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  ملخص

ىھدفت ھذه الدراسة التعرف  م مظاھر  ال ين  المشاكلأھ ال من السلوكية المنتشرة ب األطف
ات ة نظر األمھ د وجھ ي، وتحدي روق ف اكل الف ان  المش ر، ومك ا للعم ال تبع دى األطف لوكية ل الس

ي  توى التعليم نس، والمس كن، والج ألمالس ن  .ل ة م ة الدراس ت عين ات ) ٢٠١(تكون ن أمھ اً م أم
وتمت  .المعتقلين في محافظة بيت لحم، تم اختيارھن بطريقة العينة الطبقية العشوائيةأسر أطفال 

ة،  ات المعياري ابية، واالنحراف طات الحس اب المتوس ق حس ن طري ائيا ع ات إحص ة البيان معالج
اين األحادي )T-test) (ت(واختبار ل التب وكي )One – Way ANOVA(، وتحلي ار ت ، واختب

)Tukey( ومعامل االرتباط بيرسون ،)Pearson Correlation .( تبانة خاصة م استخدام اس ت
ا ينثمن إعداد الباح ائج أن درجة. وتم التأكد من صدقھا وثباتھ السلوكية  االمشاكل وأظھرت النت

ال  دى أطف ر ل م مأس ت لح ة بي ي محافظ طينيين ف ين الفلس ت المعتقل ات كان ر األمھ ة نظ ن وجھ
ى اداة الدراسة  متوسطة، ة عل راد العين ن او). ٣.٣٥(حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي ألداء اف

ان أھم مظاھر المشاكل ا ك ا السلوكية تمثلت في اضطرابات الخوف، بينم دواني أقلھ . السلوك الع
ل درجة وجود فروق في  كما كشفت الدراسة عن ا لعمر الطف كانت واالضطرابات السلوكية تبع

ار ى ) سنة ١٢ –٩.١(لصالح األطفال ذوي األعم ةعل م و.  الدرجة الكلي روق ذات تل اك ف كن ھن
ر الضطراباتداللة إحصائية في ا ان السكن، ومستوو الجنس،السلوكية تعزى لمتغي ى دخل مك

  .األسرة، ومستوى تعليم األم
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Abstract 

This study aimed to knowing the most important Features of 
Behavioral Disorders which are spread among the Children of the 
Palestinian detainees in The Bethlehem Governorate from the point of 
view of the mothers. It also aimed to determining the disorders among 
the children according to age, place of residence, sex, educational   level 
of the mothers and the income level of the family. 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.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& reliability. 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 medium 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. This study also revealed statically significant differences, 
in behavioral disorders according to the age of the children (9.1 -12 ) 
years ,it was indicated that there are no differences according to the sex, 
place of residence, the level of the income of the family, and the level of 
the mother's education. 

 
  المقدمة

طين رائيلي لفلس تالل اإلس ة االح ذ بداي طيني ،من واطن الفلس اني والم ن  يع ة الم ع سياس قم
  .اإلسرائيلية التي تمارس بحقه

وعلى الرغم من مرور زمن طويل على االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، إال أن 
ا ا وة عرفھ ى ق ع وأعت تخدام أبش ي اس ة ف ردد لحظ م تت تالل ل وات االح عب ق د الش اريخ ض لت

  .واالعتقال ،والتنكيل ،والتشريد ،الفلسطيني، الذي تعرض للقتل واالضطھاد

ار اويمثل األطفال جزء ى الكب ا يترتب عل ال م ى األطف سواء  ،من ھذا الشعب، ويترتب عل
ر مباشرة انيف .بصورة مباشرة أو غي ل الفلسطيني يع ة صعبة،  اأوضاع الطف صحية واجتماعي

ي ت اة والظروف الت ه وحي ه أُ كتنف حيات ل مجتمع عأَ سرته ب ه  ،جم وفر ل ة ال ت ر عادي ظروف غي
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ةإِ الشروط األساسية لحياة طبيعية وتنشئة  ة مالئم ليمة أو تنمي ة س ه . جتماعي ل وتنميت فتنشئة الطف
ا  ،ة وغير ممزقةتماسكإلى أسرة م حتاجت ة وفق ة المطلوب ه العناي وفر ل دين ت والى رعاية من الوال

ة ملكل  اجمرحل ا يحت وه، كم ه قيم ن مراحل نم ة صالحة تغرس في ة وتربوي ة اجتماعي ى بيئ  اإل
  . وترسخ في خلده كل ما يريده المجتمع من مفاھيم وأفكار وقيم وعقائد ،مجتمعية حقيقية

في  ،)٢٠٠٠-ايلول -٢٨(نتفاضة األقصى بتاريخ إِندالع إِ منذ  ،ويعيش الطفل الفلسطيني
اإلسرائيلي الذي يتمثل في استخدام جميع الوسائل القمعية الضاغطة حالة قديمة جديدة من العنف 

، الذين ھم )٢٠٠١, النجار( سواء العسكرية أو السياسية ضد المدنيين دون استثناء لألطفال
بحاجة ماسة إلى توفر عنصري األمن المعيشي واألمن السياسي؛ وترسيخ انتماءاتھم الحقيقية 

وإذا نظرنا إلى األوضاع االجتماعية . اء شخصية متكاملةبشكل حر وصريح كشرط أساسي لبن
نجد أنه يعاني من  ،حتاللالتي يعيشھا الطفل الفلسطيني تحت اإلِ  ،واالقتصادية والسياسية

ما يمارسه االحتالل اإلسرائيلي من سياسات قمعية سلوكية ناتجة ع باتواضطراضغوطات 
ي ضان الدراسات التي اجريت في األروتؤكد العديد م  ).١٩٩١الحسني وعيوش وعرفات، (

 وفرحات ،)٢٠٠٠( ، وصالح)٢٠٠١( ، وكراوي،)٢٠٠٦( ، منھا دراسة شعبان،الفلسطينية
 ان نسبة االضطرابات السلوكية: )Thabet & Vostanis, 1998(، ثابت وفوستانيس )٢٠٠٠(

: لوكية ھيوأكثر ھذه االضطرابات الس%) ٢٠ -% ٥٧( بين االطفال الفلسطينين تتراوح بين
االضطرابات االدراكية، النشاط الزائد، اضطرابات النوم، مص األصبع، قضم  الخوف،

االنسحاب االجتماعي،  التبرز الالارادي،األظافر، الھروب من المدرسة، تدني مفھوم الذات، 
كما وأظھرت ھذه الدراسات ان االضطرابات السلوكية تزداد مع تقدم . الخجل، الحزن، االكتئاب

حالة لدى االطفال الذين يعاني ذويھم من طفل في السن، وھي منتشرة بشكل كبير بين الفتيات، وال
بعض االضطرابات السلوكية في ظھور  سببا كونتقد قتصادية متردية، كما ان مدة اعتقال األب ا

   .لدى اطفاله
  

  تعريف االضطرابات السلوكية

أفراد  ھامن يعانيي ـالت )Behavior Disorders( ةـات السلوكيـت االضطرابـجذب
ة على ـرات الحاصلـة للتغيــن، نتيجـن الباحثيـر مـام الكثيـم اھتمـاء العالـة أنحـي كافـع فـالمجتم

ة بعد أخرى بسبب الحروب، والوضع االقتصادي ـوم ولحظـد يـا بعـراد يومـوك األفـسل
ي ـف السياسـن العنـة عـالناتج لـن العوامـا مـوغيرھ ،بـي المتقلـع السياسـالمتردي، والوض

خاصة من قبل االحتالل اإلسرائيلي بوالمجتمع الفلسطيني  ،عامةبه ضد الشعوب المقھورة ـالموج
)Lazarus, R, 1966 ، ،١٩٩٨وأبو عاليا وملحم.(  

التي  نماط السلوكيةاألَ  واسعة ومتباينة من اأنماطابات السلوكية ح االضطرويتضمن مصطل
وما  ،مع عمره وال تتناسب ،ة أو منحرفة عما ھو مألوف من الفرد الذي يقوم بھاتعتبر غير تكيفي

  ).Apter, 1982( ھو متوقع منه في موقف معين
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ھذه االضطرابات السلوكية تنتج عن قلة إشباع حاجات الطفل البيولوجية والنفسية، وذلك و
شخصية الطفل شخصية جعل مما ي ،الحروب واألزماتن والتوتر والقلق الناتج من نتيجة الحرما

 جتماعي لدى الطفلإلِ مضطربة، تظھر عليھا أعراض سلوكية قد تعيق النمو الجسدي والعقلي وا
  .)٢٠٠٢، وآخرونسعادة (

االضطرابات السلوكية على أنھا االنحراف ) Newcomer, 1980(نيوكمر وقد عرف 
على وجود االضطرابات الواضح والملحوظ في مشاعر الفرد حول نفسه وحول بيئته، ويستدل 

 في حين عرف العزة .)١٩٩٥الخطيب، ( عندما يتصرف الفرد تصرفا يؤذي فيه نفسه واآلخرين
يعرفون  الطفل المضطرب سلوكيا، بأنه ذلك الطفل الذي يسلك بشكل يجعل اآلخرين) ٢٠٠٢(

طفال مشكلة معينة ويتصف ھؤالء األطفال بعجزھم في بناء عالقات عادية مع األ بأنه يعاني
ويعيشون في صراع مستمر مع اآلخرين ومع أنفسھم، وغالبا ما يتسم  ،أو الراشدين ،اآلخرين

ويميل البعض إلى سلوك  ،سلوكھم بالعدوانية واإلزعاج بشكل يجعل اآلخرين ينفرون منھم
كتسابھم لمھارات إِ جتماعي والعيش في عالم خاص بھم األمر الذي قد يحول دون نسحاب اإلِ اإلِ 

