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ادلشكالث انسهىكيت انشبئعت ندي كم ين األطفبل ذوي 
االحتيبجبث اخلبصت وانعبديني ببحلهقت األويل ين انتعهيى 

 األسبسي ين وجهت نظر ادلعهًني
                                     

 إعــداد
 

 د/هند صالح اندين حسن حمًد                       د/جنالء فتحي أمحد عبد احلهيى  
 أستبذ يسبعد بقسى ريبض األطفبل                           أستبذ يسبعد بقسى تعهيى انطفىنت ادلبكرة 

 األيري سطبو بن عبد انعزيزجبيعت -كهيت انرتبيت                              جبيعت بيشت-كهيت انرتبيت           

 ادلًهكت انعربيت انسعىديت                                               ادلًهكت انعربيت انسعىديت         
                                                  يدرس بكهيت انرتبيت نهطفىنت ادلبكرة جبيعت انفيىو                 أستبذ يسبعد بقسى دراسبث انطفىنت   

         كهيت اندراسبث انعهيب نهرتبيت جبيعت انقبهرة.

   

 د/انشيًبء فتحي أمحد عبد احلهيى

 يدرس انفئبث اخلبصت بقسى انعهىو اننفسيت
 جبيعت ادلنصىرة –كهيت انرتبيت نهطفىنت ادلبكرة 

 
 بحثمستخمص ال

شيوعا لدي األطفال ٌدف البحث إلِ )التعرف عمِ هشكبلت الطفولة األكثر 
بهدارس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين بالحمقة األولي هن التعميم 
األساسي هن وجٍة ىظر هعمهيٍم ثم إعداد تصور هقترح لمحد هن هشكبلت الطفولة 

 لدي األطفال بهدارس األطفال الهعوقين وغير الهعوقين(
كية لدي األطفال( )إعداد ىجبلء وتكوىت أدوات البحث هن )هقياس الهشكبلت السمو 

 فتحي أحهد(.
أن أكثر هشكبلت الطفولة توجد بهدارس األطفال غير -وأوضحت ىتائج البحث:  

 الهعوقين الحكوهي.
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة -الكمهات الهفتاحية: الهشكبلت السموكية لؤلطفال 

 الهعمهين. –الحمقة األولي هن التعميم األساسي –األطفال العاديين–
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The research tools consisted of (Scale of Behavioral 
Problems in Children) (prepared by Naglaa Fathy Ahmed). 
 The results of the research indicated( The most common 
childhood problems are found in government schools for 
children without disabilities). 
Key words: Children's Behavioral Problems - Children with 
Special Needs - Ordinary Children - The First Cycle of Basic 
Education - Teachers.) 
 

 
 
 

  



 المشكالت السموكية الشائعة لدى كل من األطفال 
 

 - 191 - 

  د صالح الديند/ىن ي أحمد فتحنجالء د/ 
 شيماء فتحي أحمدد/ ال

  مشكمة البحث وخطة دراستيا
 ة ــــدمـــقــم

األطفال ٌم براءة الحاضر وابتساهة وأهل الهستقبل وعهادة ، وأهاىة 
بين البشر فأوجب الهحافظة عميٍم ورعايتٍم أيا كاىت سهاتٍم وهٍها استودعٍا اهلل 

اختمفت أجىاسٍم وأشكالٍم وخصائصٍم ، ويهر األطفال عبر رحمتٍم التطورية 
بخبرات وهواقف تؤثر عمي ىضجٍم بجواىبً الهختمفة)الجسهية والعقمية واالجتهاعية 

م الجسهي واالىفعالية( ، وسرعان ها تؤثر ٌذي الخبرات خاصة الهؤ  لهة هىٍا في ىهٌو
ا عمي  ا عمي سموكٍم وتصرفاتٍم في حين أن آثاٌر والعقمي واالجتهاعي وتظٍر آثاٌر
الجاىب االىفعالي الوجداىي قمها تظٍر بشكل هباشر فقد تستتر إلي أن تستحوذ عمي 

  سموك األطفال بأىهاط وأشكال سموكية هضطربة .

ات الحياة القاسية وتحقق أٌدافٍا في والهجتهعات ال يهكن أن تواجً هتطمب
التقدم والرقي دون عىصر بشري فعال يتهتع بشخصية قوية ايجابية، لذلك اٌتم 
عمهاء الىفس والتربية بدراسة هشكبلت األطفال السموكية في جهيع الهراحل التعميهية 

( إلي استهرار آثار Ansari, Arya،8108خاصة بعد أن توصل )آىسيري آري 
الطفل السمبية  في هرحمة ها قبل الهدرسة عمي الطفل هن الطفولة الهبكرة سموكيات 

 حتِ ىٍاية فترة الهراٌقة أي تؤثر عميً طيمة حياتً  
ي أساس بىاء الفرد والهجتهع  والهدرسة هؤسسة تربوية اجتهاعية ذات هٍهة ىبيمً ٌو

عارف والهٍارات وتكون شخصيتً وتربيتً وتزويدي بالقيم والهثل العميا ، واكسابً اله
التي تساعدي عمي االسٍام في بىاء هجتهعً وتىهيتً وتطويري عمهيا وثقافيا واجتهاعيا 
وحضاريا وسموكيا وليست هبلحظة سموكيات الطفل باألهر العسير وال عبلجٍا 
باألهر الهستحيل ،فالهعمم الهاٌر الواعي ٌو الذي يتهكن هن هبلحظة ورصد 

م لتىشئتٍم وتربيتٍم عمِ الشكل الذي يضهن لٍم سموكيات أطفالً وخصائص ىهٌو
األهن واالستقرار ويعيىٍم عمِ أن يكوىوا سواعد العطاء والبىاء لهجتهعٍم في 
الهستقبل ويكوىوا قادرين عمِ استثهار كافة االهكاىات والوسائل الهتاحة لٍم في 

ذا ها أشار اليً )ديستا،هيى ي ليك وآخرون العالم الهحيط بٍم بشكل ايجابي وفعال. ٌو
Desta, Menelik;et.al،.8107 في دراستً عن أٌهية الهعمهين في الكشف )
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الهبكر عن الهشاكل السموكية لؤلطفال وأىٍم يمعبون دورا ٌاها في ذلك.  وتوصل 
إلِ فعالية تدريبٍم لتحسين قدرتٍم عمِ تحديد أكثر دقة لهشاكل األطفال العاطفية 

 والسموكية.
وجود تربية تٍدف الي تىهية األطفال وتٍتم بتكوين شخصيتٍم  وهن ثم يتطمب األهر

وتىهيً األىهاط السموكية البلزهة لمتفاعل وبىاء العبلقات االجتهاعية الهثهرة هع 
اآلخرين واألطفال ٌم قادة الهستقبل وأهل األهة )سواء كاىوا أطفال هعوقين أو غير 

هعقدة وهستهرة هدي الحياة هعوقين( وليست التربية عهمية سٍمً، بل ٌي عهمية 
وعادة ها تظٍر هشكبلت في ٌذي الهسيرة الطويمة يعاىي هىٍا اآلباء واألهٍات 

 والهعمهين.
هها دفع الباحثات لمقيام بدراسة الهشكبلت السموكية لدى األطفال بهدارس 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة )الصم والهكفوفين( فٍم أقرب الفئات الخاصة 

طبيعة اإلعاقة وأقراىٍم العاديين)بالتعميم العام الحكوهي والخاص( فٍو تقاربا في 
تعبير صادق عن االٌتهام بٍم ورعايتٍم عمي أسس عمهية سميهة لتخطيط هستقبمي 

 سميم. 
 ثــكمة البحـــمش

 ظٍرت هشكمة البحث هن خبلل هجهوعة هصادر أٌهٍا ها يمي:
 هبلحظات الباحثات وهعايشتٍم لؤلطفال -0

الباحثات عمِ طالبات الكمية بهادة التربية العهمية، وهتابعتٍم أثىاء إشراف 
لبعض الدروس التعميهية داخل الفصول الدراسية، الحظوا أن ٌىاك عددا ليس ببسيط 
هن األطفال ال يستطيعون تركيز اىتباٌٍم في األىشطة الهقدهة إليٍم، كها أىٍم ال 

م ال يعاىو   ن هن أي إعاقات بدىية.يتابعون األىشطة الهقدهة لىٍايتٍا، ٌو
 ها توصمت إليً ىتائج دراسات سابقة -8

  -حيث أشارت ىتائج دراسات سابقة إلِ ها يمي: 
 في هجال األطفال العاديين-
( فاعمية استخدام الهسرح التعميهي في 8105دراسة )العطار، أهاىي جهيل عمي ،-
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اط الزائد( لدي عبلج بعض الهشكبلت السموكية )السموك العدواىي، الكذب، الىش
 أطفال الهرحمة االبتدائية.

