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وتبين مبادئ النمو أن مظاهر النمو المختلفة يؤثر بعضها في بعض 
كما التمارين والنشطة الجسمية  ،)2007انظر الهنداوي،(بشكل واضح 

مثال  ذلك أن .  المختلفة تلعب الدور الفاعل في مظاهر  النمو األخرى
   )Siegel, 2007(النشاط الجسمي يرتبط إيجابيا باإلنجاز الدراسي  

 Physical Milestones(ويتبين دور النشاط الجسمي في أمور نمائية كثيرة 
,  Scholastic  Parent & Child 2003(  

يـــــــــــ� ا���ـــــــــ ا
	ـــــــــــ����.3.1  

يتمثل األمن الفكري في الظروف التي تسمح لعقل للطفل بالنمو  
وذلك من خالل توفير الشروط المناسبة التي تجعله قادرا على . والتطور

  .  التعلم بمساعدته  وتشجيعه

. عتداءتوفير الجو اآلمن الخالي من الخوف والتهديد واال •
 Hadwin,2007 ;( ومعروف أن الخوف والقلق يؤثران في التعلم والتذكر

Durbrow, 2000. ( 

  

تعزيز االرتباط والتعلق العاطفي وتقوية المواقف واللحظات  •
وتبين الدراسات المختلفة أن أي حرمان في المجال . التي يتحقق فيها ذلك

فإلهمال والعنف، . رفيةالعاطفي له عواقبه في مجاالت النمو وبخاصة المع
والقسوة والظروف المتغيرة والضغوط كلها تترك آثارها السلبية  على 

 ,.Rutter et al, 2004;  Tomilson et al, 2005; Belsky et al(ألطفال ا
1996 Mercer, 2006; .(   

فالنمو العقلي يعني توفير فرص التعلم عن القوانين والطبيعة واألخالق 
  هذا التعلم بما يليويتحقق . والقيم

القراءة والكتابة والحساب ودورها معروف في الدراسات  •
التربوية ألنها الوسيلة التي من خالها يتعلم الطفل ويتفاعل مع اآلخرين 

  .ومحيطه بشكل عام

دعم التعلم المدرسي، تعزيز عمل المدرسة بمتابعة الطفل في  •
  . واجباته المدرسية، التعاون مع المدرسين

لأللعاب دور مهم في تنمية الفرد اجتماعيا  الفكرية األلعاب •
وفكريا، ومن شأن األلعاب التي تثير التفكير أن تنمي قدرات الفرد العقلية 

 ,Garaigordobilمثال . (وتساعده في حل المشكالت ومواجهة الصعاب
  ) Ravenscroft, 2007 ؛ 2005

  

ةـــــــــــ� ���ـــــــــــ� ا
����ــــــــا����� .1  

خاصة  التربويون واالجتماعيون (يتفق علماء الدراسات االجتماعية 
أن الوظائف األساسية لألسرة تتمثل في  المهام المنوطة ) والنفسانيون

لضمان توفير الضروريات األساسية مع االهتمام ) األب واألم(باآلباء 
 وفيما يلي عرض موجز للوظائف.  بحقوق األطفال في المحيط العائلي

  : األساسية لألسرة السليمة

��ــــــــــ ا
	ـــــــــ����. 1.1�� ــــــــــ� ا�  

وتتلخص في األمن الجسدي للطفل وتحقيق أمنه الحياتي وتحقق ذلك  
  :من خالل

  .توفير األمن الجسدي بتوفير المأوى والملبس والطعام •

  حماية الطفل من المخاطر والرعاية الجسدية •

 . طفلاالهتمام بصحة ال •

وتعتبر هذه الضمان األساسي لمساعدة الطفل على النمو السليم وتبين 
الدراسات المختلفة  في هذا المجال دور األمن والحماية واالهتمام بصحة 
الطفل في تحقيق التطور واالستعداد للحياة والنجاح فيها فمبادئ النمو تبين 

  ,Peckos) ,  1957(أهمية التغذية في  النمو 

ن الدراسات أن أي قصور فيها يؤدي إلى نتائج سلبية على كما تبي
فتبين . األطفال في النواحي المختلفة الصحية منها والنفسية واالجتماعية