  .المعرفي النمو

ذلك الطفل الذي ال  بأنهالطفل المضطرب  )١٩٧٨(، وسيسالم طاويالسرعرف  كما
 ،مما يؤدي إلى تدھور تقدمه الدراسي ،جتماعياإِ يستطيع أن يتكيف مع معايير السلوك المقبولة 

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

ھي ابتعاد  ،بوجه عام ،االضطرابات السلوكية"أن ) ١٣: ٢٠٠٠قاسم وآخرون، (ويبين 
بغض النظر عن  ،عن السلوك العام المتفق عليه وفقا لمعيار محدد ،بشكل متكرر ،سلوك الفرد

  .التكيف النفسي المثاليوالذاتي، واإلحصائي، واالجتماعي : ومن أھم المعايير ."نوع ھذا المعيار

ومن خالل ذلك يمكن تبني  اھفي اأن ھناك تقارب الباحثانيرى في ضوء التعاريف السابقة 
عنه في  رد بحيث يكون ھذا السلوك غير مرضٍ أي سلوك ينتج عن الف وھ: تيآلاالتعريف 

للسلوك العام من خالل  اأو مخالف اويكون منافي ،المجتمع أو البيئة التي ينتمي إليھا الفرد
مدة حدوث وتكرار السلوك، : ومنھا ،ت السلوكيةمحكات معينة يتم من خاللھا تحديد االضطرابا

  ).١٩٨٧ ،الخطيب. (كمون السلوكوشدة السلوك، والسلوك،  طبوغرافيةوالسلوك، 

وفسيولوجية، وقد  ،واجتماعية ،عوامل نفسية :ومن العوامل المسببة لالضطرابات السلوكية
الفرد،  ؤثر فيتاخلية التي لنفسية الديعزو العلماء النفسيون اضطرابات السلوك إلى الصراعات ا

والتي تتولد بدورھا نتيجة لمجموعة من األحداث التي تخزن في داخل الفرد بشكل مستمر لما 
من مجتمع يعيش فيه يؤثر فالفرد ھو جزء  .يشاھده أو يتعرض له بشكل مباشر أو غير مباشر

  ).٢٠٠٤ خلف هللا،(ولھذا نجده يتفاعل مع ما يدور حوله من أحداث  ،ويتأثر

وذلك  ،أن ھالھان وكوفمان قاما ٍبتقسيم االضطرابات السلوكية إلى قسمين رئيسيينكما 
  :االضطرابحسب شدة 
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وھي االضطرابات البسيطة التي يعاني منھا : فئة االضطرابات البسيطة والمتوسطة -
األطفال في البيت والمدرسة، والتي يمكن معالجتھا عن طريق االستعانة باألخصائيين 

  .ء األموروأوليا

وھي االضطرابات الشديدة التي يعاني منھا بعض األطفال،  : فئة االضطرابات الشديدة -
 .والتي تتطلب عالجا شامال طويل المدى، وتشمل ھذه الفئات حاالت االنفصال والذھان

  .)٢٠٠٢(والعزة، ) ٢٠٠٦(العبادي، 
  

 تقسم الى قسمين :ضطرابات السلوكيةلذوي اإلِ السلوكية المظاھر 

أن المظاھر السلوكية التي تظھر لدى إلى  )٢٠٠٤( يشير خلف هللا:  المظاھر السلوكية .١
 :ستدالل عليھا تكمن غالبا فيما يلياألطفال بشكل عام وتساعدنا في اإلِ 
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وضرورية للغاية، حيث كان االضطرابات السلوكية المبكرة مسألة حيوية  إلىيعد التعرف و
ل  إلىمن الضروري تطوير أساليب التعرف  ى قب االضطرابات السلوكية، منذ ميالد الطفل أو حت

ك  اعداألذل ر يس ر والعالج المبك اكالتن التشخيص المبك ن المش ر م ى تحاشي الكثي ي  ن عل الت
ى آخر ا ل، بمعن ه الطف ن أن تواج ق التيمك ى تحقي درة عل ر ق ون أكث ل يك ة ن الطف ع البيئ ق م واف

ر، حيث يمكن وضع خطط  إلىالمحيطة بشكل أسرع، عندھا يتم التعرف  المشكلة في وقت مبك
ذه األدواتالتدخل المناسبة لتخفيف ھذه المشكالت  ا ومن ھ ي،  :أو القضاء عليھ التشخيص الطب

  .االختبارات النفسيةوالمقابلة، والمالحظة، و
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  مفھوم االعتقال وتعريفه

نه أداة قھر يستخدمھا االحتالل اإلسرائيلي بأ: عتقال األمنيإلِ ا )٢٠٠١(عرف قراقع 
والحد من عزيمته في  ،ك مقاومته والتغلب على إرادتهلمحاولة اقتالع اإلنسان الفلسطيني وتفكي

  .مقاومة االحتالل

يحتجز الشخص بموجبه دون محاكمة ويتولى من االعتقال فھو جزء : أما االعتقال اإلداري
صل إلسرائيليون، وقد يذه األوامر في األراضي الفلسطينية المحتلة القادة العسكريون اإصدار ھ

إذ رأت المخابرات اإلسرائيلية ضرورة لتمديد  ة أشھركرر كل ستتتو ،إلى فترات طويلةعتقاله إ
  .االعتقالفترة 

وتسلب حريته بسبب خطأ  ،أما الشخص المعتقل فھو ذلك الشخص الذي يحتجز داخل سجن
  .)٢٠٠٤أبو الھيجاء، (رتكبه أو بسبب عقيدة اعتنقھا أو بسبب انتماء آمن به ا

ي ـإن حوال ىـإل نـرى والمحرريـتشير اإلحصاءات الحديثة لوزارة شؤون األسو
)10000-12000 ( ً معتقل قي ) ١٠٤٦(منھم  ،معتقل يتواجدون في السجون اإلسرائيلية حاليا

وثبت من ، بيت لحم) ٢٠٠٦(دي األسير الفلسطيني وذلك حسب إحصائيات نا ،منطقة بيت لحم
وإذا ما   ،تم اعتقالھم مره أو مرات البالغين قدنادي أن غالبية الفلسطينيين الخالل إحصائيات 

ل بيت في فلسطين ن كأعداد األسرى تؤكد أفإننا أمام نسبة ھائلة من  ،النساء واألطفال استثنينا
  .حد أفراده لالعتقالتقريبا قد تعرض أ

إلى العديد من المواقف الصعبة  ،نتفاضةخالل فترة اإلِ  ،تعرض األطفال الفلسطينيون وقد
ً ومباشراً و ،والخبرات المؤلمة المتعلقة بحياتھم األسرية والمجتمعية  ،كان ھذا التعرض شخصيا

، وذلك من خالل تعريض اآلخرين المحيطين بالطفل للمواقف الصعبة ،وأحياناً بشكل غير مباشر
 ، فمثالً ث يتوقف تأثير المواقف العنيفة بالنسبة للطفل على نوع الحدث ومعناه بالنسبة لھمحي

 ،في ظل وجودھما حبھمابويشعر الطفل  ،الوالدان بالنسبة للطفل ھما األمان واألمن والمحبة
ولكن تعرض األب للضرب على أيدي الجيش اإلسرائيلي حين اقتحام المنزل ليالً يجعل الطفل 

المتمثلة في داخل الطفل  ،ن صورة األمنإ، إذ المخاوف والتوتر داخله ثيروي ،مناأليفقد 
، وتزداد هقد اھتزت بسبب تعرض األب لخبرة مؤلمة وعنيفة أمام ،والمستمدة من صورة األب

من من ة ل حاجظتعرض األب أو أحد أفراد أسرته للسجن واالعتقال، حيث ت ااألمور سوءاً إذ
أبو ھين، ( موجودة طالما أن مصدر العطاء لھا بعيداً عن الطفلالبعة وغير مشالالحاجات غير 

١٩٩٥ .(  

وبعد ما عرفه الطفل وما يتعرض له من عنف سياسي موجه ضده بشكل مدروس، وما 
عرفه عن االعتقال، وعن وسائل التعذيب التي تروى أمامه، ونتيجة لمشاھدته اليومية أو سماعه 

ھاكات اإلسرائيلية من قبل االحتالل ضد أھله، فإن الطفل يصاب عبر وسائل اإلعالم لالنت
بمجموعة من االضطرابات السلوكية، وخاصة إذا كان لديه حادثه أو خبرة مؤلمة تعرض ھو لھا 

ه، أو ھدم منزله من قبل إصابة أو استشھاد أحد أفراد أو شاھدھا مع أحد أفراد أسرته، مثل
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معنا عادات تناقل األخبار وسرعة وصولھا لآلخرين، فإن وبما أنه معروف في مجت. حتاللاإلِ 
الطفل في كثير من األحيان يسمع ويرى ھذه االعتداءات التي تخزن لديه وتظھر نتائجھا حالما 
تحدث خبرة مؤلمة للطفل، وھذا ما سوف يتمحور حديثه في الدراسة، فعادة تظھر لدى األطفال 

ة اليومية من االضطرابات السلوكية المتمثلة في التبول ردود فعل لما يشاھده أو يعيشه في الحيا
  ).٢٠٠٢ ،العزة(الالإرادي واالنسحاب والعدوانية والخوف والقلق وغيرھا 

  
  مشكلة الدراسة وأسئلتھا

تعددت الدراسات التي بحثت في االضطرابات السلوكية بمتغيرات مختلفة، ولكنه يالحظ 
ت السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين الفلسطينيين االضطرابا في ندرة الدراسات التي بحثت

عتقال قد ومعروف أن اإل – نيحسب علم الباحث -بشكل مباشر خاصة من وجھة نظر األمھات 
ن من أھم أشكال العدوان اإلسرائيلي المباشر الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، حيث ويك

