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اتجاھات االمھات نحو الرضاعة الطبيعية
و عالقته باالضطرابات السلوكية  /االنفعالية لدى اطفالھن
المقدمة و الخلفية النظرية :
ال تزال االسرة من اكثر المؤسسات اھمية في رعاية الطفل و تنشئته ،
عندما يكون وضعھا وضعا ً سويا ً  .فاالسرة  ،ممثلة بالزوج و الزوجة اللذين
اسساھا في بداية تكوينھا  ،ال تلبث بعد مدة ليست بالطويلة  ،في معظم الحاالت
 ،أن تستقبل أول طفل يولد لھا  .و تبرز أھمية االسرة في ھذه الحالة  ،ألن
الفترات الحرجة للنمو في مختلف جوانبه  :الجسمي  ،و العقلي  ،و االنفعالي ،
و االجتماعي  ،تحدث فيھا  ،خاصة خالل السنوات المبكرة من العمر  ،و التي
يمتد تأثيرھا إلى مستقبل حياة االنسان ) نشواتي ( 2005 ،
و رغم أن كال االبوين يسھمان بتربية الطفل  /المولود حديثا ً  ،إال أن األم
تبقى ھي االكثر قربا ً منه  ،العتبارات طبيعية  ،فھي التي يكون في رحمھا  ،و
ھي التي ولدته  ،و ھي المھيّأة إلرضاعه الرضاعة الطبيعية  .و ال ينحصر
االمر على الجانب البيولوجي المادي فقط  ،بل إن الجانب النفسي  ،المستند في
جزء منه إلى الجانب البيولوجي  ،يجعل األم اكثر قربا ً  ،لتلبية احتياجات
الطفل الرضيع  ،من األب ) . ( Peterson, 1996
و تعد الرضاعة من الخبرات الحرجة المھمة في حياة الطفل  ،فھي ال
تشبع حاجة الجوع فحسب  ،بل تشبع الحاجة إلى األمن  ،التي يبنى عليھا فيما
بعد بقية الحاجات االخرى كالحب و العطف و الحنان  ،و تؤكد دراسات عدة
على أن حرمان الوليد من الرضاعة  ،و من صدر االم اثناء الرضاعة يجعله
متوتراً و أقل توافقا ً فيما بعد ) الريماوي . ( 2003 ،
لقد درست الرضاعة الطبيعية  ،من ناحية طبية  ،و نفسية  ،و اشارت
النتائج إلى أھمية الرضاعة الطبيعية  ،و اوصت بضرورة استخدامھا لضمان
صحه جسمية و نفسية افضل للطفل  .ففي دراسة شو و بالمر و ايزھتكان و
نيومان و براد لبويد و ميزلز و تيستا ) Shu, Palmer, Ezhuthachan,
 ( Newman, Pradell-Boyd, Maisels, & Testa, 2003اظھرت أن
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االصابة بإفراط افراز الصفراء يقل لدى االطفال الذين رضعوا رضاعة
طبيعية تامة أو جزئية بداللة احصائية عن الذين لم يرضعوا طبيعيا ً .
و في دراسة ميزونو و فوجيماكي و سوادا ) & Mizuno, Fujimaki
 ( Sawada, 2004توصلو فيھا إلى أن األم إذا ارضعت طفلھا بعد الوالدة
مباشرة  ،فإن احتمال االستمرار على الرضاعة الطبيعية يكون اكبر  .و قد
اجريت ھذه الدراسة على )  ( 1474أما ً ارضعن اطفالھن بعد الوالدة  ،ثم
استمروا على الرضاعة الطبيعية أو الجزئية ) المختلطة ( .
كما تشير الدراسات التي اجريت عن الرضاعة و عالقة األم بطفلھا  ،إلى
أن ھذه العالقة تكون آمنه  ،إذا لم تغب األم عن طفلھا فترة طويلة .
فقد توصل بيلسكي و رفن )  ( Belsky & Rovineمن دراسة 149
طفالً بأعمار  13-12شھراً  ،إلى أن االطفال الذين يفصلون عن امھاتھم لمدة
 20ساعة فأكثر اسبوعيا ً في دور الرعاية  ،تظھر عليھم اعراض عالقة غير
