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 ٤٠

  أطفال المرحلة األساسیة الدنیا في قطاع غزة من منظور إسالميلدى السلوكیة قدیر حل المشكالت ت
  :هدفت الدراسة إلى: الملخص

السلوكیة شیوعا والتي یعاني منها أطفال المرحلة األساسیة الـدنیًا بمحافظـة كالت مشالأكثر الكشف عن  - ١
أطفال المرحلة األساسیة الدنیا في مشكالت رؤیة والدي الطفل لالتعرف إلى الفروق الجوهریة في  - ٢. غزة 

رؤیة والدي ي فالتعرف إلى فروق جوهریة  – ٣ .)ذكر، أنثى( الوالد المستجیب تعزى لمتغیر جنسقطا  غزة 
 –٤. )ذكـر، أنثـى( الطفـل تعـزى لمتغیـر جـنسأطفال المرحلة األساسیة الدنیا في قطاع غزة مشكالت الطفل ل

أطفـال المرحلــة األساسـیة الــدنیا فـي قطــاع غــزة مشــكالت رؤیــة والـدي الطفــل لفـي التعـرف إلــى فـروق جوهریــة 
المشــكالت  تلــكالمقترحــة لعــالج بعــض  التعــرف علــى الحلــول –٥. الوضــع االقتصــادي لألســرةتعــزى لمتغیــر 

وبلغـت عینــة . نیا فـي قطـاع غـزة مـن منظـور إسـالميالسـلوكیة التـي یعـاني منهـا أطفـال المرحلـة األساسـیة الـد
طفلـــة مـــن المرحلـــة األساســـیة الـــدنیا ، تتـــراوح )١٦٠( ، و ـفــالً ) ٢٤٤( ، مـــنهمطفـــال و فلـــة ) ٤٠٤(الدراســـة 

تطبیــق قائمــة المشـكالت الســلوكیة مــن إعــداد الباحــث ومشــتقة مــن  وتــم) . ســنة  ١٢ – ٦( أعمـارهم مــا بــین 
عــدة نتــائج لدراســة إلــى اتوصــلت وأخیــرًا . تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحلیلــيقــد و ، مقیـاس روتــر للوالــدین 

أن أكثــر المشــكالت الســلوكیة التــي یعــاني مـــن الطفــل الفلســطیني فــي المرحلــة األساســیة الـــدنیا  - ١:أهمهــا 
، إلـى المـزاج السـیئ ،التـوتر ،القلـق، البكـاء ،المشـاجرة، الغضـب ،الحركة الزائدة ،هروب من المدرسةال :كانت
وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین األطفـال الـذكور  -٢. عـدم ال اعـة ،العنـاد ،إتالف األشـیاء ،السرقة :جانب

لة إحصائیة فـي الدرجـة الكلیـة للمشـكالت وجود فروق ذات دال – ٣المشكالت السلوكیة لصالح الذكور واإلناث في بعد 
تعزى لمتغیر السلوكیة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في الدرجة الكلیة للمشكالت  –٤ .السلوكیة، لصالح الذكور

أطفـال المرحلـة األساسـیة یمكن معالجة بعض المشكالت السلوكیة التي یعاني منها  –٥ .االقتصاديالمستوى 
    .ة من منظور إسالمي الدنیا في قطاع غز 

  ◌Abstract:  The study aims at 1)  identifying  the  most common behavioral problems for 
6- 12 years children (6 -12) in the Gaza Strip . 2)  Knowing if there are  significant 
differences in children behavioral problems from the male/ female parents perspective .3) 
Knowing if there are Significant differences in children behavioral problems from parents 
perspective for male and female Children . 4) Knowing if there are Significant differences 
in children behavioral problems from parents perspective due to family economic status . 5) 
identifying  some solutions to reduce from some of  the behavioral problems from an 
Islamic perspective.  The sample has consisted  from (404) children. Study t tools was the  
behavioral problems Inventory which was prepared by the researcher   . Study  results 
showed that 1)  the most common behavioral problems of children for the ages of ( 6 -12 ) 
were:  escape from the school, hyperactivity, fighting  together , anger , crying, anxiety, 
bad mood, fear, steel, being unobedient . 2) There are statistically  significant differences in 
the behavioral problems  dimension in favor of the males.  3) There are statistically  
significant differences in the total score of the behavioral problems in favor males.   4) 
There are no statistically  significant differences due  to the economic level . 5) the 
behavioral problems could solved from the Islamic perspective. 



   
 

 ٤١

  :مقدمة الدراسة 
وجهنـا إلـى أن نربـي  –الـذي ال ینطـق عـن الهـوى  –صـلى اهللا علیـه وسـلم  –إن رسول اهللا 

مــروا صـبیانكم بالصـالة لســبع : " وطاعتــه وحبـه وحـده واإلخــالص لـه حیـث قـالتقـوى اهللا أبناءنـا علـى
وا ن اهللا ) .رواه أحمـد وأبـو داود " ( سنین، واضربوهم علیها لعشـر سـنین وفرقـوا بیـنهم فـي المضـاجع 

فـي  ر اآلبـاء بمسـئولیاتهمیـذك مـاوصایا لقمـان البنـه ، إنبعندما ذكرنا في القرآن الكریم  –عز وجل  –
ذ قال لقمان البنه وهو یعظه یا بني ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظـیم"  ...التربیة ٕ سـورة ... " (وا
یـا بنـي إنهـا إن تـك مثقــال حبـة مـن خـردل فـتكن فــي صـخرة أو فـي السـماء أو فــي . " )٤: لقمـان

عـن المنكـر، مر بالمعروف وانـه أیا بني أقم الصالة و األرض یأت بها اهللا ، إن اهللا لطیف خبیر ، 
واصبر علـى مـا أصـابك إن ذلـك مـن عـزم األمـور، وال تصـعر خـدك للنـاس، وال تمـش فـي األرض 
مرحًا إن اهللا ال یحب كل مختال فخور واقصد في مشـیك واغضـض مـن صـوتك إن أنكـر األصـوات 

  ).١٩-١٦من : سورة لقمان(صدق اهللا العظیم " لصوت الحمیر
إقـام ، ووجهـه إلـى مراقبة هللا الذي یعلم السر وأخفـىال، ثم علمه غرس في قلبه عقیدة التوحید

المنكــر، ویصــبر الصـالة، وعلمــه أن یكــون عضـوا إیجابیــا فــي المجتمـع المســلم یــأمر بـالمعروف وینهــى عــن 
 علمــه أن یمشــي متواضــعا، وأنمــن جــراء القیــام بهــذین األمــرین، كمــا  علــى األذى الــذي ربمــا یصــیبه

ــة التــي ، ...یتحــدث فــي هــدوء بغیــر صــخب أو ضــجیج ــى األمان ــاء إل كــل ذلــك لیوجــه اهللا أنظــار اآلب
  ... " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته" عنها یوم القیامةوضعها بین أیدیهم، والتي سیسئلون 

ــا تحــت اســم عــالج مشــكالت اإلنســان  ــأتي غالب وعــالج المشــكالت الســلوكیة فــي اإلســالم ی
 الكـــریم إلـــى التزكـــي ، وهـــو التطهـــر مـــن اآلفـــات عامـــة، فـــالنفس اإلنســـانیة عامـــة مـــدعوة فـــي القـــرآن

ــة والشــعوریة والســلوكیة ــال الحــق ســبحانه االعتقادی ونفــس ومــا ســواها فألهمهــا فجورهــا " : ، كمــا ق
وهـذه ، )  ١٠ – ٧اآلیـات : سـورة الشـمس " (  وقد خاب من دسـاها. قد أفلح من زكاها . وتقواها 

فهـي تجعـل للـنفس المؤمنـة مناعـة  ...الت السـلوكیة مـن كـل آفـات المشـك ىالتزكیـة هـي الوقایـة المثلـ
  .وحصانة من المشكالت والمعضالت . ..من األدواء 

نـه شـیئا، وال ، ال تتـرك مئن الحي هي معالجته معالجـة شـاملةوطریقة اإلسالم في تربیة الكا
د محمـ(، وكـل نشـاطه علـى األرض جسـمه وعقلـه وروحـه، وحیاتـه المادیـة والمعنویـة :تغفل عن شيء

    ) ٧١: ١٩٩٨الشریدة ، 
ویــرتبط الــدین اإلســالمي بمجموعــة مــن المبــادئ الخیــرة والقــیم الفاضــلة ، التــي تــدعو للخیــر 

النـاس والتسامح والتمسك باألخالق والمثل النبیلـة ، ویشـكل هـذا الـدین إطـارا مرجعیـا هامـا للكثیـر مـن 



   
 

 ٤٢

د قوة عظمى تصـرف هـذا الكـون ، ویعتبر بعض علماء النفس التدین واإلیمان بوجو على مر العصور
  .حاجة من حاجات اإلنسان الهامة 

ذا كان أسلوب حل المشكالت لدى األطفال قد حظي باالهتمام الكبیر من جانب الباحثین العرب  ٕ وا
االهتمام من جانب الباحثین الفلسطینیین وخاصة لدى أطفال  ذلكإال أنه لم یحظ بمثل  ،جانبواأل

لذا رأى الباحث ضرورة دراسة الفروق الجنسیة  ،سالمي إحلها من منظور المرحلة األساسیة الدنیا و 
على قائمة المشكالت السلوكیة المشتقة من مقیاس روتر للوالدین ، خاصة في مثل هذه المرحلة من 

  . مراحل النمو الحرجة 
ومــن هنــا وجــد الباحــث أن هنــاك حاجــة ملحــة إلــى معرفــة أهــم المشــكالت الســلوكیة التـــي 

، والتخفیـف مـن حـدتها بتوظیـف التربیـة الدینیـة سطین في المرحلة األساسیة الدنیانها أطفال فلیعاني م
اإلســالمیة، المســتمدة مــن القــرآن الكــریم وســنة النبــي محمــد صــلى اهللا علیــه وســلم ، والصــحابة الكــرام 

ویـة فـي تكـوین الترب االتجاهـات، ومنه تسـتمد القرآن المصدر األول لهذا الدین هذا. رضوان اهللا علیهم
والسـنة النبویـة التـي جسـدت شخصـیة . "ما فرطنا في الكتـاب مـن شـيء: "الفرد والمجتمع ، قال تعالى

مـا إن تمسـكتم بهمـا تركـت فـیكم أمـرین : " النبي صلى اهللا علیه وسلم مـن أقـوال وأفعـال ، حیـث قـال 
ــن تضــلوا بعــدى وكــذلك ، ) ٧٠: ١٩٩٣رواة مالــك، ( علیــه وســلم كتــاب اهللا وســنة نبیــه صــلى اهللا: ل

أجمعین، حیث تربوا في مدرسة النبوة ، فكـانوا نجومـا یهتـدى بهـم ،  كلهم الصحابة رضوان اهللا علیهم
ــه وســلم-كمــا قــال النبــي  ــأیهم اقتــدیتم اهتــدیتم:  -صــلى اهللا علی شــیرازي ، (  .أصــحابي كــالنجوم ، ب

٩١:  ١٩٩٥   (  
رحلــــة األساســـیة الـــدنیا ، تكتنفــــه یتضــــح أن الطفـــل فـــي الم ،وتأسیســـا علـــى مــــا ذكـــر ســـلفا

ــدة ، وتعترضــه ضــغوطات و  ــه الســلوكیة ، یصــعب امشــكالت عدی ــى حیات ــنعكس عل حباطــات نفســیة ت
فــإن الباحــث ومــن خــالل دراســته الحالیـــة  لــذا  .علــى المــربین واآلبــاء اكتشــافها فــي بعــض األحیــان 

أكثرهـا انتشـارا لوضـع  ، والتعـرف علـىلمشكالت التي یعاني منها األطفالتصدى للكشف عن بعض ا
  .وهذا ما ستركز علیه هذه الدراسة، یف من حدتها من المنظور اإلسالميحلول لها والتخف

   :مشكلة الدراسة وأسئلتها 
بــدأ الباحــث یشــعر بخطــورة المشــكالت التــي یعــاني منهــا األطفــال خــالل المرحلــة األساســیة 

الســلوكیة لألطفــال ، المقــررة علــى طلبــة ضــطرابات الــدنیا منــذ طلــب منــه تــدریس مــادة المشــكالت واإل
تضـمنت تلـك  حیـثالسنة الرابعة ، تخصص اإلرشـاد النفسـي بكلیـة التربیـة ، جامعـة األقصـى بغـزة ، 

المـــادة باإلضـــافة إلـــى الجانـــب النظـــري، جـــزءا تطبیقیـــا ، وكـــذلك مـــن بعـــض الحـــاالت التـــي یعالجهـــا 
دارة األزمــاتالباحــث فــي مركــز  ٕ ــدریب المجتمعــي وا ــأا ، ممــالت ــه فرصــة االنغمــاس فــي مشــكالت  هی ل



   
 

 ٤٣

حسـب تقـدیر الباحـث  –األطفال من خالل الواقع الفعلي ، خاصة أنه لم توجد دراسات بالقدر الكـافي 
تصـدت إلبـراز المشـكالت الســلوكیة التـي یعـاني منهــا أطفـال المرحلـة األساســیة الـدنیا فـي مجتمعنــا  –

ــاك حاجــة ملحــة  ، الفلســطیني ، والتخفیــف مــن حــدتها مــن منظــور إســالمي ــذا وجــدا الباحثــان أن هن ل
  :السؤال الرئیس التالي  عنلهذه الدراسة وذلك من خالل اإلجابة 

كیف یمكن حل المشكالت السلوكیة لدى أطفال المرحلة األساسیة الدنیا في قطـاع غـزة مـن 
  -:عنه األسئلة الفرعیة التالیة  وقد تفرعتمنظور إسالمي ؟ 

أطفال المرحلـة األساسـیة الـدنیا  بمحافظـة التي یعاني منها لسلوكیة شیوعا و امشكالت أكثر الما  - ١
   ؟غزة 
أطفــــال المرحلــــة مشــــكالت رؤیـــة والــــدي الطفــــل لهـــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة فــــي   - ٢

  ؟)ذكر، أنثى( الوالد المستجیب تعزى لمتغیر جنساألساسیة الدنیا في قطاع غزة 
أطفــــال المرحلــــة مشــــكالت رؤیـــة والــــدي الطفــــل لإحصــــائیة فــــي هـــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة  - ٣ 

   ؟)ذكر، أنثى( الطفل تعزى لمتغیر جنساألساسیة الدنیا في قطاع غزة 
أطفـال المرحلـة األساسـیة مشـكالت رؤیة والدي الطفـل لهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في  - ٤

  ؟الوضع االقتصادي لألسرةتعزى لمتغیر الدنیا في قطاع غزة 
لعالج بعض المشكالت السلوكیة التي یعاني منها أطفال المرحلـة األساسـیة ما الحلول المقترحة  - ٥

  ؟الدنیا في قطاع غزة من منظور إسالمي 
  :الدراسة إلى  هدفت تلك: أهداف الدراسة 

السـلوكیة شـیوعا والتـي یعـاني منهـا أطفـال المرحلـة األساسـیة الـدنیًا مشكالت الأكثر الكشف عن  - ١
  . محافظة غزة ب
أطفـال المرحلـة األساسـیة الـدنیا مشـكالت رؤیـة والـدي الطفـل لالتعرف إلى الفـروق الجوهریـة فـي  - ٢

   . )ذكر، أنثى( الوالد المستجیب تعزى لمتغیر جنسفي  طاع  زة 
أطفـال المرحلـة األساسـیة الـدنیا مشـكالت رؤیـة والـدي الطفـل لفـي التعرف إلى الفـروق الجوهریـة  – ٣
  . )ذكر، أنثى( الطفل تعزى لمتغیر جنساع  زة في قط
أطفـال المرحلـة األساسـیة الـدنیا مشـكالت رؤیـة والـدي الطفـل لفـي التعرف إلى الفـروق الجوهریـة  – ٤

  . الوضع االقتصادي لألسرة تعزى لمتغیر في  طاع  زة 
ـــول  – ٥ ـــى الحل ـــال  بعـــض المشـــكالت الســـلوكیة التـــي یعـــاني منهـــاالمقترحـــة لعـــالج التعـــرف عل أطف

  .المرحلة األساسیة الدنیا في قطاع غزة من منظور إسالمي 



   
 

 ٤٤

  :تكمن أهمیة الدراسة في كونها  :أهمیة الدراسة 
وضـــع األســـس ، لتمكننــا هـــذه الدراســـة مـــن الوصـــول إلـــى صــورة واقعیـــة عـــن الطفـــل الفلســـطیني – ١

ـــه لوقایتـــه ممـــا قـــد یظهـــر علیـــه ع نـــد اكتمـــال نمـــوه مـــن الســـلیمة لتنشـــئته وتقـــدیم الخـــدمات المناســـبة ل
  .مشكالت أكثر رسوخا وأشد خطورة 

