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 والعرفان الشكر

 

 برعايته أحاطني الذي  عوض سعيد الدكتور إلى والعرفان والتقدير الشكر بعظيم أتقدم

 .رسالتي مراحل جميع في واإلرشادية العلمية

 غسان. د و صباح سهير. د(  المناقشة لجنة أعضاء إلى الجزيل بالشكر أتقدم كما

 .رسالتي تقويم في بفضلهم واعترافاً  مني تقديرا)  عوض سعيد. د و سرحان

  عدس محسن الدكتور اساتذتي إلى االمتنان وعظيم الشكر بجزيل أتقدم أن يسرني كما

 اثناء معي مجهود من بذلوه لما سرحان غسان والدكتور  زيدان عفيف والبرفسور

 دراستي

 كل وٕالى  الرسالة، هذه إنجاز في ساعد أو ساهم من لكل الجزيل بالشكر وأتقدم كما

 بالذكر وأخص هدفي تحقيق على وأعانني والمشورة، والمساعدة العون يد  مد من

 لي قدمه لما جنين في المفتوحة القدس جامعة مكتبة امين الرب ابو ابراهيم  االستاذ

 مساعده من

 )88:  هود"ُ  (أُِنيب َوإَِلْيهِ  َتَوكَّْلتُ  َعَلْيهِ  ِبالّلهِ  ِإالَّ  َتْوِفيِقي َوَما"
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 الملخص

 في العليا األساسية المرحلة طلبة لدى السلوكية المشكالت الى للتعرف الدراسة هدفت

 والتي طبقية بطريقة الدراسة عينة اختيار تم  المعلمين، نظر وجهة من جنين محافظة

 ما العينة بلغت و جنين محافظة في العليا االساسية المرحلة ومعلمات بمعلمي تمثلت

 أداة وتكونت ، معلمة) 116(و معلم)  108( بواقع الدراسة مجتمع من%  20 نسبته

 ، االستبانة وثبات صدق من الباحث وتحقق. الدراسة هدف لتحقيق استبانة من الدراسة

 وأيضاً  الدراسة، فرضيات لفحص) t(واختبار األحادي التباين تحليل  الباحث واستخدم

  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

)   3.17( تساوي لالستبانة  الكلية للدرجة الحسابي المتوسط أن الدراسة نتائج أظهرت

 مستوى عند إحصائياً  دالة فروق وجود  الدراسة نتائج أظهرت كما متوسطة بدرجة وهي

 حيث الذكور ولصالح الجنس لمتغير الحسابية المتوسطات بين)   α ≥ 0,05(  الداللة

 إحصائياً  دالة فروق وجود وكذلك) 003(. الداللة مستوى و) t) (10.218( قيمة بلغت

 عالي دبلوم(  لصالح العلمي المؤهل متغير في)   α ≥ 0,05(  الداللة مستوى عند

 النتائج واظهرت ،) 001(. الداللة ومستوى) 9.598) (ف( قيمة بلغت حيث)   فأعلى

 التخصص متغير في)   α ≥ 0,05(  الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروق وجود عدم

 وجود عدم النتائج واظهرت) 511(. الداللة مستوى وبلغ) t) (.658( قيمة بلغت حيث

 حيث  الخبرة سنوات متغير في)    α ≥ 0,05(  الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروق

 ). 120(. الداللة مستوى و) 2.140) (ف( قيمة بلغت

 واالنفعالية السلوكية االضطرابات بمجال وعملية علمية دورات باعداد الدراسة وأوصت

 والفن الرياضة حصص واعادة ، المرشد المعلم اعداد وكذلك  المعلمين لفئة موجهة

 المنهاج في الغائها تم ان بعد وذلك الطلبة لبعض منفس تمثل والتي االساسية للمرحلة

  المناهج اعداد في النفس علم و الخاصة التربية مجال في المختصون ومشاركة الجديد
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 هذا في والتعلم التربية مديريات في الجامع التعليم قسم في مختصين مشرفين ووضع

 . اليومية الدراسة حصص في مستمر بشكل االلعاب واستخدام المجال
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The Behavioural problems amongst preparatory school 
students that viewed by teachers in Jenin governorate 

Prepared by:  Mahmood  Mohamad  Abu Al-Rob 

Supervisor: Said Hoseen  Awad 

   Abstract 
The study aimed to identify Behavioural problems among the students of the basic 
elementary stage in Jenin governmental school  from the point of view of the 
teachers. The sample of the study was chosen in a cluster method, which was 
represented by the teachers(males & Females) of the primary stage in Jenin 
governorate. The sample was 20% : (108) males and (116) (females), and the 
instrument of the study was a questionnaire to achieve the goal of the study. The 
researcher verified it`s validity and reliability, and used the researcher analysis of 
the variance and test t (t) to examine the hypotheses of the study, and also the 
arithmetic averages and standard deviations. 

 

The results of the study showed that the mean of the total score of the questionnaire 
is (3.17). Which is of a medium degree and the results have shown that there are 
some statistically differences at the significant level of (0.05 > α)  between 
calculated means for the gender variable. where the value of (t) is (10.218) and 
level of significance is (0.003) . Also there are statistical differences at level of 
scientific  (0.05 > α) in the education level variable ( such as BA , Master…etc) 
where the value of (F) was (9.598) and level of significance is (0.001) . Also, 
results have shown that the value of (t) was (0.658) where level of significance was 
(0.511). In addition to that, results have shown that there are not any statistical 
differences at level of scientific  (0.05 > α) in the variable of years of experience as 
the value of (F) was (2.140) and level of significance was (0.120( 

 

Based upon the previous findings, the current study recommended the preparation 
of scientific and practical courses in the field of Behavioral problems aimed at the 
teachers and the return of sports and art classes for the basic stage, which represents 
a respite for some students after it was canceled in the new curriculum and the 
participation of specialists in the field of special education and psychology in the 
preparation of curricula and it’s important to placement of supervisors in the 
education department  in the directorates of education and also the use of games 
continuously in the daily study classes
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 الفصل األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة الدراسة وخلفيتها
مقدمة الدراسة 1.1  

الكثير من المشكالت السلوكية التي يقترفها بعض التالميذ داخل الحصة  يواجه المعلمون        

أمام دراستهم وتحصيلهم ومستقبلهم المهني والدراسي ،  اً الدراسية والتي تعيق عمل المعلم و تقف عائق

وتطوير قدرات التالميذ على فهم الذات  لتربويعلى السلوك ا التدريبلذلك من الواجب القول بأن 

ك غير المرغوب به من االولويات التربوية االولى للمعلمين لسلوك المرغوب به و تعديل السلو اوتقوية 

 . 

إن أكثر ما يقلق المدرسات خاصة في بداية العام الدراسي هي مشكلة الحفاظ على النظام داخل غرفة 

هناك عوامل كثيرة تؤثر في و  ،التعليمية العمليةالصف وضبط السلوكيات المشكلة التي تعيق سير 

بشكل خاص ، منها ما يتعلق بالظروف البيئية المدرسية  االنضباطالنظام الصفي بشكل عام وعملية 

من حيث سوء اإلدارة وعدم التفهم لطبيعة حاجات الطالبة ،ومنها ما يتعلق بالمعلمات  والصفية

المشكالت  وراء ظهور الكامنةسباب يمكن إرجاع األ وال واتجاهاتهم يليةوخصائصهم الشخصية والتأه

أو البيئة المدرسية أو الطالبة فقط ،بل إن هناك أسبابًا  المعلمةلدى طالبات المدارس إلى  السلوكية

 االقتصاديةقد تكون مسؤولة عن ظهور تلك المشكالت، فهناك األسرة والرفاق والظروف  كثيرة

رة يواجه األهل صعوبات كثيرة في تعاملهم مع والسياسية والغزو الثقافي وغيرها، فعلى صعيد األس

وفي نفس الوقت فإن ، ختيار األسلوب الذي يمكن لهم أن يتعاملوا فيه ا يشعرون بالحيرة عند، ةالمراهق

وال يفهمانها فهي تعارض على تعليماتهم  إليها األفرادتشعر بأن والديها هما أقرب  ةالمراهقاالبنة 

 .)2013( البوعزاوي،  وطلباتهم
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 أي فإن معهما عالقته في بارزاً  دوراً  يلعب الذي هو وبيئته نفسه مع الفرد سلوك أن وبما       

 أوساط في ظهر فقد ولذا العالقة، تلك على ينعكس خلل حدوث في يتسبب قد فيه اضطراب

 الحاضر وقتنا في أنه كما وهو  السلوكية االضرابات ميدان سموه بما االهتمام والمختصين الباحثين

 النمط أن إال القدم في غائرة جذوره له أن ينكر أن وكذلك ال يستطيع احد بالغ، واهتمام بعناية يحظى

 آراء يعكس جوانبها بكل دراستها في المتبع الحالي والشكل

 ) 2000. ( القاسم واخرون ، للعصر ومواكبة حديثة وتوجهات

السلوكية تؤثر على التالميذ  من عدة جوانب مثل الجانب التعليمي  االضراباتونظرا ألن        

وقد يؤدي ذلك ايضا  والتحصيلي االمر الذي يؤثر على نفسية الطالب وعلى سير الحصة الدراسية 

عندهم مشاكل عقلية ونفسيه من  بةهم طل سلوكية اضراباتللذين لديهم ا بةالى ايهام المعلم بان الطل

هم اطفال اسوياء من سلوكية  اضراباتلديهم االطفال اال أن ، الصعب ايجاد حل لها داخل الصف

 العوامل المادية والنفسية واالسرية واالجتماعيةتؤثر  حيث القدرات  الجسمية والعقلية والنفسية  ولكن 

) التي اظهرت أن هناك ارتباطات 2000مطيري (ويتفق هذا الرأي مع دراسة ال  على سلوك الطالب.

عند الطالب  من جهة والضغوط االقتصادية واالجتماعية والرقابة  السلوكية االضراباتجوهرية بين 

 ) . 2015االسرية  من جهة اخرى ( حفيظة ،

السلوكية ، فإننا نتحدث على أنه  االضراباتعن  أن الحديث)  2003وقد أشار يحيى (         

السلوكية في فترة ما من فترات حياتهم، نظرا للظروف  لمشكالتمل أفراد عاديين تظهر لديهم ايش

، لذلك يجب قبل السلوكية  االضطراباتيعانون من البيئية المحيطة بهم، إال ان ذلك ال يعني أنهم 

او تصنيفه لدى الفرد األخذ بعين االعتبار المتغيرات التالية: تكرار  السلوكية االضطراباتتسمية 

) حيث ذكرو بأن هناك ثالث 2000السلوك وشدته، ومدته .  ويتفق ذلك مع رأي  القاسم واخرون ( 

السلوكية وهي انحراف السلوك عن المعايير االجتماعية  ودرجة ومدة  للمشكالتمحكات  اساسية 

ف معايير الحكم على السلوكيات باختالف  المجتمعات والثقافات بينما لخص تكرار السلوك واختال

 المشكالت على  الحكم عند االعتبار بعين أخذها يمكن التي والمحكات  المحددات)   2000يوسف (

  يأتي فيما السلوكية

 والمراهقة الطفولةو  مرحلة خاصة الفرد، حياة من مبكرة مرحلة في  عادة  لمشكالتا هذه تظهر أن

 تكون نوأ عضوية وليست وظيفية تكن أن و تالية لمراحل تعدتهما أو فيهما اختفت أو استمرت سواء

 على تقتصر أال و نسبة وبقاء ثبات ذات تكون أن  و أخرى لمشكالت كأعراض ثانوية وليست أولية
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 . السائدة والمعايير للقيم بانتهاكها تحدد أال و والعنيفة العدوانية األشكال

يمكن ان السلوكية  المشكالتكذلك فإن السلوكيات الناتجة عن و  والقياس للمالحظة قابلة تكون أن

أشد منها وقد تطول الى فترات زمنية طويلة  مثل االعتمادية  مقبولةاخرى غير  تسلوكياتتحول الى 

الى انتشار ) التي اظهرت  ramin ، ( 2006 رامن والقلق والعدوان ويتفق هذا الرأي مع دراسة

) الى (  13ربات سلوكيا مع التقدم في السن  من ( طالمشاكل العاطفية لدى البنات البريطانيات المض

% الى 2ترتفع من  بأنها )  2003السلوكية فقد أشار اليها محمد (  المشكالت.اما نسبة  سنة ) 15

 سنه . 18الى  4% مع التقدم بالسن من 6

أن  المشكالت  ى) ال 2003توم ( الدراسات مثل دراسة دوجان والعوقد أشارت معظم         

السلوكية  تزداد مع انتقال الطلبة الى مراحل صفية أعلى بسب التغيرات الهرمونية والدخول في سن 

وقد أوصى الباحثان بالمزيد من الدراسات في هذا الجانب ولهذه المرحلة  نظرا لخطورة وكثرة  المراهقة

السلوكية في المراحل  المشكالتباختيار موضوع  قام الباحث تحصل بها لذلك  التغيرات التي

من وجهة نظر المعلمين نظرا النهما اكثر  المراهقةاالساسية العليا التي يصل فيها الطالب الى سن 

 ولديهم معرفه واسعه بهم من الناحية العلمية والنفسية والسلوكية . لطلبة الناس احتكاكا مع ا

:مشكلة الدراسة 2 .1  

توصل الباحث الى مشكلة الدراسة من خالل معايشته لهذه الظاهرة بصفته معلم عمل لمدة سنة        

وخمس سنوات في المدارس الحكومية حتى تاريخ اعداد البحث وقد الحظ في مدارس وكالة الغوث 

الدراسات السابقة فقد توصل الباحث انتشار هذه الظاهرة بين طالب المدارس وبرجوعه الى العديد من 

السلوكية لدى طلبة المرحلة االساسية العليا  المشكالت الىالتعرف  فيالدراسة  مشكلة  يدتحد  الى 

 في مدارس محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين
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 :  أهداف الدراسة 3.  1

لدى طلبة المرحلة  السلوكية المشكالتبعض المتغيرات في مستوى  أثرلتعرف على ل تهدف _

 . ة نظر المعلمينهالعليا في محافظة جنين من وج ةاألساسي

 

 :اسئلة الدراسة 4. 1

 الدراسة لإلجابة على االسئلة التالية :هذه  سعت 

من  جنين محافظة مدارس في العليا االساسية المرحلة طلبة لدى السلوكية المشكالت درجة . ما 1

 . وجهة نظر المعلمين

 المرحلة طلبة لدىالسلوكية  المشكالت المتوسطات الحسابية لدرجة مستوى في فروق توجد . هل 2

 الخبرة ،سنوات الجنس( متغيرات الى تعزى المعلمين نظر وجهة من جنين محافظة في العليا األساسية

 . ) ،المؤهل العلمي التخصص ،

 :فرضيات الدراسة 5. 1

 الفرضيات الصفرية االتية :  تاستنادا الى اسئلة الدراسة صيغ

 متوسطاتالفي )   α ≥ 0,05الداللة (  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد . ال 1

طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس محافظة جنين من لدى  السلوكية المشكالت الحسابية لدرجة

 وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس .

 متوسطاتالفي )   α ≥ 0,05الداللة (  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال.  2

لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس محافظة جنين من  السلوكية المشكالت الحسابية لدرجة

 سنوات الخبرة .وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

 متوسطاتالفي )   α ≥ 0,05الداللة (  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال.  3

لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس محافظة جنين من  السلوكية المشكالت الحسابية لدرجة

 التخصص .وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

 متوسطاتالفي )   α ≥ 0,05الداللة (  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال.  4

لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس محافظة جنين من  السلوكية المشكالت الحسابية لدرجة

العليا في محافظة  ةاألساسيلدى طلبة المرحلة  السلوكية المشكالت درجة الدراسة لتعرف الى تهدف_ 

 ة نظر المعلمين .هجنين من وج
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 المؤهل العلمي .وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

 

 : أهمية الدراسة 6.  1

مثل اسباب من جوانب اخرى  قد تشكل دافعًا لبعض الباحثين لدراسة هذا الموضوع (أهمية بحثية )  _

 . انتشارها وكيفية عالجها

يستفيد المعلمون والمرشدون وطلبة التربية الخاصة بالجامعات من نتائج هذه  قد( أهمية تطبيقية )  _ 

 .   ثالسلوكية من وجهة نظر الباح المشكالتالدراسة في التعرف أكثر على 

 (أهمية نظرية ) قد تساهم نتائج هذه الدراسة في اضافة المزيد من المعلومات في هذا الموضوع ._ 

 

 :  محددات الدراسة 7. 1

سون طلبة المرحلة االساسية العليا من الصف . المحددات البشرية : المعلمون والمعلمات الذين يدرِ  1

 التاسعالخامس الى 

 المرحلة االساسية العليا .طلبة  . المحددات المكانية : مدارس محافظة جنين التي يدرس بها  2

 ) 2018خالل الفصل الثاني خالل العام الدراسي (تم تنفيذ الدراسة . المحددات الزمانية :  3

 

 :مصطلحات الدراسة 8 .1
 )5، ص 2002هو كل فعل يصدر عن الفرد سواء كان ظاهرا او خفيا ( العزة ،   لسلوك : ا

و تشمل كل سلوك يثير الشكوى أو التذمر لدى التلميذ من قبل أبويه أو  المشكالت السلوكية :

المحيطين به في األسرة أو المؤسسات التربوية ، و خاصة معلميه، و يدفعهم إلى التماس النصح و 

التي يمكن اعتبارها   تالسلوكياالمساعدة من المختصين مثال، للتخلص من ذلك السلوك ،وهي تلك 

تربويا أو إكلينيكيا جديرة باالهتمام ألنها تفوق المستوى الطبيعي، مثل تخريب الممتلكات ، السرقة ، 

 )7، ص2000(مختار، االمتثال لألوامر، الخجل ...الخ اإلفراط الحركي ، عدم

التي أعدها  ة: هي درجة استجابة المعلمين على االستبان المشكالت السلوكية ( تعريف اجرائي )

 عند الطلبة داخل غرفة الصف الباحث والتي تتحدث فقراتها عن المشكالت السلوكية

من وزارة التربية والتعليم (قانون  بإجازةهو كل من يتولى التعليم في أي مؤسسة تعليمية  المعلم :
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 )1964لعام  16رقم :  التربية والتعليم

 ) 1964: لعام 16ل فرد ملتحق في مؤسسة تعليمية(قانون التربية والتعليم رقم ك هو الطالب :

 الصف حتى األساسي الخامس الصف بين ما هي المرحلة الدراسية :  المرحلة االساسية العليا

 .األساسي التاسع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

7 
 

 

 

 الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االطار النظري والدراسات السابقة
، اضافة للدراسات السلوكية  المشكالت يتضمن هذا الفصل االطار النظري في وصف         

 .السابقة  التي تطرقت لهذا الموضوع بالدراسة والبحث والتعقيب على هذه الدراسات 

 االطار النظري   1.2

  :مقدمة 1.1.2  
ويكون هذا السلوك نتاج السلوك هو كل فعل يصدر عن الكائن سواء كان ظاهريا أو خفيا ،         

مثيرات بيئية يتعرض لها الفرد في بيئته التي يعيش فيها  باإلضافة الى العوامل الثقافية عنده وكذلك 

  ).2002تجاربه وخبراته السابقة (العزة ، 

خاصة في بداية العام الدراسي هي مشكلة الحفاظ على النظام داخل المدرسين  إن أكثر ما يقلق       

ويشير  أن هناك عوامل  ،التعليمية العمليةصف وضبط السلوكيات المشكلة التي تعيق سير غرفة ال

بشكل خاص ، منها ما يتعلق بالظروف  االنضباطكثيرة تؤثر في النظام الصفي بشكل عام وعملية 

 ،ومنها ما يتعلق الطلبةمن حيث سوء اإلدارة وعدم التفهم لطبيعة حاجات  والصفيةالبيئية المدرسية 

هواتجاهات يليةبالمعلمات وخصائصهم الشخصية والتأه  وراء ظهور الكامنةيمكن إرجاع األسباب  وال 

فقط ،بل إن هناك أو الطلبة أو البيئة المدرسية  المعلمةلدى طالبات المدارس إلى  السلوكيةالمشكالت 

قد تكون مسؤولة عن ظهور تلك المشكالت، فهناك األسرة والرفاق والظروف اإلقتصادية  كثيرةأسبابًا 

والسياسية والغزو الثقافي وغيرها، فعلى صعيد األسرة يواجه األهل صعوبات كثيرة في تعاملهم مع 

فإن  وفي نفس الوقت، ختيار األسلوب الذي يمكن لهم أن يتعاملوا فيه ا يشعرون بالحيرة عند، ةالمراهق

وال يفهمانها فهي تعارض على تعليماتهم  إليها األفرادتشعر بأن والديها هما أقرب  ةالمراهقاالبنة 

).2013( البوعيني ، وطلباتهم  
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                      وما تنتج  هذه المشكالتوكذلك يصبح االطفال فريسة لغضب الوالدين بسبب          

لوحظ ايضا ازدياد نسبة وقد   لهم المزيد من االحراجات ن وتسببعنه من تصرفات تغضب الوالدي

والتطورات بب التغيرات بسفي العقدين الماضيين  السلوكية االضطراباتالذين يعانون من االطفال 

 .)grealthe.2004( الجديدة  و وسرعة التغيير الحاصلة في عصرنا الحالي

سلوكية فان ذلك يشمل افراد عاديين  تظهر لديهم اعراض هذه  االضطراباتوعند حديثنا عن         

االضطرابات في فترة زمنية من حياتهم لذلك يجب االنتباه لها في الوقت المناسب من اجل حل مشكلة 

( يحيى في بدايتها من اجل الحرص على عدم تفاقمها في فترات الحقة عند التالميذ  هذه االضطرابات

 ،2003 (.  

 : ظرية السلوكيةالن 2.1.2

كان الهدف األساسي لها هو القضاء على النزعة الفلسفية في التفكير النفسي ، وجعل هذا العلم ضمن 

 العلوم التطبيقية يعتمد في الوصول الى حقائقه على التجريب والمالحظة الموضوعية للسلوك الظاهر .

يا بحيث يمكن تفسيرها على أساس وقامت بتفسير السلوك على أساس العادات التي تتكون ال       

ميكانيكي بحت ونقطة البداية في العادات مثير خارجي يؤدي الى استجابة أخرى ، وينمو السلوك 

بتكوين سالسل متصلة من العادات ثم تصبح هذه العادات انماطا سلوكية تساعد الكائن على مواجهة 

يتكون من سالسل من العادات الميكانيكية مواقف الحياة ، ونفس القول على السلوك االجتماعي الذي 

)2003المرتبطة بمثيرات البيئة االجتماعية . (الزغلول،   

 :النظريات السلوكية   3.1.2

  أو المحاولة والخطأ (ثورندايل)) النظرية الترابطية 1

يحدث نتيجة حدوث ارتباطات بين المثيرات واالستجابات  حسب نظرية المحاولة والخطأ  التعلم

 ).2005وبالتالي فإن التعليم يحدث تدريجيا كلما زادت المحاوالت (ميلود ، 

 ) نظرية االشراط الكالسيكي (بافلوف) 2

يعتبر بافلوف االشراط مبدأ اساسيا في التعلم عند كل من الحيوان واالنسان وهو يشير الى ان التعلم 
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المثير المحايد القدرة على جلب استجابة جديدة نتيجة اقترانه بمثير قادر على يحدث عندما يكتسب 

 ).2016( البوغزاوي،إحداث نفس االستجابة بصورة انعكاسية طبيعية 

 تفسير اإلشراط الكالسيكي :

ر الشرطي هو تكوين ارتباط بين مثير شرطي واستجابة طبيعية ،عن طريق تكرار االقتران بين المثي

والمثير الطبيعي الذي يثير االستجابة الطبيعية أساسا ،بحيث يصبح المثير الشرطي قادرا على إثارة 

 االستجابة وحده .

 مبادئ نظرية اإلشراط الكالسيكي :

 مبدأ االقتران التتابعي : – 1

 ه .إن المثير الشرطي ال يستطيع إثارة االستجابة الشرطية إال إذا زامن المثير أو سبق

 الفترة المثلى بين المثيرين هي نصف ثانية .

مبدأ المرة الواحدة :على الرغم من أن بافلوف كان يكرر ارتباط المثير الطبيعي بالمثير الشرطي  – 2

في تجاربه إال أنه ثبت أن اقتران المثيرين مرة واحدة قد يكون كافيا لتكوين االستجابة الشرطية 

 يصاحبها انفعال شديد .وخصوصا في الحاالت التي 

 هذا المبدأ يقلل من أهمية التكرار في التعلم الشرطي .

 مبدأ التدعيم : –3

ابطة تحتاج إلى تدعيم حتى متى تكون االرتباط بين المثير الشرطي واالستجابة الشرطية فإن هذه الر 

 ويقصد بالتدعيم هو اقتران المثير الشرطي بالمثير الطبيعي من آن آلخر .تستمر 

 مبدأ االنطفاء : – 4

 هو مبدأ معاكس لمبدأ التدعيم .
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فهو إثارة دون تدعيم ،مما يؤدي في النهاية إلى زوال االستجابة الشرطية تدريجيا حتى تختفي نهائيا 

 ).1421(راجح:

 ) النظرية اإلجرائية أو االشراط اإلجرائي (سكنر)3

التحكم في ذلك السلوك الظاهر الذي يمكن لقد انصب اهتمام هذه النظرية على توقع السلوك وكيفية 

 مالحظته والسلوك عنده يكون على شكل نمطين :

 سلوك استجابي (ينتزع من الكائن الحي نتيجة لتأثير مثير خارجي .  -أ

ت عليها السلوك اإلجرائي : هو سلوك تلقائي عملي يصدره الكائن الحي في بيئته ليجري تعديال -ب

بالتالي فإن التعلم يحدث نتيجة حدوث االستجابة نتيجة األشراط اإلجرائي و من أجل تحقيق منفعة له 

أنطلق سكنر في تفسيره لعملية التعلم من قانون األثر في نظرية ثورنديك ولكنه اعترض على مفاهيم 

حالة الرضا وعدم الرضا كتوابع للسلوك لعدم وضوح مثل هذه المفاهيم وصعوبة قياسها لهذا استعاض 

وقد ميز سكنر بين نوعين من  وضوحًا تتمثل في التعزيز والعقابدمًا مفاهيم أكثر دقة و عنها مستخ

 التعلم وفقًا لنوع السلوك الذي يصدر وهما:

 :Respondent Learningأوًال: التعلم االستجابي 

هي مجرد منعكسات ال إرادية تحدث تأثيرًا أو تغييرًا في البيئة، في استجابات طبيعية (منعكس 

 طبيعي) لمثير طبيعي مثل هذه االستجابة طبيعية غير متعلمة في األصل.

 مثل هذا النوع من التعلم محدود وال نستطيع من خالله تفسير كافة جوانب السلوك اإلنساني.

 :Operant Learningثانيًا: التعلم اإلجرائي 

إرادي في المواقف الحياتية وهي جميع االستجابات اإلرادية المتعلمة التي تصدر عن الفرد على نحو 

المتعددة، فهو يشمل كافة األنماط السلوكية التي تؤثر في البيئة وتحدث تغييرًا فيها وتسمى مثل هذه 

 السلوكيات بالسلوكيات الغرضية أو الوظيفية.
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 :Behavior consequencesتوابع السلوك 

ترتبة عليه وهي ما تعرف بالمثيرات إن عملية االحتفاظ بسلوك معين وتكراره تتوقف على النتائج الم

 البعدية، وهي على فئتين:

 المثيرات العقابية االجتماعية. .1

 المثيرات الرمزية. .2

  .) 2016(البوغزاوي ،  المصدر في الشعور باأللم والندم هذا وتتمثل المعاقبات الداخلية

بالسلوك والتحكم به وتوقع لذلك فان نظرية االشراط االجرائي تعتبر أهم  نظرية من ناحية االهتمام 

السلوك ومعالجته وبالتالي فان لهذه النظرية عالقة وثيقة وقوية بالبحث من ناحية معالجة المشكالت 

 السلوكية في الصف عن طريق المعلم المرشد .

 : بشكل سلبي  العوامل المؤثرة في السلوك 3.1.2

 : عوامل خارجية 1

 : عوامل داخلية2

 اوال : العوامل الخارجية : 

 .: المثيرات الحديثة تلفت انتباه المتعلم والعكس صحيح أ . حداثة المثيرات

: ان التغير في المثيرات يساعد على اثارة الحماسة لد الطفل فكلما كانت البيئة  ب . تنويع المثيرات

 .التنويع بالمثيراتغنية بالمثيرات  كلما كانت  أكثر  جاذبية لذلك يصبح المعلم هنا عن 

 .على المواضيع والعناوين الرئيسة : يتركز انتباه الطالب ج: موضع المثيرات

 .: يجذب انتباه التالميذ  االحداث المترابطة واستخدام االلوان د: التباين بين المثيرات

 :  ثانيا : العوامل الذاتية

 .: تجذب الحاجات غير المشبعة اهتمامات المتعلم أ . حاجات المتعلم
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 .: المتعلم المرهق يكون اكثر عرضه لضعف االنتباه ب . الحالة الصحية للمتعلم

: ان دوافع االنجاز تقود الفرد  الى االنتباه الصفي وكذلك االهتمامات نحو  ج . الميول واالهتمامات

 .)526:ص2005المدرسة ( الفتالوي ، 

تتمثل في ايذاء الذات  عدة أشكال وللمشكالت السلوكية : المشكالت السلوكيةل أشكا 4.1.2

يمكن تمثيلها في الشكل ). و 2016(عجوة ، ونوبات الغضب واالستثارة الذاتية وعدم االمتثال لألوامر

  :التالي 

 السلوكية االضطرابات) أشكال 1.2يمثل الشكل رقم ( 

 

 

  

 

 

 

)  1.2الشكل رقم (  

                                               

 : السلوكية لمشكالتسباب اأ  5.1.2

: لألسباب األسرية دور كبير في تشكيل شخصية التلميذ وسلوكه، فقد وجد أن األسباب األسرية -1

السلوكية الشديدة يعانون من عدم اتصاق وتماسك في عالقتهم مع والديهم،  االضطراباتاألطفال ذوي 

عند األطفال، كضربهم وٕالحاق األذى  مشكالتة تسبب  حدوث حفالعالقات والتفاعالت غير الصحي

بهم، واهمالهم وعدم مراقبتهم وعقابهم ووجود نماذج سيئة من قبل البالغين وأساليب خاطئة في التعامل 

 االضطراباتشكال أ
 السلوكية

 ايذاء الذات

نوبات 
االستثارة  الغضب

 الذاتية

عدم االمتثال 
 لألوامر
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 معهم كالمغاالت في اللوم ونقدهم نقدًا عنيفًا في األوقات التي يحتاجون فيها إلى التقدير والتشجيع

 ).2015(زيادة،

تتمثل العوامل الوراثية في وجود خلل في الجوانب الفسيولوجية الوظيفية ثية ): البيولوجية (الورا -2

للجهاز العصبي نتيجة تلف أو تدمير بسيط في الخاليا العصبية أو نتيجة النشاط فوق العادي للخاليا 

في إفراز  لخللالعصبية، وذلك كما هو الحال في اضطرابات ضعف االنتباه والنشاط الزائد، كما إن ا

الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء المختلفة تؤثر في التوازن الكيميائي للجسم حيث يتأثر بها النشاط 

 ).2012(الزغلول، العصبي وينتج عن ذلك تغييرًا في األنماط السلوكية للفرد

ظهور : إن لنوعية الخبرات التي تعرض لها التالميذ في المدرسة أثرًا بارزًا في األسباب المدرسية -3

السلوكية لديهم، حيث تعد المدرسة المكان المناسب لتعليم األطفال، وتزويدهم  االضطرابات

بالمعلومات والمهارات الضرورية، لذلك يجب أن تتمتع المدرسة بخصائص مناسبة كالموقع المناسب 

في تقديم أفضل واإلدارة التربوية الجيدة، والتنظيم والمعلمين والمناهج، فهذه الخصائص وغيرها تساعد 

السلوكية،  الضطراباتالخدمات التعليمية، ويبدو أن عدم توفر هذه الخصائص قد يسهم في حدوث ا

ويذكر أن الكثير من متخصصي التربية يميلون إلى اإلهتمام بصورة متزايدة بالتالميذ الذين يقومون 

علمون أنها تعوق مواقف بتجاوزات سلوكية داخل الصف، ومن األمثلة على السلوكيات التي يجد الم

التعلم داخل الصف ما يلي: القيام بضوضاء كبيرة والشجار بصورة مفرطة والتلفظ بعدد من العبارات 

العدوانية، والتحرك داخل الصف لفترة طويلة، ولعل لكثير من المعلمين يشعرون باإلرتباك عندما 

سبب وراء ذلك خوفهم من رفض السلوكية ، وقد يكون الاالضطرابات ن مع األطفال ذوي و يتحدث

السلوكية أو  المشكالتزمالئهم لهم أو رفضهم هم لزمالئهم، كذلك قد يكون المعلمون هم سبب هذه 

أنهم يزيدون من حدتها، ويحدث ذلك عندما يدير المعلم غير المدرب الصف، أو عندما ال يراعي 

 ).2003الفروق الفردية(محسن، الشلي، 

إن غياب القوانين وأجراءات الضبط المدرسي، كتلك المتعلقة بمواعيد ومن جهة أخرى ف        

الحضور واإلنصراف، وأوقات الدراسة واللعب بالمدرسة قد تؤدي إلى قيام التالميذ بالكثير من 

