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الحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد هللا الذي أعاننا على 
  .إنجاز هذا العمل المتواضع

نشكر كل من ساعدنا على إتمام هذا العمل من قریب أو من 
هامل "شكر خاص إلى األستاذة المشرفة  بعید و لو بكلمة طیبة،

على النصائح و اإلرشادات العلمیة الدقیقة التي كان لها " أمیرة
أثر بالغ في نفوسنا و التي مكنتنا من التغلب على الصعاب التي 

  .واجهتنا في إنجاز مذكرتنا

كما نتقدمبالشكر لألستاذ محمد مكناسي الذي أفادنا في جانب 
د القادر بهتان الذي ساعدنا في كیفیة اإلحصاء واألستاذ عب

، وفي األخیر زمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیةالحساب بالح
 .نتقدم بالشكر لكل أساتذة قسم علم النفس
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  :مقدمة

تعد األسرة السویة المنسجمة أساس الصحة النفسیة فهي بمثابة النواة األولى و القالب اإلجتماعي 
عده على األول التي تنمي شخصیة الطفل، وهي التي تعد طفلها لدور الراشد في المجتمع و تسا

تشكیل شخصیته بصفة عامة فالجو األسري والعالقات بین الوالدین و بین اإلخوة لها أثر واضح على 
التكوین النفسي للطفل وخاصة عالقة طفل أم فهي أول عالقة و على أساسها تبنى عالقته األخرى 

مجتمعه وحرمان الطفل فكلما كانت عالقته إیجابیة مع األم كان راشد متوافق نفسیا و متكیف مع أفراد 
من هذا المطلب سیعیق نموه النفسي السلیم و یؤدي إلى الكثیر من اإلضطرابات النفسیة و السلوكیة 
خاصة في مرحلة المراهقة كالجنوح و العدوانیة التي هي سلوك موجه نحو الذات أو األخرین الهدف 

اجة إلى رعایة و تفهم من قبل والدیه منه إلحاق الضرر النفسي و المادي، فالمراهق في هذه الفترة بح
و هو دائما بحاجة الى وجودهم بجانبه ألن مرحلة المراهقة   تعتبر مرحلة صراع نفسي شدید نتیجة 
التغیرات التي تطرأ علیه و لها  تأثیر بالغ على شخصیته، ولهذا فغیاب أحد الوالدین بسبب طالق أو 

لموضوع بنوع من التفصیل قسمنا دراستنا إلى جانبیین ولشرح هذا ا. وفاة یكون له وقع على شخصیته
األول نظري و الثاني تطبیقي حیث یشمل الجانب النظري على الفصل التمهیدي للدراسة ویحتوي على 
إشكالیة الدراسة، و فرضیاتها، تحدید مفاهیم األساسیة، أسباب إختیار الموضوع، أهمیة الدراسة و 

  .أهدافها، الدراسات السابقة

ا فیما یخص الفصل األول الحرمان العاطفي وعالقته بالوالدین فقسمناه إلى جزئین األول عالقة ام
الطفل بوالدیه تطرقنا إلى الحاجات النفسیة للطفل، عالقة الطفل باألم وباألب، سلوك التعلق و أشكاله، 

جزء الثاني الحرمان أما ال. وظائف التعلق و العوامل المؤثرة فیه، اضطراب التعلق و أثار اإلنفصال
العاطفي تطرقنا فیه إلى الحرمان العاطفي وعالقته بالحرمان األمومي، العوامل المؤدیة إلى الحرمان 

  .     العاطفي، أنواع الحرمان العاطفي، أثاره والمقاربات العلمیة المفسرة له

امل المولدة له، أنواعه، أما الفصل الثاني السلوك العدواني تحدثنا عن مظاهر السلوك العدواني، العو 
 .أثار السلوك العدواني، النظریات المفسرة له

المراهقةیحتوي على تعریف البلوغ، وخصائص هذه المرحلة، مراحل  وفیما یخص الفصل الثالث
 المراهقة وأشكالها، التغیرات المصاحبة لها وأثارها، نظریاتها، رعایة المراهقین

تعرضنا  توي على فصلین فصل خاص بالجانب المنهجي للدراسةأما فیما یخص الجانب المیداني فیح
فیه للدراسة اإلستطالعیة وأهدافها المنهج المعتمد في دراستنا، مجاالت الدراسة، عینة الدراسة 



 مقدمة

 ب 
 

وخصائصها، مبررات إختیارها، أدوات جمع البیانات واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة وفصل خاص 
 .على أساس كل من فرضیات ونظریات الدراسة والدراسات السابقةمناقشتها بعرض نتائج الدراسة و 
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 :دراسةإشكالیة ال -1
تقوم الصحة النفسیة على أساس ماتمنحه األسرة من إشباع لحاجات طفلها من حب وعطف وحمایة 
وأن عالقة الطفل بوالدیه هي األساس في إشباع حاجاته النفسیة ،ومن خالل  هذه   العالقة وخاصة 

ب سیعیق نموه أم تبنى عالقات الطفل األخرى، وحرمان الطفل من هذا المطل –العالقة الثنائیة طفل 
النفسي و الجسمي والعقلي واالجتماعي وبالتالي فلهذه العالقة تأثیر بالغ األهمیة  في  حیاة الطفل 
فیما بعد ألنه إذا نشأالطفل في ظروف یتعرض فیها للحرمان من أحد الوالدین أو كلیهما  تتشكل 

 .شخصیته على نحو غیر سلیم 
فیه الشخصیة االنسانیة ، ویكتسب من خاللها الفرد  فاألسرة هي الحضن االجتماعي الذي تتطور

 .األنماط السلوكیة التي تتماشى وبیئته االجتماعیة
وكما یتشكل الوجود البیولوجي في رحم االسرة ،یتشكل الوجود االجتماعي في رحم األسرة ، فهي تلعب 

ة والمادیة وهي مصدر و النفسی الفیزیولوجیةدورا فعاال في نمو شخصیة الطفل ألنها تلبي حاجاته 
الصحة والمرض ومن أكثر العوامل  التي تسهم في تحدید شخصیته ألن تكوینه الوراثي ، ومظهره ، 

فهي جزء أساسي من كیان األبناء ألنها المجال األول الذي .  وأفكاره ، ومشاعره ، وتصرفاته تتأثر بها
یة ادراكه للحیاة ، وكیفیة التوافق والتفاعل مع تتم فیه عملیة التنشئة االجتماعیة للفرد ویتلقى فیها كیف

 المجتمع 
علىأن األنماط االسریة تحدد تصرفات الولید سیرز والینوماكوبي وهاري لیفین یؤكد كل من و  هذا 

البشري في مقتبل حیاته أو مایستطیع ان یفعله لكي یحصل على االشباع والرضا ، وعلى ذلك  فان 
 ) 03،ص2006بن زدیرة ،.( الشخصیةاألسرة هي التي تنمي وتكون 

و قد أكدت الدراسات في , أما اذا كان المحیط األسري غیر مالئم فان شتى االضطرابات  تتولد منه
هذا المجال أن اضطراب العالقات األولیة المبكرة مسؤول عن الكثیر من االضطرابات النفسیة 

ألنهم لم یعیشوا عالقات عاطفیة , ة حقیقیةوالسلوكیة بسبب نشأتهم في محیط ال تسوده عالقات انسانی
سلیمة في جماعات أولیة ، ویرى اریكسون أن أساس ثقة الصغیر بنفسه وبالعالم ینبع في العام األول 

  .،ویتوقف الى حد كبیر على نوع العالقة بأمه ،في هذه المرحلة المبكرة من نموه
ائلیة سویة وعادیة ینمون نمو أحسن من وتؤكد الدراسات على أن األطفال الذین یربون في ظروف ع

األطفال الذین ینمون في ظروف االیداع بالمؤسسات التي ال تقوم على عالقات اجتماعیة  شخصیة ، 
أن الطفل الذي فقد احد الوالدین أوكلیهما یشعر بالحرمان والنقص الذي یؤدي الى  حجازي حیث یرى

تدني مفهوم الذات ،وعدم التكیف والتوافق النفسي القلق والتوتر والشعور بعدم الثقة بالنفس ، و 
 ) 04،ص2009صالح ،ال. (االجتماعي



   .....................................................................هیديالفصل التم

4 
 

دور هام في حیاة الطفل من حیث تلبیة حاجاته االساسیة من تغذیة و نظافة و الرعایة  لآلباءو 
راحة و عطف و هذا لتحقیق  - امن  –الجسدیة الضروریة و الى جانب هذا هناك حاجات نفسیة حب 

 .سلیم للولید و مساعدته على التعرف على ذاته و على العالم  الخارجي نمو نفسي
و كلما كانت عالقة الطفل بأبویه سلیمة كان متوافق مع نفسه و مع األخرین، و إذا كان هناك 

في الشخصیة، و یعتبر الحرمان العاطفي أحد مظاهر  اضطرابفي هذه العالقة كان هناك  اضطراب
تأثیر بالغ األهمیة على حیاة الطفل، و غالبا ما یكون المحروم غیر متوافق  العالقات األولیة و له

أن الحرمان الوالدي یؤدي إلى نشوء حالة من عدم التوازن "  إیمان القماحو تؤكد  اجتماعیانفسیا و 
مضطربة، و ة انسحابیالوجداني لدى الطفل المحروم، وغالبا ما یترتب على هذا الحرمان شخصیة 

ة من نفسها فتلجأ إلى العدوان كوسیلة للتنفیس عما تعرضت له من قسوة و حرمان في غیر واثق
 ".الطفولة 

  هو عدم وجود شخص واحد مخصص لرعایة الطفل بصفة مستمرة " بولبي و الحرمان العاطفي حسب
بطریقة شخصیة، بحیث یحس الطفل باألمن و الطمأنینة و الثقة، و غالبا ما تكون األم هي ذلك 

  )23، ص 2009، و أخرون سعدان".(خصالش
 اآلباءبمعرفة العالقة العاطفیة بین  اهتمالذي  "دراسة باندورا و تعددت الدراسات في هذا المجال منها

و األبناء المراهقین ذوي المیول العدائیة، حیث اظهرت النتائج أن المراهقین ذوي السلوك المضاد 
 .)22، ص 2009، و البیاتيعلی".( العاطفیة مع الوالدین للمجتمع كانوا یفتقرون لألمن في عالقتهم

 
النفسي عند األطفال و مدى عالقتهم العائلیة  االرتباطالذي بحث في خاصیة  "دراسة القیسي و كذلك

لیجد أن الروابط العائلیة السلیمة دعمت صفات إیجابیة صحیحة عند األطفال، بینما كانت نتائج 
السلیم بعد  االجتماعياألطفال نفسیا و عدم قدرتهم على التعایش  راباالرتباطاضطالحرمان من هذا 

  )57، ص 2009، و البیاتي علي.(الطفولة
في عصرنا الحالي، و  االنتشارو من جانب أخر نجد السلوك العدواني الذي یعتبر ظاهرة واسعة 
أما % 3.4نیوزیالندا و % 5.5أكدت التقاریر االحصائیة في بلجیكا أن نسب العدوانیة في كندا تمثل 

، و اثبتت هذه الدراسة تقارب بین الذكور و اإلناث من حیث العدوانیة %8في الوالیات المتحدة تمثل 
ان السلوك العدواني عند كینزیك شیش و لهذا یرى . في الوالیات المتحدة األمریكیة في مرحلة المراهقة

رمون الذكورة ، و لهذا نجد النساء أقل عدوانیة ه ارتفاعالرجال أكثر منه عند اإلناث و هذا راجع إلى 
 %.62في حین نسبة النساء ال تتعدى % 76من الرجال، و نسب الرجال في اإلجرام تمثل 
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% 80و  60أن السلوك العدواني یتراوح ما بین دراسة جاسم الخواجة في الكویت بینما تؤكد نتائج 
بعنوان العنف ) 2013(الحجیلي في السعودیة دراسة نایف سلیمان في الوطن العربي،أما فیما یخص

، )56، ص 2013الحجیلي، ( %82تبین أن العدوان في األوساط التربویة یمثل الطالبي في المدارس
عن تنامي السلوك العدواني و العنف، و أن الجزائر المجلس الوطني للثانویات أكد  2011و في سنة 

أنه یوجد عنف  )2007(بالجزائر  ة أمیرة جویدةبینت دراستتصدر دول المغرب العربي، في حین 
، و كذلك بعض السلوكات المتمثلة في %73.33ممارس على التلمیذ في الطور المتوسط یقدر بنسبة 

و من جهة أخرى نجد % 60.23و یقدر العدوان المادي الموجه نحو الذكور بنسبة " االحتقار -الشتم"
سلوكات  اقترفوامن المتمدرسین % 60و %.57.69ب  در أن العدوان المادي الموجه نحو اإلناث یق

عدوانیة نحو األساتذة، و من هذا نرى أن السلوك العدواني في المجتمعات العربیة أكثر منه في 
و الضغوطات التي یتلقاها الطفل في  االجتماعیةالمجتمعات األوروبیة و قد یرجع هذا إلى التنشئة 

 )/http://www.aranthropos.comفي المدرسة الجزائریةممیزات العنف (.األسرة و المدرسة
وقد یكون الضرر مادي أو  یشمل هدف السلوك العدواني إلى إلحاق الضرر بنفسه أو باألخرین،و 

أقل قدرة ، و انفعاالذلك ألن خصائصهم النفسیة تجعلهم أكثر عند المراهقین و  انتشاراهو أكثر معنوي و 
 .على إخفاء مظاهر غضبهم

ن أجل البقاء وتحقیق الذات، والعدالة، جهة جد ضروري في حیاة اإلنسان عندما یكون مفهو من 
نال إلنسان أو بیئته على حد السواء و عكس ذلك إذا تحول إلى وسیلة یسبب األذى و الخراب سواءا لو 

تشمل  العدید من الباحثین، نظرا لما یترتب علیه من أثار مدمرة اهتمامهذا الشكل األخیر من العدوان 
األفراد، و  استقرارالعدواني من أخطر ما یهدد أمن و  أفراد و جماعات و المجتمع، و یعتبر السلوك

بخاصة المراهقین، ألن مرحلة المراهقة جد حساسة یمر فیها المراهق بصراع نفسي و لكي یجتازها 
ث أثبتت الدراسات حی.الشخصیة اضطراباتبسالم البد من تلبیة مطالبها، ألن عدم تلبیتها یؤدي إلى 

و سمات شخصیة  االقتصاديالوضع األفراد و الجنس و  باختالفأن أشكال السلوك العدواني تختلف 
دراسة الباحثین حسین  في هذا المجال نجدو غیرها من العوامل و  االجتماعیةالفرد و أسلوب التنشئة 
 لالتجاهاتدراك األبناء التي هدفت إلى البحث في السلوك العدواني و إ" الكامل و علي سلیمان

أن الطلبة العدوانیین و  اتضحعلى عینة من طلبة الجامعة، و من هذا  االجتماعیةالوالدیة في التنشئة 
في تنشئتهم، و هذا یدل على أن ظهور السلوك  التجاهاتأباءهمالغیر عدوانیین یختلفون في إدراكهم 

سواءا  االجتماعیةیئة التي تلقوها أثناء تنشئتهم العدواني لدى الطلبة هو نتیجة ألسالیب المعاملة الس
داخل األسرة أو المدرسة، و یمیلون إلى السلوك العدواني عندما ال یتلقون الحنان و الدفء الكافي من 

 )07، ص 2013بوشاشي، ".( أكثر إهماال لهم  أباءهمطرف أمهاتهم، و كذلك لما یكون 



   .....................................................................هیديالفصل التم

6 
 

هذا ما ن والدفء األسري و وسیلة للتنفیس عن نقص الحناأغلب الدراسات تؤكد أن السلوك العدواني و 
 .تأثیر واضح على شخصیة الطفلالموضوع لما له من أهمیة بالغة و ب لالهتمامدفعنا 

  :من هذا نطرح التساؤل الرئیسيو 
هل توجد عالقة ارتباطیة بین الحرمان العاطفي و السلوك العدواني لدى المراهقین المحرومین  – 1

  .د الوالدین؟عاطفیا من أح
  :و لإلجابة على هذا السؤال نطرح األسئلة الفرعیة التالیة

هل یتغیر السلوك العدواني لدى المراهقین المحرومین عاطفیا من أحد الوالدین حسب متغیر – 1 – 1
  .الجنس؟

هل یتغیر السلوك العدواني لدى المراهقین المحرومین عاطفیا من أحد الوالدین بتغیر  – 2 – 1
 .وى التعلیمي؟المست

  :و لإلجابة على التساؤالت نصیغ الفرضیات االتیة
  :الفرضیة األساسیة – 2

توجد عالقة ارتباطیة بین الحرمان العاطفي و السلوك العدواني عند المراهقین المحرومین عاطفیا من 
  .أحد الوالدین

  :الفرضیة الفرعیة األولى – 1 – 2
وك العدواني لدى المراهقین المحرومین عاطفیا من أحد توجد فروق دالة احصائیا في مستوى السل

  .الوالدین تعزى لعامل الجنس
  :الفرضیة الفرعیة الثانیة – 2 – 2

 توجد فروق دالة احصائیا في السلوك العدواني عند المراهقین المحرومین عاطفیا من أحد الوالدین
  .تعزى  لمتغیر المستوى التعلیمي
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  :األساسیة تحدید المفاهیم – 3

  :مفهوم الحرمان العاطفي – 3-1

  :لغة – 1 – 3-1

  .منعه إیاه: حرم فالنا الشيء حرمانا

  .المنع و الحرمان نقیضه اإلعطاء و الرزق: الحرم

  ) 45، ص 2009إسماعیل، .( المنع، فقدان أو خسران حق: الحرمان

  : اصطالحا – 2 – 3-1

  : تعریف قاموس الروس – 1 – 2 – 3-1

العاطفي  االتزانالعاطفي هو غیاب أو عدم كفایة في التبادالت العاطفیة في النمو و في الحرمان 
 ) 06، ص 2005بن زدیرة، .( للشخص

  : تعریف نوربار سیالمي – 2 – 2 – 3-1

إنه عبارة عن غیاب أو نقص الحنان بحیث تعتبر الحاجات العاطفیة ذات أهمیة كبیرة بالنسبة لإلنسان 
  p،1995 ،(Sillamy 46(.دي إلى نتائج وخیمة على نفسیة و سلوك الطفلو عدم إشباعها یؤ 

  :تعریف الحرمان العاطفي حسب القاموس الكبیر الروس – 3 – 2 – 3-1

ا یحث هذا النقص خالل الست االشهر االولى من ــعندمجود األم أو بدیلهـا لعـدة شهور، و هو إنكار و 
 ال الطفل فيـة، فهذا كفیل بإدخــه الحقیقیــة جیدة مع أمـقان على عالـى للرضیع الذي كــالسنة االول

 . ,bloch, chemama, & depret, 2000).ل المدىـحرمان طویحـالة من االكتئاب األنكلیتیكي و 

141) 

  : تعریف معجم علم النفس و التحلیل النفسي – 4 – 2 – 3-1

و بخاصة من ) أو كلیهما ( وین هو منع الشيء و عدم إعطائه و هناك الحرمان العاطفي من األب
األم التي تمثل أول موضوع بالنسبة للطفل و ال یتمثل الحرمان في غیاب األم عن طفلها فحسب بل 

.( في غیاب عطائها المتسم بالحب و اإلشباع فقد تكون حاضرة مع طفلها و غائبة في نفس الوقت
 ) 173طه، دون سنة، ص 
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  :تعریف روجرز – 5 – 2 –3-1

 الرعایة األبویةوفقدان الثقة و  االتصاالالجتماعيفقدان الحب والعطف و فرد لمشاعر الرفض و تعرض ال
 )61، ص 2009البیاتي، علي و .(والشعور بالخوف وعدم األمان

  :تعریف هوزل – 6 – 2 –3-1

هو ذلك الفراغ العالئقي الناتج عن الغیاب أو النقص في ما ینبغي على المحیط أن یقدمه، أو نتیجة 
  :یعرف الحرمان العاطفي وفق ما یلي.األولیة للروابط و لسیرورة التعلق ختالالتاال

الرضیع ال یتلقى اعتناءات كافیة من قبل أمه دون أن یتم أي تعویض من محیطه، كما أن الروابط 
 انفصالبین الرضیع و األم غیر مستمرة، مضطربة، أو غیر كافیة، بدون أن یكون هناك بالضرورة 

 .جسدي

هو إحباط مبكر ینجم عنه ضرر خطیر، و هذا اإلحباط یتكون على مستوى الحاجات األولیة و  و 
  ) 126، ص 2010لوشاحي، .( الحاجات الثانویة

  :تعریف الحرمان العاطفي إجرائیا –3-1-3

هو عدم إشباع الحاجات النفسیة للطفل نتیجة اضطراب عالقته األولیة مع أمه أو نتیجة غیاب     
ن ووضع الطفل في مؤسسة اجتماعیة، مما یترك أثار عمیقة على نفسیته تؤدي إلى مشاكل مع الوالدی

  نفسه واألخرین

  :مفاهیم ذات صلة – 4 –3-1

  :تعریف التعلق حسب قاموس الروس - 1 – 4 –3-1

مجموعة الروابط التي تنشأ بین االم و الطفل من خالل المشاعر و االحاسیس و تصورات و احترام 
  p27 ،1995 ،(Sillamy(.لطفل و العنایة به و توفیر كامل حاجیاتهاالم ل

 :تعریف التعلق حسب بولبي 2 – 4 –3-1

فالطفل او الراشد المتعلق بشخص اخر، یعتبره . بین شخصین –رابطة وجدانیة  –صلة عاطفیة هامة 
حباط او التعرض قاعدة امان یمكنه االنطالق منها الستكشاف العالم، و یعتبره مصدر راحة عند اال

  ). 103، ص 2001عبد الرحیم، . ( للضغوط، كما انه مصدر للتشجیع
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 یشیر التعلق الى المیل القوي و المستمر للطفل ألن یبقى قریبا من األفراد الذین هم ذوي داللة  كما
دائما الهدف االساسي لهذا الشكل من السلوك و التي تحمل  یستو األم هي عادة و ل. في حیاته

واطسون و لیندجرین، .( و یقوي التعزیز المتبادل بین األم و الرضیع من هذا التعلق ،ف قویةعواط
  ) 293، ص 2004

  و هي أن األطفال یولدون و لدیهم حاجة أولیة و هي أن یكونوا و هناك وجهة نظر أخرى للعلماء
ن حاجات الطفل حیث أن الحاجة للتعلق ال تقل أهمیة ع. بالقرب من األخرین من أفراد المجتمع

و عملیة التعلق هي استجابة أولیة غیر متعلمة حیث یمیل الطفل .البیولوجیة بل هي مساویة لها
إلى أن یكون قریبا بدرجة ما إلى أفراد معینین خاصة األم، و هو أشد األنماط السلوكیة تأثیرا و 

سمارة، دون سنة، . ( عةأكثرها أهمیة بالنسبة للنمو في المراحل التي تلي مرحلة المهد و الرضا
  ) 178ص
  و یمكن تعریفه على انه انجذاب و اعتماد انفعالي بین شخصین و تعني حالة كون المرء منجذب

، ص 1988دسوقي، (.  انفعالیا لشخص و معتمد اعتمادا كبیرا علیه في اشباعاته االنفعالیة
143( 

  :تعریف االنفصال - 3– 4 – 3-1

لراشد في نبذ الطفل و التخلي عنه، ما یولد لدیه الشعور بالعدوانیة هو تعبیر واضح عن رغبة ا    
التي تترجم في أفعال یعبر عنها، و تكون موجهة ضد موضوع االرتباط سواء كان األم، أم األب، أو 

  )84، ص 2001حریقة، .(المربیة

  :تعریف االنفصال حسب هورني -  4– 4 –3-1

انعدام الشعور باألخرین، و نقص االندماج االجتماعي، خاصیة عصابیة تنطوي على  هورنيعند     
و انعدام التعاطف، و التفادي الفعال للتعلق الحمیم مع أي شخص یتوقع معه التصاق 

  )380، ص 1988دسوقي، (.انفعالي
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  :مفهوم العدوان – 3-2

  :لغة – 1 – 3-2

ظلمه، و : یه و تعدى علیههو الظلم و مجاوزة الحد، عدا علیه یعدو و عدوا و عداء و اعتدى عل
 .رجل معدى علیه و تعدو علیه

  .إذا جاوزه: تعدى الحق و اعتدى الحق و عن الحق و فوق الحق: و یقال

  )12، ص 2013بوشاشي، .( الظالم و الجمع عادون: و العادي

  : اصطالحا– 2 – 3-2

  :حسب معجم علم النفس و التحلیل النفسي– 1 – 2 – 3-2

تسم بالعداء تجاه الموضوع أو الذات و یهدف للهدم  و التدمیر نقیضا للحیاة، و العدوان هو كل فعل ی
 استجابةو جمهرة من السلوكیین فعل یعبر عن دوالردبینما یعتبره أنه أي مظهر إلرادة القوة،  أدلریرى  

 .باطالناجمة عن اإلح االستجابةتهدف إلى إلحاق األذى بكائن أو بدیله، بینما یرى أخرون أنه تلك 

و التحلیل النفسي ال یرى ضرورة ألن یكون العدوان ناجما عن اإلحباط إذ هو مظهر  فرویدإال أن 
  ) 276طه، دون سنة، ص .( لغریزة الموت في مقابل اللیبیدو كمظهر لغریزة الحیاة

 :العدوان – 2 – 2 – 3-2

خاص عند المدارس  كاستجابة للتعارض، و بمعنى –عادة لكن لیس بالضرورة  -هجوم على الغیر 
 فرویدأو كإسقاطها، لدافع الموت  أدلرادة القوة على األخرین من الناس كإظهار إلر : التحلیلیة

  .هو هجوم، فعل عدائي موجه ضد شخص أو شيء تشابلینفحسب : و هناك تعریف أخر

  ) 70، ص 1988دسوقي، .( هو اإلظهار أو اإلسقاط الشعوري لغریزة الموت أو الفناء  فرویدحسب 

  .هو إظهار إرادة القوة على األخرین من الناس أدلر حسب 

  ) 70، ص 1988دسوقي، . ( أیة استجابة لإلحباط تبدأ لفرضیة إحباط العدوان
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  : العدوان في الطب العقلي – 3 – 2 – 3-2

قد تمر  غریزةیعتبره لفرویدیعرف العدوان عادة فیما یتصل بناحیته االنفعالیة، ففي سیكولوجیة الغرائز 
قد یحدث لها كبت، الفرد، و  قد یشعر بها أو یستدمجهافهي قد تنقلب إلى الضد و : ممكنة بأربعة أطوار

  .و قد یتم إعالؤها، تلك هي كما اسماها فروید أحوال الدفاع ضد الغرائز

یسمى والعدوان سادیة هو أحد الغرائز األولیة، وحین ینقلب العدوان إلى الداخل، وضد الفرد نفسه فهو 
  .مازوشیة

 فرویدلكن ...األولى یسمیها الخضوع: أن السادیة والمازوشیة غریزتان مستقلتان مكدوجالویعتقد 
  .نحن نفترض غریزة خاصة للعدوان والتحطیم في اإلنسان: یقول

  .ضد الشخص أو الشيء الناتج عنه اإلحباط :العدوان المباشر

، ص 1988دسوقي، . (هو مصدر اإلحباط ضد شخص أو شيء غیر الذي :عدوان منقول أو مزاح
70(  

  :العدوان) 1977(یعرف أحمد بدوي 4 – 2 – 3-2

على أنه سلوك یرمي إلى ایذاء الغیر أو الذات أو ما یحل محلها من الرموز و یعتبر السلوك 
  .االعتدائي تعویضا عن الحرمان الذي یشعر به الشخص المعتدي

وان الموجه مباشرة نحو مصدر اإلحباط سواء كان شخصا أم و العدوان إما أن یكون مباشرا أي العد
  ) 71، ص 2005فاید، . (شیئا، أو یكوم عدوانا متحوال و هو عدوان موجه إلى غیر مصدر اإلحباط

 :العدوانیة – 5 – 2 – 3-2

إنها تلك النزعة أو مجمل النزعات التي تتجسد في تصرفات حقیقیة أو هوامیة، و ترمي إلى الحاق 
  .باألخر، و تدمیره و إكراهه و إذالله األذى

وقد یتخذ العدوان نماذج أخرى غیر الفعل الحركي العنیف و المدمر، إذ لیس هناك من تصرف سواء 
  .كان سلبیا أو إیجابیا رمزیا كالسخریة مثال أو ممارسة الفعل فعلیا، ال یمكنه أن ینشط كسلوك عدواني

من خالل فعلها المبكر جدا في نمو الشخص و انیة من تبیان أعطى التحلیل النفسي أهمیة كبیرة للعدو 
یصل هذا التطور في األفكار ذروته . اإلشارة إلى العملیة المعقدة التحادها أو انفصالها عن الجنسیة
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البالنس و . ( أساسیة للعدوانیة من خالل فكرة نزوة الموتولة البحث عن أرضیة نزوة وحیدة و في محا
 )210 ، ص1997بابونتالیس، 

  :تعریف فیشباخ –– 6 – 2 – 3-2

هو كل سلوك ینتج عنه ایذاء لشخص اخر او اتالف لشيء ما و بالتالي فالسلوك التخریبي هو شكل 
  ) 09، ص 2010عز الدین، . ( الشیاءمن اشكال العدوان الموجه نحو ا

  :تعریف سیزر -7 – 2 – 3-2

بخاصة  في سنته الثانیة الى عدوان وظیفي  هو استجابة انفعالیة  متعلمة تتحول مع نحو الطفل و
 ) 08، ص 2010عز الدین، . ( الرتباطها ارتباطا شرطي بإشباع الحاجات  

  :تعریف كیلي -  8 – 2 – 3-2

هو السلوك الذي ینشأ عن حالة عدم مالئمة الخبرات السابقة للفرد مع الخبرات و الحوادث الحالیة و 
دى الفرد احباط ینتج من جرائه سلوكات عدوانیة من شانها ان تحدث اذا دامت هذه الحالة فانه یتكون ل

عز الدین،  (.تغیرات في الواقع حتى تصبح هذه التغیرات مالئمة للخبرات والمفاهیم التي لدى الفرد 
  ) 09، ص 2010

  سلوك یتصف بالعداء تجاه األخرین وهو سلوك یمكن مالحظته في الغالب بصورة أیضا هو
عندما یظهر في شكل هجوم لفظي أو جسدي، أو بصورة غیر مباشرة عندما یظهر مباشرة، وذلك 

في شكل تنافس، و یمكن أن یكون العدوان سلوكا تدمیریا للنفس و األخرین، إذا استخدم إللحاق 
األذى و الضرر باألخرین، و یستخدم علماء االجتماع مصطلح العدوان للداللة على السلوكیات 

  ) 128، ص 2008ید، عبد الحم. ( الضارة
  كما یرى البعض أنه االستجابة التي تعقب االحباط و یراد بها الحاق األذى بفرد أخر أو حتى

  .)35، ص 2012الضمد، (.بالفرد نفسه و مثال ذلك االنتحار فهو سلوك عدواني تجاه الذات
 دوان عند مدرسة و هناك تعریف اخر یرى أنه االعتداء المادي أو ما یعادله من تعد معنوي، و الع

التحلیل النفسي هو المظهر الشعوري لغریزة الثناتوس موجهة للخارج، أما عند أدلر فهو ضرب من 
، ص 2009محمد، (.السلوك االجتماعي غیر السوي یهدف إلى تحقیق رغبة صاحبه في السیطرة

21(  
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  :تعریف العدوان إجرائیا –3-2-3

ق األذى و الضرر سواء كان مادیا أو معنویا و یكون هو عبارة عن فعل أو سلوك یهدف إلى الحا    
  .موجه نحو الذات أو األخرین

  :مفاهیم ذات صلة – 4– 3-2

  :العنفتعریف  -  1 – 4 – 3-2

استجابة سلوكیة تتمیز بصفة انفعالیة شدیدة حیث یشیر إلى الصیغة المتطرفة للعدوان فالعنف هو 
  ) 100، ص 2001العقاد، . ( محاولة لإلیذاء البدني الخطیر

  :تعریف العنف من المنظور االجتماعي-  2 – 4 – 3-2

یعني خلال في توازن العالقات االجتماعیة بین االفراد ینتج من اعتبارات ثقافیة و اجتماعیة سائدة في 
 ) 65، ص 2009عیاش، .( المجتمع فیؤدي الى عدوان فرد على فرد اخر

 عالیة شدیدة تنطوي على انخفاض البصیرة و التفكیر، العنف هو استجابة سلوكیة تتمیز بطبیعة انف
و عموما فهو ممارسة للقوة او االكراه ضد الغیر عن قصد، عادة ما یؤدي الى التدمیر او الحاق 

  )18، 2009قرشي، .( االذى المادي او غیر المادي بالنفس او الغیر
 جمل اشكال التعبیر كل ضغط ال یحتمل یمارس ضد الحریة الشخصیة و م كما یمكن اعتباره

، 2008مجید، (. عنها بهدف اخضاع طرف لصالح طرف اخر في اطار عالقة قوة غیر متكافئة
  )  37ص 

  :مفهوم الغضب-  5 – 4 – 3-2

رة أو داللة على مواجهة الضغوط التي تعتبر إشااألساسیة لإلنسان و  هو أحد االنفعاالت أو العواطف
تراكمه في النفس البشریة ینتج عنه . طر الناتج عن الغضبیكمن الخوعوامل اإلحباط في الحیاة، و 

  )79، ص 2001العقاد، . (أمراض واضطرابات نفسیة مختلفة

  :الغضب من الناحیة النفسیةتعریف -  6 – 4 – 3-2

عمارة، .( الدافع لتصحیح هذا الخطأمن كال من عزو اللوم لخطأ مدرك و یعني حالة انفعالیة تتض
2008 ،30 ( 
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 فعال الفرد و عدم سیطرته على ذاته، و هي سمة تظهر لدى الفرد حینما یواجه الكثیر هو انالغضب
و هو انفعال سيء یصاحبه رغبة في . من الصعوبات و المواقف التي تبرز لدیه هذا االنفعال

  )66، ص 2009عیاش، .( أو الذات باألخریناالعتداء، و االیذاء، و التدمیر، و انزال الضرر 

  :تعریف العدائیة-  8 – 4 – 3-2

و یقصد بها شعور داخلي بالغضب و العداوة و الكراهیة موجه نحو الذات او نحو شخص او موقف 
و المشاعر العدائیة تستخدم كإشارة الى االتجاه الذي یقف خلف السلوك او المكون االنفعالي . ما

و  لألشخاصات السلبیة لالتجاه فالعداوة استجابة اتجاهیة تنطوي على مشاعر العدائیة و التقویم
فالعدائیة اذن حالة انفعالیة طویلة المدى و تعمل كمكون معرفي للسلوك العدواني و تظهر .االحداث

 ) 31، 2008عمارة، . ( باألخرینكرغبة في االیذاء او ایقاع االلم 
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:تعریف المراهقة - 3-3  

:لغة - 1 –3-3  

 .االحتالملغالم فهو مراهق أي قارب نحو من الفعل رهق تدرج نحو النضج، رهق ا

 .كلمة رهق تعني السفه و الخفة و العجلة و ركوب الخطر

adolesereو المراهقة في علم النفس مشتقة من الفعل الالتیني  

  .االجتماعيو  االنفعاليومعناه التدرج نحو النضج الجسمي و العقلي و الجنسي و العقلي و 

  ).09،ص2013،نادر(

  :صطالحاا - 2 –3-3

  :تعریف المراهقة – 1 – 2 –3-3

سنة و تتسم بأنها فترة معقدة من التحول و النمو تحدث فیها  21سنة إلى 12هي مرحلة تبدأ من 
حیث ینتقل من خاللها الكائن البشري من الطفولة إلى مرحلة  اجتماعیةتغیرات عضویة نفسیة ذهنیة 

  ).66،ص2002سلیم، .(الرشد

  التي یكتمل فیها النضج الجسمي و االنفعالي و العقلي و االجتماعي، و المراهقة هي المرحلة
سنة و تسمى الفترة األولى من هذه المرحلة فترة  21سنة و تمتد إلى  12تبدأ بوجه العموم في 

  )256، ص 2003عویس، (.البلوغ
 رشد، الفترة ما كما یمكن القول أنها فترة في النمو اإلنساني و تكون بین بدایة البلوغ و الوصول لل

بالنسبة للذكور، و هي مرحلة انتقالیة حیث فیها  22إلى  13سنة للبنات ، و  21إلى  12بین 
و أثناها تعقد الضغوط االجتماعیة لتعقد المدنیة التجرد من . یصبح الشاب رجال و الفتاة امرأة

وافقات الجنس، مما الروابط األسریة و العثور على مركز في الحیاة المهنیة للجماعة و تحقیق ت
یجعل علماء النفس االجتماعي یعتبرون المراهقة نتاجا جانبیا للضغوط في المجتمع ال مجرد فترة 

 )61، ص 1988دسوقي، (.فریدة من الشد و التوتر البیولوجیین
 بالتالي، لة إلى مرحلة الرشد و الرجولة، و انتقال من مرحلة الطفو تبر المراهقة فترة مرور وعبور و تع

من حد السواء، ومرحلة اكتشاف الذات والغیر والعالم و ي مرحلة االهتمام بالذات و الجسد على فه
( بعدا نفسیا ، و )الشباب ( ، وبعدا اجتماعیا )البلوغ(بعدا بیولوجیا : ثةثم تتخذ المراهقة أبعادا ثال
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و نهایتها تأتي مع  من ثم تبدأ المراهقة بمظاهر البلوغ، و بدایتها لیست دائما واضحة،). المراهقة 
محمود، (.تمام النضج االجتماعي، دون تحدید ما قد وصل الیه الفرد من هذا النضج االجتماعي

  )06، ص 1981

  :تعریف المراهقة إجرائیا –3-3-3

االجتماعي، حیث أن هذا النضج یكون بشكل االقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي و  هي    
  .مرحلة ألخرى یكون بشكل تدرجي متدرج أي أن االنتقال من

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



   .....................................................................هیديالفصل التم

17 
 

  :أسباب اختیار موضوع الدراسة - 4

  : أسباب موضوعیة  - 1 -4

یندرج هذا الموضوعضمن تخصص علم النفس االجتماعي ألنه یدرس ظاهرة نفسیة وهي الحرمان  -أ
 .العاطفي، ویدرس سلوك اجتماعي أال و هو السلوك العدواني

لعاطفي من المواضیع ذات األهمیة البالغة و له تأثیر كبیر على النمو السلیم موضوع الحرمان ا - ب
 .للفرد

الحرمان من األبوین أو أحدهما یترك أثر خطیر في الجانب النفسي للمراهق و یسبب له نقصا و  -ج
یؤدي إلى سوء التكیف وعدم تقبل الذات و تظهر لدیه أنماط من سلوكیة غیر مقبولة كالجنوح و 

 .  وانیةالعد

االنتشار الواسع لظاهرة العدوان حیث تؤكد احصائیات نشرت في جریدة الخبر األسبوعي أن  - د
حاالت العنف في المؤسسات التربویة و التي سجلت على مستوى المركز االستشفائي الجامعي بباب 

ت یتقدمون من المراهقین الدارسین بالثانویا%  63حالة عنف و ضرب كما تبین أن 205الواد بلغت 
سنة  16الى  12الى خلیة االستماع بالمركز للتحدث عن مشاكل كثیرة تتراوح أعمارهم ما بین 

 .یمارسون أعمال  عنف وهذا بتصریحات من أساتذتهم داخل المدرسة

  :أسباب ذاتیة - 2 – 4

  .فصیالمن خالل قراءتنا عن الحرمان العاطفي تولد لدینا الفضول في قرأته بصورة أعمق أكثر ت -أ

وكذلك أغلب الدراسات تؤكد على أن السلوك العدواني یعتبر كرد فعل للحرمان العاطفي حیث  - ب
یرى كل من دوالرد میلر أن االحباطات والحرمان الذي یتعرض له الفرد یولد لدیه رودود فعل عدوانیة 

  .مما دفعنا لالهتمام به
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  :أهمیة الدراسة5 -

و األهمیة والقیمة العلمیة ما تجعله یحظى بالدراسة والتفسیر إن لكل بحث علمي من األسباب 
والتحلیل وقد استهدفت دراستنا الحالیة الحرمان العاطفي وعالقته بظهور السلوك العدواني لدى عینة 

قالمة حیث یمكن تقسیم أهمیة موضوعنا  الدارسین بثانویة هادي محمود تاملوكة والیةمن المراهقین  
 .ة نظریة وأخرى تطبیقیةأهمی: الى قسمین

  :األهمیة النظریة -5-1
  .محاولة تقدیم فهم نظري لطبیعة العالقة القائمة بین السلوك العدواني والحرمان العاطفي -أ

عرفت ظاهرة السلوك العدواني انتشارا واسعا وسریع بین األفراد في كل المجتمعات وأصبحت - ب
 .االجتماعیةخطیرة على بنیة الفرد النفسیة و  لها من أثار مشكلة جد معقدة تتطلب الدراسة والتحلیل لما

ان موضوع الحرمان العاطفي من األبوین من األمور التي كانت ومازالت من المواضیع الهامة  -ج
 .  التي البد من دراستها بعمق الرتباطها الوثیق بالصحة النفسیة والجسمیة للفرد

التي یتناولها وهي فئة المراهقین حیث یعتبر مرحلة  تزداد أهمیة هذا البحث من خالل الفیئة - د
المراهقة فترة جد حساسة في حیاة الفرد و التي یكون فیها أكثر عرضة للضغوط و أكثر استجابة 

  .والصراعات للتوترات

  :األهمیة التطبیقیة -5-2

  :تتمثل األهمیة التطبیقیة للدراسة الحالیة في

عدتهم لمساالسلوك العدواني عند هذه الفئة و للخفض من حدة  ةمن البیانات المجمع االستفادة – 1
 .كیفیة التعامل معهمعلى زیادة الثقة بأنفسهم و 

األخصائیین في حرومین یمكن أن یساعد المرشدین و إن التعرف على خصائص المراهقین الم – 2
 .محرومینإلعداد برامج تربویة للنهوض بشخصیة هؤالء ال و المؤسسات التربویة دور الرعایة

ما تضعه من أهداف لمساعدة هذه و  االجتماعیةتقع هذه الدراسة ضمن اهتمامات دائرة الرعایة  – 3
یجاد الحلول المناسبة لمشاكلها ٕ  .الفئة من األفراد وا

  .إضافة معرفیة في میدان علم النفسقد یشكل هذا البحث  – 4

  .لدى هذه الفئة تماعياجتوصیات تساعد في تحقیق توافق نفسي الخروج بنتائج و  – 5
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  .على هذا البحث كمرجع للباحثین في المجال  االعتمادیمكن  – 6
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  :أهداف الدراسة – 6

یتحدد لموضوع المراد تناوله بالدراسة والبحث و إن األهداف البحثیة ألي دراسة تتحدد في طبیعة ا
 :الهدف الرئیسي لدراستنا في

  .التعرف على العالقة التي تربط بینهماالحرمان العاطفي والسلوك العدواني و أدبیات كل من  استعراض

  :منه تتفرع عدة أهداف ثانویة هيو 

  .التعرف على العوامل الكامنة وراء ظهور السلوك العدواني و المشكالت التي تؤدي إلیها – 1

یم جراء وفاة أحد الوالدین أو معرفة األثار النفسیة لعدم تشبع الطفل بالعاطفة الالزمة للنمو السل – 2
  .الطالق على شخصیته

  .قیاس مستوى الحرمان العاطفي لدى أفراد عینة البحث – 3

  .قیاس مستوى السلوك العدواني عند أفراد العینة – 4

  .السلوك العدواني حسب الفروق بین الجنسینبین الحرمان العاطفي و  االرتباطمعرفة مدى  – 5

  .السلوك العدواني حسب متغیر المستوى الدراسيبین الحرمان العاطفي و  االرتباطمعرفة مدى  – 6
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  : الدراسات السابقة -7

  :الدراسات األجنبیة -1 -7 

بعنوان تأثیر وصایة الوالدین المنفصلین على أبنائهم  )1998(دراسة جوزیف و الزر  - 7-1-1
 :من حیث تحصیلهم العلمي و من حیث الناحیة االجتماعیة

ین المنفصلین على أبنائهم من حیثتحصیلهم األكادیمي و هدفت الدراسة الى معرفة أثر وصایة الوالد
 16طفال  59من حیث عالقاتهم االجتماعیة ، و كانت العینة المستخدمة مكونة من في المدرسة  و 

 . تحت وصایة األم و األب معا 20تحت وصایة األم، و 23منهم تحت وصایة األب، و

ت نتائج الدراسة على أن االبناء الذین یعیشون بوصایة األب واألم معا سجلوا عدد من درجات و أسفر 
في التكیف االجتماعي في حین أنه لیس هناك اختالف كبیر بین األطفال الذین یعیشون بوصایة األم 

ذین وحدها و األب وحده اال أن الذین یعیشون بوصایة األم  تقدموا بشكل بسیط على األطفال ال
  .یعیشون بوصایة األب

بعنوان المشكالت السلوكیة  لدى األطفال و مدى تكرارها ضمن  )1999(دراسة جلبرت  -2 -7-1
 :مطالبات القضاء في رعایة األحداث األمریكیة

هدفت الدراسة الى فحص طبیعة المشكالت السلوكیة لألطفال ومدى تكرارها ضمن مطالب القضاء في 
و المعلمین ذوي  اآلباءكیة ، و تكونت عینة الدراسة من مجموعة من األمهات و رعایة األحداث األمری

العالقة باألطفال األحداث ، حیث قاموا  بتعبئة قائمة تدقیق خاصة بأنماط  المشكالت السلوكیة 
ألطفال األحداث و قد تم تقسیم األطفال ضمن مجموعات و ذلك بناءا على متغیرات الجنس ،و فیما 

لطفل أشقاء أم ال وقت أجراء الدراسة ، و بعد تحلیل البیانات و المعلومات الخاصة باألطفال اذا كان ل
و المعلمین ذوي العالقة باألطفال األحداث ، تبین أن  اآلباءالتي تم تقدیمها من قبل األمهات و 

لمین ، كما و المع اآلباءاألمهات قد قمن بتقدیم معلومات أكثر عن المشكالت السلوكیة لألطفال من 
ظهر أن المشكالت السلوكیة  للبنات أقل من الذكور و أوضحت النتائج كذلك بأن األمهات یؤكدن 

.( بأن األطفال الذكور الذین لدیهم أشقاء أظهروا سلوكا أقل من أقرانهم الذین لیس لدیهم أشقاء
  )86، 85،ص 2009اسماعیل،
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  :الدراسات العربیة- 7-2 

راسة مقارنة للحرمان العاطفي عند المراهقین المحرومین من األبوین دراسة سلمان د -  7-2-1
  :والمراهقین الذین یعیشون مع والدیهم

طالب و طالبة یدرسون في المرحلة  500أجریت الدراسة في العراق  و شمل البحث عینة مكونة من 
حرمان بین المراهقین المتوسطة، و من أهدافها الكشف عن الفروق ذات الداللة االحصائیة في درجة ال

التعرف على العالقة بین الحرمان من اهقین الذي یعیشون مع والدیهم، و المحرومین من األبوین، و المر 
 .عاطفة األبوین من جهة وبین كل من مفهوم الذات و التوافق االجتماعي

یرسون و و قد قامت الباحثة ببناء اداة لقیاس الحرمان العاطفي، و استخدمت معامل االرتباط ب
االختبار التائي لعینة واحدة وتحلیل التباین األحادي و الثنائي  للتوصل للنتائج التي بینت أن األبناء 
المحرومین من أحد الوالدین یعانون  من الحرمان العاطفي الشدید ،و من تكوین مفهوم ذات  ضعیف 

یشون مع والدیهم رانهم الذین یعتجاه أنفسهم و من سوء التوافق االجتماعي،قیاسا بأق
 ). 65،ص 2009البیاتي،(

  :دراسة نادر بعنوان عالقة السلوك العدواني بالغیاب الكلي أو الجزئي لألب - 7-2-2

أجریت الدراسة في الجمهوریة العربیة السوریة هدفت الى تحدید العالقة بین غیاب األب الكلي أو  
المسایرة لدى النفسي التنمیط الجنسي الخضوع و  تقدیر الذات األمنوانیة الجزئي بمتغیرات المیول العد

 .األبناء في مرحلة المراهقة

طالبا وطالبة من المرحلة الثانویة ،و قد أظهرت نتائج الدراسة وجود  949وقد تكونت عینة البحث من 
قد أوضحت النتائج خطورة غیاب األب على احصائیة بین متغیرات الدراسة، و  عالقة ارتباط ذات داللة

والمسایرة و تدني الخضوع رتفاع مستوى المیول العدوانیة  و یة المراهقین، و التي تجلت في اشخص
التنمیط الجنسي في عالقة ذات داللة من خالل مقارنتهم بحاضري تقدیر الذات واألمن النفسي و 

 كما أوضحت تلك النتائج أهمیة توفیر الشروط المناسبة لرعایة المراهق كي ینمو في جو من’األب
، 2011بالن، .( في مستقبله عمومایؤثر إیجابیا في خصائص شخصیته و  الطمأنینة و المودة مما

  ) 191ص 

  

 



   .....................................................................هیديالفصل التم

23 
 

  الدراسات المحلیة  - 7-3

  :بعنوان الحرمان العاطفي و عالقته بجنوح األحداث )2006(دراسة بن زدیرة علي  -3-1- 7

لحجار عنابة ولتحقیق هذا الغرض اعتمد تم اجراء هذه الدراسةبالمركز المختص  في اعادة التربیة با 
بصفته المنهج المناسب للدراسة وذلك باستخدام طریقة دراسة الحالة و  اإلكلینیكيالباحث على المنهج 

 قد كانت األدوات هي المقابلة نصف الموجهة واختبار هنري موراي تفهم الموضوع 

هم نتائج الدراسة أن هناك تأثیر للحرمان من أثالث حاالت مقیمة بهذا المركز و  أجریت الدراسة علىو  
عدوانیة موجهة نحو الذات و و  المخدراتسرقة و تعاطي على جنوح األحداث في شكل تشرد و  العاطفي

  ) 2006بن زدیرة علي،.(حو األخرینن

  :دراسة بوشاللق بعنوان التقدیر االجتماعي و السلوك العدواني لدى المراهق – 7-3-2

العالقة بین عدم اشباع الحاجات الى التقدیر االجتماعي و ظهور السلوك  هدفت الدراسة لمعرفة
مراهق أو مراهقةممن صنفوا بأنهم عدوانین من مدینة  200العدواني لدى المراهق تكونت العینة من 

سنة ،و استخدم مقیاس السلوك العدواني و  17و  13ورقلة بجنوب الجزائر وتتراوح أعمارهم بین 
 :اآلتيككانت النتائج 

وجود ارتباط ایجابي بین عدم اشباع الحاجات الى التقدیر االجتماعي و السلوك العدواني لدى أفراد 
العینة من المراهقین العدوانین ، و وجود ارتباط ایجابي بین عدم اشباع الحاجة الى تقدیر االجتماعي 

احصائیة في السلوك العدواني  و السلوك العدواني لدى المراهقات العدوانیات و وجود فروق ذات داللة
 ) 42، ص 2012الصالح، . ( بین الذكور و اإلناث فتبین أن الذكور أكثر عدوانا من اإلناث
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 :تعقیب على الدراسات السابقة

عالقته بظهور السلوك تناولت موضوع الحرمان العاطفي و  یتضح من العرض السابق للدراسات التي
الباحثین  اختالفهذا یعود إلى في النتائج المتوصل إلیها، و  اختالفاك العدواني عند المراهق، أن هن

 .في الهدف من الدراسة، و العینة و األدوات المعتمد علیها

االبناء الذین یعیشون بوصایة  األب واألم : توصلت إلى النتائج التالیة جوزیف و الزرفنجد دراسة 
في حین أنه لیس هناك اختالف كبیر بین معا سجلوا عدد من درجات في التكیف االجتماعي، 

األطفال الذین یعیشون بوصایة األم وحدها و األب وحده اال أن الذین یعیشون بوصایة األم  تقدموا 
 .بشكل بسیط على األطفال الذین یعیشون بوصایة األب

ائج توصل إلى أن المشكالت السلوكیة  للبنات أقل من الذكور، و أوضحت النت جلبرتأماالباحث 
كذلك بأن األمهات یؤكدن بأن األطفال الذكور الذین لدیهم أشقاء أظهروا سلوكا أقل من أقرانهم الذین 

 . لیس لدیهم أشقاء

بالعراق تؤكد أن األبناء المحرومین من أحد الوالدین یعانون من حرمان  سلمانفي حین نجد دراسة 
عي بالنسبةألقرانهم الذین یعیشون مع شدید و مفهوم ذات ضعیف تجاه أنفسهم و سوء توافق اجتما