دراسات النمو المختلفة وخاصة تلك المرتبطة بالمراحل الحرجة اآلثار 
فقد يؤدي الحرمان من الغذاء إلى تأثر . المختلفة للحرمان في هذا المجال

بل  ).Ricciuti 1993, (و العقلي مما يؤثر على الوظائف األخرى مثال النم
تؤكد الدراسات أن مجرد شعور األطفال بالخوف وعدم تأمين الغذاء 

  ) Connell et al., 2005مثال، ( الكافي يؤثر على صحتهم النفسية والعقلية 

��ــــــــــ ا� �ــــــــ����. 2.1��ــــــــــ� ا�  

مو الجسمي في توفير الظروف المناسبة لتحقيق نمو سليم يتمثل الن 
  :للطفل من خالل

  . توفير الوسائل التي تحقق النمو الجسمي للطفل •

  تنمية وتدريب جسم الطفل من خالل اللعب  والرياضة •

  .تنمية عادات صحية لدى األطفال •

 األلعاب الجسمية •
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تتلخص في فسح المجال للطفل للمناقشة  ا��&�	%� ا�$#�"ا!��.1.2
ففي هذه النموذج نجد أن اآلباء يبينون لألطفال القواعد . وتقبل رأيه

 . والقوانين ونتائج االلتزام بها وعواقب اإلخالل بها

تتمثل في فرض األمور على الطفل، وتطبيق  :ا��&�	%� ا��()$دة.2.2
وامر دون مناقشة، وقد بينت الدراسات أن مثل هذا النمط من المعاملة األ

وغالبا ما تكون طريقة . يترك آثارا سلبية كثيرة على شخصية األطفال
هذه الفئة معتمدة على التلقين والتوجيه المباشر ، فهم يأمرون أوالدهم 
 بما يجب فعله، ويعلمون القواعد األساسية للسلوك، وهذا أمر محمود
بحد ذاته، لكن المشكلة فيه القسر وعدم ذكر األسباب، والنتائج حتى 

 . يتعلم الطفل هذه القواعد في ظل الحب والتفاهم

3.2. �+��فهي تترك الطفل لوحده غير مهتمة بما   ):ا�.	+�-ة(ا��(
يفعل، وبينت الدراسات أن المعاملة المتشددة رغم آثارها السلبية 

نوع، ألن الطفل في المعاملة المتشددة يجد الكثيرة أفضل من هذا ال
المعايير التي يسير عليها وغن كانت تحت ظل القسر والقسوة، بينما 

  . يحس الطفل بالضياع والتشتت في حالة المعاملة المتسيبة

نموذج  :>��+� 	� ���ن 	&�	%� ا:�8ء 
8 ��67 5%4 أ2$ ا
��1ل ا�(����
ذه النموذج يقوم اآلباء بوضع القواعد ففي ه: استخدام القواعد والقوانين

والقوانين ويشرحونها ألطفالهم، لكن هذا قد ال يكفي ألن تعليم الطفل 
فال يكفي . القواعد دون تحديد كيفيات تطبيقها ونتائجها وعواقبها ال يكفي

بل يجب أن نبين ما معنى . أن نقول للطفل أن السرقة أمر خطأ أو حرام
  . والسلبية ونشفع ذلك بالثواب والعقاب ةذلك وما آثاره اإليجابي

النوع الثاني يتعامل مع األطفال بان لهم جوانب إيجابية تشجع،  -1
وجوانب سلبية يتعامل معها بمحاولة اقتالعها وتحويلها أو تعويضها 

لكن المشكلة تنشأ عندما يكون تعامل الوالدين مع الجوانب . باإليجابي
ن اآلباء في صراع وعراك دائم مع تلك السلبية بالطريقة غير الصحيحة، إ

 ).كالعناد، والشقاوة(الصفات السلبية 

المعاملة المعتمدة على الثواب والعقاب، وهي التعامل األكثر  -2
وقد يكون فعاال خاصة إذا ما كان هذا مستمرا وواضحا لدى . شيوعا
وتزيد المشكلة سوءا عندما يتعارض األمر مع الواقع الذي قد ال . الطفل