آمنه مع االمھات  ،و يتجنبون إعادة العالقة معھن .
أما المب و ستيرنبرج و برودروميدس ) & lamb, Sternberg
 ، ( Prodromidis, 1992فقد توصلوا إلى أن العالقة اآلمنة أكثر شيوعا ً  ،و
بفارق ذي داللة احصاية بين االطفال الرضع الذين ترعاھم األم رعاية كاملة .
و اظھرت دراسة شبكة بحوث رعاية الطفولة ) NICHD, Early
 ( Child Care Reserch Network, 1997أن أمن االطفال الرضع يھدد
عندما تكون استجابات االم و تحسسھا لحاجات الطفل متدنية  ،مقرونة بوضعه
في دار رعاية ال تتوفر فيھا المتطلبات الضرورية لنمو الطفل .
أما في حالة كون األم تعاني من بعض االضطرابات النفسية  ،فإن
الدراسات تشير غلى أن االطفال الرضع يظھرون اضطرابات سلوكية انفعالية
ايضا ً  .ففي دراسة فورھاند و جونز و برودي و آرمستيد ) Forehand,
 ( Jones, Brody & Armistead, 2002توصلوا فيھا إلى وجود عالقة
بين اكتئاب األم و اكتئاب طفلھا .
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و اظھرت دراسة آرمسترونج و فان ھيرنجين و دادس و كاش
)  ( Armstrong, Van Haeringen, Dadds & Cash, 1998أن عالج
بكاء الطفل المولود حديثا ً و كثرة استيقاضه ليالً يؤدي إلى خفض االكتئاب لدى
امھاتھم  ،في الحاالت التي اصيب فيھا االمھات باكتئاب ما بعد الوالدة .
و في دراسة فوس و ھيروز و برنارد ) Foss, Hirose & Barnard,
 ( 2001التي ھدفت إلى بحث العالقة بين انماط تفاعل االم مع طفلھا بعمر
سنة في مواقف  :االطعام  ،و التعلق و االنتباه  ،و االتصال اللفظي بينھما في
مواقف اللعب  ،و الفروق بين االمھات المصابات باالكتئاب و غير المصابات
و ظھر الفرق بين المكتئبات و غير المكتئبات في االتصال اللفظي  ،و ارتبط
ذلك بالتطور المعرفي و لصالح اطفال غير المكتئبات .
و ال يقتصر تأثير االم لوحدھا على األطفال  ،فإن لالسرة بصورة عامة
اثرھا عليھم ايضا ً  ،و االم ھي العنصر الفاعل في االسرة  ،فيما يتعلق
باالطفال  .ففي دراسة بروك و زنج و وايتمان و ) Brook, Zheng,
 ( Whiteman, 2001التي اختبرت العالقة بين العدوان لدى االطفال بعمر
سنتين و العالقات العائلية في اسرھم و اسلوب تعامل االبوين معھم  ،توصلت
إلى ان طبيعة تعامل االم العدائي  ،و العدوان من قبل الوالدين له تأثير مباشر
على زيادة عدوانية االطفال .
و دراسة روجكن و كوبوسوف و آيزمان و ھوجف ) Ruchkin,
 ( Koposov, Eisemann & Huggif, 2001التي ھدفت إلى تحديد
العوامل المنبھة في الطفولة عن اضطرابات السلوك و السلوك ضد المجتمع
في مرحلة المراھقة  ،و توصلت إلى انھا تتمثل في رفض الوالدين للطفل  ،و
عوامل التنشئة االجتماعية  ،و عوامل في شخصية الطفل .
و تسبب االضطرابات السلوكية في الطفولة العديد من المشكالت لألطفال
في المستقبل  ،منھا ما يحصل لھم في المدرسة من ضعف في التعلم االكاديمي
و االجتماعي  ،و يستمر ذلك معھم في مراحلھم الدراسية الالحقة و من ثم
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الجنوح  .و نتيجة لھذه المشكالت  ،فإن االطفال الذين لديھم اضطرابات
سلوكية يتعرضون إلى رفض المعلمين و االقران لھم اجتماعيا ً  .و ينعكس