 .أولیائهم

أن هناك خطورة على شخصیة المراهق من جراء غیاب األب، و التي تجلت في  نادرووجد الباحث 
مستوى المیول العدائیة و الخضوع و المسایرة و تدني تقدیر الذات و األمن النفسین و أكد على  ارتفاع

هقین كي ینمو في جو من الطمأنینة و المودة مما یؤثر إیجابیا توفیر الشروط المناسبة لرعایة المرا
 .على شخصیته

، أنه توجد عالقة بین الحرمان العاطفي و جنوح بن زدیرة عليو في نفس السیاق أوضحت دراسة 
 ).سرقة، تعاطي مخدرات، و عدوانیة تجاه الذات و األخرین ( األحداث التي أخذت أشكال متعددة 

إیجابي بین عدم إشباع الحاجات وتقدیر الذات  ارتباطیوجد : فكانت نتائجها كالتالي قبوشال أما دراسة 
 .السلوك العدواني عند المراهقین الذكور واإلناث، و تبین أن الذكور أكثر عدوانیة من اإلناثو 

لى أیضا الحوادث المؤلمة تؤدي إ، و االجتماعیةالتنشئة تنتج أنه توجد عالقة بین العنف و من هذا نسو 
 .عدوان داخلي
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في  اضطرابأما فیما یخص الحرمان العاطفي فله تأثیر بالغ األهمیة على حیاة الفرد، إذ تكون نتائجه 
الشخصیة و عدوانیة قد تكون موجهة نحو الذات أو نحو األخرین، و جنوح األحداث، تعاطي 

 .المخدرات

من جانب أخر أجمعت أغلب أن الذكور أكثر عدوانیة من اإلناث، و بوشالقكما بینت دراسة 
الدراسات على أن الحرمان العاطفي یؤثر سلبا على شخصیة الطفل إذ یعاني من الخضوع و المسایرة 

 . و تدني تقدیر الذات
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 :تمهید

،هذا المحیط له تأثیرات كبیرة األقاربو  اإلخوةمن الوالدین و  یولد الطفل في محیط عائلي یتكون غالبا
وأخرى متعددة، فل من خالل جملة التفاعالت بین األفراد فهناك عالقات ثنائیة أخرى ثالثیة على الط

التأثر بطرق عدة، على مختلف جوانب النمو ممیزات خاصة تؤدي إلى التأثیر و  لكل واحدة منهاو 
  .خاصة النمو النفسي

میول و اهتمامات و  من خالل العالقة مع المحیط العائلي تبنى نفسیة الطفل بكل ما تتضمنه منو 
یشكالن الثنائي األكثر تفاعال و ) األب و األم ( مشاعر ، و تنتظم شخصیته بشكل معین فالوالدین 

یكون في البدایة طفل أم تبدأ منذ الوهلة األولى و تأثیرا في حیاة الطفل الحاضرة و المستقبلیة، فعالقة ال
اء به و تحقیق الرفاه الجسدي، فالرعایة الوالدیة هتمام منصب على تحقیق نظافته و تغذیته و االعتناال

لطفل من هذا حرمان اسلیم و الجسمي النمو النفسي و الخاصة من جانب األم تساعده على تحقیق 
ي ویسبب له الكثیر من المشاكل یؤدي إلى سوء توافقه النفسي و االجتماعالمطلب سیعیق نموه و 

أثار خطیرة على شخصیة هذا الطفل فیما بعد و هذا ما االضطرابات فالحرمان من األبوین یؤدي إلى و 
 .سنتعرض له في هذا الفصل
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 :عالقة الطفل بوالدیه: أوال

  :حاجات الطفل النفسیة-1
یعتبر الحدث األهم في حیاة  المرأة أن تضع طفلها األول ، فالوالدة  تعني تحوال  كبیرا  في حیاتها و 

نضج و قدرتها على العطاء الغیر محدود فهي تغذي ألول مرة كائنا أخر یمثل ذلك شعورها العمیق بال
  من جسدها ، و تشعر بأنها مسؤولة عن أمنه و تطوره

ى صدر األم مباشرة بعد الوالدة على وجوب وضع الولید عل وتؤكد النتائج الحدیثة لألبحاث العلمیة 
، في العالقات الالحقة بین الطفل أمألهمیة هذه اللحظات ذلك جنب فصلهما ولو ألسباب صحیة، و تو 

على بطن األم لمدة  ، فوضعالمولودفل واألم یؤثر في االتصال بینهماكما أن التفاعل اللمسي بین الط
ساسیة لرائحة األم بالمقارنة مع روائح یكون أكثر حسهل التعرف على رائحة الطفل و ی ثالثین دقیقة

  .محایدة
أثیر الرائحة في عالقة طفل أم بأن الرائحة تلعب دورا هاما في لقد أوضحت الدراسات المتعلقة بتو  

 .تطور هذه العالقة خاصة في المرحلة األولى بعد الوالدة
األم التي تبدأ منذ اللحظة األولى لوالدته وكذلك لدیه تتضح أهمیة العالقة بین الطفل و  من هناو     

قنطار، (الغ أهمیة على شخصیته فیما بعد یر بالكثیر من المطالب والحاجات الواجب تحقیقها ولها تأث
 ). 67، ص 1992
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  :تعریف الحاجة – 1 – 1

هي الشعور باالحتیاج و العوز إلى شيء ما بحیث یدفع هذا الشعور الكائن الحي للحصول على     
، كالحاجة إلى )حاجات فیزیولوجیة ( ما یفتقد إلیه و الحاجة شيء ضروري إما الستقرار الحیاة نفسها 

جة للحب، العطف كالحا) حاجات نفسیة(أو للحیاة بأسلوب أفضل . الراحةالماء، الغذاء، الهواء و 
  .األمنو 

  :تعریف الحاجات النفسیة – 2 – 1

  .رغبة طبیعیة یهدف الكائن الحي إلى تحقیقها بما یؤدي إلى التوازن النفسي و االنتظام في الحیاة    

الحاجات النفسیة و مدى أهمیتها بالنسبة للطفل عندما توجد صعوبات تحول  و یمكن أن ندرك طبیعة
دون اشباع هذه الحاجات له، بحیث تظهر على الطفل عالمات التوتر و االضطراب و القلق و عدم 

  .الشعور بالسعادة

  :و فیما یلي سنعرض الحاجات النفسیة األساسیة للطفل

  :الحاجة إلى الحب و المحبة - 1 – 2 – 1

و هي من أهم الحاجات االنفعالیة التي یسعى الطفل إلى اشباعها فهو یحتاج إلى أن یشعر أنه     
محب و محبوب و الحب المتبادل المعتدل بینه و بین والدیه و اخوته و أقرانه، حاجة الزمة لصحته 

داقة و الحنان، النفسیة و هو یرید أن یشعر أنه مرغوب فیه و أنه ینتمي إلى جماعة و یحتاج إلى الص
أما الطفل الذي ال یشبع هذه الحاجة فإنه یعاني من نقص عاطفي و یشعر أنه غیر مرغوب فیه و 

  . یصبح غیر متوافق و مضطرب نفسیا

  :الحاجة إلى الرعایة الوالدیة و التوجیه - 2 – 2 – 1

ل تحقیق مطالب للطفل هي التي تكف –خاصة من جانب األم  -إن الرعایة الوالدیة و التوجیه     
لى النمو تحقیقا سلیما یضمن الوصول إلى النمو النفسي و الجسمي و یحتاج اشباع هذه الحاجة إ

  .)165، ص 2005العمریة، ( والدین

یسرهما وجود الطفل، یتقبالنه و یفخران به و یحیطانه بحبهما و رعایتهما له، فاالنفصال أو غیاب  
ن شأنه أن یؤثر تأثیرا سلبیا على نموه النفسي و یحدث لدیه األم عن الطفل أو ایداعه في مؤسسة م
  .) 165، ص 2005العمریة، . ( اضطراب و سوء توافق نفسي اجتماعي
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  :الحاجة إلى االنتماء - 3 – 2 – 1

أن یشعر الطفل باالنتماء إلى جماعة ما تتقبله و یتقبلها فمن أقسى ما یشعر به اإلنسان أن تنبذه     
، و تنشأ الحاجة إلى االنتماء مع الطفل منذ أن یدرك أن له أسرة هو عضو فیها و أن جماعة انتسابه

لدیه والدان یتعلق بهما و یتعلقان به، و ینتقل شعوره باالنتماء في كل مرحلة من مراحل نموه فیكون 
ة، و االنتماء في البدایة لوالدیه و أسرته ثم تكون لدیه صداقات معینة و ینضم إلى جماعات مختلف

  .تسمى هذه المستویات دوائر االنتماء بداء من اكبر الدوائر حتى اصغرها

  :الحاجة إلى األمن - 4 – 2 – 1

الحاجات النفسیة للكائن البشري وتتطلب احساس الطفل بالطمأنینة وعدم الخوف، هي من أهم و     
نها ما ملمخاطر التي تهدده، و الفرد من ا تتنوع الحاجة لألمن فمنها ما یتعلق بحمایةوبالتالي الثقة و 

، ص 2005عبد الكافي، . ( مستواها االقتصادي أو مركزه االجتماعيیتعلق بمستقبله الوظیفي و 
135-136 .(  

  :الحاجة إلى االستقالل - 5 – 2 – 1

تعني شعور الطفل باالستقالل عن المحیطین به من الكبار، في أعقاب مرحلة المراهقة و بدایة     
أي هي حالة الشعور بالنضج الجسمي و العقلي و النفسي و العاطفي و یتم اشباعها سن الرشد، 

  ).136، ص2005عبد الكافي، . ( باالعتماد على الذات
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  :الحاجة إلى التقدیر االجتماعي - 6 – 2 – 1

حاجة اعتبار االخرین و اشباع هذه النه موضع تقدیر و قبول واعتراف و یحتاج الطفل أن یشعر أ    
الذي تحدده المعاییر االجتماعیة عي السلیم الذي یتناسب مع سنه، و تمكن من القیام بالدور االجتما

  .التي تبلور هذا الدور و تلعب عملیة التنشئة االجتماعیة دورا هاما في اشباع هذه الحاجة

  :الحاجة إلى تعلم المعاییر السلوكیة - 7 – 2 – 1

یحدد كل ، و األشیاءو المعاییر السلوكیة نحو االشخاص في تعلم یحتاج الطفل إلى مساعدته و     
للطفل مما  االجتماعیة بتعلیم هذه المعاییر تقوم المؤسساتالتنشئةو ، مجتمع هذه المعاییر السلوكیة

افق االجتماعي فیتعلم حقوقه وواجباته، أي ما یفعله وما ال یفعله، ما یصح وهو في یساعده في التو 
 166، ص 2005العمریة، . (و في جماعة و في حدود االسرة أو خارج نطاقهاما یصح و هخلوة و 

  .(  

 :الحاجة لألمومة - 8 – 2 – 1
باألم والمالمسة الجسدیة لها  یرى العدد من الباحثین أن هناك حاجة فطریة لدى الولید لاللتصاق    

  .دةیثبتون ذلك عن طریق بعض التجارب التي أجریت على القردة حدیثي الوالو 
مكسورة في خیرت خاللها بین نموذج ألم مصنوعة من السلك المكشوف أو االلتجاء الى نموذج ألم و 

قد لوحظ أن القردة اختارت االلتصاق باألم واأللم وفي المواقف العادیة و  مواقف الجوع والخوف
 . المكسورة حتى بعد وضع اللبن على صدر األم المكشوفة

  .  المكسورة عند تعرضها لأللم أو الخوف أو القلق كما كانت تلجأ الى صدر األم
  .كانت تبدو أكثر شجاعة في مواجهة المخاوف كلما كانت أقرب الى األم المكسورةو 
لما كانت كل من األم المكشوفة و المكسورة في هذه التجارب مصدر البن والغذاء فقد استنتج و 

 .لرضیع الى االلتصاق باألمالباحثون أن الجوع لیس هو السبب الوحید الذي یدفع ا
بدلیل أن القردة حدیثة الوالدة و التي الزمت األم المكسورة فترة طویلة خالل التجربة أظهرت أنماطا 

 .)108،ص 2009، ملحم. (من السلوك السلبي مثل العدوان و المیل  الى العزلة

الطبیعي بین األم بخصائصها مما یؤكد أن اشباع الدوافع المرتبطة باألمومة یتوقف على التفاعل     
 )Ribble(ربیلو أشارت الدراسات التي اجرتها. البیولوجیة و النفسیة و بین طفلها الرضیع

أن هذا االلتصاق للطفل فرصة النمو لاللتصاق باألم األطفال الصغار و أن هناك حاجة فطریة  
د االلتصاق بصدر األم و و أضافت الى أن الشعور بالمتعة و أن االسترخاء بمجر . النفسي السلیم
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و كان یعود الیهم التوتر و عدم انتظام التنفس و االصابة باالضطرابات المعویة على . مص الثدي
 2009، ملحم.(كما أشار باحثون أخرون أن سلوك التعلق باألم تبدأ. اثر حرمانهم من االلتصاق باألم

  ).108،ص
 .یتبعها بعینیه أكثر من غیرهاالطفل في وجه أمه و  بتسممالحظته بعد الشهر الرابع من الوالدة حیث ی 

و یرى الباحثون أن هذا السلوك هو نوع من االدراك التمیزي و لیس تعبیرا عن الحاجة الفطریة الى 
 ).108،ص  2009، ملحم.(التعلق باألم

  ومن خالل هذا العرض نستنتج أن الطفل لدیه مجموعة من الحاجات النفسیة البد من إشباعها
تعلم المعاییر السلوكیة،  ، اإلنتماء، اإلستقالل، التقدیر،ألمومة،احاجة إلى الحب، الرعایة الوالدیةلكا

 .وكل هذا لضمان نمو نفسي سلیم األمن،
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  : و باألب عالقة الطفل باألم -2
  :عالقة طفل أم  1- 2

یته إذا تبدأ حیاة الطفل بعالقات تعد عالقة الطفل بأمه أبعد العالقات أثر في تكوین شخص    
حاجات العضویة كالطعام و النوم بیولوجیة حیویة تر بطه بأمه، و تقوم في جوهرها على إشباع ال

الدفء، ثم تتطور هذه العالقة إلى عالقة نفسیة قویة و توفر له الحب و الحنان، وهي أهم شخص و 
  ).72، ص 2007رشوان، .(بقائهاته، و أهم شخص لصحته و سعادته و في حی

األمومة تتوافق مع مراحل نمو الطفل ،و في المرحلة األولى اهتمام األم یكون منصب نحو  ةمهمف    
، وتكون حاجة منحه الرعایة الجسدیة  الضروریة الرفاه الجسدي للطفلو یتكرس نشاطها على التغذیة و

ه هي األكبر أیضا، حیث أن األم للحفاظ على وحدتها مع الطفل في أعلى درجة، و امكانیة اشباع
و الى جانب العنایة الجسدیة البد من ، عجز الطفل أثناء االرضاع یشجع و یساعد على هذه الوحدة

و قبل أي شيء ، االهتمام بصحته النفسیة و تكیفه مع الواقع  و التحریمات التي البد أن یخضع لها
نضبطة أكثر، كلما توصلت الى القیام بهذه البد أن تعلمه ضبط غرائزه، وكلما كانت حیاته الغریزیة م

المهمة على نحو أفضل ألن التغاضي المفرط ینطوي على خطر عدم انتظام الطفل و ال یهیمن على 
غرائزهكما ال یجب أن تفرط في التحریم علیه، ألن التشدد في الكبت یعرض الطفل لخطر 

  .)322،323،ص 2008دوتش، (.العصاب
یت في هذا المجال أن تعلق الطفل بأمه یزداد اذا تكرر غیاب األم عن تشیر الدراسات التي أجر  

شخصیتها و خصائصها النفسیة و كذلك نوع الرعایة التي عودتها الیه كما أن طبیعة األم و الطفل ثم 
، فشعور بأمه تقدمها  للطفل و أسالیبها في تنشئة و التفاعل معه یحدد سلوك التعلق الطفل الصغیر

أو التعب أو الخوف أو األلم یزید من حدة شعور الطفل بالحاجة الى مصاحبة األم  الطفل بالجوع
 .) 109،ص2009ملحم،. (وااللتصاق بها والتماس األمان على صدرها

 األبوابيء وكل الذي یتمتع بحب أمه أثناء طفولته، هو شخص یتاح له كل شالطفل ن أفرویدیقول 
تأثیر هذا التفاعل في وید بأهمیة تفاعل الطفل مع أمه و رأي فر  هذه المقولة تختصر لنامفتوحة أمامه، و 

عطفها دون أن تعترضه أي مشاكل فذلك الطفل الذي شعر بحب أمه و . شخصیة الطفل المستقبلیة
بذلك یكون قادرا على م االتصال باألخرین دون مصاعب، و للحصول على هذا الحب هو انسان سیتعل

  .)43،ص2013صولي، .(تحقیق ذاته
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  :بعالقة الطفل باأل 2 -2
قات ایجابیة أو سلبیة لیس له عالنموه االجتماعي حیث یولد الطفل و لسلوك التعلق أثر كبیر على و 

القة تبنى وعلى ضوء هذه الع الوالدة مباشرة االعتماد المطلق علیها عقبمع أحد، وتبدأ عالقته باألم و 
ومع ازدیاد التعلق باألخرین ،أو من غیرهمرین من أعضاء األسرة واألخ اإلخوةعالقته باألب و 

ل تدریجیا ولكن وضوحه في سلوك الطفل منذ الشهر الثامن تقریبا یبدأ االلتصاق البدني أو اللمسي یقو 
طفال والمواقف والظروف قل حدته ولكن تختلف درجته باختالف األتالنفسي بها ال التعلق القلبي و 

  .)109 108،ص 2009ملحم،. (النفسیة للطفلالصحیة و 
 زمالؤهاألب مع طفله، فقد وجدت جیل روس و ترتبط عالقة طفل أب بمقدار الوقت الذي یقضیه او 

أنه من الممكن التنبؤ بتعلق الطفل الصغیر بأبیه من خالل اعتناء األب بالطفل جسدیا  1975 سنة
  .فكلما زاد االهتمام كلما زادت شدة التعلق

أن األطفال الصغار الذین یقدم لهم أباءهم معظمالرعایة  )1983( مایكل المب وزمالؤهوجد  حینف
یكون التعلق  و على األقل لمدة ثالثة أشهر في العام األول من عمر الطفل یصبح األب أكثر ألفة

  ).122،ص2001السید،.( طفل أب أقوى

د ذلك ، وما یساعمن خالل التعرف على دور األب بینه وبین ابنه یمكن أن یبدأ بصورة مبكرةو     
  :هماشرطین أساسیین و 

األم حتى  اقتناعه بأهمیة تدخله المبكر إلى جانبالنفسي لألب لكي یصبح أبا، و  االستعداد  - أ
 .یوطد العالقة معهیتعرف أكثر على ابنه و 

هذین الشرطین مرتبطین التقرب من أبنه منذ لحظة الحمل وأثناء الوالدة وبعدها، و سماح األم لألب ب  
طفل بصورة التي بدورها تنعكس على الوالد و أال وهو العاطفة التي یحملها البشرط أخر أساسي 
ابنه یجب أن یسبقه تفاعل إیجابي ون هناك تفاعل إیجابي بین األب و حتى یكو . مباشرة وغیر مباشرة

  .مع األم

 فتدخل األب المبكر یسمح لإللتحام طفل أم أن ینتهي، ویهتم الطفل بمواضیع أخرى غیر األم ولهذا
  ).110،ص2010لوشاحي،( .یجب أن تسمح األم باالتصال طفل أب
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أمام األب یتحلى الطفل بالدقة فعالقة طفل أب تتطور تدرجیا وهي تختلف عن العالقة مع األم ف    
مساعدة إلدراكها القدرات قت الذي تكون فیه األم متسامحة و االنضباط في كل سلوكاته، ففي الو و 

شف قدراته یرید البنه أن یكتون غیر متسامح و ها المفرطة، أما األب فیكالمحدودة للطفل ولحساسیت
نذ عقود قدیمة، وهو رمز للسلطة هذا ما یجعل األب في كل المجتمعات ومویطورها نحو األحسن و 

  .القانونوالقوة و 

ثر حرصا في سلوكه وفي وعندما نالحظ تفاعل طفل أب نرى أنه یختلف عما هو علیه مع أمه فهو أك
. یستعمل نفس الكلمات التي یتكلم بها األب معه ویعمل على تحسین تصرفاته بغرض إرضاءهواله، و أق

واألب عادة ما یلعبون مع أبنائهم أكثر من األمهات و هذا منذ الشهر األولى و تكون ألعابه جسدیة 
الخاصیة  هذهو . إلخ....على الركبتین و حمله على الظهر ودغدغته، شجار مزعومكهز الطفل : أكثر

جنس الطفل فل هو الشریك المفضل في اللعب، و األبویة تجعل األب في العام األولى من عمر الط
دورا مهم في نمو قدرات  عامل مهم فاأللعاب الجسدیة تكون أكثر مع األوالد الذكور، فاألب یلعب

عل مع أباه الدخول في تفاعل مع أشخاص غرباء عنه، فالرضیع ذو خمسة أشهر الذي یتفاالرضیع و 
  .یتفاعل بسهولة مع شخص غریب عنه

إلى أن اآلباء یعتبرون الولید كشخص  )1993"(5وزمالؤه من جامعة باریس pecheux"توصل و     
بصورة مبكرة قبل األمهات ففي ثالث أشهر من عمر الطفل یستعمل اآلباء ثالث مرات أكثر من 

ف بهویته، اما في سن التسعة أشهر یعلق األمهات اسم الرضیع، وكأن ذلك وسیلة  أفضل للتعری
) طفل - أب ( اآلباء أكثر على االستقاللیة السلوكیة للطفل و یعطون تفسیرات شخصیة في الثنائیة 

مثال الطفل قوي وذكي مثل أبیه وكذلك تأثیر األب یكون من خالل تشجیع الطفل على المبادرة 
صعبة للطفل و یفرض علیه اكتشاف الحلول ووضعه أمام التحدیات ووضعه أمام وضعیات مربكة و 

بمفرده و تخطي العقبات، فأثناء اللعب یقوم األب بنوع من التحدي للطفل حتى ینمي لدیه سلوكات 
بناءة و یشجع قدراته االستكشافیة، حیث یعرض علیه ألعاب المعارضة الجسدیة و التي تهیئه الحقا 

في المدرسة، و هو بذلك أیضا یهیئه للمنافسة  لممارسة األلعاب الریاضیة في دور الحضانة أو
المنظمة، وهناك نقطة هامة تدخل في التفاعل أب طفل أال وهي الخلفیات العالئقیة لألب في حد ذاته 

 ).110،ص2010لوشاحي،(مع والدیه، فبمجرد والدة طفل یظهر تأثیر المرأة العاكسة لعالقته السابقة

لقدیمة ثورات تعرف بالالشعور األبوي، فكل أب یملك في داخله مع والدیه وبالتالي لكل الصرعات ا 
 ).110،ص2010لوشاحي،.(ذلك األب السابق و الذي بفضل صورة األنا المثالي یقترح نموذجا لألبوة
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وهكذا فإن الطفل ینحدر من جهة هوامات والدیة حوله، و من جهة أخرى من بقایا هوامات أجداده 
قال الالشعور األبوي یفسر تكرار نموذج األبوة من جیل إلى أخر، و حول والدیه هو إن هذا االنت

بالتالي فسلوكات األب تجاه إبنه مشروطة بالسلوكات التي تلقاها من والدیه و ال شعوریا یعید األب ما 
كان أبوه یفعله معه عندما كان طفال، و هذا التكرار له أهمیة كبیرة، و بذلك یرفع األب من قیمة أبیه 

و مع ذلك هناك رغبة . نفس الوقت یرفع من قیمته الشخصیة ألنه ینحدر من تلك األبوة الناجحةوفي 
في التحسین مقارنة بالجیل السابق، حیث یرغب في تغییر بعض األمور في عالقته مع ابنه، ویرجع 

  ).110،ص 2010لوشاحي،.(إلى طموحاته الخاصة و إلى أهداف و شروط الحیاة المعاصرة

دور بالغ األهمیة في األسرة و في التنشئة بحسب المفهوم الحدیث فهو المرجع األخیر، و  ولألب    
بقدر ما وبقدر ما تتسع ثقافته ومعارفه و  یجب أن یكون موقع یمكنه من مواجهة كل مشكالت األسرة،

تهم و ینعكس ذلك على أطفاله و على قدرته في مساعدتهم تربویا و دراسیا، و في اإلجابة على تساؤال
ر ّ لتذلیل الصعوبات و حتاجون إلى التوجیه والمساعدة و فاألطفال ی. تمكینهم من التكیف في عالم متغی

لحملهم تدریجا إلى النضج و اإلستقالل الذاتي، وفي الوقت نفسه مفهوم األسرة تغیر تماما عما كان 
أصبحت  كدعم مادي م على أهمیة وجود األبعلیه في الماضي، ففي حین كانت األسرة باألمس تقو 

  ).21ص ،2001حـریقة،.(ة أكثر منها مادیةاألن أهمیة األب معنوی

  ومن خالل هذا العرض یتبین لنا أن العالقة الثنائیة طفل أم هي األساس في تكوین شخصیة الطفل
) طفل –أم (فیما بعد وكذلك هي األساس في تكوین عالقة طفل أب،  فإذا كانت العالقة الثنائیة 

ة تكون العالقة مع األب إیجابیة ومن هذا عالقته مع اإلخوة و األخرین إیجابیا فیها نشاط و إیجابی
 . تفاعل
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  :سلوك التعلق و أشكاله -3

یدل التعلق على نظام أو منظومة من التصرفات لدى الطفل تهدف الى المحافظة على التواجد قرب  
ل الوسائل و الطرق لالستفادة من هذه العالقة التي شخص  معین و االحتماء والتعلق  به  مستخدما ك

وبدء اهتمام الباحثین بدراسة التعلق من خالل التجارب التي أجریت على الحیوان . تؤمن له الحمایة
أن صغیر القرد   هارلووخاصة القردة حیث لوحظ أن هناك تشابه بینهم و بین االنسان و قد وجد 

منذ األیام األولى للوالدة ، و غالبا ما تؤمن األم هذه الحاجة ، و  یعبر عن حاجته الى االتصال باألم
هذه االضطرابات مشابهة لما صغار أنواع  من سلوك االضطراب، و في حال عدم اشباعها، فیظهر ال

 ). 253، ص 2013، الموسوي .(عند االطفال بمواقف االنفصال عن األم سبیتزالحظه 

) الریزوس(وفیها جعل أطفال القرود )1971hind and spencer boot(دراسة أجراها فیو     
ى حلیب األم، أسبوعا و هم ما یزالون یتغذون عل 32إلى  21هم في سن منفصلین عن أمهاتهم و 

خالل و . یوما 13و 6نت فترة االنفصال تتراوح بین كاو . أیضا قادرین على إطعام أنفسهملكنهم كانوا و 
و . رخ الطفل كثیرا و كذلك تراخیا في الحركة والرغبة في اللعباألیام القلیلة األولى لالنفصال یص

 30عمر  ل وحتى عند بلوغمن عودة العالقات بین األم والطفز استمرت هذه الحالة إلى ما بعد شبه 
عة الضابطة فكانوا اقل و شهرا كان سلوك القرود الیزال مختلفا عما لدى القرود األخرین في المجم

.                                                                                                               جتماعیة و كانوا یفضلون الجلوس و االنشغال بألعاب فردیةنشاطا في عالقاتهم اال

 وفي اختبار لحالة قرود یبلغون السنة األولى من العمر الحظ قرود یبلغون السنة األولى من العمر
الحظ القرود موزة أو مرآة في قفص قریب منهم حیث فتح لهم ممر لكي یصلوا إلى القفص األخر، 
 وعلى عكس القرود في المجموعة الضابطة الذین امضوا خمسة أو ستة اشهر قبل ذلك ممنوعین من

حث عن الشيء ومحاولة عندما دخلوا أمضوا وقتا أقصر في البو . الدخول إلى داخل القفص األخر
لم یكونوا فقط أقل فضولیة، و لكنهم أظهروا درجة عالیة من و . تشافهاك

  ).40،ص1992قنطار،.(التخوف
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مجموعة أخرى من التجارب مع قرود المكاك )kaufman and rosenblum1967( قد أجرىو 
. بعمر خمسة إلى ستة أشهر و الذین فصلوا عن أمهاتهم لمدة أربعة أسابیع ثم أعیدوا بعد ذلك إلیهن

الباب، و باتجاه یتحركون مرات عدیدة بین الشباك و ففي بدایة االنفصال تصرف بطریقة مهتاجة فكانوا 
األفراد األخرین في المجموعة في القفص بشكل مستمر بدت علیهم كمیة كبیرة من عادة مص اإلصبع 

لعالیة من من وقت ألخر، ثم اإلمساك بأجزاء مختلفة من الجسم، ثم إطالق األصوات الخافتة ثم ا
و ، الكآبة و الحزن و استمرت هذه التفاعالت معظم النهار األول و الذي لم ینم فیه الصغار مطلقا

جلسوا متقوقعین على أنفسهم و و . قرود بشكل واضح 4أو  3ر سلوك ساعة تغی 36أو  24بعد 
ها األطفال األخرین رؤوسهم بین ركبهم، و كانوا نادرا ما یتجاوبون مع الحركات االجتماعیة التي قام ب

أن  روزنبلومو  كوفمانمن القرود، كما توقف سلوك اللعب لدیهم و ابتعدوا عن بیئتهم، حیث الحظ 
مع الطفل األدمي الذي  سبیتزالذي الحظهما و  الهزال،ه المرحلة كان مشابها لالكتئاب و سلوكهم في هذ

نوا یتناوبون في اللعب مع النظراء من و بعد أسبوع تقریبا انحسرت الكآبة تدریجیا، فكا. حرم من أمه
القرود األخرین مع فترات من الضغط الكئیب، و مع نهایة شهر االنفصال ظهر الصغار كأنهم 

و عندما أعیدت األم إلى القفص زاد  ،متحفزین نشیطین لكن لیس بنفس الدرجة التقلیدیة ألترابهم
أشهر  3استمر هذا التأثیر حتى فت للنظر و ثدي و الرضاعة بشكل الالتعلق على بطنها و التمسك بال

  .بعد االنفصال

الصغیر عند معظم األنواع ،  أن)1967(أنسورث ، )1969(بولبي یرى  أصحاب نظریة التعلق   
 .یمتلك األسس الغریزیة التي تسهل نمو التعلق، و تطور العالقات المتبادلة بینه وبین األم

ه، فالنظام التفاعلي بین األم والصغیر استجابتها نحو م األم و حدیث الوالدة یثیر اهتمافسلوك الصغیر 
ان هذه األسس الغریزیة تجعل كال منها قادرا  ر،لهذا األخی الى حد بعید باالستجابات األولیةیتأثر 

  ).41،40،ص1992قنطار،.(على ادراك اشارات األخر
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تلف الى األم بالمقارنة مع بشكل مختبین المالحظة الیومیة أن الطفل في عمر أربعة أشهر یستجیب و 
یتبعها بنظره مدة أطول من أي شخص أخر ر سلوك المناغاة استجابة لألم، و یظهغیرها، فهو یبتسم و 

اال أن التمیز الحسي لألم ال یمكننا من القول بأن الطفل یحافظ على البقاء بالقرب منها، . في محیطه
لقد أكدت المالحظة  ، و قاعها یعتبر مؤشرا لسلوك التعلفبكاء الطفل لدى مغادرة األم و محاولته اتب

  .وجود هذا السلوك عند األطفال منذ عمر أربعة أشهر یصبح ذلك أكثر وضوحا

بأنه یمكن مالحظة سلوك التعلق عند غالبیة األطفال في عمر الستة )1992( أنسویرث تبین دراسةو  
یستمر هذا البتسام و الفرح عند عودتها ، و اأشهرحیث یعبر عن ذلك بالبكاء عند مغادرة األم، و ب

السلوك حتى نهایة العام الثاني ، و في عمر تسعة أشهر یتمكن الطفل من متابعة األم عند مغادرتها 
المكان و یبدأ البكاء باالنخفاض التدریجي، كما یقوم الطفل بالتشبث باألم ، خاصة عندما یشعر بعدم 

، ن لسلوك التعلق أن یتجه الى شخص باإلضافة الى األماألمن عند حضور  شخص غریب ، و یمك
ففي عمر الثمانیة عشر شهرا یمیل الطفل الى ابداء هذا السلوك تجاه األب أو االخوة و األخوات ، اال 

ان تطور قدرات الطفل خالل السنتین الثانیة و ، أنه یكون أقوى  باتجاه األم بالمقارنة مع األخرین
ر في اثارة سلوك التعلق ، ففي السنة األولى یحتج الطفل بعد مغادرة األم من الثالثة یعود الى تغی

بسبب ذلك غالبا ما تحاول و ، خالل مالحظة سلوكها الذي سبق مغادرتها و یبدأ بالصراخ و االحتجاج
اخفاء السلوك المتعلق بالتحضیر للمغادرة حتى الدقائق األخیرة تجنبا إلثارة سلوك االحتجاج و البكاء 

ان هذا السلوك یمكن مالحظته عند الطفل خاصة . عند الطفل خاصة أثناء السنة الثانیة من العمر
یبدو االضطراب عند  ،أثناء السنة الثالثة حیث ال یوافق الطفل على االنفصال عن أمه قبل هذا العمر

ال یدوم  وقتا  مغادرة األم بوضوح على سلوك األطفال في دور الحضانة ، فبعد اعالن البكاء الذي قد
أما اذا بقیت األم، فان األطفال . طویال یبقى نشاط هؤالء محدودا و یطلبون تدخل المربیة  غالبا

في دور الحضانة تبین االختفاء التدریجي  ة التي قام بهامالحظالاال أن  ،یتصرفون بطریقة مختلفة
ى حد بعید على درجة تكیف هذا یعتمد السلوك الطفل عند مغادرة األم ، و  لمظاهر االضطراب في

. الطفل مع أقرانه ، و طبیعة عالقته بالمربیات ، و درجة تعوده بالذهاب الیومي الى الحضانة 
  .)41،ص1992قنطار،(
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فبعد عدة أشهر من الذهاب المنتظم یهرع الطفل في عمر السنتین مسرعا باتجاه األقران لمشاركتهم     
ن تغییرا أساسیا یطرأ إدار الحضانة غیر أبه بمغادرة األم حالما یدخل ، )kontar)1987اللعب  

على سلوك الطفل ، فهو یشعر باألمن في مكان غریب علیه مع أشخاص أخرین غیر األم تربطه بهم 
حد بعید بطبیعة عالقة طفل بهؤالء األشخاص ، فالعالقة  إلىأن هذا الشعور یرتبط  إال. عالقة ما

كذلك الحالة الصحیة الجیدة للطفل و تجنبه ، من ، و الطمأنینة لدیهالحمیمیة ، تعزز من مشاعر األ
ویجب أن یعرف الطفل أین هي أمه ، ویتأكد عن أنه ، مصادر الخوف المفاجئ في الوسط الجدید

مشاعر الطمأنینة  تتصاعد مع العمر ،  أنذلك  ، سیشاهدها بعد حین و أن انفصالهما مسألة مؤقتة
في دراسته تناولت األطفال من عمر السنتین  )murphy in bowlby(يمورفي و بولبفقد أوضح 

یتصرف هؤالء بشكل مختلف عند دعوتهم للمشاركة في اللعب في مركز ، و نصف الى خمس سنوات
لقد رفض غالبیة الصغار الذهاب اذا لم ترافقهم أمهاتهم بینما وافق على ذلك األكبر ، مخصص لذلك

لثة من العمر سلوك التعلق بشكل مختلف ، فیصبح هذا السلوك أقل یظهر األطفال بعد الثا ،سنا
ان سلوك التعلق  .الحاحا و تكرارا حتى یأخذ مظاهر أخرى في المرحلة المدرسیة و حتى المراهقة

یستمر في مرحلة النضج عند الكبار لدى غالبیة الناس وفي الكثیر من المجتمعات یعتبر  تعلق األنثى 
أن التعلق یمكن مالحظته من خالل بولبي  یعتبر، و تعددت أشكال التعلق حیث أقوى من تعلق الذكر

االبتسام یسهمان في حمل األم على االقتراب فالبكاء و . علقردود فعل الطفل التي تعود الى سلوك الت
و سلوك المتابعة و التشبث یسمح للطفل بالبقاء بالقرب من األم و یعبر ، من الطفل و البقاء بجانبه

على شكل صراخ هادئ، ثم  یالحظ بصورة مبكرةوك المص عن التعلق، و كذلك سلوك النداء الذي سل
ان السلوك یعبر عن مشاعر الطفل تجاه األم ، و عن محبته لها،و استقبالها بفرح ، مناداة أمه باسمها

  .و حبور و یعلن عن غضبه و سخطه عند ابتعادها عنه

ستخدم األم كقاعدة أمنیة فعندما یبدأ بالحبو یبتعد قلیال عن أن الطفل ی یرى) 1967(انسوورث أما 
اال أن ذلك یتوقف حالما یشعر الطفل بالخطر . األم الكتشاف المحیط و یعود الیها من وقت الى أخر
فمنذ عمر تسعة أشهر یمكن مالحظة الفوارق ، ، أو عندما یدرك أن األم ستتحرك من مكانها األصلي

،  1992قنطار،(ألم بالمقارنة مع حالة غیابها  د الطفل في حالة حضور افي سلوك االستطالع عن
 ).42ص 

لتقصي الفروق الفردیة في  )1935(بدراسة سنة  سیلفیا بلأنسویرث و ماریعلى هذا قامت كل من و 
فردیة في أمن التعلق لدى سلوك تعلق الطفل باألم، خلصت من خاللها الباحثتان إلى وجود فروق 

  :آلتيهي كاالطفل و 



  الحرمان العاطفي وعالقته بالوالدین ....................................األولالفصل 

40 
 

  :التعلق اآلمن  اإلیجابي - 3-2-1
وهنا یكون الطفل متعلقا بأمه كمصدر لألمن، و لكنه یجعله كمنطقة انطالقا، ینطلق من خالله 

قاعدة األمانلیستمتع بحنانها و الشعور باألمان التي تمثل الستكشاف ما حوله، ثم یرجع الطفل إلى أمه 
الوصول بالطفل إلى ذلك النوع من التعلق، فتدعمه نفسیا،  و هنا األم تلعب دورا مهما جدا في ،معها

ال تكون عائق یمنعه من التواصل مع الناس عه الكتشاف األشیاء و األشخاص، و من خالل تشجی
المتمتعة بحساسیة عالیة في استجابتها للطفل تمكنه من أن فاألم الجاهزة انفعالیا و . بحجة الخوف علیه

حضورها عند حاجته لها تعزز لدیه الثقة یقظة األم إلشارات الطفل، و  إن وكذلك، ینمي تعلقا أمنا
الفزع عند مشاهدة شخص ى األخرین، فهو ال یشعر بالخوف و بالكبار، فالطفل یعمم هذه الثقة عل

یة في استجابتها إلشارات الطفل فأم الطفل ذو التعلق األمن تبدو أكثر حساس، غریب للمرة األولى
انفعاالتها، و بتعبیر ثر تعبیرا عن عواطفها و ندة عند تعرضه لمشكلة ما، أو أكمساوأكثر دعما له و 

ستایتون وكذلك  ستیوارتو في نفس اإلطار وجد كالرك . أخر تكون أكثر اندماجا في حیاة الطفل
أنه إذا كانت األم تحظى بقدر كبیر من   )clarkestewartstaytonainsworth(وأنسورث  

ن الحب و كانت واضحة االستجابة لطفلها، و وفرت له العدید من المناسبات القدرة على التعبیر ع
و الطفل ذو التعلق األمن .التي تحقق له االستثارة االجتماعیة یساعد هذا على تنمیة التعلق األمن لدیه

یكون أقل اضطرابا من غیره عند مواجهة الغریب و هو طفل متجاوب و متعاون مرتاحا ودودا وطلیق 
حدیث، مرنا و ذو مهارات و موارد متسعة، و یبدي تنوعا في سلوكه االجتماعي یسمح له في ال

  ).73،ص2015مدوري،.(باالتصال باألخرین بدون مشاكل
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  :التعلق القلق السلبي - 3-2-2
ذي یرید أن ینتزعه من یبدي مقاومة للشخص أو الموقف الو  وفیه یكون الطفل متعلقا بأمه بشدة،

انفعال عند عودة یط الذي یحیط به، بل ویبدي غضب و بذلك یفشل في استكشاف المحمه، و حضن أ
ستجعل على ما فعلته معه من تركها له، وهنا األم لم تدعم الطفل نفسیا، و األم له كأنه یعاقبها 

متعاونة د من أن األم سوف تكون متواجدة ومتجاوبة و وفیه یكون الطفل غیر متأك.انفصاله عنها صعبا
. یتعرض لحرمان جزئي من األم أو یكون اتجاه األم غیر ودود نحو طفلها أنه عند االحتیاج أي

  ).73،ص2015مدوري،(
الطفل محروما من األمومة حتى لو كان بعیش مع أسرته إذا لم تكن لدى أمه " بولبيحیث یعتبر 

و من الطبیعي أن الحاالت  :"قائال بولبيیستأنف ، و "القدرة على منحه رعایة الحب التي یحتاج إلیها
التي تندرج تحت هذه الفئة كثیرة جدا و على كل درجات الشدة ابتداء من الطفل الذي تتركه أمه 

  ). 74،73،ص 2015مدوري،".(یصرخ لعدة ساعات إلى األطفال الذین ترفضهم أمهاتهم تماما
نفصال، و میال للتشبث و بسبب هذا التشكیك في تواجد و تجاوب األم یكون الطفل عرضة لقلق اال

و هذا النمط و الذي یظهر االضطراب فیه ، الزائد باألم و یشعر بالقلق حیال استكشافه للعالم الخارجي
متعاونة في بعض األحیان فقط و لیس بصفة مستمرة، كما ح ینشأ حین تكون األم متواجدة و بوضو 

وهو لدیه  و هنا یشب الطفل ،الطفلینشأ أیضا من االنفصال أو التهدید بالترك كوسیلة للتحكم في 
الخوف و الحزن مع الرغبة في الحمیمة المتبادلة مع العدوانیة غیر صریحة مزیجا من عدم األمان و 

لدیه ربما عن طریق السلوك الفوز بحطوه واصول على االنتباه بطریقة مفرطة و فنجده یسعى للح. أحیانا
 علىو ، اإلصابة باإلحباط أو سلبا عاجزا مستسلما سریعبیة، كما یكون مندفعا ومتوترا و جاذبلطف و 

علق القلق، مما یخلق له الغموض العموم تسهم األم قلیلة الحساسیة الستثارات الطفل في تنمیة الت
الهلع عند رؤیة شخصا غریبا للمرة خوف و یظهر الوعدم الثقة في الكبار عامة و 

  .)74،ص2015مدوري،.(األولى
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  :قلق التجنبيالتعلق ال - 3-2-3
و الذي فیه ال یكون لدى الطفل أي ثقة بأنه سوف یجد التجاوب و التعاون عند االحتیاج للرعایة، بل 

وعند درجة معینة یحاول الطفل أن یكتفي بنفسه عاطفیا فیحتفظ بوالدیه بعیدا عنه،   ،الرفض و الصد
أي مبادرات قد تنشأ من  و یصیر مختصرا الحوار منشغال بأنشطته و ألعابه الشخصیة متجاهال

وهذا النمط . خص النرجسي أو من ینشأ بما یسمى بالذات الزائفةشوقد یصیر فیما بعد ال، الوالدین
والذي یكون االضطراب فیه خافیا ینشأ من الرفض و الصد المستمر لألم عند احتیاج الطفل إلیها، و 

الطفل في عزلة عاطفیة أو نفسیة و الذي قد یؤدي عند الشدة إلى المرض أو الوفاة، و هنا یشب 
  ). 74،ص2015مدوري،.(یصبح عدوانیا أو مضاد للمجتمع

   یهدف التعلق إلى المحافظة على التواجد قرب شخص معین و اإلحتماء به للحفاظ على حمایته
ویظهر الصغیر حاجته لإلتصال باألم منذ األیام األولى للوالدة ویستمر حتى مرحلة النضج ویكون 

تعددت أشكال التعلق بین التعلق اآلمن اإلیجابي و فیه األنثى أقوى من تعلق الذكر، و بهذا تعلق 
دورا مهما جدا في الوصول بالطفل إلى ذلك النوع من التعلق، فتدعمه نفسیا، من خالل  األم  تلعب

ن أن وفیه یكون الطفل غیر متأكد م، التعلق القلق السلبي  تشجیعه الكتشاف األشیاء و األشخاص
و الذي فیه ال ،التعلق القلق التجنبي األم سوف تكون متواجدة و متجاوبة و متعاونة عند االحتیاج
 ،الصدند االحتیاج للرعایة، بل الرفض و یكون لدى الطفل أي ثقة بأنه سوف یجد التجاوب و التعاون ع

وبالتالي فشكل  عنه، وعند درجة معینة یحاول الطفل أن یكتفي بنفسه عاطفیا فیحتفظ بوالدیه بعیدا
 .طفل التي تعد ذات أهمیة كبرى في حیاته –التعلق یرجع إلى طبیعة العالقة أم 
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  :وظائف التعلق و العوامل المؤثرة فیه -4

أم دافعا ثانویا ینمو ویتطور على هامش الدوافع  - تعتبر الدراسات التقلیدیة العالقة طفل     
و هذه الدراسات تعترف ضمنیا بأن هذه العالقة مفیدة كونها تسمح  األساسیة، خاصة دافع الجوع،

 . للطفل بالبقاء بالقرب من مصدر الغذاء

یرون وظیفة التعلق تكمن في توفیر الحمایة  )1969(بولبي اال أن أصحاب نظریة التعلق الحدیثة 
لوك التعلق یهیئ الفرصة وهناك نظریة أخرى تم اقتراحها وتعتبر أن س، للصغیر من أعداء النوع الواحد

وظیفة سلوك التعلق وظیفة  بولبيو یعتبر ، للطفل كي یتعلم من األم نشاطات متنوعة ضروریة للبقاء
أمنیة واقترح جملة من الحجج لدفاع عن نظریته فحجته األولى أن الحیوان المعزول أو الذي یعیش 

لذي یندمج بالزمرة مع أفراد أخرین، أما على هامش المجموعة یعتبر فریسة سهلة بالمقارنة مع نظیره ا
الحجة الثانیة التي یوردها لدعم نظریته فهي أن سلوك التعلق یمكن اثارته بسهولة عند األفراد الضعفاء 

أما حجته الثالثة فتتلخص بأن سلوك التعلق األقوى یمكن مالحظته في .ناث و المرضىكالصغار و اإل
الى القول بأن  بولبيص خلی، و دید ما أو یشعر بهذا التهدیدحاالت الخطر عندما یتعرض الفرد لته

وظیفة التعلق هي وظیفة حمایة قبل كل شيء و هذا یفسر أیضا كیف یكون تعلق الصغیر قویا باألم 
تكرار العقاب یستدعي تكرار طلب لب الحمایة أي التوجه نحو األم و عندما تعاقبه، فالعقاب یستدعي ط

  ،الحمایة

أن تعامل األم بقسوة مع صغیرها یزید من افراطه في التعلق بها ولعله من المفید  بالتالي یبدوو 
الخراف أوضحت أن الصغیر بالرغم من العقاب تجارب متعددة أجریت على القطط و  االشارة الى أن

من أن صغیر القردة یلتصق بشدة باألم بالرغم  هارلوكذلك أوضح ، یكرر بإلحاح سلوك التعلق
تیجة حتمیة فهذا التناقض یبدو كن. ا، وتتناسب شدة تعلقه بها طردیا مع شدة العقابتعرضه لعقابه

التي  ثارته في جمیع الحاالتإللقسوة في المعاملة، فسلوك التعلق یمكن لتعرض الصغار للخطر و 
  .)42،43،ص1992قنطار،.(الخطریتعرض فیها الصغیر للخوف و 
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 تطور التعلق، فعندما تختل عالقاتضحا على نشأة و أن تؤثر تأثیرا واهناك عدة عوامل یمكن و 
تعلیمه یتعذر بناء خبرات تعلق ائمین على شؤن تنشئته، ورعایته و القالتفاعل أو التناغم بین الطفل و 

لدى  قد یحدث الخلل أو التشوه في هذه الخبرات نتیجة لمشكالت أولیة إما لدى الطفل أوو .سویة
  .تعلیمهه و القائمین على شؤون تنشئته ورعایت

  :الطفل - 1 – 4

فالطفل الذي . تؤثر شخصیة الطفل و خصائصه المزاجیة بصورة كبیرة على االرتباط و التعلق 
یصعب   تهدئته، أو سریع الغضب، غیر حساس أو غیر متجاوب مقارنة بالطفل الهادئ الذي یسهل 

مو التعلق اآلمن مع ترضیته و تهدئته، فهو أكثر عرضة بطبیعة الحال لمواجهة صعوبات في ن
  .األخرین

كما أن قدرة الطفل على االشتراك في تفاعل نشط أو إیجابي مع األم، ربما تعاق أو تختل نتیجة الوالدة 
  .قبل األوان وما یرتبط به من نقص الوزن عند الوالدة، أو المرض

  :مقدمون الرعایة - 2 – 4
الناقدون والرافضون والمتسلطون باطه، فاآلباء ارتوكات مقدمي الرعایة تعلق الطفل و یمكن أن تعیق سل

ینسحبون من كافة ن الخبرات االجتماعیة المختلفة و یعزلون أنفسهم عوالسلبیون یكون أبنائهم متجنبون و 
و عدم تجاوب األم مع طفلها نتیجة معاناتها . مواقف التفاعل االجتماعي في المراحل العمریة التالیة

درات، و العنف األسري، و غیر ذلك من العوامل التي تؤثر بالسلب على من االكتئاب، و تعاطي المخ
  .االتساق في معاملة طفلها و على قدرتها على رعایته

  :البیئة - 3 – 4
الخوف هو العائق للتعلق أو االرتباط السوي مع األخرین، فإن عاش األطفال في بیئة مكدرة انفعالیا 

ب البیئة أو عدم اتساقها، یمكن أن یواجهون صعوبات بالغة في نتیجة األلم و التهدید العام و اضطرا
و األطفال الذین یعیشون في بیئة . االشتراك حتى في عالقات التفاعل الودیة مع مقدمي الرعایة لهم

 .منزلیة یشیع فیها العدوان األسري یكونوا أكثر عرضة لمشكالت التعلق و االرتباط مع األخرین
  ).71،ص2015،مدوري(
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  :التطابق و عدم التطابق - 4 – 4
یكون هناك حد أدنى من التطابق  تطور عالقات التعلق اآلمن لألطفال أنمن المهم لنشأة و     

و هناك من اآلباء من یكونون . تكوینه المزاجي على وجه الخصوصوالتناسق بین قدرات الطفل و 
م و تهدئتهم بینما ینزعجون و أطفال هادئون مطیعون، یسهل ترضیتهع تعاملهم على ما یرام م

یستاؤون و یشعرون بالغضب عند التعامل مع أطفال سریعي الغضب، مضطربو المزاج و كما أن 
  .دورا مهم في تعزیز خبرات التعلق التي تؤدي إلى تعلق سوي أو صحي) أم/ طفل(للعالقة 

و اعتادت علیه األم في و في بعض األحیان قد یكون أسلوب التواصل و االستجابة الذي ألفته أ    
اإلحباط و . ق مع طفل أخر في األسرة نفسهاالتعامل مع طفلها في األسرة غیر مناسب أو غیر متطاب

  ).72،ص2010مدوري،.(المتبادل للتنافر النفسي یعیق بطبیعة الحال التعلق بین الطفل و األم
 ر لألمان و الحمایة، ویزداد تعلقه الوظیفة األساسیة للتعلق هي وظیفة أمنیة إذا یعتبر الطفل أمه مصد

عندما تعاقبه فالعقاب یستدعي طلب الحمایة أي التوجه نحو األمن و توجد مجموعة من العوامل التي 
ثؤثر في تعلق الطفل من بینها شخصیة الطفل وخصائصه المزاجیة، سلوكات مقدمو الرعایة وكیفیة 

افة للتطابق بین قدرات الطفل و تكوینه المزاجي، تعاملهم مع الطفل وكذلك البیئة التي یعیش فیها إض
و تعامل اآلباء فاآلباء یسهل تعاملهم مع األبناء المطیعون ویجدون صعوبة في التعامل مع األبناء 

  . سریعي الغضب
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  :التعلق و أثار االنفصالاضطراب  -5
 بولبي الحزن و الشفقة، و یصنفیترك االنفصال أثرا عمیقا على نفسیة الطفل، و تثیر مشاعر     

  :سلوك الطفل بعد انفصاله عن أمه في ثالث مراحل
  .مرحلة االحتیاج 
  .مرحلة فقدان األمل 
  .مرحلة تالشي التعلق 

على نتائج المالحظات المیدانیة ألطفال تتراوح أعمارهم ما  )1992(فایز قنطارباحثو لقد استندا ال
ذین یفصلون ألول مرة عن أمهاتهم اللواتي تربطهن بهم عالقة بین عشرة أشهر و ثالثین شهرا، و ال