 . اقب على الخطأ أو ربما يثيبهيع

#ــــــ�ت ا�����ـــــ4 ا<=ا8ـــــــ	� 	& .   3�
    ـــــــــــــــ�� ا

األسرة المضطربة  هي تلك التي يظهر فيها الصراع والسلوك غير 
السوي وربما يتجاوزها ألنواع من االعتداءات على بعض أفرادها بشكل 

.  األفراد اآلخرين لتلك التصرفات منتظم ومستمر، ويؤدي ذلك إلى تحمل
فقد ينمو بعض األطفال ويكبرون في مثل هذه العائالت معتقدين بأن مثل 

ترجع  االضطرابات الوظيفية العائلية غالبا لمشكالت . تلك األمور طبيعية
الراشدين في مثل حاالت الصراع وعدم التفاهم بين الوالدين، وتعاطي 

الوالدين النفسية والشخصية   الخمور والمخدرات، واضطرابات
وقد يرجع االضطراب الوظيفي العائلي للتنشئة . وأمراضهما المزمنة

االجتماعية، إذ ينقل أحد الوالدين هذا االضطراب من والديه ويمارس ذلك 
  .  عن وعي أو غير وعي

يظهر على أفراد العائلة المضطربة أعراض مشتركة وأنماط سلوك 
تؤدي هذه . نفس الخبرات في داخل األسرةمتشابهة نتيجة تعرضهم ل

لخبرات إلى تعزيز السلوك المضطرب لسببين أحدهما هو تفعيل االستعداد 
  : وتتأثر األسرة بعدة عوامل أهمها.  لدى األفراد أو بسبب العدوى

: أساليب المعاملة الوالدية التي تؤدي إلى اضطراب الوظيفة العائلية
لو كان لك آباء " في كتابه  )  Neuharth, 1999(نوحارث.  يقترح د

  أن هناك أساليب والدية  If You Had Controlling Parents "متحكمون  

هي مجموعة القدرات التي يحتاجها الفرد  المهارات االجتماعية • 
للتفاعل اإليجابي مع غيره، فهذه المهارات تساعد في التفاعل وتنمية الذات 

ينت دراسة عربرت ماير دور اللغة والعالقات االجتماعية الصحية، ب
والمهارات والسلوك االجتماعي في نمو الكفاية االجتماعية لدى األطفال 

)Hebert-Myers, 2007(  . واالفتقار لها قد يؤدي إلى مشكالت عدة قد
 . توصل إلى االنعزال ومن ثم االضطرابات مثل القلق واالكتئاب

� وـــــــــــ� ا�و2ــــــــا� �. 4.1B.C
�ــــــــــا   

النظم القيمية واألخالقية القيم األخالقية هي تلك التي تتمثل في  �
التصرف المناسب لممارسة حياة جيدة أي العيش بتبني ما هو صحيح 

ويتبنى اإلنسان في ذلك نظاما قيميا . ومقبول واالبتعاد عما هو خاطئ
 . يكتسبه من األسرة

المعتقدات المتعلقة بالكيفية التي والقيم هي االفتراضات والقناعات و
يجب على األفراد التصرف بموجبها كما تمثل المبادئ التي تتحكم في 

ودور األسرة هو العمل على تنمية هذه القيم في . سلوكنا وتصرفاتنا
وبذلك يشكل األطفال . أطفالها من خالل التوجيه المباشر وغير المباشر

 . نظما قيمية يتعاملون من خاللها

 . معايير والمساهمة في بناء معتقدات الطفل وتقاليده الثقافيةال �

وغيرهما  ) Kohlberg(وكولبرج  )Piaget(ودراسات بياجي  �
 ;1997,( معروفة في هذا المجال إضافة إلى الدراسات الحديثة مثال

Allard; 2001   Brown.(  

�ـــــــــــــ� ا�&�!�ـــــــــــ ا
	ـــــــــ����. 5.1  

مثل دور األسرة في هذا األمر بتوفير الحماية والرعاية لنفسية ويت
ويتجسد ذلك بتوفير محيط محب وآمن، بإشعار الطفل . الطفل الحساسة

