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امللخص
هدفت الدراسة التعرف على كيفية إدراك األمهات لسلوكيات األطفال املزعجة يف مرحلة الطفولة املبكرة وكذلك التعرف على أكثر املشكالت السلوكية
انتشارا يف هذه املرحلة من وجهة نظر األمهات .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي .و مت استخدام استبيانة من إعداد الباحثة مكون من مقياسني
أحدها مفتوح لقياس إدراك االم من خالل وصفها لسلوك الطفل  ،واآلخر مغلق لقياس املشكالت السلوكية يف الطفولة املبكرة  ،أجريت الدراسة على عينة
مكونة من ( )251من األمهات الليبيات يف ماليزاي  .وقد أسفرت النتائج عن وجود تناقض كبري بني ما تصفه األم وبني ما يصفه املقياس حيث إن األم
كانت تصف سلوك الطفل يف املقياس املفتوح على أنه ميثل مشكالت سلوكية كالعناد والعدوانية والدالل الزائد واخلجل  .يف حني أن إجاابهتا على املقياس
املغلق للمشكالت السلوكية أظهر أ األطفال ال يعانون من أي من املشكالت سابقة الذكر ،وأن سلوكهم طبيعي نسبة ملرحلة الطفولة املبكرة .وكذلك
أظهرت أن العناد أكثر املشكالت السلوكية انتشاراً بني األطفال ( 7 -2سنوات ) من وجهة نظر األم.

الكلمات املفتاحية:

املشكالت السلوكية ؛ مرحلة الطفولة املبكرة؛ إدراك األمهات لسلوك األطفال.
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Abstract
The study aims to identify how mothers are aware of kids annoying behaviors in the early childhood stage as well as recognizing the
more prevalence behaviors problems in this stage from the mothers’ perception. Descriptive analytical methodology is used in this
research using a questionnaire is prepared which consist two sections. While the first section is open section to measure the mother
level of awareness describing the child’s behavior, the second section is closed to measure the behavioral problems in the early
childhood. This survey was carried out to a sample of 251 Libyan mothers in Malaysia. The study results indicated a big
contradiction between what mother described and what produced results from the scale. Mothers described the child behavior
having a behavioral problem like being; stubborn, aggressive, spoiled, and shy. However, the scale results from the second section
showed that children suffer no problem that mentioned above. Moreover, the scale revealed that children behavior is relatively
normal to this early childhood stage. Also, results indicated that being stubborn is the most widespread behavioral problems among
children between two to seven years and this opinion is based on the mothers’ perceptions
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:  املقدمة.1

تعترب مرحلة الطفولة املبكرة من اهم املراحل يف منو شخصية
 فالرعاية اليت يتلقاها الطفل يف هذه،الفرد وتوافقه النفسي
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أما على املستوى العريب فيشري التقرير اإلقليمي ملنطقة الشرق
األوسط ومشال أفريقيا إىل أن البياانت حول حجم املشكلة
قليل بشكل عام وهذا يرجع إىل أسباب عده منها أسباب
متأتية من حساسية هذه القضية خاصة داخل األسرة ،
وحمدودية التبليغ عن مثل هذه احلوادث وعدم توافر آليات
فعالة للتبليغ وغياب الثقة يف إمكانية التصدي له ،مع غياب
الوعي ابألاثر السلبية هلذه املمارسات على األطفال وكذلك
مبفهوم حقوق الطفل ،والن موضوع العنف ضد األطفال مل
حيظ ابالهتمام بني الدارسني والباحثني إال يف اآلونة اخلرية .
ورغم ذلك فان معظم املؤشرات تؤكد على تزايد حجم وأمناط
العنف املوجة ضد األطفال يف الوطن العريب ( اجمللس العريب
للطفولة والتنمية  )2006،ويقدر املركز القومي لإلساءة
للطفل وإمهاله يف واشنطن أن حنو مليون طفل يف أمريكا
يتعرضون لإلساءة ،و واقع احلال يفوق هذا التقدير الن الكثري
من احلاالت متر دون اإلبالغ عنها (صابر .)2012 ،
كما تفيد تقارير منظمة الصحة العاملية أن إساءة معاملة
األطفال من املشكالت العاملية اليت تؤدي إىل عواقب وخيمة
قد تدوم مدى احلياة  ،وانه ابلرغم من وجود مسوحات وطنية
يف بعض البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل إال
انه ال تتوفر بياانت خبصوص العديد من البلدان ومنها ليبيا
(منظمة الصحة العاملية  )2014 ،أما البعض األخر منها
فتوفرت لنا بعض اإلحصائيات ففي السعودية كشفت
إحصائيات رمسية صادرة عن هيئة حقوق اإلنسان السعودية
انه مت تسجيل اكثر من  12الف حالة عنف اسري لدى وزارة
الداخلية خالل مخسة أعوام (  ) 2013 – 2009وان هذه
احلاالت يف تزايد وقد بينت الدراسة أن نسبة  %60من
حاالت العنف ضد األطفال كانت من قبل الوالدين
(صحيفة العريب اجلديد اإللكرتونية)2013 ،

املرحلة من القائمني على رعايته هي مبثابة حجر األساس يف
بنائه النفسي ،وبقدر ما تكون هذه الرعاية سوية تشعر
الطفل ابلعطف واألمان بقدر ما تكون صحته النفسية أفضل
(عكاشة .)1998 ،لذلك فقد أولت الدراسات والبحوث
الرتبوية والنفسية احلديثة اهتماما خاصا مبوضوع الطفولة لكوهنا
متثل مرحلة جوهرية يف حياة اإلنسان ،حيث تتشكل فيها
مالمح شخصيته  ،وتظهر اهم قدراته واخلطوط العريضة ملا
سيكون عليه يف املستقبل؛ إذ دلت الدراسات على أن ما
يكتسبه الفرد من مكوانت شخصيته يف الطفولة املبكرة مييل
إىل الثبات النسيب الذي جيعل عملية تغيريه فيما بعد عملية
صعبة (الغصون.)1992 ،
ونظراً ألمهية دور األم ابلنسبة للطفل الصغري فإن من حماسن
الشريعة اإلسالمية أن قدمت النساء على الرجال يف رعاية
األطفال؛ ألهنن أخرب أبمور احلضانة والرتبية منهم ،ويف هذا
يقول عليه الصالة والسالم " :املرأة أحق بولدها ما مل تزوج "،
ويصف املاوردي رمحه هللا األم مع أوالدها فيقول" :واألمهات
أكثر إشفاقاً ،وأوفر حباً ،ملا ابشرن من الوالدة ،وعانني من
الرتبية ،فإهنن أرق قلوابً ،وألني نفوساً"؛ هلذا فإن وجودها يف
األسرة ،وقيامها بواجباهتا يف الرتبية والرعاية يعد من أهم دعائم
األسرة املسلمة ،ومن أعظم أسباب استقرارها النفسي
واالجتماعي.
إال انه يف اآلونة األخري أصبحت اإلساءة الوالدية لألطفال
ظاهرة عاملية ،فعدد التقارير اإلحصائية من كل أحناء العامل عن
اإلساءة لألطفال مهول  ،أشار تقرير األمم املتحدة إىل أن ما
يرتاوح بني  % 98 – 80من األطفال يف العامل يعانون من
العقوابت البدنية يف منازهلم وان ثلث هذه النسبة تواجه
عقوابت بدنية قاسية انجتة عن استخدام أدوات مادية عنيفة
للعقاب ( عبد العظيم .) 2006 ،
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ممن يتعرضون للعنف بشقية النفسي واجلسدي  %90ترتاوح
أعمارهم بني ( 14 – 2عام) فيما بلغت نسبة األطفال ممن
تتعامل معهم أُسرهم أبساليب خالية من العنف  %8فقط.
واألمر ذاته يف تونس ومصر واملغرب وتشاد واليمن حسب
تقارير اليونيسف دلت التقارير على تزايد ظاهرة العنف
الوالدي واإلساءة لألطفال وان اكثر من  %40من األطفال
الدين ترتاوح أعمارهم بني  14 – 2عام يتعرضون للعقاب
البدين الشديد وعلى الصعيد العامي يعتقد ثالثة من كل 10
ابلغني أن العقاب البدين مطلوب لرتبية األطفال بشكل جيد،
وان حوايل  %17من األطفال يف  58بلدا يتعرضون
ألشكال قاسية من العقاب البدين (الضرب على الراس أو
األذنني أو الوجه أو الضرب الشديد بشكل متكرر) (بيان
صحفي اليونيسف  4 ،سبتمرب ) 2014
أما ما يتعلق ابجملتمع اللييب فقد ال خيتلف الوضع عن سائر
اجملتمعات األخرى ،برغم عدم حصول الباحثة على
إحصائيات أو بياانت توضح حجم هذه املشكلة إال أن
اإلساءة إىل األطفال ووقوعهم ضحااي للعنف ظاهرة واضحة
املعامل وال خيلو منها اجملتمع اللييب حاله حال اجملتمعات
األخرى.
واذا كانت الدراسات النظرية تفيد أن املشكالت والصعوابت
السلوكية والوجدانية اليت يعاين منها األطفال ،إن هي إال
جتليات للتناقض بني منط الرتبية األسرية السائد ،وبني ما جيب
أن يكون عليه مسار الرعاية النفسية والرتبوية لألطفال يف
بيئات عربية مسلمة كالبيئة األسرية يف اجملتمع اللييب.

