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  ...الذين انحني لهم أجالال وإكبارا من بعد اهللا ألقبل يداهما
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  الشكر والعرفان   

ذّل و.. استسلم كل شيء لقدرتهو.. الحمد هللا الذي تواضع كل شيء لعظمته"

  ."خضع كل شيء لملكهو.. كل شيء لعزته

 كلية –إلى جامعة القدس  الجزيل رال يسعني هنا إال أن أتقدم بالشك

 قسم اإلرشاد التربوي والنفسي  التي احتضنتني طيلة –يا الدراسات العل

  .هذه الفترة

كما وأتقدم بالتقدير الخاص إلى جميع المعلمين األفاضل الذين سهروا 

  :من اجل الوصول بنا إلى هذه اللحظة واخص بالذكر الدكتورة الفاضلة

  )سهيــر الصبــاح(
   وقتالتي لم تتوان عن تقديم العون واإلرشاد لي في كل

إلى كل من مد لي يد المساعدة في استكمال هذا البحث، و

  وإخراجه بهذه الصورة

  .السادة األفاضل الذين قاموا بتحكيم االختباراتوالى 

إلى كل من ساهم في انجاز هذا العمل وإخراجه إلى حيز 

  .الوجود
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  :التعريفات المفاهيمية واإلجرائية

  

 هو الصغير في كل شيء فالصغير من أوالد الناس والدواب هو الطفل ويقال :الطفل

أي أنجبت طفال، ويستوي فيه الذكر " واطفلت األنثى "أي في أوله،: أتيته والليل طفل

  .)1989اللقاني، ( لجمعوالمؤنث وا

  

ويعرف الباحث الطفل في هذه الدراسة إجرائيا بأنه كل طفل ال يتجاوز عمره ثمانية 

  . شرة عاما، وينتمي ألسرة تعرض احد أفرادها لالعتقال اإلسرائيليع

  

 تتضح عندما يتعرض الفرد يرابات السلوكية التطهي اإلض: االضطراب السلوكي

 يتعرض لها أحد أفراد األسرة بحيث يصبح سلوك هذا ،لحدث صارم أو خبرة مؤلمة

  ).2000والزعبي، وعبيد , قاسم( الفرد منافي للسلوك العام ويتصف بالتكرار

  

أنها ما يظهر على :  في هذه الدراسةإجرائياويعرف الباحث االضطرابات السلوكية 

   . الدراسةأداة العينة على أفراد  استجابةمن خالل

  

ن الفرد سواء كانت ظاهرة أم غير ع التي تصدر ردود الفعلهو : السلوك

  ).1995 الخطيب،(ظاهرة

  

 االحتالل اإلسرائيلي لمحاولة اقتالع اإلنسان هي أداة قهر يستعملها: االعتقال

الفلسطيني أو تفكيك مقاومته أو التغلب على إرادته والحد من عزيمته في مقاومة 

 وأيضاً هي أداة تستخدم لتأديب األسرة الفلسطينية من وجهة نظر ،االحتالل

  ).2001قراقع، (االحتالل

  

حتالل االسرائيلي باحتجاز أو سجن ويتمثل االعتقال في هذه الدراسة بقيام قوات اال

  .الفرد بعيد عن أسرته
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  امللخص بالعربية

سر المعتقلين الفلسطينيين في محافظة أاالضطرابات السلوكية لدى أطفال 

  . من وجهة نظر األمهاتبيت لحم

  لؤي زيدان محمد زعول :إعداد

  الدكتورة سهير الصباح:إشراف
  

سر أانتشار االضطرابات السلوكية لدى أطفال      درجة     الىالتعرف  هدفت هذه الدراسة    

أهم مظاهر االضـطرابات     ، وكذلك معرفة  م في محافظة بيت لح    ن الفلسطينيي المعتقلين

الفروق فـي   ، وتحديد   السلوكية المنتشرة بين هؤالء األطفال من وجهة نظر األمهات        

لمـستوى   وا ، والجنس ، ومكان السكن  ،السلوكية لدى األطفال تبعا للعمر    االضطرابات  

  . ومستوى دخل األسرة،التعليمي للوالدين

  :ولتحقيق أهداف الدراسة صاغ الباحث األسئلة التالية

 فـي   نالمعتقلـين الفلـسطينيي   أسر  ما درجة االضطرابات السلوكية لدى أطفال        .1

  محافظة بيت لحم من وجهة نظر األمهات؟  

 فـي   ن الفلسطينيي المعتقلينأسر  االضطرابات السلوكية لدى أطفال     أبعاد   أهم   ما .2

  ؟محافظة بيت لحم من وجهة نظر األمهات

 في محافظة   نالمعتقلين الفلسطينيي أسر  االضطرابات السلوكية لدى أطفال       أهم ما .3

 ؟بيت لحم من وجهة نظر األمهات

في متوسطات    )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        هل   .4

 في محافظة بيت    نمعتقلين الفلسطينيي  ال أسرأطفال   االضطرابات السلوكية درجة  

، ومكان السكن، وعمـر     الجنس( ات لمتغير ىتعز لحم من وجهة نظر األمهات    

 ؟)الطفل، ومستوى الدخل، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم
 

محافظة بيت   في   المعتقلينأسر   أطفال  أمهات  من أماً) 201 (تكونت عينة الدراسة من   

من ) 20%( وتمثل العينة ما نسبته      ، العشوائية الطبقية قة العينة بطرين   تم اختياره  ،لحم

وتم التحقق من صدق األداة بعرضها على عدد من المحكمين، كما تم            . مجتمع الدراسة 

 بلغـت   التيحساب الثبات ألداة الدراسة بأبعادها المختلفة بحساب معادلة كرونباخ ألفا           

)91.(% 
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ريق حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات     وتمت معالجة البيانات إحصائيا عن ط     

 One – Way( تحليـل التبـاين األحـادي    و،)T-test) (ت(المعياريـة، واختبـار  

ANOVA( ، توكيواختبار )Tukey(،    ومعامـل االرتبـاط بيرسـون )Pearson 

Correlation (للتأكد من صدق األداة.  
  

ـ           المعتقلـين  أسـر   ال  وأظهرت النتائج أن درجة االضطرابات السلوكية  لـدى أطف

 في محافظة بيت لحم من وجهة نظر األمهات كانت متوسطة، حيث بلـغ              نالفلسطينيي

كما تبين أن أهم مظاهر االضطرابات السلوكية تمثلت في         . )3.35(المتوسط الحسابي 

أما عن فقرات األداة فكان أكثر      . قلهاأالسلوك العدواني    اضطرابات الخوف، بينما كان   

 االضـطرابات  أقلبينما كان ، ) االلتصاق باألهلةكثر(وكية انتشارا االضطرابات السل 

  ). بتكسير األشياءقيامه(السلوكية شيوعا لدى األطفال 
  

، وقد   لمتغير الجنس  تبعا  فروق ذات داللة إحصائية     كما كشفت الدراسة عن وجود      

جود االضطرابات اإلدراكية لصالح الذكور، بينما تبين عدم و       كانت هذه الفروق في     

فروق تبعا للجنس على الدرجة الكلية لالستبانة، في حين تبين وجود فـروق فـي               

 لصالح األطفال ذوي    النشاط الزائد  االضطرابات السلوكية تبعا لعمر الطفل في بعد      

 12 –9.1(لصالح األطفال ذوي األعمـار    كانت  بينما   ). سنة 15 – 12.1( األعمار

 ، اإلدراكيـة  ، النـوم واالضـطرابات    ،اضطرابات، و الخوف(وذلك في أبعاد    ) سنة

إال انه لم يكن هناك فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي              ). والدرجة الكلية  ،والقلق

االضطرابات السلوكية تعزى لمتغير مكان السكن، ومستوى دخل األسرة، ومستوى          

  .تعليم األب، ومستوى تعليم األم
  

مثلت في الدعوة إلـى     وفي ضوء هذه النتائج خرج الباحث بمجموعة من التوصيات ت         

أسـر  طفـال   أرشاد النفسي في المؤسسات الفلسطينية بحيـث يـشمل          تفعيل دور اإل  

  الفلسطينيين، والتركيز على ما يعانيه الطفل الفلسطيني بعد لحظة االعتقـال           المعتقلين

طفـال  أومع زيادة انتشار اضطراب الخوف بصورة مرتفعة بين          .ألحد أفراد أسرته  

ن الباحـث يوصـي بزيـادة االهتمـام بعـالج هـذه             إ ف ،نسر المعتقلين الفلسطينيي  أ

  .ها والحد من انتشاراتاالضطراب
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ABSTRACT 
Behavioral disorders Among the Children of Palestinian detainees 

in the Bethlehem Governorate from the Point 
 of view of the mothers 

 
Prepared by 

Louay Ziadan Muhammad Za'oal  
Supervised by: Dr. Suhair Al- Sabbah 

 
This study  aimed at knowing the level of the spreading of 
behavioral disorders among the Children of the Palestinian 
detainees in the Bethlehem Governorate as well as knowing the 
most important Features of behavioral disorders which are spread 
among these children from the point of view of the a mothers. It 
also aimed at determining the disorders among the children 
according to age, place of residence, gender, and educational level 
of the parents and the income level of the family. 
In order to achieve the aims of this study, the researcher 
formulated the following questions: 
 

1. What is the grade level of behavioral disorders among the 
children of the Palestinian detainees in the Bethlehem 
Governorate from the point of view of the mothers?  

2. What are the dimensions of behavioral among the children 
of the Palestinian detainees in the Bethlehem Governorate 
from the point of view of the mothers? 

3. What are the most important behavioral disorders among the 
children of the Palestinian detainees in the Bethlehem 
Governorate from the point of view of the mothers? 

4. Are there statistically significant differences at the level  
     (α ≤0.05) in the averages of the level of behavioral disorders 

among the Children of the Palestinian detainees in the 
Bethlehem Governorate  which are attributed to the 
variables of gender , place of residence , age of the child, 
level of income, level of father's education and level of 
mother's education?  

 
The sample of this study consisted of (201) mothers in the families 
of the detainees in the Governorate of Bethlehem, They were 
chosen by the stratified random sample method, and the sample 
represents (20%) of the population of this study. The validity of 
the tool was verified by presenting it to a number of referees. 
Consistency of the instrument of the study in its different 

ح 



dimensions was calculated by using the internal consistency 
method by calculating the Cronbach Alpha formula. It was found 
that the instrument of the study has a high level of consistency 
where by it amounted to (91%).  
 
The data were statistically treated by calculating the arithmetic 
medians and standard deviations, the (T-test), one way Anova, 
Tukey Test, and person correlation coefficient to make sure of the 
validity of the instrument of the study. 
The results indicated that the level of behavioral disorder of the 
children of the Palestinian detainees in Bethlehem Governorate 
from the point of view of the mothers was average and the median 
was (3.35). It was also indicated that the most important features of 
the behavioral disorders were represented in the phobia disorders. 
However aggressive behavior was less than that. As for the items 
of the instrument the most widely spread behavioral disorder was 
strong attachment to family .However the least spread behavioral 
disorder among the children was breaking things. 
 
This study also revealed statically significant differences according 
to the variable of gender. These differences in the cognitive 
disorders were to the benefit of the males. However, it was 
indicated that there are no differences according to the gender on 
the total level of the questionnaire. It was indicated that there are 
differences in behavioral disorders according to the age of the child 
on the phobia dimension among the children whose age is (12.1 -
15) years and for the benefit of the children of the age (9.1 -12 ) 
years in the dimensions of sleep disorders, hyperactivity, 
behavioral disorders and anxiety and also on the total level. 
However there were no statistically significant differences in the 
behavioral disorders which are attributed to the variables of place 
of residence, the level of the income of the family the level of the 
father's educations and the level of the mother's education. 

 
 In the light of these results, the researcher came up with a number 
of recommendations represented in calling for activating the role 
of psychological guide at the Palestinian institutions whereby it 
should include the children of the Palestinian detainees and 
focusing on the suffering of the Palestinian child after the moment 
of detention. Also with the increase in the spread of phobia 
disorder at a high level among the children of the Palestinian 
detainees, the researcher recommends that there should be 
increasing in attention to treat this disorder and to limit its spread. 
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  األولالفصل 

_____________________________________________  
  وأهميتهامشكلة الدراسة 

  

  مقدمةال 1.1
  

 يعاني من سياسة القمع اإلسرائيلية      يمنذ بداية االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين والمواطن الفلسطين      

وعلى الرغم من مرور زمن طويل على االحتالل اإلسـرائيلي لألراضـي            التي تمارس بحقه،    

عتى قوة عرفها التـاريخ     أالفلسطينية، إال أن قوات االحتالل لم تتردد لحظة في استخدام أبشع و           

 الشعب الفلسطيني، الذي تعرض للقتل واالضطهاد والتشريد والتنكيل واالعتقـال، ويمثـل             ضد

األطفال جزء من هذا الشعب، ويترتب على األطفال ما يترتب على الكبار سواء بصورة مباشرة             

الطفل الفلسطيني يعاني من أوضاع صحية واجتماعية صعبة، والظروف التي          أو غير مباشرة، ف   

حياة أسرته بل مجتمعه اجمع ظروف غير عادية ال توفر له الشروط األساسـية              تكتنف حياته و  

لحياة طبيعية وتنشئة اجتماعية سليمة أو تنمية مالئمة، فتنشئة الطفل وتنميته يحتاجان إلى أسرة              

مجمعة وغير ممزقة والى رعاية من الوالدين توفر له العناية المطلوبة وفقا لكل مرحلـة مـن                 

 يحتاجون إلى بيئة اجتماعية وتربوية صالحة تغرس فيه قيم مجتمعية حقيقيـة             مراحل نموه، كما  

  . وترسخ في خلده كل ما يريده المجتمع من مفاهيم وأفكار وقيم وعقائد
  

في حالة ). 2000-ايلول-28(ويعيش الطفل الفلسطيني ومنذ اندالع انتفاضة األقصى بتاريخ 

مثل في استخدام جميع الوسائل القمعية الضاغطة قديمة جديدة من العنف اإلسرائيلي والذي يت

، الذين هم )2001, النجار( سواء العسكرية أو السياسية ضد المدنيين دون استثناء لألطفال

بحاجة ماسة إلى توفر عنصري األمن المعيشي واألمن السياسي؛ وترسيخ انتماءاتهم الحقيقية 

وإذا نظرنا إلى األوضاع االجتماعية . بشكل حر وصريح كشرط أساسي لبناء شخصية متكاملة

واالقتصادية والسياسية التي يعيشها الطفل الفلسطيني تحت االحتالل نجد أنه يعاني من 

ضغوطات واضطرابات سلوكية ناتجة عن ما يمارسه االحتالل اإلسرائيلي من سياسات قمعية 

  ). 1991الحسني وعيوش وعرفات، (
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 التي يعاني منها أفراد المجتمع في  )Behavior Disorder (وقد جذبت االضطرابات السلوكية

كافة أنحاء العالم اهتمام الكثير من الباحثين، نتيجة للتغيرات الحاصلة على سلوك األفراد يوما 

بعد يوم ولحظة بعد أخرى بسبب الحروب، والوضع االقتصادي المتردي، والوضع السياسي 

لعنف السياسي الموجه ضد الشعوب المقهورة عامة المتقلب وغيرها من العوامل الناتجة عن ا

 وأبو  ؛,Lazarus, 1966الزريوس (والمجتمع الفلسطيني خاصة من قبل االحتالل اإلسرائيلي 

  ).1998عاليا وملحم، 

  

أنماط واسعة ومتباينة من ) Behavior Disorder( ويتضمن اصطالح االضطرابات السلوكية 

ة أو منحرفة عما هو مألوف من الفرد الذي يقوم بها والتتناسب السلوكيات التي تعتبر غير تكيفي

  ).Apter, 1982 -ابتر(مع عمره وما هو متوقع منه في موقف معين

  

هذه االضطرابات السلوكية تنتج عن قلة إشباع حاجات الطفل البيولوجية والنفسية، وذلك نتيجة و

ت مما يجعل من شخصية الطفل الحرمان والتوتر والقلق الناتج من خالل الحروب واألزما

شخصية مضطربة، تظهر عليها أعراض سلوكية قد تعيق النمو الجسدي والعقلي واالجتماعي 

) 13: 2000قاسم و عبيد والزعبي، (كما ويبين . )2002سعادة وأبو زيادة وزامل، (لدى الطفل

لسلوك العام االضطرابات السلوكية بوجه عام هي ابتعاد سلوك الفرد بشكل متكرر عن ا"أن 

  ."المتفق عليه وفقا لمعيار محدد بغض النظر عن نوع هذا المعيار

  

أن أسباب االضطرابات كثيرة ويمكن رؤيتها في األحداث التي يمر بها ) 1995(ويبين دعنا

األفراد مثل الزالزل والكوارث الطبيعية والحروب التي تولد الضغوط، وأيضا منها األحداث 

 الفرد مثل فقدان شخص عزيز إما بالموت، أو االعتقال، أو االنتقال، إلى الشخصية التي يمر بها

مدرسة جديدة، أو تعرض الفرد إلى األذى المباشر، ومن هنا قد ال يكون سبباً واحداً فقط كافياً 

أن يؤدي إلى إحداث الضغوط واالضطرابات، ولكن تراكم العديد من االضطرابات واألحداث 

ة لتحدث دوراً فعاال في إحداث االضطرابات بعد وصول الفرد إلى حد المزعجة قد تكون كافي

  .معين من االحتمال والقدرة النفسية في استيعاب هذه الخبرة
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وقد تعرض األطفال الفلسطينيون خالل سنوات االنتفاضة إلى عدد من المواقف الصعبة المتعلقة 

ة بالنسبة للطفل على نوع الصدمة باالنتفاضة، حيث يتوقف تأثير الصدمة أو المواقف العنيف

ومعناها، فمثالً يمثل الوالدين بالنسبة للطفل األمان واألمن والمحبة، ولكن تعرض األب أو األم 

للضرب على أيدي قوات االحتالل عند اقتحام المنزل ليال قد يفقد الطفل األمن ويزرع الخشية 

إذا ما تم اقتحام المنزل واعتدي على والريبة، ال بل قد يؤدي إلى خلق المخاوف داخله، هذا 

أفراده واعتقال احد أخوته أو أخواته، فكيف هو الحال إذا ما أضيف إلى ذلك اعتقال األب أو 

األم؟ رمز األمن واألمان بالنسبة للطفل، والذي يمثل حاجة هامة، التي تعتبر من الحاجات غير 

ه نتيجة تعرض الطفل لمثل هذه المشبعة طالما مصدر العطاء بعيدا عن الطفل، وكما ان

 فقد يصبح لدى الطفل ردود فعل سلوكية واضطرابات انفعالية من الممكن أن تتفاقم تاالعتداءا

  ).1995أبو هين،(بمرور األيام بصورة ظاهرة 

  

أن الطفل المضطرب سلوكيا يسلك بشكل يجعل اآلخرين يعرفون بأنه ) 2002(ويبين العزة 

يتصف هؤالء األطفال بعجزهم عن بناء عالقات عادية مع األطفال يعاني من مشكلة معينة، و

اآلخرين أو الراشدين، ويعيشون في صراع مستمر مع اآلخرين ومع أنفسهم وغالبا ما يتسم 

سلوكهم بالعدوانية واإلزعاج بشكل يجعل اآلخرين ينفرون منهم، كما ويميل البعض منهم إلى 

  .الم خاص بهمسلوك االنسحاب االجتماعي والعيش في ع

  

ومن هنا فان االعتقال قد يكون من أهم أشكال العنف السياسي المباشر الذي يمارس ضد الشعب 

الفلسطيني منذ فترات طويلة، بحيث أن عملية اقتحام البيوت، والتنكيل بساكنيها، واعتقال احد 

البكاء أفرادها، وما يعكسه ذلك من تأثيرات نفسية على الطفل قد تظهر فجأة من خالل 

والصراخ، وقد يصل الحد به إلى التبول على نفسه، ويتبعه أيضا تعرض الطفل إلى الحرمان 

الناتج عن غياب احد أفراد أسرته، وفي هذه الدراسة سيتم البحث في أهم االضطرابات السلوكية 

  .الناتجة عن اعتقال احد أفراد األسرة من جانب الجيش اإلسرائيلي من وجهة نظر األمهات

  

وقد جاءت هذه الدراسة لتبحث في االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة 

  . بيت لحم من وجهة نظر األمهات
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   مشكلة الدراسة وأسئلتها2.1
  

تعددت الدراسات التي بحثت في االضطرابات السلوكية بمتغيرات مختلفة، ولكنه يالحظ ندرة 

ت السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين الفلسطينيين بشكل في الدراسات التي بحثت االضطرابا

 ومعروف أن االعتقال قد يكن – حسب علم الباحث -مباشر خاصة من وجهة نظر األمهات 

من أهم أشكال العدوان اإلسرائيلي المباشر الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، حيث تزايد عدد 

  ). 2000(عام ر في أواخالمعتقلين بعد اندالع انتفاضة األقصى 

  

فاالعتقال يعد أداة قمع يرافقه العديد من أشكال العدوان والعنف، مما يؤثر بدوره على الجانب 

السلوكي للفرد، وعلى سياق تفكيره الطبيعي، ويولد لديه مجموعة من االضطرابات السلوكية 

  أطفال لدىومن هنا تأتي هذه الدراسة لمعرفة االضطرابات السلوكية .وخاصة عند األطفال

 المعتقلين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم من وجهة نظر األمهات، وتحديداً جاءت هذه أسر

  :  الدراسة لإلجابة على السؤال الرئيس التالي

  

ما االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم من وجهة نظر 

  األمهات؟

  :ئلة الفرعية التالية  وقد انبثق عن السؤال الرئيس األس

 في محافظـة    ن المعتقلين الفلسطينيي  أسرما درجة االضطرابات السلوكية لدى أطفال        -1

  بيت لحم من وجهة نظر األمهات؟  

 في محافظة بيت    ن المعتقلين الفلسطينيي  أسراالضطرابات السلوكية لدى أطفال     ما أهم    -2

  لحم من وجهة نظر األمهات؟

 فـي   ن المعتقلـين الفلـسطينيي    أسـر سلوكية لدى أطفال    االضطرابات ال ما أهم أبعاد     -3

 محافظة بيت لحم من   وجهة نظر األمهات؟

 متوسـطات    بـين   )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى         هل   -4

 ى تعـز  ى أطفال اسر المعتقلين في محافظة بيت لحم        لد االضطرابات السلوكية درجة  

 الطفل، ومستوى الدخل، ومـستوى تعلـيم        ، ومكان السكن، وعمر   الجنس( اتلمتغير

 ؟)األب، ومستوى تعليم األم
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  :  فرضيات الدراسة3.1 
  

  : لإلجابة على أسئلة الدراسة تم تحويل السؤال الرابع إلى فرضيات صفرية

 بين )α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة : الفرضية األولى

ت السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم من متوسطات درجة االضطرابا

  .وجهة نظر األمهات، تعزى لمتغير الجنس

بين  )α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة : الفرضية الثانية

متوسطات درجة االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم من 

  .ة نظر األمهات، تعزى لمتغير العمروجه

 بين )α)≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة : الفرضية الثالثة

متوسطات درجة االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم من 

  .وجهة نظر األمهات، تعزى لمتغير مكان السكن

 بين )α)≥0.05جد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة ال تو:الفرضية الرابعة

متوسطات درجة االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم من 

  .وجهة نظر األمهات، تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة

بين  )α) ≥0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة الفرضية الخامسة

متوسطات درجة االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم من 

  .وجهة نظر األمهات، تعزى لمتغير مستوى تعليم األب

 بين )α)≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة : الفرضية السادسة

فال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم من متوسطات درجة االضطرابات السلوكية لدى أط

  .وجهة نظر األمهات، تعزى لمتغير مستوى تعليم األم
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  : أهداف الدراسة4.1
  

  :هدفت هذه الدراسة التعرف على

  .درجة  انتشار االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين -1

ين في محافظة بيت لحم  االضطرابات السلوكية المنتشرة بين أطفال أسر المعتقلأبعادأهم  -2

 .من وجهة نظر األمهات

الفروق في االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين تبعا للعمر، والجنس، ومكان  -3

 .السكن، والمستوى التعليمي للوالدين، ومستوى دخل األسرة 

  

   أهمية الدراسة5.1
  

ف من أسر المعتقلين في تبرز أهمية هذه الدراسة في اختيارها لمجتمع الدراسة الذي يتأل

محافظة بيت لحم في فلسطين، وهو مجتمع لم يتعرض له الباحثون بالدراسة أو البحث فيما 

يتعلق بدراسة االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين التي نحن بصددها هنا لتدعيمها 

ي الذي يمارس أو رفضها، فالبحث في االضطرابات السلوكية الناتجة بسبب العنف اإلسرائيل

ضد أبناء الشعب الفلسطيني كافة وسائل القمع والتنكيل، يعتبر مهما لما لهذا االعتقال من تأثير 

 أطفال الحجارة التي تفوقت على طفولتها وتجاوزت معايير على أطفال أسر المعتقلين،

تت صنعت بأياديها الصغيرة الخشنة معجزة الصمود الفلسطيني، وأثبووخصوصيات مرحلتها، 

   .للعالم أجمع أن في الحجر قوة تمكن حامله من مواجهة أعتى آالت الحرب وأدوات القمع

وما دراسة االضطرابات السلوكية لدى أطفال المعتقلين إال امتدادا للدراسات السابقة التي أجريت 

وتنبع في هذا المجال لما لهذا الموضوع من تأثير في السلوك العام للطفل المتوافق مع المجتمع، 

 التي تبحث درجة انتشار -حسب علم الباحث-أهميتها باعتبارها الدراسة األولى من نوعها 

  .االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم من وجهة نظر األمهات
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  :وتأتي أهمية هذه الدراسة من كونها

  
 وهي )أطفال المعتقلين( اولها، آال وهي تتمثل أهمية هذه الدراسة في أهمية الشريحة التي تتن -1

من أكثر الشرائح الموجودة في مثل المجتمع الفلسطيني، وما يترتب عليها من زيادة اضطرابات 

 .ناتجة عن غياب احد أفراد األسرة المهمين

تساعد هذه الدراسة في تزويد المرشدين التربويين والمراكز اإلرشادية بمعلومات وبيانات  -2

 بحيث انه يمكن أن يستفاد منها نات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين الفلسطينييعن االضطراب

 .في مجال اإلرشاد التربوي والنفسي والعالجي

 .إثراء المكتبة الفلسطينية بدراسة تتعلق باالضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين -3

حسب - في البيئة الفلسطينيةلىاألوكما تتمثل أهمية هذه الدراسة من كونها من الدراسات  -4

 من وجهة نظر ن تتناول االضطرابات السلوكية لدى أطفال المعتقلين الفلسطينيي-علم الباحث

  .األمهات

  

   محددات الدراسة6.1
  

  : التاليةتاقتصرت هذه الدراسة على المحددا

  .  أجريت هذه الدراسة في محافظة بيت لحم:محدد مكاني

 ).2007-2006(راسي الثاني من العام الدراسي  هو الفصل الد:محدد زماني

 يقتصر هذا البحث على عينة طبقية عشوائية، ممثلة ألطفال أسر المعتقلين في :محدد بشري

  ). سنه15 - 6( محافظة بيت لحم، وتحديدا سيتم التركيز على األطفال من عمر 

 .المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة: محدد مفاهيمي

األداة التي تم  استخدامها وهي عبارة عن استبانه االضطرابات السلوكية من :  إجرائيمحدد

  .إعداد الباحث، وتعتمد النتائج على صدق وثبات االستبانة
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  الفصل الثاني

  

   اإلطار النظري 1.2

  

   الدراسات السابقة2.2
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  الفصل الثاني
____________________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

كما . االضطرابات السلوكية واالعتقال: يستعرض هذا الفصل موضوعين رئيسيين وهما

ويتناول هذا الفصل عددا من الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت االضطرابات 

  .السلوكية وارتباطها ببعض المتغيرات
  

   اإلطار النظري  1.2
  

   االضطرابات السلوكية1.1.2
  

. يعيش الفرد في بيئة مادية واجتماعية يؤثر فيها ويتأثر بها، ويكون مع هذه البيئة وحدة متكاملة

وما أنماط سلوكه وشخصيته إال نتاج ذلك التفاعل الدينامي بين عدة قوى وعوامل بعضها يرجع 

يرجع إلى مقومات مجاله السلوكي، وتعتبر شخصية الفرد إلى تكوين الفرد البيولوجي وبعضها 

المحصلة النهائية لهذا التفاعل، وبهذا تكون المصدر الرئيسي لجميع المظاهر السلوكية والنفسية، 

فالشخصية هي نتاج لتفاعل عوامل بيئية وبيولوجية فأي خلل يمس هذه العوامل قد يؤدي إلى 

  .بات السلوكيةمشاكل لدى األفراد من ضمنها االضطرا

  

لقد جذبت االضطرابات السلوكية التي يعاني منها أفراد المجتمع في كافة أنحاء العالم اهتمام 

الكثير من الباحثين والعاملين في مجال حقوق اإلنسان وخاصة ما يعانيه أطفال الشعوب 

ة قديمة يعيش الطفل الفلسطيني ومنذ اندالع انتفاضة األقصى حالالمقهورة في العالم، حيث 

جديدة من العنف اإلسرائيلي، والذي يتمثل في استخدام جميع الوسائل القمعية الضاغطة سواء 

العسكرية أو السياسية ضد المدنين دون استثناء األطفال، كما إن ضراوة الواقع في األيام 

م اكتمال األخيرة جعلت األطفال أكثر الفئات تأثراً من الناحية النفسية والسلوكية وذلك بسبب عد

  ).2001النجار،(نموهم النفسي والجسدي واإلدراكي ولقلة خبرتهم في مواجهة الظروف الصعبة
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وفي كثير من األحيان يتعرض األطفال إلى العديد من الضغوطات واالضطرابات السلوكية في 

مختلف مجاالت الحياة التي تسبب لهم الضغط بدرجة متفاوتة، حيث تختلف درجة تأثيرها 

ف األفراد والمواقف المسببة لها األمر الذي يقود البعض منهم إلى حاالت التكيف السلبي باختال

والبعض اآلخر إلى االضطراب، وهنا يشعر الفرد باإلرهاق واإلعياء النفسي الجسدي وهذه 

األحداث الضاغطة تجعل الفرد يقع فريسة الضغط ويتولد لديه اضطرابات سلوكية مختلفة 

  ).1999قاعود، (

  

إن ممارسات العنف المباشر والقمع والتهديد التي يتعرض لها األفراد يمكن أن تحدث مجموعة 

من ردود األفعال، نتيجة لتعرض الشخص أو أحد أفراد أسرته لموقف ينتج عنه اضطرابات 

سلوكية هائلة تصاحب مشاهد القتل أو االعتقال أو اإلصابات الجسدية أو تدمير المنازل 

ث يمثل ذلك صدمة كبيرة خارج نطاق الخبرة اإلنسانية العادية، ويؤدي هذا فيما والممتلكات، حي

بعد إلى ظهور أعراض االضطرابات السلوكية التي قد تكون في صورة قلق وتوتر دائمين أو 

عدوانية، وتظل ذكريات المواقف األليمة ماثلة في ذكرى الفرد تقتحم تفكيره في كل وقت مما 

ربة الصعبة في اليقظة وبعد النوم من خالل األحالم التي تعد مواقف يجعله يعيش هذه التج

الحادثة، ويتبع ذلك شعور باإلجهاد واأللم النفسي والضيق والعزلة واليأس، ومن ردود األفعال 

أيضاً التشتت الذهني واالنتباه الزائد، ورد الفعل العصبي لكل شيء يذكر اإلنسان بمشاهد 

ان االستمتاع بالحياة لتحل مشاعر االكتئاب والقلق، وقد ال تظهر هذه األزمات، حيث يفقد اإلنس

  2006 سعادة،( األعراض مباشرة عقب التعرض لالزمة ويتأخر ظهورها لشهور أو سنوات

  .)1991نصار،و

  

وتجدر اإلشارة أن هناك العشرات من األبحاث والدراسات التي تطرقت لفحص اآلثار النفسية 

لعنف السياسي لدى األطفال بشكل عام حيث يتضح فيها االضطرابات للصدمة الناتجة عن ا

، مع إمكانية تطور هذه االضطرابات مثل لفة مثل الخوف والقلق والعدوانيةالسلوكية المخت

  ).Lazarus, 1966الزاريوس ( المعدةالصداع المستمر واإلمساك واإلسهال واأللم في 
  

 عديدة تعش أو عاشت عنف سياسي شبيه بالتجربة إن األبحاث التي تم القيام بها في بلدان

الفلسطينية مثل تجربة الموزنبيق ولبنان واليمن وغيرها كانت قد خرجت بمجموعة من 

عراض السلبية التي يتشارك فيها األطفال في كل البلدان التي تعاني من العنف السياسي، ألا
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لوكية، مع اإلشارة إلى أن هذه حيث أكدت هذه األبحاث حدوث اضطرابات نفسية واجتماعية وس

األبحاث أيضا أكدت أن نوع االضطراب يختلف باختالف المجتمعات وقيمها ومعايرها الثقافية 

  ). 1999, وقاعود1991 نصار،(

  

  :  السلوكيةت  مفهوم االضطرابا2.1.2
  

يقصد باالضطرابات السلوكية بوجه عام ابتعاد سلوك الفرد بشكل متكرر عن السلوك العام 

حيث اختلف العلماء في  المتفق عليه وفقا لمعيار محدد بغض النظر عن نوع هذا المعيار،

تعريف االضطرابات السلوكية إال أنهم لم يبتعدوا عن التعريف السابق كما واختلفوا في تسميته، 

كما هو وارد في ) 1972(حيث أطلقوا عليه عدة مسميات أو عدة مصطلحات، ويذكر دنير

  :وهي أكثر هذه المصطلحات المستخدمة  وفي)2006(العبادي

  

 Maladjustment  سوء التكيف

 Adjustment problems  مشكالت التكيف

  Emotional Disturbance  االضطرابات االنفعالية

 Seriously emotionally dist  االضطرابات االنفعالية الشديدة

 Social maladjustment  جتماعيسوء التكيف اال

 Behavior disorders  ات السلوكيةاالضطراب

 
انه عند النظر إلى التسميات السابقة ) 2000(و قاسم وعبيد والزعبي) 2006(ويرى العبادي 

نجدها مشتقة من نوع المعيار المستخدم لتحديد السلوك المضطرب وان كثيرا من التسميات 

خدمة بعد مصطلح السابقة قد ذكرت في نفس التعريفات، إال أن أكثر المصطلحات المست

االضطرابات السلوكية هو االضطرابات االنفعالية، حيث يعتبرها بعض المختصين مصطلحا 

  .مرادفا لمصطلح االضطرابات السلوكية واالنفعالية

  

إن مصطلح االضطرابات السلوكية يطلق على أنماط السلوك أو عمليات التفكير أو وبالتالي ف

فرد أو المجتمع باعتبارها غير مرغوب فيها أو مطلوب المشاعر التي ينظر إليها بواسطة ال

  ).2001,فايد ( التحكم فيها وتغيرها سواء من قبل الفرد أو المجتمع
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عبارة عن عدم إشباع أن االضطرابات السلوكية ) 2002(وتبين سعادة وأبو زيادة و زامل 

لتوتر والقلق الناتج من حاجات الطفل البيولوجية والنفسية وذلك نتيجة الحرمان واالضطرابات وا

خالل الحروب واألزمات، مما يجعل من شخصية الطفل شخصية مضطربة، تظهر عليها 

  . أعراض سلوكية تعيق من نموه الجسدي والعقلي واالجتماعي

  

االضطرابات السلوكية على أنها االنحراف ) Newcomer, 1980 ( نيوكمر  وقد عرف

نفسه وحول بيئته، ويستدل على وجود االضطرابات الواضح والملحوظ في مشاعر الفرد حول 

   .عندما يتصرف الفرد تصرفا يؤذي فيه نفسه واآلخرين
  

الطفل المضطرب سلوكيا، بأنه ذلك الطفل الذي يسلك بشكل ) 2002( في حين عرف العزة

يجعل اآلخرين يعرفون بأنه يعاني من مشكلة معينة ويتصف هؤالء األطفال بعجزهم في بناء 

ت عادية مع األطفال اآلخرين أو الراشدين ويعيشون في صراع مستمر مع اآلخرين ومع عالقا

أنفسهم، وغالبا ما يتسم سلوكهم بالعدوانية واإلزعاج بشكل يجعل اآلخرين ينفرون منهم ويميل 

البعض إلى سلوك االنسحاب االجتماعي والعيش في عالم خاص بهم األمر الذي قد يحول دون 

  .ات النمو المعرفياكتسابهم لمهار

  

عرفت الطفل المضطرب بأنه عبارة عن شكل من أشكال السلوك غير  ) 2003(كما أن يحيى 

  .السوي الذي يصدر عن الفرد نتيجة لوجود خلل في عملية التعلم

  

أن الطفل المضطرب هو ذلك الطفل الذي ال  )(1978 وكلمال، يالسرطاو في حين عرف 

لسلوك المقبولة اجتماعيا مما يؤدي إلى تدهور تقدمه الدراسي يستطيع أن يتكيف مع معايير ا

  .والتأثير على زمالئه في الفصل، كذلك تدهور عالقاته الشخصية مع اآلخرين

  

في ضوء التعاريف السابقة يرى  الباحث أن هناك تقارب في هذه التعاريف ومن خالل ذلك 

لوك ينتج عن الفرد بحيث يكون هذا يمكن القول أن االضطرابات السلوكية هي عبارة عن أي س

