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 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة:

تعددم حلة ددط ولة ملددط حددم احددا ولحلوةددل وليحر بددط ولتدد، بحددل هاددر وتيسددرم    م  باددر بددتا ت سددب     

ل سددددحرا م ولص ددددر ت ولتدددد، بت ددددب هاددددر ول ددددلم حسددددت هل   ةبددددت بيددددمم  ددددمبم ول ره بددددط ل تدددد  ل م ولتدددد  بل 

حعل بدددط م هدددرلفلمب ولهب بدددط ولحةبةدددط هدددت   م بادددر بيتسدددل حصت دددب ولحادددرلوا ولةبرتبدددط م و  تحر بدددط م ول

ولم مويبط م غبلحر   يحدر بيتسدل ول دبا م ولعدرموا م ولسد ميرا   م هاد و  اد، تعدم حلة دط حرحدط م اسرسدبط 

لحر لار ممل  ، تيمبم م ه ملة ول ص دبط ول دلم      ي دم ام حلة دط ولة ملدط تي سدا  لدر  دلت حلوةدل حد،  

لة دط ولة ملددط ولحتمسدةط   ولتدد، تعدم حددم ولة ملدط ولحهيددلة   ولحتمسدةط م ولحتدد صلة   م احدا اسددا  بادر حدد، ح

ولحلوةددل ولةسرسددط  دد، ةبددرة ول ددلم ةبددت اددم ت ددرمب ح ددريل م  ددعمهرا تعبددا يحددم ولة ددل ولسددم    سددمو  

م تي د تت هةلب دط سدمبط م  ولحتع  ط هرليموة، ولحعل بط م و  تحر بط م ولس ميبط ححر بستم ل ل ربط ولة دل

ؤسسرا ولتي  ط و  تحر بط ولت، تتي ل هتلهبدط ولة دل ةبدت تسدال ل لك تعتهل ولحملسط حم احا ححتموزيط, م 

لت و يمحرج  ، ح تحعت ول   بة ا لت ولتمو ا حع حتة هرا حةبةت   لبتسير لت وليحم ول رحل  ، حفرحل 

  ص بتت.

 ي ددم ام ولة ددل  دد، حلة ددط ولة ملددط ولحتمسددةط بيددمم اددم ه ددو ولسددم ولحيرسددل ل تم ددت  لددر ح ر ددم   

 بار بيمم حعلض ل مامع  ، ولي بدل حدم ولح ديلا ولسد ميبط  سدبحر ايدت  د، ةدمل وت دموم م ولملوسط   م 

ولتع ا م ت  ، صهلوا  مبمة   يحر بحيم ابضر ام بتعلض  لر حمواب سرلة ام غبل سرلة م ولت، تؤ ل ح ه 

تددت و صبددلة  هددمملحر   ددر ةبددرة ولة ددل  دد،  دديل بدديعي    ددر سدد ميت ولدد   ب دده  حضددةلهر بحيددم حلةف

يرلي رة ولزو م م ولس مك ولعمموي، م ولس مك و  تحدر ، ولحيةدلب   م غبلحدر حدم ولح ديلا ولتد، تصت دب 

 دد، يم اددر م ددمتار حددم ة ددل  لددر اصددل   ةبددت ا ددرلا ملوسددرا  لددر وصددتلب موضدد   دد، ت ددمبلوا ويت ددرل 

ام ولت ددمبلوا  (  دد، ةددبم%1ولح ديلا ولسدد ميبط  ةبددت ام ولت ددمبلوا ولحتة فددط ت ددبل  لدر يسددهط ااددل حددم 



 مقدمة
 

 ب
 

( حددددم و ة ددددرل  دددد، سددددم ولحملسددددط بعددددريمم حددددم وضددددةلوهرا %20ولغبددددل حتة فددددط ت ددددبل  لددددر اي ددددل حددددم 

 (21ت   2007  ص بل  هم وللةحرم ولحعربةط ح ة ر يمل  ول حش  ولس مك 

ولسدديموا ولدد لت و ملددر اة ددرل   يددمولح دديلا ولسدد ميبط م حددم حدد و ولحية ددا  ددر ا  يددلة ملوسددط 

 ههعض ولحتغبلوا يرل ي  م ولحستمى ولتع بح،. م لاتاروهتمو ، 

 م   ر ح و و سر  تا ت سبا ملوستير  لر 

 م ول   ب حل الهعط   مل اإلطار النظري: 

حم ول  ل ولتحابم  م ول   تا  بت تةمبم   يرلبط ولملوسط   ا تةمبم  لضبرا ولملوسدط   م  الفصل األول:

ا ولتةددلا  لددر تةمبددم ح دددرحبا م ح ددة ةرا ولملوسددط   لو بددر   م يددد و هعددمحر اححبددط م احددموب ولملوسددط    ددد

 ةممم ولملوسط   اصبلو ي م ولملوسرا ولسره ط ولت، تيرملا حمضم ير.

م حدددم ول  دددل ولصدددرت هحتغبدددل ولح ددديلا ولسددد ميبط ةبدددت تضدددحم  تعلبدددب   ت ددديبب   الفصلللل اليلللان : 

لة ل ح دديلا ولسدد ميبط م حددم  ددا ةددلا ص ددر ت    موحددل ةددممت   يحددر تةلايددر لددهعض وليفلبددرا ولح سدد

 ولتعلب   ر و ة رل ول بم بعريمم حم ح يلا س ميبط.

هدددرليحم  ددد، حلة دددط ولة ملدددط ولحتمسدددةط م ولددد   تضدددحم  تعلبدددب  م حدددم ول  دددل ولصدددرت: الفصلللل اليالللل 

 وليحم. ولة ملط   تعلبب حلة ط ولة ملط ولحتمسةط   حفرحل وليحم   حةرلل وليحم    ا ولعموحل ولحؤ لة  ،

ه يموع  ولح يلا ولس ميبط م ول   بةتم    در   دلة ولي درة ولةليد،    ح و ول  ل صرتالفصل الرابع: 

 ولس مك ولعمموي،   س مك ولتحلم   ولس مك و يسةره،   ولي ل   ولسلاط   حت وت هع   اضا و فر ل.
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 م ول   تضحم    بم ححر اإلطار التطبيق : 

هدم و هتعلبدب هحديال ولملوسدط   حتغبدلوا  وت دلو وا ولحيا بدط ل ملوسدطةبت تحةمل ةدمل  الفصل الخامس:

ولملوسددددط   م ولملوسددددط و سددددتةل بط   م يددددل امموا ولملوسددددط   م م ددددب ولعبيددددط   ضددددر ط لدددد يل و سددددرلبل 

 وتة ر بط ل ملوسط.

لل ول دمومل ولحل  دط بضا  لض متة بدل محيرا دط وليتدر ل ولتد، تدا ولتم دل  لبادر حدم صدالفصل السادس: 

 هم و حم ول لضبط و ملر  ا ول ريبط م ول رل ط.

 مضع صرتحط ل ملوسط    ا ار حط ولحلو ع م ولحلةا. م  ، و صبل تا
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 / إشكالية الدراسة:1

ويعل   ، إن البناء االجتماعي و مستوى رصانته يتوقف على أصل  تولوين لبناتله التلي يتملو  من لا

وتصلميم ا يتوقلف عللى وأن طريقلة تولوين هلال اللبنلة  ، اإلنسان أو الفر  اللبنة األساسية في بناء المجتمل 

وعلى هلاا فالمجتمعلاج جميعلا تلرى أن االسلتامار الحقيقلي هلو اللا   ، طبيعة الحياة التي يعيش في ا الفر 

ول لاا تتوجله ال وللة لنعتنلاء بلالفر  منلا نمل ته  ، يوون في الفر  ألنه أساس و  ترقيلة واد هلار ول  مجتمل 

 عن طريق مؤسساج توف  ل ا هال الم مة.

على عاتق ا م مة تووين الفلر  فلي السلنواج األوللى ملن حياتله والل  ملن  ىألسرة التي تلقأول ا ا  

ة عللن إوسللاف أطفال للا أنمللاط  يللة و أخللرى نفسللية،  ومللا تعلل  مسللؤولخللن  تللوفير مللا يحتللاا مللن حاجللاج ما

ة فنجلل  مللن البللاحاين يللرى أنلله إاا وانللج البيرللة األسللرية  يللر صللالح ، السلللو  السللو  و قواعلل ل و للوابطه

فإن الطف  ق  يصاف ب ح  الممونج النفسية والقلق أو الخوف أو االوترلاف و  ، لتربية الطف  تربية سوية

 ، تتروللد فللي أن الطفلل  ال يسللتطي  أن يعبللر عللن مونونللاج نفسلله ، الممللولة الحقيقللة التللي تومللن وراء اللل 

التبلو   ، لتلعام فلي الولنمومن ام فإن هال اآلالم النفسلية يمولن أن تر لر عللى ملو  مملونج سللووية ولا

فيوللاف  ، وقل  ي لطرف سللو  الطفل  ، اللنإرا   أو إصلابته بحرولاج  يلر إرا يلة ال يسلتطي  اللتحوم في لا

 .(135ص ، 2000،  أو ي رف من الم رسة )وفيق صفوج مختار

ويتعللدد  ور األسللرة بالنسللبة للطفلل  فيمللا بعلل  عللن طريللق مللا تنجللدل الم رسللة ولللال  جعلللج ال ولللة   

من ا االبت ارية و المتوسطة والاانوية التي من خنل ا يتم التوف  بتربية  ، مجانية التعليم و أنم ج الم ارس

هامة أال وهلي مرحللة الطفوللة  و تعليم الطف  خاصة الم رسة االبت ارية التي تمرف على مرحلة نمارية ج 

معرفيلة و  ، المتوسطة من أج  تابيج ما تم بناؤل في األسرة و ال  بف   ما يتلقال من م لاراج اجتماعيلة

 لغوية مما يقو  مخصيته و سيرها نحو النمو السو .
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بلة  ري ر ر ل ى األطفا  بطريقة ق  تبل ولون ال تخلوا هال المرحلة من تواج  ممونج سلووية ت   

فمالللل  هلللال المرللللاهر قلللل  توللللون طبيعيللللة تنسللللجم ملللل   ، والنملللاط الدارلللل  وسللللرعة االسللللتاارة ومللللص اإلصللللب 

بعلل ها تتنمللى تلل ريجيا ملل   ، خصارصلل م النماريللة طالمللا أن للا تحلل م فللي إطللار محلل و  و بصللورة مؤقتللة

 مللاعي، ى تويللف الطفلل  النفسللي و االجتلللاا ال تمللو  أ  خطللر عللل ، الن للخ خللن  مراحلل  النمللو النحقللة

سلتمراريت ا تصلب  اولون عن ما تتفاقم ما  هال األعراض و المراهر وتد ا  في حل ت ا و معل   تورارهلا و 

مؤملللرا خطيلللرا و حقيقيلللا عللللى وجلللو  ا لللطراباج سللللووية تتبلللاين ملللن حيلللم أسلللباب ا فقللل  تولللون ااج منمللل  

تتفلاوج فلي طبيعت لا وراارهلا  وملا ، أو ورااي أو بيري وق  توون مديجا من هلال العوامل  ، بيولوجي توويني

 . ا البسيطة و المعت لة و الم ي ةو م ى م ت ا فمن

الم لللا  ال اجتملللاعي  إن هلللال المملللونج تتنلللوش ملللن حيلللم ملللول ا فمن لللا ملللا ي خلللا ملللو  السللللو  

ومن للا مللا ي خللا  ، التخريللف و التمللاجر ووللال  الوللاف و الغللش ، السلللو  العلل واني والتمللر  للمجتملل  مالل  

حين أن من لا ملا  في ، والفو ى وع م الترتيف ، ير صحي  وق م األرافر ومص اإلصب مو  سلو   

السلللووية  ن الممللونجو يرهللا ملل ، الحروللة الدارلل ة و التبللو  الللنإرا   يمللو  مرللاهر  يللر نا للجة  مالل  

 التي تنتملر بملو  وبيلر فلي أوسلاط األطفلا  وخاصلة اللاين يوونلون فلي مرحللة الطفوللة المتوسلطة والل لي 

 مللا نطللل و  ، علللى اللل  مللا تعللرض للله مجتمعنللا اليللوم مللن تغيللر سللري  فللي سلللو  نسللبة وبيللرة مللن األطفللا 

عليه في الصحف اليومية وما نماه ل ونسمعه من وسار  اإلعنم عن حوا م العنف في الم ارس و ماا  

للى إحل ام الملغف على ال  استخ ام األطفا  لألسلحة البي اء و القيلام بجلرز دملنء ال راسلة وقل  تصل  إ

و التمللر  فللي أوسللاط الملل ارس إال أنلله ال بلل  أن يوللون ل للال التصللرفاج و السلللوواج جللاورا عنلل  الطفلل  فللي 

 مراح  العمرية السابقة فتطورج ونمج هال الجاور إلى أن وصلج إلى هاا الح .
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لغالللف ففللي ا ، وبالتللالي فولل  هللال السلللووياج تعيللق األطفللا  و تمللنع م مللن التويللف و االوتسللاف 

بل  تمتل  لتلؤار علللى  ، تولون مدعجلة ااج رالار ونتللارخ سللبية ال تلنعوس عللى الفللر  اللا  يعلاني من لا فقللط

األفللللرا  اآلخللللرين المحيطللللين بلللله لتمللللم  األسللللرة ووللللال  المعلمللللين و التنميللللا الموجللللو ين فللللي المؤسسللللاج 

لطفل  ا بت ارية خاصلة أن تلوليالم رسة االلال  فنب  على مؤسساج المجتم  و من ا األسرة و  ، التعليمية

ملللن هلللاا و وألن األطفلللا  هلللم الللروة المجتمللل  الغاليلللة و الامينلللة.  ، رعايلللة خاصلللة ألنللله اليلللوم هلللو رجللل  الغللل 

 التساؤالج التالية  وتم طرزالمنطلق أر نا القيام ب ال ال راسة 

 يلة، الاان ، )األوللى بتل ارياال نميلا السلنواج األوللى ملن التعلليمما م ى انتمار الممونج السلووية بين ت لللل

 م.معلمي  رالاالاة( من وج ة نر

 ، )األوللى الممونج السلووية السار ة بين تنميا السنواج األوللى ملن التعلليم االبتل اري  رجة ختلفته   لللل

 ؟ الاالاة( تبعا لمتغير الجنس ، الاانية

 ، )األوللى الممونج السلووية السار ة بين تنميا السلنواج األوللى ملن التعلليم االبتل اري  رجةختلف ته   للل

 ؟التعليميالمستوى الاالاة( باختنف متغير  ، الاانية
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 / فرضيات الدراسة:2

الاالاللة( مللن  ، الاانيللة ، فللي السللنواج األولللى مللن التعللليم االبتلل اري) األولللىالمتم رسللون  يعللاني التنميللا للللل

  متوسطة.ب رجاج ممونج سلووية 

المملونج   رجلةتوجل  فلروق ااج  الللة إحصلارية بلين تنميلا السلنواج األوللى ملن التعلليم االبتل اري فلي  للل

 السلووية تبعا لمتغير الجنس.

ملونج الم  رجلةتوجل  فلروق ااج  الللة إحصلارية بلين تنميلا السلنواج األوللى ملن التعلليم االبتل اري فلي  للل

 الاالاة(. ، الاانية ، )األولى التعليمي السلووية تبعا لمتغير المستوى
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 / أهمية الدراسة:3

تنب  أهمية ال راسة من أهمية المو وش الا  تطرقنا إليله وهلو المملونج السللووية التلي يتعلرض  

حيللم أن المنللاد ال راسللي  ، والاالاللةل للا تنميللا الم رسللة االبت اريللة خللن  السللنواج ال راسللية األولللى والاانيللة 

 ومن هاا تومن أهمية ال راسة في  ، المحيط بالتلميا وسرعة مجرياته ق  يؤار سلبا على سلووه

أهمية  راسة الممونج السلووية وأسباب ا وأعرا  ا نرلرا النتملارها الواسل  وتفملي ا السلري  بلين أوسلاط  للللل

 الاالاة(. ، الاانية ، اج الاناة األولى)األولىتنميا الم ارس االبت ارية خاصة السنو 

والم تمللين  ين للتربللويإن هللال ال راسللة يموللن أن تللوفر بعللض المعلومللاج والبيانللاج التللي قلل  توللون مرجعللا  لللللل

وواال  لصناش القرار إلفلا ة أفلرا  هلال المرحللة ومسلاع ت م فلي النملو  ، بالممونج السلووية ل ى األطفا 

 ما تسم  به إموانات م.السو  إلى أقصى 

 ق  تتي  هال ال راسة المجا  لبناء برامخ إرما ية ااج فعالية في مجا  الممونج السلووية. للل

تساع  نتارخ هال ال راسة المختصين والقارمين على رعاية األطفا  فلي المؤسسلاج التعليميلة ملن تحسلين  لللل

 الخ مة التربوية.

 تسعى هال ال راسة إلى تحقيق األه اف التالية   /أهداف الدراسة: 4

 ، )األولللى التعللرف علللى الممللونج السلللووية السللار ة للل ى تنميللا السللنواج األولللى مللن التعللليم االبتلل اري للللل

 .و  رجة وجو ها الاالاة( ، الاانية

التعرف على الفروق الموجو ة للممونج السلووية ل ى تنميا السنواج األولى من التعليم االبت اري تبعلا  لللل

 .التعليمي الجنس والمستوى  لمتغير 
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 /تحديد مفاهيم اإلجرائية للدراسة:5

 ـ المشكالت السلوكية:1ـ5

فللي السلنواج األوللى والاانيلة والاالاللة  ال ارسلينونقصل  ب لا الل رجاج التلي تحصلل  علي لا التنميلا   

 الم رسة االبت ارية. ابت اري وما تقيس ا قارمة الممونج السلووية لألطفا 

    ـ مرحلة الطفولة المتوسطة:2ـ5

 ألولللى والاانيللة والاالاللة ابتلل اري، فللي السللنواج ا ال ارسللينيقصلل  بمرحلللة الطفولللة المتوسللطة التنميللا 

 ين السنة السا سة حتى سن التاسعة سواء وانوا اوورا أو إنااا.والاين تق  أعمارهم ما ب

 ـ المدرسة االبتدائية:3ـ5

مؤسسة اجتماعية تعنى بتوجيه التربية والتعليم للطف  في المراحل  العمريلة األوللى لله ملن سلن  هي

 وهي تابعة لودارة التربية الوطنية في الجدارر. ، السا سة إلى  اية السنة الحا ية عمر
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  المو  اآلتي فيتمالج ح و  ال راسة  /حدود الدراسة:6

 الحدود المكانية: 1ـ6

أيلن اقتصلرج ال راسلة عللى الم رسلة  ، تمج ال راسة بم ينلة قالملة و بال لبط فلي عاصلمة الواليلة 

همللا تللم اختيار  اللتللانوالل  بعلل  أن تللم رفللض الم رسلتين  ، االبت اريلة طللارق ابللن ديلا  المتواجلل ة بمقللر الواليللة

 من قب  و لم يتعاونا معنا. 

 الحدود الزمنية: 2ـ6

ال راسلللة فلللي الفتلللرة الدمنيلللة الممتللل ة ملللابين مللل ر فيفلللر  و مللل ر ملللا  ملللن السلللنة الجاريلللة  جطبقللل

2017. 

 الحدود البشرية: 2ـ6

يتح   المجا  البمر  بعينة ال راسة المستخ مة و ق  وانج العينة تتما  في األطفا  ال ارسين فلي 

السللنواج األولللى و الاانيللة و الاالاللة ابتلل اري واللل  فللي الم رسللة االبت اريللة طللارق ابللن ديللا  المتواجلل ة بم ينللة 

 مقر الوالية.بقالمة أ  
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 /الدراسات السابقة:7

و ينحلر أن ول   راسلة ملن هلال  ، ال راساج التي تناولج مو وش الممونج السلووية متعل  ة إن

للاال  تطرقنلا ملن خلن  هلاا  ، ال راساج تناولج جانبا يختلف عن الجوانف التي تناولت ا ال راساج األخرى

 وهي واآلتي  راستنا  هم ال راساج التي تتعلق بمو وشألالعنصر 

: دراســة مســحية للمشــكالت بعنــوا ، et al Ashenbach(1991)،  وآخــرو  ـــ دراســة أشــنبا 1ـــ7

 :( سنة16ـ  4اني منها األطفال م )السلوكية التي يع

هللل فج ال راسلللة إللللى التعلللرف عللللى المملللونج التلللي يعلللاني من لللا األطفلللا  وتوونلللج عينلللة ال راسلللة 

( من األطفلا  العلا يين واللاين 260)والع   نفسه  ، ( طفن من المحولين إلى عيا اج نفسية للعنا260)

( واليلة ملن واليلاج األملم المتحل ة األمريويلة وتبنلج 48وقل  ململج العينلة) ، ( سلنة16ل  4تتراوز أعمارهم )

ومللن األ واج التللي تللم اسللتخ ام ا فللي ال راسللة قارمللة الممللونج السلللووية التللي وج للج  ، وللن مللن الجنسللين

راسة أن هنا  فروقا  الة إحصارية بلين مملونج األطفلا  المحلولين ف ر رج نتارخ ال  ، لآلباء و األم اج

وما بينج النتارخ تمابه ون ملن األف و األم فلي تح يل  المملونج  ، للعيا اج النفسية و األطفا  العا يين

ووانلج أهلم المملونج التلي يعلاني من لا األطفلا  المحلولين إللى  ، الموجو ة ل ى أطفال ا ملن ولن العينتلين

واالنسلللللحاف  ، (%22 اج نفسلللللية مقارنلللللة مللللل  األطفلللللا  العلللللا يين هلللللي  عللللل م القللللل رة عللللللى االنتبلللللال)عيلللللا

العللللل وان  ، (%16واالنحلللللراف السللللللووي ) ، (%14والمملللللونج االجتماعيلللللة ) ، (%61والقللللللق),(16%)

، ) ومللللللا  يوسللللللف بللللللنن %10(،  والممللللللونج اإل راويللللللة %8) والممللللللونج السيووسللللللوماتية ، (15%)

 .(177ص  ، 2011
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( حول: بعض المشكالت السلوكية لـد  أطفـال مرحلـة مـا 2000دراسة وسيمة عمر محمد زكي ) 2ـ 7

 :(التروي/االندفاع لمينا في ضوء متغير الحكم الخلقي،  المسايرة )المغايرة، قبل المدرسة بمدينة ا

ال راسة إلى التعلرف عللى العنقلة بلين ول  ملن المملونج السللووية اللانم مو ل  ال راسلة  ه فج

 ،الترو /االن فاش ، وو  من متغيراج الحوم الخلقي المسايرة/المغايرة ، الخوف ، الواف ، وهي  الع وانية

وية اللانم السلابقة ج السلو ومعرفة الفروق بين األطفا  المسايرين واألطفا  المغايرين في و  من الممون

 6إلللى  3أناللى يمالللون الفرللة العمريللة مللن 71اوللرا و79طفللن مللن م 150وتوونللج عينللة ال راسللة مللن , الللاور

حيلم قاملج الباحالة بإعل ا  قارملة المملونج السللووية  ، وهؤالء أطفا  ما قب  الم رسة االبت ارية ، سنواج

المسللللايرة والمغللللايرة االجتماعيللللة لألطفللللا  و ومقيللللاس الحوللللم الخلقللللي لألطفللللا  ومللللا قامللللج بإعلللل ا  مقيللللاس 

 .لم لوفة من إع ا  فاطمة حلمي حسناستخ مج الباحاة اختبار مطابقة األموا  ا

 إلى  توصلج نتارخ ال راسة 

 الترو / االن فاش ، أنه ال توج  عنقة إرتباطية  الة إحصاريا بين ون من الع وانية والحوم الخلقي للل

توجللل  فلللروق  اللللة إحصلللاريا بلللين األطفلللا  او  الحولللم الخلقلللي المرتفللل  واألطفلللا  او  الحولللم الخلقلللي  ال للللللل

 .نخفض في و  من الع وانية و الخوفالم

يرين فللي ولل  مللن الع وانيللة و توجلل  فللروق ااج  اللللة إحصللارية بللين األطفللا  المسللايرين و األطفللا  المغللا لللللل

 .الواف

ال توج  فروق ااج  الللة إحصلارية بلين األطفلا  المتلروين و األطفلا  المنل فعين فلي ول  ملن المملونج  للل

 السلووية الانم وهي الع وانية والواف والخوف.

 .و  من الممونج السلووية الانم توج  فروق ااج  اللة إحصارية بين الاوور واإلنام في لللل
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م فللي ولل  مللن متغيللراج الحوللم الخلقللي،  المسللايرة/ بللين الللاوور و اإلنللا إحصللارياال توجلل  فللروق  الللة  لللللل

 (153ص ، 2000،  ن فاش )وسيمة عمر محم  دويالترو / اال المغايرة، 

( حول: المشكالت السلوكية لد  األطفـال بعـد حـر  2009) دراسة أشرف إبراهيم محمد الجباليل  3ـ 7

 غزة وعالقتها ببعض المتغيرات:

إلللللى التعللللرف علللللى مسللللتوى انتمللللار الممللللونج السلللللووية للللل ى األطفا )السلللللو   هلللل فج ال راسللللة

وخصوصلا بعل  الحلرف عللى  لدة  التبلو  للارا  ( ، الخلوف ، والحرولة الدارل ة ، تملتج االنتبلال ، الع واني

و المسلللتوى التعليملللي  ، استمللل ا  أحللل  الوالللل ين ، مولللان السلللون ، فلللي  لللوء سلللتة متغيلللراج وهلللي  الجلللنس

طاللف وطالبلة ملن المل ارس  1124بلغج حجلم العينلة  , وجم اإلصابة الجس ية و ه م المند ح ، للوال ين

و تمالج أ اة ال راسة في إستبانة تتولون , ل ولية بمناطق ا التعليمية الخمساالبت ارية التابعة لووالة الغوم ا

حيللم توصلللج نتللارخ   ،فقللرة لقيللاس مسللتوى الممللونج السلللووية للل ى األطفللا  مللن إعلل ا  الباحللم 75مللن 

 ال راسة إلى 

الخللللوف التبللللو   نتبللللال،  الحروللللة الدارلللل ة، تمللللتج اال ممللللونج سلللللووية ) السلللللو  العلللل واني، أنلللله توجلللل   للللللل

 .س ووالة الغوم بع  الحرف على  دةالنإرا  ( ل ى األطفا  بم ار 

 لصال  الاوور. توج  فروق ااج  اللة إحصارية في الممونج السلووية تعدى لمتغير الجنس لللل

 .توج  فروق ااج  اللة إحصارية في الممونج السلووية تعدى لمتغير السون لصال  سوان المما  للللل

ال توجلل  فللروق ااج  اللللة إحصللارية فللي الممللونج السلللووية تعللدى لمتغيللر المسللتوى التعليمللي للواللل ين  للللل

 لصال  األميين.

 نج السلووية تعدى لمتغير ه م المند  لصال  ال  م الجدري.توج  فروق ااج  اللة إحصاري في الممو لللل



الفصل التمهيديالفصل األول:   
 

13 
 

توجللل  فلللروق ااج  الللللة إحصلللارية فلللي المملللونج السللللووية تعلللدى لمتغيلللر اإلصلللابة الجسللل ية لصلللال   للللللل

 ( 34ص  ، 2009،  أمرف إبراهيم محم  الجبالياإلصابة المتوسطة )

فال المحـرومي  مـ  السلوكية لد  األط: المشكالت ( حول2009سة ياسر يوسف إسماعيل )ـ درا 4ـ 7

 :بيئتهم األسرية

إليللواء هلل فج ال راسللة إلللى التعللرف علللى أهللم الممللونج السلللووية و أوارهللا ملليوعا للل ى أطفللا  مؤسسللاج ا

ووللللاا التعللللرف علللللى ملللل ى اخللللتنف تللللل  الممللللونج للللل ى  ، عايللللة األسللللريةر واألطفللللا  المحللللرومين مللللن ال

الجلللنس ونلللوش الرعايلللة  ، نوعللله و عملللر الطفللل  أانلللاء الفقللل ان ، قللل انالمحلللرومين بلللاختنف متغيلللر فتلللرة الف

 .سنة 16ل  10فلة وأعمارهم ما بين طف  وط 133بلغج عينة ال راسة و  ,مستوى ال راسيالو 

واختبلار  ، أما األ واج المستخ مة في هال ال راسة مقياس التح ياج والصعوباج لترجملة عبل  العديلد اابلج

حيلم  ، ى األطفا  من إع ا  ماريلا ووفلاوسو مقياس االوتراف ل  ، العصاف من إع ا  أحم  عب  الخالق

توصلللج نتللارخ ال راسللة إلللى  أن أواللر الممللونج التللي يعللاني من للا المحللرومين مللن بيرللت م األسللرية هللي  

ديلا ة  ، والمملونج األصل قاء األعلراض العاطفيلة بال رجلة األوللى ، االوتراف ، العصاف ، السلو  السيئ

 الحروة بال رجة الاانية.

وجللو  فلروق ااج  اللللة إحصلارية بللين اللاوور واإلنللام فللي ديلا ة الحروللة لصلال  اإلنللام ملن وج للة نرللر  لللل

 األم اج الب ينج و مختصين في رعاية الطف .

العصلاف لصلال   رلاف وهنا  فلروق ااج  الللة إحصلارية بلين الجنسلين ملن وج لة نرلر الطفل  فلي االوت للل

 الاوور.
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هنللا  فللروق ااج  اللللة إحصللارية وفقللا لمتغيللر نللوش الرعايللة لصللال  المؤسسللاج حيللم ر للر اسللتنتاا أن  للللل

 .خاصة األعراض السلووية والعاطفيةاألسرة الب يلة أق  من الممونج السلووية و 

 ، الطفلللل  علللللى حلللل  سللللواءاألطفللللا   للللعيفي التحصللللي  للللل ي م ممللللونج ملللل  أقللللران م حسللللف رأ  األم و  لللللللل

 واوتراف وممونج عامة أوار من مرتفعي التحصي  ال راسي.

 ال توج  فروق جوهرية ااج  اللة إحصارية بلين الملستوياج ال راسلية لألطفلا  بالنلسبةلللل 

 ، الممونجعراض السلووية، األعراض العاطفيةللممونج السلووية التالية )ديا ة الحروة، األ

 العامة ( حسف وج ة نرر األم اج الب ينج.النفسية 

األطفا  الاين حرموا من اآلباء بالطنق ل ي م ممونج وايرة م  أقران م حسف رأ  األم والطف  على  لللل

نج السلووية و خاصة م  بينما حقق األطفا  فاق   ربار م بالموج  رجة أق  في الممو ، ءواح  س

 .(96ص ،  2009،  ياسر يوسف إسماعي  )أقران م 

( حــول: االضــطرابات الســلوكية والوجدانيــة لــد  األطفــال 2011ـ دراســة كمــال يوســف بــال  ) 5ـــ 7

 المقيمي  في دور األيتام م  وجهة نظر المشرفي  عليهم:

هللل فج ال راسلللة إللللى التعلللرف عللللى مللل ى انتملللار اال لللطراباج السللللووية والوج انيلللة لللل ى األطفلللا  

وفلاة أحل   ، سلنة اإلقاملة ، وولال  مل ت ا لل ي م حسلف متغيلراج الجلنس والعملر ، المقيمين فلي  ور األيتلام

 وال  من وج ة نرر الممرفين علي م. ، الوال ين أو ولي ما

ملللن اإلنلللام،  ملللن  92ملللن اللللاوور و  178 م ملللن طفلللن وطفللللة،  270عينلللة ال راسلللة ملللن  وقللل  توونلللج  

 .ةسن 18لللل  6محافراج  ممق وحمص وحلف،  من م ما بين 
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عبلارة  54و وانج أ اة ال راسة تتمال  فلي مقيلاس اال لطراباج السللووية والوج انيلة لألطفلا  والمولون ملن 

 وتوصلج نتارخ ال راسة إلى ،  بنو  وهو من إع ا  الباحاة 6لى ع

 انتمار اال طراباج السلووية والوج انية بين األطفا  المقيمين في  ور األيتام. لللل

 الللللة إحصلللارية فلللي مللل ة اال لللطراباج السللللووية والوج انيلللة بلللين األطفلللا  اللللاوور و وجلللو  فلللروق ااج  للللللل

 اإلنام المقيمين في  ور األيتام.

