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والعمر الزمني والبرنامج   ومستوى اإلعاقةالنوع  ب السلوك الفوضوي وعالقته 
 التربوي لدى ذوي اإلعاقة الفكرية 

 داد ـإع         

 *( *) العتيبي فهد محمد بنت أمل أ/ &   ( *) هالة خير سناري إسماعيل  /د

 ص ــــــــملخ

لةد  التعةف  لىة  لة ة  الكةىلف اليلبةلد معةدل تةي ال ت يةفا   إلة الحالية  هدفت الدراسة  
البفنةةةةاتت التف ةةةةلدة ماإلبةةةةاف  إلةةةة  و  الع ةةةةف ال توةةةة  ذود اإللا ةةةة  الي فاةةةة  مالوةةةةلاق تكةةةةتل  اإللا ةةةة ق 

اسةةةةت دتت الباالةةةة  ال ةةةةو ت الل ةةةةي  و لةةةةد،   ق التعةةةةف  لىةةةة  تةةةةد  انتتةةةةار الكةةةةىل يا  اليلبةةةةلا  
تة  تببيةم تايةا   طالبة  تةي ذود اإللا ة  الي فاة ق و طالبةا   217لدراسة  تةي . ت لنةت ليوة  ا التحىيى

 ة. إلدال الباال تاد،ف ال عى  لىكىلف اليلبلد لد  ذود اإللا   الي فا  م 
 : تل ىت الدراس  إل  الوتائت التالي 

بةةيي الةة  لر واإلنةةام لىةةة  تايةةا  تاةةد،ف ال عىةة  لىكةةةىلف ذا  لاللةة  إائةةةائي  وجةةلل فةةفو   -1
 . لئالح ال  لر لد  ذود اإللا   الي فا اليلبلد 

لةةةد  ذود  لىةةة  تايةةةا  تاةةةد،ف ال عىةةة  لىكةةةىلف اليلبةةةلد ذا  لاللةةة  إائةةةائي  فةةةفو  وجةةةلل  -2
ة لئةالح الع ةف 15الة  12الع ةف ال توة  م و ق ة 9إلة   6بةيي الع ةف ال توة  م  اإللا   الي فا 

 . ة 9إل   6م  ال تو 

بةةةيي ذود اإللا ةةة  البكةةةيب  وال تلسةةةب  لىةةة  تايةةةا  ذا  لاللةةة  إائةةةائي  فةةةفو   ال تلجةةةد -3
 . لد  ذود اإللا   الي فا  تاد،ف ال عى  لىكىلف اليلبلد 

واإلنةام فة  تعاهةد التف ية  ق بةيي اإلنةام فة  تةدار  الةدتتذا  لالل  إائائي  وجلل ففو   -4
لئةةةةالح  لةةةةد  ذود اإللا ةةة  الي فاةةةة  لىكةةةىلف اليلبةةةةلد الي فاةةة  لىةةةة  تايةةةا  تاةةةةد،ف ال عىةةةة  

 . اإلنام ف  تدار  الدتت

ثة  الكةىل يا  ق مال فتبة  اوولة  ء اإلثارة واإلزلةا  جةامعد  انتتار الكىل يا  اليلبلا  ف  -5
 معةةد رامعةةا  الكةةىل يا  فةة  تاىةة و ق العةةدوا معةةد ثةة  فةة  ق التعىي ةةا و ت اليةة  اونة ةة  معةةد فةة  

   العدوا  تجاه ال درس . 
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Disruptive behavior and its relationship with gender, degree of 

disability, age category and individual educational program 

(IEP) in students with intellectual disabilities 

 Dr. Hala Khair Sinary)*( & Mrs. Amal ALOTTIBI)**(  

Abstract 

The purpose of current study aimed to identify the relationship 

between Disruptive behavior and number of variables in students with 

intellectual disabilities (gender, age category, disability degree and individual 

educational program (IEP) in students with intellectual disabilities ,also the 

study aimed to identify the extent of Disruptive behavior, the study depended 

on the analysis descriptive curriculum ,study sample consisted of 217 male 

and female students with intellectual disability, the researcher designed the 

study tool "scale Disruptive behavior”in the insight of the objectives and 

hypotheses of the study. The study indicated to the following results: 

1- There are differences between males and females on”the Teacher 

Rating a scale of Disruptive behavior”the males degrees were higher 

than females. 

2- There are differences between age category (6:9 years) & age 

category (12:15 years) for age category (6:9 years). 

3- There are no differences between children with mild mental 

retardation and children with moderate mental retardation on”the 

Teacher Rating a scale of Disruptive behavior". 

4- There are differences between females in mainstream schools 

and females in institutes of intellectual education on”the Teacher Rating 

a scale of Disruptive behavior”for females in mainstream schools. 

5- the spread of Disruptive behavior in the area of excitement and 

discomfort was the in position number one of Disruptive behavior 

then, in position number two behaviors in disobey instructions and 

laws and in third position the aggression and in the fourth position 

aggression toward the school. 
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   : ةـــدمـــمقال
التة  و الةتعى  و التة  تتة ح اجةف للةفة فة  طفاةم ل ىيتة  التعىةي   هواف العد،د تي الكةىل يا 

فةة   ال تةة ة  الكةةىل ي  التةة  تةةي هوةةا  .  ةة ل  ال عىةة و  ايةة  زتةئةة  و نيكةة   لبالةة ت تةةد اثارهةةا لىةة  ا
فةةة  ةففةةة  الئةةةك تةةةيثف متةةة ح سةةةىب  لىةةة  ا  ةةةفاي إبةةةاف  إلةةة   بةةةة يكةةةى  في ةةةا الةةةبع  تةةةي ال

االنتة ا  لةي الباية  ت ةا ،ةيلد إلة  بة   ال عىة  ج ةد و  ف  نةف ال عىة  إلة  بةبؤ هةيالء البةة  
ق ثف لىة  االهت ةاب مال ةالة العى ية ق   ا ،ي ئص ل اإبالت  لل ت الحئ  ال  و تضالك و إباف  

 . إككاب ا لىبة  مالت ح الئحيح ت ا ،يثف لى  تحئيى   العى  و 
تةةةةي ذود و سةةةةلاء   ةةةةانلا لةةةةال،يي   هةةةة ه الكةةةةىل يا  البالبةةةةا و ية ةةةةف ج يةةةة  البةةةةة  ايةةةة  

  االاتياجةةةةا  ال ا ةةةة ق بةةةةةح إ  ذود اإللا ةةةة  الي فاةةةة  ت لةةةةةف فةةةة   وسةةةةاط   ال ليةةةةةف تةةةةي ال تةةةةة ة
م عةد   لىة  تةي الكةىلف اليلبةلد لةد  هة ه الي ة  ظ ةلر  الدراسا  الحد،لة  لىة  ي دإذ ت . الكىل ي 
 .  (Dekker, Koot, Van der Ende, & Verhulst, 2002)العال،يي 

 ةةةاو ص الكةةةىل يا  اليلبةةةلا  التةةة  ية فهةةةا ذود اإللا ةةة  و ف ةةة ه االبةةةبفاما  الكةةةىل ي  
تتعةةدلة لا ةةح تحةةيؤ ال درسةة  ،تجىةة  ذلةة  فةة  اةةاال  تةةي اليلبةة  واإلزلةةا   ال  الي فاةة  تذ ةة    ةة ا

  ةةةا    هةةة ه  . التتةةةلاا والتةةة  تةةةيثف سةةةىب ا لىةةة  ال حةةةيؤ االجت ةةةال  ما مةةةاءق الةةة تةءق ال عى ةةةيية و 
او  ا  ال تولل  ي  ي    تحةدم  ىةة  فة  اللظةائك االجت الية  واوكالي ية  وال  وية ق وهوةاف لةدل 

الوتةةةةاز ال ائةةةةد والعةةةةدوا  والت فاةةةة  و ر  تحةةةةت هةةةة ه او ةةةة ا  تتضةةةة ي التتةةةةتت تةةةةي ال تةةةة ة  توةةةةد
  ةةةةةف  الالالةةةةةد وال عةةةةةا،يف التف لاةةةةة  واالجت اليةةةةة و واإلةاظةةةةة  وإزلةةةةةا  ا  ةةةةةفاي والتتةةةةةلاا والتةةةةة   

 . ة  2009الئي يى ق م 
تةةةاهف الكةةةىلف ةيةةف ال فةةةل  فيةةة  لةةد  البةةةة  فةة  ةففةةة   ة  2009 م  بف ةةةا  ك ةةا ،ةةلرل

تة   والتحةدم تة  ا  ةفاي   : الىيةة  توة  تحةت  اةد ال ةةاهف الكةىل ي  ا تية :  الئك والة د ،وةدر 
إادام   لا  ت لج   ثواء  فح ال عىة ق ال وةالاة  ذ ق إاو فا ق الحد،  لو  است  ا ق اإلجام  لو  

 ةةةالل ل  لو  إذ   : الدندنةة .  تةةةا الحف ةة  ومذ ةةلا  ةيةةف تكةةةتحب  وةيةةف تابللةةة  لىةة تةءق ال وةةةاء  
التئةييم  ق   جكة ي   حة  الةف   والتةعف واونةكلتجل  فة  الئةكق تحفاة  ال اعةدق اف ةاال عى ق ا
ال تامة  لىةة  الجةدرا  وال االةدق الوةةف ال كةت ف إلة  ال ةةار   وفف عة  او ةام ق ال ف تة    وماليةد،ي  
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اليلبةلد ف ةي  هة  و اليلب  ولدب التفتية  لةبع  البةة  متة ح وابةح.  تةا العةدوان   تي الواف ةق 
إتةةةة  ت تى ةةةا  ال درسةةة  الئةةةيي ق بةةةف  الةةة تةء والتحةةةفر ب ةةة ق ت د،ةةةد ا  ةةةفايق ر ةةةح  : هتةةةةاهف 

ا ةةةة   ا  ةةةةفايق التةةةةت  والكةةةة  لىةةةة تةءق رل البالةةةة  لىةةةة  ال عىةةةة  مذليةةةةا  سةةةةىبي  تعةةةةار  تعىي اتةةةة ق 
 ت تى ا  ا  فاي لولة. 

