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 ممخص االطروحة
يواجـــط ال ـــدر ا ادرتـــي امشكدا يـــي اعـــة ق تـــووةيي  ديـــد   ـــد ككلـــور   ـــد 
شعضهم وككحور ا ى اضـلراشدق تـووةيي اذا  ـم كـكم اعد جكهـد او ا حـد اـا ، درهـد   
و ــد كــركشل هــذر امضــلراشدق ا كــا  ــد يةــوا ا عــدواا وا عضــ  وام لــوا  وا ع ـــدد 

لراشدق عـيو د  ـدا األل ـدر شـشعم ا اكعيـراق واأل د يي فا اقداكهد او اة ـر امضـ
توا  فـا ا كـي ير او ا كـي ر   و ـد يةـوا ا هـوم ا ـذاق وكقـديرهد اـا هـذر ا عوااـر او 
ا اكعيــراق ذاق ا ع  ــي شهــذر امضــلراشدق ا تــووةيي    ــذ   يراــا ا شحــ  ا حــد ا 
ا  ا ــى اعرفــي ا ع  ــي شــيا امضــلراشدق ا تــووةيي وهــا ا عــدواا وا عضــ  وام لــو 

ا هوم ا ذاق وكقـديرهد  ـدا ك اـذ  ا اـس ا تـددس امشكـدا ا وشيا وا ع دد واأل د يي 
 فا احدفظي ديد ى . 

 ي ـــــــــــــــــــــــــي  و كحقيق هذا ا هدس اخكدرق ا شدح ي شدألتوو  ا ارحوا ا ععوا ا 
( كوايذ وكوايذ  اا ك اذ  ا اس ا تددس امشكدا ا فا احدفظي 200اةو ي اا ) 
 ( كوايذ        ) ا  ى( .400يذ ) ذةر( و) ( كوا400ديد ى شوا ع ) 

وا كادق فا  يدس امضلراشدق ا تووةيي  دا  ي ي ا شح  اقيـدس   ا ـداوود 
   ا ذي يقيس هذر امضلراشدق ا تووةيي ا خاتـي شعـد ا ك شـق اـا اـ حيي 4006

اتكعاد ط فا ا شح  ا حد ا اا خ ر ،را  ا خشرا  واد ط و شدكط   ةاـد ا كاـد فـا 
ا هــوم ا ــذاق اقيــدس ا هــوم ا ــذاق اــا ا ــداد ا شدح ــي            ا  يــدم    يــدس 
  شعد ا ك شق اا اد ط و شدكط  وى اجكاع ا شح  ا حد ا وااةد يي اتكعاد ط 6891

فا  يدس ا هوم ا ذاق  دا ك اذ  ا اس ا تددس امشكـدا ا فـا احدفظـي ديـد ى   
ــذاق ا كاــدق ا شدح ــي اقيــدس كقــد ــذاق ا ــذي ا ــدر تــا  وفــا  يــدس كقــدير ا  ير ا 

و رشكـط و   كـط  وـى ا شي ـي ا ااـريي  6894 ـدم    Smith & Gilbertsوجوشـرق 
  وذ   شعد ا ك شق اا ا حيكط واـد ط و شدكـط  وـى  6892ا شدح ي  شد ا حدفظ  

 اجكاع ا شح  ا حد ا ايضد . 



 

 ل  

وشعــد كلشيــق ا اقــدييس ا    ــي  وــى  ي ــي ا شحــ    اذ اا ةــر فــرد يجيــ   ــا 
 اقدييس ا    ـي شكاـايم ا قيدتـدق ا اكةـرر    وكحويـر امجدشـدق وحتـد  ا ـدرجدق ا

 حووق احاد يد فةدا اا اهم ا  كد ج : 
ـــــدد   وام لـــــوا    -6 اا درجـــــدق امضـــــلراشدق ا تـــــووةيي ) ا عـــــدواا   وا ع 

وا عض    وام د يي(   ـد  ي ـي ا شحـ  ةد ـق ا ـر اـا ا اكوتـل ا  ظـري  اقدييتـهد 
( وةد ق هذر ا  كيجي ايضـد  ـدا ا ك ايـذ 00006احاد يد   د اتكوا )وش رق دار 

 وا كوايذاق  وى ا  راد . 
اا ا عــدواا وا ع ــدد وا عضــ  ةد ــق اكوتــلدق درجدكهــد  ــدا ا ــذةور اةشــر -4

( فياـد اكضــن اا 00006ااـد هـا  ـدا ام ـد  وش ـرق دار احاـد يد   ـد اتـكوا ) 
اــد  ــدا ام ــد  اةشــر ااــد هــا  ــدا ا ــذةور ام لــوا  وام د يــي ةــدا اكوتــلد درجدكه

 ( .00006وش رق دار احاد يد   د اتكوا )
ةدا اكوتل ا هوم ا ذاق توا   دا  ي ي ا شح  او  دا ا ذةور وام ـد   -3

ا هد ةر  وى ا  ـراد  ا ـر اـا ا اكوتـل ا  ظـري  واقيـدس وش ـرق دار احاـد يد   ـد 
اق ضـــعيس ا ـــى حـــد اـــد  ـــدا ( اماـــر ا ـــذي يع ـــا اا ا هـــوم ا ـــذ00006اتـــكوا )

 ك ايذ ا اس ا تددس امشكدا ا فا احدفظي ديد ى .  
اكضن اا اكوتل كقدير ا ذاق  دا  ي ي ا شح   دا ا ذةور وام د  فيهـد -2

 وــى ا  ــراد ا ــر اــا ا اكوتــل ا  ظــري  واقيــدس وش ــرق دار احاــد يد   ــد اتــكوا 
ا ك ايـذ ا اـس ا تـددس ( وهذر ا  كيجي كؤعـر اا ا هـوم كقـدير ا ـذاق  ـد00006)

 امشكدا ا ةدا غير ذي دم ي احاد يي. 
 ــم يةــا اعداــر امركشــدل شــيا ةــر اــا اضــلرا  ا عــدواا وا ع ــدد وام لــوا  -2

( فياــــد اكضــــن اا اعداــــر 0002وا هــــوم ا ــــذاق شدم ــــي احاــــد يي   ــــد اتــــكوا ) 
د يي امركشدل شـيا ا هـوم ا ـذاق  وةـر اـا اضـلرا  ا عضـ  وام د يـي شدم ـي احاـ

 ( . 0002  د اتكوا )
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اكضــــــن اا اعداــــــر امركشــــــدل شــــــيا كقــــــدير ا ــــــذاق وةــــــر اضــــــلرا  اــــــا -1
 ( . 00006امضلراشدق ا خاتي ةد ق شدم ي احاد يي   د اتكوا )

وفـــا ضـــو   كـــد ج ا شحـــ  اتـــك كجق ا شدح ـــي اا امضـــلراشدق ا تـــووةيي  ـــدا 
 ـي  يدتـد شد اكوتـل ك ايذ ا اس ا تددس امشكدا ا فا احدفظـي ديـد ى  ةد ـق وال

ا  ظري  اقدييتهد وهذا ي لشق ايضـد  وـى ا هـوم ا ـذاق وكقـدير ا ـذاق  ـديهم   واا 
   ــي امضــلراشدق ا تــووةيي شكقــدير ا ــذاق ةد ــق ا وــى ااــد هــا  ويــط اــع ا هــوم 
ا ــذاق او اا اعـــدا ق امركشـــدل شـــيا كقـــدير ا ـــذاق وامضـــلراشدق ا تـــووةيي ةد ـــق 

( فـا حـيا ةـدا اركشـدل ا هـوم ا ـذاق 00006 د اتكوا )جايعهد شدم ي احاد يي  
اــع امضــلراشدق ا تــووةيي  يتــق شدم ــي احاــد يي فــا اضــلراشدق ا عــدواا وا ع ــدد 

 ( فا اضلراشا ا عض  وام د يي . 0002وام لوا  وشدم ي احاد يي   د اتكوا )
وفـــا ضـــو   كـــد ج ا شحـــ  واتـــك كدجدكط اواـــق ا شدح ـــي ش ـــكن اراةـــز امرعـــدد 

   تــا فــا ا اــدارس امشكدا يــي وكو يــي ا اعواــيا وا اعواــدق شدهايــي ك ايــي ا هــوم ا
ا ــذاق وكقــديرهد  ــدا ك ايــذ ا ادرتــي امشكدا يــي   و ــدم امتــد    هــم   واا كعاــر 
ا ادرتي امشكدا يي وامتر  ا عرا يي  وى ا حد اا امضـلراشدق ا تـووةيي اـا خـ ر 

 ايي عخايي ا ل ر . كوفير ا ا دخ ا كرشوي ا ا دت   ك 
ا ر دراتـي واتكةادم  وشح  ا حد ا وكلويرا كقكرح ا شدح ي اجرا  دراتي محقي 

ــــي وا  قدفيــــي   ل ــــدر     ــــي امضــــلراشدق ا تــــووةيي شد شي ــــي امجكاد يــــي وا جعرافي
وشدتد ي  ا اعداوي ا وا ديي ودراتي اقدر ي فـا هـذر امضـلراشدق وفـا ا هـوم ا ـذاق 

ـــى  وكقـــديرهد شـــيا ال ـــدر ا ادي ـــي وا ريـــس واجـــرا  دراتـــي ااد وـــي  وشحـــ  ا حـــد ا  و
 ا احدفظدق امخرا .    



 
 الفصل األول 

 التعريف بالبحث
  مشكمة البحث 
  أهمية البحث 
  أهداف البحث 
  حدود البحث 
   تحديد المصطمحات 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 مشكمة البحث :
يواجهها األطفههشل ت ههوكي  ههيووي، وهيهههل ش وتههما الت ههوكي وتههش  وصههيي ل ههش 

  ا  هش دهه   طهور و هه  Frensh & was 1985   5985هرا ه،    رهري ش وواس ش 
و  حههول ىلههط اضههطرابشي  ف ههي، ش  او ا  ههش وتههش ا ههشري   هرا هه،  ههعي  ش  بعضهه  
    ههههههه  ب ههههه  ىلهههههط ضهههههعق الههههه عي  و هههههو  ال وارههههه  رههههه  حيهههههش    التهر هههههي، 5988

ويصبحون ورض، لكصشب، بشألتراض ال ف ي، ش اما له  يه     صيصه ش بودهي تبوهر 
)          و وضهههههل الحيهههههول لتعشلج  هههههش هو الحهههههه تهههههن ه شرتهههههش                     

 (  589ش ص 5989الرو شن ش 
ان االضهطرابشي ال هيووي، ال ه   واجها الطفههل تهن ليهر تعشلج  هش هو الحهه تههن 
آ شرتش رأ  ش ده  جعيا يعيش ر  وزل،  وال  ا فعهشل  ودهه ي هرل التهر ه، وي ههت  ره  

 (   22ش ص 2222 يوويشي ضه التج تل   ) يحيط ش 
تهههههما التجهههههشل ىن  اههههههي  الصههههههتشي          ودهههههه ه ب هههههي الهرا هههههشي ال ههههه  هجريهههههي رههههه 

ال ف هههههههههي، الت ش هههههههههب، لؤلطفهههههههههشل يههههههههههه  ىلهههههههههط  ح هههههههههين  دههههههههههر    ويهههههههههط الههههههههه عي                      
و اويهه، وكدههش    االج تشويهه، والوصههول ب ههه  ىلههط وكدههشي ارضههل تههل ا صهههرين                                

 (Smith  & luck asso ,1992,P:42(   )Ann  & stevn 1994  ) 
بيه ىن ارضل تعشلج، لت ل تما االضهطرابشي  ي بيه  ان  بهها ب حهيهه العواتهل  
ال هه    ههبب ش ال ههيتش ال هه  ال  ههر بط بشلعواتههل الورا يهه، والف ههيجي، هوالوالهيهه، ش  رضههك 
ون العواتل البيئي، ش ىم ىن ىيجشه الحيول الت ش ب، لت ل تما الت وكي وهن طريه  

األها  الههوظيف  وت ههببش ا ي هه   رهه   حجههي  تههما االضههطرابشي ر هه  طبيعهه، اصهه كل 
 صكل تهل زت ي،  دصيرل   

 (     52ش ص 2222) وشزهين ش                                     
وده  وصيي بعض الهرا شي ال   اجريي ر  تما التجشل ت هل هرا ه،         

 5992را هه،  ري يههل    وه   Margret & Link.1981ش 5985تشروريههي ول ههل ش 
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Vinnick 1992     الط ان االضطرابشي ال هيووي، دهه  5996و هرا ، الجبور  ش  
 هههر بط بت ييهههراي وهيههههل بعضههه ش هاصهههل الفهههره او ضهههتن  ووي ههها ال ف ههه  او ضهههتن 
توو ههههشي  صصههههي ا وبعضهههه ش يحههههيط بهههها ه  رهههه  بيئ هههها الصشرجيهههه، ش ىم ان العواتههههل  

اإلصهههشب،  بهههبعض االضهههطرابشي ال هههيووي،  البيئيههه، الصشرجيههه، دهههه  ههههه  بشلطفهههل ىلهههط
  الهط   Rina & Thomas1992 5992ايضهش   ودهه  وصهيي هرا ه، ري هش و وتهشس 

ىن االضطرابشي ال يووي، ده  هه  ىلط  صيل ر  بعض توو شي  صصي، الطفل ش 
ىم يعه تف و  الماي تن هته  توو هشي ال صصهي، ىم يعهها الهبعض جهوتر ال صصهي، 

( ش ووييههها   ودهههق و يهههر تهههن التظهههشتر ال هههيووي، لهههه   58ش ص 5982) زتهههران ش 
االرهههراه رضهههك وهههن ان تهههما االضهههطرابشي  ههههه  بهههشلفره الهههط وهههه  اح هههرا  ما ههها او 

  اهيرتش   
 (  533ش ص 5982) ى تشويل  ش                                    

ان األ هههشلي  ال ربويههه، الصشطئههه،  رههه  ال عشتهههل  تهههل االطفهههشل  دهههه  ههههه  ىلهههط 
ضهههطرابشي رههه  تف هههو  الهههماي لههههي   هو رههه   اههههيرتش وتهههن  ههه  الهههط اضهههطرا  رههه  ا

 هههيوو   ش الن الطفهههل الهههم  ال يح هههر  ما ههها  هو ياههههرتش ولهيههها ر ههه  ت هههوش ل هههش دهههه 
يصهههش  بهههبعض االضهههطرابشي ال ف هههي، ش  ودهههه هظ هههري الهرا هههشي التيها يههه، اتتيههه، 

ماي  او وه   اههيرا تف و  التر  ون ما ا ر  تجشل الصح، ال ف ي، ىم ان ررض ال
يهه  الط   و  حشالي تن الصراع والاي  له  الفره ش اتش دبول الماي ريهه  الهط 
 ويهههق ايجهههشب  رضهههك وهههن ىن اال هههصشص الهههمين يوهههون لههههي   تف هههو  ايجهههشب  وهههن 
ا ف هه   رههش    يبرت ههون ويههط ا  هه  ارضههل رهه  ال حصههيل الهرا هه  واويههط هارعيهه، رهه  

 (  557ش ص 5984اال جشز  ) جبريل ش 
لما رشن ال ربي، الحهي ،   هوه اح را   صصهي، الطفهل و اههيرتش ش الن ت هل تهما 
االح ههرا   وال اهههير دههه يهههه  الههط  ههيول جيههه و جههشه ت واصههل رهه  حيش هها وبعو هها  
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رههشن الطفههل الههم  ال ياهههر ما هها رأ  ههش   ودههل ت هها  ههيووش ت حررههش و ههعورا  ههيبيش  جههشا 
  (   533ش ص 5982 ف ا  ) ى تشويل  ش 

بيههه ان تههما ال ودههل بوجههوه تههما العكدهه، او ال ههش ير لكضههطرابشي ال ههيووي، رهه   
ل   هوتا هرا شي  شبا، ويط دههر اطهكع البشح ه، ال  هيتش تف و  الماي او  اهيرتش 

لههه   كتيههم التهههارس االب هائيهه، ش لههملل رههشن ت ههوي، البحهه  الحههشل  يتوههن هن  حهههه 
اك عالقة بين االضططرابات اللطموكية ومومطوم : هل هنبشإلجشب، ون ال هال األ ه  

 ؟   الذات وتقديرها لدى تالميذ الصف اللادس االبتدائي 
 

 أهمية البحث : 
 وصق ال ربي، بأ  هش وتييه،   هورير الفهرص التتو ه،  ل تهو الفهره  تهوا ت وهشتك 
تن ال واح  الج تي، و العايي، واالج تشوي،  ش ل تو ا تهن تتشر ه،  ه تهشط  هيووي،  
ترلهو  ري ههش و عتههل ويهط  وههوين هرههراه ى  هش يين  ىم  عتههل ويههط  حوييها  تههن وههشئن 
بيولهههوج  ىلهههط ى  هههشن ي هههعر بأ ههها ي  تههه   ىلهههط تج تهههل لههها ديتههها  وري هههف ا وهتهارههها 

 (    22ش ص 5987وا جشتش ا وتصشلحا ) وبه الرزا  ش 
يهط حهه و ع   ال ربي، ب حاي  ال تو ال يي  الت وشتل لول تن الفره والتج تهل و

 ههههوا  ودههههه ا هههه اطبي ات تشتههههشي التص صههههين و آرا  التفوههههرين رهههه  ىوهههههاه هجيههههشل 
الت  ابل ىوههاها  ت وهشتك ج هتيش وواييهش واج تشويهشا ش رشل ربيه، له   عهه وتييه،  زويهه 
الفههره بتاهههار  شبههي وتحهههه ش تههن التعيوتههشي و ى تههش تهه  وتييهه،  يييههر رهه   ههيول  

ته، تج تعها و طهويرا                   ) الفره و  تي،  صصي ا  و وجي ا  حهو صه
 (   39ش ص  5982ى تشويل ش

ىم هن  اهههه  التج تعهههشي اإل  هههش ي، رتهههين بتاههههار  ات تشت هههش بشل  تيههه، الب هههري،  
، وتهههما ي طيههه  االت تهههش  بتعررههه، طبيعهههال ههه  تههه  تهههن هتههه  روهههشئز ال  تيههه، العشتههه، ش 

يهط صصهشئص   صصهيش    ال ووين ال ف   لياو  الب هري، وال رويهز ويهط ال عهرق و
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ش وملل ىن تعرر، الاو  ال ف ي، التهه رل ره  ال هيول وا ه جشبشي األرهراه هتهر ي هشوه 
ويههط ىتوش يهه، ال عشتههل ال ههيي  تع هه  تههن اجههل هرع هه  ىلههط اح ههن ى جههشز رهه  وتييهه، 

 (    2ش ص 5992الب ش  وال طوير   ) ال يتشن ش
هت  ته  هشي التج تهل و عه التهر ، ويط اص كق تراحي ش هو ت  ويش  ش تن 

ال هههه   ع ههههط بب ههههش  ال صصههههي، الت واز هههه، والت وشتيهههه، تههههن صههههكل ت شتج ههههش الهرا ههههي، 
و  هههشطش  ش ورعشليش  هههش ش وتهههش يرارا هههش تهههن ىر هههشه و وجيههها وروشيههه، لت طيبهههشي ال تهههو 
وحشجش ا األ ش هي،  وبتهش يحاه  ليت عيتهين الصهح، ال ف هي، ال ه   عهه لشيه، اإل  هشن 

، دههشهرل ويههط اإلبهههاع وال فشوههل االج تههشو  ش ىم ىن وظيفهه، وو ههيي ا رهه  حيههشل  ههييت
التهر ههه، تههه  ال هههأ ير رههه   هههيول ال ش هههئ، بتهههش يحاههه  لههههي    ييهههراي  هههيووي،   فههه  
وتطشلههه  التج تهههل و حايههه  هتهارههها ش ورههه  الودهههي ما ههها   فههه  تهههل تطشلههه   تهههوت  

 (   52ش ص  5993وحشجش      ) صضير ش 
هت  التراحل الهرا ي، وملهل لوو  هش األ هشس  و عه ترحي، الهرا ، االب هائي، تن

الم    يه وييا التراحل الهرا ي، ش  وا  ش بت شب، الاشوهل الجتشتيري، األ ش ي، ال   
 ررههه التج تههل بشلحههه األه ههط تههن ال عيههي  ش رضههك وههن ان ال يتيههم رهه  تههما الترحيهه، 

ري ش ل تهو الاههراي يو    الت شراي األ ش ي، االج تشوي، والبيئي، و   يأ لا الفرص، 
واال  عهاهاي ال    أصم  وي ش و  بيور ر  التراحل الهرا ي، ال شليه، ل هما الترحيه، ) 

 (   52ش ص 5979الوبي   ش 
رضك ون وون التهر ، االب هائي،    عشتهل تهل هطفهشل ويهط هرجه، وبيهرل تهن  

فههههل الترو هههه، والاشبييهههه، لي  ههههويل وال عهههههيل ش حيهههه  يهوههههه تعظهههه  ويتههههش  الهههه فس الط
التعشصههرين هتتيهه، ترحيهه، الطفولهه، رهه    ههويل ال ههيول و ت يههه ليتراحههل الكحاهه، ال 

  يتش لترحي، التراتا، وال بش   
و  هه ته ترحيهه، الطفولهه، هتتي  ههش تههن وو  ههش ترحيهه،  وههوين وب ههش  رفي ههش   وههون 
البمور األولط لتاوتشي ال صصي، وتكتح ش الت  ابيي، ش وي أ ر ري ش ىلط حه وبيهر 
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تهههو الطفهههل واييهههش واج تشويهههش وا فعشليههش ش و   هههول تعظههه  وشها ههها  وا جشتش ههها ت ههشر  
 (   59: ص 5975وا  عهاها ا وديتا ) ال يه ش 
( باولهها  حههن   هه   بتههش يحههه  رهه  Schafferش  5978ويهوههه ملههل )  ههشرير ش 

الطفولهه، هيتش ههش ت ههش بتههش يحصههل ري ههش ىم ل ههش هور وبيههر وتههه ر  رهه   صصههي ا و ههه 
ش وبههملل رههأن الصبههراي التبوههرل   ههرل ه ههرا تيحوظههش رهه  تراحههل الحيههشل التابيهه،   الوبههر

(Schaffer ,1978 ,P:13  ) 
   ىلهههط هن الصبهههراي ال ههه  ي ياشتهههش الطفهههل  رههه  ترحيههه،   Hullوي هههير  تهههول  

الطفولهه، تهه  ال هه   حهههه  صصههي ا رههأما وش ههي الصبههراي  ههشرل ي  ههأ رجههك ت ويفههش تههل 
ما وش هي الصبهراي تب يه، ويهط األم  والحرتهشن  ف ا وتل التج تل الم  يح يط بها واذ

 رأ  ش   رل ه شرتش ر   صصي ا   
 ( 375ش  ص 5975) تول ول هز  ش                               
ال    ت ل  اريبش ترحيه، ( *) (   late childhoodو عه ترحي، الطفول، الت أصرل )

وتهري ين ت تيهز ين  ش ىم   هبا ش ترحيه، الهرا ، االب هائي، حها رشصك بين تهرحي ين 
ي ظههر ري ههش ىلههط االطفههشل ويههط ا  هه   صههيشر و يي ههش ترحيهه، التراتاهه، وال ههبش  ش لههما 
 جه الطفل ر   تهما الترحيه،  ال ي  ته  ىلهط األطفهشل الصهيشر الهمين يع تههون ىلهط 
حههه وبيههر ويههط الوبههشرش وال ي  تهه  ىلههط البههشليين الوبههشر الههمين يع تهههون و يههرا ويههط 
ا ف    ش وتما يهه  با ىلط صعوبشي وت وكي يصطه  ب ش ره  ه  هش   عشتيها تهل 
هبويا وتعيتيا تهل الوبهشر االصهرين                                  ) ى هتشويل ش 

 (   533ش ص 5982
 

                                                           

(  وت  الترحي، تن ال تو ال    ت ه تن ال  ، ال شه ، تن العتر ح ط بهاي، التراتا، و  با ش  ك  تراحهل ت تيهزل  وهون بتجتوو هش *)

 ترحي، الطفول، وت  ) ترحي، تش دبل التيكه ش وترحي، الت ه ش وترحي، الطفول، التبورل (

  (  55ش ص  5983) االلو   وصشن ش                                                                        
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لههملل دههه يعههش   هطفههشل التهر هه، االب هائيهه، ت ههوكي لههيس ل ههش ا ههبش  وضههوي، 
شرجي، لحشالي ال و ر والصراع ال ف   الههاصي  الهم  واضح، ش واذ تش  عّه تظشتر ص

يعش   ت ها الطفهل  ش و ههه  ىلهط اصه كل جزئه  ره   صصهي ا تهن هون هن  فصهيا 
وههن الوادههل ش ودههه  باههط  صصههي، الطفههل الت ههول ت رابطهه، وت وشتيهه،   ودههشهرل ويههط 
ش اال  بصههشر رهه   ههيووا ىلههط حههه وبيههر                                ) الزوبهه  

 (  97ش ص 5994
تههن الت ههوكي الصطيههرل رهه  حيههشل ( *)و عههه االضههطرابشي ال ههيووي، واال فعشليهه، 

 الطفل والتج تل ش أل  ش  عّه تن ه ش يشي ال يول التضشه ليتج تل  
 (  92ش ص 5988) وتشل ش                                      

و ههر صطههورل تههن ا  وههون ىم ىن الت هوكي ال ههيووي، ال هه  ي عههرض ل ههش األطفههشل
ش ال  ههش دههه  هههه  بهها ىلههط اضههطرابشي  ههيووي، صطيههرل دههه االصههر  بايهه، الت ههوكي 

 (   25ش ص 5995يصع  وكج ش  حي تش  صبح تزت ،   ) هاووه وهصرون ش 
ىن االهبيهههشي الت صصصههه،    هههير ىلهههط ا ههها   هههب، األرهههراه الهههمين يعهههش ون  تهههن 

% بين األرراه المين ت   22 -%  5االضطرابشي ال يووي، واال فعشلي،   رواه بين 
 (    584ش ص 5993ر  وتر التهر ،   ) األتش  واصرون ش 

 
 Rubinش          5978ويهوه ملل تش  وصيي هليا  هرا ، ) روبن وبشلو ش 

& Balow 1978   ( ال ه  او تههي ويهط  صه يق التعيتهين             ل هيول )
ح ط الصق ال شهس االب هائ  ش حي  ( تن ال كتيم الت جيين ر  الريشض 5586

                                                           

إن مصطلح االضطراب االنفعايل والسلوكي غالبا ما يستخدم  على حنو مرتادف على الرغم من ان بعض املختصني (*)
عاطفية (  لريتبط باألفراد الذين يظهرون مشاكل   Behavior Disorderيستخدمون مصطلح االضطراب السلوكي )  

( وستعتمد  الباحثة الرأي األول  الذي  55: ص 2222( ) حيىي ، 555: ص 5993حادة ) األمام وأخرون ، 
 يستخدم املصطلحني على حنو مرتادف يف حبثها احلايل
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% تههههن تجتههههوع ال كتيههههم      الههههمين  ههههتي     32 -%  23هظ ههههري ال  ههههشئ  ان 
 الهرا ، ظ ري لهي   ت وكي  يووي،   

(  Rubin & Ballow ,1978 ,P:201-228 ) 
( ىلهههط ان   هههب، Whitaker 1995   5995وتهههش ه هههشري هرا ههه، ) واي وهههر ش 

 %   59وا فعشليش ياهر به األطفشل التضطربين  يوويش 
                                           (Whitaker 1990,P:220 ) 

 22   ىلهط ىن     Castell ,1988, etalو وصيي هرا ه،    وش ه ييو وآصهرين  
% تههن األطفههشل يعههش ون تههن اضههطرابشي  ههيووي، وا فعشليهه، ش وان طفههك واحههها تههن 

 لتص صين لتعشلج ا   بين تهال  األطفشل  حول الط ا
 (  23: ص 2222) يحيط ش                                           

بيه ان الهرا شي ال     شولي االضطرابشي ال يووي، و ه األطفهشل  بشي هي ىلهط 
حه تش ره   حهيهه   ه  الهموور و  هب، اإل هش  التصهشبين ره  حهين ه هشري هرا ه،   

ىلهط ىن الهموور او هر ىصهشب، بشالضهطرابشي      Coleman  1988ش  5988وولتهشن 
(   وتهما  5-8ال يووي، تن اإل ش   ش ىم ياهر وهه الموور ىلط وهه اإل ش  به   ) 

(    وتههش ه ههشري ىلههط وجههوه اح تههشل هن Renert ,1976تههش هوه هها هرا هه، ري ريههي ) 
يه،  يوون وهه األرراه الموور او هر تتهن يعهش ون تهن االضهطرابشي ال هيووي، واال فعشل

-7( و )  5-3ووش ي ال اهيراي ال   ه شري ىلي ش   هراوه بهين ) ’ تاشر ، بشإل ش  
 (  85:ص 5993(   ) األتش  واصرون ش  5

وشليفور يش   ىلهط ىن وهل تهن الهموور واإل هش  جشتع، ر  حين  وصيي هرا ،   
( ت هههوكي  هههيووي،  هههوا  رههه  ترحيههه، تهههش دبهههل  6-5يعهههش ون رههه  الت و هههط بهههين ) 