وجللو  فللروق ااج  اللللة إحصللارية فللي ملل ة اال للطراباج السلللووية والوج انيللة بللين األطفللا  وفقللا لمتغيللر  لللللل

 العمر.

وجللو  فللروق ااج  اللللة إحصللارية فللي ملل ة اال للطراباج السلللووية والوج انيللة بللين األطفللا  وفقللا لمتغيللر  لللللل

 سنواج اإلقامة في الميتم.

وجو  فروق ااج  اللة إلحصارية في م ة اال لطراباج السللووية و الوج انيلة بلين األطفلا  وفقلا لمتغيلر  لللل

 .( 177ص ،  2011، نوفاة أح  الوال ين أو ولي ما ) وما  يوسف بن

( حـول: المشـكالت النفسـية والسـلوكية لـد  األطفـال السـنوات 2012ـ دراسة عبد الالوي سـعدية ) 6ـ7

 الثالثة األولى ابتدائي وعالقتها بالتحصيل الدراسي:

هلل فج ال راسللة إلللى معرفللة العنقللة بللين الممللونج النفسللية والسلللووية للل ى أطفللا  السللنواج الاناللة 

وملا هل فج إللى معرفلة ،  اري وتحصيل م ال راسي فلي المنلاطق الريفيلة بل اررة وا لية بتيلد  ودواألولى ابت 

توونلج العينلة ملن , و الفروق في متوسط  رجاج ول  ملن المملونج النفسلية والسللووية تبعلا لمتغيلر الجلنس

سللنواج ي رسللون فللي خمللس ملل ارس ابت اريللة فللي المنللاطق  9إلللى  6تلميللا يمالللون الفرللة العمريللة مللن  300
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المقنن  ، استخ مج الباحاة قارمة المقابلة التمخيصية لممونج األطفا , و تيد  ودوالريفية ب اررة وا ية ب

 على البيرة المصرية لمحم  السي  عب  الرحمان.

 ال راسة إلى النتارخ التالية  و توصلج  

ممللونج العنقللة ملل  ،  ندليللةوجللو  عنقللة عوسللية  للعيفة جلل ا بللين الممللونج السلللووية ) ممللونج م لللللل

 ممونج م رسية ( وتحصيل م ال راسي. ،  الندماج العصبية،  ممونج السلووية الرفاق، 

 .في الممونج النفسيةوور واإلنام ال توج  فروق ااج  اللة إحصارية بين الا لللل

،  )عبلل  الللنو  سللع ية ال توجلل  فللروق ااج  اللللة إحصللارية بللين الللاوور واإلنللام فللي الممللونج السلللووية لللللل

 .(5ص،  2012

: المشـكالت السـلوكية وسـط األطفـال مجهـولي  ( حـول2014اهلل جابو خيـر السـيد ) ـ دراسة سميرة7ـ7

 :عالقتها بكفاءة دور اإليواءية و النس  م  قرية األطفال النموذج

معلللومين  ت لل ف هللال ال راسللة إلللى التعللرف علللى الممللونج السلللووية للل ى األطفللا  مج للولين و  

وما ه فج إلى تحلي  وو   قواعل  ،  النسف بقرية األطفا  النمواجية وعنقت ا بوفاءة وفعالية  ار اإليواء

توونلج , و ال اجتملاعيلو  العل واني والسلرقة والسللو  السل  وقارية تقل  ملن تل اير المملونج السللووية مال 

تلميلا و تلميلاة  25وبلل  حجلم العينلة ،  سلنواج 9للللل6العينة ملن أطفلا  مج لولين النسلف ملن الفرلة العمريلة 

ف مللللن األسلللر العا يللللة خللللارا ملللن األطفللللا  معللللومين النسلللل 25فلللي مرحلللللة الطفوللللة المتوسللللطة و مايلت للللا 

فللي مقيللاس الممللونج السلللووية للل ى األطفللا  مج للولين النسللف و معلللومين  ال راسللةوتمالج أ واج ,القريللة

ووللاال  مقيللاس الممللونج السلللووية للل ى األطفللا  ،  النسللف مللن وج للة نرللر معلمللي م مللن إعلل ا  الباحاللة

 ، األم للاج البلل ينج مللن إعلل ا  الباحاللة و مج للولين النسللف و معلللومين النسللف مللن وج للة نرللر األم للاج
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توصللج ال راسلة إللى و  ,ين و اإل اريلين ملن إعل ا  الباحالةس التقييم الااتي للقريلة ملن قبل  المملرفوواا مقيا

 النتارخ التالية 

 للعف مسللتوى فعاليللة و وفللاءة إبعللا  الرعايللة اإليواريللة لألطفللا  مج للولين النسللف علللى مسللتوى الطفولللة  للللللل

السللووية التلي يعلاني من لا األطفلا  معللومين وأن الممونج ،  سنواج في قرية بالخرطوم 9 لللل6المتوسطة 

سلميرة ا  جلابو خيلر ال اجتماعي)الولاف والسللو   لعل وان، ا،  النسف من وج ة نرر أم ات م هي السلرقة

 (63ص،  2014،  السي 

 :التعقي  على الدراسات السابقة ــــ

الممللونج السلللووية مللن خللن  اسللتعراض جملللة ال راسللاج السللابقة فللالمنحر أن للا اهتمللج بمتغيللر 

فنللاور من للا متغيللر الحوللم الخلقللي بالنسللبة ل راسللة وسلليمة محملل  دوللي ،  وحاولللج ربط للا بمتغيللراج أخللرى

( التللي ربطللة الممللونج السلللووية بالتحصللي  ال راسللي ملل  2012و راسللة عبلل  الللنو  سللع ية ) ، (2000)

وعج هال ال راساج واختلفج في طبيعة وبالتالي فق  تن،  مجموعة أخرى من المتغيراج ال يمغرافية والجنس

ن وانللج أ لللف ال راسللاج قلل  اختللارج  األطفللا  وفرللة عمريللة لعينت للا بحوللم  العينللة التللي اختيللرج لل راسللة واأ

،  ختلف من  راسة إلى أخرىتال أن تفاصي  مجتم  هال العيناج معانات ا بما يعرف بالممونج السلووية إ

و  ، ( التللي اهتمللج ب راسللة أطفللا   للدة الللاين تعر للوا للحللرف2009فنجلل   راسللة إبللراهيم محملل  الجبللالي ) 

و وللاا  راسللة  ، ( التللي اهتمللج باألطفللا   المحللرومين مللن بيرللت م األسللرية2009 راسللة ياسللر إسللماعي  )

 .طفا  ما قب  الم رسة ...إلى رخرل( التي اهتمج ب 2000وسيمة محم  دوي )

ونج السللووية اسلتعانج بقلوارم تلم إعل ا ها مسلبقا أو تلم والمنحر وال  علن هلال ال راسلاج لقيلاس الممل  

و بالتالي تتميد  راسلتنا علن بلاقي هلال ال راسلاج , للممونج التي ت  ف إلى  راست ا بناء قوارم تمخيصية

ألن ا ترود بمو  ولي في ال راسة عن  رجلة انتملار المملونج السللووية فلي أوسلاط األطفلا  المتم رسلين 
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وتحاو  ربط ا بمجموعة من المتغيراج ال يمغرافية وهلي  ، الاناة األولى من التعليم االبت اريفي السنواج 

حيللم تسللتعم  قارمللة تمخيصللية للممللونج السلللووية  يللر التللي اسللتخ مج فللي  ، الجللنس والسللنة ال راسللية

 ال راساج الماوورة.
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 تمهيد:

حأرر  ،  اس تعتبررا مشكالررالس مشيررمناأب كررل عبررا  مشكعأوررهس مشترر  تنمدررة ملتمرره   رر  ب مأررب مشتكرر   

مشك ايرب تعتبا هذه مشكاحمب كل عهم مشكامح  مشت  أكا بهه مإلنيرهل لنرة أنتور   أهره مشتمر  كرل مليرا   شر  

نههأر   ، عأل أعتك  عم  نمية نأتصاف بهشع أ  كل مشيرمناأهس شأارنل كحرنا مهتكرهم مل رام  مشكحأترأل برة

 ار  ذمشر  امأر  عل ،  نكهئأرب ن مشنميرأب ن متدتكهعأرب ن مشفوه أرب مشكتعهفبرب  ر  هرذه مشكاحمربشعل مشتغأرامس م

كتمهنترب  ر  الر تهه ن ننعهره  ، مشكدتكعرهس أنتج عنهه مشع أ  كل مشكالرالس مشيرمناأب مشتر  تنتالرا  ر  اه رب

نكررل هنرره يررنحهن  ،  تبعرره تالررتلف تبأعررب مشكنررهة ن ننعأررب مشتابأررب ن عيررهشأم مشتنالررئب متدتكهعأررب مشيررهئ  

  شوهء مشضنء عم  كههأب مشكالالس مشيمناأب نتصنأمهه نمتتدهههس مشنظاأب مشكميا  شهه.
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 / تعريف المشكالت السلوكية:1

شو  مالتممس ن تع  س مشتعهاأف مشكتعمورب بهشكالرالس مشيرمناأب نهرذم امدرو شتنرنف مشالممأرهس مشنظاأرب  

 :كنهه عاض بعض هذه مشتعهاأف ننذااشذش  ين،  ن ملتا مشمميمأب شمبهحفأل مشذأل تنهنشنهه بهش اميب

حيهيررة تعرراف مشكالررالس مشيررمناأب بلنهرره يررمن  يأررا كوبررن  أوررنم بررة مشمررا  شارر  أالرربو حهدهتررة  شلنتكررهء نمس

 بوأكتة.

اكه تعاف اذش  بلنهه يمناهس كالتممب أونم بهه بعض ملتمه  بتاأوب كالتممب عل مل ام  مشذأل   

،  2008 هرا  برل ادرم، ،  دتكرو رام ر  مشحاأرا نبالا  ت أتيق كو كه هن كوبن   ر  مشك ،    كف  ينهم

 .(15ص

: أعتبررا مشمررا  كضررتابه يررمناأه عنرر كه أتصررف بنمحرر   عن عافررا كررل Bower  1978تعاأررف بررهنا   

مشصرررمهس مشتهشأرررب نمشتررر  تيرررتكا ش أرررة  ترررامس تنأمرررب تتدرررهن  مشفلفرررب عالرررها بحأررر  تررر فا يرررمبأه  ررر  فررر امس 

 نهذه مشصمهس ه :،  مشتحصأ  ش أة

 .لفهس متدتكهعأب نتانأل مشص فهسر ع م مشو ا     متيتغامق    مشع1 

صرراف يأررا مشلئررق  رر  مشكنمفررف مشحأهتأررب نمتدتكهعأررب نمتنالررغه   رر  ككهايررب عنكررهت يررمناأب يأررا ررر مشت2

 .ذأب ت تتنهيم نمشكاحمب مشنكهئأبنهضدب ن ك  

 . م مشو ا  عم  مشتعمم ن متاتيهمر ع3

 .نمشالعنا بع م متيتواما نمشامحب ر تومم مشك مج 4
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 ، 2006 ، مضررتامم مشاررلم رعكرره  عبرر  مشرراحأم مش يررن  أرر   شرر  بعررض مشكالررالس مشديرركأب كفرر :ر مشك 5

 (23رررر22ص 

ملالرررالهص مشكضرررتابأل  ررر  مشيرررمن  برررلنهم عنشئررر  مشرررذأل  :Kauffman  1977تعاأرررف ان كرررهل    

عن أيررتدأبنل بترراق يأررا  ، أيررتدأبنل بالررا  نمضررم ن كرر كل شبأئررتهم بهيررتدهبهس يأررا كوبنشررب مدتكهعأرره

 .هس مدتكهعأب نالالصأب كوبنشبم يمناكنهيبب ن مشذأل أكال تعمأكه

: متضرررتامم مشيرررمنا  هرررن مضرررتامم نميررر  أتضرررم عنررر كه أيرررم  Ross  1992تعاأرررف انس     

،  مشمرررا  يرررمناه كنحا ررره بصرررنا  نمضرررحب عرررل مشيرررمن  مشكتعرررهاف عمأرررة  ررر  مشكدتكرررو مشرررذ  أنتكررر   شأرررة مشمرررا 

 ككرل شهرم ، نأكال كلحظتة نمشحام عمأة كل فب  مشامال أل مليرنأهء بحأ  أتااا هذم مشيمن  بهيتكاما، 

 (18ص ، 2007، المأ  عب  مشاحكهل مشكعهأتب علفب بهشما ر كصتم  ننا  مشوكش، 

اكه أعاف مضتامم مشيمن  بلنة الرذنذ  ر  مشيرمن  ت أراتبت بيربم عن عراض عضرن  ن أتمرق    

مرا  ن الهصرب  ر  مشدهنرم متدتكرهع  رعبر  مشع أر  مشيرأ ،  عم  عننمف مشالذنذ مشت  ت     ش  عر م تنم رق مش

 (49،  ص 1984

 ذل تعر  مشكالرالس مشيرمناأب كرل عحر  عالراه  مشيرمن  مشلتاأمأرب مشتر  تعأرق عكمأرب مشنكرن مشتبأعر     

نبهشترهش   هر  يرمناهس  كهع  ن ع مئة مشتحصرأم  ملاره أك ، ش ى مشتم  ن ت فا    عكمأهس تمهعمة متدت

 .ههدة مشتم  ن تتصف بتااما ح نفب شمكنمفف مشت  تنميأا كلئك
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 : وكية/ تصنيف المشكالت السل2

مشكالالس مشيمناأب كتننعب ن كتع    نشهه  ادهس كتبهأنب  عم  هذم مليهس تعر  كيرلشب  أدره    ل   

ه  مشع أ  كل تصنأف أتمق عمأة مشدكأو عكام صعبه لل ذش  امدو شمالممأب مشنظاأب شمكصنف ن بهشتهش   هن

 شاننه ينتبن  مشتصنأمأل مشتهشأأل نهكه: مشتصنأمهس مشكالتممب، 

 :ليةل التشخيصي و اإلحصائي لإلضطربات العقـ تصنيف الدلي1ـ2

 ل مشنظهم مشتصنأم  ملافا ميتال مكًه كل فب  متالصهئأأل مشنميأأل تضتامبهس مشيمن  هن مشذ     

 Diagnostic and Statistical  ظها رر  مشرر شأ  مشتالالأصرر  نمتحصررهئ  شلضررتامبهس مشعومأررب 

Manual of Mental Disorders (DSM)   مشصرره ا عررل مشامبتررب متكأااأررب شمتررم مشنميرر 

American Psychiatric Association (APA)   مررر  عحررر   كامدعرررب شهرررذم مشررر شأ  تصرررنف 

 متضتامبهس تحس عننمل متضتامبهس مشت  تنالل    كاحمب مشتمنشب عن مشكامهوب اكه أم :

 .مشذاهئ  ن أالك : مإلعهفب مشعومأب   مشدهنم  ررررر

 .بهس مشتصافمضتام بهس مشيمناأب نتالك : مضتامبهس متنتبهه، متضتام رررر

 .فمق مشتمنشب ن مضتامبهس عالاى :متضتامبهس متنمعهشأب ن تالك ررررر 

 .مشديكأب ن تالك : مضتامبهس ملا ،  مضتامبهس مشحااهس مشنكتأب،  مضتامبهس عالاى متضتامبهس رررر

 .متضتامبهس مشنكهئأب مشعهكب رررر

مشكندرة شهرذم مشنظرهم هرن عنرة أصرنف مضرتامبهس ملتمره  عمر  عنهره مضرتامبهس عومأرب، نهرن مشنو  ن   

اررذش  أعتكرر  عمرر  مشنكررنذج مشتبرر   رر  تميررأا مضررتامبهس مشيررمن  نمشترر  تاارر   رر  مليررهس عمرر  مشعنمكرر  

 مش مالمأب اليبهم شلضتامم اكه هن مشحه  بهشنيبب شألكامض مشدنيأب.
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 :االضطراب السلوكييعتمد على شدة ـ تصنيف 2ـ2

تب ن مشكالرالس ن هر  عافرا الرأنعه ن تالرك  كالرالس يرنء مشتاأرف مشبيرأ :من  مشبيأتبمضتامبهس مشي رررر

 .ن مشضغنت مشكنفمأب

ن  شالرهاج اهشعر نمل نمشتالاأرم نمشمنضر ، : تالك  مشيمناهس مشكندهب نحرن ممضتامبهس مشيمن  مشكتنيتب رررر

 .نيحهم متدتكهع  ن مشالنف مشكاض مشيمناهس مشكندهب شم مال  اهشومق ن مت

 ر كصرتم  نرنا  مشوكرش،  مضتامبهس مشيمن  مشال أ  : ن تالك  حهتس ذههل مشتمنشب عن  صرهم مشتمنشرب رررر

 ( 23ص ، 2007،  المأ  عب  مشاحكهل مشكعهأتب

مشعومأرررب   مشررر شأ  مشتالالأصررر  ن مإلحصرررهئ  ش ضرررتابهس كررره يررربق أتضرررم عل تصرررنأف  كرررل الرررل  

أصرررنف مضرررتامبهس مشيرررمن  ن وررره شالكرررس مضرررتامبهس كنهررره مضرررتامبهس تالرررك  مشدهنرررم مشرررذاهئ  ن كنهررره 

ديرركأب نههأرر  عررل متضررتامبهس  عالرراىمضررتامبهس تكررس مشيررمن    رر  حررأل أندرر  مضررتامبهس منمعهشأررب ن 

أندر  تصرنأف    حرأل  ، نهذم مشتصنأف أعتك  عم  مشعنمك  مش مالمأب ايبم شلضتامم ، مشنكهئأب مشعهكب

آالررا أعتكرر  عمرر  الرر   متضررتامم مشيررمنا   ندرر  هنرره  مضررتامبهس يررمناأب بيررأتب ن مشترر  تاررنل ملافررا 

اكره تندر  مضرتامبهس مشيرمن  مشكتنيرتب ن مشتر  بر ناهه تويرم  شر  يرمناهس كندهرب  ملتمره ،  منتالهام برأل

اهس مشكندهرب نحرن مشر مال  تمحرق مشيرمن ه بهشتمر  عكرنحن مشالرهاج  هرذم مشنرنف أمحرق ملذى برهل ام  مشكحأترأل 

أ   مشتر  تعر  كرل عالترا اكره تندر  مضرتامبهس مشيرمن  مشالر  ، مشضاا بهش ادب ملنش  بهشتم   ر  حر  ذمترة

 .متضتامبهس
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 :ةسلوكي المشكالت خصائص /3

  أكه أم  كدكنعب كل مشالصهئص مشعهكب مشت  أتكأ  بهه ملتمه  مشكضتابأل يمناأه نه :  

 .ش أهم ضعف    مشمهم ن متيتأعهم رررر

 .ش أهم فمق يأا كباا رررر

 .ل يمناهس ته ف  ش  دذم متنتبههأظهان  رررر

 .ش أهم ك مج كتومم رررر

 . أهم حااب  مئ   ن تالتس متنتبههش رررر

 . كن  عأل ن كتياعأل رررر

 .تو أاهم شذنمتهم كت ن  رررر

 .عم  بنهء علفهس مدتكهعأب  عهشب يأا فه األ رررر

 ، كادرررو يرررهبق ، المأررر  عبررر  مشاحكرررهل مشكعهأترررب  ررر  مش م عأرررب ر كصرررتم  نرررنا  مشوكرررش،  شررر أهم ضرررعف رررررررر

  .(63ص

 ل مشالصهئص مشت  تظها عن  ملتمه  مشكضتابأل يمناأه كتننعرب  هر  تالتمرف كرل الرالص  شر  آالرا   

مشضررانا  عل تظهررا دكأررو هررذه مشالصررهئص عنرر  مشتمرر  ميررتكاماأتهه نشررأس كررل  اكرره تتمررهنس  رر  الرر تهه ن

 هشتم  مشذ  أعهن  كرل كالرالس يرمناأب ت أيرتتأو  نالرهء علفرهس مدتكهعأرب  عهشرب كرو يأراه ن  ، مشنمح 

اكرره عل مشتمرر  ت أيررتتأو عل أيررتمأ  كررل تهفهتررة ن ف امتررة عن عل  ، أتصررف يررمناة بلنررة يأررا كايررنم  أررة

 ئكه نمية بلنة  هال .أيتال كهه عم  نحن كه لنة أاى  م
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 :مشكالت السلوكية/ عوامل حدوث ال 4

 :لس مشيمناأب    مشعنمك  مشتهشأبأكال تصنأف مشعنمك  مشكالتممب مشت  توف نامء كف  هذه مشكالا   

 :ـ العوامل التكوينية ـ الوراثية1ـ 4

 بمعر   مشدأنأرب،  رررررتالأا بعض مش تئ  مشعمكأب  ش  عل مشكالالس مشيمناأب شهه عصرنشهه مشبأنشندأرب   

نكفر   يرمناأب، مشعنمك  مشنامفأب تتح   متيتع م مس ش ى مشربعض كرل مل رام  ش صرهبب بربعض مشكالرالس مش

 .م تن أا مشظانف مشبأئأب مشكنهيببهذه متيتع م مس تبو  اهكنب كه شم أت

 نالنء مشكالالس مشيمناأب ن تتناهه، اكه أمعم متضتامم      ام  مشغ    نام بها م             

ن ياعب  هش أه        ام  هاكنل مشفأانايأل مشذ  تما ه مشغ   مش افأب أتيبم     أه   مشنالهت مشحاا  

   حأل تيبم مش أه        ام  مشهاكنل مشدني  مشتيتنيتأانل  ش   أه   مشتهأج ن  مشتهأج ش ى ملتمه ، 

   ( 33ص ، 2006 ، نأب رعكه  عب  مشاحأم مش ين مشكالالس متيتحنمذأب ن مشع نم

عكنكه نلحظ عل متضتامبهس      ام  مشهاكننهس مشت  تما هره مشغر   مشصركهء مشكالتممرب تر فا  ر          

تغأرا  ر  ملنكرهت مشيرمناأب  ن أنرتج عرل ذشر  يرم بحأر  أترلفا بهره مشنالرهت مشعصرب ، مشتنم ل مشاأكأهئ  شمد

 .شمما 

 :البيئية االجتماعية ـ العوامل2ـ 4

تارره  تاررنل مشعنمكرر  مشبأئأررب كررل عافررا مشعنمكرر  مشك  أررب شحرر ن  مشكالررالس مشيررمناأب  رر  كاحمررب    

 ندررر  عل متدههرررهس  ع  ملافرررا ترررلفأام عمررر  يرررمن  مشتمررر ، حأررر  تكفررر  مليرررا  مشنيرررت متدتكررره ، مشتمنشرررب

  تتررنا الصهئصررة ن نه مشيررمأم ن  ررمشنمشرر أل نحررن مشتمرر  ن ننعأررب مشالرر كهس مشترر  تورر كهه شررة ترر فا  رر  نكرر

 .عنكهتة مشيمناأب
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 ل مشحكهأب مش مئ   ن مشالنف مشال أ  عم  مشتم  ف  أيهم    تنشأ  كظهها يرمناأب يأرا كوبنشرب    

عكررره مإلهكرره  ن مشتدههرر  ن عررر م  الرربهف حهدررهس مشتمررر  ن  كفرر  مإلتاهشأرررب ن مشغأررا  ن مشتكررا ، شرر ى مشتمرر  

 ورر   يأاهرره كررل عيررهشأم مشاعهأررب مشيررمبأب، نمشويررن   رر  ت اأبررة ناعهأتررة ن  ميررتعكه  عيررهشأم مشته أرر  نمشعوررهم

 .فوب بهآلالاأل نمشتكا  نمشعصأهلتتيبم    نالنء مشكالالس مشيمناأب ش أة كف : مشع نمنأب ن و مل مش

عكررره مشبأئرررب مشفهنأرررب مشتررر  أتمهعررر  مشتمررر  كرررو كفأامتهررره تتكفررر   ررر  مشك ايرررب متبت مئأرررب لل ننعأرررب    
 ندن   ، مشت  أتعاض شهه مشتم     هذه مشبأئب شهه عفا بها م    ظهنا مشكالالس مشيمناأب ش أهممشالبامس 

 ضه ب  شر  تذبرذم عيرهشأم  ، عفامل مشينء ن مشصحبب مشيأئب ن متحتمهظ بهشعلفهس مشكضتابب كو مآلالاأل
تبررهف  وررهم كررل فرربمهم، شررتهام نمشيررالاأب نمشعمشكعهكمررب كررل فبرر  مشكعمكررأل ن مإليررامف  رر  ميررتال مم مشنورر  نم نمس

برر مء  مليررهشأم مشترر  توررنم عمرر  مشوكررو نمشتموررأل نعرر م مشتيررهكم نعرر م  تهحررب مشماصررب شمتمرر   رر  مشكالررهااب نمس
 .امعه  مشماق مشما أب بأل ملتمه نع م ك ، آامئهم

اكه أكت  عفا مشبأئب شأالك  تبأعب مشنظهم مشفوه   مشيهئ      مشكدتكو حأ  تيهم مشبأئهس مشكنغمورب  
ن مشت  تين   أهه مليهشأم مشتابنأرب مشكتالر     ر  تترنا مشكالرالس مشيرمناأب كوهانرب بهشكدتكعرهس مشكعت شرب 

 ( .  33ص ، كادو يهبق ، نملف  تال   رعكه  عب  مشاحأم مش ين 

نمشت  تتعمق بهتتدهههس ن  ،  هشعنمك  مشبأئأب متدتكهعأب امأمب بظهنا مشكالالس مشيمناأب  ذل   

يهشأم مشتابأب مشغأا ينأب مشت  أكهايهه مشنمش أل عم  مشتم  ناذش  تبأعب علفتة كو  كلئرة نههأر  عرل ع

 .مشيهئ     مشكدتكوتبأعب مشنظهم   ضه ب  ش  ، مشكعهكلس مشيأئب مشت  أتموههه كل مل ام  مآلالاأل
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 :ظريات المفسرة للمشكالت السلوكية/ الن5

شو  حظأس مشكالرالس مشيرمناأب بههتكرهم مشع أر  كرل متتدههرهس مشنظاأرب تكهكره اكره هرن مشحره   ر   

 ن أكه أم  عاض شبعض عبا  متتدهههس مشنظاأب نه : اأمأب مشيمأكب،  اميب مشيمناهس مشت

 :ـ نظرية التحليل النفسي1ـ5

تدكو كعظم نظاأهس مشتحمأ  مشنمي  عل يهشبأب مشكالالس مشيمناأب مشت  أعهن  كنهه ملتمه      

كامحررر  مشعكاأرررب كعأنرررب تادرررو عيررربهبهه  شررر  البرررامس مشتمنشرررب مشك شكرررب يأرررا مشيرررها  مشتررر  تارررنل كابنترررب  ررر  

الرربهف مشحهدررهس ن نعرر م   هس مشيررأئب كررو مشنمشرر أل، مشلالررعنا كفرر : مل كررهس ن مشصرر كهس مشنميررأب ن مشعلفرر

 مشتعاض  ش  مشعوهم ن مشته أ  نمإلهكه  كل فب  مآلالاأل نتيأكه مشنمش أل.

أاى ع شا عل مشكالالس مشيمناأب نكظهها ع م مشتنم ق تادرو  شر  كالرهعا مشرنوص نعدر  مشرذمس     

دتكهعأرب مشاللفب كل بمنغ ملهر مف نتحوأرق مشتنم رق نذشر  عنر كه أمالر  مشمرا  كرل مشر الن   ر  مشعلفرهس مت

 .ب عن عن كه أمو  مش عم متدتكهع مشكتبه ش

  عكه  ااينل أاى عل مشكالالس مشيمناأب تتنش  ش ى مل ام  عن كه أمالمنل  ر  حر  مل كرهس مشتر          

 عمر  يربأ  مشكفره   رر  مشكاحمرب مشعكاأرب ملنشر  أنمدرة مشتمر  ع كرب تعمررم  أنمدهننهره  ر  مشكامحر  مشكتعر   ، 

مء كرل فبر  مشفوب كوهب  ع م مشفوب بهآلالاأل نهنه أتنفف نكنه عم  ك ى تو أم مشحرم نمشاعهأرب نمشحنرهل نمشغرذ

ل عرر م تمبأررب كفرر  هررذه مشكتهشررم أالمررق ش أررة ع كررب عرر م مشفوررب نمشترر  تيررتكا ك مآلالرراأل نت يررأكه ملم،  عررة نمس

 (67 ص،كادو يهبق ، تنم  حأهتة نأتنش  كنهه مشع أ  كل مشكالالس مشيمناأب رعكه  عب  مشاحأم مش ين 



 الفصل الثاني: المشكالت السلوكية
 

29 
 

 ل هرررذه مشنظاأرررب تادرررو ظهرررنا مشكالرررالس مشيرررمناأب  شررر  عيررربهم  مالمأرررب الهصرررب برررهشما  اهشالرررعنا         

 ضره ب  شر  مشعلفرهس  بهشنوص نمشمال     ح  مل كهس ناذم مشتعاض شمص كهس مشنميرأب ن مشالبرامس مشيرأئب

 متدتكهعأب مشمهالمب مشت  كل اللنهه مشتلفأا عم  يمن  مشما .

 :ـ النظريات السلوكية2ـ5

تاى مشنظاأب مشيمناأب عل كعظم مشيرمناهس مإلنيرهنأب مشيرنأب كنهره نيأرا مشيرنأب كتعمكرب كرل الرل  

نبنرهءم عمر  ذشر   هشيرمن  مشكضرتام  ، تمهعلس مشما  مشكيتكا  كو مشبأئهس نمشكفأامس مشكه أب نمتدتكهعأب

نكفر  هرذم  عن تمهعمة كرو كفأرامس يأرا كنهيربب،  عن يأا ين  كتعمم نتأدب كانا مشما  بالبامس بأئأب يهبوب

مشيررمن  مشكضررتام توررنى عنرر  مشمررا  بيرربم تموأررة البررامس تع أ أررب  رر  مشيررهبق شهررذم مشيررمن  عن بيرربم  الرر  

الربهف مشما     متيتمه   كل مشالبرامس مشتعمأكأرب  عن لل مشمرا  أدر   ر  هرذم مشيرمن  نيرأمب شتدنرم مشعورهم نمس

 بعض مش نم و ش أة.

