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المشكالت السموكية وعالقتيا ببعض المتغيرات و دور االرشاد التربوي في خفضيا عند طمبة المرحمة 
 المتوسطة )دراسة مقارنة(

 م. جبار ثاير جبار                                              عبد حسين أ.م. بمقيس          
bm023365@gmail.com                                                                babd0118@gmail.com 

 كمية التربية االساسية –يالى دجامعة 
 ممخص البحث

 ريوبحسب متغي لدى طمبة المرحمة المتوسطةالتعرف عمى مستوى المشكالت السموكية  -البحث الحالي:  ىدف
 ( ميجر -نازح  –مستقر ) السكن اناث (  .  –الجنس ) ذكور 

الميجرين  الصف الثاني المتوسط في قضاء بعقوبة المركز من –المرحمة المتوسطة  طمبةمجتمع البحث  تكونو 
( ذكور 15من الميجرين )  ا( اناث15ذكور و) (15)  أي ،من الطمبة ( 60) والبالغ عددىمواقرانيم المستقرين 

 ( اناثا من المستقرين مع عوائميم .15و)
فقرة بصيغتيا النيائية لغرض تحديد و التعرف عمى المشكالت  21إذ قام الباحثان بإعداد استبانة مكونة من 

 ف البحث.دو جمع البيانات المطموبة وتحميميا احصائية  لتحقق من ى طمبةالسموكية لم
  :توصمت الدراسة الى عدة نتائج منيا

اناث (  –وجود فروق ذات داللة معنوية في متوسطات المشكالت السموكية بين االطفال الميجرين ) ذكور  -1
 اناث (  –واالطفال المستقرين مع عوائميم ) ذكور 

الميجرات عدم وجود فروق ذات داللة معنوية في متوسطات المشكالت السموكية بين االطفال ) االناث (  -2
 .والمستقرات مع عوائمين
 : ويوصي الباحثان باالتي

حول الفنيات التي يمكن استخداميا لخفض مستوى   مدرسينلم المشرفين التربويينيب المستمر من قبل التدر  -1
 . من خالل فتح قنوات التعاون بين المرشد وادرة المدرسة السموكية االضطرابات

،وخفض مستوى المشكالت السموكية التي يعانون لتعديل السموك  التي تعد  البرامج  قيام مديرية تربية ديالى بدعم -2
 منيا الطمبة.

 ويقترح الباحثان :
النازحين و المستقرين من وجية نظر اعضاء الييئة  طمبةدراسة عن المشكالت السموكية لمالقيام بإجراء  -1

 التدريسية.
 .ومحافظات اقميم كردستانة عن المشكالت السموكية بين الطمبة النازحين في المحافظات الوسط جراء دراسا -2
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Behavioral problems and their relation to some variables and the role of 

educational counseling in reducing them in middle school students (comparative 

study) 

 

Assistant Professor. Bilqis Abdul Hussein       Asst. Inst. Jabbar Thaer Jabbar           

Diyala University / College of Basic Education 
 

       The aim of the current research: - Identify the level of behavioral problems among 

middle school students and according to the sex variables (male - female). Housing 

(stable - displaced - displaced). 

    The research community consists of middle and middle school students in the 

district of Baquba. The center is composed of 60from pupils , that 15 displaced 

children and 15 stable males. 15 females are displaced and 15 females are settled with 

their families. 

      The researchers prepared a questionnaire consisting of 21 paragraphs in final form 

for the purpose of identifying and identifying the behavioral problems of students and 

collecting the required data and statistical analysis to to achieve the aim of the 

research. 

 

The study found several results 

1 - There are significant differences in the mean behavioral problems among displaced 

children (male - female) and children settled with their families (male - female) 

2 - There are no significant differences in the mean behavioral problems among 

displaced and settled children with their families. 

 

The researchers recommend that: 

1 - Continuing training by educational supervisors for teachers on techniques that can 

be used to reduce the level of behavioral disorders by opening channels of cooperation 

between the mentor and the school. 

2 - The Directorate of Education in Diyala supports programs designed to modify 

behavior and reduce the level of behavioral problems experienced by students. 

 

The researchers suggest: 

1 - Conducting a study on the behavioral problems of students displaced and settled 

from the point of view of the members of the faculty. 

2 - Conduct a study on behavioral problems among displaced students in the central 

governorates and the provinces of Kurdistan region. 
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 ف بالبحثيالفصل االول/ التعر 
 مشكمة البحث اوال: 

السكان في جميع انحاء العالم الى عمميات انتقال اختيارية او قسرية لتغير اماكن سكناىم بحثا يتعرض         
يترتب عمى عممية اليجرة انييار شامل او جزئي لمنظومة  ، مماعن مالجئ امنة تضمن ليم االمن واالستقرار 

بين النمط الثقافي السائد في  فاوت فيتو  التغير المكانيبسبب اختالل التوازن الناتج عن القيم االجتماعية 
ة فرعية قد تتناقض بشكل او باخر مع ثقافتو األصمية ) سممان ، يمواجية ثقاف ، إذ يكون الفرد في المكانين
االنفعالي وانييار  لجانباعن ويمثل اختالل التوازن اكثر الجوانب المميزة لحالة االزمة فضال ( 117: 2004

 .كالت او مواجية المواقف الصعبة قدرات الفرد عمى حل المش
 الفرد يجعل إذ، حاالت انفعالية سموكيةمما تظير عميو  ،فردكاس االزمات عمى حياة الانعوقد تكون ىناك      
الحمقة االضعف في ردود الفعل االنفعالية نتيجة انفصاليم عن بيئتيم األصمية وارتباطيم ببيئة جديدة غير  رالميج

اتيجيات ( معطمة لطاقاتيم النامية مما يترتب عميو تطويرىم لدفاعات نفسية ) واستر  اومتقبمة ليم ربما تكون غير 
معينة يحاولون من خالليا مواجية االستجابة الداخمية لمتيديدات الواقعة عمييم من الخارج والتي قد تصبح سمات 

ىذا وان تزايد مشكالت  د االطفال .مكتسبة لشخصيتيم تسيم بالمشكالت السموكية كنتاج محتممة لميجرة عن
في ىذه البيئات جعل االفراد يواجيون ازمات نفسية حادة تتمثل في الخالفات الحاصمة بين افراد االسرة  السكن

 1989،  بسبب انتشار االمراض وادمان البعض عمى المخدرات وتفكك االسرة نتيجة انييار االب ) فاعور
:359 ). 

