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أثر االضطرابات السلوكية على منو املهارات االجتماعية
عند صغار األطفال
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر االضطرابات السموكية

الحياة .إن مواجية مشكبلت الطفولة ومعرفة أسبابيا وطرق

عمى نمو الجانب االجتماعي عند صغار األطفال في مرحمتي

عبلجيا أمر لو أىميتو بالنسبة لمطفل واألسرة وخاصة أن بعض

التمييدي والروضة .استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ،وطبقت

المشاكل النفسية واالجتماعية عند الراشدين يرجع مصدرىا أساساً

الدراسة عمى عينة من ( )61طفبلً تتراوح أعمارىم بين  5-3سنوات

إلى مرحمة الطفولة حيث ان توافق الفرد في مراحل حياتو

تم توزيعيم إلى مجموعتين تضم المجموعة األولى  31طفبلً ممن قد

المتتالية يرتبط مع الطفولة إلى حد كبير [.[0

تم تشخيص معاناتيم من أحد المشاكل السموكية و 31ال يعانون من

إن تحقيق أىداف التربية أم اًر اساسياً وجوىرياً ،وتشير

أية مشاكل سموكية ،وذلك خبلل الفصل الدراسي الثاني من العام

الجرواني [ ]6إلى أن المعايير االجتماعية لدى األطفال تتحقق

 .6106ولتحقيق أىداف الدراسة صممت الباحثة استمارة تكونت من

لتتبع نسق الثقافة التربوية والتنشئة االجتماعية في بيئة الطفل

محورين اشتمل كل محور عمى ( )05فقرة .أسفر تحميل النتائج عن

والتي تمثل حاضناً ثقافياً يتشكل فيو اإلنسان وينمو .ومن أجل

وجود فروقات واضحة في مدى اكتساب الميارات االجتماعية بين

ىذا البد من معرفة العوائق التي تتسبب في عدم تمكن أو تأخر

األطفال الذين ال يعانون من مشاكل سموكية مقارنة بأقرانيم بمن
يعانون منيا .وطرحت الباحثة عدد من المقترحات التي تحفز

األطفال في اكتساب الميارات األساسية عامة والمعرفية خاصة،

الميارات االجتماعية لدى صغار األطفال في مرحمتي التمييدي

وىدفت الجرواني إلى معرفة العوائق السموكية وأثرىا في تدني

والروضة ممن يعانون من االضطرابات السموكية مثل :ضرورة تعيين

المستوى المعرفي ليؤالء األطفال .وخمصت إلى أن ىؤالء

معممين متخصصين وحاصمين ما أمكن عمى الرخصة المينية لمعمل

األطفال يعانون من صعوبات في تكوين الصداقات نظ اًر لعدم

مع ىذه الفئة في مرحمتي التمييدي والروضة .وضرورة عمل المزيد

مبلئمة تصرفاتيم والغضب غير المبرر باإلضافة إلى الميل إلى

من البحوث عمى صغار األطفال وخصوصاً في مرحمتي التمييدي

التخريب ،العزلة ،الرفض ،االنسحاب وعدم االستجابة المناسبة.

والروضة نظ ارً لندرتيا.

وباإلضافة لما سبق فقد يعاني ىؤالء األطفال من القمق المزمن

الكممات المفتاحية :المشاكل السموكية ،التدخل المبكر ،أطفال

أو االكتئاب وغالباً ما يكون المستوى األكاديمي المنخفض

التمييدي والروضة.

مصاحباً ليم بسبب نقص الدافعية وتدني الشعور بالذات [.[3

 .1المقدمة

ويشير واغنر وزمبلؤه [ ]4إلى أن  %65من األطفال الذين

تعتبر الطفولة المبكرة والسنوات المبكرة من عمر الطفل

يعانون من المشاكل السموكية لدييم متبلزمة نقص االنتباه وفرط

الركيزة األساسية في التحصيل ،ويواجو األطفال الذين يعانون

النشاط والمثير لبلنتباه بان  % 65منيم تم تشخيصيم

من مشاكل سموكية تحديات كبيرة في اكتساب الميارات المختمفة

بصعوبات التعمم .يصعب عمى األطفال الذين يعانون من

وخصوصاً الميارات االجتماعية .ولقد أثبتت األبحاث والدراسات

المشاكل السموكية من صعوبات في تكوين صداقات مع الكبار

المختمفة كالدراسة التي قام بيا العسمي ،خطورة ىذه المرحمة

واألطفال الذين يوازونيم سناً [ ]5بسبب عدم تمكن ىؤالء

وأىميتيا في بناء الشخصية وتحديد اتجاىات الطفل وسموكو

األطفال من فيم الثوابت في العبلقات وااليحاءات غير المنطوقة

حيث نال ىذا الموضوع اىتمام الباحثين والدارسين وعرجوا عمى

التي قد تتسبب بالصراع واإلحباط والتوتر النفسي وخاصة أنو قد

فيم ىذا السموك وتعديل المضطرب بما يتبلءم مع متطمبات
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يصعب عمى ىؤالء األطفال التعبير عن مشاعرىم باأللفاظ مما