  :نهاالتي تعوق الطفل وتقدمه من حیث إ تتركز أهمیة تناول المشكالت – ٢
نما قد تستمر مع الطفل في مراحل عمرة المتعددة  -أ  ٕ   .ال تنتهي عند سن معینة وا
  .سبة لفهم األطفال وكیفیة التعامل معهم إن دراسة المشكالت السلوكیة لألطفال یعتبر أمرا حیویا مفیدا بالن -ب
إن حصــر أكثــر المشــكالت الســلوكیة شــیوعا لــدى أطفــال المرحلــة األساســیة الــدنیا یســاعد علــى التخطــیط  -ج

  .لكي تساعدهم على التوافق السلیم  ،األطفال أولئكلبرامج إرشادیة لمثل 
مساعدتهم على التقدیر الفعلي لمستوى معانـاة تساهم هذه الدراسة في إرشاد وتوجیه الوالدین والمدرسین و  –د 

  .الطفل من المشكالت السلوكیة 
كما تساعد الدراسة الحالیة القائمین بالعملیة التربویة لألطفال ، وخاصة معلمي المرحلة األساسـیة الـدنیا  -هـ 

فالنا في سنواتهم ، على تقدیر مدى معاناة األطفال من المشكالت، مما یؤدي إلى تطویر الخدمة المقدمة ألط
  . المبكرة 

  :مصطلحات الدراسة 
عبد (هناك عدة تعریفات للمشكلة ، فهي عقبة تعوق الطفل عن النمو المتكامل  :المشكالت السلوكیة  – ١

كمــا أنهـا تعبیــر لفظــي صــریح وواضـح ومحــدد عــن حاجــة غیـر مشــبعة ، بلغــت مــن )  ٣:  ١٩٧٩السـالم عبـد الغفــار ، 
. صارت لها أولویة خاصة في دائـرة اهتمـام الفـرد فأصبحت معه متغلبة على الشعور ، التوتر واإللحاح حدا 

الصعوبات أو المعوقات التي یدركها الطالب ، وتحول دون  :، بأنها١٩٩٤عرفها صالح الدین أبو ناهیة قد و 
  ) ٢٤٤:  ١٩٩٤صالح الدین أبو ناهیة ، ( تقدمه أو نموه بصورة طبیعیة وصحیحة 

مجموعـــة األفعـــال والتصـــرفات التـــي "المشـــكالت الســـلوكیة بأنهـــا ) ٢٠٠٠(یـــرة حلمـــيمن كمـــا عرفـــت  
  ) ٥: ١٩٨٦محمد ماهر محمود ،( تصدر عن الفرد بهدف التعبیر عن الحاجة التي لم تشبع 

تعبیـر : بأنهـا)  ١٩٩٦( د المحسـن إبـراهیم عبـو عرفهـا بسـیوني سـلیم ، لقـد : جرائي للمشكالت السـلوكیة التعریف اإل
صریح وواضح ومحدد عن حاجة غیر مشبعة ، بلغت من التوتر واإللحاح حدا ، أصبحت معه متغلبة  لفظي

  ) ١٢٦،  ١٩٩٦بسیوني سلیم ، عبد الحسن إبراهیم ، ( صارت لها أولویة خاصة في دائرة إهتمام الفرد فعلى الشعور ، 

الخاصة في حل المشكالت  ویعني التقییم الشامل لمهارات الفرد :تقدیر حل المشكالت السلوكیة -٢
ــه الیومیــة ي حــل المشــكالت، وأســلوب المهــارات فــي الثقــة فــ تلــك، وتتمثــل التــي یتعــرض لهــا فــي حیات

المشــكالت مــن  تلــكوتســتلزم )  ٣٠٣:  ١٩٩٩حســین علــى فایــد ، ( . التجنــب والضــبط الشخصــي –االقتــراب
ریقــة تســاعد علـــى تطبیقهــا فـــي بــه المفــاهیم والقواعـــد التــي ســبق تعلمهـــا بطن الوالــدین ســلوكا ینظمـــو 



   
 

 ٤٥

المواقــف الجدیــدة ، فهــم یربطــون بــین مــا تعلمــوه مــن خبــرات ســابقة ، وبــین مــا یواجهونــه الیــوم مــن 
  .مشكالت تحتاج إلى حلول مناسبة مع روح الشریعة اإلسالمیة 

   :التعریف االجرائي ألسلوب حل المشكالت السلوكیة 
ـــوع مـــن األداء) ١٩٧٢زكـــي صـــالح ( عرـفــه  الـــذي یمكـــن الفـــرد مـــن التغلـــب علـــى  بأنـــه ن

  )  ٤٠٤،  ١٩٩٠محمد الصبوة ، : في ( . حول بینه وبین الوصول إلى أهدافهالمعوقات الخارجیة التي ت

  : الدراسات السابقة
  :تتعدد الدراسات التي تناولت المشكالت لدى األطفال خالل المرحلة األساسیة الدنیا ، ومن بینها 

طفــال انیـة لبنــاء برنـامج إرشـادي لعـالج أدراسـة مید: "بعنـوان: ) ١٩٨٩( دراسـة عیسـى جــابر  - ١
هدفت الدراسة لتشـخیص االضـطرابات السـلوكیة حیث و " مضطربین سلوكیا عن طریق اللعب كویتیین

ســنة مــن خــالل اللعــب التــي یختارونهــا، والكشــف عــن مــدى فائــدة تطبیــق )  ٢–٦(لــدى األطفــال مــن
طفـال مـن أطفـال مدرســة ) ٩٠(قـد تكونـت عینـة الدراسـة مـن و . بالبرنـامج اإلرشـادي عـن طریـق اللعـ

وقد تم استخدام مقیاس سلوك األطفال ، واختبـار الـذكاء غیـر . عبد اهللا بن رواحه المشتركة بالكویت 
( اللغــوي ، وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى أقــل مــن 

موعـــة التجریبیـــة األولـــى مـــن العینـــة العدوانیـــة ودرجـــات المجموعـــة بــین درجـــات أطفـــال المج)  ٠.٠١
نطوائیـــة ، وفـــروق بـــین درجـــات األطفـــال فـــي المجموعـــة الضـــابطة العدوانیـــة األولـــى مـــن العینـــة اال

والمجموعــة الضــابطة اإلنطوائیــة ، وبــین درجــات األطفــال فــي المجموعــة التجریبیــة الثانیــة مــن العینــة 
ـــي التطبیـــق ال ـــة ف ـــي و اإلنطوائی ـــي المجموعـــة القبل ـــال ف ـــین درجـــات األطف بعـــدي لمقیـــاس الســـلوك ، وب

وكـذلك وجـود فـروق . الضابطة ودرجات األطفال في المجموعة التجریبیة األولى فـي العینـة العدوانیـة 
بین درجـات أطفـال المجموعـة الثانیـة مـن العینـة )  ٠.٠٥( ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من 

جـــات األطفــال فـــي المجموعـــة الضـــابطة ودرجــات األطفـــال المجموعـــة التجریبیـــة العدوانیــة ، وبـــین در 
ــال  ــة فــي التطبیــق البعــدي لمقیــاس أســلوب األطف ــائج أن . الثانیــة فــي العینــة العدوانی كمــا أظهــرت النت

أكثر المقاییس الفرعیة لكل من مقیاس السلوك العدواني والسلوك اإلنطوائي تـأثیرا بالبرنـامج اإلرشـادي 
وأن المقـاییس الفرعیـة التالیــة بالنسـبة للعینـة العدوانیــة لكـل مـن العــدوان ، أوال العینـة اإلنطوائیــة كانـت 

  .االجتماعي والعدوان المادي تأثیرا بالبرنامج اإلرشادي 
الطفـل الفلسـطیني فــي الضـفة الغربیـة وقطــاع : "بعنــوان):  ١٩٩١( أحمـد بكــر وآخـروندراسـة  – ٢

الصـحیة والنفســیة (: أوضـاع الطفــل الفلسـطیني فـي األراضـي المحتلـة هـدفت إلـى دراسـةحیـث ". ـغزة 
أسرة اختیـرت بطریقـة عشـوائیة )  ٣٠٠( وقد تكونت العینة من ) . الجتماعیة واالقتصادیة والتربویةوا



   
 

 ٤٦

ــاطق الضــفة وقطــاع غــزة  ــار . مــن من ــم اختی ــد ت ــال )  ٧٩٦( ولق األســر ، تتــراوح  تلــكطفــال مــن أطف
سـتبانة الوضـع النفسـي ، وبطاقـة اقتصـادیة اسـنة ، وقـد اسـتخدم البـاحثون  ) ١٦ – ٦( أعمـارهم مـن 

ــار مركــز  ــال ، واختب ــذات لألطف ــدیر ال ــار تق ــة األحــداث السیاســیة الصــعبة ، واختب ــة ، وبطاق واجتماعی
ــائج الدراســة أن حــوالي  ــد أوضــحت نت ــتحكم لألطفــال ، وق ــال %  ١١الضــبط وال  قــد ظ ــرتمــن األطف

%  ٤٥منهم یخشون الخـروج مـن البیـوت ، وأن % ٢٥النفسي ، وأن حوالي علیهم أعراض االكتئاب 
ــائهم  وأن الوضــع النفســي للطفــل الفلســطیني فــي األراضــي المحتلــة ، مــنهم ال ینصــاعون لتعلیمــات آب

مقبول بشكل عام إذا ما أخذنا بعین االعتبـار حجـم الضـغوط النفسـیة التـي تحـیط بـه ، ولكـن ال یعنـي 
  ال تصبح مشكالت نفسیة في المستقبل الظواهر  تلكهذ  أن 

المشكالت النفسیة واالجتماعیة في بعنوان  ) ١٩٩١( صالح عبد المتعال وآخرون دراسة  – ٣
هدفت الدراسة إلى معرفة آراء واتجاهات الكویتیین والقیادات التعلیمیة ، في حیث مجال التربیة ، 

طالبا وطالبة، )  ٣١٩(من اسة على عینةأجریت الدر قد ضوء ظروف العدوان وتوقعات المستقبل، و 
توصلت أخیرًا كویتیین ، و الغیر من )  ٣٩( ، و ً كویتی) ٣١( لقیادات التعلیمیة،ومن ا) ٧٠( و 

الدراسة إلى أن األعراض العصابیة األكثر انتشارا بین الطالب الكویتیین هي التوتر والقلق والخوف 
باألرق واضطرابات النوم ، وقد كانت اإلناث أكثر  من المستقبل والعصبیة أغلب الوقت ، والشعور

معاناة من الذكور في هذه األعراض ، بینما كان الذكور أكثر معاناة من حیث الشعور بالیأس 
وانعدام قیمة الفرد ، كما ظهرت مظاهر عدم القدرة على التركیز واختالل الكفاءة العقلیة وتناقض 

   .المشاعر بین الحب والكراهیة
دراسة حول تأثیر التعرض للعنف " بعنوان )  ١٩٩٢( فضل أبو هین ، إیاد السراج اسة در  – ٤

م  على األطفال وتقدیر الذات لدیهم ، وقد طبقت الدراسة على عینة من  ١٩٨٧نتفاضة افي 
سنة ، وقد تم )  ١٥ – ٧( طفال ممن تقع أعمارهم ما بین)  ٢٧٧٩( األطفال یقدر عددهم ب 

ییس للخبرات الصعبة الصادمة ومقیاس لتقدیر الذات لدى األطفال ،وقد استخدام بعض المقا
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 

رتفاع معدالت انتج عن ذلك مما من األطفال تعرضت منازلهم للمداهمات اللیلیة % )  ٨٩(  نَّ إ -
  .الخوف من الظالم لدى األطفال 

  .للضرب الشخصيخبرات الشخصیة العصیبة وتحدیدا من أطفال العینة تعرضوا لل%) ٤٥( نَّ إ -
من األطفال شاهدوا تعرض أحد أفراد أسرهم للضرب الشخصي أمام أعینهم % )  ٥٥(  نَّ إ -

  .بصورة نتج عنها خوف الطفل وتزاید حاالت فقدان األمن 



   
 

 ٤٧

لدیهم درجة ارتفعت فنتفاضة كانوا أقل خوفا ، األطفال الذین شاركوا شخصیا في فعالیات اال نَّ إ -
  .تقدیر الذات بصورة دالة إحصائیا 

نتفاضة واكتفوا فقط بالمشاهدة ظهرت لدیهم األطفال السلبیین الذین لم یشاركوا في فعالیات اال نَّ إ -
أعراض الخوف والتوتر بصورة عالیة وانخفضت لدیهم درجات تقدیر الذات بصورة تشیر إلى أن 

  . المشاركة حسنت الطفل بصورة فاعله 
اآلثـــار النفســـیة واالجتماعیـــة التـــي خلفهـــا العـــدوان " بعنـــوان )  ١٩٩٢(راشـــد الســـهل  دراســـة  – ٥

ــث ، " العراقــي علــى أطفــال الكویــت  هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى اآلثــار التــي تركهــا العــدوان حی
علـى عینـة أجریت الدراسـة قد العراقي على الجوانب النفسیة واالجتماعیة ، لدى األطفال الكویتیین ، و 

ــة ، تتــراوح أعمــارهم بــین)  ٤٢٨( مكونــة مــن  ــاء ) ســنة  ١١– ٣( طفــال وطفل ، وبحســاب تقــدیر أولی
مـــن و إلــى أن بعــض المظــاهر االضـــطرابیة ارتفعــت لــدى األطفــال  :أمــور الطــالب توصــلت الدراســـة

المرضــیة  أهمهـا اضـطرابات النـوم واألحـالم المزعجـة والتبــول الـالإرادي والتلعـثم فـي الكـالم والمخـاوف
والعدوانیة والعناد والتسلط ، وقد كانت العدوانیة واضطرابات النوم عند الذكور أكثر منهـا عنـد اإلنـاث 

كشـــفت الدراســـة عـــن وجـــود بعـــض الســـمات اإلیجابیـــة كالثقـــة بـــالنفس والتطـــور فـــي العالقـــات كمـــا ، 
  .االجتماعیة بین األسر الكویتیة وعدم االستسالم للفشل واإلحباط 

دفت  لـى هـحیـث ) Abu Hien.F.&Raasoch.J ٩٩٣( فضـل أبـو هـین وراسـوخ سة درا – ٦
ــأثرهم  ــأثیر العنــف علــى األطفــال الفلســطینیین النــاتج عــن اإلنتفاضــة واألطفــال اإلســرائیلیین وت معرفــة ت
بالقصـــف الصـــاروخي العراقـــي بصـــواریخ ســـكود ، وكانـــت دراســـة مقارنـــة للقلـــق وردود الفعـــل النفســـیة 

نتفاضــة مقارنــة بــالعنف وردود الــذي تعــرض لــه األطفــال الفلســطینیون خــالل اال الناتجــة عــن العنــف
ریخ ســكود االفعـل التــي نتجـت لــدى األطفــال اإلسـرائیلیین الناتجــة عـن تعرضــهم للقصــف العراقـي بصــو 

، وقد تم اسـتخدام بعـض األدوات لقیـاس القلـق وحجـم الصـدمات النفسـیة )١٩٩٠(خالل حرب الخلیج 
ـــــة األطفـــــال الفلســـــطینیین تقـــــدر التـــــي تعـــــرض لهـــــا كـــــل  ـــــت عین طـــــرف مـــــن المبحـــــوثین ، وقـــــد كان

طفـال إسـرائیلیا تمـت ) ٢٧٧(سـنة، فـي مقابـل ) ١٢– ٦(طفال،ممن تقع أعمـارهم بـین )١٢٢٢(بحوالي
دراسـتهم ، وقــد تبـین أن درجــات القلــق التـي ظهــرت لــدى األطفـال اإلســرائیلیین أعلــى منهـا بكثیــر ممــا 

ین ، وقــد فســر البــاحثون هــذه النتیجــة بقــدرة األطفــال الفلســطینیین علــى ظهــر لــدى األطفــال الفلســطینی
حساس األطفال الفلسطینیین بالواجـب الـوطني مـن  ٕ تطویر وسائل تكیف وتأقلم مع األحداث الصعبة وا
خالل تعرضهم للعنف إضافة للمساندة المجتمعیـة الواسـعة التـي یحصـل علیهـا الطفـل الفلسـطیني مـن 

  ...نتفاضة ، بینما لم یستطع الطفل اإلسرائیلي الیات االخالل المشاركة في فع
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، وهدفت إلى "منع التجوال وتأثیراته على األطفال"بعنوان ) .Quota.S ١٩٩٣(سمیر قوتةدراسة  – ٧
)  ٤١٥(سـرائیل بإبعـاد ، وقـد أجـرت الدراسـة بعـد قیـام إالتجـول علـى األطفـال الفلسـطینیین معرفـة منـع
، منع على أثره خروج أي شخص مـن منزلـه ، وفرضها منعا شامال للتجول بنانجنوب لإلى فلسطینیا 