وعربت دراسة اللوميي( ) 2013عن مدى استفحال ظاهرة
العنف اللفظي الوالدي يف اجملتمع السعودي حىت ابتت ظاهرة
مقلقة لتزايد انتشارها حيث بينت نتائج هذه الدراسة أن اكثر
من نصف العينة يتعرضون لإلساءة اللفظية من قبل الوالدين و
نسبة  %62من األطفال يتلقون اإلساءة من األب و%59
من األم .ويف دراسة يوسف ( ) 2014أظهرت النتائج أن
نسبة األطفال الذين يتعرضون لإليذاء اللفظي تصل إىل
 %49يف اجملتمع السعودي .ويف دراسة سعودية حديثة
( )2014بينت أن نسبة  %38من األطفال الذين يتعرضون
لإلساءة اللفظية من قبل الوالدين يكونوا عرضة لالضطراابت
النفسية واملشكالت السلوكية ويف اإلمارات العربية أعلنت
مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال ( ) 2013عن نتائج
أول دراسة وطنية شاملة عن العنف ضد األطفال يف
اإلمارات ،مبا يشمل من إساءة لفظية ومعنوية وجسدية
وجنسية  .واليت بينت أن  %60من اإلساءات األكثر انتشاراً
حتدث لألطفال داخل املنازل ( موقع البيان عن مؤسسة ديب
اإلعالمية.) 2013 ،
ويف العراق أشارت دراسة ملركز حقوق اإلنسان والتطوير املدين
إىل ارتفاع نسبة تعرض األطفال للعنف بنسبة  %60يف
السنوات العشر املاضية وان حوايل  %55من الوالدين اكدوا
اهنم استخدموا العنف بصورة اكثر مع أوالدهم بعد أحداث
عام  2003بسبب الظروف االقتصادية واألمنية  .فقد ابت
العنف األسري شائعاً يف اجملتمع العراقي ( ابسم ) 2015 ،
وكذلك األمر يف األردن حيث بني تقرير صادر عن منظمة
األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) حول العنف ضد األطفال
أن الدراسات أظهرت تعرض  %67من أطفال األردن للعنف
البدين منهم  %21تعرضوا للتعنيف اجلسدي الشديد وبينت
أن استخدام العنف كوسيلة أتديبية منتشر بشكل واسع بني
أولياء األمور ومقدمي الرعاية لألطفال إذ بلغت نسبة األطفال

 .2مشكلة الدراسة

يف مرحلة الطفولة املبكرة يسلك األطفال بعض السلوكيات
الغري مرغوبة كالسلوك العدواين واخلجل االجتماعي مما يزعج
اآلابء واألمهات .كما أن لدور األم احملوري يف تربية وتنشئة
أبناءها اثر على األطفال سلبا أو إجيااب ،حبسب أساليب
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كون العناد ،التمرد ،والعدوان من اكثر املشكالت السلوكية
انتشارا لدى األطفال من وجهة نظر األمهات ويف املقابل كان
الضرب والصراخ و احلرمان واإلساءة اللفظية اكثر أساليب
املتبعة من قبلهن ملواجهة هذه املشكالت .وقد برران ذلك
بوصف سلوك األطفال املزعج ابملشكالت السلوكية اليت مل
يتمكن من التعامل معها؛ مما اضطرهن الستخدام تلك
األساليب غري السوية ملعاجلتها دون احلصول على النتائج
املرجوة منها .وهذا يتفق مع ما أشار إليه (الرشيد) 2014 ،
حول تربير اإلابء الستخدامهم األساليب غري السوية بسبب
تصرفات األبناء وتقلباهتم املزاجية وطلباهتم املتزايدة .عليه
برزت مشكلة الدراسة املتمثلة يف السؤال حول كيف تدرك
األمهات السلوك املزعج يف مرحلة الطفولة املبكرة ( )7 -2؟
هل هو سلوك طبيعي أم انه ميثل مشكالت سلوكية حتتاج
العالج.
وعليه ميكن تلخيص مشكلة الدراسة ابألسئلة التالية:
 .1ما اكثر املشاكل السلوكية انتشاراً يف مرحلة الطفولة
املبكرة كما تصفها األمهات؟
 .2ما اكثر املشاكل السلوكية انتشاراً يف مرحلة الطفولة
املبكرة كما يقيسها مقياس املشكالت السلوكية
لألطفال؟
 .3هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف املشكالت
السلوكية كما تصفها األمهات تبعاً لنوع الطفل (ذكر
– أنثى)؟
 .4هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف نوع
املشكالت السلوكية كما يقيسها مقياس املشكالت
السلوكية تبعاً لنوع الطفل (ذكر – أنثى)؟
وينبثق عن هذه األسئلة الفرضيات التالية:
 .1توجد مشكالت سلوكية يف مرحلة الطفولة املبكرة
كما تصفها األمهات.

الرتبية اليت يتلقوهنا داخل أُسرهم  .فقد أكدت العديد من
الدراسات اعتبار األسرة سياقا ابعثا على ظهور مشكالت
سلوكية لدى أبنائها .فقد عاجلت تلك الدراسات عالقة هذه
املشكالت ببعض املتغريات املتعلقة ابلطفل واألسرة وخاصة
أساليب املعاملة الوالدية ،فقد أشارت معظم الدراسات إىل
وجود عالقة وثيقة بني أساليب املعاملة الوالدية -غري السوية-
واملشكالت السلوكية للطفل يف سن املدرسة  -مرحلة الطفولة
املتوسطة واملتأخرة، -كدراسة كل من ( حمرز  2003 ،؛حمي
الدين 2004 ،؛ ابراهيم 2006 ،؛ خليل  2006،؛
الصادي  2007 ،؛ الدويك  2008،؛ حممود  2010،؛
ابريعم  2011 ،؛النمرات  2010 ،؛ الراجحي  2011،؛
ابكر  2014 ،؛) واليت تفيد ابن ما يعانيه الطفل من
مشكالت سلوكية ،ما هي إال انعكاس ألساليب تربوية غري
سوية داخل األسرة .
ويتضح مما سبق أن الدراسات الرتبوية قد أظهرت وجود عالقة
ارتباطية دالة موجبة بني األمناط الرتبوية للتنشئة األسرية وظهور
مشكالت وصعوابت سلوكية يواجها األطفال يف مراحل
متقدمة من طفولتهم ،وهي من احلجم والتعقيد ما جيعلنا
نضعها موضع الظاهرة الرتبوية النفسية اليت حتتاج إىل دراسة
أبعاد هذه العالقة  ،و ابألخذ يف عني االعتبار الدور الذي
تلعبه األم يف تربية أبناءها ،وما لذلك من اثر عليهم سلبا أو
إجيااب خاصة يف مرحلة الطفولة املبكرة لكوهنا الشخص األقرب
واألكثر دراية ابلطفل لبقائه معها طيلة هذه املرحلة .لذا كان
من األجدر التعرف على وجهة نظر األمهات حول هذا
املوضوع ،كما أن بسبب ندرة الدراسات واإلحصائيات هبذا
اخلصوص يف اجملتمع اللييب .فقامت الباحثة بدراسة استطالعية
على عينة من األمهات من اجلالية الليبية مباليزاي قوامها ()50
أُماً ،الستقصاء آرائهن حول املشكالت السلوكية لألطفال يف
املرحلة العمرية (  7- 2سنوات) .واليت أسفرت نتائجها عن
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مستقبله .فقد تفيد نتائج هذه الدراسة يف اختاذ
إجراءات وقائية حلماية األطفال من التعرض لإلساءة
والعنف.
 .2أمهية عينة الدراسة حيث متثل األم الشخص األكثر
قرابً و اقرتاانً ابلطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة مما
جيعل دراسة إدراكهن لسلوك أبنائهن على قدر من
األمهية لفهم وتفسري املشكالت السلوكية يف هذه
املرحلة .وقد تفيد نتائج هذه الدراسة يف زايدة فهم
األمهات لسلوك أطفاهلن بشكل افضل.
 .3أن الدراسة احلايل وعلى حد علم الباحثة تعد األوىل
من نوعها اليت تناولت ادراك األمهات لسلوك
األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة داخل البيئة الليبية
مما جيعلها رافدا جديدا يلقي املزيد من الضوء من
زاوية جديدة على موضوع الطفولة املبكرة.
 .4اخلروج مبجموعة من التوصيات واالقرتاحات ذات
العالقة مبضوع الدراسة من انحية واقرتاح حلول
للمشاكل النامجة عن األدراك اخلاطئ لسلوك
األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة.