تفاكة  التف ية  ال ا ة     تةي و  د الاةت الباال   ثواء ل ى ا   عى ة  فة  تةدار  الةدتت و 
تة ةةف هةةة ه و  بةةفز ال تةةةاكح الكةةىل ي  انتتةةةارا  بةةيي ذود اإللا ةةة  الي فاةة  الكةةةىل يا  اليلبةةلا ق هةةة ا 

او ةةةةفا ق و ال عىةةةة ق  : الكةةةىل يا  مذ ةةةة ا  ت تىيةةةة  تةةةةيثف تةةةذثيفا  سةةةةىبي  ال ائةةةةف ل ةةةةا لىةةة   ةةةةح تةةةةي
 ل  ةةةا جةةاء فةةة  لراسةة  تللتيوةةة  . الةة د يئةةةدر تلةةح هةةة ه الكةةىل يا  لىةةة  البالةة  نيكةةة و بةةح  ق حاوهةة و 
 . ة et.al., 2001) Moltenoق ا فو  و 

هةة ه تةةذت   تةة  ت ا،ةةد ال تةةاكح الكةةىل ي  فةة  اليئةةل  التعىي يةة  لةة ود االاتياجةةا  ال ا ةة و 
اةةا  تةة  التعةةف  لىةة  ىتعةةف  لىةة   ن ةةاز الكةةىلف اليلبةةلد ال وتتةةف لةةد  ف ةة  ال عةةا يي ف ف لالدراسةة  
 . تي ال ت يفا  بع لة ت  ب

   : ةـــدراســـداف الـــــأه
 . التعف  لى  الكىل يا  اليلبلا  اوكلف انتتارا  لد  ذود اإللا   الي فا  ▪

 . ة إنام -ذ لر تت يف الولا م و تعفف  العة   بيي الكىلف اليلبلد  ▪

 . تتلسب ة  –تكتل  اإللا   ممكيب  و تعفف  العة   بيي الكىلف اليلبلد  ▪

 ة. 15- 12ق  12 – 9ق  9-6تعفف  العة   بيي الكىلف اليلبلد وتت يف الع ف ال تو  م  ▪

متةةةدار  الةةةدتت ق تعاهةةةد  البفنةةةاتت التف ةةةلد و تعففةةة  العة ةةة  بةةةيي انتتةةةار الكةةةىلف اليلبةةةلد  ▪
 . ة  التف ي  الي فا

 :ةـــدراســـة الــــأهمي

 كلةةف و الضةةلء لىةة    ةة ا  الكةةىلف اليلبةةلد لوةةد ذود اإللا ةة  الي فاةة  هةة ه الدراسةة   تكةةىؤ
تة  تلبةيح لة ة  الكةىلف اليلبةلد معةدل تةي ال ت يةفا  الدي لةفافية ق مالتةال   تى  او  ا  انتتةارا  

ق تةي ل ت يةفا لةدل تةي او بةيي الكةىلف اليلبةلد  عة ة تكالد نتائت ه ه الدراس  فة  التعةف  لىة  ال
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لةجية  محية  ،فالة  فة  تئة ي  ا  و  ال كالدة و حا  الافار فة  تئة ي  بةفاتت تف لاة   يتاد ث 
 . تكتل  اإللا  و  التبارا  لدة  الولا

ذود اإللا ة  الي فاةة ق د  لىكةىلف اليلبةلد لة تاةةد،ف ال عىة   تايةا ك ةا تعةف  هة ه الدراسة  
 . التدرا  ف  نيس ال لبلاو البح  و ي  ي    يكالد البااليي ف  تجا  التت يص   دالو 

   : ةــــدراســـات الـــــمصطلح

 :وي ـــوضــــوك الفـــالسل -1

تفافم تدرسةت  إللحةا  الضةفر  و  فان    وتج لل  سىل يا  يالب ب ا البال  تجاه تعى ي   
 . تتلتٍف  ىمل  ىم جو ال عولد  ا دا  ب ل  إثارة اليلب   والحك   

 :ةـــريــة الفكــــاقـــاإلع -2

 : ةق اإللا   الي فا  مذن ا2008م الو ائي  و   الج عي  اوتفا ي  لإللا ا  الي فا  تعف  
جىيةا   والكىلف الت يي ق اية  ،بةدو لج  ،ل ك مائلر وابح ف  اولاء اللظيي  الي فدق 

 : ف  ت ارا  الت يك
ـاهيمي ـ المف  ▪ ــ "الى ةةةة  التعبيفاةةةة  واالسةةةةتابالي ق الاةةةةفاءة وال تامةةةة ق ال يةةةةاهي  ال اليةةةة ق االتجاهةةةةا     : ة ـــ

 ال اتي ". 

لةدب تعففة  التعاتةح تة  ا  ةفايق تح ةح ال كةيولي ق تاةد،ف الة ا ق الكة اج ق " : االجتماعية ▪
 . البكاط ق اتباا الوةابق االتتلا  لىالانييق تيالد ال داا"

ـالعملي ▪  . اسةةت داب لورة ال يةةاهو التواةةح و الىةةبس و اوكةةح  : يلتيةة  تلةةحاونتةةب  الت ئةةي  ال" : ةـــ
اونتةةةب  الحياتيةةة  اليلتيةةة  اليعالةةة  تلةةةح: تج يةةة  وجبةةةا  البعةةةابق توةةةاو  الةةةدواءق اسةةةت داب و 

ال ةةاتكق إلارة ال ةةا ق اسةةت داب وسةةائح ال لا ةةة ق  نتةةب  التةةدبيف ال و لةة   ةة ل  ،بةةد  هةة ا 
 . سو " 18العج  ف  الة لر  بح سي 

 :وي ـــربــج التــامــرنــالب -3

فيةةة ق   تةةي ذود اإللا ةة  الي فاةة  تعىةةي   البالبةة و الةةة  ال  ةةا  التعىي ةة  الةة د ،تىاةة  فيةة  الب
 . ف  تدار  لتت وتعاهد لىتف ي  الي فا ق   وسلاء  ا  ب ي تدرا   
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 . مذ لرق إنامة  : وعــــــالن -4
 . مكيب ق تتلسب ة م  : ةــــاقــــوى اإلعــــمست -5

 . تعد التعفايا  الكاما  تعفايا  إجفائي  لىدراس  الحالي و 

   : اإلطار النظري والدراسات السابقة
نةاة  توةلا  هةدا  الدراسةا  التة  محلةت فة  تلبةلا الكةىلف تي  ة  تفاجع  الدراسةا  

 : اليلبلد ف و ا تا ، د  إلة  ال تةك لةي لرجة  الكةىلف اليلبةلد ولة تة  مالعد،ةد تةي ال ت يةفا 
 (et.al., 2001 ة لراسةةةة  تللتةةةةل  وا ةةةةفو  2002ة ومتيضةةةةحق 2007زاةةةةد ق لراسةةةة  م بل  كةةةةالولا

(Molteno تح ةةلل لراسةة  م وتكةةتل  الةة ا   ة 2011سةةلالد ق تلةةح لراسةة  م  ق وال  ةةارا  االجت اليةة
 . ة 2008وس يح ق 

 راسةةةة د  ولراسةةةا    ةةةةف  تواولةةةةت تعففةةةة  العة ةةةة  بةةةيي ال وةةةةا  اوسةةةةفد والكةةةةىلف اليلبةةةةلد 
 (Margalit et. Al., 1989)تلبةةيح ال تةة ة  الويكةةي  والكةةىل ي  لوةةد ال عةةا يي ف فاةةا   ق  و
 . et.al., 2001) (Molteno وا فو   تللتيول دراس ك

ليةةةف  لراسةةة وهةةة  ك ةةةا    هوةةةاف لراسةةة  تواولةةةت تئةةةويك الكةةةىلف اليلبةةةلد لوةةةد هةةة ه الي ةةة  
   : وه   التال  . (Lier, et al., 2003) وا فو  

 (Margalit et. Al., 1989) ةــــدراس

ال عةةةا يي  لألطيةةةا  بةةةيي ا مةةةاء واوت ةةةا  تتةةةالف التةةةلتف تعففةةة  إلددد ال راسددد   هددد  هددد    
بةةيي تىةة  االبةةةبفاما   العة ةةا  ال تباللةةة  وت ةةةت لراسةة . الةة ،ي ية ةةةفو  ابةةبفاما  الكةةىلف ف فاةةا  

لةةةد، ا  طيةةةا  تعةةةا يي  لائىةةة  39 تةةةي العيوةةة  وتذليةةةت. تكةةةتلاا  التةةةلتف اللالديةةة  وال وةةةا  اوسةةةفد تةةة 
تج للةةة  اوطيةةا  ال عةةا يي ف فاةةا  والةة ،ي ية ةةفو  سةةةىل يا   : وتةة  تاكةةي    إلةة  تج ةةللتيي ف فاةةا . 

لةةةةةة  ية ةةةةةةفو   لبةةةةةةت  و،لةةةةةة   اوطيةةةةةةا  ال عةةةةةةا يي ف فاةةةةةةا  الةةةةةة ،ي وتج للةةةةةة  ق 17لةةةةةةدله  فلبةةةةةةلا  و 
الكةىلف  يةحق وائةفالب سةىلف است دتت الدراس   ائ   تفاجع . 22اببفاما  سىل ي  ولدله    د

و ظ ةف  الوتةائت    اوطيةا  ذود . ال ةلارل واإلج ةال واسةتبيا  اةل  البي ة  اوسةفا ق  الئي ق وتايةا 
تةي  الكةىلف ابةبفا  اإللا   الي فا  ية فو  الكىلف فلبلد إذ و ك اوطيا  ال ،ي يعانل  تي

تعى ةةةي    تةةةي  بةةةح   ةةةا و ةةةيل . لدوانيةةة و يضةةةا   كلةةةف ق  كلةةةف نتةةةاز زائةةةد وتيةةةفز والةةةد،   مةةةذن    بةةةح
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ل حةةةةا   ا تةفةةةةا   بيةةةةفة بةةةةيي ولةةةة  ،ةةةةت  العلةةةةلر لىةةةة . البةةةةال يي  كلةةةةف ارتبةةةةاف والت ةةةةال لىةةةة  مةةةةذن  
 . ا ماء واوت ا  اوسفة بيي ال ج للتيي تي توا  تي

 et.al.,2001) (Molteno رونــوآخ وــولتينــم ةـــدراس

الكةىل ي  والعاطيية  لوةد ذود اإللا ة  الي فاة ق التعةف  لىة  ال تة ة   ه    ال راس  إلدد 
طيةةةة م كةةةتلاا  اإللا ةة  اللةثةةة  والةة ،ي ،درسةةةل  فةةة  تةةدار   ا ةةة  فةةة   355ت لنةةت العيوةةة  تةةي 

تد،وة   يةة  تةةاو ق جوةةل   ففاايةاق وتةة  اسةةت داب  ائ ةة  التاةد،ف والتةةد يم لى تةة ة  الكةةىل ي  والويكةةي  
 31الوتةائت ف انةت وجةلل ال تةاكح العاطيية  الويكةي  بوكةب    تا العاطيي  وتايا  تاد،ف سىلف ال عى . 

%   ةةا  ظ ةةف  الوتةةائت ظ ةةلر الكةةىلف اليلبةةلد لةةد  اوطيةةا  ال عةةا يي ف فاةةا  وا ةةل  ظ ةةلره   ةةح 
اةدة لوةد البكةيب  وال تلسةب  مع ةس التةد،دةق   ةا  نة  ي ةل   كلةف اةدة لوةد الة  لر واةفتبؤ مالعد،ةد 

 عالد لى جت  . تي ال ت ة   الاىم والكىلف ال 

 (2002، مفضل)ة ـــــدراس

ذود الكىلف اليلبةلد والعةال،يي لىة   بة التعف  لى  اليفو  بيي ال ه    ال راس  إل 
التعةةف  لىةة  العلاتةةح ال  يةةذة وال تفسةةب  لىكةةىلف اليلبةةلد  ا يضةة    ائ ةة  تفاجعةة  الكةةىلف اليلبةةلد. 

التعةف  لىةة   ةلرة التلافةةم ال درسة  لةةد   ا يضة  لةد  تةتية  الئةةك الفامة  تةةي ال فاىة  االبتدائيةة 
و وةةةاء بفنةةةاتت ق ذو  الكةةةىلف اليلبةةةلد تةةةي تةتيةةة  الئةةةك الفامةةة  تةةةي ال فاىةةة  االبتدائيةةة  بةةةة ال

لىكةىلف البةد،ح وت ىية  االسةتجام  ل ية  اةدة الكةىلف اليلبةلد ماست داب  سىل   التع ا  التيابةى  
 38م  اطالبةة   68ت لنةت ليوةة  الدراسة  الو ائيةة  تةي  لةد  تةتية  الئةةك الفامة  تةةي ال فاىة  االبتدائيةة . 