 (   97:ص 5994ترحي، التهر ، االب هائي،   ) الزوب  ش  الهرا ، هو ر 
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و زهاه هتتي، هرا ، االضطرابشي ال يووي، ر  ترحيه، الطفوله، لوو  هش الترحيه، 
 ال   ي  ول ري ش تف و  الطفل لما ا و صورا ل ف ا     

                                       (Baghman , 1972,P:106  ) 
 هه  يوو  ههش الطفههل  حههو ما هها و حههو ا صههرين تهه  ال هه   حهههه هن اال جشتههشي ال
و ه عوس ويهط ى جهشزا الهرا ه  وه هشلي  ( Ames 1978, P:345 يووا و صصهي ا )

) الزوبه                         فشويا تل ا صهرين وت هوك ا ال هيووي، وهرج  هش  
 (      Madden ,1989,P:2113( )25: ص 5994ش 

(  تههش تههو هال التع ههط التجههره ألهرال   Self- concept)  ىم ىن تف ههو  الههماي
الفههره ل ف هها رهه  ضههو  وكدش هها بههش صرين ش وويههط تههما رههشن تف ههو  الههماي تههو ال ههوال 

(                238: ص 5974ال هههههههههههه    اههههههههههههو  ويي ههههههههههههش ال صصههههههههههههي،   ) وبههههههههههههه الف ههههههههههههشه ش 
رهه  ضههو  ( ش ىم ال يتوههن هن  ف هه   ههيول الفههره ىال  585شص  5977) ال ههتشع ش 

 (     3: ص 5982الصورل الويي، ال   وو  ش ون  ف ا ) ى تشويل ش 
ان التصهر األ شس ل تو تف و  الماي  يوون تن حصيي، وواتهل  وت ييهراي 
ضههتن ىطههشر العكدههشي االج تشويهه،  ال هه  يعي هه ش الطفههل وهتت ههش تههش يحههه  هاصههل 

وان طبيعهه، تعررهه،  األ ههرل والتهر هه، ش ىم تتههش األ ههشس رهه   وههوين  تف ههو  الههماي ش
الفههره بما هها ل ههش  ههأ ير وبيههر رهه   ههيووا و صصههي ا ش وتههما ال ههأ ير ي  هه  وههشهل تههل 
طبيع،  يل التعرر، ش وتما تش يهوو ىلط االر راض بوجوه وكده، و ياه،  بهين  هيول 

 (   365: ص 5989الفره وتف وتا ون ما ا ) صشلح ش 
الهم  يحتيو ها وهن موا  ه  ىم هن االرراه  ي صررون بطر     ش   تل التف و  

حيههه    هههير الهرا هههشي ىلهههط هن الت ويفهههين  ب هههول جيهههه يت يوهههون  هههيئش تهههن ال  تهههين  
وال اههير لايته، موا  ه   وي هعرون بهأ    تابولهون تهن ا صهرين التحيطهين ب ه    هتهش 
ال ههعور بعهههه  الايتهه، واالل هههرا  والهه اص رههه  الابههول ريوهههون توجههوها  لهههه  األرهههراه 

 (   Atkinson ,1963 ,P:1963   لير ه ويش ) المين يص فون بأ 
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هن تف و  الماي له  األطفشل  و ابي   هو ررض   أل ف    لا ته راي بهرجه،  
وبيرل ويط ال يول الت  ابي  ل هال  األطفشل ش ور  وتي ه  وره   هوارا   ال صصه  
لهه، واالج تههشو  ش ىم هظ ههري العهيههه تههن الهرا ههشي التيها يهه، بأ هها اب ههها  تههن الطفو 

الت ههأصرل  ظههل الع شصههر األ ش ههي، لتف ههو  الههماي ويههط هرجهه، تابولهه،  تههن الوضههوه 
وال بههشي ش وتههش ان  اههه  ال تههو يهههه  ىلههط زيههشهل رهه  ال بههشي  ش ويصههبح تف ههو  الفههره 
وههن  ف هها او ههر تاشوتهه، لي ييههر ووييهها  جههه هن بعههض األرههراه  يكدههون صههعوب، رهه  

شئاهههش ل تهههوت   وصهههح     ش ألن  يييهههر  هههيوو   ح هههط حي تهههش يوهههون ملهههل ال هههيول و
تف و  الماي لهي   ل  ي يير ش الن ه   ييير هو  عهيل ر   يووا  ال يتون هن ي   

 (  225: ص 5988هال ب عهيل رور ا ون ما ا   ) جوراره وال هزتن ش 
وبعه ان يوّون الطفل تف وتش لما ا رش ا ي عط ىلط  أويه تهما التف هو   و اههيرا 

لترحيهه، ) الطفولهه، الت ههأصرل  ( ي ههعر بفرهي هها وررهيهه، و يههر تههن ش رشلطفههل رهه  تههما ا
ال شس ش وي تو لهيا التيل ىلط اال  اكلي، ش ر و ده وصهل ىلهط ترحيه،  وو هي ري هش 

 (    562: ص 5972رور ا ون  ف ا ) صشلح ش 
(  ىلههط تههه   ابههل الفههره    Self- Esteemوي ههير تصههطيح  اهههير الههماي ) 

جشبيههشي و ههيبيشي ش وتههه   اهههيرا لصصشئصهه ش العشتهه، ش ىم ل ف هها  بتههش ري ههش تههن ىي
  ضههههتن  اييتههههش  ههههشتك لوههههل جوا ب ههههش ال صصههههي، واالج تشويهههه، وال ربويهههه،  والت  يهههه، 

 Deuxوويتش ا صفض  اهيرا لما ها وهشن ادهل  ابهل ل ف ها ويهر    هووهس وراي هتشن ¸

& wrightsman    هوهشن    ان  اهير الماي ي ضتن   ايي  ال صص ل ف ها  ش  هوا
  اييتا ل ش يهل ويط ه  ش ىيجشبي، ه   يبي،   

 (   98: ص 5988) وتر ش                                          
  ىن  اهير الفره لما ا ي  ول تن  اهير ا صهرين   لها  Rogersوير   روجرز 

 تهو ش وتما ال اهير هتهش هن يوهون ىيجشبيهش هو   هيبيش  ش رشلطفهل وتهن صهكل تراحهل ال
يهه عي  ه واوههش تعي هه، تههن ال ههيوويشي  اشبههل بش هه جشبشي تحببهه، تههن ا صههرين ش و  ههبل 
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حشجشي رطري، ر   ف ا ش ريتيل ىلط  ورارتش ش و ههتش  واجها  هيوويشي تهن الهررض 
وال ج ه  ش ري ههعط ىلهط االب عههشه و  هش ش ر ههو بههملل يبههه بابههول دهي  ا صههرين  رضههك 

وي فهههههههههههههههههه  تههههههههههههههههههما تههههههههههههههههههل تههههههههههههههههههش ه ههههههههههههههههههشري هليهههههههههههههههههها هرا هههههههههههههههههه،                                          ديتهههههههههههههههههها وههههههههههههههههههن 
  تههن هن  اهههير الههماي رهه  تههما    Selman & Byrne, 1974   ههييتشن وبيههرن  

الترحيههه، يتيهههل ىلهههط ال بهههشي واال ههه ارار ش رشلطفهههل ت هههش يههههرل ما ههها ويف ههه  تهههش يهروههها 
 ا صرون و ا  

                            (Selman & Byrne 1974 ;p 803- 806     ) 
ىن ال اهير الم  يضعا الفره ل ف ا يه ر بوضوه ر   حهيه هتهارا وا  جشبش ا 

   حو ا صرين و حو  ف ا ش والاهرل ويط ال عشتل ال شجح تل الحيشل
 لحيههشل  ص يههق ويههط ورهه  ت هه و   اهههيروهن  تههط رهوه هرعههشل الفههره ل جههشر  ا 
ما ا ش رشألرراه موو ال اهير العشل  ليماي ت  او هر تهيك ىلهط ال طهور وال عشتهل ل الفره

 العيت  تل التوادق ر  حين ان مو  ال اهير الواطئ ليماي ت  ووس ملل  
 ( 483: ص 5984) الهري   و كت، ش                                

هن   ه     ىن تف هو   تونورضك ون وتش وره مورا تن االتتي، ان البشح ، ي
الماي و اهيرتش رضك ون جه س الطفهل ووتهرا او صهفا الهرا ه  تهن العواتهل ال ه  
 ه ر ر   صصي ا و يوويش ا اليوتي، ش لما جش  البحه  الحهشل  ليو هق  وهن تهه  
وكدهه، االضههطرابشي ال ههيووي،  لههه  هطفههشل التهر هه، بتف ههو  الههماي لهههي   و اهههيرت  

 ظر االو بشر ت يير الج س ليو ق ون تما العكد،  ل ش ش تل األصم ب 
 
 
 

 وعميه فان اهمية هذا البحث يمكن ان تتبمور في النقاط االتية : 
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هتتيهه، ال ربيهه، ب ههول وههش  بوصههف ش الرويههزل األ ش ههي، رهه  ب ههش  التج تعههشي و  -5
ىدشتهه، الحضههشراي ش تههن حيهه  وو  ههش وتييهه، ى  ههش ي، يهه   ب ههش  و وجيهها و اههوي  

 يل ا جشا ال يول اإل  ش     و عي  ر  جت
ان التهر هههه، ب ههههول وههههش  والتهر هههه، االب هائيهههه، ب ههههول صههههشص  ت ههههل التجههههشل  -2

الوا ههل والت هه  لي ربيهه، ش ر هه  الت هههول، وههن  اههل ال اشرهه، تههن صههكل العتييهه، 
ال ربوي، ش وتش ي  يز  ملل تهن  هورير ليظهروق الت ش هب، لي تهو ال هيي  ج هتيش 

 و ف يش  واج تشويش 
لطفولهه،  ت ههل الهوشتهه، األ ش ههي،  ال هه  يب ههط ويي ههش ت هه ابل الفههره  ىن ترحيهه، ا -3

 و عه األ شس ر  ب ش   صصي ا وا  ارارا اال فعشل  ووكدش ا االج تشوي، 
ان  حهيه االضطرابشي ال يووي،  ال   يعهش   ت  هش هطفهشل الترحيه، االب هائيه،  -4

ن ه شرتهش ره  وهرج  ش   شوه التع يين ر   حهيه ه شلي  تعشلج  هش هو الحهه ته
  صصي، الطفل   

ىن هرا ههه، بعهههض التفهههشتي  ال ف هههي، ت هههل تف هههو  الهههماي و اههههيرتش   هههشوه رههه   -5
 حهيهه تكتهح  الصهورل ال ه  يوو  هش الطفهل وهن  ف ها وتهه   ابيها هو ررضها 
ل ش ش وال اهير الم  يضعا ل ف ا والم  يحهه ا ه جشبش ا  حهو ا صهرين و حهو 

  ف ا   
االضههطرابشي ال ههيووي، بتف ههو  الههماي و اهههيرتش ىن الو ههق وههن هرجهه، وكدهه،  -6

ي هههشوه رهههه  الو هههق وههههن هرجهههه،  هههأ ير تههههمين التف هههوتين رهههه  االضههههطرابشي 
 ال يووي،  

ىن البح  الحشل   يرره التو ب، العربي، وشت، والعرادي، صشص، بهرا ، جهيههل  -7
 تن حي  هتهار ش و  شئج ش ال    وصيي الي ش  
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 أهداف البحث :
 ل  الط الو ق ون:  ي هق البح  الحش

: هرجهه، االضههطرابشي ال ههيووي، لههه   كتيههم الصههق ال ههشهس االب هههائ  و بعهههش  أوال
 لت يير الج س ) موور و ى ش  (  

: هرج، تف و  الماي له   كتيم ال شهس االب هائ  و بعش لت يير الجه س    )  ثانيا
 موور و ى ش  (  

االب هائ  و بعش لت يير الج س     )  : هرج،  اهير الماي له   كتيم ال شهس ثالثا
 موور و ى ش  (  

: وكد، االضهطرابشي ال هيووي،  بتف هو  الهماي وب اههيرتش لهه   كتيهم الصهق  رابعا
 ال شهس االب هائ     

 
 :  حدود البحث

ش  ره  تحشرظه، هيهشلط ليعهالصق ال هشهس   كتمليا صر البح  الحشل  ويط  
  2224/  2223الهرا   
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 تحديد المصطمحات :
 ىن التصطيحشي ال       عريف ش و حهيهتش ر  البح  الحشل  ت  :  

    Behavioral Disordersأوال : االضطرابات اللموكية 
التضطربين ا فعشليش او يوويش بهأ                  Bawer 5969ورق بشور ش  -5

حهل هو هو ر تن الصفشي ا  ي، ب هول تيحهوظ ولتههل هولئل  المين  يظ رون وا
 طويي، تن الودي   :

ضههعق الاهههرل ويههط الهه عي   الههم  ال يتوههن  ف ههيرا ويههط ه ههشس العواتههل العاييهه،    -ه
 والح ي، والصحي،  

ضههههعق الاهههههرل ويههههط ب ههههش  وكدههههشي  صصههههي،  شجحهههه، تههههل األدههههران تههههن هرههههراه  - 
 التج تل او الحفشظ ويي ش   

  واوش لير ت ش ب، تن ال يول هو الت شور  حي ظروق طبيعي،  يظ رون ه -ج
 ي  شب   تزاج ي    بشل عش ، والوآب، ب ول وش     -ه
التيل إلظ هشر وكدهشي ج هتي، تعي ه، وشل هعور بهشالأل  هو تصهشوق ال تبهرر   -ته 

 ل ش  صشح  الت شول التهر ي، هو ال صصي،   
 ( 563-562ش ص 5993وآصرون ش   ) األتش                               

 بأ  ش   Rose 5982وورر ش روس  -2
ه   يول تص يق هو  شم ون ال يول االج تشو  ال هو  ولها ت هشس بشلتعيهشر     

االج تههشو  لي ههيول والههم  ياههل بصههورل ت وههررل و هههيهل ويحوهه  وييهها الرا هههون 
 ويط ا ا ال ي ش   وتر الفشول    

                                 (Heward & orlansky,1980,P:2 ) 
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 : بأ  ش   Morgan & King  5989ر  حين ورر ش توروشن وو ل ش  -3
 تههط تهههن األروهههشر واال فعهههشالي  ال هههيووي، ليههر الطبيعيههه، ال ههه   ههههه  ىلهههط  هههو     

  ويق لت طيبشي الحيشل و  ب  الضي  لآلصرين وشهل   
                                       (Morgan & King ,1989,P:620) 

 بأ  ش 5996وورر  ش الجبور   -4
   تهههط تهههن األروهههشر واال فعهههشالي ال هههيووي، ال ههه    صهههق بشالب عهههشه وهههن ال هههيول    

ال تط  هو التابول ووه  وجوه تبرر لا ويصشح   و   ويق ش وي ب  ضهي  
ا الاههههرل و هههو ر ليفهههره ش وي حههههه االضهههطرابشي ال هههيووي، بعههههه  وهههرار ال هههيول ولههه

ويههط  يييههر اال جشتههشي  الفههره حههول اوجهها الحيههشل التص يفهه، ش وياههشو  ال يييههر           
 (  52: ص 5996) الجبور  ش 

 ش بأ  ش  2222بي تش ورر ش يحيط ش  -5
  وبشرل ون  ول تن ه وشل ال يول لير ال هو  الهم  يصههر وهن الفهره   يجه،    

يوهون ملهل ويههط  هول  عزيهز ال ههيول وجهوه صيهل ره  وتييهه، اله عي  ش ولشلبهش تههش 
 لير ال ويف   ووه   عزيز ال يول ال ويف        

 (  562:ص 2222) يحيط ش                                    
 
 بش  ش   2225وورر ش الهاووه ش  -6

تجتووهه، ال ههيوويشي ليههر ال ههوي،  ال هه    صههق ب ههش الههبعض األطفههشل وال هه  
اب عشهتههههش وههههن ال ههههيول ال تطهههه  والتابههههول ووههههه    تيههههزت  وههههن هدههههرا    تههههن حيهههه  

ت شير  ش ليتعشيير والتفشتي  االج تشوي،  ال شئهل ش ويتوهن  حهيههتش تهن صهكل حههل 
 ال يول و ورارا   

  لوو ها او تهه تايش ها ره   2225وده او ته البح  الحشل   عريق  الهاووه ش 
 ديشس االضطرابشي ال يووي،    
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بش ا الهرج، ال ه  يحصهل ويي هش الت ه جي  تهن  حثوعرف اجرائيا في هذا الب
صههكل هجشب هها وههن تايههشس االضههطرابشي ال ههيووي، التع تههه رهه  تههما البحهه  والههم  
ي  شول االضطرابشي ال يووي، الصت ، ال شئع، بين األطفشل وت          ) العهوان 

 واليض  واال طوا  والع شه واأل ش ي، (    
 

   Self – conceptثانيا . موموم الذات  
 تف و  الماي بأ ا     Ausubel & sulivan 1970ورق    اوزبل ش و وليفشن   -5

 حهيههه الصههفشي األ ش ههي،  التتيههزل ليههماي ال هه   فههر  بههين ما يهه، الفههره واألرههراه 
 (   Ausubel & sulivan  1970 ;p 245) ا صرين والبيئ، التحيط، 

 بأ ا  Good . 1973ووررا ووه  -2
لفههره ل ف هها بوصههفا رههرهاا وي ضههتن ملههل ىهراوهها لاهرا هها وتظ ههرل واذ جههشزا ههرال ا

 لعتيا والجوا   األصر  لي عشتل اليوت     
                                              (Good . 1973,P:524  ) 

تجتووه، بأ ها     cooper smith & Ronaldi ,1974وررها     هت  ورو شلهه و  -3
  ي واالر راضشي وا را  ال   يوو  ش الفره ون  ف ااالو اشها

                                    (Smith & Ronaldi 1974 ,P: 189  ) 
بش هههها وبههههشرل وههههن اروههههشر الفههههره الما يهههه، وههههن دهرا هههها  5986وورر هههها الفيههههشض ش  -4

 وصصشئصا وصفش ا الج تي، والعايي، وال صصي،   
 (    58ش ص 5986) الفيشض ش                                           

 رأ  تش وررش تف و  الماي بأ ا 5992هتش هاووه والعبيه   ش  -5
 وهوين ررضهه  تهه عي  ي ضههتن هروههشر الفههره الما يهه، وتهروش هها و صههورا ا وي ههول      

وههل ملههل تف ههو  الفههره وههن ما هها ش وي ههول رهه  الودههي   ف هها تف ههو  الههماي  وتههش 
 ( 394شص  5992) هاووه والعبيه   ش   ن يهرو ش ا صرو 



 57 

 
 ش بأ ا 5992بي تش وررا يعاو   ش  -6

  التجتوع الوي  ألهراوشي الفره ش وتو صورل تروب، تهلف، تن  فوير الفره ون     
 ف ا وصصشئصا وصفش ا الج تي، والعتيي، وال صصي، ش وا جشتش ها  حهو  ف ها  

يفضهههل هن يوهههون وييههها   )يعاهههو  ش شو فويهههرا بتهههش يفوهههر ا صهههرون و ههها ش وبتهههش 
 (    47شص  5992

  لتف هو  الهماي لوو ها  5986اتش البح  الحشل  رش ا او ته  عريق   الفيهشض ش    
 او ته تايش  ش ر  ديشس تف و  الماي ريا   

  
لتف ههو  الههماي رهه  تههما البحهه  بأ هها   الهرجهه، الوييهه، ال هه   امططا التعريططف االجرائططي

تههن صههكل  هجشب هها وههن تايههشس تف ههو  الههماي يحصههل ويي ههش  الت هه جي  
 الم  او ته ر  تما البح       

 
     Self- Esteemثالثا . تقدير الذات  

(   اههير   English & English  1958وهرق دهشتوس ا ويهش وا ويهش ) -5
 الماي بأ ا  

 ايهههههي  صهههههريح لي اهههههشط الح ههههه ،  وال هههههيئ، رههههه  الفهههههره او حوههههه   صصههههه  وهههههن 
ال ه حاش  ال هه  يه   ال عبيهر و  هش رهه  اال جشتهشي ال ه  يحتي ههش اال ه حاش  هو وهه  ا

 (  P: 6  English & English  1958 جشا  ف ا                 )
 بأن  5984وورر ا وبه الحشرظ  – 2

 اهير الماي تو  اهير الفره لما ا   يج،  عورا بشل جشه ودبولا لما ا و هعورا    
 بابول ش تن ا صرين   

 ( 57ش ص  5984) وبه الحشرظ ش                                       
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 بأ ا   1985 ش Rebarووررا ريبر  -3
  عبير ون األحوش  واال طبشوشي ال   يوو ا الفره ون ما ا      

                                                (678   Rebar , 1985 ,P: )ش 
 بأ ا   1985 ش Demoووررا هيتو ش  - 4

اتههه كل الفهههره لت هههشور ىيجشبيههه،   حهههو ما ههها  حهههو ال هههعور بشل جهههشه والاههههرل ش       
 ودبول الماي ش وال عور بأن الماي تابول، تن ا صرين

                                                ( Demo , 1985 , P: 83  )ش 
  ا( بأ  Deux & wringhtsman 1988ووررا هووس ورا تشن )  -5

  ايي  الفره ل ف ا ش  وا  هوشن  اييتا ل ش يهرل ويط ه  ش  فس ىيجشبي، هو  يبي،  
 (  98:ص  5988)وتر ش                                              

 بأ ا  5993ووررا جبريل  -6
ال ايههي  العههش  لههه  الفههره رهه  ويي  ههش وصصشئصهه ش العاييهه، واالج تشويهه، واألصكديهه،    

ي، ويههه عوس تهههما ال ايهههي  رههه   ا ههها بما ههها و هههعورا  حوتهههش ودهر ههها وهههن تهههه  والج هههه
 هتتي  ش  وجهار  ش و ودعش ا   ري ش وتش يبهو ملل ر  تص يق توادق حيش ا   

 (   598:ص  5993) جبريل                                    
اي لوو هها   ل اهههير الههم5984اتههش البحهه  الحههشل  رش هها او تههه  عريههق   وبههه الحههشرظ 
 او ته تايش  ش ر  ديشس  اهير الماي له  وي  ا   

 
بأ هها   الهرجهه، الوييهه،  ال هه  يحصههل ويي ههش وتعططرف الباحثططة تقططدير الططذات اجرائيططا  

    الت  جي  تن صكل هجشب ا ون تايشس  اهير الماي التع ته ر  تما البح     
                                                                



 الفصل الثاني
 

 أواًل: اإلطـار النظري
 ثانيًا: الدراسات السابقة
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يتضــ ن ىــذا الفصــل أــزأين أساســيين ى ــا: اإلطــار النظــري ل ب ــث ال ــالي  
 ودراسات سابقة ذات عالقة بالب ث .

 اوال : اإلطار النظري :
غي ان يعد ت ديد اإلطار النظري ل ب ث  ن أساسيات الب ث الع  ي الذي ينب

يبدأ بو البا ث قبـل القيـام بـاإلأرا ات الع  يـة  ل ونـو يلـ ل ال فـاىيم النظريـة التـي 
 ( 45ص 8991يستند الييا في  عظم إأرا ات ب ثو . )عودة  

وقـــد وأـــدت البا ثـــة لزا ـــًا ع ييـــا فـــي ىـــذا الب ـــث ت ديـــد اإلطـــار النظـــري لـــو 
 ـــال االلــارة فيــو الـــ  الســي ا فــي ال تغيـــر الــرويس لــو وىـــو االضــطرابات الســ و ية 

توضــيم  ــوأز ل  تغيــرات التـــرع التــي يســع  الب ــث ال ـــالي الــ   عرفــة عالقـــة 
 االضطرابات الس و ية بيا وى ا  تغيري  فيوم الذات وتقديرىا.

 أواًل. االضطرابات السموكية:
ت ثل االضطرابات الس و ية  ل  ًة اأت اعية تطيرة   وتعد الن اط السـ و ية 

ابًا س و يًا ذات ت رار     ا تعد ال سؤول الساسـي عـن عـدد  بيـر التي تعد اضطر 
 ( . 88ص 0222 ن  ال االت  ال رضية ) ازدين  

وع ـــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــر م  ـــــــــــــــــــن ان  صـــــــــــــــــــط م االضـــــــــــــــــــطرابات الســـــــــــــــــــ و ية               
(Behavioral Disorder ـــن ال صـــط  ات ال ديثـــة التـــي تتـــص ال صـــط  ات  )

ادف الــــ   صــــط م االضــــطرا  االنفعــــالي النفســــية وال رضــــية التــــرع   ف نــــو  ــــر 
واالضــطرا  العــاطفي وال لــ الت الســ و ية فــي بعــض الدبيــات و ــان أول ظيــور 

 (84  ص  0222م .) ي ي    8922ل صط م االضطرا  العاطفي عام 
(  أول  ــــــن اســــــتتدم   صــــــط م االضــــــطرا  Wikhmanويعــــــد )وي  ــــــان : 

دراسات عديدة اسـتيدفت ت ديـد  م )لذلك بدأت بعد ىذا الت ريخ8901الس و ي عام 
 أسبابو و أ و وأسالي  عالأو( .

                                    (Rubin Ballw,1978, P: 166 ) 
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ويبدو أن االضطرابات الس و ية بـال عن  العـام لـاوعة ال ـدوث عنـد االطفـال  
ت تــاج  وعنــد ذوي ال اأــات التاصــة  ــنيم أيضــا  ل نيــا ال تعــد تطيــرة أو  ــادًة و 

الـ  تـدتل عالأـي ونفسـي سـريال اال إذا ت ـررت والـتدت وأدت الـ  أن ـاط ســ و ية 
 يــر ت يفيــة ســوا  أ ــان ذلــك فــي البيــت أم فــي ال درســة   وعندوــذ  تتط ــ  تعــا اًل 

 تاصًا  ن اآلبا  وال ع  ين لألطفال ال ل  ين .
                         (Schwarts.& John son- 1981,P:225  ) 

ـــد وىن ـــك عوا ـــل أو أســـبا  قـــد تســـيم فـــي نلـــو  االضـــطرابات الســـ و ية عن ال
الطفال و ن ىذه العوا ل  ا يتع ق بالأوان  البيولوأية إذ ىنـاك عالقـة بـين أسـم 
الفرد وس و و ع   الـر م  ـن عـدم وأـود ت  يـد قـوي ع ـ  تـ ثير العوا ـل البيولوأيـة 

نيــا ول ــن قــد يظيــر تــ ثير فــي اإلصــابة باالضــطرابات الســ و ية الســي ا البســيطة  
 ىذه العوا ل بوضوح في  االت االضطرابات الس و ية اللديدة .

 (Hallahan & Kanffman , 1989 , P:2030  اال أن تــ ثير العوا ــل   )
البيولوأية فـي االضـطرابات السـ و ية يظيـر بلـ ل فاعـل  ـن تـالل تـ ثير العوا ـل 

ــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــي ا ع   ــــــــــــــــــة والعصــــــــــــــــــبية والبيو ي ياوي ــــــــــــــــــض .                             الأيني ــــــــــــــــــات االي ي
(Newcomer , 1980 , P :113) 

وىنــاك عوا ــل اســرية ليــا تــ ثير فاعــل فــي ت ــوين االضــطرابات الســ و ية لــدع 
الطفال لن السرة تؤدي دورًا  ي ًا في تنلوة الطفل وتل يل س و و .  )الري ـاني 

 ( .18ص 8914  
لألطفــال وت ديــد أســالي  ت ــوينيم فضــاًل  لــذلك فــسن أســالي  التنلــوة الســرية 

عــن  طبيعــة العالقــة بــين اآلبــا  وال يــات   وبيني ــا وبــين الطفــال قــد تــؤدي الــ  
 ــــدوث اضــــطرابات ســــ و ية عنــــد الطفــــال عنــــد ا ت ــــون ىــــذه العالقــــة  ضــــطربة 

 (  17ص 8911( )السرطاوي وسالم  Reinent , 1980 ,P: 68و ف  ة )
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الــ  أن ان ــراف اآلبــا  قــد يــؤدي الــ  ان ــراف وقــد توصــ ت بعــض الدراســات 
البنـــا  الســـي ا إذا  انـــت لـــدع الطفـــل بعـــض التصـــاوص التـــي تســـاعد ع ـــ  ىـــذا 

 (Hallahan & , Kauffman ,1982 , P:312االن راف أو االضطرا     )
فضــاًل ع ــا تقــدم  ــن عوا ــل بيولوأيــة وعوا ــل أســرية فينــاك بعــض العوا ــل  

عض الت ثير في ت ـوين بعـض االضـطرابات السـ و ية لـدع ال تع قة بال درسة وليا ب
( . فسذا  ان التفاعل  ـال الطفـل فـي Heward , orlansky , 1980 , P:79الطفال )

ال درسة تاليًا  ن االىت ام ويتسم بالقسوة وعدم الثبات وان الضغوط ع يو قد ت ون 
 & Hallahan) عالية والسي ا في االن ياز  نو  ل ىذا يؤدي بو الـ  االضـطرا  

, Kauffman , 1982 , p: 312) 
وقد يبرز دور ال درسة في ت وين االضطرابات الس و ية عند الطفال عنـد ا  

ت ون بدايات ىذه االضطرابات واالستعداد لإلصابة بيا  ت ونة لديو في السـرة أي 
ر  ن قبل دتولو ال درسة   إذ إن الس و يات التي تت ون بداياتيا في السرة ستتطو 

 تالل تبرات ال درسة . 
                                   (Hewett &, frank , 1980 ,P: 152 ) 

  ا أن اال باط الذي يعوق الطفل عن الباع  اأاتو االساسية وعدم اللعور 
ــــر الــــذات واللــــعور بــــالق ق.                           ــــؤدي الــــ  ت قي ــــاال ن وت ــــرار  ثــــل ىــــذا اال بــــاط ي     ب

 (  85ص 8995) الز بي   
  ا يتوفر قدر  بير  ن البيانات والدالول الع  ية سـوا  ع ـ   سـتوع التنظيـر 
أو ع    ستوع التأري  والب ـث تـ ثير اال ـداث الصـد ية  ثـل ال ـرو  وال ـوارث 
ســا ة  عا  ــة الطفــل فــي ت ــوين االضــطرابات  الطبيعيــة وأــراوم العنــف وال ــوادث واا

فـــال لن الطفولـــة  ر  ـــة  ساســـة أو  ر  ـــة  رأـــة   ـــا تأعـــل الســـ و ية لـــدع الط
الطفــال أ ثــر اســتيدافًا الضــطرابات التــوازن ونقــص التوافــق  ــال الــذات وال أت ــال.                

