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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل امل�شكالت النف�سية للأطفال الذين يبقون يف املنزل
ووالديهم يف العمل ،لدى طلبة املدار�س العامة يف مديرية عمان الأوىل من وجهة نظر
طالب وطالبةٍ ،
الأمهات ،ومن وجهة نظر الأطفال �أنف�سهم .تكونت عينة الدرا�سة من مائة
ٍ
و�أمهاتهم املائة من طلبة ال�صفوف( :الرابع ،واخلام�س ،وال�ساد�س) الذين ترتاوح �أعمارهم
بني � 12 -9سنة يف املدار�س العامة يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عمان الأوىل،
والذين يبقون يف املنزل مبفردهم دون �إ�رشاف البالغني ،ويتواجد كال والديهما يف العمل.
اختريت العينة ع�شوائياً من بني  9مدار�س من مديرية عمان الأوىل بعد ح�رص �أعداد الطلبة
الذين تنطبق عليهم �رشوط الدرا�سة ،والبالغ عددهم ( )1626طالباً وطالبةً.
ولأغرا�ض الدرا�سة قامت الباحثتان ب�إعداد مقيا�سني» :الأول يقي�س امل�شكالت النف�سية
للأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم يف العمل من وجهة نظر الأمهات ،ويتكون من
( )33فقرة ،والثاين يقي�س امل�شكالت النف�سية للأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالديهم يف
العمل من وجهة نظر الأطفال �أنف�سهم ،ويتكون من ( )44فقرة.وقد ت�أكدت الباحثتان من
طبق املقيا�سان على عينة الدرا�سة.
دالالت ال�صدق والثبات للمقيا�سني ،وبعد ذلك ّ
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى امل�شكالت النف�سية لدى الأطفال الذين يبقون يف
املنزل ووالدوهم يف العمل كان متو�سطاً ،حيث بلغ ( )2.88املتو�سط الكلي جلميع �أبعاد
املقيا�سني ال�سلوكية ،واالنفعالية ،واالجتماعية من وجهة نظر الأطفال �أنف�سهم ،و ()2.64
من وجهة نظر �أمهاتهم.و�أظهرت النتائج �أنه ال يوجد فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة
(. )α=0.05يف امل�شكالت النف�سية ال�سلوكية ،واالنفعالية ،واالجتماعية تعزى ملتغريي
اجلن�س ،والعمر ،والتفاعل بينهما من وجهة نظر الأطفال ،والأمهات ،كما ال يوجد فروق دالة
�إح�صائياً بني �أمهات الأوالد ،و�أمهات البنات يف تقدير امل�شكالت ال�سلوكية ،واالنفعالية
للأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالديهم يف العمل ،وكذلك �أظهرت النتائج �أن هناك فروقاً
دالة �إح�صائياً بني �أمهات الأوالد ،و�أمهات البنات يف تقدير امل�شكالت االجتماعية للأطفال
الذين يبقون يف املنزل ووالديهم يف العمل ،حيث كان تقدير �أمهات البنات للم�شكالت
النف�سية االجتماعية �أعلى من تقدير �أمهات الأوالد.
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة تو�صي الباحثتان ب�رضورة و�ضع خطط ،وبرامج �إر�شادية
للتعامل مع امل�شكالت النف�سية للأطفال الذين يبقون مبفردهم يف املنزل ووالديهم يف
العمل ،واالهتمام بفئتي الذكور ،والإناث ،والرتكيز على امل�شكالت االجتماعية للإناث،
وكذلك �إجراء املزيد من البحوث والدرا�سات حول الفئة من الأطفال الذين يبقون مبفردهم
يف املنزل دون �إ�رشاف البالغني ووالديهم يف العمل �آخذين بعني الإعتبار متغريات �أخرى
غري متغريات الدرا�سة احلالية.

الكلمات املفتاحية:

(امل�شكالت النف�سية ،الأطفال الذين يبقون مبفردهم يف املنزل ووالديهم يف العمل)
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Abstract:
This study aimed at exploring the psychological problems of “Latchkey
Children” while their parents are at work, and the negative impact whether
behavioral, emotional or social among the” fourth, fifth, sixth” graders who
are in public schools in Amman First Directory, from the mothers’ point of
view and the children’s point of view.The sample of the study consisted of
(100) males and females children and their mothers, from the “fourth, fifth,
sixth” graders who were selected randomly.
Two scales were developed by the researchers for the sake of this study.
The first one measured the psychological problems from the mothers’ point of
view, and it included (33) items.The second one measured the psychological
problems from the children’s point of view, and it included (44) items.The two
scales were conducted on the study samples after confirming their validity
and reliability.
The result showed that the psychological problems, whether they were
behavioral, emotional or social were moderate (2,64) from the mothers’
point of view, and (2,88) from the children’s point of view.It also showed that
there were no statistical differences between the psychological behavioral,
emotional and social problems related to the gender , age and the interaction
between them from the mothers’ point of view or the children’s.There were
no differences in assessing the psychological behavioral and emotional
problems of the children among the mothers of both genders.In assessing the
psychological social problems, the girls’ mothers’ rate was higher.
The researchers recommended: the importance of setting plans and
counsceling programs to deal with the psychological problems of latchkey
children, more studies and researches related to the “Latchkey children”
situation, and taking in consideration other variables.
Key words: Psychological Problems, Latchkey Children.
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مقدمـة واإلطار النظري:
تعد مرحلة الطفولة من املراحل املهمة يف حياة الإن�سان ،ويرتتب على ذلك �رضورة
االهتمام بالطفل ومنوه ،و�رضورة تلبية حاجاته ،وتوفري الرعاية املنا�سبة له ،وهذا ال
يتوافر بال�شكل املنا�سب �إال �إذا قام الوالدان ب�أدوارهما وم�س�ؤولياتهما جتاه هذا الطفل
خا�ص يف حياة هذا الطفل.
أثر
ٌ
بال�شكل الأمثل.فلكل واحد منهما � ٌ
كون الأطفال عالقات كلما كربوا مع الآباء ،والأقران واملعلمني والأخوة و�آخرين
و ُي ّ
ذوي �أدوار مهمة يف حياتهم ( )Bergman & Surrey, 2001: 21ويرى نايت (Knight,
� )2004أن العالقات هي مادة احلياة احلقيقية التي تحُ دد من تكون (�أنت) .كما يرى دون
(� )Dunn, 2004أن العالقات هي حلقة و�صل بني �شخ�صني كل منهما ُي�ؤكدها.وتكون هذه
حية و ُت�ؤدي �إىل رفاهة الفرد� ،أو غري ّ�صحية وت�ؤدي �إىل �شقائه االنفعايل.
العالقات �إما ّ�ص ْ
�إن التفاعل الوالدي مع الطفل هو الأ�سا�س والأكرث ح�سماً يف العالقات التبادلية يف
حياة الأطفال ( )Ralph & Eddowes, 2002: 111ويمُ كن لهذا التفاعل �أن يكون �إيجابياً �أو
�سلبياً ،و ُيقدم التفاعل الإيجابي للطفل الدعم الذي ُي�شعِره بالأمن والرفاهية ،بينما يرتبط
التفاعل ال�سلبي بال�سلوكات اخلطرة ،مثل اجلنوح والتجارب اجلن�سية ،وتعاطي العقاقري
ا ُ
مل�ؤذية ،و�أ�شكال ال�ضغوط املتنوعة من قِبل الأقران (. )Eberstadt, 2001: 15
ال�صحية من املنزل حيث البيئة امل�ؤدية �إىل النمو ال�صحي واملناخ
وتبد�أ العالقة ّ
الأ�رسي ال�سعيد الذي ُيقدم الدعم واحلب وال�شعور بالراحة والأمنRalph & Eddowes,(.
ال�صحة االنفعالية واالجتماعية للأطفال من خ�صائ�ص التفاعل الإيجابي.
 )2002: 61و ُتعد ّ
و ُتعد العالقة بني الطفل ووالده م�ؤ�رش ًا جيد ًا لكيفية تك ُيفِه خارج املنزل ،وتحُ دد العالقات
التي �سوف ُي�شكِلها مع الآخرين ،وتبقى العالقة بني الطفل ووالديه ،هي الت�أثري اخلفي خالل
رحلة احلياة ،التي تحُ دد درجة اندماج الطفل املبكر يف املجتمع و�سلوكاته يف حياته فيما
بعد.و ُيعد العقل هو الذي ُير�شد التفاعالت وال�سلوكات يف رحلة حياة الإن�سان ،ومن خالل
التغذية الكافية ُيحافظ العقل على هند�سته املمنوحة له من اخلالق ،ومن خالل التحفيز ُيطور
�إمكاناته الكامنة.كما �أن النمو املعريف يبد�أ يف مراحل احلياة الأوىل ،وال �شيء يع ُدل اللحظات
تفاعل حتدث ،من ال�ضمة العاطفية �إىل العقاب
التي يق�ضيها الطفل مع والديه ،وكل حلظة ُ
على ارتكاب خط�أ ما تحُ دث فرقاً.و ُيطور الطفل الذي تن ُق�صه الرعاية� ،إمكانات وظيفية �أ�ضعف
للدماغ الذي يعمل على ت�سوية اال�ستجابات االنفعالية (. )Landers, 2009
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وكلما تفاعل الوالدان مع الطفل� ،ساهما يف ت�شكيل الأجزاء غري النامية يف دماغ ِه
ُمعززين الت�شابكات الأ�سا�سية يف منوه.فبدون الأخالق والثبات العاطفي ،والتطور اللغوي
التي يوفرها الوالدان ،يفقد الطفل فر�ص التق ُدم باملعايري االجتماعية.وهذا هو النمو
الذي و�صفه �أريك�سون يف نظرية النمو الإجتماعي التي تقول�“ :إذا ما اُعتني بالطفل جيداً
وتـرعـرع و�شعـر باحلــب� ،ســوف يطُ ور �شعوراً بالثقة والأمــــن والتفا�ؤل ،وتع ّد الرعاية
والعالقة العاطفية بني الطفل ووالديه قمة منوه (. )Child Development Institute, 2006
�إن اخل�صائ�ص الوالدية والأ�رسية تمُ ثل القوة الأكرب يف منو الطفل باملقارنة مع
خ�صائ�ص من يقدمون العناية له من غري الوالدين ،وتتنب�أ هذه اخل�صائ�ص بنتائج للنمو
ال ميكن التنب�ؤ بها عن طريق العناية بالطفل ،حيث ُيظهر الأطفال تفوقاً معرفياً ولغوياً
وكفاءة اجتماعية وعالقات متناغمة مع الآباء الأكرث تعلماً وثقافةً ،و�أعلى دخالً ،والذين
وعالقات ُمتناغم ٌة مع الأمهات اللواتي
ومرثية معرفياً،
ٌ
يوفرون بيئةً منزلية داعمة انفعالياً ُ
آالم نف�سية ،كما �أن الأطفال الذين يتعر�ضون لعدد كبري من مواقف نق�ص
ال ُيعانني من � ٍ
الرعاية الوالدية ُيعانون من م�شكالت �سلوكية ب�شكل ُمتزايد (U.S.Department of Health
. )and Services, 2006
وقد تطلّب دخول املر�أة ملجاالت العمل املختلفة �إعادة برجمة حياة الأبناء مبا ي�ضمن
�أمنهم اجل�سدي والنف�سي ،وهم لبنة الأ�رسة وبناة امل�ستقبل وورثة الآباء يف قيادة عجلة
احلياة التي ُت�سلمنا جيالً �إىل جيل.و ُت�شكل رابطة التعلق بني الطفل و�أمه املركز الأ�سا�س
للمهارات االجتماعية امل�ستقبلية (. )Jones, Forster & Skuse, 2007كما ُيعد وجود
الأم عامالً حا�سماً الكت�ساب الطفل للخربات احل�سية ،والإدراكية ،واالجتماعية ،واالنفعالية
(املك. )2000 ،
ويف �أواخر الأربعينيات واخلم�سينيات ا�شتد الذُعر الأخالقي حول عدم ق�ضاء الأمهات
وقتاً مع �أطفالهن ،الذي ظهر يف �أعمال العامل النف�سي االجتماعي “جون بولبي” John
 Bowlbyوتركزت �آرا�ؤه حول درا�سة الأطفال ال�صغار املُقيمني يف امل�ؤ�س�سات ،والذين
ُتويفَ والديهم �أو افرتقوا ،مما قاده �إىل نظرية الإ�ضطراب “ ”Disturbing Theoryحيث قال:
“�إن ف�صل ال�صغار عن �أمهاتهم ب�شكل كبري �سوف ي�ؤدي �إىل �آثار نف�سية مرعبة يف حياتهم
الالحقة”.وعممت هذه الفكرة التي ا�شتملت على الأطفال الأكرب �سناً للأمهات العامالت،
ِّ
خا�صة ،مما �أدى �إىل مزيد من النقد و�شعور الأمهات بالذنب ،و�إن كان القليل منهن من
لديهن فر�صة لرتك العمل.و�أ�صبحت هذه الظاهرة مركز اهتمام قومي وا�سع يف الواليات
املتحدة الأمريكية حيث ق ّدرت �إدارة ال�ش�ؤون التجارية الأمريكية ن�سبة الأطفال الذين ترتاوح
�أعمارهم بني � 13–7سنة ،والذين ال يتمتعون ب�إ�رشاف البالغني قبل الدوام املدر�سي �أو بعده
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 2مليون طفل ما ن�سبتة  %13من الأطفال لعام .1976وي ّدعي �آخرون �أن الآباء يقللون من
�ش�أن هذه الظاهرة لهذه الفئة العمرية من طالب املدار�س ب�سبب احلرج �أو ال�شعور بالذنب،
ومن املُتوقع �أن ي�صل عدد الأطفال بحلول � 1990إىل  6مليون� ،إن مل يكن قد و�صل فعالً
ب�سبب تدفق �أعداد الأمهات �إىل �سوق العمل.ولقد �أيقظ تزايد �أعداد الأطفال الذين يبقون يف
املنزل مبفردهم ،ووالدوهم يف العمل “ ”Latchkey Childrenاهتمام املثقفني وال�سيا�سني
وعموم �رشائح املجتمع مب�صلحة ه�ؤالء الأطفال)Long & Long, 1983.(.
وترى �أل�ستون (� )Alston, 2007أن من �أهم الآثار املرتتبة على بقاء الأطفال مبفردهم
يف املنزل هو �ضعف الأداء املدر�سي حيث يعتقد املعلمون �أنه ال�سبب الأول للف�شل الدرا�سي.
و�أن �ساعات ما بعد الظهر هي ذروة جرائم الأحداث التي زادت يف ال�سنوات الأخرية بن�سبة
ال�ض ْعف عن
 ،%48وممار�سة بع�ض االنحرافات ال�سلوكية كتناول العقاقري املخدرة بن�سبة ِ
�أقرانهم الذين ي�شغلون وقت ما بعد الدوام املدر�سي ،وقد يكونون �ضحايا لبع�ض اجلرائم
الأخالقية.
وتتباين الآراء حول �آثار ترك الأطفال مبفردهم ،وتتحدث تقارير عن ال�شعور باخلوف
�أو العزلة �إذا ما ُترك الأطفال مبفردهم يف املنزل ،بينما تتحدث تقارير �أخرى عن جناح
ه�ؤالء الأطفال بقوة ومنوهم.فبينما يظهر لدى بع�ض الأطفال انخفا�ض يف املهارات
االجتماعية وتقدير الذات ،ي�صبح �آخرون �أكرث ا�ستقاللية ويتمتعون مبقدرة �أعلى على حل
امل�شكالت (. )Dreilinger & Kerner, 1992
ويوجد هناك ثالثة جماالت رئي�سة للم�شكالت على الأقل يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار
عند تقومي جاهزية الأطفال للعناية الذاتية وهي :خماطر الإ�صابات ،وامل�شكالت االنفعالية،
و�سوء اختيار الأن�شطة.وعلى الرغم من انخفا�ض عدد الدرا�سات التجريبية مبا يخ�ص
�إ�صابات الأطفال باملقارنة مع امل�شكالت ال�صحية الأخرى ،ف�إن الأبحاث حول الآثار
االنفعالية لبقاء الأطفال مبفردهم يف املنزل كانت �أكرث ندرة.وقد بينّ بع�ض امل�ؤلفني �أن
اخلوف والعزلة وامللل هي خربات عامة للأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ووالديهم
يف العمل ).“Latchkey Children” (Long & Long, 1983