الئةةك الفامةة  تةةي ال فاىةة  االبتدائيةة  ذو  الكةةىلف اليلبةةلد ق ط بةةم طةةة  ة تةةي طالبةة  30ق طالةة 
 طةة 4تت العةج  ال عد ف  الدراس  الحالي ق و ض  تةي العيوة  الو ائية  لى  العيو  الو ائي  البفنا

 إنامة لىدراس  اإلكىيوي ي .  2 ق ذ لر2م 
اسةةتبةا اراء معةة  تعى ةة  ال فاىةة  االبتدائيةة  فةة  الكةةىل يا   : أمدددد أت ال ال راسددد    ددد  

"  ةةةلرة ال درسةةة "وتايةةةا  الكةةةىلف اليلبةةةلد .  طةب ةةة ال ليةةةفة لىيلبةةة  فةةة  اليئةةةح وال درسةةة  لةةةد  
و ةة تةي  ائ ة  تفاجعة  (S I T – R) وتايا  سىكل  ال عد  ل  اء اوطيا  وال بار"  لرة ال و  "

.وا تبةار (E. A.T)  وا تبةار تي ة  التف ية  واسةت ارة ال اابىة  اإلكىيوي ية . (S B C)  الكىلف ال درسة 
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ا لىتعةف  لىة   نةلاا ال عة زا  واسةتبة واسةت ارة ال اابىة  اإلكىيوي ية .  (C. A. T) تي ة  اوطيةا 
و  يةةفا  البفنةةاتت  البااةة  إلةةدال:  ال فاىةة  االبتدائيةة .  الئةةك الفامةة  تةةيطةةة  التةةائع  وال ةةيثفة لةةد  

  :  أمد النتدئج  كدن  كدلتدل  ق إلدال: الباا  العةج . 
 ال تلجد ففو  ذا  لالل  إائائي  بيي ال  لر واإلنام ف  تكتل  الكىلف اليلبلد.  -1

  ذا  لاللةةةةة  إائةةةةةائي  فةةةةة  متحايةةةةةم الحاجةةةةةا  ال ةةةةةو ي ق العةةةةةدوا ق الاىةةةةةمق تلجةةةةةد فةةةةةفو  -2
الئةك الفامة  تةي ال فاىة  االبتدائية  طةة  الئعل ا  اوكالي ي ق الع ل ق االنبكاطي ة بةيي 

 . الكىلف اليلبلد والعال،يي وذل  لئالح ذو  الكىلف اليلبلد  د ذو 

واإلنةام ذو  الكةىلف اليلبةلد فة  الة  لر  بة ال تلجد ففو  ذا  لالل  إائائي  بيي ال -3
تحايم الحاجا  ال و ي ق الاىةمق الئةعل ا  اوكالي ية ق الع لة ق االنبكةاطي ة بيو ةا تلجةد م 

 . ف  معد العدوا  وذل  لئالح ال  لر 0,05   ففو  لال  لود تكتل 

 (Lier, et al., 2003) رونـــر وآخـــلي ةــــدراس

الكةةةةىلف  فةةةة  ت تىيةةة  إلةةة  تج للةةةةا  اوطيةةةا  الئةةةة ار تئةةةةويك (1)  كدندددد    دددد   إلدددد 
هةةة ه  فةةة  الكةةةىلف ال ضةةةبف  تةةةي  ن ةةةاز تحد،ةةةد تةةةا إذا  انةةةت  (2)الكةةةىلف اليلبةةةلد  ال ضةةةبف   و
الةةةةدليح التت يئةةةة  " تلبةةةةح فةةةة  للبةةةة  تئةةةةلرا  الكةةةةىلف اليلبةةةةلد   ةةةةا هةةةةل وفاةةةةا   ال ج للةةةةا 
ت العيوةة  تتةة ح لىةة  و انةة . فةة  تج للةةا  تئةةويك اوطيةةا  تحكةةيية 3م ق DSM-IV" اإلائةةائ 

الةةةدليح سةةةولا ق واسةةةت دتت الدراسةةة   ائ ةةة  سةةةىلف البيةةةحق و ائ ةةة   7طيةةةة  وطيىةةة  تةةةي ل ةةةف  336
ابةةبفا   : ق و تةةيت الدراسةة  لةةي ثةثة  ف ةةا  لىكةةىلف اليلبةةلد وهةة التت يئة  اإلائةةائ  الفامةة 

ة ابةةةةةبفا  (ODDق ابةةةةةبفا  العوةةةةةال ال تحةةةةةدد ة ADHDاالنتبةةةةةاه ال ئةةةةةحل  مالوتةةةةةاز ال ائةةةةةد م 
و ا  ابةبفا  الكةىلف   ةح اةدة اية   ةا  بدرجة  تتلسةب ق   ةا تلجةد فةفو  بةيي  ة. CDالكىلف م 

 ال  لر واإلنام ف  الكىلف اليلبلد لئالح ال  لر. 

 (2007د، ــزي وــة )أبـــــدراس

  لف العةدوان  لةدالتعف  لى  الكىلف اليلبلد ولة تة  م ةح تةي الجةوس والكةى ه    إل 
ال  ةةارا  االجت اليةة    فعاليةة   ةةح تةةي التةةدرا  لىةة   وتةةدق الاةةابىيي لىةةتعى  ااوطيةةا  ال عةةا يي ف فاةة  
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ة تةةي ذود إنةام 8 –ذ ةةلر  10طيةة  م  18  تةةي والتةدرا  اللالةدد فةة   يضة  وت لنةةت ليوة  الدراسة 
وت لنةت ليوة  ا مةاء ق  سةو 12 – 9وتةفاوح ل ةفه  ال توة  بةيي ق الكىلف اليلبةلد واإللا ة  الي فاة 

واسةةةت دتت ق تةةة  تاكةةةي  العيوةةةا  إلةةة  ثةةةةم تج للةةةا  تجفابيةةة  وتج للةةة  بةةةامب ق فةةةفلا   18تةةةي 
الدراسةة  تايةةا  تاةةد،ف الكةةىلف اليلبةةلد وتايةةا  تاةةد،ف الكةةىلف العةةدوان  وتايةةا  تاةةد،ف ال  ةةارا  

بيويةة  لىةة  اء تةةي  –االجت اليةة  واسةةت ارة بيانةةا  لةةي البيةةح تةةي إلةةدالس البااةة  وتايةةا  سةةتانيلرل 
ال  ةةةارا  االجت اليةةة  والتةةةدرا  اللالةةةدد تةةةي   و فنةةةاتج  التةةةدرا  لىةةة ق إلةةةدال س لةةةلاس  اتةةةح تىي ةةة 

وتل ةةىت الدراسةة  إلةة  وجةةلل فةةفو  لالةة  إائةةائيا بةةيي الةة  لر واإلنةةام فةة  الكةةىلف  إلةةدالس البااةة . 
الكةةىلف اليلبةةلد والكةةىلف ا بةةيي   ةةا تلجةةد لة ةة  تلجبةة  لالةة  إائةةائي  ق اليلبةةلد لئةةالح الةة  لر

ال  ةةارا  االجت اليةة  و فنةةاتت   و تةةيت الدارسةة  لةةي فعاليةة   ةةح تةةي بفنةةاتت التةةدرا  لىةة ق العةةدوان 
ا فةةة   يةةة  الكةةةىلف اليلبةةةلد وتحكةةةيي التيالةةةح والبفنةةةاتجيي تعةةة   هاةةةد  التةةةدرا  اللالةةةدد  ةةةح لىةةة 

يلبةةةلد وتحكةةةيي ا  فضةةةح فةةة   يةةة  اةةةدة الكةةةىلف الو ةةةا  اسةةةت داب البفنةةةاتجيي تعةةة  ق االجت ةةةال 
ق ال  ةةارا  االجت اليةة   ،ىيةة  بفنةةاتت التةةدرا  اللالةةدد ثةة  بفنةةاتت التةةدرا  لىةة ق التيالةةح االجت ةةال 

 واست ف  فعالي  البفاتت ات  معد   ف تي التببيةم. 

 (2008سهيل ، ة )محمود و ــــــدراس

 . التعةةف  لىةة  تكةةتل  فالىيةة  الةة ا  لةةد  طةةة  ال فاىةة  ال تلسةةب  هددد    ال راسددد  إلددد 

  ةةةا هةةةدفت إلةةة  ق التعةةةف  لىةةة  تكةةةتل  الكةةةىلف اليلبةةةلد لةةةد  طةةةة  ال فاىةةة  ال تلسةةةب  ا يضةةة  

ت لنةةت  التعةف  لىةة  العة ة  بةةيي فالىيةة  الة ا  والكةةىلف اليلبةلد لةةد  طةةة  ال فاىة  ال تلسةةب . 

ة طالةةة  تةةي طةةةة  الئةةةك اللةةةان  ال تلسةةؤ تةةةي ثانلاةةة  الئةةةد،م لىبوةةةيي* 278ليوةة  البحةةة  تةةةي م 

 :  تا  لوا  البح  ف   . ة طال  ل ح تدرس 139ل لىبويي* و لا   م وثانلا  الفوا

 . ة ليتواس  ت  ال فاى  ال تلسب 2008ق تايا  فالىي  ال ا  ال د  لده متح لل -1

ة ليتواسةةةةة  تةةةةةة  طةةةةةة  ال فاىةةةةةة  2007ق تايةةةةةا  الكةةةةةةىلف اليلبةةةةةلد الةةةةةة د بوةةةةةاه مسةةةةةة يح -2

 ال تلسب . 
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  :  النتدئج كدن  كدلتدل  
ظ ةف  فةفو  ذا  لاللةة  إائةائي  بةةيي ال تلسةبيي لئةةالح ال تلسةؤ التجفابةة  لوةد تكةةتل  

ظ ةةةةف  فةةةةفو  ذا  لاللةةةة  إائةةةةائي  بةةةةيي ال تلسةةةةبيي لئةةةةالح ال تلسةةةةؤ  و يضةةةةا  ة 0ر001لاللةةةة  م 
بةةعيي  وتلجبةة  بةةيي فالىيةة  الةة ا    ةةا ظ ةةف وجةةلل لة ةة  ة 0ر001التجفابةة  لوةةد تكةةتل  لاللةة  م 

 ارنت ا بتالا  لالل  تعاتح االرتباز. والكىلف اليلبلد لود تا

 (2009، ة )الصميليــــدراس

ال تةةك لةةي فالىيةة  بفنةةاتت إر ةةالد لاةنةة  انيعةةال  فةة   يةة  اةةدة  : هدد    ال راسدد  إلدد 
الكةةىلف اليلبةةلد لةةد  ليوةة  تةةي طةةة  ال فاىةة  اللانلاةة  م وباةة  جةةازا  التعىي يةة  ق والتعةةف  لىةة  

معةةةد  -ليوةةة  الدراسةةة  – ةةةالد لةةةد   فةةةفال ال ج للةةة  التجفابيةةة  تةةةد  اسةةةت فارا  فالىيةةة  البفنةةةاتت اإلر 
ا تةةي ة طالبةة  24ت لنةةت ليوةة  الدراسةة  تةةي م  انت ةةاء جىكةةا  البفنةةاتت اإلر ةةالد و ثوةةاء فتةةفة ال تامعةة . 

