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  ملخص
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى المشكالت السلوكية لدى األطفال الفلسطينيين في المرحلة األساسية الدنيا 

الجنس، ونوع : هيي ضوء خمسة متغيرات خالل انتفاضة األقصى كما يراها المعلمون في محافظة نابلس ف
وقد تم تطوير . المؤسسة التعليمية، والمستوى التعليمي، وموقع المدرسة، ومكان المدرسة من أحداث االنتفاضة

من المرحلة األساسية فقرة لقياس المشكالت السلوكية لدى تالميذ الصفوف األربعة األولى ) ٤١(استبانة من 
باستخدام معادلة كرونباخ  اإخراج معامل الثبات لهو اافظة نابلس، وذلك بعد تحكيمهخالل انتفاضة األقصى بمح

  .من معلمي الصفوف األربعة األولى ومعلماتها) ٢٧٦(وقد تم توزيع هذه االستبانة على ). ٠.٩٤(ألفا، حيث بلغ 
ل التباين األحادي، لمجموعتين مستقلتين، واختبار تحلي) ت(والختبار فرضيات الدراسة، تم استخدام اختبار

  .للمقارنات البعدية) Least Significant Differences( (.L.S.D)واختبار
مثل تدني المستوى لدى التالميذ الصغار وقد أظهرت النتائج وجود العديد من المشكالت السلوكية 

إلى المشكالت  كما تبين وجود فروق في التعرف. والعدوانية، والقلق، والخوف من صوت الطائرات ،التحصيلي
ولصالح مدارس ) مدينة، قرية، مخيم(السلوكية تعزى إلى متغير الجنس ولصالح االناث، ولموقع المدرسة 

من  المدينة، والمخيم، ولمتغير موقع المدرسة من أحداث االنتفاضة ولصالح المدارس القريبة والمتوسطة القرب
متغير نوع المؤسسة لكل من عزى ذات داللة إحصائية ت عدم وجود فروقالنتائج ، كما أظهرت احداث االنتفاضة

  ).أول، ثاني، ثالث، رابع(لمستوى التعليمي الذي يقوم المعلمون بتدريسه ومتغير ا ،)حكومة، وكالة غوث دولية(
                                                           

  .هذا البحث مادياً يشكر القائمون على هذه الدراسة إدارة جامعة النجاح الوطنية يف نابلس على دعم *
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Abstract 
The purpose of this study was to define behavioral problems of Palestinian children 

at the lower basic school stage through Al-Aqsa Intifada as perceived by their teachers. 
The main variables of the study were: (1) sex (2) type of educational system, (3) class 
level, (4) school site and (5) school distance from the intifada events. 

A (41) item questionnaire has been developed by the researchers to measure 
children behavioral problems at the first four classes of the basic cycle in Nablus 
educational district as perceived by their teachers. 

To test the study hypotheses, the researchers used the independent “t” test, one way 
ANOVA, and LSD methods of statistics. The results showed that many behavioral 
problems have occurred by Palestinian children through the Intifada, such as the fear 
from the sound of jet fighters, anxiety, aggresiveness and low achievement level. There 
were also statistical differences: between male and female pupils in favour of female 
pupils; and between the school site (city, refugee camp and village) in favour of the city; 
and between the school distance from Intifada events in favour of ones close to these 
events. At the same time there were no statistical differences between pupils according 
to the educational system (governmental or UNRWA schools) and according to the 
class level (first, second, third and fourth) levels, in the basic cycle. 

 

 الدراسة ومشكلتها خلفية

تبذل األمم والشعوب قصارى جهدها لرعاية أطفالها وتنشئتهم التنشئة السليمة من جميع النواحي،   
كما تتنافس الدول أيضاً في مجال الحصول على . وبخاصة الصحية منها بشقيها الجسمي والنفسي

رعاية الطفولة وال سيما منظمة شهادات التقدير من المنظمات التابعة لألمم المتحدة التي تهتم ب
في  تبذله بحيث تؤكد هذه الشهادات على مدى االهتمام الذي بذلته الدولة أو UNICEFاليونيسيف 

 في مجالمجال رعاية هذه الشريحة الكبيرة والمهمة من أبناء المجتمع والتي سيكون لها شأن كبير 
 .يةعقود قليلة قادمة من مسيرته التنمو خاللتطوره وتقدمه 

ويفوق اهتمام الوالدين في الغالب اهتمام الدولة في الحرص على تنمية األبناء منذ نعومة   
أظفارهم، وذلك عن طريق تهيئة األجواء والظروف المالئمة لنموهم الجسمي والعقلي والوجداني 

ن مهما فعاطفة الحب والحنان لألسرة على أبنائها ال تتفوق عليها خدمات اآلخري. والمهاري الحركي
ومع ذلك، فان تكاتف جهود الدولة مع جهود االسرة تبقى دائماً في صالح األطفال، مما . عظمت

والنفسية والصحية واالجتماعية المنشودة  يستدعي التنظيم والتخطيط السليمين لتحقيق األهداف التربوية
 . لهم ولمجتمعهم
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ال، إال انه توجد عوامل عديدة ورغم تالحم جهود االسرة والدولة في معظم الظروف واألحو  
داخلية وأخرى خارجية تفرض نفسها أحياناً لتفسد هذا التالحم وتؤثر سلباً على تلك الجهود وهذا 

ويكون األطفال في الغالب هم الضحية، مما يسهم بطريقة أو بأخرى في ظهور مشكالت ذات  ،التعاون
ى ذات عالقة بالصحة النفسية وهي األكثر عالقة بالصحة الجسمية وهي األقل نسبياً، ومشكالت أخر

 . عدداً واألشد خطراً على الناشئة حاضراً ومستقبالً

ونظراً ألن أطفال المرحلة التعليمية األساسية الدنيا في الوطن العربي والمتمثلة في الصفوف 
احية األربعة األولى منها يخضعون في العادة لإلشراف المباشر والمشترك من جانب االسرة من ن

والقطاع الحكومي ممثالً بوزارة التربية والتعليم وغير الحكومي ممثالً بالمدارس الخاصة ومدارس 
وكالة الغوث الدولية في بعض األقطار المضيفة لالجئين الفلسطينيين أو المؤسسات الدينية المختلفة من 

اً ليس لصالح أطفال المرحلة ناحية ثانية، فان التنسيق والتعاون بين هذه الجهات جميعاً يبقى ضروري
  . كذلك األساسية الدنيا فحسب بل ولصالح المجتمع الذي يرعاهم ويسعى لراحتهم

حقيقية  بمقدار ما يمكن أن نوفر له من أجواء نموا طبيعياًوتتحدد الشروط اإليجابية لنمو الطفل 
عيدة عها وتكرار الخبرات السطبيعية في ظل استقرار األسرة واستقرار البيئة المحيطة وثرائها وتنو أو

فيها، والتي إذا لم تتوفر بشكلٍ كاف، ظهرت المشكالت أو األزمات الخطيرة لهذا الطفل عاجالً أم 
  . ]١٩٨٦اسماعيل، [آجالً

ويؤكد العديد من المربين وعلماء النفس أنه كلما ازداد اآلباء والمعلمون فهماً لخصائص نمو   
ساعدهم ذلك على معرفة أساليب التعامل  ،قلية والعاطفية واالجتماعيةالطفل في الجوانب الجسمية والع

أما إذا تعددت . مع األطفال في مراحل نموهم المتعاقبة، والى إشباع حاجاتهم البيولوجية والنفسية
مواقف الحرمان لهؤالء األطفال فانهم سيعانون بال شك من مشكالت الصراع واالضطراب بحيث 

 .]١٩٩٤، لخليفيا[ذوي مشكالت عديدة أنماط سلوكهم التي تجعل منهم أطفاالًجلياً على  ذلك يظهر

قد قام بتحديد مجموعتين رئيستين من أنماط السلوك غير  ]Richman, 1988[ريتشمان وكان
المرغوب فيها بالنسبة لألطفال، تتمثل األولى منها في مشكالت التصرف والتي تتمثل في التحدي، 

في حين تتألف المجموعة الثانية من  التركيز، اعة، والضجر، وقلة االنتباه أووالعدوانية، وعدم الط
 .الصعوبات أو المشكالت االنفعالية كاإلحساس بالبؤس، والقلق، والخوف، والالمباالة، والنشاط الزائد
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كل هذا يحدث لألطفال في ظل الظروف العادية التي تشهد االستقرار السياسي واالقتصادي   
، فما بالك لو كانت الظروف المحيطة بالطفل استثنائية لدى االمم والشعوب ي والحياتيواالجتماع

ومفروضة بقوة السالح والحصار والتجويع والقتل والتشريد واالعتقال واالغتيال كما يتم في ظل 
ي سياسة قوات االحتالل اإلسرائيلية المفروضة على أبناء الشعب الفلسطيني خالل انتفاضة األقصى الت

كان  نم وأثرت على جميع شرائح المجتمع وال سيما أطفاله الصغار الذي٢٨/٩/٢٠٠٠اندلعت في 
التدمير الواقعي لشخصية  الحروب صحتهم النفسية، حيث تمثلوالضرر شديداً على صحتهم الجسمية 
 .الفرد الحقيقية وشخصيته االعتبارية

دارس  في المراحل التعليمية المختلفة خالل وتوضح األدبيات المرتبطة بحالة األطفال وتالميذ الم  
وقوع الحروب والكوارث بنسبة  أن األمراض النفسية تزداد في حالالحروب أو الظروف االستثنائية ب

وأن المجال يصبح واسعاً أمام ظهور الضغوط  ]Robinson & Bickman, 1991[%١٧ال تقل عن 
تؤدي إلى اإلحباط الشديد والصدمات واألزمات النفسية القوية والخبرات المؤلمة والمواقف التي 

العنيفة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الكثير من االضطرابات التي تحد من النمو السليم، مما 
بين إنكار انفعاالت صدمة األحداث السابقة والمؤلمة التي مروا بها، ومحاولة  مترددينيجعلهم مقيدين و

هذا باإلضافة إلى أن خبرات . ]١٩٩٨نشوان، [إذا ما تّم تذكيرهم بهاإعادة هذه المشاعر واالنفعاالت 
العنف تترك آثاراً تدميرية على النمو االجتماعي والنفسي لألطفال وعلى نظرتهم للمجتمع من حولهم 

 .]١٩٩٣، مقصود ونذر[بل ونظرتهم العامة للحياة

ارس المختلفة في لبنان بعد وقد أوضحت الدراسات التي تناولت آثار الغزو على تالميذ المد  
ثم االنسحاب منها جنوباً بعد ذلك، ظهور أعراض  ١٩٨٢االحتالل اإلسرائيلي للعاصمة بيروت عام 

واضحة لمشكالت نفسية عديدة يتمثل أهمها في القلق، واالكتئاب، واضطرابات النوم، والخوف، وتبلد 
 .]١٩٨٧، لنابلسيا[المشاعر

نفسية شديدة واضطرابات في حياة الطفل االنفعالية والتي  وأشار باحثون آخرون أن ضغوطاً  
كان من مظاهرها اضطرابات في النوم والكالم، والمرور بخبرة األحالم المزعجة، والذعر من سماع 
األصوات المشابهة إلطالق الرصاص أو المدافع، والشعور بالقلق، واالتجاه إلى أعمال العنف 

عامة، واالضطراب في السلوك، وظهور بعض حاالت مرض والجريمة، وإشاعة الخوف بصورة 
العصاب، وعدم الشعور باألمان، وفقدان الثقة بالنفس، والميل إلى ممارسة العنف كوسيلة للدفاع عن 
الذات، والعناد، والالمباالة، والعداوة، واإلحساس بالذنب، وانتشار الغضب، واللجوء إلى االنعزال، 
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كلها مشكالت عن النظام المدرسي، وظهور أنماط السلوك العدواني،  والخروجواإلحساس بالفراغ، 
 اسماعيل،[ ١٩٩٠دولة الكويت بعد االحتالل العراقي لها عام وتالميذ المدارس في  شاعت بين أطفال

، ]١٩٩٣مقصود، [، ]١٩٩٥العيسى، [، ]١٩٩٣العمر، [، ]١٩٩٤ادارة الخدمة االجتماعية الكويتية، [، ]١٩٨٦
 ]١٩٩٤هاوي ويابري، [، ]٢٠٠٠نذر، [، ]٢٠٠٠الناصر، [

وإذا كان التحرر والتحرير من نصيب لبنان والكويت في نهاية المطاف، واذا كانت البسمة   
والراحة النفسية قد عادتا ألطفال هذين القطرين العربيين الشقيقين بعد االضطراب والعذاب، فإن 

ل سيوفاً مشرعة على رقاب أطفال فلسطين والتي صنوف القهر والقتل واالعتقال والظلم ما زالت تمث
البطش والوحشية واستخدام القصف بأحدث الطائرات والصواريخ والدبابات أساليب بلغت ذروتها في 

والغازات السامة والحصار والتجويع الذي طال أبناء الشعب الفلسطيني خالل انتفاضة األقصى، مما 
ة، ال سيما بعد أن ناشدت وزارة التربية والتعليم جعل إجراء هذه الدراسة ضرورة بحثية ملح

الفلسطينية ورؤساء البلديات المختلفة في فلسطين، كال من المثقفين وأساتذة الجامعات والمتخصصين، 
بضرورة التصدي للمشكالت الكثيرة التي أخذت تظهر على سلوك األطفال وال سيما في المرحلة 

وكان للقائمين على هذه . ي ظل الظروف القاسية التي يمرون بهااألساسية الدنيا من التعليم العام ف
الدراسة شرف اللقاء بالعشرات من معلمي هؤالء األطفال والحديث معهم عن هذه األمور في محاولة 
. جادة للتخفيف من حدة المشكالت التي يواجهها األطفال، وطرح التوصيات والحلول المناسبة عليهم