فـال یقـدر ، وبعد ذلك قام الباحث بأخذ عینة مـن األطللخطر اإلجراء ذلككل من یخالف ومع تعرض 
 ،)روتـر(ختبـار ا، وقـد اسـتخدم الباحـث سنة) ١٢–٦(تقع أعمارهم ما بین، طفال)٥٤٧(عددهم بحوالي

ــى المشــاكل ال ــال ،للتعــرف عل ــین مــن الدراســة أن حــوالي  نفســیة واإلنفعالیــة الناتجــة لــدى األطف وقــد تب
، وأن مــن األطفــال ظهــرت لــدیهم مشــاكل التنــاحر والتقاتــل والعدوانیــة تجــاه بعضــهم الــبعض%)  ٦٦(

مـن األطفـال ) % ٥٤(مواقـف الجدیـدة ،وأن حـوالي من األطفال أظهـروا خوفـا مـن ال) % ٥٥(حوالي 
یة والعنف ، وقد فسر الباحث هـذه النتیجـة فـي ضـوء حرمـان الطفـل مـن الحركـة ظهرت علیهم العدوان

  .متنفس األطفال هو سلوكهم فیما بینهم  تبصورة جعل
بـراهیم السـباطي دراسة  – ٨ ٕ دراسـة مقارنـة بـین :" بعنـوان ) :  ١٩٩٤( رشاد عبد العزیز موسى وا

هدفت الدراسة إلى دراسة التفاعـل حیث  ".ةفي المشكالت السلوكیة والتوافقیطفل القریة وطفل المدینة 
ــال فــي القریــة  ــى بعــض المشــكالت الســلوكیة والتوافقیــة لألطف ــة عل ــر النــوع والعمــر والخلفیــة الثقافی ألث

طـفـال ) ١٦٠(طفــال ریفیــا، و) ١٦٠(طفــال، مــنهم )  ٣٢٠(وقــد تكونــت عینــة الدراســة مــن . ة والمدینــ
ــاس الســلوكیات ال ــم اســتخدام مقی ــائج الدراســة أن األطفــال حضــریا ، وقــد ت ــد أظهــرت نت التوافقیــة ، وق

اإلناث أكثر استظهارا للسلوكیات العدوانیة واالنسحابیة والعدوانیة السلبیة ، وأن األطفـال األكبـر عمـرا 
سنة ، وأن أطفـال الریـف ) ١١( سنة أكثر عدوانیة من األطفال األقل عمرا من سن)  ١١( فوق سن 

  .لسلوكیة والتوافقیة أكثر معاناة من المشكالت ا
ـــت دراســـة  – ٩ ـــد العزیـــز ثاب ـــذین أصـــیبوا بالضـــغط  هـــدف) :  ١٩٩٧( عب لدراســـة تقـــدیر نســـبة ال

فحــص العالقــة بــین ثــم والصــدمة النفســیة مــن األطفــال الفلســطینیین الــذین عاشــوا فتــرة االنتفاضــة ، 
اض التـوتر العصـبي الفعلـي الصدمة والعوامل المتعلقة بها بعد األذى الفعلي ، وتقهم العالقـة بـین أمـر 

وقد تكونت العینة مـن . والمشكالت السلوكیة والعاطفیة لدى األطفال الذین عاشوا في فترة االنتفاضة 
ـــین )  ٣٠٦(  ـــال ، تقـــع أعمـــارهم مـــن ب ـــد اســـتخدم الباحـــث مقیـــاس روتـــر ، ســـنة ) ١٢ – ٦( طف وق

 ٢٤٤(    رت نتـائج الدراسـة أن وقـد أظـه. للمدرسـین )  B2( لالستبیان المتكامـل بواسـطة اآلبـاء و 
اعتبـــروا مـــن المصـــابین بـــاألمراض النفســـیة التـــي تلـــي تعـــرض اإلنســـان % )  ٧٣( طفـــال وبنســـبة ) 

اعتبــروا أكثـــر اعــتالال بمــرض اآلثـــار % )  ٣٨.٩(طفـــال وبمعــدل) ١١٩( للصــدمة النفســیة ، بینمــا 
%  ٢٧.٥(طفـال ، أي بنسـبة  )٨٤(فـي )  Rutter A2(الفعلیة ، كما اكتشفت آثار الحاالت األبویـة

ولكنهـا لیسـت ) اضـطراب مـا بعـد الصـدمة النفسـیة  PTSD( والتي لها عالقة بآثـار األذى العقلـي ) 
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( بحــاالت المدرســین التــي تــم اكتشــافها ، وأن األطفــال األكبــر عمــرا ، هــم فــي اإلصــابة والمعانــاة مــن 
PTSD . (  

المشـــكالت الســــلوكیة لـــدى األطفــــال "بعنـــوان  ) ٢٠٠٢( جــــودت ســـعادة وآخــــرون دراســـة  – ١٠
ـــدنیا فـــي محافظـــة نـــابلس خـــالل  ـــة األساســـیة ال  رآـهــانتفاضـــة األقصـــى كمـــا االفلســـطینیین فـــي المرحل

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت السـلوكیة لـدى األطفـال الفلسـطینیین فـي حیث ". المعلمون
علیمیـــة، المســـتوى التعلیمـــي، موقــــع ، نـــوع المؤسســـة التالجـــنس( المرحلـــة الـــدنیا فـــي ضـــوء متغیـــرات

وقـد أظهــرت النتـائج وجـود العدیــد مـن المشــكالت ) . نتفاضــةالمدرسـة، مكـان المدرســة مـن أحـداث اال
ـــل ـــذ مث ـــدى التالمی ـــدني المســـتوى التحصـــیلي ، والخـــوف مـــن صـــوت الطـــائرات والقلـــق  :الســـلوكیة ل ت
هـــا عنــد الــذكور ، وموقـــع كثــر منالمشــكالت الســلوكیة عنـــد اإلنــاث أ تلـــكوالعدوانیــة ، وكانــت درجــة 

یم مترافقــا مــع موقــع المدرســة مــن المخــكــان لصــالح مــدارس المدینـة و ) ، قریــةمدینــة، مخــیم( :المدرسـة
  .المشكالت السلوكیة  تلكاألحداث ، ولم یؤثر نوع المدرسة والمستوى التعلیمي في درجة 

  : تعقیب على الدراسات السابقة 
ــوان  ــأتي هــذه الدراســة بعن ــة األساســیة تقــدی"ت ــال المرحل ر حــل المشــكالت الســلوكیة لــدى أطف

كـان ولمـا لتضیف إلى الدراسات الفلسـطینیة دراسـة جدیـدة،  " الدنیا في قطاع غزة من منظور إسالمي
لمشــكالت النفســیة اأهـم أهــداف الدراســة الحالیـة الكشــف عــن أهـم المشــكالت، فلقــد اتضــح وجـود العدیــد مــن 

، وتقتصـر الدراسـة الحالیـة علـى المشـكالت فال المرحلـة األساسـیة الـدنیاا  طتعرض لهوالسلوكیة التي 
، ومـن أهمهــا مشـكلة االكتئــاب التـي تــواترت فـي الدراسـات الســابقةاألكثـر شـیوعا فــي هـذه المرحلــة ، و 

ــق والخــوف مــن المســتقبل ، )١٩٩١(النفســي كمــا فــي دراســة أحمــد بكــر وآخــرون  ومشــكلة التــوتر والقل
، )١٩٩١(األرق واضــطرابات النــوم كمــا فــي دراســة صــالح عبــد المتعــال وآخــرونوالعصــبیة والشــعور بــ

یــاد الســراج ومشــكلة الخــوف والتــوتر وفقــدان االمــن كمــا فــي د ٕ وأیضــا ، )١٩٩٢(راســة فضــل أبــو هــین وا
ثم فـي الكـالم والمخـاوف المرضـیة عـمشكلة اضطرابات النوم واألحـالم المزعجـة والتبـول الـالإرادي والتل

والتـي أكـدت ظهـور المشـكالت السـابقة ) ١٩٩٢(العناد والتسلط كما في دراسة راشد السـهل والعدوانیة و 
لـــدى الـــذكور أكثـــر مـــن اإلنـــاث، وكـــذلك مشـــاكل التنـــاحر والعدوانیـــة والخـــوف مـــن المواقـــف الجدیـــدة 

وأخیرا مشـكلة القلـق والعدوانیـة والخـوف ، )١٩٩٣(كة كما في دراسة سمیر قوتةوحرمان الطفل من الحر 
والتــي أظهـرت هــذه المشــكالت ) ٢٠٠٢(كمــا فـي دراســة جـودت ســعادة وآخـرون صــوت الطـائراتمـن 

  ...ورالذك ها  دىلدى اإلناث أكثر من
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أنه لم یـتم التعـرض للكشـف  –حسب علم الباحث  –هذا ، وقد لوحظ من الدراسات السابقة 
ــة الفلســطینیة ــاة األطفــال خاصــة مــن المشــكالت الســلوكیة فــي البیئ ، ومــن ثــم تحــاول  عــن مــدى معان

  . الدراسة الحالیة الكشف عن مدى معاناة األطفال من تلك المشكالت 
ــأثیر بیئــة الحــرب علــى األطفــال ، ومــا تركاكمــا  ه مــن تــتضــح مــن الدراســات الســابقة مــدى ت

 تلـكأن و آثار نفسیة سلبیة علیهم ، ومن أهمها اضـطرابات النـوم والتبـول الـالإرادي ، وعـدم التركیـز ، 
ــث الدراســا ــد بعــدد معــین ألفــراد عینتهــا ، حی هنــاك دراســات اســتخدمت عــددا كبیــرا مــن  إنت لــم تتقی

ــة )  ١٠١٢(األفــراد وصــلت  تلــكاعتمــدت قــد ، و  ١٩٩٢كمــا فــي دراســة إدارة الخدمــة النفســیة الكویتی
 الدراسـات فـي تلـكالدراسات كثیرا على مقابالت أولیاء األمور والمعلمین ، وتتفق الدراسـة الحالیـة مـع 

ســـنة ، واختلفــت عنهــا فـــي )  ١٢ – ٦( مجتمــع الدراســة الـــذي یشــمل أطفــال المرحلـــة األساســیة مــن
  .اعتمادها على أشرطة الفیدیو ، باإلضافة إلى مقابالت أولیاء األمور 

ــال ، الدراســات اعتمــدت علــى عــدة أدوات  تلــككمــا یالحــظ أن معظــم  كمقیــاس ســلوك األطف
للتعـرف لمشـكالت األطفـال ، ومقیـاس السـلوكیات  ،اختبار روتـرومقیاس الخبرات الصعبة الصادمة ، و 
ممــا أفــاد الباحـــث فــي الوقــوف علــى طبیعــة األدوات التــي یمكـــن الالتوافقیــة ، ومقیــاس روتــر للوالــدین 
فــي أكانــت الدراسـات ســواء  تلــكوقــد اســتفاد الباحـث بالفعــل مــن  .االسـتعانة بهــا فــي مثــل هـذه الدراســة 

العینــة واختیارهــا وكــذلك فــي اختیــار األدوات المناســبة إال أن لهــذه  مللدراســة أاختیــار المــنهج المناســب 
الوالـــدین أو  الدراســة خصوصــیتها حیــث اعتمــدت باإلضــافة إلـــى األدوات المعــروف إلــى مقــابالت مــع 

  . منها أطفالهم  يللتعرف على أهم المشكالت التي یعان ،األطفالمور أأولیاء 
  :اإلطار النظري 

 -فـي مجتمعنـا الفلسـطیني   -سة المشكالت لدى أطفـال المرحلـة األساسـیة الـدنیا تعتبر درا  
أمرا جوهریا ، فالطفل في فلسطین جزء من بیئتـه ، ومشـكالته مرتبطـة بهـا ، بـل ونابعـة منهـا، وبـذلك 

ــاة أطفــال نشــ فــي مجتمعــات  وا ئتكــون مشــكالت أطفالنــا خاصــة بهــم فقــط ، ومعانــاتهم لیســت كمعان
  .لو تشابهت أنماط سلوكهم أخرى ، حتى و 

وطالما أن البیئـة الفلسـطینیة تتعـرض للعدیـد مـن مصـادر الضـغط والعنـف فـإن مـن المتوقـع 
أن نجد تعاظما في تأثیر هذه البیئة الضاغطة العنیفة على الطفـل الفلسـطیني ، خاصـة أنـه مـن أكثـر 

ن مشـكالت إ :نـا یمكـن القـولالشرائح في المجتمـع تـأثرا بمـا یـدور حولـه فـي البیئـة المحیطـة ، ومـن ه
ــال  األطفــال الفلســطینیین هــي مشــكالت مــن النــوع الخــاص ، وذلــك ألن معانــاتهم لیســت كمعانــاة أطف
ــو تشــابهت المشــكالت وتقاربــت أنمــاط الســلوك ، وهــذا مــا دفــع  نشــئوا  فــي مجتمعــات أخــرى حتــى ول

شــیوعا فــي مرحلــة مــن أهــم الباحــث إلــى القیــام بهــذه الدراســة ســعیا وراء التعــرف علــى أهــم المشــكالت 
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لتمكــنهم مــن التوافــق مــع  ،مراحــل النمــو ، للوصــول إلــى أفضــل مســتوى مــن الصــحة النفســیة لألطفــال
  ) ١٩٩٩عاهدة خضر ، ( الظروف المحیطة 

خـالل المرحلـة المبكـرة  –وتبدو ثمة حاجة ملحة للتعرف على مدى معاناة األطفـال مـن المشـكالت 
د فـــي مجتمعنــــا الفلســـطیني إحصــــاءات أو دراســــات تبـــین مــــدى انتشــــار وخاصـــة أنــــه ال توجــــ –مـــن الطفولــــة 

المشــكالت الســلوكیة لــدى األطفــال الصــغار ، كمــا أن المشــكالت الســلوكیة التــي یتعــرض لهــا األطفــال تتزایــد 
عبد السالم عبد الغفار ، ( تزایدا واضحا ، مما یستتبع ضرورة وجود اهتمام بتقدیم الخدمات والرعایة المالئمة 

١٩٧٩ . (  
  :یلي  تتمثل فیما، تصنیفا للمشكالت السلوكیة لدى األطفال ١٩٨٠وذكر أحمد عكاشة 

  .التجوال اللیلي و كاألرق ، الكوابیس ، الفزع اللیلي ، :  إضطرابات النوم – ١
  .آالم بالمعدة والبطن و كرفض الطعام ، القيء ، :  اضطرابات التغذیة – ٢
  .التأخر في الكالم و ، التهتهة ، التأتأة ، كالتعلثم :  اضطرابات الكالم – ٣
كالنشـــاط الزائـــد ، تشـــتت االنتبـــاه ، ســـرعة االنـــدفاع ، مـــص األصـــابع ، :  اضـــطرابات الحركـــة – ٤
  .اللوازم الحركیة و 
  .الكذب و كالعدوانیة ، الهروب من المدرسة ، السرقة ، :  اضطرابات اجتماعیة – ٥

ضـع مـن خـالل الـدلیل التشخیصـي اإلحصـائي وثمة تصنیف آخر الضـطرابات الطفولـة ، و 
  :، وهي  D.S.M. IIIR,1087األمریكي 

، النشاط الزائد، تشتت االنتبا ، التخریب، الجنوح، الكذب ، كالعدوانمشكالت متعلقة باضطرابات السلوك –١
.  
  .اضطرابات مرتبطة بالطعام ، كالسمنة ، الشرة ، ضعف الشهیة  –٢
  .األصابع ، قضم األظافر اللوازم الحركیة ، كمص  – ٣
  .اضطرابات الكالم ، كالتهتهة ، البكم ، الحبسة الصوتیة  – ٤
  .التبول الالإرادي  – ٥

  .كما أن هناك اضطرابات أخرى متعلقة بالنمو ، كالتخلف الدراسي ، صعوبات التعلم ، القلق ، والذهان 
نـاء المرحلـة األساسـیة أن هنـاك تصـنیفات عدیـدة للمشـكالت السـلوكیة أث ،ویتضح مما سـبق

الـــدنیا لألطفـــال ، یمكـــن مـــن خاللهـــا وضـــع تصـــنیف مقتـــرح للمشـــكالت الســـلوكیة التـــي یعـــاني منهـــا 
ــة ، كمــا بینهــا تعریــف  ــة ، ( األطفــال خــالل هــذه المرحل ــع )   ١٢:  ١٩٩٢ســمیرة أبــو غزال هــي جمی