السلوك غير مرضي عنه في المجتمع أو البيئة التي ينتمي إليها الفرد ويكون منافي أو مخالف 

  . للسلوك العام
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أن ) 2006، والعبادي،2002 ، العزة(كما هو وارد في ) 1980(وقد تحدث هيوارد واورلنسكي 

وجود : د معتمد لالضطرابات السلوكية ومنهاهنالك عدة أسباب أدت إلى عدم وجود تعريف واح

ال يوجد اتفاق واضح حول مفهوم الصحة  كما انه مشاكل في قياس االضطرابات السلوكية،

النفسية السليمة، هذا إضافة إلى أن كل نظرية من نظريات االضطرابات السلوكية قد اتبعت 

اختالف  والثقافي على األطفال،اختالف درجة ونوع التأثير كما أن منهجا وتعريفا خاصا بها، 

قد يرافق االضطراب  المعايير االجتماعية كان له الدور الكبير في ذلك، هذا إضافة إلى انه

  .السلوكي إعاقة أخرى صحية أو عقلية

  

  : المظاهر السلوكية المضطربة3.1.2
  

ام وتساعدنا أن المظاهر السلوكية التي تظهر لدى األطفال بشكل ع إلى )2004(يشير خلف اهللا، 

  :في االستدالل عليها تكمن غالبا فيما يلي

  
  . يهتم برضى الناس عنه كثيرا-12  . النشاط الزائد بشكل ملحوظ-1

  . ينفعل بشدة إذا فشل-13  . يغادر غرفة الصف دون إذن-2

  . يرفض القيام باألعمال الصعبة غير المألوفة-14  . اإلزعاج المستمر لآلخرين-3

  . شديد الغيرة-15  . بالنمطية والتكرارهت تتصف سلوكيا-4

  . لديه نوبات غضب عالية وشديدة-16  . سلوكه غير مناسب للموقف-5

  . يصرخ ويغضب عند حصول تغير في بيئته-17  .سريع الهياج واإلثارة -6

  .يتعلق بشكل مبالغ فيه باألشخاص واألشياء-18  . لديه عدوانية زائدة-7

  . ال يتواصل بصريا مع اآلخرين-19  . شيء يجلس بدون أن يفعل أي-8

  . ال يستجيب لحنان األم-20  . ال يهتم لنتائج أعماله-9

  . ال يهتم باأللعاب واألشياء األخرى-21  . له عالم خاص يعيش فيه-10

  . حزين بدون سبب واضح-22  . ال يثق بنفسه-11
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  : المظاهر االجتماعية لذوي االضطرابات السلوكية4.1.2
  

أما المظاهر االجتماعية لذوي االضطرابات السلوكية الظاهرة على األطفال، فإنها تكمن في 

  :الغالب لدى الشخص المضطرب حيث يكون 

  . عاجز عن خلق عالقات طبيعية مع اآلخرين-1

 . ينسحب من النشاطات االجتماعية-2

 . يزعج اآلخرين باستمرار-3

 . خجول بشكل كبير-4

 .ره ال يهتم بمظه-5

 . يعتدي على اآلخرين-6

 . ليس له صداقات-7

 . يرغب في إقامة عالقات مع من هم اكبر منه-8

 ).2001،فايد( ال يحبه األطفال اآلخرين وينبذوه أثناء اللعب -9
  

  : السلوك المضطرب والسلوك غير المضطرب5.1.2
  

ضطرب، فهناك ليس من السهل تحديد الخط الفاصل بين السلوك المضطرب والسلوك الغير م

أكثر من تعريف للسلوك المضطرب وأكثر من معيار للتميز بينه وبين السلوك الغير مضطرب، 

وقد يبدو لدى البعض بان السلوك بسيط في مظهره ولكنه في واقعه اعقد بكثير، وإننا إن نظرنا 

ف لنا إلى السلوك نجده في اغلبه مألوف اعتمادا على معايير خاصة بنا، وما نجده غير مألو

  .نستهجنه ونستغرب منه فما هو السلوك المضطرب وغير المضطرب

  

  : السلوك الطبيعي1.5.1.2
  

يعتبر السلوك الطبيعي بأنه ذلك السلوك الذي يواجه الموقف بما يقتضيه ذلك الموقف، فإذا كان 

الموقف يستدعي الحزن ظهر سلوك الحزن، وإذا كان الموقف يستدعي الضحك قابلناه بسلوك 
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ضحك، وإذا كان هنالك سلوكا مغايرا للواقع تم استهجانه واستغرابه كالضحك في المأتم بدل ال

  .البكاء، ويحدد السلوك الذي تستخدمه في موقف ما على ثالث أمور

  .طبيعة الفرد وخبرته الذاتية في المواقف المشابهة -1

 .طبيعة الموقف والشروط الخاصة به -2

 .لكالطريقة أو الوسيلة المستعملة في ذ -3

  .العمر والمستوى العقلي واالجتماعي -4

وعليه نفترض أن كل األفراد وفي كل المواقف قادرين على إتباع نفس السلوك والذي يعتبر 

   ).2000 وعلي، 2000, قاسم وعبيد والزعبي(سلوكا مناسبا وسويا طبيعيا غير مضطرب

  

  : السلوك المضطرب2.5.1.2

  
وغالبا ما يكون ذلك على شكل تعزيز السلوك ) تعلمال (اإلشراطيحدث نتيجة لخلل في عملية 

غير التكيفي، وعدم تعزيز السلوك التكيفي، فما يميز السلوك المضطرب عن السلوك السوي هو 

شدة السلوك أو تكراره وليس نوعه، فما يجعل السلوك مضطربا في كثير من األحيان هو أن 

ه أكثر مما هو متوقع وحدوثه قد يكون معدل حدوثه اقل أو أكثر بكثير مما هو مطلوب أو ان

  ).1995الخطيب، ( ليس في المكان والزمان المناسبعادي ولكنه

  

  :ة محكات تحديد االضطرابات السلوكي6.1.2
  

مرة أخرى يرى الباحث من خالل ما ذكر أن التمييز بين السلوك السوي والسلوك المضطرب 

وك الشخص العادي يختلف عن سلوك يشتمل على تحديد ما يفعله اإلنسان، ومن هنا فسل

محكات معينة يتم من خاللها تحديد االضطرابات الشخص الغير عادي وذلك من خالل 

  :السلوكية ومنها

  

بمعنى عدد المرات التي يحدث فيها السلوك في فترة ): Frequency: ( تكرار السلوك-1

أن البعض يتشاجر مع زمنية معينة فمعظم األطفال مثال يتشاجرون من حين إلى أخر إال 

  .اآلخرين بشكل متكرر
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بعض السلوكيات تعد غير عادية الن مدة حدوثها غير عادية فهي قد :  مدة حدوث السلوك-2

كلنا قد يغضب وغضبنا قد يستمر : تستمر مدة أطول بكثير أو اقل بكثير مما هو عادي مثال

  .و أكثربضع دقائق ولكن ثورة الغضب قد تستمر لدى بعضنا لمدة ساعة أ

، فاألطفال قد ال يكتبون بوضوح أحيانا  السلوكهو الشكل الذي يأخذه:  طوبوغرافية السلوك-3

ولكن بعضهم يعاني من هذه المشاكل بشكل متواصل فطريقة كتابتهم تختلف تماما عن طرق 

  .كتابة اآلخرين

ن قويا جدا يعد السلوك مضطرب إذا كانت شدته غير عادية فالسلوك قد يكو:  شدة السلوك-4

أطفال يتحدثون بصوت غير مسموع أحيانا وأطفال ال يتحدثون : أو قد يكون ضعيفا جدا مثل

  .بصوت مسموع أبدا

 بمعنى الفترة الزمنية التي تمر بين المتغير وحدوث السلوك، فقد تمر عدة : كمون السلوك-5

  ).1987, الخطيب(دقائق قبل أن يستجيب الطالب لتعليمات المعلم

  

 إلى انه يوجد معايير عديدة للتميز بين السلوك المضطرب والسلوك غير المضطرب إضافة

  :وهذه المعاير في الغالب تتصف بالنسبية ومنها) الطبيعي(

  

وهو معيار العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، فلكل مجتمع عاداته :  المعيار االجتماعي-1

ضع الخط الفاصل بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول وتقاليده وقيمه، وهذه العادات والتقاليد ت

في ذلك المجتمع، حيث تختلف هذه التقاليد من مجتمع إلى أخر، ويعد هذا المعيار هو من أكثر 

  .األشكال شيوعا بين المعايير المختلفة

وهي أن سلوك الفرد يصبح مضطرب إذا ) Statistical Rarity: ( اإلحصائيالمعيار -2

، مثال األفراد الذين تشبه )ما يفعله معظم الناس(ملحوظ عن المتوسط الحسابي انحرف بشكل 

واألفراد الذين تختلف ,  أغلبية الناس في المجتمع يوصفون بأنهم عاديونت سلوكيامسلوكياته

  . األغلبية بشكل ملحوظ يوصفون بأنهم غير عاديونت عن سلوكيامسلوكياته

و عدم شعوره بالرضا عن سلوكه، وهذا المعيار يشتمل هو شعور الفرد أ:  المعيار الذاتي-3

  .على حكم الفرد نفسه على سلوكه إذا كان راضيا عنه أم ال

وهو االنحراف عن الصحة النفسية المثالية وفي هذه الحالة يتم :  التكيف النفسي المثالي-4

ثالي، حيث أن الحكم على السلوك في ضوء ما تقوله نظريات علم النفس عن التكيف النفسي الم
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اإلنسان بطبيعته يسعى إلى المثالية، وبما أن الكمال هللا وحده فإنها تجعل اإلنسان يشعر انه غير 

 ).2002, العزة (عادي في رأي الناس أن لم يتوافق مع الواقع الموجود فيه 

  

   الكشف عن االضطرابات السلوكيةأدوات 7.1.2
  

رة مسألة حيوية وضرورية للغاية، حيث كان من        يعد التعرف على االضطرابات السلوكية المبك     

الضروري تطوير أساليب التعرف على االضطرابات السلوكية، منذ ميالد الطفل أو حتى قبـل              

ذلك الن التشخيص المبكر والعالج المبكر يساعدان على تحاشي الكثير من المشاكل التي يمكن              

على تحقيق التوافق مع البيئة المحيطـة       أن تواجه الطفل، بمعنى آخر أن الطفل يكون أكثر قدرة           

بشكل أسرع، عندها يتم التعرف على المشكلة في وقت مبكر، حيث يمكن وضع خطط التـدخل                

  ):2000( يوسف كما يرى األدواتالمناسبة لتخفيف هذه المشكالت أو القضاء عليها ومن هذه 

  

منه بالنـسبة للمـضطربين     يعتبر الفحص البدني أو الجسمي أمر ال بد         : يالطبالتشخيص  : أوال

 وذلك إلثبات أو استبعاد األسباب العضوية أو الجسمية التي قد يـؤدي إلـى مظـاهر                 ،سلوكيا

  .سلوكية مضطربة وهي من اختصاص األطباء

مالحظة عابرة ومالحظة مقصودة، والمهم هنا هو       : تنقسم المالحظة إلى قسمين   : المالحظة: ثانيا

 المنظمة المضبوطة والتي تشمل مالحظة الـسلوك        ة العلمي المالحظة المقصودة وهي المالحظة   

في مواقف الحياة اليومية الطبيعية ومواقف التفاعل االجتماعي بكافة أنواعها في اللعب، والعمل،             

والرحالت، والحفالت، وفي مواقف اإلحباط، والمسؤولية االجتماعية، والقيادة والتبعيـة وغيـر       

  .ذلك من المواقف

 كما هي أساسية في ترشيد العالج سواء كـان          ،ة أساسية في العمل التشخيصي    حيث أن المالحظ  

  ).2000يوسف، ( فرديا أم جماعيا وهناك نماذج خاصة تعبأ من قبل المالحظ المتخصص

  

تعتبر المقابلة أداة لجمع البيانات تستخدم في كافة مجاالت الحياة وفي عالقـات             : المقابلة: ثالثا

مختلف األصعدة، وتعتبر المقابلة من أقدم وسائل القياس ومـن أكثرهـا   التفاعل بين الناس على   

استخداما للمزايا العديدة التي تمتاز بها، وإذا كانت المالحظة يمكن أن تكن عابرة فان المقابلة ال                

فهي مجموعة من األسـئلة أو وحـدات        : تكون إال مقصودة ومخططه ويتضح ذلك في تعريفها       
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رف آخر في موقف مواجهة حسب خطة معينة بهدف الحـصول           الحديث يوجهها طرف إلى ط    

 ويتضح في هـذا     ، عن شخصية أو سلوك الطرف اآلخر أو التحكم في هذا السلوك           على بيانات 

  :التعريف أسس المقابلة والتي تتضمن

  .اللغة والحوار بشكل أساسي -1

 .تتضمن المقابلة طرفين أساسين األول هو األخصائي والثاني المفحوص -2

 .المقابلة وجها لوجهأن تتم  -3

أن تكون المقابلة وفقا لخطة معينة، وهذه الخطة تشمل تحديد المكان والزمان والهدف  -4

 .منها

 .أن المقابلة تتم لتحقيق أهداف معينة وهناك ثالث أهداف رئيسية تتم من اجلها المقابلة -5

  .المقابلة التشخيصية وهي جمع المعلومات والبيانات  - أ

 .تقديم التوجيهات العالجية من خالل الجلساتالمقابلة العالجية وهي  - ب

المقابلة البحثية وهي الحصول على المعلومات من أكثر من شخص مثل األصدقاء  - ج

  ).2000يوسف، (واألقارب 

  

تعتبر مصطلح عام يشير إلى أداة تستخدم للحصول على عينة مـن            : االختبارات النفسية : رابعا

لتطبيق ومـواد االختبـار وطريقـة التطبيـق         سلوك الفرد في موقف معين من حيث ظروف ا        

والتصحيح، فيمكن بذلك جمع بيانات عن السلوك بأسلوب مقنن ومنظم ويستبعد من هذا التحديد              

وتعتبر االختبارات النفسية اإلكلينيكية مـن أهـم الوسـائل التـي             .كل من المالحظة والمقابلة   

 األداة الرئيسية فاالختبارات النفـسية      يستخدمها األخصائي النفسي اإلكلينيكي في عمله، بل أنها       

  .)2000يوسف، ( دورا مؤثرا في عملية التشخيصتلعب

  

 الكـشف عـن     ألدواتويتضح من خالل مراجعة األدب التربوي أن هنالـك أهميـة كبـرى              

 ليست بدائل متعارضة إذا اخذ احدها وجب ترك         األدوات حيث أن هذه     ،االضطرابات السلوكية 

 متكاملة وفي أحيان أخرى متداخلة يمكن استخدامها في عملية الفحـص            أدواتاآلخر، إنما هي    

) Cases Study( حيث يتم ذلك في إطار ما يسمى دراسة الحالـة  ،والتقويم ومن ثم التشخيص

باعتبارها الوعاء الذي ينظم ويقيم فيه المختص كل المعلومات والنتائج التي يحصل عليها مـن               

  . الفرد
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  : لالضطرابات السلوكية العوامل المسببة8.1.2
  

 في نفس نؤثريعزى العلماء النفسيون اضطرابات السلوك إلى الصراعات النفسية الداخلية التي 

الفرد، والتي تتولد بدورها نتيجة لمجموعة من األحداث التي تخزن في داخل الفرد بشكل 

من مجتمع يعيش فالفرد هو جزء . مستمر لما يشاهده أو يتعرض له بشكل مباشر أو غير مباشر

فيه يؤثر ويتأثر منه ولهذا نجده يتفاعل مع ما يدور حوله من أحداث، وهناك مجموعة من 

  .األسباب التي تولد االضطرابات السلوكية لدى الفرد ومنها

 ومن أهمها اإلحباط الذي يتضمن تهيج الحالة المزجية، أو :)سيكولوجية(نفسيةأسباب : أوال

 انفعالية، واإلحباط هو حالة تنتج عن التأخير في الحصول على إثابة االستجابة للمواقف بطريقة

أن الطفل : تباع دوافعه مثلشللسلوك أو عن إعاقة تحقيق األهداف، كأن يعجز الشخص عن إ

يريد أن يكون في مكانه أو على قدر معين أو سلوك معين، ويفشل في تحقيق تلك المكانة، 

خذ أشكال متعددة من االضطرابات السلوكية مثل العدوان فيصاب باإلحباط، وينحرف سلوكه ويأ

  .أو العنف أو الخوف

وهي التي تتكون من خالل الخبرات المبكرة السارة : )سيكواجتماعية(أسباب اجتماعية: ثانيا

للفرد وغير السارة في محيط األسرة، حيث اهتمت بعض النظريات بدراسة العوامل المسببة 

 الخبرات المكبوتة دورها في توجيه السلوك، وقد تلعب عالقة األم لهذا االضطراب كما وتلعب

  .بالطفل والعالقة الزوجية دورا هاما أيضا في ظهورها، وكذلك العالقة بين األخوة 

 تتصل هذه األسباب باألداء الوظيفي للجهاز العصبي المركزي، :أسباب فسيولوجية: ثالثا

وهناك من يعتقد  ). 2004خلف اهللا،( ات السلوكية حاالت تهيج أحيانا، قد تظهر في االضطراب

         .أن العوامل الجينية قد تكن سببا في ظهور االضطرابات السلوكية التي يصاب بها الفرد

  

عالوة على ذلك وما يمكن أن يكون سببا في وجود مثل هذه االضطرابات السلوكية، فانه قد 

، ي القمع اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطينيكون من أهم تلك األسباب ما يتعلق بممارسات

فباإلضافة لما يتعرض له الطفل الفلسطيني من أذى من قبل اآلخرين أو ما يشاهده عبر وسائل 

اإلعالم، فان هذا الطفل الذي يعاني من ويالت االحتالل الذي يستخدم أبشع وسائل القمع 

د يكون سببا رئيسيا في ظهور والتنكيل واالعتقال وما يرافقه من اعتداء على طفولته ق

االضطرابات السلوكية، الن المحيط الخارجي للطفل يلعب دورا أساسيا في تكوين شخصية 

  .الفرد

 20



  : تصنيف االضطرابات السلوكية9.1.2
  

 التي (Symptoms)يتضمن تصنيف االضطرابات السلوكية تحديد مجموعة من األعراض 

األعراض تشكل زمله، وإن الهدف من عملية تميل إلى الحدوث معا وكل مجموعة من هذه 

تصنيف االضطرابات السلوكية هو المساعدة في تنظيم المعلومات التي من شانها أن تساهم في 

وصف الظاهرة السلوكية وتحديد أبعادها، مما يؤدي إلى إمكانية تقديم الخدمات العالجية 

افة إلى انه يساعد في تجميع المناسبة للطفل الذي يعاني من اضطرابات في السلوك، باإلض

بيانات األبحاث باالستفادة منها من أشكال االضطرابات السلوكية، ويساعد أيضا في إمكانية 

  .التنبؤ أو احتمال ظهور اضطراب معين

  

  :ومن أهم تصنيفات االضطرابات السلوكية ما يلي

  

   :)1968-1980(تصنيف الجمعية األمريكية للطب النفسي  -1

  

ثم أجريت عليه عملية تعديل وتنقيح ) 1952(الجمعية األمريكية ألول مرة عام ظهر تصنيف 

حيث ركز التقييم المعدل لعام ) 1980(، ثم اجري عليه تعديل أخر في عام )1968(في عام 

على االضطرابات السلوكية التي تناولت مرحلة الشباب ولم يركز على مرحلة ) 1968(

يف برضا العاملين في مجال الصحة النفسية لألطفال، لهذا جاء الطفولة، لذا لم يحظى هذا التصن

ليؤكد على االضطرابات السلوكية في مرحلة الطفولة المبكرة ) 1980(التصنيف الجديد عام 

والطفولة المتأخرة والمراهقة، والجدير بالذكر أن كل التصنيفات قد وضعت فكرة التخلف 

تبار أن المتخلفين عقليا يعانون من اضطرابات العقلي، ضمن االضطرابات السلوكية على اع

سلوكية قد تكون شبيهة في بعض جوانبها باالضطرابات السلوكية التي يعاني منها غير 

) 2001فايد، ( و) 1999الشخص والسرطاوي، .( المتخلفين واألطفال والمراهقين والشباب

  ).2001باظة،(و) ب،ت(عبد الرحمن وحسن،(و
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  :1968األمريكية للطب النفسي  تصنيف الجمعية -أ

  

 ترتيب االضطرابات )2006(كما هو وارد في العبادي، Reatsh ) 1984(حدد ريتش ي

  ):1.2(من خالل الشكل السلوكية والتي اشتملت على عشر فئات 

  

اضطرابات ناجتة عن
بعض املواقف املؤقتة

  

 أعراض خاصة

  

 نفسية جسمية

  

 العصاب
  

 الذهان

 
اضطرابات يف 
الشخصية

األعراض 
العضوية يف املخ

  

التخلف العقلي

  

حاالت أخرى غري
 حمددة

  

الطفولة واملراهقة

تصنيف اجلمعية االمريكية 
1968 

     
  

  .1968)(تصنيف الجمعية األمريكية للطب النفسي  1.2شكل 

  

، )1968(أن هناك تصنيفات خاصة بالجمعية األمريكية للطب النفسي ) 1.2(كل يتضح من  الش

وتمثلت هذه التصنيفات في األمراض العضوية في المخ، والتخلف العقلي، والذهان والعصاب، 

واضطرابات في الشخصية، واالضطرابات النفس جسمية، واألعراض الخاصة مثل اضطرابات 

ذلك يتضح من الشكل اضطرابات ناتجة عن بعض المواقف  الطعام، وكتالكالم أو اضطرابا

المؤقتة المتمثلة في ما يتعرض له األفراد من ضغوط بيئية عبر مراحل الحياة، وكذلك 

االضطرابات السلوكية في مرحلة الطفولة والمراهقة، وأخيراً يتناول حاالت أخرى غير محددة 
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م يعانوا من مشاكل حادة تتطلب إجراء صنفها في األفراد الذين يعتبرون عاديين والذين ل

  .فحوصات نفسية عليهم

  

  .1980 تصنيف الجمعية األمريكية للطب النفسي عام -ب

  

 قاما بإجراء Abtar & kuoawlay )1984(أن كل من ابتر وكونولي ) 2001(يشير فايد 

  :2.2ترتيب اشتمل على خمسة فئات من االضطرابات السلوكية كما هي في الشكل 

  

  
  الفئة 
 النمائية

  
الفئة اجلسمية

 
الفئة 
االنفعالية

 
الفئة 
السلوكية

 
  الفئة 
العقلية

  تصنيف
 اجلمعية األمريكية

1980 

  
  

  ).1980(تصنيف الجمعية األمريكية للطب النفسي عام  2.2شكل

  

وجود خمسة تصنيفات خاصة بالجمعية األمريكية للطب النفسي ) 2.2(يالحظ من الشكل 

تمثلت في الفئة العقلية وما تشتمل عليه من تخلف عقلي بدرجاته المختلفة، وكذلك ) 1980(

  .لى الفئة السلوكية واالنفعالية والجسمية، والنمائيةيشتمل هذا الشكل ع
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  : تصنيف جماعة تطوير الطب النفسي-2

  

بين أن تصنيف تطوير الطب النفسي يتشابه ) 1997 (knophبان نوف ) 2006(يشير العبادي 

إلى حد كبير مع تصنيف الجمعية األمريكية للطب النفسي من حيث االشتراك في المحك النفسي 

االضطرابات السلوكية، وكذلك من حيث أنواع االضطرابات، ويتألف نظام تصنيف لتصنيف 

تطوير الطب النفسي من عشرة تصنيفات وهي التخلف العقلي، واألعراض المرتبطة بالمخ، 

اضطرابات نمائية، واضطرابات عصبية، واضطرابات في شخصية، وهان، والذنفس جسمية، و

 من الحاالت البسيطة إلى الحاالت الصعبة كما كل بعدترتيب اضطرب ردود أفعال، حيث تم و

  ):3.2الشكل (هو في 

  

  
 التخلف العقلي

  
 األعراض املرتبطة باملخ

  
 نفس جسمية

  
 الذهان

 
 اضطرابات يف الشخصية

 
 ةاضطرابات عصبية نفسي

  
 اضطرابات منائية

  
 اضطرابات ردود أفعال

 
 صحيةاالستجابة ال

 
 اضطرابات أخرى

 
  نوف

1998 

  
   تصنيف جماعة تطوير الطب النفسي3.2شكل 
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  : تصنيف حسب شدة االضطراب -3

  

أن هلمان وكوفمان قاماٍ بتقسيم االضطرابات السلوكية ) 2002(والعزة، ) 2006(يذكر العبادي، 

  ):1.2 الجدول(قسمين رئيسيين وذلك حسب شدة االضطراب كما هو في إلى 
  

  .تصنيف االضطرابات السلوكية حسب شدة االضطراب: 1.2جدول 

وهي : فئة االضطرابات البسيطة والمتوسطة

االضطرابات البسيطة التي يعاني منها 

األطفال في البيت والمدرسة، والتي يمكن 

خصائيين معالجتها عن طريق االستعانة باأل

  .وأولياء األمور

وهي االضطرابات : فئة االضطرابات الشديدة

الشديدة التي يعاني منها بعض األطفال، 

والتي تتطلب عالجا شامال طويل المدى، 

  .وتشمل هذه الفئات حاالت االنفصال والذهان

فال يسعى التصنيف القائم على شدة االضطرابات بتقديم الخدمات الفعالة والمناسبة لألط

  .المضطربين سلوكيا

  

   التربوي- تصنيف النفس-4

  

بين أن هذا التصنيف يعتمد على وجود  Mwars) 1964(أن مورس ) 2004(يذكر خلف اهللا 

مشاكل في مجاالت الحياة المختلفة للطفل بتصنيف التالميذ المضطربين سلوكيا تصنيفا نفسيا 

 ، والشخصية غير المؤثرة،والسذاجة ،الفصام :تربويا وذلك بتقسيمه إلى خمسة فئات وهي

  ):4.2الشكل ( وأمراض الدماغ، كما هو في ،والعصاب
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 أمراض دماغ

  
  
 الفصام

 
  

 السذاجة

  
  

 الشخصية غري املؤثرة

 
 العصاب

 تصنيف موريس
  التصنيف النفسي التربوي

1964 

  
   التربوي-التصنيف النفس): 4.2الشكل (

  

 ):kuay) (1972(تصنيف كوي -5

  

 حيث انه لقي قبوال ،ظهر خالل السبعينات) kuay( أن تصنيف كوي (2002)يبين العزة،

را واسعاً في المستوى التربوي، فقد قام بتجميع مجموعة واسعة من فئات األطفال وانتشا

المضطربين سلوكيا وذلك عن طريق المدرسين وأولياء األمور والسجالت التي تحتوي تواريخ 

بعد ذلك أن هناك أربع فئات أساسية لالضطرابات ) 1972(حياة هؤالء األطفال، وقد وجد كوي 

  ):2.2 الجدول (السلوكية كما هي في

  

  .)1972( تصنيف كوي :2.2 جدول

  

  

  

  

  اضطرابات التصرف
Conduct disorder 

 اضطرابات شخصية
Personality disorder  

 عدم النضج
Immaturity  

 الجنوح االجتماعية
Socialized delinquency  
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ستخلص من خالل ما تم عرضه حول تصنيفات االضطرابات السلوكية أن أفضل نظام ي

 Diagnostic and)يفي قد يكون الدليل التشخيصي اإلحصائي لالضطرابات العقلية تصن

Statistical Manual of Mental Disorders)    DSM-IV-TR.(2000):  والصادر عن 

، )Doctor Psychologists Association Americans (رابطة األطباء النفسيين األمريكيين

د من األبعاد، وكذلك إجماع لعدد كبير من العلماء حيث يشتمل هذا التصنيف على العدي

 كما انه يضم عدد كبير جدا من االضطرابات المختلفة ،المتخصصين في مثل هذه االضطرابات

بجميع أشكالها وأنماطها وكذلك حسب أعراضها، هذا أيضا باإلضافة إلى اعتماد الكثير من 

ضطرابات السلوكية والنفسية االجتماعية المختصين والمهتمين بالصحة النفسية واألمراض واال

على هذا الدليل، الذي يتم تطويره بين فترة وأخرى وإجراء التعديالت المناسبة له، حتى يتماشى 

 . ومشكالتهعمع تطور المجتم

  

  : االضطرابات السلوكية النظريات التي فسرت10.1.2

  

  :(Behavioral A Pproach) االتجاه السلوكي 1.9.1.2
 أن االضطراب السلوكي هو سلوك متعلم، يتعلمه )سكنر وبافلوف ( االتجاهب هذايرى اصحا

 الفرد من البيئة التي يعيش فيها، حيث يعتبر هذا االتجاه بان اإلنسان ابن بيئته بما تشتمل عليه

عالقة بمختلف مجاالت حياته االجتماعية والنفسية من مثيرات واستجابات مختلفة لها 

ا، وتتشكل لدى الفرد حتى تصبح جزءا من كيانه النفسي، والفرد عندما يتعلم والبيولوجية وغيره

 الخاطئة إنما يتعلمها من محيطه االجتماعي عن طريق التعزيز والنمذجة وتشكيل تالسلوكيا

 غير المناسبة، ويرى هذا االتجاه بان المحو أو اإلطفاء أو العزل أو توتسلسل السلوكيا

كما يرى بان . جة االيجابية وغيرها هي من أساليب تعديل السلوكالتصحيح الزائد أو النمذ

السلوك المضطرب هو نتاج ومحصلة للظروف البيئية وليس للعمليات النفسية الداخلية، لذلك 

فهو يهتم باإلعراض السلوكية وال يهتم بما في الالشعور أو في األعماق اإلنسانية من عقد أو 

تحليلي، لذلك يعتبر هذا االتجاه أن السلوك عبارة عن ظاهرة غيرها، بعكس ما يرى االتجاه ال

  ).1985، وزهران، 2002عبد الهادي والصاحب، (متعلمة تكتسب وفقا لقوانين محددة
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أن الوراثة تحدد أبعاد السلوك اإلنساني، ولكن البيئة تترك أثارها  ) 2002(ويبين العزة 

وأن السلوك كما أسلفنا وكما يراه هذا . ند الفردااليجابية أو السلبية على الخصائص السلوكية ع

االتجاه هو سلوك متعلم سواء كان سلوكا مضطربا أو غير مضطرب، وعملية التعلم هذه تتحدد 

في ضوء خبرات الفرد وظروفه الحالية، والسلوك محكوم بنتائجه، بمعنى انه يزداد إذا كانت له 

 إذا كانت نتائجه سلبية على الفرد وعلى نتائج ايجابية على الفرد وعلى اآلخرين ويضعف

   .اآلخرين من حوله

  

   :( Physiological Approach ) االتجاه الفسيولوجي 2.9.1.2
  

يرى أصحاب هذا االتجاه أن االضطراب السلوكي هو نتاج ومحصلة لخلل في وظائف أعضاء 

راب في السلوك لديه، جسم اإلنسان والعوامل الداخلية البيولوجية، األمر الذي ينتج عنه اضط

وقد يكون نتاجا لنقص أو زيادة في إفرازات الغدد الصماء أو غيرها من الغدد األخرى في جسم 

اإلنسان، فالحركة الزائدة قد تكون نتاج زيادة مادة الثيروكسين في الدم على سبيل المثال ال 

ورا واضح في ظهور الحصر، وهذا االتجاه مرتبط بعلم البيولوجيا التي ترى بان للوراثة د

 Growth and(االضطراب السلوكي، كما أن لعمليات النمو وااليض والتمثيل الغذائي

Metabolism ( دورا في ذلك، وكذلك الحساسية لألدوية واألصباغ، ونضج األجهزة، وسير

عملية نمو الفرد، وسالمة الحيوان المنوي، والبويضة، ومشاكل الرحم، وتعرض األم الحامل 

ض كالحصبة األلمانية أو مرض الزهري، وعدم وجود بيئة رحمية مناسبة لديها، لألمرا

وتعرضها لمرض السكري ومشاكل الحمل وما قبله وما بعده، والتسمم الوالدي، ونقص 

األوكسجين أثناء الوالدة، وتناولها للحبوب الممنوعة، والتدخين، وتناولها للمواد السامة 

، وعدم مراجعتها للطبيب والقيام بالفحوص )X(عرضها ألشعة كالرصاص، والوالدة العسرة، وت

كلها أسباب قد تكون مسئولة بمستويات معينة عن وجود . الالزمة لالطمئنان على سالمة المولود

إعاقات لدى هذا المولود، وتعرضه الضطرابات سلوكية، كما أن حرمان الطفل عاطفيا، وماديا، 

ة إلى االضطراب السلوكي، باإلضافة إلى عوامل سوء يمكن اعتباره إحدى األسباب المؤدي

  ).1991، والناطور، 2002, العزة( التغذية لدى األم، واختالف دمها عن دم الطفل
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إن عملية نمو أعضاء جسم اإلنسان بشكل سليم لتقوى على القيام بوظائفها، تتأثر بالنضج والتعلم 

ألمر الذي يرهق جهازها التناسلي، كما أن والغذاء، وبعدد تكرار مرات الحمل عند المرأة، ا

يجعلها تلد الطفل ) خاصة إذا كانت دون السادسة عشر وبعد األربعين(عمرها عند الزواج 

خداجا األمر الذي إن حدث وعاش الطفل فانه ستكون لديه صعوبات حياتية مختلفة، كما أن 

، والجدير بالذكر أن بعض  وانقساماتها سوف يزيد األمر صعوبةتوجود خلل في الكروموسوما

األمراض النفسية مثل االكتئاب وغيرها لها أصولها البيولوجية والوراثية، وبشكل عام فان 

الجسم يؤثر في النفس والنفس تؤثر في الجسم فالعالقة بينهما مسئولة إلى حد كبير في حدوث 

 لها من دور في االضطراب النفسي فالصدمات النفسية على سبيل المثال ال يمكن إهمال ما

  ).1998،  وصالح والطارق،  2002, العزة(حدوث اضطرابات سلوكية لدى الفرد 

  

  :(Psychoanalytic approach ) االتجاه التحليلي 3.9.1.2
  

يهتم هذا االتجاه بالعمليات النفسية الداخلية باعتبارها المحددات الرئيسية في عملية نمو األفراد، 

ما اسماه بالجهاز العقلي لتفسير السلوك وعبر عنه من خالل  ثالثة ) Fruid(ولقد اقترح فرويد 

، حيث تمثل الهو الغرائز )الهو واالنا واالنا األعلى(أبعاد، وهي عناصر الشخصية المتمثلة في 

الموروثة لدى الفرد والنزوات والرغبات المكبوتة وال يعير فرويد االهتمام إال لغرائز الفرد التي 

  .ددات الرئيسية للسلوكاعتبرها المح

  

ناتج عن عدم إشباع غرائز الفرد المختلفة، وإذا لم - فالسلوك المضطرب في رأي هذا االتجاه 

يستطع الفرد إشباعها فانه سوف يلجأ إلى الكبت وغيرها من آليات الدفاع النفسية المختلفة، وان 

الشخصية، وهي األنا االضطراب السلوكي سوف يكون ناتجا عن عدم وجود اتساق في جوانب 

هما السبب ) Aggression(والعدوان ) sex(واالنا األعلى والهو، ويعتبر فرويد بان الجنس 

  . الرئيسي في االضطرابات النفسية والسلوكية

  

كما وأن الالشعور الفرويدي يتكون من النزعات الجنسية والعدوانية والغريزية والرغبات 

فالالشعور له عالقة . اته المؤلمة وحاجاته غير المشبعة لذلكالمحرمة عند الفرد وكذلك من ذكري

بالهو وإذا لم يحدث االتساق بين أجزاء النفس، فان القلق سوف يكون متربصا بالفرد وسوف 
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تضعف قدرة الفرد على التكيف، وتتطور لديه المشكالت واالضطرابات السلوكية، ولقد أكد 

 الخمس سنوات األولى، الن لها دورا في تعلمه فرويد على تنشئة الفرد تنشئة جيدة خالل

لعصاب الخجل والخوف وغيرها، واعتبر فرويد بان الصدمات النفسية تجعله في حالة 

بحيث ال يستطيع الفرد اجتياز مرحلة إلى المرحلة التي تليها، األمر الذي ) Fixation(تثبيت

الضطرابات السلوكية فيما يظهر على شكل نكوص أو تراجع سلوكي يكون مسئوال عن وجود ا

   ).2002عبد الهادي و الصاحب،(بعد

  

عالوة على ذلك اعتبر فرويد أن صدمة الميالد هي أساس ومصدر القلق الذي يؤدي إلى 

االضطرابات السلوكية على أساس إن الفرد قد فقد األمن والطمأنينة عندما خرج من بطن أمه، 

ية هي ناتج عن شعور الفرد بالنقص وسعيه وراء  اعتبر أدلر أن سبب االضطرابات السلوكوقد

أن السلوك المضطرب ناتج عن طرق تنشئة الفرد ) Bern(في حين اعتبر بيرن . الكمال

الخاطئة المتمثلة في الممنوعات والحرمان العاطفي وعدم تعامل األفراد باألنا الراشدة وتعاملهم 

أن الثقافة لها ) Careen Horney(ورني في حين اعتبرت كارين ه. باألنا الطفلية أو األبوية

فقد اعتبر أن سبب االضطراب ) Sullivan(أما سوليفان . دور في ظهور االضطراب السلوكي

قاسم (السلوكي ناتج عن نقص في قدرة الفرد على إنشاء عالقات وتفاعالت ناجحة مع اآلخرين 