( فاعمية برىاهج إرشادي لمتخفيف هن 8105دراسة )حهدي، أهل عبد المطيف ، -
الٍروب هن  –السرقة –الكذب  –حدة االضطرابات السموكية )العىف الهدرسي 

 الهدرسة(، لدى عيىة هن أطفال الهرحمة االبتدائية.
ا عمِ الىهو 8106،دراسة )عثهان، دعاء فؤاد أحهد  - ( عن اإلساءة لمطفل وتأثيٌر

 والتحصيل الدراسي وتقدير الذات والهشكبلت السموكية والىضج االجتهاعي.
 في هجال األطفال الصم -
( فعالية برىاهج إرشادي في خفض 8105دراسة )حبيب، أحهد أهين هحهد ،- 

لهيل الِ بعض الهشكبلت)السموك العىيف والهدهر، سموك االىسحاب، وسموك ا
 الحركة الزائدة( لدى االطفال الصم.

( فاعمية برىاهج تدريبي 8106دراسة )صالح، والء عبد الهىعم شفيق هحهد ، -
الكتشاف وتىهية بعض الهواٌب الخاصة لدي األطفال الصم في خفض الهشكبلت 

 السموكية لديٍم.
رفي سموكي ( فاعمية برىاهج إرشادي هع8107دراسة )بمتاجي، ىسهة عمي هحهد ، -

 في خفض السموك العدواىي لدي األطفال الهعوقين سهعيا.
 في هجال األطفال الهكفوفين-
( فاعمية برىاهج إرشادي أسري في خفض 8105دراسة )شعراوي، دعاء إبراٌيم ،-

الحساسية الزائدة( لدي  –الىشاط الزائد  –بعض االضطرابات السموكية )الهخاوف 
 عيىة هن األطفال الهكفوفين.

( برىاهج ارشادي )هعرفي سموكي( 8106دراسة )عمِ، دعاء كرم هحهد ، -
اب االجتهاعي عىد الطفل الكفيف لتحسين التواصل  لمتخفيف هن حدة الٌر

 االجتهاعي لديً.
( فاعمية برىاهج لؤلطفال الهكفوفين 8107دراسة )صالح، ساهية السيد هحهد ، -

 الىهطية.  لتىهية هٍاراتٍم االجتهاعية وخفض سموكياتٍم
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 الدراسة االستطبلعية-3
قاهت الباحثات بتطبيق دراسة استطبلعية لموقوف هىٍا عمِ أكثر الهشكبلت 
السموكية الشائعة لدي األطفال بهدارس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وهدارس 
األطفال العاديين الحكوهي هىً والخاص هن وجٍة ىظر الهعمهين هن خبلل طرح 

و  :سؤال عميٍم ٌو
ها الهشكبلت السموكية التي تري أىٍا شائعة بين األطفال في الهدرسة التي تعهل 

 بٍا؟
وتم تجهيع االستجابات واستقرائٍا وتحميمٍا والوقوف هىٍا عمي أكثر الهشكبلت تكرارا 
ي )العىاد، االعتهادية )عدم الىضج االجتهاعي(،  لمقيام بدراستٍا في البحث الحالي ٌو

 االستجابة لؤلواهر(، تشتت االىتباي، العدوان، االىسحاب االجتهاعي(.الرفض )عدم 
( ، 8105وقد دعم ىتائج الدراسة االستطبلعية دراسة )يوىس، الٍام هحروس هحهد ،

 ( .Meany-Walen, Kristin K;.8107دراسة )هيىي والين،كريستيان وآخرون 
لبحوث والدراسات السابقة إضافة إلِ قيام الباحثات بالبحث واالطبلع عمِ عدد هن ا

حيث وجدت أن ٌىاك العديد هن الدراسات التي أشارت الي وجود العديد هن 
الهشكبلت السموكية التي يعاىي هىٍا األطفال، كها أىً _في حدود عمم الباحثات _ 
ال توجد دراسة واحدة عربية أو أجىبية تىاولت ٌذي الهشكبلت السموكية بالدراسة 

دارس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وهدارس األطفال العاديين والتحميل لديٍم به
 الحكوهي هىً والخاص.

هها دفع الباحثات لدراسة الهشكبلت السموكية بٍذي الهرحمة ووضع تصور 
 هقترح لهحاولة الوقاية هىٍا أو التغمب عميٍا إن وجدت لدي الطفل.

هشكبلت خبلل عهمية في ضوء ها سبق يتبين هعاىاة األطفال هن العديد هن ال
التربية و دراسة الهشكبلت السموكية التي تواجٍٍم قد يساٌم في حل العديد هىٍا ىظرا 

سىوات(، لها يتخممٍا هن تغيرات وتحوالت بيولوجية 9-6ألٌهية ٌذي الهرحمة العهرية)
هرحمة -وعقمية ووجداىية واجتهاعية فٍي بداية هرحمة اىتقالية هٍهة في حياة الطفل 

رشاد الي -التعميم  بداية فٍي هن أولي الهراحل التي يحتاج فيٍا الطفل إلي توجيً وا 
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الطريق الصحيح واألسموب الهىاسب في التفاعل هع اآلخرين في ظل التوتر والتخبط 
 وعدم التوازن الذي يكون عميً الطفل في ٌذي الهرحمة.
  -وتتبمور هشكمة البحث الحالي في طرح التساؤل اآلتي: 

شكبلت السموكية لدى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين بالحمقة ها اله-
 األولي هن التعميم األساسي هن وجٍة ىظر الهعمهين؟

 ويىبثق هن التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية عمِ الىحو اآلتي: _
ها أكثر الهشكبلت السموكية شيوعا لدى األطفال بهدارس األطفال ذوي -0

 اصة )الصم( هن وجٍة ىظر الهعمهين؟االحتياجات الخ
ها أكثر الهشكبلت السموكية شيوعا لدى األطفال بهدارس األطفال ذوي -8

 االحتياجات الخاصة )الهكفوفين( هن وجٍة ىظر الهعمهين؟
ها أكثر الهشكبلت السموكية شيوعا لدى األطفال بهدارس األطفال -3

 العاديين)الحكوهي( هن وجٍة ىظر الهعمهين؟
أكثر الهشكبلت السموكية شيوعا لدى األطفال بهدارس األطفال ها -4

 العاديين)الخاص( هن وجٍة ىظر الهعمهين؟
 ثـــدفا البحــــى

 -ٌدف البحث الي: 
الهشكبلت السموكية األكثر شيوعا لدي األطفال بهدارس األطفال التعرف عمِ -0

ساسي هن بالحمقة األولي هن التعميم األ ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين
 وجٍة ىظر الهعمهين.

إعداد تصور هقترح لمحد هن الهشكبلت السموكية لدي األطفال بهدارس األطفال -8
 .ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين

 ثـــمية البحـــأى
 األىمية النظرية

األطفال هن -تىبع أٌهية البحث هن أٌهية الهرحمة العهرية التي يتىاولٍا البحث-0
تشكيل شخصية األطفال، ففيٍا توضع البذور األولِ في بىاء و -سىوات9-6عهر

لمشخصية، وعمِ ضوء ها يمقِ الطفل هن خبرات في ٌذي الهرحمة يتحدد إطار 
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شخصيتً، ألىً هازال كائىا قاببل لمتشكيل، هها يسٍل هن تعديل سموكياتً غير 
 التوافقية.