ال تناسـب اعیـة حیـث اء تفاعلـه مـع البیئـة االجتمالتصرفات التي تصدر عن الطفـل بصـفة متكـررة أثنـ
مرحلة نمو الطفل وعمره ، وتجعل لدیه مشـاعر شخصـیة بالمعانـاة واأللـم وعـدم قبولـه اجتماعیـا وعـدم 
قبوله لنفسه ، كما تجعله عاجزا تماما عن حسن االتصـال بـاآلخرین وعـن اسـتمرار النمـو والتقـدم نحـو 
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مالحظتهـا مثـل الشــجار  النضـج ، وتظهـر فـي صـورة أو عـدة أعـراض ســلوكیة متصـلة ظـاهرة ویمكـن
  . التخریب و  ،الهروب  ،الكذب، السرقة، العناد ،والعدوان

وینبغي أن یوضع في االعتبار أن التصنیف السابق ال یعني وجود حدود قاطعة بین تلك الفئات ، 
نما القصد منه أن یكون محاولة متواضعة للتعامل مع المشكالت بصورة أكثر خصوصیة  ٕ   .وا

اإلسـالم أولـى اهتمامـا كبیـرا بـالروابط األسـریة ، القائمـة الباحـث أن  رأىوفي ضـوء مـا تقـدم 
فـي نظـام اجتمـاعي آخـر ، وتعبـر  والتـي ال نجـدهاعلى الفطرة والغریزة والتشـریع واألخـالق واآلداب ، 

واهللا جعل لكم من أنفسـكم أزواجـا وجعـل :" قال تعـالى : اآلیة الكریمة التالیة أحسن تعبیر على ذلك 
  ) ٧٢أیة : النحل " (  ن أزواجكم بنین وحفده ورزقكم من الطیباتلكم م

فـ ي الكــ م أو  ،فــي االلتــزام أو االنتهــاز: فطبیعــة مــزاج األبــوین أو أحــدهما وســلوكهما مــثال 
البخل، في الصدق أو الكذب، فـي التنـاقض بـین األقـوال واألفعـال تـنعكس فـي معاملـة األوالد، بالشـدة 

  )١٩١،  ١٩٨٦محمد بن البشیر ، ( ة بإعطاء القدوة أو اللیونة أو الالمباال
التعلـق یـزداد أو یـنقص  ذلـككما یتعلق الطفل بأبویه ، بالفطرة التي فطره اهللا علیها ، ولكـن 

بشعور الطفل بمصلحته لدى والدیـه أو أحـداهما ، وبدرجـة المحبـة أو أحیانـا اإلهمـال بـل والكـره الـذي 
   .یشعر به من لدن أبویه أو أحدهما 

أحكام األسرة المرتبطـة بالعقیـدة اإلسـالمیة  إن التركیز یجب أن یكون علىالباحث  وقد رأي
والقـرآن الكــریم أولــى لتشــریعات األسـرة اهتمامــا خاصــا ، فــي ضــبط العالقـة بــین الــزوجین وبــین اآلبــاء 

وا قو أنفسكم یأیها الذین أمن: " واألبناء وبین ذوي القربى ، وفي ضبط التوارث وغیرها ، قال تعالى 
: " وقــال النبــي صـلى اهللا علیــه وســلم ).  ٦أیـة : التحــریم " (  وأهلـیكم نــارا وقودهــا النــاس والحجــارة

وجــاء فــي إحیــاء علــوم " . مــروا أوالدكــم بامتثــال األوامــر واجتنــاب النــواهي فــذلك وقایــة لهــم مــن النــار 
، فبأن یصونه عـن نـار اآلخـرة أولـى  ومهما كان األب یصونه عن نار الدنیا:  )لإلمام الغزالي(الدین 

، وصیانته بأن یؤدبـه ویهذبـه ویعلمـه محاسـن األخـالق ، ویحفظـه مـن قرنـاء السـوء، وال یعـوده التـنعم 
لــذا یعــد " . وال یحبـب إلیــه الزینــة والرفاهیــة ، فیضــیع عمــره فــي طلبهـا إذا كبــر ، فیهلكــه هــالك األبــد 

تـــاج إلـــى جهــود تتناســـب وضــخامتها ، فاألطفـــال هـــم االهتمــام بالطفـــل الفلســطیني قضـــیة أساســیة تح
ــدعامات  ــه ، إذا مــا وضــعت ال ــه ، والعنصــر األساســي لتقدمــه ورقی الصــورة المســتقبلیة للمجتمــع ومرآت

بسـیوني سـلیم ، ( األساسیة التي ینبني علها التنظیم العام للشخصیة في المرحلـة المبكـرة مـن الطفولـة 
ــد المحســن إبــراهیم ،  ومنــذ بــدء الخلیقــة والــدین اإلســالمي یشــكل ظــاهرة نفســیة  ) ١٢١:  ١٩٩٦عب

واجتماعیة هامة في حیاة الطفل ، یعطي لحیاته معنى ، ویجیب عن األسـئلة الغیبیـة الكبـرى التـي مـا 
  .فتئ اإلنسان في كل زمان ومكان یبحث عن إجابات لها 
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ى الخیــــر إلــــ :إن الــــدین اإلســــالمي یرمــــي إلــــى تغییــــر اتجاهــــات اإلنســــان وســــلوكه ویــــدعو
عمال العقل والفكـر ، بمـا  ٕ والصالح وااللتزام باألخالق والقیم ، والخصال الحمیدة؛ المنادیة بالتسامح وا

ــه التوافــق النفســي والســعادة والراحــة النفســیة ، و  : اهتمامــا بالغــا بالطفــل إذ قــال تعــالىاهــتم قــد یحقــق ل
أي وصـیة )  ٢٢٣اآلیـة البقرة، ("  ضاعةوالوالدات یرضعن أوالدهن حولین كاملین لمن أراد أن یتم الر "

ــى  ــأن ال یضــیقوا عل ــأمرهم ب ــذلك ، ف ــاء ب ــالهن واالهتمــام بهــن ، كمــا أوصــى اآلب ــة أطف لألمهــات برعای
  . األمهات في النفقة والكسوة ، فیحمل ذلك على إضرار بالطفل 

حدیثـة ولقد كانت الصحة النفسـیة لألطفـال الفلسـطینیین محـط أنظـار العدیـد مـن الدراسـات ال
وقـد أ ـادت . علـیهم تغیـر فـي األنمـاط السـلوكیة بوجود نسبة مقلقة من األطفال الذین یبدو أفادتالتي 

ــادة بنســبة  ــأن هنــاك زی فــي عــدد الحــاالت الجدیــدة فــي عیــادات ) %١٠٥(وزارة الصــحة الفلســطینیة ب
  . الحاالت تلكعاما یشكلون غالبیة )١٨(وأن األطفال دون م،  ٢٠٠٠أكتوبرالصحة النفسیة منذ 
أنـه كلمـا ازداد عـدد المخـاطر المتعلقـة بـالعنف )  ١٩٨٩غاربارینو وكوسـتلني ، ( كما أظهرت دراسة 

السیاســي وازدادت ســلبیة األســرة ، فــإن مســتوى األعــراض عنــد الطفــل یــزداد بشــكل كبیــر ، فــالعنف 
معا یؤدیان إلـى ظهـور  افتهماالسیاسي یترك أثرا ملموسا ولكن سلبیة األسرة تترك تأثیرا أعظم ، وبإض

  .بالغ الشدة  )سریري(أثر 
ا األضــواء یــیلقأن ، و لیســاندا الطفــل مــاجهوده یكثــف الوالــدانبالطفولــة، أن  المهتمــونویــرى 

ــه ــذ بدایــة االنتفاضــة فیمــا یتصــل بالمشــكالت التــي تواجه ، خاصــة وأن مجتمعنــا الفلســطیني یعــیش من
ال كغیــرهم مــن شـرائح المجتمــع قــد تـأثروا مــن نــواح ظروفـا اقتصــادیة واجتماعیـة صــعبة للغایــة واألطفـ

خطـة  امختلفة أهمها حدوث تغیر في سلوكیاتهم وبروز مشاكل نفسیة وسـلوكیة ، فقـاد قامـت سـكرتاری
الطفـــل بمشـــروع الـــدعم النفســـي لألطفـــال وكـــان مـــن نتـــائج ذلـــك أن قـــدرة األطفـــال علـــى التعبیـــر عـــن 

ازدادت معرفة األطفال بطرق التعامل مع ، كما %  ١٥.٧٩بعد التدخل بما نسبته مشاعرهم ازدادت 
، باإلضــافة إلــى ارتفــاع ملحــوظ فــي معرفــة األطفــال بطــرق حــل المشــاكل %  ٣٩.٣٣الخطــر بنســبة 

  )  ٣١ -٢٠،  ٢٠١٠ – ٢٠٠٤الخطة الوطنیة للطفل الفلسطیني (%  ٣١.٨٢بنسبة 
  :لة من ست خطواتلحل المشك نموذجاً أ، ١٩٩٩العارف باهللا محمد الغندور قترح ق  او 

  .الشعور بوجود مشكلة  .١
  .جمع المعلومات عن المشكلة  .٢
  .حصر المشكلة في أضیق مجاالتها وتكوین الفروض  .٣
  .اختبار تماسك الفروض منطقیا وعملیا  .٤
  .اختبار مدى صحة كل فرض واستبعاد الخاطئ  .٥



   
 

 ٥٤

ـــا .٦ ـــه عملی ـــا وتطبیق ـــروض واعتبـــاره حـــال نهائی ـــى أصـــح الف ـــاهللا. (االنتهـــاء إل  محمـــد العـــارف ب
 .) ١٥،  ١٩٩٩الغندور ، 

ــد فوتشــمل مهــارات حــل المشــكالت القــدرة علــى البحــث عــن المعلومــات  ــل المواقــف بغــرض تحدی تحلی
الحلــول وفقـــا للنتــائج المرغــوب فیهـــا أو  تلــكاقتــراح الحلـــول الممكنــة للمشــكلة، وموازنـــة ثــم المشــكلة، 
  ) Mac Nair & Elliott,1992:150( تنفیذ الحل المناسبمع المتوقعة ، 

ــدیر حــل المشــكالت الســلوكیة لألطفــال مــن منظــور إســالمي ــائج تق ــاة  ،والمحلــل لنت ــى أن حی یؤكــد عل
الطفـل لــم تعــد معناهــا البســیط هـي طعــام وشــراب ومــأوى ، ولــم تعـد مشــكالته تجــد طریقهــا إلــى الحــل 

تربیـة الدینیـة المشـكالت وبـین التنشـئة أو ال تلـكهنـاك عالقـة بـین  تعبر الطرق التقلیدیة ، بل أصبح
هنــاك تبـاین قـد یزیــد أو  ألن، دث بدرجـة واحـدة لــدى جمیـع األطفـالاإلسـالمیة ، هـذا ال یمكـن أن یحــ

جعـل الباحـث یهـتم بدراسـة الطفولـة ،  وممـا. ینقص فیما یتعلـق بدرجـة ارتبـاط أسـلوب حـل المشـكالت
مجتمعنــا الفلســطیني حالیــا لمــا لهــذه المرحلــة مــن أهمیــة بالنســبة لو وخاصــة المرحلــة األساســیة الــدنیا ، 

ــك لمــا یحتاجــه مــن إعــادة بنــاء لإلنســان الفلســطیني  ــه ، وســلوكه فــي أي . وذل فالطفــل جــزء مــن بیئت
  .موقف من المواقف یتوقف على حالته وحالة البیئة التي یعیش فیها 

جراءاتها ٕ   : طریقة الدراسة وا
ــال المرحلــة اواـلـدي تــم إعطــاء قائمــة المشــكالت الســلوكیة لــدى  ــك أطف ألساســیة الــدنیا ، وذل

لتقـدیر المشـكالت التـي یعـاني منهـا األطفـال ، علمـا بـأن التعلیمـات الخاصـة باالسـتجابة علـى القائمــة 
  .) ١ملحق رقم ( في صدر األداة  –كتابة  –قد شرحت 

   :منهج الدراسة  –١
طفـال األبین أكثر المشكالت السلوكیة شیوعا لما كان الهدف من إجراء هذه الدراسة معرفة 

وإلیجاد حلول مقترحة لعالج بعـض المشـكالت السـلوكیة ، سنة) ١٢-٦(الذین تتراوح أعمارهم ما بین 
فقـد اتبـع الباحـث التي یعاني منها أطفال المرحلة األساسیة الدنیا فـي قطـاع غـزة مـن منظـور إسـالمي 

التـي حصـل علیهـا  تفسـیر النتـائجثـم تحلیل ففي هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك بوصف 
ــة فــي، )قائمــة المشــكالت(مــن المعالجــات اإلحصــائیة ألداء الدراســة  ــى نتــائج یمكــن ا رغب لوصــول إل

  .االستفادة منها على صعید المجتمع الفلسطیني ومؤسساته التعلیمیة
  : مجتمع الدراسة  – ٢

فـي الصـیفیة وأثنـاء اإلجـازة أطفال المرحلة األساسیة الـدنیا بعض یتكون مجتمع الدراسة من 
م، وعـددهم  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤سـنة ، عـام )  ١٢ – ٦( غزة والتي تتراوح أعمـارهم مـا بـین  محافظات



   
 

 ٥٥

ـــیم( حســـب اإلحصـــائیات الرســـمیة)  ـفــالً  ٢١٨٣١٦(فـــي محافظـــة غـــزة  ـــة والتعل سلســـلة ، وزارة التربی
   )م  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠، )٦(اإلحصاءات التربویة، رقم 

  : عینة الدراسة – ٣
   :ستطالعیةالعینة اال –أ 

عینة عاني منها عینة من أطفال فلسطین ، تالمشكالت السلوكیة التي قام الباحث بدراسة 
  .من محافظة غزة وطفله   فالً ) ٤٠( ستطالعیة من ا

   :العشوائیةالعینة  -ب 
وقد بلغ . عشوائیة صورة من أحیاء متفرقة من محافظات غزة بوتم اختیار عینة الدراسة من أطفال 

، ممــن تقــع طفلــة) ١٦٠( ، و ـفـالً ) ٢٤٤( ، مــنهمأطفــال مــن الــذكور واإلنــاث)  ٤٠٤( ال العینــة عــدد أطـفـ
، وتـم اسـتخدام ولقـد تـم اختیـار هـذا العـدد بعـد اسـتخدام معادلـة اختیـار العینـة ،سـنة) ١٢-٦(بـین ما أعمارهم 
  :ذلك یوضح)  ١(والجدول رقم . في اختیار أفراد عینة الدراسةالعشوائیة الطریقة 

  ) ١( جدول رقم 
  فراد عینة الدراسةأیوضح 

 % العدد جنس ولي األمر
  75.74 306 ذكر

 24.26 98 أنثى
 100.00 404 المجموع

   جنس الطفل
 60.40 244 ذكر

 39.60 160 أنثى
 100.00 404 المجموع

    المستوى االقتصادي
 7.43 30 متدني
 82.67 334 متوسط
 9.90 40 مرتفع
 100.00 404 المجموع

   :أدوات الدراسة  - ٤
 )روتـــر(قائمـــة المشـــكالت الســـلوكیة لألطفـــال والمشـــتقة مـــن مقیـــاس اســـتخدام قـــام الباحـــث ب

ــاس المشــكالت الســلوكیة، ــة  ،)فقــرة ١٥(ولقــد تكونــت أداة الدراســة الحالیــة مــن  للوالــدین لقی ــتم اإلجاب ی
  .)بنعم أو ال(الوالدین علیها من قبل 



   
 

 ٥٦

تراوحـت معــامالت قـد ســتطالعیة و اراسـة الحالیـة بتطبیــق األداة علـى عینـة ولقـد قـام الباحـث فــي الد
وهــي قـــیم دالــة عنـــد )  ٠.٧٧١-٠.٣٣٣(االرتبــاط بــین الدرجـــة الكلیــة وكـــل بعــد مــن أبعـــاد المقیــاس مـــا بــین 

فقـرة مـن فقـرات المقیــاس یوضـح معـامالت ارتبـاط كـل )  ٢( والجـدول رقـم ) ٠.٠١،  ٠.٠٥(داللـة یات مسـتو 
  :لكلیة للمقیاسابالدرجة 

  :الصدق  –أ 
تم حساب الصدق بطریقة االتساق الداخلي، حیث تم حساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  :یوضح ذلك) ٢(المقیاس بالدرجة الكلیة للمقیاس والجدول 
  ) ٢( جدول رقم 

  فقرة من فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة للمقیاس یوضح معامالت ارتباط كل 