التجاوزات غير المقبولة، كما إن سوء معاملة التالميد والقسوة عليهم مثل استعمال الشدة والتعنيف في 

المعلم رمزًا للتسلط، األمر الذي ينعكس سلبًا على سلوك التلميذ في شكل ردود فعل  التدريس يجعل

تتسم بالقوة ضد المدرسة بوصفها رمزًا للتسلط، أو المعلم لكونه المتسلط نفسه، وقد يلجأ بعض التالميذ 
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لتغطية مشاكل أخرى مثل صعوبة التعلم وسوء عالقتهم  السلوكية باالضطراباتللقيام 

 ).2012بزمالئهم(الزرداي، 

إن العوامل االقتصادية تؤثر على حياة الفرد واألسرة، ومن المسلم به أن  أسباب تتعلق بالمجتمع: -4

المستوى االقتصادي له من األهمية ما يجعله قادرًا على تحسين ظروف الحياة ألي أسرة أو مجتمع 

السلوكية هي : الفقر، واإلزدحام الزائد  لالضطراباتمن العوامل التي تزيد من مخاطر تعرض األبناء و 

بالمنزل، والبطالة، والعيش على المعونات االجتماعية، والظروف المنزلية السيئة، والهجرة، واالنتماء 

السلوكية  تمشكالألقلية اجتماعية، كل ذلك من شأنه أن يعمل على ارتفاع معدل حدوث ال

 ) .2015(زيادة،

 :السلوكية الذين يعانون من المشكالتخصائص األطفال  7.1.2

 الطفل يستخدمه لفظي غير أو لفظي سلوك أي وهو:  االنتباه جذب إلى الهادف السلوك 1-

 وتتضمن بصدده، الطفل يكون الذي للنشاط مناسب غير يكون ما عادة والسلوك اآلخرين، انتباه لجذب

 تعامل في أي الكلمة من حرف بآخر األخذ التهريج، الصاخب، المرح الصراخ، السلوكية األنماط هذه

 والرجلين. باليدين جسدية  بحركات القيام لفظي،

والتصفيق  المالئم غير بالكالم الصف غرفة في الفوضوي السلوك يتمثل :الفوضوي السلوك 2-

العجز  القائمة، تتضمن  النشاطات تعيق أخرى  وسلوكات والصفير والغناء والضرب بالقدم والضحك

 المسيئة. األلفاظ واستخدام  النشاطات في االشتراك عن

 بهدف واآلخرين  الذات ضد عدائية جسدية  بسلوكات القيام في ويتمثل  الجسدي: العدوان 3-

 واإللقاء والخدش والعض الضرب مثل  الذات تحطيم  بنشاطات ويوصف المخاوف إيذائهم وخلق

 .قاسية على أسطح بالنفس

 شيئا،.. أساوي ال أنا أبله، أنا( قول مثل،   الذات تحطيم  بعبارات ويوصف اللفظي:  العدوان 4-

 . بالذات النفسي األذى إلحاق السلوك هذا من والهدف)
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سلوك  ومن سرور إلى حزن من السريع بالتغير المتصف المتقلب المزاج إلى : يعوداالستقرار عدم 5-

سبب  دون يحدث به، متنبأ غير التقلب الحركة، هذا إلى الهدوء ومن استجابي سلوك إلى عدواني

 .)2016(قاسم ،للتنبؤ قابل غير وسلوكهم التهيج سريعو بأنهم هؤالء ويوصف ظاهر

: هو افراط الطفل في الحركة وضعف التركيز وممارسة حركات عشوائية كثيرة  النشاط الزائد  6-

 .)135: ص 2014وازعاج من حوله ( بطرس ،

في  ضعف شكل على االستجابة هذه تظهر بحيث مثير، ألي الفورية االستجابة وهو  :اإلندفاع 7-

 االستجابات نتائج ومتكررة، مالئمة وغير سريعة تكون  االستجابات التخطيط، في ضعف التفكير،

 .خاطئة تكون

 االستجابة عند مكافئ غير حركي نشاط ولديه وبليد بطيء بأنه الفرد يتصف :النشاطات قلة 8-

 بطريقة لالستجابة قابليته أو الفرد طاقة بمستوى مرتبط السلوك هذا االهتمام، عديم وأنه  للمثيرات

عرضًا من أعراض القلق أو الخوف الذي قد يؤثر على  مالئمة لمتطلبات بيئته وقلة النشاط قد تكون

 نشاط الفرد

 قبل من المقدمة  والتوجيهات والنصائح  لالقتراحات والمستمرة المتطرقة المقاومة هي :.السلبية9

 .شيء أي في الرغبة عدم في تتمثل المقاومة اآلخرين وهذه

 عن االنفعالية الجسمية الناحية من بعيدا الفرد يكون أن يتضمن سلوك هو :االنسحاب _ 10

 على قادر غير بأنه الطفل يصفون المعلمين من وكثير االجتماعية والمواقف األشخاص

 مع  عالقات تكوين وفي المدرسية األنشطة في المشاركة في يفشل ما عادة حزين، التواصل،خجول،

 في  متردد وتصرفاته، سلوكاته في طفولي :يلي بما المنسحب وصفه يمكن عامة اآلخرين وبصفة

  المهارات تنقصه سنه، مثل في هم من مع يلعب ما ونادرا قليلون أصدقاؤه مع اآلخرين، تفاعله

 لديه تنمو قد اليقظة، وأحالم الخيال، إلى يلجأ قد االجتماعية، بالحياة الالزمة لالستمتاع االجتماعية

 العامة، األنشطة في المشاركة عن لالبتعاد والتمارض الشكوى دائم البعض أسباب لها، ال مخاوف

 )2016اآلخرين( قاسم ، بمياعدة ويطالب النمو من مبكرة إلى مرحل، ينكص البعض
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 بحيث النشاط، لهذا المناسب الوقت انتهاء بعد معين نشاط في االستمرارية النزعة هو :التكرار.  11

 .جيدية أو لفظية تكون قد المثابرة وهذه أخر إلى نشاط من االنتقال في صعوبة يجد

بأنه  يوصف المتمرد فالطفل ، واالتجاهات للقوانين مناقض نشاط عن عبارة :المستمر التمرد _12

 .واتجاهاتهم ومعلميه والديه لقوانين مناقضة  نشاطات في يشترك دائما

 أو اآلخرين طلب على بناء الفرد به يقوم سلوك هو :باآلخاين يتأثر الذي السلوك _13

تحمل  على قادر غير بأنه عادة يوصف الطفل وهذا السلوك ذلك عواقب في التفكير دون إلرضائهم

القائد  واستخدام ليوجهه قائد يختار لذا بيئته، في باألمان يشعر ال تابع، أو القيادة سهل أو المسؤولية

 .الشخصي ونشاطه لسلوكه ذريعة يكون ما عادة

 : السلوكية االضطراباتمراحل تشخيص  8.1.2

 السلوكية تمر في مرحلتين هما : المشكالتان عملية تشخيص 

 . مرحلة التعرف السريع على االطفال المضطربين سلوكيا وانفعاليا: 1

تهدف هذه المرحلة الى االطفال الذين يشك بأنهم مضطربين سلوكيا . وفي هذه المرحلة يالحظ االباء 

 سلوكية غير العادية لدى اطفالهم ر الوالمعلمين او ذوي العالقة بعض المظاه

 :  ةسلوكي االضطراباتالذين يعانون من . مرحلة التعرف الدقيق على االطفال  2

السلوكية لدى االطفال المشكوك بهم ،  االضطراباتوتهدف هذه المرحلة الى لتأكد من وجود مظاهر 

القمش (السلوكية لدى االطفال  االضطراباتوذلك من خالل تطبيق المقاييس التي تكشف عن تلك 

 .) 2007والمعايطة ، 

 :  السلوكية االضطراباتعن العوامل المسؤولة  9.1.2

 اوال :عوامل ترجع الى التلميذ منها .

 الثبات تظهر بعض والتي الشخصية، في السائدة الجوانب إلى المزاج يشير :للتلميذ المزاجية الحالة -

 ترتكز ما وغالبا السمات وراثيا، تلك أساس ويعد .الزمن وعبر المختلفة المواقف عبر االتساق أو
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 االنفعالية، واالستجابات النشاط، مستويات :مثل السمات بعض على المزاج في األطفال بين الفروق

  للتكيف االجتماعي والقابلية الطباع، ونوعية

 مستوى األداء وانخفاض األكاديمي القصور يرتبط :ذكائه ومستوى للتلميذ األكاديمي األداء -

 للذكاء عديدة تطبيق مقاييس خالل من العالقة هذه وتتضح السلوكي، باالضطراب للذكاء الوظيفي

 في التلميذ عليها يحصل التي للفظية، والدرجات وغيرا اللفظية الذكاء اختبارات :مثل المدرسي واألداء

 تقارير للمراهقين، الذاتي التقرير :مثل مقاييس تطبيق من خالل وكذلك التحصيل، واختبارات المدرسة،

 مساعدا عامال يمثل األكاديمي األداء اختالل أن بالضرورة يعنى ال هذا االرتباط أن إال المعلمين،

 .)2014عطا اهللا ، ( السلوكي حدوث االضطراب على

 :األسرية العوامل :ثانيا

 هؤالء يعانى بوالديه، حيث الطفل عالقة إلى االنفعالية اإلعاقة أسباب النفسية الصحة أخصائيو يعزى

 غير األسرية من التفاعالت يعانون كما والديهم، مع عالقاتهم وتماسك اتساق عدم من التالميذ

 )2000( يحيى ، السلبية التفاعالت اإلهمال، الضرب، :مثل الصحية

 :المدرسية العوامل :ثالثا

 يقدمونه لهم، الذى والتعزيز للتالميذ، يوجهونها التي األسئلة على المعلمين توقعات تؤثر          

 التسمية التالميذ هؤالء ماال يعطى وغالبا. )2000( يحيى ، ونوعيته معهم التفاعل مرات وعدد

 حدوث تسبب التي المدرسية ومن العوامل (fovet ,2011 )المدرسة داخل لحاالتهم المناسبة

 وسوء تدريسه، وطريقة الدروس إعداد في وطريقته غير الكفء، المعلم :يلى ما السلوكيةالمشكالت 

مصطفى ومحمد ،  ( والدراسة  ونظام االمتحانات المدرسي، البدني، والمناخ وعقابهم للتالميذ، معاملته

 عدم :خالل من لدى التالميذ السلوكية الضطراباتا ظهور في المدرسة تساهم ) كما 2013

 تدريس للسلوك، المتسقة غير المناسبة، اإلدارة غير التوقعات التالميذ، بين الفردية للفروق الحساسية

 الحرجة للمهارات الفعال غير التدريس باهتمامات التالميذ، العالقة ذات وغير الوظيفية غير المهارات

 غير السلوكيات من مدرسية نماذج البناءة، غير السلوكية التعزيزية التعاقدات النجاح، في الحاسمة أو

 .)2012والندروم، كوفمان( فيها المرغوب
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 :المجتمعية العوامل رابعا.

 العوامل من كلها األهل، بفقدان والشعور المفككة، والعائالت التغذية، وسوء الشديد، الفقر        

 االعتماد يمكن السلوكية الضطراباتا ) ولتشخيص2000يحيى ( الوجدانية اإلعاقة لحدوث المسببة

العالميةعام (  الصحة منظمة عن الصادر ICD - 10 لألمراض العاشر التشخيص الدولي دليل على

 طبعته في والعقلية النفسية واالضطرابات لألمراض واإلحصائي التشخيصي ودليل التصنيف )، 1992

 عن فضال ) 1994عام (  النفسي للطب األمريكية الجمعية عن الصادر   DSM - Iv الرابعة

 ذوى رعاية ) وتتطلب2010(محمد،    DSM_IV-TR الدليل وذات الطبعة لذات جعة النصيةالمرا

 الدعم أشكال كافة تقديم تتضمن التي والعالجية التربوية واإلرشادية البرامج إعداد السلوكيةالمشكالت 

 المختلفة، المهارات تعليمهم إلى تهدف التي السلوك تعديل أساليب التالميذ، واستخدام لهؤالء النفسي

 مواقف عن بحقائق التالميذ وتزويد والطمأنينة، بالراحة ليشعر التلميذ مع مودة و عالقات ألفة وٕاقامة

 وٕافهام التلميذ، مع التواصل عملية وتسهيل سلبياته، كل من بالرغم التلميذ وتقبل الحياة اليومية،

 تعريضه وعدم ذاته، عن التلميذ مفهوم وتحسين األفضل، نحو للتغير قابل سلوكه بأن التلميذ

 أمامه وٕافساح الفرصة بسيطة، كانت مهما التحسن نحو جهوده واستحسان فشله، بتجارب وتذكيره

 .) 2005للتغيير ( عبد العزيز ، 

 : السلوكية الضطراباتاتصنيف  9.1.2

 الجسمية وتتمثل في : اضطرابات األكل، إضطرابات الحركة النمطية. الضطراباتا -1

 النمائية العامة، واإلضطرابات النمائية المحدودة كالتوحد . االضطرابات -2

 الإلنفعالية وتشمل: قلق الطفولة والمراهقة. االضطرابات 3

 السلوكية وتشمل: إضطرابات اإلنتباه وٕاضطرابات التصرف. االضطراباتا -4

 ).2015قلي(زيادة، في الجانب الذكائي وتشمل: اإلعاقة العقلية والتخلف الع االضطرابات -5
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وهناك تصنيف آخر يدعى تصنيف كوفمان حيث صنف اضطرابات السلوك إلى ما يلي: الحركة   

الزائدة واالندفاعية، العدوان، االنسحاب، وعدم النضج، والشخصية غير المناسبة، المشكالت المتعلقة 

 ).2013بالنمو الخلقي واالنحراف(القمش، 

 أساليب التربية اإلسالمية للوقاية من المشكالت السلوكية  •
 اسلوب القدوة الحسنة :_  •

إن أسلوب القدوة الحسنة يتربع على قمة األساليب التربوية المؤثرة في العملية التربوية ، ذلك األسلوب 
ي النفوس من الناجح ، الذي يترجم الكلمات إلى مواقف ، ويحول العبارات إلى سلوكيات وأخالق ، فترب

 خالله تربية صحيحة ، فالقدوة الصالحه لها أهمية كبيرة في تربية الفرد وتنشئته. 
 

