيز وثم
   :وهي ،يالعدوان السلوك تضبط ةرئيس فئات ثالث وهناك

  . العدواني للسلوك السابقة المثيرات. 1
  . الرجعية والتغذية والعقاب التعزيز نتائج. 2



  58

 دور علـى  النظريـة    هـذه  تؤكـد  لذلك ،به ويفكر يشعر وما ،الفرد يدركه ما أي العقلية العمليات. 3
  .العدواني السلوك في انفعالي هيجان تنتجه من المثيرات المكدرة وما و،حباطواإل السارة غير الخبرات

الشـعورية   نفسية   نتيجة لصراعات  ،حباطإنماط السلوك ينتج عن حالة      أهو نمط من    العدواني  والسلوك  
فقـد يعكـس     ،الكامنة اإلحباط   للتنفيس عن قوة  و ، فيلجأ للعنف  ،هدافهأ وتعيقه عن تحقيق     ،تنتاب الفرد 

  ةالعنف قوة جسدي   الذات ضد، لم بسبب ما تعرض    جة لشعور الفرد باأل    نتي ، اآلخر بصورة متعمدة    وضد
ن وهو يتكو  ،ة وضرورة فسيولوجي  ،حاجة يتحرك بدافع إشباع     افعلًن  العدواني يكو والسلوك   ،له من أذى  
 تجاه الممتلكـات  وا ،تجاه الذات  وا ،خرينتجاه اآل  ا ، والبدني اللفظيالعدواني  السلوك  "مثلنماط  أمن عدة   

  .)1994 ،شربيني(
 ـ أ بين الطفـل و    ة وغير المتين  ةن الروابط المشتت  أبوة القسرية تؤكد على     ة باترسون حول األ   ونظري ه م

ـ  ة،غير متسق و،كونها غير دافئة ب األهل    ووصف باترسون خصائص   ،سلوك عدواني  إلى   تؤدي اونظام 
ضمن مفـاهيم    مطفالهأ األهل مع    وبالتالي يتعامل  ،)للعائلة القسرية (  والتي تشكل الجوهر المكون    ا،قاسي 

ـ         ،ة للمشاكل مزيد من ردود الفعل السلبي     إلى   ا يؤدي  مم ،تلك العائلة   نإبينما وعلـى العكـس تمامـا ف
 ، واجتمـاعي   وتكيفـي  ،آمـن عـاطفي    إلى تعلُّق     والمعتدلة تؤدي  ،ةالمتسق و ،الدافئة األهل   خصائص

  وفي عزو مـشاكلهم    ،ي النقاش  ف ا كبير اظهروا عجز أالعدوانين  األطفال   نأودراسات باترسون توضح    
 ةضـاف باإل ، وتجنب مواجهة المشاكل   ،تقدير ذاتي متدنٍ   ،ة مشاكلهم االجتماعي  حّلصعوبة   و ،سبابأإلى  

 وسـرعة   ،الغـضب و،  نقص الشعور بالمسؤولية   و ،التمركز حول الذات   و ،نانيةإلى كونهم يتسمون باأل   
 ,Harper)  )نـا األ( ضبط ضوانخفا ،حباط اإلعدم تحملو ،رفض النقدو، والعنف ،القسوة، االستثارة

2011). 

ووض     السلوك   ح كل من باندورا وسكينر أن   ة   ظاهرةالعدوانية  إ سلوكيجتماعي  علـى   يتعلمها الفرد بناء
 فالسلوك الذي  ب،يتعلمها عن طريق الثواب والعقا    العدواني  جرائي لدى الطفل    فاالشتراط اإل  ،مبدأ التعلم 

  أكّد   كما ، والسلوك الذي يعاقب عليه يقلع عنه      ،م بتكراره تعزيزه عليه يقو  يتم  الطفـل يـتعلم     باندورا أن 
هـداف   عندما يحقـق العـدوان الرغبـات واأل        خاصةب ، والتقليد ةمن خالل المالحظ  العدواني  السلوك  
  والنماذج ،قرانثير األ أت و ،سري يكون من التأثير األ    ة مصدر المالحظ  نأو). 2006،  العطوي( ةالمطلوب
أو،  ة كالتلفاز الرمزيرؤية الطفل للسلوك     ن   الـذي يتعـرض لـه       ثر الكفّ أللكبار يضعف من    العدواني 
  ).1996، ةبو قورأ( فينطلق دون قيد ،الكامن في نفسهالعدواني الدافع 
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  :ةثيولوجياإل النظَّرية 4.14.2
  
 افترض حيث ،والحيوان  اإلنسان عند غريزي سلوك العدوان نأ على فرويد مع ثيولوجيااإل علماء تفقا

 المثيـر  عن ةمستقل ةداخلي ةطاق عن ةعبار هنّأو ة،غريزي بيولوجية   صولأ له العدوان نأ لورنز العالم
 ةالطريق هذه ىوتسم ،ةمناسب ةخارجي مثيرات بواسطة آلخر حين من تفريغها يتم   نأ ويجب ،الخارجي

عـدوان  إلى   ينقسم ولكن ،الحياة قوة فهو ،فرويد ليبيدو لدى ال لورنز لدى العدوان ويمثل ،ةبالهيدروليكي 
اعتـدي   ذا إ ،والسيطرة للتملك الفرد بحاجة لورنز حسب العدوان ويرتبط ،لها مدمر وآخر ،الحياة يخدم
 للعـدوان  ويتهيأ ،الداخلي االتزان ويختل ،ويتوتر ،ويغضب ،طاقتها تجتمع ةالعدواني غريزته نإف ،عليه
حتى يتوقف ال العدوان زةغري فإلحاح ،بسيطة ةرجيخا ةثارإ ةألي   وأ مباشـر  عـدوان  في تصريفها يتم 

 نأ الّإ يضاً،أ نسانواإل الحيوان لدى البقاء على يحافظ هألنّ اشر العدوان لورنز يعتبر وال ،بديل عدوان
 دونمن   للعدوان ريغالتف يتضمن قد وبالتالي ،ةوخطر ةمعقد أخرى   مهارات لديه ن أل ،افتكً كثرأاإلنسان  
   .)1996 ة،قور بوأ( نساناإل ةحيا على الحفاظ هدفه بيولوجي فتكي النهايةفي ه أنّ الّإ،تفكير

  

  :ةاالرتباطي النظرية 5.14.2

 ،والتعزيز االشتراط طريق عن متعلم سلوك هوالعدواني   السلوك نأ داكّأ حيث ،وسكنر بافلوف هاومثلّ
   :نوعان شراطواإل

 يتلقـى  عندماا  عدواني يصبح فالفرد ،سابق لمثيل كاستجابة السلوك فيه يحدث الذي :استجابي شراطإ. 1
   .امثلً ةهانإ

 ويتأثر ،تغييرات فيها فيحدث ،البيئة في السلوك كإجراء  يصدر الذي شراطاإل وهو :جرائيإ شراطإ. 2
ـ  للعقـاب  ضتعر  إذا امأ ،صدوره احتمال زاد تعزيزات هناك كان ذاإف يعقبه، بما ذلك بعد  فإنّـه   ،امثلً

  ).2009، عياش( ابالثو نتيجة ويستمر يحدث الشروط هلهذ وفقاالعدواني  السلوكألن  يتناقص،
  

  العدواني بالسلوك العاطفي وعالقته التعلُّق 15.2
  

ـ ا إلى نظرية    استنادالعدواني   والسلوك األسري   العنف ظاهرة تفسير في "فوناغي بيتر" ارتكز لقد  ولبيب
 المنطقـي  صـلها أ بـراز إ من تمكن ةنقدي دراسة (ةاالبستمولوجي المالحظاتالعاطفي إلى    التعلُّق عن

  .  تعلُّقعالقة يتضمن العدوان ظاهرة من األول النوع أن إلى تشير والتي) الموضوعية وقيمتها
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 علـى  والقـائمين األطفـال    نبي تحدث التي ةالديناميكي تفاعالت مع تتعاملالعاطفي    نظرية التعلُّق  نإ
 خـالل  من تعلُّق   سلوك في ويندمجون ،التقارب عن يبحثوناألطفال   أن النظرية   هذه ترى ذ إ ،رعايتهم
 انـسحابي  سلوك شكل في أو الغضب نوباتو ،الصراخ: مثل االنتباه لجذب اانفعالي ةالمشحون مطالبهم
 الـذي  واألمـان  ، النفسية ةبالصحا  حساسإ يعيش طفلال نإف ،المطالب لتلك ةاالستجاب يتم   وعندما ،شديد
 إلـى   تؤدي قد فإنها ،للطفل المناسبة الرعاية ةمعايش في والفشل ،الطبيعي والنمو االستكشاف من نهيمكّ

 سـلوكِ  شـكلَ  يتخذ سوف وكالهما ،المراحل هذه إلى   وصكالن أو   المبكرة النمائية المراحل في تثبيت
   ).2010 أبو رحمة،( والتعلق التقارب عن للبحث ةمحاول في مناسب غير نمائيتعلُّق 

 ،حياته طوال للفرد الداخلي الشخصي للسلوكا  مركزيا  منظم يبقىالتعلُّق العاطفي    نظام أن بولبي يعتقدو
 ةعـصبي  تطورات مع متزامنة الطفل حياة من األوليين السنتين خالل تنشأ العاطفي التعلُّق عالقات نأو

 ،الجمـود  و ،كاإلغماء مختلفة سلوكيات عليه تدلالعاطفي  التعلُّق   نظام في الفشل نأو ،الدماغ في ةهام
 مهمـة  نأ بـولبي  ويزعم ،عنه مؤقت انفصال بعد به االلتقاء عند الرعاية على القائم هانةإ أو   الهربو

ـ  خـالل  من الحماية لتأكيد الرعاية على القائم مع عالقة عن بالبحث تكمل الطفل  نظـام  نأو ،اربالتق
  :لكن ،والتواصل والتقارب الحماية هذه يوفر بوةاأل
ـ  يكون امم العاطفيالتعلُّق   لنظام عالية ةاستثار يسبب بها التهديد أو   عاملةالم سوء -1  بالنـسبة ا  مفارقً

ـ  الوقت في ملاأل ومصدر التهديد مصدر يعتبر الذي ءللمسي العـاطفي   التعلُّـق  يحـدث  وهنـا  ،هذات
 ،للخطر رعايته على القائم من توقعاته تتعرض عندما بالغضب الطفل ويشعر ،المشوش أو   ربالمضط
 الغضب هذا انفجار نإو ،الذاتي التمثيل تكامل على ظوالحفا ،العالقة تلك تمتين هو الغضب هذا فوظيفة
ـ  القائم برودة تجاها ةذاتي وقائية استجابة يكون مانّإو ،الحماية الستدعاء فقط ليس  فهـذا  ،الرعايـة  ىعل

 الغـضب  اسـتجابة  وتتحـول  ،الناشئة الذاتية صورته بانتقاص الطفل إحساس   لحظة يحصل االنفجار
ة    ةالطبيعيالغـضب  ويصبح ،الطفل رعاية على القائم من والبالدة البرودة نظام يسود عندما إلى عدواني 
ـ  ،اعنفً الذاتي التوكيد يولد بحيث للطفل الذاتي البناء مع متكاملة معارضة استجابة المتكرر الدفاعي  ذاإف

 وبالتـالي  ،االرتباط عالقة تحطيم ديهد اخللً يعتبر العدوان فإن ،االرتباط عالقات فيا  مهم الغضب كان
  .القلقالعاطفي  التعلُّق جذور الغضب اختالل أو العدوان يكون
 العالم من لإلنسحاب يؤدي ذاتبال والشعور ،ةاالنعكاسي الطفل قدرات يضعف المعاملة سوء نأ كما

 ينشدون ألنّهم ؛ذاتها على ةومنقسم ةمشوش تكوناألطفال  هؤالء لدىالعاطفي  التعلُّق وسلوكيات ،العقلي
 على للقائم العقلية بالحالة فاالعتراف ،عقلية مسافة على هذات الوقتفي  ويحافظون الجسدي القرب
   :الطفل لدى اتالذ تطوير علىا خطر تشكل نأ يمكن الرعاية
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 فـرد  هنّأ على نفسهإلى   الطفل ينظر نأإلى   ستضطر الطفل رعاية على القائم بكراهية فاالعتراف. 1
   .محبوب غير

 والطفـل  ،سـلوكهم  تخالف مشاعر يزعمون المسيئون فاآلباء ،هتشو نأ يمكن القصدية الحاالت نإ. 2
   .ةجامد صبحتأ التي الخاصة قراراتهإ تغيير عن يعجز

 وتبقـى  بالجمودا  يضأ تتميز والتي ،الذات ةهلمواج بديلة نماذج بمنح انعكاسية وظيفة يجادإ محاولة. 3
  .العاطفي التعلُّق عن منفصلة

 نأ الطفـل  على ويصعب ،التعقيل تطوير في وظيفي اختالل إلى   يؤدي المشحون األسري   الجو نإ. 4
  .التعقيل لتنمية الضروريةية  االجتماعالسقاالت وتغيب ،ةمسلي مواقف في ينخرط

   ويتأثر كذلك النمو العصبي،       مامية الحجامية األ  ة في المناطق   فيعاني الطفل من نقص في الوظيفة القشري
المرتفع  رتزولويبطئ العودة الطبيعية لمستوى الك    المشوش وغير األمن    التعلُّق العاطفي    نأو ،من المخ 

ستويات الكورتيزول المرتفعة المرتبطة ببالدة وبرودة القـائم         التعرض لم  نإو ،بعد االنفصال المحرض  
 ،ساسه عصبي أوالعنف   ،عجز القدرة على التعقيل    إلى    ويؤدي ، شاذ نمو عصبي  إلى   رعاية يؤدي  ال على
نـواع مـن العنـف وذلـك        أعدة   إلى    فشل التعقيل الشامل الناتج عن فك االرتباط المعنوي يؤدي         نإو
  :سبابأل
ه يفتقد فعاله ألنّأعن  ويكون لديه شعور بعدم المسؤولية ،بالهوية إحساس يس لديه الفرد لنأ .1
  .دراكاإل
  . اآلخرينلدى النفسية القدرة العقلية هي استباق العواقب .2
   .ةشياء ماديأهم نّأعلى  اآلخرين محدودية القدرة للتعقيل تجعل الفرد يعامل .3
 ة،تبريرات متحـرر   إلى   عة النظام التمثيلي العقلي الذي يؤدي     محدودة القدرة للتعقيل تتسبب في ميو      .4

  .ها مقبولةنّأ على اتهفيبرر العنيف ممارس
 ويضمها الخاصة األم   سيقوم بتذويت حالة   فإنّه   ،حالته الراهنة ل فشل الطفل في العثور على االنعكاس        نإ

كراهية والخوف الموجـودين    ويضيف مشاعر الغضب وال    ،خرويدمجها مع التمثيل اآل    ،لتركيبه الذاتي 
فتصبح هذه الـصور     ه،ه مخلوق مخيف وصعب السيطرة علي     نّأصورتها عن الطفل على      األم إلى    لدى
أو،  الذات من قبل الحالة العقلية لرمز التعلق       "باستعمار"منه، ويسمح   ا  جزءاستمرار التعرض لـسوء     ن

 وتـصبح  ، الغريبة هذه ضمن تمثيل الـذات خاصة عندما تصبح الصور وب ،اكارثي األمر المعاملة يجعل 
ة الحقً   ولها عواقبها على العالقات    ،ةاضطهاديالتعلُّقويستبدل   ،ا الشخصي   لطفل المشوش خالل   لالعاطفي

 الفوضوي فالنمط،  ةوقد تكون عدواني  ،  م عمره ئتال  ال ،بسلوكيات مشوشه وهشة   األولى   السنوات الخمس 
ـ إذ إ ،وحـده مشتتة يشعر به الفرد عندما يكون     ي الذات ال  المتجذر ف العاطفي  التعلُّق   من ه ال يـستطيع  نّ
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ـ ر االختفاء والدمج الخط لةه عرضنّأل و،ٍت من داخلهآه الهروب من التمثيل التعذيبي ألنّ    ويبـدأ  ،سينف
  .ةعالق حدود كل تماسك ممكن وكل الفرد بخسران

ـ  ا اهتياج هره بوصف مثيل الذاتي المشوش يواصل ظهو    ت ال نإف وفي مرحلة البلوغ    للـسيطرة علـى     ا هائلً
 النفـسية   يفرغ كل حاالته   حيث مُأ أو   زوجة ك خرآشخص   تجاها ه الفرد العنيف غضبه   ويوج،  خريناآل
   : حيث األفراد لهؤالء مشتركة كلينيكيةإ سمات وهناك صعبة،ال
   .يكرهون الوحدة. 1
الذي يمثل الوعـاء     اآلخر    الهجر وفقد  بالخوف من  حساسهمإفمجرد  ر،  ثورات الغضب والتوت   تصعيد.2

 ويحاول  ،باالمتالك اإلحساس   يفقده فإنّه   ،ن يستقل أ اآلخر    من ة محاول ةيأ و ،الذي يفرغ فيه حاالت النفس    
  . "المخيفة أو الخائفة األم الرضيع الخائف وقبول صورة"دور إلى ن يرجعهأ
تجاه الطفـل   اوعنفه  األب   يزيده سلبية عاطفي  الالتعلُّق  مومي ووجود خلل في نظام      الحرمان األُ  نإ .3 

  .اا ويصبح عدائيصبح بالغًأالذي 
والتركيب الـذاتي    ،المشوشالعاطفي   قحقر يعجز عقله نتيجة للتعلُّ     والم ،هان والم ، الطفل المهمل  نإ.4

 هـا ؤيمل قـد تي  ال الذاتية في بنيته   هوة هينةتلك الرعاية الم  ، فتخلق   ةهانة الوالدي مل اإل عن تح  المشوش
 .)2010 ة،بو رحمأ(ا الحقً ةعقالنيلاعدم و العنف

 
  ةالدراسات السابق 16.2

  
تلك الدراسات عامـةً     ةلقلّا  فنظر،  العاطفي التعلُّقوالدراسات عن    إلى األبحاث     تفتقر ة مكتبتنا العربي  نإ

 التي تناولت موضوع    عرض بعض الدراسات   إلى   ةفقد عمدت الباحث   ،خاصةًالعدواني  وعالقته بالسلوك   
  :ومن هذه الدراسات  العدواني،وموضوع السلوكالعاطفي التعلُّق 

 
  : العاطفي دراسات تناولت التعلُّق 1.16.2

  

 )Pei Meng , 2011 (دراسة بي مينج
والـسلوك العـدواني فـي مرحلـة         ات الطفل واتجاه سلوكي   األهل -العاطفي لدى الطفل   أنماط التعلُّق 

  مراهقةالطفولة وال

التعلُّـق العـاطفي     يخـص    كل مـا   )1970( منذ   ها أن في جاءو اتبعت هذه الدراسة المنهج التجريبي،    
  : أسئلة)3(جابة على اإلوالعنف في الطفولة والمراهقة هدفت  األهل وتصرفات
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 األطفـال  بالعنف عند    انبوة يرتبط األأسلوب   و ،التعلُّقبأي طريقة يكون أسلوب     ي مدى و  أ إلى   :األول
   المراهقين؟و

علـى  ى التصرف العنيف لدى البنات و األوالد        بوة تأثيرات مختلفة عل   العاطفي واأل كيف للتعلق   : الثاني
  حد سواء؟

   بوة التـأثير  األوالتعلُّق العـاطفي،   مجموعات من الناس يكون      في أي  مراحل من العمر و    في أي : الثالث
  ؟قوى في تطور العنفكبر واألاأل
ـ      اآلخرين   على الجسدي    عديدة، فالعنف  اشكالًأعنف يأخذ   ن ال أغم من   بالر ه ذهو الموضوع الـرئيس له
غلـب  األفـي   التصرفات االنطوائية تكون    و خرى،ال األ شك إلى التخريب وبعض األ    ، باإلضافة دراسةال

  .أيضا
 وجود أو مع تاريخاألطفال  تبين أن تعلُّق عاطفي تجنبي وغير منظم يتكون لديهم سلوك عدواني، وأن 

 ،يجابية لتكوين طفل عدواني   إ والضغط هما عوامل     ،سلوب القوة أ واستخدام   ، الوالدي ءص في الدف  النق
خص دور  باألو  العدواني، لهما مساهماتهما الخاصة في تكوين السلوك      الوالدي   والسلوكالتعلُّق العاطفي   ف

ماقبـل   ، منـذ الطفولـة    ةئج عامةً ثابت   النتا نا و ة، عنونته في دراسات مختلف    تحيث تم  األبوي   التحكم
 بينما  الوالدية وخاصة األب،ثرون بقوة من أساليبأالذكور يتو ، والمراهقة،سنوات الدراسةو ،المدرسة
مـن   أبعاد مختلفة على كـلٍّ    بالتعلُّق العاطفي   ويؤثر   ،م الوالدية الخاص باأل   سلوبأ أكثر ب  نثرأيتاإلناث  

بنـاء   و  العدواني،  السلوك ولمنع ،ق العاطفي للتعلُّ األولى   اتائج تدعم النظري  هذه النت  و ،ناثالذكور واإل 
: عاملين مألوفين  تدرس الرابط بين العنف و     الدراسةه  ذهكما ان    ، لدى الطفل  لهذا السلوك برامج التدخل   

ـ  المـضطرب التعلُّق العاطفي   فالطفل ذو    . الطفل هلأتصرف  العاطفي، و التعلُّق   عرضـة   األكثـر    و ه
 والنظام الحاسم له عالقـة موجبـة مـع    ،استعمالهم السلطةو  األهلءالنقص في دف و لممارسة العنف، 

  .العنف
   

    )2010(بو عريش أدراسة 

  نظر اُألمهات  التعلُّق العاطفي لدى أطفال ما قبل المدرسة وعالقته بالخوف من وجهة
 ما قبل المدرسة  في مرحلةاألطفالالعاطفي لدى  هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التعلُّق

 ا إذا كان هناك فروق في التعلُّقوعم، وعالقته بالخوف من وجهة نظر اُألمهات في منطقة شمال الخليل
 ،جنس طفل األم( :من وجهة نظر اُألمهات تعزى للمتغيراتاألطفال العاطفي والخوف لدى هؤالء 

مهات األطفال في المناطق التابعة أ من ام ُأ)226 (لدراسة مننت عينة اتكوو ،)مومهنة األ عمر األم،و
وقد استخدمت الباحثة مقياس ، )2009/2010( لمديرية التربية والتعليم شمالي الخليل للعام الدراسي
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 ظهرت النتائج أنأ . ومقياس الخوف من وجهة نظر اُألمهات،العاطفي من وجهة نظر األمهات التعلُّق
 بين ةه يوجد عالقة طردينّإذ إ ،ا مستوى الخوف كان عالينفإ ا،العاطفي كان متوسطً قمستوى التعلُّ

العاطفي حسب   إحصائية في درجة التعلُّقةكذلك وجود فروق ذات دالل، التعلُّق العاطفي والخوف
عزى تُ إحصائية في درجة الخوف ةعدم وجود فروق ذات دالل لىإ و،مهنة األم أو عمرها والجنس،
  . عزى لمهنة األم وعمرها تُ إحصائية لدرجة الخوفة ويوجد فروق ذات دالل،للجنس

   

  )2009(دراسة عبد الغني 
وعالقتها بالرضى عن الحياة وأساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة في  أنماط التعلُّق

  منتصف العمر بمدينتي مكة المكرمة وجدة
سـاليب  أو ،حيـاة لكل من الرضى عـن ال     العاطفي   التعلُّقعالقة أنماط   بحث   إلى   حيث هدفت الدراسة  
من الزوجات في منتصف العمـر فـي مكـة    ) 620(نت منلدى عينه تكو  النفسية   التعامل مع الضغوط  

عـدد   و ،العمل و ،المستوى التعليمي  و ،العمر( : ة في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافي     ةالمكرمة وجد 
للراشـدين لبيرمـان    العـاطفي   التعلُّق  نماط  أ مقياس   ت الدراسة مد استخ ،)بناء األ  وعدد ،سنوات الزواج 

 ساليب التعامل مع الضغوط   أ، ومقياس   )1999( ، ومقياس الرضا عن الحياة للدسوقي     )1998(وآخرون  
بين درجـات    إحصائية   ة ذات دالل  ةوقد أسفرت النتائج عن وجود عالقة سلبي       ،)1999( للعنزيالنفسية  

 ،القلق والتجنبي وبين درجاتهم في متغير الرضـا عـن الحيـاة           العاطفي   التعلُّقبعاد  أعلى  عينة   ال فرادأ
العـاطفي   التعلُّـق مـن أنمـاط      العينة   فرادأبين متوسطات درجات     إحصائية   ةووجود فروق ذات دالل   

العاطفي األمـن    قالتعلُّفراد نمط   أجدت فروق بين     حيث و  ،للرضا عن الحياة   الكلية   مختلفة في الدرجة  ال
 الخائف والـرافض  العاطفي  التعلُّق  نمطي    وكل من  ،المشغولالعاطفي   التعلُّقفراد نمطي   أ و ،من جانب 
بـين درجـات     إحصائية   ة ووجود عالقة ذات دالل    ،المشغولالعاطفي  التعلُّق  من نمط    األفراد   في اتجاه 

ـ     ،نبيالقلق والتج العاطفي  التعلُّق  بعاد  أعلى   العينة   فرادأ  لكـل مـن    الكليـة    ة وبين درجاتهم في الدرج
مـع  ا  جابيإالقلق ا العاطفي   التعلُّقحيث ارتبط   ، النفسية والسلبية للتعامل مع الضغوط    األساليب اإليجابية 

ـ  الكليـة    مع الدرجة ا  التجنبي سلب العاطفي  التعلُّق  بينما ارتبط   ،للمواجهة السلبية  الكلية   الدرجة  ةللمواجه
ة   ةووجود فروق ذات دالل   ،ةاإليجابينة   فرادأبين متوسطات درجات     إحصائيةالمختلف تعلُّق   نماطأمن   العي 

حيث وجدت فروق    ،ةوالسلبية للتعامل مع الضغوط النفسي      األساليب اإليجابية  لكل من  الكلية   في الدرجة 
الخـائف والـرافض   العاطفي  تعلُّقالوأفراد العاطفي األمن  التعلُّقفراد نمط أبين   األساليب اإليجابية  في

العاطفي  التعلُّقفراد نمط   أة بين   السلبي األساليب   كما يوجد فروق في    ،اآلمنالعاطفي   التعلُّقفراد  ألصالح  
 تعلُّـق   ه لم تتأثر أنماط   ين أنّ  وتب ،الخائف والمشغول لصالح كليهما   العاطفي   التعلُّقفراد  أ وكل من    ،اآلمن
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 ، األبنـاء  عـدد  و ،العمل و ،المستوى التعليمي  و ،العمر( ةجهن حسب متغيرات الدراس   بأزوا العينة   فرادأ
  .)وسنوات الزواج 

   

                     ) Bauminger and kimhi-kind ,2008 (  كمهي–دراسة بومنغير وكيند 

ـ              آلا ثر التعلُّق أ سن من وتنظيم العواطف على شرح معالجـة المعلومـات االجتماعيـة وعالقتهـا بال

والمستوى التحصيلي   

االنفعاالت لدى األطفال ذوي    و ،التعلُّق اآلمن  و ، هذه الدراسة عن معالجة المعلومات االجتماعية      تتحدث
 دراسة األطفال عن طريق عدة معايير منها        تتم حيث،ة في مرحلة الطفولة المتوسطة    عاقات التعليمي اإل

 األطفال الذين لديهم إعاقـة فـي التعلـيم          بتت النتائج أن  ث، وأ  ومعاير ضبط النفس   ،اآلمن معايير التعلُّق 
وتكون انفعاالتهم  ، إعاقة تعليمية  ةيأيعانون من تعلُّق غير آمن أكثر من األطفال العاديين ممن ال يعانون             

 فـي   ةوتوصل الباحث إلى وجود صعوبات كبيـر      ،  قل انتظاما من األطفال الذين ليس لديهم إعاقة تعلم        أ
هميتها في تعلُّـق    أ تطبيقية وعالجية و    مناقشة النتائج من نواحٍ    توقد تم  ،ومات االجتماعية معالجة المعل 
 االجتماعية عنـد األطفـال الـذين        ة من خالل القدرات اإلدراكي    ةتنظيم العاطف  ومهارات،  األم والطفل 

  .يعانون من صعوبات التعلم 
  

  )2007( دراسة فخر الدين

   بنائهنأغير األمن لدى  ثره على التعلُّقوأ ساليب رعاية اُألمهاتأتغيير 

  العينة تكونت و ،جمعي إرشادي   من خالل برنامج   اُألمهات   رعاية تغيير أساليب  إلى   سعت هذه الدراسة  
ـ حدى مدارس عمان الحكومية     إسنوات في    )9-6( بينما   نهئأبناعمار  أ تتراوح   امُأ ) 30(من    ةالتابع

هات    بينما تراوحت أعمار   ،طقة عمان الثانية  ة التربية والتعليم لمن   لمديريةسن) 45-30 (بين ما اُألم ن  مم
ـ يفت النتائج عن وجود أثـر ذ       كش .الدبلوم أو   ةيحملن شهادة الثانوية العام     إحـصائية لبرنـامج   ة دالل

ـ   األمن غيرالتعلُّق رشاد الجمعي في تغيير أساليب الرعاية وفي     اإل ـ ةلدى أمهـات المجموع ة  التجريبي
ألسـاليب   اُألمهـات    همية في توعية  أرشاد الجمعي   أن لتطوير برامج اإل   حيث وجد الباحث     ،طفالهنأو

 كذلك برامج تشمل المعلمين والمعلمات فـي        ،ةمل أمهات في مراحل الحمل المبكر     لتش  اإليجابية الرعاية
  . األولىمراحل االبتدائية

  

  



  66

                  ) Finzi-Dottan,R.T ,2006( تيانو ، دوتان–دراسة فينزي 

   هماللدى األطفال الذين تعرضوا لإلساءة واإل التعلُّق
 وبين األطفال الذين لم     ،همال كل من األطفال الذين تعرضوا لإلساءة واإل       ةهدفت هذه الدراسة إلى مقارن    

ـ ،ي مرحلة الطفولة المتوسطةأسنه ) 12-6( بين عمرما يتعرضوا لذلك  لت الدراسـة إلـى    وقد توص
 ، من السلوك العـدواني     األطفال المتعرضين لإلساءة لديهم تعلُّق عاطفي تجنبي ومستوى عالٍ         نأة  نتيج

همـال لـدى    وقد انعكست اإلساءة واإل   ،   فلديهم تعلُّق عاطفي قلق    ،بينما األطفال الذين تعرضوا لإلهمال    
 الـذين تعرضـوا     فاألطفـال ،  سرةطار األ إهؤالء األطفال على تعاملهم الخارجي مع اآلخرين خارج         

بينما األطفال الذين    ، وعالقتهم تشوبها الشك   ، للسلوك المعادي للمجتمع   لإلساءة يكون لديهم استعداد عالٍ    
خيرا تنعـدم لـديهم     أ و ،هم ينسحبون من المجتمع ويرفضون العالقات االجتماعية       فانّ ،تعرضوا لإلهمال 

   .روح التنافس
  
   ) ,Rusby 2005( دراسة روسبي 

األطفال البريطـانين   والتأثير البعيد المدى على تشتت لةبناء في مرحله الطفوبين اآلباء واألاالنفصال  

  ة كراشدينة الثانية وعلى صحتهم العقليبان الحرب العالميإ
 ت وتم ،ة الثانية مرحلة الطفولة بسبب الحرب العالمي    في   ألطفال تشتتوا عن آباهم    هذه دراسة طولية     ن إ

باسـتخدام  العـاطفي    التعلُّـق بولبي عـن     نظرية    تطبيق  وتم ،ا التشتت بسنوات طويلة   مقابلتهم بعد هذ  
ا والراشدين حالي  ،اسابقًاألطفال   هؤالء   ن أن قد تبي ك، و سلوب السرد الذاتي حول تجربتهم تل     أاستبانات و 

فـشل فـي الحيـاة      ال و ،طالقوال ،ةالتبعي و ،النقد الذاتي  و ، قد عانوا من حالة القلق     ،همءالذين فقدوا آبا  
ةالزوجي  ،نة   نتوتكوة وتراوحت أعمار أفراد العين    ،في لندن  مقاطعة كينيث   من ا مشاركً )870( من العي 

 استخدام منهج التحليل    وقد تمDEQ،  ةاستخدم مقياس خبرات وأحداث محبط     إذ ،نةس) 72إلى   62(بين  
،  والتـوتر  ،االكتئـاب : مثـل ة مختلفة   تيحادي والمتعدد بين خبرة التربية والتشتت مع متغيرات حيا        األ

تي األفراد المشت أن هؤالء إلى توصلت الدراسة و ،ونقد الذات  ،ةاالعتماديهم وهـم فـي   ؤخالإ ن الذين تم
 قد خبروا االكتئاب والتوتر العالي مع نسب        ،همال واإل ة والذين عايشوا فقر الرعاي    ،سنوات )6-4(عمر

 والـذين   ةسن) 15-13(هم بعمر ؤخالإ من أفراد تشتتوا وتم      ةالمكون المجموعة   نإ ،عالية من نقد الذات   
  األفـراد    مقارنة مع  الضطرابات المؤثرة ولكن بنسب أقل     جيدين قد عانوا من هذه ا      اتلقوا تربية واهتمام 

( ة بالنسبة لكال االضـطرابين      حصائيلتربية في المنزل لها داللتها اإل      نوعية ا  نإ ،همؤخالإ يتم   الذين لم 
 ونسبة عاليـة مـن      من اإلناث، )  %25(ذكور و من ال ) %45( فاالكتئاب شكل نسبة   ،)كتئاب والتوتر اال

ناث وحساسيتهم من حيث مستوى االكتئاب     ة لإل االعتمادي،  لـة نت وجـود عالقـة ذات دال       والدراسة بي 



  67

تـاريخ  رفـة ب  هميـة المع  أا يعزز    مم ،العقلية على مدى الحياة    بين خبرات الطفولة والصحة   إحصائية  
  . كلينيكي لدى الكبار في السنالطفولة في العالج اإل

  

  ) 2004( قاسم دراسة

   .العاطفي كأحد مظاهر نمو الشخصية االتجاهات الحديثة في دراسات وبحوث ظاهرة التعلُّق

وقيـام الباحـث    ،  خيـرة األ في السنوات العـشر    ها لبحوث التعلُّق  ئقد تمكنت الدراسة من خالل استقرا     
 تقسيم اتجاهات   حيث تم  حدث البحوث العملية والدراسات النظرية حول التعلُّق العاطفي       أة نتائج   بمراجع

عناصـر  و ،مرحلة المراهقة و ،ةالمرحلة التقليدي : هي ةمحاور رئيس ربعة  أإلى   البحوث في مجال التعلُّق   
 اهتم بالعالقة بين التعلُّق   والمحور الرابع   ،  سري والعالج األ   ودوره في التوافق الزواجي    ،تكوين األسرة 

في مسيرة النمـو     همية التعلُّق أوبالتالي أكّد الباحث على     ،  وقلق االنفصال في مراحل الطفولة والمراهقة     
  .ته في المستقبلشخصي ، وبينالنفسي للفرد بنية

   
    )2002( شهوان دراسة 
  لديهمالمصاحبة لإلساءة إلى األطفال ومظاهر سوء التكيف  نماط التعلُّقأ

ومظاهر سـوء    إلى األطفال    المصاحبة لإلساءة العاطفي   التعلُّقنماط  أالتعرف على    إلى   هدفت الدراسة 
،  فـي عمـان    ساسيلصف الثامن األ   من ا  ةوطالبا  طالب) 460(الدراسة من  عينة   تكونتو ،التكيف لديهم 

متـشكلة  التعلُّـق   نماط  أ رى أن الذي ي ) 1991(لبارثولوميو هورواتز  التعلُّقنماط  أنت الباحثة مقياس    تبو
لفحص العالقات  ) 1999(لبرينين وشيفير  التعلُّقومقياس أبعاد    ،لى اآلخر إ و ،الذات إلى    على النظرة  بناء

لكل من  ةالتعلقي    ،و األب ة    ومقياس ممار  األملألطفـال   اإلسـاءة    ومقيـاس  ،للطراونهسة اإلساءة الوالدي
 و األب   مالتعلُّـق العـاطفي بـاأل     نماط  أ على تصنيف    تائج بناء وكانت الن  ،)1991(لجولبيرج و وليام    

) %33.7( ،منهم ضمن النمط المنشغل   ) %21.3( ،ضمن النمط اآلمن  األطفال   من   )%34.1 (:كالتالي
مـن  ) %32.8( فقـد وقـع      ،باألب التعلُّقا  مأ ، ضمن النمط النابذ   )%10.9( ،منهم من النمط الخائف   

، ضـمن الـنمط الخـائف     ) %30(و ، ضمن النمط المنـشغل    )%27.6(و ، األمن ضمن النمط األطفال  
 ةبعاد الـصح  أم على   التعلُّق باأل وقد ظهر أثر رئيسي للجنس على مقياس        . ضمن النمط النابذ   )%9.6(و

 ،كـراه ة الـشديدة واإل   سـاءة الجـسدي   فاإل ، والتحرر من االكتئاب الشديد واالنتحار     ،ةجسديوال ية،النفس
رغم تعرضهم لدرجـة    فضل من اإلناث    أ الذكور يتمتعون بتكيف نفسي      نإ إلى   تشيرساءة بالضرب   واإل
هم  الوالدية تـس   شكال الممارسات أشكل من    اإلساءة الوالدية    نإو ة من اإلناث،  الجسمي اإلساءة   كبر من أ
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ف الفـرد   ي في تك  اوالتي تلعب دور   ، االجتماعية –ة  ومضامينه المعرفي  ،التعلُّق العاطفي في تحديد نمط    
  . في مرحلة الطفولة والمراحل الالحقة 

  
            )Meeker,2002( ميكردراسة
  المرتبطـة باضـطرابات    ة المدرجة في الدليل التشخيصي    وعالقته باألعراض التفاعلي  العاطفي   التعلُّق

  الشخصية
بعـض  في   ه في تشخيص  تساعد أو   ن تقدمه أ وما الذي يمكن   نظرية التعلُّق العاطفي     أراد الباحث فحص  

ق مقـاييس   وطب ،ة المرتبطة باالضطرابات الشخصي   عراض التفاعلية المدرجة في الدليل التشخيصي     األ
 على مجموعـة    ةة اإلكلينيكي عراض المرضي ائمة األ وق ،ت مع القائمين على تربية الطفل     خاصة بالعالقا 
 ،تقييم سمة الغـضب المـوقفي لـديهم       كما قام ب   ،)165( من المراهقين وعددهم  ا  كلينيكيإ ةغير مشخص 

والخوف من االنفـصال وسـمة الغـضب والمـشكالت          العاطفي   التعلُّقظهرت النتائج أن مشكالت     أو
        مـا يـسببه     إلـى    باإلضافة ،ةالتفاعلية هي من المؤشرات الواضحة على تطور اضطرابات الشخصي

  ).2007،البشر(العاطفي من مشاكل مستقبلية الحرمان 
  

  ) 2000(ط دراسة هرو

   وعالقتها بالقلق والكفاءة االجتماعية في مرحلة الطفولة المتأخرة أنماط التعلُّق
  وبـين الكفـاءة    ،م في مرحلة الطفولة المتأخرة    التعلُّق باأل معرفة العالقة بين أنماط      إلى   سعت الدراسة 

 التعلُّقل القائم بين أنماط     التعرف على مدى التماث    إلى   كما هدفت  ،طفالاالجتماعية والقلق لدى هؤالء األ    
 استخدمت الباحثة مقياس برنين وشيفر     و ،قبولبي في التعلُّ   نظرية   صدقاء حسب باأل التعلُّقنماط  أم و باأل

م ومقياس  التعلُّق باأل لدى الراشدين حيث اشتقت الباحثة مقياس       التعلُّق  ساليب  المتعدد الفقرات أل  ) 1989(
لقياس القلـق   ) 1973(ومقياس سبيلبرغر ) 1982(لهارتير االجتماعية   ةصدقاء ومقياس الكفاء  التعلُّق باأل 

ه مادبا حيـث     من محافظ  ساسي من الصف السابع األ    ةطالب وطالب  ) 400(نت العينة من    تكوو .وسمته
م بالنـسبة   التعلُّـق بـاأل   ن أن درجات المفحوصين لمقياس      تبي و ،ناث بالتساوي اتصف عدد الذكور واإل   

والتـشبث   ،القرب إلى   السعي و ،الغيرة و ض،التناق و  اإلحباط في العالقة مع األم،     : وهي لألبعاد الفرعية 
 العينة  فرادأمن   )%40(و ،اآلمن التعلُّقنمط   العينة ضمن    من أفراد ) %46(وقوع   إلى   اقد دلو  و ،القلق

لدراسة وجود أثر   ومن نتيجة ا   ،التجنبيالتعلُّق  من أفراد العينه ضمن     ) %14(القلق و    التعلُّقضمن نمط   
ـ       نأحيث تبين    ، والقلق ،على متغيرات الكفاءة   التعلُّقرئيسي ألنماط     ن أطفال النمط األمن يتميـزون ع
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 وقـد ظَهـر أن  ،منهما نهم أقل قلقًأو ، االجتماعيةالقلق والتجنبي لصالح الكفاءة    التعلُّقغيرهم من نمطي    
  إ حيث   المتغير الجنس أثرأو ،الذكور بوجه عام  من  ا  أعلى قلقً  اإلناث   نالتعلُّق األمـن    ذوات نمط    اناثًإ ن

القلـق   التعلُّقنماط  أناث على   هر فروق بين الذكور واإل     ولم تظ  ،على من الذكور  أ اجتماعية   لديهن كفاءة 
والجـنس علـى     التعلُّقنماط  أكما لم يكن هناك تفاعل دال بين        ، االجتماعية والتجنبي على متغير الكفاءة   

األمن في تعلقهـم     التعلُّقالمصنفين ضمن النمط    األطفال   نسبة   أن إلى   وتوصلت الباحثة  ،متغيري القلق 
القلـق  التعلُّـق   في حالة الـنمط      التعلُّقنماط  أ، بينما نسبة التماثل في      )%91(صدقاء تساوي   م واأل باأل

 أو  مباأل التعلُّق نماطأا تدعم فرضية بولبي القائلة بأن ّ      في حالة النمط التجنبي مم    ) %70و  % 68(يساوي
  . الالحقة للفرد االجتماعية مكانها لها انعكاسات على العالقاتمن يقوم 

  

  )(Olsen, 1996ولسن أدراسة 

 قه  الحنان واللمس المتلقى في مرحلة الطفولة المبكرة وأثرها على تطور الفرد وتعلّ            ،االتصال الجسدي

   العاطفي لدى المراهقين
 واللمس المتلقي في مرحلة الطفولـة المبكـرة    ،الحنان، و ير االتصال الجسدي  ن يدرس تأث  أراد الباحث   أ

 ومنتمية مع اآلخـرين     ةوقدرة الطفل على تكوين عالقات قريب      الفرد وتعلقه العاطفي   وأثرها على تطور  
 مقياس مور   : مقاييس لتقييم دور اللمس في نماء المراهقين منها        )6( استخدام   وقد تم ،  في مرحلة النضج  

  :  وتقييم الثقة واالرتياح،ريكسون لقياس المخزون النفسي لتقييم العالقة الحميمةا
 التعلُّـق  ومقيـاس  ،اللمس الجسدي أو ر االتصالألقياس  Gubta and Schorkمن المقاييس ل  )3(

 ـلالعاطفي  Simpson ومقياس الدفء ـل األبوي   Arrindell and Gerlsma ـ لةومقياس األلف               
Gurney and Rosunthal نة نتوقد تكو239(من  العي (اطالبدت النتائج وجـود عالقـة    وأكّا جامعي

دت ونتائج الدراسة أكّ   ،اآلمنالتعلُّق العاطفي    و ،لفةألاو ، واللمس ،بين دفء الوالدين   إحصائية   ةذات دالل 
 وأثرها علـى    ،ة واللمس في مرحلة الطفولة المبكر     ء،دفهمية ال أ ب ةالمنادي نظرية التعلُّق العاطفي     على

ـ ة   صـحي  ةوعاطفي اجتماعية   والقدرة على بناء عالقات   العاطفي  و االجتماعي   تطور الطفل  فـي  ا  الحقً
  .مرحلة المراهقة
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               )(Carraz, 1995   دراسة كراز

   لقلقاالنفصال النفسي وعالقته بمستوى ا

 وذلك بدراسة العوامل النمائيـة    ،ببحث العالقة بين االنفصال النفسي ومستوى القلق       سةاهتمت هذه الدرا  
كـان  ،  من طالب الجامعات  ) 140(وذلك من خالل عينة تتكون من       ،  في خبرات قلق الموت    التي تسهم 
 ،دوات الدراسة في منازلهم   أمفحوصا  ) 72(من اإلناث حيث أكمل     ) 78(من الذكور و    ) 62(من بينهم   

خطاء مما مكنه من ضبط األ    ،  حضور الباحث بسهم في جلسات    ي مقاي واأكمل فحوصام) 68( أن   ي حين ف
حـصائيا بـين مـستوى      إ ة دال ةولقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقات ارتباطي      ،   في التطبيق  ةالمتباين

لق ومستوى قلق الموتق وكل من معدل ال،االنفصال النفسي.  
  

