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 ملخص ال راسة 
طالب يف مراحل التعليم العام بعض املشكالت النفسية الشائعة لدى ال:  عنوان ال راسـة

 .مبدينه الطائف 
( التعرف على املشكالت النفسية املوجودة يف مراحل التعلـيم العـام    :هدف الدر سـة 

 ).الثانوي  –املتوسط  –االبتدائي 
 .اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي املقارن  :منهج ال راسة 

طالب يف كل مرحلة من املرحـل  )٢٠٠(بواقع ، طالب)٦٠٠(تكونت العينة من : العينة
والذين هم يف السنة النهائية من كل مرحلـة  ) الثانوية  –املتوسطة  –االبتدائية (التالية 
 .دراسية

 .مقياس املشكالت النفسية من إعداد الباحث  :أدوات ا دراسة 
 : نتائج ا دراسة 

توجد فروق بني متوسطات درجات مشكالت الطـالب النفسـية يف املرحلـة     -١
 .وكانت الفروق يف اجتاه طالب التعليم االبتدائي، بتدائية واملرحلة املتوسطةاال

توجد فروق بني متوسطات درجات مشكالت الطـالب النفسـية يف املرحلـة     -٢
 .وكانت الفروق يف اجتاه طالب التعليم الثانوي، املتوسطة واملرحلة الثانوية

يف املرحلـة   توجد فروق بني متوسطات درجات مشكالت الطـالب النفسـية   -٣
 .وكانت الفروق يف اجتاه طالب التعليم الثانوي، االبتدائية واملرحلة الثانوية

توجد فروق بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية باختالف الفئـة   -٤
 ) .سنة فأكثر ١٧من ( وكانت الفروق يف اجتاه الفئة العمرية ، العمرية 

 :التوصيات  
طفل النابعة من األسرة من خالل األسـاليب التربويـة   عالج املشكالت النفسية لل -١

 .الصحيحة
تكوين مراكز تربوية تساعد على رفع مستوى األسـرة مـن خـالل الـربامج      --٢

اإلرشادية اليت تساعد الوالدين يف كيفية التعامل مع أبنائهم وفهـم متطلبـام و   
 .مشاكلهم 

بني األسـرة و املدرسـة حـىت     رعاية املراهق وفهم حاجاته يف أطار تعاون مشترك -٣
 .يستطيع أن يفهم نفسه وحيقق ذاته يف أطار هذه البيئة 
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ABSTRACT 
Title of the study: Some common psychological problems among 

students in general education in city of Taif.  

Objective of the study: 
 the identification of psychological problems in the stages of 

general education (primary - the Mediterranean - the secondary).  

A study: This study used a comparative descriptive approach.  

Sample: the sample consisted of (٦٠٠) students, at (٢٠٠) students in each 
stage of the following (primary - medium - high school) who are in the 
final year of each stage of study.  

Study tools: a measure of Psychological problems by the researcher.  
 The results of study: 
١ - There are differences between the average levels of psychological 

problems of students in primary and middle stage, and the differences 
in the direction of primary education students.  

٢ - There are differences between the average levels of psychological 
problems of students in middle school and high school, and the 
differences in the direction of secondary education students.  

٣ - There are differences between the average levels of psychological 
problems of students in primary and secondary, and the differences in 
the direction of secondary education students.  

٤ - There are differences between the average levels of psychological 
problems of students because of the different age group, the differences 
in the direction of the age group (١٧ years and older.  

Recommendations: 
١  - Dealing with psychological problems stemming from the child's family 

through the proper teaching methods.  

٢ - The formation of educational centers to help raise the level of the family 
through outreach programs that assist parents in how to deal with their 
children and understand their requirements and their problems.  

٣ - The care and understanding the needs of adolescents in a joint 
framework for cooperation between the family and the school so that it 
can understand itself and achieve the same in the context of this 
environment.  
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 شكر وت دير
ايف نعمه على ما وسعين به من فضل ورمحه، وعلمين ما مل أكن أعلـم  احلمد هللا محداً يو

أتوجه بالشكر والتقدير إىل كل من سـاعدين يف  .بعد أن وصلت الدراسة إىل صورا النهائية
إجناز هذا العمل املتواضع، وال تتسع الكلمات وال املعاين، للتعبري عن شكري وتقديري للجهد 

أستاذ علم  –إهلامي عبد العزيز إمام /الفاضل األستاذ الدكتور  الفائق الذي بذله معي أستاذي
جامعة أم القرى مبكة املكرمة ، والذي مل يبخل علي جبهـده ووقتـه    -النفس بكلية التربية 

وأشكر له حرصه الدائم على تزويدي بالنصائح والتوجيهات السديدة واليت كان هلا أثر بالغ 
باحث حىت إمتام الرسالة بالشكل العلمي فله كل الشـكر  يف تذليل الصعوبات اليت واجهت ال

  .والتقدير
و الدكتور عابد عبـداهللا  ، والشكر موصوالً لألستاذ الدكتور حممد جعفر مجل الليل

وتزويدي ، النفيعي عضوي هيئة التدريس بقسم علم النفس الٌذين تفضال مبناقشة خطة البحث
 .كثرياً باملالحظات والتوجيهات اليت استفدت منها 

كما أتوجه بالشكر والتقدير إىل األساتذة املناقشني ملوافقتهم الكرمية ملناقشة الرسـالة  
، وإتاحة الفرصة يل لالستفادة من خربام العلمية ومها األستاذ الدكتور زايد عجري احلـارثي 

 .واألستاذ الدكتور حممد املري حممد إمساعيل 
هايف بـن  / األستاذ ،عبد الرمحن االمسري /ورأتوجه بالشكر والتقدير إىل الدكت كما

 .ساعد سعيد الثبييت/خالد مرزوق الدعجاين  /،عبد اهللا مدله السلمي/ حسني العتييب ، 
و أتوجـه  ،كما أتوجه بالشكر والتقدير إىل معلمي اللغة اإلجنليزية بثانويـة احلويـه   

 .ه بالشكر والتقدير إىل كل من ساندين بالنصيحة واإلرشاد والتوجي
ويف النهاية أتقدم خبالص الشكر جلامعة أم القرى وكلية التربية وقسم علم النفس وإىل 
أساتذيت األفاضل وإىل كل من علمين واستفدت منه فلهم مين كل الشكر والتقدير ، واهللا من 

 .وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل 
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 قائمة ا تويات 

 الصفحة ـــــــــــــــــــــــــــــوعاملـــــــــــــــــــوضــــ م

  آية قرآنية  ١
 أ  ملخص الدراسة  ٢
 ب ملخص الدراسة إجنليزي ٣
 ج شكر وتقدير  ٤
 د قائمة احملتويات  ٥
 ح قائمة اجلداول  ٦
 ي قائمة املالحق  ٧

 مدخل إىل ال راسة: الفص  األول
 ٢ مقدمة الدراسة ٩

١٠ ٣ امشكلة الدراسة وتساؤال 
 ٥ أهداف الدراسة ١١
 ٦ أمهية الدراسة ١٢
 ٩ مفاهيم الدراسة   ١٣
 ١٠ حدود الدراسة   ١٤

 اإلطار ا نظري والد اسات ا سابقة:الفصل  لثاني
 ١٢ اإلطار النظري ١٦
 ١٢ تعريف املشكلة  :أوال ١٧
 ١٣ املشكلة النفسية:ثانيا ١٨
 ١٣ تعريف املشكلة النفسية -١ ١٩
 ١٥ ري حتديد السلوك السوي والسلوك غري السويمعاي-٢ ٢٠



 -  ه   -

 الصفحة ـــــــــــــــــــــــــــــوعاملـــــــــــــــــــوضــــ م

 ١٩ وجود مشكلة لدى الفرد أعراض -٣ ٢١
 ٢١ أسباب املشكالت النفسية-٤ ٢٢
 ٢٤ منو الطالب خالل مراحل الدراسة يف التعليم العام :ثالثاً  ٢٣
 ٢٥ مرحلة الطفولة الوسطى واملتأخرة  -أ ٢٤
 ٢٩ ةمرحلة املراهقة املبكرة واملتوسط  -ب ٢٥
 ٣٦ بعض املشكالت النفسية الشائعة لدى الطالب: رابعا  ٢٦
 ٣٦ اخلوف من املدرسة-١ ٢٧
 ٣٨ التأخر الدراسي-٢ ٢٨
 ٤٢ الغرية-٣ ٢٩
 ٤٤ الكذب-٤ ٣٠
 ٤٧ القلق-٥ ٣١
 ٤٩ السلوك العدواين-٦ ٣٢
 ٥٣ ضعف الثقة بالنفس والشعور بالنقص-٧ ٣٣
 ٥٤ العزلة و االنسحاب-٨ ٣٤
 ٥٦ راسات والبحوث السابقةالد ٣٥
 ٥٦ -:دراسات تناولت مشكالت مرحلة الطفولة : أوال  ٣٦
 ٦٥ دراسات تناولت مشكالت املراهقة املبكرة والوسطى واملتأخرة: ثانيا  ٣٧
 ٧٣ دراسات تناولت تطور املشكالت يف مرحليت الطفولة واملراهقة: ثالثا ٣٨
 ٨١ التعقيب على الدراسات السابقة-ج ٣٩
 ٨٤ فروض الدراسة -د ٤٠

 -ھـ   -
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 الصفحة ـــــــــــــــــــــــــــــوعاملـــــــــــــــــــوضــــ م

 منهج وإ راءات ال راسة : الفصل  لثالث 

 ٨٧ منهج الدراسة:أوال  ٤٢

 ٨٧ الدراسة وعينة جمتمع:ثانيا  ٤٣

 ٩٢ الدراسة أداة: ثالثاً  ٤٤

 ٩٨ األساليب اإلحصائية : رابعا  ٤٥

 عرض ومن قشة الن ائج:الفصل  لرابع

 ١٠٠ الفرض األول ٥٠

 ١٠٤ الفرض الثاين ٥١

 ١٠٨ الفرض الثالث ٥٢

 ١١٢ الفرض الرابع ٥٣

 ١١٦ الفرض اخلامس ٥٤

 ١١٩ الفرض السادس ٥٥

 ١٢٣ الفرض السابع ٥٦

 ١٢٦ الفرض الثامن ٥٦

 ١٣٠ الفرض التاسع ٥٧

 ١٣٣ الفرض العاشر ٥٨

 ١٣٥ الفرض احلادي عشر ٥٩
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 الصفحة ـــــــــــــــــــــــــــــوعاملـــــــــــــــــــوضــــ م

 ملخص الن ائج والتو يات وامل رتحات:الفصل اخلامس
 ١٤٧ خص النتائج مل -١ ٦١

 ١٦١ التوصيات  -٢ ٦٢
 ١٦١ املقترحات  -٣ ٦٣

  املراجع  
 ١٦٣ املراجع العربية -١ ٦٥

 ١٧٢ املراجع األجنبية -٢ ٦٦
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 قائمـــ ــة اجلـداول
رقم 

 دولــــــــــــــــــــــــــاس  اجل اجلدول
رقم 

 الصفحة
 ٨٨ لفئة العمريةتوزيع عينة الدراسة  تبعا ملتغري ا ١
 ٨٩ توزيع عينة الدراسة  تبعا ملتغري املرحلة الدراسية ٢
 ٨٩ توزيع عينة الدراسة  تبعا ملكان إقامة الطالب ٣
 ٩٠ توزيع عينة الدراسة  تبعا ملستوى تعليم األب ٤
 ٩٠ توزيع عينة الدراسة  تبعا ملستوى تعليم األم ٥
 ٩١ نالسك عتوزيع عينة الدراسة  تبعا لنو ٦
 ٩١ توزيع عينة الدراسة  تبعا لنوع املبىن ٧
 ٩١ توزيع عينة الدراسة  تبعا لألجازة الصيفية ٨
 ٩٦ معامالت االرتباط بني درجات عبارات البعد وجمموع الدرجة الكلية لكل بعد ٩

 ٩٧ معامالت االرتباط بني درجات األبعاد و الدرجة الكلية للمقياس ١٠
 ٩٨ قة الفا كرونباخحساب الثبات بطري ١١
تبعا  نتائج إختبار ت للمقارنة بني متوسطات استجابات عينة الدراسة ١٢

 )املتوسط  -اإلبتدائي ( ملتغري املرحلة التعليمية 
١٠٠ 

 نتائج إختبار ت للمقارنة بني متوسطات استجابات عينة الدراسة ١٣
 )الثانوي  -املتوسط ( تبعا ملتغري املرحلة التعليمية 

١٠٤ 

نتائج إختبار ت للمقارنة بني متوسطات استجابات عينة الدراسة تبعا  ١٤
 )الثانوي  -اإلبتدائي ( ملتغري املرحلة التعليمية 

١٠٨ 

نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات  عينة  ١٥
 تبعا ملتغري الفئة العمرية الدراسة

١١٢ 

الفروق بني متوسطاتات االستجابات وفقا  اختبار شيفية لتحديد اجتاه ١٦
 ملتغري الفئة العمرية

١١٣ 

نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات  عينة  ١٧
 وفقا ملتغري مكان اقامة الطالب الدراسة

١١٧ 
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رقم 
 دولــــــــــــــــــــــــــاس  اجل اجلدول

رقم 
 الصفحة

نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات  عينة  ١٨
 بتغري مستوى تعليم األتبعا مل الدراسة

١٢٠ 

 اختبار شيفية لتحديد اجتاه الفروق بني متوسطات االستجابات ١٩
 وفقا ملتغري مستوى تعليم األب

١٢١ 

نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات  عينة  ٢٠
 مستوى تعليم األم تبعا ملتغري الدراسة

١٢٣ 

 ه الفروق بني متوسطات االستجاباتاختبار شيفية لتحديد اجتا ٢١
 وفقا ملتغري مستوى تعليم األم

١٢٤ 

للمقارنة بني متوسطات استجابات عينة الدراسة  تبعا  اختباراتنتائج  ٢٢
 ملتغري نوع السكن

١٢٧ 

نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات   ٢٣
 تبعا ملتغري نوع املبىن عينة الدراسة

١٣٠ 

نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات  عينة  ٢٤
 تبعا ملتغري األجازة الصيفية الدراسة

١٣٣ 

 ١٣٦ ترتيب املشكالت النفسية حسب الفئة العمرية ٢٥
 ١٣٨ ترتيب املشكالت النفسية حسب املرحلة الدراسية ٢٦
 ١٤٠ لطالبترتيب املشكالت النفسية وفقا ملكان إقامة  ا ٢٧
 ١٤١ ترتيب املشكالت النفسية حسب مستوى تعليم األب ٢٨
 ١٤٢ ترتيب املشكالت النفسية حسب مستوى تعليم األم ٢٩
 ١٤٣ ترتيب املشكالت النفسية حسب نوع السكن ٣٠
 ١٤٤ ترتيب املشكالت النفسية على حسب نوع املبىن ٣١
 ١٤٥ الصيفية ترتيب املشكالت النفسية باختالف قضاء األجازة ٣٢
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 قـائـمــة املــــ ـالحـــــق

 
رقم 

 امللحق
 اسم ا لحق

رقم 
 الصفحة

 ١٧٦ .  خطاب معهد البحوث   ١

 ١٧٧ .مقياس املشكالت النفسية  ٢

 ١٨٣ .أمساء األساتذة احملكمني  ٣

 ١٨٥ .خطاب إذن التطبيق  ٤
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 الفص  األول
 )مدخل إىل ال راسة(

 
 

 .دراسةمق مة ال -ا

 . راسة وتسا التها مشك ة الد -ب 

 .أهمية ا دراسة -ج 

 .أهداف ا دراسة -د 

 .مفاهيم  لدراسة -هـ 

 .حدود ال راسة  -و
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    -:مقدمة
تعترب املدرسة البيئة الثانية بعد األسرة يف تربية الطفل ،فهي املكملة لدور األسـرة مبـا   

رف يف نفسية الطالب ،فهو يقضي يف مراحل التعليم تغرسه من الدين و القيم واملبادئ و املعا
سنة دراسية ،وهذا ليس بالقليل ،مـع   ١٢من عمره ) الثانوي –املتوسط  –االبتدائي (العام 

فقد خيفق الطالب ممـا يزيـد    لسنوات الدراسة يف التعليم العام  العلم أن هذا هو احلد األدىن
لكل مرحلة  و ل ومير مبراحل عمرية خمتلفةسنوات الدراسة ،وخالل هذه السنوات ينمو الطف

كما أن لكل مرحلة عمرية مطالبها ، مييزها عن غريها يف كل جانب من جوانب النمو فيها ما
ومل تتوفر الرعايـة السـليمة   ، أما إذا مل تشبع هذه احلاجات ، وحاجاا واليت حتتاج اإلشباع 

 ةشكالت نفسية  قد تـؤثر بصـور  فإن الطفل سيتعرض إىل م، للطفل وتتحقق مطالب منوه 
 . سلبية على مسرية منائه وبناء شخصيته السوية يف املستقبل 

إن الطفل الذي يكون أكثر عرضة ملواجهة املشكالت النفسية العنيفة هو الطفل الـذي  
مبعىن إن الطفل الذي يواجه بالنقد املستمر قد جنده قلقاً غـري  ، يشب يف بيئة شاذة غري سوية 

والطفل الذي يتعـرض  ، فسه يف املواقف اجلديدة مياالً إىل االنسحاب منها وجتنبها من ن قواث
للتأديب الشديد أو غري الثابت قد يشب طفالً غاضباً متمرداً ال أحد يسـتطيع أن يسوسـه   

 ٠ويتوىل أمره 
اليت تعترب حجـر  ، يف مرحلة الطفولة ةاصخب األكرب وإن املشكالت النفسية هلا أثرها 

وسـنركز يف  ، ألول يف بناء وتشكيل الكيان النفسي والذي سيستمر معه تراكمياً األساس ا
واليت تقابل يف مراحـل  " ةالطفولة املتأخر" هذه الدراسة على اجلزء األخري من الطفولة و هي

مرحلة " وننتقل بعد ذلك إىل مرحلة ال تقل أمهية عن سابقتها وهي ،التعليم املرحلة االبتدائية 
إىل عامل حيث أا من أهم مراحل النمو يف حياة اإلنسان ألا متثل مرحلة االنتقال   ،"املراهقة

يصبح املراهق طريد جمتمع  قد وفيها، حيث يكون فيها انتقال من الطفولة إىل الرشدالكبار ، 
من الصراعات منها صراع األجيال أو صراع  اًتتنازعه كثري، الكبار والصغار على حد سواء

ووالئـه جلماعـة   ، أو صراعه بني والئه لألسرة  مصدر األمن و احلماية والرعاية ،  الثقافات
   ٠األنداد والزمالء
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إن أخطر ما يواجهه املراهق هو أن الوالدين ال يتفهمان مرحلة املراهقـة وال يتـهيأن   
ين عن بعض احلاالت يقفان أمامها عاجزيف  نجدمهافكما أما ال يهيئانه ملواجهتها ،ملواجهتها 

ويف حاالت أخرى يثوران على املراهق و ،فهمها وعن التعاطف مع املراهق ومد يد العون إليه 
 .واضطرابهيتهمانه بالتمرد وسوء السلوك وعدم الطاعة فيزداد قلقه 

ولكي نفهم املراهق على حنو أفضل ينبغي علينا أن ندرك ما جيـول يف نفسـه وأن نـتفهم ذاتـه     
فهو يف هذا الدور يلتفت إىل نفسه كذات مستقلة وينظر إىل خرباته كوـا  ، عام وتكوينه الوجداين بوجه 

 ٠ختتلف اختالفاً كبرياً عما كانت عليه أيام مراحل الطفولة السابقة لفترة املراهقة
يف تربية أطفالنا بعد  اوازدادت مسؤوليته، فازدادت أمهية املدرسة يف الوقت احلاضر 

مما يلقي العبء على املدرسة فأصـبح عليهـا أن   ، ا التقليدية أن فقدت األسرة بعض أدواره
    ٠تعوض الطفل عما فقده من فرصة التربية خارجها

تعين بالطفل و ، كما انه ال توجد أي مؤسسة اجتماعية مثل املدرسة يف الوقت احلاضر
تصبح نسبة كبرية من وقته بـل مـن حياتـه    ، ةفبعد دخول الطفل املدرس،تشكيل شخصيته

و املدرسة  من خالل هذا الدور تؤثر فيه عن طريق ما تكسبه من قيم  و ، ضيها يف املدرسة يق
ما تعطيه من علوم وما تعلمه من سلوك ،وتتكاتف جهود املربني وعلماء النفس يف الكشـف  

ليس هذا فقط بل أـا  ، عن هذه املشكالت اليت تبقى حجر عثرة يف طريق تقدم الطفل ومنوه
 . ري إمام أهدافه وحتقيق جناحاتهستقف كعائق كب

 :مشكلة الد اسة وتس ؤالتها 
نتيجة ضغوط احلياة وافتقاد الكثري من اآلباء للوقت أو كيفية التعامل مع األبنـاء أو  

يف ظهـور   كوعدم إشباع رغبام واحتياجام ساعد ذل، االتكالية واالعتماد على املربيات 
فهم حيملون هذه املشكالت إىل بيئام التعليمية  مشكالت نفسية لدى الطالب يف مدارسهم

فلكـل  ،اليت يتعلمون فيها وختتلف هذه املشكالت باختالف املرحلة العمرية اليت يعيشـوا  
كما أا ختتلف من طالب آلخر ورمبا ،مرحلة دراسية  مشاكلها اخلاصة اليت متيزها وتظهر فيها 

         .    من مدرسة ألخرى
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سة الرعاية النفسية لكل تالميذها عن طريق املسـامهة يف حـل مشـكالم املاديـة     و تقدم املدر
واالجتماعية واالنفعالية والتعليمية ، كما تساعد املدرسة أيضاً خرجييها على حتقيـق أهـدافهم يف احليـاة    

 ) ٣٤٠ص :  ١٤١٣حممد، ( . موإمكانيا  بطريقة تتالءم مع قدرام واستعدادام
ـ   للتربية للطفوتبقى مهمة ا اآلبـاء   ىواملراهق وتنشئتهم تنشئة طيبة مهمة شـاقة عل

أما إن أخطأ  اآلبـاء  ، واملربني الذين يقومون بغرس املثل واملبادئ السامية يف نفوس الشباب 
ثـائرين  ،التربية أخرجنا أفراداً تتصف حيام بالعدوان والتقلب يف درجات األخطـاء واإلمث  

                                               )٢٤٤ص:١٤٢٥،سليمان.  (اجتاهام و  جاحنني يف سلوكهم،هم و على جمتمععلى أنفسهم 
اصة مع طالب املرحلـة  خبو من خالل مرئيات الباحث وطبيعة عمله يف جمال التعليم و

وجودة ، ليست يف املرحلة الثانويـة  الثانوية ، بدأ االجتاه ملعرفة وحصر املشكالت النفسية امل
ضع حلول واستراتيجيات للعمـل  املسامهة يف فقط بل واملرحلة املتوسطة واالبتدائية من أجل 

فهذه املشكالت غري ، تكفل التخطيط السليم يف اال التربوي والبيئة االجتماعية بشكل عام 
 .ليشمل حياة الطالب بشكل عام مقتصرة فقط على جمال التربية والتعليم بل إن أثرها ميتد 

 :وتتلخص مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية
هل توجد فروق بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية يف املرحلة االبتدائية  )١(

 ٠و املرحلة املتوسطة ؟ 

هل توجد فروق بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية يف املرحلة املتوسطة  )٢(
 ٠نوية ؟ واملرحلة الثا

هل توجد فروق بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية يف املرحلة االبتدائية  )٣(
 ٠واملرحلة الثانوية ؟ 

هل توجد فروق بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية بـاختالف الفئـة    )٤(
 ٠العمرية ؟

هل توجد فروق بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية باختالف مكـان   )٥(
 ٠الطالب ؟إقامة 
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هل توجد فروق بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية باختالف مستوى  )٦(
 ٠تعليم األب ؟

هل توجد فروق بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية باختالف مستوى  )٧(
 ٠تعليم األم ؟

 ٠هل توجد فروق بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية باختالف نوع السكن ؟  )٨(

 ٠روق بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية باختالف نوع املبىن  ؟ هل توجد ف )٩(

هل توجد فروق بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية باختالف مكـان   )١٠(
 ٠قضاء اإلجازة الصيفية ؟

الفئـة  (هل خيتلف ترتيب املشكالت النفسية لدى الطالب باختالف متغريات الدراسة  )١١(
مسـتوى   –مستوى تعليم األب  –مكان إقامة الطالب  –ية املرحلة الدراس –العمرية 

 ؟)مكان قضاء اإلجازة الصيفية  –نوع املبىن  –نوع السكن  –تعليم األم 

 .أهداف ا دراسة
 :دف الدراسة إىل اآليت

-االبتدائيـة   ( التعرف على املشكالت النفسية املوجودة يف مراحل التعليم العـام   )١
 )  .الثانوية  –املتوسطة 

 .إعداد أداه  دف إىل الكشف عن املشكالت النفسية لدى الطالب  )٢
يف هذه املراحل الدراسية ووضـع تصـور    ةاملوجود، تناول بعض املشكالت النفسية )٣

 .ومقترحات عن حلول هلذه املشكالت النفسية
الكشف عن دور العمر كمتغري من متغريات الدراسة يف ظهور بعض هذه املشكالت  )٤

 .النفسية
 –مكان إقامة الطالب (عن دور متغريات الدراسة واليت توضح طريقة احلياة الكشف  )٥

مكان قضاء  –نوع املبىن  –نوع السكن  –مستوى تعليم األم  –مستوى تعليم األب 
 .يف ظهور هذه املشكالت النفسية) اإلجازة الصيفية 
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تعـرف علـى   التوصل إىل عدد من التوصيات اليت تفيد القائمني يف جمال التعليم يف ال )٦
 .املشكالت النفسية وأساليب مواجهتها والتصدي هلا

 .أهمية ا دراسة
يولد املرء يف هذه احلياة وهو مزود مبجموعة من الرغبـات والـدوافع ، إال أن   
ظروف اتمع حتول بني املرء وحتقيق كثري منها ، مما يعرض املرء يف حياتـه لصـد وإحبـاط    