معامل االرتباط مع  الفقرة ةالفقر  الفقرة
 الدرجة الكلیة

مستوى الداللة 
 اإلحصائیة

 ٠.٠١دالة عند  0.584 ع یغضب بسرعة -یصرخ-عصبي المزاج  .١
 ٠.٠١دالة عند  0.536 ع یبكي حین الذهاب للمدرسة أو یرفض الدخول للفصل  .٢
 ٠.٠١دالة عند  0.441 س یتهرب من المدرسة  .٣
 ٠.٠٥دالة عند  0.363 م. ض یسرق األشیاء من المنزل  .٤
 ٠.٠١دالة عند  0.548 س یقفز ویتنطط هنا وهناك  .٥
 ٠.٠١دالة عند  0.633 م. ض یكسر أحیانًا ممتلكاته أو ممتلكات اآلخرین  .٦
 ٠.٠١دالة عند  0.685 س یتعارك مع األطفال اآلخرین  .٧
 ٠.٠٥دالة عند  0.333 ع یكون أحیانًا قلق ومتوتر على بعض األشیاء  .٨
 ٠.٠١دالة عند  0.618 س غیر مستقر في مكان ما  .٩
 ٠.٠١دالة عند  0.475 ع مزاجه سیئ وغیر سعید ویبكي أحیاناً   .١٠
 ٠.٠١دالة عند  0.629 م. ض عنید وغیر مطیع  .١١
 ٠.٠١دالة عند  0.721 س ال یستقر في مكان ما لبعض الوقت  .١٢
 ٠.٠٥د دالة عن 0.333 ع یخشى ویخاف من األشیاء الجدیدة أو المواقف  .١٣
 ٠.٠١دالة عند  0.615 م. ض یكذب على اآلخرین  .١٤
 ٠.٠١دالة عند  0.469 م. ض یقوم بتخویف األطفال  .١٥
  ٠.٤١٨) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ٣٣(الجدولیة عند درجة حریة " ر"قیمة 
  ٠.٣٢٥) = ٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ٣٣(الجدولیة عند درجة حریة " ر"قیمة 
ــات  –ب  ــمف :الثب ــة  قــد ت ــاخ(التأكــد منــه مــن خــالل معادل ــث كانــت قیمــة معامــل ألفــا  )ألفــا كرونب حی

تســاوي  كانــت قیمــة معامــل االرتبــاط بــین النصــفینفبطریقــة التجزئــة النصــفیة  اأمــ) ٠.٧٩٦(كرونبــاخ 
حیــث كانــت القیمــة بعــد  )ســبیرمان بــراون(إلیجــاد الثبــات تــم التعــدیل باســتخدام معادلــة و )  ٠.٦٧٧(



   
 

 ٥٧

ــ ) ٠.٨٠٧( تســاوي التعــدیل ــدة جــدًا ت ــد تحقــق بدرجــة جی ــات ق ــات األداة  وهــذا یعنــي أن الثب ــى ثب دل إل
  . صالحیة  المقیاس ، لتطبیقه على عینة الدراسة الحالیة  إلىطمئن تو 

   :أبعاد األداة
  :ثالثة أبعاد هيعلى اشتملت أداة الدراسة 

لمشـكالت العصـابیة التـي ویشتمل على خمسـة عبـارات ، تتضـمن ا: الجانب العصابي : البعد األول 
   ) .  ١٣،  ١٠،  ٨،  ٢،   ١(  :یعاني من األطفال وهي العبارات

ــاني   متنــاوالً عبــارات ،  قــد تتضــمن خمــسو : ) المضــاد للمجتمــع ( الجانــب الســیكوباتي : البعــد الث
  ) . ١٥،  ١٤،  ١١،  ٦،  ٤(  :المشكالت المضادة والمتعلقة بالمجتمع ، وهي العبارات

علـى خمـس عبـارات ، وتتضـمن المشـكالت السـلوكیة  وقـد احتـوى: الجانـب السـلوكي : الث البعد الث
  ) . ١٢،  ٩،  ٧،  ٥،  ٣(  :التي یعاني منها األطفال وهي العبارات

وفقا لثالثة مسـتویات ، وتتـراوح الدرجـة علـى كـل عبـارة مـا بـین درجـة واحـدة ها یتم تصحیح :األداة تصحیح 
  ) .درجة واحدة : ( ال  - ٢  ) .ن درجتا: ( نعم   - ١ :ودرجتین كالتالي 

  ومناقشتهانتائج الدراسة 
  :عن تساؤالت الدراسة وهيلإلجابة  تم التوصل إلى النتائج التالیة ،البحث على العینةاة من خالل تطبیق أد

  : السؤال على وقد نص ذلك –السؤال األول  عناإلجابة 
أطفال المرحلة األساسیة الدنیا  بمحافظة غزة یعاني منها  التيالسلوكیة شیوعا و مشكالت أكثر الما 

  :   یوضح ذلك) ٣(والجدول األوزان النسبیة السؤال قام الباحث باستخدام اولإلجابة على هذا .. ؟ 
  ) ٣ (ول رقم جد

  األوزان النسبیة والترتیب لكل مشكلة من المشكالت السلوكیة
 الترتیب الوزن النسبي الفقرة  م

 2 ٦٠.٨٩ یغضب بسرعة -یصرخ -لمزاجعصبي ا ١

 13 ١٩.٣١ یبكي حین الذهاب للمدرسة أو یرفض الدخول للفصل ٢

 14 ١٠.٨٩ یتهرب من المدرسة ٣

 15 ٤.٤٦ یسرق األشیاء من المنزل ٤

 1 ٦٨.٣٢ یقفز ویتنطط هنا وهناك ٥

 9 ٢٨.٧١ یكسر أحیانًا ممتلكاته أو ممتلكات اآلخرین ٦

 4 ٥٣.٩٦ ل اآلخرینیتعارك مع األطفا ٧

 2 ٦٠.٨٩ یكون أحیانًا قلق ومتوتر على بعض األشیاء ٨

 6 ٥١.٤٩ غیر مستقر في مكان ما ٩

 12 ٢١.٧٨ مزاجه سیئ وغیر سعید ویبكي أحیاناً  ١٠



   
 

 ٥٨

یتضح من الجدول السابق وحسب معاناة أطفـال فلسـطین فـي المرحلـة األساسـیة الـدنیا ووفقـا لتقـدیر اآلبـاء أن 
 امشـــكلت ، تلـــى ذلـــك%)٦٨.٣٢(قـــد احتلـــت المرتبـــة األولـــى بـــوزن نســـبي  )یقفـــز ویتـــنطط هنـــا وهنـــاك(مشــكلة 

في المرتبة الثانیة ) على بعض األشیاء  ً ومتوتر   ً یكون أحیانًا قلق(و )یغضب بسرعة -یصرخ -عصبي المزاج(
فــي المرتبــة الرابعــة بــوزن نســبي ) یتعــارك مــع األطفــال اآلخــرین(، ثــم جــاءت مشــكلة %)٦٠.٨٩(بــوزن نســبي 

رتبـــــة الخامســـــة بـــــوزن نســـــبي لتحتـــــل الم) ال یســـــتقر فـــــي مكـــــان مـــــا لـــــبعض الوقـــــت(مشـــــكلة و ، %)٥٣.٩٦(
واألخیــرة  ةالمرتبـة الخامسـة عشـر فـي ) یسـرق األشـیاء مـن المنـزل(مشـكلة وهكـذا إلـى أن جـاءت ، %)٥٢.٩٧(
بســبب الــوازع  ،ممــا یــدلل علــى أنهــا مــن أقــل المشــكالت التــي یعــاني منهــا األطفــال%) ٤.٤٦(بــوزن نســبي و 

  .األطفال أولئكالدیني الكبیر الذي یتمتع به 
  : یوضح ذلك) ٤(المشكالت والجدول  شملت تلكالباحث بترتیب األبعاد التي  ولق  قام

  ) ٤ (جدول رقم 
مجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة واألوزان النسبیة والترتیب لكل بعد من 

  أبعاد المشكالت السلوكیة وكذلك الدرجة الكلیة للمشكالت السلوكیة

 المتوسط مجموع االستجابات البعد
االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

 2 41.980 1.252 2.099 848 البعد العصابي 

 3 26.534 1.352 1.327 536 )المضاد للمجتمع(البعد السیكوباثي 

 1 47.524 1.565 2.376 960 البعد السلوكي 

  38.679 3.355 5.802 2344 الدرجة الكلیة

معانــاة أطفــال فلسـطین فــي المرحلــة األساســیة الــدنیا ووفقــا لتقــدیر  یتضـح مــن الجــدول الســابق وحســب
ــــوزن نســــبي  ــــب المشــــكالت الســــلوكیة كــــان ترتیبهــــا األول ب ــــاء أن ترتی ــــ%)٤٧.٥٢(اآلب ذلــــك  ت، تل

) المضــاد للمجتمــع"جـاءت مشــكالت الســیكوباثیة ، ثــم %)٤١.٩٨(ت العصــابیة بــوزن نســبي المشـكال
، ولقــد كـان الـوزن النســبي للمشـكالت الـثالث مجتمعــة %)٢٦.٥٣(لتحتـل المرتبـة الثالثــة بـوزن نسـبي 

  .حسب رأي اآلباءوهذه نسبة خطیرة تدل على وجود مشكالت سلوكیة لدى األطفال ،%)٣٨.٦٧(

 7 ٥٠.٥ عنید وغیر مطیع ١١

 5 ٥٢.٩٧ ال یستقر في مكان ما لبعض الوقت ١٢

 8 ٤٧.٠٣ مواقفیخشى ویخاف من األشیاء الجدیدة أو ال ١٣

 11 ٢١.٧٨ یكذب على اآلخرین ١٤

 10 ٢٧.٢٣ یقوم بتخویف األطفال ١٥
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ترتیــب  جـاءحسـب معانـاة أطفـال فلسـطین فـي المرحلـة األساسـیة الـدنیا ووفقـا لتقـدیر اآلبـاء ف
حـث ذلـك بـأن المشـكالت السـلوكیة عمومـا هـي مشـكالت البا وقـد فسـرالسـابقة ،  المشكالت السلوكیة

فـــي العالقـــات االجتماعیـــة التـــي یعـــیش فیهـــا الطفـــل ، أي اضـــطراب الوضـــع األســـري واالجتمـــاعي 
والعالئقـي بـین الــذات واآلخـر ، بمــا یـنجم عنــه شـكل معـین مــن المعانـاة والتــي تتـرجم فــي النهایـة عــن 

األســرة تعتبـــر بمثابــة الـــرحم االجتمــاعي األول الـــذي  ألن .ســوء العالقـــة القائمــة بـــین الــذات واآلخـــر 
یحتضــن الطفــل بعــد الــرحم البیولــوجي ، وأن أي مشــكالت فــي شــكل الحیــاة األســریة یتــرجم عــن نفســه 
ثـم في أشكال معینـة مـن مشـكالت األطفـال ، ألن الطفـل یكتسـب مـا یحـیط بـه مـن أشـكال التعامـل ، 

  . ات مع اآلخرین یعود بعد فترة الحقة بافرازها في شكل عالق
فاألنماط المختلفة للمعاملة الوالدیة ومـا یتعـرض لـه األطفـال عبـر ذلـك مـن أصـناف مختلفـة 
من التعامالت تنعكس في مردودات سلوكیة ، ألن كل فعل له رد فعل ولكل مثیر استجابته السـلوكیة 

ــه  أحمــد بكــر كدراســة قة فقــد بینــت نتــائج بعــض الدراســات المتعــددة الســاب. والوجدانیــة التــي تقبــع خلف
وأن الوضــع النفســي للطفــل ، مــنهم ال ینصــاعون لتعلیمــات آبــائهم %  ٤٥أن )  ١٩٩١( وآخــرون 

الفلسطیني في األراضي المحتلة مقبول بشكل عام إذا ما أخذنا بعین االعتبار حجـم الضـغوط النفسـیة 
، ة فـــي المســـتقبل الظـــواهر ال تصـــبح مشـــكالت نفســـی تلـــكالتـــي تحـــیط بـــه ، ولكـــن ال یعنـــي هـــذا أن 

من األطفال ظهـرت لـدیهم % )  ٦٦( أن حوالي  أكدت)  .Quota.S ١٩٩٣(سمیر قوتة دراسة و 
وقـد فسـر الباحـث هـذه النتیجـة فـي ضـوء حرمــان ، مشـاكل التنـاحر والعدوانیـة تجـاه بعضـهم الـبعض  

  .الطفل من الحركة بصورة جعل متنفس األطفال هو سلوكهم فیما بینهم 
الدراســـات الســـابقة مـــع نتـــائج الدراســـة الحالیـــة فـــي أن ترتیـــب المشـــكالت  لـــكتوتتفـــق نتـــائج 

ــة األساســیة الــدنیا ووفقــا لتقــدیر اآلبــاء أن ترتیــب الســلوكیة  وحســب معانــاة أطفــال فلســطین فــي المرحل
ذلــك المشــكالت العصـــابیة  ت، تلـــ%)٤٧.٥٢(المشــكالت الســلوكیة كــان ترتیبهـــا األول بــوزن نســبي 

لتحتــل المرتبــة الثالثــة ) المضــاد للمجتمــع"جــاءت مشــكالت السـیكوباثیة ثــم ، %)٤١.٩٨(بـوزن نســبي 
ــوزن النســبي للمشــكالت الــثالث مجتمعــة %)٢٦.٥٣(بــوزن نســبي  ــد كــان ال وهــذه ،%)٣٨.٦٧(، ولق

  .حسب رأي اآلباءنسبة خطیرة تدل على وجود مشكالت سلوكیة لدى األطفال 
  :المشكالت ناتجة عن  تلكالباحث أن  ویؤكد

  .الناتج عن عدم تلبیة حاجاته النفسیة واالجتماعیة  ،عدم شعور الطفل الفلسطیني باألمن – ١
  .المدرسة  م  يفي المنزل أ أكانت تعدد السلطات الضابطة لسلوك الطفل سواء – ٢
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ــة جمیــع  – ٣ ــى تلبی ــدین عل ــث ارتفــاع عــدد أفــراد األســرة وعــدم مقــدرة الوال ــدة ، حی نظــام األســرة الممت
ل ، ممــا یجعلــه قــد یلجــأ إلــى ســلوك اإللحــاح وعــدم القــدرة علــى التأجیــل لتلبیــة رغباتــه حاجــات الطفــ

  .وحاجاته ، ویستخدم الصراخ والبكاء حتى تحقق رغباته 
  .لفت نظر وانتباه اآلخرین  – ٤
  .الجو األسري المشحون بالتوترات والضعوطات واالحباطات بسبب ظروف الحیاة الصعبة  – ٥
  .الوالدین للطفل في مثل هذه المرحلة الحرجة تذبذب معاملة  – ٦
  .عصبیة الوالدین وكثرة نقدهم للطفل وثورة الوالدین ألتفه األسباب  – ٧

  : السؤال على ما یلي  وقد نص ذلكالسؤال الثاني اإلجابة عن 
أطفـــال المرحلـــة مشــكالت رؤیــة والـــدي الطفـــل لهــل توجـــد فـــروق ذات داللــة إحصـــائیة فـــي 

  ؟)ذكر، أنثى( الوالد المستجیب تعزى لمتغیر جنسفي  طاع  زة  األساسیة الدنیا
واالنحرافات المعیاریة وقیمة ت ، ومستوى المتوسطات  قام الباحث باستخدام ،هذا السؤال عنولإلجابة 

 :یوضح ذلك) ٥(الداللة لكل بعد من أبعاد المقیاس للمشكالت السلوكیة ، كما یقدرها الوالدین والجدول 
  )٥(الجدول 

  وقیمة الداللة ومستوى الداللة" ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

جنس ولي  البعد
االنحراف  المتوسط العدد األمر

مستوى  "ت"قیمة  المعیاري
 الداللة

غیر دالة  1.513- 1.287 2.046 306 ذكر البعد العصابي 
 1.127 2.265 98 أنثى إحصائیاً 

البعد السیكوباثي 
 )د للمجتمعالمضا(

غیر دالة  0.341- 1.391 1.314 306 ذكر
 1.230 1.367 98 أنثى إحصائیاً 

دالة عند  2.151 1.554 2.471 306 ذكر البعد السلوكي 
 1.571 2.082 98 أنثى ٠.٠٥

غیر دالة  0.297 3.447 5.830 306 ذكر مجموع
 3.066 5.714 98 أنثى إحصائیاً 

دم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي البعــدین العصــابي والســیكوباثي، ـعـ) ٤(یتضــح مــن الجــدول 
وكـذلك الدرجـة الكلیـة للمشـكالت السـلوكیة، ولقـد كانـت هنـاك فـروق فـي اسـتجابات أولیـاء األمـور فــي 
ــذكور، وهــذا یعنــي أن الــذكور مــن  ــث كانــت الفــروق لصــالح أولیــاء األمــور مــن ال البعــد الســلوكي، حی