األطفال ذوي يساير البحث االتجاٌات العالهية الهعاصرة في االٌتهام برعاية -8
االحتياجات الخاصة والعاديين، فوجود كم هن الهعموهات البحثية عن الهشكبلت 
السموكية يعد أهرا حيويا هفيدا يساعد عمي فٍم أفضل لمهشكبلت ويساعد في 
رعاية وتعميم ٌؤالء األطفال وتىهية قدراتٍم ليعودوا هرة أخري لمتفاعل هع أفراد 

ثل هصدرا لئلزعاج والقمق لموالدين والهعمهين، الهجتهع فالهشكبلت السموكية ته
ذا لم يبادر  كها أىٍا تهثل أحد الهشكبلت الرئيسية إلعاقة العهمية التربوية وا 
التربويون بالبحث عن أسبابٍا وعبلجٍا سيؤدي إلي سوء تكيف األطفال 

 االجتهاعي والشخصي .
 األىمية التطبيقية

ههثبل في هقياس الهشكبلت السموكية لجهيع قد يسٍم البحث في تقديم دليبل عهميا -0
الهٍتهين باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة والعادييىمكيفية االكتشاف الهبكر 
لمهشكبلت السموكية لديٍم هها يساعد عمِ تخطيط هواقف تعميهية هتكاهمة تٍتم 

 بٍم هها يىعكس بشكل ايجابي عميٍم.
وهىاقشتٍا وتوصياتٍا في تبصير القائهين قد يفيد ها يسفر عىً البحث هن ىتائج  -8

عمِ إعداد هىاٌج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة والعادييىبضرورة التركيز 
 عمِ الوقاية هن الهشكبلت السموكية بإكسابٍم السموكيات االيجابية الهختمفة.

ان الهشكبلت السموكية التي تشيع بين األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  -3
ىقد تعوق إلِ حد كبير تحقيق أٌداف العهمية التعميهية ووضع تصور والعاديي

هقترح لحمٍا يهكن الهٍتهين بٍم هن )هعمهين وأخصائيين( في االسترشاد بً 
 والتهكن هن الهٍارات البلزهة لمتعاهل هع ٌذي الهشكبلت.

هحاولة التعرف عمي  الهشكبلت السموكية األكثر شيوعا لدي األطفال ذوي -4
اجات الخاصة والعاديين هها يساعد عمِ التخطيط لبراهج ارشادية تقودٌم االحتي

 1لمتوافق السميم 



 المشكالت السموكية الشائعة لدى كل من األطفال 
 

 - 122 - 

  د صالح الديند/ىن ي أحمد فتحنجالء د/ 
 شيماء فتحي أحمدد/ ال

 مصطمحات البحث
 Behavioral Problemsالهشكبلت السموكية          

ٌي جهمة هن السموكيات البلتوافقية الهخالفة لىظم -تعرفٍا الباحثات إجرائيا بأىٍا: 
ل وتوافقً هع الهجتهع الهحيط بً وال تتىاسب وقواعد الهجتهع وتعيق هن تكيف الطف

هع الهرحمة الىهائية التي يهر بٍا الطفل والتي يسعي الهقياس الهستخدم في البحث 
الحالي لمكشف عن شدتٍا لدي عيىة البحث وتشهل العىاد، االعتهادية )عدم الىضج 

قاس االجتهاعي(، الرفض، تشتت االىتباي، العدوان، االىسحاب االجتهاعي. وت
بالدرجة التي يحصل عميٍا الطفل هن خبلل استجابة الهعمهة لفقرات الهقياس 

ا لدرجة اىتشار السموك لديً.   وتقديٌر
 األطفال ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين بالحمقة األولي هن التعميم األساسي 

 Children Special Educationاألطفال ذوي االحتياجات الخاصة     
الباحثات األطفال الهقيدون بهدارس األهل لمصم والبكم وهدارس الىور حددت 

في طبيعة عبلقتٍن الهبتَرة لمهكفوفين فٍم أقرب الفئات الخاصة تقاربا هع بعضٍم 
كف أدُ هن حولً، بيىها عزلتً إعاقتً عو عالن الصَتيات .فاألصم الهجتهع هع 
كبلٌها بحاجة َبٍم هحيطة الهرئيات الهع الهكفَفيو اتصال ِ قصَر ـصر إلـالب

الحَاس تهثمت في فقد إحدي فإعاقتٍها خاصة لتعميهٍم   رق ـَطبراهج إلِ 
ذا ها البيئة ( ل هع أَ في التفاعالٍاهة )سواء في اكتساب الهعرفة  َالضرورية  ٌو

 (8116أشارت إليً دراسة)وافي، ليمي أحهد هصطفي ،
 Deaf Children      األطفال الهقيدون بهدارس األهل لمصم والبكم -

األطفال الصم صهم كمي هىذ الوالدة أي لم يكتسبوا -تعرفٍم الباحثات إجرائيا بأىٍم: 
أي هفردات لغوية ويحتاجون إلِ خدهات تربوية هتخصصة كتعمم طرق التواصل 

 بمغة اإلشارة وقراءة الشفاي.
 Blind Childrenاألطفال الهقيدون بهدارس الىور لمهكفوفين         -

األطفال الهكفوفين كف كمي هىذ الوالدة أي قبل أن -تعرفٍم الباحثات إجرائيا بأىٍم: 
يكتسبوا أي هثيرات بصرية ويحتاجون إلِ خدهات تربوية هتخصصة كتعمم طرق 

 التواصل باستخدام لغة برايل.
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وقد استىدت الباحثات في تحديد درجة االعاقة عمِ التقديرات الهتبعة في هدارس 
 ذوي االحتياجات الخاصة )هجتهع البحث(. األطفال

 األطفال العاديين
 Children in General Public Education األطفال بالتعميم العام الحكوهي

 هدارس األطفال العاديين الحكوهية    
ٌي الهدارس األكثر اىتشارًا وتدرس فيٍا جهيع الهواد بالمغة العربية، وسن االلتحاق 

 سن السادسة هقابل هصاريف رهزية.بٍا يكون عىد 
 Children in Public Private Education األطفال بالتعميم العام الخاص

 هدارس األطفال العاديين الخاصة
ٌي هدارس تدرس جهيع الهواد باإلىجميزية، هاعدا هواد هحدودة تدرس بالمغة العربية 

  .وتكون الدراسة بتمك الهدارس هقابل هصاريف عالية
   Children's Teachers    هعمهي األطفال

الهعمهون الذين يقوهون بتعميم أطفال عيىة البحث -وتعرفٍم الباحثات اجرائيا بأىٍم: 
 ويشترط أن يكوىوا عمي تواصل وتفاعل هع الطفل لهدة عام كاهل قبل إجراء البحث. 

 ثـــددات البحـــمح
 _ الهحددات البشرية0

 الهجتهع األصمي لمبحث
الهجتهع األصمي لمبحث هن  األطفال الهمتحقين بالتعميم العام الحكوهي  يتكون

والخاص وهدارس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة _الصم والهكفوفين_ ويتراوح 
م الزهىي هن   سىوات بالحمقة األولي هن التعميم األساسي9: 6عهٌر

 _ الهحددات الهكاىية8
 -تم تطبيق أدوات البحث بها يمي: 

 األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  هدارس-
    الصم )هدرسة أهل لبىان لمصم وضعاف السهع( بالهٍىدسين حي العجوزة، 

 )هدرسة األهل لمصم والبكم( بالهىصورة.
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الهكفوفين )هدرسة الىور لمهكفوفين( بالهىصورة بالدقٍمية، )هدرسة الىور لمهكفوفين( 
 بطىطا بالغربية.

 هدارس األطفال العاديين-
س األطفال العاديين)الحكوهية( )هدرسة هجهع برج ىور الحهص هدار -

االبتدائية الهشتركة(،)هدرسة التعاون االبتدائية(،)هدرسة السبلم االبتدائية(،)هدرسة 
الشباب االبتدائية(،)هدرسة هيت العاهل االبتدائية(،)هدرسة الجٍاد االبتدائية(،)هدرسة 

 رة أجا التعميهية بهحافظة الدقٍمية.عهر بن الخطاب االبتدائية(التابعين إلدا
هدارس األطفال العاديين)الخاصة(،)هدرسة الهستقبل الحديثة الخاصة( ، -

)هدرسة الشروق الخاصة(،)هدرسة عهرو بن العاص الخاصة(،) هدرسة سعيد 
الهغربي الخاصة(،) هدرسة رواد الهستقبل الخاصة(،) هدرسة الضياء الخاصة(،) 

(،) هدرسة الرحاب الخاصة(التابعين إلدارة الٍرم التعميهية هدرسة الفاروق الخاصة
 بهحافظة الجيزة. 