 (  01ـ07ص 0228) الببالوي  
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وىنــاك عوا ــل أتــرع ينبغــي  راعاتيــا عنــد دراســة االضــطرابات الســ و ية عنــد 
ه العوا ل أنس الطفـل إذ الـارت بعـض الدراسـات الـ  الطفال  لعل في  قد ة ىذ

وأــود فــرق واضــم فــي الســ و يات بــين الــذ ور واالنــاث    وقــد يعــزو بعضــيم ذلــك 
ـــذين يـــرون أن ســـ و يات االنـــاث ا ثـــر قبـــواًل  ـــن ســـ و يات  الـــ  نظـــرة ال ع  ـــين ال
 الذ ور  ولم ت سم الدراسات بل ل قاطال  س لة الب ث ونوع االتتالف بين الذ ور
واالناث في االضطرابات الس و ية إذ يرع بعضـيم أن الـذ ور يظيـرون السـ و يات 

 ال ضطربة الظاىرة   وتظير االناث الس و يات الدات ية ن و الذات .
ويعد الع ر  ن العوا ل التي تؤدي ال  التباين في االضطرابات الس و ية بين 

الت  السـ و ية تقـل  ـال تقـدم الفراد   إذ يلير "ليفرز وي  ان" ال  أن درأة ال ل 
" أن Gilbertالع ــر بالنســبة لألطفــال فــي ســن ال درســة فــي  ــين وأــد " أ بــرت" "

ــ7االضــطرابات الســ و ية ت ــاد تتر ــز فــي الع ــار   ) (ســنوات فــي  ــين ألــار  82ـ
" الــــ  أن النســــبة ال ثــــر  ــــدوثًا لالضــــطرابات الســــ و ية تقــــال فــــي  Bower"بــــاور 

رة الســي ا فــي  ر  ــة الدراســة الثانويــة   فــي  ــين تقــل فــي ال را ــل الدراســية ال تــ ت
 ( .Shea , 1978 , P : 206 ر  ة الدراسة االبتداوية    )

وقد ألارت بعـض الدراسـات الـ  أن الـذ ا   ـن العوا ـل التـي تـؤثر فـي درأـة 
االضطرابات الس و ية إذ أن  توسط ذ ا   عظـم الطفـال ال ضـطربين ي ـون عـادة 

ن ق ـــة  ـــنيم ي ـــون  توســـط ذ ـــاويم فـــوق ال توســـط .  بدرأـــة بســـيطة أو  توســـطة واا
 (84ص 0222)ي ي    

 ن تالل  ـا تقـدم وأـدت البا ثـة أن ىنـاك عوا ـل أو  تغيـرات  تعـددة ي  ـن 
أن تؤثر في درأـة االضـطرابات السـ و ية عنـد الطفـال   إال أن بعضـيا لـم يـدرس 

 ــن ىــذه ال تغيــرات  فيــوم ع ــ  قــدر اطــالع البا ثــة   ع ــ  الــر م  ــن أى يتيــا   و 
الذات وتقدير الذات فضاًل عن  تغير الأنس الذي تباينت اآلرا   ول ت ثيره   وقـد 
يتت ف ىذا التـ ثير  ـن  أت ـال الـ  لتـر لـذلك اعت ـدت ىـذه ال تغيـرات فـي الب ـث 
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ال ــــالي  بوصــــفيا  تغيــــرات  ســــتق ة  اولــــت البا ثــــة  عرفــــة عالقــــة االضــــطرابات 
 الس و ية بيا.

 
 .مفيوم االضطرابات السموكية: ثانياً 

يلــــــ ل  صــــــط م االضــــــطرابات الســــــ و ية أن اطــــــًا  تعــــــددة و تنوعــــــة  ــــــن  
أو لــاذة ع ــا ىــو  ــ لوف فــي ســ وك  الس و يات التي تعد  ير سوية أو  ن رفة 

 الفرد نسبة ال  ع ره وال   ا ىو  توقال فيو  ن  وقف  عين. 
                                         (Apter , 1982 , P:113 ) 

"  فيـوم االضـطرا   8978Lampert & Bowerوي ـدد " البـرت وبـاور     
السـ و ي عنــد الطفـال ب نــو انتفـاض    ــوظ فـي ال ريــة السـ و ية التــي تـؤدي الــ  

 -انتفاض في قدرتو ع   وظيفتو في الأوان  اآلتية :
أسـ ية أو فسـ أية  عدم القدرة ع   الـتع م   التـي ال ترأـال الـ  أسـبا  عق يـة أو .أ

 أو ص ية .
 .ظيور أن اط س و ية  ير  الو ة أو  ير ناضأة أدن   ن  تط بات  الت يف  

 الطبيعي .
 ج.عدم القدرة ع   بنا  عالقات لتصية  رضية  ال اآلترين .
 د.ظيور االستعداد ال  اإلصابة باضطرابات ال الم والتوف.

 ىـ. ظيور  االت ال زاج النفسي الس بي 
                                 (Mcpowell , etal , 1982 , P : 320 ) 

" ال  أن الطفل ال ضطر  س و يًا ىـو طفـل  Hewett,1968ويلير "ىويت   
فالــل فــي ال يــاة االأت اعيــة إذ يتســم ســ و و بعــدم الت يــف  ــال  ــا ىــو  توقــال أو 

أو             ط و   نو في ال أت ال الذي يعيش بو   وال يتسـم سـ و و  ـال ع ـره
 (Shea , 1918 , P: 224أنسو.                                  )  
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( أن الطفـــل ال ضـــطر  ســـ و يًا ىـــو طفـــل 8911ويـــرع )الســـرطاوي وســـالم   
يأد صعوبة في االنتباه داتل الصف وي يـل الـ  االنسـ ا    وعـدم االنسـأام  ـال 

 رة فـي ت قيـق توقعـات اآلترين و يـر  ت يـف الـ  درأـة تأع ـو يتفـق بصـورة  سـت
 االترين والسي ا ال ع  ين واآلبا  . 
 ( 088ص 8911)السرطاوي وسالم                                

( أن الطفــــــل يصــــــبم  لــــــ اًل فــــــي  درســــــتو عنــــــد ا 8995ويذ ر)اللـــــربيني  
يتصرف أو يت  م بل ل  تت ف أدًا عن باقي االطفال وبصورة              ريبة 

 ( 228ص8995ي . )اللربين
"  فقــد وضــم تصــنيفًا لالضــطرابات الســ و ية  ــن تــالل  Quayأ ــا "  ــواي  

البيانات التي أ عيا عن الطفـال  ـن اآلبـا  وال ع  ـين وسـير  يـاتيم   ت ـون ىـذا 
 -التصنيف  ن أربال فوات ىي:

 (Conduct Disorderأواًل. اضطرابات التصرف )
يـــور ثـــورات الغضـــ  لديـــو يصـــف الطفـــل فـــي ىـــذا الـــن ط بعـــدم الطاعـــة وظ

 وال لاأرات  ال اآلترين.
 ( Personality  Disorderثانيًا. اضطرابات الشخصية: )

يصف الطفل ال ضطر  في ىذا الـن ط ب نـو انسـ ابي اأت اعيـًا ولديـو لـعور 
 بالذن  والتأل وعدم السعادة واال توا  .

 (Socialized  Delinquencyثالثًا. الجنوح االجتماعي )
لطفــل ال ضــطر  فــي ىــذا الــن ط الــ  أن ي ــون عضــوًا فــي عصــابات ي ثــل ا

(Ganges.ويلعر بالفتر النض ا و إلييا ) 
 

 (Immaturityرابعًا.عدم النضج: )
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يصــــف الطفــــل ال ضــــطر  فــــي ىــــذا الــــن ط بــــ ن  ــــدة انتباىــــو قصــــيرة ولديــــو             
 ا الم اليقظة ال  اتتيار أصدقاوو   ن ىم أصغر  نو سنًا .

                             (Heward & Orlansky , 1980 ,P: 216 ) 
" االضطرابات الس و ية ال  ت س فوات   ىـي Walkerبين ا صنف " وول ر 

: 
  Acting - Outأواًل: النلاط ال وأو ن و التارج :  

 Withdrawalثانيًا: االنس ا     
 Distractibilityثالثًا:  تلتت االنتباه  

 Disturbed  Relationرابات العالقات  ال اآلترين  رابعًا: اضط
   Immaturityتا سًا:  عدم النضج   

                                      (Shea ,1978 , P: 301 ) 
( التصــــاوص العا ــــة ل  ضــــطربين ســــ و يًا ع ــــ  0222  ــــا  ــــدد )ي يــــ    
  تت ف فواتيم ب ا ي تي :

 ع و ات التي ترد  ن البيوة .. ان بعضيم  ير قادر ع   فيم ال 8
 . ت ون  يارات الذا رة لدييم ضعيفة .0
. يظيــــر الق ـــــق فـــــي الســــ وك ال ال ـــــظ لـــــدييم الــــذي يوصـــــف بـــــالتوف والتـــــوتر 2

 واالضطرا  .
 .يستتدم س و يات لفظية أو  ير لفظية لأذ  انتباه اآلترين  .5
ل الوـم والضـ ك . يبدو ع   الطفل ال ضطر  س و ًا فوضويًا  ثـل ال ـالم  يـر ا4

 والتصفيق والضر  بالقدم .
 . القيام بس و يات أدية أو لفظية عداوية ضد الذات واآلترين .7
. التق   في ال زاج  ن  زن ال  سرور و ن س وك عدواني ال  سـ وك انسـ ابي 1

. 
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 .ال يل ل  نافسة .1
 .عدم القدرة ع   التر يز لوقت  اف النتيا   ي ة  ا .9
 ي االستأابة الفورية لي  ثير..االندفاعية أ82
.النزعة ال  االست رار بنلاط  عين ع   الر م  ـن انتيـا  الوقـت ال ناسـ  ليـذا 88

 النلاط.
 .  فيوم ذات سيئ أو  تدن  .80
.ال قاو ـــة ال ســـت رة وال تطرقـــة لالقترا ـــات والنصـــاوم والتوأييـــات ال قد ـــة إليـــو 82

  ن اآلترين .
 يم و ير  وأو ..النلاط الزاود  ن دون تنظ85
 . البالدة والبط  في الس وك .84
 . ال يل لالنس ا  واليرو   ن  وقف .87
 . سايرة اآلترين في بعض االن اط الس و ية دون تف ير بعواق  ذلك الس وك.81
 .النلاط ال ناقض ل ثوابت واالتأاىات . 81

 ( 822ـ90ص 0222)ي ي                                          
بدو   ـا تقـدم أن ىنـاك  واصـفات أو تصـاوص  تعـددة ل  ضـطربين سـ و يًا ي

إذ ي  ــــــن تــــــوزع ىــــــذه ال واصــــــفات بــــــين أن ــــــاط االضــــــطرابات الســــــ و ية   إذ إن 
 االضطرابات الس و ية  تعددة  قد الي  ن  صرىا بسيولة . 

 (87ص 0222)ي ي                                      
ي االضــــطرابات الســــ و ية التــــي اســــتيدف  قيــــاس لــــذلك اعت ــــد الب ــــث ال ــــال

 ( قياسيا ىي العدوان واالنطوا  والغض  والعناد واالنانية.0222)الداوود  

 بعض االضطرابات السموكية الشائعة عند األطفال 
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ل ا  ـان الب ـث ال ـالي قـد ت ـدد بـبعض االضـطرابات السـ و ية عنـد الطفـال 
غضــ  واالنطـــوا  والعنــاد واالنانيــة   لـــذلك اللــاوعة عنــد الطفــال وىـــي العــدوان وال

 ستتناول البا ثة ىذه االضطرابات بتوضيم  وأز ليا و اآلتي :                                               

 Aggression. العدوان : 1

قــد يظيــر العــدوان عنــد الطفــال بالــ ال  تت فــة   قــد ي ــون بــدنيًا أو لفظيــًا   
الـر و يـر  بالـر     ـا يظيـر السـبا   تعـددة   فقـد يـرتبط وقد ي ون باسـ و   ب

بالنلاط الذي يبذلو  ـن أأـل السـيطرة ع ـ  اللـروط ال اديـة التـي ت ـيط بـو وأ يانـًا 
يرتبط ب االت الدفاع عن النفس أو  ـال سـ وك ت  يـد الـذات أو  ـال الغضـ  أو  ـال 

 بــة الطفــل (     ــا يــ تي العــدوان  ــن ر 018ص 8910دافــال الت  ــك  . )الرفــاعي  
في أ   االنتباه أو الر بة في السيطرة ع   اآلترين   أو عند ا يفتر الطفل عند 

 ت قيق ىدف  عين ويلعر باال باط.

 ( 052ـ050ص 8914)ر زي                                 

ويعـــرف ب نـــو ســـ وك  وأـــو ن ـــو لـــتص  ـــا أو لـــي  بيـــدف ايقـــاع الضـــرر  
 أ ا بدنيًا أو لفظيًا أو ب ي ل ل لتر. بااللتاص اآلترين أو   ت  اتيم

 ( 88ص0228)الداوود                                       

 

 

 

  Anger.الغضب :2
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 ن ال تعذر  عالأة اضطرا  الغض  نياويًا عنـد الطفـال ول ـن ينبغـي ال ـد 
 نو عندىم أو تتفيف وط تو ولثاره  ن تالل ال   وال نان والتوأيو الس يم ل طفل 

  ( 815ص8991.)الت يدي   

وىناك عوا ل عديدة تؤدي ال  الغض  عنـد االطفـال  اذ ىـو نـوع  ـن التنبيـو 
 ـــن الطفـــل لعتـــرين عنـــد ا الي ققـــون لـــو ر باتـــو أو  اأاتـــو االساســـية   وي ـــدث 
الغضــ  عنــد ا يط ــ   نــو بعــض الســ و يات التــي اليقتنــال بيــا أو بوقــت  ــدوثيا   

أو ات ــام ع ــل  عــين   وقــد يســتتدم الطفــل ال غــة وعنــد ا يتفــق الطفــل فــي انأــاز 
ل تعبير عن  ضبو أو يستتدم تعبيرات بدنيـة ايضـًا   وقـد ي أـ  الطفـل الـ  التيديـد 

 أو الوعيد أو اللتم عند الغض  أو ال  االنطوا  .

 ( 085ص8917)   د                                                    

نفعال يبدو رد فعل تأـاه القيـود التـي قـد تفـرض ع ـ  لذلك فسن االنطوا  ىو ا 
الطفــل والتيديــد الــذي قــد يوأــو ن ــوه   أو ي ــون وســي ة لأــذ  االنتبــاه أو ال صــول 
ع   الثوا    ويتم التعبير عنو بطراوق  تت فة صري ة أو تفية   عنيفة أو ىادوـة 

 ( 542ص8911.) نصور ولترون  

ـــو ا0222ويعـــرف )الـــداوود   ســـتأابة انفعاليـــة تســـتثيرىا  واقـــف ( الغضـــ  بان
تلبييية عديدة  نيا التيديد أو العدوان أو الق ال أو اال باط أو تيبة اال ل   أو قد 
ي ـــون وســـي ة لأـــذ  االنتبـــاه أو ل  صـــول ع ـــ  الثـــوا    ويت يـــز  بتقطيبـــات وأـــو 

  عينة ظاىرة   وفاع يات تييئ ل يأوم او الدفاع صري ة او  ستترة .

 (80ص0222)الداوود                             

 Introversion.االنطواء : 3
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ي يــل ال نطــوي عــادة الــ  االنعــزال والتــردد ويتســم بالتأــل واللــعور بــالنقص 
وعـــدم التوافـــق االأت ـــاعي   فضـــاًل عـــن االســـتغراق فـــي ا ـــالم اليقظـــة واال ســـاس 

 ( 575ص 8911بالذن  والتعاسة.  )ابراىيم  

لــ  نقــد نفســي ويتســم تف يــره بالذاتيــة  وي ــون  ساســًا وي يــل ال نطــوي أيضــا ا 
 ل نقد   ويبتعد عن االتتالط باآلترين . 

( االنطــوا  بانـــو التوأــو ن ـــو الــذات واالنلـــغال  8918لــذلك يعــرف )أـــاب ن  
 باف ار تاصة وتأن  العالقات واالتصاالت االأت اعية.

                                              (Chaplin , 1971 , P: 251 ) 

( االنطـــوا  بانـــو ســـ وك ي يـــز االفـــراد الـــذين تتأـــو  0228ويعـــرف )الـــداوود  
اىت ا ـــاتيم الـــ  اف ـــارىم التاصـــة ويتصـــفون باالنســـ ا  والعزلـــة والت ر ـــز  ـــول 

 الذات والتلاؤم وال يل ال  التيال وال  ا الم اليقظة والأدية والدقة.

 ( 82ص0228)الداوود                                      

 Stubborn. العناد : 4
قد ي ون العناد عند الطفل  الة طبيعية ال   د  ا في  ر  ة الطفولة ال ب ـرة  
ل نــو يصــبم ســ و و  يــر طبيعــي إذا اســت ر  عــو فــي ســنواتو الال قــة لنــو ســيؤدي 
بالطفل ال  عدم القدرة ع   الت يف  ال اآلترين أو إل   دوث اضطرا  نفسي .) 

 ( 812ص8991الت يدي   
وقد يبرز عناد الطفل  ن تالل الصراخ والب ا  ورفـض تنفيـذ بعـض االع ـال 
أو ال ي ــات التــي ي  ــف بيــا   وىــو ا ــد  ظــاىر ســ وك الطفــل لثبــات ذاتــو وت يــزه 

 عن سواه  ن الطفال وأذ  انتباه اآلترين ن وه .
 ( 07ص0228)الداوود                                     
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وبلــ ل عــام فــسن العنــاد ىــو عـــدم ال رونــة فــي التعا ــل  ــال االتــرين ورفـــض 
 (Webster ,1971 ,P : 186االنصياع ال  أوا ر الذين ي ث ون الس طة ع يو  )

ويتصف الطفل أو الفرد الذي يتسم بالعناد بانـو  ت سـك برأيـو وباليـدف الـذي  
اســ وبو التــاص  ــن  يــر  يريــد ت قيقــو   و يــتم بذاتــو وفاودتــو   ويصــر ع ــ  اتبــاع

ــــداوود   ــــة   ــــا يصــــع  التفاعــــل  عــــو. )ال ــــ82ص 0228 رون ــــذا يعــــرف 85ـ (   ل
( العناد ب نو الصالبة في الرأي وفي ال الم وعدم اال تثال لوا ـر 0228)الداوود   

 ( 85ص 0228الس طة أو اآلترين .)الداوود  
 

 Selfishness.االنانية : 5
فســـو والتر يـــز ع ـــ   صـــ  تو وســـعادتو والـــباع ت ثـــل االنانيـــة اىت ـــام الفـــرد بن

(   وتبـرز عنـد Webster, 1971, P: 774 اأاتـو   ـن دون االىت ـام بـاآلترين . )
الطفل  ن تالل ر بتو في ت  ك أ بر قدر  ـن االلـيا  والتف يـر ال بيـر با تياأاتـو 
والــباع ر باتــو  ـــن دون االىت ــام بـــاآلترين ال  يطــين بــو   لـــذلك يت ر ــز الطفـــل 
ع ــ  ذاتــو وي ــون ســ و و باالنانيــة والييــتم بــاآلترين  ثيــرًا والييــتم بــاقواليم وافعــاليم 

 بالقدر الذي يرتبط بو وي قق لو فاودة أو  ص  ة. 
 ( 007ـ004ص8991)زىران                                     

( االنانيـــة بانيـــا ســـ وك  لـــتق  ـــن  ـــ  الفـــرد  0228لـــذلك يعـــرف )الـــداوود  
  ر ز فيو  ص  تو وسعادتو و  انتو دون اال تراث باآلترين أو ا تـرا يم . لنفسو 

 (85ص 0228)الداوود  
 النظريات التي فّسرت االضطرابات السموكية

يبــــدو أن االضــــطرابات الســــ و ية ظــــاىرة  وأــــودة لــــدع الطفــــال ولــــو  انــــت 
 بية ع ــ   تت فــة وتظيــر ب ســالي   تعــددة و تنوعــة   ونظــرًا لتطورتيــا وأثارىــا الســ

الفــرد وال أت ــال ع ــ   ــد ســوا  لــذلك نالــت اىت ــام ع  ــا  الــنفس و ــاولوا تفســيرىا 
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الـــذي اتت فـــوا الـــ   ـــد  ـــا فـــي ىـــذا التفســـير نتيأـــة اتـــتالف الطـــر النظريـــة التـــي 
 انط قوا  نيا   و ن اىم النظريات التي  اولت تفسير االضطرابات الس و ية ىي :

 
 النظرية السموكية: 
الســــــ و ية أن  عظــــــم الســــــ و يات  تع  ــــــة باســــــتثنا  الفعــــــال  تــــــرع النظريــــــة

اإلنع اسية وعند ا ت دث العالقة الوظيفية بـين البيوـة واسـتأابة الفـرد ي ـدث الـتع م 
 لــذا فــسن الســ وك ال ضــطر  ىــو ســ وك  ــتع م وتعــارض النظريــة الســ و ية اطــالق 

ث بسـب  ع  يـة تس يات الطفل ب نو  ريض أو لاذ لنـو السـ وك الالت يفـي ال ي ـد
 (52ص 0222االيض .)ي ي   

 
( الـــــ  بعــــــض االفتراضـــــات فــــــي الن ــــــوذج Newcomerوألـــــار )نيو ــــــو ر( )

 -الس و ي وىي:
  عظم الس وك  تع م . .8
 ي  ن استبدال الس و ات  ير ال ناسبة عن طريق التعزيز ل س و ات ال ناسبة. .0
  ؤثرة فيو . ي  ن التنبؤ بالس وك وضبطو إذ ت ت  عرفة التصاوص البيوية ال .2

                               (Steven &conoley ,1984, P :85) 
وع يـــو فـــان الســـ و ات الطبيعيـــة وال ن رفـــة ت ـــدث وت ـــرف تـــالل  عطيـــات 
ع  ية التع م و ا يرافقيا  ن تعزير أو عقا    لذلك اذا  ـوفئ الطفـل ع ـ  السـ وك 

 الس وك.يتع م ىذا … ال ضطر   ثل ثورات الغض  والعدوان 
                                  (Kauffman , 1981, P: 272 ) 

 النظرية المعرفية:
تفســر النظريـــة ال عرفيــة االضـــطرابات الســ و ية  ـــن تــالل التصـــور ال عرفـــي 
ــــان  ــــدوث ت ــــل أو  ــــات العق يــــة لــــذا ف ــــا  االنفعــــالي لإلنســــان وعالقتــــو بالع  ي ل بن
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  اللتصية الترع  ثل الع  يات ال رفية اضطرا   ن ذلك التيار يؤثر في أوان
 ــــــاالدراك والتــــــذ ر والتف يــــــر و ثــــــل ال يــــــارات )النفســــــ ر ية(   ــــــا ان اللــــــتص 
ـــو اإلنســـانية  ـــ  الـــباع  اأيات ـــدرة ع  ال ضـــطر  ىـــو لـــتص يعـــاني  ـــن عـــدم الق
االساســية ال ت ث ــة باإليثــار واال تــرام   ويتســم بسن ــاره ل واقــال الــذي يعــيش فيــو ســوا  

 ر أزويًا أو   يًا .  ان اإلن ا
وتنظــر ىــذه النظريــة الــ  اإلنســان نظــره اي ولوأيــة أي بوصــفو أــز ًا ال يتأــزأ 
 ن البيوة فيو يت ثر فييا ويؤثر فييا وان تفاع ـو  ـال البيوـة يعت ـد ع ـ  ال تططـات 

التي ت ونيا بن   عرفية  وروثة   وىي تع ل ادرا ات توأييـو  Schema)الس ي ا( 
  والتي تت ثر بتبرات الطفولة   فـسذا  انـت ىـذه التبـرات سـ بية  لإلتصال  ال البيوة

ت ون نظرة )السـ ي ا( ل ـذات والعـالم وال سـتقبل نظـرة سـ بية   ـا تولـد لديـو اسـتعدادا 
لإلصابة باالضطرابات السي ا عند ا يواأو ضغوط  لن الضغوط ي  ن أن تنلط 

ىــي ا ثــر ســيطرة ع يــو  ال تطــط الســ بي لديــو فتصــبم  نظو تــو ال عرفيــة الســ بية
 فتس م بظيور اعراض االضطرابات .

 ( 59-51ص 8995) الأبوري                                      
 
 

   النظرية البيئية 
تفســر ىـــذه النظريـــة االضــطرابات الســـ و ية ع ـــ  وفــق  بـــدأ ان االضـــطرابات 

تفاعـل الـذي التي ت دث لالطفال الت دث  ن العـدم أو  ـن الطفـل و ـده بـل ىـي ال
ي ـــــدث بـــــين الطفـــــل والبيوـــــة ال  يطـــــة بـــــو   لـــــذا تؤ ـــــد ىـــــذه النظريـــــة ان  ـــــدوث 

 االضطرا  الس و ي يعت د ع   نوع البيوة التي ين و فييا الطفل.
                                      (Swanson , 1981, P: 113 ) 
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ىو الـذي  ( ان ال ضطر  س و ياً Haring & Philipsويرع )ىارنج وفي يبس  
لديو  ل الت لديدة  ال االلتاص اآلتـرين  ثـل االصـدقا  والـز ال  أو اآلبـا  أو 

 (52ص 0222ال ع  ين                               )ي ي   
وي  ن  عالأـة االضـطرا  السـ و ي  ـن تـالل تغييـر البيوـة التـي يعـيش فييـا 

البيوـــات التـــي  الطفـــل وســـببت لـــو ىـــذا االضـــطرا    فيـــو ي تـــاج لنـــوع  عـــين  ـــن
تساعده ع   الن و بل ل طبيعـي وتـوفر لـو تبـرات تسـاعده ع ـ  تع ـم ا ـور  ياتـو 

 (.Shea , 1978,P: 232العا ة بل ل طبيعي . )

وال تعّد النظرية البيوية االضطرا  الس و ي  رضًا ل طفل بل تنظر إليو  عوقًا 
 ي  ن  عالأتو  ن تالل تقدير ال ؤثرات البيوية في بيوتو.

                         (Paul & Espanchin , 1992 , P: 87 ) 

 نظرية التحميل النفسي

ىناك أانبان اساسيان لنظرية الت  يل النفسي أ دى ا تطوري يعني باالصـول  
التاريتيـــة ل ـــنفس واآلتـــر يعنـــي بال ظـــاىر ال اليـــة ل لتصـــية  ـــن  يـــث تنظي يـــا 

 الو ـة السـ وك ىــو نتيأـة ل صــراع  وع  يـا  وتـرع  درســة الت  يـل النفسـي ان عــدم
   Super Ego( والنـا الع ـ      Ego( والنـا )IDبين   ونات اللتصـية اليـو )

وينظر فرويد ل لتصية ع ـ  انيـا دينا يـة وان الن ـو اإلنسـاني ي ـر ب را ـل ت ـس 
 ن ـو الأـنس ـ نفـس وىـذه ال را ـل ىـي ال ر  ـة الف يـة وال ر  ـة اللـرأية وال ر  ـة 

وال ر  ـة ال ا نـة وال را ـل الأنسـية وان أي ت ـل فـي ىـذه ال را ـل يـؤدي  القضيبية
 ال  اضطرا  اللتصية .

وتؤ ــد ىــذه النظريــة اى يــة الع  يــات الاللــعورية التــي ت ثــل الف ــار والر بــات 
وال تــاوف ال  بوتــة وتع ــل ع ــ  التــ ثير فــي ســ و و بلــ ل اللــعوري     ــا الــار 
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راوــز ال يـاة و راوــز ال ـوت أو العــدوان وان  يــاة الـ   أ ــوعتين  ـن الغراوــز ى ـا  
اإلنسان س س ة  تص ة  ن الصـراعات بـين  راوـز ال يـاة و راوـز ال ـوت . وت ـاول 
ىذه النظرية تفسير االن رافات أو االضطرابات الس و ية  ن تالل تبرات الطفال 
فــــي الســــنوات ال ب ــــرة  ــــن ال يــــاة إذ أن بعــــض التبــــرات  يــــر الســــارة ت بــــت فــــي 
الاللـعور   وتـؤدي بالتـالي الـ  االن رافـات السـ و ية التـي ال تتت ـف عنـد الطفــال 
 ن  يث النوع بل  ن  يث الدرأة ويظير الس وك ال ضطر  نتيأة عدم التـوازن 
بين نزاعات الطفل أو اندفاعا تو ونظـام الضـبط لديـو   وعنـد ا ي ـون الضـبط  يـر 

ا ي ــون الضــبط صــار ًا أــدًا فــان  ناســ  فــسن ســ وك الطفــل يصــبم عــدوانيًا وعنــد 
 & Dallahan)الطفـل سـي ف باسـت رار وي ـون  يـر قـادر ع ـ  التعبيـر عـن نفسـو.