وأسرىم مع طبيعة  فرادلألان شراكة عنصري ازمة االنتقال المكاني الناشئة عن عمميات التيجير القسري    
 فمني حياة الطفل ، فالطفولة ذاتيا ، بوصفيا فترة حساسة او مرحمة حرجة ، من التغيرات والتحوالت الجذرية 

تواصميما مع ادارات المدارس من خالل وبحكم عمميما في ىذا الميدان و عميقا  احساسا خالل احساس الباحثان
فقد ، وايضا من خالل توجيو سؤال استطالعي مفتوح لمجموعة من طمبة المرحمة المتوسطة ، الزيارات الميدانية 

، والعمل  فرادعند االتحديات صعوبات او  وما تطرأ عمييا  المشكالت السموكية،بدراسة انعكاسات تبمورت فكرة 
  .طمبةمنيا لكي ال تعيق الحياة الراسية عند ال عمى ايجاد سبل الخالص

لمحـد من تـطور االنحرافات  الحاجة لإلرشاد النفسي و التوجيو التربوي ضرورة ممحة  ويرى الباحثان ان   
بسبب ازدياد أعداد المجتمع والنمو السريع لممعرفة  . ونتجو ذلكالسموكية التي ازدادت كثيرًا في األيام األخيرة

 وتطور االتصاالت واالنفتاح عمى العالم بواسطة األنترنيت والقنوات الفضائية وعدم متابعة اآلباء أبنائيم. 
ويحظى موضوع اإلرشاد بعناية واىتمام كبير من قبل بعض الدول من خالل مـا تقدمو من جيود كثيفة من أجل 

يا وتوجيييم الوجية الصحيحة، لتضمن ليم حياة دراسية مناسبة ميما كمفيا ذلك العمل من وقت وجيد تطمبرعاية 
 ايمانُا منيم بأن ليذه الخدمات االرشادية ودورىا الفاعل في خمق التكيف النفسي واالجتماعي لطمبتيا

الميجرين مقارنة مع اقرانيم  بةطمما المشكالت السموكية لم:  االتيلذا مشكمة البحث الحالي تتمخص في السؤال 
 المستقرين؟
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 :البحث  ثانيا: أىمية
  -ويمكن  اجمال اىمية البحث الحالي في :

التوازن  كاختاللمن اكثر من زاوية  طمبةة تصور واضح يجمع بين دراسة الانو يمثل محاولة متواضعة لصياغ -
 بسبب التيجير او اليجرة والمشكالت السموكية . مبةاتج عن االزمة التي يمر بيا الطالن
( بتصور نظري لطبيعة -باحثون مرشدون  –معممون  –) اباء  و التربية تزويد المعنيين في مجال الطفولة -

بسبب التيجير او اليجرة وطبيعة المشكالت  طمبةاتج عن االزمة التي يمر بيا الالعالقة بين اختالل التوازن الن
 السموكية .

الحالية يمكن االفادة منيا في تخطيط وتنفيذ البرامج االرشادية التي تحد من مخاطر  الدارسةان نتائج  -
 عمى سموك االفراد في جميع المراحل . المشكالت السموكية 

 لمطمبة.رفد المكاتب العراقية بدراسة تناولت المشكالت السموكية  -
 .لمساعدة لألطفال الذين يعانون من المشكالت السموكية إثارة اىتمام المرشدين التربويين بتقديم ا -
يشمل جميع  تنبيو المختصين باإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي وخاصة المرشدين التربويين عمى أن اإلرشاد -

 .  لمطمبةجوانب الشخصية 
 

 ىدف البحث ثالثا : 
 ييدف البحث الحالي الى 

اناث (   –الجنس ) ذكور  ريوبحسب متغي المرحمة المتوسطة طمبةلدى مستوى المشكالت السموكية  التعرف عمى
 (  ميجر -نازح  –مستقر ) السكن . 

 االتية: الصفرية ولتحقيق ىدف البحث وضع الباحثان الفرضيات 
ات المشكالت السموكية بين في متوسطات درج ( 0،05 )فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ال توجد -1

 اناث ( . –المستقرين مع عوائميم ) ذكور  طمبةاناث ( وال –لميجرين ) ذكور ا الطمبة
ات المشكالت السموكية بين ( في متوسطات درج 0،05ال توجد فروق ذات داللة معنوية عند مستوى)  -2
 الذكور الميجرين والمستقرين مع عوائميم . طمبةال
ات المشكالت السموكية بين ( في متوسطات درج 0،05ال توجد فروق ذات داللة معنوية عند مستوى)  -3
 االناث الميجرين والمستقرات مع عوائمين .  طالباتال
ين ( في متوسطات درجات المشكالت السموكية ب 0،05فروق ذات داللة معنوية عند مستوى)  ال توجد  -4
 اناث (. –الميجرين ) ذكور  طمبةال
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 حدود البحث رابعا : 
الميجرين  الصف الثانية المتوسط لمدارس تربية ديالى من –المرحمة المتوسطة  طمبةبيقتصر البحث الحالي 

 .2019-2018قضاء بعقوبة المركز / العام الدراسي  -محافظة ديالى  واقرانيم من المستقرين مع عوائميم في
  خامسا : تحديد المصطمحات:

 المشكالت :1
حالة عدم الرضا او التوتر تنشأ عن ادراك وجود عوائق تعترض الوصول الى اليدف : أنيا  1981خيراهلل ،   -

 .(519: 1981.) خيراهلل ، 
  : يعرفيا كل من :المشكالت السموكية :2
: انيا التعبير المفظي الصريح والواضح المحدد عن حاجة غير مشبعة بمغت قدرا من  1988،الدريني وغريب  -

 التوتر وااللحاح حتى اصبحت متغمبة عمى الشعور واصبحت ليا اولوية خاصة في دائرة اىتمام الفرد .
ىي االنحراف عن السموك السوي ) حسب معايير الجماعة الذي تسمكو الفئات ذات الفئة  :1994الضامن ,-

العمرية الواحدة , والتي تنصب أثارىا إما داخل الفرد )كاالنسحاب( أو خارجو كإيقاع األذى باآلخرين مثل العدوان 
 (.44: 1994الضامن ، 

اد في اقواليم وافعاليم في المجاالت العقائدية باألخطاء السموكية الصادرة عن االفر  : 2006ابو دف ،  -
 .(33: 2006واالخالقية واالجتماعية . ) ابو دف ، 

السموكية  لمظاىربأنيا اكية نظريا: المشكالت السمو  ويعرف الباحثانلممشكالت السموكية  :  النظريالتعريف 
 . طمبةالتي تدل عمى وجود المشكالت لدى ال

المشكالت  اداة التي يحصل عمييا المستجيبون عمى الكمية الدرجة التعريف االجرائي لممشكالت السموكية: 
 ليذا الغرض .  انالذي أعده الباحث السموكية

 :اليجرة-:2
 :8201 فياض -    

أو جماعي  لالستقرار في بمد آخر وىي حركة أفراد التي يتم فييا االنتقال بشكٍل فردي ألمالبمد ا من بأنيا االنتقال
 (.8: 8201)عوض ، او مكان جديد. من موطنيم األصمي إلى وطن جديد

 :الدور :3
 : 2018داخل ، -

)داخل ىو مجموعة من االفعال التي يقوم بيا الشخص من خالل وجوده في مركز اجتماعي الذي يحتمو الشخص 
 ،2018 :14.) 
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 :االرشاد   -4
تستيدف مساعدة الفرد في ان يفيم ذاتو ويعرف خبراتو ويحدد مشكالتو وينمي انو عممية واعية ومستمرة بناءة ،  

 (14: 2004حسين ، امكانياتو لحل مشكالتو في ضوء معرفتو وتدريبو كي يصل الى تحقيق اىدافو المأمولة.)
 

