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الصراع بني الزوجني وعالقته باالضطرابات

السلوكية لدى األطفال من وجهة نظر أمهاتهم
املعلمات

أحمد كامل الحور اني*

امللخص _هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الصراعات الزوجية وعالقتها باالضطرابات السلوكية لدى األطفال من وجهة نظر أمهاتهم
املعلمات في املدارس الحكومية التابعة ملديرية تربية وتعليم لواء األغوار الشمالية .تكونت عينة الدراسة من ( )279من األمهات املعلمات،
وألغراض الدراسة تم بناء مقياس الصراع بين الزوجين باإلضافة إلى تطوير مقياس االضطرابات السلوكية لدى األطفال بعد أن تم التحقق
من صدقهما وثباتهما .وباستخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ومعامل ارتباط بيرسون ) (Personلتحليل بيانات الدراسة
تبين أن الدرجة الكلية ملقياس الصراع بين الزوجين كانت منخفضة ،وقد أشارت النتائج أيضا بأن األطفال ال يعانون بشكل جوهري من
االضطرابات السلوكية ،باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياس الصراع بين الزوجين من جهة ومقياس
االضطرابات السلوكية ومجاالته.
الكلمات املفتاحية :الصراع بين الزوجين ،االضطرابات السلوكية ،املعلمات.

*استاذ مساعد_ قسم علم النفس _ جامعة ام القرى
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الصراع بين الزوجين وعالقته باالضطرابات السلوكية لدى األطفال من
وجهة نظرأمهاتهم املعلمات
علمية للكشف عن الصراعات الزواجية واالضطرابات السلوكية لدى
االطفال في املجتمع االردني ومن وجهة نظر االمهات املعلمات.
 .2مشكلة الدراسة
إن تحقيق السعادة والتوافق الزواجي يعتبر من أولويات أي زوجين ،إال
انه قد يتعرض هذا االمر الى العديد من املشكالت الزواجية التي تعصف
باالسرة سواء في بداية الحياة الزوجية او في سنوات متقدمة واملتمثلة في
الصراعات والنزاعات داخل البيت ،سيما وانه ال يخلو بيت من صراعات
ومشاحنات في فترات معينة قد تطول او تقصر بحسب تعاطي كل من
الزوجين لها ،وان تفاوت هذه الصراعات من حيث القوة والديمومة
يرتبط ارتباطا وثيقا بعالقة الزوجين مع بعضهما وبعالقتهم بباقي أفراد
االسرة.
تؤدي الصراعات املستمرة بين االبوين او بين االخوة او بين االباء
واالبناء الى جو متوتر في البيت ،وتؤدي املجادالت املستمرة الحادة الى
شعور بعدم االمن مؤمن [ ،]8وتعتبر العائلة صاحبة الدور املهم في
التطور الصحي والنمائي لالطفال ،والطفل يتأثر تأثرا كبيرا في سلوكه بما
يجري داخل البيت حيث ان كثير من مشاكل االطفال ترجع أساسا الى
ظروف بيئية غير مناسبة يعيشها الطفل وفي أحيان عديدة يكون االباء
سببها ،فمثال أكدت العديد من الدراسات أن العدوان والعنف من قبل
الزوج للزوجة أمام االطفال كفيل بأن يمارسوه مع زمالئهم ،ومستقبال مع
زوجاتهم [.[9,10
تنبع مشكلة الدراسة الحالية من ان كثير من الدراسات واالبحاث،
خاصة العربية منها تناولت العالقات بين االزواج من خالل دراسة التوافق
بينهما فقط ،واستخدام نفس املتغيرات في اكثر من دراسة االمر الذي ادى
الى تشابه كثير من النتائج ،ومن جهة اخرى لم يحاول الباحثون دراسة
الجانب االخر من العالقة الزوجية ،ونظرا يهذا القصور فقد جاءت
الدراسة الحالية لتبحث في موضوعات الصراعات بين االزواج ومدى
تفشيها في أوساطنا املجتمعية بشكل عام ومجتمع املعلمات بشكل خاص،
ومعرفة مدى ارتباطها بمشكالت واضطرابات االطفال السلوكية.
أ .أسئلة الدراسة
وينبثق عن مشكلة الدراسة األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما درجة الصراع بين الزوجين من وجهة نظر امهاتهم املعلمات في
مدارس لواء االغوار الشمالية؟
 .2ما االضطرابات السلوكية لدى االطفال من وجهة نظر امهاتهم
املعلمات في مدارس لواء االغوار الشمالية؟  .3ما قوة العالقة االرتباطية
بين مقياس الصراع بين الزوجين وبين مقياس ومجاالت االضطرابات
السلوكية لدى االطفال؟
ب .أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الصراع بين الزوجين وعالقته
باالضطرابات السلوكية لدى األطفال من وجهة نظر أمهاتهم املعلمات في
املدارس التابعة ملديرية تربية األغوار الشمالية.