لكن هذه المراحل یمكن أن تتداخل و یمكن للطفل أن یبقى مدة طویلة في حالة ، أمن و طمأنینة
  انتقالیة 

  یمكن مباشرة أو تتأخر عنه بعض الوقت و تبدأ المرحلة األولى بعد االنفصال . من مرحلة الى أخرى
یبحث الطفل ضیقه الشدید لفقدانه أمه و یظهر خاللها . اعات الى أسبوع أو أكثرأن تدوم من عدة س

  .یلقي بنفسه في كل االتجاهاتانه یبكي ویصرخ و . ا مستخدما كل طاقاتهبكل الوسائل الستعادته
بأن الطفل یتشبث أحیانا بإحدى الممرضات اذا كان في حالة  بولبيىیرفض كل من یقترب منه و یر و 

ما المرحلة التي تلي مرحلة االحتجاج ،أبالمربیات اذا كان في مركز اجتماعي فاقدا لألملاستشفاء أو 
  .فهي مرحلة فقدان األمل، فالطفل یظهر القلق لغیاب األم  ویفقد األمل تدریجیا في ایجادها

هو یبكي برتابة أو بشكل متقطع، ویتمیز سلوكه في هذه المرحلة بانخفاض الحركات النشطة، و  
وتتمیز هذه المرحلة بالهدوء مما ، ب علیه االنطوائیة و قلة النشاط، ویبدو في حالة حداد عمیقةتغلو 

  یدفع 
المرحلة الثالثة یمكن مالحظة  ،أما على مستوىلى ظن خاطئ بأن قلق الطفل یمیل الى االنخفاضإ

یئا فشیئا الى اهتمام الطفل بمن حوله، فهو ال یرفض الممرضات و یتقبل الطعام والعالج، ویمیل ش
مما یثیر الدهشة أن عودة األم لزیارته تظهر ، التبادل االجتماعي و الى االبتسام و تقبل األلعاب

یبدو بعیدا و كأنه ال یعرفها من قبل و فالطفل ال یكترث بمشاهدة األم و یبقى .غیاب سلوك التعلق لدیه
 . )74،ص1992قنطار،.(فاقدا االهتمام بها و كأن عودتها ال تعنیه

للتعلق ینمي مظاهر أو سلوكات الطفل في المستشفى أو في مؤسسة رعایة األطفال  بقاء ان استمرار
مما . العابر بعدد من الممرضات اللواتي یغادرن جمیعا مما یؤدي الى تكرار تجربته األصلیة بفقد أمه

  نسبة له یحمله على االقتناع بأن األمومة و كذلك الصالت مع األخرین لیس لها معنى بال
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المحبة ینتهي بالتوقف الكامل عن ابعة فقد فیها من أوالهم الثقة و فبعد عدة تجارب انفعالیة متت    
ان الطفل الذي یصل الى هذه المرحلة یصبح متمركزا حول ذاته ، ال یظهر أفعاله أو عاطفته . التعلق

فبالرغم من أن . یشعرهم بالحزن لدى تغییر المشرفین علیه، و یظهر عدم االكتراث عند زیارة أهله مما
الطفل یبدو فرحا متكیفا مع وسطه اال أن ذلك لیس اال مظهرا سطحیا فالطفل ال یبدي عاطفته ألي 

  .كان
فعزله وحیدا في محیط غریب ال یعرفه : ان درجة ردة فعل الطفل بعد ابتعاد األم تتأثر بعدة عوامل

ذلك بصورة فعالة في حالة حضور أخ أو أخت له، أو  یزید من حدة ردود فعله بینما یمكن التقلیل من
تحدید شخص بعینه یحل محل أمه و یهتم بالطفل بصفة دائمة و منتظمة خاصة اذا كان هذا 

ففي ذلك تجنیب للكثیر من ردود الفعل العنیفة و  ،الشخص معروفا من قبل الطفل بحضور األم
االنفصال من أهم العوامل التي ترتبط ولعل مدة ، تخفیف لمعاناة الطفل في حالة االنفصال

  .باالضطراب الذي یعاني منه الطفل
  و بالرغم من تأثیر غرابة المحیط في سلوك الطفل اال أن العامل األساسي الذي یؤدي الى اضطراب 

بینت هذه محیطهم المعتاد بعد غیاب األم، و هذا السلوك هو غیاب األم، لقد تمت مالحظة أطفال في  
، ن غیاب األم هو العامل الحاسم في ظهور االضطرابات السلوكیة التي سبق الحدیث عنهاالمالحظة أ

فالمتغیر األكثر أهمیة عند الطفل هو حضور أو غیاب األم فوجوده في وسط غریب بحضورها ال 
و یتناسب االضطراب في سلوك الطفل مع طبیعة العالقة ، یؤدي الى اضطراب ملحوظ في سلوكه

ألم، فالطفل الذي تربطه باألم عالقة حمیمیة یعلن احتجاجه عند غیابها بینما ال یكترث التي تربطه با
  ).175،ص1992قنطار،.(بذلك كثیرا الطفل الذي تكون عالقته باألم مرضیة

  فقدان األمل یمر الطفل بعد اإلنفصال عن أمه بثالث مراحل وهي كالتالي مرحلة اإلحتیاج، مرحلة ،
ویعبرها عنها بالقلق  لإلنفصال عن األم أثار عدیدة تتمثل في ردود فعل عنیفة، مرحلة تالشي التعلق

 .وكذلك اضطراب في السلوك یرتبط بطبیعة عالقته مع أمهوالبكاء 
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  :الحرمانالعاطفي: ثانیا
  :الحرمان العاطفي و عالقته بالحرمان االمومي – 1

ب النمو التي تتطلبها مراحل النمو التي یمر بها، لكي ینمو الطفل نموا سلیما البد من توفیر مطال    
فالسنوات األولى من حیاته مهمة جدا و فیها یوضع أساس تشكیل شخصیته و لألم دور كبیر في 
تحقیق هذه المطالب  و إذا حرم الطفل من الحصول على هذه المطالب سواء كانت عبارة عن غذاء 

  .) 73سمارة و أخرون، دون سنة، ص ( . أو خبرة أو محبة فإن ذلك یعیق عملیة نموه
  : تعریف الحرمان العاطفي حسب بولبي -  1 –1

الحرمان من سبل الحیاة األسریة الطبیعیة، بما ینطوي علیه من انقطاع العالقات و التبادل  یمثل
الوجداني الدائم بالوالدین، و من ثم فان الطفل یوضع في اسرة بدیلة أو مؤسسة اجتماعیة، حیث ال 

صولي، ( .قى الطفل رعایة أمومیة كافیة، تتیح له فرص التعامل مع الصور الوالدیة على نحو سلیمیل
  .)55، ص 2013

عادة یرتبط الحرمان العاطفي بما یسمى بالحرمان األمومي فأول لقاء أو اتصال یربط الطفل و     
على تشكیل شخصیته ة العالقة التي تربطه بها هي المسؤوللمه الخارجي یكون عن طریق األم و بعا

یمكن تحدید على حیاته سلبیا و  سلوكیة تؤثرعلى نحو سلیم وانقطاعها یسبب اضطرابات نفسیة و 
  :مفهوم الحرمان األمومي كالتالي

  :حسب بولبي - 2 – 1

ة، بحیث یشعر معه الطفل باألمن عدم وجود شخص واحد مخصص لرعایة الطفل بصفة مستمر     
  .با ما تكون األم هي ذلك الشخصغالینة، و الطمأنوالثقة و 

  :أما حسب أجوریا غیرا - 3 – 1

ذلك نظرا لغیابها أو الحب، العطف، الحنان، الرعایة والعنایة من طرف األم، و  هو نقص في    
  .) 59، ص 2013صولي، (  .موتها، أو االنفصال بسبب الطالق أو الرفض، مع وجود بدیل لها

 ن العاطفي و عالقته بالحرمان األمومي، نجد أنه ال یمكن الفصل من خالل ما تم تناوله عن الحرما
بین هذین المصطلحین فالحرمان األمومي هو جزء ال یتجزأ من الحرمان العاطفین و عادة یحدث 
الحرمان العاطفي بسبب نقص أو انعدام مشاعر الحب و العطف و الحیاة األسریة و إهمال الطفل و 

ه المشاعر تلبى من طرف الوالدین و خاصة األم و إذا حرم الطفل وضعه بمؤسسات الرعایة، و هذ
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منها فیحدث الحرمان األمومي، و بالتالي نصل إلى الحرمان العاطفي إذا فكل منهما یؤثر بالثاني و 
  .بالتالي ال یمكن الفصل بینهما
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  :العوامل المؤدیة إلى الحرمان - 2

  :حرمان بتعدد مسبباته و منها ما یليتعددت العوامل المؤدیة لل

  :فقدان الوالدین – 1 – 2

مه غیاب األم یحر حرمان الطفل من مختلف الجوانب، و إن وفاة أحد الوالدین أو كالهما، یؤدي إلى     
غیاب األب یشعر بالرضا العاطفي والثقة، و  النفسیة التي من خاللهامن اشباع احتیاجاته الجسمیة و 

  .شخصیته بطریقة سلیمةمن تشكیل هویته و  ؤدي إلى حرمانهی

  :الطالق – 2 – 2

هو الحدث الذي ینهي العالقة الزوجیة بین الرجل و المرأة، و هو عبارة عن صدمة عاطفیة      
ألطفال الذین یعانون من الجنوح لألوالد، و حرمان من مشاعر الحب و الحنان، فالكثیر من ا

قد تعرضوا للحرمان من الرعایة األسریة السویة، و تفكك الكیان  االضطرابات النفسیة، هم في الغالبو 
  .األسري

  :االهمال و الرفض – 3 – 2

هو اتجاه أحد الوالدین أو كالهما نحو كراهیة طفلهما، و ینظر الیه على أنه حمل ثقیل فهو غیر     
  .مفضل عندهم، مما یؤدي إلى عدم اشباع احتیاجات الطفل للحنان و االنتماء

، یعتقدون أن اآلباء الذین یرفضون أو یهملون جاالس، جرین و كوفمان هناك باحثون أمثالو 
أطفالهم، البد أنهم كانوا غیر محبوبین في طفولتهم، و كانوا یشعرون باألذى و الرفض، و لهذا ال 

  .یستطیعون منح الحب أو الرعایة أو الدفء، و التي هي صفات أساسیة لألمومة و األبوة الصحیحة

  :العجز الجسمي و العقلي للوالدین – 4 – 2

تكون مدة طویلة، مما یدفع األم لضغط و عندما یتعرض األب إلى مرض من النوع الذي یستمر ل    
بحاجة للخروج و الحصول على عمل، فهذا الغیاب یؤدي إلى نقص في عملیة التواصل الوجداني بین 

  .) 55، ص 2013صولي، ( .األم و الطفل من مصدر ثابت و دائم للرعایة

الحرمان منها، ینطوي على مخاطر شدیدة على نواحي بالنسبة لمرض األم خاصة العقلي و أما 
الناتج عن مرضها، یجعل أمره یوكل إلى أقارب أو دور ففقدان الطفل ألمه فقدانا تاما و شخصیته، 

  .الرعایة
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  :العجز االقتصادي – 5 – 2

عدم قدرتهم على بناء من مأكل أو لباس أو مسكن، و بات األهو عجز اآلباء عن توفیر متطلو     
توفیر ظروف المعیشة المناسبة ألبنائهم مع قدراتهم المالیة المتوفرة، من ثم یلجأ الوالدین لمؤسسات 

  .تعلیمهموتربیتهم و  األبناءنظرهم في تلبیة حاجیات بدیلة تنجح من وجهة 

  :العالقات الزوجیة غیر الشرعیة – 6 – 2

فسي نحو نة الوالدیة، حیث یكون رفض جسمي و التي تعتبر أساس حرمان الطفل من الرعایو      
قد یتمثل رمیهم في قارعة الطریق أو قد یكون بالتنازل عنه إلحدى األطفال غیر الشرعیین، و 

اإلطاحة ي تصدع شخصیته و المؤسسات االجتماعیة، فهذا الحرمان یؤدي إلى أضرار بالغة الخطورة ف
  .) 56، ص 2013صولي، (  .النفسي بأمنه

  تعددت و اختلفت العوامل المؤدیة للحرمان العاطفي فمنها ما یرجع لفقدان أو لغیاب الوالدین، و هذا
الوالدین أو أحدهما فیفقد الطفل الرعایة و الحب و الحنان و بالتالي یصبح محروم عاطفیا،  ةیعني وفا

من ة نفسیة حیث قد تؤدي النحرافه، و لطفل صدم و قد یكون الحرمان بسبب الطالق مما یسبب
عدم االعتناء به و االهتمام ألموره مما نتیجة إلهمال الوالدین لطفلهما و الممكن أن یكون الحرمان 

یجعله یحس أنه منبوذ من قبل أسرته، و هناك أیضا العجز الجسمي و العقلي للوالدین حیث ال 
هذا لمرض الرعایة و الجو األسري السلیم و  و الحنان ویتحصل الطفل على القدر الكافي من الحب 

یعجز الوالدین عن تلبیة حاجات  والدیه، و قد یكون العجز االقتصادي من المسببات للحرمان حیث
التي و  متطلبات أطفالهم مما یستدعي ایداعهم بمؤسسات الرعایة، و أخیرا لدینا العالقات الغیر شرعیةو 

و عادة ما یتم التخلي علیهم أو التنازل عنهم إلحدى المؤسسات  تخلف األطفال غیر الشرعیین
  . االجتماعیة
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  :أنواع الحرمان العاطفي – 3

أكثر العلماء اهتماما و دراسة لمفهوم الحرمان spitzو سبیتیز  Bowlby بولبي  یعتبر كل من
أنواعه حسب كل  العاطفي و أهم السلوكات أو المظاهر المتمحورة حوله بناءا على ذلك سنعرض

  :منهما

  :أنواعه حسب سبیتیز – 1 – 3

  :الحرمان العاطفي الجزئي – 1 – 1 – 3

ثم حرموا من  هو یالحظ عند أطفال استفادوا على األقل من ستة أشهر م العالقات مع أمهاتهمو     
  .أثناء هذه الفترة من االنفصال فإن بدیل الذي قدم للطفل لم یرضیهو . ذلك لفترة طویلة

تظهر سلسلة من األعراض التي تتطور تدریجیا نحو األسوء ، إن هذا النوع من الحرمان هو ما  و
  .أسماه باالكتئاب األنكلیتیكي، و الذي هو قابل لالنعكاس، في حال عودة األم

  :الحرمان العاطفي الكلي – 2 – 1 – 3

یكون للطفل أقارب مألوفین  یحث نتیجة فقدان تام لألم أو بدیلتها بالموت أو الطالق، دون أن    
من  هذا النوعوالدیه أو مرض األم أو سجنها، و  كما قد یكون نتیجة لسوء التوافق بین. یقومون برعایته

  .هو غیر قابل لالنعكاسالحرمان أسماه باالستشفاء، و 

هم كان و في دراسة قام بها على أطفال استفادوا لمدة ثالثة أشهر من األم و من التغذیة بالثدي و نمو 
عادي، ثم حدث االنفصال في الشهر الثالث و تكفلت بهم مربیة تهتم في نفس الوقت بعشر أطفال 

لوحظ أنه بعد االنفصال عن األم ظهرت نفس األعراض . أخرین، و كانت التغذیة و النظافة جیدتین
  .التي لوحظت في الحرمان الجزئي

هو ما یة خاص لرعایته و االهتمام به، و كز رعاإن الحرمان الكلي یؤدي إلى إیداع الطفل في مر     
  .)128، ص 2010لوشاحي، (  .ینجم عنه الحرمان الحسي
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على اطفال كانوا یعیشون في مثل تلك المراكز ، وجد ان المثیرات  سبیتیزففي دراسة قام بها     
و . ي و الجلدي منعدم الحسیة فقیرة بحیث لم یكن یحمل االطفال اال نادرا ، و بالتالي االتصال اللمس

كما ان اإلثارات السمعیة كذلك كانت غائبة، . نحن نعرف قیمة ذلك في نمو العواطف بالنسبة للطفل 
و هنا نتكلم عن الكالم الموجه للطفل، فلم تكن المربیات تتكلم مع الرضع، بل تقوم بإطعامه و تنظیفه 

  .)128، ص 2010لوشاحي، (  .ثم یترك لوحده

بذلك كانت كل خبرة ن فیها مغطاة في أغلب األحیان، و جوانب األسرة التي كانوا ینامو كما أن جمیع 
  .الطفل البصریة هي مجرد النظر إلى سقف الغرفة الفارغ

  :الحرمان العاطفي الكمي – 3 – 1 – 3

في هذا النوع من الحرمان نجد الغیاب الجسدي للراشد قرب الطفل و هي حاالت الهجران،     
  ).االیداع في مؤسسة اجتماعیة ( و االیداع  االنفصال،

  :الحرمان العاطفي النوعي – 4 – 1 – 3

في هذه الحالة الراشد موجود جسدیا و لكنه لیس حاضرا نفسیا، فاألم أو البدیل لها، ال یؤدي     
و هذا ما یمكن مالحظته عند أم مكتئبة أو مریضة، فالطفل هنا ال یحصل على . وظیفة األمومة

، أو تكون استجاباتها غیر مالئمة و )الطفل یبكي و ال یلقى استجابة من أمه ( ابات لمناداته استج
  .مرضیة له

ن زمن، واالهتمامإذن فالحرمان قد یكون غیاب أو نقص في العاطفة      ٕ امل جد مهم فقد حدوثه ع وا
  .شهرا 12و6أشهر،وبین  6و3وبین ، أشهر 3قبل : یكون

أكل، نظافة، ( ون الطفل أمام نقص في الحاجات البیولوجیة بمعناها العام و في الحرمان المبكر یك
  ...).اثارات حسیة

و في الحرمان المتأخر یكون بعدما استفاد الطفل من االتصال مع الموضوع و كون بذلك قواعد     
  .) 129، ص 2010لوشاحي، ( . نموه، فاالنفصال هنا یؤدي إلى اضطرابات نكوصیة
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  :نواعه حسب بولبيأ – 2 – 3

 :ینقسم الحرمان العاطفي من حیث الشدة إلى ثالث فئات أساسیة بولبيحسب 

 :الحرمان العاطفي الكلي - 1 – 2 – 3

ویقصد به فقدان الطفل ألیة عالقة باألم أو من یحل محلها وذلك منذ الشهور األولى للحیاة،     
ئمة على نمو الطفل جسمیًا وعقلیًا وعاطفیًا ویترك هذا النوع من الحرمان أثارا سیئة وخطیرة ودا

، وحینما یكبر هؤالء األطفال فإنهم یتصفون بشخصیات قلقة ویعانون من الخوف في  واجتماعیًا
مواجهة ضغوط الحیاة ویتسمون بسلوك رضوخي انقیادي، وعندما یخرجون من المؤسسة التي ترعاهم 

السرقة لتأمین الطعام أو یسقطون في شرك  إلى المجتمع یبدأ منهم في األغلب نشاط جانح مثل
عة لتنفیذ مآرب أولئك المجرمین ّ  العصابات والجانحین المحترفین، فیصبحون أدوات طی

 :الحرمان العاطفي الجزئي - 2 – 2 – 3

وفیه یمر الطفل في مقتبل حیاته بعالقة مع الوالدین ویعقب ذلك االنهیار الجزئي أو الكلي لهذه     
البًا ما یحدث هذا الحرمان في فترة الكمون وقد یتأخر أو یتقدم، وهو یترك آثارا واضحة العالقة، وغ

، وتتوقف هذه اآلثار على أمرین اثنین  :على توازن وتكیف الشخصیة مستقبًال

السن التي حدث فیها الحرمانفكلما صغرت الســـن كانت األضرار الالحقة بالشخصیة أكبر نوعیة  -أ 
فكلما كانت العالقة سلبیة أدت إلى أخطار أكبر من  :بین الطفل ووالدیه قبل الحرمان العالقة السابقة

 .ناحیة التوازن العاطفي والتكیف االجتماعي الالحق

طالق الوالدین وزواج أحدهما أو كلیهما ثانیة أو موت أحدهما وزواج اآلخر، أو هجر زوجي  -ب 
ل أعباء األطفال فیهملهم بدوره جزئیًا أو  وسفر إلى أماكن بعیدة، مما یجعل القرین عاجزاً  ّ عن تحم

  .) 2014, الحرمان العاطفي لدى االطفال(  .كلیاً 
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 :النبذ العاطفي من قبل األهل - 3 – 2 – 3

في النبذ العاطفي یظل الطفل مقیمًا مع أهله ویحتفظ بروابط أسریة سقیمة ، وال تنهار العالقة بین     
یجتاز مرحلة الطفولة أو في نهایاتها، وقد تمر بالعالقة بین الطفل واألهل  الطفل واألهل إال بعد أن

فترات من الوفاق قد تطول أو قد تقصر لكنها تتضمن فترات حرجة من االنتكاسات المتعددة، وهي ما 
 .تؤدي عادةً إلى مزید من التباعد بین الطفل ووالدیه

، وتبدو حالة بقیة أطفال األسرة أسرة الطفل قد تكون متماسكة ظاهریًا وذات سم     عة مقبولة اجتماعیًا
طبیعیة، وهذا ما یجعلنا أمام حالة النبذ النوعي الذي ینصب على أحد األبناء دون غیره، وینتج هذا 
النبذ إجماًال عن دوافع نفسیــة لدى الوالدیــن أو أحدهما أو یكون تعبیرًا عن صراع زوجي غیر ظاهر، 

 كأن الفرد الطفل المنبوذ هو المصدر الوحید لمعاناة األسرة ومشاكلهاویبدو األمر عندئذ و 

ویستجیب الحدث للنبذ في مختلف الحاالت بأسالیب متنوعة تبعًا للسن والتاریخ السابق     
والشخصیة، وهكذا نالحظ ردود فعل عدوانیة اضطهادیه أو ردود فعل تتصف بالتوتر والقلق الشدید أو 

یریة؛ نحو تدمیر الذات ولكن نادرًا ما یكون رد الفعل صافیًا بل هو یتخذ في معظم ردود فعل قدریة تدم
 .) 2014, الحرمان العاطفي لدى االطفال( .الحاالت مزیجًا من كل هذه المظاهر

  من خالل ما تم طرحه نالحظ أن هناك اتفاق حول تقسیمات أنواع الحرمان العاطفي، فنجد أنه تم
حرمان عاطفي كلي و یعني فقدان العالقة التام : هي كالتاليأقسام و  3إلى  مه من قبل العلماءتقسی

فیه یمر الطفل في مقتبل حیاته بالوالدین أو من یحل محلهما، أما بالنسبة للحرمان العاطفي الجزئي 
مال بعالقة مع الوالدین ویعقب ذلك االنهیار الجزئي أو الكلي لهذه العالقة، أخیرا النبذ العاطفي أو االه

 .الوالدي و فیها یعیش الطفل مع أسرته لكنه ال یتلقى منها على العاطفة و الحب و االهتمام
  
  
  
  
  
  
  



  الحرمان العاطفي وعالقته بالوالدین ....................................األولالفصل 

56 
 

  :أثار الحرمان العاطفي - 4

أن األثار الضارة للحرمان العاطفي تختلف في درجتها فالحرمان الجزئي یصحبه  بولبيیشیر     
لالنتقام و بسبب هذا األخیرة ینتج الشعور بالذنب القلق و الحاجة الملحة إلى الحب و المشاعر القویة 

  .و االكتئاب

قد یعوق تماما قدرة الطفل على إقامة عالقات مع غیره من ما الحرمان التام فتأثیره أعمق و أ    
  .الناس

یتضح بالتأكید، أنه كلما كان الحرمان تاما في السنین األولى من حیاة الطفل، كلما أصبح الطفل     
قاسى من االشباع كلما هاجم المجتمع و  غیر مبال بالمجتمع، بینما كلما تخلل حرمانه فتراتمنعزال، 

،ص 2015مدوري،( .مما یختلج في نفسه من تضارب المشاعر بین الحب و الكراهیة لنفس الشخص
74(.  

ون كما تشیر الدالئل إلى أن األطفال الذین تربیهم أمهاتهم في ظروف عائلیة سویة عادیة ینشئ    
أحسن حاال من األطفال الذین ینشؤون في مؤسسات ال تقوم التنشئة فیها على العالقات الشخصیة مما 

یختلف مدى تأثیر الحرمان من األمومة على األطفال بعدة و . حرمهم من الشعور بدفء األمومةی
وى نقص مستدرجة أو عایة أمه، وطول فترة الحرمان، و عوامل منها العمر الذي یفقد فیه الطفل ر 

  :بعیدة المدىعلى هذا الحرمان من آثار قریبة و فیما یلي ما یترتب الرعایة من طرف األم و 

  :اآلثار قریبة المدى - 1 – 4

  .صورة رفض التعرف علیها أحیاناقد تتخذ اه األم عند عودة االتصال بها، و استجابة عدوانیة تج –أ 

  .بط في الرغبة الشدیدة بالتملكااللحاح المتزاید في طلب األم او بدیلتها ترت –ب 

من % 15إلى أن نسبة  سبیتیزانسحاب بال مباالة من جمیع الروابط االنفعالیة فقد اشار  –ج 
األطفال الذین یقضون السنة األولى من حیاتهم في مؤسسات بعیدین عن األم بدأت تظهر علیهم 

وك غیر العادي مثل البكاء خالل النصف الثاني من السنة األولى من أعمارهم أنواع من السل
  .) 74، ص س سمارة و اخرون، د( المستمر، ثم زال البكاء 

  .خصوصا الراشدین منهمبعد عدة شهور، وبدا علیهم عدم االكتراث بالناس و 
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و ینظرون إلى مكان بعید  أعینهم مفتوحة ال تعكس أي تعبیر،فقد كان هؤالء األطفال یجلسون و 
  .) 74اخرون، دون سنة، ص  سمارة و.( كأنهم في غیبوبةو 

تمت دراسة األثار قصیرة المدى للحرمان على األطفال الذین دخلوا المستشفیات و الذین أودعوا  –د 
بدور الحضانة الداخلیة حیث أن كثیرا منهم یبدون على الفور سلوكا یشیر إلى المعاناة النفسیة و هي 

بلد ثم في النهایة یبدو و كأنه فقد االهتمام بوالدیه ما أطلق علیها مرحلة االحتجاج، یعقبها نوع من الت
 .زوال التعلق بولبيو هي ما أطلق علیها 

اذ یترتب عن الحرمان أثار سلبیة عامة على مدى تقدم النمو و أكثر الجوانب تأثرا : تأخر النمو –ه 
  .) 32-31، ص 1981راتر، . ( هي السلوك االجتماعي و النمو اللغوي

  :بعیدة المدى للحرمان العاطفي األثار - 2 – 4

تؤكد الكثیر من الدراسات أن الحرمان من الألم سبب لكثیر من االضطرابات و من بین هذه  -أ  
حیث أكد أن هناك ارتباط وثیق بین الجنوح و السلوك المضاد  )1951(جون بولبي الدراسات، دراسة 

  .) 55، ص 1981راتر، ( ات اإلیوائیة للمجتمع بخبرات االنفصال في الطفولة و الرعایة بالمؤسس

من الفتیان الذین قدموا للمحاكمة نتیجة قیامهم بسلوك  468على  باورحیث اكدت دراسة قام بها 
  .) 125، ص 1981راتر، . ( جانح كان هؤالء ینتمون الى اسر یسودها الشقاق و النزاع الحاد  

  .كك األسريكما وجدت عدة دراسات عالقة أكیدة بین الجنوح و التف

أیضا أظهرت الدراسات التي أجریت على األطفال المودعون بمؤسسات الرعایة و جود تأخر  -ب 
لغوي شدید و تأخر عقلي لدى هؤالء األطفال و نقص ملحوظ في زیادة الوزن مقارنة بأطفال یعیشون 

  .في الجو األسري

یة عند األطفال المحرومین من ظهور اضطرابات الشخصیة و تدهور النواحي المعرفیة و الجسم - ج 
 .) 55، ص 1981راتر، . . ( العاطفة في طفولتهم المبكرة و استمرارها حتى المراهقة

  .عدم القدرة على التكیف و تكوین عالقات اجتماعیة سلیمة مع االخرین -د 

 .اتصاف سلوكهم بالعدوانیة ضد األخرین، كالضرب و تدمیر الممتلكات -ه 

  .ل و البرود االنفعالي و استمرار هذا إلى فترة المراهقةالمیل لالنعزا - و 

  . السرقة و الكذبالغضب و  -ز 
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االضطراب االنفعالي الحاد و یظهر عند الكثیر من االطفال اعراض المعاناة النفسیة الحادة عند - ح 
قات تعلق ابعادهم عن والدیهم او ادخالهم المشفى او دور الرعایة خاصة اذا لم یتاح للطفل اقامة عال

  .) 76-75سمارة و اخرون، دون سنة، ص . ( جدیدة

  من خالل ما تم عرضه حول الحرمان و أثاره نجد أن هناك أثار قریبة المدى و التي تكون في شكل
إلحاح كبیر على طلب األم، و استجابات عدوانیة عند رؤیتها و هذا بعد غیابها لفترة عن الطفل و من 

یة، أما بالنسبة لألثارة بعیدة المدى فتتمثل في ظهور اضطرابات تختلف من بعد تأتي المعاناة النفس
حیث الخطورة مثل العنف و العدوانیة تجاه األخر و اضطرابات في الشخصیة، االنحرافات السلوكیة و 

  .السلوك المضاد للمجتمع و غیرها من األثار األخرى
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  :يالنظریات المفسرة للحرمان العاطف - 5

  :نظریة التحلیل النفسي – 1 – 5

أكد أصحاب هذه النظریة على أن الطفل خالل األشهر األولى یعیش الالتمایز بینه و بین العالم     
الخارجي، فاألم بثباتها و استجاباتها المكیفة لحاجات الطفل و توظیفها لها تعطي للطفل شعورا 

بي و تطور االدراك، حیث یبدأ الطفل یدرك شیئا باالطمئنان تحت تأثیر هذه الغایة و النضج العص
جوان دیكاري فشیئا العالم الخارجي و یكون تدریجیا الموضوع المعرفي و اللیبیدي، فقد قامت 

الموضوع ، و بیاجیه بدراسةحول هذا المفهوم و الحظت تزامن بین تكوین الموضوع المعرفي كما وصفه
وضوع في ثالث مراحل، بعد الالتمایز یحدث االدراك یسلك تكوین المسبیتیز اللیبیدي كما وصفه 

الجزئي للموضوع ثم تدریجیا االدراك و التعرف على الموضوع، و إذا كانت دیمومة الموضوع المعرفي 
، فدیمومة موضوع األمومیة تبقى هشة خالل السنوات األولى من بیاجیهحسبشهرا  24تحدث عند 

أمه ال ترتكز على أسس متینة یسودها القلق و التفریق و الحیاة و خاصة إذا كانت عالقة الطفل ب
  . الحرمان

یجعله ثابت ال یتغیر، لكن الموضوع ) لونالوزن، الشكل، ال(والموضوع المعرفي له سمات ثابتة     
تعطى له صفات ممكن مي، و اللیبیدي ال یستثمر حسب سماته الموضوعیة بل على اساس اسها

یس له كل صفات الموضوع الحقیقي وال تعاش أي هي عالقة فرد ل ،كهااجتیازها او اسقاطها او تمل
  .التغیرات التي یحدثها فیناكتصور لنتاجه و 

خلیة كنماذج العالقات على اساس العالقة مع الموضوع اللیبیدي االول تتكون المواضیع الدا    
  .مهم العالقاتل التوازن و احتال إلىة یؤدي هذا ،فاذا فقد الموضوع كان الخلل في العالقاالجتماعیة

له االحساس بالقیمة و التقدیر  كما ان التوظیف النفسي للطفل من طرف امه و محیطه یعطي    
في محیطه مما یفتح له المجال بالمبادرة یؤدي الى تكوین الثقة بالذات، و  هذا مااالستمراریة و و 
ي نرجسیة الطفل و أثار الحرمان ثغرات ف یقوي رغبته في الحیاة و النمو، فالحرمان یتركو  االبتكارو 
 .) 26، ص 2010أخرون، سعدان و (

لها عالقة بموقف انهیاري و ضیاع الموضوع اللیبیدي بعد تكوینه یؤدي إلى االنهیار، و خاصة في 
مرحلة القلق الشهر الثامن فیخاف الطفل عند اختفاء الموضوع و أما الغریب هذا القلق ناتج عن 

لمیالني "الذي یتكأ علیه، و في نفس الوقت هذه الفترة تناسب الموقف االنهیاري  ضیاع الموضوع
و التي تقول أن الطفل یمر بملة انهیاریه عندما یوضح الموضوع اللیبیدي بعدما كان جزئیا و " كالین
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نوایاه العدوانیة الموجهة للموضوع الخارجي كان بإمكان أن تسيء في نفس الوقت إلى الموضوع 
  .) 27-26، ص 2010سعدان و أخرون، . ( بالطی
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  :النظریة االیثولوجیة – 2 – 5

یفترض أن ة االرتباط بین الطفل ووالدیه، و الطبیعة التبادلیة لعملی لبولبيتؤكد النظریة االیثولوجیة     
وبقاء األفراد على قید  الغریزیة المهمة لحمایة النوع هذا االرتباط هو نتیجة لمجموعة من االستجابات

  .الشعور المشترك بعدم االرتیاح یؤدي إلى أثار سلبیة في حیاة الطفلالحیاة، وأن فقدان هذا االرتباط و 

الرئیسیة تقوم على أن التدهور الجسمي و النفسي قد ال یعود إلى الحرمان من  بولبيإن فرضیة     
ببقائه بعیدا عن األم، في األشكال المختلفة من األم بحد ذاته، بل إلى االنخفاض الذي یحصل للطفل 

، لذا فمن السهل ساعتینالتنبیه البیئي، ألن األم هي التي تقدم الرعایة للطفل الرضیع في غضون 
االفتراض بأنه لیس الوجود الشخصي لألم هو المهم بل المثیرات التي تقدمها األم هي الشرط الجوهري 

تفصیال نظریا للتغیرات التلقائیة لنمط استجابة الطفل لالنفصال عن  بولبيللنمو السوي للطفل، و قدم 
  :األم من المراحل التالیة

  .مرحلة االحتجاج –أ 

  .مرحلة الحداد –ب 

  .مرحلة االنفصال –ج 

سبب لهم تبلدا انفعالیا و فقدان ی أن الحرمان من األم تهألربعة و أربعون لصجانح وذكر في دراس    
م غیر مكترثین بعواقب أفعالهم على أناس أخرین، و أن خبرات االنفصال في التعاطف مما جعله

فترات الطفولة ینجم عنه اضطرابات في الشخصیة، كما أن درجة االنفصال عن األم مهما كانت 
  .مدتها تكون خطیرة إذا حدثت في الطفولة المبكرة

ئته الطبیعیة یفوق نموه في و من جانب أخر فقد أوضحت دراسات بولبي أن نمو الطفل في بی    
بدیلة، و أن النمو في أسرة بدیلة یفوق بدوره النمو في المؤسسات االجتماعیة، و تكمن قیمة هذه . أسرة

النظریة في تأكیدها الصریح على الدور الفعال للنظم المبكرة لإلشارات االجتماعیة لطفل الرضیع مثل 
  .) 162، ص 2007ارب و الخوالدة، الشو .( االبتسام و البكاء في تكوین االرتباط
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  :نظریة الفترات الحرجة – 3 – 5

إن للخبرات األولى في حیاة الطفل دورا جوهریا في عملیة النمو، و أن أحداثا معینة إن وقعت في     
فترة محددة من حیاة الطفل تترك آثارا مهمة في سلوكه و نموه، و إن عملیة التدخل في عملیة النمو 

ر فیها خالل فترات زمنیة حرجة تكون آثار عظمى على النمو في المستقبل، و تعد السنة أو القصو 
األولى من عمر الطفل فترة نمو حرجة و ذلك ألسباب عدیدة أهمها تلك العالقة القویة التي تكون بین 

  .الطفل و أمه خالل هذه الشهور

شهر الست األولى و السنوات الثالث أما في الجانب االجتماعي وجد أن الفترة الممتدة من األ    
األولى من العمر، هي فترة حرجة في تكوین العالقات االجتماعیة، و األطفال الذین یفصلون عن 
أسرهم و یحرمون من عطف األمومة خالل هذه الفترة یظهرون استجابات انفعالیة حادة خاصة إذا 

الشوارب و . (وكیة و انحرافات في السلوكاستمر هذا الحرمان، ففي أغلب األحیان یولد اضطرابات سل
  .) 163، ص 2007الخوالدة، 
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  :نظریة التعلم االجتماعي – 4 – 5

یؤكد بطا باألم ألنها هي التي ترعاه وتشبع حاجاته، و تقر هذه النظریة بأن الطفل یصبح مرت    
طها باإلشباع وتقلیل الجوع، بامنظرو هذه النظریة أن األم تكتسب قیمة ایجابیة عند الطفل الرت

االرتباط لیس عملیة فطریة أو غریزیة بل أنها تتطور بمرور الوقت نتیجة التفاعل المشبع مع أناس و 
ذا ابتعدت عنه أمه، فإنه یواجه بمهمات یشعر بأنه یتعذر علیه ال.لمهمین في بیئة الطف ٕ قیام بها وا

قد أشارت الكثیر من الدراسات إلى أن التفكیر، و بیت بأنماط بدائیة من التثفیبرز ما یسمى النكوص و 
تظهر االضطرابات في یضطربون حین یفصلون عن أمهاتهم و معظم الصغار فیما دجون سن الثانیة 

الشوارب و الخوالدة، .(ة االنفعالیةالبالدابات التوافقیة السیئة كالبكاء والتوتر و السلوك مثل االستج
  .) 164، ص 2007
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  :نظریة التعلق – 5 – 5

هو مزود مثله مثل صغار األنواع األخرى من الحیوانات أن الطفل البشري یولد و  "بولبي"یؤكد     
بالتالي تزید من فرص بقائه جعل مقدمي الرعایة بالقرب منه، و بمجموعة من السلوكیات الفطریة التي ت

یعتقد أن هناك نظاما سلوكیا جهها، و باألم، والتحدیق في و  واإلمساكواالبتسام  مثل سلوك الرضاعة
ردود الفعل االنفعالیة، تهدف إلى المحافظة على القرب من یتضمن مجموعة من أنماط السلوك و  تعلقیا

  :وظائف أساسیة هي  ثالثو یرى أن لهذا النظام . مقدم الرعایة األولي

 .تحقیق القرب من مقدم الرعایة  - أ
األم في مواقف الخطر والتهدید بحثا عن الدعم  الطفل إلىتوفیر األمن للطفل، إذ یهرع    -  ب

 .الشعور بالراحةو 
  .اتخاذ األم قاعدة أمنة ینطلق منها الطفل للقیام بنشاطات استكشافیة في بیئته المحیطة-ج 

و  "بالنماذج العاملة الداخلیة"أن الطفل عندما بتفاعل مع األخرین یشكل ما یسمى  "بولبي" و یرى    
و تعد هذه . عمل على استمراریة أنماط التعلق و تحویلها إلى فروق فردیة ثابتةأن هذه النماذج ت

النماذج أبرز المفاهیم في نظریة بولبي من حیث أنها الحلقة النمائیة التاریخي التي تفسر كیفیة تأثیر 
  .ظروف الماضي بظروف الحاضر و المستقبل

خلیة بأنها مجموعة من التوقعات المشتقة من النماذج العاملة الدا) 2015مدوري ("بیرك"و تعرف     
الخبرات المبكرة مع مقدم الرعایة، تتضمن مدى وجود مقدم الرعایة، و احتمالیة تقدیمه للدعم أوقات 
الضیق و التوتر، بحیث تصبح هذه التوقعات موجهات للعالقات الحمیمة مستقبال أو هي تمثیل عقلي 

  .عات في العالقات الحمیمةلعالقة التعلق التي تشكا أساسا للتوق

كما تعرف النماذج العاملة بأنها خرائط معرفیة أو تمثیالت أو مخططات یمتلكها الفرد عن نفسه     
ككینونة مادیة و نفسیة، و عن بیئته المحیطة، و أنها قد تكون على مستویات من التعقید تتراوح بین 

  .) 75،ص 2015مدوري،( .التراكیب األولیة إلى التراكیب المعقدة

تضمن تقدیرا لمدى جدارة یجانب یتعلق بالذات، و : ه النماذجللقول بوجود جانبین لهذ بولبيیذهب و 
 الثقة بهم كشركاء اجتماعیین فإذایتضمن تقدیرا لمدى استجابتهم، و و : أخر یتعلق باألخرینو . الذات

ر نموذجا عامال یظهر غیر حساس لحاجاته، فإن الطفل سوف یطو كان مقدم الرعایة رافضا للطفل و 
  فیه 
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من جهة أخرى، إذا مر الطفل بخبرة شعر من على أنه شخص غیر جدیر بالمحبة، و مقدم الرعایة 
 حنون یمكن الوثوق به، فإنه عندئذ یطور نموذجا عامال یظهراللها أن مقدم الرعایة شخص محب و خ

  .المحبةفیه أن ذلك الشخص جدیر بالثقة و 

بقاء النماذج العاملة الداخلیة مفتوحة أمام خبرات جدیدة عند تفاعل الطفل مع أنه رغم  بولبيیرى و     
یشكل ثبات، ألن الطفل سیختار شركاءه و النها مع ذلك تمیل نحو االستقرار و أشخاص جدد، إال أ

كما یرى أن النماذج العاملة . عالقات جدیدة بطریقة تنسجم مع النموذج العامل الموجود لدیه مسبقا
التغییر بمجرد تشكلها ألنها تعمل خارج إدراك و وعي الطفل، و ألن المعلومات الجدیدة سیتم ستقاوم 

تمثلها في النموذج الموجود سلفا، فعندما یواجه الطفل خبرات و مواقف جدیدة ، سیخضعها للنموذج 
  .الموجود لدیه متجاهال بذلك األدلة الواضحة التي تدحض هذا النموذج

شخصیة و على صحة هذه الفكرة في حدیثه عن اضطرابات ال)2015مدوري ( نالیدوو قد أكد     
  :أنماطه، فقد أشار أن هناك مصدرین الستمراریة أنماط التعلق عبر الزمنعالقتها بنظریة التعلق و 

إن االتجاهات و المشاعر الخاصة بالتعلق، التي تستمر إلى مراحل نمائیة متأخرة : األولالمصدر 
ماذج العاملة الداخلیة المتشكلة في الطفولة فحسب، بل إن هذه النماذج تدوم و تستمر لیست نتیجة للن

  .عند مواجهتها لمواقف و خبرات تنسجم مع النماذج العاملة التي تشكلت مبكرا

هو الطریقة التي تصبح من خاللها البنیة أو تركیب الشخصیة مثبتة ذاتیا من خالل :الثانيالمصدر 
هذه األلیات تعمل على تقیید الخبرات من أجل أن یتم تمثلها بناءا على اعتقادات  ألیات التمثل، مثل

جاهزة فهذه األلیات تطابق مع الخبرات و مع التراكیب المعرفیة الجاهزة و المتمیزة بعدم مرونتها في 
  .)76، 75،ص 2015مدوري،( .التعامل مع معلومات جدیدة

 نجد أن هناك وجهات نظر مختلفة و مكملة لبعضها البعض  من خالل ما قدمناه في النظریات المفسرة
تكاملي لمعرفة الحرمان في نفس الوقت فكل یفسر الحرمان من جانب و الجمع بینها یعطینا منحى 

، و على العموم تتفق النظریات على أن للخبرات المبكرة من حیاة الطفل دورا جوهریا حیث ومسبباته
عاشها بشكل سوي و تم اشباع حاجاته نمت شخصیته على نحو سلیم  أنها تؤثر على نموه  بمعنى إذا

عطف اهتمام و شباع لمتطلباته و حاجته من حب و و إذا حرم من والدیه أو من أحدهما و لم یجد اال
 .سلوكاته وشخصیتهثر سلبا بالتأكید على حیاته و رعایة سیؤ 
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 :خالصة الفصل

هو غیاب الرعایة الوالدیة الكلیة نتیجة موت الوالدین  في األخیر یمكن أن نستنج أن الحرمان العاطفي
أو طالقهما وایداع الطفل بمؤسسة الرعایة االجتماعیة ، أو حرمان جزئي كبقاء الطفل مع أحد الوالدین 

 و نموه له تأثیر بالغ األهمیة على نفسیة الطفل نوقد یكون نتیجة اهمال الطفل رغم وجود الوالدی
النفسي و  توافقه النفسیة التي تؤدي الى سوء االضطراباتالمشاكل و ویؤدي الى الكثیر من 

  .االجتماعي 

عالقته السابقة مع الحرمان و كما یتأثر الحرمان العاطفي بعدة عوامل منها سن الطفل وطول مدة 
  وكلما كان عمر الطفل مبكرا عند انفصاله عن والدیه كلما كانت أثاره السلبیة أكثر. والدیه
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  :تمهید

الخطیرة، فهو ظاهرة شدیدة االنتشار في كل ي أحد المظاهر السلوكیة الهامة و عدوانیعد السلوك ال    
على األخرین فهو سلوك تب علیها أثار سلبیة على الفرد و یتر جتمعات وعند كل الفئات العمریة و الم

  .یلجأ إلیه الفرد عندما ال یستطیع تحقیق أهدافه ورغباته

متعدد األبعاد فهو لیس محصلة إنساني متشابك و  أنه شأن أي سلوكفالسلوك العدواني ش    
الظروف التي یوجد فیها الفرد، فبالرغم من تعدد الشخصیة فحسب بل محصلة المواقف و الخصائص 

ونظرا النتشاره في المجتمعات . أشكاله فهدفه واحد هو إلحاق الضرر بنفسه أو باألخرین أو ممتلكاتهم
  .حل لهذه الظاهرة السلبیةتكثیف الجهود لمحاولة إیجاد  من البد
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 :مظاهر السلوك العدواني - 1

  ،یرى معظم السیكولوجیین أن مظاهر السلوك العدواني عند األطفال تختلف عنها عند المراهقین    
وجد أن الطفل )Feshbach(فیشباخفالسلوك العدواني عند الطفل الیبقى على نفس الصورة ألن 

و . بعد الخامسة لیستعمل األلفاظ العدوانیة بدال عنها )tantrums (غضبه الصغیر یكف عن ثورات
بینما یتطور )instrumental agression (أن غضبه من األشیاء یتسبب في عداوته األولى

نحو أفراد و لیس )hostile agression(غضبه في طفولته المتقدمة بحیث یصبح عدوانیاعدائیا
فإذا أهین طفل الخامسة فان استجابته تكون بالضرب، أما . الخامسة نحو أشیاء كما كانت الحال قبل

اذا حدث ذلك بعد الثامنة سیأخذ طریقة عدوانیة أخرى كالتشهیر باألخر، تدبیر األذى النفسي و 
  ).97،96، ص1996حقي، .(الجسمي

  :أما في مرحلة المراهقة تكون مظاهره كالتي
اط و یصاحب ذلك مشاعر من الخجل االحببالغضب و  العدواني بنوبة مصحوبة یبدأ السلوك  - أ 
  .الخوفو 

  .تتزاید نوبات السلوك العدواني نتیجة للضغوط النفسیة المتواصلة أو المتكررة في البیئة -ب 
  .االعتداء على األقران انتقاما أو بغرض االزعاج باستخدام الیدین أو األظافر أو الرأس -ج 
  .و االحتفاظ بها أو اخفائها لمدة من الزمن بغرض االزعاجاالعتداء على ممتلكات الغیر  -د 
  .یتسم في حیاته الیومیة بكثرة الحركة، و عدم أخذ الحیطة الحتماالت األذى و االیذاء -ه 
  .عدم القدرة على قبول التصحیح - و 
لفظي رقب و الحذر أو التهدید المشاكسة غیره و عدم االمتثال للتعلیمات و عدم التعاون و الت - ز 
  .غیر اللفظيو 

  .الغضبسرعة الغضب و االنفعال و  -ح 
  .توجیه الشتائم لألخرین -ط 
  .احداث الفوضى في الصف عن الضحك و الكالم و اللعب و عدم االنتباه - ي 

  .االحتكاكات بالمعلمین و عدم احترامهم و التهریج في الصف -ك  
  .خارجها استخدام المفرقعات الناریة سواء داخل المدرسة أو -ل 
  ).107،106،ص2013مامي،.(عدم االنتظام في المدرسة و مقاطعة المعلم أثناء الشرح -م 

و أخرون یرو أن األفراد یعبروا عن سلوكهم العدواني بأنماط و مظاهر مختلفة تدل على " باترسون"أما 
  :غضبهم و استیائهم وهي كالتالي
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 .أو المعلومات بلهجة سلبیة كأن یذكر الشخص الوقائع: الشتم و االستهزاء -أ  

تجعله موضعا ل أو تنقص من قیمة الطرف األخر و هو إطالق العبارات التي تقلو : التحقیر -ب  
 .للسخریة

 .كالضرب على األرض بقوة: االستفزاز بالحركات -ج 

 .كمهاجمة شخص آخر إللحاق األذى به: السلبیة الجسدیة -د 

 .تدمیر أشیاء اآلخرین و تخریبها -ه 

 .)206،ص2006القمش،.(طلب اإلذعان الفوري من شخص آخر دون مناقشة - و 

من خالل هذا العرض نرى بأن مظاهر السلوك العدواني عند الطفل تختلف عنها عند المراهق ففي 
السنوات األولى یعبر الطفل عن عدوانه من خالل البكاء وبعد خمس سنوات یكون تعبیره باأللفاظ 

التهدید، سرعة الغضب، تحقیر ه وممتلكاتهم، ال یتقبل النقد و هق فیعتدي على أقرانالعدوانیة، أما المرا
  .األخرین، تدمیر األشیاء، یطلب من األخرین الخضوع
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 :األسالیب التربویة المؤدیة الى السلوك العدواني -2
السیما التحلیل أكدت الدراسات الحدیثة والبحوث المتخصصة في علم النفس وعلم االجتماع و     

أو أسالیب معاملة والدیهم لهم  النفسي ووجهت كل اهتماماتها إلى العالقة القائمة بین تربیة األطفال
نوع حول أثر و بین انعدام التكیف السوي في حیاتهم، إذا كشفت هذه الدراسات عن حقائق مهمة و 

یف كب المعاملة التي یتعرض لها، و الیأسا الطفل من الكبار المحیطین به ونوع و التعلیمات التي یتلقاه
لى الجنوح و  ٕ   .االنحرافتؤدي به أحیانا الى العدوان وا

ة العوامل األسریة التي لها صلة على هذا نخلص إلى القول بأن التربیة الخاطئة تقف في مقدمو     
دها بین غیر عن وجو  أنها توجد بین المنحرفین بنسبة كبیرةالعدوان كجنوح األحداث وارتكابهم للجرائم و ب

 التي تؤدي إلىیب التربیة األسریة غیر السویة و أسالالمنحرفین، وفیما یأتي حصر ألخطر أشكال و 
  .االنحرافات السلوكیةالكثیر من االضطرابات النفسیة و 

  : طموح اآلباء المفرط - 2-1

خاطئة التي لها یعد طموح اآلباء الزائد إلى حد نوع من اإلفراط نوعا أخر من أسالیب التربیة ال    
خطورتها و أثراها السیئة في التكوین النفسي للطفل و تكیفه الشخصي و االجتماعي السوي و تكمن 

التي حرموا من  –درجة خطورته في أن بعض اآلباء یحاولون تحقیق الكثیر من طموحاتهم و أحالمهم 
ئد مما ال یتحمله هذا االبن في شخص أبنائهم، و خاصة إذا كان هذا النوع من الطموح الزا –تحقیقها 

أو ال یتفق مع إمكانیته و قدراته أو قد ال یسایر میوله و رغباته، إن دفع الطفل لهدف ما دون إدراك و 
معرفة و وعي لقدراته و إمكانیته یعرضه للفشل ألن الطموح أوسع من مستوى القدرات، و هذا الشعور 

كالتخریب و "ن أبرزها الشعور بالنقص، السلوك العدواني المحبط له نتائجه الوخیمة و أضراره الكبیرة م
إلخ، و في هذه المظاهر السلوكیة المنحرفة یكمن الخطر الكبیر فیدفع ...القمع و الهروب و المشاكسة

 ).58،57،،ص2008مجید،(.األطفال إلى حاالت االضطراب النفسي والقلق الشدید
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  :اإلفراط في التسامح و التساهل - 2-2

یر لدیه الشعور بعدم المسؤولیة التساهل من جانب الوالدین للطفل یستثإن المبالغة في التسامح و     
لكن نجاح قال إن التسامح هو نوع من الحب و فقد ی. یدفعه إلى هاویة التمادي في الخطأوالالمباالة و 
حب یجب أن یعطى بقدر تقدیر من أبویه إال أن هذا البازدیاد ما یتلقاه الطفل من حب و التربیة یزداد 

