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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل ا�ستك�شاف �أثر التعر�ض للإ�ساءة والإهمال الوالدي يف
ممار�سة �سلوكات ال�صداقة املتمثلة يف تبادل الدعم والوالء واحلميمية لدى املراهقني
من طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي �،إ�ضافة �إىل حماولة الدرا�سة فح�ص ما �إذا كانت
ممار�ستهم لتلك ال�سلوكات تختلف تبعا ملتغريات اجلن�س و�شدة الإ�ساءة والإهمال
والتفاعل بينهما ،وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت تطبيق مقيا�سي �سلوكات ال�صداقة
والإ�ساءة بالطفولة على �أفراد عينة الدرا�سة امل�ؤلفة من ( )860طالبا وطالبة من
ال�صف الثامن الأ�سا�سي مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية العنقودية متعددة املراحل
من املدار�س احلكومية يف حمافظة الزرقاء� .أظهرت النتائج �أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية يف ممار�سة �سلوكات ال�صداقة الثالثة تعزى للجن�س و�شدة الإ�ساءة اجل�سدية
واالنفعالية والإهمال االنفعايل والتفاعل بينهما.كما تبني وجود فروق دالة �إح�صائيا
بني الذكور والإناث املتعر�ضني للإهمال اجل�سدي يف درجة ممار�سة تبادل الدعم واحلميمية
ول�صالح الذكور ،كما �أظهرت النتائج �أن الذكور الذين يتعر�ضون مل�ستوى منخف�ض من
الإهمال اجل�سدي ميار�سون تبادل الدعم ب�شكل �أعلى من الإناث.
الكلمات املفتاحية :الإ�ساءة اجل�سدية ،الإ�ساءة االنفعالية ،الإهمال اجل�سدي ،الإهمال
االنفعايل ،ال�صداقة ،املراهقة.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/1/26 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/11/3 :م
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The Effect of Parental Abuse and Neglect on Friendship
Behaviors Among Adolescents of Eighth Grade Students
Dr. Souad M. Ghaith
Faculty of Educational Sciences
Hashemite University – Jordan

Abstract
This study aimed at investigating the effect of parental abuse and neglect on
friendship behaviors such as loyalty support and intimacy among eighth grade
students. In addition the study attempted to examine whether student’s friendship behaviors differ significantly according to their gender, abuse and neglect
level and interaction between these two variables. To answer the questions
of the study (860) male and female students at grade eight were selected randomly by multi stage cluster sample and two measures of friendship behaviors
and childhood trauma were applied. The results revealed no significant differences in practicing friendship behaviors according to gender and physical and
emotional abuse and emotional neglect and level of and interaction between
these two variables. The results showed also significant differences between
physically neglected male and female in practicing support and intimacy in
favour of males. In addition the significant differences between gender were
found at the results of physical abuse where the males suffering of mild level
practicing support with friends more than females.
Key words: physical abuse, emotional abuse, physical neglect, emotional neglect,
friendship, adolescents.
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املقدمة

يتعامل املر�شدون املدر�سيون ) (School Counselorsاليوم مع العديد من الق�ضايا

احلياتية اخلا�صة بطلبتهم ،وتربز ظاهرة الإ�ساءة الوالدية والإهمال بني هذه الظواهر التي
تفر�ض على جميع العاملني مع الطلبة داخل املدر�سة الت�صدي لها ومواجهتها� .إن نطاق

مفهوم الإ�ساءة ات�سع اليوم لي�شمل �أنواعا خمتلفة ج�سدية وانفعالية ،و�إهماال ج�سديا

ويعد املر�شد املدر�سي بتدريبه وخربته و�أدواره املطلوبة منه داخل املدر�سة م�ؤهال
وانفعاليا،
ّ
لقيادة عملية فهم الإ�ساءة والإهمال والك�شف عنها داخل املدر�سة ،و�إدراك �آثارها ،والتدخل

لوقف دائرة العنف للحد من �آثارها على الطلبة ( .)Lambie, 2005فالربامج املدر�سية

الفعالة هي التي تعمل على تعزيز النمو االنفعايل واالجتماعي واملعريف للنا�شئة ال�صغار،
والت�أكيد م�ستمر من جانب املنظرين يف ميدان الإر�شاد املدر�سي على دور مر�شدي املدار�س

يف رعاية منو الطلبة يف جميع املجاالت ،والعنايــة ب�صحتهــم النف�ســـية (& Paisly

.)McMahon, 2001

يف حني يعي�ش ه�ؤالء الأطفال واملراهقون يف هذه الأ�رس امل�سيئة ف�إنهم ي�ستمرون يف

التقدم نحو مراحل منائية متنوعة املتطلبات واحلاجات التي ت�ستدعي الإ�شباع ،وقد ي�شهدون

االنتقال من الطفولة �إىل املراهقة التي تت�صف بعدة حتديات منائية مثل ا�ستك�شاف الهوية،
واال�ستقاللية ،والتح�صيل ،والتي من املحتمل �أن يتعاملوا معها بنجاح �إذا ما توافرت لهم

�صداقات داعمة (� .)Simpkins, Parke, Flyr & Wild, 2006إن الأ�صدقاء يعدون م�صدرا

�أ�سا�سيا للدعم عرب مراحل العمر املختلفة خا�صة بالن�سبة للمراهقني من مرحلة املراهقة
املبكرة �إذ ت�شري الدرا�سات �إىل �أنهم ي�سهمون يف حت�سني التكيف النف�سي واالجتماعي
( )Hartup & Stevens, 1997و�أن ال�صداقة كانت معينا للطلبة خالل مرورهم بخربات

حياتية �ضاغطة (.)Tomada, Schneider, Domini & Fonzi, 2005

لقد �أظهرت الدرا�سات املبكرة لعالقات الأطفال امل�ساء �إليهم مع �أقرانهم �أمناطا

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
م�ضطربة من التفاعالت التي تتم بينهم يف ال�صفوف واملدر�سة حيث يعانون من الرف�ض من

 ،)Salzinger, 2008; How & Parke, 2001; Prino & Peyrot, 1994كما �أبدت

تلك الدرا�سات مالحظة افتقار الأطفال امل�ساء �إليهم للمهارات االجتماعية .كما وجدت
�إحدى الدرا�سات �أن  %67من الأطفال املنبوذين كانوا ممن اختربوا �أ�ساليب عقابية قا�سية

وعنيفة (� .)Anthonysmay, Zimmer-Gembeck, 2007إال �أنه من اجلدير باالنتباه �أن

تلك الدرا�سات اهتمت بالأقران كمعارف �أو �أ�شخا�ص غرباء وغري معروفني بالن�سبة للأطفال
امل�ساء �إليهم ولكنهم لي�سوا بال�رضورة �أ�صدقاء لهم.

يتجه االهتمام يف الوقت احلايل نحو التفريق بني عدة �أمناط من العالقات مع الأقران خا�صة

ال�صداقة بني الأطفال امل�ساء �إليهم .ففي �أواخر الت�سعينات من القرن املا�ضي بد�أ ي�سود امليل

نحو التفريق بني العالقات والتفاعالت مع الأقران ،وتخ�صي�ص االهتمام بال�صداقة كرابطة

ثنائية جتمع اليافع و الطفل امل�ساء �إليه �أو املهمل ب�آخر يقومان معا بت�شكيلها لتبادل �إ�شباع
حاجاتهما� .إن املكانة االجتماعية وال�شعبية والتقبل بني الأقران م�س�ألة وال�صداقة م�س�ألة
ذات �أ�صول نظرية خمتلفة ،كما �أنهما ي�سهمان ب�شكل خمتلف يف منو الطفل واليافع.على
�سبيل املثال ،قد يتم توظيف ال�صداقة ك�سياق للت�شارك مع الآخرين يف الق�ضايا ال�شخ�صية

وامل�شاعر ،يف حني قد ي�ستخدم الأقران والرفاق ك�سياق ملمار�سة ن�شاطات جماعيـة (How
.)& Parke, 2001

من جهة �أخرى تظهر املراجعة للدرا�سات حول التفاعالت مع الأ�صدقاء ،ونوعية ال�صداقة

لدى الأطفال امل�ساء �إليهم حمدودية يف كمها ،كما �أن الدرا�سات التي اهتمت بالأطفال امل�ساء
�إليهم والذين ال يزالون يف حميط �أ�رسهم الأ�صلية ،ويدر�سون يف املدار�س العامة ،ويرتافقون

مع �أقرانهم و�أ�صدقائهم من غري امل�ساء �إليهم �أي�ضا قليلة مما يربر القيام بالدرا�سة احلالية
ال�ستك�شاف نوعية ال�صداقة لدى امل�ساء �إليهم واملهملني من املراهقني الذين ال يزالون
يعي�شون يف �أ�رسهم ،ويتفاعلون مع �أقرانهم غري امل�ساء �إليهم يف املدار�س العادية .ومن اجلدير

بالذكر �أي�ضا �أن الرتكيز املعا�رص يدور حول �سلوكات ال�صداقة الإيجابية كاحلميمية والتعاطف

والوالء والدعم االنفعايل عند امل�ساء �إليهم واملهملني ( ،)How & Parke, 2001وهذا ما
ت�أخذه الدرا�سة احلالية باالعتبار �إذ يبدو من مراجعة �أدبيات املو�ضوع احلاجة �إىل املزيد من الفهم

لعالقات ال�صداقة ،و�أمناط التفاعل االجتماعي لدى الأطفال واليافعني امل�ساء �إليهم.

و�صفت عدة نظريات نف�سية عالقات الأطفال واملراهقني ب�أ�صدقائهم وهي تتنوع يف
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منطلقاتها ما بني نظريات �سلوكية تف�رس ال�صداقة من منظور التعلم واملكاف�آت التي
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يح�صل عليها الفرد من ال�صداقة ،و�أخرى �إن�سانية تفرت�ض �أن الطفل ي�سعى من وراء �صداقته

للآخرين �إىل حتقيق الأمن واالنتماء وال�سالمة ،ونظريات معرفية ت�ؤكد على دقة العمليات

العقلية من �إدراك وفهم منظور ال�شخ�ص الآخر ،وت�شكيل �أبنية معرفية حول ال�صداقة والتي

تنعك�س بدورها على �سوكات الفرد التي ميار�سها مع الأقران والأ�صدقاء ( .)Cobb, 2001و
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن املعرفيني يناق�شون مفهوم ال�صداقة يف �إطار ما �أ�سموه بـ «املعرفة

االجتماعية ( )cognition socialوالذي يت�ضمن القدرة على فهم العالقات االجتماعية ،وهو
بالن�سبة للأطفال يعني قدرتهم على فهم الآخرين� :أي فهم �أفكارهم ،ونواياهم ،وم�شاعرهم،

و�سلوكهم االجتماعي ووجهات نظرهم ،وهذه القدرة تنمو تدريجيا وب�شكل بطيء عرب مراحل
العمر (.)Travers, 2004

ومن بني النظريات املعرفية التي و�صفت ت�صورات الأطفال واملراهقني حول ال�صداقة

نظرية �سيلمان ( )Theory Selmanالتي �أ�شارت �إىل �أن ت�صوراتهم حول ال�صداقة تتنامى
مع تطور قدراتهم على فهم منظور ال�شخ�ص الآخر �أي قدرتهم على و�ضع �أنف�سهم مو�ضع

ال�شخ�ص الآخر والتفكري يف الأمور كما يراها هذا ال�شخ�ص ،واحلكم على �سلوكه من خالل
منظور الآخر وهو ما �أطلق عليه مفهوم �أخذ الدور االجتماعي( .)tacking role socialوقد
و�ضع �سيلمان خم�س مراحل تطورية ملفهوم ال�صداقة على النحو الآتي (.)Rice, 2001

املرحلة الأوىل :ال�صداقة احلميمية كتفاعل مادي م�ؤقت ومتتد من (� )6-3سنوات حيث ال
يدرك الطفل هنا �أن للآخرين منظورا ً �آخر غري منظورهم ويركز على ال�صفات املادية – ك�رسعة

الرك�ض  -مثال ً يف اختيار ال�صديق مع الرتكيز على الأن�شطة امل�شرتكة امل�ؤقتة والرغبات
الذاتية الآنية.

املرحلة الثانية :ال�صداقة احلميمية كم�ساعدة من طرف �آخر ومتتد من (� )8-6سنوات� ،إذ يدرك
الطفل اختالف منظوره عن الآخرين �إال �أنه غري قادر على فهم العالقة التبادلية بني وجهات

النظر هذه �إي ان ي�ضع نف�سه مكانهم واحلكم على �أفعالهم ،كما ال ي�ستطيع احلكم على

عمله من منظورهم ،لذا يجري تقييم ال�صديق وفق ما ميكن �أن يقدمه وال يدرك �أهمية الأخذ
والعطاء.

املرحلة الثالثة :ال�صداقة احلميمية هي عالقة تعاونية مع الآخر :من (� )10-8سنوات �إذ تبد�أ
قدرة الطفل على ر�ؤية �أن الآخرين يفكرون وي�شعرون ب�شكل خمتلف لأن كل �شخ�ص له قيمه
و�أهدافه اخلا�صة به ،وتتجه ال�صداقة هنا نحو التبادلية فاحلميمية والثقة تفهم على �أنها

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تبادلية بالأفكار وال�سلوك ،والتعاون املتبادل �رضوري لل�صداقة اجليدة مع الآخرين.

يدرك الطفل هنا �أن ال�صداقة هي التعاون من �أجل االهتمام بالأمور امل�شرتكة واملودة املتبادلة

والدعم امل�ستمر بني ال�صديقني.