 _أسلوب الموعظة الحسنة :

الموعظة الحسنة من الوسائل التي تصل إلى النفس اإلنسانية بسرعة ، ألن النفس اإلنسانية تتأثر بما 

 بالحسن واللين والرفقة والسهولة فهو يحرك الوجدانيلقي إليها من كالم فما بالك لو كان الكالم يتميز 

 _ أسلوب التدريب العملي :

يدعو الدين اإلسالمي إلى ارتباط الدين بالعمل . يعتبر أسلوب التدريب العملي من األساليب التربوية 

ب عليها الهامة ، أن تعلم المهارات الحركية يقتضي أن يقوم المعلم بأداء هذه المهارات بالفعل وأن يتدر 

حتى يتقنها ، وليست الممارسة العملية فقط في تعلم المهارات الحركية بل أنها مهمة أيضًا في تعلم 

 العلوم النظرية وفي تعلم السلوك الخلقي والفضائل والقيم وآداب السلوك االجتماعي 

 _ أسلوب الحوار :

فيعد من أحسن الوسائل  تكمن أهمية الحوار في أنه وسيلة تساعد في حل كثير من المشكالت ،

الموصلة إلى اإلقناع وتغيير اإلتجاة الذي قد يدفع إلى تعديل السلوك إلى األحسن ، ألن الحوار 

ترويض للنفس على قبول النقد واحترام أراء اآلخرين ، وتتجلى أهميته في دعم النمو النفسي ، 

 )2013الكبت (البوعيني،والتخفيف من مشاعر 

 :السلوكية  االضطراباتذوي  معرفة  مؤشرات 10.1.2

هناك ثالثة مؤشرات أساسة لمعرفة الفوضى السلوكية ، التي من الممكن الحكم من خاللها ان الطالب 

 مضطرب سلوكيا وانفعاليا وهي :
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اذا حدث انحراف في السلوك من قبل أطفال ذوي عمر وجنس معين ، والذي يوصف بالسلوك  .1

 غير العادي عند البالغين

 ا تكرر السلوك بشدةاذ .2

 اذا تجاوز السلوك فتر معينة من الزمن .3

على الطالب ذوي الفوضى  ويعد المعلمون داخل الصف التعليمي أول من يلقي الضوء          

مع وذلك ، ويستخدم المعلم تلك المؤشرات لدراسة حاجة الطالب لخدمات تعليمية خاصة السلوكية،

والدافعية ،  والتشتت ، لفوضى السلوكية من النشاط المفرط،ذوي امالحظة الخصائص المميزة للطالب 

 ويمكن اعتبار الطالب نشطين بافراط عندما يتحركون بكثرة بما ال يتناسب 

 ) 2003ي يقومون به ( زيتون ، مع العمر والعمل الذ

 .تعديل لسلوك خطوات  11.1.2

 

 )      2.2الشكل رقم ( 
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 .خطة لتعديل السلوك )  2.2يمثل الشكل رقم (

 : ةالتالي  النقاط في خطة تعديل السلوك خطواتتمثل وت 

السلوكية قد يعانون من العديد من  المشكالتان الطالب الذين يعانون من  _ تحديد السلوك : 1

لذلك من الواجب هنا اختيار السلوك الواجب تحديد السلوك الذي من الضروري  المشكالت انواع 

 تعديله وذلك حسب األولوية وهنا عدة معايير من الواجب مراعاتها:

 أ . التكرار : عدد مرات حدوث السلوك خالل فترة زمنية معينة

 ب. المدة  : المدة الزمنية التي يحدث فيها السلوك دون تعديله

 : درجة الخطورة التي تقع على الطفل نتيجة ممارسته لذلك السلوك ج . الشدة

 د . السن : أي اذا كان السلوك يتناسب مع عمر الطفل  ام ال

 ه . النوع : من الممكن اعتبار السلوك مضطرب اذا لم يتناسب مع جنس الطفل

 ز. االولوية : أي ان السلوك المراد تعديله يجب ان يسبقه تعديل سلوك اخر

. الفائدة : قد يكون سبب تعديل السلوك هو الفائدة التي يجرها على الطفل نتيجة اطفاء مثل ذلك  ح

 السلوك

 _ قياس السلوك المضطرب : 2

واستخدام القياس النفسي يعطينا مزيد من  ةالسلوكي مشكالتنقصد هنا اعطاء قيمة كمية لل         

االمر الذي يساعدنا في كيفية التدخل من اجل عالج الشرعية العلمية في حكمنا على كم هذا السلوك 

المشكلة  لكن هذا السلوك قد تكون اسباب قد ساهمت في حدوثه او ان تكون له عواقب تساعد على 

االستمرار في حدوثه لذلك نود ان نلقي الضوء على  هذه الجوانب التي قد كون لها عالقة بحدوث 

 السلوك :
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المحيطة بالطفل قد تكون مليئة باإلحداث التي من الممكن ان تستثير  االحداث السابقة : ان البيئة . أ

 أي انها ممكن ان تكون منبه لحدوث تلك االضطرابات  المشكالت السلوكيةلديه العديد من 

الطالب لتلك المثيرات والمنبهات التي من الممكن ان تكون استجابة  ةاالستجابة : تمثل استجاب . ب

 المشكلة السلوكيةغير جيده تساعد على ظهور 

 مشكالتالعواقب : أي ان استجابة الطفل لتلك المثيرات قد تكون لها عواقب بتطورها الى  . ت

 وسلوكيات اصعب من السلوك االول

وتحديد االجراءات  للمشكلة السلوكية: يجب التدخل المباشر بالطرق المالئمة  التدخل السلوكي_  3

 .) 2016ين ، يوسف (عجوة ، ام تلك المشكلة المناسبة لعالج 

 السلوكية لدى الطالب لمشكالتلالمظاهر الشائعة 

 تظهر المشكالت السلوكية و السلوكيات غير السوية لدى الطالب على أشكال متعددة: 

غرفة الصف ، وتتمثل في : السلوك الوقح ، وعدم الطاعة ، والتهريج في الصف ، ونوبات  مشكالت

 الغضب المؤقتة ، وٕازعاج اآلخرين ، والخروج من المقعد .

السلوكيات غير الناضجة ، وتتمثل في : النشاط الزائد ، وتشتت االنتباه ، واالندفاع والتهور ، 

 اخ .واالستهتار ، وأحالم اليقظة ، والصر 

السلوكيات الخطرة ، وتتمثل في : القلق ، والتوتر ، والمخاوف المرضية ، وضعف تقدير الذات ، 

 واالكتئاب ، والصمت االختياري .

العادات المضطربة ، وتتمثل في : ضعف األداء األكاديمي ، والتبول الالإرادي ، ومص األصبع ، 

 وقضم األظافر ، واضطرابات النطق .

لعالقات مع الزمالء ، وتتمثل في : العدوان ، وٕاصدار الحكم العشوائية على في ا المشكالت

 األشخاص ، واالنسحاب والخجل ، والعزلة االجتماعية .

االضطرابات في العالقات مع المعلمين ، وتتمثل في : عدم القيام بالنشاط عندما يطلبه المعلم ، 

 )2003والكبت واالعتمادية (يحيى ، 

 السلوكية على الفرد والمجتمع :آثار المشكالت 

 تتشكل المشكالت السلوكية خطورة بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع على حد سواء ..

 بالنسبة للفرد ينتج عنه :
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 تبديد طاقة الفرد وجهده ، إفساد حياة الفرد وتحطيم مستقبله ، وتعريض الفرد للعقاب واإليذاء .

 بالنسبة للمجتمع ينتج عنه : 

 )2013من المجتمع ، وتعطيل مصالحه وضياع جهوده وتهديد حريتهم وأمنهم (البوعيني ، تهديد أ

 : السلوكية االضطراباتمناهج وطرق تدريس االطفال ذوي  12.1.2

 السلوكية بما يلي : الضطراباتيجب أن تتصف مناهج االطفال ذوي ا

 ان تهتم بتحقيق االهداف طويلة األمد . .1

 تربوية متواصلة .أن تتضمن تقديم خدمات  .2

 تحديد المهارات التعليمية (ماذا يجب أن يعلم الطفل وليس ماذا يجب أن تلمه ) .3

 استعمال التعليم الفردي والجماعي . .4

 االعتماد على استخدام مواد طبيعية في التدريس. .5

السلوكية المتشابهة في صف واحد بشكل دائم حيث أن هناك  لمشكالتعدم تدريس ذوي ا .6

 فروق فردية فيما بينه .

في مواقف  السلوكية الذين يعانون من المشكالتالعمل على نقل أثر التدريب في حياة الطفل  .7

 حياته العادية 

(العزة مع العاديين اذا اقتضى االمر ذلك  السلوكية الذين يعانون من المشكالتدمج االطفال  .8

 ،2002 (. 

 :ةالسلوكي االضطراباتالذين يعانون من االطفال االعتبارات التربوية عند تدريس  13.1.2

الذين يعانون من االطفال هناك العديد من االعتبارات التربوية التي يجب مراعاتها عند تدريس 

 : السلوكي المشكالت

العاديين ، بحيث يتم تعليمهم القراءة والكتابة مناهج هذه الفئة يجب أن تكون موازية لمنهاج االطفال  .1

 والحساب.

يجب أن تكون هناك قواعد عامة للسلوك ، ففي حالة ظهر السلوك المرغوب يطبق الثواب ، وفي  .2

 حالة الظهور السلوك غير  المرغوب يطبق عليه العقاب
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استخدام غرفة الميل الى تقليل استخدام سلوك العزل لهذه الفئة في  مدارس خاصة ، ويمكن  .3

 المصادر في تعليم هذه الفئه لبعض الوقت ودمجهم في الصفوف العادية باقي الوقت

 يجب ان يتحلى مدرس هذه الفئة بالصبر والمثابرة والمسؤولية .4

 يجب على المعلم ان يكون قادرا على استخدام تقنيات تعديل السلوك .5

 ر للسلوك يجب المحافظة عليهيجب ان يعلم الطفل في أول لقاء مع المعلم أن هناك معيا .6

 .)2003وغير المسموح بها ( زيتون ، على المدرس أن يعلم الطفل ماهية االشياء المسموح بها  .7

 

 : السلوكية الذين يعانون من المشكالتاالطفال رق تدريس ط  14.1.2

يجب التاكيد على  ةالسلوكي الذين يعانون من المشكالتاالطفال قبل الحديث عن طرق تدريس 

وجوب توفير تصميم مناسب لغرفة الصف يتناسب مع هذه الفئة وذلك عن طرق االهتمام بعاملين 

 رئيسيين هما : 

: الجو الدراسي المرجو تحقيقه : ويتكون من متغيرات مثل المشاعر والمواقف عند الطالب  اوال

 والمدرسين .

) 2007: االجراءات التي تشمل على الترتيبات واالثاث والنشاطات والبرامج ( القمش ومعايطة،  ثانيا

. 

وكذلك يجب مراعاة ان المعلم عند تدريس هذه الفئة التحلي بالصبر والشفافية والعدل في معاملتهم  

 .) 2003وكذلك الجدية والحزم داخل الصف (زيتون ، 

لهم سمات خاصة بخصائصهم الجسمية السلوكية  من المشكالتالذين يعانون االطفال وبما ان 

واالنفعالية والنفسية والتعليمية لذلك فان طرق تدريسهم سوف تتميز باالختالف عن طرق تدريس 

السلوكية المصاحبة لها ومن ابرز طرق  مشكالتهماالطفال العاديين بسبب الصعوبات الناتجة عن 

 تدريسهم .
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 تعليمية .تحليل المهمة ال. 1

عن طريق تحليل المهمة التعليمية الى مهمات صغيرة لتسهيل المهمة على الطالب ومن ثم تدريبه 

 .) 2002على المهارات الخاصة بكل مهمة مع تعزيزه على كل مهمة ينجزها ( العزة ، 

وهنا يجب التركيز على عدم اعطاء الطلبة مهمات تدريسية صعبة لكي ال يسبب ذلك االحباط 

 .) 2003والفشل لديهم بل اعطاؤهم مهمات تربوية ينجحون فيها بما يتناسب مع قدراتهم (يحيى ، 

 : استراتيجيات العمل المتعلقة بتحليل المهمة التعليمية وتتلخص فيما يلي

 وية العامة : كان يتقن العمليات الرياضية االربعة .تحديد االهداف الترب -1

 اشتقاق االهداف التعليمية بحيث تشمل على فعل السلوك والمحتوى التعليمي والشرط والمعيار . -2

 تجزئة الهدف التعليمي بشكل متسلسل ومتتابع . -3

 مراجعة االهداف الجزئية وتحديد االدوات المناسبة لتحقيقها .  -4

 .)2002التعليمية الفردية .(العزة ، بناء الخطة  -5

 ويمكن تمثيل االستراتيجيات بالشكل التالي :

 

 
 )                                      3.2الشكل رقم ( 

الخطوة 
 االولى

• تحديد االهداف التربوية العامة    

الخطوة 
 الثانية

•  اشتقاق االهداف التعليمة            

الخطوة 
 الثالثة

•  مراجعة االهداف الجزئية             

الخطوة 
 الرابعة

•  تجزئة الهدف التعليمي               

لخطوة ا
 الخامسة

•  بناء الخطة التعليمية الفردية          
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كما في   على تحليل المهمة التعليمية ويمكن وضع مثال اجرائي كم تشير النظرية السلوكية           

 : ( هدف سلوكي في مادة الرياضيات للصف الرابع االساسي ) المثال التالي

 . قانون مساحة المستطيل بدون اخطاءن يحل الطالب مسائل كالمية على مساحة المستطيل باستخدام أ

نالحظ من خالل  هذا الهدف السلوكي ان هذا الهدف حقق معايير اشتقاق االهداف كما          

االهداف حيث احتوى الهدف على فعل السلوك ( ان يحل ) (  ذكرنا سابقا في مرحلة اشتقاق

والمحتوى مسائل كالمية عن مساحة المستطيل ) والشرط ( باستخدام قانون مساحة المستطيل 

مية ) الى عدة اجزاء بشكل والمعيار ( بدون اخطاء ) حيث يمكن تحليل هذا الهدف ( المهمة التعلي

 . متسلسل

 قياس المستخدمة في حياتنا اليومية ( سم ، م ، كم ) بدون اخطاء .ان يعدد الطالب وحدات ال  -1

 ان يقيس الطالب بعض المسافات باستخدام المسطرة بدون اخطاء .  -2

 ان يعرف الطالب مفهوم الطول والعرض بدون اخطاء .  -3

 ان يعرف الطالب مفهوم المساحة بدون اخطاء .4 -

قانون مساحة المستطيل بدون لمستطيل باستخدام ان يحل الطالب مسائل كالمية على مساحة ا-  5

 اخطاء.

نالحظ مما سبق ان الباحث قام بتقسيم المهمة التعليمية الى اجزاء مبسطة وميسرة بحيث يستطيع 

السلوكية اذا كانت صعوبة المادة لها  تمشاكالالالطالب تنفيذها بكل سهولة االمر الذي يقلل من 

االمر في زيادة تعزيز الطالب ليسبب في دوره زيادة فرصهم في  هذادور في ذلك وكذلك يسبب 

 تحقيق االهداف 

: النمذجة : يقوم المعلم او المدرب بالمهمة السلوكية  يريد ان يعلمها للطالب كاستخدام القلم  ثانيا

ية والورقة مثال او لبس الحذاء او تعليمهم الصالة بعد ان يكون قد جزأ هذه المهمة الى اجزاء فرع

 ومن ثم يطلب منهم تقليد ذلك ويقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة ازاء كل خطوة يخطونها 

من اتقانه  يتأكد: تكرار التعلم : يطلب المدرب من الطالب ان يكرر ما تعلمه مرات عدة حتى  ثالثا

 للمادة .

تشكيل وتسلسل السلوك التعليمي المراد تعليمه : ان يقوم المعلم برسم الهدف السلوكي المراد   : رابعا

الوصول  اليه بعد ان يكون قد رسم الخط القاعدي عند ذلك الطفل وعرف ما لديه من خصيلة او 
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تغذية مهارة يمكن االنطالق منها للوصول الى الهدف النهائي ويعتمد المعلم على اسلوب التعزيز وال

 .) 2002الراجعة للوصول الى الهدف .(العزة ،

 : المشكالت السلوكيةااللعاب العالجية في عالج 14.1.2 

السلوكية  وتم اجراء عليها العديد  المشكالتهناك الكثير من االلعاب التي اثبتت فعاليتها في عالج 

ومن االمثلة على هذه   2001) ودراسة ( السيد ،  2017من الدراسات مثل دراسة (ابن يوسف ، 

 االلعاب ما يلي :

 في أشياء تطابق لعبا الطفل حيث يجمع المحيط، تمثيل لعب ومنهم من يسميها : التجميع لعب.  1

 لعب وتنظيم التركيب انتقاء هي الجوهرية وخاصيته ذلك، يخالف ما أو الواقع حسب فينظمها البيئة،

أثناء اللعب يعبر ويجرب ويبني معارف وينظم أفكاره  ويحقق ذاته ويتفاعل مع   فالطفل جاهزة،

االخرين ويحل مشكاله بنفسه وينمي ويطور خياله ويهذب سلوكه  باللعب والنشاط المفضالن لديه 

 السوي وتحويله الى سلوك مقبول. فيساعد ذلك في كبح سلوكه غير

 العجينة مثل عديمة الداللة أشياء بواسطة داللة و شيء ذ ببناء الطفل يقوم : واإلبداع البناء . لعب 2

 خيال على يعتمد وهو العمر، من سن الخامسة في ذروته اللعب يبلغ من النوع المكعبات وهذا أو

 وٕاعطائها بمعىى المحيطة البيئة واستغالل تجسيد إعادة ويعتمد على بالبروز تبدأ التي وموهبته الطفل

فرصة  له أتيحت إذا إال وٕاظهار المواهب عن االخرين  االستقاللية تحقيق ال يستطيع فالطفل قيمة،

 . عليه وما له ما وٕابراز االخرين، مع الحر اللعب

النوع   هذا وخاصية .وأفعاله لحركاته ىنمع بإعطاء ووضعيات نشاطات الطفل يقلد : التقليد لعب.  3

 بإصدار ويقوم الحوادث إنتاج أو إعادة األشخاصاللعب لتقليد  يستخدم الطفل أنّ  هي األساسية

 الصحيحة الوضعيات والتعرف على شاهده ما حسب المطلوب السلوك

 ممتلكاته دميته أو ومع نفسه مع بالحوار يقوم الطفل نجد اللعب من النوع هذا في :الحوار لعب.  4

 اللعب بعد دميتها أو نصح بتوبيخ الفتاة تقوم منه، فمثال المقربين الكبار لمواقف ومحاكاة ،تقليدا

 بتلقينها قامت التي أمها مع وكأنها لعبتها تتخيلها مع حديثها وفي المالبس، تلطيخ وعدم باألوساخ

 .) 2017( ابن يوسف ،  المبادئ
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 الدراسات السابقة  2.2
 :الدراسات العربية  1.2.2

السلوكية لدى اخوة االطفال ذوي  الضطراباتاالى تحديد  التي هدفت) 2017( دراسة متولي      

اضطراب التوحد ( كما تدركها االمهات ) وعالقتها بحاجاتهم النفسية في مصر ، وبلغ حجم العينة 

ت السلوكية لجمع البيانات ) اخا واختا وكانت اداة البحث مقياس المشكال77)ام و(50) منهم (127(

وتوصل الباحث الى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين المشكالت السلوكية والحاجات النفسية ووجود 

 تأثير دال احصائيا لمتغير النوع والعمر الزمني والتفاعل بينهما على الحاجات النفسية .