 .2ال توجد مشكالت سلوكية يف مرحلة الطفولة
املبكرة كما يقيسها مقياس املشكالت السلوكية
لألطفال.
 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املشكالت
السلوكية كما تصفها األمهات تبعاً لنوع الطفل
(ذكر – أنثى) لصاحل الذكور.
 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية يف نوع
املشكالت السلوكية كما يقيسها مقياس املشكالت
السلوكية تبعاً لنوع الطفل (ذكر – أنثى) لصاحل
الذكور.

 .3أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي:
.1
.2

.3

.4

حتديد اكثر املشاكل السلوكية انتشاراً يف مرحلة
الطفولة املبكرة كما تصفها األمهات.
حتديد اكثر املشاكل السلوكية انتشاراً يف مرحلة
الطفولة املبكرة كما يقيسها مقياس املشكالت
السلوكية لألطفال.
التعرف على الفرق ذات داللة إحصائية يف
املشكالت السلوكية كما تصفها األمهات تبعاً لنوع
الطفل (ذكر – أنثى).
التعرف على الفرق ذات داللة إحصائية يف نوع
املشكالت السلوكية كما يقيسها مقياس املشكالت
السلوكية تبعاً لنوع الطفل (ذكر – أنثى).

األمهية التطبيقية:

 .5ميكن أن تساهم نتائج الدراسة يف تقدمي بعض
املؤشرات و املتنبئات اليت قد تساعد املختصني
واملربيني يف وضع اخلطط الرتبوية واإلرشادية ووضع
برامج إرشادية لألمهات لتعديل أفكارهن السلبية
حول سلوك األطفال وكيفية معاملتهم.
 .6كما ستفيد نتائج هذه الدراسة يف القيام ابختاذ
اإلجراءات الالزمة لألفراد ووضع األسس املنهجية
اليت تساعد يف احلد من هذه الظاهرة.
 .7كذلك ستفتح الباب أمام دراسات وأحباث أخرى
مستقبلية يف جماالت تعديل السلوك واإلرشاد

 .4أمهية الدراسة:

أتيت أمهية هذه الدراسة من عدد من النقاط أمهها:
األمهية النظرية:
 .1أتخذ الدراسة أمهيتها من أمهية مرحلة الطفولة نفسها
يف تكوين شخصية الفرد و مدى أتثريها على
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عملية استقبال وتنظيم وتفسري وترمجة املدخالت اليت ترد إىل
الفرد من البيئة احمليطة به ،حيث يتم عمل مقارانت وتفاعل
بني ما يرد من معلومات أو بياانت وبني ما يشاهبها من
املخزون يف الذاكرة على حنو يؤدي إىل سلوك حمدد ( .بالل،
)76 :2005
وحدد يف الدراسة احلالية ابدراك اإلجيايب أو السليب لدى
األمهات الليبيات لسلوك أطفاهلن أي طريقة فهم األمهات
للسلوكيات الصادرة عن األطفال وكيفية تفسريها و
االستجابة هلا يف شكل أساليب معاملة والدية.

النفسي ،الرتبوي ،االجتماعي واألسري يف ضوء ما
تنتهي إليه من مقرتحات وتوصيات للوالدين واملعلم و
املرشد النفسي ،الرتبوي ،الطاليب واألسري.

.5مصطلحات الدراسة اإلجرائية:
 1. 5املشكالت السلوكية:

يعرفها (السهل ) 64 : 1999 ،املشكالت السلوكية "ابهنا
نوع من السلوك غري املرغوب فيه  ،يصدر عن الطفل ،
ويسبب إزعاجاً وقلقا للمحيطني به  ،ويؤثر على تقديره لذاته
وعالقته ابألخرين  .وأيخذ هذا السلوك طابع الثبات،
ويظهر بشكل متكرر يف املواقف املتشاهبة ،وال ميكن للوالدين
أو املدرسني عالج هذه املشكالت دون مساعدة من
متخصصني يف جمال العالج واإلرشاد النفسي".
وتعرفها الباحثة إجرائيا ابهنا أمناط من التصرفات غري املرغوبة
اليت تظهر على سلوك األطفال -حتت سن  7سنوات -من
وجهة نظر األمهات  ،وتقاس ابلدرجة اليت يتحصل عليها
الطفل يف مقياس املشكالت السلوكية لألطفال من وجهة
نظر األمهات  ،واحملددة يف الدراسة ابملشكالت التالية :

.6حدود الدراسة :
تتمثل حدود الدراسة يف اجلوانب األتية:
 .1احلدود اجلغرافية  :مت إجراء الدراسة يف مدينيت
(كوالملبور  /كاجانج ) يف ماليزاي .
 .2احلدود الزمنية :طبقت هذه الدراسة يف الفصل
الدراسي الثاين 2016-2015
 .3احلدود البشرية :طبقت هذه الدراسة على عينة من
أمهات األطفال الذين تقل أعمارهم عن  7سنوات
املتمثالت يف أمهات تالميذ الصف األول والثاين
االبتدائي  ،وعددهن ( ) 251أُماً من اجلالية الليبية
يف ماليزاي.
 .4احلدود املوضوعية :تطرقت الباحثة يف هذه الدراسة
إىل التعرف على املشكالت السلوكية يف الطفولة
املبكرة كما تدركها األمهات الليبيات يف ماليزاي
وحتددت الدراسة موضوعياً ابألداة املستخدمة فيها
وهي مقياس املشكالت السلوكية لألطفال (7-2
سنوات)كما تدركها األمهات.

 2 .5مرحلة الطفولة املبكرة:

متتد مرحلة الطفولة املبكرة من العام الثاين يف حياة الطفل إيل
العام السادس ،ويف أثناء هذه الفرتة ينمو وعي الطفل حنو
االستقاللية ،وتتحدد معامل شخصيته الرئيسية ،ويبدأ يف
االعتماد علي نفسه يف أعماله وحركاته بقدر كبري من الثقة
والتلقائية ( املفدي)2002 ،
وتعرفها الباحثة إجرائيا ابنه الطفل الذي مل يتجاوز سن
السابعة امللتحق ابلصف األول أو الثاين االبتدائي أو متواجد
يف البيت من أبناء اجلالية الليبية يف ماليزاي .
 4 .5اإلدراك:

أيضا
يعرف اإلدراك أبنه العملية املكلفة بفهم اآلخرين ،و ً
املمارسات اليت حتدث استجابة ملثري معني ،كما يعترب أيضا

 .7منهجية الدراسة:
7
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والصف األول والثاين االبتدائي ابملدارس الليبية  -بعد
استبعاد حاالت اإلخوة إبعطائهم استبياانت ومهية ملراعاة
مشاعرهم كأطفال  -حيث بلغ عدد هم ( ،)428ومت
اسرتداد االستبياانت والتخلص من االستبياانت اليت مل يتم
اإلجابة عليها جبديدة أو بطريقة موضوعية  ،وتكونت عينة
الدراسة النهائية من ( )251أم من أمهات التالميذ امللتحقني
ابملدارس الليبية يف مدينيت ( كوالملبور – كاجانج
املاليزية)حيث تعترب هذه العينة عشوائية ممثلة للمجتمع بنسبة
 %58موزعني كما هو موضح يف اجلدول(.)1

تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي املقارن،
وذلك ملالئمته ملوضوع الدراسة وحتقيق أهدافها والتأكد من
صحة الفروض اليت قامت عليها الدراسة.

