
صخَلّالم  

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

الجليل -  لدى أطفال في ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسطة في مدينة طمرة           السلوك العدواني واقع  و
الغربي آخذين باالعتبار عمر الطفل وجنسه، العمر والعمل والمستوى التعليمي لكل من األم واألب،              

   .السكن، الحالة االجتماعية، والدخل األسري
 

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

 العاطفي، ومقياس الـسلوك   التعلُّق   اختيارهم بطريقة عشوائية، واستخدمت الباحثة مقياس        تمو ،ناثإ
،التعلُّقلباحثة أسئلة مفتوحة عن      وبنت ا  العدواني العاطفي  ـ  التّ ، وقد تم دوات ق مـن صـدق األ     حقُ

  دراسـة الحالـة،     فـي  وصفيالمنهج  ال واختارت الباحثة    .حصائيةمت األساليب اإل  خِدوثباتها، واستُ 
 ليجيب  ؛ وجمع المعلومات عنها وتحليلها    ،وصف خصائص الظاهرة  ،الذي يهدف إلى    المنهج الكيفي و

  .ويفسرهالة  األسئعلى

 
لدى أطفال فـي    العاطفي  واقع التعلق   ما هو   : أوال: سؤالينولتحقيق أهداف الدراسة صاغت الباحثة      

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

لدى أطفال في ضائقة في مرحلة الطفولة المتوسـطة         السلوك العدواني   واقع  ما هو   : ؟ ثانيا األسري
الجليل الغربي آخذين باالعتبار عمر الطفل وجنسه، العمـر والعمـل والمـستوى             - في مدينة طمرة  

النتـائج  ت إلـى    توصلّو؟  ريالتعليمي لكل من األم واألب، السكن، الحالة االجتماعية، والدخل األس         
  :اآلتية

 

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

غيـر  عمل األم لـصالح األم      و ، فما فوق  سنة 40من   العمرية   لصالح الفئة األب   عمر و سنة،) 39
األب  تعلـيم و ،بتـدائي التعليم األ تعليم األم لصالح    و،  العاملغير  األب   األب لصالح  عملوالعاملة،  
للوالـدين   االجتماعية   الحالةولصالح السكن بالملك،    ) إيجار أو ملْك    ( :نوع السكن و،  األميةلصالح  

مـستوى  وكـذلك    .شاقل) 4000- 2500 (لصالح الدخل المتوسط   ين، دخل األسرة  لصالح المتزوجِ 



عمر الطفل  ومتغير جنس الطفل لصالح الذكور،       آخذين باالعتبار أن   ا،كان متوسطً  السلوك العدواني 
 عمرو سنة،) 39- 30(من   العمرية   لصالح الفئة عمر األم   وسنة،  ) 11- 9(من   العمرية   لصالح الفئة 

  لصالح الفئة األب العاملـة      و،   فما فوق  سنة 40من  ة   العمري لـصالح األم عمـل و،  عمل األم  األب
: ، نوع السكن  األميةلصالح  األب   لصالح التعليم االبتدائي، تعليم    األم   تعليم،  العاملغير  األب   لصالح

دخـل  و،  نفـصلين للوالدين لـصالح الم    االجتماعية   الحالةو،  بالملكلصالح السكن   ) يجار أو ملْك    إ(
   .شاقل) 4000- 2500 (لصالح الدخل المتوسطة األسر

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

  . تمكننا من فهم أفضل لهذا نوع من االضطرابات السلوكية ومشاكلها 
 