العريكة ،وعمى األغمب فان األطفال من الصنف األول ال

يؤدي إلى فشل الصداقات والعبلقات مع زمبلئيم أو عدم

يعانون غالباً من مشاكل سموكية كالصنف الثاني مع العمم بانو

استمرارىا .وىناك الكثير من الدراسات األجنبية وخصوصاً في

ال يمكن اعتماد ىذا التصنيف صحيحاً  %011حيث لم تجزم

الجامعات األمريكية التي اىتمت بموضوع المشاكل السموكية

جميع األبحاث عميو [.[8

واثارىا عمى اكتساب الميارات المختمفة ولكنيا قميمة نسبياً في

وخمصت جيشل [ ]9في بحثيا بعنوان "التدخل االكاديمي

العالم العربي وتكاد تعد نادرة في مجال صغار األطفال والطفولة

لدمج أفضل لمطبلب الذين يعانون من اضطرابات عاطفية

المبكرة .فقد قام نيمسن واخرون بدراسة تيدف إلى معرفة

وسموكية متوسطة في مراحل التعميم العادية :مراجعة منظمة

المشاكل السموكية لمطبلب في مرحمة التمييدي والذين يعانون

لمبحوث" .وتوصمت الباحثة إلى أىمية دمج التبلميذ من ذوي

من اضطرابات اجتماعية ونفسية في المدارس الحكومية

االضطرابات السموكية والعاطفية المتوسطة في الفصول العادية

وخمصت إلى أن االضطرابات السموكية لدى ىذه الفئة قد تكون

مع الطبلب الذين ال يعانون من مشاكل سواء سموكية أو

نتيجة لبلضطرابات االجتماعية والنفسية [.[6

عاطفية لتحسين سموكيم وتحصيميم الدراسي بحيث يستخدم
تعميم األقران كوسيمة الكتساب الميارات التي يفتقدونيا.

وقد قامت بيتروفسكا [ ]7في جامعة أوسمو بدراسة عن
"تعميم التبلميذ الذين يعانون من اضطرابات عاطفية وسموكية،

وأشار [10] Sawka, K. D., McCurdy, B. L.,

البيئة المدرسية" تيدف إلى معرفة مدى استفادة االطفال الذين

 &Mannella, M. C.في بحث قيم نشره ساواك وزمبلئو

يعانون من مشاكل سموكية من االستراتيجيات التعميمية المتبعة

بعنوان "تحسين الخدمات الخاصة بالتبلميذ الذين يعانون من

في المدارس وخمصت إلى ضرورة استخدام استراتيجيات خاصة

المشاكل العاطفية :تصميم جوىري لتدريب معممي التبلميذ الذين

لتعميم ىؤالء األطفال لعدم فاعمية الطرق العادية .كما قام

يعانون من اضطرابات سموكية" .وأكد البحث عمى أىمية تدريب

الدكتور العسمي بدراسة خمصت إلى أىمية المعب في حياة

المعممين وخصوصاً الذين يعممون مع ىؤالء التبلميذ ،واشار إلى

األطفال وأىميتو في تكوين السموكيات المرغوبة لدييم حيث

أن تدريب المعممين سيؤدي إلى نتائج ايجابية أفضل لمنع تدني

أشار إلى أىمية مرحمة الطفولة المبكرة في حياة الطفل حيث

المستوى العممي لدييم وبالتالي رفع ميارات ىؤالء الطبلب

تنمو وتنفتح مواىبو ويكون قاببل لمتأثر والتوجيو والتشكيل،

واداءىم التعميمي.

وأثبتت األبحاث والدراسات خطورة ىذه المرحمة وأىميتيا في بناء

وفي بحث قيم نشره جنتر [ ]00بعنوان " النواحي الصفية

الشخصية وتحديد اتجاىاتو [ ،]6وأشار العسمي في دراستو إلى

وعبلقتيا باألداء األكاديمي عند التبلميذ الذين يعانون من

أىمية المعب في اكساب القيم االجتماعية لمطفل مثل المساعدة

المشاكل السموكية والعاطفية .وقف التدىور المدرسي" .أشار فيو

والتعاون والمشاركة واالنتظار ،باإلضافة إلى أن المعب يوفر

إلى أن تعميم األطفال الذين يعانون من مشاكل سموكية عادة ما

احتكاكاً بين الطفل وزمبلئو ويساىم في كسر العزلة التي قد

يكون أكثر صعوبة وتعقيداً من تعميم األطفال العاديين حيث

تكون محيطة بالطفل كما يدعم النمو المغوي لدى الطفل حيث

غالباً ما يصعب التعامل معيم مقارنة بباقي الطبلب اآلخرين

تزيد مياراتو المغوية وتتطور ميارات الحديث لديو .وأشار

الذين ال يعانون من مشاكل سموكية أو حتى من الذين يعانون

جاسبي في بحثو بأن حاالت االنفعال ورد الفعل التي يبدييا

من مشاكل واعاقات مختمفة سواء جسدية أو فكرية .وأشار جنتر

األطفال رداً عمى األوضاع أو المواقف التي يتواجدون بيا

[ ]00إلى أن الطبلب الذين لدييم من مشاكل سموكية غالباً ما

تجعمنا نصنفيم إلى صنفين ىما  -0لين العريكة  -6صعب

يعانون من ثبلثة أمور وىي  -0يتم تشخيصيم بطريقة خاطئة.
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 -6غالباً ما يطمب المعممين واإلداريين اقصائيم من المدرسة.