) دراسة هدفت الى معرفة االضطرابات السلوكية لدى االطفال االيتام من 2017( غراب اجرى      

وجهة نظر المربين والمربيات وعالقتها في بعض المتغيرات في االردن وقد استخدمت الباحثة 

) طالب وطالبة وقد توصلت النتائج الى 62االستبانة كأداة لجمع البيانات وتكونت عينة الدراسة من (

ق دالة احصائيا في متوسط تقدير المربين والمربيات لدرجة االضطرابات السلوكية تعزى بوجود فرو 

 لمتغير جنس الطفل لصالح الذكور .

لتعرف على مستوى المعرفة بدمج ا التي هدفت الى)  2016(  دراسة عبد القادر وفي        

الطالب ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية في ضوء نموذج االستجابة للتدخل لدى عينة من 

من حيث التعرف، التشخيص، العالج. ولتحقيق هدف الدراسة تم في مصر  معلمي المرحلة االبتدائية 

السلوكية واالنفعالية في ضوء نموذج  تصميم استبانة لتحديد مستوى المعرفة بدمج ذوي االضطرابات

) 40االستجابة للتدخل لدى عينة من معلمي المرحلة االبتدائية، وقد بلغت عينة الدراسة النهائية (

إجراءات  معلمًا بالمرحلة االبتدائية. وقد توصلت الدراسة إلى: احتياج أفراد عينة الدراسة للتعرف على

واالنفعالية في ضوء نموذج االستجابة للتدخل من حيث  دمج الطالب ذوي االضطرابات السلوكية

التشخيص، التعرف، والعالج على الترتيب. كما لم تجد الدراسة فروقا ذات داللة بين متوسطات 

درجات معلمي المرحلة االبتدائية تعزى لمتغير الصفوف التي يدرس بها المعلم (الصفوف األولى حتى 

تى السادس االبتدائي)، المؤهل الجامعي الحاصل عليه المعلم الصف الثالث/ الصفوف من الثالث ح

نوع التعليم (حكومي/ أهلي). كما انتهت الدراسة بالتوصية باحتياج أفراد  (جامعي / دراسات عليا)،

العينة لبرنامج تدريبي لتنمية مهاراتهم في التعامل مع ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية في ضوء 

      .ة للتدخلنموذج االستجاب
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هدفت الى التوصل الى العالقة بين ادمان االنترنت وبعض بدراسة  ) 2016( علي وقد قام        

االضرابات السلوكية وقياس فاعلية البرنامج المقترح القائم على االنشطة الفنية في عالج ادمان 

) 15-11اعمارهم بين (  اطفال تتراوح 6االنترنت واالضطرابات السلوكية ، وشملت عينة الدراسة 

سنة في مصر واستخدم الباحث مقياس القلق واالنتباه واضطراب النوم لجمع بياناته واثبتت الدراسة 

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين ادمان االنترنت واالضطرابات السلوكية وقد اثبتت 

 فاعلية البرنامج المقترح في عالج تلك االضطرابات .

لكشف عن العالقة االرتباطية بين االلعاب الدراسة الى ا  تهدف) 2016( احمد وأجرى        

االلكترونية واالضطرابات السلوكية لدى االطفال ذوي االعاقة الفكرية وصعوبات التعلم واضطراب 

) سنة 12-6تتراوح اعمارهم بين ( اً ) طالب120طيف التوحد في مصر وتكونت عينة الدراسة من (

واستخدمت الباحثة عدة مقاييس لجمع بياناتها مثل مقياس القلق واالكتئاب والسلوك العدواني وتوصلت 

 الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية بين االلعاب اإللكترونية واالضطرابات السلوكية .

معرفة االضطرابات السلوكية والمعرفية ) بدراسة هدفت الى 2016( دراسة عبد العال وقام          

لدى االطفال وعالقتها بتكرار تناول المضافات الكيميائية في االغذية المحفوظة في مصر حيث بلغت 

)طالب وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة موجبة بين درجة تكرار تناول االغذية 45عينة الدراسة (

 سلوكية .المحتوية على مضافات كيميائية واالضطرابات ال

 تالميذ بين الشائعة السلوكية االضطراباتالى معرفة  بدراسة هدفت).  2015(  زيادة وقام          

) معلم ومعلمة واستخدم  60وقد بلغت عينة الدراسة (  المعلمون نظر وجهة من اإلعدادية المرحلة

الباحث اداة االستبانة لجمع بياناته وقد توصلت الدراسة الى عدم وجود فروق في فرضيات الدراسة 

 سنوات الخبرةلمتغير الجنس و 

الى معرفة فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض  التي هدفت) 2014( دراسة عطا اهللا وفي        

المهارات لدى ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية من تالميذ المرحلة االعدادية في مصر وقد 

) طالب واستخدم الباحث اداة 15تكونت عينة الدراسة من مجموعتين تجريبية وضابطة عدد كل منهم (

الى وجود فروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في  المالحظة لجمع بياناته وقد توصل الباحث

 المقاييس لصالح التجريبية .
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هدفت الى معرفة مدى فاعلية برنامج تدريبي سلوكي التي  ) 2014( دراسة الالال  وفي        

لخفض االضطرابات السلوكية االنفعالية لدى المراهقين من ذوي االعاقة الفكرية البسيطة في مصر 

) من االطفال المراهقين حيث تم تقسيمهم الى مجموعة تجريبية 30عينة الدراسة من ( وتكونت

وضابطة استخدم الباحث اداة المالحظة في جمع بياناته حيث كشفت الدراسة الى وجود فروق ذات 

 البرنامج في جميع المجاالت . ألثراحصائية تعزى  ةدالل

الدراسة الى معرفة االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى هدفت التي  ) 2008( دراسة السويطي وفي

) طالب وطالبة من ابناء 82ابناء المطلقين في جنوب الخليل في فلسطين وقد بلغ عينة الدراسة (

 المطلقين وتوصلت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية .

 :  الدراسات االجنبية 2.2.2

عقاب ) دراسة هدفت لمعرفة العالقة بين ال Tong et al , 2016أجرى تونج واخرون ( 

الوصفي التحليلي وقد استخدم والمشكالت السلوكية في امريكا وقد استخدم الباحث المنهج 

من  172الباحث االستبانة لجمع بياناته وقد طبق الباحث دراسته على عينة مكونة من 

ن العالج البدني وظهور االمهات واالباء وقد اشارت الدراسة الى وجود ارتباط بي

 المشكالت السلوكية عند االبناء .

مدى فعالية  الىلتعرف ل بدراسة هدفت)   ( porteret . al,2012بورترت واخرون قام         

ة المتحدة  كالعالج في الموسيقى في تحسين المهارات عند الطلبة المضطربين سلوكيا وانفعاليا في الممل

) طالب وطالبة 200استخدم الباحث اسلوب المالحظة في جمع بياناته وقد تكونت عينة الدراسة من (

) سنة وقد اشارت النتائج الى فعالية العالج بالموسيقى في تحسين كل  16 – 8تتراوح اعمارهم (

 المهارات لدى الطلبة المضطربين انفعاليا وسلوكيا.

هدفت الى تطوير التنظيم الذاتي لدى التي )    (mowat ,2010اتمو دراسة  وفي          

حاالت  6االطفال المضطربين سلوكيا وانفعاليا بإحدى المدارس االسكتلندية وقد بلغت عينة الدراسة 

يعانون من اضطرابات سلوكية وانفعالية واستخدم الباحث اداة المالحظة لجمع بياناته  وقد اشارت 

 ثر ايجابي على قدرتهم على تنظيم سلوكهم الذاتي .له ا الطلبةالنتائج الى ان التدخل مع هؤالء 
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الى معرفة اثر   بدراسة هدفت )   ,2008harriss , et .al( دراسة هاريس واخرون          

وشملت  انفعاليامدارس الرعاية المتخصصة  في بريطانيا كمدخل عالجي وثيق الصلة بالمضطربين 

اشارت  وقد استخدم الباحث المقابلة لجمع بياناته و ) معلم12) اباء و (6) تالميذ و (5عينة الدراسة (

من مشاعر لديهم في  يوجهونهنتائج الدراسة الى تحسين قدرة المضطربين انفعاليا على التعامل مع ما 

 تقدير الذات وتطوير عالقات ايجابية مع االخرين .

الى فحص فعالية برنامج  دراسة هدفت) Cullen ,et . al  , 2005 ( واخرونكولن  وأجرى

المضطربين سلوكيا وانفعاليا واجتماعيا في المدارس االبتدائية  في بريطانيا  لألطفالاكتشاف الذات 

 حيث استخدم ) طالب تم تقسيمهم الى مجموعة تجريبية وضابطة18وقد تكونت عينة الدراسة من ( 

وقد اظهرت النتائج تحسين الثقة بالنفس وتقدير الذات وااليجابية نحو  المالحظة لجمع بياناتههنا 

 الذات واالقران وانخفاض ممارسة السلوكيات العدوانية لدى تالميذ المجموعة التجريبية . 

 لتعرف الى فعالية الحاقالتي هدفت ل)    farrel and polta   ( 2003 ,فارل وبارتا دراسة وفي

التالميذ المضطربين انفعاليا بمدارس متخصصة حيث استخدم الباحث اداة المقابلة لجمع بياناته وقد 

طالب من الملتحقين بمدارس الرعاية المتخصصة في  المملكة المتحدة  26تكونت عينة الدراسة من 

 المتخصصة .وقد اسفرت النتائج عن تمتع التالميذ بذاكرة اكثر ايجابية بعد التحاقهم بالمدارس 

 تأثيرالى تقويم  بدراسة هدفت )    (desbiiens and royer, 2003 ديسبنس و روير كما قام

في الواليات  برنامج على طلبة المرحلة االبتدائية الذين يعانون من االضطرابات السلوكية واالنفعالية 

) 21كل مجموعة ( وقد قسم الباحث الطلبة الى مجموعة تجريبية وضابطة وقد بلغ حجمالمتحدة 

طالب  واستخدم الباحث اداة المالحظة لجمع بياناته وقد اسفرت  النتائج عن فعالية البرنامج في 

 تحسين السلوك االجتماعي للتالميذ .

تحديد العالقة بين النشاط الى  التي هدفت)  (wiles , et .al ,2008 ويلس واخرون دراسة وفي  

االنفعالية لدى عينة من االطفال المراهقين وقد استخدم الباحثون اداة الحركي الجسمي واالضطرابات 

مدرسة من مدارس شمال  39في  اً ) طالب1246المقابلة في دراسة طولية  وتكونت عينة الدراسة من (

غرب ايطاليا وتوصلت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية في االضطرابات االنفعالية تعزى 

 الذكور وقد ارجع الباحث ذلك لما يمارسه الطلبة الذكور من نشاطات حركية .للجنس ولصالح 
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للكشف عن  دراسة هدفت)    (petot, and Achenbach, 2008اششينببيتوت وأ  وقد أجرى

عينة من االطفال المراهقين الذين يعانون من االضطرابات السلوكية واالنفعالية وقد تكونت عينة 

الطلبة في مدارس الجزائر وقد تم استخدام اداة االستبانة لجمع البيانات  ) من 1405الدراسة من (

وتوصلت الدراسة الى ان اهم االضطرابات عند االطفال هي الخوف والقلق واالكتئاب كما كشفت 

لصالح االطفال مقارنة  الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائية في هذه االضطرابات تعزى للعمر

 بالمراهقين . 

للكشف عن االضطرابات السلوكية  بدراسة) (catrin , et . al, 2005 كاترين وآخرون  وقامت

واالنفعالية التي يعاني منها الطلبة المراهقين في امريكا من اصل كوري تكونت عينة الدراسة من 

ن ) طالبا وطالبة واستخدم الباحث اداة االستبانة  لجمع بياناته  وتوصلت الدراسة الى ا1359(

االضطرابات السلوكية واالنفعالية التي يعاني منها الطلبة المراهقين هي : سوء تقدير الذات ، والصراع 

 مع االهل ، وسوء العالقات مع االقران 

االضطرابات  ت الى معرفةفالتي هد) (Sonja.sir and lars, 2004  سونجا والرس راسةد وفي  

السلوكية عند المراهقين في ثالث مناطق جغرافية هي : شمال النرويج ، وشمال فنلندا والسويد . 

) طالبا وطالبة من الطلبة المراهقين في مناطق الريف والحضر وقد 2647تكونت عينة الدراسة من ( 

لمشكالت مثل الجنوح كما استخدم الباحثون اداة المالحظة لجمع بياناتهم  وكشفت الدراسة عن بعض ا

 كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمنطقة السكن . 

معرفة االضطرابات السلوكية واالنفعالية ل دراسة) (laird , et . al, 2001اليرد وآخرون  وقد أجرى

المقابلة لجمع البيانات  في أمريكا  وقد استخدم الباحث اداة عند المراهقون في مرحلة المراهقة المبكرة

)  من امهات االطفال في مرحلة المراهقة المبكرة وتوصلت الدراسة   440اذ بلغت عينة الدراسة ( 

الية رئيسة هي : الى ان االطفال في مرحلة المراهقة المبكرة يعانون من ثالث مشكالت سلوكية وانفع

على الطفل من قبل االهل من ابة الصارمة لرق، وتوصلت ايضا ان االقلق واالكتئاب، والسلوك الجانح

 العوامل المسببة الضطراب السلوك.اهم 
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 التعقيب على الدراسات السابقة  3.2
 Sonja.sirسونجا والرس  اختلفت الدراسات السابقة في اماكن اجرائها ، حيث اجريت دراسة         

and lars, 2004)    ( كاترين وآخرون في النرويج وفنلندا والسويد ودراسةcatrin , et . al, 

 ,petot, and Achenbach)بيتوت وأشينباش المتحدة االمريكية  ودراسة  الوالياتفي  )(2005

) في االردن  2017) في مصر ودراسة غراب (  2017(  في الجزائر ودراسة متولي   (2008

ونالحظ مما سبق أمرين نجاح الباحث في الحصول على دراسات سابقة منوعة من حيث المحدد 

المكاني وهذا االمر يحسب له ولصالحه في مساندة بحثه واالمر الثاني تميز الدراسة من حيث المحدد 

 نين )المكاني حيث اجريت في فلسطين( محافظة ج

بقة على عينات مختلفة من حيث المرحلة العمرية فكانت دراسة اوتم ايضا تطبيق الدراسات الس        

) على االطفال الذين تتراوح اعمارهم  2016) على عينة من المراهقين ودراسة احمد ( 2014الالال (

بورترت راسة ) سنة ود 15، 11) على االطفال بين (  2016) سنة ودراسة علي ( 6،12من ( 

 ديسبنس و روير) سنة  ودراسة  16، 8على االطفال من (  )  ( porteret . al,2012واخرون

desbiiens and royer, 2003)   (  على أطفال لمرحلة االساسية الدنيا أما الدراسة الحالية فقد

 ركزت على االطفال في المرحلة االساسية العليا.

اما من حيث المحدد الزمني فقد حصل الباحث على على دراسات متنوعة زمنيًا حيث تراوحت         

 2017الى عام ( )(laird , et . al, 2001اليرد وآخرون )  مثل دراسة 2001الدراسات من عام ( 

) اما الدراسة الحالية فقد تميزت بأنها الدراسة الوحيدة التي أجريت  2017) مثل دراسة غراب ( 

 ) حسب علم الباحث . 2018بخصوص هذا الموضوع في فلسطين خالل العام الحالي (

الدراسة  تنوعت الدراسات الوصفية في الدراسات السابقة من حيث العينات التي اجريت عليها       

) من وجهة نظر المربيين والمربيات في دور  رعاية االيتام ودراسة  2017حيث كانت دراسة غراب ( 

) من وجهة نظر    ( wiles,2008ويلس) كانت من وجهة نظر االمهات ودراسة  2017( متولي ، 

ته للتجربة  بإجراء الطالب اما الدراسة الحالية فقد استغل الباحث خبرته العملية وعمله كمعلم ومعايش

 البحث على عينة من المعلمين.
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 : اختالف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة

تشمل هذه الدراسة مرحلة بداية المراهقة وهي مرحلة مميزة في حياة الطفل حيث تبدأ بها حدوث  -

المجال التغيرات الفسيولوجية والنفسية والسلوكية للجسم، مما يترتب عليها حدوث تغير في 

 السلوكي واالنفعالي، لذلك كان ال بد من وضع هذه المرحلة في هذه الدراسة.