 ).2000 وعبيد والزعبي،
 

   :(Dynamic Approach) االتجاه الدينامي 4.9.1.2
  

أن هناك عالقة دينامية تفاعلية بين اإلنسان على أساس انه مكون من نفس  االتجاه أصحابيبين 

وجسم، وان كل واحد يؤثر ويتأثر بما في األخر من مشكالت، فاإلنسان وحدة واحدة مكونة من 

ول بان العقل جسم ونفس ال يمكن الفصل بينهما لما لكل واحد منها من تأثير في األخر، ولعل الق

فاإلنسان كائن بيولوجي متفاعل مع نفسه ومع . السليم في الجسم السليم إلى حد كبير صحيح

اآلخرين في المجتمع الذي يعيش فيه وكذلك المجتمع هو مجتمع الصيرورة والدينامية، فهو 

فة المجتمع ولعل ثقا. متفاعل مع أفراده ومع عاداته وتقاليده يقبلها أحيانا ويرفضها أحيانا أخرى

لها دور في ذلك، وهي ثقافة ليست جامدة بل دينامية متفاعلة مع الثقافات األخرى في الكون 

كله، خاصة أن العالم في هذه األيام أصبح قرية صغيرة وذلك بفضل وسائل االتصال من 

ل انترنت وستااليت وتلفاز وإذاعة وغيرها، بحيث أن الفرد لم يعد مغلقا على نفسه بل يتعلم ك
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يوم عادات جديدة قد تكون جيدة وقد تكون سيئة، األمر الذي يسبب له السلوك المضطرب إذا لم 

يستطع التكيف معها أو إشباع حاجاته قياساً بمن هم حوله سواء كانت هذه الحاجات غريزية أو 

 والصاحب، عبد الهادي (بيولوجية أو اجتماعية أو صحية أو عاطفية أو معرفية أو غيرها

  .)2002العزة،( و)2002

  

كما وان اإلنسان كائن متفاعل مع ما هو جديد في مجتمعه ومع كل جديد في المجتمعات 

األخرى التي تحيط به وال يستطيع أن يعزل نفسه ليبقى حبيس نفسه، فهو يأخذ ويعطي 

إن الفرد السوي هو من . ويتعرض للعقاب والثواب والحرمان واإلشباع والرضا وعدم الرضا

أن يحقق االنسجام بين نفسه وعقله وبيئته بما تشتمل عليه من أباء ومعلمين وغيرهم، يستطع 

وإذا لم يستطع الفرد تحقيق هذا االنسجام فانه سوف يصاب باالضطرابات السلوكية المتمثلة 

بالقلق والخوف والعدوان واالنسحاب االجتماعي، وعدم تحمل المسؤولية والخجل والجنوح 

 غير اآلمنة، وغير ت غير الناضجة لتصل إلى السلوكيات تبدأ بالسلوكياتوغيرها من سلوكيا

ويرى هذا االتجاه بان االضطراب السلوكي هو . االجتماعية، وتعاطي العقاقير وإساءة استعمالها

نتاج لعدم تفاعل الفرد مع بيئته ومع اآلخرين ومع ذاته، نتيجة عدم تعلمه لطرق التكيف مع 

 وعبيد قاسم : 2002, العزة( شعره بالغرابة واالستغراب عن أبناء مجتمعهبيئته، األمر الذي ي

  ).            2000, والزعبي

  

ويستخلص الباحث انه يمكن القول من خالل مراجعة مجموعة من النظريات التي تحدثت عن 

ض  محددا وعمل على تفسير األحداث التي يتعرالسلوكية، أن كل منها تناول جانبااالضطرابات 

لها الفرد من خاللها دون الدمج بين جميع مكونات الحياة التي تتألف من كل مكمل لبعضه 

البعض دون تجزئة، حيث يرى التحليليون وخاصة فرويد أن صدمة الميالد هي أساس ومصدر 

القلق الذي يؤدي إلى االضطرابات السلوكية على أساس أن الفرد فقد األمن بعد خروجه إلى 

ن اعتبر السلوكيين االضطراب السلوكي هو سلوك متعلم يتعلمه الفرد من البيئة الدنيا، في حي

التي يعيشها ويتفاعل فيها، أما الفسيولوجيين فيعتبرون االضطراب السلوكي خلل ناتج عن 

وظائف أعضاء جسم اإلنسان إما في زيادة أو نقصان في إفرازات الغدد الصماء، أما الديناميون 

فرد يصاب باالضطرابات السلوكية عندما يكون غير قادر على التفاعل فقد اعتبروا أن ال

  .والتعامل مع المجتمع واألفراد وال يستطيع أن يحقق االنسجام بين نفسه وعقله وبيئته
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ومن هنا يرى الباحث انه قد يكون اقرب تلك النظريات اتفاقا مع ما يسعى إليه، هي النظرية 

لوك متعلم، وما أدل على ذلك إال ما يتعرض له أبناء الشعب السلوكية التي تؤكد على أن الس

الفلسطيني من سياسات تنكيل واعتقال، وبالتالي فان هذا يشكل بيئة قوية لحدوث االضطراب 

السلوكي الناتج عن تراكم مشكالت ومواقف ضاغطة يتعرض لها الصغير قبل الكبير، ومن بين 

ثناء عملية المداهمة والتنكيل والتخريب ومن ثم تلك المواقف كما سبق وان بينا ما يحدث أ

االعتقال، الذي له األثر األكبر في خلق االضطرابات السلوكية، التي قد تسبب حالة من الرعب 

  . والخوف وحرمان الطفل من مصدر أمنه في حالة كان األب أو األم أو األخ هو المعتقل

  

  : مفهوم االعتقال وتعريفه11.1.2
  

نه أداة قهر يستخدمها االحتالل اإلسرائيلي لمحاولة ا: العتقال األمني ا)2001(عرف قراقع 

اقتالع اإلنسان الفلسطيني وتفكيك مقاومته والتغلب على إرادته بها والحد من عزيمته في مقاومة 

  .االحتالل

  

يحتجز الشخص بموجبه دون محاكمة ويتولى من االعتقال فهو جزء : أما االعتقال اإلداري

هذه األوامر في األراضي الفلسطينية المحتلة القادة العسكريون اإلسرائيليون، حيث ال إصدار 

يخضع فيها المعتقل أمام محكمة، وقد تصل إلى فترات طويلة وتكرر كل ست شهور إذ رأت 

  .المخابرات اإلسرائيلية ضرورة لتمديد فترة المعتقل

  

تسلب حريته بسبب خطأ و سجن يحتجز داخل  الشخص الذيهو ذلكأما الشخص المعتقل ف

  .)2004أبو الهيجاء، ( ارتكبه أو بسبب عقيدة اعتنقها أو بسبب انتماء آمن به
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  : واقع األسر في فلسطين12.1.2
  

لم يكن السجن في الفهم اإلسرائيلي وسيلة العقاب فقط للشخص المعتقل، وال مكاناً للتأهيل، كما 

من وجهة نظر ( ة للقتل والتصفية ونزع الروح المتمردة تنادي بذلك القوانين الدولية بل كان أدا

والثائرة في اإلنسان الفلسطيني ليتحول من مجرد إنسان إلى رقم ال قيمة له محطماً ) االحتالل 

  .ومدمراً بال قناعات ثورية 

  

زجت سلطات االحتالل ) 1967(ومنذ االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 

 عام  واألمنيين في سجونها، ومع اندالع االنتفاضة الفلسطينيةن المعتقلين السياسييبآالف

ف من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين وجدت سلطات لآلا طال االعتقال عشرات )م2000(

 في سجونها المنتشرة في المدن والقرى الفلسطينية في ماالحتالل نفسها عاجزة عن استيعابه

خل الخط األخضر، لذلك لجئت سلطات االحتالل لفتح معسكرات الضفة وقطاع غزة ودا

االعتقال التي أخضعتها لإلشراف المباشر للجيش اإلسرائيلي بدل من الشرطة اإلسرائيلية لكي 

  .)2000الهندي،  ( تتمكن من انتهاك حقوقهم كمعتقلين في أية لحظة

  

ة إحدى أهم المعالم البارزة في وقد شكلت الحركة الوطنية في السجون والمعتقالت اإلسرائيلي

تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني منذ بداية االحتالل لهذا فقد استشهد العديد من المناضلين في 

السجون أثناء فترة التحقيق، مما كان ينعكس سلباً على األسرة الفلسطينية وأطفالها ألن أحد 

  . )1997دعنا، ( أفرادها استشهد وهو بعيد عنها دون أن يروه 
  

لقد عاش الشعب الفلسطيني بمجموعه معاناة األسرى والمعتقلين، إذ عرفت كل عائلة وكل بيت 

إجراءات االعتقال وظروف المعتقلين وأنماط معيشتهم عن قرب، أي انه يوجد سجين لكل بيت 

  .فلسطيني تقريبا

  

ر إلى نتيجة أن السلطات اإلسرائيلية أرادت من السجن أن يوصل األسي) 1985(ويؤكد القميري 

 ذهبت سدى، ولهذا كان على األسير الفلسطيني أن يواجه في السجن سلسلة من هبأن نضاالت
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 من ورائها أن يتحول األسرى في السجون إلى اإلسرائيليوناألساليب ألإلنسانية التي أراد القادة 

  . عبء على أنفسهم وشعبهم

  

تالل اإلسرائيلي عن االنتداب وأصبحت السجون ومراكز التوقيف التي ورث معظمها االح

البريطاني والحكم األردني، مراكز لممارسة العنف والقتل البطيء ضد الشعب الفلسطيني وقواه 

المناضلة، ليشكل السجن بما يمثل من إرهاب وقمع وإجراءات بوليسية بديالً لحبل المشنقة 

  ). 1986، وقاسم، 2001قراقع، ( ووسيلة لتصفية اإلنسان التدريجية جسدياً ومعنوياً 

  

 لقد اتبعت إدارة السجن اإلسرائيلي كل األساليب الممكنة ألجل تحقيق هدفها في تطويع المناضل 

األسير، إلخضاعه تمهيداً لشطبه وطنياً وإنسانياً، فسياسة االستنزاف العصبي المرهق وسياسة 

ياة بشرية معقولة التجويع النفسي والمادي والحرمان المطلق من كل الضرورات األولية لح

وسياسة اإلسقاط الوطني واالستهداف األمني وسياسة التجهيل والمحو الثقافي التي اتبعتها 

القميري، (اإلدارة اإلسرائيلية كانت تهدف إلى قتل الروح النضالية لدى أبناء الشعب الفلسطيني 

1985 .(  

  

األسرى الفلسطينيين مخربين إن هذه األساليب الوحشية انطلقت من قناعات إسرائيلية ترى في 

مجرمين يجب تحطيمهم وتحويل حياتهم داخل السجون إلى جحيم ال يطاق، حيث أستعمل مع 

السجناء الفلسطينيون المحققون اإلسرائيليون أبشع وسائل التعذيب من خالل الضرب المؤلم 

ة، باإلضافة إلى والتعذيب بالماء البارد والساخن واستخدام الكالب المصعورة واإلبر الكيماوي

، )الجواسيس-العمالء(التهديد باالغتصاب واستخدام الغاز والتعذيب النفسي واستخدام العصافير

وأيضاً حرمانهم من الحاجات األساسية واستخدام الصدمات الكهربائية وغيرها من األساليب 

ألشكال دون اإلجرامية، التي استخدمت لقتل روح األمل لدى هؤالء األسرى وإذاللهم بكافة ا

رحمة، حيث كشفت هذه األساليب من خالل األسرى أنفسهم وتقارير منظمة العفو الدولية 

  ) .1988تسيمل، ( ومؤسسات حقوق اإلنسان
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  : االعتقال واألطفال13.1.2 
  

) 12000-10000( حوالي  إن لوزارة شؤون األسرى والمحررينالحديثةتشير اإلحصاءات 

معتقل قي منطقة بيت لحم وذلك ) 1046( حالياً منهم اإلسرائيليةن معتقل يتواجدون في السجو

الخبرات  ونحن عندما نتحدث عن .بيت لحم) 2006 ( الفلسطينياألسير نادي إحصائياتحسب 

طفال فلسطين فإن اعتقال احد المقربين للطفل  من أ على الجانب النفسي على وأثرها المؤلمة

 الطفل أمام كان قد حصل إذالطفل وسلوكه وخاصةً  على اتؤثر هذه الخبرات التي أصعب

، وبسبب عدم اكتمال نمو الطفل االحتالل بين األهل وقوات ومشدات عنف أحداث ورفاقه

 فإن هذا الحدث سوف يحدث انقالباً كبيراً في الحياةالجسدي والنفسي ولقلة خبرتهم في هذه 

  بعض األطفال الأن للطفل، بالنسبة وذلك بسبب غياب احد رموز األمان، تفكير الطفل وسلوكه

التي تظهر عبر االضطرابات يتحدثون بسهوله عن مشاعرهم بل يعبرون عن ذلك بتصرفاتهم 

نادي األسير ( مؤلملحدث الا الطفل بسبب تعرضه لهذا أفعال ردود  من غيرهاالسلوكية أو

  ).2006الفلسطيني،

  

 اإلسرائيلي القهر التي يستخدما االحتالل واتأد هو احد أن االعتقال) 2004 ( الهيجاءأبو ويؤكد

.  عزيمته من والحدإرادته التغلب على و تفكيك مقاومته وفي محاولة اقتالع اإلنسان الفلسطيني 

إحصائيات  ادمغه،  وثبت من خالل و إرادات التحقيق هو باألساس صراع أوفصراع السجون 

ما  وإذا مرات أومره بالغين  قد تم اعتقالهم نادي األسير الفلسطيني أن غالبية الفلسطينيين ال

 كل بيت في فلسطين إن األسرى تؤكد إعداد من هائلة ة نسبأمام النساء واألطفال فإننا ينااستثن

  .لالعتقال أفرادهتقريبا قد تعرض احد 

  
لقد تعرض األطفال الفلسطينيون خالل فترة االنتفاضة إلى العديد من المواقف الصعبة والخبرات 

لمؤلمة المتعلقة بحياتهم األسرية والمجتمعية وقد كان هذا التعرض شخصياً ومباشراً وأحياناً ا

بشكل غير مباشر وذلك من خالل تعريض اآلخرين المحيطين بالطفل للمواقف الصعبة حيث 

الوالدان : يتوقف تأثير المواقف العنيفة بالنسبة للطفل على نوع الحدث ومعناه بالنسبة لهم فمثالً

بالنسبة للطفل هما األمان واألمن والمحبة ويشعر الطفل في ذلك في ظل وجودهما ولكن تعرض 

األب للضرب على أيدي الجيش اإلسرائيلي حين اقتحام المنزل ليالً يجعل الطفل يفقد األمن 
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ويزعزع المخاوف والتوتر داخلهم، إذ أن صورة األمن المتمثلة في داخل الطفل والمستمدة من 

ألب قد اهتزت بسبب تعرض األب لخبرة مؤلمة وعنيفة أمام الطفل، وتزداد األمور صورة ا

سوءاً إذ تعرض األب أو أحد أفراد أسرته للسجن واالعتقال، حيث تضل حاجت األمن من 

أبو هين، ( الحاجات الغير مشبعة والغير موجودة طالما أن مصدر العطاء لها بعيداً عن الطفل

1995.(   

   

ه الطفل وما يتعرض له من عنف سياسي موجه ضده بشكل مدروس، وما عرفه وبعد ما عرف

عن االعتقال، وعن وسائل التعذيب التي تروى أمامه، ونتيجة لمشاهدته اليومية أو سماعه عبر 

وسائل اإلعالم لالنتهاكات اإلسرائيلية من قبل االحتالل ضد أهله، فإن الطفل يصاب بمجموعة 

، وخاصة إذا كان لديه حادثه أو خبرة مؤلمة تعرض هو لها أو من االضطرابات السلوكية

شاهدها مع أحد أفراد أسرته، مثل إصابة أو استشهاد أحد أفراد أسرته، أو هدم منزله من قبل 

وبما أنه معروف في مجتمعنا عادات تناقل األخبار وسرعة وصولها لآلخرين، فإن . االحتالل

ى هذه االعتداءات التي تخزن لديه وتظهر نتائجها حالما الطفل في كثير من األحيان يسمع وير

تحدث خبرة مؤلمة للطفل، وهذا ما سوف يتمحور حديثه في الدراسة، فعادة تظهر لدى األطفال 

ردود فعل لما يشاهده أو يعيشه في الحياة اليومية من االضطرابات السلوكية المتمثلة في التبول 

أن األطفال ) Bern(الخوف والقلق وغيرها، حيث يرى بيرن  واالنسحاب والعدوانية ويالالإراد

والناس يولدون أمراء وأميرات ولكن أساليب التنشئة الخاطئة تحيلهم إلى ضفادع أي تقوم 

  ).2002العزة،( بتشويههم 

   

كما أنه من الطبيعي أن تظهر ردود فعل صعبة لدى األطفال حين تعرضهم للمواقف الضاغطة، 

ات األطفال لألحداث الضاغطة، وبالتالي تظهر لديهم العديد من االستجابات وكما تختلف تعبير

التي قد تأخذ صورة مختلفة من الشدة فلكل فعل رد فعل ولكل مثير استجابة معينة، وبما أن 

المواقف التي تعرض لها األطفال الفلسطينيون مواقف صعبة حيث تعرضوا لها أحياناً بشكل 

فإن ما ينتج عن األوضاع الغير طبيعية يحتمل أن يكون غير طبيعي مباشر وغير مباشر، لذلك 

ولكن إذا استمرت هذه االستجابات لفترات طويلة فإنها تصبح معرفة للطفل وعقبة أمام قدراته 

  ) . 1999الشواربي،  :1995أبو هين،( على التكيف
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  : ضد األطفال رالعنف السياسي المباشر وغير المباش 14.1.2
 

  :العنف السياسي المباشر 1.13.1.2

  
 النظام أو الدولة من قبل هةتطلق عبارة العنف السياسي على األعمال والممارسات الموج

ويرتبط موضوع العنف السياسي ضد ،  الجماعاتأو منظمات سياسيه ضد األفراد أوالسياسي 

شون تحت  األطفال الذين يعيأناألطفال بالوضع السياسي الذي يحيون في ظله، فمن المؤكد 

 عرضه من غيرهم ألشكال العنف أكثرقمع سياسي، هم أو احتالل، أو ، أهليهظروف حرب 

 عاما )59( طوال االحتالل الطفل الفلسطيني الذي يعاني ظروف أن. السياسي الموجه ضدهم

لقد .  األطفال عمر في العالم من حيث تلقيه ألشكال العنف السياسيأكثر يعتبر اليوم من الماضية

 على واإلساءة العنف أشكال الكثير من السنوات الماضية ضده خالل الصهيونية لدولةاست مار

  )2003النشاشيبي،( .ن الفردي والجمعييالمستوي

  
 ندرجه تحت شكلين أن فإننا يمكن األطفال العنف السياسي ضد أشكال حاولنا تقسيم إذا أما

  :العنف المباشر والعنف الغير مباشر :ينيسيعامين رئ

  

سحب أو التنكيل، أو الضرب، أو ، أو االعتقال،  واالغتيال القتلويتمثل في: العنف المباشر

 أنومع الغاشمة،  الصهيونيةوغيرها من الممارسات ،  الترحيلأو حتى،أو اإلصابة، المواطنة

 يكون شديداً على الصدمة قد من العنف قد تسبب صدمه عند الطفل وتأثير هذه المختلفةاألنواع 

 ر العنف السياسي المباشأن إال ، واألكاديمي والمعرفي والمهنيواالجتماعيستوى النفسي الم

 وبذلك أهلهيصيب  قد أو قد يصيب الطفل بطريقه مباشره إذيكون تأثيره على الطفل مزدوج، 

  استشهاده، والتهديد األساسيأويتأثر الطفل بطريقه غير مباشره مثل اعتقال احد المقربين لديه 

 هي الحاكمة المؤسسة أو السلطة كانت إذا، أي حمايةف السياسي هو كون الطفل بدون نلعمن ا

 التوتر ما  أعراض لذا فإن تأثير العنف السياسي يكون بظهورإذن؟ فمن يحمي الطفل المهددة

 جسميه، أعراض على شكل الصدمة ويكون بظهور بعضها بشكل مباشر بعد الصدمة،بعد 

، والعدوانية، والقلق، واضطرابات النومالظهر والكتفين، و الرأس، وجاعأنفسيه واجتماعيه مثل 
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النشاشيبي، ( أنواعها  بجميع النفسية االضطرابات بعيده المدى مثل وأثار في التركيز، صعوبة

2003.(    

  

  :مباشرالعنف السياسي الغير  2.13.1.2

  
تكون آثارها بعيدة المدى وغير  مباشره للعنف السياسي دوراً مخيفاً وقد  الغيرتأخذ األشكال

 ر من نظيرتها العنف السياسي المباشخطورة أكثر على المستوى اللحظي، مما يجعلها محسوسة

 فقد تبدو هذه األشكال موجهه للعيان أخرى ناحية من إما ناحية، هذا من مثل القتل واالعتقال

 خطورة السلوكي األكثروانعكاسه  لكن وقعها النفسي ،وكأنها موجهه نحو جمهور الناضجين

 خلق حاله من إلى خطورتها األكبر كونها تعبر عن سياسات تهدف أنعلى األطفال، كما 

 ا في عملها هذاإلسرائيلية السياسات أنمن الممكن القول و المرجو من قبل المعتدى، االختالل

 للقضية الورثة لدى األطفال الذين يشكلون  خلق هذا الخلل خصوصاًإلىتهدف 

  .)2003 ،النشاشيبي(لسطينيةالف

  

  :تعقيب
  

في ضوء ما تم ذكره فان الباحث يرى أن االعتقال وسياسة القمع اإلسرائيلية والتنكيل الوحشي 

الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني قد يكون له مردود سلبي على سلوك األطفال، وبالذات 

ظة اقتحام جيش االحتالل منازلهم وتحطيم أطفال المعتقلين الذين يعيشون الواقع الحيٍٍ أثناء لح

محتوياتها واالعتداء على كل فرد فيها أمام أعينهم البريئة، هذا إضافة إلى ما يعانيه الطفل من 

حرمان بسبب فقدانه لمن كان يرعاه ويوفر له األمن واألمان أو من ينُب عنه، وهذا السلوك 

 التي تتنوع وتتباين في المجتمع الفلسطيني، السلبي قد ينتج عنه عدد من االضطرابات السلوكية

وتختلف حسب الحدث وشدة الحدث، وكذلك تبعا لظروف الفرد وبيئته، ومن أهم هذه 

االضطرابات قد يكون الخوف والقلق واالضطرابات اإلدراكية، والسلوك العدواني واالنسحاب 

  .سة هذه الدرا فكرة النوم، ومن هنا جاءتتاالجتماعي، وكذلك اضطرابا
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   الدراسات السابقة2.2
  

من الملفت للنظر انه ال توجد دراسات سابقة اهتمت بشكل مباشر بأهداف هذه الدراسـة التـي                 

 إال انـه    – في حدود علم الباحث      -تتمحور حول االضطرابات السلوكية لدى أطفال المعتقلين          

تها بمتغيرات مختلفـة،  يوجد العديد من الدراسات التي تحدثت عن االضطرابات السلوكية وعالق        

ولكن ال ترتبط ارتباطا مباشراً  بالدراسة الحالية لذا سيقوم الباحث بتنـاول وعـرض بعـض                 

الدراسات التي تحدثت عن االضطرابات السلوكية، والدراسات التي تم الحـصول عليهـا بعـد               

 مراجعة األدب التربوي عن طريق المراجع، والدوريات المتخصصة، والمجـالت المحكمـة،           

 وترتيبها من الدراسات األحدث إلى األقدم تحـت         بتلخيصهاورسائل الماجستير، ثم قام الباحث      

  :العناوين التالية

  

  . الدراسات العربية1.2.2

  . الدراسات األجنبية 2.2.2

  

   الدراسات العربية1.2.2
  

 التي هدفت إلى معرفـة أكثـر المـشكالت الـسلوكية          ) 2006( شعبان  بها في دراسة حديثة قام   

واالنفعالية شيوعا لدى أطفال المستوى التمهيدي في رياض األطفال التابعة التحـاد الجمعيـات              

ـ  الخيرية، كما تدركها األمهات والمعلمات، وأكثرها شيوعاً        أبعـاد المقيـاس المـستخدم،       ى عل

معلمة مـن معلمـات     ) 50(أماً لكل طفل وطفلة والمعلمات      ) 360(وتكونت عينة الدراسة من     

أمـا األمهـات فكانـت      %) 100(لتمهيدي، وكانت نسبة االستجابة من قبل المعلمات        المستوى ا 

عـام  ) Good Man(، واستخدم في الدراسة مقاييس الصعوبات والتحديات لجودمـان  %)94(

وأظهرت الدراسة إن أكثر المشكالت شيوعا لدى أطفال المستوى         . لألمهات والمعلمات ) 1999(

 تدركها األمهات والمعلمات هي الحركة الزائدة، ويليها مشاكل          كما التمهيدي في رياض األطفال   

  . األصحاب ثم المشكالت السلوكية
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التي هدفت إلى التعرف إلى درجة شيوع المـشاكل         ) 2006( عبايدة وموسى وحامد     وفي دراسة 

السلوكية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم في ظـل انتفاضـة األقـصى                 

 وطالبـة مـن طلبـة       اًطالب) 250(ها ببعض المتغيرات، حيث تكونت عينة الدراسة من         وعالقت

المرحلة األساسية العليا،  وطبق عليهم استبانه من إعداد الباحثين، هدفت إلى قياس درجة شيوع               

إن درجة شيوع المـشاكل  : المشاكل السلوكية، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة ومن أهمها    

نت مرتفعة لدى الطلبة، كما بينت النتائج أن هناك تباينا في درجة المشاكل السلوكية              السلوكية كا 

بمظاهرها المختلفة، إذ بينت الدراسة أن سرعة الغضب يمثل أكثر هذه المظاهر معانـاة عنـد                

الطلبة وخلصت الدراسة إلى إن هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجـة شـيوع المـشاكل                 

المستوى التعليمي لألب لـصالح ذوي التعلـيم        ويرات الجنس لصالح الذكور،     السلوكية تبعا لمتغ  

  . للترتيب الوالدي أو المستوى التعليمي لالمفي حين لم يكن هناك فروق تبعاً. األساسي

  

 هدفت إلى المقارنة بين الـصم المـدموجين فـي فـصول             ةبدراس) 2004( كاشف   تكما قام 

 بمعاهد الصم المختصة بتعليم المعـاقين سـمعيا، وذلـك           بالمدارس العادية وأقرانهم الملتحقين   

للتعرف على تأثير الدمج مع األطفال العاديين على درجة انتشار االضطرابات السلوكية بيـنهم،          

وكذلك مدى تقديرهم لذواتهم كما تحاول الدراسة الكشف عن العالقة بـين انتـشار المـشكالت                

مـن  ) 80(غير المدمج، وذلك على عينة مكونة من السلوكية وتقدير الذات لدى األصم المدمج و 

من الصم غير المدمجين، تتـراوح      ) 40(من الصم المدمجين و   ) 40(التالميذ الصم مقسمة إلى     

وقد استخدم الباحث قائمة المشكالت السلوكية ومقيـاس تقـدير          . عام) 14 – 10(أعمارهم بين   

ه هنالك فروقا دالة إحـصائيا بالنـسبة        الذات للصم من إعداده، حيث دلت نتائج الدراسة على ان         

للمشكالت السلوكية لصالح الطالب غير المدمجين، ولم تظهر فروق دالة إحصائيا بـين تقـدير               

 – فقط   –الذات لدى الطالب وسلوك االنسحاب والسلوك النمطي، وأيضا كان سلوك االنسحاب            

  .هو السلوك المنبئ بتقدير ذات سلبي لدى األصم المدمج فقط

  

التي هدفت إلى الكشف عن المشكالت السلوكية الشائعة لـدى          ) 2003( دراسة السفاسفة    وفي

الطلبة بطيء التعلم في غرف المصادر في المدارس األساسية، من خالل تقديرات كـل مـن                

وكان التساؤل فيها هل يختلف وجود هـذه المـشكالت بـاختالف الجـنس،              . أولياء األمور 
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طالـب  ) 100(حيث تكونت عينة الدراسة مـن       . ؤالء الطلبة والصف، والتفاعل بينهما لدى ه    

وطالبة بطيء التعلم في غرف المصادر في المدارس األساسية في إقليم الجنـوب بالطريقـة               

وقد قام الباحث بتطوير مقياس تقدير خارجي للمشكالت السلوكية وتأكد من           , العشوائية الطبقية 

 أن المشكالت السلوكية الـشائعة لـدى الطلبـة          وقد بينت نتائج الدراسة   . حاالت صدقه وثباته  

االعتمادية، ضعف تقدير الذات،    : بطيء التعلم تترتب حسب درجة شيوعها على النحو التالي        

والتمركز حول الذات، واليات دفاعية، واالكتئاب، والنشاط الزائد، والسلوك النمطي، والتمرد،           

كما أشارت النتـائج إلـى وجـود        . وانوضعف االنتباه، واالنسحاب، والخجل، والقلق، والعد     

فروق دالة إحصائيا بين تقدير المعلومات األولية حيث أشارت تقديرات المعلومات إلى نـوع              

 لدى الطلبة الذكور، ولم تختلف النتـائج بـاختالف الجـنس والـصف              تغالبية هذه المشكال  

  .والتفاعل معها

  

ى المشكالت السلوكية الشائعة، التي     دراسة هدفت إلى التعرف إل    ) 2003(كما أجرى العثامنة    

يعاني منها طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية وبيان درجة حدتها من خالل مـدى               

إحساس المرشدين بها، والصعوبات التي تواجههم في التعامل معها، ومحاولـة حلهـا، وقـد               

 إعداده تكونت مـن     مرشد ومرشدة واستخدم الباحث أداة من     ) 141( الدراسة من    عينة تتكون

وقد دلت نتائج الدراسة على انه لم تكن هناك فروق في         . مجاالت) 8(فقرة موزعة على    ) 57(

المتوسطات الحسابية الكلية بين درجة إحساس مرشدي مدارس المديريات التعليمية، كذلك لـم             

ي مجال  تكن هناك فروق بين المتوسطات الحسابية الكلية تعد لمتغير التخصص العلمي، أما ف            

متغير المؤهل العلمي فكانت المتوسطات الحسابية اكبر لدى الماجستير، ومتغير الخبرة كـان             

أما في مجال متغيرات الجنس فكانت المتوسطات الحسابية        ).  سنوات 6(أكثر من   هم  من  لاكبر  

اكبر لدى الذكور والملفت في هذه الدراسة ما توصلت إليه في أن الدرجة الكليـة للمـشكالت                 

سلوكية التي يواجهها طلبة المرحلة الثانوية في محافظات شمال فلسطين، ضعيفة الحـدوث،             ال

  ).54.6%( النسبة المئوية لالستجابة تحيث بلغ

  

والتي هدفت إلى التعرف على مدى انتشار اضطراب إجهاد ما          ) 2003(دراسة مغالسة   وتبين  

ان أحد أفراد األسـرة كـشهيد ، أو         بعد الصدمة النفسية بين أفراد العائالت التي تعرضت لفقد        
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سجن، أو هدم منزل عائلة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود دالالت واضحة على مـدى                

انتشار أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية بين العائالت المنكوبة، وقد كانت هنـاك              

 عالقـة إمـا     اختالفات ذات داللة إحصائية في األعراض وردود األفعال تعد ألسـباب لهـا            

بالمشاركين أنفسهم أو باألوضاع أو بنوع التوتر نفسه، وأشارت النتائج إلـى أن المـشاركين               

عاماً كانوا أكثر تأثراً لمثل هـذه اآلثـار مقارنـة            )35-26( الذين تراوحت أعمارهم ما بين    

ضطرابات بالفئات العمرية األخرى كما كانت العائالت التي أستشهد أحد أفرادها أكثر تأثراً با            

إجهاد ما بعد الصدمة النفسية وردود الفعل مقارنة بالعائالت التي أعتقل أحد أفرادها، وأشارت              

النتائج أيضاً أن العائالت التي استشهد أحد أفرادها أكثر تأثراً بأعراض اضطرابات إجهاد ما              

عتقـل أحـد    ت التي هدمت بيوتها، كما كانت العائالت التـي أ         بعد الصدمة النفسية من العائال    

أفرادها أكثر تأثراً من العائالت التي تعرضت بيوتها للهـدم كمـا أن اإلنـاث أكثـر تـأثراً                   

  .باالضطرابات إجهاد ما بعد الصدمة النفسية مقارنة بالذكور

  

قاموا بدراسة هـدفت التعـرف إلـى المـشكالت           )2002( وزامل   زيادةسعادة وأبو   كما أن   

في المرحلة األساسية الدنيا خالل انتفاضة األقـصى كمـا          السلوكية لدى األطفال الفلسطينيين     

الجنس، ونوع المؤسـسة    : يراها المعلمون في محافظة نابلس في ضوء خمسة متغيرات هي           

وقـد  .  من أحداث االنتفاضة   ،التعليمية، والمستوى التعليمي، وموقع المدرسة، ومكان المدرسة      

السلوكية لدى تالميذ الـصفوف األربعـة       فقرة لقياس المشكالت    ) 41(تم تطوير استبانة من     

وقد تكونت العينة من    . األولى من المرحلة األساسية خالل انتفاضة األقصى في محافظة نابلس         

وقد أظهرت النتائج وجود العديد مـن       . من معلمي الصفوف األربعة األولى ومعلماتها     ) 276(

حصيل، والخوف من صـوت     المشكالت السلوكية لدى التالميذ الصغار مثل تدني مستوى الت        

كما تبين وجود فروق في التعرف إلى المـشكالت الـسلوكية           . الطائرات، والقلق، والعدوانية  

لصالح مدارس  ) مدينة، قرية، مخيم  (تعزى إلى متغير الجنس لصالح اإلناث، وموقع المدرسة         

ريبـة  المدينة والمخيم، ولمتغير موقع المدرسة من أحداث االنتفاضـة لـصالح المـدارس الق             

والمتوسطة القرب من أحداث االنتفاضة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فـروق ذات داللـة               

، ومتغير المستوى   )حكومة، وكالة غوث دولية   ( إحصائية تعزى لكل من متغير نوع المؤسسة        

  ).أول، ثاني، ثالث، رابع (  الذي يقوم المعلمون بتدريسه يالتعليم
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 فقـد   )2002(وزامـل    زيادةسعادة وأبو    المشار إليها في     )2002(دراسة ثابت وزمالؤه    وفي  

هدفت إلى بحث المشاكل االنفعالية عند األطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في ساحة الحرب في              

فترة انتفاضة األقصى، وقد درست االضطرابات االنفعالية عند األطفال الفلسطينيين الذين دمـر             

واألطفال الذين لم تدمر منازلهم، وأظهرت النتائج أن أطفـال  بيوتهم جنود االحتالل اإلسرائيلي،   

المجموعة األولى يعانوا من صعوبات عالية في التركيـز، وصـعوبات فـي النـوم، واألرق،                

والخوف، والكوابيس الليلة، والقلق، وأعراض إكلينيكية لما بعد الصدمة، كما أشارت الدراسـة             

ون عن مشاعر شديدة من صدمات متنوعة األحداث،        إلى أن بعض أطفال المجموعة الثانية يعبر      

  .ولكنهم يخفون هذه المشاعر

  

دراسة هدفت إلى التعرف على اثر مشاهدة أحداث انتفاضة األقصى          ) 2001( حنون   كما أجرت 

من وجهة نظـر األطفـال، واألمهـات،        )  سنة 8-12(من خالل التلفاز على سلوك أطفال الفئة        

س الطفل، ومكان سكنه على ذلك، حيث كانت عينـة الدراسـة            إضافة إلى تحديد دور متغير جن     

 في هذه   ة الباحث تأماً من أمهات هؤالء األطفال، وقد استخدم      ) 566(طفال، و ) 776(مكونة من   

سـؤاال  ) 22(اختبار إسقاطي لألطفال، والثانية استبانة مكونة من        : الدراسة  ثالث أدوات وهي    

وأظهرت نتائج الدراسة أن االستجابة     . سؤاال لألمهات ) 19(لألطفال، والثالثة استبانة مكونة من      

%) 77.27(سؤاال عند األطفال أي ما نـسبته        ) 22 (أصلسؤاال من   ) 17(كانت على   ) نعم(ب  

وفي ما يتعلـق باألمهـات      . وهذا يدل على أن األغلبية يشاهدون أحداث االنتفاضة على التلفاز         

وبهـذا يوجـد    ) 63.15%) (نعم( كانت النسبة ب     أيضا كانت النتائج متشابهة مع األطفال حيث      

شبه اتفاق بين األطفال واألمهات على أن مشاهدة أحداث االنتفاضة على التلفـاز تـؤثر علـى                 

سلوك األطفال، وكذلك قد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد المـستوى                

  . لصالح سكان المدينةطفال ومكان السكن عند األ لصالح الذكورتعزى لمتغير الجنس) 0.05(

  

وهدفت إلى معرفة أنماط الـسلوك غيـر        ) 2001(رويشد وخضر   الوفي دراسة ميدانية أجراها     

المرغوب فيه لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر الطلبـة المعلمـين بكليـة التربيـة                 

بة من كلية التربية    طالب وطالبة متدر  ) 200( حيث شملت عينة الدراسة      ،األساسية بدولة الكويت  