اب التي شجعتهم على إجراء هذه الدراسة الميدانية حسب أصول البحث وكان ذلك من بين األسب
ولما كان للمعلمين . بدالً من االعتماد على االنطباعات ووجهات النظر الشخصية ،التربوي والنفسي

دور مهم في نقل الصورة الدقيقة لما يعانيه هؤالء األطفال من مشكالت، فقد جاءت هذه الدراسة 
تحديد المشكالت السلوكية التي يواجهونها خالل انتفاضة  من أجل تهماومالحظ لى آرائهمإللتعرف 

 .األقصى وتؤثر عليهم وعلى مجتمعهم بشكل سلبي وواضح

  
 أهداف الدراسة

 :تحقيق الهدفين المهمين اآلتيين تسعى الدراسة الحالية الى

من (الدنيا الفلسطينية  تحديد أهم المشكالت السلوكية التي ظهرت على تالميذ المرحلة األساسية .١
فلسطين نتيجة للقمع اإلسرائيلي خالل ب ة نابلسفي محافظ) الصف األول وحتى الصف الرابع

 .انتفاضة األقصى
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في وموقع المدرسة ، والمستوى التعليمي، تحديد دور عدد من المتغيرات المهمة مثل الجنس .٢
في  ،نتفاضة، ونوع المؤسسة التعليميةمكان المدرسة من احداث االو، المدينة أو القرية أو المخيم
المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا خالل انتفاضة استجابات المعلمين نحو 

 .ة نابلساألقصى في محافظ

  
 أسئلة الدراسة

 :اآلتيةلحالية اإلجابة عن األسئلة حاولت الدراسة ا

المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل  ظهرت على تالميذ التيما أهم المشكالت السلوكية  .١
 نتيجة سياسات القمع اإلسرائيلية؟ة نابلس انتفاضة األقصى في محافظ

المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة استجاباتهم نحو دور في ) ذكر، انثى( المعلم هل لجنس .٢
ب سياسة القمع التي بسبة نابلس األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى في محافظ

 يتبعها جيش االحتالل اإلسرائيلي؟

المشكالت  في استجابات المعلمين نحودور ) ، الثاني، الثالث، الرابعاألول(هل للمستوى التعليمي  .٣
ة السلوكية لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى في محافظ

 ئيلية؟بسبب سياسة التعسف اإلسرانابلس 

المشكالت السلوكية في استجابات المعلمين نحو دور ) مدينة، مخيم، قرية(هل لموقع المدرسة  .٤
بسبب ة نابلس لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى في محافظ

 ممارسات جيش االحتالل اإلسرائيلي؟

في دور  )االحداث، متوسطة القرب، بعيدةقريبة من (لمكان المدرسة من أحداث االنتفاضةهل  .٥
المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل استجابات المعلمين نحو 

 نتيجة سياسة القمع اإلسرائيلية؟ة نابلس انتفاضة األقصى في محافظ

في استجابات دور  )مدارس حكومية، مدارس تابعة لوكالة الغوث(لنوع المؤسسة التعليمية هل  .٦
المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة المعلمين نحو 

 بسبب سياسة التعسف اإلسرائيلية؟ة نابلس األقصى في محافظ
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 فرضيات الدراسة

  :اآلتية يات الخمسالدراسة السابقة الفرض أسئلةلقد انبثقت عن 
 في استجابات المعلمين نحو) ٠.٠٥=α(ة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دالل .١

المشكالت السلوكية التي ظهرت على تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة 
 . كما يراها معلموهم، تعزى لمتغير الجنسنابلس  ةاألقصى في محافظ

في استجابات المعلمين نحو ) ٠.٠٥=  α(لة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال .٢
المشكالت السلوكية التي ظهرت على تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة 

 . كما يراها معلموهم، تعزى لمتغير المستوى الدراسينابلس  ةاألقصى في محافظ

في استجابات المعلمين نحو  )٠.٠٥=α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .٣
المشكالت السلوكية التي ظهرت على تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة 

 . كما يراها معلموهم، تعزى لمتغير موقع المدرسةنابلس  ةاألقصى في محافظ

لمين نحو في استجابات المع) ٠.٠٥=α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .٤
المشكالت السلوكية التي ظهرت على تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة 

مكان المدرسة من أحداث كما يراها معلموهم، تعزى لمتغير نابلس  ةاألقصى في محافظ
 . االنتفاضة

معلمين نحو في استجابات ال) ٠.٠٥=α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .٥
المشكالت السلوكية التي ظهرت على تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة 

 . نوع المؤسسة التعليميةكما يراها معلموهم، تعزى لمتغير نابلس  ةاألقصى في محافظ

  
 أهمية الدراسة

  :ما يأتي لحالية في كونها تعمل علىترجع أهمية الدراسة ا
السلوكية التي ظهرت لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل م المشكالت بأهاإللمام  .١

نتيجة ممارسات جيش االحتالل اإلسرائيلي  يةفلسطينال ظة نابلسانتفاضة األقصى في محاف
 . العنيفة

 وموقع المدرسة، والمستوى التعليمي ،معرفة دور المتغيرات التي تتناولها الدراسة مثل الجنس .٢
مكان المدرسة من أحداث االنتفاضة، ونوع المؤسسة التعليمية، و ،في المدينة أو القرية أو المخيم
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في التعرف إلى المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة 
 .ة نابلساألقصى في محافظ

فمن الناحية النظرية ستساعد نتائج هذه  .ةقيتحديد اثر هذه الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبي .٣
في وضع استراتيجيات  وف تسهموس ،الدراسة في تحديد المشكالت السلوكية خالل األزمات

أما من الناحية التطبيقية فانه يمكن للمسؤولين التربويين في . للتغلب عليها وعلى مثيالتها مستقبالً
وتأهيلهم المعلمين  ن والنفسيين والمسؤولين عن إعدادوزارة التربية والتعليم وللمرشدين التربويي

اإلفادة من نتائجها في وضع البرامج العالجية المالئمة لألطفال، مما يتوقع أن يؤثر إيجابا ليس 
فحسب بل وأيضا على أولياء األمور  االساسية الدنيا على العملية التعليمية التعلمية في المدارس

أو مجالس  اآلباءعاون معهم عن طريق مجالس المعلمين والت في ضوء أنشطةفي البيوت 
 . المعلمات واألمهات

  
 محددات الدراسة وافتراضاتها

 :تتمثل أهم حدود الدراسة الحالية وافتراضاتها في االتي

ة اقتصرت هذه الدراسة على معلمي المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية ومعلماتها في محافظ .١
 .نابلس

م ٢٠٠٠/٢٠٠١العام الدراسي  منالفصل الدراسي الثاني  قرب نهايةالحالية أجريت الدراسة  .٢
 . ذاتها وخالل انتفاضة االقصى

داة المستعملة لقياس المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة االساسية افترضت الدراسة أن األ .٣
التي وضعت  داة صادقة في قياس االهدافأالدنيا والتي طورها القائمون على هذه الدراسة هي 

 . من اجل قياسها

 . افترضت الدراسة ان العينة التي تم اختيارها هي عينة ممثلة للمجتمع االصل .٤

 

  التعريفات اإلجرائية
 : أهم مصطلحات الدراسة الحالية والتي تحتاج الى توضيح في اآلتي تتمثل

نتجية ذلك فسية، وهي عبارة عن عدم اشباع حاجات الطفل البيولوجية والنو :المشكالت السلوكية
جعل من شخصية مما ياالزمات،  وأرابات والتوتر والقلق الناتج من خالل الحروب طالحرمان واالض
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الطفل شخصية مضطربة، تظهر عليها اعراض سلوكية تعيق من النمو الجسدي والعقلي والوجداني 
داة المطورة من جانب ، وهو ما تقيسه استجابات افراد عينة الدراسة على األواالجتماعي لدى الطفل

 . القائمين على هذه الدراسة

ة من ـالفئة العمري إلىالتالميذ الذين ينتمون في تتمثل هذه المرحلة  :المرحلة االساسية الدنيا
حتى الصف الرابع و األولمن الصف - األولى األربعةسنوات، وهم تالميذ الصفوف ) ٩-٦(

 .الفلسطينية ، حسب تصنيف وزارة التربية والتعليماألساسي

واستمرت  م٢٠٠٠/ ٢٨/٩هي عبارة عن هبة جماهيرية فلسطينية بدأت في و :انتفاضة األقصى
لمسجد ساحات اشارون ل اإلسرائيلي، وذلك كردة فعل نتيجة اقتحام زعيم الحرب ثالثة أعوامنحو 

 سرائيليةاإل، وعمت جميع المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية ضد سياسة القمع األقصى
 .عاصمتها القدس الشريففلسطينية مستقلة  وطلبا للحرية واالستقالل بدولة

  
 الدراسات السابقة

التربوية ذات العالقة  الدراساتو لى العديد من البحوثعالحالية الدراسة  أصحابلقد اطلع 
الم، حيث البد بلدان الع العديد منبموضوع المشكالت السلوكية لدى تالميذ المدارس والتي طبقت في 

 . من عرض أهم هذه الدراسات للوقوف على نقاط الشبه وجوانب االختالف بينها وبين الدراسة الحالية

من  ]١٩٧٩[ما قام به منصور بالدراسة الحالية وكان من بين الدراسات العربية ذات العالقة
كالت السلوكية التي معلماً ومعلمة في منطقة مكة المكرمة لتحديد المش) ٢٧٣(دراسة طبقها على 

وقد أظهرت النتائج وجود مشكالت . يعاني منها أطفال المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين
عديدة بين األطفال أهمها التسرع، وقلة االنتباه، والتهرب من أداء الواجب المدرسي، وضعف 

  .المثابرة، وتفضيل اللعب على الدراسة
حيث أعدت قائمة  ،مشكالت السلوكية في دولة قطردراسة عن ال ]١٩٨١[واجرت قنديل

وقد جمعت البيانات . مشكلة) ٣١(للمشكالت النفسية بمساعدة مجموعة من المعلمين والمعلمات تضم 
تلميذة في المدارس االبتدائية للبنات، وقامت كل معلمة صف، بكتابة ) ٦٦٦(عن عينة تتكون من 

تضح أن اوقد . أمام كل مشكلة تالحظها على التلميذة أسماء التلميذات في ذلك الصف ووضع عالمة
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كثرة الكالم في الصف، ثم شدة وكثرة الحركة، : أكثر المشكالت انتشارا بحسب رأي المعلمات هي
 .الخجل، ثم عدم تأدية الواجبات المدرسية

فت هدفي الواليات المتحدة االمريكية  دراسة ]Blechman et. al., 1985[ورفاقه بليشمان وطبق
الى معرفة المشكالت السلوكية وعالقتها بالكفاءة االجتماعية واالكاديمية في مرحلة الطفولة من الصف 

 األكاديمي اإلنجاز، وطبقت في الدراسة مقاييس عديدة لقياس األساسيالسادس  إلى الصفالثاني 
د نسب المعلمون كثيرا وق .وتلميذة تلميذاً) ٦٠٨(والكفاءة االجتماعية والسعادة والطموح المهني على 

من المشكالت السلوكية للمجموعات ذات المهارة االجتماعية أكثر مما نسبوه لبقية المجموعات ذات 
وكان معدلها متوسطا  ،المهارات االكاديمية التي أحرزت لنفسها معدالت جيدة في الكفاءة المعرفية

 . خصيةبالنسبة لمعايير المشكالت النفسية والسلوكية المتعلقة بالش

دراسة هدفت الى مسح المشكالت السلوكية في مدارس المرحلة  ]١٩٨٥[وطبق أبو شهاب
وقد طبقت الدراسة . والمنطقة التعليمية دراسيةتباطها بالجنس والمرحلة الاالبتدائية في االردن وار

اء الشرح، لمدة طويلة اثن هوأظهرت النتائج ان مشكلة عدم تركيز االنتبا .معلماً ومعلمة) ٢٣٦(على 
وتبرئة النفس هي من  على اآلخرين والحديث مع الزمالء، وكثرة الحركة داخل الصف، والقاء اللوم

وأن مشكالت النوم داخل الصف، ومص األصابع، والتحريض  ،اكثر المشكالت تكراراً عند الطلبة
الذكور واالناث  هي من اقل المشكالت تكراراً عند الطلبة، كما وجدت فروق بين على مخالفة النظام

وجدت فروق بين التالميذ بالنسبة قد لصالح االناث، كما أنه وفي المشكالت االجتماعية واالنضباطية 
  .على التواليللمشكالت السلوكية واالجتماعية والتحصيلية لصالح تالميذ الريف ثم البادية ثم المدينة 

رحلة االبتدائية في االردن، دراسة هدفت الى مسح مخاوف اطفال الم ]١٩٨٦[وأجرى الشطري
 أثروالتعرف إلى أكثر مواضيع الخوف شيوعاً بين اطفال المدارس االبتدائية، كما هدفت الى تحديد 

وتمثلت أهم المتغيرات هنا في الجنس، . نوع المخاوف لدى هؤالء االطفال فيعدد من المتغيرات 
وتألفت عينة . عدد االطفال في األسرةوالعمر، والتحصيل العلمي لالب، والتحصيل العلمي لالم، و

 .تلميذاً وتلميذة) ٨٦٤(الدراسة من 

خوف اطفال المرحلة االبتدائية في عدة مثل وقد أظهرت نتائج الدراسة تشابها في مواضيع 
: االردن بشكل عام تقريباً، وأن مجاالت الخوف التالية كانت اكثر شيوعا وانتشارا من غيرها وهي