جمتمع الدراسة :تكون جمتمع الدراسة من األمهات التالميذ
الليبيني الذي تقل أعمارهم عن ( )7سنوات وامللتحقني
ابملدارس الليبية يف مدينيت ( كوالملبور – كاجانج املاليزية) و
البالغ عدهم ( )450تلميذ وفقاً ألخر إحصائية قبل أجراء
الدراسة امليدانية( -امللحق الثقايف للسفارة الليبية يف
ماليزاي.) 2015:

عينة الدراسة :مت حتديد حجم العينة املمثلة للمجتمع طبقا
جلدول ) Krejcie & Morgan (1970وبلغ حتدد
حجم العينة ( )210ولضمان احلصول على عينة ممثلة مت
توزيع االستبيان على مجيع التالميذ ابلصفوف التمهيدي
اجلدول رقم ( )1يوضح توزيع عينة الدراسة من مهات التالميذ يف املدارس الليبية يف ماليزاي
االستبياانت
مت توزيعها

(

املرفوضة

املدرسة
الصف التمهيدي

الصف األول

الصف الثاين

اجملموع

النسخ الومهية

الضائعة

املقبولة

اجملموع

املدينة

املستلمة

كوالملبور
كاجانج

غري صاحلة (استبعدت)

صاحلة

كوالملبور

38

74

83

195

9

56

43

ـــــ

87

204

دماي

ـــــ

42

44

86

5

22

9

5

50

91

خطوات
املستقبل

ـــــ

3

9

12

6

ـــــ

1

ـــــ

11

18

كاجانج

ـــــ

44

41

85

9

4

2

ـــــ

79

94

آواي

25

9

16

50

7

21

5

ـــــ

24

57

63

172

193

112

60

5

251

اجملموع

428

36

إدارة

464

املدارس الليبية  ،امللحقية الثقافية عن العام الدراسي )2016 -2015 :
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 .8أداة الدراسة:

منايت ( )2012إىل جانب املقاييس واالستباانت مثل قائمة
مالحظة سلوك الطفل ملصطفى كامل ( )2005وقائمة
املشكالت السلوكية لألطفال من وجهة نظر املعلم لعادل عبد
هللا (.) 2009
ب .مجع عبارات املقياس :وعلى ضوء اخلطوة السابقة ،قامت
الباحثة بتحديد جمموعة من األبعاد ( املواقف ) اليت تضمنها
املقياس ،حيث يقيس االستبيان  6أشكال من املشكالت
السلوكية وهي (العدوان  /الغضب  /العناد  /فرط احلركة
والنشاط الزائد /الدالل الزائد  /اخلجل ) واليت من خالهلا
ميكن فحص وقياس املشكالت السلوكية يف مرحلة الطفولة
املبكرة  ،ويتكون املقياس يف صورته األولية من قسمني القسم
األول وهو القياس املفتوح حيث صاغة الباحثة سؤال (مفتوح
) موجه لالم حيث يعكس إدراكها لسلوك الطفل حتت عمر
( )7سنوات ،أما القسم الثاين فتكون من ( )48فقرة .تقابلها
ثالث خيارات لإلجابة (نعم  /أحياان /ال).

للكشف عن املشكالت السلوكية املنتشرة يف مرحلة الطفولة
املبكرة بني األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم  7سنوات،
كما تدركها األمهات قامت الباحثة إبعداد هذه األداة على
ثالث مراحل ووفق اخلطوات التالية :
املرحلة األوىل :خطوات تصميم أداة الدراسة:
الدراسة االستكشافية الوصفية األولية :قامت الباحثة بدراسة
استطالعية على عينة من األمهات الليبيات يف ماليزاي وقوامها
( )50أُماً ،للكشف عن وجهة نظر األمهات الليبيات حول
املشكالت السلوكية لألطفال يف املرحلة العمرية (7 – 2
سنوات ) من وجهة نظر األمهات الليبيات:
مت حتديد املشكالت السلوكية األكثر شيوعا وانتشارا يف مرحلة
الطفولة املبكرة ( )7 -2بني األطفال الليبيني من وجهة نظر
األمهات الليبيات.
وبناءً على ما اسفر عنه نتائج الدراسة االستطالعية الوصفية
وابالستفادة من نتائج بعض الدراسات السابقة واألدب
الرتبوي مت اختيار اكثر املشكالت السلوكية واليت حتصلت على
اعلى التكرارات ابلنسبة ملقياس املشكالت السلوكية

املرحلة الثالثة :إعداد الصورة النهائية للمقياس:
ومت يف هذه املرحلة عرض األداة على جلنة من احملكمني هلدف
التأكد من صحة العبارات من حيث الصياغة اللغوية وكذلك
من حيث صلتها بكل من البعد الذي تقيسه و ابهلدف العام
للمقياس.

املرحلة الثانية :إعداد الصورة األولية للمقياس :وتضمنت

 .1عرض األداة على احملكمني  :قامت الباحثة بعرض

هذه املرحلة اخلطوات التالية:
أ .االطالع على األدب الرتبوي :املتعلقة ابملشكالت السلوكية
األكثر شيوعا لتكوين فكرة أولية عن طبيعة هذه املشكالت
واالطار النظري الذي حتتويه ،إىل جانب االطالع على
الدراسات السابقة العربية منها خاصة اليت تناولت هذه
املشكالت جمتمعة أو متفرقة واملوجه ملرحلة الطفولة املبكرة ،
وذلك للتعرف على األداة املستخدمة لقياس أي مشكلة من
مشكالت الدراسة ؛ ومن الدراسات اليت ستفيد الباحثة منها
دراسة ابراهيم ( )2006ودراسة الزراقي (  )2010ودراسة

األداة على عدد ( )7من احملكمني حيملون درجة الدكتوراه يف
الرتبية يف التخصصات اإلحصاء والقياس النفسي ،الرتبية،
علم النفس واتضح من تقديرات احملكمني على أن الفقرات
تقيس اهلدف العام للمقياس ،أما فميا يتعلق ابلصياغة اللغوية
مت تعديل القسم األول من املقياس املتعلق ابدراك األم لسلوك
األطفال حتت عمر ( )7سنوات حبيث اصبح سؤال ( مغلق/
مفتوح) حيتوي على مخس خيارات مغلقة وخيار واحد
مفتوح؛ وكذلك األمر يف القسم الثاين من املقياس اخلاص
9
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حبيث تعرب البدائل ( دائماً  ،غالباً ) عن درجة عالية لوجود
مشكلة سلوكية لدى الطفل بينما تشري البدائل ( أحياان،
اندراً ،ابدأ ) إىل السلوك الطبيعي والعادي لطفل هذه املرحلة
العمرية ( 7-2سنوات).

ابلفقرات حيث مت تعديل بعض الفقرات كم مت حذف بعض
الفقرات املتشاهبة يف املعىن ،و اليت تقل نسبة قبوهلا بني
احملكمني عن ( )%75وهي )1( :و ( )7و ( )37يف
مشكلة العدوان ،و الفقرات ()2و ( )8و( )26يف مشكلة
الغضب ،والفقرات ( )3و( )27و( )45يف مشكلة العناد،
والفقرات ()10و ( )22و( )46يف مشكلة تشتت االنتباه
وفرط احلركة ،والفقرات ( )17و( )23و( )35يف مشكلة
الدالل الزائد ،والفقرات( )12و( )42و( )48يف مشكلة
اخلجل.
حيث اصبح عدد فقرات مقياس املشكالت السلوكية
لألطفال يف صورته النهائية ( )30فقرة حتصلت مجيعها على
نسبة اتفاق اكثر من ( ) % 75مقسمة على ( )6أبعاد هي
( العدوان  /الغضب  /العناد  /تشتت االنتباه وفرط احلركة/
الدالل الزائد  /اخلجل ) كما مت تعديل بدائل اإلجابة من
ثالث بدائل إىل مخس وفقاً ملقياس ديكارت حيث تعطي
جماالً اكرب من الدقة و املصداقية يف اإلجابة.