 واستخدمت استبانة لدراسة هذه السلوكيات وتكونت       ،األساسية الذين يدرسون بالمرحلة االبتدائية    
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وقد )  والبعد االجتماعي  –لتحصيلي  االبعد  ( فقرة تناولت بعدين رئيسيين     ) 40(هذه االستبانة من    

ميداني من بعض أنماط السلوكيات     دلت نتائج الدراسة أن الطلبة المعلمون يعانوا أثناء تدريبهم ال         

غير المرغوبة فيها كما وبينت انه ال يوجد فروق لمتغير المنـاطق التعليميـة باسـتثناء البعـد           

االجتماعي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتوزيع الجغرافي لهذه المناطق كما وال يوجد فروق ذات              

ط موجب بين الجانب ألتحـصيلي      داللة إحصائية لمتغير التخصص وبينت أيضا أن هنالك ارتبا        

  .والجانب االجتماعي

  

دراسة هدفت إلى معرفة اثر انتفاضـة األقـصى علـى الطفـل             ) 2001( كراوي   تأيضا أجر 

طالب ) 100( من الجانب النفسي السلوكي، وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من             –الفلسطيني

وف السابع حتـى العاشـر مـن        الذين اختيروا من صف   ) 16-14(وطالبة تتراوح أعمارهم بين     

حيث كانت العينة عشوائية منتظمة بواقع اختيار       ) بيت لحم /طاليتا قومي ووديع دعمس   ( مدرسة

واحد من كل ثالث مع مراعاة الجنس واألعمار، وقد أظهرت نتـائج المـستطلعة آراءهـم أن                 

%) 37.0 (يشاهدون أحداث االنتفاضة عبر شاشات التلفاز وأوضـح       %) 60.0(األغلبية وبنسبة   

ال يـشاهدون أحـداث  هـذه        %) 3.0(أنهم أحيانا ما يشاهدون أحداث هذه االنتفاضـة وفقـط           

من األطفال أحيانا ما تسبب لهم مـشاهد األحـداث          %) 57.0( بينت النتائج أن     كذلك. االنتفاضة

ال تسبب  %) 30.0(بأنهم ما يرتعبون بسبب مشاهدة هذه األحداث و       %) 13.0(ارتعاب والحدة و  

ذه األحداث أية ارتعاب، وأيضا دلت نتائج الدراسة أن األغلبية يشعرون بالحزن واالكتئاب             لهم ه 

  .نتيجة هذه األحداث

  

فقد هدفت إلى التعرف على مفهوم الذات عن أبناء المعتقلين وأبنـاء            ) 2000(أما دراسة صالح    

دراسة إلى التعرف   سنة في محافظة بيت لحم، كما هدفت ال       ) 15-7(غير المعتقلين للفئة العمرية     

على مفهوم الذات لدى أبنـاء المعتقلـين        ) الجنس ، والعمر،ومدة االعتقال     (على اثر متغيرات    

) 60(في منطقة بيت لحم بواقـع        طفالً) 120(وأبناء غير المعتقلين وتكونت عينة الدراسة في        

 هارس  -سس بيبر ألسرة غير المعتقل حيث استخدمت الباحثة مقيا       طفالً) 60( مع    معتقالًً طفالً

وأظهرت النتائج أن هناك فروقا دالة بين أبناء المعتقلين وأبناء          . عد تعديله في دراستها   بالمعرب  

غير المعتقلين في درجة مفهوم الذات وكانت هذه الفروق لصالح أبناء غير المعتقلـين ، كمـا                 
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 مـدة   بهم حـس  أظهرت الدراسة عدم وجود فروق بين أفراد العينة في درجة مفهوم الذات لدي            

  .االعتقال

  

بدراسة هدفت إلى معرفة المشاكل السلوكية األكثـر شـيوعا لـدى            ) 2000(كما قامت فرحات    

حيث كانت تكمن أهمية    . الطلبة النويديات من وجهة نظر المرشدين االجتماعين في مدينة القدس         

-6( بين سـن     الدراسة في التعرف على أكثر المشاكل السلوكية المنتشرة لدى فئة األطفال من           

 وطالبة بشكل قصدي، وتم تصميم استبانة       اًطالب) 85(سنوات ، وتكونت عينة الدراسة من       ) 10

وقد أظهرت النتائج أن المشاكل السلوكية لدى أغلبية طلبة النويديات تشيع بدرجـة             .خاصة لذلك 

دة مـنهم، وسـائ   %) 10.6(بينما كانت شائعة بدرجة متوسطة لدى       %) 78.8(قليلة وذلك بنسبة    

كما . منهم وذلك كما أكثر المرشدين االجتماعين في هذه النويديات        %) 10.6(بدرجة كبيرة لدى    

أظهرت النتائج إن أكثر المشاكل السلوكية شيوعا لدى طلبة النويديات كانت فـي المقـام األول                

اقل هذه  ضعف االنتباه، مشكلة العناد، فعدم الثقة بالذات فالمشاطرة، فالعدوانية وكان مقابل ذلك             

، وقـضم األظـافر   ،  ، ومص األصابع، واضـطرابات النـوم      ي التبرز الالإراد  اًالمشاكل شيوع 

  .ب من الدراسةوالهرو

  

فقد أجرى دراسة هدفت إلـى بحـث حجـم االضـطرابات االنفعاليـة،              ) 2000(أما المشعان   

ونـت عينـة    والمعرفية، والسلوكية، والسيكوسوماتية لدى الكويتيين قبل العدوان وبعده، وقد تك         

من الكويتيين ذكورا وإناثا، واستخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية الـذي           ) 279(الدراسة من   

، ومقيـاس االضـطرابات     )1959(وعربه طلعت منـصور     ) Fireman) 1985فيرمان  أعده  

 :ومقياس االضطرابات السيكوسوماتية، من إعداد    ) 1993(جاسم الصراف   : المعرفية، من إعداد  

وقد أظهرت نتائج االختبـار ارتفاعـا فـي         ). 1995(وتعريب المشعان   ) Vieira) 1994 فيرا

معدالت االضطرابات االنفعالية والسلوكية والمعرفية والسيكوسوماتية بعد العدوان العراقي عما          

وكشفت نتائج تحليل االنحدار المتعدد بأنه توجد قيمة تنبؤية دالة لمتغير الجنس بالمتغيرات             . قبله

ية والمعرفية والسيكوسوماتية حيـث أن اإلنـاث أكثـر اضـطرابا انفعاليـا ومعرفيـا                االنفعال

وسيكوسوماتية من الذكور، وكذلك ال توجد فروق بين الـذكور واإلنـاث فـي االضـطرابات                
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االنفعالية والسلوكية والمعرفية والسيكوسوماتية من حيث الحالة االجتماعية والعمر واألضـرار           

  .لم النفسيالمادية والنفسية واأل

  

التي هدفت إلى تحديد معدالت االضطرابات السلوكية الظاهرة        ) 2000(وتبين دراسة المطيري    

وتحديد الفروق بين الذكور واإلنـاث      . بين األطفال الذين يعيشون في كنف أسرة محدودة الدخل        

لظاهرة في ما يتعلق بحدة االضطرابات السلوكية،  وأيضا تحديد عالقة االضطرابات السلوكية ا            

ومتغيرات مختار، حيث ركزت الدراسة على االضطرابات السلوكية لدى األطفال الذين يعيشون            

 وطفلـة، ولتحقيـق   طفـالً ) 231(في بيئات فقيرة في دولة الكويت، وتكونت عينة الدراسة من         

 يقوم الوالدان باإلجابـة عنهـا       مجاالتأهدف الدراسة اعتمد الباحث على استبانة تتضمن عدة         

، وأيـضا مقيـاس   )Achenbach) 1991ها قائمة سلوك الطفل التي قام بتطويرها اكنباتش    ومن

 Dumas االقتصادية والذي قام بتطويره كل مـن  –مؤشر الحرمان من االمتيازات االجتماعية 

and whaler) 1983( ومقياس االستجابة الوالدية، وأيضا ،)  وأخيـرا  )قائمة بيـك لالكتئـاب ،

، وكان من ابرز نتائج هذه الدراسـة أن  )Zimet )1988جتماعية التي أعدهامقياس المساندة اال

 محدودة الدخل يعانون من اضـطرابات سـلوكية         سرأمن األطفال الذين يعيشون في      ) %3.5(

، كما وبينت الدراسة انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين      ةظاهرة عند مستويات إكلينيكي   

ت السلوكية الظاهرة وانـه توجـد ارتباطـات جوهريـة بـين             الذكور واإلناث في االضطرابا   

 االقتصادية، والرقابة الوالدية،    –االضطرابات السلوكية الظاهرة من جهة والضغوط االجتماعية        

  .  من جهة أخرىواالستجابة الوالدية، واالكتئاب عند احد الوالدين

  

طفال مع ذويهم في المملكـة      إلى التعرف على اثر إقامة األ     ) 2000(كما وهدفت دراسة الضبع     

العربية السعودية على بعض متغيرات الشخصية، واثر برنامج مقترح لتعـديل بعـض أنمـاط               

وتكونت عينة الدراسة من التالميذ في مرحلة التعليم األساسية الـذي           . السلوك المضطربة لديهم  

ت والمقـاييس   سنة لضمان قدرتهم على اإلجابة على االختبـارا       ) 12-9(تتراوح أعمارهم بين    

العينة األولى ويقيم األطفال فيها مع أسرهم       : المطبقة في هذه الدراسة، وتنقسم العينة إلى فرعين       

، والعينة الثانية مكونة من األطفال الـذين  )وطفلة طفالً 70(في المملكة العربية السعودية مكونة    

دم مقياس الشخصية   وطفلة وقد استخ   طفالً) 140(يعيشون مع أسرهم في مصر وهي مكونة من         
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لألطفال الذي أعده عطية، ومقياس دافعية االنجاز ومقياس مستوى التفكير أالبتكـاري والـذي              

وقد أظهرت النتائج وجود فروق بين متوسط الدرجات التـي          . أعده خير اهللا، وعبد الحليم منسي     

فـق  حصل عليها اإلناث والذكور المقيمون في مصر على مستوى التوافـق الشخـصي والتوا             

االجتماعي وذلك لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق بين مستوى التوافق االجتماعي بين الـذين              

امضوا فترة قصيرة والذين امضوا فترة طويلة، وكذلك وجود فروق بين متوسط الدرجات التي              

حصل عليها األطفال المقيمون مع ذويهم في المملكة العربية السعودية وأقرانهم المقيمـون فـي               

  .لى مستوى التوافق الشخصي والتوافق االجتماعي لصالح العينة المقيمة بمصرمصر ع

  

دراسة هدفت إلى التعرف على المـشكالت الـسلوكية لـدى           ) 1998( أبو هين    أجرىهذا و قد    

سنوات في محافظات غزة، حيث تكونت عينة الدراسـة مـن           ) 4-6(أطفال رياض األطفال من     

، واستخدم في هذه الدراسة قائمة المـشكالت الـسلوكية          طفال من األطفال  ) 415(أما و ) 415(

، وقـد   ))1993( أبو راشد ال عمران، وعبد اللطيف عبـادة          نجيها(ألطفال الرياض من إعداد     

أظهرت النتائج أن أكثر المشكالت شيوعا لدى أطفال الرياض في محافظة غزة كمـا تـدركها                

أجيل والخوف، ومشكلة العناد والتمـرد،      األمهات كانت هي مشكلة التوتر وعدم القدرة على الت        

واالعتمادية الزائدة ، ومشكلة الغيرة، كما أظهرت وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي                 

المشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال عينة الدراسة كما تدركها األمهات تعزى إلـى مـستوى          

ت السلوكية الـشائعة لـدى      تعليم األم، وكما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكال          

  .أطفال عينة الدراسة كما تدركها األمهات

  

التي هدفت إلى التعرف على المشكالت السلوكية لـدى         ) 1997 (حمديوتبين دراسة عويدات و   

الطلبة الذكور في الصفوف الثامن والتاسع والعاشر في مدارس األردن، وقد تألفت عينة الدراسة              

 تحديدها من قبل المسؤولين في مديريات التربية المختلفة في          من مدارس تم  )  طالب 1907(من  

 الدراسـة مـن     ادواتتألفت  . األردن باعتبارها من المدارس التي تكثر فيها المشكالت السلوكية        

 التي طورت لهذا الغرض وتم التحقق من صدقها وثباتها، وقد استجاب لها الطلبـة               تاالستبيانا

 تقيس االنحرافات السلوكية    تالسلوكية باستخدام أربع استبيانا   تم تحديد المشكالت    . في صفوفهم   

وعدم االنتظام في الدوام واإلجراءات التأديبية المتخذة بحق الطالب ، كما           . والمخالفات السلوكية 
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تم جمع معلومات من الطالب عن األسرة والوالدين، ونمط التنشئة األسرية، وجمعت معلومـات              

وأظهرت النتائج أن أكثر المشكالت السلوكية تكرارا       . ت الرسمية عن تحصيل الطلبة من السجال    

 والتأخر عن الـدوام الـصباحي، وان أكثـر          ، والغش ، والضرب للطالب اآلخرين   ،هي الشجار 

اإلجراءات التأديبية استخداما هي الضرب من قبل المدرسين، وقد كانت هناك عالقة موجبة بين              

 التلفاز واالنحرافات الـسلوكية لألصـدقاء، وعالقـة       المشكالت السلوكية وعدد ساعات مشاهدة    

سالبة بين المشكالت السلوكية واهتمام األبوين بتحصيل الطالب وتعاملهم معه بتقبل وديمقراطية،            

 ،وأظهرت نتائج تحليل االنحدار المتعـدد المتـدرج       . وكذلك بين المشكالت السلوكية والتحصيل    

ين في المشكالت السلوكية كان االنحـراف الـسلوكي         إن أقوى المتغيرات من حيث تفسير التبا      و

  .لدى أصدقاء الطالب

  

 إلى معرفة تـأثير      هدفت )2000(المشار أليها في صالح     ) 1997(وفي دراسة قام بها يوسف      

عائلـة مـن   )20(االعتقال على العائلة في المجتمع الفلسطيني، وقد تألفت عينة الدراسـة مـن         

شارت نتائج الدراسة إلى أن غياب الزوج عن عائلته قد اثـر            وقد أ . عائالت لمعتقلين متزوجين  

على الوضع االقتصادي من حيث عمل الزوجة ومساعدات األقارب، حيث أشارت النتـائج أن              

الزوجة هي التي تتحمل العبء االقتصادي وليس هناك مساعدات من األقارب، وبالنسبة للوضع             

ج أظهرت النتائج أن هناك تـأثير لالعتقـال         االجتماعي وأثره على العائلة في ظل غياب الزو       

وغياب الزوج على األسرة في عدة اتجاهات على المستوى االجتماعي ومن هذه التأثيرات تربية              

أما بالنسبة للوضع السياسي فلم يكن له تأثير وذلك الن هذا الوضع قد خلق حالة البعد                . األطفال

 اهتمامات أصبحت تنحصر فـي حـدود        عن كل ما هو اجتماعي أو سياسي أو اجتماعي والن         

  .العائلة وكيفية توفير احتياجات العائلة من اجل العيش بالحد األدنى من مستوى المعيشة

  

ومن الدراسات األردنية المهتمة بالمشكالت السلوكية كانـت دراسـة وريكـات والـشحروري          

 في مدارس التربية    والتي هدفت إلى تعريف المشكالت السلوكية لدى الطلبة المكفوفين        ) 1996(

الخاصة ومراكزها بمدينة عمان، كما وهدفت إلى تعرف العالقة بين تلك المشكالت الـسلوكية              

طالبا وطالبة، واستخدمت الدراسة    ) 149(وتألفت عينة الدراسة من     . ومتغيرات العمر، والجنس  

 وأشارت نتائج   .مقياس للمشكالت السلوكية الذي طور من قبل فريق أساتذة من الجامعة األردنية           
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الدراسة إلى أن ابرز المشكالت السلوكية الحادة التي ظهرت لدى عينة من الطلبـة المكفـوفين                

كانت الحساسية الزائدة والسلوك االعتمادي وسلوك الشرود والتشتت وسلوك التشتيت والـشعور     

 ولـصالح   بالقلق، كما وأشارت النتائج إلى أن هنالك فروقا ذات داللة إحصائية بـين الجنـسين              

وان . السلوك العدواني، وسلوك الحركة الزائدة، والسلوك المتمـرد       : الذكور على األبعاد التالية   

هنالك فروقا ذات داللة إحصائية بين الجنسين لصالح اإلنـاث علـى بعـدي الـشعور بـالقلق                  

  .والحساسية الزائدة

  

هذه الدراسة إلى بحث فقد هدفت 2006) (في سعادة  الواردة 1995)( وآخرون قوتهأما دراسة 

العالقة بين النشاط والتجربة المسببة من ناحية، والتفكير واالستجابة العاطفيـة لـدى األطفـال               

طفال تراوحت أعمارهم مـا     ) 1323( عينة الدراسة من    وتكونت  .  من ناحية أخرى   نالفلسطينيي

دينـة غـزة ،     سنة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مدارس ومخيمات تقع في م          ) 15-7(بين  

 متعلقا بالصدمات، طورها مركز غـزة للـصحة         اًحدث) 14(وأعطوا قائمة للمراجعة مكونة من      

النفسية العقلية خصيصا، وكانت القائمة مكونة من أحداث عاشها األطفال الفلـسطينيون خـالل              

ـ     أكالغارات الليلية، والضرب، والجرح، واحتجاز      ) 1987(االنتفاضة   ار فراد العائلة، وتـم اختي

سجلوا مستوى منخفضا مـن الـصدمات       ) 48(طفال سجلوا مستوى عاليا من الصدمات و      ) 60(

حالة حدثت نتيجة للغياب من المدارس أو االمتناع عن االشتراك أو عـدم إعـادة               ) 42(وفقدان  

كانت أعمـارهم   ) 55(ومن الذكور   ) 53(االستبيان والعينة شملت أعدادا متساوية، فمن اإلناث        

 بـصورة شخـصية   وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن تعـرض الطفـل           .  سنة )12-11(بين  

لالنتفاضة، وعالقته بالصدمات، واشتراكه هو أو هي في االنتفاضة قد عد المقياس الحاسم فـي               

هذه األمور، وأظهرت النتائج أيضا أن األطفال الذين تعرضوا للكثير من التجارب عانوا بدرجة              

  .من األطفال الذين لم يشاركوا في االنتفاضةاقل في التركيز واالنتباه 

  

التي هدفت إلى تحديد أهم المظاهر السلوكية المرتبطة بالتالميذ       ) 1995(كما بينت دراسة كاشف     

، حيث تكونت عينة    ) الثانوية –األساسية  (المتأخرين دراسيا وذلك في مراحل التعليم قبل الجامعة         

 في الريف وأخرى في الحضر، واتضح من نتائج         طالب وطالبة من مدارس   ) 400(الدراسة من   

هذه الدراسة إن هناك اختالف في مدى شيوع بعض المظاهر الـسلوكية المرتبطـة بالتـأخير                
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 نجدها في الحضر تشمل تجنب اآلخرين والتدخين والسرقة فنجدها فـي الريـف         االدراسي فبينم 

مال الكلمات البذيئة وتحطـيم     أكثر في الخوف والكسل والخمول وإتالف الكتب واألدوات واستع        

حيث إن المظاهر السلوكية    . المقاعد والنوافذ وتكسير ممتلكات المدرسة، والتسلط على اآلخرين       

الشائعة مثل عدم القيام بالواجبات المدرسية والغش والكذب واإلكثار من أحالم اليقظة والهروب             

عدم ظهـور فـروق دالـة       من المدرسة لم تسجل إي منها فروق لصالح الحضر أو الريف، و           

باإلضافة . إحصائيا ألي مظهر من مظاهر التأخر الدراسي لصالح الريف في المرحلة األساسية             

إلى ذلك أظهرت الدراسة إن عدم القيام بالواجبات المدرسية هو أكثر المظاهر شـيوعا ويليهـا                

 سـلوك   الغش والكذب واألكثر من أحالم اليقظة والهروب من المدرسـة، كمـا وأظهـرت إن              

الهروب من المدرسة هو األكثر شيوعا في المرحلة االبتدائية، كما أن المشاكل السلوكية التـي               

اتضحت في تعطيل المدرسة داخل الفصل بينما كان سلوك الخوف والخمول وإتـالف الكتـب               

  .واستعمال الكلمات البذيئة دالة لصالح الريف في المرحلة الثانوية

  

دراسة هدفت إلى معرفة المشكالت السلوكية لدى تالميـذ وتلميـذات           ب) 1994(كما قام الخليفي    

المدارس االبتدائية ومراحل صفية متتابعة في دولة قطر ألهمية هذا الموضوع وعالقته بالتفوق             

مـن تالميـذ وتلميـذات المرحلـة        ) 462(و التأخر الدراسي، حيث تكونت عينة الدراسة من         أ

الث والرابع والسادس االبتـدائي، وكانـت أدوات الدراسـة          االبتدائية من الصفوف الدراسية الث    

مكونة من قائمة مشكالت أطفال المدارس االبتدائية من إعداد الباحثين وقائمة مشكالت الـشباب              

)  الخاصـة بـاألب والمـدرس   -كونر(وترجمة مصطفى فهمي وكذلك قائمة    ) موني(من أعداد   

)The conners checklist) ( 1988 ( الطفل العمر وقائمة سلوك)والتي أعـدها  )  سنة14-4

، وكان من  نتائج الدراسة انه ال توجد مشكالت على درجة      )Rosenberg  ،1988روزنبرج،  ( 

كبيرة من الخطورة، والمشكالت التي ظهرت لدى التالميذ كانت لدى الصفوف األعلى واضحة             

  .اكبر منها لدى الصفوف األدنى

  

والتي هدفت إلى دراسة التفاعـل ألثـر النـوع،           )1993(تبين دراسة موسى والصباطي     كما و 

الـسلوك  (لوكية والتوافقية والمتمثلـة فـي       والعمر، والخلفية الثقافية، على بعض المشكالت الس      

، وقد قام الباحث بتطبيق مقياس الـسلوكيات        )، والسلوك التوافقي،  اإلنسحابيالعدواني، والسلوك   
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) 160(من الريف و  ) 160(طفال عبارة عن    ) 320(ن  الالتوافقية على عينة مكونة من مجموعتي     

من الحضر، وانتهت النتائج باستخدام بعض األساليب اإلحصائية إلى أن اإلناث أكثر استظهارا             

 والعدوانية السلبية، كما تبين أن األطفال األكبر عمـرا أكثـر            واإلنسحابيةللسلوكيات العدوانية   

  .ن المشكالت السلوكية والتوافقيةعدوانية، وان أطفال الريف أكثر معاناة م

  

  :تعليق على الدراسات السابقة

  
 ت اهتمـت بموضـوع االضـطرابا      عربيـة يرى الباحث من خالل ما تم عرضه من دراسات          

السلوكية، أن هذه الدراسات قد تنوعت وتباينت في نتائجها وبالتالي يمكن عرض نتائجها كمـا               

  :يلي

  

  : دراسات كشفت عن وجود فروق-1

عبايدة وموسى (فروق تبعا للمستوى التعليمي لألب لصالح ذوي التعليم األساسيوجود  -

 ).2006وحامد، 

في وجود فروق   ) 2003(والعثامنة  ) 2006(اتفقت نتائج دراسة عبايدة وموسى وحامد        -

وهذا بعكس  . دالة في درجة شيوع المشاكل السلوكية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور          

التي بينت وجود فروق في التعـرف إلـى         ) 2002(ادة و زامل    و ابو زي   سعادة   دراسة

 .المشكالت السلوكية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث

وجد قيمة تنبؤية دالة لمتغير الجنس بالمتغيرات االنفعالية والمعرفيـة الـسيكوسوماتية             -

، المـشعان (حيث أن اإلناث أكثر اضطرابا انفعاليا ومعرفيا وسيكوسوماتية من الـذكور          

2000.( 

 في أن االضطرابات السلوكية أعلى عند       )2002 ( زيادة و زامل   أبوو   سعادة   بينت نتائج  -

 . المخيمات من القرية ومن المدينة

وجود فروق بين أبناء المعتقلين وأبناء غير المعتقلين في درجة مفهوم الـذات لـصالح                -

 ).2000صالح، (أبناء غير المعتقلين
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هل العلمي لصالح الماجستير، ووجود فروق تبعا لمتغيـر         وجود فروق تبعا لمتغير المؤ     -

العثامنـة،  ( في المـشكالت الـسلوكية الـشائعة       ) سنوات 6(الخبرة لصالح  األكثر من      

2003.( 

وجود فروق لمتغير موقع المدرسة من أحداث االنتفاضة لـصالح المـدارس القريبـة               -

 ).2002، زاملو ابو زيادة وسعادة (والمتوسطة القرب من أحداث االنتفاضة 

كاشـف،  (وجود فروق دالة بالنسبة للمشكالت السلوكية لصالح الطالب غير المـدمجين           -

2004.(  
 

 : دراسات كشفت عن عدم وجود فروق-2

عبايدة وموسى وحامد،   (عدم وجود فروق تبعا للترتيب الوالدي والمستوى التعليمي لالم         -

2006.( 

 ).2000المطيري، (و). 2003السفاسفة، (عدم وجود فروق تبعا للجنس  -

 ).2003السفاسفة، (عدم وجود فروق تبعا للصف  -

الرويـشد  (و) 2003العثامنـة، (عدم وجود فروق تبعا لمتغيـر التخـصص العلمـي            -

 )2001خضر،

 الـذي يقـوم     يعدم وجود فروق تعزى لمتغير نوع المؤسسة ومتغير المستوى التعليم          -

 ).2001خضر،الرويشد  (و) 2002، و ابو زيادة و زاملسعادة (المعلمون بتدريسه

 ).2000صالح، ( مدة االعتقالبعدم وجود فروق في درجة مفهوم الذات حس -
 
  : دراسات كشفت-3

عبايدة وموسـى وحامـد،     (إن درجة شيوع المشاكل السلوكية كانت مرتفعة لدى الطلبة         -

2006.( 

 محدودة الدخل يعانون من اضطرابات      سرأمن األطفال الذين يعيشون في      ) 3.5%(أن   -

 ).2000المطيري، (ةسلوكية ظاهرة عند مستويات إكلينيكي

يشاهدون أحداث االنتفاضة عبر شاشـات التلفـاز        %) 60.0(إن غالبية األطفال وبنسبة      -

 ).2001كراوي،(

ارتفاع في معدالت االضطرابات االنفعالية والسلوكية والمعرفية الـسيكوسوماتية بعـد            -

 .)2000المشعان، (العدوان العراقي عما قبله
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غياب الزوج عن عائلته قد اثر على الوضع االقتصادي من حيـث عمـل الزوجـة       إن   -

ومساعدات األقارب، حيث أشارت النتائج أن الزوجة هي التي تتحمل العبء االقتصادي            

 ).1997 يوسف،(وليس هناك مساعدات من األقارب 

ها أكثر تـأثراً    في أن العائالت التي أعتقل أحد أفراد      ) 2003(مغالسة  اتفق نتائج دراسة     -

 .من العائالت التي تعرضت بيوتها للهدم
 
: دراسات كشفت عن العديد من االضطرابات السلوكية كما يلي -4

صعوبات عالية في التركيز، وصعوبات في النوم، واألرق، والخوف، والكوابيس الليلة،            -

 .)2002ثابت وزمالؤه، (والقلق

و سـعادة    (ات، والقلق، والعدوانية  تدني مستوى التحصيل، والخوف من صوت الطائر       -

 ).2002، ابو زيادة و زامل

التوتر وعدم القدرة على التأجيل والخوف، ومشكلة العناد والتمرد، واالعتمادية الزائدة ،             -

 .)1998أبو هين، (ومشكلة الغيرة 

فرحـات،  (ضعف االنتباه، ومشكلة العناد، وعدم الثقة بالذات ، والمشاطرة، والعدوانية            -

2000(. 

أكثر المشكالت السلوكية تكرارا هي الشجار والضرب للطالب اآلخرين والغش والتأخر            -

 ).1997عويدات وحمدي، (عن الدوام الصباحي 

، ومص األصـابع، اضـطرابات النـوم، قـضم          ياقل المشاكل شيوعا التبرز الالإراد     -

  .)2000فرحات، (األظافر، الهرب من الدراسة 

ثير من التجارب عانوا بدرجة اقل في التركيز واالنتبـاه          إن األطفال الذين تعرضوا للك     -

الواردة في سـعادة    1995) وآخرون، ةقوت(من األطفال الذين لم يشاركوا في االنتفاضة        

)2006(. 

الرويـشد  (هنالك ارتباط موجـب بـين الجانـب ألتحـصيلي والجانـب االجتمـاعي              -

 ).2001خضر،

الظاهرة مـن جهـة والـضغوط       توجد ارتباطات جوهرية بين االضطرابات السلوكية        -

 االقتصادية، والرقابة الوالدية، واالستجابة الوالدية، واالكتئاب عنـد احـد           –االجتماعية  

 ).2000المطيري، (الوالدين
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  : الدراسات األجنبية2.2.2

  

ثابت  كانت دراسة    ةمن أهم الدراسات األجنبية التي اهتمت بموضوع االضطرابات السلوكي        

والتي كان الهدف منها معرفة العالقة بـين  )  ,2006Thabet & Vostanis(وفوستانيس 

، وتم بحـث    )رياض األطفال (زمة الحرب والمشاكل السلوكية واالنفعالية عند       الالمعرضين  

ذلك من خالل عدد من المتغيرات المتمثلة في الجنس، ودخل األسرة، وعمل األم، وعمـل               

ة إلى عدد األخوة في البيت، وبلغت عينـة         ، إضاف )قرية، مدينة، مخيم  (األب، ومكان اإلقامة  

سـنوات، حيـث تـم      ) 6-3(روضات أعمارهم ما بـين      ) 10( من   أطفال) 390(الدراسة  

ن فـي هـذه الدراسـة       ثااختيارهم من رياض أطفال مختلفة في قطاع غزة، واستخدم الباح         

  النفـسية، وقـد قـام الوالـدين بتعبئـة     ةمقياس الصعوبات والتحديات ومقياس غزة للصح     

%) 78(من العينة الكلية أو مـا يعـادل      )  طفال 337(المقاييس، وقد بينت نتائج الدراسة أن       

كانت عندهم صدمة متوسطة،    %) 16.8(ظهرت عندهم أعراض الصدمة خفيفة، وما نسبته        

، واظهر مقياس غز للصحة النفسية      %)4.3(بينما الصدمة العالية عند األطفال كانت نسبتها        

أكثر الصدمات لدى األطفال الذين كانت صدمتهم شديدة عند مشاهدة          ) %91.6(أن ما نسبته    

ومـا نـسبته    %) 51.3(قصف البيوت من الطائرات للجيران وغيرهم، وبلغـت النـسبة           

لألطفال الذين يشاهدون قصف البيوت من الطائرات للجيران وغيرهم، وبلغـت           %) 27.9(

اهدون قصف البيوت من الدبابات،     لألطفال الذين يش  %) 27.9(وما نسبته   %) 51.3(النسبة  

  .وقد ظهر عند األطفال المشاكل مع األصحاب والنشاط الزائد عند األوالد أكثر من البنات

  

 دراسة هدفت إلى فحص اآلثـار المباشـرة للهجـرة     Thabet) 2004 ( ثابتكما أجرى

، وأساليب  القسرية على األطفال والشباب الذين يعيشون في األسر الفلسطينية في قطاع غزة           

التأقلم المستخدمة للتغلب على الضغوط النفسية، وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة مـن              

عائلة تعيش داخل المعسكرات    ) 15(أسرة فلسطينية بطريقة العينة المختارة، كان منها        ) 20(

وخمس تعيش خارج المعسكرات، حيث طبق عليهم المقابالت شبه المنظمة معتمـدة علـى              

وقد بينت النتـائج عـدم     . ة لمقابلة أفراد العائالت من أجيال مختلفة داخل األسرة        قائمة مسبق 

وجود اختالفات  في استخدام أساليب التأقلم، مثل االنشغال في نشاط مطلـوب كاألنـشطة               
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وكانـت  (الرياضية، وتحسين المعاملة مع اآلخرين، والعمل الجاد في أعمـال المدرسـة،             

د أساليب التأقلم األقل التي تستخدمها البنات والصبيان بشكل         الكحول والبيرة والمخدرات اح   

، ويلجأ كل من البنات والصبيان لألمهات أكثر من اآلباء واألصدقاء، مما يتطلب حاجة              )اقل

لتحسين أساليب التأقلم المفيدة مع األطفال بتطوير المهارات االجتماعية، وإيجـاد الحلـول             

  . للصراع في المدرسة والمجتمع

  

التي تحـدثت عـن المـشاكل     (Vonnie, maloyd, 2002)بين دراسة فوني ومكلويد وت

، حيث تم   األسبان واألطفال األوربيون واألمريكان األفارقة األمريكان األطفالالسلوكية لدى   

 أمريكيـا طفـالً   ) 1039(عينة مكونة مـن     كانت ال واستخدام الدعم العاطفي كعامل وسيط،      

-4( بين   أعمارهمحت  و، ترا طفالً اسبانياً ) 401(و ً،إفريقيا يكياأمرطفالً  ) 550(و ،أوروبيا

  الدعم العاطفي المنخفض ظهر    المستخدمات األمهات أن إلىوقد خلصت النتائج    )  سنوات 5

 مات الدعم العاطفي   المستخد األمهات إن، في حين بينت النتائج       مشاكل سلوكية  أطفالهنعند  

 وأظهـرت  كما   ، تنخفض وتزول   بشكل بارز بل   يةالمشاكل السلوك لم يظهر عندهن    المرتفع  

  . المشاكل السلوكيةمن يزيد األطفالالنتائج ان استخدام ضرب 

  

 نسبة تقدير إلىوالتي هدفت ) .,Thabet, Vostanis 2001( تنيس اوفوس أما دراسة ثابت

حيـث   في قطاع غزة ،نالفلسطينيي األطفالانتشار المشاكل السلوكية والمشاكل العاطفية بين     

و %) 47.2(ولـد   ) 453(طفل من قطاع غـزة، مـنهم        ) 959(تكونت عينة الدراسة من     

وقد استخدم الباحثـان  ،  ) سنة 12-6( بين   األعمارفي حين تراوحت    %) 52.8(بنت  ) 506(

ان الحاالت    نتائج الدراسة  أظهرتحيث  ،  )2(ب   –في هذه الدراسة مقياس رتر للمدرسين       

بنـسبة  ) 247( كانت   األوالد مقياس ريتر للمدرسين بين       حد السواء على حساب    التي تعدت 

وما فوق كحالة مرضية بينما كانـت       ) 9 (األعراضستخدام معدل نسبة    اب%) 45.5( بلغة  

يهم مشاكل سلوكية    لد األوالد أن،كما بينت النتائج    %)41.5(بنسبة  ) 215( بين البنات    النسبة

 9( قد تعدو الحد الفاصل      األطفالمن  %) 48( نسبة   إن النتائج   وأثبتت، كما    من اإلناث  أعلى

 المدرسين ، وقد بين التحليل العاملي وجود ثالث عوامل وهي           رأيعلى حسب   ) وما فوق   

    .الخوف من المدرسة  وومشاكل انفعالية، مشاكل سلوكية  وعنف ضد المجتمع
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كل  هدفت إلى فهم المـشا ).Li, Shi, Wan  , 2001(لي وشي ووين  وفي دراسة قام بها

األقليات في الريف الصيني، حيث تكونت عينـة      األطفال،انتشارها وارتباطها ب  المنتشرة لدى   

أماً، من أمهات األطفال في مقاطعات الريف الصيني، وتـم إجـراء            ) 1222(الدراسة من   

 مقننة لألمهات، وكشفت نتائج الدراسـة أن هنـاك          استبانهمقابالت لألمهات وطبق عليهن     

الـشتم والـسب،    (وتتمثل فـي    )  سنوات 6-2(رة بين األطفال في سن       منتش ةمشاكل سلوكي 

، )والمشكالت المزاجية، والتبول الليلي، والعناد، ومشكالت في النوم، ومشكالت في األكـل           

كما تبين وجود اختالفات واضحة في المشكالت السلوكية بين المقاطعات الريفية الـصينية             

ألسلوب التربية أثرا كبيرا في ظهـور المـشكالت         تبعا لالنحدار العرقي لكل مقاطعة، وان       

السلوكية لدى األطفال، وان الخبرات الوالدية المحدودة في تربية األطفال تزيد من احتمالية             

   .ظهور المشكالت السلوكية لديهم

  

والتي كانـت  ) .,Thabet. Abed, Vostanis 2001 ( وفوساتنيس  وعابدأما دراسة ثابت

ة النفسية على الصحة النفسية والعقلية لألطفال واألمهات الفلسطينيات         تأثير الصدم " بعنوان  

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الخبرات الصادمة التي تعرض           " في قطاع غزة    

لها األطفال الفلسطينيون الذين يعيشون في مناطق الصراع والنـزاع الـسياسي المـستمر،              

 كرب ما بعد الصدمة والعالقـة بـين الـصحة        وكذلك التعرف على مدى انتشار اضطراب     

طفـال  ) 286(حيث تكونت عينة الدراسة من    ,  وأمهاتهم نالنفسية والعقلية لألطفال الفلسطينيي   

وتم استخدام مقياس غزة للخبرات الصادمة ومقياس تأثر        ) 12 – 9(تراوحت أعمارهم من    

 للصدمات بمعـدل أربـع      وكانت أهم النتائج فيها أن األطفال تعرضوا      , األطفال بالصدمات 