يوانات المفترسة، ثم مجال الخوف من االمور الغيبية كالخوف من االشباح، مجال الخوف من الح
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والخوف من الناس وال سيما من االب والمعلم، واخيرا الخوف من الظواهر الطبيعية كالبراكين 
 .والزالزل والفيضانات

لميذات المشكالت السلوكية التي يبديها التالميذ والت تحديدبدراسة هدفت الى  ]١٩٨٩[وقام سالمة
في مراحل التعليم االبتدائي واالعدادي والثانوي بدولة قطر من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، حيث 

 . المراحل التعليمية الثالث تمثيل فيهاتُم معلما ومعلمة، وهي عينة عشوائية ) ٥٤٣(تكونت العينة من 

لوك االخالقي ككل شارت النتائج إلى أن متوسط عالمات أو درجات مشكالت مجال السأوقد 
الثالث، وأن الغش هو المشكلة التي تحتل  الدراسية لدى البنين كان أعلى منها لدى البنات في المراحل

فان متوسط  ،وبالنسبة للصفات الشخصية غير المرغوب فيها. المرتبة االولى لدى أغلب فئات العينة
ى ايضا منه لدى البنات في المراحل درجات أو عالمات مشكالت هذا المجال ككل لدى البنين كان اعل

التعليمية الثالث، وأن الالمباالة هي المشكلة االكثر حدة بين مشكالت هذا المجال لدى أغلب فئات 
أما عن أهم . العينة، وأن الحركة الزائدة هي المشكلة االكثر حدة لدى الجنسين في المراحل الثالث

، أكثر من االهتمام بالمدرسة ،الميذ  فان االهتمام باللعبمشكالت الخروج على القواعد والنظام بين الت
 . جاء على رأس قائمة المشكالت من حيث حدتها لدى أغلب فئات العينة

فقد اجرت دراسة حول واقع الحرب وانعكاساتها على الطفل  ]١٩٩١[أما نصار وزمالؤها
لطفل اللبناني ومعايشته لى الوصول الى صورة صادقة عن واقع االدراسة إحيث هدفت  ،اللبناني

وقد اظهرت نتائج الدراسة أن االهل يتحملون . الحداث الحرب االهلية اللبنانية وتكبده لتأثيرها
مسؤولية ضخمة في ظهور اضطراب شخصية الطفل اللبناني نظرا لموقفهم المتحيز بعدم تفهم حاجات 

كذلك ظهرت بعض االعراض  .الطفل الطبيعية وقيامهم بفرض الخضوع واالستسالم على االطفال
صور الذاتي، وانكماش الشخصية، والق، عند االطفال الذين تعرضوا ألهوال الحرب كتأخر النضج

 . وصعوبة تنفيسه الى الخارج، وفقدان الشعور بالطمأنينة، وكبت الصراع الداخلي

بتدائية التعرف إلى المشكالت السلوكية لتالميذ المدراس اال ]١٩٩٤[مصطفىأبو وهدفت دراسة 
كما يدركها المعلمون لدى تالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية في مدارس البدو والحضر بمنطقة مكة 

حيث استخدم الباحث استبانة للكشف عن المشكالت السلوكية الخاصة بتالميذ المدارس ، المكرمة
ثر المشكالت السلوكية وقد أظهرت نتائج الدراسة أن اك. االبتدائية كما حددها المعلمون والمعلمات

النسيان، وقلة اهتمام التلميذ بالمذاكرة واداء : التشيوعا لدى تالميذ وتلميذات البدو والحضر هي مشك
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الواجبات، وضعف مستوى التحصيل الدراسي، واهمال المظهر الشخصي، والحركة الزائدة أثناء 
  .تلميذ بزمالئهالدرس، والكذب، والشرود الذهني، ثم الخمول والكسل، ووشاية ال

بين طفل القرية وطفل المدينة في السعودية قارن فيها  دراسة ]١٩٩٣[وطبق موسى والصباطي
طفالً وطفلة ) ٣٢٠(في المشكالت السلوكية والتوافقية، مع تطبيق مقياس السلوكيات الالتوافقية على 

ناث أكثر استظهارا واظهرت النتائج ان االطفال اال. لكل منطقة %)٥٠(من الريف والحضر بواقع 
واالنسحابية من الذكور، كما تبين ان االطفال االكبر عمرا اكثر عدوانية، وان  العدوانية نماط السلوكأل

 . اطفال الريف اكثر معاناة من المشكالت السلوكية والتوافقية

 بتحديد العالقة بين شدة الحدث الصادم ومدى المشاركة في ]١٩٩٣[واهتمت دراسة قوته واخرون
وبين االستجابات االنفعالية والعقلية عند االطفال ممن تتراوح  ١٩٨٧االولى عام الفلسطينية االنتفاضة 

الصفين  تالميذمن ) ١٠٨(وقد تكونت عينة الدراسة من  .عاما في قطاع غزة) ١٢- ١١(اعمارهم بين 
الشد تعرضا وكانت عينة الدراسة تتكون من فئتين االولى وهي ا. ينيساسالخامس والسادس األ

 . حداث الصادمةلالحداث الصادمة والثانية هي االقل تعرضا لأل

وقد أظهرت نتائج الدراسة انه كلما تعرض االطفال للخبرات الصادمة أو شاركوا بفعالية في 
كما انه ال توجد عالقة بين التعرض . أنشطة االنتفاضة كلما عانوا من مشكالت في التركيز والذاكرة

 ،ثر الحركي البصريأمة والمشاركة في االنتفاضة وبين الذكاء والقدرات االبداعية والتللخبرات الصاد
وتبين أن جنس الطفل من العوامل االكثر تحديدا لمستويات . والقدرة على تنظيم الرموز عند االطفال

عراض الذكاء واالبداع، حيث وجد ان البنات اكثر ذكاء وابداعا من الذكور، وأن المستوى االعلى لال
 . العصابية كان عند االطفال النشطاء الذين تعرضوا للتجارب الصادمة

دراسة هدفت الى معرفة المشكالت السلوكية التي توجد لدى تالميذ  ]١٩٩٤[الخليفيوأجرت 
وتخص هذه الدراسة مرحلة الطفولة المتأخرة، حيث . وتلميذات المدرسة االبتدائية في دولة قطر

من تالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية من الصفوف الدراسية الثالث ) ٤٦٢(ن تكونت عينة الدراسة م
 .السادسوالرابع والخامس و

النتائج فقد اشارت الى أن جميع المشكالت السلوكية هي نادرة الحدوث باستثناء أربع أما 
همال الواجبات إة الشخصية، وكذب التالميذ على االخرين، وعدم االهتمام بالنظاف: مشكالت تتمثل في

أو مكافأة  المدرسية، والغيرة عندما يحصل تلميذ اخر على درجة أعلى منه أو يحصل على جائزة
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عدم وجود فروق دالة احصائيا في المشكالت السلوكية بين الذكور كما أظهرت النتائج . مدرسية
ووجود فروق  ،اسياالقطريين وغير القطريين، ومن المتفوقين والمتأخرين درالتالميذ واالناث، من 

دالة احصائيا بين تلميذات الصف الثالث االبتدائي وبين تالميذ الصفين الثالث والرابع والخامس 
 .االبتدائي أيضاً والسادس

بدراسة هدفت التعرف الى أثر المشكالت التي يواجهها بعض أطفال  ]١٩٩٤[الجواميس وقام
وتألفت عينة . حقون بالصف االول االساسيعلى مفهومهم لذواتهم عندما يلتفي االردن  الروضة

 .تلميذا وتلميذة) ١٢٠(الدراسة من 

نتائج الدراسة الى أن مستوى مفهوم الذات كان أكثر ايحابية لدى التالميذ من غير  شارتوقد ا
الثقة بالنفس، والقدرة العقلية، : المجموعة التي لم يتم تشكيلها من جانب المعلمات وبخاصة في ابعاد

يجابية لدى التالميذ الذكور مقارنة باالناث إوأن مستوى مفهوم الذات كان اكثر  ،قات االجتماعيةوالعال
الصحة والجسم بشكل خاص، بينما كان مستوى مفهوم الذات للتلميذات أكثر  مجالبشكل عام وفي 

توى مفهوم الذات أما بالنسبة للتفاعل، فقد اشارت نتائج الدارسة الى ان مس. العدوانية مجالايجابية في 
كان اكثر ايجابية لدى التالميذ الذكور الذين تم تشكيلهم من جانب المعلمات واالناث اللواتي لم يتم 
تشكيلهن من جانب المعلمات انفسهن في بعد النشاط، بينما كان أكثر ايجابية للتالميذ الذكور الذين لم 

 . البعد االجتماعييتم تشكيلهم واالناث اللواتي لم يتم تشكيلهن وذلك في 

 ينالى معرفة االزمات التي تواجهها طالبات من الصف ]Taylar, 1995[تايلروهدفت دراسة 
طالبة من الطبقة  ]٢٦[شملت عينة الدراسةحيث ، االمريكية الثامن والتاسع في المدراس الخاصة

 متعددةمختلفة وثقافات  أعراقالعاملة، وتم استخدام اسلوب المقابلة مع عينة الدراسة التي تكونت من 
وقد تبين من خالل نتائج الدراسة، بان أولئك الطالبات  .من البيض والسود وذوي االصول اآلسيوية

من معلمين ومديرين  فيما ال يوجد من يستمع اليهننتيجة عوامل كثيرة  حادةنفسية يعشن في ازمة 
 .وحتى اولياء االمور أيضا

ل الخدمات االجتماعية والنفسية ألطفال الكويت بعد دراسة نظرية حو ]١٩٩٥[ونشر العيسى
عام ، وضح فيها األضرار التي لحقت بأطفال الكويت خالل االحتالل العراقي مع العراق األزمة
وما بعده، والمشكالت التي واجهتهم والتي تمثلت في األضرار والمشكالت الجسدية والنفسية  ١٩٩٠

  .إلضافة إلى الخوف وفقدان األمن واألمانواالجتماعية والعقلية والترويحية، با
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بتقصي العالقة بين النزاع المسلح الذي اندلع في  ]Gruber, 1996[جروبر هتمت دراسةوا
جمهورية السلفادور وبين الصحة النفسية الطفال تلك الدولة، وذلك عن طريق استخدام االساليب 

الدراسة على مجموعتين من االطفال الذين وقد تم تطبيق . الكمية أو االحصائية للمجموعة المقارنة
سنة، حيث جمعت البيانات من االطفال الذين تعرضوا للكثير من ) ١٢- ٨(تتراوح اعمارهم ما بين 

الحرب وويالتها مقارنة بمجموعة اخرى من االطفال الذين لم يتعرضوا لمثل هذه الويالت، وذلك  آالم
وقد تم فحص الصحة النفسية  .قتصادي واالجتماعيمن حيث متغيرات العمر، والجنس، والمستوى اال

اما . الطفال المجموعتين عن طريق العديد من ادوات القياس ذات العالقة ومن خالل المقابالت ايضا
  .ولياء امورهمأعن الدور النفسي لالطفال فقد تم قياسه عن طريق مقابلة االطفال و

وط النفسية والمشكالت السلوكية والقلق، اال ظهرت النتائج وجود مستويات من االحباط والضغوأ
ان االطفال الذين تعرضوا لظروف الحرب وويالته كانت لديهم مستويات اعلى من القلق مع وجود 

اكثر من اقرانهم الذين لم كالعدوانية والوشاية باآلخرين صنوف متنوعة من المشكالت السلوكية 
 . حصائيةإيتعرضوا لتلك الويالت وبداللة 

دراسة هدفت التعرف الى المشكالت السلوكية لدى طالب  ]١٩٩٧[ق عويدات وحمديوطب
من الطالب، ) ١٩٠٧(الصفوف الثامن والتاسع والعاشر الذكور في االردن، وتألفت عينة الدراسة من 

االنحرافات السلوكية، والمخالفات : حيث تم تحديد المشكالت السلوكية باستخدام اربع استبانات تقيس
كية، وعدم االنتظام في الدوام، واالجراءات التأديبية المتخذة بحق الطالب، كما تم جمع معلومات السلو

سرية، وجمعت معلومات عن تحصيل الطلبة من من الطالب عن االسرة والوالدين ونمط التنشئة األ
 . السجالت الرسمية

ار وضرب الطالب وقد أظهرت الدراسة أيضا أن اكثر المشكالت السلوكية تكرارا هي الشج
االخرين والغش والتاخر عن الدوام الصباحي، وأن اكثر االجراءات التأديبية استخداما هي الضرب 

، وقد كانت هناك عالقة موجبة بين المشكالت السلوكية وعدد ساعات مشاهدة علمينالم جانبمن 
الت السلوكية واهتمام عالقة سلبية بين المشك مع وجود التلفزيون واالنحرافات السلوكية لالصدقاء

، وكذلك بين المشكالت السلوكية تحصيل الطالب وتعاملهما معه بروح من التقبل والديمقراطيةاالبوين ب
وأظهرت نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج أن أقوى المتغيرات من حيث تفسير . والتحصيل

 . قاء الطالبالتباين في المشكالت السلوكية كان االنحراف السلوكي لدى أصد
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دراسة هدفت الى تقصي مدى تاثير خصائص الطفل مثل العمر  ]Zhou, 1997[زهاو وأجرى
والجنس والعوامل المتعلقة بالعائلة مثل الترتيب الوالدي والوظيفة والمستوى التعليمي على انتشار 

طفال تتراوح  )٨٧٧(اما عينة الدراسة فتألفت من . في الريف الصيني وتكرارها المشكالت السلوكية
 . طفالسنوات، حيث أجاب اولياء االمورعن أسئلة االداة الخاصة بسلوك األ) ٨-٣(اعمارهم من 

وقد اظهر . شارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة احصائية من ناحية متغير العمرأوقد 
لق بضعف شاط الزائد، واخرى تتعناالطفال الذين تقل اعمارهم عن خمس سنوات مشكالت تتعلق بال