املرحلة الرابعة :الدراسة استطالعية:

قبل القيام جبمع البياانت اخلاصة ابلدراسة احلالية ،قامت
الباحثة إبجراء دراسة استطالعية ،تسعى من خالهلا إىل
التحقق من األهداف األتية:
أ -التعرف على مدى تقبل العينة لألدوات املستخدمة
جلمع بياانت الدراسة ،والتحقق من وضوح فقرات
وتعليمات هذه األدوات.
ب -التعرف على الفرتة الزمنية املستغرقة لإلجابة على
االستبياانت ،وما اذا كانت العينة تشعر ابمللل من
طول االستبيان أم ال.
ت -استكشاف صدق وثبات األدوات املستخدمة.
استخدمت الباحثة عينة استطالعية قوامها ( )34أُماً من
اجلالية الليبية يف ماليزاي من األمهات اليت ليس لديهن أطفال
ابملدارس الليبية وتكون من أمهات األطفال غري امللتحقني
ابملدارس و األطفال امللتحقني برايض األطفال ( روضة األم
كاسية و الروضة ابل كنج ) ابملدرسة اليمانية الدولية (إمياس)
وذلك لضمان أن تكون العينة االستطالعية من خارج العينة
األساسية للدراسة احلالية ،وقد استغرق توزيع االستبيان
االستطالعي على أفراد العينة االستطالعية واسرتجاعه حوايل
عشرة أايم ،وقد أبدت األمهات محاسة لتعبئة االستبيان رغم
طوله وذلك لكونه مشوق وميثل جانب مهم لدى األمهات،
كما اشرن أهنن استغرقن يف تعبئته حوايل (10دقائق أو
15دقيقة) ،كما و مل تسجل أي مالحظة حول عدم وضوح
العبارات أو غموض املعىن ،وعليه مت تفريغ البياانت وإجراء
املعاجلات اإلحصائية الستخراج صدق وثبات أدوات الدراسة.

 -2وصف املقياس :تكون مقياس املشكالت السلوكية
لألطفال من قسمني  :األول هو السؤال (املفتوح /املغلق )
حيث يظم ( )5خيارات مغلقة وخيار واحد مفتوح ،والذي
يعكس ادراك األم لسلوك الطفل حتت عمر ( )7سنوات،
أما القسم الثاين فيتكون من ( )30عبارة تقيس ست
مشكالت سلوكية وهي ( العدوان  /الغضب  /العناد /
تشتت االنتباه وفرط احلركة  /الدالل الزائد  /اخلجل ) لكل
مشكلة سلوكية ( )5عبارات تقيسها موضحة كالتايل:

 -3طريقة تصحيح املقياس :قامت الباحثة بوضع مخس
بدائل لإلجابة (دائما ،غالبا ،أحياان  ،اندرا ،ابدأ) لكل عبارة
من عبارات مقياس املشكالت السلوكية لألطفال .حتسب هلا
الدرجات على التوايل (  )1 /2 /3 /4 /5بنفس الرتبيب
حيث أتخذ اإلجابة دائماً  5درجات وهكذا.
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 1 .8صدق املقياس:

معامل االرتباط لبريسون :وذلك لتحديد ثبات أداة الدراسة ،
معامل الفا كرنباخ  :وذلك حلساب ثبات األداة بطريقة
االتساق الداخلي ،املتوسط احلسايب :لقياس النزعة املركزية ،
االحنراف املعياري  :لقياس مدى تشتت استجاابت أفراد
العينة ،و اختبار( :)tلفحص داللة الفروق بني عينتني
مستقلتني ( الفرق بني الذكور واإلانث من األطفال من حيث
درجة ونوع املشكالت السلوكية لكل منهم ).

وقد استخرجت الباحثة للتحقق من صدق أداة الدراسة،
الصدق الظاهري لالستبيان حيث تراوحت نسبة االتفاق بني
احملكمني ( )7ما بني ()%100 -% 76؛ وكذلك
االتساق الداخلي بني كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة
الكلية ،وبلغة قيمة معامالت االرتباط بني كل بعد من أبعاد
والدرجة الكلية للمقياس ما بني ( )0.87و ( )0.89وهذه
القيم تبني مدى ارتباط أبعاد املقياس ابلدرجة الكلية للمقياس
وكلها دالة عند مستوى داللة ( ) α = 0.05وهذا ما
يوضح مدى التناسق بني فقرات االستبيان الكلية والفقرات
الفرعية اليت متثل املشكالت السلوكية

.10نتائج الدراسة
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن نسبة انتشار املشكالت
السلوكية لدى األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة كما تدركها
األمهات الليبيات يف ماليزاي وذلك يف الفصل الدراسي الثاين
من العام الدراسي (  ،) 2016 - 2015وبعد عملية مجع
البياانت متت معاجلتها إحصائياً عن طريق برانمج الرزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  ) SPSSوفيما يلي عرض
للنتائج اليت مت التوصل اهليا حسب أسئلة الدراسة:

 2 .8ثبات املقياس:
لتحقق من ثبات املقياس لغرض الدراسة مت استخدام طريقة
التجزئة النصفية ابستخراج معامل االرتباط ابستخدام معادلة
(سبريمان – بروان) بني جزئي املقياس والدرجة الكلية
للمقياس وقد بلغ ( )0.82وتعترب هذه القيمة مقبولة
ألهداف الدراسة .وكذاك مت استخراج معامل االتساق
الداخلي (ألفا كرونباخ) :وقد تراوحت قيمه بني ()0.75و
( ) 0.80ألبعاد املقياس ،وكانت قيمته ابلنسبة ملقياس
املشكالت السلوكية كما تصفها األمهات ( )0.76بيمنا
بلغت قيمته ابلسبة للمشكالت السلوكية كما يقيسها املقياس
( )0.807وبلغ معامل كرونباخ للمقياس ككل () 0.794
وكلها معامالت عالية وهي داللة ثبات مقبولة للمقياس.

السؤال األول :ما هي اكثر املشاكل السلوكية انتشاراً يف
مرحلة الطفولة املبكرة كما تصفها األمهات؟

لإلجابة عن هذا السؤال  ،استخدم التكرارات ،املتوسط
احلسايب  ،االحنراف املعياري  ،والنسبة املئوية لتعرف على اكثر
املشكالت السلوكية انتشاراً يف الطفولة املبكرة كما تصفها
األمهات وفقاً خلريات اإلجابة يف املقياس املفتوح ( العدوانية،
العصبية  ،العناد ،الدالل الزائد ،اخلجل ،ال شيء مما ذكر،
غري ذلك  )......وهي كالتايل:

 .9أساليب املعاجلة اإلحصائية

لتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام برانمج الرزمة اإلحصائية
للعلوم االجتماعية لتحليل البياانت واحلصول على النتائج كما
يلي :مت استخدام برانمج الرزم اإلحصائية " " SPSSوذلك
لتحديد ما يلي-:

جدول رقم ( )2املشكالت السلوكية األكثر انتشاراً يف مرحلة الطفولة املبكرة كما تصفها األمهات

املشكلة
السلوكية
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أطفال لديهم مشكلة
سلوكية
التكرار

النسبة %

أطفال ليس لديهم مشكلة
سلوكية
التكرار

النسبة %

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري
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العناد

105

41.5

146

58.5

1.95

2.42

اكثر من
عامل

45

17.8

206

82.2

3.39

2.49

العصبية

30

11.9

221

88.1

1.89

0.69

اخلجل

21

8.3

230

91.7

1.84

0.79

الدالل الزائد

14

5.5

237

94.5

2.35

0.77

العدوانية

1

0.4

250

99.6

1.67

0.66

واتضح أيضا من خالل التكرارات والنسبة املئوية لألمهات
كما يف اجلدول ( )3أن نسبة عالية من األمهات حوايل
( )%86منهن يدركن سلوك األطفال على انه ميثل
مشكالت سلوكية ،مقابل نسبة قليلة منهن حوايل %14
االيت ال يدركن سلوك أطفاهلن على انه ميثل مشكلة سلوكية
وهذا حسب نتائج املقياس املفتوح لوصف األمهات لسلوك
أبنائهن  .وهذه النتيجة تصف كيفية ادراك األمهات لسلوك
أبنائهن يف مرحلة الطفولة املبكرة أي أن اغلب األمهات
يدركن سلوك أطفاهلن الذين مل يتجاوزوا السابعة من العمر
على انه ميثل مشكالت سلوكية .وهذا يدعم فرض الدراسة
القائل بوجود مشكالت سلوكية لألطفال يف مرحلة الطفولة
املبكرة كما تصفها األمهات.