 تناولها لموضوع المشكالت السلوكية من منظور التربية الخاصة.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

35 
 

 

 

 

 الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طريقة الدراسة وإجراءاتها

 مقدمة 1.3
اشتمل الفصل الثالث على اإلجراءات التي اتبعها الباحث إلتمام هذه الدراسة والتي اشتملت 

إعدادها، وكيف تم الدراسة المطبقة  أداة كما تضمنت على على منهج الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة 

ف المعالجات واإلجراءات التي تم إتباعها لتطبيق هذه الدراسة، كما تص األداةوالتأكد من صدق وثبات 

 اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات للوصول إلى النتائج، وفيما يلي تفصيل لذلك:

 : منهج الدراسة 2.3

الذي يخدم تحقيق  هدف الدراسة والمتمثل في  الوصفي المسحي قام الباحث باستخدام المنهج 

السلوكية لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس محافظة جنين من وجهة  لمشكالتامعرفة 

في معلمي ومعلمات المرحلة االساسية العليا اذ قام بتطبيق االستبانة على مجموعة من  نظر المعلمين

 . محافظة جنين

 :مجتمع الدراسة 3.3

محافظة جنين المرحلة االساسية العليا في  في المعلمين والمعلماتتمثل مجتمع الدراسة بجميع 

باالعتماد على بيانات دائرة اإلحصاء وذلك ، ) معلمة  583معلم و() 541(  م، والبالغ عدده

 .2017/2018والتخطيط في مديرية التربية والتعليم في محافظة جنين للعام الدراسي 
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 :عينة الدراسة 4.3

معلمي ومعلمات المرحلة االساسية العليا والتي تمثلت بطبقية تم اختيار عينة الدراسة بطريقة 

) يوضح 1.3، والجدول رقم ( % من مجتمع الدراسة 20عينة ما نسبته الفي محافظة جنين وقد بلغت 

 .لمجموع ونسبة كل فئةتوزيع عينة الدراسة وفقًا 

 ) يوضح توزيع عينة الدراسة1-3الجدول رقم (

 

 ةالمئويالنسبة  % 20×  العينة المجموع الكلي لفئةنوع ا

 %48 108 541 معلمين

 %52 116 "583 معلمات

 %100 224 1124 المجموع الكلي

 

 :أدوات الدراسة 5.3

 اعتمد على على حيث على شكل فقرات ايجابية وفقرات سلبية قام الباحث ببناء االستبانة

وذلك بسبب  )1الملحق ( ) كأداة لهذه الدراسة2007(البطوش ،  الدراسات السابقة وقد استعان بمقياس

مالءمتها لهذه الدراسة وعدم وجود فروق كبيرة من حيث العنوان والقرب المكاني والثقافي بين الدراستين 

على االدة  )2الملحق رقم ( ، وكذلك تم  اجراء بعض التعديالت عليها كما اقترحت لجنة المحكمين

 .للدراسة الحالية  مناسب لتقنينها بما هو

) فقرة وقد صيغت فقرات المقياس وفق مقياس  50بلغ عدد فقرات الصورة النهائية للمقياس ( 

 ( ليكرت ) ذي الخمس درجات للحكم وهي :

 للفقرات االيجابية ودرجة واحدة للفقرات السلبية دائما : وتعطى خمس درجات -
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 االيجابية ودرجتين للفقرات السلبيةللفقرات وتعطى اربع درجات غالبا :  -

 للفقرات االيجابية والسلبية  احيانا : وتعطى ثالث درجات -

 للفقرات االيجابية وأربع درجات للفقرات السلبية قليال : وتعطى درجتين -

 للفقرات االيجابية وخمس درجات للفقرات السلبية نادرا : وتعطى درجة واحد -

 :صدق االداة وثباتها  6.3

الى قياسه وال تقيس شيء اخر . حيث تم  المقياس قادرة على قياس ما تهدف تكون فقرات حتى 

في جامعة القدس   من ذوي الكفاءة والخبرة والتخصص محكمينالعرض المقياس على لجنة من 

القدس المفتوحة والجامعة العربية االمريكية  ومديرية التربية والتعليم في جنين ، وطلب من جامعة و 

المتفق عليها حسب االغلبية بالنسبة  باآلراءوقد تم االخذ المحكمين وضع مالحظاتهم على المقياس 

لحق رقم كما هو في الم) فقرة   50للمحكمين ووفق القواعد المتبعة ، وقد استقر المقياس على ( 

 ) .3الملحق (

ثبات فقرات المقياس فقد تم تطبيقه على عينة استطالعية من مجموعة ومن اجل التأكد من         

ومن خارج عينة البحث وقد قام الباحث باستخدام  مجتمع الدراسةمن المعلمين والمعلمات من داخل 

وبعد ان قام   0,648لفقرات المقياس  معامل ارتباط سبيرمانطريقة ( التجزئة النصفية ) وقد بلغ 

معادلة سبيرمان براون  وذلك بسبب عالج الخطأ الباحث باستخراج معامل االرتباط قام بتطبيقه على 

معامل ارتباط سبيرمان الناتج من تقليل عدد فقرات االستبانة بسبب ( التجزئة النصفية ) حيث بلغ 

يؤهل المقياس لتطبيقه في فقرات المقياس وهذا ما  وهو معامل ارتباط قوي بين 0،786هنا   براون

 الدراسة

  متغيرات الدراسة 7.3

 : . المتغيرات المستقلة 1

 ، انثى )( ذكر  الجنس .

 )10أكثر من ، 10إلى  6فأقل ،  5( الخبرة .
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 ( دبلوم ، بكالوريوس ، دبلوم عالي فأعلى )المؤهل العلمي .

 انسانية )( علوم طبيعية ، علوم التخصص .

 : المتغيرات التابعة 2

 .السلوكية لدى  طلبة المرحلة االساسية العليا تالمشكال

  اجراءات تنفيذ الدراسة 8.3

السلوكية لدى طلبة  المشكالتدرجة  معرفة بهدف قام الباحث بإجراء هذه الدراسة         

ولإلجابة عن المرحلة االساسية العليا في مدارس محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين ، 

بدأ الباحث (االستبانة) وقد  اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها الصفرية ، تم بناء وتطوير اداة الدراسة 

من خالل توجهه لعمادة الدراسات العليا في جامعة القدس وطلب الحصول على  بإجراءات دراسته 

) وبعد ان  حصل على كتاب تسهيل المهمة توجه الى قسم 4تسهيل مهمة مرفق في الملحق رقم (

)  لتوزيع 5التعليم العام في مديرية جنين للحصول على كتاب تسهيل مهمة مرفق في ملحق رقم ( 

بالتأكد من ثبات  س وبعد ان حصل الباحث على كتاب تسهيل المهمة قام استباناته على المدار 

/  2017الفصل الثاني من العام الدراسي خالل  بتوزيع استباناتهثم قام  ةوصدق فقرات االستبان

وذلك حسب نسبة كل  فئة من فئات العينة الطبقية حيث قام الباحث  خالل  على المدارس  2018

% من المجتمع ثم قام الباحث بجمع استباناته وادخالها في برنامج  20 بأخذ عينة طبقية بنسبة

 ثم قام الباحث باستخراج النتائج . ) spssالتحليل االحصائي ( 

 المعالجات االحصائية 9.3
استخدم الباحث طرق احصائية وصفية وتحليلية لمعالجة  البيانات التي جمعها وتفسيرها وتمثلت 

 الوصفية باستخدامالطرق االحصائية 

 ) Mean(  المتوسطات الحسابية -

 ) Std. Deviation(  االنحرافات المعيارية -

 اما طرق االحصاء التحليلية فقد تمثلت في 
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 ) Way ANOVA One(  اختبار التحليل االحادي -

 ) Samples T Test – Independentللعينات المستقلة (  )t( اختبار  -

 

 

 الفصل الرابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسة.4
السلوكية لدى طلبة المرحلة  المشكالت معرفة بهدف دراسة قام الباحث بإجراء هذه ال      

عن اسئلة  ولإلجابةاالساسية العليا في مدارس محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين ، 

تم تطبيقها في الدراسة ( االستبانة ) ، وقد  الدراسة واختبار فرضياتها الصفرية ، تم بناء وتطوير اداة

. ولتحليل البيانات االحصائية التي جمعت تم  2018/  2017الدراسي الفصل الثاني من العام 

. ويتضمن هذا الفصل وصفا تفصيليا لنتائج الدراسة مرتبة  استخدام طرق احصائية وصفية وتحليلية

 حسب تسلسل فرضيات الدراسة .

 للدراسة االولالنتائج المتعلقة بالسؤال  1.4
 مدارس في العليا االساسية المرحلة طلبة لدى السلوكية المشكالت درجة ما:  االولالسؤال 

السلوكية لدى طلبة المرحلة  المشكالت درجة حتى يتم تحديد. المعلمين نظر وجهة من جنين محافظة

 االساسية العليا في محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين تم اعتماد التدرج التالي :

 كبيرة جدا) يدل على درجة 4.11- 5متوسط حسابي (  

 ) يدل على درجة كبيرة3.31-4.1متوسط حسابي (

 ) يدل على درجة متوسطة2.51- 3.3متوسط حسابي ( 

 ) يدل على درجة قليلة  1.81 – 2.5متوسط حسابي (

  ) يدل على درجة قليلة جدا1 – 1.8متوسط حسابي (
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 المعيارية فاتاواالنحر  الحسابية المتوسطات بحساب الباحث قام السؤال هذا عن لإلجابة

االضطرابات السلوكية افراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن  الستجابات

 محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين.واالنفعالية لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في 

 .) يوضح ذلك 1.4والجدول ( 

 الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: ) 1.4الجدول ( 

محافظة جنين من لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في  المشكالت السلوكيةاستبانة  على

 .مرتب حسب األهمية وجهة نظر المعلمين

لرقما المتوسط  محتوى الفقرة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 كبيرة جداً  0.47 4.67 ال ينهي المهمات المطلوبة منه. 5

 كبيرة جداً  0.49 4.62 يستسلم للفشل. 48

 كبيرة جداً  0.54 4.52 دافعيته ألي عمل قليلة. 47

 كبيرة جداً  0.72 4.47 يرتمي على األرض إليذاء نفسه. 44

 كبيرة جداً  0.75 4.39 يروي تفاصيل مختلفة من حين آلخر. 22

 جداً كبيرة  0.91 4.29 كثير الشرود الذهني. 34

 كبيرة جداً  0.59 4.24 كثير الحركة اثناء الحصة. 4

 كبيرة جداً  0.61 4.21 يطلب المساعدة من اآلخرين 7

 كبيرة 0.59 4.13 يبرر كثيًرا للخروج من المشكالت. 23

 كبيرة 0.66 3.98 حساس يظهر مشاعره بسهولة وسرعة. 38
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 كبيرة 0.9 3.88 يخاف نقد اآلخرين. 49

 كبيرة 0.56 3.8 سبب.يبكي دون  36

 كبيرة 0.68 3.77 يكذب للفت انتباه اآلخرين لقصصه واالهتمام به. 24

 كبيرة 0.51 3.68 يكذب لتكوين أصدقاء. 25

 كبيرة 0.55 3.66 يعتمد على غيره في حل مشكالته مع زمالئه . 8

 كبيرة 0.69 3.65 يقوم بعكس ما يطلب منه. 14

 كبيرة 0.92 3.64 يقوم بالمواقف المحرجة. 50

 كبيرة 0.79 3.63 ينسى القيام بما يطلب منه بسرعة. 33

 كبيرة 0.59 3.62 يفسد نشاطات اآلخرين داخل الصف 26

 كبيرة 0.94 3.62 يميل إلى العزلة. 1

 كبيرة 0.59 3.6 يستخدم ممتلكات اآلخرين دون استئذان. 3

 كبيرة 1.01 3.47 ينتقل من لعبة ألخرى. 35

 متوسطة 0.84 3.31 يسرق لالنتقام من اآلخرين. 20

 متوسطة 0.64 3.25 سريع التحول من نشاط آلخر. 2

 متوسطة 0.89 3.18 يسرق دون علم أسرته. 19

 متوسطة 0.62 3.15 قليل التحدث مع غيره. 29

 متوسطة 1.68 3.1 يتجاهل أنظمة المدرسة و تعليماتها. 13
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 متوسطة 0.69 3.02 دقائق. 5من يستطيع تركيز انتباهه أكثر  31

 متوسطة 0.78 2.99 عالقاته محدودة مع اآلخرين. 30

 متوسطة 0.64 2.9 غير متفائل بنتائج أعماله. 46

 متوسطة 1.37 2.84 يشتم بألفاظ قبيحة. 42

 متوسطة 1.29 2.82 يرفض اتباع التعليمات المعطاة له. 12

 متوسطة 1.45 2.81 يضرب األطفال اآلخرين. 41

 متوسطة 0.79 2.7 يضحك مع نفسه دون سبب. 39

 متوسطة 0.81 2.7 يلتصق جسديا بالكبار. 6

 متوسطة 0.56 2.68 يترك مقعده دون استئذان. 11

 متوسطة 0.63 2.67 يبدو مشوًشا. 40

 متوسطة 0.66 2.65 يفزع بسهولة ألشياء تافهة. 37

 متوسطة 0.79 2.65 يتلف أشياءه و أشياء اآلخرين. 43

 قليلة 0.77 2.56 يسرق لحرمانه من مصروفه. 18

 قليلة 1.45 2.41 يسرق لتدني الوضع االقتصادي. 17

 قليلة 1.37 2.3 يتجنب التقاء عينه بعين المعلم أثناء الدرس. 27

 قليلة 1.25 2.29 يظهر كأنه ال يسمع ما يقال له. 32

 قليلة 0.72 2.11 يسرق للفت انتباه اآلخرين. 16
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) و أن االنحراف  3.17) ان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية تساوي (1.4يالحظ من الجدول (   

نحو فقرات االستبانة )  وهذا يدل على ان اراء جميع افراد العينة 0.32المعياري للدرجة الكلية يساوي (

) فقرات جاءت بدرجة 8) ان هناك (  1.4( كانت بدرجة متوسطة كما وتشير النتائج في الجدول 

)  7جاءت بدرجة متوسطة ، و( فقرات ) 19جاءت بدرجة كبيرة ، و ( فقرات ) 14كبيرة جدا ، و ( 

نتائج متوسطات االستجابات ويمكن تمثيل  جاءت بدرجة قليلةفقرات )  3جاءت بدرجة قليلة ، و(فقرات 

 لفقرات االستبانة حسب درجتها بما يلي :

 . فقرات ( درجة كبيرة جدا ) : 1

)  23،  7،  4،  34،  22،  44،  47،  48،  5إن الفقرات الحاصلة على درجة كبيرة جدا وهي ( 

أصحاب هذه الفئة ال ينهون المهمات التعليمية المطلوبة منهم ويستسلمون بشكل كبير  األطفالأن 

عمل داخل ) في التدريج نفسه حيث تؤكد بأن دافعيتهم ألي 47للفشل وهذا ما تؤكد عليه الفقرة (

الصف  تكون قليلة جدا وكذلك فإن أصحاب هذه الفئة يقومون بإيذاء أنفسهم بشكل كبير وهم يتصفون 

من رواية  ساعدة من االخرين وكذلك هم يكثرونثرة شرود الذهن والحركة داخل الصف وطلب المبك

 التفاصيل المختلفة ويبررون كثيرا لمعلميهم للخروج من المشكالت . 

 . فقرات ( كبيرة ) : 2

 قليلة 0.72 1.89 يبالغ في وصف األحداث. 21

 قليلة 0.64 1.87 يستطيع حل واجباته بمفرده. 10

 قليلة 0.54 1.82 يتحمل المسؤولية. 9

 قليلة جدا 0.49 1.68 يحطم األثاث. 45

 قليلة جدا 0.90 1.5 يفضل اللعب لوحده. 28

 قليلة جدا 0.92 1.27 يهتم بآراء الناس اتجاه المواقف التي يعملها . 15

 متوسطة 0.32 3.17 الدرجة الكلية
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،  33،  50،  14،  8 ، 25،  24،  36،  49،  38إن الفقرات ذات درجة كبيرة وهي الفقرات ( 

) قد أظهرت أن الطلبة أصحاب هذه الفئة يكونون حساسون من ناحية  20،  35،   3،  1 ، 26

إظهار المشاعر ويبكون كثيرا من غير سبب ويكذبون كثيرا بشكل عام، وهم اتكاليون ويقومون 

بالمواقف المحرجة، وكثيرا ما ينسون ما يطلب منهم ويفسدون النشاطات التعليمية داخل غرفة الصف 

مون ممتلكات االخرين دون استئذان وكذلك هم كثيرا ما ينتقلون من لعبة ألخرى ويسرقون ويستخد

 لإلنتقام من االخرين . 