طةةة  ال فاىةة  اللانلاةة  م وباةة  جةةازا  التعىي يةة ق تةة  ا تيةةاره  مالبفااةة  العتةةلائي  ق وتاكةةي    إلةة  
 ا. ة طالب  12ق واو ف  تجفابي  م ة طالبا  12ب  م تج للتيي إاداه ا بام

 : أمد أت ال ال راس   كدن 
 .تايا  الكىلف اليلبلد  -1

 .البفناتت اإلر الد -2

 .است ارة البيانا  الت ئي  واالجت الي  -3

 :  كدن  أبرز النتدئج اآل ي  وه  تي الدل الباا . 
فةة  تتلسةةبا  لرجةةا   فةةفال ال ج للةة  التجفابيةة  لىةة  تايةةا   وجةةلل فةةفو  لالةة  إائةةائيا   -1

ماومعةةةةالق الدرجةةةة  ال ىيةةةة ة بةةةةيي الايةةةةا  الابىةةةة  والايةةةةا  البعةةةةدد لئةةةةالح  الكةةةةىلف اليلبةةةةلد 
 . الايا  الابى 

ف  تتلسبا  لرجا   ففال ال ج لل  الضةامب  فة  الكةىلف  لدب وجلل ففو  لال  إائائيا   -2
 ة بيي الايا  الابى  والايا  البعدد. اليلبلد ماومعالق الدرج  ال ىي 

بةةةةيي تتلسةةةةبا  لرجةةةةا   فةةةةفال ال ج للةةةة  الضةةةةامب  وتتلسةةةةؤ  وجةةةةلل فةةةةفو  لالةةةة  إائةةةةائيا   -3
لرجا  ال ج لل  التجفابي  لى  تايةا  الكةىلف اليلبةلد ماومعةالق الدرجة  ال ىية ة لئةالح 

 ال ج لل  الضامب  معد البفناتت اإلر الد. 
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ابيةة  لىة  تايةةا  فةة  تتلسةؤ لرجةةا   فةفال ال ج للة  التجف  لةدب وجةلل فةةفو  لالة  إائةائيا   -4
اومعالق الدرج  ال ىي ة معد تببيم البفنةاتت اإلر ةالد و عةد فتةفة ال تامعة  الكىلف اليلبلد م 

 . "الايا  التتبع "

 (2011سواعد، ) ةــــدراس

مال  ةارا  االجت اليةة   ال تةك لةي تكةتل  الكةةىلف اليلبةلد ولة تة  هدد    ال راسدد  إلدد 
ة طالبةا  وطالبة  213لد  طىب  ال فاى  اللانلا  ف  بةلء تت يةف الجةوسق ت لنةت ليوة  الدراسة  تةي م 

 و ةد تة  . الئيل  العا ف والحالد لتف واللان  لتف ف  ال فاى  اللانلا  فة  تد،وة  ل ةا تي طىب 

بةةلدق اليل  ا تيةةاره  مالبفااةة  العتةةلائي  البكةةيب  تةةي ال جت ةة  او ةةى . تةة  تببيةةم تايةةا  الكةةىلف
و ظ ةةف   وتايةةا  ال  ةةارا  االجت اليةة  الىةة ،ي  لةةداه ا البااةة  معةةد التحاةةم تةةي  ةةد   ا وثبات  ةةا. 

جةةةةاء بدرجةةةة  تاةةةةد،ف تو يضةةةة .  الوتةةةةائت    تكةةةةتل  الكةةةةىلف اليلبةةةةلد لةةةةد  طىبةةةة  ال فاىةةةة  اللانلاةةةة 
ي  لالة  بيوةت الوتةائت وجةلل لة ة  سةىب وتكتل  ال  ةارا  االجت الية  جةاء بدرجة  تاةد،ف تفتيعة .   ةا

وال  ةةارا  االجت اليةة  م جاالت ةةا اللةثةة  ماسةةتلواء  بةةيي الكةةىلف اليلبةةلد م جاالتةة  اللةثةة  إائةةائيا  
و ةح تةي ال ياية  االجت الية  وال كةاندة االجت الية  تةي ج ة   العة   بيي الكىلف اليلبلد تي ج ة 

اال  وفة  الكةىلف لاللة  إائةائي  تعة   وثةف الجةوس فة  ج ية  ال جة    ف . ولدب وجلل ففو  ذا 
تجةةا  إتةةة  ال  تى ةةا ق وجةةاء  اليةةفو  لئةةالح اإلنةةام. ولةةدب وجةةلل  اليلبةةلد   ةةح. ماسةةتلواء
فةة  ج يةة  ال جةةاال  وفةة  ال  ةةارا  االجت اليةة    ةةح. ماسةةتلواء الكةةىلف  فةةفو  تعةة   وثةةف الجةةوس

 . اليفو  لئالح اإلنام االجت ال  وجاء 

   : راءاتــــة واإلجــــريقــــالط

: منه
ً
 :ةـــدراســـج الـــأوال

اسةةةةت دتت الباالةةةة  ال ةةةةو ت الل ةةةةي  التحىيىةةةة  الةةةة د يعت ةةةةد لىةةةة  لراسةةةة  الةةةةةاهفة التف لاةةةة  
ق وهة ا ال ةو ت ال ياةك لوةد ج ة  ال عىلتةا   ييةا    و وو ي ا   ا تلجد ف  اللا   والتعبيف لو ةا   ةا  

جةةةح استائةةةاء تةاهفهةةةا و نتةةةبت ا ال  تىيةةة  بةةةح يع ةةةد  ةةة ل  إلةةة   ال تعىاةةة  مالةةةةاهفة التف لاةةة  تةةةي 
الل ةةةل  إلةةة  االسةةةتوتاجا  التةةة  تكةةةاه  فةةة  ف ةةةة  اللا ةةة  وتبةةةلافه تةةةي  ةةةة  تحىيةةةح تىةةة  الةةةةةاهفة 

 ة. 1986و  مالعكا ق وتيكيفها و يا  اللسائح الةزت  لتبلاف اللا   وتحكي
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 :
ً
  :ةـــدراســـة الــــعينثانيا

ة تةةي اإلنةةام والةة  لر 217 ىةةح اجةة  العيوةة  م و ق مبفااةة  لتةةلائي  تةة  ا تيةةار ليوةة  الدراسةة  
ذود اإللا ةةة  الي فاةةةة  فةةةة  ت تىةةةةك ال فااةةةةح الدراسةةةةي  فةةة  تةةةةدار  الةةةةدتت وتفاكةةةة  وتةةةةدار  التف يةةةة  

تلبةةيح  ئةةائص ليوة  الدراسةة  فةة  بةةلء تت يةةفا   وا  ةةي ال ا ة  و ةة ل  تعاهةةد التف يةة  الي فاة . 
 الدراس    ا ،ى : 

  :خصائص عينة الدراسة
  صف عين  ال راس  حسب النوع:  ▪

 ةــــالنسب ددــــالع وعــــالن
 %35.5 77 رــــــذك
 %64.5 140 ىــــــأنث
 %100.0 217 وعــــــالمجم

 : عمر الزمن   صف عين  ال راس  حسب ال ▪

 ةـــــالنسب ددـــالع يــزمنـــر الـــالعم
 %30.4 66 سنوات 9إلى  6
 %34.6 75 سنة 12إلى  9
 %35.0 76 سنة 15إلى  12

 %100.0 217 وعــــــالمجم

 : مستوى اإلعدق  صف عين  ال راس  حسب  ▪

وى ـــمست
 ةـــاقـــاإلع

 ةـــــالنسب ددــــالع

 %49.8 108 ةـــــبسيط
 %50.2 109 ةـــوسطــمت

 %100.0 217 وعـــــــالمجم

 :  صف عين  ال راس    قًد لمتغير البرندمج التربوي  ▪

 ةــــالنسب ددـــــالع ويــتربــج الــامــبرنــال
 %31.8 69 جــدمــدارس الــــم

 %68.2 148 معاهد التربية الفكريةمدراس و
 %100.0 217 وعــــــــالمجم
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ً
 :ةـــدراســـأداة ال :ثالثا

لةةةد  ذود اإللا ةةة  ىكةةةىلف اليلبةةةلد ل تاةةةد،ف ال عىةةة  اسةةةت دتت الباالةةة  فةةة  لراسةةةت ا تايةةةا 
الةة د  ةة   لياةةيس الكةةىل يا  اليلبةةلا  لةةد  ليوةة  تةةي طةةة  اإللا ةة  الي فاةة  مإلةةدال: الباالةة ة و 

وهةة   الي فاةة ق وسةةالد فةة  ذلةة  اإلطةةةا لىةة  لراسةةا  وتاةةا،يس سةةاما  محلةةت فةة  نيةةس ال لبةةلا. 
 : ح التال لى  الت 

. و انةةةت  معةةةال ال ايةةةا  لىةةة  ة Feliciano, 2008م  . تايةةةا  ابةةةبفا  سةةةىلف البةةةة  -1
 الت ح التال :  

 العدوا  تجاه الكىب  ال درسي . ق العدوا  تجاه ال درس  ق العدوا  ▪

 و انت  معال ال ايا  لى  الت ح التال :   ةق 2009م لىئ يى   تايا  الكىلف اليلبلد  -2

 الت فا . ق ت الي  اونة   والتعىي ا  ق العدوا ق اليلب  واإلزلا  ▪

 و انت  معال ال ايا  لى  الت ح التال : ق ة 2007م زاد  بلوتايا  الكىلف اليلبلد  -3

 ق العوةةةال ال تحةةةددق االندفاليةةة ق الةجت اليةةة ق الةتبةةةاالةق ناةةةص االنتبةةةاه ق الوتةةةاز ال ائةةةد ▪
 الضلباء. 

  : التدل   مر إع ات ه   األتاة بع ة مراحل كدن  عل  الشكل 
 تحد،د اومعال وج   لبارا  ال ايا  وتي ث   ياةت ا.  -1

 التف لايي.  لف  العبارا  لى  ال ح  يي سلاء  تي اوكالي ييي ال ت ئئيي  و -2

 انتااء العبارا .  -3

 الئياة  الو ائي  لعبارا  ال ايا .  -4

  :تحديد األبعاد وجمع عبارات المقياس ومن ثم صياغتها :المرحلة األولى

ق واسةةتيال  تاةةا،يس تواولةةت الكةةىلف اليلبةةلد ل فاىةة  تةة  االطةةةا لىةة  لراسةةا  و فةة  هةة ه ا
 –لائ ةا  م  الباال  تي ذل  ف  تحد،د االستجام  ال واسب  لى  ال ايا  ف انت تح ح ثةةم اسةتجاما 

   ا استيال  تي ذل   يضا  ف   ياة   ح تي اومعال والعبارا .  . ة  بدا   – ايانا  
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العبارات على المحكمين سواًء من األكــاديميين المتخصصــين  عرض :المرحلة الثانية
 :التربويين أو

فةةةةةة  هةةةةةة ه ال فاىةةةةةة   اتةةةةةةت الباالةةةةةة  معةةةةةةف  ال ايةةةةةةا  لىةةةةةة  تج للةةةةةة  تةةةةةةي اوكةةةةةةالي ييي 
ال ت ئئيي فة   ةة  تةي جاتعة   ةافاء م وباة   ةافاء ق وجاتعة  ال ىة  سةعلل ق   ةا لفبةت  لىة  

للةةة  لىةةة  تعى ةةةة   او كةةةاب التف لاةةة  إذ ا ةةةت ىت هةةة ه ال جتج للةةة  تةةةي التف ةةةلايي فةةة  لةةةدلا  تةةةي 
 وتعى ا  التف ي  ال ا   ق واو ئائييي الويكييي واالجت الييي. 

وف  بلء ال ةاةا  ال عباة ت  وت الباال  تي استبعال معة  العبةارا  وإبةاف  لبةارا  
ق و ةد تة  اسةةتبعال والجةدو  التةال  ،لبةةح نكة  اتيةا  ال ح  ةيي اةل  لبةةارا  ال ايةا    ةف   ة ل . 