الضرورية.

 -3انخفاض مخرجاتيم التعميمية بشدة .كما أشار أيضاً في

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

بحثو إلى أن النقص الشديد في عدد المعممين والمعممات

 -1تناولت الكثير من الدراسات موضوع المشاكل السموكية

المتخصصين والمدربين في مجال المشاكل السموكية قميل جداً

وأثرىا عمى الميارات االجتماعية وتكوين الصداقات.

في الواليات المتحدة مما حدا الكثير من المدارس ما يقارب

 -2توصمت الدراسة التي قام بيا & [15] Lane, Gresham,

 %57منيا لتعيين معممين غير مدربين أو مرخصين فييا مما

 O'Shaughnessyأن أكثر التحديات التي تواجو المعممين عند

أدى إلى فشل تعميم ىؤالء االطفال في المدارس العادية والتي

تعميم االطفال الذين يعانون من االضطرابات السموكية ىي

تعتبر البيئة األقل تقييداً تبعاً لقانون أيديا )(IDEA

ارتفاع نسبة الغياب بشكل كبير مقارنة ببقية الطبلب مما يعيق

ذكر  [12] Sutherlandفي بحثو بعنوان "أثر استخدام

ىؤالء التبلميذ عن التحصيل ويقمل فرصيم في اكتساب

الثناء واالطراء بدرجات مختمفة عمى أداء التبلميذ الذين يعانون

الميارات األساسية المختمفة كبقية زمبلئيم.

من اضطرابات عاطفية وسموكية" .ذكر بأن معاناة االطفال من

 -3أشارت الدراسات المرتبطة بالمشاكل السموكية لدى األطفال

المشاكل السموكية يؤدي عادة إلى جعل التعميم اكثر صعوبة

إلى أن وجود صعوبات اجتماعية واكاديمية يؤدي بدوره إلى

حيث أن معظم ىؤالء األطفال يبدؤون مرحمة الدراسة في

ظيور تصرفات سموكية تؤدي إلى مشاكل في غرفة الصف مثل

الروضة والحضانة غير مممين بالميارات األساسية وخصوصاً

التخريب ورفض القيام بالواجبات الدراسية مما يؤدي إلى إزعاج

الميارات االجتماعية والسموكية باإلضافة إلى عدم وجود

التبلميذ االخرين والمعمم في وقت واحد ].[11,14,16

توجيات ايجابية نحو التعميم والمدرسة ونقص السموكيات

 -4أشارت الدراسة التي أجراىا  [17] Hewardإلى أن

المدرسية المرغوبة .وأشار & Hendrickson, Smith,

الظروف البيئية تؤثر في ظيور االضطرابات السموكية لدى

 [13] Frankفي بحثو عن "صنع القرار وعبلقتو بوضع

األطفال ،وتظير ىذه االضطرابات في ثبلث اشكال :أ -شكل

التبلميذ الذين يعانون من اضطرابات سموكية وعاطفية في

سموكيات غير مرغوبة في بيئة الطفل .ب -مظاىر عدوانية

أوضاع تعميمية خاصة .تعميم وعبلج األطفال" إلى أن القصور

شديدة وخصوصاً حال دخول الطفل لممدرسة .ج -رفض

في النواحي االجتماعية قد يؤدي إلى مشاكل في تكوين

لؤلخرين وخصوصاً الزمبلء في المدرسة.

الصداقات ووجود عدائية باإلضافة إلى الرفض ،وفي بعض

 -5توصمت دراسة  [18] Mc Evoy & Walkerإلى أن

الحاالت نجد حدوث مشاكل اجتماعية تنتج عن اضطرابات في

العبلقة بين الطفل والوالدين ميمة جداً في تكوين السموكيات عند

المغة مما يؤدي إلى االنسحاب واالكتئاب مع ظيور تصرفات

األطفال ،حيث أن الطفل سيقوم بتقميد سموك والديو ألنيما

شاذة وغير مقبولة.

يعتبران المثل األعمى لو.

وقد قام واغنر وزمبلئو ] [4,11,13,14بدراسة بغرض

 .2مشكمة الدراسة

استقصاء تأثير المشاكل السموكية عمى اكتساب الميارات

توجد مؤشرات عديدة تدل عمى وجود مشاكل كثيرة تتعمق

المعرفية عند صغار األطفال ووجد بأن عدم توفر معممين

باكتساب الميارات االجتماعية البلزمة لدى األطفال الذين

مختصين ومدربين يعتبر من أىم أسباب وجود مشاكل سموكية

يعانون من مشاكل سموكية ،وقد يعود ىذا لعدة اسباب من أىميا

عند صغار األطفال في مرحمتي التمييدي والروضة والتي

وجود مشاكل سموكية قد تعيق من اكتساب الميارات االجتماعية

تؤثـ ـر بدورىـ ـا عمـ ـى اكتسـ ـاب ىؤالء األطفال لمميارات االجتماعية

األساسيـ ـة البلزمـ ـة لتكويـ ـن الصداقـ ـات والتوافـ ـق مـ ـع اآلخريـن في
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تأتي أىمية ىده الدراسة في كونيا من الدراسات القميمة جداً