 _ الهحددات الزهىية 3
-8109تم تطبيق أدوات البحث في الفصل الدراسي األول هن العام الدراسي 

 م، عمِ هدار شٍرين.8181
 ابقةـــات ســـظري ودراســار النـــاإلط

إرساء أٌم هعالم شخصية  هرحمة الطفولة ٌي الفترة الحرجة التي يتم فيٍا
ا، وتتضح هعالهٍا عاها بعد اآلخر، ليصبح الطفل ايجابيا أو  الطفل ليتحدد إطاٌر
سمبيا، شجاعا أو جباىا، واثقا هن ذاتً أو هترددا، وذلك تبعا لىقاوة وجودة البذور التي 
تغرس خبلل ٌذي الفترة التكويىية الحاسهة. إال أن ٌذي الهرحمة ال تخمو هن 

ت السموكية التي تؤثر عمي حياة الطفل والتي تعوق الىهو الطبيعي لهختمف الهشكبل
جواىب شخصيتً هها يؤدي الي ظٍور سموكيات هىحرفة عها ٌو سائد بهجتهعً. لذا 
يحتاج الطفل هىذ المحظات األولِ لبداية حياتً، وعبر هراحل تطوري العهري إلِ ها 

ضوء ها يمقِ الطفل هن خبرات في ٌذي يدعم توافقً الىفسي هع الهحيطين بً، فعمِ 
الهرحمة يتحدد إطار شخصيتً، ألىً هازال كائىا قاببل لمتشكيل، هها يسٍل هن تعديل 
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سموكياتً غير التوافقية، ويشير التراث السيكولوجي إلِ ضرورة االٌتهام بتصهيم 
 البراهج لمحد هن الهشكبلت السموكية.

دهاج وهشاركة األطفال في هختمف األى شطة األكاديهية، واالجتهاعية داخل وا 
الهؤسسات التربوية وخارجٍا; وذلك لتحقيق أعمِ هستوى هن الصحة الىفسية والتوافق 

  االجتهاعي.
 الهشكبلت السموكية -الهحور األول:

تعتبر الهشكبلت السموكية إحدى هيادين األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
ن هازالت حديثة هقارىة بهيادين األطفال ذوي الحدية ىسبيا ،والهعرفة في ٌذا الهيدا

االحتياجات الخاصة األخرى .،و قبل البدء بتعريف الهشكبلت السموكية البد هن 
اإلشارة إلِ أىً ليس هن السٍل تعريف الهشكبلت السموكية تعريفا جاهعا هاىعا 
يتصف بالدقة والشهولية ويبلقِ قبول هختمف الفئات العمهية والهٍىية ذات 

تخصصات الهختمفة لىتيجة لبلختبلف في طبيعة الهشكبلت السموكية وأسبابٍا ال
وعبلجٍا وكذلك ألن الفرق بين سموك وهشاعر األطفال العاديين وسموك وهشاعر 
ذي الهشاعر، وليس في ىوعية  األطفال غير العاديين فرق في درجة ٌذا السموك ٌو

 السموك والهشاعر.
ن ها يفعمً األطفال غير العاديين أحياىا في فهعظم األطفال العاديين يفعمو  

بعض الهواقف بيىها يظٍر األطفال غير العاديين ٌذي السموكيات والهشاعر في 
 هواقف كثيرة وبدرجة عالية. 

وال يتفق الباحثون عمِ الدرجة التي تفصل بين السموك والهشاعر الهشكمة 
هش، هصطفي ىوري، وغير الهشكمة لعدة أسباب هن أٌهٍا ها أشار اليً )الق

 -( كها يمي: 805: 8104الهعايطة، خميل عبد الرحهن ،
 أ( اختبلف هفٍوم الهشكل وغير الهشكل هن هجتهع آلخر 

  اختبلف هفٍوم الهشكل بحسب هراحل الىهو الجسهي والعقمي ب(
 واالجتهاعي             

 جـ( اختبلف فٍم الىاس في الهجتهع الواحد لمسموك غير الهشكل. 



 المشكالت السموكية الشائعة لدى كل من األطفال 
 

 - 121 - 

  د صالح الديند/ىن ي أحمد فتحنجالء د/ 
 شيماء فتحي أحمدد/ ال

الرؤى والهفاٌيم بتعدد وتىوع الكتاب والدارسين الذين اٌتهوا بٍا لذا تىوعت 
لتوضيحٍا وتحديد أٌم هبلهحٍا وخصائصٍا، فكل هىٍم عرفٍا بحسب الجاىب الذي 

 اٌتم بً.
   -تعريف الهشكبلت السموكية:

 ألطفال الهشكمين ٌم الذين يعاىون( أن ا08: 8104أشار )بطرس ، حافظ بطرس،
ي:أو يظٍرون الخصائص   التالية بدرجة همحوظة ولفترة هحدودة ٌو

ا في ضوء الخصائص العقمية أو لتي ال التعمم  واعمِ درة لقدم اع- يهكن تفسيٌر
 الحسية أو الصحية .

 ت هرضية هع الزهبلء والهعمهين.عبلقابىاء عمِ درة لقدم اع-
 شعور عام باالكتئاب وعدم السعادة.-
 ظروف عادية.ل ظفي ر هىاسبة غيظٍور أىهاط سموكية وعواطف -
ىزعة ىحو هعاىاي اعراض جسهية وآالم وهخاوف فيها يتعمق بالهشكبلت الشخصية -

 والهدرسية.
 الباحثات إجرائيا كها يمي:وتعرفٍا 

 Stubbornnessالعىاد                     
أسموب إدارة الطفل لمهواقف االجتهاعية هع اآلخرين لحصولً -تعرفً الباحثات بأىً: 

و إحدى هكتسبات الشخصية ويقابل الشخصية الهستسمهة القابمة عمِ ه ا يريد، ٌو
لبلستٍواء. والطفل العىيد ال يهل هن ههارسة سموكً فيتبع سياسة صراع اإلرادات 

 )أي هن يتحهل لبلستسبلم أوال لتحقيق رغباتً( ويتعهد إظٍار رفضً لآلخرين 
 Reliability   (Lack of Socialاالعتهادية )عدم الىضج االجتهاعي(   )

Maturity 
اتكال الطفل عمي اآلخرين هن حيث طمب الهساىدة والهحبة -تعرفً الباحثات بأىً: 

دارة شئوىً. ولديً أريحية ىفسية وال توجد لديً أي  والدعم والرعاية واالٌتهام وا 
اىفعاالت ىتيجة إلزاحة سهات شخصيتً إلِ اآلخرين فيهىع التفكير في أي شيء 

 عود ٌذا ألساليب التىشئة االجتهاعية.كمية وي
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 Rejectionالرفض                
و -تعرفً الباحثات بأىً:  عدم االستجابة لؤلواهر وهخالفة األواهر وعدم االهتثال ٌو

أحد أشكال السموك الهضطرب وأحد أساليب الشخصية العىيدة ويٍدف لتحقيق أٌدافً 
 الرفض(.الشخصية هن خبلل تبىي ٌذا السموك )سموك 

  Distractionتشتت االىتباي         
بأىً سموك يصدر عن الطفل الذي ال يستطيع التركيز هدة -تعرفً الباحثات بأىً :

 زهىية هٍها كاىت عواهل جذب الهثير هقارىة بأفراد الفئة العهرية التي يىتهي إليٍا.
 Aggressionالعدوان                      

السموك الذي يٍدف إلي إيذاء اآلخرين سواء كان لفظيا او  -تعرفً الباحثات بأىً: 
و هن أساليب جذب االىتباي أحياىا أو إلزالة التوتر  يهاءات ٌو بدىيا أو إشارات وا 

 الداخمي .
 Social Withdrawalاالىسحاب االجتهاعي        

التوتر رغبة الطفل في تجىب هواقف التفاعل االجتهاعي إلزالة -تعرفً الباحثات بأىً:
 الىاتج عىٍا لعدم قدرتً عمي األداء والتوافق االجتهاعي بشكل جيد.