   :  حد  لن  بواء  لى  است داب ه ه ال عالل  %80العبارا  الت  ائىت لى    ح تي 

    مددددددرال اال فدددددددددددددق     تعالل  نك  االتيا  = 
100عددد ت مددددرال اال فدددددددددق  +  عدددد ت مددددرال االختددددددددال   ×         

 

 المحكمين على عبارات المقياس في صورته األوليةنسبة اتفاق يوضح جدول 
ــ الض : البعد األول ــ وضـ ــ اء واإلزعـ  : اجـ

 اق ــــة االتفــــنسب ارة ــــم العبــــرق اق ــــة االتفــــنسب ارة ــــم العبــــرق
1 100 % 6 100 % 
2 91 % 7 91 % 
3 91 % 8 100 % 
4 100 % 9 83 % 
5 91 % 10 91 % 

ــ الع   :الثانيالبعد   : دوانــــ
 اق ــــة االتفــــنسب ارة ــــم العبــــرق اق ــــة االتفــــنسب ارة ــــم العبــــرق

1 100 % 6 79 % 
2 100 % 7 100 % 
3 100 % 8 91 % 
4 91 % 9 100 % 
5 100 % 10 100 % 

ــ مخ :البعد الثالث ــ ة والتعليمـــة األنظمـــالف ـ  : اتـ
 اق ــــة االتفــــنسب ارة ــــم العبــــرق اق ــــة االتفــــنسب ارة ــــم العبــــرق

1 100 % 6 91 % 
2 100 % 7 79 % 
3 100 % 8 100 % 
4 100 % 9 100 % 
5 100 % 10 83 % 
  11 100 % 

ــ دوان تجـــالع   :البعد الرابع  : ةـــدرســـاه الم ـ
ــ م العب ـــــرق  اق ــــة االتفــــنسب ارة ــــم العبــــرق اق ــــة االتفــــنسب ارة ــ

1 100 % 6 100 % 
2 100 % 7 100 % 
3 100 % 8 100 % 
4 100 % 9 100 % 
5 100 % 10 100 % 
  11 100 % 

  :  بع  استعراض نتدئج المحكمين  بين التدل  
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 : ل  ،ةت  اسةتبعال  د لبةارة تةي لبةارا  ال ايةا  فة  البعةد اوو  والفامة ت فوكة  االتيةا  لبعةد ▪
العةةدوا  تجةةاه  : ق  تةةا البعةةد الفامةة %100% إلةة   83لةةا  تفاواةةت تةةا بةةيي الضلبةةاء واإلز 
 . %100ت العبارا  نكب  اتيا  بى ت ال درس  فاد ااا

ة و  نكةةب  االتيةةا   انةةت 6العةةدوا  وهةة  الياةةفة م  : تةة  اةة   لبةةارة تةةي لبةةارة البعةةد اللةةان  ▪
 تحت الوكب  ال تيم لىي ا. 

ة و  نكةب   7ت الية  اونة ة  والتعىي ةا  ق وهة  الياةفة م  : لالة ت  ا   لبارة تي البعةد ال ▪
 االتيا   انت تحت الوكب  ال تيم لىي ا. 

مالوةف ل فئيا  اوسات ة ال ح  يي تجاه إلالة الئياة  لعدل تي العبارا  تة  إلةالة  ةياة   ▪
   . العبارا  ق و  ل  إباف  لبارا  جد،دة ل ح معد تي اومعال

 ارات.ـــاء العبـــانتق ة:ـــالثـــة الثــــرحلــــالم

ة لبةارة  اتةت بلبةع ا لىة   سةا  تةدراج  62نتيج  لى فااح الكاما  ت  ي لىباالة  ج ة  م 
اة ت ل  االستجام  ل ح لبارة تي لبارا  ال ايا  م اد  اإلجاما  ا ت محي  اق  ايانة اق  بةد  ق ية  ملائ ة 

ة لرجةةة  وااةةةدة 1ة لرجتةةةا ق واإلجامةةة  مذبةةةدا  م 2م  ا  مةةة  مذايانةةة ة لرجةةةا ق واإلجا3م  ا  تذ ةةة  اإلجامةةة  بةةةدائ 
 . فاؤ

  :الكفاءة السيكومترية للمقياس

 :مقياسالأوالً: صدق عبارات 

لحكةةا  الئةةد  الةةدا ى  لى ايةةا  تةةة  اكةةا  تعاتةةح االرتبةةاز بةةةيي الدرجةة  ل ةةح لبةةارة فةةة  
تعةة   ةي  تعةاتة  االرتبةاز ال ايا  وال ج لا ال ى  ل ح معد تي  معةال ال ايةا ق اية  اتضةح    

ة و ر ة  0.01بيي لبارا  ال ايا  وإج ال  ال ايا  ذا  لالل  إائةائي  لالية  لوةد تكةتل  لاللة  م 
ميجىةس متة ح ةيةف  10ة وا  هواف لبارتيي ةيف لال  العبةارة ر ة  0.05لبارا  لود تكتل  لالل  م 

ي فجةة  تةةي اليئةةحة وتةة   ا بةة   وميكةةتي  ال عىةة  مالحف ةةا  ليع13ر ةة   ةةحيح لىةة  ال فسةة ة ولبةةارة 
   ا ،تضح تي الجدو  التال :  ا.  استبعاله
ن إجمالي المقياس ومستوى معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات المقياس وبييوضح جدول 

 الداللة
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اء ــوضــالض
 اجـواإلزع

 ةــاألنظمة ــالفــمخ دوانـــــــالع
اه ــدوان تجــالع

 درسةـالم

 اطـــاالرتب ارةـــالعب اطـــاالرتب ارةـــالعب اطـــاالرتب ارةـــالعب اطـــاالرتب ارةـــالعب

1 **0.540 1 **0.731 1 0.393* 1 **0.6300 

2 0.549** 2 0.535** 2 0.606** 2 0.613** 

3 0.474** 3 0.707** 3 0.491* 3 0.686** 

4 0.601** 4 0.592** 4 0.569** 4 0.739** 

5 0.586** 5 0.650* 5 0.603** 5 0.613** 

6 0.578** 6 0.692** 6 0.679** 6 0.669** 

7 0.673** 7 0.722** 7 0.739** 7 0.544* 

8 0.675** 8 0.684** 8 0.593** 8 0.698** 

9 0.724** 9 0.723** 9 0.543** 9 0.584* 

10 0.714** 10 0.689** 10 0.247 10 0.698** 

11 0.517** 11 0.606** 11 0.438** 11 0.584** 

12 0.517** 12 0.682** 12 0.513** 12 0.520** 

13 0.657** 13 0.637** 13 0.099 13 0.687** 

14 0.489** 14 0.554** 14 0.400** 14 0.755** 

15 0.521** 15 0.693** 15 0.472** 15 0.753** 

16 0.678** 
 

16 0.782** 

 17 0.733** 

 ة0.01لود تكتل  م ة ** لا  إائائيا  0.05لود تكتل  م * لا  إائائيا  

معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للمقياس مع معامل االرتباط لبعد من أبعاد يوضح  جدول

 المقياس

 اطــــــاالرتب اســــــالمقي

 **0.659 الضوضاء واإلزعاج

 **0.682 دوانـــــــــالع

 **0.532 مخالفة األنظمة

 *0.386 العدوان تجاه المدرسة

 ة0.01لود تكتل  م ة ** لا  إائائيا  0.05لود تكتل  م * لا  إائائيا  

 زي:ــدق التمييــالص

ة تيةفلة 14ة وهة  تافابةا  م %27ت  تفتي  إج ةال  العبةارا  ل ةح تةي  فةفال العيوة  ثة  تة    ة  م 
ة تي   ح  ففال العيو  تج للا  لىعبةارا  ثة  تة  ت يية  %27لى   ففال العيو  تج للا  لىعبارا  و يضا  م 
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لدراسةةة  هةةةح هوةةةاف فةةةفو  بةةةيي ال ج ةةةللتيي العاليةةة   T testكةةةح تج للةةة  ثةةة  تةةة  إجةةةفاء ا تبةةةار   
 التيفااي  بيي ال ج للتيي.  وال و يض  وذل  ل عفف   درة اال تبار الت يي ا   و

لدراسة الفروق بين المجموعتين العالية والمنخفضة على كل  T testاختبار ت يوضح جدول 

 عبارة

 المتوسط العدد  النوع البعد م
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 قيمة

 ت
 الداللة

1 
الضوضاء 

 واإلزعاج

 0.293 1.64 13 منخفض
24 4.373 0.00* 

 0.399 2.24 13 عالي

 العدوان 2
 0.227 1.50 13 منخفض

24 6.206 0.000* 
 0.409 2.30 13 عالي

 مخالفة األنظمة 3
 0.327 0.60 13 منخفض

24 3.498 0.002* 
 0.281 2.02 13 عالي

4 
العدوان تجاه 

 المدرسة

 0.228 1.23 13 منخفض
24 1.677 0.001 

 0.495 2.24 13 عالي

 ة.0.01ة. ** لا  إائائيا  لود تكتل  م0.05* لا  إائائيا  لود تكتل  م

لجةةد فةةفو  ذا  لاللةة  إائةائي  بةةيي تتلسةةبا  ال ج للةة  ت،تضةح تةةي الجةةدو  الكةةابم  نة  
وال ج لل  ذا  ال ج لا ال و ي  لود ج ي  اومعال اية  ثبةت    ال ايةا  ذا  ال ج لا اولى  

 يكتبي  الت يي  بيي  معال ال ايا  ال ى . 

  :درجات المقياسثبات ثانياً: 

و بفااةةة   Cronback Alphaلحكةةةا  ثبةةةا  ال ايةةةا  تةةة  اسةةةت داب تعاتةةةح  ليةةةا  فونبةةةا  
   التال :  بفوا    ا تلبح ف  الجدو  -التج ئ  الوئيي  لكبيفتا 
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 اســـات المقيـــل ثبـــامــمعح ـــوضـــي دولجــ

 اســــــالمقي
عدد عبارات 
 المقياس

 اتــــــل الثبــــــامــــــمع
معامل ألفا لـ 
 كرونباخ

 -معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان
 براون

 0.731 0.875 16 الضوضاء واإلزعاج 
 0.867 0.906 15 العدواني 

 0.671 0.756 15 مخالفة األنظمة 
 0.771 0.916 17 العدوان تجاه المدرسة

 0.887 0.921 63 الكلي 

 ،تضح تي الجدو  الكابم تا ،ى : 
   تعةةةاتة  ثبةةةا  تايةةةا  اليلبةةةلد مةةةالبفااتيي متعاتةةةح  ليةةةاق تعاتةةةح اللبةةةا  مبفااةةة  التج ئةةة   ▪

ة ه  تعاتة  ثبا  تفتيعة ق ت ةا ،ةد  لىة  Spearman-Brownبفاو   -الوئيي  لة سبيفتا 
 اللبا  ال ى  لعبارا  ال ايا  لد   ففال العيو . 

 ةـــدراســـج الـــائـــنت

  :نتائج الفرض األول  -1

لىتحاةةم تةةي فةةف  الدراسةة  اوو  والةة د ،ةةوص لىةة : تلجةةد فةةفو  ذا  لاللةة  إائةةائي  بةةيي 
ال  لر واإلنام لى  تايةا  تاةد،ف ال عىة  لىكةىلف اليلبةلد لةد  ال عةا يي ف فاةا  لئةالح الة  لر. تة  

ة 11ق والجةدو  م Independent Samples T Testا تبةار م ة لى ج للةا  ال كةتاى  اسةت داب 
 ،لبح ذل .  