املرحلة اخلام�سة :ال�صداقة احلميمة بو�صفها اعتمادية متبادلة ما بني ال�صديقني ويف نف�س

الوقت ا�ستقاللية فردية لكل واحد منها ،وهي متتد من (� )15-12سنة ،حيث يدرك املراهق هنا

�أن ال�صداقة اجليدة هي التي ي�ساعد فيها كل من الطرفني الآخر ويعتمد عليه ،ويف نف�س
الوقت ي�سمح للآخر بتطوير عالقات م�ستقلة ،ويرتبط فيها املراهق ب�أكرث من �صديق.

�أما بالن�سبة للبحوث العلمية املتعلقة بال�صداقة فقد بد�أت يف بداية ال�سبعينات من

القرن املا�ضي ،ثم �أخذت يف التنامي خالل العقدين التاليني ،وقدم هارتب (& Hartup

 )Steven, 1997ت�صنيفا لهذه البحوث ي�ضم ثالث فئات كربى وهي:

�أوالً :الأبحاث التي ا�شتقت من نظرية بياجيه ( )Piagetاملعرفية ،التي تتمركز حول خ�صائ�ص

العالقات احلميمية بني الأقران ونوعية ال�صداقة ( .)relationships of Qualityوميكن

ت�صنيف الدرا�سة احلالية �ضمن هذه الفئة �سيما �أنها ا�ستهدفت فح�ص نوعية العالقة بني
املراهقني امل�ساء �إليهم و�أ�صدقائهم.

ثانياً :الأبحاث امل�شتقة من �أفكار برونفينبرينر  Bronfenbrennerاملتمركزة حول ت�أثري الرفاق

يف �سلوك الفرد وق�ضايا هوية ال�صديق املت�ضمنة ال�سلوكات واالجتاهات وال�سمات لدى
ال�صديق.

ثالثاً :الأبحاث التي تركز على م�ضامني وجود �أ�صدقاء يف حياة الفرد ( )Having a friendمن
عدمه ،والفروق يف التفاعالت االجتماعية ما بني الأ�صدقاء وغري الأ�صدقاء من ناحية ،والفروق

بني الأطفال واملراهقني الذين لديهم �أ�صدقاء والذين لي�س لديهم �أ�صدقاء.

�إن قدرة الأطفال واليافعني على ت�شكيل �صداقات ناجحة مع �أقرانهم ترتبط بالعديد من

الظروف الأ�رسية ،فالبيئة الأ�رسية املت�ضمنة تاريخا منائيا ً �إيجابيا لكل من �أ�رستي املن�ش�أ
( )Origin of Familyالتي جاء منها الأبوان ،والر�ضا عن العالقة الزوجية ،والتفاعالت

الوالدية امل�ستقرة والداعمة كلها ت�سهم يف تكوين رابطة �إيجابية بني ( الطفل – الأب) ت�أخذ
عادة �شكل التعلق الآمن والذي يقود نحو النجاح واالقتدار يف بناء العالقات مع الأ�صدقاء

واملحافظة عليها ( .)Howe & Parke, 2001يف املقابل ف�إن بع�ض الأجواء الأ�رسية غري

الوظيفية قد تقود �إىل عالقات غري تكيفية مع الأقران (Sternberg, Lamb & Guterman,

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

املرحلة الرابعة :ال�صداقة احلميمه كم�شاركة فيها مودة متبادلة ومتتد من (� )12-10سنة �إذ

387

�أثر الإ�ساءة والإهمال الوالدي يف �سلوكات ال�صداقة

388

د� .سعاد غيث

� .)2005إن عدة توجهات نظرية ميكنها �أن ت�رشح وتو�ضح ال�ضعف يف عالقات الأطفال امل�ساء
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�إليهم مع �أقرانهم ،فتبعا لنظرية التعلق ( )Attachment theoryف�إن ال�صور التي ي�شكلونها
عن الآخرين تت�ضمن �أنهم خميفون ،ومن ال�صعب الو�صول �إليهم ،وال ميكن الوثوق بهم وقد

يقود ذلك �إىل عالقات �ضعيفة مــع الأقران (.)Berndt, 2004; Sunday et al., 2008

من ناحية �أخرى ف�إن اجتاه معاجلة املعلومات االجتماعي (Information Social

 )Processingيقرتح فكرة �أن تاريخ �سوء املعاملة التي عا�شها الأطفال قد تقودهم نحو

امليل حلل م�شكالت العالقات وال�رصاعات مع الأقران با�ستخدام �إ�سرتاتيجية العنف ،مما
ي�سهم يف �سوء العالقة مع الأقران و�ضعف نوعيتها (� .)How & Parke, 2001أما نظرية
ال�شبكات االجتماعية ( )Theory network Socialفرتى �أنه من املحتمل �أن ميتلك الأطفال

امل�ساء �إليهم القليل من الفر�ص الكت�ساب املهارات االجتماعية واملحافظة عليها ،وذلك
ب�سبب العزلة املفرو�ضة من الوالدين ،والقيود التي حتد من تفاعلهم وات�صالهم مع الأقران

وافتقارهم اىل النموذج الذي ميكن �أن يقتدوا به ملمار�سة التفاعل ال�سوي وال�صحي مع
الآخرين (.)Lynch & Cicchetti, 1991

مهما يف خربتهم املدر�سية ،كما ت�ؤكد
ت�شكل العالقات االجتماعية بني الطلبة بعدا
َّ

نتائج الأبحاث على �أهمية نوعية ال�صداقة على ال�صحة النف�سية للطلبة� .إن ال�صداقة

التي تت�صف مب�ستويات عالية من الرعاية والدعم وامل�ساعدة ت�سهل من حل ال�رصاعات،
وتبادل املودة ،كما وجد �أن امل�ستويات املنخف�ضة من ال�شجار وال�رصاع مع الأ�صدقاء تتنب�أ

بالأداء الوظيفي الأكادميي للطلبة �إ�ضافة �إىل تكيفهم العام و�صحتهم النف�سية (Berndt,
.)1999

�إن �أهمية ال�صداقة التي تت�صف باحلميمية املتبادلة وااللتزام نحو ال�صديق خالل �سني

تعد
املدر�سة تزداد خالل انتقال الطلبة من الطفولة �إىل املراهقة املبكرة وهي املرحلة التي
ّ

فيها العالقات االجتماعية مهمة يف حتديد وتعريف �إح�سا�س الأفراد بذواتهم (of Sense
 .)Selfوحاملا يبد�أ الطلبة يف التوجه بعيدا عن والديهم نحو �أقرانهم من �أجل احل�صول على
الدعم يف ق�ضاياهم ال�شخ�صية ف�إن �أهمية التفاعالت مع الأ�صدقاء كمحددات لتعريف

وتقدير الذات تتطور وتزداد ب�شكل كبري �إ�ضافة �إىل قدراتهم املتعلقة بالتوافق والتعامل مع
مواقف احلياة (.)Tossman & Assor, 2007

�إن واحدة من �أهم خ�صائ�ص و�سمات نوعية ال�صداقة خالل املراهقة هي احلميمية �أو

(املودة) ( ،)Intimacyفال�صداقات احلميمية تختلف عن غريها من ال�صداقات من حيث نوعية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وم�ستوى امل�شاركة املتبادلة للم�شاعر والأفكار بني الأ�صدقاء� .إن احلميمية بني الأ�صدقاء
املتبـــادل (� .)Savia, 2007; Tossman & Assor, 2007إن الثقة املتبادلة يف العالقات

احلميمية ت�سمح للأ�صدقاء بالإف�صاح والتعبري عن �ضعفهم ،وخماوفهم ،وح�سا�سيتهم،

و�أمنياتهم دون اخلوف من قيام ال�صديق ب�إف�شاء الأمور ال�شخ�صية (Anthonysmay,
� .)Zimmer-Gembeck, 2007إن مثل هذه التفاعالت ب�إمكانها �أن ت�ساعد على ا�ستيعاب

وجود منظور �آخر خمتلف عن منظورهم ال�شخ�صي خالل حماوالت الأ�صدقاء لفهم بع�ضهم

بع�ضا مثلما يقرتح �سوليفان ( )Sullivan, 1953و�سيلمان ( )Selman, 1977الواردين يف
(� . )Zarabantany, Conley & Pepper, 2004إن التبادل املخل�ص وال�صادق للأفكار وما

مهما يف بناء وت�شكيل الهوية واملفهوم الواقعي
يجرونه من تقييمات لذواتهم وللآخرين يعد
َّ
للذات ،ويف املقابل ف�إن االفتقار �إىل العالقات احلميمية يف ال�صداقة يرتبط بالنتائج ال�سلبية
مثل :الإح�سا�س بالوحدة ،والعدوان ،واالكتئاب ،والت�رسب من املدر�سة ،واجلرمية والتعاطي

للكحول واملخدرات (.)Hussong, 2000

من جهة �أخرى ف�إن لل�صداقة يف بداية املراهقة �سمة �أخرى مهمة تتمثل يف التبادلية

(.)Reciprocityوقد مت التو�صل �إىل �أن �صداقات املراهقني تت�سم باالعتمادية املتبادلة بني
الأ�صدقاء ،حيث يجد املراهقون �أن العالقة الفعالة والناجمه هي تلك املر�ضية للطرفني،

والتي يتم فيها تطوير فهم م�شرتك للعالقة بينهما وتبادل للدعم والوالء (& Hartup
.)Stevens, 1997

�إن العوامل امل�ؤثرة يف نوعية �سلوكات ال�صداقة لدى املراهقني ميكن �أن تتنوع وتتعدد،

وهي جمال اهتمام الباحثني ،والدرا�سات احلديثة اليوم تهتم مبتغريات مثل اجلنــ�س ( النوع

االجتماعي) والعمر واجلو الأ�رسي وتركيب الأ�رسة والعالقات مع الوالدين خا�صة منط التعلق

الذي يطوره الفرد (Admas & Bukowski, 2007; Weimer, Kerns & Oldenburg,

.)2004

ومن الدرا�سات ال�سابقة التي لها عالقة ب�صداقات امل�ساء �إليهم وعالقاتهم ب�أقرانهم

درا�سة لين�ش و�سيت�شيتي ( )Lynch & Cicchetti, 1991على جمموعة �أطفال م�ساء
�إليهم يف �أثناء وجودهم يف �أحد املخيمات �أية فروق بينهم وبني الأطفال غري امل�ساء �إليهم

ج�سديا على بعد �إظهار االنفعاالت الإيجابية ،يف حني �أبدى الأطفال امل�ساء �إليهم رغبة �أعلى

يف االقرتاب االنفعايل من الأ�صدقاء وزمالء املخيم مقارنة بالأطفال غري امل�ساء �إليهم.
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كما در�س باركر ووليفيندو�سكي و �أوكن ()Parker, Levendosky & Okun, 1993
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�سلوكات التعاون ،والتعاطف ،واحلميمية ،والتعبري االنفعايل عن امل�شاعر لدى جمموعة من
الأطفال امل�ساء �إليهم ج�سديا تراوحت �أعمارهم ما بني (� )14-9سنة و�أ�صدقائهم غري امل�ساء
�إليهم .وقد وجدوا �أن الأطفال امل�ساء �إليهم ال يختلفون عن غري امل�ساء �إليهم يف تقديراتهم

ل�سلوكات التعاون ،والتناف�س ،واخلداع يف �أثناء اللعب ،كما �أظهرت الدرا�سة فروقا بني الذكور

امل�ساء �إليهم يف عالقاتهم مع �أ�صدقائهم وغري امل�ساء �إليهم حيث �أظهر الذكور تعاونا �أعلى
ومناف�سة �أقل مع �أ�صدقائهم مقارنة ب�أ�صدقاء الأطفال غري امل�ساء �إليهم.

كما �أظهرت درا�سة كريتز ووجودن وهوينغ ()Kurtz, Gaudin & Howing, 1993

�أن الأطفال واملراهقني امل�ساء �إليهم واملهملني يظهرون م�شكالت �أكادميية حادة ومتنوعة
وكذلك م�شكالت اجتماعية وانفعالية مع �أ�صدقائهم وزمالئهم ،وقد تو�صلوا �إىل �أن الأطفال
املتعر�ضني للإهمال الوالدي خمتلفون عن امل�ساء �إليهم يف منوهم االنفعايل واالجتماعي كما
�أظهرته املقايي�س امل�ستخدمة يف الدرا�سة ،من ناحية �أخرى فقد ح�صل الأطفال امل�ساء �إليهم

واملهملني على درجات عالية على مقايي�س ال�سلوك التكيفي املطبقة عليهم وهو ما مل يكن

متوقعا من جانب الباحثني.

كما بحثت درا�سة برينو وبريوت ( )Prino & Peyrot, 1994ال�سلوك العدواين واالن�سحابي

لدى  12طفال من الأطفال امل�ساء �إليهم ج�سديا و ( )26من املتعر�ضني للإهمال و ( )21طفال
عاديا غري م�ساء �إليهم تراوحت �أعمارهم ما بني (� )8-5سنوات وقد تو�صل الباحثان �إىل �أن
الأطفال امل�ساء �إليهم يظهرون �سلوكا عدوانيا ب�شكل دال �إح�صائيا مقارنة باملهملني وغري
امل�ساء �إليهم ،كما �أن الأطفال املهملني �أكرث ان�سحابا مقارنة بغري امل�ساء �إليهم وامل�ساء

�إليهم ج�سديا.

