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األمومي جتاه عامل الطفل الداخلي (أي القدرة على التعامل بتقبّل
التطوري أ ّن "بُعد النظر"
تفرتض أدبيّات علم النفس ّ
ّ
األمومي املتعاطف واملراعي ،وكذلك قاعدة التواصل اآلمن
مع دوافع سلوكيات الطفل) يش ّكل القاعدة املطلوبة للسلوك
ّ
ُ
بني الطفل وأمه .حىت قبل بضع سنوات مل تقم األحباث بإخضاع هذه الفرضيّة للدراسة والبحث بسبب عدم توفّر أداة
األمومي .يف أعمالنا السباقة قمنا بتغطية هذا النقص من خالل تطوير مقابلة "بُعد نظر"
لبحث ودراسة "بُعد النظر"
ّ

تفحص قدرة الوالد/ة على " معاينة العامل من منظور الطفل" .أظهرت نتائج البحث إياه أ ّن "بعد النظر" األمومي يساهم
ُ

يف منو ارتباطات آمنة يف صفوف األطفال ذوي التطور السليم ،واألطفال الذين يقعون يف دائرة اخلطر ،واألطفال

التوحديني .يتمثّل هدف البحث احلايل يف توسيع رقعة هذه النتائج لتطال مجهور االطفال املصابني بتخلّف عقلي.
ّ
عربن خالل املشاهدة عن مشاعر التعاطف بدرجة تفوق مشاعر
افرتضنا أ ّن األمهات اللوايت ميلكن "بعد النظر" سيُ ّ

ستعرب عنها األمهات بدون " بُعد نظر" .إىل ذلك اقرتضنا أ ّن األمهات ذوات "بُعد النظر" مينحن فرصاً
التعاطف اليت ّ
ألبنائهن لالرتباط اآلمن مقارنة باألمهات اللوايت ال يتوافر لديهن "بُعد النّظر" .يف النهاية فحصنا إذا ما كانت
أكرب
ّ
مشاعر التعاطف تش ّكل وسيطا يف العالقة بني " بُعد النظر" واالرتباط.

شارك يف البحث  26طفال مع إعاقة عقلية و ّأمهاهتم ،وجرى التّصديق على تشخيص األطفال مبساعدة أدوات جرى
ضبطها معياريا ( .)Standardizedجرى تقييم "بُعد النظر" األمومي بواسطةInsightfulness Assessment

( ،)Oppenheim & Koren-Karie, 2002وجرى تقييم مراعاة األم إلشارات الطفل من خالل مشاهدات أُجريت على
تفاعالت األم -الطفل) ،(Biringen & Robinson, 1991أما ارتباط األطفال باألمهات فقد جرى تقييمه بواسطة
تبني مبا يتالءَم مع فرضيّات البحث أن األمهات اللوايت ميلكن "بُعد نظر"
احلالة الغريبة )ّ .(Ainsworth et al., 1978

أطفاهلن ذوي حظ أوفر لالرتباط
األمهات بدون "بعد نظر"خالل التفاعل بني األم وطفلها ،وكان
كن اكثر مراعاة من ّ
ّ
ّ

تتوسط جزئيا العالقة بني " بُعد
اآلمن ،وذلك مقارنة لألمهات بدون" بُعد نظر"ّ .
تبني أيضا أ ّن مشاعر املراعاة والتّعاطف ّ
ينصب النقاش حول إسقاطات هذه النتائج على نظريات االرتباط ( )Attachment theoriesمن
النظر" واالرتباط.
ّ
ناحية ،وحول فهم تطور األطفال املصابني بإعاقة عقلية من الناحية األخرى.