كما اظهرت . االنتباه، وثالثة تتعلق بالقلق مع مجموع اكثر في عدد المشكالت من االعمار االخرى
تتعلق فاالطفال الذكور يواجهون مشكالت . النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية تتعلق بالجنس

متغيرات الترتيب الوالدي  أما من حيث. قلة االنتباه والنسيان اكثر من االطفال االناثوبالنشاط الزائد 
ظهرت نتائج الدراسة بان أكما . والوظيفة والمستوى التعليمي فلم تظهر اية فروق ذات داللة احصائية

في المجتمعات والثقافات  نظرة اولياء االمور الصينيين نحو مشكالت سلوك االطفال تتشابه مع اقرانهم
 .االخرى

يم الكفايات االجتماعية والمشكالت السلوكية بتقي ]Natasi, 1998[يسناتا هتمت دراسةاو
في  وخصائص مفهوم الذات الشقاء االطفال كما يراها اولياء االمور والمعلمين واالشقاء انفسهم

) ١٢- ٨(طفال تتراوح اعمارهم مابين ) ٤٨(وتألفت عينة الدراسة من . الواليات المتحدة االمريكية
 .ر ال يعاني منهاقات ونصفهم االخسنة نصفهم يعانون من اعا

شارت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية في وجهات نظر المعلمين أوقد 
فاالشقاء في المجموعة التجريبية يرون انفسهم بانهم . للكفايات االجتماعية الخاصة بالمجموعتين

كذلك لم تختلف . ابطةيمتلكون فهما ذاتيا متدنيا ومشكالت سلوكية اكثر من االشقاء في المجموعة الض
وجهات نظر االباء والمعلمين في المجموعتين حول مفهوم ذات االشقاء، في حين يرى المعلمون 

 . اشقاء االطفال الذين يعانون من اعاقات بان لديهم مشكالت سلوكية مخفية أو داخلية

لمشكالت دراسة تحليلية حول برامج التعامل مع ا ]Sukhodolsky, 1998[ٍسوخودولسكي وأجرى
، حيث أكد الباحث أن في عدد من المدارس االمريكية ذات العالقة بالغضب لدى االطفال واليافعين

توضيحه على انه عبارة عن  مكنوي ،الغضب يمثل مشكلة اجتماعية وعيادية طبية لدى صغار السن
. ات سلوكيةمشاعر داخلية سلبية مرتبطة بتشويهات معرفية أو ادراكية وتغيرات فسيولوجية وتوجه

وقد اجريت دراسات عديدة حول التعامل مع ضبط سلوك الغضب لدى عينات متنوعة من االطفال، 
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أما الدراسة الحالية فقد هدفت الى الحصول على مراجعة كمية لنتائج المعالجات الخاصة بالتدخالت 
 .المتعلقة بالمشكالت المرتبطة بالغضب لدى االطفال واليافعين

دراسة غير منشورة تمت في الفترة ما بين ) ١٩(دراسة منشورة و) ٢١(نتائج وقد جمع الباحث 
وقد تم وضع تلك الدراسات . تتمشى مع المعايير الموضوعة من أجل التحليل ١٩٩٦الى ١٩٧٤عامي 
: صفة من الصفات التحليلية التي تم جمعها ضمن ثماني مجموعات كبيرة كاالتي) ٤٥(ضمن 

خصائص المشتركين، وخصائص تصميم الدراسة، وأساليب التعامل أو خصائص الدراسة الرسمية، و
المعالجة، وخصائص المعالجة الرسمية، وتأثير االحجام على مجال القياس، وتأثير االحجام على 

 .مصادر البيانات، والتأثير االكلي لمقارنات الدراسة

تبطة بالغضب لدى االطفال شارت النتائج الى أن العالج المعرفي للمشكالت السلوكية المرأوقد 
كان يمثل المستوى المتوسط من الفعالية، كما تبين أن تطور المهارة واالساليب المختارة تبدو اكثر 
. فاعلية في العالج من التربية العاطفية واالسلوب المعرفي لحل المشكالت المتعلقة بالمشاعر الداخلية

مشكالت اكثر فاعلية في تخفيض مستوى الغضب كما ظهر ميل يتمثل في أن العالج المعرفي لحل ال
كذلك تبين ان التغذية الراجعة والواجبات المنزلية واستخدام نماذج . من التربية الوجدانية أو العاطفية

وأظهرت النتائج أيضا وجود عالقة ذات داللة . جديدة في التعامل، لها جميعا تأثير في فعالية العالج
لدى االطفال الذين  تفادة االناث أكثر من الذكور، كما ان هناك ميالًباسذلك احصائية بين الجنس و

يعانون  يعانون بشدة من مشكالت نفسية باالستفادة من الجلسات العالجية النفسية أكثر من أولئك الذين
  .بدرجة متوسطة أو قليلة

ذوي  من روضةدراسة هدفت الى معرفة المشكالت السلوكية لدى أطفال ال ]١٩٩٩[وطبقت خضر
هتمت بفحص المشكالت حيث اسنوات في محافظة غزة، ) ٦- ٤( ما بين االعمار التي تتراوح

 . السلوكية لدى هؤالء األطفال كما تدركها االمهات والمعلمات

مشكلة تمثلت في  وضةوضحت نتائج الدراسة ان أكثر المشكالت شيوعا لدى أطفال الرأوقد 
كذلك . ، ومشكلة االعتماد الزائد على االخرين، ومشكلة الغيرةوالخوف، ومشكلة العناد والتمرد التوتر

لم تظهر فروق ذات داللة احصائية في المشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال عينة الدراسة، في 
الوقت الذي ظهرت فيه فروق ذات داللة احصائية في المشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال عينة 

 .وادراك المعلمات لتلك المشكالت مهاتالدراسة من حيث ادراك اال
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فحص طبيعة المشكالت السلوكية لالطفال ومدى تكرارها  ]Gilbert,1999[جلبرتوحاولت 
وقد تم جمع البيانات من خبرات المتخصصين . االمريكية ضمن مطالبات القضاء في رعاية االحداث

تمت تعبئة قائمة تدقيق خاصة بانماط  اكم. في علم النفس المتعلق بالمشكالت السلوكية الطفال االحداث
وقد تم . سلوك االطفال من جانب كل من االمهات واالباء والمعلمين ذوي العالقة بهؤالء االطفال

تقسيم االطفال ضمن مجموعات، وذلك بناء على متغير الجنس، وفيما اذا كان للطفل اشقاء أم ال وقت 
التي قامت بتقديم البيانات والمعلومات الخاصة  كما تم ايضا تحليل المجموعات. اجراء الدراسة

باالطفال، حيث تبين أن االمهات قد قمن بتقديم معلومات أكثر عن المشكالت السلوكية لالطفال من 
واوضحت النتائج  .والداالباء والمعلمين، كما ظهر أن البنات أقل ايجادا للمشكالت السلوكية من األ

طفال الذكور الذين لهم اشقاء قد أظهروا مشكالت سلوكية أقل من كذلك بأن االمهات يؤكدن بأن اال
 . شقاءأأقرانهم الذين ليس لديهم 

دراسة هدفت الى تحديد العوامل التي تتنبأ بواقع التربية الخاصة  ]Boezio,2000[بويزيووأجرت 
والية  لالطفال الذين يعانون من مشكالت عاطفية خطيرة ويتلقون خدمات معينة من مراكز مجتمع

متغيرات الدراسة فكانت تتمثل في الجنس، والتحصيل الدراسي،  اأم. للصحة العقليةاألمريكية كنساس 
كالعدوان، واالهمال، وانواع السلوك الداخلي مثل االحباط، والقلق، وكذلك  :وانواع السلوك الخارجي

 .مستوى الجدارة أو الكفاءة للطفل

لتي تقول بان البنات اقل رغبة من البنين في قبول وقد حاولت الباحثة اختبار الفرضية ا
المساعدات التربوية الخاصة، حيث جمعت معلومات عن اداء االطفال واوضاعهم المختلفة عن طريق 
قائمة تدقيق خاصة بالسلوك مع استخدامها لالحصاءات الوصفية من اجل المقارنة بين المجتمع 

ل الطفل للخدمات االحصائي من اجل التنبؤ باحتمال استقبااالحصائي والعينة، كما استخدمت االنحدار 
  .التربوية الخاصة

واهم ما توصلت اليه الدراسة هو عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث من 
االطفال في العالمات أو الدرجات الخاصة بكل من انماط السلوك الداخلي وانماط السلوك الخارجي 

كما اتضح أن . ة أو الجدارة الخاصة باالطفال والتحصيل االكاديمي الخاص بهموعالمات الكفاء
االطفال الذكور قد حصلوا على خدمات تربوية خاصة بمقدار مرتين ونصف عما حصلن عليه االناث، 
وان هذه الدراسة قد أكدت بشكل عملي وميداني على وجود تحيز نحو الجنس في الخدمات التربوية 

ضافة الى الجنس، فقد اشارت التحليالت االحصائية بان التحصيل االكاديمي وانماط وباال. الخاصة
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الدور المهم في التنبؤ بالحالة التربوية لالطفال  ا جميعاًله تالسلوك الظاهري ومستوى الكفاءة كان
ي أما انماط السلوك الباطني فلم يكن لها الدور الواضح ف. الذين يعانون من مشكالت عاطفية خطيرة

التنبؤ بتلك الحالة، مما يشير الى أنها اما غير حساسة للمشكالت السلوكية الداخلية أو الباطنية، أو أن 
مجتمع االطفال الذين يعانون من مشكالت عاطفية خطيرة يتألف من أطفال لديهم مشكالت سلوكية 

 . ظاهرية أولية

لذين لم يتم تقديم خدمات تربوية من االطفال ا% ٨٩شارت النتائج الى أن أفقد  ،ضافة الى ذلكإ
وهذا يشير الى ضرورة  .خاصة لهم يعانون من مشكالت نفسية مهمة أو تحصيل أكاديمي منخفض

 . الدفاع عن الحاجات التربوية واالدارية الالزمة لالطفال الذين يعانون من مشكالت عاطفية خطيرة

 ةزمات الخاصالتعامل مع األالى تحديد الصدق والثبات لمقياس  ]٢٠٠٠[وهدفت دراسة نذر
، وتحديد الفروق بحسب الجنس ومكان تواجد الطفل على مؤشر اضطراب رد الفعل الكويتينباالطفال 

من طلبة ) ١٢٨٩(الدراسة على  حيث تم تطبيقاالجهادي لما بعد صدمة الغزو العراقي للكويت، 
نتائج بأنه رغم مضي سنوات وقد أظهرت ال. سنة) ١٥-٨(المدارس الذين تتراوح اعمارهم مابين 

عديدة على انتهاء أزمة الكويت فان االطفال ما زالوا يعانون من ردود الفعل االجهادي بسبب تعرضهم 
لصدمات الحرب ومعايشتهم لصنوف مختلفة من الضغوط النفسية المباشرة وغير المباشرة، وان 

لى فقرات رد الفعل االجهادي أعلى من الذكور عالنفسي  االناث قد أظهرن مستويات من التوتر
وفي الوقت نفسه لم تظهر فروق ذات . كسرعة الفزع، واالالم الجسدية، واعادة خبرة الحدث المؤلم

داللة احصائية بين الجنسين ومكان تواجد الطفل فيما يتعلق بمجاالت التعامل مع االزمات كاالنعزال، 
  .مارسة االنشطة الرياضيةوالغضب، واالحساس بالفراغ، والتعايش مع الموقف، وم

بتقصي العالقة بين ظهور العنف والمشكالت السلوكية بين ] Oya,2000[أوياواهتمت دراسة 
من ذوي الدخل المحدود في مناطق الضواحي ممن يترددون على العيادات  تلميذاً وتلميذة) ٢٧٠(

مجموعة بيضاء : هيسنة ومن ثالثة أصول عرقية ) ١٨–٤(النفسية وممن تتراوح اعمارهم ما بين 
وقد تم قياس مظاهر العنف . ومجموعة سوداء وثالثة من أصول امريكية التينية وبعدد متساو تقريبا

 . عن طريق تعبئة نموذج تقارير االباء وقائمة التدقيق الخاصة بسلوك االطفال

الكلية وقد أظهرت النتائج بأن االعمار واالصول العرقية، ترتبط وبداللة احصائية بالخبرات 
أما الجنس فلم تظهر عالقة ذات داللة احصائية سواء بمستوى . لالطفال في مجال العنف ومستوياته

هذا وبعد التخلص من أثر العمر والجنس واالصول العرقية فقد تبين وجود ارتباط . العنف أو مجاله
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الت السلوكية وبكل من المشكبصورة عامة ذي داللة احصائية مع قائمة التدقيق الخاصة بالعنف 
 .على وجه الخصوص الظاهرية والباطنية

  
  تعقيب على الدراسات السابقة

في ضوء مراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة بالمشكالت السلوكية لالطفال، يطرح القائمون 
  :المالحظات المهمة االتيةالحالية على الدراسة 

تالميذ المدارس من وجهة نظر تناول بعض الدراسات للمشكالت السلوكية عند االطفال و .١
 ]١٩٨٩[ودراسة سالمة ]١٩٨١[ودراسة قنديل ]١٩٧٩[المعلمين والمعلمات مثل دراسة منصور

ويوجد . ]١٩٩٩[خضرودراسة  ]١٩٩٨[يسناتا والى حد ما دراسة ]١٩٩٤[مصطفى أبوودراسة 
لالطفال من وجهة  شبه بين هذه الدراسات والدراسة الحالية في تناولها جميعاً للمشكالت السلوكية