  .من المشكالت السلوكیة بشكل أكبر مما تراه الوالداتالهم یعانون أطف الوالدین یرون أن
أن أولیاء األمـور یـرون أن أطفـالهم الـذكور یعـانون ب :الباحث نتائج السؤال الثاني وقد فسر

من المشكالت السیكوباثیة والسـلوكیة والدرجـة الكلیـة للمشـكالت السـلوكیة بوجـه عـام أكثـر مـن أطفـالهم 
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ذلـك للمعـاییر التربویـة التـي توضـع للـذكور بخـالف المعـاییر التربویـة التـي توضـع ، ویرجـع  من اإلناث
   .لإلناث 

ذا كانـت الفـروق لصـالح الـذكور  ٕ هـذا أمــر لـه مـا یبـرره ذلـك أن الـذكور فـي المجتمــع ، فـإن وا
فــي مشــاركتهم أـكـا  ذـلـك الفلســطیني اعتــادوا علــى مواجهــة جــیش االحــتالل فــي أكثــر مــن موقــع ســواء 

فـي تشـییع الجنـازات وكثیـرا مـا نجـدهم  مالمشـاركة فـي المظـاهرات أأم في قذف الجنود بالحجـارة الفعلیة 
رأة جـیتدربون على قـذف الحجـارة فـي الشـوارع فـي حـین لـم یسـمح للفتـاة بكـل ذلـك فأصـبح الـذكور أكثـر 

الرجــل  ة فالبنـت تجــد فـيوجسـارة وتحمـال مــن اإلنـاث الالتـي یتصــفن بالطیبـة والعواطـف الرقیقــة الجیاشـ
نفسه محل أبیه فكل مـا یهمـه إظهـار الشـجاعة والبطولـة والرغبـة فـي  ، في حین یجد الولد فيحامیا لها

المشاركة النضالیة ضد العدو الصهیوني وبالفعل یشـارك بكـل قـوة وشـجاعة بعكـس البنـت التـي ال تجـد 
ــة بــالمنزل تنتظــر آباهــا أو أخاهــا والقلــق والخــوف ــى زاوی ــوتر مشــاعر تســیطر  أمامهــا إال الركــون إل والت

جعل الذكور أكثر استهدافا من اإلناث من قبل سلطات الجیش الصهیوني ودلیـل ذلـك العـدد  مماعلیها 
الكبیر الذي استشهد من األطفال الذكور ومعظم إصاباتهم كانت في الرأس أو الصدر لكن الطفل وهـو 

عـن الحـدث ویشـاهد مـا یحـدث لغیـره یتعرض للحدث لم یكن یفكر في الخوف أو التردد لكنه وهو بعید 
  فإنه یصاب بالقلق والخوف والتوتر والحزن واالكتئاب
أن بعــض والتــي أظهــرت )  ١٩٩٢(راشــد الســهل  وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة 

المظاهر االضطرابیة ارتفعت لدى األطفال مـن أهمهـا العدوانیـة والعنـاد والتسـلط ، وقـد كانـت العدوانیـة 
والتـي  ) ١٩٩٢(ودراسـة أحمـد بكـر وآخـرون ،  لنوم عند الذكور أكثر منها عنـد اإلنـاثواضطرابات ا
مــن األطفـال الفلســطینیین یظهــر لـدیهم العنــاد وعــدم االنصـیاع لآلخــرین ، ویفســر %  ٤٥أوضـحت أن 

الباحث الحالي ذلك بأن األطفال في هذه المرحلة یرفضون سیطرة الوالـدین وتسـلطهم ، ألن ذلـك یـؤدي 
كمــا أن الطفــل الفلســطیني یقــوم بـذلك الســلوك لكــي یحــافظ علــى شخصــیته مــن . وة اإلرادة لــدیهم إلـ  قــ

الواقـع المـؤلم ، ولتجنـب مواقـف الخـوف والشـك والتــردد التـي تهـدد اإلتـزان اإلنفعـالي عنـده ، ممـا یدفعــه 
  . إلى الصراع مع أفراد األسرة ومع البیئة التي یتفاعل معها 

األطفـال مـن التـي أظهـرت أن و  ) ٢٠٠٣( دراسـة أنـور البنـا سـة مـع وتتفق نتائج هذه الدرا
یعـانون الصـعبة والتـي في مثل هذه الظروف والسلوكیة أكثر الفئات العمریة تضررا من الناحیة النفسیة 

ـــرة والتـــردد والتـــوتر واالكتئـــاب ومشـــاعر  مـــن القلـــق والخـــوف وانعـــدام الشـــعور بـــاألمن والطمأنینـــة والحی
اضــطرابات فــي النــوم وتبــول الإرادي وقضــم األظــافر والقیــام بــبعض و لعصــبیة الزائــدة الضــیق والحــزن وا

ســویة والتــي لــم یكونــوا معتــادین علیهــا كالرغبــة فــي النــوم فــي غرفــة األهــل أو اإلصــرار الاألفعــال غیــر 
ــة مفتوحــة ــى النــوم فــي الظــالم ،علــى تــرك األبــواب الداخلی ــد ســماع أي  ،أو عــدم القــدرة عل أو الفــزع عن
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من مثل هـذه األحـداث مسـبقا كمـا طهـر علـیهم الخـوف مـن المشـي  نت علما أنهم لم یكونوا یفزعو صو 
ـــ ـــردهم أو البق ـــة افـــي الشـــارع بمف ـــي األكـــل والنظاف ـــى اضـــطرابات ف ـــردهم باإلضـــافة إل ـــزل بمف ـــي المن ء ف

  الشخصیة كأنهم أصبحوا غیر مبالین ودائما یتوقعون حدوث األسوأ
  : السؤال على ما یلي  نص على وقد لثالسؤال الثااإلجابة عن 

أطفـــال المرحلـــة مشــكالت رؤیــة والـــدي الطفـــل لهــل توجـــد فـــروق ذات داللــة إحصـــائیة فـــي 
  ؟)ذكر، أنثى( الطفل تعزى لمتغیر جنساألساسیة الدنیا في قطاع غزة 

واالنحرافـات المعیاریـة وقیمــة المتوســطات  قـام الباحـث باسـتخدام ،هـذا الســؤال عـنولإلجابـة 
ن والجـدول اى الداللة لكل بعد من أبعاد المقیاس للمشـكالت السـلوكیة ، كمـا یقـدرها الوالـدت ، ومستو 

        : یوضح ذلك) ٦(
  )٦ (الجدول 

  وقیمة الداللة ومستوى الداللة" ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

االنحراف  المتوسط العدد جنس الطفل البعد
مستوى  "ت"قیمة  المعیاري

 الداللة

غیر دالة  0.337- 1.293 2.082 244 ذكر البعد العصابي 
 1.191 2.125 160 أنثى إحصائیاً 

البعد السیكوباثي 
 "المضاد للمجتمع"

دالة عند  3.061 1.419 1.492 244 ذكر
 1.206 1.075 160 أنثى ٠.٠١

دالة عند  3.574 1.601 2.598 244 ذكر البعد السلوكي 
 1.449 2.038 160 أنثى ٠.٠١

دالة عند  2.761 3.534 6.172 244 ذكر مجموعال
 2.985 5.238 160 أنثى ٠.٠١

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في البعد العصابي، ولقـد وجـدت فـروق ) ٦(یتضح من الجدول 
ــة للمشــكالت الســلوكیة، ولقــد كانــت الفــروق  فــي البعــدین الســیكوباثي والســلوكي، وكــذلك الدرجــة الكلی
ــذكور یعــانون مــن المشــكالت الســیكوباثیة  ــالهم ال ــاء األمــور یــرون أن أطف ــذكور، أي أن أولی لصــالح ال

  .والسلوكیة والدرجة الكلیة للمشكالت السلوكیة بوجه عام أكثر من أطفالهم من اإلناث
المشـكالت السـلوكیة وشـیوعها  تلـكإلـى أن انتشـار  :الثالـثالباحث نتائج السـؤال  وقد فسر

األسـرة الفلســطینیة تضــع معــاییر تربویــة یرجــع إلــى أن إنمــا فــال الفلســطینیین فــي هـذه المرحلــة بـین األط
الــذي  )الرجــل(للـذكر تختلــف عــن تلــك المعــاییر التــي تضــعها لألنثــى، والسـبب فــي ذلــك یرجــع إلــى أنــه 

ٌ . علیـه المسـئولیة الكاملـة األدبیـة والمادیـة فـي تحمـل أعبـاء األسـرة أن یســعى بعـد ذلـك بـ كمـا أنـه مكلـف
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ٌ لـــ ا فـــ. جـــل أســـرته حاضـــرا ومســـتقبال ألویكـــد ویتعـــب  ٌ أساســـي ، إن دور الـــذكر فـــي هـــذا المجتمـــع دور
تغـرس فـي األنثـى مفـاهیم المحبـة  –أي األسـرة والثقافـة  –فـي حـین أنهـا . وأحماله ثقیلة وتكالیفه شـاقة 

هـو أ  و ال للـدور األساسـي تعـدها مسـتقبلوالمودة والرحمة ، مؤكدة الدور األنثـوي الصـحي عنـد الفتـاة ، 
ن دور األمومة دور أساسي في توفیر السـعادة غنى عنه في تنشئة األطفال ، حیث إد ر األ  ال ي ال 

  .واإلستقرار وفي خلق جیل صالح یشارك في عملیات البناء والتعمیر 
 دراسـیة أمـر منطقـي فـيوكذلك فسر الباحث ذلك بأن وجود المشكالت السـلوكیة والعقلیـة وال

غیــر قــادرین علــى تجعلهــم حیــث ، األطفــال  أولئــكعــرض لهــا التــي یمــر بهــا أو یتظــل هــذه األحــداث 
صــبح الســرحان والنســیان مرافقــا لهــم یتركیــز االنتبــاه وغیــر راغبــین فــي الجلــوس علــى مقاعــد الدراســة و 

ــیوالــذاكرة غیــر قــادرة علــى اســتیعاب كــل هــذه األحــداث ممــا  ي جعلهــم غیــر قــادرین علــى االســتمرار ف
  .القراءة ولو لفترة بسیطة

والتـي أوضـحت أن  ) ١٩٩١(ح عبـد المتعـالصـال ةدراسـ ومما یؤكد ذلك ما توصلت إلیـه
من االضطرابات الناتجة عن صدمة العدوان هي االضطرابات العقلیـة والتـي مـن أبـرز مظاهرهـا عنـد 

والتـي  ١٩٩٣وآخـرون  دراسـة قوتـهاألطفال عدم القدرة على التركیـز واخـتالل الكفـاءة العقلیـة، ومـع 
أوضحت أن األطفال الذین تعرضوا لصدمة العدوان یعانون من مشكالت في التركیز والـذاكرة ، ومـع 

نتیجـــة  ،التـــي أوضـــحت تـــدني المســـتوى التحصـــیلي للتالمیـــذ ٢٠٠٢ن یدراســـة جـــودت ســـعادة وآخـــر 
  .تعرضهم للصدمة
أوضــحت أن هنــاك  التــي ٢٠٠٢دراســة جــودت ســعادة وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع كمــا 

العدید من المشكالت السلوكیة التي تحدث عند األطفـال بعـد تعرضـهم للصـدمة ودراسـة وزارة الشـئون 
والتــي أوضــحت أن األطفـال یمیلــون إلــى التشــاجر  ١٩٩٣ودراســة أحمــد أبـو بكــر  ٢٠٠١االجتماعیـة 

  . والفزع اللیلي واضطرابات في النوم نتیجة للصدمة التي تعرضوا لها
ــه كــذلك و  ــة مــع مــا توصــلت إلی دراســة المركــز الفلســطیني جــاءت نتــائج هــذه الدراســة متفق

التي أوضحت أن درجة تأثر الذكور بالعنف اإلسرائیلي أعلـى مـن  ٢٠٠٤للدیموقراطیة وحل النزاعات 
التـي أوضــحت أن مسـتوى القلــق والتـوتر عنــد الــذكور  )١٩٧٦میلغــرام (درجـة تــأثر اإلنـاث ومــع دراسـة 

ــه عنــد التــي أوضــحت أن القلــق واالضــطرابات نتیجــة  )١٩٨٢بونامــاكي (اإلنــاث ومــع دراســة  أعلــى من
  . العدوان أعلى عند الذكور من اإلناث

بـــین  -الحركـــة الزائـــدة والعدوانیـــة  –ة الســـلوكیالمشـــكالت فـــر ق فـــي ویمكـــن تفســـیر وجـــود 
إلـى و دة عـن اإلنـاث ، أمیل إلـى الحركـة الزائـ –بطبیعتهم  –ن الذك ر ، إلى ألصالح الذكورالجنسین و 

مــن قبــل الوالـدین وغیرهمــا مــن المحیطـین بهــم أثنــاء  –بالـذات  –تعزیـز النشــاط الحركـي لــدى الــذكور 
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السلوك من الذكور ، وتشـجیعهم علیـه دون اإلنـاث ، األمـر  لذلكعملیة التنشئة االجتماعیة ، وتقبلهم 
. مشـكلة یعـاني منهـا الـذكور  –عـل بالف –الذي یجعلهم ینحرفون عن المسار السوي ، إلى أن تصـبح 

وأن األطفال الذكور أكثر عدوانیة من اإلناث ، ویرجع ذلك للثقافـة السـائدة فـي مجتمعنـا والتـي تشـجع 
ویبـــدو . علـــى الســـلوك العـــدواني للـــذكور ، ألنهـــم المـــدافعون عـــن األســـرة ، وحمایـــة أخـــواتهم اإلنـــاث 

البنــت فــي  عـننـاث ألن الولــد یمتلــك قـدرا كبیــرا السـلوك العــدواني لـدى الــذكور بصــورة مرتفعـة عــن اإل
  . النسیج العضلي ، وكثیرا ما تظهر الحركات العنیفة لدى الذكور ، بینما تتسم اإلناث باالستكانة 

ــائج  ــد اختلفــت مــع نت التــي أوضــحت أن  ١٩٩١دراســة صــالح عبــد المتعــال ومــع ذلــك فق
صـدمة العـدوان ومـع دراسـة سـلیمان البـدور اإلناث أكثر معاناة من الذكور فـي األعـراض الناتجـة عـن 

  التي أوضحت أن درجة معاناة اإلناث أكثر من الذكور نتیجة التعرض للعدوان  ١٩٩٩
ذا كان الطفل  ٕ ینبغـي أن تـذلل لـه الصـعوبات ، ویعامـل  –كـأي كـائن بشـري  –الفلسطیني وا

ــه فــرد مــن أبنــاء المجتمــع ، فــالمخططون والمربــون مســئولون عــن هــذا ا ــه اهللا علــى أن لكــائن الــذي خلق
وأن جمیع األطفال یمرون بفتـرات مـن الصـعوبات السـلوكیة )  ١٩٨٤سید مرسي ، ( وأبدع في خلقه 
أن ثمـة أطفـال عدیـدین یعـانون مـن  ) ١٩٩١( دراسـة صـالح عبـد المتعـال وآخـرون ، فقد أظهرت 

انـــاة ، فهنـــاك بعـــض المشـــكالت الســـلوكیة ، كالعـــدوان والغضـــب وغیرهـــا، وأن ثمـــة درجـــات مـــن المع
معاناة من المشكلة بدرجة قلیلة، أو متوسطة، أو كبیرة، وكلما ازدادت شـدة المعانـاة كـان لهـا انعكـاس 

ومــن خـالل مقابلــة الباحــث لمجموعـة مــن اآلبــاء وكـذلك أولیــاء األمــور، . سـيء علــى شخصـیة الطفــل
لقـاء ولمس مشكالت سلوكیة لألطفال وظهور العدید من السلوكیات الغریبة عـن الـد ٕ ین اإلسـالمي ، وا

اللوم بذلك على التربیة الدینیة اإلسالمیة ومناهجها ، وجد الباحـث أن سـبب ذلـك هـو إنفتـاح مجتمعنـا 
الفلسطیني على المجتمع المجاور بدون حدود وال قیود ، وجلب كل ما هو غث فـي فتـرة اإلنتفاضـة ، 

لـــة فـــي كتبهـــا فـــي مواجهـــة هـــذا الغـــزو كــل هـــذا أدى إلـــى عـــدم مقـــدرة التربیـــة الدینیـــة اإلســالمیة متمث
األخالقــــي ، وظهــــور أصــــوات تنــــادي بتغییــــر المنــــاهج الفلســــطینیة وخاصــــة منــــاهج التربیــــة الدینیــــة 