وضعھم ھذا على اسرھم ايضا ً فتصبح االسرة عرضة لإلكتئاب  ،و قد يتطور
األمر ليصل إلى حد تفكك االسرة أو الطالق ) Hovland & Smaby,
. ( 1996
وتشير الدراسات إلى أن االھتمام في الوقت الراھن بدأ يتجه نحو التدخل
الوقائي  ،و ليس االقتصار فقط على عالج الحاالت المضطربة أو المرضية .
و يوجه التدخل الوقائي نحو االطفال الذين ھم على حافة الخطر و الوقوع في
الجنوح  ،و يتطلب ھذا األمر تشخيص االضطرابات السلوكية من الطفولة
المبكرة كالعنف و السرقة و عدم االذعان و المجادلة و االندفاع  ،حيث تكون
عملية الوقاية أيسر منعالجھم فيما بعد  ،نظراً لمقاومتھم التدخل العالجي في
حالة اھمالھم و تطور االضطرابات لديھم في المستقبل ) Gresham, Lane
. ( & Lambros, 2000
إن االھتمام بمرحلة الطفولة المبكرة  ،و الخبرات التي يمر بھا الطفل فيھا
 ،ينطلق من اآلثار التي تتركه على حياة االنسان في المستقبل  .فإذا حصل
الطفل على متطلبات النمو الالزمة فيھا  ،فإنه يجتاز بقية المراحل االخرى
بصورة سليمة  ،إذا صادف ظروفا ً طبيعية  .أما إذا لم يحصل فيھا على تلك
المتطلبات  ،فإنه يكون على حافة خطر الجنوح أو االضطراب السلوكي
النفسي .
إن نتائج البحث و الدراسات في موضوع الرضاعة  ،أو المستنتجة على
اساس منطقي من النظريات فيھا  ،تكون صحيحة  ،إذا تمت السيطرة على
جميع المتغيرات  ،بإستثناء نوع الرضاعة .
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و ھذا يعني  ،أن الرضاعة الطبيعية  ،لكي تحقق ما ھو متوقع منھا من
مزايا  ،البد أن تتوفر لھا شروط نفسية معينة  ،تتمثل باالتجاھات االيجابية لالم
التي تقوم بعملية الرضاعة  .أي أن االم عندما تقوم بإرضاع طفلھا  ،وھي
تحمل اتجاھات ايجابية نحو االرضاع الطبيعي  ،فإن اسلوب تعاملھا مع طفلھا
أثناء عملية االرضاع  ،و بعدھا  ،سوف يكون ايجابيا ً  ،بحيث تشعر انه جزء
ال يتجزأ منھا  ،و يتحقق األمن النفسي للطفل  ،مستشعراً إيّاه من خالل
عمليات حمله  ،و ضمه  ،و الحديث الحاني إليه  .و يحدث خالف ذلك  ،إن
كانت اتجاھات االم سلبية نحو الرضاعة الطبيعية .
و استناداً إلى ما ذكر  ،فإن الدراسة الحالية سعت إلى استكشاف العالقة
بين اتجاھات االمھات نحو الرضاعة الطبيعية و االضطرابات السلوكية و
االنفعالية لدى اطفالھن  ،و الفروق في االضطرابات السلوكية و االنفعالية
بحسب نمط الرضاعة  :الطبيعي  ،و الصناعي  ،و المختلط .
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مشكلة البحث:
نظراً لعدم اتساق نتائج الدراسات السابقة عن موضوع الرضاعة  ،و
لشيوع الرضاعة الصناعية ) من الزجاجة (  ،فإن االمر يتطلب اختبار
متغيرات اخرى تصاحب الرضاعة  ،و يمكن أن يكون لھا دور فاعل في مدى
تأثير الرضاعة  ،سواء كانت رضاعة طبيعية  ،ام من الزجاجة  ،مختلطة .
و يؤكد بعض العلماء المختصين مثل اريكسون ذلك  ،حيث يرون أن
االمر ال يتوقف على اسلوب الرضاعة  ،و مقداره  ،بل على نوع العالقة مع
االم )  ( Woolfolk, 1998و تكون العالقة ايجابية  ،إذا امتلكت االم اتجاھا ً