( بأن سموك الطفل يعد هشكمة تستدعي 04: 8100وأشارت )جهيل، سهية طً ، 
 -العبلج عىدها ىبلحظ التالي: 

تكرار ظٍور السموك الشاذ أو الهىحرف )عرض الهشكمة( وعدم تجاوبً هع  (0
التي يقوم بٍا الطفل ووالديً وهعمهيً. فظٍور السموك هحاوالت التعديل والتغيير 

الشاذ هرة أو هرات قميمة ال يدل عمِ وجود هشكمة عىد الطفل ألىً قد يكون سموكا 
عارضا يختفي تمقائيا أو بجٍد هن الطفل أو هن والديً. فالطفل الذي يسرق هرة 

بري يعاىي هن ويتوقف عن السرقة هن ىفسً أو بتوجيً هن والديً وهدرسيً ال ىعت
هشكمة السرقة، ألن هن يعاىي هن ٌذي الهشكمة بحسب تعريفىا تتكرر سرقاتً 

 ويعجز هعمهوي ووالديً عن تعديل سموكً.
تدخل السموك الشاذ أو )العرض( في إعاقة ىهو الطفل الجسهي أو الىفسي أو   (8

االجتهاعي ويؤدي إلِ اختبلف سموكً وهشاعري عن سموك وهشاعر هن ٌم في 
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 سىً.
تدخل العرض أيضا في الحد هن كفاءة الطفل في التحصيل الدراسي وفي   (3

 اكتساب الخبرات هها يعوقً عن بىاء هستقبمً بالتعميم والتدريب.
كذلك تدخمً في إعاقة الطفل عن االستهتاع بالحياة هع ىفسً وهع اآلخرين،  (4

يتسبب في ويؤدي إلِ شعوري بالكآبة والتعاسة والهعاىاة الىفسية والجسهية وقد 
خواىً وأقراىً  ضعف قدرة الطفل عمِ تكوين عبلقات هرضية هع والديً وا 

( إلي 8108وهعمهيً. ولقد أشارت دراسة)الغرياىي، ىور الدين هصطفِ عيسِ ،
أن إشباع حاجات الطفل الىفسية ) ولو ىسبيا ( يعد الهدخل الرئيسي إلحداث 

هع ىفسً، وهع هن حولً كها أن  التوازن الىفسي لديً، حيث إىً يقودي ىحو التوافق
اشباع ٌذي الحاجات يكسبً العديد هن السهات، والتي هن أٌهٍا استقراري 
االىفعالي، وىظرتً لمحياة بتفاؤل وطهأىيىة، وهحبتً ألسرتً وهجتهعً، وثقتً بىفسً 
 وباآلخرين، وكذلك اعتهادي عمِ ىفسً في أداء بعض الهٍام في حدود إهكاىياتً.

سبق فقمد كاىت ٌىاك ضرورة لرصد الهشكبلت السموكية لدي  واىطبلقا هها
األطفال واٌتهت الباحثات بدراستٍا بهدارس األطفال العاديين الحكوهية والخاصة 
وهدارس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة _الصم والهكفوفين_ فٍم أقرب الفئات 

 الخاصة تقاربا هن حيث طبيعة اإلعاقة.
 ثــرض البحــــف

ذات داللة إحصائية بين درجات األطفال ذوي االحتياجات  توجــد فروق
الخاصة بهدارس )الصم، الهكفوفين(، العاديين)بالهدارس الحكوهية، الخاصة( 

 عمِ هقياس الهشكبلت السموكية لدي األطفال.
 ثـــج البحــــيـمن
استخدهت الباحثات الهىٍج الوصفي التحميمي الهقارن، باعتباري أىسب الهىاٌج  

 ا البحث.البحثية لٍذ
 ثـــة البحـــعين

( سىوات 9-6( طفل هن أطفال الهرحمة العهرية هن )351تكوىت عيىة البحث هن )
طفل 011( طفل هن هدارس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة_051هقسهين إلي )
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طفل هن هدارس األطفال العاديين  (011طفل هعوقين بصريا_،)51هعوقين سهعيا،
ألطفال العاديين الخاصة. وذلك هن عيىة كمية طفل هن هدارس ا (011الحكوهية،)
ا بطريقة عشوائية بهدارس األطفال العاديين 0111قواهٍا ) ( طفبل وطفمة، تم اختياٌر

 الحكوهية والخاصة وبطريقة عهدية بهدارس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
 ثـــأدوات البح

 ىجبلء فتحي أحهد(.هقياس الهشكبلت السموكية لدي األطفال            )إعداد 
 _ الٍدف هن الهقياس0

تشتت -الرفض-االعتهادية-يٍدف ٌذا الهقياس إلِ قياس الهشكبلت السموكية )العىاد
االىسحاب االجتهاعي( لدي األطفال بهدارس األطفال ذوي -العدوان-االىتباي

 االحتياجات الخاصة والتعميم العام الحكوهي والخاص هن وجٍة ىظر الهعمهين
 تصهيم الهقياس_ 8

تم تصهيم الهقياس في ضوء ها جاء باإلطار الىظري لمبحث واالطبلع عمِ 
الدراسات السابقة، وبعض االختبارات الخاصة بالهشكبلت السموكية. وهن أٌم ها تم 

 -االطبلع عميً واالستفادة هىً ها يمي: 
 Walker problem Behaviorهقياس وولكر لبلضطرابات السموكية  -

Identification Checklist ،0976 ( في )عبد اهلل، أيهن يحيي، الشٍاب، إبراٌيم
 (.8103حهزة ، 

هقياس السموك العدواىي لدي أطفال التعميم األساسي إعداد )هجمي، شايع عبد اهلل ، 
8103.) 

هقياس تقدير أعراض اضطراب السموك الفوضوي إعداد )الدسوقي، هجدي هحهد -
 (.8104هحهد عمي ، 

 (8104الهشكبلت السموكية لؤلبىاء إعداد )عمي، هىال حهدي سيد ، هقياس-
هقياس اضطراب العىاد والتحدي إعداد )الدسوقي، هجدي هحهد هحهد عمي ، -

8105.) 
هقياس التعاهل هع السموك التىهري إعداد )الدسوقي، هجدي هحهد هحهد عمي ، -
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8106.) 
ي إعداد )عثهان، دعاء فؤاد هقياس الهشكبلت السموكية، هقياس الىضج االجتهاع-

 (8106أحهد ،
 -وقد روعي في تصهيم الهقياس ها يمي: 

 صياغة عبارات الهقياس بطريقة إجرائية لتهكىىا هن أن ىقيس سموك الطفل بدقة.-
م الزهىي.-  هىاسبة العبارات لسموكيات األطفال وعهٌر
 (.وضوح العبارات حتِ ال تسبب أي لبس أو خمط لدي )الهعمم/الهعمهة-
 تكرار بعض العبارات بأسموب آخر لمتأكد هن هصداقية اإلجابات.-
 وجود عبارات سمبية وذلك لمتأكد هن هصداقية )الهعمم/الهعمهة(.-
 هحتوي الهقياس-3

يتكون الهقياس هن ست أبعاد رئيسية تشهل الهشكبلت السموكية ويتضهن كل بعد 
( عبارة لقياس 064) هجهوعة هن العبارات الهرتبطة بً، وشهل الهقياس كمً

الهشكبلت السموكية لدي األطفال بهدارس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة والتعميم 
ي عمِ الترتيب) ( عبارة لبعد 07العام الحكوهي والخاص هن وجٍة ىظر الهعمهين ٌو

( عبارة لبعد هشكمة الرفض، 80( عبارة لبعد هشكمة االعتهادية، )08هشكمة العىاد، )
( 87( عبارة لبعد هشكمة العدوان، )55لبعد هشكمة تشتت االىتباي، )( عبارة 86)

عبارة لبعد هشكمة االىسحاب االجتهاعي.، ويتم الحكم عمي السموك هن خبلل ثبلثة 
 هحاور )دائها، أحياىا، ىادرا(

 _ زهن تطبيق الهقياس 4
ة عمِ لم تحدد الباحثة زهن هعين لتطبيق الهقياس لكي تتيح فرصة لمهعمهين لئلجاب

 جهيع هفردات الهقياس دون التقييد بزهن هحدد.
 تعميهات تطبيق هقياس الهشكبلت السموكية-5
 تقوم باإلجابة عميً الهعمم أو الهعمهة.-
يضع عبلهة واحدة في الخاىة التي تهثل أقرب وصف لمطفل هوضوع الهبلحظة، -