يوضح اجلدول ( )2أن اكثر املشكالت السلوكية لدى
األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة كما تصفها األمهات هي
العناد  -والذي ميثل مسة طبيعية ملرحلة الطفولة املبكرة  -يليها
مشاكل متعددة ]أي أن األمهات يصفن سلوك األطفال
أبكثر من مشكلة سلوكية :كالعناد والعصبية ،العناد
والعدوانية ،العناد والدالل الزائد ،العناد واخلجل ،العناد
والدالل الزائد واخلجل معاً ،أو العناد والعصبية والدالل الزائد،
العصبية واخلجل ،العصبية والدالل الزائد[ يليها مشكلة
العصبية يف الرتبيب الثالث ،مث مشكلة اخلجل يف املرتبة
الرابعة ،و الدالل الزائد يف الرتتيب ،و أتيت مشكلة العدوانية
يف املرتبة األخرية.

السؤال الثاين  :ما هي اكثر املشاكل السلوكية انتشاراً يف

مرحلة الطفولة املبكرة كما يقيسها مقياس املشكالت
السلوكية لألطفال؟

للتعرف على ما اذا كان سلوك الطفل ميثل مشكلة سلوكية أو
ال من وجهة نظر األم حسب مقياس املشكالت السلوكية
لألطفال مت مجع البياانت اخلاصة خبياري اإلجابة (دائماً /
غالباً) للحصول على املستوى األعلى حلدوث السلوك حبيث
يوصف سلوك الطفال ابنه مشكلة سلوكية حقيقية  ،وكذلك
مجع بديال اإلجابة ( اندراً  /ابدآ ) للحصول على املستوى
األدىن الذي يصف سلوك الطفل ابنه طبيعي نسبة للمرحلة
العمرية ( 7 -2أعوام) من عمر الطفل  ،كما مت استثناء الفئة
املتوسطة واليت متثل الفئة الطبيعية أيضا حيث تصف سلوك
الطفل ابلبديل (أحياان) وهذا امر طبيعي يف سلوك طفل هذه
املرحلة فأحياانً يقوم الطفل ببعض السلوكيات املزعجة لالم
واحياانً ال .وقد مت استبعاده وذلك لتصبح املقارنة بني
املستويني األدىن و األعلى واضحة.

اجلدول رقم ( )3ادراك األمهات لسلوك أطفاهلن كما يقيسها املقياس املفتوح لوصف سلوك الطفل
ادراك األمهات لسلوك الطفل
ميثل مشكلة سلوكية

ال ميثل مشكلة سلوكية

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

216

86.2

35

13.8

اجملموع الكلي

251
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بياانت األطفال الذين ليس لديهم مشكالت سلوكية حيث
تراوحت نسبتهم ما بني ( ) % 90 - % 58ابلعمود الذي
حيوي بياانت األطفال الذين لديهم مشكالت سلوكية حيث
تراوحت نسبتهم ما بني ( ) % 5 - % 1حسب كل بعد
من ابعدا املقياس .وهذا يعين أن املشكالت السلوكية ال تعترب
شائعة يف مرحلة الطفولة املبكرة بناءً على إجاابت األمهات
على مقياس املشكالت السلوكية لألطفال .وهذه النتيجة تؤكد
صحة الفرض القائل ابنه ال وجود ملشكالت سلوكية لدى
األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة.
وامللفت للنظر أن هذه النتيجة على العكس من نتيجة الشق
األول من السؤال حيث وصفت األمهات سلوك أبنائهن ابنه
ميثل مشكالت سلوكية كالعناد والعدوانية والدالل الزائد .بينما
جاء ترتيب املشكالت السلوكية يف هذه النتيجة مغايراً متاما
لتلك النتيجة فقد جاء الدالل الزائد يف املرتبة األوىل بينما كان
ميثل املرتبة اخلامسة يف نتيجة الشق األول من السؤال ،يليه
اخلجل يف املرتبة الثانية والذي كان يف املرتبة الرابعة ،مث العناد
يف املرتبة الثالثة بينما كان يف املرتبة األوىل حيث اعتربته
األمهات الكثر املشكالت السلوكية انتشاراً يف سلوك أبنائهن،
بينما بقيت العدوانية يف املرتبة األخرية يف كال القياسني ( كما
تصفها األم  /كما يقيسها املقياس) ويتضح يل من هذا
التناقض ابن األمهات لديهن ادراك خاطئ لسلوك أبنائهن يف
مرحلة الطفولة املبكرة.

ولإلجابة عن الشق الثاين من السؤال األول ،استخدم
التكرارات ،املتوسط احلسايب  ،االحنراف املعياري  ،والنسبة
املئوية لتعرف على اكثر املشكالت السلوكية انتشاراً يف مرحلة
الطفولة املبكرة وفقاً لألبعاد الستة ملقياس املشكالت السلوكية
لألطفال.
جدول رقم ( )4اكثر املشكالت السلوكية انتشاراً يف مرحلة الطفولة املبكرة كما يقيسها مقياس
املشكالت السلوكية لألطفال

لديهم مشكلة سلوكية

املشكلة
السلوكية
الدالل الزائد
اخلجل
العناد
الغضب
فرط احلركة
والنشاط الزائد
العدوان

ليس لديهم مشكلة
سلوكية
النسبة %
التكرار

التكرار

النسبة %

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

13
9
8
4

5.1
3.6
3.2
1.6

146
207
196
215

57.8
81.5
77.4
85.0

2.00
2.00
1.95
1.89

0.77
0.79
0.78
0.69

4

1.6

196

77.4

2.00

0.71

2

0.8

228

90.1

1.67

0.661

يوضح اجلدول ( )4أن مجيع املتوسطات احلسابية احملسوبة
للمشكالت السلوكية اقل من املتوسط النظري ( )3.00وهذا
يعين أن املشكالت السلوكية ال تعترب شائعة يف مرحلة الطفولة
املبكرة حسب مقياس املشكالت السلوكية لألطفال .و أن
اهم املشكالت السلوكية لألطفال كما يقيسها املقياس مرتبة
على التوايل هي  :يف املرتبة األوىل مشكلة الدالل الزائد ،يليها
مشكلة اخلجل يف املرتبة الثانية  ،مث العناد يف املرتبة الثالثة،
يليها الغضب يف املرتبة الرابعة ،مث فرط احلركة والنشاط الزائد
يف املرتبة اخلامسة ،وجاء العدوان يف املرتبة األخري ،وهذا من
حيث الرتتيب فقط ألهنا مجيعا ال تصل ملستوى الشيوع .فقد
أظهرت النتائج من خالل إجاابت األمهات على املقياس أن
سلوك األطفال سلوك طبيعي حيث كانت اغلب اإلجاابت
ترتاوح ما بني اخليارين ( اندراً – ابدآ ) أي أن األطفال اندراً
ما يقومون ابلسلوكيات اليت متثل مشكالت سلوكية أو ال
يقومون هبا ابدآ .ويتضح هذا من مقارنة العمود الذي حيوي

 -3السؤال الثالث :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية
يف املشكالت السلوكية كما تصفها األمهات تبعاً لنوع
الطفل (ذكر – أنثى)؟

لإلجابة على هذا السؤال مت حساب قيمة (  ) tإلجياد
الفروق بني الذكور واإلانث من األطفال يف نوع املشكالت
السلوكية كما تصفها األمهات يف املقياس املفتوح.
13

http://arrasikhun.mediu.edu.my/

Arrasikhun International Journal, Volume 3, Issue 1 July 2017
ISSN: 2462-2508
لإلجابة على هذا السؤال مت حساب قيمة ( )tإلجياد الفروق
بني الذكور واإلانث من األطفال يف نوع املشكالت السلوكية
كما يقيسها مقياس املشكالت السلوكية لألطفال.