  )1990(دراسة عوض وعبد اللطيف 
   ة المصريةوتقنينه على البيئ عداد مقياس لقلق االنفصال لدى األطفالإ

 والفروق بين الجنسين    ،عداد هذا المقياس والتعرف على البنية العملية لهذا المقياس        إهدفت الدراسة إلى    
 مـن   )109(مـن الـذكور و      ) 109(  بواقع اطفلً) 218( نت عينة الدراسة من   تكو، و في قلق االنفصال  

ـ  ة الصور  عن أن  ةسفرت نتائج الدراس  أ. ةسن) 11-9( عمارهم من أناث تتراوح   اإل ة لمفـردات    العاملي
   عوامل هي األ  ) 4(نت من   مقياس قلق االنفصال تكو المـصاحبه لقلـق االنفـصال     ة  عراض االكتئابي ،

قاق دراكـه للـش    وذلك إل  ،خوف الطفل من ترك المنزل    ، و الشعور بالتهديد من االنفصال عن الوالدين     و
الوالدي  ،   من الذكور واإلنـاث      في متغيرات مقياس قلق االنفصال لدى كل       ةوعدم وجود فروق جوهري

  .)2010،بو عريشأ (ةعينة الدراس
 

   Ainsworth,Mary)1963(، ماري دراسة اينزووت

 تمو ،)اشهر 24 إلى   شهر(من عمر  أطفال   عائلة مع من   العينة   نتوتكو أوغندا، طبقت الدراسة في مدينة   
ـ  ).الزيارة مـع تـدخل    (أشهر   )9(لفترة  المشاهدة كل أسبوعين لمدة ساعتين      سلوب  استخدام أ  لت توص
وكيات األوليـة   شارات والسل  اإل ين أن  وتب ،والطفل األم   تحديد سلوك بداية تعزيز القرب بين       إلى الباحثة

الطفل ب األم   في قيمة وعالقة  ة  غني لدراسة الفروق الفردي    إن بحثها كان مصدر   . متصبح موجهة نحو األ   
 فاألم المستجيبة سريعا اعتبرت حـساسة       ،في االستجابة إلشارات طفلها    األم   التفاعلية، ولمدى حساسية  
 ).(Parke and Ornstein, 1994غير سريعة االستجابة األم أكثر إلشارات ابنها من
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  Bowlby, John(1950) جون ،دراسة بولبي
ة لدى هـؤالء     العقلي ةثره على الصح  أباء وتشتت شمل العائالت نتيجة الحرب و      انفصال األبناء عن اآل   

    األطفال
هم نتيجـة   ئاألطفال المنفصلين عـن آبـا     ن يدرس   أمن بولبي    WHO  ةمؤسسة الصحة العالمي   طلبت
الطـرد   و ،خـالء اإل األطفال إلى  حيث تعرض هؤالء     ، وأثر هذا االنفصال على الصحة العقلية      ،الحرب
هم منـذ الـصغر     ئ فصلهم عن آبا    وشملت دراسة مراهقين وكبار تم     ،وروباأ شمل العائالت في     وتشتيت

  قام فريق من العلماء بمساعدة بولبي في بحثه هذا مثـل     ،ة الثانية وبعد انتهاء الحرب العالمي    ،بعدة طرق 
انتاج فـيلم    و ةالذي قام بتصوير دراسة حالة واحد      Roberston كريستوفير و وانزوورث،  و،  فرويدأنا  

 مكان الدراسـة كـان ملجـأ    نإ . ATwo Year Old Goes To Hospital :بعنوان )1952(عام 
األطفـال   وتصوير الحالة، دراسات بعمق عن العوامل المحيطة بهؤالء          ، استخدام المشاهدة  وتم ،لاليتام
ة فان على الطفـل     ان لنمو الصحة العقلي    إلى   وتوصلوا. كادوات للبحث   وتسجيالت عن سلوكهم   ،األيتام

بمكانها بحيـث يـصل     من يقوم    األم أو    ن يعيش تجربة تشوبها الدفء واالنتماء وعالقة متواصلة مع        أ
 وبين المشاكل فـي الكبـر مثـل    األم،  وبالتالي وجود عالقة بين الحرمان من،ةكتفاء والمتعكالهما لال 
  ). (Parke and Ornstein, 1994 والجنوحا  صعوبات في األبوة الحقً،ةالعقلياألمراض 

  
2.16.2 دراسات تناولت السلوك العدواني:  

  

   )2011(دراسة بسيوني والصبان 

   العنف وعالقته باألمن النفسي لدى طالبات الجامعة

لتعـرف علـى    لى ا إو ،سري واأل ، الجامعي :فا على مدى انتشار العنف بنوعيهما     ن يتعر أراد الباحثان   أ
ه بعـاد أوالتعرف على مستوى العنـف و      ،ه للطالبات والعنف الموج  ، النفسي منالعالقة بين العنف واأل   

طالبة ) 270(   من الدراسة عينة   نتلقد تكو  ،سرةوى دخل األ  ومستباختالف مستويات التعليم لدى اآلباء      
 19 ( بـين   ما عمارهنأتراوحن  تمكة المكرمة اللواتي    في   م القرى أة التربية للبنات في جامعة      من كلي-

د  ،سنة) 22  إلى  لت الدراسة توص و ،نيعداد الباحثت إ ومقياس األمن النفسي من      ، استخدم مقياس العنف   لق
    ة   ووجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة      ،الطالبات  لدى وجود بعض مظاهر العنف الجامعيإحـصائي 

 إحـصائية  ة داللووجود ،النفسي األمن بين درجات الطالبات على مقياس العنف ودرجاتهن على مقياس        
بعـاد مقيـاس العنـف      أفي تباين درجات الطالبات الجامعيات على جميـع         األب   لمتغير مستوى تعليم  
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لمتغيـر مـستوى     إحصائية   ةكما تبين وجود دالل   ،للمقياس لصالح مستوى التعليم لالهل     الكلية   والدرجة
للمقيـاس   الكلية   ياس العنف والدرجة  بعاد مق أفي تباين درجات الطالبات الجامعية على جميع         األم   تعليم

في تبـاين درجـات     ا  حصائيإثر دال   أفلم يدل على وجود      ، األسرة ا دخل أم ،ةمي األم األ  لصالح مستوى 
 . الكليةوالدرجة األم بعاد ومقياسأالطالبات الجامعيات على جميع 

  
  ) 2011( دراسة قارسي

  ا لييونس طفل معاق عق :دراسة حالة ومقاربه تربوية

 دراسة الحالة هذه جاءت نتيجة لمتابعة       نتم دراسة هذه الحالة في مركز لرعاية المعاقين في تونس، وإ          
ة للحالة في مواقع عدة    ميداني، إلـى   باإلضافة ، توثيقها عبر تصوير مراحلها ومتابعة كل تطوراتها        وتم 
 بويأ اتصال   دون أي من  ا  ين عقلي  لرعاية المعاق  ةللطفل يونس الذي يعيش في مؤسس      االجتماعي   الملف

ن تبـي  عدواني   ه سلوك نّأوتشكو هذه الحالة من اضطراب في السلوك يترجم على           ،اعتراف منهم به  أو  
اذ ،همـال والحرمـان العـاطفي     ولسوء المعاملة واإل   خاصة األم، به نتيجة لرفض الوالدين له و     أنّا  الحقً
أ إلى   لت الدراسة توصالبيئة التي يعيش   ن     إا أو    بها الطفل تؤثر سلبة  عليه فـي موازنتـه    ا  يجابالنفـسي ، 

ةوالذهني،ة والعاطفي.  
  

  ) 1201Harper,Christopher( كريستوفر لسنة -دراسة هاربر

   تأثير دور اللغة:العنف و العالقة المبكرة بين الطفل واألهل

  أات  افترضت عدة نظريظهرت أ ذ إ ،م في تطور الطفل   هم األهل لها دور   و بين الطفل  األولى    العالقة ن
 األهـل  بين اللغـة المـستعملة لـدى       و ،العنف األهل و  المتبع عند  األسلوب   البحوث السابقة عالقة بين   

ـ و ،اللغـة في  له دور مباشر    العاطفي اآلمن    التعلُّق نأة   فرضي وقد أثبتت الدراسة بالدليل    .والعنف  أيتنب
 عند  ى الطفل تأثير عل   لها اشهر) 36(الطفل باألهل في عمر   عالقة    نوعية نأافترض  و .تطور اللغوي الب

  .اشهر) 54(ة في عمر و قدراته اللغوي والعنف المدرسي،التحاقه بالمدرسة
 ،اطفلً) 1,364( بلغتعلى عينة من األوالد      M-plus   استعمل التحليل بطريقة   ،ةه النظري ذص ه لتفحو
 تم و ،المقياس  البيانات المستقاة من   NICHD من العينة   نتوتكو ،للطفل الصحي تطورال حول الدراسةو
   .ةحد على طفل كل تطور دراسة الستحالة عشوائية عينات خذأ

 العنـف  كان تدوين و. اشهر) 36( الـ عمر   في متغيرة مراقبة طريق عن تم :هلاأل عند العنف مقياس
  .الطفل بتصرف الخاصة التدقيق قائمة طريقة عن األهل عند
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  اسـتخدم  The RDLS لـه  اللغوي المفهومف ،يناللغوي والمفهوم ،التعبير قياس طريق عن وذلك :للغةا

 عـن  فحـصهم يتم  و ،مالتكلّ صعوبة مع لألطفال   هي خرىاأل والوسيلة ،اللفظي التجاوب لقياس وسيلة
   .الصور على التأشير طريق
  : طفالاأل روضة دخول عند قياس
 صـعوبة  أو   ،للطفـل  العنيفـة  التـصرفات  تتضمن التي المعلم تقارير تفحص  يتم ،للعنف المعلم تقدير

ـ ،  الصف نظام عرقلةو ،اآلخرين ازعاجو ،لتعليماتا تطبيق صعوبة مثل التصرف  كثـر أ هـي  هذوه
 المـستعمل األسـلوب    لاستعمو ،للعنف األهل   تقديرو فل،الط تصرف صعوبة لتقييم ااستعمالً المقاييس

  .يقالتدق لوائح طريق عن اشهر) 54 و 36( عمر  فيهنفس
  

   )2009( دراسة الشهري

   ةواالجتماعية في مدينة جد النفسية العنف لدى طالب المرحلة المتوسطة في ضوء بعض المتغيرات

     ة   في ضوء بعض المتغيرات    أراد الباحث التعرف على العنف الطالبيالنفسي نـة  ة علـى واالجتماعيعي 
من طالب المرحلة المتوسطة من مدينة جدة باستخدام مقيـاس العنـف            ا  لبطا) 530(دراسية تألفت من    

ب  األم واأل  تجاه كل مـن    األبناء   كما يدركها  االجتماعية   ساليب التنشئة أ ومقياس   ،)2008(لجمال الدين   
ئج  وقد دلت النتا   ،عداد الباحث إة من   ولي إلى استمارة البيانات األ     باإلضافة ،)1987( عبد العزيز    إللهامي

مع وجـود فـروق فـي        االجتماعية   ساليب التنشئة أ إحصائية بين العنف و    على وجود عالقة ذات دالله    
 ا ال العنف تبعـ   ، للوالدينختالف المستوى االقتصادي ا  في حين لم يظهر فروق في مقيـاس العنـف تبع

  .  العينةفرادألدى  األسرة  وحجم،للوالدين التعليمي الختالف المستوى
  

   )2008( عسوس دراسة

   )دراسة حالة(عنف الرجل ضد المرأة وانعكاسه على سلوك الطفل 

 أن  لقد تبيلعنف الرجل  ن    ضد  ة   االمرأة آثارنفسي بـاه  أ في سلوك الطفل الـذي يـشاهد         ةة وخيم وسلوكي
لق حتى بعـد    ه يشعر بالتوتر والق   كما أنّ  ، حوله  من اذ يفقد الطفل الثقة بأبيه وباآلخرين     ،بعنف ُأمه   يعامل

 ةآثار خطيـر  األطفال  المرأة على مسمع     ضد   كما يترتب على عنف الرجل     ،حدوث الطالق بين والديه   
ضـعف تحـصيلهم     إلـى    مر الذي يؤدي في كثير من الحـاالت        األ والبدني النفسي   نموهم إلى   بالنسبة
فهم وعـدم تكـي    ،عن تمردهم في البيت وفـي المدرسـة       ا  فضلً ، وعدم تركيزهم داخل القسم    ،الدراسي
آبا  والشعور بالكراهية و   ،ااجتماعي أكمـا    ، من عمـرهم   ةهم لمدة زمنية طويل   ئالحقد ضدال األطفـال    ن
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فـي   أو ،صحابهم في المدرسـة أا من استهزاء أمهاتهم خوفً ضد همئدالء بأعمال عنف آبا    اإل نيستطيعو
ة ةفتنتابهم حال ،ذ يشعرون بالخجل والنقص إ،الحيكر حياتهم تعةحاد نفسي.  

  
   Fanny (2007) دراسة فاني

    مشاكل سلوكية ظاهرة في مدينة هونج كونج يالعاطفي الوالدي على مراهقين ذو تأثير نمط التعلُّق

 عند المراهقين   تفحص التصرف االضطرابي   و ،هلباأل التعلُّقة  التحقق من نوعي  إلى  هذه الدراسة    هدفت
 التعلُّـق :  وهمـا  ةوعـاملين لألسـر   العدواني  القة بين السلوك    فحص الع  إلى   وهدفت ،في هونج كونج  

ة وسلوك ،العاطفيالوالدي ،      و ،ة لجمع البيانات  كانت هناك طرق عديدة و نوعينة من  نتتكو635(  العي (
  اإلحـصائي   التحليل عالية، ودلّ  سلوكية   طالب مع مشاكل  ) 46(  فتبين وجود نسبة   ا،ذكر) 828(نثى و أ

لدى المراهقين، ولـم توجـد       السلوكية   م في ظهور المشاكل   همبالوالدين له تأثير ودور      لُّقالتع نأ على
ن  وتبي ، قد تباينت   التأثيرات للتعلق باألم   نأ و ، السلوكية تعزى للجنس   دالالت في تحديد مستوى المشاكل    

 هناك  نأنتجنا من الدراسة    استو،همية كبرى لتفادي المشاكل السلوكية    أباألم له   العاطفي  أن للتعلق   ا  خيرأ
ة بين الطفـل و     قامة عالقة قوي  إهمية  أ بعين االعتبار    ذخأن ي أو الذي بدوره يجب      مباشر للمجتمع    اارذنإ
 سـلوكية   على مـشاكل  العاطفي األبوي    التعلُّقن تفحص تأثير نوعية     أإلى  هدفت هذه الدراسة    و ،لهاأل

 فـي جمـع المعلومـات والبيانـات         ةة وكيفي ساليب كمي ألدى مراهقين في مدينة هونج كونج باستخدام        
 IPPA  ،سلوب السرد الذاتيأو) للمراهقينالعاطفي ق تعلُّالتحديد ( استخدام  حيث تم،زمةالال

طـرق  و ،التـداول باليـد   /اللمس: هي ،مفاتيح اختبارية ) 3(وهو عبارة عن اختبار نفسي يتركز على        
علـى معـدل باالضـطراب      أ ممـن سـجلوا      اطالب) 46 (- لكذبعد   -ة   مقابلت تتم و التسمعو ،الجسم

 ، هناك عالقة مسببة لالضطراب التـصرفي لـدى المـراهقين          نأ يؤكد   التحليل المرجعي و ،التصرفي
 ي تمييز مهم لدرجة االضطراب التـصرفي      أاختالف الجنس لدى المراهق لم يسجل       و ،هلوالتعلُّق باأل 

 مبـاأل  ن التعلُّـق  إ ، إذ مقهم باأل ثير مختلف عن تعلُّ   أب كان له ت   باأل  واألطفال ،التعلُّق المراهقين  ومعدل
 .قوىأهم وأنه أثبت أ
 

  ),Talebi and Verma 2007(وفيرنا طالبي  دراسة

   منآلا العنف و التعلُّق

  . و الهند،يرانإص العوامل المرتبطة بالعنف في مدارس األطفال في دولتي تفح إلىهدفت هذه الدراسة 
  :تعلى اعتبار المتغيرا) المجموعو، التوفر و،التبعية(،مناآل التعلُّقدراسة  تمولقد ت
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: kssنة نت وتكو600(من العي(إذ. طفل من الصف الخامس االبتدائي  تـوزيعهم  تـم  :)طفـل   )300
  فتاة على  )150( و ا،ولد) 150(:ان فك ،ناثا بالنسبة لتوزيع الذكور واإل    مأ .ديطفل هن  )300( و ،يرانيإ

اظهر ارتباطً أمن  اآل التعلُّق: كما يأتي   سواء، ولقد كانت النتائج    حد هم ا سلبيالفتيـات  و ،والد عند األ  ام، 
ـ مكانت االرتبـاط ال  األم يرانيات و اعتمادهن علىة الفتيات اإلتبعي . بالعنف هاكلّيرانية  العينة اإل و م و ه

 االستثناء الوحيـد كـان    و.  بالعنف ا االرتباط السلبي  يضأثبت  أمن  اآل التعلُّق: في العينة الهندية  . الوحيد
 من الـضروري    وقد نتجت عن الدراسة أنه     .هميةأ ذاي ال يعتبر    ذوال األم والعنف عند الفتيات      بوجود

  .ويهمذب األطفاللدى من العاطفي اآلمين االرتباط أ لتحب و،بحناناألطفال معاملة 
   

   )2006(دراسة السيد 

 محافظـة   – مرحلـة األسـاس   ( عالقته بالسلوك العدواني لدى تالميذ الصف الثامن      الضبط الوالدي و  

  )كرري

 افترضت الباحثة    إذ ساليب الضبط الوالدي وعالقتها بالسلوك العدواني،     أهدفت هذه الدراسة إلى معرفة       
الدراسة مـن   عينة   نتساليب الضبط الوالدي والسلوك العدواني، وتكو     أمسبقًا وجود عالقة بين درجات      

ساليب المعاملة الوالديـة لعبـد الحلـيم        أ استخدام مقياس     وتم ،تلميذ وتلميذة من محافظه كرري    ) 200(
ن الدرجـة   أ : ومقياس الضبط الوالدي للسلوك العدواني حيث توصلت الباحثة إلى نتائج وهـي            ،محمود

 ،اآلباء من خالل الـشعور بالـذنب      الكلية للسلوك العدواني لدى األبناء ترتبط طرديا مع درجات ضبط           
   .من خالل التوجيهاتوعكسيا مع درجات ضبط اُألمهات 

  
  .Cassas and Woods et al)2006( وودز وآخرون ،دراسة كساس 

والد ما قبل المدرسـة ومـضمون       أ لدى    واللفظي ة المبكرة وعالقتها بالسلوك العدواني البدني     لوالديا

   :األسرة
 لدى أطفـال     واللفظي البدنيالعدواني  وبين السلوك    ،األهلولطفل  ا العالقة المبكرة    صت هذه الدراسة  فح

 إلـى   باإلضـافة  ،على الضبط والتحكم   األهل   وقدرة ، االجتماعية سلوب التنشئة أن  إ. ما قبل المدرسة    
د داللة بين   وجو إلى   شارت التحليالت أ و ،بعين االعتبار كلُّها    ُأخذت ،بنائهمأحول سلوكيات    األهل   تقرير

 ، االجتماعيـة  حول أسلوبهم في التنشئة    وبين تقارير اآلباء     ،واللفظيالعدواني  للسلوك  األطفال  استخدام  
العاطفي  التعلُّقكلها مؤشرات لنوعية     و ،بويسلوب الضبط األ  أو ،هلالتي يتبعها األ    النفسية والسلوكيات
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والعالقة بين سلوك    ،بوين وجنس الطفل  سلوب األ أهمية دراسة   أضاءت بقوة على    أ النتائج   نإ ،الموجود
  .لألطفالالعدواني بوين والسلوك األ
  

     )2004 (ةدراسة عاصل

أشكال اإلساءة الوالدية للطفل وعالقتها بمستوى تعليم الوالدين ودخل األسرة والسلوك العدواني لدى             

  األبناء

فقـام   ، اإلسـاءة  شكال من هذه األ  لمثل   يساسدرجة تعرض طلبة الصف العاشر األ     ظهار  إأراد الباحث   
والـسلوك   ، األسـرة   ودخل ،وعالقتها بمستوى تعليم الوالدين    ، اإلساءة الوالدية  شكالأبدراسة موضوع   
ساسي فـي    وطالبة من الصف العاشر األ     اطالب) 298(الدراسة من    عينة   نتتكوو .بناءالعدواني لدى األ  

مقيـاس   :ن همـا  يداتأاستخدمت الدراسة    و ،)1948(عام   المحتلة   ةراضي الفلسطيني في األ  ،امدينة عكّ 
الذي العدواني   ومقياس السلوك    ،)1998(ة  للطراون األبناء   كما يدركها  اإلساءة الوالدية لألطفال     ممارسة

لطلبة الصف العاشر بأنهـا      اإلساءة الوالدية    شكالأأظهرت النتائج حجم انتشار       ة،طورة الباحث عاصل  
ة تُعزى   وجود فروق في  و ،ةمتدنيلمستوى تعليم   اإلساءة الوالدي   اإلسـاءة   ن مـستوى  أحيث تبـين     األم 

      ،ة ينخفض مع ارتفاع مستوى تعليم األمالوالدي ة    ا بالنسبة لعالقة  أمبمستوى تعلـيم   اإلساءة الوالدي ،األب  
ساءةإن أن فقد تبي  الون مؤهلًشكالها لآلباء الذين يحمأعلى ألألبناء كانت في األبكلية مجتمع أو أ ثانوي.  

  
  )2004(زبيري، بتول  دراسة

  العدوان عند األطفال أسبابه وعالجه في مدينة البصرة

  وهو لقياس  ،)2004 (قياس العدوان عند األطفال مقياس يودومنسكي  ورفاقه للعدوان         استخدمت الباحثة 
قوم من خاللها المعالجون بتقييم مـستوى       صنف تحت نوع قوائم التقدير، وي     العدوان غير المباشر الذي ي    

 وطالبة من مرحلة    اطالب) 52(الدراسة من    عينة   وبلغت .محددة سلوكية   باستخدام قوائم العدواني  السلوك  
وعدد ) 20( اإلناث   حيث بلغ عدد  . سنة) 12-2( عمر    ومرحلة الطفولة المتوسطة من    ،الطفولة المبكرة 

في جميع مراحل الطفولة المبكرة     األطفال  وقد أظهرت النتائج أن     . ئيا اختيارهم عشوا  تمو) 32(الذكور  
   والمتوسطة ذوو مستوى عدواني ة    الذكور أكثر  ، وأناإلناث، من عدواني    ـ     كما ظهر أن  ا هنـاك اختالفً

المتضمن في المقياس، حيـث إ       بين الجنسين في أشكال العدوان الفرعي      اوتشابه كـال الجنـسين ال      ن 
نحـو   أو   عـدو،  أو نحو     نحو الذات  اعدوانًا موجه  أو    لفظيا ا كان عدوانً   إن ،شكل العدوان يختلفون في   
  . فالذكور أكثر من اإلناثهم يختلفون فيه إذا كان عدوانًا جسدياّاألشياء، وأنّ
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  ) 2002(البكور  ،الزغول ،دراسة الهنداوي

تنشئة الوالدية المدركة ومفهوم الـذات      الفروق بين الطالب العدوانيين وغير العدوانيين في أساليب ال        

  كاديمياأل

ة التـسلطي  و ،ة االجتماعية القائمة على الديمقراطي    ساليب التنشئة أ بين   ةجراء مقارن إ إلى   هدفت الدراسة 
ومقارنة مفهوم الذات   ،  وبين فئتي الطلبة العدوانيين وغير العدوانيين      ،همال حسب ما يدركها الطلبة    واإل
ساسي فـي    وطالبة من الصف التاسع األ     اطالب) 446( الدراسة من  عينة   تكونتو ،ليهماكاديمي لدى ك  األ

 اسـتخدام   تم و ،طلبة عدوانيين وغير عدوانيين    إلى   ةمناصف العينة    تقسيم  تم إذردن  محافظات جنوب األ  
 ،ملـأل ) ب( و ،لـألب ) أ( :همال في صورتيه   واإل ،التسلط ،ةالديمقراطي: الوالدية   ساليب التنشئة أمقياس  

 اختيارهم من قبـل     العدوانيين الذين تم   عينة   ومقياس مفهوم الذات األكاديمي على     ،وكما يدركها األبناء  
فضل من الطلبة   أة  ساليب ديمقراطي أمعاملتهم ب تم  ت  الطلبة غير العدوانيين   نأظهرت النتائج   أو ،المعلمين
ـ حصائية   إ ةكما دلت النتائج على وجود فروق دال       و ،العدوانيين ا الطلبـه  بين الدرجات التي حصل عليه

والـدرجات   ،همـال  واإل ،التي تقوم على أساس التسلط     الوالدية   ساليب التنشئة أالعدوانييون على مقياس    
 ا العدوانيين ذكـور   ة الطلب بمعنى أن  ،التي حصل عليها الطلبة غير العدوانيين لصالح الطلبة العدوانيين        

ا بالنـسبة لمتغيـر     أم ، غير العدوانيين  ةواألمهات أكثر من الطلب    اآلباء   همالإ يعانون من تسلط و    اوإناثً
ة دالـة    الوالديـة التـسلطي    ناث على مقياس التنشئة   انت الفروق بين درجات الذكور واإل      فقد ك  ،الجنس

ا اآلبـاء   ة التـي يمارسـه    التسلطي الوالدية   ألساليب التنشئة ا  كثر إدراكً إ الطلبة الذكور    نأ أي   ،احصائيإ
   .لذلكمهات عليهم أعلى من إدراك اإلناث واأل

   

  ) 1998(بو الخير أ ،دراسة زايد

   ساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها باالضطرابات السلوكيةأ
وبـين   األبنـاء    كمـا يـدركها    الوالديـة    ساليب المعاملة أالتعرف على العالقة بين      إلى    الدراسة هدفت
ـ    و . االجتماعية التي تظهر لديهم من خالل عملية التنشئة       السلوكية   راباتاالضط  ةتم استخدام مقياس مك

 ، والثقـافي  ، واالجتماعي ،واستبيان المستوى االقتصادي   ،لفاروق عبد السالم   الوالدية   ساليب المعاملة أل
ـ مساليب المعا أفي   ا إحصائي ة إلى وجود فروق دال    وتوصل الباحث  ـ كمـا    ةل  األبنـاء   مهـات أكها  درت

كما توجد فـروق ذات      و ،سوياء األبناء األ  جميع الفروق لصالح   ،سوياء األبناء األ  مهاتأ و ،المضطربين
 بـاء آ و ،المـضطربين  األبنـاء    باءآبين   األبناء   كما يدركها  الوالدية   ةساليب المعامل أفي   إحصائية   ةدالل

  .سوياءاأل األبناء جميع الفروق لصالح آباء و،سوياءاألبناء األ
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  )1995(دراسة بدر 

أسلوب المعاملة الوالدية ومفهوم الذات وعالقة كل منهما بالسلوك العدواني لدى عينة من تلميـذات               

  المرحلة االبتدائية بجدة

  العـدواني،  بالـسلوك  الوالـدي    التعرف على طبيعة عالقة إدراك القبول، الرفض       إلى   هدفت الدراسة 
 عينـة   نـت تكو و لدى األطفـال،  العدواني  قة بين مفهوم الذات والسلوك      فحص العال  إلى   وهدفت أيضا 
 و  35 (،موزعين على النحو اآلتـي     ين الثالث والسادس االبتدائي   :الصفينطفلة، في   ) 174(الدراسة من   

تلميـذة مـن   ) 93 و76( و،تلميذة من مدرسـة ) 81 و35(   في السعودية بمدينة جدة، مدرسةمن  ) 76
لألطفـال   الوالدي    الرفض ، استخدام استبانة القبول   تموسنة،  ) 12-8(عمارهن بين   وتراوحت أ  ،مدرسة

عبارة موزعة على أربعـة مقـاييس        )60( ، ويتكون من  )1987(مترجمة للعربية من سالمة     ) لرونر(
وجود عالقة ارتباطية سـالبة بـين   إلى   وتوصلت النتائج  .العدوان واإلهمال والمحبة،  والدفء،  : فرعية
واألم، وانخفاض مستوى الـسلوك     األب   من قبل  الوالدي   تلميذات المرحلة االبتدائية بجدة للقبول    إدراك  

  لـرفض لووجود عالقة ارتباطية موجبة بين إدراك تلميذات المرحلة االبتدائية بجـدة            . لديهنالعدواني 
  من قبل الوالدي  واألم وارتفاع مستوى السلوك األب لديهنالعدواني .املة الحـسنة مـن قبـل     المعوأن

ووجود فروق دالة إحصائيا في مـستوى    . والتوافق االجتماعي  النفسي   الوالدين تساعد الطفل في التكيف    
  .البنات كبار السناألطفال ، لصالح  وكبار السن،البنات صغار السناألطفال بين العدواني السلوك 

  
  ) 1993(دراسة نصر 

ة ة وعالقتها باالشخصية العدوانية وبعض سمات الوالديلتنشئة االجتماعي  

 الشخـصية   علـى تكـوين    الوالدية   وبعض السمات  االجتماعية   معرفة تأثير التنشئة   إلى   هدفت الدراسة 
وذلك من خالل مقياس السلوك     ،ةالعدواني ،أو  العدواني  ة   نماط المعاملة أ ظهرت النتائج أنسـواء  الوالدي 
عالقـة   وجود إلى   وكذلك توصلت  ،واناثاًا  ذكور األبناء   ة عالقة بعدواني  متسامحة لها  أو   ة تسلطي أكانت

  .موبين عدوانيته االجتماعية ن في التنشئةااالتجاهات التي يتأثر بها الوالدبين جوانب بعض 
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 : التعقيب على الدراسات السابقة3.16.2

  
نواعه أبمختلف  العاطفي   التعلُّق أكدت أن د من الدراسات العربية واألجنبية      ي العد أنمما سبق   نستخلص  

 وله عالقة بالسلوك     ، من مظاهر النمو الطبيعي    ايعتبر مظهر  مراحـل الطفولـة     أطفـال    لدىالعدواني
 ، للفرد  واالنفعالي ،االجتماعيو ، النفسي مر الذي يؤثر على النمو     األ ، العمرية المتوسطة وجميع المراحل  

 دقيق وشامل لجميع    لط الضوء على هذه المظاهر ودراساتها بشكل علمي       ن نس أمن هنا كان من المهم      و
  .الجوانب في المجتمع الفلسطيني داخل الخط األخضر

  
 Pei( اتفقت دراسة بيم ينج - Meng,   النقص في الـدفء  أنفي : )1996(مع دراسة أولسن ) 2011

 دراسة أولسن   وأكدت نتائج  ،عدوانيعوامل إيجابية لتكوين طفل     ، والضغط هي     واستخدام القوة  ،يالوالد
العـاطفي   التعلُّـق  الوالدين واللمس، األلفة و    ءبين دف  إحصائية   وجود عالقة ذات داللة    على   )1996(

  .ة صحية الحقًاوعاطفي اجتماعية ، وبناء عالقاتوالعاطفي االجتماعي اآلمن، وتطور الطفل
 ، واإلهمـال  ، سـوء المعاملـة     وأن  األم، وخاصة الوالدي    الرفض أن) 2011( أكدت دراسة قارسي     -

 األثر على تكوين السلوك      ، لها والحرمان العاطفي   للطفل، واتفقت معها فـي النتـائج دراسـة         العدواني
)Talebi, 2007 (ّاآلمن  التعلُّقأن على دت التي أك ـ    العاطفي ه مـن  له ارتبـاط سـلبي بـالعنف، وأنّ

  .والطفل األم بينالعاطفي اآلمن لتأمين االرتباط بحنان وحب األطفال الضروري معاملة 
 االجتماعية  وجود عالقة بين العنف وأساليب التنشئة       على دتالتي أكّ ) 2009( اختلفت دراسة شهري     -

نتائج دراسة   التعليمي للوالدين، مع     ظهر فروق في مقياس العنف تبعا الختالف المستوى       للوالدين، ولم ت  
  مـستوى  ن أن تبي األم إذ    لمستوى تعليم  اإلساءة الوالدية تُعزى      في اجدت فروقً التي أو ) 2004(عاصلة  

  .ينخفض مع ارتفاع مستوى تعليم األماإلساءة الوالدية 
 اإلساءة  أن إلى   تشير) 2002(فدراسة شهوان   .  لقد اتفقت دراستان سابقتان فيما يخص متغير الجنس        -

ا دراسة هـروط    أم. لديهن النفسي   آمن، مما ينعكس على التكيف    غير   تعلُّق   لإلناث يطور نمط  الوالدية  
  .أعلى من الذكور اجتماعية لديهن كفاءةالتعلُّق اآلمن ذوات  اإلناث أنعلى دت  فأكّ،)2000(

 التعلُّـق في درجة    إحصائية   عدم وجود فروق ذات داللة     إلى   )2010(كذلك توصلت دراسة أبو عريش      
  ك اتفقت مع دراسة     حسب الجنس، وبذل  العاطفي)Peimene (  فيالتعلُّق أن   بأبعاد مختلفة يؤثر   العاطفي

عدم وجـود    إلى   التي توصلت ) 1990(وكذلك دراسة عوض وعبد اللطيف      . على كال الذكور واإلناث   
  .فروق جوهرية في متغيرات مقياس قلق االنفصال لدى كل من الذكور واإلناث

إناث أو عامة دون تحديد ذكوراألطفال نتائجها معممة على ا بقية الدراسات السابقة، فكانت أم.  
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دراسـة روسـبي    : اهدة، مثل  والمش ، والسرد الذاتي  ،اناتاستخدمت عدة دراسات أسلوب االستب     لقد   -
  ).1963( ودراسة ماري اينزوورث ،)1950(دراسة بولبي و، )م.س.ج(
  وأسـاليب التنـشئة    ، العنـف  التي دلت على وجود عالقـة بـين        )2009( تشابهت دراسة الشهري     -

 أم  ةتـسلطي أكانـت   سـواء    الوالدية    أن أنماط المعاملة   هانتائجت  ودراسة نصر التي أظهر   االجتماعية،  
 ,Casas(واتفقت معهما نتائج دراسـة كـساس   . ا وإناثًاذكور األبناء عدوانيةقة في متسامحة، لها عال

حـول   اآلبـاء     وبين تقـارير   ،واللفظيالعدواني  للسلوك  األطفال  وجود داللة بين استخدام     في  ) 2006
العـاطفي   التعلُّـق ، فكلها مؤشـرات لنوعيـة       وأسلوب الضبط الوالدي   االجتماعية   أسلوبهم في التنشئة  

  .الموجود
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  الفصل الثالث

________________________________________________________  

  الطريقة واإلجراءات
  

 خـالل  مـن  ،العلمي للمنهج وفقا والمراحل لخطواتا بعرض الدراسة من الفصل هذا يف الباحثة قامت
 الدراسـة  ومتغيـرات  ،المستخدمة واألدوات ، عامة وأختيار أفراد للدراسة منهم     الدراسة مجتمع تحديد

 معالجـة  فـي  المـستخدمة  اإلحصائية والوسائل وثباتها، األداة   صدق من التحقق وإجراءات المستقلة،
   .الدراسة أسئلة على الدراسة أفراد باستجابة المتعلقة اناتالبي
  

  الدراسة منهج 1.3
  

فالمنهج الكمي يتطلب استخدام االستبانة والتي تم االستعانة بهـا لقيـاس            . كيفيكمي ومنهج   هو منهج   
 هـتم مستوى التعلق العاطفي ومستوى السلوك العدواني لدى أفراد الدراسة، بينما المنهج الكيفي فقـد أ              

 ذلك من خـالل  ويتم ،المفتوحة األسئلة لى آخره من إو ، طريقة ةبأي و ،كيف و ،لماذا :سئلةأ علىة  جابباإل
وتكون العينة   ،االستباناتوالمالحظة،   و ،المقابالت الفردية  و ،المجموعات و ،فرادمع األ  مواجهة مباشرة 

 ،وجهة نظـره   ،م تجاربه الخاصة  لباحث استخدا لقد ال تصل أصابع اليد الواحدة حيث يسمح         ، و صغيرة
 من تعامل الباحث مع الوقائع على أساس مـن الفهـم            ا جوهري ايكون التقويم جزء   و وتأمالته، ،فكارهأو

 يثير فضول الباحثـة     إذثارة  همية واإل العاطفي من األ   التعلُّق موضوع   نأو .)2003 ،الحجر( والتبصر
طفال في مرحلـة    األلدى   االجتماعية   ه على السلوكيات  ومدى انعكاس  ،ه وأهميته في كيفية تطوره وأبعاد   

 لىإ ةالباحثعمدت  لذلك   ،بهذا الموضوع قيد البحث    السلوكية   ومدى ارتباط مشاكلهم   ة، المتوسط ةالطفول
حيـث  ،  )ميداني(وهو منهج تفاعلي     ،)منهج كيفي (  دراسة حالة   الوصفي  الكمي والمنهج  اختيار المنهج 

وكون هـذا    ،في ضائقه في النويدات العائلية    األطفال    من سلوك  ةى مجموع يلقي بالضوء عن قريب عل    
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 ةعداد كبير أاستبانات ب   إلى  ال تحتاج  ة تلك الفئة المحدد   نإاألطفال لذلك ف   من   اكبير اطار ال يشمل عدد   اإل
  .ةحصائيإودالالت 
 الـذي  المنهج وهو حليليالت الوصفي المنهج الباحثة اتبعت الدراسة، هذه من المرجوة األهداف ولتحقيق
 هألنّ صورته في المنهج هذا استخدم قدو عنها، معلوماتال وجمع ،الظاهرة خصائص وصف إلى   يهدف
ـ  الدراسة أسلوب علىا   معتمد هاوأهداف الدراسة طبيعة مئيال ليفـي  المعلومـات،  جمـع  فـي  ةالميداني 

ن استخدمت المنهج الكمي باسـتباناته      ، بعد أ   ويفسرها ،سئلتهاأ  على ويجيب ،أهدافها ويحقق ،بأغراضها
  .لقياس مستوى السلوك العدواني والتعلق العاطفي

    
  الدراسة أفراد 2.3

  

ـ  أفراد ومن هذا المنطلق سوف تتكون    ،  في البحث الكيفي تكون صغيرة الحجم      العينة   نإ   مـن  ةالدراس
 مـن العـدد     ةمدينه طمـر  ة في   ن في النويدات العائلي   يدوسنوات الموج ) 11-6( من عمر أطفال  ) 10(
 .ةسلوب دراسة الحال ألا وسيكون البحث خاضع،ةوطفل اطفلً )30(جمالي اإل

 عينـة   مـن  )%50( الدراسة حسب جنس الطفل، ويظهـر أن       عينة   توزيع أفراد ) 1.3(ن الجدول   يبيو
لـبعض  الدراسـة    عينـة    توزيع أفراد  ن الجدول ويبي. من اإلناث  )%50( الدراسة من الذكور، ونسبة   

   . كما في الجدول التالية وهي مبين،المتغيرات
  

 الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ): 1.3(جدول 
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 جنس الطفل 50.0 5 ذكر

 50.0 5 انثى

 عمر الطفل 50.0 5 6-8

9-11 5 50.0 

30-39 6 60.0 عمر األم 

 40.0 4 فما فوق-40

 عمر األب 30.0 3 30-39

 70.0 7 فما فوق-40

 عمل األم 50.0 5 ال تعمل

 50.0 5 تعمل

 60.0 6 ال يعمل عمل األب
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 40.0 4 يعمل

 20.0 2 أمية

60.0 6 ابتدائي 
 تعليم األم

 20.0 2 إعدادي

40.0 4 أمي 

30.0 3 ابتدائي 

20.0 2 إعدادي 

 تعليم األب

 10.0 1 ثانوي

 نوع السكن 40.0 4 باإليجار

 60.0 6 ملْك للعائلة

 الحالة االجتماعية للوالدين 50.0 5 متزوجين

 50.0 5 منفصلين

 دخل األسرة 30.0 3  شيكل2500أدنى من 

 70.0 7  شيكل2500-4000

  
  

  أدوات الدراسة 3.3
  

ن لدراسة  م تبني مقياسي  تّ  العدواني، السلوكوالتعلُّق العاطفي   التربوي المتعلق ب   األدب   بعد االطالع على  
   والسلوك  التعلُّق العاطفيالمتعلقة  ةالمفتوح األسئلة   بناء عدد من   إلى    باالضافة ة،االستبان وهي ،العدواني 

  . البحث عينة لدى الطفلالتعلُّق العاطفي ب
  
  : العاطفي مقياس التعلُّق. 1

   Finzi – Dottan , Ricky And Tyano ,S :عدادإمن العاطفي التعلُّق تم استخدام مقياس 
 وتـم تعريبـه     ،ة االنجليزي ةمكتوب باللغ العاطفي   التعلُّق مقياس   ، إنBar-Illan  من جامعة    2000عام  

 إ ة،عداده بصورته النهائي  إ و ،اوتدقيقه لغوي  التعلُّـق واسـتخدم مقيـاس     ،   فقرة )15(ن المقياس من    ذ تكو 
وروث فيلدمان ةشفيق مصالحو ،ياد الحالقإ :العاطفي Ruth Feldman  من ة ت الباحثتبنّ .1999عام

التـابع للدراسـة    التعلُّق العاطفي    من مقياس    ةخير الفقرات الخمس األ   يوه ،المقياس خمس فقرات فقط   
 ، استخدامهما في دراسات أخـرى     تمإذ   ،ى درجة عالية من الصدق والثبات     وكال المقياسين عل   ،الحالية

 عرضه بصورته النهائية على      تم الهم بعض التعديالت   إجراء  وبعد ،احثة بدمج كال المقياسين   قامت الب و
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العاطفي بوضع   التعلُّق على كل فقرة في مقياس       ةجابإل با ةلقد قام الطلب   و ،المشرف الدكتور اياد الحالق   
 ،ينا الشخصي مه رأي  ويعبر عن  ، الحقيقية ، أو الطالبة  م الذي يعبر عن وجهة نظر الطالب      شارة على الرق  إ

  : وذلك وفق مقياس ليكرت للتدريج الخماسي
د ة للتأكّ جراء عينه استطالعي  إوقد قامت الباحثة ب   . صحيح جداً و ،صحيحو ،اخطأ قليلً و ،خطأو ،كله خطأ 
   ). 2انظر ملحق رقم (مته لمجتمع المدن الفلسطينية داخل الخط األخضرءمن مال

  
  : طفيمفتاح تصحيح مقياس التعلُّق العا

  : رقام التالية وتحمل األ،ة في قائمة المقياس عدة عبارات سلبيتوجد
 فهـي عبـارات     ،ا بقية الفقرات   أم ،)20(و ،)14(و ،)13(و ،)12(و ،)11(و ،)9(و ،)5(فقرات رقم   

خطـأ  و ،)4=(خطـأ و ،)5=(كلـه خطـأ    :ة كالتالي وزان التدريج في الفقرات السلبي    أوتكون   ،يجابيةإ
  . اوزانها على العكس تمامأتكون   اإليجابيةا الفقراتمأ ،)0=(ا صحيح جدو) 2=(صحيح، )3(=قليالً

  

  : العاطفي صدق مقياس التعلُّق
يـاد  إرضه ومناقشته مع المشرف الـدكتور       وذلك بع  ،قامت الباحثة بالتحقق من صدق مقياس الدراسة      

الحاصـلين  المتخصـصين    -) 1(قم  نظر ملحق ر   ا -وبعرضه على ثمانية من المحكمين       ،الحالق أوالً 
 تحكيم األداة بهـدف     وقد تم  ،صول التربية أ في علم النفس والتوجيه واالرشاد في        ة الدكتورا درجةعلى  

ومـدى انتمـاء     ، ووضوح صياغتها  ،ومدى سالمة فقراتها   ،بداء الرأي في فقراتها من حيث شموليتها      إ
وبعد االطالع على    ، وتعديل فقرات االستبانه   ،ةضافإ و ، لها مع حذف   ةالفقرات لموضوع الدراسة التابع   

كما قامت الباحثة بـالتحقق      و ،جراء التعديالت على ضوء اقتراحاتهم    إقامت الباحثة ب   ،اقتراح المحكمين 
بيرسون لكل فقرة من فقرات المقياس مـع الدرجـة    خراج مصفوفة معامل إرتباط  إياس ب من صدق المق  

2.3( و واضح في جدول رقموقد جاءت النتائج كما ه ،ه لهالكلي(.   
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لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 2.3 (جدول

  العاطفي مقياس التعلُّق
ــة  Rقيمة   الرقم الدالــ

ةاإلحصائي  

الدالــــة  Rقيمة   الرقم

ةاإلحصائي  

ــة  Rقيمة   الرقم الدالـــ

ةاإلحصائي  
1  0.393** 0.000 8 -0.215* 0.032 15 0.078 0.438 
2  -0.170 0.091 9 0.557** 0.000 16 0.132 0.191 
3  0.366** 0.000 10 0.371** 0.000 17 0.450** 0.000 
4  0.359** 0.000 11 0.440** 0.000 18 0.443** 0.000 
5  0.417** 0.000 12 0.176 0.080 19 0.264** 0.008 
6  0.316** 0.001 13 0.419** 0.000 20 0.394** 0.000 
7  0.413** 0.000 14 0.362** 0.000    

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 ا هناك التصاقً  نأ ويدل على    ،ةفي جميع فقرات االستبان    إحصائية   ةويتضح من خالل الجدول وجود دالل     

نّأو ، بين الفقرات  اداخلي  التعلُّقفي قياس   ا  ها تشترك مع   نة فـي ضـوء اإل      ألدى  العاطفيطـار  فراد العي
النظريساسهأني المقياس على  الذي ب .  