 ودراسات سابقة البحثادبيات / الفصل الثاني
  ادبيات المشكالت السموكية :  

  : المشكالت السموكية :اوال
مما ال شك ان المشكالت السموكية لدى الطمبة اصبحت حقيقة واقعية موجودة في كل دول العالم وىي تشغل      

العاممين في ميدان التربية بشكل خاص و المجتمع بشكل عام ، وما يالحظ وجود ىذه المشكالت من خالل قيام 
رانو ، مما دعا الى قيام  أداراه بسموك مؤذيا وضار بحيث يؤثر عمى تحصيمو التعميمي او تحصيل اق الطمبة

المدارس تخصيص الوقت الكثير من اجل الوقوف عمى ىذه المشكالت و ايجاد البدائل المناسبة لتفادييا ، لذا 
التكمم من دون اذن ومن امثمة ىذه المشكالت ك فيي تحتاج الى تظافر الجيود لمتخمص من اثارىا السمبية  

والتحرك في غرفة ،  طمبةمعاكسة اقرانيم من ال ‘ طمبةيث الجانبي مع الوالحد‘ ع الضحك المرتف‘ المدرس 
، السموك العدواني ، ضعف العالقات محاولة السرقة ‘  بالمغة البذيئةالصف من مكان الى أخر . التحدث 

 .و الييئة التعميمية  طمبةاالجتماعية مع ال
 ثانيا : انواع المشكالت السموكية 

 : الفردية المشكالت - أ
 فاذا ، الحاجة ىذه اشباع الى الصف في الطالب يسعى حيث الصفي االجتماعي التفاعل خالل من تحدث وىي

 متعاونا يصبح فانو بينيم بأىميتو وشعر الصف في زمالئو من والقبول االنتماء تحقيق من الطالب تمكن
 سوف فانو االنتماء تحقيق يستطيع ولم مقبول غير انو العكس حدث اذا اما الصفي بالنشاط بفعالية ومساىما
 ليذا الموجية لمغايات واعي يكون ان المدرس عمى لذا.  ممكنة اخرى وسيمة بأية مكانا ليجد طاقتو يستعمل
 بدائل ايجاد خالل من فيو القصور ونواحي نفسو السموك معالجة عمى العمل ثم ومن الطالب لدى السموك
 . المطموب لمسموك افضل

 :  االجتماعية المشكالت  - ب
 : التالية السموكية االشكال عمى تكون ان يمكن والتي

 جانب من السمبية االستجابات-3.والقواعد السموك بمعاير االلتزام عدم-2. وترابطو الصف وحدة ضعف-1
 . البيئي التكيف عن العجز – 5. سيئ لسموك وتقبمو الصف موافقة-4. الصف جماعة اعضاء

‘ والمقاومة ‘ والكراىية ‘ انخفاض الروح المعنوية  -7االنتباه والتوقف عن التعمم .القابمية لتشتيت -6
 (.123: 2009 ) المعايطة ، االستجابات العدوانية
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 : المؤشرات التي تدل عمى ان الطالب يعاني من مشكالت سموكية :ثالثا
 التعميمية او الحسية او الجوانب العصبية.عدم القدرة عمى التعمم ، التي ال تعود لعدم كفاية في القدرات  -1
 عدم القدرة عمى اقامة عالقات شخصية مع االقران و الييئة التعميمية . -2
 ظيور سموكيات و المشاعر الغير ناضجة و غير المالئمة ضمن الظروف و االحوال العادية. -3
 مزاج عام او شعور بعدم السعادة .  -4

 
 موكية::خصائص الطمبة ذوي المشكالت الس رابعا

 الخصائص السموكية : وتقسم الى : -1
غير المالئم و ال البمستوى عال في الوقت  السموك السمبيفي السموك الخارجي و المتمثل في  االنفعاالت - أ

 يمكن ايقافو بمجرد طمب من الفرد.
 المتمثل بمشاعر الذنب و التعبير عن الرفض و الكسل و انخفاض تقديرالنفعاالت في السموك الداخمي ا - ب

 الذات.
القمق الشديد عند االفراد ميال لالنفصال عن المحيط و االنطواء الشديد عن االتصال مع االغراب ومن  - ت

 الصعب التعرف عمييم.
من ضعف التحصيل االكاديمي ، لذا عمى ادارة المدرسة وبالتعاون  طمبةخصائص تعميمية : حيث يعاني ال -2

  كاديمية.مع  المرشد ان يساىموا في تحسين مياراتيم اال
 خصائص اجتماعية : -3
ظي و الصراخ في وجو االخرين ، معاكسة االخرين ، الغير لفالسموك العدواني : وتتمثل اشكالو في العدوان  - أ

 سموك العناد.
السموك االنسحابي : احد مظاىر المميزة لألفراد الذين يعانون من مشكالت سموكية ويعبر عن فشل الفرد في  - ب

 جتماعية وايضا من مظاىره االنطواء  وادعاء من مخاوف مرضية.التكيف مع المتطمبات اال
 

 ذوي المشكالت السموكية: طمبة: دور المرشد المدرسي في التعامل مع المسااخ
المساىمة في تطوير البيئة التربوية التي تسمح بمراقبة المؤثرات النفسية التي يمكن ان تؤثر عمى الطالب ،  -1

 الطالب وكل من المدرس و العاممين و االقران و االسرة .وذلك كمراقبة التفاعل بين 
 عمى ممارسة االنشطة المرتبطة باىتماماتو . طمبةيجب ان يمتزج التعامل بالمشاعر االيجابية ، وتشجيع ال -2
 التركيز عمى جوانب القوة لدى الطالب و العمل عمى تنميتيا. -3
حتى يتم مساعدتو عمى التكيف و الخروج من العزلة اذا كان منطويا او  طمبةاشراك الطالب في مجموعات  -4

 .(260-257: 2016)ابو اسعد ،خجوال وجعمو اكثر فعالية في المواقف االجتماعية نحو االخرين.
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 : مفيوم االرشاد :  سادسا
 يمكن تصور االرشاد عمى انو عالقة مساعدة تتضمن االتي : 

 .شخص يطمب المساعدة 
 لديو الرغبة في تقديم المساعدة وىو مؤىل ومدرب. شخص اخر 
  . موقف يسمح بتقديم تمك المساعدة 

ان االرشاد موقف يتم فيو التفاعل بين شخصين يحاوالن الوصول الى فيم كل منيما  1981وقد بين بروك 
 االخر ولدييما اىداف خاصة لتحقيق شيء يفيد المسترشد.

مم تتيح لممسترشدين اكتساب ميارات جديدة يستطيعون بواسطتيا تغير ويرى السموكين ان االرشاد عممية تع
 سموكيم وضبطو. 

توضيحا لمفيوم االرشاد بانو خدمات بقدميا اخصائيون الذين  1981وقد قدمت رابطة عمم النفس االمريكية 
داد حياتو كميا يستخدمون مبادئ ومناىج واجراءات لتيسير السموك الفعال لإلنسان خالل عمميات نموه عمى امت

، وتيدف ىذه الخدمات الى مساعدة االفراد في اكتساب او تغيير الميارات الشخصية واالجتماعية وتحسين 
 (.23-20:  2016التوافق لمطالب الحياة المتغيرة .) الخطيب ، 

 
 سابعا : اىداف االرشاد:

 تحقيق الذات : -1
لتحقيق الذات . والعمل مع الفرد يقصد بو العمل معو ال شك ان اليدف الرئيسي لإلرشاد ىو العمل مع الفرد 

حسب حالتو سواء كان عاديا او متفوقا او ضعيف العقل او متأخرا دراسيا او متفوقا او جانحا ومساعدتو في 
تحقيق ذاتو الى درجة يستطيع فييا ان ينظر الى نفسو فيرضى عما ينظر اليو ويقول كارل روجرز ان الفرد 

يوجو سموكو وىو دافع تحقيق الذات ونتيجة لوجود ىذا الدافع فان الفرد لديو استعداد دائم  لديو دافع اساسي
لتنمية فيم ذاتو ومعرفة وفيم وتحميل نفسو وفيم استعداداتو وامكاناتو اي تقييم نفسو وتقويميا وتوجيو ذاتو 

الممركز حول العميل او ويتضمن ذلك ) تنمية بصيرة العميل ( ويركز االرشاد النفسي غير المباشر او 
 الممركز حول الذات عمى تحقيق الذات الى اقصى درجة ممكنة .