 .1املقدمة
ً
الزواج هو الرابطة الشرعية والقانونية التي تجمع رجال وامرأة لتكوين
األسرة التي هي الخلية األساسية لكل بنية اجتماعية تنعكس قوتها
وتماسكها على املجتمع وبضعفها وتفككها تكثر العلل االجتماعية
واالنحرافات السلوكية في ذلك املجتمع ،وفي النظام األسري يتمثل الهدف
من النظام الزواجي تحقيق التوافق الزواجي واالنسجام الشخص ي الذي
يعنى بامليل النفس ي املعبر عن املحبة والود واالتفاق والعالقة الطيبة بين
الزوجين وبقية أفراد األسرة [.[1
والحياة الزوجية ال تسير على وتيرة واحده ،فتشوبها بين الحين واآلخر
بعض الخالفات والصراعات التي تؤثر على البنية األساسية لألسرة
والعالقة الزوجية نتيجة عدد من العوامل املتمثلة في صراع األدوار
وتحديد املسؤوليات والحالة االقتصادية وغيرها ،ولهذا تعتبر العالقة
الثنائية التي تربط الزوجين ذات تأثير مميز وحاسم بالنسبة لتأثير األب
وأالم كل منهما في األخر  ،وتأثيرهما في باقي أفراد األسرة وخاصة األطفال،
حيث أن قدرة الطفل على التقاط دقائق هذه العالقة في بواطنها وأبعادها
العميقة ،فالعالقة الزوجية الناجحة تنعكس إيجابيا على عالقتهما
باألطفال ،كما أن الصراع الزوجي يتضمن مشاعر سلبية توجه مباشرة
نحو الطفل [.[2
حيث ترتبط املعاناة الزواجية لآلباء والصراعات بينهما باملشكالت
التكيفية لدى االطفال في حياتهم الحالية او املتعلقة باملستقبل اذ ان
هناك عالقة بين تكيف الطفل وشدة املعاناة بين االبوين ،فاالطفال
ً
الذين يتعرضون لصراع أكثر تكرارا يميلون ألن يظهروا مشكالت تكيفية
أكثر ،قد تظهر على شكل مشكالت داخلية (مثل :القلق ،االكتئاب،
والشكاوي الجسدية) وبشكل عام ،فإن االنخفاض في مستويات الصراع
الذي يتعرض له األطفال يمكن أن يقود الى تحسين التكيف [.[3
وقد اشارت دراسات وكتابات عديدة في العوامل املؤثرة في التوافق
الزواجي كاملشكالت الناجمة عن خروج املرأة للعمل ،وصعوبة القيام
بالواجبات الزوجية ،وتشابه الخلفية الثقافية او اختالفها ،والتفاوت في
السن ،واختالف الزوجين في امليول واالهتمامات واالتجاهات ،واختالف
املستوى التعليمي والثقافي بين الزوجين ،واختالف الشخصية وأساليب
التفكير ،باالضافة الى التوقعات ونظرة كل من الزوجين نحو الزواج،
والضغوط االقتصادية واالجتماعية .ومن جهة أخرى يعتبر االطفال ونوع
وطبيعة االدراك االيجابي لآلخر كشريك حياة من العوامل املهمة التي
تؤخذ بعين االعتبار في دراسة العالقات الزواجية واألسرية [.[4,5,6,7
واملجتمع االردني كغيره من املجتمعات العربية قد تعرض في السنوات
األخيرة لتغيرات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية جوهرية ،واصبح اكثر
انفتاحا على املجتمعات األخرى ومتأثرا بها ،فانعكس ذلك على األسرة
وتأثر الزواج بهذه التغيرات وتنوعت املشكالت االسرية بين االزواج،
فاصبحت الحاجة لدراسات علمية متخصصة غاية يسعى اليها القائمون
في مجال االرشاد الزواجي واالسري .وعليه يعمل هذا البحث كمحاولة
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متصدعة ،كما أن تأثير التوافق األسري ال يقتصر على توافق اإلنسان مع
نفسه ،بل يمتد توافقه الى التوافق الزواجي ،والتوافق الوالدي ،وتوافق
البنوة ،وتوافق األخوة ،والتأثير متبادل بين هذه املجاالت [.[13
يذكر فرد ريد انجلز بأنه ال توجد أسرة خالية من نزاعات وخالفات
أسرية وحتى اذا حصلت فترة تغيب فيها املشاحنات األسرية فان ذلك ال
يعبر عن سعادة وهناء األسرة بل قد تكون حالة طارئة ومؤقتة تعقبها
مشاحنات قادمة .فالرغم من االفكار الرومانسية التي تدور حول الزواج،
ينتشر الصراع في العالقات الزوجية ،ويقوم كل من الرجل واملرأة
بتصرفات تحبط وتغضب الطرف اآلخر ،وبالتالي ينشأ الصراع بينهما [.[8
وتعتبر مشاكل األسرة ظاهرة اجتماعية أبدية ،وان اختلفت درجة
حدتها ،وال يوجد مجتمع يخلو من املشاكل االسرية ،كما ال يوجد فترة في
الحياة الزوجية تخلو من األزمات والتفكك ،هذه الصعوبات واألزمات إذا
تركت دون مواجهتها فإنها تؤدي الى تفكك وانهيار األسرة ،فالعالقات
األسرية هي التي تعمل على مواجهة هذه الصعوبات وتذليلها والتغلب عليها
[.[14
ويصنف ليدر وجاكسون ) (Leader and Jacksonاملشار لهما في
الصمادي وال حسين [ ]15الزواج الى اربعة أنواع كما يلي:
 .1زواج مستقر مشبع :هو نوع يوفر عالقة متكاملة ،اذ يبدو فيه
الزوجان وكأنهما توأمان متشابهان في كثير من الصفات وامليول والرغبات،
ويكون فيه درجة من الثبات واالستقرار بالعالقة الزوجية.
 .2زواج مستقر غير مشبع :يشكل أكبر نسبة من املجتمعات اإلنسانية
عامة ،واملجتمعات العربية خاصة ،الن باستقرار العالقة الزوجية يكون
لدى االسرة أطفال ويكون من الصعب الطالق بسبب االبناء وبه يكون
ً
الزواج مستقرا ولكن درجة االشباع قليلة وتكثر في هذا النوع االمراض
النفسية.
 .3زواج غير مستقر ومشبع :يكون فيه إشباع لدى الزوجين ولكن
االستقرار يكون ضعيف أو يحدث هذا الزواج بأن تقبل فتاة صغيرة
ً
العمر – مرحلة املراهقة – من رجل كبير السن طمعا في ثروته.
 .4زواج غير مستقر وغير مشبع  :هذا النوع ال يكون ثبات واستقرار وعدم
وجود إشباع بين الزوجين والعالقة ال تستمر ألكثر من شهور.
من جهة أخرى ،يذكر براون وبراون [ ]16ثالث أنماط للزيجات املستقرة
وهي :
 .1تجنب الصراع :هذا النمط من أكثر االنماط التي يوجد فيها استقرار
زواجي ،وهنا يتجنب الزوجان عملية النقاش التي من املمكن أن تؤدي الى
طريق مسدود.
 .2الزواج القلق :ان معظم املعالجين األسريين يعتقدون ان القلق ظاهرة
غير صحيحة ،وباملقابل فقد وجد عند بعض االزواج ان الخالفات الحادة
هي فقط جزء من حياتهم العادية ،وهؤالء االزواج بالرغم من انهم ال
يعيرون اي اهتمام لحل الصراع الدائر بينهم اال انهم قادرين على
االستمرار في مواصلة العيش عن طريق املشاركة.
 .3الزواج الصادق :في هذا الزواج الشريكين يتفاوضان في حل مشاكلهم
للوصول الى الرضا ،فكل شريك يسمع آلراء اآلخر حتى لو لم تكن أراءه
مرضية ويأخذ أراء اآلخر باهتمام ،وهذا النمط يحد ويقلل من درجة
الصراع بيت الزوجين.