ايجابيا ً نحو ارضاع طفلھا .
و بما أن الدراسات السابقة  ،لم تأخذ بنظر االعتبار  :االتجاه الذي تحمله
االم نحو الرضاعة  ،لذلك يصبح من الالزم اجراء مثل ھذه الدراسة .
ھدف الدراسة :
يتحقق ھدف الدراسة من خالل االجابة عن االسئلة اآلتية :
 .1ما نوع االتجاه نحو الرضاعة الطبيعية لدى عموم االمھات ؟
 .2ما نوع االتجاه نحو الرضاعة الطبيعية  ،تبعا ً لنوع الرضاعة التي تمارسھا
االم ؟
 .3ما متوسط االضطراب السلوكي  /االنفعالي لدى االبناء من وجھة نظر
االمھات ؟
 .4ما متوسط االضطراب السلوكي  /االنفعالي لدى االبناء من وجھة نظر
االمھات اللواتي يستخدمن االنواع الثالثة من الرضاعة و ھي  :الطبيعية  ،و
الصناعية ) بالزجاجة (  ،و المشتركة ؟
 .5ھل يوجد فرق في االتجاھات تبعا ً لنوع الرضاعة التي تستخدمھا االم ؟
 .6ھل يوجد فرق في االضطرابات النفسية  /االنفعالية تبعا ً لنوع الرضاعة
التي استخدمتھا االم ؟
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حدود البحث :
يتحدد البحث بدراسة اتجاھات االمھات نحو الرضاعة الطبيعية  ،و
االضطرابات السلوكية و االنفعالية لدى اطفالھن  ،من وجھة نظرھن  ،من
خالل اجابتھن على االداتين اللتين اعدتا ألغراض الدراسة الحالية  ،في العام
الدراسي . 2005 / 2004
تعريف المصطلحات :
 .1اتجاه االمھات نحو الرضاعة الطبيعية :
يقصد باتجاه االم نحو الرضاعة الطبيعية  ،كون االم مع ھذا انوع من
الرضاعة  ،أو ضده  ،أو الحياد تجاھه  .و يقاس اجرائياً بالدرجة التي تحصل
عليھا االم على اداة قياس االتجاه نحو الرضاعة الطبعية .
 .2االضطرابات السلوكية االنفعالية :
تعرف اجرائياً بالدرجة التي يحصل عليھا الطفل  ،من خالل تقدير امه له
 ،على اداة قياس االضطرابات السلوكية  ،الذي اعدت فقراته استناداً إلى
تعريف دليل التشخيص لالضطرابات العقلية لجمعية المعالجين النفسيين
االمريكيين .
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منھجية البحث :
 .1العينة :
تألفت العينة من )  ( 90أما ً  ،ممن لديھن اطفال بسن الرضاعة  ،و بمعدل
)  ( 3اطفال  ،و بمتوسط عمر )  ( 33سنة .
و توزعت العينة إلى )  ( 3مجموعات من حيث نمط الرضاعة الذي
يستخدمنه إلى :
 .1مجموعة الرضاعة الطبيعية .
 .2مجموعة الرضاعة الصناعية ) بالزجاجة ( .
 .3مجموعة الرضاعة المشتركة .
 .2االدوات :
اعدت اداتان  ،ھما  ،اداة قياس االتجاه نحو الرضاعة الطبيعية  ،و اداة
قياس االضطرابات السلوكية االنفعالية .
أ .اداة قياس االتجاه نحو الرضاعة الطبيعية :
تألفت ھذه االداة من )  ( 20فقرة بصورتھا النھائية  ،بعد استخراج صدقھا
الظاھري  ،و ثباتھا بطريقة إعادة االختبار  ،الذي بلغ معامله )  . ( 0.83و
وضع أمام الفقرات مقياس متدرج ثالثي ھو  )) :اوافق – اوافق إلى حد ما –
ال اوافق (( .و اعطيت االوزان  1-2-3 :على التوالي  ،و بذلك تكون أعلى
درجة فيه )  ، ( 60و ادناھا )  . ( 20و بلغ عدد الفقرات االيجابية فيھا ) ( 7
و السلبية ) . ( 13
ب .اداة قياس االضطرابات السلوكية االنفعالية :
تألفت ھذه االداة من )  ( 28فقرة  ،تم الحصول عليھا من دليل تشخيص