 

 . فقرات ( متوسطة )  3

 12،  42،  46،  30،  31،  13،  29،  19،  2ان الفقرات الحاصلة على درجة متوسطة وهي ( 

يكون تحولهم من ) أن األطفال أصحاب هذه الفئة  18،  43،  37،  40،  11،  6،  39،  41، 

وتجاهلهم ألنظمة المدرسة نشاط الخر بدرجة متوسطة وأن سرقتهم دون علم اسرتهم وتحدثهم مع الغير 

ن تركيزهم داخل الحصة وعالقتهم مع يكون بدرجة متوسطة وكذلك فقد أظهرت فقرات هذا التدرج بأ

مات المعطاة  قبل المعلم وضربه وتلفظهم بالفاظ بذيئة واتباعه التعلين وتفاؤلهم بنتائج اعمالهم االخري

بأن التصاقه بالكبار تركه لمقعده دون  لألطفال وضحكه مع نفسه كان بدرجة متوسطة واظهرت كذلك

ء االخرين استئذان واتصافه بأن يكون مشوش ويفزع بسهولة ويسرق لحرمانه من المصروف ويتلف اشيا

 كان بدرجة غير كبيرة . 

 

 

 

 . فقرات ( قليلة )  4

) أن اطفال هذه الفئة قليال ما  9،  10،  21،  16،  32،  27،  17( اظهرت الفقرات التي 

يسرقون لتدني الوضع االقتصادي أو للفت انتباه االخرين وهم قليال ما يتجنبون التواصل البصري مع 

في وصف األحداث وحل واجباتهم وهم قليال ما يبالغون  لألخرينمعلميهم والتظاهر بعدم سماعهم 

 . وتحمل المسؤولية

 . فقرات (قليلة جدا )   5
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) أظهرت بأن أطفال هذه الفئة غير خطرين على  15،  28،  45ذات درجة قليلة جدا ( فقرات 

األثاث المدرسي ويفضلون اللعب الجماعي حيث من الممكن استغالل هذه النقطة في اعداد ألعاب 

قرات عدم اهتمام طلبة هذه الفئة تربوية تساعد على تعديل السلوك غير التربوي وكذلك أظهرت هذه الف

   االخرين اتجاههم .  بآراء

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة والفرضيات المبنية عليه 2.  4
 السلوكية لدى المشكالت مستوى المتوسطات الحسابية لدرجة في فروق توجد السؤال الثاني :هل 

 متغيرات الى تعزى المعلمين نظر وجهة من جنين محافظة في العليا األساسية المرحلة طلبة

 . ) ،المؤهل العلمي التخصص ، الخبرة ،سنوات الجنس(

 

 : النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية االولى 1.2.4

في )   α ≥ 0,05الداللة (  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال:  الفرضية االولى

لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس محافظة  السلوكية المشكالت الحسابية لدرجة متوسطاتال

 جنين من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس .

والمتوسطات الحسابية الستجابة افراد   "ت" اختبار نتائج حساب تم األولى الصفرية الفرضية لفحص

السلوكية لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس  لمشكالتاعينة الدراسة على فقرات استبانة 

 ) يوضح ذلك.2.4لمتغير الجنس والجدول رقم ( محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين بالنسبة 

 

 

 

في متوسطات  العينة أفراد الستجابة المستقلة للعينات "ت" اختبار نتائج ) يبين2.4الجدول: ( 

من  االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس محافظة جنين 

 وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس

 الداللة مستوى " t "قيمةدرجة االنحراف المتوسط  العدد الجنس 
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 الحرية المعياري الحسابي

 003. 10.218 1123 36318. 3.3198 108 ذكور

 11039. 2.9586 116 اناث

 

 )003.) وان مستوى الداللة يساوي (10.218) تساوي (tيالحظ من الجدول ( ) أن قيمة (

رفص  ولصالح الذكور وبذلك يتم  أي انه دال احصائيا وهذا يعني وجود فروق ذات داللة احصائية

 .  الفرضية الصفرية

 :نتائج الفرضية الثانية 2.2.4

في )   α ≥ 0,05الداللة (  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال:  :الفرضية الثانية 

لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس  السلوكية المشكالت الحسابية لدرجة متوسطاتال

تم  ةالفرضيالختبار هذه  . سنوات الخبرةمحافظة جنين من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

 ) النتائج4.4) ( 3.4التباين االحادي وتبين الجداول (  لاستخدام تحلي

 

 

 

 

 لمتغير سنوات الخبرة واالنحرافات المعيارية ) المتوسطات الحسابية3.4الجدول ( 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 18667. 3.0988 50 5أقل من 
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 18658. 3.0783 58 10إلى  5من 

 3.1747 116 10أكثر من 

 

.40310 

 31983. 3.1328 224 المجموع

) عدم وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية في اراء المعلمين في  3.4يالحظ من الجدول (

 one wayالسلوكية عند طلبتهم ولمعرفة الفروق تم استخدام تحليل التباين االحادي  المشكالت

ANOVA )  (  ) 4.4كما يظهر في الجدول ( 

 

 ) نتائج تحليل التباين االحادي لداللة الفروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة 4.4الجدول (

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة (ف)

 الداللة

 120. 2.140 217. 2 433. بين المجموعات

 101. 221 22.378 داخل المجموعات

  223 22.811 المجموع

 )120.) وان مستوى الداللة يساوي (2.140) أن قيمة (ف) تساوي ( 4.4يالحظ من الجدول (     

 الفرضية الصفرية وقبولوجود فروق ذات داللة احصائية عدم وهذا يعني دال احصائيا غير أي انه 

 

 :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثالثة  3.2.4

في )   α ≥ 0,05الداللة (  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال:  الفرضية الثالثة
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لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس محافظة  السلوكية المشكالت الحسابية لدرجة متوسطاتال

 . التخصصجنين من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

والمتوسطات الحسابية الستجابة افراد   "ت" اختبار نتائج حساب تم األولى الصفرية الفرضية لفحص

السلوكية لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس  المشكالتعينة الدراسة على فقرات استبانة 

 ) يوضح ذلك5.4والجدول رقم (  التخصصمحافظة جنين من وجهة نظر المعلمين بالنسبة لمتغير 
في متوسطات  العينة أفراد الستجابة المستقلة للعينات "ت" اختبار نتائج ) يبين 5.4الجدول: (

االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس محافظة جنين من 

 وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير التخصص

 الداللة مستوى  t "قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص 

 511. 658.- 29725. 3.1566 65 علوم طبيعية

 33653. 3.1882 159 علوم انسانية

 )511.) وان مستوى الداللة يساوي (658.-) تساوي (t) أن قيمة (5.4يالحظ من الجدول ( 

الفرضية الصفرية  وجود فروق ذات داللة احصائية فيأي انه غير دال احصائيا وهذا يعني عدم 

 الى متغير التخصص .التي تعزى الثالثة 

 

 

 

 

 : الرابعةنتائج الفرضية  4.2.4

في )   α ≥ 0,05الداللة (  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال:  الرابعةالفرضية 

لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس  السلوكية المشكالت الحسابية لدرجة متوسطاتال
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تم  ةالختبار هذه الفرضي . المؤهل العلميمحافظة جنين من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

 ) النتائج 7.4) (6.4استخدام تحليل التباين االحادي وتبين الجداول ( 

 

 المؤهل العلمي .لمتغير  واالنحرافات المعيارية ) المتوسطات الحسابية6.4الجدول ( 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 18594. 3.0860 20 دبلوم متوسط

 18616. 3.0986 174 بكالوريوس

 70308. 3.3620 30 دبلوم عالي فأكثر

 31983. 3.1328 224 المجموع

) عدم وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية في اراء 6.4يالحظ من الجدول (         

المعلمين في االضطرابات السلوكية واالنفعالية عند طلبتهم ولمعرفة الفروق تم استخدام تحليل التباين 

 )7.4كما يظهر في الجدول (   )  ( one way ANOVAاالحادي 

 

 

 

 

 المؤهل العلمي) نتائج تحليل التباين االحادي لداللة الفروق تعزى لمتغير  7.4الجدول (

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة (ف)

 الداللة
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 001. 9.598 912. 2 1.823 بين المجموعات

 095. 221 20.988 داخل المجموعات

  223 22.811 المجموع

     

 )001.) وان مستوى الداللة يساوي (9.598) أن قيمة (ف) تساوي (7.4يالحظ من الجدول (    

 أي انه دال احصائيا وهذا يعني وجود فروق ذات داللة احصائية ورفص الفرضية الصفرية

  LSD) 8.4جدول التحليل البعدي (  ولمعرفة الفروق لصالح من نقوم باستخدام 

 لمتغير المؤهل العلمي  (LSD)) نتائج اختبار  8.4الجدول رقم (

( i ) ( j ) ( i – j ) االحصائية الداللة(P) 

 دبلوم متوسط

 

 862. 01262.- بكالوريوس

 002. *27600.- دبلوم عالي فأكثر

 862. 01262. دبلوم متوسط بكالوريوس

 001. *26338.- دبلوم عالي فأكثر

 دبلوم عالي فأكثر

 

 002. *27600. دبلوم متوسط

 001. *26338. بكالوريوس

) الى وجود داللة احصائية بين متوسطات (الدبلوم المتوسط ) و  8.4م (قيشير الجدول ر       

متوسطات ( الدبلوم العالي فأعلى )  ولصالح (الدبلوم العالي فأعلى) ، ويشير الجدول الى وجود داللة 

احصائية بين متوسطات ( البكالوريوس ) ومتوسطات ( دبلوم عالي فأعلى)  و(لصالح الدبلوم العالي 

 فأعلى)
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 الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النتائج والتوصياتمناقشة .  5

 مقدمة 1.5
 السلوكية االضطرابات راء ووجهات نظر المعلمين في معرفة آ سعت الدراسة الحالية إلى

 ، إذ يشتمل هذا الفصل على جنين محافظة مدارس في العليا االساسية المرحلة طلبة لدى واالنفعالية

 نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها بعد المعالجات اإلحصائية وتوصياتها. مناقشة

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: 2.5

 ذلك:ل، وفيما يلي توضيح االربع فرضيات الدراسة  أسئلة و قام الباحث بمناقشة

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال االول للدراسة 1.2.5

من  جنين محافظة مدارس في العليا االساسية المرحلة طلبة لدى السلوكية المشكالت درجة ما

 ؟ وجهة نظر المعلمين 

)  3.17ان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية تساوي ( في الفصل الرابع  )1.4الجدول (  يظهر       

اراء افراد العينة نحو فقرات )  وهذا يدل على ان 0.32و أن االنحراف المعياري للدرجة الكلية يساوي (

الباحث سبب ذلك الى عدم تنفيذ دورات للمعلمين بهذا المجال  يعزوو   االستبانة كانت بدرجة متوسطة

وعدم وجود خبرات علمية في مجال التربة الخاصة عند معظم المعلمين وان السبب في تعديل كفة 

يا ضمن االستبانة حيث بلغ المتوسط لهذه متوسطات الى درجة متوسطة  هو وجود فئة الدراسات العلال

) مما أثر على المعدل العام ويعود ذلك بسبب زيادة معرفتهم العلمية عن باقي الفئات   3.3620الفئة (

) فقرات 14) فقرات جاءت بدرجة كبيرة جدا ، و ( 8) ان هناك ( 1.4(  ر النتائج في الجدو كما وتشي

)  فقرات جاءت بدرجة قليلة ، 7جاءت بدرجة متوسطة ، و( ) فقرات 19جاءت بدرجة كبيرة ، و ( 

ويمكن تفسير نتائج متوسطات االستجابات لفقرات االستبانة حسب  ) فقرات جاءت بدرجة قليلة . 3و(

 درجتها بما يلي :

 . فقرات ( درجة كبيرة جدا ) : 1
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)  23،  7،  4،  34،  22،  44،  47،  48،  5إن الفقرات الحاصلة على درجة كبيرة جدا وهي ( 

أن األطفال أصحاب هذه الفئة ال ينهون المهمات التعليمية المطلوبة منهم ويستسلمون بشكل كبير 

داخل ) في التدريج نفسه حيث تؤكد بأن دافعيتهم ألي عمل 47للفشل وهذا ما تؤكد عليه الفقرة (

الصف  تكون قليلة جدا وكذلك فإن أصحاب هذه الفئة يقومون بإيذاء أنفسهم بشكل كبير وهم يتصفون 

بكثرة شرود الذهن والحركة داخل الصف وطلب المساعدة من االخرين وكذلك هم يكثرون من رواية 

بصفته النتائج التفاصيل المختلفة ويبررون كثيرا لمعلميهم للخروج من المشكالت ويعزو الباحث تلك 

معلم الى معاناة المعلمين اليومية مع تلك الفئة في تنفيذهم للمهمات التعليمية اثناء الحصة او خارجها 

" على أعلى متوسط ال ينهي المهمات المطلوبة منه"وهذا مرتبط بحصول الفقرة  مثل الواجبات البيتية

 ويعزو الباحث ايضا تلك النتائج الى عدم ثقة الطالب بأنفسهم كثيرا )4.67حسابي بقيمة (

 . فقرات ( كبيرة ) : 2

،  33،  50،  14،  8،  25،  24،  36،  49،  38إن الفقرات ذات درجة كبيرة وهي الفقرات ( 

) قد أظهرت أن الطلبة أصحاب هذه الفئة يكونون حساسون من ناحية  20،  35،   3،  1،  26

ر المشاعر ويبكون كثيرا من غير سبب ويكذبون كثيرا بشكل عام، وهم اتكاليون ويقومون إظها

بالمواقف المحرجة، وكثيرا ما ينسون ما يطلب منهم ويفسدون النشاطات التعليمية داخل غرفة الصف 

ويستخدمون ممتلكات االخرين دون استئذان وكذلك هم كثيرا ما ينتقلون من لعبة ألخرى ويسرقون 

نتقام من االخرين ويعزو الباحث تلك النتائج الى اتصاف تلك الفئة من االطفال بتفكير خاص يكون لال

  وانهم يتصفون بحركة زائدة مقارنة بالطلبة االخرينغير متزن في كثير من الحاالت 

 

 . فقرات ( متوسطة )  3

 42،  46،  30،  31،  13،  29،  19،  2أظهرت الفقرات الحاصلة على درجة متوسطة وهي ( 

) أن األطفال أصحاب هذه الفئة يكون  18،  43،  37،  40،  11،  6،  39،  41،  12، 

تحولهم من نشاط الخر بدرجة متوسطة وأن سرقتهم دون علم اسرتهم وتحدثهم مع الغير وتجاهلهم 

سة يكون بدرجة متوسطة وكذلك فقد أظهرت فقرات هذا التدرج بأن تركيزهم داخل الحصة ألنظمة المدر 

وعالقتهم مع االخرين وتفاؤلهم بنتائج اعمالهم وتلفظهم بالفاظ بذيئة واتباعه التعليمات المعطاة  قبل 

 المعلم وضربه لألطفال وضحكه مع نفسه كان بدرجة متوسطة واظهرت كذلك بأن التصاقه بالكبار

تركه لمقعده دون استئذان واتصافه بأن يكون مشوش ويفزع بسهولة ويسرق لحرمانه من المصروف 
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ويتلف اشياء االخرين كان بدرجة غير كبيرة ويعزو الباحث تلك النتائج بأن أصحاب تلك الفئة رغم 

فاقم االمور المشكالت السلوكية الموجودة عندهم اال أنهم لم يصلو الى درجة االعاقة أو المرض الذي ي

 بشكل أكبر .

 . فقرات ( قليلة )  4

) أن اطفال هذه الفئة قليال ما  9،  10،  21،  16،  32،  27،  17اظهرت الفقرات التي ( 

يسرقون لتدني الوضع االقتصادي أو للفت انتباه االخرين وهم قليال ما يتجنبون التواصل البصري مع 

وهم قليال ما يبالغون في وصف األحداث وحل واجباتهم معلميهم والتظاهر بعدم سماعهم لالخرين 

ويعزو الباحث تلك النتائج اال أن أصحاب تلك الفئة ال يهتمون كثيرا بالوضع وتحمل المسؤولية 

 االقتصادي ألهلهم وكذلك ال يهتمون باراء االخرين اتجاههم وهم قليال ما يهتمون بتحمل المسؤولية .