ج .أهمية الدراسة
األهمية النظرية للدراسة:
تأخذ هذه الدراسة قيمتها من أهمية املوضوع الذي تتناوله ،أذ ان
الصراعات واملشاكل بين االزواج يعد من العوامل التي تهدد أركان األسرة
وطبيعة الحياة الزوجية وملا له من تأثير على الجوانب النفسية
واالجتماعية واالقتصادية والجنسية للزوجين .وتنبع االهمية ايضا في
االسهام بدراسة الصراعات والخالفات بين الزوجين التي تسود بعض
االسر وما يتضمنه ذلك من تأثير على سلوك أطفالهم .باالضافة الى توفير
مقياس باللغة العربية يقيس مستوى الصراع بين الزوجين ويتمتع
بخصائص سيكومترية مقبولة.
األهمية التطبيقية للدراسة:
تتمثل األهمية التطبيقية بتزويد العاملين في مجاالت علم النفس
والتربية واملهتمين واملختصين باألسرة واإلرشاد الزواجي بتصورات واضحة
حول عن الصراعات الزوجية وعالقتها باضطرابات الطفال السلوكية،
واملعرفة النظرية الالزمة في تصميم البرامج اإلرشادية النفسية التي تعمل
على رفع مستوى التوافق بين الزوجين.
د .التعريفات اإلجرائية
الصراع بين الزوجين :الخالف الذي ينشأ بين الزوجين حول أمور حياتية
وشخصية مختلفة لرغبة أحدهما في تغيير قواعد ومعايير العالقة
الزواجية ،ويكون بفرض أحد الزوجين النمط الذي يريده على اآلخر
[.[11
ً
ويعرف إجرائيا في هذه الدراسة بالدرجة الكلية التي يحصل عليه
املستجيب على مقياس الصراع بين الزوجين املستخدم في هذه الدراسة.
االضطرابات السلوكية :أي اضطراب يلحق بالسلوك اإلرادي في كافة
أشكاله سواء كان عدوانيا أو لم يكن ،ينتهك القيم واملعايير أو ال ينتهكها،
يخالف توقعات املجتمع في شكلها العام ،يتكرر باستمرار ويمكن مالحظته
ً
وقياسه ،يحدث عادة في مرحلتي الطفولة واملراهقة ،وال يعتبر مظهرا
الضطراب آخر كالعصاب أو الذهان أو األمراض العضوية [.[12
ً
ويعرف إجرائيا في هذه الدراسة بالدرجة الكلية التي يحصل عليه
املستجيب على مقياس االضطرابات السلوكية املستخدم في هذه
الدراسة.
ه .محددات الدراسة:
املحددات املكانية :قام الباحث باجراء هذه الدراسة في مدارس اإلناث
التابعة ملديرية التربية والتعليم للواء االغوار الشمالية
املحددات الزمانية :قام الباحث باجراء هذه الدراسة في بداية الفصل
الدراس ي الثاني.
املحددات البشرية :تناول الباحث في هذه الدراسة االمهات املعلمات في
مدارس مديرية لواء االغوار الشمالية.
 .3اإلطارالنظري والدراسات السابقة
تمهيد:
أحد األهداف االساسية لإلرشاد االسري والزواجي تحقيق التوافق بين
الزوجين ،إلنعكاس آثاره على املناخ االسري واالجتماعي ،فالتوافق
الزواجي هو املسؤول عن نشأة اإلنسان ونموه السوي وغير السوي ،وهذا
يعتمد على طبيعة األسرة التي نشأ بها الفرد متماسكة مترابطة أم مفككة
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 .2عدم القدرة على إقامة عالقات شخصية مع االقران واملعلمين او
االحتفاظ بها.
 .3ظهور السلوكات واملشاعر غير الناضجة وغير املالئمة ضمن الظروف
واالحوال العادية.
 .4مزاج عام أو شعور عام بعدم السعادة أو االكتئاب.
 .5النزعة لتطوير أعراض جسمية مثل :املشكالت الكالمية ،االالم،
واملخاوف ،واملشكالت املدرسية [.[10
العوامل املساعدة في حدوث االضطراب السلوكي:
االسباب التي تؤدي الى االضطرابات السلوكية واالنفعالية غير
معروفة ،فاالطفال اشخاص متميزون ،وال تزال الدراسات العلمية حول
االسباب البيولوجية في بداية الطريق ،والتفاعالت التي تحدث لالطفال
ً
والصغار مع أسرهم والبيئة واملجتمع معقدة جدا ،لدرجة اننا ال تستطيع
تحديد سبب واحد مؤكد لالضطرابات السلوكية واالنفعالية ،وهناك
قائمة طويلة تضم هثل هذه العوامل اال ان الفئات االساسية في تلك
القائمة تضم ما يلي:
 .1عوامل ترجع الى الطفل :يتأثر السلوك بالعوامل الجينية والعوامل
العصبية وكذلك البيوكيميائية او بتلك العوامل مجتمعة ،ومن غير شك
فأن هناك عالقة وثيقة بين جسم االنسان وسلوكه .ان االطفال يولدون
ولديهم محددات بيولوجية لسلوكهم وألمزجتهم ،ويقول البعض ان تلك
السلوكات يمكن تغيرها من خالل عملية التنشئة ،والبعض اآلخر يعتقد
ً
ان تلك السلوكات وخصوصا لدى ذوي املزاج الصعب قد تتحول الى
اضطرابات ،فاالطفال الذين يتسمون بصعوبة التعامل معهم يبدون
ً
انماطا سلبية لبعض السمات مثل مستويات النشاط  ،واالستجابات
االنفعالية ونوعية الطباع والقابلية للتكيف االجتماعي ويكون من املحتمل
بالنسبة لهم ان يظهروا مشكالت سلوكية بشكل متزامن او ان تتطور
لديهم هذه املشكالت فيما بعد [.[10,21
 .2عوامل ترجع الى الوالدين او االسرة :يعزي االخصائيون (أخصائيو
الصحة النفسية) أسباب االضطرابات السلوكية واالنفعالية في املقام
االول الى عالقة الطفل بوالديه حيث أن االسرة ذات تأثير كبير على
التطور النمائي املبكر للطفل يحيى [ ،]10فكما هو معروف أن الطفل
ً
ً
ً
يرتبط بأبويه ارتباطا شديدا ،حيث الشعور باالمن والطمأنينة وهما ايضا
السند املادي والعاطفي ،فشخصية االبناء تتأثر بما يسود العالقة بين
اآلباء من حب ووفاق وفهم متبادل او خالف وكراهية وسوء تفاهم،
وايضا االختالف بسياسة واسلوب كل طرف في التربية كأن يميل أحدهما
الى التدليل واآلخر الى القسوة [.[22
هذا اذا ما اضفنا تدني املستوى االقتصادي االجتماعي ،فالفقر واالزدحام
الزائد باملنزل ،والبطالة ،والعيش على املعونات االجتماعية والظروف
السيئة من اهم العوامل التي تنم عن سوء هذا التدني لألسرة والتي تزيد
من مخاطر تعرض االبناء لالضطرابات السلوكية والجنوح.
 .3املدرسة :يضطرب بعض االطفال عند التحاقهم باملدرسة ،والبعض
اآلخر في اثناء تواجدهم في البيئة املدرسية ،فاملدرسة لها تأثيرها الواضح
في سلوك االطفال وعلى شخصياتهم وصحتهم النفسية من خالل تزويد
االطفال بالعديد من الخبرات واملهارات واالتجاهات :اال ان هذا التأثير قد
ً
يكون سالبا فيؤدي بالطالب الى سوء تكيفهم وسوء صحتهم النفسية.