البيئة المحيطة.
أ .أسئمة الدراسة

الموجودة في التراث العربي في مرحمة الطفولة المبكرة ،وحيث

ما ىو تأثير االضطرابات السموكية عمى اكتساب الميارات

نجد الكم الكبير من الدراسات في مجال االضطرابات السموكية،

االجتماعية الخاصة بالزمبلء لدى صغار األطفال في مرحمتي

إال أن اغمبيتيا يركز عمى المرحمة االبتدائية ،المتوسطة،

التمييدي والروضة؟

والثانوية وتكاد الدراسات التي تركز عمى العمر بين 5-3

 -1ما ىو تأثير االضطرابات السموكية عمى اكتساب الميارات
االجتماعية الخاصة بالبيئة لدى صغار األطفال في مرحمتي

سنوات نادرةً جداً مع أنو عمر أساسي وميم جداً في اكتساب
الميارات المختمفة وخصوصاً االجتماعية والتي يركز عمييا ىذا

التمييدي والروضة؟

البحث.

ب .أهداف الدراسة

ه .حدود الدراسة ومحدداتيا

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف التالية:

اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة من األطفال في مرحمتي

 -1التعرف عن تأثير االضطرابات السموكية عمى اكتساب

التمييدي والروضة بين  3إلى  5سنوات في مدينة الرياض

الميارات االجتماعية لدى صغار األطفال في مرحمتي التمييدي

وذلك لمعرفة مدى تأثير وجود اضطرابات سموكية من عدمو

والروضة ممن يعانون من اضطرابات سموكية.

عمى اكتساب الميارات االجتماعية .وذلك خبلل الفصل الدراسي

 -2التعرف عمى طبيعة الميارات االجتماعية األقل اكتساباً عند

الثاني من العام .6106
 .4الطريقة واإلجراءات

أطفال التمييدي والروضة ممن يعانون من اضطرابات سموكية.
 -3مقارنة أطفال التمييدي والروضة الذين يعانون من مشاكل

أ .منهج الدراسة
تم استخدام المنيج الوصفي باعتباره من أنسب المناىج

سموكية مقارنة بأقرانيم ممن ال يعانون منيا في مدى اكتسابيم
لمميارات االجتماعية.

البحثية في وصف الظاىرة المدروسة [ ،]09إذا تم تصميم

ج .فرضيات الدراسة

استبانة لمكشف عن تأثير االضطرابات السموكية عمى اكتساب

في ضوء األسئمة السابقة انبثقت الفرضيات التالية:

الميارات االجتماعية عند صغار األطفال في مرحمتي الروضة

الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

والتمييدي.

داللة ( (α > 1.15بين متوسطات درجات األطفال في

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

المجموعتين التجريبية والضابطة في مدى اكتساب الميارات

تكون مجتمع الدراسة من  61طفبلً وطفمة تم تشخيص 31

االجتماعية الخاصة بعبلقة األطفال بأقرانيم في مرحمتي

منيم باضطرابات سموكية كالغضب ،القمق ،التوتر ،فرط الحركة

الروضة والتمييدي.

ونقص االنتباه  61من الذكور و 01من اإلناث ،تمت مقارنتيم

الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

ب  31آخرين ال يعانون من أية مشاكل سموكية  04من الذكور

داللة ( (α > 1.15بين متوسطات درجات األطفال في

و 06من اإلناث ،وذلك خبلل الفصل الدراسي الثاني من العام

المجموعة التجريبية والضابطة في مدى اكتساب الميارات

 6106في مدينة الرياض ،المممكة العربية السعودية .ولتحقيق

االجتماعية الخاصة بعبلقة األطفال بالبيئة في مرحمتي الروضة

أىداف الدراسة صممت الباحثة استمارة تتكون من محورين

والتمييدي.

( )05-05بند لتناسب مع اليدف من الدراسة .ويوضح الجدول

د .أهمية الدراسة

التالي التوزيع الطبوغرافي لمعينة الفعمية لمدراسة.
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جدول 1
توزيع أفراد العينة حسب الجنس في ضوء وجود اضطراب سموكي من عدمه
الفئات

المتغير
الجنس

ذكور

إناث

المجموعة الضابطة (يوجد اضطراب)

61

01

المجموعة التجريبية (ال يوجد اضطراب)

04

06

المجموع

31

31

ج .أداة الدراسة

لئلجابة عمى األسئمة .حيث تمثل الدرجة "دائماً" عند مبلحظة

تم اعداد أداة الدراسة حيث قامت الباحثة بإعداد استبانة خاصة

السموك م ار اًر خبلل اليوم ،ثم يميو الدرجة "أحياناً " عندما يسمك

بالميارات االجتماعية ،تم تحكيميا من عدد من المختصين في

السموك من  4-3مرات في اليوم ،ثم الدرجة " أبداً" عند عدم

مجال التربية الخاصة ،عمم النفس ،المناىج وطرق التدريس،

مبلحظة السموك.