  : يتحقق ذلك بما يلي. بأنه محبوب وأنه مرغوب فيه ومرحب به في البيت

  الدعم العاطفي والتشجيع �

 . بالتعلق، والتربيت والعناق واللمس �

�ـــــــــــ� ا�&�!�ــــــــــ ا� �ــــــــــ����. 6.1  

  :يرتبط النمو العاطفي بإعطاء الطفل الفرصة والقدرة على الحب من خالل

إظهار  وده وتعاطفه واهتمامه بمن هم أقل ومن هم أكبر ومن  �
  .    هم أضعف منه والمرضى

  . االهتمام باآلخرين ومساعدتهم مثل مساعدة الجد والجدة مثال �

  �ءــــــــى �8Gــــــــــ� أCـــــــو���. 7.1

وال يخفى أهمية هذا . الدعم المادي والحماية وتوفير التعليم والتسلية
الجانب، خاصة التعليمي منه، ودوره في اإلعداد الجيد للحياة والتأهيل للنجاح 

ويبدو أن أغلب األسر اآلن في العالم العربي واإلسالمي تركز على هذه .  فيها
ة أكثر من أي وظيفة أخرى، ولعلها أصبحت الوظيفة التي تستهلك الوظيف

( جهود اآلباء واألمهات على حد سواء خاصة في ظل موجهة عمل األمهات 
  - في الغالب  - مما جعل الوظائف األخرى تفقد الكثير من االهتمام ربما  ) 

  . بسبب ضيق الوقت والتعب وغير ذلك من األسباب

2. �I%�ذج ا��ـــــــــــ	ــــــــ�  ا��ا�$#ـــــــــ&� �  

  Maccoby؛ .Baumrind, 1991 بومريند (بينت الدراسات المختلفة  
& Martin, 1983 (ويستخدم المفهوم . عدة نماذج لمعاملة الوالدين ألبنائهما

للتعرف على محاوالت اآلباء المختلفة للتحكم في أبنائهم وتحقيق تنشئتهم 
  : في األنماط العامة الثالثة التاليةويمكن حصرها . االجتماعية
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2.5.�IـــــــأCـــــــــ�ط أ	ا�(&� �	ى  $يـــــــــــM ا��ا�ــــــــ

  اآلباء النرجسيون الهدامون •

اآلباء المعتدون المستخدمون للعنف الجسدي  أو اللفظي أو  •
 . جنسي للتحكم في أطفالهمال

المتميزون بالمثالية والكمال  وهم من يتمسكون بالنظام والهيبة  •
 والقوة والمظهر الكامل

6 .NOا�����ـــــــ�ر ا<=ـــــ QRاب ه  �ل؟  ـــــــــ4 ا
!�ـــ� 5%ــــــ

تطرح   الدراسات العلمية المتنوعة آثارا مختلفة في جوانب شخصية 
ن في العائالت التي تعاني من اضطرابات في وظائفها األطفال المنحدري

تتراوح بين المشكالت الصحية المختلفة الجسمية والعقلية          . المختلفة
سنورد .  واآلثار النفسية  والسلوك المضطرب  والمهارات االجتماعية

فيما يلي أمثلة عن كل اآلثار المذكورة أعاله                               

  : مشكالت الصحة العقلية

إن معايشة الطفل في جو مضطرب يتشاجر فيه الوالدان مثال ويظهر 
خطيرة على فيه الغضب والعدوانية من أهم العوامل التي تنتج آثارا 

فقد بينت الدراسات أن األطفال يعانون من العدوانية . الصحة العقلية للطفل
 ,Emery(واضطرابات التصرف، واالنحراف  والقلق واالكتئاب واالنتحار 

تبين  ).Wagner, 1997؛   Kaslow, Deering, & Racusia, 1994؛   1988
رب ، خاصة الدراسات التي حاولت الربط بين الجو العائلي المضط

 Emercy  (العنيف منه ، وظيفيا يرتبط إلى حد ما باالضطرابات النفسية 

& Laumann-Billings, 1998( . كمات بينت الدراسات أن مشكالت التنظيم
الذاتي والمراقبة أو التحكم الذاتي يتأثران كثيرا بالمعامالت العائلية السيئة 

لخبرات النفسية الضاغطة من مثل الضغوط األسرية والحرمان العاطفي وا
بينت المراجعات العلمية  لعشرات  البحوث  . بسبب عنف الوالدين مثال