وبما أن الزواج يعتبر الركيزة األساسية التي تقوم عليها األسرة في أي
ً
ً
مجتمع من املجتمعات ،كذلك التوافق الزواجي يعد مطلبا أساسيا
لضمان استقرار ونجاح العالقة الزوجية في مواجهة الضغوطات الحياتية
التي يتعرض لها الزوجين وركيزة أساسية في نماء األسرة واستمراريتها .وفي
نفس السياق يذكر جراي [ ]17أربعة وسائل لجعل العالقة بين الزوج
وزوجته عالقة اسناد وعالقة مفيدة هي .1 :التواصل الهادف :أي
التحادث بهدف فهم ما يريده اآلخر وان يفهم اآلخر مقصده من القول.2.
الفهم السليم الذي يشمل زيادة على فهم ما يقال فهما صحيحا ،تقدير
القول واحترام االختالفات في الرأي والسلوك فيما بينهما .3.االبتعاد عن
اصدار االحكام على أنفسنا وضد اآلخرين .4.قبول املسؤولية.
ولعلنا من خالل ما سبق ندرك أهمية العالقة بين الزوجين ونجد ان
العامل الحاسم في تنشئة االطفال وفي اتجاهاتهم نحو النمو السليم هو
وجود عالقة والدية تتسم بالنضج واالستقرار النفس ي والزواجي،
فالعالقة الزواجية املستقرة هي شرط أساس ي لقيام الوالدين بمهمة
الوفاء باالحتياجات التنموية ألبنائهم.
فال يولد الطفل بشخصية وال بذات ،ولكنه يكتسبها من خالل عالقته
ً
بنماذج والدية متوازنة ،فهو يرى نفسه في عيونهم ويكتسب إحساسا نحو
نفسه ً
بناء على هذه الصورة ،وينمو لديه مفهوم ذات يتفق وهذه
الصورة .وفي ظل عالقات زواجية يسودها عدم الوفاق يفشل الوالدان في
القيام بهذه املهمة الحيوية ،ويتأثر األبناء بعدم االستقرار بين الوالدين
دون أن يتمكنوا من معرفة السبب في ذلك ،فال يستطيع الطفل ان يشعر
ً
بتقصير والديه ،وال يستطيع أن يلومهما ،وغالبا ما يميل الى لوم نفسه،
بل قد يشعر احيانا بانه ربما املسؤول عن ما يعانيه من حرمان ونقص في
الرعاية ،وانه من بالضرورة قد ارتكب من االخطاء التي ادت الى هذه
التعاسة التي يعيشها .وشجع املناخ االسري غير املستقر على نمو مثل
هذه األفكار لدى الطفل وخاصة عندما ينشغل االهل بمشكالتهم دون
الوعي بوضع الطفل ،ودون محاولة التعرف على ما يدور بعقله ،ودون
التدخل إلجالء الغموض والحيرة ،ونتيجة لذلك يقع الطفل فريسة
ألفكاره السلبية التي تضاعف إحساسه بعدم األمان وترتد الى نفسه
ً
مخلفة ورائها مفهوما سلبيا عن الذات ،ومخلفة ورائها ايضا اشكاال
مختلفة من السلوك املضطرب [.[18
االضطرابات السلوكية
ً
ً
يعتبر سلوك الطفل مضطربا أو مشوشا عندما يختلف تصرفه عن
توقعات املحيطين به ،وتختلف هذه التوقعات باختالف ثقافة املجتمع،
كما تختلف هذه التوقعات عندما يحدث هذا السلوك في مكان وموقف
غير مناسبين ،على أن يؤخذ عمر الطفل في االعتبار :فالتقلبات املزاجية
ً
ً
ً
مثال في عمر ثالث أو أربع سنوات تعتبر سلوكا طبيعيا ولكنها بعد ذلك
ً
ً
تعتبر سلوكا مضطربا [.[19
ً
ومن التعريفات األكثر قبوال لالضطرابات السلوكية واالنفعالية الذي
حصل على دعم كبير هو الذي طوره بور [ ،]20ويعني املصطلح وجود
صفة أو أكثر من الصفات التالية ملدة طويلة من الزمن لدرجة ظاهرة
وتؤثر في التحصيل األكاديمي ،وهذه الصفات هي:
 .1عدم القدرة على التعلم ،التي تعود لعدم الكفاية في القدرات العقلية
أو الحسية أو العصبية أو الجوانب الصحية العامة.
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على التواصل ،وانه خجول وحزين ،وعادة ما يفشل في املشاركة في
االنشطة املدرسية ،وفي تكوين عالقات مع اآلخرين ،ويكون األفراد
املنسحبين عادة طفوليين في سلوكهم وتصرفاتهم ،واصدقائهم قليلون
ً
ونادرا ما يلعب هؤالء مع االطفال الذين هم من نفس عمرهم ،وتنقصهم
املهارات االجتماعية ،كما أ ،بعضهم دائم الشكوى والتمارض لالبتعاد عن
املشاركة في األنشطة العامة ،وبعضهم ينكص الى مراحل مبكرة من النمو
ويطلب املساعدة من اآلخرين [.[10
النشاط الزائد :يعرف النشاط الزائد على أنه نشاط جسمي وحركي حاد،
ومستمر وطويل املدى لدى الطفل ،بحيث ال يستطيع التحكم بحركات
جسمه ،بل ويقض ي أغلب وقته في الحركة املستمرة ،وغالبا ما تكون
الظاهرة مصاحبة لحاالت إصابات الدماغ ،أو قد تكون ألسباب نفسية.
ً
ويظهر هذا السلوك غالبا في سن الرابعة حتى سن ما بين  15-14سنة
يحيى []10؛ القرعان [ .]26ويظهر سلوك النشاط الزائد من خالل
املظاهر املتمثلة بسلوك الفوض ى واملش ي في غرفة الصف ،والتحدث الى
الزمالء ،وعدم االمتثال الى التعليمات ،ونقل املقعد من مكان الى آخر أو
تغييره ،ومغادرة الصف دون استئذان ،والكتابة على الحائط ،والتأخر
عن موعد الدرس ،وهز الجسم أثناء الجلوس ،وأخذ ممتلكات اآلخرين،
وإصدار أصوات غير مفهومة والضحك بطريقة غير مناسبة ،والغناء
والصفير ،والتململ بعصبية.
ويذكر القرعان [ ]26بأن خطورة هذه الحركة املفرطة تتضح عندما
يوضع الطفل في موقف يحتاج فيه للسيطرة على حركاته ،ففي املرحلة
التي يلتحق بها الطفل برياض األطفال حيث من املفترض في الروضة أن
يجلس الطفل في مقعد ومكان محدد لفترة زمنية محددة ،اال انه ال
يستطيع الجلوس بهدوء أو االستماع ملا يقوله املدرس بسبب حركته
الزائدة ،أما في سنوات املدرسة االبتدائية ،فيصبح هؤالء االطفال أكثر
ً
عصبية ويعانون من االرتباك والضيق ومن التململ مقارنة مع اقرانهم
العاديين ،كما أنهم يقفون ويخرجون من مقاعدهم باستمرار ،ويتحدثون
في الصف بشكل كبير وبدون استئذان ،وربما يتشاجرون مع الطلبة
االخرين في الصف ،ويصبح هؤالء االفراد في مرحلتي املراهقة والرشد أكثر
ً
ً
قلقا وانزعاجا.
الدراسات السابقة ذات الصلة:
وأجرت هدية [ ]18دراسة تهدف إلى فحص الفروق بين أبناء
ً
املتوافقين زواجيا وأبناء غير املتوافقين من كال الجنسين في درجة
العدوانية ،وقد تكونت عينة الدراسة من  107زوج ،و 107زوجة ،و107
طفل وطفلة من أبناء عينة االزواج ،وقد أشارت النتائج بوجود فروق ذات
ً
داللة احصائية بين ابناء املتوافقين وابناء غير املتوافقين زواجيا في درجة
العدوان  ،أي أن أبناء غير املتوافقين كانوا أكثر عدوانية وأن الذكور كانوا
أكثر عدوانية مقارنة باالناث.
أجرى الصمادي [ ]27دراسة تهدف الى التعرف على الخصائص
الديمغرافية لحاالت الشقاق والنزاع بين الزوجين من خالل مراجعة
( )200حالة من املطلقات بسبب الشقاق والنزاع في السجالت املودعة
لدى املحاكم الشرعية في االردن ،أظهرت النتائج أن سوء الدخل والسكن
املشترك مع االهل وتدخل االهل في شؤون الزوجين هي أسباب رئيسية في
الطالق.