و�أجرى باركر وهرييرا ( )Parker & Herrera, 1996درا�سة للفروق ما بني ( )16طفال تراوحت

�أعمارهم ما بني (� )14-9سنة من امل�ساء �إليهم ج�سديا و ( )32طفال مكافئا لهم من غري
امل�ساء �إليهم من حيث درجة احلميمية واملودة ،وال�رصاع ،والتعبري عن االنفعاالت التي يبديها

الأفراد من املجموعتني ،وقد �أظهر الأطفال امل�ساء �إليهم ج�سديا و�أ�صدقائهم حميمية �أقل
مقارنة بالأطفال غري امل�ساء �إليهم مع �أ�صدقائهم ،كما الحظ الباحثان �أن التفاعالت الثنائية

التي كانت ت�ضم �أطفاال م�سا ًء �إليهم تكرث فيها امل�شاجرات وال�رصاعات �أكرث من التفاعالت

التي مل تكن ت�ضم فردا من امل�ساء �إليهم خا�صة خالل لعب املباريات .و�أظهرت النتائج �أي�ضا
�أن الذكور امل�ساء �إليهم و�أ�صدقاءهم يظهرون انفعاالت وم�شاعر �سلبية �أكرث خالل اللعب

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مقارنة بالتفاعالت التي ال ت�ضم ذكورا م�سا ًء �إليهم� ،أما الإناث امل�ساء �إليهن و�صديقاتهن

�ضمت ب�شكل �أ�سا�سي احلوار والنقا�ش.

وقام هوي وبارك ( )Howe & Parke, 2001بدرا�سة على ( )35طفال من امل�ساء �إليهم

�إ�ساءة �شديدة و( )43طفال من غري امل�ساء �إليهم ال�ستق�صاء الفروق بني املجموعتني على �أبعاد

مقيا�س نوعية ال�صداقة ومقيا�س �سو�سيوتري لتقدير املكانة االجتماعية بني الأقران ،ومل
يتو�صال �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني امل�ساء �إليهم وغري امل�ساء �إليهم على العديد
من الأبعاد التي مت قيا�سها� ،إال �أن الأطفال امل�ساء �إليهم كانوا �أكرث �سلبية يف تفاعالتهم

التي مت مالحظتها مع �أ�صدقائهم مقارنة بغري امل�ساء �إليهم .كما �أ�شارت نتائج ا�ستجاباتهم

على مقيا�س تقرير ذاتي لنوعية ال�صداقة �أن �صداقاتهم تكرث فيها ال�رصاعات وامل�شاجرات
و�إف�شاء الأ�رسار بدرجة �أعلى من غري امل�ساء �إليهم ،كما يبدون اهتماما �أقل ب�أ�صدقائهم غري

امل�ساء �إليهم.

وفح�صت درا�سة وامير و كرينز و �أولدنبريي ()Weimer, Kerns & Oldenbury, 2004

ما �إذا كان منط التعلق لدى املراهقني يرتبط بالتفاعالت مع الأ�صدقاء و�إدراكهم لنوعية

ال�صداقة ،تو�صلوا �إىل �أن منط التعلق الآمن هو الأكرث ارتباطا باحلميمية واملودة يف ال�صداقة
مقارنة بنمط القلق التجنبي املطور من جانب املراهقني .يف حني �أ�شارت درا�سة روبني وزمالئها

( )Rubin, Dwyer, Kim & Burgess, 2004على طالبات من ال�صف اخلام�س بلغ

عددهن ( )93طالبة �إىل �أن ال�صداقات احلميمية التي كانت تتمتع بها الإناث املتعر�ضات
للإهمال وال يتلقني الدعم من �أمهاتهن �أ�سهمت يف خف�ض �أثر امل�شكالت الداخلية التي كن

يعانني منها.

ويف مقابل تلك النتائج ف�إن �أنثوني�سماي وزميرجيمبك (Anthonysmay, Zimmer-

 )Gembeck, 2007يف درا�ستهما على ( )400طفلٍ من امل�ساء �إليهم وغري امل�ساء �إليهم

قد تو�صال �إىل وجود عالقة غري مبا�رشة بني اخلربة الأ�رسية وم�شكالت العالقات مع الأقران
خا�صة املعاناة من الكراهية والرف�ض عن طريق �سلوكات امل�ساء �إليهم مع �أقرانهم ،و�أظهرت

درا�ستهما �أن الأطفال امل�ساء �إليهم غري حمبوبني مقارنة بغري امل�ساء �إليهم ،وميار�سون العنف
اجل�سدي واللفظي ،وان�سحابيني ،و�أقل امتالكا للمهارات االجتماعية مقارنة ب�أقرانهم غري

امل�ساء �إليهم.

يت�ضح من ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة وجود اختالفات يف النتائج املتعلقة بت�أثري
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فقد �أظهرن انفعاالت �سلبية �أقل مقارنة بالثنائيات الأخرى من الأ�صدقاء خالل ن�شاطات
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الإ�ساءة والإهمال يف عالقات ال�صداقة لدى املراهقني من مرحلة املراهقة املبكرة ،والتي ميكن
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تف�سريها جزئيا بعدم معرفة الفروق يف درجات الإ�ساءة عرب عينات الدرا�سات املختلفة ،وهنا
ميكن الإ�شارة �إىل ميزة الدرا�سة احلالية التي ت�أخذ الفروق �ضمن الإ�ساءة بنوعيها (اجل�سدية
واالنفعالية) والإهمال بنوعيه ( اجل�سدي واالنفعايل) ،ودرجاتهما املختلفـــــة (الب�سيطة،

واملتو�سطة ،وال�شديدة).

من جهة �أخرى ف�إن درا�سة ال�صداقة والتفاعالت االجتماعية والعالقات مع الأقران والأ�صدقاء

مل تلق اهتماما كافيا على ال�صعيد املحلي والعربي ،ففي مراجعة للدرا�سات املحلية حول
امل�ساء �إليهم واملتعر�ضني للإهمال من الأطفال واملراهقني تبني �أنه على الرغم من تنوع
الدرا�سات حول �آثارهما على الأفراد ف�إ ّن ال�صداقات ونوعيتها مل تدر�س ،كما �أن الدرا�سات

املحلية يف مو�ضوع ال�صداقة حمدودة واقت�رصت على طلبة املدار�س العاديني من غري امل�ساء

�إليهم �أو املهملني مثل درا�سة اجلاهو�ش ( )1993الذي در�س تطور ال�صداقة لدى عينة من
( )828طالبا وطالبة وتو�صل من خاللها �إىل �أن مفهوم ال�صداقة ينمو مع العمر وفق مراحل

�سيلمان ( )Selmanو�أن الإناث كن �أكرث متثال ملراحل تطور ال�صداقة كما و�ضعها �سيلمان

مقارنة بالذكور ،و درا�سة (�أبو مغلي )2005 ،على ( )468طالبا وطالبة يف الأعمار من (-10
املقربون ،ووظائف
� )16سنة للتعرف �إىل تطور ال�صداقة من حيث عدد الأ�صدقاء ،والأ�صدقاء
ّ
ال�صداقة ،وممار�سات ال�صداقة ،وعالقة ال�صداقة بالتكيف النف�سي واالجتماعي ،وتو�صلت

من خاللها �إىل �أن الذكور والإناث ميار�سون تبادل الدعم والوالء واحلميمية يف �صداقاتهم خالل
املراهقة املبكرة واملتو�سطة ،ومل تظهر فروق بني الذكور والإناث يف تبادل الدعم مع الأ�صدقاء،

�إال �أن الذكور �أكرث والء لأ�صدقائهم من الإناث يف حني �أظهرت الإناث حميمية يف �صداقاتهن
�أعلى من الذكور.

وقامت قطامي ( )2006بدرا�سة للتعرف �إىل م�ستويات درجات ال�صداقة عند �أبناء الأمهات

العامالت يف مدينة عمان ،وعالقة ذلك بالرتتيب الوالدي وحالة الأب وال�صف وذلك با�ستخدام
مقيا�س م�ؤلف من ( )64فقرة�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل تدين م�ستوى درجات ال�صداقة

املقي�سة باملقيا�س امل�ستخدم ،و�إىل وجود فروق ذات داللة بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س ال�صداقة لدى �أبناء الأمهات العامالت من �آباء �أحياء مقارنة
مع الأطفال من �آباء متوفني.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
م�شكلة الدرا�سة

م�ضطربة من التفاعالت التي تتم بينهم يف ال�صفوف واملدر�سة حيث يعانون من الرف�ض من

جماعات الرفاق ،ويتم جتاهل مبادراتهم لالقرتاب والتفاعل (Sunday, Labruna, Kaplan,
 ،)Salzinger, 2008; How & Parke, 2001; Prino & Peyrot, 1994كما �أبدت تلك

الدرا�سات مالحظة افتقار الأطفال امل�ساء �إليهم للمهارات االجتماعية .كما وجدت �إحدى
الدرا�سات �أن ( )%67من الأطفال املنبوذين كانوا ممن اختربوا �أ�ساليب عقابية قا�سية وعنيفة
( .)Anthonysmay, Zimmer-Gembeck, 2007ومن اجلدير باالنتباه �أن تلك الدرا�سات

اهتمت بالأقران كمعارف �أو �أ�شخا�ص غرباء وغري معروفني بالن�سبة للأطفال امل�ساء �إليهم
ولكنهم لي�سوا بال�رضورة �أ�صدقاء لهم.

يتجه االهتمام يف الوقت احلايل نحو التفريق بني عدة �أمناط من العالقات مع الأقران خا�صة

ال�صداقة بني الأطفال امل�ساء �إليهم .ففي �أواخر الت�سعينات من القرن املا�ضي بد�أ ي�سود امليل

نحو التفريق بني العالقات والتفاعالت مع الأقران ،وتخ�صي�ص االهتمام بال�صداقة كرابطة

ثنائية جتمع اليافع و الطفل امل�ساء �إليه �أو املهمل ب�آخر يقومان معا بت�شكيلها لتبادل �إ�شباع
حاجاتهما� .إن املكانة االجتماعية وال�شعبية والتقبل بني الأقران م�س�ألة وال�صداقة م�س�ألة
ذات �أ�صول نظرية خمتلفة ،كما �أنهما ي�سهمان ب�شكل خمتلف يف منو الطفل واليافع.على
�سبيل املثال ،قد يتم توظيف ال�صداقة ك�سياق للت�شارك مع الآخرين يف الق�ضايا ال�شخ�صية

وامل�شاعر ،يف حني قد ي�ستخدم الأقران والرفاق ك�سياق ملمار�سة ن�شاطات جماعيـة (Howe,
.)& Parke, 2001

من جهة �أخرى تظهر املراجعة للدرا�سات حول التفاعالت مع الأ�صدقاء ،ونوعية ال�صداقة

لدى الأطفال امل�ساء �إليهم حمدودية يف كمها ،كما �أن الدرا�سات التي اهتمت بالأطفال

امل�ساء �إليهم والذين ال يزالون يف حميط �أ�رسهم الأ�صلية ،ويدر�سون يف املدار�س العامة،
ويرتافقون مع �أقرانهم و�أ�صدقائهم من غري امل�ساء �إليهم �أي�ضا قليلة مما يربر القيام بالدرا�سة
احلالية ال�ستك�شاف نوعية ال�صداقة لدى امل�ساء �إليهم واملهملني من املراهقني الذين ال

يزالون يعي�شون يف �أ�رسهم ،ويتفاعلون مع �أقرانهم غري امل�ساء �إليهم يف املدار�س العادية .ومن

اجلدير بالذكر �أي�ضا �أن الرتكيز املعا�رص يدور حول �سلوكات ال�صداقة الإيجابية كاحلميمية

والتعاطف والوالء والدعم االنفعايل عند امل�ساء �إليهم واملهملني (Howe, & Parke,
 ،)2001وهذا ما ت�أخذه الدرا�سة احلالية باالعتبار �إذ يبدو من مراجعة �أدبيات املو�ضوع احلاجة
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لقد �أظهرت الدرا�سات املبكرة لعالقات الأطفال امل�ساء �إليهم مع �أقرانهم �أمناطا
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�إىل املزيد من الفهم لعالقات ال�صداقة ،و�أمناط التفاعل االجتماعي لدى الأطفال واليافعني
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امل�ساء �إليهم.

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل ا�ستق�صاء �أثر الإ�ساءة والإهمال يف �سلوكات ال�صداقة التي

ميار�سها املراهقون من طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي مع �أ�صدقائهم� ،إ�ضافة �إىل ا�ستق�صاء
الفروق بني اجلن�سني.

�أ�سئلة الدرا�سة

�سعت الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

 .1هل تختلف متو�سطات درجات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي على مقيا�س �سلوكات

ال�صداقة ب�أبعاده الفرعية تبعا ملتغريات اجلن�س وم�ستوى الإ�ساءة اجل�سدية والتفاعل
بينهما؟

 .2هل تختلف متو�سطات درجات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي على مقيا�س �سلوكات
ال�صداقة ب�أبعاده الفرعية تبعا ملتغريي اجلن�س وم�ستوى الإ�ساءة االنفعالية والتفاعل

بينهما؟

 .3هل تختلف متو�سطات درجات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي على مقيا�س �سلوكات
ال�صداقة ب�أبعاده الفرعية تبعا ملتغريي اجلن�س وم�ستوى الإهمال االنفعايل والتفاعل

بينهما؟

 .4هل تختلف متو�سطات درجات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي على مقيا�س �سلوكات

ال�صداقة ب�أبعاده الفرعية تبعا ملتغريي اجلن�س وم�ستوى الإهمال اجل�سدي والتفاعل بينهما؟

�أهمية الدرا�سة

ميكن تو�ضيح �أهمية الدرا�سة احلالية من خالل الأمور الآتية:

 .1ت�ساهم الدرا�سة احلالية يف �إلقاء ال�ضوء على عالقة الإ�ساءة والإهمال ب�شكل م�ستقل،

حيث ت�شري الدرا�سات �إىل �أن كل واحد منهما ي�ؤثر بطريقة متباينة يف الأطفال واملراهقني
ومنوهم و�صحتهم النف�سية.