مشكلة الدراسة:
على الرغم من وجود العديد من الدرا�سات التي تناولت ق�ضايا مهمة تخ�ص الأطفال
ف�إن هذه الدرا�سات �أغفلت االهتمام بهذه الفئة من الأطفال الذين يبقون مبفردهم يف املنزل،
ووالدوهم يف العمل ،وما يرتتب على ذلك من م�شكالت انفعالية ،واجتماعية ،و�سلوكية.
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وملا كانت امل�شكالت النف�سية والآثار االنفعالية ال�سلبية امل�صاحبة �أقل املجاالت التي
تناولتها الأبحاث ،ر�أت الباحثتان �رضورة الك�شف عن هذه امل�شكالت النف�سية و�آثارها،
التي يعاين منها الأطفال يف هذه املرحلة العمرية احلرجة ،وهم يف �أ�شد احلاجة لنمو ج�سمي
وعقلي ونف�سي �سليمُ ،ي�ؤهلهم لتويل م�س�ؤولياتهم امل�ستقبلية على الوجه الأكمل الذي نن�شده
لهم.
�إن الغر�ض من هذه الدرا�سة حتديد امل�شكالت النف�سية للأطفال الذين يبقون يف املنزل
مبفردهم ووالدوهم يف العمل “”Latchkey Children

أسئلة الدراسة:
حتاول الدرا�سة احلالية االجابة عن اال�سئلة الآتية:
1 .1ما امل�شكالت النف�سية لدى الأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ووالدوهم يف

العمل؟ (من وجهة نظر الأطفال �أنف�سهم ،ومن وجهة نظر �أمهاتهم)

2 .2هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0,05 =αيف امل�شكالت
النف�سية لدى الأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ،ووالدوهم يف العمل من وجهة
نظرهم تعزى ملتغريات اجلن�س والعمر والتفاعل بينهما؟
3 .3هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0,05= αيف امل�شكالت
النف�سية لدى الأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ،ووالديهم يف العمل من وجهة نظر
�أمهاتهم تعزى ملتغريات العمر واجلن�س والتفاعل بينهما؟

تعريف املصطلحات نظرياً وإجرائياً:
1 .1الأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ووالدوهم يف العمل

“Latchkey

:”Children

 هم الأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ،ووالدوهم يف العمل ،ويقومون
بالعناية ب�أنف�سهم قبل الدوام املدر�سي �أو بعده ،ويف عطلة نهاية اال�سبوع ،ويف �أثناء عطلة
ن�صف ال�سنة والعطلة ال�صيفية)Berk, 2007(.
 و ُنعرفهم �إجرائياً يف هذه الدرا�سة ب�أنهم الأطفال الذين هم من عمر التا�سعة �إىل
الثانية ع�رشة عاما ،والذين يبقون يف املنزل يف �أثناء تواجد والدوهم يف العمل دون تواجد
من ي�رشف عليهم من البالغني.
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 2 .2امل�شكالت النف�سية:

و ُيعرف ال�شناوي (� ،1996ص  )139امل�شكالت النف�سية ب�أنها �صعوبات يف عالقات
ال�شخ�ص بغريه� ،أو يف �إدراكه عن العامل الذي حوله �أو يف اجتاهاته نحو ذاته ،وميكن �أن
تت�صف امل�شكالت النف�سية بوجود م�شاعر القلق والتوتر لدى الفرد وعدم ر�ضاه عن �سلوكه
اخلا�ص واالنتباه الزائد ملجال امل�شكلة ،وعدم الكفاءة يف الو�صول �إىل الأهداف املرغوبة،
�أو عدم القدرة على الأداء الفعال يف جمال امل�شكلة.
 و ُتعرف امل�شكالت النف�سية �إجرائيا يف هذه الدرا�سة ب�أنها الدرجة الكلية التي
يح�صل عليها املُ�ستجيب على مقيا�س امل�شكالت النف�سية الذي قامت الباحثتان ب�إعداده
لأغرا�ض الدرا�سة احلالية ،وت�شمل امل�شكالت االجتماعية واالنفعالية وال�سلوكية.

أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:
ُيتوقع �أن ترثي هذه الدرا�سة املكتبة العربية يف جمال الإر�شاد النف�سي لتوعية الآباء
بق�ضية �أبنائهم الذي ي�ضطّ رون للبقاء يف منازلهم بعد عودتهم من مدار�سهم يف انتظار
والديهم “.”Latchkey Childrenوحتاول الدرا�سة الك�شف عن اجلوانب املُغفلة يف هذه
الق�ضية مبا توافره من امل�شكالت النف�سية حول هذه الفئة ،وهو مو�ضوع مل ي�سبق �أن تناولته
الأبحاث والدرا�سات ال�سابقة يف الأردن يف حدود علم الباحثتني.
األهمية التطبيقية:

تنبع �أهمية هذه الدرا�سة يف املجال العملي من خالل ما ي�أتي:
1 .1ت�سليط ال�ضوء على مو�ضوع يكاد يكون ُمغفال من قبل الأخ�صائيني والرتبويني

واملر�شدين النف�سيني.
�2 .2أن توافر هذه الدرا�سة �أدوات ميكن اال�ستفادة منها من قبل املتخ�ص�صني والعاملني
يف جمال رعاية الأطفال وكذلك الباحثني الالحقني.
ُ 3 .3تعد هذه الدرا�سة �أ�سا�ساً لأبحاث �أخرى ميكن القيام بها على هذه الفئة من الأطفال
الذين �أ�صبح عددهم يف تزايد يف ع�رصنا احلايل.