هذا النوع من د أثره ویؤدي إلى نتائج عكسیة، و معین، أما إذا جاوز الحب الحد المطلوب فإنه یفق
الخطیرة في تكوین شخصیة  الذي یقوم على اإلفراط في التسامح له آثارهالتربیة الخاطئة و أسالیب 
لوان السلوك المضاد للمجتمع مما ال انحرافه، لقیامه بأسوء تكیفه السلوكي مع المجتمع و  فيالطفل و 

  .الردع المستمرالقیمي فیقع تحت طائلة العقاب و  یقره القانون

  :اإلفراط في العقاب -  3 –2

طفل یعتقد بعض اآلباء بأن العقاب نوع من األسالیب التربویة المهمة التي تقتضیها عملیة تربیة ال    
إلى أن العقاب كأسلوب من أسالیب التربیة تأتي  هم في ذلك ینظرونوتعویده على السلوك السلیم و 

درجته، فأما نوعه فإن كثیرا من اآلباء یتجهون في نوع العقاب و : احیتین مهمتین هماخطورته من ن
أسالیب عقاب الطفل إلى العقاب البدني القاسي كوسیلة قمعیة تحول دون تكرار خطأ ما، بینما یمیل 

لملحة وتكبیل حریته بردع ذي یقوم على حرمان الطفل من رغباته ابعضهم اآلخر إلى العقاب النفسي ال
البدني و النفسي، و أما : البد من تحذیر اآلباء الذین یجمعون بین العقابینالخوف والقهر النفسي، و 

من حیث درجة العقاب فإن بعض اآلباء یفرط فیه و یصل إلى درجة قاسیة جدا، إن العقاب غیر 
 یدفعهم باتجاه تعودهم على المماطلة و الكذبفي انحراف األطفال وجنوحهم و  عامال مهما العادل یعد

غالبا ما یكون ذلك الكیان عدوانیا كوسیلة یدرأ بها قسوة العقاب، وسعیه إلى خلق كیان بدیل له و 
  .متمردا

  :النبذ و اإلهمال - 2-4

یستفحل هذا تربیة الخاطئة و هرا من أسالیب الإن إهمال أحد الوالدین أو كلیهما للطفل یمثل مظ    
الشعور لدى الطفل عند إحساسه بأنه منبوذ أو غیر مرغوب فیه و علیه یزداد االضطراب النفسي 

  .)58،59،ص ،2008مجید،(

المعروف أن اعتماد ما في المراحل األولى من عمره، و السیل كلما زاد هذا السلوك أو تكرر و للطف
إذ منهما یستمد العطف و الحنان والحمایة ون على والدیه الطفل في مراحله المتقدمة من عمره یك

 .)58،59،ص ،2008مجید،(التأییدو 
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استجابة الطفل لهذا السلوك الخاطئ تأخذ أشكاال عدة یبتكرها الطفل كي یستثیر عطف أمه أو حنان و  
كثیرا ما ویض ما فقده من حب والحنان، و أبیه، فیلجأ إلى سرقة شيء مهم من متعلقاتهما كمحاولة لتع

 .یلجأ الطفل إلى ألوان مختلفة من السلوك یهدف منها إلى توجیه نظر والدیه إلى حاجاته المختلفة

تعویضا منه عن ائل انتقامیة موجهة للوالدین، و تتحول إلى رسد تستفحل هذه األلوان السلوكیة و قو  
تالف أدوات المنز جأ إلى تخریب و تقصیرهما في التمادي في إهماله فیل ٕ و السرقة أو الهرب من ل أا

االختفاء عن األنظار، وأخطر أثار هذا اللون من السلوك هو ما یتمثل في قیام هؤالء األطفال البیت و 
بألوان السلوك التي تنم عن حقدهم على مجتمعهم، نتیجة استغراقهم في هذا النوع من السلوك الذي 

  .الجنوحیة إلى هاویة التمرد والحقد و یؤدي بهم في النها

  :الصرامة و الجفاء - 2-5

الجفاء في تعاملهم الیومي مع أبنائهم ومظاهر الجفاء ف بعض اآلباء بالصرامة البالغة و یتص    
كبت رضة غیر الواعیة لرغبات الطفل، و األوامر الصارمة، و المعاالشدة المتناهیة، و : مختلفة منها

عواقبه یتقمص فا من مشاعر الغضب و یكرهه، وخو  حریته و تحدید سلوكه على وفق ما یحبه األب أو
التحدي، إذا فیتنامى لدیه الشعور باالنفجار و الطفل الطاعة العمیاء و هو یشعر بأن إرادته قد سلبت 

التمرد المستمر عند غیاب الكره وتجنب المواجهة مع األب و یأخذ هذا الشعور أنماطا سلوكیة مختلفة ك
بما هو صالح لبناء شخصیة أبنائهم المستقبلیة متناسین أن األب، ویدعى كثیر من اآلباء أنهم یقومون 

رغباته الخاصة، فضال عن أن هذه الخاطئة تتقاطع مع إرادة الطفل و الصرامة من األسالیب التربویة 
 .الغبطة و التفاؤلب عنه فسحة الوداعة وروح المرح و األسالیب التربویة الخاطئة تحج

  ).60،ص 2008مجید،(
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  : ن العاطفي و القصور األموميالحرما 2-6

رى العدید من الباحثین أن كل طفل یولد مزود بسمات العنف، الذي هو أحد االنفعاالت الفطریة عند ی
ومنذ المیالد تكون االنفعاالت في حالة تأهب مستمر . الكائن البشري والحیواني على حد السواء

ل أم وأن الحرمان من عاطفة األمومة هو ومن هذا نظر التحلیلیون إلى نوعیة عالقة طف. لتنطلق
الذي یعد المحور األساسي و النقطة التي ینطلق منها ) قلق اإلنفصال(المولد األول و األساسي للقلق

، ص 15، الجزء 2001حریقة،.(عجز الطفل عن ضبط انفعاالته وبالتالي تؤدي الى العدوان
16،15.(  

 في علم النفس تؤكد على أن أسالیب المعاملة الوالدیة  من خالل هذا العرض نرى أن الدراسات الحدیثة
كذلك التساهل الشدید كلها دوان فالصرامة والجفاء والنبذ واإلهمال و في مقدمة العوامل المولدة للع

ك فخیر أسالیب تربویة خاطئة تؤثر على شخصیة الطفل فیما بعد وقد تؤدي به إلى العدوان، لذل
  .فراطال إاألمور أوسطها ال تفریط و 
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  : أشكال السلوك العدواني - 3

  :یصنف السلوك العدواني الى أشكال مختلفة بالرغم من تداخل بعضها البعض

  و یقسم الى سلوك سوي وسلوك غیر سوي:من ناحیة السواء - 1 -3

لك عن الممتلكات وغیر ذي تعد مقبولة كالدفاع عن النفس و ویشمل األفعال الت: العدوان السوي -أ 
 .مما یحافظ على حیاة الفرد و بقائه في مواجهة األخطار المحیطة به

فروید وهو العدوان الذي ال ع هذا التصنیف كل من اریك فروم و وض :العدوان المرضي الهدام -ب 
 .یحقق هدفا و ال یحمي مصلحة، فهو عدوان من أجل العدوان

 :حسب األسلوب - 2 – 3

ه نحو الذات أو األخرین، و یهدف الى االیذاء أو خلق الشعور و یكون موج :العدوان الجسدي -أ 
،و هذه السلوكیات ترافق غالبا ....بالخوف و من أمثلته الضرب الدفع، الركل، العض، و شد الشعر

 .الغضب الشدید

ضب، ومن أمثلته الشتم، السخریة ویقف عند حدود الكالم الذي یرافق الغ :العدوان اللفظي -ب 
ك من أجل االیذاء أو خلق جو من الخوف، و هو كذلك یمكن أن یكون موجها للذات أو التهدید وذلو 

 .األخرین

و یشمل التعبیر بطرق لفظیة عن احتقار األفراد األخرین أو توجیه االهانة  :العدوان الرمزي  - ج 
ه له أو لهم، كاالمتناع عن النظر الى الشخص الذي یكن له العداء، أو االمتناع عن تناول ما یقدم

 .النظر بطریقة ازدراء و تحقیر

 :حسب الوجهة االستقبال- 3 – 3

هو الفعل العدواني الموجه نحو الشخص مصدر االحباط و ذلك باستخدام القوة  :عدوان مباشر -أ 
 .)103 ،ص2013مامي، ..(الجسمیة أو التعبیرات اللفظیة و غیرها

بدیل و عدم توجیهه نحو الشخص الذي یتضمن االعتداء على شخص  :عدوان الغیر مباشر -ب 
یتسبب في غضب المعتدي، حیث یفشل الطفل في توجیه العدوان الى مصدره األصلي خوفا من 

، أي ما یعرف بكبش الفداء، "صدیق، خادم، الممتلكات"العقاب فیحوله الى شخص أخر أو شيء أخر 
لبا ما یحدث من قبل األطفال تربطه صلة بالمصدر األصلي و هذا العدوان قد یكون كامنا، و غا



  السلوك العدواني ........................................................الثانيالفصل 

76 
 

األذكیاء، الذین یتصفون بحبهم للمعارضة و ایذاء األخرین بسخریتهم منهم، أو تحریض األخرین للقیام 
 .بأعمال غیر مرغوبة اجتماعیا، و غالبا ما یطلق على هذا النوع من العدوان البدیل

  :حسب الضحیة - 4 – 3

 .د ضد جماعة أو ضد معاییر المجتمعهو الذي یصدر عن فرد واح :عدوان فردي -أ 

 .هو العدوان الذي تمارسه جماعة ما ضد فرد أو أفراد أخرین :عدوان جمعي -ب 

 :حسب مشروعیته - 5 – 3

ویشمل األفعال العدوانیة التي یظلم بها الفرد ذاته، أو غیره و تؤدي الى فساد  :عدوان اجتماعي -أ 
العقل النفس و المال و العرض و : س و هيلى الكلیات الخمالمجتمع، و هي األفعال التي فیها تعد ع

 .و الدین

ا لرد الظلم و الدفاع عن النفس و یشمل األفعال التي یجب على شخص القیام به :عدوان الزام - ب 
 .الوطن و الدینو 

و یشمل األفعال التي یحق لإلنسان االتیان بها قصاصا، فمن اعتدى علیه في  :عدوان مباح - ج 
 .و عرضه أو ماله أو دینه أو وطنهنفسه أ

ان العدوانیة عند بعض األطفال المضطربین سلوكیا قد توجه نحو :عدوان نحو الذات - 6 – 3
الذات، و تهدف إلى ایذاء النفس وایقاع األذى بها، و یأخذ أشكاال متعددة منها تمزیق الطفل لمالبسه 

ب الرأس بالحائط أو السریر، أو جرح الجسم أو كتبه أو كراسته، أو لطم الوجه أو شد شعره أو ضر 
أخطرها هو سم أو كیها بالنار أو السجائر، و باألظافر، أو عض األصابع، أو حرق أجزاء من الج
 ).105،104،ص 2013مامي، .(ادمان الخمر أو المخدرات وهو قمة العدوان على الذات

  :اني الىیقسم السلوك العدو  )Sappenfield)1956سابینفلید أما بالنسبة 

  .مادي صریح، ویتضمن الحاق الضرر بشخص أخر أو ممتلكاته :عدوان بدني - 1

  .صریح مثل اللعن و اللوم و النقر و السخریة و التهكم و االشاعات :عدوان لفظي - 2

و تتمثل في الحاق الضرر بموضوع العدوان دون أن یكون الفرد  :الصورة غیر مباشرة للعدوانیة - 3
  .صد أو النیة العدوانیة وراء تصرفاتهعلى وعي بالق
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  :فصنف العدوان الى )Buss)1961باص أما 

هو الهجوم ضد األخرین باستخدام أعضاء الجسم أو ) Physiqueagression:(عدوان بدني - 1
  .اآلالت مثل السكینة أو المسدس أو العصا

  .شخص أخرهو توجیه ألفاظ سیئة أو مؤذیة ل) Verbal agression:(عدوان لفظي - 2

  )Direct versus indirect agression:( عدوان مباشر و غیر مباشر - 3

و هذا النوع من العدوان یكون بدنیا أو لفظیا، و العدوان الغیر مباشر باستخدام الحالة اللفظیة مثل     
 استخدام الشائعات السیئة في عدم وجود الشخص، أالما بدنیا اشعال حریق في بیت شخص ما وبذلك

  .تسبب له األذى بتدمیر ممتلكاته، و العدوان المباشر یوجه الى الشخص مباشرة

هي ثالث تصنیفات و  )Bandura and other)1961و أخرون  باندورافي حین  وضع     
  ).20،19،ص2008عمارة، .(العدوان موجه نحو الممتلكات -العدوان اللفظي -العدوان البدني

یفا یشمل أربعة أبعاد للسلوك العدواني تتفاوت في مظاهرها تصن Zilmanزیلمان كما قدم     
  :التعبیریة هي

و الذي یسعى فیه الفرد الى الحاق األذى أو الضرر البدني باألخرین، الذین  :العدوان البدني -أ 
 .یمیلون الى تحاشي مثل تلك األفعال العدوانیة

لألخرین أو خداعیهم دون أن یلحق أي  هي التي یرمي الفرد من خاللها الى االساة :العدائیة -ب 
 .)38،ص2012جبار الضمد، .(ضرر بهم أو أالم بدنیة

و ینظر الیها كوسیلة أو اشارة تسبق العدوان أو العداوة المعتمدة، كما أنها  :التهدیدات العدائیة -ج 
 .تستخدم أحیانا كوسیلة مضادة لمواجهة العدوان أو العداوة

مثل في صورة الغضب أو االنزعاج والتي من المحتمل أن تشبه في طبیعتها ویت :السلوك التعبیري - د 
 .سلوك العدوان، و لكنها ال تصل في صورتها التعبیریة إلى المستویین األول و الثاني

فیما یختص بتصنیف العدوان من حیث اتجاهه نحو األخرین أو ضد الذات فنجد أن العدوان اذا و      
لى المصادر الخارجیة المسببة له ارتد و توجه لینصب على الذات الراغبة تعذر تصریفه و توجیهه إ

  .في العدوان، و هذا الصدد یأخذ العدوان أشكاال متعددة منها ادمان الخمر و المخدرات
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ویرجع تغیر اتجاه العدوان من الموضوع الخارجي الى الذات الى الشعور بالذنب الناتج عن     
إلرضاء المبكر لرغباته ى موضوع الحب فحینما ال یجد الشخص تلبیة لمشاعر العداء الموجهة إل

شباعو الجنسیة  ٕ حو موضوع الحب ولكن هذا الغضب الكراهیة نحاجاته للحب، فانه یشعر بالغضب و ا
  )38،ص2012جبار الضمد، .(الكراهیة یتحوالن بفعل مشاعر الذنب الى الداخل أي نحو الذاتو 

   : یقسم أحمد مطر العدوان الىو 

تعبیرات لفظیة غیر مناسبة مثل كل ما یستخدمه الفرد من كلمات و  یقصد به :عدوان لفظي -أ 
  . السخریة الشتم و إثارة الشائعات

أفعال و استجابات العداء التي تستخدم فیها القوة البدنیة بهدف إلحاق األذى  :عدوان بدني -ب 
  .باألخرین

اق األذى بممتلكات األخرین بإتالف أو االستحواذ و یقصد به إلح :العدوان على الممتلكات -ج 
  .علیها بالقوة أو دون علم أصحابها

یقصد به توجیه اللوم نحو الذات و اإلضرار بالمصلحة الذاتیة  :العدوان الموجه نحو الذات - د 
  ).24،ص 2005سعید،.(للشخص نفسه، اعتقادا بأن في ذلك إرضاء لألخرین

  : شكال العدوان تتجسد فيترى أن أ خولة أحمد یحیاأما 

  .عدوان جسدي هو سلوك الجسدي المؤذي الموجه نحو الذات أو األخرین

  .عبارة عن كالم یرافقه الغضب: عدوان لفظي

  ).186،ص2003یحیا،.(توجیه اإلهانة، تجنب النظر الى األخر قصدا: عدوان رمزي

هي سلبیة قد یكون بطریقة مباشرة لفظي نرى أن أشكال السلوك العدواني متعددة إال أن أثاره ال تتغیر ف
قد یكون غیر مباشر كتجنب سدي كالضرب أو من خالل التخریب و أو ج) كتوجیه الشتائم والسب(

  .النظر
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  :أثار السلوك العدواني -4

للسلوك العدواني أثار عدید ال تتمثل في األذى الجسدي وحسب بل تتعدها الى أثار نفسیة شدیدة،     
  :أهم أثار العدوان على الضحیة و المعتديو فیما یلي 

  :تأثیر العدوان على الضحیة - 4-1

یعاني ضحایا العملیات العدوانیة الذین تعرضوا للهجوم أو الضرب أو السرقة من آالم تفوق     
  :جروحهم الجسدیة كما یلي

  : الصدمة العاطفیة -4-1-1

  .، و فقدان اإلحساس باألمانحیث یشعر الضحایا بالخجل، و عدم الثقة باألخرین    

فالجروح الجسدیة قد تزول، و ربما یساعد التأمین و المساعدة في تقلیل الخسائر المالیة، بید أننا ال 
نبرأ من الصدمات العاطفیة بمثل هذه السهولة، لذلك فهناك العدید من الضحایا الذین یشعرون بأن 

  .الحیاة لم تعد كسابق عهدها

  :  و األخرینلوم الذات  - 4-1-2

كما یترتب على هذا العدوان تكرار شعور الضحیة بأنها محل لوم من األخرین لوقوعها كضحیة،     
ریض ضحایا جرائم العنف لإلرشاد یترتب على كال األثرین ضرورة تعو . قد یلومون أنفسهم على ذلك

صدقاء األاألهل و نفسي واالجتماعي من قبل العالج النفسي المناسب، باإلضافة الى الدعم الو 
  ).401،ص2007عبد الرحمن،.(األشخاص الذین مروا بتجارب مماثلةوالمؤسسات االجتماعیة و 

  :تأثیر العدوان على المعتدي -4-2

ال تقتصر أثار العدوان على الضحیة فحسب بل تمتد أیضا الى المعتدین و یتمثل ذلك في أربعة     
  :هي

  : زیادة نزعة المعتدي للعدوان - 4-2-1

إن ارتكاب المعتدي ألي فعل عدواني في بادئ األمر قد یجعل من المحتمل له القیام بمزید من     
  .األفعال العدوانیة، كما أن تكرار هذه األفعال العدوانیة تقدم لنا شخصیة تتسم بالعدوانیة
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  : اآلثار األكادیمیة و االجتماعیة - 4-2-2

األشخاص الذین كانوا أكثر عدوانیة في صغرهم أصبحوا یؤذي عدوان المعتدي من جهة ثانیة، ف    
رجاال ذو مستوى معرفي أقل عندما بلغوا الثالثین من العمر، فقد خلص الباحثون الى أن مثل هؤالء 
األطفال العدوانیین قد تقلل عدوانیتهم هذه من فرصتهم في التعلیم، و قدرتهم على اإلنجاز األكادیمي، 

سة مرات متكررة، ولذا نجد أن التأثیرات السلبیة لهذا السلوك العدواني المستمر كما قد یوقفون عن الدرا
  .في الطفولة قد تدوم لسنوات طویلة

  : األثار الصحیة - 4-2-3

قد یكون العدوان ضارا على الصحة الجسدیة للفرد، فالغضب و العدائیة المصاحبتان للسلوك     
ر التعرض لمشكالت صحیة خطیرة، أهمها أمراض العدواني من قبل المعتدي تزیدان من مخاط

في أحداث أعماله أن  روزنمانو یذكر . الشریان التاجي التي قد تؤدي بدورها الى الذبحة الصدریة
هو   –هم األشخاص األكثر عرضة ألمراض القلب و  - )  أ(جرحا في سلوك ذو النمط  أكثر الجوانب

و تعد كلها مظاهر للكفاح في سبیل التغلب على الموانع و  التنافس،زیادة العدوانیة والعجلة والتسرع و 
  ).401،ص2007عبد الرحمن،.(الحواجز الموجودة في البیئة

  : التبلد العاطفي للمعتدي -4-2-4

إن التعرض المستمر لمشاهدة العنف في التلفزیون أثره التدریجي في الشعور بالتبلد الوجداني أو     
عبد .(العواطفشأنه أن یجعلنا متبلدي الشعور و  تمرار منالعاطفي، فمشاهدة العنف باس

  ).401،ص2007الرحمن،

نالحظ لسلوك العدواني أثار عدیدة جسدیة و نفسیة إال أن تأثیرها النفسي أعمق بكثیر فاألثار     
الجسدیة تزول، ومع الوقت تمحى أثارها إال أن تأثیرها النفسي یبقى مدى الحیاة و قد تؤثر على 

  .فیما بعد شخصیته
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  :النظریات المفسرة للعدوان -5

القراءات حیث توصلنا للمخطط التالي و الذي بناءا على العدید من االطالعات و تم بناء المخطط 
  .ضح أهم النظریات المفسرة للعدوانیو 

  
  یوضح النظریات المفسرة للعدوان) 01(رقم  مخطط 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

نظریات السلوك العدواني

النظریة 
المعرفیة

النظریة 
اإلنسانیة

نظریة التعلم 
االجتماعي

النظریة 
السلوكیة

نظریة 
االحباط

النظریة 
التحلیلیة

النظریة 
البیولوجیة
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  :النظریة البیولوجیة - 5-1

هو جزء یزي لعدة غرائز عدوانیة مكبوتة و أصحاب هذه النظریة أن العدوان تعبیر طبیعي غر  یرى     
أساسي في طبیعة اإلنسان، هدفه تصریف الطاقات العدوانیة الداخلیة و إطالقها حتى یشعر اإلنسان 

  ).35،ص2008عمارة،.( بالراحة

حاب هذه النظریة أیضا كما یرى أص. في حین أن سببه بیولوجي في تكوین الشخص أساس    
  .اختالفا في بناء المجرمین الجسماني عن غیرهم من عامة الناس

و اعتمدت في ذلك في ذلك على بعض الدراسات التي تمت على المجرمین الجسماني من حیث     
  .التركیب التشریحي و عدد الكروموسومات

باطا بین زیادة هرمون الحظت ارتت و او من هذه النظریات ما اتجه الى دراسة الى دراسة الهرمون    
الكولینیة اقالت العصبیة الكاتیكوالمینیة و بین العدوانیة، ومنها من اتجها الى دراسة النالذكورة  و 

بینما السیروتوتین یرتبط بحدوث سرعة االستثارة و زیادة . تستیستیرون یشتركان معا في إحداث العدوان
  .العدوان لدى الحیوانات

ناك دلیال مستمدا من عدة مصادر على وجود خلل في وظیفة المخ یتعلق بإصابة بؤرة كما أن ه    
و قد وجد أن األفراد الذین یبین الرسم الكهربائي . معینة منه یلعب دورا له مغزاه في السلوك العنیف

لمخهم أوجه الشذوذ في المنطقة الصدغیة تكون فیهم نسبة أكبر من أوجه الشذوذ السلوكیة مثل 
 ).108،107،ص،2001العقاد،.(فتقار إلى التحكم في النزوات العدوانیةاال

في حین یرى ماك و میار أن مناطق في المخ هي الجهاز الجبهي والجهاز الطرفي مسؤولة عن     
السلوك العدواني لدى اإلنسان بناء على ذلك فاستئصال بعض التوصیالت العصبیة في هذه المنطقة 

العنف إلى الهدوء إال أن هذه الدراسات لم تقدم األدلة العلمیة  تحول األنسان من حالة
  ).37،ص2008عمارة،.(الكافیة
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  :  نظریة التحلیل النفسي - 5-2

وأتباعه أن العدوان یرجع الى الدوافع الغریزیة األولیة، فالعدوان مظهر لغریزة الموت  فرویدیرى      
  .في المقابل اللیبدو مظهر لغریزة الحیاة

بین الجنس وهي مهمة من أجل البقاء و الحیاة كفاح بین غرائز الحیاة دافعها الحب و  فرویدحسب     
وهي تعمل من أجل دائما من أجل تدمیر الذات و  ها العدوان و التدمیر واالنتحارغرائز الموت دافع

ن على نفسه أو اعتبر أیضا عدوان اإلنسامباشر خارجا نحو تدمیر األخرین و تقوم بتوجیه العدوان ال
ال تهدأ إال إذا أعتدى خلیة التي تلح في طلب اإلشباع، و على غیره تصریفا طبیعیا لطاقة العدوان الدا

  .على نفسه أو على غیره

في بدایة األمر یعتبر أن العدوان موجها إلى حد كبیر للخارج ثم أدرك بعد ذلك أن یكون متجها     
كما نظر إلى العدوان باعتباره ذا منشأ . د أقصى مدى الموتعلى نحو متزاید نحو الداخل منتهیا عن

و هناك نجد الحاجة إلى تنفیس . داخلي و ضغط مستمر یتطلب التفریغ  حتى إذا لم یجد إحباطات 
  ).101،100،ص1996أبو قورة،.(العدوان قد تتغلب على الضوابط الدفاعیة التي تكبحه عادة

أن الحیاة تنمو نحو افع األساسي في حیاة الفرد والجماعة و الد فیرى أن العدوان هو أدلرأما     
هذا وان هو أساس الرغبة في التمایز والتفوق و أن العداهر العدوان المختلفة من سیطرة وتسلط وقوة و مظ

التحكم في األخرین وعلى دة القوة أي الرغبة في السیطرة و ما جعله یقرر أن العدوان هو تعبیر عن أرا
اعتبر أن الهدف النهائي لصراع أو النضال من أجل التفوق و عند أدلر هي دافع نحو ا هذا فالعدوانیة

  . أساسها مشاعر النقصالعدوانیة عند أدلر ن یكون عدوانیا وأن یكون قویا ومتفوقا و لإلنسان أ

في ذلك و أنه وسیلة  فرویدأن العدوان دافع مكتسب و لیس فطري كما یرى كارین هورني و ترى     
ل بها اإلنسان حمایة أمنه فالطفل  القلق الذي ینعدم لدیه الشعور باألمن ینمي مختلف األسالیب یحاو 

لیواجه بها ما یشعر به من عزلة و قلة حیلة فقد یصبح عدوانیا ینزع إلى االنتقام من هؤالء الذین نبذوه 
نبذوه أو أساءوا معاملته أو قد أو أساءوا معاملته أو قد یصبح عدوانیا ینزع إلى االنتقام من هؤالء الذین 

یصبح مذعنا حتى یستعید الحب الذي فقده مرة أخرى و قد یكون لنفسه صورة مثالیة  غیر واقعیة 
  ).212ص ،2007حسین،(لیعوض 

النقص و القصور الذي یشعر به و قد یحاول  رشوة األخرین لیحبوه أو یستخدم التهدیدات لیرغم 
االنشقاق على ذاته و الرثاء لها لیكسب إشفاق الناس أو تعاطفهم  اآلخرین على حبه و قد ینغمس في

السیطرة على اآلخرین و بهذه الحب فقد یعمل على تحقیق القوة و فإذا لم یستطیع الحصول على 
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قد یصبح شدید المیل سه بالعجز و یجد منفذا للعدوان ویستطیع استغالل الناس و الطریقة یعوض إحسا
یصبح الكسب عنده د المیل إلى التنافس ویصبح شدید المیل إلى التنافس و و یصبح شدیإلى التنافس 

  .أهم بكثیر مما یحققه من إنجاز و قد تحول عدوانه نحو ذاته و یحقر من نفسه

السیطرة فالفرد یمیل ریزي مرتبط بحاجة الفرد للتملك و هو سلوك غ لورینز في حین أن العدوان عند    
عندما یشعر الفرد بتهدید خارجي لفطریة للتملك والدفاع عن ممتلكاته و ن إلشباع حاجته اإلى للعدوا

جمع وتستثار غریزته العدوانیة وبالتالي یغضب ویثور لذاته أو لممتلكاته فإن الطاقة العدوانیة لدیه تت
قد یعتدي بدون وجود أي إثارة خارجیة و یتهیأ للعدوان حیال ویتصرف بعدوانیة ویتوتر ویختل اتزانه و 

. یعود إلى اتزانه الداخليرجیة حتى یفرغ طاقته العدوانیة ویخفف من توتره النفسي و رة خاإثا
  .)213،ص2007حسین،(

  :نظریة اإلحباط - 5-3

  .تقول هذه النظریة بأن اإلحباط یولد دافعا للعدوان، و یمكن خفض هذا الدافع بممارسة العدوان    

ینصب اهتمام العلماء وغیرهم و  سیرز، جون دوالرد نیل میلل، روبرتومن أشهر علماء هذه النظریة 
فاده قد عرضت أول صورة لهذه النظریة على فرض مب االجتماعیة للسلوك اإلنساني، و على الجوان

العدوان كاستجابة، كما وجد ارتباط بین اإلحباط كمثیر و العدوان حیث یوجود ارتباط بین اإلحباط و 
  :یتمثل جوهر النظریة في االتي

  .اإلحباطات  تزید من احتماالت رد فعل العدوانيكل   -

  )57،ص2010عزالدین،. (وان یفترض مسبقا وجود إحباط سابقكل العد -

تؤكد هذه النظریة على أن العدوان ینجم دائما عن اإلحباط و أن وجود اإلحباط یقود دائما إلى     
  .عدوان من نوع ما 

لتشیر إلى مشاعر غیر سارة ناتجة عن رغبات غیر  وتستخدم كلمة إحباط في الحیاة الیومیة،    
  .متحققة

و زمالئه على أنه ما یحول دون صدور استجابة  متجهة نحو هدف ما، یكون قد آن  دوالردویعرف 
  .أوانها في السلسلة السلوكیة أو بعبارة أخرى، یحول اإلحباط دون الوصول إلى معزز متوقع
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ؤه یوافقون على أن العدوان فطري، إال أنهم یعتقدون أیضا أنه و زمال دوالرد و على الرغم من أن    
  .ال یحدث إال في إطار شروط بیئیة معینة

یعني؟ هذا مة سیقود إلى استجابة عدوانیة، و هكذا فإن اإلحباط الناجم عن عدم إشباع حاجة هاو     
یته أو ازاحته عن مصدره العدوانیة تتجه دائما نحو مصدر اإلحباط، فالعدوان قد تم تأجیله أو تخف أن

و من األمثلة على ذلك تحویل العدوان من مصدره األساسي إلى مصدر . الى هدف أخر سهل المنال
  ).342،ص2002روبرت،رتشارد،.(أخر ویسمى في هذه النظریة بكبش الفداء

  :نظریة السلوكیة - 5-4

الفرد أو یعایشه خالل حیاته،  یرى السلوكیون أن العدوان ال یورث، فهو إذن سلوك مكتسب یتعلمه    
و بخاصة في مرحلة الطفولة، فإن تعرض لخبرة العنف، في المراحل األولى من حیاته، فهو في 

  ). 47،ص2010عزالدین،.(الغالب سیمارسه الحقا مع غیره من الناس

علم، ولذلك كما یروا أن  العدوان شأنه شأن أي سلوك یمكن اكتشافه و یمكن تعدیله وفقا لقوانین الت    
ركزت بحوثهم و دراساتهم للعدوان على حقیقة یؤمنون بها و هي أن السلوك برمته متعلم من البیئة 

  ).112،ص2001العقاد،(

في نظریته عن اإلشراط اإلجرائي حیث افترض ان اإلنسان  "Skinner"سكینر و لقد أكد ذلك     
ه یمیل إلى تكراره، و السلوك الذي یعاقب علیه یتعلم سلوكه بالثواب و العقاب، فالسلوك الذي یثاب علی

و ینطبق هذا التفسیر على السلوك العدواني، فاإلنسان عندما یسلك سلوكا عدوانیا ألول مرة، . یتجنبه
  ).309،ص1998خلیفة، . ( إذا عوقب علیه كفَ عنه، و إذا كوفئ علیه یكرره في المواقف المماثلة

  ).148،ص2007معمریة، .( اط یحدث و یستمر عندما یعقبه ثوابفالسلوك العدواني وفقا لهذا اإلشر 

على أن السلوك العدواني عند الفرد محكوم بالمثیرات Watsonواطسونفي نفس السیاق یؤكد و     
البیئیة و أنه كلما زادت المثیرات البیئیة التي تؤدي الى االستجابات العدوانیة، كلما نمت صفة العدوان 

م التكرار إال إذا قوبل بالدعم بمبدأ التكرار، و لن یت واطسونو أن هذا ما أسماه 
  ).46،ص2010عزالدین،.(التعزیزو 
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  :نظریة التعلم االجتماعي  - 5 -5

یعززون ذلك أن الفرد یتعلم الكثیر من ظریة أن السلوك العدواني متعلم و یرى أصحاب هذه الن    
صة لدى األطفال حیث یتعلمون السلوك العدواني أنماطه السلوكیة عن طریق مشاهدتها عند غیره، وخا

ثم یقومون بتقلیدهم، فإذا عوقب العدوان عند والدیهم ومدرسیهم وأصدقائهم، عن طریق مالحظة نماذج 
الطفل على السلوك فإنه ال یمیل في المرات القادمة إلى تقلیده، أما إذا كوفئ علیه حصل على تعزیز 

  .فإنه یمیل إلى تكراره

أن معظم السلوك العدواني متعلم من خالل المالحظة و ذلك بمتابعة نموذج  باندورالك یرى و بذ    
االعتماد علیه ربة و االحتفاظ بها في الذاكرة و معین،   القیام بتخزین هذه النماذج السلوكیة المضط

  .كنموذج سلوكي في حال توفر الفرصة المناسبة

دراساته النموذجیة بتوزیع أطفال إحدى مدارس ریاض في إحدى  باندوراوللتحقق من هذا قام     
األطفال على خمس مجموعات، تعرضت لمالحظة نماذج عدوانیة مختلفة، حیث شاهدت المجموعة 
األولى نموذجا إنسانیا حیا و هو یقوم باستجابات عدوانیة جسدیة و لفظیة نحو لعبة بالستكیة بحجم 

نیة لمشاهدة الحوادث العدوانیة  ذاتها، و لكن من خالل اإلنسان الطبیعي، و تعرضت المجموعة الثا
استخدمت ل فیلم تلفزیوني، و فیلم سینمائي، أما المجموعة الثالثة فقد تعرضت للحوادث ذاتها من خال

المجموعة الرابعة ضابطة، حیث لم تتعرض لمشاهدة أي من الحوادث العدوانیة، في حین تعرضت 
عدواني، و بعد إجراء المعالجة  إنساني ذا مزاج مسالم و غیر المجموعة الخامسة لمشاهدة نموذج

عرض النماذج المختلفة على أفراد مجموعات المعالجة جمیعها، ثم وضع كل طفل من أطفال هذه و 
المجموعات في وضع مشابه للوضع الذي الحظ فیه سلوك األطفال عبر زجاج  نافذة في اتجاه واحد، 

ألطفال في المجموعات العدوانیة و الجسدیة و اللفظیة التي قام بها او قد قاموا بتسجیل االستجابات
بة، لكل استجا 183من ثم قاموا باستخراج متوسط االستجابات العدوانیة للمجموعة األولى المختلفة، و 

 42للخامسة استجابة، و  52، والرابعة 198لكل استجابة، والثالثة  29و للثانیة 
  ). 54،53،52،ص2010عزالدین،.(استجابة
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  :النظریة اإلنسانیة أو االتجاه اإلنساني 5-6 

حیث یرى أن اإلنسان یتأثر على نحو واضح بسلسلة من الدوافع  أبرهام ماسلورائد هذا االتجاه     
المتعلم كما عرضه التحلیلیون أو السلوك المكتسب و  التي تتجاوز الحاجات الغریزیة، كما أكد علیها

یطرح رأیه في إطار جاهله التنوع األساسي لإلنسان، و ب على التحلیل النفسي تیعی فماسلوالسلوكیون 
ة الحاجات ذات المرتبة هرمي الشكل، فبعد ما تلبى الحاجات األساسیة المبكرة، یتحرر اإلنسان لتنمی

  :یتكون الهرم الذي یبدأ بالحاجات األساسیة أوال مناألعلى، والتي تضعه في مستوى الحیوانات، و 

  .مثل األكل: حاجات الفسیولوجیةال-1

  .مثل تحقیق األمان و الطمأنینة :حاجات األمن -2

  .مثل القبول االجتماعي، والتماسك و الترابط: الحاجات االجتماعیة -3

  .مثل احترام الذات و المكانة ):الذات(حاجات األنا  -4

نجاز الذاتي -5   .مثل اإلبداع و االبتكار و التبصر: حاجات اإلّ

أن اإلخفاق في إشباع الحاجات الفسیولوجیة یمنع الفرد من تنمیة الحاجات  ماسلوو یعتقد     
  .الالحقة، أي الحاجات االجتماعیة و حاجات إسباع الذات

أن السبب نسان لتحقیق حاجاته األساسیة، و یرى أن العنف و العدوان إنما هو سلوك یلجأ إلیه اإلو     
قدم ا تربویا دون المستوى المطلوب یأتي من سبب التفاوت في إحراز التفي إحراز األطفال الفقراء تقدم

  بین دول الفقیرة و الغنیة، و

  ).59،ص 2010عزالدین،.(هو الفشل في إشباع الحاجات األولى في الهرم الحاجات الفسیولوجیة

من هذه  بعد أن تم عرض النظریات المختلفة التي حاولت تفسیر السلوك العدواني نجد أن كل نظریة
النظریات ركزت على جانب من السلوك ولم تفسر السلوك كله، وبالتالي فهي متكاملة ولیست 
متعارضة ألن عوامل السلوك العدواني متعددة منها البیولوجي و منها النفسي، وقد یكون نتیجة عوامل 

  .تنمیة العدوان أخرى كاإلحباط و التعلم و التقلید كما تلعب أسالیب المعاملة الوالدیة دورها في
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  :خالصة الفصل

من خالل العرض الذي قدمناه حول السلوك العدواني نستنج أنه من أكثر المشكالت النفسیة و     
االجتماعیة التي تعاني منها كل المجتمعات وعند مختلف الشرائح العمریة، فهو ظاهرة سلبیة له تأثیره 

  .الشدید على شخصیة الفرد

الباحثین حول هذا المفهوم نالحظ أن هذا السلوك غیر مقبول لعدیدة للعلماء و الل التفسیرات امن خو 
  .في المجتمع عامة وفي المؤسسات التربویة خاصة
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  :تمهید
تعد المراهقة من أخطر المراحل التي یمر بها اإلنسان ضمن أطواره المختلفة التي تتسم 
بالتجدد المستمر، والترقي في معارج الصعود نحو الكمال اإلنساني الرشید، ومكمن الخطر في هذه 

الجسمیة (لة التي تنتقل باإلنسان من الطفولة إلى الرشد، هي التغیرات في مظاهر النمو المختلفة المرح
ینمو الجسم بمعدالت سریعة كما  حیث)والفسیولوجیة والعقلیة واالجتماعیة واالنفعالیة والدینیة والخلقیة

تكون تعیة وتظهر خبراته و واجتما بخبرات انفعالیةتتمایز ، ویمر المراهق  و تنمو اإلمكانات العقلیة
أثارها النفسیة في یكون لها هذه التغیرات و وعن المجتمع وعن أسرتهمعتقداته واتجاهاته وقیمة عن نفسه 

  .و خارجیة  صراعات متعددة، داخلیةمما یجعله یدخل في ، حیاة المراهق
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  : تعریف البلوغ -1
فیها الكائن هو یشمل المرحلة التي یصبح المراهقة، و  هر البیولوجي لمرحلةیشكل البلوغ المظ

التي تشتق من الالتینیة و  )Puberté(المعنى الحقیقي لكلمة بلوغ باألجنبیة قادرا على التناسل، و 
(Pubère)  تعني شعر العانةو. 

یقصد بالبلوغ المرحلة التي یتم فیها النضج الجنسي الذي یحصل عند اإلنسان خالل مراحل و 
مرحلة نضج المبیضین  ترات طویلة، تنتهي في العادة في الوقت التي تصل فیه الفتاة إلىتستمر ف

  .بدء الطمث، والفتى إلى مرحلة القذفو 
ال یصاحب أول حیض تحرر البیوض من المبیض، أوأنأول قذف یحتوي على الحیوانات  ولكن

 .المنویة

فیها مرحلة البلوغ في الواقع العملي، تنتهي و  أوبة في معرفة الفترة التي تبدذن تكمن الصعهنا إ
أي الفترة التي یصبح فیها الكائن قادرا على التناسل، ألنه من الخطأ االعتقاد بان البلوغ یحدد بظهور 

یكتمل ، و أجهزتهالكائن و  الطمث أو قذف المني، فعملیة البلوغ هي عملیة تحول كلي لمختلف أعضاء
د انتهاء البلوغ عنو . من حیث الشكل أو وظائف األعضاء البلوغ عندما یصل الجسم إلى اقصى نموه

 .اإلناثاإلنجاببإمكان الذكور و 

 17 ،16یستمر إلى سن سنة و  11من عمر  بصورة عامة، تحدد بدایة البلوغ عند األنثىو 
  .سنة 17یستمر حت سن سنة و  13لبلوغ عند الذكر في عمر یحدث اسنة، و 

  :ثالث فتراتقد قسمت هذه المرحلة من النضج إلى و  
 .نصف إلى سنتینسنة و  ما قبل البلوغ من: الفترة األولى

لى سنة فترة البلوغ و : الفترة الثانیة ٕ   التي یطلق علیها أزمة البلوغ مدتها من ستة أشهرا

  .) 376-375، ص 2002سلیم،. ( تستمر من سنة إلى سنتینما بعد البلوغ و : الفترة الثالثة

 تكون حلة نضج الوظائف الجنسیة للفرد و لوغ نستنتج أن البلوغ هو مر من خالل هذا العرض لمفهوم الب
الفتاة إلى سنة حیث تصل فیه  17إلى  16ینتهي حوالي سن سنة و  12أو  11ایته عادة بین سن بد

بالتالي یصبح الفرد قادرا على مرحلة نضج المبیضین وبدء الطمث، والفتى إلى مرحلة القذف و 
  .التناسل
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 :وغخصائص البل – 2

وراثیة لها تأثیر في عملیة البلوغ المبكر أو الیوم على ان هناك ثوابت عرقیة و تجمع اآلراء 
  .المتأخر

كما ان هناك اعتقادات خاطئة حول مؤثرات البلوغ منها أن البلوغ یحدث في سن مبكرة عند شعوب  
ل المسؤولة عن تسریع من هذه العوامو .سكان المناطق الجنوبیة و یتأخر عند سكان المناطق الشمالیة

  :أو تأخیر عملیة البلوغ ما یلي

الضوء هي عوامل تؤثر على البلوغ المبكر، لكن لوحظ أن هناك شعوبا المناخ الحار والشمس و  - أ 
سنة، و لیس باإلمكان األخذ بهذه الحاالت كقاعدة  16إفریقیة ال یظهر البلوغ عند أفرادها قبل سن 

 11أو  10مث عند اإلناث في إفریقیا عامة و الشرق لدى بلوغهن فأمر طبیعي أن یحدث الط. عامة
 .) 40، ص 2007سلیم، .( سنة

ات فعادة یتأخر سن البلوغ لدى الطبق. ظروف الحیاة و المستوى االجتماعي لهما تأثیر أیضا -ب 
ایة من المنطقي االعتقاد بأن سوء التغذیة باإلضافة إلى سوء العنو . الفقیرة عن الطبقات الغنیة

قد و . تأخیر عملیة النمو بصورة عامةتؤثر في شكالن مصدرا ألمراض تضعف الجسم و الصحیة، ی
تبین أن جمیع األسباب التي تؤثر سلبا على عملیة النمو تنعكس على البلوغ، لذلك یالحظ أن تطور 

في طول  المطرد والعامظروف الحیاة في البالد النامیة في المیدان االقتصادي أدى إلى االزدیاد 
خصوصا عند الذكور البلوغ المبكر و  إمكانیةدیاد في هذا االزدیاد في طول القامة صاحبه از و . القامة

، ص 2006سلیم و الشعراني، . ( سنة 14و 13حیث تظهر علیهم عالمات النضج الجنسي ما بین 
217 (. 

یة، فالضوء االصطناعي و یفسر بعض الدارسین ذلك بشدة االستثارات التي تحدثها الحیاة العصر  -ج 
و االستثارات البصریة و العاطفیة تستثیر جمیعها الجهاز العصبي مما یؤدي إلى تنشیط عملیة 

 .) 41، ص 2007سلیم، . ( األیض و هذا ما یفسر التزاید في القامة و الظهور المبكر للبلوغ

إلعالم و الدعایة من تلیفزیون إن المنبهات الجنسیة التي تبثها وسائل ا: تأثیر المنبهات الجنسیة -د 
و سینما و صحف و مجالت، لها تأثیر كبیر في ظهور البلوغ المبكر بسبب تنشیط الغدد المسؤولة 

  عن 
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لذا فالمنبهات . التي تتحكم بها الغدة النخامیةقعة تحت تأثیر المراكز العصبیة و اإلثارة الجنسیة الوا
ل البلوغ ینحصر عمل هذا المركز خالمراكز الصد و  جنسیة تصل إلى القشرة الدماغیة وتؤثر علىال
 .هو مؤشر على بدایة البلوغو 

للعرق دور أساسي إذ أن الدراسات المقارنة أظهرت أن البلوغ یحدث في سن متأخرة : العرق - ه 
و اإلناث في العرق السامي یبلغن قبل اإلناث في . نسبیا عند الیابانیین و الصینیین مهما كان المناخ

 .ق الجرماني  بالرغم من عیشهن في المناطق المناخیة ذاتها و یتعرضن للظروف نفسهاالعر 

یبدو أن الوراثة من أهم العوامل في البلوغ، فهناك عائالت یحصل فیها البلوغ في سن : الوراثة -و 
قد أكدت الدراسات أن الفتاة تتأثر بأمها في عملیة و . ائالت یحصل فیها في سن متأخرةمبكرة و ع

 .اضطرابات الحیضحیث العمر الذي یحصل فیه الحیض و الحیض من 

هي نتاج صبغیة، فالتطور خطة مرسومة ومحددة وراثیا و التغیرات التي تحدث في البلوغ تتم بحسب و 
 .) 41، ص 2007سلیم، . ( الجنسي یؤلف جزاء من االرث الصبغي للفرد

  عن حدوثه سواء مبكرا أو ي المسؤولة هنجد أن هناك خصائص هامة للبلوغ و من خالل تم تقدیمه
كون البلوغ عندهم في سن منها، كالمناخ الحار فهناك اعتقاد بأن سكان المناطق الحارة یمتأخرا و 

تأخر نسبیا مقارنة مع االقتصادیة فالفقراء یكون البلوغ عندهم ممبكرة، وأیضا الظروف االجتماعیة و 
التي اك من یرى أن للمنبهات الجنسیة و هنسوء التغذیة، و األغنیاء وهذا راجع لسوء الظروف المعیشیة و 

ر في تسریع أو تأخیر سن البلوغ الوراثة دو المبكر، كما أن للعرق و یبثها اإلعالم دور في حدوث البلوغ 
  .هذا راجع للصبغیاتو 
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  :مراحل المراهقة - 3

یة تشیر إلى لكن األغلب یمر المراهق في نموه بثالثة مراحل اختلف العلماء في تحدید زمنها،
هي المراهقة المبكرة تمتد من سن الثانیة عشرة إلى غایة الخامس عشرة، أما أن المرحلة األولى و 

متد من الثامنة عشر المراهقة المتأخرة تالخامس عشرة إلى الثامنة عشر، و  المرحلة المتوسطة فتبدأ من
  .العشرینإلى الواحد و 

  :ةالتقسیم األول للمراهق – 1 – 3

  ):سنة  15 – 12( مرحلة المراهقة المبكرة من-  1 – 1 – 3

راهق اهتماما كبیرا في هذه المرحلة یهتم المیصاحب البلوغ و تتزامن مع النمو السریع الذي 
للمراهق،  الحساسیة المفرطة: تصاحب هذه المرحلة جملة من الخصائص من أهمهابمظهر جسمه و 

سوء التكیف مع رة التحكم في سلوكه االنفعالي، و هذه الفتیصعب علیه في المیل نحو االنطواء، و 
  .)164، ص 1982مختار، (.األخرین و المجتمع و قیمه، تقالیده، عاداته

  ):سنة  18 – 16( المراهقة الوسطى من -  2 – 1 – 3

 یالحظ فیها استمرار النمو في جمیع مظاهره و تسمى أحیانا بمرحلة التأزم، ألن المراهق یعاني فیهاو 
یجد أن كل ما یرغب بفعله یمنع علیه حاجاته النفسیة و البیولوجیة، و  صعوبة فهم محیطه و تكییفه مع

االرتباك ألنه في هذا ابة و تسمى أیضا بسن الغر دون أن یجد توضیحا لذلك و . القیمباسم العادات و 
باك و حساسیة السن تصدر على المراهق أشكال مختلفة من السلوك تكشف عن مدى ما یعانیه من ارت

  .)297، ص 1995زهران، .(زائدة

  ):سنة  21 – 18( المراهقة المتأخرة من – 3 - 1 – 3

في هذه المرحلة یبدأ المراهق باالتصال بالعالم الجدید و هو عالم الكبار و تقلید سلوكاتهم، 
مشاعر حیث یتجه الفرد محاوال أن یكیف نفسه مع المجتمع الذي یعیش فیه، و یوائم بین تلك ال

االبتعاد ن محاوال التعود على ضبط النفس و الجدیدة و ظروف البیئة لیحدد موقفه من هؤالء الناضجی
  .)331، ص 1994معوض، .(عن العزلة و االنطواء تحت لواء الجماعة
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  :التقسیم الثاني حسب المنان – 2 – 3

  :تم تقسیمها إلى مرحلتین هما كالتالي

 :سنة 15إلى  12مرحلة بدایة المراهقة من  –أ 

النمو العظمي أسرع من العضلي،  العظمي السریع حیث یالحظ أنوتتسم بالنمو العضلي و 
والء للجماعة، والنزوع خاصة الغدد التناسلیة، نمو اإلحساس بالوأیضا نشاط عمل الغدد المختلفة و 

شخصیة لحقوق الاإلحساس بالتعارض بین الطة الوالدین إلى سلطة الجماعة و االنسحاب من سللتذمر و 
  . هذا لتدخلها في شؤون المراهقوحقوق أعضاء األسرة و 

  :سنة 18إلى  15مرحلة المراهقة المتأخرة من  –ب 

غیر الواضح في التالتطور الهائل في النمو الجنسي ونشاط الغدد و تتمیز بعدة خصائص منها 
لعدم إمكانه تحدید  أیضا تعرض المراهق لمشاكل نفسیة معقدة وقلق مستمرالنواحي النفسي، و 

حث عن شخص یتخذه مثال أعلى له، میله لالستقالل مع البیته، فال هو بالطفل وال هو راشد، شخص
لي الشدید فیثور على غیر عادته ویتذبذب بین الهدوء والتوازن وبین الثوران أیضا اضطرابه االنفعاو 
  .)136-135، ص 2004المنان، (.الغضبو 

  مراحل المراهقة نرى أن المراهقة تنقسم إلى ثالثة مراحل و هي كالتاليمن خالل ما تم تقدیمه حول :
تتزامن مع سن البلوغ، سنة و  15سنة وتنتهي في سن  12ي مرحلة المراهقة المبكرة و التي تبدأ بحوال

ما د و الصراع بین ما یریوسطى وتتصف بمعاناة والمراهق و أما بالنسبة للمرحلة الثنیة و هي المراهقة ال
رة هي مرحلة المراهقة المتأخرة المرحلة األخیإلى القیم السائدة في المجتمع، و غیر مقبول بالرجوع هو 

  .تتمیز النضج النسبي للمراهق مع المحاولة للتكیف مع المجتمعو 
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  :أشكال المراهقة -  4
هقة وهي أن هناك أربعةأشكال عامة للمرا" المراهق" وتشیر الدراسة الرائدة لصمویل مغریوس عن 

  : كالتالي

  :المراهقة المتكیفة- 1 – 4

و تكون امیل الى الهدوء النسبي و االتزان االنفعالي ، وعالقة المراهق باآلخرین طیبة ، وال اثر للتمرد 
على الوالدین او المدرسین ، و حیاة المراهق غنیة بمجاالت الخبرة باالهتمامات العملیة الواسعة التي 

و حیاته المدرسیة موفقة في اغلب االحیان ، و هو یشعر بمكانته في الجماعة  یحقق عن طریقها ذاته
و بتوافقه فیها ، و ال یسرف في احكام الیقظة او غیرها من االتجاهات السلبیة ، و ال یكثر التهم او 

في وال تستولي المسائل الدینیة و الفلسفیة على تفكیر المراهق اال . یطیل التفكیر في مشكالت ذاتیة 
النادر ، و اما الشكوك الدینیة و موجات التردد ، فال تأخذ صورة حادة و قد ال یتعرض لها اطالقا ، 

  .فالمراهقة هكذا تنحو نحو االعتدال في كل شيء و نحو االشباع  المتزن و تكامل االتجاهات 