� .2أن املرحلة العمرية التي �شملتها الدرا�سة هي مرحلة املراهقة املبكرة وحتديدا من ال�صف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الثامن الأ�سا�سي �أي مرحلة يلتزم بها الطلبة يف اال�ستمرار بااللتحاق باملدر�سة التي تتج�سد
خالل الدرا�سة واللعب� ،أو من خالل الن�شاطات ال�صفية والال�صفية وهنا تظهر �أهمية �شعور
الفرد بالقبول من �أقرانه عند وجوده معهم وممار�سة �سلوكات ال�صداقة مع املقربني منهم،

وهذا ي�ؤثر �إيجابيا يف منوه املعريف واالنفعايل واالجتماعي مما ي�ساهم يف ت�شكيل الهوية لديه.

مهما من جوانب النمو االجتماعي
 .3يعد مو�ضوع ال�صداقة وال�سلوكات املرتبطة بها جانبا
ًّ

واملعريف والذي مل ينل اهتماما وبحثا كافيا يف البيئة املحلية والعربية� ،إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن

الدرا�سة احلالية ت�ستهدف درا�سة املو�ضوع لدى فئة من املراهقني ال�صغار الذي يعي�شون حالة
من التعا�سة الأ�رسية و�سوء الأداء الوظيفي داخل الأ�رسة.

 .4تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها من تناول درا�سة الإ�ساءة والإهمال بني املراهقني العاديني

الذين ال يزالون يعي�شون مع �أ�رسهم الأ�صلية ويف نف�س الوقت يتفاعلون مع �أقرانهم من غري
امل�ساء �إليهم وغري امل�سجلني يف ال�سجالت لدى ال�سلطات والهيئات الر�سمية والتي ت�شتمل

عادة على احلاالت املتطرفة من الإ�ساءة والإهمال اجل�سدي واجلن�سي ،وهذا �سيتيح الفر�صة
لدرا�سة مظاهر �سوء املعاملة التي ال يتم التبليغ عنها عادة كالإ�ساءة االنفعالية �أو الإهمال

اجل�سدي واالنفعايل ،ف�ضال على �أنها قد ت�ساعد يف الك�شف عن حاالت الإ�ساءة والإهمال

داخل املدر�سة.

 .5من املتوقع �أن ت�سهم هذه الدرا�سة يف توفري معلومات حول �سلوكات ال�صداقة لدى امل�ساء

�إليهم واملهملني من الطلبة اليافعني والإفادة من هذه املعرفة يف خدمات التوجيه والإر�شاد
النمائي ،والوقائي ،والعالجي داخل املدر�سة خا�صة و�أن العديد من الدرا�سات ت�شري �إىل فاعلية

التدخالت املقدمة للطلبة امل�ساء �إليهم عرب �سياق املدر�سة ونظامها االعتيادي الذي ي�ؤدي دورا
يف م�ساعدتهم على التقدم والتح�سن رغم اال�ضطراب الذي ي�سيطر على بيوتهم وحياتهم

الأ�رسية (Anthonysmay, Zimmer & Gembeck, 2007; Gregory & Breveridg,
.)1984

حمددات الدرا�سة

ت�شتمل الدرا�سة على عدة حمددات منها �أنها اقت�رصت على الطلبة املراهقني من ال�صف

الثامن الأ�سا�سي الدرا�سني يف املدار�س احلكومية يف حمافظة الزرقاء .ميكن تعميم نتائج
الدرا�سة �ضمن حدود �أدوات القيا�س امل�ستخدمة ولهذا ف�إن النتائج اعتمدت �إىل حد كبري
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فيها العالقات مع الأقران لوجودهم معا ً فرتة طويلة من النهار ،فهي فر�صة لالت�صال من
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على مدى �صدق هذه الأدوات وثباتها�.إ�ضافة �إىل �أن الدرا�سة احلالية اقت�رصت على الأ�ساليب
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الكمية يف البحث وافتقرت �إىل بيانات نوعية تتعلق ب�سلوكات ال�صداقة لدى املراهقني
املتعر�ضني للإ�ساءة الوالدية.

م�صطلحات الدرا�سة

الإ�ساءة الوالدية ( :)Parental Abuseت�شري �إىل جمموعة من ال�سلوكات ال�صادرة عن �أحد
الوالدين �أو كليهما والتي تهدد �صحة الطفل اجل�سدية والنف�سية وتلحق به الأذى وت�ؤثر
يف منوه اجل�سدي والنف�سي .ت�شتمل الدرا�سة احلالية على نوعني من الإ�ساءة الوالدية وهي

الإ�ساءة االنفعالية ( :)Emotional Abuseوت�شري �إىل الأذى اللفظي املوجه نحو �إح�سا�س

الطفل بقيمته �،أو الأذى اللفظي الذي يهدد وجوده �،أو �أي �شكل من �أ�شكال �سلوك التحقري،

والإهانة �،أو التهديد املوجه نحو الطفل من قبل ال�شخ�ص الأكرب منه يف العائلة (Schrist,
)2000

وتعرف الإ�ساءة االنفعالية �إجرائيا يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب

على املقيا�س الفرعي اخلا�ص بالإ�ساءة االنفعالية من ا�ستبانه الإ�ساءة يف الطفولة.كما

تتناول الدار�سة الإ�ساءة اجل�سدية ) (Physical Abuseالتي ت�شري �إىل الأذى اجل�سدي الواقع
على الطفل من قبل �شخ�ص �أكرب منه يف العائلة وي�ؤدي �إىل �إ�صابة الطفل وتعر�ضه للخطر

مثل تعر�ضه لل�رضب بالأيدي �،أو الرمي �،أو الركل �،أو الطعن �،أو احلرق �،أو الك�سور (Crosson-
 (Tower, 2002وتعرف الإ�ساءة اجل�سدية �إجرائيا يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل

عليها الطالب امل�ستجيب على املقيا�س الفرعي اخلا�ص بالإ�ساءة اجل�سدية من ا�ستبانة

الإ�ساءة يف الطفولة.

الإهمال الوالدي :وهو يت�ضمن التخلي عن تلبية االحتياجات االنفعالية والنف�سية واجل�سدية
الالزمة لنمو الطفل.والإهمال الوالدي �إما �أن يكون �إهماال عاطفيا �أو ج�سديا،وي�شري الإهمال
االنفعايل�:إىل الف�شل يف تلبية احلاجات االنفعالية والنف�سية الأ�سا�سية لدى الطفل كاحلب،

والت�شجيع ،واالنتماء ،والدعم (.)Crosson- Tower, 2002

ويُعرف الإهمال االنفعايل �إجرائيا يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب

امل�ستجيب على املقيا�س الفرعي اخلا�ص بالإهمال االنفعايل من ا�ستبانة الإ�ساءة يف الطفولة.

�أما الإهمال اجل�سدي في�شري �إىل ف�شل مقدمي الرعاية بتزويد الطفل باملتطلبات الأ�سا�سية

كالطعام وامل�أوى وامللب�س ،والإ�رشاف ،وال�صحة ( .)Lambie, 2005ويُعرف الإهمال اجل�سدي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�إجرائيا يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب امل�ستجيب على املقيا�س الفرعي

ال�صداقة :وهي عبارة عن عالقة اجتماعية طوعية يختارها الأطفال واملراهقون لالرتباط مع

�أفراد �آخرين من نف�س العمر لإ�شباع حاجاتهم النف�سية ،ويفرت�ض �أن تت�سم بال�صدق ،والقرب،
واحلميمية ،والتبادلية املتوازنة ما بني اال�ستقالل والتعاون (.)Tossman & Assor, 2007

وتُعرف ال�صداقة �إجرائيا يف هذه الدرا�سة من خالل درجة الطالب امل�ستجيب على مقيا�س

ممار�سة ال�صداقة ،والتي ت�ضم �أبعاد تبادل الدعم والوالء واحلميمية.حيث ي�شري تبادل الدعم �إىل
م�ساعد الآخرين والن�صح والإر�شاد ،والتخطيط امل�شرتك ،وممار�سة الأن�شطة اجلماعية ،وقد يكون

تبادل الدعم ماديا �أو معنويا (دروي�ش )1999 ،ويعرف تبادل الدعم �إجرائيا بالدرجة التي يح�صل
عليها الطالب على املقيا�س الفرعي اخلا�ص بتبادل الدعم من مقيا�س �سلوكات ال�صداقة.
�أما تبادل الوالء فيت�ضمن الفخر بع�ضوية الفرد جلماعة الأ�صدقاء ،وم�ؤازرة ال�صديق �صديقه،

والإخال�ص له ،والت�ضحية لأجلة ،ويبدو الوالء واالنتماء وا�ضحا جلماعة الأ�صدقاء بالتقيد
ب�آرائهم والت�رصف وفق �أهدافهم وبذا يكون الأ�صدقاء جماعة مرجعية للفرد (الرمياوي.)1998 ،
ويعرف تبادل الوالء �إجرائيا يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على املقيا�س

الفرعي اخلا�ص بتبادل الوالء من مقيا�س �سلوكات ال�صداقة� .أما احلميمية فتعني االنفتاح
النف�سي على الآخر ويعرفها فيلدمان ( )Feldman, 2001يف �ضوء خا�صيتني �أ�سا�سيتني

وهما :االنفتاح على املو�ضوعات �شديدة اخل�صو�صية لل�صديق ،ومعرفة معلومات دقيقة
وخا�صة مثل همومه و�آماله .تعرف احلميمية �إجرائيا يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل
عليها الطالب على املقيا�س الفرعي اخلا�ص باحلميمية من مقيا�س �سلوكات ال�صداقة.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
جمتمع الدرا�سة وعينتها

ت�ألف جمتمع الدرا�سة من جميع طالب وطالبات ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف حمافظة

الزرقاء ،الذين يتلقون تعليمهم يف املدار�س احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف
اململكة الأردنية الها�شمية يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي (.)2008/2007

مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية العنقودية متعددة املراحل ؛ حيث مت اختيار

�إحدى مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة الزرقاء ب�صورة ع�شوائية وقد كانت (تربية الزرقاء
الأوىل) التي يبلغ عدد الطلبة فيها ( )8540طالبا ً وطالبة ( )4064طالبا ً و( ،)4476طالبة وبعد
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اخلا�ص بالإهمال اجل�سدي ،من ا�ستبانة الإ�ساءة يف الطفولة.
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ذلك مت اختيار ع�شوائي لثالث مدار�س �أ�سا�سية للذكور ،و�أربع مدار�س �أ�سا�سية للإناث والتي
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ت�شتمل على عدد من ال�شعب لل�صف الثامن من نف�س املديرية ،ويبني اجلدول رقم ( )1توزيع
�أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري اجلن�س .مت تطبيق �أداتي الدرا�سة على جميع �أفراد طلبة تلك
ال�شعب حيث بلغ عدد الطلبة امل�شاركني يف الدرا�سة ( )337طالبا و( )523طالبة وبذلك يكون

العدد الكلي للطلبة امل�شاركني يف الدرا�سية احلالية ( )860طالبا وطالبة.

اجلدول رقم ()1
توزيع افراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات اجلن�س
مدار�س الإناث
مدار�س الذكور
العدد
املدر�سة
العدد
املدر�سة
93
مدر�سة زينب بنت الر�سول
117
مدر�سة ق�صر �شبيب الأ�سا�سية
130
مدر�سة زرقاء اليمامة
104
مدر�سة جناعة الأ�سا�سية
156
املدر�سة الثانوية للبنات
116
مدر�سة هاين بن م�سعود
144
مدر�سة عائ�شة بنت الر�سول
523
املجموع
337
املجموع
 860طالب ًا وطالبة
املجموع الكلي
�أدوات الدرا�سة

ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة �أداتان وهما :ا�ستبانة الإ�ساءة للطفولة للقي�سي ()2004

والثانية مقيا�س �سلوكات ال�صداقة (بو مغلي )2005 ،وذلك لقيا�س متغريات الدرا�سة.