االضطرابات السلوكية American Psychiatric ) DSM4
Association.(2005). Diagnostic and Statistical manual of
 ، ( mental disorder, 4th ed., text revision.و استخرج له الصدق
الظاھري  ،و الثبات بطريقة إعادة االختبار  ،و الذي بلغ )  . ( 0.86و وضع
مقياس متدرج ثالثي أمام الفقرات ھو  )):تحدث  :دائما ً – احيانا ً – ال تحدث ((
 ،و اعطيت االوزان  ، 1 – 2 – 3 :على التوالي  .و بذلك فإن اعلى عالمة
تكون )  ( 72و ادناھا )  . ( 24و تقوم فيه االم بتقدير سلوك طفلھا عليه .
) ملحق .( 1
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النتائج :
اظھرت النتائج ما يلي :
 .1بلغ متوسط اتجاه االمھات تجاه الرضاعة الطبيعية من اللواتي يرضعن
رضاعة طبيعية )  ، ( 58بينما بلغ المتوسط لدى من يرضعن رضاعة
مشتركة )  ، ( 55و لدى من يرضعن رضاعة صناعية ) . ( 52
و يالحظ أن جميع ھذه المتوسطات عالية مقارنة بالمتوسط الفرضي البالغ
)  . ( 40و كانت الفروق فيما بين المتوسطات ذات داللة احصائية عند
مستوى )  ، ( 0.05و لصالح من ترضع رضاعة طبيعية .
 .2بلغ متوسط االضطرابات السلوكية لدى جميع الحاالت التي قامت االمھات
بتقديرھا )  ، ( 34و ھي اقل من المتوسط الفرضي البالغ ) . ( 48
أما عن مستوى نوع الرضاعة و االضطراب  ،فقد بلغ المتوسط في تقدير
االمھات اللواتي يُرضعن طبيعيا ً )  ، ( 32و مشتركا ً )  ، ( 33و صناعياً )
 ، ( 37و لدى اختبار الفروق  ،كانت دالة بين الطبيعية و الزجاجة  ،مشيرة
إلى أن تقديرات اللواتي يرضعن اطفالھن بالزجاجة اعلى في االضطرابات
السلوكية االنفعالية  ،باستخدام اختبار ) ت ( .
 .3توجد عالقات ارتباطية ضعيفة بين االتجاه نحو الرضاعة الطبيعية و
ممارستھا و بين تقدير االمھات لالضطرابات السلوكية االنفعالية لدى االبناء ،
حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون )  . ( 0.16و تشير ھذه النتيجة  ،إلى
أنه بصورة عامة توجد نزعة خفيفة لدى االطفال من وجھة نظر تقدير
االمھات اللواتي يرضعن اطفالھن صناعياً بالزجاجة لالضطراب السلوكي
االنفعالي  ،بدرجة اعلى من بقية االطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية أو
مشتركة .
التوصيات :
 .1تشجيع االمھات على الرضاعة الطبيعية  ،أو المشتركة  ،و تكوين اتجاه
ايجابي نحوھا .
 .2تعويض الطفل الذي يرضع صناعيا ً  ،ألي سبب كان بالحنان و العطف و
العالقات الحميمة .
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) ملحق ( 1
استبيان
آراء األمھات في الرضاعة الطبيعية
عزيزتي اآلم المحترمة:
تحية طيبة وبعد،،،،،
فإن ھذه الدراسة تھدف إلى معرفة آراء األمھات في موضوع إرضxاعھن لألطفxال
رضاعة طبيعية ،ومعرفة مدى ظھور بعض السلوكات لدى أطفالھن.
الرجاء قراءة الورقتين اآلتيتين بدقة ،ووضع عالمة )√( تحت االختيار الxذي يعبّxر
عن رأيك أمام كل فقرة ،مع اإلجابة عنھا جميعاً ،علما ً بأنه ال داعي لكتابة اسمك.
وقبل االنتقال لإلجابة ،يرجى تدوين المعلومات اآلتية ،نظراً لحاجة البحث إليھا.