Kauffma  1991 , P- 204 –205 ) 

 (. 11ـ15ص 0222) ي ي    

 

 

 

 

 النظرية البيولوجية 

تؤ ــد ىــذه النظريــة دور العوا ــل البيولوأيــة فــي ت ــوين بعــض االضــطرابات  
م  ـــن صـــعوبة اظيـــار العالقـــة الســـببية بـــين انـــواع  عينـــة  ـــن الســـ و ية ع ـــ  الـــر 

العوا ــل البيولوأيــة واالضــطرا  الســ و ي   ل ــن ىــذه العوا ــل تظيــر بوضــوح فــي 
 بعض  االت االضطرابات الس و ية اللديدة .
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                            (Hallahan & Kauffman ,1982,P:203) 

ت الســــــ و ية الــــــ  العوا ــــــل الأينيــــــة ويعــــــزو االتأــــــاه البيولــــــوأي االضــــــطرابا
والعصـــــــــــــــــــــــــــبية والبيو ي ياويـــــــــــــــــــــــــــة وبتاصـــــــــــــــــــــــــــة ع  يـــــــــــــــــــــــــــات اليـــــــــــــــــــــــــــض.                         

(New Comet ,1980, P:113 فــ ي اتــتالل فــي ىــذه الأوانــ  قــد يأعــل الطفــل )
 يـــــر قـــــادر ع ـــــ  ان يـــــتفيم  عـــــايير الفـــــرق بـــــين الســـــ وك الســـــوي والســـــ وك  يـــــر 

 ( .91ص 0222السوي)ي ي   

و   ــا تقــدم  ــن النظريــات التــي  اولــت تفســير االضــطرابات الســ و ية أن يبــد
أ يعيـــا ال تتت ـــف ع ـــ  بعـــض الأوانـــ  ال تع قـــة باالضـــطرابات  ثـــل ان بـــداياتيا 
تظيــر فــي  ر  ــة الطفولــة ال ب ــرة وتــزداد بتقــدم الع ــر إذا لــم تأــد العــالج ال ناســ  

ات الســـ و ية التـــي قـــد وان ىنـــاك عوا ـــل  تعـــددة ي  ـــن ان تـــرتبط بيـــذه االضـــطراب
تتت ف في الدرأـة    ـا ان االضـطرابات السـ و ية السـي ا فـي درأتيـا تتت ـف  ـن 

  أت ال ال  لتر نتيأة ت ثير العوا ل البيوية واالأت اعية فييا. 

 

لــذلك ارتــ ت البا ثــة االعت ــاد ع ــ  ىــذه ال نط قــات ولــيس ع ــ  نظريــة وا ــدة 
د فــي االســبا  بلــ ل تــاص التــي ال ير ــي والــذي يبــدو ان التبــاين بينيــا ي ــاد يت ــد

 الب ث ال الي ال  دراستيا . 
 ثانيًا. مفيوم الذات :

يعــد  فيــوم الــذات  ــن ال فــاىيم التــي لــاع اســتتدا يا فــي ال ضــارات القدي ــة 
فالــار إليــو ال ف ــرون اليونــانيون أ ثــال ســقراط وافالطــون وأرســطو وا ــده  الفالســفة 

نا والغزالــي   وقــد أــا  فــي القــرلن ال ــريم باســ ا  وال ف ــرون العــر   ا ثــال أبــن ســي
 النفس ال  ي ة وال وا ة والبصيرة وال ط ونة وال ارة بالسو  . 
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 ( 182ص8912)زىران                                          
وفي نياية القرن التاسال علر بدأ  فيـوم الـذات يت ـدد  عنـاه بوضـوح فـي ع ـم 

(   بعـــد أن  ـــان لـــدع بعـــض  James 8192أـــي س  الـــنفس  ـــن تـــالل  تابـــات )
 الع  ا  قبل التاريخ يتذبذ  بالتس ية  بين الروح والذات . 

 (  18ص 8918) ىول ولندزي                                        
ويعــد  فيــوم الــذات  ــن ابــرز ال فــاىيم النفســية التــي ب ــث فييــا ع  ــا  الــنفس 

  ل عرفة نفسو وفي يا بل ل أفضل          )ع ـي لن اإلنسان  ان و ايزال يسع
(   ع ـــ  الـــر م  ـــن ان  فيـــوم الـــذات يبـــدأ بالوضـــوح فـــي  ر  ـــة  74ص 0222 

 الطفولة ال ت ترة نتيأة تقدم الطفل في الن و وا تسابو ل تبرات . 
                                (Whitchill & Michel ,1985, P: 218 )

 ون نتيأة تبرات تدريبية  تنوعـة أو الـتع م بال لـاىدة أو نتيأـة ان  فيوم الذات يت
 ردود فعل اآلترين ال ؤثرة في  ياتو وقبوليم لو   ا يؤدي ال  قبول  ذاتو .

ويتطــور  فيــوم الــذات لــدع الطفــال  ــال ن ــو الأســم الــذي ي ــون ســريعا فــي 
تطيال ان ي يـز الطفولة ال ب رة لن اىت ام الطفل ي ون فييا  نصـبًا  ـول نفسـو فيسـ

ذاتــو في ــا  ــان ذ ــرًا أو أنثــ  ويســتطيال ان يعــرف اســ و وبعــض اأــزا  أســ و فــي 
( سنوات وعند ا يبدأ بال ع   ال الطفال اآلترين يبدا ب قارنة ذاتو  عيـم  2ع ر )

 فــسذا  انــت ال قارنــة ايأابيــة ســوف يتطــور لديــو  فيــوم ايأــابي ن ــو ذاتــو   أ ــا إذا 
 ن  فيو ًا س بي  عن ذاتو . انت ال قارنة س بية في و 

 ( 90 ص8991)قطا ي                                               
ويعــد  فيــوم الــذات  ــن ال فــاىيم ال ــؤثرة فــي ن ــو اللتصــية واســتقرارىا  تــ  
اصبم لدع العديد  ن ال نظرين القوة الثالثـة ال ـؤثر فـي ن ـو اللتصـية الـ  أانـ  

 عا ل الوراثة والبيوة . 
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عـــده بعضـــيم بنـــا   ي ـــا فـــي اللتصـــية و تغيـــرًا  ـــؤثرًا فـــي ت ديـــد الســـ وك وي
(     ــا أصــبم ذا أى يــة بالغــة وي ثــل   انــًا Webseed , 2001, P-3وفي ــو . )

 ( 11ص 8990أوىريًا في التوأيو النفسي. )صوال و  
ويعـــد  فيـــوم الـــذات ىـــو ال عنـــ  ال عبـــر عـــن إدراك الفـــرد لنفســـو فـــي ضـــو   

ــــاآلتر  ــــو ب ــــي ســــ و و عالقات ــــو ليــــا تــــ ثير  بيــــر ف ــــة الفــــرد بذات ين وأن طبيعــــة  عرف
ولتصيتو   لذا فسن س وك الفرد ولتصيتو تت ثران  ب ا ي   و  ن  فيوم    لذاتـو 

 (270ص8911. )صالم   
وقد أ دت الدراسات أن أسـالي   عا  ـة الوالـدين  ـن العوا ـل الساسـية لت ـون 

ال  ايـة الزاوـدة والتـدليل والقسـوة واإلى ـال ون و  فيوم الذات لـدع الطفـال   إذ أن 
تسيم في ت ون  فيوم ذات س بي لدع الطفال في  ين أن أسـ و  الرعايـة وال ـزم 
والدف   ن العوا ل التي تسيم في نل ة  فيوم ذات ايأابي لدع الطفال . )داوود 

 ( 029ـ025ص   8998ولترون  
  ا ألارت ال  ذلـك  دراسـة  ويبدو أن ت ثير الأنس ضعيفًا في  فيوم الذات 

( إال أن بعـض Lowu ,1984 ,P: 130( ودراسـة )052ص8990)د. عبـد الفتـاح. 
الدراســات أ ــدت وأــود تــ ثير ل أــنس فيــو إذ يتت ــف الــذ ور عــن اإلنــاث فــي  فيــوم 
الذات ويعود ذلك ال  تبـاين ال أت عـات واتـتالف  عاييرىـا فـي التربيـة بـين اإلنـاث 

 والذ ور . 
ال فيوم الس بي ل ذات ال  نلو  بعـض االضـطرابات السـ و ية لـدع وقد يؤدي 

الفراد      ا يؤدي ال  بعض ال ل الت الدراسية    الرسـو  أو التـ تر الدراسـي 
(   في  ين يؤدي  فيـوم الـذات Hansen , 1973, P: 533واليرو   ن ال درسة. )

 ــوح ودافــال االنأــاز   اإليأــابي الــ  النأــاح والســعادة  فــي ال يــاة ون ــو  ســتوع الط
 و البًا  ا ي أ  ال   ل  لا  و بثقة عالية . 
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ويت ون  فيوم الـذات   ـن أف ـار الفـرد الذاتيـة ال نسـقة وال  ـدودة البعـاد عـن 
ـــــو الدات يـــــة والتارأيـــــة   وتلـــــ ل ىـــــذه العناصـــــر  ـــــة فـــــي  ينونت العناصـــــر ال ت ون

راويـًا فـي وصـف ال در ات والتصورات التـي ت ـدد تصـاوص الـذات   ـا يـنع س اأ
(   perceived Selfالفرد لذاتو   ـا يتصـورىا ىـو وتسـ   الـذات ال در ـة         )

وال ــدر ات والتصــورات التــي ت ــدد ال ســيرة التــي يعتقــد أن اآلتــرين يتصــورونيا إذ 
يت ث يا الفـرد  ـن تـالل التفاعـل االأت ـاعي  ـال اآلتـرين تسـ   الـذات االأت اعيـة 

(Social Selfوال ــدر ا ) ت والتصـورات التــي ت ـدد الصــورة ال ثاليـة ل لــتص الــذي
( .)زىـــــــران   Ideal Selfيـــــــود أن ي ـــــــون ع ييـــــــا وتســـــــ   الـــــــذات ال ثاليـــــــة  )

 ( 041ص8912
 

  Self – Esteemثالثًا. تقدير الذات : 
يبدو أن  فيوم تقـدير الـذات  تـداتل الـ   ـد  بيـر  ـال  فيـوم الـذات فالتقـدير 

ســتأاباتو ن ــو نفســو الــذي يصــيغو الفــرد لنفســو يــؤث ر بوضــوح فــي ت ديــد أىدافــو واا
ون و اآلترين   ويؤثر في قدرتو ع   التعا ـل  ـال ال يـاة .              )الـدريني 

(   إذ قـــد تتت ـــف طريقـــة رد فعـــل الفـــرد لتأـــار  ال يـــاة وتقـــب يم 502ص 8915  
ي يـل الـ   لذاتيم ع   وفق  سـتوع تقـديرىم ليـا فـالفرد الـذي يقـدر ذاتـو تقـديرأ عاليـاً 

تقبل ذاتو أو لديو  فيـوم ذات ايأـابي  فـي  ـين أن الفـرد الـذي ي ت ـك تقـديرًا واطوـًا 
لذاتـــو يأـــد صـــعوبة فـــي تقب يـــا أي لديـــو   فيـــوم ذات  ســـ بي . لـــذلك تـــم اســـتتدام 

 Self – Esteem( وتقديـــر الـــذات Self - Concept صــط  ي  فيــوم الــذات    )
وا د ويعد تقدير الـذات فـي بعـض الدراسـات  في بعض الدراسات ع   اني ا  فيوم

 ( Byrne, 1984, P: 427أ د ال  ونات الرويسية أو العا ة ل فيوم   الذات . )
ول ن يؤ ـد بعضـيم ع ـ  الـر م  ـن العالقـة بـين ال فيـو ين أن   فيـوم الـذات 

 يعد أل ل  ن  يث االف ار وال لاعر  ن تقدير الذات . 
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 (57ص 8990)يعقو                                              
وقد نالت دراسة الذات السي ولوأية بدراسات واىت ا ات تناولت  فيوم وتقدير 
الذات بوصفو  فيو ُا سي ولوأيًا  يض ن العديـد  ـن أسـالي  السـ وك   فضـاُل عـن 
ارتباطـــو ب تغيـــرات  تت فـــة   فيـــو يـــرتبط بالعالقـــات اللتصـــية ال تنوعـــة   وب ـــدع 

رد بـــالتوافق  ـــال ذاتـــو و ـــال اآلتـــرين   وفـــي الواقـــال أن  صـــط م " تقـــدير لـــعور الفـــ
الذات " بـدأ بـالظيور فـي أواتـر الت سـينيات  ـن القـرن العلـرين   وسـرعان  اأتـذ 
  انتو لدع البا ثين والع  ا  بأان  ال صط  ات التـرع فـي نظريـة الـذات الـذي 

لذاتــو ولــعوره بأدارتــو يلــير ىــذا ال فيــوم بدرأــة أساســية الــ   ســن تقــدير ال ــر  
 ( 17ص 8990و فايتو. )س ي ان  

ويبــــدو أن تقــــدير الــــذات يــــرتبط ارتباطــــا عــــال بالصــــ ة النفســــية وت وىــــا  ــــن 
" وأــود عالقــة  Trimplyال ــراض أو االضــطرابات النفســية   إذ وأــد " ترا بي ــي :

دع ع ســية وبداللــة إ صــاوية بــين تقــدير الــذات والق ــق إذ    ــا زادت درأــة الق ــق لــ
الفــرد ق ــت درأــة تقــدير ذاتــو   و   ــا  ــان تقــدير الــذات عــال  انتفــض الق ــق لديــو . 

(Trimply ,1989, P:823 ) 
  ـــا أن االفـــراد الـــذين لـــدييم تقـــدير واطـــئ لـــذاتيم يفتقـــرون الـــ  الثقـــة بـــالنفس 
وبقــدراتيم   وقــد ينتــابيم اللــعور باليــ س أو  ــدوث بعــض ال لــا ل واالضــطرابات 

 ( Lynn , etal, 1980, P: 496اعية .)النفسية واالأت 
يت تـال الـ   ـد  ـا بلتصـية  لذاتوفي  ين أن اللتص الذي لديو تقدير عال  

أريوة بعيـدة عـن التأـل واإلربـاك وي يـل الـ   تالطـة النـاس و لـار تيم اأت اعيـُا 
ـــــو .       ي ـــــون و  ـــــذي لديـــــو تقـــــدير واطـــــئ لذات اقـــــل  ساســـــية وتـــــوترًا  ـــــن اللـــــتص ال
(Check &Buss, 1981,P: 38. ) 
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ويبــدو أن اإلســراف فــي تقــدير الــذات أي ارتفــاع درأتيــا أــدًا قــد يــؤدي بــالفرد 
ال  الغرور وت وين صورة  ير صادقة أو  يـر واقعيـة عـن نفسـو   وقـد يـؤدي ىـذا 

 بو ال  الس وك ال ن رف السي ا س وك التتري  والعدوان . 
  

ويبـدو أن تقــدير الــذات يـرتبط بــالأنس إذ أن الــذ ور يتت فـون عــن اإلنــاث فــي 
درأة تقـديرىم لـذاتيم ل ـن الدراسـات تباينـت فـي ت ديـد الفضـ ية ل ـذ ور أو اإلنـاث 

" الــ  أن تقــدير الــذات لــدع 8992فــي تقــدير الــذات   إذ ألــارت دراســة "أبريــل   
 (085ص8992و ع يو عند الذ ور .)أبريل  اإلناث أع     ا ى

اتيم  ـــن و فـــي  ـــين توصـــ ت دراســـات أتـــرع الـــ  أن الـــذ ور أ ثـــر تقـــديرًا لـــذ 
 اإلناث . 
وتعد أسالي  التنلوة االأت اعية لألطفال  ن العوا ل ال ؤثرة في ن ـو  فيـوم  

الن ــو  نــذ  ر  ــة   الطفولـــة . تقــدير الــذات لــدع الطفــل  لــذا فانـــو يبــدأ بــالت وين و 
(Peak , 1980 ,P- 49 ) 

ويتطور  ن تالل التبرات أو ال واقف التي ي ر بيا الطفل في أثنا    اولتـو 
 ( 897  ص 8994الت ييف  ال البيوة ال  يطة بو.)عبد ال  يد   

 
 النظريات التي حاولت تفسير مفيوم الذات

 عظم ع  ا  النفس فـي أ يـال  يبدو أن  عظم نظريات ع م النفس أو بال رع
 يادينــو تتنــاول بلــ ل أو بــمتر  فيــوم الــذات   اال أن البا ثــة ألــارت الــ  بعــض 

 -ىؤال  ال نظرين الذين تناولوا  فيوم الذات بل ل  بالر  ن ىؤال  :
 

  Self Theroyنظرية الذات  لـ روجرز 
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بنيــت  تعــد نظريــة الــذات ل ــارل روأــز  ــن ا ــدث نظريــات الــذوات والــ  يا إذ
.               )زىـران     Rogersع   أساس دراسـات وتبـرات  تعـددة لروأـرز 

(   الــذي يــرع أن الــذات ىــي أــوىر اللتصــية لن ف ــرة الفــرد عــن 18ص8912
ذاتــو ليــا دور اساســي فــي ت ديــد لتصــيتو وفــي أن ــاط ســ و ياتو . ويلــير روأــرز 

 تم اآلبا  .ال  أن  فيوم الذات يت ثر بتبرات الفرد ال بالرة وي
 ( 821ص8991)الداىري                                          

ويلير أيضا ال  أن  فيوم الـذات ع ـ  الـر م  ـن اسـتقراره أو ثبوتـو الـ    ـد 
 بيـــر إال أنـــو ي  ـــن تعدي ـــو وتغييـــره ت ـــت ظـــروف العـــالج النفســـي ال ت ر ـــز  ـــول 

 ( 098ص8912ال سترلد . )زىران   
عنــد "روأـــرز" لـــو عــدة أوانـــ   نيـــا  فيــوم الـــذات ال در ـــة  أن  فيــوم الـــذات

(Perceived Self والتي تعني  در ات الفـرد لذاتـو وتصـوراتو عنيـا أي ذات الفـرد )
وي ثــل  Social  self - Concept  ــا يــدر يا ىــو   و فيــوم الــذات االأت اعيــة 

نيــــا  ــــدر ات اآلتــــرين عــــن ذات الفــــرد وتصــــوراتيم عنيــــا   وىــــذه ال ــــدر ات ي و 
 اآلترون  ن تالل  ال ظاتيم ل فرد في أثنا  تعا  يم  عو . 

والأان  الثالث ل فيوم الذات ىو   فيوم الـذات ال ثـالي                    " 
Ideal Self - Concept  الــذي يعنــي  ــدر ات والتصــورات ال وأــودة عنــد الفــرد  "

ي    ـا يـود الفـرد أن عن الصورة التي ي   أن ي ون ع ييا   وتع س الـذات ال ثـال
 يع  و ويصل إليو   الذي ينبغي أن ي ون في  دود ال   ن . 

 ( 011ص8995)اللناوي                                          
 Cattellنظرية كاتل : 

لقد  يز  اتل بين الـذات الواقعيـة والـذات ال ثاليـة   يسـ ييا الـذات ال قيقيـة أو 
ن الـذات الفع ية   أ ا الذات ال ث الية فيط ـق ع ييـا بالـذات الط ـوح أو التط عيـة   واا
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الفع يــة ىــي الفــرد   ــا ينبغــي أن يقــر أنــو فــي أ ثــر ل ظاتــو  نطقيــة   وأن الــذات 
 ( 408ص8918ال ثالية فيي   ا يود أن يرع الفرد نفسو .)ىول ولندزي   

  Maslowنظرية ماسمو في الحاجات  
 ــس  أ وعــات  ــن ال اأــات الساســية لقــد أثــر  اســ و فــي نظريتــو الــ  ت   

ع ــ  لــ ل ىــرم قاعدتــو ال اأــات الأســ ية والفســيولوأية و ــن ثــم  اأــات اال ــن 
وت ييا  اأات االنت ا  و ـن ثـم  اأـات تقـدير الـذات وأتيـرًا  اأـات ت قيـق الـذات 
لـــذلك فـــان  اأــــات تقـــدير الـــذات يصــــل إلييـــا عنـــد ا يلــــبال  اأاتـــو الفســــيولوأية 

   أ اعة ينت ي إلييا   و ن ثم يصل ال  ت قيق ذاتو  ينيا وال نية وال صول ع
ي ــون الفــرد رأيــًا طيبــًا نفســو عــن ا تــرام اآلتــرين لــو والــ  اللــعور بال فايــة والأــدارة 

 ( 512ص8915والتقبل  ن اآلترين . )الدريني   
 

يرع زي ر " أن تقدير الذات ىـو البنـا  االأت ـاعي ل ـذات   إذ Zillerنظرية زيمر : 
في  عظم اال يان إال في اإلطـار ال رأعـي االأت ـاعي    تقييم الذات ال ي دث أن

الفــرد لذاتــو ي عــ  دور الوســيط بــين  فيــوم الــذات وأن تقــدير الــذات الــذي يقــوم بــو 
والعــالم الــواقعي   لــذلك عنــد ا ت ــدث تغيــرات فــي بيوــة اللــتص االأت اعيــة فــان 

يـرات التـي ت ـدث فـي تقيي ـو وادرا ـو تقدير الذات ىو العا ل الذي ي دد نوعيـة التغ
 ( Ziller , 1969, P:84ليا       )

 
 نظرية ادلر ":

يؤ ــد ادلــر " اى يــة عا ــل الــنقص العضــوي فــي ت ديــد  فيــوم الــذات فالطفــل 
الصغير عند ا يقارن نفسو بال بار الذين يت تعون بال عرفة التا ـة اال ـر الـذي يولـد 

 أل التفوق . لعورًا بالنقص فيو ال  ال فاح  ن أ
 ( 052ص8917)دونسيل                                           
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لذلك استتدم "ادلر " الدونية العضوية التي ي  ن ان ت ون ايأابيـة إذا  صـل 
الفــرد ع ــ  القبــول واالســناد والتلــأيال فــي اآلتــرين الســي ا الوالــدين واالصــدقا  أو 

قـــد يق بـــان الدونيـــة الـــ  قـــوة   اذن  فيـــوم ال  يطـــين بـــو إذ ان االســـناد  والقبـــول   
 (Mehudirata, 1987, P-29الذات ىو اللعور بالقدرة وال  انة .)

  ا تقدم  ن ارا  بعض ال نظـرين  ـول  فيـوم الـذات وأـدت البا ثـة أن    " 
روأرز " ىو  ن ا ثر ع  ا  النفس الذين تنـاولوا ىـذا ال فيـوم بالتفسـير والت صـيل 

ت بو لذلك  ت ون ىـي النظريـة التـي اعت ـدت فـي ىـذا الب ـث  ت  أن نظريتو س ي
في تفسير وت ديد ال نط قات النظرية ل فيو ي الذات وتقديرىا   السـي ا أن  قيـاس 

  فيوم الذات وتقدير الذات ى ا  نط قان في بناويا  ن " نظرية روأرز ".
 

 ثانيًا : دراسات سابقــة :
أىـم الدراسـات السـابقة التـي ت  نـت  يتض ن الأـز  الثـاني  ـن الفصـل الثـاني 

البا ثـــة  ـــن االطـــالع ع ييـــا وأفادتيـــا فـــي ب ثيـــا ال ـــالي وقـــد  اولـــت البا ثـــة ىنـــا 
اإللــارة ل دراســات التــي تناولــت العالقــة بــين ال تغيــر الساســي ل ب ــث ال ــالي وىــو 
االضــــطرابات الســــ و ية وبعــــض ال تغيــــرات التــــرع   فضــــاًل عــــن عالقــــة بعــــض 

وم الــــذات أو بتقــــديرىا   وقــــد ارتــــ ت البا ثــــة أن تســــتعرض ىــــذه ال تغيــــرات ب فيــــ
 الدراسات بسيأاز واضم ب س  قدم أعدادىا أو نلرىا و اآلتي :

 ( Davidson & Lang)  1961دراسـة " ديفدسن والنك ,  .1
استيدفت الدراسة ال لف عن عالقة إدراك التال يذ ل لاعر ال ع  ين تأاىيم 

 اسي وس وك الت  يذ داتل الصف .ب فيوم الذات والت صيل الدر 
( ت  يــذة  ــن الصــفوف الرابعــة 885( ت  يــذًا و)19ت ونــت عينــة الدراســة  ــن )

والسادسة االبتداويـة فـي  دينـة نيويـورك   اسـتتد ت الدراسـة قاو ـة ادراك  والتا سة
ل لاعر ال ع  ين   و قياس  فيوم الذات الذي أعـده )دي ـروت وث بسـون  التال يذ 
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:Deghoat & Thompson  وط ــ   ــن ال ع  ــين تقــدير الأانــ  الت صــي ي )
ل تال يــذ ع ــ  وفــق  تقــدير  ســتدرج ىــو )أيــد أــدًا  أيــد    توســط دون ال توســط  
ضعيف (. وبعد ت  يل إأابات  ان  ن أىم النتاوج وأود عالقة إيأابية فـي إدراك 

درا ــو لذاتــو   وأن ىنــاك عالقــة بــين  اإلدراك الأيــد الت  يــذ ل لــاعر ال ع ــم ن ــوه واا
ل لــاعر ال ع  ــين والت صــيل الدراســي إذ    ــا  ــان أدراك الت  يــذ ل لــاعر ال ع ــم 

 & Davidsonأنيــا  لــاعر أيــدة أدع الــ  االرتقــا  بالت صــيل     الدراســي .)

Long 1960 , PP:107-117  ) 
 
 
 :1974دراسـة عبد الوىاب , .2

ع تال يـذ ال درسـة استيدفت ىـذه الدراسـة ال لـف عـن ال لـ الت السـ و ية لـد
( ع  ـــًا 721االبتداويـــة  ـــن وأيـــة نظـــر ال ع  ـــين وال ع  ـــات   ت ونـــت عينـــة  ـــن )

و ع  ة   واستتد ت الدراسـة أداة ل صـر ال لـ الت السـ و ية عنـد التال يـذ تالفـت 
(  لــ  ة   توصــ ت الدراســة الــ  أن ال لــ الت الصــ ية ىــي  ــن أبــرز 800 ــن )

لــــ الت الت قيــــة ثــــم ال درســــية وت ييــــا النفســــية ال لــــ الت لــــدع التال يــــذ ف نيــــا ال 
واالأت اعية     ا توصـ ت الدراسـة الـ  أن ال لـ الت تـزداد فـي الصـفوف الولـ  

 وتقل تدريأيًا    ا تقدم الت  يذ بالصف الدراسي . 
 

 ( 82ـ8  ص 8915)عبد الوىا                                     
 

 (Rubin & Balow:  1978دراسـة )روبن و بالو ,  .3
ـــدع  اســـتيدفت ىـــذه الدراســـة ال لـــف عـــن نســـبة لـــيوع ال لـــ الت الســـ و ية ل

( ت  يـذه  أعـدت 119( ت  يـذًا و)191تال يذ ال ر  ة االبتداوية   ب ـ   أـم العينـة )
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الدراســة أداة ل  لــف عــن ال لــ الت الســ و ية يأيــ  عنيــا ال ع  ــون   وبعــد تقــديم 
 يل اإلأابات   توص ت الدراسة إل  أن اإلنـاث الداة ل ع  ين و ع  ات العينة وت 

 انت لدييم ال ل الت الس و ية أقـل   ـا ىـي عنـد الـذ ور   وتقـل    ـا تقـد وا فـي 
 ( Rubin & Balow, 1978,PP:201-228الصف الدراسي .) 

 
 
 ( Leng  & Margaret:  1981دراســة ) لينك و مارگريت ,  .4

ن النضج االنفعالي وتقـدير الـذات عنـد استيدفت ىذه الدراسة  عرفة العالقة بي
( طال  وطالبة واستتد ت  قياسين أ دى ا 022ط بة ال  ية   ت ونت العينة  ن )

لقياس النضج االنفعالي واآلتر لقياس ا ترام الذات   وبعد ت  يـل النتـاوج توصـ ت 
 الدراسة ال  وأود عالقة قوية بين النضج االنفعالي وتقدير الذات.