�أوالً :ا�ستبانة الإ�ساءة للطفولة Questionnaire Trauma Childhood

قامت القي�سي ( )2004بتعريب وتعديل الإ�ستبانة التي و�صفها كل من برين�شتاين وفنك

( )Bernstein & Fink, 1998امل�شار �إليه يف (القي�سي )2004 ،للبيئة الأردنية .تتكون
اال�ستبانة من ( )23فقرة حول �أحداث الإ�ساءة والإهمال بالطفولة ،وهي ت�شتمل على املقايي�س

الأربعة الآتية:

 .1مقيا�س الإ�ساءة الإنفعالية :وتقي�سها الفقرات التي حتمل الأرقام (.)21 ،18 ،14 ،8 ،3
 .2مقيا�س الإ�ساءة اجل�سدية :وتقي�سها الفقرات التي حتمل الأرقام (.)17 ،15 ،12 ،11 ،9
 .3مقيا�س الإهمال االنفعايل :وتقي�سه الفقرات التي حتمل الأرقام (.)23 ،19 ،13 ،7 ،5
 .4مقيا�س الإهمال اجل�سدي :وتقي�سه الفقرات التي حتمل الأرقام (.)22 ،6 ،4 ،2 ،1

كما �ضمت اال�ستبانة مقيا�س الإنكار /التقليل من الإ�ساءة (Minimization/ Decimal

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 )Scaleالذي تقي�سه الفقرات التي حتمل الأرقام (� .)20 ،16 ،10أما �سلم الإجابة فهو من نوع
( ،)2و�أحيانا وتعطى العالمة ( ،)3وغالبا وتعطى العالمة ( ،)4ودائما وتعطى العالمة (.)5

وفيما يتعلق بالدرجات على الفقرات مت عك�س درجات الفقرات ذوات الأرقام التالية،)5( ،)2( :
( ،)23 ( ،)22( ،)19( ،)13( ،)7بحيث �أعطيت الدرجات ( �أبدا) ( ،نادرا)� ( ،أحيانا) ( ،غالبا) ( ،دائما)
الدرجات التالية )1( ،)2( ،)3( ،)4( ،)5( :على التوايل .ترتاوح العالمات الكلية على كل مقيا�س

فرعي من ( ،)25-5ويتم جمع العالمات للح�صول على العالمة الكلية لال�ستبانة .وتعرب

العالمة الكلية عن �شدة الإ�ساءة كميا يف كل جمال ،فكلما كانت العالمة �أكرب كانت �شدة
الإ�ساءة �أعلى.

�صدق الأداة

ا�ستخدمت القي�سي (� )2004صدق البناء ال�ستخراج دالالت ال�صدق ،وقد و�ضعت افرتا�ضني:

الأول� :أن بناء املقيا�س قام على وجود �أربعة �أنواع من �سوء املعاملة وهي الإ�ساءة االنفعالية،
والإ�ساءة اجل�سدية ،والإهمال االنفعايل ،والإهمال اجل�سدي� .أما الثاين فيت�ضمن �أن جميع �أنواع

�سوء املعاملة لي�ست م�ستقلة عن بع�ضها وبعد ذلك قامت با�ستخراج ارتباطات الفقرات مع
بعدها الذي تنتمي �إليه والأبعاد الأخرى ،وقد تبني بعد تطبيق اال�ستبانة على عينة م�ؤلفة

من ( )136طالبا وطالبة من ال�صفني ال�ساد�س وال�سابع الأ�سا�سني� ،أن جميع الفقرات التي
�صنفت يف املقيا�س كفقرات تقي�س ( الإ�ساءة االنفعالية ) و( الإ�ساءة اجل�سدية) ،و ( الإهمال

االنفعايل) و (الإهمال اجل�سدي) ترتبط ارتباطا ذا داللة �إح�صائية على م�ستوى �أقل من (،)0.01
كما �أن ارتباط كل منها مع الأبعاد الأخرى ذو داللة �إح�صائية ،لكنه �أقل من ارتباطها مع
البعد الذي تنتمي �إليه .وخل�صت الباحثة �إىل �أن الفقرات تنتمي �إىل الأبعاد التي مت حتديدها

وت�صنيفها م�سبقا.

ثبات الأداة

ا�ستخرجت القي�سي ( )2004معامالت الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ( كرونباخ �ألفا)

من بيانات عينة الثبات امل�ؤلفة من ( )136طالبا وطالبة من ال�صفني ال�ساد�س وال�سابع
الأ�سا�سيني ،حيث كانت معامالت الثبات للمقيا�س ككل واملقايي�س الأربعة كما يلي :املقيا�س
ككل ( ،)0.71الإ�ساءة االنفعالية ( ،)0.71الإ�ساءة اجل�سدية ( )0.78الإهمال االنفعايل (،)0.70
والإهمال اجل�سدي ( .)0.50كما �أجرت الباحثة درا�سة للثبات بطريقة الإعادة حيث �أعيد تطبيق
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اال�ستبانة على عينة مكونة من ( )80طالبا وطالبة وبفا�صل زمني قدره ع�رشة �أيام ،وبلغت
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معامالت الثبات كما يلي :املقيا�س ككل ( )0.80والإ�ساءة االنفعالية ( ،)0.71والإ�ساءة اجل�سدية
( ،)0.41والإهمال االنفعايل ( ،)0.71والإهمال اجل�سدي (.)0.53

ثانيا :مقيا�س �سلوكات ال�صداقة

طورت الباحثة �أبو مغلي ( )2005مقيا�سا ل�سلوكات ال�صداقة بعد مراجعتها للأدب

واملقايي�س ذات العالقة ،وب�إجراء درا�سة ا�ستطالعية با�ستخدام مقابالت مع الطلبة من

ال�صفوف ال�ساد�س �إىل العا�رش الأ�سا�سي ،يت�ألف املقيا�س من ( )40فقرة ي�ستجيب لها الطلبة

وموزعة على ثالثة �أبعاد هي:

 .1بعد تبادل الدعم وتقي�سه الفقرات ذوات الأرقام).39 ،37 ،34 ،27 ،24 ،21 ،14 ،11 ،10 ,2,1( :

.2بعد تبادل الوالء :وتقي�سه الفقرات ذوات الأرقام،33 ،31 ،29 ،25 ،22 ،19 ،17 ،15 ،9 ،4 ،3( :

.)35

 .3بعد تبادل احلميمية ( املودة) :وتقي�سه الفقرات ذوات الأرقام،20 ،18 ،16 ،13 ،12 ،8 ،6 ،5( :

.)40 ،38 ،36 ،32 ،30 ،28 ،26 ،23

لقد اعتمدت طريقة ليكرت يف ت�صميم املقيا�س لقيا�س ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة

له وذلك ب�إتباع تدريج خما�سي على النحو الآتي :يحدث دائما ويعطى امل�ستجيب لها ( )5
درجات ،ويحدث غالبا ويعطى لها ( ) 4درجات ،ويحدث �أحيانا ويعطى لها ( )3درجات ،ونادرا ما

يحدث ويعطى لها ( )2درجات ،وال يحدث �أبدا ويعطى لها ( )1درجة ،وترتاوح الدرجة الكلية
على مقيا�س ممار�سة ال�صداقة بني (� )200-40إذ تدل الدرجات العليا على تبادل املراهق الدعم

والوالء واحلميمية مع �أ�صدقائه ب�شكل كبري.

�صدق الأداة

حتقق لهذا املقيا�س العديد من الدالالت التي متتعه بال�صدق وهي �صدق البناء من

خالل �إيجاد م�صفوفة معامالت االرتباط بني �أبعاد مقيا�س ممار�سة ال�صداقة مع الدرجة
الكلية ملقيا�س ممار�سة ال�صداقة التي بينت �أن معامالت االرتباط بني �أبعاد املقيا�س لي�ست

مرتفعة جدا بحيث تقي�س ال�شيء نف�سه ،كما �أنها لي�ست منخف�ضة جدا وك�أن ال عالقة
لها باملقيا�س .كما �أن معامالت االرتباط بني �أبعاد املقيا�س واملقيا�س الكلي مرتفعة جدا �أي

�أنها تنتمي �إىل املفهوم نف�سه .من جهة �أخرى مت ا�ستخراج ال�صدق الظاهري للمقيا�س حيث
عر�ضت الأداة على (� )12أ�ستاذا من �أ�ساتذة اجلامعة الأردنية والريموك من املخت�صني يف علم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
النف�س الرتبوي والنمو والإر�شاد النف�سي ،وطلب �إليهم احلكم على فقرات املقيا�س من حيث
اعتمدت الفقرات املتفق عليها من قبل ثمانية حمكمني ف�أكرث.

ثبات الأداة

تو�صلت الباحثة �إىل دالالت الثبات بعدة طرق هي :الثبات عن طريق الإعادة ()Retest-Test

وبفا�صل زمني مدته �أ�سبوعان ،وح�ساب معامل اال�ستقرار للمقيا�س ككل فوجدت �أنه ي�ساوي
( .)0.73كما قامت الباحثة با�ستخراج معامل دالالت الثبات باالت�ساق الداخلي والتجزئة

الن�صفية على املقيا�س الكلي �إذ بلغ معامل الثبات بالتجزئة الن�صفية ( )0.82كما بلغ
( )0.86مبعامل �ألفا كرونباخ.

�إجراءات تنفيذ الدرا�سة

 .1مت اختيار طالبني من طلبة برنامج ماج�ستري الإر�شاد النف�سي والرتبوي يف اجلامعة

الها�شمية للعمل كم�ساعدي بحث ،ومت �إطالعهم على �أداتي الدرا�سة وطريقة تطبيق كل
�أداة منهما على الطلبة ،ومت تدريبهم على املطلوب منهما والإجابة عن ت�سا�ؤالتهما املختلفة

حول �آلية التطبيق ويف نف�س الوقت مل يتم �إعالمهما ب�أهداف الدرا�سة �أو فر�ضياتها .اختري
�أحد م�ساعدي البحث من الذكور للتطبيق يف مدار�س الذكور ،وم�ساعدة بحث للتطبيق يف

مدار�س الإناث.

 .2مت احل�صول على املوافقة الر�سمية للتطبيق وفقا للأ�صول املتبعة يف وزارة الرتبية والتعليم
لل�سماح بتطبيق �أداتي الدرا�سة على الطلبة املختارين للم�شاركة ب�سهولة وي�رس ،ومت التن�سيق

امل�سبق مع �إدارات املدار�س والتن�سيق وذلك خالل �شهر (مايو .)2008 /

 .3قام م�ساعدا البحث بعد ذلك بالتطبيق اجلماعي لأدوات الدرا�سة على جميع �شعب

ال�صف الثامن من املدار�س املختارة ملن يرغب من الطلبة باال�شرتاك الطوعي يف الدرا�سة
وذلك بعد تقدمي فكرة عامة عن �أداتي الدرا�سة التي �سيقومون بالإجابة عن فقراتها ،وقرئت
التعليمات ب�صوت م�سموع و�رشح مثال على ال�سبورة لكيفية تعبئة املقيا�سني ،ومت الت�أكد

من �أن كل طالب م�شارك قد ا�ستوعب التعليمات وما هو مطلوب منه.

 .4تطلب تو�ضيح التعليمات ( )10دقائق تقريبا ،وا�ستغرق تطبيق مقيا�س ال�صداقة من (-20

 )30دقيقة تقريبا� ،أما مقيا�س الإ�ساءة يف الطفولة فقد تراوحت مدة تطبيقه من ()20-10

دقيقة لوجود فروق فردية بني الطلبة من حيث �رسعة القراءة والإجابة.
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مدى انتماء الفقرة للبعد امل�شار �إليه ،وما �إذا كانت تقي�س فعال الظاهرة املراد قيا�سها ،وقد
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� .5أدخلت �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداتي الدرا�سة بطريقة يدوية على جهاز احلا�سوب
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متهيدا لتحليل البيانات با�ستخدام احلزمة الإح�صائية للدرا�سات االجتماعية (.)SPSS

نتائج الدرا�سة

من �أجل الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية مل�ستويات الإ�ساءة

والإهمال اجل�سدية واالنفعالية لدى الأفراد عينة الدرا�سة وقد مت االعتماد على املعيار الآتي يف

حتديد م�ستوى �شدة الإ�ساءة والإهمال بنوعيهما(اجل�سدية واالنفعالية) وهذا املعيار هو � :أقل
من ( )2.33منخف�ض )3.66-2.34( ،متو�سط )3.67( ،ف�أكرث مرتفع.

ولتو�ضيح مربرات ذلك ميكن الإ�شارة �إىل �أن مقيا�س اال�ستجابة لفقرات ا�ستبانة الإ�ساءة

يف الطفولة قد تدرجت من ( )5- 1ولأغرا�ض تق�سيم م�ستويات الإ�ساءة والإهمال �إىل ثالثة

م�ستويات فقد مت اعتماد املعادلة الآتية للح�صول على امل�سافة الفا�صلة بني كل م�ستوى

وامل�ستوى الذي يليه (( )1.33 =3÷)1 -5ن النقطة التي تلي النقطة رقم ( )1هي1.33 +1( :
=  .)2.33وقد مت اعتماد هذه القيمة كنقطة قطع بحيث تعترب متو�سط الدرجات التي تقل

عن هذه النقطة واقعة �ضمن امل�ستوى املنخف�ض يف حني اعتمدت ( )3.66 - 2.34كم�ؤ�رش
على امل�ستوى املتو�سط من الإ�ساءة والإهمال ،واملتو�سطات التي زادت على ( )3.67كم�ؤ�رش
على امل�ستوى املرتفع .ويبني اجلدول رقم ( )2توزيع م�ستويات الإ�ساءة والإهمال لدى �أفراد عينة

الدرا�سة مبختلف �أ�شكالها اجل�سدية واالنفعالية:

اجلدول رقم ()2
توزيع م�ستويات الإ�ساءة والإهمال على �أفراد عينة الدرا�سة
الن�سبة املئوية
التكرار
م�ستوى الإ�ساءة/الإهمال
نوع الإ�ساءة  /الإهمال
1.9
16
منخف�ض
11.4
98
متو�سط
�إ�ساءة ج�سدية
86.7
746
مرتفع
4.9
42
منخف�ض
17.0
146
متو�سط
�إ�ساءة انفعالية
78.1
672
مرتفع
5.2
45
منخف�ض
29.9
257
متو�سط
�إهمال ج�سدي
64.9
558
مرتفع
1.2
10
منخف�ض
23.5
202
متو�سط
�إهمال انفعايل
75.3
648
مرتفع
0.50
4
منخف�ض
18.1
156
متو�سط
الدرجة الكلية
81.4
700
مرتفع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن ( )%86.7من �أفراد عينة الدرا�سة لديهم م�ستوى مرتفع من

و�أن ن�سبة قليلة جدا منهم وهي ( )%1.9منهم لديهم م�ستوى منخف�ض من الإ�ساءة

اجل�سدية.