والسياسات التربوية بحيث تتناسب مع االضطرابات السموكية

صدق األداة وثباتيا:
تم التأكد من محتوى االداة وذلك من خبلل عرضيا عمى

المبتغاة وتكونت االستمارة من جزأين:
الجزء األول :اشتمل عمى مقدمة تعريفية عن عنوان الدراسة

لجنة تتكون من ( )7من المحكمين في قسم التربية الخاصة،

وأىميتيا وبيانات عامة يتطمب جمعيا عن األطفال ،والسنة

عمم النفس ،المناىج وطرق التدريس ،والسياسات التربوية،

والفصل الدراسيين ،عمر الطفل ،ونوع االضطراب السموكي.

وغيرىا من التخصصات .يعمل معظميم في جامعة الممك

الجزء الثاني :تكون من محورين يحتوي المحور األول الخاص

سعود .وتم تعديميا لمتأكد من أنيا تعكس موضوع الدراسة وتم

بعبلقة الطفل نحو زمبلئو ويحتوي عمى ( )05فقرة متصمة

األخذ بجميع مبلحظاتيم ،وبناء عمى ذلك تم اعداد االستبانة

بالميارات االجتماعية التي يمتمكيا الطفل ،أما المحور الثاني

ومن ثم تطبيقيا عمى  61طفبلً في عدة مدارس أىمية وكذلك

فيو خاص بعبلقة الطفل بالبيئة المحيطة بو والتي تشمل

ممن ال يرتادون المدرسة بعد ،وقامت المعممات واألميات بتعبئة

البالغين وتتكون من ( )05بنداً ،وقد تم استخدام مدرج ثبلثي

االستمارات.

جدول 2

نتائج تمخيص نتائج اختبارات "ت )" (t-testومستوى الداللة لعينة األطفال التجريبية والضابطة في المحور األول
مستوى الداللة

قيمة "ت"
المجموعة

العدد

دائما

أحيانا

أبدا

دائما

أحيانا

أبدا

المحور األول ألفراد العينة التجريبية

31

1.1

1.065

1.1

0

1.870

0

المحور األول ألفراد العينة الضابطة

31

يبلحظ من الجدول ( )6قيمة "ت" ( )1,1ومستوى الداللة

ومستوى الداللة ( ،)1.870مما يعني عدم وجود فروق دالة

( )0لمعايير الميارات االجتماعية في المحور األول في الحالتين

احصائياً في بين المجموعتين في المحور األول لدى صغار

أبداً ودائماً .بينما كانت قيمة "ت" في حالة أحياناً ()1.065

األطفال في مرحمتي الحضانة والروضة.

جدول 3
نتائج تمخيص نتائج اختبارات "ت )" (t-testومستوى الداللة لعينة األطفال التجريبية والضابطة في المحور الثاني
قيمة "ت"

المجموعة

العدد

دائما

أحيانا

المحور الثاني ألفراد العينة التجريبية

31

1.1

1.5667

المحور الثاني ألفراد العينة الضابطة

31
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مستوى الداللة

أبدا

دائما

أحيانا

1.1

0

1.6164

أبدا
0

يبلحظ من الجدول ( )3قيمة "ت" ( )1,1ومستوى الداللة

ومستوى الداللة ( ،)1.6164مما يعني عدم وجود فروق دالة

( )0لمعايير الميارات االجتماعية في المحور األول في الحالتين

احصائياً في بين المجموعتين في المحور الثاني لدى صغار

أبداً ودائماً .بينما كانت قيمة "ت" في حالة أحياناً ()1.5667

األطفال في مرحمتي الحضانة والروضة.

جدول 4
نتائج تمخيص نتائج اختبارات "ت" ( )t-testومستوى الداللة لعينة األطفال التجريبية والضابطة في المحورين األول والثاني معا
قيمة "ت"

المجموعة

العدد

دائما

أحيانا

المحور األول والثاني ألفراد العينة التجريبية

31

1.1

1.056

المحور األول والثاني ألفراد العينة الضابطة

31

يبلحظ من الجدول ( )4قيمة "ت" ( )1,1ومستوى الداللة

مستوى الداللة

أبدا

دائما

أحيانا

1.1

0

1.876

أبدا
0

درجة اتقان الطفل لمميارة االجتماعية.

( )0لمعايير الميارات االجتماعية في المحور األول في الحالتين

 .5النتائج ومناقشتها

أبداً ودائماً .بينما كانت قيمة "ت" في حالة أحياناً ()1.056

استعراض وتفسير نتائج السؤال األول:

ومستوى الداللة ( ،)1.876مما يعني عدم وجود فروق دالة

ينص السؤال األول عمى :ما ىو تأثير االضطرابات السموكية

احصائياً في بين المجموعتين في المحورين األول والثاني معاً

عمى اكتساب الميارات االجتماعية لدى صغار األطفال في

لدى صغار األطفال في مرحمتي الحضانة والروضة.