حدود الدراسة وحمدداتها:
حدود الدراسة:
طبقت هذه الدرا�سة خالل �شهر ني�سان من الف�صل الدرا�سي الثاين
 حدود الزمانيةِّ :
للعام الدرا�سي .2012
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 حدود العلمية :حتددت الدرا�سة مبو�ضوعها :وهو امل�شكالت النف�سية للأطفال من
عمر � 9سنوات �إىل � 12سنة ،والذين يبقون يف املنزل مبفردهم يف �أثناء تواجد والديهم يف
العمل.
 احلدود ب�رشية :طبقت هذه الدرا�سة على عينة من الأطفال والذين يبقون يف املنزل
مبفردهم يف �أثناء تواجد والديهم يف العمل يف املدار�س احلكومية يف الأردن يف مديرية
عمان الأوىل.
حمددات الدراسة:
 الأدوات :حتددت الدرا�سة مبدى �صدق �أداتي الدرا�سة وثباتهما.
 تتحدد نتائج هذه الدرا�سة مبدى متثيل العينة ملجتمعها ،ويف مدى تعميم نتائج
هذه الدرا�سة على املجتمعات امل�شابهة ملجتمع الدرا�سة ،وكذلك مبدى �صدق �إ�ستجابة �أفراد
العينة على �أداتي الدرا�سة.

الدراسات السابقة:
�أجرى الفكو و�أملان ( )Lovko & Ulman, 1987درا�سة حول تكيف الأطفال
الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ووالديهم يف العمل ،ودور العوامل الدميغرافية( :العمر،
واجلن�س ،والعرق ،وحجم املجتمع ،ودخل الأ�رسة ،واحلالة الزواجية للوالدين و�ضغوطات
احلياة احلالية)  ،واملتغريات املوقفية( :مدة البقاء يف العناية الذاتية وعدد �ساعات البقاء
الأ�سبوعية يف العناية الذاتية ووجود �أطفال �آخرين ،والتفاعل مع الأقران يف �أثناء فرتة
العناية الذاتية) بالعالقة مع مقايي�س التكيف الثالثة( :القلق ،والقدرة االجتماعية املدركة،
وامل�شكالت ال�سلوكية) على عينة تكونت من  97طفالً ( 50طفلة 47 ،طفل) من بلدتني
ريفيتني ،ومدينة �صغرية ،و�أخرى كبرية يف الغرب الأو�سط يف الواليات املتحدة ،وجمموعة
�ضابطة مكونة من  19طفالً ( 10طفالت ،و� 9أطفال) مل يتعر�ضوا خلربة البقاء يف املنزل
ووالدوهم يف العمل « »Non- Latchkey Childrenتراوحت �أعمارهم بني � 12 -8سنة،
و�أظهرت النتائج مقداراً كبرياً من الفروق فيما يتعلق بقلق الأطفال والقدرة االجتماعية
املدركة ،وامل�شكالت ال�سلوكية بالن�سبة لعديد من املتغريات الدميغرافية ،واملتغريات
املوقفية بالعالقة مع مقايي�س التكيف الثالثة ،حيث �أظهرت �أن هنالك ارتباطاً بني القلق،
و�ضغوطات احلياة احلالية ،وهنالك ارتباط بني القدرة االجتماعية املدركة ،وجن�س الطفل،
وكانت درجتها �أعلى لدى الذكور.كما �أظهرت ارتباطها بني امل�شكالت ال�سلوكية ،وبع�ض
العوامل الدميغرافية ،وت�شمل دخل الأ�رسة ،و�ضغوطات احلياة احلالية ،وو�ضع الوالدين
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الزواجي ،والتفاعل بني الأقران يف �أثناء فرتة العناية الذاتية.و�سجلت درجات مرتفعة
بالعالقة مع الدخل املتدين للأ�رسة ،وزيادة ال�ضغوط ،والأ�رسة ذات العائل الواحد ،والتفاعل
مع الأقران يف �أثناء فرتة العناية الذاتية.