بين الذكور واإلناث على مقياس تقدير المعلم نتائج اختبار )ت( للتعرف على الفروق ( 1) جدول

 للسلوك الفوضوي

 النوع بعدال
العد
 د

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

 قيمة ت
  مستوى
 الداللة

الضوضاء  
 واإلزعاج 

الذكو 
 47287. 1.9358 77 ر 

.13256 1.798 .074 
 54354. 1.8033 140 اإلناث 

 العدوان 
الذكو 
 56586. 1.7121 77 ر 

.19372 2.550 .011 
 51822. 1.5184 140 اإلناث 

مخالفة  
األنظمة  
 والتعليمات 

الذكو 
 43232. 1.7355 77 ر 

.11745 1.770 .078 
 48592. 1.6180 140 اإلناث 

العدوان تجاه  
 المدرسة 

الذكو 
 ر 

77 1.4157 .44203 
.17186 2.981 .003 

 33178. 1.2439 140 اإلناث 

ــ الكل  ي ــ
الذكو 
 37175. 1.6998 77 ر 

.15390 2.759 .006 
 40436. 1.5459 140 اإلناث 



 2018سبتمــبر     –األول زء  ــ الجـ   (26)دد ــالع   ( 6)د ــالمجل يلــأهــة والتــاصــة الخــتربيــة الـمجل

 

 

183 

 : يتضح من الج  ل
بةةةيي الةةة  لر واإلنةةةام لىةةة  تايةةةا  تاةةةد،ف ال عىةةة  لىكةةةىلف اليلبةةةلد فةةة  معةةةد فةةةفو   لةةةدب وجةةةلل ▪

 . 0.05وتكتل  الدالل   كبف تي  1.798الضلباء واإلزلا  اي   انت  ي   م ة 

بةةيي الةة  لر واإلنةةام لىةة  تايةةا  تاةةد،ف ال عىةة  لىكةةىلف اليلبةةلد فةة  معةةد العةةدوا  فةةفو   وجةةلل ▪
 1.7121ولئالح ال  لر   حا  ال تلسؤ اولى  

بةةةيي الةةة  لر واإلنةةةام لىةةة  تايةةةا  تاةةةد،ف ال عىةةة  لىكةةةىلف اليلبةةةلد فةةة  معةةةد فةةةفو   لةةةدب وجةةةلل ▪
 . 0.05وتكتل  الدالل   كبف تي  1.770ت الي  اونة   والتعىي ا  اي   انت  ي   م ة 

بةةيي الةة  لر واإلنةةام لىةة  تايةةا  تاةةد،ف ال عىةة  لىكةةىلف اليلبةةلد فةة  معةةد العةةدوا  فةةفو   وجةةلل ▪
 . 1.4157تجاه ال درس  ولئالح ال  لر   حا  ال تلسؤ اولى  

وجةةلل فةةفو  بةةيي الةة  لر واإلنةةام لىةة  تايةةا  تاةةد،ف ال عىةة  لىكةةىلف اليلبةةلد ال ىةة  ولئةةالح  ▪
 . 1.6998ال  لر   حا  ال تلسؤ اولى  

وتتيم الوتيج  الو ائي  ه ه ت  العد،د تةي الدراسةا  التة  تل ةىت إلة     الكةىلف اليلبةلد 
ق ة et. al., 2001) Molteno ,تللتةل  وا ةفو   كلف انتتارا  لوةد الة  لر توة  لوةد اإلنةام  دراسة  

كةدي    الجية وتفج  الباال  ه ه الوتيج  إلة  طبيعة  البو ة. Lier, et al., 2003م  ليف وا فو   لراس و 
 والويكي  لد  ال  لر الت  تتيح لىكىل يا  اليلبلا  الة لر مت ح  كبف لد،  . 

  :نتائج الفرض الثاني  -2
لىتحاةم تةةي فةف  الدراسةة  اللةةان  والة د ،ةةوص لىة : تلجةةد فةةفو  ذا  لاللة  إائةةائي  بةةيي 

ة لىةة  تايةةا  تاةةد،ف ال عىةة  لىكةةىلف اليلبةةلد لةةد  15- 12ق  12 – 9ق  9-6م   اول ةةار ال تويةة 
 ONEا تبار تحىيح التبا،ي اواالد ت  است داب  ة. 9-6م  تي ع ف ال تو ال عا يي ف فاا  لئالح ال

WAY ANOVA  ة ،لبح ذل .  1والجدو  م 
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 الفروقنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للتعرف على يوضح جدول 

 على مقياس تقدير المعلم للسلوك الفوضوي حسب العمر الزمني

 دـــــبعال
در ــمص

 نـايـالتب

مجموع 

 المربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

الضوضاء 

 واإلزعاج

019. 4.056 1.076 2 2.152 بين المجموعات  

داخل 

 المجموعات
56.780 214 .265    

    216 58.933 يــــالكل

 العدوان

550. بين المجموعات  2 .275  .935  .394  

داخل 

 المجموعات
62.977 214 .294    

    216 63.527 يــــالكل

مخالفة 

األنظمة 

 والتعليمات

001. 6.787 1.423 2 2.846 بين المجموعات  

داخل 

 المجموعات
44.864 214 .210    

    216 47.710 يــــالكل

العدوان 

تجاه 

 المدرسة

680. 2 1.361 بين المجموعات  4.812 .009  

داخل 

 المجموعات
30.257 214 .141    

    216 31.617 يــــالكل

 يــــالكل

680. 2 1.360 بين المجموعات  4.402 .013  

داخل 

 المجموعات
33.047 214 .154    

    216 34.407 يــــالكل

 : يتضح من الج  ل
وجةلل فةفو  لىة  تايةا  تاةد،ف ال عىةة  لىكةىلف اليلبةلد لى عةا يي ف فاةا  اكة  الع ةةف لةدب  ▪

   0.05العدوا  اي   انت تكتل  الدالل  ل  ا البعد  كبف تي  : ال تو  ف  معد
وجلل ففو  لى  تايا  تاد،ف ال عى  لىكىلف اليلبلد لى عةا يي ف فاةا  اكة  الع ةف ال توة  فة    ▪

ت اليةةة  اونة ةةة  والتعىي ةةةا ق العةةةدوا  تجةةةاه ال درسةةة ق وال ايةةةا   الضلبةةةاء واإلزلةةةا ق    : اومعةةةال 
ولىتعةف  لىة  اتجةاه هة ه اليةفو     0.05  ةح تةي    معةال ال ى . اي   انت تكتل  الدالل  ل ة ه او 

 ة ،لبح ذل . 2البعدد والجدو  م  Scheffeت  است داب ا تبار  ييي  
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 اتجاه الفروقنتائج اختبار شيفيه للتعرف على يوضح  (2جدول )

 العمر الزمنيعلى مقياس تقدير المعلم للسلوك الفوضوي حسب 

 اجـــاء واإلزعـــوضـــالضد ـــبع
سنوات 9إلى  6 المتوسط الحسابي  سنة 12إلى  9  سنة 15إلى  12   

سنوات 9إلى  6  1.8973    
سنة 12إلى  9  1.9440   *22689. 
سنة 15إلى  12  1.7171    

 اتــة والتعليمــة األنظمــالفــمخد ــبع
سنوات 9إلى  6 المتوسط الحسابي  سنة 12إلى  9  سنة 15إلى  12   

سنوات 9إلى  6  1.8018   *28221. 
سنة 12إلى  9  1.6765    
سنة 15إلى  12  1.5196    

 ةــدرســاه المــدوان تجــالعد ــبع
سنوات 9إلى  6 المتوسط الحسابي  سنة 12إلى  9  سنة 15إلى  12   

سنوات 9إلى  6  1.4018   *19471. 
سنة 12إلى  9  1.3185    
سنة 15إلى  12  1.2071    

 يــــــــالكل
سنوات 9إلى  6 المتوسط الحسابي  سنة 12إلى  9  سنة 15إلى  12   

سنوات 9إلى  6  1.6705   *17711. 
سنة 12إلى  9  1.6473    
سنة 15إلى  12  1.4934    

 : من الج  ليتضح 
ة 12إلة   9   اليفو  الت  ظ ف  ف  معةد الضلبةاء واإلزلةا   انةت بةيي الع ةف ال توة  م  ▪

ة   ةةةةحا  ال تلسةةةةةؤ 12إلةةةة   9ة ولئةةةةالح الع ةةةةف ال توةةةةة  م 15إلةةةةة  12والع ةةةةف ال توةةةة  م 
 1.9440اولى  

 6   اليةةفو  التةة  ظ ةةف  فةة  معةةد ت اليةة  اونة ةة  والتعىي ةةا   انةةت بةةيي الع ةةف ال توةة  م  ▪
ة   ةحا  ال تلسةؤ 9إلة   6ة ولئةالح الع ةف ال توة  م 15إلة  12ة والع ف ال توة  م 9إل  

  1.8018اولى  
ة 9إلة   6   اليفو  الت  ظ ف  ف  معةد العةدوا  تجةاه ال درسة   انةت بةيي الع ةف ال توة  م  ▪

ة   ةحا  ال تلسةؤ اولىة  9إلة   6ة ولئةالح الع ةف ال توة  م 15إلة  12ال توة  م والع ف 
1.4018  

ة والع ةةةف 9إلةةة   6   اليةةةفو  التةةة  ظ ةةةف  فةةة  ال ايةةةا    ةةةح  انةةةت بةةةيي الع ةةةف ال توةةة  م  ▪
ة   ةةةةةحا  ال تلسةةةةةؤ اولىةةةةة  9إلةةةةة   6ة ولئةةةةةالح الع ةةةةةف ال توةةةةة  م 15إلةةةةة  12ال توةةةةة  م 
1.6705 . 
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مالحف ةةة  ال ائةةةدة  9 – 6تفاىةةة  البيللةةة  والكةةةي تةةةي    ت يةةة وتفجةةة  الباالةةة  هةةة ه الوتيجةةة  إلةةة 
والوتةةاز والحيلاةة  متةة ح  كبةةف تةةي الي ةةا  او ةةف  ق ماإلبةةاف  إلةة     ال درسةة  تعتبةةف  ةة ء جد،ةةد 

 مالوكب  ل   و بفة  ول  تتيح ظ لر ه ه الكىل يا  مت ح  كبف تو ا ف  الكولا  الةاا . 