أن زيادة مستوى المراقبة المبالغ فيها والضغط على األطفال ترتبط بعدم 
قدرة هؤالء األطفال على المراقبة والتحكم الذاتيين، كما يظهر لديهم سلوك 

 & Shelley et al., 2002, Rothbaum (العنف وعدم المسايرة االجتماعية 
Weisz, 1994 .(  

إن العائالت التي تسود فيها الصراعات والعدوانية عادة ما تكون 
فيكون التعبير عن . شحيحة في التقبل والدفء العاطفي والدعم النفسي

العواطف في هذه العائالت باردا وال تدعم أو تعزز أطفالها نفسيا وال تكاد 
وغالبا ما يرتبط ذلك كله  بنتائج سيئة في صحة األطفال  .تتقبل أطفالها

ومن أمثلتها التذويت السلبي والكبت واالكتئاب واضطرابات القلق . النفسية
 ,.Steinberg et al؛  Barber, 1996؛ Chorpita &Barlow, 1988(وغيرها 

1994 .(   

���ــــــــــــ.ت ا��VWـــــــ	)�. 7�  ـــــــــــــ�� ا�

ت الدراسات العلمية وجود ارتباطات قوية بين المعاملة الوالدية أثب
السيئة في العائالت المضطربة وظيفيا والمشكالت الصحية التي يعاني 

فقد تبين أن الكثير من . منها األطفال المنحدرون من تلك العائالت
المشكالت الصحية ترتبط بما يتعرض له األطفال من أساليب معاملة 

في ( ) أظهرت دراسة فليتي وغيره . )Walker et al., 1999( والدية 
راشدا تبين وجود ارتباطات ذات داللة بين   13,494دراسة شملت 

المعاملة القاسية التي تلقوها في عائالتهم المعتدية والمضطربة وظيفيا 
واألمراض التي كانوا يعانون منها، وشملت أمراض القلب، والسرطان،  

ولخصت شيلي وزميالتها   . واضطرابات الكبد واضطرابات التنفس،
)Shelley et al., 2002 (  خمسة عشرة)دراسة  تتبعية تبين هذه  )15

ركزت (العالقة بين المعاملة الوالدية واآلثار الصحية على األطفال 
  .   )الدراسة على البحوث طويلة المدى فقط

الالئم والكارثي مختلفة للتحكم من مثل االعتداء والحرمان والطفلي، و 
نقال عن  ملخصها في (وغيرها، ويعطي وصفا لكل منها ننقل عنه ما يلي 

   ). Wikipediaالويكيبيديا 

ةـــــــــــ� ا
�ـــــــــ�ت و���ــــــــاض ا<=ا8ــــــــأ5.   4  

  عدم التوقع .1

  .)يمنع األطفال من االعتراض أو مساءلة السلطة(الحرمان من التعبير  .2

  : تيفن فارمر األعراض التاليةيطرح س .3

عدم قبول تعاطي األب أو االبن  للكحول أو عدم : الرفض •
  .الشكوى عن االعتداء الجنسي

  نقص أو انعدام التعاطف بين أفراد األسرة •

مثال عدم احترام اآلخرين مثل رمي (انعدام الحدود الواضحة  •
  ممتلكاتهم، عدم وجود الحدود المادية 

 .الوضوح والتخبط في الرأي عدم(اختالط الرسائل  •

إما عدم وجود (التجاوز والشدة أو التطرف في الصراع   •
 .)المشاجرات رغم المشكالت أو كثرته

  #=ــح �(��ـــــ� ��ر	ــ ا
5ــاض ا�(���ـــ� 

عدم قبول تعاطي األب أو االبن  للكحول أو عدم : الرفض •
  .الشكوى عن االعتداء الجنسي

  ف بين أفراد األسرةنقص أو انعدام التعاط •

مثال عدم احترام اآلخرين مثل رمي (انعدام الحدود الواضحة  •
  ممتلكاتهم، عدم وجود الحدود المادية 

 . عدم الوضوح والتخبط في الرأي(اختالط الرسائل  •

إما عدم وجود (التجاوز والشدة أو التطرف في الصراع  •
  ).المشاجرات رغم المشكالت أو كثرته