و�أجرى ريت�شارد�سون و�آخرون

(Richerdson, Dwyer, McGuigan, Hansen,

 )Dent, Johnson, Sussman, Brannon & Flay, 1989درا�سة ركزت على ا�ستخدام
العقاقري بني الأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ووالدوهم يف العمل ،على عينة
وجمعت جمع املعلومات من ()2185
مكونة من ( )4934طفالً من طالب ال�صف الثامنُ ،
والداً.و�أظهرت الدرا�سة �أن العناية الذاتية ،عامل خطر يف تناول الكحول ،وال�سجائر ،وتعاطي
املرجوانا بني طالب ال�صف الثامن ،الذين يق�ضون (� )11ساعة ف�أكرث مبفردهم ،دون رعاية
البالغني بن�سبة ال�ضعف عن غريهم من الأطفال.وقد ارتبطت هذه العالقات مع كل م�ستويات
احلالة االجتماعية الدميغرافية ،والأن�شطة الالمنهجية ،وم�صادر الت�أثري االجتماعي،
وال�ضغوط.كما تبني �أن من م�ؤ�رشات اخلطورة وجود �أ�صدقاء مدخنني للطفل يعر�ضون عليه
ال�سجائر ،و�أن هنالك عالقة ب�شكل جزئي بني العناية الذاتية ،وا�ستخدام العقاقري.
و�أجرى كريزر ووايت ( )Kraizer & Witte, 1990درا�سة هدفت لتقومي الأخطار
الناجمة عن العناية الذاتية من خالل درا�سة املظاهر ال�سلوكية ،على عينة تكونت من ()16
طفالً مت االت�صال مع والديهم لرتتيب ( )15دقيقة يتواجد فيها الأطفال الذين يبقون يف
املنزل مبفردهم ووالدوهم يف العمل ب�شكل اعتيادي ،وقام فريق من الباحثني ب�إجراء
�صورية مع الأطفال ي�س�ألونهم عن (�أ�سمائهم وعن الوالدين للتكلم معهم �أو ترك
ّ
حمادثات ُ
ر�سالة للوالدين) .ثم قام �أع�ضاء فريق الباحثني بتوزيع طرود على منازل ه�ؤالء الأطفال
للك�شف عن طرق اال�ستجابة لدى الأطفال عند قرع جر�س الباب.و�أظهرت الدرا�سة �أن طفلني
من �أ�صل  16طفالً �أجابوا بطريقة �سليمة على املكاملة الهاتفية ومل يت�رصف �أي من الـ ()16
عر�ضني
طفالً ت�رصفاً �سليماً مبا يخ�ص ا�ستالم الطرود ،حيث �إن  13طفالً فتحوا الباب ُم ّ
�أنف�سهم للخطر ،وتظاهر اثنان منهم ب�أنهم غري موجودين ،مما يزيد من خطورة املوقف،
وطفل قد طلبت منه والدته عدم اخلروج كان يلعب يف ال�شارع ،وهرع �إىل الباحث ليخربه
�أن والديه لي�سا يف املنزل.
و�أظهرت الدرا�سة الفرق الكبري بني توقع الآباء ل�سلوك �أبنائهم ،وال�سلوك احلقيقي الذي
يحدث ،ويدل هذا على �ضعف تقومي الآباء لقدرة �أبنائهم على التعامل مع �أب�سط املواقف
التي من املمكن �أن يتعر�ضوا لها �أثناء غيابهم.
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كما �أجرى فاندل ورامانان ( )Vandell & Ramanan ,1991درا�سة هدفت للك�شف
عن �أثر رعاية الأم والعناية الذاتية للأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ووالدوهم يف
العمل ،ورعاية بالغني �آخرين يف فرتة ما بعد الدوام املدر�سي ،على عينة تكونت من ()390
طفالً من ال�صف الثالث �إىل ال�صف اخلام�س.و�أظهرت الدرا�سة �أن العناية الذاتية مرتبطة
مب�شكالت �سلوكية قي�ست على مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية الذي �أعده الباحثان.و�أظهرت
الدرا�سة �أنه �إذا �ضبط عامل الدخل الأ�رسي ،والدعم العاطفي ،ف�إن الفروق تتال�شى.
و�أجرى دلريينجر وكرينر ( )Dreilinger & kerner, 1992درا�سة ا�ستطالعية حول
�أمن الأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ووالدوهم بالعمل ،وكيفية رعايتهم على عينه
�شملت ( )6600طفالً من والية بن�سلفينيا يف الواليات املتحدة ،وكان متو�سط عمر الأطفال
� 8سنوات.قوبلوا عرب الهاتف ،و�أجابوا على ا�ستبانة حتتوي معلومات �أولية ،و�شخ�صية،
و�أ�سئلة �أعدت لغايات الدرا�سة ،وت�شمل ا�ستجابات حول ما الذي يفعلونه كي ي�شعروا بالأمن
داخل املنزل؟  ،وماذا يفعلون خالل تواجدهم يف املنزل مبفردهم؟ .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن �أكرث اال�ستجابات ا�ستخداماً من قبل الأطفال هي م�شاهدة التلفاز يليها القيام
ب�أن�شطة تعك�س حاجاتهم للأمن مثل قفل الأبواب ،و�إغالق النوافذ لتجنب اخلطر ،واللعب مع
احليوانات الأليفة� ،أو الدمى من �أجل مت�ضية الوقت ،وال�شعور بالأمن.
و يف درا�سة �أخرى لكيدمي و�شوملان ( )Kedem & shulman, 1998هدفت �إىل
تقومي العالقة بني دعم الأمهات ،والدعم الأ�رسي اخلارجي ،والأداء الوظيفي لدى الأطفال
الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ووالدوهم يف العمل مقارنة بالأطفال الذين مل يتعر�ضوا
�إىل خربة البقاء يف املنزل مبفردهم ووالدوهم يف العمل ،وكانت عينة الأطفال الذين يبقون
يف املنزل ووالدوهم يف العمل ( )62طفالً ( 36طفل 26 ،طفلة)  46 ،طفالً ( 30طفل و16
طفلة) من الأطفال الذين مل يتعر�ضوا �إىل خربة البقاء يف املنزل مبفردهم ووالدوهم يف
العمل ،تراوحت �أعمارهم بني (� )13 -7سنة ،ومت عمل مقارنة بينهم على مقيا�س الأداء
.وجمعت معلومات على
الوظيفي من خالل م�ستوى( :القلق ،اخلوف ،الكفاءة املدركة) ُ
م�ستوى درجات الأطفال يف اال�ستيعاب القرائي ،واحل�ساب من ال�سجالت ال�سنوية للأطفال.
طبق مقيا�سان لإدراك الأطفال لتوافر دعم الأمهات والدعم الأ�رسي اخلارجي ،حيث
وكذلك ِّ
طلب من الأطفال تعبئة قائمة تقرير الطفل عن ال�سلوك الوالدي ،وقائمة الدعم الأ�رسي
اخلارجي.و�أظهرت النتائج �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الأداء الوظيفي
بني �أطفال املجموعتني على مقيا�سي �إدراك الأطفال لتوافر دعم الأمهات والدعم الأ�رسي
اخلارجي.بينما �أظهر م�ستوى الأداء الوظيفي االنفعايل االجتماعي عالقة بني م�ستوى �إدراك
الدعم املتوافر ،وك�شف النماذج املختلفة من العالقات بني الأطفال الذين يبقون يف املنزل
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مبفردهم ووالدوهم يف العمل ،وبني الأطفال الذين مل يتعر�ضوا خلربة البقاء يف املنزل
مبفردهم ،حيث كانت �إدراكات دعم الأمهات مرتبطة مب�ستوى مرتفع من اخلوف ،والقلق
لدى الأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ووالدوهم يف العمل ،وم�ستوى منخف�ض
لإدراكات ال�سلوك التكيفي ،والقيمة الذاتية ،وكان م�ستوى �أداء الأطفال الذين يبقون يف
املنزل مبفردهم ووالدوهم يف العمل �سلبياً يف اال�ستيعاب القرائي ،واحل�ساب بالعالقة مع
�إدراكات دعم الأمهات.
و�أجرى فاندل وبون�رس ( )Vandell & Ponser, 1999درا�سة هدفت للك�شف عن
العالقة بني عمر الأطفال الذين يبقون مبفردهم يف املنزل ووالدوهم يف العمل ،ونوع
العناية الذاتية ،على عينة تكونت من ( )216طفل من امل�ستوى االقت�صادي املتدين ،يف
مدينة �صناعية من طلبة ال�صف الثالث وحتى ال�صف اخلام�س.و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
املدة الزمنية التي يق�ضيها طفل ال�صف الثالث يف العناية الذاتية تتنب�أ مب�شكالت �سلوكية
يف ال�صف الثالث ،وحتى اخلام�س.وبينت الدرا�سة �أن الوقت الذي يق�ضيه الأطفال مع الأقران
دون �إ�رشاف من قبل البالغني ينبئ مب�شكالت �سلوكية يف البيت واملدر�سة� ،إىل جانب الأداء
الأكادميي املتدين.
ويف درا�سة �أجراها فاندل و�شومو (. )Vandell & Shumow, 1999هدفت �إىل الك�شف
عن عالقة النتائج النمائية مع العناية الذاتية للأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم
ووالدوهم يف العمل على عينة تكونت من ( )466طفالً من ال�صف ال�ساد�س.و�أظهرت النتائج
�أن �أطفال ال�صف الأول والثالث الذين ق�ضوا وقتاً �أطول يف العناية الذاتية ،كانوا �أقل كفاءة
اجتماعية ،وكانت درجاتهم الأكادميية منخف�ضة يف ال�صف ال�ساد�س ،ممن ق�ضوا وقتاً
�أقل يف العناية الذاتية ،وكانت هذه النتائج �أكرث و�ضوحاً بني �أطفال الأ�رس ذات الدخل
املنخف�ض ،و�أظهر ه�ؤالء الأطفال م�شكالت �سلوكية ،وعدوانية وميالً �إىل اجلنوح ،ون�شاطاً
زائداً مل يظهر بني �أطفال الطبقة املتو�سطة ذات الدخل الأعلى.
و�أجرى بتيت و�آخرون ( )Pettit, Bates, Dodge & Meece, 1999درا�سة هدفت
للك�شف عن عالقة العناية الذاتية للأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ووالدوهم يف
العمل مع الوقت غري اخلا�ضع للإ�رشاف الوالدي ب�صحبة الأقران ،ومظاهر ال�سلوك امل�شكالت
يف املرحلة االبتدائية ،و�إذا ما كانت عوامل ال�سياق البيئي تتو�سط هذه العالقة.و�أُجريت
مكاملة هاتفية مع طالب ال�صف ال�ساد�س يف ف�صل الربيع ذكروا فيها �أن جمموع الوقت غري
اخلا�ضع للإ�رشاف مع الأقران يف �ساعات ما بعد الدوام املدر�سي يعادل �أ�سبوعني زمنيني،
ومت احل�صول على قوائم الإ�رشاف الوالدي و�أمن اجلوار من مقابالت �أجريت مع الأمهات.
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و�أظهرت النتائج �أن مظاهر امل�شكالت ال�سلوكية الأكرث خطراً كانت يف �أثناء الأن�شطة مع
الأقران غري اخلا�ضعة للإ�رشاف الوالدي ،و�إ�رشاف والدي غري حازم وجوار غري �آمن.
و�أجرى كري�سويل ( )Creswell, 2002: 166درا�سة هدفت للك�شف عن عالقة الأطفال
الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ووالدوهم يف العمل مع �آبائهم ،ومعلميهم ،و�أثر هذه
العالقة على النمو التعليمي له�ؤالء الأطفال.واختريت عينة ق�صدية مكونة من (� )3أطفال
يف مدر�سة ابتدائية معروفة للباحثني يف جنوب افريقيا متخ�ص�صة يف م�شكالت �صعوبات
التعلم.وكان الهدف هو فهم �أف�ضل للعالقات املوجودة ولي�س التعميم.وا�ستخدمت يف هذه
الدرا�سة التقنية النوعية ،ومقابالت لتقدمي املعلومات يف منوذج و�صفي ،وا�ستك�شاف
العالقات تباعاً.الطفل“ :لوتيندو” عمره � 8سنوات وت�سعة �أ�شهر يف ال�صف الثاين ،وترتيبه
اللذين يعمالن ل�ساعات طويلة ،ويق�ضي بني
الثاين بني ثالثة �إخوة ،ويعي�ش مع كال الوالدين ْ
� 4 -3ساعات مع �أخته الكربى ،والأخ الأ�صغر يف احل�ضانة.
الطفل “م�شودو” عمره � 10سنوات و�أحد ع�رش �شهرا يف ال�صف الرابع ،وهو الأكرب بني
طفلني ،يعي�ش مع كال الوالدين الذين يعمالن ل�ساعات طويلة ،ويق�ضي الطفل �أربع �ساعات
على الأقل مع الأخ الأ�صغر.
الطفل “�أمبان” عمره � 11سنة وع�رشة ا�شهر يف ال�صف ال�ساد�س ،وهو الطفل الوحيد
يف الأ�رسة يعي�ش مع والدته وخالته ،وكالهما تعمالن ل�ساعات طويلة ،يق�ضي فيها الطفل
�أربع �ساعات على الأقل مبفرده.
ومن �أجل تثبيت النتائج يف حاالت الدرا�سة الثالث� ،أجريت عملية تثليث ملقارنة
الأحاديث واملقابالت للم�شاركني ،ومناق�شة النتائج مع امل�ستجيبني ،و�أظهرت النتائج
التطابق مع كثري من نتائج الأبحاث يف العامل ،املوجودة يف الأدب النظري وهي� -:أن
الأطفال الذين ال يتمتعون باهتمام يف املنزل� ،أو يف املدر�سة� ،أو �أنهم يرتكون لو�سائلهم
اخلا�صة يف املنزل مبفردهم ،نادراً ما يحققون �أف�ضل ما لديهم يف العمل املدر�سي.و�أظهرت
اال�ستجابات م�شكالت �سلوكية ،و�أكادميية ،وعالقات �سلبية مع الآباء ،واملعلمني.
ويف درا�سة �أجراها الجن ورزمان ( )Lang & Risman, 2007هدفت ملعرفة العالقة
بني “االن�شغال” الوالدي ،وبني النتائج باختالف جن�س الأبوين ،على عينة من املوظفني،
دوام كامل ما ن�سبته  %30,4رجال و %4,4ن�ساء يعملن (من داخل املنزل) و %37رجال
و %6,5ن�ساء يعملن � 30ساعة �أ�سبوعياً و %22ن�ساء و %5ال يتعاي�ش الأبوان معاً ،لديهم
�أطفال يبقون يف املنزل مبفردهم ووالدوهم يف العمل ،وكانت ن�سبة الن�ساء هي العظمى
 % 84,3وعدد الرجال يف العينة قليل.و�أظهرت النتائج املبدئية �أنه ال فرق يف االهتمام بني
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الوالدين من حيث العناية الذاتية يعزى جلن�س الوالد.والآباء الذين يعملون لأوقات �أطول
هم الأكرث قلقاً ب�ش�أن الأوالد ،ويزداد االن�شغال الوالدي ،كلما طال وقت بقاء الأطفال دون
رعاية ،ونق�ص الأماكن ذات اجلودة العالية ،والربامج التي ال ي�ستطيع الآباء الإنفاق عليها،
يجعل وجود الآباء مهم ،وغياب هذه البدائل يدفع الآباء لقبول رعاية �أقل كفاءة مرتبطة
بالقلق الوالدي.
و�أجرى التحالف الأمريكي ملا بعد الدوام املدر�سي ( )2009درا�سة بهدف الك�شف
عن عدد الأطفال امل�شرتكني يف برامج ما بعد الدوام ،وعدد الأطفال الذين هم دون �إ�رشاف
يف وقت ما بعد الدوام ،ومقارنة هذا العدد مع العدد يف خم�س ال�سنوات ال�سابقة ،على عينة
تكونت من � 30,000أ�رسة ،ووجدت� أن برامج ما بعد الدوام تخدم عدداً �أكرب بكثري من العدد
الذي كانت تخدمه يف (� )2004إال �أنه ما زال هناك �أعداد كثرية من الأطفال يف املنازل
مبفردهم بعد الدوام املدر�سي ،وما زالت ال�رضورة الأمنية والنوعية واخليارات التي ميكن
حتمل نفقاتها �أعلى من ذي قبل.و�أظهرت النتائج ما ن�سبته  %26من �أطفال املدار�س يف
�أمريكا مبفردهم بعد نهاية يوم مدر�سي �إىل حني عودة �أحد الوالدين.وتزايد عدد الأطفال
الذين يرتكون مبفردهم خالل خم�س ال�سنوات ال�سابقة من ( )14.3مليون يف � 2004إىل
متنام ب�ش�أن الأخطار يف �ساعات ما بعد الظهر،
( )15.1مليون يف .2009وهذا يدعو �إىل قلق
ٍ
ب�سبب االختيارات املحدودة ،بالإ�ضافة �إىل الآثار ال�سلبية التي تتبع البقاء يف املنزل ،وهذا
�أغلب ما يفعله الأطفال من م�شاهدة مزيد من الربامج التلفزيونية غري املالئمة ،وتناول
وجبات غري �صحية �أدت �إىل بدانة الأطفال ب�شكل غري م�سبوق ،دون القيام ب�أي ن�شاط بدين
مفيد ،بالإ�ضافة �إىل �إهمال الواجبات املدر�سية.
ويف درا�سة �أجراها روز -كازار�س وهيمان ()Ruiz- Casares & Heymann, 2009