 .1العمر .............................:سنة تقريبا ً.
 .2عدد األطفال ....................:
 .3ضعي عالمة )√( أمام نوع الرضاعة التي اتبعتھا مع أطفالك.
رضاعة طبيعية................:
رضاعة بالقنينة...................:
رضاعة مشتركة )طبيعية مع القنينة ( ................:
ك ،واآلن إلى اإلجابة عن الصفحتين التاليتين.
شكراً ل ِ

الرجاء ،اقلبي الصفحة...

13

استبيان

اتجاه األمھات نحو الرضاعة الطبيعية
أوافق

الرقم االتجاه

1

اﻝرﻀﺎﻋﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺒﺔ ﻝﻼم.

2

اﻝرﻀﺎﻋﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘؤﺜر إﻴﺠﺎﺒﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻷم.

3

اﻷم ﻏﻴر اﻝﻤﺜﻘﻔﺔ ﺘرﻀﻊ طﻔﻠﻬﺎ رﻀﺎﻋﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ.

4

اﻝرﻀﺎﻋﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺤق ﻤن ﺤﻘوق اﻝطﻔل.

5

اﻝرﻀﺎﻋﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر.

6

ﺨﻴرت اﻷم ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝرﻀﺎﻋﺔ ﻻﺨﺘﺎرت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻝو ّ
اﻝرﻀﺎﻋﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻘوي ﻋﻼﻗﺔ اﻝطﻔل ﺒﺄﻤﻪ.

8

اﻝرﻀﺎﻋﺔ ﺒﺎﻝﻘﻨﻴﻨﺔ ﻝﻬﺎ آﺜﺎر ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝطﻔل.

9

إرﻀﺎع اﻝطﻔل ﺒﺎﻝﻘﻨﻴﻨﺔ ﻴﻀﻌف ﻤن ﻋﺎطﻔﺔ اﻷم ﺘﺠﺎﻩ طﻔﻠﻬﺎ.

10

اﻝرﻀﺎﻋﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺸﺊ ﻤن ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﻤﺎﻀﻲ.

11

اﻝرﻀﺎﻋﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻘﻴد اﻝﻤرأة ﺒﺄدوارﻫﺎ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ.

12

اﻝرﻀﺎﻋﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴد ﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻤرأة.

7

إذا ﻗﺎﻤت اﻝﻤرأة ﺒﺎﻹرﻀﺎع اﻝطﺒﻴﻌﻲ ،ﻓﺄن ذﻝك ﻴﻜون ﺒﺴﺒب

13

ﻀﻐط اﻷﻫل واﻝﻨﺎس واﻝزوج.

14

ﻤﺎ ﻤن اﻤرأة ﺘرﻀﻊ طﻔﻠﻬﺎ رﻀﺎﻋﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ إﻻّ وﻫﻲ ﻤﻜرﻫﺔ.