ألـم تـر إلـى :"قـال تعـالى. تحد من اإلنحطاط القیمي واألخالقي لـدى الطفـل الفلسـطیني كياإلسالمیة 
ــــوار ــــرا وأحلــــوا قــــومهم دار الب ــــذین بــــدلوا نعمــــة اهللا كف ــــة (" ال ــــراهیم ، أی ــــال ســــبحانه ، )٢٨ســــورة إب وق

  ) ٦١سورة البقرة ، أیة ( " استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خیر":أیضا
  : السؤال على ما یلي  وقد نص على رابعالسؤال الاإلجابة عن 

أطفـــال المرحلـــة مشــكالت رؤیــة والـــدي الطفـــل لهــل توجـــد فـــروق ذات داللــة إحصـــائیة فـــي 
  ؟الوضع االقتصادي لألسرةتعزى لمتغیر ع غ ة األساسیة الدنیا في قطا
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ــام الباحــث باســتخدام ،هــذا الســؤال عــنولإلجابــة  ــاین األحــادي  ق ــل التب ــار تحلی  Oneاختب

Way ANOVA   یوضح ذلك) ٧(والجدول :  
  )٧(الجدول 

  داللةومستوى ال وقیمة الداللة" ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 
 مستوى الداللة "ف"قیمة  م المربعات دالحریة  م المربعات مصدر التباین البعد

البعد 
 العصابي 

 0.927 2 1.854 بین المجموعات
غیر دالة  0.590

 إحصائیاً 
 1.572 401 630.185 بین المجموعات

  403 632.040 المجموع

البعد السیكوباثي 
المضاد "

 "للمجتمع

 4.973 2 9.946 بین المجموعات
غیر دالة  2.743

 إحصائیاً 
 1.813 401 726.925 بین المجموعات

  403 736.871 المجموع

البعد 
 السلوكي 

 5.664 2 11.328 بین المجموعات
غیر دالة  2.328

 إحصائیاً 
 2.433 401 975.483 بین المجموعات

  403 986.812 المجموع

 الدرجة الكلیة
 7.742 2 15.485 تبین المجموعا

غیر دالة  0.687
 إحصائیاً 

 11.274 401 4520.674 بین المجموعات
  403 4536.158 المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة فـي جمیـع األبعـاد التـي تمثـل ) ٧(یتضح من الجدول 
ــــة لتلــــك المشــــكالت تعــــزى لمتغیــــر  المســــتوى المشــــكالت الســــلوكیة لألطفــــال، وكــــذلك الدرجــــة الكلی

االقتصــادي، وهـــذا یعنـــي أن المســـتوى االقتصـــادي ال یـــؤثر علـــى المشـــكالت الســـلوكیة لألطفـــال مـــن 
  .وجهة نظر والدیهم

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي ي الرابــع فــالباحــث نتیجــة التســاؤل  وقــد فســر
ك المشـكالت تعــزى جمیـع األبعـاد التـي تمثــل المشـكالت السـلوكیة لألطفــال، وكـذلك الدرجـة الكلیــة لتلـ

أن المستوى االقتصادي ال یؤثر على المشكالت السـلوكیة لألطفـال إلى لمتغیر المستوى االقتصادي، 
منطقیــة فــي ضــوء األحــداث نتــائج الباحــث ذلــك بــأن هــذه النتــائج  وقــد فســر .مــن وجهــة نظــر والــدیهم

ناثــ  ً ذكـور (یتعــرض لهــا أطفــال فلســطین التــي المتشـابهة  ٕ ون فــي مســتویات اقتصــادیة الــذین یعیشــ،  ) ً وا
ــة بعــدم یشــعرون متشــابهة یجعلهــم  ــین أهلهــم ، خاصــة األمــن والطمأنین ألب ا(   فــي ظــل وجــودهم ب

یعتقلون فهذا سوف یجعلهم في حالة من الخـوف والقلـق  وأیقتلون رونهم وهم وعندما ی)  واألم واألخو
   .والشعور بانعدام األمن 
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أمــر منطقـــي المســـتوى االقتصــادي ى إلــى متغیــر إن عــدم وجــود فـــروق دالــة إحصــائیا تعـــز   
، ذلـــك ألن الراتـــب الشـــهري ختلـــف یكـــاد یال محافظـــة غـــزة لـــدى األطفـــال فـــي فالمســـتوى اإلقصـــادي 

ــین  أن طبیعــة المشــكالت التــي تعرضــت لهــا كمــا ) شــیكل  ٢٢٠٠ – ١٢٠٠( للموظــف یتــراوح مــا ب
مالحظـات متكـررة لسـلوكیات الطفـل ، الدراسة الحالیة من السهل مالحظتها ، خاصة إذا كانت هناك 

ــة التعبیــر التلقــائي عمــا یشــعر بــه  األطفــال ، وبالتــالي  أولئــككمــا أنــه مــن خصــائص المرحلــة العمری
ــك المشــكالت  ــدیر تل ــاء تق ــى كــل مــن األمهــات واآلب ــى أن تطبیــق قائمــة . یســهل عل هــذا باإلضــافة إل

مما یعني أن األمهـات واآلبـاء قـد قضـین م ،  ٢٠٠٥المشكالت السلوكیة خالل اإلجازة الصیفیة لعام 
معـرفتهم للمشـكالت التـي یعـاني منهـا كـان وقتا غیر قلیل مع األطفال ومالحظات سلوكهم ، ومن ثـم 

  . القائمة بشكل أكثر إیجابیة  عناألطفال واإلجابة 
لعـالج بعــض المشـكالت الســلوكیة التــي  مــا الحلـول المقترحــة – أمـا فیمــا یتعلـق بــالفرض األخیـر

  ؟ عاني منها أطفال المرحلة األساسیة الدنیا في قطاع غزة من منظور إسالمي ی
لعــالج بعــض المشــكالت الســلوكیة التــي یعــاني إســالمي، تصــور مــن ضــرورة وجــود لباحــث ا رأيفـقـد 

  .منها األطفال 
تربیـة تقـوم دراسة التراث اإلسالمي المتعلق بتربیة الطفـل  تتم  ولإلجابة عن هذا التساؤل

ــة  –ارســة منهــاج اهللا علــى مم ــا وســنة ولغــة عربی ــدریب  –قرآن ــة والبنــاء واإلعــداد والت ــدان التربی فــي می
ونفســیة ، عملیــة بنــاء لإلنســان فكــرا وتصــورا إیمانیــا وعقــال متــدبرا فالتربیــة اإلســالمیة هــي  .لإلنســان 

شــریع روحـــا بتطبیــق الت بأمانتــه وعهــده فــي الحیـــاة الــدنیا ،عــداده ل وفـــاء إلخاشــعة وعاطفــة صــادقة، 
وحرفا وفتح الذرائع أمام ما یحفظها ویقوي مكانتها ووقعها في المجتمع وسد الذرائع في وجه مـا یفكـك 
أواصرها ویفسخ عراها من أسباب االنحـالل وسـوء المنقلـب ، وشـرور االغتـراب والقـدوة السـیئة ، ذلـك 

المیة ، حتـى ینطبـق علـى األمـة كله یعمل على تدعیم النفوذ الفعال لألسرة في تربیة النشـئة تربیـة إسـ
كنـتم خیـر أمـة أخرجـت للنـاس تـأمرون بـالمعروف وتنهـون عـن المنكـر :"اإلسالمیة قول اهللا تعالى

إلســالمیة الحقــة هــي الكفیلــة ولــتعلم األمــة اإلســالمیة أن التربیــة ا، )١١٠أیــة : آل عمــران(" وتؤمنــون بــاهللا
لعـلــم لتربیـــة ال تكـــون إال بالتنفیـــذ والتهـــذیب وااألمـــة إلـــى حظیـــرة اإلســـالم مـــن جدیـــد ، وهـــذه ا بإعـــادة

، لذا البـد مـن ، والعقبة كؤود، والناقد بصیرفالبحر عمیق والسفر طویل... والروحانیة والدعوة والجهاد
األخذ باألسباب، وأال نحید عـن مـنهج العقیـدة اإلسـالمیة قیـد شـعره ، وممـا یسـاعدنا علـى ذلـك أسـلمه 

لنكــون المدنیـــة ، ومــن ثـــم االســتفادة مــن إیجابیـــات اإلنجــازات العالمیـــة العلــوم والمعــارف المتنوعـــة ، 
   ). ٧٧،  ١٩٩٨محمد الشریدة ، ( ،  العمران في خدمة األمة اإلسالمیةو 
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  :، لعالج بعض المشكالت السلوكیة التي یعاني منها األطفال للخروج بالتصور اإلسالمي التالي لذا یمكننا
  .قوة الصلة باهللا  – ١
  .دوة الحسنة  الق – ٢
   . تدریب الطفل على احترام وممارسة القیم الدینیة واألخالقیة والروحیة – ٣
  .المحافظة على ذكر اهللا والعبادات مع ممارسة األنشطة والسلوكیات المتصلة بقراءة القرآن الكریم،  - ٤
   . توفیر فرص الحوار والتفاعل مع األبناء من حین آلخر – ٥
  .األطفال بقدر من التفكیر المنطقي  مواجهة مشكالت – ٦
  .إشباع الحاجات النفسیة للطفل  – ٧
  .الجزاء والعقاب بطرق سلیمة  – ٨
   . تجنب التدخل في كل صغیرة وكبیرة – ٩
  .العدالة في معاملة األبناء  – ١٠
   ). ٢٠٠٠عدنان النحو ، (  تحقیق الحب المتبادل بین أفراد األسرة – ١١
كل تصور من هذه التصـورات والتـي مـن خاللهـا سـنخرج بـبعض الحلـول  تحدیدیمكننا لذا  
  : المشكالت السلوكیة التي یعاني منها األطفالعالج بعض ل

 كــيوهـي أمـر أساسـي فـي بنـاء المسـلم فـي المراحـل األولـى مـن عمـره ، : قـوة الصـلة بـاهللا  – ١
 بتنفیذ ما جـاء فـي وصـیة الرسـول تكون حیاته خالیة من المشكالت السلوكیة ، وتتم تقویة الصلة باهللا

احفظ اهللا یحفظك ، احفـظ : یا غالم إني أعلمك كلمات " : صلى اهللا علیه وسلم لعبد اهللا بن عباس 
ذا استعنت فاسـتعن بـاهللا ، واعلـم أن األمـة لـو اجتمعـت  ٕ اهللا تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل اهللا وا

ن اجتمعــوا علــى أن یضــروك  علــى أن ینفعــوك بشــيء لــم ینفعــوك إال بشــيء قــد كتبــه ٕ اهللا لــك، وا
رواه الترمـذي (  "علیـك ، رفعـت األقـالم وجفـت الصـحف بشيء لـم یضـروك إال بشـيء قـد كتبـه اهللا

   ) .وقال حدیث حسن صحیح 
  : القدوة الحسنة  – ٢

لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن كـان یرجـو اهللا والیـوم اآلخـر وذكـر اهللا " : قال تعـالى 
فعلى كل مسلم أن یحرص على أن یبدي رأیـه ) .  ٢١: سورة األحزاب . ( صدق اهللا العظیم  "را كثی

في حدود مسئولیته مع دلیله مـن الكتـاب والسـنة والواقـع الـذي یشـیر إلیـه ، وكـل مسـلم مكلـف بدراسـة 
  ه  كتاب اهللا وسنه رسوله صلى اهللا علیه وسلم واللغة العربیة وبممارسه منهاج اهللا في واقع
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قاعـ دا فــي  –صــلى اهللا علیــه وســلم  –دعتنــي أمــي یومــا ورســول اهللا : " عــن عبــد اهللا بــن عــامر قــال ف
" ومـا أردت أن تعطیـه "  –صـلى اهللا علیـه وسـلم  –ها تعال أعطك ، فقال لهـا رسـول اهللا : بیتنا ، فقالت 

ــال لهــا رســول اهللا : ؟ قالـ ت  أمــا أنــك لــو لــم : " صــلى اهللا علیــه وســلم  -أردت أن أعطیــه تمــرا ، فق
فعین الولد معقودة بشخصیة أبیـه ، . )بو داود والبیهقي في شعب اإلیمانر اه أ( "تعطیه شیئا كتبت علیك كذبة 

ــه، ومــن ثــم كانــت  وعنــد األب تقــف تطلعــات االبــن ، وفــي تصــرفاته تكــون نهایــة المثالیــات بالنســبة ل
  ).١٩٨٤: عبد الرحمن واصل(المجتمع ات خطورة دور األسرة التي تضع الخمیرة األولى في صنع لبن

  :األخالقیة والروحیة الدینیة و القیم وممارسة حترام اتدریب الطفل على  – ٣
ریب فتـد) ٢٢:سـورة النـور( . صـدق اهللا العظـیم"ولیعفـوا ولیصـفحوا أال تحبـون أن یغفـر اهللا لكـم ":قال تعالى

ــخــریناآلو  هالتعــاون وتبــادل الثقــة بینــالعفــو والصــفح و عـلـى  :الطفــل نفس والمعاملــة ، واالعتمــاد علــى ال
  .، یجعله یمارسها في حیاته المستقبلیة ، وضبط النفس واإلحساس بالمسئولیة الصریحة المستقیمة

ــه ، ویتغاضــى عــن  ــه نحــو حــب اإلل ــه ، ویتجــه وجدان ــة اهللا وحب ــذي یمتلــيء مخاف فالطفــل ال
ــة و  ــة الطیب ــداء أخطــاء الغیــر ، مــن خــالل النصــح والموعظــة والرفق ب ٕ ــى الحــوار والتفكیــر وا التــدریب عل

ــى المســجد ، وخاصــة بعــد الســابعة  ــم الــرأي والبحــث عــن الــدلیل والحجــة ، ومصــاحبة الطفــل أبــاه إل ث
یــؤمر عنــدها بالصــالة ، وفــي العاشــرة یعــالج بالضــرب غیــر المــؤذي إذا تلكــأ عــن الصــالة ، ولــم تجــد 

 نعتقــد أن الضــرب یجــدي مهمــا كــان خفیفــا إذا معــه ســنوات اإلعــداد والتــدریب ، والتربیــة والبنــاء ، وال
كان الخلل في الوالدین وفي رعایتهما ، كـل ذلـك یجعـل الطفـل یشـعر باإلطمئنـان والمحبـة فـي كـل مـا 

. الذین أمنوا ولم یلبسوا إیمـانهم بظلـم أولئـك لهـم األمـن وهـم مهتـدون " : یعمل ، كما قال تعالى 
  )٨٢: سورة األنعام ( صدق اهللا العظیم 

كــذلك الطفـــل الـــذي یتشــرب معنـــى وأهمیـــة وشــروط الصـــبر یســـتطیع أن یعــیش حیـــاة آمنـــة 
فالصـبر )  ٥: سورة المعارج ( صدق اهللا العظیم "  فاصبر صبرا جمیال: " مطمئنة ، كما قال تعالى 

صـبر باللسـان والقلـب .. .اعتـراض بـال .. .بال ضیق ... بال قلق .. .الجمیل هو الصبر بال ضجر 
صـبر یهـون علـى المـؤمن وقـع المصـیبة كصـبر سـیدنا یعقـوب ...بر عند الصدمة األولى ص.. .معا 

ــه قــال  ــد ابن ــه الســالم حینمــا فق ــأتیني بهــم جمیعــا:"علی ــل ، عســى اهللا أن ی صــدق اهللا :  فصــبر جمی
  ) ٨٣:سورة یوسف ( العظیم 

ذك ــر اهللا  المحافظـــة علـــى، و ممارســـة األنشـــطة والســـلوكیات المتصـــلة بقـــراءة القـــرآن الكـــریم - ٤
، والتوبـة مـن الـذنب، والســعي واإلكثـار مــن النوافـل واالسـتغفار ، كالصـالة والمداومـة علیهـا،والعبـادات

ــوب ": والرجــاء فــي التمــاس العــون والقــوة والطمأنینــة مــن اهللا ، قــال تعــالى ــذكر اهللا تطمــئن القل  "أال ب
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یشـعر  ،ربـه وال یـرتبط بـه وال یتوكـل علیـه، فالفرد الـذي ال یعـرف )  ٢٨: سورة الرعد . ( صدق اهللا العظیم 
أو كظلمات في بحر لجي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه "  :بالضیاع كما جاء في قوله تعالى 

  )  ٤٠سورة النور ، ( صدق اهللا العظیم  "سحاب ظلمات بعضها فوق بعض
مســتمر مــع إن لــم یكــن بشــكل  تــوفیر فــرص الحــوار والتفاعــل مــع األبنــاء مــن حــین آلخــر ، – ٥

تزویدهم بخبرات التعامل مع الذات واآلخر ، وخلق فرص للتدریب على مهارات حـل المشـكالت التـي 
تقع في محیط األسرة أو في عالقتها الخارجیة ، مـع تشـجیعهم علـى التفكیـر اإلیجـابي فـي المشـكالت 