                                 (Leng  & Margaret,1981 ,PP: 291-299) 
 
 

 
 ( French & Wass:  1985دراســة )فرينش و واس , .5

اســـــتيدفت ىـــــذه الدراســـــة ت ديـــــد ال لـــــ الت الســـــ و ية عنـــــد أطفـــــال ال ر  ـــــة 
( طفــــاًل تراو ــــت 12االبتداويــــة     ــــا يراىــــا لبــــاؤىم و ع  ــــوىم . لــــ  ت الدراســــة )

( سنة  ن الذ ور واإلناث . وبعد اإلأابة عن أداة الب ث التـي 88ـ1أع ارىم بين )
أعدتيا الدراسة لت ديد  ال ل الت الس و ية عند الطفال وت  يل اإلأابات أظيرت 
النتاوج أن ال ل الت الس و ية  تزداد بتقدم الع ر   وأن الفرق بين الذ ور واإلنـاث 

ين  ـن أقـرانيم والطفـال ال ي  ـين لم ي ن بداللة إ صـاوية   وأن الطفـال ال رفوضـ
 يعانون  ن  ل الت س و ية ا ثر  ن الطفال ال قبولين  ن أقرانيم .
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                               (French & Wass , 1985, PP- 116- 186) 
 

 (:1988دراســة )شعيب ,  .6
ـــق والت صـــيل  اســـتيدفت ىـــذه الدراســـة  عرفـــة العالقـــة بـــين تقـــدير الـــذات والق 

راســي لــدع ط بــة ال ر  ــة ال توســطة فــي ال    ــة العربيــة الســعودية   ت لفــت  ــن الد
( وطالبة  ن ىم في نياية ال ر  ـة ال توسـطة فـي  دينـة   ـة 855( طالبًا و)851)

ال  ر ــة .اســتتد ت ىــذه الدراســة  قيــاس الق ــق الصــريم الــذي أعــده    ) اســتاندا 
 8947  :Castanidaداد        )رونالدلـــيني  : ( و قيـــاس تقـــدير الـــذات  ـــن إعـــ

Ronaldshiny وبعــــد  ســــا   عــــا الت االرتباطــــات وت  يــــل ال ســــار توصــــ ت . )
الدراســة الــ  وأــود فــرق فــي تقــدير الــذات بــين الــذ ور واإلنــاث   وان ىنــاك عالقــة 
س بية بين الت صيل الدراسي والق ق وعالقة إيأابية بـين الت صـيل الدراسـي وتقـدير 

 رتبط بتقدير الذات ارتباطًا    سالبًا . الذات   وان الق ق ي
 (848ـ858ص8911)لعي                                         

 
  Vinnick, : 1992دراســة فينك , .7

اســـتيدفت ىـــذه الدراســـة  عرفـــة العالقـــة بـــين ال لـــ الت الســـ و ية والضـــغوط 
ب ــــــ   أــــــم  الأانبيــــــة وال يــــــارات االأت اعيــــــة لــــــدع تال يــــــذ ال ر  ــــــة االبتداويــــــة  

( ت  يـذًا  ـن تال يـذ 821( ت  يذًا  ن تال يذ الصف الثالث االبتـداوي و)849العينة)
الصف السادس االبتداوي   اتتيروا علواويًا  ن أربال  دارس ابتداويـة فـي سـتانفورد 
  استتد ت الدراسة ثـالث أدوات وا ـدة لقيـاس ال لـ الت السـ و ية والثانيـة لقيـاس 

الثــــة لقيــــاس ال يــــارات االأت اعيــــة لــــدع التال يــــذ وتأيــــ  الضــــغوط الأانبيــــة والث
 ال يات عن ىذه ال قاييس أ يعيا  
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توصــ ت نتــاوج الدراســة الــ  وأــود عالقــة بــين ال لــ الت الســ و ية والضــغوط 
الأانبيــة وال يــارات االأت اعيــة والصــف  إذ  ــان تال يــذ الصــف الثالــث أفضــل فــي 

أانبية وأقل  ل الت سـ و ية  ـن تال يـذ ال يارات االأت اعية وأقل  ن الضغوط ال
 الصف السادس االبتداوي .  

                                      (Vinnick ,1992,P- 220 - 254) 
 

 " 1992دراسـة عبد المطيف ,  .8
استيدفت ىذه الدراسة  عرفة العالقة بين اإل توـا  وتقـدير الـذات والرضـا عـن 

( طالبـًا وطالبـة واسـتتد ت 847ا( ب    أم العينة )ال ياة لدع ط بة أا عة )انديان
  Rosenbergلال توـا  و قيـاس "روزنبـرج"    Beckثالث  قاييس ىي  قياس "بيك" 

لتقدير الذات و قياس الس و  اللتصـي لقيـاس الرضـا عـن ال يـاة . ويعـد تطبيـق 
تبــاط " ال قــاييس ع ــ  افــراد العينــة وت  يــل اإلأابــات إ صــاويا باســتتدام  عا ــل "ار 

"بيرســون" وت  يــل ال تعــدد  ــان  ــن أىــم نتــاوج الدراســة أن اال توــا  يــرتبط ب الــة 
الرضــا عــن ال يــاة ويــرتبط تقــدير الــذات إيأابيــا بالرضــا عــن ال يــاة وأن اال توــا  

 يرتبط س بيًا بتقدير الذات . 
 

 ( 054ـ021ص8995)عبد ال طيف                                   
 

  Rina & Thomas:  1992وثوماس ,  دراسـة رينا .9
اســتيدفت ىــذه الدراســة ال لــف عــن عالقــة القبــول االأت ــاعي  ــن االصــدقا  
ب فيوم الذات والس وك العدواني لدع أطفال ال درسة االبتداوية ت ونت عينة الدراسة 

( طفـــــال  ـــــن أطفـــــال الصـــــف التـــــا س االبتـــــداوي وبعـــــد قيـــــاس القبـــــول 72 ـــــن )
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يـــاس العالقـــات   وتطبيـــق  قيـــاس  فيـــوم الـــذات وقيـــاس االأت ـــاعي باســـتتدام  ق
 الس وك العدواني ع   أطفال العينة . 

توص ت الدراسة ال  وأـود عالقـة ارتباطيـو قويـة بـين الـرفض االأت ـاعي  ـن 
 الصدقا  وال فيوم السال  عن الذات والس وك العدواني لدع الطفال .

                            (Rina & Thomas ,1992, PP 138- 221) 
 

 ( Ann & Stephen: 1994دراسـة )آن وستيفن ,  .11
استيدفت ىذه الدراسة تعرف عالقة التوافـق االأت ـاعي  ـال الصـدقا  ب فيـوم 

( سنة   ت ونت عينة الدراسة 80ـ82الذات واال توا  لدع الطفال   ن ىم بع ر )
اعي و فيـــوم الـــذات (طف ـــة )أنثـــ  ( وبعـــد تطبيـــق  قـــاييس التوافـــق االأت ـــ72 ـــن )

واال توــا  ع ــ  العينــة وت  يــل اإلأابــات  ــان  ــن أىــم نتــاوج ىــذه الدراســة وأــود 
عالقة ارتباطيو  وأبة بين عدم التوافق االأت اعي  ال الصدقا  و ل  ن ال فيـوم 

 الس بي عن الذات واال توا  لدع أفراد العينة . 
                              (Ann & Stephen , 1994,PP-138 - 186 ) 

 
 "1995. دراسـة " كاشــف , 11

اسـتيدفت ىـذه الدراسـة ت ديــد أىـم ال ظـاىر الســ و ية لـدع التال يـذ ال تــ ترين 
دراســيًا فــي  ر  تــي التع ــيم الساســي والثــانوي  ــن وأيــة نظــر ال ع  ــين وال ــد ريــن 

ــــة الدراســــة  ــــن) ــــم و ع  ــــة و)222وال تتصصــــين   ت ونــــت عين (  ــــدير 42(  ع 
(  تتصصًا اأت اعيًا ونفسيًا  . أعدت الدراسة قاو ة ب ىم ال ل الت 42درسة و) 

(  ل  ة   وبعـد اإلأابـة عنيـا  ـن أفـراد العينـة   أظيـرت 22الس و ية ت ونت  ن )
النتــاوج أن  ــن أبــرز ال لــ الت الســ و ية التــي تــرتبط بالتــ تر الدراســي ىــي الغــش 

ه ال لــ الت بــين  را ــل الدراســة وال ــذ      ــا توصــ ت بعــدم وأــود فــرق فــي ىــذ
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والثانوية   وبين التال يذ والت  يذات في بعـض ال لـ الت  (*)االبتداوية  واإلعدادية 
وىنـــاك فـــرق بيني ـــا فـــي بعـــض ال لـــ الت  ثـــل ال ـــذ    وعـــدم الطاعـــة وال اســـية 

 وأ الم اليقظة . 
 (818ـ872ص8994) الف                                     

 
  1996سـة الجبوري , . درا12

اســــتيدفت ىــــذه الدراســــة  عرفــــة عالقــــة انتيــــاك  ر ــــة الطفــــل بظيــــور بعــــض 
االضــطرابات الســ و ية لــدع تال يــذ الصــف الســادس االبتــداوي  ــن ذوي ال ســتوع 

 االقتصادي واالأت اعي دون ال توسط في  نطقتين  ن  ناطق بغداد . 
ر تيم   وأعــــدت ( ت  يــــذ   ــــن انتي ــــت  ــــ520ت ونــــت عينــــة الدراســــة  ــــن )

(  وقفــًا  لقيــاس 21الدراســة  قياســين   ا ــدى ا لقيــاس انتيــاك  ر ــة الطفــل ت ــون )
ثالثــة ان ــاط  ــن ان ــاط االنتيــاك وىــي الأســ ي والنفســي واالى ــال وبــثالث  ــاالت 

ـــــاس × ىـــــي ) اللـــــدة والت ـــــرار  واللـــــدة  الت ـــــرار ( أ ـــــا ال قيـــــاس اآلتـــــر فيـــــو لقي
ــــق والســــ وك االت ــــالي والســــ وك االضــــطرابات الســــ و ية )ال تــــاوف و  العــــدوان والق 

( فقـره   ويعـد تطبيـق ال قياسـين 11الس بي (  ت ون ال قياس بصيغتو النياوية  ن )
ع   عينة الدراسة وت  يـل النتـاوج توصـ ت الـ  وأـود عالقـة بداللـة إ صـاوية عنـد 

( بــين انتيــاك  ر ــة الطفــل واالضــطرابات الســ و ية وبــين انتيــاك 20228 ســتوع )
 ر ة الطفل و ل اضطرا   ن االضطرابات    اعـدا السـ وك السـ بي  ـن العالقـة 

 (  . 2024 عو لم ت ن بداللة إ صاوية عند  ستوع )
  

 ( 884ـ8  ص 8997)الأبوري                                      

                                 
رحلةاملتوسطةتسمىهذهاملرحلةيفالعراقامل(*)



 48 

 " 2114. دراسـة بــدر ,13
دين و فيـوم الـذات استيدفت الدراسة التعـرف ع ـ  طبيعـة اسـ و   عا  ـة الوالـ

وعالقتيا بالس وك العدواني لدع عينة  ن ت  يذات ال ر ة االبتداوية بأده   ت ونـت 
( طف ة  ن ت  يذات ال ر  ة االبتداوية  واسـتتد ت الدراسـة 815عينة الدراسة  ن )

است ارة القبول / الرفض الوالدي فـي قيـاس اسـ و   عا  ـة الوالـدين و قيـاس  فيـوم 
) ـــوترز( لتقـــدير الســـ وك العـــدواني ويعـــد تطبيـــق ال قـــاييس الثالثـــة الـــذات و قيـــاس 

وت  يـــل النتـــاوج إ صـــاويا باســــتتدام  عا ـــل ارتبـــاط          " بيرســـون" توصــــ ت 
الدراســـة الـــ  وأـــود عالقـــة ارتباطيـــة  وأبـــة بـــين ادراك الطفـــال )اإلنـــاث( الـــرفض 

ـــديي ا   ووأـــو  د عالقـــة ارتباطيـــو الوالـــدي  ـــن قبـــل ال  والم والســـ وك العـــدواني ل
 سالبة بين  فيوم الذات والس وك العدواني . 

 
 ( . 89ـ8   ص0225)بدر                                      

 
 

 أوجو الشبو واالختالف بين ىذه الدراسـات السابقــة وجانب اإلفادة منيا  
 : في البحث الحالي 

اللــبو واالتـــتالف  يبــدو   ــا تقــدم  ــن دراســات ســـابقة أن ىنــاك بعــض أوأــو
 بينيا وىي : 

تباينــت ىــذه الدراســات فــي أىــدافيا ول ــن ي  ــن تأ يعيــا فــي   ــاور إذ تضــ ن  .8
ال  ــور الول الدراســات التــي اســتيدفت ال لــف ع ــ  االضــطرابات أو الظــاىرة 

( 8911( ودراســـة )روبـــن وبـــالو   8915الســـ و ية وىـــي دراســـة) عبـــد الوىـــا  
 ( .8994اسة ) الف  ( ودر 8914ودراسة )فرينش وواس  
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(دراســات ف نيــا دراســات ارتباطيــة بــين 9أ ــا الدراســات التــرع البــال  عــددىا )
ــذات   وتقــدير  أ ــد  تغيــرات الب ــث ال ــالي ) االضــطرابات الســ و ية  و فيــوم ال

( 8972الذات (و تغيرات أترع   ف ان  فيوم الـذات فـي دراسـة )ديفدسـن والنـك  
( ودراســة )بــدر  8995ودراســة )لن وســتيفن   ( 8990ودراســة )رينــا و ثو ــاس  

( ودراسة  8918( و ان  تغير تقدير الذات في دراسة ) لينك و ارگريت   0225
( و ـــان  تغيـــر االضـــطرابات أو 8990( ودراســـة)عبد ال طيـــف  8911)لـــعي   

(  . 8997( ودراســـة )الأبـــوري   8990ال لـــ الت الســـ و ية فـــي دراســـة )فينـــك  
راســات لــم تتنــاول بــين االضــطرابات الســ و ية و فيــوم الــذات ول ــا  انــت ىــذه الد

 وتقديرىا   لذا استيدف الب ث ال الي  عرفة ىذه العالقة.
 

. يبدو أن دراستين  ن ىذه الدراسات تناولت ط بة ال ر  ة الأا عية وى ا دراسة  0
( وأن دراســـة وا ـــدة 8990( ودراســـة )عبـــد ال طيـــف 8918)لينـــك و ارگريـــت  

( ودراســة وا ــدة 8911بــة ال ر  ــة ال توســطة وىــي دراســة) لــعي   تناولــت ط 
( 8994أتــرع تناولــت ط بــة التع ــيم االساســي والثــانوي وىــي دراســة ) الــف   

( دراسـات فانيـا تناولـت أطفـال ال ر  ـة 9ا ا الدراسات التـرع البـال   عـددىا )
بتــداوي االبتداويـة الســي ا الصـفوف ال تــ ترة   نيـا وبتاصــة الصـف الســادس اال

.لـــذلك  ـــان  يـــدان ىـــذا الب ـــث تال يـــذ الصـــف الســـادس االبتـــداوي ل ـــون ىـــذا 
 الصف ي ثل نياية ال ر  ة االبتداوية . 

  
إن دراســـــتين فقـــــط  ـــــن ىـــــذه الدراســـــات الســـــابقة و ـــــان  أـــــم عينتي ـــــا أ ثـــــر  -2

( التــــي  ــــان  أــــم عينتيــــا  8915( فــــرد وى ــــا دراســــة )عبــــد الوىــــا    722 ــــن)
( دراسـة  ـان  أـم 88يذة أ ا الدراسات التـرع البـال  عـددىا )( ت  يذ وت  8417)



 42 

( فـرد   لـذلك فـان 022(  فرد ف قل ال بل ان  عظ يا  ان اقل  ـن )522عيناتيا )
 ( ت  يذ وت  يذة .522 أم عينة الب ث ال الي يعد  ناسبا اذ  ان )

   
بـا ثين . ان سبال دراسات  ن ىـذه الدراسـات السـابقة اعت ـدت  قـاييس  عـدة  ـن 5

( أعــدت ىــي ال قــاييس  أ ــا الب ــث ال ــالي 7لتــرين فــي قيــاس  تغيراتيــا وان )
فقــد أعت ــد  قــاييس ســابقة بعــد الت قــق  ــن صــدقيا وثباتيــا وصــال يتيا   لنــو 

(  تغيرات اال ر الذي يصع  بنـا  ثالثـة  قـاييس السـي ا أنيـا  تـوفرة 2تناول )
 وتص م ل ب ث ال الي .

 
ات اســـــتتد ت  عا ـــــل ارتبـــــاط بســـــيط ب ســـــ  طبيعـــــة . أن  عظـــــم ىـــــذه الدراســـــ4

 تغيراتيــا وبتاصــة دراســات العالقــة  اعــدا دراســة وا ــدة  نيــا اســتع  ت ت  يــل 
ال ســـار  ـــال االرتباطـــات البســـيطة . أ ـــا الب ـــث ال ـــالي فانـــو اســـتع ل  عا ـــل 

 ارتباط "  بيرسون ". 
 

غيراتيـا وعيناتيـا . تباينت ىذه الدراسات ال   د  ا في نتاوأيا وذلك التتالف  ت7
  إال أن  عظــم الدراســات التــي تناولــت العالقــة بــين  تغيراتيــا وأــدت عالقــات 
دالـــو ا صـــاويًا . ول ـــا  انـــت طبيعـــة  تغيـــرات الب ـــث ال ـــالي والعالقـــة  بينيـــا 

 تتت ف عن الدراسات السابقة   لذا ال ي  ن  قارنة نتاوأو بنتاوأيا .
 



 الفصل الثالث
 اجراءات البحث

 مجتمع البحث 
 عينة البحث 

 البحث  واتدا
 الوسائل االحصائية 
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يتضمممهن ىمممذا الفصمممل أىمممم إجمممراءات البحمممث الحمممالم الهتهثمممم  بتحديمممد هجته مممو      

والتثبت هن صالحيتيا جراءات الهتب   فم تحديد أدواتو وعينتو وكيفي  اختيارىا واإل
فيممو و وفيهمما  لمبحممث الحممالم وهممن ثممم اإل ممارة إلممح الوةممامل اإلحصممامي  الهةممتخده  

 يأتم توضيح لذلك . 
  

 اوال : مجتمع البحث : 
يتكممممون هجتهمممما البحممممث الحممممالم هممممن تالهممممذة الصمممم  الةممممادس ا بتممممدامم فممممم      

و إذ بممم    2004/  2003الهممدارس ا بتداميمم  فممم هحافلمم  ديممالح لم ممام الدراةممم  
( تمهيمذة  15600( تمهيمذا و )  22199( تمهيذًا وتمهيمذة بواعما )  37799عددىم )

 (  1كها ىو فم الجدول )  (*) هوزعين عمح األعضي  الةت 
 ( 1الجدول )

 حجم مجتمع البحث موزع حسب القضاء والجنس
 

 الهجهوع (اإلناث)التمهيذات  (الذكور)التالهيذ  القضاء ت
 15370 6394 8976 ب قوب  1
 6745 2891 3854 الهقمدادي  2
 3956 1586 2370 خانقين 3
 2851 1071 1780 بمدروز 4
 912 333 579 كفري 5
 7965 3325 4640 الخالص 6

 37799 15600 22199 الهجهوع

                                 
 الح / عةم ا حصاء  ديثم الحصول عمح ىذه البيانات هن هديري  تربي  (*)
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 ثانيا . عينة البحث 

لهممما كمممان البحمممث الحمممالم يرهمممم إلمممح ه رفممم  عالعممم  ا ضممم رابات  الةمممموكي  
بهفيوم الذات وتقديرىا لدى تالهيذ الصم  الةمادس ا بتمدامم فمم هحافلم  ديمالح . 

عين  هناةمب  همن تالهمذة ىمذا الصم  وهمن كمال الجنةمين ) ذكمور لذا ت مب اختيار 
ناث ( و وعد أرتأت الباحث  ان يكون حجم ال ين  ) ( تمهيمذ وتمهيمذة و  بواعما  400وا 

(  تمهيذة و وترى الباحث  ان ىذا الحجم ي د هناةبا فم ىمذا  200( تمهيذ و) 200)
%  1ت مكل اكثمر همن  البحث فم ضوء عينات الدراةات الةابق  و فضال عن انيما
ال  ممموامم  همممن  ال بقممممهمممن هجتهممما البحمممث و وعمممد اختيمممرت ىمممذه ال ينممم  باألةمممموب 

الهمممدارس ا بتداميممم  فمممم هحافلممم  ديمممالح ب مممد ان زودت بكتممماب تةمممييل هيهممم  ليمممذه 
 وعمح وفق الخ وات اآلتي  :  ( و1الهديري  ) الهمحق 

دارس ا بتداميمممم  فممممم (  هدرةمممم   ابتداميمممم  هممممن الهمممم 24اختيممممرت ع ممممواميا )  -1  
( هدرةمم  لمبنممات وبواعمما  12( هدرةمم  لمبنممين و ) 12هحافلمم  ديممالح  بواعمما ) 

هدرةتين لمبنين  وهدرةتين لمبنمات فمم كمل عضماء همن اعضمي  هحافلم  ديمالح 
 الةت . 

هجهوعمم  هممن التالهيممذ  ع ممواميا( آنفمما اختيممر  1هممن كممل هدرةمم  اختيممرت فممم )-2  
وهجهوع  هن التمهيذات  بحةب جنس وبحجم يتناةب تقريبا ها حجهيم  فم 

( يوضممح حجممم عينمم  البحممث  2هجتهمما البحممث  فممم كممل عضمماء و والجممدول ) 
 هوزع عمح ا عضي  وبحةب الجنس .

 

 

 



 58 
 ( 2الجدول )

 حجم عينة البحث موزع عمى اقضية محافظة ديالى وبحسب الجنس

 

 الهجهوع الذكور ا ناث القضاء ت

 162 82 80 ب قوب  -1

 72 37 35 الهقمدادي  -2

 41 20 21 خانقين -3

 30 14 16 بمدروز -4

 10 4 6 كفري -5

 85 43 42 الخالص -6

 400 200 200 الهجهوع
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 أدوات البحث 

الةموكي            بها إن البحث الحالم يرهم إلح ه رف  عالع  ا ض رابات     
ا بتمممدامم فمممم              ة الصممم  الةمممادس بهفيممموم المممذات وتقمممديرىا لمممدى تالهمممذ

األول لقيممماس             هحافلممم  ديمممالح و ههممما ت ممممب  اةمممت هال ثالثممم  هقممماييس و
 ا ض رابات الةموكي  و والثانم لقياس هفيوم الذات والثالث لقياس تقدير الذات .

وعد كان إهام الباحث  خيارين أحدىها بناء ىذه الهقاييس فم ىذا البحمث واآلخمر    
بق  ه مممدة همممن بممماحثين آخمممرين و وعمممد فضممممت الباحثممم  الخيمممار اةمممت هال هقممماييس ةممما

 الثانم وذلك لمهبررات اآلتي  :

       إن ىمممممممممذه الهقممممممممماييس تصممممممممممح لقيممممممممماس هممممممممما يرهمممممممممم البحمممممممممث لقياةمممممممممو وىمممممممممم -1
ا ض رابات  الةموكي  وهفيوم الذات وتقمدير المذات و اذ أعمدت ىمذه الهقماييس 

 القياس النفةم .  أةاةا لقياس ىذه الهتغيرات هن عبل باحثين هتخصصين فم

ان ىذه الهقاييس أعدت أةاةا ألةتخدهيا فم عياس ىذه الهتغيمرات همن بماحثين -2
 آخرين و  ن األبحاث التم أعدتيا كانت ترهم فق  ألعداد ىذه الهقاييس .

ان اةتخدام هقاييس ه دة ليذا األةماس افضمل همن بناميما أل مرا  ىمذا البحمث -3
 كونيا تتةم بالدع  والهوضوعي  و 

ان اةتخدام هقاييس ه دة هةبقا فم البحث  ام   جدا فمم دراةمات عديمدة فمم  -4
 ه لم دول ال الم .

يمد يةماىم إن التثبت هن صمدق وثبمات ىمذه الهقماييس عممح هجتهما البحمث الجد -5
 فم ت وير ىذه الهقاييس ويتحقق هن صالحيتيا لمبحث الحالم . 
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لقيممممماس ا ضممممم رابات الةمممممموكي   2000لمممممذلك اعتهمممممدت الباحثممممم  هقيممممماس المممممداوود و

 1984لقياس هفيوم الذات و وهقياس عبد الحافل و  1986وهقياس الفيا  و 
 لقياس تقدير الذات .

 وفيما يأتي تعريف موجز لهذه المقاييس : 

 مقياس االضطرابات السموكية -1

" فم أ روح  دكتموراه اعمدت ليمذا  2000اعد ىذا الهقياس الباحث  " الداوود 
( اضممم رابات  5أبمممن ر مممد لقيممماس )  -الغمممر  فمممم جاه ممم  بغمممداد / كميممم  التربيممم  

ةمممموكي  لمممدى أ فمممال الصمممفو  األولمممح همممن هرحمممم  الت مممميم األةاةمممم فمممم األردن و 
ال راق هرحم  الدراة  ا بتداميم  .  وىمذه ا ضم رابات  والذي تهثل ىذه الهرحم  فم

ىممم ) ال ممدوان  و والغضممب  ووا ن ممواء و وال نمماد  و واألنانيمم  (و ويتكممون الهقيمماس 
( فقرة أعدت بصيغتين واحدة تجيب عنيا اله مهم   88ال ام  بصيغتو النيامي  هن )

 ضمم رابات بواعمما ) واألخممرى تجيممب عنيمما أ م و هوزعمم  ىممذه الفقممرات لقيمماس ىممذه ا
( تدرجات لإلجاب   3( فقرة عمح التوالم ولكل فقرة    ) 19و  19و 16و 13و  21

( عمممممح  1و 2و  3) دامهممما و أحيانمممما و نمممادرا ( ت  ممممح عنمممد التصممممحيح المممدرجات ) 
 التوالم و وبذلك فأن اعل وأعمح درج  كمي  لكل هقياس فرعم كاألتم : 

 ( درج   42( درج    وبهتوة  نلري )  63 – 21هقياس ال دوان :)     -أ  

 ( درج   26(درج  وبهتوة  نلري ) 39 -13هقياس الغضب)    -ب   

 ( درج    32(  درج    وبهتوة  نلري ) 48-16هقياس ا ن واء )   -ج  

 ( درج   38( درج    وبهتوة  نلري )  57 -19هقياس ال ناد    )    -د   

 ( درج   38( درج      وبهتوة  نلري )  57 -19ىم   هقياس األناني   )  
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حممممت فقممرات الهقمماييس هن قيممًا هممن عبممل الخبممراء واحصمماميًا ب ممد ت بيقيمما عمممح عينمم  

( هدرة  ابتدامي  و إذ عام 82( تمهيذ وتمهيذة اختيروا ع واميا هن )500هكون  هن )
مهيممذات و ( ه مهممًا وه مهمم  بتقممدير ىممذه ا ضمم رابات لممدى عينمم  التالهيممذ والت160)

عاهمممت األهيمممات بتقمممدير ىمممذه ا ضممم رابات ايضممما عنمممد عينممم  التالهيمممذ والتمهيمممذات و 
وحةممممبت القمممموة التهيزييمممم  لمفقممممرات وه مممماهالت صممممدعيا وذلممممك هممممن خممممالل ارتبا يمممما 
بالدرج  الكميم  لكمل هقيماس فرعمم و وتحقمق الباحمث همن صمدق الهقماييس بهؤ مرات 

و اهما ثبمات الهقماييس الفرعيم  فقمد صدق الهحتوى وصدق البنماء والصمدق التالزهمم 
تم حةابو ب ريق  اعادة ا ختبار هرة وبه ادل  " الفا كرونبماخ " همرة ثانيم  ) المداوود 

 ( . 75-1و ص 2001و 

وعد ارتأت الباحثم  فمم ىمذا البحمث ان تةمتخدم صميغ  اله ممم واله مهم   نمو همن    
 مممددة وهختمفممم  فمممم الصممم وب  توزيممما الهقيممماس عممممح اهيمممات ال ينممم  وفمممم هنممما ق هت

 ( يوضح ىذا الهقياس .  2هحافل  ديالح  . والهمحق )

 مقياس مفهوم الذات :  -2

فمممم رةمممال  هاجةمممتير و  1986بنمممت ىمممذا الهقيممماس الباحثممم  ) الفيممما  ( عمممام      
أعممدت فممم جاه مم  بغممداد كميمم  التربيمم  و لقيمماس هفيمموم الممذات لممدى تالهيممذ الصمم  

( فقمرة  122ن الهقياس  بصميغتو النياميم  همن )الةادس ا بتدامم فم ال راق و يتكو 
أعممدت عمممح  ممكل عبممارات تقريريمم  بصمميغ  الهممتكمم و يجيممب التمهيممذ عممن كممل فقممرة 

/  1باختيممار أحممد البممديمين ) ن ممم /   ( ت  ممح عنممد التصممحيح  الممدرجتان        )
( درجم  واعمل درجم   122صفر ( عمح التوالم لذا  فأن أعمح درج  كمي  لمهقيماس )

( فقمممرة صممميغت ب ممم  الفقمممرات  66ميممم  لمممو )صمممفر ( وبهتوةممم  نلمممري هقمممداره ) ك
باةموب ايجابم وب ضيا باةموب ةمبم و ويجيب عن ىذا الهقياس التالهيذ انفةيم 
اذ ان الهقيممماس ه مممد عممممح وفمممق اةمممموب التقريمممر المممذاتمو وعمممد حمممممت الباحثممم  فقراتمممو 
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و اذ عماهوا بتقمدير همدى  هن قيا فمم بمدايات اعمدادىا همن عبمل الخبمراء الهتخصصمين

صمممالحيتيا فمممم عيممماس هفيممموم المممذات وتمممم اةمممتب اد ايممم  فقمممرات   تبمممدو فمممم  مممكميا 
اللاىري انيا تقيس ىذا الهفيوم و وحممت الفقرات احصاميا لحةاب عوتيما التهيزييم  

( تمهيمذا وتمهيمذة و واةمتخدهت  649و وب د ت بيق الهقياس عمح عين  هكون  هن ) 
%( هممن كممل هجهوعمم  عنممد 27رفتين فممم الدرجمم  الكميمم  وبنةممب  )الهجهمموعتين الهت مم

حةمممماب القمممموة التهيزييمممم  لمفقممممرات باةممممتخدام جممممداول   ) فالنجممممان ( لحةمممماب القمممموة 
 التهيزيي  . 