  :المراهقة االنسحابیة المنطویة- 2 – 4

االنطواء، العزلة والشعور بالنقص ولیس للمراهق مخارج  ز باالكتئاب،المراهقة في هذا الشكل تتمی
كتابة المذكرات طوائي مثل قراءة الكتب الدینیة وغیرها، و مجاالت خارج نفسه، عدا أنواع النشاط االنو 

كثیر التأمل في القیم الروحیة  مشكالته،عاالته، والمراهق مشغول بذاته و التي أغلبها یدور حول انف
لى نق ٕ أحالم الیقظة الدین، تنتابه الهواجس الكثیرة و الثورة على تربیة الو د النظم االجتماعیة و واألخالقیة وا

، ص 1994معوض، (.التي تدور حول موضوعات حرمانه من الملبس أو المأكل أو المكان المرموق
438 -439(.  
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  :المراهقة العدوانیة المتمردة- 3 – 4

راهق ضد أسرته والمدرسة وأشكال السلطة، وتتسم كذلك في هذا النوع كثیرا ما تكون اتجاهات الم
بالمحاوالت االنتقالیة ومخوالت التشبه بالرجال واألسالیب االحتیالیة في تنفیذ رغبات المراهق، وقد یلجأ 
في ذلك إلى التدخین و تصنع الوقار في المشي و الكالم و اختراع قصص المغامرات، و الهروب من 

الجریئة مع الجنس األخر، و یقترن بذلك شعور المراهق بأنه مظلوم و بأن المدرسة، و المحاوالت 
  .مواهبه و قدراته غیر مقدرة ممن یحیطون به

  :المراهقة المنحرفة- 4 – 4

و تأخذ صورة االنحالل الخلقي التام أو االنهیار النفسي الشامل و تتفق عوامل هذا الشكل مع الشكلین 
هذه العوامل اضافة إلى عوامل أخرى، كما أن بعض المراهقین قد مر السابقین، مع اشتداد في درجة 

بخبرة شاذة أو صدمة عاطفیة عنیفة أثرت في تفكیرهم و وجدانهم، اضافة إلى انعدام الرقابة األسریة و 
تخاذلها و القسوة الشدیدة في معاملة المراهق و تجاهل رغباته و حاجاته أو التدلیل الزائد، و تكاد 

التربیة في المنزل و  لسیئة أن تكون عامال مشتركا و اقتران التوحد بجماعة الرفاق بعیوبالصحبة ا
  :المراهقة تتأثر بنوعین من االعتباراتو . المدرسة

 .المرتبطة بالتطور نحو الرجولة أو األنوثةلسرعة والتغیرات المصاحبة له و اعتبارات النمو الفائق ا  - أ

ق في فلكها، بما یمیزها من قیم المجموعات التي یدور المراهثقافات اعتبارات الثقافة المحیطة و   -  ب
 االحتكاك بین هذین النوعین من االعتباراتومثل وأنواع الضوابط االجتماعیة، وعلى نتاج التفاعل و 

جتماعیة، تتوقف سمات المراهقة ومعالمها في حالة فرد معین، بیئته االأي بین مراهق متطور و 
، 1994معوض، (.بنائه الجسمي النفسير من خبرات المراهق السابقة و ناصیتأثر هذا التفاعل بعو 

  .)439ص 

  كیفة حیث تتمیز أشكال هامة أولها المراهقة المت 4من خالل عرض أشكال المراهقة تبین أن هنالك
تتمیز بإنطواء المراهق على المراهقة االنسحابیة المنطویة و  هيبنوع من الهدوء واالتزان، أما الثانیة و 

ة العدوانیة المتمردة الشكل األخر هو المراهقب و تحنب العالقات االجتماعیة، و سه و االكتئانف
السلوكات العنیفة إلذا لم سواء في األسرة أو المجتمع ككل و تتصف بتمرد المراهق ضد السلطة و 

تام أو باالنحالل الخلقي التتمیز غباته، وبالنسبة للشكل األخیر وهو المراهقة المنحرفة و تتحقق ر 
  .السلوكات الخارجة عن القانوناالنهیار النفسي واللجوء إلى الجنوح و 
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  :التغیرات المصاحبة للمراهقة و أثارها -5

I - التغیرات المصاحبة للمراهقة  

  :النمو الجسمي: اوال

) نمو األجهزة الداخلیة(میع مكونات الجسم الفیزیولوجیة المراهقة فترة نمائیة سریعة تشمل ج
تتفاوت أعمار الجنسین في الدخول لمرحلة المراهقة فعادة تسبق و ) نمو األعضاء الخارجیة(ة العضویو 

  .اإلناث الذكور في بلوغها

  :مظاهر النمو الفیزیولوجي - 1

یتسع حجمه و تزداد قدرته على مد خالیا الجسم بالطاقة الالزمة حیث یرتفع  :نمو القلب - 1 – 1
  .هذه المرحلةملم في بدایة  120ضغط الدم الى 

األنثى فیصبح المراهق قادرا على نمو الغدد التناسلیة عند الذكر و ت: نمو الغدد الجنسیة - 2 – 1
  .إفراز الحیوانات النویة و تكون األنثى مهیأة إلفراز البویضات یتبعها طمث الدورة الشهریة

قیة الغدد و هي المسؤولة و هي الغدة الملكة لقدرتها على التأثیر على ب :الغدة النخامیة -  3 – 1
ٕ و و عن تنظیم النم عطاء صفات الجنس الثانوییع األمالح وتنظیم شحنة الجنس و درار اللبن و توز ا ٕ ة ا

ما یصاحبه من تغیر في صباغ الجلد و هي بذلك مسؤولة عن نواتج وتنظیم توتر العروق الدمویة و 
  .الغدد و كمیاتها

ي بعض الغدد وتضمر اإلفرازات فرحلة تطور في النمو و هذه الم یطرا أثناء :الغدد الصماء - 4 – 1
  .التیموسیةالغدة الصنوبریة و 

إلى  یتسع حجمها و تزداد قدرتها على هضم المواد الغذائیة و تحویلها: نمو المعدة - 5 – 1
و تنعكس اثارها على سلوك المراهق، حیث تزداد رغبته في تناول الطعام بكمیات . عناصرها الولیة
  .) 204- 203، ص 2003الشیباني، . ( اكبر من السابق
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  یوضح العوامل التي تتدخل في عملیة تنظیم النمو الجسمي) 02(مخطط رقم   

  

  

  

  

  

 النمو الجسمي
 

 العوامل الداخلیة

 العوامل النفسیة
 

 التركیب التكویني
 

 النشاط الفیزیائي
 

 الهرمونات
 

 المحیط
 

اءالغذ  
 

 العوامل الخارجیة
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  :لنمو العضويمظاهر ا - 2

ع االكتاف و الصدر لدى الذكور، اتساالطول لكال الجنسین و (نمو سریع في الهیكل العظمي  –أ 
 ) 204، ص 2003الشیباني، ).( تساع الحوض و االرداف لدى البناتاو 

 

  

    

  

  

  

  

  

  یوضح التنظیم الهرموني في النمو في القامة) 03(مخطط بیاني رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

في القامةالنمو   
 

 جزر البنكریاس
 

لغدة النخامیةا  
 

 الغدة التیموسیة
 

 الغدة الكظریة
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العضوي مما یدعو للشعور بالتعب لنمو الفیزیولوجي تؤثر تأثیرا مباشرا في النمو سرعة ا –ب 
  .اإلرهاقو 

  .رقته عند اإلناثتغیر نبرة الصوت وخشونته عند الذكور و  –ج 

  .العانةتلفة من الجسم خاصة في اإلبطین و ظهور الشعر في أماكن مخ –د 

      ). ، العضالت لدى الذكرثدیین لدى األنثىبروز ال(مظاهر البدنیة الممیزة للجنسین بروز ال –ه 
  .)204، ص 2003الشیباني، (

  

  

  

  

  

  

  

  یوضح التنظیم الهرموني في النمو في الوزن) 04(مخطط بیاني رقم   

  

  

  

  

  

  

  

في الوزنالنمو   
 

لغدة النخامیةا  
 

 الغدة الدرقیة
 

 الغدة الكظریة
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  :النمو العقلي: ثانیا

. تكمن أهمیة النمو العقلي في هذه المرحلة في تكوین شخصیة المراهق وتكیفه االجتماعي
هو القدرة العقلیة الفطریة المعرفیة العامة نموا مطردا حتى الثانیة عشرة من العمر ثم و الذكاء و وینم

تظهر و . نفسي السائدة في هذه المرحلةیتعثر قلیال في أوائل فترة المراهقة نظرا لحالة االضطراب ال
  .الفروق الفردیة بشكل واضح ففترة المراهقة هي فترة ظهور القدرات الخاصة

یأخذ اتجاهات واضحة في الرسم، أو النحت أو الكتابة د الخیال في هذه المرحلة و یشت
ظة، حیث یحلم الفتى بمستقبل یجد الخیال مجاله في أحالم الیقو . الشعر األدبیةأو الموسیقى، أو

  ...، أو زوجة جمیلةناجح

فیتسع تفكیر  النقدالدقة و  ینتقل التفكیر من المحسوس إلى المعنوي لذا نجد هنا میال إلىو 
مصیره حیث الكون و  راء خبراته المادیة المحسوسة فیبحث في الدین و أصلالمراهق للتفكیر فیما و 

، ص 1952القوصي، . (دیدة و معرفة كل شيء بالتفصیلیزید شغفه للحصول على الخبرات الج
160 (.  
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  :النمو االنفعالي: ثالثا

الموقف (ال الموحد أو البسیط إلى االنفعال المركب أو المعقدیتحول انفعال المراهق من االنفع – 1
  ).الذي یثیر أكثر من انفعال

  .معنویةبینما تكون في المراهقة مادیة و  انفعاالت الطفولة مثیراتها مادیة محسوسة – 2

 مرحلةحادة السیما في بدایة الومتشابهة و  انفعاالت الطفولة محدودة بینما انفعاالت المراهقة كثیرة – 3
  .العجز عن التحكم فیها مثل الصراخ أو البكاءو  الثورة ألبسط األمورفنالحظ عدم االتزان االنفعالي و 

حلي بالصفات التي التمرحلة فهو یعتني بذاته البدنیة و هم انفعال لهذه الیبرز انفعال حب الذات كأ – 4
  .خرینتجذب انتباه اآل

  .رقة المشاعرافة اإلحساس و الحساسیة وتمتاز بسرعة التأثر ورهشدة  – 5

الكبار ال یفهمونه ویریدون السیطرة علیه ویفسر النصیحة  العصیان ألنه یعتقد أنالتمرد و  – 6
هانةتسلط و  اإلرشاد على أنهاو  ٕ   .ا

  .االندفاع وراء انفعاالته بهدف كسب األخرینالتهور و  – 7

  :النمو االجتماعي: رابعا

كلما و . بالنضج من جهة أخرىنشئة االجتماعیة من جهة و هق بالتیتأثر النمو االجتماعي للمرا
كانت بیئة المراهق مالئمة ساعد ذلك على تكوین عالقات اجتماعیة مالئمة تساعد على اتساع دائرة 

  . معامالته

  : من اهم خصائص النمو االجتماعيو 

انتباه الجنس یحاول إن یجذب حیث یؤثر هذا في نمط سلوكه ونشاطه و  :المیل إلى الجنس األخر-أ 
  .)206-205، ص 2003الشیباني، ( .األخر بطرق مختلفة

  . یشعر بمكانتهق االستقالل العاطفي عن والدیه ویؤكد شخصیته و یحق :تأكید الذاتالثقة و -ب 

یتحول وسلوكیاتهم ومعاییرهم ونظمهم و  أقرانهو  یخضع ألسالیب أصدقائه: الخضوع لجماعة األقران
  .رانبوالئه من األسرةإلىاألق
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یخفف تتسع دائرة نشاطه االجتماعي ویدرك حقوقه ووجباته و  :اتساع دائرة التفاعل االجتماعي-ج 
  .مظاهر حیاته االجتماعیةقترب بسلوكه من معاییر المجتمع ویتعاون معهم في نشاطه و یو  من أنانیة

  :النمو الجنسي: خامسا

العضویة تعم كل أجزاء زیولوجیة و ریعة ومتمیزة، فالتغیرات الفیتعد المراهقة فترة تغیرات س
حد كبیر بالنمو الجنسي وتكتمل  الجسم نتیجة اإلفرازات الهرمونیة المرتبطة بالنضج التي تتعلق إلى

فرازملیات الالزمة لإلخصاب والحمل وتكوین الجنین و العبنضج التكوینات و  ٕ تتحدد فترة و . اللبن ا
جانب النمو الجسمي والنفسي واالجتماعي  لىالمراهقة عادة ببدء ظهور عالمات النضج الجنسي إ

ه فمعرفة خصائص مرحلة اعترافهم بنضجالكبار وتقبلهم له و  تنتهي عند قیام الفرد بتولي أدوارو 
  .  كذلك الكبارو  التعامل مع المراهق بطریقة مختلفة عن األطفالالنظر و  تمیزها تدفعنا إلىالمراهقة و 

  :النضج الجنسي - 1

  :لنمو الجنسي لدى اإلناثعالمات ا - 1 – 1

  .بروز الحلمةنمو حجم الثدیین و 

  .تشار كمي ونوعي للشعر على الجسمان 

  .عشر تقریبا ة ونزول الحیض في حوالي الثانیةتبدأ الدورة الشهری

  .)207 -206، ص 2003الشیباني،. (نعومة الصوت ورقته

  :عالمات النمو الجنسي لدى الذكور - 2 – 1

  .نازدیاد حجم الخصیتی

  .انتشار كمي و نوعي للشعر على الجسم

  .یبدا اول قذف في حوالي الرابعة عشرة تقریبا

  .) 207، ص 2003الشیباني،. ( تضخم نبرة الصوت

  : النمو المعرفي: سادسا

یتمیز النمو المعرفي باالنتقال من التركیز في التفكیر من الواقعي الحقیقي إلى الممكن، من الشيء 
  . عل إلى الشيء الذي یمكن أن یكونالذي هو قائم بالف
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یتمكن المراهق من أن یتدبر عدة امكانیات أو احتماالت مختلفة بشكل أكثر دقة و شموال و 
  .موضوعیة

مرحلة العملیات الصوریة أو الشكلیة تمكن الشاب من یمحص الفروض في ضوء األدلة المتاحة، 
  .لیتبین ما هو الصحیح و ما هو الزائف

  ).أكثر عمومیة و انسالخا من الخبرة المباشرة ( أكثر تجریدا یصبح التفكیر 

التي تبدا نه في المرحلة العملیة الشكلیة و لمراحل النمو المعرفي یرى ا بیاجیهحسب تقسیم و 
 edithسنة تأتي مرحلة االنجاز و في تفسیر  15قبل سن البلوغ تبدا هذه المرحلة بالتنظیم و في سن 

  هذا ذكرت

  :النمو نتیجة لعملیة التفكیر للمراهق ثمان انواع من

یتضمن هذا المفهوم عملیة منظمة عامة بحیث یمكن استعماله في تولید  :الربط بین المتغیرات – 1
التنوع في االنتظام أو تجمیع والتغیر و  المفاهیم عن كل األزواج لكل اندماج حاصل مثل دمج األلوان

  .) 586، ص 2004ین، واطسون و لیندجر . ( النوعیات أو المشاریع

هو القدرة على التعامل مع المساواة بین اثنین من العناصر كما في إدارة تجربة و  :التناسب – 2
  .متوازنة أو حل معادلة

  . كالتنسیق بین نظامین :التنسیق - 3

  .هو مفهوم متعلق تماما بالتناسبساواة للفعل ورد الفعل و هو مبدا المو  :التعادل االلي – 4

  تمالیةاالح – 5

  الترابط – 6

  .هو نوع معقد من الحفظ یتضمن ثالث أبعادو  :التعویض المضاعف – 7

الطاقة مفاهیم تصل إلى ما وهذا التجرید مثل الخمول والقوة الدافعة و  :اشكال متقدمة من الحفظ – 8
  .خلف المالحظات التجریبیة السریعة

  .) 586، ص 2004لیندجرین، واطسون و ( 
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  النمو الجسمي و یشمل : ض نستطیع تحدید التغیرات المصاحبة للمراهقة كاآلتيمن خالل هذا العر
نمو األعضاء الداخلیة و الخارجیة، النمو العقلي و یتمثل في نمو القدرات العقلیة الفطریة المعرفیة و 
الذكاء، و النمو االنفعالي و الذي یشمل مشاعر و عواطف المراهق فیكون أكثر حساسیة للمواقف 

یتصف بالمیل إلى الجنس األخر و اتساع دائرة العالقات تواجه، و أیضا النمو االجتماعي و  التي
فیتمیز بظهور الوظائف الجنسیة وقدرة المراهق على  االجتماعیة للمراهق، أما بالنسبة للنمو الجنسي

المجرد  ج التفكیر فینتقل مما هو ملموس ومحسوس إلىأخیرا النمو المعرفي و یتمیز بنضالتناسل، و 
  .هذه مجمل التغیرات الحاصلة في المراهقةالحقائق بالربط بین المتغیرات و  أیضا البحث عنو 
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II  - أثر التغیرات الفیزیولوجیة على نفسیة المراهق:  

ثارا على نفسیة المراهق فالنمو السریع في جسمیة النمائیة لمرحلة المراهقة أتترك التغیرات ال
ات جسمیة عضویة حركیة غیر مألوفة، فینشا ع ذلك فقدان التوازن ووزنه قد أحدثت تغیر  طول المراهق

ویبدو ذلك واضح  یخفق في إتقان هذه األعماألحیاناأخرى،، و یعثر المراهق في أعمالهأحیاناواالتزان، و 
یبدو كما التراخي، وكذلك یصحب هذه التغیرات الكسل والخمول و . في حركات یدیه وأصابعه وغیرهما

لعل هذا الواقع هو الذي حمل علماء النفس على تسمیة هذه الفترة بفترة و . المراهق قلقا مضطربا
  .القلقاالرتباك و 

الخجل  انفعاالت منقلبة قد تؤدي عند بعضهم إلىترتب على النمو اضطرابات نفسیة و وی
لى اضطرابات سلوكواالنطواء و  ٕ بعض األخر إلى لتؤدي عند ایة یظنها البعض مرضا أو شذوذا، و ا

  .ظهور أحالم الیقظةالتفكیر الخیالي والبعد عن الواقع و 

یدفعه إلى االهتمام بمظهره كیز المراهق اهتمامه حول جسمه، و قد یتطور كل ذلك إلى تر و 
مع القیم السائدة في المجتمع،  یؤدي ذلك إلى صراعهر أمام األخرین بالمظهر األنیق و الخارجي لیظه

التنبؤ بتطور المشكلة بقصد تحسین التكیف والتوافق، و  التربوي من الكباره النفسي و ویتطلب هذا التوجی
  .)403، ص 2002سلیم، (.في المستقبل

إن للتغیرات التي تحدث في هذه المرحلة أثار خطیرة على المراهق سواء في حاضره أو 
ن لم تكون عدوانیة و  األحیان تكون استحابتهفي بعض یصبح المراهق حساسا مندفعا جدا و مستقبله ف ٕ ا

هو الجنوح و من جانب أخر قد خطر و هنالك رقابة و رعایة له فیتعدى هذا و قد یذهب إلى ما هو أ
  .االكتئاببالهدوء أو المیل إلى االنطواء و تؤثر التغیرات على المراهق 
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  :النظریات المفسرة للمراهقة -6

  :االتجاه البیولوجي - 1 – 6

نفس المراهقة فرعا من فروع علم النفس برز كقطاع مستقل على ید العالم إذا اعتبرنا علم ال
االتجاهات المختلفة التي ظهرت ، فإن الدراسات و )1882(حوالي سنة ستانلي هول النفساني األمریكي 

هي تؤلف اهقة هي حلقة من الحلقات المتصلة بنمو الكائن البشري بشكل عام، و فیما بعد، تعتبر المر 
  .عالئقیا –وین الفرد، سواء كان بیولوجیا أو نفسیا أو اجتماعیا جزءا من تك

ركزة مجیزال ستانلي هول و قد انطلقت الدراسات البیولوجیة للمراهقة في أمریكا مع العالمین و 
الجنسیة، إلى جانب المالحظات الطبیة، معتبرة أن الحیاة النفسیة عند على عملیات النمو الجسمیة و 

  .لنمو البیولوجيالمراهقین یحددها ا

عمیق في تحدید  الداخلیة التي تحدث في مرحلة المراهقة لها تأثیروالتغیرات الخارجیة و 
  :العالمات األولى ألزمة البلوغ أيأن بدایة المراهقة هي ظهور  هولیعتبر و . شخصیة المراهق

ور الذین یشعرون خصوصا عند الذك) من حیث الطول والوزن(زدیاد المفاجئ في أبعاد الجسم اال: أوال
  .أنهم أصبحوا راشدین

  .ظهور الخصائص الجنسیة الثانویة بعد استكمال الخائص الجنسیة األولیة: ثانیا

هو محرك النمو الداخلي الذي ا لدى جمیع أفراد الجنس البشري و بهذا المعنى یصبح النضج عامو 
  .تحدده الخالیا التناسلیة

أن تاریخ تجارب الكائن اإلنساني أصبح جزءا وع، و إن الفرد یعید اختبارات النف هولبحسب و 
من الوراثة البیولوجیة لكل كائن، أي أن الفرد في تطوره یعید مراحل تطور اإلنسانیة، فهو یعیش من 

  .)380-379، ص 2002سلیم، ( .جدید في أثناء نموه مراحل نمو الجنس البشري

  : المراهقة بخصائص أبرزها هولیمیز و 

  .سن العواصفاألزمات واالضطرابات و أنها مرحلة  – 1

  .التعلق باألهدافاإلفراط في المثالیة و أنها مرحلة  – 2

  .التقالید البالیةمر حلة الثورة على القدیم و  – 3
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  .الصداقةهي مرحلة االنفعاالت الحادة والعواطف والحب والمیل إلى الجنس األخر و  – 4

  .رطةاألحاسیس المفمرحلة الشك والنقد الذاتي و  – 5

  .مرحلة االنحالل من الروابط بین عوامل األنا المختلفة التي تشكل تماسكها – 6

بدایة الحضارة، في أخر هذه المرحلة یعید الفرد و " الوالدة الثانیة" لمرحلة اسم على هذه ا هولیطلق و 
  .العقالنیةأي بدایة النضج والتوازن و 

أنها تزداد في و یتكلم عن سمات النضج في النمو، و میة النضج البیولوجي فیؤكد على أه جیزالأما     
سنة، یمیز  16 – 10الممتدة من سن و، ففیما یختص بمرحلة المراهقة و كل مرحلة من مراحل النم

  :عددا من السمات تتمحور حول جیزال

لتي تشتمل على الصحة الجسدیة االعضوي واالهتمامات الجنسیة، و  النظام الحركي أو النمو
لنامي أو تقدیر الذات والمیول المخاوف، ثن األنا ات أو الغضب و النظافة ثم االنفعاالنوم و التغذیة وال

ألتراب من الجنس الواحد أو االعالقات بالوالدین واألخوة و (، ثم تأتي العالقات االجتماعیة المستقبلو 
یر مفاهیم الخ(قي ثم الحس األخال...) الحفالت، القراءة، الریاضة(ثم النشاطات واالهتمامات ) األخر

، 2002سلیم، ()...ان والمكان، الموت، األلوهیةمفاهیم الزم(أخیرا الحس الفلسفي ، و )والشر والعدل
 .)380ص 

  :االتجاه التحلیلي - 2 – 6

قد طور نظریته من خالل ر الرئیسي لنظریة التحلیل النفسي، و المنظ سیجموند فرویدیعتبر 
لكنه انتقل في ، وأمضى معظم حیاته في فینا، و أعصاب عمله مع مرضاه حیث بدا حیاته كطبیب

  .الفترة األخیرة من حیاته المهنیة تقریبا إلى لندن بسبب الحركة النازیة

رحلة قد تحدث عنها باختصار، واصفا هذه المو  معنیا بشكل كبیر بنظریات المراهقة، فروید لم یكن
اعتبر السنوات المبكرة ، و ي بعض األحیاناضطراب في الشخصیة فبانها فترة استثارة جنسیة وقلق و 

  .ن العمر هي التي تشكل حیاة الطفلم
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  : مراحل النمو النفس جنسیة

  :المرحلة الفمیة

من  تحدث خالل الثمانیة عشر شهرا األولىو  فرویدهي المرحلة األولى من مراحل النمو لدى     
العض تشكل المصادر الرئیسیة لمتعة ، فالمص والمضغ و الحیاة، حیث تتركز متعة الضیع حول الفم

  .الرضیع وتخفیض التوتر لدیه

  :المرحلة الشرجیة

، وتحدث بین سن السنة والنصف وسن الثالثة من فرویدهي المرحلة الثانیة من مراحل و 
لتخلص من ، أو من خالل اهذه المرحلة من المنطقة الشرجیة یحصل الطفل على المتعة فيالعمر، و 

  .ن تدریب عضالت الشرج یخفف التوترأرویدفیعتقد الفضالت و 

  :المرحلة القضیبیة

ه المرحلة على األعضاء تتركز المتعة في هذ، و 6 – 3وتمتد عبر  فرویدهي ثالث مراحل و 
و یعتقد فروید أن للمرحلة القضیبیة  . ، حین یكتشف الطفل هذه المتعة لدى تفاعله مع جسدهالتناسلیة

أن لدى فرویدبب عقدة أودیب التي تظهر خاللها ، حیث یعتقد أهمیة خاصة في نمو الشخصیة بس
وقد .الطفل الصغیر رغبة قویة باالستحواذ على الوالد من الجنس المغایر و االستمتاع بعاطفته 

  .)41- 40، ص 2008شریم، (واجه

دة تحل عقو . ت من قبل التحلیلیین والكتابالعدید من االنتقادا فرویدمفهوم الصراع االودیبي لدى 
، أن الوالد من نفس الجنس یمكن ي سنوات عمره الخامسة أو السادسةأودیب عندما یدرك الطفل ف

بالوحد مع لتخفیض التوتر الناجم عن هذه الحالة یقوم الطفل و  .یعاقبه بسبب هذه الرغبات المحرمةأن
ن یحدث تثبت لم هذا الصراع فمن الممكن أ ولكن. مثله مثلهایجتهد لیكون الوالد من نفس الجنس و 
  . لدى الفرد في هذه المرحلة

  :مرحلة الكمون

أن الطفل یكبح جماح كل االهتمامات  فرویدیعتقد تحدث تقریبا بین السادسة والبلوغ، و 
تفریغ الطفل هذا النشاط یؤدي إلى و . ویطور مهارات اجتماعیة عقلیةالجنسیة في هذه المرحلة، 

ساعده على نسیان الصراعات التي ولدت لدیه توترا عالیا في منة انفعالیا، كما تلطاقاته في مجاالت آ
  .المرحلة القضیبیة
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  :المرحلة التناسلیة

الفترة األخیرة من نمو تستمر حتى ، وتبدأ بالبلوغ و فرویدهي الرحلة األخیرة في نظریة و 
یا في ألول مرة دافعا بیولوجیا قو ة الجنسیة، حیث یواجه الفرد و هي مرحلة عودة الیقظالشخصیة و 

هق هذا الدافع البد أن یتكامل مع بنیان الشخصیة لهذا المرالبلوغ بسبب التغیرات النمائیة، و مرحلو ا
هذا األمر یصبح أكثر تعقیدا فیما بعد بسبب المعاییر االجتماعیة، و . الذي ما یزال في طور النمو

رة الزواج وهذا التأجیل كفیل التي تتطلب تأجیل اإلشباع الجنسي الغیري حتى فتوالدینیة، و  األخالقیة
ن اضطراب أحد هذه القوى أو كالهما یعتبر و . بین قوى األنا األعلى والهو بأن یسبب صراع داخلي ٕ ا

  .)43 - 42، ص 2008شریم، ( .العدائیةالضطرابات العقلیة أو االنحراف و سببا في االنتحار أو ا

ن اللذة، إلى راشد واقعي اجتماعي البحث عهذه المرحلة من أنانیة الطفولة و یتحول الطفل في 
فالمهمة الرئیسیة للمراهق حسبه هي االستقاللیة االنفعالیة عن الوالدین، ما یتیح له المجال لتشكیل 

ال یقتصر النضج الجنس و أیضا التفاعل مع نفس مثمرة مع شریك من الجنس األخر، و عالقة جنسیة 
االجتماعیة مجال واسع على األنشطة المهنیة و في السیطرة على الرغبة الجنسیة بل القدرة و  الجنسي

هذا بالنسبة للرجال، أما المرأة قدرتها على تحمل المسؤولیة و التمتع ببعض السمات األنثویة كالدفء 
  ...العاطفي و القلق األمومي

مرحلة هامة في تشكیل الشخصیة، وتتسم بالصراع الداخلي  ترى أن المراهقة أنا فروید أما
كأنهم یون فهم من جهة یهتمون بأنفسهم و فالمراهقون أنان. السلوكیات الغریبةازن النفسي و وعدم التو 

هم قادرون على التضحیة بالذات  من جهة أخرىالوحیدة التي تستحق االهتمام، و  الموضوعات
ام انا باالندماج االجتماعي التالتفاني، یقیمون عالقات عاطفیة ما تلبث أن تنتهي بسرعة، یرغبون أحیو 

رد ضد التم، یتذبذبون بین الطاعة العمیاء و المیل إلى العزلة في أحیان أخرىوالمشاركة الجماعیة و 
. أیضالكنهم مستغرقون أیضا بالمثالیات العلیا السلطة، میالون لألنانیة والتمركز نحو الذات والمادیة، و 

تعزو أنا فروید هذا السلوك و  .ون جدا عندما یتعلق األمر بهملكنهم حساسال یراعون مشاعر األخرین و 
لى الصراع الداخلي اللذین یصاحبان النضج الجنسيمتضارب إلى عدم التوازن النفسي و ال ٕ شریم، (.ا

  .)43، ص 2008
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  :وجهة النظر األنثروبولوجیة - 3 – 6

تؤكد وجهة النظر هذه على الحتمیة الثقافیة مقابل فكرة الحتمیة البیولوجیة، مما أدى إلى 
  .ألنثروبولوجیا الثقافیة كنظریة نمائیة رئیسیةتطور ا

ثروبولوجیین الحتمیة الثقافیة غیرهم من األنو  روث بندكیتمارجریت مید و أطلق على نظریات 
تحدید نمو شخصیة الطفل من جهة، وألن ذلك لما للبیئة االجتماعیة من تأثیر في لنسبیة الثقافیة، و او 

المعتقدات الدینیة متفاوتة من مجتمع ادیة والعادات والطقوس و المؤسسات االجتماعیة واألنظمة االقتص
  .ألخر من جهة أخرى

یؤثر بشدة الثقافي یحدد مسیرة المراهقة، و  یؤكد األنثروبولوجیین على أن الوسط االجتماعي
ففي المجتمعات الحدیثة، أصبحت المراهقة . على درجة احساس المراهق بمدى تقبل مجتمع الكبار له

و طویلة، زمن استكمالها غامض، وكثیرا ما تكون االمتیازات والمسؤولیات فیها غیر منطقیة ممرحلة ن
یث تكون طقوس البلوغ وهذا على عكس ما یحدث في المجتمعات غیر المتقدمة تكنولوجیا، ح. مربكةو 

حیث توصلت مید على سبیل المثال إلى أن . المدخل المبكر نحو عالم الراشدینالمعلم والواضح و 
تغیرات مفاجئة من مرحلة ألخرى  األطفال في جزیرة ساموا یتبعون نمطا نمائیا مستمرا نسبیا دون

. كراشدین في أوقات أخرىقین، و في وقت أخر كمراهمنهم أن یسلكوا أحیانا كأطفال، و لیس متوقع و 
إن المراهقة ال بالتالي ففي أسالیب تفكیرهم أو سلوكهم، و  فأطفال ساموا لم یتعرضوا إلى تغیرات مفاجئة

  .تشكل تغیرا أو انتقاال حاد من نمط سلوكي ألخر

نما هي بیولوجیا كما تصور ستانلي هول و  أن المراهقة لیست محددة میدقد استنتجت و  ٕ ا
هذا لتدریجي من الطفولة إلى الرشد، و اجتماعیة ثقافیة، فعندما تتیح الثقافات المجال لالنتقال السلس ا

شریم، (.  التوتر یرافق هذه الفترة من النمو، فالقلیل من االضطراب و قي سامواما یحدث مع مراه
  .)61- 60، ص، 2008

لكن إلى المدى الذي رة، و عملیة مستمالنمو یسیر على نحو تدریجي سلس و أن  بندكیتترى 
توقعات، فإنها تتنبأ ة بما لدیها من متطلبات وقیود ومعاملة متمایزة و تتدخل فیه الجماعات الثقافی

یمكن توضیح مبدأ االستمراریة مقابل عدم االستمراریة فیما و . ور عدم االستمراریة في النموهبظ
  .)61، ص، 2008شریم، (:في هذا المجال بندكیتمید و توصلت إلیه كل من 

  



  المراقة والبلوغ ........................................................ثالثالالفصل 

113 
 

  :المسؤولیة مقابل عدم المسؤولیة في األدوار -أ 

ال یتم الفصل بین اللعب  ر، حیثیتعلم الطفل في الثقافات البدائیة المسؤولیة على نحو مبك
بالتالي ال تحدث اختالفات واضحة لدخولهم فاألطفال یشاركون في الصید والعنایة باألطفال و . ملالعو 

  .لسن المراهقة

مل حیث ال یسهم الطفل في العضرة یتم الفصل بین مواقف اللعب و أما في الثقافات المتح
كما أن المراهقة تمثل . یكون في نهایة المراهقة هناك القانون الذي یحمیه، فتحمل المسؤولیةالعمل و 

  .حدثا مفاجئا بالنسبة لهم

  :الخضوع مقابل السیطرة في الدور -ب 

في مرحلة ى الطفل التخلي على االعتمادیة والخضوع في الطفولة و في الثقافات المتحضرة عل
قد تلقى ما یكفي لهذا السیطرة في وقت ال یكون فیه المراهق مراهقة تحدث النقلة بین الخضوع و ال

ا النمط من العالقة بین بینما یحدث العكس في المجتمعات البدائیة فهناك استمراریة لهذول، التح
سنوات تعتني بمن هم أصغر منها سنا، بینما  7، فالطفلة ذات بندكیتالسیطرة كما أشارت الخضوع و 

  .هكذامل مع من هم أصغر منها و مارس الععندما تكبر تلت تحت سیطرة من هم أكبر منها، و هي مازا

  :التشابه و عدم التشابه في األدوار -ج 

أن فتاة الساموا ال تمر بخبرات فیها عدم االستمراریة في األدوار الجنسیة فلها  میدأشارت 
بالتالي فعندما تصل مرحلة الرشد فإنها تستطیع مواصلة رصة لتشكل ألفة بموضوعات الجنس و الف
، 2008شریم، (بالمقابل في الثقافات الغربیة یتم إنكار الجنسیة واج بسهولة، و لدور الجنسي في الز ا

  .)62-61ص، 

سیا خطرا، فعندما ینضج المراهقون جنیعتبر إثما و الكبت الجنسي لدى المراهق و الطفلیة و 
أن یصبحوا راشدین مستجیبین لممنوعات التي خضعوا لها مسبقا و اعلیهم نسیان هذه االتجاهات و 

  .)62، ص، 2008شریم، (.جنسیا
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  :نظریة التعلم االجتماعي - 4 – 6

تهتم نظریة التعلم االجتماعي المعرفي بتأثیر األفراد المحیطین على تشكیل النزعة لدى 
  .الشخص لیقوم بسلوكیات معینة أو ال یؤدیها

ا نظریة التعلم إن االهتمام المباشر بالمراهقین ظهر في أعمال باندورا و الذي قام بدراسات طبق فیه
االجتماعي و ذلك في دراسة العدوان عند المراهقین و لقد كان باندورا من أشد المهتمین بالمراهقة 

و أنها تتصف باالنسحاب من معاییر ثقافة حیث یرى أنها مرحلة نمائیة متمایزة لها خصائصها الفریدة 
غالبا ما یحدث عن طریق سلوك ال الراشدین، و تبعا لنظریة التعلم االجتماعي فإن هذا االنسحاب 

اجتماعي غیر مرغوب فیه، و قد یظهر من خالل تقبل ثقافة مجموعة الرفاق و التي تعتمد على 
عادة ما و الجناح أثناء فترة المراهقة، و و كما یظهر في المراهق السلوك االغترابي  ،خبرات تعلم الفرد

قبل الوالدین، و عموما فإن هذه النماذج الوالدیة یرتبط باتجاهات والدیة قاسیة و عدم االتساقیة من 
مؤسسات التنشئة االجتماعیة كافة یمكن أن تسهم في تعلم السلوك غیر و  باإلضافة إلى وسائل اإلعالم

حتى المراهقین، فاألمهات الالتي یتسمن بالعقاب والمضاد للمجتمع لدى األطفال و  المرغوب فیه
النمو السوي لدیهم، كما أن األطفال الذین یقضون وقتا طویال أمام المستمر ألطفالهن یملن إلى تعویق 

شاشة التلفاز لمشاهدة البرامج التلفزیونیة العنیفة و العدوانیة یمیلون بشكل أكبر إلى استخدام العدوان 
  .)345، ص، 2004ملحم، (.حتى جماعة الرفاقأو المدرسة و  في سلوكیاتهم سواء في األسرة

 ظریات المفسرة للمراهقة نجد أن هناك وجهات نظر متباینة فهناك االتجاه من خالل عرضنا للن
البیولوجي یرى أن المراهقة و أن الحیاة النفسیة للمراهق تتحدد من خالل النمو البیولوجي و أن 
التغیرات الخارجیة و الداخلیة لها تأثیر عمیق في تحدید شخصیة أما بالنسبة لالتجاه التحلیلي فیرى أن 

اعتبر ، و  اهقة هي فترة استثارة جنسیة و قلق و اضطراب في الشخصیة في بعض األحیانالمر 
السنوات المبكرة من العمر هي التي تشكل حیاة الطفل و هذا حسب فروید ، أما أنا فروید فترى أن 

 السلوكیاتالداخلي وعدم التوازن النفسي و  تتسم بالصراعمرحلة هامة في تشكیل الشخصیة، و  المراهقة
یؤكد أن الوسط االجتماعي الثقافي هو الذي یحدد مسیرة التجاه األخر هو األنثروبولوجي و الغریبة، و ا

أخیرا النظریة االجتماعیة فتفسر المراهقة راهقة فهي تختلف من مجتمع ألخر ومن ثقافة ألخرى و الم
و الطفل یمكن أن أن مبادئ التعلم التي تساعد في تفسیر نمفترة فریدة لها خصائصها و  على أنها

 .تنطبق بنفس الطریقة على نمو المراهق
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  :رعایة المراهقین – 7

مراهق یكون أكثر حساسیة ویظهر تمردا وثورة ضد أسرته وكذا مدرسته، وذلك باعتبار أن ال
یقفون كحاجز أمام إثبات أو المربي یمارسون سلطة علیه، ویقیدون حریته و  المعلملتوهمه أن األب و 

م هذه التوهمات البد على كل فرد سواء من األسرة أو المدرسة تفهم هذا المراهق في هذه ذاته، و أما
  .الفترة و تقدیم رعایة خاصة تجعل هذه المرحلة تمر بسالم

  :في األسرة – 1 - 7

ال یمكن االنفصال عنه على الرغم سرة هي المحیط األول الذي ینشأ ویعیش فیه المراهق، و األ
لكي تستطیع نه لتحقیق االستقاللیة الفردیة والقضاء على القیود األسریة، و بتا ممن محاولته لذلك، رغ

ذلك من د أن توفر الجو األسري المالئم و توجیههم، آلبة على األبناء خالل هذه الفترة و األسرة السیطر 
  :خالل ما یلي

  :الكیان العضوي لألسرة -أ 

العمل على تفادي اصة الكبیرة منها و یب الخالفات خیجب أن یسود الوئام في األسرة حیث تغ
هذا ما سیؤثر باإلیجاب على القات بین أفراد األسرة و الوقوع فیها للمحافظة على استمراریة الع

  . المراهق

قضاء أوقات أكثر مع بعض وهو الشيء الذي یزید من توثیق وتوطید العالقة بین األفراد وكذلك 
  .)116ص  ،2007أسعد، (.األخالقتمسكها بنفس القیم و 

  :ثقافة األسرة –ب 

ة إلى أبناءها عن من واجب األسرة نقل هذه الثقافومعتقداتها، و قیمها وتضم عاداتها وتقالیدها و 
التي تستطیع أن قدر كبیر من الثروات الثقافیة و  األسرة المثقفة هي التي لهاطریق التلقین والمحاكاة، و 

ي تنمي من خاللها روح المناقشة و النقد هذا باإلضافة التقدر ممكن من الخبرات ألبنائها و  تقدم أكبر
  . إلى متابعة أمورهم الدراسیة إلیجاد أسباب إخفاق األبناء في بعض المواد الدراسیة

  :الجو الدیموقراطي -ج 

ذا أسقطنا هذا المصطلح عویعني الحریة أي حریة التعبیر والتصرف، و  ٕ لى األسرة فإننا نجدها ا
المشاركة هم في سن المراهقة إبداء أراءهم و اء أبناءها، حیث یحاول األبناء و قبلة آلر متتلقائیة ومتفتحة و 
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ه أفكارهم إذا محاولة توجیإلیهم و  اإلنصاتلك كان على األسرة احترام أراء و لذفي اتخاذ القرارات، و 
  .هذا دون توبیخهم و اإلساءة إلیهمكانت غیر صائبة، و 

  :الروح الدینیة –د 

هذا التأصیل تكون تنشئتم صالحة، و هذا لتشجیع وتأصیل أبناءها على الدین و لكل أسرة واجب 
اصطحابه إلى دور العبادة مما ن طریق ممارسة الشعائر الدینیة وتركها في متناول المراهق و یكون ع
ة والتربیة الدینیة لها أهمیة بالغة خاص. المواظبة في القیام بهاأكثر اعتیادا على التردد علیها و یجعله 

شتغل لهذا البد على األسرة أن تهذه المرحلة یلبس المثل العلیا و في مرحلة المراهقة، فالمراهق في 
دعهما في نفسیة المراهق مع األخذ بعین االعتبار على أن الضغط على الفرصة لبث الروح الدینیة و 

  .)117، ص 2007أسعد، (.ال تفریطكفیل بدفعه لالنحراف فال إفراط و المراهق 

  :في المدرسة - 2 – 7

تعد المدرسة المحیط الثاني بعد األسرة التي یتفاعل معها المراهق حیث یالحظ عموما وجود 
باعتبار هذا درسة والعمال وخاصة المعلم، و أقرانه في المكبیرة في التعامل بین المراهق و  حساسیة

التحلي بجملة من وجه و السلطة وجب علیه القیام بواجبه وأدائه لدوره على أكمل األخیر هو مصدر 
  :هي كالتاليت التي تجعل التالمیذ یثقون به ویحبون الدراسة و الصفا

شعارهم بأنه یحبهم دون ر على مساعدة التالمیذ جمیعهم، و ثقته بنفسه بأنه قاداخالص المعلم و  –أ  ٕ ا
  .تفریق و إخفاء المشاعر السلبیة اتجاه التالمیذ المشاغبین

خاصة طأ ارتكبه القلیل من التالمیذ، و اصة العقاب الجماعي بسبب ختجنب استخدام العقاب خ –ب 
یر في ثورة التالمیذ ضد المدرس وظهور العقاب الذي یستهدف إظهار األستاذ هو السید فله أثر كب

  .العنف داخل القسماالنحراف السلوكي و 

اإلصابة بمشاكل  عدم السخریة من التلمیذ أو إضحاك األخرین علیه، مما یؤدي بالتلمیذ إلى –ج 
  .نفسیة

شرح الدرس، أو القیام بأي ت المدرسیة كالمساهمة في تحضیر و إشراك التلمیذ في كل النشاطا –د 
كذلك تدریبه على اعدة التلمیذ على إبراز مواهبه و نشاط جماعي بحیث یحقق األستاذ هدفین، هما مس

  .التعاون مع غیره
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ما یجعله یفكر بأن المعلم یحبه موقف إیجابي تجاهه ماتخاذ السماح للتلمیذ بالتكلم بحریة و  –ه 
  .)118، ص 2007أسعد، ( .بقدراتهویحترمه ویثق به و 

  من خالل ما تم عرضه حول رعایة المراهقین فنستنتج أن على األسرة توفیر جو من الراحة  الحب و
اولة شرح ما هو محنب الوقوع معه في جداالت عقیمة و الحریة للمراهق لكي ینمو بشكل أفضل، و تج
راسیة منها، و خاصة الدئبة واالهتمام بأموره بأكملها و مبهم بالنسبة له، و تصحیح أفكاره الغیر صا

ت و االنفعاالببعض الصفات كالتحكم في الغضب، و خاصة المعلم فعلیه التحلي بالنسبة للمدرسة و 
  . جعله محبا لدراستهكسب ثقته و وهذا لمحاولة اشراكه في نشاطات القسم، التعامل الجید مع المراهق و 
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  :الفصل خالصة

أثیر كبیر على نفسیة یمكن القول من خالل استعراضنا لهذا الفصل أن لمرحلة المراهقة ت
، غیر أن غیاب الرعایة انفعاالت المراهقینلتأثیر على استجابات وسلوكات  و هذا كفیل باالمراهقین و 
أبنائهم كان عامال مساعدا في تشجیع المراهقین على التمادي في القیام اهتمام الوالدین باألسریة و 

  .هذا راجع لغیاب الرقابة األسریةة واالنحرافیة والفشل الدراسي و بالسلوكات العدوانی
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  :تمهید

بعد ما تم طرحه من ثراء نظري في الفصول السابقة و التي تضمنت الحرمان العاطفي لدى المراهقین 
و عالقته بالسلوك العدواني، نستعرض في هذا الفصل المقاربة المنهجیة للدراسة من حیث الخطوات 

الدراسة، نوع المتبعة في جمع البیانات، ویتناول هذا الفصل المنهج المستخدم في الدراسة، مجاالت 
العینة و حجمها و األدوات التي تم االعتماد علیها في جمع البیانات، باإلضافة إلى عرض صدق و 

  .ثبات أداة طرق و أسالیب المعالجة اإلحصائیة التي تبنتها الدراسة
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  :الدراسة االستطالعیة -1

لما لها من أهمیة في االحاطة  تعتبر الدراسة االستطالعیة الخطوة األولى في البحث العلمي
  .بكل جوانب المشكلة المراد دراستها، كما أنها المرحلة التحضیریة للبحث عن الفرضیات الممكنة

  :تعریف الدراسة االستطالعیة -1-1
هي أبحاث یلجأ إلیها الباحث لتذلیل الصعوبات التي یواجهها على مستوى استكشاف الظواهر 

بحاث ة بعد استكشافها بشكل غیر كامل، كما یستخدم هذا النوع من األأو التعرف علیها بصورة جید
اختبار الفروض، تكوین رؤیة أولیة لدى الباحث حول مشكلة معینة، و إن في تحدید إشكالیة البحث، و 

إجراء مثل هذه البحوث ال یتطلب في العادة استخدام عینات احتمالیة كبیرة الحجم أو أدوات البحث 
الدراسات تكون منصبة لتحقیق مزید من التوضیح لموضوع ظاهرة  األساسیة، فجل

  ).297،ص1995،رشوان.(ما
كما یمكن تعریفها على أنها دراسة تستهدف اكتشاف ظاهرة أو مجموعة ظواهر التي تتعلق 
بمشكلة معینة وضعت لها مجموعة من االفتراضات بهدف التحقق من مدى صحتها من خالل 

كل هذا النوع من األبحاث خطوة متقدمة في التعامل مع إخضاعها لالختبار، و یش
  ).85،ص 1999،قاسم.(المشكالت

تطبیق إلجراءات الدراسة على عینة أولیة لیست جزءا من العینة الرئیسیة، و : وكذلك هي
و تفید الباحث في التحقق من إمكانیة ،لكنها تنتمي إلى نفس المجتمع الذي تنتمي إلیه العینة الرئیسیة

ذ الدراسة الرئیسیة و الحصول على تغذیة راجعة عن احتماالت النتائج المستهدفة و التنبیه إلى تنفی
  .)62،ص 2006الخطیب،. (أمور لم یلتفت إلیها الباحث
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  :أهداف الدراسة االستطالعیة -1-2

الظروف قبل القیام بالدراسة األساسیة أجرینا الدراسة االستطالعیة بغیة التعرف على المیدان و  
  :المحیطة بالدراسة ولتحقیق مجموعة من األهداف هي كاالتي

  .الظروف التي سیتم فیها البحثتعرف على میدان إجراء الدراسة، و ال  - أ
  .ضبط العینة المالئمة حسب المتغیرات و كذا طریقة إختیارها  -  ب

  .التعرف على الدراسة من قرب و بشكل أعمق -ج   

یمكن ترافق توزیع االستمارة بغرض التحكم فیها من  جهة   التعرف على مجموعة الظروف التي - د
  .و لتفادي العراقیل من جهة أخرى

الصیاغة النهائیة للفرضیات الدراسة حیث تعطینا النتائج األولیة للدراسة اإلستطالعیة مؤشرات  –ه
  .  لمدى مالئمة الفرضیات و ماهي التعدیالت الواجب إدخالها

  .ي األقرب إلى طبیعة الموضوع وأدوات جمع البیانات المناسبةتحدید المنهج العلم –و   

على عینة دراسة ) إستمارة الحرمان العاطفي( التحقق من ثبات و صدق أداة الدراسة –ز   
  .إستطالعیة و ذلك قبل تطبیقها على عینة دراسة أساسیة

  :عینة الدراسة االستطالعیة - 3-1

من ثانویة هادي محمود یتوزعون على  رة تالمیذتم إجراء الدراسة مع عینة تتكون مع عش
ال ینتموا إلى العینة الرئیسیة ولكنها تنتمي إلى  األطوار الثالثة أولى ثانوي، ثانیة ثانوي، ثالثة ثانوي،

، و هم المراهقین المحرومین من أحد الوالدین بسبب طالق أو وفاة و قد قمنا بإجراء نفس المجتمع
على حدا وهذا إلعطائهم فرصة للتعبیر بحریة و دون احراج و قمنا  مقابالت مع كل واحد منهم

  .بتسجیل المقابلة عن طریق الكتابة
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  :أدوات الدراسة االستطالعیة -1-4

على المقابلة من خالل إدراج مجموعة من األسئلة في  االستطالعیةتم االعتماد في دراستنا 
أسئلة اثنان منها مغلقة وثمانیة مفتوحة،حیث  10نت من و تكو . دلیل المقابلة وتوجیهها ألفراد العینة

لمعرفة طبیعة عالقة المحروم مع تعتبر المقابلة الطریقة الضروریة لكل دراسة نفسیة اجتماعیة وذلك 
  . الوالد الذي یعیش معه ومدى تأثره بغیاب الوالد األخر

  :المقابلة-1-4-1

قیم وأراء واتجاهات ومعتقدات المبحوث اعد الباحث على الوقوف على عالقة دینامیكیة تس
عنایة، (.كذلك تعد أداة حیویة لجمع البیانات ویشیع استخدامها أكثر من غیرها من الوسائل األخرىو 

  ).77،ص 2007

و طرح بعض االسئلة ى قامت الطالبتان بإجراء مقابلة مع كل فرد من افراد العینة على حد
بغیاب  معه و كذا درجة تأثرهع المراهق بالوالد الذي یعیش المتمحورة حول طبیعة العالقة التي تجم

االخر، و قد اعتمدنا علیها لمحاولة التعرف على استجابات أفراد العینة الظاهرة و الخفیة و التي الوالد 
  .تظهر من خالل لغة جسده

  :المالحظة - 1-4-2

سواء ما یتصل منها أداة من أدوات البحث العلمي عن طریقها یتم جمع بیانات عن ظاهرة، 
بسلوك أفراد العینة الصادر أم تصرفاتهم عند التعرض لبعض المواقف الطبیعیة و المصطنعة التي 

  ).79،ص 2006الخطیب،.(یمكن مشاهدتها

تم االعتماد على هذه التقنیة لمالحظة سلوكات أفراد العینة و ردود أفعالهم فیما یتعلق بأسئلة المقابلة 
علیهم و هذا من أجل تقصي استجاباتهم الطبیعیة و المعبرة فعال عما بداخلهم و  و االستمارة المطبقة

خفاء مشاعرهم الحقیقیة ٕ   .التعرف على االجابات المصطنعة محاولة منهم للهروب وا

  :مراحل تطبیق دراستنا- 1-5

لتربویة، ا سةفي البدایة قمنا باإلجراءات الالزمة للحصول على تصریح رسمي یمكننا من الولوج للمؤس
قصد الحصول على البیانات الخاصة بالمجتمع الكلي و كذلك اإلحصائیات الالزمة ثم إعداد األسئلة 
الخاصة بدلیل المقابلة و تعدیلها من أجل الحصول على عدد كافي من البیانات الخاصة بأبعاد 