  ). ٢٠٠٠(عام واخر في أتزايد عدد المعتقلين بعد اندالع انتفاضة األقصى 

عتقال يعد أداة قمع يرافقه العديد من أشكال العدوان والعنف، مما يؤثر بدوره على فاإلِ 
الجانب السلوكي للفرد، وعلى سياق تفكيره الطبيعي، ويولد لديه مجموعة من االضطرابات 

 وكية لدىضطرابات السلومن ھنا تأتي ھذه الدراسة لمعرفة اإلِ  .السلوكية وخاصة عند األطفال
المعتقلين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم من وجھة نظر األمھات، وتحديداً جاءت  أسر أطفال

  :  السؤال الرئيس التالي نھذه الدراسة لإلجابة ع

االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم من وجھة  أھمما 
  نظر األمھات؟

  :التاليةس األسئلة الفرعية وقد انبثق عن السؤال الرئي

ال ما أھم أبعاد  .١ دى أطف ين الفلسطينيين في محافظة  أسراالضطرابات السلوكية ل المعتقل
 بيت لحم من وجھة نظر األمھات؟

د المستوى  .٢ ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ل توج ة ) ٠.٠٥≤ (αھ ين متوسطات درج ب
د ال أاالضطرابات السلوكية ل ين في محافى أطف رات سر المعتقل ظة بيت لحم تعزى لمتغي

  ؟) الجنس، ومكان السكن، وعمر الطفل، ومستوى الدخل، ومستوى تعليم األم(
  

  فرضيات الدراسة

بين  )٠.٠٥≤ (αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة : الفرضية األولى
ة بيت لحم من ضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظمتوسطات درجة اإلِ 

  .وجھة نظر األمھات، تعزى لمتغير الجنس
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بين ) ٠.٠٥≤ (αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة : الفرضية الثانية
ضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم من متوسطات درجة اإلِ 

  .وجھة نظر األمھات، تعزى لمتغير العمر

بين  )٠.٠٥≤(αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة : الثالثةالفرضية 
متوسطات درجة االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم من 

  .وجھة نظر األمھات، تعزى لمتغير مكان السكن

بين  )٠.٠٥≤(αاللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الد :الفرضية الرابعة
ضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم من متوسطات درجة اإلِ 

  .وجھة نظر األمھات، تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة

 )٠.٠٥≤(αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة : سةخامالفرضية ال
كية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم من ضطرابات السلوبين متوسطات درجة اإلِ 

  .وجھة نظر األمھات، تعزى لمتغير مستوى تعليم األم
  

  أھداف الدراسة

  :إلىالتعرف إلى ھدفت ھذه الدراسة 

أھم أبعاد االضطرابات السلوكية المنتشرة بين أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم  .١
 .من وجھة نظر األمھات

 .االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين اردرجة انتش .٢

ضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين تبعا للعمر، والجنس، ومكان الفروق في اإل .٣
 .األسرة، ومستوى دخل لسكن، والمستوى التعليمي لألما

  
  أھمية الدراسة

أسر المعتقلين أطفال  تبرز أھمية ھذه الدراسة في اختيارھا لمجتمع الدراسة الذي يتألف من
في محافظة بيت لحم في فلسطين، وھو مجتمع لم يتعرض له الباحثون بالدراسة أو البحث فيما 

ھنا لتدعيمھا  يصددھايتعلق بدراسة االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين التي نحن 
يلي الذي يمارس ضد أو رفضھا، فالبحث في االضطرابات السلوكية الناتجة بسبب العنف اإلسرائ

كافة وسائل القمع والتنكيل، يعتبر مھما لما لھذا االعتقال من تأثير على بأبناء الشعب الفلسطيني 
يكون بحثنا ھذا مساھمة في تسليط الضوء على ھذه  أنومن ھنا نطمح أطفال أسر المعتقلين، 

لما لھذه   ناسبة له،االضطرابات السلوكية والعمل على دراستھا ووضع البرامج العالجية الم
  . الشريحة اھمية وخصوصية في المجتمع الفلسطيني
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 أھمالتي تبحث  - نيحسب علم الباحث-وتنبع أھميتھا باعتبارھا الدراسة األولى من نوعھا 
  .االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم من وجھة نظر األمھات

  
  محددات الدراسة

ھذه الدراسة بأفرادھا وزمانھا ومكانھا ومدى مصداقية األمھات وقدرتھن على  تتحدد نتائج
  .  االضطرابات السلوكية إلىالتعرف 

 
  الدراسات السابقة

ي أللنظر  لالفتمن ا نه ال توجد دراسات سابقة اھتمت بشكل مباشر بأھداف ھذه الدراسة الت
ال تتمحور حول اإلِ  دى أطف ينضطرابات السلوكية ل احث - المعتقل م الب ي حدود عل ه  – نيف إال ان

ة،  رات مختلف ا بمتغي يوجد العديد من الدراسات التي تحدثت عن االضطرابات السلوكية وعالقتھ
ا  رتبط ارتباط ن ال ت ةولك راً بالدراس يقوم الباحث مباش ذا س ة ل رض بعض  انالحالي اول وع بتن

م التي تحدثت عن االضطرابات  األقدم، إلىمن األحدث  الدراسات ي ت السلوكية، والدراسات الت
  .الحصول عليھا بعد مراجعة األدب التربوي

معرفة العالقة  إلىبدراسة ھدفت  )Thabet & Vostanis, 2006(ثابت وفوستانيس قام 
د ألبين المعرضين  ة عن ة الحرب والمشاكل السلوكية واالنفعالي ال(زم  .في غزة )رياض األطف

ة  ة الدراس ن  الطف) ٣٩٠(بلغت عين ين ) ١٠(م ارھم ب م ) ٦-٣(روضات أعم ث ت نوات، حي س
ة في قطاع غزةاختيارھم م ال مختلف اس  .ن رياض أطف ذه الدراسة مقي ان في ھ واستخدم الباحث

ائج  .ن بتعبئة المقاييساالصعوبات والتحديات ومقياس غزة للصحة النفسية، وقد قام الوالد بينت نت
ادل  ا يع ة أن م دھم أعراض%) ٧٨(الدراس رت عن بته  ظھ ا نس ة، وم %) ١٦.٨(الصدمة خفيف

بتھا  ال كانت نس د األطف ة عن ا الصدمة العالي دھم صدمة متوسطة، بينم د %)٤.٣(كانت عن ، وق
   .مع األصحاب والنشاط الزائد عند األوالد أكثر من البنات التكظھر عند األطفال المش

د كما اجرى دة وموسى وحام دف دراسة) ٢٠٠٦( عباي ى دھ ى التعرف إل رجة شيوع ت إل
ا في محافظة بيت لحم في ظل انتفاضة  التكالمش ة األساسية العلي ة المرحل دى طلب السلوكية ل

ة ) ٢٥٠(تكونت عينة الدراسة من و . األقصى وعالقتھا ببعض المتغيرات ة من طلب اً وطالب طالب
ائج  وقد توصلت الدراسة .ستبانه من إعداد الباحثينإعليھم وطبق  .المرحلة األساسية العليا ى نت إل

ة الطلبة ودرجتھاالسلوكية كانت مرتفعة لدى  كالتن درجة شيوع المشأ: عديدة من أھمھا  ،متباين
ً ن ھناك فروقأو رات الجنس  كالتذات داللة إحصائية في درجة شيوع المش ا ا لمتغي السلوكية تبع

يم األساسي م. لصالح الذكور، والمستوى التعليمي لألب لصالح ذوي التعل اك  في حين ل يكن ھن
   .فروق تبعاً للترتيب الوالدي أو المستوى التعليمي لالم

ائعة، ) ٢٠٠٣( كما أجرى العثامنة ى المشكالت السلوكية الش ى التعرف إل دراسة ھدفت إل
مال فلسطين،  ي محافظات ش ة ف دارس الحكومي ي الم ة ف ة الثانوي ة المرحل ا طلب اني منھ ي يع الت

اس المرشدين بھا، والصعوبات التي تواجھھم في التعامل وبيان درجة حدتھا من خالل مدى إحس
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مرشد ومرشدة واستخدم الباحث أداة من ) ١٤١(تكونت عينة الدراسة من  . معھا، ومحاولة حلھا
ين وقد دلت نتائج الدراسة على أ .إعداده ة ب ابية الكلي روق في المتوسطات الحس نه لم تكن ھناك ف

ين المتوسطات درجة إحساس مرشدي مدارس المديريات  روق ب اك ف م تكن ھن التعليمية، كذلك ل
ت  ي فكان ل العلم ر المؤھ ال متغي ي مج ا ف ي، أم ر التخصص العلم د لمتغي ة تع ابية الكلي الحس

ن ـر مـم أكثـن ھـر لمـكبأان ـرة كـر الخبـر، ومتغيـدى الماجستيـر لـكبأة ـات الحسابيـالمتوسط
نوات ٦( نس فك). س رات الج ال متغي ي مج ا ف ابية أم طات الحس ت المتوس ذكور أان دى ال ر ل كب

ا  ي يواجھھ والملفت في ھذه الدراسة ما توصلت إليه في أن الدرجة الكلية للمشكالت السلوكية الت
  ).%٥٤.٦(ضعيفة الحدوث، حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة  الثانويةطلبة المرحلة 

ىھدفت إلى التعرف  بدراسة) ٢٠٠٣( غالسةم قامتو ا إانتشار  مدى إل اد م ضطراب إجھ
ن، يأو سج كشھيد،بعد الصدمة النفسية بين أفراد العائالت التي تعرضت لفقدان أحد أفراد األسرة 

دى  ى م ى وجود دالالت واضحة عل ة إل ائج الدراس د أشارت نت ة، وق زل عائل دم من ار إأو ھ نتش
ة،  اضطرا باتأعراض  ائالت المنكوب ين الع ذين إوما بعد الصدمة النفسية ب ى أن المشاركين ال ل