نفسياً  مىت تكرر  ن هذا الصراع أن يوجد عند املرء قلقاًيؤديان به للصراع النفسي ، ومن شأ
 ) ٣٥ص  :  ١٤٠٥زريق ، (.وزادت حدته 

وال خيلو كل جمتمع من أفراد ينحرفون بسلوكهم عن السواء وينقصهم التكيـف  
الصحي يف حميط املنزل أو املدرسة أو اتمع ، وهذه املشكالت ذات تكوين خيتلـف مـن   

ا ليست على درجة واحدة من اخلطورة ولكنها تظل مصدر قلـق يف  واحدة إىل أخرى كما أ
 ) ٢٩٢ص : ١٤٠٩اهلامشي، . ( حياة الفرد نفسه ويف حياة جمتمعه 

لذلك ال ميكن إغفال العامل النفسي لدى تناول املشكالت اليت جياها الطلبة باملدرسة ، ذلك 
اشطه باملدرسة ، ويف ضوئها يتحـدد  أن احلالة النفسية تعد خلفية يقيم عليها الطالب مجيع من

 ) ١٤٦ص : أسعد ، ب ن . ( موقفه الوجداين والعملي باملدرسة 

لذلك تعترب املشكالت النفسية اعتالالً يف صحة الفرد النفسية ، ومن ناحية أخرى 
ميكن اعتبارها مظهراً سلبياً من مظاهر سوء الرعاية الوالديه و االجتماعية ، وتشكل خطـراً  

ثقيالً على الوالدين واملعلمني وعلى اتمع بأسره ، ألن هؤالء األفراد سوف حيتـاجون  وعبئاً 
 ) ١١١ص : ٢٠٠٥العزة، . ( إىل خدمات خاصة تقدم هلم

كما أن املشكالت النفسية ال تقف عند سن املدرسة فقد تبدأ قبل هذا بكثري ،ففي 
يف مرحلـة احلضـانة و    عن ما يعانيه األطفال من مشكالت نفسـية ) م١٩٩٢(دراسة مطر

سنوات ) ٥- ٣( طالب من عمر) ١٠٠(الروضة يف حمافظة اإلمساعيلية اشتملت العينة على 
 ٠كان من نتائجها وجود مشكالت العناد ،العدوان ،الغضب،االنطواء
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ويرى الباحث احلايل أن هذا السن قريب من سن دخول املدرسة وجتربة حقيقيـة يف    
دة هي احلضانة أو الروضة ،كما أن هذة املشكالت اليت يف هـذا  إخراج الطفل إىل بيئة جدي

السن قد نراها تتطور وتظهر يف سن املدرسة ،وحتاول الدراسة احلالية أن تكشف عن حجـم  
  ٠وأهم املشكالت النفسية املعيقة للطالب داخل مدارس التعليم العام 

لوسطى واملتأخرة ، وتبدأ لة الطفولة احيث تقابل املرحلة االبتدائية يف التعليم مرح
و توصف هذه املرحلة بأا املرحلة املناسـبة لعمليـة   ،سنة أو إىل سن البلوغ ) ١٢–٦(من 

التنشئة االجتماعية وغرس القيم التربوية اليت تبدأ يف املنزل وتستكمل يف املدرسة وفيها تتسع 
املزيـد مـن القـيم    دائرة الطفل االجتماعية باتساع عالقاته وتعددها، حيث يكتسب فيها 

 ) ٩١ص :  ١٤٠٧عريفج ،.( واالجتاهات االجتماعية اجلديدة
ولقد أجريت دراسات عديدة يف الكشف عن املشكالت النفسية يف هذة املرحلـة  

عن بعض املشكالت النفسية لألطفال ،على ) م١٩٩٦(ومن هذة الدراسات ،دراسة درغام 
ظهور مشكالت نفسية بني األطفـال  : طفالً ،وكان من أهم نتائجها ) ١١١٧(عينة مشلت 

 .                                    ضعف الثقة بالنفس،العجز ،الفشل،اخلوف ،القلق: مثل
ولن تقتصر دراستنا احلالية على املرحلة االبتدائية ولكننـا سـنتطرق للمرحلـة    

 .املتوسطة والثانوية واللتان تقابالن مرحليت املراهقة املبكرة والوسطى 
وتعترب مرحلة املراهقة مرحلة انتقالية بني الطفولة والرشد وميكن أن نعتربهـا العقـد   

 ) ٦١ص :  ٢٠٠٥محودة ، (الثاين من العمر حيث أا بني الثانية عشر واحلادية والعشرين
واملراهقة عامل جديد يكتشف فيه الفرد قدراته، واستعداداته، وميوله، ومواهبه وحيقق 

ذاته، واملراهقة مـيالد  ) االنفعالية، واالجتماعية  واجلسمية، واحلسية، ( من خالل مظاهرها 
   نفسي جديد للفرد خيلع فيها ثوب الطفولة ويرتـدي ثـوب الرشـد والنضـج والنمـاء      

 )٢٧٧ص : ١٤٠٧عبد الرحيم،. (والرجولة
وقد تطول فترة املراهقة أو تقصر حبسب حضارة اتمع وقد تلغى هـذه الفتـرة ،   

الطفل فيها إىل مرحلة الرشد ، كما هو احلال يف اتمع الرعوي والزراعـي ، وقـد    وينتقل
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ـ  . (تطول فتسبب القلق كما هو احلال يف اتمع الصناعي املعقـد    شالناصـر،خولة دروي
 )١٧٤ص :  ١٤٢٨، إميان أبو غريبة ،  ٢٢ص: ١٤٢٢،

عترف مبا طرأ على املراهـق  والبيئة اخلارجية ممثلة يف األسرة واملدرسة واتمع ال ت   
 ) ٢٢٧ص : فهمي.( مستقلة وحقوقه كفرد له ذاتية هتقرر رجولتوال  من نضج، وال تأىب له،

عن املشكالت النفسية والتعليميـة الشـائعة لـدى    ) هـ١٤١٣(وتوضح دراسة اخلراشي 
كـان  طالب ) ١٥٠٠(الطالب يف املرحلتني املتوسطة والثانوية مبدينة الرياض ،على عينة من 

من أهم نتائج الدراسة ظهور مشكالت عدم الثقة بالنفس ،اخلجل ،عدم الشعور باحلب مـن  
 ٠اآلخرين ،وذلك يف كلتا املرحلتني الدراسيتني 

قد تظهر احباطات وصراعات يف نفسية املراهـق فتخلـق    هومن هنا يرى الباحث ،أن
من كل ،ثقته بنفسه م ،وتقلل املشكالت و الضغوط النفسية واليت تقلل من الدافعية حنو التعل

و حتد منها يف أوقات أذلك برزت أمهية تناول املشكالت النفسية اليت تعوق العملية التعليمية 
 :وميكن حتديد أمهية  الدراسة بااليت،أخرى 


كان االهتمام منصب حول دراسة مرحلـة   ثحي، ندرة الدراسات احمللية يف هذا اال )١(

والوقوف على هذه املشكالت يثري األطـر النظريـة   ، أو املقارنة بني مرحلتني واحدة
 .النفسية اخلاصة باتمع السعودي

 .ع هؤالء الطالبما تفرغه الدراسة من توصيات قد تفيد القائمني على التعليم على التعامل م )٢(
لعـام  التعرف على املشكالت النفسية اليت يتعرض هلا الطالب يف مراحـل التعلـيم ا   )٣(

 .) الثانوي  –املتوسط  -االبتدائي(

 

تزويد وزارة التربية والتعليم وإدارات التعليم واملدارس التابعة هلا يف شىت أحناء اململكة  )١(
وذلك يف وضع بـرامج  ،  إذا ما روعيت بعض جوانب االختالف من منطقة إىل أخرى

 .الذين يعانون من املشكالت النفسية إرشادية كانت أوقائية أو عالجية للطالب
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مساعدة املرشدين الطالبيني يف تقدمي برامج عالجية للمشكالت النفسية املوجـودة يف   )٢(
 .مدارسهم واليت تعيق العملية التعليمية

إن صياغة اخلطط املستقبلية هلؤالء الطالب يتطلب الوعي الكامل بكافة املشكالت اليت  )٣(
 .يعاين منها هؤالء الطالب

يف مراحـل   بالدراسة احلالية يف بناء مقياس للمشكالت النفسية لدى الطال فرتأس )٤(
التعليم العام، وهي خطوة هامة يف سبيل أداة اشتقت أصالً من البيئة العربية ومن اخللفية 

 .الثقافية ألفراد العينة ذاا

 .مفاهيم  لدراسة


فهي متثل حالـة  ،ها وحتتاج إىل تعديل أا نتيجة غري مرغوب في:يعرف هالل املشكلة 
من التوتر وعدم الرضا نتيجة لوجود بعض الصعوبات اليت تعيـق الوصـول إىل األهـداف    

وتظهر املشكلة بوضوح عندما يعجز الفرد أو اإلفراد عن احلصول علـى النتـائج   ،املنشودة 
  )١٤ص:١٤٢٨زهره رجب،رافده احلريري.  (املتوقعة من اإلعمال واألنشطة املختلفة 


جمموعة املشكالت اليت تكشف عنها أداة الدراسة، واليت " تعرف املشكلة النفسية بأا

-:يعتقد أا تواجه الطالب يف مرحلة معينة من العمر ، وقام الباحث حبصرها يف احملاور التالية 
سـلوكية والديـه ،    صورة الذات داخل املدرسة ، مشكالت سلوكية مدرسية ، مشكالت(

، سـوء  ، مشكالت مفهوم الذات ، العـدوان  مشكالت سلوكية عامة ، مشكالت انفعالية
   .)"مع اآلخرين قالتواف


هم املقيدون يف سجالت املدارس ،ويتلقون تعليمهم النظامي يومياًً وتتراوح أعمارهم 

 ).سنة١٨سنوات إىل ٦(من 
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 :تنقسم إىل ثالثة أقسام

 :المرحلة االبتدائیة-١

ينضمون إليها يف عمـر   ثحي، هي املرحلة اليت غالبية الطالب يستهلون ا تعليمهم
ست سنوات من الصف األول إىل السادس كمـا حـددا وزارة    روتستم، السادسة تقريبا

 ٠التربية و التعليم 
 :المرحلة المتوسطة-٢

القبول فيهـا   طوشر، ق املرحلة الثانوية وتعقب املرحلة االبتدائيةهي املرحلة اليت تسب
الدراسة فيها ثالث سنوات من األول إىل الثالـث كمـا مت    روتستم، إمتام املرحلة االبتدائية

 ٠حتديدها يف اململكة العربية السعودية 
 :المرحلة الثانویة-٣

باجلامعات و الكليات  قنها لاللتحاهي املرحلة اليت تلي املرحلة املتوسطة وتؤهل املتخرج م
 .من األول إىل الثالث ،ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات ،املختلفة وما يعادهلا 

 . حدود ال راسة 
 .تطبق هذه الدراسة يف مدارس التعليم العام مبحافظة الطائف :الحدود المكانیة )١(

 هـ ١٤٣٠/  ١٤٢٩الفصل الدراسي الثاين  :الحدود الزمنیة )٢(
تطبق الدراسة على طالب املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانويـة  :لتطبیقی ةالح دود ا )٣(

 ٠والذين هم يف السنة النهائية 
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 الفصل  لثاني
   )اإلطار ا نظري والد اسات ا سابقة( 

 

  .اإلطار  لنظري -أ 

  .الدراسا  السابقة –ب 

 .التعليق على الدر سات السابقة –ج 

 . فروض ال راسة  -د 
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 ريـــــــــــار ا نظـــــــــإلطا
 :تعريف  ملشكلة - والً 

مسألة تتطلب حالً  املشكلة بأا بتعريف )م ١٩٦٠( Webslar العامل اللغوي قام
 . وقد متثل سؤاالً حمرياً أو موقفاً خاصاً أو شخصاً غالباً ما يكون سبباً للمشكلة

يق أمام القدرات اليت تكونت عنـد  بأا عقبة تسد الطر) م  ١٩٦٥(وعرفها بنجهام 
 .الفرد لتحقيق هدف مرغوب فيه 

عر به الفرد ولكنه ال جيـد حـالً   ـبأا شيء يش) م ١٩٦٧(وعرفتها منرية حلمي 
  ٣٩ص. مباشراً له

أا رغبة الشخص يف احلصول على شيء وال يعرف ) م  ١٩٦٧(  Neweuويرى 
 .ليها ويعترب الشخص ذا مشكلةبالضبط سلسلة األعمال اليت يقوم ا للحصول ع

بأا حالة من عدم الرضا أو التوتر الذي ينشأ عـن  ) م  ١٩٧٣( خري اهللا  هاويعرف 
إدراك وجود عوائق تعترض الوصول إىل اهلدف أو قصور يف احلصول على النتائج املتوقعة ،أو 

ألوفة على درجة توقع إمكانية احلصول على نتائج أفضل باالستفادة من العمليات واألنشطة امل
 )٤٤ص: ١٤١٨،بندري العماين.   ( أحسن وأكثر كفاية

 . يرى أن املشكلة تنشأ بسبب الصراع بني القيم املختلفة ) م  ١٩٧٥(   Mcnay بينما 

  ٢ص ٠هي كل ما يعوق الطفل عن النمو      املتكامل بأا) م  ١٩٧٩( وعرفها عبد الغفار 

شكلة قد تظهر يف صورة عرض أو عدة أعراض فيجد أن امل) م  ١٩٨١(  Wolfأما 
    . تثري انتباه وقلق من هم حول الطفل

بأا حالة من الشك والريبة و التردد تنتاب ) م  ١٩٨٣( كما وصفها عدس ومصلح 
الفرد ، ويشعر هذا الفرد بارتياح إذا زالت هذه احلالة أي إذا حلت املشكلة ويعـين حـل   

ت جديدة تستدعي منه التفكري واستثمار معرفتـه القدميـة و   املشكلة أن يعرض الطفل حلاال
خرباته يف أخرى جديدة وبشكل يتناسب مع سنه وخرباته ،وهذا ما يساعده يف االعتماد على 
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رافده .(اخلطأنفسه واالنغماس يف احملاولة والتجربة ، وعلى املربني توجيهه وإرشاده يف حاالت 
 )   ١٣ص: ١٤٢٨رجب ،احلريري ، زهره 

املشكلة بأا صعوبة أو عقبة حمسوسة للفرد حتـول بينـه   ) م ١٩٨٩( يف حني يعرف عبد الرمحن 
 ١٥٠ص .واملدرسيوبني حتقيق أكرب قدر ممكن من التوافق النفسي واالجتماعي والصحي 

املشكلة حالة شك وارتباك تعقبها حرية وتردد  أن) م  ١٩٩٣ (ويرى مسارع الراوي 
. تخلص من هذه احلالة واستبدال حالة الشعور واالرتياح والرضا ـا وحبثاً لل وتتطلب عمالً

 )٣٦ص:١٩٩٣موسى،الصباطي،(
بتعريفها على أا تدخل او تعطيل حيول بني االسـتجابة  ) م  ٢٠٠٠( كما قام جابر 

 .  وحتقيق اهلدف 
على أا نتيجة غري مرغوب فيها حتتاج إىل تعديل ، فهـي   )م ٢٠٠٣(ويعرفها هالل 

حالة من التوتر وعدم الرضا نتيجة لوجود بعض الصعوبات الـيت تعيـق الوصـول إىل     متثل
األهداف املنشودة ، وتظهر املشكلة بوضوح عندما يعجز الفرد أو األفراد عن احلصول على 

افـده احلريـري ،زهـره رجـب،     ر(٠املختلفـة   النتائج املتوقعة من األعمال واألنشـطة 
 )  ١٣ص:١٤٢٨

 لنفسيةا شكلة ا -ثانيا 
 -:تعريف ا شكلة ا نفسية -١

تعرف املشكلة النفسية بأا  املشكالت اليت تتعلق بالنفس وانفعاالا ، وقد تنعكس آثار 
املشكالت على املراهق وتسبب له اضطرابات انفعالية ختتلف شدا باختالف حدة املشـكالت  

 )  ٣٩ص:١٩٦٧كمال،. (واختالف طبائع األمور 
أن هناك اضطراباً نفسياً أو مشكلة نفسية إذا ما صـدر  ) م  ١٩٧٤(  Rossويعترب 

عن الطفل واملراهق سلوك ينحرف يف درجة شدته أو تكراره عن املعايري االجتماعية والنسبية 
واملتروك تقديرها للفرد حبسب املوقف ، وإذا ما اعترب الكبار املسؤلون عـن بيئـة الطفـل    

 .كثر أو أقل مما هو متوقع يف املوقفواملراهق ، أن مثل هذا السلوك كان أ
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التوترات النفسية واملصاعب اليت " بأا ) م  ١٩٧٧( وعرفها ضياء الدين أبو احلب 
 . يعاين منها األطفال يف ذوام وعالقام االجتماعية واألسرية 

 حالة حتدث فيها ردود الفعل االنفعاليـة غـري  " بأا ) م  ١٩٧٧( ووصفها زهران 
ثريها بالزيادة أو النقصان ، فاخلوف الشديد كاستجابة ملثري خميـف فعـالً ال يعتـرب    مناسبة مل

أما اخلوف ، اضطراباً انفعالياً بل يعترب استجابة انفعالية عادية وضرورية للمحافظة على احلياة
الشديد من مثري غري خميف فعالً فإنه يعترب اضطراباً انفعاليا وتتفاوت املشـكالت يف حـدا   

، وبعضها  را ، فبعضها سهل احلل وبعضها عسري احلل ، وبعضها يتناول موقفاً حمدداًوخطو
 . ٤٤٤ص. يتعلق مبستقبل حياة الفرد 

وتعرف بأا سلوك متكرر احلدوث غري مرغوب فيه ، يثري استهجان البيئة االجتماعية 
تـه كفـاءة الطفـل    وال يتفق مع مرحلة النمو اليت وصل إليها الطفل ، وينبغي تغيريه إلعاق

االجتماعية أو النفسية أو كليهما ، وملا له من آثار تنعكس على قبول الفرد اجتماعياً وعلـى  
سعادته ورفاهيته وقبوله لنفسه، وتظهر يف صورة عرض أو عدة أعراض سـلوكية متصـلة   

ممدوحة سالمة، . (الكذب،والسرقة ، والتخريب ، وغريها: مظاهرها  وميكن مالحظتها، مثل 
 ) ٧٠ص:١٩٨٤

بأا مجيع التصرفات واألفعال غري املرغوبـة  ) م  ١٩٨٥( يف حني تعرفها عزه زكي 
واليت تصدر عن الطفل بصفة متكررة وال تتفق مع معايري السلوك السوي املتعارف عليهـا يف  

    ١٤٩ص. البيئة االجتماعية ، مما يؤثر على كفاءة الطفل االجتماعية والنفسية
بأا حالة االختالل الداخلي أو اخلارجي اليت تترتب على ) م  ١٩٨٥ (ويعرفها فراج 

 .الفردحاجة غري مشبعة أو عائق حيول دون إشباع حاجات 
أوهي تلك املواقف أو األمناط السلوكية اليت يعرب عنها األطفال أو املسـئولون عـن   

ا إعاقة إلشباع حاجا ٣٤ص : ١٤١٠،غزوى الغفيلي (.متنشئتهم واليت يرى اخلرباء ( 
أا هي االحنراف عن السلوك السوي حسب معايري ) م  ١٩٨٦( ويذكر الربقاوي   

اجلماعة الذي تشكله الفئات ذات العمر الواحد واليت تنصب آثارها إما إىل داخـل الفـرد   
 )١٤٩ص:١٩٨٦عودة، (  .مثل العدوان  كإيقاع األذى باآلخرين‘ كاالنسحاب أو خارجه
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التصرفات الـيت تصـدر عـن     أا مجيععلى ) م  ١٩٩٢( بو غزالة وتعرفها مسرية أ
الطالب بصفة متكررة أثناء تفاعله مع البيئة و املدرسة وال تتفق مع معايري السلوك السـوي  

        ٢٣ص .منوهاملتعارف عليها يف البيئة االجتماعية وال تناسب مرحلة 
و تصرفات أو اضـطرابات غـري مرغـوب    بأا عبارة عن مشاعر أ) م  ١٩٩٦( ويعرفها درغام 

فيها  من اتمع تصدر عن الفرد باستمرار عن طريق مظـاهر خارجيـة نتيجـة للتـوترات النفسـية و      
   ٥٢ص . االحباطات اليت يعاين منها وال يقدر على مواجهتها وتشكل له إعاقة يف مسار منوه

لدى الفرد مثل مشاعر  بأا هي تلك املشكالت اليت تظهر) م  ١٩٩٧( ويعرفها التل 
القلق و االكتئاب واحلزن واحلساسية الزائدة والغضب ألسباب بسيطة أو التعبري عن الغضب 
باالعتداء على اآلخرين ، والشعور باخلجل وضعف الثقة بالذات ، وتدين مفهـوم الـذات ،   

دد واملخاوف املرضية مثل اخلوف من التحدث مع اآلخرين أو أمام الصف الدراسـي والتـر  
 ٤٦٣ص. وصعوبة اختاذ القرارات

 -: معايري حتد د السلو  السو  والسل ك غري السوي -٢

v  العادية  املعتدلة ( السوية:(- 

يرى الباحث أن املعيار املناسب لتحديد السلوك السوي جيب أن يأخـذ يف االعتبـار   
ات الشخص نفسه من حيث عمره ونضجه ،واحمليط الذي يعيش فيه الشخص من حيث العاد

سلوك سـوي   نواإلطار الثقايف ككل ،فلكل جمتمع خصوصيته اليت متيزه عن اآلخر ،فما يكو
 .  يف جمتمع قد يكون غري سوي يف جمتمع آخر

إن السلوك السوي هو القدرة على توافق الفرد مع نفسه ومع بيئته والشعور بالسـعادة، وحتديـد   
 )٥٤ص :م ٢٠٠١،الزيادي،  اخلطيب. (أهداف وفلسفة سليمة للحياة يسعى لتحقيقها

بأا ما يتفق مع السلوك العام أو الغالـب يف اتمـع    )١٤٢٦،أمساء احلسني (وتشري
  ١٨ص . ويف جمتمعنا وما يتفق مع اهلدي اإلسالمي والشريعة 

أن السلوك السوي يتحقق عندما يكون الفرد قـادرا علـى أن   :وهنا نستطيع القول
 ٠ يعيش فيها يتوافق مع نفسه ومع البيئة اليت
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إن للشخص عدداً من الصفات اليت تعترب حمددة للسلوك السـوي ومـن مث حمـددة    
 -:للشخص السوي املتوافق ومنها


عل حنو حل املشكالت والتغلب على الضغوط اعن الشخص السوي سلوك ف يصدر 

 . عن طريق املواجهة املباشرة ملصدر هذه املشكالت

 

الشخص السوي يستخدم طاقاته من غري تبديد جلهوده، وهو مـن الواقعيـة   أن     
 .بدرجة متكنه من أن يعرف احملاوالت غري الفعالة حبيث يعيد توجيه طاقاته

 

الشخص السوي لديه أفكار ومشاعر وتصرفات مالئمة، مع الواقع وأحكامه تقوم أن  
ن السلوك مالئماً للظروف فحسـب، وإمنـا لعمـره    يكو على أساس معلومات مناسبة، وال

 .واملستوى الذي بلغه من النضج

 

الشخص السوي قادر على التكيف والتوافق،  فاملرونة من أول مستلزمات اإلنسـان  
 .لكي حييا حياة متوافقة سوية 

 

 .علم من اخلربة واالستفادة من التجارب املاضيةيتميز اإلنسان السوي بقدرته على الت 

 

الشخص املتوافق اجتماعياً يشارك إىل أقصى حد، وتتميز عالقاتـه االجتماعيـة   إن 
 . وتفاعالا بالعمق واالقتراب واالستقالل بذاته 
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إجيابياً ، ويدرك قيمتها دون إفـراط أو   الشخص السوي املتوافق يتصف بتقدير ذاته
. ضعفه وحياول عالجها او تقوميهـا  تفريط ، ويشعر باالطمئنان واألمن ،و يعترف جبوانب  

 )  ٢٢ص :  ٢٠٠٠يوسف، (

v  غري الس ية:- 

السلوك الشاذ أو املنحرف هو السلوك املخالف لسلوك أغلب الناس داخل اتمـع  
 ) ١٨ص:  ١٤٢٦أمساء احلسني ، . (الواحد

والشخص غري السوي هو الشخص الذي ينحرف سلوكه عن سلوك الشخص العادي 
. يف تفكريه ونشاطه ومشاعره ويكون غري سعيد وغري متوافق شخصياً وانفعاليـاً واجتماعيـا  

 )  ٣٠ص:  ١٤٢٤وجدان الكحيمي ، (

أن السلوك الشاذ الذي يكون غري مناسب لعمر الشـخص ومـدى    :ويرى الباحث
 .ري مقبول يف إطار اتمع الذي يعيش فيهنضجه وغ

والسلوك املشكل هو السلوك الذي يعرب عن سوء التفاعل مع احمليطني ويعيق التكيف النفسي 
 :وهناك معايري كثرية للسلوك املشكل 

) ٣١ص:١٤٢٤وجدان الكحيمي،(،و)٨١ص:١٤١٩حنان العناين ،(ويتفق كال من 
 :على املعايري التالية) ٢١ص:١٤٢٦اء احلسني،أمس(و) ١٣ص:١٤٢٦،يشاهيناز عبد اهلاد(و


مع سلوكياتنا اليت نرغب فيها مـن وجهـة نظرنـا     يتالءمالسلوك الذي  يشري إىل 

 .فاملرجعية هنا للفرد ذاته .الشخصية 

 

 .طبيعته يقصد به قيام الفرد بعمل مناقض للطبيعة أو احنراف بالغ يف سلوك ما عن
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حيث يكون السلوك خمالف لعادات اتمع وتقاليده ، فالسوي هو املتوافق اجتماعيـاً  
   .والالسوي هو غري املتوافق اجتماعياً 

 