ولكن الدراسة الحالية تختلف عنها في الظروف التي تم فيها التطبيق وفي  ،نظر المعلمين
ففي الوقت الذي تم تطبيق جميع الدراسات السابقة في ظروف واضحة من االستقرار . المتغيرات

م االمن اث انعدوالهدوء السياسي واالمني، نجد ان الدراسة الحالية تتم خالل انتفاضة االقصى حي
كما تناولت الدراسة الحالية متغيرات اكثر تمثلت في الجنس .واالمان واالستقرار واالطمئنان 

والمستوى الدراسي وموقع المدرسة والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة بالنسبة للمعلمين 
  .والمعلمات

الت السلوكية لالطفال تتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في انها تناولت المشك .٢
والتالميذ الناجمة عن ظروف قاسية واستثنائية نجمت عن حروب أهلية أو غزو أو احتالل مثل 

ودراسة  ]١٩٩٥[التي طبقت بعد الحرب اللبنانية، ودراسة العيسى ]١٩٩١[دراسة نصار وأخرون
التي  ]١٩٩٦[جروبر ودراسة ،اللتان طبقتا في دولة الكويت بعد االحتالل العراقي لها ]٢٠٠٠[نذر

طبقت في السلفادور بعد الحرب االهلية التي اندلعت فيها، ولكن الدراسة الحالية تختلف عنها 
جميعا في انها طبقت خالل الظروف االستثنائية أو االحتالل أو الحرب وليس بعدها، مما جعلها 

والتجويع واالعتقال  تنقل الصورة الواقعية وقت حدوث كل من االالم والقتل والتدمير والحصار
، مما يميز الدراسة الحالية عن هذه عايشة للظروف القاسية وليس بعدهاواالغتيال أي اثناء الم

  .جميعاًالدراسات 
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) قطاع غزة(التي طبقت في فلسطين  ]١٩٩٣[تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة  قوته واخرون .٣
، ولكنها تختلف عنها في عدة امور ١٩٨٧خالل االنتفاضة الفلسطينية االولى التي اندلعت عام 
حيث تم  ،القصى االشد قسوة وتدميرا وعذابااهمها ان الدراسة الحالية طبقت في ظل انتفاضة ا

استخدام الطائرات والمروحيات والدبابات والغازات السامة وهدم البيوت واالحياء السكنية، في 
كما ان . والمطاردات واالعتقاالتحين اقتصرت في االنتفاضة االولى على اطالق الرصاص، 

ظروف انتفاضة االقصى تمت بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية في مناطق عديدة من فلسطين، 
بينما لم تكن موجودة في االنتفاضة االولى، حيث كانت تتبع المدارس مباشرة الى سلطات 

السلطة إدارة واشراف  االحتالل االسرائيلي، بينما تتبع المدارس خالل انتفاضة االقصى الى
  .الوطنية الفلسطينية

التي  ]١٩٨٩[ركزت بعض الدراسات السابقة على اكثر من مرحلة تعليمية مثل دراسة سالمة .٤
 ]٢٠٠٠[أوياركزت على المراحل االبتدائية واالعدادية والثانوية ودراسة التي طبقت في قطر و

الخصائص الجسمية واالجتماعية سنة، حيث تختلف ) ١٨–٤(التي طبقت على التالميذ من سن 
والنفسية بين الفئات الثالث، مما ينعكس على انماط السلوك بين االطفال الصغار والمراهقين 

اما الدراسة الحالية فقد اهتمت بفئة عمرية . الذين هم على ابواب االنتهاء من المرحلة الثانوية
وهي  تعليم في اية دولة من الدولمتقاربة وفي مرحلة دراسية دنيا تمثل اللبنة االساسية لل

  .الصفوف االربعة االولى من المرحلة االساسية
تمت معظم الدراسات السابقة في ضوء رغبة الباحثين انفسهم بالدرجة االولى في تناول بعض  .٥

المشكالت التي يواجهها االطفال وتالميذ المدارس، بينما طبقت الدراسة الحالية بناء على مناشدة 
ربية والتعليم الفلسطينية ورؤساء البلديات في العديد من المدن الفلسطينية بضرورة وزارة الت

التصدي للمشكالت الخطيرة التي بدأت تظهر على أطفال المدارس في ظل الظروف القاسية التي 
فرضتها سياسة القمع االسرائيلية خالل انتفاضة االقصى، مما جعل القائمون على الدراسة 

عن كثب على حجم الكارثة التي ألمت باالطفال وما يعانيه قطاع المعلمين خالل  الحالية يطلعون
التعامل مع هؤالء االطفال الصغار، ويتأكدون من أن اجراء مثل هذه الدراسة ال يمثل رغبة 
قوية للباحثين فقط، وانما يمثل ايضا واجبا وطنيا وعلميا وانسانيا لتسجيل وقائع المشكالت 

ل زمن حدوثها وفي اشد االوقات قسوة، حيث سقط فيها المئات من اطفال السلوكية لالطفا
المدارس الصغار على شكل قوافل من الشهداء برصاص قوات االحتالل االسرائيلي، وما محمد 
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قليلة من واقع أليم عاشه اطفال فلسطين خالل انتفاضة  أمثلة إالالدرة وفارس عودة وايمان حجو 
 .االقصى

على الدراسة الحالية من الدراسات السابقة التي تمت مراجعتها في مجال  استفاد القائمون .٦
اجراءاتها وادواتها واالساليب االحصائية المستخدمة فيها والنتائج التي توصلت اليها من اجل 

 .تفسير نتائج الدراسة الحالية وتحديد مجاالت االتفاق واالختالف مع نتائج تلك الدراسات

  
  الطريقة واإلجراءات

  :تتمثل أهم اجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في اآلتي
  

  منهجية الدراسة
المنهج الوصفي المسحي الميداني عن طريق توزيع اداة الحالية استخدم القائمون على الدراسة 

  .الدراسة المتمثلة في استبانة مصممة لهذا الغرض
  

  مجتمع الدراسة
الذين يقومون بتدريس (ي المرحلة األساسية الدنيا يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلم

في مديرية التربية والتعليم ووكالة الغوث بمحافظة ) الصفوف األربعة األولى من المرحلة األساسية
  .معلما ومعلمة) ١٣٠٩(وقد بلغ عدد معلمي المرحلة األساسية الدنيا ومعلماتها . نابلس

  
  عينة الدراسة

معلما ومعلمة من ) ٢٧٦(عينة عشوائية بسيطة بلغت الحالية سة اختار القائمون على الدرا
من المجتمع %) ٢١(المجتمع االصلي في مديرية التربية والتعليم بمحافظة نابلس وبنسبة مئوية بلغت 

وذلك عن طريق مراعاة تمثيل معلمي المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث بحسب نسبة  االصلي
المدارس الموجودة والتي كانت تقارب الثلثين للحكومة مقابل الثلث لوكالة  كل منهما في االشراف على

يوضح توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير ) ١(، وهي نسبة كافية ألغراض الدراسة، والجدول الغوث
  .نوع المؤسسة التعليمية
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  توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير نوع المؤسسة التعليمية:  )١(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  لتعليميةنوع المؤسسة ا

  %٦٦  ١٨٣  حكومة
  %٣٤  ٩٣  الغوث وكالة

  %١٠٠  ٢٧٦  المجموع
  

  أداة الدراسة
أداة بحث خاصة بالمشكالت السلوكية لألطفال، من خالل الحالية لقد طور القائمون على الدراسة 

الية، هذا باالضافة الى مراجعة االدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الح
رؤية المشكالت التي يعاني منها التالميذ في المدارس من جراء ممارسات القمع والقتل من جانب 

وقد قامت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية باعطاء دورات للمعلمين تتعلق . جيش االحتالل االسرائيلي
وقد تألفت اداة . ظل احداث انتفاضة االقصى بكيفية التعامل مع التالميذ وال سيما الصغار منهم في

فقرة تتمشى مع مقياس ليكرت الخماسي من أجل قياس درجة المشكالت السلوكية ) ٤١(الدراسة من 
  ).١(لدى تالميذ المرحلة االساسية الدنيا كما يتبين من الملحق 

  
  صدق االداة

برة واالختصاص في هذا تم عرض اداة الدراسة الحالية على عدد من المحكمين من ذوي الخ
أبو (من جامعة النجاح الوطنية، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة القدس في بلدة  المجال في كل

وعدد من المرشدين  ،، وعدد من معلمي المرحلة االساسية الدنيا ومعلماتها ذوي الخبرة الطويلة)ديس
نابلس، وذلك من اجل التاكد من صدق التربويين والمشرفين التربويين في المدارس االساسية لمدينة 

وقد اجمع المحكمون من خالل مالحظاتهم على فقرات اداة الدراسة بأنها تقيس ما وضعت . االداة
فأكثر %) ٧٠(عليها  وقد تم تعديل الفقرات التي اجمع. بطرح بعض المالحظات القياسة بعد ان قامو

  .من المحكمين
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  ثبات االستبانة
االتساق الداخلي من ثبات االستبانة عن طريق  الحالية على الدراسةلقد تأكد القائمون 

معامل ثبات جيد يفي  وهو) ٠.٩٤(معادلة كرونباخ الفا، حيث بلغ المعدل الحصائيات الفقرة باستخدام 
  .باغراض الدراسة

  
  متغيرات الدراسة

  :تتمثل متغيرات الدراسة في اآلتي
  :آلتيوتتلخص في ا :المتغيرات المستقلة  :أوال

  ).ذكر، انثى(جنس المعلم وله مستويان  -
  )وكالة غوث دولية وحكومة، (نوع المؤسسة التعليمية وله مستويان  -
  : المستوى الدراسي الذي يقوم المعلم بالتدريس فيه لألطفال وله أربعة مستويات -

  ).األول، والثاني، والثالث، والرابع(
متوسطة القرب، وقريبة، : (ستوياتموقع المدرسة من أحداث االنتفاضة وله ثالثة م -

  ).بعيدةو
  ).مخيموقرية، ومدينة، : (وله ثالثة مستويات التجمعات السكانيةموقع المدرسة من  -

  المتغير التابع  :ثانياً
  .ويتمثل في استجابة افراد عينة الدراسة على االستبانة المطورة من جانب القائمين على هذه الدراسة

  
  المعالجة االحصائية

، فقد استخدام القائمون على المختلفة جل االجابة عن اسئلة الدراسة  والتحقق من فرِضياتهامن ا
للوصول الى النتائج الدقيقة حيث تم ) SPSS(الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية الحالية الدراسة 

  :استخدام المعالجات اآلتية
  .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية -
  .ين مستقلتينلمجموعت) ت(اختبار  -
  .اختبار تحليل التباين االحادي -
  .للمقارنات البعدية ) L S D(اختبار -
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  الدراسة اجراءات
  :لدراسة الحالية في اآلتياالبحثية التي طبقها القائمون على  جراءاتتكمن اهم اال

الرجوع الى االدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع المشكالت السلوكية  -
  . ل وذلك لألستفادة منهما في تطوير اداة الدراسةلألطفا

الساسية ا تطوير اداة الدراسة الحالية والتي تقيس أهم المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة -
  .الدنيا في محافظة نابلس

  .التاكد من صدق االداة بعرضها على لجنة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص -
  .باستخدام معادلة كرونباخ الفاحساب معامل ثبات االداة  -
  .تحديد مجتمع الدراسة وعينتها -
 عشوائية عينة الحصول على اذن رسمي من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لتوزيع االداة على -

  .من معلمي المرحلة االساسية الدنيا ومعلماتها في مديرية التربية والتعليم لمحافظة نابلس
بريد مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس على المعلمين توزيع االستبانة من خالل  -

  .والمعلمات واسترجاعها وترميزها وادخالها للحاسوب
  .استخراج النتائج ومناقشتها -
  .اقتراح مجموعة من التوصيات -
 

  نتائج الدراسة ومناقشتها
فقد ) SPSS(تماعية للعلوم االج اإلحصائيةالرزمة الحالية الدراسة بعد ان استخدم القائمون على 

الدراسة وفرضياتها  أسئلةتم استخراج النتائج وتبويبها في جداول تمهيدا لعرضها ومناقشتها في ضوء 
  :كاآلتي
  :مع المناقشة األولالنتائج المتعلقة بالسؤال   :أوالً

  :للدراسة الحالية على اآلتي األوللقد نص السؤال 
الميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل ما أهم المشكالت السلوكية التى ظهرت على ت

 نتيجة سياسات القمع اإلسرائيلية؟ نابلس ةانتفاضة األقصى في محافظ
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المتوسطات الحسابية الحالية الدراسة استخدم القائمون على ، فقد عن هذا السؤال ولإلجابة
الجدول اآلتي  ة التي يوضحهاداة الدراسأالخاصة بفقرات مشكالت السلوكية والنسب المئوية ودرجة ال

)٢(:  
التي يعاني منها التالميذ خالل مشكالت السلوكية ال ألهمالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية : )٢(جدول 

  انتفاضة االقصى

  المتوسط  رةــــالفق             
النسبة 
  المئوية

  %٨٨.٢  ٤.٤١  اصبح كثير من التالميذ يتحدثون عن مشاهد االنتفاضة في التلفاز
يظهر التالميذ غضبهم وسخطهم على جيش االحتالل برسم االشكال والرسوم التي تدل 

  .على ذلك
٨٧  ٤.٣٥%  

  %٨٠.٤  ٤.٠٢  .اصبح التالميذ كثيري الحركة داخل غرفة الصف خالل انتفاضة االقصى
  %٧٩.٢  ٣.٩٦  .االقصى نتفاضةازاد القلق بصورة عامة لدى التالميذ خالل 

  %٧٨.٦  ٣.٩٣  .ميذ بتمثيل مشاهد من احداث االنتفاضة التي يشاهدونها في التلفازيقوم بعض التال
  %٧٨.٢  ٣.٩١  .خالل االنتفاضة لعابا تمثل المعتدي والمعتدى عليهاصبح التالميذ يمارسون ا