شو  مالتممرس مشنظاأرهس مشيرمناأب  أكره بأنهره كرل حأر  تميرأا مآلشأرب مشتر  أتالرا  كرل اللشهره متاتبرهت  ن رررر  

 بأل كفأا ن ميتدهبب نذش  عم  مشنحن مشتهش :

 ـ نظرية اإلشراط اإلجرائي:1ـ2ـ5

يرراأنا عل مشكالررالس مشيررمناأب هرر  بكفهبررب ميررتدهبهس كتعمكررب فرر  تاررنل  دامئأررب تررم ترر عأكهه أرراى  

يهبوه بكفأامس بع أب تع أ أب ككه يههم    تونأتهه ن م  كل تااما ظهناهه ش ى مشما  انيأمب شتحوأق نظأمب 

م ت عأكررة  رر   عمرر  يرربأ  مشكفرره  فرر  أكررهاس مشتمرر  مشيررمن  مشعرر نمن  لل كفرر  هررذم مشيررمن  ترر ، عن هرر ف

تدنبر  اكه أمدل مشتم   ش  مشاذم اننف كرل مشيرمن  مش, تهئج كف  هذم مشيمن  كع    شمتم مشيهبق عن لل ن

 .بيبم البامس مشعوهم مشيهبوب
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 ـ نظرية التعلم االجتماعي:2ـ2ـ5

عل مشكالالس مشيمناأب تنالل ش ى مشتم  لنة ياعهل كه أتلفا بهشنكرهذج نأرتعمم مشع أر   أاى بهن نام 

ننتأدرررب شتعاضرررة مشكتاررراا نمشكيرررتكا شررربعض مشنكرررهذج مشتررر   ، كرررل ملنكرررهت مشيرررمناأب مشيرررنأب نيأرررا مشيرررنأب

  و  أتعمم كف  هذه مشيمناهس نت يأكه  ذم اهنس هذه مشيمناهس كع   . ، تكهاس يمناهس كضتابب

 ـ نظرية المحاولة والخطأ :3ـ2ـ5

أرراى فاننرر مأ  عل مشكالررالس مشيررمناأب مشترر  أكهايررهه مل ررام  كرره هرر   ت نكررهذج يررمناأب تررم تعمكهرره 

بهشكحهنشب نمشالتل ن تع  س كف  هذه مشيمناهس نم  م س محتكهشأب تااماهه ش أهم نظام شألفا مشبع   مشكتاتم 

تادكرب عره   عبر  مح كحكر ،  ، اأرتش نأميرنل ركهأار  ان نبراج، عمأهه ككفل    حهشب مشاضه ن متاتأره  

 ( 61ص ، 2008

 تعتبرررا بكفهبرررب عل مشكفأرررامس مشبأئأرررب مشتع أ أرررب ن مشعوهبأرررب  عم ككررره يررربق ندررر  يررراأنا أ اررر  منتلفررره

الرالس مشيرمناأب  ر  حرأل عل بهنر نام أادرو ظهرنا مشك يأب شميمن  مشتاأم  نيأرا مشتاأمر ، مشكح  مس مشائأ

عكرره فاننرر مأ   أررراى عل   ، يررمناأب يأررا يررنأب مشتررر  أتعرراض شهرره بصررنا  كتاررراا  شرر  تعمررم مشتمرر  نكرررهذج 

 .تااما ح نفهه محتكهشأبه  م  كل مشنكهذج مشيمناأب مشت  تعمكهه مشتم  بهشكحنشب نمشالتل تع  س ش أة كك

 :ـ نظرية البيئية3ـ5

 ، ناأب شرر ى مل ررام   شرر  عنمكرر  متيررتفها  يأررا مشكنهيررببتعرر ن هررذه مشنظاأررب عيرربهم مشكالررالس مشيررم

كرره  ، بحأرر  تيررهم مشبأئررهس مشكضررتابب مشترر  تررن ا  اصرره نالبررامس يررأئب مشترر  أتعرراض شهرره مشمررا  عفنررهء نكررنه

 .أئتة    تنشأ  مشكالالس مشيمناأبأتاتم عمأهه كل مالتل     تبأعب مشعلفب مشوهئكب بأنة نبأل ب
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ههانج ن مأم عل مشيمن  مشكضتام هن نتهج مشعلفب يأا مشكت نب بأل مشمرا  نبأئترة  م  هذم مشص   أاى   

تادكررب عرره    ، اأررتش نأميررنل أل نمشك ايررنل ركهأارر  ان نبرراج، نمشككفمررب بهلحرر م  مشكه أررب نمشا ررهق نمشنمشرر 

 (  74ص ، كادو يهبقمح كحك ،   عب 

 شبأئب مشكضتابب مشت  أعأش  أهه مشما .تادو مشنظاأب مشبأئأب عيبهم مشكالالس مشيمناأب  ش  م

 ـ نظرية بيو فسيولوجية: 4ـ5

ترراى عل مشكالررالس مشيررمناأب تعررن   رر  عيرربهبهه  شرر  عنمكرر  عصرربأب عن دأنأررب عن بأررن اأكأهئأررب عن 

حأ  تعك  كف  هذه مشعنمك  عم  تنشأر  عن تمرهفم مشكالرالس مشيرمناأب شر ى مشمرا  حأر  أكارل  ،  يأنشندأب

 :ن مشميأنشندأب عم  مشنحن مشتهش  مشبأنشندأب دكه  مشعنمك  

 ـ الوراثة:1ـ 4ـ5

فر  توررف مشعنمكر  مشدأنأررب نامء حر ن  مشكالررالس مشيرمناأب شرر ى بعرض مل ررام  معتكره م عمرر  ننعأررب 

 مور  عظهراس نترهئج مش اميرهس عل ندرن  مشيرمن  مإلدامكر  نمشعر نمل ، مشدأنهس مشت  تنتو   شأهم كل مشنمش أل 

( أظهررا xyyنعل مشتااأررم مشدأنرر ر ، ( شرر ى مل ررام  y شرر   ادررب ابأررا  بندررن  دررأل ذاررا   مئرر ركررفل أرراتبت 

 .بعض كل مشدهنحأل نكاتاب  مشدامئمش ى 

 ـ العوامل العصبية :2ـ 4ـ5

 ل مشالمرر   رر  نظررهئف مشاللأرره مشعصرربأب شرربعض كنررهتق مشرر كهغ عن تعاضررهه  شرر  بعررض مشتمررف عن  

 ر  بعرض عالراه  مشكالرالس  كهت مشيرمناأب شر ى مشمرا  نمشتر  فر  تظهرامإلصهبب ف  أتيبم    الم     ملن

 عم  يبأ  مشكفه  مشتمف مشبيأت    اللأه مشوالا  مش كهيأب عن متالرتل   ر  مل مء مشعصرب  فر   مشيمناأب، 

 .الهت مش مئ  ن مشتالتس    متنتبههأ     ش  مشن
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 :العوامل البيوكيميائيةـ 3ـ 4ـ5

مشاأكأررهئ  شمرر كهغ أرر     شرر  يررنء مل مء مشررنظأم  شمرر كهغ ملكررا مشررذ    ل متالررتل   رر  مشتررنم ل 

 أتيبم    متالتل  مشيمنا  ش ى مشما .

شو  ند  عل متالتل   ر  اكأرب مشننمفر  مشعصربأب كرل حأر  مش أره   عن مشنوصرهل أراتبت  شر   ادرب   

،  برر  مشاحكررهل مشكعهأترربالمأرر  ع ، ابأررا   رر  ظهررنا مشكالررالس مشيررمناأب شرر ى مشمررا  ركصررتم  نررنا  مشوكررش

 ( 39ررررر34ص ، 2007

عيبهم مشكالالس مشيمناأب  ش  عنمك  نامفأب مشت  تتعمق بندرن    يأنشندأب تادو مشنظاأب مشبأن   

عكه مشعنمكر  مشعصربأب  تتعمرق بنظرهئف مشاللأره مشعصربأب نعل ع  المر  عن  ا ، ( ش ى مشم yدأل ذاا   مئ  ر

 ررر  حرررأل تادرررو مشعنمكررر  مشبأرررن اأكأهئأرررب ظهرررنا  ، كبهالرررا   ررر  يرررمن  مشمرررا  فا أ رررتمرررف  ررر  هرررذه مشنظرررهئف 

 .ل     مشتنم ل مشاأكأهئ  شم كهغمشكالالس مشيمناأب  ش  متالت

 / طرق التعرف على األطفال الذين يعانون من مشكالت سلوكية: 6

مشتيرره    ل مشتعرراف نمشمحررص نمشتالررالأص هرر  تامئررق تيررتال م كررل فبرر  مشكالتصررأل ش دهبررب عررل 

، نتح أرر  هررذه مشكالررالس كررل  أكرره  ذم اررهل مشتمرر  عن كدكنعررب ملتمرره  أعررهننل كررل كالررالس  رر  مشيررمن 

 عد  نضو التب علدأب نتابنأب شكيهع   ه تء متتمه .

  ، نذشر  بيربم عر م متتمرهق  ل مدامءمس مشتعاف نمشمحص نمشتالالأص تضتامبهس مشيرمن  كعور 

حترر  بيرربم تميررأا مشتعاأررف بالررا  كالتمررف.  نهررذه متدررامءمس ن  مشيررمن عمرر  تعاأمررهس مضررتامبهس مشتررهم 

 تحهن  متدهبب عل مليئمب مشتهشأب: 

 اأف نتعاف عم  مشتم  مشكضتام منمعهشأه عن يمناأًه؟ 

 ه  هذه مشكالامب ال أ   ب ادب اه أب بحأ  تتتمم ت الًل؟ 
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 كه ه  تبأعب مشت ال  مشذ  أدم عل أانل؟ 

 رف: ـ إجراءات الكشف والتع1ـ6

نأتضرركل كيررم كدكنعررب ابأررا  كررل ملتمرره  كررل عدرر  تح أرر  عرر   ملتمرره  مشررذأل هررم بحهدررب  شرر  

مشكعمم هن مشكعن     عكمأرب عكه    حهشب ملتمه     يل مشك ايب،  إل  ، ال كهس  ضه أب عن كتالصصب

نأالررأا كصررتمم مشاالررف  شرر  فأررهس يرراأو نصرره ق شمنالررهتهس مشترر  تتبررق بتنظررأم كدكنعررب كررل  مشاالررف، 

 ملتمه  بغأب مشتعاف عم  ملتمه  مشذأل أعهننل كل صعنبهس كل عد   حهشتهم شعكمأب مشمحص نمشتوأأم.

دامءمتة بتاأوب  عهشب، نهذم متهتكهم درهء كرل كصر األ، ملن  هرن    عصبم مشتااأ  عم  عكمأب مشاالف نمس

تالمأررف  نتالررها مشكالررالس متعتورره  مشررذ  تايررأل كررل ملبحرره   رر  عل مشاالررف نمشترر ال  مشكباررا أيررهع   رر  

 . كبمشيمناأب، ن مشكص امشفهن  هن كل مشضغنت نتأدب شندن  فنمنأل كم

 ل بررررامكج مشكرررر ماس تعتبررررا كررررل عنررررنمف مشاالررررف مشكعان ررررب، حأرررر  أرررر ال  دكأررررو ملتمرررره  مشررررذأل   

ماأررب يررأمتحونل بهشكرر ماس مشعه أررب هررذه مشبررامكج، نأررتم مشتعرراف عمررأهم كررل مشنررنمح  مشديرركأب نمشكعا أررب نمإل ا 

 نمإلنمعهشأب.

نحت  تتم عكمأب مشاالف بمهعمأب، أدم عل أتعهنل مآلبهء نمشكعمكأل    كلحظب يمن  مشتمر   ر  

ا  كل مشك ايب نمشبأس، نأكال متعتكه  عم  عافا كل تاأوب شماالف عل مشكالالس مشيمناأب، نكل عهم 

 تم  مشتاق كه أم : 

  تقديرات المعلمين: 1ـ1ـ6

فرررا ملالرررالهص عهكأرررب  ررر  عكمأرررب مشاالرررف عرررل ملتمررره  مشرررذأل أعرررهننل كرررل أعتبرررا مشكعمرررم كرررل عا

كالررالس يرررمناأب  ررر  يررل مشك ايرررب، نفررر  عالررهاس  اميرررهس ع أررر   عمرر  عل توررر أا مشكعمرررم هررن كرررل عصررر ق 

مشتورر أامس نعافاهرره كنضررنعأب،  ت عل مش اميررهس عالررهاس عأضرره  شرر  عل مشكعمكررأل اكدكنعررب أكاررل عل أاننررنم 

مشكعمرررم  شررر  عررر م تحنأررر  حرررهتس متنيرررحهم متدتكرررهع  نمشالدررر ، لل كفررر  هرررذه  كتحأررر أأل،   كرررفل أكأررر 
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مشحررهتس ت تيرربم   عهدررًه شهررم نت ترر فا بالررا  كبهالرراعم  يررأا مشعكمأررب مشتعمأكأررب، بأنكرره أكأرر  مشكعمررم  شرر  

ضررتامبهس مشتصرراف نمشحااررب مش مئرر  ،  تحنأرر  حررهتس مشيررمن  مشكندهررب نحررن مشالررهاج اهإل عررهج نمشمنضرر  نمس

كرل هنره أدرم عل  ، ذش  أيبم   عهدًه شمكعمم نتلفأاًم كبهالاًم عم  يأا مشعكمأرب مشتعمأكأرب  مالر  مشصرفلل 

 .بالا   فأقأو م مشكعمم تح أ ًم شمكالالس مشيمناأب مشت  ألحظهه    مشويم 

ن بهشتهش   رإل  يرتال مم فرنمئم مشالرتم هر  كرل مإلدرامءمس مشعهكرب مشكلشن رب، نهر  تتضركل يرمناهس 

 تمم كل مشكعمم عل أو ا مشتهشم عم  هذه مشيمناهس.كح   ، أ

 تقديرات الوالدين:  2ـ1ـ6

 هشكعمنكررهس ،  ل مشنمشرر أل عأضرره أعتبررامل كصرر ا كهررم شمكعمنكررهس عررل مشكالررالس مشيررمناأب شمتمرر  

كررل مشنمشرر أل أكاررل عل تدكررو  كرره كررل الررل  مشكوررهبلس عن كررل الررل  فررنمئم مشالررتم نمتيررتبهنهس، شاررل  فررب 

 نمش أل شمتم  عمأهه تيه تس.كلحظب مش

 ل  حرررر ى مشكالررررالس مشنمضررررحب  رررر  ميررررتال مم مشكلحظررررهس مشكبهالررررا  اكحرررر  شتصرررر أق تورررر أامس   

 ذل  ررهشكلحظأل أكانررنم عل أنيررنم عن عل ت تاررنل شرر أهم كتهبعررب  ، مشنمشرر أل هرر  كح ن أررب كلحظررب مشيررمن 

 يمن  مشتم . شميمن  شمتا  كيتكا ، اكه عل ندن  مشكلحظ أكال عل أ فا عم 

نبهشايم كل مشتيه   عل فبهس تو أامس مشنمش أل،  إل شهم  نا كهم    عكمأب تحنأر  مشتمر   شر  مشكامار    

 مشالهصب.   

 :تقديرات االقران أو الزمالء 3ـ1ـ6

 كرل الرل   كب شماالف عرل مشكالرالس مشيرمناأب،  ل تو أامس ملفامل تعتبا  ح ى مشتاق مشكيتال 

بعررض نتررهئج مش اميررهس عالررهاس  شرر  عل ملتمرره   رر  مشك ايررب كررل ارر  ملعكررها فرره األ عمرر  مشتعرراف عمرر  

مشكالررالس مشيررمناأب، نشاررل ملتمرره   رر  ملعكررها مشصررغأا  كررل مشصررعم عمررأهم كعا ررب عن تح أرر  مشيررمن  
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أصربحنل عفرر  تكاارر ًم  مشتبأعر  عن يأررا مشكوبرن ، نشاررل أالتمرف ملكررا  ر  حهشررب ملتمره  ملابررا يرنًه حأرر 

 حن  ذنمتهم، نبذش  أيتتأعنل كلحظب  تتس عن  الهامس مشيمن  يأا مشعه  .

 ل مشكورررهأأس مشينيرررأنكتاأب نمشتررر  تااررر  عمررر  مشعلفرررهس مشالالصرررأب نمإلدتكهعأرررب  ررر  مشكدكنعرررب 

ذم كه  ياس بحذا،  إنهه أكال عل تارن  ل ذمس تيتال م شوأهس   ام  مشتم  نه  كمأ      تاق مشاالف، نمس

  هئ   شمكعمم    تالتأت تاق مشت ال .

 تقديرات الذات:  4ـ1ـ6

تعتبا تو أامس مشذمس كص اًم آالا شمحارم عمر  تاأرف مشتمر ،  كرل الرل  تور أا مشتمر  شذمترة أكارل 

نف  عالهاس مش اميهس برلل تور أامس  ، عل أيهع  ذش     مشتعاف عم  مشكالالس مشيمناأب مشت  أعهن  كنهه

شألتمررره  مشكضرررتابأل ع ضررر  عنررر كه أارررنل مشيرررمن  مشكضرررتام كندرررة نحرررن مشالرررهاج اهشعررر نمل مشكعمكرررأل 

نمشتالاأم نمشحااب مش مئ  ، نشال مشتو أا مشذمت  أانل ع ض     حهشب مإلضتامم مشكندة نحن مش مال  مشذ  

ل نهررذه مشتورر أامس كمأرر   شألتمرره  يأررا مشكوتنعررأ ، أتتمررم نصررف مشررذمس كررل الررل  مشكالررهعا نمإلتدههررهس

  بلنميهم عن مشكن  عأل.

 ل مشكاحمرب مشترر  تررلت  بعرر  مشاالررف نمشتعرراف ملنشر  هرر  كاحمررب مشتالررالأص مشنميرر  نمشتابررن  مشررذ  

 ذ أررتم  اميررب حهشررب مشتمرر  كررل فبرر  ملالصررهئ  مشنميرر   ن  التصهصررهس، أوررنم بررة عرره   مشماأررق كتعرر   مإل

كررل فبرر  مشكعمررم مشعرره   نكعمررم مشتابأررب  مإلدتكررهع ، بهإلضرره ب  شرر   دررامء توأررأم الررهك   رر  مشدهنررم مشتابررن 

 .مشالهصب، نذش  كل عد  تح أ   دامءمس مشت ال  مشكنهيبب    مشدهنبأل مشنمي  نمشتابن 

  .(226ص ، 2007،  المأ  عب  مشاحكهل مشكعهأتب ، كصتم  ننا  مشوكشر

مشتمر  شا  تتم عكمأب مشاالرف بمعهشأرب أدرم عل أتعرهنل مآلبرهء ن مشكعمكرأل عمر  كلحظرب يرمن    

تانل تو أامترة عافرا كنضرنعأب نذش  بهعتبها مشكعمم كل ملالالهص مشمذأل     ا  كل مشك ايب ن مشكن  ، 

كعا رب  نهاره بهشتمر     حأل أعتبا مآلبرهء كصر ام كهكره شمكعمنكرهس لنهرم عافرا ملالرالهص محتا نص ق، 
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الس مشيمناأب مشت  أعهن  كالمش ل فهء مشتم  ن  كلئة    مشاالف عاكه أكال عل نيتعأل بلص بيمناة، 

 كلحظرب  تئر  مشيرمن  مشغأرا عره  ،  نذش  بهعتبهاهم عف  تكاا م حن  ذنمتهم ن بهشتهش  أيتتأعنل ، هكنه

 ذل تعر  كاحمرب مشاالرف  ، نت نني  تو أا مشتم  شذمتة مشت  تانل كاتبترب بنصرف مشكالرهعا ن متتدههرهس

عررل مشكالررالس مشيررمناأب كررل عهررم مشكامحرر  مشترر  تكهرر  شمكالررتص مشنميرر   اميررب حهشررب مشتمرر  ن تالررالأص 

مشت  أعهن  كنهه نبهشتهش   كاهنأب  أدره  حمرن  نبرامكج  االره أب تالمرف كرل هرذه مشكالرالس عن  متضتامبهس

 أتم علدهه بصنا  دأ  .
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 خالصة :

نشور   مشيمناهس مشغأا كوبنشرب مدتكهعأره،  أتضم عل مشكالالس مشيمناأب تع  كل كل الل  كه تو م

 هنرره  كررل  يرراهه كررل مشدهنررم مشنميرر   ، حظأررس بههتكررهم مشعمكررهء ن مشكالتصررأل  رر  تميررأا هررذه مشكالررالس

ارررر شا ن  اايرررنل مشمرررذمل أادعرررهل مشكالرررالس مشيرررمناأب  شررر  كالرررهعا مشرررنوص ن عدررر  مشرررذمس كرررل تحوأرررق 

نهنرره  كررل  يرراهه كررل مشدهنررم مشيررمنا  ايرراأنا ن بهنرر نام مشررذأل أررانل عل مشكالررالس مشيررمناأب  ، مشتنم ررق

عبررها  عررل يررمناهس تررم تعمكهرره كررل مشنكررهذج مشغأررا يررنأب بهشكحهنشررب ن مشالتررل فررم تررم ترر عأكهه بكعرر  مس ككرره 

مشيرمناأب نآالانل  يانهه كل مشدهنم مشبأئ  مشذ  أاى عل عيبهم مشكالرالس  ، يههكس    تااما ظهناهه

ابب مشترر  تاررنل بررأل مشتمرر  ن ناررذش  مشعلفررهس مشكضررت امس مشيررأئب مشترر  أتعرراض شهرره مشتمرر ، ترراتبت بررهشالب

 ر  حررأل ندر  شمنامفررب  نا  ر  ظهررنا هرذه مشكالررالس ن ذشر  كررل الرل  مضررتامم نظرهئف مشاللأرره  بأئترة، 

 . ل     مشتنم ل مشاأكأهئ  شم كهغمشعصبأب ناذم متالت

فررنف عمرر  مليرربهم نمشعنمكرر  مشكتيررببب  رر  حرر ن  مشكالررالس مشيررمناأب  ندرر نه نشورر  يررعأنه  رر  مشن 

ناررذم  ، عنمكرر  نامفأررب تانأنأررب كتعموررب بررإ ام  مشهاكننررهس مشترر  ترر فا برر ناهه عمرر  مشتررنم ل مشاأكأررهئ  شمديررم

عنمكررر  بأئأرررب مدتكهعأررررب مشكتعمورررب بليررررهشأم مشتابأرررب ن تنالررررئب مشتمررر  مشكتعرررر    نمشكتننعرررب نارررر  عيرررمنم شررررة 

نههأرر  عررل مشالصررهئص مشترر  أتصررف بهرره ملتمرره  مشررذأل  ة نيررمبأهتة مشترر  تررنعاس عمرر  مشتمرر ،  أدهبأهترر

ج أعررهننل كررل مشكالررالس مشيررمناأب  كررنهم مشكنرر  عنل نمشكتيرراعنل نكررنهم ذن  مشحااررب مش مئرر   نكتومبرر  مشكرر م

ص نعرررلج هرررذه ملكرررا مشرررذ  أيرررت ع   شررر  مشوأرررهم بهشاالرررف نمشتالرررالأ, نشررر أهم ضرررعف  ررر  مش م عأرررب ...مشرررأل

نذشرر  كررل   رر  كاحمررب مشتمنشررب مشكتنيررتب الصنصرره، مشكالررالس مشيررمناأب مشترر  تصررأم ملتمرره  عكنكرره ن 

 .ميأه نمدتكهعأهعد  بنهء نتليأس الالصأب يمأكب ن كتنم وب ن
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 :تمهيد

شددير ددتهرل نددارياددا رم ددا هررالتعددمرحلة ددطرولة الددطرولحتاتددةطرةوبرلغح ددطريال ددطرلدد رة ددا رولة دد راريدد

ولعق  راروالجتحا  رة ثرتشنمرغةهرولحلة طرت  لوبرل رولاحارارولحتع قطريالحجا رولجتح راررشخص ته،ر

اةلدديره ددهر تددلعلريالعم ددمرحددترربرولعاة  ددطرارحتددتانرولاحددارول  ددا ،رلضددالر ددترولت  ددلورولخددابريالة دد ،ر

لةليرتةتاجرغةهرولحلة طرلحةالبراحارحةمم رلإةورةققنارولة د رت شدعلريدالتاول رروح رولحة ةطريال لم،رولعار

ل د رغدةورول صد رتداتةل رذلد ررغدارلتد عاا رحدترحشدهالبرتدا رولته د ،رولا ت روالجتحدا  رارذةورلدهر اج ر

ر رولاحارلنةهرولحلة ط.حظاغلرارحةالبرولاحارارهةورولعاوح رولحؤعل رل

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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 :/ تعريف الطفولة1

يلانددارحلة دددطرحددترولاحددارتعيدددلر ددترول تددل رحدددتررولا تددد رولة الددط عددل رحعجددهر  دددهرولددا لراولتة  دد ر
ولح المراةت رولي اغ،رراتتتخمهرلة ااارلتش لرذل رول تل رول حا طرولحتاتةطري ترحلة طرولحنمراةت رولحلوغقط،رر

)رةتد تر يدمراولتةم مريالحعا رولعاا ر تدتعا رلتدل رولعداح ترويالد ترحدترة دا رولة د ر،رراغد رحلة دطرولحندمر
 (360بر يمرولقاملرةه،ررشاهلر ة طرقام  ،ررحةحامرولت مرليارولا  ،ررماترتاط،ررولقاملرحةحم،ررللج

ارتقتددهرولة الددطرةتددبرولعحددلرول حادد رل  ددلمرذلدد ر ددم رحلوةدد  رولة الددطرولحيهددل  رولة الددطرولحتاتددةطر
راولحتلخل .

 :تعريف مرحلة الطفولة المتوسطة/ 2

تتح ددد رغدددةهرولحلة دددطريلاندددارواتقدددا رولة ددد رحدددترلتدددل رولعجددد راروال تحدددامر  ددد رول  دددلرذلددد روالتدددتقال ر
ولتمل ج رارحتري  طرولحا  رولض قطرذل ري  طرولحملتطرل رانا طرولحلة طرة دثرتدؤم رولضد اةرارولتاقعدابر

هر)اعحدطرحصدة  رولعقال طرذل رت  لوبرغاحطرل رت ايرولة  رارح الهرل صيحرشخصارحخت  ار حارهاتر   
ر(ر20،ررب 2003لقيات،ر

هحدداراعددل رحلة ددطرولة الددطرولحتاتددةطريلانددارول تددل رولتدد رتحتددمرحددترتددترولتامتددطرةتدد رانا ددطرولعدداهر
ولتاتعرحترولعحل،ررال نار اتق رولة  رحترولي دبرذلد رولحملتدط،ررلتتتدعرمو دل ري  تدهروالجتحا  دط،ررا هتتدبر

ولة  رل رغةهرولحلة طر هاترحتتعموريتر هاترو تحام دار  د رولة  رحعا  لرارق هراروتجاغابرجم م ،ررار
ا تهرارلهعلرتةحالرل حتدؤال ط،رراغد رلاتدبرحلة دطرل تاشد طروالجتحا  دطرارقدللرولقد هرولتليا دطرارولتةي دعر

ر(ر218،ررب1996والجتحا  ر) يمرول تاحرما مول،رر

ولحد المرةتد رولي دداغ،ررلد رةدد ترحدترخدال رحددارتقدمهر تضدحرلترولة الددطرغد رولحلة ددطرولتد رتحتدمرحددتر
اجددمرحلة ددطرولة الددطرولحتاتددةطرتحتددمرحددترتددترتامتددطرةتدد رولتاتددعط،ررة ددثرتتح دد ريالعم ددمرحددترولت  ددلوبر
ول تدد الاج طراولا تدد طرارولعق  ددط،ررلددةليرتةتدداجرغددةهرولحلة ددطرلحجحا ددطرحددترولحةالددبرةتدد ر تددتة عرولة دد ر

رولته  رحعرولي  طرولحة ةط.

ر

ر
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ر

 :رحلة الطفولة المتوسطةالنمو في م مظاهر/ 3

شددنمرت  ددلوبرلدد رولادداوة رولجتددح طرار لاحددارلدد رحلة ددطرولة الددطرولحتاتددةطرحددارغددارحعددلا رلترور

ر    ا طراحترغةهرولحظاغلراجمرحار  ولحعلل طرارول

 :لنمو الجسميـ ا1ـ 3

  ر.ولجتهرل رحلة طرولة الطرولحيهل رل رغةهرولحلة طرتت  لرولحالححرولعاحطرولت رهاابرتح  رشه

 لحدار دترولةدا رلاجدمرلادهرلد رحاتصد رغدةهرولحلة دطر ادمرتدترر  لرولشعلرولاا هرذل رلهعدلرخشدااط،ر تر

ر.%65ولجتهر   مريةاول ررلحارةا رحترولةا رل رتترولعاا ط،رر%50اول رولعاحاطر   مرةا رويةلو رة

 ر. رولجتح طري ترولجات ترل رولظنالتيملرول لارد

 رلوشدمرحةحدمرولشداة ،رر دام ر يدمرولجداومرليدارتدا اط،ررويتدااترولمو حدطرول يا طرارتظندلرتتتاقةرويتااتد(

ر(13،ررب1989

 :ـ النمو الحركي2ـ 3

 ر.  رولعح رول ما رارتله برويش ا  ج مرولة

 لعيددطرولهددل راولجددل رر تح دد ريالاشدداةرول و ددمرارتع ددهرولحنددالوبرولجتددح طرارولةله ددطرولال حددطرل لعددابرحعدد  ر

راولتت  .