 نتائج الفرض الثالث: -3

لىتحاةم تةي فةف  الدراسة  اللالةة  والة د ،ةوص لىة : تلجةةد فةفو  ذا  لاللة  إائةائي  بةةيي 
ذود اإللا ةة  البكةةيب  وال تلسةةب  لىةة  تايةةا  تاةةد،ف ال عىةة  لىكةةىلف اليلبةةلد لةةد  ال عةةا يي ف فاةةا  

 Independentلئةةةةالح اإللا ةةةة  ال تلسةةةةب . تةةةة  اسةةةةت داب ا تبةةةةار م ة لى ج للةةةةا  ال كةةةةتاى  

Samples T Test  ة ،لبح ذل  3ق والجدو  ر   م 
بين األطفال ذوي اإلعاقة نتائج اختبار)ت( للتعرف على الفروق يوضح  ( 3جدول ) 

 البسيطة

 والمتوسطة على مقياس تقدير المعلم للسلوك الفوضوي

 درجة دـــــالبع
 اإلعاقة

دــالع
 د

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
مستوى   قيمة ت المتوسطين

 الداللة
الضوضاء  
 واإلزعاج 

 53653. 1.7943 108 بسيطة
-.11161 -1.579 .116 

 50420. 1.9059 109 متوسطة

 العدوان 
 54414. 1.5518 108 بسيطة

-.07035 -.955 .341 
 54072. 1.6221 109 متوسطة

مخالفة  
األنظمة  
 والتعليمات 

 47921. 1.6118 108 بسيطة
-.09540 -1.499 .135 

 45790. 1.7072 109 متوسطة

العدوان تجاه  
 المدرسة 

 39569. 1.2931 108 بسيطة
-.02327 -.447 .655 

 37062. 1.3164 109 متوسطة

 الكلي 
 42290. 1.5627 108 بسيطة

-.07516 -1.389 .166 
 37223. 1.6379 109 متوسطة

 : يتضح من الج  ل
ذود اإللا ةة  البكةةيب  وال تلسةةب  لىةة  تايةةا  تاةةد،ف ال عىةة  لىكةةىلف لةةدب وجةةلل فةةفو  بةةيي  ▪

 يةد الدراسة  وفة  ال ايةا    ةح اية     تكةتل  الداللة  لج ية   معةالاليلبلد ف  ج ية  او
 . 0.05ولى ايا    ح  كبف تي  معالاو

  :نتائج الفرض الرابع -4

لىتحاةةم تةةي فةةف  الدراسةة  الفامةة  والةة د ،ةةوص لىةة : تلجةةد فةةفو  ذا  لاللةة  إائةةائي  بةةيي 
اإلنةةةام فةةة  تةةةدار  الةةةدتت واإلنةةةام فةةة  تعاهةةةد التف يةةة  الي فاةةة  لىةةة  تايةةةا  تاةةةد،ف ال عىةةة  لىكةةةىلف 
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اليلبةةلد لةةد  ال عةةا يي ف فاةةا  لئةةالح اإلنةةام فةة  تعاهةةد التف يةة  الي فاةة . تةة  اسةةت داب ا تبةةار م ة 
 ة ،لبح ذل .  4ق والجدو  م  Independent Samples T Testلا  ال كتاى  لى ج ل 

 بين اإلناث في مدارس الدمج)ت( للتعرف على الفروق  نتائج اختباريوضح  (4جدول )

 واإلناث في معاهد التربية الفكرية على مقياس تقدير المعلم للسلوك الفوضوي

المتوسط  العدد درجة اإلعاقة دــــــالبع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
مستوى   قيمة ت المتوسطين

 الداللة
الضوضاء  
 واإلزعاج 

 60845. 1.9448 69 الدمج
.27901 3.117 .002 

 43371. 1.6658 71 التربية الفكرية

 العدوان 
 54182. 1.5981 69 الدمج

 48550. 1.4408 71 التربية الفكرية 072. 1.810 15727.
مخالفة  
األنظمة  
 والتعليمات 

 51407. 1.7197 69 الدمج
.20056 2.487 .014 

 43822. 1.5192 71 التربية الفكرية

العدوان تجاه  
 المدرسة

 37698. 1.3306 69 الدمج
.17100 3.128 .002 

 25673. 1.1596 71 التربية الفكرية

 الكلي 
 44949. 1.6483 69 الدمج

.20196 3.028 .003 
 32866. 1.4463 71 التربية الفكرية

 : يتضح من الج  ل
بةيي اإلنةةام فةة  تةدار  الةةدتت واإلنةةام فة  تعاهةةد التف يةة  الي فاة  لىةة  تايةةا  فةةفو   وجةلل ▪

تاةةد،ف ال عىةة  لىكةةىلف اليلبةةلد فةة  معةةد الضلبةةاء واإلزلةةا ق ولئةةالح اإلنةةام فةة  تةةدار  
 . 1.9448الدتت ذوا  ال تلسؤ اولى  

بةةيي اإلنةةام فةة  تةةدار  الةةدتت واإلنةةام فةة  تعاهةةد التف يةة  الي فاةة  لىةة  فةةفو   وجةةلللةةدب  ▪
كبةةف  تايةةا  تاةةد،ف ال عىةة  لىكةةىلف اليلبةةلد فةة  معةةد العةةدوا . ايةة   انةةت تكةةتل  الداللةة  

 . 0.05تي 
بةيي اإلنةةام فةة  تةدار  الةةدتت واإلنةةام فة  تعاهةةد التف يةة  الي فاة  لىةة  تايةةا  فةةفو   وجةلل ▪

ال عىةة  لىكةةىلف اليلبةةلد فةة  معةةد ت اليةة  اونة ةة  والتعىي ةةا ق ولئةةالح اإلنةةام فةة  تاةةد،ف 
 . 1.7197تدار  الدتت ذوا  ال تلسؤ اولى  

وجةلل فةةفو  بةيي اإلنةةام فةة  تةدار  الةةدتت واإلنةةام فة  تعاهةةد التف يةة  الي فاة  لىةة  تايةةا   ▪
اإلنةام فة  تةدار  تاد،ف ال عى  لىكىلف اليلبةلد فة  معةد العةدوا  تجةاه ال درسة ق ولئةالح 

 . 1.3306الدتت ذوا  ال تلسؤ اولى  
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وجةلل فةةفو  بةيي اإلنةةام فةة  تةدار  الةةدتت واإلنةةام فة  تعاهةةد التف يةة  الي فاة  لىةة  تايةةا   ▪
تاد،ف ال عى  لىكىلف اليلبةلد فة  ال ايةا    ةحق ولئةالح اإلنةام فة  تةدار  الةدتت ذوا  

 . 1.6483ال تلسؤ اولى  

 الخامس:نتائج الفرض  -5

لىتحاةةةم تةةةي فةةةف  الدراسةةة  ال ةةةاتس والةةة د ،ةةةوص لىةةة : تتيةةةاو  نكةةة  انتتةةةار الكةةةىل يا  
اليلبةةةةلا  لةةةةد  ال عةةةةا يي ف فاةةةةا . تةةةة  اسةةةةت داب ال تلسةةةةؤ الحكةةةةاب  واالنحةةةةفا  ال عيةةةةارد والتفتيةةةة  

 ة تلبح ذل .  9ة إل  م 5والتاد،فق والجداو  تي م 

ري والترتيب ودرجة االنتشار لبعد المتوسط الحسابي واالنحراف المعيايوضح  (5جدول )

 الضوضاء واإلزعاج

 ارةــــــــالعب م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة االنتشار الترتيب

 متوسطة 2 0.69 2.02 يتحدث بصوت مرتفع جداً. 1

 متوسطة 3 0.73 1.98 يصدر أصوات مزعجة أثناء الحصة 2

 متوسطة 7 0.77 1.84 يأرجح الطاولة باستمرار. 3

 متوسطة 5 0.78 1.88 يأرجح الكرسي باستمرار. 4

5 
يعبث في أدواته الخاصة على طاولته أثناء 

 الشرح
 متوسطة 1 0.74 2.07

6 
ــاء  ــات الخــروج لشــرب الم ــن طلب ــر م يكث

 إلضاعة الوقت.
 متوسطة 6 0.81 1.87

7 
ــاه  ــدورة المي ــروج ل ــات الخ ــن طلب ــر م يكث

 إلضاعة الوقت
 متوسطة 6 0.83 1.87

 متوسطة 11 0.77 1.77 يعبث في حقيبته أثناء الشرح 8

 متوسطة 9 0.76 1.82 يعبث في أدوات زمالئه المحيطين به 9

 متوسطة 5 0.76 1.88 يقاطع المعلم أثناء الشرح بال سبب 10

 متوسطة 8 0.75 1.83 يقاطع زمالئه بالفصل أثناء إجاباتهم. 11

12 
الوقـــت المخصـــص إلجابـــة يتحـــدث فـــي 

 زمالئه.
 متوسطة 10 0.72 1.79

13 
يتحدث مع المحيطين به أثناء شــرح المعلــم 

 للدرس 
 متوسطة 4 0.72 1.90

 ضعيفة  13 0.67 1.49 يسخر من إجابة زمالئه في الفصل. 14

 متوسطة 12 0.77 1.73 يقوم بحركات وإشارات تضحك اآلخرين 15

 متوسطة 11 0.80 1.77 أصدقاءه بالفصل.يقلد سلوك اآلخرين من  16

 

 (  5يتضح من الج  ل ) 
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اإلثةةارة واإلزلةةا  جةةاء  بدرجةة  انتتةةار تتلسةةب  ايةة      ج يةة  الكةةىل يا  التةة  ت لةةح معةةد ▪
ماسةةةتلواء العبةةةارة  . 2.34إلةةة    ةةةح تةةةي  1.67جةةةاء ال تلسةةةؤ الحكةةةاب  ل ةةةا فةةة  ال ةةةد  تةةةي 

ميكةةة ف تةةةي إجامةةة  زتةئةةة  فةةة  اليئةةةحة والتةةة  جةةةاء  بدرجةةة  انتتةةةار بةةةعيي  ايةةة  جةةةاء 
 . 1.67إل    ح تي  1.00  ال د  فال تلسؤ الحكاب  ل ا 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب ودرجة االنتشار لبعد يوضح  (6جدول )

 العدوان

 ارةـــــــــــــــالعب م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
درجة 
 االنتشار

 ضعيفة  9 0.72 1.56 يهدد زمالئه باالعتداء عليهم بالمدرسة. 1

 متوسطة 2 0.74 1.75 يستخدم ألفاظاً غير الئقة مع زمالئه. 2

 متوسطة 5 0.75 1.69 يضرب زمالئه بدون سبب. 3

 متوسطة 6 0.74 1.68 يميل إلى الخشونة في اللعب مع زمالئه. 4

 ضعيفة  7 0.72 1.63 يدفع زمالئه على األرض. 5

 متوسطة 3 0.75 1.73 يتشاجر مع زمالئه باستمرار. 6

 ضعيفة  10 0.70 1.54 يقذف زمالئه بأشياء مختلفة. 7

 ضعيفة  15 0.58 1.28 يقذف المعلم بأشياء مختلفة. 8

 ضعيفة  11 0.69 1.53 يسيطر على زمالئه األقل بنية جسدية. 9

 ضعيفة  8 0.73 1.62 يسيطر على زمالئه األضعف شخصية. 10

 متوسطة 1 0.77 1.77 ينتقم ممن قام باالعتداء عليه. 11

 ضعيفة  12 0.67 1.48 يرد بوقاحة على المعلم. 12

13 
ــات أو ــ  الحركـ ــن طريـ ــالمعلم عـ ــتهزأ بـ  يسـ

 اإليماءات.
 ضعيفة  13 0.66 1.44

 ضعيفة  14 0.62 1.38 بالمعلم عن طري  الكالم.يستهزأ  14

 متوسطة 4 0.74 1.72 يعتدي بالضرب على من يستفزه من زمالئه. 15

 (  6يتضح من الج  ل ) 
   الكةةىل يا  ميكةةت دب  لياظةةا  ةيةةف الئاةة  تةة  زتةئةة  ق يضةةف  زتةئةة  بةةدو  سةةب ق ي يةةح  ▪

زتةئة  ماسةت فارق ،وةتا  ت ةي  ةاب مااللتةداء إل  ال تلن  ف  الىع  ت  زتةئ ق ،تتةاجف تة  
لىية ق يعتةةدد مالضةف  لىةة  تةي يكةةتي ه تةي زتةئةة ة جةاء  بدرجةة  انتتةار تتلسةةب ق ايةة  

 . 2.34إل    ح تي  1.67جاء ال تلسؤ الحكاب  ل ا ف  ال د  تي 
و   مايةة  الكةةىل يا  جةةاء  بدرجةة  انتتةةار بةةعيي ق ايةة  جةةاء ال تلسةةؤ الحكةةاب  ل ةةا فةة   ▪

 . 1.67إل    ح تي  1.00ال د  
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيبيوضح  (7جدول )