هع هراعاة أن )ىادرا( تهثل الحد األدىِ لتكرار السموك، )دائها( تهثل الحد األقصِ 
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لتكرار السموك ٌذا بالىسبة لمعبارات السمبية والعكس بالىسبة لمعبارات االيجابية، 
 ر السموك.)أحياىا( تهثل الحد الهتوسط لتكرا

بعبارات هشكمة  03والعبارات االيجابية التي ال تهثل سموك هشكل تهثمٍا أرقام )
، 6-بعبارات هشكمة الرفض 80، 7، 0 –بعبارات هشكمة االعتهادية  08ا،5-العىاد 

 08، 7 –، بعبارات هشكمة العدوان 01، 8 –بعبارات هشكمة تشتت االىتباي  7
 سحاب االجتهاعي(بعبارات هشكمة االى 80، 08، 04،
 -طريقة التصحيح وتقدير الدرجات: -6

يتم اإلجابة عمِ كل بىد هن بىود الهقياس باختيار اإلجابة الهبلئهة لتكرار السموك 
ىادرا(،  –أحياىا –لدي الطفل هوضوع الهبلحظة هن هقياس ثبلثي الهكوىات )دائها

 ويصحح االختبار بإعطاء درجة واحدة حسب التقدير التالي:
( ٌذا بالىسبة لمعبارات السمبية 3(، )دائها( تعطي الدرجة )0ادرا( تعطي الدرجة ))ى

 (.8والعكس بالىسبة لمعبارات االيجابية، )أحياىا( تعطي الدرجة )
( وأرضية الهقياس 498ثم تجهع درجات عبارات كل الهقياس، سقف الهقياس )

(064) 
شكبلت السموكية لديً وكمها قمت وكمها ارتفعت درجة الطفل دل ذلك عمِ ارتفاع اله

 دل ذلك عمِ اىخفاض هستوي الهشكبلت السموكية لديً.
 الخصائص السيكوهترية لهقياس الهشكبلت السموكية

لقد قاهت الباحثات بالتأكد هن صدق وثبات هقياس الهشكبلت السموكية عمِ عيىة 
العاديين ( طفل هن هدارس األطفال 51( طفل هقسهين الي)011التقىين وعددٌا )

( طفل هن هدارس 85( طفل هن هدارس األطفال العاديين الحكوهي، )85الخاص، )
 األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. بخبلف عيىة البحث.

 -عمِ الىحو اآلتي: 
 صدق الهحكهين• 

تم عرض هقياس الهشكبلت السموكية في صورتً األولية عمِ عدد هن السادة 
الهحكهين الهتخصصين في هجال )عمم الىفس التربوي، أصول تربية الطفل، الصحة 
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 الىفسية لمطفل( وقد راعت الباحثات التعديبلت التي اقترحٍا السادة الهحكهون.
 أيضا تم حساب االتساق الداخمي •

الرتباط بيرسون لهعرفة االتساق الداخمي لمهقياس حيث تم تم حساب هعاهل ا
حساب هعاهل االرتباط بين درجة كل هحور هن هحاور الهقياس بالدرجة الكمية 

 (        0لمهقياس كها يوضح جدول )
 (1جدول )

 جموع الكمىالمصفوفة االرتباطية بين ابعاد مقياس المشكالت السموكية والم
 

 هعاهل االرتباط بالهجهوع الكمِ االبعاد
 البعد األول 

 )هشكمة العىاد(
0.86** 

 البعد الثاىي 
 )هشكمة االعتهادية(

0.81** 

 البعد الثالث
 )هشكمة الرفض( 

0.91** 

 البعد الرابع
 )هشكمة تشتت االىتباي(

0.90** 

 البعد الخاهس
 )هشكمة العدوان(

0.94** 

 السادسالبعد 
 )هشكمة االىسحاب االجتهاعي(

0.68** 

 (1.10** تدل عمِ أن هعاهل االرتباط دال عىد هستوى )
( ارتباط أبعاد الهقياس ببعضٍا البعض بهستوى داللة 0اتضح هن جدول)

ذا يؤكد أن الهقياس يتهتع بدرجة عالية هن االتساق الداخمي.1.10)  (. ٌو
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 السموكيةحساب ثبات هقياس الهشكبلت -8
 لقد قاهت الباحثات بالتأكد هن ثبات هقياس الهشكبلت السموكية كها يمي

حساب ثبات هقياس الهشكبلت السموكية بطريقة ألفا كروىباخ وطريقة إعادة •
 Test – Retest Methodالتطبيق

تم استخدام هعادلة ألفا كروىباخ وطريقة إعادة التطبيق، حيث تم استخراج 
( يبين 8هستوى الهقياس بالكاهل وعمِ هستوى االبعاد، وجدول)هعاهل الثبات عمِ 

 هعاهل الثبات لهقياس الهشكبلت السموكية وأبعادي:
 (1جدول )

 معامالت الثبات لمقياس المشكالت السموكية وأبعاده
 

هعاهل الثبات  االبعاد
 كروىباخ -بالفا 

هعاهل الثبات 
 بإعادة التطبيق

 البعد األول 
 0.96 0.94 )هشكمة العىاد(

 البعد الثاىي 
 0.93 0.80 )هشكمة االعتهادية(

 البعد الثالث
 0.96 0.89 )هشكمة الرفض( 

 البعد الرابع
 0.97 0.91 )هشكمة تشتت االىتباي(

 البعد الخاهس
 0.99 0.96 )هشكمة العدوان(

 البعد السادس
 0.97 0.87 )هشكمة االىسحاب االجتهاعي(

 0.99 0.98 )االداة ككل(هقياس الهشكبلت السموكية 
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( أن هعاهل الثبات بالىسبة لهحاور الهقياس والهجهوع الكمي 8اتضح هن جدول)
هرتفعة. وبىاء عمِ ٌذا فإن هستوى الثبات لهحتوى هقياس الهشكبلت السموكية يعد 

 هبلئهًا هن وجٍة ىظر البحث العمهي. 
 *األساليب االحصائية الهستخدهة

قبل البدء في عرض ىتائج البحث توضح  الباحثات  أىٍا استعاىت في 
الهعالجة اإلحصائية لمبياىات باستخدام برىاهج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتهاعية 

SPSS  ( حيث تم استخدام الىسب الهئوية والهتوسطات الحسابية 80الىسخة )
حراف الهعياري (; االىVariance( ،التباين )Frequenciesوالتكرارات )

(Standard Deviation( هعاهل ارتباط بيرسون ،)Pearson هعاهل ألفا ;)
 .One Way Anovaكروىباخ، اختبار )ت( ، اختبار تحميل التباين األحادي )

 تيا ــث ومناقشــج البحــنتائ
 -قاهت الباحثات باإلجابة عمِ أسئمة البحث عمِ الىحو اآلتي: 

 -يمي:  تىص أسئمة البحث عمِ ها
 التساؤل األول

ها أكثر الهشكبلت شيوعا لدى األطفال بهدارس األطفال ذوي االحتياجات 
 الخاصة)الصم( هن وجٍة ىظر الهعمهين؟

 التساؤل الثاىي
ها أكثر الهشكبلت شيوعا لدى األطفال بهدارس األطفال ذوي االحتياجات 

 الخاصة)الهكفوفين( هن وجٍة ىظر الهعمهين؟
 التساؤل الثالث

ها أكثر الهشكبلت شيوعا لدى األطفال بهدارس األطفال العاديين)الحكوهي( هن  
 وجٍة ىظر الهعمهين؟

 التساؤل الرابع
ها أكثر الهشكبلت شيوعا لدى األطفال بهدارس األطفال العاديين)الخاص( هن وجٍة 

 ىظر الهعمهين؟
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هعمهو تهت اإلجابة عمِ أسئمة البحث السابقة، وذلك هن خبلل استجابات 
عيىة البحث، حيث تم استخراج التكرارات والهتوسطات الحسابية واالىحرافات 
الهعيارية والىسب الهئوية حول )أكثر الهشكبلت شيوعا لدى األطفال هن وجٍة ىظر 

 ( يوضح ذلك:3الهعمهين(، وجدول)
 (1جدول )

ذوي النسب المئوية وترتيب المشكالت السموكية لدى األطفال بمدارس األطفال 
االحتياجات الخاصة وأقرانيم بالتعميم العام الحكومي والخاص من وجية نظر 