كما يتبني من اجلدول �أن ( )%78.1من �أفراد عينة الدرا�سة لديهم م�ستوى مرتفع من الإ�ساءة

االنفعالية ،و�أن  %17من �أفراد عينة الدرا�سة لديهم م�ستوى متو�سط من الإ�ساءة االنفعالية،
و  %4.9من �أفراد عينة الدرا�سة لديهم م�ستوى منخف�ض من الإ�ساءة االنفعالية.

�أما فيما يتعلق بالإهمال اجل�سدي فيتبني من اجلدول �أن ( )%64.9من �أفراد عينة الدرا�سة

لديهم م�ستوى مرتفع من الإهمال اجل�سدي ،و�أن ( )%29.9منهم لديهم م�ستوى متو�سط من
الإهمال اجل�سدي ،و�أن ( )%5.2منهم لديهم م�ستوى منخف�ض من الإهمال اجل�سدي .كذلك

يتبني من اجلدول �أن ( )%75.3من �أفراد عينة الدرا�سة لديهم م�ستوى مرتفع من الإهمال

االنفعايل ،و�أن ( )%23.5من �أفراد عينة الدرا�سة لديهم م�ستوى متو�سط من الإهمال االنفعايل،
و�أن ( )%1.2من �أفراد عينة الدرا�سة لديهم م�ستوى منخف�ض من الإهمال االنفعايل.

�أما بالن�سبة للدرجة الكلية للإ�ساءة فنالحظ �أن ( )%81.1من �أفراد عينة الدرا�سة لديهم

م�ستوى مرتفع من الإ�ساءة ،و�أن ( )%18.1من �أفراد عينة الدرا�سة لديهم م�ستوى متو�سط من

الإ�ساءة ،و�أن ( )%0.5من �أفراد عينة الدرا�سة لديهم م�ستوى منخف�ض من الإ�ساءة .من جهة
�أخرى مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة

على مقيا�س �سلوكات ال�صداقة وقد مت االعتماد على املعيار الآتي يف حتديد م�ستوى �سلوكات
ال�صداقة( تبادل الدعم و تبادل الوالء واحلميمة) وهذا املعيار هو� :أقل من ( )2.33منخف�ض،

( )3.66( )2.34متو�سط )3.67( ،ف�أكرث مرتفع .وبنف�س الأ�سلوب املذكور ك�أ�سا�س لتق�سيم
ا�ستبانة الإ�ساءة يف الطفولة .ويبني اجلدول رقم ( )3نتائج �أفراد عينة الدرا�سة على �أبعاد مقيا�س

�سلوكات ال�صداقة :

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد �سلوكات
ال�صداقة لدى �أفراد عينة الدرا�سة
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
�سلوكات ال�صداقة
0.54
4.01
تبادل الدعم
0.62
3.36
تبادل الوالء
0.61
3.82
احلميمية
0.52
3.74
الدرجة الكلية

امل�ستوى
مرتفع
متو�سط
مرتفع
مرتفع
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الإ�ساءة اجل�سدية ،يف حني �أن ( )%11.4منهم لديهم م�ستوى متو�سط من الإ�ساءة اجل�سدية،
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يت�ضح من اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية ل�سلوكات ال�صداقة تراوحت مابني (-3.36
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 )4.01و�أن �أعلى متو�سط ح�سابي كان ل�سلوك الدعم املتبادل الذي بلغ متو�سطه احل�سابي
( )4.01و�أن ادين متو�سط ح�سابي كان ل�سلوك الوالء املتبادل الذي بلغ متو�سطه احل�سابي
( )3.36و�أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية ل�سلوكات ال�صداقة بلغ ( )3.74وهذا ي�شري �إىل

�أن �سلوكات ال�صداقة ميار�سها �أفراد عينة الدرا�سة مب�ستوى مرتفع.

�أوال عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال على :هل تختلف متو�سطات درجات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي على

مقيا�س �سلوكات ال�صداقة ب�أبعاده الفرعية تبعا ملتغريات اجلن�س وم�ستوى الإ�ساءة اجل�سدية
والتفاعل بينهما؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد

�سلوكات ال�صداقة لدى �أفراد عينة الدرا�سة واجلدول رقم ( )4يبني نتائج ذلك:

املجال
تبادل الدعم
تبادل الوالء
احلميمية
الدرجة الكلية
لل�صداقة

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد �سلوكات
ال�صداقة تبعا ملتغريي اجلن�س وم�ستوى الإ�ساءة اجل�سدية
املجموع
الإناث
الذكور
م�ستوى الإ�ساءة
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
اجل�سدية
املعياري
املعياري
املعياري
0.62
4.05
0.81
3.95
0.25
4.17
منخف�ض
0.57
3.91
0.60
3.93
0.54
3.89
متو�سط
0.53
4.02
0.52
4.02
0.55
4.03
مرتفع
0.66
3.43
0.62
3.39
0.75
3.49
منخف�ض
0.59
3.29
0.61
3.22
0.57
3.37
متو�سط
0.62
3.37
0.62
3.35
0.63
3.41
مرتفع
0.61
3.89
0.61
3.92
0.65
3.87
منخف�ض
0.61
3.72
0.63
3.71
0.59
3.74
متو�سط
0.61
3.83
0.60
3.82
0.61
3.84
مرتفع
0.53
3.80
0.58
3.77
0.50
3.84
منخف�ض
0.52
3.65
0.55
3.63
0.48
3.67
متو�سط
0.53
3.75
0.52
3.74
0.54
3.77
مرتفع

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن هناك فروقا ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية لدى الذكور

والإناث من خمتلف م�ستويات الإ�ساءة اجل�سدية على �سلوكات ال�صداقة ب�أبعادها الفرعية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
(تبادل الدعم ،وتبادل الوالء ،واحلميمية والدرجة الكلية ) وللتحقق من �أن هذه االختالفات دالة

اجلدول رقم ()5
نتائج حتليل التباين الثنائي لأثر متغريي اجلن�س وم�ستوى الإ�ساءة اجل�سدية
والتفاعل بينهما يف درجات �أفراد عينة الدرا�سة من طلبة
ال�صف الثامن يف �أبعاد مقيا�س �سلوكات ال�صداقة
جمموع درجات
متو�سط (ف) الداللة
م�صدر التباين
املربعات احلرية املربعات
0.55 0.35
0.10
1
0.10
اجلن�س
0.12 2.12
0.61
2
1.23
درجة الإ�ساءة اجل�سدية
0.69 0.38
0.11
2
0.22
اجلن�س * �شدة الإ�ساءة اجل�سمية
تبادل الدعم
0.29
854
247.69
اخلط�أ
859
249.24
الكلي
0.35 0.88
0.34
1
0.34
اجلن�س
0.42 0.88
0.34
2
0.67
درجة الإ�ساءة اجل�سدية
0.79 0.24
0.09
2
0.18
اجلن�س * درجة الإ�ساءة اجل�سدية
تبادل الوالء
0.38
854
327.31
اخلط�أ
859
328.50
الكلي
0.98 0.00
0.00
1
0.00
اجلن�س
0.26 1.35
0.50
2
1.00
درجة الإ�ساءة اجل�سدية
0.97 0.03
0.01
2
0.02
اجلن�س * درجة الإ�ساءة اجل�سدية
احلميمية
0.37
853
314.56
اخلطا
858
315.58
الكلي
0.62 0.25
0.07
1
0.07
اجلن�س
0.18 1.73
0.48
2
0.95
درجة الإ�ساءة اجل�سدية
الدرجة الكلية
0.97 0.03
0.01
2
0.02
اجلن�س * درجة الإ�ساءة اجل�سدية
ل�سلوكات
ال�صداقة
0.28
854
235.55
اخلط�أ
859
236.59
الكلي
يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن الفروق يف �سلوكات ال�صداقة مل تبلغ م�ستوى الداللة

الإح�صائية عند م�ستوى ( )0.05ف�أقل لأثر متغري اجلن�س يف �سلوكات ال�صداقة و�أبعادها

الفرعية لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،حيث �إن جميع قيم الإح�صائي (ف) مل تبلغ م�ستوى الداللة

الإح�صائية عند م�ستوى ( .)0.05كما تبني من اجلدول �أن االختالف يف �سلوكات ال�صداقة

و�أبعادها الفرعية مل تبلغ م�ستوى الداللة عند م�ستوى ( )0.05تبعا ملتغري درجة الإ�ساءة
اجل�سدية حيث �إن جميع قيم الإح�صائي(ف) مل تكن دالة �إح�صائيا .كما يتبني من اجلدول �أنه
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�إح�صائيا مت �إجراء حتليل التباين الثنائي و يبني اجلدول رقم ( )5نتائج حتليل التباين الثنائي:
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ال يوجد �أثر دال للتفاعل يف �سلوكات ال�صداقة و�أبعادها تبعا ملتغريي اجلن�س ودرجة الإ�ساءة
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اجل�سدية حيث �إن قيم الإح�صائي (ف) لي�ست دالة عند م�ستوى ( )0.05فاقل.

ثانيا عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل تختلف متو�سطات درجات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي على

مقيا�س �سلوكات ال�صداقة ب�أبعاده الفرعية تبعا ملتغريات اجلن�س وم�ستوى الإ�ساءة االنفعالية

والتفاعل بينهما؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد

�سلوكات ال�صداقة لدى �أفراد عينة الدرا�سة واجلدول رقم ) (6يبني نتائج ذلك:

املجال
تبادل الدعم

تبادل الوالء

احلميمية
الدرجة الكلية
لل�صداقة

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد �سلوكات
ال�صداقة تبعا ملتغريي اجلن�س وم�ستوى الإ�ساءة االنفعالية
املجموع
الإناث
الذكور
م�ستوى الإ�ساءة
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
االنفعالية
املعياري
املعياري
املعياري
0.55
4.02
0.63
4.04
0.40
4.00
منخف�ض
0.56
4.01
0.56
4.01
0.57
4.00
متو�سط
0.53
4.01
0.52
4.01
0.55
4.01
مرتفع
0.71
3.37
0.76
3.31
0.63
3.47
منخف�ض
0.58
3.31
0.58
3.28
0.58
3.35
متو�سط
0.62
3.38
0.62
3.35
0.63
3.42
مرتفع
0.60
3.83
0.67
3.77
0.48
3.94
منخف�ض
0.61
3.76
0.59
3.74
0.65
3.80
متو�سط
0.61
3.83
0.60
3.83
0.61
3.82
مرتفع
0.54
3.75
0.59
3.71
0.44
3.82
منخف�ض
0.51
3.70
0.51
3.68
0.51
3.72
متو�سط
0.53
3.75
0.52
3.74
0.54
3.76
مرتفع

يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن هناك فروقا ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية لدى الذكور

والإناث من خمتلف م�ستويات الإ�ساءة االنفعالية على �سلوكات ال�صداقة ب�أبعادها الفرعية

(تبادل الدعم ،وتبادل الوالء ،واحلميمية والدرجة الكلية) وللتحقق من �أن هذه االختالفات دالة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�إح�صائيا مت �إجراء حتليل التباين الثنائي و يبني اجلدول رقم ( )7نتائج حتليل التباين الثنائي.

يت�ضح من اجلدول رقم )� (7أن الفروق يف �سلوكات ال�صداقة مل تبلغ م�ستوى الداللة

الإح�صائية عند م�ستوى ( )0.05ف�أقل لأثر متغري اجلن�س يف �سلوكات ال�صداقة و�أبعادها
الفرعية لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،حيث �إن جميع قيم الإح�صائي )ف( مل تبلغ م�ستوى
الداللة الإح�صائية عند م�ستوى ( )0.05كما تبني من اجلدول �أن الفروق يف �سلوكات ال�صداقة

و�أبعادها الفرعية مل تبلغ م�ستوى الداللة عند م�ستوى ( )0.05تبعا ملتغري درجة الإ�ساءة

االنفعالية ،حيث �إن جميع قيم الإح�صائي( ف )مل تكن دالة �إح�صائيا ،كذلك يت�ضح من
اجلدول �أنه ال يوجد �أثر دال للتفاعل يف �سلوكات ال�صداقة و�أبعادها تبعا ملتغريي اجلن�س ودرجة
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اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين الثنائي لأثر متغريي اجلن�س وم�ستوى الإ�ساءة االنفعالية
والتفاعل بينهما يف درجات �أفراد عينة الدرا�سة من طلبة
ال�صف الثامن يف �أبعاد مقيا�س �سلوكات ال�صداقة
درجات
جمموع
متو�سط (ف) الداللة
م�صدر التباين
املربعات احلرية املربعات
0.84 0.04
0.01
1
0.01
اجلن�س
0.98 0.02
0.01
2
0.01
درجة الإ�ساءة االنفعالية
0.98 0.02
0.01
2
0.01
اجلن�س * �شدة اال�ساءة االنفعالية
تبادل الدعم
0.29
854
249.07
اخلطا
859
249.11
الكلي
0.19 1.69
0.65
1
0.65
اجلن�س
0.49 0.71
0.27
2
0.55
درجة الإ�ساءة االنفعالية
0.91 0.10
0.04
2
0.07
اجلن�س * درجة الإ�ساءة االنفعالية
تبادل الوالء
0.38
854
327.57
اخلطا
859
328.84
الكلي
0.32 0.98
0.36
1
0.36
اجلن�س
0.54 0.61
0.23
2
0.45
درجة الإ�ساءة االنفعالية
0.61 0.50
0.18
2
0.37
اجلن�س * درجة الإ�ساءة االنفعالية
احلميمية
0.37
853
314.69
اخلطا
858
315.88
الكلي
0.39 0.73
0.20
1
0.20
اجلن�س
الدرجة الكلية
0.61 0.49
0.14
2
0.27
درجة الإ�ساءة االنفعالية
0.86 0.15
0.04
2
0.08
اجلن�س * �شدة اال�ساءة االنفعالية
ل�سلوكات
0.28
854
236.15
اخلطا
ال�صداقة
859
236.71
الكلي
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الإ�ساءة االنفعالية حيث �إن قيم الإح�صائي (ف) لي�ست دالة عند م�ستوى ( )0.05ف�أقل.
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ثالثا عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل تختلف متو�سطات درجات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي على