اجلدول رقم ( )5اختبار (  ) tالفروق بني الذكور واإلانث حسب املشاكل السلوكية كما تصفها
األمهات

العدد

املشكالت السلوكية

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري
قيمة ()t

كما تصفها األمهات

ذكور

إانث

ذكور

إانث

ذكور

إانث
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114

2.99

3.88

2.46

2.45

مستوى
الداللة

اجلدول ( )6اختبار ( )tالفروق بني الذكور واإلانث حسب مقياس املشاكل السلوكية كل على حده
املشكالت
السلوكية
لألطفال

2.84

اإلانث

الذكور

اإلانث

الذكور

اإلانث

0.005

يبني اجلدول ( )5من خالل قيمة ( )tنالحظ وجود فروق
دالة احصائياً عند مستوى الدلة  )p≤ 0.01( 0.005بني
الذكور واإلانث يف املشكالت السلوكية كما تصفها األمهات
لصاحل اإلانث ،أي أن األمهات يدركن سلوك اإلانث على انه
ميثل مشكالت سلوكية اكثر من الذكور .هذه النتيجة تدعم
الفرض القائل بوجود هذه الفروق بني الذكور واإلانث إال أن
املفاجئ يف هذه النتيجة أهنا جاءت على العكس من الفرض
يف جزئية أن األمهات يدركن سلوك اإلانث على انه ميثل
مشكالت سلوكية اكثر من الذكور ،حيث يعزي الفرض هذه
الفروق إىل الذكور .فكان من املتوقع أن األمهات يشتكني من
تصرفات األوالد اكثر من البنات إال أن النتيجة جاءت خمالفة
للتوقع.

العدوان

*1.79

1.54

.69

.60

3.07

.002

الغضب

*2.01

1.75

.71

.63

2.95

.004

العناد

**2.16

1.70

.79

.70

4.82

.000

137

114

فرط
احلركة
والنشاط
الزائد

**2.15

1.83

.69

.69

3.57

.000

الدالل
الزائد

2.40

2.29

.78

.76

1.14

.254

اخلجل

1.82

1.86

.77

.83

.36

.721

**توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى ( .) p≤ 0.01
مستوى ( .)p≤ 0.001

** توجد فروق كبرية دالة احصائيا عند

يشري اجلدول ( )6وجود فروق يف بعض املشكالت السلوكية
بينما ال توجد فروق يف البعض األخر :توجد فروق كبرية دالة
احصائياً عند مستوى داللة (  ) p≤ 0.001يف حالة العناد
و فرط احلركة والنشاط الزائد لصاحل الذكور ،وهذا يعين أن
املقياس املشكالت السلوكية يوضح حقيقة سلوك األطفال أي
أن الذكور حسب املقياس هم اكثر عناداً وفرط حركة من
اإلانث وهذه النتيجة عكس النتيجة السابقة كما تصفها األم.
كما أن هناك فروق دالة احصائياً عند مستوى ( ≤ p
 )0.01يف حالة العدوان و الغضب لصاحل الذكور أيضا،
وهذه النتيجة تعزه للفروق الفردية بني الذكور واإلانث يف
الطفولة املبكرة وطبيعة النمو اإلنساين يف هذه املرحلة .وهذه

 -4السؤال الرابع :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية

يف نوع املشكالت السلوكية كما يقيسها مقياس املشكالت
السلوكية تبعاً لنوع الطفل (ذكر – أنثى)؟
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أظهرت نتائج أن هناك مشكالت سلوكية منتشرة يف مرحلة
الطفولة املبكرة كما تدركها األمهات اللبيبات بنسبة ()%86
وهذه النتيجة تعكس ادراك األمهات لسلوك األطفال أي ما
تعتقده األمهات وتصف به سلوك األطفال و قد حتصل العناد
على اعلى نسبة من حيث االنتشار حسب وصف األمهات
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ابراهيم ( )2010ودراسة
(اهلاجري ) 2014 ،واليت أفادت نتائجها أن من ضمن
املشكالت السلوكية األكثر انتشاراً يف الطفولة املبكرة هو
العناد واجلدير ابلذكر أن هذه النتائج جاءت بناءً على تقييم
املعلمات والوالدين ألطفال الروضة .
و ميكن أن نفسر هذه النتيجة وفقاً للخصائص النفسية
والنمائية والتغريات املتسارعة يف شىت مظاهر النمو اليت تتميز
هبات هذه املرحلة جند أن العناد من ابرز مسات هذه املرحلة
أي أن العناد يف الطفولة املبكرة ال يعترب مشكلة سلوكية بل انه
مسة طبيعية هلا خاصة يف عمر  4 – 3سنوات حيث يعرب
الطفل عن نفسه ابستخدام اللغة ،وكذلك تنمو لديه
العمليات العقلية فتكثر أسئلته ،ورفضه لألوامر كمحاولة منه
لفهم كل ما يدور حوله وكذلك أثبات استقالليته النفسية.
وهذا ما أكدته نتيجة السؤال الثاين عن مدى انتشار
املشكالت السلوكية يف مرحلة الطفولة املبكرة كما يقسها
مقياس املشكالت السلوكية لألطفال () 7- 2سنوات فقد
أظهرت النتائج من خالل إجاابت األمهات على املقياس أن
سلوك األطفال سلوك طبيعي حيث كانت اغلب اإلجاابت
ترتاوح ما بني اخليارين ( اندراً – أبداً) أي أن األطفال اندراً ما
يقومون ابلسلوكيات اليت متثل مشكالت سلوكية أو ال يقومون
هبا ابدآ.كما وأن اغلب املتوسطات احملسوبة كانت اقل من
املتوسط النظري حيث كانت اعلى نسبة لألطفال الذين
لديهم مشكالت سلوكية هي ( )%5ملشكلة الدالل الزائد.
هذا يؤكد أن ما وصفته األمهات يف املقياس املفتوح خيتلف

النتيجة تدعم الفرض القائل بوجود هذه الفروق لصاحل
الذكور .بينما مل تسفر النتائج عن وجود أي فروق بني الذكور
واإلانث يف كل من مشكلة الدالل الزائد واخلجل.
 .11ملخص النتائج
أشارت نتائج الراسة احلالية إىل أن األطفال ال يعاين من
مشكالت سلوكية يف مرحلة الطفولة املبكرة (  7 -2أعوام ).
وان األمهات لديهن تصورات وأحكام مسبقة على سلوك
األطفال ال تتسم ابلواقعية .كما أظهرت أن اكثر املشكالت
السلوكية انتشاراً يف مرحلة الطفولة املبكرة هي العناد والعصبية
والدالل الزائد من وجهة نظر األمهات إال أهنا تعترب من مسات
مرحلة الطفولة املبكرة  ،كما أن هناك فروق بني ما تدركه
األمهات حول وجود مشكالت سلوكية لدى األطفال يف
مرحلة الطفولة املبكرة حيث كن يصفن سلوك األطفال ابنه
ميثل مشكالت سلوكية إال أن مقياس املشكالت السلوكية مل
يظهر أي من املشكالت السلوكية لدى األطفال بل اظهر أن
سلوكهم كان طبيعي نسبة للمرحلة العمرية ( 7 -2أعوام).
كما أسفرت النتائج أيضا عن وجد فروق بني الذكور واإلانث
يف نوع املشكالت السلوكية وفقاً لوصف األمهات لصاحل
اإلانث ،أي أن األمهات يدركن أن البنات لديهن سلوكيات
مزعجة اكثر من األوالد .بينما كانت الفروق بينهم حسب
مقياس املشكالت السلوكية يف مشكلة السلوك العناد وفرط
احلركة والنشاط الزائد وسلوك العدوان والغضب لصاحل الذكور،
بينما ال توجد فروق بينهم ابلنسبة ملشكلة الدالل الزائد
واخلجل.
 .12مناقشة نتائج الدراسة مع الدارسات السابقة:
أوال مدى انتشار املشكالت السلوكية يف مرحلة الطفولة
املبكرة كما تدركها األمهات الليبيات يف ماليزاي
15
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وهذا التناقض هنا أيضا بني ما تدركه األم وبني ما يصفه
املقياس يظهر مدى ابتعاد ادراك األمهات عن الواقع يف
وصفهن وقد يرجع أدراكهن اخلاطئ إىل ضعف معرفتهن
خبصائص النمو وطبيعة سلوك الطفل يف مرحلة الطفولة
املبكرة.