ويتوقف هذا التأثير موجبا كان ام سالبا على عدد من العوامل منها الجو
والنظام املدرس ي :فالبيئة املدرسية الجيدة وكفاية تجهيزات قاعات
الدروس متنبئ جيد في خفض مشاكل االطفال االجتماعية والسلوكية
وتحسين سلوكهم .ويعتبر املعلم من العوامل املهمة في زيادة حدة
االضطرابات السلوكية لدى االطفال ويحدث ذلك من خالل املعلمين غير
املدربين او عندما ال يراعون الفروق الفردية وذلك يؤدي الى ظهور
استجابات عدوانية محبطة.
ومن االضطرابات السلوكية التي تتناولها الدراسة:
العدوان السلوك :العدوان سلوك متعلم ومكتسب كنمط مشابه ألي
سلوك آخر .ويعرف بيومي [ ]23السلوك العدواني بأنه سلوك يتسم
بالعنف ويتمثل في قول لفظي أو فعل مادي موجه نحو الشخص نفسه أو
نحو أشخاص آخرين أو األضرار بممتلكات اآلخرين.
واالضطرابات السلوكية العدوانية تكون مباشرة وغير مباشرة أو
عدوانية غير ظاهرة ،فالعدوانية املباشرة يمكن مالحظتها بسهولة لدة
أطفال املدارس من مشاجرات ومن تصرفات في ايذاء الحيوانات،
والعدوانية غير املباشرة تكون كلمنة وفي الغالب تحدث من قبل اشخاص
اذكياء حيث يتصفون بحبهم للمعارضة وفي ايذاء اآلخرين بسخرياتهم أو
يدفع اآلخرين الى القيام بأعمال غير اجتماعية عبد الرزاق[ . ]24ويذكر
عبد املعطي [ ]19من اشكال العدوان االتي:
ً
ً
ً
العدوان االيجابي :وهو العدوان الصريح سواء كان لفظيا أو بدنيا مباشرا
او غير مباشر يوجهه فرد ضد فرد آخر بطريقة واضحة كضرب فرد ما،
او نصب شرك آلخر بغية إيذائه ،أو اهانته.
العدوان السلبي :وهو التعبير عن العدوان بطريقة ضمنية كرفض
الحديث مع شخص ما ،او رفض املوافقة على ش يء ما سواء عن طريق
ً
املشافهة او التصديق كتابيا ،وقد يكون في رفض أداء مهمة ضرورية ،أو
االعتصام واالحتجاج السلبي.
ويذكر الحصري املشار اليه في بيومي [ ]23ان السلوك العدواني يعود
الى اسباب خارجية تتمثل في انخفاض التوافق االسري بسبب نقص
الوفاق بين الوالدين أو لوفاة االم أ ,بسبب الطالق أو سوء املعاملة بين
الوالدين او سوء املعاملة التي يلقاها املراهق من الوالدين او املدرسين او
عدم مالئمة املنهج الدراس ي.
االنسحاب :يعرف االنسحاب بأنه الهروب واالبتعاد عن عوائق إشباع
الدوافع والحاجات وعن مصادر التوتر والقلق وعن اإلحباط والصراع
الشديد .ومثال ذلك :االنسحاب والعزلة والوحدة لتجنب اإلحباط في
مجال التفاعل االجتماعي زهران [ .]25وتتمثل مظاهر االنسحاب
االجتماعي بالعزلة وانشغال البال ،وبتجنب املبادرة الى التحدث الى
االخرين او اداء نشاطات مشتركة معهم وقد يشمل الشعور بعدم االرتياح
ً
ملخالطة والتفاعل معهم ،وهذا السلوك يصاحبه أحيانا عدم الشعور
بالسعادة ،ومعاناة تصل الى حد االكتئاب ،والقلق والخوف من التعامل
مع االخرين والخوف من العقاب ،والشعور بالنقص والدونية وسهولة
االنقياد والخوف من الكبار وعدم االستجابة للتغيير [.[10
والطفل املنسحب أو املنطوي في العادة يكون مصدر خطر على نفسه
وليس على االخرين املحيطين به ،فهو ال يثير املشاكل وال الضوضاء داخل
ً
غرفة الصف ،وكثيرا ما يتم وصفه من قبل املعلمين بأنه طفل غير قادر
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وفي دراسة السماحي [ ]28التي هدفت الى إعداد برنامج للعالج األسري
يهدف تخفيض بعض أعراض االضطرابات السلوكية لدى أطفال ما قبل
املدرسة إضافة الى مساعدة األسرة الن تعمل كوحدة واحدة لعالج
مشكالتها ولتحقيق أهدافها من خالل تقوية الشعور بالترابط الوالدي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )10أطفال للمجموعة التجريبية وفيها تم
تقديم برنامج للعالج االسري ،أما املجموعة الضابطة فتكونت من ()5
أطفال .وأشارت نتائج الدراسة الى فروق ذات داللة في انخفاض درجات
املشكالت السلوكية لصالح املجموعة التجريبية.
دراسة جينكيز وسمبسن ودان وراسباش وأوكونر [ ]29التي تهدف الى
دراسة التأثير املتبادل بين الصراع بين الزوجين ومشاكل األطفال
االنفعالية والسلوكية ،وقد تكونت عينة الدراسة من  296طفل تراوحت
أعمارهم من  17-4عام ،سحبوا من  127عائلة ،وبينت النتائج أن الصراع
ً
بين الزوجين يحدث تغيرا في سلوك الطفل وأن سلوك الطفل قد يزيد من
الصراع بين الزوجين وخاصة في حالة األسرة األحادية ،وأن الصراع يؤثر
في األطفال الذكور أكثر من البنات.
دراسة الشيخ وباك هالت ومايز وأسيبه []30التي هدفت الى معرفة
العالقة بين الصراع بين الزواجين وكمية ونوعية نوم االطفال ،لدى عينة
من االطفال  24ولد و  30بنت قدموا مع آبائهم وأمهاتهم وتراوحت
أعمارهم من  8الى  9سنوات ،ومن خالل النتائج تبين أن الصراع بين
الزوجين املرتفع يرتبط بقلة النوم ورداءته ،وتكرار الصحيان أثناء النوم،
وبينت أيضا أن فترة نوم البنات كانت أطول من نوم األوالد.
وأجرت المبرت ودولهيت [ ]31دراسة ملعرفة أثر التدين على ايجاد
الحلول والتغلب على الصراع بين الزوجين ،وتم ذلك من خالل مقابالت
أجريت مع أزواج يمثلون الديانات الثالث (االسالم واملسيحية واليهودية)
ذكر األزواج أن التدين يؤثر على الصراع في ثالث مراحل من عملية
ً
ً
الصراع أوال :منع املشكلة ،ثانيا :حل املشكلة ،ثالثا :املصالحة.
 .4الطريقة واإلجراءات
أ .مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع االمهات املعلمات في املدارس
الحكومية التابعة ملديرية تربية وتعليم لواء االغوار الشمالية ،وقد بلغ
عدد أفراد هذا املجتمع ( )850معلمة.
ب .عينة الدراسة
نظرا لقلة عدد افراد مجتمع الدراسة فقد اعتبر الباحث أن عينة
أفراد الدراسة هي مجموع أفراد مجتمع الدراسة ،وقد تم توزيع األدوات
علة مجتمع الدراسة والبالغ ( )850معلمة واسترجع الباحث ( )779من
االستبانات املوزعة ،وبعد استثناء االستبانات التي لم تخدم اهداف
الدراسة كان عدد االستبانات بشكل نهائي ( ،)279ويشكل هذا الرقم ما
نسبته ( %)33من مجتمع الدراسة.
ج .أدوات الدراسة
تم استخدام أداتين في هذه الدراسة تعلقت األولى بقياس الصراع بين
الزوجين ،أما األخرى فتعلقت بقياس االضطرابات السلوكية لدى
األطفال ،وكانت هذه االدوات كما يلي:
مقياس الصراع بين الزوجين:

قام الباحث بإعداد مقياس الصراع بين الزوجين باعتماد الجوانب
السلوكية التي تؤلف مفهوم الصراع الزواجي وكتابة فقراته على شكل
عبارات تصف هذه الجوانب للتعرف على مستوى الصراع بين الزوجين
عند املستجيبين .وباالطالع على املقاييس املنشورة في االدب السابق ومنها:
مقياس حل الصراع ستراوس [ ،]32ومقياس التوافق الزواجي مخادمة
[ ،]33ومقياس أبو حجلة [ ]34للرضا الزواجي ،ومقياس املناخ األسري
بيومي [ .]23وقد تم اختبار بعض الفقرات من كل مقياس بعد تعديلها
وإعادة صياغتها لتناسب هدف املقياس املطور ،والذي تكون من ()80
فقرة وتقلص الى ( )45بعد عرضه على املحكمين.
صدق املقياس
تم التحقق من صدق املقياس بطريقتين هما:
 -1صدق املحتوى :قام الباحث بعرض املقياس بصورته األولية على
عشرة محكمين من ذوي االختصاص والخبرة في ميدان التربية وعلم
النفس ،لالستفادة من آرائهم ومالحظاتهم في مضمون الفقرات وصدق
تمثيلها ملجاالت الدراسة ،وسالمة لغتها ،حيث تم اعتماد ( )7محكمين
كحد أدنى في الحكم على صالحية الفقرة وانتمائها للمقياس ووضوح
وسالمة صياغتها اللغوية لتبقى ضمن فقرات املقياس ،وبعد األخذ
بمالحظات املحكمين بحذف وتعديل بعض الفقرات ،تم حذف ( )35فقرة
وتعديل صياغة بعض الفقرات ،حيث اصبح عدد الفقرات ( )45فقرة.
 -2صدق البناء:
تم تطبيق املقياس على عينة استطالعية من خارج الدراسة تكونت من
 35معلمة متزوجة ،حيث تم حساب معامل ارتباط الفقرة مع العالمة
َّ
واستقرت األداة بعد ذلك على جميع فقراتها والبالغة
الكلية للمقياس،
( )45فقرة إذ لم يتم حذف أي ش يء ،وارتبطت جميع الفقرات بالدرجة
ً
الذي
الكلية
دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) (α = 0.001األمر ِّ
بشكل ٍ
ٍ
يشير الى صالحية األداة وتمتعها بصدق البناء املرتفع ،وتراوحت معامالت
االرتباط بين ( 0.38الى .)0.74
ثبات املقياس:
تم التأكد من ثبات مقياس الصراع بين الزوجين بطريقتين هما:
 .1طريقة االعادة
لحساب معامالت ثبات االعادة الخاصة باملقياس ،قام الباحث بتطبيق
االداة على عينة مكونة من ( )45معلمة متزوجة من داخل مجتمع
الدراسة ،باستخدام طريقة تطبيق االختبار واعادة االختبار(Test-
)Retestبفاصل زمني مقداره اسبوعين بين التطبيقين ،حيث بلغ معامل
الثبات بين التطبيقين باستخدام معامل ارتباط بيرسون على االداة الكلية
(.)0.74
َّ
 .2طريقة ثبات االتساق الداخلي :تم حساب معامالت االتساق الداخلي
لفقرات املقياس باستخدام معادلة كرونباخ الفا )،(Cronbach's Alpha
حيث بلغت قيمته ( .)0.94وهو ما يشير الى ثبات مرتفع.
مقياس االضطرابات السلوكية:
أعد الباحث هذه االستبانة وقام بتطويرها مستعينا باألدب التربوي
والدراسات السابقة املتعلقة بالدراسة ومنها قائمة سلوك الطفل )(CBCL
والتي أعدها آخنباخ  Achenbachواملشار اليها في دراسة املطيري [، ]35
ومقياس املشكالت السلوكية املرازيق [ ،]36ومقياس النشاط الزائد
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القرعان [ .]26وتم اختيار بعض الفقرات من كل مقياس بعد تعديلها
وإعادة صياغتها لتناسب هدف املقياس املطور وقد اشتملت أداة الدراسة
على ( )40فقرة بعد عرضه على املحكمين.
صدق املقياس
تم التحقق من صدق املقياس بطريقتين هما:
 -1صدق املحتوى :قام الباحث بعرض املقياس على ( )10محكمين من
ذوي االختصاص والخبرة في ميدان التربية وعلم النفس ،لالستفادة من
آرائهم ومالحظاتهم في مضمون الفقرات وصدق تمثيلها ملجاالت الدراسة،
وسالمة لغتها ،حيث تم اعتماد ( )7محكمين كحد أدنى في الحكم على
صالحية الفقرة وانتمائها للمقياس ووضوح وسالمة صياغتها اللغوية
لتبقى ضمن فقرات املقياس ،وبعد األخذ بمالحظات املحكمين بحذف
وتعديل بعض الفقرات ،تم حذف ( )11فقرة وتعديل صياغة بعض
الفقرات ،ونقل بعض الفقرات من مجال الى مجال آخر ،حيث اصبح
عدد الفقرات ( )40فقرة بعد ان كانت (.)51
 -2صدق البناء:
تم تطبيق املقياس على عينة استطالعية من خارج الدراسة تكونت
من  35معلمة متزوجة ،حيث تم حساب معامل ارتباط الفقرة مع العالمة
َّ
واستقرت األداة بعد ذلك على جميع فقراتها والبالغة
الكلية للمقياس،
( )40فقرة إذ لم يتم حذف أي ش يء ،وارتبطت جميع الفقرات بالدرجة
ً
الذي
الكلية
دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) (α = 0.001األمر ِّ
بشكل ٍ
ٍ
يشير الى صالحية األداة وتمتعها بصدق البناء املرتفع ،وتراوحت معامالت
االرتباط بين ( 0.42الى .)0.79

رقم
الفقرة
29
5
16
27
23
2
15

رتبة
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7

40
14
47
19
33
3
31
35
13
18
1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ثبات املقياس:
تم التأكد من ثبات مقياس االضطرابات السلوكية بطريقتين هما:
 .1طريقة االعادة
لحساب معامالت ثبات االعادة الخاصة باملقياس ،قام الباحث
بتطبيق االداة على عينة مكونة من ( )45معلمة متزوجة من داخل مجتمع
الدراسة ،باستخدام طريقة تطبيق االختبار واعادة االختبار(Test-
)Retestبفاصل زمني مقداره اسبوعين بين التطبيقين ،حيث بلغ معامل
الثبات بين التطبيقين باستخدام معامل ارتباط بيرسون على االداة الكلية
(.)0.81
َّ
 .2طريقة ثبات االتساق الداخلي :تم حساب معامالت االتساق الداخلي
لفقرات املقياس باستخدام معادلة كرونباخ الفا )، (Cronbach's Alpha
حيث بلغت قيمته ( .)0.94وهو ما يشير الى ثبات مرتفع.
 .5النتائج
هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن الصراع بين الزوجين وعالقته
باالضطرابات السلوكية لدى االطفال من وجهة نظر امهاتهم ،وفيما يلي
ً
عرضا للنتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة.
النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة:
السؤال االول :ما درجة الصراع بين الزوجين من وجهة نظر امهاتهم
املعلمات في مدارس لواء االغوار الشمالية؟ ولإلجابة عن هذا السؤال فقد
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمقياس وفقراته
ً
ً
ً
مع مراعاة إعادة ترتيب فقرات املقياس ترتيبا تنازليا وفقا ألوساطها
الحسابية ،وذلك كما في الجدول (.)1

جدول 1
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملقياس الصراع بين الزوجين وفقراته
املتوسط
مضمون الفقرة
الحسابي
2.374
تعددية طلبات اطفالنا
1.841
وجود صعوبات مالية داخل اسرتنا
1.737
وجود فرق واضح في السمات الشخصية لكل منا
1.722
ال يقبل زوجي مساعدتي باالعمال املنزلية
1.704
نتجنب املناقشات معا لتجنب النقاش
1.664
وجود فرق واضح في العادات والتقاليد الخاصة بكل منا
1.474
يختلف كال منا فيما يتعلق بموقفنا املالية والطرق التي تتخذ فيها القرارات
املالية
1.433
زوجي مبذر في صرف املال
1.400
ال يعجبني اسلوب زوجي في تعامله مع اطفالنا
1.376
تتباين اسرتنا اجتماعيا وثقافيا
1.336
يحملني زوجي املسؤولية مما يصيب اطفالنا
1.286
يتسم الحوار فيما بينا بانه محدود
1.137
يشعر كال منا بانه بعيد عن االخر
1.119
يشعرني زوجي بانني من ممتلكاته
تعاني اسرتنا من كثرة الديون
1.108
1.099
ال اذكر باننا اتفقنا على راي ما
زوجي متشدد لرايه وال يهتم بما اقول
1.095
1.072
ال اشعر ان زوجي هو الشخص الذي كنت ابحث عنه
25