 ر.  رولةلهابرول و م رق لرولحة ايطاتختتتنةبرولةلهطر

 ر.آ لرولةله ري ترولع ا ترارول م ت  مومرولتد

  ر.ق رولتعبرارت مومرولتل طرارولمقط
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 ر. رعهر تتة عريعمرةليرلتر ص لرخةه تتة عرولة  رولهتايطرار الةظرهتايتهرتيملرهي لر

 :ـ النمو الحسي3ـ 3

 ر.  ر مليرول حترار مليرلصا رولتاط صيحرولة

 ر.لل مق قطرارولتا طراويتياعراولشن مليرولة  رولحمنرول حا رر

 ر.تع هرولعح  ابرولةتاي طرويتات طت مومرقملتهر   رذملويروي مومرل ر

 ر.لشها رولةلا رولنجا  طرولحخت  طر مليرولة  رويلاوتراهةولير ملير

 ر.حلرقا طاضجرتحاحاراتهاترةاتطرول ذالرلاهرحا و رق لرارضج،ر تتحلرولتحعرل رولار

ر:ـ النمو العقلي 4ـ 3

 ر.لاحارولعق  ر احطرل راحاهرولتل ع تتحلرور

 حدداومرولملوتدد طرا ةددبر ددتع هرولة دد رولحنددالوبرويتاتدد طرحددترولقددلو  راولهتايددطراولةتددابرا نددتهرولت ح ددةرير

ر(207بر،ر1986ر،ر)ةاحمر يمرولتالهر غلوتولهتبراولقصب

 ر.والاتياهراحمتهراةمتها  مومرحمنرر،رت مومرقمل رولة  ر   رولة ظرر

 لايلبراوةتات،رغال رهال رل امجل ت،ررتلجحدطرت ه لرولةت راةارولت ه لرولحجلمر احارولت ه لرحتر(

ر(469،ررب2004مول ار  برحؤحت،رر

 ر.اروغتحاهرولة  ريالاوقعراولةق قطا احر،ر احارولتخ  رولاوقع راروإليموعراولتله بر

 للوم ددارا ح دد رذلدد روتددتحاعرولةها ددابراولقصددبراوالتددتحاعرذلدد رور دد مومرةددبروالتددتةالعر اددمرولة دد ،رر

ر.احشاغم رولت  ا راولت احا

 ر. اهبراولةلو   تضحرلنهرولة  رلر
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ر:ـ النمو اللغوي5ـ 3

 ا ريدد ر حتددمراالر قتصددلرويحددلر  دد رولتعي ددلرولشدد رة ددطرحلة ددطرولجحدد رولحلهيددطرولةا  ددط،رتعتيددلرغددةهرولحلر

ر.ذل رولتعي لرولتةل ل 

 ر.ولتعل ر   رولجح راليةرحملاالتناتتةالرولقمل ر   رولقلو  رارر

 ر.اوهتشا رويضمومربلارح   رولحلوم تتة عرولة  رل رغةهرولحلة طرتر

 :ـ النمو االنفعالي6ـ 3

 رر.ةاا رولةصا ر   هريهالطرولاتا  ا يم رولة  رولةبرا ر،رتتهاترولعاوة راولعاموبروالا عال ط

 رر.ل طرا تتة عرتق  هرت اههرولشخص ا شعلريالحتؤارر،ر ح  رذل راقمروآلخل ت قااهرولة  رولاقمرار

 .ر عيلرولة  ر ترول  ل ريحظاغلرت اه طرحخت  طر

 ر.ولحملتطرارولعالقابروالجتحا  طرتت  لرحخاا رولة  رحترولة اوترارولظالهرذل رولخا رحت

 ر.ل رحاوق روإلةياةراايابرقضبرخاصطقمراشنمر

 :يـ النمو االجتماع7ـ 3

 ر.والتصا روالجتحا  را  مومرتشعيناتتتعرمو ل رر

   ر. ح  رذل رول عبرولجحا

 ر.هرولحلة طرل رصمقاتهري ترولجات تاالر  ل رولة  رل رغةر،رتهعلرولصمقابراتهاترحةمم رولعمم

 ر.ااتري ترولة  راللاقهرل رولحملتط  مومرولتع

 ر.وآلخل ترحا  طرا نتهريجةبرواتياه ةص رولة  ر   رولحهااطروالجت

 ر.ارولضح لراح اغ هرولصم راويحااطاح
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 ر(225بر،رحلجعرتاي ر،راحارولا  روالجتحا  راولحنالوبروالجتحا  طر)ةاحمر يمرولتالهر غلوت

تتحعدد رحظدداغلرولاحددارلدد رحلة ددطرولة الددطرولحتاتددةطريالعم ددمرحددترولت  ددلوبرلدد رولجاواددبرولحخت  ددطررررر

ل دترتيدملرول دلا رولجتدح طرر،رح ةاظارحترااة دطرشده رولجتدهراةهلرحانارولجاابرولجتح رولة ر شنمرتةالو

ارهدةلير د مومرولةدا رر،رتدااترولمو حدطويهحدارتتتداقةرويتدااترول يا دطرارتظندلرر،ري ترولجاتد ترلد رولظندال

رخاصطرويةلو .ر%65ياتيطر

اولمقطرل رلمو روي حدا ررلحارل حار خبرولاحارولةت رولةله رولة ر حتا ريالاشاةرول و مرارولتل ط

هحددار تددتة عرولة دد رلتر ددمليرولحددمنرول حادد رر دد رولةلهددابرول و ددم رق ددلرولحة ايددط،رلدد رةدد ترتخترول ما ددط،ر

رهحار تع هرولعح  ابرولةتاي طرويتات ط.رويلاوترالشها رولةلا رولنجا  ط،رراةي عط

ولة دددظرهحددار دد مومرحدددمنرولاحددارولعق دد ر تةدددالريصددال رتددل عطرة ددثرتددد مومرقددمل رولة دد ر  دد ررلحددارر

احددترجنددطرلخددلنر صدديحرولاحددارر،راتصدديحرلددمنرولة دد رولقددمل ر  دد رولت ه ددلرولحجددلمرغددةورحددترجنددطر،روالاتيدداه

ااغ دير رويضدمومرول  ا رلهعلرتح  وراةليرل حار خبرولقمل ر   رولقدلو  راولتح  د ريد ترولح دلموبراروهتشدا 

هحدددداراجددددمرولة دددد ر شددددعلررال  ل راول ضددددب،رحخت دددد رولعاوةدددد رهددددر ددددترولاحدددداروالا عددددال رولددددة رتتشدددده رل دددده

ر.لاقبر قااهرولاقمرولة ر اجهرذل هيالحتؤال طرة ثر ح  رذل راقمروآلخل ترال را لرو

 ةدظررة دثررلدمنرولة د ،ررقابرلتتتعريةليرمو ل روالتصدا وار تح  رولاحاروالجتحا  ريتها ترولصم

ر.جتحا  هرلاحرولتعااترارولا  روالوالجتحا  طرولت رت للرل ريالحهااط

ر

ر

ر
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 :النمو في مرحلة الطفولة المتوسطة/ مطالب  4

 تةتاجرحلة طرولة الطرولحتاتةطرولعم مرحترولحةالبرله ر تتحلرولاحاريةل قطرت  حطرااةهلرحانا 

 ر.تروتجاغار احاراةارا تهرهه ريشل لتر هار

   ر. ق هر القابروجتحا  طرحعرلقلواهرلتر تع هره

 ر.يابتر تع هرمالهرولجات رهالمرلارل

 ر. طرل رولقلو  رارولهتايطراولةتابلتر ةالرحنالوبرلتات

 ر.وبرلتات طرتتع  ريالة ا رول اح طلتر ةالرحنالر

 ر.ولخ ق طراولحعا  لرولت اه طراولق ه،رلتر ةالرولضح ل

 ر(284،ررب2007)تاح رحةحمرح ةه،ررارولجحا ابراولحؤتتابروالجتحا  طلتر ةالروتجاغاتهراة

 ذل هتاترلن لحارحةالبرولاحارةتبر  

  ر. ر  نهرولع هرولحام راروالجتحا  لتر تع هره

 ر.لتر ةالرح اغ هرياا  رةا رةوته

  ر.هاترةهلورلارلاع رلتر تع هرولت ايرولجات رولحااتبرتاو

 حةحمرر،ر يمرولجايلرت هرتؤال طر)ةااتر يمرولةح مرولعااا ،رلتر تع هرويخةراولعةا رالتر شاليرل رولح

ر(ر68دددددر66برر،2000ةتترولشااا ،رر

 راريالتال رتتةق رولصةطرذترتةق  رحةالبرولاحار تا مرولة  ر   رولته  رولا ت راروالجتحا ر

لدد رةدد ترذةورلددهرتتةقدد رغددةهرولحةالددبرتددؤم ريددال لمرذلدد ر ددمهرولتاولدد رولا تدد روالجتحددا  راحاددهررولا تدد ط،ر

ولاحددارا اي دد رلتر ددتهرةلدديرلددةور جددبرحتددا م رولة دد ر  دد رتةق دد رحةالددبرريددالعج راولضددع ،رروإلةتددال

ر.مهرويحتريع مور ترولقتا راولعا يشه رحت ترل رجار تار
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 :رحاجات النمو في مرحلة الطفولة

ررذترحلة طرولة الطرلنارحةالينارارةاجاتنارولخاصطرولت رتتحاش رحعرولاحارولتل عريحخت  رحظاغلهر

ر نارحلة طرولة الطر احطراةهلرحانااحتري ترولةاجابرولت رتتة ي

 :و الرعاية من طرف الوالدينإلي الحب  الحاجةـ 1

ر،رتعتيلرذةاةطرولة  ريالعة رارولةبرارولةااترحتري ترولةاجدابرويتاتد طرلصدةطرولا تد طرلم ده

خاواهرالقلواه،رلناريةاجطرمو حطرذل رولشعالريالحة هحار عمرةلحداترولة د رحدترولةدبرريطرحترةل رليا هراو 

 ولاولم تر المرلم هرولشعالريالاية.ارولةااتراروالغتحاهرحترةل ر

ر:ـ الحاجة إلى الحرية و االستقالل2

ذترولة  ر ةتاجرذل رولشعالريالةل طراروالتتقال رارتت  لرلحدالهريا تدهرماتروال تحدامر  د رق دلهر

ر  عد رهد رحدار ل دمرلارحدار لقدبرل ده،ررلهدترالراقصدمريالةل دطرلتراتدليرولة د رحار المر ادمهرولعقدطريدالا ل،رح

 طرله ر شعلريلترلدهرشخصدرارتشج عرولت ه لرولةوت رولحتتق ،ررتجتمرل رتن  تهرلال تحامر   رولا لي رت

ر.حتتق طرارلهراجنطراظلرخاصطريه

 :ـ الحاجة إلى التقدير االجتماعي3

تعمرولةاجطرذلد رولتقدم لرولدةوبرارتله دمغارحدتريد ترلغدهرولعاوحد رولتد رتحهدترولة د رحدترولاجداحرلد ر

ر.ولعرذل رولق اهريايلعا رولحاتجطاتاشةرلم هرولمر،رة اتهر

ر

ر
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 :الحاجة إلى األمن ـــ 4

ارولةحا ددطرحددترهدد رجرولة دد رذلدد رولل ا ددطراروالغتحدداهرلدد رلجدداو رهحاددطر شددعلرل ندداريالةحلا اددطراةتدد 

ر.ولعاوح رولحنمم 

 :ـ الحاجة إلى اللعب5

لهدد روية ددا ر  عيدداترار حلةدداترار ةتدداتريددال لحراررول عددبرلحددلورضددلال اريالاتدديطرل ة دد ،ر عتيددلر

ر،ر2003ر،راي  ددطر يددالرولشدداليج ةتدد رلترول عددبر عتيددلرحناددطروية ددا رولح ضدد طر)،رولتددعام رلعاددا رلعددينهر

ر(ر86دددد82رب

لاجمررمرغاحطرارولت ر جبرلترت ي رل ة  ،رتعمرةاجابرولاحارل رحلة طرولة الطرحترويحالرولجرر

لالد رويلدلومرويهعدلروةتهاهدارررغحدالريا تياحاتطرذل رولةبررارولل ا طرحترةل رولاولم ترحتري انارولةاجطرول

هرذلدد رولتدد رتقتددلتريإلشددامرولاولددم ترل ة دد رارتاج نددروالتددتقالل طهحدداراجددمرولةاجددطرذلدد رولةل ددطرارر،ريالة دد 

لم دددهرولشدددعالرلددد رةددد تر ةتددداجرولة ددد رذلددد رولتقدددم لروالجتحدددا  رولدددة ر الدددمرروي حدددا رولاالعدددطرارولح  دددم ،ر

االرااتد رولةاجدطرذلد رويحدتراررةح رل يا رولحناهرولت رتاهد رذل ده،ريالحتؤال طرارتصيحرلم هرولقمل ر   رت

هةورتهدا تريلللومرهخل تراررةتهايلاليانارت تحرلهرولحجا ررلحةييطرل ة  ول عبرولة ر عتيلرحترولاشاةابرو

ولتاولدد ررولة دد ر ةقدد رلددهرولصددةطرولا تدد طراراحاددهرلددإترت ي ددطرحخت دد رةاجددابر القددابروجتحا  ددطرجم ددم ،ر

ر.ولا ت روالجتحا  رولتا 

ر

ر

ر



المتوسطة الطفولة مرحلة في الفصل الثالث: النمو  

 

48 
 

 / العوامل المؤثرة في النمو:5

  يعاوح ر م رلغحناراوالجتحا  ط تلعلرولاحارل رحظاغلهرولجتح طراولا ت طرر

  ـ الوراثة:1ـ 5

عدم را تاقد رحر،ر  دام رااقصدااهر،راا دهراحدموهر،رتؤعلرولالوعطرل رولاحارحترة ثرص اتهراحظاغله
ر.ولاحار   رالوعطرخصا برولاحا

 :ـ البيئة االجتماعية2ـ 5

حترخاللنار هتتبرول لمرمالهروالجتحا  رالاحاةرت اههريحار تاول رحلوة راحاهر)ةاحمر يدمرولتدالهر
ر(ر68ددددر65بر،ر1986ر،ر غلوت

 :ـ التكوين العضوي للفرد3ـ 5

ولتدد رت ددل رغلحااددابرتددؤعلرلدد رذتراظددا  ريعددضرل ضددا رول ددلمرولموخ  ددطرارخاصددطرول ددممرولصددحا ر
لإةورةمثرل روختال رل رذللو رغةهرولنلحااابرِ ؤم رذلد رت  دلراتةدا رولاحدار دترحجدلوهرولةي عد ررولاحا،ر

رححارتعلضرة ا رول لمرل حلض.

 :ـ الغذاء 4ـ 5

ولة ر عتحمر   هرولاحارل رياا رولخال ارولتال طراتها ترخال ارجم دم راهدةليرتال دمرولةاقدطررذترول ةو 

ر.(17بر،ر2001ر،رولال حطرلتةل يرولعضالبر)لؤومرولين رولت م

ل ددتررلمرحددتراولم ددهرالجددمومه،رحددترولعاوحدد رولتدد رتددؤعلرلدد رولاحدداراجددمرولالوعددطرولتدد رتاتقدد رذلدد رول ددررر

اهدةوراا  دطرولدمهراشده رولجتدهر ةح رغةورول لمرحخت  رولص ابرولالوع طريحارل نارلاترولعد تراراداعرولشدعلر

 رااغ ددير ددترةي عددطرول ددةو رولددة ر تددمخ رلدد رياددارجددمرل  ددممرولصددحا رتددلع لورلدد رولاحددا،رلدد رةدد ترار احددط،ر

روهتتددايهولة دد رارةلدديرحددترخددال ررهحدداراجددمرل ي  ددطرتددلع لورح ةاظددارلدد راحددارولخال ددارولجم ددم راتال ددمرولةاقددط،ر

ر.تجتمرلخالقهرارحيام هرل رولة ا رل ق هرارولحعا  لرولتا م رل رحجتحعهرارولت ريمالغا
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 :خالصة

 رةتدرولتامتدطحدترتدتررولححتدم حلة دطرولحترخال رحارتي راجمرلترحلة طرولة الدطرولحتاتدةطرغد ر

ع قدطريدالاحارولتد رتةدللر  د رولحخت  دطرولحتاولتد رتعدمرحلة دطرجدمرةتاتدطرةلديرلوجدعرذلد رولت  دلوبرر،رولتاتعط

تاو رحدترولااة دطرولجتدح طرهالةلهدطرولتد رتتح د ريالاشداةراولتدل طرا د مومرلد رغدةهرولحلة دطرولتدآ لررولة  ،ر

راوي مومرالشها رولةلا رولنجا  ط،رل رة تراجمرولاحارولةت رلمنرولة  ر تح  ريإملويرول حاترر،رولةله 

لحتع قدطرحخت  طرحانارولالوع طرولتد رتدؤعلرلد رولاحدارحدترة دثرصد اتهرلحدارولعضدا طروا   رغةورتتلعلريعاوح ر

لةوررويتل راوالجتحا  رولخابريالة  ،رراهةلير اوح ري   طرولحتع قطريالحة ةريإللو رولنلحااابراول مم،ر

ويحدتراررحاندارولةاجدطرذلد رول عدبرارارولةاجداب،ر ةتاجرولة  رل رغةهرولحلة طرذلد رولعم دمرحدترولحةالدبر

ولدة ر جدبر  د رويتدل رارولحةد ةروالجتحدا  رولدة ر عد  رر،روالجتحدا  ارولتقدم لرروالتدتقلولولةاجطرذل ر

ل ددهرتددال لرغددةهرولحةالددبرلتتددا مهر  دد رولاحددارولتدد  هرلدد رحخت دد رولجاواددبرولتها ا ددطراولجتددح طراولحعلل ددطر

 اق لغا.

تدداو رويتددل رلارولحؤتتددابرولتع  ح ددطرلتر اجددهرررحؤتتددطرحتددؤلطر ددترولة دد ا   ددهر جددبر  دد رهدد ر

وغتحاحهرلنةهرولحلة طرولعحل طريتال لره رولاتا  رولحام طرارولحعاا طرخاصطرولت رتتا مرولة  ر   رولاحدار

ر.ت رتع  رارتعلق رولاحاريص طر احطاهةلير جبر   نهرذيعامره رولعاوح رولر،رولت  هراولةتت

ر

ر

ر
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  :تمهيد

يختلف الناس في سلوكاتهم من شخص ألخر وهو أمرر بيييري ولكرن اخرتلف سرلوكاف األب را   

ممررا يررافينا تلررط تسررليب المرروغ الررط مر لررو الب ولررو  شرريغ ريررر بيييرري   فرري المرا رر  اليمريررو المتوسرربو

فري يلرورة شخةريو ال ررا منر   اور أساسريمرن  في  ياة ال را لمرا لهرا  المرا  المتوسبو التي تيا من أهم 

كمررا أنرري ييرري  فرري  والن سرريو وافن ياليررو والميرفيررو    يررأ أن الب رر  ينمررو فرري النرروا ي ال سررميو الةرر،ر  

 ا يررروف و مشررركلف ال يررراة المارسررريو تخللهرررتوسررب تت ااررر  فيررري يررروف ال يررراة والمشررركلف األسررريو كمرررا 

ان والتمرا والسلوك اإلنس ايي وريرها من السلوكياف وي لك ن ا أنواع للمشكلف سلوكيو  ن كر منها الياو 

 .سنتناولها في ه ا ال ة  يالت ةي التي تمس الب   وخاةو في مر لو الب ولو المتوسبو و التي 
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 / فرط النشاط الحركي1

 :ـ تعريف فرط النشاط الحركي1ـ1

ير  يضمرري  يرأ ف يسرتبيا الرت كم ي ركراف  سرمي  ي  هرو نشراب  سرمي و  ركري لراف الب ر   

أرلررو وهترري فرري ال ركررو المسررتمرة و رليررا مررا تكررون هرر ح اليرراهرة مةررا يو ل ررافف تةرراياف الرراما  أو هررا 

 (190ص   2007خلي  ايا الر مان الميايبو    ألسياو ن سيو ) مةب ط نوري الضم   تكون 

اف فررررب النشررراب ايرررارة ارررن تفرررراب الب ررر  فررري ال ركرررو و مررريف التركيررر  و ممارسرررو  ركررر ييرررا  

يييي أو الميتاا)ايا الكريم و يالتالي هي  ركاف  سميو ت وق ال ا الب اشوائيو كثيرة وا  ااج من  ولي  

 .(27ص   2011 يكار  

يأ ارفتي الط أني     1990وييتير التيريف الشام  ال ي هامتي منيمو الة و اليالميو اام   

مررا تشررتف افنتيرراح و اليررو  تلررط الترراخ  ي ةرررار فرري    مرر يم مررن النشرراب ال ائررا و السررلوك ريررر المتكيررف

   )يبررس  رافي يبررس واإلةرار الراائم الرط هر ح السرماف السرلوكيو   المواميا و السيبرة الط المواهف

 .(135ص   2009

ال ركي ايرارة ارن سرلوك متواةر  مرن ال ركرو و من خل  ما سيق يمكن الضو  أن فرب النشاب    

تتيران األب را  و يمكن الضو  يأنري    ال ركاف التي تةار يةورة رير مضيولو ا تماايا فك ا ارت اع مستو 

لم موارو مرن السرلوكياف المشراهاة والمل ويررو والتري تتسرم يال ركرو ال ائراة اررن ال را المسرمو  يري والميترراا 

ثيراف وهراوغ فري مكرانهم ل تررة بويلرو  ولر ا يل ري الريهم فري و اليضراغ ما خلوهرا مرن هراف وامرع وةريوي

التي تؤثر يراورها فضاهم للت ان ال ركي في تةرفاتهم خل  مواهف ال ياة األسريو والمارسيو والم تمييو  

 .ياح يشك  ف يتناسو ما امر الب  الط ماة التركي  وافنت
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 :ـ مظاهر فرط النشاط الحركي2ـ1

أسررلوو الترييررو و التكرروين  يرراختلفتختلررف ةررورة التيييررر اررن فرررب النشرراب ال ركرري لرراف الب رر  

 :ال ركي في ةور متيااة ن كر منها و يتمث  فرب النشاب   الن سي و النمب الخلضي ال ي نشأ فيي ال را

 رة الط افستمرار في أااغ ام  مااام الضا. 

  ميرفيا اناما افضاان المواةلو في النشاباف التي تستااي. 

   من نشاب تلط آخرون تتمام أي منهاالمي  تلط افنتضا. 

 نشاب م رب رير منتيم. 

 ( 285ص   1999   اكاشوأ ما  اام الميافة و افنافاايو التي تيرمهم في الوهوع في ال وااأ) 

   رو لايهم ميف الضارة الط الت كي ةيويو متاييو التيليماف. 

 السرريا  يسررهولو يسررتبيا الب رر  تركيرر  انتياهرري لمرراة  منيررو بويلررو الررط منيرري م رراا و يتشررتف انتياهرري ف(

 (85ررر33ص   1999   فائضو م ما يار   الي سيا أ ما

 اف تماايو و التمرك   و  ال اف تاني المهاراف. 

 ( 215ص   2009   أمنو تيراهيم سلمط ةيويو افستضرار في مكان وا ا لماة بويلو) 

   في اليواهو و النتائم وها يتةرف الب   يشك  رير فئق اون الت كير سراو النسيان. 

    (3   ص2003راليا يتةرفون يتهور )كولين تيري    تيري ياسين ر   تر مو مارك ايوا 

الب رر  الرر ي ييرراني مررن مشرركلو فرررب النشرراب ال ركرري تيهررر لايرري م مواررو مررن األارررا  الترري  تن

التركيرر  و تنمررا يتميرر  يتشررتف انتياهرري الرر ي فهررو ف يسررتبيا    تتسررم يالرريررو الشرراياة فرري الضيررام يررأي فيرر 

 .الت كير أو اف ت اي يالميلوماف يسيو النسيان و يالتالي اام الضارة الط
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 :لنشاط الحركيرط اـ أسباب ف3ـ1

اليلمرراغ فرري ت ايررا األسررياو الترري تررؤاي تلررط النشرراب ال ائررا يررين األب ررا   يررأ يراهررا  اختلررفلضررا    

 .ييئيو رررويرف آخرون أنها تر ا ألسياو ن سيو   اليي  تر ا ألسياو امويو

هررو ميررروف أن  يرااة النشرراب ال ركرري ف ير را رلررط اامرر  وا را فضررب و تنمررا ير را تلررط ارراة  ومرا

 .يي  ه ح اليوام  يشيغ من اإلي ا  استيرا و فيما يلي سن او     اوام  مت ميو

 :ـ عوامل عضوية1ـ3ـ1

 2007    خليرر  ايررا الر مرران الميايبررو  )مةررب ط نرروري الضمرر  فرري تخبرريب الرراما  امرربراو   

 .(196ص

  افلت اق يين فةي المخ يشك  سليماام. 

 (139ص   2009   ميف الضشرة المخيو ) يبرس  افي يبرس 

  ان تركي  افنتياح المسئو خل  في ويي و المرك  اليةيي. 

  ا مررررن الترررروا ن الكيميررررائي للنرررراهلف اليةررررييو ممررررا يررررؤاي تلررررط نضررررص افنتيرررراح و التركيرررر  وي يرررر ا ررررتل

 .افنافاايو و النشاب ال ركي

  ( مر ا سايق,  فائضو م ما يار سيا الي أ ما  الميف النمو اليضلي ال ي يؤثر الط ك اغة افنتياح  

 . (38رررر37ص

تتررراخ  اليوامررر  اليمرررويو فررري  ررراوأ مشررركلو فررررب النشررراب ال ركررري و التررري تتمثررر  فررري امررربراو   

ان ال ركو   وك ا افختل  في الويائف التخبيب  المسئولوويائف المخ التي ترس  تشاراف تلط المراك  

 و التنييم و الت كم في راوا األفيا .
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 :ـ عوامل نفسية2ـ3ـ1

 اف الشاياة التي يتير  لها الب  كثرة الم،وب الن سيو و اف ياب. 

 ل ائا للب   مما ييم  الط  يااتيتي ي  فست ايو النشاب ا. 

 خلير  ايرا الر مرران  ألفرراا آخررين )مةرب ط نروري الضمر    أو الرتيلم يمل يرو النمرو ج أل را األيروين

 (196ص   مر ا سايقالميايبو   

 الضلق والمياملو األسريو السلييو. 

تسريو تكر لك  يهر مشكلو فرب النشاب ال ركي انا األب ا  ال ين يييشرون فري  رو أسرري ممربرو  ت  

النمررا ج ال،يررر سررويو الترري يتيلمهررا الب رر  فرري وأيمررا  والميرراملف السررلييو   اليررروف الن سرريو الم يبررو  

 يهور فرب النشاب ال ركي لايي.

 :ـ عوامل بيئية3ـ3ـ1

  أو تناولها للمخاراف أو ليي  اليضراهير البييرو التري ترؤثر   تير  األم ال ام  لضار كيير من األشيو

 (38ررررر37ص   مر ا سايق   ئضو م ما يارفا سيا الي سيا أ ما  ال الط ال م  )

 براو لراف األب ا )ايرا ال ميرا ها تتسيو يي  األبيمرو و المروارا ال افيرو فري تبرور و  يرااة افمر

 (128ص   2009   منط تيراهيم هرشي الي  م ما 

 وكرر الك األلرروان الةررناايو الترري  تخام فرري   رري ييرر  المررواا ال، ائيررو  تن المررواا الكيميائيررو الترري تسرر

أنرواع ال لروف والتري يرتم تناولهرا يكثررة ترؤثر فري ال هرا  اليةريي  ت توي اليها الكثير من األبيمو ويي 

   مر ررررا سررررايق   ممررررا يررررؤاي تلررررط النشرررراب ال ائررررا و مرررريف التركيرررر  لرررراف الب رررر  )يبرررررس  ررررافي يبرررررس

 .(139ص
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تيرررا مرررن ييررر  اليوامررر   الكيميائيرررو المو رررواة فررري األر يرررو   تن مختلرررف المرررواا ال افيرررو والمرررواا 

خاةو أثناغ فترة ال م   ينما تتير  األم لألشريو وتناولهرا لريي     السلوكيو المسييو ليهور المشكلف

 . ثر يشك  مياشر الط ال نينؤ التي ت  األاويو 

 :ـ عالج فرط النشاط الحركي 4ـ  1

 لضا تنواف األساليو الوهائيو واليل يو لمشكلو فرب النشاب ال ركي ن كر منها:

 ـ العالج الدوائي:1ـ4ـ1

اااة الرط  يرااة الاوائي ي اباغ الب   يي  اليضاهير لل ا من نشاب  ركي و للمسريكون اليلج 

كمررا يةررف ييرر  األبيرراغ فيتامينرراف لتضويررو ال سررم  يررأ يسررتن ف هررؤفغ األب ررا     ينسرريو التركيرر  لايرر

   مر رررا سرررايق س  مييرررم باهررراتهم فررري ال ركرررو ممرررا يرررؤثر الرررط  ركرررو ال سرررم ككررر ) يبررررس  رررافي يبرررر 

 .(142ص

والاكسرررراارين     Cylertوالسررررايلرف  Retalinلي فهنرررراك أاويررررو تيرررررف يالريتررررالين و يالتررررا

Dexedrine  خليرر     وهرري مررن األاويررو الترري ت يررا مررن هررارة الب رر  الررط افنتيرراح )مةررب ط نرروري الضمرر

 ( 198ص   مر ا سايقايا الر مان الميايبو   

لتضلي  أو ال ا مرن اليلج الاوائي ييتما الط تاباغ األاويو و اليضاهير للب   و لك من أ   ا تن

 .النشاب ال ركي
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 :ـ العالج السلوكي2ـ4ـ1

 :لمشكلو النشاب ال ركي ال ائا في يتمث  اليلج السلوكي

 ال افيب ن سي من خل  الت اأ ما تاريو الب   ال ي يياني من النشاب ال ائا الط م. 

 ف ماايو اناما يمارس سلوك مضيولوتضايم للب   مي  ا. 

 اليملي تاريو األب ا  الط افسترخاغ. 

 ت، يرررو الرا يرررو تضرررايم ميلومررراف للب ررر  تومررريع لررري األثرررر الررر ي يرررن م ارررن سرررلوكي و هررر ا مرررا ييررررف يال

 (200ررررر199ص   مر ا سايقخلي  ايا الر مان الميايبو    )مةب ط نوري الضم   

يهراف اليرلج السررلوكي  تلرط تيراي  السررلوك و  لرك مرن خررل  تراريو الب ر  الررط افسرترخاغ مررن     

كما تو را بريضرو تراريو الب ر  الرط مريب الرن س مرا تضرايم  يتيوا  سمي الط الهاوغ و الرا و   أ   أن

 .ناما يمارس الب   سلوكاف مضيولولي اليايا من المي  اف سواغ الماايو أو المينويو و  لك ا

 :ـ العالج التربوي3ـ4ـ1

وت هير    ي و الط الضائمين الط امليو الترييو تروفير نروع مرن الاراسرو الخاةرو لهرؤفغ األب را  

 ي يرررأ تيتيرررا ارررن كررر  مرررا يسررريو تشرررتف افنتيررراح الب ررر  مرررن    هااررراف الرررارس ياإلمكانيررراف التررري تناسررريهم

ألن هررؤفغ األب ررا  يضلضررون مررن كمررا ي ررو أن تكررون   رررة الررارس واسرريو    مومرراغ و مررؤثراف خار يررو

مر ررا    األارر ار للخررروج مررن الةررف )يبرررس  ررافي يبرررس اخررتلقاألمرراكن المرريضو فيكثرررون ال ركررو و 

 .(145ص   سايق

مرر  مررا هررؤفغ الررط الميلررم أن يكررون لايرري هررار اررا  مررن الةررير و الت مرر  و يتمتررا يمهرراراف التيا

 .(92ص   1999   فائضو م ما يار سيا أ ما   سيا اليال األب ا )



السلوكية المشكالت أنواع:   الرابع الفصل  

 

60 
 

 سرريين فرري المؤسسرراف التيليميررو و لررك نتن اليررلج التريرروي ييتمررا أساسررا الررط ترروفير المختةررين ال

كمرا يررف اليرلج التريروي يتروفير كر  الوسرائ  المارسريو التري تناسرو    للتيام  ما ه ح ال ئو يشرك  مياشرر

 .ال ين ييانون من مشكلف سلوكيو األب ا 

 :السلوك العدواني/ 2

 :و الياايو ستكون تعريف العدوان: -2-1

 :لغة -

 ااوانا  )ي تع اليين و الاا  ( يمينط  رف   و ااا  ااوانا   اغ في مي م الوسيب أن: ااا    

 (15ص    1996   ) خلي  هبو ايو هو ة لواو ( يمينط يلمي و ت او  ال ا) يمم اليين و فتع ا

 اصطالحا: -

ةررري ا أو    سررلوك يةررارح ال رررا ل ييررا أو يررانيا أو ماايررااليرراوان هررو  :Bussتيريررف يرراص 

و يترتو الط ه ا السرلوك تل راق أ ف يراني أو مرااي    ناشبا أو سلييا    مياشرا أو رير مياشر  ممنيا

 .لآلخرينأو نضص للشخص ن سي ةا و السلوك أو 

أن الياوانيو مةبلع يتممن ثلثو م اهيم  تيراهيم و م ما نيي  ايا ال ميا يرف ايا اهلل سلمان   

 أساسيو هي:

 والل يررري أ وو يأخررر  الشرررك  اليررراني أ   : و يضةرررا يررري اله ررروم الةرررريع الرررط ال،يرررر أو الررر افاليررراوان 

 .الته م
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 و هو ك الياوان و ينشبي و يتممن ال،مو   الكراهيو   ال ضا و الشك : و يضةا يي ما ي ر الياوانيو

 ي.ما يسمط يالياوان الخ 

 و أي أنرري  لضررو تررريب يررين الياائيرر   الن اررو الياوانيررو: و يضةررا يرري مررا يو رري الياائيررو أون الميرر  لليرراوا

 .( 50-49ص    1998كم رك و الياوانيو كسلوك فيلي )وفيق ة وف مختار  

: أن اليرراوان هررو افسررت ايو الترري تيضررو اإل يرراب  و يررراا يهررا تل رراق األ ف ي رررا 1965يرررف ميلررر 

 ط يال را ن سي.أخر و  ت

تلرط : يأنري  سرلوك يهراف تلرط ت رااأ نترائم تخريييرو أو مكروهرو أو و ارف أليرف يانراورا اليراوان

الررط أنررري  ا تماايرراو هرر ا السررلوك ييرررف  ال سررايو أو الل ييررو الرررط ا خرررين   السرريبرة مررن خررل  الضرروة

 (101ص    2009   ااواني. )يبرس  افي يبرس

 لرر لك ن ررا ن التررااخ  يررين ييرر  هرر ح التيري رراف  هنرراك الكثيررر مررمررن خررل  مررا سرريق يتمررع أن 

رر تل اق األ ف و المر تلطو يؤاي  لوك ال ي يتسم ياأل ف أو التامير   أو الهام  الس من الياوان ييتير

و يالتررالي ييررا السررلوك     سررايا كالمرررو وو هررا يكررون ن سرريا كاإلهانررو أ سررواغ يررال را  اترري أو يررا خرين  

 فهو سلوك مماا للم تما و رير مرروو فيي. مكتسو نتي و التيلم اف تمااي  ني الياوا
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 أشكال العدوان: -2-2

فمرل ارن    السرن و الثضافرو و المسرتوف افهتةرااي يراختلفتختلف أشكا  التييير ان اليراوان 

ومررن هرر ح األشرركا   لررنمب الخلضرري الرر ي نشررأ اليرري ال رررا  أسررلوو الترييررو و التنشررئو و التكرروين الن سرري و ا

 :ن كر

إلييرااح و  ب را   اليةراييو مرا الب ر  ال،ريرو  وهرو تررمر م موارو  مرن األ العدوان الجمعي: 2-1-1

 افاتااغ اليي يالمرو و التهايا.