إف ،)منهج الدراسة الحالية  ( في البحث الكيفي  ا بالنسبه لمعايير الصدق     أمن  الممارسـة   و ،ة الموضـوعي
ة،  التأمليو ،ة الباحث حيادي  و ،الصدق الوصفي  أو   الصدق التفسيري و ،التأملي  الصدق  و ،الصدق النظري
يجاد العالقة بـين المتفـاعلين      إ المنطق في    ةستخدم الباحث تحيث   ، والصدق النظري  ،الخارجي الداخلي

ويتفادى الوقوع في خطأ المالحظـات       ،ةوالنظري،  ة ما بين المالحظة    بالعالقة التبادلي  ويهتم ،حداثألوا
يثبت صدق البحث    فإنّه   ، مع الواقع  ويتناسب التفسير النظري   ،طالق العنان لآلراء الذاتية   إ أو   ،االنتقائية
الكيفي، أم     في هذا النوع من     ةجميع المتغيرات المؤثر  ال يمكن ضبط     فإنّه   ،ا بالنسبة لثبات البحث الكيفي 

   نتائج قابلة للتكرار   إلى   أو الوصول  ،البحوث كما البحث الكمي، ليس    ألن من صفته    المجال االجتماعي 
ـ و ، والنفسي ،طار النظري  باحث نفس اإل   ولكن عند اعتماد أي    ،التطابق والتكرار بالدقة ذاتها    ة المنهجي

            ألسـباب االخـتالف    اإلدراك    مـع  ةنتـائج متـشابه    إلى   يمكن الوصول إنّه   ف ، بالبحث الكيفي  ةالمتبع
  .)2003الحجر،(
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   :العاطفي ثبات مقياس التعلُّق

 معامل كرومبـاخ    اب التحقق من ثبات مقياس الدراسة بفحص االتساق الداخلي لفقرات المقياس بحس           تم 
 وهـذه   ،)0.752(  الثبات لمقياس التعلُّق العاطفي ألفـا      وقد بلغت قيمة  ،  ه للمقياس لفا على الدرجة الكلي   أ

  . داء بثبات يفي بأغراض الدراسةالنتيجة تشير إلى تمتع هذه األ
  
2 .مقياس السلوك العدواني:   

 مـن أجـل قيـاس       ،)2010(سيف الدين    علي   عداد الدكتور إالعدواني من    للسلوك   ات الباحثة مقياس  تبنّ
ائقة فـي مرحلـة الطفولـة       ضفي   أطفال    نظر المرشدين والمشرفين على    من وجهة العدواني  السلوك  

ت الباحثة المقياس    حيث تبنّ  ، الجليل األعلى  -في مدينة طمرة   النويدية العائلية    المتوسطة والموجودين في  
 ة فـي  /بحيـث يـستجيب المرشـد      ،خيرة منه ليظهر بصورته النهائية    وقامت بإلغاء الفقرة األ    ،كما هو 

نت هذه القائمة   وقد تكو  ،ها الحقيقية / على الرقم الذي يعبر عن وجهة نظره       ةبوضع دائر العائلية  النويدية  
وصيغة كل فقرة من فقرات المقياس علـى شـكل           ،)3(كما هو وارد في الملحق رقم        ة،فقر) 22 (من

) 2=(ئماً ويحدث دا  ،)1=(يحدث أحياناً و ،)0=(ال يحدث  : خيارات ةفقرات سلبية وفق سلم مكون من ثالث      
.  
  

صدق مقياس السلوك العدواني :  

ياد الحـالق   إداة الدراسة على المشرف الدكتور      أقامت الباحثة بعرض     ،للتحقق من صدق أداة الدراسة    
والمتخصصين والحاصـلين علـى     ) 8(على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم        األداة   ثم عرض  ،أوالً

التحقـق   إلى   حيث هدف التحكيم   ، وأصول التربية  ،لتوجيهرشاد وا  واإل ،شهادة الدكتوراه في علم النفس    
خيرة من   حذف الفقرة األ    تم  إذ ،من شمولية وسالمة ووضوح صياغة وانتماء الفقرات لموضوع الدراسة        

فقـرة وأصـبح    ) 22(يتكون مـن  العدواني  وبذلك أصبح مقياس السلوك     ) 23(المقياس التي تحمل رقم     
للتطبيقا جاهز.  
 ـة    من صدق المقياس بحساب مصفوفة معامل ارتباط بيرسون مع الدرجة          التحكم   كما تملـألداة  الكلي، 
أن  وتبية    غالبية قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة      نوذلك كمـا هـو وارد فـي         ،حصائياًإ ةلألداة دال  الكلي

  ). 3.3( الجدول رقم
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وفة ارتباط فقرات لمصف) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 3.3 (جدول

مقياس السلوك العدواني  
الدالــــــة  Rقيمة   الرقم

ةاإلحصائي  

ــة  Rقيمة   الرقم الدالـــ

ةاإلحصائي  

الدالـــــة  Rقيمة   الرقم

ةاإلحصائي  

1 0.624** 0.000 9 0.605** 0.000 17 0.649** 0.000 
2 0.595** 0.000 10 0.648** 0.000 18 0.629** 0.000 
3 0.552** 0.000 11 0.651** 0.000 19 0.560** 0.000 
4 0.593** 0.000 12 0.621** 0.000 20 0.695** 0.000 
5 0.589** 0.000 13 0.622** 0.000 21 0.622** 0.000 
6 0.717** 0.000 14 0.679** 0.000 22 0.649** 0.000 
7 0.730** 0.000 15 0.607** 0.000    

8 0.592** 0.000 16 0.675** 0.000    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

  
أن لنا من الجدول     يتبية للمقيـاس       جميع قيم ارتباطات فقرات مقياس السلوك        نمع الدرجة الكلي العدواني

طـار   العينة في ضوء اإل    لدى أفراد العدواني  في قياس السلوك    ا  ها تشترك مع  د أنّ مما يؤكّ ا  حصائيإدالة  
ني المقياس على أساسهالنظري الذي ب.  

  
   :انيثبات مقياس السلوك العدو

 تم        لفقرات المقياس بحساب معامل كرونبـاخ        التحقق من ثبات مقياس الدراسة لفحص االتساق الداخلي 
وهـذه  ) 0.922(وقد بلغت قيمة الثبات لمقياس السلوك العدواني ألفـا          ،  ألفا على الدرجة الكليه للمقياس    

  . النتيجة تشير إلى تمتع هذه األداة بثبات يفي بأغراض الدراسة
  

  العدواني والسلوك العاطفي  التعلُّقونات مقياس مك

ـ وقسم آخر يـشتمل علـى المعلومـات األ        ،الخاص به  األسئلة   شتمل كال المقياسين على قسم    القد   ة ولي
عمـر   و ،جنس الطفل  :المتغيرات المستقله التالية   أو    وهي الخصائص  ،الدراسةاألطفال عينة   الخاصة ب 

  األب، تعلـيم  مستوى و مستوى تعليم األم،  و عمل األب،  و عمل األم، و عمر األب،  و عمر األم،  و ،الطفل
  .سرةدخل األ و،للوالدين االجتماعية الحالة و،)كلْأوم يجارإ( السكنو
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3 . 3نظر ملحق رقم أ(األسئلة المفتوحة للتعلُّق العاطفي.(  

  
 ةجراءات تطبيق الدراسإ 4.3

  
  :اآلتي وفق ة إجراءات الدراست تم،باتها وثةبعد التأكد من صدق األدوات المستخدم

 األبحـاث   ونتـائج مركـز    ،في ضـائقة  األطفال  من خالل متابعة الباحثة لتقارير لجنة شميد حول         . 1
لوسط العربـي حـسب     ات المعترف بها في ا    قرارات الكنيست حول الحضانات والنويدي    والمعلومات إل 

فـي   أطفال   د مجموع المجتمع الكلي للدراسة من      قامت الباحثة بتحدي   ،)2008(ورلي  أ ، لوطن -المغور
ضائقة في النويديةات العائلي.   

، ن الفلسطينية داخل الخـط األخـضر      قامت الباحثة بحصر مجتمع الدراسة الكلي في المناطق والمد        . 2
 حـسب وزارة الـشؤون    ا   تحديـد  ،الغربـي  الجليل   – ة مدينة طمر  من وأختارت الباحثة أفراد الدراسة   

  .  بكليهما ا، وطالبةطالب) 30(ن تشمل ان عائليتاذ يوجد نويديت إ، لبلدية طمرةةالتابعية االجتماع
منهم مناصـفة   ) 10( اختيار   تم و ،ا، وطالبة طالب) 30(عشوائية من بين     عينة   قامت الباحثة باختيار  . 3

 للدراسة  امنهجالة  لحذ اختارت الباحثة اتباع دراسة ا     إ ،إناث) 5( و ،ذكور) 5 (:طفالمن حيث جنس األ   
   .، باالضافة للمنهج الكميالحالية

 ، اإلحـصائي  والـصدق ،مقاييس الدراسة والتأكد من صدقهما من خالل صدق المحكمـين   أختيرت   .4
وصدق المعايير في البحث الكيفي.  

ل الغربـي   الجلي –ة في مدينة طمرة     ات العائلي للنويدي قامت الباحثة بالتنسيق مع المرشدين التربويين     . 5
 التعلُّـق  قامت الباحثة بتعبئة مقيـاس       و ،الدراسة أفراد  من ، وطفلة  اللقاء الفردي مع كل طفل     وذلك ليتم

  .الدراسة أفراد مع كل طالب من طالبا شخصيالعاطفي ق  للتعلُّةسئلة المفتوحالعاطفي واأل
 لى معرفة قريبة وأكيـدة مـن      تربويتين ع  لمرشدتينالعدواني  قامت الباحثة بإعطاء مقياس السلوك      . 6

  . الدراسة أفرادأطفال 
عدادها إلدخالهـا   إ و ،متسلسلةا   أرقام ةسئلة المفتوح  واأل ، الدراسة  بأفراد ة االستبانات الخاص  أعطيت. 7

   .الحاسوب
  .  مقاييس الدراسة وتفريغ البيانات صححت. 8
ستوى التعلق العـاطفي والـسلوك      ملتحليل البيانات واستخراج     SPSS اإلحصائي    استخدام البرنامج  .9

  .العدواني
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   ةمتغيرات الدراس 5.3

  
  :المتغير المستقل

 عمـل األب،   عمل األم،  عمر األب،  و عمر األم، ، و عمر الطفل ، و جنس الطفل : خصائص العينة وهي  
دخل ، و ينالحالة االجتماعية للوالد  و ،)إيجار أو ملْك  (السكن  و مستوى تعليم األب،   و مستوى تعليم األم،  و
 .سرةاأل

  :المتغير التابع

 العاطفي  التعلُّق- 

   العدواني السلوك -
  .ة العائلية في النويدية الطفولة المتوسطةمن مرحل ةفي ضائقاألطفال لدى 

  
  ة البحثيةالتحليل والمعالج 6.3

  
 هج الوصـفي   المـن   أوال المنهج الكمي وثانيـا     ةسئلة البحث سوف تستخدم الباحث    أ على   ةجابمن أجل اإل  

 وسيتم ذلك من خالل المقابالت     ، يدرس القضايا بعمق وعن قرب      علمي وهو منهج كيفي   ة،الحال ةدراسل
ـ  ،سئلة مفتوحة معهمأ مع طرح ةفي ضائقاألطفال   مع   ةكلينيكياإل التعلُّـق   :ةومن خالل مقاييس الدراس

  ومقياس السلوك    ،أنفسهماألطفال  من وجهة نظر    العاطفي  ـ      منالعدواني ة  وجهة نظر مرشـدات نويدي
ة     في ، أو الطالبة   إلى ملف الطالب   ةضافباإل ة،العائلية العائليالذي يتناول حالته ووضعه    النويدي  السلوكي 

أ و ،واالجتماعيا من خالل مالحظات وتعليقات األ     خيرخصائي   االجتماعي المرشـد   و  لألسرة، والنفسي
ة  في التربوية العائليف تقوم الباحثة باستخدام البرنـامج     وسو ، النويدي  بحـساب   وكـذلك  ، اإلحـصائي

لقيـاس   المعياريـة    واالنحرافات ،لالستبانات للمجاالت والفقرات   الكلية   والدرجات الحسابية   المتوسطات
      ةمدى تشتت متوسط العالمات عن الدرجة الكلي،    ها ال تنوي تعمـيم     نّات أل ولن تستخدم الباحثة الفرضي

 لالسـتفادة ) بحث كيفي (دراسة حالة   كوصفي  كمي و  المنهج   نأ مجتمع الدراسة على اعتبار      ج على النتائ
من النتائج في فهم الواقع فهماا تفصيلي .  
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  الفصل الرابع

_______________________________________________________  

  نتائج الدراسة
  

   ـ    ،ئج الدراسة لنتاا  ومفصلًا  كاملًا  يتضمن هذا الفصل عرض  عـن تـساؤالت الدراسـة       ةوذلـك لإلجاب
   .ومناقشتها

  

   نتائج أسئلة الدراسة1.4
  

   العاطفي التعلُّقمقياس : القسم االول ا ولًأ
 نة   فرادأمن تحديد درجات متوسطات استجابة       ال بدتية لمقيـاس    الدرجات اآل  تالدراسة حيث اعتمد   عي
   .العاطفي التعلُّق

  
  مدى متوسطها الحسابي  )العاطفي علُّقمقياس الت (الدرجة

  فأقل 2.33  منخفضة
  3.67-2.34  متوسطة
  فأعلى 3.68  عالية
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  :ولنتائج السؤال األ 1.1.4

-ما هو واقع التعلق العاطفي لدى أطفال في ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمـرة                

مر والعمل والمستوى التعليمي لكـل مـن األم     الجليل الغربي آخذين باالعتبار عمر الطفل وجنسه، الع       

  واألب، السكن، الحالة االجتماعية، والدخل األسري؟
 
 بحسب عمر الطفل )1

لدى أطفال في مستوى التعلق العاطفي الستجابات أفراد عينة الدراسة لالنسب المئوية ): 1.4 (جدول

  لعمر الطفل بالنسبةالجليل الغربي – ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة

 الرقم
 )8- 6(نسبة  النسبة المئوية العدد المجاالت

 سنوات

) 11- 9( نسبة

 سنوات

 10 0 10 1 تعلق عاطفي منخفض 1

 40 50 90 9 تعلق عاطفي متوسط 2

 %50 %50 %100 10 المجموع

  

وي صفر،  سنة ذو تعلق عاطفي منخفض تسا     ) 8-6(تبين من الجدول أن نسبة أطفال الدراسة من عمر          
هم ذو تعلق عاطفي منخفض، ويتمركز جميع أطفـال         ) 11-9(من أطفال الدراسة بعمر     %  10بينما  

من أطفال الدراسة بعمـر     % 40سنة في مستوى تعلق عاطفي متوسط، بينما        ) 8-6(الدراسة من عمر    
سنة في مستوى تعلق عاطفي متوسط، وبالتالي يوجد اخـتالف بمـستوى التعلـق العـاطفي            ) 9-11(

  .سنة) 8-6(باختالف عمر الطفل لصالح 
، وحـسب األدب   عنـد األنـاث  سـنوات  ) 8-6(عمري المستوى الأكثر في أفراد الدراسة    يتمركز   -

التربوي، فإن هذه المرحلة العمرية هي مرحلة جديدة من التطور النفسي االجتماعي، ومرحلة عمريـة               
ت الحياة مثل بناء صـداقات، األلعـاب الجماعيـة،    حرجة بالنسبة لألطفال لتنمية الثقة في جميع مجاال  

الدخول واالنتماء للمدرسة،والتعلُّق العاطفي هو نوع من المرساة العاطفي، مصدر لألمن ويوفر الـدعم              
االنفعالي للطفل الستكشاف ما حوله، وأن شكل التعلُّق العاطفي يؤثر في شكل الفرد وسلوكه، وعالقاته               

اته، ويصبح لدى الطفل القدرة على تشكيل العالقات بمحبة وبناء ثقـة بالعـالم              على مختلف مراحل حي   
على أنّه مكان آمن كلما كان التعلُّق العاطفي آمن، كما تتفاعل قدرات الطفل الفكريـة والجـسدية مـع                   
توقعات المحيط كنظرة الوالدين إلى الطفل، وأن سوء المعاملة يـضعف قـدرات الطفـل االنعكاسـية                 

مـرتبط تطورهمـا   ) 1951( حسب بولبي رفتطور األنا والضمي (Beckett, 2009) عور بالذاتوالش
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بالتمركز حول الراعي األول للطفل وعالقاته األولية باإلنسانية، إن مرحلة الطفولة المتوسطة تـسمى              
تـزداد  حسب فرويد بمرحلة الكمون إذ يستبدل الطفل مشاعره الجنسية بالمحبة، وتقوى األنـا لديـه و               

وأن االضطراب الذي ينجم عن معاملة والدية قاسية تطور لديه الشعور            نشاطاته المعرفية واالجتماعية،  
بالخجل وشخصية ضعيفة، وحسب أريكسون فإن مرحلة الطفولـة المتوسـطة وصـفت باإلحـساس               

و أسعد،     (باالنتاجية مقابل الشعور بالدونية    ات وأب تعلُّق العاطفي يكون   ، وحسب بولبي فإن ال    )2001عربي
محوريا وأدائيا في نمو الطفل، ويؤثر في تكوين عالقات ذات معنى وفعالة، ويؤثر في زاويـة رؤيـة                  

حول أنماط التعلُّق العاطفي المـصاحبة لإلسـاءه إلـى          ) 2002 شهوان،(الطفل للعالم، وحسب دراسة     
ن اإلساءة واإلكراه يؤديان إلـى عـدم        األطفال ومظاهر سوء التكيف لديهم حيث توصلت الباحثة إلى أ         

  .تكيف اإلناث نفسيا أكثر من الذكور رغم تعرض كليهما لإلساءة واإلهمال

سنوات يكون المرحلة االنتقالية من مرحلة الطفولة المبكرة إلى المرحلة الطفولة           ) 8-6(إن طفلًا بعمر    
يته مقابل تكوين صـداقات وبنـاء حيـاة         المتوسطة إذ يبدأ الطفل بالتخلي عن التمركز حول ذاته وأنان         

أشخاص فقط حيـث ال يـستطيع الطفـل         ) 4-3(اجتماعية له، وتتكون شلّة األصدقاء بهذا العمر من         
التركيز على جماعات كبيرة طويلًا، ويشعر بالراحة إذا لعب في جماعات صـغيرة، وهـذه الجماعـة                 

بين أفراد الجماعة، ومن هنا فالطفل يبحـث        الصغيرة هدفها اللعب والتسلية، وال تواجد عالقات خاصة         
عن تقبل الجماعة لَه بضمهم له للعب، وقد ال يقبلون به ألسباب تم ذكرها سابقًا بأن الطفل قد ال يتـسم                     
بالصفات المطلوبة لالنضمام للجماعة واللعب، أو قد تكون نظرة اآلخرين له سلبية، ألنّه ذو مـستوى                

ناحية الشكل والنظافة غير مرتب النشغال اُألمهات وإهمالهن ألطفـال          تحصيلي دراسي متدٍن، أو من      
عينة الدراسة، أو ألن الوضع االقتصادي المتدني ال يسمح بظهور الطفل باللباس الالئق حسب وجهـة                

         الوضع االجتماعي الذكر أن أن يعكس بـسلبيته أو          –نظر الجماعة، وكما تم الراهن ال بد االقتصادي 
سنوات األقل نضجا ومعرفة، وكذلك يـتم       ) 8-6(يته على الطفل، وبخاصة طفل المرحلة العمرية        إيجاب

،حيث يكـون   "أربع عيون، والسمين، واألحول، والمتلعثم      : " إعطاء ألقاب لكل طفل حسب ميزاته مثل      
وحـة  سنوات حساسا تجاه تلك األلقاب، ويستجيب الطفل للهجوم عليه بمشاعر مجر          ) 8-6(الطفل من   

وتكون ردة فعله لفظية أكثر منها عدوانية، والعلماء عامة تحدثوا عن مرحلة الطفولة المتوسطة كلهـا،                
وأكّدوا على المراحل العمرية المبكرة في تكوين شخصية الطفل ونفسيتة مستقبالً، ففرويد مثلًـا أشـاد                

 كلما تحقق إشباع الطفـل وإحاطتـه        بأهمية الطفولة المبكرة في تنمية النمو النفسي السليم، وذلك يحدث         
بالدفء، والعاطفة، والحب، والرعاية، وحسب بولبي، فإن التعلُّق العاطفي الناجح يعـزز نمـو األنـا                
المستقلة، وإن الشعور باألمن الداخلي، وبالعاطفة اإليجابية الناشئة عن تعلُّق عاطفي سليم توفر أسـاس               

  أفـراد  سنوات مـن  ) 8-6( للفرد، وبالتالي فإن الطفل الذي عمره من         متين للوظائف النفسية والتكيفية   
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الدراسة قد بدأوا ببلورة الشعور بعدم الكفاءة، والضعف، والخجل، وقد تجلّى هذا الشعور عندما دخلـوا       
حسب ما أكد األخصائي األجتماعي والمرشد التربوي للنويديـة وحـسب اجابـات أطفـال               - المدرسة

وبدأوا بتكوين العالقات مع األقران، وتكوين مجموعات مصاحبة        -ة التعلق العاطفي  الدراسة على استبان  
بشعورهم بعدم االنزعاج من وجود أطفال آخرين بالقرب من ُأمهم نتيجة اإلهمال والالمباالة من قبـل                

حاب األم، ومن وجهة نظر التعلُّق العاطفي حسب بيتر بوناغي، فإن سوء المعاملة قد يؤدي إلى اإلنـس                
من العالم العقلي، وتكون سلوكيات التعلُّق العاطفي لدى األطفال مشوشة ومنقسمة علـى ذاتهـا، فهـم                 

 أبو رحمة، ( ينشدون التقارب الجسدي ولكن يخلقون بذات الوقت مسافة عقلية بينهم وبين الراعي األول            
2010.(  

  

  بحسب جنس طفل )2
لدى أطفال في مستوى التعلق العاطفي عينة الدراسة لة الستجابات أفراد النسب المئوي: )4.2( جدول     

   الطفللجنس بالنسبةالجليل الغربي  – ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة

 االناث نسبة الذكور نسبة النسبة المئوية العدد المجاالت الرقم

 10 0 10 1 تعلق عاطفي منخفض 1

 40 50 90 9 تعلق عاطفي متوسط 2

 %50 %50 %100 10 موعالمج

  
يتبين من الجدول أن نسبة الذكور ذو التعلق العاطفي المنخفض هو صفر بمعنى عـدم وجـود أطفـال       
ذكور بتعلق عاطفي منخفض، بينما يتمركز أطفال الدراسة الذكور بمستوى التعلق العاطفي المتوسـط،              

علق عاطفي متوسط، وبالتـالي     تذو  % 40منهم ذو تعلق عاطفي منخفض والباقي       % 10ن  إناث ف أما اإل 
  .يوجد اختالف بمستوى التعلق العاطفي باختالف الجنس لصالح الذكور

من خالل اجابات أفراد الدراسة على استبانة التعلق العاطفي، ومن خالل تقـارير ملـف الطفـل فـي                   
 التربـوي   االجتماعي والمرشد  االخصائي، وحسب تقرير    )ال يمكن ارفاقه لخصوصيته   ( النويدية العائلية 

فإن ) 1986(اإلناث يشعرن أكثر بالنبذ، وعدم التقبل من اآلخرين، وحسب باندورا            يالحظ أن  :للنويدية
السلوك االضطرابي والسوي للطفل مرتبط بأسلوب الرعاية الوالدي في مرحلة الطفولة المتوسطة، فاألم             

ل باألمان أو تربية اإلحـساس بـالخوف        لها التأثير األكبر في تكوين المشاعر اإليجابية وإحساس الطف        
، وإن الطفل ذا التعلُّق العاطفي اآلمن يبدي سـلوكًا اجتماعيـا يـسمح               )2005رشدان،  (وعدم األمان   

بالتواصل مع األتراب، ويكون أقدر من غيره على التفاعل االجتماعي معهم، وفي اتخاذ المبادرة إلثارة               
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، وقد يطور الطفل نظرة بائسة اتجاه       )1992 قنطار،( األقران   اللعب والنشاطات المختلفة ضمن جماعة    
تطلعاته في الحياة نتيجة نظرة الذات السلبية، ويجعل من مواجهته للمواقف المستقبلية قلقـة ويـشوبها                
الشعور بالنقص، ويطور عالما مشتتًا عن نفسه، وبيئته والشعور بالذنب والتوتر، وصعوبة فـي إقامـة                

ة، أو القدرة على تكوين صداقات عالقات اجتماعية إيجابيEvans and Keenan,2009)(.   أن أنـاث
  :عينة الدراسة قد يشعرن بالنبذ وعدم التقبل أكثر من الذكور ربما بسبب

-                   نة الدراسة يتفقن علـى غيـاب األبإناث عي ة للوالدين هي الزواج إلّا أنالحالة االجتماعي رغم أن 
 االدمان، والسجن، والعنف واإلهمـال، وحـسب األدب التربـوي فـإن األب              :ودوره ألسباب مختلفة  

، والطفـل يـصبح ال مباليـا        )1992 قنطار،(المتجاهل والجانح يؤثر على عالقته باألم وباألبناء سلبا         
دراسيا واجتماعيا لعوامل أسرية، فاألسرة ذات التربية الفوضوية والمهملة، وغيـر المواكبـة لعمليـة               

 علم،الالمبالية بالنجاح ومعانيه والمتسمة بعدم االستقرار تولد لدى الطفل الشعور بالنقص ونقد الـذات             الت
 ). 2002 مرهج،(

 مرحلة عمر األم أي عمر الثالثينيات، وهذا يعني أن األم ما زالت قادرة على العطاء وتلبية حاجات                  -
ين من اُألمهات بتوفير لقمة العيش بسبب غيـاب األب          إلّا أن انشغال اثنت    طفلتها من مختلف المجاالت،   

عاما، واألم  ) 50(ودوره عن البيت، أما بقية األمهات، فإنّها ال تعمل بسبب مرض إحداهن، وكبر سنها               
األخرى منشغلة باالهتمام بعدد كبير من األوالد، وهذا يؤدي بنا إلى معرفة أن الوضع االقتصادي لهذه                

شاقل وهو متوسط دخل غير كاٍف لتلبية حاجات األسرة بما يناسب           ) 4000- 2500(ن  العائالت هو بي  
فإن ) والستون( الجليل الغربي، ورجوعا إلى األدب التربوي فحسب         -مستوى المعيشة في مدينة طمرة      

 االستجابة السريعة للطفل ضروري في عالقته وتعلقه العاطفي مع األم، وأن اتسام الوالـدين بـاللطف               
، وهذا  )1982األشول،: (واالنتباه االجتماعي واالستجابية، هي المحدد الحاسم لسلوك الطفل االجتماعي        

                     ا لظـروف األمنة الدراسة، فليس هنـاك اسـتجابة سـريعة أو اهتمـام نظـرال ينطبق على إناث عي
 الضغوط والمعاناة تؤدي    االجتماعية، واالقتصادية، والمرتبطان بقدرة األسرة وكفاءتها، فإن ارتفاع حدة        

إلى معاملة الطفل بالتجاهل،القسوة، وعدم االهتمام، واألسرة الفقيرة أكثر عرضه من غيرها للـضغوط              
  ).1992 قنطار، (والمعاناة

 اتفقت إناث عينة الدراسة أيضا أن السكن لدى ثالث منهن هو سكن ملْك، وبنت واحدة سكنها هـو                   - 
خضعن لظروف اقتصادية صعبة، أما مستوى التعليم لألم واألب، فهو متـدٍن            إيجار علما بأن جميعهن ي    

ومتراوح بين مرحلة االبتدائي واإلعدادي.   
سنة من مرحلة   ) 11-9(يتفق ثالثة من ذكور العينة بتمركزهم بالفئة العمرية          :أما ذكور أفراد الدراسة   

سنة حسب األدب    ) 11-9(ميز طفل المرحلة    الطفولة المتوسطة عدا واحد منهم بعمر سبع سنوات، ويت        
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التربوي بأحاديثه المفضلة عن خبراته الخاصة، وحياة المنزل واألسرة، والرياضة، واأللعاب، ويـصبح   
              ،ا في االنتماء إلى جماعة، والحصول على تقبلُّها االجتماعيسلوكه أكثر نضجاً، وتتزايد الرغبة تدريجي

مشاكله السلوكية أو بسبب عدم توافقه في المنزل أو المدرسـة، ويتـسم             إلّا أنّه قد يرفض وينبذ بسبب       
ة بتدني التحصيل المدرسيالطفل عديم الشعبي )Berger,1998(.     نـةوهذا ينطبـق علـى ذكـور عي 

الدراسة، كما أن الطفل الذي ال يشعر باالنتماء للبيت، أو يشعر بالغربة، واالغتراب نتيجة عدم إشباعه                
البيت، أو عدم إحساسه بحب اآلباء، أو نبذهم له، فإنّه يطّور اضطرابا في نموه االجتماعي،               لحاجاته في   

سنوات، فيتسم بـصداقة غيـر ثابتـة العـضوية،          ) 8-6(أما طفل مرحلة الطفولة المتوسطة من عمر        
 . ويتطور الحقًا إلى لعب في جماعات خاضعه لقوانين

     واألب لذكور عي ة      بالنسبة لعمر األمر   :نة الدراسة، فهو يشمل الفئات العمريمومن عمـر  ) 39-30( ع  
شـاقل أي   ) 2500(سنة فما فوق، أما الدخل األسري الثنين من ذكور عينة الدراسة، فهي أقل من                40

، ولكنّـه ال     شاقل )4000-2500(دون الحد األدنى من المعيشة، أما باقي الذكور فدخل أسرهم متوسط            
ات أيضاً، أما بالنسبة للسكن، فأحدهم يسكن في بيت لإليجار، وبالنسبة لعمل األم، فاثنتان              يفي باالحتياج 

       ،ا عمل األبأم ،إدمـان كحـول، أو     : فإنهم ال يعملون ألسباب مختلفة     منهن تعمالن والباقيات ال يعملن
األسرة، وبخاصة الزوجة، وآخر ال يعمل بسبب  مرض نفسي أو سجن نتيجة العنف ضدكبر السن.  

-           ،ة، والباقي بمستوى ابتـدائيفاثنتان منهما بمستوى األمي،لألم ا المستوى التعليميوكـذلك األمـر      أم
  . لتعليم األببالنسبة

 وحسب األدب التربوي فإن تدني المستوى التعليمي، وتدني الدخل الـشهري، والوضـع االقتـصادي               
 صعوبات جمة وخبرات سلبية، مما يعزز لديه الشعور         الصعب، تساعد في إيجاد طفل في ضائقة يعايش       

بالنقص،واإلحساس بالدونية اتجاه الذات حسب أريكسون، أما تطوره المعرفي حسب بياجيه، فيشهد في             
 ويـدركون نقـاط   ،ويصبحون منطقيين أكثر مرحلة الطفولة المتوسطة تقدما ملحوظًا في طرق التفكير،    

ن ذاتهم يصبح أعمق ألن قدراتهم التفكيريـة والمعرفيـة أصـبحت            القوة والضعف لديهم، وتفكيرهم ع    
أنضج، ويبرز الشك بالذات والنقد نحوها، وتزداد المقارنة بين أنفسهم وبين اآلخرين مما يؤثر سلبا على          

             ة واالستهالكية، باإلضافة إلى عدم القدرة الشرائيانحدار كفاءته الدراسي ة الذات ويزيد من تفكيره السلبي
للعائلة مما يشعر الطفل بالخجل، والضيق والتأثر، وإن البيت المهزوم واألحادي الوالدية يـضع األوالد               
في صراعات كبيرة، ويشعرون بالبرود في العالقات بين أفراد األسرة، لذلك من األفضل وجود األم و                

ر المنـزل، والتغذيـة، والتعلـيم،       األب معا، ألنهما يوفران اهتماما أكثر في العناية الـصحية، وتـدبي           
ومصروف البيت، فكلما قّل المال وزاد الفقر زادت التأثيرات السلبية والضغوطات لدى هؤالء األطفال،              
ويصبح األوالد مدركين أنّه ليس كّل ُأم وأب أكفاء، وأن اآلباء قد يخطئون، ويبكون، ويفشلون في تقييم                 
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حلة العمرية قد يقارن الطفل أباه بآباء أخرين، ويدركون أن آباءهم ال            األمور أحياناً، وعادةً في هذه المر     
يتصفون بالود، ومن هنا وحسب موساك، فإن قبول الطفل لذاته وإقامة الصداقات تساعدان على تطـور          

 فإنّه يصنف الطفل من النـوع المتجنـب حـسب           2001وحسب عربيات    شخصية الطفل االجتماعية،  
اعية لديه، فالطفل المساء إليه يتطور لديه اإلحساس بعدم التقبل من المجتمع، ويزيـد              االهتمامات االجتم 

في االتجاهات الحديثة في دراسات وبحوث ظـاهرة التعلُّـق          ) 2010قاسم،  (من عزلته،وحسب دراسة    
مـن  العاطفي كأحد مظاهر نمو الشخصية فقد أكّد أن سلوكيات األطفال هي انعكاس لما يكتسبه الطفل                

خالل التصاقه بمن يتولى رعايته، وان للتعلق العاطفي أهمية في مسيرة النمو النفسية للطفـل، وبنيـة                 
  .شخصيته في المستقبل

   
  بحسب عمر األم )3

لدى أطفال في مستوى التعلق العاطفي  الستجابات أفراد عينة الدراسة لالنسب المئوية): 3.4 (جدول   

 الجليل الغربي تعزى لعمر األم – وسطة في مدينة طمرةضائقة في مرحلة الطفولة المت

 الرقم
  نسبة  النسبة المئوية العدد المجاالت

30-39 

  نسبة

 فما فوق-40

 10 0 10 1 تعلق عاطفي منخفض 1

 30 60 90 9 تعلق عاطفي متوسط 2

 %40 %60 %100 10 المجموع

   

د الدراسة هو صفر ألمهات يـبلغن مـن         يتبين من الجدول أن مستوى التعلق العاطفي المنخفض ألفرا        
 سنة فما فـوق، أمـا التعلـق         40ألمهات  يبلغن من العمر      % 10سنة، بينما يساوي    ) 39-30(العمر

% 40سـنة، ويبلـغ     ) 39-30(ألفراد الدراسة ألمهات يبلغن من العمر       % 60العاطفي المتوسط فيبلغ    
وبالتالي يتضح أن التعلق العاطفي هو بدرجة        . سنة فما فوق   40ألفراد الدراسة آلمهات يبلغن من العمر       

  .سنة) 39-30(متوسطة لصالح أمهات بعمر 
 من الجنسين، ومن كال الفئتين العمريتين لعمر        هم سنة فما فوق     40أن أفراد الدراسة ألمهات من عمر       

ن األمية  سنة، واألمهات ال تعمل بينما المستوى التعليمي لهن فيتراوح بي         ) 11-9(، و )8-6(الطفل من   
شـاقل،  )  فأقل 2500(بمستوى دخل متدني     والمرحلة االبتدائية، واإلعدادية، وجميعهم يسكنون بالملك،     

والحالة االجتماعية للوالدين هي الزواج مع غيـاب دور          شاقل،) 4000-2500(ومستوى دخل متوسط    
           ،بسبب اإلدمان، أو السجن أو المرض بسبب كبر السن األجتماعي والمرشـدة   وحسب األخصائي   األب
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التربوية في النويدية العائلية وحسب اجابات أفراد الدراسة على استبانة التعلق العاطفي فان حصول هذه               
 هو كـونهم تـابعين ألمهـات       سنة) 39-30(الفئة على درجة أقل من أفراد الدراسة ألمهات من عمر           

الـضغط أو   : النـشغال بـاألمراض مثـل     يتسمن بكبر السن بمعنى عدم القدرة على العطاء الالزم، وا         
إضافة إلى عدم قدرتهن علـى االسـتجابة الـسريعة لمتطلبـات             السكري، أو الشعور بالتعب السريع،    

أطفالهن ألسباب صحية، ومعنوية، وعاطفية،إذ تتقلص قدرة اُألمهات كبار السن على تحمل تبعات طفل              
سري االجتماعي واالقتصادي الذي يزيـد الوضـع        باحتياجات مختلفة ومتعددة، إضافة إلى الوضع األ      

سوءا، وحسب بولبي ورجوعا إلى األدب التربوي، فإن التعلُّق العاطفي هو محتم لنمو الـدماغ األمثـل             
للصحة النفسية األفضل، وينعكس على الناحية الفـسيولوجية، واالجتماعيـة، والعاطفيـة والمعرفيـة،              

لى تشكيل العالقات بمحبة وبناء ثقة بالعالم على أنّه مكان آمـن والعكـس              ويصبح لدى الطفل القدرة ع    
بالعكس، وإن أسلوب التنشئة االجتماعية للطفل كاإلهمال أي ترك الطفل دونما تشجيع علـى الـسلوك                
المرغوب فيه أو االستجابة له، أو ترك الطفل دون محاسبة على السلوك المرغوب عنـه وتركـه دون                  

فة إلى أسلوب التنشئة االجتماعية كالقسوة أو بالعكس التدليل الذي يحقـق الطفـل فيهـا                توجيه، باإلضا 
وغالبا يتصف الطفل بـالنظرة   رغباته دون تحمل مسؤولية اآلخرين ويكون أنانيا وذا ردود فعل قاسية،

لطفـل  وكلما كان مستوى تجاوب األهل قوية وسريعة شـعر ا         ،  الدونية للذات مع تحصيل دراسي متدنٍ     
التي أظهرت نتائجها أن مـستوى التعلُّـق        ) 2010 أبو عريش، (بالكفاءة والثقة بالنفس، وحسب دراسة      

إذ إنّه يوجد عالقة طرديـة بـين التعلُّـق العـاطفي             العاطفي متوسط، وأن مستوى الخوف كان عاليا،      
  .والخوف
 العمرية تشكل النسبة األكبر من أمهـات        سنة من عمر األم، وهذه الفئة     ) 39-30(للفئة العمرية   بالنسبة  

مـن كـال الفئتـين       ورجوعا لخصائص أطفال عينة الدراسة، فهم من الجنسين،        أطفال عينة الدراسة،  
ويتمركـز تعلـيم     سنة، حيث قسم من اُألمهات ال يعملن، وقسم يعمـل،         ) 11-9(، و )8-6(العمريتين  

 في سكن لإليجار، وآخـر فـي سـكن ملْـك، والحالـة      اُألمهات بالمستوى االبتدائي، ويسكن معظمهم   
أو العنـف    االجتماعية للوالدين هي الزواج لكن األب غائب عن البيت بـسبب االدمـان، أو الـسجن،               

 ،شـاقل ) 4000-2500(شاقل والمستوى المتوسط )  فأقل 2500( يتراوح ما بين     وبمستوى دخل ُأسري  
علُّق العاطفي هو السلوك المؤدي إلـى التقـارب بـين األم            ورجوعا إلى األدب التربوي، فإن سلوك الت      

وإن اآلباء الذين يقدمون االستثارة واالستجابة األقل دفًئا اتسم التعلُّق العاطفي الذي ينميه الطفل               والطفل،
عاطفيـا  بالضعف، واألم المتجاهلة لتعابير وإشارات الطفل أو االستجابة المتأخرة له فإنّها ال توفر تعلُّقًا               

 ويتصف أهالي أطفال عينة الدراسة بتدني المستوى التعليمي،         .آمنًا، وتخلق مشاعر القلق واالضطراب    
وتدني المستوى المعيشي، وتعرض جزء من األهل لإلدمان والسجن، كما أن أطفـال عينـة الدراسـة                 
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د عدد كبير من األطفـال      يتسمون بالقدرات الدراسية المحدودة، وقد عايشوا الصدمات والمشاكل ووجو        
في البيت لدى البعض منهم، والسكن الذي ليس ملْكًا خاصا لدى البعض منهم، والعائلة األحادية الجانب                
نتيجة غياب دور األب، نتيجة اإلدمان، والسجن، وجزء منهم يتعرض للضرب المبرح على يد الراعي               

، ويعتبر اإلهمال العاطفي هو فشل الراعـي األول         األول مما يسبب االضرار الجسدية والنفسية العميقة      
في إعطاء الحب و المشاركة الضرورية للنمو النفسي والتطوري للطفل، وتقوم األم بتجاهـل تعاسـة                

  .الطفل، وعدم راحته أو حتى أفراحه وبالتالي من الصعب على الطفل أن يرى ُأمه مصدرا لألمان
  

  بحسب عمر األب )4
لدى أطفال في مستوى التعلق العاطفي  الستجابات أفراد عينة الدراسة لنسب المئويةال): 4.4 (جدول   

 الجليل الغربي تعزى لعمر األب – ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة

 الرقم
  نسبة  النسبة المئوية العدد المجاالت

30-39 

  نسبة

 فما فوق 40

 10 0 10 1 تعلق عاطفي منخفض 1

 60 30 90 9 عاطفي متوسطتعلق  2

 %70 %30 %100 10 المجموع

  

يتبين من الجدول أن مستوى التعلق العاطفي المنخفض ألفراد الدراسة هو صفر ألبـاء يبلغـوا مـن                  
 سنة فما فـوق، أمـا التعلـق    )40( ألباء  يبلغوا من العمر    )%10(سنة، بينما يساوي    ) 39-30(العمر

 )%60(سـنة، ويبلـغ     ) 39-30(باء يبلغوا من العمر     آل الدراسة   ألفراد% 30العاطفي المتوسط فيبلغ    
 وبالتالي يتضح أن التعلق العاطفي هو بدرجـة         . سنة فما فوق   40ألفراد الدراسة آلباء يبلغوا من العمر       

  . سنة فما فوق)40(باء بعمر آمتوسطة لصالح 
ميكانيكي، أو حـداد، أو      ( بالمهن  يعملون سنة) 39-30 (إن آباء أطفال عينة الدراسة من الفئة العمرية       

، أما الحالة االجتماعية للوالدين، فهي الزواج، ولكن تتسم العالقة بكثرة           )كهربائي، أو كهربائي سيارات   
المشاكل الزوجية والعنف األسري لدرجة أنّه تم إبعاد أحد اآلباء عن المنزل، وإيواء األم فـي مركـز                  

لتربوي، فإن التوتر والتأزم المتكرر في العالقات الزوجية تـرتبط          للنساء المضروبات، وعودة لألدب ا    
               بمستوى منخفض من الكفاءة في أوضاع الطفل، فاألهل ذوو المشاكل الزوجية قد يسود العقاب الجسدي
في تربية األطفال منهجا بدلًا من أسلوب الحوار المنطقي، والطفل المرفوض من األهل يضطرب مـن                

، فهي تبين   )2008 ،عسوس( وحسب دراسة    .)1992 قنطار،(ية وتقديره لذاته ولآلخرين     الناحية االنفعال 
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أن لعنف الرجل ضد المرأة آثارا نفسية وسلوكية وخيمة في سلوك الطفل الذي يشاهد أباه يعامـل ُأمـه              
على مسمع  بعنف، إذ يفقد الطفل الثقة بأبيه وباآلخرين حوله، كما يترتب على عنف الرجل ضد المرأة                

األطفال آثار خطيرة بالنسبة إلى نموهم النفسي والبدني الذي يؤدي في كثير من الحاالت إلـى ضـعف          
                ويشعرون بالخجل والنقص بـسبب عنـف اآلبـاء ضـد وعدم تكيفهم االجتماعي ،تحصيلهم الدراسي

 بة لخصائص أطفـال   بالنسأما   ،األمهات، إذ يخافون من استهزاء أصحابهم بهم في المدرسة وفي الحي          
سنة، وقسم من   ) 11-9( فهم من الجنسين، بالفئة العمرية        سنة فما فوق   )40( لعمر األب     الدراسة أفراد

والباقي ال يعملن، والمستوى التعليمي يتراوح بين اإلعدادي واالبتدائي، ويسكنون فـي             اُألمهات يعملن 
-2500(شاقل فأقل، ودخل متوسط     ) 2500(ين  سكن إيجار أوملْك، ومستوى الدخل األسري يتراوح ب       

4000 (   ،ا عمل األبشاقل، أم         فيعمل بالمهن المذكورة سابقًا والبقية ال يعملون، ومـستوى تعلـيم األب
فهـي  يشمل المراحل المدرسية كاملةً باإلضافة إلى مستوى األمية، والحالـة االجتماعيـة للـزوجين               

 بسبب السجن أو المرض النفسي، أو أب يعيش في المنـزل مـع             دور األب غائب  ف والزواج، األنفصال
 وانكسار روابط التعلُّق تنعكس على       الطالقو  األنفصال عنف أسري، وحسب األدب التربوي، فإن آثار      

األطفال إذ تقل مصادر تعلُّقهم، ويفتقدون لمهارات التكيف مع الوضع الجديد، وعـدم األمـن والثقـة،                 
   والملل لدى أطفال عي        نة الدراسة عندما يتقرب شخص ما إليهم كثيراً، وحـسب األدب التربـوي، فـإن

الطفل النامي وسط أجواء عدم الثقة، والتقيد، والتشكيك، والذنب سوف يفقد الثقة في قدراته واهتمامـه                
بالحياة، وقد ينسحب من المجتمع لكونه يشعر بالضعف ولتجربته للمشاعر القاسية، أمـا األب العنيـف                

أو المتعاطي للكحول فإنّه يفشل في التعامل مع األبناء ويفشل األبناء فـي              مثل األب المضطرب نفسيا،   
مـرهج،  (الحصول على المحبة والتقدير واالحترام، مما يؤدي إلى سلوكيات غير مرغوب فيها للطفل              

وى التعليمي لألمهات، ولكـن      وتالحظ الباحثة أن المستوى التعليمي لآلباء أعلى قليلًا من المست          .)2002
ذلك لم ينعكس إيجابا على روابط التعلُّق العاطفي بين اآلباء واألطفال، أو أسلوب التنشئة االجتماعيـة،                

سنة، فحسب األدب التربوي هي مرحلة يدرك فيهـا الطفـل           ) 11-9(أما بالنسبة للفئة العمرية للطفل      
   ،ة لوضع األبأباه مسؤول أمـام            ويفقد ا  الحقائق الواقعي ة لألب، كما يدرك أنم الصورة المثاليهلطفل و

ويبدأ الطفل بمقارنة أبيه مع آباء آخرين مما         القانون، وأنّه قد يخطئ، وقد يفتقد للتفكير والسلوك السليم،        
يجعل الطفل يزداد بالتمرد على سلطة الكبار، وكما تتزايد لديه الرغبة فـي االنتمـاء إلـى الجماعـة                   

لحصول على تقبلها االجتماعي، وتصبح ألعابه من النوع المنافس، ويركز اهتمامـه علـى التفـوق،                وا
واللعب، وليس على المتعة فقط، ويصبح الرفاق هم مرآة الطفـل وانعكـاس لـصورته، فالطفـل ذو                  

انـه  التحصيل الدراسي المتدني، والمركز االجتماعي المنخفض قد يسهمان في عدم تقبل الطفل بين أقر             
  ).(Berger, 1998أو شعبيته 
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  بحسب عمل األم )5
لدى أطفال في ضائقة مستوى التعلق العاطفي الستجابات أفراد عينة الدراسة لالنسب المئوية ): 5.4 (جدول

 الجليل الغربي تعزى لعمل األم – في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة

 الرقم
النسبة  العدد المجاالت

 المئوية

  نسبة 

  تعملال

  نسبة

 تعمل

 10 0 10 1 تعلق عاطفي منخفض 1

 40 50 90 9 تعلق عاطفي متوسط 2

 %50 %50 %100 10 المجموع

  

يتبين من الجدول أن مستوى التعلق العاطفي المنخفض ألفراد الدراسة هو صفر ألمهـات ال تعمـل ،                  
 ألفراد الدراسة ألمهـات ال      %50ألمهات تعمل، أما التعلق العاطفي المتوسط فيبلغ        % 10بينما يساوي   
وبالتالي يتضح أن التعلق العـاطفي هـو بدرجـة     .ألفراد الدراسة ألمهات ال تعمل% 40تعمل، ويبلغ   

  .متوسطة لصالح أمهات ال تعمل
  

إن الخصائص البنيوية لألسرة تؤثر في مقدار وطبيعة الضغوط التي تتعرض لها األسرة بطرق مباشرة               
لفقيرة تكون أكثر عرضة من غيرها للضغوط وعامل الدخل األسـري يلعـب             وغير مباشرة، فاألسرة ا   

ممـا    ولكن األم هنا تعمل وتساهم في الدخل االسري،        .)1992 قنطار،(دور في قدرة األسرة وكفاءتها      
يزيد من أعباء مسؤولياتها فهي أيضا ربة منزل وأم مسؤولة عن األبناء باحتياجاتهم المختلفة، مما يزيد                

ـ   قد وغوطات األم الجسدية والنفسية، وهذا ينطبق على اُألمهات العامالت    من ض  ساعات يعـود ذلـك لل
في األدب التربوي فإن العناية المكثفة ليست ضـرورية         ) والستون(، وحسب    لألم العاملة  العمل الطويلة 

 واالنتبـاه االجتمـاعي     للتعلق العاطفي بقدر االستجابة السريعة للطفل فإذا كان الوالدان يتسمان باللطف          
واالستجابية، فعندئذ تكون المحدد الحاسم لسلوك الطفل االجتماعي، وأنّه ال يوجد دليل علـى تـضرر                
األطفال نفسيا في حالة عمل األم خارج المنزل ما دام قد توفر البديل المناسب والمستقر للعناية بالطفل                 

 تبين   ألمهات عامالت  عودة إلى خصائص أطفال الدراسة     وبال .)1982 شول،األ(أثناء غياب األم للعمل     
سـنة، بمـستوى تعلـيم      ) 39-30(سنوات، بمستوى عمري لألم واألب      ) 8-6(أنّهم من الفئة العمرية     

 ابتدائي لكليهما، ويسكنون في سكن ملْك، والحالة االجتماعية للوالدين هي الزواج، بمستوى دخل متوسط           
عمل اآلباء في المهن إضافة إلى وجود مشاكل زوجيـة كثيـرة داخـل              شاقل حيث ي  ) 4000- 2500(

  .األسرة
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 وهذا ما تبين من اجابات أطفال الدراسة في اجاباتهم على استبانة            ألم غير العاملة   قد يفضل ا   إن الطفل   
  يفسر قدو ،المقابالت مع األخصائي األجتماعي والمرشدة التربوية للنويدية العائلية       التعلق العاطفي ومن    

أن التعلُّق العاطفي هو رابطة عاطفية اتجاه شـخص         ) 1951(  حسب األدب التربوي وحسب بولبي     ذلك
                بين الطفل والراعي األول، وقد أكّد بولبي على دور المجتمع، والدور االقتـصادي آخر وارتباط نفسي

طفل؛ لينطلق منها الطفل إلـى      باإلضافة إلى العوامل الصحية في تطور عالقة فعالة وجيدة بين األم وال           
العالم من حوله بثقة، وأن أول مراحل التعلُّق العاطفي بناء القرب أي رغبة الطفل بالبقاء قرب الشخص                 
المتعلق به، وثانيها المالذ اآلمن أي العودة إلى التعلُّق العاطفي الستخالص الراحـة مقابـل الخـوف                 

ث التوتر في حال غياب األم مما يشكل تعلُّقًا عاطفيا غيـر            والتهديد، وآخرها االنفصال المحبط أي حدو     
  ).2010 أبو عريش،(آمن، وعودة إلى تفضيل األطفال لألم غير العاملة هي نتيجة تؤكّدها دراسة 

  

  بحسب عمل األب )6
ة لدى أطفال في ضائقمستوى التعلق العاطفي الستجابات أفراد عينة الدراسة لنسب المئوية ال): 6.4 (جدول

 الجليل الغربي تعزى لعمل األب – في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة

 الرقم
النسبة  العدد المجاالت

 المئوية

  نسبة 

 ال يعمل

  نسبة

 يعمل
 10 0 10 1 تعلق عاطفي منخفض 1

 30 60 90 9 تعلق عاطفي متوسط 2

 %40 %60 %100 10 المجموع

  

اطفي المنخفض ألفراد الدراسة هو صفر آلباء ال تعمل ، بينمـا            يتبين من الجدول أن مستوى التعلق الع      
ألفراد الدراسة آلباء ال تعمل، ويبلغ      % 60آلباء تعمل، أما التعلق العاطفي المتوسط فيبلغ        % 10يساوي  

 وبالتالي يتضح أن التعلق العاطفي هو بدرجة متوسطة لصالح آباء           .ألفراد الدراسة آلباء ال تعمل    % 30
  .ال تعمل

  
سنة، ) 11-9(، و )8-6(من فئتي العمرية      فهم من الجنسين،    آلباء عاملين  خصائص أطفال الدراسة  ن  أ

         ،ا األبة واإلعدادية، أمة، واالبتدائييتراوح بين األمي لألم فمستوى التعلـيم يـشمل      والمستوى التعليمي
        ،و األب ر األمما عة حتى الثانوية، أمفما  سنة) 49 -40(، و )39-30(فئتين  فيشمل ال  المراحل المدرسي 

-2500(شاقل فأقل، ودخل متوسط     ) 2500(، وتسكن العائلة في سكن إيجار أو ملْك بدخل أسري           فوق
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 والزواج مع وجود مشاكل     األنفصالشاقل، وإذا تم النظر إلى الحالة االجتماعية للوالدين، فهي          ) 4000
 من الزوج اتجاه الزوجة واألبناء، ورجوعا إلى األدب          مع ممارسة العنف   ،زوجية وأسرية بنسبة عالية   

التربوي، فإنّه حسب النظرية االجتماعية والتعلُّق العاطفي، فإن اللعب هو انعكاس للحالة الصحية العامة              
للطفل، ودليل نموه الطبيعي، فإن أي انسحاب له من هذا العالم قد يكون مؤشرا على نمو غير طبيعـي                   

اجتماعي               ا، وقد يرجع هذا االنسحاب إلى الشعور بالقلق، عدم األمان، وتعلق عـاطفيا، وانفعاليا، ونفسي
كما أن استخدام القسوة وإثارة األلم النفسي كأسلوب والدي في التنشئة االجتماعية له نتـائج                غير آمن، 

 وأهميتها األولى أو الكبرى في      سلبية في نمو شخصية الطفل، وقد أكّد أريكسون على العالقات األسرية          
إحساس الطفل باإلنتاجية أو الدونية، وإذا لم يكن البيت هو المكان الذي يسد حاجات الطفـل ويطـوره                  
اجتماعيا، فإن اإلحساس بالغربة واالغتراب سينموان وتنمو معهما االضطرابات والمشاكل الـسلوكية،            

تبعاته على الطفل، فنظرية االتصال العاطفي بينّت أن الطفل         أضف إلى ذلك الطالق وانفصال الوالدين و      
                  ،المضطرب هو من يملك عالقات مفككة وضعيفة مع القـائمين علـى رعايتـه، فـاألمن العـاطفي
والتواصل، والتفاعل الحسي مطلوبة لتكوين الثقة بالنفس، وغياب هذه العاطفة، وهذا الدعم يؤديان إلـى          

 .اطفي فيشعر بالقلقإحساس الطفل بالفشل الع

  
 خصائص أطفال الدراسة لآلباء غير عاملين، فهي تشمل األطفال من الجنسين، وبالفئات العمرية من               أما
، وألمهـات    فما فوق   سنة 40، و )39-30(سنة، وألمهات بالفئات العمرية من      ) 11-9(، ومن   )6-8(

سنة فما فوق، أمـا المـستوى        40، و )39-30(أما اآلباء، في الفئات العمرية من       ،  يعملن أو ال يعملن   
التعليمي لألم، فيتراوح بين األمية، واالبتدائي واإلعدادي، أما اآلبـاء، فمـستواهم التعليمـي األميـة،                

، والقـسم اآلخـر     نفـصل واالبتدائي، واإلعدادي، والثانوي، ويسكنون باإليجار وبالملْك، وقسم منهم م        
      متزوج، ومع غياب دور األب           وبدخل أسري ،بسبب اإلدمان، أو العنف، أو السجن، أو المرض النفسي

وحسب إجابات أطفال الدراسة    ،  شاقل) 4000-2500(شاقل فأقل، ودخل متوسط     ) 2500(يتراوح بين   
فإنّهم يؤكّدون رغبتهم في التواصل مع اآلخرين وبناء الثقة بغض النظر عن مهنة األب.   
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  مبحسب مستوى تعليم األ )7
  

لدى أطفال في ضائقة مستوى التعلق العاطفي  الستجابات أفراد عينة الدراسة لالنسب المئوية): 7.4 (جدول

 لتعليم األما  لمستوىالجليل الغربي تعزى – في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة

 الرقم
النسبة  العدد المجاالت

 المئوية

  نسبة 

 امية

  نسبة

 ابتدائي

  نسبة

 اعدادي

 10 0 0 10 1 تعلق عاطفي منخفض 1

 10 60 20 90 9 تعلق عاطفي متوسط 2

 %20 %60 %20 %100 10 المجموع

  

يتبين من الجدول أن مستوى التعلق العاطفي المنخفض ألفراد الدراسة هو صـفر ألمهـات بمـستوى                 
 المتوسـط فيبلـغ     ألمهات بتعليم اعدادي، أما التعلق العاطفي     % 10تعليمي أمية وابتدائي، بينما يساوي      

ألفـراد  % 20ألفراد الدراسة ألمهات بمستوى تعليمي ابتـدائي، ويبلـغ          % 60ألمهات أمية، و    % 20
 وبالتالي يتضح أن التعلق العاطفي هو بدرجة متوسطة لصالح تعليم األم            .الدراسة ألمهات بتعليم اعدادي   

  .األبتدائي
 تعلـيم األم االبتـدائي أو األميـة، ورجوعـا           معظم ُأمهات أطفال عينة الدراسة يتمركزن بمستوى      أن  

سـنوات،  ) 11-9(، و )8-6(لخصائص أطفال الدراسة، فهم من الجنسين، وبالفئـات العمريـة مـن             
عدم العمل، ويتراوح العمل لألب بين عدم العمل أو العمل بالمهن،           وويتراوح عمل اُألمهات بين العمل      

 سنة فما فوق، أما السكن،      40، و  )39-30(لفئات العمرية الثالث    والمرحلة العمرية لألم واألب يشمل ا     
-2500(شاقل فأقل، وبدخل متوسـط      ) 2500(فيتراوح بين اإليجار والملْك بدخل أسري يتراوح بين         

مع غياب بعض اآلباء عن البيت      واالنفصال  شاقل، أما الحالة االجتماعية للوالدين، فهي الزواج        ) 4000
ورجوعـا  ،  أو العنف، أو السجن، أو وجود مشاكل أسرية داخلية في البيت مع اآلبـاء             بسبب اإلدمان،   

لألدب التربوي وحسب بوناغي، فإن سوء المعاملة والجو األسـري المـشحون، واألبويـة الـسلطوية            
 المرتبطة بسوء المعاملة قد تحدث اختاللًا وظيفيا لدى الطفل، وتؤخر تطور العقل، ويصبح لدى الطفـل               

 كما أن المـستوى     .)2005 عبد الرحمن، (صعوبة في االنخراط في موقف مسٍل، أو مضحك أو لعوب           
أو الجو األسـري     التعليمي لألهل يلعب دورا في قدرة األسرة وكفاءتها، فتدني مستوى التعليم للوالدين،           

             مستوى التعلُّق العـاطفي نـة       العنيف، قد يؤديان إلى ما يسمى بطفل في ضائقة، وأنلـدى أطفـال عي 
حول أهميـة االتـصال الجـسدي، واللمـس،         ) 1996أولسن،  (الدراسة هو متوسط وهذا يؤكّد دراسة       
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والحنان على تطور الطفل وتعلُّقه العاطفي، حيث أكّدت النتائج على أهمية الدفء، واللمس في مرحلـة                
القدرة على بناء عالقات اجتماعيـة      الطفولة المبكرة وأثرها على التطور االجتماعي والعاطفي للطفل، و        

التـي   ) 2004عاصـلة،   (حسب دراسة   هي  مما يؤكّد أن تعليم األم له أهمية كبرى         و  ،وصحية الحقة 
ة ينخفض مع ارتفاع مستوى تعليم األممستوى اإلساءة الوالدي أكّدت أن.  

 
  بحسب مستوى تعليم األب )8

  
مستوى التعلق ت المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافا): 8.4 (جدول

 لمستوى الجليل الغربي تعزى – لدى أطفال في ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرةالعاطفي 

 تعليم األب

 الرقم
النسبة  العدد المجاالت

 المئوية

  نسبة 

 امي

  نسبة

 ابتدائي

  نسبة

 اعدادي

  نسبة

 ثانوي
 0 10 0 0 10 1 في منخفضتعلق عاط 1

 10 10 30 40 90 9 تعلق عاطفي متوسط 2

 %10 %20 %30 %40 %100 10 المجموع

  

يتبين من الجدول أن مستوى التعلق العاطفي المنخفض ألفراد الدراسة هو صـفر ألمهـات بمـستوى                 
العـاطفي المتوسـط    ألباء بتعليم اعدادي، أما التعلق      % 10تعليمي أمية وابتدائي وثانوي، بينما يساوي       

% 10بمستوى تعليمي ابتدائي، ويبلـغ      آلباء  ألفراد الدراسة   % 30و  أمية،   لآلباء بمستوى % 40فيبلغ  
 وبالتالي يتضح أن التعلق العاطفي هو بدرجـة متوسـطة           . وثانوي  بتعليم اعدادي  آلباء ألفراد الدراسة 

  .لصالح تعليم األب األمي
، فنجد أن دور اآلباء غائب       المتدني المستوى التعليمي بة آلباء   بالنظر إلى خصائص أطفال عينة الدراس     

                ،أو بسبب المرض النفسي ،عن البيت بسبب اإلدمان على الكحول، أو السجن، أو بسبب العنف األسري
بسبب أب بمستوى تعلـيم      أوبسبب أب موجود في البيت مع مشاكل أسرية، وخالفات زوجية عالية، أو           

وحسب األدب التربوي، فـإن     . سنّه، إن هذه الخصائص الخاصة باآلباء تؤثر على الطفل        ُأمي مع كبر    
األب الجانح والمتجاهل يؤثر على عالقته باألبناء، وباألم، فالعائلة أحادية الوالديـة نتيجـة إدمـان، أو                 

أو تلبية حاجاته،   سجن، أو عنف، أو اضطرابات نفسية هي عائلة ال تستطيع القيام بواجبها اتجاه الطفل               
ال يسمح بإقامة عالقات اجتماعية للطفل حيث يكون مضطربا بالتعامـل            وتولد تعلُّق عاطفي غير آمن،    

مع الشخص الغريب ومع األتراب، وفي اتخاذ أي مبادرة للعب والنشاطات المختلفة، وأن تدني مستوى               
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الفقر، والعنف، كفيلة بأن تضع طفلًا في ضـائقة         التعليمي للوالدين، أو أسرة أحادية الوالدية وتعاني من         
ضمن ظروف أسرته، والبيئة المحيطة به، فحسب خصائص أطفال الدراسة فإن اآلبـاء إضـافة إلـى                 
اإلدمان، أو السجن أو تدني المستوى التعليمي، قسم منهم يسكن باإليجار والدخل األسري يتراوح بـين                

شاقل، وهم آباء لعائالت كثيرة األوالد لـبعض        ) 4000-2500(شاقل فأقل والدخل المتوسط     ) 2500(
خصائص اآلباء بمستوى التعلـيم اإلعـدادي والثـانوي فيتـسم           ، أما   منهم، أو آباء لثالثة أطفال فأكثر     

كما تتصف الحالة االجتماعيـة للوالـدين        معظمهم بالعمل المهني، وآخرون ال يعملون بسبب اإلدمان،       
 ود عنف بالبيت، وأن السكن هو بإاليجار وبالملْك، والـدخل األسـري هـو       والزواج مع وج   ألنفصالبا
شاقل، واألطفال من الجنسين ومن الفئة العمرية       ) 4000-2500(فأقل شاقل، والدخل المتوسط     ) 2500(
أما اُألمهات، فيعملن أو ال يعملن، وعمر اُألمهات واآلباء يشمل الفئات العمرية الـثالث               سنة،) 9-11(
بأن اإلسـاءة الوالديـة     ) 2004عاصلة،  (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة        سنة فما فوق،   40، و )30-39(

لألبناء كانت مرتفعة مع ارتفاع المستوى التعليمي لآلباء الذين يحملون مؤهلًا ثانويا أو شـهادة دبلـوم،                 
فـانّهم  ربويـة للنويديـة     حسب شهادة األخصائي األجتماعي والمرشـدة الت       أطفال الدراسة الحالية     أنو

يرغبون بالتوجه نحو اآلخرين وبناء عالقة، ولكنّهم فعليا ال يتوجهون بسبب نقص القدرة االجتماعيـة               
لديهم والناتجة عن مستوى التعلُّق العاطفي المتوسط مع األم، وللخصائص األسرية المحيطة بهـم مـن                

  .دي وغيرهإدمان، وعنف، وتدٍن في المستوى التعليمي واالقتصا
  
 حسب نوع السكن )9

  
لدى أطفال في ضائقة مستوى التعلق العاطفي  الستجابات أفراد عينة الدراسة لالنسب المئوية): 9.4 (جدول

 الجليل الغربي تعزى لنوع السكن – في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة

 الرقم
النسبة  العدد المجاالت

 المئوية

  نسبة 

 بااليجار

  نسبة

 لعائلةملك ل
 0 10 10 1 تعلق عاطفي منخفض 1

 60 30 90 9 تعلق عاطفي متوسط 2

 %60 %40 %100 10 المجموع

  

يتبين من الجدول أن مستوى التعلق العاطفي المنخفض ألفراد الدراسة هو صفر لعائلة تـسكن ببيـت                 
لعائلة تـسكن   % 30غ  لعائلة تسكن بااليجار، أما التعلق العاطفي المتوسط فيبل       % 10ملك، بينما يساوي    
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 وبالتالي يتضح أن التعلق العاطفي هو بدرجة        .لعائلة تسكن ببيت ملك   ألفراد الدراسة   % 60 و ،بااليجار
 . تسكن ببيت ملكمتوسطة لصالح عائلة

بالنظر إلى خصائص أطفال العينة الساكنين في بيت ملْك، فهم يشكلون الجزء األكبر من عينة الدراسة،                
من جميع فئات العمرية للطفل، لألم ولألب، جزء من اُألمهات يعملن والجزء اآلخـر              وهم من الجنسين    

ال يعملن، ومعظم اآلباء ال يعملون، وواحد فقط يعمل بمجال مهني، والمـستوى التعليمـي لألمهـات                 
 .ى ابتـدائي  يتراوح بين األمية واالبتدائي، بينما معظم اآلباء بمستوى تعليمي ُأمي، وواحد فقط بمـستو             

 2500ما عدا واحد فقط بمستوى أقل مـن   )4000-2500( ومعظم الدخل األسري في مستوى متوسط
 .شاقل

  وتالحظ الباحثة أنّه رغم قلة عمل اآلباء واألمهات، واتسام الدخل السنوي بالمتوسط فما دون، ووجود               
ي بيت ملْك، وتفسر الباحثة بأنّه قلّما نجد        عدد كبير من األوالد لدى بعض األهالي، إلّا أن العائلة تسكن ف           

شخصا في مدينة طمرة يسكن في بيت إيجار، وإنّما جميعهم مالكين لبيوتهم نظرا للنظام العائلي الممتـد          
والسائد في المدينة، ونظرا ألن مدينة طمرة بأراضيها ملْك للعائالت األصلية الـساكنة فيهـا، وهـذه                 

جميع، ورجوعا لألدب التربوي، فإن طفلًا مرحلة الطفولة المتوسـطة يتميـز            العائالت معروفة لدى ال   
بالعالقة مع األقران واالنتماء إليهم، وطفلًا في ضائقة قد يتميز بالسكن في بيوت غير صحية أو ليـست                  

لـة  ملكًا لهم، وتجد الباحثة أنّه رغم وجود أطفال عينة الدراسة في سكن ملْك، ورغم أن مرحلـة الطفو                 
المتوسطة تتميز بالعالقات االجتماعية، وكون هؤالء األطفال محاطين بأفراد األسرة الممتدة والجيران،            
إلّا أنّهم ما يزالون يترددون في بناء عالقات اجتماعية معهم ومع المدرسة، وهذا يؤكّد األدب التربـوي                 

أن كون الـسكن ملْكًـا أو       ووخارجيا،  القائل بأن طفلًا في ضائقة يكون ضمن أسرته المحيطة به داخليا            
إيجارا هو من العوامل التي تسهم في إيجاد طفل في ضائقة، ولكن ليست هي المنبع الرئيسي للمـشكلة،          

سنة، يـدخلون   ) 11 -6(فاألطفال، حسب األدب التربوي، في مرحلة الطفولة المتوسطة أي بين عمر            
     واالجتماعي ة ومـع توقعـات       مرحلة جديدة من التطور النفسية والجـسديفتتفاعل مع قدراتهم الفكري ،

المحيط لنظرة الوالدين إلى الطفل، وبدء التعليم المنهجي، وتزداد رغبة األطفال باللعب إذ يكون اللعـب                
شخصية الطفل من جهة، ويؤكد تراث الجماعة من جهة أخرى، ويشبع الطفل باللعب حاجاته، وتنفـتح                

ت االجتماعية، وإن حدوث أي اضطراب في روابط التعلُّق العاطفي بين األم والطفل،             أمامه أبعاد العالقا  
فإنّه يحدث اضطراب في التطور االجتماعي والعاطفي للطفل، وأن االتجاهات غير السوية في التنـشئة               

ة مثـل تـدنّي     االجتماعية يترتب عليها نتائج سلبية في نمو شخصية الطفل، والخصائص البنيوية لألسر           
 االقتصادية الصعبة، واآلباء المدمنون والغـائبون عـن         –مستوى التعليم لألهل، والعوامل االجتماعية      
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كل ذلك يسهم في إيجاد طفل مشتت، وضعيف، وخجول، ومتـردد فـي بنـاء               . البيت ألسباب مختلفة  
  .عالقات اجتماعية، وطفل غير شعبي في تحصيل دراسي، ومركز اجتماعي متدن

  : حسب ملفات أطفال الدراسة في النويديةأهم ما يميز األطفال الساكنين في بيت إيجارو
العنف األسري، لدرجة انّه تم إبعاد آباء اثنين عن البيت بسبب العنف، وتتميز الحالة االجتماعيـة                 .1

  .ألحد الوالدين بالطالق
نهم من إحدى الدول العربيـة      ميزة أخرى كون اآلباء ليسوا من سكان مدينة طمرة األصليين، إذ م            .2

 .المجاورة، أو من الضفة الغربية

اآلباء يعملون في المجاالت المهنية، ومستواهم التعليمي يتراوح بين التعليم االبتـدائي والثـانوي،               .3
  .شاقل) 4000-2500(شاقل، والدخل المتوسط   2500ودخل األسرة يتراوح بين أقل من

 . ومستواهن التعليمي يتراوح بين ابتدائي وإعداديأما اُألمهات، فيعمل معظمهن ، .4

 وحسب األدب التربوي، فإن الطفل منذ الطفولة يبحث عن ارتباطه فـي المجتمـع ومكانتـه بيـنهم،                  
وحاجاته للشعور باألمان، والقبول واالنتماء، وإلّا كان القلق نتيجة عكسية، وحسب موساك فهناك عـدة               

شخصيته، منها تحقيق ُألفة بإقامة عالقات عائلية، وعالقـات حـب،           عوامل تساعد الطفل على تطوير      
وقبول الذات، واالتصال مع اآلخرين، وإقامة صداقات، وعندما يوصف الطفل بعدم القيمة، فـإن ذلـك                

  .يؤثر تأثيرا بالغًا عليه ويملؤه بمشاعر سلبية كاإلحساس بفقدان القيمة واألمل
  

  بحسب الحالة االجتماعية )10
لدى أطفال في ضائقة مستوى التعلق العاطفي  الستجابات أفراد عينة الدراسة لالنسب المئوية): 10.4( جدول

 الجليل الغربي تعزى للحالة االجتماعية – في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة

 الرقم
النسبة  العدد المجاالت

 المئوية

  نسبة 

 متزوجين

  نسبة

منفصلين

 10 0 10 1 تعلق عاطفي منخفض 1

 40 50 90 9 تعلق عاطفي متوسط 2

 %50 %50 %100 10 المجموع

  
يتبين من الجدول أن مستوى التعلق العاطفي المنخفض ألفراد الدراسـة هـو صـفر لعائلـة الحالـة               

لعائلة الحالة االجتماعية للوالدين هي االنفـصال،       % 10االجتماعية للوالدين هي الزواج، بينما يساوي       
لعائلة الحالة االجتماعية للوالدين هي الزواج، بينمـا يـساوي          % 50 العاطفي المتوسط فيبلغ     أما التعلق 
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 وبالتالي يتضح أن التعلق العاطفي هـو بدرجـة    .لعائلة الحالة االجتماعية للوالدين هي االنفصال     % 40
  .متوسطة لصالح المتزوجين

السجن بسبب العنف أو المخدرات، أو      باإلدمان على الكحول، أو      خصائص المتزوجين من األهالي   يتسم  
 تعمل وتعيل   هاتُأم :المرض النفسي، أو العنف األسري أو أب طاعن في السن، أما خصائص األمهات            

، وُأم ال تعمل وتعيل عائلة مكونة من سـبعة أفـراد، وُأم مريـضة          أو أقل  عائلة مكونة من سبعة أفراد    
بـدعم  " الوحيد"وُأم ال تعمل وترعى طفلها الصغير وشبه          ،ومقعدة وتمضي معظم الوقت في المستشفى     

من والد الزوج، ويوجد ُأمهات تعيش في كنف الزوج مع عنف أسري، والعائلة مكونة من خمسة أفراد                 
 . وُأم مسنّة

                   ة الرعاية التي تحاط به من األمآمن أو غير آمن بناء على نوعي الطفل قد يتطور لديه تعلُّق عاطفي إن ،
فالتعلُّق العاطفي يشير إلى استعداد الفرد إلى إقامة رابطة عاطفية قوية مع أفراد مـن محيطـه، وهـذا              

، )2000هروط،  (االستعداد فطري ومكون أساسي في غريزة اإلنسان منذ الوالدة، وتستمر مدى الحياة             
        هو عامل ثاٍن، ودوره يتمركز بدعم اُألم األب لديـه أساسـيات الحيـاة       ولكن الطفل الذي ينقص    .وإن 

كالطعام، واإلحساس باألمان، والدعم األبوي، والعناية الصحية وغير ذلك، يعتبر طفلًا في ضائقة لعـدم               
تلبية األسرة الحتياجاته الفسيولوجية، واالجتماعية، والعاطفية والعقلية، وهذه العائالت قد تتسم بالفقر مع             

لدية نتيجة إدمان، أو سجن، أو تدني المستوى التعليمي للوالدين، فهي           عدد كبير من األوالد، أحادية الوا     
  ).Zanden,1985(عائلة ال تستطيع القيام بواجبها اتجاه الطفل أو تلبية احتياجاته 

 بالـدخل   تتسم أما خصائص أطفال عينة الدراسة فقد ذكرتها الباحثة عدة مرات، حيث إن خصائصهم              
ويشمل المجاالت العمرية كلها لألم، و        مع مستوى تعليمي متدٍن لألم و األب،       الشهري األدنى، المتوسط  

،والطفل، مع خصائص اآلباء من إدمان وغيره األب.  
حسب األدب التربوي   لكن االنفصال موجود و   إن نسبة الطالق في أطفال عينة الدراسية منخفضة جدا، و         

ية يرتبط بمستوى منخفض من الكفاءة في أوضاع الطفـل،          أن الطفل الذي يعايش أزمة الخالفات األسر      
وأن آثار الطالق وانكسار روابط التعلُّق تنعكس على الكبار تماما كانعكاسها على األطفال، والفرق هو               
أن الكبار بحكم التجربة قد يتكيفون أسرع من األطفال الذي تقل مصادر تعلقهم ويصعب تكـيفهم مـع                  

هم الداخلية تكون متوترة ويشعرون بالضعف والخوف، ألن حياتهم في خطـر            الوضع الجديد، ومشاعر  
  .االنقطاع، والنتيجة النهائية للطالق تظهر الحزن، والغضب، وعدم األمان، وعدم الثقة

وتنوه الباحثة إلى أنّه رغم خصائص آباء أطفال عينة الدراسة، ووجود كثير مـن العـائالت أحاديـة                  
 اآلباء، أو معايشة األسرة للعنف، إلّا أن حاالت الطالق منخفضة جدا، وتفسر             الوالدين بسبب خصائص  

 ذلك بأن الطالق مكروه مجتمعيا، وتفضل المرأة أن تعـيش           المرشدة التربوية واألخصائي األجتماعي     



  109

في بيت الزوجية تحت ضغوطات ومعاناة على أن تحمل لقب مطلقة، فهي ليـست علـى اسـتعداد أن                   
  .ت هذه التسمية والوصمة المخجلة مجتمعياتتحمل تبعا

ورغم أن األدب التربوي يشدد على أن حدوث الطالق مهما كان وديا، فإنّه يظل مربكًا وموترا للطفل،                 
 هل العنف األسري واألسرة أحادية الوالدية ليست مربكة أو موترة للطفل؟            :نفسهطرح  يوالسؤال الذي   

أن الطفل يصبح في ضائقة، إذ يعاني من الفشل الدراسي، واالنفصال،           والجواب حسب األدب التربوي     
وانخفاض المستوى المعيشي، إن نوعية التربية التي يتلقاها الطفل من والديه تساعده في تقييم نجاحـه                
وفشله، فالوالدان يحددان مقاييس النجاح والفشل، والطفل الذي يتعلم النظرة السلبية للذات يقولب قدراته              

  .ويحجمها بناء على ما تلقاه من معلومات من أهله حول قدراته الشخصية خالل سنوات نموه
  

  بحسب دخل األسرة )11
لدى أطفال في ضائقة مستوى التعلق العاطفي  الستجابات أفراد عينة الدراسة لالنسب المئوية): 11.4 (جدول

 ى لدخل األسرةالجليل الغربي تعز – في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة

 الرقم
النسبة  العدد المجاالت

 المئوية

  نسبة 

 2500أقل من 

  نسبة

2500-4000 

 0 10 10 1 تعلق عاطفي منخفض 1

 70 20 90 9 تعلق عاطفي متوسط 2

 %70 %30 %100 10 المجموع

  

لعائلـة ذات دخـل     % 10يتبين من الجدول أن مستوى التعلق العاطفي المنخفض ألفراد الدراسة هـو             
) 4000-2500(صفر ألفراد الدراسـة لعائلـة ذات دخـل          بينما يساوي     شاقل، 2500أسري أقل من    

 شـاقل، بينمـا     2500لعائلة ذات دخل أسري أقل من       % 20 أما التعلق العاطفي المتوسط فيبلغ       .شاقل
 وبالتالي يتضح أن التعلق العاطفي    . شاقل) 4000-2500(ألفراد الدراسة لعائلة ذات دخل      % 70يساوي

  .شاقل) 4000-2500(ألسري هو بدرجة متوسطة لصالح الدخل ا
، كما يتسمون بعدم الشعبية كما أكـدت المرشـدة          أنّهم من ذوي الدخل المنخفض    يتسم أطفال الدراسة ب   و

 وحسب األدب التربوي، يتسم الطفل ذو شعبية بالمركز االجتماعي المرتفع، وبالتفوق الدراسي،             التربوية
مركز االجتماعي المرتفع هو نتيجة للسلوك االجتماعي التكيفي، ومن السهل علـى            وصاحب موهبة، فال  

األطفال أن يتصفوا باالجتماعية، واالسترخاء عندما يشعرون بالتقبل، ويحسون بحب جماعـة الرفـاق              
 .لهم، وعلى نقيض ذلك عندما يشعرون بالنبذ وعدم التقبل
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وعمر اآلباء  ) 11-9(، ومن   )8-6(مرحلة العمرية من    إن خصائص أطفال الدراسة من الجنسين في ال       
واألمهات من جميع الفئات العمرية، وتعمل اُألمهات وال يعملن، والمستوى التعليمي االبتدائي واألميـة،   

 أنه من ضمن    كماأما اآلباء، فمنهم المطلق، أو المسجون، أو المسن، أو يسكنون في بيت إيجار أوملْك،               
وحـسب   .شاقل، ولكن ال أحد أجاب عنـه       )4000( اجد بند يشمل الدخل األسري أكثر من      المقاييس تو 

األدب التربوي، فإن الفقر وتدني المستوى االقتصادي للعائلة، ونقص التعليم، وأحادية الوالديـة نتيجـة               
ه الطفـل أو    إدمان، أو سجن، أو طالق، أو العنف األسري، فهذه عائالت ال تستطيع القيام بواجبها اتجا              

وحسب نظرية التعلُّق العاطفي، فكلما اتسم الطفل بالتعلُّق العاطفي اآلمن، كان أقدر مـن              . تلبية حاجاته 
  ).1992قنطار،(غيره على التفاعل االجتماعي مع األتراب، وفي اتخاذ المبادرة إلثارة اللعب 

  

  

  العدوانيالنتائج المتعلقة بالسلوك  2.4
  

- العدواني لدى أطفال في ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة            ما هو واقع السلوك   

الجليل الغربي آخذين باالعتبار عمر الطفل وجنسه، العمر والعمل والمستوى التعليمي لكل مـن األم               

  واألب، السكن، الحالة االجتماعية، والدخل األسري؟

  
  مقياس التصحيح للسلوك العدواني) 12.4(جدول 

 
  الحسابي متوسطها مدى  )العدواني السلوك مقياس (ةالدرج

  فأقل 14.6  منخفضة

   29.3-14.7  متوسطة

   44-29.4  عالية
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  بحسب جنس الطفل) 1

  

لدى أطفال في ضائقة مستوى السلوك العدواني  الستجابات أفراد عينة الدراسة لالنسب المئوية) 13.4(جدول 

  . حسب الجنسالغربي الجليل – ةنة طمرفي مرحلة الطفولة المتوسطة في مدي

 العدد  المجاالت الرقم
النسبة 

  المئوية

نسبة 

  الذكور

نسبة 

  ناثاإل

  20  0 20 2  سلوك عدواني متدٍن  1
  20  30  50  5  سلوك عدواني متوسط  2
  10  20 30 3  سلوك عدواني مرتفع  3

  %50  %50  %100 10  المجموع

  
في ضائقة في مرحلة     أطفال   لدىالعدواني  السلوك   مستويات   الذي يعبر عن   ،يالحظ من الجدول السابق   

 ، عدواني متـدنٍ   لديهم سلوك  )%20(  ما نسبته  نأبالجليل الغربي    – ةالطفولة المتوسطة في مدينة طمر    
  لـديهم سـلوك    )%30(متوسط، ونسبة    عدواني   الدراسة لديهم سلوك   عينة   من) %50(في حين كانت    

  توى السلوك   مسمرتفع، وقد بلغ    عدواني  في ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسـطة        أطفال   لدىالعدواني
  .متوسط عدواني هناك سلوك أي أنه) 22.7(الجليل الغربي  – ةفي مدينة طمر

    أن نسبة الذكور في السلوك      ا  ونالحظ من خالل الجدول أيض  المرتفع والمتوسط تفـوق نـسبة     العدواني 
دى     وال يوجد أي   ،ناثلإل) %20(المتدني هناك   العدواني  لوك  ، بينما في الس   )%10(بنسبةاإلناث   سبة ل  ن
   .الذكور

يدية العائلية، يتبين أن أكثـر      حسب استبانة السلوك العدواني التي أجاب عليها المرشد التربوي في النو          
لكال الجنسين، حيث إن السلوك العـدواني حـسب سـليمان           " يبكي ويصرخ  ":سلوك عدواني شائع هو   

، وهو أسلوب جسمي يعبر فيه      )2009مجدوب،  ( يشمل السلوك العدواني الموجه صوب الذات        )2008(
 ).2006السيد، (عن السلوك العدواني نتيجة لشعور الطفل بالفشل واإلحباط والغضب 

-6(وبالنظر إلى خصائص أطفال عينة الدراسة فهم من الجنسين، من مرحلة الطفولة المتوسطة مـن                
سنة، وآباء بمرحلـة    ) 60-40(، ومن   )39-30(ألمهات بمستوى عمري مختلف من      ،  )11-9(و   ،)8

 ال تعمل، أما اآلبـاء      عامالت أو سنة فما فوق، ُألمهات     ) 60-40(، ومن   )39-30(عمرية مختلفة من    
 أما المستوى التعليمي لألمهات، فهن بمستوى ُأميـة، وابتـدائي          فيعملون بمجال المهن والبقية ال تعمل،     

وإعدادي، أما اآلباء بمستوى تعليمي، فيشمل األمية، واالبتدائي، اإلعدادي، والثانوي، ونـوع الـسكن              
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 والزواج، والدخل األسـري متـدٍن       االنفصاليشمل الملْك واإليجار، والحالة االجتماعية للوالدين تشمل        
دراسية من ذكـور وإنـاث      وجميع أطفال عينة ال    شاقل،) 4000-2500(شاقل فأقل ومتوسط    ) 2500(

باختالف خصائصهم يمارسون أسلوب البكاء والصراخ في التعبير عن شعورهم باإلحباط أو الغـضب،          
وحسب األدب التربوي، فإن السلوك العدواني يأخذ مظاهر شتى لـدى األطفـال وتبـدأ مـن البكـاء                   

الهمـشري،  (فض تلبية رغباته    والصراخ، حيث يوجه الطفل عدوانيته نحو ُأمه أو اآلخرين حين يتم ر           
وحسب بولبي، فإن البكاء والصراخ في نظرية التعلُّق العاطفي هي مرحلة االحتجـاج والتـي           ). 2000

                  ه، وتفسر الباحثة أنالطفل يبكي ويصرخ باحثًا عن ُأم ه، حيث إنن ُأميعبر فيها الطفل عن الحرمان م
 ويتطور أسلوبا ومنهجا للحصول على الرغبـات المطلوبـة          هذا السلوك يكون طفوليا جدا ومنذ الوالدة      

  ).2004زبيري، (عند الكبر 
أكدت المرشدة التربوية حسب اسـتبانة الـسلوك        فقد  " يرفس، أو يضرب، أو يصفع اآلخرين     "أما الفقرة   
السلوك العدواني حـسب منظمـة الـصحة        ف : حصولها على نسبة عالية كسلوك لدى الذكور       العدواني
تتخذ مظاهر مختلفة منها العنف البدني، وتهديد اآلخرين، والتشابك باأليدي، واستخدام           ) 2002(ية  العالم

-6(أدوات حادة، وعودة إلى خصائص األطفال الذكور في عينة الدراسة منهم من الفئتين العمـريتين                
ء مـن الفئـات     سنة، واآلبـا  ) 60-40(، و )39-30(، واُألمهات من الفئتين العمريتين      )11-9(، و )8

 ال يعملن، والمستوى التعليمي لألم يتـراوح        عامالت أو سنة فما فوق،    ) 60-40(، و )39-30(العمرية  
                فيعمل أحدهم بالعمل المهني والباقي ال يعمل، والمـستوى التعليمـي ا األبة، واالبتدائية، أمبين األمي

باإليجار أو الملْك، والحالة االجتماعيـة للوالـدين        يتراوح بين األمية، واالبتدائية، والثانوية، ويسكنون       
ودخـل األسـرة    . المرض النفسي، واإلدمان، والعنف   : الزواج مع غياب دور األب لدى البعض بسبب       

شاقل، ورجوعا لألدب التربوي، فـإن      ) 400-2500(شاقل فأقل، ودخل متوسط     ) 2500(يتراوح بين   
أبو قورة،  (ون فسيولوجيا يزيد من السلوك العدواني لدى الذكور         زيادة إفراز هرمون الذكورة التستوستر    

، وهناك عوامل مؤدية للسلوك العدواني، ومنها العوامل االجتماعية بمعنى حصول خلـل فـي               )1996
البيئة األسرية في الطفولة، وعدم توافر روابط التعلُّق العاطفي لدى الطفل في حالة انفـصال الوالـدين                 

  ).1996أبو قورة، ( أو اإلدمان، أو العنف، أو الفقر، أو وغير ذلك بسبب الهجر،
سـنة، ومـن خـصائص      ) 11-9(وأن ذكور عينة الدراسة يتمركزون أكثر في المرحلة العمرية من           

السلوك العدواني في هذه المرحلة العمرية هو العراك، والضرب، والعدوان الكالمي، والكراهية، وتدبير             
 األذى الجسماني   يعتبـر دلـيال           )96أبو قورة،   ( والنفسي السلوك العدواني وحسب األدب التربوي فإن ،

وحسب فرويد، في المرحلة الشرجية، فإن أسلوب تعليم الطفـل          ). 2000الهمشري،  (على سوء التكيف    
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             ا قلقًا باألم، ممة إذا اتسم بالقسوة والعنف قد ينشئ تعلُّقًا عاطفيا يؤدي إلى سوء    الستخدام المرافق الصحي
  ).Lopez and Heffer, 1998(التكيف االجتماعي للطفل 

يدفع، "الفقرة  حسب استبانة السلوك العدواني التي أجاب عليها المرشد التربوي في النويدية العائلية، فأن              
 أعلى لدى اإلناث، وهو شكل من أشكال الـسلوك           عدونياً سلوكاً، فكان   "أو يخمش، أو يقرص اآلخرين    

دواني بمظهر بدني مثل التشابك باأليدي، واستخدام األظافر، والرأس، حيـث يعـرف أبـو قـورة                 الع
السلوك العدواني بأنّه أفعال عدوانية نحو اآلخرين، وهذا األسلوب من السلوك العدواني مشابه             ) 1996(

ح الذكور، فكال   ، الحاصلة على مستوى عاٍل لصال     "يرفس، أو يضرب، أو يصفع اآلخرين     "للفقرة السابقة   
بأن كـال   ) 2004(الفقرتين تستخدمان األسلوب البدني كأسلوب عدواني، مما يختلف مع دراسة زبيدي            

الجنسين يختلفان في شكل العدوان الجسدي، أو البدني حيث إن الذكور أعلى من اإلناث، أما خصائص                
سنوات التي تتميـز    ) 8-6(ية من   إناث عينة الدراسة، فتتصف أن معظمهن يتركزن في المرحلة العمر         
  .بطرق مختلفة في التعبير عن السلوك العدواني كالرفس، والضرب

  
  بحسب عمر الطفل) 2
 

 لدى أطفال فيمستوى السلوك العدواني ل أفراد عينة الدراسة الستجاباتالنسب المئوية ): 14.4 (جدول

  ل الغربي عمر الطفلالجلي – ةطمر مدينة في المتوسطة الطفولة مرحلة في ضائقة

 العدد المجاالت الرقم
النسبة 

  المئوية

  نسبة

 6-8  

  نسبة

 9-11  

  0  20 20 2  سلوك عدواني متدٍن  1
  30  20  50  5  سلوك عدواني متوسط  2
  20  10 30 3  سلوك عدواني مرتفع  3

  %50  %50  %100 10  المجموع

  
في ضائقة في مرحلة     أطفال   لدىلعدواني  االسلوك  الذي يعبر عن مستويات      ،يالحظ من الجدول السابق   

لـديهم  ) %20 ( ما نـسبته   نأب  حسب عمر الطفل   الجليل الغربي  – ةالطفولة المتوسطة في مدينة طمر    
متوسـط، ونـسبة     عدواني   الدراسة لديهم سلوك   عينة   من) %50(في حين كانت     ، عدواني متدنٍ  سلوك

فـي ضـائقة فـي       أطفال   لدىالعدواني   السلوك   مستوىمرتفع، وقد بلغ     عدواني    لديهم سلوك  )30%(
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 عـدواني   هنـاك سـلوك    أي أنه ) 22.7(الجليل الغربي    – ةمرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمر     
  .متوسط

    أن نسبة السلوك    ا  ونالحظ من خالل الجدول أيض  ألطفال الدراسة من عمر     المرتفع والمتوسط العدواني 
المتـدني هنـاك    العـدواني   بينما في السلوك    سنة،  ) 8-6(عمر  أعلى من أطفال الدراسة من      ) 9-11(
وبالتالي يتضح أن الـسلوك     . سنة) 11-9(من عمر    شخص    وال يوجد أي   سنة،) 8-6(لعمر  ) 20%(

  .سنة) 11-9(العدواني هو متوسط لصالح عمر الطفل من 
أو يقـرص   يـدفع أو يخمـش      "،و  "ويرفس أو يضرب أو يصفع اآلخـرين      "، و "يبكي ويصرخ "الفقرات  
نسب عالية من االجابـات حـسب       قد حصلت   " يضرب األشياء بقدميه وهو يصرخ ويصيح     "،  "اآلخرين

، )8-6: ( لكل من الفئتين العمريتين    المرشدة التربوية التي أجابت على استبانة السلوك العدواني، وذلك        
ين، الفئتـان العمريتـان     فهم من الجنس  ) 8-6(سنة، أما خصائص أطفال الفئة العمرية للعينة        ) 11-9(و

سنة فما  ) 60-40(، و )39-30(سنة، أما الفئات العمرية لآلباء، فهي       ) 60-50(، و )39-30(لألمهات  
والمستوى التعليمي ، ِمهنالال يعملن، أما اآلباء، فقسم ال يعمل، وقسم يعمل في        أو  فوق، وتعمل اُألمهات    