عاماً كانوا أكثر تأثراً لمثل ھذه اآلثار مقارنة بالفئات العمرية  )٣٥-٢٦(تراوحت أعمارھم ما بين
د  ،األخرى ا بع اد م أثراً باضطرابات إجھ ر ت ا أكث ي أستشھد أحد أفرادھ ائالت الت ا كانت الع كم

ل أح ي أعتق ائالت الت ائج أيضاً الصدمة النفسية وردود الفعل مقارنة بالع ا، وأشارت النت د أفرادھ
ستشھد أحد أفرادھا أكثر تأثراً بأعراض اضطرابات إجھاد ما بعد الصدمة أُ أن العائالت التي الى 

أثراً  ر ت ا أكث ل أحد أفرادھ ي أعتق ائالت الت النفسية من العائالت التي ھدمت بيوتھا، كما كانت الع
ة من العائالت التي تعرضت بيوتھا للھدم كما أن ا د الصدمة النفسية مقارن إلناث أكثر تأثراً ما بع

  .بالذكور

دى الى بدراسة ھدفت  )٢٠٠٢( سعادة وزمالؤه قامكما  ى المشكالت السلوكية ل التعرف إل
ا المعلمون في األطفال الفلسطينيين في المرحلة األساسية الدنيا خالل انتفاضة األقصى كم ا يراھ

فقرة لقياس المشكالت السلوكية لدى تالميذ الصفوف ) ٤١( من ةستبانإتم تطوير  .محافظة نابلس
ية ة األساس ن المرحل ى م ة األول ن  .األربع ة م ت العين ة ) ٢٧٦(تكون ا ومعلم ي معلم ن معلم م

ى ة األول ذ .  الصفوف األربع دى التالمي لوكية ل د من المشكالت الس ائج وجود العدي أظھرت النت
دني مستوى التحصيل، والخوف م ةالصغار مثل ت ق، والعدواني ا . ن صوت الطائرات، والقل كم

اث،  ر الجنس لصالح اإلن ى متغي تبين وجود فروق في التعرف إلى المشكالت السلوكية تعزى إل
يم(وموقع المدرسة  ع المدرسة ) مدينة، قرية، مخ ر موق يم، ولمتغي ة والمخ دارس المدين لصالح م

داث اإلِ  ن أح ة والمتوسطم دارس القريب داث اإلِ نتفاضة لصالح الم ن أح رب م ا ة الق نتفاضة، كم
ر أظھرت النتائج عدم وج وع المؤسسة ود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألث ر ن كل من متغي

ة( ة غوث دولي ة، وكال وم المعلمون بتدريسه )حكوم ذي يق ر المستوى التعليمي ال أول، (، ومتغي
  ).ثاني، ثالث، رابع

ام ت وق اتنيس ثاب ة) ,Thabet, Vostanis 2001( وفوس بة  بدراس دير نس ى تق دفت إل ھ
تكونت و  .غزةالسلوكية والمشاكل العاطفية بين األطفال الفلسطينيين في قطاع  تكالانتشار المش

ً بنت) ٥٠٦(و اً ولد) ٤٥٣(من قطاع غزة، منھم  طفالً ) ٩٥٩(عينة الدراسة من  راوحت ا ار ت  ھمأعم
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ين  نة ١٢-٦(ب د ).س ة إ وق ذه الدراس ي ھ ان ف تخدم الباحث ين س ر للمدرس اس رت  . )٢(ب  –مقي
مقياس ريتر للمدرسين بين األوالد  الت التي تعدت حد السواء علىان الحا أظھرت نتائج الدراسة

ت  ة ) ٢٤٧(كان بة بلغ راض %) ٤٥.٥(بنس بة األع دل نس تخدام مع ة ) ٩(باس وق كحال ا ف وم
ات  ين البن دأن األ ، أي%)٤١.٥(بنسبة ) ٢١٥(مرضية بينما كانت النسبة ب  تيھم مشكالوالد ل

من األطفال قد تعدو الحد الفاصل %) ٤٨(ن نسبة أَ كما وأثبتت النتائج  . سلوكية أعلى من اإلناث
وق ٩( ا ف ى حسب رأي ) وم املي وجود ثالث المدرسين،عل ل الع ين التحلي د ب عوامل وھي  ةوق

    .المدرسةنفعالية والخوف من إِ ضد المجتمع، ومشاكل  سلوكية وعنفمشاكل 

ال ادراسة ھدفت إلى التعرف ) ١٩٩٨( أبو ھين أجرى اكم لى المشكالت السلوكية لدى أطف
ة الدراسة من  .سنوات في محافظات غزة) ٦-٤(رياض األطفال من  اأُ ) ٤١٥(تكونت عين  ◌ً  م

ال ◌ً  طفال) ٤١٥(و د .من األطف اإ وق ة المشكالت السلوكية ألطف ذه الدراسة قائم ل ستخدم في ھ
ران  لآ(الرياض من إعداد  ادة وعم ر المشكالت شيوعا و .))١٩٩٣(عب ائج أن أكث أظھرت النت

درة  وتر وعدم الق لدى أطفال الرياض في محافظة غزة كما تدركھا األمھات كانت ھي مشكلة الت
كما أظھرت  .عتمادية الزائدة، ومشكلة الغيرةعلى التأجيل والخوف، ومشكلة العناد والتمرد، واإل

ا وجود فروق ذات داللة إح ة الدراسة كم ال عين دى أطف ائعة ل صائية في المشكالت السلوكية الش
ة إحصائية في  روق ذات دالل ين وجود ف ا تب يم األم، وكم تدركھا األمھات تعزى إلى مستوى تعل

  .المشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال عينة الدراسة كما تدركھا األمھات

ى التوافق ھدفت إلى التدراسة ) Baker, 1990(بكر جرى أَ  عرف على تأثير االنتفاضة عل
) ٧٩٦( تكونت عينة الدراسة من  .النفسي لألطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة

م  ل ت ً إِ طف وائيا ارھم عش ات  .ختي اھدات األمھ ن مش و ع اھد وھ دير المش اس تق تخدام مقي م اس ت
ى جل التعرفأذات لألطفال من ختبار تقدير الإِ سقاطي وإلِ ستمارة الرسم اإِ ألطفالھن و ر كل أَ  إل ث

ان اإلِ  كانية ومك ة الس ر والكثاف ن العم كالت م داث المش ي إح نس، ف ة والج م العائل ة وحج قام
اطق  النتائج منخرجت الدراسة بمجموعة من  .السلوكية أھمھا أن األطفال الذين يعيشون في المن

ي المحتلة يواجھون مشاكل نفسية محدودة مع أنھم ال يواجھ ون أوضاعا مرضية أكثر حدة من الت
دى أي جماعة، وبسبب نقص المجموعة الضابطة، ف ة ل أثير إِ تعد طبيعي اس ت ه من الصعب قي ن

ائج أيضا اإلِ  نتفاضة، وبسبب عدم عمل دراسة للوضع من قبل يمكن االستفادة منھا، وأشارت النت
  .األطفالإلى ارتفاع نسبة الضغط النفسي ودرجة الخوف لدى 

رى  ان ي ات ال انالباحث ة واالدراس ةالعربي ي  جنبي طرابات الت وع االض ت بموض اھتم
ة في درجة شيوع المشاكل السلوكية  روق دال السلوكية، قد تنوعت وتباينت في نتائجھا بوجود ف

ذه الدراسات انو. االضطرابات السلوكية انواعو تبعا لمتغير الجنس االضطرابات نسبة  رأت ھ
ةو ما ھي عليه في القريةم أعلى المخيمات فيالسلوكية  ا للترتيب و. المدين روق تبع عدم وجود ف

 .الوالدي والمستوى التعليمي لالم



 ٩٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سھير الصباح، ولؤي زعول

 ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 الن انه يلباحثلتبين التي تم االطالع عليھا واألجنبية  في ضوء نتائج الدراسات العربيةو
المستوى ناول االضطرابات السلوكية لدى أبناء المعتقلين سواء على تت منھا توجد أي دراسة

  .المحلي أو غير ذلك
  

  الطريقة واإلجراءات
  

  منھج الدراسة

  . المنھج الوصفي في جمع البيانات، وذلك لمناسبته لطبيعة ھذه الدراسة اناستخدم الباحث
  

  وعينتھامجتمع الدراسة 

الغ  أسرتكون مجتمع الدراسة من جميع أمھات أطفال  المعتقلين في محافظة بيت لحم، والب
ادي األسير الفلسطيني في محافظة بيت ) ١٠٤٦( معددھ معتقالً، وذلك استناداً إلى إحصائيات ن

ام الدراسي  ة الدراسة من و .)٢٠٠٧-٢٠٠٦(لحم، وذلك في الع من أمھات ) ٢٠١(تكونت عين
م  أسرأطفال  ين في محافظة بيت لحم ت اً إِ المعتقل ة العشوائية تبع ة الطبقي ة العين ارھن بطريق ختي

بته لمتغير مكان ال ا نس ة من مجتمع الدراسة، ) %٢٠(سكن، وتمثل العينة م ار العين م اختي د ت وق
ين  ارھم ب ع أعم ذين تق ال ال ة عدد األطف يث طلب من ، ح)سنة١٥ – ٦(داخل المنزل بعد معرف

  . أفراد عينة الدراسةو توزيع مجتمع الدراسة )١(ويبين جدول . مھات أسماء األطفالاألُ 

  .قبل توزيع اإلستبانات الدراسةأفراد عينة و الدراسة مجتمعتوزيع :  )١( جدول

  العينة  المجتمع  مكان السكن

  ٧٦  ٣٨٩  مدينة

  ٧٩  ٤١٨  قرية

  ٤٦  ٢٣٩  مخيم

  ٢٠١  ١٠٤٦  المجموع
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، وعمر الطفل، ومكان السكن، ومستوى :  )٢(جدول 
  .ألمالدخل، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم ا