ريررح و  اأو ييلرم يهر ؤ يو التي ييلرم يهرا اإلنسران ن سري  و يشم  األفيا  الم :اجتماعيعدوان  2-2-2

و : الرن س يهرا تيراي الرط الكليراف الخمرس و هريو هي  ميرا األفيرا  التري ف تؤاي  تلط فساا الم تما  

 .الما  و الير  و اليض  و الاين

و ينبوي الط مضاةا و نوايا األ ف تف أن هافي األساسي يتمث  في  مايو  :الو سيليالعدوان  2-2-3

 (99-24ص    1996   ال اف أو يي  األهااف األخرف ) خلي  هبو أيو هو ة

 :ا يو الشرايو تلط ثلثو أهسام هيو يضسم الياوان من الن

الافاع ارن الرن س و اليلم و و يشم  األفيا  التي ي و الط الشخص الضيام يها لرا  عدوان إلزام: -أوال 

 .الوبن و الاين

اليري فري  ااترافممرن  ي ي رق اإلنسران اإلتيران يهرا هةاةرا  و يشرم  األفيرا  التر :عـدوان مبـا  -ثانيا 

 .أو مالي أو ارمي أو ايني أو وبنين سي 
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اةرام ايرا اللبيرف )و تةر يي مشراار ال،مو و هرو الر ي يو ري ن رو ا خررين :العدوان العدائي -ثالثا

 (99   ص2001اليضاا  

 يمكن أن يأخ  السلوك الياواني األشكا  التاليو:

و يتمث  في أنواع السلوك التري تل رق األ ف و المررر ال سرمي يرا خرين أو ي ير اغ  :العدوان المادي -1

ااة مةرر وو يمشرراار شرراياة مررن و مثرر  هرر ا النرروع يكررون ارر يررو و تررامير الممتلكرراف  الررن س أو التخر 

 .ضت  و الرفس و التامير و التكسيراألمثلو اليها المرو و ال و من ال،مو  

تم و السرو : التهايرا و التشرهير و الشراب السرلوك الكلمري مثر و يأخ  ه ا النوع أنمر :العدوان اللفظي -2

 و ها يكون مو ها ن و ال اف و ا خرين.  و افسته اغ و الت ضير  

ائيرو  مثر  تيرايير الو ري و و ييرف يالياوان التيييري و ييهر في أنماب سرلوكيو تيم :العدوان الرمزي -3

 أو ت اهرر  النيررر لآلخرررين أو امرر   ركرراف تيمائيررو   كررالنير لآلخرررين يبريضررو ا اراغ و ت ضيررر الييررون  

 (168ص    2006 ياليا ) اماا ايا الر يم ال رو   

 .وان مياشر و رير مياشر  ن ا الياأما الياوان من  يأ افستضيا   

 ياشرة ن و مةرار اإل يراب أو ال،مرو  و يتمث  في السلوك الياواني ال ي يو ي م :العدوان المباشر -1

و يكررون اليررراوان المياشرررر الرررط ال رررا أو شررريغ مةرررار اإل يررراب فررري ةررور مختل رررو سرررواغ ياسرررتخاام الضررروة 

 .لشخص مةار ال،مو أو اإل يابهو ياال سميو أو يالتييير الل،وي أو ال ركي أو انضباع اليل

و يتمثرر  فرري تو يرري مشرراار الكراهيررو يييرراا اررن مةررار اإل يرراب تلررط مةررار  العــدوان الغيــر مباشــر: -2

و هرررا ي ررراأ هررر ا النررروع مرررن اليررراوان انررراما ت رررو  اليرررروف اون مها مرررو المةرررار ال ضيضررري أو    أخرررر

 .(51-50ص    2008   ) فتي و كركو  ياب أو ال،مواألةلي مةار اإل 
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او  مررا يررين األل رراي و اليرري فاألب ررا  يمارسررون أنوااررا و أشرركاف مختل ررو مررن السررلوك اليرراواني تتررر   

ر أو ريررر التيييررر انرري يبريضررو مياشرررة ن ررو المةررا نو  تررط اليرراوان ال سرراي و هررا يكررو  ريررر المناسرريو  

 .مياشرة

 مظاهر السلوك العدواني:  -2-3

مختل رو ترا  الرط رمريهم و اسرتياغهم   و األب ا  ان سلوكهم الياواني يأنماب و ميراهر  ييير  

 :من أهم مياهرح ما يلي

مث   الي يغ   أو الةراخ أو افستياغ   يي  األب ا  يكش ون ان الياوانيو في ل،تهم كالتل ي يالكلم -

   2005  سررليم مررريماررام هيررولهم )  فهررو تيييررر يررا  الررط رفرر  ا خرررين و "أكرهررك"أنررا ف ا يررك "و "أنررا 

 . (1711ص 

ب ا  يافاترااغ الرط ال،يرر يالمررو   أو التي يضوم يها األ   ك لك تيهر الياوانيو في األفيا  اليلنيو  -

التخريرررو أو يرررأي نررروع مرررن أنرررواع اإليررر اغ التررري يسرررتخامها  الرررافا   أو الركررر    أو البيرررن   أو التشرررا ر  

 .ئها أو ت بيم األهلم أو تياالهااألب ا  ما ييمهم كتم يق الكتو أو الكراساف أو تخ ا

 .(10   ص2013   م ما فر ان الضماة   ) الي موسط الةي ين

 أو الكتايرو الرط ليهرا  كثيرا ما تت ري ن رو الممتلكراف مثر : خرا  األاراج أو الكتايرو او الياوانيو 

 .(47 ص 1998 ) وفيق ة وف مختار أو الممتلكاف الخاةو اف المارسو  أو تتلف ممتلك ال اران  

 :ن مياهر السلوك الياواني كالتاليو ها  ةنف ياترسون و آخرو 

 : كأن ي كر الشخص الوهائا أو الميلوماف يل،و أو له و سلييو.الشتم و افسته اغ -1
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 .ت يلي موميا للسخريور و البرف ا خمن هيمو  تنضص تبلق اليياراف التي تضل  أو :هورالت ضي-2

 افست  ا  يال ركاف:  كالمرو الط األر  يضوة.-3

 .إلل اق األ ف يي كمها مو شخص آخر السلييو ال سايو:-4

 .تامير األشياغ و تخرييها -5

خليرر  ايررا الر مرران    بلررو اإل ارران ال رروري مررن شررخص آخررر اون مناهشررو ) مةررب ط نرروري الضمرر  -6

  .(206ص    2007الميايبو   

: 1998كي ررين ترروري  ب رر   سررو ليمرران رويرررف و هرراميري  الو ييهررر السررلوك اليرراواني لرراف 

ال،مررو و التخريررو   و اإلرايررو و نويرراف اررام تبااررو تيليمرراف الوالرراين و اإل ايرراف ال يررو و الترر مر و 

 .(51ص    2008   ) فتي و كركو المرو و الرك  و الي  و الشتم

ييهرررون ارراوانيتهم يشررك  أو يررأخر و فرري أوهرراف  ل  مررا سرريق يتمررع أن مييررم األب ررا مررن خرر

و اإلهمرا  المتيمرا لألوامرر  يرأ  يراك و الةراخ و تخريو الممتلكاف  كالمرو و التشا ر و ال مختل و

 ل اق المرر ين سي أو يا خرين.تين م اني 
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 :أسباب السلوك العدواني -2-4

لضا تنواف و اختل ف األسياو المؤايو و المتسييو في  اوأ السرلوك اليراواني لراف األب را  فري  

ا الب ر    و مرن تييا لليروف اف تماايو و افهتةاايو و بيييرو الترييرو التري نشرأ اليهر   مر لو الب ولو

 :األسياو ن كره ح 

 و تتمث  في: :أسباب نفسية 1ــ4ــ2

  ميبهاأو أن يشير ييام الضارة الط  األمور التي ف يستبيا أن ي همها  اإل ساس يالي   أمام  

  (53ص    مر ا سايق   ) وفيق ة وف مختار

   أو من الميلمين يشك  خاص الخوف من المارسو يشك  اام. 

 .الشيور يال،مو افن يالي 

 وفراغ م مرا    شرريم) م مرا الري هبرو اله تي و ليام ت ضيق مباليي و  ا اتريالب   ياإل ياب ن شيور

 .(42ص    1997  الي تسمااي  م ما   ايا ال واا

 2006   ) اماا ايرا الرر يم ال ررو نتضام من ا خرين أو ممتلكاتهم ال رمان الشايا ها يولا الرريو ياف   

 .(169ص 

 يوو النبق   أو خل  في يي  ال واسالشيور يالنضص لو وا ااهاف  سميو مث  ا. 

  فيتينرط السرلوك اليراواني    ال،ير من الرفاق ال ين يكون مهمل من بررفهم  انتياحرريو الب   في  لو

 .(53ررر 52ص    مر ا سايق هوتي أمامهم ) فتي و كركو    فستيرا 
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 :تتمث  في: اجتماعيةأسباب  2ــ4ــ2

 مر ا سرايق   ) وفيق ة وف مختار ميي اإل ساس ياليلم ال ي يضا الط الب   ممن يتياملون   

 (62ص 

  ي ي يلررأ ررا أفررراا األسرررة الررط الب رر  ممررا الضسرروة و اليضرراو ال سرراي الرر ي يوهيرري األو أو األم أو

 .يمي  تلط استخاامي في المستضي 

 . تش يا الوالاين لسلوك الب   الياواني 

  نان ايا ال ميرا الينرانيالياواني افست ايو لبلياف الب   ييا الياوان فه ا يي   لي السلوك  (   

 (182رررر 181ص    2001 م ما  سن الشناوي     ايا ال اير تيم

 يال رمان اف تمااي و الضهر الن س. 

 الينررف و الراررو ي ميررا أنوااهررا الررط شاشررو  تضليررا الب رر  للسررلوك اليرراواني مررن خررل  مشرراهاة أفررلم

 .(11ص   2009 كمييوتر أو األلياو اإللكترونيو ) يبرس  افي يبرس  التل ا  و ال

   2005 ةريويو ترررك الب ر  ارراااف هرا أل هرا ) مررريم سرليم   و ةريويو تكيرف مررا الضيروا ال ايرراة   

 . (171ص

منهررا مرا هررو ن سرري    خررل  مرا سرريق يتمررع أن السرلوك اليرراواني مررتيب ياليايررا مررن األسرياو مرن

ومنرري مررا هررو ا تمررااي الرر ي يتيلررق يأسررلوو الترييررو الضاسرريو أو    كاإل يرراب و الشرريور يررالي   وال رمرران

 التالي  الم رب و ك ا تضليا الب   للنما ج الياوانيو المشاهاة.

 

 



السلوكية المشكالت أنواع:   الرابع الفصل  

 

68 
 

 : دوانيعالج السلوك الع – 2-5

هناك أساليو ال يو مختل و تسيط تلط التضلير  مرن السرلوك اليراواني لراف الب ر  و كر لك تهراف  

 :لوهايو مني   و من ه ح األساليو ن اتلط ا

 اف انرررراما يمررررارس السررررلوك اسررررتخاام اليضرررراو المتمثرررر  فرررري  رمرررران الب رررر  مررررن الميرررر  اف أو افمتيررررا 

 .الياواني

 خررررين و بلرررو ال ائرررا للسرررلوك اليررراواني مرررن خرررل  البلرررو مرررن الب ررر  تارررااة ممتلكررراف ا  التةررر يع

 .الة ع و السما  منهم

 اهاة الب   ليرامم و أفلم الينفتضلي  مش. 

  السرلوك اليراواني و آثرارح   فري  رو ئ تنميو الضيم األخلهيو و الوا ع الرايني لراف األينراغ و ييران مسراو

 .(172رررر 171   صمر ا سايق و   اماا ايا الر يم ال ر )يمتا  ياألمان و الهاوغ 

 حتشياع  ا اف الب   ال سميو و الن سيو و مساااتي الط تثياف و وا. 

  ش،  وهف فرا  الب   الياواني يما يت ق ما ميولي و هاراتي و تةميم يير  النشراباف الم ييرو تلرط

 ن سي و النافيو لي.

 السلوك المضيولوتش يا الط أنماب توفير نما ج ال. 

 ولو األلياو الرياميو و المسليو للترفيي ان ن سيتوفير فرص للب   الياواني لم ا. 

 ساااتي لموا هو المواهرف الم يبرو ت،يير أو ت سين يروف الييئو التي تافا الب   تلط الياوانيو و م

 (74ص   2008  هرة ين ر و     ) رافاة ال ريري

ييتيرر مرن السرلوكياف ال،يرر مررويرو فري الم تمرا  لسرلوك اليراوانيأن ا من  خل  ما سيق يتمرع  

اامو و في المؤسساف التيليميو خاةو يما فيها األهسام التيليميو لما لي من آثار ن سيو و ماايو للميتراي 
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يرري الب رر  و فررل يررا مررن تيرراي  هرر ا السررلوك ميكرررا مررن خررل  تو  ن ررس الشرريغ يالنسرريو للميترراي اليرري   و

و اليم  الط تشياع  ا اتي المختل و و توفير لري الييئرو المشر يو الرط التبرور  ويو شخةيتي  تنميو و تض

 و النمو السليم.

 سلوك التمرد: /3

 : تعريف سلوك التمرد -3-1

أي  لةرراارة مررن الوالرراين أو الميلررم أوهررو السررلوك الرر ي يتخرر  موهررف مخال ررا لألوامررر و النررواهي ا

يانرا أو ارن اري و ترااة ال ررا أ و و ها ينيثرق هر ا السرلوك ارن  ب    للشخص يكون رم ا للسلبو يالنسيو 

 مما يترتو اني يهور مشاار الن ور و الكراهيو للوالاين أو أي شخص أخر  رير واي  أ يانا أخرف  

 .( 125ص   1996) الي الضائمي  

كرران م يرراا    و اليرري يمكررن الضررو  أن سررلوك التمرررا يييررر انرري يرررف  الب رر  الضيررام ييمرر  مررا و لررو

 ويتمي  ياإلةرار واام الترا ا  تط في  الو اإلكراح.

 :صفات األطفال المتمردين -3-2

 األب ا  ال ين ييانون من مشكلو سلوك التمرا يتة ون ياليايا من السلوكاف ن كر منها:تن 

 .يكون الب   انياا و اةييا 

 الةخو و اإل ااج و يؤ ي ا خرين يثير الم يم و. 

   ل ميا مباليهمايياي لوالايي الت اي و الرف. 

   و يتمر  الط األر  و ييكي يشاة. سريا ال،مو 
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  راليا ما ييما الب   تلط ت نو افنيكاساف النات و ان تمراح فيتياهر ياليراغة و يخلق لن سي األا ار

 (125ص   مر ا سايق ) الي الضائمي  و التيريراف

ي و رفمري كمرا ييراي الت را يتمير  ياليةرييو و الينراا و ال،مرو  سيق يتمع أن الب   المتمررا  مما   

 .الضيام يأي ام  يو ي لي

 مظاهر سلوك التمرد:  -3-3

 تن لسلوك التمرا اليايا من المياهر ن كر منها:

 كانرررف مومرررا  و تن يكرررون التمررررا الرررط األوامرررر و التيييرررر ارررن ارررام الرمرررا ت اغ ييررر  األمرررور  ترررط

 .اهتمامهم رريتهم

 ون ال ةررو  اليرري يأيررو يييرررون اررن  لررك ياليكرراغ و ي رراول    ينمررا يرريررون يال ةررو  الررط شرريغ مررا

 .بريضو ممكنو

 األر    و يتيماون ت ااج ا خرين اناما يرف  الوالاين لمباليهم يتمررون في. 

 ان  الو التمرا ت اغها ها تيييرايياون افسته اغ أ يانا يأوامر الوالاين و يسخرون من. 

 رو و الي  و التخريو و الياوانيوتن  افف التمرا تكون مة ويو يالم. 

  ها يتمث  التمرا أ يانا ياإلمراو ان البيام أو الييأ انا النوم أو الط هيئو افاتااغ الط الميوف

مر ررا  لرري الضررائمي  )او هررا ينررام  ائيررا أو   ينررا الررط أن ف يستسررلم ألوامررر ا خرين   أو الررط الممرريف

 (125ص   سايق
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تن األب ا  ال ين ييانون من مشكلو التمرا ييهررون اليايرا مرن السرلوكاف المييررة ارن الررف  و التمررا   

 الط األوامر   ويتيماون ت ااج ا خرين يالمرو و الي  و التخريو.

 أسباب سلوك التمرد: -3-4

 :      سلوك التمرا و أهمها ما يلي يةارهناك أسياو و اوافا متيااة ت ي  الب   

   يررؤاي تهمررا  الوالرراين لشررؤون ب لهررم ألسررياو متياينررو منهررا كثرررة مشرراكلهما و مشررارلهما و اررام و رروا

 .ف الكافي للهتمام و راايو الب  الوه

  ال رمرران يكرر  أشرركالي يخلررق سررلوك التمرررا و خاةررو ال رمرران مررن  نرران األمومررو و هررو مررا ي تمرر  أن

 يؤاي في يي  ال افف تلط يهور ميو  ااوانيو و تاميريو 

 افا الب   تلط التمرااف تيا اف المل و الشاياة ت. 

 و  ألوامرر و النرواهي  لرط ارام الخمروع لافستيااا و الضسروة و سريبرة الوالراين ي ير  الب ر  م يرورا ا

 .ف فيها اامل يتيار  ما استضلليير 

 .الترييو السيئو و اللميافة للوالاين 

 .اإلخ اهاف المتتاليو ت ي  الب   ف يستبيا ت را  أي ن ا  في  ياتي 

  افمررربراياف اليةرررييو  يرررأ تشرررك  اإلخرررتلفف  و األمررررا  اليةرررييو سرررييا مرررن أسرررياو يهرررور هررر ا

 .(133ص   مر ا سايق ائمي  ) الي الضالسلوك 

   و كر لك  لرط سرلوكياف الب ر  و أكلري و مليسري  و ك لك فرر  هيروا مشرااة ا الرريو في تأكيا ال اف

   .(85ص    1994 يمي  وما هيوا ما ررياف الب   في ممارسو الليو )م ما أيوو ش 

يينهرا الرريرو فري تأكيرا تن هناك اليايا من األسياو التي تؤاي تلط يهور سلوك التمرا ن را مرن    

تلررط أسررلوو الترييررو الضاسرريو الترري يتييهررا الوالرراين فرري ترييررو    و الخيررراف ال،يررر سررارة تمررافو   الرر اف
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أب الهم  ناهيك ارن ارام تلييرو الرريراف و ال ا راف المل رو التري مرن شرأنها ترافا يرال را لممارسرو سرلوك 

 التمرا.

 سلوك التمرد: عالج 5 – 3

لسرلوك التمرررا اليايررا مررن البرررق اليل يررو الترري مررن شررأنها التخ يررف أو ال ررا مررن هرر ا السررلوك    تن

 فن كر من ه ح اليل اف ما يلي:

 :العالج الطبي – 1 – 5 – 3

تن مةار الكثير من  رافف التمررا ناييرو مرن أسرياو امرويو و اةرييو فر  ا مرا تمرف ميال تهرا 

لررر لك ي رررو التأكرررا مرررن ارررام تةرررايتي مرررن أي أمررررا     انهرررا تلضائيرررا  ال انييرررو النات رررو سرررت و  األاررررا

 امويو.

 العالج النفسي:  - 2 – 5 – 3

 يرأمورلر لك يت رتم الرط الوالراين و المختةرين    ال رافف سرييي ن سري يير تن سلوك التمرا في 

 .التكلم و ال وارالب   و  ثي الط التريويو التيام  ي ي اييو ما الب   و  لك من خل  ت هم مشاار 

 العالج التربوي: – 3 – 5 – 3

  و توايرو الب ر     يناغ أسس البااو انا الب   ميكرراو  لك من خل  توايو الب   يأسلوو ال ياة و

 .يلت م يي لكي ييرف ما ي و ت نيي يالنمب األخلهي ال ي

 . هراغة الضةص و ال كاياف يشك  هااف و مثير 
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  و و تشرر ييي الررط أااغهررا ألن هرر ا يشرريرح يأهميررو شخةرريتي و يسرروهي ن ررتكلي رري ييمرر  أو مهمررو م ررااة

 .(141ص    1996   ي) الي الضائمالبااو و الكف ان سلوك التمرا 

مررن خررل  مررا سرريق يتمررع أنرري هنرراك تمكانيررو اررلج سررلوك التمرررا مررن خررل  اليررلج البيرري و لررك   

لسررلوك أم ف   فري  رين ن را اليررلج لميرفرو هر  هنراك أمررا  امررويو أو اةرييو أاف تلرط يهرور هر ا ا

الب ر  و ت هرم مشراار ن سي و لك اناما يكون سيو يهرور سرلوك التمررا ن سري و يرتم اليرلج مرن خرل  

توايرو الب ر     و هنراك ارلج آخرر ييررف يراليلج التريروي الر ي يرتكر  الرط   ثي الرط الرتكلم و ال روار

 .ييم  أو مهمو م ااة و تش ييي الط أااغهاتكلي ي ني   و أيما يالنمب األخلهي ال ي يلت م 

 : السلوك االنسحابي / 4

 :السلوك اإلنسحابيتعريف  – 1 – 4

 :الن س السلوك افنس ايي الط أني ارف مي م الم 

افق  لك ت ياب و ير  ام يمهماف ال ياة الياايو  نمب من السلوك يتمي  ي يياا ال را ن سي ان الضي  

و يةا يها  لك اام  م رف ال ياة  اف تماايو الياايو  كما يتممن افيتياا ان  و توتر و خييو أم   

 .لتياون  و اام الشيور يالمسؤوليوا

أن األب را  المنسر يين ا تماايرا هرم  :أما اليالمان كي  و كات  فضا ارفا افنسر او اف تمرااي  

    تماايررو ) مةرررب ط نررروري الضمررر سرررلوكيو و افالأولئررك الررر ين ييهررررون ار ررراف متانيررو مرررن الت ررراالف 

 (233ص    2007 خلي  ايا الر من الميايبو  
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تن السلوك افنس ايي يضةا يي ييا ال را ان مواهرف الت اار  اف تماايرو نيررا ليرام هارتري الرط    

   2009التكيررررف و التوافررررق مررررا األشررررخاص   والمواهررررف اف تماايررررو ) يهرررران م مرررروا  سررررن النمرسرررري  

 (107ص

   ت ن فالسررلوك افنسرر ايي ايررارة اررن ت نررو ال رررا الخررو  فرري األامررا  ال ماايررو و التياونيررو    

و يالتررالي يةرريع ال رررا منيرر   اررن ال يرراة    الهرراف ةررااهو يسرريو الخرروف و الضلررقي شرر  فرري تهامررو  كمررا

 اف تماايو منبويا الط ن سي.

  :أعراض السلوك االنسحابي – 2 – 4

 :سلوكيو تتمث  في األارا  التاليوفي  ملو من المياهر ال يافنس ايو يت لط السلوك 

 الف اف تماايو و المشاركو فيهات نو الت ا. 

 واة  اف تمااي و تكوين اليلهافاإلخ اق في املياف الت. 

   تلط الي لو وافيتياا ان ا خرينالمي. 

 فضاان اإل ساس يالسيااة و األمن الشيور ييام افرتيا  و. 

  ال اف و اام افت ان افن ياليالتمرك   و  . 

 الخ   و اام اتخا  الميااراف. 

 مشاار الضلق و الخوف و افكتئاو المياناة من. 

 و الروتين و مضاومو الت،يير  . 

 (154ص    2006 ال رو    يمو و سهولو افنضياا لآلخرين ) اماا ايا الر الشيور يالاوني 
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تتةرف  فري م ملهرا ييرام اف تكراك و الت اار  فري المواهرف اف تماايرو  تن أارا  السلوك اإلنس ايي  

ممررا ينررتم انرري اررام الثضررو فرري الررن س الرر ي يولررا مشرراار الضلررق و الخرروف و كرر ا الخ رر  ومنرري    المختل ررو

 الشيور يالاونيو و سهولو افنضياا.

 :ل ظهور السلوك االنسحابيعوام – 3 – 4

 :هناك اليايا من اليوام  التي من شأنها تتسيو في  اوأ السلوك اإلنس ايي و منها ن كر

 مث  و وا تلرف أو خلر  فري ال هرا  اليةريي أو امربراو فري تفررا  اليوام  اليمويو و ال سيولو يو :

 الهرموناف ال،اايو 

 رة التهايا و اليضاو اليانيو كث أساليو التنشئو اف تماايو الخابئو مث  اإلفراب في النضا و السخريو. 

   الت ي و في التيام  ما الب. 

 .الخ   ال ي يييق ال را من افناماج في الت االف اف تماايو و التييير ان ال اف 

  رف  ا ياغ المضةروا أو ال،يرر مضةروا ألينرائهم يخلرق لرايهم الشريور يالاونيرو و تراني م هروم الر اف و

 .مي  تلط الي لو و افنس اوو و الافست،راق في أ لم اليضي

 ضو و المؤلمو و الخوف من ا خرينخيراف الب ولو الساي. 

 الميانررراة مرررن ييررر  اإلااهررراف ال ركيرررو  أو ال سررريو أو الميانررراة مرررن ييررر  امررربراياف النبرررق ترررؤاي 

 (154ص    مر ا سايق ال رو    يميالب   تلط الي لو و افنس او ) اماا ايا الر 

مررن خررل  مررا سرريق يتمررع أن السررلوك افنسرر ايي مرررتيب ياليايررا مررن اليوامرر  فن ررا منهررا اوامرر    

امررويو   وأخرررف تتيلررق يأسررلوو التنشررئو اف تماايررو   ناهيررك اررن المشرراار الن سرريو كالخ رر  و ال،يرررة و 

 .يالب   تلط الي لو و افنس او تؤايالخوف التي من شأنها أن 
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 :االنسحابي أثار السلوك – 4 – 4

 تن السلوك اإلنس ايي يخلف اليايا من ا ثار انا الب   ن كر منها:

   تااهو النمو اف تمااي لراف ال ررا و  رمانري مرن تبروير المهراراف اف تماايرو فري التواةر  و الت اار

 .ي و الم اكمو اليضليو اف تماايوياإلمافو تلط تااهو تبور مهاراف اإلاراك اف تماا

 مث  افكتئاو و الضلق و افنبواغياف ن سيو لاف ال را تبوير امبرا. 

  ف اإلنتا ي يةر و اامرو لراف تااهو األااغ األكاايمي و تاني مستوف الت ةي  ية و خاةو و المستو

 (155ص   مر ا سايق ال رو    يمال را ) اماا ايا الر 

مرررن أخبرررر المشررركلف السرررلوكيو ألنررري يييرررق األااغ الرررويي ي لررراف الب ررر   ييرررا السرررلوك اإلنسررر ايي  

 و لك الط المستوف الن سي و اف تمااي و األكاايمي.

 :ليب مواجهة السلوك االنسحابياأس – 5 ـــ4

 من األساليو و اإل راغاف الملئمو ليلج مشكلو السلوك افنس ايي ن كر ما يلي:  

 و مكافأة المهاراف اف تماايو يمتيل. 

    الما  و الثناغ و الافغ الياب ي ليشير يأني شخص مهم و لي هيمو. تلطي تاج الب 

 .فتع م ا  ال وار و المةال و يين الب   و والايي لتي ي  الثضو 

    نت نرو  فرالمواهف التري تسريو لنرا ال ررج و الخ ر  ال ائرا ي يلنرا أ يانرا روايو الكيار ت راريهم لألب را

 ال ياة اف تماايو و نخشط موا هتها.

 اف تماايرو يا لألسرة و المارسو من تراريو الب ر  الرط المهراراف ال ياتيرو الخاةرو يينراغ اليلهراف  ف

 .النا  و يبريضو منيمو



السلوكية المشكالت أنواع:   الرابع الفصل  

 

77 
 

   ألنها تورأ ال رأة الط افات ا  و تافا تلط اإلةرار الط الخبأ. ت نو الب   النةي و اليلنيو 

 تررري تيررر   رو  التمرررامن يرررين تشررر يا األينررراغ و الينررراف الرررط اإلل ررراق ياألنايرررو الثضافيرررو و الريامررريو ال

 ( 229ص    2009 األاماغ) يبرس  افي يبرس  

هناك اليايا من اإل راغاف المتيلضو ياختيار المير  اف المناسريو  ليلج مشكلو السلوك افنس ايي    

 التي من شأنها  أن تضوم يتياي  السلوك.

 :الكذب /5

 :الكذبتعريف  – 1 – 5

ر  ضيضري مرا ميرفرو يرأن أو هرو  كرر شريغ رير مبايضو الواها ال ضيضي فري الضرو    الك و هو اام

مرن أ ر  أو هو خااع شخص  أخر مرن أ ر  ال ةرو  الرط ميرفرو أو من يرو ميينرو أو  اليكس ة يع  

 م مرررا  سرررن الشرررناوي     ايرررا ال ررراير تررريم   )  نررران ايرررا ال ميرررا الينرررانيالرررتخلص مرررن أشرررياغ ريرررر سرررارة

 .(  219ص    2001

تشرويي أو أنري ت ريرف و    و هو  أشياغ ف تمس للواها يشريغأ الك و هو الضو  المنافي لل ضيضو  

 .(195ص    مر ا سايق الواها ) اماا ايا الر يم ال رو   لل ضيضو و 

 ترررام و الكرر و هررو سررلوك ا تمررااي ريررر سرروي يررؤاي تلررط اليايررا مررن المشرركلف اف تماايررو كيررام اف  

 .(66ص     2008  هرة ين ر و     الخيانو ) رافاة ال ريري

تخ اغ ال ضيضرو ) ايرا كما ييرف ك لك الك و يأني مخال و كلم ال را لما ييتضاح يضةا التملي  و  

 .(11ص   2011 الكريم يكار  
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ي،ررر  المن يرررو    مررا ميرفترري التامررو يرر لك   الكرر و هررو أن يضررو  الب رر  كلمررا ريررر ةررر يع   

 .(32ص اون سنو   خاةو أو ت نو اليضاو ) كلير فهيم  ال

و يالترالي  شرياغ ريرر ةر ي و و منافيرو لل ضيضرو  مما سيق يتمرع أن الكر و هرو هرو  أ انبلها  

 فهو سلوك رير مضيو  ا تماايا و منافيا لألخلق التي ي و أن يت لط يها ال را.