يقصد به احنرف  السلوك عن املتوسط الشائع ، فالسوي هو الذي يتخذ املتوسـط أو  
 .، أما الالسوية هي االحنراف عن ذلك املتوسط إما بالزيادة أو النقصانالشائع معياراً 

 

السلوك املشكل هنا يتضح يف نوعية االستجابة، حيث تكون االستجابة غري مالئمـة  
 . للموقف واليت تعيق الفرد عن قدرته على القيام بوظائفه

 

ملعيار  يعرف الشذوذ بأنه احنراف عن املثل العليا او الكمال ، والشـخص  تبعا هلذا ا
ل يف كل شيء ، ويف الواقع أن صفة الكمال ال ميكـن  االكمالقريب من العادي هو الشخص 
 .أن تتوفر لدى الناس 

 

 ميكن من خالله احلكم على الشخص بالصحة أو احلالة املرضية ،وفيه يتم اسـتخدام 
" الفحص االكلنيكي باالستعانة باألدوات والوسائل الطبية املختلفة ، واملقابلة النفسية بـني  

 .وأسلوب املالحظة املتخصصة واملقاييس واالختبارات النفسية " األخصائي واملريض 
 

من السـلوك   يعترب املعيار الديين من أهم املعايري وأقواها تأثرياً لتمييز السلوك السوي
 .املنحرف عن الفطرة لدى اإلنسان املكلف حيث الفطرة هي احملك 

إِنَّ أَكْرمكُم عنـد   "العبادة ، وحسن اخللق قال تعاىل  -:واختصر ذلك يف  أمرين مها
 بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت ني أكمل املـؤمن " ، وقال صلى اهللا عليه وسلم   ١٣احلجرات}اللَّه

 ) رواه الترمذي "  .( إمياناً أحسنهم خلقاً 
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 -:مبميزات جتعله متفوقاً على املعايري الوضعية من أمهها" اإلسالمي " ويتميز املعيار الديين 
ربط املعيار اإلسالمي السوي بالفعل احلسن، والسلوك املنحرف بالفعـل السـيئ أو    )١(

 .ال وى الفرد أو رضا اجلماعة القبيح، وجعل حسن الفعل أو قبحه مرهونني حبكم اهللا
 .تقدميه قواعد للسلوك ثابتة ال ختتلف باختالف الزمان أو املكان )٢(

مجع مميزات املعايري الذاتية واالجتماعية واإلحصائية وخلصها مـن التحيـز والفسـاد     )٣(
واملرض اليت قد تصيب الفرد واجلماعة، فقد جعل اإلسالم الفرد املسلم حكما علـى  

قال رسـول اهللا صـلى اهللا   . ألنه هو الذي خيتارها. دية ظاهرها وباطنهاسلوكياته اإلرا
جئت تسأل عن الـرب اسـتفت   : (الصحابة الذي جاء يسأله عن الرب عليه وسلم ألحد

واإلمث ما حاك يف النفس وتـردد يف  إليه النفس واطمأن إليه القلب ، قلبك ، الرب ما اطمأنت
 )٣٢ص :  ١٤٢٤وجدان الكحيمي ، .(ده أمحروا) القلب ، وإن أفتاك الناس وأفتوك 

 -: وجود  شكل  لدى  لفرد أعراض -٣

إىل أنه ليس هناك فرداً يف هذه احلياة إال ولديه مشكالت وال ) م  ١٩٩٢( يشري جالل 
هـذه  يقاس التكيف السليم مبدى خلو الفرد من املشاكل، إمنا يقاس مبدى قدرته على جماة 

كما أنه ميكن التعرف على أن الفرد يعاين من مشـكالت إذا  ،  املشكالت وحلها حالً سليماً
 :انطوى سلوكه على واحد أو أكثر من األعراض التالية

 .التوتر الزائد عن احلد  )١(
 .فقدان احلماس واالهتمام بعمله  )٢(

 .التناقض بني سلوك الفرد واملعايري االجتماعية واخللقية  )٣(

 .حماولة الفرد جذب انتباه اآلخرين  )٤(

 . العدائي املستمر  السلوك )٥(

 .االنشغال الزائد واية معينة أو ميول معينة )٦(

 .عدم االتفاق بني األهداف اليت يضعها الفرد لنفسه مع قدراته وإمكانياته  )٧(
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 .عدم الثقة يف النفس واعتماده على الغري  )٨(

 .التغريات املفاجئة يف سلوك الفرد مبا يناقض ما هو معروف عنه )٩(

 .يرجع لعوامل أخرى كالضعف العقلي أو السنالعجز التعليمي الذي ال  )١٠(

 .احلزن والتعاسة بدون سبب واضح  )١١(

 ٨٤ص. ظهور أعراض عضوية كاستجابة متكررة مصاحبة للتوتر )١٢(
 :ونستطيع أن نتعرف على السلوك املشكل من خالل

املقارنة بني سلوكه وسلوك اآلخرين من أقرانه فالتشابه بني سلوكهم مجيعـاً يعـين أن    )١(
 .وعاديالسلوك سوي 

 .مقارنة السلوك املشكل مبعايري السلوك ملن هم يف نفس العمر )٢(

استمرارية السلوك املشكل مع زيادة احلالة سوًء ومل يطرأ عليها حتسن  فهذا يعـين أن   )٣(
 .هناك ما مينع من التقدم حنو ما جيب أن يكون

شـاهيناز عبـد   ( .مقارنة سلوكيات الفـرد بصـورة كليـة يف مواقـف متعـددة       )٤(
 )١٣ص:١٤٢٦اهلادي،

بأن السلوك املشكل يتحـدد وفقـاً   ) م  ١٩٩٤( ويوضح كالً من زار كاوسكا وكليمننت 
 -:للمحكات التالية 

 .أن يكون السلوك وشدته غري مناسبني للعمر أو مستوى النمو )١
 .أن يكون السلوك مما ميثل خطراً على الفرد واآلخرين  )٢

 .يدة أن يكون السلوك مبثابة إعاقة حنو تعلم مهارات جد )٣

 .أن يسبب ضغوطاً للذين يعيشون أو يعملون معه  )٤

 . أن يكون السلوك خمالفاً للمعايري االجتماعية  )٥

أن السلوك املشكل نراه إذا قارنا السلوك مبا هو متعارف عليه يف : من هذا كله يرى الباحث
 .ليت يريد حتقيقهاأنه ميثل إعاقة للفرد يف حتقيق أهدافه ا العمر الفرد ونضجه، كم باتمع، ومناس
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   -:أسباب ا شكالت ا نفسية -٤

فهي عبارة عن حلقات مترابطة وليسـت   ،النفسيةختتلف وتتنوع أسباب املشكالت 
         ٠بل أننا قد جند مشكلة نفسية تقودنا إىل أخرى  ،واحدحلقة أو سبب 

 أنه من الصعب إجياد سبب واضح لالضطرابات النفسية)  (١٩٧٨ يرى اريكسون 
تكون كثرية ،ووجود ارتباط بينها ،فالسلوك حمصلة عوامل كـثرية   بل إن األسباب عادة ما

 ٠.بعضها داخلي سواء جسمية او نفسية ،وأخرى خارجية
ويتفق الباحث مع هذا الرأي فمن  الصعب حتديد سبب واحد ألية مشكلة ، فلكـل  

 . ظهورها  مشكلة جمموعة من األسباب املتفاعلة واملتداخلة اليت أدت إىل
 -:وأمهها ما يلي

 

العوامل اجلينية ، االختالالت ، النظـام الغـذائي ، املـزاج                : تتضمن هذه العوامل  
، شذوذ اخلصائص الوراثية ) الطفل الصعب أو النكد ، الطفل اخلجول ، الطفل املنسحب ( 

ل اجلهاز  العصيب ، واضطراب عمـل الغـدد ،   اليت حتملها اجلينات ، والتهاب الدماغ وخل
 ضواضطراب عمليات التمثيل الغذائي يف خاليا اجلسم ، والتشـوهات اخللقيـة واألمـرا   

يف الشخصـية و اضـطراب يف   واحلوادث ذلك وغريه من العوامل اليت قد تؤدي  إىل تغري 
 ) ٢٧٩ص :  ١٤٢٤الرمياوي ، .(السلوك

 :النوع من العوامل حيدث بسبب إىل  أن هذا ) م١٩٧٧(ويشري زهران 
 .البلوغ اجلنسي دون التهيؤ له نفسياً  -
 .الشعور بالتعب الزائد بسرعة  -

 .التغذية غري املناسبة -

 .الشعور بأمل يف األسنان أو ضعف النظر  -

 .النمو غري الطبيعي للفرد مثل كرب احلجم أو صغره عن العادي  -
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ضبط الذايت ، العجز يف القدرة على احلكم األخالقي ، ضعف ال:تتضمن هذه العوامل 
العجز يف القدرة على تأجيل اإلشباع ، املبالغة يف تفسري عدوان الرفاق ، الفشـل يف تعلـم   
وضبط االنفعاالت ، عكس الدور كأن يتوىل الطفل دور األب ، التعلق غري اآلمن ، اخنفاض 

اجلعبة السلوكية املنفـردة  "  باندورا " ا مساه مستوى الذكاء ، التكوين النفسي الشاذ ، أو م
: منها" الطفل جتعله سيئ التوافق  جمموعة من االستعدادات السلوكية إذا ما منت عند" وهي  

 .االستعداد للقلق ، الشعور بالنقص ، الشعور بالذنب ، االتكالية ، االندفاعيـة ، العدوانيـة  
 )٢٧٩ص:١٤٢٤الرمياوي،(،)٢١ص:١٤٢٣فاديه محام،(

  

إن األساليب التربوية اليت يتبعها الوالدان يف تنشئة أطفاهلم هلا اكرب األثر يف تشـكيل شخصـيام   
 .بالنفسالثقة  ةيف املستقبل فالقسوة والصرامة خترج لنا الشخصية العدوانية، اخلائفة، ضعيف

الت النفسية وذلك فلقد وجد ارتباط بني إساءة معاملة الطفل وعالقتها ببعض املشك
طفـالً قسـمهم   ) ٦٠(واليت أجراها على عينـة مـن   ) م١٩٩٤الرفاعي(من خالل دراسة 

أا وجدت فروق دالة إحصـائيا بـني   : موعتني ضابطة وجتريبية ،وكان من أهم نتائجها 
متوسط الدرجة الكلية لبعض املشكالت النفسية و بني جمموعة الدراسة واموعة الضـابطة  

        ٠موعة الدراسة لصاحل جم

كما أن هناك تشابه بني الوالدين وأبنائهم يف طبيعة ونوعية السلوك و االضـطرابات  
حيث يتأثرون مبا يواجهونه من مواقف احلياة مبا يف ذلك موقف االضطراب النفسي وموقـف  

   )                  . ١٩٧٤;Johnson(٠و التوترات  الوالدين يف مواجهة تلك املشكالت

إن التفكك األسري  يؤدي إىل سوء التوافق النفسي والسلوك غري السوي لدى أبنائها 
،و يرجع ذلك لوجود خلل واضطراب يف بناء شخصيتهم نتيجة احلرمان من الرعاية األسرية 

 )٢٦ص:٢٠٠٤، قعبد الرزا. (والدفء العائلي 
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 االعتبارات األسـرية  ومن اجلوانب الرئيسية يف استقرار واتزان السلوك ثبات القيم و
فالذي يعيش يف كنف والدين متواجدين يتبعان أسلوباً مستقراً واضحاً يف التعامل معه يكـون  

 )  ١٢ص:  ١٤٢٣الشربيين ، (  .أقل تعرضاً ملشكالت أو اضطرابات نفسية
واجلو العاطفي النفسي الذي يعم األسرة يؤثر وبقوة على جتانس االرتقـاء النفسـي   

 )١١ص:١٤١٦درغام،. (عن انطباعاته ومواقفه  ويكون مسؤوالً
كما أن األطفال الذين مل يتعلموا العيش يف وفاق وانسجام مع إخـوام وأخـوام   

 .جيدون صعوبة يف التوافق مع الغري يف عمر املراهقة والرشد 
من أن الطفل الذي يتمتع حبب األم وعطفها )  ١٩٤٣،رابيل ( كما اتضح من دراسة 

وه اجلسمي والنفسي عن األطفال اآلخرين ، ففقدان احلنان الذي يظهـر عنـد   خيتلف يف من
األحداث  يرتبط باجلو األسري الذي يعيش فيه الطفل ، كما تظهر آثار التقلب العـاطفي يف  

 )٢٠ص:١٤٢٣فاديه محام، ( ٠مع رفاقه  تصرفات التلميذ يف املدرسة ويف تعامله 
 -:ما يلي  ليت ترجع لعوامل اجتماعية وبيئيةن من األسباب يف بروز املشكالت واإ  
 .كثرة اخلالفات األسرية اليت قد تنتهي إىل حاالت من التفكك والطالق -
 .عدم التوافق بني الوالدين أو األخوة -

 .الضغوط األسرية واالجتماعية وقلة الرعاية يف األسرة واملدرسة بصفة عامة  -

 .نقص االهتمامات وغريهاسوء التوافق الشخصي واالجتماعي، واالنطواء و -

 .االندفاع واملخاطرة وخمالفة القانون والفرق بسبب نقص اخلربة واملهارة لدى بعض املراهقني -

يف  تاملسـؤوليا الرغبة القوية لالرتباط برفاق السن وتكوين شلل ونواه قد يتعارض مع  -
 )                     ٤٨٨ص :١٩٧٧،زهران. (املدرسة واألسرة 

بناء على ما وجد من دراسات أن غالبية املشكالت النفسية منبعهـا  : ويرى الباحث
األسرة وليس الطفل ،فاألسرة هي اليت تصنع الطفل مبا تعلمه و تؤدبه وتغرس فيه كثري مـن  

نفسية  السلوكيات اليت قد تكون غري حمبوبة أو غري سوية مما قد تتطور لتظهر أعراض وأمراض
 .حتتاج املواجهة والعالج 
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إن للمدرسة الدور املهم و البارز يف حياة الطالب حيث يقضي فيها الوقت الكبري من 
فهي البيئة اليت تشبعه اجتماعياً وتغذيه معرفياً وتزرع الثقة يف نفسه فيقوى لديه البنيان ، يومه

 .٠يعود بالنفع على جمتمعه امم، النفسي

ث عند األطفال الـذين مل نشـبع حاجـام    إن اضطراب عالقة الطفل باملدرسة حتد
اجلسمية و النفسية و االجتماعية يف املدرسة فيشعرون باإلحباط والصراع والقلق و يلجأوون 

، فاديـه محـام  . (و العدوان  إىل احليل النفسية الدفاعية مثل املشاغبة و التخريب و الكذب
 )    ٢٢ص:١٤٢٣

 تنتج عن املدرسة و تزيد من حـدة  أن من أهم األسباب اليت)١٩٧٧زهران،  (ويرى
 -:املشكالت أو حتدثها 

 .نقص اإلرشاد التربوي -١

 . ةعدم قدرة بعض املعلمني على توصيل املعلومات بطريقة فعال -٢

 .عدم تفهم بعض املعلمني طبيعة املرحلة اليت يعيشها الطالب -٣

 .واخلوف من االمتحانات  قالقل -٤

 .ار والنجاحم تشجيع املعلمني للتالميذ على االستذكدع -٥

أن املدرسة عامل مشارك لألسرة يف إحداث املشكالت النفسـية  : ويرى الباحث    
مبا متلك من عناصر وكوادر تربوية  كويف إجياد احللول املساعدة للطالب للتغلب عليها، وذل

 .مدربة قادرة على تفهم الطالب والعمل معهم

  -:يم ال ام منو ال ال  خالل مر حل ال ارس  يف ال عل:  الثاً 
من سن السادسة وحىت الثامنة عشر تقريباً هي الفترة العمرية اليت يقضيها الطالب يف 

  -:مراحل التعليم العام ، وتوافق هذه الفترة مراحل عمرية ميكن حتديدها يف التايل 



-  ٢٥  - 

 -:مرحلة ال فولة ا وسطى وا تأخرة  -أ

، ويطلق عليها املربـون  تقريباً شرةمتتد هذه املرحلة من السنة السادسة إىل الثانية عو
مرحلة املدرسة االبتدائية، إذ يذهب الطفل إىل املدرسة االبتدائية ليجد نفسه يف حميط جديـد  

 يتطلب منه مطالب معينة تعترب أساساً لتكيفه االجتماعي واالنفعايل، ويصفها 
ـ ) " هافجهرست (  ة للقـراءة  أا مرحلة تعلم املهارات احلركية و املهارات الالزم

  )١٩٥ص :  ١٤١٩عقل، "( ة واحلساب والكتاب
 -:مظاهر  لنم    هذه  ملرحلة 



ينمو اجلسم يف هذه املرحلة منواً تدرجيياً، وقد حتدث يف اية املرحلة قفـزات للنمـو   
ن ، زيـدا .( تستمر يف املرحلة التالية، فيزداد الطول، كما يزداد وزن الطفل زيادة ملحوظـة 

 ) ١٣٧ص  :  ١٤١٠
ل علـى الـتحكم يف عضـالته    وذه املرحلة يكتمل منو احلواس وتزداد قدرة الطف

، فهو يستطيع يف هذه املرحلة أن ميسك القلم بني أصابعه ، وخيط به علـى الـورق   اإلرادية
دقيقة  ، كمـا أنـه   ) ١٥( خطوطاً ، ويستطيع أن يركز مسعه وبصره على موضوع معني ملدة

در على اجللوس يف مكان واحد مدة قد تصل إىل نصف ساعة وكذلك يستطيع بذل يصبح أق
 ،الكتابة والرسم واللعاب الرياضيةاهود والقيام بأعمال جسمية حتتاج إىل مهارات حركية ك

ويزول من األطفال طول النظر وقصره الذي ال يرجع إىل عوامل وراثية أو عضوية كما ينمو 
 )  ٥٧ص : ١٩٧١املعروف، (  ٠عما كان  السمع ولكن اللمس يضعف



فيكتسب الكثري من ، يبدأ الطفل بااللتحاق باملدرسة االبتدائية يف السادسة من عمرة 
اخلربات العقلية املعرفية واملهارات التحصيلية اليت تزوده حبصيلة من املعلومات ، ويتعلم الطفل 

يف الدراسة ميارس االطالع على القصـص ، وكـل هـذه املهـارات     القراءة والكتابة واحلساب وبتقدمه 
 )  ٢١٨ص : ١٤٢٥سليمان، . ( واخلربات العقلية واملعرفية تعني الطفل على النمو العقلي



-  ٢٦  - 

وتتميز هذه املرحلة بقوة الذاكرة إذ متتص ذاكرة الطفل كل ما يصـل إليهـا مـن    
رحلة أصلح املراحل لتعليم اللغات معلومات بسرعة مدهشة، وبدون فهم، وهلذا تعترب هذه امل

 )  ٥٨ص : ١٩٧١املعروف، (  ٠األجنبية ولتحفيظ األطفال كثرياً من األقوال والكلمات 
 

كلمة )  ٢٥٠٠( بداية دخول الطفل املدرسة تكون قائمة مفرداته اللغوية ال تتجاوز  
، ويالحـظ علـى   % ) ٥٠( حلة حبوايل تقريباً ، وتزداد حصيلة مفرداته اللغوية يف هذه املر

الطفل قدرته على التعبري الشفوي جبمل مركبة طويلة وتنمو قدرته علـى التعـبري اللغـوي    
 .التحريري مع مرور الزمن وانتقال الطفل من صف دراسي إىل صف دراسي آخر 

ويستطيع الطفل إدراك التباين واالختالف القائم بني الكلمات، وكذلك املتشـاات  
ملتضادات يف اللغة، ويالحظ على الطفل يف هذه املرحة إدراك معاين اردات مثل الصـدق  وا

 )٢٧٨ص : ١٤٢٥ملحم ،(.واحلياة واملوتوالكذب والعدل واألمانة واحلرية 
 

عضالت الطفـل يف سـن    غاملرحلة، فتبل هينمو اجلهاز العضلي للطفل منوا كبريا خالل هذ 
املرحلة ضـعيفي  يكون األطفال يف بداية هذه  االسادسة، ولذعف وزا وقوا يف سن الثانية عشر ض

  )٨٦ص :١٩٨٤توق،عدس،(.دقيقاً عصبياً القدرة على أداء األعمال اليت تتطلب توافقاً
 -:أما عن املهارات احلركية يف هذه املرحلة فقد صنفت حسب األغراض اليت تتخذها ومنها   

 .منها مهارات تناول  الطعام  وارتداء املالبس  :مهارات خدمة الذات  )١
 .ومنها مهارات األشغال اليدوية: مهارات يدوية )٢

 وهي تلك اليت حيتاجها مثل القراءة والكتابة، والرسم، والتلوين : مهارات مدرسية )٣

 )٢٠٠ص : ١٤١٩عقل ،.( ومنها قذف الكرة، ركوب الدراجة: مهارات اللعب )٤
 

ز طفولة هذه الفترة باالستقرار النفسي يف شىت مظاهر االنفعاالت وهـذا مـا جعـل    تتمي 
  .) ١٧٣ص : ١٩٧٢اهلامشي، .(الوادعة  العلماء النفسيني يدعون هذه الطفولة ، بالطفولة اهلادئة 



-  ٢٧  - 

حيث يصبح الطفل قادراً على فهم املواقف االجتماعية اليت تستدعي هذا االنفعال أو  
همه هلا ، ومييل الطفل إىل املوقف اليت جتلب له السرور وينفر من املواقـف  ذاك داللة على ف

 )٥٩ص :  ١٩٧١املعروف ، ( ٠اليت تؤمله 

واألطفال يف املرحلة املتأخرة يعربون عن انفعاالم بشكل أكثر انضباطاً واتزاناً مـن  
ويضرب األرض الطفولة املبكرة ، ومن ذلك أن طفل املرحلة السابقة إذا ما غضب قد يصرخ 

وميزق ثيابه وكتب أخوانه ، أي أنه يعرب عن مشاعره بصورة متطرفة ، أما طفل العاشرة مثالً 
فإنه قد يكتفي باالستجابة اللفظية فقد يطلق أمساء السخرية على الطفل اآلخـر ، أو يبادلـه   

ازع السب والشتم أو التنابز باأللقاب ، أي أن هناك منواً حمدوداً للقدرة علـى كـف نـو   
 )٢٠٢ص :  ١٤١٩عقل ، (العدوان

وخالل هذه املرحلة تزداد جراءة الطفل بسبب تنوع العالقات االجتماعية وتعددها واليت تتسـم  
 ) ٢٢٩ص :  ١٤٢٥سليمان ، (  ٠واملرح   بالتفاعل والدينامكية ، واليت تزيد ميالً لالندماج

اية هذه املرحلة كأسلوب  ما نراه يف أن العدوان اللفظي كثرياً -:وهنا يرى الباحث 
بفضل ما تعلمه ومـا  ،حيث زادت حصيلته اللغوية ومنت بشكل متميز عن ما قبلها ، واضح 

ونظرا خلوفه من تطبيق العقوبات املدرسية يف حالـة  ،أكتسبه خالل مرحلة املدرسة االبتدائية 
 .استخدامه العدوان البدين

يرجع إىل عامل أو أكثر مـن العوامـل   يظهر يف هذه املرحلة الضبط االنفعايل الذي و
 -:التالية

 

يدرك الطفل أن االستجابات االنفعالية احلادة غري مقبولة ، كما يـدرك أن إشـباع   
حاجاته بطريقة غري سليمة بعيدة عن اآلداب اليت تعلمها ، أمر غري مقبول ويثري الوالـدين ،  

السيطرة على رغباته ونوازعه والتنازل عن بعض حاجاتـه ويـتعلم    ومن هنا يبدأ تدرجيياً يف
 ) ٢٠٢ص :  ١٤١٩عقل ، (   ٠أساليب التعبري املقبولة 



-  ٢٨  - 

  -ب 

تعترب املدرسة من العوامل املؤثرة يف التطور االنفعايل و االجتماعي للطفل ، فالتحـاق  
ىل طفل املدرسة الذي يؤدي دوراً جديـداً  الطفل باملدرسة حلظة يتبدل فيها من طفل املنزل إ

ويواجه ممنوعات ال ميارسها ، يتفاعل مع اآلخرين ويطور عالقات صداقة مع بعضهم ، وتزود 
 .مبصادر غنية باألفكار اجلديدة اليت تشكل إحساسهم بذوام  لاملدرسة األطفا

اعتبـاره ممـثالً   وللمعلم يف مرحليت الطفولة املتوسطة واملتأخرة دور رئيسي وفاعل ب 
)                                                                                                                             ٢٣٣ص : ١٤٢٤،الرمياوي ( .خلق مناخ صفي مناسب ىوقادر علللسلطة، 

 

تقابل بالرفض من  ةالطفل مبا أويت من نضج عقلي أن بعض االستجابات االنفعالييدرك 
الوالدين واملدرسني ، يف حني تلقى استجابات أخرى ترحيبـاً وتشـجيعاً ، وهـذا يعـزز     

مركزه االستجابات املقبولة ويستبقيها ، فهو ال يود أن تدفعه انفعاالته إىل سلوك طفلي يضعف 
 ) ٢٠٣ص : ١٤١٩عقل ، ( ٠لذي حياول الظهور مبظهر الكباربني الكبار يف الوقت ا

 

يسعى الطفل يف هذه املرحلة إىل تكوين عالقات اجتماعية خارج نطاق األسرة وتتميز 
هذه العالقات بالروح التعاونية والنزعة االستقاللية يف نفس الوقت كما انه يشرع يف تكوين 

ضية ، ويبدو شعور الطفل بذاته يف هذه الفترة واضحاً ويستتبع ذلك وضـوح  معايريه االجتماعية املا
 )٢٣٤: ١٤٢٥سليمان ، (  .الوالدين  النزعة االستقاللية والفردية ، وبعيداً عن محاية

أن املدرسة تسهم بدور فاعل يف إرساء قواعد البنيـان االجتمـاعي   : ويرى الباحث  
صفية ،ومبا  يبين فيها الطالب  مة من أنشطة صفية والالذي اكتسبه من األسرة ،وذلك مبا تقد