 تحقيق التوافق : -2
من اىم اىداف االرشاد النفسي تحقيق التوافق اي تناول السموك والبيئة الطبيعية واالجتماعية بالتغيير والتعديل 

حاجات الفرد ومقابمة متطمبات البيئة . ويجب حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئتو وىذا التوازن يتضمن اشباع 
النظر الى التوافق النفسي نظرة متكاممة بحيث يتحقق التوافق المتوازن في كافة مجاالتو . ومن اىم مجاالت 

 تحقيق التوافق ما يمي : 
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ية تحقيق التوافق الشخصي : ان تحقيق السعادة مع النفس والرضا عنيا واشباع الدوافع والحاجات الداخم - أ
االولية الفطرية والعضوية والفسيولوجية والثانوية المكتسبة ويعبر عن سمم داخمي حيث يقل الصراع ويتضمن 

 كذلك التوافق لمطالب النمو في مراحمو المتتابعة.
تحقيق التوافق التربوي : وذلك عن طريق مساعدة الفرد في اختيار انسب المواد الدراسية والمناىج في ضوء  - ب

 لو وبذل اقصى جيد ممكن بما يتحقق النجاح الدر اسي .قدراتو وميو 
تحقيق التوافق الميني : ويتضمن االختيار المناسب لممينة واالستعداد عمميا وتدريبيا ليا والدخول فييا  - ت

واالنجاز والكفاءة والشعور بالرضا والنجاح اي وضع الفرد المناسب في المكان المناسب بالنسبة لو وبالنسبة 
 لممجتمع .

تحقيق التوافق االجتماعي : ويتضمن السعادة مع االخرين وااللتزام بأخالقيات المجتمع ومسايرة المعايير  - ث
االجتماعية وقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغير االجتماعي والتفاعل االجتماعي السميم والعمل لخير 

ضمن التوافق االجتماعي التوافق  الجماعة وتعديل القيم مما يؤدي الى تحقيق الصحبة االجتماعية ويدخل
 االسري والتوافق الزواجي .

 تحقيق الصحة النفسية : -3
ان اليدف العام الشامل لإلرشاد النفسي ىو تحقيق الصحة النفسية وسعادة وىناء الفرد ويالحظ ىنا فصل 

افق النفسي تحقيق الصحة النفسية كيدف عن تحقيق التوافق كيدف ويرجع ذلك الى ان الصحة النفسية والتو 
ليس مترادفين فالفرد قد يكون متوافقا مع بعض الظروف وفي بعض المواقف ولكنو قد ال يكون صحيحا نفسيا 
ألنو قد يساير البيئة خارجيا ولكنو يرفضيا داخميا .ويرتبط بتحقيق الصحة النفسية كيدف حل مشكالت العميل 

ى اسباب المشكالت واعراضيا وازالة االسباب اي مساعدتو في حل مشكالتو بنفسو ويتضمن ذلك التعرف عم
 وازالة االعراض .

 تحسين العممية التربوية : -4
تعد المؤسسات التربوية من اكبر المؤسسات التي يعمل فييا االرشاد ومن اكبر مجاالتو مجال التربية وتحتاج 

م الفرد في حد ذاتو العممية التربوية الى تحسين قائم عمى تحقيق جو نفسي صحي لو مكونات منيا احترا
وكعضو في جماعة الفصل والمدرسة والمجتمع وتحقيق الحرية واالمن واالرتياح بما يتيح فرصة نمو شخصية 

 التالميذ من كافة جوانبيا ويحقق تسييل عممية التعميم : 
 ولتحسين العممية التربوية يوجو االىتمام الى ما يمي :

 اثارة الدافعية وتشجيع الرغبة والتحصيل  -1
 عمل حساب الفروق الفردية واىمية التعرف عمى المتفوقين  -2
 (.41-40 :  2016.) الخطيب ، توجيو التالميذ الى طريقة المذاكرة والتحصيل السميم  -3
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 :سابقة  دارسات:  ثامنا
 ( 2002)ابو رباح  دراسة -1

والتي ىدفت الى التعرف عمى الفروق بين متوسط درجات التالميذ مرتفعي ومنخفضي القابمية لالستيواء في 
وقد المرحمة المتوسطة . ولتحقيق اىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي . طمبةمشكالت السموكية لدى 

االتي : وجود فروق  النتائج الىوتوصل الباحث  طالب و طالبة، 200طبقت الدراسة عمى عينة تكونت من 
فردية بين متوسطات درجات التالميذ مرتفعي ومنخفضي القابمية لالستيواء في السموك العدواني وابعاده لصالح 
مرتفعي القابمية لالستيواء . وجود فروق بين متوسطات درجات التالميذ المدخنين وغير المدخنين في القابمية 

 لالستيواء لصالح المدخنين .
 ( 2004دراسة الزغبي ) - 2

والتي ىدفت الى التعرف عمى اىم االزمات والمشكالت المحتممة الوقوع لطمبة المدارس المتوسطة من وجية       
نظر المرشدين التربويين . وفيما اذا كان ىناك فروق بين تقديرات افراد العينة ليذه االزمات والمشكالت في ضوء 

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يمكن  متغيرات الجنس وسنوات الخبرة والتخصص العممي . واظيرت
ان تعزي لمتغيرات البحث العممي والتخصص وسنوات الخبرة وطبيعة مكان عمل المرشدين . في حين اظيرت 

 فروق ذات داللة احصائية تعزي لمتغير الجنس ولصالح الذكور ...
 : ( 2003دراسة الشييري ) -3

  طمبةوية من وجية نظر المعممين والالعنف في المدارس المتوسطة والثان
ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة طبيعة واشكال العنف داخل المدرسة بمدينة الرياض ، والتعرف عمى الفروق بين 

باختالف المتغيرات  طمبةفي نظرتيم لمعنف ، وعمى مدى اختالف العنف لدى  طمبةالمعممين االداريين وال
 لسكني ـ العمر ( ، الشخصية ) مستوى الدخل ـ الحي ا

عن طريق المسح بالعينة والذي يعتمد عمى التحميمي ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي 
دراسة الظاىرة كما ىي في الواقع ، وييتم بوصفيا وقد استخدم الباحث في ىذه الدراسة العينة العشوائية من جميع 

لجميع افراد مجتمع الدراسة الفرصة المتكافئة في الظيور ، حيث  الصفوف وكذلك من المعممين وىي عينة تتيح
( طالبا  3610بالمية من المجتمع االصمي لمدراسة ، حيث بمغ افرادىا ) 10سحب الباحث عينة عشوائية قواميا 

(  55بالمية من المجتمع االصمي لمدراسة من المعممين حيث بمغ افرادىا ) 20، تم سحب عينة عشوائية قواميا 
 .معمما وبمغ عدد االداريين الذين تم اختيارىم باستخدام اسموب الحصر الشامل 

 اىم النتائج التي توصل الييا الباحث : 
ان الطالب الذي يعاني من المشاكل السموكية كالعنيف الذي يتعامل مع من ىم في سنو بعنف ، بينت الدراسة ان 