 المعممين
 

 االبعاد
 هكفوفين صم خاص حكوهي

النسبة 

 المئوية )%(
 الترتيب

النسبة 

 المئوية )%(
 الترتيب

النسبة 

 المئوية )%(
 الترتيب

النسبة 

 المئوية )%(
 الترتيب

 البعد األول

)هشكمة 
 العىاد(

62.12 1 46.2 4 56.69 3 41.88 5 

البعد الثاىي 
)هشكمة 

 االعتهادية(

58.39 2 55.15 1 60.04 1 52.19 1 

البعد الثالث 
)هشكمة 
 الرفض(

56.83 4 43.27 5 55.65 5 43.02 4 
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 البعد الرابع

)هشكمة 
تشتت 
 االىتباي(

56.87 3 51.27 2 58.27 2 47.85 3 

البعد 
 الخاهس

)هشكمة 
 العدوان(

53.61 5 42.42 6 51.3 6 41.26 6 

البعد 
 السادس

)هشكمة 
االىسحاب 
 (االجتهاعي

52.22 6 47.35 3 56.63 4 50.15 2 

هقياس 
الهشكبلت 
السموكية 

 ككل 

55.72   46.53   55.36   45.26   

( الىسب الهئوية وترتيب الهشكبلت السموكية لكل فئة هن الفئات 3اتضح هن جدول)
بىسبة أكبر في الهدارس الحكوهية، يميٍم هدارس الصم، االربعة، وظٍرت الهشكبلت 

 ثم الهدارس الخاصة، ثم هدارس الهكفوفين.
( أن األطفال بهدارس األطفال ذوي االحتياجات 3*اتضح هن جدول )

الخاصة)الصم( يعاىون هن هشكمة )العدوان( بىسبة هىخفضة أها باقي الهشكبلت 
 د تهت اإلجابة عمِ التساؤل األوليعاىون هىٍا بىسبة هتوسطة. وبذلك تكون ق
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وىجد أن ٌذي ىتيجة هرتفعة وتدل عمِ تحسن كبير في خصائص األطفال بهدارس 
 -األطفال ذوي االحتياجات الخاصة)الصم( ويهكن أن تكون ٌذي الىتائج راجعة الي: 

زيادة االٌتهام باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة عهوها واألطفال )الصم( عمي -
 ويتحدد ٌذا االٌتهام فيها يمي: وجً خاص.

التعرف إلِ األطفال الصم وذلك هن خبلل أدوات القياس والتشخيص الهىاسبة لٍم -
 كفئة هن فئات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

إعداد البراهج التعميهية الهىاسبة لٍم، ألن عهمية تعميم ٌؤالء األطفال ليست هجرد -
 عهمية تعميم فحسب، ولكىٍا عبلوة عمِ ذلك فإىٍا عهمية إرشاد وعبلج وتوجيً".    

إعداد طرائق التدريس الهىاسبة لٍم وذلك لتىفيذ وتحقيق أٌداف البراهج التربوية -
 ية الفردية.عمي أساس هن الخطة التربو 

 إعداد الوسائل التعميهية والتكىولوجية الخاصة بٍم.-
إعداد براهج الوقاية هن اإلعاقة بشكل عام والعهل ها أهكن عمِ تقميل حدوث -

 اإلعاقة عن طريق عدد هن البراهج الوقائية.
تتبىي األطفال ذوي االحتياجات الخاصة هىٍاجا لفئة األطفال الصم تشتق هىً -

 ربوية الفردية فيها بعد.األٌداف الت
تتبىي األطفال ذوي االحتياجات الخاصة طريقة التعميم الفردي في تعميم األطفال -

 الصم.
( أن األطفال بهدارس األطفال ذوي االحتياجات 3* كذلك اتضح هن جدول)

الخاصة)الهكفوفين( يعاىون هن جهيع الهشكبلت السموكية هحل البحث بىسبة 
 تهت اإلجابة عمي التساؤل الثاىي هىخفضة وبذلك تكون قد

 -ويهكن أن تكون ٌذي الىتائج راجعة الي: 
تزايد االٌتهام باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام واألطفال الهكفوفين -

 بشكل خاص ويتجمِ ٌذا االٌتهام فيها يمي:
بة التعرف عمِ األطفال الهكفوفين وذلك هن خبلل أدوات القياس والتشخيص الهىاس-

 لٍم كفئة هن فئات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.



 المشكالت السموكية الشائعة لدى كل من األطفال 
 

 - 111 - 

  د صالح الديند/ىن ي أحمد فتحنجالء د/ 
 شيماء فتحي أحمدد/ ال

 إعداد البراهج التعميهية الهىاسبة لٍم .-
إعداد طرائق التدريس الهىاسبة لٍم وذلك لتىفيذ وتحقيق أٌداف البراهج التربوية -

 عمي أساس هن الخطة التربوية الفردية.
 إعداد الوسائل التعميهية والتكىولوجية الخاصة بٍم .-
عداد براهج الوقاية هن اإلعاقة بشكل عام والعهل ها أهكن عمِ تقميل حدوث إ-

 اإلعاقة عن طريق عدد هن البراهج الوقائية.
تتبىي األطفال ذوي االحتياجات الخاصة هىٍاجا لفئة األطفال الهكفوفين تشتق هىً -

 األٌداف التربوية الفردية فيها بعد.
ة طريقة التعميم الفردي في تعميم األطفال تتبىي األطفال ذوي االحتياجات الخاص-

 الهكفوفين.
تتبىي األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وسائل تعميهية خاصة بفئات األطفال  -

 الهكفوفين حيث تستخدم الخريطة الهجسهة أو الىاطقة هعٍم.
( أن األطفال بهدارس األطفال العاديين الحكوهية يعاىون 3*كذلك اتضح هن جدول)

تي )العدوان واالىسحاب االجتهاعي( بىسبة هىخفضة بيىها يعاىون هن هن هشكم
باقي الهشكبلت بىسبة هتوسطة وبذلك تكون قد تهت اإلجابة عمِ التساؤل 

 الثالث.
 ويهكن أن تكون ٌذي الىتائج راجعة الي: 

و أهر هألوف وهعروف هىذ عقود - عقاب الطفل هن قبل الهعمم وادارة الهدرسة ٌو
بصورة تفتقر الِ أبسط أصول الرحهة واالىساىية، وتغفل العواقب طويمة، ويتم 

الىفسية والسموكية، وال تراعِ الظروف األسرية واالجتهاعية هها يؤدي الي العىف 
الذي أصبح ظاٌرة هتفشية في هراحل التعميم الهختمفة وضرري وعواقبً تتعدى لتؤثر 

 مِ الهجتهع بأكهمً.عمِ الطفل في سموكياتً وهستقبل حياتً، وبالتالي ع
 فقدان الطفل الثقة في قيهة التعميم وخوفً عمِ هستقبمً.-
تكون  عجز الطفل عن إخراج ها لديً هن هواٌب و قدرات خبلقة قد ال-

، و قد تكون ىادرة جدًا ، وذلك خوفًا هن هقابمة تمك الهواٌب  غيري في هوجودة
 بالسخرية أو االستٍزاء أو حتِ العقاب.
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دعم الهدرسة ىتيجة ضعف ال في ىيات والوسائل العمهية الهتوفرةضعف اإلهكا -
  والتهويل الهتاح لمهدارس .

ا عمِ الهدرسة ، هها يقمل فِروح الكآبة و الجدية التي تض - حافزيً األطفال  آثاٌر
 لمذٌاب إليٍا .