مقيا�س �سلوكات ال�صداقة ب�أبعاده الفرعية تبعا ملتغريات اجلن�س وم�ستوى الإهمال اجل�سدي

والتفاعل بينهما؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد

�سلوكات ال�صداقة لدى �أفراد عينة الدرا�سة واجلدول رقم ( )8يبني نتائج ذلك:

املجال

تبادل الدعم

تبادل الوالء

احلميمية
الدرجة الكلية
لل�صداقة

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد �سلوكات
ال�صداقة تبعا ملتغريي اجلن�س و�شدة الإ�ساءة االنفعالية
املجموع
الإناث
الذكور
م�ستوى
الإهمال
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
االنفعايل
املعياري
املعياري
املعياري
0.72
3.86
0.76
3.83
0.66
3.92
منخف�ض
0.51
4.04
0.50
4.04
0.52
4.03
متو�سط
0.53
4.01
0.52
4.02
0.55
4.01
مرتفع
0.79
3.30
0.76
3.20
0.84
3.49
منخف�ض
0.60
3.36
0.61
3.33
0.58
3.39
متو�سط
0.61
3.37
0.61
3.35
0.63
3.41
مرتفع
0.76
3.60
0.70
3.45
0.83
3.88
منخف�ض
0.60
3.80
0.63
3.80
0.55
3.80
متو�سط
0.59
3.84
0.57
3.85
0.62
3.83
مرتفع
0.68
3.58
0.65
3.49
0.71
3.78
منخف�ض
0.51
3.74
0.52
3.73
0.48
3.75
متو�سط
0.52
3.75
0.51
3.75
0.54
3.76
مرتفع

يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن هناك فروقا ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية لدى الذكور

والإناث من خمتلف م�ستويات الإهمال االنفعايل على �سلوكات ال�صداقة ب�أبعادها الفرعية
(تبادل الدعم ،وتبادل الوالء ،واحلميمية والدرجة الكلية) وللتحقق من �أن هذه االختالفات دالة

�إح�صائيا مت �إجراء حتليل التباين الثنائي واجلدول رقم ( )9يبني نتائج حتليل التباين الثنائي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

يت�ضح من اجلدول رقم (� )9أن الفروق يف �سلوكات ال�صداقة مل تبلغ م�ستوى الداللة

الإح�صائية عند م�ستوى ( )0.05ف�أقل لأثر متغري اجلن�س يف �سلوكات ال�صداقة و�أبعادها

الفرعية لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،حيث �إن جميع قيم الإح�صائي (ف) مل تبلغ م�ستوى الداللة

الإح�صائية عند م�ستوى ( .)0.05و يظهر من اجلدول �أن االختالف يف �سلوكات ال�صداقة

و�أبعادها الفرعية مل تبلغ م�ستوى الداللة عند م�ستوى ( )0.05تبعا ملتغري درجة الإهمال
االنفعايل ،حيث �إن جميع قيم الإح�صائي (ف) مل تكن دالة �إح�صائيا .كما تبني من اجلدول �أنه
ال يوجد �أثر دال للتفاعل يف �سلوكات ال�صداقة و�أبعادها تبعا ملتغريي اجلن�س ودرجة الإهمال

االنفعايل حيث �إن قيم الإح�صائي (ف) لي�ست دالة عند م�ستوى ( )0.05ف�أقل.
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اجلدول رقم ()9
نتائج حتليل التباين الثنائي لأثر متغريي اجلن�س وم�ستوى الإهمال االنفعايل
والتفاعل بينهما يف درجات �أفراد عينة الدرا�سة من طلبة ال�صف
الثامن يف �أبعاد مقيا�س �سلوكات ال�صداقة
متو�سط
جمموع درجات
احلرية املربعات (ف) الداللة
م�صدر التباين
املربعات
0.72 0.13 0.04
1
0.04
اجلن�س
0.20 1.59 0.46
2
0.92
درجة الإهمال االنفعايل
0.85 0.16 0.05
2
0.09
اجلن�س * �شدة الإهمال االنفعايل
تبادل الدعم
0.29
854
247.76
اخلطا
859
248.81
الكلي
0.05 3.69 1.42
1
1.42
اجلن�س
0.90 0.11 0.04
2
0.08
درجة الإهمال االنفعايل
0.50 0.69 0.27
2
0.53
اجلن�س * �شدة االهمال االنفعايل
تبادل الوالء
0.38
854
327.45
اخلطا
859
329.48
الكلي
0.05 3.88 1.41
1
1.41
اجلن�س
0.18 1.74 0.63
2
1.27
درجة الإهمال االنفعايل
0.08 2.56 0.93
2
1.87
اجلن�س * �شدة االهمال االنفعايل
احلميمية
0.36
853
311.10
اخلطا
858
315.65
الكلي
0.09 2.87 0.79
1
0.79
اجلن�س
الدرجة الكلية
0.36 1.02 0.28
2
0.56
درجة الإهمال االنفعايل
0.26 1.34 0.37
2
0.73
اجلن�س * �شدة االهمال االنفعايل
ل�سلوكات
0.27
854
234.64
اخلطا
ال�صداقة
859
236.73
الكلي
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رابعا عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرابع
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل تختلف متو�سطات درجات طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي على

مقيا�س �سلوكات ال�صداقة ب�أبعاده الفرعية تبعا ملتغريات اجلن�س وم�ستوى الإهمال اجل�سدي

والتفاعل بينهما؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد

�سلوكات ال�صداقة لدى �أفراد عينة الدرا�سة واجلدول رقم ( )10يبني نتائج ذلك:

اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد �سلوكات
ال�صداقة تبعا ملتغريي اجلن�س و�شدة الإ�ساءة االنفعالية
املجموع
الإناث
الذكور
م�ستوى
الإهمال
املجال
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
اجل�سدي
املعياري
املعياري
املعياري
0.65
3.90
0.68
3.47
0.14
4.33
منخف�ض
0.59
3.94
0.60
3.93
0.58
3.96
متو�سط
تبادل الدعم
0.52
4.04
0.51
4.05
0.53
4.02
مرتفع
0.64
3.47
0.82
3.20
0.27
3.73
منخف�ض
0.64
3.34
0.59
3.31
0.71
3.39
متو�سط
تبادل الوالء
0.61
3.37
0.62
3.34
0.59
3.41
مرتفع
0.76
3.65
0.82
3.28
0.54
4.03
منخف�ض
0.66
3.73
0.66
3.69
0.67
3.78
متو�سط
احلميمية
0.58
3.85
0.58
3.85
0.59
3.84
مرتفع
0.66
3.67
0.76
3.31
0.26
4.03
منخف�ض
الدرجة الكلية
0.57
3.68
0.56
3.65
0.59
3.72
متو�سط
لل�صداقة
0.51
3.76
0.51
3.76
0.51
3.76
مرتفع
يت�ضح من اجلدول رقم (� )10أن هناك فروقا ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية لدى الذكور

والإناث من خمتلف م�ستويات الإهمال اجل�سدي على �سلوكات ال�صداقة ب�أبعادها الفرعية
(تبادل الدعم ،وتبادل الوالء ،واحلميمية والدرجة الكلية ) وللتحقق من �أن هذه االختالفات دالة
�إح�صائيا مت �إجراء حتليل التباين الثنائي واجلدول رقم ( )11يبني نتائج حتليل التباين الثنائي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

الداللة
*0.01
0.10
0.03
0.10
0.76
0.49
*0.04
0.06
0.09
*0.02
0.16
0.08

يت�ضح من اجلدول رقم )� (11أن الفروق يف �سلوكات ال�صداقة بلغت م�ستوى الداللة

الإح�صائية عند م�ستوى ( )0.05ف�أقل لأثر متغري اجلن�س على �سلوكات ال�صداقة( تبادل

الدعم ،واحلميمية والدرجة الكلية )لدى الأفراد عينة الدرا�سة ,الذكور ،حيث �إن جميع
قيم الإح�صائي( ف )لها بلغت م�ستوى الداللة الإح�صائية عند م�ستوى ( )0.05ومبراجعة

املتو�سطات احل�سابية

كما تبني من اجلدول �أن االختالف يف �سلوكات ال�صداقة و�أبعادها الفرعية مل تبلغ م�ستوى

الداللة عند م�ستوى ( )0.05تبعا ملتغري �شدة الإهمال اجل�سدي ،حيث �إن جميع قيم الإح�صائي
)ف( مل تكن دالة �إح�صائيا.
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اجلدول رقم ()11
نتائج حتليل التباين الثنائي لأثر متغريي اجلن�س وم�ستوى الإهمال
اجل�سدي والتفاعل بينهما يف درجات �أفراد عينة الدرا�سة من
طلبة ال�صف الثامن يف �أبعاد مقيا�س �سلوكات ال�صداقة
درجات
جمموع
متو�سط (ف)
م�صدر التباين
املربعات احلرية املربعات
6.27
1.80
1
1.80
اجلن�س
2.32
0.67
2
1.34
درجة الإهمال اجل�سدي
3.53
1.01
2
2.03
تبادل الدعم اجلن�س * �شدة الإهمال اجل�سدي
0.29
854
245.53
اخلط�أ
859
250.70
الكلي
2.78
1.06
1
1.06
اجلن�س
0.28
0.11
2
0.21
درجة الإهمال اجل�سدي
0.70
0.27
2
0.54
اجلن�س * �شدة الإهمال اجل�سدي
تبادل الوالء
0.38
854
327.46
اخلط�أ
859
329.28
الكلي
4.37
1.59
1
1.59
اجلن�س
2.88
1.05
2
2.10
درجة الإهمال اجل�سدي
2.47
0.90
2
1.80
اجلن�س * �شدة الإهمال اجل�سدي
احلميمة
0.36
853
311.28
اخلط�أ
858
316.78
املجموع
5.40
1.48
1
1.48
اجلن�س
1.84
0.50
2
1.01
�شدة الإهمال اجل�سدي
الدرجة الكلية
2.49
0.68
2
1.37
اجلن�س * �شدة الإهمال اجل�سدي
ل�سلوكات
ال�صداقة
0.27
854
233.98
اخلط�أ
859
237.84
الكلي
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كما يتبني من اجلدول �أنه يوجد �أثر دال للتفاعل يف تبادل الدعم تبعا ملتغريي اجلن�س و�شدة
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الإهمال اجل�سدي حيث �إن قيم الإح�صائي (ف) دالة عند م�ستوى ( )0.05ف�أقل �.أما بالن�سبة
لبقية الأبعاد فلم يكن هناك �أثر للتفاعل بني متغريي اجلن�س والإهمال اجل�سدي.لقد تبني �أن

الطلبة الذكور الذين يتعر�ضون �إىل م�ستوى �إهمال ج�سدي منخف�ض ميار�سون �سلوكات تبادل

الدعم مب�ستوى �أعلى مقارنة بالإناث اللواتي يتعر�ضن �إىل م�ستوى منخف�ض من الإهمال

اجل�سدي ،كما تبني �أن هناك تقاربا بني الذكور والإناث الذين يتعر�ضون �إىل م�ستويات متو�سطة
ومرتفعة من الإهمال اجل�سدي يف ممار�سة �سلوكات تبادل الدعم

املناق�شة والتو�صيات

�أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية ال�صورة النموذجية خل�صائ�ص النمو االجتماعي للمراهقني

من حيث �سلوكاتهم نحو �أ�صدقائهم – رغم �سوء املعاملة الوالدية التي يتعر�ضون لها

يف �أ�رسهم – حيث �أ�شارت �إىل �أن املراهقني من طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي �أفراد عينة

الدرا�سة احلالية يتعر�ضون �إىل م�ستويات مرتفعة من الإ�ساءة والإهمال ،و�أنهم مع ذلك

ميار�سون �سلوكات ال�صداقة املتمثلة يف تبادل الدعم واحلميمية ب�شكل مرتفع ،و�سلوكات
تبادل الوالء ب�شكل متو�سط .من جهة �أخرى �أظهرت النتائج �أن التعر�ض للإ�ساءة اجل�سدية

واالنفعالية ،والإهمال االنفعايل مبختلف م�ستوياتها ( الب�سيطة واملتو�سطة وال�شديدة) مل
يرتك �أثرا ذا داللة �إح�صائية يف درجة ممار�سة امل�شاركني من الذكور والإناث ل�سلوكات ال�صداقة

من تبادل للدعم والوالء واحلميمية مع �أ�صدقائهم.