  .موضوعنا
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  :المجال الزمني و المكاني للدراسة اإلستطالعیة -1-6

بثانویة هادي  2016 أفریل 10إلى  فیفري 15في الفترة الممتدة من ستطالعیةاالتمت دراستنا 
 .محمود تاملوكة

جولة استطالعیة تمت في منتصف شهر فیفري حیث تم خاللها جمع البیانات العامة  و هي عبارة عن
ة عن المؤسسة و ذلك من خالل لقاءنا مع المشرف التربوي الذي وافانا بالهیكل التنظیمي للمؤسس

وعدد األساتذة والتالمیذ بالمؤسسة وكذلك قمنا بتطبیق استمارة الحرمان العاطفي على عینة استطالعیة 
  .لتأكد من ثباتها قبل تطبیقها على عینة استطالعیة

  :نتائج الدراسة االستطالعیة –7– 1

بینات التي من رصد كل الوالبحث عن اإلجابات المتكررة والمتشابهة و  من خالل تفریغ إجابات التالمیذ
نات الخام شأنها أن تفیدنا في بناء أدوات جمع البیانات في الدراسة األساسیة وقمنا بتحلیل البیا

التي أجریناها مع التالمیذ تبین لنا أن درجة الحرمان  من تقنیة المقابلة  المتحصل علیها انطالقا
الختالف إلى سن االنفصال العاطفي تتأرجح بین درجات متوسطة وأخرى مرتفعة وقد یرجع هذا ا

وطبیعة عالقة المراهق مع الولي الذي یقیم معه فكلما كانت عالقته ایجابیة و فیها تفاعل واهتمام كلما 
  .كان الحرمان متوسط الدرجة، والعكس إذا كانت العالقة سلبیة
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  :الدراسة األساسیة - 2

بهدف التحقق من صحة الفرضیات  نحن بصدد القیام بها التيسة المیدانیة و هي الدراو   
السلوك العدواني لدى المراهقین المحرومین من ة العالقة بین الحرمان العاطفي و التعرف على طبیعو 

  .أحد الوالدین بسبب الوفاة أو الطالق

  :مجاالت الدراسة -  1– 2

عامة  یعتبر تحدید مجاالت الدراسة من العناصر المهمة في الدراسات والبحوث العلمیة بصفة  
وفي الدراسات النفس اجتماعیة بصفة خاصة، وتعد ركیزة أساسیة فیها حیث تمكن القارئ من تحدید 
مكان وزمان الذي أجریت فیه الدراسة وهذا راجع الختالف نتائج البحوث والدراسات باختالف االزمنة 

 :انیةواألماكن التي تجرى فیها، وفیما یلي تحدید لزمان ومكان اجراء دراستنا المید

  :المجال الزمني -2-1-1

  .2016 أفریل 30إلى 10في الفترة الممتدة من تمت دراستنا 

وفیها تم إجراء دراستنا األساسیة و توزیع استمارات الحرمان العاطفي و السلوك العدواني على أفراد  
  .العینة و هم التالمیذ المحرومین من أحد الوالدین بسبب الطالق أو الوفاة

  : ال المكانيالمج-2-1-2

لقد تم إجراء دراستنا المیدانیة المكملة لدراستنا النظریة بثانویة هادي محمود حیث اخترنا هذه 
هیلیوبولیس بالثانویة لصعوبة الحصول على العینة خاصة أننا توجهنا إلى مركز الطفولة المسعفة 

جل استكمال اجراءات البحث، قالمة و لم نتحصل على موافقة أفراد العینة مع العدد الغیر كافي من أ
مسكن ببلدیة تاملوكة  50وتتواجد بحي  1988أما بالنسبة لثانویة هادي محمود فقد تم فتحها سنة 

تلمیذ و تشتمل  763والیة قالمة، و هي مؤسسة ذات طابع تربوي بالدرجة األولى، و تستقبل المؤسسة 
األساتذة  إلعالم االلي، أما بالنسبة لعددمخابر لعلوم الطبیعة والفیزیاء ومخبر ل 04قسم،  23على 

أستاذ وأستاذة وطبیبان تخصص عام وطبیب أسنان و ممرض، إضافة إلى  54العاملین بها فهو 
  .مختص نفسي
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  :المجال البشري - 2-1-3

باعتبار أن بحثنا یتناول موضوع الحرمان العاطفي وعالقته بالسلوك العدواني ولقد اخترنا 
میدانیة بثانویة هادي محمود تاملوكة وقد اعتمدنا في طریقة اختیار العینة على المسح إجراء دراستنا ال

الشامل وذلك الختیار المراهقین المحرومین من أحد الوالدین بسبب الوفاة أو الطالق وهذا وفق 
  . توجیهات مستشارة التوجیه المدرسي والمهنيل

  :و خصائصها عینة الدراسة–2– 2

  :عینة الدراسة  -  أ

ویقصد به دراسة جمیع مفردات  في بحثنا، هي المسح الشاملینة التي تم االعتماد علیها الع
ذا توافر للباحث إمكانات  ٕ المجتمع دون استثناء، ویحدث ذلك إذا كان عدد مفردات المجتمع قلیل، وا

ن مادیة و أتیح له الوقت و الجهد و البیانات التي یتم الحصول علیها من المسح الشامل وتعبر ع
  .)140، ص 1995رشوان، . (متوسط المجتمع، أو تباینه: معالم المجتمع مثل

  .مراهقوهذا راجع ألغراض علمیة 60بوتم االعتماد على كل العینة المتواجد بالمؤسسة والمقدر
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  :خصائص العینة -ب

  یةمراهق وذلك باستثناء عینة الدراسة االستطالع 50تتكون عینة درستنا األساسیة من 

أفراد تم عزل استمارتین ألن إجابات أصحابها كانت ناقصة وتتكون عینة دراستنا منستة وعشرون  10
 .ذكر یتوزعون على ثالث مستویات   دراسیة أولى ثانیة وثالثة 24أنثى و 

  النسبة  التكرار  الجنس

  %52  26  اإلناث

  %48  24  الذكور

  %100  50  المجموع

  .اد العینة حسب متغیر الجنسیمثل توزیع أفر ) 01(جدول رقم 

وبالتالي نسبة  %48ویقابلها نسبة الذكور  %52ومن خالل الجدول نالحظ أن نسبة اإلناث تمثل 
  .اإلناث أكثر من نسبة الذكور في عینة دراستنا

  
  

  

  

  

52%
48%

االناث

الذكور
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  یمثل  نسب افراد العینة حسب الذكور و االناث)  05(رقم  الشكل

  النسبة  التكرار  المستوى الدراسي

  %38  19  نة أولى ثانويالس

  %32  16  السنة ثانیة ثانوي

  %30  15  السنة الثالثة ثانوي

  %100  50  المجموع

  یمثل توزیع أفراد العینة متغیرالمستوى الدراسي) 02(جدول رقم 

و هي أكبر نسبة، و تلیها نسبة  %38من خالل الجدول نالحظ أن نسبة تالمیذ السنة أولى ثانوي و 
  .%30، في حین تمثل نسبة تالمیذ السنة الثالثة %32انیة ثانويتالمیذ السنة الث

  

  

  متغیر المستوى الدراسيحسب أفراد العینة  نسبیمثل ) 06(رقم  الشكل

  

  

  

38%

32%

30%

السنة األولى ثانوي

السنة الثانیة ثانوي

السنة الثالثة ثانوي  
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  :مبررات اختیار العینة -  3– 2

تم اختیار عینة من المراهقین المتمدرسین بالسنة االولى، الثانیة، الثالثة ثانویعلى أساس 
الوالدین بسبب الوفاة أو الطالق، باإلضافة إلى أن مرحلة المراهقة تعد من أهم الحرمان من أحد 

مراحل نمو االنسان لما تحمله من خصائص فیزیولوجیة ونفسیة واجتماعیة تتمیز بالنضج و المیالد 
الجنسي الذي یواجه من طرف المراهق في هذه الفترة الحساسة بالجهل عن حقیقته و طبیعة مشكالته 

عن معلومات ممن حوله وقد یؤدي بهم للجوء إلى االنترنت لإلجابة على تساؤالته والغموض  والبحث
الخاص بهذه المرحلة وبالتالي فهم بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي من والدیهم وغیاب أحد الوالدین 

نة تلمیذ وتم االعتماد على كل العی 60یؤثر سلبا على شخصیة المراهق ، وتكونت عینة بحثنا من 
  .المتواجدة بالمؤسسة لتحقیق أغراض بحثنا
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 :المنهج الوصفي - 4 – 2

الظواهر الطبیعیة استخدمنا في دراستنا الحالیة المنهج الوصفي، الذي یهتم بوصف 
وصفا دقیقا كما توجد في الواقع، ودراسة العالقات التي توجد بین الظاهرة موضوع الدراسة االجتماعیةو 

  .متغیرات األخرى و التعبیر عنها بلغة األرقامو بعض ال

دقیقة عن الظاهرة، أو موضوع لیل المركز على معلومات كافیة، و هو أسلوب من أسالیب التحو 
كذلك من أجل الحصول نتائج عملیة ثم تفسیرها بطریقة د من خالل فترات زمنیة معلومة، و محد

  ). 77،ص 2007عنایة، .(موضوعیة
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  :أدوات الدراسة -2-5

ث من أجل الحصول الوسائل یعتمدها الباحي یعتمد على مجموعة من االدوات و كل بحث علم
اجابات عن التساؤالت البیانات الالزمة التي یتوصل من خاللها إلى ایجاد على المعلومات و 

  .لیهایحاول أن یلجأ إلى االدوات التي توصله إلى الحقائق التي یسعى للوصول إالمطروحة، و 

  :االستبیان-2-5-1

البیانات من ا، حیث یعمل على جمع المعلومات و من أشهر أدوات البحوث الكمیة استخدام
غیرها من المعارف لإلجابة على أسئلة الدراسة بهدف معرفة اتجاهاتهم وأراءهم وقیمهم ومیولهم و  عینة

  .الباحث

ریق صیاغة مجموعة من الفقرات و كذلك أداة جمع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة عن ط
بطریقة علمیة مناسبة و یتم توزیعها على عینة الدراسة لجمع البیانات و المعلومات المتعلقة بمشكلة 

  ).109،ص 2009الخیاط،.( الدراسة

  :استمارة الحرمان العاطفيوصف  -  1 –2-5-1

ین من أحد الوالدین تم توجیه استبیان بحثنا إلى مجموعة من المراهقین المتمدرسین المحروم
  ).ثانوي، ثانیة ثانوي، ثالثة ثانويأولى ( بسبب الوفاة أو الطالق و الموزعین على ثالث مستویات 

  لقیاس الحرمان العاطفي لدى المراهقین  مارةلقد قامت الطالبتان بتصمیم است

، وقسمت إلى وفقا للفرضیة الرئیسیة للبحث تم صیاغة محاورهاسؤاال و  48ستبیان على احتوى االو 
  :هيثالثة محاور و 

تضمن ف عن مشاعر المراهق تجاه ذاته، و خصص للبنود التي تكشالحالة النفسیة و : المحور األول
  .سلبیة 08إیجابیة و  08بند 16

بأحد  خصص للبنود الخاصة بعالقة المراهقو الذي یعیش بجانبهالعالقة مع الولي : المحور الثاني
  .سلبیة 09ایجابیة و  09بند  18من الدین، و تضالو 

مشاعر المراهق نحو األخرین،  فعالقة المحروم باألخرین و خصص للبنود التي تكش: المحور الثالث
 سلبیة 07ایجابیة و 07بند  14و تضمن 
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  العبارات السلبیة  العبارات االیجابیة  المحاور

  المحور االول الحالة النفسیة

  

01 ،02 ،03 ،04 ،08،09 ،
10 ،13  

05 ،06 ،07 ،11 ،12،14 ،
15 ،16  

المحور الثاني العالقة مع 
  الولي غیر المتوفي

02 ،04 ،05 ،06 ،09 ،
10 ،12 ،14 ،16  

01 ،03 ،07 ،08 ،11 ،
13 ،15 ،17 ،18  

المحور الثالث العالقة مع 
  االخرین

02 ،04 ،08 ،09 ،12 ،
13 ،14  

01 ،03 ،05 ،06 ،07 ،
10 ،11  

  .لبیة و االیجابیة الستمارة الحرمان العاطفيیوضح العبارات الس) 03(جدول رقم 

  :كیفیة تصحیحها*

  :یقوم كل فرد باإلجابة على كل البنود االستبیان بما یتناسب معه وفق الخیارات المتاحة 

نادرا    02حد ما  إلى 03كثیرا : كما یلي العبارات اإلیجابیة، ویتم تصحیح نادرا ،إلى حدما ،كثیرا
 03  نادرا 02ما حد  إلى   01كثیرا : كما یلي لبیةالعبارات الس ،وتصحح01

  الوزن النسبي للعبارة السلبیة  الوزن النسبي للعبارة االیجابیة  البدائل

  01  03  كثیرا

  02  02  الى حد ما

  03  01  نادرا

 .یوضح البدائل المحتملة لإلجابات) 04(جدول رقم 
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  :فتاح التاليقمنا بجمع إجابات أفراد العینة وتصنیفها حسب الم

  حرمان منخفض]72 -  1[

  حرمان مرتفع]144 -72 ]

  :صدق و ثبات االختبار  -  2 –2-6-1

  :صدق االختبار - أ

و یقصد به درجة نجاح األداة في قیاس ما وضعت من أجله، فاألداة توضع من أجل قیاس 
  ). 48،ص 2006الخطیب،.(ظاهرة ما لدى مجموعة من األفراد

  :صدق المحكمین -ب

ض استبیان الحرمان العاطفي عند المراهقین على مجموعة من أساتذة قسم علم النفس لتأكد من تم عر 
لدین نتیجة طالق أو وفاة أن هذه األداة تقیس الحرمان العاطفي عند المراهقین المحرومین من أحد الوا

  .أحدهما

 :المحكمین ساتذةاال*

  التخصص  االساتذة المحكمون

  یاديعلم النفس الع  إغمینندیرة

  علم النفس االجتماعي  العافري ملیكة

  علم النفس العیادي  بوتفنوشات حمیدة

  علم النفس التربوي  بورصاص فاطمة الزهراء

  علم النفس التربوي  حرقاس وسیلة

  علم النفس التربوي  مشطر حسین

  علم النفس عمل وتنظیم   مكناسي محمد  

 .یوضح االساتذة المحكمین) 05(جدول رقم 
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البند صادقا إذا حصل على موافقة ثلثي المحكمین، وكل بند لم یتحصل على موافقة خمسة  یعتبر
وسیتم عرض ذلك في االستمارة النهائیة الموجودة في . محكمین فهو غیر صادق وبالتالي یتم استبداله

ة التعدیالت المقترحة من السادة المحكمین مع األستاذو  المالحظاتوبعد مناقشة .قائمة المالحق
 :عملنا توصلنا إلىحول المشرفة 

 العبارات قبل التعدیل العبارات بعد التعدیل

 .ال أهتم بمشاعر األخرین .یهتم األخرین بمشاعري

 .أكون سعیدا عندما یكون والدایا مع بعضهما .أكون سعیدا عندما أكون مع أحد والداي

  .یشاركني والداي أفراحي

  یشاركني والداي أحزاني

 .لداي أفراحي و أحزانيیشاركني وا

 .المذاكرةأهتم بالدراسة و  .المراجعةأهتم بالدراسة و 

  .لدیك الشجاعة للتعبیر عن أرائك  .لدي الشجاعة للتعبیر عن أرائي

  .تتخذ قراراتك بنفسك  .أتخذ قراراتي بنفسي

  .أشعر بأنني مهمل من قبل عائلتي  .أشعر بأنني مهمل من قبل أسرتي

  .أشعر أن لي شأن في عائلتي  .أسرتي أشعر أن لي شأن في

 .بعدهعبارات االستمارة قبل التعدیل و  یبین) 06(جدول رقم 

  :االستمارةثبات  -  3 –2-5-1

:حساب معامل ثبات االستمارة  

لقد تم التأكد من ثبات عبارات االستمارة في هذه الدراسة باالعتماد على طریقة التجزئة 
لك بتقسیم االستمارة إلى جزئینمتكافئین بنود سلبیة وأخرى إیجابیة، ثم وذ -االستمارة–النصفیة لالختبار

  R=0.85 وبتعویض نجد أننقوم بحساب درجة االرتباط بینهما بتطبیق معامل االرتباط بیرسون 
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و ثبات االختبار یرتبط بطوله الذي نحصل علیه بین الجزئین و هو في الواقع مكافئ للصورة واحدة 
  :ر األصلي، و لتصحیحه نقوم بتطبیق معادلة سبیرمان براون التالیةمن نصف االختبا

  
r= 0,9236 و بالتعویض نجد 

ومنه نالحظ أن قیمة معامل الثبات ازدادت عندما أخذنا بعین االعتبارالجزئین معا وبالتالي فعبارات  
 .االختبار ثابتة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R=
ퟐ풓
ퟏ 풓
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  :مقیاس السلوك العدوانيوصف –2-5-2

االعتماد على مقیاس السلوك العدواني من اعداد االستاذ بشیر معمریة، أستاذ بجامعة  تم  
 : محاور 04ویتكون من  - باتنة -العقید الحاج لخضر

المحوراألول العدوان 
  البدني

المحور الثاني العدوان 
  اللفظي

  المحور الرابع العداوة  المحور الثالث الغضب

01 ،05 ،09 ،13 ،
17 ،21 ،25 ،29 ،
33 ،37.  

02 ،06 ،10 ،14 ،
18 ،22 ،26 ،30 ،
34 ،38.  

03 ،07 ،11 ،15 ،
19 ،23 ،27 ،31 ،
35 ،39.  

04 ،08 ،12 ،16 ،
20 ،24 ،28 ،32 ،
36 ،40.  

 .یوضح محاور مقیاس السلوك العدواني) 07(جدول رقم 

  :و یتم تصحیحه من خالل ترقیم البدائل كما یلي

  .04، دائما03، غالبا 02، متوسطا 01، أحیانا 00نادرا  

  : ثم نحسب الدرجات الكلیة إلجابات أفراد العینة ویتم تصنیفها حسب المفتاح التالي 

  عدوان منخفض]80 - 0[ 

  عدوان مرتفع]160 - 80]
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  :االسالیب االحصائیة -  6– 2

لیب لإلجابة على تساؤالت الدراسة والتأكد من صحة الفروض تم استخدام العدید من األسا  
و هي ذات أهمیة بالغة ألنه بفضلها یمكن معرفة ما إذا كانت عالقة بین  اإلحصائیة المناسبة

، ولهذا فإن الخطوة األولى في التحلیل اإلحصائي هي عبارة عن تلخیص و عرض المتغیرات أم ال
و من . رهاالبیانات باالعتماد على اإلحصاء الوصفي وكذلك تحلیل البیانات للوصول إلى نتائج و تفسی

  :بین األسالیب اإلحصائیة المتبعة ما یلي

  : المتوسطات الحسابیة - أ

  وذلك للمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد عینة الدراسة عن كل عبارة 

  :االنحراف المعیاري -ب

  .للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد عینة الدراسة لكل محور عن متوسطها الحسابي 

  : للعینات المستقلة) ت( باراخت - ج

  .للتعرف إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائیة للسلوك العدواني تعزى للعامل الجنس

  :معامالت االرتباط -د
  .متریة لألداةالسیكو تم االعتماد على معامالت االرتباط لقیاس الخصائص 

  :معامل االرتباط بیرسون -
  امل االرتباط بیرسونلقیاس ثبات االستبیان تم االستعانة بمع

r= ∑ . ∑ .∑
[( ∑ ²) ∑( )]×[( ∑ ) ∑( )]

  

  :معامل االرتباط سبیرمان براون-
  .لتصحیح طول االستبیان 

  

  

  

  

R=  
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  :ANOVAمعامل التباین  - ه

الظاهرة بین عدد تحلیل التباین هو أسلوب إحصائي یتم فیه الكشف عن الفروق في االختالفات في 
  .من المجموعات أو في متغیر واحد

  : التوزیع التكراري -و

  .   و هو عدد المرات التي تتكرر فیها اإلجابة بحیث یكون المجموع مساوي لعدد أفراد العینة

  :النسبة المئویة -ز

  :ة التالیةیتم حساب النسبة المئویة لكل استجابات أفراد العینة للبنود االستمارة من خالل المعادل

  .100 ×)عدد أفراد العینة(التكرار الكلي  ÷تكرار القیمة = النسبة 

  :spssبرنامج -ح

هو أحد البرامج اإللكترونیة من أجل تسهیل العملیات اإلحصائیة و الذي یمثل سندا كافیا في القیام، 
ات العلمیة، حیث بالعدید من المعالجات اإلحصائیة و التحلیالت الریاضیة التي تساعدنا في الدراس

( یمكننا من تطبیق اإلحصاء بالشكل الصحیح، ویحتوي هذا البرنامج على معامالت االرتباط، اختبار 
  .للفروقات، المتوسط، الوسیط، اختبار أنوفا،  االنحراف المعیاري، التباین) ت

ائج الدراسة واإلجابة وتفسیر نتمناقشة ة التكامل بین األسلوبین الكمي والكیفي في تحلیل و لقد تم مراعاو 
  .هذا تحقیقا ألهداف الدراسةعلى تساؤالتها و 
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  :الفصل خالصة

لقد تم في هذا الفصل إلقاء الضوء بشيء من التفصیل على المقاربة المنهجیة التي اتبعتها الدراسة في 
لمیدانیة المعطیات اتم إتباعه للحصول على البیانات و تحقیق أهدافها من خالل عرض المنهج الذي 

  .بهدف معرفة الحرمان العاطفي وعالقته بالسلوك العدواني لدى المراهق

قشتها بالرجوع یلي فصل اإلطار المنهجي للدراسة الفصل الذي یتم فیه عرض نتائج البیانات ومناو  
  .   الخلفیات التي انطلقت منها الدراسة الحالیةإلى مختلف األطر و 
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  :عرض ومناقشة و تفسیر النتائج: الفصل الخامس

  تمهید

 :عرض النتائج: أوال

  التذكیر بفرضیات الدراسة- 1

  عرض النتائج الخاصة بالحرمان العاطفي - 2

  عرض النتائج المتعلقة بالسلوك العدواني - 3

  بفرضیات الدراسةعرض النتائج الخاصة  - 4

  :تفسیرها مناقشة النتائج و: ثانیا

  الفرضیات مناقشة النتائج على ضوء - 1

 مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابقة - 2

  مناقشة النتائج على ضوء النظریات - 3

  إستنتاج عام - 4

  خالصة الفصل
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 :تمهید

سنقوم من خالل هذا المتبعة بعد ان تناولنا في الفصل السابق من الجانب المیداني الخطوات المنهجیة 
عرض استجابات  أفراد العینة هذا انطالقا  من ا الدراسة، و الفصل بعرض النتائج  التي توصلت له

، ومن ثم تحلیل و ستخدمتین إستمارة الحرمان العاطفي و مقیاس السلوك العدوانيلعبارات األداتین الم
تفسیر النتائج المتوصل إلیها على ضوء  الفرضیات و النظریات و الدراسات السابقة بهدف اإلجابة 

  .     الخروج بحوصلة عامة عن الموضوع و البحثعلى تساؤالت 
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 :التذكیر بفرضیات الدراسة -1

  :تضمنت دراستنا فرضیة أساسیة و فرضیتین فرعیتین وهما كاالتي

  :الفرضیة األساسیة 1-1

توجد عالقة إرتباطیة بین الحرمان العاطفي و السلوك العدواني عند المراهقین المحرومین عاطفیا من 
  .والدینأحد ال

  :الفرضیات الفرعیة 1-2

  :الفرضیة الفرعیة األولى 2-1- 1

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى السلوك العدواني لدى المراهقین المحرومین من أحد 
  .الوالدین تعزى لمتغیر الجنس

  :الفرضیة الفرعیة الثانیة 2-2- 1

ین المحرومین عاطفیا من أحد الوالدین توجد فروق دالة إحصائیا في السلوك العدواني عند المراهق
  .تعزى لمتغیر المستوى الدراسي
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  :عرض استجابات أفراد العینة نحو إستمارة الحرمان العاطفي -2

من أجل المعالجة  spssبعد جمع االستمارات و تفریغ بیاناتها في جداول  اعتمدنا على برنامج 
  :فراد العینةألت الحرمان العاطفي االحصائیة و في الجدول اآلتي نعرض درجا

الحالة النفسیة: المحور األول  

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

نادرا  الر العبارات  دائما  أحیانا 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار قم

0.85619 

 

اتحسس من كالم و تصرفات  38%  19 28% 14 34% 17 2.04
.األخرین  

01 

0.78142 

 

2.04 15 30% 20 40%  15 30% 

 

تنتابني نوبات البكاء أعجز عن 
عنها السیطرة  

02 

0.7354 

 

أعتقد أن األخرین غیر منصفین  28% 14 46% 23 26% 13 2.01
.معي  

03 

0.81841 

 

أشعر أنني مكروه من طرف  30% 15  32% 16 38% 19 1.94
 .األخرین

04 

0.75078 

 

 05 .أهتم بالدراسة والمراجعة 38% 19 38% 18 26% 13 1.74

0.84973 

 

أندمج مع زمالئي في الفصل  42% 21 24% 12 34% 17 1.82
.الدراسي  

06 

تصوري لنفسي في المستقبل  46% 23 32% 16 22% 11 1.72 0.7835 07 
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.یرضیني   

0.89008 

 

تنتابني نوبات من الضحك ال  30% 15 28% 14 42% 21 1.94
.لیهااستطیع ان أسیطر ع  

08 

0.79385 

 

.أنا شخص ال قیمة له في الحیاة 18% 09 28% 14 54% 27 1.68  09 

0.79514 

 

.أخجل عند الحدیث مع األخرین 32% 16 36% 18 32% 16 2.02  10 

0.81441 

 

.أثق باألخرین 34% 17 36% 18 30% 15 2.1  11 

0.85714 

 

قات ال أجد صعوبة في إقامة صد 26% 13 32% 16 42% 21 2.2
.  جدیدة  

12 

0.81716 

 

لست الشخص الذي أتمنى أن  44% 22 28% 14 28% 14 2.16
.أكون  

13 

0.68839 

 

مهنتي في المستقبل ستكون  80% 40 10% 5 10% 5 1.34
.مصدر إعتزاز لي  

14 

0.90351 

 

.لدي الشجاعة للتعبیر عن أرائي  54% 27 18% 09 34% 17 1.8  15 

0.76904 

 

أتخذ   28% 14 44% 22 28% 14 2.02
.قراراتي بنفسي  

16 

الذي یعیش بجانبهالعالقة مع الولي : المحور الثاني  



  عرض وتفسیر ومناقشة نتائج الدراسة...............................الخامس الفصل 

146 
 

0.75835 

 

2.58 08 16%  05 10% أكون سعیدا عندما أكون مع أحد  74% 37 
.والداي  

01 

0.84298 

 

.یعرف أحد والدیا الكثیر عني  30% 15 32% 16 38% 19 2.06  02 

0.83397 

 

بیني و بین أحد  االحترامد سو ی 54% 27 24% 12 22% 11 1.72
.والدیا  

03 

0.74066 

 

.یعاملني أحد الوالدین بقسوة 12% 06 36% 18 52% 26 1.68  04 

0.85738 

 

.أن أحد والدیا یتجاهلني حسأ  28% 14 28% 14 44% 22 1.86  05 

0.90373 

 

أشعر بأنني غیر مقبول في  36% 18 18% 09 46% 23 1.86
.األسرة  

06 

0.81441 

 

الوالد الذي أعیش معه یهتم بي إذا  20% 10 34% 17 46% 23 2.1
.مرضت  

07 

0.86685 

 

یعیرني  أحد الوالدین انتباها إذا  40% 20 26% 13 34% 17 1.94
.عبرت عن قلقي  

08 

0.81545 

 

. أحد والدایا منشغل عني  26% 13 40% 20 34% 17 2.04  09 

0.74533 

 

یرفض الوالد الذي أنا برفقته  16% 08 32% 16 52% 26 1.66
.مطالبي دونمبرر  

10 
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0.78272 

 

.الیهم  أحد والداي سماع ما أقول 18% 09 36% 18 46% 23 1.86  11 

0.72168 

 

.أشعر بأنني مهمل من قبل اسرتي 14% 07 36% 18 50% 25 1.64  12 

0.7329 

 

 أجد  أحد والداي بجانبي عندما 52% 26 34% 17 14% 07 1.56
.أحتاج إلیه  

13 

0.89191 

 

یضایقني أن أكون مع أحد  38% 19 20% 10 42% 21 1.98
.ینالوالد  

14 

0.85261 

 

1.74 11 %22 .أشعر أن لي شأن في أسرتي 52% 26 26%   13   15 

0.7354 

 

أشعر بالقلق على مستقبلي  46% 23 38% 19 16% 08 2.3
.األسري  

16 

0.78246 

 

یهتم بشؤوني ال أحد والدایا   24% 12 36% 18 40% 20 1.8
.الدراسیة  

17 

0.78792 

 

أستمتع عندما أناقش أفكاري مع  20% 10 68% 34 12% 06 1.46
.أحد الوالدین  

18 

عالقة المحروم باألخرین: المحور الثالث  

0.81541 

 

.تهمني مشاعر األخرین 16% 08 30% 15 54% 27 2.22  01 

أشعر أن األخرین أفضل مني في  34% 17 26% 13 40% 20 1.98 0.86873 02 
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.أسرهم   

0.8391 

 

.یشاركني  أحد والدایا أفراحي 56% 28 24% 12 20% 10 1.70  03 

0.68839 

 

2.34 05 10% 22 44% 23 46%  َ .أشعر بأن الحیاة عبء ثقیل علي  04 

0.76372 

 

 05 أفضل البقاء لوحدي   42% 21 40% 20 18% 09 2.22

0.76024 

 

یسعدني أن یمدحني  أحد والدایا  74% 37 10% 05 16% 08 1.44
.على عمل أقوم به  

06 

0.78895 

 

یشاركني أحد الوالدین في حل  60% 30 18% 09 22% 11 1.70
.مشاكلي  

07 

0.8204 

 

أشعر بالوحدة بالرغم من وجود  38% 19 40% 20 22% 11 1.98
.زمالئي معي  

08 

0.77959 

 

.أشعر بالخوف من المستقبل 54% 27 28% 14 18% 09 2.38  09 

0.85141 

 

.یشاركني أحد والدایا أحزاني 60% 30 18% 09 22% 11 1.64  10 

0.73651 

 

أشعر بأن أحد الولدین منصف  40% 20 42% 21 18% 09 1.78
.بحقي  

11 

أن مصیري مجهول ضمن  شعرأ 24% 12 38% 19 38% 19 1.86 0.78272 12 
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.أسرتي   

0.87433 

 

 كآباءأتمنى أن یكون والداي  44% 22 24% 12 32% 16 2.16
.زمالئي  

13 

0.75701 

 

الموت أفضل من الحیاة مع أحد  16% 08 36% 18 48% 24 1.72
.الوالدین  

14 

 .یوضح نتائج استمارة الحرمان العاطفي) 08(جدول رقم 

  :نتائج إستمارة الحرمان العاطفي وهي كاالتي السابقیوضح الجدول 

 19ما یقابله  العینةمن أفراد  %38نجد أن : ارة األول من المحور األولى الحالة النفسیةنتائج العب*  
فرد  14ما یعادله  28%فردیؤكدون أنهم دائمي التحسس من كالم وتصرفات األخرین وفي المقابل نجد

غ فرد یشعرونا بذلك نادرا، وعلى هذا بل 17ما یقابله%34ینتابهم هذا الشعور في بعض األحیان و
وبالتالي استجابات أفراد العینة غیر متشتتة وهذا 0.85واالنحراف المعیاري  2.04المتوسط الحسابي 

  .یعني أن أفراد العینة یشعرونا بالتحسس من كالم وتصرفات األخرین

 15من أفراد العینة ما یقابله  %30نجد أن : نتائج العبارة الثانیة من المحور األول الحالة النفسیة* 
فردأحیانا ما  20ما یقابله  %40تابهم نوبات بكاء ال یستطیعون السیطرة علیها وفي المقابل نجد فردتن

فرد نادرا ما تنتابهم هذه النوبات، حیث بلغ  15ما یعادلها  %30تنتابهم نوبات البكاء، في حین 
یر متشتتة هو یعني أناستجابات أفراد العینة غ 0.78واالنحراف المعیاري  2.04المتوسط الحسابي 

  .ومنه أفراد العینة تنتابهم نوبات بكاء یعجزونا عن السیطرة علیها

 19من أفراد العینة ما یقابله  %28نجد أن : نتائج العبارة الثالثة من المحور األول الحالة النفسیة* 
ن فرد یشعرو  23من أفراد العینة ما یعادله %46فرد یشعرون بعدم اإلنصاف دائما، وفي المقابل نجد

فرد نادرا ما یشعرون بأن  13من أفراد العینة أي  %30بأن األخرین غیر منصفین معهم أحیانا و
هو یعني 0.73واالنحراف المعیاري  2.01األخرین غیر منصفین معهم، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

  . نأن استجابات أفراد العینة غیر متشتتة ومنه أفراد العینة یشعرون بعدم اإلنصاف من األخری

فرد  15من أفراد العینة أي  %30نجد أن : نتائج العبارة الرابعة من المحور األول الحالة النفسیة* 
فرد یشعرون بالكره أحیانا  16ما یعادله %32یشعرون بالكره من طرف األخرین في المقابل نجد 
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نحراف المعیاري واال 1.94فرد یشعرونا بذلك نادرا،حیث بلغ المتوسط الحسابي  19ما یقابله  %38و
و هو یعني أن استجابات أفراد العینة غیر متشتتة وبالتالي أفراد العینة یشعرون بالكره من  0.81

 .طرف األخرین

من أفراد العینة ما یقابله     %38نجد أن : نتائج العبارة الخامسة من المحور األول الحالة النفسیة* 
یهتمونا بها  26فرد یهتمون بها و 18أي  %38بل نجدفرد یهتمون بالدراسة والمراجعة   في المقا19

ومنه استجابات أفراد العینة غیر 0.75واالنحرافالمعیاري  1.74نادرا، حیث بلغ المتوسط الحسابي
 متشتتة هو یعني أن أفراد العینة یهتمون بالدراسة ومراجعة 

فرد یندمجون مع 21ما یقابل %42نجد أن :نتائج العبارة السادسة من المحور األول الحالة النفسیة* 
من أفراد العینة ما یعادل  %34فرد احیانا ما یندمجون مع زمالئهم و 12اي  %24زمالئهم ما یقابلها 

 0.84واالنحراف المعیاري  1.82فرد نادرا ما یندمجون مع زمالئهم، حیث بلغ المتوسط الحسابي  17
  .أفراد العینة مندمجون مع زمالئهم و منه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة هو یعني أن

فرد  23أي ما یعادل %46نجد أن : نتائج العبارة السابعة من المحور األول الحالة النفسیة* 
فرد تصوراتهم عن أنفسهم  16أي  %32تصوراتهم عن أنفسهم ترضیهم دائما، في المقابل نجد  

عن انفسهم، حیث بلغ المتوسط فرد نادرا ما ترضیهم تصوراتهم  11أي  %22ترضیهم احیانا،و 
و منه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة و هو یعني أن  0.78و االنحراف المعیاري  1.72الحسابي 

  .أفراد العینة تصوراتهم عن أنفسهم ترضیهم

 15من أفراد العینة أي  %30نجد أن : نتائج العبارة الثامنة من المحور األول الحالة النفسیة* 
فرد تنتابهم هذه  14أي  %32نوبات ضحك یعجزونا عن السیطرة عنها في المقابل نجد أن فردتنتابهم

 1.74فرد نادرا ما تنتابهم هذه النوبات، حیث بلغ المتوسط الحسابي  21أي  %42النوبات أحیانا، و
ومنه استجابات األفراد غیر متشتتة وهو یعني أنهم تنتابهم نوبات من  0.89واالنحراف المعیاري 

 .الضحك

من أفراد العینة ال  09أي %18نجد أن : نتائج العبارة التاسعة من المحور األول الخالة النفسیة* 
فردأحیانا ال یشعرون بقیمتهم في الحیاة،  14اي  %28یشعرون بقیمتهم في الحیاة، وفي المقابل نجد

النحراف المعیاري وا 1.68فرد نادرا ما یشعرون بهذا، حیث بلغ المتوسط الحسابي  27اي  %54و
 .ومنه استجابات األفراد غیر متشتتة،وهو یعني أن أفراد العینة یشعرون أن لهم قیمة في الحیاة0.79



  عرض وتفسیر ومناقشة نتائج الدراسة...............................الخامس الفصل 

151 
 

فرد  16من أفراد العینة أي  %32نجد أن : نتائج العبارة العاشرة من المحور األول الحالة النفسیة* 
فرد أحیانا ما ینتابهم  18أي%36یشعرون بالخجل عند الحدیث مع األخرین، وفي المقابل نجد 

 2.02فرد نادرا ما ینتابهم ذلك الشعور، حیث بلغ المتوسط الحسابي  16أي  %32الخجل، و
ومنه استجابات األفراد غیر متشتتةوهو یعني أن أفراد العینة یشعرون  0.79واالنحراف المعیاري

 .بالخجل عند الحدیث مع األخرین

فرد من أفراد  17أي %34نجد أن : محور األول الحالة النفسیةنتائج العبارة إحدى عشر من ال* 
اي  %30فرد أحیانا ما یثقون باألخرین، و 18أي  %36العینة یثقون باألخرین، وفي المقابل نجد 

ومنه 0.81واالنحراف المعیاري 2.1فرد نادرا ما یثقون باألخرین،حیث بلغ المتوسط الحسابي  15
  . و یعني أن أفراد العینة لدیهم ثقة باألخرین استجابات األفراد غیر متشتتة

فرد من أفراد  13أي %26نجد أن : نتائج العبارة الثانیة عشر من المحور األول الحالة النفسیة* 
فرد لیس لدیهم  16أي  %32العینة الیجدون صعوبة في إقامة عالقات جدیدة، وفي المقابل نجد 

فرد نادرا ال یجدون صعوبة في تكوین  21اي  %42صعوبة في تكوین عالقات جدیدة أحیانا، و
ومنه استجابات األفراد 0.85واالنحراف المعیاري 2.2صدقات جدیدة، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

  .غیر متشتتة و هذا یعني أنأفراد العینة ال یجدون صعوبة في إقامة صدقات جدیدة

فرد من أفراد  22أي  %44نجد أن : سیةنتائج العبارة الثالث عشر من المحور األول الحالة النف* 
 14ما یعادلها  %28العینة دائما ما یروا أنهم لیسوا الشخص الذي یتمنوا أن یكونوا، وفي المقابل نجد 

نادرا ما ینتابهم هذا الشعور، حیث بلغ  14أي  %28فرد أحیانا ما یكونونما ینتابهم هذا الشعور و
  .وهو یعني أن أفراد العینة لیسوا كما یتمنوا 0.81اري واالنحراف المعی 2.16المتوسط الحسابي 

فرد من  40ما یقابلها %80نجد أن : نتائج العبارة الرابع عشر من المحور األول الحالة النفسیة* 
ما  %10أفراد العینة یروا أن مهنتهم ستكون مصدر اعتزاز لهم في المستقبل، و في المقابل نجد  

أفراد نادرا ما یرو ذلك، حیث بلغ المتوسط  05أي  %10یروا ذلك وأفرادأحیانا ما  05یعادلها 
و منه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة و یعني هذا أن 0.81واالنحراف المعیاري  1.34الحسابي 

  .أفراد العینة یروا من المهنة مصدر اعتزاز لهم

فرد من  22ما یقابلها  %54أن نجد : نتائج العبارة الخامس عشر من المحور األواللحالة النفسیة* 
أفراد لیس لدیهم  09ما یعادل %18أفراد العینة لدیهم الشجاعة للتعبیر عن أراءهم، وفي المقابل نجد 

فرد نادرا ما تكون لهم هذه القدرة، حیث بلغ المتوسط  17أي  %34القدرة للتعبیر عن أراءهم أحیانا و
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تجابات أفراد العینة غیر متشتتة وهو یعني أن أفراد ومنه اس0.90واالنحراف المعیاري  1.8الحسابي 
  .العینة لدیهم قدرة لتعبیر عن أراءهم

فرد من  14ما یقابلها %28نجد أن : نتائج العبارة السادس عشر من المحور األول الحالة النفسیة* 
ما تكون لدیهم فرد أحیانا  22ما یعادلها  %44أفراد العینة یتخذون قراراتهم بذاتهم، وفي المقابل نجد

فرد نادرا ما تكون ما یتخذونا قرارتهم بأنفسهم، حیث بلغ  14أي  %28القدرة التخاذ قراراتهم و
ومنه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة هو یعني 0.76واالنحراف المعیاري  2.02المتوسط الحسابي 

  .أن أفراد العینة لدیهم القدرة التخاذ قرارتهم بأنفسهم

  :نيالمحور الثا

ما %74نجد أن : نتائج العبارة األولى من المحور الثاني العالقة مع الولي الذي یعیش بجانبه* 
فرد من أفراد العینة یشعرون بالسعادة عندما یكونوا مع أحد الوالدین، وفي المقابلنجد  37یقابلها 

أفرادال یكون لهم  08أي  %16أفراد أحیانا ما یكونوا سعداء مع أحد الوالدین و 05ما یعادلها 10%
ومنه استجابات أفراد 0.75واالنحراف المعیاري  2.58نفس الشعور، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

  .العینة غیر متشتتة وهو یعني أن أفراد العینة یشعرونا بالسعادة عندما یكونوا مع أحد الوالدین

ما  %30نجد أن : عیش بجانبهنتائج العبارة الثانیة من المحور الثاني العالقة مع الولي الذي ی* 
فرد لدیهم عالقة طیبة مع أحد الوالدین حیث یعرف عنهم والدیهم الكثیر، وفي المقابل نجد  15یقابلها 

فرد نادرا ما یعرف  19أي %38فرد أحیانا ما یعرف عنهم أحد والدیهم الكثیر و  16ما یعادلها  32%
ومنه استجابات  0.84واالنحراف المعیاري  2.06عنهم والدیهم الكثیر، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

أفراد العینة غیر متشتتة وهو یعني أن الوالد الذي یعیش معه أفراد العینة مهتم به ویعرف عنه الكثیر 
  .من األمور

ما  %54نجد أن : نتائج العبارة الثالثة من المحور الثاني العالقة مع الوالي الذي یعیش بجانبه* 
ما  %24أفراد العینة یسود االحترام بینهم و بین أحد والدیهم، و في المقابل نجد  فرد من 27یقابلها 
فرد نادرا ما  11أي  %22فردأحیانا ما یسود االحترام بینهم و بین أحد احد والدیهم و  12یعادلها 

 0.83واالنحراف المعیاري   1.72یسود االحترام بینهم وبین أحد والدیهم، حیث بلغ المتوسط الحسابي 
و منه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة و هو یعني أن أفراد العینة یسود االحترام بینهم وبین أحد 

  .الوالدین
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ما  %12نجد أن : نتائج العبارة الرابعة من المحور الثاني العالقة مع الولي الذي یعیش بجانبه* 
فرد أحیانا ما  18ما یعادلها  %36جد أفراد یعاملهم أحد والدیهم بقسوة، و في المقابل ن 06یعادلها 

 1.68فرد نادرا ما یعاملونا بقسوة، حیث بلغ المتوسط الحسابي  26أي  %52یعاملون بقسوة و 
و منه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة و هو یعنیأن أفرد العینة ال 0.74واالنحراف المعیاري 
  .یعاملهم أولیائهم بقسوة

 %28نجد أن : من المحور الثاني العالقة مع الولي الذي یعیش بجانبهنتائج العبارة الخامسة * 
ما %28فرد من أفراد العینة یشعرون بالتجاهل من قبل أحد الوالدین في المقابل نجد   14مایقابلها 
فرد نادرا ما یشعرون بهذا، حیث بلغ  22أي   %44فرد أحیانا ما یشعرون بالتجاهل و  14یعادلها 

و منه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة وهو 0.85و االنحراف المعیاري  1.86ي المتوسط الحساب
  .یعني أن أفراد العینة یعانون من تجاهل أحد الوالدین

 %36نجد أن : نتائج العبارة السادسة من المحور الثاني العالقة مع الولي غیر الذي یعیش بجانبه* 
ما %18انهم غیرمقبولون في االسرة وفي المقابل نجد فرد من أفراد العینة یشعرون 18ما یقابلها 

من أفراد العینة نادرا ما  %46أفراد أحیانا ما یشعرونا أنهم غیر مقبولون في األسرة و 09یعادلها 
واالنحراف المعیاري  1.86یشعرونا أنهم غیر مقبولون في األسرة، حیث بلغ المتوسط الحسابي

ر متشتتة وهو یعني أن أفراد العینة یشعرون بعدم القبول في ومنه استجابات أفراد العینة غی0.90
  .أسرهم

ما %20نجد أن : نتائج العبارة السابعة من المحور الثاني العالقة مع الوالد الذي یعیش بجانبه* 
فرد أحیانا ما  17ما یقابلها % 34أفراد یهتم بهم أحد والدیهم في حالة مرضهم، بینما نجد  10یعادلها 
 2.10فرد نادرا ما یهتم بهم أحد الوالدین، حیث بلغ المتوسط الحسابي  23أي  %46و یهتم بهم

ومنه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة وهو یعني أن الوالد الذي یعیشوا 0.81واالنحراف المعیاري 
  .معه مهتم بهم

ما  %40نجد أن : بهنتائج العبارة الثامنة من المحور الثاني العالقة مع الوالد الذي یعیش بجان* 
فرد من أفراد العینة دائما یعیره أحد والدیه اهتماما إذا عبر عن قلقه، وفي المقابل نجد  20یعادلها 

فرد نادرا ما یهتم به في  17أي  %34فردأحیانا ما یعیره أحد والدیه اهتماما و 13ما یقابلها % 26
ومنه استجابات أفراد العینة  0.86معیاري واالنحراف ال 1.94حالة قلقه، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

  .غیر متشتتة وهو یعني أن الوالد الذي یعیش معه یعیرهاهتمام في حالة قلقه
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من  %26نجد أن : نتائج العبارة التاسعة من المحور الثاني العالقة مع الوالد الذي یعیش بجانبه* 
 20ما یعادلها % 40ا، وفي المقابل نجد فرد أحد والدیه منشغل عنه دائم 13أفراد العینة ما یقابلها 

فرد نادرا ما یكون أحد والدیه منشغل  17أي  %34فرد   أحیانا ما یكون أحد والدیه منشغل عنه و
ومنه استجابات أفراد العینة غیر 0.81واالنحراف المعیاري  2.04عنه، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

  .متشتتة وهذا یعنیأنأحدوالدیهم منشغلین عنهم

من  %16نجد أن : نتائج العبارة العاشرة من المحور الثاني العالقة مع الوالد الذي یعیش بجانبه* 
أفراد دائما ما یرفض الوالد الذي برفقتهم مطالبهم دون مبرر، وفي المقابل  08أفراد العینة ما یعادلها 

 26أي  %52ون مبرروفرد أحیانا ما یرفض الوالد الذي برفقته مطالبه د 16ما یعادلها % 32نجد 
و االنحراف  1.66فرد نادراما یرفض الوالد الذي برفقته مطالبهم، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

و منه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة وهو یعني أن الوالد الذي یعیش معه ال 0.74المعیاري 
  .یرفض مطالبهم دون مبرر

 %18نجد أن : ي العالقة مع الوالد الذي یعیش بجانبهنتائج العبارة الحادي عشر من المحور الثان* 
فردأحیانا  18ما یعادلها % 36أفراد یهتم أحد والدیه بما یقوله دائما، وفي المقابل نجد  09ما یقابلها 

واالنحراف 1.86فرد حیث بلغ المتوسط الحسابي  23أي  %46ما یهتم أحد والدیهم بأقوالهم و
فراد العینة غیر متشتتة وهو یعني أن الوالد الذي یعیش معه مهتم ومنه استجابات أ0.78المعیاري 

  .بأقواله

ما  %14نجد أن : نتائج العبارة الثاني عشر من المحور الثاني العالقة مع الوالد الذي یعیش بجانبه* 
ا  فرد 18ما یعادلها % 36أفراد دائما ما یشعر باإلهمال من قبل أسرهم، و في المقابل نجد  07یقابلها 

فرد نادرا ما یشعرونا بهذا اإلهمال، حیث بلغ المتوسط  25أي  %50یشعرونا باإلهمال أحیانا و 
و منه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة وهو یعني أن  0.72واالنحراف المعیاري   1.64الحسابي 

  .بعض أفراد العینة یشعرونا باإلهمال و البعض األخر ال یشعرون به

ما  %52نجد أن : الثالث عشر من المحور الثاني العالقة مع الوالد الذي یعیش بجانبه نتائج العبارة* 
فردأحیانا ما یهتم بهم  17أي % 34فردا یجد أحد والدیه عند الحاجة، وفي المقابل نجد  26یعادلها 

حسابي أفراد نادرا ما یهتم بهم أحد والدیهم حیث بلغ المتوسط ال 07ما یقابلها  %14احد والدیهم و 
و منه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة وهو یعني أن الوالد الذي  0.73و االنحراف المعیاري 1.56

  .یعیش معه مهتم به و متواجد عند الحاجة
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ما %38نجد أن : نتائج العبارة الرابع عشر من المحور الثاني العالقة مع الوالد الذي یعیش بجانبه* 
 10ما یعادلها % 20ایق من وجوده مع أحد الوالدین، وفي المقابل نجد فرد دائما ما یتض 19یقابلها 

فرد نادرا ما یتضایقون من  21أي  %42أفراد أحیانا ما یتضایقوا من وجوده مع أحد الوالدین و
ومنه  0.89واالنحراف المعیاري  1.98وجودهم مع أحد الوالدین، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

  .ر متشتتة وهو یعني أن أفراد العینة یتضایقون من وجوده مع أحد الوالدیناستجابات أفراد العینة غی

نجد أن : نتائج العبارة الخامسة عشر من المحور الثاني العالقة مع الوالد الذي یعیش بجانبه* 
 13ما یعادلها % 62فردا یشعرون أن لهم شأن في أسرتهم، وفي المقابل نجد  26ما یقابلها 52%

فرد نادرا ما یشعرونا بذلك، حیث بلغ  11أي  %22یشعون ر بقیمتهم في أسرتهم و فردا أحیانا ما
واالنحراف المعیاري ومنه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة وهو یعني أن  1.74المتوسط الحسابي 

  .أفراد العینة یشعرون بقیمتهم في أسرهم

 %46نجد أن : الوالد الذي یعیش بجانبه نتائج العبارة السادسة عشر من المحور الثاني العالقة مع* 
ما یعادلها % 38فردادائمي الشعور بالقلق على مستقبلهم األسري، و في المقابل نجد  23ما یقابلها 

أفراد نادرا ما یشعرونا بذلك، حیث  08أي  %16فرد أحیانا ما یشعرون بالقلق على مستقبلهم و 19
و منه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة و  0.73اري  واالنحراف المعی  2.3بلغ المتوسط الحسابي 

  .هو یعني أن أفراد العینة یشعرونا بالقلق على مستقبلهم األسري

 %24نجد أن : نتائج العبارة السابع عشر من المحور الثاني العالقة مع الوالد الذي یعیش بجانبه* 
فردا  18ما یعادلها % 36ا، وفي المقابل نجد فرد یهتم أحد والدیه بشؤونه الدراسیة دائم 12ما یعادلها 

فردا نادرا ما یهتم بشؤونهم الدراسیة حیث  20أي  %40أحیانا ما یهتم أحد والدیهم بشؤونهم الدراسیة و
ومنه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة وهو  0.78واالنحراف المعیاري  1.8بلغ المتوسط الحسابي 

  .مهتم بهیعني أن الوالد الذي یعیش معه 

 %20نجد أن : نتائج العبارة الثامنة عشر من المحور الثاني العالقة مع الوالد الذي یعیش بجانبه* 
أفراد یستمتعون عندما یناقش معهم أحد والدیهم أفكارهم، وفي المقابل  10من أفراد العینة ما یقابلها 

أفراد نادرا ما یستمتعون بذلك،  06أي  %12فردأحیانا ما یستمتعون بذلك و 34ما یعادلها % 68نجد 
ومنه استجابات أفراد العینة غیر  0.78واالنحراف المعیاري  1.46حیث بلغ المتوسط الحسابي 

  .متشتتة وهو یعني أن أفراد العینة یستمتعون بمناقشة األفكار مع أحد الوالدین
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  :المحور الثالث

من أفراد العینة ما  %16نجد أن : م باألخریننتائج العبارة األولى من المحور الثالث عالقة المحرو * 
فردا أحیانا ما  15ما یعادلها % 30أفراد یهتم بمشاعر األخرین دائما، وفي المقابل نجد  08یقابلهم 