االنحراف
املعياري
1.36
1.18
1.12
1.39
1.15
1.26
1.20
1.26
1.25
1.34
1.35
1.12
1.15
1.41
1.27
1.11
1.13
1.17

درجة
الحدوث

احيانا

نادرا

7
8
21
46
44
12
9
6
34
10
38
42
32
43
48
30
49
36
39
37
22
26
28
41
17
25
20
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1.23
1.055
يتدخل اهل زوجي في حياتنا
19
1.24
1.007
يوجد فرق واضح في املستوى الثقافي والعلمي بيني وبين زوجي
20
1.20
0.953
اراقب زوجي لغيرتي عليه
21
1.16
0.913
ال اكترث بغضب زوجي
22
1.23
0.913
ال نتشارك انا وزوجي بادارة االمور املالية
23
1.09
0.881
يهمني زوجي النشغاله برفاقه
24
1.12
0.844
عدد االطفال له تاثير سلبي بعالقتنا
25
1.09
0.777
اشعر بالسعادة عندما يكون زوجي خارج البيت
26
0.98
0.761
عالقتنا االجتماعية واسعة وليس لدينا الوقت للجلوس مع اطفالنا
27
1.19
0.755
يحاول زوجي االستحواذ على راتبي
28
1.06
0.747
يفتش كل منا على اخطاء االخر ويضخمها
29
1.07
0.728
ياخد اهلي واهله حيزا كبيرا بمشاكلنا
30
1.02
0.656
يغضب زوجي خالل زيارتي الهلي
31
0.98
0.614
يتسم طابع حياتنا بالتخاصم
32
1.07
0.606
يشكك زوجي بتصرفاتي رغم عفويتها
33
1.07
0.576
اتحمل وحدي مصاريف البيت
34
0.96
0.520
ال يشعر زوجي بوجودي كما ال يكترث بغيابي
35
1.04
0.498
زوجي غير ناضج نفسيا
36
1.00
0.475
عالقتي السيئة بزوجي ادت الى تعاملي مع اطفالي بقسوة
37
0.95
0.451
يهدد كل منا االخر باالنفصال
38
0.92
0.424
يسمح زوجي باالخرين التدخل بحياتنا الخاصة ويستمع اليهم
39
0.87
0.421
زوجي يشعرني بعدم االمان في بيتي
40
0.83
0.376
يعاملي زوجي بطريقة غير الئقة كزوجة
41
0.80
0.366
اشعر بانه كل منا يكره االخر
42
0.87
0.360
يقوم زوجي بافشاء اسرارنا الزوجية
43
0.93
0.343
زوجي ال يعمل
44
0.65
0.217
يهددني زوجي بعدم االنفاق على االسرة
45
0.58
0.963
مؤشرات الصراع بين الزوجين

نادرا

ً
درجة حدوث (نادرا) بمتوسط حسابي مقداره ( )0.96وانحراف معياري
مقداره (.)0.58
السؤال الثاني :ما االضطرابات السلوكية لدى االطفال من وجهة نظر
امهاتهم املعلمات في مدارس لواء االغوار الشمالية؟ لإلجابة عن هذا
السؤال فقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
الخاصة بمقياس االضطرابات السلوكية لدى االطفال ومجاالته مع إعادة
ً
ً
ً
ترتيب املجاالت وفقا ألوساطها الحسابية ترتيبا تنازليا ،وذلك كما في
الجدول (.)2

يالحظ من الجدول ()1بأن النتائج الخاصة به قد صنفت ضمن ثالث
ً
درجات حدوث هي على النحو اآلتي :ضمن درجة حدوث (أحيانا) :على كل
من الفقرات ذوات الرتب( )6-1وأوساط حسابية تراوحت بين (-1.66
ً
 ،)2.37وضمن درجة حدوث (نادرا) :على كل من الفقرات ( )35-7وأوساط
ً
حسابية تراوحت بين ( ،)1.47-0.52وضمن درجة حدوث (أبدا) :على كل
من الفقرات ذوات الرتب ( )45-36وأوساط حسابية تراوحت بين (-0.217
 .)0.498علما بأن الدرجة الكلية للصراع بين الزوجين قد صنفت ضمن

رقم املجال
3
2
1

ابدا

جدول 2
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملقياس االضطرابات السلوكية لدى االطفال ومجاالته
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي
املجال
رتبة املجال
0.83
1.167
سلوك النشاط الزائد
1
0.62
1.123
السلوك االنسحابي
2
0.74
0.938
السلوك العدواني
3
0.64
1.068

يالحظ من الجدول ( )2بأن النتائج الخاصة به قد جاءت ضمن الرتب
اآلتية :جاء مجال سلوك النشاط الزائد في املرتبة األولى بمتوسط حسابي
مقداره ( ،)1.167وبانحراف معياري مقداره ( ،)0.83جاء مجال السلوك

درجة الحدوث
نادرا
نادرا

االنسحابي في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره ( ،)1.123وبانحراف
معياري مقداره ( ،)0.62وأخيرا ،جاء مجال السلوك العدواني في املرتبة
الثالثة بمتوسط حسابي مقداره ( ،)0.938وبانحراف معياري مقداره
26

ً
( ،)0.74ضمن درجة حدوث (نادرا) لكل من املجاالت السابقة الذكر .في
حين أن الدرجة الكلية ملقياس االضطرابات السلوكية قد كانت (نادرة)
الحدوث بمتوسط حسابي مقداره ( )1.068وانحراف معياري مقداره
(.)0.64
السؤال الثالث :ما قوة العالقة االرتباطية بين مقياس الصراع بين
الزوجين وبين مقياس ومجاالت االضطرابات السلوكية لدى األطفال؟

لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم حساب معامل ارتباط (بيرسون) الخطي
بين مقياس الصراع بين الزوجين من جهة وبين مقياس االضطرابات
السلوكية لدى االطفال ومجاالته من جهة أخرى ،وذلك كما في الجدول
(.)3

جدول 3
ل
معامالت االرتباطية الخطية بين املقياس االو وبين املقياس الثاني ومجاالته
العالقة االرتباطية
مؤشرات الصراع بين الزوجين
*