مرحمتي التمييدي والروضة؟ وقد تم حساب المتوسطات

د .متغيرات الدراسة

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة ممن
يعانون من اضطرابات سموكية وكانت كما ىو موضح في

تضمنت ىذه الدراسة متغيرات مستقمة عديدة ىي متغير

الجدول:

الجنس (ذكر ،انثى) ،نوع االضطراب ،أما المتغير التابع فيمثل

جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة الذكور واإلناث ممن يعانون من اضطرابات سموكية (المجموعة التجريبية)
الرقم

دائما

الفقرة

أحيانا

أبدا

المحور األول :مبادئ الميارات االجتماعية مع الزمبلء
0

يأخذ ممتمكات اآلخرين بدون استئذان

61

6

4

6

يمعب مع من ىم أصغر منو سن ًا

60

7

6

66

4

4

2

7
8

3
4

يمعب مع من ىم أكبر منو سناً

يتمفظ بعبارات غير الئقة عند شعوره بالغضب أو عدم االرتياح

60

5

يرفض التعاون مع زمبلئو خبلل النشاط الجماعي

08

4

6

لديو قصور في استخدام عبارات الشكر

07

6

7

7

يتشاجر مع زمبلئو بشكل متكرر

61

6

4

8

ييدد زمبلئو لمتحكم فييم

05

5

01

9

يتمف ممتمكات زمبلئو

05

7

8

01

يخطئ وينسب أخطاؤه ألحد زمبلئو

07

5

8

00

يرفض االنتظار ألخذ دوره في األنشطة.

19

4

7

06

يفضل االنشطة الفردية

12

7

00

03

تسيل قيادتو من زمبلئو

12

5

03

04

يساعد زمبلئو دون طمب منيم

16

8

6

يرفض االعتذار من زمبلئو عندما يخطئ

21

7

6

متوسط حسابي لمقاييس الميارات االجتماعية والمعايير

07.73

5.53

6.73

االنحراف المعياري لمقاييس الميارات االجتماعية والمعايير

3.64

0.61

3.07

05
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6106

8

المحور الثاني :مبادئ الميارات االجتماعية مع البيئة
0

يرفض أن يحيي الضيوف

18

9

3

6

يظير عميو الخجل في وجود الغرباء

19

5

6

3

يتجنب التواصل البصري

15

2

03

4

يظير عميو االنفعال عند انفصالو عن والدتو

15

11

4

5

يتحول عن النشاط الذي يعمل عميو قبل انجازه

22

2

6

6

يتمف ممتمكاتو الشخصية

19

4

7

7

يتغيب عن المدرسة بكثرة

9

11

01

8

ينفعل بدون سبب مقنع

14

8

8

9

يتفاعل مع األلعاب بدون ىدف واضح

12

11

7

01

يشرع في العمل قبل سماع التعميمات

20

5

5

00

يرمي األشياء عند الشعور بالغضب

23

4

3

06

يرمي بنفسو عمى األرض عند عدم تحقيق رغباتو

21

2

7

03

يستخدم الضرب لمتعبير عن غضبو أو عدم ارتياحو

21

2

7

04

يصرخ لمتعبير عن غضبو أو عدم ارتياحو

25

3

6

يصر عمى رأيو

24

4

6

متوسط حسابي لمقاييس الميارات االجتماعية والمعايير

08.47

5.53

6.11

االنحراف المعياري لمقاييس الميارات االجتماعية والمعايير

4.60

3.51

3.16

05

يتضح من الجدول السابق وجود عبلقة ارتباطية سالبة ذات

وأشيائيم وانتظار الدور مما يؤكد وجود عبلقة ذات داللة

داللة إحصائية بين وجود االضطرابات السموكية واكتساب

إحصائية سالبة بين االضطرابات السموكية واكتساب الميارات

الميارات االجتماعية حيث يتبن التدني الواضح في اكتساب

االجتماعية المختمفة.

الميارات االجتماعية عند صغار األطفال الذين يعانون من

استعراض وتفسير نتائج السؤال الثاني:

مشاكل سموكية في المحورين األول والثاني معاً ،ويوضح

ينص السؤال الثاني عمى :ماىي الفروق في اكتساب الميارات

المتوسط الحسابي المرتفع زيادة حدوث السموكيات غير المرغوبة

االجتماعية لدى أطفال التمييدي والروضة ممن يعانون من

لدى ىذه الفئة التجريبية مما يعني عدم تحقق الفرض األول

مشاكل سموكية مقارنة بأقرانيم الذين ال يعانون منيا؟ وقد تم

لمدراسة الحالية نبلحظ زيادة مضطردة في بعض السموكيات

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات

السمبية وخصوصاً التي تتعمق بقدرة الطفل عمى التحكم بالنفس

أفراد العينة ممن ال يعانون من اضطرابات سموكية وكانت كما

والسيطرة عمى الغضب واالستئذان واحترم خصوصية الآلخرين

ىو موضح في الجدول:

جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة الذكور واإلناث ممن ال يعانون من اضطرابات سموكية (المجموعة الضابطة)
الرقم

دائما

الفقرة

أحيانا

أبدا

المحور األول :مبادئ الميارات االجتماعية مع الزمبلء
0

يأخذ ممتمكات اآلخرين بدون استئذان

5

4

60

6

يمعب مع من ىم أصغر منو سن ًا

7

6

07

05

5

01

7

63
64

3
4

يمعب مع من ىم أكبر منو سناً

يتمفظ بعبارات غير الئقة عند شعوره بالغضب أو عدم االرتياح

1

5

يرفض التعاون مع زمبلئو خبلل النشاط الجماعي

6

4

6

لديو قصور في استخدام عبارات الشكر

3

3

64

7

يتشاجر مع زمبلئو بشكل متكرر

1

4

65

166

8

ييدد زمبلئو لمتحكم فييم

1

3

67

9

يتمف ممتمكات زمبلئو

1

2

68

01

يخطئ وينسب أخطاؤه ألحد زمبلئو

1

2

68

00

يرفض االنتظار ألخذ دوره في األنشطة.