  %٧٨  ٣.٩٠  .كثيرا ما يحضر التالميذ الى المدرسة صورا لشهداء االنتفاضة
  %٧٧.٦  ٣.٨٨  .تركيز داخل غرفة الصف في ظل انتفاضة االقصىيعاني بعض التالميذ من عدم ال

  %٧٧.٤  ٣.٨٧  .اصبح بعض التالميذ سريعي االنفعال في ظل االنتفاضة
  %٧٧  ٣.٨٥  .كثيرا ما يحدث النسيان السريع للدروس عند التالميذ خالل االنتفاضة

  ٧٧  ٣.٨٥  .تدني مستوى التحصيل لدى التالميذ في ظل انتفاضة االقصى
  %٧٦  ٣.٨١  صبح التالميذ مشتتي االنتباة داخل غرفة الصف خالل انتفاضة االقصى ا

  %٧٦  ٣.٨٠  .يحمل التالميذ بعض قطع الخشب أو الحديد على انها سالح ضد العدو 
كثيرا ما يرتعب التالميذ عند سماع صوت الطائرات العسكرية االسرائيلية خالل 

  .االقصى  انتفاضة
٧٥.٨  ٣.٧٩%  

 % ٧٠  ٣.٥٠  لكلية لالستبانةالدرجة ا
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 :حدة من وجهة نظر المعلمين هيالمشكالت اكثر ان ) ٢(ونالحظ من نتائج الجدول السابق 
التحدث عن مشاهد االنتفاضة في التلفاز، واظهار الغضب من خالل الرسم، وكثرة الحركة داخل (

ي التلفاز، وممارسة االلعاب دونها فغرفة الصف، وزيادة القلق، وتمثيل مشاهد االنتفاضة التي يشاه
، وسرعة االنفعال ،والنسيان ،وعدم التركيز ،تمثل مظاهر االنتفاضة، واحضار صور الشهداء التي

كلها حصلت ) الرعب من سماع صوت الطائرات العسكرية االسرائيليةووتدني التحصيل الدراسي، 
  .على درجة مرتفعة أيضاً على تقادير مرتفعة، كما كانت الدرجة الكلية لالستبانة قد حصلت

ويعزو القائمون على الدراسة الحالية هذه النتيجة الى حدة القمع االسرائيلي والذي لم يستثني 
بعضهم اآلخر كثير من االطفال استشهدوا في الوقت الذي شاهد الأحداً في تصرفاته الظالمة والقاسية، ف

ان الطفل الفلسطيني من فحرم. ق آخر أكبركبير من زمالئهم وجرح فريعدد لى التلفاز مشاهد قتل ع
ويتضح ذلك من خالل نسيان الواقع الذي يعيش  ،االنسانية يؤثر على الحياة النفسية لديه هابسط حقوق

مثل اآلالم في البطن واضحة عراض مرضية ألطفل يشعر بفمثل هذا الواقع يجعل ا. فيه والهروب منه
الصادم بما فيها من صور ومشاعر وأفكار مؤلمة تبقى  والصداع واالرتعاش، كما ان ذكريات الحدث

فمعاناة االطفال نتيجة  .عالقة في االذهان بحيث ال يستطيع الشخص مقاومتها ويدفعه بدورِه الى الحزن
للصدمة ال تكون فقط باستعادة الحدث الصادم بل عن طريق الفعل من خالل اللعب المرتبط بالحدث 

ون الصدمة من خالل اللعب، كما ان ضعف التركيز يعبر عن رغبة أي ان االطفال يعيش. الصادم
  .داخلية عند االطفال في استعادتهم للحدث الصادم المعلق في اذهان االطفال

وعند الموازنة بين النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيما يخص السؤال االول ونتائج 
غالبية الدراسات السابقة ، حيث اتفقت مع نتيجة دراسة نجد انها تتفق مع نتائج  ،الدراسات السابقة

، هالتي اكدت على وجود مشكالت عديدة بين االطفال اهمها التسرع، وقلة االنتبا ]١٩٧٩[منصور
و اتفقت ايضاً مع . والتهرب من اداء الواجب البيتي، وضعف المثابرة، وتفضيل اللعب على الدراسة

كثرة : أن أكثر المشكالت انتشارا بحسب رأي المعلمات هيضحت التي او ]١٩٨١[قنديلنتيجة دراسة 
واتفقت هذه النتيجة  .عدم تأدية الواجبات المدرسيةوشدة الخجل،  وكثرة الكالم في الصف، والحركة، 

التي اظهرت وجود مشكالت مثل عدم تركيز االنتباه لمدة  ]١٩٨٥[كذلك مع نتيجة دراسة أبو شهاب
حديث مع الزمالء، وكثرة الحركة داخل الصف، والقاء اللوم، وتبرئة النفس طويلة اثناء الشرح، وال

، وان مشكالت النوم داخل الصف، ومص التالميذ الصغارالتي كانت تمثل اكثر المشكالت تكراراً عند 
  .االصابع، والتحريض على مخالفة النظام هي من اقل المشكالت تكراراً عندهم



 ٥٧٣ـــــــــــــــــــــــــ جودت سعادة، إمساعيل أبو زيادة، جمدي زامل ــــــــ

  ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم ــــــــــــــــــــــ

أن الحركة التي اشارت الى  ]١٩٨٩[سالمةالية مع نتيجة دراسة كذلك اتفقت نتائج الدراسة الح
مشكالت الخروج على القواعد والنظام  ، باالضافة الىالزائدة هي المشكلة االكثر حدة لدى الجنسين

واتفقت هذه النتيجة ايضا مع نتيجة دراسة . االهتمام باللعب أكثر من االهتمام بالمدرسةو بين التالميذ
النضج وانكماش الشخصية، والقصور الذاتي، التي اكدت على ان مشكالت  ]١٩٩١[نصار ورفاقها

هي من اكثر  وكبت الصراع الداخلي وصعوبة تنفيسه الى الخارج، وفقدان الشعور بالطمأنينة
ن اكثر أأظهرت التي  ]١٩٩٤[مصطفىأبو  واتفقت هذه النتيجة كذلك مع نتيجة دراسة. المشكالت حدة

النسيان، وقلة اهتمام مشكالت شيوعا لدى تالميذ وتلميذات البدو والحضر هي  المشكالت السلوكية
التلميذ بالمذاكرة واداء الواجبات، وضعف مستوى التحصيل الدراسي، واهمال المظهر الشخصي، 
 .والحركة الزائدة أثناء الدرس، والكذب، والشرود الذهني، ثم الخمول والكسل، ووشاية التلميذ بزمالئه

نه كلما تعرض التي اشارت الى ا ]١٩٩٣[قوته واخرون كذلك مع نتيجة دراسة هذه النتيجة  اتفقتو
علية في أنشطة االنتفاضة كلما عانوا من مشكالت في ااالطفال للخبرات الصادمة أو شاركوا بف

  . التركيز والذاكرة
شكالت الجسدية المالتي دلت على ان  ]١٩٩٥[العيسى مع نتيجة دراسةكذلك واتفقت هذه النتيجة 

هي من اهم  والنفسية واالجتماعية والعقلية والترويحية، باإلضافة إلى الخوف وفقدان األمن واألمان
وجود التي اشارت الى  ]١٩٩٦[جروبر مع نتيجة دراسةايضاً واتفقت هذه النتيجة . المشكالت السلوكية

االطفال الذين تعرضوا  أن إالق، مستويات من االحباط والضغوط النفسية والمشكالت السلوكية والقل
من القلق مع وجود صنوف متنوعة من  أعلىلظروف الحرب وويالته كانت لديهم مستويات 

و اتفقت نتائج . المشكالت السلوكية اكثر من اقرانهم الذين لم يتعرضوا لتلك الويالت وبداللة احصائية
أظهرت أن اكثر المشكالت التي  ]١٩٩٧[عويدات وحمديالدراسة الحالية ايضاً مع نتيجة دراسة 

السلوكية تكرارا هي الشجار وضرب الطالب االخرين والغش والتاخر عن الدوام الصباحي، وأن اكثر 
وقد كانت هناك عالقة موجبة بين  .المعلمين جانباالجراءات التأديبية استخداما هي الضرب من 

وفي الوقت  .رافات السلوكية لالصدقاءالمشكالت السلوكية وعدد ساعات مشاهدة التلفزيون واالنح
االطفال الذين تقل اعمارهم عن  التي بينت ان ]١٩٩٧[زهاونفسه اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

. والنسيان، القلقومشكالت تتعلق بالشاط الزائد، واخرى تتعلق بضعف االنتباه، لديهم خمس سنوات 
ان أكثر المشكالت شيوعا التي دلت على و ]١٩٩٩[ضرخ واتفقت هذه النتيجة أيضاً مع نتيجة دراسة

التوتروالخوف، ومشكلة العناد والتمرد، ومشكلة االعتماد الزائد على  وضة تمثلت في لدى أطفال الر
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 ]١٩٩٨[سوخودولسكي كما اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة. االخرين، ومشكلة الغيرة
واتفقت هذه . كلة اجتماعية وعيادية طبية لدى صغار السنالغضب يمثل مشالتي اشارت الى ان 

انواع السلوك الخارجي كالعدوان، التي دلت على ان  ]٢٠٠٠[بويزيو النتيجة مع نتيجة دراسة
كذلك اتفقت . هي من اكثر المشكالت تكراراًواالهمال، وانواع السلوك الداخلي مثل االحباط، والقلق 

مضي سنوات عديدة على من رغم وبالأنه التي اكدت على  ]٢٠٠٠[رنذ هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
لكويت فان االطفال ما زالوا يعانون من ردود الفعل االجهادي بسبب االحتالل العراقي لانتهاء أزمة 

  .تعرضهم لصدمات الحرب ومعايشتهم لصنوف مختلفة من الضغوط النفسية المباشرة وغير المباشرة
  قة بالسؤال الثاني مع المناقشةلالنتائج المتع  :ثانياً

  :لقد نص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة الحالية على اآلتي
التعرف إلى المشكالت السلوكية التي ظهرت على تالميذ دور في ) ذكر، انثى(هل للجنس 

تي نابلس نتيجة سياسة القمع ال ةالمرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى في محافظ
  يتبعها جيش االحتالل االسرائيلي؟ 

  :وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية اآلتية
في التعرف إلى المشكالت ) ٠.٠٥=α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

السلوكية التي ظهرت على تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى في 
  .كما يراها معلموهم، تعزى لمتغير الجنسس نابل ةمحافظ

لمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار الحالية الدراسة ولفحص هذه الفرضية، استخدم القائمون على 
Independent -t- test ٣(والنتائج يوضحها الجدول اآلتي:(  

  لمجموعتين مستقلتين لمتغير الجنس) ت(نتائج اختبار   :)٣(جدول 

  )١٢٤=ن(ذكور   )١٥٢=ن(إناث   )ت(قيمة   الداللة

٢.٣٣-  ٠.٠٢١  
  المتوسط  االنحراف  المتوسط  االنحراف
٣.٣٦  ٠.٥٨٤  ٣.٥٣  ٠.٦٠٩  

وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور واالناث في استجاباتهم نحو ) ٣(ويتبين من الجدول السابق
المشكالت السلوكية أي أن استجابات المعلمات نحو  .المشكالت السلوكية، حيث كانت لصالح االناث
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واالنحراف ) ٣.٥٣(، بعد ان كان المتوسط لديهن كانت أعلى منه لدى المعلمين وبداللة احصائية
  .)٣.٣٦(متوسط الذكور  هفي الوقت الذي كان في) ٠.٦٠٩(المعياري 

ويعزو القائمون على الدراسة الحالية هذه النتيجه الى ان المعلمة أكثر قدرة من المعلم للتعرف 
المشكالت السلوكية التي يعاني منها االطفال في المرحلة االساسية الدنيا، وذلك لكون المعلمة أكثر  إلى

بحالة الطفولة والمشكالت التي يعاني جيداً في الغالب أم ألطفال، ومعرفتها ألنها معرفة بحاجة الطفل 
تعاملها مع االطفال مقارنة حيث انها االكثر حناناً في . منها ابناؤها نتيجة مرورها بخبرة االمومة

ن ـبالمعلم، وذلك خالل مواجهة اطفال المرحلة االساسية الدنيا والذين هم ضمن المرحلة العمرية م
لمة من اجل تقديم المساعدة فعند حدوث أية مشكلة سلوكية يتوجه الطفل الى المع. سنوات) ٩–٦(

ت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتأنيث فقد شرع ،حنانا اكثر من المعلم، وتأكيداً على ذلك هلتوقع
التعليم للمرحلة االساسية الدنيا وذلك بتعيين معلمات لتدريس التالميذ من الجنسين في هذه المرحلة 

  .المهمة
وعند الموازنة بين النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيما يخص السؤال الثاني ونتائج 

التي دلت على وجود فروق بين  ]١٩٨٥[ها تتفق مع نتيجة دراسة أبو شهابالدراسات السابقة نجد ان
 موسىواتفقت مع نتيجة دراسة . الذكور واالناث في المشكالت االجتماعية واالنضباطية لصالح االناث

التي أشارت الى ان البنات أكثر استظهارا للسلوكيات العدوانية واالنسحابية من  ]١٩٩٣[الصباطيو
التي أشارت الى أن البنات أقل ايجادا  ]١٩٩٩[جلبرت ا اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسةكم. االوالد

، كما بينت ان االمهات قد قمن بتقديم معلومات أكثر عن المشكالت األوالدللمشكالت السلوكية من 
 ]١٩٩٤[تعارضت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الخليفيكما . والمعلمين اآلباءالسلوكية لالطفال من 