فـلــألوالد ). ١٥٢: ١٩٩٩العــارف بـــاهللا محمــد الغنـــدور ، ( . وعلــى األخـــذ بـــالحلول غیــر التقلیدیـــة للمشـــكالت
ــه والمناقشــة والحــوار فــي  حقــوق علــى آبــائهم ، فمــن حقهــم أن یجلســوا معهــم یتبــادلون األفكــار والتوجی

  ) ١٩٨٤عبد الرحمن واصل ، (  ...شئون الحیاة على ضوء من هدي شریعتنا الحنفیة السمحة 

حلیـل المشـكلة الراهنـة الـذي یهـدف إلـى ت مواجهة مشكالت األطفال بقدر من التفكیـر المنطقـي – ٦
وتحدیـد أســبابها الواقعیــة وطـرح بــدائل الحــل المناســبة واختیـار البــدیل األكثــر مناسـبة فــي ظــل ظــروف 

مكانـات الواقـع المعـاش ،بمـا أمرنـا دیننـا اإلسـالمي بـدون إفـراط أو اهذا الفرد الشخصیة واالجتماعیـة و 
: ، كمـا قـال تعـالى ) اإلسالم دین الوسطیة ألن ( تفریط ، بل الموازنة بین طلب الدنیا وطلب األخرة 

 " َ نصیبك من الدنیا وأحسن كما أحسن اهللا إلیـك وال تبـغ  وابتغ فیما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنس
وكذلك جعلناك أمة ":وقال تعالى ، )٧٧أیة : القصص (" الفساد في األرض إن اهللا ال یحب المفسدین

  ) . ١٤٣أیة : البقرة (  ... "وسطا 
  :إشباع الحاجات النفسیة للطفل  – ٧

المولـود لـه والوالدات یرضعن أوالدهن حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة ، وعلـى " : كما قال تعـالى 
ات النفسیة للطفل اشباع الحاجف)  ٢٣٣: سورة البقرة ( صدق اهللا العظیم  ... "رزقهن وكسوتهن بالمعروف 

الشـعور بـالخوف أو الـنقص أو یخفـف ویجنبـه یر والحریة والنجـاح والضـبط ، والعطف والتقد، كالحب واألمن 
،  ١٩٩٧األسـتاذ مظـاهري ، (.ألن الطفل یحتاج إلـى الغـذاء النفسـي كمـا یحتـاج إلـى الغـذاء الجسـمي .الفشل
١٢٧ (  

وقمــة األمــن النفســي نجــده لــدى المــؤمن المتفائــل ، المطمــئن بــأن اهللا دائمــا معــه ، كمــا قــال   
ذا سألك عبادي عني فإني قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لـي ولیؤمنـوا "  :تعـالى  ٕ وا

  . )١٨٦: سورة البقرة ( صدق اهللا العظیم "  بي لعلهم یرشدون
  :الجزاء والعقاب بطرق سلیمة  – ٨

 من صنع إلیـه معـروف فقـال لفاعلـه" : عن أسامة بن زید قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم 
  .رواه الترمذي ، وقد تفرد به وقال عنه حدیث حسن جید (  "جزاك اهللا خیرا فقد أبلغ في الثناء 
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ن خلو الثواب من مكافأة الطفل عما یجـب أن یقـوم بـه مـن  ٕ فخلو العقاب من روح االنتقام والعنف ، وا
نظـــرة أعمــال أو یــؤدي مـــن واجبــات ، یجعـــل الطفــل أنانیــا ، ضـــعیف الشخصــیة ، ال ینظـــر لألمــور 

وكلما تحول الثواب على المستوى المادي إلـى المسـتوى المعنـوي ، كـان ذلـك أدعـى إلـى . موضوعیة 
تباعـه السـلوك المرغـوب فیـه بطریقـة أفضـل  ٕ ال یعاقـب الطفـل علـى خطـأ ( نمو الطفـل نمـوا سـلیما ، وا

  ) .واحد أكثر من مرة 
  :تجنب التدخل في كل صغیرة وكبیرة  – ٩

واألمهـــات بتـــدخلهم فـــي كـــل صـــغیرة وكبیـــرة فـــي حیـــاة أطفـــالهم ، یخطـــئ كثیـــر مـــن اآلبـــاء 
وبمحاولـــة تقییـــد تصـــرفاتهم بـــإرادة أو بـــدون إرادة ، وقـــد یلجـــأون فـــي ســـبیل ذلـــك إلـــى وســـائل العقـــاب 
شعاره بالحرمان ، فیصـاب بـالتردد والجـبن ویفشـل  ٕ والعنف والقهر مما یترتب علیه كبت حریة الطفل وا

  .ي األمور في تكوین النظرة الصائبة ف
: وقد سئل اإلمام جعفر بن محمد الصادق علیـه السـالم ، عـن أولیـاء اهللا ومـن المقصـود بهـم ، فقـال 

فاألبناء ال ینبغي أن یهانوا ویضـربوا بـل یجـب أن یشـكروا علـى مـا یقـدمون مـن خـدمات  .هم أبناؤكم 
نجـازه بالشـكل المطلـوب  ٕ ال فـي العـادة یسـیئون فاألطفـ. ، فهذا الشكر یشـجعهم علـى تحسـین عملهـم وا

یصــرخوا فــي وجــوههم ، بــل علــیهم  وأالولكــن علــى اآلبــاء أن یحفظــوا أعصــابهم ویتمســكوا بالصــبر ، 
  . إفهامهم بالخطأ وكیفیة إصالحه واالنتهاء منه 

  :العدالة في المعاملة  – ١٠
یجــب ونعنــي بهــا أن یلقــى كــل شــخص الجــزاء المناســب لســنه ومكانتــه فــي األســرة ، وهــذه العدالــة 

لــذلك فــالمطلوب كــي تكــون األســرة . اتباعهــا باألســرة حتــى یتســنى إحــداث التــأثیر المطلــوب بــین أفــراد األســرة 
متماسكة عضویا أن تكون العدالة متناسقة بین أفرادها ، فقد یكون بین األبناء مـن هـو سـریع اإلسـتثارة فیجـب 

كـون حسـب الحالـة النفسـیة لكـل طفـل ، وقـال معاملة بطریقة معینة ، تتمشى مع حالته ، فالمعاملة یجـب أن ت
  )من حدیث متفق علیه ( اتقوا اهللا واعدلوا بین أوالدكم  –صلى اهللا علیه وسلم  –رسول اهللا 

ال سـتدب الغیــرة فـي نفــوس األبنـاء كمـا جــاء فـي قصــة  ٕ والمعاملـة یجـب أن تكــون عادلـة ، وا
خوته آیـات للسـائ" : یوسف علیه السالم  ٕ لین ، إذ قـالوا لیوسـف وأخـوه أحـب لقد كان في یوسف وا

إلى أبینا منا ونحن عصبة إن أبانا لفـي ضـالل مبـین ، اقتلـوا یوسـف أو اطرحـوه أرضـا یخـل لكـم 
  ) . ٩ – ٧: سورة یوسف . ( صدق اهللا العظیم  "وجه أبیكم وتكونوا من بعده قوما صالحین 

  :تحقیق الحب المتبادل بین أفراد األسرة  – ١١
كة المتحابة ، یكون الطفـل ملتقـى مصـب نهـر األبـوة الخالـدة ، ونهـر األمومـة الحانیـة فاألسرة المتماس

ــه العطوفــة  ، خاصــة إذا كــان الحــب بــین أفــراد األســرة قــائم علــى إتبــاع ســنة رســول اهللا صــلى اهللا علی
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 صدق ..قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني یحببكم اهللا ویغفر لكم ذنوبكم " : وسلم ، كما قال تعالى 
صـدق "  وال تعتدوا إن اهللا ال یحب المعتدین: " ، وقال تعالى )  ٣١: سورة آل عمران ( اهللا العظیم 
  .)  ١٩٠: سورة البقرة ( اهللا العظیم 

  :التالیة ا في جمیع المراحل على القضایا الثابتةالباحث یرى أنه على الوالدین أن یسیر ومما ذكر سابقا فإن 
لذي فصله اهللا في المنهاج الرباني وأنـه الـدرب الوحیـد الممتـد فـي سـبیل وضوح الدرب المستقیم ا – ١

وأن هـذا صـراطي مسـتقیما فـاتبعوه وال تتبعـوا : " اهللا إلى الهدف األكبر واألسـمى ، كمـا قـال تعـالى 
  ). ١٥٣:سورة األنعام ( صدق اهللا العظیم "  السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

  .ق قلوب الوالدین بالهدف األكبر واألسمى تعل – ٢
خالصها هللا  – ٣ ٕ   .صدق النیة وا
  .محاسبة النفس ورد األمور كلها إلى منهاج اهللا  – ٤
  .مصاحبة منهاج اهللا صحبة منهجیة ، صحبة عمر وحیاة  - ٥
ن كل ما یأمل فیه الباحث أن یقدم اآلباء واألو  ،..... ٕ وسـالمة ، مهـات أفـرادا یتمتعـون بصـحة الجسـما

العقل، واحترام الكبار، ویقدرون من قیمة األشیاء حولهم، واآلبـاء واألمهـات قـادرون علـى تحقیـق ذلـك 
  .بأمر اهللا تعالى 
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  :العربیة المراجع 
  .الطفل الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة ، حیفا ، فلسطین ) :  ١٩٩١( أحمد بكر وأخرون  -١
تربیة الطفل في اإلسـالم ، الطبعـة الثانیـة ، دار البالغـة للطباعـة ) :  ١٩٩٧( األستاذ مظاهري  -٢

  .والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان 
أسلوب حل المشكالت وعالقته بنوعیه الحیاة ، دراسـة ) :  ١٩٩٩( العارف باهللا محمد الغندور  – ٣

  .لقاهرة نظریة ، المؤتمر الدولي السادس ، مركز االرشاد النفسي ، جامعة عین شمس ، ا
مــدى المعانــاة مــن المشــكالت النفســیة لــدى ) :  ١٩٩٦( بســیوني ســلیم ، عبــد المحســن إبــراهیم  – ٤

ـــد الســـادس ، ینـــایر ، رابطـــة  أطفـــال المدرســـة مـــن الجنســـین ، دراســـات نفســـیة ، العـــدد األول ، المجل
  .االخصائیین النفسیین ، القاهرة 

ــاد - ٥  المشــكالت ):"  ٢٠٠٢(ة ، مجــدي علــي زامــلجــودت أحمــد ســعادة ، إســماعیل جــابر أبــو زی
نتفاضـــة االســـلوكیة لـــدى األطفـــال الفلســـطینیین فـــي المرحلـــة األساســـیة الـــدنیا بمحافظـــة نـــابلس خـــالل 

ـــرات  ، مجلـــة جامعـــة النجـــاح لألبحـــاث ، " األقصـــى كمـــا یراهـــا المعلمـــون ، وعالقتهـــا بـــبعض المتغی
  .الضفة الغربیة ، فلسطین 

اآلثـار النفسـیة واالجتماعیـة التـي خلفهـا العـدوان العراقـي علـى أطفـال : )  ١٩٩٢( راشـد السـهل  - ٦
  .الكویت ، دراسة مقدمة إلى المؤتمر التربوي الحادي والعشرین، جمعیة المعلمین الكویتیة، الكویت 

دراسـة مقارنـة بـین طفـل القریـة وطفـل ) :  ١٩٩٤( رشاد عبد العزیز موسى ، إبراهیم السـباطي  - ٧
  .المشكالت السلوكیة والتوافقیة ، مجلة مركز البحوث التربویة ، قطر المدینة في 

نتفاضـــة العالقـــة بـــین الخبـــرات الصـــادمة والمشـــاركة فـــي اال) :  ١٩٩٣( ســـمیر قوتـــة وآخـــرون  – ٨
  .نفعالیة والعقلیة عند األطفال الفلسطینیین ، برنامج غزة الصحة النفسیة ، غزة ، فلسطین واالستجابات اال

ــة ســمیر  - ٩ تعــدیل أكثــر المشــكالت الســلوكیة شــیوعا لــدى أطفــال فــي ) :  ١٩٩٢( ة علــى أبــو غزال
  .المدرسة االبتدائیة باستخدام برنامج إرشادي في اللعب ، دكتوراه ، جامعة القاهرة ، القاهرة

المشــكالت النفســیة واالجتماعیــة فــي مجــال التربیــة ، بحــث ) :  ١٩٩١( صــالح عبــد المتعــال  -١٠
قــارن عــن آراء واتجاهــات الطــالب والطالبــات الكــویتیین والقیــادات التعلیمیــة فــي ضــوء اســتطالعي م

  .ظروف العدوان وتوقعات المستقبل، المركز التربوي الكویتي، القاهرة 
مشـكالت طلبـة جامعـة األزهـر فـي غـزة ، مجلـة التقـویم ) :  ١٩٩٤( صالح الـدین أبـو ناهیـة  - ١١

  . ٢٤٤، سبتمبر ،  ٤ والقیاس النفسي والتربوي ، العدد
مشـكالت الشـباب الجنسـیة والعاطفیـة تحـت أضـواء الشـریعة ) :  ١٩٨٤( عبد الرحمن واصل  – ١٢

  .اإلسالمیة ، الطبعة الثانیة ، مكتبة وهبة ، القاهرة 
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، جامعة عـین شـمس ، ) نظرة عامة ( مشكالت الطفولة ) :  ١٩٧٩( عبد السالم عبد الغفار  -١٣
  .ة مركز دراسات الطفول

  .الخوف عند األطفال ، برنامج غزة للصحة النفسیة ، غزة ، فلسطین ): ١٩٩٧(عبد العزیز ثابت  - ١٤
ـــة والمـــنهج ، الطبعـــة األولـــى ، دار ) :  ٢٠٠٠( عـــدنان النحـــو  -١٥ ـــي اإلســـالم ، النظری ـــة ف التربی

  .النحو للنشر والتوزیع ، المملكة العربیة السعودیة 
دراســــة میدانیــــة لبنــــاء برنــــامج إرشــــادي لعــــالج أطفـــــال ) :  ١٩٨٩( عیســــى عبــــد اهللا جــــابر  -١٦

  .مضطربین سلوكیا عن طریق اللعب ، ماجستیر ، جامعة عین شمس ، القاهرة 
أثـــــر العنـــــف السیاســـــي علـــــى المشـــــكالت ) :  ١٩٩٤( كوســـــتلني . ك . غاربـــــارینو جـــــیمس  - ١٧

،  ١٧مجلــة تطــور الطفــل ، المجلــد  نمــوذج تــراكم المخــاطرة ،أالســلوكیة لــدى األطفــال الفلســطینیین ، 
  . ٣٣فبرایر ، ص  –ینایر / شباط  –، كانون الثاني  ١العدد 
األوضـاع النفسـیة للسـكان فـي األراضـي المحتلـة ، ) :  ١٩٩٢( فضل أبو هین ، إیاد السـراج  - ١٨

  .برنامج الصحة النفسیة ، غزة ، فلسطین 
ــد الحلــیم محمــد الســید التفكیــر وحــل ) :  ١٩٩٠( محمــد نجیــب الصــبوة  – ١٩ المشــكالت ، فــي عب

  . ٤١٣ – ٣٧٥، مكتبة غریب ، القاهرة ،  ٣ط. علم النفس العام ) محرر ( وآخرون 
التربیة اإلسالمیة ودورها فـي النهـوض باألمـة ، مجلـة كلیـة التربیـة ) :  ١٩٩٨( محمد الشریدة  -٢٠

  .، المجلد الثاني ، العدد األول ، ینایر 
دور األســرة فــي تكـوین شخصــیة الشــباب ، بحــوث وتوصــیات ، ) :  ١٩٨٨(یر محمـد بــن البشــ -٢١

ندوة تربیة الشباب المسلم ودور الجامعات فیها ، إدارة الثقافة والنشر ، جامعة اإلمام محمد بن سـعود 
  .اإلسالمیة ، الریاض 

تربیــة ، ، كلیـة القائمــة مشـكالت الشــباب ، الطبعـة األولــي ) :  ١٩٨٦( محمـد مــاهر محمـود  - ٢٢
   . جامعة األقصى ، غزة ، فلسطین 

ـــیم  – ٢٣ ، )  ٦رقـــم ( سلســـلة االحصـــاءات التربویـــة ) : م  ٢٠٠٠١ – ٢٠٠٠( وزارة التربیـــة والتعل
  .الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي 

24 - Abu Hein , F . & Raasoch . J . ( 1993 ) : Comparison : Israeli Families Anxiety 
From SCUD Missiles Versus Palestinian Families Anxiety Since the Intefada .  
25 - Quota, S. ( 1993 ) : The Impact of Home Demolition on Children,s Behavior.GCMHP. 