كها تحققت الباحثم  همن صمدق هقياةميا بماكثر همن هؤ مر وىمم " الصمدق اللماىري 
م حةابو ب ريق  التجزم  وصدق البناء و والصدق ال اهمم " اها ثبات الهقياس فقد ت

"   20-النصممفي  وب ريقمم  تحميممل التبمماين باةممتخدام ه ادلمم   " كيممودور ريت اردةممون 
(يوضمممممح  3( .                 و)الهمحمممممق 187-1و ص  1986. ) الفيممممما  و 
 ىذا الهقياس  

 مقياس تقدير الذات : -3

(   Smith & Gilbertsاعممد ىممذا الهقيمماس فممم األصممل ) ةممهث وجمبممرت ( )     
وعاهمممت بتقنينمممو عمممح البيمممم  الهصمممري  المممدكتورة ليمممح عبمممد الحهيمممد عبمممد  1982عممام 

( فقممرة ولكممل فقممرة ثممالث بممدامل لإلجابمم  ىممم  )  16م .ويتكممون هممن ) 1984الحممافل 
( 3،2،1دامهممما و أحيانممما و نمممادرا ( عممممح التممموالم وت  مممح عنمممد التصمممحيح المممدرجات )

م هن عبل اله مم و لذلك فأن أعمح درج  عمح التوالم ووىو هن نوع التقدير الخارج
( واعممل درجم  كميمم  ىممم ) صممفر  ( درجم  . وبهتوةمم  نلممري هقممداره  64كميم  ىممم )

( درجممم  و ويهكمممن اةمممتخدام ىمممذا الهقيممماس هممما ا فمممال عهمممر هممما عبمممل الهدرةممم   32)
وا فمممال الهمممدارس ا بتداميممم  و مبممم  الهمممدارس الهتوةممم   ب ريقممم  فرديممم  او جه يممم   

قياس خالص  عهميات التنقميح والت مديل والتحميمل ال ماهمم التمم اجراىما وي د ىذا اله
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" كوبر ةمهث " عممح هقيماس ةمابق لمو ويقميس ىمذا الهقيماس ارب م  اب ماد ىمم " ب مد 
هبمممادأة التمهيمممذ و وب مممد اليقلممم  ا جتهاعيممم  و وب مممد النجممماح والف مممل وب مممد التجممماذب 

 ا جتهاعم . 

" بتقنينو عمح البيم  الهصري  ب مد ترجهتمو  1984وعد عاهت الباحث  " عبد الحافل و
الممح ال ربيمم  والتثبممت هممن صممدق الترجهمم  و وحةممب ه اهممل ثباتممو ب ريقمم  ا تةمماق 
الممداخمم وذلممك بحةمماب عالعمم  كممل فقممرة بالدرجمم  الكميمم  لمهقيمماس و وحةمماب ه اهممل 
ارتبمما  كممل ب ممد او هجممال هممن هجا تممو بالدرجمم  الكميمم  وتحققممت الباحثمم  هممن صممدق 

وهمممن صمممدعو البنمممامم والصمممدق ال ممماهمم عممممح عينمممات همممن تالهيمممذ الهمممدارس  التنبمممؤ
(  4( .   والهمحممممق )53-1و ص 1984ا بتداميمممم  فممممم القمممماىرة ) عبممممد الحممممافل و 

 يوضح ىذا الهقياس .

وعبل اةت هال ىذه الهقاييس الثالث  فم البحث الحمالم ارتمأت الباحثم  التثبمت  
بحثيممما . وفيهممما يمممأتم توضممميح ليمممذه  همممن صمممالحيتيا وصمممدعيا وثباتيممما عممممح هجتهممما

 اإلجراءات : 

لمتثبمممت همممن صمممالحي  عبمممارات الهقممماييس وهفرداتيممما المغويممم   لمبيمممم  ال راعيممم و   -1
و ةيها هقياس ا ض رابات الةموكي  الذي اعد عمح البيم  األردني و وهقيماس 

( خبمراء  5تقدير الذات الذي عنن عمح البيم  الهصري  و عرضمت عممح      )
و وفممم ضمموء آراميممم  (*) لهتخصصممين فممم القيمماس النفةممم وعمممم الممنفس هممن ا

                                 
 عمم النفس التربوي                –ا ةتاذ الدكتور ابراىيم عبد الخالق  -  (*) 

 س وتقويم  عيا                -ا ةتاذ الدكتور كاهل ثاهر الكبيةم  -
 عمم النفس التربوي      –ا ةتاذ الهةاعد الدكتور ناجم هحهود النواب   -
 عياس وتقويم        –ا ةتاذ الهةاعد الدكتور صفاء  ارق حبيب   -
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وهالحلمممماتيم اتضممممح أن ىممممذه الهقمممماييس صممممالح  لمبيممممم  ال راعيمممم  هممممن حيممممث 
الهفممردات المغويمم  واتفقمموا عمممح إهكانيمم  اةممتخداهيا فممم البحممث الحممالم لقيمماس  
الهفمممماىيم التممممم اعممممدت لقياةمممميا همممما  تالهممممذة الصمممم  الةممممادس ا بتممممدامم فممممم 

 فل  ديالح  .هحا

  Scales validityصدق الهقاييس :  -2

ي ممد الصممدق أىممم الخصممامص الةمميكوهتري  التممم يجممب توافرىمما فممم الهقمماييس       
النفةمممي  عبمممل اةمممتخداهيا ألنمممو هؤ مممر عممممح عمممدرة الهقيممماس فمممم عيممماس هممما اعمممد 

( ولهما كمان الصمدق فمم حقيقتمو ىمو صمدق  Harrison ,1983  P:11لقياةمو )
ذا يصممبح هممن الضممروري التحقممق هممن صممدعو عبممل اةممت هالو درجممات الهقيمماس لمم

 – 333ص 1998فممم هوعمم  آخممر هيهمما كممان صممادعا عنممد أعممداده  )عممودة و 
( وب د الصدق التالزهم هن أنمواع الصمدق الهيهم  لمهقماييس ال خصمي   334

الذي ي تهمد عممح ه اهمل ا رتبما  بمين درجمات الهقيماس ودرجمات هحمك يقميس 
 الهقياس . ها يقيةو ا ختبار أو 

                                        (Gronland , 1986 , pp 83-84) 

وعد اعتهدت الباحث  تقديرات األهيات هحكما لكمل هقيماس إذ إن اله مهمين ىمم  
المممذين يقوهمممون بالتقمممدير فمممم هقياةمممم تقمممدير المممذات وا ضممم رابات الةمممموكي  ويقممموم 

يمموم الممذات و وعممد اعتهممد ىممذا األجممراء فممم التالهيممذ انفةمميم با جابمم  عممن هقيمماس هف
حةممماب صمممدق هقياةمممم ا ضممم رابات الةمممموكي  وتقمممدير المممذات   عنمممد بناميهممما فمممم 

 ا ةاس ايضا . 

                                                                                                     

 عياس وتقويم             –الهدرس الدكتور هحهد انور الةاهرامم   -
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( درجممات 5ولتحقيممق ذلممك عاهممت الباحثمم   باعممداد هقيمماس هتممدرج يتكممون هممن )

لتقممدير هممدى تمموازي ا ضمم رابات الةممموكي  وهفيمموم الممذات وتقممدير الممذات لممدى كممل 
( 6ذ او تمهيمذة همن عينم  حةماب الصمدق التالزهمم همن عبمل اهيماتيم ) الهمحمق تمهي

( تمهيمممذًا وتمهيمممذة همممن تالهمممذة الصممم   100كهممما عاهمممت باختيمممار عينممم  هكونممم  همممن )
الةمممممادس فمممممم هحافلممممم  ديمممممالح  و إذ اختمممممارت الباحثممممم  ع مممممواميا هدرةمممممتين لمبنمممممين   

. ثممم اختمارت هممن  (*)لح وهدرةمتين لمبنمات هممن الهمدارس ا بتداميم  فممم هحافلم  ديما
( تمهيممذة و وبممذلك اصممبح  25( تمهيممذًا و ) 25كممل هدرةمم  بنممين او هدرةمم  بنممات )

( تمهيمممممذة  و وب مممممد ت بيمممممق  50( تمهيمممممذا وعمممممدد التمهيمممممذات )  50عمممممدد التالهيمممممذ ) 
الهقمماييس الثالثمم  عمممح ىممذه ال ينمم  و إذ يجيممب عممن هقيمماس ا ضمم رابات الةممموكي  

مهممممون واله مهممممات ويجيممممب عممممن هقيمممماس هفيمممموم الممممذات وهقيمممماس تقممممدير الممممذات اله 
ا  فال انفةيمو و ب د تحميل ا جابات وحةاب الدرجات اةمتخدم ه اهمل ارتبما  " 
بيرةون "  بمين درجمات ا ضم رابات الةمموكي  ودرجمات تقمديرات األهيمات عمييما و 
 وبين درجات تقديرات الذات ودرجات تقمديرات األهيمات وبمين درجمات هفيموم المذات

ودرجمممممات تقمممممدير األهيمممممات. كانمممممت ه ممممماهالت الصمممممدق التالزهمممممم ليمممممذه الهقممممماييس  
 (  3وه اهالت تفةيرىا اله ترك عمح ها ىم  فم الجدول ) 

 ( 3الجدول )

 معامالت الصدق التالزمي لمقاييس االضطرابات السموكية ومفهوم 

 الذات وتقدير الذات ومعامالت تفسيرها المشترك ) عامل التحديد(

                                 
 هدرة  عهر بن عبد ال زيز  ا بتدامي  -   هدرة  الخهامل ا بتدامي                        -( *)

 هدرة  الثقاف    -هدرة  الهيثاق ا بتدامي                           -     
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 ه اهل التفةير ه اهل الصدق ياسالهق ت

   االضطرابات السموكية -1

 %61 0778 ال دوان  -أ  

 %55 0774 الغضب -ب  

 %67 0782 ا ن واء  -ج  

 %64 0780 ال ناد  -د  

 %56 0775 األناني  -ىم  

 %62 0779 هفيوم الذات -2

 %55 0774 تقدير الذات -3

   

 

 

 

ت هؤ ممرات جيممدة لصممدق الهقمماييس الثالثمم  ألن جهيمما لممذلك ت ممد ىممذه اله مماهال    
%(  إذ ي د ه اهل ا رتبما  )الصمدق ( 50ه اهالت تفةيرىا اله ترك اكبر هن )

 075جيدا إذ كان ه اهل تفةيرىا اله ترك  ) ه اهل التحديد(          اكبر هن )
 . ) 
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                                                   (Foran,1962,P:23  ) 

 ثبات المقاييس :  -3

عمممح المممر م هممن إن الصمممدق اكثممر أىهيممم   هممن الثبمممات ألن الهقيمماس الصمممادق     
يكون ثابتًا و فم حين ان الهقياس الثابث عد   يكون صادعا إذ عد يكمون هتجانةما 
لكنممو يقمميس خاصممي   يممر التممم اعممد لقياةمميا ولكممن يفضممل حةمماب الثبممات حتممح إذا 

بالصمدق و ألنمو   يوجمد هقيماس يتةمم بالصمدق التمام و فضمال كان الهقياس يتهتا 
عمممن ان الثبمممات ي مممد هؤ مممرا  آخمممر هممما الصمممدق عممممح أن الهقيممماس يقممميس هممما اعمممد 

 (  Brown  , 1983 , p 27لقياةو .                               )  

وبهمما ان الثبممات ىممو نةممبم عممد يختممم  هممن هوعمم  إلممح أخممر لممذا ينبغممم التثبممت هممن 
الهقيمماس عبممل اةممتخداهو  فممم هجتهمما جديممد او هوعمم  جديممد و وعميممو ارتممأت ثبممات 

الباحث  حةاب ثبات الهقاييس الثالث  التم اةتخدهت فم ىذا البحث وىم هقيماس 
ا ض رابات الةموكي  وهقياس هفيموم المذات وهقيماس تقمدير المذات به ادلم  ) الفما 

رتيا األصمممي  اةممتخدهت كرونبمماخ ( ألن ىممذه الهقمماييس فممم أثنمماء أعممدادىا بصممو  –
ىذه اله ادل  فم حةاب ثباتيا و وان ه اهل الثبات الهحةوب بيا يؤ ر التجمانس 

 1998) عودة و                         الثباتالداخمم الذي ىو األعرب لهفيوم 
 (   386و ص

وعد حةب ثبات كل هقياس هن خالل درجات عين  حةاب الصدق التالزهم      
( تمهيممذ وتمهيممذة باةممتخدام ىممذه اله ادلمم  فكانممت ه مماهالت  100) التممم تكونممت هممن

 ( 4ثباتيا عمح ها ىم فم الجدول )

 ( 4الجدول ) 
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كرونباخ (  ومعامالت  –معامالت ثبات المقاييس باستعمال معادلة ) الفا 

 تفسيرها المشترك

 

 ه اهل التفةير ه اهالت الثبات القياس ت

   ا ض رابات الةموكي  -1

 %76 0787 ال دوان -أ  

 %71 0784 ال ن  -ب  

 %71 0784 األن واء -ج  

 %69 0783 ال ناد-د  

 %64 0780 ىم األناني  

 %67 0782 هفيوم الذات -2

 %77 0788 تقدير الذات -3

( ان ه اهالت ثبات الهقاييس كميا هرتف   وتؤ ر دع   4ويبدو هن الجدول )     
 50عمدت لقياةميا ألن ه ماهالت تفةميرىا  اكبمر همن ىذه الهقماييس فمم عيماس هما ا

(                                .  %Foran , 1962 ,P: 23   ) 

 

 إجراءات تطبيق المقاييس عمى عينة البحث 
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ب د ان تثبتت الباحث  هن صدق الهقاييس الثالث  وثباتيا فم عياس ها أعمدت      

حالم همن خمالل آراء هجهوعم  همن الخبمراء لقياةو واهكاني  اةتخداهيا فم بحثيا ال
(  400( تمممم ت بيقيمما عممممح عينمم  البحمممث البممال  حجهيممما )5الهختصممين ) الهمحممق 

تمهيممممذًا وتمهيممممذة و ولكممممم  ي مممم ر الهجيممممب بالت ممممب واألجيمممماد عنممممد أألجابمممم  عمممممح 
الهقاييس الثالث  ةموي  لمذا تمم ت بيقيما عممح ال ينم  همن ثالثم  ايمام بواعما يموم واحمد 

اس و ولكمممم   تتمممأثر اجابممم  افمممراد ال ينممم  بترتيمممب تقمممديم الهقممماييس عاهمممت لكمممل هقيممم
( فممردا  134و  133و  134الباحثمم  بتقةمميم ال ينمم   الممح ثممالث هجهوعممات بواعمما)

لمهجهوعات الثالث  عمح التوالم و وعمدهت الهقماييس لمهجهوعم  األولمح بالترتيمب ) 
هقياس تقدير الذات  ( اها هقياس األض رابات الةموكي  و هقياس هفيوم الذات و 

الهجهوعمممممم  الثانيمممممم  فقممممممدهت ليمممممما بالترتيممممممب ) هفيمممممموم الممممممذات و تقممممممدير الممممممذات و 
األضمم رابات الةممموكي  ( وعممدهت لمهجهوعمم  الثالثمم  بالترتيممب            ) تقممدير 

 الذات و األض رابات الةموكي  و هفيوم الذات ( . 

 

 

 

 الوسائل األحصائية :

البحث ةواء فم اجراءاتو او فم تحقيق نتامجو الوةامل  لقد اةتخدهت فم ىذا    
 األحصامي  األتي  :

   pearsonمعامل ارتباط " بيرسون "  -1
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اةممتخدم فمممم حةمماب ه ممماهالت الصممدق التالزهمممم لمهقمماييس بوةممما   برنممماه       

(  فمممم ه رفممم  عالعممم  ا ضممم رابات الةمممموكي  لكمممل همممن  SPSSالحاةممموب األلمممم ) 
 لذات. هفيوم الذات وتقدير ا

 كرونباخ ( :  –معادلة ) الفا  -2

اةمممتخدهت فمممم حةممماب ه ممماهالت ثبمممات الهقممماييس بواةممم   برنممماه  الحاةممموب     
 ( .  SPSSاآللم ) 

اةمتخدم فمم ه رفم  د لم  الفمرق بمين لعيناة واحادة :   T-testاالختبار التاائي  -3
هتوةممم ات المممدرجات لالضممم رابات الةمممموكي  الخهةممم  لهفيممموم المممذات ولتقمممدير 

ت والهتوةممممم ات النلريممممم  لقياةممممميا بوةممممما   برنممممماه  الحاةممممموب  اآللمممممم       المممممذا
(SPSS . ) 

اةتخدم فمم ه رفم  د لم  الفمرق لعينتين مستقمتين  :  T-testاالختبار التائي  -4
فمم درجمات األضم رابات الخهةمم  وهفيموم المذات  وتقممدير المذات بمين التالهيممذ 

 ( . SPSSوالتمهيذات بوةا   برناه  الحاةوب األلم )

: أةمممتخدم فممم ه رفممم  عالعمم  هفيممموم الممذات وتقمممدير المممذات   االرتباااط المتعااادد -5
 ( .SPSSبأألض رابات الةموكي  بوةا   الحاةوب اآللم )

 



 

 
 الفصل الرابع

 
 نتائج البحث

 تحميمها ومناقشتها
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يتضمممن امملا العرممل لنضمما  لنتممائج البحممث الحممالا وتحميمهمما ومناقشممتها ولممم       
 -وفق اادافه وكاالتا :

 
 اوال: االضطرابات السموكية لتالميذ الصف السادس االبتدائي :

كية واما التما تضممنها لما كان البحث الحالا تحدد بخمسة اضمرنابا  سممو       
مقياس االضرنابا  السموكية المل  التممد فما املا البحمث واملر االضمرنابا  اما 
العممدوان والبضممل والعنمماد واالنانيممة ط وبعممد تربيممق امملا المقيمماس لممم  لينممة البحممث 
وتحميل االجابا ط وحسال متوسمرا  المدنجا  وانحنافاتهما المعيانيمة كانم  النتمائج 

 -كاالتا :
 
 ت السموكية لعينة البحث :االضطرابا - أ
(  37ط  565:  بمممم متوسممر دنجمما  العممدوان لنممد نفممناد العينممة     العدددوان -1

( واو اقل من المتوسر النظمن   4ط  318دنجة وبانحناف معيان  مقدانر   
( دنجممة ط ولنممد معنفممة داللممة العممنق بممين امملين  44لمقيمماس العممدوان البممالم   

( لعينممة واحممدا ط اتضمم  ان  -test tائا  المتوسممرين باسممتخدام االختبممان التمم
( نلا كانممم  القيمممممة  0ط  001العمممنق كمممان بداللمممة نحرمممائية لنمممد مسمممتو    

( اكبممممممممن مممممممممن القيمممممممممة التائيممممممممة الجدوليممممممممة            29ط 808التائيممممممممة المحسمممممممموبة   
( وكممممان امممملا العممممنق لرممممال  المتوسممممر  399( بدنجممممة حنيممممة    3ط  291  

( يوض  للك ط والر النتيجة تؤشمن ان دنجمة  5النظن  لممقياس والجدول   
العممدوان لنممد ت ممملا الرممف السممادس االبتممدائا فمما محافظممة ديممال  نقممل مممن 
دنجة المتوسر النظن  لمعمدوان ط وقمد يعمود للمك ان ت مملا الرمف السمادس 
االبتممدائا مممما الوا فممما منحمممة الرعولمممة التممما يتسمممم سممموك ا رعمممال فيهممما بعمممدم 

 ا مقاننة بسموك المنااقين .العدوانية ال  حد م
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( دنجممة  33ط  980: بمممم متوسممر دنجمما  العنمماد لنممد افممناد العينممة   العندداد -2
( وامممو ارمممبن ممممن المتوسمممر النظمممن   4ط 073وبمممانحناف معيمممان  مقمممدانر   
( دنجممممة ط ولمعنفممممة داللممممة العممممنق بممممين امممملين  38لمقيمممماس العنمممماد البممممالم   

  لعينمة واحمدا ط اتضم   ( -test t المتوسرين باسمتخدام   االختبمان التمائا  
( ال كانممم  القيممممة  0ط 001ان العمممنق كمممان بداللمممة احرمممائية لنمممد مسمممتو    

( اكبممممن مممممن القيمممممة التائيمممممة  19ط  739التائيممممة المحسمممموبة لداللممممة العممممنق   
( وكمممممان اممممملا العمممممنق لرمممممال   399( بدنجمممممة حنيمممممة    3ط 291الجدوليمممممة   

( يوضمممم  للممممك ط وتوضمممم  امممملر 5 المتوسممممر النظممممن  لممقيمممماس ط والجممممدول  
النتيجممة ان دنجممة العنمماد لنممد ت ميممل الرممف السممادس االبتممدائا فمما محافظممة 

 ديال  وارئة قياسا  بالمتوسر النظن  .
 
(  29: بممممم متوسمممر دنجممما  االنرمممواع لنمممد افمممناد لينمممة البحمممث    االنطدددوا  -3

( ط وامملا المتوسممر ارممبن مممن  4ط 396دنجممة وبممانحناف معيممان  مقممدانر   
( دنجمممة . ولمعنفمممة داللمممة  32لمتوسمممر النظمممن  لمقيممماس االنرمممواع البمممالم   ا

( لعينمممة  -test t العمممنق بمممين اممملين المتوسمممرين باسمممتخدام االختبمممان التمممائا 
(  0ط 001واحمدا اتضمم  ان العممنق كممان بداللمة احرممائية لنممد مسممتو        

التائيمممة ( اكبمممن ممممن القيممممة  13ط  648ال كانممم  القيممممة التائيمممة المحسممموبة   
( وكمممممان اممممملا العمممممنق لرمممممال   399( بدنجمممممة حنيمممممة    3ط 291الجدوليمممممة   

( يوضممم  للمممك ط واممملر النتيجمممة  5المتوسمممر النظمممن  لممقيممماس ط والجمممدول   
تؤشن ان االنرواع لد  ت ميل الرف السادس االبتمدائا فما محافظمة ديمال  

ود للمك الم  بدنجة وارئة قياسا  بالمتوسر النظن  لمقياس االنرواع . وقمد يعم
ربيعة التنبية فا المنارق النيعية التا تشجع لم  االخت ر ولدم االنرمواع 

 منل منحمة الرعولة .
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: بمممممممم متوسممممممر دنجمممممما    البضممممممل لممممممد  افممممممناد لينممممممة البحممممممث             الغضدددددد  -4
( وامو ارمبن ممن  3ط 936( دنجمة وبمانحناف معيمان  مقمدانر    22ط 62  

( دنجمة ولمعنفمة داللمة العمنق  26لبمالم   المتوسر النظن  لمقياس البضل ا
( لعينممة واحممدا ط  -test t بممين امملين المتوسممرين باسممتخدام االختبممان التممائا 

( ال كانمم   0ط 001اتضمم  ان العممنق كممان بداللممة احرممائية لنممد مسممتو    
( وكمممان اممملا العمممنق لرمممال  المتوسمممر  18ط 593القيممممة التائيمممة الجدوليمممة   
 ( يوض  للك . 5   النظن  لممقياس والجدول

وامملر النتيجممة تؤشممن ان البضممل لممد  ت ميممل الرممف السممادس االبتممدائا فمما      
محافظمة ديمال  كممان بدنجمة وارئممة قياسما  بالمتوسممر النظمن  لمقيمماس البضمل ط وقممد 
يعممود للممك المم  ان ربيعممة تنبيممة االرعممال فمما العممناق تنبيممة تحممد مممن البضممل لنممد 

 نيعية .االرعال . السيما فا المنارق ال
 
( 33ط 063: بممم متوسمر دنجما  االنانيمة لمد  افمناد لينمة البحممث   االنانيدة -5

( ط وامممو ارمممبن ممممن المتوسمممر  4ط 963دنجمممة وبمممانحناف معيمممان  مقمممدانر   
 ( دنجة دنجة.  38النظن  لمقياس االنانية البالم   

    ولمعنفمممممة داللمممممة العمممممنق بمممممين اممممملين المتوسمممممرين باسمممممتخدام االختبمممممان التمممممائا       
 test t-         لعينممممة واحممممدا ط اتضمممم  ان العممممنق كممممان بداللممممة احرممممائية لنممممد مسممممتو )
( اكبممن مممن القيمممة  19ط 898( ط ال كانمم  القيمممة التائيممة المحسمموبة    0ط 001  

( ط وكمممان اممملا العمممنق لرمممال   399( بدنجمممة حنيمممة    3ط 291التائيمممة الجدوليمممة   
( يوضم  للمك . واملر النتيجمة تؤشمن ان  5المتوسر النظن  لممقيماس ط والجمدول   

االنانية لد  ت ملا الرف السمادس االبتمدائا فما المحافظمة ط كانم  بدنجمة وارئمة 
قياسممما  بالمتوسممممر النظمممن  لممقيمممماس ط مممممما يؤكمممد امممملا ان تنبيممممة االرعمممال فمممما امممملر 

 المحافظة تؤكد لدم االنانية لند االرعال .
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) التالميذ ( واالناث           ) االضطرابات السموكية لدى كل من الذكور  -  
 التمميذات ( في عينة البحث .