, خبرات صادمة لكل طفل وهذه الصدمات جاءت كنتيجة مباشرة للعنف الممـارس ضـدهم             

بمشاهدتهم بأعينهم أفراد تعرضوا للعنف اإلسرائيلي كما أن حوالي ثلث األطفال كانت لديهم             

 ونتائج مقيـاس تـأثير الحـدث        %).34.4( ردود فعل نفسية شديدة عن الخبرات الصادمة      

 قـد تعرضـوا     األوالد إن بالرغم من    األوالد في البنات من     أكثر كان   األطفال على   الصادم

ا بدرجة كبيـرة     نتائج مقياس الصحة العامة لالم كان مرتبط       إن وتبين   أكثرلخبرات صادمة   

   .مع درجة تأثر األطفال بالصدمة على حسب مقياس تأثير الحدث 
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 وقوتـه  المصري، والودي،كون من مللر، وعالمي م ق بحثيوتبين الدراسة التي قام بها فر

Miller , Ei-masri , Allodi, Qouta , 1999)  (  ت دراسة المـشكال إلى تهدفوالتي 

طينيون في المراحل الدراسـية،      الفلس األطفالصدمة لدى   العد  بالسلوكية والعاطفية واثر ما     

ينة غزة، كما تم    طفل وطفلة فلسطينية من مدارس مد     ) 669( عينة الدراسة من     حيث تكونت 

ـ س لفريق البحث ومنها مق    يا مق إعدادس التي ساهمت في     ياستخدام مجموعة من المقاي    اس ي

لية ومقياس ردود الفعل والتوتر النفسي لما بعد الـصدمة ومقيـاس المـشاكل              عقالصحة ال 

 االضـطرابات   وظهور بعد الصدمة    ة حجم المعانا  أنوقد بينت النتائج    . السلوكية والعاطفية 

 مـن حيـث     أعلـى كانت اكبر وبنسبة    ) 16-6( من سن    األطفالكية والعاطفية لدى    السلو

 األخـرى قورنت بأطفال الـشعوب       ما إذا نالفلسطينيي لألطفالتراكمات في السلوك العامة     

 تقع تحـت     مناطق مشابهة  أو  بها صراعات  دوال يوج يعانون من ويالت الحروب      الذين ال 

 الناتجة عن التعـرض     ةللمعانااضحة بين معدالت عالية     وكما تبين انه توجد عالقة      . احتالل

 .رتفاع عالي من معدل الصحة العقليةا و) نوعية الصدماتأوسواء تعددها (للصدمات 

  

 ,Saklofske, Schwean, Burt( سكلوفيـسكي و سـجوين وبـورت    دراسةكما وتبين 

اط الزائد واالندفاعيـة     والمعلمة في تقدير النش    األموالتي كانت بعنوان االرتباط بين      ) 1999

لنـشاط الزائـد    ل األمهـات  تقدير   إن  في هذه الدراسة    تبين حيث ،األطفالوقلة االنتباه لدى    

 االنسجام  ، واالنسحاب والمهارات االجتماعية ومع     الجسمانية واالندفاعية ترتبط مع المشاكل   

وردود فعـل   والتقيـؤ،   ،  الم الـرأس  آ تـضمنت ، والمواد الجـسمانية     مع تقدير قلة االنتباه   

 األصـناف  إن والغثيان ومشاكل المعدة، ومن خالل الدراسة تبين         األذن، والتهاب   الحساسية

يما تختلف عن بعضها البعض ف    ال  ،  )فاعية وقلة االنتباه  النشاط الزائد واالند  ( الفرعية الثالث   

 يسيطر علـيهم النـشاط      ناب الذي بر االجتماعي ، وان الش    يتعلق في العمر والجنس والضر    

 الصنف الـذي    أو الذين يبدون في الصنف المشترك       ئكأولالزائد واالندفاعية هم اصغر من      

 سنوات، وان الصنف المشترك يظهر عجزاً اكبـر ذا          4-3يسيطر عليه قلة االنتباه، بمعدل      

  .  مقارنة مع الشباب الذين يسيطر عليهم قلة االنتباهأهمية
  

التي هدفت الى معرفة نسبة   ).,Thabet, Vostanis 1998 ( اتنيسوفوس أما دراسة ثابت

 عالقتها بالمشاكل االجتماعية في قطـاع غـزة ،        وانتشار اضطراب القلق بطريقة عشوائية      
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طفـالً فلـسطيني ، تتـراوح       ) 237(وتكونت من   بطريقة عشوائية   حيث تم اختيار العينة     

 االطفـال  أكملفي قطاع غزة ولقد )  مدرسة حكومية 12(من ) سنة13-9(بين   أعمارهم

 28( ال   أوبند يجاوب عليها الطفل بـنعم       ) 37(مقياس القلق المعدل وهو استبانة تتكون من        

  مقيـاس رتـر    أكملـوا  أيـضا والمعلمون   ،) تتعلق في الكذب     9والقلق  بال منها تتعلق    ؤس

(RETR)       عنـد  سؤال تتعلق بالمـشاكل النفـسية       ) 26(للمعلمين وهو استبانة تتكون من

 نسبة انتشار اضطراب القلق لدى االطفال في قطاع غـزة           إنهرت النتائج   ظأاالطفال ،وقد   

من االطفال قد تعدوا خط     %) 43.3(نسبته    بان ما  أفادوا المعلمون فقد    أما % ) 51.5(هو  

ـ     9ستخدام نقطة القطع    االسواء في مقياس رتر للمعلمين ب      كمـا  . ة نفـسية   وما فـوق كحال

خاصة االدراكات السلبية تزداد مع تقدم الطفـل         القلق و  أعراض إن أيضاووجدت الدراسة   

كما وتبين نتائج الدراسـة ان      .  دون الفتيان    الفتياتفي السن وهي منتشرة بشكل كبير بين        

الحالة االقتصادية المتردية لعائلة الطفل تكن سبباً في ظهور االضطرابات لديه بشكل عـام              

نية المزدحمة بالسكان يكـن سـبباً       والقلق بشكل خاص ، كما وان السكن في المناطق السكا         

  . في ظهور االضطرابات لدى االطفال أيضا

  

 فقد أجرى دراسة بهدف الكشف عن المشاكل السلوكية واالنفعاليـة         Vostanis) 1997(أما  

لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية وأثرها على سوء التوافق االجتماعي، واشتملت العينـة             

لمرحلتين اإلعدادية والثانوية، وقد اسـتخدام الباحـث قائمـة          تلميذا من تالميذ ا   ) 84(على  

المشكالت السلوكية لألطفال واستبيانا موجها للوالدين، ودلت النتائج على انه توجد عالقـة             

 واالنفعالية وسوء التوافق االجتماعي لـدى التالميـذ         ةدالة إحصائيا بين المشكالت السلوكي    

  .   لوكية بينهم كانت مرتفعة بالمقارنة بأقرانهم العاديينالصم، وان نسبة انتشار المشكالت الس

  

 هدفت إلى التعـرف علـى اثـر العنـف           katleen) 1996( كاتلين   وفي دراسة قامت بها   

السياسي على المشاكل السلوكية لدى األطفال الفلسطينيين وقد تألفت، عينة الدراسـة مـن              

وقد أظهرت نتائج   . ألراضي المحتلة إماً وأبناءهن ممن عاشوا ظرف االنتفاضة في ا       ) 150(

الدراسة وجود عالقة مرتفعة بين العنف والمشكالت السلوكية لدى األطفـال وكانـت هـذه       
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المشكالت لدى الذكور أعال منها عند اإلناث؛ وكذلك  تبين أن الذكور كانوا أكثر عرضـة                

  .للمواجهة والمشاركة في فعاليات االنتفاضة من اإلناث

  

ستمرارية بين االضـطرابات   دراسة بهدف التعرف على اال) ,1995Rey(ريي وقد أجرى 

 الشخصية لدى الشباب، وأجريت الدراسـة علـى         تية لدى المراهقين واضطرابا   السيكابوتا

، بمتوسط عمري   ) سنة 16-12(من المراهقين، تراوحت أعمارهم بين      ) 145(عينة قوامها   

 emotional & disruptiveوه  انفعاليـة وتـش  ت، تم تشخيصهم كاضطرابا) سنة13،7(

disorders  وفقا لمعايير )DSM-111-R (الشخصية لديهم مرة تثم تم فحص اضطرابا 

لمعرفة ما  )  سنة 6و19(، بمتوسط عمري    ) سنة 23-17( عندما تراوحت أعمارهم بين    ةثاني

 شخصية في الوقت الحالي أم ال، وقد أسفرت         تإذ كان هؤالء األفراد يعانون من اضطرابا      

 تشوه خالل المراهقة اظهـروا معـدالت   تنتائج عن أن األفراد الذين كان لديهم اضطرابا    ال

 الشخصية، بينما األفراد الذين كان لديهم اضطرابات وجدانية         تمرتفعة في جميع اضطرابا   

اظهروا معدالت اقل  من اضطرابات الشخصية، وكان هناك احتمال اكبر بالنسبة للذكور أن              

من اضطرابات الشخصية البرانوية، الفصامية، وفـصامية النـوع،         ) أ(تكون ليهم مجموعة    

مـن اضـطرابات الشخـصية      ) ج(واحتمال اكبر بالنسبة لإلناث أن تكن لديهن مجموعـة          

  ).السيكوباتية، البينية، الهسترية، والنرجسية(

  

دراسة بهدف التعرف علـى ثبـات المـشكالت      ,Ferdinand )1995 ( فيرديناند رىوأج

ة واالنفعالية من المراهقة إلى بداية الرشد وأجريت الدراسة علـى عينـة قوامهـا               السلوكي

تـم  )  سنة 16-13(تراوحت أعمارهم بين    )  أنثى 246 - ذكر 213(من المراهقين   ) 459(

تم )  سنوات 8(، ثم بعد    )وأكملها الوالدان (تقييمهم مبدئيا بواسطة قائمة مراجعة سلوك الطفل      

لذاتي للراشد الشاب، وقد توصل البـاحثون إلـى أن الـدرجات            تقييمهم من خالل التقرير ا    

المرتفعة في القلق واالكتئاب والشكاوي السيكوسوماتية، والمشكالت االجتماعية، ومشكالت         

االنتباه والسلوك الجانح، خالل المراهقة تمثل عوامل مخاطرة بالنسبة ألنماط معينـة مـن              

  . تتبعية)سنوات( 8المرض النفسي وسوء التوافق لمدة 
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 دراسة بهدف التعرف على انتشار وحـدوث        ),Lewinsohn 1993 ( ليونسهون كما أجرى 

 األخرى لدى المراهقين، وأجريت الدراسـة علـى         DSM-111-R تاالكتئاب واضطرابا 

ث االضطراب، وتم تتـبعهم     من طالب المدارس العليا عند بداية حدو      ) 1710(عينة قوامها   

 االضطراب الوجدانية، والفصام لألطفال في سن المدرسـة         وطبق الباحث قائمة  لمدة سنة،   

قابلوا معـايير االضـطراب     %) 6و9(لجمع معلومات تشخيصية، وأسفرت النتائج عن أن        

%) 31,7(كانت ليهم خبرة االضطراب على مدى الحياة، وان         %) 33(الحالي، وان أكثر من   

عن وجود معدالت مرتفعة من     كانت لديهم خبرة االضطراب مرة ثانية ، كما أسفرت النتائج           

 Unipolarاالنتكاسـات لجميـع االضـطرابات العامـة، واالكتئـاب أحـادي القطبيـة        

Depression   القلـق،  ت خاصة، وكانت معدالت االكتئاب أحادي القطبيـة، واضـطرابا 

 األكل، واضطرابات التوافق أكثر لدى اإلناث منها لدى الذكور، بينمـا اتـسم              تواضطرابا

 disruptive(الت مرتفعة عن اإلنـاث فـي اضـطرابات الـسلوك المـشوه     الذكور بمعد

behavior disorders  .( 

 

 التعرف على االستجابة الـسيكولوجية  إلىت والتي هدف ) Baker, 1991( دراسة بكر إما

وتكونت عينة الدراسة من    . للضغط البيئي المرافق لالحتالل العسكري     نالفلسطينيي لألطفال

اختيارهم بطريقة عشوائية من عدة مناطق من الضفة الغربية تشمل القريـة    طفالً تم   ) 130(

 عـن طريـق     إحـصائيا ، وقد تم استخراج البيانات من خـالل تحليلهـا           والمدينة والمخيم 

)ANOVA(   ،تم استخدام    كما )كمجموعة ضابطة يعيشون داخل الخط       فلسطينياً طفالً) 35 

 القيام بجمع المقابالت في بيوت االطفـال،        من اجل    أبحاث وتم تدريب مساعدات     ،األخضر

 ثالثة منهـا تـم توجيههـا        أقسام أربع، تتكون من     خاصة لهذه الدراسة   استبانه ت صمم وقد

 النفـسية   لألعـراض غرافية ودرجة الضرار البيئي، وتقـديرهن       و، ومعلومات ديم  لألمهات

وكانـت  . إليهمباشرة   م األسئلة، تم توجيه     االطفال أنفسهم  رأي، وعندما طلب     فقط ألطفالهن

 أعـراض الغربيـة لـديهم      االطفال الذين يعيشون فـي الـضفة         أن إلىنتائج الدراسة تفيد    

 بشكل ملحـوظ مـن      ،أعلى) اضطرابات عقلية (  سيكوباثولوجية   وأعراض،  سيكوسوماتية

 بكثيـر   أكثر يعانون   أنهم لالجئين أظهرت  في المخيمات ا   األطفال، وان   المجموعة الضابطة 

   . والقرىالمدنالذين يعيشون في  أولئكمن 
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 التعرف على تأثير االنتفاضة علـى       إلىهدفت   ) Baker,1990( لبكر   أخرىوتبين دراسة   

 في الضفة الغربية المحتلة وغزة، وقد تكونـت عينـة           نالفلسطينييالتوافق النفسي لالطفال    

انية ر والكثافة السك  العم : متغيراتطفل تم اختيارهم عشوائياً باستخدام      ) 796(الدراسة من   

، وقد تم استخدام مقياس تقدير المشاهد وهـو عـن مـشاهدات              وحجم العائلة  اإلقامةومكان  

ارة الرسم االسقاطي واختبار تقدير الذات لالطفال من اجل التعرف           واستم ألطفالهن األمهات

 إحـداث  جنس، في  وحجم العائلة وال   اإلقامةعلى اثر كل من العمر والكثافة السكانية ومكان         

 الـذين   األطفال أن وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج  من أهمها       . المشكالت السلوكية 

 ون أوضـاعا   ال يواجه  أنهميعيشون في المناطق المحتلة يواجهون مشاكل نفسية محدودة مع          

 نقص المجموعة الضابطة،     جماعة، وبسبب  أيمن التي تعد طبيعية لدى       حدة   أكثرمرضية  

لوضع من قبـل يمكـن       االنتفاضة، وبسبب عدم عمل دراسة ل      تأثيرياس  فانه من الصعب ق   

 ارتفاع نسبة الضغط النفسي ودرجة الخوف لـدى         إلى أيضا النتائج   وأشارت،  االستفادة منها 

  . االطفال

  

 دراسة على مجموعة من آباء وأمهات األطفـال  ) ,1988Simmons ( سيمونسكما أجرى

طفال الذين يعيشون مع آبائهم، حيث تم مقابلة أمهـات          الذين يعيشون في المالجئ، مقابل األ     

وآباء عائلة لديها أطفال يعيشون في المالجئ، وتم تشخيص جميـع األطفـال علـى أنهـم                 

وقد دلت النتائج أن األطفال الذين يعيـشون        . سنة) 18-1(متوحدون وتتراوح أعمارهم بين     

جة عن الضغوط النفسية والبيئيـة،      في المالجئ قد اظهروا عدد من الصفات الالتكيفية النات        

كضعف االهتمام بالذات، وتجنب اآلخرين واعتزالهم، وصعوبات لغوية، وضعف التركيـز           

في تجميع وتنظيم المعلومات، باإلضافة إلى أنهم اظهروا عجزا أكثر من األطفال المتوحدين             

على حاجة بعـض    وهذا قد يكون دليل قاطع      . الذين يعيشون في بيوتهم بين أمهاتهم وآبائهم      

  . األطفال إلى وجوده داخل أسرة بدون غياب أي فردا منها

  

التي درست اثر الخوف على تقدير الـذات وعلـى    )Jennifer , 1988(أما دراسة جينيفر 

إصدار األحكام السلبية، وكان الهدف منها التعرف على اثر اضطراب الخوف على تقـدير              

طالـب  ) 192(ث أجريت على عينة مكونـة مـن         الذات وعلى إصدار األحكام السلبية، حي     
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وطالبة فقد دلت على أن هنالك تفاعال بين التهديد ومـستوى تقـدير الـذات حيـث كـان                   

المفحوصين الذين يتمتعون بمستوى منخفض من تقدير الذات أكثـر سـلبية فـي إعطـاء                

  .األحكام

  

جة تأثير العمـر   التي  هدفت إلى التعرف إلى درGatzanis (1986(كتانيس وتبين دراسة 

والجنس على العالقة بين مصادر األحداث الحياتية الضاغطة، وبين االضطرابات النفـسية            

طفال مـن الجنـسين فـي       ) 157(على عينة مكونة من      لدى األطفال، وقد أجريت الدراسة    

، وقد تم تصنيفهم إلـى أربـع        لمرحلة المدرسة الذين يراجعون العيادة النفسية في نيوكاسي       

مجموعه السلوك، والمجموعة التـي     :  اعتمادا على األعراض التشخيصية وهي     مجموعات

تعاني من إعاقات جسدية، وتم تصنيف المجموعات حسب العمر والجنس، وتمت المقارنـة             

وقد أظهرت هذه الدراسة علـى انـه        . بين المجموعات وبين مصادر ضغوط الحياة البيئية      

فان كل من العمر والجنس لم يؤثرا على العالقة بين          باستثناء االضطرابات االنفعالية الحادة،     

  .األحداث االنفعالية والبيئية الضاغطة وبين االضطرابات النفسية

  

  Fergusson & Harwood) 1986 ( كل من فيرجسون و هـارورد وفي دراسة أجراها

يرات هدفت إلى اختبار العالقة بين الضغوط الناتجة عن تاريخ العائلة المتفككة، وبـين تقـد       

اآلباء والمعلمين لسلوك األطفال في مرحلة المدرسة االبتدائية، وقد أجريت الدراسـة علـى    

طالبا في المدرسة االبتدائية في نيوزلندا، ممن يعانون من ضغوط          ) 1265(عينة مكونة من    

نفسية ناجمة عن التفكك األسري، وقد طبق عليهم مقياس من أعداد الباحث، حيـث بينـت                

ألطفال الذين مروا بضغوط ناتجة عن انهيار زواج األبوين، اظهروا ميال نحو            الدراسة أن ا  

السلوك العدواني، والسلوك غير االجتماعي، كما اختلفت النتائج السلوكية لـديهم بـاختالف             

تاريخ التفكك األسري، كما أظهرت النتائج أن األطفال الذين تم االنفصال بـين والـديهم أو                

مهاتهم مرة أخرى، اظهروا معاناة من القلق والتوتر والـصعوبات          األطفال الذين تزوجت أ   

  . في عائالت وحيدة األباعاشوالسلوكية والتكيفية، أكثر من األطفال الذين 
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  :التعقيب على الدراسات السابقة األجنبية

عن أنواع عدة من االضطرابات السلوكية ومن أهم هـذه          السابقة األجنبية   كشفت الدراسات   

  :تاالضطرابا

  ). ,2006Thabet & Vostanis(مشاكل مع األصحاب ونشاط زائد  -1

الشتم والسب، والمشكالت المزاجية، والتبول الليلي، والعناد، ومشكالت في النوم،  -2

 ).Li, Shi, Wan  , 2001(ومشكالت في األكل

 ). ,1997Vostanis(  فوستانيسسوء التوافق االجتماعي -3

ن واعتـزالهم، وصـعوبات لغويـة، وضـعف         ضعف االهتمام بالذات، وتجنب اآلخري     -4

  ,Simmons) 1988(التركيز في تجميع وتنظيم المعلومات

السلوك العدواني، والسلوك غير االجتماعي والقلق والتـوتر والـصعوبات الـسلوكية             -5

 ). Fergusson & Harwood،1986 (والتكيفية

كتئـاب أحـادي   وجود معدالت مرتفعة من االنتكاسات لجميع االضطرابات العامة، واال  -6

 .Lewinsohn)، 1993(القطبية
 

  :أما عن وجود فروق تبعا للجنس فقد بينت الدراسات مايلي
 

ثابـت   و)  ,2006Thabet & Vostanis (ثابـت فوسـتانيس   اتفقت نتـائج دراسـة   -1

فـي وجـود    ) katleen، 1996(كتلين و).,Thabet, Vostanis 2001(  فوستانيس

 .ناثاضطرابات عند الذكور أكثر من اإل

 أعـراض القلـق   أن) .,Thabet, Vostanis 1998 ( ثابت فوسـتانيس  بينت  نتائج -2

 .وخاصة االدراكات السلبية تزداد بشكل كبير بين الفتيات دون الفتيان

  ) Thabet،2004( ثابـــــت اتفقـــــت نتـــــائج دراســـــة   -3

ــور  و  ــشوين وب ــسي و س   ) Saklofske, Schwean, Bur, 1999 (سكلوفي

 في عدم وجود فروق تبعـا  )Jennifer ,1988(جينفرو) Gatzanis ,1986(جيتزينسو

 .للجنس

 Ferdinand ) 1995 (فيردنيدو Lewinsohn  ) 1993 ( ليونشونتباينت نتائج دراسة -4

 .في وجود أنواع مختلفة من االضطرابات تبعا للجنس
 

 63



  :وعن وجود فروق تبعا لمكان السكن فقد بينت الدراسات 
 

  ).,Li ,Shi , Wan  2001( لي وشي ووين-كنعدم وجود فروق تبعا لمكان الس •

 )Baker, 1991(بيكر ، لصالح المخيم)مدينة، قرية، مخيم(وجود فروق تبعا لمكان السكن •

الدور الهام في ظهور االضـطرابات لـدى        لها  المناطق السكانية المزدحمة بالسكان كان       •

     . ).,Thabet, Vostanis 1998(  ثابت فوستانيس األطفال

  

  :د فروق تبعا للفئة العمرية فقد بينت الدراسات مايليوعن وجو
 
التـي بينـت وجـود    ).,Li ,Shi , Wan  2001( لي وشي ووين اختلفت نتائج دراسة -1

 ,Saklofske )  دراسةمع )  سنوات6-2( منتشرة بين األطفال في سن ةمشاكل سلوكي

Schwean, Burt 1999) وGatzanis) ،(1986و )Jennifer , 1988 .(بينـت  التي 

 .عدم وجود فروق تبعا للفئة العمرية

أن أعـراض القلـق وخاصـة    ) .,Thabet, Vostanis 1998( بينت نتـائج دراسـة   -2

 .االدراكات السلبية تزداد مع تقدم الطفل في السن

ظهــور  Miller , Ei-masri , Allodi, Qouta , 1999) ( دراســة كــشفت -3

  .)16-6(سن  من األطفالاالضطرابات السلوكية والعاطفية لدى 

النـشاط الزائـد   ( ان  )  (Saklofske, Schwean, Burt, 1999 بينـت دراسـة   -4

 .، ال تختلف عن بعضها البعض فيما يتعلق في العمر)واالندفاعية وقلة االنتباه

  

  :وعن وجود فروق تبعا لمستوى الدخل فقد بينت الدراسات مايلي
 

االقتصادية المتردية لعائلـة  ان الحالة ). .,Thabet, Vostanis 1998( بينت دراسة •

  .الطفل تكن سبباً في ظهور االضطرابات لديه بشكل عام والقلق بشكل خاص
  

دراسة تناولت  لم توجد أيانه  حد علم الباحث وعلىفي ضوء نتائج الدراسات األجنبية تبين 

  .االضطرابات السلوكية لدى أبناء المعتقلين سواء على المستوى المحلي أو غير ذلك
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  الفصل الثالث

___________________ _______________________________

  ة واإلجراءاتالطريق

  
لتحقيق هدف هذه الدراسة والمتمثل في التعرف على درجة االضطرابات السلوكية لدى أطفال             

تضمن هذا الفصل وصفاً لمـنهج الدراسـة،         المعتقلين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم،        سرأ

راءات الدراسة وصدقها وثباتها، وكذلك ِإج    ة   كما يعطي وصفاً مفصالً َألدا     ،ومجتمعها وعينتها 

  .الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدمها الباحث في استخالص نتائج الدراسة وتحليلها

  

  منهج الدراسة  1.3

  

حيـث  . مناسبته لطبيعة هذه الدراسة   ذلك ل ، و البياناتاستخدم الباحث المنهج الوصفي في جمع       

  .نيةأن المنهج الوصفي يرتبط غالبا بدراسات العلوم االجتماعية واإلنسا

  

  مجتمع الدراسة  2.3

  

 المعتقلين في محافظة بيت لحـم، والبـالغ         سرأجميع أمهات أطفال    تكون مجتمع الدراسة من     

معتقالً، وذلك استناداً إلى إحصائيات نادي األسير الفلسطيني في محافظة بيت           ) 1046(عددهم  

  .)1.3(حسب ما هو وارد في الجدول ) 2007-2006(لحم، وذلك في العام الدراسي 

  

  . الدراسةمجتمع يبين توزيع أفراد 1.3:جدول 
  المجتمع  مكان السكن

  389  مدينة

  418  قرية

  239  مخيم

  1046  المجموع

  

 66



 عينة الدراسة  3.3

  

 محافظة بيت لحم   في    المعتقلين سرأ أطفال  أمهات  من أمهات) 209(تكونت عينة الدراسة من     

 وتمثل العينة ما نسبته     ،بعاً لمتغير مكان السكن    ت  العشوائية  الطبقية بطريقة العينة ن  تم اختياره 

 في منطقة بيـت لحـم      نادي األسير الفلسطيني  تم مراسلة     حيث من مجتمع الدراسة،  ) %20(

تم مراسلة برنامج الدعم النفـسي   ، مث   المعتقلين ومناطق سكنهم  للحصول على إحصائيات أعداد     

لتسهيل .  بيت لحم  -فسي والتربوي للمرأة   التابع لمركز اإلرشاد الن    نواالجتماعي ألسر المعتقلي  

 بوجود  ستبانة على اال  األمهات تأجابو باليد   اتنتباساإلتم توزيع    حيث   .مهمة الوصول للعينة  

 على كيفية    األمهات  بالتعليمات واإلرشادات الكافية لتساعد    ة مزود استبانة كل   ت وكان ،الباحث

 من حملـة    )2(إلستبانات بمتطوعين عدد    استعان الباحث في تعبئة ا    ، وقد   اإلجابة عن الفقرات  

وذلك لقراءة االستبانة لألمهات اللواتي اليعرفن القـراءة        البكالوريوس في الخدمة االجتماعية     

  .إذا لزم األمر 

  

 ولعـدم اسـتكمال     ،اإلستبانات بشروط تطبيق    ن وذلك إلخالله  أمهات) 8( وقد ألغيت إجابات    

) 201(فراد العينة الذين خضعوا للتحليل اإلحصائي       وبذلك أصبح عدد أ   . المعلومات المطلوبة 

 – 6(أما، وقد تم اختيار العينة داخل المنزل بعد معرفة عدد األطفال الذين تقع أعمارهم بين                

ـ    ، حيث طلب من األمهات أسماء األطفال، وتم وضعها فـي صـندوق            )سنة15 ن و حتـى تك

ذلك تم سحب اسـم واحـد مـن         ، وبعد   الفرصة متاحة لكافة اطفال االسرة ضمن هذا العمر       

مجتمـع  توزيع أفراد عينة الدراسة علـى       ) 2.3(ويبين جدول   . األطفال طبقت عليه الدراسة   

فيبين توزيع المـسترد مـن أفـراد عينـة          ) 3.3(أما جدول   . الدراسة قبل توزيع اإلستبانات   

  .الدراسة
  

  .قبل توزيع اإلستبانات  الدراسةعينةيبين توزيع أفراد  2.3جدول 

  العينة  ن السكن مكا

  78  مدينة

  83  قرية

  48  مخيم

  209  المجموع
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، وعمر الطفـل، ومكـان الـسكن،         الدراسة حسب الجنس   عينةيبين توزيع أفراد     3.3 :جدول  

   .ومستوى الدخل، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم
 

  المجموع  العدد  المتغير

  الجنس  127  ذكر

  74 أنثى
201   

سنوات 6-9  49 

  )سنة12 - تسع سنوات وشهر(
 

105 
  عمر الطفل

)سنة15 -اثني عشر عاما وشهر ) 47 

201  

 76 مدينة

 79 قرية
  مكان السكن

 46 مخيم

201  

 93  شيكل1000اقل من 

. شيكل2000 – 1000  67 

 25  شيكل3000-  2001

  مستوى الدخل

 16  شيكل فأكثر3001

201  

 15 أمي

 66 أساسي

 67 ثانوي

 14 دبلوم

  مستوى تعليم األب

 39 بكالوريوس فأكثر

201  

 25 أمية

 75 أساسي

 56 ثانوي

 19 دبلوم

  مستوى تعليم األم

 26 بكالوريوس فأكثر

201  
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   الدراسةاةأد 4.3

  

ـ               ى تم استخدام استبانة خاصة من إعداد الباحث، حيث قام الباحث ببناء االستبانة باالعتماد عل

تكـون  تو.  لدى أفـراد العينـة     االضطرابات السلوكية لى  عللتعرف   وذلك   الدراسات السابقة، 

مقابل كل فقرة خمـسة بـدائل       . سبعة اضطرابات سلوكية  فقرة تعبر عن    ) 49( من   االستبانة

وكان من أهم    ) ، معارض ، معارض بشدة      وافق، أحياناً ، م موافق بشدة (ليكرت،  مقياس  حسب  

  :تبانةبناء االسإجراءات 

ـ  بقة الخاصة باالضطرابات الـسلوكية، حيـث       مراجعة األدب التربوي والدراسات السا     -1  م ت

 السلوكية، ودراستها، وتحليلها مثـل      تاإلطالع على العديد من األدوات التي عنيت باالضطرابا       

  :األدوات الواردة في دراسة

يئة الفلسطينية بقطـاع    بناء قائمة المشكالت السلوكية لألطفال في الب      ): 1993(أبو ناهية  •

 . غزة

المشاكل السلوكية التي يعاني منهـا طلبـة المرحلـة          ): 2006.(موسى وحامد وعبايده   •

 .األساسية العليا في محافظة بيت لحم وعالقتها ببعض المتغيرات

مستوى المشكالت السلوكية لدى طلبة المرحلة الثانوية في المـدارس          ): 2003( العثامنة •

تعامل معها من وجهة نظر المرشدين التربويين فـي محافظـات       الحكومية وصعوبات ال  

 شمال فلسطين 

المشكالت السلوكية الشائعة لـدى المتخلفـين       ):" 2001. (اهللا، يوسف عبد الصبور    عبد •

 ".  المقابلة لهااإلرشاديةعقليا وحاجاتهم 

االضطرابات السلوكية الناتجة عن ضغوط التجارب الصادمة لدى ):2006(سعادة  •

 .بة الجامعيين في محافظة رام اهللا والبيرة وأساليب تكيفهمالطل

مدى تحمل المعلمين للمشكالت السلوكية لطلبة المرحلة ): 2006.(عواد، يوسف ذياب •

 .الثانوية

 تم تحديد أبعاد األداة من واقع اإلطار النظري للبحث الحالي ومـن الدراسـات الـسابقة،                 -3

 ، النشاط الزائد، الـسلوك العـدواني، االضـطرابات          الخوف، اضطرابات النوم  (واألبعاد هي   

  ).اإلدراكية، القلق، االنسحاب االجتماعي

  . المعتقلين في محافظة بيت لحمسرأ تم صياغة عبارات األداة لتتناسب مع أمهات أطفال -4
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 لحساب استجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة تم اختيار مقيـاس ليكـرت الخماسـي        -5

، وقد صـيغت جميـع عبـارات        )شدة، موافق، أحيانا، غير موافق، غير موافق بشدة         موافق ب (

   .المقياس بشكل سلبي

  :داةاألتصحيح  1.4.3

 ية عال تاضطرابا يشير التقدير المرتفع فيه إلى       ، بحيث تم صياغة فقرات االستبانة بطريقة سلبية     

ويستجيب المفحوص على كل    ). 1,2,3,4,5(بحيث تكون أوزان التدريج في هذا النوع كالتالي         

 متوازنة  اعباراتهبدائل  ) 5( بأسلوب التقدير الذاتي على كل متصل مكون من        ستبانةعبارة من اال  

وفيما يلي التي تقيس كل نوع من االضطراب على حدا،        أي وجود أعداد متساوية من العبارات،       

   :باالستبانةة الخاصة لخمسالبدائل ا

  .ات درج خمسةتعطى/  أوافق بشدة -

  .درجات أربعة تعطى/    أوافق -

  .ثالثة درجاتتعطى  / أحيانا -

  .تينتعطى درج / معارض -

  .تعطى درجة واحدة / معارض بشدة -

  ).4.3(بحيث يتكون كل نوع من االضطرابات من سبعة فقرات وذلك كما ظاهر في الجدول 

  : أبعاد االضطرابات السلوكية 4.3جدول 

  الفقراتعدد   أرقام الفقرات  البعد

  7  .43، 36، 29، 22، 15، 8، 1  الخوف

  7  .44، 37، 30، 23، 16، 9، 2  اضطرابات النوم

  7  .45، 38، 31، 24، 17، 10، 3  النشاط الزائد

  7  .46، 39، 32، 25، 18، 11، 4  السلوك العدواني

  7  .47، 40، 33، 26، 19، 12، 5  االضطرابات اإلدراكية

  7  .48، 41، 34، 27، 20، 13، 6  القلق

  7  .49، 42، 35، 28، 21، 14، 7  االنسحاب االجتماعي
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  :صدق األداة 2.4.3

  

 علـى عـدد مـن المحكمـين مـن        ها في الدراسة الحالية بعرض    تم التأكد من صدق األداة    

 وكان هناك اتفاق بينهم     ،)1( وذلك كما هو في ملحق رقم        المختصين في التربية وعلم النفس    

  بعض التعديالت على فقرات االستبانة     إجراء، وكذلك تم    اروئيته ومق االستبانةعلى صالحية   

 حيث يشتمل هذا الملحـق علـى        ،)2( وذلك حسب ما هو وارد في ملحق رقم          قبل التحكيم 

  .األداة بصورتها النهائية) 3(األداة قبل إجراء التحكيم الالزم بينما يتضمن ملحق رقم 

  

مصفوفة ارتباط فقرات األداة مع الدرجة      ومن ناحية أخرى تم التحقق من الصدق بحساب          

والتي بينـت أن جميـع قـيم        ). 5.3(الكلية ألداة الدراسة، وذلك كما هو واضح في جدول          

  تمتع األداة  معامالت االرتباط للفقرات مع الدرجة الكلية لألداة دالة إحصائياً، مما يشير إلى           

لسلوكية، في ضـوء اإلطـار      وأنها تشترك معاً في قياس االضطرابات ا      بالصدق العاملي،   

  .النظري الذي بنيت األداة على أساسه
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رتبـاط  امـصفوفة  ل) Pearson correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون 5.3جدول 

  . ألداة الدراسة مع الدرجة الكليةات االضطرابات السلوكية فقر
  يةالداللة اإلحصائ  قيمة ر  الفقرات  الداللة اإلحصائية  قيمة ر  الفقرات
1. 0.316  0.000 26  0.536  0.000 

2. 0.452  0.000  27  0.549  0.000  

3. 0.479  0.000  28  0.452  0.000  

4. 0.477  0.000 29  0.512  0.000 

5. 0.483  0.000  30  0.582  0.000  

6. 0.511  0.000  31  0.520  0.000  

7. 0.316  0.000 32  0.429  0.000 

8. 0.436  0.000  33  0.374  0.000  

9. 0.457  0.000  34  0.489  0.000  

10. 0.450  0.000 35  0.495  0.000 

11. 0.452  0.000  36  0.478  0.000  

12. 0.503  0.000  37  0.345  0.000  

13. 0.318  0.000 38  0.384  0.000 

14. 0.289  0.000  39  0.435  0.000  

15. 0.360  0.000  40  0.421  0.000  

16. 0.453  0.000 41  0.323  0.000 

17. 0.332  0.000  42  0.286  0.000  

18. 0.463  0.000  43  0.335  0.000  

19. 0.404  0.000 44  0.417  0.000 

20. 0.508  0.000  45  0.517  0.000  

21. 0.518  0.000  46  0.399  0.000  

22. 0.455  0.000 47  0.441  0.000 

23. 0.534  0.000  48  0.358  0.000  

24. 0.465  0.000  49  0.362 0.000  

25. 0.457  0.000  

  

رتباط الفقرات مع الدرجـة الكليـة       تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن جميع قيم ا         

 وأنها تشترك معاً فـي قيـاس        إلى تمتع األداة بصدق عاملي    لألداة دالة إحصائياً، مما يشير      

االضطرابات السلوكية من وجهة نظر األمهات في ضوء اإلطار النظري الذي بنيـت األداة              

  .األداة هذه على أساسه
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  ثبات األداة 3.4.3

  

داة الدراسة بطريقة االتساق الـداخلي، بحـساب معادلـة الثبـات            تم حساب معامل ثبات أ    