  المجموع  العدد  رـــــيـغـتـمـال

    ٢٠١  ١٢٧  ذكر  الجنس

  ٧٤ أنثى

    ٢٠١ ٤٩ سنوات ٩-٦  عمر الطفل

 ١٠٥ )سنة١٢ - تسع سنوات وشھر(

 ٤٧)سنة١٥ -اثني عشر عاما وشھر(

  ٢٠١ ٧٦ مدينة  مكان السكن

 ٧٩ قرية

 ٤٦ مخيم

    ٢٠١ ٩٣ شيكل ١٠٠٠اقل من   مستوى الدخل

 ٦٧ .شيكل ٢٠٠٠ – ١٠٠٠

 ٢٥ شيكل ٣٠٠٠-  ٢٠٠١

 ١٦ شيكل فأكثر ٣٠٠١

  ٢٠١ ٢٥ أمية  مستوى تعليم األم

 ٧٥ أساسي

 ٥٦ ثانوي

 ١٩ دبلوم

 ٢٦ بكالوريوس فأكثر

  
  أداة الدراسة

احثإِ تم استخدام  ام الباحثنيستبانة خاصة من إعداد الب اء اإل نا، حيث ق اد ببن تبانة باالعتم س
ده)١٩٩٣( أبو ناھية: ھمھاأَ  اسات السابقة،على الدر ة)٢٠٠٦( ، وموسى وحامد وعباي  ، والعثامن

م  ).٢٠٠٦(، وعواد )٢٠٠٦(، وسعادة )٢٠٠١. (وعبد الصبور ،، وعبد هللا)٢٠٠٣( م ت ومن ث
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ي  اد األداة وھ د أبع وف، (تحدي وم،والخ طرابات الن د،و اض اط الزائ دواني،و  النش لوك الع   الس
اعينسحاب اإلِ اإلِ و القلق،و دراكيةاالضطرابات اإلو ارات األداة لتتناسب  ).جتم م صياغة عب وت

ين في محافظة بيت لحم أسرمع أمھات أطفال  ذلك . المعتقل ) ٤٩(داة تتكون من صبحت األَ أَ وب
  .ضطرابات سلوكيةبعاد لإلِ أفقرة، تعبر عن سبعة 

اإلحساب و م اختي تبانة ت رات االس ى فق ة عل راد العين اس ليكرت الخماسي ستجابات أف ر مقي
دة( ق بش ر مواف ق، غي ر مواف ا، غي ق، أحيان دة، مواف ق بش ارات )مواف ع عب يغت جمي د ص ، وق

 ھو مبين فقرات وذلك كما كون كل نوع من االضطرابات من سبعبحيث يت ،لباالمقياس بشكل س
  ).٣( رقمفي الجدول 

  .أبعاد االضطرابات السلوكية  :)٣(جدول 

 عدد الفقرات  أرقام الفقرات  البعد

  ٧  .٤٣، ٣٦، ٢٩، ٢٢، ١٥، ٨، ١  الخوف

  ٧  .٤٤، ٣٧، ٣٠، ٢٣، ١٦، ٩، ٢  اضطرابات النوم

  ٧  .٤٥، ٣٨، ٣١، ٢٤، ١٧، ١٠، ٣  النشاط الزائد

  ٧  .٤٦، ٣٩، ٣٢، ٢٥، ١٨، ١١، ٤  السلوك العدواني

  ٧  .٤٧، ٤٠، ٣٣، ٢٦، ١٩، ١٢، ٥  االضطرابات اإلدراكية

  ٧  .٤٨، ٤١، ٣٤، ٢٧، ٢٠، ١٣، ٦  القلق

  ٧  .٤٩، ٤٢، ٣٥، ٢٨، ٢١، ١٤، ٧  االنسحاب االجتماعي

  ٤٩  المجموع
  

  تصحيح األداة

ى اضطرابات ةاغة فقرات االستبانة بطريقة سلبيتم صي ه إل ، بحيث يشير التقدير المرتفع في
الي عالية بحيث تكون أوزا وع كالت ويستجيب المفحوص  .)١ ,٢ ,٣ ,٤ ,٥(ن التدريج في ھذا الن

ا ) ٥(لى كل عبارة من االستبانة بأسلوب التقدير الذاتي على كل متصل مكون منع بدائل عباراتھ
   .ضطراب على حدةتقيس كل نوع من اإل أي وجود أعداد متساوية من العبارات، التي ،متوازنة

  
  ثباتھاو صدق األداة

ي ن المحكم دد م ى ع ھا عل ة بعرض ة الحالي ي الدراس دق األداة ف ن ص د م م التأك ن ت ن م
ا،  النفس،المختصين في التربية وعلم  تبانة ومقروئيتھ ى صالحية االس وكان ھناك اتفاق بينھم عل
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ة االتساق  .األداة بصورتھا النھائية) ١(ملحق رقم  حيث يشتمل ات بطريق وتم حساب معامل االثب
ا  اخ ألف ات كرونب ة الثب ات Cronbach Alpha)(الداخلي، بحساب معادل غ معامل الثب ، حيث بل

  .، وبذلك فان األداة تتمتع بدرجة عالية جدا من الثبات)٠.٩١(
  

  إِجراَءات تطبيق الدراسة

جتماعي ألسر المعتقلين التابع وبرنامج الدعم النفسي واإلِ  مراسلة نادي األسير الفلسطينيتم  -
رأة وي للم ي والترب اد النفس ز اإلرش ي لمرك م  ف ت لح ى إحصابي داد للحصول عل ئيات أع

 .للعينةوتسھيل مھمة الوصول  المعتقلين ومناطق سكنھم

ين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم  أسرختيار عينة الدراسة من أمھات أطفال إِ تم  - المعتقل
  .بطريقة العينة الطبقية العشوائية

ات األدا انقام الباحثتم  - ة، في بتطبيق أداة الدراسة على العينة وذلك بعد استخراج صدق وثب
 ).٢٠٠٧-٢٠٠٦(الفصل الثاني للعام الدراسي 

م  - ل ت ت ك ث، وكان ود الباح تبانة بوج ى االس ات عل ت األمھ د وأجاب تبانات بالي ع اإلس توزي
ن إ ة ع ة اإلجاب ى كيفي ات عل اعد األمھ ة لتس ادات الكافي ات واإلرش زودة بالتعليم تبانة م س

 .الفقرات

اً متستم  - تبانات الصالحة أَرقام ا للحاسوب،لسإِعطاء اإلس م تصحيح ث  لة وإعدادھا إِلدخالھ
 .اإلستبانات وتفريغ البيانات وتعبئتھا في نماذج خاصة

  
  متغيرات الدراسة

  المتغيرات المستقلة

 .)ذكر، أنثى( :الجنس -

 ).سنة١٥ - ١٢.١(ومن ) سنة ١٢-٩.١(، و)سنوات ٩-٦( من :عمر الطفل -

 ).مدينة، مخيم، قرية( :مكان السكن -

ل األس - توى دخ ن أ( :رةمس ل م يكل،  ١٠٠٠ق يكل،  ١٠٠٠ش يكل،  ٢٠٠٠ش ، ٢٠٠١ش
 ). شيكل فما فوق ٣٠٠١ شيكل، ٣٠٠٠

 ).بكالوريوس فما فوقو ،ودبلوم ،وثانوي ،أساسيو ،أمي( :ألميم امستوى تعل -

  التابعةالمتغيرات 

 .من وجھة نظر األمھات  المعتقلين أبناء أطفاللدى  االضطرابات السلوكية
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  ةالمعالجة اإلحصائي

 المئوية، والنسب واألعداد الحسابية المتوسطات لحساب الوصفي اإلحصاء تم استخدام

 فرضيات وقد فحصت اإلستبانات، على واستجاباتھم العينة أفراد لدى المعيارية واالنحرافات

   )ت( اختبار التالية اإلحصائية االختبارات طريق عن )٠.٠٥≤ (α المستوى عند الدراسة

)T-Test(ر تحليل التباين األحادي ، واختبا)One Way Analysis Of Variance 
ANOVA ( واختبار توكي)Tukey( ومعامل الثبات كرونباخ ألفا ،(Cronbach alpha) ،

وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  (Pearson correlation) ومعامل ارتباط بيرسون
  ).SPSS(المحوسب للعلوم االجتماعية 

  
  ومناقشتھا نتائج الدراسة

للتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد درجة االضطرابات السلوكية، وفق قيمة المتوسط 
  :الحسابي تم اعتماد المقياس التالي

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية أو البعد أو الفقرة تتراوح من : درجة مرتفعة .١
)٥-٣.٥.( 

 ).٣.٤٩-٢.٥( الحسابي محصورة بين إذا كانت قيمة المتوسط: درجة متوسطة .٢

  ).٢.٤٩-١(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بين : درجة منخفضة .٣

ائج  ؤالنت ذي نصه األول الس اد   :ال م أبع ا أھ ال م دى أطف لوكية ل راالضطرابات الس  أس
 المعتقلين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم من وجھة نظر األمھات؟

ة  األول ةلإلجابة عن سؤال الدراس ات المعياري ابية واالنحراف تم استخراج المتوسطات الحس
ال  دى أطف ين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم من  أسرألبعاد االضطرابات السلوكية ل المعتقل

  ).٤( رقم وضح في الجدولموجھة نظر األمھات، وذلك كما ھو 

االضطرابات السلوكية مرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد  :)٤(جدول 
  .حسب أھميتھا

  البعد
المتوسط  العدد

  الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

  الدرجة

 ةــمرتفع  %٧٠ ٠.٦٦ ٣.٥٠ ٢٠١  الخوف 

 متوسطة  %٦٨.٦ ٠.٦٩ ٣.٤٤ ٢٠١  النشاط الزائد 

 متوسطة %٦٧.٨ ٠.٦٤ ٣.٣٩ ٢٠١  القلق 
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