السلوك العدواني
*0.62

السلوك االنسحابي
*0.69
α=0.05

يالحظ من الجدول ( )3بأن العالقة االرتباطية الخطية بين املقياس
االول (الصراع بين الزوجين) من جهة وبين املقياس الثاني (االضطرابات
السلوكية لدى االطفال) ومجاالته من جهة أخرى هي عالقة ارتباطية
موجبة (طردية) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05وقد
ً
تراوحت ما بين ( )0.69-0.49علما بأن كل من العالقات بين املقياس االول
(الصراع بين الزوجين) وبين كل من( :مقياس االضطرابات السلوكية لدى
االطفال ،مجال السلوك العدواني ،مجال السلوك االنسحابي) قد صنفت
ً
ضمن درجة (متوسطة) من حيث القيمة عودة [ .]39وأخيرا قد صنفت
العالقة بين املقياس االول (الصراع بين الزوجين) وبين مجال سلوك
النشاط الزائد ضمن درجة (منخفضة) من حيث القيمة.
 .6مناقشة النتائج
السؤال األول :أظهرت نتائج الدراسة بأن املواقف الصراعية بين الزوجين
كانت نادرة الحدوث وهو ما يدل على ان الحياة الزوجية تتسم بطابع
صحي (طبيعي) وان املواقف الصراعية التي تحدث احيانا هي مواقف ال
تقود الى صراع حقيقي بين الزوجين وانما مجرد مشاحنات عابرة ال أكثر
وال بترتب عليها تطور الحالة الصراعية بين الزوجين ،كما وتكشف في ذات
الوقت عن مرحلة متقدمة من الوعي من قبل املعلمات املستجيبات على
فقرات مقياس الصراع بين الزوجين؛ اذ ان بيئة عمل املستجيبات
تنعكس على نضجهن الفكري ،وقدرتهن على التعامل والتواصل السليم
مع ازواجهن ،االمر الذي يحول دون انتقال هذه املواقف الى مراحل
متقدمة من الخالفات ،ويقود الى التفاهم واالنسجام وااللفة بين
الزوجين ،وبالتالي اجهاض اي بذرة صراع تحاول ان تنمو ،حيث تتفق
هذه النتيجة مع دراسة ].[37
ويمكن أن يعزى االنخفاض في درجة الصراع بين الزوجين الى امتالك
افراد العينة لعمل ،فالزوجة تساهم في ميزانية ودخل االسرة ،وليست
عبئا اقتصاديا على االسرة ،حيث تتفق هذه النتيجة مع دراسة الصمادي
[ ]27ودراسة  ،[38] Robila & Krishnakumarوتعتبر مشاركة الزوجة
للزوج في تحسين الوضع االقتصادي امر في غاية االهمية ،فهو صمام
امان للعالقة الزوجية في ظل الظروف املادية السيئة التي تمر بها أسرنا
من غالء فاحش للمعيشة ،وما يترتب على هذا االمر من تغيير في القواعد
املتعارف عليها في البيت ،حيث ان الزوج لم يعد ينفرد بالسلطة املطلقة في
البيت لوحده ،فالزوجة لها رأي آخر في اعادة هيكلة الدور لكل منهما.

سلوك النشاط الزائد
*0.49

مقياس االضطرابات السلوكية لدى االطفال
*0.67

اضافة الى ان عمل الزوجة يساهم في ان يقض ي الزوجين وقت اقل مع
بعضهما وخاصة اذا كان الزوج يعمل ،وهو يجعلهم دائما في حالة شوق
لبعض ،االمر الذي يقلل من درجة الصراعات والخالفات فيما بينهما.
السؤال الثاني :أظهرت النتائج بأن أطفال األمهات املعلمات ال يعانون
بشكل جوهري من االضطرابات السلوكية التي تنجم في العادة عن املراحل
واملستويات املتقدمة من الصراع بين الزوجين ،ويعود ذلك في اكثر
األحيان الى اتساع حالة الوعي والنضج التي تتسم بها املستجيبات ،حيث
انهن متفهمات لوضع االطفال في البين وقدرتهم على التمييز بين الوضع
السليم الخالي من الصراعات واملشاجرات في البيت من غيره .فيحاولن
ابعادهم عن ما يجري بينهن مع ازواجهن ،حيث انه من املعروف انه ال
يوجد بيت يخلو من الصراعات والخالفات.
ويمكن ان يعزى مجيء مجال السلوك العدواني في املرتبة الثالثة
ً
وبدرجة حدوث نادرا الى مراعاة الوالدين املتعلمين والذين هم على قدر
ً
من املعرفة للظروف الشخصية والبيئية املؤثرة التي تتسبب عادة عدم
اشباع حاجات الطفل النفسية ،فحصول الطفل على االمن واملحبة في
املنزل واشباع حاجات الطفل في التقدير واالحترام...الخ .له دون شك اثر
واضح في تخفيض السلوك العدواني ،حيث اكدت (نظرية االحباط) ان
سلوك العدوان ينتج عن االحباط ،اي ان االحباط هو السبب الذي يسبق
اي سلوك عدواني [.[10
السؤال الثالث :أظهرت نتائج السؤال الثالث وجود عالقة ارتباطية ذات
داللة إحصائية تتباين ما بين الضعف والتوسط من حيث القيمة ،التي
لربما تفيد كلما ارتفعت درجة الصراع بين الزوجين كلما ارتفعت
االضطرابات السلوكية لدى االطفال بعمومها على مستوى املقياس
وخصوصها على مستوى مجاالت :السلوك العدواني اذا كان االطفال
متعلقين بآبائهم واملسؤولين بدورهم عن معظم املواقف الصراعية مع
زوجاتهم ،ولهذا تصدر عن اطفالهم السلوكات العدوانية التي تصنف على
انها ميكانزمات الدفاع ذات الطابع الهجومي املتنمر .وهذه الوضعية هي
غير شائعة مقارنة بوضعية السلوك االنسحابي من حيث اذا كان االطفال
متعلقين بامهاتهم واالباء بدورهم هم املسؤولون عن معظم املواقف
الصراعية مع زوجاتهم ،ولهذا تصدر عن اطفالهم السلوكات االنسحابية
ً
التي تصنف على انها احد ميكانزمات الدفاع ذات الطابع االنعزالي نظرا
الن امهاتهم هن الضحايا حسب ظن اطفالهن /وهذه الوضعية هي االكثر
شيوعا النها تتفق مع تعلق االطفال بامهاتهم اكثر من تعلقهم بابائهم،
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وعلى العكس من ذلك سلوك النشاط الزائد مقارنة بكل من السلوك
العدواني والسلوك االنسحابي من حيث اذا كان االطفال متعلقين
بامهاتهم وابابائهم على نفس الدرجة من التعلق وامليل وكل منهما مسؤول
عن املواقف الصراعية التي تحدث امام ناظري اطفالهم ولهذا تبدر
وتصدر عن اطفالهم أبسط اشكال االضطرابات السلوكية اال وهي
سلوكات النشاط الزائد ذات الطابع املزعج.
 .7التوصيات
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوص ي الباحثان بما يلي:
أ .إجراء املزيد من الدراسات التي تتناول الصراع بين الزوجين في بيئات
اردنية وعربية أخرى.
ب .القيام بدراسات مشابهة تأخذ بعين االعتبار الخروج بمقياس مقنن
ومنقح للصراع بين الزوجين.
ج .تنظيم دورات وندوات ارشادية للمقدمين على الزواج ،ومساعدة
املتزوجين على حل خالفاتهم الزوجية.
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MARITAL CONFLICT AS RELATED TO
BEHAVIOURAL DISORDERS OF CHILDREN
FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR
TEACHERS MOTHERS
AHMED K. ALHORANY
Umm Al-Qura University
Faculty of Education
Department of Psychology
ABSTRACT_ The purpose of the present study was to identify marital conflicts and relationship with
behavioral disorders in children from viewpoint of their employed mothers in public schools within North
Ghore Provincial Directorate of Education. The study sample consisted of (279) teacher mothers. For study
purposes, a scale measuring marital conflicts was developed in addition to children behavioral disorders
which were with adequate validity and reliability, to answer study questions, the study employed the
following statistical processes including means, standard deviations, and Person correlations. Results: the
degree of marital conflicts among subjects on the overall instruments was low, findings showed that teacher
mother children substantially suffer from no behavioral disorders which was low. In addition, there were
statistical correlations between marital conflicts and behavioral disorders.
KEY WORDS: marital conflicts, behavioral disorders, teachers.
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