هدفت �إىل الك�شف عن ترتيبات العناية الذاتية امل�ستخدمة من قبل الأ�رس العاملة يف الدول
التي تعر�ضت �إىل حتول اجتماعي واقت�صادي رئي�س بالعالقة مع القرارات الوالدية يف
ترك الأطفال مبفردهم يف املنازل.ومتت مقابلة ( )537فرداً من املوظفني يف العناية يف
عيادات حكومية يف كل من بوت�سوانا ،واملك�سيك ،وفيتنام ،ولديهم �أطفال يبقون يف املنزل
مبفردهم ووالدوهم يف العمل.و�شملت التحليالت مناذج �إح�صاءات و�صفية ،وحتليل حمتوى،
وحتليل منوذج علم الأجنا�س.و�أظهرت النتائج �أن ( )%50من العائالت يف بوت�سوانا ،و�أكرث
من ( )%33يف املك�سيك ،و ( )%20يف فيتنام يرتكون �أطفالهم يف املنزل مبفردهم ب�شكل
منتظم� ،أو عند احلاجة ،و�أكرث من ( )%52من الأ�رس التي ترتك �أطفالها مبفردهم يف املنزل
معتمدين على �أطفال �آخرين للعناية بهم.و�أظهرت النتائج �أن الفقر والتداخل االجتماعي،
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والأعراف املحلية ت�شكل القرارات الوالدية للعناية بنمو الطفل ،وينتج عن الدعم القا�رص
للأ�رس العاملة ترتيبات رعاية غري �آمنة للأطفال وحمدودية م�شاركة الأهل يف العناية
ال�صحية والتعليمية.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
تب ّنت هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،الذي يتنا�سب مع �أهداف الدرا�سة.وي�سعى
املنهج الو�صفي �إىل و�صف الظواهر �أو الأحداث وتقدمي بيانات عن خ�صائ�ص معينة يف
الواقع ،وتوفري بيانات يف غاية الأهمية.
عينة الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة الذين يبقون مبفردهم يف املنزل دون �إ�رشاف
ّ
البالغني وكال والديهما يف العمل.ونظراً لعدم �إمكانية حتديد �أفراد جمتمع الدرا�سة ،اختريت
العينة على مراحل عدة:
 اختريت مدار�س مديرية عمان الأوىل التي ت�ضم الطلبة يف ال�صفوف من الرابع _
ال�ساد�س وهي املرحلة التي تقابل �أعمار عينة الدرا�سة تقريباً ،والبالغ عددها ( )83مدر�سة
موزعني على (� )1311شعبة ح�سب �إح�صائية وزارة الرتبية والتعليم للعام ،2012 /2011
طبقت الدرا�سة خالل �شهر ني�سان من العام .2012
وقد ِّ
 اختريت ( )9مدار�س بطريقة ع�شوائية من بني �أل ( )83مدر�سة يف املديرية.
 ح ِّددت العينة التي تنطبق عليها حدود الدرا�سة وهي :بقاء الأطفال يف املنزل
وتواجد كال الوالدين يف العمل ،و�أن يكون الطفل يف الفرتة
مبفردهم دون �إ�رشاف البالغني،
ُ
العمرية من  12 -9عام.
وقد مت ح�رص �أعداد الطلبة الذين ينطبق عليهم ذلك يف تلك الدرا�سة من خالل تعبئة
بيانات �أولية عن طريق �س�ؤال املر�شدة /املر�شد يف املدر�سة.وقد بلغ العدد الكلي لهم
( )1626طالباً وطالبة ،واختري ( )100طالب وطالبة بطريقة ع�شوائية من بينهم حيث
م ّثلت العينة ما ن�سبته ( )%6من �أفراد املجتمع ،وذلك لتطبيق املقيا�س املتعلق بالأطفال.
وكذلك طبقت �أمهات ه�ؤالء الأطفال املائة املقيا�س املتعلق بامل�شكالت النف�سية للأطفال
الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ووالدوهم يف العمل من وجهة نظرهن ك�أمهات ،وبذلك
تتكون عينة الدرا�سة من ( )100طفل و�أمهاتهم املائة.
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ويو�ضح اجلدول ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة.
الجدول ()1
توزع أفراد عينة الدراسة

عدد ال�شعب
يف املدر�سة

عدد ال�شعب التي
مت �إختيارها

عدد الطلبة

1

�إ�سعاف الن�شا�شيبي الأ�سا�سية للبنني

جبل القلعة

7

3

11

2

بالل بن رباح الأ�سا�سية للبنني

جبل عمان

8

3

12

3

بيت املقد�س اال�سا�سية الأوىل للبنات

حي الذراع

6

2

6

4

متا�رض بنت عمرو الأ�سا�سية املختلطة جبل احل�سني

8

3

9

5

�آمنة بنت وهب الأ�سا�سية املختلطة

اجلوفة

7

2

8

6

�سمري الرفاعي اال�سا�سية للبنات

اللويبدة

10

4

18

7

عبدون الأ�سا�سية املختاطة

عبدون اجلنوبي

7

2

8

8

النظيف الأ�سا�سية الثانية للإناث

النظيف

7

2

8

9

يعقوب ها�شم الأ�سا�سية للبنني

املدينة الريا�ضية

12

4

20

�إ�سم املدر�سة

املنطقة

أداتا الدراسة:
طبقت الباحثتان �أداتني جلمع بيانات الدرا�سة هما :مقيا�س امل�شكالت النف�سية للأطفال
الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ووالدوهم يف العمل من وجهة نظر الأمهات ،ومقيا�س
امل�شكالت النف�سية للأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ووالدوهم يف العمل من وجهة
نظر الأطفال ،وفيما ي�أتي و�صف للمقيا�سني اللذين اُ�ستخدمتا يف الدرا�سة احلالية-:

● ●�أوالً :مقيا�س امل�شكالت النف�سية للأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم
ووالدوهم يف العمل من وجهة نظر الأمهات.
بنيت الباحثتان مقيا�س امل�شكالت النف�سية للأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم
ووالدوهم يف العمل « »Latchkey Childrenمن وجهة نظر الأمهات وفق اخلطوات الآتية-:
1 .1الرجوع �إىل �أدبيات املو�ضوع باالعتماد على �أوزولت ،و�ألي�ستون ،ومور و�أكرمان،
ولوفوكو و�أملان (& Oswalt,2010; ALston,2007;Moore & Ackerman,1992;Lovko
)Ullman,1989

2 .2تكّون املقيا�س من جزئني:
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 اجلزء الأول ،معلومات وبيانات �شخ�صية ُتع ِب ُئها الأم وت�شمل( :العمر ،واجلن�س،
واملرحلة الدرا�سية ،والرتتيب الوالدي ،وعدد الأخوة ،وعمل الأم والأب ،وا ُ
مل�ؤهل العلمي
ومدة بقاء الطفل مبفرده ،ومع من يق�ضي وقته حلني عودة �أحد
لكليهما ،و�ساعات العملُ ،
والديه) .
وتكون اجلزء الثاين ب�صورته النهائية من ( )33فقرة موزعة على ثالثة �أبعاد
  ّ
�أ�سا�سية تمُ ثل امل�شكالت النف�سية للأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم يف العمل من
وجهة نظر الأمهات وهي:
Ú Úالبعد الأول :امل�شكالت ال�سلوكية ومتثلها الفقرات (،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
. )33 ،31 ،30 ،29 ،28 ،11
Ú Úالبعد الثاين :امل�شكالت االنفعالية ومتثلها الفقرات (،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12
. )32 ،23 ،19 ،18
Ú Úالبعد الثالث :امل�شكالت االجتماعية ومتثلها الفقرات (،26 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20
. )27
3 .3و�صيغت فقرات املقيا�س على ق�سمني ،ق�سم ي�ضم الفقرات املُ�صوغة بطريقة �إيجابية
وهي،30 ،29 ،26 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1( :
. )33
وق�سم ي�ضم الفقرات املُ�صوغة بطريقة �سلبية وهي،25 ،23 ،18 ،17 ،16 ،13 ،8 ،7( :
 31 ،28 ،27و. )32وترتاوح الدرجة الكلية على املقيا�س من ( )165 -33درجة ،كلما
ارتفعت دلّت الدرجة على ظهور م�شكالت �أكرب.
الصدق والثبات:
♦ ♦�أوالً� -صدق مقيا�س امل�شكالت النف�سية للأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم
يف العمل من وجهة نظر الأمهات:

مت الت�أكُد من �صدق املقيا�س با�ستخدام ال�صدق الظاهري حيث-:
 عر�ض املقيا�س ب�صورته الأولية التي تكونت من ( )35فقرة على جمموعة
من املحكمني من الأ�ساتذة اخلرباء املتخ�ص�صني يف جمال الإر�شاد النف�سي والرتبوي
للحكم على مدى انتماء الفقرة �إىل البعد ومدى
واملتخ�ص�صني يف جمال الرتبية ،وذلك ُ
و�ضوحها من ناحية لغوية.
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  ُحذفت الفقرات التي اتفق على حذفها ( )%80من املحكمني �أو �أكرث ،حيث ُحذفت
الفقرة "يت�صل طفلي مرات عديدة بعد عودتة �إىل املنزل يف �أثناء تواجدي يف العمل"
"والفقرة" ي�ستطيع طفلي �أن يت�صل بي عن طريق الهاتف" والفقرة" تبدو مظاهر اخلوف
على طفلي عند تركه وحيداً يف املنزل.


 ُع ِّدلت بع�ض الفقرات ،و ُدجمت بع�ض الفقرات التي ت�ؤدي الغر�ض نف�سه.

 �أ�ضيفت فقرة بناءً على ر�أي املحكمني ،حيث �أ�ضيفت الفقرة�" :أ�سمح لطفلي
با�ستخدام مرافق حمددة يف املنزل يف �أثناء تواجده مبفرده".
 �أ�صبح املقيا�س ب�صورته النهائية ي�شتمل على ( )33فقرة تجُ يب عليها الأم وفق ًا
حيث �أعطيت الدرجة ()5
ل�سلم خما�سي ي�شري �إىل م�ستوى ظهور امل�شكالت لدى الطلبة ُ
لال�ستجابة دائماً ،و�أُعطيت الدرجة ( )4لال�ستجابة غالبا ً ،و�أُعطيت الدرجة ( )3لال�ستجابة
�أحياناً واُعطيت الدرجة ( )2لال�ستجابة نادراً واُعطيت الدرجة ( )1لال�ستجابة �أبداً ،للجمل
للجمل
امل�صوغة بطريقة �سلبية من وجهة نظر الأمهات.يف حني مت عك�س هذه الدرجات ُ
امل�صاغة بطريقة �إيجابية.
ثبات املقياس:
طبقت الباحثة الأوىل الأداة على عينة مكونة من (� )35سيدة من خارج عينة الدرا�سة
وذلك ال�ستخراج ثبات الأداة حل�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي عن طريق
ح�ساب معادلة كرنباخ �ألفا ،حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية على املقيا�س
( )0,75وبلغت قيمة معامل الثبات للمجاالت الفرعية على املقيا�س على النحو الآتي:
امل�شكالت ال�سلوكية ( )0,78امل�شكالت االنفعالية ( )0,74امل�شكالت االجتماعية
(. )0,80