 وبـذلك فـان األداة   ،)0.91( حيث بلغ معامل الثبات ،Cronbach Alpha)(كرونباخ ألفا 

  . تتمتع بدرجة عالية جدا من الثبات

  

  :ِإجراَءات تطبيق الدراسة 5.3

  

ـ    في منطقة بيت لحم    نادي األسير الفلسطيني  تم مراسلة    - ى إحـصائيات   للحـصول عل

 .)8( وذلك كما هو وارد يف ملحق رقم المعتقلين ومناطق سكنهمأعداد 

 اإلرشـاد  التابع لمركـز     نتم مراسلة برنامج الدعم النفسي واالجتماعي ألسر المعتقلي        -

 .لتسهيل مهمة الوصول للعينة، ومراجعة قوائم األسـر       .  بيت لحم  -النفسي والتربوي للمرأة  
  )9(ملحق رقم 

 في محافظة بيت    ن المعتقلين الفلسطينيي  سرأأمهات أطفال   عينة الدراسة من    تم اختيار    -

  . العشوائية الطبقيةلحم بطريقة العينة

،  وذلك بعد استخراج صدق وثبـات األداة        الدراسة على العينة   اةقام الباحث بتطبيق أد    -

 ).2007-2006(في الفصل الثاني للعام الدراسي 

 كل  ت وكان ، بوجود الباحث  ستبانة على اال  األمهات تأجابو باليد   اتنتباساإلتم توزيع    -

 على كيفيـة اإلجابـة عـن         األمهات  بالتعليمات واإلرشادات الكافية لتساعد    ة مزود استبانة

 .الفقرات

وذلـك لقـراءة االسـتبانة       )2(استعان الباحث في تعبئة االستبانات بمتطوعين عدد         -

  . اذا لزم االمر لألمهات اللواتي اليعرفن القراءة

 .الصالحة َأرقاماً متسلسلة وإعدادها ِإلدخالها للحاسوباإلستبانات تم ِإعطاء  -

 . وتفريغ البيانات وتعبئتها في نماذج خاصةاإلستباناتتصحيح تم  -

لتحليـل البيانـات    ) SPSS(  الرزم اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة      برنامجاستخدم   -

  .واستخراج النتائج
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   متغيرات الدراسة6.3

  

  : المستقلةمتغيرات ال1.6.3

  

 )ذكر، أنثى (الجنس •

 ).سنة15 - 12.1(  ومن)  سنة12-9.1( و،) سنوات9-6(عمر الطفل من •

 .)قرية ،مخيممدينة، (مكان السكن  •

، 2001 شـيكل،    2000 شـيكل،    1000 شيكل،   1000اقل من   (مستوى دخل األسرة     •

 .) شيكل فما فوق3001 شيكل، 3000

 ).، ثانوي، دبلوم، بكالوريوس فما فوقأمي، أساسي(مستوى تعليم الوالدين  •

  

   :ةالتابع ات المتغير2.6.3 

  

 .االضطرابات السلوكية •

  

  المعالجة اإلحصائية  : 7.3

 وتم استخدام اإلحصاء الوصفي لحساب ،تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات

 أفراد العينة المتوسطات الحسابية واألعداد والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية لدى

 عن )α) ≥0.05 وقد فحصت فرضيات الدراسة عند المستوىاإلستبانات، واستجاباتهم على 

، واختبار تحليل التباين األحادي )T-Test() ت(طريق االختبارات اإلحصائية التالية اختبار 

)One Way Analysis Of Variance ANOVA ( توكيواختبار ) Tukey( ومعامل ،

 Pearson)  ، ومعامل ارتباط بيرسون ( Cronbach alpha )  خ ألفاالثبات كرونبا

correlation ) للعلوم االجتماعية المحوسب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  وذلك

)SPSS.(  
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  الفصل الرابع

____________________________________________  

   نتائج الدراسة1.4

  
يتضمن هذا الفصل عرضاً مفصالً لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تـساؤالت الدراسـة              

  . ومناقشتهالتحقق من صحة فرضياتهااو

  

وللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد درجة االضـطرابات الـسلوكية، وفـق قيمـة               

  :المتوسط الحسابي تم اعتماد المقياس التالي

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية أو البعد أو الفقـرة            : عةدرجة مرتف  -1

 ).5-3.5(تتراوح من 

 ).3.49-2.5(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين: درجة متوسطة -2

  ).2.49-1(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بين : درجة منخفضة -3

  

  نتائج الدراسة  1.4

  

  :األولنتائج السؤال . 1.1.4

  

 في محافظة بيت لحم     ن المعتقلين الفلسطينيي  أسرما درجة االضطرابات السلوكية لدى أطفال       

  من وجهة نظر األمهات؟  
  

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول استخرجت األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافـات           

 في محافظـة    نلسطينيي المعتقلين الف  سرأالمعيارية لدرجة االضطرابات السلوكية لدى أطفال       

بيت لحم من وجهة نظر األمهات على الدرجة الكلية لالستبانة، وذلك كما هو واضـح فـي        

  ). 1.4(الجدول
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األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لدرجـة االضـطرابات          ) 1.4(جدول  

  .ن المعتقلين الفلسطينييسرأالسلوكية لدى أطفال 

  
سط المتو العدد المتغير

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 الدرجة

ات السلوكيةاالضطراب  201 3.35 0.53 67%  متوسطة 

  

 ن المعتقلين الفلسطينيي  سرأأن درجة االضطرابات السلوكية  لدى أطفال        ) 1.4(يتضح من الجدول  

بي في محافظة بيت لحم من وجهة نظر األمهات كانت متوسطة، حيث بلـغ المتوسـط الحـسا                

  ).0.53(انحراف معياري و )3.35( لالستبانةدرجة الكلية لل

  

  :السؤال الثاني نتائج 2.1.4

  

 في محافظة بيت لحم     ن المعتقلين الفلسطينيي  أسراالضطرابات السلوكية لدى أطفال     ما أهم أبعاد    

 من   وجهة نظر األمهات؟

  

ة واالنحرافـات المعياريـة     لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم استخراج المتوسطات الحـسابي         

 في محافظة بيت لحم مـن       ن المعتقلين الفلسطينيي  سرأبعاد االضطرابات السلوكية  لدى أطفال       أل

  ).2.4(وجهة نظر األمهات، وذلك كما هو واضح في الجدول 
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 مرتبـة   بعاد االضطرابات الـسلوكية   أل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      2.4جدول  

  .أهميتهاحسب 

  
المتوسط  العدد البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة النسبة المئوية

%70 0.66 3.50 201  الخوف    مرتفعة 

%68.6 0.69 3.44 201  النشاط الزائد     متوسطة 

%67.8 0.64 3.39 201  القلق     متوسطة 

%66.6 0.70 3.33 201  االضطرابات اإلدراكية    متوسطة 

%65.6 0.70 3.28 201  ماضطرابات النو    متوسطة 

%65.2 0.68 3.26 201  االنسحاب االجتماعي  متوسطة 

%64.6 0.73 3.23 201  السلوك العدواني  متوسطة 

%67 0.53 3.35 201 الدرجة الكلية    متوسطة 

  

 ن المعتقلين الفلسطينييسرأأن أهم االضطرابات السلوكية لدى أطفال ) 2.4(يتضح من الجدول 

ة بيت لحم من وجهة نظر األمهات تمثلت في اضطرابات الخوف بمتوسط حسابي في محافظ

السلوك العدواني اقلها بمتوسط حسابي قدره  ، بينما كانمرتفعةلتعبر عن درجة ) 3.50(

  . عن درجة متوسطةمعبراً) 3.23(
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  :السؤال الثالثنتائج   3.1.4

  

 في محافظة بيت لحم من      ن الفلسطينيي  المعتقلين أسراالضطرابات السلوكية لدى أطفال     ما أهم   

  وجهة نظر األمهات؟

  

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث تم استخراج المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة     

 في محافظة بيت لحم مـن       ن المعتقلين الفلسطينيي  سرأ االضطرابات السلوكية لدى أطفال      لفقرات

  ).3.4(ي الجدول وجهة نظر األمهات، وذلك كما هو واضح ف

  

  االضـطرابات    لترتيـب فقـرات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة       3.4جدول  

  . مرتبة حسب أهميتهاالسلوكية
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة 

 المئوية

 الدرجة

%0.80.8 4.04  كثير االلتصاق باألهل 1-  مرتفعة 89 

%0.72.4 3.62  المفاجئةيخاف من الحركات 2-  مرتفعة 83 

%0.72.4 3.62  يتصرف بخجل أمام الضيوف 3-  مرتفعة 83 

%71 0.90 3.55حاول تجنب مواجهة األزمات أو الصعوباتي 4-  مرتفعة 

%70 0.81 3.54 يشعر باالنزعاج الحتمال وقوع كارثة 5-  مرتفعة 8.

%70 0.82 3.52 يغضب  ألتفه األسباب 6-  مرتفعة 4.

%70 0.89 3.51 يبدأ بالبكاء ألتفه األسباب 7-  مرتفعة 2.

%70 0.89 3.51  يتحدث بصوت عال 8-  مرتفعة 2.

%0.69.8 3.49 يحدث الضجيج واإلزعاج 9-  متوسطة 65 

%0.69.6 3.48 يتشتت انتباهه بسهولة 10-  متوسطة 54 

%0.69.4 3.47 يراوده كوابيس مزعجة أثناء النوم 11-  متوسطة 77 

%0.69.2 3.46 يتكلم بزيادة مفرطة 12-  متوسطة 56 

%0.69.2 3.46 لديه حالة الترقب والترصد لألحداث 13-  متوسطة 76 

%0.69.2 3.46 دائم الحركة 14-  متوسطة 80 

%0.68.8 3.44 يخاف من البقاء في البيت منفرداً 15-  متوسطة 57 

%0.68.8 3.44 أصبح دائم الفوضى 16-  متوسطة 65 

%0.68.8 3.44قدرة محـدودة للتفاعـل فـي المواقـفذو   17-  متوسطة 69 
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 االجتماعية المعتادة
%0.68.2 3.41  يبدو عليه الخوف وعدم اإلحساس باألمان 18-  متوسطة 82 

 متوسطة  %68 0.74 3.40  يجد صعوبة في الشعور بالنعاس 19-

%0.67.8 3.39 أصبح تحصيله الدراسي متدني 20-  متوسطة 71 

%0.67.8 3.39 ف النوم في غرفة األطفال منفرداًيخا 21-  متوسطة 74 

%0.67.6 3.38 ميل إلى تصعيب األموري 22-  متوسطة 79 

يميل إلى عدم االستقرار فـي مكانـه لفتـرة 23-

 طويلة

3.37 0.67.4%  متوسطة 78 

%0.67.4 3.37 يعاني من نسيان القضايا واألحداث المهمة 24-  متوسطة 87 

%0.67.4 3.37  الظالميخاف من 25-  متوسطة 89 

%0.66.8 3.34 يعاني من تخيالت غير واقعية 26-  متوسطة 90 

%0.66.8 3.34 يبادر للتشاجر مع اآلخرين 27-  متوسطة 67 

%0.66.2 3.31 يقاطع أشقاءه أثناء حديثهم 28-  متوسطة 66 

%0.65.8 3.29 قدرته محدودة في تحمل المسؤولية 29-  متوسطة 55 

%0.65.8 3.29 ال يفسر األحداث بشكل منطقي 30-  متوسطة 71 

يجد صعوبة في التركيز على مهـام محـددة 31-

 توكل إليه

3.29 0.65.8%  متوسطة 76 

%0.65.6 3.28 يميل إلى اللعب العنيف 32-  متوسطة 57 

%0.65.6 3.28 يسيطر عليه الملل 33-  متوسطة 75 

%0.65.2 3.26 ر الحماية لهيشعر بعدم قدرة األهل على توفي   34-  متوسطة 89 

%65 0.78 3.25  يفضل العمل الفردي على العمل الجماعي     35-  متوسطة 

%0.64.8 3.24 يعاني من الصحيان المفاجئ     36-  متوسطة 46 

%0.64.8 3.24 عدم القدرة على تحليل األفكار     37-  متوسطة 72 

النوم في (م صار عنده تغيير في نظام النو     38-

 )النهار بدل الليل

3.24 0.64.8%  متوسطة 75 

%0.64.6 3.23 يضرب أشقائه     39-  متوسطة 70 

 متوسطة  %64 0.75 3.20   من النوم وهو مرعوبظيستيق     40-

%0.63.2 3.16 يفضل الوحدة واالنزواء     41-  متوسطة 55 

%0.63.2 3.16 يخاف الخروج من المنزل وحده     42-  متوسطة 78 

%0.63.2 3.16  يبصق على أشقائه     43-  متوسطة 89 

%0.62.2 3.13 يقوم باالعتداء على ممتلكات أشقائه الشخصية  44-  متوسطة 46 
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%62 0.75 3.10 عدم القدرة على ممارسة األنشطة االعتيادية    45-  متوسطة 

%0.61.4 3.07 يبتعد عن اللعب مع اآلخرين خوفا من األذى 46-  متوسطة 69 

%60 0.49 3.01 يصرخ أثناء نومه    47-  متوسطة 2.

اللعب، (يمتنع عن القيام باألنشطة اليومية المعتادة   48-

  )الزيارات، الذهاب إلى المدرسة

 متوسطة 9 5% 70 .0 2.95

 متوسطة 9 %5 0.77 2.95 يقوم بتكسير األشياء    49-

  

 في ن المعتقلين الفلسطينييسرأالسلوكية لدى أطفال  فقراتأن أهم ال) 3.4(يتضح من الجدول 

بمتوسط ) كثير االلتصاق باألهل(محافظة بيت لحم من وجهة نظر األمهات قد جاء في مقدمتها 

بمتوسط حسابي  )يخاف من الحركات المفاجئة(، وجاء في المقام الثاني )4.04(حسابي 

حاول تجنب ي(ثم )3.62(قدره بمتوسط حسابي  )يتصرف بخجل أمام الضيوف(، ثم )3.62(

يشعر باالنزعاج الحتمال (ثم 3.55) (بمتوسط حسابي قدره ) مواجهة األزمات أو الصعوبات

بينما كان اقل االضطرابات السلوكية شيوعا لدى 3.54) (بمتوسط حسابي قدره  )وقوع كارثة

يام باألنشطة يمتنع عن الق(و) 2.95(بمتوسط حسابي قدره ) يقوم بتكسير األشياء(األطفال 

  ).2.95(بمتوسط حسابي ) اللعب، الزيارات، الذهاب إلى المدرسة(اليومية المعتادة

 
  :السؤال الرابعنتائج  4.1.4

  

 متوسـطات درجـة      بـين   )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى         هل  

 اتمتغيـر  ل ى تعـز   اسر المعتقلين في محافظة بيت لحـم       طفال لدى أ  االضطرابات السلوكية 

، ومكان السكن، وعمر الطفل، ومستوى الدخل، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم            الجنس(

 ؟)األم

  

  :وفيما يلي نتائج فحصها) 1-6 ( منوانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية
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  :نتائج الفرضية األولى. 1.4.1.4

  

 بين متوسطات درجـة     )α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة          

االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحـم مـن وجهـة نظـر                 

  . لمتغير الجنستبعاًاألمهات، 

 كما هو واضح في الجـدول       ،)T-test ( ت من صحة الفرضية األولى استخدم اختبار     للتحقق  

  .)4.4(رقم 

الكلية علـى أبعـاد      المتوسطات الحسابية    في للفروق   )t-test ( ت نتائج اختبار : .4.4جدول  

  .األداة والدرجة الكلية

  األبعاد
 

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 الخوف 0.65 3.44 127 ذكر
 

 0.67 3.60 74 أنثى

199 -1.620  0.107 

 اضطرابات النوم 0.70 3.24 127 ذكر

 0.70 3.35 74 أنثى

199 -1.115 0.266 

 النشاط الزائد 0.68 3.50 127 ذكر

 0.70 3.32 74 أنثى

199 1.849 0.066 

 السلوك العدواني 0.72 3.31 127 ذكر

 0.74 3.10 74 أنثى

199 1.937 0.054  

 االضطرابات اإلدراكية 0.65 3.43 127 ذكر

 0.76 3.17 74 نثىأ

199 2.567 0.011* 

 القلق 0.67 3.40 127 ذكر

 0.60 3.37 74 أنثى

199 0.273 0.785 

 االنسحاب االجتماعي 199 0.70 3.25 127 ذكر

  0.64 3.27 74 أنثى

-0.252 0.801 

 الدرجة الكلية 0.52 3.37 127 ذكر

 0.54 3.31 74  أنثى

199  0.707 0.480 
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  .)α) ≥0.05 داللة  المستوىعند دالة *  

  

  فـي )0.05≤ (αفروق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى       وجود   )4.4(من الجدول   يتبين  

 وقـد كانـت هـذه الفـروق فـي          .تعزى لمتغير الجـنس   متوسطات االضطرابات السلوكية    

 عدم وجود فروق تبعا للجنس علـى         النتائج بينما تبين . االضطرابات اإلدراكية لصالح الذكور   

) 3.37( حيث بلغ المتوسط الحسابي للـذكور        ،لالستبانةوباقي األبعاد األخرى    كلية  الدرجة ال 

مما يشير إلى رفض الفرضية على بعد االضطرابات اإلدراكية،          ).3.31(أما عند اإلناث فكان     

 .وقبولها على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى

  

   نتائج الفرضية الثانية2.4.1.4

  

 بين متوسطات درجـة     )α) ≥0.05اللة إحصائية عند المستوى الداللة      ال توجد فروق ذات د    

االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحـم مـن وجهـة نظـر                 

  .عمر الطفل لمتغير تبعاًاألمهات، 

  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة       تم استخراج من صحة الفرضية    للتحقق  

  ).5.4( وذلك كما هو واضح في الجدول ،عمر الطفللمتغير  تبعا اتاالضطراب
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 لالضـطرابات الـسلوكية    واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : 45.جدول

  .عمر الطفللمتغير تبعا 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  عمر الطفل  األبعاد

 0.62 3.41 49  سنوات6-9

 0.67 3.62 105 )سنة12 -9.1(
  الخوف

)  سنة15 – 12.1(  47 3.30 0.63 

 0.73 3.07 49  سنوات6-9

 0.67 3.42 105 )سنة12 -9.1(
   اضطرابات النوم 

)  سنة15 – 12.1(  47 3.19 0.69 

 0.77 3.22 49  سنوات6-9

 0.66 3.50 105 )سنة12 -9.1(
  النشاط الزائد

)  سنة15 – 12.1(  47 3.51 0.65 

 0.66 3.02 49  سنوات6-9

 0.76 3.31 105 )سنة12 -9.1(
 السلوك العدواني

   
)  سنة15 – 12.1(  47 3.26 0.71 

 0.70 3.05 49  سنوات6-9

 0.72 3.50 105 )سنة12 -9.1(
االضطرابات 

   اإلدراكية 
)  سنة15 – 12.1(  47 3.26 0.54 

 0.58 3.20 49  سنوات6-9

 0.68 3.48 105 )سنة12 -9.1(
  القلق

)  سنة15 – 12.1(    47 3.37 0.59 

 0.75 3.09 49  سنوات6-9

 0.67 3.33 105 )سنة12 -9.1(
االنسحاب 

  االجتماعي
)  سنة15 – 12.1(  47 3.26 0.59 

 0.54 3.15 49  سنوات6-9

 0.54 3.45 105 )سنة12 -9.1(
  الدرجة الكلية

)  سنة15 – 12.1(  47 3.31 0.42 

  

. عمـر الطفـل   لمتغير   تبعا   وجود تقارب بين متوسط االضطرابات    ) 5.4 (يتضح من الجدول  

  .)6.4(الجدول ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في 
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) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحـادي :  6.4دول ج

  .عمر الطفللمتغير  تبعا االضطرابات السلوكيةدرجات للفروق في 
  األبعاد
 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 بين المجموعات
3.836 2 1.918 

  0    427. 198 84.534 داخل المجموعات

  الخوف

  200 88.370  المجموع

4.493 
 
 

0.012* 
 
 

 2.279 2 4.559 بين المجموعات

 0     483.  95.563198 داخل المجموعات
اضطرابات 

   النوم 
   200  100.122 المجموع

4.723 
 
 

0.010* 
 
 

 1.517 2 3.034 بين المجموعات

  4740. 198 93.896 داخل المجموعات
  النشاط الزائد

  200 96.930 المجموع

3.199 
 
 

0.043* 
 
 

 بين المجموعات
2.930 2 1.465 

 5340. 198 105.681 داخل المجموعات

السلوك 

    العدواني

   200 108.611 المجموع

2.745 
 
 

0.067 
 
 

 بين المجموعات
7.148 2 3.574 

  4680. 198 92.668 داخل المجموعات

االضطرابات 

   اإلدراكية 

  200 99.817 المجموع

7.637 
 
 

0.001* 
 
 

 بين المجموعات
2.527 2 1.264 

  4110. 198 81.412 داخل المجموعات

  القلق

  

  200 83.939 المجموع

3.073 
 
 

0.048* 
 
 

 بين المجموعات
2.020 2 1.010 

 4610. 198 91.277 داخل المجموعات

االنسحاب 

    االجتماعي

  200 93.297 المجموع

2.191 
 
 

0.115 
 
 

   المجموعاتبين
3.104 2 1.552 

  2690. 198 53.213 داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

  200 56.316 المجموع

5.774 
 
 

0.004* 
 
 

  )α) ≥0.05  الداللة عند مستوىدالة * 
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في   )α) ≥0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

، وكذلك وجود فروق في عمر الطفلتغير لمتبعا الدرجة الكلية لالضطرابات السلوكية 

ولمعرفة )  اإلدراكية، والقلقتالخوف، واضطرابات النوم والنشاط الزائد، واالضطرابا(أبعاد

وكانت نتائج هذا  )Tukey(اختبار اتجاه الداللة قام الباحث باستخدام اختبارمصدر الفروق و

  ).7.4(الجدول االختبار كما هي في 

الضطرابات السلوكية  في الدرجة الكلية ل لمعرفة اتجاه الداللة)Tukey (ارنتائج اختب: 7.4جدول 

  . الطفللعمرتبعا  والقلق اإلدراكية، تواالضطراباوكذلك الخوف،والسلوك العدواني،

 9-6  عمر الطفل  األبعاد
  سنوات

)  سنة15 – 12.1( )سنة12 -9.1(  

  0.1128  0.2101-    سنوات6-9

 *0.3229     )سنة12 -9.1(

  

  الخوف

) سنة15 – 12.1(        

  0.1157-  *0.3473-    سنوات6-9

  23160.     )سنة12 -9.1(

اضطرابات 

  النوم

)  سنة15 – 12.1(        

 *0.2953- 0.2816-    سنوات6-9

 0.2634-     )سنة12 -9.1(

النشاط 

  الزائد
)  سنة15 – 12.1(        

 0.2150- *0.4523-    سنوات6-9

 0.2373-     )سنة12 -9.1(

اضطرابات 

  إدراكية

)  سنة15 – 12.1(        

 0.1729- *0.2746-    سنوات6-9

 0.1017     )سنة12 -9.1(

  القلق

)  سنة15 – 12.1(        

 0.1573- *0.3007-    سنوات6-9

 0.1434     )سنة12 -9.1(

الدرجة 

  الكلية

)  سنة15 – 12.1(       
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  .دالة بدرجة مرتفعة* 

أن الفروق في االضطرابات السلوكية تبعا      ) 7.4(ية البعدية في الجدول رقم      تشير المعطيات الثنائ  

  15 – 12.1(و )سنة 12-9.1(األطفال الذين أعمارهم    ر الطفل على بعد الخوف كانت بين        لعم

على بعد النشاط الزائـد كانـت بـين         و. )  سنة  12-9.1(لصالح األطفال ذوي األعمار   و). سنة

لـصالح األطفـال ذوي     و).   سـنة   15 – 12.1( و )  سـنة   9-6(األطفال الـذين أعمـارهم      

  ).سنة 15 – 12.1(األعمار

لصالح األطفال ذوي    )  سنة  12 –9.1(و)  سنوات 9-6(بينما كانت بين األطفال الذين أعمارهم       

 والقلـق  واالضطرابات اإلدراكيـة   اضطرابات النوم و(وذلك في أبعاد     )سنة 12 –9.1(األعمار

  .دعو إلى رفض الفرضية الصفرية الثانيةوهذا ي). الدرجة الكليةو

  

  : نتائج الفرضية الثالثة3.4.1.4

  

 بين متوسطات درجـة     )α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة          

االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحـم مـن وجهـة نظـر                 

  .لمكان السكن لمتغير تبعاًاألمهات، 

  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة       تم استخراج من صحة الفرضية    للتحقق  

  ).8.4( وذلك كما هو واضح في الجدول ،مكان السكنلمتغير   تبعاًاالضطرابات
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 لالضطرابات الـسلوكية   واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  :  8.4جدول  

  .مكان السكنلمتغير تبعا 
االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن  األبعاد

  المعياري
 0.64 3.50 76 مدينة
 0.69 3.46 79 قرية

  الخوف

 0.66 3.55 46 مخيم
 0.68 3.32 76 مدينة
 0.72 3.17 79 قرية

   اضطرابات النوم 

 0.70 3.39 46 مخيم
 0.65 3.45 76 مدينة
 0.70 3.36 79 قرية

  النشاط الزائد

 0.73 3.55 46 مخيم
 0.72 3.27 76 مدينة
 0.73 3.13 79 قرية

    السلوك العدواني

 0.74 3.35 46 مخيم
 0.62 3.37 76 مدينة
 0.71 3.31 79 قرية

االضطرابات 

 0.82 3.31 46 مخيم   اإلدراكية 
 0.62 3.43 76 مدينة
 0.68 3.34 79 قرية

  القلق

 0.62 3.41 46 مخيم
 0.69 3.30 76 مدينة
 0.70 3.19 79 قرية

  االنسحاب االجتماعي

 0.61 3.31 46 مخيم
 0.49 3.38 76 مدينة
 0.54 3.28 79 قرية

  الدرجة الكلية

 0.55 3.41 46 مخيم

  

. مكان الـسكن  لمتغير   تبعا   وجود تقارب بين متوسط االضطرابات    ) 8.4(يتضح من الجدول    

سابق أن االضطرابات السلوكية كانت مرتفعة لـدى أطفـال المخـيم            فقد تبين من الجدول ال    

). 3.28(في حين كانت للقرية     ) 3.38(بينما كانت لدى المدينة     ) 3.41(بمتوسط حسابي قدره    

 .)9.4(الجدول ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في 
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) One Way Analysis of Variance( بـاين األحـادي  نتائج اختبار تحليل الت: 9.4دول ج

  .مكان السكنلمتغير  تبعا االضطرابات السلوكيةللفروق في درجات 
  األبعاد
 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 بين المجموعات
0.212 2 0.106 

  4450. 198 88.158 داخل المجموعات

  الخوف

  200 88.370  المجموع

0.238 
 
 

0.788 
 
 

 0.817 2 1.635 بين المجموعات

  4970.  198  98.488 داخل المجموعات
اضطرابات 

   النوم 
  200 100.122 المجموع

1.643 
 
 

0.196 
 
 

 0.545 2 1.090 بين المجموعات

  4840. 198 95.840 داخل المجموعات
  النشاط الزائد

  200 96.930 المجموع

1.126 
 
 

0.326 
 
 

 بين المجموعات
1.563 2 0.782 

  5410. 198 107.047 داخل المجموعات

السلوك 

    العدواني

   200 108.611 المجموع

1.446 
 
 

0.238 
 
 

 بين المجموعات
0.203 2 0.102 

  5030. 198 99.613 داخل المجموعات

االضطرابات 

   اإلدراكية 

  200 99.817 المجموع

0.202 
 
 

0.817 
 
 

 بين المجموعات
0.346 2 0.173 

  4220. 198 83.593 داخل المجموعات

  القلق

  

  200 83.939 المجموع

0.410 
 
 

0.664 
 
 

 بين المجموعات
0.613 2 0.306 

  4680.  198 92.684 داخل المجموعات

االنسحاب 

    االجتماعي

  200 93.297 المجموع

0.654 
 
 

0.521 
 
 

 بين المجموعات
0.601 2 0.300 

  2810. 198 55.715 داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

  200 56.316 المجموع

1.068 
 
 

0.346 
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 أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد             ).49( الجدولتشير المعطيات الواردة في     

طرابات السلوكية تعزى لمكان السكن، حيث كانت       بين متوسطات االض    )α) ≥0.05 المستوى

 وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تم قبـول الفرضـية            )0.05(الداللة اإلحصائية أكبر من     

  .الثالثة

  

  :نتائج الفرضية الرابعة 4.4.1.4

  

 بين متوسطات درجـة     )α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة          

 السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحـم مـن وجهـة نظـر                 االضطرابات

  .مستوى دخل األسرة لمتغير تبعاًاألمهات، 

  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة       تم استخراج من صحة الفرضية    للتحقق  

  ).10.4( وذلك كما هو واضح في الجدول ،لمستوى دخل األسرة تبعا االضطرابات
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 لالضطرابات الـسلوكية   واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : 4.10جدول

  . مستوى دخل األسرةلمتغيرتبعا 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مستوى الدخل  األبعاد

 0.62 3.50 93  شيكل1000اقل من 

 0.71 3.40 67  شيكل2000 -1000

 0.66 3.63 25  شيكل3000 -2001

  الخوف

 0.66 3.72 16  شيكل فأكثر3001

 0.67 3.30 93  شيكل1000اقل من 

 0.74 3.20 67  شيكل2000 -1000

 0.69 3.26 25  شيكل3000 -2001

   اضطرابات النوم 

 0.76 3.49 16  شيكل فأكثر3001

 0.69 3.48 93  شيكل1000اقل من 

 0.69 3.38 67  شيكل2000 -1000

 0.73 3.28 25  شيكل3000 -2001

  النشاط الزائد

 0.61 3.64 16  شيكل فأكثر3001

 0.72 3.34 93  شيكل1000اقل من 

 0.73 3.11 67  شيكل2000 -1000

 0.81 3.14 25  شيكل3000 -2001

    السلوك العدواني

 0.63 3.23 16  شيكل فأكثر3001

 0.76 3.33 93  شيكل1000اقل من 

 0.69 3.31 67  شيكل2000 -1000

 0.63 3.26 25  شيكل3000 -2001

االضطرابات اإلدراكية 

   

 0.46 3.53 16  شيكل فأكثر3001

 0.70 3.42 93  شيكل1000اقل من 

 0.62 3.32 67  شيكل2000 -1000

 0.51 3.37 25  شيكل3000 -2001

  القلق

  

 0.59 3.50 16  شيكل فأكثر3001

 0.64 3.31 93  شيكل1000اقل من 

 0.73 3.22 67  شيكل2000 -1000

 0.68 3.18 25  شيكل3000 -2001

  االجتماعياالنسحاب 

 0.74 3.23 16  شيكل فأكثر3001

 0.53 3.38 93  شيكل1000اقل من 

 0.54 3.28 67  شيكل2000 -1000

 0.52 3.30 25  شيكل3000 -2001

  الدرجة الكلية

ر شيكل فأكث3001  16 3.48 0.46 
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وجود تقارب بين متوسط االضـطرابات الـسلوكية لـدى عينـة            ) 10.4(يتضح من الجدول    

 التي مستوى دخلها اقـل مـن   لألسر حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية    الدراسة،

 وأيـضا ) 3.28(بلغ متوسـطها الحـسابي      ) شيكل2000-1000(و) 3.38) ( شيكل 1000(

)  شـيكل 3001( من أكثربينما بلغ المتوسط الحسابي لمن هم       ) 3.30()  شيكل 2001-3000(

 تبعـا الخـتالف     اختلف في انتـشاره   ت االضطرابات السلوكية ال  وهذا يشير إلى أن      )3.48(

  .مستوى دخل األسرة

  

  )11.4(الجدول ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في 
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) One Way Analysis of Variance( ج اختبار تحليل التباين األحـادي نتائ: 11.4دول ج

  .االضطرابات السلوكية تبعا لمستوى دخل األسرةللفروق في درجات 
  األبعاد
 

مجموع   مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.635 3 1.906 بين المجموعات

  4390. 197 86.464 داخل المجموعات
  الخوف

  200 88.370  المجموع

1.447 
 
 

0.230 
 
 

 0.383 3 1.148 بين المجموعات

  5020.  197  98.974  داخل المجموعات
اضطرابات 

   النوم 
  200 100.122 المجموع

0.762 
 
 

0.517 
 
 

 0.561 3 1.684 بين المجموعات

  4830. 197 95.246  داخل المجموعات
  النشاط الزائد

  200 96.930 المجموع

1.161 
 
 

0.326 
 
 

 0.782 3 2.345 بين المجموعات

  5390. 197 106.266 داخل المجموعات
 السلوك العدواني

   
   200 108.611 المجموع

1.449 
 
 

0.230 
 
 

 0.256 3 0.768 بين المجموعات

  5030. 197 99.049 داخل المجموعات
االضطرابات 

   اإلدراكية 
  200 99.817 المجموع

0.509 
 
 

0.676 
 
 

 0.206 3 0.619 بين المجموعات

  4230. 197 83.320 داخل المجموعات
  القلق

  
  200 83.939 المجموع

0.488 
 
 

0.691 
 
 

 0.163 3 0.488 بين المجموعات

  4710. 197 92.809 داخل المجموعات
االنسحاب 

    االجتماعي
  200 93.297 المجموع

0.345 
 
 

0.793 
 
 

 0.254 3 0.761 بين المجموعات

  2820. 197 55.555 داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

  200 56.316 المجموع

0.899 
 
 

0.443 
 
 

  

 أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد            ).411( الجدولتشير المعطيات الواردة في     

بين متوسطات االضطرابات السلوكية تعزى لمستوى دخل األسـرة،           )α) ≥0.05 المستوى
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 وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تم قبـول          )0.05(حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من       

  .الفرضية الرابعة

  

  : نتائج الفرضية الخامسة5.4.1.4

  

ن متوسطات درجـة     بي )α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة          

االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحـم مـن وجهـة نظـر                 

  .لمستوى تعليم األباألمهات، تعزى لمتغير 

  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة       تم استخراج من صحة الفرضية    للتحقق  

  ).12.4( واضح في الجدول  وذلك كما هو،لمستوى تعليم األب تبعا االضطرابات
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 لالضطرابات السلوكية  واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : 2.41جدول  

  . مستوى تعليم األبلمتغيرتبعا 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مستوى تعليم األب  األبعاد

 0.50 3.52 15 أمي
 0.64 3.36 66 أساسي
 0.69 3.52 67 ثانوي
 0.75 3.41 14 دبلوم

  الخوف

 0.62 3.72 39 بكالوريوس فأعلى
 0.49 3.49 15 أمي
 0.70 3.16 66 أساسي
 0.75 3.28 67 ثانوي
 0.86 3.22 14 دبلوم

   اضطرابات النوم 

 0.63 3.42 39 بكالوريوس فأعلى
 0.58 3.45 15 أمي
 0.69 3.41 66 أساسي
 0.76 3.44 67 ثانوي
 0.65 3.24 14 دبلوم

  النشاط الزائد

 0.63 3.52 39 بكالوريوس فأعلى
 0.43 3.43 15 أمي
 0.67 3.18 66 أساسي
 0.80 3.28 67 ثانوي
 0.91 2.88 14 دبلوم

    السلوك العدواني

 0.72 3.28 39 بكالوريوس فأعلى
 0.59 3.19 15 أمي
 0.70 3.24 66 أساسي
 0.76 3.44 67 ثانوي
 0.83 3.23 14 دبلوم

االضطرابات اإلدراكية 

   

 0.57 3.41 39 بكالوريوس فأعلى
 0.67 3.30 15 أمي
 0.65 3.35 66 أساسي
 0.65 3.48 67 ثانوي
 0.77 3.12 14 دبلوم

  القلق

  
 0.55 3.42 39 بكالوريوس فأعلى

 0.55 3.47 15 أمي
 0.73 3.12 66 أساسي

ويثان  67 3.32 0.64 
 0.78 3.24 14 دبلوم

  االنسحاب االجتماعي

 0.65 3.30 39 بكالوريوس فأعلى
 0.38 3.41 15 أمي
 0.52 3.26 66 أساسي
 0.56 3.39 67 ثانوي
 0.69 3.19 14 دبلوم

  الدرجة الكلية

 0.45 3.44 39 بكالوريوس فأعلى
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ية لـدى عينـة     وجود تقارب بين متوسط االضـطرابات الـسلوك       ) 12.4(يتضح من الجدول    

) أساسـي (، و )3.41) (أمـي (حيث بلغ المتوسط الحسابي لألب التي مستواه العلمي         الدراسة،  

وهذا يشير إلى أن    ،  )3.44(وبكالوريوس فأعلى   ) 3.19) (دبلوم(و) 3.39) (ثانوي(و) 3.26(

  .مستوى تعليم األب تبعا الختالف اختلف في انتشارهت االضطرابات السلوكية ال

  

  .)13.4(الجدول ضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في ولفحص الفر

  

) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحـادي : 13.4دول ج

  .لمستوى تعليم األباالضطرابات السلوكية تبعا للفروق في درجات 
  األبعاد
 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  حريةدرجات ال

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.848 4 3.393 بين المجموعات

  4340. 196 84.977 داخل المجموعات
  الخوف

  200 88.370  المجموع

1.957 
 
 

0.103 
 
 

 0.611 4 2.443 بين المجموعات
 4980.  196  97.679 داخل المجموعات

اضطرابات 

  200 100.122  المجموع   النوم 

1.226 
 
 