 .عمِ خهسين طفل فأكثر تكدس األطفال داخل الفصول ، إذا يحتوى الفصل الواحد -
 الهواد العمهية)العموم( . في حتِ االعتهاد عمِ الحفظ و التمقين فقط ، -
 ج دون التركيز عمِ ىقاط هعيىة .الهىاٌ في الحشو-
 ، وليس الجاىب العهمي . ظري فقطاعتهاد الهىاٌج عمِ الجاىب الى-
العمهي الهستهر فالهىاٌج قديهة و ليس ٌىاك أي عدم هبلئهة الهىاٌج لمتطور  -

ن كانلمكتب التي ىدرسٍا هن حيث الكيف  تحديث   .ٌىاك بعض التحديث الشكمي وا 
ذا ها أشار اليً  - الفجوة الواضحة بين هحتويات الهىاٌج وهتطمبات سوق العهل ٌو

 مول (( في هقالً عن التعميم في هصر ) الهشاكل والح8108)عبد التواب ، أحهد ،
( أن األطفال بهدارس األطفال العاديين الخاصة يعاىون 3*كذلك اتضح هن جدول)

هن جهيع الهشكبلت السموكية هحل البحث بىسبة هىخفضة. وبذلك تكون قد تهت 
 اإلجابة عمِ التساؤل الرابع

 -ويهكن أن تكون ٌذي الىتائج راجعة الي: 
ة تٍتم بشكل أساسي عىاية الهدارس الخاصة باألطفال فالهدارس الخاص

تربويًا، وىفسيًا واجتهاعيًا وصحيًا  –عمِ ىحو هتكاهل  –بىهو األطفال وتىشئتٍم 
و ها يىسجم هع الىظرة السميهة لٍدف التربية والتعميم، كها تٍتم بوجود  وسموكيًا، ٌو
ذا هن أٌم أسباب الحاق الوالدين أطفالٍم  تواصل بين الوالدين وبين الهدرسة، ٌو

( فالوالدين يبحثون 8108الخاصة كها أشار )عابدين ، هحهد عبد القادر ،بالهدارس 
عن الهدارس الشٍيرة التي يظىون أىٍا تحترم أبىائٍم، وترعاٌم، وتوفر لٍم التىشئة 
الديىية الهرغوب بٍا، وتوجٍٍم الوجٍة السميهة اإليجابية وتتعاهل هعٍم بشكل تربوي 

مين، ووجود ىظرة إيجابية جيد، وتستخدم أساليب تدريس جيدة، ووج ود هعمهين هٌؤ
ذا جهيعً يجدوىً بالهدارس الخاصة.  ىحو األطفال وقدراتٍم ٌو

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%B5%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-07-19&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%B5%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-07-19&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%B5%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-07-19&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%81%D9%89+%D9%85%D8%B5%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-07-19&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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*هعمهو هدارس األطفال العاديين الخاصة فىجاح الهعمم في قياهً بهٍاهً 
التربوية والتعميهية قد يتعمق بهدى اهتبلكً الكفايات التعميهية وههارستٍا بفاعمية هع 

تمف ٌذي الههارسة بين الهعمهين باختبلف صفاتٍم الشخصية األطفال، وقد تخ
بلتٍم العمهية والهتعمقة بشروط االلتحاق بالتكوين والهدة الهخصصة  كالجىس وهٌؤ
لمتكوين حسب كل هدرسة، وكذا سىوات األقدهية في الههارسة التعميهية إلِ جاىب 

ة فيها بعد في شكل دورات ىوعية التدريب الذي يتمقاي الهعمم الطالب قبل وأثىاء الخده
ذا ها أشارت اليً ىتائج دراسة)استور  ا. ٌو تكويىية تىظم أثىاء العطل الهدرسية وغيٌر

 ;Sutherland, Kevin S; Conroy, Maureen Aالىد كيفين وآخرون 
McLeod, Bryce D; Algina, James; Kunemund, Rachel 

Let,al،8108بطة بتمقية برىاهج ذو (عن خصائص هعمم الفصل والعواهل الهرت
 جودة عالية لمتعاهل هع األطفال والحد هن هشكبلتٍم السموكية.

( أن أكثر الهشكبلت السموكية توجد بهدارس األطفال 3*وأخيرا اتضح هن جدول)
العاديين الحكوهية يميٍا هدارس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة )الصم( يميٍا 

وأخيرا هدارس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة هدارس األطفال العاديين الخاصة 
 -الهكفوفين ويهكن أن تكون الىتائج راجعة إلي: 

كثرة الهعوقات التي تواجً األطفال بهدارس األطفال العاديين الحكوهية ولٍا عبلقة 
 ايجابية بهعاىاتٍم هن الهشكبلت السموكية 

 جـــة النتائــــخالص
 توصمت الباحثات هن خبلل البحث إلي:

 أن أكثر الهشكبلت السموكية توجد بهدارس األطفال العاديين الحكوهية. -
 اتوــث ومقترحــيات البحــــتوص

 *توصيات البحث

االستفادة هن التصور الهقترح لموقاية والتغمب عمِ الهشكبلت السموكية -
 لدي األطفال.
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اإليجابية، وضع )قضايا الىظام الهدرسي، وتبىي فمسفة هدرسية تٍتم بالقيم -
وتوجيً سموك األطفال عاهة وذوي االحتياجات الخاصة خاصة واالٌتهام 

 الشخصي بٍم(، ضهن أولويات عهمية اإلصبلح التربوي.

كذلك ضرورة التعاون بين الهدرسة واألسرة لهراقبة سموك األطفال وتحديد -
 أٌم الهظاٌر السموكية السمبية لديٍم ووضعٍا عين االعتبار.

ٌتهام بشكل أوسع بالتعميم العام)الحكوهي( برفع هستوى ضرورة اال-
الخدهات التعميهية بحيث يتم جسر الٍوة الظاٌرية بيىً وبين التعميم في 
الهدارس الخاصة، وذلك هن خبلل العىاية بالهعمهين، ورفع هستواٌم الهٍىي 
داه ة التعميهي الىوعي، وتعزيز ثقتٍم بعهمٍم، وتدريبٍم لبلٌتهام بأطفالٍم وا 

 التواصل هع هجتهعٍم.

ضرورة االٌتهام بالهستوي التعميهي لموالدين لها لً هن تأثير حيوي في -
 ظٍور الهشكبلت السموكية لدي األبىاء.

 *هقترحات البحث
برىاهج قائم عمِ الواقع االفتراضي لمحد هن الهشكبلت السموكية لدي األطفال -

 ( سىوات.9-6الذكور هن )
ية حل الهشكبلت في الحد هن الهشكبلت السموكية لدي أثر استخدام استراتيج-

 األطفال الصم.
ا عمِ الهشكبلت السموكية لديٍم.-  الهعاهمة الوالدية كها يدركٍا األبىاء وأثٌر
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 عــــــمة المراجـــقائ
 أوال: الهراجع العربية

 طرق تدريس الطمبة الهضطربين سموكيا واىفعاليا(. 8104بطرس، حافظ بطرس)
 لهسيرة لمىشر والتوزيع والطباعة.، عهان، دار ا8ط

فاعمية برىاهج إرشادي هعرفي سموكي في (. 8107بمتاجي، ىسهة عمي هحهد )
، رسالة هاجستير غير خفض السموك العدواىي لدي األطفال الهعاقين سهعيا

 هىشورة، كمية التربية، جاهعة كفر الشيخ، هصر. 
ذوي االحتياجات الخاصة هشكبلت األطفال العاديين و (. 8100جهيل، سهية طً )

 ، القاٌرة، عالم الكتب.وعبلجٍا
فعالية برىاهج إرشادي في خفض بعض (. 8105حبيب، أحهد أهين هحهد )
رسالة دكتوراي، غير هىشورة، كمية التربية، جاهعة  الهشكبلت لدى االطفال الصم

 بورسعيد، هصر.
حدة االضطرابات برىاهج إرشادي لمتخفيف هن (. 8105حهدي، أهل عبد المطيف )

رسالة دكتوراي غير هىشورة، كمية  السموكية لدى عيىة هن أطفال الهرحمة االبتدائية،
 التربية، جاهعة عين شهس، هصر.

هقياس تقدير أعراض اضطراب (. 8104الدسوقي، هجدي هحهد هحهد عمي )
 ، القاٌرة، دار جواىا لمىشر والتوزيع.السموك الفوضوي

، هقياس اضطراب العىاد والتحدي(. 8105د عمي )الدسوقي، هجدي هحهد هحه
 القاٌرة، دار فرحة لمىشر والتوزيع.

، هقياس التعاهل هع السموك التىهري(. 8106الدسوقي، هجدي هحهد هحهد عمي )
 القاٌرة، دار جواىا لمىشر والتوزيع.

فاعمية برىاهج إرشادي أسري في خفض بعض (. 8105شعراوي، دعاء إبراٌيم )
، رسالة دكتوراي، غير ت السموكية لدي عيىة هن األطفال الهكفوفيناالضطرابا

 هىشورة، كمية التربية، جاهعة الهىيا، هصر.
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فاعمية برىاهج لؤلطفال الهكفوفين لتىهية (. 8107صالح، ساهية السيد هحهد )
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