● ●الأداة الثانية :مقيا�س امل�شكالت النف�سية للأطفال الذين يبقون يف املنزل
ووالدوهم يف العمل من وجهة نظر الأطفال.
بنت الباحثتان مقيا�س امل�شكالت النف�سية للأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم
يف العمل وفقاً للخطوات الآتية-:
1 .1الرجوع �إىل �أدبيات املو�ضوع باالعتماد على �أوزولت ،و�ألي�ستون ،ومور و�أكرمان،
ولوفوكو و�أملان (& Oswalt,2010; Alston,2007; Moore & Ackerman,1992; Lovko
)Ullman,1989
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تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )44فقرة ُموزعة على ثالثة �أبعاد �أ�سا�سية
ّ 2 .2
تمُ ثل امل�شكالت النف�سية للأطفال الذين يبقون يف املنزل مبفردهم ووالدوهم يف العمل.
البعد الأول :امل�شكالت ال�سلوكية ومتثلها الفقرات،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،7( :
. )44 ،43 ،42 ،41 ،38 ،37 ،34 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،23 ،22 ،21
البعد الثاين :امل�شكالت االنفعالية ومتثلها الفقرات. )12 ،10 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1( :
البعد الثالث :امل�شكالت االجتماعية ومتثلها الفقرات،33 ،32 ،31 ،24 ،13 ،11 ،9( :
. )40 ،39 ،36 ،35
�3 .3صيغت فقرات املقيا�س على ق�سمني ،ق�سم ي�ضم الفقرات املُ�صوغة بطريقة �إيجابية
وهي (،30 ،29 ،27 ،25 ،23 ،22 ،21 ،20 ،18 ،17 ،16 ،15 ،13 ،11 ،10 ،7 ،4 ،3 ،1
. )44 ،42 ،39 ،38 ،36 ،34 ،33
وق�سم ي�ضم الفقرات املُ�صوغة بطريقة �سلبية وهي (،24 ،19 ،14 ،12 ،9 ،8 ،6 ،5 ،2
 )43 ،41 ،40 ،37 ،35 ،32 ،31 ،28 ،26وترتاوح الدرجة الكلية على املقيا�س من (-44
 )225كلما ارتفعت دلت على ظهور م�شكالت �أكرب.
الصدق والثبات:

مت الت�أكد من �صدق املقيا�س با�ستخراج ال�صدق الظاهري للمقيا�س:
 عر�ض املقيا�س ب�صورته الأولية التي تكونت من ( )42فقرة على جمموعة
من املحكمني من الأ�ساتذة اخلرباء املتخ�ص�صني يف جمال الإر�شاد النف�سي والرتبوي،
واملتخ�ص�صني يف جمال الرتبية ،وذلك للحكم على مدى انتماء الفقرة �إىل البعد ومدى
و�ضوحها من ناحية لغوية.
  ُحذفت الفقرات التي اتفق على حذفها ( )%80من املحكمني �أو �أكرث ،حيث ُحذفت
الفقرة «ال �أ�شعر بالأمان عندما �أكون مبفردي يف املنزل» ،والفقرة «�أُخرب وال ّدي عما يحدث
عند و�صولهم للمنزل» ،والفقرة «ال �أ�ستطيع �إنهاء واجباتي عندما �أكون يف املنزل مبفردي»،
والفقرة «�أ�ستمتع بوجودي يف املنزل مبفردي»
  ُع ِّدلت بع�ض الفقرات و ُدجمت بع�ض الفقرات التي ت�ؤدي الغر�ض نف�سه.
 �أ�ضيفت بع�ض الفقرات بناءً على ر�أي املحكمني ،حيث �أ�ضيفت الفقرات الآتية
وهي« :عندما يح�صل �شجار بني �إخوتي ،ف�إنني �أقوم بف�ضه دون �إزعاج وال ّدي باالت�صال»،
والفقرة« :عندما يح�صل �شجار بني �إخوتي ،ف�إنني �أجل�أ �إىل �أحد وال ّدي هاتفياً» ،والفقرة:
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«ي�سمح يل وال ّدي با�ستخدام جميع املرافق يف املنزل عندما �أكون مبفردي» ،والفقرة�« :أغلق
باب املنزل ب�إحكام عندما �أكون مبفردي يف املنزل» ،والفقرة�« :أ�ستطيع �أن �أ�ستخدم الإنرتنت
عندما �أكون مبفردي يف املنزل» ،والفقرة «�أنتظر عودة �أحد وال ّدي لكي �أ�ستخدم الإنرتنت».
�أ�صبح املقيا�س ب�صورته النهائية ي�شتمل على ( )44فقرة ُيجيب عليها الأطفال وفقاً
ل�سلم تدريجي خما�سي ي�شري �إىل م�ستوى ظهور امل�شكالت لدى الطلبة ،حيث �أعطيت الدرجة
( )5لدائماً لال�ستجابة دائماً ،واُعطيت الدرجة ( )4لغالباً لال�ستجابة غالباً ،واُعطيت الدرجة
( )3لأحياناً لال�ستجابة �أحياناً ،واُعطيت الدرجة ( )2لنادراً لال�ستجابة نادرا ً ،و�أعطيت
للجمل امل�صوغة بطريقة �سلبية ،يف حني مت عك�س هذة
الدرجة ( )1لأبداً لال�ستجابة �أبداُ ،
للجمل املُ�صوغة بطريقة �إيجابية.
الدرجات ُ
ثبات املقياس:
طبقت الباحثة الأوىل الأداة على عينة مكونة من ( )35طفالً وطفلة من خارج عينة
َّ
الدرا�سة وذلك ال�ستخراج ثبات الأداة بطريقة االت�ساق الداخلي عن طريق ح�ساب معادلة
كرنباخ �ألفا ،حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية على املقيا�س ( ، )0,72وبلغت
قيمة معامل الثبات للمجاالت الفرعية على املقيا�س على النحو الآتي :امل�شكالت ال�سلوكية
( )0,79امل�شكالت االنفعالية ( ، )0,76امل�شكالت االجتماعية (. )0,73
طريقة تصحيح املقياس:
ُ�صححت �إجابات الفقرات وفقاً مليزان خما�سي يرتاوح من ( )5 -1درجات ،حيث
�أُعطيت الإجابة (دائماً الدرجة  ،5وغالباً الدرجة  ،4و�أحياناً الدرجة  ،3ونادراً الدرجة ،2
و�أبداً الدرجة  )1يف حني ُعك�ست هذة الدرجات للجمل امل�صوغة بطريقة �إيجابية.
وقد ا�ستخدم املقيا�س الآتي يف حتليل الإجابات ،وذلك للحكم على مقدار الدرجة:
(مرتفعة ،ومتو�سطة ،ومنخف�ض)
احلد الأعلى للمقيا�س – احلد الأدنى للمقيا�س =  1.33 = 1 -5طول الفئة
عدد الفئات 3


 2.33الدرجة منخف�ضة



 3.67 -2.34الدرجة متو�سطة



 5.00 -3.68الدرجة مرتفعة
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إجراءات الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة اتبعت الباحثتان اخلطوات الآتية:
 الرجوع �إىل �أدبيات املو�ضوع ،وجمع معلومات حوله ،وذلك باالطالع على �أهم
الكتب والدوريات والدرا�سات ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة.


احل�صول على املوافقات الالزمة لأغرا�ض الدرا�سة.

 ح�رص جمتمع الدرا�سة من طلبة ال�صفوف الرابع -ال�ساد�س الأ�سا�سي يف املدار�س
العامة يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عمان الأوىل ،الذي بلغ عدده ( )100طالب
وطالبة.
 �إعداد �أداتي الدرا�سة اللتني تقي�سان امل�شكالت النف�سية للأطفال الذين يبقون يف
املنزل ووالدوهم يف العمل من وجهة نظر الأمهات والأطفال �أنف�سهم.


التطبيق على العينة اال�ستطالعية

 تطبيق �أداتي الدرا�سة على �أفراد العينة والبالغ عدد �أفرادها ( )100طالب وطالبة
من ( )83مدر�سة يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عمان الأوىل و�أمهاتهم املائة.


�إدخال البيانات يف نظام احلا�سوب وحتليلها.

 ا�ستخراج النتائج وعر�ضها وتف�سريها ومناق�شتها واخلروج باال�ستنتاجات
والتو�صيات.

متغريات الدراسة:
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية :امل�شكالت النف�سية من وجهة نظر الأطفال،
وحكم عليها من خالل ثالثة م�ستويات،
ولها ثالثة جماالت �سلوكية ،وانفعالية ،واجتماعيةُ ،
مرتفعة ،متو�سطة ،منخف�ضة.
امل�شكالت النف�سية من وجهة نظر الأمهات ولها ثالثة جماالت �سلوكية ،وانفعالية،
وحكم عليها من خالل ثالثة م�ستويات ،مرتفعة ،متو�سطة ،منخف�ضة.
واجتماعيةُ ،
جن�س الطفل :ذكر� ،أنثى

عمر الطفل12 ،11 ،10 ،9 :
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نتائج الدراسة:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على� :أ« -ما
امل�شكالت النف�سية لدى الأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم يف العمل
من وجهة نظرهم؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للدرجة
الكلية على قائمة امل�شكالت النف�سية لدى الأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم يف
العمل من وجهة نظرهم ،وللمجاالت الفرعية التي تت�ألف منها ،وكذلك لكل فقرة من فقرات
املقيا�س واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات األطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم
في العمل من وجهة نظر األطفال على مجاالت قائمة المشكالت النفسية

املجال

الرقم

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري م�ستوى امل�شكالت

1

البعد ال�سلوكي �أطفال

2.78

0.34

متو�سط

2

االنفعايل �أطفال

2.99

0.52

متو�سط

3

االجتماعي �أطفال

3.01

0.48

متو�سط

4

الكلي �أطفال

2.92

0.25

متو�سط

يت�ضح من اجلدول (� )2أن م�ستوى امل�شكالت ال�سلوكية لدى الأطفال كان متو�سطاً
ب�شكل عام مبتو�سط ح�سابي ( )2.88وانحراف معياري (� ، )0.25أما بالن�سبة للمجاالت
الفرعية ،ف�إن م�ستوى امل�شكالت يف املجاالت الفرعية كان متو�سطاً من وجهة نظر الأطفال
�أي�ضاً ،وقد كانت امل�شكالت االجتماعية الأعلى بني الأطفال مبتو�سط ح�سابي ()3.01
وانحراف معياري ( ، )0.48ثم امل�شكالت االنفعالية مبتو�سط ح�سابي ( )2.99وانحراف
معياري ( ، )0.52و�أخرياً امل�شكالت ال�سلوكية مبتو�سط ح�سابي ( )2.78وانحراف معياري
(. )0.34
وملزيد من التفا�صيل ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات
املجاالت الثالث.واجلداول ( )5( ، )4( ، )3تو�ضح ذلك.
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◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن اجلزء الثاين من ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص

على« :ما امل�شكالت النف�سية لدى الأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم
يف العمل من وجهة نظر �أمهاتهم؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للدرجة
الكلية على قائمة امل�شكالت النف�سية لدى الأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم يف
العمل من وجهة نظر �أمهاتهم ،وللمجاالت الفرعية التي تت�ألف منها ،وكذلك لكل فقرة من
فقرات املقيا�س واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أمهات األطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم
في العمل من وجهة نظر أمهاتهم على مجاالت قائمة المشكالت النفسية.