احصائية بين الذكور واالناث في المشكالت السلوكية من ذات داللة التي أظهرت أنه ال توجد فروق 
التي بينت وجود  ]١٩٩٧[زهاو وتعارضت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة. القطريين وغير القطريين

ختالف في الى اويعود هذا التعارض في النتيجة ال. فروق دالة احصائيا تتعلق بالجنس لصالح الذكور
  .عينة الدراسة واداة الدراسة والفترة الزمنية التي اجريت فيها الدراسة

  لقة بالسؤال الثالث مع المناقشةالنتائج المتع  :ثالثاً
  :لقد نص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة الحالية على اآلتي



 " ......يف املشكالت السلوكية لدى األطفال الفلسطينيني "ـــــــــــــــــــــــــــ  ٥٧٦

  ــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )لوم اإلنسانيةالع(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم

ت السلوكية التي التعرف إلى المشكالدور في ) وكالة، حكومة(هل لنوع المؤسسة التعليمية
نابلس  ةظهرت على تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى في محافظ

  بسبب سياسة التعسف االسرائيلية؟ 
  :وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية اآلتية

في التعرف إلى المشكالت ) ٠.٠٥=α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
السلوكية التي ظهرت على تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى في 

 . نوع المؤسسة التعليميةكما يراها معلموهم، تعزى لمتغير نابلس  ةمحافظ

لمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار الحالية الدراسة ولفحص هذه الفرضية، استخدم القائمون على 
Independent- t- test .٤(والنتائج يوضحها الجدول اآلتي:(  

  )حكومة، وكالة(لمجموعتين مستقلتين تبعا لمتغير نوع المؤسسة التعليمية) ت(اختبار   :)٤(جدول 

  )١٨٣=ن (حكومة   )٩٣=ن(وكالة   )ت(قيمة   الداللة

٠.١١٩-  ٠.٩٠٥  
  المتوسط  االنحراف  المتوسط  االنحراف
٣.٤٥  ٠.٦١٧  ٣.٤٦  ٠.٥٧٧  

انه ال توجد فروق دالة احصائيا في استجابات المعلمين ) ٤(الجدول السابق  ويتضح من
والمعلمات نحو المشكالت السلوكية الطفال المرحلة االساسية الدنيا في محافظة نابلس خالل انتفاضة 

  .االقصى يعزى لمتغير نوع المؤسسة
الظروف واالحداث التي تحيط ويعزو القائمون على الدراسة الحالية هذه النتيجة الى قلة اختالف 

االحداث نفسها بأطفال المرحلة االساسية الدنيا في مدينة نابلس، حيث ان أطفال المدارس يعيشون في 
كما ان المشكالت السلوكية التي يعاني منها االطفال في ظل احداث انتفاضة االقصى . زمانياً ومكانياً

حتالل االسرائيلي، كما ان المدارس الحكومية هي نتيجة الممارسات القمعية من جانب سلطات اال
والمدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية تعيش الظروف واالحداث نفسها تقريباً، كما ان قوة الحدث 
، الصادم الذي أثر على االطفال وشمل جميع مناحي الحياة والذي لم يستثني أحداً حتى الشجر والحجر

  .مشكالت السلوكية يعزى للمؤسسة التعليميةمما يؤدي الى عدم وجود فروق في ال
  :ةلقة بالسؤال الرابع مع المناقشالنتائج المتع  :رابعاً
  :قد نص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة الحالية على اآلتيل
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دور ) األول، الثاني، الثالث، الرابع(بتدريسه  المعلم او المعلمة يقومهل للمستوى الدراسي الذي 
المشكالت السلوكية التي ظهرت على تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل التعرف إلى في 

  نابلس نتيجة سياسة القمع االسرائيلية؟  ةانتفاضة األقصى في محافظ
  :السؤال الفرضية اآلتية هذا وقد انبثق عن

مشكالت في التعرف إلى ال) ٠.٠٥=α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
السلوكية التي ظهرت على تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى في 

الذي يقوم بتدريسه المعلم او  كما يراها معلموهم، تعزى لمتغير المستوى الدراسينابلس  ةمحافظ
 . المعلمة

ختبار تحليل التباين االحالية الدراسة ولفحص هذه الفرضية المهمة، استخدم القائمون على 
  :اآلتي) ٥(والتي تظهر نتائجه في الجدول   Way ANOVA Oneاالحادي 

  نتائج تحليل التباين االحادي لمتغير المستوى الدراسي الذي يقوم المعلم او المعلمة بتدريسه : )٥(جدول 

  )ف(قيمة   *الداللة 
متوسط 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

مجموع مربعات 
  االنحراف

  تباينمصدر ال

١.٨٦٨  ٠.١٣٥  
  بين المجموعات  ٢.٠١٧  ٣  ٠.٦٧٢
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  )٠.٠٥=  α(دالة احصائيا عند مستوى * 

انه ال توجد فروق دالة احصائيا في استجابات المعلمين ) ٥(ويتضح من الجدول السابق 
حافظة نابلس خالل انتفاضة االقصى تعزى لمتغير المستوى والمعلمات نحو المشكالت السلوكية في م

  .الدراسي
الى ان الصفوف االربعة االولى، والتي تمثل نتيجة ويعزو القائمون على الدراسة الحالية هذه ال

حيث ان االطفال لهذه الصفوف  ،متغير المستوى الدراسي تمثل في الحقيقة المرحلة االساسية الدنيا
سنوات، ويعيشون في ظروف مشابهة تحت ظل احداث ) ٩–٦(لعمرية من يقعون ضمن الفئة ا

انتفاضة االقصى، وفي الغالب يكون أطفال هذه المرحلة قريبين لبعضهم في المشكالت السلوكية التي 
يعاني منها االطفال في هذه المرحلة العمرية، اضافة الى ان اطفال هذه المرحلة يتلقون تعليمهم في 



 " ......يف املشكالت السلوكية لدى األطفال الفلسطينيني "ـــــــــــــــــــــــــــ  ٥٧٨

  ــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )لوم اإلنسانيةالع(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم

حيث ان المدرسة الواحدة من المدارس التي شملتهم عينة الدراسة يتواجد فيها المدرسة نفسها، 
الصفوف االربعة االولى، كما أن صورة الموت والخوف والهلع التي تالحق االطفال نتيجه للقمع 
االسرائيلي هي صورة عامة وموحدة تقريباً لدى جميع اطفال الشعب الفسطيني بصرف النظر عن 

  .مرحلته العمرية
وعند الموازنة بين النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيما يخص السؤال الثاني ونتائج 

والتي اظهرت أن متغير  ]Zhou, 1997[زهاوالدراسات السابقة نجد انها تتفق مع نتيجة دراسة 
  .فروق دالة احصائياأية المستوى التعليمي لم يظهر 

  : لخامس مع المناقشةالنتائج المتعلقة بالسؤال ا  :خامساً
  :قد نص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة الحالية على اآلتيل

) قريبة من االحداث، متوسطة القرب، وبعيدة(هل لموقع المدرسة من اماكن احداث االنتفاضة
التعرف إلى المشكالت السلوكية التي ظهرت على تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية دور في 

  نابلس بسبب ممارسات جيش االحتالل االسرائيلي؟  ةانتفاضة األقصى في محافظخالل 
  :السؤال الفرضية اآلتية هذا وقد انبثق عن

في التعرف إلى المشكالت ) ٠.٠٥=α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
خالل انتفاضة األقصى في السلوكية التي ظهرت على تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية 

 . من االحداث كما يراها معلموهم، تعزى لمتغير موقع المدرسةنابلس  ةمحافظ

اختبار تحليل التباين الحالية الدراسة ولفحص هذه الفرضية المهمة، استخدم القائمون على 
  :يوضح هذه النتائج) ٧(حيث الجدول اآلتي  Way ANOVA Oneاالحادي  

  ختبار تحليل التباين األحادي لمتغير موقع المدرسة من االحداثنتائج ا  :)٧(جدول 

متوسط   )ف(قيمة   *الداللة 
  االنحراف

درجات
  الحرية

مجموع مربعات
  االنحراف

  مصدر التباين

٣.٧٤٠  ٠.٠٢٥  
  بين المجموعات  ٢.٦٦٥  ٢  ١.٣٣
  داخل المجموعات  ٩٧.٢٨٥   ٢٧٣  ٠.٣٥٦

  المجموع ٩٩.٩٥٠ ٢٧٥

  )٠.٠٥=  α(عند مستوى دالة احصائيا * 



 ٥٧٩ـــــــــــــــــــــــــ جودت سعادة، إمساعيل أبو زيادة، جمدي زامل ــــــــ

  ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم ــــــــــــــــــــــ

وجود فروق دالة احصائيا في استجابات المعلمين والمعلمات ) ٧(يتضح من الجدول السابق و
نحو المشكالت السلوكية في محافظة نابلس خالل انتفاضة االقصى يعزى لمتغير موقع المدرسة من 

الدراسة القائمون على ولكي نحدد لصالح من تكون هذه الفروق واضحة، فقد استخدم . اماكن االحداث
  ):٨(للمقارنات البعدية والتي يوضح نتائجها الجدول اآلتي) L S D(اختبار الحالية 
  للمقارنات البعدية بين المجموعات لمتغير موقع المدرسة من اماكن االحداث ) LSD(نتائج اختبار   :)٨(جدول 

موقع المدرسة من اماكن
  االحداث

  بعيدة  متوسطة  قريبة

  *٠.٢١٥  ٠.٠٥٢٨    قريبة
  *٠.٢١٠      متوسطة

        بعيدة

  )٠.٠٥=  α(دالة احصائيا عند مستوى * 
وجود فروق دالة احصائيا في استجابات المعلمين والمعلمات نحو ) ٨(السابق  من الجدول ويتبين

المشكالت السلوكية في محافظة نابلس تبعا لمتغير قرب المدرسة من اماكن االحداث، حيث كانت 
  :كاآلتي
  . ولصالح المدارس القريبة) المدارس القريبة، والمدارس البعيدة(
  . ولصالح المدارس المتوسطة) المدارس المتوسطة، والمدارس البعيدة(

ويعزو القائمون على الدراسة  الحالية هذه النتيجة الى ان االطفال القريبين من موقع االحداث 
ل الذين يعيشون في مناطق بعيدة عن مواقع يكونون اكثر مشاهدة للمآسي من غيرهم من االطفا

شعب الفلسطيني بكافة قطاعاته للاالحداث، حيث ان مشاهدة اساليب قمع جيش االحتالل االسرائيلي 
فالتكرار القهري لمشاهدة  .تؤدي الى ظهور مشكالت سلوكية متعددة وخاصة عند النشىء الصغير

الطفال الذين يدرسون في مدارس قريبة من الحدث الصادم عند االطفال يحدث بشكل دائم لدى ا
مناطق االحداث وهذا يعود الى االحتكاك المباشر والدائم لمظاهر القمع والعدوان االسرائيلي خالل 

  .فترات ذهابهم للمدارس وعودتهم منها
  :لقة بالسؤال السادس مع المناقشةالنتائج المتع :سادساً

  :لحالية على اآلتيلقد نص السؤال السادس من أسئلة الدراسة ا



 " ......يف املشكالت السلوكية لدى األطفال الفلسطينيني "ـــــــــــــــــــــــــــ  ٥٨٠

  ــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )لوم اإلنسانيةالع(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم

التعرف إلى المشكالت السلوكية التي ظهرت دور في ) مدينة، مخيم، قرية(هل لموقع المدرسة 
نتيجة سياسة  نابلس ةعلى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى في محافظ

  القمع االسرائيلية؟
  :الفرضية اآلتية السؤالهذا وقد انبثق عن 

في التعرف إلى المشكالت ) ٠.٠٥=α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال
السلوكية التي ظهرت على تالميذ المرحلة األساسية الدنيا الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى في 

 .موقع المدرسةكما يراها معلموهم، تعزى لمتغير نابلس  ةمحافظ

الحالية الدراسة استخدم القائمون على  موقع المدرسة، التي تدور حول،ولفحص هذه الفرضية
  ):٩(والنتائج يوضحها الجدول اآلتي ANOVA Way One  اختبار تحليل التباين االحادي

  نتائج تحليل التباين االحادي لمتغير مكان المدرسة  :)٩(جدول 
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مجموع مربعات
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٦.٦٦٩  ٠.٠٠١  
  بين المجموعات   ٤.٦٥٦  ٢  ٢.٣٢٨
  داخل المجموعات  ٩٥.٢٩٤  ٢٧٣  ٠.٣٤٩

  المجموع ٩٩.٩٥٠ ٢٧٥
  )٠.٠٥=  α(دالة احصائيا عند مستوى * 

وجود فروق دالة احصائيا في استجابات المعلمين والمعلمات نحو ) ٩(من الجدول السابق  ويتبين
ولكي نحدد لصالح من تكون . ل انتفاضة االقصى يعزى لمتغير موقع المدرسةالمشكالت السلوكية خال

للمقارنات البعدية والتي يوضحها ) L S D(اختبار الحالية استخدم القائمون على الدراسة  هذه الفروق،
  :)١٠(الجدول اآلتي 

  ن المدرسة للمقارنات البعدية بين المجموعات لمتغير مكا) L S D(نتائج اختبار   :)١٠(جدول 

  مكان المدرسة مدينة مخيم  قرية
  مدينة    ٠.١٠٢٩  *٠.٣٠٣
  مخيم      *٠.٢٠٠٢

  قرية      

  )٠.٠٥=  α(دالة احصائيا عند مستوى * 



 ٥٨١ـــــــــــــــــــــــــ جودت سعادة، إمساعيل أبو زيادة، جمدي زامل ــــــــ

  ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم ــــــــــــــــــــــ

وجود فروق دالة احصائيا بين استجابات المعلمين والمعلمات ) ١٠(من الجدول السابق  يتضحو
قصى تبعا لمتغير مكان المدرسة، بحيث كانت على المشكالت السلوكية عند الطلبة خالل انتفاضة اال