عن ما وصفنه على املقياس املغلق وميكن تفسري هذا التناقض
بني ما تدركه األم وبني إجاابهتا على مقياس املشكالت
السلوكية أبن األمهات كن يصفن سلوك األطفال بصفات
مبالغ فيها كوصف سلوكهم ( ابلعناد والعدوانية والعصبية وما
إىل ذلك من الصفات) دون اكرتاث ملا هلا من اثر على سلوك
الطفال.
هذا التناقض بني ما تدركه األم عن سلوك ابنها وبني ما تصفه
امر خمالف للمنطق فمن املنطق أن يتفق اإلدراك مع الوصف
على اعتبار أن األم هي اقرب شخص للطفل واكثر احمليطني
به دراية بسلوكه ،وبشكل تنبؤي اعتمادا على هذه النتيجة
ميكن القول ابن اإلدراك اخلاطئ من األمهات لسلوك الطفل
ووصفه ابنه مزعج و مشكل هو ما يسم سلوك الطفل بذلك
ويؤثر عليه يف املراحل الالحقة واليت تظهر فيها املشكالت
السلوكية بشكل جلي لدى األطفال كما أثبتت ذلك
الدراسات السابقة كدراسة هويدي واليماين ( )2006ودراسة
الزرايف (.)2010
اثنياً ابلنسبة للفروق بني الذكور واإلانث يف املشكالت
السلوكية يف مرحلة الطفولة املبكرة
اتفقت الدراسة احلالة مع دراسة كل من البطش (،)2007
 ،)2008( Simpsonودراسة  )2010( Chenواليت
أفادت نتائجها ابن املشكالت السلوكية اكثر شيوعاً لدى
الذكور مقارنة ابإلانث وذلك يف النتائج حسب مقياس
املشكالت السلوكية وهذا يعين أن املقياس يوضح حقيقة
سلوك األطفال أي أن الذكور حسب املقياس هم اكثر عناداً
وفرط حركة من اإلانث
بينما اختلفت الدراسة احلالية مع ما جاءت به هذه
الدراسات من حيث ادراك األمهات فهن يدركن سلوك
اإلانث على انه ميثل مشكالت سلوكية اكثر من الذكور

 .13اخلالصة
وخالصة القول أن هناك تناقض بني النتائج على املقياسني
(املغلق – املفتوح) يرجع إلدراك األمهات اخلاطئ لسلوك
األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة  .وان هذا ادراك اخلاطئ
لسلوك األطفال هو ما جعلهن يتبعن أساليب غري سوية يف
تربيتهم وليس سلوك األطفال نفسه.
وهذه النتيجة تشري إىل امر خطري جيب التنبه أيليه آال وهو
أن اإلساءة للطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة قد يزيد من
احتمالية تثبيت املشكالت السلوكية يف املرحل التالية يف
الطفولة وحىت املراهقة.
 .14التوصيات

يف ضوء ما خرجت به نتائج الدراسة واالستنتاجات اليت
أوضحت مدى اخلطاء يف ادراك األمهات لسلوك األطفال يف
مرحلة الطفولة املبكرة  ،مت وضع جمموعة من التوصيات اليت
ميكن أن تساهم يف تعديل ادراك األمهات لسلوك األطفال
ومنها:
 .1إعداد الربامج التوعوية للوالدين وخاصة األمهات عن
اخلصائص النمائية والنفسية للطفل يف مرحلة الطفولة
املبكرة .
 .2توعية الوالدين وخاصة األمهات وتقدمي الربامج
املناسبة هلما لتعديل األفكار والدراك اخلاطئ حول
سلوك الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة.
16
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للعام الدراسي 2016 – 2015م " امللحق الثقايف
2016م.
 .5ابسم" ،مسببات ونتائج العنف ضد األطفال" ،جملة
اإلليكرتونية،
العراق
أخبار
استخرج
www.aliraqnews.com
بتاريخ أكتوبر 2015م.
 .6البطوش ،آمنة عطا هللا " ،دراسة عن مدى انتشار
املشكالت السلوكية لدى طلبة املرحلة األساسية
الدنيا يف لواء األغوار اجلنوبية من وجهة نظر
معلميهم" ،األردن :جامعة مؤتة2007 ،م.
 .7بالل ،حممد إمساعيل " ،السلوك التنظيمي بني
النظرية والتطبيق" ،اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة،
2005 ،م ،ص.76

 .3تصميم برامج إرشادية إسالمية وعقد دورات توعوية
حول معاملة األطفال وكيفية ضبط سلوكهم يف هذه
املرحلة املبكرة.
 .4زايدة الربامج الدينية التوعوية لتصحيح املعتقدات
اخلاطئة حول أساليب معاملة األطفال يف اإلسالم.
 .5تشجيع الباحثني واملتخصصني يف جمال علم النفس
على إجراء املزيد من الدراسات واألحباث املتعلقة
أبدراك األمهات وأساليبهن يف معاملة األطفال.
 .6ضرورة تصميم مقاييس عربية مستمدة من تعاليم
الدين اإلسالمي لقياس األفكار الرتبوية حول
الوالدية.

 .15قائمة املصادر واملراجع

 .1ابراهيم ،جنوى ابراهيم علي " ،املشكالت السلوكية
الشائعة لدى أطفال التعليم قبل املدرسي وعالقتها
ببعض متغريات بيئة املنزل والروضة" ،رسالة
ماجستري ،اخلرطوم :كلية اآلداب ،جامعة امدر مان،
2006م.
 .2ابريعم ،سامية" ،أساليب معاملة األب كما يدركها
األبناء وعالقتها ابلشعور ابألمن النفسي لدى
طالب املرحلة الثانوية يف مدينة تبسة" ،جملة جامعة
النجاح لألحباث  -العلوم اإلنسانية  -اجمللد ،25
العدد (2011 ،)7م.
 .3ابكر ،حممود مصري بشر " ،أساليب معاملة الوالدين
وأثرها يف السلوك العدواين لتالميذ مرحلة األساس
بوالية وسط دارفور" ،رسالة ماجستير ،اخلرطوم :كلية
الرتبية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ،
2014م.
 .4إدارة املدارس الليبية "إحصائيات تالميذ الصف
التمهيدي ،األول والثاين و ابملدارس الليبية مباليزاي

 .8بوحوش ،عامر" ،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد
البحوث" ،ديوان املطبوعات اجلامعة2007 ،م.
 .9بيان صحفي لليونيسيف "،بياانت علمية جديدة
تكشف انتشار العنف ضد األطفال بشكل حاد"،
)2015
(مايو،
بتاريخ
استخرج
سبتمرب
،www.unicrf.org/arabic
2014م.
 .10خليل ،ليلى حممد عبد احلميد " ،أساليب املعاملة
الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها بقلق االنفصال
يف مرحلة الطفولة " ،رسالة ماجستري كلية الرتبية،
جامعة الزقازيق2006 ،م.
 .11الدويك ،جناح امحد حممد " ،أساليب املعاملة
الوالدية وعالقتها ابلذكاء والتحصيل الدراسي"،
رسالة ماجستري غري منشورة ،غزة :اجلامعة
اإلسالمية2008 ،م.
17
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ماجستري غري منشورة ،أكادميية الدراسات العليا:
مصراته2007 ،م.
 .19صحيفة العريب اجلديد" ،األهل أول املعنفني لألطفال
يف السعودية" ،استخرج بتاريخ (أكتوبر ،)2015
، www.alaraby.com.uk/society
2013م.

 .12الراجي ،حممد " ،املعاملة الوالدية والفشل الدراسي
وعالقة كل واحد منهما ابلسلوك العدواين" رسالة
ماجستري غري منشورة املغرب :األكادميية العربية
الربيطانية للتعليم العايل2011 ،م.
 .13الرشيد ،أمحد عياش" ،العوامل االجتماعية املؤدية
ملمارسة العنف اللفظي لآلابء حتو األبناء" ،رسالة
ماجستري ،جامعة انيف العربية األمنية2014 ،م.

 .20عبد العظيم ،صاحل سليمان" ،مقال بعنوان العنف
ضد األطفال ظاهرة عاملية" جملة البيان اإلماراتية.
،)2015
(ديسمرب،
بتاريخ
استخرج
.
www.albayan.ae/opinions
2006م

 .14الرشيدي ،امحد عياش " ،العوامل االجتماعية املؤدية
ملمارسة العنف اللفظي لآلابء حنو األبناء " ،رسالة
ماجستري ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية،
2014م.
 .15الزراقي ،منرية مقبول عويضة" ،دور األسرة املسلمة
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