    ،واإلعدادي بين األمية، واالبتدائي ة أو االبتدائي، ويـسكنون   لألمبين اُألمي أما اآلباء فمستواهم التعليمي 
باإليجار أو بالملْك، أما الحالة االجتماعية للوالدين، فهي الزواج مع غياب قسم من اآلباء عـن البيـت                  

شـاقل  ) 2500(لكحول، أو السجن، أو العنف األسري، والدخل أسري يتراوح بين الى عبسبب اإلدمان  
سـنوات  ) 8-6( وحسب األدب التربوي، فإن الطفل بعمر        ،شاقل) 4000-2500(، ودخل متوسط    فأقل

 حسب فرويد، فإن    .)1996أبو قورة،   (يعبر عن غضبه بطرق مختلفة، كالرفس، والضرب، والمقاومة         
السنوات الست األولى من حياة الطفل مهمة جدا في تكوين شخصية الطفل، وأن تجارب الطفل ضـمن                 

ائلة وعالقاته مع أقاربه يطور نمو الحياة، فالحب، والعطف، والطمأنينة من الحاجات األساسية التـي          الع
عربيات (يجب توفيرها للطفل، ويعتبر الوالدان المصدر األول واألساسي إلشباع هذه الحاجات النفسية              

ه األولى ويطـور عالقـة       والطفل الذي ال يتلقى الرعاية المناسبة في سنوات حيات         .)2008أبو أسعد،   و
تعلُّق عاطفي غير آمن مع األم يكون لديه هرمونات التوتر عالية المستوى التي تؤثر على نمو جوانب                 
                  غير اآلمن يـؤدي إلـى الـسلوك العـدواني التعلُّق العاطفي حاسمة في دماغه وجسمه، وبالتالي فإن

)Talebi and Verma, 2007.( 

 فحسب المرشدة التربوية    " يضرب األشياء بقدميه وهو يصرخ ويصيح     : "سنة) 11-9(لفئة العمرية   اأما  
 ومـن   ، يعبر عن غضبه بالضرب والثأر، وتدبير األذى الجـسمي والنفـسي           في النويدية العائلية، فأنه   

  .مظاهر العنف هو العنف المادي، كتخريب الممتلكات وذلك حسب منظمة الصحة العالمية
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سنة فهم من الجنسين، وعمر األم في الفئات        ) 11-9( عينة الدراسة بعمر     وعودة إلى خصائص أطفال   
سـنة فمـا    ) 60-50(، و )49-40(سنة، أما عمر األب،فهو في الفئة       ) 60-40(، و )39-30(العمرية  

       ا األبأو ال تعمل، أم ـة،            فوق، وتعمل األماألمي لألم فيعمل في المهن أو ال يعمل، والمستوى التعليمي
ثـانوي،   االبتدائي، أو إعـدادي، أو     فهو األمية، أو   اإلعدادي، أما مستوى تعليم األب     االبتدائي، أو  أو

، أمـا   )4000-2500(شاقل فأقل ودخل متوسـط      ) 2500( بمستوى دخل    ،ويسكنون باإليجار وبالملْك  
ان، والعنـف األسـري،      والزواج مع خصائص آباء كاإلدم     نفصالالحالة االجتماعية للوالدين، فهي اال    
وحسب األدب التربوي، فإن العوامـل البيئيـة بمعنـى اخـتالف            . والمرض النفسي، وكبر سن األهل    

األشخاص حول الطفل ومقدرتهم على استثارته تؤثر على شدة التعلُّق العاطفي للطفل أو عـدم شـدته،                 
سؤولية االجتماعية، فعندما تكون هنـاك      فاألطفال تحتاج إلى االستثارة االجتماعية حتى تتنمي لديهم الم        

فرص ضئيلة أو نادرة لمالطفة األطفال، وتقبيلهم، وعناقهم، نجد أنماطهم السلوكية المعبـرة ال تكـون                
متميزة في عالقات انتقائية متبادلة متكافئة مع األشخاص اآلخرين، ويحدث هذا عادة في حالة اإلهمـال                

 على نمو الطفـل االجتمـاعي، ويتعـرض للعزلـة واالنطـواء             األبوي وبخاصة من األم، إذ ينعكس     
االجتماعي، وحسب بولبي، فإن العدوان يكمن في جذور التعلُّق العاطفي غير اآلمن، وعليه فإن التعلُّق               

 وحسب آنا فرويد، فإن الطفل قد يلجأ للعدوان التوحدي وهو           .)65بولبي،  (العاطفي القلق يرتبط بالعنف     
عتدي كوسيلة دفاعية للتغلب على الهجوم الموجه منه، وقد يوجهه الطفـل نحـو الـشخص                التوحد بالم 

اتجاه شخص آخر، أو نفـسه، أو       ) اإلزاحة(مباشرة، والذي سبب للطفل الشعور باإلحباط، وقد يستبدله         
 وعودة للتأكيد وحسب األدب التربوي فإن العوامـل االجتماعيـة كانفـصال             .)2006السيد،  (اآلخرين  

              الطفل   ،  الوالدين بسبب الطالق، أو اإلدمان، أو العنف، أو غير ذلك قد يؤدي إلى السلوك العدواني فإن ،
النامي وسط أجواء عدم الثقة، والتعقيد، والتشكيك، والذنب سوف يفقد كل الثقـة بقدراتـه، واالهتمـام                 

وأكّـدت  ). 2001مرهج،  (لثقة  بالحياة، وتتبلور شخصيته غير سوية من جو العائلة، واإلهمال، وعدم ا          
نظرية االتصال العاطفي أن المضطربين بالشخصية يمتلكون عالقات مفككة وضعيفة مع القائمين على             

  . )2007البشر،(رعايتهم في وقت مبكر من حياتهم 
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  بحسب عمر األم) 3

  

لدى أطفال في وك العدواني مستوى السل الستجابات أفراد عينة الدراسة لالنسب المئوية): 15.4 (جدول

 الجليل الغربي عمر األم – ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة

 الرقم
ــسبة  العدد المجاالت النـ

 المئوية

  نسبة
30-39 

  نسبة

 فما فوق-40

 10 10 20 2 سلوك عدواني متدٍن 1

 30 20 50 5 سلوك عدواني متوسط 2

 0 30 30 3 سلوك عدواني مرتفع 3

 %40 %60 %100 10 المجموع

  
في ضائقة في مرحلة     أطفال   لدىالعدواني  السلوك  الذي يعبر عن مستويات      ،يالحظ من الجدول السابق   

 لديهم سلوك ) %20 ( ما نسبته  نأب  حسب عمر األم   الجليل الغربي  – ةالطفولة المتوسطة في مدينة طمر    
 )%30(متوسط، ونـسبة     عدواني   دراسة لديهم سلوك  ال عينة   من) %50(في حين كانت     ،عدواني متدنٍ 
في ضائقة في مرحلة الطفولة      أطفال   لدىالعدواني  مستوى السلوك   مرتفع، وقد بلغ     عدواني   لديهم سلوك 

  .متوسط عدواني هناك سلوك أي أنه) 22.7(الجليل الغربي  – ةالمتوسطة في مدينة طمر
    ك  أن نسبة السلو  ا  ونالحظ من خالل الجدول أيض  أعلى لدى أطفال الدراسة لعمر األم       المرتفعالعدواني 

.  سنة فما فوق   40سنة، بينما السلوك العدواني المتوسط أعلى لدى أطفال الدراسة لعمر األم            ) 30-39(
   .سنة) 39-30(بدرجة متوسطة لصالح عمر األم  أن السلوك العدوانيوبالتالي 

أكدت عليها المرشدة التربوية لدى      قد   " يصفع اآلخرين  يرفس أو يضرب أو   " و "يبكي ويصرخ "إن الفقرة   
وعودة إلـى    سنة،) 60-40(، و )39-30(لكل الفئات العمرية لألم     جميع أطفال الدراسة، بمعنى أطفال      

، )8-6(خصائص عينة الدراسة ألمهات بهذه الفئات العمرية، فهم من الجنسين، وبـالفئتين العمـريتين      
، ويتبع آباء نفس الفئات العمريـة، والقـسم         نال يعمل أو  من اُألمهات يعملن    سنة، حيث قسم    ) 11-9(و

 والمستوى التعليمي لألمهات واآلبـاء بـين األميـة واإلعداديـة،            المهن،األكبر ال يعمل وقسم يعمل ب     
) 4000-2500(شاقل فأقل، ودخـل متوسـط       ) 2500(ويسكنون باإليجار وبالملْك، والدخل األسري      

 والزواج مع كبر السن لألهـل، واإلدمـان علـى    نفصالا الحالة االجتماعية للوالدين، فهي األ     أم،  شاقل
      ا مع        أنفصال األهل أو الطالق   الكحول، وحسب األدب التربوي فإنوما بعدها يصبح الوالدان أقل صبر 

قة األهل بالطفـل    أوالدهم، وأقل تحسسا الحتياجاتهم، وتتعالى األصوات وتتزايد االنتقادات، وتجعل عال         
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ضعيفة جدا، فيعيش الطفل حالة من الفوضى والضياع خارجيا وداخليا، ويشعر أن ال أحد يهتم أو ينتبه                 
        ة كالسلوك العدوانية لألسرة    ). 2002مرهج،  (له، وتتطور لديه المشاكل السلوكيا الخصائص البنيويأم

نح يـؤثر علـى العالقـة بـاألم وباألبنـاء           كتدني التحصيل العلمي لآلباء، واألب الجاهـل، والجـا        
وأن أساليب التعبير عن السلوك العدواني متعددة ومنها األسلوب الجسمي كالـصراخ،            . )1992قنطار،(

 1996أبو قورة، (والضرب، والتلويح، فجسم اإلنسان وأعضاؤه تعبر عن الشعور والسلوك العدواني.(  
وحسب المرشدة التربوية في النويديـة      " خمش أو يقرص اآلخرين   دفع، أو ي   كال  السلوكيات العدوانية أما  

وأن خـصائص   ة،  سن) 39-30(لفئة العمرية لألم    العائلية واألخصائي األجتماعي لألسرة  فهي تعود ل       
، )11-9(، و )8-6( تتميز بأنّهم من الجنسين، من الفئة العمريـة           السلوكيات   أطفال عينة الدراسة لهذه   

 ،  العمريـة  تـين فيـشمل الفئ   ، ومستوى تعليم األم هو االبتدائي، أما عمر األب        عملت ال أو   وتعمل األم 
والقسم اآلخر ال يعمل، والمستوى التعليمي لآلباء يتـراوح مـا بـين             المهن  ويعمل قسم من اآلباء في      

 األنفـصال   لـدين هـي   األمية، االبتدائي والثانوي، ويسكنون باإليجار وبالملْك، والحالة االجتماعية للوا        
الزواج مع غياب دور بعض اآلباء بسبب العنف األسري حيث تم إبعاد الزوج عن البيـت، وإيـواء                  و

الزوجة في مركز للنساء المضروبات، أو السجن، أو المرض النفسي، أو مشاكل زوجية عاليـة مـع                 
 قل فأقل، ودخـل متوسـط     شا) 2500(وجود األب في البيت، أما مستوى الدخل األسري فيتراوح بين           

األوكستيوسين والفازوبرسين  :  إفراز هرموني  لديها )39-30(، أن المرأة بعمر     شاقل) 2500-4000(
اللذان يقويان من التعلُّق العاطفي وارتباط األم بالطفل، ويشهد عمـر الثالثينيـات ثبـات اإلفـرازات                 

، فيشهد تأرجحات وتغيرات هرمونيـة حـادة،   الهرمونية، ولكن عمر األربعينات والخمسينيات فما فوق    
حيث يفسر البروفيسور جون آيدين طبيب الغدد الصماء في جامعة نيو سـاوث أوف ويلـز، ارتفـاع                  
وانخفاض في معدل هرمون االستروجين مما يؤثر على التفكير، المزاج والذاكرة، وعمر الخمـسينيات              

 كاألرق، واضطراب المـزاج، والتعـرق الليلـي    :يشمل أعراضا مختلفة ناتجة عن التأرجح الهرموني      
 ).2010البارون، (وغيره 

الهرمونـات المعتدلـة     لديها   سنة) 39-30(وانطالقًا من فسيولوجية التعلُّق العاطفي، فإن األم في عمر          
سنة اللواتي يعـانين    ) 60-40( تسمح بحصول تعلُّق عاطفي، وتقويته مقارنة باألمهات في أعمار           التي

التي بينـت أن    أرجح الهرموني، وبالتالي اضطراب في األمزجة والتعلُّق العاطفي، ولكن النتائج           من الت 
 تناقض مع ما تم طرحـه مـن         سنة) 39-30(السلوك العدواني ألطفال الدراسة ألمهات بالفئة العمرية        

 دورا فـي     هذا التناقض إلى وجود عوامل أخرى تلعـب        وقد تكون أسباب  فسيولوجية التعلُّق العاطفي،    
           تدني المستوى االقتـصادي والـضغوطات     –التعلُّق العاطفي، فحسب األدب التربوي إن ،االجتمـاعي 

كاإلدمان، والعنـف،   : سنة، والخصائص األسرية  ) 39-30(النفسية واالجتماعية ألمهات الفئة العمرية      
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إلساءة للطفل، وإيجاد تعلُّق عاطفي     والوالدات الكثيرة، ونقص االستقرار الوظيفي، كلها عوامل ترتبط با        
غير آمن، مما يجعل هرمونات التوتر عالية لدى الطفل مما يؤثر على نمو جوانب حاسمة في دماغـه                  
 وجسمه، فالتعلُّق العاطفي غير اآلمن يؤدي إلى السلوك العدواني، وبمعنى آخـر يـؤدي إلـى سـلوك                 

بدرجة عالية لصالح   " أو يخمش أو يقرص اآلخرين    يدفع  "،  "يبكي ويصرخ " أطفال الدراسة    عدواني لدى 
  .سنة) 39-30(األم في الفئة العمرية 

) 60-40(فلصالح الفئة العمرية لـألم      " يمزق أو يشد أو يمضغ مالبس اآلخرين       "السلوك العدواني أما  
سـنة،  ) 60-40(، و )39-30(سنة، ورجوعا إلى خصائص أطفال عينة الدراسة ألمهات الفئة العمرية           

فإن الطفل قد يلجأ للتعبير عن غضبه وإحباطه باألسلوب الجسمي كـالتهجم، والـصراخ، والـضرب،                
  باإلضافة إلـى أن شـعور األهـل          ،والخنق، والتهديد، فالصياح والصراخ شائعان في مرحلة الطفولة       

 األم نفسها قـد     باإلحباط وبخاصة األم نظرا للظروف المعيشية الصعبة وخصائص اآلباء الحرجة، فإن          
تلجأ إلى أسلوب اإلهمال للتعبير عن إحباطها، وغضبها حيث ال تكتـرث لحاجـات الطفـل الماديـة                  

   .)1996أبو قورة، (والمعنوية، وإهمال دروسه 
 
  بحسب عمر األب) 4

  
 لدى أطفال فيمستوى السلوك العدواني  الستجابات أفراد عينة الدراسة لالنسب المئوية): 16.4 (جدول

 الجليل الغربي عمر األب – ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة

الرقم
  نسبةالنسبة المئويةالعدد المجاالت

30-39
  نسبة

فما فوق-40

 20 0 20 2 سلوك عدواني متدٍن 1

 30 20 50 5سلوك عدواني متوسط 2

 20 10 30 3 سلوك عدواني مرتفع 3

 %70 %30 %100 10 المجموع

  
في ضائقة في مرحلة     أطفال   لدىالعدواني  السلوك  الذي يعبر عن مستويات      ،يالحظ من الجدول السابق   

لـديهم  ) %20 ( مـا نـسبته    نأب  حسب عمر األب   الجليل الغربي  – ةالطفولة المتوسطة في مدينة طمر    
متوسـط، ونـسبة     عدواني   الدراسة لديهم سلوك   عينة   من) %50(في حين كانت     ، عدواني متدنٍ  سلوك

فـي ضـائقة فـي       أطفال   لدىالعدواني  مستوى السلوك   مرتفع، وقد بلغ     عدواني    لديهم سلوك  )30%(
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 عـدواني   هنـاك سـلوك    أي أنه ) 22.7(الجليل الغربي    – ةمرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمر     
  .متوسط

    أن نسبة السلوك    ا  ونالحظ من خالل الجدول أيض  وسط أعلى لدى أطفال الدراسة      والمت المرتفعالعدواني
  . سنة فما فوق40لعمر األب 

  يدفع أو يخمـش أو  "، و"يرفس أو يضرب أو يصفع اآلخرين  "، و "يبكي ويصرخ  "السلوكيات العدوانية إن
لدى أطفال الدراسة حسب المرشدة التربوية في النويدية العائلية، وحـسب           كانت عالية    "يقرص اآلخرين 

 لـألم   كانت لصالح الفئات العمريـة    " يبكي ويصرخ  "لسلوك العدواني فارة،  األخصائي األجتماعي لألس  
فكانت لـصالح   " يرفس أو يضرب اآلخرين    "سلوك العدواني سنة فما فوق، وال    40، و )39-30(ألب  وا

ـ  سنة فما فوق، أما ا     40الفئات العمرية لألم ولألب      يـدفع أو يخمـش أو يقـرص         "سلوك العـدواني  ل
سنة، مما يعني تشابه خـصائص      ) 39-30(لح الفئة العمرية لكّل من األم واألب        ، فكانت لصا  "اآلخرين

          ،ر األبموجدول ع ،ر األممنة الدراسة لكل من جدول عإذ يعاني قسم من األطفال من الحالة        أطفال عي
 .، وخصائص اآلباء من اإلدمان، والعنف، والمرض النفسياألنفصالاالجتماعية للوالدين وهي 

يلـوث  "،و"يمزق أو يشد أو يمضغ مالبس اآلخرين      "و"  محاولة خنق اآلخرين   "السلوكيات العدوانية    أما
وعودة إلـى خـصائص      سنة فما فوق،     40 تعود ألطفال الدراسة آلباء بالفئة العمرية        "مالبس اآلخرين 

أن الحالـة االجتماعيـة      ولآلباء بهذه الفئات العمرية، فيتبـين        سلوكيات العدوانية أطفال الدراسة لهذه ال   
                 ،بسبب اإلدمان على الكحول، أو بسبب المرض النفـسي للوالدين هي الزواج مع غياب تام لدور األب

تدنّي الدخل األسري، وتدنّي المستوى التعليمي لألهل، وحسب األدب         : مع وجود خصائص أخرى مثل    
عنف خفيف، وعنف متوسط، وعنـف      :  وهي التربوي، فإن السلوك العدواني ينقسم إلى ثالثة مستويات،       

الـسلوكيات  العنف البدني، باستخدام األيدي، وتهديد اآلخرين، وحـسب         : شديد، ويتخذ عدة مظاهر مثل    
يمزق أو يـشد   " السلوك العدواني  المذكورة، فإن محاولة خنق اآلخرين تعتبر عنفًا شديدا، بينما         العدوانية

فقد يـصنفان عنـف خفيـف أو متوسـط، وأن           " بس اآلخرين يلوث مال "،و"أو يمضغ مالبس اآلخرين   
 سنة فما فوق، وحسب األدب التربوي فإن العوامـل االجتماعيـة            40خصائص آباء هذه الفئة العمرية      

كاإلدمان، والمرض النفسي، وانفصال الوالدين، وخلل البيئة األسرية للطفل، وعدم توافر روابط التعلُّق             
   .نشأ عن ذلك السلوك العدوانيالعاطفي لديه، مما ي
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  بحسب عمل األم) 5
 

لدى أطفال في مستوى السلوك العدواني  الستجابات أفراد عينة الدراسة لالنسب المئوية): 17.4(جدول 

  الجليل الغربي عمل األم–ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة 

 العدد المجاالت الرقم
النسبة 

 المئوية

  بةنس

 ال تعمل

  نسبة

 تعمل

 0 20 20 2 سلوك عدواني متدٍن 1

 30 20 50 5 سلوك عدواني متوسط 2

 20 10 30 3 سلوك عدواني مرتفع 3

%100 10 المجموع  50%  50%  

  

في ضائقة في مرحلة     أطفال   لدىالعدواني  السلوك  الذي يعبر عن مستويات      ،يالحظ من الجدول السابق   
لـديهم  ) %20 ( مـا نـسبته    نأب  حسب عمر األب   الجليل الغربي  – ةمدينة طمر الطفولة المتوسطة في    

متوسـط، ونـسبة     عدواني   الدراسة لديهم سلوك   عينة   من) %50(في حين كانت     ، عدواني متدنٍ  سلوك
 الدراسة ألم    أطفال لدى  المتدني العدوانيمستوى السلوك   مرتفع، وقد بلغ     عدواني    لديهم سلوك  )30%(

   .وبالتالي يتبين أن السلوك العدواني هو متوسط ولصالح األم العاملة). %20(عاملة 
  السلوك  إنلدى أطفال الدراسـة حـسب المرشـدة         ية عال نسبةحصلت على   " يبكي ويصرخ  "العدواني

غيـر   ولصالح اُألمهات العامالتالتربوية في النويدية العائلية، وحسب األخصائي األجتماعي لألسرة، و        
لـدى   يـة  عال نسبةحصلت على   " يرفس أو يضرب أو يصفع اآلخرين      "العدوانيالسلوك  أما  العامالت،  

 أطفال الدراسة حسب المرشدة التربوية في النويدية العائلية، وحسب األخـصائي األجتمـاعي لألسـرة              
، فلـصالح   "يدفع أو يخمش أو يقـرص اآلخـرين        "العدوانيالسلوك  و لصالح اُألمهات غير العامالت،   

 وهذا معناه أنّه بغض النظر عن كون األم تعمل أو ال تعمل، فإن السلوك العـدواني                 ،مهات العامالت اُأل
لدى أطفالهن موجود مع اختالف أسلوب السلوك العدواني، إن كان موجها نحو الذات أو موجها نحـو                 

  . اآلخرين
من الجنسين، مـن الفئـات      م  ، فه طفال عينة الدراسة لألمهات العامالت وغير العامالت      أ أما خصائص 

األمية، االبتدائي واإلعدادي،   : سنة، وألمهات بمستوى تعليمي متدٍن، ومتوسط     ) 11-9) (8-6(العمرية  
 أيـضا، وبمهـن      المختلفـة   سنة، أما اآلباء، فهم في الفئات العمرية       40، و )39-30(وبالفئات العمرية   

 والحالـة  ،األمية، االبتدائي، اإلعدادي والثـانوي :  ومتوسطمختلفة أو بال ِمهن، وبمستوى تعليمي متدنٍ   
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 والزواج مع خصائص اآلباء المختلفة كاإلدمان، أو الـسجن،           األنفصال االجتماعية للوالدين تتراوح بين   
شـاقل فأقـل    ) 2500(أو المرض النفسي، أو العنف األسري، والدخل األسري متراوح بين المتـدني             

وحسب األدب التربوي فإن هناك حاجات أساسية ال بد مـن           . شاقل) 4000-2500(والدخل المتوسط   
توافرها ليشعر الطفل باألمان، واالنتماء كتحقيق ُألفة بإقامة عالقات حـب، وقبـول الـذات، وعمـل                 

وعالقات مع اآلخرين، وإن أساليب التنشئة األسرية لها أهميـة         صداقات، وتنمية البعد الروحي من قيم،     
 وبالتـالي، فـإن     .)2008عربيـات،   (في تحديد عالقات الطفل الفردية، والجماعية، والمستقبلية        كبيرة  

بأنّه سلوك  ) باص(السلوك العدواني يستخدمه الطفل للرد على اإلحباط، والخيبة والحرمان، حيث يعرفه            
إللحـاق األذى بالـذات،     يصدره الطفل لفظيا، أو بدنيا، أو صريحا، أو ضمنيا، مباشرا، وغير مباشر             

 ويعتبر هذا الطفل مسكينًا غير قادر على األخذ والعطاء مع اآلخـرين مـن               .)99مختار،  (وباآلخرين  
زمالء مدرسته، ومجتمعه، ومن صفاته الشعور بالنقص، وحساس، وعصبي، وقلـق، وتـدني الثقـة               

 الطفل من كل مشاعره الـسلبية       بالنفس، لذلك ال بد من سيادة جو الحب، والطمأنينة، والعاطفة لتخليص          
وأن الخصائص البنيوية لألسرة من تدني المـستوى التعليمـي لألهـل، والعوامـل              . )1997خليدي،  (

  ).1992قنطار، (االجتماعية، واالقتصادية المرتبطة بكفاءة األسرة، وقدرتها تؤثر على الطفل 
لـدى   يـة  عال نسبة على   ا، حصلت "نق اآلخرين يحاول خ "، و "يلوث مالبس اآلخرين  "سلوك العدواني   أما ال 

أطفال الدراسة حسب المرشدة التربوية في النويدية العائلية، وحسب األخـصائي األجتمـاعي لألسـرة               
، فلصالح األم   "يمزق أو يشد أو يمضغ مالبس اآلخرين       "سلوك العدواني ، وال  لصالح اُألمهات العامالت  

وتفـسره  ،   العاملة  ألطفال الدراسة لألمهات   فهي) لخنق والتلويث ا(غير العاملة، إذن سلوكيات العدوان      
 على أنّه إحساس الطفل بالغضب،      المرشدة التربوية في النويدية العائلية، واألخصائي األجتماعي لألسرة       

         ه، فيقوم بسلوكيات مضادة لعمل األموهـي     التي غالبا تكون عاملة نظافـة      وعدم الرضا عن عمل ُأم ، 
بمعنى توسيخ مالبسهم وعدم بقائها نظيفة، وحـسب دراسـة أبـو عـريش              "  اآلخرين تلويث مالبس "
، تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التعلُّق العاطفي حسب مهنـة األم، وحـسب                 )2010(

اب األدب التربوي، فإن الطفل ذا التعلُّق العاطفي اآلمن أقدر من غيره على التفاعل االجتماعي مع األتر               
 قد يتـصفون بتعلُّـق      عامالت ونستخلص مما سبق أن أطفال عينة الدراسة ألمهات          .)1992قنطار،  (

عاطفي غير آمن، أو بدرجة متوسطة، وقد يكون حسب األدب التربوي تعلُّق عـاطفي قلـق، فيكـون                  
 ا للسلوك العدواني( وحسب .)65بولبي، (جذورBerger,  لمرتفع يـؤثر  فإن المركز االجتماعي ا) 98

كعمل األم في   (على شعبية الطفل وتقبله بين أقرانه أو على النقيض، فإن المركز االجتماعي المنخفض              
قد يجعل الطفل غير شعبي، ويتسم بالنبذ وعدم     ) التنظيف مقابل عملها بمهن أخرى مقبولة أكثر اجتماعيا       

 .التقبل
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، "يمزق أو يشد أو يمضغ مالبـس اآلخـرين         "وك العدواني يتميز طفلها بالسل  أما األم غير العاملة التي      
 ،  سـنة  40، و )39-30(فتتسم خصائصها بتدني المستوى التعليمي، وعمرها يشمل الفئـات العمريـة            

والحالـة  ،  شـاقل ) 4000-2500(شاقل فأقـل، والـدخل المتوسـط        ) 2500(والدخل األسري متدٍن    
مع غياب دور األب كاإلدمان، أو كبر السن، أو العنـف           صال   واألنف االجتماعية للوالدين تتسم بالزواج     

          ،و األب المتدني لكّل من األم أو السجن، والمستوى التعليمي ،2009(وحسب دراسة الشهري     األسري (
فقد دلّت نتائجه على وجود عالقة ذات داللة بين العنف، وأساليب التنشئة االجتماعية، مع وجود فروق                

 المستوى االقتصادي للوالدين، بينما لم يظهر في مقياس العنف تبعا الخـتالف المـستوى    تبعا الختالف 
التعليمي للوالدين وحجم األسرة، وحسب هذه النتائج، فإن األم غير العاملة قد تسهم في تـدنّي الـدخل                  

لتنشئة االجتماعية  األسري للعائلة، مما يزيد الوضع االقتصادي صعوبة، وسوءا مما يؤثر على أسلوب ا            
 وأن أسلوب التنشئة االجتماعية لدى أطفال عينة الدراسة الحالية          .للطفل، وانعكاسه على سلوكه العدواني    

يتسم بالقسوة والعقاب البدني كمنهج تربوي لدى بعض األطفال، واإلهمال للبعض اآلخر، بسبب مرض              
من األم نتيجة عنف األب مما يؤكّد دراسة نـصر          األم، وعدم وجودها في البيت، والتسامح المبالغ فيه         

، إن أنماط المعاملة الوالدية سواء تسلطية أو متسامحة، لها عالقة بعدوانية األبناء سواء ذكور               )1993(
  .أو إناث

  
  بحسب عمل األب) 6
 

مستوى السلوك اسة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدر): 18.4(جدول 

 لدى أطفال في ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة العدواني–الجليل الغربي عمل األب  

 العدد المجاالت الرقم
النسبة 

 المئوية

  نسبة

 ال يعمل

  نسبة

 يعمل

 0 20 20 2 سلوك عدواني متدٍن 1

 20 30 50 5 سلوك عدواني متوسط 2

 20 10 30 3 فعسلوك عدواني مرت 3

%100 10 المجموع  60%  40%  

  
في ضائقة في مرحلة     أطفال   لدىالعدواني  السلوك  الذي يعبر عن مستويات      ،يالحظ من الجدول السابق   

لـديهم  ) %20 ( مـا نـسبته    نأب  حسب عمل األب   الجليل الغربي  – ةالطفولة المتوسطة في مدينة طمر    
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متوسـط، ونـسبة     عدواني   الدراسة لديهم سلوك   عينة   نم) %50(في حين كانت     ، عدواني متدنٍ  سلوك
 الدراسـة    أطفـال  لدى  المتوسط العدوانيمستوى السلوك   مرتفع، وقد بلغ     عدواني    لديهم سلوك  )30%(

 العـدواني مستوى الـسلوك    وقد بلغ    وهي أعلى من نسبة أطفال آلباء عاملة،      %) 30( عامل    غير ألب
عاملـة،   غيـر    وهي أعلى من أطفال الدراسة آلبـاء      %) 20(ل   الدراسة ألب عام    أطفال لدى المرتفع

  .العاملغير وبالتالي يتبين أن السلوك العدواني هو متوسط ولصالح اآلباء 
  لدى أطفال الدراسـة حـسب المرشـدة         ية عال نسبةحصلت على    ،"يبكي ويصرخ  "السلوك العدواني إن

 لصالح عمل اآلبـاء فـي المهـن         عي لألسرة   التربوية في النويدية العائلية، وحسب األخصائي األجتما      
، فكانت لصالح اآلباء    "يرفس أو يضرب أو يصفع اآلخرين      "السلوك العدواني واآلباء غير العاملين، أما     

، فكانـت لـصالح     "يدفع أو يخمش أو يقرص اآلخرين      "السلوك العدواني و،المهن جميعهم    في   العاملين  
ص أطفال عينة الدراسة آلباء عاملين في المهـن فهـم مـن             وعودة لخصائ . المهنفي  اآلباء العاملين   

بمـستوى تعليمـي    ،  سنة، ألمهات غير عامالت وعـامالت     ) 11-9(، و )8-6(الجنسين بفئات عمرية    
 ، و )39-30(ابتدائي وإعدادي لألم، وبمستوى تعليمي ابتدائي، إعدادي وثانوي لألب وبفئات عمريـة             

أما الحالة االجتماعيـة للوالـدين،      . في سكن باإليجار أو بالملك     و األب، لكّل من األم    سنة فما فوق     40
ت شـاقل فأقـل لـصالح العـائال       ) 2500( والزواج مع عنف أسري، والدخل األسري        ألنفصالفهي ا 

 .شاقل للعائلة ذات الحالة االجتماعية للوالدين هي الـزواج        ) 4000-2500(، وبدخل متوسط    المنفصلة
يحاول "، و "يمزق أو يشد أو يمضغ مالبس اآلخرين      "، و "يلوث مالبس اآلخرين   "ت العدوانية السلوكياأما  

أن الخاصية األساسية لآلباء العاملين في المهـن         ،، فكانت جميعها لصالح اآلباء العاملين     "خنق اآلخرين 
    خـصائي  حسب المرشدة التربوية في النويديـة العائليـة، وحـسب األ           ،واألنفصالهي العنف األسري
نظرية التعلم االجتماعي، فقد أكّدت أن السلوك العدواني هو سلوك متعلّم، وأن            أن   و األجتماعي لألسرة، 

التنشئة االجتماعية والتربية تلعبان دورا مهما في تعلم األفراد األساليب السلوكية للوصول إلى الهـدف،               
 والسلوك  ،هدف، فالطفل العدواني قد يكون منشأه التقليد      وبالتالي قد يكون السلوك العدواني أداة لتحقيق ال       

العدواني هو نمط من أنماط السلوك الناتج عن اإلحباط، والصراعات النفسية، وقد يعكسه الفرد اتجـاه                
ذاته، واتجاه اآلخرين، واألبوة القسرية تؤكد على أن الروابط والتعلُّق العاطفي المشتت، وغير المتـين               

  .)1992أبو قورة،  (مه تؤدي إلى سلوك عدوانيبين الطفل وُأ
ووصف باترسون أن خصائص األهل غير الدافئة، وغير المتسقة، والنظـام القاسـي، والتـي تـشكل                 

 ,Harper(الجوهر المكون لألبوة القسرية، مما يزيد من الردود الفعلية السلبية للمشاكل  ، وهذا )2011
يث أكّدت وجود داللة إحـصائية بـين اسـتخدام األطفـال            ح) 2006(ما تؤكده دراسة كساس وودز      

للسلوكيات العدوانية، وبين تقارير اآلباء حول أسلوبهم في التنشئة االجتماعية، والسلوكيات النفسية التي             
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يتبعها األهل وأسلوب الضبط األبوي، فكلها مؤشرات لنوعية التعلُّق العاطفي الموجود، وأضاءت النتائج             
 أطفال  همية دراسة العالقة بين سلوك األبوين والسلوك العدواني لألطفال، وحسب خصائص          بقوة على أ  
 فاآلباء العاملون في المهن لديهم نسبة عنف أسري عالية جدا، أما اآلباء غير العـاملين، فقـد                  الدراسة

، "ينيرفس ويضرب أو يصفع اآلخر    " و " يبكي ويصرخ  "السلوك العدواني حصلوا على درجة عالية في      
                   نسبة اآلباء غير العاملين في الدراسة الحالية هي األغلب، وأسباب ذلك يعود إلى كبـر سـن حيث إن

المرض النفسي، أو السجن أو اإلبعاد عن البيت بسبب العنـف           و  بعض اآلباء، اإلدمان على الكحول، أ     
لتعليمـي لآلبـاء    سنة فما فوق، والمـستوى ا     ) 60-40(، و )39-30(األسري، ويتراوح أعمار اآلباء     

) 2500(يتراوح بين األمية، واالبتدائي واإلعدادي، ويسكنون باإليجار أو بالملْك، وبمستوى دخل متدٍن             
شاقل، حيث يعمل قسم من اُألمهـات والبقيـة ال يعملـن،            ) 4000-2500(شاقل فأقل، ودخل متوسط     

 40 ، و )39-30(مهات الفئات العمريـة     ويعتمد البعض منهم على العائدات الحكومية، ويشمل عمر األُ        
فحسب نظرية التحليل النفسي، فـإن الـسلوك          بمستوى تعليمي يماثل مستوى تعليم األب،       فما فوق  سنة

 .)1996أبو قورة،   (العدواني يحصل نتيجة إعاقة طبيعة الفرد الداخلية عندما تقابل باالنكسار واإلحباط            
مؤلمة هي أساس االضطرابات الهستيرية المرتبطة بخبرات مؤلمـة فـي           وإن االضطرابات االنفعالية ال   

وإن سوء المعاملة للطفل أو التهديد بها يسبب استثارة عالية لنظام التعلُّـق             ). 2001عربيات،  (الطفولة  
العاطفي مما يكون مفارقًا بالنسبة للمسيء الذي يعتبر مصدر التهديد ومصدره األول بذات الوقت، وهنا               

دث التعلُّق العاطفي المضطرب والمشوش، ويشعر الطفل بالغضب عندما تتعرض توقعاته من القائم             يح
على رعايته للخطر، حيث إن الغضب تكون استجابة وقائية ذاتية اتجاه برودة القـائم علـى الرعايـة                  

 2010أبو رحمة، (وبالدته، ويتحول الغضب إلى سلوك عدواني.(  
 أن برودة القائم على رعاية أطفال عينة الدراسة وبالدتـه،           ي النويدية العائلية  المرشدة التربوية ف  وترى  

تتجلى باآلباء الالهين عن رعاية أبنائهم بسبب خصائص اإلدمان، أو السجن، أو العنف وغيـره، أمـا                 
والجهل اُألمهات، فبسبب الضغوطات النفسية، والجسدية، والبيئية التي يتعرض لها األهل بسبب الفقر،              

، والوضع االقتصادي يؤثر على الوضع النفسي       )لألمهات العامالت (، وضغوطات العمل    )نقص التعليم (
لألهل، مما ينعكس على تقديرهم لذواتهم سلبا، ومما قد يقود إلى العنف ضد األطفال، والطفـل الـذي                  

ديه بطرق شتى كالسلوك العـدواني      يحرم من تقديم العناية والرعاية والحب، قد يلجأ إلى جذب انتباه وال           
  ).2006العطوي، (
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  بحسب تعليم األم) 7

  
 لدى أطفال فيمستوى السلوك العدواني ل أفراد عينة الدراسة الستجاباتالنسب المئوية ): 19.4 (جدول

  األم الجليل الغربي تعليم – ةطمر مدينة في المتوسطة الطفولة مرحلة في ضائقة

 الرقم
  نسبة النسبة المئويةددالع المجاالت

  أميه

  نسبة

 ابتدائي

  نسبة

 إعدادي

  10  0  0 20 2  سلوك عدواني متدٍن  1
  10  20  20  50  5 سلوك عدواني متوسط  2
  0  0  0 30 3  سلوك عدواني مرتفع  3

  %20  %60 %20  %100 10  المجموع
  

في ضائقة في مرحلة    ال   أطف لدىالعدواني  السلوك  الذي يعبر عن مستويات      ،يالحظ من الجدول السابق   
 لديهم سلوك ) %20 ( ما نسبته  نأب  حسب تعليم األم   الجليل الغربي  – ةالطفولة المتوسطة في مدينة طمر    

 )%30(متوسط، ونـسبة     عدواني   الدراسة لديهم سلوك   عينة   من) %50(في حين كانت     ،عدواني متدنٍ 
 الدراسة لتعلـيم األم      أطفال لدى  المتوسط يالعدوانمستوى السلوك   مرتفع، وقد بلغ     عدواني   لديهم سلوك 

للمستوى األمية واألبتدائي، بينما ال يوجد سلوك عدواني مرتفع ألي مـن مـستويات التعلـيم                %) 20(
  . السلوك العدواني هو متوسط ولصالح تعليم األم األبتدائي معدلالمختلفة، وبالتالي يتبين أن

يدفع أو يخمش أو يقرص     "، و "يضرب أو يصفع اآلخرين   يرفس أو   "، و "يبكي ويصرخ  "السلوك العدواني 
ية حسب المرشدة التربوية في النويدية العائلية، وحـسب األخـصائي األجتمـاعي             عالكانت  " اآلخرين
على درجات عاليـة فـي   ) األمية( لصالح مستوى التعليم اإلعدادي، كما حصل المستوى التعليم          لألسرة

، أمـا مـستوى االبتـدائي،       "يرفس أو يضرب أو يصفع اآلخرين     "، و "يبكي ويصرخ  "السلوك العدواني 
 وعموما فإن مستويات تعليم األم تظـل        ،"يبكي ويصرخ  " السلوك العدواني  فحصل فقط على درجات في    

بوجـود داللـة    ) 2011(متدنية في جميع مراحلها، وتتشابه هذه النتائج مع دراسة بسيوني والـصبان             
م األم في تباين درجات الطالبات الجامعية على جميع أبعاد مقياس العنف،            إحصائية لمتغير مستوى تعلي   

والدرجة الكلية لصالح مستوى األم األمية، وعودة إلى خصائص أطفال الدراسة ألمهات في المراحـل               
          ة لألمم من الجنسين، وفي المراحل العمرية المختلفة، فهسـنة، وقـسم    ) 60-40(، و )39-30(التعليمي

-2500(شاقل فأقـل ومتوسـط      ) 2500(نهن ُأمهات عامالت وقسم ال يعمل، والدخل األسري متدٍن          م
-40(، و )39-30: ( أما اآلباء، فيشملون الفئات العمريـة      ،شاقل، ويسكنون باإليجار أو بالملْك    ) 4000
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، والمـستوى   سنة فما فوق، والقسم األكبر من اآلباء غير عاملين، وقسم منهم عاملون في المهـن              ) 60
حيـث  ) 2004(التعليمي يشمل جميع المراحل الدراسية باإلضافة إلى األمية، فحسب دراسة عاصـلة             

وجدت فروق في اإلساءة الوالدية تُعزى لمستوى تعليم األم، حيث تبين أن مستوى اإلسـاءة الوالديـة                  
لًا في ضائقة قد ينتمي إلى عائلة       ينخفض مع ارتفاع مستوى تعليم األم، وحسب األدب التربوي، فإن طف          

أحادية الوالدية، أومتدنية المستوى التعليمي للوالدين، أو فقر، أوالعنف فيها عال، أو المستوى المعيـشي               
 ).Zanden, 85(لها منخفض، أو المستوى االقتصادي لها متدٍن، أو تعرض األهل لإلدمان أو للسجن 

يمزق أو  "فهي لصالح المستوى التعليمي االبتدائي لألم،       " بس اآلخرين يلوث مال  "لسلوكيات العدوانية أما ا 
لصالح مستوى تعلـيم    " يحاول خنق اآلخرين  "لصالح تعليم األم األمية،     " يشد أو يمضغ مالبس اآلخرين    

   االبتدائي، ونالحظ أن هذه السلوكيات حسب المرشدة التربوية فـي النويديـة العائليـة، وحـسب              األم 
   . مستوى تعليم األم االبتدائي األجتماعي لألسرة لصالحاألخصائي

ورغم وجود السلوك العدواني لدى أطفال الدراسة ألمهات بمستوى تعليم ُأمية، أو ابتدائي أو إعـدادي،                
إال أن الباحثة تؤكّد على أن هذه المستويات التعليمية تبقى متدنية مقارنة بمستوى التعلم الدارج والسائد                

م، وحسب خصائص أطفال الدراسة لألمهات بالمستويات التعليمية المختلفة المذكورة، فإن العائلـة             اليو
بهذه الخصائص ال تستطيع القيام اتجاه الطفل أو تلبية حاجاته، وهذه الخصائص هـي مـن العوامـل                  

  .المؤدية إلى السلوك العدواني لدى الطفل
  
  بحسب تعليم األب) 8

 لدى أطفال فيمستوى السلوك العدواني ل أفراد عينة الدراسة  الستجاباتالمئويةالنسب ): 20.4 (جدول

  األب الجليل الغربي تعليم – ةطمر مدينة في المتوسطة الطفولة مرحلة في ضائقة

الرقم
  نسبة النسبة المئويةالعدد المجاالت

ةأمي  

  نسبة

 ابتدائي

  نسبة

 إعدادي

  نسبة

 ثانوي

  0  10  0  10 20 2  سلوك عدواني متدٍن  1
  0  10  20  20  50  5 سلوك عدواني متوسط  2
  10  0  10  10 30 3  سلوك عدواني مرتفع  3

 %10  %20  %30 %40  %100 10  المجموع
  

في ضائقة في مرحلة     أطفال   لدىالعدواني  السلوك  الذي يعبر عن مستويات      ،يالحظ من الجدول السابق   
 لديهم سلوك ) %20 ( ما نسبته  نأب  حسب تعليم األم   غربيالجليل ال  – ةالطفولة المتوسطة في مدينة طمر    
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 )%30(متوسط، ونـسبة     عدواني   الدراسة لديهم سلوك   عينة   من) %50(في حين كانت     ،عدواني متدنٍ 
 الدراسـة لتعلـيم      أطفـال  لدى  المتوسط العدوانيمستوى السلوك   مرتفع، وقد بلغ     عدواني   لديهم سلوك 

يوجد سـلوك عـدواني مرتفـع        بينما   للتعليم الثانوي، % 10 و ألبتدائي،للمستوى األمية وا  %) 20(باأل
وبالتالي يتبين أن السلوك العدواني هو متوسـط  ألطفال الدراسة لتعليم األب األمية واألبتدائي والثانوي،       

  .األمية بولصالح تعليم األ
 يـشترك المـستوى     رةحسب المرشدة التربوية في النويدية العائلية، وحسب األخصائي األجتماعي لألس         

يـدفع أو   "، و "يبكي ويـصرخ   " السلوك العدواني  االبتدائي، أو اإلعدادي، أو الثانوي في     : التعليمي لألب 
، مع مستويي اإلعدادي، والثـانوي      "يرفس أو يضرب أو يصفع اآلخرين     "و  " يخمش أو يقرص اآلخرين   

يرفس أو يـضرب  "، "يبكي ويصرخ  "لعدواني السلوك ا  فيشترك في  ألمية لتعليم األب،  افقط، أما مستوى    
حسب خصائص أطفال الدراسة المذكورة في السؤال التابع لتعليم األم، وحـسب            ، و "أو يصفع اآلخرين  

، إذ إن من نتائجها وجود داللة إحصائية لمتغير مستوى تعلـيم األب             )2011(دراسة بسيوني والصبان    
 .مستوى التعليم لألهلفي تباين درجات الطالبات الجامعيات لصالح 

أما حسب األدب التربوي، فإن الطفل قد يستعلم الكفاءة أو عدم الكفاءة من الخبرات المكتسبة لديه أثناء                 
مرحلة الطفولة، فقد تتطور لديه عقدة النقص، ويشعر بعدم الكفاءة ناتج عن عوامل أسرية، ومدرسـية،                

 المواكبة لعملية التعلم، وغيـر المباليـة فـي النجـاح            فاألسرة ذات التربية الفوضوية، والمهملة وغير     
  ). 2002مرهج، (ومعانيه، والمتسمة بعدم االستقرار، فقد تؤدي إلى تشويه الصورة الذاتية للطفل 