0

5

64

06

يفضل االنشطة الفردية

1

4

66

03

تسيل قيادتو من زمبلئو

6

8

61

04

يساعد زمبلئو دون طمب منيم

1

7

63

05

يرفض االعتذار من زمبلئو عندما يخطئ

1

5

65

متوسط حسابي لمقاييس الميارات االجتماعية والمعايير

6.33

4.53

63.11

االنحراف المعياري لمقاييس الميارات االجتماعية والمعايير

4.16

0.88

4.66

المحور الثاني :مبادئ الميارات االجتماعية مع البيئة
0

يرفض أن يحيي الضيوف

6

8

61

6

يظير عميو الخجل في وجود الغرباء

5

7

08

3

يتجنب التواصل البصري

1

5

65

4

يظير عميو االنفعال عند انفصالو عن والدتو

4

5

60

5

يتحول عن النشاط الذي يعمل عميو قبل انجازه

1

4

66

6

يتمف ممتمكاتو الشخصية

0

4

65

7

يتغيب عن المدرسة بكثرة

1

4

66

8

ينفعل بدون سبب مقنع

0

6

63

9

يتفاعل مع األلعاب بدون ىدف واضح

1

6

64

01

يشرع في العمل قبل سماع التعميمات

1

5

65

00

يرمي األشياء عند الشعور بالغضب

1

6

64

06

يرمي بنفسو عمى األرض عند عدم تحقيق رغباتو

6

3

65

03

يستخدم الضرب لمتعبير عن غضبو أو عدم ارتياحو

1

1

69

04

يصرخ لمتعبير عن غضبو أو عدم ارتياحو

1

5

65

05

يصر عمى رأيو

6

6

66

متوسط حسابي لمقاييس الميارات االجتماعية والمعايير

0.03

5.11

63.87

االنحراف المعياري لمقاييس الميارات االجتماعية والمعايير

0.61

0.69

6.76

لمتأكد من صحة ىذا الفرض تم إيجاد العبلقة بين درجات

األول ( )07.67وفي المحور الثاني ( )08.47بينما كان

مقياس الميارات االجتماعية المكتسبة بين الذين يعانون من

اضطربات
ا
المتوسط الحسابي لؤلطفال الذين ال يعانون من

مشاكل سموكية مقارنة بأقرانيم الذين ال يعانون من المشاكل

السموك لممعيار (دائماً) في المحورين األول والثاني عمى التوالي

السموكية.

( )6.47و( )0.03يوضح الفارق الكبير بين المتوسطات أن

عند مقارنة جدول ( )5وجدول ( )6يتضح وجود عبلقة

األطفال الذين يعانون من اضطرابات سموكية لدييم تدني كبير

ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية لتأثير االضطرابات السموكية

في اكتساب الميارات االجتماعية المطموبة وخصوصاً الميارات

عمى اكتساب الميارات االجتماعية لدى صغار األطفال في

الخاصة باحترام خصوصيات األخرين وعدم االعتداء عمييم

مرحمتي التمييدي والروضة عند مقارنة األطفال الذين يعانون

بالضرب أو بالصراخ وطمب االذن وانتظار الدور واالعتذار عند

من مشاكل سموكية بأقرانيم الذين ال يعانون منيا ،حيث بمغ

المزوم.

اضطربات السموك
ا
المتوسط الحسابي لؤلطفال ممن يعانون من

وبالمثل فقد بمغ المتوسط الحسابي لؤلطفال ممن يعانون

الذين يرتكبون السموكيات غير المرغوبة (دائماً) في المحور

اضطربات السموك في المعيار (أبداً) ( )6.73وفي المحور
ا
من
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الثاني ( )6.11بينما نجد العكس في المتوسط الحسابي لؤلطفال