 العدد  البعد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

  الدرجة

متوسطة %٦٦.٦ ٠.٧٠  ٣.٣٣ ٢٠١االضطرابات اإلدراكية

 متوسطة %٦٥.٦ ٠.٧٠ ٣.٢٨ ٢٠١  اضطرابات النوم

متوسطة %٦٥.٢ ٠.٦٨ ٣.٢٦ ٢٠١  االنسحاب االجتماعي

متوسطة %٦٤.٦ ٠.٧٣ ٣.٢٣ ٢٠١  السلوك العدواني

 متوسطة  %٦٧ ٠.٥٣ ٣.٣٥ ٢٠١ الدرجة الكلية

المعتقلين  أسرضطرابات السلوكية لدى أطفال أن أھم اإلِ ) ٤( رقممن الجدول  ضحتي
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم من وجھة نظر األمھات تمثلت في اضطرابات الخوف بمتوسط 

سابي قدره قلھا بمتوسط حأالسلوك العدواني  لتعبر عن درجة مرتفعة، بينما كان) ٣.٥٠(حسابي 
  .معبراً عن درجة متوسطة) ٣.٢٣(

دول  ن الج ر م طرابات أويظھ ة االض ا أن درج دىيض لوكية ل ال  الس رأطف ين  أس المعتقل
غ المتوسط  ة نظر األمھات كانت متوسطة، حيث بل الفلسطينيين في محافظة بيت لحم من وجھ

  ).%٦٧(أي  )٠.٥٣(معياري النحراف الوا) ٣.٣٥(الحسابي للدرجة الكلية لالستبانة 

ثابت و) ١٩٩٨(أبو ھين و) ٢٠٠٢(ھذا يتفق مع نتائج سعادة وأبو زيادة وزامل و
عبايدة  مع كما اختلفت  .)Baker,1990( بيكرو) Thabet & Vostanis, 2006(وفوستانيس 

  ).٢٠٠٣(والعثامنة ) ٢٠٠٦(وموسى وحامد 

ل أسر المعتقلين ويرى الباحثان أن السبب وراء وجود الخوف بصورة عالية بين أطفا
منھا ما يتمثل بعنصر المباغتة المتمثل في المداھمة ليال،  ،الفلسطينيين يعود إلى أكثر من جانب

إضافة إلى أن بعض فرق الجيش يرافقھا  ،وإطالق األعيرة النارية المصاحب لعملية االعتقال
تى يكون ھناك رھبة م بألوان غريبة حھم بعض الجنود بطالء أوجھوقوي، )كالب بوليسية(أحيانا 

ورعب وخوف أكثر لدى المعتقلين وذويھم أثناء عملية االعتقال، ناھيك عن حرمان األبناء من 
وال يمكن تجاھل ما يتم أيضا أثناء عملية االعتقال من  .خوانھمإأو  آباءھمذويھم سواء كانوا 

لضرب بصورة ل نيتعرضو زل دون استثناء لألطفال، الذيناالعتداء على الموجودين في المن
  .غير ذلكمباشرة و

قد يعود إلى نوع أن العدوان  يريانأما عن وجود السلوك العدواني في الدرجة األخيرة، 
حيث صنفت من قبل األمھات حسب أھميتھا  ،االضطرابات التي تم البحث فيھا في ھذه الدراسة

حسب رأي  -  ألخيرةبالنسبة لھن، وقد يكون السبب في وجود السلوك العدواني في المرتبة ا
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انه قد يرجع إلى أن الخوف ھو الذي يشكل السلوك العدواني كنوع من ميكانيزمات و - نيالباحث
ك الدفاع التي يستخدمھا اإلنسان الخائف للتغطية على ما يعانيه من خوف، ولذلك جاء السلو

ارجة عن وذلك بصورة غير شعورية وخ. في وجود الخوف سببيتالعدواني كتابع للخوف، ولم 
إرادتھم، أيضا فان ذلك قد يرجع إلى أن األمھات في بعض األحيان ال يعتبرن أن ما يقوم به 

  ). ١٩٩٥(ھن من تصرفات ھي في الغالب تصرفات عدوانية وھذا ما يؤكده زھران ؤأبنا

ائج ال ة باتالمنت انيللسؤال اعلق ذي نصه ث د  :وال ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ھل توج
سر المعتقلين في ألدى أطفال  االضطرابات السلوكيةبين متوسطات درجة  )٠.٠٥≤ (α المستوى

رات  زى لمتغي م تع ت لح ة بي دخل، (محافظ توى ال ل، ومس ر الطف كن، وعم ان الس نس، ومك الج
 ؟)ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم

  :وفيما يلي نتائج فحصھا) ٥-١(وانبثق عن ھذا السؤال الفرضيات الصفرية من 

ى ية األول ائج الفرض   ةـوى الداللـد المستـة عنـة إحصائيـروق ذات داللـد فـال توج :نت
α) ≥بين متوسطات درجة االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة  )٠.٠٥

  .بيت لحم من وجھة نظر األمھات، تبعاً لمتغير الجنس

، كما ھو واضح في الجدول )T-test(للتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم اختبار ت 
  ).٥(رقم 

الدرجة الكلية على للفروق في المتوسطات الحسابية ) t-test(ختبار ت إِ نتائج   :)٥(جدول 
  .الكلية

المتوسط  العدد الجنس  
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة 
 الكلية

 ٠.٤٨٠ ٠.٧٠٧  ١٩٩ ٠.٥٢ ٣.٣٧ ١٢٧ ذكر

 ٠.٥٤ ٣.٣١ ٧٤  أنثى

ين من الجدول م يتب غ  )٥( رق ة، حيث بل ى الدرجة الكلي ا للجنس عل روق تبع دم وجود ف ع
ان ) ٣.٣٧(المتوسط الحسابي للذكور  اث فك د اإلن ا عن ى ).٣.٣١(أم ا يشير إل ولمم الفرضية  قب

  .على الدرجة الكلية

ذ دة وا وھ ة عباي ائج دراس ع نت ق م رونال تتف تانين) ٢٠٠٦( اخ ت فوس    وثاب
)Thabet & Vostanis, 2006 (ة و ة دراس ذلك  ،) ٢٠٠٣(مغالس عادة و وك رونس  اخ
   .)٢٠٠٣(والعثامنة ) ٢٠٠٢(
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أن المجتمع الفلسطيني يختلف عن باقي المجتمعات األخرى من حيث وجود  انويرى الباحث
ى، فكال ا ين ذكر وأنث نفس موقف الخوف االحتالل اإلسرائيلي الذي ال يميز ب لجنسين تعرض ل

  .والذعر، وكال الجنسين يعاني من نفس االضطرابات

ة ية الثاني ائج الفرض   ة ـوى الداللـد المستـة عنـة إحصائيـروق ذات داللـد فـال توج: نت
α) ≥بين متوسطات درجة االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقلين في محافظة  )٠.٠٥

  .عمر الطفلاألمھات، تبعاً لمتغير  بيت لحم من وجھة نظر

م  ية ت حة الفرض ن ص ق م تخراجإِ للتحق ة  س ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس المتوس
  .)٦( رقم ، وذلك كما ھو واضح في الجدوللمتغير عمر الطفلضطرابات تبعا لدرجة اإلِ 

بات السلوكية األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لالضطرا  :)٦( جدول
  .لمتغير عمر الطفلتبعا 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  عمر الطفل  

 ٠.٥٤ ٣.١٥ ٤٩ سنوات ٩-٦  الدرجة الكلية

 ٠.٥٤ ٣.٤٥ ١٠٥ )سنة١٢ -٩.١(

 ٠.٤٢ ٣.٣١ ٤٧ )سنة ١٥ – ١٢.١(

دول ن الج م يتضح م ا ) ٦( رق ط االضطرابات تبع ين متوس ارب ب ود تق روج ر عم  لمتغي
مولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما ھو وارد في الجدول . الطفل  رق

)٧.(  

) One Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :  )٧(جدول 
  .لمتغير عمر الطفلللفروق في درجات االضطرابات السلوكية تبعا 

 
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة 
  الكلية

 *٠.٠٠٤ ٥.٧٧٤ ١.٥٥٢ ٢ ٣.١٠٤  بين المجموعات

  ٠.٢٦٩ ١٩٨ ٥٣.٢١٣ داخل المجموعات

  ٢٠٠ ٥٦.٣١٦ المجموع

  .)٠.٠٥≤ (αدالة عند مستوى الداللة   *

في ) ٠.٠٥≤ (αلة إحصائية عند المستوى وجود فروق ذات دال )٧(رقم ل يتضح من الجدو
 ، وكذلك وجود فروق في أبعادلمتغير عمر الطفلضطرابات السلوكية تبعا الدرجة الكلية لإلِ 
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 ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ولمعرفة مصدر ) الخوف، واضطرابات النوم والنشاط الزائد، واالضطرابات اإلدراكية، والقلق(
وكانت نتائج ھذا االختبار ) Tukey( تبارباستخدام اخ انالفروق واختبار اتجاه الداللة قام الباحث

  ).٨(رقم في الجدول مبينة كما ھي 

تجاه الداللة في الدرجة الكلية لالضطرابات إلمعرفة ) Tukey(نتائج اختبار :  )٨( جدول
  .واالضطرابات اإلدراكية، والقلق تبعا لعمر الطفل والسلوك العدواني، السلوكية وكذلك الخوف،

 )سنة ١٥– ١٢.١( )سنة ١٢ -٩.١(  اتسنو ٩-٦  عمر الطفل  

الدرجة 
  الكلية

 ٠.١٥٧٣-  *٠.٣٠٠٧-   سنوات ٩-٦

 ٠.١٤٣٤     )سنة١٢ -٩.١(

      )سنة ١٥ – ١٢.١(

  .دالة بدرجة مرتفعة  *

روق في اإل) ٨(ثنائية البعدية في الجدول رقم تشير المعطيات ال ضطرابات السلوكية أن الف
ارتبعا لعمر الطفل على لصالح األطفا ة)  سنة ١٢ –٩.١(ل ذوي األعم ى الدرجة الكلي ذا . عل وھ