ميكن تف�سري ذلك يف �ضوء احلاجة النف�سية لل�صداقة والتي تربز يف مرحلة املراهقة

املبكرة� ،إذ يتقدم املراهقون املتعر�ضون للإ�ساءة الوالدية نحو ت�شكيل �صداقات مع �أقرانهم
لإ�شباع حاجاتهم النف�سية للأمن و لالنتماء واحلب والتقدير.كما ت�شري الدرا�سات التي

اهتمت باال�سرتاتيجيات ال�سلوكية التي ي�ستخدمها املراهقون للتعامل مع املطالب النمائية،
وامل�شكالت احلياتية ال�صعبة التي تواجههم �أنهم يعملون على �إ�رشاك �شخ�ص �آخر يف عملية

حل امل�شكالت ،و الأ�صدقاء يعدون �أ�شخا�صا �أكرث �أهمية من الوالدين �أو �أي را�شد �آخر قريب
منهم (الرمياوي.)2003 ،

�إن نتائج الدرا�سة احلالية املتعلقة بالإ�ساءة تتفق مع نتائج درا�سة (;Cicchetti, 1991

 )Parker et al., 1993على الأطفال امل�ساء �إليهم �إذ �أ�شارت بياناتهما �إىل �أن الأطفال امل�ساء
�إليهم ج�سديا �أظهروا �سلوكات �إيجابية مع �أ�صدقائهم كالتعاطف واحلميمية والتعاون

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
والتعبري عن امل�شاعر والرغبة يف القرب .مـن جهـة �أخرى اختلفـت نتائج الدرا�سة احلالية
 )Peyot, 1994; Weimer et al., 2004التي �أ�شارت نتائج درا�ساتهم �إىل �أن الأطفال امل�ساء

�إليهم يظهرون حميمية ومودة وتعبريا عن انفعاالتهم ب�شكل �أقل من غري امل�ساء �إليهم يف
�صداقاتهم وتكرث ال�رصاعات والعدوان و�إف�شاء الأ�رسار يف �صداقاتهم .وميكن �أن يعود ذلك

–جزئيا�-إىل �أن الدرا�سة احلالية ا�ستهدفت العالقات القريبة واحلميمة مع �أ�صدقاء امل�ساء

�إليهم واملهملني ولي�س مع زمالئهم ومعارفهم من الأقران ،فالأ�صدقاء يتقبلون بع�ضهم

بع�ضا حتى لو كانوا يتعر�ضون يف �أ�رسهم ل�سوء املعاملة ،ويبدو �أن حاجة امل�ساء �إليهم
واملهملني لل�صداقة حاجة ملحة فهم يفتقرون �إىل احلب والدعم والتقبل واالعتبار والتقدير

من داخل الأ�رسة ،ويف نف�س الوقت لديهم حاجة نف�سية لالنتماء والتقبل والتقدير ،مثلما
ي�شري ما�سلو الإن�ساين – الأمر الذي يدفعهم لإ�شباع هذه احلاجات عرب الأ�صدقاء �إذ يح�صلون

منهم على الدعم الذي يفتقرون �إليه ويعو�ضونه من خالل �صداقاتهم� .إن حاجتهم للدعم
ترتفع يف ظل التخلي عنهم ،واحلط من قيمهم و�ش�أنهم داخل �أ�رسهم ،ويعد الأ�صدقاء

مهما ومتاحا للح�صول على الدعم .وكذلك الأمر بالن�سبة للوالء جلماعة الأ�صدقاء
م�صدرا
َّ

حيث االلتزام مبا تفر�ضه ال�صداقة على الأ�صدقاء من قيم وقواعد ،ويخل�صون وي�ضحون
من �أجل �أ�صدقائهم وهذا كله يفتقرون �إليه يف منازلهم� .إن ال�صداقة عملية يتبادل فيها
املراهقون املتعر�ضون ل�سوء املعاملة للدعم والوالء مع �أ�صدقائهم حيث ال ي�سعون للح�صول
عليهما فح�سب و�إمنا ت�سمح لهم بتقدميها وممار�ستهما مع الأ�صدقاء مما يعزز من تقدير

الذات وال�شعور بالكفاءة الذاتية واالجتماعية� .إن هذه النتيجة تن�سجم مع الت�صور النظري

الذي و�ضعه �سيلمان يف املرحلة اخلام�سة -التي ي�صنف افراد عينة الدرا�سة �ضمنها -ف�إ َّن
املراهقني يدركون ال�صداقة اجليدة على �أنها العالقة التي ي�ساعد فيها كل طرف الآخر

ويعتمد عليه يف �إ�شباع حاجاته.

�أما بالن�سبة للحميمية التي تعني خا�صيتني �أ�سا�سيتني وهما الإف�صاح عن املو�ضوعات

�شديدة اخل�صو�صية لل�صديق (وخربة الإ�ساءة والإهمال من �أكرث اخلربات خ�صو�صية وينزع الأفراد

لإبقائها �رسية) ،ومعرفة معلومات دقيقة وذات خ�صو�صية عن ال�صديق همومه و�آماله وهذه
�أي�ضا تزيد يف حال التعر�ض للإ�ساءة والإهمال .واحلميمية ت�شري كذلك �إىل م�شاركة ال�صديق

يف ال�صعوبات ومواطن ال�ضعف وامل�شاعر ال�سلبية التي ي�ستطيع الطرف الآخر الإ�صغاء

لها ،وفهمها وعك�سها لل�صديق مبا يحقق التعاطف بينهما� ،إ�ضافة �إىل ح�سا�سيتهم جتاه
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م�شاعر بع�ضهم بع�ضا و�شكاويهم وتقدمي الن�صح والدعم الالزم .ومن هنا ميكن القول �إن
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ال�صداقة ي�ستخدمها املراهقون الذين يتعر�ضون ل�سوء املعاملة الوالدية كا�سرتاتيجية توافق

( )Strategy Coping A Asللتعامل مع اخلربة امل�ؤملة التي يعي�شونها داخل حميط �أ�رسهم،

وكقناة للتنفي�س االنفعايل عن م�شاعر الرف�ض �أو النبذ ،والعداء ،والالقيمة التي يخربونها.

�أما فيما يتعلق بنتائج الإهمال ف�إن نتائج الدرا�سة احلالية تت�سق مع نتائــج درا�ســـة

( )Rubin et al., 2004التي �أ�شارت �إىل �أن الإهمال ال مينع من تبادل احلميمية ،وبدا �أي�ضا
�أن النتائج ال تت�سق مع درا�سة ( )Kurtz, et al., 1993التي �أ�شارت بياناتها �إىل �أن الإهمال

يرتبط بالعديد من امل�شكالت االجتماعية واالنفعالية مع الأ�صدقاء.

�إن ال�س�ؤال املهم الذي يطرح نف�سه هنا هو« :ملاذا مل يكن هناك ت�أثري للإ�ساءة والإهمال يف

�سلوكات تبادل الدعم والوالء واحلميمية لدى الذكور والإناث امل�شاركني يف الدرا�سة»؟ .ميكن
الإجابة عن هذا ال�س�ؤال يف �ضوء املرحلة النمائية التي مير بها الأفراد عينة الدرا�سة واملتمثلة

يف مرحلة املراهقة املبكرة� ،إن ما �أظهره امل�شاركون يدعم الأفكار النظرية للباحثني الذين
وجدوا �أن املراهقني يبحثون عن �صداقات حميمية متكنهم من تبادل امل�شاعر والأفكار واخلربات
�أكرث من بحثهم عن عالقات لق�ضاء الوقت وممار�سة الن�شاطات معا ،كما �أن التبادلية (

مهما ومميزا يف و�صف �صداقات الأطفال عند انتقالهم
للدعم والوالء وغريهما) ت�صبح بعدا
َّ
�إىل املراهقــــة املبكـــرة (.)Simpkins, et al., 2006

لقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث الذين

يتعر�ضون للإ�ساءة اجل�سدية واالنفعالية والإهمال االنفعايل ومن خمتلف درجات الإ�ساءة

والإهمال يف ممار�سة �سلوكات تبادل الدعم والوالء واحلميمية مع �أ�صدقائهم ،وميكن عزو ذلك

�إىل كونهم ميرون بخربة االنتقال �إىل مرحلة املراهقة بظروف �أ�رسية قريبة من بع�ضهم بع�ضا،

ويتعر�ضون �إىل معاناة م�شرتكة تتمثل يف �إ�ساءة املعاملة الوالدية ورمبا ي�سهم هذا التجان�س
يف غياب الفروق بينهما ،فاحلاجة للقرب واالنتماء وال�صداقة حاجة �إن�سانية لدى اجلن�سني،

�إ�ضافة �إىل تعر�ض املراهقني من اجلن�سني �إىل خربات ثقافية وتعليمية مت�شابهه عرب املنهاج

املدر�سي الذي يت�ضمن ال�شيء الكثري من احلث على التعاون وتقدمي الدعم والعون والأخذ

والعطاء بينهم وبني الآخر والإخال�ص والوالء والتعاطف مع الآخرين للمحافظة على العالقات
الإن�سانية و�ضمان ا�ستمرارها الأمر الذي ي�ؤدي دورا يف حتفيز اليافعني �إىل متثل ذلك و�إبرازه من

خالل �سلوكاتهم مع �أ�صدقائهم.

ومن النتائج التي برزت يف هذه الدرا�سة الت�شابه بني ت�أثري الإ�ساءة االنفعالية والإ�ساءة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اجل�سدية-على �سلوكات ال�صداقة – من ناحية ،والت�شابه بني �آثار الإهمال االنفعايل والإهمال

املعاملة الوالدية تنطوي على نوعني مهمني وهما� :أفعال االلتزام وهي الأفعال التي ت�صدر
عن املربي التي ت�شري �إىل الإ�ساءة ،وال�سلوكات التي يتخلى فيها املربي عن تقدمي الرعاية

الكاملة للمراهق وهي التي ت�شري �إىل الإهمال وهذه النتيجة بحد ذاتها تدعم الأفكار النظرية
يف هذا املجال.

�أما بالن�سبة لنتائج ال�س�ؤال الرابع التي جاءت متمايزة عن نتيجة الأ�سئلة الثالثة ال�سابقة

فقد �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث الذين يتعر�ضون للإهمال
اجل�سدي الذي ميكن تف�سريه يف �ضوء الفروق يف الأدوار اجلن�سية والتوقعات املرتبطة بالدور
وال�صورة النمطية لكل من الذكور والإناث (طق�ش )2002،ففي جمتمعنا يرتبى الذكر على

�أهمية تقدمي العون والدعم للآخرين �أكرث من الإناث اللواتي يتم الت�أكيد على حاجتهن للح�صول
على الدعم من الآخرين واالعتماد عليهم ،كما �أن املجتمع يحا�سب الذكور �إن مل ميار�سوا هذا
ال�سلوك ب�شكل �أكرب من حما�سبة الإناث ،وينعك�س هذا بالطبع على طبيعة تفاعالتهم مع

�أ�صدقائهم� ،إذ ي�ؤكدون فيما بينهم على االلتزام بتقدمي الدعم من �أجل بع�ضهم بع�ضا .كما
ميكن عزو هذه النتيجة �إىل مقدار احلرية التي تعطى للذكر ،فاال�ستقاللية التي يتمتع بها
الذكر والقدرة على اخلروج من املنزل واالت�صال بالآخرين وتكوين ال�صداقات معهم وامل�ساهمة
يف الأن�شطة امل�شرتكة التي ميار�سها الأ�صدقاء �سوية مما يحفزهم على طلب الدعم وتقدميه

للأ�صدقاء (عو�ض� .)2001،أما الإناث ف�سوء املظهر والتغذية وال�صحة املرتتبة على الإهمال

اجل�سدي قد ي�ضعف من ح�سا�سيتها للإ�شارات واالنفعاالت والتعاطف مع الآخرين حيث يزداد
اهتمامهن مبظهرهن يف هذا العمر ب�شكل �أكرب مما لدى الذكور� .إن خربة الإهمال اجل�سدي ت�ؤثر
ب�شكل �سلبي يف احلميمية ك�سلوك يظهر مع ال�صديقات ب�شكل �أكرب من ت�أثريها يف الذكور

وقد يكون للعوامل �سابقة الذكر دور ٌ يف تو�ضيح ذلك ،رغم �أن �سمة تبادل احلميمية ت�شري

�إليها الدرا�سات على �أنها متار�س بني الإناث يف �صداقاتهم �أعلى من الذكور� ،إال �أن الإهمال

اجل�سدي قد يتو�سط هنا الت�أثري يف هذا ال�سلوك بني ال�صديقات.

ويف �ضوء النتائج التي مت التو�صل �إليها ف�إن الباحثة تقدم التو�صيات الآتية:

� .1إجراء املزيد من الدرا�سات حول الوظائف التي ت�ؤديها ال�صداقة للأطفال واملراهقني الذين
يتعر�ضون ل�سوء املعاملة الوالدية فيما �إذا كانت م�صدرا لال�ستمتاع امل�شرتك �أو لتقدير الذات

�أو للدعم �أو املعرفة.
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اجل�سدي يف ال�صداقة من ناحية �أخرى ،وهذا يت�صل مبا �أ�شار �إليه الباحثون من �أن �سوء
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 .2تطوير االهتمام با�ستخدام طرق البحث النوعي يف درا�سة �صداقات امل�ساء �إليهم لتعميق
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الفهم الذي ت�ؤديه ال�صداقة يف حياتهم.

 .3م�ساعدة الطلبة املتعر�ضني ل�سوء املعاملة على تطوير عالقات اجتماعية داعمة عرب
الأ�صدقاء وتوجيههم عرب خدمات الإر�شاد النمائي والوقائي املقدم من قبل املر�شدين املدر�سيني

�إىل ا�سرتاتيجيات التوافق االجتماعية� ،إ�ضافة �إىل حت�سني مهاراتهم يف بناء ال�صداقات

احلميمية واملحافظة عليها.
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