0.301 
 
 

 0.217 4 0.866 بين المجموعات
  4900. 196 96.064  داخل المجموعات

  النشاط الزائد

  200 96.930 المجموع

0.442 
 
 

0.778 
 
 

 0.684 4 2.737 بين المجموعات

  5400. 196 105.874 داخل المجموعات
السلوك 

    العدواني
   200 108.611 جموعالم

1.267 
 
 

0.284 
 
 

 0.537 4 2.149 بين المجموعات

  4980. 196 97.668 داخل المجموعات
االضطرابات 

   اإلدراكية 
  200 99.817 المجموع

1.078 
 
 

0.369 
 
 

 0.451 4 1.805 بين المجموعات

  4190. 196 82.134 داخل المجموعات
  القلق

  200 83.939 المجموع  

1.077 
 
 

0.369 
 
 

 0.558 4 2.230 بين المجموعات

  4650. 196 91.067 داخل المجموعات
االنسحاب 

    االجتماعي
  200 93.297 المجموع

1.200 
 
 

0.312 
 
 

 0.343 4 1.371 بين المجموعات

  2800. 196 54.945 داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  200 56.316 المجموع

1.222 
 
 

0.303 
 
 

  

 96



 أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد            ).413( الجدولالمعطيات الواردة في    تشير  

بين متوسطات االضطرابات السلوكية تعزى إلى مستوى تعلـيم األب،      )α) ≥0.05 المستوى

 وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تم قبـول          )0.05(حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من       

  .الفرضية الخامسة

  

  : نتائج الفرضية السادسة6.4.1.4

  

 بين متوسطات درجـة     )α) ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة          

االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحـم مـن وجهـة نظـر                 

  .لمستوى تعليم األماألمهات، تعزى لمتغير 

  

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجـة       ا تم استخراج من صحة الفرضية    للتحقق  

  ).14.4( وذلك كما هو واضح في الجدول ،لمستوى تعليم األم تبعا االضطرابات
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 لالضطرابات السلوكية  واالنحرافات المعيارية    ،المتوسطات الحسابية واألعداد،  : 14.4جدول  

  . مستوى تعليم األملمتغيرتبعا 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  تعليم األممستوى   األبعاد

 0.65 3.55 25 أمية
 0.63 3.46 75 أساسي
 0.67 3.45 56 ثانوي
 0.69 3.34 19 دبلوم

  الخوف

 0.69 3.78 26 بكالوريوس فأعلى

 0.75 3.29 25 أمية
 0.65 3.25 75 أساسي
 0.75 3.28 56 ثانوي
 0.75 3.21 19 دبلوم

   اضطرابات النوم 

 0.70 3.40 26 بكالوريوس فأعلى
 0.89 3.33 25 أمية
 0.58 3.51 75 أساسي
 0.70 3.42 56 ثانوي
 0.76 3.34 19 دبلوم

  النشاط الزائد

 0.73 3.41 26 بكالوريوس فأعلى
 0.80 3.05 25 أمية
 0.60 3.23 75 أساسي
 0.82 3.33 56 ثانوي
مدبلو  19 3.25 0.72 

    السلوك العدواني

 0.84 3.18 26 بكالوريوس فأعلى
 0.81 3.30 25 أمية
 0.69 3.34 75 أساسي
 0.67 3.38 56 ثانوي
 0.73 3.49 19 دبلوم

االضطرابات اإلدراكية 

   

 0.69 3.15 26 بكالوريوس فأعلى
 0.61 3.18 25 أمية
 0.63 3.42 75 أساسي
 0.65 3.44 56 ثانوي
مدبلو  19 3.41 0.76 

  القلق

  

 0.62 3.36 26 بكالوريوس فأعلى
 0.71 3.28 25 أمية
 0.60 3.29 75 أساسي
 0.63 3.24 56 ثانوي
 0.90 3.04 19 دبلوم

  االنسحاب االجتماعي

 0.79 3.32 26 بكالوريوس فأعلى
 0.58 3.28 25 أمية
 0.46 3.36 75 أساسي
 0.54 3.36 56 ثانوي

بلومد  19 3.30 0.63 

  الدرجة الكلية

 0.58 3.37 26 بكالوريوس فأعلى
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وجود تقارب بين متوسط االضـطرابات الـسلوكية لـدى عينـة            ) 14.4(يتضح من الجدول    

) أساسـي (، و )3.28) (أميـة (حيث بلغ المتوسط الحسابي لألم التي مستواها العلمي         الدراسة،  

وهذا يشير إلى أن    ،  )3.37(على  وبكالوريوس فأ ) 3.30) (دبلوم(و) 3.36) (ثانوي(و) 3.36(

  .مستوى تعليم األم تبعا الختالف اختلف في انتشارهت االضطرابات السلوكية ال

  

  )15.4(الجدول ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في 
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) One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل التباين األحـادي : 15.4 دولج

  .لمستوى تعليم األماالضطرابات السلوكية تبعا للفروق في درجات 
  األبعاد
 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.715 4 2.860 بين المجموعات

  4360. 196 85.510 داخل المجموعات
  الخوف

  200 88.370  لمجموعا

1.639 
 
 

0.166 
 
 

 0.127 4 0.507 بين المجموعات

  5080.  196  99.615  داخل المجموعات
اضطرابات 

   النوم 
  200 100.122 المجموع

0.250 
 
 

0.910 
 
 

 0.229 4 0.914 بين المجموعات

  4900. 196 96.016  داخل المجموعات
  النشاط الزائد

  200 96.930 المجموع

0.467 
 
 

0.760 
 
 

 0.346 4 1.382 بين المجموعات

  5470. 196 107.228 داخل المجموعات
السلوك 

    العدواني
   200 108.611 المجموع

0.632 
 
 

0.640 
 
 

 0.375 4 1.502 بين المجموعات

  5020. 196 98.315 داخل المجموعات
االضطرابات 

   اإلدراكية 
  200 99.817 المجموع

0.748 
 
 

0.560 
 
 

 0.333 4 1.334 بين المجموعات

  4210. 196 82.606 داخل المجموعات
  القلق

  
  200 83.939 المجموع

0.791 
 
 

0.532 
 
 

 0.279 4 1.116 بين المجموعات

  4700. 196 92.181 داخل المجموعات
االنسحاب 

    االجتماعي
  200 93.297 المجموع

0.593 
 
 

0.668 
 
 

 4.721E-02 4 0.189 بين المجموعات

  2860. 196 56.127 داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  200 56.316 المجموع

0.165 
 
 

0.956 
 
 

 أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد            )4.15( الجدولتشير المعطيات الواردة في     

لـيم األم،   بين متوسطات االضطرابات السلوكية تعزى إلى مستوى تع         )α) ≥0.05 المستوى

 وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تم قبـول          )0.05(حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من       

  .الفرضية السادس
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  :ملخص النتائج

  : مكن استخالص النتائج التاليةبعد مطالعة النتائج السابقة ي

 المعتقلـين   سـر أأظهرت النتائج أن درجة االضطرابات الـسلوكية  لـدى أطفـال              •

 في محافظة بيت لحم من وجهة نظر األمهات كانت متوسطة، حيث بلـغ              ننييالفلسطي

  . )3.35(المتوسط الحسابي

كما تبين أن أهم مظاهر االضطرابات السلوكية تمثلـت فـي اضـطرابات الخـوف                •

السلوك العدواني اقلهـا     لتعبر عن درجة مرتفعة، بينما كان     ) 3.50(بمتوسط حسابي   

 .را عن درجة متوسطةمعب) 3.23(بمتوسط حسابي قدره 

كثيـر االلتـصاق    ( أما عن فقرات األداة فكان أكثر االضطرابات السلوكية انتـشارا            •

، بينما كان اقل االضطرابات السلوكية شيوعا لـدى         )4.04(بمتوسط حسابي   ) باألهل

 ).2.95(بمتوسط حسابي قدره ) يقوم بتكسير األشياء(األطفال 

 وقـد   ، لمتغير الجنس  تبعا  داللة إحصائية   فروق ذات   كما كشفت الدراسة عن وجود       •

بينما تبين عدم وجـود     . االضطرابات اإلدراكية لصالح الذكور   كانت هذه الفروق في     

 .فروق تبعا للجنس على الدرجة الكلية لالستبانة

 تبين وجود فروق في االضطرابات السلوكية تبعا لعمر الطفل على بعد الخوف كانت              •

كانت )  سنة 15 - 12.1(و)  سنة 12 -9.1(  بين الفئتين  بين األطفال الذين أعمارهم   

بينما كانت بين األطفـال الـذين       . ) سنة 15 - 12.1(لصالح األطفال ذوي األعمار   

 -9.1 ( لصالح األطفال ذوي األعمـار     ) سنة 12 -9.1(و  )  سنوات 9-6(أعمارهم  

دراكيـة  اضطرابات النوم والنشاط الزائد واالضطرابات اإل     (وذلك في أبعاد     ) سنة 12

 ).والقلق وكذلك على الدرجة الكلية

لم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في االضطرابات السلوكية تعـزى لمتغيـر                •

  .مكان السكن، ومستوى دخل األسرة، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم
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  النتائج والتوصياتمناقشة : الفصل الخامس

  

  النتائج مناقشة 1.5

  

  التوصيات 2.5
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

 المعتقلـين   أسـر اإلضطرابات السلوكية لدى أطفـال       التعرف على    هوهدف هذه الدراسة    إن  

بناء استبانة خاصة من إعـداد الباحـث،        جل ذلك تم    أومن   ، في محافظة بيت لحم    نالفلسطينيي

يانات واستخراج النتائج، ومن هنا تم تخصيص       وذلك لتحقيق أهداف الدراسة، حيث تم جمع الب       

  .هذا الفصل لمناقشة هذه النتائج

  

  نتائج الدراسة  مناقشة 1.5
  

  :لومناقشة نتائج السؤال األ. 1.1.5
  

 فـي محافظـة     ن المعتقلين الفلسطينيي  أسرما متوسط درجة االضطرابات السلوكية لدى أطفال        

  بيت لحم من وجهة نظر األمهات؟  

  

 المعتقلـين   أسـر أن درجة االضطرابات الـسلوكية لـدى أطفـال          ) 1.4(لجدوليتضح من ا  

 في محافظة بيت لحم من وجهة نظر األمهات كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط              نالفلسطينيي

 مـع انحـراف معيـاري       )3.35(الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكليـة لالضـطرابات          

)0.53.(  

  

التي بينـت وجـود     )  2006(ة عبايدة وموسى وحامد      يتفق مع ما كشفت عنه دراس       ال وهذا

 ال يتفق مع ما كشفت عنـه دراسـة العثامنـة            وأيضاً .درجة مرتفعة في المشكالت السلوكية    

  .التي كشفت عن درجة منخفضة) 1994(والخليفي )  2000(وفرحات ) 2003(

  

ج هذه الدراسات   ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى انه من الممكن أن يكون االختالف في نتائ             

ناتج عن قيام الباحثين بدراستها من وجهة نظر مختلفة، وليست من وجهة نظر المـستهدفين               

فعال في الدراسة، ومن خالل ما تم الكشف عنه في هذه الدراسة والذي تمثل في وجهة نظـر                  
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األمهات وليس األبناء أنفسهم، وذلك إيمانا من الباحث بقدرة األمهات علـى تحديـد مـشاكل                

وذلك الن األم تتصف بقربها من الطفل أكثر من غيرها مـن            . أبنائهن أكثر من األبناء أنفسهم    

  .أفراد العائلة في الغالب

  

، ذه الدراسة هو وجود درجة متوسطة من االضطرابات الـسلوكية         إن ما كشفت عنه نتيجة ه     

 الفلـسطيني، وهذا يعود إلى ممارسات القمع الصهيوني الذي يمارس يوميا ضد أبناء الشعب             

 رغم ما تقوم بـه المؤسـسات        األطفال هذه االضطرابات مستفحلة بين هؤالء       أصبحتحيث  

 ما تقدمه   إلى إضافةالخاصة بالطفولة والرعاية واالرشاد وما تقدمه من برامج توجيه وتوعية،           

 في كـل    األقل توفير مرشد على     إلى سعت هذه المدارس     حيث،  إرشاديةالمدارس من برامج    

 من خالل برامج التوجيه واالرشاد والتوعية سواء للطالـب          وإرشادهم األطفالتوعية  مدرسة ل 

 األمن التي حملت على عاتقها توفير       الفلسطينية المرأةيمكن تجاهل دور     ، وال األسرةنفسه أو   

  . أسرته أفراد الطفل الفلسطيني خاصة بعد اعتقال احد هوتعويض الحرمان الذي يعيش

  

 هذه االضطرابات بالكامل مما يـدل علـى         إزالةها لم تكن قادرة على       وغير األموركل هذه   

 اسـر   أبنـاء ته على خلق هذه االضطرابات بصورة مؤثرة لـدى          دروحشية هذا االحتالل وق   

  . بيت لحمة في محافظنالفلسطينييالمعتقلين 

  

  : مناقشة نتائج السؤال الثاني2.1.5
  

 في محافظة بيت لحم     ن المعتقلين الفلسطينيي  أسر االضطرابات السلوكية  لدى أطفال    ما أهم أبعاد    

  من وجهة نظر األمهات؟

  

 ن المعتقلين الفلسطينييأسرأن أهم االضطرابات السلوكية لدى أطفال ) 2.4(يتضح من الجدول 

في محافظة بيت لحم من وجهة نظر األمهات تمثلت في اضطرابات الخوف بمتوسط حسابي 

السلوك العدواني اقلها بمتوسط حسابي قدره  ينما كان، بمرتفعةلتعبر عن درجة ) 3.50(

  .معبرا عن درجة متوسطة) 3.23(
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التي بينت وجود العديد من المشكالت ) 2002(أبو زيادة و زامل ووهذا يتفق مع نتائج سعادة 

السلوكية لدى التالميذ الصغار مثل تدني مستوى التحصيل، والخوف من صوت الطائرات، 

التي أظهرت أن أكثر المشاكل السلوكية ) 2000(وأيضا دراسة فرحات . يةوالقلق، والعدوان

ل ضعف االنتباه، مشكلة العناد، فعدم الثقة وشيوعا لدى طلبة النويديات كانت في المقام األ

بالذات فالمشاطرة، فالعدوانية، حيث جاء الخوف في كال الدراستين في مقدمة االضطرابات 

وكذلك الحال في دراسة أبو هين .  في آخر هذه االضطراباتبينما جاء السلوك العدواني

 في محافظة غزة )الرياض(التي أظهرت أن من أكثر المشكالت شيوعا لدى أطفال ) 1998(

  . كما تدركها األمهات تمثلت في الخوف

  

التي جاء في )  ,2006Thabet & Vostanis ( ثابت وفوستانيسأيضا اتفقت مع نتائج

زائد، حيث جاء النشاط الزائد من بين تلك النشاط ال األصحاب ومقدمتها مشاكل مع

 بمتوسط حسابي ن المعتقلين الفلسطينييأسر لمرتفعة في هذه الدراسة لدى أطفالاالضطرابات ا

التي بينت ارتفاع نسبة الضغط النفسي  ) Baker,1990( بيكروكذلك مع نتائج). 3.44(قدره 

 . ودرجة الخوف لدى األطفال

  

التي أظهرت أن ) , 2001Li, Shi , Wan(   لي وشي ووين مع نتائج أيضا اتفقتفي حين

أكثر المشاكل السلوكية كانت الشتم والسب، والمشكالت المزاجية، والتبول الليلي، والعناد، 

ومشكالت في النوم، ومشكالت في األكل، حيث جاءت مشكالت النوم بنفس الترتيب الذي جاء 

أن زيادة الحركة كانت من أهم تلك ) 2006(ثبتت نتائج دراسة شعبانكما أ. في هذه الدراسة

  .المشكالت

  

التي كشفت عن أن أكثر ) 1996(بينما اختلفت النتائج مع دراسة وريكات والشحروري 

االضطرابات  لدى عينة من الطلبة المكفوفين كانت الحساسية الزائدة والسلوك االعتمادي 

لتشتيت والشعور بالقلق، وهذا حسب رأي الباحث يعود إلى وسلوك الشرود والتشتت وسلوك ا

نوع العينة التي تمثلت في المكفوفين الذين من المرجح أن يكون الخوف لديهم اقل من غيرهم 
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خاصة وأنهم ال يرو الواقعة كما هي، بينما هم أكثر عدوانية وذلك بسبب النقص في قدراتهم 

  . هم في مستواهموعدم تمكنهم من العيش بصورة مشابهة لمن

  

الذي بين أن أكثر االضطرابات تمثل في سوء )  ,1997Vostanis(  فوستانيسكما اختلفت مع

التوافق االجتماعي حيث جاء في المقابل االنسحاب االجتماعي في هذه في الدرجة قبل 

  .األخيرة

  

وك التي جاء في مقدمتها السل)  Fergusson & Harwood،1986(أيضا اختلفت مع نتائج

، وهذا قد العدواني، والسلوك غير االجتماعي والقلق والتوتر والصعوبات السلوكية والتكيفية

يعود لطبيعة المجتمع الخالي من االحتالل وما ينتج عنه من اضطرابات خوف وقلق بينما 

يكون األطفال في هذه المجتمعات بحاجة إلى بعض الحقوق التي خلق عدم إكمالها السلوك 

  .ي الحصول عليهاالعدواني ف

  

 المعتقلين أسر طفالويرى الباحث أن السبب وراء وجود الخوف بصورة عالية بين أ

، قد يعود إلى أكثر من جانب منها ما يتمثل بعنصر المباغتة المتمثل في المداهمة نالفلسطينيي

 ليال، وإطالق األعيرة النارية المصاحب لعملية االعتقال إضافة إلى أن بعض فرق الجيش

جهم بألوان غريبة أو، هذا إضافة إلى  قيام بعض الجنود بطالء )كالب بوليسية(يرافقها أحيانا 

، ناهيك لحتى يكون هناك رهبة ورعب وخوف أكثر لدى المعتقلين وذويهم أثناء عملية االعتقا

ناء  وال يمكن تجاهل ما يتم أيضا أث. أخوانهمأوعن حرمان األبناء من ذويهم سواء كانوا أبائهم 

عملية االعتقال من االعتداء على الموجودين في المنزل دون استثناء لألطفال، الذين قد 

  . يتعرضوا للضرب بصورة مباشرة والى غير ذلك

  

أما عن وجود السلوك العدواني في الدرجة األخيرة، فان الباحث يرى أن ذلك ال يعني من 

يعود إلى نوع االضطرابات التي تم وجهة نظره أن األطفال غير عدوانيين، وإنما ذلك قد 

البحث فيها في هذه الدراسة حيث صنفت من قبل األمهات حسب أهميتها بالنسبة لهن، وقد 
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 انه قد يرجع -حسب رأي الباحث-يكون السبب في وجود السلوك العدواني في المرتبة األخيرة

دفاع التي يستخدمها  التإلى أن الخوف هو الذي يشكل السلوك العدواني كنوع من ميكانيزما

اإلنسان الخائف للتغطية على ما يعانيه من خوف، ولذلك جاء السلوك العدواني كتابع للخوف، 

وذلك بصورة غير شعورية وخارجة . ولم يأتي السلوك العدواني هو السبب في وجود الخوف

 ما يقوم عن إرادتهم، أيضا فان ذلك قد يرجع إلى أن األمهات في بعض األحيان ال يعتبرن أن

  . )1995(ة وهذا ما يؤكده زهران به أبنائهن من تصرفات هي في الغالب تصرفات عدواني

  

كما انه من الممكن أن تأثير غياب األب أو األم بالدرجة األولى قد يكون له تأثير سلبي على 

ك من  أن غياب األب أو األم في تعليم الطفل السلو) 1995زهران، (األطفال، وهذا ما يؤكده 

 بدراسة -)1995( الوارد في زهران - )Biller, 1969 ( بيكرالذكري أو األنثوي، فقد قام

اثر غياب األب ودرجة تشجيع األم البنها على السلوك الذكوري مقارنا سلوك جماعة أطفال 

الحضانة الذين آبائهم غائبون بسلوك جماعة آخرون آبائهم حاضرون ووجد أن وجود األب 

 االبن السلوك الذكوري بدرجة واضحة بالمقارنة بحالة غياب األب، وهذا يؤدي إلى اكتساب

يؤكد على أن غياب األب بصورة عامة عن األسرة يلعب دور رئيسي في عدم وجود السلوك 

 .نالعدواني بصورة ظاهرة لدى أطفال أسر المعتقلين الفلسطينيي

  

  : مناقشة نتائج السؤال الثالث3.1.5
  

 في محافظة بيت لحم مـن       ن المعتقلين الفلسطينيي  أسرلسلوكية  لدى أطفال     االضطرابات ا ما أهم   

  وجهة نظر األمهات ؟

  

 المعتقلـين   أسـر  االضطرابات السلوكية لـدى أطفـال         فقرات أن أهم ) 3.4(يتبين من الجدول    

كثيـر االلتـصاق    ( جاء في مقدمتها     ، في محافظة بيت لحم من وجهة نظر األمهات        نالفلسطينيي

 )يخـاف مـن الحركـات المفاجئـة       (، وجاء في المقام الثاني      )4.04(توسط حسابي   بم) باألهل

ثم  )3.62(بمتوسط حسابي قدره     )يتصرف بخجل أمام الضيوف   (، ثم   )3.62(بمتوسط حسابي   

يـشعر  (ثـم  3.55) (بمتوسط حـسابي قـدره   )  الصعوباتأول تجنب مواجهة األزمات اوحي(
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بينما كان اقـل االضـطرابات   3.54) (حسابي قدره بمتوسط  )باالنزعاج الحتمال وقوع كارثة

يمتنع عن  (و) 2.95(بمتوسط حسابي قدره    ) يقوم بتكسير األشياء  (السلوكية شيوعا لدى األطفال     

بمتوسـط حـسابي    ) اللعب، الزيارات، الذهاب إلـى المدرسـة      (القيام باألنشطة اليومية المعتادة   

)2.95.(  

  

في أن العائالت التي أعتقل أحد أفرادها أكثر تأثراً         ) 2003(مغالسة  وهذا يتفق مع نتائج دراسة      

 Jennifer( جينفر من العائالت التي تعرضت بيوتها للهدم، وكذلك  ما كشفت عنه نتائج دراسة

وجود عالقة بين االضطرابات االنفعالية الحادة، واألحـداث االنفعاليـة والبيئيـة    من ) 1988 ,

وجود معدالت مرتفعة   من  . Lewinsohn)،  1993 (ون ليونش الضاغطة وأيضا ما بينته دراسة    

  .من االنتكاسات لجميع االضطرابات العامة، واالكتئاب أحادي القطبية

  

ويرى الباحث أن ذلك قد يعود إلى ما ذكر سابقا من حاجة الطفل الخائف إلى من يطمئنه 

 في ذلك قد يعود ويخفف من خوفه، وبالتالي فهو كثير االلتصاق باألهل، إضافة إلى أن السبب

قات ول أكثر األاوة وبالتالي فان الطفل يحسرإلى النقص الناتج عن غياب احد أفراد األ

االلتصاق بمن هو موجد في البيت وبالقرب منه ليعوض بذلك عن غياب احد األفراد المهمين 

   . حتى األم في بعض األحيانأو احد األخوة المهمين أولى والمتمثل في األب بالدرجة األ

  

 المعتقلين أسر طفالوبالعودة إلى الفقرة الثانية من بين تلك الفقرات التي جاءت مرتفعة بين أ

، وهذا كما سبق وبين الباحث )ةيخاف من الحركات المفاجئ(، يالحظ وجود فقرة نالفلسطينيي

، حيث قد يعود إلى ما يعانيه الطفل لحظة االعتقال من عنصر المباغتة المرافق لعملية االعتقال

يعتمد أفراد قوات االحتالل أثناء مداهمة المنزل على عنصر المباغتة والمفاجأة، وبالتالي 

ة فحسب وإنما للمحيطين، لدرجة أن بعض األطفال سريصاحب ذلك ضجيج وإزعاج ليس لأل

ناهيك أيضا عن ما يصاحب . الإرادييصابوا بنوبات ذعر ورعب، وحاالت من التبول ال

  .والحقوقية واإلنسانيةالفة لألنظمة والقوانين الدولية ن ممارسات مخعملية االعتقال م
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، وهذا حسب )يتصرف بخجل أمام الضيوف(أما الفقرة الثالثة في هذه الدراسة فقد تمثلت في 

 األساليب إلتباعشأ الخوف نتيجة ين رأي الباحث قد يعود إلى طريقة التنشئة االجتماعية، حيث

نه بهدف االمتناع عن ون الطفل ويخيفويهدد ةسرأفراد األ، فإذا كان في تربية الطفل الخاطئة

  فالطفل إضافة إلى ما تعرض له من فزع ورعب سابقا، بهدف المذاكرة،أواللعب واإلزعاج 

. الضيوفم  وهذا ما يجعله أكثر خجال أماوينشأ خضوعاً لغير سبب معقول،   يقلع عما يفعلقد

  .ون لهم سندا اجتماعيا في حياتهميزيد من ثقتهم بأنفسهم ويكفهم بحاجة إذن إلى من يشجعهم و

  

كما يرى الباحث انه ال بد من اإلشارة إلى أن أهم أسباب الخجل هي عدم الشعور باألمان 

الكافي الذي يدفعه إلى عدم االتصال باآلخرين، وأحيانا تكون الحماية الزائدة لها الدور األكبر 

، حيث تعمد ن المعتقلين الفلسطينييطفالق على حاالت أوهذا ما ينطب. في وجود الخجل

ل اوكما تح. ةسراألمهات إلى زيادة الحرص على أبنائهن بعد عملية االعتقال ألحد أفراد األ

  .األمهات أبعاد أبنائهن عن الغرباء باستمرار كنوع من الحماية والحفاظ عليهم

  

، وهذه الفقرة من ) الصعوباتأوات ل تجنب مواجهة األزماوحي(وفي المرتبة الرابعة جاء 

الفقرات الخاصة بالقلق، وهذا أمر طبيعي فاإلنسان الذي تعرض للخوف حسب رأي الباحث، 

يكون أكثر قلقا، وأيضا يكون مترددا وال يوجد عنده القدرة على اتخاذ القرارات، وهذا ناتج 

  .ه من خوفاعن ما عان

  

، وهي مرتفعة عند )عاج الحتمال وقوع كارثةيشعر باالنز(أيضا جاء في المرتبة الخامسة

، وهذه الفقرة أيضا من فقرات القلق، فاإلنسان الذي تعرض ن المعتقلين الفلسطينييأسر طفالأ

 حتى متباعدة مما يخلق كما أوللخوف بصورة مفاجئة وتكرر حدوث ذلك على مراحل متقاربة 

 فان من تعرض لعنصر المفاجأة الناتج سبق وان أشار الباحث نوع من الكثافة الحسية، وبالتالي

 قد يكون أيضا أصيب بأعراض ما بعد الصدمة، وبالتالي فان الخائف ،عن عملية االعتقال

وكما يرى الباحث أيضا أن عدم متابعة حالة الخوف  يكون أكثر قلقا الحتمال وقوع كارثة،

 حالة إلىالقلق الداخلي ، وأخطرها تحول نوبات أسوأ مضاعفات إلىيؤدي الشديد عند األطفال 

ويضاعف ذلك أيضا أساليب التنشئة .  البدنية والذهنية تمامااإلنسانيشل قدرة  ذعر عام وشامل
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 ,2001Li(   لي وشي ووينوهذا يتفق مع نتائج .الخاطئة في التعامل مع األطفال المذعورين

Shi , Wan.( كالت السلوكية من حيث انه كان ألسلوب التربية أثرا كبيرا في ظهور المش

لدى األطفال، وان الخبرات الوالدية المحدودة في تربية األطفال تزيد من احتمالية ظهور 

  .المشكالت السلوكية لديهم

  

) يقوم بتكسير األشياء( في هذه الدراسة فتمثل ذلك في طفالأما عن اقل االضطرابات بين األ

ت أن أكثر المشكالت السلوكية التي بين) 1997(وهذا ال يتفق مع نتائج عويدات وحمدي 

 غالبا ما -حسب رأي الباحث–تكرارا هي الشجار والضرب، وقد يعود السبب في ذلك إلى انه 

 تعامل أبنائها بدالل زائد، حيث يخرج الطفل المدلل أسريتصف األطفال الذي يعيشون في 

في هذه األطفال كس أكثر عدوانية وأكثر إزعاجا داخل المنزل بسبب التربية الخاطئة، وهذا بع

الدراسة الذين عاشوا ظروف خوف ورعب وقلق، مما جعل منهم اقل عدوانية واقل تكسير 

  .الألشياء خاصة وإنهم بحاجة ماسة لرضا من حولهم حتى ينالوا منهم االطمئنان والرض

  

 يمتنع عن( أما عن االضطراب األخير واألقل انتشارا بين أفراد عينة هذه الدراسة فتمثل في

، وهذا يتفق مع ما )اللعب، الزيارات، الذهاب إلى المدرسة(القيام باألنشطة اليومية المعتادة

في أن البعد المتعلق بالمشكالت النفسية يحتل ) 2006(وشعبان) 2006(بينته دراسة عواد 

 أن لى، فيما يحتل البعد المتعلق بالمشكالت االجتماعية المرتبة الثانية، بينما تبينوالمرتبة األ

  .البعد المتعلق بالمشكالت األكاديمية كان عديم األثر

  

لوا التخفيف من آالمهم بالذهاب إلى المدرسة التي او يح-حسب رأي الباحث– هنا طفالفاأل

 اإلنسان الخائف قد ال يكون عنده  أنقاتهم وتخفف من اضطراباتهم، هذا باإلضافة إلىأوتشغل 

لة التخفيف من ما مر به اوبحاجة للعب والزيارات لمحوهو أيضا . القدرة على الرفض أحيانا

أيضا المطلع على حال الشعب الفلسطيني يرى انه رغم كل ما يعانيه من . من تجربة قاسية

  .مضايقات وممارسات سيئة بحقه إال انه وبالرغم من ذلك يحارب من اجل البقاء
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لزيارات لألطفال في هذه أيضا من الممكن القول أن هناك حاجة ماسة للخروج واللعب وا

المراحل العمرية وذلك يعود لحاجتهم الماسة الكتشاف المجتمع من حولهم، وهذا يتفق مع ما 

)  سنوات9-6(خاصة عند حديثه عن مرحلة الطفولة الوسطى) 1995زهران، (أشار إليه 

اديمية وتعلم المرحلة تتميز باتساع اآلفاق العقلية وتعليم المهارات األكحيث أشار إلى أن هذه 

المهارات الجسمية الالزمة لأللعاب وألوان النشاط العادية واتساع البيئة االجتماعية والخروج 

 .الفعلي إلى المدرسة والمجتمع واالنضمام لجماعات جديدة وزيادة االستقالل عن الوالدين
 

  : مناقشة نتائج السؤال الرابع3.1.5
  

فـي متوسـطات درجـة        )α) ≥0.05مـستوى   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال      هل  

 ى في محافظة بيت لحـم تعـز       نلدى أطفال اسر المعتقلين الفلسطينيي     االضطرابات السلوكية 

، ومكان السكن، وعمر الطفل، ومستوى الـدخل، ومـستوى تعلـيم األب،             الجنس( اتلمتغير

  ؟)ومستوى تعليم األم

  

  :يما يلي نتائج فحصهاوانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية التالية وف

  

  :لىونتائج الفرضية األمناقشة . 1.3.1.4
  

فـي متوسـطات درجـة        )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى           ال

 لمتغير  بعاً في محافظة بيت لحم ت     ن لدى أطفال اسر المعتقلين الفلسطينيي     االضطرابات السلوكية 

  .الجنس

  

  فـي )0.05≤ (αق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى       فرووجود   )4.4(من الجدول   يتبين  

 وقـد كانـت هـذه الفـروق فـي          .تعزى لمتغير الجـنس   متوسطات االضطرابات السلوكية    

بينما تبين عدم وجود فروق تبعا للجنس على الدرجـة  . االضطرابات اإلدراكية لصالح الذكور 

أما عنـد   ) 3.37(بي للذكور   لالستبانة حيث بلغ المتوسط الحسا    وباقي األبعاد األخرى    الكلية  
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مما يشير إلى رفض الفرضية علـى بعـد االضـطرابات اإلدراكيـة،              ).3.31(اإلناث فكان   

  .وقبولها على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى

  

الذي بينت دراستهم عـدم وجـود   ) 2000(والمطيري  ) 2003(وهذا يتفق مع نتائج السفاسفة      

وكـذلك  . ذكور واإلناث في االضطرابات السلوكية الظاهرة     فروق ذات داللة إحصائية بين ال     

جينفـر  و) Gatzanis ,1986( جيتـزنس و)  Thabet،2004( ثابت اتفقت مع نتائج دراسة

)Jennifer ,1988(في عدم وجود فروق تبعا للجنس .  