الرقم

املجال

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

درجة امل�شكالت

1

البعد ال�سلوكي �أمهات

2.04

0.32

منخف�ضة

2

االنفعايل �أمهات

3.10

0.31

متو�سطة

3

االجتماعي �أمهات

2.79

0.29

متو�سطة

الكلي �أمهات

2.64

0.24

متو�سطة

يت�ضح من اجلدول (� )3أن تقدير الأمهات للم�شكالتت النف�سية املتعلقة ب�أبنائهم الذين
يبقون يف املنزل ووالدوهم يف العمل كان متو�سطاً ب�شكل عام مبتو�سط ح�سابي ()2.52
وانحراف معياري (� ، )0.24أما بالن�سبة للمجاالت الفرعية التي ت�ألفت منها القائمة ،فقد
كان تقدير الأمهات للم�شكالت النف�سية االنفعالية واالجتماعية متو�سطاً ،حيث كان املتو�سط
احل�سابي للم�شكالت النف�سية االنفعالية ( )3.10وانحراف معياري ( ، )0.31وللم�شكالت
النف�سية االجتماعية ( )2.79وانحراف معياري (� ، )0.29أما امل�شكالت النف�سية ال�سلوكية
فقد كان تقدير الأمهات لها منخف�ضاً مبتو�سط ح�سابي ( )2.04وانحراف معياري (. )0.32
وملزيد من التفا�صيل ُح�سب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لكل فقرة من
فقرات جماالت قائمة امل�شكالت النف�سية لدى الأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم يف
العمل من وجهة نظر �أمهاتهم ،وتو�ضح اجلداول ( )9( ، )8( ، )7ذلك.

◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على« :هل هناك
فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ).05= αيف امل�شكالت
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النف�سية لدى الأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالديهم يف العمل من وجهة
نظرهم تعزى ملتغريات اجلن�س ،والعمر ،والتفاعل بينهما؟ »
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لتقديرات الأطفال للم�شكالت النف�سية ال�سلوكية واالنفعالية واالجتماعية وفقا ملتغريي
اجلن�س والعمر واجراء حتليل التباين الثنائي متعدد املتغريات التابعة  MANOVAللحكم
على داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة الطالب على المجاالت الفرعية
لقائمة المشكالت النفسية لدى األطفال الذين يبقون في المنزل ووالدوهم في العمل من وجهة نظرهم.

البعد ال�سلوكي �أطفال
اجلن�س

ذكر

�أنثى

الكلي

االنفعايل �أطفال

االجتماعي �أطفال

العمر

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

9

5

2.79

0.31

3.09

0.55

3.05

0.21

10

14

2.71

0.28

3.15

0.66

3.24

0.54

11

18

2.81

0.32

2.98

0.41

3.12

0.24

12

24

2.84

0.26

2.79

0.54

2.99

0.46

الكلي

61

2.79

0.28

3.00

0.54

3.10

0.42

9

5

2.81

0.46

2.96

0.59

2.80

0.82

10

6

2.93

0.49

3.11

0.71

2.97

0.41

11

10

2.53

0.51

3.11

0.58

2.77

0.64

12

18

2.82

0.29

3.01

0.31

2.93

0.49

الكلي

39

2.77

0.41

3.05

0.48

2.87

0.55

9

10

2.80

0.37

3.02

0.54

2.93

0.58

10

20

2.78

0.36

3.14

0.66

3.16

0.51

11

28

2.71

0.41

3.02

0.47

3.00

0.45

12

42

2.83

0.27

2.89

0.46

2.97

0.47

الكلي

100

2.78

0.34

3.01

0.52

3.01

0.48
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يت�ضح من اجلدول ( )4وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات
الأطفال للم�شكالت النف�سية ال�سلوكية واالنفعالية واالجتماعية لفئات متغريي اجلن�س
والعمر ،وملعرفة فيما �إذا كانت هذه الفروق دالة �إح�صائياً �أجري حتليل التباين متعدد
املتغريات التابعة الثنائي ( )MANOVAويو�ضح جدول ( )5ذلك.
الجدول ()5
تحليل التباين الثنائي متعدد المتغيرات التابعة لداللة الفروق في تقدير األطفال للمشكالت
النفسية السلوكية واالنفعالية واالجتماعية بين فئات متغيرات الجنس والعمر والتفاعل بينهما

المدا

ف

درجات احلرية

درجات احلرية للخط�أ

م�ستوى الداللة

اجلن�س

0.948

1.646

3

90

0.184

العمر

0.926

0.784

9

219

0.632

التفاعل بني اجلن�س والعمر

0.917

0.882

9

219

0.542

يت�ضح من اجلدول ( )5عدم وجود فروق دالة �إح�صائياً يف امل�شكالت النف�سية ال�سلوكية
واالنفعالية واالجتماعية تعزى للمتغيارت الآتية-:
 اجلن�س ،حيث كانت قيمة ف ( ، )1.646وهي غري دالة اح�صائياً عند م�ستوى
الداللة (. )0.05=α
 العمر ،حيث كانت قيمة ف ( ، )0.784وهي غري دالة اح�صائياً عند م�ستوى الداللة
(. )0.05=α
متغريي اجلن�س والعمر ،حيث كانت قيمة ف ( ، )0.882وهي غري دالة
 التفاعل بني
ْ
اح�صائياً عند م�ستوى الداللة (. )0.05=α

◄◄رابعاً :النتائج املتعلقة بالإجابة على ال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على :هل هناك
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( ).05= αيف امل�شكالت
النف�سية لدى الأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم يف العمل من وجهة
نظر �أمهاتهم تعزى ملتغريات :اجلن�س والعمر والتفاعل بينهما؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ملتغريي
لتقديرات الأمهات للم�شكالت النف�سية ال�سلوكية واالنفعالية واالجتماعية وفقاً
ْ
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اجلن�س والعمر ،و�إجراء حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة الثنائي  MANOVAللحكم
على داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية واجلدول ( )6يو�ضح ذلك.
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة األمهات على المجاالت الفرعية
لقائمة المشكالت النفسية لدى األطفال الذين يبقون في المنزل ووالديهم في العمل

البعد ال�سلوكي �أطفال
اجلن�س

ذكر

�أنثى

الكلي

االنفعايل �أطفال

االجتماعي �أطفال

العمر

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

9

5

1.94

0.20

3.14

0.25

2.69

0.37

10

14

2.06

0.41

3.16

0.35

2.85

0.29

11

18

2.08

0.31

3.12

0.35

2.72

0.17

12

24

2.02

0.32

3.04

0.30

2.67

0.29

الكلي

61

2.03

0.33

3.12

0.32

2.73

0.27

9

5

2.31

0.30

3.28

0.40

2.94

0.08

10

6

2.11

0.40

3.23

0.27

3.02

0.34

11

10

1.98

0.19

2.98

0.17

3.00

0.29

12

18

1.97

0.33

3.08

0.33

2.75

0.28

الكلي

39

2.09

0.32

3.14

0.30

2.92

0.29

9

10

2.13

0.31

3.21

0.32

2.81

0.29

10

20

2.08

0.40

3.18

0.32

2.90

0.31

11

28

2.05

0.28

3.07

0.30

2.82

0.25

12

42

2.00

0.32

3.06

0.31

2.70

0.29

الكلي

100

2.07

0.32

3.13

0.31

2.81

0.29

يت�ضح من اجلدول ( )6وجود فروق دالة اح�صائيا بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات
الأمهات للم�شكالت النف�سية ال�سلوكية واالنفعالية واالجتماعية لفئات متغريي اجلن�س
والعمر ،وملعرفة فيما �إذا كانت هذه الفروق دالة اح�صائياً �أجري حتليل التباين متعدد
املتغريات التابعة الثنائي ( ، )MANOVAويو�ضح اجلدول ( )7ذلك.
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الجدول ()7
تحليل التباين الثنائي متعدد المتغيرات التابعة  MANOVAلداللة الفروق في تقدير األمهات
للمشكالت النفسية السلوكية واالنفعالية واالجتماعية بين فئات متغيري الجنس والعمر والتفاعل بينهما

المدا

ف

درجات احلرية درجات احلرية للخط�أ م�ستوى الداللة

اجلن�س

0.895

3.503

3

90

0.019

العمر

0.862

1.532

9

219

0.138

التفاعل بني اجلن�س والعمر

0.903

1.043

9

219

0.406

يت�ضح من اجلدول ( )7عدم وجود فروق دالة �إح�صائياً يف امل�شكالت النف�سية ال�سلوكية
واالنفعالية واالجتماعية تعزى للمتغيارت الآتية-:
 اجلن�س ،حيث كانت قيمة ف ( ، )3.503وهي غري دالة �إح�صائياً عند م�ستوى
الداللة =)0,05 )α
 العمر ،حيث كانت قيمة ف ( ، )1.532وهي غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة
(. )0.05=α
 التفاعل بني متغريي اجلن�س والعمر ،حيث كانت قيمة ف ( ، )1.043وهي غري دالة
�إح�صائياً عند م�ستوى الداللة (. )0.05=α
كما يت�ضح من اجلدول وجود فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة ()0.05=α
بني �أمهات الأوالد و�أمهات البنات يف جماالت قائمة امل�شكالت النف�سية ،حيث كانت قيمة
ف ( ، )3.503وهي غري دالة �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة (. )0.05=αولتحديد يف �أي من
املجاالت الثالثة حدثت الفروق� ،أجري حتليل التباين الأحادي ،ويو�ضح اجلدول ( )8ذلك.
الجدول ()8
تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في تقدير المشكالت النفسية السلوكية واالنفعالية النفسية لألطفال
الذين يبقون في المنزل ووالدوهم في العمل واالجتماعية بين أمهات األوالد وأمهات البنات

املجال
ال�سلوكي

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط
املربعات

ف

م�ستوى
الداللة

اجلن�س

0.000

1.000

0.000

0.004

0.951

اخلط�أ

10.317

98.000

0.105

10.318

99.000

م�صدر التباين

الكلي
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املجال

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط
املربعات

ف

م�ستوى
الداللة

اجلن�س

0.001

1.000

0.001

0.006

0.936

اخلط�أ

9.579

98.000

0.098

9.580

99.000

اجلن�س

0.541

1.000

0.541

اخلط�أ

7.643

98.000

0.078

8.183

99.000

م�صدر التباين

االنفعايل

الكلي
االجتماعي

الكلي

6.936

يت�ضح من اجلدول ( )8عدم وجود فروق دالة �إح�صائياً بني �أمهات الأوالد ،وبني
�أمهات البنات يف تقدير امل�شكالت النف�سية للأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم يف
العمل الآتية-:
امل�شكالت النف�سية ال�سلوكية ،حيث كانت قيمة ف ( ، )0.004وهي غري دالة �إح�صائياً
عند م�ستوى الداللة (. )0.05=α
امل�شكالت النف�سية االنفعالية ،حيث كانت قيمة ف ( )0.006وهي غري دالة �إح�صائياً
عند م�ستوى الداللة (. )0.05=α
كما يت�ضح من النتائج �أي�ضا وجود فروق دالة �إح�صائياً بني �أمهات الأوالد وبني �أمهات
البنات يف تقدير امل�شكالت النف�سية االجتماعية للأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم
يف العمل ،حيث كان تقدير �أمهات البنات للم�شكالت النف�سية االجتماعية (م=� )2.88أعلى
من تقدير �أمهات الأوالد (م= ، )2.73كما يت�ضح من اجلدول (. )8