  �ــــــــ ا��VWــــــ� >�ـــــــــ� ا��ا�$#ــــــــ��&�	%�ت  اــــ5.	.  5

الذين يركزون على االنضباط ويتصفون بالكارثية إذ يتعاملون مع  .1
  . أطفالهم بعنف ودون مرونة

  . )هم الذين يتخذون من أطفالهم آباء(التعامل الطفلي  .2

  .اآلخر على األطفال) ة(غير فعالين، يسمحون غالبا أن يعتدي الوالد .3

 .  يحكمون بالخوف، بل حبهم مشروط .4

اآلباء الذين يشعرون بالتمسك بالعادات والتقاليد فهم يتعاملون مع  .5
 . أطفالهم استنادا إلى قواعد وأدوار متصلبة وصارمة

ى �5  أ����. 1.5Cات  أ1Z	ا��ا�$ي >�ـ M	�&)ــ] ا��VWا�   � ـ

  عدم االحترام •

ألسرة التعبير عن انفعاالتهم اليسمح ألفراد ا( عدم التقبل العاطفي  •
  .ويسخرون منهم". الخاطئة" 

ةـــ� ا
�ــــاب و���ـــ4 ا<=ـ� إ�ـا��&�	%� ا��ا�$#� ا��Zد#. 2.5  

يتحكمون في أطفالهم بحرمانهم من (اآلباء الذين يحرمون أبناءهم  •
  ). التشجيع والحب، أو المال، واالهتمام أو غير ذلك مما يحتاجه الطفل

  " ال يسمح لألطفال بتنمية نظامهم القيمي" " لحياة الداخليةإنكار ل"  •
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تبين أن األطفال  :ا�+��ت ا�+�ردة �5!��� و>� ا�$ا��5 وا���%�7
المنحدرين من هذه العائالت يعانون من عدم القدرة المبادرة بالعالقات 

 ,Brody & Flor( جتماعية وكانوا يتصفون بالعدوانية والنقد لآلخرين اال
  ).Landdry et al., 1998؛  1998

القول أن األسرة تلعب دورا فاعال في تحقيق النمو السليم  	%^[
ألطفالها إذا ما تعاملت معهم باألشكال الصحيحة واستخدمت األساليب 

بت وظائفها بأي شكل من التربوية الجيدة، وفي المقابل إذا ما اضطر
األشكال المختلفة من عنف أو سوء معاملة فإن ذلك سيؤدي إلى آثار سيئة 

  . على شخصية األطفال صحيا وسلوكيا وانفعاليا واجتماعيا

 =! : ا���ا����)5!� L�� ���M�6 ا�6+ا�
س 67+م PQRا 	� ?��� � S�T 	'�UVا

�UVا != ��S@Pس ا�PQRا 	ن و���( '	 ا
Houston & Vavak, 1991 .( D@E �1  وه$ا �

ل ا�$'	 ��G!ا J ا�6�Lت ا#�.��7)*� . ا

��
��ل  :ا���رات ا��)*�'�6@; ا
 D@E �6ف��7 2�ت ا���Zف وا��6�)�آ

5ت و\ذ]1L6ط ا��� وأ\E
. ا��!اE+ ا<]�
 ��E ^�� ��7 J _�3�� أن ا�6`Sد�� ا���bS ا

��6�� �!]^  '�2B �@!ك� d7 ن!B'ا�.(2 و
�@!آ^ ا<]�
J FE ا�.(!�� وا��C+، ��+ و]+ 
 f��@� ���Pg2 �+'1; اB��� ء>hأن ه

 FE
وف �	 ا���2S ا<]�
FE(ا<]�A (
)Doddge et al., 1990  .( 

  ا��ا`ـــــــ_

j، ا�i+اوي �� F@E)2007(.  ؛!
o)G ;@E ا��
ب: �راتا�b6، اR. ا�.(!�� وا#�اه���Bدار ا�  

F6� ا,
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  � ـــ� وا��b	 ــM ا��2�W+ــ� ا�&�ا	ــ� �8ــ.ت ذات ا�&.Bـ	)�. 8 

وديمومة اآلثار الصحية السلبية التي تصيب ما مدى استمرارية 
األطفال بسبب عيشهم في جو أسري يمثل خطورة عليهم؟ تبين نتائج 
الدراسات أن هناك عالقة قوية بين الجو األسري الممثل للخطورة ينتج 