  .يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية الثانية

ة حرجة بالنسبة ھذه أن  انويرى الباحث المرحلة تمثل مرحلة الطفولة المتأخرة، وھي مرحل
ل  اھدته لمسلس ذلك مش ب، وك وف والرع ف الخ ا لمواق ل فيھ رض الطف ث أن تع ال، حي لألطف

ذه االضطرابات اإلجرام الي ى تفاعل ھ ؤدي إل ومي المنظم من قبل قوات االحتالل الصھيوني، ي
رة حرجة في  ل فت ي تمث ة الت وترسيخھا بصورة قوية، بحيث تنتقل مع الطفل إلى مرحلة المراھق

  . حياة األطفال مما يضاعف من خطورة الموقف

ة ية الثالث ائج الفرض   ةـوى الداللـد المستـة عنـة إحصائيـروق ذات داللـد فـال توج :نت
α) ≥0.05(  ين في محافظة بين متوسطات درجة االضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقل

  .مكان السكنبيت لحم من وجھة نظر األمھات، تبعاً لمتغير 

تخراج م اس ية ت حة الفرض ن ص ق م ة  للتحق ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس المتوس
  ).٩( رقم ، وذلك كما ھو واضح في الجدولغير مكان السكنلمتلدرجة االضطرابات تبعاً 
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ضطرابات السلوكية انحرافات المعيارية لإلِ األعداد، والمتوسطات الحسابية، واإل  :)٩( جدول
  .لمتغير مكان السكنتبعا 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن  

الدرجة 
  الكلية

 ٠.٤٩ ٣.٣٨ ٧٦ مدينة

 ٠.٥٤ ٣.٢٨ ٧٩ قرية

 ٠.٥٥ ٣.٤١ ٤٦ مخيم

دول ن الج م يتضح م ا ) ٩( رق ط االضطرابات تبع ين متوس ارب ب ود تق ان وج ر مك لمتغي
يم . السكن ال المخ دى أطف ة ل فقد تبين من الجدول السابق أن االضطرابات السلوكية كانت مرتفع

ة ) ٣.٤١(بمتوسط حسابي قدره  دى المدين ة  في حين كانت) ٣.٣٨(بينما كانت ل ). ٣.٢٨(للقري
  ).١٠(رقم الجدول وولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي 

) One Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   :)١٠( جدول
  .لمتغير مكان السكنللفروق في درجات االضطرابات السلوكية تبعا 

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

جات در
 الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة 
  الكلية

  ٠.٣٤٦ ١.٠٦٨ ٠.٣٠٠ ٢ ٠.٦٠١ بين المجموعات

  ٠.٢٨١ ١٩٨ ٥٥.٧١٥ داخل المجموعات

  ٢٠٠ ٥٦.٣١٦ المجموع

د ) ١٠( رقم تشير المعطيات الواردة في الجدول ة إحصائية عن روق ذات دالل أنه ال توجد ف
ان السكن، حيث كانت ) ٠.٠٥≤ (α المستوى بين متوسطات االضطرابات السلوكية تعزى لمك

ن  ر م ائية أكب ة اإلحص ول الفرضية ) ٠.٠٥(الدالل م قب ه ت اء علي ائياً، وبن ة إحص ر دال ي غي وھ
ائج  .الثالثة ذلك ال ). ٢٠٠٢( نوخرآوسعادة بينما ال يتفق مع نت ائج دراسة سعادة ك تتفق مع نت

   .)Baker, 1991(كربو )٢٠٠٦(

احث ي ال تختلف في  ينوھذا حسب رأي الب ى نفس التجارب ونفس المواقف الت ود إل د يع ق
افات  ر مس اطق ال تعتب ذه المن ين سكان ھ ة ب افات القائم ان المس ذلك ف ال، وك ى األطف ا عل تأثيرھ
ا كن أو الحي ة بالس روف المتعلق م الظ توى رغ س المس ة ونف س الثقاف ي نف ذا يعن دة، وھ ة بعي

د يكون ال يختلف في أَ عتقال، واصطحاب االقتصادية، إال أن لحظة اإلِ  حد المؤثرين في األسرة ق
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يم ة أو المخ ة أو المدين رق ن سلطات اإلِ أَ خاصة و. تأثيره سواء في القري حتالل اإلسرائيلي ال تف
  .أثناء عملية االعتقال بين سكان قرية أو مدينة أو مخيم

ة ية الرابع ائج الفرض ة  ال :نت توى الدالل د المس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف   توج
α) ≥0.05(  ِين في محافظة بين متوسطات درجة اإل ضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقل

   .مستوى دخل األسرةبيت لحم من وجھة نظر األمھات، تبعاً لمتغير 

تخراج م اس ية ت حة الفرض ن ص ق م ات للتحق ابية واالنحراف طات الحس ة  المتوس المعياري
  )١١( رقم ، وذلك كما ھو واضح في الجدوللمستوى دخل األسرةلدرجة االضطرابات تبعا 

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لالضطرابات السلوكية   :)١١( جدول
  .لمتغير مستوى دخل األسرةتبعا 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مستوى الدخل  

الدرجة 
  الكلية

 ٠.٥٣ ٣.٣٨ ٩٣ شيكل ١٠٠٠اقل من 

 ٠.٤٥ ٣.٢٨ ٦٧ شيكل ٢٠٠٠ - ١٠٠٠

 ٠.٥٢ ٣.٣٠ ٢٥  شيكل ٣٠٠٠ - ٢٠٠١

 ٠.٤٦ ٣.٤٨ ١٦ شيكل فأكثر ٣٠٠١

ة ) ١١(رقم يتضح من الجدول  دى عين ين متوسط االضطرابات السلوكية ل ارب ب وجود تق
ة  ى الدرج ابي عل غ المتوسط الحس ث بل ة، حي ا الدراس توى دخلھ ي مس ة لألسر الت ن أالكلي ل م ق

يكل ١٠٠٠( يكل٢٠٠٠-١٠٠٠(و) ٣.٣٨) (ش ابي ) ش طھا الحس غ متوس ا ) ٣.٢٨(بل وأيض
ر من ) ٣.٣٠) (شيكل ٣٠٠٠-٢٠٠١( م أكث غ المتوسط الحسابي لمن ھ ا بل ) شيكل ٣٠٠١(بينم
تالف مستوى نتشارھا تبعا الخإوھذا يشير إلى أن االضطرابات السلوكية ال تختلف في ) ٣.٤٨(

  .دخل األسرة

م في الجدول موضحولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما ھو   رق
)١٢(.  
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) One Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :  )١٢(جدول 
  .للفروق في درجات االضطرابات السلوكية تبعا لمستوى دخل األسرة

مجموع   باينمصدر الت 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية

الدرجة 
  الكلية

 ٠.٤٤٣ ٠.٨٩٩ ٠.٢٥٤ ٣ ٠.٦٧١ بين المجموعات

  ٠.٢٨٢ ١٩٧ ٥٥.٥٥٥ داخل المجموعات

  ٥٦.٣١٦٢٠٠ المجموع

ير دول رقاماألتش ي الج واردة ف م ال روق ذا) ١٢( رق د ف ه ال توج د أن ائية عن ة إحص ت دالل
بين متوسطات االضطرابات السلوكية تعزى لمستوى دخل األسرة، حيث  ) ٠.٠٥≤ (α المستوى

ول الفرضية ) ٠.٠٥(كانت الداللة اإلحصائية أكبر من  وھي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تم قب
  .الرابعة

دخل تركزت ات من حيث مستوى ال ر الفئ ائج أن أكث في ذوي مستوى  كما يالحظ من النت
حد أفراد األسرة وھذا قد يعود إلى غياب أ) ٩٣(حيث كانوا األكثر ) شيكل ١٠٠٠قل من أ(الدخل 

  .المھمين في توفير دخل األسرة

ى الباحثان  ويعزي دخل، إل اتج عن أَ السبب في عدم وجود فروق تبعا لمستوى ال ه أيضا ن ن
ان حتالل التي ال تميز بين المواطنين سواء سياسة اإلِ  نخفض، أيضا ف انوا ذوي دخل عال أو م ك

تالحم سكانھا في  ي ي قرب المسافات بين المواطنين خاصة عند الحديث عن محافظة بيت لحم الت
رى الباحث ا ي ا حسب م رد فيھ ة األخر  انمنطقة جغرافية بصورة مكثفة، حيث يكتسب كل ف ثقاف

ع ختالف في ھذه االضطرابات تبعا لمستوى اإوبالتالي ال يوجد  ين جمي ه موجود ب دخل رغم ان ل
م  انيرى الباحثوأيضا  .الفئات بصورة متوسطة ين ل ال المعتقل أن ذلك قد يعود إلى أن أمھات أطف

ك ألسباب خاصة ت ان تذكر بصورة حقيقية مستوى دخل األسرة وذل ا ف ات، ومن ھن ق باألمھ تعل
  .ثر فعال في عدم وجود فروق تبعا للدخلذلك أ

ية ال ائج الفرض ةخامنت ة :س توى الدالل د المس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف   ال توج
α) ≥0.05(  ِين في محافظة بين متوسطات درجة اإل ضطرابات السلوكية لدى أطفال أسر المعتقل

  .مستوى تعليم األمبيت لحم من وجھة نظر األمھات، تعزى لمتغير 

تخراج م اس ية ت حة الفرض ن ص ق م ابية واالنحرا للتحق طات الحس ة المتوس ات المعياري ف
  .)١٥( رقم، وذلك كما ھو واضح في الجدول لمستوى تعليم األملدرجة االضطرابات تبعا 



 ٩٤١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سھير الصباح، ولؤي زعول

 ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ضطرابات السلوكية نحرافات المعيارية لإلِ األعداد، والمتوسطات الحسابية، واإلِ   :)١٥(جدول 
  .لمتغير مستوى تعليم األمتبعا 

  ف المعيارياالنحرا  المتوسط الحسابي  العدد  مستوى تعليم األم  

 ٠.٥٨ ٣.٢٨ ٢٥  ميةأ  الدرجة الكلية

 ٠.٤٦ ٣.٣٦ ٧٥ ساسيأَ 

 ٠.٥٤ ٣.٣٦ ٥٦ ثانوي

 ٠.٦٣ ٣.٣٠ ١٩ دبلوم

 ٠.٥٨ ٣.٣٧ ٢٦ بكالوريوس فأعلى

ين متوسط اإلِ ) ١٥( رقم يتضح من الجدول ارب ب ة وجود تق دى عين ضطرابات السلوكية ل
ألم الت ابي ل غ المتوسط الحس ث بل ة، حي ي الدراس تواھا العلم ة(ي مس ي(، و)٣.٢٨) (أمي ) أساس

أعلى ) ٣.٣٠) (دبلوم(و) ٣.٣٦) (ثانوي(و) ٣.٣٦( ى أن )٣.٣٧(وبكالوريوس ف ذا يشير إل ، وھ
  .مستوى تعليم األمضطرابات السلوكية ال تختلف في انتشارھا تبعا الختالف اإل

ا ھو وا اين األحادي كم م رد في الجدول ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التب رق
)١٦(.  