رمي األشياء عند الشعور بالغضب ،التحول عن النشاط قبل

اضطربات السموك لممعيار (أبداً) في
ا
الذين ال يعانون من

اتمامو يميو ،الشروع في البدء بالنشاط قبل سماع التعميمات،

المحورين األول والثاني عمى التوالي ( )63.11و( )63.87مما

يرمي بنفسو عمى األرض عند عدم تحقيق رغباتو ويستخدم

يدل عمى أن األطفال الذين ال يعانون من اضطرابات سموكية

الضرب لمتعبير عن غضبو وعدم ارتياحو ،الخجل في وجود

لدييم ميارات اجتماعية أعمى بكثير من األطفال الذين يعانون

الغرباء ،اتبلف الممتمكات الشخصية ،تمييا السموكيات األخرى

من ىذه االضطرابات .فنجد أن اكثر الميارات االجتماعية التي

غير المرغوبة تباعاً .ونبلحظ عدم وجود فروق إحصائية كبيرة

يفتقدىا األطفال الذين يعانون من اضطرابات سموكية في

في بعض السموكيات مثل التغيب عن المدرسة أو المعب مع من

المحور األول الخاص بعبلقة الطفل مع زمبلئو تتمثل في أخذ

ىم أصغر أو أكبر سناً .ويعود عدم االختبلف في محور التغيب

ممتمكات االخرين بدون استئذان ،وعدم انتظار الدور أو التعاون

عن المدرسة كسموك دال إلى أن العينة التي تمت دراستيا بين

مع الزمبلء ،والشجار الدائم أو التمفظ بعبارات غير الئقة عند

ال ( )5-3سنوات ممن لم ينتظموا بعد في المدرسة بعد ،كما تم

الغضب ،ورفض التعاون مع الزمبلء باإلضافة إلى رفض

االشارة سابقاً .أما بالنسبة لممحورين الخاصين بالمعب مع من ىم

االعتذار منيم عند الخطأ والقصور في استخدام عبارات الشكر،

أكبر أو أصغر منيم سناً فيعود إلى تبعات بيئية حيث يمعب

وتتبعيا السموكيات غير المرغوبة األخرى مثل أن يخطئ ويعمق

األطفال في البيئة السعودية وخصوصاً ممن لم ينتظموا في

خطأه عمى األخرين أو اتبلف ممتمكاتيم وتيديدىم لمتحكم فييم

الدراسة بعد مع أقربائيم وأوالد العمات والخاالت في العائمة .مما

أو مساعدتيم والتدخل في شؤونيم بدون رغبة أو طمب مسبق

سبق يتضح عدم تحقق الفرض الثاني لمدراسة الحالية حيث

منيم .أما بالنسبة لممحور الثاني والذي يتعمق بالبيئة كعبلقة

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين الميارات االجتماعية

الطفل بالمعممة واالخرين من غير الزمبلء فان اكثر الميارات

المكتسبة لدى صغار األطفال في مرحمتي التمييدي والروضة

االجتماعية التي يفتقدىا األطفال الذين يعانون من اضطرابات

الذين يعانون من مشاكل سموكية مقارنة بأقرانيم الذين ال يعانون

ىي الصراخ لمتعبير عن الغضب ،يمييا االصرار عمى الرأي ،ثم

من المشاكل السموكية.

جدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقاييس المهارات االجتماعية والمهارات حسب المحورين األول والثاني
المحور األول
مبادئ المهارات االجتماعية مع

مبادئ المهارات االجتماعية مع

مبادئ المهارات االجتماعية مع

مبادئ المهارات االجتماعية مع

االضطرابات السموكية

االضطرابات السموكية

االضطرابات السموكية

االضطرابات السموكية

الزمالء الذين يعانون من

المتوسط

المحور الثاني

الزمالء ممن ال يعانون من

البيئة ممن يعانون من

البيئة ممن ال يعانون من

دائما

أحيانا

أبدا

دائما

أحيانا

أبدا

دائما

أحيانا

أبدا

دائما

أحيانا

أبدا

07.73

5.53

6.73

6.33

4.53

63.11

08.47

5.53

6.11

0.03

.005

63.87

الحسابي
االنحراف

3.64

0.61

3.07

4.16

0.88

4.66

4.60

3.51

3.16

0.61

0.69

6.76

المعياري

يتضح من الجدول ( )7أن ىناك فروقاً ظاىرية في

وأبدا" بمعنى تكرار السموك غير المرغوب لعدة مرات يومياً في

متوسطات اإلجابات في مدى اكتساب الميارات االجتماعية بين

المحورين األول والثاني معاً لدى األطفال الذين يعانون من

األطفال الذين ال يعانون من مشاكل سموكية مقارنة بمن يعانون

المشاكل السموكية ،وندرة حدوثو لدى األطفال الذين ال يعانون

منيا وخصوصاً في المتوسط الحسابي في االجابتين "دائما"

من ىذه االضطرابات .مما يثبت الفرضية بوجود تدني في
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THE EFFECTIVENESS OF BEHAVIOR
DISORDERS ON THE SOCIAL ASPECTS IN
LITTLE CHILDREN
HIND M. IDREES
KING SAUD UNIVERSITY
ABSTRACTS_ This study aims to identify the impact of behavior disorders on the social aspects
in little children in pre-school (3-5) years of age. It was applied on a sample consisting of (60)
children, 30 of whom exhibited several behavior disorders, the rest exhibited normal behavior.
The study used the descriptive research questionnaire designed by the researcher with two sets of
15 questions; one relating the subjects to their peers, the other 15 to the general normal
environment. The result of this study shows obvious differences in social aspects between children
who exhibit behavior disorders and those who do not. This study concluded with some
recommendations including the following: The importance of providing qualified teachers with
training in special education, especially pre-school and kindergarten. Establish rules and
guidelines to coordinate exchange between the schools and parents of kids emphasizing proper
conduct in schools.
KEY WORDS: Behavioral problem, Early Intervention in Kindergarten, and preschool kids.
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