وغالبا ما يكون . اضطرابات الوظائف الفيزيولوجية والعصبية والغددية
كما يطور هؤالء األطفال نفقصا . رةذلك بسبب التعرض للضغوط المستم

  . في عملياتهم االنفعالية والتقبل االجتماعي والتنظيم الذاتي لسلوكهم

تحصل اضطرابات وعدم انتظام في نظم التنظيم البيولوجي، فقد بينت 
تعرض الطفل )  McEwen & Stellar, 1993( دراسة ماكإيوين وستيلر 

ة تؤدي إلى حصول اضطرابات في المستمر للتحديات االجتماعية المستمر
كما  بينت اضطرابات في ضغط الدم العالي  . التوازن الحيوي للجسم

-El؛ Woodall & Mathews, 1989؛  Ewart, 1991( واضطرابات القلب 
Sheikh et al., 1989.(   

كما بينت دراسات أخرى أن التعرض للضغوط النفسية في العائالت 
ضطرابات في األجهزة المناعية والنشاط المضطربة وظيفيا يؤدي إلى ا
كما أن . )Chrousos & Gold, 1992( العقلي والنمو وحتى التوالد 

التعرض المستمر للعنف والغضب والصراع يضطرب  عندهم إفراز مادة 
 Chorpita؛ Flinn & England, 1997    ؛   Hart et al., 1996(الكرتيزول 

& Barlow, 1998 .(  

��.ــــــ	)�. 9�I ــــــــت �)�  ) �ــــــــــ� ا� ���ـــــــا��&��

تتمثل هذه المشكالت في االستجابات االنفعالية في المواقف المثيرة 
  . انفعاليا التأقلم أو التكيف المعتمد على االنفعاالت، وفهم االنفعاالت

بينت الدراسات أن مشاهدة الصراعات العنيفة في : الصراع والعنف
يبون باضطراب وغضب وقلق وخوف للمواقف الغاضبة األسرة  يستج

).Ballard et al., 1993   ؛Davies & Cunnings, 1998  ؛O'Brien et al., 
1991 (  .  

تبين دراسات فهم االنفعاالت واالستجابة لها، من مثل التعرف على 
االنفعاالت  الشخصية وانفعاالت اآلخرين أن األطفال الذين كانوا في 

( مضطربة يجدون صعوبات جمة في الفهم الدقيق لالنفعاالت عائالت ال

Camras et al., 1988  ؛Dunn & Brown, 1994   ؛Dunn et al., 1991 .(  

وتنتج األسر السلبية وغير الداعمة والمهملة آثارا سلبية على أطفالهم 
 Hardy et؛ Nachmias et al., 1996(. في تعاملهم مع العواطف ومعالجتها

al., 1993(  .. كما أن الدراسات تبين عالقة المشكالت المرتبطة بالتعامل
؛  Eisenberg et al., 1996( مع العواطف مشكالت عقلية وجسمية 

Southam_Gerow & Kendall, 2002   ؛Cummings & Denham, 
1990 .(  

  �  ــــــــــــ�رات ا-`(���5ـــــــــ.ت ا��7ــــــــ	)�. 10

راسات  في هذا المجال أن األطفال المنحدرين من تثبت نتائج الد
عائالت تعاني من االضطرابات الوظيفية يعانون من كثيرا في فعالية 

وهذه بعض . ونوعية سلوكهم االجتماعي وعالقاتهم خارج الجو األسري
  :األمثلة

��Iاع وا�&$واWتبين الدراسات أن األطفال الذين عاشوا في  :ا�
نف والصراع يمتلكون مهارات قليلة في السلوك عائالت يظهر فيها الع

( الضروري لتسهيل التفاعالت الناجحة مع زمالئهم وأقرانهم 

Crocknberg & Lourie, 1996  ؛Pettit et al., 1988( . ووجد أنهم ربما
 )Schwartz, et al., 1997(يتصرفون بعدوانية وبسلوك مضاد للمجتمع 

لرفض وأن يتهموا دائما من أقرانهم كما أن هؤالء األطفال يكون ضحية ل
)Schwartz, et al., 1997 ؛Dishion, 1990 .(   
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