، فقد تبين أن إساءة األب لألبناء كانت في أعلى أشكالها لآلباء الـذين              )2004(وحسب دراسة عاصلة    
 يتفق مع نتائج الدراسة الحالية ورجوعا لخصائص اآلباء          ال  كلية مجتمع، وهذا   يحملون مؤهلًا ثانويا أو   

في هذا المستوى التعليمي، فيتبين أن هذه الفئة من اآلباء لديها عنف أسري عاٍل، والبعض منهم يعمـل                  
وحسب األدب التربوي، فإن خصائص األسـرة البنيويـة مـن الـدخل الـسنوي،               في المجال المهني،  

وأن خـصائص   . )1992قنطـار،   (المستوى التحصيلي لألهل يلعبان دورا في قدرة األسرة وكفاءتها          و
الوالدين كاالضطرابات النفسية، واإلدمان، واإلساءة للطفل، واإليمان بالقوة، والتأديب البـدني، وتـدني             

           لألهل هي كلها عوامل مرتبطة بسلوك الطفل العدواني ؤكد تا  كم .)2009ب،  مجدو(المستوى التعليمي
يلـوث  "أن السلوكيات العدوانيـة    المرشدة التربوية في النويدية العائلية، واألخصائي األجتماعي لألسرة       

جميعها لـصالح   " يحاول خنق اآلخرين  "و" يمزق أو يشد أو يمضغ مالبس اآلخرين      "، و "مالبس اآلخرين 
   .المستوى التعليمي األمي لألب

  

  



  128

  بحسب نوع السكن) 9

  
لدى أطفال في مستوى السلوك العدواني  الستجابات أفراد عينة الدراسة لالنسب المئوية): 21.4 (دولج

 الجليل الغربي نوع السكن – ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة

 الرقم
النسبة  العدد المجاالت

 المئوية

نسبة 

 باإليجار

نسبة ملْك 

 العائلة

 20 0 20 2 سلوك عدواني متدٍن 1

 30 20 50 5 سلوك عدواني متوسط 2

 10 20 30 3 سلوك عدواني مرتفع 3

 %60 %40 %100 10 المجموع

  
في ضائقة في مرحلة     أطفال   لدىالعدواني  السلوك  الذي يعبر عن مستويات      ،يالحظ من الجدول السابق   

 لديهم سلوك ) %20 ( ما نسبته  نأب  حسب تعليم األم   الجليل الغربي  – ةالطفولة المتوسطة في مدينة طمر    
 )%30(متوسط، ونـسبة     عدواني   الدراسة لديهم سلوك   عينة   من) %50(في حين كانت     ،عدواني متدنٍ 
نوع السكن    الدراسة ل   أطفال لدى  المتوسط العدوانيمستوى السلوك   مرتفع، وقد بلغ     عدواني   لديهم سلوك 

 وبالتالي يتبين أن الـسلوك  لساكنين ببيت باأليجار، سلوك عدواني مرتفع ل   % 20و  للبيت الملك،  %)30(
  .السكن بالملكالعدواني هو متوسط ولصالح 

  
الـسلوكيات   تتفـق    حسب المرشدة التربوية في النويدية العائلية، وحسب األخصائي األجتماعي لألسرة         

 يخمـش أو    يدفع أو "، و "يرفس أو يضرب أو يصفع اآلخرين     "، و "يبكي ويصرخ "العدوانية األكثر شيوعا    
" يبكي ويصرخ " درجات عالية لصالح السكن باإليجار، وحصلت فقرة         أذ حصلت على  " يقرص اآلخرين 

حسب المرشدة التربوية في النويدية العائليـة،        ه فإن ، كذلك بالنسبة للسكن بالملْك على درجة عالية أيضا      
، "يلوث مالبس اآلخرين   "وعاالسلوكيات العدوانية األكثر شي    تتفق   وحسب األخصائي األجتماعي لألسرة   

فحصلت على نسبة درجات عالية     " يحاول خنق اآلخرين  "، و "يمزق أو يشد أو يمضغ مالبس اآلخرين      "و
حصول السكن باإليجار على درجات عالية       المرشدة التربوية في النويدية العائلية      وتفسر .للسكن بالملْك 

تصادي، فحسب األدب التربوي، فإن العـائالت التـي         هو العامل االق  السلوكيات العدوانية المذكورة    في  
ينتمي لها طفل في ضائقة قد تعاني الفقر، أو أحادية الوالدية، أو متدنية مستوى التعليم لألهل، أو فيهـا                   
عنف أسري عاٍل، والمستوى المعيشي منخفض مع تدني المستوى االقتصادي، وتعرض األهل لإلدمان             
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وإن خصائص أطفال عينة الدراسة الـساكنة باإليجـار يتـسم اآلبـاء     ). Zanden, 1985(أو السجن 
  ،ومن أبرز مشاكل مرحلة الطفولـة المتوسـطة هـي           .الطالق األنفصال و  بخصائص العنف األسري 

السلوك العدواني حسب األدب التربوي حيث إن العوامل االجتماعية تلعب دورا في مـشاكل الطفولـة                
لي المضطرب الذي تكثر فيه المشاكل بين األبوين، ويسوده عدم التوافق األسري،            المختلفة، كالجو المنز  

). 1994شـحيمي،   (إذ ينتج لدى الطفل إحساس االنطوائية واليأس الذي تسببهما المشاحنات األسـرية             
فالطفل المتعرض للعنف، قد يؤدي به إلى سلوك عدواني وتمرد على أوامر األهل بسبب عـدم تكـون                  

والعنف بـالعنف،  ). Subhadra, 2009( عاطفي مع األهل، وعدم وجود رابطة قوية مع أي أحد تعلُّق
مـرهج،  (والعدوان بالعدوان، فالطفل الذي يشعر باإلهانة، فإنّه يستجيب على تلـك اإلهانـات بمثلهـا                

، وكمـا   ألسر الساكنة باإليجار ليسوا فعليا من مدينـة طمـرة         اوتضيف الباحثة أن آباء جميع      ). 2002
 بأن هؤالء اآلباء يعملون في المجال المهنـي،         أكدت المرشدة التربوية واألخصائي األجتماعي لألسرة،     

األمية، واالبتدائي، واإلعدادي، والثـانوي، والـدخل       : ومستواهم التعليمي يشمل المراحل التعليمية مثل     
شاقل، وحسب دراسة بدر    ) 4000-2500(شاقل فأقل ودخل متوسط     ) 2500(األسري يتراوح ما بين     

 للـرفض   ةجدمدينة  حيث يوجد عالقة ارتباطية موجبة بين إدراك تلميذات المرحلة االبتدائية ب          ) 1995(
الوالدي من قبل األم واألب وارتفاع مستوى السلوك العدواني لديهن، وأن المعاملة الحـسنة مـن قبـل      

 .فق االجتماعيالوالدين تساعد الطفل في التكيف النفسي، والتوا
  

المـذكورة، فـإن     في السلوكيات العدوانية       أما األسر الساكنة بالملْك، والحاصلين على درجات عالية       
نسبتهم تشكل األغلب من عينة الدراسة، وتتميز خصائص آباء أطفال عينة الدراسـة للـساكن بالملْـك                 

لسجن، وينطبق عليهم التحليـل الـسابق       بالعنف األسري، وباإلدمان، وبكبر السن، وبمرض نفسي، وبا       
لألسر الساكنة باإليجار، ولكن ما يفرقهم هو أن اآلباء من سكان طمرة األصليين، وبالتالي يتوفر لهـم                 

النهاية فلسطينييو الخط   بإمكانية السكن بالملْك نظرا إلحاطتهم بالعائلة الممتدة، وتملكهم ألراضيهم، فهم           
   .يهم وقراهماألخضر الذين بقوا في أراض
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  بحسب الحالة االجتماعية) 10

  

لدى أطفال مستوى السلوك العدواني  الستجابات أفراد عينة الدراسة لالنسب المئوية): 22.4 (جدول

 الجليل الغربي الحالة االجتماعية للوالدين – في ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة

الرقم
ــس العدد المجاالت بة الن

 المئوية

ــسبة  نـ

 متزوجين

ــسبة  نـ

 نفصلينم

 10 10 20 2 سلوك عدواني متدٍن 1

 30 20 50 5 سلوك عدواني متوسط 2

 10 20 30 3 سلوك عدواني مرتفع 3

 %50 %50 %100 10 المجموع

  
في ضائقة في مرحلة     أطفال   لدىالعدواني  السلوك  الذي يعبر عن مستويات      ،يالحظ من الجدول السابق   

 لديهم سلوك ) %20 ( ما نسبته  نأب  حسب تعليم األم   الجليل الغربي  – ةفولة المتوسطة في مدينة طمر    الط
 )%30(متوسط، ونـسبة     عدواني   الدراسة لديهم سلوك   عينة   من) %50(في حين كانت     ،عدواني متدنٍ 
راسـة للحالـة     الد  أطفـال  لدى  المتوسط العدوانيمستوى السلوك   مرتفع، وقد بلغ     عدواني   لديهم سلوك 

سلوك عدواني مرتفـع للحالـة األجتماعيـة        % 20للوالدين المنفصلين، و  %) 30(األجتماعية للوالدين   
للوالدين وهي الزواج، وبالتالي يتبين أن السلوك العدواني هو متوسـط ولـصالح الحالـة األجتماعيـة         

  . وهي المنفصلينللوالدين
الـسلوكيات   تتفـق    حسب األخصائي األجتماعي لألسرة   حسب المرشدة التربوية في النويدية العائلية، و      

يدفع أو يخمـش أو     "، و "يرفس أو يضرب أو يصفع اآلخرين     "، و "يبكي ويصرخ  "العدوانية األكثر شيوعا  
األنفـصال   على درجة عالية لصالح الحالة االجتماعية للوالدين وهـي           هملو حص على" يقرص اآلخرين 

، فكانت لصالح الحالة االجتماعية للزوجين وهي الزواج        قل شيوعا السلوكيات العدوانية األ  ، أما   والطالق
، "السجن، واإلدمان، والعنف األسري، والمرض النفسي، وكبـر الـسن         "مع خصائص اآلباء المذكورة     

مهما كان وديا يبقى موترا للطفل، ومعناه انكسار روابط          واألنفصال   وحسب األدب التربوي، فالطالق     
 مصادر التعلُّق لدى الطفل، ويشعر الطفل بأنّه تم خيانته، وبأنّه ترك وعالقتـه ينقـصها                التعلُّق، ويقلل 

الثقة، وينعكس الطالق بالتساوي على الذكور واإلناث، فالذكور ينسحبون من الحياة االجتماعية، وتبـدأ              
ـ               ق، ومظـاهر   المشاكل مع الرفاق، وسلوكيات صعبة في المدرسة، أما اإلناث، فيظهرن قلّة نـوم، وقل
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، )Eagen, 2004(الغضب، والنتيجة النهائية للطالق تظهر الحزن، والغضب، وعدم الثقة، وعدم األمن 
والعوامل النفسية للطفل كفقدان الشعور باألمان، والحرمان، واإلحباط، والشعور بالتعاسة، والتعبير عن            

 .ي إلى سلوك عدواني للطفلالرفض الداخلي، واضطراب عالقة التعلُّق العاطفي، كلها قد تؤد
أما الحالة االجتماعية للوالدين وهي الزواج مع خصائص األب المذكورة، وسلوك العدوان لدى أطفالهم              

 إن لعنف   :)2008(، فتتفق نتائجها مع دراسة عسوس       "يحاول خنق اآلخرين  "، و "يلوث مالبس اآلخرين  "
 في سلوك الطفل، إذ يفقد الطفل ثقتـه بـاألب، وبمـن             الرجل ضد المرأة آثارا نفسية، وسلوكية وخيمة      

فإنّه لم تظهر فروق بـين الـذكور        ) 2000(حوله، ويشعرون بالخجل والنقص، وحسب دراسة رهوط        
القلق والتجنبي على متغير الكفاءة االجتماعية مما يـدعم نظريـة           : واإلناث على أنماط التعلُّق العاطفي    

لُّق العاطفي باألم أو بمن يقوم مكانها لها انعكاسات على العالقات االجتماعية            بولبي القائلة بأن أنماط التع    
أن مشكالت التعلُّق العاطفي والخوف مـن االنفـصال         ) 2002(الالحقة للفرد، كما أكّدت دراسة ميكر       

وسمة الغضب والمشكالت التفاعلية هي من المؤشرات الواضحة على تطور اضطرابات الشخـصية،              
افة إلى ما يسببه الحرمان العاطفي من مشاكل مستقبلية، وأكدت دراسة عوض وعبـد اللطيـف                باإلض

األعـراض  : أن الصور العاملية لمفردات مقياس قلق االنفصال متكونة من أربعة عوامل هي           ) 1990(
مـن  االكتئابية المصاحبة لقلق االنفصال، والشعور بالتهديد من االنفصال عن الوالدين، وخوف الطفـل              

ومـع ذلـك    ترك األهل للمنزل، وذلك إلدراكه للشقاق الوالدي، وال يوجد فروق بين الجنسين في ذلك،               
فأنه يوجد سلوك عدواني لدى أطفال الدراسة لكال الحالة األجتماعية للزوجين مع وجود اختالف بـسيط        

  .لصالح المنفصلين
    

  بحسب دخل األسرة) 11

لدى أطفال مستوى السلوك العدواني ابات أفراد عينة الدراسة ل الستجالنسب المئوية): 23.4(جدول 

   الجليل الغربي دخل األسرة– ةفي ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمر

 العدد المجاالت الرقم
النسبة 

  المئوية

  2500نسبة أقل من 

  شاقل
  4000- 2500 نسبة من

  شاقل

 20 0 20 2  سلوك عدواني متدٍن  1
 عــدواني ســلوك  2

  متوسط
5 50 30 20 

 30 0 30 3  سلوك عدواني مرتفع  3
%100 10  المجموع  30%  70%  
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في ضائقة في مرحلة     أطفال   لدىالعدواني  السلوك  الذي يعبر عن مستويات      ،يالحظ من الجدول السابق   
 لديهم سلوك ) %20 ( ما نسبته  نأب  حسب تعليم األم   الجليل الغربي  – ةالطفولة المتوسطة في مدينة طمر    

 )%30(متوسط، ونـسبة     عدواني   الدراسة لديهم سلوك   عينة   من) %50(في حين كانت     ،عدواني متدنٍ 
 الدراسـة لـدخل      أطفـال  لدى  المتوسط العدوانيمستوى السلوك   مرتفع، وقد بلغ     عدواني   لديهم سلوك 

) 4000-2500(سلوك عدواني مرتفع لدخل األسـرة       % 30 شاقل، و  2500ألقل من   %) 30(األسرة  
  .شاقل) 4000-2500(دخل األسرة  شاقل، وبالتالي يتبين أن السلوك العدواني هو متوسط ولصالح

الـسلوك  حسب المرشدة التربوية في النويدية العائلية، وحسب األخصائي األجتمـاعي لألسـرة فـأن               
: ني األقل شيوعا  وك العدوا لوالس" يدفع أو يخمش أو يقرص اآلخرين     "، و "يبكي ويصرخ "الشائع   العدواني

على وا  صلح "يلوث مالبس اآلخرين   "" يمزق أو يشد أو يمضغ مالبس اآلخرين       "" يحاول خنق اآلخرين   "
يـرفس أو   "السلوك العـدواني  شاقل، أما   ) 4000-2500(درجة عالية لصالح الدخل األسري المتوسط       

فال الدراسة ذوو الـدخل     شاقل فأقل، وأط  ) 2500(فلصالح الدخل األسري    " يضرب أو يصفع اآلخرين   
) 11-9) (8-6(شاقل هم األغلب، وهم من الجنسين، من الفئـة العمريـة            ) 4000-2500(المتوسط  

سنة، وتعليم األم بمستوى اُألمية، أو االبتدائي أو اإلعدادي، واألب بمستوى تعليمي ُأمي، أو ابتدائي، أو                
    ،أو ثانوي ،هاتوإعداديا اآلباء، فيعملون في المجال المهني، وقسم آخـر ال           ،تعمل  تعمل أو ال   اُألمأم 

وخصائص اآلباء تتصف بالعنف األسري، أو المرض النفسي، أو         ،  يعمل، ويسكنون باإليجار أو بالملْك    
أن   المرشدة التربوية في النويدية العائلية، واألخصائي األجتمـاعي لألسـرة          وتفسر. السجن أو اإلدمان  
شاقل هو مستوى دخل اقتصادي منخفض مقارنة بمـستوى المعيـشة           ) 4000-2500(الدخل المتوسط   

شاقل ) 2500( الجليل الغربي، ولكنه يبقى أفضل من الدخل األسري          –الغالية والعالية في مدينة طمرة      
شـاقل  ) 2500(فأقل، ومع ذلك فإن السلوك العدواني ألطفال العائالت ذات الدخل األسري المـنخفض              

، وتتميز خصائص أطفال عينـة      "يرفس أو يضرب أو يصفع اآلخرين      "لسلوك العدواني بافأقل انحصر   
) 11-9(، و )8-6 ( للطفـل  الدراسة بالدخل األسري المنخفض، بأنّهم من الجنسين، ومن الفئة العمرية         

 سنة فما فوق، وبالمستوى التعليمي لـألم      ) 60-40(، و )39-30(سنة، ومن الفئة العمرية لألم واألب       
 األنفصالواألب األمي، أو االبتدائي، أو اإلعدادي، ويسكنون باإليجار، والحالة االجتماعية للوالدين هي             

وحسب األدب التربوي، فإن العوامل المؤدية للسلوك العدواني هي عوامل اجتماعيـة كعـدم              ،  والزواج
لعنـف، أو   اإلدمان، أو   الهجر، أو   ان،  الطفل في حالة انفصال الوالدي    توافر روابط التعلُّق العاطفي لدى      

 كما أن خصائص الوالدين من اضطرابات نفسية،        .)1996أبو قورة،    (األنفصاللفقر، أو   المرض، أو   ا
             وتدنّي المستوى التعليمي ،وتعاطي الكحول، وتاريخ في اإلساءة للطفل، واإليمان بالقوة، والتأديب البدني

لة من تدنّي الدخل األسري، وعدم االستقرار العـائلي، واإلسـاءة           لألهل، باإلضافة إلى خصائص العائ    
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البدنية لألم من قبل الزوج، ووالدات كثيرة، وظروف معيشية صعبة، ومنزل غيـر مـنظم، ونقـص                 
مجـدوب،  (االستقرار الوظيفي، وضغوطات الحياة اليومية كفيلة بأن تؤدي إلى السلوك العدواني للطفل             

السلوك العدواني موجود لدى كال مستويي الدخل مع اختالفات بسيطة لصالح الدخل            ن  إ عموماً). 2009
 .شاقل) 4000-2500(األسري 

  

  العاطفيإجابات أطفال عينة الدراسة على األسئلة المفتوحة للتعلق  3.4
  

تميـز   وأخيها األكبر منها، الذي ي،المطلقة ُأمها سنوات، وتعيش مع )10( تبلغ من العمر،الطفلة ضحى
  بالذكاء والتفوق الدراسي التربيـة  " فهي مصنفة فـي الـصف        ،ا ضحى ومنذ بدء تعليمها المنهجي     ، أم

 األم  ة، ولقد عايشت ضحى المشاكل الزوجية بـين       الطالب ذوي الصعوبات التعليمي   من  بمعنى  " الخاصة
مهددا إياها بالقتـل   ثيراك األب األم واألب منذ طفولتها، كما عايشت فترة الطالق وما بعده، حيث الحق    

  . منها األوالد وسحب
فهو موقف صعب، وليس مـن      األطفال،   على   ان االنفصال والطالق يؤثر    فإن ،التربوي األدب   وحسب

السهل إزالة آالمه للطفل، فالشجار والجدال بينهم قد يكون أسوأ قدوة للطفل، ويصبح فـي حالـة مـن                   
 لديهم مشكلة تكيف لمستويات مختلفـة فـي حيـاتهم نتيجـة             المطلقين اآلباء     فأطفال  .الحزن والضيق 

 األمـن،  عدموالغضب، و والنتيجة النهائية للطالق تظهر الحزن،      ،المكسورالعاطفي   التعلُّقتجربتهم في   
ها، فال يبقى   مهو شعورها بالوحدة والخوف من أن تتركها أُ        األمن   د إحساسها بعدم  ا يؤكّ  ومم ،وعدم الثقة 

ها حسب إجابتها على السؤال الثالث،      م فهي تثق بأُ   ،إجابتها على السؤال الثاني، ومع ذلك     حسب   أحد   لها
 بعـدم  إحـساسا    ا أن لديها   إلّ ،ها ال تشعر بأنها طفلة غير محبوبة حسب إجابتها على السؤال الرابع           وأنّ

إحـساسها  غائبة عن البيت حسب إجابتها على الـسؤال الخـامس، و           ُأمها   والحزن عندما تكون  األمن  
  هذا المرشدة التربوية في النويدية العائلية    ر  وتفس. البيت ُأمها إلى    بالحزن نابع من خوفها من عدم عودة      

  .سمعهامبالقتل على مرآها و األب لألم ها عايشت تهديداتربما ألنّاإلحساس 
 وألنهـا   ،السادسحنونة حسب إجابة ضحى على السؤال        ُأمها    ألن ،هامكما تفضل ضحى النوم بجانب أُ     

 المسكن الـذي تـسكن فيـه         أن المرشدة التربوية في النويدية العائلية    وتضيف   أيضا تخاف من الظالم،   
نظرا لضيق المكان، وبإجابة ضحى على هذا        ُأمها   ضحى، مع أسرتها صغير جدا، فتنام ضحى بجانب       

. عنها تحت عنوان الخوف من الظالم     ا   األمن، والخوف من ابتعاد ُأمه     د إحساسها بعدم  ها تؤكّ السؤال فإنّ 
والحادي عشر  ،العاشروالتاسع،  والثامن،  و السابع،   ا األسئلة، أم ، د تعلقها    ضحى تؤكّ   فإن  بُأالعاطفيها م
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تقبلها، والبنتها ضحى حيث تغمرها بحنانها،       األم   والحب الذي تظهره  التعلُّق العاطفي،   من خالل سلوك    
أوقات الليل حـسب مـا      ، وتتحدث معها خاصة في      ها، فتعطيها من وقتها    وتهتم ب  ،تلمسهاوتحضنها،  و

حـسب دراسـة أولـسن      بأفكارهـا، و   و ،أحزانهابة،  كما تشارك ضحى األحداث اليومي    . أكّدت ضحى 
 ،لفـة  واللمـس، األُ   ،بين دفء الوالـدين    إحصائية   دت نتائجها وجود عالقة ذات داللة     التي أكّ ) 1996(

قـد   ة صحية الحقًا، وهذه النتائجوعاطفي اجتماعية  وقدرة على بناء عالقات،وبين تطور آمن  واالرتباط
 ما طفلة لهـا عالقاتهـا     ها طفلة غير محبوبة، وإنّ    ها ال تشعر بأنّ   تفسر إجابة ضحى في السؤال الرابع بأنّ      

هـا  ضحى نفـسها بأنّ    إحساس   على األقل  أو   ، والحي ، ورفاق المدرسة  ،ومحبوبة من زمالء  االجتماعية  
  . طفلة محبوبة

    وحسب السؤال الرابع عشر فإن   وأخيها  ،تقوم بضرب ابنتها ضحى عندما يحدث خالف بين ضحى         األم 
يكون العدواني   فإن مظاهر السلوك     ،التربوي األدب   حسب أو بالكلمات النابية، و    األكبر باستخدام األيدي  

 الـسلوك   ستخدام األلفاظ النابيـة  وأن      والرأس وبا  ،األظافروباستخدام األيدي،    اآلخرين   باالعتداء على 
  العدواني  ة مهمة في حماية الذات    يعتبر وظيفة دفاعي،  حماية الذات في حالة الطفلة ضـحى هـو            وأن 

الوحيد  كروالذّ ضخم الجثةأخيها األكبر المتفوق دراسيا، ومحاولة إثبات وجودها وكيانها في البيت أمام 
 والعداء نتيجة   ،التنافسو  اإلخوة، ة بين  من العدواني  قد يسود جو  إنّه  ، ف التربوي األدب   حسبفي البيت، و  

 ،سـنة ) 11-9( العمرية   المرحلة ويعبر الطفل عن غضبه في       ، أو األشياء  الخالف الحاد حول األلعاب   
 والتهديـد بـه هـو       ، والقسوة ،والجسدي األذى النفسي     والعدوان الكالمي، وتدبير   ، والضرب ،بالعراك

نفعالية للطفل  ا تنعكس آثاره على الناحية اال     ذوو المشاكل الزوجية مم    األهل    قد يلجأ إليه   أسلوب تربوي 
  .وفي تقديره لذاته

ضحى أصبحت تستخدم السلوك      أن   ها   والخالف مع أخيها وتفتعله للفت نظر     العدوانيإليهـا حـسب     ُأم
خ أيضا للتعبير عن غـضبها      بأسلوب الصرا  ُأمها    وترد ضحى على   ،إجابتها على السؤال السابع عشر    

 ان السائد اناللفظياألسلوبان   ، فإن الصياح والصراخ هما    التربوي األدب   حسبو،  بضربها ُأمها   من قيام 
اسـتخدام أسـلوب العـصيان       إلى    باإلضافة  العدواني، تعبير عن السلوك  ي  في مرحلة الطفولة كأسلوب   

   .العدواني والتحدي للرد على السلوك ،والتمرد كالعناد
" معـصبة "عندما تكـون غاضـبة و      ُأمها   ها ال تحب   ضحى تشعر بأنّ    فإن ،نالثالث والعشرو ا السؤال   مأ

خاصة عندما تذهب مـن البيـت وال         ُأمها   بمعنى الصراخ وصب غضبها على    " بفش قلبها فيها  "وتقوم  
 مـن    األم وحدها في المنزل، وإذا خرجـت     طحبها معها حيث ترفض ضحى البقاء       تص أو   تخبر ضحى 

 ضحى تقفز من النافذة لتلحق بها باكية حتى لو كـان المكـان الـذي            فإن ،وحدها وأقفلت الباب  المنزل  
  .قريبا كالدكانة المجاور األم تقصده
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 وغير آمن،   ها ولكنه قلق  مبُأ تعلُّق عاطفي     بأن الطفلة لديها   المرشدة التربوية في النويدية العائلية،     رىتو
فـي   أطفال   لدىالعدواني  ومستوى السلوك   التعلُّق العاطفي،   اسة حول مستوى    وحسب نتائج أسئلة الدر   

  .ضائقة من مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة، فكان بدرجة متوسطة
  

 مـن العنـف     وأبيها وإخوتها في جـو     ُأمها   تبلغ من العمر ست سنوات، وتعيش مع      ف أما الطفلة دنى،  
وترتيبها األسري ،   فقد عانت من صعوبة     ، ومنذ بدء تعلمها المنهجي    ة إخوة، نتصف من أربع  الم الوالدي 
  . تعليمية

ليها في البيت هـم      أقرب شخص ع   أنفتوحة ذكرت دنى في السؤال األول       الم األسئلة   وفي إجاباتها على  
لوجـود إخوتهـا     ُأمهـا    ها حسب قولها في اإلجابة على السؤال الثاني ال تخاف أن تتركها           إخوتها، وبأنّ 

 ،ا إجابتها على السؤالين الرابع والخامس     ، أم )إجابة السؤال الثالث  ( ُأمها   تجاهامعها، وتشعر دنى بالحب     
 ها تشعر بالتمييز بينها وبين إخوتها حسب قولها، حيث تسمح         ألنّ ُأمها،   ها غير محبوبة من   ها تشعر بأنّ  فإنّ

  الحزن عندما تغيب  كذلك ال تشعر دنى ب    . لإلخوة باللعب بالحاسوب إال دنى    األم   ـ  األم ن البيـت بـل     ع
الـسؤال  ( ُأمهـا    ها تلعب مع إخوتها، وعبرت دنى عن رغبتها بالنوم بجانب         ألنّبالعكس، تشعر بالفرح،    

الـسابع، الثـامن،     األسـئلة،    اغرفتها حسب قولها، أم    إلى   ترفض وتأمرها بالعودة   األم   ولكن) السادس
لهـا،  ، بينما ال تقب   تغمرها بالحب أحيانًا   دنى إجابات   وحسباألم    والحادي عشر، فإن   ،العاشروالتاسع،  و

ها مشغولة بمـشاهدة     ألنّ ، بل وال تسمعها   ، وال تعطيها من وقتها    ، وال تهتم بها وال تلمسها     ،وال تحضنها 
ـ   ، أو   أحزانها، أو   أفكارها ُأمها   بترتيب المنزل، وال تشارك دنى     أو   التلفزيون فـاألم  . ةأحـداثها اليومي

 ومسراته مـن الـصعب علـى        ، لتعاسة طفلها، وال تشاركه أفراحه     ،التربوي األدب   لمتجاهلة، وحسب ا
 .عـدم الثقـة   والغضب،  والطفلة دنى شعورها بالقلق،      إجابات   ن من  يتبي ،الطفل أن يراها مصدر أمان    

ـ        ، وقلق ، الطفل يكون بحالة اهتياج    نفإ  األدب التربوي  وحسب دمون  وانفعال بصورة عاليـة آلبـاء يق
تحمـل   األم   كانت إذا    خاصة  األم،  مع اضعيفً تعلُّقًا عاطفيا    استثارة واستجابة أقل دفًئا، حيث ينمي الطفل      

تمسك به لفترة وجيزة وقصيرة وبإهمال، فكمية العناية ونوعيتها التـي يتلقاهـا              أو   طفلها بطريقة فظة،  
هي شدة عمليـة    العاطفي   التعلُّق في سلوك    والعوامل المؤثرة  ،العاطفيالطفل الصغير تؤثر في تعلقهم      

االستجابة المتأخرة لـه    ه، أو    المتجاهلة لتعابير الطفل وإشارات    موالطفل، فاألُ  األم   التفاعل التي تقوم بين   
لتعابير  األم    ونستطيع مالحظة إهمال    وتخلق مشاعر القلق واالضطراب،    اآمنً تعلُّقًا عاطفيا    ها ال توفر  فإنّ

  . وخاصة السؤال التاسع األسئلة الطفلة على إجابات  من خاللها وإشاراتطفلتها دنى
وترغم طفلتها على السكوت حتـى عنـدما         األم،   الذي ترفضه ل دنى التعبير عن غضبها بالبكاء       وتحاو

) 6( عمـر  إطالق التهديدات، فالطفـل فـي      أو   تقوم بضربها واستخدام عقوبات قاسية والحجز بالغرفة      
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الـرفس،  والـضرب،   ودب التربوي، يعبر عن غضبه برمي نفسه علـى األرض،           ألحسب ا و ،سنوات
السب والمقاومة، والطفل حسب ميللر الذي ال يستطيع رد العدوان والتنفـيس عـن            وتكسير ممتلكات،   و

 واالكتئاب، وهذا االنسحاب واالنطواء يعتبر      ، واالنسحاب ،تجاه ذاته، باالنطواء  اهه  قد يوج ، فإنّه   غضبه
ه، نفساألسلوب   ويتعلم االستجابة ب   ، حول ذاته  اللطفل، إذ يصبح متمركز    النفسية   دا على الصحة  ر ج اخطً

ذلك واضح في إجابة دنى على السؤال السابع عشر حيث تستخدم أسلوب الـصمت والـسكوت للفـت                  
  .النظر

 فـإن  ،التربـوي  األدب   وحسب عندما تتعرض للضرب،   ُأمها   تجاهاوتعبر دنى عن مشاعر عدم الحب       
ا بالنسبة للمسيء الذي يعتبـر      ارقًمما يكون مف  العاطفي   التعلُّقسوء المعاملة يسبب استثارة عالية لنظام       

المضطرب والمشوش، حيث   العاطفي   التعلُّق وهنا يحدث    ،هذات  ومصدر األمل في الوقت    ،مصدر التهديد 
الطفلة دنـى    إجابات   وفيطر،  عاته من القائم على رعايته للخ     يشعر الطفل بالغضب عندما تتعرض توق     

 ،التربـوي  األدب   ها، وحسب مها غير محبوبة من أُ    وخاصة السؤال الرابع حيث تشعر الطفلة نفسها بأنّ       
الطفل ألُ  فإن م    غير واقعي عن ذاته    ا متجاهلة قد يطور عالم ،    يبرر تجاهـل    وعن اآلخرين، ويحاول أن  

  بإخبار نفسه بأنّ  األم   إلـى   ويصل الفـرد  تكوين ذات خاطئة عن نفسه،       إلى   ديا يؤ ه يستحق اإلهمال مم 
وبين أنه غير مرغوب منها ومعاقـب        ،تحبه من جهة   ُأمه   مرحلة من الصراع والتعارض بين فكرة أن      

   .دائما
 عالقـة   التربـوي أن   األدب   وتركز دنى في إجاباتها أكثر من مرة على اللعب مع إخوتها، حيث حسب            

 للطفل، إذ يتعلم من      والتعلمي ،والتكيفي االجتماعي،   كبيرا في سياق التطور   الطفل مع إخوته تلعب دورا      
الكبار والـصغار، ومـع      اإلخوة   واالهتمام بين  التعلُّق و ه اللعب والمهارات، وقد تسود عالقات الود      أخي

  ومع ،  ياء والعداء بينهم نتيجة الخالف الحاد حول األلعاب واألش        ،التنافسو من العدوانية،    ذلك يسود جو
         ذلك تعترف دنى بإحساسها بالغيرة من أخيها األصغر، وإحساسها بأن   تفرق بين إخوتها وبينها، في      األم

 متجاهلة قـد    م الطفل ألُ  التربوي سابقًا، بأن   األدب    ذكره في  د ما تم   وهذا ما يؤكّ    اإلخوة، التعامل لصالح 
ا بين أنه يعيش صراعاه غير مرغوب وبين أنّ،تحبه ُأممنها ومعاقب دائم  .  

 ، حيث تقوم دنى بـالوقوف بـين        ولكن مع وجود عنف أسري     ،للوالدين هي الزواج   االجتماعية   والحالة
  األموذلـك حـسب   " ال تتقـاتال " وتحاول أن تبعدهما عن بعضهما عندما يتجادالن، وتقول لهما   ،واألب

التربوي لها األثر األكبر علـى بـروز        ب   األد حسب األسرية   إجابتها على السؤال العشرين، فالمشاكل    
 ، األسـرية  ة واليأس الذي تـسببهما المـشاحنات      االنطوائي إحساس   مشاكل الطفولة، إذ ينتج لدى الطفل     

   ة، قد يسود عندهم العقاب    فاألهل ذوو المشاكل الزوجي   وليس أسلوب   ،كمنهجاألطفال  في تربية    الجسدي 
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، والطفل المرفوض من أهلـه يكـون أكثـر          )الطفلة دنى ت   إجابا كما هو واضح في   (الحوار المنطقي   
  . ويحمل وجهة نظر سلبية عن العالم، ويضطرب من الناحية االنفعالية وفي تقديره لذاته،عدوانيا وعنفًا

األدب  حسبو والمحدودة في تعريف نفسها،      ، الملموسة يسنوات الست تعتمد على المعان    ال دنى ذات    إن 
 وتتجلى هذه المعاني الملموسة بإجاباتها على السؤال الـسادس، فعنـدما            ،اتسنو) 8-6(التربوي لطفل   
متى تحبين أن تنـامي     "أجابت نعم، وعندما سألتها الباحثة      " هامهل تحب أن تنام بجانب أُ     "سألتها الباحثة   

  .فكان الجواب قمة في البراءة، والمرح!  والسبت،الثالثاءوفأجابت الطفلة يوم االثنين، " بجانبها؟
لدى دنى هو بدرجة متوسـطة،  التعلُّق العاطفي  يتبين مما سبق، وحسب نتائج أسئلة الدراسة أن مستوى          

  .لديها هو متوسط أيضاالعدواني وأن مستوى السلوك 
  

  في جو  ةوأبيها وإخوتها الثالث   ُأمها    تبلغ من العمر ست سنوات، وتعيش في كنف        والطفلة نورهان طفلة  
بالعنف مشحون ويتسم    أسري .الطفلة نورهان غياب دور    إجابات   ن من ويتبي   فهـي   ،عن حياتهـا  األب 

ألنه من الواضـح     ُأمها،   حيث اعتبرته أقرب شخص إليها مع     ) هاموالد أُ (تركز في إجاباتها على جدها      
  .لها األشياء وحسب إجاباتها يقوم بشراء. ه يدللهاأنّ

لم تتحـدث   إذا بالحزن عند غيابها عن البيت، وبالضياع    و ُأمها   وتشعر الطفلة نورهان بالخوف من ترك     
ـ "ة  كما تشارك جدها أفكارها وأحداثها اليومي      بالهاتف، أو   بأعمال المنزل  ُأمها   رغم انشغال  ُأمها   مع ا مم
  ".د دوره الفعال في حياتهايؤكّ
 نشئة طفلتها، إال أن   ألسلوب القسوة والضرب في ت     األم   الطفلة نورهان عدم استخدام    إجابات   ن من يتبيو

أسلوب الضرب تمارسه الطفلة على إخوتها وأصدقائها، حسب إجابتها على األسئلة، فالعائلة تعاني من              
ا المرأة آثـار   ضد    لعنف الرجل  أن) 2008(حسب دراسة عسوس    و. لألماألب   وضرب األسري   العنف
كما (بعنف، إذ يفقد الطفل الثقة بأبيه        ُأمه   لة وخيمة في سلوك الطفل الذي يشاهد أباه يعام        وسلوكينفسية  
نورهان، والتعويض عن   إجابات   ن من يتبي   األب  كما يترتب على عنف الرجـل     ). بالجد والد األم   ضـد 

غرفتها حتى ال  إلى  الموقف، وتذهب هنا نورهان تحاول الهروب من هذا      (-األطفال  المرأة على مسمع    
والبدني  النفسي   نموهم إلى    آثار خطيرة بالنسبة   –) من األب لألم   ه والضرب الموج  ،تسمع صوت الكفّ  

إلى   ا يؤدي مم     ا، كما أنال يستطيعون اإلدالء بأعمال عنف آبـائهم      األطفال   عدم تكيفهم اجتماعي   ضـد 
 وحـسب . أمهاتهم، خوفًا من استهزاء أصحابهم في المدرسة وفي الحي، إذ يشعرون بالخجل والـنقص             

التشكيك والذنب سوف يفقد كل الثقـة       والتقيد،  وفالطفل النامي وسط أجواء عدم الثقة،        ،التربوياألدب  
 أصـدقائها     ويتجلى شعور عدم التكيف لدى نورهان بإحساسها بعدم حـب           ، واالهتمام بالحياة  ،بقدراته

ي ال  ه أسلوب دفـاع   وتفسر الباحثة ذلك بأنّ   . هم يغارون منها  وزمالء المدرسة منها، حيث تبرر ذلك بأنّ      
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والمعروف األب ضد األم     عن إحساسها بالنقص والخجل نتيجة العنف الذي يمارسه       ) التحويل(شعوري  
  .ذلك عند الجميع

 تحلـم بـأن   و فهي تحلم بوجود حرامي بالبيت،       ،نورهان إحساسها بعدم األمان    إجابات   ن من يتبيوكما  
 ين من خالل إجابتها على أسلوبها للفت نظـر        تبالعدواني لديها ت   مظاهر السلوك    يضربونها، وأن األوالد  

ه من الواضح   ا أنّ  إلّ ا، واهتمام احب ُأمها    نورهان تولي  ورغم أن وضى،   وإحداث الف  ،بالضحك كثيرا ُأمها  
 ، وبمسؤوليات المنـزل   ،منشغلة بأمور كثيرة كالعمل خارج المنزل      األم   نورهان بأن  إجابات   ومن خالل 
مـن ضـغوطات     األهـل     الضغوطات البيئية التي يتعرض لها      فإن ،تربويال األدب   وحسب. وبالهاتف
 المـشحون  الجـو  إلـى  لألهل باإلضافة النفسي  والوضع االقتصادي الصعب يؤثر على الوضع ،العمل
وتتفـق  ،   اآلمـن   ومن النوع غير   امضطربالعاطفي   التعلُّقيصبح   األسري   فعندما يسود العنف  . أسريا

 ،إذ أجابت يـوم الخمـيس     " ها؟ممتى تحب أن تنام بجانب أُ     "جاباتها الملموسة عن    نورهان مع دنى في إ    
  .سنوات بالوصف الملموس) 8-6( العمرية ا يؤكد اتسام الفئة والسبت، مم،والجمعة

      التعلُّق مستوى   وحسب نتائج أسئلة الدراسة الحالية، فيتبين أن   ،ومستوى السلوك   العاطفي  لدى العدواني
  .رهان هما بدرجة متوسطةالطفلة نو

  
سنوات، وتعيش في كنف العائلة مع إخوتها األربعة،        ) 8(البالغة من العمر   وكانت إجابات الطفلة حنيفة   

ويتبين مـن إجابـات     ". شلل ومقعدة "وهي البنت الصغرى، وأبوها مدمن على الكحول، واألم مريضة          
 فهي من األشخاص المقربين إليها باإلضافة إلى        الطفلة حنيفة أن ألختها الكبرى دورا كبيرا في حياتها،        

وواضح عدم وجود أي دور لألب في حياتها، ربمـا لمـا    . ُأمها، وتعبر عن فرحها لكليهما حسب قولها      
يتسم به من إدمان، وعنف اتجاه األسرة، فحسب األدب التربوي، فإن خلل البيئة األسرية في الطفولـة،                 

اطفي لدى الطفل نتيجة المرض، والفقر، وغير ذلك قد ينـشأ عـن ذلـك           الع وعدم توافر روابط التعلُّق   
 ا             ،السلوك العدوانيها مريضة وتُمضي بالمستشفى أياموهذه العوامل متوفرة في عائلة الطفلة حنيفة، فُأم 

ا وحتى عندما تكون األم بالبيت، فإنّهـا ال تـسمعها دائمـا النـشغاله             . طوالًا، وتقوم أختها بالعناية بها    
بالتلفزيون أو بالنوم بسبب مرضها، وحسب األدب التربوي، فإن عاتقة الطفل باألم هي مركزية أساسية               
في التطور االجتماعي والعاطفي في الطفولة، فالتطور العاطفي يتوقف على التفاعل بين بنيـة الـدماغ                

يؤدي إلى الفوضوية بالـسلوك عنـد        والتأثيرات الهرمونية التي تنظم االستثارة، التنشيط والتفاعل مما       
وقد يلجأ الطفل إلى السلوك العدواني عندما يتم فصله قصريا عـن األهـل،              . الشعور بالحزن والتوتر  

كالمرض المزمن مما يعكس ضررا بالنمو والتطور، وذلك يكون واضحا في اسـتجابته االجتماعيـة،               
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لخسارة األمن والرابطة األساسية مما يؤثر علـى        فاالنفصال بحد ذاته هو سبب لمشاعر سلبية منعكسة         
  .التنافس االجتماعي ونمو الشخصية

  اللعب يعد  التربوي فإن  األدب    وحسب م إمكانية ممارسة اللعب في البيت،       حنيفة عد  إجابات   ويتبين من 
 إذ يبدأ الطفل    للطفل، النفسي   نشاطًا هاما يمارسه الفرد ويقوم بتكوين شخصية، ويسهم اللعب في التكوين          

      اويعتبر اللعب مدخلً  . ةبإشباع حاجاته، وتتفتح أمامه أبعاد العالقات االجتماعي  ا أساسـي    للنمـو العقلـي ، 
والمعرفي، واالجتماعي ، وهو وسيلة للتعبير عن     واالنفعالي ،   الطفـل ومـضايقاته، وتفريـغ عـن       األم 

  .الشحنات السلبية من كبت وإحباط
ها تشعر بالخجل والـنقص     ة، كما أنّ  كأسلوب تنشئة اجتماعي  أحيانًا    تتعرض للضرب  كما يتبين أن الطفلة   

حيث يتجلى ذلك من قولها في الـسؤال العـشرين           األب   وإدمان األسرة،   السائد في  األسري   من العنف 
الطفل بالخجل والـنقص     إحساس   عن) 2008(ا يؤكد دراسة عسوس     مم) إسه بسمعوا الجيران  / خلص(

  .األماألب ضد  ران والناس، نتيجة العنف الذي يمارسهأمام الجي
هو طبيعي في مرحلة الطفولة المتوسـطة، ولكـن          اإلحساس    وهذا ،كما تشعر حنيفة بالغيرة من أخيها     

من تحقيق رغباتـه     واإلحباط   حاجاته، إشباع   والحرمان من   والضرب، ، واللوم ،تعرض الطفل للتوبيخ  
) األدب    وحسب ،)حنيفة إجابات   ن من كما يتبي  ذلك يجعل الطفـل يـشعر بالغـضب          كلّ التربوي، فإن 

 بالعجز والقلق نحو التعامل مع     أو اإلحساس    ،)كضرب حنيفة ألخيها في البيت    ( اآلخرين   والعدوان على 
 وقـد يكـون     ، سنوات عن غضبه بمشاعر مجروحة أكثر منه بالعـدوان         الثمانيويعبر طفل   اآلخرين،  

الطفلة ال  فأن   المرشدة التربوية في النويدية العائلية،    ها وحسب    فإنّ ،للطفلة حنيفة فبالنسبة  اعتداؤه لفظيا،   
   أو    طفل في المدرسة   تقوم باالعتداء على أي بالنويدي ـ     ة العائلي ن يتلقـى الـضرب     ة، بل بالعكس، هي م

ني العـدوا غيـر الـسلوك      أخـرى    قد يحدث استجابات   اإلحباط    الفرد نتيجة  فحسب ميللر أن  . واإلهانة
  . واالكتئاب،كاالنطواء، االنسحاب

ويتبي ن مم  التعلُّق ا سبق أن   للطفلة حنيفة هو متوسط وسلوكها      العاطفي  ا متوسـط، فهـو     العدوانيأيض
بحيث تـسمح باعتـداء      )في المدرسة والنويدية  ( ونحو الذات    ،)اإلخوة(في البيت    اآلخرين   ه نحو موج ،

  .يهالعاألطفال 
لدى حنيفة  العدواني  ومستوى السلوك   العاطفي،   التعلُّق مستوى   د أن دراسة الحالية تؤكّ   نتائج أسئلة ال   نوإ

  .بدرجة متوسطة
  

 ن مـن وإخوتها الستة، ويتبي ُأمها سنوات، وتعيش مع) 8( تبلغ من العمر التيأما إجابات الطفلة نـداء      
هـا  وتقـول ألم  .  أشـخاص إليهـا    وأختها أقرب  ُأمها   حيث اعتبرت  ُأمها   نداء وجود عالقة مع   إجابات  
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 ،ه يوجد أخوات أصغر منها    ها، ولكن األخيرة ال تقبل باعتبار أنّ      م أن تنام بجانب أُ    وتحبأحيانًا   أسرارها
  .نداء عن األسئلة إجابات بحنانها حسب ُأمها تغمرهاأحيانًا ها كبيرة، ومع ذلك فوأنّ

األطفال وكبقية  . إخوتهابالغسيل و كنشغلة بأعمال المنزل،    ها م ألنّ ُأمها   غالبا ال تسمعها  األطفال،  وكبقية  
بوجههـا عنـدما تـضرب نـداء         ُأمها   مبررة ذلك بكونها غير مؤدبة أحيانًا، كما تصرخ        ُأمها   تضربها

  . عند غضبها وعندما تضربها ُأمها إخوتها، وتشعر بالخوف من
 التعلُّـق  من مراحل     فإن ،حسب بولبي ، و هامنداء إحساسها بالخوف من أن تتركها أُ       إجابات   يتبين من و

  إلى التعلُّق  أي العودة : المالذ اآلمن العاطفي    حـة واألمـان، مقابـل الخـوف      الستخالص الرا العاطفي
ي مـستوى التعلـيم     ة، وتعاني من تدنّ   ة الوالدي فالعائلة التي تنتمي إليها هذه الطفلة عائلة أحادي       والتهديد،  

، وانخفاض المستوى   " التربية الخاصة   تصنيفها في الصف ذي    تمو"راسي  للوالدين، وتعاني من ضعف د    
كبير، فتعتبر العائلة والطفلة في ضائقة أطفال الفقر مع عددوللسجن،  األهل وتعرض ،االقتصادي.   