 :أنواع الكذب – 2 – 5

 :يلي نواع مايتخ  الك و أنوااا متيااة تختلف ياختلف األسياو الاافيو تليي و من ه ح األ

لايرري و ف : هررو كرر و اون هةررا نتي ررو لتررااخ  خيررا  الب رر  مررا الواهررا يافلتياسررالكرر و  - 1 -2 – 5

 .يستبيا أن ي رق يينهما

يل ي فيها هوة خيا  الب    يأ يب،ط خيالي  المتوسبو الك و الخيالي: في مر لو الب ولو -5-2-2

اررام ت ريضرري يررين الواهررا و واهييررو يسرريو  و سرررا هةررص ريررر ال ضيضررو ممررا يافيرري تلررط هررو  أشررياغ  الررط 

ص    1997 الرري تسررمااي  م مررا     وفرراغ م مررا ايررا ال ررواا   الخيررا ) م مررا الرري هبررو الهمشررري

35) 

أو تاارراغ ييرر  األشررياغ ريررر  يل ررأ الب رر  تلررط اررام هررو  ال ضيضررو   الكرر و اإلااررائي: و فيرري -5-2-3

 .لهروو من الواهاأو يهاف ا الواهييو يهاف الت اخر أو تيوي  النضص

يابلرررو يررراافا ال،يررررة و المنافسرررو ريرررر  ياتهامررراف: يتمثررر  فررري اتهرررام ا خررررين الكررر و افنتضرررامي -5-2-4

 خرينو هافهم  من  لك تل اق األ ف و المرر يا  شري و أو ياافا ااوانيو انتضاميو  ال

 ( 196ص   2006   ) اماا ايا الر يم ال رو 
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ن ررا مرررن المشرركلف السرررلوكيو الكررر و يأشرركالي المختل رررو كالكرر و افاارررائي الررر ي يهرراف تلرررط تيررروي    

النضص   و الك و الخيالي المتمث  في سرا الضةص ال،ير واهييو   كما هناك أنرواع أخررف للكر و منهرا 

 الك و افنتضائي و الك و افلتياسي.

  :أسباب الكذب -5-3

 :ما يلي ن كر انا الب  لك و المؤايو لسياو األمن 

 .الافاع ان الن س للتهرو من اام است سان الوالاين أو اضايهما 

  و افنتضام و اليااغ.ال،يرة 

 تضليا سلوك الكيار. 

 ي و الت اخر كي ي ة  الط اإلا اوالشيور يالنضص أو التياه . 

 همرا ال ضيضرو ممرا يافيري تلرط في  ين ف يثق األيوان في الب   و ف يةاهاني اناما يضرو  ل   اام الثضو

 .الك و

 ي يكون الب   ةورة خابئو ان  اتيتن الضو  للب   مرارا يأني كا و ي يلي يضتنا يأني كا و و يالتال. 

  ايرا ال راير تريم   م مرا  سرن    فضا يك و الب   لي مي ا خرين)  نان ايا ال ميا الينانيالوفغ   

 (220ررر219ص    2001   الشناوي

  ف و اام األمانيالخو الشيور. 

 .ت ضيق أهااف و راياف و مكاسو شخةيو 

  (197ص    مر ا سايق رف  لل كرياف و الخيراف المؤلمو )اماا ايا الر يم ال رو   اإلنكار و 

تن يهرررور سرررلوك الكررر و مررررتيب ياليايرررا مرررن األسرررياو  يرررأ ن رررا ال انرررو األكيرررر منهرررا متيلرررق     

ياألسياو الن سيو كيام شيور الب   يالثضو في الن س   والخوف واام األمان   والشيور يالنضص و ال،يررة 
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ضليرا سرلوكاف ه ا من  هو   و من  هرو أخررف ن را األسرياو اف تماايرو المتيلضرو يرالوفغ لألةراهاغ   و ت

 الكيار.

 :عالج الكذب -5-4

 فيما يلي يي  األساليو اليل يو التي تسااا في الت،لو الط مشكلو الك و:

 .اام الل وغ تلط اليضاو يالمرو أو السخريو ألنها ت يا من تمسك الب   يالك و 

 اة الواها و األ ااأ ووة ها ياهوتاريو الب   الط مشاه. 

 يين ال ضيضو و الخيا  لط التميي مساااة الب   ا. 

 و اام  ي  الب   يست يا من ك يييالب   الةاق في الضو  و ال ي   تل ام ك  من ي يب 

 .(65ص    2008 تيناس خلي و     ) م سن الي ابيو

 تشياع  ا اف الب   الن سيو المختل و. 

 لب   أو توييخي الط أت ي األسياوالط الميلم اام الل وغ تلط تهايا ا. 

  تش يا الب   الرط افاترراف يالخبرأ   و ت نرو الضسروة فري ميال رو الكر و ) رافراة ال ريرري و  هررة

 .(69ص    2008 ين ر و  

ليلج مشكلو الكر و انرا األب را  ف يرا مرن تمرافر  هروا األفرراا الم يبرين يالب ر    و لرك مرن 

ثم الضيام يمساااة الب   الط تلييرو   خل  التيرف أوف ان األسياو ال ضيضيو التي تضف وراغ ه ا السلوك 

 ا اتي الن سيو المختل و   والط ك  من يضف وراغ تنشئو الب   أن ييتيا ان أسلوو التهايرا و اليضراو و 

السخريو   التي من شأنها ت ي  الب   يتمسك يه ا السلوك   و فري ن رس الوهرف فيرا مرن  تروفير النمرا ج 

 السلوكيو السويو لكي يضتاي يها.
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 :السرقة /6

 :تعريف السرقة -6-1

الرط  ثم أن الب ر  الر ي لرم يترارو يلم  السرهو هي سلوك ا تمااي يمكن اكتسايي ان بريق الت 

يةريو اليري ييرا  لرك  ،ير و ملكيو ال،ير في م ريب أسررتي  أن ي رق يين خةوةياتي و خةوةياف ال

 .(74ص    1994 ش يمي   أيووأن ي رق يين  ضوهي و  ضوق ال،ير ) م ما 

 الم هوم المتااو  لمةبلع السرهو هو افست وا  خ يو الط ما  أو شيغ تيوا ملكيتي لل،ير

 .(311ص    1996 ) الي الضائمي   

و ي رااتري و  ا  التلمي  الط ما ليس لي  ق فيري  : السرهو تيني است و (1994ي )تيريف الشريين

مر را    ري    هررة يرن ر روي أو ريمرا تمرليلي) رافراة ال ريرأ يانا تتم ياست، ا  مالك الشيغ المرراا سررهت

 .( 61ص    سايق

ل (: السرهو الط أنهرا سرلوكا يييرر ارن  ا رو ن سريو فهري ليسرف  راثا من ةر1994ييرف وايا )   

ييرررف  و تنمررا هررو ويي ررو فرري خامررو شخةرريو ال رررا فضررا تكررون وسرريلو مررثل ل رر و افنتيرراح. هائمررا ي اترري  

ا خررون يبريضررو شررا ة و ريررر سررليمو   أو (: السرررهو الررط أنهررا اسرت وا  الررط مررا يملكرري 1994)  شر يمي

فر ن  و الم تميراف  يالم تما ألنها تمرس أمرلك األشرخاص  و نيرا ألنها تل ق المرر ياون و ي  ق  

 .هينيو فضا تشااف في مياملو السار و  تط الاياناف السماو  الضانون يياهو اليي ك لك الم تما  

(: السررررهو يأنهرررا امررر  ريرررر أخلهررري يياهرررو اليررري الم تمرررا فيلرررم الرررن س 1993و ييررررف  ي،رررو  )

فالسررهو مرا هري  نهرا الب ر   يتناو  ه ح السرهو كياهرة و كتيييرر ارن مشركلو ن سريو و ا تماايرو ييراني م

 تف تييير ان ةراع و ان اام استضرار.    
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و ا تماايرو تيهرر الرط شرك  ااترااغ الرط شرخص (: السررهو يأنهرا مشركل1994ييرف ال ايي )  

و  ترط يوةرف هر ا السرلوك  اون هةرا ي،رر  امرتلك شريغ ف يخةري  الط ملكيو ا خرين يضةا أو ير

   )مةرررب ط نرروري الضمررر  يأنرري سرررهو فيرررا أن ييرررف الب ررر  أنرري مرررن الخبررأ أخرر  شررريغ اون ت ن ةررا يي

 .(283 ص   2007 خلي  ايا الر من الميايبو  

    أخ  شيغ ف يملكري ثرم ي رت ي يري  ما سيق يتيين أن السرهو هي  الو يتيما فيها البمن خل  

و الررر ي  يالب ررر    كمررا تيتيرررر السرررهو سرررلوك ا تمررااي مكتسرررو و مررتيلم مرررن الييئررو اف تماايرررو الم يبررو

 ةا.يتمث  في أخ  األشياغ و أاواف ف يمتلكها الب   و تنما يمتلكها فرا أخر ما توفر النيو و الض

 :بداية ظهور سلوك السرقة -6-2

 مر لرو الب ولرو الميكررة شرائيو  راا  (: أن  وااأ السرهو اليسريبو فري 1989يرف  ماي و ااوا )

 .سنواف و من ثم تياأ في التناهص 8 -5و هي تمي  انا األب ا  تلط يلو   روتها في  والي امر 

سرنواف و هرا  8-4سلوكي وامع في ال ترة اليمريرو  كامبراو(: أن السرهو تياأ 1994يرف الشرييني )  

 .تمر ال ا   تط المراهضو المتأخرةسنو و ها يس 15-10يتبور األمر ليةيع  نو ا في امر 

(: أن السرهو الياايو ت ا استمرف ييا سن اشرر سرنواف ف نهرا الرط األر رع 1994يرف ال ايي )  

ي ا و تلرط مسراااة متخةةرو فوريو)مةرب ط  المو و وا امبراو ان يالي خبير  انا الب   و هي

 .(284 ص   ن س المر ا خلي  ايا الر من الميايبو     نوري الضم 

سلوك السرهو اموما ييهر في سن الخامسو انا ياايو مر لو الب ولو المتوسبو   ف  ا استمر  تن

خل  فتراف اليمر الل ضو يةيع امبراو في السرلوك   ممرا يسرتااي التراخ  السرريا و ال روري ليل ري 

 و الت،لو اليي.
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 أشكال السرقة:  -6-3

 :ها و من ه ح األنواع ن كرف أسيايمتيااة تختلف ياختل أشكا  و أنواعللسرهو 

اكتشافها يينما السرهو ال،ييو ليس فيهرا  السرهو ال كيو تكون يبريضو يةيو سرهو  كيو مضاي  سرهو رييو:ررر 

 .هولوال رص الكافي و يكتشف السارق يس

: تن السررهو لل ا رو تكرون مرن خرل  سررهو الب ر  ألشرياغ م رروم هو لل ا رو مضاير  السررهو للمياهراةالسر  -

 (47ص    اون سنو هيم  ) كلير فون من أ   الت اخر أمام األةاهاغمنها السرهو للمياهاة تك

 :من هسم السرهو الط الن و التالي هناك

  سرهو  و التملك: يل أ الب   تلرط السررهو لل ةرو  الرط يير  الممتلكراف الخاةرو التري تسراااح فري

 .الليو أو افستضلليو

  هو في شك  امبراو سلوكي مثيرر لري اوافيري الن سريو اليميضرو لراف سرهو كامبراو ن سي: تكون السر

 .الب  

 ر يما لايي أمام أهراني و  ملغح: فضا يسرق الب   من أ   الت اخسرهو إلثياف ال اف. 

  منها و ليس يمضاورح ال ةو  اليهاسرهو نتي و ال رمان: يسرق الب   يي  األشياغ التي  رم. 

 هاو تلط السينما أو ل مور مسر يورهو النضوا للستمتاع يها في ال سرهو لش،  أوهاف ال را : كس. 

   الرررط  ااترررااواتلرررط السررررهو لتضليرررا أهررررانهم أو تخررروانهم الررر ين  يل ئرررونسررررهو يالم اكررراة: ييررر  األب رررا

 ممارسو السرهو.

  ملكيو ا خرين. : ريما يسرق الب   ألني ي ه  مينط الملكيو و ي ه  كيف ي ترمسرهو نتي و ال ه 



السلوكية المشكالت أنواع:   الرابع الفصل  

 

84 
 

 يضام الب   الط السرهو للتخلص من يي  المواهف الةييو التري يمرر يهرا السرهو للتخلص من مأ ق :

 .(63ررر62ص    2008    هرة ين ر و   ) رافاة ال ريري

 و هناك تضسيم أخر يتمث  في: 

 ل ماايرو مرن لسررهو افري  رين ترتم ا ايو: تتم السرهو من هي  فرا وا را  سرهو فرايو مضاي  السرهو ال ما

 .هي   ماااف أو اةاياف

  سرررهو ارمرريو مضايرر  سرررهو ميتررااة: فرري السرررهو اليرمرريو فرري ال،الررو ف تتكرررر و تكررون يسرريو اوافررا

 .(159ص    2006 ال رو   ايا الر يم ) اماا شخةيو يينما السرهو الميتااة فهي تتكرر ياستمرار

خل  ما سيق يتمع أن لسلوك السرهو اليايا من األشكا    فهناك مرن هسرمها وفضرا لألسرياو  من  

 المؤايو له ا السلوك ن كر منها: سرهو نتي و ال ه  أو ال رمان   سرهو لم غ وهف ال را .

  وهنرراك مررن هسررمها وفضررا ألمرراااها   كالسرررهو ال رايررو مضايرر  السرررهو ال ماايررو   والسرررهو اليرمرريو مضايرر

 السرهو الميتااة.

 :أسباب السرقة -6-4

 لضا تنواف أسياو السرهو لتشم  ما يلي:

 ار ال،يرة و ال سا و تيرا  ال افالتيوي  ان مشا. 

 نتضام من الوالاين أو ريرهمااف. 

  يسيو ما تير  لي من مياملو هاسيوالشيور ي ضاان األمن. 

 .التياهر يالضارة إلثياف الو وا يين ا خرين 
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 مام أفراا اليائلو ) الي الضرائمي  يالو اة في الوسب اليائلي و الرريو في الضيام ييم  ي  و اهت الشيور 

 (314ررر315ص    1996

  مأ ق ميينالتخلص من. 

 فضاان اليبف و ال نان. 

 (167   ص 2006ضص ) م ة ال يالي   الشيور يالن 

 يال رمان اإل ساس. 

 في ييئو ت راميو. تضليا الب   للرفاق و ال ملغ أو نشأتي 

 (8ص 2008منط تيراهيم هرشي    من اام الضارة الط افستضلليو ) ايا ال ميا م ما الي الخوف 

األب رررا  ألسرررياو اايررراة منهرررا مرررا هرررو ن سررري كالشررريور يرررالنضص و اإل سررراس يال رمررران و  يسررررق  

 اليبف   في  ين ن ا أسياو ا تماايو المتمثلو في افنتضام   وتضليا الب   ل ملئي.

 :عالج السرقة -6-5

و  رر  اليل رراف تضرروم الررط وسررائ  تريويررو سررليمو و ماروسررو و مررن    متررط ارفررف األسررياو سرره  اليررلج

 يينها:

 .تيويا الب   الط بلو افستئ ان ت ا ما أراا أخ  شيغ ما 

 ان و تيياا  و الضسوة و افنتضامخلق أ واغ اليبف و ال ن. 

 ام التميي  و الت مي  يين األخوةا. 

 م مررا أيرروو شرر يمي نافيررو لمررأل وهررف فراررريارس هوايرراف تييرراا الب رر  اررن رفضرراغ السرروغ و تركرري يمرر(   

 (76ص    1994

 .تة يع سلوك السرهو من خل   ي  الب   يييا ما أخ ح لةا يي و افات ار لي ان  لك 



السلوكية المشكالت أنواع:   الرابع الفصل  

 

86 
 

  األخلهيو و الاينيو لاف األب ا تنميو الضيم. 

 .تشياع  ا اف الب   هار المستباع 

 ااغ اليها.تاريو الب   الط ا ترام ملكيو ا خرين و اام افات 

 امراا  ر  السارهين من أ   افمتيا  يهاسرا يي  الضةص لألب ا  التي تيين مساوئ السرهو و م(

 .(161ص    2006 ايا الر يم ال رو   

مشكلو السرهو فيا أوف من تشياع  ا اف الب   الن سيو و اف تماايرو المختل رو   ومرن ثرم  ليلج

 تيياا الب   ان رفضاغ السوغ   و تاريو الب   الط ا ترام ملكيو ا خرين. 

 .عمص اإلصب/ 7

 :مص اإلصبع تعريف -7-1

ااة سرريئو تنتشررر يررين ةرر،ار ييرررف مي ررم الررم الررن س و الت ليرر  الن سرري مررص اإلةرريا: يأنرري ارر

و تشيا يو ي خاص لراف األب را  مرا يرين امرر سريا شرهور تلرط سرنتين و التري فري ال،الرو مرا  األب ا   

و تيتيررر اررااة ريررر سررويو لرراف األب ررا  و هلررو مررن الراشرراين و راليررا مررا  يررال وع و التيررو   تكررون مرتيبررو

شراكر ابيرو  الضاار م ما   فرج ايا الضاار بري   تكون مضترنو يضمم األيافر و شا السير )  سين ايا

 .(384ص اون سنو     م موا السيا أيو الني هناي    

ي،لررق شرر تيي في رررك فكيرري و  تن المضةرروا يمررص اإلةرريا هررو أن يمررا الب رر  تيهامرري ي فمرري ثررم   

  تينررراس خلي رررو    ف ) م سرررن الررري ابيررروو هرررا يرافرررق  لرررك  رررك  ررر غ مرررن  سرررمي ييررراح األخرررر  و نتيررري  

 .(50   ص 2008
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يأنرري ل رروغ الب رر  تلررط ومررا تيهامرري أو تةرريا ميررين فرري فمرري و مةرري ل ترررة هنرراك مررن ارفرري و   

و ييلررم الب ر  يأنرري يضرروم يهرر ا السررلوك    بويلرو و هررا ي رراأ هرر ا فري  الررو اليضيررو و أ يانررا فري  الررو النرروم

 الط الررم من أن  لك ييرمي للنتضاا من هي  ا خرين.

أن امليرو مرص اإلةريا تتمرمن تاخرا  الب ر  تيهامري فري فمري و تررلق شر تيي و هناك من يررف 

و يرتخلص مييرم األب را  مرن هر ح اليرااة مرا مررور  لك  ركاف مص من الش تين و اللسان  اليي يتلو  

)سررناغ م مررا سررليمان   تف أن اررااا هلرريل مررنهم يسررتمر تلررط سررن المراهضررو و الرشررا   الرر من يشررك  بيييرري

 .(36ص    2007

 را أةراييي فري الب ر  أل من خل  التيري اف السايضو يتمع أن مرص اإلةريا ايرارة ارن ومرا 

رتررو انرري شرريورح يالرا ررو و ويت   كبويلررو أو متضبيررو مررا تاراك الب رر  لهرر ا السررلو فمرري و مةررها ل تررراف 

 السيااة.

 بداية ظهور المشكلة: -7-2

اليراااف األكثرر  مرن ااتيارهراييا مص اإلةريا سرلوك ارااي فري مر لرو الب ولرو الميكررة و يمكرن 

 يرأ  كررف اإل ةراغاف أن  ثمرانون  مرن األيرام األولرط مرن  يراة الب ر    و تيراأ هر ح   شيواا و انتشرارا

ومررن    يأ منرر  أن يكررون ال نررين فرري ر ررم أمررو هررا تيررا مررن األب ررا  الرمررا يمةررون أةرراييهم   فرري المائررو

 ما ييراأ يمسرك اللييرو و الليرو يهرا  الم تم  أن ت و  ه ح اليااة في الشرهر الخرامس مرن امرر الب ر  انرا

و في امر السنو يمص األب ا  أةاييهم تلط ار اف مت اوتو الشاة و تة  ارااة مرص اإلةريا  روتهرا 

 الوا ا و اليشرون من اليمر.ن الشهر الثامن اشر و و ما يي
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األب ررا  يسررتمر ميهررم مررص اإلةرريا  تررط سررن خمسررو أو سررتو سررنواف و تيضررط هرر ح لكررن ييرر    

ت ا اسررتمر مررص    سررنو 12تلررط  10ال ئررو اليمريررو مررن  اليررااة لرراف ثلثررون فرري المائررو تضرييررا مررن أب ررا 

 الل مرو يني،ري الي رأ ارن أسريايها و اسرتخاام بررق ليل هرا   رةايا تلط مرا ييرا السااسرو مرن اليمراأل

 .(40ص    مر ا سايق سليمان   )سناغ م ما

ييا مص اإلةريا مرن اليراااف التري تيهرر انرا الب ر  فري سرن ميكررة  راا و تنتشرر يكثررة   لكرن 

انا استمرار السلوك ل،ايو سن الخامسو و السااسو تيتيرر مشركلو تسرتااي التراخ  للي رأ فري األسرياو و 

 اليلج. 

 أشكال مص اإلصبع: -7-3

 األشكا  نو  ها في ما يلي: لمص اإلةيا اليايا من

  مررص اإليهررام: يكررون يومررا اإليهررام ي يررأ يكررون الي ررر تلررط األسرر   ااخرر  ال ررم فرري مييررم األ رروا  و

 تشك  يضيو أةايا اليا شيي م،لضو.

 و  لك يوما السيايو في ال م و يكون الي ر اموايا الط ال ك.مص السيايو : 

 .مص مضامو أو أبراف األةايا 

  انا ياأ النوممص مؤهف: و يكون. 

  (40ص    ن س المر ا )سناغ م ما سليمان   اائم لألةايا: و تكون مييم الوهفمص 
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 أسباب مص اإلصبع: -7-4

 :يب ياليايا من األسياو ن كر منهاتن مشكلو مص اإلةيا مرت

 .اام استضرار الب   ال ي ف ينا  التضاير الكافي 

 .الضلق و اإل ياب و اام ت ضيق الررياف 

 .التل   ال سمي ال اتي 

 ال رمان الياب ي و ال،يرة. 

 .ها يكون مص اإلةيا نتي و ل بام م ا ئ ميكر  اا 

  افن يالي اام التوافق. 

 .شيور يالسيااة و البمأنينو ييا مص اإلةيا 

 (50ص    2008   تيناس خلي و خلي و    سن الي ابيوم) شيور يالرا و الن سيو أثناغ المص 

 مص اإلصبع: عالج -7-5

 هناك اليايا من البرق المختل و للتضليص من ه ا السلوك أير ها:

  (31ص    1998   )وفيق مختار ة وف هف فرا  الب   ينشاب ياوي و  هنيش،  و 

   ألن موا هتها و تمخيمها ها تؤاي تلط ت اهمها. ت اه  المشكلو 

 .ت الو اوام  التوتر و تشيار الب   يال و و المواة 

  ن ررررس    تينرررراس خلي ررررو خلي ررررو    سررررن الرررري ابيرررروم) و التي يرررر   ينمررررا يترررررك الب رررر  المررررصالثررررواو

 .(54ص المر ا
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 قضم األظافر: -8

 : قضم األظافر تعريف -8-1

هو ل وغ الب   تلط م اولو هص أيافرح مستيينا يأسناني و ف يتوهف ّ لك الط هص األيرافر ير  

األيافر و يبلق اااة الط ه ا السلوك أنري مشركلو انراما يل ري تلط هبا البيضو الل ميو التي تضا ت ف 

 من هم  و  ال را تكرار ه ا السلوك اااا كثيرا من المراف و في أوهاف مختل و.

و تشررررم  أيرررافر األيرررراي أو    همرررم األيرررافر هررررو اليررر  الرررط األيررررافر و انت ااهرررا و تتلفهرررا  

 .(35ص    2007   الي ر)سناغ م ما سليماناألر   و يتممن أيما الي  الط المنبضو الم يبو ي

 و ييرف سلوك همم األيافر يأني ل وغ ال ررا تلرط همرم أيرافرح يأسرناني   وهري ارااة تشرير تلرط  

الضلق   وهي في نهايو األمر تيا ارااة ههريرو يمارسرها ال ررا اون ترااتري )ايرا الر مران م مرا  ارت اع ار و

 (13   ص2005الييسوي   

ت ن يمكرررن الضرررو  أن همرررم األيرررافر ايرررارة ارررن هرررص و انتررر اع األيرررافر ارررن بريرررق األسرررنان يةرررورة    

 مستمرة و متكررة.

 بداية ظهور مشكلة قضم األظافر: 8-2

الكثيررر مررن الاراسرراف الترري أ ريررف مررن هيرر  الكثيررر مررن اليررا ثين و المرراغ الررن س أن هرر ح  أشررارف

 سنو و أكثر. 12المشكلو تياأ من  خمس سنواف و تمتا تلط سن 

و يت رراوف يرراأ يهورهررا و اخت اغهررا تييررا فخررتلف األسررياو مررن ب رر  ألخررر و مرراف اسررتمرارها و 

  والها .
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 أشكال قضم األظافر: -8-3

  يي  األب ا  يضممون أيافر أيايهم فضب و تن كانف هةيرة و رير وام و.: افر األيديقضم أظ 

  من األب ا  ف يكت ون يضمم أيافر الياين فيت هون لضمم أيافر األر  . ي هل :قضم أظافر األرجل 

  : ط سرريي  مررن األب ررا  تمررا الرر تل ررأ نررارة مررن األب ررا  لضمررم أيررافر ريرررهم قضــم الطفــل ألظــافر  يــر

 .الم ا  أو الرريو في ّ لك

 درجات قضم األظافر:  -8-4

 الخ يف:  يأ ن ا ال  غ األالط من الي ر أو المنبضو الييماغ مشوهو أو رير منتيمو. -8-4-1

 الميتا : تخت ي فيها المنبضو الييماغ ي ي  الضمم المستمر. -8-4-2

ص    مر ررا سررايق  مررا سررليمان)سررناغ م  و المنبضررو ت ررف الي ررر وامرر و التلررفالضرروي: تيررا -8-4-3

35-50) 

 أسباب قضم األظافر: -8-5

 ني األب ا  من مشكلو همم األيافر ألسياو ااياة أهمها: ايي

  ا تلط خلفاف مستمرة يين األيوينالضلق الن سي ال ي ير. 

 هف ال ياة و ااتيارها مواهف ةييواام الضارة الط موا هو يي  موا. 

   رج ليرام أو اناما يتير  الب   في ال ة  ألسئلو ش ويو فيشير يرال  التير  لم،وب افمت اناف

 (159ص    2003   )نييلو اياس الشوري ي هارتي الط اإل ايو اليها

 .ال رمان و الضسوة و ال،يرة 
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 .ال،مو و التوتر 

 .الميف اليضلي أو الميف في الضاراف الت ةيليو 

 (84 ص   2008ن ر و       هرة ياام التوافق افن يالي ) رافاة ال ريري 

 :عالج قضم األظافر -8-6

 :ليو اليل يو الشائيو ن ا ما يليمن األسا

 .اام اضاو الب   أو تهاياح للتخلص من ه ح اليااة 

 .تش ييي يالمكافرف و ال واف  للتخلص من همم األيافر 

 .توفير األمان للب   و اام اإلهما  ما الةير اليي 

  ن يكل هرم يأامرا   ركيرو ااخر  يش،  التلمي  ال ين يضومرون يهر ح اليرااة يرأالط الميلم في المارسو أن

 (160ص    مر ا سايق ) نييلو اياس الشوري ي   الةف

 سنو الميهر. الب   الط تيضاغ أيافرح نيي و و تش يا  

 .اام الميال،و في افنتياح الط ه ح الياهرة و ترشاا الب   تلط التخلص منها شيئا فشيئا 

  مش ون يالتوتر و الش ار و الةراخالمستمرة كال و ال الم،وبافتيياا الب   ان. 

 ( هررة يرن ر رو   رافاة ال ريررياإلكثار من األنشبو التي ت يا الب   و تش،لي ان تلك اليااة السيئو    

 .(85 ص   مر ا سايق

مررن خررل  مررا سرريق يتيررين أن مشرركلو همررم األيررافر تررا  الررط افن يررا  و ال،مررو أو الشرريور     

يال رج   ل ا ييرا سرلوك همرم األيرافر نشراب ينشر،  يري األب را  هرويرا مرن موا هرو الواهرا   فيني،ري ارام 

يري تافيري تلرط الميال،و في تضايم النةع و اإلرشاا للب   ال ي يضوم يضمم أيافرح    لك أن الميال،و في من

 افستمرار الط ه ا السلوك و الط اليناا و الرف  لتلك اإلرشاااف المتكررة.
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 خالصة:

كرررن أن ييررراني مرررن مشررركلف يم الاراسررروينررراغا الرررط مرررا تضرررام يمكرررن الضرررو  يرررأن الب ررر  فررري مر لرررو 

 يررأ تررؤثر الررط ن سرريو الب رر  و ي يرر   لررك يمكررن أن تةررار انرري سررلوكياف مختل ررو و تكررون  سررلوكيو  

و ه ا األمر يستو و توفير ك  الينايو و الراايو الل متين له ح ال ئرو  ماايا و أخلهيا  رير مضيولو ا ت

 خبيرة. مرميو امبرايافهي  تبورها و تةيع    من األب ا  و  لك ل   مشكلتهم ميكرا
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 تمهيد:

مما ال شك أن أي بحث علمي تتحدد قيمته العلمية و قيمة نتائجه من خالل اإلجراااا  المنججيرة         

 ، ألنجا تكتسي دواا هاما في مساا البحث العلمري ، التي تعتبا الجانب األساسي و حجا زاوية ألي دااسة

و السرجا  ، فجي تاسم معرالم و ففراا البحرث العلمري و تعلري الباحرث األداا اللعالرة لمتابعرة خلروا  بح ره

حيررث يررتم االعتمرراد علررت توايررج بعرر  التقنيررا  و المقررايي  الترري  ، علررت تحقيررا األهررداج الماجرروا منرره

و التأكررد مررن   ،و بالتررالي يمكررن اختبرراا فرراو  حالررك البحررث ، ت برر  مرردة اررحة النتررائ  المحاررل عليجررا

 حا فرري هررحا   ، ومنرره يررتم اإلجابررة علررت التسرراحال  الملاوحررة فرري  شرركالية البحررث ، تحققجررا أو عرردم تحققجررا

 اللال سيتم واج اإلجاااا  المتبعة في الدااسة الحالية للقيام بالبحث الميداني للموضوع .
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 :   / منهج الدراسة1

حيرث تختلرج المنراه   ، يعتمرد عليجرا الباحرث فري حرل مشركلة بح رهيعد المنج  الوسيلة التي         

ا باختالج تساحال  الدااسة و فاضياتجا و األهداج العامة التي سلاها الباحث و الحي يسرعت  لرت تحقيقجر

خرالل دااسرتنا التري تجردج  لرت الكشرج عرن داجرة وجرود المشركال  من خالل الدااسة التي يقوم بجا, ومن 

و وفقرررا  ، برررين أللرررال الماحلرررة المتوسرررلة ضرررمن السرررنوا  األولرررت مرررن التعلررريم االبتررردائي السرررلوكية السرررائدا

و قد اعتمدنا علت المنج  الوالي التحليلي الحي  ، للبيعة الموضوع و المشكلة التي نحن بادد دااستجا

ستقاراا يعاج بأنه المنج  الرحي يعتمرد علرت االبحث مالئمة ألغاا  هحه الدااسة, و يعد من أك ا منجاج 

يناررب علررت الاررراهاا كمررا هررري قائمررة فررري الوقرر  الحاضررا بقارررد تشخياررجا و كشرررج جوانبجررا و لتحديرررد 

و  ، فالمنج  الوالي التحليلي ال يقج عند حدود واج الااهاا موضروع البحرث ، العالقة بين عناااها

األدلة من أجل الواول  لت تعليما  حا   فيحلل و يلسا و يقاان و يقييم ، لكنه يحهب  لت أبعد من حلك

 (.100ص ، 2013 ، تزيد من معاافنا عن الااهاا)جمال معتوا ، معنت

 / متغيرات الدراسة:2

و هنراك مرن  ، فجنراك دااسرا  تضرم متريراا  مسرتقلة و تابعرة ، ال تخلو أي دااسرة مرن المتريراا         

 في حين تلاقنا في دااستنا  لت تحديد  الث مترياا  و هي كالتالي: ، تتعداها  لت مترياا  ضابلة

  ال ال ة( ، ال انية ، المستوة الدااسي )السنة أولت ، المترياا  المستقلة: هي الجن 

 .المترياا  التابعة: و تتم ل في متريا واحد و هو المشكال  السلوكية 

 :المترياا  المضبولة و لقد تم ضبل مترياين هما 

 ر استبعاد التالميح المتمداسين المعيدين و الحين قد تخلوا ماحلة الللولة المتوسلة.ررر
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 رررر استبعاد التالميح الحين يعانون من مشكال  احية و التي قد تكون لجا انعكاسا  علت سلوكجم.