 2.22فردا نادرا ما یهتم لذلك، حیث بلغ المتوسط الحسابي  27أي  %54یهتم بمشاعر األخرین و
أفراد العینة غیر متشتتة وهو یعني أن أفراد العینة ال  ومنه استجابات0.81واالنحراف المعیاري 

  .یهتمون بمشاعر األخرین

من أفراد العینة ما  %34نجد أن : نتائج العبارة الثانیة من المحور الثالث عالقة المحروم باألخرین* 
ا م% 26فردا دائما ما یشعرون بأن األخرین أفضل منهم في أسرهم و في المقابل نجد  17یقابلها 
فردا نادرا ما یهتمونا لذلك، حیث بلغ  20أي  %40فرداأحیانا ما یهتم بمشاعر األخرین و 13یعادله 

و منه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة و  0.86و االنحراف المعیاري   1.98المتوسط الحسابي 
  .هو یعني أن أفراد العینة یشعرون بأن األخرین أفضل منهم في أسرهم

من أفراد العینة ما  %56نجد أن : ارة الثالثة من المحور الثالث عالقة المحروم باألخریننتائج العب* 
فردأحیانا  12ما یعادلها % 24فردا یشاركهم أحد والدیهم أفراحهم دائما وفي المقابل نجد  28یقابلها 

حیث بلغ أفراد نادرا ما یشاركهم أولیائهم أفراحهم،  05أي  %10ما یشاركهم والدیهم أفراحهم و
ومنه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة و هو  0.83واالنحراف المعیاري  1.70المتوسط الحسابي 

  .یعني أن أفراد العینة یشاركهم أحد والدیهم أفراحهم

من أفراد العینة ما  %46نجد أن : نتائج العبارة الرابعة من المحور الثالث عالقة المحروم باألخرین* 
 22ما یعادلها % 44یشعرون دائما بأن الحیاة عبء ثقیل علیهم وفي المقابل نجد  فردا 23یقابلها 

أفراد نادرا ما یشعرون بذلك، حیث بلغ المتوسط الحسابي  05أي  %10فرداأحیانا ما یشعرون بذلكو
ومنه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة وهو یعني أن أفراد العینة 0.68واالنحراف المعیاري 2.34
  .ون بأن الحیاة عبء ثقیل علیهمیشعر 

من أفراد العینة  %42نجد أن : نتائج العبارة الخامسة من المحور الثالث عالقة المحروم باألخرین* 
فرد أحیانا ما  20ما یعادلها %40فرد یفضلون البقاء لوحدهم دائماوفي المقابلنجد  21ما یقابلها 

ما یفضلون ذلك، حیث بلغ المتوسط الحسابي أفراد نادرا  09أي  %18یفضلون البقاء لوحدهم و
ومنه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة وهو یعني أن أفراد العینة 0.76واالنحراف المعیاري  2.04

  .یفضلون الوحدة



  عرض وتفسیر ومناقشة نتائج الدراسة...............................الخامس الفصل 

157 
 

من أفراد العینة  %74نجد أن : نتائج العبارة السادسة من المحور الثالث عالقة المحروم باألخرین* 
أحیانا ما یهتمون لذلك و  %10یسعدهم مدح احد أولیائهم دائما وفي المقابل نجد فردا  37ما یقابلها 

واالنحراف المعیاري   2.04أفراد نادرا ما یسعدهم ذلك، حیث بلغ المتوسط الحسابي  08أي  16%
و منه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة و هو یعني أن أفراد العینة یهمهم أن یمدحهم أحد  0.76
  .همأولیائ

من أفراد العینة ما  %60نجد أن : نتائج العبارة السابعة من المحور الثالثعالقة المحروم باألخرین* 
 09ما یعادلها  %18فردا یشاركه أحد والدیه دائما في حل مشاكله و في المقابل نجد  30یقابلها 

ما یشاركه أحد أولیائه فرد نادرا  11أي  %22أفرادأحیانا ما یشاركهم أحد أولیائه في حل مشاكله و 
و منه استجابات  0.78و االنحراف المعیاري  1.70في حل مشاكله، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

  .أفراد العینة غیر متشتتة هو یعني أن أفراد العینة یشاركوهم في حل مشاكلهم

أفراد العینة ما من  %38نجد أن : نتائج العبارة الثامنة من المحور الثالث عالقة المحروم باألخرین* 
 20ما یعادل  %40فرد یشعرون بالوحدة دائما بالرغم من وجود زمالئهم وفي المقابل نجد  19یقابلها 

فرد نادرا ما یشعرون بذلك، حیث بلغ المتوسط الحسابي  11أي  %22فردأحیانا ما یشعرونا بالوحدة و
متشتتة وهو یعني أن أفراد العینة  ومنه استجابات أفراد العینة غیر 0.82واالنحراف المعیاري  1.98

  .یشعرون بالوحدة

من أفراد العینة ما  %54نجد أن : نتائج العبارة التاسعة من المحور الثالث عالقة المحروم باألخرین* 
فرد  14ما یعادل %28فردا یالزمهم دائما شعورالخوف من المستقبل، وفي المقابل نجد 27یقابل 

 0.77واالنحراف المعیاري  2.38حیانا، حیث بلغ المتوسط الحسابي یشعرون بالخوف من المستقبل أ
  .ومنه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة وهو یعني أن أفراد العینة یشعرون بالخوف من المستقبل

من أفراد العینة ما  %60نجد أن : نتائج العبارة العاشرة من المحور الثالث عالقة المحروم باألخرین* 
أفراد  09ما یعادل %18فردا دائما ما یشاركهم أحد والدیهم أحزانهم وفي المقابل نجد  30یقابلها 

فرد نادرا ما یشاركهم أحد والدیهم أـحزانهم، حیث بلغ  11أي  %22أحیانا ما یشاركوهم أحزانهم و
ومنه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة وهو  0.85واالنحراف المعیاري  1.64المتوسط الحسابي 

 .عني أن أفراد العینة یشاركهم أحد والدیهم أحزانهمی

من أفراد  %40نجد أن : نتائج العبارة الحادي عشر من المحور الثالث عالقة الحروم باألخرین* 
ما % 42فرد یشعر دائما بأن أحد والدیهم منصفین بحقهم وفي المقابل نجد  20العینة ما یقابلها 
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أفراد نادرا ما یشعرون  09أي  %18الوالدین منصفین بحقهم وفردأحیانا یشعروا أن أحد  21یعادل
ومنه استجابات أفراد العینة غیر  0.73واالنحراف المعیاري  1.78بذلك، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

  .متشتتة وهو یعني أن أفراد العینة یشعرون بأن أحد والدیهم منصفین بحقهم

من أفراد  %24نجد أن : ث عالقة المحروم باألخریننتائج العبارة الثاني عشر من المحور الثال* 
ما % 38فرد یشعرون دائما بأن مصیرهم مجهول في أسرهم وفي المقابل نجد  12العینة ما یقابل 

فردا نادرا ما  19أي  %38فرد أحیانا ما یشعرون بأن مصیرهم مجهول ضمن أسرهم و 19یعادل 
ومنه استجابات أفراد  0.78واالنحراف المعیاري  1.98یشعرونا بذلك، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

  .العینة غیر متشتتة وهو یعني أن أفراد العینة یشعرون بأن مجهول في أسرهم

من أفراد  %44نجد أن : نتائج العبارة الثالثة عشر من المحور الثالث عالقة المحروم باألخرین* 
% 38م كآباء زمالئهم، و في المقابل نجد فرد دائما ما یتمنون أن یكون والدیه 22العینة ما یعادل 

فردا نادرا ما یتمنون هذا، حیث بلغ المتوسط  16ما یقابل  %32فرداأحیانا ما یتمنون ذلك و  19أي
و منه استجابات أفراد العینة غیر متشتتة وهو یعني أن  0.87واالنحراف المعیاري  2.16الحسابي 

  .اء زمالئهمأفراد العینة یتمنون أن یكون أولیائهم كآب

من  %16نجد أن : نتائج العبارة الرابع عشر من المحور الثالث عالقة المحروم مع أحد الوالدین* 
أفراد دائما ما یفضلون الموت على العیش مع أحد الوالدین، و في المقابل  08أفراد العینة ما یقابل 

فرد  24أي  %48والدین و فردأحیانا یفضلون الموت على العیش مع أحد ال 18ما یعادل % 36نجد 
و منه  0.75واالنحراف المعیاري   1.72نادرا ما یفضلون ذلك، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

استجابات أفراد العینة غیر متشتتة و هو یعني أن أفراد العینة یفضلون الموت على العیش مع أحد 
  .الوالدین
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  :اطفيحساب المتوسط الحسابي الكلي لالستمارةالحرمان الع

لدى أفراد  ذه الخاصیةقد تم حساب المتوسط الحسابي الستمارة الحرمان العاطفي لتبیان مدى توفرهول 
برنامج ذلك باالعتماد على ، و العینة المتمثلة في المراهقین المحرومین عاطفیا من أحد الوالدین

  .1.90882:كاالتيوكانت النتیجة اكسل

من الخالیا حدود  دیحدینتمي إلیها المتوسط الحسابي وذلكبتالمجاالت التي  بتحدید قمنا وبعد هذا
  :طول الخلیةو حساب المدى خالل

  01 - عدد البدائل= المدى

  2=1-3= المدى

= حدود الخالیا
المدى

الخالیاعدد
  =	

	
 =0.66  

  المجاالت   البدائل

  [1.66 -1[  نادرا

  [ 2.32  - 1.66[   الى حد ما

  ] 3 – 2.32[  كثیرا

  یوضح المجاالت التي ینتمي الیها المتوسط) 09(رقم جدول 

نالحظ  1.90 بخالل الجدول الخاص بحدود الخالیا و بمطابقة قیمةالمتوسط الحسابي المقدرة  ومن
و هذا یؤكدعلى أنخاصیة الحرمان العاطفي  [ 2.32 – 1.66]أنها تنتمي الى مجال الى حد ما 

  .متوفرة بدرجة متوسطة عند أفراد العینة

  :حساب االنحراف المعیاري الكلي

من خالل برنامج اكسل و كان  الحرمان العاطفيتم حساب االنحراف المعیاري الكلي الستمارة 
  :كاالتي

  .ةو بالتالي نستنتج أن استجابات أفراد العینة غیرمتشتت 0.0552
  :عرض النتائج الخاصة بالسلوك العدواني-3
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من أجل المعالجة  spssي جداول اعتمدنا على برنامج تفریغ بیاناتها فبعد جمع االستمارات و 
  :السلوك العدواني ألفراد العینةفي الجدول اآلتي نعرض درجات و  اإلحصائیة

االنحراف 
 المعیاري

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

 العبارات نادرا أحیانا متوسطا غالبا دائما ا

رقم
  ال

رار
لتك

 ا

سبة
 الن

رار 
لتك

 ا

سبة
 الن

رار 
لتك

 ا

سبة
 الن

رار
لتك

ا
 

 

سبة
 الن

رار 
لتك

 ا

سبة
 الن

0.87505 

 

0.64 

 

فجأة ال استطیع التحكم  56% 28  30% 15 8% 04 06% 03 00% 00
في نفسي و اقوم بضرب 

.شخص ما  

01 

1.21638 

 

1.3 

 

حینما اختلف مع  32% 16 30% 15 20% 10 12% 06 06% 03
اصدقائي اشن علیهم 

.هجوما لفظیا  

02 

1.4591 

 

2.44 

 

اغضب بسهولة و لكن  14% 07 18% 09 10% 05 62% 13 23% 16
سرعان ما اعود الى 

.هدوئي  

03 

1.05463 

 

0.7 

 

عندما یضایقني الناس  62% 31 18% 09 10% 05 26% 13 32% 16
.اخبرهم اني سأنتقم  منهم  04 

1.30931 

 

1.4 

 

عندما اتعرض لالستفزاز  36% 18 20% 10 16% 08 24% 12 04% 02
.اربما اضرب شخصا م  05 

1.42414 

 

1.90 

 

عندما اهان فاني اسب و  26% 13 20% 10 12% 06 30% 15 12% 06
.اشتم  06 

1.12486 

 

2.8 

 

عندما اصاب باإلحباط   02% 01 12% 06 26% 13 24% 12 36% 18
.فان غضبي یبدو واضحا  07 
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1.42628 

 

2.08 

 

من حین آلخر تمزقني  20% 10 16% 08 20% 10 24% 12 20% 10
.راهیة لألخرینالك  08 

1.44632 

 

2.3 

 

إذا ضربني شخص أرد  16% 08 18% 09 12% 06 24% 14 26% 13
.علیه بالضرب  09 

1.10657 

 

2.4 

 

كثیرا ما أختلف في  02% 01 24% 12 24% 12 32% 16 18% 09
.المناقشات مع الناس  10 

1.47205 

 

2.42 

 

ان أشعر في بعض األحی 18% 09 10% 05 14% 07 28% 14 30% 15
.و كأني أنفجر من الغیظ  11 

1.2454 

 

2.2 

 

أكره االشخاص الذین  12% 06 16% 08 24% 14 28% 14 16% 08
یخالفون التقالید و القواعد 

.االجتماعیة  

12 

1.28556 

 

1.02 

 

أدخل في مشاجرات  52% 26 16% 08 16% 08 10% 05 06% 03
باألیدي أكثر من أي 

.شخص أخر  

13 

1.23569 

 

2.06 

 

أدخل في جدال مع  16% 08 14% 07 28% 14 32% 16 10% 05
األشخاص الذین 
.یخالفونني الرأي  

14 

1.43086 

 

1.56 

 

.أنا شخص متهور 28% 14 32% 16 12% 06 12% 06 16% 08  
15 

1.4769 

 

2.32 

 

أشعر أني لم أحصل إال  14% 07 20% 10 20% 10 12% 06 36% 18
على قدر ضئیل من 

.اةنصیبي في الحی  

16 

1.48805 

 

1.7 

 

ألجأ إلى العنف البدني  30% 15 20% 10 18% 9 14% 7 18% 9
لحفظ حقوقي إذا تطلب 

.األمر ذلك  

17 
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1.20272 

 

1.32 

 

إذا ضایقني شخص أقول  34% 17 24% 12 20% 10 20% 10 02% 01
.فیه كالما سیئا  18 

1.38505 

 

1.4 

 

كثیرا ألسباب غیر أنفعل  38% 19 22% 11 08% 04 26% 13 06% 03
.هامة  19 

1.28476 

 

1.68 

 

أعتقد أن هناك من یتأمر  22% 11 26% 13 24% 12 18% 09 10% 05
.ضدي  20 

1.28667 

 

1.24 

 

عندما یزعجني شخص  38% 19 28% 14 12% 06 16% 08 06% 03
.أتشاجر معه باألیدي  21 

1.34756 

 

1.02 

 

لى االخرین رسائل أكتب إ 56% 28 12% 06 12% 06 16% 08 20% 10
.أبین فیها عیوبهم  22 

1.3311 

 

2.06 

 

أجد صعوبة في التحكم  12% 06 28% 14 22% 11 18% 09 20% 10
.في انفعاالتي  23 

1.36964 

 

1.96 

 

أعرف أن أصدقائي  18% 09 24% 12 18% 09 24% 12 16% 08
.یتحدثون عني في غیابي  24 

1.56179 

 

1.36 

 

یقول عني أصدقائي بأني  46% 23 18% 09 06% 03 14% 07 16% 08
.شخص عنیف بدنیا  25 

1.61321 

 

1.64 

 

عندما أعرف صفة سیئة  36% 18 20% 10 12% 06 16% 08 06% 03
في أحد األشخاص أخبره 

 بذلك
26 

1.43839 

 

2.18 

 

أجد صعوبة في ضبط  18% 09 16% 08 20% 10 22% 11 24% 12
.غضبي  27 

1.45742 

 

2.28 

 

أعادي األشخاص الذین  20% 10 10% 05 16% 08 30% 15 24% 12
.یؤذونني  28 
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1.38505 

 

1.8 

 

هناك بعض األشخاص ال  26% 13 18% 09 16% 08 30% 15 10% 05
.یتردد أحد في ضربهم  29 

1.26556 

 

1.52 

 

یسهل علي أن أشتم  26% 13 28% 14 22% 11 16% 08 08% 04
.األخرین  30 

1.38505 

 

2.4 

 

یقال عني بأني سریع  12% 06 18% 09 16% 08 26% 13 28% 14
.الغضب  31 

1.22907 

 

2.14 

 

االشخاص الغرباء الذین  10% 05 26% 13 16% 08 36% 18 12% 06
یبدون لطفا زائدا یثیرون 

.شكوكي  

32 

1.38741 

 

1.56 

 

أتهور بشدة لدرجة أني  34% 17 16% 08 18% 09 24% 12 08% 04
 33 اكسر األشیاء

1.33463 

 

2.12 

 

الناس  تصرفات بعض 10% 05 34% 17 08% 04 30% 15 18% 09
 34 تجعلهم أهال للسب والشتم

1.15723 

 

2.74 

 

یتملكني الغضب بشدة  02% 01 20% 10 10% 05 38% 19 30% 15
.عندما یساء إلي  35 

1.54669 

 

1.66 

 

أعتقد أن األخرون  34% 17 18% 09 16% 08 12% 06 20% 10
ي یضحكون عني ف

.غیابي  

36 

1.20475 

 

1.24 

 

عندما یسيء إلي أحد أرد  32% 16 36% 18 14% 07 12% 06 06% 03
.علیه بالضرب  37 

1.18992 

 

2.18 

 

أفضل االعتداء بالكالم  10% 05 20% 10 24% 12 34% 17 12% 06
ألنه أبقى أثرا من 

.الضرب  

38 

ضب بشدة عندما أغ 18% 09 20% 10 18% 09 34% 17 10% 05 1.98 1.30133 39 
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 یوضح نتائج مقیاس السلوك العدواني) 10(جدول رقم 

  :یوضح الجدول السابق نتائج مقیاس السلوك العدواني وهي كالتالي

  عنصر  28افراد العینة ما یقابله بالمئة من  56یتبین من الجدول ان ): 01(نتائج العبارة رقم
 30درا ما یقومون بضرب اآلخرین، وناو  یؤكدون انهم نادرا ما ال یستطیعون التحكم في أنفسهم

یقومون بضرب االخرین و  منهم أحیانا ما ال یستطیعون التحكم في أنفسهمفرد  15بالمئة ما یقابله 
ال یتحكمون بأنفسهم، كذلك متوسطا ما یقومون بهذا الفعل و  04مئة ما یعادله بال 8في حین نجد 

با ال یستطیعون التحكم بأنفسهم ویقومون بضرب أفراد من العینة غال 03بالمئة ما یقابله  06نجد 
هو و  0.87واالنحراف المعیاري  0.64على هذا االساس بلغت درجة المتوسط الحسابي و . االخرین

را ما یستطیعون التحكم ناد تة مما یشیر الى أن أفراد العینةستجابات أفراد العینة متشتما یعني أن ا
  .ال یقومون بضرب اآلخرینبأنفسهم و 

  عنصر   16بالمئة من افراد العینة ما یقابله  32یتبین من الجدول ان ): 02(نتائج العبارة رقم
بالمئة ما یقابله  30و، م هجوما لفظیایؤكدون انهم نادرا ما یختلفون مع أصدقائهم و یشنون علیه

 20یشنون علیهم هجوما لفظیا في حین نجد أحیانا ما یختلفون مع أصدقائهم و فرد  منهم  15
یشنون علیهم هجوما لفظیا، كذلك نجد متوسطا ما یختلفون مع أصدقائهم و  10بالمئة ما یعادله 

یشنون علیهم هجوما ون مع أصدقائهم و غالبا ما یختلف أفراد من العینة 06بالمئة ما یقابله  12
هم و یشنون علیهم هجوما دائما ما یختلفون مع أصدقائ 03بالمئة ما یعادله  06لفظیا كما نجد 

 هو ماو  1.21واالنحراف المعیاري  1.3 على هذا االساس بلغت درجة المتوسط الحسابيو . لفظیا
نادرا ما یختلفون مع  ن افراد العینةى أیعني أن استجابات أفراد العینة غیر متشتتة مما یشیر إل

  .یشنون علیهم هجوما لفظیاأصدقائهم و 
  عناصر   07بالمئة من افراد العینة ما یقابله  14یتبین من الجدول ان ): 03(نتائج العبارة رقم

بالمئة ما یقابله  18و  ،یؤكدون انهم نادرا ما یغضبون بسهولة لكنهم سرعان ما یعودون إلى هدوئهم

.ینتقدني األخرین    

1.48804
762 

 

2.3 

 

أشعر أني أعامل معاملة  16% 08 20% 10 12% 06 22% 11 30% 15
.سیئة في حیاتي  40 
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 10فراد  منهم أحیانا ما یغضبون بسهولة لكنهم سرعان ما یعودون إلى هدوئهم، في حین نجد  أ09
متوسطا ما یغضبون بسهولة لكنهم سرعان ما یعودون إلى هدوئهم، كذلك نجد  05بالمئة ما یعادله 

 فرد من العینة غالبا ما یغضبون بسهولة لكنهم سرعان ما یعودون إلى 13بالمئة ما یقابله  26
م سرعان ما یعودون إلى دائما ما یغضبون بسهولة لكنه 16بالمئة ما یعادله  32هدوئهم، كما نجد 

هو و  1.45اري االنحراف المعیو  2.44لغت درجة المتوسط الحسابي على هذا االساس بو . هدوئهم
ن غیر متشتتة مما یشیر الى ان افراد العینة دائما یغضبو یعني أن استجابات أفراد العینة  ما

  .بسهولة لكنهم سرعان ما یعودون إلى هدوئهم
 عنصر   31بالمئة من افراد العینة ما یقابله  62ن یتبین من الجدول أ): 04(بارة رقم نتائج الع

بالمئة ما  18، ویؤكدون انهم نادرا ما یخبرون الناس أنهم سینتقمون منهم و ذلك عندما یضایقوهم
، في تقمون منهم و ذلك عندما یضایقوهمون الناس أنهم سینأفراد  منهم أحیانا ما یخبر  09یقابله 

تقمون منهم و ذلك عندما متوسطا ما یخبرون الناس أنهم سین 05بالمئة ما یعادله  10حین نجد 
فرد من العینة غالبا ما یخبرون الناس أنهم  13بالمئة ما یقابله  26، كذلك نجد یضایقوهم

دائما ما یخبرون  16بالمئة ما یعادله  32، كما نجد سینتقمون منهم و ذلك عندما یضایقوهم 
بلغت درجة المتوسط الحسابي على هذا األساسو . ون منهم وذلك عندما یضایقوهمالناس أنهم سینتقم

متشتتة مما یشیر الى ان  ا یعني أن استجابات أفراد العینةهو مو  1.05المعیاري االنحراف و  0.7
  .ذلك عندما یضایقوهماس أنهم سینتقمون منهم و برون النافراد العینة دائما ما یخ

  عنصر  18بالمئة من افراد العینة ما یقابله  36یتبین من الجدول ان ): 05(نتائج العبارة رقم
أفراد منهم أحیانا ما  10بالمئة ما یقابله  20و،یؤكدون انهم نادرا ما یضربون شخصا قام باستفزازهم

متوسطا ما یضربون  08بالمئة ما یعادله  16ن نجد یضربون شخصا قام باستفزازهم، في حی
فرد من العینة غالبا ما یضربون شخصا  12بالمئة ما یقابله  24شخصا قام باستفزازهم، كذلك نجد 

وعلى . دائما یضربون شخصا قام باستفزازهم 02بالمئة ما یعادله  04قام باستفزازهم، كما نجد 
و هو ما یعني أن  1.30و االنحراف المعیاري  1.4هذااألساس بلغت درجة المتوسط الحسابي 

استجابات أفراد العینة غیر متشتتة مما یشیر الى ان افراد العینة نادرا ما یضربون شخصا قام 
  .باستفزازهم

  عنصر   13بالمئة من افراد العینة ما یقابله  26یتبین من الجدول ان ): 06(نتائج العبارة رقم
أفراد منهم أحیانا  10بالمئة ما یقابله  20ون و یشتمون عندما یهانون، و یؤكدون انهم نادرا ما یسب
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متوسطا ما یسبون و  06بالمئة ما یعادله 12ما یسبون و یشتمون عندما یهانون، في حین نجد 
فرد من العینة غالبا ما یسبون و  15بالمئة ما یقابله  30یشتمون عندما یهانون، كذلك نجد 

. یسبون و یشتمون عندما یهانون دائما 06بالمئة ما یعادله  12كما نجد  یشتمون عندما یهانون،
ا یعني هو مو  1.42االنحراف المعیاري و  1.90لغت درجة المتوسط الحسابي على هذا االساس بو 

یشتمون ن افراد العینة غالبا ما یسبون و لى اأن استجابات أفراد العینة غیر متشتتة مما یشیر إ
  .عندما یهانون

 عناصر   04بالمئة من افراد العینة ما یقابله  02یتبین من الجدول ان ): 07(ج العبارة رقم نتائ
 06بالمئة ما یقابله  12یؤكدون انهم نادرا ما یبدو غضبهم واضح عندما یصابون باإلحباط، و 

بالمئة ما  26أفرد منهم أحیانا ما یبدو غضبهم واضح عندما یصابون باإلحباط ، في حین نجد 
بالمئة ما  24متوسطا ما یبدو غضبهم واضح عندما یصابون باإلحباط ، كذلك نجد  13ادله یع

 36فرد من العینة غالبا ما یبدو غضبهم واضح عندما یصابون باإلحباط ، كما نجد  12یقابله 
بلغت على هذا االساس و . م واضح عندما یصابون باإلحباطدائما یبدو غضبه 18بالمئة ما یعادله 

 ا یعني أن استجابات أفراد العینةهو مو  1.12واالنحراف المعیاري  2.8لمتوسط الحسابي درجة ا
  .غیر متشتتة مما یشیر الى ان افراد العینة دائما ما یبدو غضبهم واضح عندما یصابون باإلحباط

  عناصر  10فراد العینة ما یقابله بالمئة من ا 20یتبین من الجدول ان ): 08(نتائج العبارة رقم
أفرد منهم أحیانا ما  08بالمئة ما یقابله  16ما تمزقهم الكراهیة لألخرین، ویؤكدون انهم نادرا 

متوسطا ما تمزقهم الكراهیة  10بالمئة ما یعادله  20تمزقهم الكراهیة لألخرین، في حین نجد 
، كما ألخرینالبا ما تمزقهم الكراهیة لفرد من العینة غ 12بالمئة ما یقابله  24لألخرین، كذلك نجد 

على هذا األساس بلغت درجة و . ائما تمزقهم الكراهیة لألخریند 10بالمئة ما یعادله  20نجد 
غیر یعني أن استجابات أفراد العینة  هو ماو  1.42 واالنحراف المعیاري 2.08المتوسط الحسابي 

  .متشتتة مما یشیر الى ان افراد العینة غالبا ما تمزقهم الكراهیة لألخرین
 عناصر   08بالمئة من افراد العینة ما یقابله  16یتبین من الجدول ان ): 09(ج العبارة رقم نتائ

أفرد منهم  09بالمئة ما یقابله  18یؤكدون انهم نادرا ما یردون بالضرب على شخص ضربهم، و 
متوسطا ما  06بالمئة ما یعادله  12أحیانا ما یردون بالضرب على شخص ضربهم ، في حین نجد 

فرد من العینة غالبا ما  14بالمئة ما یقابله  28ن بالضرب على شخص ضربهم، كذلك نجد یردو 
دائما یردون بالضرب  13بالمئة ما یعادله  26یردون بالضرب على شخص ضربهم، كما نجد 
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واالنحراف المعیاري  2.3بلغت درجة المتوسط الحسابي وعلى هذااألساس. على شخص ضربهم
ستجابات أفراد العینة غیر متشتتة مما یشیر الى ان افراد العینة غالبا ما هو ما یعني أن او  1.44

  .یردون بالضرب على شخص ضربهم
  عنصر   01بالمئة من افراد العینة ما یقابله  02یتبین من الجدول ان ): 10(نتائج العبارة رقم

فرد منهم أحیانا  12بله بالمئة ما یقا 24یؤكدون انهم نادرا ما یختلفون في المناقشات مع الناس، و 
متوسطا ما یختلفون  12بالمئة ما یعادله  24ما یختلفون في المناقشات مع الناس ، في حین نجد 

فرد من العینة غالبا ما یختلفون في  16بالمئة ما یقابله  32في المناقشات مع الناس، كذلك نجد 
. ختلفون في المناقشات مع الناسیدائما  09بالمئة ما یعادله  18المناقشات مع الناس، كما نجد 

هو ما یعني أن و  1.10 االنحراف المعیاريو  2.4بلغت درجة المتوسط الحسابي على هذا االساس و 
استجابات أفراد العینة غیر متشتتة مما یشیر الى ان افراد العینة غالبا ما یختلفون في المناقشات 

  .مع الناس
  عناصر   09بالمئة من افراد العینة ما یقابله  18ل ان یتبین من الجدو ): 11(نتائج العبارة رقم

بالمئة ما یقابله  10یؤكدون انهم نادرا ما یشعرون و یشعرون و كأنهم سینفجرون من الغیظ ، و 
بالمئة ما یعادله  14أفراد منهم أحیانا ما یشعرون و كأنهم سینفجرون من الغیظ، في حین نجد  05
فرد  14بالمئة ما یقابله  28ینفجرون من الغیظ ، كذلك نجد متوسطا ما یشعرون و كأنهم س 07

دائما  15بالمئة ما یعادله  30من العینة غالبا ما یشعرون و كأنهم سینفجرون من الغیظ، كما نجد 
لغت درجة المتوسط الحسابي على هذا االساس بو . ون و كأنهم سینفجرون من الغیظما یشعر 

ما یعني أن استجابات أفراد العینة غیر متشتتة مما یشیر  هوو  1.47واالنحراف المعیاري  2.42
  .كأنهم سینفجرون من الغیظان افراد العینة دائما یشعرون و  الى
  عناصر   06بالمئة من افراد العینة ما یقابله  12یتبین من الجدول ان ): 12(نتائج العبارة رقم

بالمئة ما  16الید والقواعد االجتماعیة، والتقیؤكدون انهم نادرا ما یكرهون االشخاص الذین یخالفون 
القواعد االجتماعیة، في لذین یخالفون التقالید و أفرد منهم أحیانا ما یكرهون االشخاص ا 08یقابله 

متوسطا ما یكرهون االشخاص الذین یخالفون التقالید و القواعد  12بالمئة ما یعادله  24حین نجد 
فرد من العینة غالبا ما یكرهون االشخاص الذین  14قابله بالمئة ما ی 28االجتماعیة، كذلك نجد 

دائما ما یكرهون  08بالمئة ما یعادله  16یخالفون التقالید و القواعد االجتماعیة، كما نجد 
وعلى هذااألساس بلغت درجة المتوسط . االشخاص الذین یخالفون التقالید و القواعد االجتماعیة
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و هو ما یعني أن استجابات أفراد العینة غیر متشتتة  1.24 و االنحراف المعیاري 2.2الحسابي 
القواعد الشخاص الذین یخالفون التقالید و مما یشیر الى ان افراد العینة غالبا ما یكرهون ا

  .االجتماعیة
  عنصر   26بالمئة من افراد العینة ما یقابله  52یتبین من الجدول ان ): 13(نتائج العبارة رقم

 08بالمئة ما یقابله  16ا ما یدخلون في مشاجرات باألیدي أكثر من غیرهم، و یؤكدون انهم نادر 
بالمئة ما  16أفرد منهم أحیانا ما یدخلون في مشاجرات باألیدي أكثر من غیرهم ، في حین نجد 

بالمئة ما  10متوسطا ما یدخلون في مشاجرات باألیدي أكثر من غیرهم، كذلك نجد  08یعادله 
 06من العینة غالبا ما یدخلون في مشاجرات باألیدي أكثر من غیرهم ، كما نجد أفراد  05یقابله 

على هذا األساس و . شاجرات باألیدي أكثر من غیرهمدائما ما یدخلون في م 03بالمئة ما یعادله 
یعني أن استجابات أفراد  هو ماو  1.28 واالنحراف المعیاري 1.02بلغت درجة المتوسط الحسابي 

مما یشیر الى ان افراد العینة نادرا ما یدخلون في مشاجرات باألیدي أكثر من  متشتتةالعینة 
  .غیرهم

  عناصر   08بالمئة من افراد العینة ما یقابله  16یتبین من الجدول ان ): 14(نتائج العبارة رقم
منهم أفرد  07بالمئة ما یقابله  14یؤكدون انهم نادرا ما یدخلون في جدال مع من یخالفهم الرأي، و 
متوسطا  14بالمئة ما یعادله  28أحیانا ما یدخلون في جدال مع من یخالفهم الرأي، في حین نجد 

فرد من العینة  16بالمئة ما یقابله  32ما یدخلون في جدال مع من یخالفهم الرأي، كذلك نجد 
ما ما دائ 05بالمئة ما یعادله  10غالبا ما یدخلون في جدال مع من یخالفهم الرأي، كما نجد 

 2.06الحسابي على هذا االساس بلغت درجة المتوسط و . في جدال مع من یخالفهم الرأي یدخلون
غیر متشتتة مما یشیر الى ان  ا یعني أن استجابات أفراد العینةهو مو  1.23واالنحراف المعیاري 

  .افراد العینة غالبا ما یدخلون في جدال مع من یخالفهم الرأي
  عنصر   14بالمئة من افراد العینة ما یقابله  28یتبین من الجدول ان ): 15(نتائج العبارة رقم

فرد منهم أحیانا ما یتهورون، في حین  16بالمئة ما یقابله  32یؤكدون انهم نادرا ما یتهورون، و 
أفرد من  06بالمئة ما یقابله  12متوسطا ما یتهورون ، كذلك نجد  06بالمئة ما یعادله  12نجد 

على هذا االساس و . دائما ما یتهورون 08ا یعادله بالمئة م 16ما یتهورون ، كما نجد  العینة غالبا
یعني أن استجابات أفراد  هو ماو  1.43واالنحراف المعیاري  1.56لغت درجة المتوسط الحسابي ب

  .غیر متشتتة مما یشیر الى ان افراد العینة أحیانا ما یتهورونالعینة 
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  عناصر   07بالمئة من افراد العینة ما یقابله  14بین من الجدول ان یت): 16(نتائج العبارة رقم
 10بالمئة ما یقابله  20یؤكدون انهم نادرا ما یشعرون أنهم حصلوا على قدر ضئیل من الحیاة، و 

بالمئة ما  20أفراد منهم أحیانا ما یشعرون أنهم حصلوا على قدر ضئیل من الحیاة، في حین نجد 
بالمئة ما  12ا یشعرون أنهم حصلوا على قدر ضئیل من الحیاة، كذلك نجد متوسطا م 10یعادله 
 36أفرد من العینة غالبا ما یشعرون أنهم حصلوا على قدر ضئیل من الحیاة، كما نجد  06یقابله 

على هذا االساس و . حصلوا على قدر ضئیل من الحیاةدائما ما یشعرون أنهم  18بالمئة ما یعادله 
اد هو ما یعني أن استجابات أفر و  1.47 واالنحراف المعیاري 2.32ط الحسابي بلغت درجة المتوس

غیر متشتتة مما یشیر الى ان افراد العینة دائما یشعرون أنهم حصلوا على قدر ضئیل من العینة 
  .الحیاة

  عنصر   15بالمئة من افراد العینة ما یقابله  30یتبین من الجدول ان ): 17(نتائج العبارة رقم
بالمئة  20ون انهم نادرا ما یلجؤون إلى العنف البدني لحفظ حقوقهم إذا تطلب األمر ذلك، و یؤكد

أفراد منهم أحیانا ما یلجؤون إلى العنف البدني لحفظ حقوقهم إذا تطلب األمر ذلك،  10ما یقابله 
ذا متوسطا ما یلجؤون إلى العنف البدني لحفظ حقوقهم إ 09بالمئة ما یعادله  18في حین نجد 

أفرد من العینة غالبا ما یلجؤون إلى العنف  07بالمئة ما یقابله  14تطلب األمر ذلك ، كذلك نجد 
دائما ما یلجؤون إلى  09بالمئة ما یعادله  18البدني لحفظ حقوقهم إذا تطلب األمر ذلك، كما نجد 

متوسط على هذا االساس بلغت درجة الو . فظ حقوقهم إذا تطلب األمر ذلكالعنف البدني لح
غیر متشتتة مما  بات أفراد العینةوهو ما یعني أن استجا 1.48واالنحراف المعیاري  1.7الحسابي 

  .یشیر الى ان افراد العینة نادرا ما یلجؤون إلى العنف البدني لحفظ حقوقهم إذا تطلب األمر ذلك
  عنصر   17یقابله بالمئة من افراد العینة ما  34یتبین من الجدول ان ): 18(نتائج العبارة رقم

فرد  12بالمئة ما یقابله  24یؤكدون انهم نادرا ما یقولون كالما سیئا إذا ضایقهم شخص ما، و 
 10بالمئة ما یعادله  20منهم أحیانا ما یقولون كالما سیئا إذا ضایقهم شخص ما ، في حین نجد 

أفرد من  10ما یقابله بالمئة  20متوسطا ما یقولون كالما سیئا إذا ضایقهم شخص ما، كذلك نجد 
دائما  01بالمئة ما یعادله  02العینة غالبا ما یقولون كالما سیئا إذا ضایقهم شخص ما، كما نجد 

لغت درجة المتوسط الحسابي على هذا االساس بو . كالما سیئا إذا ضایقهم شخص ماما یقولون 
غیر متشتتة مما یشیر نة یعني أن استجابات أفراد العی هو ماو  1.20واالنحراف المعیاري  1.32

  .الى ان افراد العینة نادرا ما یقولون كالما سیئا إذا ضایقهم شخص ما
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  عنصر  19بالمئة من افراد العینة ما یقابله  38یتبین من الجدول ان ): 19(نتائج العبارة رقم
حیانا ما فرد منهم أ 11بالمئة ما یقابله  22غیر هامة، و یؤكدون انهم نادرا ما ینفعلون ألسباب

متوسطا ما ینفعلون ألسباب  04بالمئة ما یعادله  08ینفعلون ألسباب غیر هامة، في حین نجد 
فرد من العینة غالبا ما ینفعلون ألسباب غیر هامة،  13بالمئة ما یقابله  26غیر هامة، كذلك نجد 

بلغت درجة األساسوعلى هذا. دائما ما ینفعلون ألسباب غیر هامة 03بالمئة ما یعادله  06كما نجد 
هو ما یعني أن استجابات أفراد العینة غیر و  1.38اري االنحراف المعیو  1.4المتوسط الحسابي 

  .متشتتة مما یشیر الى ان افراد العینة نادرا ما ینفعلون ألسباب غیر هامة
  ر  عنص 11بالمئة من افراد العینة ما یقابله  22یتبین من الجدول ان ): 20(نتائج العبارة رقم

فرد منهم  13بالمئة ما یقابله  26یؤكدون انهم نادرا ما یعتقدون أن هناك من یتأمر ضدهم، و 
متوسطا ما  12بالمئة ما یعادله  24أحیانا ما یعتقدون أن هناك من یتأمر ضدهم، في حین نجد 

ا ما أفرد من العینة غالب 09بالمئة ما یقابله  18یعتقدون أن هناك من یتأمر ضدهم، كذلك نجد 
دائما ما یشعرون أنهم  05بالمئة ما یعادله  10یعتقدون أن هناك من یتأمر ضدهم، كما نجد 

 1.68وعلى هذااألساس بلغت درجة المتوسط الحسابي . حصلوا على قدر ضئیل من الحیاة
و هو ما یعني أن استجابات أفراد العینة غیر متشتتة مما یشیر الى ان  1.28واالنحراف المعیاري 

  .اد العینة أحیانا ما یعتقدون أن هناك من یتأمر ضدهمافر 
  عنصر   19بالمئة من افراد العینة ما یقابله  38یتبین من الجدول ان ): 21(نتائج العبارة رقم

فرد منهم  14بالمئة ما یقابله  28یؤكدون انهم نادرا ما یتشاجرون باألیدي مع من یزعجهم، و 
متوسطا ما  06بالمئة ما یعادله  12ن یزعجهم، في حین نجد أحیانا ما یتشاجرون باألیدي مع م

أفرد من العینة غالبا ما  08بالمئة ما یقابله  16یتشاجرون باألیدي مع من یزعجهم، كذلك نجد 
تشاجرون باألیدي دائما ما ی 03بالمئة ما یعادله  06یتشاجرون باألیدي مع من یزعجهم، كما نجد 

ف المعیاري االنحراو  1.24غت درجة المتوسط الحسابي اس بلعلى هذا االسو . مع من یزعجهم
هذا ما یدل على وجود تشتت في استجابات أفراد العینة مما یشیر الى ان افراد العینة نادرا و  1.28

  .ما یتشاجرون باألیدي مع من یزعجهم
  عنصر  28 بالمئة من افراد العینة ما یقابله 56یتبین من الجدول ان ): 22(نتائج العبارة رقم

أفراد منهم  06بالمئة ما یقابله  12یؤكدون انهم نادرا ما یكتبون رسائل تبین عیوب األخرین، و 
متوسطا ما  06بالمئة ما یعادله  12أحیانا ما یكتبون رسائل تبین عیوب األخرین، في حین نجد 
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العینة غالبا ما أفرد من  08بالمئة ما یقابله  16یكتبون رسائل تبین عیوب األخرین، كذلك نجد 
تبون رسائل تبین دائما ما یك 10بالمئة ما یعادله  20یكتبون رسائل تبین عیوب األخرین، كما نجد 

واالنحراف المعیاري  1.02لغت درجة المتوسط الحسابي على هذا االساس بو . عیوب األخرین
افراد العینة نادرا  هو ما یدل على وجود تشتت في استجابات افراد العینة مما یشیر الى انو  1.34

  .ما یكتبون رسائل تبین عیوب األخرین
  عناصر   06بالمئة من افراد العینة ما یقابله  12یتبین من الجدول ان ): 23(نتائج العبارة رقم

فرد منهم  14بالمئة ما یقابله  28یؤكدون انهم نادرا ما یجدون صعوبة في التحكم في انفعاالتهم، و 
متوسطا  11بالمئة ما یعادله  22ة في التحكم في انفعاالتهم، في حین نجد أحیانا ما یجدون صعوب

أفرد من العینة  09بالمئة ما یقابله  18ما یجدون صعوبة في التحكم في انفعاالتهم، كذلك نجد 
دائما ما  10بالمئة ما یعادله  20غالبا ما یجدون صعوبة في التحكم في انفعاالتهم، كما نجد 

 2.06غت درجة المتوسط الحسابي وعلى هذااألساس بل. التحكم في انفعاالتهمیجدون صعوبة في 
و هو ما یدل على عدم و جود تشتت في استجابات أفراد العینة مما  1.33المعیاري  واالنحراف

  .یشیر الى ان افراد العینة أحیانا یجدون صعوبة في التحكم في انفعاالتهم
  عناصر   09بالمئة من افراد العینة ما یقابله  18جدول ان یتبین من ال): 24(نتائج العبارة رقم

 12بالمئة ما یقابله  24یؤكدون انهم نادرا ما یعتقدون أن أصدقائهم یتحدثون عنهم في غیابهم، و 
بالمئة ما  18فرد منهم أحیانا ما یعتقدون أن أصدقائهم یتحدثون عنهم في غیابهم، في حین نجد 

بالمئة ما  24ون أن أصدقائهم یتحدثون عنهم في غیابهم، كذلك نجد متوسطا ما یعتقد 09یعادله 
 36فرد من العینة غالبا ما یعتقدون أن أصدقائهم یتحدثون عنهم في غیابهم كما نجد  12یقابله 

على هذا االساس و . قائهم یتحدثون عنهم في غیابهمدائما ما یعتقدون أن أصد 18بالمئة ما یعادله 
ما یدل على عدم وجود تشتت في  1.36االنحراف المعیاري و  1.96لحسابي لغت درجة المتوسط اب

أصدقائهم یتحدثون عنهم استجابات أفراد العینة مما یشیر الى ان افراد العینة غالبا ما یعتقدون أن 
  .في غیابهم

  عنصر   23بالمئة من افراد العینة ما یقابله  46یتبین من الجدول ان ): 25(نتائج العبارة رقم
أفرد  09بالمئة ما یقابله  18یؤكدون انهم نادرا ما یقول عنهم أصدقائهم بأنهم عنیفون بدنیا، و 

 03بالمئة ما یعادله  06منهم أحیانا ما یقول عنهم أصدقائهم بأنهم عنیفون بدنیا، في حین نجد 
أفرد من  07بالمئة ما یقابله  14متوسطا ما یقول عنهم أصدقائهم بأنهم عنیفون بدنیا، كذلك نجد 



  عرض وتفسیر ومناقشة نتائج الدراسة...............................الخامس الفصل 

172 
 

دائما  08بالمئة ما یعادله  16العینة غالبا ما یقول عنهم أصدقائهم بأنهم عنیفون بدنیا، كما نجد 
و على هذا االساس بلغت درجة المتوسط الحسابي . ما یقول عنهم أصدقائهم بأنهم عنیفون بدنیا

فراد العینة مما و هو ما یدل على وجود تشتت في استجابات أ 1.56و االنحراف العیاري  1.36
  .یشیر الى ان افراد العینة نادرا ما یقول عنهم أصدقائهم بأنهم عنیفون بدنیا

  عنصر   18بالمئة من افراد العینة ما یقابله  36یتبین من الجدول ان ): 26(نتائج العبارة رقم
أفراد منهم  10بالمئة ما یقابله  20یؤكدون انهم نادرا ما یخبرون األخرین عن صفاتهم السیئة، و 
متوسطا ما  06بالمئة ما یعادله  12أحیانا ما یخبرون األخرین عن صفاتهم السیئة، في حین نجد 

أفرد من العینة غالبا ما  08بالمئة ما یقابله 16یخبرون األخرین عن صفاتهم السیئة، كذلك نجد 
ما یخبرون األخرین دائما  03بالمئة ما یعادله  06یخبرون األخرین عن صفاتهم السیئة، كما نجد 

واالنحراف المعیاري  1.64لغت درجة المتوسط الحسابي على هذا االساس بو . یئةعن صفاتهم الس
هو ما یدل على وجود تشتت في استجابات أفراد العینة مما یشیر الى ان افراد العینة نادرا و  1.61

  .ما یخبرون األخرین عن صفاتهم السیئة
  عناصر  09فراد العینة ما یقابله بالمئة من ا 18ن من الجدول ان یتبی): 27(نتائج العبارة رقم

أفرد منهم أحیانا  08بالمئة ما یقابله  16ما یجدون صعوبة في ضبط غضبهم، و یؤكدون انهم نادرا
متوسطا ما یجدون  10بالمئة ما یعادله  20ما یجدون صعوبة في ضبط غضبهم، في حین نجد 

فرد من العینة غالبا ما یجدون  11بالمئة ما یقابله  22صعوبة في ضبط غضبهم، كذلك نجد 
ما یجدون صعوبة في ضبط  دائما 12بالمئة ما یعادله  24صعوبة في ضبط غضبهم، كما نجد 

هو و  1.43واالنحراف المعیاري  2.18لغت درجة المتوسط الحسابي على هذا األساس بو . غضبهم
العینة مما یشیر الى ان افراد العینة دائما یجدون ما یدل على عدم وجود تشتت في استجابات أفراد 

  .صعوبة في ضبط غضبهم
  عناصر  10بالمئة من افراد العینة ما یقابله  20یتبین من الجدول ان ): 28(نتائج العبارة رقم

أفرد منهم أحیانا  05بالمئة ما یقابله  10یعادون األشخاص الذین یؤذونهم، ویؤكدون انهم نادرا ما 
متوسطا ما یعادون  08بالمئة ما یعادله  16ن االشخاص الذین یؤذونهم، في حین نجد ما یعادو 

فرد من العینة غالبا ما یعادون  15بالمئة ما یقابله  30االشخاص الذین یؤذونهم، كذلك نجد 
یعادون االشخاص الذین دائما ما  12بالمئة ما یعادله  24االشخاص الذین یؤذونهم، كما نجد 

هو و  1.45واالنحراف المعیاري  2.28رجة المتوسط الحسابي لى هذا االساس بلغت دعو . یؤذونهم
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یعادون ر الى ان افراد العینة غالبا ما ما یدل على عدم تشتت استجابات االخرین مما یشی
  .األشخاص الذین یؤذونهم

  عنصر   13 بالمئة من افراد العینة ما یقابله 26یتبین من الجدول ان ): 29(نتائج العبارة رقم
بالمئة ما یقابله  18یؤكدون انهم نادرا ما یعتقدون أن هناك أشخاص ال یتردد أحد في ضربهم، و 

 16أفرد منهم أحیانا ما یعتقدون أن هناك أشخاص ال یتردد أحد في ضربهم، في حین نجد  09
ذلك نجد متوسطا ما یعتقدون أن هناك أشخاص ال یتردد أحد في ضربهم، ك 08بالمئة ما یعادله 

فرد من العینة غالبا ما یعتقدون أن هناك أشخاص ال یتردد أحد في  15بالمئة ما یقابله  30
دائما ما یعتقدون أن هناك أشخاص ال یتردد أحد في  05بالمئة ما یعادله  10ضربهم، كما نجد 

و  1.38و االنحراف المعیاري   1.8و على هذا االساس بلغت درجة المتوسط الحسابي . ضربهم
هو ما یدل على عدم تشتت استجابات أفراد العینة مما یشیر الى ان افراد العینة غالبا ما یعتقدون 

  .أن هناك أشخاص ال یتردد أحد في ضربهم
  عنصر  13بالمئة من افراد العینة ما یقابله  26یتبین من الجدول ان ): 30(نتائج العبارة رقم

فرد منهم أحیانا ما  14بالمئة ما یقابله  28خرین، و یؤكدون انهم نادرا ما یسهل علیه شتم اال
متوسطا ما یسهل علیه شتم  11بالمئة ما یعادله  22یسهل علیه شتم االخرین، في حین نجد 

أفراد من العینة غالبا ما یسهل علیه شتم االخرین،  08بالمئة ما یقابله  16االخرین، كذلك نجد 
لغت على هذا االساس بو . االخرین ما یسهل علیه شتم دائما 04بالمئة ما یعادله  08كما نجد 

هو ما یدل على عدم تشتت استجابات و  1.26واالنحراف المعیاري  1.52درجة المتوسط الحسابي 
  . أفراد العینة مما یشیر الى ان افراد العینة یسهل علیه شتم االخرین

  عناصر   06اد العینة ما یقابله بالمئة من افر  12یتبین من الجدول ان ): 31(نتائج العبارة رقم
أفراد منهم أحیانا ما  09بالمئة ما یقابله  18یؤكدون انهم نادرا ما یقال عنهم سریعو الغضب، و 

متوسطا ما یقال عنهم سریعو  08بالمئة ما یعادله  16یقال عنهم سریعو الغضب، في حین نجد 
غالبا ما یقال عنهم سریعو الغضب، فرد من العینة  13بالمئة ما یقابله  26الغضب، كذلك نجد 

بلغت على هذا االساس و . ئما ما یقال عنهم سریعو الغضبدا 14بالمئة ما یعادله  28كما نجد 
هذا داللة على عدم تشتت استجابات و  1.38واالنحراف المعیاري  2.4درجة المتوسط الحسابي 

  .سریعو الغضبأفراد العینة مما یشیر الى ان افراد العینة دائما یقال عنهم 
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  عناصر   05بالمئة من افراد العینة ما یقابله  10یتبین من الجدول ان ): 32(نتائج العبارة رقم
 26یؤكدون انهم نادرا ما یعتقدون أن األشخاص الغباء الذین یبدون لطفا زائدا یثیرون شكوكهم، و 

الذین یبدون لطفا زائدا یثیرون  فرد منهم أحیانا ما یعتقدون أن االشخاص الغباء 13بالمئة ما یقابله 
متوسطا ما یعتقدون أن االشخاص الغباء الذین  08بالمئة ما یعادله  16شكوكهم، في حین نجد 

فرد من العینة غالبا ما 18بالمئة ما یقابله  36یبدون لطفا زائدا یثیرون شكوكهم، كذلك نجد 
بالمئة ما  12شكوكهم، كما نجد  یعتقدون أن االشخاص الغباء الذین یبدون لطفا زائدا یثیرون

على و . دون لطفا زائدا یثیرون شكوكهمدائما ما یعتقدون أن االشخاص الغباء الذین یب 06یعادله 
هو ما یدل على و  1.22واالنحراف المعیاري  2.14هذا االساس بلغت درجة المتوسط الحسابي 

نة غالبا یعتقدون أن االشخاص الغباء عدم تشتت استجابات أفراد العینة مما یشیر الى ان افراد العی
  .الذین یبدون لطفا زائدا یثیرون شكوكهم

  عنصر   17بالمئة من افراد العینة ما یقابله  34یتبین من الجدول ان ): 33(نتائج العبارة رقم
أفراد منهم  08بالمئة ما یقابله  16یؤكدون انهم نادرا ما یتهورن بشدة لدرجة كسر االشیاء، و 