 .من عالقات وتفاعالت 
 

يلعب التلقني يف مرحلة الطفولة املتوسطة دوراً بارزاً يف تكوين أفكار دينية لدى أطفال 
هذه املرحلة حبيث تصبح أفكاره الشخصية بعد ذلك وحتدد سلوكه ، ومييز النمو الـديين يف  



-  ٢٩  - 

املرحلة النفعية كأن يقوم بأداء الصالة من أجل النجاح ، لذلك فإنه يقع على الوالـدين  هذه 
(  .واجب تعليم أبنائهم أصول الدين و أركانه ومبادئه وتقدمي مناذج السلوك و القدوة هلـم  

 ) ٢٧١ص :  ١٤٢٥ملحم ، 
بدايـة   كثريا مع هذا الرأي حيث أن أسلوب التعليم للصالة يبدأ مع: ويتفق الباحث 
ولكن القدوة وما تغرسه األسرة من معتقدات وقيم ومبادئ دينية تبدأ قبل ذلـك  ، املدرسة 

يف صياغة املفاهيم الدينيـة  ، و من ذلك كله يتجلى دور األسرة بصفتها املعلم األول،بكثري 
   ٠وبلورا وتشكيلها لتخرج لنا يف قالب إمياين  سليم 

 

ألطفال يف هذه املرحلة أم  يصدرون  أحكاماً أخالقية علـى أسـاس   يالحظ  على ا
الثواب والعقاب املتوقع فقط ، وحيمل املفهوم العام ملا هو صواب وما هو خطأ ، وحتل املعايري 
الداخلية بالتدريج حمل الطاعة للمطالبة اخلارجية ويزداد إدراك الطفـل لقواعـد السـلوك    

 .م املتبادل األخالقي القائم على االحترا

 :إىل مرحلتني منائيتني مير ما الطفل يف هذه املرحلة" كولربج" وقد أشار 

يركز فيها الطفل على موافقة من يهمهم أمر احلكم علـى سـلوكه   : املرحلة األوىل •
 .مباشرة ويرى أن العدالة متبادلة أو فيها مساواة بني األفراد

ون والنظام، اليت يركز فيها الطفل علـى  وهي مرحلة أخالقيات القان: املرحلة الثانية •
 )٢٨٢ص :١٤٢٥ملحم، . (مسايرة القواعد واملعايري السلوكية



املراهقة عامل يكتشف فيه الفرد قدراته، واستعداداته، وميوله ومواهبه ويتحقق من  :متهيد     
ذاته، واملراهقة مـيالد نفسـي   )لية واالجتماعية اجلسمية واحلسية واالنفعا( خالل مظاهرها 

، عبد الرحيم. ( والنماء والرجولة جديد للفرد خيلع فيه ثوب الطفولة ويرتدي الرشد والنضج
 )  ٢٧٧ص :  ١٤٠٧



-  ٣٠  - 

إىل أمهية هذه املرحلة االنتقالية واليت حتتاج من املربني واملعلمـني إىل  : ويشري الباحث
ا من أجل رسم اخلطوط السليمة يف التعامل مع املراهـق بكـل   اإلملام مبظاهرها وفهم مطالبه

 .حرفة وفن
 ـ:مظاهر ا نمو    اتني ا رحلتني 

 :النمو اجلسمي - ١

يتميز النمو اجلسمي يف السنوات األوىل من املراهقة بسرعة مذهلة و تقتـرن هـذه    
تفاع املطرد يف قامته ، حيث يفاجئ املراهق باالر،السرعة بعدم االنتظام أو التناسق  يف النمو 
إىل .... صوته  الة يديه وقدميه ، واجتراح وتكسرواتساع منكبيه ، واشتداد  عضالته ،واستط

الطالئع األوىل للحية والشارب والشعر الذي حط يف مواضع خمتلفة من جسمه ، وإىل بثـور  
 .الشباب اليت تتناثر على وجهه ، عالوة على إفرازات غدده التناسلية 

إن هناك تغريات فسيولوجية يف النبض والضغط واستهالك األكسجني تتسبب يف كما 
 . شعور املراهق بالتعب والتخاذل والكسل 

وتتميز مرحلة املراهقة باالهتمام الشديد باجلسم ، والقلق للتغريات املفاجئة يف النمـو  
 )  ١٦٢ص :  ١٤١٠زيدان ، .( اجلسمي واحلساسية للنقد فيما يتصل ذه التغريات 

وجيب على الوالدين واملربني أن يهيؤا اجلو النفسي املناسب للفرد لتقبـل الـتغريات   
السريعة يف البلوغ واملراهقة عن طريق املعلومات واملناقشة اجلادة عن طريق الندوات حىت جيد 
املراهق الرعاية الصحية التربوية السوية اليت تسري قدماً حنو النضج الذي يهدف إليـه منـوه   

 ) ٢٣٨ص :  ١٤١٨السيد ، (  ٠وتطوره 
 :النمو  لعقلي - ٢

بل أنـه  " الذكاء " ال يقتصر النمو العقلي على النمو يف الوظيفة العقلية العليا اليت نسميها 
من حيث أا العامل الـذي يقـف   " بالقدرات اخلاصة " يشمل مظاهر هذه القدرة وهو ما نسميه 

  .) ٤٦٦ص : ١٤٠٣السالم،  دمنصور، عب( . العقليراء أسلوب معني من أساليب النشاط و
على  أمهية الذكاء يف الطفولـة وأمهيـة   ) دياموند ( و ) سيجل ( وقد أثبتت حبوث  

 ) ٢٥٢ص :  ١٤٢٥سليمان ، ( .  الطائفية يف املراهقةالقدرات 



-  ٣١  - 

كما تزداد مدة االنتباه ومداه حيث يستطيع املراهق أن يركز لفترة أطول من األطفال 
عقل ، . ( في الوقت الذي يسهل فيه تشتيت انتباه الطفل يستمر املراهق يف عمله فترة أطولف

 )  ٣٩٠ص :  ١٤١٩
وتزداد القدرة على التحصيل يف هذه املرحلة فيميل للقراءة واالستطالع والسـفر    

 والرحالت فهو حياول التحرر من مناهجه الدراسية ، أما كتابة املذكرات اخلاصة فهي عالمة
من عالمات النمو العقلي املعريف والنمو االجتماعي ، وهي ظاهرة نفسية تعـرب عـن قـدرة    
املراهق على التحليل الذايت والنقد ، وقد تكون وسيلة لتفريغ االنفعاالت من القلق والضـيق  

سنة حيث يهتم املراهق مبا يدور حوله ويـؤثر  )  ١٣( النفسي ، وتبدأ هذه الظاهرة بعد سن 
داث يومية فيسجل املراهق تصرفاته ، مث يتدرج هذا يف سن اخلامسة عشـر ومـا   فيه من أح

فيمسك املراهق القلـم ليسـطر مشـاعره    ، بعدها إىل حتليل الذات ونقدها ووصف املشاعر
 ) ٢٥٣ص : ١٤٢٥سليمان، .(املتدفقة اجلديدة وانفعاالته

والعدالة، وتزداد قدرتـه  كما تنمو يف هذه الفترة املفاهيم املعنوية مثل اخلري والفضيلة 
 ) ٣٦١ص :  ١٤٢٥ملحم ، . ( على التجريد وفهم الرموز

أن للمدرسة الدور الكبري من خالل املناهج األدبية و حصص النشاط :  ويرى الباحث
و االنتظار يف إعطاء الفرصة وتشجيع املراهق يف الكتابة و اإلبـداع و ترمجـة املشـاعر و    

 .اليقظةيف أحالم  بدالً من االستغراق، األحاسيس

 -:النمو احلركي - ٣

حيث يرتبط  املبكرةتنمو القدرة والقوة احلركية لدى الشخص بصفة عامة يف املراهقة  
النمو احلركي يف هذه املرحلة بالنمو اجلسمي والنمو االجتماعي ، ولذلك فإنه يالحظ امليـل  

، ويكثر تعثـر املراهـق   حنو اخلمول والكسل والتراخي وتكون حركات املراهق غري دقيقة 
واصطدامه باألثاث وسقوط األشياء من يديه وشعوره باحلرج واالرتباك ، وتؤدي الـتغريات  
اجلسمية الواضحة واخلصائص اجلنسية الثانوية إىل شعور املراهق بذاته وتغري صورة اجلسـم  

 .لديه وتوقع الكبار بتحمله مسئوليات اجتماعية جديدة 



-  ٣٢  - 

توسطة تصبح حركاته أكثر توافقاً وانسجاماً ، ويزداد إتقـان  وعندما يصل املراهقة امل
 )٣٦٠ص :  ١٤٢٥ملحم ، .  ( املهارات احلركية 

 -:النمو ا نفعايل - ٤

تزيد حساسية املراهق نظرا الزدياد مالحظته لنفسه وتأمله يف حالته وشعوره بالتغريات 
 ،رجاء أبو عـالم (.جل و احلياءتريه من الشعور باخلأثر ذلك واضحا فيما يع رالكثرية، ويظه

 )١٥٨ص: ١٤١٤

على الرغم من تشابه األمناط االنفعالية للمراهق مع ما كان سائداً يف مرحلة الطفولـة   
إال أا ختتلف يف املثريات اليت حترك هذه االنفعاالت ، كما أا أكثر أمهية يف تدريب املراهقني 

 )٣٦٢ص :  ١٤٢٥ملحم ، ( .لضبط التعبري عن هذه االنفعاالت 
إن الظروف املنزلية والرفاق ،والشعور الديين ومغريات اتمـع وقيـوده والتطلـع     

، ستـوق، عـد  (. الصـراع   للرجولة كلها عوامل تؤدي إىل تعرض املراهـق حلـاالت   
                                                   )٩٥ص:١٩٨٤

 -:ص  منهاوتتصف انفعاالت املراهق بعدد من اخلصائ 
حيث يتأثر املراهق سريعاً باملثريات املختلفة مهما كانت تافهـة ، إذ  : الرهافة االنفعالية   -أ  

يثور  املراهق ألتفه األسباب ، فإذا أراد املراهق أن يأكل ومل جيد األكل جاهزاً ثـار يف  
شـعر   وجه أمه دومنا سبب كاف هلذه الثورة ، وإذا تعرض لإلحباط من أبيه أو مدرسه

أثور بسرعة ألتفه األسباب ، ضـمن املشـكالت   " باحلزن الشديد وقد وردت عبارة 
 " الرئيسية للمراهقني يف مجيع البحوث العربية 

حيث يتضح ذلك يف االستجابات اليت يستجيب ا املراهق إزاء بعض : احلدة االنفعالية -ب 
يت حبركات ال تدل علـى  بتهور ويأ عاملواقف، فهو يصرخ بعنف ويشتم اآلخرين ويندف

 .اتزان وميكن مالحظة ذلك يف قيادته للسيارة ويف الشجار

      لنقـد  يتسم سلوك املراهق االنفعايل باحلساسـية الزائـدة  : احلساسية الشديدة للنقد  -ج 
 .الكبار، حىت وإن كان النقد صادقاً وبناًء ومن أقرب الناس إليه



-  ٣٣  - 

من انفعال إىل آخر من الفرح إىل احلزن ومن التفاؤل إىل  ينتقل املراهق: التقلب االنفعايل  - د
 .التشاؤم ومن البكاء إىل الضحك

إن خماوف املراهق تنمو وتتطور من حيث مثرياـا  : تطور مثريات اخلوف واستجاباته  -هـ
واستجاباا ، ومنها خماوف تدور حول العمل ، واملدرسـة ، واجلـنس والعالقـات    

لى األهل عندما يتشاجرون أو ميرضون ، هذا وقد حيتفظ بعـض  االجتماعية ، والقلق ع
 .املراهقني يف بدء املراهقة ببعض خماوف الطفولة كاخلوف من األشباح والثعابني 

تسيطر يف بداية املراهقة العواطف الشخصية الذاتية وتأخذ : سيطرة العواطف الشخصية  -و
جذب االنتباه وذلك عن طريق التـأنق   مظاهر االعتزاز بالنفس والعناية بامللبس وحماولة

بامللبس وحماولة جذب االنتباه فيقف أمام املرآة عدة سـاعات يـتفحص املراهـق جسـمه     
 .وهندامه ويتصور دائماً كيف سيكون رد فعل اآلخرين عنه فاجلسم مركز اهتمام املراهق

يف صور عدة منها  أن االنفعاالت الشائعة يف فترة املراهقة تبدو واضحة: الغضب والغرية  -ز
 الدراسـة أو الرياضـة أو   غرية املراهق من بعض زمالئه الذين حققـوا جناحـات  يف  

، ويعرب املراهق عن غريته باهلجوم بطريقة خفية أو علنية ، أما الغضب فيظهـر  األنشطة
بوضوح عندما يؤنب املراهق أو ينتقد أو يقدم له النصح بكثرة أو عندما ننكر حقـه يف  

آرائه أو مشاركته يف قضايا أسرته ، ومن صور التعبري عن الغضب التربم أو  التعبري عن
 ) ٣٩٢ص :  ١٤١٩عقل ، . ( اهلجوم الكالمي واليدوي

عن تكوين اهلويـة لـدى املراهـق    ) جيمس مارسيا ( ويف مرحلة املراهقة يتحدث  
 -:واحلاالت األربع  املتوقعة 

د مالمح هويته ويسعده أن يعلن عنها وال خيشى مـا  حتقيق اهلوية ، فيها تتحد: احلالة األوىل  §
 .سيقوله اآلخرون عنه وسيشعر بالتكيف يف حياته 

انفالش اهلوية ، فيها تظل هويته غري واضحة املعـامل ومضـطربة يتـردد يف    : احلالة الثانية  §
 .اإلفصاح عنها ، وخيجل من ذلك مما يدفع به إىل االكتئاب والعزلة 

يل اهلوية، فيها يقبل املراهق باالنتظار حلني حتقيق اهلويـة ريثمـا تتكامـل    تأج: احلالة الثالثة §
 .املعلومات اليت هو حباجة إليها، وال يضره ذلك طاملا مت رضاه



-  ٣٤  - 

فيها يتقبل املراهق حمددات هويته اليت وضعها لـه اآلخـرون    : اران اهلوية : احلالة الرابعة  §
كون هوية املراهق نسخة طبق األصل ملمثـل  الذين ميتلكون السلطة وعادة يكون األب فت

 ) ٢٣٥ص :  ١٤٢٤الرمياوي ، .  ( السلطة

 -:النمو اال تماعي - ٥

اجلانب  من جوانب النضج واسع ومتشعب كونه ال يقتصر على املراهق بل  ايتميز هذ
س، بطر. (يدخل يف دائرته أفراد اتمع واملواقف املتخذة منهم ومنط العالقة يف كل فئة منهم 

 ) ٤٠ص : ١٤٢٨
ويهتم املراهق اهتماماً بالغاً يف هذا السن باالنتمـاء إىل مجاعـة و كسـب رضـاها     

رجاء (. ة اليت ينتمي إليهاـمع اجلماع قديرها له و تتوقف سعادته على جناحه يف التوافـوتق
                                                )١٦٣ص:١٤١٤أبو عالم، 

رصة املشاركة االجتماعية للمراهق زادت كفاءته االجتماعية أيضـاً،  و كلما زادت ف
لذلك يكتسب  ةيف قدرته على احلوار واملناقشة واملشاركة يف األلعاب اجلماعية، ونتيج حوتتض

. املراهق الثقة بـالنفس الـيت تبـدو يف االتـزان و الطمأنينـة يف املواقـف االجتماعيـة       
 )٣٨٠ص:١٩٩٧الطواب،(

 -:هر النمو االجتماعي ما يلي ومن أهم مظا  
 .الرغبة يف تأكيد الذات مع امليل حنو مسايرة اجلماعة  -
 .شعوره باملسئولية االجتماعية وحماولة فهم ومناقشة املشكالت االجتماعية  -

 .االهتمام باختيار األصدقاء والوالء هلم  -

 .ي مزيد من االستقالل االجتماعي واالستقالل االقتصاد السعي إىل -

 . تتنوع ميول املراهق وتزداد وضوحاً لديه -

تنمو االجتاهات وتتكون من خربات املراهق وخلفيته وطبقته االجتماعية االقتصادية واجلنس  -
 .والوطن والدين ونوع التعليم و األصدقاء



-  ٣٥  - 

 . (يالحظ رغبة املراهق يف مقاومة السلطة، وامليل إىل انتقاد الوالدين والتحرر من سلطتهم -
 )  ٣٧٥ص :  ١٤٢٥ملحم ، 

 -:النمو  لديني - ٦

حيث يعيد املراهق تقيـيم قيمـه الدينيـة ،    ،حيدث تغري وتطور ومنو للشعور الديين 
فنالحظ ازدواج الشعور الديين ، وقد يوجد لديه شعور ديين مركب حيوي عناصر متناقضة ، 

قوة دافعة خـالل فتـرة    كما يعترب الدين، كأن يوجد لديه حب اهللا إىل جانب اخلوف منه  
 -:املراهقة بصفة خاصة ،وتربز مالمح النمو الديين يف املرهقة من خالل

يسود روح التأمل و النشاط الديين العملي وجتريد ذات اهللا  ثاليقظة الدينية العامة، حي  - أ
 .من التشبيه والتجسيم

وج حيوي عناصـر  لدى املراهق شعور ديين مركب مزد دازدواج الشعور الديين، فيوج -ب
 ) ٢٦٠ص:١٤١٠زيدان،.(حب اهللا واخلوف منه:متناقضة مثل

 :النمو  ألخالقي - ٧

أن ما حيدد سلوك الشخص يف أي موقف خلقي معني يتوقف علـى مـدى تفهمـه    
ذلك على مستوى الفرد اإلمنائي باإلضافة إىل االعتماد على طبيعة املوقـف   دللموقف، ويعتم

 )٥٣٥ص:١٩٩٨ل،األشو.  (الذي مير به الفرد

ومع وصول املراهق إىل املراهقة الوسطى يكون قد تعلم املشاركة الوجدانية والتسامح 
واألخالقيات العامة املتعلقة بالصدق والعدالة والتعاون والوالء واملودة واملرونـة والطمـوح   

 )٤٠٩ص: ١٤٢٥زهران ، . (د هذه املفاهيم عمقاً مع النمووحتمل املسئولية وتزدا

 -:مستويات للحكم اخللقي يف هذه املرحلة هي ) كولربج  (وحدد 

سنة وفيه يقبـل الفـرد   )  ١٦ – ٩(  ومتتد من :  املستوى التقليدي العريف للسلوك  -
معايري مجاعته مع قليل من التفكري التأملي الناقد ، أي أن كل ما يتعلمه الفرد من قـيم  

 .ومعايري للسلوك يقبلها دون مناقشة 



-  ٣٦  - 

سنة حيث يكون السلوك موجهاً بتفكري )  ١٦( أكثر من :  تقل للسلوكاملستوى املس -
ملحـم ،  ( .ل معايري اجلماعة دون تأمل واضـح الفرد الذايت كما حيكم بنفسه وال يقب

 ) ٣٦٧ص :  ١٤٢٥

   -:بعض ا شكال  النفسي  الشائع  لدى ا طالب :  ابعاً 
نـاقش بعـض هـذه    سوف نو،بعض املشكالت النفسية الشائعة لدى الطالب هناك

و كشف أسرارها ووضـع حلـول    هذه املشكالت من أجل الوقوف على أبعاد املشكالت
 -:يلي  هذه املشكالت ما حللها و التغلب عليها ومن تواستراتيجيا

  School Phobiasاخلوف م  ا درسة  - ١

إن الشعور باخلوف أمر طبيعي لدى بين البشر و أمر ضروري أيضاً ،إذ يعد اخلـوف   
وإذا ما زادت حدته فإنه يكون معيقاً للفـرد عـن التقـدم و    ، افزاً ودافعاً للفرد لالجناز ح

االستمرار وتتضح أمهيته يف البيئة املدرسية اليت تعد مصنع اإلنتاج لإلفراد الـذين خيـدمون   
كأحد املشـكالت  قام الباحث باختيار هذه املشـكلة، لذلك ، اتمع ويسامهون يف تطوره 

 .صورة الذات داخل املدرسةاملتعلقة ب

ويعرف اخلوف بأنه حالة انفعاليه داخليه طبيعيه يشعر ا اإلنسان يف بعض املواقـف   
 )٣١٥ص:١٩٨٥القوصي ،.  (ويسلك فيها سلوكاً يبعده عادة عن مصادر الضرر

كما يعرف بأنه انفعال غري سار بسبب اإلحساس خبطر حاصل أو يتوقـع حصـوله   
 )١٨٢ص:١٩٩٢،عصام منر،مسارة. (اخف وملثري خارجي وخيتلف عن القلق بأنه

وميكن تعريفه بأنه حالة شعورية وجدانية يصاحبها انفعال نفسي وبدين ينتاب الطفـل  
 )٩٧ص:٢٠٠٠الشربيين،(. مؤثر خارجي يف إحساسه باخلطر عندما يتسبب

 نوم، أن الطفل بدخوله املدرسة تكون صورته عن ذاته غري حمدده ويف موضع اختبار
مث ميكن أن تتغري أو تعدل بدرجة كبرية عن طريق اخلربات املنظمة و اهلادفـة الـيت يؤهـا    

 )٤٩٣ص:١٩٩٨،األشول.  (املدرسة كمؤسسة تربوية



-  ٣٧  - 

ن املخاوف يف مرحلة الطفولة املتأخرة تتركز حول املدرسة مبا فيها مـن حتصـيل و   إ
رسية املؤدية إىل الفشل و اإلحبـاط  زيادة املواقف املد اختبارات وعالقات مع األقران، وتعترب

 )٢٣١ص:١٤٢٥سليمان، .  (من أهم مصادر اخلوف و القلق لدى األطفال
بينما خماوف املراهقة تدور حول العمل املدرسي و الشعور بالنقص و املغاالة يف تأكيد 

واضيع املكانة االجتماعية، ولقد تنشأ من األحاديث العابرة لرفاق أو األقارب أو من قراءة امل
اليت تثري القلق و االرتباك ودف يف تطورها إىل التخفيف من املخاوف الذاتية الفرديـة و إىل  

 )٢٦١ص:١٤١٨السيد، . (تأكيد النواحي االجتماعية


 .التدليل واحلماية الزائدة -١
 .اخلالفات األسرية و املشاجرات بني الوالدين -٢
)                               ٢٩٧ص:١٤٢٥سليمان،.  (ة يف املدرسة كالعقاب و التخويفاخلربات املؤمل -٣

أن من األسباب عدوان بعض الطالب مع عدم وجود احلماية : ويرى الباحث
 .داخل املدرسة



 .فهم الطالب اخلواف،وتنمية ثقته بنفسه -١
 .من املدرسةمكافأة الطفل على كل سلوك يقربه  -٢
ينبغي على اآلباء و املدرسون حتسني املناخ النفسي واالجتماعي يف البيت و املدرسة حىت  -٣

)                                                                                           ١٤٩ص: ١٤٢٤وجدان الكحيمي،. (يشعر الطفل باألمن و الطمأنينة يف عالقاته
أن هناك دور مشترك يقع على اآلباء من جهة و املدرسة مـن جهـة   : ويرى الباحث

أخرى، يف تلمس األسباب وفهم احلاجات ووضع احللول املناسبة لكل طفـل مبـا يناسـب    
إمكاناته و االبتعاد عن اإلساءة للطفل بكل أشكاهلا ،الن ذلك يضـعف شخصـيته و ثقتـه    

 .ف بشكل كبريبنفسه،فيقترب من اخلو



-  ٣٨  - 

  Under achievementالتأخر  لدراسي  - ٢

، نظرا ملالحظتها بشكل كبري يف جمال عملـه  ، هذه املشكلة  احث مبناقشةلقد قام الب
كما أن كثري من العبارات الواردة يف املقياس ، وملا هلا من هدر للطاقات وتسرب من التعليم 

من هذا كله أردنا  أن نتعرف على ، با يف حدوثها تعترب من اآلثار السلبية هلذه املشكلة أو سب
 ٠هذه املشكلة عن قرب ونتفحص أسباا ونصل إىل سبل عالجها 

إن التأخر الدراسي مشكلة تربوية ونفسية واجتماعية واقتصادية لفتت أنظار املـربني  
     ) ٣١٢ص :  ١٤٢٣القاضي ،. ( وعلماء النفس واإلدارة املدرسية

رافده (  .التربوي كما أا تؤدي إىل إعاقة منو التلميذ معرفياًونفسياًتتسبب يف اهلدر و
 ) ١٠٧ص  :١٤٢٨ رجب، هاحلريري، زهر

من أوائل من اهتم بدراسة املتأخرين دراسياً ، فيذكر أننا جند يف " فريز ستون " ويعترب 
قل عشـرين  كل عينة عشوائية مكونة من مئة تلميذ يف أي مدرسة ابتدائية يف بلد ما على األ

 ) ٢٣٥ص : ١٤٢٣ محام،فاديه (  .دراسياً تلميذاً ال بد أن ننظر إليهم على أم متأخرين

حالة تأخر أو ختلف أو نقص أو عـدم اكتمـال   : وميكن تعريف التأخر الدراسي بأنة 
تنخفض نسبة  النمو التحصيلي نتيجة لعوامل عقلية أو جسمية أو اجتماعية او انفعالية حبيث

، ١٨٧ص :  ١٤٠٤، منصـور،  ٥٠٢ص :  ١٩٧٧زهـران ،  .(العادي دون املستوى التحصيل 
 )٢٣٥ص : ١٤٢٣فاديه محام ،

فالطالب املتأخرين يعجزون عن مسايرة  بقية أقرام من التحصيل واستيعاب املنهج 
املقرر ، وكثرياً ما تتحول تلك اموعة إىل مصدر للشغب واإلزعاج مما قد يسبب اضطراب 

لتعليمية داخل الفصل ، أو اضطراباً داخل املدرسة بصفة عامة ، ولعـل السـبب يف   العملية ا
كثري من ألوان السلوك السليب للطالب هو ما يعانيه املتأخرون منهم من مشاعر أليمة تتسـم  
بالفشل والنقص واإلحساس بالعجز عن مسايرة زمالئهم ، وكثرياً ما حياول هؤالء التنفـيس  