) One Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :  )١٦( جدول
  .لمستوى تعليم األمللفروق في درجات االضطرابات السلوكية تبعا 

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

رجة الد
  الكلية

 ٠.٩٥٦ ٠.١٦٥ ٠٢-٤.٧٢١E ٤ ٠.١٨٩ بين المجموعات

 .٠.٢٨٦ ١٩٦ ٥٦.١٢٧ داخل المجموعات

  ٥٦.٣١٦٢٠٠ المجموع

ير  ائجتش دول النت ي الج واردة ف م ال د ) ١٦( رق ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ه ال توج أن
توى ى  ) ٠.٠٥≤ (α المس زى إل لوكية تع طات االضطرابات الس ين متوس يم األم، ب توى تعل مس

ر من  ول ) ٠.٠٥(حيث كانت الداللة اإلحصائية أكب م قب ه ت اء علي ة إحصائياً، وبن ر دال وھي غي
  .الفرضية السادس
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و ھين و) ٢٠٠٦( نواخريوھذا يتفق مع نتائج دراسة عبايدة  ى  )١٩٩٨(دراسة أب ه أَ بمعن ن
ع أط ما يؤكد فعال على، م توجد فروق تبعا لتعليم األمال ين الفلسطينيين بغض أن جمي ال المعتقل ف

ال  ة االعتق ة المصاحبة لعملي النظر عن المستوى التعليمي لألم قد تعرضوا لنفس األحداث المؤلم
وبالتالي كان ھناك اضطرابات عند الجميع بدون فروق تذكر وبغض النظر عن المؤھل العلمي 

  .للوالدين
  

 التوصيات

  :بما يلي انن يوصيية فان الباحثفي ضوء النتائج التي توصلت إليھا الدراس

ال  .١ ي المؤسسات الفلسطينية بحيث يشمل أطف اد النفسي ف ل دور اإلرش رتفعي ين  أس المعتقل
الالفلسطينيين، والتركيز على ما يعانيه الطفل الفلسطيني بعد لحظة اإل ة التعامل عتق ، وكيفي

 .ھملدي ةمع أطفالھم وطرق حمايتھم من االضطرابات الموجود

ة ودعوة ال .٢ رمنظمات الحكومي لال غي ة الصحية العم ي تعمل في مجال الرعاي ة، الت  حكومي
ى ال  عل اة عن أطف اء المعان ام، والمساعدة في تخفيف أعب يم مجتمعي ع ين أسر تقي المعتقل

رامج خاصة  ى عمل ب اد النفسي عل رامج اإلرش الفلسطينيين باالضافة الى حث مؤسسات ب
 .لوكياالمعتقلين المضطربين س أسرألطفال 

ادة اإلِ  .٣ ى زي ل عل لوكيةالعم الج االضطرابات الس ة لع ة والبحثي ام بالدراسات التجريبي . ھتم
أخرة، خاصة و) ١٢-٩.١(وخاصة أطفال الفئة العمرية  ة مت ة طفول ه أَ وما تعنيه من مرحل ن

 .تبين لدى ھذه الفئة زيادة في االضطرابات

ين أط .٤ ة ب ال مع زيادة انتشار اضطراب الخوف بصورة مرتفع ين الفلسطينيين  أسرف المعتقل
ان الب ياحثاف ام انن يوص ادة االھتم ة بزي ادية وعالجي رامج ارش ع ب ذه  بوض الج ھ بع

 .االضطراب والحد من انتشاره

ة  .٥ ة مقارن ل دراس لوكية عم ر االضطرابات الس ال اسر غي ين وأطف ال اسر المعتقل ين أطف ب
 .المعتقلين في فلسطين بصورة عامة

  
  األجنبيةالمراجع العربية و

ل "  .)١٩٩٨( .وملحم، عبد القادر .أبو عليا، محمد - فاعلية برنامج غرفة المصادر في التقلي
ات  ة من طالب ة األكاديمي ة من ذوات الصعوبات التعليمي دى عين لوكية ل من المشكالت الس

ان ة عم دارس مدين دى م ي إح ع ف ث والراب فين الثال ات". الص وث والدراس ة للبح  .مؤت
٣٩-١١ .)١٣(١٦.   

ال في ". )١٩٩٣( .أبو ناھية، صالح الدين محمد - دى األطف بناء قائمة المشكالت السلوكية ل
  .٣٥-٦ .)١(. تقويم والقياس النفسي والتربويال". البيئة الفلسطينية في قطاع غزة
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راھيم - اء، إب و الھيج ال الصھيوني). ٢٠٠٤. (أب ب االعتق ي غياھ يون ف ز . ١ط .المنس مرك
  .رةالقاھ .اإلعالم العربي

د - ل خال ين، فض و ھ ن ". )١٩٩٨( .أب اض م ال الري دى أطف لوكية ل كالت الس ) ٦-٤(المش
  .٢٥٦-٢٤٧ .)٢(٢ .مجلة كلية التربية". سنوات في محافظة غزة

ين، فضل - و ھ ال تحت الظروف والعصبية". )١٩٩٥( .أب ة  ."األطف ة الخيري ابع الھيئ مط
  .etwww.islamonline.n. غزة .لقطاع غزة

ا - يمل، ليئ رائيلية. )١٩٨٨( .تس جون اإلس ي الس رب ف ون الع ددالمعتقل ازيون الج دار  .، الن
  .عمان. الصباح للصحافة والطباعة والنشر

ليم .الحسني، بكر أحمد - اب س وش، ذي ايرو .وعي ات، ك ل الفلسطيني  . )١٩٩١( .وعرف الطف
ة ة االقتصادية النفسية والتربوي ؤسسة م .في األراضي المحتلة أوضاعه الصحية االجتماعي

  .الكويت .الجمعية الكويتية للطفولة العربية .)جنيف(التعاون 

ال - ب، جم لوك .)١٩٨٧( .الخطي ديل الس راءات -تع وانين واإلج ان . ١ط .الق ة عم جمعي
  .عمان .للمطابع التعاونية

لمان - ف هللا، س ة  .)٢٠٠٤( .خل ة  –الطفول لوكية العادي ة والس ية التعليمي كالت الرئيس المش
  .عمان .جھينة للنشر والتوزيع .لجزء األولا .وغير العادية

اب للنشر  .المعاقون أكاديميا. )١٩٧٨. (وسيسالم، كلمالالسرطاوي، زيدان،   - دار عالم الكت
  .الرياض .والتوزيع

د - ودة احم عادة، ج ابر .س ماعيل ج ادة، إس و زي ي .وأب دي عل ل، مج . )٢٠٠٢. (وزام
ابلس المشكالت السلوكية لدى األطفال الفلسطينيين في " دنيا بمحافظة ن المرحلة األساسية ال

رات بعض المتغي ا ب ون وعالقتھ ا المعلم ا يراھ ة ". خالل انتفاضة األقصى كم ة جامع مجل
  ٥٩٠-٥٤٦.)٢ع ().العلوم االنسانية(ب – النجاح لألبحاث

ود - د محم اء محم عادة، وف ارب ". )٢٠٠٦( .س غوط التج ن الض ة ع طرابات الناتج االض
ة ال دى الطلب ادمة ل يفھمالص اليب تك رة وأس ة رام هللا للبي ي محافظ امعيين ف الة . "ج رس
  . فلسطين .القدس .جامعة القدس .كلية الدراسات العليا. ماجستير غير منشورة

ى - ل موس ھاد خلي عبان، س توى ").  ٢٠٠٦( .ش دى المس ة ل لوكية واالنفعالي كالت الس المش
ر منشورة. "التمھيدي رياض األطفال التابعة التحاد الجمعيات الخيرية . رسالة ماجستير غي

  . فلسطين .القدس .جامعة القدس .كلية الدراسات العليا
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ة والسلوكية .  )١٩٩٨( .على  والطارق، .صالح، قاسم حسين - االضطرابات النفسية والعقلي
ا ة  .١ط .من منظوراتھا النفسية واإلسالمية، أسبابھا، أصنافھا، قياسھا، وطرق عالجھ مكتب

  .ليمنا .الجيل الجديد

مفھوم الذات عند أبناء المعتقلين وأبناء غير المعتقلين " .)٢٠٠٠. (صالح، جھاد اسعد احمد -
ة  ة العمري م) ١٥-٧(للفئ ت لح ة بي ي محافظ نة ف ورة". س ر منش تير غي الة ماجس ة . رس كلي
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