  

 & 2006Thabet(و) 2006(بينما ال تتفق مع نتـائج دراسـة عبايـدة وموسـى وحامـد      

Vostanis,  (و)1996 ،katleen(  التي بينت أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة

) 2003(مغالسة  وكذلك دراسة   . شيوع المشاكل السلوكية تبعا لمتغيرات الجنس لصالح الذكور       

التي بينت أن اإلناث في اعرض ما بعد الـصدمة أكثـر   . ).,Thabet, Vostanis 1998( و

في وجـود فـروق فـي       ) 2001(وحنون  ) 2002(مل  سعادة و ابو زيادة و زا     تأثرا، وكذلك   

  .التعرف إلى المشكالت السلوكية تعزى إلى متغير الجنس لصالح اإلناث

  

حيث أن اإلناث أكثر اضـطرابا انفعاليـا ومعرفيـا          ) 2000(كما اختلفت مع نتائج المشعان      

ت بينما كان الذكور في هـذه الدراسـة أكثـر فـي االضـطرابا         . وسيكوسوماتية من الذكور  

  .اإلدراكية

  

حيث أشارت النتائج إلى أن هنالـك       ) 1996(وال تتفق أيضا مع نتائج وريكات والشحروري        

السلوك العدواني،  : فروقا ذات داللة إحصائية بين الجنسين ولصالح الذكور على األبعاد التالية          

 الجنسين  وان هنالك فروقا ذات داللة إحصائية بين      . وسلوك الحركة الزائدة، والسلوك المتمرد    

التي بينـت أن اإلنـاث   ) 1993(لصالح اإلناث على بعدين، وأيضا دراسة موسى والصباطي  

  .أكثر استظهارا للسلوكيات العدوانية واإلنسحابية والعدوانية السلبية

  

في وجود فروق   ) 2003(والعثامنة  ) 2006(وال تتفق مع نتائج دراسة عبايدة وموسى وحامد         

  .كل السلوكية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكوردالة في درجة شيوع المشا
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التي بينت وجود فروق في التعـرف إلـى         ) 2002( سعادة وأبو زيادة و زامل       وأيضا دراسة 

كما ال تتفـق مـع نتـائج دراسـة          . المشكالت السلوكية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث      

)2006Thabet & Vostanis,  (و)1996 ،katleen ( بات عند الـذكور  في وجود اضطرا

) 1995(و  Lewinsohn  ) 1993( ال تتفـق مـع نتـائج دراسـة     كذلك . أكثر من اإلناث

Ferdinand   في وجود أنواع مختلفة من االضطرابات تبعـا  تباينت نتائج دراساتهم   الذين

  .للجنس

  

ويرى الباحث أن المجتمع الفلسطيني يختلف عن باقي المجتمعات األخرى من حيـث وجـود               

ائيلي الذي ال يميز بين ذكر وأنثى، فكال الجنسين تعرض لنفس موقف الخوف             سرحتالل اإل اال

والذعر، وكال الجنسين يعاني من نفس االضطرابات، إال انه وبالرغم من ذلك فان الذكور هنا               

اختلفوا في وجود اضطرابات إدراكية أعلى مما هي عليه عند اإلناث، وذلك يعود حسب رأي               

 الخوف التي مر بها الذكور واإلناث ولكن في المجتمع الفلسطيني يسمح لألنثى             الباحث لتجربة 

أن تتحدث عن خوفها ويقبل منها ذلك، وتجد من يطمئنها ويخفف عنها، بينمـا الـذكور فـال                  

يسمح لهم مجرد الحديث عن الخوف في الغالب، من كونه انه سيكون رجل المستقبل، وبالتالي              

خله من رعب وخوف، وال يستطيع أن يعبر عن تجربته المؤلمة تحت            ينمو الطفل وينمو ما بدا    

مفهوم انه رجل، وهذا يؤدي إلى الكبت في الالشعور مما يؤثر عليه ويزيد من اضـطراباته                

  . بصورة اكبر مما ينعكس سلبا على قدراته اإلدراكية

  

  :نتائج الفرضية الثانيةمناقشة   2.3.1.4
  

فـي متوسـطات درجـة        )α) ≥0.05ية عنـد المـستوى      توجد فروق ذات داللة إحصائ    ال  

 لمتغير   في محافظة بيت لحم تبعاً     ن لدى أطفال اسر المعتقلين الفلسطينيي     االضطرابات السلوكية 

  .عمر الطفل

  

فـي    )0.05≤ (αوجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى   ) 6.4(يتضح من الجدول  

، وكـذلك وجـود فـروق فـي         عمر الطفـل  متغير  لتبعا  الدرجة الكلية لالضطرابات السلوكية     
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 ولمعرفـة )  اإلدراكية، والقلـق   تالخوف، واضطرابات النوم والنشاط الزائد، واالضطرابا     (أبعاد

حيـث أشـارت    ) Tukey(اختبار اتجاه الداللة قام الباحث باسـتخدام اختبـار        مصدر الفروق و  

 االضطرابات السلوكية تبعا لعمر     أن الفروق في  ) 7.4(المعطيات الثنائية البعدية في الجدول رقم       

  15 – 12.1( و)سـنة  12-9.1(الـذين أعمـارهم   الطفل على بعد الخوف كانت بين  األطفال  

على بعد النشاط الزائـد كانـت بـين         و. )  سنة  12-9.1(لصالح األطفال ذوي األعمار   و). سنة

ي لــصالح األطفــال ذوو)   ســنة15 – 12.1( و)  ســنة9-6(األطفــال الــذين أعمــارهم 

  ).سنة 15 – 12.1(األعمار

لصالح األطفال ذوي    )  سنة  12 –9.1(و)  سنوات 9-6(بينما كانت بين األطفال الذين أعمارهم       

 والقلـق  واالضطرابات اإلدراكيـة   اضطرابات النوم و(وذلك في أبعاد     )سنة 12 –9.1(األعمار

  .وهذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية الثانية). الدرجة الكليةو

  

 أن التي  بينت.),Thabet, Vostanis 1998(    ثابت وفوستانيسيتفق مع نتائج دراسةوهذا 

  .أعراض القلق وخاصة االدراكات السلبية تزداد مع تقدم الطفل في السن

  

التي بينت وجـود  ) , 2001Li, Shi , Wan (  لي وشي ووينيتفق مع نتائج دراسةبينما ال 

  جييـزنيس  دراسـة وكذلك نتائج   )  سنوات 6-2(سن   منتشرة بين األطفال في      ةمشاكل سلوكي 

Gatzanis)،(1986جنيفر و)Jennifer , 1988 .(   التي بينت عدم وجود فروق تبعـا للفئـة

التي بينت أن األطفال األكبـر      ) 1993(وأيضا ال تتفق مع دراسة موسى والصباطي        . العمرية

  .عمرا أكثر عدوانية

  

 لدى الفئة العمرية األكبـر قـد يعـود إلـى            زائدالنشاط ال ويرى الباحث أن السبب في وجود       

التجربة األكبر التي مر بها أطفال هذه الفئة، فهم شاهدوا وعايشوا مواقـف خـوف ورعـب                 

ومداهمات واعتقال واغتيال أكثر من غيرهم من الفئات األخرى، كما أنهم أكثر إدراك للواقع،              

  .وأكثر معرفة بمخاطر االحتالل
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النـوم واالضـطرابات اإلدراكيـة والقلـق وكـذلك الدرجـة            الخـوف و  أما اضـطرابات    

، وهذه المرحلة تمثل    ) سنة 12 -9.1( فكانت عند الفئة العمرية    )االضطرابات السلوكية (الكلية

 أنحيـث   ،   وهي مرحلة حرجة بالنسبة لألطفال     حسب رأي الباحث مرحلة الطفولة المتأخرة،     

اليومي المنظم  اإلجرام  هدته لمسلسل   تعرض الطفل فيها لمواقف الخوف والرعب، وكذلك مشا       

يؤدي إلى تفاعل هذه االضطرابات وترسـيخها بـصورة          من قبل قوات االحتالل الصهيوني،    

قوية، بحيث تنتقل مع الطفل إلى مرحلة المراهقة التي تمثل فترة حرجة في حياة األطفال مما                

   .يضاعف من خطورة الموقف

  

ية هذه المرحلة تتحدد من كونها مرحلة انتقالية بين         من أن أهم  ) 1982(وهذا ما يؤكده األشول   

الطفولة والمراهقة، كما توصف بأنها مرحلة تهيئ للتغيرات الجذرية السريعة التي تأتي مـع              

 الـسادس مـن المدرسـة       أوالبلوغ، حيث يكون الطفل في هذه المرحلة في الصف الخامس           

 فان  ، وبظهور الخصائص الجنسية الثانوية    االبتدائية، كما أن هذه المرحلة تتميز بالنمو السريع       

 والتقاليد االجتماعية تصبح عامال من عوامل تحديد العالقات االجتماعية بين البنـين             ،العادات

. والبنات وتعديلها مما يخلق زيادة من االضطراب في العالقات بين األطفال في تلـك الفتـرة               

 .حلة أكثر من غيرهموبالتالي تبين وجود االضطرابات لدى أطفال هذه المر
 

تستوجب  فمرحلة الطفولة بما لها من أهمية من حيث الخصائص والمعدالت النمائية في حياتنا

 أال يكون الطفل خاللها عرضة الضطرابات عنيفة تزلزل أساس شخـصيته فـي المراحـل   

السـتقرار  وا النمائية المتتالية فيما بعد والبد أن نضمن له مناخا هادئاً مستقراً يسوده الهـدوء 

أخـرى فـان     وحيث أن مرحلة الطفولة تعد فترة حساسة أكثر من أيه مرحلة عمرية،النفسي

التوافـق   يكون فيها أكثر عرضة واستهدافاً لنمو أشكال من السلوك الدال علـى سـوء  الطفل 

  .)2002، العطية(النفسي
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  : مناقشة نتائج الفرضية الثالثة3.3.1.5
  

فـي متوسـطات درجـة        )α) ≥0.05ة إحصائية عنـد المـستوى       توجد فروق ذات دالل   ال  

 لمتغير   في محافظة بيت لحم تبعاً     ن لدى أطفال اسر المعتقلين الفلسطينيي     االضطرابات السلوكية 

  .مكان السكن

  

 أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد             ).49( الجدولتشير المعطيات الواردة في     

 االضطرابات السلوكية تعزى لمكان السكن، حيث كانت        بين متوسطات   )α) ≥0.05 المستوى

 وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تم قبـول الفرضـية            )0.05(الداللة اإلحصائية أكبر من     

  .الثالثة

  

  .عدم وجود فروق تبعا لمكان السكن في) ,Li ,Shi , Wan 2001(وهذا يتفق مع نتائج 

  

التـي بينـت    )  2001(وحنون  ) 2002(ادة و زامل    سعادة و أبو زي    بينما ال يتفق مع نتائج      

  . لصالح مدارس المدينة والمخيم) مدينة، قرية، مخيم(وجود فروق تبعا لموقع المدرسة 

  

 في أن االضـطرابات   )Baker, 1991(بيكر و)2006(تتفق مع نتائج دراسة سعادة كذلك ال 

) 1993( موسـى والـصباطي   دراسةو. السلوكية أعلى عند المخيمات من القرية ومن المدينة  

التي بينت أن أطفال الريف أكثر معاناة من أطفال الحضر من حيـث المـشكالت الـسلوكية                 

  .والشعور بالقلق والحساسية الزائدة، والتوافقية

  

 التـي بينـت أن  ) ,Thabet, Vostanis 1998(  ثابـت وفوسـتانيس   كما ال تتفق مع نتائج

   .ان لها دور هام في ظهور االضطرابات لدى األطفالالمناطق السكانية المزدحمة بالسكان ك

  

وهذا حسب رأي الباحث قد يعود إلى نفس التجارب ونفس المواقف التي ال تختلف في تأثيرها                

على األطفال، وكذلك فان المسافات القائمة بين سكان هذه المناطق ال تعتبر مسافات بعيـدة،                
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 الحياة االقتـصادية،    أوظروف المتعلقة بالسكن    وهذا يعني نفس الثقافة ونفس المستوى رغم ال       

ة قد يكون ال يختلف فـي تـأثيره         سرإال أن لحظة االعتقال، واصطحاب احد المؤثرين في األ        

ائيلي ال تفرق أثنـاء  سرخاصة وان سلطات االحتالل اإل   .  المخيم أو المدينة   أوسواء في القرية    

  . مخيمأو مدينة أوعملية االعتقال بين سكان قرية 

  

اتضح أن المتوسطات الحسابية لدى أطفال      ) 8.4(وبالرغم من ذلك ومن خالل مطالعة الجدول      

كانت مرتفعة لدى أطفال المخيم بمتوسط حسابي قدره        حيث   المخيم أعلى من المدينة والقرية،    

 وهذا قد يعود إلـى      ). 3.28(في حين كانت للقرية     ) 3.38(بينما كانت لدى المدينة     ) 3.41(

وف االقتصادية واالجتماعية والصحية التي يختلف بها المخيم عـن غيـره مـن              طبيعة الظر 

إال انه  . المناطق المجاورة، حيث الكثافة السكانية وقلة مصادر الدخل مقارنة بالقرية أو المدينة           

  . وبالرغم من ذلك لم يكن هناك فروق إحصائية دالة

  

  : مناقشة نتائج الفرضية الرابعة4.3.1.5
  

فـي متوسـطات درجـة        )α) ≥0.05ق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى         توجد فرو ال  

 لمتغير   في محافظة بيت لحم تبعاً     ن لدى أطفال اسر المعتقلين الفلسطينيي     االضطرابات السلوكية 

  .مستوى دخل األسرة

  

 أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد            )4.11( الجدولتشير المعطيات الواردة في     

ة، سـر بين متوسطات االضطرابات السلوكية تعزى لمستوى دخل األ         )α) ≥0.05 المستوى

 وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تم قبـول          )0.05(حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من       

  .الفرضية الرابعة

  

مـن أن  ) ,Thabet, Vostanis 1998( ثابت وفوستانيس  وهذا ال يتفق مع ما بينته دراسة

دية المتردية لعائلة الطفل تكن سبباً في ظهور االضطرابات لديه بـشكل عـام              الحالة االقتصا 

  .والقلق بشكل خاص
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 محدودة الدخل   أسرمن األطفال الذين يعيشون في      ) 3.5%(في أن   ) 2000المطيري،  (ونتائج  

يعانون من اضطرابات سلوكية ظاهرة، حيث تظهر االضطرابات عند أفراد عينة هذه الدراسة             

  .جود فروق تبعا لمستوى الدخلرغم عدم و

  

أن أكثر الفئات من حيث مستوى الدخل تركزت في ذوي مستوى الدخل            من النتائج   كما يالحظ   

ة سـر وهذا قد يعود إلى غياب احد أفراد األ       )  96( األكثر   احيث كانو )  شيكل 1000اقل من   (

  .ةسرالمهمين في توفير دخل األ

غياب الزوج عن عائلته قد اثر       إن   التي بينت )1997 يوسف،(وهذا يتفق مع كشفت عنه دراسة     

على الوضع االقتصادي من حيث عمل الزوجة ومساعدات األقارب، حيث أشارت النتائج أن             

  .الزوجة هي التي تتحمل العبء االقتصادي وليس هناك مساعدات من األقارب

  

 نـاتج عـن   السبب في عدم وجود فروق تبعا لمستوى الدخل، إلى  انه أيـضا       ويعزو الباحث   

 منخفض، أيـضا    أوسياسة االحتالل التي ال تميز بين المواطنين سواء كانوا ذوي دخل عالي             

فان قرب المسافات بين المواطنين خاصة عند الحديث عن محافظة بيت لحم  التـي يـتالحم                 

سكانها في منطقة جغرافية بصورة مكثفة، حيث يكتسب كل فرد فيها حسب ما يرى الباحـث                

 وبالتالي ال يوجد اختالف في هذه االضطرابات تبعا لمستوى الـدخل رغـم انـه                ثقافة األخر 

  .موجود بين جميع الفئات بصورة متوسطة

  

أيضا يرى الباحث أن ذلك قد يعود إلى أن أمهات أطفال المعتقلين لم تذكر بـصورة حقيقيـة                  

 فعـال فـي     ة وذلك ألسباب خاصة تتعلق باألمهات، ومن هنا فان ذلك اثر          سرمستوى دخل األ  

  .عدم وجود فروق تبعا للدخل
  

وجود تقارب بين متوسط    تبين  ) 10.4(الجدول  وال بد من اإلشارة إلى انه وبعد مطالعة نتائج          

االضطرابات السلوكية لدى عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجـة الكليـة              

بلـغ  ) شـيكل 2000-1000(و) 3.38) ( شـيكل  1000( التي مستوى دخلها اقل مـن        سرلأل

بينما بلغ المتوسط الحسابي    ) 3.30) ( شيكل 3000-2001(وأيضا  ) 3.28(متوسطها الحسابي   

لمـن هـم    ، حيث كانت أعلى المتوسطات الحسابية         )3.48) ( شيكل 3001(لمن هم أكثر من     
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، وهذا قد يعود حسب رأي الباحث إلى أن أطفال هذه األسر قد يكونوا      ) شيكل 3001(أكثر من   

    . دالل وأكثر إظهارا لالضطرابات من غيرهمأكثر 

  

  : مناقشة نتائج الفرضية الخامسة5.3.1.5
  

فـي متوسـطات درجـة        )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى          ال  

  لمتغير  في محافظة بيت لحم تبعاً     ن لدى أطفال اسر المعتقلين الفلسطينيي     االضطرابات السلوكية 

  .مستوى تعليم األب

  

 أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد            ).413( الجدولتشير المعطيات الواردة في     

بين متوسطات االضطرابات السلوكية تعزى إلى مستوى تعلـيم األب،      )α) ≥0.05 المستوى

 وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تم قبـول          )0.05(حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من       

   .ةالفرضية الخامس

  

التي بينت أن هناك فروق في      )  2006( عبايدة وموسى وحامد     وهذا ال يتفق مع نتائج دراسة     

  .المستوى التعليمي لألب لصالح ذوي التعليم األساسي

  

 بغض النظر عن المستوى التعليمـي       ن المعتقلين الفلسطينيي  أطفالوهذا ما يؤكد على أن جميع       

ف المصاحبة لعملية االعتقال وبالتالي كان هناك       لألب قد تعرضوا لنفس الموقف ونفس الظرو      

  .اضطرابات عند الجميع بدون فروق تذكر وبغض النظر عن المؤهل العلمي لألب

  

  : مناقشة نتائج الفرضية السادسة6.3.1.5
  

فـي متوسـطات درجـة        )α) ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى          ال  

  لمتغير  في محافظة بيت لحم تبعاً     نر المعتقلين الفلسطينيي   لدى أطفال اس   االضطرابات السلوكية 

  .مستوى تعليم األم
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 أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد            ).415( الجدولتشير المعطيات الواردة في     

بين متوسطات االضطرابات السلوكية تعزى إلى مستوى تعلـيم األم،            )α) ≥0.05 المستوى

 وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تم قبـول          )0.05( أكبر من    حيث كانت الداللة اإلحصائية   

  . الفرضية السادس

  

 في عدم وجود فروق تبعا لمـستوى      ) 2006( نتائج دراسة عبايدة وموسى وحامد       عوهذا يتفق م  

التي أظهرت عدم جود فروق ذات داللة إحصائية في         )1998(تعليم األم، وكذلك دراسة أبو هين       

 الشائعة لدى أطفال عينة الدراسة كما تدركها األمهات تعزى إلـى مـستوى         المشكالت السلوكية 

  .تعليم األم

  

وهذا أيضا يتفق مع النتيجة السابقة في عدم وجود فروق تبعا لمستوى تعليم األب، بمعنى انه ال                 

  المعتقلين أطفالتوجد فروق تبعا لتعليم الوالدين، مما يؤكد فعال على ما ذكر سابقا من أن جميع                

 حتى األب كما ذكر الباحث سـابقا قـد          أو بغض النظر عن المستوى التعليمي لألم        نالفلسطينيي

تعرضوا لنفس األحداث المؤلمة المصاحبة لعملية االعتقال وبالتالي كان هناك اضطرابات عنـد             

  .الجميع بدون فروق تذكر وبغض النظر عن المؤهل العلمي للوالدين

  

 من الوالدين كثيراً من المعلومات الهامة إال أنها أيضاً عليها بعضستقى ُيأيضا يمكن القول انه 

كثيـر  ة، كما انه    اإلجتماعي غالباً ما تأتي إجابات الوالدين مسايرة للمرغوبية      ، حيث انه    المحاذير

للوالدين العاملين  ( مالحظة سلوكه   ومن ثم يصعب،من الوالدين يعمل فيكون منشغالً عن الطفل

الوالدين أن يكون هناك نتائج سلبية تـنعكس علـى     يخشى، كما)الدين العاملين كثير من الووأ

  . الطفل
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  التوصيات2.5
  

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فان الباحث يوصي بما يلي
  

 المعتقلـين   أسـر مع زيادة انتشار اضطراب الخوف بصورة مرتفعـة بـين أطفـال              -1

زيادة االهتمام بعالج هذه االضـطراب والحـد مـن           فان الباحث يوصي ب    نالفلسطينيي

 .انتشاره

زيادة االهتمام ببرامج التفريغ النفسي داخل المؤسسات المعنية، خاصة ما يعنى منهـا              -2

  .الخ...بالسيكودراما، والرسم، والموسيقى والرقص

 المعتقلين  أسرتفعيل دور اإلرشاد النفسي في المؤسسات الفلسطينية بحيث يشمل أطفال            -3

  .فلسطينيين، والتركيز على ما يعانيه الطفل الفلسطيني بعد لحظة االعتقالال

 المعتقلين في كيفية التعامل مـع أطفـالهم وطـرق    أسرتفعيل دور إرشاد أهالي أطفال     -4

 .حمايتهم من االضطرابات الموجود بينهم

ل دعوة المنظمات الحكومية والغير حكومية، التي تعمل في مجال الرعاية الصحية العم            -5

المعتقلـين   أسـر تقييم مجتمعي عام، والمساعدة في تخفيف أعباء المعاناة عن أطفـال            

 .الفلسطينيين

 مـشاهد   أومشاهدة أطفالهم أحداث االنتفاضة     ساعات   تقليللة  اوإرشاد األهالي إلى مح    -6

العنف عبر شاشات التلفاز من اجل التقليل مـن التـأثير علـى النـواحي الـسلوكية                 

 .المضطربة لديهم

 مؤسسات المجتمع المحلي المعنية ببرامج اإلرشاد النفسي على عمل برامج خاصة            حث -7

 . المعتقلين المضطربين سلوكياأسرألطفال  

العمل على زيادة االهتمام من قبل الجهات المعنية على إجراء دراسات تجريبية لعالج              -8

 .االضطرابات السلوكية

 من مرحلة طفولة    هوما تعني ) 12-9.1 (العمل على زيادة االهتمام بأطفال الفئة العمرية       -9

 . متأخرة، خاصة وانه تبين لدى هذه الفئة زيادة في االضطرابات
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لة الحد من هذه    اوتفعيل دور المدرسة من خالل دور المرشد الموجود فيها، وذلك لمح           -10

 .االضطرابات

يوصي الباحث بعمل دراسة مقارنة بين أطفال اسر المعتقلين وأطفـال اسـر غيـر                -11

 . في فلسطين بصورة عامةقلينالمعت
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  المراجع العربية واألجنبية
 

  :المراجع العربية

  
 مركز اإلعالم .1، طالمنسيون في غياهب االعتقال الصهيوني :)2004 (.، إبراهيمأبو الهيجاء

  .القاهرة  ،العربي
 

  

ليـل مـن   فاعلية برنامج غرفة المصادر في التق): "1998(.رعبد القادأبو عاليا، محمد، وملحم،  

 من طالبـات الـصفين      األكاديميةالمشكالت السلوكية لدى عينة من ذوات الصعوبات التعليمية         

، ص ص   13م ،16 ع مؤتة للبحوث والدراسات،  ".  مدارس مدينة عمان   إحدىالثالث والرابع في    

39-11.   

  

 البيئـة    في األطفالبناء قائمة المشكالت السلوكية لدى      ):" 1993.(أبو ناهية، صالح الدين محمد    

  .6 – 35، ص ص 1ع. تقويم والقياس النفسي والتربويال". الفلسطينية في قطاع غزة 

  

سنوات في  ) 4-6( الرياض من    أطفالالمشكالت السلوكية لدى    ):" 1998.( هين، فضل خالد   أبو

  .247-256ص ص , 2م, 2، عمجلة كلية التربية". محافظة غزة 

  

، مطابع الهيئة الخيرية لقطاع غزة، ف والعـصبية األطفال تحت الظرو):1995.(أبو هين، فضل  

  .www.islamonline.net.غزة

  

  .علم نفس النمو، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة): 1982.(األشول، عادل عز الدين

  

 لألطفـال  والوجدانيةمقياس االضطرابات السلوكية    ): 2001. (يجمليباظة، أمال عبد السميع     

  . ، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة1، ع ادينذوي االحتياجات الخاصة والع
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، النازيون الجدد، دار الصباح     المعتقلون العرب في السجون اإلسرائيلية    ): 1988.(تسيمل، ليئا 

  .للصحافة والطباعة والنشر،عمان

الفلسطيني فـي    الطفل): 1991.( الحسني، بكر أحمد، وعيوش، ذياب سليم، وعرفات، كايرو       

، مؤسسة التعاون   وضاعه الصحية االجتماعية االقتصادية النفسية والتربوية     األراضي المحتلة أ  

  .الكويت، ، الجمعية الكويتية للطفولة العربية)جنيف(

  

 األطفـال  المرتبطة بمـشاهدة  الديمغرافيةدور بعض المتغيرات    ):" 2001.(حنون، رسمية سعيد  

 شاشـة التلفـاز فـي تغيـر          على األقصى انتفاضة   بأحداث) 8-12(الفلسطينيين في العمر من     

  .169-193، ص ص 11، م2، عدراسات نفسية". سلوكهم

  

،جمعية عمان للمطـابع    1، ط  القوانين واإلجراءات  -تعديل السلوك  ): 1987.( الخطيب، جمال 

  .التعاونية، عمان

  

  .، مكتبة الفالح،الكويت2، طتعديل السلوك اإلنساني): 1995.(الخطيب، جمال

  

 المشكالت الرئيسية التعليمية والسلوكية العادية وغيـر        –الطفولة  ): 2004.(خلف اهللا، سلمان  

  .، الجزء األول، جهينة للنشر والتوزيع، عمانالعادية

  

المشكالت السلوكية لدى أطفال المدرسة االبتدائيـة بدولـة         ) :" 1994.(الخليفي، سبيكة يوسف  

  .53-11: ، ص ص )6(،مركز البحوث التربوية مجلة، "قطر

  

، 1، ط الشهداء، الحركة الوطنية األسيرة في السجون اإلسـرائيلية       ): 1997.(عبد العليم دعنا،  

  .دار األفق للنشر و التوزيع، لبنان

  

 الضغط النفسي عند المرشدين في المـدارس التابعـة لـوزارة            ):1995.(دعنا، وفاء يوسف  

  ).ير منشورةرسالة ماجستير غ(.، عمانةياألردن، الجامعة التربية والتعليم في األردن
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، عـالم الكتـب للنـشر       3، ط التوجيه االرشاد النفـسي    ): 1985.(زهران، حامد عبد السالم   

  .والتوزيع، القاهرة

، عالم الكتـب    5، ط  الطفولة والمراهقة  -علم نفس النمو   ): 1995.(زهران، حامد عبد السالم   

  .للنشر والتوزيع، القاهرة

  

 السلوك غير المرغوب فيه     أنماطدراسة  ):" 2001.( سيد أنغامالرويشد، فهد عبد الرحمن، خضر،    

 بدولـة   األساسـية  بكلية التربيـة     المعلمينلدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر الطلبة         

  .14-60، ص ص 3، عةوالتنميالثقافة ". الكويت

  

المـشكالت  ):" 2002. (، إسماعيل جابر، وزامل، مجدي علـي      زيادةسعادة، جودة احمد، وأبو     

وكية لدى األطفال الفلسطينيين في المرحلة األساسية الدنيا بمحافظة نابلس خـالل انتفاضـة              السل

، 2، ع لألبحـاث مجلة جامعة النجاح    ". األقصى كما يراها المعلمون وعالقتها ببعض المتغيرات      

   .546-590ص ص 

  

ب للنـشر   ، دار عالم الكتـا    المعاقون أكاديميا : )1978. (السرطاوي، زيدان،  وسيسالم، كلمال    

 .والتوزيع، الرياض
  

االضطرابات الناتجة عن الضغوط التجارب الصادمة لدى        ):2006.( سعادة، وفاء محمد محمود   

رسـالة  .( ،جامعة القدس، القـدس   الطلبة الجامعيين في محافظة رام اهللا للبيرة وأساليب تكيفهم        

  ). ماجستير غير منشورة

  

ت السلوكية الشائعة لدى الطلبة بطيء الـتعلم فـي          المشكال) :" 2003.(إبراهيمالسفاسفة، محمد   

 ،  مؤتة للبحوث والدراسات  " الجنوب في الخليل   إقليم في   األساسيةغرف المصادر وفي المدارس     

  .  101-70ص ص) 6(،عدد ،)18(مجلد 
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 المـراهقين   األطفـال تربيـة   ): 1999.(الشخص، عبد العزيز السيد، السرطاوي، زيدان احمد      

  .اإلمارات، دار الكتاب الجامعي، 1، طالنظرية والتطبيق سلوكيا المضطربين

  

منشاة  ،الجرائم السياسية وأوامر االعتقال وقانون الطوارئ     ): 1999. (الشواربي، عبد الحميد  

  .المعارف للنشر، اإلسكندرية

  

المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى المستوى التمهيـدي       ): 2006.(، سهاد خليل موسى   شعبان

رسالة ماجـستير   ( جامعة القدس ، فلسطين،     . فال التابعة التحاد الجمعيات الخيرية    رياض األط 

  ).غير منشورة

  

االضطرابات النفسية والعقلية والـسلوكية مـن    ):1998.(صالح، قاسم حسين، والطارق ،على    

، مكتبة الجيل   1، ط منظوراتها النفسية واإلسالمية، أسبابها، أصنافها، قياسها، وطرق عالجها       

  .ديد، اليمنالج

  

مفهوم الذات عند أبناء المعتقلين وأبناء غير المعتقلـين         ): 2000. (صالح، جهاد اسعد احمد   

رسالة ماجستير غير   . (، جامعة القدس، القدس   سنة في محافظة بيت لحم    ) 15-7(للفئة العمرية   

  ).منشورة

  

 العربيـة الـسعودية     اثر إقامة األطفال مع ذويهم في المملكة      ):" 2000.(الضبع، رشا سعد الدين   

بعض أنماط الـسلوك المـضطرب      على بعض متغيرات الشخصية واثر برنامج مقترح لتعديل         

  .157-152  صص) 52(،  مجلة علم النفس،"لديهم

  

، مكتبة المجتمع العربي  1، طمقاييس في االضطرابات الـسلوكية    ): 2006.(العبادي، رائد خليل  
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  .الرأي فيهااء وإبد الدراسة عليهم لمطالعتها األشخاص الذين تم عرض أداةأسماء     
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          جامعة القدس                          بدينا محمد ع الدكتور .5
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       جامعة الخليل                            كامل كتلو الدكتور .8

   بيت لحمجامعة                                امي عدوانس الدكتور .9

 جامعة القدس المفتوحة                                      مال خليل يونس كالدكتور .10

 فلسطين -نقيب األخصائيين               منذر عميرة                  األستاذ  .11

 جامعة بيت لحم                                   بسام بنات األستاذ .12

                           جامعة القدس المفتوحة      األستاذ عايد الحموز .13

 بيت لحمجامعة                                 رزق صليبي األستاذ .14

 جامعة بيت لحم السيدة خولة األزرق                                .15
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  االستبانة  قبل التحكيم            )2 ( رقمملحق            

  
                               جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا
  .../.../...التاريخ                  

                  المحترم............ /.................................................حضرة السيد 
              

  

 أسر المعتقلين   أطفالاالضطرابات السلوكية لدى    "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان      

لـذا  . تمهيدا إلجراء رسالة ماجستير   )) في محافظة بيت لحم من وجهة نظر األمهات       

وان رأيك  ). الباحثمن إعداد   (يضع الباحث بين يديك استبانة االضطرابات السلوكية        

في فقرات هذه االستبانة مهم جداً، وعليه أرجو مـن شخـصكم الكـريم التفـضل                

ا ومناسبتها للبيئة   هبالمشاركة في تحكيم هذه االستبانة وإبداء الرأي حول مدى مقروئيت         

  .وكذلك أبداء النصح والمشورة فيما ترونه مناسباً. الفلسطينية

  

  مع خالص االحترام والتقدير

                                                           

  لؤي زعول:  الباحث                                                     

  سهير الصباح:   إشراف الدكتورة                                                
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  ن الرحيمبسم اهللا الرحم

  
  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  
  عزيزتي األم المحترمة

  
 أسر المعتقلين من وجهـة      أطفال االضطرابات السلوكية لدى   (يقوم الباحث بإجراء دراسة حول    

وذلك استكماالًَ لمتطلبات درجة الماجـستير فـي اإلرشـاد          ،  )نظر األمهات في محافظة بيت لحم     

 البيانـات ق أهداف هذه الدراسة يضع الباحث بين يديك استبانة لجمـع            ولتحقي .النفسي والتربوي 

الالزمة للدراسة، لذا يرجو الباحث من حضرتك التكرم باالطالع على االستبانة، واختيار مستوى             

ـ باإلجابـة ا التكـرم  راجي. استجاباتك على كل واحدة منها وفقا لما ينسجم مع وجهك نظرك         ن ع

  . ودقة بكل صراحة دون استثناءفقراتجميع ال
ال توجد فقرات خاطئة وأخرى صحيحة، علماً بأن هذه اإلجابات ستعامل بسرية تامـة،              

  .ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
  

                                                 شاكرا لِك حسن تعاونك

                                                           

  لؤي زعول:        الباحث                                        

  سهير الصباح:            إشراف الدكتورة                                 
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   عن الطفلعامة/بيانات أولية :الجزء األول
  :الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق على الطفل

 

 

   أنثى-2   ذكر-1   الطفلجنس* 

  

  ........................................ عمر الطفل* 

  

   مدينة-1  مكان السكن* 

  

    قرية-3    مخيم-2

   شيكل1000 أقل من -1  مستوى دخل األسرة* 

  ) شيكل3000 -2001 ( -3

  ) شيكل2000 -1001 ( -2

  ) شيكل فأكثر3001 (-4

  

   أمي -1    األب عليممستوى ت* 

  دبلوم -4

     )عداديإ -ابتدائي( أساسي -2

   بكالوريوس فأعلى   -5

  

   ثانوي- 3  

   أمية-1    األم عليممستوى ت* 

  دبلوم -4

   )عداديإ -ابتدائي( أساسي-2

   بكالوريوس فأعلى   -5

   ثانوي- 3
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  : اجلزء الثاين 

  : طفلك يفأمام العبارة اليت تعرب عن رأيك ) ×(ضع إشارة الرجاء و
  

  الخوف:  البعد األول

  

  مالحظات التحكيم  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة  الفقرة  الرقم
              يكثر من االلتصاق الزائد باألهل  -1

  يخاف من الظالم  -2
            

              يعاني من تخيالت غير واقعية  -3

  يخاف من البقاء في البيت منفرداً  -4
            

              اف الخروج من المنزل وحدهيخ  -5

              يخاف من الحركات المفاجئة  -6

              يبدأ بالبكاء ألتفه األسباب  -7

  

  اضطرابات النوم:  البعد الثاني

أوافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

ال أوافق  ال أوافق  محايد أوافق

  بشدة

  ممالحظات التحكي

              يجد صعوبة في الشعور بالنعاس  -1

النوم (عنده تغيير في نظام النوم صار   -2

  )في النهار بدل الليل

            

              يخاف النوم في غرفة األطفال منفرداً  -3

              يراوده كوابيس مزعجة أثناء النوم  -4

              يعاني من الصحيان المفاجئ  -5

               من النوم وهو مرعوبظيستيق  -6

              يصرخ أثناء نومه  -7
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  :النشاط الزائد:  لثالثالبعد ا
  

أوافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

ال أوافق   ال أوافق  محايد  أوافق

  بشدة

  مالحظات التحكيم

              أصبح دائم الفوضى  -1

              يتحدث بصوت عال  -2

              دائم الحركة  -3

              يتكلم بزيادة مفرطة  -4

              يحدث الضجيج واإلزعاج  -5

رار في مكانه لفترة يميل إلى عدم االستق  -6

  طويلة

            

              يقاطع أشقءه أثناء حديثهم  -7
  

  السلوك العدواني: البعد الرابع
  

أوافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

ال أوافق   ال أوافق  محايد  أوافق

  بشدة

  مالحظات التحكيم

              يبادر التشاجر مع اآلخرين  -1

              يبصق على أشقائه  -2

              م األشياءيقوم بتكسير وتحطي  -3

              يغضب  ألتفه األسباب  -4

              يضرب أشقائه  -5

يقوم باالعتداء على ممتلكات أشقائه   -6

  الشخصية

            

              يميل إلى اللعب العنيف  -7
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  :االضطرابات اإلدراكية: البعد الخامس
  

أوافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

ال   محايد  أوافق

  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

  ات التحكيممالحظ

يجد صعوبة في التركيز على مهام محددة   -1

  توكل إليه

            

              يتشتت انتباهه بسهولة  -2

              يسيطر عليه الملل  -3

              يعاني من نسيان القضايا واألحداث المهمة  -4

              صار عنده تدني في التحصيل الدراسي  -5

ام عدم القدرة على الربط والتحليل وانسج  -6

  األفكار

            

              ال يفسر األحداث بشكل منطقي  -7

  
  

  القلق: البعد السادس
  

أوافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

ال   محايد  أوافق

  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

  مالحظات التحكيم

يشعر بعدم قدرة األهل على توفير الحماية   -1

  له

            

              لديه حالة الترقب والترصد لألحداث  -2

الخروج من البيت لممارسة األنشطة عدم   -3

  االعتيادية

            

              يبدو عليه الخوف وعدم اإلحساس باألمان  -4

              يشعر باالنزعاج الحتمال وقوع كارثة  -5

حاول تجنب مواجهة األزمات أو ي  -6

  الصعوبات

            

              ميل إلى تصعيب األموري  -7
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  ياالنسحاب االجتماع: البعد السابع
  

الر

  قم

أوافق   الفقرة

  بشدة

ال   محايد  أوافق

  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

  مالحظات التحكيم

يمتنع عن القيام باألنشطة اليومية   -1

اللعب، الزيارات، الذهاب إلى (المعتادة

  )المدرسة

            

ذو قدرة محدودة للتفاعل في المواقف   -2

  .االجتماعية المعتادة 

            

              لى العمل الجماعييفضل العمل الفردي ع  -3

              يفضل الوحدة واالنزواء  -4

يبتعد عن اللعب مع اآلخرين خوفا من   -5

  األذى

            

              يتصرف بخجل أمام الضيوف  -6
              ال يوجد عنده قدرة على تحمل المسؤولية  -7
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  )3(رقم ق ملح

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية

  مج االرشاد التربوي والنفسيبرنا

  
  ......األم المحترمة      

  
االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلـين مـن          (يقوم الباحث بإجراء دراسة حول    

وذلك استكماالًَ لمتطلبات درجة الماجستير فـي       ،  )وجهة نظر األمهات في محافظة بيت لحم      

لدراسة يضع الباحث بين يـديك اسـتبانة        ولتحقيق أهداف هذه ا    .اإلرشاد التربوي والنفسي  

 الالزمة للدراسة، لذا يرجو الباحث من حضرتك التكـرم بـاالطالع علـى              البياناتلجمع  

. االستبانة، واختيار مستوى استجاباتك على كل واحدة منها وفقا لما ينسجم مع وجهة نظرك             

قة ود دون استثناء بكل صراحةفقرات جميع الن عباإلجابةا التكرم راجي.  
  

ال توجد فقرات خاطئة وأخرى صحيحة، علماً بأن هذه اإلجابات ستعامل بسرية تامة، ولـن               

  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
  

                                             شاكرا لِك حسن تعاونك

                                                       

  لؤي زعول:      الباحث                                           

  سهير الصباح:  إشراف الدكتورة                                               
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   عن الطفلعامة/بيانات أولية :الجزء األول
  

  :الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق على الطفل

  

   أنثى-2   ذكر-1  جنس الطفل* 

  

  ) سنة12 -9.1 (-2       ) سنوات9 -6 (-1        عمر الطفل* 

  )سنة15 -12.1 (-3                         

  

   مدينة-1  مكان السكن* 

  

   مخيم-3   قرية-2
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  ) شيكل2000 -1000 ( -2

  )فأكثر شيكل 3000 (-4

  

   أمي -1    األب عليممستوى ت* 

  دبلوم -4

     )عداديإ -ابتدائي( أساسي -2

   بكالوريوس فأعلى   -5

  

   ثانوي- 3  

   أمية-1    األم عليممستوى ت* 

  دبلوم -4

   )عداديإ -ابتدائي( أساسي-2

   بكالوريوس فأعلى -5

    

   ثانوي- 3
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  : الجزء الثاني 

  : في طفلك أمام العبارة التي تعبر عن رأيك )×(ضع إشارة الرجاء و
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  )المدرسة

          

            يخاف من الظالم  -8

            )النوم في النهار بدل الليل(صار عنده تغيير في نظام النوم   -9

            يتحدث بصوت عال  -10

            يبصق على أشقائه  -11

            يتشتت انتباهه بسهولة  -12

            لديه حالة الترقب والترصد لألحداث  -13

            ذو قدرة محدودة للتفاعل في المواقف االجتماعية المعتادة  -14

            يعاني من تخيالت غير واقعية  -15

            ل منفرداًيخاف النوم في غرفة األطفا  -16

            دائم الحركة  -17

            يقوم بتكسير األشياء  -18
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            يتكلم بزيادة مفرطة  -24

            يغضب  ألتفه األسباب  -25

            يعاني من نسيان القضايا واألحداث المهمة  -26
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