 
: بمم متوسر دنجا  العدوان لد  التمميلا    االنماث (             العدوان -1

( واممو ارممبن مممن  4ط 087( دنجممة وبممانحناف معيممان  مقممدانر    35ط 935
 المتوسمممر النظمممن  لمقيممماس العمممدوان وبعمممنق دال احرمممائيا  لنمممد مسمممتو      

( باسمممتخدام االختبمممان التمممائا لعينمممة واحمممدا ال كانممم  القيممممة التائيمممة  0ط 001
( اكبن من القيمة التائية الجدولية        27ط 906المحسوبة لداللة العنق   

 ( يوض  للك . 5( والجدول    199( وبدنجة حنية    3ط 291
وبممانحناف  ( 39ط 195وبمممم متوسممر دنجمما  العممدوان لممد  الت ميممل المملكون       

( وامممو ارمممبن ممممن المتوسمممر النظمممن  لمقيممماس العمممدوان  3ط 916معيمممان  مقمممدانر   
( ال كانمم  القيممممة المحسممموبة لداللمممة  0ط 001وبعممنق دال احرمممائيا  لنمممد مسمممتو    

( اكبممممممممممممممممممممن مممممممممممممممممممممن القيمممممممممممممممممممممة التائيممممممممممممممممممممة الجدوليممممممممممممممممممممة                            17ط  353العممممممممممممممممممممنق   
 ( يوض  للك .5والجدول   (  199( بدنجة حنية    3ط  291  
 
(  32ط  470: بمممم متوسممر دنجمما  العنمماد لممد  التمميمملا  االنمماث    العندداد -2

( وامممو ارمممبن ممممن المتوسمممر  3ط  603دنجمممة وبمممانحناف معيمممان  مقمممدانر   
( دنجممة ط وبعمممنق دال احرممائيا  لنمممد  38النظممن  لمقيمماس البضمممل البممالم   

لمحسمممممموبة لداللممممممة العممممممنق         ( ال كانمممممم  القيمممممممة التائيممممممة ا 0ط 001مسممممممتو    
( بدنجمممة حنيمممة       3ط 291( اكبمممن ممممن القيممممة التائيمممة الجدوليمممة   21ط 408  
 ( يوض  للك . 5( الجدول    199  

( دنجمة وبمانحناف  35ط 49وبمم متوسر دنجا  العناد لد  الت ميل الملكون       
لمقيممماس العنممماد ط ( وامممو ارمممبن ممممن المتوسمممر النظمممن   3ط 916معيمممان  مقمممدانر   
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( ال كانم  القيممة التائيمة المحسموبة    0ط 001وبعنق دال احرائيا  لنمد مسمتو    
(  199( بدنجمممممة حنيمممممة   3ط 291( اكبمممممن ممممممن القيممممممة التائيمممممة الجدوليمممممة 9ط 064

 ( يوض  للك .5والجدول   
 
: بمم متوسر دنجا  االنرواع لد  الت ميل   اللكون (            االنطوا   -3

( واممو ارممبن مممن  3ط 871( دنجممة وبممانحناف معيممان  مقممدانر    27ط 130
المتوسمممر النظمممن  لمقيممماس االنرمممواع وبعمممنق دال احرمممائيا  لنمممد مسمممتو      

( ال كان  القيمة التائية المحسموبة لداللمة العمنق                   0ط  001
ة   ( بدنجممة حنيمم 3ط 291( اكبممن مممن القيمممة التائيممة الجدوليممة    17ط 790
 ( يوض  للك .5( والجدول    199

(  30ط 870وبمممممم متوسممممر دنجمممما  االنرممممواع لممممد  التمميمممملا    االنمممماث (        
( واممو ارممبن مممن المتوسممر النظممن  لمقيمماس  4ط 091وبممانحناف معيممان  مقممدانر   

( ال كانممم  القيممممة التائيمممة  0ط 001االنرمممواع وبعمممنق دال احرمممائيا  لنمممد مسمممتو    
( اكبمممن ممممن القيممممة التائيمممة الجدوليمممة           3ط 906ة العمممنق   المحسممموبة لداللممم

 ( يوض  للك .5( والجدول    199( بدنجة حنية    3ط 291
 
: بمممممممم متوسممممممر دنجمممممما  البضممممممل لممممممد  التمميمممممملا    االنمممممماث (            الغضدددددد  -4

( وامممو  ارمممبن  3ط 112( دنجمممة وبمممانحناف معيمممان  مقمممدانر    20ط 795  
لمقيممماس العنممماد وبعمممنق دال احرمممائيا  لنمممد مسمممتو     ممممن المتوسمممر النظمممن 

ط 657( ال كان  القيمة التائيمة المحسموبة لداللمة العمنق             0ط 001
(  199( بدنجة حنية    3ط 291( اربن من القيمة التائية الجدولية    23

 ( يوض  للك .5والجدول   
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(  24ط 445كون (   وبممممم متوسمممر دنجممما  البضمممل لمممد    الت ميمممل   المممل      
( وامممو ارمممبن ممممن المتوسمممر النظمممن   3ط 182دنجمممة وبمممانحناف معيمممان  مقمممدانر   

( ال كانمممم  القيمممممة  0ط 001لمقيمممماس العنمممماد وبعممممنق دال احرممممائيا  لنممممد مسممممتو    
( اكبممممن مممممن القيمممممة التائيممممة الجدوليممممة           6ط 910التائيممممة المحسمممموبة لداللممممة العممممنق   

 ( يوض  للك .5( والجدول    199( وبدنجة    3ط 291  
: بممممممممم متوسمممممممر دنجممممممما  االنانيمممممممة لمممممممد  الت ميمممممممل   الممممممملكون (                 االنانيدددددددة -5

( وامممو ارمممبن ممممن المتوسمممر  3ط 981( وبمممانحناف معيمممان     30ط 170  
( ال  0ط 001النظن  لمقياس االنانية وبعنق دال احرمائيا  لنمد مسمتو      

( اكبمممن ممممن القيممممة التائيمممة        27ط  814ة العمممنق   كانممم  القيممممة التائيمممة لداللممم
 ( يوض  للك .5( والجدول    199( بدنجة حنية    3ط 291  
( دنجممة  35ط 955وبمممم متوسممر دنجمما  االنانيممة لممد  التمميمملا    االنمماث        

( . وامو ارمبن ممن المتوسمر النظمن  لقيماس  4ط 089وبانحناف معيان  مقمدانر   
( ال كانمممم  القيمممممة التائيممممة  0ط 001نق دال احرممممائيا  لنممممد مسممممتو    االنانيممممة وبعمممم
( بدنجمة حنيمة  3ط 291( اكبن من القيمة التائية الجدولية    7ط 074المحسوبة   

 ( يوض  للك .5( والجدول    199  
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 ( 5الجدول ) 
اللة متوسط درجات االضطرابات السموكية وانحرافها المعيارية والقيم التائية لد

الفرق بينها وبين المتوسطات النظرية لمقاييسها لدى عينة البحث وبحس  
 الجنس ) تالميذ ، تمميذات ( .

االضطرابات  ت

 السموكية

المتوسط  العدد العينة

النظري 

 لممقياس

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

مستوى داللة  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الفرق

العينة  دوانالع 1

 جميعها

044 00 565 ،77 718 ،0 848 ،99 991 ،7  (441 ،4 ) 

 ( 4، 441)  7، 991 17، 757 7، 916 79، 195 00 944 التالميذ
 ( 4، 441)  7، 991 97، 946 0، 487 75، 975 00 944 التمميذات

 ( 4، 441)  7، 991 19، 779 0، 477 77، 984 78 044 العينة العناد 9
 ( 4، 441)  7، 991 9، 460 7، 916 75، 09 78 944 التالميذ
 ( 4، 441)  7، 991 91، 048 7، 647 79، 074 78 944 التمميذات

 ( 4، 441)  7، 991 17، 608 0، 796 99 79 044 العينة االنطوا  3
 ( 4، 441)  7، 991 17، 794 7، 871 97، 174 79 944 التالميذ
 ( 4، 441)  7، 991 7، 946 0، 491 74، 874 79 944 التمميذات

 ( 4، 441)  7، 991 18، 597 7، 976 99، 69 96 944 العينة الغض  4
 ( 4، 441)  7، 991 6، 914 7، 189 90، 005 96 944 التالميذ
 ( 4، 441)  7، 991 97، 657 7، 119 94، 795 96 944 التمميذات

 ( 4، 441)  7، 991 19، 898 0، 967 77، 467 78 044 العينة االنانية 5
 ( 4، 441)  7، 991 97، 810 7، 981 74، 174 78 944 التالميذ
 ( 4، 441)  7، 991 7، 470 0، 489 75، 955 78 944 التمميذات
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 داللة العنق فا االضرنابا  السموكية بين الت ميل والتمميلا  : - ج
( لعينتممين مسممتقمتين لمعنفممة داللممة العممنق  -test t  بعممد اسممتخدام االختبممان التممائا   

فا متوسر دنجا  كل اضرنابا  من االضرنابا  بين الت ميل والتمميلا  كانم  
 -النتائج كاالتا :

: اتضممم  ان لعممممنق بممممين الت ميممممل والتمميممملا  فمممما متوسممممر دنجمممما   العدددددوان -1
( ال كانممم  القيممممة  0ط 001العمممدوان كمممان بداللمممة احرمممائية لنمممد مسمممتو    

( اكبمن ممن القيممة التائيمة الجدوليمة  8ط 146تائية المحسوبة لداللة العنق   ال
( وكممان امملا العممنق لرممال  الت ميممل الن  398( بدنجممة حنيممة    3ط 291  

متوسممر دنجمماتهم فمما العممدوان اكبممن مممن متوسممر دنجمما  التمميمملا  والجممدول   
ية تسممم  ( يوضمم  للممك ط وقممد يعممود للممك المم  ان ربيعممة التنبيممة االسممن  6  

لمرعمل المملكن بممانسمة سممموكيا  لدوانيممة فما حممين تحممد ممن امملر السممموكيا  
 لد  االناث . 

 
 ( 6الجدول ) 

 القيمة التائية لداللة الفرق بين التالميذ والتمميذات في
 متوسط  درجات العدوان  

 
االنحراف  المتوسط العدد الجنس

 المعياري
 مستوى داللة الفرق القيمة التائية

 الجدولية لمحسوبةا
 7، 916 79، 195 944 التالميذ

106 ،8 991 ،7 441 ،4 
 0، 447 75، 195 944 التمميذات لصالح التالميذ 

 
: اتض  ان العنق بمين الت ميمل والتمميملا  فما متوسمر دنجما  العنماد  العناد -2

( ال كانمممم  القيمممممة التائيممممة  0ط 001كممممان بداللممممة احرممممائية لنممممد مسممممتو    
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( اكبمممممن ممممممن القيممممممة التائيمممممة الجدوليمممممة        7ط 774وبة لداللمممممة العمممممنق   المحسممممم
( وكان املا العمنق لرمال  الت ميمل ط الن  398( بدنجة حنية    3ط 291  

(  7متوسر دنجاتهم اكبن من متوسر دنجا  التمميلا  . والجمدول         
المم  يوضمم  للممك ط وقممد يعممود سممبل ظهممون المملكون اكالممن لنممادا  مممن االنمماث 

 ربيعة التنبية التا تؤكد الرالة لند االناث اكالن مما اا لند    اللكون .
 

 ( 7الجدول ) 
 القيمة التائية لداللة الفرق بين التالميذ والتمميذات في متوسط  درجات العناد 

 
االنحراف  المتوسط العدد الجنس

 المعياري
 مستوى داللة الفرق القيمة التائية

 يةالجدول المحسوبة
 7، 916 75، 094 944 التالميذ

770 ،7 991 ،7 441 ،4  
 7، 657 79، 074 944 التمميذات لصالح التالميذ

 
: اتضممم  ان العمممنق بمممين الت ميمممل والتمميممملا  فممما متوسمممر دنجممما   االنطدددوا  -3

( ال كانممم  القيممممة  0ط 001االنرمممواع كمممان بداللمممة احرمممائية لنمممد مسمممتو   
( اكبممن مممن القيمممة التائيممة الجدوليممة   9ط 39العممنق   التائيممة المحسمموبة لداللممة 

( وكمان املا العمنق لرمال  التمميملا  الن  398( بدنجة حنية    3ط 291  
متوسر دنجاتهن فا االنرمواع اكبمن ممن متوسمر دنجما  الت ميمل والجمدول   

 ( يوض  للك . 8
 
 
 
 ( 8الجدول ) 
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 ميذات القيمة التائية لداللة الفرق بين التالميذ والتم
 في متوسط  درجات االنطوا  

 
االنحراف  المتوسط العدد الجنس

 المعياري
 مستوى داللة الفرق القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة
 7، 871 97، 174 944 التالميذ

79 ،9 991 ،7 441 ،4  
 0، 491 74، 874 944 التمميذات لصالح التمميذات

 
ن الت ميل والتمميلا  فا متوسر دنجما  البضمل : اتض  ان العنق بي الغض -4

( ال كانم  القيممة التائيمة المحسموبة    0ط 001كان بداللة احرائية لند مستو    
(  398( بدنجمممة حنيمممة    3ط 291( اكبممن ممممن القيممممة التائيمممة الجدوليمممة  11ط 587

وكمممان اممملا العمممنق لرمممال  الت ميمممل الن متوسمممر دنجممماتهم فممما البضمممل اكبمممن ممممن 
 ( يوض  للك . 9ر دنجا  التمميلا  والجدول   متوس

 ( 9الجدول ) 
 القيمة التائية لداللة الفرق بين التالميذ والتمميذات في متوسط   

 درجات الغض  
 

االنحراف  المتوسط العدد الجنس
 المعياري

 مستوى داللة الفرق القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 7، 189 90، 005 944 التالميذ
587 ،11 991 ،7 441 ،4 

 7، 119 94، 795 944 التمميذات لصالح التالميذ
 
 
: اتض  ان العنق بين الت ميل والتمميلا  فا متوسر دنجما  البضمل  االنانية-5

( ال كانم  القيممة التائيمة المحسموبة    0ط 001كان بداللة احرائية لند مستو    
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(  398( بدنجممممة حنيممممة    3ط 291وليمممة  ( اكبمممن مممممن القيممممة التائيممممة الجد14ط 45
وكمممان اممملا العمممنق لرمممال  التمميممملا  الن متوسمممر دنجممماتهن فممما اكبمممن ممممن متوسمممر 

 ( يوض  للك . 10دنجا  الت ميل والجدول  
 

 ( 14الجدول ) 
 القيمة التائية لداللة الفرق بين التالميذ والتمميذات في متوسط درجات االنانية

 
حراف االن المتوسط العدد الجنس

 المعياري
 مستوى داللة الفرق القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة
 7، 981 74، 174 944 التالميذ

05 ،10 991 ،7 441 ،4  
 0، 489 75، 955 944 التمميذات لصالح التمميذات

 
ثانيدددددددًا : مفهدددددددوم الدددددددذات لددددددددى افدددددددراد عيندددددددة البحدددددددث وبحسددددددد  الجدددددددنس                    

 تمميذات (  . ) تالميذ ،
 400بعد تربيق مقياس معهوم اللا  لم  ت ملا لينة البحث البالم لددام       

( تمميل وتمميلا وترحي  االجابا  وحسل الدنجا  كان  متوسرا   دنجما  كمل 
مممن الت ميممل   المملكون ( والتمميمملا    االنمماث ( لممم  ممما اممو لميممه فمما الجممدول    

ن كممممل متوسممممر مممممن امممملر المتوسممممرا  والمتوسممممر ( . ولمعنفممممة داللممممة العممممنق بممممي11
 test( دنجمة باسمتخدام االختبمان التمائا   66النظن  لمقياس معهوم الملا  البمالم   

t- : لعينة واحدا اتض  ما يأتا )- 
كان متوسر دنجا  معهوم الملا  مفهوم الذات لدى عينة البحث جميعها :  -1

ط 577دانر           ( دنجمة وبمانحناف معيمان  مقم 56ط 05لعينة البحمث   
( واممو ارممبن مممن المتوسممر النظممن  لممقيمماس وبعممنق دال احرممائيا  لنممد 12

( ال كانمممم  القيمممممة التائيممممة المحسمممموبة لداللممممة العممممنق    0ط  001مسممممتو    
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( بدنجممة حنيممة    3ط 291( اكبممن مممن القيمممة التائيممة الجدوليممة    15ط 823
ان معهموم الملا  لمد   ( يوض  للك . مما يؤشمن املا 11( والجدول   399

ت ميمممل الرمممف السمممادس االبتمممدائا معهومممما  وارئممما  قياسممما  بالمتوسمممر النظمممن  
 لممقياس .

: كمممان متوسمممر  دنجممما  معهممموم الممملا  لمممد   مفهدددوم الدددذات لددددى التالميدددذ -2
( وامممممو 11ط 936( دنجمممممة وبمممممانحناف معيمممممان  مقمممممدانر   578810الت ميممممل  

لا  ط وبعممنق دال احرممائيا  ارممبن مممن المتوسممر النظممن  لمقيمماس معهمموم المم
( ال كان  القيمة التائية المحسوبة لداللة العنق       0ط 001لند مستو    

( بدنجممة حنيممة      3ط 291( اكبممن مممن القيمممة التائيممة الجدوليممة    9ط 704
 ( يوض  للك . 11( والجدول    199

: كممان متوسممر  دنجمما  معهمموم المملا  لممد   مفهددوم الددذات لدددى التمميددذات -3
( دنجة وبانحناف معيان  مقدانر          54ط 290تمميلا  لينة البحث   

(  واممممممو ارممممممبن مممممممن المتوسممممممر النظممممممن  لممقيمممممماس وبعممممممنق دال  12ط 760
(  128760( الن القيممممة التائيمممة المحسممموبة  08001احرمممائيا لنمممد مسمممتو   

( .  199( بدنجممممة حنيممممة     3ط 291اكبمممن مممممن القيممممة التائيممممة الجدوليمممة   
 ( يوض  للك . 11دول   والج

 
 
 
 
 
 ( 11الجدول ) 
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متوسط درجات مفهوم الذات وانحرافها المعياري والقيمة التائية لداللة الفرق 
 بينه وبين المتوسط النظري لممقياس لدى عينة البحث وبحس  الجنس 

 تمميذات ( –) تمميذ 
 

االنحراف  المتوسط العدد الجنس
 المعياري

 فرقداللة ال القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 4، 441 7، 991 15، 897 19، 577 56، 45 044 العينة
 لصالح المتوسط النظري 

 4، 441 7، 991 9، 740 11، 976 57، 814 944 التالميذ
 لصالح المتوسط النظري 

 4، 441 7، 991 19، 764 19، 979 50، 994 944 التمميذات
 لصالح المتوسط النظري 

 
نفة داللة العنق فا معهوم اللا  بين الت ميل والتمميلا  استخدم  الباحالمة ولمع   

( لعينتممممين مسممممتقمتين فاتضمممم  ان العممممنق كممممان بداللممممة  -test Tاالختبممممان التممممائا   
( ال كان  القيممة التائيمة المحسموبة لداللمة العمنق    0ط 01احرائية لند مستو    

(  398( بدنجة حنية       2ط 576ة   ( اكبن من القيمة التائية الجدولي 2ط 823
وكممان امملا العممنق لرممال  الت ميممل ط ال كممان متوسممر الممدنجا  لمعهمموم المملا  لممديهم 

(  12اكبمممن ممممن متوسمممر دنجممما  معهممموم الممملا  لمممد  التمميممملا  ط والجمممدول       
يوضمم  للممك ط وامملر النتيجممة تؤشممن ان معهمموم المملا  لممد  الت ميممل افضممل مممما اممو 

 ميلا  فا الرف السادس االبتدائا فا محافظة ديال  . لميه لند التم
 

 
 
 ( 19الجدول ) 
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 القيمة التائية لداللة الفرق في مفهوم الذات بين التالميذ والتمميذات
 

االنحراف  المتوسط العدد الجنس
 المعياري

 مستوى داللة الفرق القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 4، 41 9، 576 9، 897 11 ،976 57، 814 944 التالميذ
 19، 979 50، 994 944 التمميذات لصالح التالميذ 

 
 ثالثًا : تقدير الذات لدى افراد عينة البحث وبحس  الجنس :

بعممممد تربيممممق مقيمممماس تقممممدين المممملا  لممممم  ت ممممملا لينممممة البحممممث البممممالم لممممددام             
نجا  . كانممم  متوسمممرا  ( تمميممملا  وتمميممملا وتحميمممل االجابممما  وحسمممال المممد 400  

دنجممممما  تقمممممدين الممممملا  وانحنافاتهممممما المعيانيمممممة لمممممد  لينمممممة البحمممممث ولمممممد  الت ميمممممل 
( . ولمعنفممة داللممة  13والتمميمملا  كممل لممم  انعممناد لممم  ممما اممو لميممه فمما الجممدول  

العنق بين الر المتوسرا  والمتوسر النظن  لمقياس تقدين اللا  البالم           
( لعينممة واحممدا ط كانمم  النتممائج كمماالتا  -test tم االختبممان  ( دنجممة ط باسممتخدا 32
:- 
( دنجممممة  29ط  -بمممممم متوسممممر دنجمممما  تقممممدين المممملا  لممممد  لينممممة البحممممث    -1

( وامممو ارمممبن ممممن المتوسمممر النظمممن   4ط 396وبمممانحناف معيمممان  مقمممدانر   
( ال كانممم  القيممممة  0ط 001لممقيمماس ط وبعمممنق دال احرممائيا  لنمممد مسممتو    

( اكبمممممن ممممممن القيممممممة التائيمممممة  13ط 648سممممموبة لداللمممممة العمممممنق   التائيمممممة المح
( يوض   للك  13( والجدول    399( بدنجة حنية    3ط 291الجدولية   

ط ممممما تؤشمممن اممملر النتيجمممة ان تقمممدين الممملا  لمممد  ت مممملا الرمممف السمممادس 
 االبتدائا تقدينا  وارئا  قياسا  بالمتوسر النظن  لمقياس تقدين اللا  .

ا  لممد  الت ميممل : كممان متوسممر دنجمما  تقممدين المملا  لممد  ت ميممل تقممدين الممل -2
( وامو  4ط 091( دنجة بانحناف معيمان  مقمدانر   30ط 870لينة البحث   
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ارممبن مممن المتوسممر النظممن  لممقيمماس وبعممنق دال احرممائيا  لنممد مسممتو    
( اكبممن مممن القيمممة  3ط 908( ال كانمم  القيمممة التائيممة المحسمموبة    0ط 001
(  13( والجممممدول      199( بدنجممممة حنيممممة    3ط 291ة الجدوليممممة   التائيمممم

 يوض  للك . 
تقدين اللا  لد  التمميلا  : بمم متوسر دنجا  تقدين الملا  لمد  تمميملا   -3

( ط  3ط 871( دنجمة وبمانحناف معيمان  مقمدانر    27ط 130لينة البحمث   
تو      واممو ارممبن مممن المتوسممر النظممن  ط وبعممنق دال احرممائيا  لنممد مسمم

(  17ط 790( ال كانممم  القيممممة التائيمممة المحسممموبة لداللمممة العمممنق    0ط 001
(  199( بدنجمممممة حنيمممممة    3ط  291اكبمممممن ممممممن القيممممممة التائيمممممة الجدوليمممممة   

 ( يوض  للك . 13والجدول   
 ( 17الجدول ) 

متوسط درجات تقدير الذات وانحرافها المعياري والقيمة التائية لداللة الفرق بينه 
 ين المتوسط النظري لممقياس لدى عينة البحث وبحس  الجنس    وب

 تمميذات ( –) تالميذ   
االنحراف  المتوسط العدد الجنس

 المعياري
 داللة الفرق القيمة التائية

  الجدولية المحسوبة
 4، 441 7، 991 17، 608 0، 796 99 044 العينة

 لصالح المتوسط النظري 
 4، 441 7، 991 7، 948 0، 491 74، 784 944 التالميذ

 لصالح المتوسط النظري 
  4، 441 7، 991 17، 794 7، 871 97، 174 944 التمميذات

 لصالح المتوسط النظري
ولمعنفممممة داللممممة العممممنق فمممما تقممممدين المممملا  بممممين الت ميممممل والتمميمممملا  اسممممتخدم      

ان العمممنق كمممان  ( لعينتمممين مسمممتقمتين ط فاتضممم  -test T الباحالمممة االختبمممان التمممائا 
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( ال كانمم  القيمممة التائيممة المحسمموبة لداللممة  0ط 05بداللممة احرممائية لنممد مسممتو    
 398( بدنجمة حنيمة  1ط 96( اكبن من القيمة التائية الجدولية    2ط 358العنق   

( وكان الا العمنق لرمال  الت ميمل الن متوسمر دنجماتهم اكبمن ممن متوسمر دنجما  
 يوض  للك .  ( 14التمميلا  والجدول   

 
 ( 10الجدول ) 

 القيمة التائية لداللة الفرق في تقدير الذات بين التالميذ والتمميذات
االنحراف  المتوسط العدد الجنس

 المعياري
 مستوى داللة الفرق القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة

 0، 491 74، 874 944 التالميذ
(  4، 45دال عند )  1، 96 9، 758

 7، 871 97، 174 944 التمميذات التالميذلصالح 
 

 ثالثًا : عالقة االضطرابات السموكية بمفهوم الذات :
لمعنفة الع قة بين االضرنابا  السموكية الخمسمة التما تناولهما البحمث الحمالا     

مجتمعمممة ومعهممموم الممملا  ممممن جهمممة اخمممن  لمممد  ت مممملا لينمممة البحمممث ط اسمممتخدم  
( واو بداللة  0ط  244دد ط لد  ت ملا لينة البحث فكان   الباحالة االنتبار المتع

ط  977( ال كانمم  النسممبة العائيممة لتحميممل االنحممدان         0ط 001لنممد مسممتو    
 394ط 5( بدنجة حنيمة               0896( اكبن من النسبة العائية الجدولية   4

 ( يوض  للك . 15( والجدول   
 
 
 ( 15الجدول ) 
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يل االنحدار لمعالقة بين االضطرابات السموكية الخمسة ومفهوم الذات نتائج تحم
 لدى تالميذ عينة البحث

 
درجة  مجموع المربعات النموذج

 الحرية
متوسط 
 المربعات

 داللة الفرق النسبة الفائية
 الجدولية المحسوبة

 709، 848 5 7709، 479 االنحدار
977 ،0 

 

 154، 664 790 59759، 961 المتبقي 41441 0114
  799 67149، 44 الكمي

 
( الممل  يؤشممن معامممل التعسممين  0ط 59وكممان منبممع معامممل االنتبممار المتعممدد       

% ( ممن القيماس الحارمل فما دنجما  احمد المتبيمن 5ط 9المشتنك مما يعنما ان   
يعود ال  التباين الحارل فا دنجا  المتبين االخن ولمعنفة ل قمة كمل اضمرنال 

ن االضرنابا  السموكية الخمسة ومعهوم اللا  اسمتخدم  الباحالمة معاممل انتبمار م
( واسممممتخدم   16( فكانمممم  النتممممائج كممممما جمممماع فمممما الجممممدول    Person  بينسممممون 

الباحالة االختبان التائا لداللة معاممل االنتبمار الختبمان معنويمة كمل ممن المعمام   
 ( ايضا  .  16   الخمسة فكان  نتائج الا االختبان فا الجدول 
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 ( 16الجدول ) 
 معامل ارتباط بيرسون بين كل اضطرا  ومفهوم الذات لدى عينة البحث

 
القيمة التائية لداللة معامل  معامل االرتباط االضطرابات

 االرتباط
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة
 ( 4، 45غير دال عند     )  1، 96 1، 667 41487 العدوان
 ( 4، 45دال عند        )  1، 96 9، 075 4، 197 العناد
 ( 4، 45دال عند        )  1، 96 9، 490 4، 141 االنطوا 
 ( 4، 45دال عند       )  7، 991 7، 599 4، 170 الغض 
 ( 4، 45دال عند        )  7، 991 7، 869 4، 194 االنانية

 
 -( ما يأتا : 16ويبدو من الجدول   

: كممان معامممل االنتبممار بممين العممدوان ومعهمموم العدددوان بمفهددوم الددذات  عالقددة -1
( ال  0ط 05( واممو لمميس بداللممة احرممائية لنممد مسممتو     0ط 083المملا    

كانممم  القيممممة التائيمممة المحسممموبة لداللمممة معاممممل االنتبمممار ارمممبن ممممن القيممممة 
ط وممما التائية الجدولية ط والا يعنا ان الع قة ضعيعة بين الين المتبينين 

يؤكمممد اممملا ان الع قمممة ضمممعيعة بمممين اممملين المتبيمممنين ط ان معاممممل التعسمممين 
المشتنك بينهما الل  امو لبمانا لمن منبمع معاممل االنتبمار ضمعيف  جمدا ال 

( تقنيبممما  ط ال نن معاممممل التعسمممين المشمممتنك يتمممناوح بمممين     0ط  007بممممم   
 (  يكون معامل االنتبار ضعيف جدا.   0ط 25الرعن ( و   

 (  132ص   1977  البياتا ط واالناسيوس ط                             
: كمممان معاممممل االنتبممار بمممين العنممماد ومعهممموم  عالقدددة العنددداد بمفهدددوم الدددذات  -2

( واممو بداللممة احرممائية لنممد مسممتو           0ط  123المملا  لممد  لينممة البحممث   
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(  2ط 475   تبمار التائية المحسوبة لداللمة معاممل االن ( ال كان   0ط 05  
( بيمد ان  398    ( بدنجمة حنيمة 1ط 96اكبن من القيممة التائيمة الجدوليمة   

الر الع قة كما يبدو ولم  النغم من انها بداللة احرائية لند مستو       
( اال ان معامل التعسين المشتنك بين الين المتبينين يعمد ضمعيعا  ط  0ط 05

نتبممممار يعممممد ضممممعيعا  ط ال كممممان منبعممممه   ( الن معامممممل اال 0ط 015ال بمممممم   
 (  0ط 25  رعن ( و   عامل التعسين المشتنك ( يقع بين  م

: كان معامل االنتبار بين االنرواع ومعهموم  عالقة االنطوا  بمفهوم الذات  -3
( ال كانم   0ط 05( واو بداللة احرائية لند مستو      0ط 101اللا    

( اكبمممن ممممن  2ط 024عاممممل االنتبمممار     القيممممة التائيمممة المحسممموبة لمداللمممة م
( غيممممن ان امممملر  398( بدنجمممة حنيممممة     1ط 96القيممممة التائيممممة الجدوليممممة   

 0ط 05الع قة ايضا  لم  النغم من انها بداللة احرائية لند مستو        
( اال ان معامل التعسين المشتنك بين الين المتبينين يعد ضمعيعا  النمه يبممم 

 ( . 0ط 25قل من   ( واو ا 0ط 010  
: كمان معاممل االنتبمار بمين البضمل ومعهموم عالقة الغض  بمفهوم الذات   -4

( ال كانم   0ط 001( واو بداللة احرائية لنمد مسمتو    0ط 174اللا    
( واما اكبمن ممن  3ط 522القيمة التائية المحسوبة لداللة معامل االنتبار    

( غيمن ان معاممل التعسمين  398( بدنجمة حنيمة     3ط 291القيممة التائيمة   
 ( . 0ط 03المشتنك بين الين المتبينين يعد ضعيعا  ايضا  النه يساو    

: كممان معامممل االنتبممار بممين االنانيممة ومعهمموم  عالقددة االنانيددة بمفهددوم الددذات -5
( ال كان   0ط 001( واو بداللة احرائية لند مستو     0ط 190اللا    

( اكبن ممن القيممة  3ط 862لة معامل االنتبار   القيمة التائية المحسوبة لدال
( . غيمممن ان معاممممل تعسممميناما  398( بدنجمممة حنيمممة    3ط 291الجدوليمممة   
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 0ط 25( وامو اقمل ممن             0ط 036المشتنك ضمعيف ايضما  النمه   
. ) 

 رابعًا : عالقة االضطرابات السموكية بتقدير الذات :
ابا  السممموكية مجتمعممة مممن جهممة وتقممدين المملا  لمعنفممة الع قممة بممين االضممرن      

( ط وامممو  0ط 923ممممن جهمممة اخمممن  اسمممتخدم  الباحالمممة االنتبمممار المتعمممدد فكمممان   
( ال كان  النسمبة العائيمة لتحميمل االنحمدان  0ط 001بداللة احرائية لند مستو    

 حنيممممممة                   تا( بممممممدنج 4810   الجدوليممممممة ( اكبممممممن مممممممن النسممممممبة العائيممممممة 451ط 925  
 ( يوض  للك . 17( والجدول    394ط 5  

 
 ( 17الجدول ) 

 نتائج تحميل االنحدار لمعالقة بين االضطرابات السموكية الخمسة  
 وتقدير الذات 

  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج
 النسبة الفائية

 
0114 
 

 1717، 794 5 6566، 951 االنحدار
 9، 946 790 1105، 409 المتبقي
  799 7719، 44 الكمي

 
( الممممل  يؤشممممن معاممممممل  0ط 852وكممممان معامممممل االنتبممممار المتعمممممدد يسمممماو         

% ( من التباين الحارل فا دنجما  احمد 85ط 2التعسين المشتنك مما يعنا ان   
 المتبينين يعود ال  التباين الحارل فا دنجا  المتبين االخن . 