  :كاآلتي
  .ولصالح المدارس في المدينة) المدارس في المدينة، والمدارس في القرية(
  .ولصالح المدارس في المخيم) المدارس في المخيم، والمدارس في القرية(

لمدينة يكونون ويعزو القائمون على الدراسة الحالية هذه النتيجة، الى ان تالميذ المدارس في ا
أكثر مشاركة في أنشطة انتفاضة االقصى، المتمثلة في تشييع جثامين الشهداء في المدينة، باالضافة 
الى تعرض بعض مدارس المدينة الى القصف واطالق النارعليها من جانب جيش االحتالل االسرائيلي 

لتوتر والعديد من المشكالت بشكل يهدد وجود االطفال، ويولد لديهم الشعور بالخوف وعدم االمان وا
كما ان التهديد المستمر من جانب االحتالل االسرائيلي باقتحام المدن الفلسطينية . السلوكية االخرى

يزيد من حدة هذه المشكالت، وهذا ما يجعل وجود مشكالت سلوكية عند اطفال المدارس الذين 
في مدارس المخيم و القرية، كما أن يتعلمون في مدارس المدينة أكثر من االطفال الذين يتعلمون 

مشاهدة االطفال ألحداث رمزية تذكر االطفال بالحدث الصادم من خالل صور الشهداء على الجدران 
من زمالئهم على مقاعد الدراسة ومراسم تشييع الشهداء تؤثر على هذه الصور  التي يكون بعض

من المدينة وتتجه صوب اماكن دفن الشهداء  الحالة النفسية للطفل، اذ ان مراسم تشييع الشهداء تنطلق
  .كٌل حسب مناطق سكناه

وعند الموازنة بين النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيما يخص السؤال الثاني ونتائج 
التي أظهرت أنه توجد فروق  ]١٩٨٥[مع نتيجة دراسة ابو شهاب تتعارضالدراسات السابقة نجد انها 

. ت االجتماعية واالنضباطية لصالح تالميذ الريف، ثم البادية، ثم المدينةاحصائية في المشكال
التي بينت أن اطفال الريف اكثر  ]١٩٩٣[وتعارضت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة موسى والصباطي

ويعود هذا التعارض في النتيجة الى اختالف في عينة . معاناة من المشكالت السلوكية والتوافقية
  .الدراسة والفترة الزمنية التي اجريت فيها الدراسةالدراسة واداة 

  
  
  
  



 " ......يف املشكالت السلوكية لدى األطفال الفلسطينيني "ـــــــــــــــــــــــــــ  ٥٨٢

  ــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )لوم اإلنسانيةالع(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم

  صياتالتو
اقترح القائمون على هذه الدراسة مجموعة من التوصيات في ضوء النتائج التي تّم التوصل   
  :وتتمثل هذه التوصيات في اآلتي اليها،

ن طريق اقامة ، وذلك عارشاد المعلمين والمعلمات الى كيفية التعامل مع التالميذ خالل االزمات -
  .ن في علم النفس واالرشاد النفسييدورات لهم تحت اشراف متخصص

توثيق التعاون بين االدارة المدرسية والمجتمع المحلي من أجل حماية التالميذ من القمع  -
  .االسرائيلي والعمل على نقل الطلبة الى مدارس بديلة اكثر امنا اثناء االشتباكات والقصف

ذ الى كيفية مساعدة ابنائهم على التخلص من المشكالت السلوكية والتقليل من ارشاد اهالي التالمي -
مشاهدتهم الحداث االنتفاضة قدر االمكان، وذلك عن طريق تفعيل دور مجالس اآلباء واالمهات 

  .والمعلمين والمعلمات في مثل هذه الظروف الصعبة بالذات
حيث يكون مرشد نفسي واجتماعي واحد تفعيل دور االرشاد النفسي في المدارس الفلسطينية ب -

، لكل مدرسة على االقل لكي يساهم في مساعدة التالميذ على التخلص من المشكالت السلوكية
في االرشاد النفسي واالجتماعي من وزارة  تخصصينالزيارات من جانب الم عدد مع زيادة

ل توجيه المرشدين وتفعيل التربية والتعليم والجامعات الى المناطق التعليمية المختلفة من اج
  . دورهم في ظروف االنتفاضة الصعبة عند تعاملهم مع التالميذ الصغار

عقد دورات تدريبية سريعة لعينة من معلمي الصفوف االربعة االساسية االولى ومعلماتها يتم  -
التركيز فيها على موضوعات ذات عالقة بالمشكالت السلوكية ألطفال المدارس خالل الظروف 

 .ستثنائية مع طرح مقترحات عالجية للتعامل مع هؤالء الصغار والتخفيف من معاناتهماال

ارشاد اهالي االطفال الى كيفية التعامل مع اطفالهم وطرق حمايتهم من المخاطر المحدقة بهم،  -
 .الصحف المحلية و محطات االذاعة والتلفزة المحلية عن طريقوذلك 

قدر االمكان من مشاهدة اطفالهم لمظاهر االنتفاضة عبر التلفاز  التقليلمحاولة ارشاد االهالي الى  -
  .من اجل التقليل من التاثير على النواحي النفسية واالجتماعية لألطفال

مثل ثقافة الوالدين اجراء دراسات مختلفة عن المشكالت السلوكية بحيث تتناول متغيرات اخرى  -
 .دل التراكمي لهموالمستوى االقتصادي واالجتماعي للتالميذ والمع



 ٥٨٣ـــــــــــــــــــــــــ جودت سعادة، إمساعيل أبو زيادة، جمدي زامل ــــــــ

  ٢٠٠٢، )٢( ١٦، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة جامعة النجاح لألحباث، جم ــــــــــــــــــــــ

  الدراسة مراجع
  المراجع العربية  :أوالً
مسح المشكالت السلوكية في مدارس المرحلة االبتدائية في األردن وارتباطها بالجنس " ،أبو شهاب، خالد ]١

، األردن، ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد"والمرحلة التعليمية والمنطقة التعليمية
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  )١(الملحق
  استبانة المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا في ظل انتفاضة األقصى

  المعلمة المحترمة ،،/ محترم المعلم ال

  …تحية طيبة وبعد 

المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا في ظل إنتفاضة األقصى كما يراها   :يقوم الباحثون بإجراء دراسة بعنوان
التي ظهرت على التالميذ داخل  وتمثل هذه االستبانة أداة للتعرف الى وجهة نظرك في المشكالت السلوكية. معلموهم في محافظة نابلس

  .غرفة الصف في ظل إنتفاضة األقصى

نضع بين يديك استبانة الدراسة هذه، آملين تعاونك لإلجابة عن أسئلة االستبانة بدقة وعناية، علما بأن جميع االجابات ستعامل بسرية 
  .تامة، ولن تستخدم اال ألغراض البحث العلمي فقط

  مصلحة العملية التعليمية التعلمية في المرحلة االساسية شاكرين لكم تعاونكم لما فيه

  الباحثون
  

  :في الفراغ الذي يتفق وحالتك) X(أرجو وضع اشارة   :أوالً
  .أنثى )   (    ذكر )  (  : الجنس  -
  .وكالة غوث دولية)   (  حكومة )  (   :نوع المؤسسة  -
  الرابع )  ( الثالث)  (   الثاني)  (   األول)  ( :تقوم بتدريسهالمستوى التعليمي الذي   -
  .قرية)  (    مخيم)   (  مدينة )  (        :موقع المدرسة  -
  بعيدة ) ( متوسطة القرب)   (  قريبة )  (  :قرب المدرسة من مواقع األحداث  -

  .في مربع درجة السلوك الذي ظهر على التالميذ في غرفة الصف أثناء انتفاضة األقصى) X(أرجو وضع إشارة : ثانيا 

  رةنص الفق  الرقم
  درجة االستجابة

أوافق 
  بقوة

  أعارض  محايد  أوافق
أعارض 
  بقوة

أصبح التالميذ مشتتي األنتباه داخل غرفة الصف خالل انتفاضة   ١
  .األقصى

          

أصبح عدد من الطلبة يتبولون الإراديا داخل غرفة الصف خالل   ٢
  .انتفاضة األقصى 

          

            .االنتفاضة  كثيرا ما يحدثني التالميذ عن الموت خالل  ٣
            .كثيرا ما يشتكي التالميذ من آالم في البطن والرأس  ٤
            .أصبح بعض التالميذ يميلون إلى األنطواء خالل االنتفاضة  ٥
            .كثيراً ما يتحدث التالميذ عن احالم وكوابيس مزعجة  ٦
            .أصبح بعض التالميذ يمارسون عادة مص اإلصابع  ٧
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  )١(ملحق رقم تابع ... 

  نص الفقرة  الرقم
  درجة االستجابة

أوافق 
  بقوة

  أعارض  محايد  أوافق
أعارض 
  بقوة

            .تدني مستوى التحصيل لدى التالميذ في ظل إنتفاضة األقصى  ٨
            .أصبح بعض التالميذ عدوانيين مع زمالئهم  ٩

            .أصبح بعض التالميذ يتبرزون على أنفسهم  ١٠
            .غياب التالميذ خالل إنتفاضة األقصى زادت نسبة  ١١
أصبح التالميذ كثيري الحركة داخل غرفة الصف خالل انتفاضة   ١٢

  .األقصى
          

كثيرا ما يرتعب التالميذ عند سماع صوت الطائرات العسكرية   ١٣
  .اإلسرائيلية خالل االنتفاضة 

          

            .سعافإليبكي التالميذ عند سماع صوت ا  ١٤
تحدث التالميذ كثيرا عن زمالئهم من الشهداء والمصابين خالل ي  ١٥

  .االنتفاضة 
          

            .كثيرا ما يحضر التالميذ إلى المدرسة  صوراً لشهداء اإلنتفاضة  ١٦
أصبح بعض التالميذ يأكلون أكثر من المعتاد، بسبب الخوف   ١٧

  .خالل االنتفاضة
          

المدرسة إال في صحبة  أصبح بعض التالميذ ال يحضرون إلى  ١٨
  .آبائهم

          

            .أصبح بعض التالميذ منخفضي الصوت عند التحدث  ١٩
زاد عدد التالميذ الذين يتوجهون إلى الحمام في اثناء الدوام   ٢٠

  .المدرسي في إنتفاضة األقصى
          

            .زاد القلق بصورة عامة لدى التالميذ خالل اإلنتفاضة  ٢١
حدث التالميذ عن خوفهم من قدوم الليل بسبب كثيراً  ما يت  ٢٢

  .القصف االسرائيلي
          

جانب يبكي التالميذ كلما سمعوا صوت اطالق الرصاص من   ٢٣
  .الجيش اإلسرائيلي

          

أصبح كثير من التالميذ يتحدثون عن مشاهد اإلنتفاضة في   ٢٤
  .التلفاز

          

ئيلية حاجز يصرخ التالميذ كلما اخترقت الطائرات اإلسرا  ٢٥
  .الصوت فوق مدرستهم

          

            .أصبح بعض التالميذ سريعي اإلنفعال في ظل إنتفاضة األقصى  ٢٦
يحمل بعض التالميذ قطع الخشب أو الحديد على انها سالح ضد   ٢٧

  .العدو
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  )١(تابع ملحق رقم ... 

  نص الفقرة  الرقم
  درجة االستجابة

أوافق 
  بقوة

  أعارض  محايد  أوافق
أعارض 
  بقوة

يرسم التالميذ اشكاالً أو رسومات مختلفة على جدران الصفوف   ٢٨
أو السبورة تعبر عن خوفهم أو غضبهم من جيش اإلحتالل 

  . االسرائيلي

          

يظهر اإلكتئاب من وقت آلخرعند بعض التالميذ خالل اإلنتفاضة   ٢٩
.  

          

برسم يظهر التالميذ غضبهم وسخطهم على جيش اإلحتالل   ٣٠
  .األشكال والرسوم التي تدل على ذلك

          

زادت حاالت شد الشعر وقضم االظافر بين التالميذ خالل   ٣١
  .اإلنتفاضة 

          

أصبح التالميذ يمارسون ألعاباً تمثل المعتدي والمعتدى عليه   ٣٢
  .خالل االنتفاضة 

  

          

داث أصبح بعض التالميذ يأكلون أقل من المعتاد بسبب صدمة اح  ٣٣
  .االنتفاضة 

          

أصبح بعض التالميذ غير ملتزمين بالنظام داخل غرفة الصف   ٣٤
  .خالل إنتفاضة األقصى

          

            .أصبح بعض التالميذ يعانون من التقيؤ خالل إنتفاضة األقصى   ٣٥
أصبح بعض التالميذ مرتفعي الصوت عند التحدث داخل غرفة   ٣٦

  .الصف بسبب احداث لالنتفاضة
          

كثيراً ما يحدث النسيان السريع للدروس عند التالميذ خالل   ٣٧
  .اإلنتفاضة

          

أصبح التالميذ يعانون من اإلنطواء وعدم التفاعل داخل غرفة   ٣٨
  . الصف خالل االنتفاضة 

          

يتولد لدى بعض التالميذ كثرة الضحك بدالً من البكاء أثناء سماع   ٣٩
  .اإلسرائيليصوت إطالق الرصاص من الجيش 

          

يقوم التالميذ بتمثيل مشاهد من أحداث اإلنتفاضة التي يشاهدونها   ٤٠
  .في التلفاز

          

يعاني بعض التالميذ من عدم التركيز داخل غرفة الصف في ظل   ٤١
  .إنتفاضة األقصى

          

  