 ىناك بعض العوامل التي قد تحد من ىذه السموكيات مثل احترام المعمم لذاتو وتييئة الجو المدرسي المناسب . 
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 (  2002 )دراسة عبد المطيف العثمانية  -4
المشكالت السموكية لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية وصعوبات التعامل معيا من مستوى      

وجية نظر المرشدين التربويين في محافظات  شمال فمسطين ( والتي ىدفت الى التعرف عمى المشكالت 
المرحمة الثانوية في المدارس الثانوية الحكومية وبيان درجة حدتيا ،  طمبةوالتي يعاني منيا  السموكية الشائعة ،

،وقد تم استخدام يم في التعامل معا ومحاولة حميا من خالل مدى احساس المرشدين والصعوبات التي تواجي
 :ومن النتائج التي توصل الييا االتي  المنيج الوصفي التحميمي

التركيز( المركز االول ، واحتل سموك التمرد المركز الثامن . حصمت احتل مجال ) سموك الشرود والتشتت وعدم 
المجاالت الست وىي ) سموك الميل الى النشاط الزائد ، سموك الخجل ، السموك المخادع ، سموك االحجام عن 

 يمة الحدوث . المشاركة االجتماعية ، سموك االضطرابات النفسية ، السموك العدواني ( عمى درجات قم
 

 موازنة دراسات سابقة:: عاتاس
من حيث المجتمع المستيدف وىم  2004و دراسة الزغبي  2007الدراسة الحالية مع دراسة ابو رباح  تشابيو -1

 طمبة المدارس المتوسطة .
 من حيث المتغير المراد تحديده وىو المشكالت السموكية. 2004الدراسة الحالية مع دراسة الزغبي  تشابيو -2
من حيث العينة فقد تم استخدام العينة الكبيرة اما في  2007اختمف الدراسة الحالية مع دراسة ابو رباح  -3

 البحث الحالي استخدم العينة الصغيرة. 
من حيث المنيج ،إذ تم  2002و دراسة العثمانية  2003تشابيو دراسة البحث الحالي مع دراسة الشييري  -4

  استخدام المنيج الوصفي التحميمي.
 

 اجراءات البحث /الفصل الثالث 
 منيج البحث : اوال:
استخدم في البحث الدراسة السببية المقارنة بوصفيا شكال من اشكال البحث الوصفي التي تركز عمى فيم    

المتغيرات التي تعد سببا والمتغيرات التي تعد نتيجة لظاىرة معينة دون المجوء الى استخدام المنيج التجريبي في 
 الحاالت التي يصعب اخضاعيا لمتجارب 

  لبحث: وعينة امجتمع  ثانيا:
 –المرحمة المتوسطة لمدارس تربية محافظة ديالى لقضاء بعقوبة المركز  طمبةمن تكون مجتمع البحث      

 طمبةة مماثمة ليم من الاختيار عينة عشوائي، و ين الميجر  من( طالب و طالبة 30والبالغ عددىم ) الجية الشرقية
الب ( ط60) ، إذ اصبح المجموع الكمي لمعينة المقارنة  ألغراض( طالب و طالبة 30والبالغ عددىم )المستقرين 

 .( يوضح ذلك 1والجدول )  و طالبة
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 ( 1جدول ) 
 توصيف عينة البحث

 اليجرة واالقامة
 
 

 الجنس

األطفال  اسم المدرسة
 الميجرين

االطفال المستقرين 
 مع عوائميم

 المجموع

 15 7 مدرسة المساعي األطفال الذكور 
 

30 
 8 االمينمدرسة 

 30 15 9 مدرسة مريم  اإلناثاألطفال 
 6 مدرسة الخمائل

 60 30 30 المجموع
 

 اداة البحث :: ثالثا 
س لمفئة لمقياالالزمة لقياس المشكالت السموكية تصمح  مترية السيكوجود أداة تتمتع بالخصائص و نظرا لعدم    

  -عمى وفق الخطوات االتية : لمبحث كأداة إعداد استبانةب انالباحث العمرية لعينة البحث قام
 التي تنظر لمفيوم المشكالت السموكية . االدبياتاالطالع عمى   -1
 .االطالع عمى مقاييس المشكالت السموكية المستخدمة في الدراسات العربية القريبة لبيئة البحث  -2
) مفتوحة عمى عينة عشوائية من المعممين والمعممات المرشدين   استبانةكما تم توزيع توجيو استبيان مفتوح   -3

 .( في مركز محافظة ديالى 1ممحق 
يوجو الى ( فقرة لقياس المشكالت السموكية 26الفقرات ) وكان عدد االستبانةوبعد ذلك تمت صياغة فقرات  -4

 .  متوسطةمصفوف في المدارس اللمرشدين ال المعممين ومعممات
وتضمن االداة عمى المشكالت السموكية    اعطاء وصف يستطيعون  الذين طمبةالتقدير تعتمد ىذه األداة  -5

 وجود بيانات اولية يروم الباحثان جمعيا و معالجتيا احصائيا.
 االداة صدق رابعا :

مختمفا  شيءوىو ان يقيس االستبيان ما اعد لقياسو فعال أي ان يقيس الوظيفة التي اعد لقياسيا وال يقيس     
والصدق في ىذا االطار يعني الى أي مدى او الى أي درجة يستطيع ىذا االختبار قياس ما قصد ان يقاس بو   

ت االداة كما في ممحق رقم الظاىري وذلك من خالل عرض ق، حيث استخدم الصد (69: 2014النعيمي ،  )
، حيث (4ممحق رقم ) ة النفسية حعمى نخبة من اساتذة القياس واالرشاد النفسي والص( بصيغتيا االولية 2)

( فقرات كونيا مكررة بنفس المعنى مع باقي الفقرات مع تعديل في الصياغة المغوية 5استبعد السادة الخبراء )
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( فما فوق من ا راء الخبراء لتصبح  %86)   موافقة عمى الفقرات التي حظيت  انحيث ابقى الباحثلفقرتين ، 
( وبذلك اصبحت االداة جاىزة لغرض قياس 3فقرة كما في ممحق رقم )( 21بصورتو النيائية ) داةات االفقر 

  موضوع البحث الحالي.
 ثبات االداةخامسا :

يكون  إنواالتساق معناه  األداةالمقصود بالثبات االشارة الى اتساق البيانات التي تم جمعيا بواسطة ىذه      
طريقة اعادة  ، إذ استخدم الباحثان( 232 :1983محي الدين ،اتجاه واحد ) أوليذه البيانات منطق واحد 

تمميذ وتمميذة  (30المشمولين بالبحث قواميا )مبة االختبار الستخراج الثبات اذ طبق االختبار عمى عينة من الط
 . ( 0،82نا عمى معامل ثبات قدره ) وبعد اعادة االختبار بعد مرور اسبوعين عمى التطبيق االول حصم

 طريقة تصحيح االستبيان سادسا: 
ال  –تنطبق بدرجة متوسطة  –تماما  عميو وضعت ثالث بدائل لالستجابة عمى المقياس ىي)  تنطبق      
( عمى التوالي وبما ان عدد فقرات   االستبيان   1-2-3اطالقا ( وأعطيت ىذه البدائل الدرجات ) عميو تنطبق

والدرجة  ( ،42، إذ بمغ المتوسط الفرضي لألداة )( 63 -21( فقرة فان درجات  االستبيان تتراوح ما بين )22)
 داةفقرات اال، وفقا ل طئة تدل عمى العكسلدرجات الواالعالية تدل عمى ارتفاع مستوى المشكالت السموكية وا

  (. 3فقرة كما في ممحق رقم )( 21المكونة من )بصورتو النيائية 
 تطبيق  االستبيان سابعا : 

ولغاية   4/1/2018بعد إكمال جميع متطمبات تييئة أداة البحث الحالي تم تطبيق األداة لمفترة من      
( طالب وطالبة من مدارس المرحمة 60والبالغ عددىم ) طمبةال، إذ طبقت عمى عينة من  14/1/2018

وزيع األداة عمى عينة عمى ت انالباحثوقد حرص  المنطقة الشرقية،  -المركز –في قضاء بعقوبة  المتوسطة
البحث بنفسييما من اجل بيان وضوح تعميمات األداة  وأيضا وضوح فقرات األداة ، تخطي كل الصعوبات التي 

 تعترض المجيبين واإلجابة عمى كل تساؤالت أفراد عينة البحث . 
 