اضرنال فا االضرنابا  السموكية الخمسة وتقمدين الملا   ولمعنفة ل قة كل    
( فكان  النتيجة كما اما فما  Personاستخدم  الباحالة معامل انتبار    بينسون 
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( والختبممان معنويممة معامممل كممل انتبممار اسممتخدم  الباحالممة االختبممان  18الجممدول   
 ( . 18التائا لداللة معامل االنتبار فكان  كما اا فا الجدول    

 
 ( 18الجدول ) 

 معامل ارتباط بيرسون بين كل اضطرا  سموكي وتقدير الذات لدى   
 عينة البحث   

 مستوى الداللة القيمة التائية لداللة معامل االرتباط معامل االرتباط االضطرابات
 الجدولية المحسوبة

 ( 41441دال )  7، 991 14، 860 4، 078 العدوان
 (41441دال )  7، 991 17، 490 4، 599 العناد
 ( 41441دال )  7، 991 17، 757 4، 568 االنطوا 
 (41441دال )  7، 991 11، 008 4، 098 الغض 
 (41441دال )  7، 991 15، 178 4، 640 االنانية

 
 -( ما يأتا : 18ويبدو من الجدول   

 
: بمممم معامممل االنتبممار بممين العممدوان وتقممدين  عالقددة العدددوان بتقدددير الددذات -1

( ال كان   0ط 001( واو بداللة احرائية لند مستو     0ط 487اللا    
اكبن من القيمة التائية الجدوليمة ط بيمد  القيمة التائية المحسوبة لداللة معامل 
منبممع  لبممانا لممن                     ان معامممل تعسممينر المشممتنك الممل  اممو

ممممممما يؤشمممممن ان                ( تقنيبممممما   0ط 23النتبمممممار يسممممماو   معاممممممل ا
التعسممين المشممتنك ال                   معامممل االنتبممار ضممعيف الن معامممل

( يؤشممن ان معامممل االنتبممار يعممد ضممعيعا   0ط 25تممناوح بممين   الرممعن ( و   
 لم  النغم من داللته االحرائية .
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 (   117ط ص  1977  البياتا ط واالناسيوس ط                               
: بممم معاممل االنتبمار بمين العنماد وتقمدين الملا     عالقة العنداد بتقددير الدذات  -2

( ال كانممممم   0ط 001( وامممممو بداللمممممة احرمممممائية لنمممممد مسمممممتو     0ط 529  
القيمممممة التائيممممة المحسمممموبة لداللممممة معامممممل االنتبممممار اكبممممن مممممن القيمممممة التائيممممة 

 الجدولية .
امممل االنتبممار بممين العنمماد وتقممدين المملا          وقممد بمممم معامممل التعسممين المشممتنك لمع     
( تقنيبممما  ممممما يؤشمممن اممملا ان معاممممل االنتبمممار يعمممد متوسمممرا  ال لنمممدما  0ط 253  

( يعمممممد معاممممممل  0ط 50( و    0ط 025يتمممممناوح معاممممممل التعسمممممين المشمممممتنك بمممممين   
 (  118ط ص  1977االنتبار متوسر القوا .  البياتا ط واالناسيوس ط 

: بمممم معامممل االنتبمماربين االنرممواع وتقممدين  ا  بتقدددير الددذاتعالقددة االنطددو  -3
( ال كان   0ط 001( واو بداللة احرائية لند مستو     0ط 568اللا    

القيمة التائية المحسوبة لداللة معامل االنتبار اكبن من القيمة التائية ط وبممم 
االنتبمار ( ممما يؤشمن ان  0ط 323معامل التعسمين المشمتنك لهملا االنتبمار   

 يعد متوسرا  .
بمم معامل االنتبار بين اضرنال البضمل  -ل قة البضل بتقدين اللا  : -4

 08001( واو بداللة احرمائية لنمد مسمتو           08498وتقدين اللا   
( كانممم  القيممممة التائيمممة المحسممموبة بداللمممة معاممممل االنتبمممار اكبمممن ممممن القيممممة 

ن المشمممتنك بمممين اممملين المتبيمممنين   التائيمممة الجدوليمممة ط وكمممان معاممممل التعسمممي
 ( مما يؤشن الا ان معامل االنتبار متوسرا  يميل ال  الضعف . 04248

بممممم معاممممل االنتبمممار بمممين االنانيمممة وتقمممدين  -ل قمممة االنانيمممة بتقمممدين الممملا  : -5
( الن  08001( واممممو بداللممممة احرممممائية لنممممد مسممممتو     04604المممملا     

معامممممل االنتبممممار اكبممممن مممممن القيمممممة التائيممممة القيمممممة التائيممممة المحسمممموبة بداللممممة 
الجدوليممممة ط وبمممممم معامممممل التعسممممين المشممممتنك بمعامممممل االنتبممممار بممممين امممملين 
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( مما يؤشن الا ان معامل االنتبار الحقيقا بين املين  04365المتبينين   
 المتبينين يعد متوسرا  .

ا  وتمممممن  الباحالمممممة ان ظهمممممون معمممممام   االنتبمممممار بمممممين تقمممممدين الممممملا  واالضمممممرناب
السمممموكية بدنجمممة متوسمممرة تقنيبممما  لمممد  ت ميمممل الرمممف السمممادس االبتمممدائاط الممم  ان 
معهمموم المملا  وتقممدين المملا  لممد  الت ميممل بهمملا العمممن ال ال فمما رممون النمممو مممما 

 تكون ل قتهما باالضرنابا  السموكية بهلا المستو  .



 
 الفصل الخامس

 االستنتاجات  
 التوصيات 
 المقترحات
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يتضمم ه ىمملف ف أهمما سىمما فت ممتيتتوتل ف تمم  تبهمما س ييممت ف   مم  ف  ممت    ممه 
خمممنا يتت ومممو ي بتبهممميتل ف فمممتء   يمممو فممم  ضمممبو يتت ومممو بف مممتيتتوتتو ب  ت  مممتل 

 ألو فو ء ف تل ت  ة  ك لة سب  طب    و .
 

 أوال . االستنتاجات
 ا يتت ج ف     ي كه  ل ت ثة سه ت تيتج  ت يأت  : ه خن

إه فتضط ف تل ف  ملبكية ف تم  تيتب يمت ف   م  ف  مت    ما تكمه  ء ومة  مءيء   -1
 مء  تن مل  ف همل ف  متءب فت تممءف   فم    تفظمة ءيمت و ي أله  تب ممطتل 
ف ممممممء وتل بوبءىممممممت  ممممممءييا كتيممممممل فقمممممما  ممممممه ف  تب ممممممط ف يظمممممم       يممممممتب 

  . فتضط ف تل ف  لبكية
 
ي ءب إه تن مل  ف همل ف  متءب فت تمءف   فم    تفظمة ءيمت و  ما تكمه  مءييا  -2

 أيممب   ف مملفل بت ممءي ىت  ت  ممكا ف  طلممب  . سب ك ممت يي لمم  سه يكممبه  ليممو 
 أليي ت ظي ف  ءييا  ء وة فقا  ه ف  تب ط ف يظ    ل  تييب ي

 

فتضمممممط ف تل ف  ممممملبكية  ممممميب ت  مممممء  تن مممممل  ف همممممل ف  مممممتءب  فكثممممم  إه  -3
ىب فضط ف  ف عءبفه بيليو سضط   فأليتيية ثا فضط ف  ف عيتء ي فت تءف   

 بيليو فضط ف  ف لض  بفخي ف فضط ف  فتيطبفو
فمم  ء وممتل فتضممط ف  ف لضمم  بفضممط ف  بف عيممتء ي إل  ءب  عت مما ف ومميب  -3

إه ف مملكب  فكثمم   ممه ف يممت  إهممت ة  يممليه فتضممط ف يه ي ك ممت فثمم  فضممط ف  
يت  ىه فألكثم  إهمت ة  يمليه فألضمط ف يه  مه فتيطبفو بفأليتيية ي ست سه ف 

 ف لكب  .
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ثانيااا . التوصاايات ي  واان اااوا نتااااس الاحااه واسااتنتاجات  نوصاان الااحثاا   امااا 
 يأتن .

فممتم   فكممر  د  ممتء ف يأ مم  فمم  ف  ممءف ب فت تءف يممة  ت ممبا   ي تيممت فمم  تي يممة  -1
 .  عض  كبيتل ف  خهية ف  ي ة  ثا  أيبا ف لفل بت ءي  ف لفل

تب ية ف  عل يه بف  عل تل  أى ية  أيبا ف ملفل بت مءي ىت فم   خهمية ف تن يمل  -2
بف  لممممو تي يتيممممت سب  ممممءا ف  ممممتو   لتن يممممل   ممممت يمممم ء  إ ممممو ضممممعل سب لمممم  يع

 فضط ف  ىله ف  أيب يه
 لو ف  غا  ه إه فتضط ف تل ف  لبكية ف ت  تيتب يت ف     ف  مت    ما تظيم   -3

  ف همل ف  متءب فت تمءف   ي ست سه ف  ت ثمة تبهم  سب يمتو  ء  تن ل  ء وة  ت ية
ت فمم   خهممية ف تن ممل   ممه ممممتعلي يممة ف ع مما  لممو ف  ممء  ممه سثت ىفأل ممب  بف يي ممتل ف 

 خنا تبفي  ف  يتختل ف ت  بية  يا ي ك  ت تتطب  فكث  ف     لة ف   فى ة .
ف ت  مب  ف  مليا  إه تع ا فأل    ب يل    لة ف طأب ة ف   كم    لمو تمبفي  ف  يمت  -4

ف ممل  يي ممب فيممو ف طأمما كمم  ت يي ممأ  ضممط  ت سب تظيمم   ءيممو   ممكنل  مملبكية 
 ي كه سه تت با إ و فضط ف  يهع   نوو سب ف  ء  يو . 

تب يممة فأل ممتو بفأل يممتل  تأل ممب ف ت  بيممة ف همم ي ة  ي ممت  سطأممت يا ب  ممت يكأمما  -5
 تي ية  خهيتتيا

 مم فض ف يأ ممية بتع ي يممت  لممو فتىت ممتا    ت ممأيتل ب ممع  فتضممط ف تل بفأل -6
 ف   تفظتل ي بفتىت تا  ت عنج ف يأ    ألطأتا فييت
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 ثالثا . المقترحات
   ممم  ف  مممت   بتطمممبي ف  مممو ت تممم   ف  ت ثمممة إوممم فو ء ف مممتل ف يتمممت ج ف مممتك تت 

  يلف فتختهتص  ثا : ف  يت يهت  ة  ه ف  ت ثيه 
فت تءف يممممة فمممم  ت يمممميه   يممممتب فتضممممط ف تل ف  مممملبكية  لممممو تن ممممل  ف  ممممءف ب  -1

 ف ع فق
ء ف ممة   تثلممة  ل  مم  ف  ممت    لممو تن ممل  ف  ممءف ب فت تءف يممة فمم    تفظممتل  -2

 ف ع فق فألخ  
 نقمممممة فتضمممممط ف تل ف  ممممملبكية  مممممء  فألطأمممممتا ب نقتيمممممت  ت  ي مممممة ف ول ففيمممممة  -3

 بفتوت ت ية بف ث تفية .
  نقة فتضط ف تل ف  لبكية   أ ت ي  ف  عت لة ف بف ءية . -4
يمممة  أيمممبا ف ممملفل بت مممءي ىت  ممميه سطأمممتا ف  ءييمممة بف  يمممل ب   ممم  ء ف مممة   ت   -5

 ف ويب
  يتو   يت ج إ  تء   ل ء  ه آثت  فتضط ف تل ف  لبكية . -6

 

 
 



 
 المصـادر

 المصادر العربية 
 المصادر األجنبية
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 المصادر العربية : 
 ، الرياض ، دار المريخ. أسس علم النفس( 1987ابراهيم ، عبد الستار . )  .1
( مســـل المتــلسل الســل لية  ـــ  1985ابووش اوو،اخ ،  الوود ملموود  ووال  . ) .2

ـــ  ايردن ـــة   ـــة ايب دا ي غيووور مراوووشر  (  ، ) رسوووالا مايسوووتير  مـــدارس المر ل
 يامعا اليرمشك . 

،بغووداد ،دار النمــ   ــ  مر لــة المراى ــة( 1982إسووماعي، ،ملموود عموواد الوودي  ) .3
 القمم .

،العوورا، ،الب وور   ايرتــاد النفســ   ال  جيـو ال ربــ  ( 1992األموام ،شخ وورش  ) .4
 ،مطبعا دار اللكما . 

تراتييياا ( ا)طفووا، وووز ا) موواا ، رمووا   موو  اسوو2001البووبيش، ، ويووش) . )  .5
، الميمووا العربووز لمطفشلووا  مجلــة الوف لــة  ال نميــةاراوواد ا) موواا ليطفووا،   

 ( .   1شالترميا ، العدد )
اســل ا العاملــة ال لديــة م مفيــ م الــكال  عس ــة لــل (  2004بوودر ، واةقووا .) .6

 ، بيد  .  منيما بالسل ك العدا ن  لدى عينة من  لميكال المر لة ايب دا ية
اي صــــــاف ال صــــــف  بوووووود اليبووووووار تشويوووووو، ، ش كريوووووا ا راسوووووويشا . البيووووواتز ، ع .7

، مطبعوا مسسسوا ال قاووا العماليوا ، بغوداد  ايس ديل     ال ربية  علم النفس 
 ،1977 . 

(   البراء ا)يتماعز ليسر  شعيقته باساليخ المعامما 1989يبري، ، وارش، .) .8
( اليو ء 12، العودد ) نصـ ر مجلـة لليـة ال ربيـة بالمالشالديا شالسمشك ليبراء    

 ال ارز . 
(   تقوودير الوو اا شالتكميوور المدرسووز لوود  1984يبريوو، ، مشسوود عبوود ال ووال،  ) .9

 (. 1، دما، ، العدد ) المجلة العربية لب  ث ال عليم العال الطيخ ال كشر ، 
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الر ــــام ال  ــــ يل  لــــدى ولبــــة ( 1994اليبووووشر، ، عمووووز ملمووووشد يووووابر . )   .10
، ) رسالا مايستير غير مراشر  ( ، يامعا بغداد ، تاره الجامعة م  ياسو  ان 

 كميا ا)داخ .  
ان يـــاك  رمـــة الوفـــل  عس  ـــو ب يـــ ر (  1996اليبوووشر، ، موووز يشسووور ،)   .11

) اطرشلوووا دكتوووشرام غيووور مراوووشر ( ، العوووورا، ، بعـــال اياـــورابال الســـل لية 
 اليامعا المستر ريا . 

السـليمة  دراسـة للتخصـية  التخصـية ( ،1988يشرارد ، سدرز ش)رد م   )  .12
، تريما لمد دلز الكربوشلز شمشوو، اللمودارز من  جية ن ر النفس اينسان  
 ، العرا، ، مطبعا التعميم العالز .

( مف،ووشم الوو اا لوود  طمبووا يامعووا 1992لسوورز ،عبوود الع يوو  ليوودر ،شخ وورش ) .13
 .  ( يامعا المش ، ،كميا اآلداخ 23، العدد )  مجلة آداا الرا ديناليرمشك ،

اثـر اسـ خدام ايلزـال الصـ رية  ـ  ( 1993 ضير ، امير  ابوراهيم عبواا ، )  .14
،   دريس العل م     نمية ال فلير ايب لار  لدى ولبة الصف اي ل الم  سو
 ) رسالا مايستير غير مراشر  ( يامعا بغداد ، كميا التربيا ، اب  راد . 

ية  اياورابال السل لية ايمراال النفسية  الع ل( 1997ال ميد، ، ش هبز )  .15
 ، بيرشا ، دار الفكر العربز .عند ايوفال 

،دار الاورش، ،عموا    وـرق دراسـة الوفـل( 1997قطامز ،رايفا ملمد برهوشم ) .16
. 
، الطبعوا الرابعوا ، الودار الدشليوا لمراور  مدخل علـ  الـنفسداويدشر ، لرد، .   .17

 . 1997شالتش يع ، القاهر  ، 
 ،ا)رد  ،دار الفكر .  علم النفس ايللينيل ( 1998الداهر، ، ال  لس  ) .18
، القواهر   التخصية بين السـ اف  المـرال( 1991داشد ، ع ي  لرا شا رش  )  .19

 ، مكتبا ا)ريمش الم ريا . 
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،  علــم نفــس التخصــية( 1990داشد ، ع يوو  لرووا ، شروواظم هااووم العبيوود، )  .20
 مطبعا يامعا بغداد . 

بنـــاف م يـــاس اياـــورابال الســـل لية ( 2001الوووداششد ، عووويء عووواد، روووايز )  .21
، ) اطرشلووا  لسوفــال الصــف ف اي لــ  م مر لــة ال علــيم ايساســ   ــ  ايردن
 دكتشرام غير مراشر ( يامعا بغداد ، كميا التربيا ، اب  راد .

 يـاس   ـدير الـكال ( 1984الدريرز ،لسي  عبد الع يو  ،شملمود المود سويما) .22
،ميمود    اي جاىـال  الميـ ل النفسـية   البي ـة ال وريـة مب ـ ث  دراسـال  ـ

 ( ،قطر ،مطابع الدشلا اللدي ا  .2( ،الي ء )3)
ـــنفس الفلســـف ( 1986دشريسووو، ، يوووز ، ر )  .23 ـــم ال ، تريموووا سوووعيد المووود  عل

 اللكيم ، بغداد ، دار الاسش  ال قاويا العاما . 
، تريما المد  علم نفس ايمراال النفسية  الع لية( 1988رتاارد ، سشيا )  .24

 د الع ي  سيما ، الكشيا ، مكتبا الفيح . عب
  الصــــ ة النفســــية م دراســــة ســــيل ل جية ال ليــــف( 1972الرووووواعز ، رعوووويم )  .25

 دما، ، المطبعا اليديد  . 
، بيوووورشا ، دار خسوووويا  متــــلسل ايوفــــال الي ميــــة( 1985رموووو ، ،اسوووولا، )  .26

 لمطباعا شالرار شالتش يع  
وفــال ريــر العــاديين م م دمــة  ــ  ســيل ل جية اي( 1989الرشسووا  ، وووارش، )  .27

 ، عما  ، يمعيا عما  ، المطابع التعاشريا . ال ربية الخاصة 
( ا ووور التراوووةا ا)سوووريا ووووز الاوووعشر بوووا)مراض ، 1985الريلوووارز ، سوووميما  )  .28

 .  مجلة دراسال الجامعة ايردنية
ــــراال النفســــية  المتــــلسل الســــل لية ( 1994ال عبووووز ، الموووود ملموووود ) .29 ايم

 ،  رعاء ، دار اللكما اليماريا . عند ايوفال الدراسية 
 ، القاهر  ، عالم الكتخ .  علم نفس النم ( 1977 هرا  ، لامد عبد السيم ) .30
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 ، القاهر  ، عالم الكتخ .  ال  جيو  ايرتاد ال رب  ( 1980وووووووووووو )   .31
اض ، الري المعا  ن الاديميا  سل ليا( 1987السرطاش، ،  يدا  شكما، سالم ) .32

 ، دار عالم الكتخ لمرار شالتش يع . 
( بروواء مقيوواا تقوودير الوو اا لوود  عيرووا موو  1992سووميما  ، عبوود الوورلم  سوويد ) .33

، ال،يةوا الم وريا العاموا لمكتواخ  مجلة علم النفساطفا، لمشريا بدشلا قطر ، 
 ( . 6( السرا ) 24، العدد )

ا طمبوووا ( ال  ووواةل السووواةد  ووووز ا  وووي1990السووومما  ،عبووود العوووا، ملمووود ) .34
ــــــــــــــــة  النفســــــــــــــــيةاليامعووووووووووووووووا ،  ــــــــــــــــ م ال رب ي ــــــــــــــــة العل  ،العوووووووووووووووودد  مجل
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، القووواهر  ، دار الفكووور  ايســـس النفســـية لنمـــ ( 1975السووويد ، ووووساد الب،وووز )  .35

 العربز . 
، القوواهر  ، دار  المتــلسل النفســية عنــد ايوفــال( 1994الاووربيرز ،  كريووا ) .36

 الفكر العربز . 
لعيقووا السووببيا بووي  تقوودير هوو ا شالقموو، ( معروووا ا1988اووعي، ، عمووز ملمووشد ) .37

م مجلــــة العلــــ م شالتل ووووي، الدراسووووز لوووود  المووووراهقي  وووووز الميتمووووع السووووعشد، 
 ( يامعا الكشيا . 2( العدد )16، ميمد ) ايج ماعية

التخصـــية الن ريــــة  ال  يـــيم م منـــاى  الب ــــث م ( 1977الاوووماع ، رعيموووا ) .38
 ع،د البلش، شالدراساا العربيا. ، م المن مة العربية لل ربية  الث ا ة  العل م

، القواهر  ، مكتبوا الر،ضوا  علـم الـنفس ال ربـ  ( 1972 ال  ، المد  كوز )  .39
 العربيا . 

  ـــدير الـــكال  عس  ــو بايل  ـــاا لـــدى  (1989 ووال  ، الموود ملمووود لسوو  ) .40
ــة مــن المــراى ين ( القوواهر  ، 6  الكتوواخ السوورش، وووز عمووم الوورفا ، الميموود )عين

 م ريا . مكتبا ا)ريمش ال
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ــة  ال يــاس( 1988 ووال  ، قاسووم لسووي  ) .41 ــين الن ري ، العوورا، ،  التخصــية ب
 يامعا بغداد . 

م مجلة اب ـاث ( دراسا تطشيريا لمقياا مف،شم ال اا 1992 شاللا ، ملمد ) .42
( 41(  سمسووووما العمووووشم ا)رسوووواريا شا)يتماعيووووا ، العوووودد )8، الميموووود ) اليرمــــ ك
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سجيــا م اوفــال ايعــراال  ايمــراال النفســية  ع( 1987عبوود الوور ا، ، عموواد ) .45

 ، عما  ، دار الفكر .  ا داث 
( بعوض م واشر ا)طفوا، شمف،وشم الو اا لودي،م ، 1992عبد الفتواح ، يشسور )  .46

، ال،يةوا الم وريا العاموا لمكتواخ ، العودد  دراسة م ارنة     مجلة علم الـنفس
 (21  . ) 

( ا)كتةوووواخ شتقوووودير الوووو اا شال ووووفاا ال ارييووووا 1994عبوووود المطيوووور ، لسوووو  ) .47
( العودد 14ميمود )المجلة العربيـة لل ربيـة  بارها د)ة، لمرضا ع  الليا  ، باعت
(1 . ) 
دراســـة بعـــال متـــلسل ايوفـــال  ـــ  ( 1974عبووود الشهووواخ ، وووواة   ملمووود )   .48

)      مر لة الدراسة ايب دا ية    مدينة بزداد لما يراىا المعلم ن  المعلمال
   راد .رسالا مايستير غير مراشر ( كميا التربيا ، اب

( ، تطووووشر مف،ووووشم الوووو اا لوووود  الطوووويخ  2003عمووووز ، اسووووماعي، ابووووراهيم . )  .49
المااركي  وز الرااطاا الرياضيا شاقرار،م غير المااركي  ) دراسوا   مقارروا ( 

 ، العدد ال ال، . مجلة للية ال ربية / الجامعة المس نصرية، 
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، دار المعرووا  سيل ل جية العس ال ايج ماعية( .1988عمر ،ماهر ملموشد ) .50
 ،ا)سكردريا 

ــة ال دريســية( 1998عووشد  ، الموود سووميما  )   .51 ــ  العملي ــ يم   ــاس  ال   ،  ال ي
 عما  ، المطبعا الشطريا . 

بناف م ياس مفي م الكال ل سميك المر لة ( 1986الفياض ، ساهر  عبد اهلل )  .52
 .  ) رسالا مايستير غير مراشر ( يامعا بغداد ، كميا التربياايب دا ية 

ـــل1997قطوووامز ، رووواير ملمووود برهوووشم ) .53 ، ا)رد  ، دار  ( وـــرق دراســـة الوف
 الارش، . 

ــال  المــراى ين( 2000كووا دي  ، ا)  ) .54 ، تريمووا  اياــورابال الســل لية لسوف
 عاد، عبد اهلل ملمد ، القاهر  ، دار الرااد . 

 الم ص ل اللف   لسوفال المب د ين بالمدرسـة( 1979الكبيسز ،كام،  وامر)  .55
، رسالا مايستير غير مراشر  ،يامعا بغداد ،كميوا التربيوا ،ابو  راود ايب دا ية 

. 
، بغوووداد ، دار فس انفعاي يــا  امرااــيا  عسجيــا الــن( 1988كمووا، ، عمووز ) .56

 ( . 3شاسط ،الطبعا )
، بيووورشا ، ال ايج ماعيـــة  ايمـــراال النفســـية اي ـــ( 1986ملمووود ، روعوووا ) .57

 المشسشعا ال ليا .  
، تريموا المود شا ورش   ن ريـال التخصـية( 1971شلرد ، ،   ) هشك ، ك ، .58

 ، القاهر  ، ال،يةا الم ريا لمرار . 
، عموووا  دار  اياــورابال الســل لية  اينفعاليــة( 2000يليوود ، شلووا  لموود ) .59

 الفكر لمطباعا.
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( مف،وووشم الووو اا ووووز مرلموووا المراهقوووا ، بعوووادم شوووورش، 1992يعقوووشخ ، إبوووراهيم ) .60
( 8،ميمود ) مجلـة اب ـاث اليرمـ كراسوز )دراسوا ميداريوا ( اليرا شالمسوتش  الد

 ( ،ا)رد .4العدد )
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Abstract 
The present study aims at identifying the relationship 

between behavioral disturbances such as aggressiveness , anger , 

enhoversion , stuberness , and selfishness , and the self- concept 

and eshimation for the sixth class school primary pupils at Diala 

Governarate .   

To a chive the aim of this study , a random stratified sample 

of 400 male and female pupils majoring at the sixth class 

primary school at Diala is selected . The sample is distributed 

into 200 male pupils and 200 female ones . gnorder to ,measure 

the samples behavioral dishsherbance . Al- Dawood (2000) 

scale used and which measures such disturbance after  achieving 

its suitability validity and reliability coefficient . On the other 

hand, Self – concept is measured by using Al-Faiadh (1986) 

scale after a chairing its  validity and reliability . Whereas ,self- 

estimation is measured by using smith and Gillberts (1982) scale 

after being dranclatiend and standardized on the Egyphian 

enviorment by Abdul- Hafidh (1990) , Also its validity and 

reliability is achieved for the present population .  

The three above mentioned scales are applied on the sample 

of the present study where each individual answers the three 

scales by using the rotating scales design . The responses of the 

sample are collected and analyzed statistically . The results 

show the Following :  

1-The grades of the five identified behavioral disturbances 

for the present sample are lower then the theoretical mean with a 

statistically significant difference on a level of 0.001 . This 

result is shown for both male and female pupils each seperatfy .  

2-The mean scores of aggressiveness , stuberness, and anger 

fowd out to be higer for males than females with a statistically 

significant difference on a level of 0.001 , Whereas introversion 

selfness mean scores are fomd to be higher for females then 

meals with a statistically  on a level of 0.001 .  
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3-The mean scores of self-concept for both males and 

females each separately is lower that the theoretical mean with a 

statistically significant  difference on a level of 0.001 . This 

means that self- concept is weak for the sixth class primary 

school pupils enrolled at Diala Governerate .   

4- The mean scores of the self-estimation for the sample of 

the study each separately . , i.e males and females is lower than 

the theoretical mean with statistically significant difference on a 

level of  0.001  . This result shouss that self-estimation is weak 

in respect to the present sample of the study .  

5-The coefficient correlation among the disturbances of 

aggressiveness , stuberness , introversion , and self- concept is 

not statistically significant “ on a level of 0.05 , whereas the 

coefficient among the self-concept and the disturbances of anger 

and selfishness is statistically on a level of 0.05 . 

Results show that the correlation coefficient among the self-

estimation and each of the five behavioral disturbances is 

statistically significant on a level of  0.001 .   

In the light of the results of the study, it is concluded that 

the behavioral disturbances among the sixth class primary 

school male and female pupils are low in comparison with the 

theoretical mean of the scales used in this study . The 

relahaouship between the behavioral disturbances and  self- 

estimation is higher than with the self-concept , and that all the 

correlation coefficients are statistically significant  on a level of 

0.001 while the correlation coefficients is statistically significant 

on a level of 0.03 in respect to aggressiveness  , stuberness ,and 

introversion .  Finally, depending on the results and conclusions 

of the present study , sailable recommendations are stated , and 

suggestions for future studies are proposed to enrich this field of 

investigation .  

    

         

                 