متوسطا ما  09بالمئة ما یعادله  18ما یتهورن بشدة لدرجة كسر االشیاء، في حین نجد أحیانا 
فرد من العینة غالبا ما  12بالمئة ما یقابله  24یتهورن بشدة لدرجة كسر االشیاء، كذلك نجد 

دائما ما یتهورن بشدة لدرجة  04بالمئة ما یعادله  08یتهورن بشدة لدرجة كسر االشیاء، كما نجد 
 1.36واالنحراف المعیاري  1.56لغت درجة المتوسط الحسابي على هذا االساس بو . ءاالشیا كسر

مما یشیر الى ان افراد العینة نادرا ما یتهورن  عدم تشتت استجابات أفراد العینة هو ما یدل علىو 
  .بشدة لدرجة كسر االشیاء

  عناصر   05د العینة ما یقابله بالمئة من افرا 10یتبین من الجدول ان ): 34(نتائج العبارة رقم
بالمئة 34تجعلهم أهال للسب و الشتم، و  یؤكدون انهم نادرا ما یعتقدون أن تصرفات بعض الناس

، في الناس تجعلهم أهال للسب و الشتم فرد منهم أحیانا یعتقدون أن تصرفات بعض 17ما یقابله 
فات بعض الناس تجعلهم أهال متوسطا ما یعتقدون أن تصر  04بالمئة ما یعادله  08حین نجد 

فرد من العینة غالبا ما یعتقدون أن تصرفات  15بالمئة ما یقابله  30للسب و الشتم، كذلك نجد 
دائما ما یعتقدون أن  09بالمئة ما یعادله  18بعض الناس تجعلهم أهال للسب و الشتم، كما نجد 

لغت درجة المتوسط اس بعلى هذا االسو . ناس تجعلهم أهال للسب و الشتمتصرفات بعض ال
هو ما یدل على أن استجابات أفراد العینة غیر متشتتة و  1.15واالنحراف المعیاري  2.12الحسابي 
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ات بعض الناس تجعلهم أهال للسب یعتقدون أن تصرف ر الى ان افراد العینة أحیانا مامما یشی
  .الشتمو 
  عنصر واحد  افراد العینة ما یقابله ة منبالمئ 02یتبین من الجدول ان ): 35(نتائج العبارة رقم

فرد منهم  10بالمئة ما یقابله  20الغضب بشدة عندما یساء إلیهم، و یؤكدون انهم نادرا ما یتملكهم
متوسطا  05بالمئة ما یعادله  10أحیانا ما یتملكهم الغضب بشدة عندما یساء إلیهم، في حین نجد 

فرد من العینة  19بالمئة ما یقابله  38ك نجد ما یتملكهم الغضب بشدة عندما یساء إلیهم، كذل
 دائما یتملكهم 15بالمئة ما یعادله  30غالبا ما یتملكهم الغضب بشدة عندما یساء إلیهم، كما نجد 

 2.74لغت درجة المتوسط الحسابي على هذا األساس بو . الغضب بشدة عندما یساء إلیهم
 ابات أفراد العینة غیر متشتتة مما یشیر إلىأنهو ما یدل على أن استجو  1.15واالنحراف المعیاري 
  .یتملكهم الغضب بشدة عندما یساء إلیهم افراد العینة غالبا ما

  عنصر   17بالمئة من افراد العینة ما یقابله  34یتبین من الجدول ان ): 36(نتائج العبارة رقم
 09بالمئة ما یقابله  18 یؤكدون انهم نادرا ما یعتقدون أن االخرین یضحكون علیهم في غیابهم، و

بالمئة ما  16أفراد منهم أحیانا ما یعتقدون أن االخرین یضحكون علیهم في غیابهم، في حین نجد 
بالمئة ما  12متوسطا ما یعتقدون أن االخرین یضحكون علیهم في غیابهم، كذلك نجد  08یعادله 
 20علیهم في غیابهم، كما نجد فرد من العینة غالبا ما یعتقدون أن االخرین یضحكون  06یقابله 

على هذا االساس و . خرین یضحكون علیهم في غیابهمدائما ما یعتقدون أن اال 10بالمئة ما یعادله 
هو ما یدل على عدم تشتت و  1.54واالنحراف المعیاري  1.66لغت درجة المتوسط الحسابي ب

عتقدون أن االخرین یضحكون علیهم استجابات أفراد العینة مما یشیر الى ان افراد العینة نادرا ما ی
  .في غیابهم

  عناصر   16بالمئة من افراد العینة ما یقابله  32یتبین من الجدول ان ): 37(نتائج العبارة رقم
فرد منهم أحیانا  18بالمئة ما یقابله  36یؤكدون انهم نادرا ما ارد بالضرب على من یسيء الیا، و 

متوسطا ما ارد  07بالمئة ما یعادله  14حین نجد  ما ارد بالضرب على من یسيء الیا، في
أفراد من العینة غالبا ما ارد  06بالمئة ما یقابله  12بالضرب على من یسيء الیا، كذلك نجد 

دائما ما ارد بالضرب على من  03بالمئة ما یعادله  06بالضرب على من یسيء الیا، كما نجد 
و  1.20و االنحراف المعیاري  1.24سط الحسابي وعلى هذااألساس بلغت درجة المتو . یسيء الیا
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ینة ارد بالضرب مما یشیر الى ان افراد الع ستجابات أفراد العینة غیر متشتتةهو ما یدل على أن ا
  .على من یسيء الیا

  عناصر   05بالمئة من افراد العینة ما یقابله  10یتبین من الجدول ان ): 38(نتائج العبارة رقم
بالمئة ما یقابله  20ا ما یفضلون االعتداء بالكالم ألن أثره أبقى من الضرب، و یؤكدون انهم نادر 

بالمئة  24فرد منهم أحیانا یفضلون االعتداء بالكالم ألن أثره أبقى من الضرب، في حین نجد  10
متوسطا ما یفضلون االعتداء بالكالم ألن أثره أبقى من الضرب ، كذلك نجد  12ما یعادله 

فرد من العینة غالبا ما یفضلون االعتداء بالكالم ألن أثره أبقى من  17یقابله بالمئة ما 34
دائما ما یفضلون االعتداء بالكالم ألن أثره أبقى من  06بالمئة ما یعادله  12الضرب، كما نجد 

و هو  1.18االنحراف المعیاري و  2.18لغت درجة المتوسط الحسابي وعلى هذااألساس ب. الضرب
مما یشیر الى ان أفراد العینة غالبا یفضلون تجابات أفراد العینة غیر متشتتة سما یعني أن ا

  .بالكالم ألن أثره أبقى من الضرب االعتداء
  عناصر   09بالمئة من افراد العینة ما یقابله 18یتبین من الجدول ان ): 39(نتائج العبارة رقم

أفراد منهم أحیانا ما  10بالمئة ما یقابله  20یؤكدون انهم نادرا ما یغضبون بشدة عندما ینتقدون، و 
متوسطا ما یغضبون بشدة  09بالمئة ما یعادله  18یغضبون بشدة عندما ینتقدون، في حین نجد 

فرد من العینة غالبا ما یغضبون بشدة عندما  17بالمئة ما یقابله  34عندما ینتقدون، كذلك نجد 
وعلى . ا ما یغضبون بشدة عندما ینتقدوندائم 05بالمئة ما یعادله  10ینتقدون، كما نجد 

وهو ما یعني أن  1.30واالنحراف المعیاري  1.98هذااألساس بلغت درجة المتوسط الحسابي 
استجابات أفراد العینة غیر متشتتة مما یشیر إلىأن افراد العینة غالبا ما یغضبون بشدة عندما 

  .ینتقدون
  عناصر   08بالمئة من افراد العینة ما یقابله  16 یتبین من الجدول ان): 40(نتائج العبارة رقم

 10بالمئة ما یقابله  20یؤكدون انهم نادرا ما یشعرون أنهم یعاملون معاملة سیئة  في الحیاة، و 
بالمئة ما  12أفراد منهم أحیانا ما یشعرون أنهم یعاملون معاملة سیئة  في الحیاة، في حین نجد 

بالمئة ما  22م یعاملون معاملة سیئة  في الحیاة، كذلك نجد متوسطا ما یشعرون أنه 06یعادله 
 30فرد من العینة غالبا ما یشعرون أنهم یعاملون معاملة سیئة  في الحیاة، كما نجد  11یقابله 

على هذا االساس و . املون معاملة سیئة  في الحیاةدائما ما یشعرون أنهم یع 15بالمئة ما یعادله 
ستجابات أفراد هو ما یعني أن او  1.48واالنحراف المعیاري  2.3 بيبلغت درجة المتوسط الحسا
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في شعرون أنهم یعاملون معاملة سیئة مما یشیر الى ان افراد العینة دائما ی العینة غیر متشتتة
  .الحیاة

 :حساب المتوسط الحسابي الكلي لالستمارة السلوك العدواني

العدواني لتبیان مدى توفر هذه الخاصیة عند أفراد  السلوك لالستمارةلقد تم حساب المتوسط الحسابي و 
  : كاآلتيوكانت النتیجة  اكسلبرنامج العینة حیث اعتمدنا على 

1.82555 .  

من خالل الخالیا حدود  دیحدالمجاالت التي ینتمي إلیها المتوسط الحسابي وذلكبت بتحدید قمناوبعد هذا 
  :طول الخلیةو حساب المدى 

  01- البدائلعدد = المدى

  4=1-5= المدى

= حدود الخالیا
المدى

عدد	الخالیا
 =	

	
 = 0.8  

  المجاالت  البدائل

[   1.80 -1[  نادرا         

  [2.6  - 1.80[   أحیانا

  [ 3.4 – 2.6[  متوسطا

  [ 4.2 – 3.4[  غالبا

  ]5 –4.2[  دائما

  یوضح المجاالت التي ینتمي الیها المتوسط) 11(جدول رقم 

الخاص بحدود الخالیا، و من خالل مطابقة قیمة المتوسط الحسابي و المقدرة من خالل الجدول 
و هذا یؤكد على أنخاصیة العدوانمتوفرة [2.6 – 1.80]ها تنتمي إلى مجال أحیاناأن نالحظ1.82ب

  .بدرجة منخفضة عند أفراد العینة
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  :حساب االنحراف المعیاري الكلي

  :السلوك العدواني من خالل برنامج اكسل و كان كاالتي تم حساب االنحراف المعیاري الكلي الستمارة

  .ةو بالتالي نستنتج أن استجابات أفراد العینة غیرمتشتت 0.15021
 :عرض النتائج الخاصة بفرضیات الدراسة-4

  :عرض نتائج الفرضیة الجزئیة األولى -4-1

مستوى   الفرضیات
 الداللة

f t   درجة
  الحریة

مستوى 
الداللة 
  الثنائي

ة الدالل
  االحصائیة

الفرضیة 
  الصفریة

  تقبل   0.263  48  1.123  0.671  0.05

الفرضیة 
  البدیلة

  ترفض  0.263  1.132

  یوضح نتائج الفرضیة الجزئیة االولى) 12(جدول رقم 

التوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى السلوك العدواني عند المراهقین : H0الفرضیة الصفریة 
  .تعزى لمتغیر الجنس الدینالمحرومین من أحد الو 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى السلوك العدواني عند المراهقین : H1الفرضیة البدیلة 
  .تعزى لمتغیر الجنس المحرومین من أحد الوالدین

 0.26حیث تكون ت دالة عندمستوى الداللة  1.13نالحظ من خالل الجدول السابق أن قیمة ت هو 
وبالتالي نقبل  0.05من مستوى الداللة التي تماالعتماد علیها في دراستناوهي وبما أنها أكبر 
فروق ذات داللة  ، وهو ما یدل على عدم وجودH1، ونرفض الفرضیة البدیلة H0الفرضیةالصفریه 

تعزى لمتغیر  إحصائیة في مستوى السلوك العدواني عند المراهقین المحرومین من أحد الوالدین
  . الجنس
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  :ض نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیةعر -4-2

  تحلیل التباین أنوفا

مجموع   المتوسط
  المربعات

الداللة  f  متوسط المربعات  درجة الحریة
  االحصائیة

  0.299  1.239  0.491  2  0.982  بین المجموعات

  0.396  49  19.600  المجموع

 یوضح نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة) 13(جدول رقم 

التوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى السلوك العدواني عند المراهقین : H0 الفرضیة الصفریة
  .تعزى لمتغیر المستوى الدراسي المحرومین من أحد الوالدین

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى السلوك العدواني عند المراهقین : H1الفرضیة البدیلة 
  .الدراسي لمتغیر المستوى المحرومین من أحد الوالدین

فهي أكبر من مستوى الداللة  0.29نالحظ من خالل الجدول السابقأن قیمةتحلیل التباین أنوفا تساوي
وبالتالي نقبل الفرضیة الصفریة ونرفض الفرضیة البدیلة ومنه ال توجد فروق ذات داللة  0.05

  .اسيإحصائیة في مستوى السلوك العدواني عند المراهقین تعزى لمتغیر المستوى الدر 
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  :عرض نتائج الفرضیة العامة -4-3

قیمة بیرسون    درجة الحریةعینة الدراسة                    
  المحسوبة

قیمة بیرسون 
  الجدولیة

الداللة   مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

  دال إحصائیا  0.05  0.28  0.65  48  50

  یوضح نتائج الفرضیة االولى) 14(جدول رقم 

اإلحصائیة لمعامل اإلرتباط نقوم بإیجاد قیمة معامل اإلرتباط الجدولیة من الجدول إلختبار الداللة 
، و مستوى داللة 48=  02 –عدد العینة = اإلحصائي الخاص بمعامالت اإلرتباط عند درجة حریة 

 0.28الجدولیة تساوي  r، و 0.65المحسوبة تساوي   rو بعد المقارنة بینهم نالحظ أن  0.05
ة بین كل من الحرمان العاطفي و السلوك العدواني حصائییمة بیرسون تشیر إلى الداللةاإلق وبالتالي 

هذا یؤكد على وجود عالقة إرتباطیة موجبة بین كل من المتغیرین و على و لدى أفراد  عینة الدراسة  
 .يبمعنى توجد عالقة بین الحرمان العاطفي والسلوك العدوان محققةالعامة الفرضیة  هذا األساس
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  : مناقشة النتائج:ثانیا

  :مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات-1

  :مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة العامة 1-1

  .بین الحرمان العاطفي و السلوك العدواني إرتباطیةتوجد عالقة *

من أحد  لإلختبار صحة هذه الفرضیة تم تطبیق إستمارة الحرمان العاطفي لدى المراهقین المحرومین
الوالدین، و مقیاس السلوك العدواني عند المراهقین ثم رصد الدرجات الكلیة لكل إستمارة على حدى 

و هو دال إحصائیا عند مستوى الداللة  0.65وبینت النتائج أن معامل اإلرتباط بیرسون یساوي 
ي، و هي فرضیة و علیه یمكن القول انه توجد عالقة بین الحرمان العاطفي و السلوك العدوان0.05

محققة بدرجة متوسطة ألنه من خالل رصدنا لدرجات الحرمان العاطفي و السلوك العدواني تبین لنا 
بأن هناك أفراد یعانون من حرمان عاطفي شدید و سلوك عدواني مرتفع وفي المقابل نجد من یعانون 

رتفع أو متوسط من حرمان عاطفي و سلوك عدواني متوسط وهناك من یعاني من حرمان عاطفي م
وغیر عدواني بطبعه، وقد یرجع هذا إلى سن الحرمان العاطفیوانفصاله عن أحد الوالدینوكلما كان  
اإلنفصال مبكرا كلما كان تأثیره أكبر على شخصیة المراهق، كما یمكن إرجاعه  إلى طبیعة عالقة 

حب واهتمام كلما كانت درجة  المحروم مع الوالد الذي یعیش بجانبه فكلما كانت عالقته فیها تفاعل و
الحرمان والعدوان متوسطة  أو هناك من كانت درجتهم  منخفضة، كما قد یكون للتنشئة اإلجتماعیة  
وأسالیب المعاملة الوالدیة دور في ظهور السلوك العدواني أو عدم ظهوره ألن هناك أفراد یعیشون مع 

التوجیه المدرسي و المهني من خالل متابعتها  أباءهم إال أنهم عدوانین وهذا حسب تصریحات مستشارة
  .لهم
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  :مناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة األولى 1-2

والختبار صحة الفرضیة القائلةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة لدى المراهقین المحرومین من أحد 
 1.13یمتها ب الوالدین تعزى لمتغیر الجنس، تم حساب اختبار ت للفروق بین الجنسین حیث قدرة ق

، ویعتبر الجنس عنصر مهم وفعال في عینة الدراسة وعلیه أردنا معرفة 0.05وذلك عند مستوى داللة 
تأثیر الجنس في مستوى السلوك العدواني عند المراهقین حیث شملت عینة دراستناخمسون مراهق 

ر وستة وعشرون ومراهقة محرومین من أحد الوالدین بسبب وفاة أو طالق أربع وعشرون منهم ذكو 
وانطالقا من نتائج الدراسة وقبولنا للفرضیة الصفریة التي مفادها . إناث بثانویة هادي محمود تاملوكة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى السلوك العدواني عند المراهقین تعزى لمتغیر 
دوان ال ترجع إلى الجنس بل وهذا ما یدل أن الفروقات لیست جوهریة وبالتالي زیادة نسبة الع.الجنس

قد ترجع إلى أسالیب المعاملة الوالدیة والتنشئة اإلجتماعیة، مدة الحرمان وسن اإلنفصال عن أحد 
الوالدین وطبیعة عالقته مع الوالد الذي یعیش معه وخاصة إذا كانت األم التي تعتبر أهم شخص 

االطمئنان في نفسیة الطفلفمن خالل  بالنسبة له منذ اللحظة األولى ألنها مصدر عطاء وحب وتبعث
  .عالقته معها تبنى عالقته باألخرین
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  :مناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة 1-3

و الختبار صحة الفرضیة القائلة توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى السلوك العدواني عند 
و ذلك عند  1.32لیل التباین أنوفا و قدرة ب المراهقین تعزى لمتغیر المستوى الدراسي تم حساب تح

، حیث یعتبر المستوى الدراسي عنصر مهم و فعال في عینة دراستنا وعلیه أردنا 0.05مستوى الداللة 
معرفة مدى تأثیره على زیادة نسبة السلوك العدواني عند أفراد عینتنا و التي تتوزع على ثالث مستویات 

سعة عشر تلمیذ و سنة ثانیة تتكون من ستة عشر تلمیذ و سنة ثالثة دراسیة  سنة أولى و تتكون من ت
تتكون من خمسة عشر تلمیذ وانطالقا من نتائج المتوصل إلیها وقبولنا الفرضیة الصفریة التي مفادها 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى السلوك العدواني لدى المراهقین المحرومین عاطفیا 

وبالتالي فالفروق لیست جوهریة قد ترجع إلى الصدفة وقد تكون هناك . توى الدراسيتعزى لمتغیر المس
عوامل أخرى مؤدیة إلى ارتفاع نسبة السلوك العدواني من بینها اكتساب العدوان من البیئة التي یعیش 
فیها وتقلیده للوالد الذي یعیش معه، أو اإلحباطات المتكررة التي یخضع لها وكذلك حرمانه من 

ألمومة أو األبوة التي تعد مطلبا هام في تكوین شخصیة سویة وتبقى نتائج دراستنا محصورة في عینة ا
  .دراستنا ومكانها
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  :مناقشة و تفسیر النتائج على ضوء الدراسات السابقة - 2

د توصلت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة إرتباطیة بین الحرمان العاطفي و السلوك العدواني عن
المراهقین المحرومین عاطفیا من أحد الوالدین بسبب طالق أو وفاة و اتفقت نتائج دراستنا مع ما 

لمعرفة عالقة  2011توصلت إلیه بعض الدراسات السابقة و من بینها دراسة نادر بسوریا سنة 
رة علي سلوك العدواني بالغیاب الكلي أو الجزئي لألب، كما اتفقت مع نتائج دراسة الباحث بن زدی

بعنابة بالشرق الجزائري الذي توصل إلى وجود عالقة إرتباطیة بین الحرمان العاطفي و السلوك 
و من جانب أخر یؤكد الباحث سلمان بالعراق على وجود عالقة بین .العدواني لدى المراهق الجانح

ات مما یؤثر الحرمان العاطفي و المشاكل النفسیة من بینها نقص الثقة بالنفس و تدني مفهوم الذ
كما یرى كل من جوزیف و الزار أن الحرمان العاطفي یؤثر . على حیاة و عالقات الفرد باألخرین

على درجة تكیف االجتماعي للفرد فاألطفال الذین یعیشون مع األب و االم سجلوا درجات أعلى 
  .من االطفال الذین یعیشون إما مع األب أو األم

بالوالیات المتحدة األمریكیة ودراسة بوشالق   1999ت سنة في حین توصلت نتائج دراسة جلبر 
إلى أنه توجد فروق في مستوى السلوك العدواني تعزى لمتغیر  2012بورقلة جنوب الجزائر سنة 

الجنس حیث بینت نتائج دراستهم أن الذكور أكثر عدوانیة من اإلناث وهذا ما یختلف مع نتائج 
جد فروق بین الجنسین في مستوى العدوانیة وتبقى نتائج هذا دراستنا التي بینت العكس أنه ال تو 

البحث العلمي محصورة فیالعینة التي طبقت علیهاالدراسة المیدانیة و ذلكبثانویة هادي محمود 
  .بلدیة تاملوكة والیة قالمة
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  :مناقشة وتفسیر النتائج على ضوء النظریات-3

السلوك العدواني عند المراهقین حرمان العاطفي و یة بین التوصلت دراستنا إلى أنه توجد عالقة ارتباط
المحرومین عاطفیا من أحد الوالدین بسبب الطالق أو الوفاة، في حین أنه ال توجد فروق دالة احصائیا 

من خالل النظریات التي في مستوى السلوك العدواني تعزى لعاملي الجنس والمستوى الدراسي، و 
نجد أن هناك عدة عوامل أخرى قد تؤدي إلى الحرمان العاطفي والسلوك في دراستنا اعتمدنا علیها 

  :العدواني من بینها ما یلي

یؤكد فروید على أن االم تمثل الموضوع اللیبیدي الهام في حیاة الطفل منذ والدته وعلى أساس عالقته 
ع وقع خلل في بالموضوع اللیبیدي تتكون عالقته اإلجتماعیة األخرى فإذا فقد الطفل هذا الموضو 

التوازن النفسي، و كما أن استمراریة هذه العالقة یؤدي إلى تكوین الثقة بالذات و یقوي الرغبة في 
على أن التدهور الجسمي  بولبيالحیاة، و الحرمان یترك ثغرات نرجسیة للطفلو من جهة أخرى یؤكد 
ببقائه ( اض الذي یحصل للطفل و النفسي قد ال یعود إلى الحرمان من األم بحد ذاته، بل إلى االنخف

و أن النفصال الطفل عن أمهأثار سلبیة كالتبلد العاطفي و اإلنفعالي وهذا ما یفسر ،)بعیدا عن األم 
السلوكات العنیفة و اإلنحرفات السلوكیة التي یقوم بها المحرومون و كلما كان اإلنفصال مبكر كلما 

  .كانت نتائجه أخطر على الحیاة النفسیة للطفل

و بإعتبار مرحلة المراهقة مرحلة جد حساسة و المراهق بحاجة الى رعایة و تقبل من األخرین 
  .بالتالي فغیاب أحد الوالدین و شعور المراهق بالنبذ و اإلهمال یكون له تأثیر شدید على نفسیته

كات أما فیما یخص التنشئة االجتماعیة یؤكد بأندوراأنهاتلعب دورا هاما في تكوین شخصیة وسلو 
األفراد من خالل التعلم اإلجتماعي و تقلید سلوكات األخرین من أفراد أسرهم وبالتالي اكتسابها 
ستدخالها، كما أن لبعض األسالیب التربویة دور هاما في ظهور السلوك العدواني كالمعاملة  ٕ وا

دني أو التدلیل و الوالدیة السیئة التي تتجلى في التمیز بین األبناء، واستخدامهم ألسلوب العقاب الب
التسامح المفرط و هذا ما سیجعله شخصا مضطربا نفسیا أو سلوكیا في المستقبل و كل هذا 
یجعله ال یثق بنفسه و األخرین إضافة إلى زرع الحقد في نفسه اتجاه ذاته و اتجاه األخرین و هذا 

  .ما یدفعه للممارسة السلوك العدواني ضد األخرین

لحرمان من مطالبه وعدم تحقیق حاجاته األساسیة والبیولوجیة یشعره ونجد أن شعور المراهق با
بالتوتر والغضب وبالتالي یدفعه هذا لممارسة العدوان، وهذا ما تؤكد علیه نظریات االحباط حیث 

وقد تكون . یرى كل من دوالرد ومیلر أن السلوك العدواني یعتبر تعویضا لإلحباطات المتكررة
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قة بالمرحلة العمریة حیثیؤكد جیزل وستانلي هول أنها فترة تحدث فیها هناك أسباب أخرى لها عال
الكثیر من التغیرات الفیزیولوجیة وفترة العواصف واالضطرابات، وهذا ما یجعله یشعر بالخجل 
واالنطواء كأنه مختلف عن األخرین وبالتالي یصدر عنه سلوك العدواني، كماأن نسبة 

رحلة المراهقة عند الذكور أكثر منها عند اإلناث وهذا ما یؤكد التیستیسترون تكون مرتفعة في م
و كذلك البنیة العضلیة للذكور تجعلهم أكثر جرأة و قدرة . على أن الذكور أكثر عدوانیة من اإلناث

في حین ال نهمل ثقافة المجتمع التي تسهم في زیادة نسبة . على العدوان و كل سلوكاتهم مبررة
تمع الجزائري ذكوري حیث یشجع الذكور على السلوكات العدوانیة بحجة العدوان بإعتبار المج

الدفاع عن النفس و إعطائهم كامل الحریة وهذا كإثبات لرجولتهم، و في المقابل تربى األنثى على 
اللطف و المسالمة ألن كل التصرفات تحسب علیها والعدوان األنثوي یقابله اإلستنكار وعدم 

  .االستحسان  االجتماعي
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  :إستنتاج عام عن الموضوع-4

في حوصلة لما سبق عرضه لنتائج الدراسة نستخلص أن الفرضیة العامة قد تحققت، حیث جاءت 
استجابات أفراد العینة متوافقة بدرجة متوسطة مع عبارات استمارة الحرمان العاطفي و مقیاس 

طیة بین الحرمان العاطفي و السلوك السلوك العدواني، و هذا ما یدل على وجود عالقة ارتبا
  .العدواني

أما بالنسبة للفرضیة الجزئیة األولى و التي مفادها توجد فروق ذات داللة احصائیة في مستوى 
السلوك العدواني لدى المراهقین المحرومین عاطفیا تعزى لمتغیر الجنس، لم تتحقق إذ أن الجنس 

  .ال یؤثر بالضرورة على درجة العدوان

النسبة للفرضیة الجزئیة الثانیة و التي مفادها توجد فروق ذات داللة احصائیة في مستوى أما ب
السلوك العدواني لدى المراهقین المحرومین عاطفیا تعزى لمتغیر المستوى الدراسي، لم تتحقق إذ 

  .أن المستوى الدراسي ال یؤثر بالضرورة على درجة العدوان
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  :خالصة الفصل

خالل هذا الفصل التذكیر بفرضیات الدراسة مع عرض للنتائج المتوصل إلیها على والتعلیق لقد تم 
علیها، ثم تطرقنا إلى تفسیر ومناقشة النتائج على ضوء الفرضیات الدراسات السابقة والنظریات 

المعتمد علیها في دراستنا ثم الخروج باستنتاج عام عن الموضوع وسوف نتعرض في األخیر إلى 
  .ات واقتراحاتتوصی
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  :التیواجهتنا الصعوبات

  :منها نذكر والصعوبات العراقیل من مجموعة واجهتنا التخرج لمذكرة إنجازنا أثناء

 الدراسة عینة على الحصول صعوبة.  
 إعداد في أطول وقت نأخذ جعلنا مما العاطفي الحرمان موضوع تناولت التي مراجع نقص 

  .المذكرة
 االستمارة أسئلة على اإلجابة تالمیذال بعض رفض.  

  :واالقتراحات التوصیات

 ولسلوكیة النفسیة بالمشاكل التربویة بالمؤسسات المتواجدون النفسانیون األخصائیین اهتمام 
  .مساعدتهم ومحاولة المحرومین للمراهقین

 لطفولةا بمراكز خاصة بالعدوان وعالقته العاطفي الحرمان حول الدراسات من المزید إجراء 
  .المسعفة

 لسلوكیةوا النفسیة واالضطرابات العاطفي الحرمان شدة من لتخفیف إرشادیة برامج وضع 
  .له المصاحبة
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  :خاتمة

لقد عكست البحوث النفسیة واالجتماعیة في الوطن العربي اهتماما واضح بموضوع الحرمان 
خاصة، ونظرا لما تقدمه هذه الدراسات من العاطفي عند األطفال بصفة عامة، و عند المراهقین بصفة 

أهمیة في الكشف عن االضطرابات النفسیة والسلوكیة الناتجة عن الحرمان العاطفي عند المراهقین 
البد من تسلیط الضوء على هذا الموضوع بشتى من التفصیل والتحلیل،خاصةباعتبار أن مرحلة 

والقلق الشدید، ولهذا البد من االهتمام بهذه  المراهقة جد مهمة إذا یمیزهاالصراع النفسي والتوتر
الشریحة ألنها تمثل أساس المجتمع فإذا تحصلت على قدر كافي من الرعایة واالهتمام یكون ذو 

عالقته مهم  أال وهو الحرمان العاطفي و وضوعمن م دراستنا  شخصیة متزنة ومستقرة، وبهذا  انطلقت
  .ین من أحد الوالدین بسبب وفاة أو طالقبالسلوك العدواني عند المراهقین المحروم

ارتباطیة  توجد عالقةولتحقیق األهداف التي انطلقت منها الدراسة قمنا بصیاغة فرضیة عامة
و  السلوك العدواني عند المراهقین المحرومین عاطفیا من أحد الوالدینبین الحرمان العاطفي و 

دالة احصائیا في مستوى السلوك العدواني توجد فروق فرضیتین جزئیتین حیث نصت األولى على أنه 
، أما الثانیة فنصت على أنه لدى المراهقین المحرومین عاطفیا من أحد الوالدین تعزى لعامل الجنس

 توجد فروق دالة احصائیا في السلوك العدواني عند المراهقین المحرومین عاطفیا من أحد الوالدین
ة الختبار هذه الفرضیات اعتمدنا على استمارة للحرمان ، في محاولتعزى  لمتغیر المستوى التعلیمي

  .العاطفي و مقیاس للسلوك العدواني فتوصلنا إلى أن هناك عالقة ارتباطیة بینهما

ویبقى موضوع الحرمان العاطفي من المواضیع الهامة التي نأمل أن تجرى حولها في المستقبل 
  . االضطرابات النفسیة والسلوكیة الناتجة عنهسلسلة من الدراسات واألبحاث لغرض التخفیف من حدة 
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  .، العراق09جامعة بغداد، العدد . مجلة الدراسات التربویة. والعادیین

  .دار المعارف: القاهرة. المراهقة خصائصها ومشكالتها). 1981.(محمود، ابراهیم وجید
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دیوان المطبوعات : الجزائر .ماعيمحاضرات في علم النفس االجت). 1982. (مختار، محي الدین
  .الجامعیة

مجلة الدراسات و البحوث االجتماعیة،  .اشكالیة التعلق لدى الطفل). ، دیسمبر2015. (مدوري، یمینة
  .80 - 66. 1955اوت  20بجامعة سكیكدة . 13/14العدد . جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي

السلوك ). 2009(. أمقران، عبد الرزاقامد، و ممدوح، عبد الكریم، نهى حمعمریة، بشیر،الجعفري،
سلسلة الدراسات للمشكالت السلوكیة في المدارس : العدواني في الجامعة ودور التربیة في مواجهته

  .المكتبة العصریة: القاهرة. الجزء األول. والجامعات العربیة

منشورات : الجزائر .الجزء الثالث .بحوث ودراسات متخصصة في علم النفس ).2007.(معمریة، بشیر
  .الحبر تعاونیات عیسات ایدیر

  .دار الفكر العربي: القاهرة .سیكولوجیة نمو الطفولة والمراهقة). 1994. (معوض، خلیل میخائیل

یاسین حداد، (، مدخل إلى علم النفس االجتماعي). 2002(. غروس، ریتشاردمكلفین، روبرت، و 
  .دار وائل للنشر والتوزیع: عمان). مترجم

  .دار الفكر: عمان .علم النفس النمو). 2004. (لحم، سامي محمدم

  .دار الفكر: عمان. أساسیات علم النفس). 2009.(ملحم، سامي محمد

 .دار االخوة: عمان. التربیة االجتماعیة للطفل). 2004(. المنان، محمود عكاشة

مركز : القاهرة. موعلم نفس الن). 2001(. منسي، محمود عبد الحلیم، ومحضر، عفاف بنت صالح
  .االسكندریة للكتاب

مؤسسة دار الصادق : ، عمانعلم نفس النمو ونظریاته). 2013. (الموسوي، عبد العزیز حیدر حسین
  . الثقافیة للطباعة والنشر، ودار رضوان للنشر

  .دار الفكر للطباعة: عمان. مراهقون بال أباء). 2013(. نادر، نجوى غالب

المؤسسة : بیروت. 3ط). فؤاد شاهین، مترجم(، التحلیل النفسي للولد). 1985.(نوف، فیكتور سمیر
  .والتوزیعالجامعیة للدراسات والنشر 
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). دالیا عزت مؤمن، مترجم(، والمراهقسیكولوجیة الطفل ). 2004. (واطسون، ر، و لیندجرین، ه ك
  .مكتبة مدبولي: القاهرة

. 2016مارس  20استرجعت في تاریخ . طفالالحرمان العاطفي لدى األ). یونیو15، 2014.( وصال
  http://asynat.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8من 

  .دار الفكر: عمان. 2ط . االضطرابات السلوكیة و االنفعالیة).  2003. ( یحي أحمد، خولة

  :المراجع االجنبیة

Henriette Bloch،rolandchemama،ericdepret.  ).2000( le grande larousse 

dictionnaire de la psychologie larousse–bordas. 
 Norbert Sillamy.(1995). Larousse dictionnaire de la psychologie. La France : 
aubin imprimeur ligugè. 
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  دلیل مقابلة

  

  

  

  

 

 

 

 

  



  المالحق 

200 
 

 دلیل المقابلة*

 ثالثةاولى          ثانیة       :   ذكرانثى  المستوى الدراسي  : الجنس

........أمك........   مع من تعیش أبوك - 1  

........وفاة........     ما هو سبب غیاب أحدهما طالق – 2  

.هل عالقتك جیدة مع الوالد الذي تعیش معه؟ – 3  

..................................................................................................  

.كیف یعاملك؟ – 4  

.................................................................................................. 

.هل یهتم بشؤونك الدراسیة؟ – 5  

..................................................................................................  

.هل تشاركه في بعض النشاطات؟ – 6  

.................................................................................................. 

.هل توجد بینك و بینه خالفات؟ – 7  

..................................................................................................
.هل مرت علیك مواقف احتجت فیها لوالدك؟ –8  

.................................................................................................. 

.هل من الممكن أن تذكرها؟ – 9  

..................................................................................................  

.هل یؤثر غیاب أحد والدیك على مستواك الدراسي؟ – 10  

.................................................................................................. 

.و شكرا على حسن تعاونكم معنا في خدمة هذا البحث العلمي  



  المالحق 

201 
 

 

 

 

 

)02(ملحق رقم   

 

 اجراءات حساب معامل الثبات
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:حساب معامل الثبات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول یوضح اجراءات حساب معامل الثبات الخاص باستمارة الحرمان العاطفي

اجراءات حساب معامل االرتباط بیرسون للحصول على معامل الثبات الخاص باستمارة الحرمان *
لعاطفيا  

r= 
∑ . ∑ .∑

[( ∑ ²) ∑( )]×[( ∑ ) ∑( )]
 

 

r= 
( ) ×

[ ( ) ²]×[ ( ) ²]
 

 

 

 

 

  

 

 

 

عبارات زوجیة  xعبارات فردیة y x² y² x.y 
36 38 1296 1444 1368 
36 39 1296 1521 1404 
37 44 1369 1936 1628 
47 56 2209 3136 2632 
47 53 2209 2809 2491 
35 38 1225 1444 1330 
40 50 1600 2500 2000 
45 46 2025 2116 2070 
44 45 1936 2025 1980 

367 409 15165 18931 ∑ 

 

r= 
[ ]×[ ]

 

r= 
√ ×

 

r= 
√

 

r= 
,

=0.85805798 
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 باستخدام معامل سبیرمان: التصحیح

 

 

 

 

 

r= 0,9236 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R=
× ,

,
 

R=
,
,

 

R=  
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ستمارة الحرمان العاطفي قبل التعدیلا  
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 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  قالمة 1945ماي  08جامعة 

  كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة 

  قسم علم النفس 

  تخصص علم النفس االجتماعي

  في     استمارة بحث لمتغیر الحرمان العاط

  :التعلیمة للمحكمین

یطیب لنا أن نضع بین أیدیكم استمارة  جراء القیام بدراسة أكادیمیة بعنوان الحرمان العاطفي وعالقته 
بظهور السلوك العدواني عند المراهقین، و ذلك للحصول على درجة ماستر علم النفس االجتماعي 

م السدید بشأن عبارات االستمارة اذا كانت تقیس ونظرا لخبرتكم العلمیة و العملیة یشرفنا ابداء رأیك
  .التقدیرتقبلوا منا فائق االحترام و .الحرمان العاطفي وانتماء العبارات للمحاور

  

  :تحت اشراف األستاذة  :تینمن اعداد الطالب

  قوادري الشیماء                                                               هامل أمیرة

  ایمانبوخدنة
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  :البیانات الشخصیة الخاصة باألستاذ المحكم

  :االسم واللقب

  :التخصص

  :الدرجة العلمیة لألستاذ

  :تساؤالت الدراسة

السلوك العدواني عند المراهقین المحرومین بین الحرمان العاطفي و هل توجد عالقة :التساؤل الرئیسي
  ؟والدیهم من

  :التساؤالت الفرعیة

  .العدواني لدى المراهقین المحرومین عاطفیا حسب متغیر الجنس؟ یتغیر السلوكهل  – 1
  .هل یتغیر السلوك العدواني لدى المراهقین المحرومین عاطفیا بتغیر المستوى الدراسي؟ – 1

  :الفرضیات

  :الفرضیة األساسیة
  .یهممن والد السلوك العدواني عند المراهقین المحرومین عاطفیاوجد عالقة بین الحرمان العاطفي و ت

  :الفرضیات الفرعیة
 .الجنس لمتغیرالسلوك العدواني لدى المراهقین المحرومین عاطفیا تعزى مستوى  توجد فروقفي

  . المستوى الدراسيبتغیر المراهقین المحرومین عاطفیا لدى  السلوك العدواني
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 :ولیةاأل البیانات 

 ذكر          انثى :الجنس:     االسم

 اولى             ثانیة               ثالثة :سيالمستوى الدرا

بالنضج االنفعالي االحالة النفسیة وعالقته: المحور األول  

لمالحظاتا  الرقم العبارات تقیس ال تقیس 

.اتحسس من كالم و تصرفات األخرین     01 

 02 أعجز عن السیطرة عن نوبات البكاء التي تنتابني   

.منصفین معي أعتقد أن األخرین غیر     03 

 04 .أشعر أنني مكروه من طرف األخرین   

 05 .راجعةأهتم بالدراسة و الم   

.أندمج مع زمالئي في الفصل الدراسي     06 

.تصوري لنفسي في المستقبل یرضیني     07 

.هالیالسیطرة عال استطیع ان تنتابني نوبات من الضحك      08 

.اةأنا شخص ال قیمة له في الحی     09 

.أخجل عند الحدیث مع األخرین     10 

.ال أثق باألخرین     11 

.أجد صعوبة في إقامة صدقات جدیدة     12 

.لست الشخص الذي أتمنى أن أكون     13 

.مهنتي في المستقبل ستكون مصدر إعتزاز لي     14 

.ائيلدي الشجاعة للتعبیر عن أر       15 
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.يبنفس يقرارات تخذأ      16 

العالقة مع الولي الغیر متوفي  : المحور الثاني  

 01 أكون سعیدا عندما یكون والدایا مع بعضهما   

.ال یعرف والداي الكثیر عني     02 

.یسود اإلحترام بیني و بین والدي     03 

.یعاملني والداي بقسوة     04 

.أحس أن والدي یتجاهلني     05 

.سرةأشعر بأنني غیر مقبول في األ     06 

.والداي ال یهتمان بي إذا مرضت     07 

.إذا عبرت عن قلقي انتباهاوالدایعیرني یال      08 

. والداي منشغالن عني     09 

.یرفض والداي مطالبي دون مبرر     10 

.ال یهم والداي سماع ما أقول     11 

.اسرتيأشعر بأنني مهمل من قبل      12 

.ندما أحتاج إلیهماال أجد والداي بجانبي ع     13 

.یضایقني أن أكون مع أحد الوالدین     14 

.أشعر أن لي شأن في عائلتي     15 

.سريأشعر بالقلق على مستقبلي األ     16 

.والداي ال یهتمان بشؤوني الدراسیة     17 
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.أستمتع عندما أناقش أفكاري مع والداي     18 

نعالقة المحروم باألخری: المحور الثالث  

.يهتم األخرین بمشاعر یال      01 

.أشعر أن األخرین أفضل مني في أسرهم     02 

.مشاعريوالداي  یشاركني     03 

    َ .أشعر بأن الحیاة عبء ثقیل علي  04 

.أفضل البقاء لوحدي     05 

.یسعدني أن یمدحني والداي على عمل أقوم به     06 

.یشاركني والداي في حل مشاكلي     07 

.أشعر بالوحدة بالرغم من وجود زمالئي معي     08 

.أشعر بالخوف من المستقبل     09 

.أشعر بأن والداي غیر منصفین بحقي     10 

.أحس أن مصیري مجهول ضمن أسرتي     11 

.أتمنى أن یكون والداي كأباء زمالئي     12 

.الموت أفضل من الحیاة     13 

.بعنف يتعامل مع زمالئأ     14 
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 االستمارة بعد التعدیل
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  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  قالمة 1945ماي  08جامعة 
  كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة 

  قسم علم النفس 
  عيتخصص علم النفس االجتما

  

  

  :التعلیمة

نضع بین أیدیكم استمارة الحرمان العاطفي للمراهقین ونطلب منكم اإلجابة علیها بالتأشیر على 
االختیار المناسب لكم مع العلم أن هذه المعلومات سریة وال تستخدم إال لغرض البحث العلمي، كما 

نما تعتبر صادقة عندما تعب ٕ ر عن حقیقة ما تشعر به أنه ال توجد إجابات صحیحة وأخرى خاطئة وا
  .اتجاه معنى العبارة ونشكرك  على حسن تعاونكم بالتوفیق

  .ال تضع أكثر من عالمة أمام كل عبارة: مالحظة
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  :البیانات األولیة

..............................:االسم  

 أنثى         ذكر              :الجنس

  ثانیة               ثالثة                أولى       :المستوى الدراسي
 

 الرقم العبارات كثیرا إلى حد ما نادرا

.من كالم و تصرفات األخرین أتحسس     01 

 02 تنتابني نوبات بكاء أعجز عن السیطرة عنها   

.تنتابني نوبات من الضحك أعجز عن السیطرة عنها     03 

 04 .أشعر أنني مكروه من طرف األخرین   

 05 .أشعر بأنني غیر مقبول في األسرة   

.فصل الدراسيأندمج مع زمالئي في ال     06 

.تصوري لنفسي في المستقبل یرضیني     07 

.أعتقد أن األخرین غیر منصفین معي     08 

.أنا شخص ال قیمة له في الحیاة     09 

.أخجل عند الحدیث مع األخرین     10 

.عني والداي منشغالأحد      11 

.جدیدةأجد صعوبة في إقامة صدقات  ال     12 

.أفضل البقاء لوحدي     13 

.والداي بقسوة أحد یعاملني     14 
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.لست الشخص الذي أتمنى أن أكون     15 

.أكون سعیدا عندما یكون والدایا مع بعضهما     16 

.والدي یتجاهلني أحد أحس أن     17 

.مع أحد الوالدین الموت أفضل من الحیاة     18 

.والدي أحد و بینبیني  االحترامیسود      19 

.بي إذا مرضت والداي یهتمأحد       20 

.إنتباها إذا عبرت عن قلقيحد الوالدین عیرني أی     21 

.أثق باألخرین     22 

.أشعر بالوحدة بالرغم من وجود زمالئي معي     23 

.مطالبي دون مبرر الذي أنا بجانبه والدالیرفض      24 

.لي اعتزازن مصدر مهنتي في المستقبل ستكو      25 

.المراجعةو أهتم بالدراسة      26 

.ن أرائيلدي الشجاعة للتعبیر ع     27 

.سماع ما أقول اوالدایأحد  ال یهم      28 

.مشاعر األخرینني همت     29 

.بجانبي عندما أحتاج إلیهما اوالدایأحد أجد       30 

.يبنفس يتخذ قراراتأ      31 

َ أشعر بأن الحیا    .ة عبء ثقیل علي  32 

.أشعر أن لي شأن في عائلتي     33 
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.ال یهتم بشؤوني الدراسیة االدایأحد و       34 

.اوالدای أحد أستمتع عندما أناقش أفكاري مع     35 

.سريأشعر بالقلق على مستقبلي األ     36 

.یضایقني أن أكون مع أحد الوالدین     37 

.ي أسرهمأشعر أن األخرین أفضل مني ف     38 

.أفراحي  اوالدایأحد یشاركي     39 

.أسرتي أشعر بأنني مهمل من قبل      40 

.على عمل أقوم به اوالدای أحد یسعدني أن یمدحني     41 

.في حل مشاكلي نیوالدأحدال یشاركني     42 

.أشعر بالخوف من المستقبل     43 

.منصف بحقي اوالدای أحد أشعر بأن     44 

.أن مصیري مجهول ضمن أسرتي أحس     45 

.أتمنى أن یكون والداي كأباء زمالئي     46 

.الكثیر عني اوالدای أحد ال یعرف     47 

 48  یشاركني أحد والدایا أحزاني   
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 مقیاس السلوك العدواني
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  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
  تعلیم العالي والبحث العلميوزارة ال

  قالمة 1945ماي  08جامعة 
  كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة 

  قسم علم النفس 
  تخصص علم النفس االجتماعي

  

  

  :التعلیمة

نضع بین أیدیكم مقیاس السلوك العدواني  للمراهقین ونطلب منكم اإلجابة علیها بالتأشیر على 
ن هذه المعلومات سریة و ال تستخدم إال لغرض البحث العلمي، كما االختیار المناسب لكم مع العلم أ

نما تعتبر صادقة عندما تعبر عن حقیقة ما تشعر به  ٕ أنه ال توجد إجابات صحیحة  و أخرى خاطئة وا
  .اتجاه معنى العبارة  و نشكرك على حسن تعاونكم بالتوفیق

  .ال تضع أكثر من عالمة أمام كل عبارة: مالحظة
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  :ألولیةالبیانات ا

..............................:االسم  

 أنثى         ذكر                           :الجنس

 ثانیة               ثالثة               أولى          :المستوى الدراسي
 

 

 الرقم العبارات نادرا أحیانا متوسطا غالبا دائما

فجأة ال استطیع التحكم في نفسي و اقوم بضرب شخص      
.ما  

01 

.اختلف مع اصدقائي اشن علیهم هجوما لفظیاحینما        02 

.يئاغضب بسهولة و لكن سرعان ما اعود الى هدو        03 

.عندما یضایقني الناس اخبرهم اني سأنتقم  منهم       04 

.عندما اتعرض لالستفزاز ربما اضرب شخصا ما       05 

.عندما اهان فاني اسب و اشتم       06 

.حباط  فان غضبي یبدو واضحاعندما اصاب باإل       07 

.من حین آلخر تمزقني الكراهیة لألخرین       08 

.إذا ضربني شخص أرد علیه بالضرب       09 

.كثیرا ما أختلف في المناقشات مع الناس       10 

.في بعض األحیان أشعر و كأني أنفجر من الغیظ       11 

د و القواعد أكره االشخاص الذین یخالفون التقالی     
.االجتماعیة  

12 
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.أدخل في مشاجرات باألیدي أكثر من أي شخص أخر       13 

.أدخل في جدال مع األشخاص الذین یخالفونني الرأي       14 

.أنا شخص متهور       15 

أشعر أني لم أحصل إال على قدر ضئیل من نصیبي في      
.الحیاة  

16 

حقوقي إذا تطلب األمر ألجأ إلى العنف البدني لحفظ      
.ذلك  

17 

.إذا ضایقني شخص أقول فیه كالما سیئا       18 

.أنفعل كثیرا ألسباب غیر هامة       19 

.أعتقد أن هناك من یتأمر ضدي       20 

.عندما یزعجني شخص أتشاجر معه باألیدي       21 

.أكتب إلى االخرین رسائل أبین فیها عیوبهم       22 

.عوبة في التحكم في انفعاالتيأجد ص       23 

.أعرف أن أصدقائي یتحدثون عني في غیابي       24 

.یقول عني أصدقائي بأني شخص عنیف بدنیا       25 

 26 عندما أعرف صفة سیئة في أحد األشخاص أخبره بذلك     

.أجد صعوبة في ضبط غضبي       27 

.أعادي األشخاص الذین یؤذونني       28 

.هناك بعض األشخاص ال یتردد أحد في ضربهم       29 

.یسهل علي أن أشتم األخرین       30 
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.یقال عني بأني سریع الغضب       31 

االشخاص الغرباء الذین یبدون لطفا زائدا یثیرون      
.شكوكي  

32 

 33 أتهور بشدة لدرجة أني اكسر األشیاء     

.سب و الشتمتصرفات بعض الناس تجعلهم أهال لل       34 

.یتملكني الغضب بشدة عندما یساء إلي       35 

.أعتقد أن األخرون یضحكون عني في غیابي       36 

.عندما یسيء إلي أحد أرد علیه بالضرب       37 

.أفضل االعتداء بالكالم ألنه أبقى أثرا من الضرب       38 

.أغضب بشدة عندما ینتقدني األخرین       39 

.شعر أني أعامل معاملة سیئة في حیاتيأ       40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  المالحق 

220 
 

 

 

 

 

 

 )06(ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  



  المالحق 

221 
 

 



  المالحق 

222 
 

  



  ملخص الدراسة 

 
 

 :الدراسة ملخص

 .المراهقین عند العدواني وعالقته بالسلوك العاطفي الحرمان: الدراسة عنوان

 الشیماء قوادري: الطالبتین إعداد من

 إیمان بوخدنة

 "تاملوكة محمود هادي"ثانویة: الدراسة مكان

 2016 - 2015 راسةالد سنة

 المحرومین المراهقین عند والسلوك العدواني العاطفي الحرمان بین العالقة على التعرف: الدراسة هدف
  حسب عدواني السلوكال درجة في الفروق والتعرف أیضاعلى وفاة، أو طالق بسبب الوالدین أحد من

 العاطفي الحرمان استمارة مباستخدا الباحثتان قامت ذلك عن وللكشف والمستوى الدراسي الجنس
 .للمراهقین العدواني ومقیاس السلوك

ناث( فرد ستون من الدراسة تعینة تكون: الدراسة عینة ٕ  وفاة بسبب أحدالوالدین من المحرومین )ذكوروا
 اختبار الباحثتین استخدمت وقد والثالثة ثانوي، والثانیة األولى الدراسیة المستویات في موزعین أوطالق

 لقیاس) أنوفا( اختبار استخدمت كما الجنس، حسب العدواني السلوك مستوى في الفروق جادإلی) ت(
 لمعرفة والمتوسطات المئویة النسب استخدام وأیضا تم الدراسي، المستوى حسب العدوان في الفروق
 .العینة أفراد دعن العدواني السلوك وكذلك العاطفي الحرمان مستوى

 .يالوصف المنهج: الدراسة منهج

 .معمریة بشیر لألستاذ العدواني السلوك ومقیاس العاطفي الحرمان استمارة: الدراسة أدوات

  :الدراسة نتائج

لدى المراهقین  العدواني السلوك مستوى في إحصائیة داللة ذات ال توجد فروق أنه النتائج أظهرت
 داللة مستوى عند الجنس لمتغیر تعزى المحرومین عاطفیا من أحد الوالدین بسبب الوفاة أو الطالق

 .وجد فروق الدراسیالت للمستوى وكذلك بالنسبة ،0.05

لدى أفراد  والسلوك العدواني العاطفي الحرمان بین ارتباطیة عالقة هناك أن أیضا النتائج أظهرت كما
 .عینة دراستنا

 

  