 ).٢٣٥ص : ١٤٢٣محام، ةفادي(.عدواين أو االنطواء أو العزلةلوك العن هذه املشاعر بالس



-  ٣٩  - 

أن يعرف التأخر الدراسي بأنه عدم القدرة على مسايرة اآلخرين :  ويستطيع الباحث
 ٠يف االستيعاب والتحصيل نتيجة نقص أو ضعف للقدرات العقلية أو النفسية أو االجتماعية 

 -:أنواع التأخر الدراسي
،  زهـران ،  ٢٣٧ص :  ١٤٢٣،فاديه محام ، ١٨٧ص :  ١٤٠٤نصور ، م( يتفق كالً من

 -:على التصنيف التايل ) ،   ٤٥٠ص :  ١٤٢٨، بطرس ،  ٤٨٢ص :  ١٤٢٥
   ٨٥ – ٧٠ويرتبط بالغباء حيث تتراوح نسبة الذكاء بني: تأخر عام يف مجيع املواد الدراسية )١(
 .ب مثال ويرتبط بنقص القدرةيف مادة أو مواد بعينها كاحلسا: تأخر خاص يف بعض املواد )٢(



 -:يرجع التأخر الدراسي إىل العوامل التالية 
 

ضعف البنية العامة حيث حتول دون قدرة الطالب على االنتباه والتركيز واملتابعة، ويصبح  -١
 .أكثر قابلية للتعب واإلصابة باألمراض املختلفة

قات احلسية اليت تتمثل يف ضعف السمع والبصر أو صعوبة الكالم فكلها عوامـل  اإلعا -٢
 )    ٢٣٧ص :  ١٤١٩عقل ، .  ( حتول دون إدراك ومتابعة الدرس باستمرار

 

،و،فاديـه  ٢٣٧: ١٤١٩،و،عقـل، ١٦ص:١٩٩٤الشـحيمي، (يرى كـالً مـن   
سي متعلقة بنقص املقـدرة علـى   أنه فد تكون أسباب التأخر الدرا)  ٢٤٣ص:١٤٢٣محام،

 .التركيز أو بتدين درجة الذكاء 
 

ضعف الثقة بالنفس واالنطواء واالختالل يف االتزان االنفعايل والتمرد على األوامـر   
والنواهي واالستغراق يف أحالم اليقظة وسوء التوافق العام واإلحباط ، قـد تكـون نتيجـة    

 .ملادة دراسية معينة والـذكريات املؤملـة مـع املعلـم الـذي يقـوم بتدريسـه       كراهيته 
 )٤٥١ص : ١٤٢٨بطرس ، ٢٤٣، ص: ١٤٢٣،فاديه محام ١٩٢ص:١٤٠٧عريفج،(



-  ٤٠  - 

 

واملنتزهـات    هروب الطالب من املدرسة لوجود مغريات خارج املدرسة كاألصدقاء  )١(
 .ر باملدرسةواأللعاب املختلفة واليت قد ال تتوف

. ( من  مدرسة إىل أخرى بسبب تنقل والـده   لسوء عالقة الطالب بوالديه عندما ينتق )٢(
 ) ٤٥٢ص : ١٤٢٨بطرس، 

أن هناك عالقة ارتباط بني فشـل األبنـاء يف   ) ١٩٥٦شيلدون ( وقد أثبتت دراسة 
ء أو تراخيهم حتصيلهم الدراسي و بني أساليب اآلباء و اجتاهام يف تربية األبناء ،فقسوة اآلبا

أو عدم رعايتهم او كراهيتهم أو عدم املباالة م له تأثري كبري يف إخفاق األبناء يف حتصـيلهم  
 )    ٢٠٥ص:١٩٩٤معوض، .  (الدراسي 

 

 -:وترجع العوامل التربوية إىل جمموعة من األسباب منها مايلي 

ملتكرر ، وعدم اطالع الطالب مسـبقاً  عدم تفاعل الطالب داخل الصف ، والغياب  ا )١(
على الدرس وعدم استرجاعه بعد شرحه أو مناقشته يف املدرسة وعدم أداء الواجبات أو 

 .أداءها بطرق غري صحيحة 
عدم متابعة الطالب بشكل مستمر من قبل املعلم  أو املرشد الطاليب أو إدارة املدرسـة   )٢(

عدد الطالب وعدم جتاوب األسـرة أو   لعوامل عدة أيضاً خارجة عن اإلرادة مثل كثرة
تعاوا مع املعلم أو املرشد أو إدارة املدرسة بشكل عام ، وكثرة األعباء امللقـاة علـى   
عاتق املعلم أو املرشد و كثرة الطالب املتدنية مستويام، وتباين األسباب بينهم خاصة 

قصور يف " ي بشكل كايف يف  املدارس الكبرية وعدم قيام املعلم أو املرشد بدوره التربو
  ) ٢٥٠ص :  ١٤٢٩سوسن جميد ، ( ".األداء بشكل عام 

ال بد أن يكون املنهج مناسباً لسن الطالب، فال بد من مراعاة العمر الـزمين للطالـب    )٣(
. وانتقاء واختبار املعلومة املناسبة للطالب يف كل مرحلة دراسية وتتناسب مع أعمارهم

 ) ٢٠٧ص:١٩٩٤معوض، (



-  ٤١  - 





االهتمام من قبل الوالدين بإشباع احلاجات األساسية للطفل وعدم التفرقة يف املعاملـة   )١(
وحتسني العالقات بني التلميذ والوالدين والعالقة بني األخـوة ليتحـرر مـن القلـق     

ص : ١٤٢٣فاديـةمحام، (.الدراسـي واالضطراب الذي يشعر به وكان سبباً يف تأخره 
٢٥٣(     

خروج الطفل من منزله صباحاً والبهجة تغمر قلبه ، وهو مشـحون بالثقـة واحلـب     )٢(
والتفاؤل واألمل ، أم تودعه حىت دخوله سيارة املدرسة ، ترمقـه بنظـرات احلنـان    

كل ذلك من ، والتشجيع وأب يثين ويرشد يف ظل أجواء أسرية يسودها احلب والوئام
 ) ٣٨ص  :١٩٩٤شحيمي ، (  ٠يعاجل املشكلة  أن خيفف أو شأنه

بطـرس،  ( .ويعاجل أمور أسرته حبنكة، وقدوة على رب األسرة أن يكون متفهماً )٣(
        ) ٤٥٦ص : ١٤٢٨

على الوالدين تعليم أبنائهم طرقاً متعددة لضبط الذات وذلك بعد أن ينتهي الطفل من  )٤(
كنه أن يقدم لنفسه مكافأة مثل الـذهاب يف  أداء مقدار كاف من الواجبات الدراسية مي

مفهـوم الـذات عنـد االبـن     نزهة قصـرية وهـذه الطريقـة حتسـن اإلجنـاز و     
  )٢٥٣ص : ١٤٢٣فاديةمحام،.(املتأخر

 

السـن   حيث االهتمام بالفروق الفردية بني الطالب ووضعهم يف فصول متجانسة من )١(
 .اإلمكانات املتاحة والذكاء والقدرة التحصيلية يف حدود 

االهتمام باإلرشاد والتوجيه الطاليب ملساعدة الطالب على الصعوبات اليت تعترضهم يف  )٢(
 .دراستهم ، ويف احلياة املدرسية بوجه خاص

جيب أن تعمل املدرسة على يئة اجلو املدرسي الصاحل الذي جيد فيه الطالب ما يشـبع   )٣(
 )٧٨ص:١٤١٨الدنيش،.  (حاجاته وحيقق رغباته 



-  ٤٢  - 

 .االهتمام بالنواحي الصحية وذلك بفحص الطالب فحصاً شامالً  )٤(

  )  ٢١٤ص:١٩٩٤معوض، ( .توثيق العالقة بني البيت واملدرسة للتعاون يف حل املشكالت 

 

يعد أهم فرد يف اتمع املدرسي ومبقدار جناحه يتحقق جناح املدرسة يف الوصـول اىل  
 ) ٢٥٥ص : ١٤٢٣ام، فاديه مح. ( أهدافها 

ويلعب املعلم  التعلم،ووظيفة املعلم األوىل هي استثارة محاس التالميذ وتشجيعهم على 
أمسـاء  (.املـذاكرة دوراً كبرياً يف تشويق التالميذ وتشجيعهم على بذل اجلهد واالجتهاد يف 

 ) ١٩٥ص : ١٤٢٦احلسني ، 

م وأكثر فهماً  خبصائصـهم  ويعد املعلم مرشداً لتالميذه وكلما كان على وعي حباجا
النفسية والعقلية واالجتماعية ، كان أقدر تأثريا  يف منو شخصيات التالميذ وأكثر جناحاً يف حتقيـق  

أسندت إليـة   أهداف املدرسة ، كما أنه مل تعد مهام املعلم تقتصر على نقل املعرفة إىل التالميذ وإمنا
  )٢٥٣ص : ١٤٢٣فاديةمحام،.(املدرسة تربية ووظائفعدة جماالت تتسع باتساع أهداف ال

أن عالج مشكلة مثل التأخر الدراسي حيدث بتداخل جمموعة مـن  : ويشري الباحث  
فاألسرة مبا متتلك من احلب واملدرسة مبا حتمله من الرعايـة  ، احللقات املكملة لبعضها البعض 

، اليد على األسباب  نضع بعد ذلك،واملعلم بكل ماميلكة من املهارة يف تفهم حاجات الطالب 
ومع هذا كله تكتمل كل تلك احللقـات بالطالـب   ، ومن مث صياغة األسلوب اجليد للعالج 

 .نفسه يف مساعدة نفسه للتغلب على مشكلته

    Jealousالغرية  -٣

ظهرت الغرية منذ قدم التاريخ البشري ويف قصة قابيل و هابيل املثال الواضح الـذي   
كنموذج عن املشـكالت   هذه املشكلةتعد لغضب والتدمري والقتل، وارتبط بالكره واحلقد وا

وتلعب املدرسة دوراً ،فالبذور األوىل للغرية ترميها األسرة وترويها وترعاها  ، ةالدياألسرية الو
 .ليس بالقليل يف إطفاء الغرية أو زيادة نشاطها و للمعلم الدور املهم يف ذلك



-  ٤٣  - 

عن اعتراض أو حماولة إلحباط ما يبذله الطفل مـن   تعرف الغرية بأا شعور مؤمل ينتج 
 )١٠٣ص:١٩٩٤اجلسماين،.(اجلهد للظفر بشيء يرغب فيه ويسعى للحصول عليه

وتعرف الغرية أيضاً بأا حاله انفعالية يشعر ا الفرد يف صورة غيظ من نفسه أو مـن  
 )٢٨ص:٢٠٠٠الشربيين،.  (احمليطني به أو أحدهم

جيتر أحزانه ويبالغ فيها ،قر على حال ،وال يشعر بالراحة واهلناءأن الطفل الغيور ال يست
 .ضـده  ،ومن مث ينشأ وينشأ معـه اعتقـاد بـأن الـدنيا أمجعهـا و احليـاة ومـا فيهـا        

 ) ١٠٣ص:١٩٩٤اجلسماين،(


 .القصور اجلسمي و العادات و عدم التوافق معها  )١(
 .اإلحباط والقلقاخلربات األليمة يف مرحلة الطفولة املبكرة، و )٢(
البيئة املنزلية املضطربة واليت تعرب عنها التفرقة يف املعاملة بني األخوة ة السلطة الوالديه  )٣(

 .الزائدة واملنافسة غري العادلة بني األطفال
 .التركيز على املولود اجلديد من قبل الوالدين )٤(
ا جيعله مضرب املقارنة السيئة بني األخوة، كأن يولع أحد األبوين بأحد أطفاله مم )٥(

 .املثل دائماً
البيئة املدرسية املضطربة اليت تسودها األساليب اخلاطئة يف التربية،مثل كم املدرسني و  )٦(

 )١٤٠ص:١٤٢٦أمساء احلسني،.  (العقاب ألتفه األسباب


 جتنب عقد املقارنات بني الطفل وغرية من األطفال مما ينتج عنه هبوط مواهب الطفـل  )١(
 .وقدراته

 .إشعار الطفل بالثقة بالنفس و السعادة )٢(
 .جيب معامله مجيع األطفال على قدم املساواة )٣(



-  ٤٤  - 

 )٦٩ص:٢٠٠٠العيسوي،(. ل حىت يشعر بالنجاح والسعادةتنوع أنشطة الطف )٤(
أن العالج يكمن يف األساليب التربوية اليت تنتهجها األسرة يف التعامل : ويرى الباحث

درسة وفريق العمل فيها بطرق التعامل السـليمة مـع الطـالب    مع أبناءها ويستكمل يف امل
 . واالبتعاد عن كل ما يثري الغرية يف جو يسوده التنافس الشريف

 Lies  الكذب  -٤

يولد األطفال على الفطرة النقية ويتعلمون الصدق واألمانة شيئاً فشيئاً من البيئـة إذا  
دهم ولكن إذا نشأ الطفل يف بيئة تتصـف  كان احمليطون به يراعون الصدق يف أقواهلم ووعو

باخلداع وعدم املصارحة والتشكيك يف صدق اآلخرين فأغلب الظن أنـه سـيتعلم نفـس    
االجتاهات السلوكية يف مواجهة احلياة وحتقيق أهدافه ، والطفل الذي يعـيش يف وسـط ال   

وصـاً إذا  يساعد يف توجيه اجتاهات الصدق والتدرب عليه ، فإنه يسهل عليه الكذب ، خص
كان يتمتع بالقدرة الكالمية ولباقة اللسان ،وإذا كان أيضاً خصب اخليال ، فكال االستعدادين 
مع تقليده ملن حوله ممن ال يقولون الصدق ويلجؤون إىل الكذب وانتحال املعـاذير الواهيـة   

ة يدربانه على الكذب منذ طفولته فيصبح مألوفاً عنده ، وعلى هذا األساس فإن الكذب صف
أو سلوك مكتسب نتعلمه وليس صفة فطرية أو سلوك موروث ، والكـذب عـادة عـرض    
ظاهري لدوافع وقوى نفسية حتدث للفرد سواء أكان طفالً أو بالغاً وقد يظهر الكذب جبانب 

: ١٤٢٩سوسـن جميـد،   (  .اخلوف كالسرقة أو احلساسية والعصبية أواألعراض األخرى 
 )  ٢٧١ص : ١٤٢٨، بطرس، ٢٧ص

زاد اخلوف يتزعزع شعور الطفل باألمن، فيكثر الكذب وكثرياً ما يرتبط هـذا  وإذا 
عبـد   هالضبع، فاديثناء ( الكذب ببعض أنواع السلوك السليب كالغش واخلداع والتخريب 

 ) ٢٤٢ص  :٢٠٠٥ :ايد
إن مبالغة الوالدين يف حث الطفل على ضرورة إتباع الصدق وحرصهم الشديد كما  

كل صغرية وكبرية ، يف األمر اهلام أو التافه ،وبأسلوب صارم ،ال جيدي نفعاً  على حماسبته على
بل يكون أحياناً مبثابة رد فعل معاكس واألفضل يئة الطفل   للقيام بالرقابة الذاتية وتكـوين  

 ) ٦٤ص :  ١٩٩٤، شحيمي ،  ٤١٤ص : ١٩٨٢املليجي و املليجي ،(  .الرادع الداخلي
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ألشياء من مادة أواصل عاطفي لتعويض ما يفتقر إليه أو مـا  ن الطفل يصنع خمتلف اإ
ما تشبه األكاذيب بالرداء  يتخيل أنه يفتقر إليه، ويعد الكذب بوجه عام احنرافاً نفسياً، وكثرياً

  ) ٤٨٠ص:١٩٩٨األشول،. (الذي خيفي معامل النفس
يء ما بأنه مثل شيء غري حقيقي وقد يعود إىل الغش لكسب ش: وميكن تعريف الكذب

،  ٤٥٤ص : ١٩٨٩نسيمه داود ، محـدي ،  .  (أو لكي يتخلص الطفل من أشياء غري سارة
 )  ٢٩٤ص :  ٢٠٠٦العزة 

بأنه عدم مطابقة الواقع احلقيقـي يف  )  ١٥٦ص :  ١٤٢٦أمساء احلسني  ، ( وتعرفه  
 .القول أو السلوك ، وهو سلوك مكتسب من البيئة اليت يعيش فيها الطفل

 .بأنه اإلتيان خبالف الواقع من اجل احلصول على شيء أو منع شيء: ويعرفه الباحث 
 -:لقد قام بياجيه بتمييز  بني ثالث مراحل ملعتقدات األطفال حول الكذب وهذه املراحل هي 

يعتقد األطفال بأن الكذب خطأ ألنه موضوع تتم معاقبته من قبل الكبـار  : املرحلة األوىل •
 .بح الكذب مقبوالًمت إلغاء العقاب ألص وعليه، ول

 .ظل كذلك حىت لومت  إلقاء العقوبةيصبح الكذب شيئاً خاطئاً حبد ذاته وي: املرحلة الثانية  •

 .الكذب خطأ ألنه يتعارض مع التعاطف واالحترام املتبادل: املرحلة الثالثة •

، شـاهيناز   ٣٨ص : ١٤٢٣محام ، ،  فاديه ٤٥٤ص:١٩٨٩نسيمه داود، محدي،(
   ) ١٣٢ص:١٤٢٦،الزعيب،١١٥ ص: ١٤٢٦اهلادي ،عبد



،زهره رجـب ،  ، رافده احلريري ٢٠ص :   ١٤٢٣،  الشربيين( يالحظ اتفاق بني 
 -:حول العوامل املسببة للكذب ومنها)  ٦٨ص :  ١٤٢٨

عندما يستخدم أفراد األسرة أساليب كثرية للكذب وذلك للتخلص : العوامل األسرية )١(
 . يدرب الطفل على الكذبمن بعض املواقف فإن هذا 

عندما تكون العقوبة املترتبة على الفعل احلقيقي مهددة لكيـان  : اهلروب من العقوبة  )٢(
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الطفل ، ومهددة بفقد السند الباطين ، ومن مث األمن ، يكون املالذ هو الكذب، مثلما 
 .ية نرى أمام املمارسات التسلطية يف بعض املدارس أو أساليب املعاملة الوالديه السلب

 .دف التعويض وسط األقران وخاصة الغرباء : عامل الشعور بالنقص  )٣(

وينقسم إىل تعزيز مقصود من قبل الكبار مثلما يرتضي أحد الوالـدين  : عامل التعزيز )٤(
أوكليهما، يف تربيرات الطفل لبعض املواقف واألخطاء وهم يعلمـون أـا كـذب أو    

 .حىت ال يقع عليه العقاب يدفعونه لقول الكذب أمام املدرس أو املدرسة

وهناك تعزيزات غري مقصودة مثل تصديق األب أو املدرس قول الطفل مع عدم حتري 
 . احلقيقة حىت ميكن قبول العذر

أن من األسـباب الغـرية واالنتقـام    )  ١٠٨ص :  ١٤٢٦أمساء احلسني ، ( وترى 
 .وكذلك اإلنكار لتجنب الذكريات املؤملة 

 -:من مشكلة الكذب فيتمثل فيما يلي  دور املدرسة يف الوقاية
 .نهااالبتعاد عن العقوبات املدرسية القاسية اليت يصاحبها جلوء الطالب للكذب حلماية نفسه م )١(
إن الواجبات املنزلية اليت يتفنن كل معلم فيها إلثقال التلميذ جبهود مرهقة واليت حتتاج  )٢(

 . قدراته الشخصية إىل وقت طويل يعجز التلميذ عن القيام ا واليت تفوق

إن ضغط االمتحان وما له من أمهية يف تقرير مستقبل التلميذ يدفعـه أحيانـاً إلتبـاع     )٣(
 .أساليب غري مقبولة

إن املعارض املدرسية اليت تقدم إىل اجلمهور إنتاجاً على أنه من عمل الطالب مع علـم   )٤(
اليب ملتوية ويتعـودون  الطالب أنفسهم أن بصمام عليه شيء ال يذكر، يشجعهم على ممارسة أس

 )١٢٣ص : ١٤٢٦عبداهلادي، شاهيناز.(لى ادعاء أمور ليس هلم فيها شيءع
هنا كثريا مع عبد اهلادي ،وذلك نتيجة ممارسته لعمله يف جمال التعليم  :ويتفق الباحث 

ء ،فإن الواجبات املدرسية املرهقة وغياب التنسيق بني املعلمني والوسائل التعليمية املدونة بأمسا
الطلبة على أا من إعماهلم فيحصلون على اجلوائز واملكافآت كل ذلك معزز لسلوك الكذب 

   .يكون أاليف نفسية الطالب وبأنه ما جيب أن يكون وليس ما ينبغي 
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،  الدسوقي، ٢١ص :  ٢٠٠٠، الشربيين ،٧٠ص :  ١٩٩٤شحيمي ، ( يتفق الكثري
ــني ، ٢١٤ص :   ٢٠٠٣ ــاء  احلس ــاهيناز ،١٥٨ص:١٤٢٦،أمس ــداهلادي  ش  ، عب
ــري ، ،١٢٢ص:١٤٢٦ ــده احلري ــب ،  راف ــره رج ــن ، ٩٦ص :  ١٤٢٨زه سوس

 :على األساليب العالجية التالية)  ٣٤ص:١٤٢٩،جميد
جيب على اآلباء أن يقوموا بالدور الكبري يف معاجلة أطفاهلم ، فعندما يكذب الطفـل او   )١(

ديه أن يكون لديهم الوقت الكايف ملناقشة هذا املوضـوع مـع   املراهق ، ينبغي على وال
أبنائهم وإجراء حديث صريح معهم ملناقشة الفرق بني الكذب وقول الصدق ، وأمهيـة  

 . األمانة يف املعامالت يف البيت واتمع 
البعد عن تأنيب الطفل والسخرية منه أو حتقريه، أو استخدام أساليب القسوة والعقاب  )٢(

 .كذبكرادع لل

 .سرد احلكايات والقصص الشيقة اليت تبني عواقب الكذب  )٣(

 .القدوة احلسنة  )٤(

 . املعاجلة النفسية للمصابني بالكذب املرضي  )٥(

أن دور اآلباء مهم جداً كقدوة يقتدي ا الطفل و مثاالً حي يراه  -: ويرى الباحث 
علم كموجه ومريب لتعـديل  وبعد اندماجه يف املدرسة واختالطه مع أقرانه يربز دور امل، يومياً 

ويستعني املعلم يف هذا اجلانب بالقصص ومنهج السلف الصاحل كـداعم إجيـايب   ، السلوك 
 .لتعميق فضيلة الصدق يف نفس النشء 

 Anxietyالقلق  -٥

حيث ميثل القلق جزء من حياتنا ومن حياه ، اهلامة  املشكالت االنفعالية يعد القلق من  
ألنه يعترب دافـع حنـو االجتـهاد    ، ترب القلق عالمة إجيابية إذا ما وجدويع، طالبنا يف املدارس

والتقدم والعناية والنجاح أما إذا ما ارتفع منسوبه فأنه سيمثل إشارة سلبية و مشكلة نفسـية  
 .حتتاج منا إن نوليها العناية والعالج
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رمزي قد  توقع ديد خطر فعلي أو ويعرف القلق بأنه حاله توتر شامل ومستمر نتيجة 
 ) ٣٩٧ص:١٩٧٧زهران،( .وجسمية ويصحب تلك احلالة خوف غامض وأعراض نفسية، حيدث

ويعرف القلق بأنه حاله من الشعور بعدم االرتياح واالضطراب واهلم املتعلق حبوادث 
املستقبل، وتتضمن حاله القلق شعوراً بالضيق وانشغال الفكر وترقب الشر وعدم االرتيـاح  

 )١١٣ص:١٩٨٩نسيمه داود،محدي،. (الوقوع متوقعة أو وشيكة  حيال أمل أو مشكلة
كذلك يشري القلق إىل حاله من توقع الشر أو اخلطر أو اإلمهال الزائد وعدم الراحة أو  

وهو ميثل خوف مـن جمهـول أو مـن    ، عدم االستقرار أو عدم سهولة احلياة الداخلية للفرد
 )١٠٢ص:٢٠٠٠،فرحة.  (موضوع غامض أو مبهم جيهله الفرد



 : تتعدد األسباب اليت تؤدي إىل شعور الطالب بالقلق املرتفع ومنها
األساليب الوالديه اخلاطئة والسلبية يف التنشئة االجتماعية كما يدركها ويقررها األبنـاء   -١

 .من األطفال واملراهقني مثل القسوة والتسلط واحلماية الزائدة
 .ف وعدم الشعور باألمن يف مرحلة الطفولة املبكرةالشعور باحلرمان من العط -٢
 .التاريخ األسري يف الشعور بالقلق وذلك لدى كل من األطفال واملراهقني -٣
 .فقد الدعم االجتماعي من احمليطني به -٤
املواقف احلياتية والضغوط االجتماعية املليئة باملشكالت اليت مل حتل خاصـة يف مرحلـة    -٥

 .املراهقة
 ) ٦٨: ٢٠٠٢نيفني زهران،( .اآلخرين األطفال واملراهقني خاصة من التقييم السليب منخوف  -٦



إعطاء الطمأنينة للطفل وبالتايل تقبل أفكار الطفل والصرب واملناقشة واالعتمـاد علـى     - ١
 .مما يعطيه فرصة للحديث والتعبري عن أفكاره، اإلقناع

  .كأسلوب وطريقة سريعة لتقليل منسوبه، ريب الطفل على االسترخاءتد  - ٢
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مساره،عصـام  (  .املدرسية مساعدة الطفل على املشاركة يف األلعاب الرياضية واألنشطة - ٣
 )١٨٢: ١٩٩٢،منر

 :ويرى الباحث إن العالج يكمن يف اآليت 
 .الدعم االجتماعي من احمليطني به خاصة يف جمال األسرة -١
حبيث ، دور الذي يقدمه املعلم يف مساعدة الطالب على االندماج واملشاركة والتفاعلال -٢

يقل منسوب القلق لدى الطالب خاصة قلقهم من الدرجات واملعدل والقبول اجلامعي 
 .واملستقبل الوظيفي

  Aggressive Behaviorالسلوك ا عدواني  -٦

عصرنا احلاضر فال ختلو نشـرة  خاصة يف اهلامة   تاملشكالأن السلوك العدواين من 
إخبارية وال خرباً صحفياً وال مسلسل تلفزيوين أو لعبة الكترونية إال وهي حتمل بـني طياـا   