 ودرجة االنتشار لبعد مخالفة األنظمة والتعليمات

المتوسط   ارة ــــــــــــالعب م 
 الحسابي 

االنحراف 
ــ ة االنتشــدرج ب ـــترتيـــال  المعياري   ار ـــ

ــى  1 ــليحضــر الممنوعــات إل  :المدرســة مث
 ضعيفة 9 0.59 1.31 أشرطة األلعاب

 متوسطة 5 0.66 1.74 يرفض إطاعة تعليمات وأوامر المعلم 2
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 متوسطة 3 0.69 1.85 يماطل في تنفيذ أوامر وتعليمات المعلم 3
 متوسطة 4 0.72 1.76 يرمي األوراق والنفايات على األرض 4
 ضعيفة 9 0.60 1.31 ال يحضر الطابور المدرسي متعمداً  5

يتأخر في دخوله إلى الفصل بعد الطــابور  6
 ضعيفة 8 0.73 1.53 الصباحي

يتأخر في دخولــه إلــى لفصــل بعــد انتهــاء  7
 متوسطة 6 0.77 1.71 الفسحة

 متوسطة 5 0.73 1.74 يخرج من الفصل دون استئذان. 8
 متوسطة 1 0.78 1.91 يسير في الفصل من دون استئذان. 9
 ضعيفة 7 0.75 1.66 يجلس بشكل غير صحيح على الكرسي 10
 متوسطة 2 0.72 1.86 يجلس في كرسي غير مخصص له 11

ال يلتزم بالدور المخصص له في كثير من  12
 ضعيفة 8 0.70 1.53 المواقف

 (  7يتضح من الج  ل ) 
   الكةةىل يا  م،ةةةفف  إطالةةة  تعىي ةةةا  و واتةةةف ال عىةة ق ي اطةةةح فةةة  توييةةة   واتةةةف وتعىي ةةةا   ▪

ليئةةةح معةةةد انت ةةةاء اال عىةةة ق ،فتةةة  اوورا  والويايةةةا  لىةةة  اور ق ،تةةةذ ف فةةة  ل للةةة  إلةةة  
اليكةةح ق ي ةةف  تةةي اليئةةح لو  اسةةت  ا ق يكةةيف فةة  اليئةةح تةةي لو  اسةةت  ا ق يجىةةس فةة  

  انتتار تتلسب ق اية  جةاء ال تلسةؤ الحكةاب  ل ةا كفس  ةيف ت ئص ل ة جاء  بدرج
 . 2.34  ح تي  إل  1.67ف  ال د  تي 

و   مايةة  الكةةىل يا  جةةاء  بدرجةة  انتتةةار بةةعيي ق ايةة  جةةاء ال تلسةةؤ الحكةةاب  ل ةةا فةة   ▪
 . 1.67إل    ح تي  1.00ال د  

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب ودرجة االنتشار لبعد  يوضح (8جدول )

 العدوان تجاه المدرسة

ــ العب م  المتوسط   ارة ـــــــــــ
 الحسابي 

االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري 

 االنتشار 
 ضعيفة 3 0.63 1.46 الكراسي. يتعمد إتالف الطاوالت أو 1

المكتبية الموجودة فــي الفصــل كالصــم  يتعمد إساءة استخدام األدوات  2
 ضعيفة 2 0.65 1.53 الخ. واألقالم..

 ضعيفة 1 0.69 1.56 يعبث في الملصقات التي على الجدران كلوحة الحضور والغياب.. الخ. 3

 يتعمد إساءة استخدام األجهزة الموجــودة بالمدرســة كالحاســب اآللــي.. 4
 ضعيفة 4 0.60 1.38 الخ.

 ضعيفة 6 0.59 1.35 صنابير المياه مفتوحة.يترك  5

العــداد الحســابي والوســائل التوضــيحية..  :يتلف الوسائل التعليمية مثــل 6
 ضعيفة 6 0.58 1.35 الخ.

 ضعيفة 8 0.55 1.29 يتعمد إتالف األلعاب الموجودة بفناء المدرسة. 7
 ضعيفة 10 0.49 1.23 يتلف حديقة المدرسة. 8
 ضعيفة 9 0.51 1.28 الجدران.يكتب على  9
 ضعيفة 5 0.58 1.36 يكتب على األثاث. 10
 ضعيفة 11 0.38 1.14 يتلف مصابيح اإلنارة في المدرسة. 11
 ضعيفة 12 0.36 1.11 يقوم بتكسير النوافذ. 12
 ضعيفة 12 0.36 1.11 يقوم بتكسير األبواب. 13
 ضعيفة 11 0.36 1.14 مفاتيح الكهرباء. يتلف منافذ أو 14
 ضعيفة 7 0.52 1.32 يلقي بالمناديل داخل المغاسل. 15
 ضعيفة 9 0.50 1.28 يلقي بالمناديل داخل المراحيض. 16
 ضعيفة 8 0.54 1.29 يركل سلة المهمالت الموجودة بفناء المدرسة. 17

 

 (  8يتضح من الج  ل ) 
جةةاء  بدرجةة  انتتةةار بةةعيي ق  عةةدوا  تجةةاه ال درسةة ال معةةد   ج يةة  الكةةىل يا  التةة  ت لةةح  ▪

 . 1.67إل    ح تي  1.00اي  جاء ال تلسؤ الحكاب  ل ا ف  ال د  
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب ودرجة االنتشار لجميع يوضح  (9جدول )

 وللمقياس ككل بعاداأل

 ارةـــــــالعب الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة االنتشار الترتيب

 متوسطة  1 0.52 1.85 اإلثارة واإلزعاج 1
 ضعيفة 3 0.54 1.59 العدوان 2

3 
مخالفة األنظمة 
 والتعليمات

 ضعيفة 2 0.47 1.66

 ضعيفة 4 0.38 1.30 عدوان تجاه المدرسةال 4
 ضعيفة  0.40 1.60 المقياس ككل 5

 (  9يتضح من الج  ل ) 
 . 1.85   معد اإلثارة واإلزلا  جاء مال فتب  اوول  و درج  انتتار تتلسب  وتتلسؤ اكاب   ▪
   معةةد ت اليةةة  اونة ةةة  والتعىي ةةةا  جةةاء مال فتبةةة  اللانيةةة  و درجةةة  انتتةةار بةةةعيي  وتتلسةةةؤ اكةةةاب    ▪

1.66 . 
 . 1.59انتتار بعيي  وتتلسؤ اكاب     معد العدوا  جاء مال فتب  اللالل  و درج   ▪
 1.30جاء مال فتب  الفامع  و درج  انتتار بعيي  وتتلسؤ اكاب   عدوا  تجاه ال درس     معد ال  ▪

 جــــائــــص النتــــملخ

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

ال ىة  ولئةالح وجلل ففو  بيي ال  لر واإلنام لى  تايا  تاد،ف ال عىة  لىكةىلف اليلبةلد  -1
 ال  لر. 

ة لئةةةالح الع ةةةف 15الةةة  12ة والع ةةةف ال توةةة  م 9إلةةة   6وجةةةلل فةةةفو  بةةةيي الع ةةةف ال توةةة  م  -2
 ة. 9إل   6ال تو  م 

فةةةفو  بةةةيي ذود اإللا ةةة  البكةةةيب  وال تلسةةةب  لىةةة  تايةةةا  تاةةةد،ف ال عىةةة  لىكةةةىلف ال تلجةةةد  -3
 . اليلبلد 

التف يةة  الي فاة  لىةة  تايةةا  وجةلل فةةفو  بةيي اإلنةةام فةة  تةدار  الةةدتت واإلنةةام فة  تعاهةةد  -4
 تاد،ف ال عى  لىكىلف اليلبلد لئالح اإلنام ف  تدار  الدتت. 

انتتار الكىل يا  اليلبةلا  فة  معةد اإلثةارة واإلزلةا  جةاء  مال فتبة  اوولة  ثة  الكةىل يا   -5
فةة  معةةد ت اليةة  اونة ةة  والتعىي ةةةا  ثةة  فةة  معةةد العةةدوا  واىةةةت رامعةةا  الكةةىل يا  فةة  معةةةد 

 جاه ال درس .  العدوا  ت
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   :اتــوصيــالت: ثانيًا

 لد  ذود اإللا   الي فا . الكىلف اليلبلد  ي  تلبلا الاياب بدراسا  تكتابىي  ف   -1

تةةدرا  الةةدتت ال لجةةللة فةة  تد،وةة  الفاةةا  تعة  ةةا إ  لةة  ي ةةي ج عي ةةا تببةةم تبةةد  الةةدتت  -2
ي إلةةالة الوةةةف مبفااةة   اط ةة  تةةوع س سةةىبا  لىةة  البةةة  والبالبةةا  ال ةةدتجا  ق فةةة بةةد تةة 

ف  الي  الدتت ه ه ق واالنتاا  ب ا إلة  الةدتت ال اتةح وتةي ثة  االنتاةا  إلة  ال درسة  التةاتى  
 . اإللا   الي فا  ل ح البة  والبالبا  م ي في   ذود 

  ئائييي نيكييي فة  ال ةدار  لىع ةح لىة   بةؤ   ه ي  وجلل ت تئيي ف  لى  الويس  و -3
 اليئح.  تعد،ح الكىلف مالتعاو  ت  تعى 

  ه ي  است داب بفاتت تدلي  الكىلف اإليجاب  لىحيىلل  لو  ظ لر الكىل يا  ال ت ى .  -4

ق فيجةة     كبةةف لة ةةلر الكةةىل يا  اليلبةةلا تتة  ح اولةةدال ال بيةةفة فةة  اليئةةح اللااةةد فف ةة  -5
 الت بيؤ الكىي  لأللدال ال لجللة ف  اليئح. 

ا  ال ا ةة  ق لةة ل  يجةة  إلبةةائ   تعتبةةف الحف ةة  والوتةةاز سةة   فةة  اوطيةةا  ذود االاتياجةة  -6
فتةةةفا  رااةةةة  بةةةةيي  فف ةةة  لىتويةةةةيس لو ةةةا وإ فاج ةةةةا مبفااةةة  سةةةةىي   تةةةةي  ةةةة  اونتةةةةب   و

 الحئص ات  ال تة ف ف    ح اببفاما  سىل ي . 

 االهت اب بدراس  تلبلا الكىلف اليلبلد ولة ت  م ي لب ال ا   لن  ،فتبؤ ب ل   ليفا .  -7

ج يةةة  او ةةةعدة. إذ الاةةةةةت الباالةةة  انعةةة ا  تعى ةةةةا     ت ةةةل  ال درسةةة   ةةةحى وااةةةةد لىةةة   -8
ال ي ةةح اإللارد ق وهةة ا  تةةف سةةاه   بيةةفا   م ةةا فةة  ذلةة  التوةةةي   و يالتف يةة  ال ا ةة  وطالبةةات 

 لي تجت   ال درس  العالد.  يوتعى ات  بالبا ف  ل ل  ال

تلظيةةةك لةةةدل  كبةةةف تةةةي او،ةةةدد العاتىةةة  إذ ،لجةةةد  ئةةةلر  بيةةةف في ةةةا ت ةةةا  ل  إلةةة  ت ةةةد   -9
 لت بي  الواص ف  ال عى ا . ليئل  مالحاال  ا

بةةةفورة لاةةةد لورا  تدرابيةةة  لى عى ةةةيي وال عى ةةةا  فةةة   يييةةة  بةةةبؤ البي ةةة  الئةةةيي  اتةةة  ال  -10
 توتتف الكىل يا  ال ت ى  بيي البة  والبالبا  نةفا  لىتاىيد ولدب ال  افح  الكفاع  ل ا. 
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