 . فقرات (قليلة جدا )   5

) أظهرت بأن أطفال هذه الفئة غير خطرين على  15،  28،  45ذات درجة قليلة جدا ( فقرات 

األثاث المدرسي ويفضلون اللعب الجماعي حيث من الممكن استغالل هذه النقطة في اعداد ألعاب 

ئة تربوية تساعد على تعديل السلوك غير التربوي وكذلك أظهرت هذه الفقرات عدم اهتمام طلبة هذه الف

ويعزو الباحث تلك الباحث تلك النتائج اال أن طلبة هذه الفئة هم  يدركون قيمة باراء االخرين اتجاههم 

و ز من أجل تفريغ طاقاتهم ويعاالشياء المادية  وأنهم يحبون اللعب والحركة كغيرهم من االطفال 

 مناقشة نتائج   2.  5ن الى عدم ادراك طالب تلك الفئة اال اراء االخريالباحث تلك النتائج  أيضا 

 

 السؤال الثاني :

 لدى السلوكية المشكالت لدرجة الحسابية المتوسطات مستوى في فروق توجد هلالسؤال الثاني : 

 الجنس( متغيرات الى تعزى المعلمين نظر وجهة من جنين محافظة في العليا األساسية المرحلة طلبة

 ) . العلمي ،المؤهل التخصص ، الخبرة ،سنوات

 

 :مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة األولى 1.2.5

 ، ونصها:هذه الفرضية تعلقت الفرضية األولى بالفروق ذات الداللة اإلحصائية حول 
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في )   α ≥ 0,05الداللة (  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال:  الفرضية االولى

لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس  السلوكية المشكالت الحسابية لدرجة متوسطاتال

 محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس .

 أداةالستجابة افراد العينة على  )2.4في الجدول ( والمتوسطات الحسابية )t( بينت نتائج اختبار

السلوكية لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس محافظة جنين من وجهة نظر  لمشكالت ا

أي انه  )003.) وان مستوى الداللة يساوي (10.218تساوي (  )t(ان قيمة  المعلمين لمتغير الجنس

دال احصائيا وهذا يعني وجود فروق ذات داللة احصائية ولصالح الذكور وبذلك يتم  رفص الفرضية 

القائلة بعدم وجود فروق بسبب الجنس ويعزو الباحث سبب وجود الفروق لمتغير الجنس  يةالصفر 

على مشاكل الطلبة لكون المجتمع الفلسطيني  مجتمع  أن المعلمين أكثر اطالعاً  لصالح الذكور الى

رجال وكذلك يعزو الباحث تلك النتيجة الى ما يالحظه المعلمين من حركات زائدة على الطالب بسب 

  ان الطالب الذكور يحدث لديهم تغيرات هرمونية في بدية مرحلة المراهقة تجعل سلوكهم أكثر عدوانية

) التي توصلت الدراسة الى وجود فروق wiles , et .al   )2008 ه النتيجة مع دراسة :ذوتتفق ه

ذات داللة احصائية في االضطرابات االنفعالية تعزى للجنس ولصالح الذكور وقد ارجع الباحث ذلك 

  )2017لما يمارسه الطلبة الذكور من نشاطات حركية  وتتفق  تلك النتيجة ايضا مع دراسة غراب (

السلوكية تعزى للجنس ولصالح الذكور  وقد  لمشكالتاحصائية في ا في وجود فروق ذات داللة

) في عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى  2008اختلفت هذه النتيجة مع دراسة السويطي ( 

 .لمتغير الجنس

 

 

 

 

 :مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثانية 2.2.5

 بالفروق ذات الداللة اإلحصائية حول هذه الفرضية ، ونصها: لثانيةتعلقت الفرضية ا
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في )   α ≥ 0,05الداللة (  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال:  الثانيةالفرضية 

لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس  السلوكية المشكالت الحسابية لدرجة متوسطاتال

 . سنوات الخبرةمحافظة جنين من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

) أن 3.4(   من الجدول   )  ( one way ANOVAوقد بينت النتائج الختبار التحليل االحادي   

احصائيا وهذا يعني  ) أي انه غير دال120.) وان مستوى الداللة يساوي (2.140قيمة (ف) تساوي (

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية وقبول الفرضية الصفرية ويعزو الباحث هذه النتيجة الى عدم 

وجود دورات او مختصين في المديريات قديما وحديثا للتثقيف في هذا المجال وعدم دعم المناهج لهذه 

المختصين في مجال التربية الخاصة الفئة سواء في المناهج القديمة  او الجديدة  بسبب عدم مشاركة 

او علم النفس في وضع المناهج مما شكل فجوة كبيرة  في المعرفة بين المعلم و الطالب والمنهاج  

 .)2015وجعل من الصعب التعامل مع هذه الفئة  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة زيادة (

 

 :مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثالثة 3.2.5

 بالفروق ذات الداللة اإلحصائية حول هذه الفرضية ، ونصها: الثالثةقت الفرضية تعل

في )   α ≥ 0,05الداللة (  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال:  الثالثةالفرضية 

لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس  السلوكية المشكالت الحسابية لدرجة متوسطاتال

 . التخصصمحافظة جنين من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

 )511.) وان مستوى الداللة يساوي (658.-) تساوي (t) أن قيمة (5.4الجدول (  يبين

الفرضية أي انه غير دال احصائيا وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  في          

 الصفرية الثالثة  وبهذا يتم قبول الفرضية الصفرية لهذه الفرضية .

ورجح الباحث ذلك الى أن اصحاب  هذا االضطراب ال يستطيعون السيطرة على انفسهم         

وعلى سلوكياتهم في جميع الحصص الدراسية وما يؤكد هذا الشيء هو حصول الفقرة الرابعة على 

) أي بتقدير كبير جدا وهذا يدل على ان الغالبية الكبيرة في جميع  4.24متوسط حسابي (
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التخصصات  اكدت على المشاكل السلوكية الواضحة عند طلبتهم بغض النظر عن التخصص ومن 

الجدير بالذكر ان الباحث لم يجد أي دراسة على حد علم الباحث  قد تطرقت الى متغير ( التخصص 

وهذا ما ذكرناه سابقا في التعقيب على الدراسات السابقة في الفصل   السلوكية المشكالت) في مجال 

الثاني من الدراسة وهذا بالطبع ما يميز هذه الدراسة بتطرقها الى متغير جديد لم يذكره الباحثون من 

 قبل على حد علم الباحث .

 :مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الرابعة 1.2.5

 بالفروق ذات الداللة اإلحصائية حول هذه الفرضية ، ونصها: ةالرابعتعلقت الفرضية 

في )   α ≥ 0,05الداللة (  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال:  الرابعةالفرضية 

لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس  السلوكية المشكالت الحسابية لدرجة متوسطاتال

 . المؤهل العلميمحافظة جنين من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

(      في الجدول رقم   )  ( one way ANOVAوقد بينت نتائج تحليل لتباين االحادي       

) أي انه دال احصائيا وهذا 001.) وان مستوى الداللة يساوي (9.598أن قيمة (ف) تساوي (  )7.4

يعني وجود فروق ذات داللة احصائية ورفص الفرضية الصفرية ولمعرفة الفروق لصالح من قام 

الذي أظهر وجود داللة احصائية بين  LSD)  8.4جدول التحليل البعدي ( الباحث  باستخدام 

الح (الدبلوم العالي فأعلى) متوسطات (الدبلوم المتوسط ) و متوسطات ( الدبلوم العالي فأعلى )  ولص

البكالوريوس ) ومتوسطات ( دبلوم عالي جود داللة احصائية بين متوسطات (، ويشير الجدول الى و 

فأعلى)  و(لصالح الدبلوم العالي فأعلى) ويعزو البحث وجود الفروق لصالح  (الدبلوم العالي فأعلى) 

) الى االتساع المعرفي عن بقية 3.3620ايضا على اعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( اوالذين حصلو 

الفئات في هذا المجال والمجاالت الثقافية االخرى مما يؤهلهم لمعرفة تلك الفئات بشكل اكبر ويعزو 

الباحث ايضا تلك النتيجة الى القدرات البحثية العلمية الموجودة عند اصحاب الدراسات العليا  والتي 

والتعرف عليها وهذا ما يساعدهم على الشعور بشكل اكبر تساعدهم على االستشعار بوجود المشكلة 

التعرف على االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى طلبة المرحلة  في مشكلة البحث  وهي السعي الى

وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة    االساسية العليا في مدارس محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين
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 للمشكالت) التي اظهرت عدم وجود فروق في متوسط معرفة المعلمين  2016( عبد القادر ، 

 السلوكية في متغير المؤهل العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التوصيات والمقترحات
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 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي :

 االضطرابات السلوكية واالنفعالية موجهة لفئة المعلمين . اعداد دورات علمية وعملية بمجال1

اعادة حصص الرياضة والفن للمرحلة االساسية والتي تمثل منفس لبعض الطالب وذلك بعد ان تم . 2

 ئها في المنهاج الجديدالغا

 في مجال التربية الخاصة و علم النفس في اعداد المناهج ن. مشاركة المختصو 3

 مختصين في قسم التعليم الجامع في مديريات التربية والتعلم في هذا المجال. وضع مشرفين 4

 . استخدام االلعاب بشكل مستمر في حصص الدراسة اليومية5

 . االعداد التربوي للمعلم المشرف .6

 . االهتمام بوضع مشرفين تربويون في مراكز كاملة وبخاصة في مدارس الذكور7

 عالجية في السيكودراما بهدف مواجهة مشكالت أخرى .تصميم برامج إرشادية .  8

االستفادة من وسائل اإلعالم في زيادة وعي المجتمع بالمشكالت السلوكية التي يعاني منها الطلبة . 9

 في كافة المراحل العمرية ، وكذلك باألساليب الوقائية واإلرشادية المناسبة لمواجهتها ..

نشطة االجتماعية والرياضية والفنية والثقافية بالمدرسة، حيث إنها إشراك الطلبة المشكلين في األ. 10

 تعمل على توظيف طاقاتهم وقدراتهم واستثمارها فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة .

تفعيل دور اإلرشاد النفسي االجتماعي في المدارس الفلسطينية بحيث يكون مرشد نفسي  . 11

؛ليساهم في مساعدة الطالب في التخلص من المشكالت اجتماعي واحد علي األقل لكل مدرسة 

 .السلوكية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يحياها الطالب 

ـ استخدام اإلرشاد والعالج الجماعي (السيكودراما، القصة، المناقشة، األلعاب) في العيادات . 12

 النفسية والمدارس والمراكز ذات الصلة

 ميع المدارس وتفعيله ليناقش من خالله مشكالت الطلبة المختلفة .تشكيل مسرح مدرسي في ج .  12
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ة في المراحل العمرية عقد الندوات والمحاضرات للمعلمين واآلباء حول المشكالت السلوكي . 13

 .المختلفة 
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 : المراجع العربية
) . االلعاب االلكترونية وعالقتها ببعض االضطرابات السلوكية لدى الطفال  2016احمد ، فايزة . (

 .315– 264) ،  16( 2جامعة الزقازيق _ مصر ، . مجلة التربية الخاصةذوي االعاقة ،. 

) .دور االلعاب العالجية في التخفيف من المشكالت السلوكية لدى  2017ابن يوسف ، أمال .( 

 3، . الجزائر العاصمة ، الجزائر  مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسيةطفال المشكلين ، اال

)18 ، (141 – 150  

 درجة انتشار المشكالت السلوكية لدى طلبة المرحلة األساسية) . 2011البطوش ، امنة . ( 

غير منشورة ، جامعة ، رسالة ماجستير الدنيا في لواء األغوار الجنوبية من وجهة نظر معلميهم 

 .مؤتة االردن

المشكالت السلوكية وعالقتها باالستعداد األكاديمي لدى عينة من )،  2013البوعيني ، ايمان . (

 . رسالة ماجستير غير منشورة : الرياض ، السعوديةمحافظة الخبر طالبات المرحلة المتوسطة في

 .  6-3) ، 32( 16، المغرب ،  علوم التربيةمجلة ) . نظريات التعلم ، 2016البوغزاوي ، أحمد . (

االضطرابات السلوكية واالنفعالية وظهور صعوبات تعلم قراءة اللغة ) . 2015حفيظة ، انجشايري .(

،  ) سنة في بلدية الرغاية12_9العربية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  الذين تتراوح اعمارهم بين (

 د  معمري ، الجزائر العاصمة.مولو  رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة

). المشكالت االنفعالية واالجتماعية 2004دوجان ، خالد ابراهيم و العتوم ، عدنان الشيخ يوسف .(

)، 10(2 المنارة للبحوث والدراسات من وجهة نظر معلميهم ،  لدى أطفال الصف االول االساسي

83-102. 

 ، دار الكتاب العربي : القاهرة ، مصر اصول علم النفس) . 2008راجح ، أحمد عزات .(

:  5سيكيلوجية االطفال غير العاديين مقدمة في التربية الخاصة ، ط) . 2001الروسان ، فاروق .(

 .دار الفكر للطباعة والنشر .عمان ، االردن
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فاعلية الصورة السعودية من مقياس بيرك لتقدير السلوك في قياس ). 2012الزرادي ، فوزية . (

ان م، رسالة ماجستير غير منشورة ـ الجامعة االردني : عوتشخيص االضطرابات السلوكية واالنفعالية

 .، االردن

، دار الشروق : عمان  االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى االطفال) . 2012الزغلول ، عماد . (

 .، االردن

 .. دار الشروق للنشر والتوزيع : عمان االردن علم النفس المعرفي) .   2003الزغلول ، رافع. ( 

) . االضرابات السلوكية الشائعة لدى تالميذ المرحلة االعدادية  من وجهة نظر 2015زيادة ، محمد .(

 .163_ 184) ،  103(  26مصر ،  -_جامعة بنها مجلة كلية التربيةالمعلمين ، 

 .، عالم الكتب : مصر  الخاصةالتدريس لذوي االحتياجات ).  2003زيتون ، كمال . ( 

أبناء  االضطرابات االنفعالية والمشكالت السلوكية لدى) .  2008السويطي ، عبدالناصر .( 

) ،  36(حوليات اداب ، جامعة عين شمس . ،  المطلقين في منطقة جنوب الخليل دراسة مقارنة

299-342. 

فية لدى االطفال وعالقتها بتكرار تناول ) . االضطرابات السلوكية والمعر  2016عبد العال ، هبة. (

 1) ، 17(2، مصر ،  مجلة البحث العلمي في اآلدابالمضافات الكيميائية في االغذية المحفوظة ، 

– 17. 

 .: عمان ، االردن ارشاد ذوي االحتياجات الخاصة) .  2005عبد العزيز ، سعيد . ( 

) . مستوى المعرفة لذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية في ضوء  2016عبد القادر ، وليد . ( 

، مصر  مجلة االرشاد النفسينموذج االستجابة للتدخل لدى عينة من معلمي المرحلة االبتدائية ، 

)48 ، (183 – 209. 
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 )1الملحق رقم (
 

 االستبانة بصورتها االولية

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى طلبة "بين يديك مجموعة من الفقرات تقيس درجة انتشار 

أرجو التكرم باإلجابة . "المرحلة االساسية العليا في مدارس محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين

اإلجابات ستعامل  علَما بأن أمام التقدير المناسب بحسب رأيك. ×بوضع اشارة على هذه الفقرات 

 . بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط

 .لكم حسن تعاونكم اً شاكرَ 

 : محمد محمود اسعد أبو الربالباحث

 : مالحظة

 : يرجى تعبئة البيانات التالية
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 التخصص:      التربية االسالمية        اللغة العربية          الرياضيات          .3

 العلوم العامة            اللغة االنجليزي        رياضة                               

 فن                      اجتماعيات           غرف مصادر                    
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)2ملحق رقم(   
 

تحكيمالقائمة أعضاء لجنة   

 جهة العمل التخصص الدرجة العملية االسم الرقم
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 جامعة القدس المفتوحة أساليب تدريس دكتوراه مازن ربايعة 4

 جامعة القدس المفتوحة اساليب تدريس دكتوراه بتول مصلح غنام 5

 جامعة القدس اساليب تدريس دكتوراه محسن عدس 6

 تربية وعلم نفس دكتوراه محمود ابو زيد 7
مديرية التربية والتعليم 

 جنين

 جامعة القدس صحة نفسية دكتوراه سمير شقير 8
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 )3الملحق رقم (

 االستبانة بصورتها النهائية

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

                                  جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العليا

 

 تحية طيبة وبعد

 ة. /المعلم/حضرة 

السلوكية لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في مدارس  لمشكالتا" يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

وذلك بهدف استكمال متطلبات الحصول على درجة  . "محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين

التكرم  كممن حضرت أرجوالماجستير في تخصص (أساليب تدريس ذوي االحتياجات الخاصة)  لذلك 

 علَما بأن أمام المربع الذي ينسجم  ورأيك الشخصي، ×بوضع اشارة باإلجابة على هذه الفقرات 

                                                         . ستعامل بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط البيانات

 : محمود محمد أبو الربالباحث

 : البيانات األولية

 أنثى               ذكر                : . الجنس1

 10أكثر من         10إلى  6                 فأقل 5      الخبرة:    سنوات. 2

 التخصص:            علوم طبيعية             علوم إنسانية .3

 دبلوم عالي فأكثر       متوسط              بكالوريوس .المؤهل العلمي:               دبلوم4
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 )4ملحق رقم (
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 )5الملحق رقم (
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