من هذا كلـه أردنـا أن    ، صاحلة للزراعة يف نفوس أبنائنا  نبقصد أو بغري قصد بذور للعدوا
فردنا هلذه املشكلة حموراً نفتش يف خبايا هذه املشكلة ونرى أسباا وطرق عالجها ، ولذلك أ

  ٠كامالً يف أداة الدراسة احلالية  نتيجة أمهية هذه املشكلة
وميثل العدوان ظاهرة بشرية عرفها اإلنسان منذ فجر التاريخ ، وذلك عندما قتل قابيل 

تلَه فَأَصبح فَطَوعت لَه نفْسه قَتلَ أَخيه فَقَ( آخاه هابيل إرضاًء لشهوته وطاعة لنفسه قال تعاىل 
رِيناسالْخ ن٢٠٠ص:  ١٤٢٠خميمر ، (  ) ٣٠:املائدة) (م ( 

:  ١٩٨٩،نسـيمه داود ومحـدي ،    ١٥٦ص :  ١٤٠٤منصور ، ( ويتفق الكثري 
، أمساء  ١٣٣ص :  ١٤٢٦شاهيناز عبد اهلادي ، ، ٢٠١ص :  ٢٠٠٠، خميمر ، ٣٥٣ص

، بطرس ،  ٧٠ص :  ١٤٢٨،  زهره رجب ،، رافده احلريري ١٥٣ص:  ١٤٢٦ ، احلسني
 .على أن العدوان هو إحلاق األذى باآلخرين سواء بدين أو لفظي )  ٢٣٧ص :  ١٤٢٨

وكثـره مـن   " دوالرد " على أنه مظهر إلرادة القوة بينما يعتـربه  " أدلر " ويرى 
أن " فرويـد  " السلوكيني فعالً ميثل استجابة دف إىل إحلاق األذى بكائن أو بديله ، ويرى 

. ( العدوان ليس بالضرورة أن يكون نامجاً عن إحباط إذ هو مظهر لغريزة املوت مقابل احلياة 
 ) ٧٣ص :  ٢٠٠٠الشربيين ، 
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سلوك يهدف إىل إحداث نتائج ختريبية أو مكروهة أو إىل السيطرة " باندورا " ويعرفه 
ماعياً على أنـه  من خالل القوة اجلسدية أو اللفظية على اآلخرين ، وهذا السلوك يعرف اجت

 ) ٢٣٧ص :  ١٤٢٨بطرس ، (  .عدواين 
كمـا أن  .والعدوان متعلم أو مكتسب عرب التعلم و احملاكاة نتيجة للتعلم االجتماعي

هناك العدوان الفردي الذي يقوم به شخص واحد ضد شخص آخر ، والعدوان اجلمعي وهو 
العدوان عندما يوجه العدوان الذي يقوم به أشخاص ، ضد شخص واحد أو أكثر ، ويسمى 

،رافده ٧٣ص:  ٢٠٠٠الشربيين ، ( ".مازوشية" إىل اآلخر سادية ، وعندما يرتد إىل صاحبه 
 )  ٧٠ص :  ١٤٢٨احلريري ،زهره رجب ، 

ويتصف السلوك العدواين لدى الفرد بتجاهل احتياجات ورغبات و مشاعر اآلخرين،  
مع  لحساب أراء و حقوق اآلخرين، بيتسم بقيام الفرد بالتمسك بآرائه وحقوقه على  ككذل

 )٤٧ص:٢٠٠٥أبو النصر، ( .يفعلوا مثله عدم إعطاء اآلخرين احلق يف أن
بأنه سلوك موجه حنو الذات أو اآلخرين لفظـي أو جسـدي أو    -:ويعرفه الباحث 

 ٠أشاري يقوم به شخص واحد أو عدة أشخاص 
 -:ويالحظ لدى الطلبة ثالثة أنواع من العدوان 

 .حيث يدافع الطالب عن نفسه ضد اعتداء أقرانه: ج عن استفزاز عدوان نات )١(
يهدف الطالب من خالله إىل السيطرة علـى أقرانـه أو   : عدوان ناتج عن غري استفزاز )٢(

 .إزعاجهم أو إغاظتهم أو التسلط عليهم

فيلجأ الطالب من خالله إىل حتطيم األشـياء مـن   : العدوان املصحوب بنوبة الغضب
 )١٦٢ص :  ١٤٢٨خوله  حيىي ، . (هغضب ه ال يستطيع أن يضبطحوله ،ويبدو وكأن



أن هناك مسات للسلوك العدواين يف املدرسة مـن  )  ٢٤٨ص : ١٤٢٨بطرس، (يرى 
 -:أمهها ما يلي

 .إحداث فوضى يف الصف عن طريق الضحك والكالم واللعب وعدم االنتباه )١(
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 .التهريج يف الصف  )٢(

 .وعدم احترامهم ملعلمنياالعتداء على ا )٣(

 .العناد والتحدي )٤(

 . اإلمياءات واحلركات اليت يقوم ا األطفال واليت تبطن يف داخلها سلوكاً عدوانياً )٥(

 .التدافع القوي بني الطالب أثناء اخلروج من قاعة الصف  )٦(

 .ختريب أثاث املدرسة ومقاعدها واجلدران ودورة املياه  )٧(

 .استعماله أو استعمالهإشهار السالح األبيض أو التهديد ب )٨(

 .استخدام املفرقعات النارية داخل املدرسة أو خارجها  )٩(

 .    اإلمهال املتعمد لنصائح وتعليمات املعلم واألنظمة وقوانني املدرسة   )١٠(
 .االعتداء على الزمالء   )١١(

 .استعمال األلفاظ البذيئة وإحداث أصوات مزعجة يف الصف   )١٢(



 ، شـاهيناز  ١٨٧ص :  ١٤١٣مسـاره ،عصـام منـر ،    ( احث اتفاق يالحظ الب 
،  ٧١ص :  ١٤٢٨، رافده احلريري ، زهـره رجـب ،   ١٣٧ص : ١٤٢٦اهلادي ، عبد

 -:حول األسباب التالية  )٢٥٠ص :  ١٤٢٨بطرس ، 
اإلحباط الذي ينشأ عن العدوان ، قد يدفع الطفل حنو مهامجة الشخص أو املوضـوع   )١(

 .الذي يعترض طريقه 
 .لتقليد للسلوك العدواين  ا )٢(

 .التسامح من قبل الوالدين إزاء االجتاهات العدوانية  )٣(

 .حرمان الطفل من العاطفة  )٤(

 .الشعور بالنقص النفسي أو التحصيل الدراسي أو اجلسمي )٥(
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  -:أسباب ذاتية تتمثل يف  )  ١٤٢٨، بطرس( بينما يضيف 
 .حب السيطرة والتسلط .١
 .ضعف الوازع الديين  .٢

 .عض األمراض النفسية معاناة من ب .٣

 -:يفكما وضع أسباب اقتصادية تتمثل  -
 .تدين مستوى الدخل االقتصادي لألسرة  .١
 .الشعور باجلوع وعدم مقدرته على الشراء  .٢

 .ظروف السكن السيئ .٣

 -:تأثري وسائل اإلعالم الذي يظهر  من خالل  -
 .رعب تقليد السلوك العدواين لدى اآلخرين من خالل مشاهدة أفالم العنف وال .١
 ) ٢٥١ص: ١٤٢٨بطرس، .( مشاهدة اازر املروعة واحلروب املدمرة .٢

ويتفق الباحث مع بطرس يف أن لوسائل اإلعالم وما تبثـه ،وكـذلك يف األلعـاب    
يف نفسية الطفل ،فتبدو يف حـب   نااللكترونية ،األرض اخلصبة اليت تزرع فيها بذور العدوا

 .ئل واأللعاب التقليد واحملاكاة ملا يراه يف هذة الوسا


إن فهم املعلم ألسباب العدوان يعترب اخلطوة األوىل اليت جيب أن يتخـذها املعلـم إزاء    -١

 .ذلك العدوان 
. ( إعداد برناجماً حمدداً يتضمن ألواناً خمتلفة من أوجه النشاط ليذيب فيه هذا العـدوان  -٢

 ) ١١٧ص: ١٩٧٧حمفوظ، 
 .سمية والنفسية ومساعدته على إثبات وجودهإشباع حاجات الطالب اجل -٣
تقليل النماذج العدوانية ،فاملعلم الذي يسعى إىل معاجلة الطالب من السلوك العـدواين   -٤

عليه أن يكون ودوداً ومتساحماً ، ال يلجأ إىل العقاب أو الشدة يف ذلـك ، إضـافة إىل   
 . توفري مناذج تشجع على أمناط السلوك املقبولة
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 ) ٧٤ص : ١٤٢٨رجب،  هرافده احلريري، زهر. ( لذي وقع عليه العدواناالهتمام با -٥

عدم االستجابة حلاجة الطفل بعد العدوان وحرمانه من أي مكسب حيصل عليه بالثورة  -٦
 .حىت ال يعزز السلوك العدواين لديه

اللجوء للعقاب حىت يقترن العدوان بنتائج سلبية مع حماولة البعد عن األساليب  -٧
 .لعقاباملؤملة يف ا

يستحسن استخدام أسلوب احلرمان املؤقت، وال بد أن يعرف أن سلوكه العدواين غري  -٨
 ) ١٥٦ص:  ١٤٢٦أمساء احلسني، .  (مقبول

 : أن عالج مشكلة العدوان يكمن يف اخلطوات التالية: ويرى الباحث
 .إشباع حاجات الطفل النفسية -١
ويغلفـه  ، جو يسوده احلـب  يف ، مد جسور التواصل والتعاون بني البيت و املدرسة  -٢

 .الن العنف ال يولد إال عنف ، االحترام ، خايل من العقاب البدين املؤمل 
وتشديد ، وتشجيع أمناط السلوك املقبول، التقليل من فرص التعرض لنماذج عدوانية  -٣

 .الرقابة على  املؤسسات اإلعالمية فيما تبثه وفيما تصدره 
أو ، لعدوانية بالرياضة البدنيـة ذه الطاقة اتشجيع الطفل العدواين على تفريغ ه -٤

 . األنشطة الصفية
  Lack of self confidence ضعف ال قة بالن س والش ور با نقص -٧

بكثري  وترتبط، مفهوم الذات يعد ضعف الثقة بالنفس والشعور بالنقص من مشكالت 
لعناصر األساسية فهي معيقه للطالب الذي يعد احد ا، من املشكالت داخل املدرسة وخارجها

كما ترتبط هذه املشكلة مثلها مثل غريها من املشكالت النفسية ، واملهمة يف العملية التعليمية
عنـد هـذا    فوال تتوق، األخرى مبجموعة من املشكالت واليت من ضمنها التأخر الدراسي

 .اإلخفاق فقط بل تتعداه لتشمل جماالت األسرة والعمل واحلياة
ص وعدم الثقة بالنفس بأا عبارة عن جمموعة من أحاسيس مؤملة ويفسر الشعور بالنق

للنفس متكونة على أساس تفكري خاطئ وغري واقعي يف مركز الشخصية يكتبها يف الالشعور 
 ) ٣١ص:١٩٩٦،درغام.   (وتتكون وتشكل ذكريات مزعجة
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درتـه  ينتج عنه عدم ق، بأنه شعور يتولد لدى الفرد بأنه أقل من غرية: ويرى الباحث 
 .على حتقيق أهدافه وجناحاته وعجزه عن مسايرة اآلخرين

إن األفراد الذين ميتلكون مشاعر إجيابية عن أنفسهم هم أكثر قـدرة علـى حتديـد     
، وتوضيح نقاط قوم والتكيف مع النكسات والعقبات اليت تـواجههم ، اجتاهام وأهدافهم

لذا فالتوجيـه يف  ، شخصية من سواهم وهم أقوى، كما أم يتقبلون عواقب أفعاهلم بسهولة
 )١٦٤ص:١٤٢٨،سوسن جميد.  (حقهم خري من التوبيخ

 :ونستطيع إن ننمي الشعور باالجناز ونتفادى الشعور بالنقص من خالل اآليت 
. إجياد فرص للنجاح أمام كل طفل يف املدرسة بناء على قدراته الذاتية وخصائصه املعرفية -١

 . ذلكوالبد من مساعدة املنزل يف
اختاذ موقف اجيايب من التحصيل املدرسي سواء من ناحية الوالدين أو من ناحية املدرسـة   -٢

 .وذلك عن طريق التشجيع واملتابعة
تنمية احترام الذات يساعد على زيادة فرص النجاح اليت تزيد بدورها من شعور الطفل  -٣

 )١٢٩ص:١٩٩٩،سهري امحد.  (باحترام ذاته
ويلعـب  ، خالل الطفولة املبكرة نالثقة تزرع وتنمو يف الصغر م إن: ويرى الباحث  

فمن خالل التشجيع و االبتعاد عن التوبيخ والنبـذ  ،البيت الدور الكبري يف إكساا ورعايتها
وبنيان سور من احلنان والرعاية خطوة وجرعة أولية لتفادي الشعور بالنقص ودعـم الثقـة   

ويساهم املعلم بالدور الكبري يف ذلـك  ، حمليط املدرسيوتصقل هذه الثقة وتدعم يف ا، بالنفس
 .من خالل التشجيع والتفاعل واملشاركة وختتم بالتدعيم االجيايب

  Withdrawalاالنسحاب ا عزلة و  -٨

يتفاعل الفرد مع احمليطني به فيكتسب منهم ما يساعده على إن يتعلم وينمو بشـكل   
علم والنمو مشكلة العزلة واالنسحاب واليت عـن  وما يعيق هذا الت، سليم يف نواحي متعددة

طريقها يضع الفرد حاجزاً بينه وبني اآلخرين مما يعيق ليس العملية التعليمية وحدها وإمنا معيق 
 .مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين فهي تعد منلذا ، الندماجه االجتماعي

 .االنزواء والسلبية ويقصد بالعزلة عدم مشاركة الطفل أقرانه النشاطات املختلفة و
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 .اقتصاديالشعور بالنقص بسبب عاهة جسمية أو ضعف  -١
 .افتقاد الشعور باألمن لفقده الثقة يف الغري واخلوف منهم -٢
وفرض الرقابة الشديدة عليـه يشـعره بـالعجز عـن     ، إشعار الطفل بأنه تابعاً للكبار -٣

 .االستقالل
 .الوالدين كنموذج يقتدي به وحياكيه تقليد -٤
 وجـدان الكحيمـي،  ( .الفقدان املبكر للحـب واحلنـان والرعايـة مـن األسـرة      -٥

 )١٧٥ص:١٤٢٤
كن وضع حلول عالجية ملثل هذه املشكلة من خالل االهتمـام  ميانه  : ويرى الباحث 

 :جبانبني مها
 .هوالذي يكمن يف تفهم رغبات الطفل وحاجات: اجلانب األسري  -١
ويكمن يف املعلمني وذلك بتشجيع للطفل باالندماج يف البيئة املدرسية : اجلانب املدرسي -٢

و املشاركة الفعلية يف األنشطة والترحيب به كعضو جديد يف هذه األنشطة وتدعيمـه  
 .ًبالتشجيع والترحيب اجيابياً
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 .الدراسا  والبحو  السابقة
 -:متهيد

–االبتـدائي  (لدى الطالب يف مراحل التعليم العام  للتعرف على املشكالت النفسية
قام الباحث يف هذا اجلزء بعرض الدراسات اليت اطلع عليها تبعاً للمحاور ) الثانوي –املتوسط 

 -:التالية

 .دراسات تناولت مشكالت الطفولة املتأخرة -١

 .  دراسات تناولت مشكالت املراهقة املبكرة والوسطى و املتأخرة -٢

 .واملراهقة ةتطور املشكالت يف مرحليت الطفول دراسات تناولت -٣
 :دراسات  ناولت مشكالت مرحلة  لطفولة: أوال
عن املشكالت اليت يعاين ) م  ١٩٧٣ Maurice, C. and Jackson(دراسة   )١(

هدفت الدراسة ملعرفة املشكالت كما يعرب عنها ، منها أطفال املدرسة يف الريف واحلضر
مدرسـة  )  ٢٦( طفالً مـن  )  ٧٢٦( على ) العينة ( واشتملت ،األطفال  واملدرسون

)  ١١( مبنطقة حضرية مكونة من مستويات اقتصادية عالية ومتوسـطة ومنخفضـة و   
) شـيفز  (  مدرسة مبنطقة ريفية ، وقد استمرت الدراسة ملدة سنتني طبقت فيها قائمة 

تعكس مـا   )نتائج الدراسة ( للسلوك يف الفصل لكل من األطفال واملدرسني وكانت 
حيمل يف ذهن املدرس حنو التميز لعينة املنطقة احلضارية واليت كانت منها العالقة دالـة وخصوصـاً   

 . يف فئات األعمار األوىل وقد تكررت نفس املشكالت بعد فاصل عامني من الزمن 

عن املشكالت اليت يعاين منها األطفـال باملـدارس   ) " م  Ruben ١٩٧٨(دراسة  )٢(
ـ ه،" االبتدائية   ددفت الدراسة ملعرفة املشكالت اليت يعاين منها األطفال باملدارس، وق

اعتمدت الدراسة على الطريقة الطولية مبقابلة مدرس الفصل، وبيـان مـدى معرفتـه    
طفالً )  ١٥٨٦( على ) العينة (وقد اشتملت.باألطفال من خالل وجوده معهم بالفصل

مـن  % ٥٠أن ) النتـائج  ( ت وأشار،مت مالحظتهم ملدة ثالث سنوات دوطفلة، وق
يعانون من مشـكالت  % ٣٠األطفال يشتكون من مشكالت يف البيئة املدرسية وأن 
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% ١١.٣ومن خالل النتائج اتضح أن % ٧.٤نفسية، وقد اتفق مجيع املدرسني بنسبة 
من اإلناث يعانون من مشكالت انفعالية وكان األوالد أكثر من % ٣.٥من الذكور و 

 .ة من املشكالت النفسيةالبنات يف املعانا
 هـدفت ،"عن مفهوم األطفال للمشكالت النفسـية ) :"م١٩٨٠ Walsh(دراسة  )٣(

علـى  )العينة(الدراسة ملعرفة األطفال للمشكالت النفسية اليت يعانون منها ،واشتملت 
سنة من اجلنسني ،وقد طلب الباحثان مـن   ١٢-٥طفال تتراوح أعمارهم من  ٨١٨

واليت على أساسها من املمكن أن يتوجهوا إىل  مواجههاألطفال ذكر ثالث مشكالت ت
أن أهم املشكالت اليت أطلقها األطفـال  ) :النتائج(العيادة النفسية ،وقد كان من أهم 

هي املشكالت االجتماعية ،وقد ظهر وجود عالقة بني كل من املراحل التعليمية والسن 
 .يعانون منها  ة اليتوازدياد وعي األطفال وإدراكهم يف فهم املشكالت النفسي

ت يف السـن  يرى الباحث أن العمر أثر كثرياً يف اختيـار املشـكال  ) :ليقتع(
،كما أن األطفال يف هذة السن الحيبون أن يكونوا مقيدين ،ونتيجـة األسـاليب   األقل

التربوية اليت يفرضها اآلباء فإننا نشاهد املشكالت االجتماعية يف األولوية ،كما أن فهم 
 . هذا السن أمر مطلوب احلاجات يف

هدفت الدراسـة إىل استكشـاف املشـكالت    ).  م١٩٨٣، Moorthy(دراسة  )٤(
السلوكية لدى األطفال يف املدرسة االبتدائية يف حجرة الدراسة كما يراها معلمـوهم  

أن أكثر املشـكالت  ) :النتائج(طفال ،وكان من أهم  ١٥١٢الدراسة )عينة(،وبلغت 
 –اآلخرين  لالقتال مع األطفا-السرحان-مون هي ،التمردالسلوكية كما الحظها املعل

عدم االشتياق للمدرسة  –كثرة الكالم  –التعاسة و احلزن  –التهيج و سرعة الغضب 
 .عدم االختالط باألطفال اآلخرين –

يرى الباحث أن بعض من هـذه املشـكالت ظهـرت يف الدراسـة     : ليقتع
ت متثل وجهة نظـر املرشـدين الطالبـيني    االستطالعية اليت أجراها الباحث واليت كان

 .كثرة الكالم –العزلة  –الغضب  –التخريب  –العدوان  –السرحان  –التمرد :مثل



-  ٥٨  - 

مشكالت التالميـذ يف املـدارس   "اليت كانت بعنوان )  هـ١٩٨٣احلارثي ،( دراسة  )٥(
 الدراسة إىل معرفة مشكالت وهدفت"  االبتدائية مبدينة الطائف كما يدركها املدرسون

) العينة(،وتكونت  التالميذ يف املرحلة االبتدائية مبدينة الطائف من وجهة نظر املدرسني
مدرساً ،واستخدم الباحث يف الدراسة االستطالعية استبانه مفتوحة عبارة عن  ٤٢٤من 

) ٩٣(سؤال مفتوح عن املشكالت اليت تواجه التالميذ يف املدرسة وحصل الباحث على 
 –األسـرة   –املـبىن   –املنـهج  :ا بعد على مثانية جماالت هـي مشكلة مت توزيعها فيم

(   وكان مـن أهـم   ، األقران  –النشاط الالصفي  –املدرسني  –اإلدارة   -التالميذ
: مشكلة مثـل  ٢٣أن أكثر املشكالت تكرارا التالميذ أنفسهم حيث ضمت ) :النتائج

 –الشرود الذهين  –ال اإلمه–الغياب  –اهلروب املدرسي  –عدم توفر حوافز للتالميذ 
 .عدم إتاحة الفرصة للتعبري  –االنشغال  –امللل 

مث جاء بعد ذلك مشكالت املبىن ،اإلدارة، املنهج،األسرة، املدرسني،النشـاط  
 .الالصفي،األقران

يف  كاملكانية، وكـذل هذه الدراسة تتفق مع الدراسة احلالية يف احلدود : ليقتع
 .مفتوحال إجراء الدراسة االستطالعية بسؤ

دراسة مسحية ملشـكالت مرحلـة الطفولـة    )." م  ١٩٨٩عبد الرمحن سنة (دراسة  )٦(
هدفت لدراسة لتشخيص أهم املشكالت هلذه املرحلـة يف  ،" املتأخرة يف حمافظة الشرقية

طفـالً يف  )  ٣١٩( عالقتها بكل من اجلنس والبيئة ، وقد تكونت عينة الدراسة مـن  
 – ٦االبتدائي مبحافظة الشرقية تتراوح أعمارهم بني الصف الرابع واخلامس والسادس 

قائمـة  ( طفالً بالريف ، واستخدم )  ١٥٥( طفالً باحلضر  و)  ١٦٤( نة منهم س ١٢
 ) املقابلة التشخيصية ملشكالت الطفولة 

 -:وكان من أهم النتائج ما يلي 
تأخرة تليهـا  املشكالت السلوكية هي أكثر املشكالت شيوعاً يف مرحلة الطفولة امل -١

مشكالت النوم مث  االضطرابات السيكوسوماتية مث املخاوف املرضـية والقلـق   
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بني األطفال يف حـني أن مشـكالت   %  ) ٣٠( وكلها مشكالت تزداد بنسبة 
اللزمات العصبية وثورات الغضب واهلالوس احلسية ومشكالت العالقـة مـع   

ت شيوعاً املشكال أما أقل% )   ٢٩ -%  ١٧( الرفاق تراوحت نسبتها بني 
( واملشـكالت املدرسـية   جومشكالت اإلخـرا %) ٧(فهي املشكالت املنزلية

 % ).٤.٧(ومشكالت الصحة والتغذية% ) ٥.٧
املشكالت النفسية والسلوكية والصحية واملدرسية ومشكالت اإلخراج تنـدرج   -٢

حتت عامل عام يطلق عليه عامل املشكالت، مبعىن أن أي مشكلة قـد تـرتبط   
 .الت أخرى وتكون سبباً يف وجودهامبشك

ـ : ليقتع أن  ايتفق الباحث مع هذه الدراسة يف ترابط املشكالت وتداخلها، كم
هذه الدراسة تتناول السنوات الدراسية األخرية من املرحلة االبتدائية وهي تتفـق مـع   

 .الدراسة احلالية
االنفعاليـة يف   دراسة مقارنة لبعض املشكالت"بعنوان  )م١٩٨٩عبد الفتاح ،(دراسة  )٧(

الدراسة إىل التعرف على املشكالت  هدفت ،"مرحلة الطفولة املتأخرة بدولة اإلمارات 
ائيـة مـن اجلنسـني يف الريـف     اليت يواجهها األطفال يف املرحلـة االبتد  ةاالنفعالي
تلميـذة يف الصـفني اخلـامس    تلميـذاً و  ٢٤٠مـن  ) العينـة (وتكونت ،واحلضر

بيان املشكالت االنفعالية من إعداد الباحث يتكون من ،واستخدم الباحث استوالسادس
العدوانية وامليول  –القلق والعصابية  –املخاوف : مشكلة تغطي مثانية جماالت هي  ٦٤

االضـطرابات   –احلساسـية والشـك    –ميول العظمـة واالضـطهاد    –املضادة 
 ) النتائج ( هم وكان من أامليول االكتئابية، –أحالم اليقظة والتركيز  السيكوسوماتية

وجدت فروق يف ترتيب املشكالت االنفعالية فقد كان ترتيب املشـكالت لـدى    -١
املخاوف ،القلق،العدوان، يف حني جاء ترتيب املشكالت عنـد  :الذكور يف احلضر 

 .تركيز ،االضطرابات السيكوسوماتيةالعدوان،أحالم اليقظة ،عدم ال:ذكور الريف 

العدوان ،امليول املضادة :لدى الذكور عموماً هي  أكثر املشكالت االنفعالية شيوعاً -٢
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 ،احلساسية والشـك :قلها شيوعاً فهي ،القلق والعصابية،املخاوف، أما أ عللمجتم
 .ميول العظمة و االضطهاد ،االكتئاب