15

ُﻴﻨظر إﻝﻰ اﻝﻤرأة اﻝﺘﻲ ﺘرﻀﻊ طﺒﻴﻌﻴﺎً ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ.
ﺘﺸﻌر اﻷم ﺒﺎﻝراﺤﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘوم ﺒواﺠﺒﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ طﻔﻠﻬﺎ ﻓﻲ

16

اﻝرﻀﺎﻋﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ.

17

اﻝرﻀﺎﻋﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﻝﺘوﻓﻴر ﺜﻤن اﻝﺤﻠﻴب ﻓﻘط.
ﻻ ﻓرق ﺒﻴن اﻝطﻔل اﻝذي ﻴرﻀﻊ رﻀﺎﻋﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺒﺎﻝﻘﻨﻴﻨﺔ

18

ﻓﻲ اﻝﺼﺤﺔ واﻝﺴﻠوك.

19

اﻝرﻀﺎﻋﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻜون طﻔﻼً ﻤﻌﺘﻤداً ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﻴن.

20

اﻷم ﺤرة ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر ﻨوع اﻝرﻀﺎﻋﺔ ﻝطﻔﻠﻬﺎ.

استبيان تحديد سلوكات األطفال
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أوافق إلى
حد ما

ال أوافق

اﻝرﻗم اﻝﺴﻠوﻜﺎت

داﺌﻤﺎً

1

ﻴﻬدد ﺒﺎﻝﻌدوان.

2

ﻴﺒدأ اﻝﻌراك اﻝﺠﺴدي.

3

ﻴﺴﺘﺨدم أﺸﻴﺎء ﺤﺎدة ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﺒب أذى ﻝﻶﺨرﻴن.

4

ﻴﻘﺴو ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻀرب اﻝﺤﻴواﻨﺎت.

5

ﻴﻘﺴو ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻀرب اﻵﺨرﻴن.

6

ﻴﺨطف اﻷﺸﻴﺎء ﻤن اﻵﺨرﻴن.

7

ﻴﻘوم ﺒﺴﻠوﻜﺎت ﻏﻴر ﻤﻘﺒوﻝﻪ.

8

ﻴﺸﻌل اﻝﻨﺎر ﻋﻤداً ﻹﺤداث أﻀرار.

9

ﻴﺤطم أو ﻴﺨرب أﺸﻴﺎء اﻵﺨرﻴن.

 10ﻴﻜذب ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﺸﻴﺎء  ،أو اﻤﺘﻴﺎزات.
 11ﻴﻜذب ﻝﺘﺠﻨب اﻝﻠوم.
 12ﻴﺴرق اﻷﺸﻴﺎء.
 13ﻴﺒﻘﻰ ﺨﺎرج اﻝﻤﻨزل إﻝﻰ وﻗت ﻤﺘﺄﺨر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻤرﻩ.
 14ﻴﻬرب ﻤن اﻝﻤدرﺴﺔ ﻤﻊ اﻝﺘظﺎﻫر ﺒﺄﻨﻪ ﻴذﻫب إﻝﻴﻬﺎ.
 15ﻴﺘﻬرب ﻤن اﻝﻤدرﺴﺔ.
 16ﻴﻤص اﺼﺒﻌﻪ.
 17ﻴﺘﻠﻌﺜم ﺒﺎﻝﻜﻼم.
 18ﻴﻔﻀل اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻵﺨرﻴن.
 19ﻴﻐﻀب ﺒﺴرﻋﺔ.
 20ﻴﺨﺎف.
 21ﻴﻘﻀم اظﺎﻓرﻩ.
 22ﻴﺴﺘﻐل اﻝﻤواﻗف ﻷﺸﻌﺎل اﻝﻔﺘﻨﻪ.
 23ﻴﺨرب ﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻝﻐﻴر.
 24ﻴﻐﺎر ﻤن اﺨواﻨﻪ.

15

أﺤﻴﺎﻨﺎً أﺒداً