ن ذلـك مـن     لنداء وإخوتها، ويتبي   االجتماعية   تتبع أسلوب القسوة في التنشئة     األم   ذلك كون  إلى   أضف
القـسوة  ف،  لألم المرشدة التربوية في النويدية العائلية    ومن خالل معرفة     األسئلة،   نداء على ات   إجاب خالل

        ا، بمعنى إشعار الطفل بالذنب كلما أتى سلوكً       هي استخدام العقاب البدني والتهديد به، وإثارة األلم النفسي 
تغـضب   ُأمي " الطفلة نداءكقول : والتقليل من شأنه،غير مرغوب فيه، ويكون أيضا عن طريق التحقير

التربوي، يترتب عليهـا نتـائج       األدب   حسبو ،ةسوي فاالتجاهات غير ال   ،"غير مؤدبة  أكون   مني عندما 
 األهـل  تؤثر علـى عالقـة   األهل ة التي يتعرض لهاالطفل، فالضغوطات البيئي شخصية سلبية في نمو  

  . ضد األطفالالعنف إلى بالطفل، مما يقود
ا ، مم بمناداتها مرارا وتكرارا ماما، وهو أسلوب استفزازي بالنسبة لألم         ُأمها    تلفت نظر  وتحاول نداء أن  

 وال تحـاول معرفـة      ،ابنتها إلى    ال تستجيب  مومع ذلك فاألُ   ،"خلص"الصراخ عليها بقولها     إلى   يقودها
ـ   األوالد،   رةثسبب لفت النظر إليها بسبب انشغالها بك       ـ  والضغوطات الحياتي األدب  ة، وحـسب  ة اليومي 

 على إشارات طفلها، وشدة عملية التفاعل التي تقوم بـين          األم    السرعة التي تستجيب بها     فإن ،التربوي
  ا    ال توفر   أو االستجابة المتأخرة   وطفلها، فاألم المتجاهلة لتعابير وإشارات الطفل     األمـ  تعلُّقًا عاطفي ، اآمنً

  .وتخلق مشاعر القلق واالضطراب
 مرحلـة الطفولـة المتوسـطة، وأن    أطفال ء بالغيرة من إخوتها، وهذا شعور طبيعي لدىكما تشعر ندا 

 ،الكـذب والتمـرد،   ولها األثر األكبر على بروز مشاكل الطفولة لمتوسطة كالعنـاد،            األسرية   المشاكل
كـون  ات تبدأ بمرحلة مبكرة وقد تستمر، ففي مرحلة المدرسة قد ي          ومثل تلك السلوكي  العدواني  والسلوك  
 فهي  ،نداء إلى   ورجوعا العدواني،   بالسلوكاألطفال   والشجارات المتعددة هي ما يميز       ،السرقةوالكذب،  

      ا في حياتها اليوميإجابـات   ة، وتعبر عن غضبها بالصراخ والصياح، حـسب       طفلة تمارس الكذب كثير 
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الـضرب  والبـصق،    و ،، كالعض الجسمي األسلوب   نداء على األسئلة، وتقوم بضرب إخوتها باستخدام      
، فالبيئة هي المـسؤولة عـن   سلوك عدواني إلى فالطفل المتعرض للعنف قد يؤدي به   باليدين والقدمين، 

ن لالنتقـادات   ا األدق األسرة، فاألهـل المـستخدمو      لدى الطفل، والبيئة بمعناه   العدواني  تكون السلوك   
  .يساعد في تطور هذا السلوككل هذا والقسوة، العاطفي، الرفض والعقاب البدني، والسلبية، 

     وبناء على نتائج الدراسة الحالية، يتبي التعلُّق مستوى   ن أن   ،لدى نداء   ومستوى السلوك   العاطفي العدواني
  . بدرجة متوسطةهما
  

 فمبعد عن   ،ها أبو وإخوته، أم  ُأمه   السابعة من العمر، يعيش مع     الذي يبلغ  إلجابات الطفل يوسف  بالنسبة  
البنها هو حـب مـشروط،       األم    حب ن أن يوسف يتبي  إجابات   من خالل و. لعنف األسري البيت بسبب ا  

جذب انتبـاه والديـه      إلى   قد يميل ، فإنّه   بمعنى وحسب سكنر عندما ال يقدم للطفل ما يتوقعه من رعاية          
  رضا لينال في التنظيف    إجابة يوسف عن السؤال الثاني بقيامة     (،  بقيامه بأعمال وسلوكيات يرغبون بها    

، فواضح  )عندما أريد أن ألفت نظرها أقوم بتنظيف البيت       (، وجوابه عن السؤال السابع عشر       )هاوحبُأمه  
 األبناء، حيث حسب إجابة     عدم حب  أو   ومقياس حب  األم،   من إجاباته أن تنظيف البيت هو من أولويات       

 إلى  نظف البيت، باإلضافة  تغضب منه عندما يزعجها وهي ت      ُأمه   يوسف عن السؤال السادس عشر، بأن     
  . التنظيف أهم من سماع ابنها يتكلم لألم قيامه بضرب أخيه، فبالنسبة

د في إجابته    يوسف يؤكّ  ا أن وبالرغم من أن الغيرة هي مشاعر طبيعية في مرحلة الطفولة المتوسطة، إلّ           
  . همعلى ُأ أو على السؤال الواحد والعشرين، بأنه ال يغار من إخوته

  األم،  وتتضمن البكاء باحثًـا عـن      ، بعدة مراحل، كاالحتجاج   يمر األم   لبي، فإن الحرمان من   وحسب بو 
ـ ومرحلة فقدان األمل حيث يصبح الطفل ال مباليا، ومرحلة االنفصال حيث يفقد الطفل اهتمامـه بأُ                هم، 

بها أن يشعر   فهو يخاف بغيا   األمّ،    ويبقى يوسف يبحث عن    .سطحية أخرى   ويبدأ بالتركيز على فعاليات   
التربوي هو   األدب   حسبالعاطفي   التعلُّقف األب،   هي مصدر توفير الطعام مع غياب      األم   بالجوع، ألن 

 ، والغذاء الذي يتصل بالحاجـة للبقـاء       ، والرعاية ،سعيا للحب  األبوي   القيام بسلوكيات تستدعي االهتمام   
ـ      ماسلو يؤكد على هرمية ال    اإلنسانية، فإن ّ   النظرية   وحسب من تلبية الرغبات البيولوجي ة حاجات ابتداء

التقبل، و،  ، الحاجة للحب  "غير المشروط "ويبقى الطفل في حاجة للدعم اإليجابي       للشعور باألمان واألمن،    
  .طفل غير قادر على تحقيق ذاته إلى دون ذلك يؤديومن . والدعم

 المنزلي المضطرب، الـذي     ختلفة، فالجو تلعب دورا كبيرا في مشاكل الطفولة الم       االجتماعية   والعوامل
        االنطوائيـة   إحـساس    ، إذ ينتج لدى الطفل    تكثر فيه المشاكل بين األبوين، ويسوده عدم التوافق األسري
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يجلس ويبكي ويـذهب    ، فإنّه   ه مع ُأمه وأبي    وإجابة يوسف على السؤال العشرين عندما يتجادل       .واليأس
  . السائدة في البيت، بمحاولة تجاهلهاللنوم، بمعنى يهرب من المشاكل الزوجية

 ،ب بالحبس في الغرفة، ويقوم يوسف بضرب إخوتـه      اقع ُأمه بالعصا، وي   ويتعرض يوسف للضرب من    
ه، فالغضب حسب بولبي هو استجابة طبيعية من الطفل عندما تتعرض توقعاتـه             مويشعر بالغضب من أُ   

 إحـساس   عنـدما يـسود    إلى عدوانية    ة الغضب باألمن من القائم على رعايته بالخطر، وتتحول استجاب       
  .البرودة والبالدة

للطفل ا يزيد من السلوك     ومم عدم االستقرار  وي الدخل االقتصادي،     تدنّ :مثلخصائص العائلة    العدواني
ـ       ومن قبل الزوج،     لألم   البدنية واإلساءة   العائلي، ةظروف معيشية صعبة، وضغوطات الحيـاة اليومي،  

ة زيد من، والعدوان قد تالنكدوللرفض، هل  األ استخداموأنالطفل عدواني.  
للطفل يوسف، فكـان    العدواني  ومستوى السلوك   التعلُّق العاطفي،   وحسب نتائج الدراسة الحالية لمستوى      

  .بدرجة متوسطة
  

نـة  ه العنيف، في عائلة مكو ُأمه وأبييعيش معو من العمر، ة عشرة الحادي السنة طفل في فهو أما أحمد، 
بها، حسب إجاباته، فهو     اآلمن   غيرالعاطفي   وتعلقه   ،همه ألُ أحمد حب  إجابات   ن من يتبي و . أطفال ةمن ثالث 

ه يخاف من فراقهـا، ويتمنـى أن تكـون           ويشعر بالحزن ألنّ   ،ه، ويخاف من الموت   ميخاف أن تتركه أُ   
له قيمة إشباعية إيجابية     األم   دبأن وجو التعلُّق العاطفي   حسب سكنر، فسر     و .بجانبه عند شعوره بالحزن   
    ا منظور اإلشراط اإلجرائي، فيفسر      في مسيرة نمو الطفل، أم   ببرنامج الرعاية اليـومي    التعلُّق العاطفي

للطفل من خالل الغذاء والحبمم ،ه على القرب مناا يجعل الطفل حريصُأم .  
  . نه يحبها تطبخه، حيث إمقته بُأد أهمية الغذاء والطعام في عاليؤكّ فإنّه أحمد، إجابات وحسب

اتجاه في التعبير عن سلوكيات العدائية لديه       " أطحن، أكسر، أتقاتل، أضرب   "ويستخدم أحمد مصطلحات    
لديه يتخذ عـدة    العدواني   والتكسير للفت النظر إليه، فالسلوك       ،التخريبوه، كما يقوم بالصراخ،     أصدقائ

 وعدم  ،المشاكسةوالضرب،  و ،هاكتخريب الممتلكات وتحطيم  العنف المادي   ومظاهر، كتهديد اآلخرين،    
 يتم  ذ إ هاة لديه منشؤ   وعدم االنتباه، وهذه السلوكيات العدواني     ،اللعبوإحداث فوضى بالكالم،    والطاعة،  

 واألب يـؤمن   األب األم،   وعنيف، حيـث يـضرب     ، أسري مشحون  ساءة معاملته حيث يعيش في جو     إ
ها تستخدم أسلوب التدليل والـدالل      عنيف، فإنّ  األب   وألن  األم، اة، أم جتماعيبالقسوة كأسلوب للتنشئة اال   

تـدليل  كتربية، ويشعر أحمد بالغضب منها حسب قوله عندما تصرخ عليه، فهو ال يحتمل سلوك عدم ال               
لى خاصة أبيه للحصول ع   بوأبيه باألخبار السارة، و    ُأمه   لى البيت بمشاركة  منها، ويحاول إدخال الفرح ع    

   قد يعجزون عن التعامل مـع       التربوي األدب   ة وليست معنوية، فاألهل وحسب    المال، فصلته بأبيه مادي 
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 النفسي،  إثارة األلم ، أو   كنبذ الطفل  االجتماعية   يرتبط إيجابيا بأساليب التنشئة   العدواني    فالسلوك    ،همأبنائ
لديـه  العدواني  والمستوى  لتعلُّق العاطفي،   اأن مستوى    أحمد إجابات   ن من يتبي و .شدة حماية الوالدين  أو  

  .بدرجة متوسطةهما 
 وإخوته الستة فـي     ا،وأبيه المريض نفسي   ُأمه   يعيش مع وسنة،  ) 11(طفل يبلغ من العمر     ف أما مصطفى، 

 الطفل ينتظر   هي مصدر الغذاء، فحسب بولبي أن      األم   بأن األوالد   يشترك مصطفى مع قسم من    والبيت،  
  . والغذاء الذي يتصل بالحاجة األساسية للبقاء، والرعاية،دود فعل كالحبر ُأمه من

 ُأمـه   له حيث يجيب على السؤال الرابع عـشر بـأن          ُأمه   يبرر ضرب ، فإنّه   مصطفى إجابات   وحسب
 وعالماته المدرسية ليست جيدة، فالطفـل  ،ه مشاكس، وال يطيعها، ويتجادل ويضرب إخوته       ألنّ ؛تضربه

من تحقيق رغباته ممـا يجعلـه        واإلحباط   حاجاته، إشباع    والحرمان من  ،التوبيخووم،  الل إلى   المعرض
  . فيلهب في نفسه الشعور بالذنب،تجاه ذاته أو اتجاه اآلخرين،اعدوانيا ا طفلً
ه يناقض إجابته هذه في السؤال      ا أنّ  ويعتمد عليها، إلّ   ،هه يثق بأم  يجيب مصطفى على السؤال الثالث بأنّ     و

ة، ويعزف عن إخبارها األخبار السيئة لتجربته السابقة الـسلبي         ،األخبار السارة  ُأمه   ث يشارك العاشر حي 
ها تصرخ عليه في    بضربه، كما أنّ   األخير    ويقوم هذا  ، وتخبر أخاه األكبر   ،بالصراخ عليه  ُأمه   حيث تبدأ 

ه ال يـشعر     بأنّ  ما عليه سلوكيا كما أجاب على السؤال الخامس عشر، ويؤكد مصطفى           حال اشتكى أحد  
ولماذا يفكـر    ُأمه   ا ما يحبه في   هو صراخها وضربها له، أم     ُأمه    وما ال يحبه في    ،بالغيرة، وما يغضبه  

ه الصغير هـو     أخا ن ُأمه له، رغم قوله إ     ال يعرف، ويخاف مصطفى من ترك      فإنّه   عندما يحزن  ُأمه   في
 فـي التنظيـف،     يوسف يقوم بمـساعدتها   مثل الطفل    فإنّه   أقرب شخص إليه في البيت، ولينال رضاها      

   إلـى     تنظيف البيت والتلفزيون هما سبب أساسي فـي عـدم اسـتماع            والغسيل للفت نظرها، وأن األم 
أي مكان دون أخـذه معهـا،        ُأمه إلى     مصطفى يكره أن تذهب    توليه اهتمام، ومع ذلك فإن     أو   مصطفى

  مـن مظـاهر الـسلوك      امظهرالعاطفي   التعلُّقويعتبر  . ويغار كثيرا في حالة اصطحابها إلخوته دونه      
  ،ا من الراعي        االجتماعيا جددرجة االلتـصاق    إلى   من يقوم مكانه   أو   ورغبة في أن يكون الطفل قريب

تأثيرا وأكثرها أهمية بالنسبة للنمو في       السلوكية    وهو من أشد األنماط     األم، خاصةب و ،بشخص من الكبار  
 األم  خاصـة بهو عندما تكون استجابة الكبـار و       اآلمن   غيرالعاطفي   التعلُّقمراحل الطفولة المختلفة، ف   

    ،والرعاية للطفل ضعيفة، وحرمانه من الحب ،   ة    لظهور مشاكل  ا واالهتمام تكون أساسكالـسلوك   سلوكي
 لدى الطفلالعدواني.  
اهتمامها، فهو   أو   اومحاولة االلتصاق بها رغم عدم اكتراثه      ، ُأمه مصطفى بحثه عن   إجابات   ويتبين من 

 الطفل عندما ال يقدم له ما       إن و حسب قوله،  ُأمه   يحاول لفت نظرها من خالل قيامه بأشياء مرغوبة لدى        
 ومـن   ،يرغبون بهـا   جذب انتباه والديه بقيامه بأعمال وسلوكيات      إلى   قد يميل ، فإنّه   يتوقعه من الرعاية  
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االهتمام بأخيه األصغر، الذي قد يلقى اهتمامـا        هو   ُأمه   التي يقوم بها مصطفى إلرضاء     األشياء   ضمن
 يغار منه بذات الوقت لو      به وأقرب شخص إليه في البيت، والذي      الذي يح نفسه  ه  ه، وهو أخو  مأكثر من أُ  
  . مشوار دون مصطفى ُأمه إلى اصطحبته

ا، ودوره الغائب عن البيت من حيث متطلبـات البيـت واألوال               أمفإنّـه   د،ا بالنسبة لألب المريض نفسي 
الغرفة خائفًا من صراخهم ومـن تكـسير         إلى   يقوم مصطفى بالهروب والذهاب    األم   عندما يتجادل مع  
 ، وهـو التخريـب    ، يتخذ عدة مظاهر كالعنف المادي     ،التربوي األدب   حسبالعدواني  األشياء، فالسلوك   
 األدب  األسـرة وحـسب   الصراخ، ف  إلى   نفسه باإلضافة األب    وهذا السلوك يمارسه   ،وتحطيم الممتلكات 

ن فـي جميـع     ويمارس الوالدا لدى الطفل،   العدواني  عن تكون السلوك     األولى    هي المسؤولة  ،التربوي
التهديـد،  والمعنوي تجاه أطفالهم، فهو نظام تربوي قـائم علـى النقـد،             العاطفي أو   المجتمعات العنف   

ل معاقًا عاطفيا، ويعتبـر التخلـي عـن         ا يجعل الطف  قمع الثقة بالذات مم   والتجريح الذهني،   واإلحباط،  و
ه يـأتي   أنّ، أو   ه ليس من أولويات أهله    الطفل وإهماله نوعا من العنف الممارس عليه، فشعور الطفل أنّ         

  بالعمل لتدارك الوضع االقتصادي الصعب     األهل   ا بسبب انشغال  مرتبة ثانية إم، أخـرى  ا ألسباب  وإم  ، 
األب  عمل لتدارك الوضع االقتصادي الصعب في ظـل مـرض         منشغلة بال  األم   وفي حالة مصطفى فإن   

ـ  ،التربوي األدب   حسب و ومتطلبات بيت،  أطفال   االهتمام بستة  األم   وتقاعسه عن العمل، كما على     إن  ف
  .معناه مضاعفة الطاقة والجهود والمسؤولية عليها مما يؤثر عليها جسديا ونفسيا األبناء مع األم بقاء

عـايش  ألنّـه   ،   يعاني من الضعف الدراسي    ا مصطفى طفلً  ربوية في النويدية العائلية   المرشدة الت  وتعتبر
        ة   ةالصدمات والمشاكل، ويعيش في عائلة لها خصائصها مثل أحاديو  بسبب مرض  الوالدي ،نقـص   األب

درجـة  كبير، فهو طفل ال يتلقى االهتمام الالزم والرعاية الكافية ل          أطفال   الفقر مع عدد  وتعليم الوالدين،   
ه    مصطفى يعتبر األمان حسب إجابته على السؤال الخامس، هو أن تحافظ           أنتطعمه أن   :عليه بمعنى  ُأم

  . والنوم،الحماموالطعام، : مثل: ةفالرعاية هنا مقتصرة على الحاجات البيولوجي". أدخل ونام"وتقول له 
    التعلُّقن أن مستوى    وبحسب نتائج أسئلة الدراسة يتبي   ،لدى مصطفى   مستوى السلوك   والعاطفي العدواني

  . بدرجة متوسطةهما
  

 وأخيـه األكبـر     ،وأبيه المدمن  ُأمه   يبلغ من العمر تسع سنوات، ويعيش مع      الذي   وإجابات الطفل محمد  
ه ورغبته بأن تكون سعيدة، ويفكر فيهـا عنـدما          مقه بأُ تعلُّ إجاباته   يتبين من . السوء أصدقاء   الالهي مع 

إنسانة حزينة، فهو ال يرغب أن يراها تبكي، ويشعر بالغيرة أيضا كما             ُأمه   يعلم أن يشعر بالحزن، فهو    
 ويحمل مشاعر ال طاقة له بها، فهو يرغب بإسعاد          ،ه طفل مهموم  محمد بأنّ  إجابات   يقول، وتفسر الباحثة  

رة أكثـر   مـستق وسـعيدة،    األم    فكلما كانت  ،التربوي األدب   حسبو. ه ال يستطيع ذلك   ه، في حين أنّ   مُأ
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  ذلك  ، انعكس   اوتقديرها لذاتها مرتفع   ا على الطفل، أمفيكون عـادة عـن      ،ا شعور الطفل بالنقص   إيجاب 
  .التباعد أو  حين يتسم سلوكها بالرفض األم،خاصةبطريق الوالدين، و

   فرغم أن ُأل" الوحيد" هو الطفل شبه     ا محمده إلّ م ـ  اهتمامها به يقتصر بتلبية الحاجـات الب       ا أن ة يولوجي
ندما يحاول لفت نظرها إليـه      ها ال تستمع إليه النشغالها بتنظيف البيت، حتى ع        كما أنّ . كالطعام، النظافة 

 ، والعطـف  ، الحـب  نفـإ  ،التربوي األدب   وحسب.  فيتركها ويذهب  ،ها تهمله  فإنّ ، التحدث معها  محاولًا
ويعتبر الوالدان  . م له على هذه الدنيا    والطمأنينة من الحاجات األساسية التي يجب توفيرها له من أول يو          

بمعنى اإلهمال،  األطفال   إساءة معاملة     وإن ، النفسية المصدر األول واألساسي إلشباع مثل هذه الحاجات      
 اضـطرابات وتدني الثقة بـالنفس،     : ، تدل عليه الكثير من المؤشرات مثل      والعاطفي الجسدي،   اإليذاءو

  .العدوانيالسلوك : سلوكية مثل
، "يلعن اليوم اللـي شـفتك فيـه       " والعنف اللفظي    ،)بالبربيج والقشاط (يتعرض محمد للضرب المبرح     و

بالحصول على المحبـة     األبناء   هم، وفشل زهم عن التعامل مع أبنائ     فاألهل وعج  ،التربوي األدب   وحسب
بط ارتباطًا موجبـا    يرتالعدواني  السلوك   إلى   فالميل،  العدوانيالسلوك   إلى   والتقدير واالحترام، قد يؤدي   

 ويشعر بالعجز والقلق نحو التعامل مع اآلخـرين،         ، وقد يشعر الطفل بالنبذ    . االجتماعية بأساليب التنشئة 
 وعدم التقبل للذات نتيجة لما يشعر به من الهزيمة من الـداخل عنـد               ،نوع من الرفض   إلى   وقد يصل 

  . في حماية الذاتة مهمةوالعدوان يعتبر وظيفة دفاعي. مواجهته لمواقف صعبة
ه يضربه، ويلوم نفـسه      ألنّ ،ه غير محبوب من أخيه    ما سبق، ينطبق على الطفل محمد، فهو يشعر بأنّ        و

 إلـى   ه، ويبرر ذلك بعدم طاعتها وتصرفاته الخاطئة، وهو يرد العدوان عليه بإرجاعه           معندما تضربه أُ  
 ويقوم بضرب ابن عمـه،    ". ه على هالدار  يلعن اليوم اللي جيت في    "واستخدام نفس ألفاظها الغاضبة     ُأمه  
يـستجيب  ، فإنّه   فالطفل الذي يشعر باإلهانة   /  والعدوان بالعدوان  ،التربوي، العنف بالعنف   األدب   حسبو

وحسب نتائج أسئلة   ،   على مصدر العدوان   ان يعكس والنفسي الجسدي   على اإلهانة بمثلها، فشعوره باأللم    
قالتعلُّ مستوى الدراسة الحالية، فإن  والسلوك العاطفي بدرجة متوسطةهما  لدى محمدالعدواني.  

  
سنوات، وهو الطفل الوحيد ألب وأم كبيرين في السن، ولدية إخوة كبار ألبيه             ) 9(ويبلغ ُأمير من العمر   
  . ولكنه ال يعيشون معهم

ل الوحيد يكون   ر اختيار كلماته التي ال تناسب جيله، فحسب أدلر فان الطف           ُأمي الطفل إجابات   نالحظ من 
  .مركز االنتباه ويفضل صحبة البالغين ويستخدم لغتهم
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 مـن   ر بأمه لسد حاجاته البيولوجية كالطعام، كما يشعر بأنه منبوذ من إخوته ألبيه،             تعلُّق ُأمي  كما يتبين 
 الطفل العدائي قـد يـشعر بعـدم القبـول            فإن ،التربوي األدب   حسبو. إخوته وزوجاتهم ومن جيرانه   

لعدم نقبل أقرانه له، أو ا ربما لوجود عيب فيهاجتماعي.  
ـ     حسب والصراخ عليه والتهديد بسحب الحب     ُأمه   ر للضرب من   ُأمي كما يتعرض  ر علـى    إجابـات ُأمي

 األسئلة، ويتبي ير طفل يعيش في البيت       ن أنوحده، ومحروم من اللعب لعدم وجود إخوة من عمـره،           ُأم
 األدب  وأبيـه، وحـسب    ُأمه    البيت يلعب على الحاسوب وبالقرب من      ولعدم تقبل الجيران له، فيبقى في     

 ته، ويسهم اللعب في التكـوين      ويقوم بتكوين شخصي   ، اللعب يعد نشاطًا هاما يمارسه الفرد       فإن ،التربوي
  للطفل، إذ يبدأ بإشباع حاجاته    النفسي،     ة وتتفتح أمامه أبعاد العالقات االجتماعي . اللعـب مـدخل     كما أن 

الطفـل   آالم   ، وهـو وسـيلة للتعبيـر عـن        واالنفعالي واالجتماعي،   ،المعرفيو،   للنمو العقلي  سيأسا
  . الشحنات السلبية من كبت وإحباطومضايقاته، وتفريغ

االستجابة لكل طلباته قدر استطاعة األهل، الـذين يعـانون مـن             يتم   هر فواضح أنّ   إجابات ُأمي  وحسب
 والتهديد به   ، والضرب ،استخدام أسلوب القسوة   إلى   التعليم باإلضافة نقص  وكبر السن،   وظروف الفقر،   

ا ال يعطـي المجـال للقيـام        المرض، مم ، أو   النوم، أو   الطبيخ و األم في التنظيف، أ     وانشغال  األم، من
 المتناقض يحدث عندما تـستجيب    التعلُّق العاطفي    التربوي، فإن  األدب   حسب و باالهتمام الالزم بطفلها،  

عندما تكون االستجابة للطفل     أو   ال تستجيب وتتركه يبكي،   ، أو   باالستجابة السريعة لمتطلبات الطفل    األم
  ة    بحاجاته ، غير مبالية  ة كالطعام والنظافة  من الناحية الماديكإنسان يحتاج للتفاعـل والتواصـل،       النفسي

   .مهم جدا للنمو االنفعاليالعاطفي الحديث، والتبادل وفاللمس، 
  ).4(يد من البيانات حول أقوال المشاركين، يمكن االطالع على ملحق رقم ولمز

  
  . بدرجة متوسطة همار ُأميلدى الطفلالعدواني والسلوك العاطفي  التعلُّقإن مستوى 

  :  ما يليالمفتوحة األسئلة على إجابات األطفال ن منيتبيو
 األم  أن أطفـال     ثالثـة  ، واتفق )الفئة األولى ( هي أقرب شخص إليهم    األم   على أن  أطفال   اتفاق ثالثة  *

أو      آخر كالجد،  اوشخص ،الفئة الثانية  (خ هم أقرب الناس إليهم    األ أو األب( فكـان   ،ن الباقو األربعا  ، أم 
الـسائد لـدى      أن الفئة الثالثة هي الـنمط     ). الفئة الثالثة  (األخت أقرب شخص إليهم    ، أو األب أو   األخ،

  :لتالي وبا،أطفال الدراسة
بدرجـة  وهذا يؤكد أن التعلق العاطفي بـاألم هـو           أن األم ليست هي األقرب لدى أطفال الدراسة،          -

من الذكور وذلك يتماهى مع نتيجة       وبالنظر الى أي من األطفال أجاب على الفئة األولى هم            - ةمتوسط
  .السؤال األول عن التعلق العاطفي حسب الجنس أذ كان لصالح الذكور
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كما اتضح ذلك في أجابات أطفال عينة الدراسـة         الفئة الثالثة ينتمون آلباء وأمهات ال تعمل،       أن أطفال -
على األستبانة، وقسم منهم يسكنون ببيت بالملك وطفل واحد باأليجار مما يتماشى مـع نتيجـة وجـود                  

  .الساكنين ببيت ملكاختالف في مستوى التعلق العاطفي لصالح 
سنوات الذين أقـروا ان األم ليـست        ) 8-6(فكانوا أطفال من الفئة العمرية      أما النمط األكثر تكرارا       -

) 8-6(سب عمر الطفل لـصالح      األقرب لهم مما يختلف مع نتيجة السؤال الثاني عن التعلق العاطفي ح           
  .سنوات

 

 خوفًا مـن الجـوع    : هم لهم، وذلك لعدة أسباب    مبالخوف من ترك أُ    اإلحساس   علىة أطفال   اتفق ثماني  *
 الحـزن  ،)الفئة الرابعة  (العنف و ،)الفئة الثالثة  (الموتو،  )الفئة الثانية  (لوحدةالشعور با  و ،)فئة األولى ال(

 ،)الفئة الـسابعة   (لسبب ال يعرفه   أو   ،)الفئة السادسة  (ها مصدر الطعام  ألنّ ،)الفئة الخامسة  (وعدم الفرح 
 ولـن تتركـه   اُألم تحبه   بأن  تأكد إحداهما  ا اإلحساس بهذا الخوف بسبب     فليس لديهم  ،نأما االثنان الباقيا  

أن النمط األكثر تكرارا كانـت      .)الفئة التاسعة  (هماُأل عن   اإلخوة تغني  وجود    أن ، والثاني )الفئة الثامنة (
ا، أن اجابـات    الفئة الخامسة حيث أجاب عليها اثنين من أطفال الدراسة اللذان يخافان من ترك األم لهم              

، مما يؤكد نتيجـة الدراسـة       أنهم يرغبون بوجود األم مع األحساس بعدم األمان       أطفال الدراسة توحي ب   
 40آلباء من عمر    ذكور و  وبالنظر الى أطفال هذه الفئة فهم        .بوجود تعلق عاطفي بدرجة متوسطة باألم     

  . مما يؤكد نتائج الدراسة الحاليةسنة فما فوق ممن ال يعملون
   
، واتفق ثالثة آخرين بـأن الثقـة   )الفئة األولى(ناها الشعور باألمان اتفق ثالثة أطفال أن الثقة باألم مع     *

الفئـة  (، والثقة لدى أطفال الدراسة معناهـا الحـب          )الفئة الثانية " (أن أقول لها أسراري   : "باألم معناها 
الفئـة  (، وأحيانا أثـق وأحيانـا أزعـل         )الفئة الخامسة (الصدق بالقول   ،  )الفئة الرابعة (، الراحة   )الثالثة

هم الفئة األولى والفئة الثانية، وكـل منهمـا تـضمنت العالقـة             : أن النمطين األكثر تكرارا   ). السادسة
 األم رغم أنه تعلـق قلـق        األيجابية مع األم، مما يعكس رغبة أطفال الدراسة بوجود تعلق عاطفي مع           

حدهم مما يتماشى مع    وغير آمن، وتتميز الحالة األجتماعية ألطفال هاتين الفئتين بالزواج واألنفصال أل          
نتيجة الدراسة الحالية بوجود اختالف بمستوى  التعلق العاطفي لصاح األباء المتزوجين، باألضافة الى              

، ومعظم األطفال يـسكنون ببيـت ملـك،          سنة فما فوق   40كون اآلباء غير عاملين ومن الفئة العمرية        
  . سنة39- 30واألمهات من الفئة العمرية 
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 منها تمييز األم بـين األخـوة        بالشعور كونهم غير محبوبين من اآلخرين، وألسباب       أطفال   ستةاتفق  *
، مـن   )الفئة الرابعة (من األخوة   ،  )الفئة الثالثة (من األقرباء    ،)الفئة الثانية (من األصدقاء    ،)الفئة األولى (

دوا أنهم  نما الباقي أكّ  ، بي )الفئة السابعة  ( مشروط متجاهها  الحب أنأو   ،)الفئة الخامسة (األخوة والجيران   
، أمـا الـنمط     )الفئة التاسعة  (، ومحبوب من األم وجزء من األخوة      )الفئة الثامنة ( من الجميع    نمحبوبو

 بأنهما غير محبوبان من األصدقاء، وتتميـز        األكثر تكرارا فكانت الفئة الثانية حيث أن طفالن يشعران        
مريتين وبمستوى تعليمي متدني ما عدا أحدهما فهو        أسرهما بالعنف األسري، وآباء عاملة من الفئتين الع       

العمر والمستوى التعليمي جزئيا، أمـا      بمستوى تعليمي ثانوي، وهذا يتفق مع نتيجة الدراسة فيما يخص           
  .يختلف بالنسبة لعمل اآلباء اذ كانت النتيجة  لصالح اآلباء غير العاملة

  
 ألن ذلك يشعرهم بالقلق، عدم      غائبة عن البيت  م   األ دوا شعورهم بالحزن عندما تكون    أكّ أطفال   أربعة *

الفئـة   (الجوع، ثالثة أطفال يشعرون بالحزن بسبب الخوف من         )الفئة األولى (األمان والفقدان والضياع    
واحـدة فقـط     طفلة و ،)الفئة الثالثة  (الحب و االشتياقطفالن يشعران بالحزن لغياب األم بسبب        ،)الثانية
ط األكثر تكرارا هي الفئـة االولـى         أن النم  ،)الفئة الرابعة  (ب مع إخوتها  لع وت ها تشعر بالفرح  دت أنّ أكّ

من الذكور واألناث، من الفئتين العمريتين، الحالة األجتماعية هي الزواج واألنفـصال،            : ويتميز أطفالها 
فـي  ، ممن يسكنون ببيت ملك وأيجار مما يدعم أجابات نتيجة الدراسة            آباء وأمهات عاملة وغير عاملة    

بعضها، ويدعم فكرة أن الطفل بحاجة الى التعلق العاطفي باألم خاصة واألب عامة بغض النظر عـن                 
 .الوضع  األسري

الفئـة  ( بسبب رفض األم     هم ال يفعلون  هم ولكنّ مالنوم بجانب أُ  هم يرغبون في    أجابوا بأنّ  أطفال   أربعة *
أحـدهم  و ،  )الفئة الثانيـة  (ف وعدم األمان    ، ثالثة يحبون النوم بجانب األم بسبب الشعور بالخو        )األولى

وطفل واحد ينام بجانبها أنـه يـشعر بـالفرح           ،)الفئة الثالثة ( ألنه يشعر بالوحدة     ه ينام أحيانًا  أجاب بأنّ 
، النمط األكثر تكرارا هي الفئـة       )الفئة الخامسة (، وطفل واحد ال ينام ألنه كبير        )الفئة الرابعة (والراحة  

مهات هؤالء  وبالنظر أل وهم من كال الجنسين،      مون بجانب األم بسبب رفضها لذلك،     ااألولى اللذين ال ين   
 مما يتناقض    ومن الفئتين العمريتين، والحالة األجتماعية لألهل هي األنفصال         غير عامالت  األطفال فهن 

  .مع نتيجة الدراسة الحالية التي كانت لصالح المتزوجين
، اتفق اثنان من األطفال أن أمهم تحبهم حبـا          )الفئة األولى  (م تحبه  أحيانا  أطفال أن أمهم    خمسة اتفق *

، وطفـالن   )الفئة الثالثـة  (، طفلة واحدة أن أمها تحبها عندما تشتري لها ما تريد            )الفئة الثانية (مشروطا  
ط األكثر تكرارا هي الفئة األولى، وهم من الجنسين ومن          ، النم )الفئة الرابعة (أقرا أن أمهما تحبهما فقط      

ئتين العمريتين، آلباء عاملين وغير عاملين ومن الفئتين العمريتين، ومتزوجين ومنفصلين، أمهـات             الف
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، مما يؤكد جزئيا النتائج الحالية للدراسة أن األطفال عامة          عامالت وغير عامالت، من الفئتين العمريتين     
  .بحاجة للدعم والحب حسب األدب التربوي

الفئة (، وطفل واحد أجاب أحيانا تقوم بذلك        )الفئة األولى (م وتحضنهم   اتفق ثمانية أطفال أن أمهم تقبله      *
، ، النمط األكثر تكرارا هي الفئة األولى      )الفئة الثالثة ( تقوم بذلك بتاتا      ال ، وطفل أخير أجاب بأنها    )الثانية

  .وهذا يتفق بوجود تعلق عاطفي باألم لدى معظم أطفال عينة الدراسة ولكن بدرجة متوسطة
 أو  ،)الفئة األولـى   (وذلك بسبب تنظيف البيت    لهم عندما يتحدثون   األم   جميعهم على عدم سماع   اتفق   *

 بسبب  وأ ،)الفئة الرابعة  (الطبيخ بسبب   وأ ،)الفئة الثالثة  (الغسيل بسبب   وأ ،)الفئة الثانية (بسبب المرض   
الفئـة   (الحديث بالهـاتف  ب   بسب وأ ،)الفئة السادسة  (مشاهدة التلفزيون  بسبب   و أ ،)الفئة الخامسة  (النوم

، واألمهـات  ، النمط األكثر تكرارا هي الفئـة الثانيـة  )الفئة الثامنة(السابعة، أو بسبب انشغالها باألخوة    
 سنة فما فوق وهذه النتيجة تؤكد وجود تعلق عاطفي بـاألم لـدى الفئـة                40المريضة يبلغن من العمر     

  .  الدراسة الحالية وبدرجة متوسطة حسب نتيجة سنة لألم39-30العمرية 
، طفل واحد قـال عنـدما       )الفئة األولى (اتفق اثنان أنهما عندما يشعران بالحزن فأنهما يفكران باألم           *

الفئـة  (، طفل واحد يشعر بالحزن ألنه ال ينام بجانب أمه )الفئة الثانية(يحزن فأنه يفكر بأن أمه ال تحبه        
طفل واحد ال يعرف بماذا     ،  )الفئة الرابعة (أحدهم له   ، طفل واحد يشعر بالحزن لخوفه من ضرب         )الثالثة

، طفل واحـد    )الفئة السادسة (، طفل واحد يفكر بأمه لو تكون بجانبه         )الفئة الخامسة (يفكر عندما يحزن    
الفئـة  (، طفل واحد يفكر لو أن لديه أخ يلعب معـه            )الفئة السابعة ( يفكر بأن أمه ال تعمل له أي شيء         

ر تكرارا هي الفئة األولى، وهذا يتفق مع نتيجة الدراسة الحاليـة بوجـود تعلـق                ط األكث ، النم )التاسعة
  .عاطفي باألم مع أنه بدرجة متوسطة، وكذلك يؤكد على أهمية التعلق العاطفي لألطفال

*    أما بسبب أن الطفـل يـضرب        ،في تربيتهم ، والضرب هما األسلوبان      القسوة اتفق جميعهم على أن 
، ألنه يتفوه   )الفئة الثالثة (، ألنه يوسخ البيت     )الفئة الثانية (، ألنه يتأخر عن المدرسة      )الفئة األولى (أخوته  

الفئـة  (، ألنـه يغلبهـا      )الفئة الخامسة (، ألن عالماته بالمدرسة مش منيحة       )الفئة الرابعة (بكلمات بذيئة   
كال الجنسين ومن الفئة    الرابعة والسادسة، وهؤالء األطفال من      ، النمط األكثر تكرارا هي الفئة       )السادسة
وحسب األدب التربوي    سنة، ومن األسر المتسمة بالعنف األسري، االنفصال والزواج،          11-9العمرية  

 كالميا، وقد يتطور الشعور بالذنب لدى الطفل كعامل نفسي نتيجة            في هذا العمر   يكون السلوك العدواني  
ستوى السلوك العدواني متوسط لصالح الحالة       نتيجة الدراسة الحالية بأن م     ع م يتفقالعنف األسري، مما    

 سنة فما فوق ممـن ال يعمـل معظمهـم           40فصال، الفئة العمرية لألب       عية للوالدين وهي األن   األجتما
ويسكن جزء منهم ببيت ملك، بينما يختلف مع نتيجة الدراسة الحالية بكون عمر معظم أمهـات أطفـال              

   .واألمهات ال تعمل  سنة، ويسكن نصفهم ببيت باأليجار39-30الفئتين الرابعة والسادسة هم من عمر 
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طفـل   و ،)الفئة األولـى   (هم لهم موالغسيل للفت نظر أُ   ا بعمل التنظيف    بقيامهماألطفال  اتفق اثنان من     *
 إحداث الفوضى والتكـسير   وواثنان يستخدمان الصراخ    ،  )الفئة الثانية  (واحد يقوم بتقبيلها واالبتسام لها    

الفئـة   (السكوت والـصمت   أو   ،)الفئة الرابعة  ( بأسلوب الضحك الكثير    يقوم طفل واحد و،  )الفئة الثالثة (
، وطفل واحـد يناديهـا   )الفئة السادسة (ال تستمع لهما األم   ، واثنان يحاوالن التحدث معها لكن     )الخامسة

وتختلـف متغيـرات     الفئة األولى، الثالثة والسادسة،      ، النمط األكثر تكرارا هي    )الفئة السابعة (متواصال  
أطفال الدراسة فهم من الجنسين ومن الفئتين العمريتين، آلباء متزوجين ومنفـصلين، عـاملين وغيـر                

بوجود تعلق عاطفي متوسـط     عاملين، ومن كال الفئتين العمريتين مما يتماشى مع نتائج الدراسة الحالية            
  .الحب الالمشروطمع األم، وأنه حسب األدب التربوي أن األطفال بحاجة الى الدعم و

  
 طفل واحد يشعر  ،  )الفئة األولى  (ن للغرفة ويبدؤون بالبكاء   ايهرب ثنان أ  فإن :واألب األم   عندما يتجادل *

طالبين المـساعدة    األم و   عن  مدافعين واألماألب   بيناألطفال يقفون   أربعة من   و ،)الفئة الثانية  (بالخوف
ن عن البيـت    أبواهما غائبا طفالن  ،  )الفئة الرابعة (ي وينام    وطفل واحد يبك    ،)الفئة الثالثة  (من اآلخرين 
الق، فالفئة الثالثة هي السائدة مما يؤكد حاجة الطفل لألحساس باألمان والبحث عنه              والط ،بسبب السجن 

حسب األدب التربوي، وتتسم أسر هؤالء الطفال بالعنف األسري، آباء معظمها غيـر عاملـة، بالفئـة                 
  .مما يتماشى مع نتائج الدراسة الحاليةوق،  سنة فما ف40العمرية 

الفئـة  (، عنـدما تـضرب      )الفئة األولـى  (عندما تكون عصبية    : ما ال يحبه أطفال الدراسة باألم هو       *
الفئـة  (، أو ألنـه ال يعـرف        )الفئة الرابعـة  (، عندما تحب أخي     )الفئة الثالثة (، عندما تغضب    )الثانية
، النمط  )الفئة السادسة (، عندما تحزن األم     )الفئة الخامسة (روف  ، عندما تعاقب وتحرم من المص     )الرابعة

األكثر تكرارا  هي الفئة الثالثة، هؤالء أطفال من الفئتين العمريتين ومن كال الجنسين، آلباء منفـصلين                 
ومتزوجين، عملين غير عاملين ومن الفئتين العمريتين، مما يؤكد حـسب األدب التربـوي أن الحالـة                 

  . مهمة جدا وتنعكس على الطفلالنفسية لألم
، تذهب األم   )الفئة األولى (تضربهم  : أتفق أثنان من أطفال الدراسة بشعورهم بالغضب من األم عندما          *

، عنـدما   )الفئة الرابعـة  (، مشغولة باألخوة    )الفئة الثالثة (، مشغولة بأمور البيت     )الفئة الثانية (وتتركهم  
 ، طفل واحد أجاب بأنه ال يغضب مـن أمـه          )الفئة السادسة (م  ، عندما تحزن األ   )الفئة الخامسة (تصرخ  

 سـنة، آلبـاء     11-9، وهم أطفال من الفئة العمرية        هي الفئة الثانية   ألكثر تكرارا ،النمط ا )السابعةالفئة  (
منفصلين ومتزوجين، عاملين وغير عاملين ومن الفئتين العمريتين مما يؤكد حاجة الطفل للحب ومـدى     

  . حسب األدب التربويأهميته لديهم وذلك
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   الجانب الكيفي من الدراسةنتائج 4.4