  -الوسائل االحصائية :ثامنا :    
 الستخراج معامل الثبات بين التطبيقين االول والثاني لالختبار -معامل ارتباط بيرسون  -1
 .المتوسط الحسابي  -االنحراف المعياري -2
 .واحدة  نةيع( لtest)  Tاختبار قيمة -3
   .تينعين( لtest) Tاختبار قيمة -4
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 عرض النتائج ومناقشتيا /فصل الرابعال
لييا تم االشارة إ التي في ىذا الفصل النتائج التي توصل الييا عمى وفق اإلجراءات انسيعرض الباحث     

التعرف عمى مستوى وىو البحث  ىدفتفسيرىا ، و بحسب  ن، و يحاوالنسيناقشافي الفصل الثالث ومن ثم 
) السكن اناث (  .  –الجنس ) ذكور  ريوبحسب متغي المرحمة المتوسطة طمبةلدى المشكالت السموكية 

  ولتحقق منو البد من اختبار الفرضية التي و ضعت سابقا. ( ميجر -نازح  –مستقر 
 نتائج اختبار صحة الفرضية األولى  -1

في  0،05الختبار صحة الفرضية االولى التي تنص عمى ) عدم وجود فروق ذات داللة معنوية عند مستوى 
، اناث (  –ذكور ) ،المستقرين مع عوائميم  طمبةالالميجرين و  طمبةالمتوسطات درجات المشكالت السموكية بين 

   ( يوضح ذلك2الفروق بين المجموعتين والجدول ) إليجادم االختبار التائي ااستخدإذ تم 
 .(2جدول ) 

الميجرين  طمبةماالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية لمتوسطات المشكالت السموكية ل
 اناث ( –والمستقرين مع عوائميم ) ذكور 

الوسط  العدد العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية  درجة الحرية
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 طمبةال
 الميجرون

30 45،73 6،20 58 2،30 2،000 

 طمبةال
 المستقرون

30 42،23 6،03 

 0،05* دالة عند مستوى 
 
 نتائج اختبار صحة الفرضية الثانية : -2
في  0،05الختبار صحة الفرضية الثانية  التي تنص عمى ) عدم وجود فروق ذات داللة معنوية عند مستوى     

، الذكور الميجرين و المستقرين مع عوائميم ( استخدم االختبار  طمبةمتوسطات درجات المشكالت السموكية بين 
 .( يوضح ذلك 3الفروق بين المجموعتين والجدول )  إليجادالتائي إذ تم استخدام االختبار 
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 (3جدول ) 
الذكور  طمبةلميبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية لمتوسطات المشكالت السموكية 

 الميجرين والمستقرين مع عوائميم.
الوسط  العدد العينة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 الذكور طمبةال
 الميجرون

15 43،19 3،96 28 2،68 2,048 

 الذكور طمبةال
 المستقرون

15 39،07 4،47 

 0،05* دالة عند مستوى 
 نتائج اختبار صحة الفرضية الثالثة : -3

 0،05الختبار صحة الفرضية الثالثة  التي تنص عمى ) عدم وجود فروق ذات داللة معنوية عند مستوى         
، إذ تم االناث  الميجرات و المستقرات  مع عوائمين ( الطالبات في متوسطات درجات المشكالت السموكية بين 

 ( يوضح ذلك .4ل ) الفروق بين المجموعتين والجدو  إليجادم االختبار التائي ااستخد
 (4جدول ) 

 االناث لمطالبات يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية لمتوسطات المشكالت السموكية
 .نمع عوائميات والمستقر  اتالميجر 

الوسط  العدد العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة التائية 
 المحسوبة

التائية القيمة 
 الجدولية

 الطالبات
 الميجرات

15 48،64 7،16 28 1،56 2,048 

 الطالبات
 المستقرات

15 45 5،32 

 0،05دالة عند مستوى  غير*
 
 نتائج اختبار صحة الفرضية الرابعة  : -4

 0،05الختبار صحة الفرضية الرابعة التي تنص عمى ) عدم وجود فروق ذات داللة معنوية عند مستوى         
م االختبار ااستخد، إذ تم اناث (  –الميجرين ) ذكور  طمبةلفي متوسطات درجات المشكالت السموكية بين 

 ( يوضح 5مجموعتين والجدول ) الفروق بين ال إليجادالتائي 
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 (5جدول ) 
الميجرين  طمبةيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية لمتوسطات المشكالت السموكية لم

 اناث ( . –) ذكور 
الوسط  العدد العينة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 ناثالا الطالبات
 الميجرات

15 43،19 3،96 28 2،26 2,048 

ذكور ال طمبةال
 الميجرين

15 48،64 7،16 

 
 تفسير النتائج 

  -بالنسبة لمفرضية االولى : :1
الذكور واالناث المستقرين مع  طمبةال لقد دلت نتائج اختبار ىذه الفرضية الى وجود فروق ذات داللة معنوية بين

الثار السمبية لمتيجير االسموكية . يمكن ارجاع ىذه النتيجة الى  االضطرابات ي مستوى فعوائميم والميجرين 
عمى سموك الفرد فالسكن في تجمعات الميجرين التي تفقد الى ابسط مقومات الحياة يترك جرحا كبيرا في نفسية 

مستقرين مع عوائميم ويتمتعون بكل مقومات الرفاه والعيش  بأقرانيم طمبةال ىؤالءد عمى ذلك ان اختالط ا، ز  لمفرد
في حالة من التخبط والخوف والشعور بالنقص ىذه كميا عوامل تؤدي الى  طمبةال ىؤالءالسعيد مما يترك 

 .سموكية  اضطرابات 
 بالنسبة لمفرضية الثانية  :2

السموكية بين  االضطراباتة في متوسطات لقد دلت نتائج اختبار ىذه الفرضية الى وجود فروق ذات ذاللة معنوي
نية سحب التفسير السابق عمى ىذه اامك انرى الباحثيو ،  الميجرين والمستقرين مع عوائميماالطفال الذكور و 

 الذكور .  طمبةبمن النتيجة السابقة الخاصة  النتيجة لكونيا تمثل جزء
 بالنسبة لمفرضية الثالثة  -3

السموكية  االضطرابات لقد دلت نتائج اختبار ىذه الفرضية الى عدم وجود فروق ذات ذاللة معنوية في متوسطات 
ارجاع النتيجة الى التربية العائمية  يةامكان ويرى الباحثانبين االطفال االناث الميجرات والمستقرات مع عوائميم .