مناقشة النتائج:
●

●�أوالً -مناق�شة اجلزء الأول من ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على:

 �أ« -ما امل�شكالت النف�سية لدى الأطفال الذين يبقون يف املنزل
ووالدوهم يف العمل من وجهة نظرهم؟»
�أ�شارت نتائج هذا اجلزء من ال�س�ؤال �إىل �أن م�ستوى امل�شكالت النف�سية لدى الأطفال
الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم يف العمل كان متو�سطاً على جميع �أبعاد املقيا�س
ال�سلوكية واالنفعالية واالجتماعية ،وكان �أعالها ُبعد امل�شكالت االجتماعية ،و�أقلها ُبعد
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امل�شكالت ال�سلوكية.وميكن تف�سري ذلك ب�أن الأطفال غري ُمهيئني للتعامل مع هذا املوقف
املعي�شي ب�صورة جتعل التفاعل االجتماعي ذا مردود �إيجابي على اختالف الأ�صعدة.و ُيبني
ذلك تدين املهارات الوالدية الالزمة التي يجب �أن تتوافر عند الوالدين ،وعند الأم ب�شكل
خا�ص.ورمبا ُيعزى ذلك �إىل زيادة حجم ال�ضغوطات النف�سية الواقعة على كاهل الأبوين
ب�سبب الأعباء املادية املرهقة ملتطلبات حياتية ملحة� ،إىل جانب ت�سارع عجلة احلياة
امل�ؤدية ملزيد من هذه املتطلبات.وعلينا �أال نغفل �أن ه�ؤالء الأطفال يق�ضون �أوقاتاً طويلة
مبفردهم يف املنزل مفتقرين للن�شاطات االجتماعية والتفاعالت مع الأخرين.
وتتفق نتيجة هذة الدرا�سة مع ما جاء يف درا�سة (& Long & Long, 1983; Lovko
Ullman, 1989; Shulman & Kedem, 1998 Pettit et al., 1999; Vandel & Shumow,

 );1999; Creswell, 2002; Lang & Rismann, 2007حيث �أظهرت نتائج هذه الدرا�سات
وجود قلق مرتبط ب�ضغوطات احلياة احلالية وال�ضغوط الأ�رسية.و�أ�شارت �إىل وجود النمو
الإجتماعي املنخف�ض والتكيف ال�سلبي ،والكفاءة االجتماعية املنخف�ضة والتفاعل ال�سلبي
مع الأقران واملعلمني والآباء.
وتختلف نتائج الدرا�سة احلالية مبا يخ�ص امل�شكالت ال�سلوكية مع نتائج درا�سات

(�Long & Long, 1983; Lovko & Ullman, 1989;; Shulman & Kedem, 1998; Pet
tit et al., 1999; Vandel & Shumow, 1999; Creswell, 2002; Lang & Rismann,

 );2007التي ت�ؤكد وجود م�شكالت �سلوكية متعلقة بردود الأفعال لأب�سط املواقف احلياتية
لظروف خطرة ،بالإ�ضافة �إىل تناول العقاقري وال�سجائر،
مما يزيد الو�ضع �سوءً �إذا ما تعر�ضوا
ٍ
وظهور �سلوكات عدوانية اجتاه الأقران.

 ب :مناق�شة نتائج اجلزء الثاين من ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على»ما امل�شكالت
النف�سية لدى الأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم يف العمل من وجهة
نظر �أمهاتهم؟
�أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ستوى امل�شكالت النف�سية لدى الأطفال الذين يبقون يف املنزل
ووالدوهم يف العمل من وجهة نظر �أمهاتهم كان متو�سطاً على جميع �أبعاد املقيا�س ،وكان
�أعالها ُبعد امل�شكالت النف�سية االنفعالية ،و�أقلها بعد امل�شكالت النف�سية ال�سلوكية ،وميكن
تف�سري ذلك مب�ستوى القلق واخلوف العايل لدى الأمهات عند ترك �أبنائهن يف املنزل دون
رعاية البالغني.وتتفق هذه الدرا�سة مع ما جاء يف درا�سة ()Shulman & Kedem, 1998
التي تو�ضح ارتباط �إدراكات الأمهات ال�ستقاللية �أطفالهن بدرجة عالية من اخلوف والقلق
لديهن عند ترك الأبناء يف املنزل دون �إ�رشاف.كما تتفق نتائج الدرا�سة احلالية فيما يخ�ص
البعد ال�سلوكي مع نتائج درا�سة ( )Kraizer & Witte, 1990التي ت�شري �إىل �ضعف تقومي
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أ .نتيجة سعيد مناع
د .سهيلة محمد بنات

ت�رصف
الآباء لقدرة �أبنائهم على التعامل مع الأمور الطارئة ،حيث تو�ضح هذه الدرا�سة �سوء ْ
الأطفال يف املواقف العادية مما يزيد من خطورتها يف احلاالت الطارئة.

● ●ثانياً :مناق�شة ال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على «هل هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف امل�شكالت النف�سية لدى
الأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم يف العمل من وجهة نظرهم تعزى
ملتغري :اجلن�س ،والعمر ،والتفاعل بينهما؟».
�أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الثاين �إىل �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α = 0.05يف امل�شكالت النف�سية ال�سلوكية واالنفعالية واالجتماعية ُتعزى
ملتغريي اجلن�س والعمر والتفاعل بينهما من وجهة نظر الأطفال.وميكن عزو ذلك �إىل �أن
ه�ؤالء الأطفال هم من الفئة العمرية نف�سها التي متر يف املرحلة النمائية نف�سها ,وهي
فرتة الطفولة املت�أخرة (� )12 -9سنة ،كما �أنهم� -سواء كانوا ذكوراً �أم �إناثاً ،يعي�شون
الظروف املنزلية نف�سها وهو البقاء مبفردهم يف املنزل دون تواجد بالغني معهم يف �أثناء
تواجد الوالدين يف العمل.ومل جتد الباحثة درا�سات تتفق مع الدرا�سة احلالية يف امل�شكالت
النف�سية ال�سلوكية واالنفعالية واالجتماعية ُتعزى ملتغريي اجلن�س والعمر والتفاعل بينهما
من وجهة نظر الأطفال.وتختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة التي �أظهرت �أنه
يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )a=0.05بني اجلن�س والعمر بحيث
�إنه كلما كبرُ عمر الطفل ،كلما زادت العناية الذاتية ،وكانت �أكرث انت�شاراً بني الأوالد عنها
يف البنات ،و�أن هناك عالقة بني القدرة االجتماعية املدركة وجن�س الطفل ،وكانت درجتها
�أعلى لدى الذكور ،و�أظهرت هذه الدرا�سات �أن البنات يعانني من امل�شكالت ال�سلوكية �أكرث من
الأوالد )Kraizer & Witte, 1990; Vandell & Shumow, 1999(.ورمبا يعزى ذلك النت�شار
ظاهرة الأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم يف العمل « »Latchkey Childrenيف
املجتمع الغربي منذ عقود خلت ،و�أ�صبحت ق�ضية عامة ي�شارك فيها جميع �أطياف املجتمع
�سعياً وراء حلول ناجعة لها.

● ●ثالثاً :مناق�شة ال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على «هل هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف امل�شكالت النف�سية لدى
الأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم يف العمل من وجهة نظر �أمهاتهم
تعزى ملتغريات اجلن�س والعمر والتفاعل بينهما؟».
�أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الثالث �إىل �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
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الداللة ( )α = 0.05يف امل�شكالت النف�سية ال�سلوكية واالنفعالية واالجتماعية ُتعزى
ملتغريي :اجلن�س والعمر والتفاعل بينهما من وجهة نظر الأمهات.ومل جتد الباحثتان
ْ
درا�سات تتفق مع نتائج الدرا�سة احلالية املتعلقة يف امل�شكالت النف�سية ال�سلوكية
ملتغريي :اجلن�س والعمر والتفاعل بينهما من وجهة نظر
واالنفعالية واالجتماعية ُتعزى
ْ
الأمهات يف حدود علمهما.وتختلف نتائج هذة الدرا�سة مع درا�سات (Kraizer & Witte,
. )1990;Vandell & Shumow, 1999والتي �أظهرت �أنه يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )a=0.05بني اجلن�س والعمر ،بحيث �إنه كلما كرب عمر الطفل كلما
زادت العناية الذاتية ،وكانت �أكرث انت�شاراً بني الأوالد عنها عند البنات.و�أظهرت الدرا�سة
�أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05بني �أمهات الأوالد
وبني �أمهات البنات يف تقدير امل�شكالت النف�سية ال�سلوكية واالنفعالية ،و�أو�ضحت الدرا�سة
وجود فروق دالة �إح�صائياً بني �أمهات الأوالد ،وبني �أمهات البنات يف تقدير امل�شكالت
النف�سية االجتماعية للأطفال الذين يبقون يف املنزل ووالدوهم يف العمل ،حيث كان تقدير
�أمهات البنات للم�شكالت النف�سية االجتماعية �أعلى من تقدير �أمهات الأوالد.
وميكن عزو ذلك لأ�سباب التن�شئة االجتماعية املوجهة نحو الإناث بهدف حمايتهن،
حيث ُتعامل الإناث على �أنهن بحاجة ملن يعتني بهن ويوجههن.ومع غياب النموذج
الأنثوي وهي الأم ول�ساعات طويلة يف العمل ,وبقاء الفتاة يف املنزل مبفردها ،قد يت�سبب
يف ح�صول م�شكالت اجتماعية �أكرث لديها.

التوصيات
بنا ًء على ما �أظهرته نتائج الدرا�سة ف�إن الباحثة تو�صي مبا ي�أتي-:
1 .1و�ضع خطط ،وبرامج �إر�شادية للتعامل مع امل�شكالت النف�سية للأطفال الذين يبقون

مبفردهم يف املنزل ووالدوهم يف العمل ،واالهتمام بفئتي الذكور ،والإناث ،والرتكيز على
امل�شكالت االجتماعية للإناث.
�2 .2إجراء املزيد من البحوث والدرا�سات حول هذه الفئة من الأطفال والذين يبقون
مبفردهم يف املنزل دون �إ�رشاف البالغني ،ووالدوهم يف العمل �آخذين بعني الإعتبار
متغريات �أخرى غري متغريات الدرا�سة احلالية.
3 .3تطبيق �أداتي الدرا�سة يف الأبحاث القادمة واال�ستفادة منها.
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