  ويتم تكـون   ، لألمان امصدر األم    فتكون ، ورعاية ، وحب ،من غذاء  لألم   يعبر الطفل جسديا عن حاجته    
   التعلُّق، لكن قد تنكسر روابط      )2000 هروط،(آمن  تعلُّق عاطفي   ـ بين الطفل وأُ  العاطفي ألسـباب   ؛هم 

السائد بينهما غير آمـن وبدرجـة       التعلُّق العاطفي   حثة في هذه الدراسة، والتي جعلت       تعرضت لها البا  
 اآلبـاء   لخـصائص  أو   بسبب طـالق الوالـدين،     الوالدية   ةأحاديوالفقر،  : متوسطة، ومن هذه االسباب   

عليم ي مستوى الت  تدنّ إلى   السجن، باإلضافة و،  كبر السن و،  المرض النفسي و،  سريالعنف األ وكاإلدمان،  
في البيت فجميعها خـصائص لعائلـة ال        األطفال  كثرة  و،  انخفاض المستوى االقتصادي  ولدى الوالدين،   

ما يسمى بطفـل فـي ضـائقة         إلى    وتلبية احتياجاته لتصل بالطفل    ،تجاه الطفل اتستطيع القيام بواجبها    
فلقد تطابقـت    ،(Zanden,1985)، والعناية الالزمة    بويالدعم األ وباألمان،  اإلحساس  و ينقصه الغذاء، 

لـديهم بدرجـة   التعلُّـق العـاطفي     ذ تميز مستوى    إأطفال عينة الدراسة     مواصفات طفل في ضائقة مع    
) 8-6( العمريـة    الطفل من مرحلة الطفولة المتوسطة للفئة      عمر   لصالحا   وبفروق بسيطة جد   ،متوسطة

سـنة،  ) 39-30( عمـر األم     لصالحو سنة فما فوق،     40األب    عمر لصالحوسنوات، لصالح الذكور،    
، األبتدائي غير العاملة بمستوى تعليمي    األم   لصالحو،  األمية  وبمستوى تعليمي  غير عامل األب  لصالح  و
-2500(ة الزواج، وبدخل أسـري متوسـط        للوالدي االجتماعية   لصالح الحالة وك،  لْلصالح السكن بالم  و

ها بدرجة  الدراسة بأنّ  أطفال عينة    لدىالعدواني  ستوى السلوك   وقد اتفقت هذه النتائج مع م     . شاقل )4000
، غيـر عامـل   سنة فمـا فـوق و  40بعمر ألب ل لمستوى تعليم األم األبتدائية،ر،متوسطة لصالح الذكو  

ـ لـصالح الـسكن بالم    و شـاقل،  )4000-2500(سري متوسط   أوبدخل   ،   األمية بمستوى تعليمي و  كلْ
الدراسة فـي مرحلـة      عينة   ألطفال العمرية   بالفئةالعاطفي   التعلُّقعن   العدوانيوتختلف نتائج السلوك    

 ،العاملـة األم  و،   فمـا فـوق     سنة 40 عمر األم    لصالحوسنة،   )11-9( الطفولة المتوسطة لصالح الفئة   
 ،اتجاب من التناغم في اإل    ا تجد نوع  ،نتائج الدراسة  إلى   وبالنظراألنفصال،  للوالدين   االجتماعية   للحالةو

  .ابعضوكلها مؤكدة وداعمة لبعضها 

وجود فـروق ذات     إلى   توصلت التي )2009 عبد الغني، ( مع دراسة    الحاليةالباحثة  دراسة   اتفقتكما  
والسلبية للتعامل   األساليب اإليجابية    لكل من  الكلية   في الدرجة التعلُّق العاطفي   بين أنماط    إحصائية   داللة

  إة، حيث   مع الضغوط النفسية    نة   للتعامل مع الضغوط   األساليب اإليجابيتعلُّق  يذو األفراد   لصالح النفسي 
  ة التي    آمن، هذا يؤكد بطريقة غير مباشرة أن الضغوطات       عاطفينـة    تعرض لها   ت النفسيُأسر أطفال عي

العـاطفي  التعلُّق  ا يؤثر على    عليهم مم ا  والمواجهة السلبية لهذه الضغوطات تنعكس سلب     الدراسة الحالية،   
ليكـون بدرجـة    الجليل الغربـي    -في ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة         أطفال   لدى
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فـي   إعاقـة    الذين لديهم األطفال   بأن) 2008 ، كمهي –بومنغير وكيند   ( اتفقت مع دراسة    و ،متوسطة
 أطفال عينة   نإحالية حيث    معه نتائج الدراسة ال    تفقت تعلُّق عاطفي غير آمن، وهذا ما        التعليم يعانون من  

  . ي التحصيل الدراسي  معظمهم من تدنّيالتعلُّق العاطفي المتوسط يعان يالدراسة ذو

 تعلُّـق عـاطفي     همال لديهم واإل ،المتعرضين لإلساءة األطفال   نأإلى   توصلت   التي) فينزي( دراسة   نإ
شوبها الشك، وينسحبون من    يعالقاتهم  وي للمجتمع،   دتجنبي وقلق ينعكس عليهم باالستعداد للسلوك المعا      

وتنعدم لديهم روح التنافس، وهذا يتفق مع نتـائج الدراسـة            ، االجتماعية يرفضون العالقات والمجتمع،  
 وقد انعكـس علـيهم بالـسلوك        ،الدراسة أطفال عينة    لدىبدرجة متوسطة    تعلُّق عاطفي    الحالية بوجود 

  بدرجة متوسطة، وعالقات  العدواني ـ         ،محدودةة   اجتماعي ده  والشعور بالنبذ وعدم التقبل، وهذا مـا تؤكّ
اتفقت  ، كما ةمن يتميز بالكفاءة االجتماعي   اآلعاطفي  التعلُّق  ال ان الطفل ذ  أ) 2000هروط،  (دراسة  ا  يضأ

 أكّـد   الذي) 2004قاسم،  (دراسة  مع  سرة،   واأل مباُألمن  العاطفي اآل التعلُّق  همية  على أ  الدراسة الحالية 
 )1996اولـسن،   (  نتائج دراسة    اأم ،تهنية شخصي للفرد وبِ  النفسي   في النمو التعلُّق العاطفي   أهمية  على  

  وأثرهـا علـى تطـور الطفـل        ، واللمس في مرحلة الطفولة المبكـرة      ،أهمية الدفء كد على   التي تؤ 
و ،االجتماعية   والقدرة على بناء عالقة    ،العاطفياجتماعي تفق معها في ذلك   وتة صحيحة الحقاً،    وعاطفي 

وهذه النتائج تتفـق      القلق، ازدياد معدل  إلى   يؤدي األم   عن النفسي    االنفصال نبأ )1995كراز،  (دراسة
 والحب الذي يبحث عنه طفل في ضـائقة         ، واللمس ،معها أيضا الدراسة الحالية من حيث أهمية الدفء       

   .والنوم بجانبها ُأمه من خالل رغبته بالبقاء قرب

فإ دراسات المتعلقة بالسلوك    ا ال أم ،العدوانيوجـود   إلـى   توصلت) 2011  والصبان، بسيوني(دراسة   ن
 األمن النفـسي    لمقياس الكلية   بعاد مقياس العنف والدرجة   إم على    األُ لمتغير مستوى تعليم   إحصائية   داللة
ومـستوى   ،لتعلُّق العـاطفي  ا مستوى   نأفي  ة، وهذا يتشابه مع نتائج الدراسة الحالية        مي األم األ  لصالح

دراسـة   و.واالبتدائية األم األمية   لصالح األم   كانا بدرجة متوسطة لمتغير مستوى تعليم     العدواني  السلوك  
والبيئة التي يعيش بها الطفل      ،العاطفي والحرمان   ،همال واإل ، سوء المعاملة  دت أن أكّ) 2011قارسي،  (

 إا أو   تؤثر سلبعلى الطفل في م   ا  يجاب وة،  وازنته النفسيةالذهني، ة، ونتائج الدراسة الحالية تؤكـد       والعاطفي
ة لدرجة  والنفسي ، االجتماعية واآلباء تؤثر على الطفل في عالقته      ، األسرة وخصائص ، األسرية نيةأن البِ 

ا ظهرت عدم وجود فروق في مقياس العنف تبع       أ) 2009،  الشهري(دراسة  و. أن يكون طفل في ضائقة      
الدراسـة  نتـائج    األسرة لدى أفراد العينة، بينما أظهـرت          وحجم ،للوالدين التعليمي   الف المستوى الخت

    في مستوى السلوك    ا  الحالية وجود فروق بسيطة جد  العدوانيللمستوىا  تبع   للوالـدين لـصالح     التعليمي
 أطفال  ةثالثمن   لصالح عائلة    نافك ، األسرة ا حجم ثانوي، أم البمستوى   األب   ، وتعليم االبتدائي األم   تعليم
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التعلُّق العـاطفي   دت على أهمية    ها أكّ بأنّة الحالية   دراسالمع  ) 2007فاني،  (اتفقت دراسة   كما   .فما فوق 
   باألم لتفادي المشاكل السلوكي ة، وأن     لألم التعلُّق العاطفي  في ا يؤكد نتائج الدراسة الحالية      أهم وأقوى مم

ة بدرجة متوسطة، ووجود عالقة عكسي     عدواني   سلوك إلى   دىأألم بدرجة متوسطة    باالتعلُّق العاطفي    نأ
ـ ( دراسة   هدتبالتقرب من طفلها، وهذا ما أكّ      األم   خاصةبالباحثة الوالدين و   بينهما، لذلك أوصت    ساس،ك

 والعالقة بين سـلوك     ، وجنس الطفل  ،سلوب الوالدين أالتي أضاءت بقوة نتائجها بأهمية دراسة       ) 2006
  . لألطفالالعدواني  والسلوك ،والدينال

ساءة لألبناء كانت في أعلى أشكالها لآلباء       اإل نأإلى  ي توصلت   تال) 2004 عاصلة،(واتفقت مع دراسة    
والـسلوك   ،التعلُّق العـاطفي   مستوى   نأفي  ا يتفق مع الدراسة الحالية       مجتمع مم  وكلية ،بمؤهل ثانوي 

  األ لصالح تعليم ان  متوسطالعدواني   في  ) 1993ر،  نص(وتتفق مع دراسة    . ؤهل ثانوي   بمبنمـاط  أ أن
، ويتفق هذا مع    ا واناثً اذكور األبناء   ةمتسامحة لها عالقة بعدواني    م أ ةتسلطيأكانت  سواء   الوالدية   المعاملة

التـدليل والمـسامحة     أو   همـال،  واإل ،سلوب الضرب أو،  سري بالعنف األ   فيها  اآلباء  التي اتسم  ةدراسال
 .في ضائقة أطفال بدرجة متوسطة لدى عدواني سلوك إلى ا أدىمم اُألمهات زائدة لدى بعضال
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  الفصل الخامس 

________________________________________________________  

  النتائج والتوصيات
  

   النتائج1.5

   :لخاصة بأطفال الدراسة الحالية ااآلتية  خلصت الباحثة إلى النتائجالعاطفي التعلُّقفي 

 بتدائيـة باأل األم   تعليمو،   سنة فما فوق   40سنة و   ) 39-30(بالفئتين العمرية    ب عمر األم واأل   يتميز .1
 وحـب   ، واهتمام ، من رعاية  طفل الدراسة الحالية   يؤكد عجزها عن تلبية حاجات       مماوغير عاملة، ّ  

  . آمن  عاطفي  إلشعار الطفل بتعلقكاٍف

2. مـ     ) 8-6(في الدراسة الحالية    الطفل  ر  ع  األكثـر   ، والطفـل  بـاألم ا  سنوات، والذي ما زال مرتبطً
   .حساسية وذو التفكير الملموس، وصداقته تتسم بالسطحية

 المتـدني  أو   شـاقل ) 4000-2500(المتوسط   األسري   الدخلبالنسبة ألطفال الدراسة الحالية فأن       .3
 وهـو   للوالـدين  االجتماعيـة    المعيشية، والحالـة   األسرة    ال يلبيان احتياجات   ،فأقل شاقل )2500(

والـسجن،   ، األسري العنفوكاإلدمان،   اآلباء   من الزواج مع خصائص   ا  ليس أفضل حالً  األنفصال  
     ا  فبين كل منهما فروق بسيطة جدمم  ة    البيئة ا يؤكد أنالطبيعية من حيث االهتمام    األسري  األبـوي ، 

القـدرة   إلـى    ، باإلضافة الحوار المنطقي   على أسلوب  ةالمبني جتماعية اال  والتنشئة ،والدعم المعنوي 
الماديةة لسد احتياجات الطفلة والتربوية، النفسياالجتماعي ، األفضل ة هيوالعاطفي  .  
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  : جابات في السلوك العدوانياإلفي  اناغمت كما وجدت الباحثة أن هناك

  ما زال يـستطيع    هما بعمر ي كل نإ، حيث    فما فوق   سنة 40لعمرية   ا الفئةفي   ب عمر األم واأل   يتميز .1
 ذو مـستوى    ب واأل ،االبتدائية، والعاملة  وهو    مستوى تعليم متدنٍ   ات األم ذ  نأا  لّإ،  العطاء، والعمل 

ة، الضغوطات االجتماعي وعباء االقتصادية،   األون بهموم الحياة،     مشغوال وغير العامل  ،األميةتعليم  
 سـلوك  إلى   دمان قد عزفهما عن االهتمام بطفلهما ليؤدي به       إ و ،من عنف أسري  اء   اآلب خصائصو

 بدرجة متوسطةعدواني .  

ـ  السكن بالمرغم أن  ،ةاالقتصادي األسرة   السكن باإليجار زاد من أعباء     .2  إجابـات التعلُّـق   ك لـدى لْ
  األسرة   أن ضغوطات و حاال،لم يكن أفضل    العاطفي مـن عنـف   ة   األسر ة، وخصائص االقتصادي، 
  .العدواني  قد زاد من سلوك الطفل وأنفصال

ومقياس الـسلوك   التعلُّق العاطفي   أسئلة   أو   الدراسة على مقياس   إجابات أطفال عينة     منالباحثة   ستنتجت
 أنالعدواني :  

 األم،  اهتمام وحب  إلى   سنة) 11-9( )8-6(  في مرحلة الطفولة المتوسطة     وطفلة حاجة كل طفل   .1
المبني في مراحل الطفولـة     العاطفي  ق  هو استقرار للتعلُّ   التعلُّق وهذا   ،آمن بها ق عاطفي    تعلُّ لىإو

  .السابقة، وامتداد لمرحلة المراهقة والشباب

أو  بالعنف،األب   وكلما اتسم  آمن، تعلُّق عاطفي    في ترتيبها للطفل، ولبناء    لألم   هو داعم األب   نإ .2
وبالتالي على عالقتها    األم   انعكس سلبا على  ،  الطالق وأ ،حيالص أو   ، النفسي المرضأو   ،اإلدمان

على ا بطفلها مما يؤثر سلب بينهماالتعلُّق العاطفي .  

 ،سنة هي نتاج لسنوات الطفولة المبكـرة      ) 11-9(و ،)8-6( مرحلة الطفولة المتوسطة بفئتيها      نإ .3
 ،لألمالعاطفي   التعلُّقوبمستوى   ، األسرة  بخصائص انوامتداد للسنوات القادمة، فكال الفئتين تتأثر     

 العمرية  الدراسة ألمهات وآباء بالمراحل    أطفال عينة    نإ العدواني، و  وبالتالي على مستوى السلوك   
آلبـاء  و ،عـامالت  أو   ألمهات غير عامالت  و المختلف،   المدرسي التعليمي   مستوىالالمختلفة، و 

 متـدن   بـدخل أسـرة  ،ملْـك باليجار أو  باإل نينساكوغير عاملين،    آباء أو   عاملين بأعمال مهنية  
 واناث،  ، ذكور :وأطفال من الجنسين   شاقل،) 4000-2500(دخل متوسط    شاقل فأقل أو  ) 2500(

  .متوسط العدواني متوسط، ومستوى السلوك التعلُّق العاطفي كان لديهم مستوى 
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ا يؤكد أهميـة    ، مم اسة الحالية بدرجة متوسطة في الدر   العدواني  والسلوك  التعلُّق العاطفي   مستوى   .4
التعلُّق  د جميع الدراسات السابقة أن    ا يؤكّ  مم ،وأثره على مشاكل الطفولة المتوسطة    العاطفي   التعلُّق

  ان طفلً ياهمال يبن  واإل ،من اآل غيرالعاطفي ة لديه مشاكلو من المجتمع،  ا منسحبكالعـدوان،   سلوكي
  .عية  االجتما واضطراب العالقات،سوء التكيفو

5 .  المنهج الكيفي    ودقة ،ة ودراسة الحالة تعطي شمولي ،  ألسـباب والعوامـل    ل عن قرب    ا وتلقي ضوء
 ، والمرشـدين التربـويين    ،ا يتيح المجال لإلحصائيين االجتماعيين    في ضائقة مم   المحيطة بأطفال 

          والمربين من فهم أعمق لهؤالء األطفال من أجل بناء برامج تدخلي ولتفهم الطفل  ة مناسبة،   ة عالجي
  نتائج الدراسة الحالية تتفق مـع دراسـة        نإ، و عطاء أحكام مسبقة أو وصمات خاطئة     إأكثر دون   

 بوجود رابط بين العنف وتصرف األهل، فالطفل ذو التعلُّق العاطفي المـضطرب              )2011 منج،(
    ،ـ ) 2010 أبوعريش،( اختلفت مع دراسة      بينما هو األكثر ممارسة للسلوك العدواني أثبتـت  ي  الت

 .وجود عالقة طردية بين تعلُّق العاطفي والخوف

 

  ومقترحاتهاتوصيات الدراسة  2.5 

 توصيات الدراسة: أوالً

ا على النتائج التي تمليها في هذه الدراسة توصي الباحثة بما يليإ التوصل  اعتماد :  
 الجـو   طفـل للتـوفير    هميةيؤكدوا ويعلموا األمهات بأ   ن  أ مراكز األمومة والطفولة    الباحثة توصي. 1

و ،النفسيالعاطفي، الذي يدعم نمو، السليمواالنفعالي حياتهمنذ بداية ة ت شخصي .  
العامالت وغير العامالت بسرعة االستجابة للطفل وقضاء الوقـت الكـافي            اُألمهات    الباحثة توصي. 2

  . للطفل من التعلُّق العاطفي اآلمعه لتوفير 
بكيفيـة التعامـل مـع       األهل    والمرشدين بالعمل على توعية    ، والمربين ،تصينصي الباحثة المخ  وت. 3

  . واالنفعالية ،ةالعاطفي ، النفسيةأطفالهم بالظروف الطبيعية وغير الطبيعية من أجل تجنب تهديد حالتهم
 ،ة والمربين باالطالع الشامل على الطفل من الناحية الـصحي         ،المختصينو،  توصي الباحثة المعلمين  . 4
 ووصمة بما يمكن    ا، مسبقً اعطاء الطفل حكم  إ يتم   نأقبل   ةالظروف االقتصادي و ،ةاالجتماعيو ،ةسرياأل

  . أن يرافقه مدى الحياة دون رحمة 
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 ،احتـرم الـرأي   وسلوب الحـوار المنطقـي،      أالتي تطرح    االجتماعية   ألهمية التنشئة  األهل   توعية. 5
  . له العدواني للطفل وبالتالي تجنب السلوك من طفي اآلالعا التعلُّقوشرعية االختالف لتوفير 

6 .   ُأللة للطفل و  ضرورة توفير جلسات عالجيواألفضل بمشاركة  ،م    لتدارك  األب   غيـر التعلُّق العاطفي 
عطـاء  إ و،طفالة لدى األمكان في محاولة لتخفيف السلوكيات العدواني المكسور قدر اإل    أو التعلُّق  ،مناآل
  . واالسرية  ،االجتماعيةو ،ةجل تحسين حياتهم الدراسيأ لتقوية الثقة بالنفس من جال لهمالم
 فـي نظـرة الطفـل       األهميته  اإليجابية للطفل وانتقاء الكلمات    اإليجابية للنظرة األم   ضرورة وعي . 7

ألنفسهم  ونظرتهم له و،وانعكاس لكلماتهم ، األهلمرآة و، فالطفل هو نتاج التربية، لنفسهةااليجابي.  
   

    المستقبليةاتمقترحات الدراس: ثانياً

إ التوصل في ضوء ما تمالمقترحات اآلتية تطرح الباحثة قد ليه، فإن :  

 لـدى ) دراسة الحالة (باستخدام المنهج الوصفي    التعلُّق العاطفي   دراسة جوانب متعددة في موضوع       .1
 . ما قبل المدرسةأطفال 

 لدى) دراسة الحالة (باستخدام المنهج الوصفي    العدواني  لسلوك  دراسة جوانب متعددة في موضوع ا      .2
 . ما قبل المدرسةأطفال 

باستخدام المنهج الوصفي االرتباطي مع دراسـة       العدواني  وعالقته بالسلوك   العاطفي   التعلُّقدراسة   .3
 .مختلفة عن متغيرات الدراسة الحالية أخرى متغيرات

 ة لمعرفة تأثيرهم علـى المـشاكل      ي الدراسة الحالي  فاألطفال  وخصائص   األسرة   دراسة خصائص  .4
واالنفعالي للطفـل    ،االجتماعيو ، النفسي خرى لدى األطفال، ولمعرفة تأثيرهم على التطور      السلوكية األ 

 .مراحل حياته عمر في
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  . نشرها في جريدة كويتيةتم، مقالة الهرمونات خالل مراحل العمر): 2010. (البارون، خلود •
العدواني ومفهوم الذات وعالقة كل منهما بالسلوك  الوالدية أسلوب المعاملة): 1995. (بدر، فائقة •

  .من تلميذات المرحلة االبتدائية بجدة عينة لدى
 .لدى طالبات الجامعة النفسي العنف وعالقته باألمن :)2011(. عبير،الصبان.بسيوني، سوزان •

  .معيةارسالة ج
  االجتماعي،نماءمكتب اإل. اليتيم شخصية ثرة علىأوالعاطفي الحرمان  :)2007(..... .البشر •

  . الكويت،مجلس الوزراء
 دار  بيروت،.ترجمة عبد الهادي عبد الرحمن. سيكولوجية االنفصال :)1965 (.جون،بولبي •
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 الدراسة عليهم لمطالعتها وإبداء الرأي      ة عرض أدا  أسماء المحكمين الذين تم   ئمة ب قا: )1(ملحق رقم   

  : بها

 يسد أبو –جامعة القدس               تيسير عبد اهللا : ستاذ الدكتور األ .1

 يسد أبو –جامعة القدس                جبرحمد فهيمأ: ستاذ الدكتور األ .2

 يسد أبو –جامعة القدس                سهير الصباح: ستاذ الدكتور األ .3

 جامعة القدس المفتوحة                محمد شاهين : ستاذ الدكتور ألا .4

 كلية سخنين               يهاب زبيداتإ: ستاذ الدكتور األ .5

  حيفا –العربية  الكلية جامعة                   رائد زيدان: ستاذ الدكتور األ .6

 جامعة بيرزيت                           لمى ترزي : ستاذة األ .7

  رشاد الفلسطيني مركز اإل                          عمرومراد : ستاذ األ .8
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  أداة الدراسة: )2( ملحق رقم

  ....وبعد طيبة تحية
عي  االجتماالعدواني والخوف بالسلوك العاطفي وعالقته التعلُّق "بعنوان دراسة بإجراء تقوم الباحثة فإن

استكمالًا  وذلك ،"الغربي الجليل – طمره مدينة في المتوسطة الطفولة مرحلة في ضائقة في أطفال لدى
  .القدس جامعة في والتربوي النفسي اإلرشاد في الماجستير درجة لنيل

 والتعلُّق ، االجتماعيالخوف ،والعدواني  السلوك مقاييس باستخدام الباحثة قامت الدراسة ولغاية
 يدعى عالجي إطار في يتواجدون ممن الطفولة المتوسطة مرحلة في ضائقة في أطفال طفي لدىالعا

ةالنويدي مباشرة المدرسة بعد وذلك ةالعائلي .  
هاتقدم التي الخدمات اأم هالنويدي كاآلتي فهي ،ةالعائلي :  
  . للطفل بديل دافئ بيت توفير محاولة .1
  .توفير وجبة ساخنه للطفل  .2
  .للطفل األسري الوضع متابعة ىعل العمل .3
  . بالعائلة الخاص االجتماعي خصائياأل عمل متابعة على العمل .4
  . العائلية ةبالنويدي الخاص االجتماعي األخصائي عمل متابعة على العمل .5
 . النفسي التربوي المرشد قبل من الطفل متابعة على العمل .6
  . المدرسة في الطفل متابعة على العمل .7
 .طمرة بلدية تقدمها التي الخدمات خالل من ومتابعتها ةالمادي الطفل احتياجات توفير على العمل .8
 .ساءةواإل لإلهمال الطفل تعرض حال في القانونية الحماية .9

  . األطفال  حقوق عن يةرشادإ خدمات. 10

 مةالالز المعلومات لجمع قسمين من تتكون استبانه أيديكم بين أضع الدراسة أهداف ولتحقيق
 وإضافة ومناسبتها الفقرات صالحية مدى في الرأي إلبداء باالطالع التكرم منكم يرجى للدراسة،
 ما وقياس األداة دقة من تزيد تعديالت من ترونه ما إجراء مع إضافتها، تقترحون التي الفقرات
  .لقياسه وضعت

  االحترام فائق وتقبلوا
  فراح سامية: الباحثة

  اياد الحالق. د: شرافإ
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ةالشخصي المعلومات: األول القسم  

:عليك تنطبق التي لإلجابة المجاور المربع في )√ (إشارة وضع الرجاء  

  أنثى ❒    ذكر ❒  :الطفًل جنس

  __________________  : الطفل عمر

  ___________ : األب  عمر  _____________:  األم عمر

  ____________:باأل عمل   ____________:  األم عمل

  __________: األب  تعليم   _____________: ماأل تعليم

  للعائلة ملْك ❒    باإليجار ❒ : السكن نوع

  وفاة حالة ❒   نمنفصال  ❒  نمطلقا ❒  نمتزوجا) ❒: للوالدين االجتماعية الحالة

     4000 من أعلى ❒ شيكل) 4000-2500( ❒  شيكل 2500 من أدنى ❒  : سرةاأل دخل

 فأكثر أطفال ثالثة ❒  طفالن ❒ وحيد طفل ❒ :البيتفب خوهاإل عدد
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 مقياس السلوك العدواني

يحدث  ال يحدث الفقرةالرقم
 أحياناً

يحدث 
 دائماً

 2 1 0 مباشر بطريق لآلخرين األذى يسبب.1
 2 1 0يبصق على اآلخرين.2
3.   2 1 0اآلخرين يقرص أو يخمشأو يدفع 
4.   2 1 0  أو آذانهم اآلخرينيشد شعر
 2 1 0يعض اآلخرين.5
 2 1 0. اآلخرين يصفع أو يضرب أو يرفس.6
 2 1 0.يرمي األشياء على اآلخرين.7
 2 1 0.يحاول خنق اآلخرين .8
 2 1 0. ضد اآلخرين  )السكين مثل ( حادة أشياء يستعمل.9

 2 1 0 .مالبسه يمضغ أو يشد أو يمزق.10
 2 1 0.متلكاته يلوث م.11
 2 1 0. أخرى ممتلكات أي أو كتبه أو دفاتره يمزق.12
 2 1 0 .لآلخرين ممتلكات أي أو كتب أو دفاتر يمزق.13
 2 1 0. اآلخرين مالبس يمضغ أو يشد أو يمزق.14
 2 1 0.يلوث مالبس اآلخرين .15
 2 1 0.  أخرى عامة ممتلكات أي أو والكتب المجالت يمزق.16
 رميه أو كسره أو كضربه ( األثاث مع مفرطة بخشونة يتعامل.17

) األرض على
0 1 2 

 2 1 0.يكسر الشبابيك .18
 2 1 0.يبكي ويصرخ .19
 2 1 0 .ويصيح يصرخ وهو بقدميه األشياء يضرب.20
 2 1 0 ويصرخ ويصيح األرض على بنفسه يرمي.21
 2 1 0 .بعنف األبواب يغلق أو بقدميه يضرب.22
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  :العاطفّي  التعلُّق مقياس

.Finzi-Dottan,R and Tyano,S.(2000): من إعداد  

  )2010 (مصالحه شفيق. ود الحالق اياد. د

العاطفي التعلُّق  صحيح جداً صحيح خطأ قليالً خطأكله خطأ 

1.ن عالقات صداقه بسهولةأكو  12 3 4 5 
 5 4 3 12.تكوين صداقات  من السهل.2
 اآلخرين ألنّهم أصدقاء على االعتماد علي السهل من.3

 جيدون
12 3 4 5 

 5 4 3 12.لي ويتوددون يتقربونن وخر اآلعادةً.4
 بالوجود يرغبون األطفال اآلخرين ال نأ  من أخافعادةً.5

.معي
54 3 2 1 

 5 4 3 12.آخرين أطفال قريبا من أكون ان أحب.6
 5 4 3 12 .بي ووثقوا علي أصدقائي اعتمد ان س بأال.7
 5 4 3 12. عادةً ما أثق باآلخرين .8
 أرغب أنا كما بصداقتي يرغبون الخرين  اآلنأ رأشع .9

بصداقتهم
54 3 2 1 

 5 4 3 12  يتركوني أبدالن لي المقربينخرين  اآلبان قناعة لدي.10
 1 2 3 54.ايحبني فعلً  أحدال ان أحيانًا أخاف من .11
 1 2 3 54.كثيراً إلي ما شخص يتقرب عندما وأمل أرتاح ال.12
 واكان لو حتى أثق باآلخرين نأحقًا علي  الصعب من.13

 .نيجيدأصدقاء 
54 3 2 1 

 وأرغب منهم بالتقرب أرغب عندما األطفال تتجنبني عادةً.14
.بصداقتهم

54 3 2 1 

 5 4 3 12 .الالزم من أكثر منين و اآلخريتقرب ان الجيد من .15
 1 2 3 54  طويلةساعات ُأمي عن ابتعادي أتضايق من .16
 5 4 3 12.بجانبي النوم ُأمي من أطلب.17
 1 2 3 54. . ُأمي من بالقرب آخرين أطفال وجود من أنزعج .18
 5 4 3 12 .معها حديثي عند ُأمي إلي تستمع.19
 1 2 3 54. تحبني الأحيانًا   ُأميأشعر أن.20
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   للتعلق العاطفي ةاألسئلة المفتوح: )3(ملحق رقم 

 .من هو أقرب شخص إليك في البيت؟ ولماذا . 1
________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

 لماذا؟و؟  ُأمي يوما أن تتركنيأخاف . 2

________________________________________________________  
________________________________________________________ 

________________________________________________________  
  وضح؟؟ ُأميفي أثق هل . 3

_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 لماذا؟وأنني غير محبوب؟ ممن؟ أشعر  هل . 4

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

______________________________________ 

 لماذا؟وغائبة عن البيت؟  ُأمي بالحزن عندما تكون أشعر هل . 5

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

______________________________________ 

 لماذا؟و؟ متى؟  ُأميأن أنام بجانب أحب هل . 6

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

______________________________________ 

 تحبني ؟ ُأمي أن أشعر متى . 7

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

______________________________________ 
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 أمي تقبلني، تحضنني، تهتم بي، تلمسني؟ . 8

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

______________________________________ 

 أمي تعطيني من وقتها، تتحدث معي وتسمعني؟ . 9

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

______________________________________ 

 أمي تعطيني من وقتها، تتحدث معي وتسمعني؟ . 10

  .....عندما أحزن أفكر في . 11
 فإنني ُأمي إلي عندما أريد أن ألفت نظر.12

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

______________________________________ 

 ؟متى، بالغيرةأشعر هل .13
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

______________________________________ 

 :هو ُأمي ما ال أحبه في.14
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

______________________________________ 

 :عندما ُأمي أغضب من.15
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
______________________________________  
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  المفتوحة للتعلق العاطفي األسئلة الدراسة على أطفال عينة إجابات: )4(ملحق رقم 

  :حىالطفلة ض. 1

  . ُأمي– 1س
  . نعم فال يبقى لي أحد– 2س
  .باألمان معهمأشعر  بهم بمعنى أثق  نعم– 3س
  . ال– 4س
  . نعم، أقلق عليها وأخاف أن ال ترجع– 5س
  .ها حنونة ومن العتمة، وألنّ،بالخوفأشعر   نعم، عندما– 6س
  . نعم، دائما تشتري لي ما أريد– 7س
  . نعم– 8س
  . نعم وخاصة بالليل– 9س
  . ُأمي أفكر في– 01س
  .أتخانق مع أخي أو تضربني عندما أقول كلمات بذيئة،أحيانًا  – 11س
  . أصرخ وأعمل فوضى بالبيت– 21س
  .للوالدين هي الطالق االجتماعية  الحالة– 13س
  ".أِفشْ قلبي فيها"عصبية، و أكون  عندما– 14س
  .معها عندما تذهب من البيت وال تقول لي، أول ال تأخذني – 15س
  :الطفلة دنى. 2

  . إخوتي ال يلعبون معي– 1س
  . إخوتي معي ألن، ال– 2س
  . ُأميفي أثق ثقة معناها حب، نعم – 3س
  .ها تسمح إلخوتي باللعب على الحاسوب بينما ال تسمح لي وال أعرف لماذاألنّ ُأمي نعم، من – 4س
  .بالفرح ألنني ألعب مع إخوتيأشعر  ال، – 5س
أن أنام ألنه حلو، يوم االثنين والثالثاء والسبت، وعندما أذهب ألنام بجانبهـا تكـون                 أحب نعم، – 6س

  ".روحي على غرفتك"نائمة ولكن عندما تصحو تقول لي 
  .مرات، وتحبني عندما أساعدها بعمل البيت – 7س
  .ال – 8س
  . المنزلمشغولة بترتيب أو نعم، ولكنها ال تسمعني، تكون مشغولة بمشاهدة التلفزيون – 9س
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  . ال شيء– 01س
  .ني أتأخر عن المدرسة أحيانًا، وتقوم بضربي وأنا ألبس نعم، قليل ألنّ– 11س
  . أسكت– 12س
  ".ال تتقاتلوا" أقف بينهم وأحاول أن أبعدهم عن بعضهم البعض، وأقول لهم – 13س
  .عندما تضربني ُأمي  ما ال أحبه في– 14س
  . عندما تضربني– 15س
  :نالطفلة نورها. 3

  .هما يحضران لي أشياء جدي وأمي ألنّ– 1س
  .ه يوجد حرامي بالبيت يضربني وأنّا ولد نعم، ألنني أحلم أن– 2س
  .أزعل منها أحيانًا ، و ُأميفيأثق  – 3س
  .هم يغارون منّينعم، أبناء صفي وأصدقائي ألنّ – 4س
  . بالضياعأشعر   نعم، ألنني– 5س
  .يبت، ألنني أحلم أن ابن صفي يضربنخميس، الجمعة والسنعم، أيام الأحيانًا  ماما، – 6س
  .ال، عندما أقوم بعمل غلط مثل ضرب أخي أحيانًا نعم، و – 7س
  .نعم – 8س
  .تكون مشغولة بالهاتف أو دائما تسمعني، ولكنها ال تسمعني عندما تشتغل بالبيت – 9س
  .ني ال أنام بجانبهاألنّ ُأمي، – 10س
 .ا تصرخ عليم ال تضربني وإنّ– 11س
  ".خلص، ومرات تسألني ليست فرحانة" أفرح عندما أضحك كيرا، وهي تقول لي – 12س
  .اكفّ ُأمي  صوتهم يعلو ويضرب أبيغرفتي حتى ال أسمع األصوات، ألن إلى  أدخل– 13س
  .ايضرب أحد أحد أو أحد من أحد ه عنف أن يغضب عندما تغضب ال أحبها، ألنّ– 14س
  .امتحانات إخوتي أو ون مشغولة بأمور البيت عندما تك– 15س
  :الطفلة حنيفة. 4

  . أختي وبنت عمي– 1س
  . ال عشان بتحبني– 2س
  .بالثقة والراحةأشعر  نعم، – 3س
  .نعم من بنات عمي وأقربائي – 4س
  .شتاق لهاني أنعم، ألنّ – 5س
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  .ني ال أنام بجانبها وألنّ،خائفة من العتمة أكون نعم، عندما – 6س
  .نعم – 7س
  .  نعم– 8س
  .ها غير مشغولة بشيء، فهي مريضةنعم تسمعني ألنّ – 9س
  . أحدا يريد أن يضربني أحزن وأفكر في أن– 10س
ألعب في البيت، فهي تضربني     ، أو   )إشي غلط (معصبة مني عندما أعمل     " مرات، عندما تكون     – 11س

  )".عكازتها(بالعصا 
  . تسمعنيالأحيانًا   أطلب أن أحكي معها ولكن– 12س
  .وهم يطلبون منها الذهاب للخارج" خلص، إسه بسمعوا الجيران" إنني أصرخ وأقول – 13س
  .هو أن تحب أخي، وعندما تصيح علي ُأمي  ما ال أحبه في– 14س
 . عندما تصرخ بوجهي– 15س
  :الطفلة نداء. 5

  .وأختي عشان بحبوني وبدلعوني ُأمي – 1س
  . نعم وال أعرف ليش– 2س
  .أقول لها أسراريأحيانًا  – 3س
  .ال – 4س
  .ني أحبهانعم، ألنّ – 5س
  .أن أنام، لكنها ال تقبل ألنني كبيرة أحب نعم – 6س
  .نعم أحيانًا – 7س
  .نعم – 8س
  .ال تسمعني عندما تكون مشغولة بالبيت، وبالغسيل، وبأخوتي أحيانًا مرات بتسمعني، و – 9س
  .ال تحبني ُأمي  أفكر في أن– 10س
  .عندما أضرب إخوتي أو  نعم، عندما أصرخ تضربني،– 11س
  ".خلص" أتواصل بندائي لها، ولكن تقول لي – 12س
  .في السجناألب  – 13س
  . عندما تكشّر– 14س
  . عندما تزعل– 15س
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  :الطفل يوسف. 6

  . أبي ألنه يشبهني بالشكل– 1س
  .أكل)فش(ه  نعم، ألنّ– 2س
  .أسراري)أحكيلها(و ُأمي أثق في – 3س
 ُأمـي   هم ال يحبونني، وتقوم    عليهم وأنظف البيت، وإذا لم أنظف فإنّ       نني أرد ال، الكل يحبني، ألّ    – 4س

  .بضربي بالعصا
  .بالخوفأشعر  بالحماية، فإذا ال يوجد أحدأشعر  نعم، ال – 5س
ـ    أن أنام ولكن عندما أذهب فإنّ      أحب   ، ُأمي نعم، ولكن ال أنام بجانب     – 6س ي علـى   ها ال تقبل وتجبرن

  .غرفتي إلى العودة
  .نعم – 7س
  .نعم تقبلني، تحضنني، نعم تهتم بي – 8س
  . وبإخوتي،الغسلوبها تكون مشغولة بالطبخ، أحيانًا، ألنّ – 9س
ولكنني  ُأمي   غرفتي، وأفكر في الذهاب عند     إلى   مبسوط، وأفكر بالذهاب  ) مش( أفكر في أنني     – 10س

  .ال أذهب وأنا حزين
  .أوسخ البيت أو ، عشان أعصبها عندما أضرب إخوتي نعم، قليالً– 11س
  . أللفت نظرها فإنها تحبسنيا أساعدها بتنظيف البيت، أهتم بإخوتي، وإذا عملت إزعاج– 12س
  . أجلس وأبكي، وأذهب ألنام– 13س
  . ما ال أحبه هو عندما تضربني– 14س
  .) الصغير يرغب باللعبعشان أخوي( عندما تزعجني وتطلب مني عدم اللعب بالحاسوب، – 15س
  :الطفل أحمد. 7

  .ها خلفتني وربتنيألنّ ُأمي – 1س
  .من الموت أخاف  نعم،– 2س
  . فال تقوله ألحدابها، فأقول لها سر أثق نعم – 3س
  ".أتقاتل معهم وأطحنهم وأكسرهم"ني نعم، من أصدقائي، ألنّ – 4س
  .أن أفارقها أخاف نينعم، ألنّ – 5س
  .أنام ألني كبير، وأحب أن أنام عندما أمرضأن  أحب ال – 6س
  .نعم، دائما تحبني – 7س
  .نعم – 8س
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  .والغسيل ،الطبيخو  في التنظيف،أحيانًا، عندما تكون مشغولة – 9س
  .، لو تكون بجانبي، لو تنصحني ُأمي– 10س
  . ال تضربني فقط تصرخ– 11س
  . أصرخ، أخرب، أطحن ما هو أمامي– 12س
  .ي، وأفكر بخوف أنه ممكن يضربها أدخل غرفت– 13س
  . عندما تعاقبني، وتحرمني من المصروف–14س
 . ُأمي ال أغضب من– 15س
  :الطفل مصطفى. 8

  .ويساعدني علي ه يرد أخي ألنّ– 1س
  .، ألنها تطعمني، ألنها تحبني ُأميها ربتني، ألنها نعم، ألنّ– 2س
  .بأمي وأعتمد عليها أثق نعم، – 3س
  .، واثنين من إخوتي ُأميواحد يحبني همال، أكثر  – 4س
  .بمعنى تطعمني وتقول لي أدخل ونام علي ه ال يوجد أمان، ومعنى األمان أن تحافظنعم، ألنّ – 5س
نعم، ولكنني ال أنام، وأحب أن أنام لما ما يكون حدا بالدار، وال أنام بجانبها ألنه أخي االصغر                   – 6س

 أنا بنام جنبها، وجربت أنام جنبها لما بقوم أخوي بس هي ما بتحس            بنام جنبها، ولو أخوي بروح طبعا       
 ألنها نائمةعلي.  
  .نعم – 7س
  .نعم – 8س
ال تسمعني ألنه تكون مشغولة بالبيت، ومشغولة بالتلفزيون وتؤجل الحديث لما بعـد             أحيانًا   نعم، – 9س

  .األخبار أو انتهاء المسلسل
  .ه ال أعرفألنّ ُأمي – 10س
 كثيرا ألنني أغلّبها، وال أسمع كالمها، وأتخانق مع أخي األكبر منـي، وعالمـاتي فـي                  نعم، – 11س

  .المدرسة مش منيحة
  . فإنني أهتم بأخي، وأغطّيه، وأساعدها في التنظيف وأِلم الغسيل– 12س
  .بالغيرةأشعر   ال– 13س
  .هو صراخها، ولما تضربني ُأمي  ما ال أحبه في–14س
  .األصغر مني بغار أو ي معها عاألعراس، وإذا بروح أخوي األكبر مني عندما ال تأخذن– 15س
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  :الطفل محمد. 9

  .عشان بتربيني ُأمي – 1س
  . نعم عشان ينقصني الفرح– 2س
  .بأبي وأخي أثق ي وأثق بها، والنعم أؤمن ألم – 3س
  .ه يضربنينعم، أخي ألنّ – 4س
  .نعم عشان تطعمني وتحميني – 5س
بالراحة أشعر   انبها عشان فش محل تاني ننام فيه وأحب دائما أن أنام بجانبها عشان            نعم، أنام بج   – 6س

  .والفرح
  .نعم أحيانًا، ألنني أتصرف خطأ، مثل أعذبها وأصيح عليها وال أطيعها – 7س
  .أحيانًا – 8س
  .ال تسمعني ألنها تكون مشغولة بالبيت أحيانًا تسمعني، و أحيانًا  – 9س
  .ن، أفكر بأمي أفكر في الحز– 10س
  .عندما أغلّبهاا  نعم، قليلً– 11س
  . أحاول التحدث معها ولكن إذا ال تجيبني فإني أتركها– 12س
فأقوم بدفش أبوي لورا، ألنه يسكون يضربها ويصيح عليهـا، وأنـادي أخـي               ُأمي    أدافع عن  –13س

  .ليساعدني
  . عندما تحزن وتبكي– 14س
  ".بالبربيج والقشاط"ضربني عندما تؤذيني وت ُأمي  أغضب من– 15س
  :ر ُأميالطفل. 10

  .يعطوني كل شيء، وأشركوني بدون حاسوب ألنّهم وأبي ُأمي – 1س
  . نعم، ألنني أقلق عليها– 2س
  .يوعدونني ويوفون بوعدهم ألنّهم بهم أثق تحقيق األمور، نعم: معنى ثقة – 3س
خوتي من أبي، وألن إخوتي يـصدقون       أنني غير محبوب، من أصدقائي، الجيران وإ      أشعر   نعم، – 4س

  .زوجاتهم الذين يكرهونني
  .بالجوع فال أجد من يطعمنيأشعر  عندما أحيانًا نعم، ألني – 5س
  .أنني وحيد، ألنه ال يوجد لي إخوة ألعب معهمأشعر  نعم، عندما – 6س
  .للماضي وترجع تحبني ُأمي مشاغب فال تحبني، ولكن ترجعأحيانًا أكون  نعم، – 7س
  .نعم – 8س
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تكون مـشغولة    أحيانًا   تقاطعني عندما ال تفهم ماذا أقول، و       أحيانًا   و. نعم، تسمعني وال تقاطعني    – 9س
  .نائمة أو عندما تكون مريضة أو بالطبيخ، الغسيل،

 أفكر في عائلتي وأفكر في أن يكون لي أخ واحد، وأفكر بأمي وأبي، وأفكـر باللعـب علـى                    – 10س
  .الحاسوب

 .أتلفظ كلمات بذيئة أو ليالً، عندما تكون غلطتي كبيرة مثال ال أطيعها نعم، ق– 11س
 . أقبلها وأبتسم– 12س
  . أقف بينهم وأضع رأسي برأسهم وأهديهم للصلح– 13س
  . عندما تعاقبني– 14س
  . عندما ال نساير بعضنا البعض– 15س
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  : فهرس الجداول
  

 الصفحة  عنوان الجدول  الرقم
  82  الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات   1.3
لمـصفوفة ارتبـاط فقـرات    ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون   2.3

  مقياس التعلُّق العاطفي
85  

لمـصفوفة ارتبـاط فقـرات    ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون   3.3
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