اتضح أن هناك أثر لتفاعل متغريي اجلنس والثقافة يف حتديد الفروق يف املشكالت  -٣
 .ة املتأخرةاالنفعالية خالل مرحلة الطفول

تتفق هذة الدراسة مع الدراسة احلالية يف استخدام مقيـاس للمشـكالت   : ليقتع 
، كما أن هناك اتفاق على بعض هذه احملاور مع الدراسة احلالية  ، يتكون من مثانية حماور 

كما أن هناك اتفاق يف دراسـة السـنوات   ، وهو حمور العدوانية واملشكالت االنفعالية
رحلة االبتدائية ،وإن كان حجم العينة يف هذه الدراسة يعترب قليل مقارنـة  األخرية من امل

 .بدراسات أخرى
عن العالقة االرتباطية بـني  ) "م١٩٩١، George, W. and Cathy:( دراسة  )٨(

بيـان   إىلهدفت الدراسة  ،" لألطفال ةالنزاع الوالدي واملشكالت السلوكية والنفسي
لـدى   دى املشكالت السلوكية والنفسية اليت تتواجمدى تأثري النزاع بني الوالدين عل

ألمهات األطفال الذين يعانون مـن املشـكالت    ٣٧من ) عينة(،وذلك على الاألطف
 ،سـنوات  ٨ -٥فال من من أمهات األطفال العاديني وكان أعمار األط ٣٧النفسية و 

لـاليت  أن األمهات املتناقضات يف السلوك مـع أطفـاهلن وا  :الباحثان ) استنتج(وقد 
كانت العالقة االرتباطية لديهن مرتفعـة  ، يستعملن الشدة مع أطفاهلن يف التعامل معهم

 .للمشكالت اليت يعاين منها هوالء األطفال باملقارنة مع العينة األخرى 
اتضح يف هذه الدراسة دور األسرة واألساليب التربوية اليت ينتهجها اآلبـاء  :ليقتع 

 .لكبري يف إحداث املشكالت النفسيةيف معاملة األطفال ودورها ا
هدفت الدراسة إىل فحص العالقة بني  )م١٩٩٥: Grotpeter ، Crick(دراسة  )٩(

،وتكونـت  ل من السلوك العـدواين وجـنس الطفل  التوافق النفسي و االجتماعي وك
طفالً من اجلنسني ممن يدرسون بالصف الثالث حىت الصف السادس  ٤٩١من ) العينة(

مقياس السلوك العدواين ،مقيـاس السـلوك   : املستخدمة)األدوات( وكانت،االبتدائي 
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االجتماعي ،مقياس الشعور بالوحدة النفسية ،مقياس القلـق االجتمـاعي ،مقيـاس    
أن البنات لديهن عدوانية ): النتائج  (  االكتئاب،مقياس العالقة باألقران ،وقد أظهرت 

طاً اجيابياً بعـدم التوافـق النفسـي    أكثر من األوالد وأن السلوك العدواين يرتبط ارتبا
واالجتماعي لدى األطفال حيث إن األطفال العدوانيني يعانون من رفض زمالئهم كما 

 .إن لديهم مستوى مرتفع من الشعور بالوحدة و القلق و االكتئاب
تتميز هذه الدراسة باستخدامها مقاييس ملشكالت نفسية كثرية ،كما أن : ليقتع

قد تكون من الدراسات القليلـة  ، إليها يف أن البنات أكثر عدوانية النتائج اليت توصلت
 .اليت اطلع عليها الباحث وقد يعزو ذلك إىل ثقافة اتمع الذي أجريت فيه الدراسة 

هدفت الدراسة ،"ن بعض املشكالت النفسية لألطفالع"  )م ١٩٩٦درغام  (دراسة   )١٠(
يف بعض حمافظات مجهورية مصـر   لألطفاإىل حتديد املشكالت النفسية اليت يعاين منها ا

العربية ومدى انتشارها يف تلك احملافظات والعالقة بني الـذكور واإلنـاث يف تلـك    
املشكالت ، وبيان الداللة بني أطفال التجمعات الزراعية وأطفال التجمعات الصناعية ، 

القـاهرة   "طفالً من حمافظات ) ١١٧( بطريقة عشوائية منظمة على ) العينة ( اختريت 
واسـتخدم  ،مدرسة ابتدائية حكومية )  ٢٥( مت اختيارهم من " سوهاج  –القليوبية  –

وكانت مـن أهـم   ،من أعداد الباحث ) قائمة املشكالت النفسية لألطفال ( الباحث 
ضعف الثقة بالنفس والعجـز  : ظهور مشكالت نفسية بني األطفال وهي ) : النتائج (

 .ور بالذنب والندم والشعور بالقلق واخلوف والفشل والشعور بالنقص والشع
استفاد الباحث من قوائم املشكالت النفسية املوجودة يف هذه الدراسـة ،وان  : ليقتع

 .هذة الدراسة أخذت متغري اجلنس والبيئة  تكان

عن املشكالت السلوكية لدى عينـة مـن   ) " م  ١٩٩٧بندري العماين سنة( دراسة   )١١(
هدفت ، "مس و السادس باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض تالميذ وتلميذات الصف اخلا

الدراسة  إىل التعرف على املشكالت السلوكية األكثر شيوعاً لدى تالميذ وتلميـذات  
) العينة ( الصفني اخلامس والسادس يف املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ، وقد تكونت 

 رهمتلميذ وتلميذة سعوديني تتراوح أعما)  ٢٠٠٠( من 
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مدرسة )  ٣١( سنة  يف الصفني اخلامس والسادس االبتدائي  ، من ) ١٢-١٠(بني 
لبنات مبدينة الرياض طبق علـيهم  مدرسة من مدارس ا)  ٣٢( من مدارس البنني و  

مـن  " إناث " ومقياس املشكالت السلوكية " ذكور "مقياس املشكالت السلوكية (
 . )إعداد الباحثة

 ) :النتائج ( وكان من أهم 
اتضح أن مشكلة السلوك العدواين هي أكثر املشكالت السلوكية شيوعاً لـدى   - ١

سنة من الذكور ، أمـا بالنسـبة   )  ١٢ – ١٠( أفراد العينة يف الفئة العمرية 
لشيوع املشكالت السلوكية يف عينة تالميذ الصف اخلامس ، فقد اتضحت يف 

يوعاً ، يليـه الغـرية مث   مشكلة وكان السلوك العدواين هو أكثرها ش)  ٢٢( 
 .ضعف االنتباه  والتركيز 

مشكلة واتضح )  ٢٣( بالنسبة لتالميذ الصف السادس فقد اتضح أن هناك و 
أن أكثرها شيوعاً هي نفسها اليت يف عينة تالميذ الصف اخلامس وإن زاد عليها 

 ".أرد على أستاذي بصوت مرتفع يف بعض األحيان " مشكلة 

شكالت السلوكية شيوعاً لدى تلميـذات الصـفني اخلـامس    وجد أن أكثر امل - ٢
العدوان، اإلمهـال وعـدم النظافـة،    : والسادس االبتدائي هي على الترتيب

 .الكذب، والتهريج، قلة االنتباه وعدم التركيز، الوشاية

لدى تلميـذات الصـف اخلـامس     واتضح أن املشكالت السلوكية الشائعة
لسلوكية الشائعة لدى تلميذات الصف مشكلة تتساوى مع املشكالت ا)٢٣(

السادس وإن اختلف ترتيب شيوع هذه املشكالت، وظهر يف عينـة الصـف   
أكره بعـض  ، أمسع أحاديث زمياليت دون معرفتهن أحياناً"السادس مشكلتان 

 ".املعلمات
انقل للمعلمة ما تفعـل  " ويف عينة الصف اخلامس ظهرت مشكلتان جديدتان 

 "دوايت كثرياً زمياليت، أنسى كتيب وأ
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بني الذكور  ةكان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف بعض املشكالت السلوكي - ٣
 .واإلناث

 :مشكالت هي)  ٥( حيث كان لصاحل عينة اإلناث  

 .اصرخ يف فناء املدرسة أحيانا -١

 .أفكر يف بعض األمور اخلاصة أثناء الدرس -٢
 .  ال أحترم مشاعر زمالئي ألنه أمر ال يهمين - ٣
 .لدي مشاعر كره حنو اآلخرين  - ٤
 . داخل الفصل بالطاوالت عب بالكرة أوالل -٥
 -:مشكالت لصاحل عينة الذكور و هي)  ٩( و 
 .استخدم السب و اللعن كثرياً -١
 .كتب وأدوات بعض زمالئي أسرق   -٢
   .أحقد على بعض الزمالء  -٣
 .ال احترم بعض املدرسني  -٤
 . وبني زمالئي بسبب نقلي للكالمحتدث مشكالت بيين -٥
   .أترك بعض فضالت الطعام يف فناء املدرسة  -٦
 .أسخر من زميلي وأستهزئ به  -٧
  .انشغل باللعب مع زمالئي أثناء الدرس  - ٨ 
  . آخذ الطباشري من الفصل  -٩ 

إن املشكالت اليت ظهرت يف عينة الذكور كانت تتميز بالسلوك العدواين : ليقتع
ظي وهذا ما مييز هذه املرحلة العمرية من العمر من ناحية االنفعاالت نظري تقـدمهم  اللف

يف النمو اللغوي ،كما أا مرحلة فيها من النشاط احلركي الشيء الكبري،وتتفق الدراسة 
احلالية مع هذه الدراسة يف أخذها عينة من السنوات األخرية من املرحلة االبتدائية وإن 

 .الدراسة متغري اجلنس كان ادخل يف هذه 
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بعض املشكالت النفسية الشائعة لدى أخـوة  )" م  ٢٠٠٥، نسرين ال شني( دراسة   )١٢(
الدراسة إىل التعرف على أهم املشكالت النفسية اليت يعاين  هدفت،" التوحديني لاألطفا

منها أخوة وأخوات األطفال التوحديني ، وهل ختتلف هذه املشكالت عن تلك الـيت  
 .أخوة األطفال العاديني ، ومدى اختالفها باختالف اجلنس يعاين منها 

)  ٣٠( من أخوة وأخوات األطفال التوحديني و )  ٢٠( من ) العينة ( وتكونت 
وقـد اسـتخدمت الباحثـة    ل الذين ال يعانون من إعاقات ،من أخوة وأخوات األطفا

ت النفسية ألخوة استمارة املستوى االجتماعي واالقتصادي واستمارة استبيان املشكال(
 :اآليتالدراسة )نتائج ( أهم وكان من ، )األطفال التوحديني 

اختلفت املشكالت النفسية اليت يعاين منها أخوة األطفـال التوحـديني عـن     
املشكالت النفسية اليت يعاين منها أخوة األطفال العـاديني، يعـاين أخـوة األطفـال     

ة ، ال ختتلف املشكالت النفسية ألخـوة  التوحديني من مشكلة الغرية ، اخلوف ، العزل
األطفال التوحديني باختالف اجلنس سوى فيما يتعلق مبشكلة العدوان الـيت سـجلت   

 .نتيجة أعلى لصاحل الذكور 
تناولت هذة الدراسة السببية اليت قد حيدثها األطفال الغري عـاديني يف  :  ليقتع

يعيش فيهـا الطفـل قـد تصـنع     إظهار املشكالت النفسية لدى إخوم ،فالبيئة اليت 
 .نتائج هذه الدراسة  أظهرتهمشكالت نفسية وهذا ما 

املشكالت السلوكية من احملرومني مـن الرعايـة   )" هـ  ١٤٢٦،الراشدي( دراسة  )١٣(
الدراسة إىل  ،وهدفت" والغري احملرومني من طالب املرحلة االبتدائية مبدينة مكة  هالوالدي

كية شيوعاً لدى الطالب احملـرومني مـن الرعايـة    التعرف إىل أكثر املشكالت السلو
الوالديه والغري احملرومني تبعاً الختالف العمر ونوع احلرمان ومدة اإلقامة بدار التربيـة  

 ٨٩طالباً من طالب املرحلة االبتدائية منهم  ٢٠٩) عينة الدراسة(االجتماعية ،وكانت 
يف أسـرهم الطبيعيـة ،واسـتخدم    طالباً من غري احملرومني ١٢٠طالباً من احملرومني و 

 ،م١٩٩٣السلوكية لصالح أبـو ناهيـة    قائمة املشكالت:التالية )األدوات (الباحث 
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اختبـار   هـ ،١٣٩٩ باختبار املصفوفات جلون رافن العادي مقنن من قبل أبو حط
أهـم  ( هـ ،وكان مـن ١٤١٩املصفوفات جلون رافن امللون مقنن من قبل الزمزمي 

املشكالت شيوعا لدى احملرومني وغري احملرومني هي مشكلة النشاط أن أكثر ) :النتائج
،وان معدل الزمات العصبيةالزائد ،وان أقل املشكالت هي مشكلة العادات الغريبة وال

،كما ال توجد احملرومني أكثر من غري احملرومنيانتشار املشكالت كان أكثر ارتفاعاً عند 
مر ونوع احلرمان و مدة اإلقامة بـدار الرعايـة   فروقا بني احملرومني تبعاً الختالف الع

 .االجتماعية يف مجيع إبعاد مقياس املشكالت السلوكية 
الباحـث أن   ىالنفسية، ويـر يظهر أثر احلرمان العاطفي يف ظهور املشكالت :ليقتع

 .اموعتنيالنشاط قد يكون لطبيعة املرحلة اليت يعيشوا ألنه ظهر يف كلتا 
 :ناولت مش الت املرا قة املب رة والو طى وا تأخرةد اسات ت:  انياً 

ت لدى طـالب  الدراسة إىل معرفه أهم املشكال هدفت) م  ١٩٥٤موريس ( دراسة  )١(
من طلبة املرحلة الثانوية مبدينة نيويـورك حيـث   ) العينة ( وتكونت  املرحلة الثانوية ، 

( نة واسـتخدم  س)  ١٨ – ١٤( طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بني )  ٥٠٠( بلغت 
لتحديد املشكالت ، وقد أشار مـوريس إىل أن هـذه املشـكالت     ) قائمة روز موين 

ال أقضـي  ( من أفراد العينة ، ومن أهم املشكالت   % )  ٢٥( وجدت يف أكثر من  
وقتاً كافياً يف االستذكار ، لست مياالً لبعض املواد ، قلق خبصوص االمتحان ، يصعب 

ديث ، أغضب بسرعة  ، ال أستطيع أن أفهـم بعـض املـواد    عليه االستمرار يف احل
 ) .الدراسية ، كوين عصيب املزاج 

الدراسـة إىل   توقد هدف )م١٩٧٢، Gordon, C.P. Gallimore: (دراسة  )٢(
تلميذاً  ١٩٦من  )عينة (التعرف على املشكالت السلوكية لدى التالميذ ،وطبقت على 

أن أكثر املشكالت السلوكية شـيوعاً علـى    :الدراسة ) نتائج(،وأظهرت من املراهقني
حتطيم التلميذ أشياءه  –تعمد التلميذ إن يعمل عكس مايطلب منه  –الترتيب ،السلبية 
ضعف الثقـة   –الشجار  –صعوبة اخلضوع للنظام  –عدم الطاعة  –وأشياء اآلخرين 
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ال االنشـغ  –اخلجل  –تفضيل األنشطة املنفردة  –االنسحاب االجتماعي  –بالنفس 
 . وأهانتهمتعمد مضايقة اآلخرين   –والضجيج 
ظهرت يف هذه الدراسة مشكالت نفسية عديدة ،ويالحظ عليها أـا  : ليقتع

تتمحور حول العدوان واخلروج على السلطة ،ويرى الباحث أن إعطاء املراهق مساحة 
، األمس ته أمر مهم فهو مل يعد طفلمن احلرية اليت تكفل له حبثه عن ذاته وإبراز شخصي

 .فهذا من شأنه أن يكون واقي عن كثري من املشكالت النفسية 

هدفت  إىل الكشف عن مشكالت الطلبـة يف املرحلـة   ) م  ١٩٧٥العمار ( دراسة    )٣(
)  عينـة ( وطبقـت الدراسـة علـى    ) األردن ( اإلعدادية وحاجام اإلرشادية يف 

من مـدارس وكالـة   )  ٢٣٥( طالب وطالبة من املدارس احلكومية و )  ١٠٠٠(من
طالب )  ٥٤٥( وكان عدد الطالب ، طالب من املدارس األهلية )  ١٠٤( الغوث  و

مل حيددوا اجلنس ومت اختيارهم بطريقـة  ) ٢٦( طالبة و )  ٤٢٨( بينما عدد الطالبات 
موين ( اليت اقتبسها من قائمة ) قوائم املشكالت (وقد استخدم الباحث ، عشوائية طبقية

ب املرحلة اإلعدادية وقام بتعديل الفقرات لتالءم البيئـة األردنيـة   لطال) للمشكالت
 :وحتتوي القائمة على مثانية جماالت 

   .الصحة والنمو اجلسمي ت مشكال) ١
 .مشكالت البيت واألسرة ) ٢
 . مشكالت العالقات االجتماعية النفسية ) ٣
 .العالقات الشخصية النفسية ) ٤
     .املدرسيةاملشكالت )٥
 .املشكالت املالية واملعيشية ) ٦
     .التوجيهمشكالت ) ٧
  .اإلرشادمشكالت ) ٨
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كثـرة  ( يف جمال املشكالت الشخصـية النفسـية   ) نتائجها ( وكان من أهم 
مشكليت أخاف مـن   والنار،دائم التفكري يف اجلنة  اهللا،التفكري يف اخلوف من عقاب 

 ).ارتكاب األخطاء 
مشـكليت   خجول،مشكليت أنين ( النفسية  –ماعية ويف جمال العالقات االجت

  ).أمتىن أن أكون كاآلخرين  الغضب،أنين سريع 
طبقت هذه الدراسة على طالب وطالبات )  م  ١٩٨١عبد احلميد و سالمة ( دراسة  )٤(

 ،و هدفت إىل التعرف علـى مشـكالم  املرحلة اإلعدادية من القطرين وغري القطرين 
، وقد استعان الباحثـان بقائمـة    طالباً وطالبة)  ٣٤٢( ن تتكون م) العينة ( وكانت 

 ).موين للمشكالت (
 :الدراسة اآليت ) نتائج ( وكان من أهم 

املشكالت املدرسية احتلت املركز األول لدى الطلبة القطـريني بينمـا غـري     -١
  .الثاينالقطريني يف املركز 

بينما لدى غري  القطريني، وأتت املشكالت االنفعالية يف املركز الثاين لدى الطلبة -٢
 .األولالقطريني يف املركز 

امس لـدى القطـريني وغـري    كما جاءت املشكالت الشخصية يف املركز اخل -٣
أخـاف   الرسوب،أخاف ( أبرز املشكالت يف اال املدرسي  توكان،القطريني

 .)االمتحان 

 ) سريع التأثر  أنيناملزاج، أنين عصيب ( بينما يف اال االنفعايل كانت أبرز املشكالت  -٤

 بسـهولة، ال أكون صداقات ( كما أن أبرز املشكالت يف اال الشخصي هي  -٥
 )أنين خجول 

لعـدم   كاالنفعالية، وذليالحظ دور الثقافة اجلديدة يف ظهور املشكالت : ليقتع
من أبرز املشكالت على النطاق الشخصي عدم تكـوين   ناجلديدة، فكاالتأقلم مع البيئة 

 .بسهولةالصداقات 
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م عن مشكالت طالب املرحلـة الثانويـة وحاجـا   ) "هـ١٤٠٥الزهراين  (دراسة  )٥(
هدفت الدراسة إىل معرفة أهم املشكالت اليت يعان منـها  ، " اإلرشادية مبنطقة الباحة 

من ) العينة (طالب املدارس الثانوية ،وترتيب هذه املشكالت حسب أمهيتها ،وتكونت 
كشفت عـن  ) : النتائج(نوية مبنطقة الباحة ،وكان من أهم طالباً من املدارس الثا ٦٢٨

العامة لديهم ،كما وجدت فروق  تمدى ارتباط الصحة النفسية لطالب العينة باملشكال
سـنة   ١٧-١٥بالنسبة لفئات أعمار الطالب ،حيث إن الطالب الذين أعمارهم  من 

مشـكالت  سنة وأقلـهم  ٢٠-١٨أكثر الطالب مشكالت ويليهم فئات األعمار من 
 .سنة  ٢١الذين أعمارهم فوق 

اليت ظهـرت يف العينـة أعمـار    يالحظ على هذه الدراسة أن األعمار :  ليقتع  
،وهذه األعمار هلا احتياجات خمتلفة عن مرحلة املراهقة ،والدراسة كانـت عـن   كبرية

 .حاجام اإلرشادية ، لذلك ستكون االحتياجات خمتلفة تبعا الختالف العمر 

 :هدفت هذه الدراسة لإلجابة على تساؤلني )م  ١٩٩٤اجلسماين والطحان  ( دراسة  )٦(
 منها الشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ؟ اليت يعاينما أهم املشكالت  .١
هل هناك فروق بني املشكالت يف دولة اإلمارات ومشكالت املـراهقني يف بعـض    .٢

 البالد العربية أو األجنبية ؟

للمشكالت بعد تعديلها لتوافـق ظـروف   ) قائمة موين (  وقام الباحثان بتطبيق
بنداً موزعاً على أحد عشر )  ٢٥٧( من  تتكون قدالبيئة يف دولة اإلمارات العربية و 

ال الصحي: االت كما يليجماالً وهذه االاقضـاء أوقـات   االقتصـادي   ،  ا ،
، ق االجتماعي ، اجلانب االنفعايلفاجلانب الديين واخللقي ، اال اجلنسي ، التواالفراغ،

اجلانب األسري ، جمال التوجيه التربوي واملهين يف جمال العمل املدرسي ، جمال املنـهج  
طالباً من طالب الصف الثاين والثالث )  ٩٨( قوامها ) عينة  ( وذلك على ، الدراسي 

 . من املرحلة الثانوية 
 : ما يلي ) النتائج ( وكانت أهم 
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ويف املركز اخلامس التكيف مـع العمـل   % )  ١٠.٧٩( نفعايل جاء يف املركز الثاين التكيف اال
 %).٨.٩٢( كيف االجتماعي يف املركز السابع والت% ) ٩.٨٤( املدرسي 

 -:االنفعايلومن أهم املشكالت اليت توصل هلا الباحث مشكالت التكيف 
 %  .٤٧أسرح كثرياً يف اخليال  -١
 %  .٤٠أثور وأفقد أعصايب  -٢

 % .٤٠ين قلق جداً إ -٣

 % .٣٠إين سريع النسيان  -٤

 %  .٢٩ما أسرع تساقط الدمع من عيين  -٥

 %.٢٨أخشى عمل األخطاء  -٦

 % ٢٨أخذ بعض األمور جبدية أكثر من الالزم  -٧

 %.٢٥أنين عنيد جداً  -٨

 % .٦.٩١مشكالت البيت واألسرة  -٩

شـكلة  م)  ٤٨٧٤(وتبني أن جمموع املشكالت اليت أشار إليها طالب العينة قد بلغ 
 .مشكلة ٤٩.٧٣أي أن متوسط مشكالت الطالب يف ااالت املختلفة قد بلغت 

دور  حعايل، ويتضأن متوسط املشكالت املوجودة لدى الطالب معدل : ليقتع
القلـق   –أحالم اليقظة  –العناد  :مشكالتبظهور  كاملراهق، وذلاملرحلة اليت يعيشها 

 وحساسيته االنفعاليةقلب املزاجي للمراهق واليت تكون ناجتة عن الت ،الدموعتساقط  –
 .املرحلةكمظهر من مظاهر النمو يف هذه 

هدفت الدراسة اىل التعرف علـى   )م ٢٠٠٠:Lawlor M, James D(دراسة  )٧(
طالب )  ٧٧٩( من ) العينة (وتكونت ، مدى انتشار املشكالت النفسية بني املراهقني 

 -:مايلي) النتائج ( هم وكان من أ، إناث ) ٤٠٦(ذكور  و ) ٣٧٣(منهم 
 ٠من الفتيات من املشكالت النفسية %   ٢٣يعاين   -١



-  ٧٠  - 

 ٠من الفتيان من املشكالت النفسية %  ١٩يعاين   -٢

 ٠عدد من املشاكل النفسية مل تتأثر بنوع املرحلة الدراسية  -٣

 . يفكرون يف االنتحار من اجلنسني%   ٦.٤ -٤

 التعرف عن مدى انتشـار اإلسـاءة   هدفت الدراسة إىل )م ٢٠٠١:Madu(دراسة  )٨(
يف مقاطعة مبوما الجنا يف جنـوب إفريقيـا   ، النفسية واجلسدية و العاطفية ضد األطفال

ولقد مت  استخدام التقارير ، طالباً يف املرحلة الثانوية) ٥٥٩(من الطالب ) عينة (على 
من %  ٢٣.٤ن من خالل التقارير الذاتية اتضح بأ -)  :النتائج (  وكانت ، الذاتية 

و ، من الذين واجهوا العنف اجلسـدي  %  ١٨.٢و ، الذين واجهوا العنف النفسي 
من الذين يواجهون العنـف  % ٢٨.٣و ، من الذين واجهوا العنف العاطفي % ٢٢

 .املستمر

ويتضـح   ،الطالبركزت هذه الدراسة على اإلساءة اليت تعرض هلا  -:ليقتع
واليت قد تكون نقطة خطـرية يف تفـاقم    ،اإلساءةمنها املعدالت العالية إلشكال هذه 

 .مشكالت نفسية كثرية يف هذا اتمع

عن العالقة بني التمارين البدنية و التصور النفسي  )م ٢٠٠٢:Kirkcaldy(دراسة  )٩(
هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني الصحة ، واملشاكل السلوكية لدى املراهقني

، من طالب يف املرحلة الثانوية) عينة (على ، على اآلخر  اجلسدية و النفسية و تأثريمها
هـدف إىل  ، حيث قدم هلم اسـتبيان  ، سنه )  ١٨-١٤(و ذلك يف الفئة العمرية من 

باإلضافة اىل ، مسة القلق و االكتئاب و مسة اإلدمان و التدخني و شرب اخلمور "تقييم 
، مدى تقبل الوالدين للمراهق  التقارير اليت بينت سوء الصحة البدنية و تقبل الذات و