 / الدراسة االستطالعية: 3

الدااسة االستلالعية من الناحية المنججية ماحلة تمجيدية قبل التلاا  لرت الدااسرة األساسرية  تعد         

و لجرررحا تمكننرررا الدااسرررة االسرررتلالعية مرررن تحقيرررا  ، ألي بحرررث علمررري فررري العلررروم االجتماعيرررة بشررركل عرررام

 األهداج التالية:

 فيلرراي مررن العررام الدااسرري  وكرران حلررك زمنيررا علررت امتررداد شررجا ، التعرراج المبرردئي علررت مجتمررة الدااسررة

2016/2017. 

  الحجم المناسب لعينة البحث. توفاالتأكد من 

  . وضة األداا المناسبة للقيا 

  التأكررد مررن وضررو  بنررود أداا البحررث و سررجولة فجمجررا مررن لرراج المجيبررين حيررث يمكررنجم اإلجابررة دون

 الحاجة  لت التخمين.

  :مراحل الدراسة االستطالعية*

االبتدائيرررة للتعررراج علرررت عررردد  ةقمنرررا بزيرررااا المداسررر ، مكررران  جرررااا الدااسرررة أن ترررم اختيررراابعرررد           

وتم  جااا مقابال  ناج موججة مة مديا المحسسة أين قام بمنحنا الموافقة علت  جااا الدااسة  ، التالميح

 حيث قدم لنا حجم التالميح و عددهم في المستويا  التعليمية ال ال ة األولت وال انية، ال ال ة.

ليميرة بالمحسسرة كما أجاينا مقابال  ناج موججة مرة المعلمرين الرحين يشرافون علرت العمليرة التع         

وحلررررك لالستلسرررراا عررررن نرررروع المشرررركال  السررررلوكية الترررري يعرررراني منجررررا أللررررال الماحلررررة  ، المعنيررررة بالدااسررررة

 المتوسلة.
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 .الدراسة وات/ أد 4

ألنجرا تعرد مرن أنسرب الوسرائل التري يسرتعملجا الباحرث  :المالحظةةقمنا في دااسرتنا باسرتخدام أداا           

و تماشرريا مررة لبيعررة الموضرروع تررم االعتمرراد فرري جمررة البيانررا  علررت  ، ليقررج علررت واقررة الارراهاا المداوسررة

المالحاررة المباشرراا ألنجررا تعررد الوسرريلة األنسررب لمالحاررة السررلوك الارراهاي لتشررخاص و حلررك بمشرراهدتجم 

 ي مختلج الااوج و المواقج التي اختيا  لتم يل ااوج الحياا العاديةبينما هم يعباون عن أنلسجم ف

قمنررا بمالحاررة مختلررج سررلوكا  التالميررح أ نرراا  لقرراا ( و 176ص ، 2000 ، ) مرراوان عبررد المجيررد  بررااهيم

 الدا  داخل القسم و كحلك أ ناا تواجدهم في الساحة خالل فتاا الااحة.

مرن برين أهرم وسرائل جمرة المعلومرا  حرول موضروع التري تعرد و  :ابلةةالمقعلرت أداا وترم االعتمراد          

ترررم  جرررااا مقرررابال  نارررج موججرررة مرررة مرررديا المحسسرررة و ، بدايرررة الدااسرررة الميدانيرررة الدااسرررة، خاارررة عنرررد 

كمررا  ، المسرتويا  التعليميررة محرل الدااسررةالتعليميرة  الررحي سراعدنا فرري تحديرد عرردد التالميررح المتواجردين فرري 

 ملشرو  قابلنا بع  المعلمين الحين يشافون علرت ترداي  األللرال الرحين يمراون بماحلرة الللولرة المتوسرلة

 :موعة من األسئلة نحكاها فيما يليالمقابلة مج دليل

 رر هل توجد مشكال  سلوكية عند األللال المتمداسون في الالوج األولت من التعليم االبتدائي؟

 ؟التالميح في هحه الماحلة العمايةرر ما نوع المشكال  السلوكية التي تاجا عند 

 ؟مشكال  سيا  لقاا الدا رر هل تعاقل هحه ال

 ؟اث أم الحكوا أم عند كال الجنسينرر هل هحه المشكال  تاجا عند اإلن

 رر ما نوع المشكال  السلوكية التي ينزع  منجا المعلمين أ ناا  لقاا الدا ؟
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رررر هررل هنرراك أسرراليب معاملررة خااررة يتبعجررا المعلمررين مررة هررحالا التالميررح مررن أجررل ضررمان السرريا الحسررن 

 للدا ؟

اختيرررراا األداا المناسرررربة  بالتررررالي قررررد أفادتنررررا المالحاررررة المباشرررراا و المقابلررررة الناررررج موججررررة ك يرررراا فرررري و

تأكرررد مرررن وجرررود لل االبتدائيرررة( )االسرررتبيان المتم رررل فررري قائمرررة المشررركال  السرررلوكية ألللرررال المداسرررةللدااسة

تعتبررا األداا المسررتخدمة و  وداجررة انتشررااها للررال فرري ماحلررة الللولررة المتوسررلةمشرركال  سررلوكية لرردة األ

فررري جمرررة البيانرررا  الوسررريلة المنججيرررة التررري تمكرررن الباحرررث مرررن اإللمرررام بجوانرررب الاررراهاا موضررروع الدااسرررة 

وبما أننا باردد معافرة مردة انتشراا المشركال  السرلوكية برين أوسرال أللرال  ، والجدج المااد الواول  ليه

وتماشيا مرة لبيعرة الموضروع ترم اسرتعمال  ، المداسة االبتدائية خالل السنوا  األولت من التعليم االبتدائي

عتبرا حيرث ي  :اسةتبيا عبااا عن  هو حيمقيا  "قائمة المشكال  السلوكية ألللال المداسة االبتدائية" وال

ترري تكررون وحلررك مررن أجررل الحاررول علررت البيانررا  ال امسررتعملة و أك اهررا شرريوعوسرريلة هررحا األخيررا أنسررب 

بملجومره العرام هرو قائمرة تتضرمن مجموعرة مرن األسرئلة معردا بدقرة  :واالسرتبيان المنللا األساسي للدااسة,

، ماوان عبد المجيرد  برااهيم تاسل  لت عدد كبيا من أفااد المجتمة الحين يكونون العينة الخااة بالبحث.)

 .(162ص ، 2000

وتررم اللجرروا  لررت اسررتخدام قائمررة المشرركال  السررلوكية ألللررال المداسررة االبتدائيررة الترري تررم  عرردادها         

وتررم اسررتخدامجا محليررا مررن لرراج الباح ررة  ، عابيررا مررن لرراج الباحررث الللسررليني اررال  الرردين أبررو ناهيررة

 .السررلوكية لرردة حوي اررعوبا  الررتعلم األكاديميررة و حاجرراتجم اإلاشرراديةبشررقة سررما  فرري دااسررة المشرركال  

ضرم  هرحه القائمرة سر  مجراال  فاعيرة ترلري ميردان المشركال  السرلوكية و ، وتم  الدااسة بمدينة باتنرة

 عند أللال الماحلة االبتدائية و هي:

 .16ررررر النشال الزائد و عدد عباااته 
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 .16عدد عباااته  ررررر السلوك االجتماعي المنحاج

 .16ررررر العادا  الرايبة و الالزما  العابية عدد عباااته 

 عبااا. 16ررررر سلوك التماد يضم 

 عبااا. 16ررررر السلوك العدواني يضم 

 عبااا . 16ررررر السلوك االنسحابي و يضم 

 عبااا لكل عبااا أابة بدائل وهي: 96 حن القائمة تحتوي علت 

  3تكون داجتجا اقم  شديد و التي 

   2متوسل و تكون داجتجا اقم 

   1ضعيج التي تكون داجتجا التي تعلت لجا اقم 

   ( 2أناا الملحا اقم )ولمزيد من اإليضا   ,0ال يوجد و تكون داجتجا اقم. 

 (0.66= )3/ 1-3مدة البدائل: 

 متوسل االستجابة علت البدائل    
 متدني      1.66أقل من 

 متوسل   2.32-1.66من 
 ماتلة      2.32أك ا من 
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 لخصائص السيكومترية ألداة الدراسةدراسة ا 

 أ ةةة الثبات:

ونعنرري ب بررا  االختبرراا  ،  ن دااسررة ال بررا  هرري خلرروا هامررة مررن خلرروا  تقنررين االختبرراا النلسرري    

و  ، القرادا محمرد عبد) حسين مدة  علاا االختباا نل  الداجا  لنل  األفااد عند  عادا تلبيقه عليجم 

بالنسبة ألداا الدااسة استخدمنا استمااا لبق  في دااسا  سابقة و نحكا , (159ص ، دون سنة ، فخاون

و التي كانر  بعنروان " المشركال  السرلوكية لردة حوي ارعوبا   ، منجا دااسة جزائاية للباح ة بشقة سما 

تمرد  علرت القائمرة التري أعردها الباحرث الللسرليني التعلم األكاديمي و حاجتجم اإلاشادية " وهي بردواها اع

 اال  الدين أبو ناهية.

الباح ة بحساب  با  القائمة بأسلوب التجزئرة النارلية )معامرل االتسراا الرداخلي( حيرث   وقام      

( مقابررل 15 ، ...، 5 ، 3 ، 1قامررة بتجزئررة كررل المقررايي  اللاعيررة للقائمررة  لررت ناررلين: العبررااا  اللاديررة )

(، وبعررد تلبيررا القائمررة و تاررحيحجا تحاررل كررل فرراد علررت داجتررين 16 ، ...، 4 ، 2لعبررااا  الزوجيررة )ا

 حرررداهما علرررت النارررج اللرررادي و  انيجمرررا علرررت النارررج الزوجررري و حلرررك فررري كرررل بعرررد مرررن األبعررراد السرررتة 

 م حسب معامل االاتبال الخلي بين النالين بمعادلة بياسون و حلك  لكل بعد فاعي و للقائمة  ، للقائمة

ككررل ممررا أعلررت معامررل  بررا  ناررج البعررد اللاعرري و بالتررالي معامررل  بررا  ناررج القائمررة فقررل و اررح  

ة وجرررد  أن قيمرررة معامرررل ال برررا  دالرررة  حارررائيا عنرررد مسرررتو باسرررتخدام معادلرررة سررربيامان بررراوان, و اللرررول 

 أي أن القائمة تتمتة بداجة عالية من ال با . 0.01
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  :ب ةةة الصدق

و  ، بمررا أن أداا الدااسررة لبقرر  فرري بيئررة جزائايررة مررن لرراج الباح ررة بشررقة سررما  كمررا حكانررا أنلررا         

فتبرين لجرا أن  ، التي اعتمد  فري دااسرتجا علرت حسراب الاردا التمييرزي و حلرك بأسرلوب المقاانرة اللافيرة

كمررا اتضرر  أنجررا  ، وهررحا مررا يرردل علررت أن األداا اررادقة ، 0.01"   " دالررة  حاررائيا عنررد مسررتوة  قيمررة

 حا فالقائمررة  ابتررة و  ، تتمتررة بداجررة عاليررة مررن ال بررا  كررحلك ممررا يررحدي  لررت الو رروا فرري نتررائ  مررا تقيسرره

كران الترييرا بسريلا  أننا تبنينا االسرتمااا كمرا هري و لرم نريرا فري أي بنرد حترت لرو اإلشاااو تجدا اادقة, 

 .)كلمة أو حتت حاج( 

 / عينة الدراسة:5

تم اختياا  ال ة محسسا  ابتدائية متواجدا بمدينة قالمة  ،باآلالجنااا لكون المجتمة األالي يعد         

ولكررن علرت ا ررا افرر  محسسرتين التعرراون معنررا  ، و القايبرة مررن مكرران تواجردنا برررا  تحديررد عينرة الدااسررة

ترم االكتلراا بمحسسرة ابتدائيرة واحردا وهري مداسرة  ، اغم حاولنا علت الموافقة من مدياية التابية بالتلبيا

و الختياا عينة  ،تلميح وتلميحا 125وبما أنه مجتمة الدااسة لي  بكبيا و الحي قدا ب  ، لااا ابن زياد

 .و بالتالي كان  عين الدااسة قادية ، تمة ككلمم لة توججنا لدااسة المج

اسرتمااا  و بالترالي أارب  حجرم  9لم يتم استاداد  ، وعند توزية استبيانا  الدااسة و استاجاعجا         

اإللررالع علررت حجررم مجتمررة الدااسررة بجررحه المحسسررة فرري الاررلوج  وباإلمكرران ، تلميررح و تلميررحا116العينررة 

 .(1الملحا اقم )  ضمنبالوالية  افقة محسسا  أخاة متواجدا هحااالبتدائية األولت و 
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 عينة الدراسة: وصفرررر 1

 :مي و التي سيتم توضيحجا في اآلتيالمستوة التعلي ، الجن  ، تتم ل خاائص عينة الدااسة في سن

 أ ة الس 

 ( يم ل توزية أفااد عينة الدااسة حسب متريا السن1جدول اقم )

 النسبة المئوية  التكرار السنوات العمرية
 %43.10 50 سنوا  6
 %34.48 40 سنوا  7
 %20.68 24 سنوا  8
 %1.72 2 سنوا  9

 %100 116 المجموع الكلي
 

 ، سرررنوا 9و 6نالحررا مرررن خررالل هرررحا الجرردول أن أفرررااد عينررة هرررحه الدااسررة يترررااو  سررنجم مرررابين           

نوا  سر7ويليه التالميح الحين يتااو  سنجم ما بين  ، %43.10سنوا  بنسبة  6وأعلت نسبة منجم في سن 

أي أن أغلررب التالميررح يتررااو   ، هررحه أعلررت النسررب و ، %20.68سررنوا  بنسرربة  8و ، %34.48بنسرربة 

ويمكررن القررول أن  ، %1.72سررنوا  بنسرربة  9مررن هررم فرري سررن وأقررل نسرربة  ، سررنوا  8و  6سررنجم مررا بررين

 السنة ال ال ة ابتدائي. ألنجم يداسون في ، سنوا  7و  6معام التالميح يتااو  سنجم مابين
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 الجنس-ب

 

 متريا الجن ل ا( يم ل توزية أفااد عينة الدااسة و فق2جدول اقم )

 النسبة المئوية التكرار الجنس 

 %51.72 60 الحكوا

 %48.27 56 اإلناث 

 %100 116 المجموع

 وهرو الكلري مرن المجمروع %51.72قرد بلرر  نسربتجممن خالل هحا الجدول أن عدد الحكوا  نالحا       

 . %48.27تبلغ نسبتجن اللواتييتزايد عن عدد اإلناث 

 ج ةةة المستوى التعليمي

 ( يم ل توزية أفااد عينة الدااسة حسب متريا المستوة التعليمي3جدول اقم )

 المئويةالنسبة  التكرار المستوى التعليمي

 %43.10 50 السنة األولت

 %34.48 40 السنة ال انية

 %22.41 26 السنة ال ال ة

 %100 116 المجموع



 االجراءات المنهجية للدراسة  الفصل الخامس:
 

106 
 

نالحا من خالل هحا الجدول أن المستوة التعليمي الحي يحتوي عرل أكبرا عردد مرن التالميرح هرو          

بينمرا نجرد  ، %34.48ابتردائي بنسربة نة ال انيرة و بعردها نجرد سر ، %43.10سنة األولت ابتدائي بنسبة ال

 .%22.41النسبة األضعج الموجودا في السنة ال ال ة ابتدائي تقدا ب 

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة/6

خدام األسراليب قمنرا باسرت ، لدااسة و التأكد من احة فاضياتجامن أجل اإلجابة علت تساحال  ا          

 :اإلحاائية التالية

( الرحي يللرا عليره بالحزمرة اإلحارائية للعلروم spssررررر تم  دخرال البيانرا  باسرتخدام البانرام  اإلحارائي )

 :التالية خدام العمليا  اإلحاائية( وقد تم تحليل البيانا  باست20)اقم االجتماعية حا  النسخة

لتعرراج علررت و النسررب المئويررة للتعرراج علررت خاررائص عينررة البحررث و ل رررررر اسررتخااج المتوسررلا  الحسررابية

 .مستويا  مترياا  البحث

 .لدااسة اللاوا بين المترياا  T testررررر اختباا "   " 

 (One- Way Anovaررررر تحليل التباين أحادي االتجاه ) 
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 :خالصة

و التري  ، في الدااسة الميدانية لجحا البحثتلاقنا في هحا اللال ألهم الخلوا  المنججية المتبعة         

متريراا   متريراا  الدااسرة و التري تضرم ألي بحث  ح بعد تحديد المرنج  ترم عرا تعتبا الاكيزا األساسية 

علرت لبيعرة فري التعراج  بعد حالك عاضرنا الدااسرة االسرتلالعية التري تسراعدنا ، مستقلة و مترياا  تابعة

كية ألللرال كما تلاقنا ألداا الدااسة حيث قمنا باستخدام مقيا  " قائمة المشكال  السلو  ، مجتمة الدااسة

التري تسرتخدم فري معالجرة  و أخياا قدمنا األساليب اإلحاائية المتبعرة فري الدااسرة و ، المداسة االبتدائية "

 .ي تحالنا عليجابعا  و تلسيا النتائ  الت سنقومفي هحا اللال الموالي و  ، البيانا 
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 تمهيد:

يتناول هذا الفصل األخير من البحث عرض و تحليل و مناقشة النتائج المتوصل إليها بعد أن تم 

تلميذ وتلميذة متمدرسين بابتدائية طارق ابن زياد 116تطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة المتكونة من 

دخال استجابات أفراد العينة إلى البرنامج اإلحصائي  .spssبمدينة قالمة وا 
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 / اإلجابة عن فرضيات الدراسة:1

 عرض و تحليل نتائج الفرضية األولى:  1ـــ1

التالميذ المتمدرسون في السنوات األولى من التعليم يعاني كان مضمون الفرضية ما يلي: 

الفرض تم وللتحقق من صحة  الثالثة( من مشكالت سلوكية بدرجات متوسطة ،الثانية ،األولى) االبتدائي

إيجاد المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية للدرجات على كل محور من محاور المقياس إضافة 

 األتي: (1إلى تقدير المشكالت السلوكية و النتائج يوضحها الجدول رقم)

 (: يبين المتوسطات الحسابية و درجة تقدير المشكالت السلوكية4جدول رقم )

درجة 

 التقدير

 االنحراف

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 الرتبة المحاور

 01 النشاط الزائد 0.51 0.52 متدني

 04 السلوك االجتماعي المنحرف 0.18 0.26 متدني

 05 العادات الغريبة 0.13 0.20 متدني

 02 سلوك التمرد 0.27 0.33 متدني

 03 السلوك العدواني 0.20 0.31 متدني

 06 اإلنسحابيالسلوك  0.08 0.17 متدني

 الدرجة الكلية 0.23 0.20 متدني
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( أن المشكالت السلوكية لدى التالميذ في السنوات األولى 4من خالل قراءة الجدول رقم ) يتضح

من المرحلة االبتدائية كانت بدرجات متدنية، حيث بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على 

ى التالميذ  (، والمالحظ أن مشكلة النشاط الزائد لد0.20( بانحراف معياري قدره )0.23المقياس درجة)

( و نشير أن 0.52كان لها أعلى متوسط حسابي مقارنة بباقي المشكالت وقد بلغ االنحراف المعياري)

هذه النتيجة تأكدها المالحظة اليومية لكثير من األطفال في هذه المرحلة العمرية سواء في األسرة و 

. 2كانت الدرجات على  المحاور )المدارس و تكون الشكوى كبيرة من قبل المعلمين حول هذه المشكلة، و 

التالميذ المتمدرسون ( مما يعني أن 0.27و 0.08( متدنية حيث كانت المتوسطات ما بين )6. 5. 4. 3

الثالثة(  يعانون من مشكالت سلوكية بدرجات  ،الثانية ،في السنوات األولى من التعليم االبتدائي)األولى

يعة النظام الذي تنتهجه المدرسة و الطرائق المطبقة من وباإلمكان إرجاع ذلك ألسلوب و طب ،منخفضة

قبل المعلمين والتي قد تكون ناجحة في التعامل مع األطفال الذين قد يظهرون مثل هذه المشكالت 

 ( 3و لمزيد من اإليضاح حول هذه النتائج أنظر الملحق رقم)   ،السلوكية مما أسهم في خفضها

قت من حيث وجود هذه المشكالت السلوكية عند أطفال و بالتالي فإن فرضية الدراسة تحق

 السنوات الثالث أولى ابتدائي و لكن لم تكن درجات وجودها متوسطة بل كانت بقدر منخفض.
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 عرض و تحليل نتائج الفرضية الثانية 2ـــ1

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ تم صياغة الفرضية الثانية على النحو التالي: 

 .السنوات األولى من التعليم االبتدائي في درجة المشكالت السلوكية تبعا لمتغير الجنس

وهذا طبعا بعد حساب المتوسط  T testو لتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار" ت " 

 الحسابي و االنحراف المعياري لكلتا المجموعتين و النتائج موضحة في الجدول التالي:
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 ( يوضح الفروق في درجة المشكالت السلوكية تبعا لمتغير الجنس5رقم )جدول 

عدد  الجنس المحور
 األفراد 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
  )ت(المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 النشاط الزائد

 

 0.01 114 3.42 9.44 10.73 60 ذكر

 6.33 5.58 56 أنثى

 السلوك
االجتماعي 

 المنحرف

 0.103 114 1.64 4.8 3.53 60 ذكر

 3.309 2.25 56 أنثى

العادات الغريبة 
و اللزمات 

 العصبية

 0.211 114 1.25 3.34 2.5 60 ذكر

 3.05 1.75 56 أنثى

 0.01 114 4.23 6.25 6.38 60 ذكر سلوك التمرد

 3.36 2.39 56 أنثى

السلوك 
 العدواني

 0.01 114 2.9 5.74 4.56 60 ذكر

 3.66 1.92 56 أنثى

السلوك 
 االنسحابي

 0.02 114 2.29 3.03 1.78 60 ذكر

 1.89 0.69 56 أنثى

 الدرجة الكلية

 

 0.01 114 4.371 22.351 29.58 60 ذكر

 12.675 14.70 56 أنثى
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 مما يعني وجود 0.01عند مستوى  ( دالة4.37( أن قيمة ت )5يتضح من خالل الجدول رقم )

فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ السنوات األولى من التعليم االبتدائي في درجة المشكالت 

( وانحراف معياري 29.58السلوكية تبعا لمتغير الجنس وذلك لصالح الذكور بمتوسط حسابي قدره)

وقد كانت الفروق دالة  ،(12.675قدره)( وانحراف 14.70(و االناث بمتوسط حسابي قدره)22.351قدره)

في أبعاد المقياس ما عدا السلوك االجتماعي المنحرف وبعد العادات الغريبة واللزمات العصبية و لمزيد 

 (. 3من اإليضاح أنظر الملحق رقم) 

اإلناث و بالتالي فإن فرضية الدراسة تحققت ويظهر أن الذكور لديهم مشكالت سلوكية أكبر من  

 .لجسميإرجاعها للفروق الفردية بين الجنسين خاصة في الجانب الفسيولوجي واويمكن 

 عرض و تحليل نتائج الفرضية الثالثة 3ــ1

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ تم صياغة الفرضية الثالثة على النحو التالي: 

عا لمتغير المستوى التعليمي السنوات األولى من التعليم االبتدائي في ترتيب المشكالت السلوكية تب

 الثالثة(. ،الثانية ،)األولى

( لمعرفة داللة ANOVAو لتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

 الفروق بين المجموعات و كانت النتائج كمايلي:
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( يوضح نتائج التباين األحادي لداللة الفروق بين التالميذ في درجات المشكالت السلوكية 6)جدول رقم

 التعليميحسب المستوى 

 مجاالت

 المشكالت 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

 )ف( قيمة

 المحسوبة

 الداللة

 3.033 113 7812.390 بين المجموعات ـــ النشاط الزائد1

 

0.52 

 2 419.360 المجموعاتداخل  

 115 8231.750 المجموع

ـــ السلوك االجتماعي 2
 المنحرف

 0.317 1.160 113 2015.749 بين المجموعات

 2 41.389 داخل المجموعات

 115 2057.138 المجموع
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مجاالت 
 المشكالت

مصدر 
 التبيان

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة)ف(
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

ـــ العدات 3
الغريبة و 

اللزمات 
 العصبية

بين 
 المجموعات

1029.426 113 9.110 8.692 000. 

داخل 
 المجموعات

158.367 2 79.183 

 115 1187.793 المجموع

ـــ سلوك 4
 التمرد

بين 
 المجموعات

2512.609 113 22.235 19.747 000. 

داخل 
 المجموعات

878.176 2 439.088 

 115 3390.784 المجموع 

ــــ السلوك 5
 العدواني

بين 
 المجموعات

2783.242 113 24.630 2.127 0.124 

داخل 
 المجموعات

104.793 2 52.396 

  2888.034 المجموع
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مجاالت 

 المشكالت 

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

)ف( قيمة

 المحسوبة 

مستوى 

 الداللة

ــــ السلوك 6

 االنسحابي

بين 

 المجموعات

720.966 113 6.380 4.175 .0180 

داخل 

 المجموعات

53.275 2 26.638 

 115 774.241 المجموع

بين  الدرجة الكلية

 المجموعات

39497.617 113 2349.59 7.48 0.01 

داخل 

 المجموعات

5232.14 2 2616.07 

 115 44729.75 المجموع

مما يعني وجود فروق  ،(0.01( دالة عند مستوى )7.48( يتضح أن قيمة ف )6من خالل الجدول رقم )

وبالتاي  ،تبعا للمستوى التعليمي االبتدائيةذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية بين تالميذ المرحلة 

( للمقارنات بين Isdفان الفرضية قد تحققت و لمعرفة بين أي فأتين توجد الفروق استخدمنا نتائج اختبار )

 .المتوسطات و نتائج الجدول الموالي تبين ذلك
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 للمقارنات البعدية بين المتوسطات لمتغير المستوى الدراسي lsdيوضح اختبار   (7جدول رقم )

الفروق بين  المعياري الخطأ مستوى الداللة

 المتوسطات

 المستوى

 ب 

 المستوى

 أ 

  السنة الثانية 1,50500- 3,96600 7050,

السنة 

 األولى

 لسنة الثالثة 15,35846 4,52045 0010,

  السنة األولى 1,50500 3,96600 7050,

السنة 

 الثانية
 السنة الثالثة 16,86346 4,70979 0010,

  السنة األولى 15,35846- 4,52045 0010,

السنة 

 الثالثة
 السنة الثانية 16,86346- 4,70979 0010,

 

: الفروق بين تالميذ السنة ( أنه توجد فروق بين المجموعات كاالتي7يتضح من الجدول رقم )

( 0.01األولى و الثانية غير دالة، بينما الفروق بين تالميذ السنة األولى و الثالثة دالة عند مستوى )

أما الفروق بين تالميذ السنة الثانية والسنة الثالثة فقد كانت دالة عند  ،لصالح مجموعة السنة األولى

و بالتالي يمكن القول بأنه توجد فروق ذات داللة في  ،ة( لصالح تالميذ السنة الثاني0.01مستوى )
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درجات المشكالت السلوكية لدى التالميذ تبعا للمستوى التعليمي لصالح المستوى األدنى و باإلمكان 

إرجاع هذه النتائج غلى كون التلميذ كلما حقق انتقاال من مستوى إلى آخر تمكن من تحقيق التكيف 

داخل المدرسة وتصريف الطاقة السلبية التي قد تقف وراء الكثير من المشكالت أفضل مع البيئة التعلمية 

 السلوكية.

 / مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات و الدراسات السابقة:2

بينت نتائج الدراسة تدني المشكالت السلوكية لدى تالميذ السنوات األولى من المرحلة االبتدائية و 

األولى تحققت من حيث المشكالت السلوكية و لكن لم تكن درجات وجودها بالتالي فإن فرضية الدراسة 

( التي كشفت 2011وهذا ما اتفق مع دراسة كل من كمال يوسف بالن) ،متوسطة بل كانت تعد منخفضة

و كذا دراسة يوسف  ،عن انتشار االضطرابات السلوكية و الوجدانية بين األطفال المقيمين في دور األيتام

( التي شملت عينتها فئة األطفال المحرومين من بيئتهم األسرية و قد أكدت النتائج وجود 2009إسماعيل)

( وجود 2009كما أظهرت كذلك دراسة أشرف إبراهيم محمد الجبالي) ،الكثير من المشكالت السلوكية

األطفال  تبول الالرادي( لدى ،الخوف ،الحركة الزائدة ،تشتت االنتباه ،مشكالت سلوكية)سلوك العدواني

نشير إلى أن هذه الدراسة قد ضمت هذه الدراسات عينة من , و بمدارس وكالة الغوث بعد حرب غزة

 األطفال في أواخر مرحلة الطفولة المبكرة و المتوسطة و المتأخرة.

و يمكن أن تعود النتائج المتحصل عليها بالنسبة للفرضية األولى إلى كون أن هذه المرحلة تعتبر 

ففيها ينتقل إلى بيئة جديدة مختلفة عن بيئته األسرية و يتم فيها توجيه  ،احل قي حياة الطفلمن أهم المر 

و هذا من شأنه أن يلعب دورا  ،الرسم وكذلك النشاطات المختلفة ،الجماليات ،العلم ،لطاقاته نحو التفكير

كثير من األحيان سببا مهما في تخفيض الطاقة السلبية التي تكون عند الطفل و التي ربما قد تكون في 

 وكذا السلوك االجتماعي المنحرف(. ،في ظهور مشكالت سلوكية) السلوك العدواني و التمرد



 الفصل السادس: عرض وتفسير ومناقشة النتائج
 

120 
 

في السنوات األولى للتعليم االبتدائي(  التمدرس ،كما تسمح هذه المرحلة العمرية)الطفولة المتوسطة

بتكوين عالقات اجتماعية جديدة و تسهل له االندماج و التأقلم حيث يرى أدلر أن األفراد يندفعون نحو 

ألن مثل هذه العالقات تسهم في تشكيل شخصيتهم و تساعدهم في تحقيق التوافق  ،العالقات االجتماعية

ناحية. و من ناحية أخرى قد يعتبر النظام التربوي داخل و تعويض مشاعر النقص لديهم هذا من 

المدرسة المطبق من طرف المعلمين عامال مساهما في خلق سلوكات إيجابية للطفل و تخفيض درجة أو 

لكون المعلمين لديهم تكوينا مسبقا حول فسيولوجية  ،حجم المشكالت السلوكية التي قد تكون سائدة عندهم

له وكذلك حول كيفية التعامل معه.وكل هذه األمور من شأنها التخفيض من حدة الطفل والجانب النفسي 

 المشكالت السلوكية التي يمكن أن تظهر لدى الطفل في السنوات األولى من التعليم االبتدائي.

أما فيما يخص الفرضية الثانية والتي تشير إلى أن درجة المشكالت السلوكية تختلف بين تالميذ 

فقد بينت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث  ،ى باختالف عامل الجنسالسنوات األول

في درجة المشكالت السلوكية و هذا ما يدل على تحقق الفرضية. وقد اتفقت النتائج مع دراسة كل من 

( التي تناولت بعض المشكالت السلوكية لدى أطفال مرحلة ما قبل 2000وسيمة عمر محمد زكي)

والتي بينت وجود  ،التروي/االندفاع ،مدرسة بمدينة المينا في ضوء متغير الحكم الخلقي المسايرة/المغايرةال

و كذلك دراسة  ،فروق ذات داللة إحصائية من الذكور و اإلناث في كل من المشكالت السلوكية الثالث

عد حرب غزة و عالقتها ( حول: المشكالت السلوكية لدى األطفال ب2009أشرف إبراهيم محمد الجبالي)

حيث توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية تعزى  ،ببعض المتغيرات

 لمتغير الجنس لصالح الذكور.