 .عمى سموكياتيا داخل المدرسة  ينعكسمما واساليب التنشئة ودورىا في زرع الثقة بالنفس 
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 بالنسبة لمفرضية الرابعة  -رابعا:
 طمبةدرجات اللقد دلت نتائج اختبار ىذه الفرضية الى عدم وجود فروق ذات ذاللة معنوية في متوسطات  

في مستوى المشكالت السموكية لكون مشاكميم و الصعوبات التي يعانون منيا متشابو الى الميجرين ذكور واناث 
 .حد ما ولربما قد تكون اسباب اليجر او اختالف السكن واحدة. 

 
المرحمة المتوسطة لما ليا اثار نفسية  طمبة التيجير من التحديات التي يواجيانستنتج من ذلك ستظل ظاىرة 
مع طبيعِة الحياة  تكيفيمعِض األفراد من خالل صعوبة ب ومن اثار التيجير عمى واجتماعية و تربوية عمييم ،

تاج إلى وقفة جدية و تح وظاىرة التيجير ، اختالف الثقافات، وخصوصًا مع ظيور المكان الجديدفي 
بالحمول والبدائل المناسبة لمتخمص من المشكالت السموكية التي نتجت من ظاىرة  طمبةالاإلحاطة  موضوعية

التيجير ، وايضا عمى المرشد التربوي ان يأخذ دوره بالتعاون مع ادارة المدرسة لمقيام بالمحاضرات و الندوات 
لمشكالت و اتخاذ من اكتساب ميارات التفاعل والتواصل االجتماعي وحل ا طمبةاالرشادية الجماعية ليمكن ل

القرارات المناسبة لجعميم اكثر تكيفا مع البيئة الجديدة لمواصل حياتيم بشكل طبيعي من جية و مواصمة 
 المسيرة التعميمية من جية اخرى حفاظا عمى مستقبميم العممي .

 
  :التوصيات

 اآلتي:  الباحثانيوصي  الدراسة ، ليذه الميدانية المعطيات عنيا أسفرت التي النتائج ضوء في
 .مرشد التربوي في المدارس اإلمكانات المادية لم ضرورة توفير  -1
التي  السموكية خفض مستوى المشكالت،و لتعديل السموك  التي تعد  لبرامج ا دعمقيام مديرية تربية ديالى ب -2

 .طمبةيعانون منيا ال
الكوادر التعميمية عمى كيفية مواجية تدريب من قبل لجنة االرشاد والتوجيو ل  والندوات الدورات عقد -3

 ميارات التكيف االجتماعي. المشكالت السموكية ، واكساب الطمبة
  الميجرين واقرانيم المستقرين. طمبةتزويد الطمبة بالمعمومات الالزمة حول كيفية التعامل بين ال -4

 
 المقترحات 

النازحين و المستقرين من وجية نظر اعضاء الييئة  طمبةدراسة عن المشكالت السموكية لمالقيام بإجراء  -3
 التدريسية.

 .ة عن المشكالت السموكية بين الطمبة النازحين في المحافظات الوسط ومحافظات اقميم كردستانجراء دراسا -4
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 :المصادر
 –، دار المسيرة لمنشر و التوزيع ، عمان  االرشاد المدرسي( 2016أبو اسعد ، احمد عبد المطيف ) -1

 االردن.
 مكتبة االنجمو مصرية. .1، ط يدراسات في الفكر التربوي االسالم ( 2006، محمود ) ابو دف  -2
اىقة من وجية نظر مدارس المشكالت السموكية لطالبات مرحمة المر ( 2007)ابو رباح : كمال محمد   -3

 .نشورة جامعة اليرموك االردن رسالة ماجستير غير م ، التربية
مفيوم اإلرشاد التربوي لدى العاممين في الخدمة في دولة الكويت والمممكة ( 1997)سيام ، أبو عيطة   -4

 .معة االردنية، عمان، االردن رسالة ماجستير غير منشورة ، الجا، االردنية الياشمية
، دار الفكر  النظرية ، التطبيق ،التكنولوجيا –االرشاد النفسي ( 2004حسين ، طو عبد العظيم ) -5

 االردن. –لمطباعة و النشر و التوزيع ، عمان 
 بيروت .-دار النيضة  –, عمم النفس التربوي اسسو النظرية والتطبيقية( 1981)  خيراهلل سيد  -6

، دار  اسس ونظريات و تطبيقاتو –االرشاد النفسي في المدرسة ( 2016الخطيب ، صالح احمد )  -7
  المسيرة لمنشرة والتوزيع ، عمان االردن.

 -٦ من العمرية لمفئة االجتماعية المشكالت (1988)الفتاح غريب : عبد العزيز، عبد الدريني :حسين -8
 ، مصر.  القاىرة  ،٢١

قسم عمم  – اآلداب، ، كمية  صراع االدوار عند المرأة العاممة المتزوجة( 2018داخل ، ىبة حسن ) -9
 جامعة القادسية ، العراق.-االجتماع 

  رسالة ، ة المدارس من وجية نظر المرشدينطمب يواجيااألزمات التي ( 2004)رنا يونس  ،الزغبي   -10
 .ة اليرموك ، اربد ، األردن غير منشورة ، جامع ماجستير

 مصر. –القاىرة ،  عمم نفس الطفولة والمراىقة( 1990)حامد عبد السالم زىران ،  -11
, الكتاب  المياجرين : دراسة مقارنة لألطفالالتوافق االجتماعي (  2004سممان ، محمود محمد )   -12

 ، جامعة ديالى.المجمد الثاني –اث الطفولة السنوي لوحدة ابح
،   طمبةمن وجية نظر المعممين والالعنف في المدارس الثانوية  (2003) عمي عبد الرحمن،الشييري  -13

 .الجتماعية الجامعة العربية،مقدمة من قسم العموم ارسالة ماجستير 
، رسالة ماجستير غير ,  المشكالت السموكية عند المراىقين في األردن (1994)الضامن , منذر  -14

 .منشورة ، الجامعة االردنية ،عمان ،االردن
المرحمة مستوى المشكالت السموكية لدى طمبة  (2002)عبد المطيف محمد مصطفى العبد ،ةيالعثمان  -15

الثانوية في المدارس الحكومية  وصعوبات التعامل معيا من وجية نظر المرشدين التربويين في 
 . فمسطين -عميا، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية الدراسات ال  محافظات شمال فمسطين
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جامعة  –، كمية اآلداب راسة تحميميةدمفاىيم نظرية في اليجرة ، ( 2018) فياض، ىاشم نعمة  -16
   البصرة ، العراق

العربية في اجتماع  المرأةاليجرة الناجمة عن الحروب عمى اوضاع  اثر( 1989)فاعور ، عمي   -17
تصادية واالجتماعية منشورات االمم المتحدة المجنة االق ، العربية والمرأةخبراء حول السياسات السكانية 

 ، بغداد .لغربي اسيا 
 .، دار الشرق ، عمان االردن,  سيكولوجية التعمم والتعميم الصفي( 1989)يوسف  ،قطامي   -18
ثقافة لمنشر ، عمان ، ،الطبعة االولى ، دار ال مشكالت تربوية معاصرة ( 2009)عبد العزيز، المعايطة -19

 .االردن
، مطبعة مالطا ،  أساسيات عمم النفس التربوي( : 1983ق وعبد الرحمن عدس )فيمحي الدين ، تو  -20

 مصر
، المطبعة 1، ط القياس النفسي في التربية وعمم النفس(: 2014النعيمي، ميند عبد الستار)  -21

 .العراق –المركزية، جامعة ديالى 
 
 

 استبيان استطالعي( 1رقم ) ممحق
 الطالب ...عزيزي 
    الطالبة... عزيزتي
 ماىي ردود افعال في حال تغير مكان دراستك )اآلتي : عمى السؤال  اإلجابةنرجو  وبقدر تعمق األمر بكمبرأيك 

 .(، وماىي انطباعاتك حولومن مكان الى اخر
 

 لكم واالحترام الشكر مع
1-  
2-  
3-  
4-  
5-                                                                      
 

 الباحثان                                                                           
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 (2ممحق رقم )
 االداة بصيغتيا االولية

 جامعة ديالى            
 كمية التربية االساسية        

 قسم االرشاد النفسي والتوجيو التربوي
 م/ اراء الخبراء و المحكمين

 
 المحترماالستاذ الفاضل ......................................................................... 