وباإلمكان أن تعود النتيجة المتحصل عليها في اختبار الفرضية الثانية للتكوين الجسمي و 

إن الذكور يتميزون بالعدوانية وخشونة السلوك وتبني السلوك العنيف على  ،الفسيولوجي وكذلك النفسي
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 عندظهور النشاط الزائد و السلوك العدواني . و أكثر في السلوك االلواتي تظهرن رقة و هدوء اإلناثخالف 

يكتسبون و لخارجي مما يجعلهم يتعلمون سلوكات غير سوية اأكثر احتكاكا بالمحيط راجع لكونهم الذكور 

 من خالل التقليد و النمذجة و هذا ما تراه نظرية التعلم االجتماعي.أنماط سلوكية سيئة وبسهولة 

( أن هناك مجتمعات محافظة تسودها قواعد و عادات و قيم و معايير 2006و يرى عماد عبد الزغول)

احة من الحرية سلوكية معينة في الوقت التي تعطي فيه مس اتفرض على اإلناث أدوارا اجتماعية و أنماط

و قدرا من التسامح للذكور. وترد نتائج هذه الفرضية خالفا لما توصلت إليه دراسة عبد الالوي 

( حول: المشكالت السلوكية النفسية و السلوكية لدى أطفال السنوات الثالث األولى ابتدائي 2012سعدية)

ات داللة إحصائية بين الذكور و و عالقتها بالتحصيل الدراسي و التي كشف فيها عن عدم وجود فروق ذ

 اإلناث في المشكالت السلوكية.

أما فيما يخص الفرضية الثالثة فقد بينت النتائج أنه توجد فروق إحصائية في المشكالت السلوكية 

وقد تعارضت نتائج فرضيتنا هذه , قد كانت الفروق  ،بين تالميذ المرحلة االبتدائية تبعا للمستوى التعليمي

( حول المشكالت السلوكية لدى األطفال المحرومين من 2009مع دراسة ياسر يوسف إسماعيل)األخيرة  

و التي توصلت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المستويات الدراسية  ،بيئتهم األسرية

 ،عاطفيةاألعراض ال ،األعراض السلوكية ،األطفال بالنسبة للمشكالت السلوكية التالية) زيادة الحركة

 مشكالت نفسية عامة( حسب وجهة نظر األمهات البديالت.

و يمكن أن تعزى نتائج الفرضية الثالثة  إلى أنه كلما انتقل الطفل من مستوى دراسي آلخر فهو 

أكثر مع وسطه الدراسي و بالتالي يوجه طاقاته نحوى المزيد من التفكير  او تأقلما ينمو أكثر و يحقق تكيف

و يتبنى أنماط  ،كون لديه دافعية أكبر نحو التعلم و االكتشاف و اكتساب خبرات جديدةو اإلبداع و ت

 سلوكية تحل مكان أنماط السلوكات السلبية التي تجسدها المشكالت السلوكية في كثير من األحيان.
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 خالصة

إلى بعد االنتهاء من جمع المادة العلمية حول هذا الموضوع و إثراء الجانب النظري انتقلنا 

و التي قمنا بعرضها و مناقشتها في  ،الجانب الميداني للدراسة و األساس فيه هو النتائج المتحصل عليها

أين تم تحقق أغلب فرضيات  ،حيث قمنا بعرض النتائج و تحليلها وفقا للفرضيات المطروحة ،هذا الفصل

 بقة. الدراسة ثم في األخير تمت مناقشة هذه النتائج على ضوء الدراسات السا
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 :خاتمة

في التي باإلمكان أن توجد عند الطفل المشكالت السلوكية  تهتم بالوقوف علىإن هذه الدراسة 

لم تكن عابرة على إن في أغلب األحيان  تكون لها انعكاسات سلبية قد  مرحلة الطفولة المتوسطة والتي

 و المجتمع بشكل عام.أنفسهم  التالميذ

السنوات الثالث األولى أطفال  المشكالت السلوكية لدىلقد حاولنا من خالل دراستنا لموضوع و 

وضوع بشيء  من تسليط الضوء على هذا الم ،بمجموعة من المتغيرات الديمغرافية ابتدائي وعالقتها

مختلفة  نمائية تغيرات جد هامة إذ يميزها تعد أن مرحلة الطفولة المتوسطة وخاصة  ,التفصيل و التحليل

ولهذا البد من االهتمام  وتأثره بالعوامل المحيطة به ،رعة اكتساب الطفل مختلف السلوكاتس من أهمها

بهذه الشريحة ألنها تعد اللبنة األساسية للمجتمع فإذا تحصلت على قدر كافي من الرعاية و االهتمام 

 ثل في:وتوصلت دراستنا لجملة من النتائج تتم .ية سويةيكون ذو شخص

 من التعليم االبتدائيــــــ وجود مشكالت سلوكية لدى تالميذ السنوات األولى 1

 بدرجات متدنية. الثالثة( ،الثانية ،) األولى

بين تالميذ السنوات األولى من التعليم ـــــ توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية 2

 تبعا لمتغير الجنس.المشكالت السلوكية درجة االبتدائي في 

المشكالت  درجةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ السنوات األولى من التعليم االبتدائي في ــــــ 3

 .التعليمي السلوكية تبعا لمتغير المستوى
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 :ــــ المراجع باللغة العربية1   

 :أ ـــ المعاجم و القواميس

ون )د ،محمود السيد أبو النيل ،شاكر عطية قنديلطه  ،فرج عبد القادر ،محمد حسين عبد القادر ـــــ1 

 .1 ط ،بيروت ،اعة و النشردار النهضة العربية للطب ،النفسيمعجم علم النفس و التحليل  ،(سنة

 ،مصر ،ع اللغة العربية للنشر و التوزيعمجم ،معجم علم النفس و التربية ،(1984) ،السيدعبد العزيزـــــ 2

 الجزء األول.

 :ب ـــ الكتب

دار العلم  ،حتى الخاتمةل العلمية من الفكرة إعداد البحوث و الرسائ ،(2013 ) ،أحمد إبراهيم خضرـــــ 1

 .لقاهرة ،و الثقافة للنشر

المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي ألمراض تصنيف االضطرابات النفسية  ،(1992 ) ،أحمد عكاشةــــــ 2

  .اإلسكندرية ،المكتب اإلقليمي للشرق األوسط ،ةو السلوكي

مكتبة النهضة  ،اضطراب االنتباه لدى األطفال ،(1999)،فائقة محمد بدر ،السيد علي السيد أحمدــــ 3

 .1ط ،القاهرة ،توزيعالمصرية لل

 .1ط ،الجزائر ،دار الكتاب الحديث ،ث التربويمنهج البح ،(2000) ،بشير صالح الراشديــــــ 4

مسيرة دار ال ،انفعاليا تدريس الطلبة المضطربين سلوكيا وطرق  ،(2010) ،ـــــ بطرس حافظ بطرس5

 .1ط ،عمان ،التوزيع و الطباعة للنشر و
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ار الوفاء لدنيا الطباعة و د ،سيكولوجية طفل الروضة ،(2009)،ـــــ جيهان محمود حسن النمرسي6

  .1ط ،اإلسكندرية ،النشر

 ،دار الكتاب الحديث ،منهجية العلوم االجتماعية و البحث االجتماعي ،(2013) ،ــــ جمال معتوق7

 .1ط ،القاهرة

دار المعارف للنشر و  ،لم نفس النمو الطفولة و المراهقةع ،(1986) ،عبد السالم زهرانـــــ حامد 8

 .القاهرة ،التوزيع

وجية النمو و طفل سيكول ،(2001) ،محمد حسن الشناوي ،عبد الجابر تيم ،ــــــ حنان عبد الحميد العناني9

 .1ط،عمان ،دار صفاء للنشر و التوزيع ،ما قبل المدرسة

 ،عمان ،دار أسامة للنشر و التوزيع ،مشاكل الطفل و المراهق النفسية ،(2006) ،حمزة الجباليـــــ 10

  .1ط ،دناألر 

  .القاهرة ،مكتبة الشباب ،سيكولوجية العدوان ،(1996) ،ــــــ خليل قطب أبو قوزة11

دار األهلية للنشر  ،طرق دراسة الطفولة ،(1989) ،عودة عبد الجواد أبو سنية ،ـــــ راشد محمد الشنطي12

  .عمان ،و التوزيع

بوية لتالميذ المرحلة المشكالت السلوكية النفسية و التر  ،(2008) ،زهرة بن رجب ،ــــــ رافدة الحريري13

  .عمان ،دار المناهج للنشر و التوزيع ،االبتدائية

سيكولوجية الطفل و  ،(2004) ،ترجمة داليا عزت مؤمن ،جرين هنري كالي ليند ،ـــــ روبرت واطسون14

 .1ط ،القاهرة ،ي للنشرمكتبة مدبول ،المراهق
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عالم الكتب للنشر و  ،مشكلة مص االصيع و قضم األظافر ،(2007) ،ــــــ سناء محمد سليمان15

 .1ط ،لبنان ،التوزيع

مؤسسة طيبة للنشر  ،مشاكل الطفل النفسية ،(2009) ،منى إبراهيم قرشي ،ـــــ عبد الحميد محمد علي16

 .1ط ،القاهرة ،و التوزيع

دار النهضة  ،السلوكية في الطفولة و المراهقة المشكالت ،(2005)،حمد العيسويـــــ عبد الرحمان م17

 .1ط ،لبنان ،العربية

  .1ط ،األزرايطة ،دار المعرفة الجامعية ،سيكولوجية النمو و االرتقاء (1996)،ـــــ عبد الفتاح دويدار18

المملكة العربية  ،دار وجوه للنشر و التوزيع ،مشكالت األطفال  ،(2011) ،ــــ عبد الكريم بكار19

 .3ط ،الرياض ،السعودية

غريب للطباعة و  دار ،سيكولوجية العدوانية و ترويضها ،(2001) ،ـــ عصام عبد اللطيف العقاد20

 .القاهرة ،النشر و التوزيع

 ،مر عند األطفال و المراهقينسلوك التن ،(2013)،فرحان القضاةمحمد  ،ـــــ علي موسى الصيحين21

 .4ط ،الرياض ،األمنية جامعة نايف العربية للعلوم

  .1ط ،لبنان ،دار النبالء للنشر و التوزيع ،األسرة و الطفل المشاكس ،(1996) ،ـــــ علي القائمي22

دار الشروق  ،سلوكية لدى األطفالاالضطرابات االنفعالية و ال ،(2006)،ـــــ عماد عبد الرحيم الزغول23

 .األردن ،عمان ،للنشر و التوزيع
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ديوان  ،نمو مشكالت مناهج وواقع ،سيكولوجية طفل ما قبل المدرسة ،(2008) ،ـــــ فتيحة كركوش24

 .الجزائر ،المطبوعات الجامعية

 ،اإلسكندرية ،للطباعة و النشر دار الفكر العربي ،األسس النفسية للنمو ،(2001)،ـــــ فؤاد البهي السيد25

 .1ط

  .القاهرة ،دار الهالل للنشر و التوزيع ،أوالدنا و األمراض النفسية ،)دون سنة( ،ــــ كلير فهيم26

و  خلل القراءة ،فرط الحركة ،التوحد ،(2013)،ترجمة مارك عبود ،تيري باسينجر ،ـــــ كولين تيريل27

 .1ط ،الرياض ،نشر و التوزيعدار المؤلف لل ،األداء 

مراهقين تعليم األطفال و ال ،(2008) ،ترجمة عادل عبد اهلل محمد ،ريتش و يلسون ،ـــــ مايكل روزنبرج28

  .1ط ،عمان ،دار الفكر للنشر و التوزيع ،ذوي االضطرابات السلوكية

دار  ،المشكالت السلوكية ألطفال الروضة ،(2008) ،إيناس خليفة خليفة ،ــــ محسن علي عطية29

  .1ط ،األردن ،عمان ،المناهج للنشر و التوزيع

  .1ط ،بيروت ،دار الفكر اللبناني ،كيف نفهمه؟مشاكل األطفال  ،(1994) ،ــــ محمد أيوب شحيمي30

الكذب في  ،(1997) ،لي إسماعيل محمدع ،وفاء محمد عبد الجواد ،ــــــ محمد علي قطب الهمشري31

  .1ط ،الرياض ،مكتبة العبيكان للنشر و التوزيع ،سلوك األطفال

مؤسسة الوراق  ،الرسائل الجامعية أسس البحث العلمي إلعداد ،(2000) ،ـــــ مروان عبد المجيد إبراهيم32

 .1ط ،عمان ،للنشر و التوزيع

  .1ط ،لبنان ،ر النهضة العربيةدا ،لطفل من الوالدة حتى الخمس سنواتا ،ـــــ مريم سليم33
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 ،ضطرابات السلوكية و االنفعاليةاال ،(2007) ،خليل عبد الرحمان المعايطة ،ـــــ مصطفى نوري القمش34

  .1ط ،عمان ،دار المسيرة للنشر و التوزيع

النهضة  دار ،النفسية ألطفال أسبابها و عالجهاالمشكالت  ،(2003) ،ـــــ نبيلة عباس الشوربجي35

 .1ط ،القاهرة ،العربية للنشر و التوزيع

 ،بة سنان المعرفة للنشر و التوزيعمكت ،و و رعاية الطفلنم ،(2004) ،نعمة مصطفى رقبانــــــ 36

 .اإلسكندرية

 .القاهرة ،دار العلم و الثقافة للنشر ،مشكالت األطفال السلوكية ،(1998) ،ـــــ وفيق صفوت مختار37

 القاهرة ،دار العلم و الثقافة ،و صحتهم النفسية أبناؤنا (2000) ،صفوت مختارـــــ وفيق 38

 ج ـــ المجالت :

أثر فاعلية برنامج تربوي فردي مقترح للتخفيف من أعراض صعوبات  ،(2009) ،ـــــ أمينة إبراهيم شلبي1

 .69العدد  ،امعة البحرينج ،ئيةاالنتباه مع فرط الحركة لدى تالميذ الحلقة الثانية من المرحلة االبتدا

االضطرابات السلوكية و الوجدانية لدى األطفال المقيمين في دور  ،(2011) ،ـــــ كمال يوسف بالن2

 .العدد األول ،27مجلد  ،مجلة جامعة دمشق ،يتام من وجهة نظر المشرفين عليهماأل

 

 

 

 



:المراجع قائمة  
 

131 
 

 د ـــ الرسائل العلمية :

المشكالت السلوكية لدى األطفال بعد حرب غزة و عالقتها  ،(2009) ،أشرف إبراهيم محمد الجباليــــــ 1

 ،الجامعة اإلسالمية ،كلية التربية ،منشورة (غير ماجستير في علم النفس ) رسالة  ،ببعض المتغيرات

 .غزة

المشكالت السلوكية وسط األطفال مجهولي النسب من قرية  ،(2014) ،ــــ سميرة اهلل جابو خير السيد2

 ،كلية التربية ،منشورة (غير )رسالة دكتوراه في التربية   ،ية و عالقتها بكفاءة دور اإليواءاألطفال النموذج

 .عة السودان للعلوم و التكنولوجياجام

أطفال السنوات الثالثة األولى المشكالت النفسية و السلوكية لدى  ،(2012) ،ـــــ عبد الالوي سعدية3

العلوم كلية  ،منشورة(غير رسالة ماجستير في علم النفس المدرسي) ،دائي و عالقتها بالتحصيل الدراسيابت

  .الجزائر ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،اإلنسانية و االجتماعية

دراسة لبعض المشكالت السلوكية لدى أطفال مرحلة ما قبل  ،(2000) ،وسيمة عمر محمد زكيـــــ 4

 ،التروي / االندفاع ،المسايرة / المغيرة ،ينا في ضوء متغيرات الحكم الخلقيالمدرسة االبتدائية بمدينة الم

 .مصر ،جامعة المينا ،كلية التربية ،منشورة ( غيرة ماجستير في التربية )رسال

 ،فال المحرومين من بيئتهم األسريةالمشكالت السلوكية لدى األط ،(2009) ،ــــــ ياسر يوسف إسماعيل5

 .غزة ،ميةالجامعة اإلسال ،كلية التربية ،منشورة(غير النفسية ) رسالة ماجستير في الصحة

 

 

 



مؤسسات تعليمية في دائرة  03عدد التالميذ في السنوات االبتدائية الثالث في ( يمثل 1ملحق رقم )
 قالمة)المؤسسات المعنية بالدراسة الميدانية في البداية(

ابتدائي 3س ابتدائي 2س  ابتدائي 1س  عدد  عدد المعلمين 
األفواج 
ةالتربوي  

عدد 
 الحجرات

مالرق المؤسسة  
 المجموع

العام   
 اللغة

 إناث مج إناث مج إناث مج
 مج

 
ةفرنسي عربية إناث  

مولود  18 14 2 15 15 17 37 66 25 54 32 59
 فرعون

1 

عائشة أم  12 10 2 12 12 14 26 64 30 65 33 66
 المؤمنين

2 

طارق ابن  11 10 2 11 7 13 31 65 22 54 32 64
 زياد

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االبتدائية  ألطفال المدرسة قائمة المشكالت السلوكية  ( يمثل2ملحق رقم )

 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

 ـ قالمة ـ1945ماي  8جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس

 

 التعليمة:

ـ أخي المعلم أختي المعلمة بين يديك مقياس به بعض المشكالت السلوكية يرجى منك المساعدة في 

ن مثل هذه السلوكيات ألنكم أكثر الناس تفاعال مع هؤالء التالميذ في التعرف على األطفال الذين يظهرو

 المواقف المدرسية المختلفة وذلك باالستعانة بالقائمة المرفقة.

ـ حاول من فضلك أن تكون دقيقا في إجابتك, وأن تحدد مدى انطباق كل عبارة على الطفل وذلك بوضع 

انطباقا عليه, كما نرجو أن ال تضع أكثر من عالمة واحدة ( في الخانة التي ترى أنها األكثر ×عالمة )

 أمام كل عبارة.

 يشوش على زمالئه :مثال

 ـ إذا كان الطفل ال يشوش على زمالئه نضع 

 ( داخل العمود)ال يوجد( كما في الجدول.×عالمة)

 ـ علما أن البيانات التي ستقدمها تستخدم ألغراض علمية فقط , وسيتم المحافظة على سريتها.

 :نات الشخصيةاالبي

  أنثى     ـ الجنس:  ذكر    

 ـ السن :    

 مستوى التعليمي:الـ    

 

 

 ـ نشكركم لحسن تعاونكم معناـ                                                                   

 يوجد ال ضعيف متوسط شديد

   × 



 

 ال يوجد ضعيفة متوسطة شديدة العبارات

     ـ يتحدث بصوت عالي1

     ـ يخرج من مقعده أثناء الدرس2

     ـ دائم الحركة3

     كثير الكالم ـ 4

     من أيدي زمالئه ـ يخطف الكتب أو األدوات5

     ـ يقاطع زمالئه باستمرار أثناء حديثهم مع المعلم6

     ـ يكثر من أسئلته واستفساراته للمعلم7

     ـ يضرب األرض بقدميه باستمرار 8

     ـ يميل إلى عدم االستقرار في مكانه لفترة طويلة9

     ) الدرج(ـ ينقر بيده أو بالقلم على المكتب10

     إليهم( يعاكس زمالئه أثناء الدرس),يحادثهم,يشيرـ 11

     ـ دائم اإلزعاج للمعلم أثناء الدرس12

     ـ يشوش على زمالئه13

     ـ يحدث الفوضى والضجيج باستمرار14

     ـ يحدث أصوات مرتفعة أثناء القراءة الصامتة للدرس15

     ـ يتدخل فيما ال يعنيه16

     التي يعثر عليهاـ يخفي األشياء 17

     ـ يأخذ األشياء التي تعجبه حتى لو اضطر إلخفائها أو سرقتها18

     ـ يستولي على حاجات أو أشياء زمالئه ويرفض إعادتها19

     زمالئه من محافظهم دواتـ يأخذ حاجيات و أ20

     ـ يكذب حتى يخفي تقصيره21

     ـ يكذب عندما يتحدث عن نفسه22

     يغش في أداء الواجب المنزليـ 23

     ـ يغش أثناء االختبارات و في االمتحان النهائي24

     ـ يغش في اللعب أو المسابقات أو األلعاب 25

     ـ يكذب عندما يتكلم عن أسرته26

     ـ يكذب عندما ينقل األخبار واألحداث27

     أوال بأول المعلمةـ ينقل أخبار زمالئه إلى المعلم/28

     ـ يبلغ المعلم عن أي فعل أو شيء يعمله أو يقوله زمالئه فورا29

     ـ ينقل األحداث أو الكالم بين زمالئه مما يخلق المشاكل بينهم30

     ـ يبدي عدم اهتمامه عندما يراجعه زميله على أفعاله المشينة31

     ـ يتبجح في رده على زمالئه32

     أصابعهـ يمص 33

     ـ يقضم أظافره34

     

 



 

 

     ـ يضع األقالم في فمه35

     ـ يضع كل شيء في فمه )القلم,الممحاة, الورق(36

     ـ يعض أصابعه من وقت لآلخر37

     ـ يكرر بعض الكلمات والجمل باستمرار38

     ـ يمضغ األشياء أو المالبس39

     ـ يقرض كل شيء بأسنانه 40

     ـ يحرك جسمه أو أجزاء منه باستمرار 41

     ـ يحرك أسنانه بصوت مسموع 42

ـ يلعب باألشياء التي يلبسها باستمرار كاألزرار ورباط  43

 الحذاء أو السروال

    

     ـ يهمهم بأصوات غريبة 44

     ـ يلمس اآلخرين بطريقة غريبة أو غير مناسبة 45

     في أي مكانـ يبصق على األرض أو  46

     ـ يتحدث مع اآلخرين بطريقة غير مناسبة 47

     ـ يصرخ في اآلخرين فجأة وبدون مقدمات 48

     ـ ال يتقبل النظام بسهولة 49

     ـ يجب أن يجبر لكي يقف بطابور المدرسة50

     ـ ال يتبع تعليمات المعلم51

     ـ يرفض المشاركة في األنشطة الصفية52

     ـ يفسد اللعبة بسبب رفضه إتباع قواعدها53

     ـ يرفض أداء الواجب المنزلي54

     ـ يترك الفصل دون استئذان المعلم/ة55

     ـ يفسد النشاط الجماعي بسلوكه المتمرد56

     ـ يرفض تنفيذ األوامر الصادرة إليه من المعلم أو الناظر57

     بعد الفسحةـ يتأخر في الذهاب إلى الفصل 58

     ـ يتغيب عن األنشطة المدرسية59

     ـ ال يبقى في مقعده أثناء الدرس)يتنقل في الصف(60

     ـ يهرب من المدرسة61

     ـ يستاء من سلطات الكبار كالمعلم أو الناظر62

ـ يقاطع مناقشة الحوار لزمالئه بالحديث في موضوع 63

 آخر

    

     ـ يهزأ بالمعلمين64

     ـ يضرب أو يصفع زميله65

     ـ يتشاجر كثيرا مع زمالئه )في الصف أو الساحة(66

     ـ يبدأ باالعتداء على اآلخرين دائما67

     ـ يميل إلى اللعب العنيف68

     ـ يمزق كتبه أو أدواته المدرسية69



 spss( يمثل التحليالت اإلحصائية ببرنامج 3ملحق رقم )

Effectifs 

[Ensemble_de_données0] 

Statistiques 

 Total السلوك  نشاط الزائد

االجتماعي 

 المنحرف

العادات 

 الغريبة

سلوك 

 التمرد

السلوك  السلوك العدواني

 االنسحابي

N 

Valide 116 116 116 116 116 116 116 

Manq

uante 

0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne ,2343 ,5156 ,1821 ,1336 ,2786 ,2058 ,0805 

Ecart-type ,20659 ,52878 ,26434 ,20086 ,33938 ,31321 ,17943 

 

Test-t 

[Ensemble_de_données0] 

Statistiques de groupe 

 

 
ذالتلمي جنس  N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 أطفال لدى السلوكية المشكالت أهم

 االبتدائية المرحلة

 2.886 22.351 29.58 60 ذكر

 1.694 12.675 14.70 56 أنثى

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس

moyenne 

total 

 2,88551 22,35104 29,5833 60 ذكور

 1,69375 12,67484 14,6964 56 إناث

الزائداط نش  

 1,21870 9,44003 10,7333 60 ذكور

 84660, 6,33540 5,5893 56 إناث

 االجتماعيلوك س

 المنحرف

 63043, 4,88327 3,5333 60 ذكور

 44229, 3,30977 2,2500 56 إناث

الغريبة العادات  

 43146, 3,34208 2,5000 60 ذكور

 40792, 3,05257 1,7500 56 إناث

التمرد سلوك  

 80748, 6,25474 6,3833 60 ذكور

 44915, 3,36116 2,3929 56 إناث

العدواني السلوك  

 74195, 5,74712 4,5667 60 ذكور

 48941, 3,66237 1,9286 56 إناث

االنسحابي السلوك  

 39136, 3,03143 1,7833 60 ذكور

 25344, 1,89660 6964, 56 إناث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test d'échantillons indépendants 

 

 Test de Levene 
sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatéral

e) 

Différen
ce 

moyenn
e 

Différen
ce 

écart-
type 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieur
e 

Supérieure 

total 

Hypothèse de 
variances égales 

14,446 ,000 4,371 114 ,000 14,8869
0 

3,40616 8,13932 21,63449 

Hypothèse de 
variances inégales 

  4,449 94,61
2 

,000 14,8869
0 

3,34588 8,24414 21,52967 

دنشاط الزائ  

Hypothèse de 
variances égales 

6,318 ,013 3,421 114 ,001 5,14405 1,50359 2,16544 8,12265 

Hypothèse de 
variances inégales 

  3,467 103,7
62 

,001 5,14405 1,48390 2,20133 8,08677 

سلوك  
االجتماعي 
 المنحرف

العادات 
الغريبة و 
اللزمات 
 العصبية

 

 

 

 

ردسلوك التم  

Hypothèse de 
variances égales 

2,205 ,140 1,645 114 ,103 1,28333 ,78009 -,26202 2,82868 

Hypothèse de 
variances inégales 

Hypothèse de 
variances égales 

,261 ,610 1,666 

1,259 

104,2
74 

114 

,099 

,211 

1,28333 

,75000 

,77010 

,59563 

-,24376 

-,42994 

2,81043 

1,92994 

Hypothèse de   1,263 113,9
50 

,209 ,75000 ,59376 -,42625 1,92625 

variances inégales 

Hypothèse de 
variances égales 

42,778 ,000 4,237 114 ,000 3,99048 ,94190 2,12457 5,85638 

Hypothèse de 
variances inégales 

  4,319 91,73
7 

,000 3,99048 ,92400 2,15527 5,82568 



السلوك 
 العدواني

Hypothèse de 
variances égales 

7,692 ,006 2,925 114 ,004 2,63810 ,90198 ,85128 4,42491 

Hypothèse de 
variances inégales 

  2,968 101,0
00 

,004 2,63810 ,88882 ,87491 4,40128 

السلوك 
 االنسحابي

Hypothèse de 
variances égales 

12,363 ,001 2,296 114 ,024 1,08690 ,47340 ,14910 2,02471 

Hypothèse de 
variances inégales 

  2,331 99,99
8 

,022 1,08690 ,46625 ,16187 2,01194 



Comparaisons multiples 

Variable dépendante:   total 

LSD 

 

 

(I) المستوى (J) 
و المست
 ى

الفروق بين 
 المتوسطات

Erreur 
standard 

Significatio
n 

Intervalle de confiance à 
95% 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

 السنة األولى

السنة 
ةالثاني  

-1,50500 3,96600 ,705 -9,3624 6,3524 

السنة 
ةالثالث  

15,35846 4,52045 ,001 6,4026 24,3143 

 السنة الثانية

السنة 
 األولى

1,50500 3,96600 ,705 -6,3524 9,3624 

السنة 
ةالثالث  

16,86346 4,70979 ,001 7,5325 26,1944 

 السنة الثالثة

السنة 
 األولى

-15,35846 4,52045 ,001 -24,3143 -6,4026 

السنة 
ةالثاني  

-16,86346 4,70979 ,001 -26,1944 -7,5325 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1 facteur 

[Ensemble_de_données0] 



A 1 facteur 

[Ensemble_de_données0] 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne 

des carrés 

F Signification 

total 

Inter-groupes 5232,142 2 2616,071 7,484 ,001 

Intra-groupes 39497,617 113 349,536   

Total 44729,759 115    

ط نشا

لزائدا  

Inter-groupes 419,360 2 209,680 3,033 ,052 

Intra-groupes 7812,390 113 69,136   

Total 8231,750 115    

لوك س

الجتماعا

 ي

 المنحرف

Inter-groupes 41,389 2 20,695 1,160 ,317 

Intra-groupes 2015,749 113 17,838   

Total 2057,138 115    

  العادات

 الغريبة

Inter-groupes 158,367 2 79,183 8,692 ,000 

Intra-groupes 1029,426 113 9,110   

Total 1187,793 115    

 سلوك

 التمرد

Inter-groupes 878,176 2 439,088 19,747 ,000 

Intra-groupes 2512,609 113 22,235   

Total 3390,784 115    

 السلوك

 العدواني

Inter-groupes 104,793 2 52,396 2,127 ,124 

Intra-groupes 2783,242 113 24,630   

Total 2888,034 115    

 السلوك

ياالنسحاب  

Inter-groupes 53,275 2 26,638 4,175 ,018 

Intra-groupes 720,966 113 6,380   

Total 774,241 115    

 



 

 

 

 



 ملخص الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المشكالت السلوكية لدى أطفال السنوات الثالث األولى ابتدائي 

( و قد سعت لتحقيق جملة من التعليميوعالقتها بمجموعة من المتغيرات الديمغرافية )الجنس، المستوى 

 :نذكرها فيما يلي األهداف

على المشكالت السلوكية السائدة لدى تالميذ السنوات األولى من التعليم االبتدائي )األولى،  ـــ التعرف

 الثانية، الثالثة( ودرج وجودها.

ــــ التعرف على الفروق الموجودة للمشكالت السلوكية لدى تالميذ السنوات األولى من التعليم االبتدائي تبعا 

 لمتغيري الجنس والمستوى الدراسي.

 قيق األهداف التي انطلقت منها الدراسة قمنا بصياغة الفرضيات التالية:ولتح

ـــ يعاني التالميذ المتمدرسون في السنوات األولى من التعليم االبتدائي) األولى، الثانية، الثالثة( من 

  مشكالت سلوكية بدرجات متوسطة.

التعليم االبتدائي في درجة المشكالت  ـــ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ السنوات األولى من

 السلوكية تبعا لمتغير الجنس.

ـــ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ السنوات األولى من التعليم االبتدائي في درجة المشكالت 

 السلوكية تبعا لمتغير المستوى التعليمي )األولى، الثانية، الثالثة(.

تلميذ و تلميذة تم اختيارهم بطريقة  116نة بحث تكونت من والختبار الفرضيات تم اختيار عي

 ( من مجتمع الدراسة.%92.8مقصودة وكانت تمثيل العينة تقريبا)



وقد قمنا باستخدام المنهج الوصفي التحليلي واعتمدنا على مقياس"قائمة المشكالت السلوكية 

 توصلنا إلى النتائج التالية: ، وبعد إخضاع الدراسةكأداة للدراسة ألطفال المدرسة االبتدائية"

ــــــ وجود مشكالت سلوكية لدى تالميذ السنوات األولى من التعليم االبتدائي) األولى، الثانية، الثالثة( 1

 بدرجات متدنية.

ـــــ توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية بين تالميذ السنوات األولى من التعليم 2

 المشكالت السلوكية تبعا لمتغير الجنس.االبتدائي في درجة 

ــــــ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ السنوات األولى من التعليم االبتدائي في درجة المشكالت 3

 )األولى، الثانية، الثالثة(. التعليميالسلوكية تبعا لمتغير المستوى 

 