 تحية طيبة ...
المشكالت السموكية لدى األطفال وعالقتيا ببعض المتغيرات ودور ـ )باجراء دراسة و الموسومة  انيروم الباحث

( ولتحقيق اىداف البحث  في محافظة ديالى من وجية نظر مرشدي الصفوف. االرشاد التربوي في الحد منيا
ابو دف ، عرف  إذ ، النازحين و الميجرين طمبةالالباحثان اداة لمتعرف عمى المشكالت السموكية لدى  اعدفق 

األخطاء السموكية الصادرة عن االفراد في اقواليم وافعاليم في المجاالت  المشكالت السموكية انيا : 2006
 .(33: 2006. ) ابو دف ، العقائدية واالخالقية واالجتماعية 

بين يديكم ىذه االداة لغرض الحصول عمى  انلما تتعيدون بو من خبرة معرفية و دراية عممية يضع الباحثونظرا 
 آرائكم العممية حول صالحية الفقرات و مدى مالئمتيا مع موضوع البحث الحالي. 

 .(اً ال تنطبق عمية ابد  -تنطبق عميو بدرجة متوسطة  –تنطبق عميو تماما عمما ان بدائل االجابة ىي )
 مع فائق الشكر واالحترام

 ت الفقرات صالحة غير صالحة التعديل
 1 والمعممون   يبالخجل من زمالئ اشعر   
 2 اجعل زمالئي يشعرون بالخوف لمسيطرة عمى مجريات الصف الدراسي.   
 3 ئيجد صعوبة في التعامل مع زمالأ   
 4 اجد صعوبة في التكيف مع زمالئي   
 5 زمالئي عند الخروج من الصف.ازاحم    
 6  مما يسبب لي الغضب. في مكان واحد الستقرار ضعفاعاني من     
 7 من مدرستي الجديدةيو مخاوف عديدة لد    
 8 .ميارات التواصل االجتماعيل افتقد   
 9 .يوبات من فقدان السيطرة عمى اعصابن بنيتنتا    
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 10 . أميل لمعب العنيف   
 11 كثيرا بسبب اوضاعي الغير مستقرة اقمق   
 12 الصفية. في كثير من المواقف اخجل من المشاركة     
 13 اكره مكان سكني الجديد.   
 14 اشعر بالضيق عند ذىابي الى المدرسة يومياً    
 15 افتقد السعادة بسبب ترك مكاني االصمي.   
 16 ذاء من ىم اضعف مني.إياتعمد    
 17 عدم ذكر سبب تيجيرنا.افضل    
 18 اخفي الحقيقة دائما.    
 19 اشعر بالخوف من المجيول في المستقبل.   
 20 .اصدقائي بسبب استقرارىم مع عوائميملديو الغيرة من     
 21 بأصدقائي الجدد افتقد الثقة    
 22 تطبيق تعميمات المدرسة ارفض   
 23 عن قوتي.اميل لمتيريج داخل الصف تعبيرا    
 24 بأثاث وممتمكات المدرسة  اتجاىل االىتمام   
 25   تعميمات المرشد التربويامتنع لالمتثال الى    
 26 اقاطع المعمم أثناء الشرح.   

 
 (3ممحق رقم )

 بصورتيا النيائية االستبانة
 جامعة ديالى            

 كمية التربية االساسية        
 النفسي والتوجيو التربويقسم االرشاد 

 
 عزيزتي الطالبة –عزيزي الطالب 

 تحية طيبة..........
بكل صدق وموضوعية ، مع عدم ذكر االسم  داةعمى فقرات اال اإلجابةبين يديك استبيان ، لذا نرجو منكم  نضع
 البحث العممي فقط . ألغراض إجابتكم إنعمما 
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 مع الشكر واالحترام لكم
 عمى المعمومات اإلجابة ترجوا

 ...................أنثىالجنس : ذكر ..............      

 نازح.................   السكن: ميجر...............    مستقر.................

ال تنطبق 
 عميو ابداً 

تنطبق 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
عميو 
 تماما

 ت الفقرات

 1 مجريات الصف الدراسي.اجعل زمالئي يشعرون بالخوف لمسيطرة عمى    
 2 يجد صعوبة في التعامل مع زمالئأ   
 3 اجد صعوبة في التكيف مع زمالئي   
 4 ازاحم زمالئي عند الخروج من الصف.   
 5  مما يسبب لي الغضب. في مكان واحد الستقرار ضعفاعاني من     
 6 من مدرستي الجديدةيو مخاوف عديدة لد    
 7 .التواصل االجتماعي مياراتل افتقد   
 8 ي.وبات من فقدان السيطرة عمى اعصابن بنيتنتا    
 9 . أميل لمعب العنيف   
 10 اقمق كثيرا بسبب اوضاعي الغير مستقرة   
 11 الصفية. في كثير من المواقف اخجل من المشاركة     
 12 اكره مكان سكني الجديد.   
 13 المدرسة يومياً اشعر بالضيق عند ذىابي الى    
 14 اتعمد إيذاء من ىم اضعف مني.   
 15 افضل عدم ذكر سبب تيجيرنا.   
 16 اخفي الحقيقة دائما.    
 17 اصدقائي بسبب استقرارىم مع عوائميم.لديو الغيرة من     
 18 في تطبيق تعميمات المدرسة ارفض   
 19 اميل لمتيريج داخل الصف تعبيرا عن قوتي.   
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 20 بأثاث وممتمكات المدرسة . اتجاىل االىتمام   
 21 اقاطع المعمم أثناء الشرح.   

 
 

 مكان العمل التخصص اسم الخبير ت
 كمية التربية األساسية –جامعة ديالى  عمم النفس االجتماعي بشرى عنا مباركأ.د.  1
 األساسية كمية التربية –جامعة ديالى  عمم االجتماع أ.د.محمود محمد سممان 2
 كمية التربية األساسية –جامعة ديالى  عمم االجتماع أ.د. عبد الرزاق جدوع محمد 3
 كمية التربية األساسية –جامعة ديالى  عمم النفس التربوي أ.م.د. اخالص عمي حسين 4
 كمية التربية األساسية –جامعة ديالى  عمم االجتماع أ.م.د. فخري صبري عباس 5
 كمية التربية األساسية –جامعة ديالى  عمم النفس التربوي عبد اهلل حسينم.د. خميل  6
 كمية التربية األساسية –جامعة ديالى  رياض االطفال م.د. اسماء عبد الجبار 7

 
 
 

      
 