املمارسة املنتظمـة للتمـارين   ) النتائج ( وكان من أهم ، باإلضافة اىل حتصيله العلمي 
املراهقني الـذين ميارسـون   ، البدنية أعطت صورة ذاتية جيدة لدى املراهق عن نفسه 

مالنشاط البدين بشكل منتظم يتميزون باخنفاض القلق و االكتئاب مقارنة بأقرا. 
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يرى الباحث أن هذه الدراسة أوضحت أمهية األنشـطة الطالبيـة يف   :  ليقتع
 .املدرسة ودورها يف حتسني صورة الذات داخل املدرسة 

عن بعض املشكالت النفسـية للطـالب املتفـوقني    "  )هـ ١٤٢٤العنزي (دراسة   )١٠(
تفـوقني  هدفت إىل التعرف على املشكالت النفسية   للطالب امل،" واملتأخرين دراسياً

الدراسة تكونـت مـن   )  عينة ( ،واملتأخرين دراسياً يف املرحلة الثانوية مبدينة الرياض
طالباً وجمموعة من )  ١٥٠( جمموعة من الطالب املتفوقني دراسياً وعددهم :جمموعتني 

من طالب املرحلة الثانوية مبدينة ،طالباً )  ١٥٠( الطالب املتأخرين  دراسياً وعددهم 
املشكالت النفسية للطـالب املتفـوقني   ) استبانه ( قام الباحث بتصميم  وقد،الرياض

 : ما يليالدراسة ) نتائج ( دراسياً والطالب املتأخرين دراسياً وكان من أهم  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املشكالت النفسية للطـالب املتفـوقني    -١

 .دراسياًدراسياً والطالب املتأخرين 
رتيب املشكالت النفسية للطالب املتفوقني دراسياً عن ترتيبـها للطـالب   خيتلف ت -٢

 .املتأخرين دراسياً 

ختتلف األسباب اليت تقف وراء حدوث املشكالت النفسية لدى الطالب املتفوقني  -٣
 .املتأخرينعنها لدى الطالب 

ويـرى   دراسياً،استخدمت هذه الدراسة متغري الطالب املتفوقني واملتأخرين  :ليقتع 
يف  النتائج املهمةأن من  ،الفئتنيأن أكثر الطالب يقعون يف هاتني  عمله،الباحث من واقع 

هذه الدراسة اختالف األسباب اليت تقف وراء حدوث املشكالت النفسية بني املتفـوقني  
 .دراسياًدراسيا و املتأخرين 

الثانوية وعالقة عن السلوك املشكل لطالب املرحلة ) " م  ٢٠٠٦فايزة زايد ( دراسة  )١١(
هدفت الدراسة إىل معرفة العالقـة بـني السـلوك     و" االجتاه حنو منط  شخصية املعلم 

املشكل لطالب املرحلة الثانوية واجتاه الطالب حنو منط شخصـية املعلـم ، ودراسـة    
 .السلوك املشكل لطالب وطالبات املرحلة الثانوية والعامة والفنية 
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( طالباً وطالبـة مقسـمني إىل   )  ٦٥٨( وامها ق) عينة ( طبقت الدراسة على 
 .والفينإناث من طالب الصف األول الثانوي العام )  ٣٢٢(  ذكور،)  ٣٣٦

مقياس السلوك املشـكل للطالـب داخـل    ( واستخدمت الباحثة من إعدادها 
الفصل املدرسي ومقياس الوضع االجتماعي واالقتصادي لألسرة املصرية والذي عدله 

ومقياس السلوك القيادي إعداد امحد عبد القادر وتقنني  ،م١٩٨٨شخص عبد العزيز ال
 -):النتائج ( وكان من أهم  )الباحثة 

وجدت عالقة ارتباطيه موجبة إحصائية بني السلوك املشكل لطـالب املرحلـة    -١
 .الثانوية واالجتاه حنو منط شخصية املعلم يف كافة األبعاد والدرجة الكلية 

إحصائية بني الذكور واإلناث يف االجتاه حنو شخصـية  وجدت فروق ذات داللة  -٢
 .الذكوراملعلم وجاءت الفروق يف اجتاه 

وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني طالب الثانوي العام والفين يف السـلوك   -٣
املشكل يف بعدي العالقة مع الزمالء واحترام القواعد املدرسية والدرجة الكليـة  

 .العامةه طالب املرحلة الثانوية وجاءت الفروق يف اجتا للمقياس،
عن املشاكل اجلسمية و احلالة النفسية بني الطالب يف  )م ٢٠٠٧:Gerber(دراسة  )١٢(

، بة لفترة املراهقةهدفت  الدراسة اىل معرفة املشكالت النفسية املصاح، املرحلة الثانوية 
ـ ) النتـائج (وكان من أهم ، طالباً سويسري  ١١٨٣من ) العينة( و قد تكونت عور ش

أظهرت النتائج أم يعانون من مشكالت مرتبطة ، اإلعياء و التعب هو الغالب عليهم 
و كانت نسبة املشكالت عند الفتيات عالية من حيث املشاكل النفسية يف ، مبشاعرهم

 .هذه الدراسة 
يتحفظ الباحث على نتائج هذه الدراسة حيث يرى أن اإلعياء و التعـب و  : ليقتع

 .العمربيعي يف هذه املرحلة من الكسل قد يكون ط
هدفت الدراسة إىل التعرف على املشكالت حيث  )هـ ١٤٢٨نورة الفريح ( دراسة  )١٣(

اليت تواجه تلميذات املرحلة الثانوية واليت متس بشكل مباشر أو غري مباشـر شـؤون   
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) ٤٩٦(علـى )  العينة(  اشتملت،عيشها أو ستقبل عليهاتكيفها يف جماالت احلياة اليت ت
 – ١٥( يذة من تلميذات املدارس الثانوية مبدينة الرياض واليت تتراوح أعمارهن بني تلم

) ٢٦٤(تشـتمل علـى  ) مة موين للمشكالت  قائ( واستخدمت الباحثة ، سنة )  ١٨
 :)النتائج(كان من أهمو .مشكلة وهي موزعة بالتساوي على أحد عشر جماالً

 .ل بالنسبة ألفراد العينة احتلت مشكالت املنهج والدراسة املركز األو -١
 .ويف الثاين مشكالت جمال العمل املدرسي  -٢

 .ويف الثالث التكيف االنفعايل    -٣

 . والرابع املشكالت ذات الصلة مبجال الدين واألخالق   -٤

 .واخلامس جمال التكيف االجتماعي  -٥
 -:وكان من أهم املشكالت االنفعالية اليت ظهرت عند الطالبات 

من أفراد العينة عن سرعة تساقط الدموع من عيون ) % ٨٧.٩٠( د عربت لق -١
 .عند الغضب 

 .بأن يسرحن يف اخليال % ) ٦٩،  ٣٥( عربت  -٢

 .عن فقدان أعصان وثورن بسهولة % ) ٥٩.٦٨( عربت  -٣

 .بالشعور بالقلق الذي يواجههن يف هذه املرحلة من العمر% ) ٣٨.٧١( عربت  -٤
ـ نتائج هذه الدراسة قريبة من نتائج دراسة  أن :ليقتع يف نوعيـة   كالطحان، وذل

قـد   اللدراستني، وهذاختالف احلدود املكانية  عاملراهقني، ماملشكالت االنفعالية لدى 
  .املراهقنييكون دليل على تشابه املشكالت لدى 

 .:واملراهقةدراسات  ناولت  ط ر املشك ت يف  رحلتي  لطفولة :  الثاً 

، "ية ملشكالت السلوك عند األطفال دراسة حتليل) " م ١٩٨٨فيوال الببالوي ( سة درا )١(
، ت السلوك اليت تشيع بـني األطفـال  هدفت الدراسة إىل التعرف على مشكالحيث 

ومدى اختالفها باختالف املرحلة العمرية ، أو بني األطفال مـن اجلنسـني ، أو بـني    
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طفالً بالصف الثالـث  )  ١٦١(  من ) ينة الع( وتكونت  .األطفال يف الريف واحلضر 
فرداً من تالميذ الصف )  ١٧٩(  االبتدائي،طفالً بالصف اخلامس )  ١٧٠(  االبتدائي،

 ،)قائمة مشكالت السلوك عند األطفـال  ( األول اإلعدادي وقد استخدمت الباحثة 
 ):النتائج ( وكان من أهم 

  األطفال تكشف عن بناء عامليإن التحليل العاملي لقائمة مشكالت السلوك عند 
 :فيه سبعة عوامل أساسية هي

                                      .العدواينالسلوك  مشكلة -١
 .السلوكيمشكالت االنضباط  -٢

 .االجتماعيمشكالت السلوك  -٣

 . املظاهر واألعراض السيكوماتية -٤

 .العصبيةالالزمات  -٥

 .اخللقيمشكالت السلوك  -٦

 .مشكالت نقص الدافعية  -٧

: أن أكثر املشكالت شيوعاً عند األطفـال  بترتيـب  هـي   ) : النتائج (وأظهرت 
النشاط  –اللزمات العصبية  –مشكالت نقص الدافعية  –مشكالت السلوك االجتماعي 

 .االنضباط السلوكي  –السلوك اخللقي  –السلوك العدواين –الزائد 
من اإلناث بالنسبة لكل أنواع املشـكالت  كما كان لدى الذكور مشكالت أكثر 

 .الدراسةموضوع 
أوضحت هذه الدراسة أن الذكور لديهم مشكالت نفسية أكثر من اإلنـاث   :ليقتع

 .األطفالاستخدمت الدراسة قائمة املشكالت السلوكية عند  ااملشكالت، كميف أنواع 
 هدفت،" ة قطر  املشكالت السلوكية للتالميذ يف دول): "  م  ١٩٨٩سالمة (دراسة  )٢(

هذه الدراسة إىل معرفة أهم املشكالت السلوكية اليت يبديها التالميذ والتلميـذات يف  
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مراحل التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي يف دولة قطر من وجهة نظـر املعلمـني   
معلماً ومعلمة متثل املراحل )  ٤٥٣(   طبقية عشوائية مكونة من ) العينة ( ،واملعلمات 

 .ليمية الثالث من اجلنسني يف دولة قطر التع
 -:مشكلة صنفها إىل مخس جمموعات  ٦٢من ) استفتاء ( كما وضع 

 .مشكالت ٩مشكالت تتعلق بالسلوك األخالقي وعددها  -١
 .مشكلة ١٤مشكالت تتعلق باخلروج على قواعد النظام والعمل املدرسي وعددها  -٢

 .مشكالت ٤خرين وعددها مشكالت تتعلق بصعوبات التوافق مع اآل -٣

 .مشكلة ١٩مشكالت تتعلق بالصفات الشخصية وعددها  -٤

 .مشكلة  ١٦مشكالت تتعلق بالسلوك العصايب ومسات الشخصية وعددها  -٥
 -:وكان من أهم النتائج ما يلي 

أن متوسط مشكالت السلوك األخالقي ككل لدى البنني أعلى منها لدى البنـات يف   -١
الغش هو املشكلة اليت حتتل املرتبة األوىل لدى أغلب فئـات   املراحل الثالث ، وأن

 .العينة 
أن متوسط مشكالت الصفات الشخصية غري املرغوبة لدى البنني أعلى منـه لـدى    -٢

حدة بني مشـكالت   رالبنات يف املراحل الثالث ، وان الالمباالة هي املشكلة األكث
 .هذا اال لدى أغلب فئات العينة 

ت السلوك العصايب ومسات الشخصية بينت الدراسة أن هناك تقاربـاً  بالنسبة ملشكال -٣
كبرياً بني اجلنسني من حيث حدة مشكالت هذا اجلانب يف كل مرحلة من املراحـل  

 .التعليمية الثالث 

بالنسبة ملشكالت اخلروج على القواعد والنظام أوضـحت الدراسـة أن االهتمـام     -٤
قائمة املشكالت من حيث حدا لـدى  باللعب على حساب الدراسة تأيت على رأس 

أغلب فئات العينة ، وكذلك فإن خماطبة املدرس بأسلوب غري مهذب تأيت يف ترتيـب  
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متأخر لدى أغلب فئات العينة وإن كانت لدى البنات أكثر حدة منها لدى البـنني ،  
 .بينما ترد مشكلة التخريب والتحطيم يف ترتيب متقدم لدى البنني عنها لدى البنات 

إن متوسط مشكالت صعوبة التوافق مع اآلخرين يزيد لدى البنني منه لدى البنات يف  -٥
هـي  " املراحل التعليمية الثالث ، وأن مشكلة حماولة جذب انتباه اآلخرين بأي وسيلة

 .األكثر حدة بني مشكالت هذا اال لدى أغلب فئات العينة

رض هلا الذكور أكثر يتع النفسية اليتأوضحت الدراسة أن املشكالت  :ليقتع
–الغـش   –ومن تلك املشكالت السـلوك األخالقـي    اإلناث،من اليت يتعرض هلا 

 .التخريب–على قواعد النظام  اخلروج-الالمباالة 
طبقت الدراسة على مراحل التعليم العام الثالث لذلك تتفق هذه الدراسة معهـا  

أبعاد يف كل بعد عدد  وتصنيفها إىل ،للمشكالتوكذلك يف استخدام قائمة  ذلك،يف 
 .وإن كان حتديد هذه املشكالت من وجهة نظر املعلمني ،املشكالتمن 

حيـث  "تناولت مشكالت مرحلة الطفولة " )م  ١٩٩١ : Achenbach(دراسة  )٣(
الدراسة إىل التعرف على نوعني من املشكالت اليت يتعرض هلا كل من البـنني   هدفت

طفالً وطفلة حمولني إىل العيادات )  ٢٦٠٠)  (  العينة( ومشلت ،والبنات يف هذه املرحلة
عـاديني ، وقـد مشلـت العينـة     طفالً وطفلة من ال)  ٢٦٠٠( النفسية للعالج ، و 

) ١٦ – ٤(  والية من الواليات املتحدة األمريكية وتراوحت أعمار العينة مـن  )٤٨(
ء  واألمهات اليت تعطى لآلبا) قائمة املشكالت السلوكية ( وقد استخدم الباحث ،سنة 

 ٠:وكان من أهم النتائج ،لإلجابة عليها 
اإلناث أكثر تعرضاً للمشكالت الداخلية كاالنسحاب ،والقلق ، واالكتئاب بينمـا   -١

 .الذكور أكثر تعرضاً للمشكالت اخلارجية مثل العدوان ، واالحنراف السلوكي
 .أطفاهلمى تتشابه كل من األم واألب يف حتديد نوع املشكالت املوجودة لد -٢

األطفال الصغار أكثر معاناة من املشكالت السلوكية عموماً وتقل املشكالت كلمـا   -٣
 .تقدم األطفال يف العمر ما عدا مشكلة السلوك املنحرف تزداد مع زيادة العمر
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فقـد  ،اجلـنس الدراسة اختالف املشكالت باختالف  نتائج هذهكان من : ليقتع
كان من نتائجها  االذكور، كمالعدوان يف عينة ظهرت مشكالت االحنراف السلوكي و

ولكنها اتفقت مع الدراسة احلاليـة  ، أن مشكالت السلوك املنحرف تزداد بزيادة العمر
 .للمشكالتيف تناول أكثر من مرحلة دراسية و استخدامها قائمة 

عن املشكالت النفسية والتعليمية الشائعة لـدى  " ) هـ  ١٤١٣:اخلراشي ( دراسة  )٤(
إىل  وكانت الدراسة قـد هـدفت  "ملرحلتني الثانوية واملتوسطة مبدينة الرياض طالب ا

الكشف عن املشكالت النفسية والتعليمية الشائعة بني الطلبة يف املـرحلتني الثانويـة   
وذلك ) قائمة املشكالت النفسية والتعليمية ( وطبق الباحث ،واملتوسطة مبدينة الرياض

من املدارس اليت مت حتديدها بطريقة عشوائية حيث طالب )  ١٥٠٠( من ) عينة ( على 
وجيه مبدينـة الريـاض ومت   مدارس متوسطة وذلك من مخسة مراكز ت)  ٣( مت اختيار 

)  ٧٥٠( طالب ثـانوي و  )  ٧٥٠( طالباً من كل مدرسة حبيث أصبح )  ٥٠(اختيار
 :وكان من أهم النتائج ، طالب متوسط 

 راتب متقدمة لدى طالب املرحلتني معاً مخس مشكالت نفسية شائعة احتلت م -أ
يصعب على التحدث عن مشكليت ، احتلت املرتبـة األوىل لـدى طـالب     -١

 .املرحلتني معاً
 .أخجل عندما يطلب مين املدرس اإلجابة على سؤال ال افهمه  -٢

 .أخاف من املستقبل  -٣

 .أعاين من كثرة التفكري  -٤

 .أنا أثور بسرعة  -٥

الفروق بني طالب املتوسط و طالب الثانوي عاليـة   ثالث مشكالت نفسية جاءت فيها -ب
 .املتوسطجداً لصاحل طالب 

 .كافياًال أنام وقتاً  -١
 .أنا كثري السرحان  -٢
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 . أنا كثري النسيان  -٣

 ومشكلة أخاف من السهر وحيداً جاءت فيها الفروق بني طـالب املتوسـط    -٤
  .والثانوي عالية جداً لصاحل طالب الثانوي

 -:مشكالت نفسية حصلت على أقل نسبة تكرار لدى طالب املرحلتني معاًثالث  -ج

 . أشعر بأين غري حمبوب احتلت املرتبة األخرية لدى طالب املرحلتني معاً -١
 .أخجل من مقابلة الناس  -٢

 . أشعر بعدم الثقة بالنفس -٣

ة هدفت الدراسة إىل معرفة املشكالت النفسية يف املرحلتني املتوسـط :  ليقتع
شيوع :وكان من أهم النتائج .وهي تقابل مرحليت املراهقة املبكرة والوسطى ، والثانوية

كما استخدم الباحث قائمـة  .الغضب –كثرة التفكري  –اخلوف  –مشكالت اخلجل 
  .والتعليميةاملشكالت النفسية 

إساءة معاملة الطفل وعالقتها ببعض املشكالت النفسية "عن ) م١٩٩٤الرفاعي (دراسة )٥(
الدراسة إىل الكشف عن بعض املشكالت النفسـية لألطفـال ومـدى     هدفتوقد  "

طفـالً مـن    ٦٠مـن  ) عينة(ارتباطها بإساءة معاملة األطفال ، وأجري البحث على 
إناث و اموعة الضابطة  ١٢ذكور  ١٨طفال  ٣٠اجلنسني ، جمموعة الدراسة قوامها 

،واسـتخدم الباحـث    سنة ١٦-١٠إناث ومبدى عمري  ١٢ذكور  ١٨طفالً  ٣٠
–التقارير السابقة حلاالت األطفال داخل املؤسسات العالجيـة  : التالية ) األدوات (

اسـتمارة  –املقابلة شبه املقننة مع الطفل مبفرده مث مع الوالدين مث مع الطفل والوالدين 
قائمة وصف سلوك الطفل املراهق   -م١٩٩٠الطفل املهمل إعداد عبد الوهاب كامل 

من أهـم   اختبار الذكاء املصور ألمحد صاحل ، وكان -م١٩٩٦مد الدفراوي إعداد حم
 :النتائج 

وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسط الدرجة الكلية لبعض املشكالت النفسية بـني   -١
 الضابطة لصاحل جمموعة الدراسة  و اموعةجمموعة الدراسة 



-  ٧٩  - 

توسط الدرجة الكلية إلساءة بني الذكور واإلناث يف م دالة إحصائياًعدم وجود فروق  -٢
 .الدراسةاملعاملة ومتوسط الدرجة الكلية لبعض املشكالت النفسية لدى جمموعة 

أن التاريخ العائلي خاصة يف وجود املشكالت النفسية يلعب دورا هامـا يف انتشـار    -٣
 .األسرةأساليب إساءة املعاملة داخل 

به املقننة و قائمة وصـف  استخدم الباحث أدوات عديدة منها املقابلة ش:  ليقتع
مييز هذه الدراسة ،ويتفـق   و استمارة الطفل املهمل  وهذا ما ءالسلوك و اختبار الذكا

الباحث مع هذه الدراسة يف أن التاريخ العائلي  يلعب دوراً مهماً وحيويـاً يف ظهـور   
 .املشكالت النفسية 

اقـع املشـكالت   و" هـ ١٤٢١/  ١٤٢٠اإلدارة العامة للتعليم يف منطقة الرياض   )٦(
إىل توفري  هدفت الدراسةوقد ، "رس مدينة الرياض دراسة استطالعيةالسلوكية يف مدا

، التب ، وتقدمي قوائم بتلك املشـك قاعدة معلومات عن املشكالت السلوكية للطال
وطبقت الدراسة على املراحل التعليمية الثالث يف مدينة الرياض يف الفصل الدراسـي  

الدراسـة مـن فئـات    ) عينة (وتكونت  ، )هـ  ١٤٢١/  ١٤٢٠( األول من عام 
 . الطالب والتربويني وأولياء األمور 

 :وتوصلت الدراسة إىل قائمة باملشكالت السلوكية للطالب على الترتيب 
 .اللعب يف الصالة  .١٤  . قيادة صغار السن للسيارات  .١

 .عدم تنظيم الوقت  .١٥   . النوم يف الفصل  .٢

 .تسلط الكبار على الصغار  .١٦   . ني الكذب على املعلم .٣
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 .سلوك الطالب يف الشوارع  .٢١   . عدم احترام املعلم  .٨

 .أخالقيةحركات غري  .٢٢    . السرقة  .٩

 .نسيان الكتب واألدوات  .٢٣   .جتمع الطالب يف الشوارع  .١٠

 .الكذب .٢٤    .الزائدةاحلركات  .١١

 .اهلروب من املدرسة .٢٥   .املراهقةمشاكل  .١٢

 . العادة السرية  .٢٦   .اللعب يف الشوارع  .١٣

ظهـور بعـض   .األمـور ارة مابني التربويني والطالب و أولياء تنوعت العينة املخت: ليقتع
 .املشكالت النفسية 

عن املشكالت النفسية االجتماعية املصاحبة لالنتقال من ) " هـ١٤٢١دراسة القرين ( )٧(
  "املرحلة املتوسطة إىل املرحلة الثانوية وسبل التغلب عليها كمـا يـدركها الطـالب   

شكالت النفسية االجتماعية املصاحبة لالنتقال من الدراسة إىل التعرف على امل  هدفتو
والفروق بني ) األول الثانوي ( إىل املرحلة الثانوية )الثالث املتوسط ( املرحلة املتوسطة 

هذه املشكالت من حيث ظهور أو اختفاء املشكلة أو االختالف يف الشدة بالزيـادة أو  
الت النفسـية للتغلـب علـى    النقصان ، والتصورات اليت حيملها الطالب عن املشك

مشكالم النفسية واالجتماعية ، واألساليب الذاتية اليت يستخدمها الطالب للتغلـب  
طالب الصف الثالث املتوسط والصف ) العينة .( على مشكالم النفسية واالجتماعية 

وقـد  ، طالباً من مجيع مراكز اإلشراف مبدينة الريـاض ) ٦٣٢(األول الثانوي عددهم 
ال توجد فـروق ذات  ) النتائج ( وكان من أهم ، الباحث استبيان من إعداده  استخدم

يعـاين منـها    داللة إحصائية يف طبيعة املشكالت النفسية و االجتماعية الـيت 
الطالب عند االنتقال من املرحلة املتوسطة إىل الثانوية ،حيث إن مشـكالم يف  

 .املرحلة املتوسطة كانت أشد 
لدراسة مع الدراسة احلالية بوصفها مقارنة بـني مشـكالت   ا هتتفق هذ :ليقتع

 .والثانويةكانت بني مرحلتني دراسيتني مها املرحلة املتوسطة  االطالب، ولكنه
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عن املشكالت السلوكية الطالبية اليت تواجه إدارات ) " هـ  ١٤٢٣الشمري (دراسة  )٨(
وكية الطالبيـة الـيت   هدفت الدراسة إىل حتديد املشكالت السلو"مدارس التعليم العام 

تكونت ) العينة ( ،تواجه إدارات مدارس التعليم العام مبنطقة حائل وأساليب معاجلتها 
وقد خلصت العينة .مرشد طالبياً )  ١٢٠( وكيالً و )  ١٢٥( مديراً و )  ١١٩( من 
 -:اليت سنذكر أمهها ) النتائج ( إىل 

مدارس منطقة حائل هي علـى  املشكالت السلوكية الطالبية األكثر انتشاراً يف 
 -:الترتيب

 . إتالف الكتب املدرسية أو رميها يف أماكن غري الئقة عند االنتهاء منها -١
اإلمهال يف أداء الواجبات املدرسية ، الكتابة العابثة على جـدران املدرسـة أو    -٢

 . األثاث أو الكراسي أو الكتب أو داخل دورات املياه
   .عذر  التأخر عن الطابور الصباحي بدون -٣
 .انتشار ظاهرة الكذب -٤
 . االستهزاء والسخرية من قبل الطالب على زمالئهم  -٥
 .النابيةانتشار األلفاظ  -٦

ظهرت مشكالت نفسية يف هذه الدراسة ،كما أن العينة كانت  خمتلفة عـن  :  ليقتع
 .هذه الدراسة حيث كانت من املدراء و الوكالء واملرشدين 

  .التعقيب على الدر سات السابقة
 :الطفولةتعقيب على د اسات ت اولت م كالت مرحلة * 

أا أعطت تصوراً عن طبيعة املشكالت يف مرحلة الطفولة الوسطى واملتأخرة كدراسـة   -١
 ،١٩٩٦، و ، درغـام ١٩٨٩، عبـد الفتـاح   ١٩٨٣،و ،مورثي١٩٨٣احلارثي (

 )٢٠٠٥و،نسرين

مريكـي  (س مثل دراسـة  كانت غالبية الدراسات مقارنة بني جمموعتني خمتلفتني يف اجلن -٢
،و،عبـد  ١٩٨٩ ح،و، عبد الفتا١٩٨٠والش، ر١٩٧٨ربيانو, ، ١٩٧٣وجاكسون
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)  ٢٠٠٥،و،نسرين الشـني ١٩٩٧،و،بندري العماين١٩٩٦، درغام ١٩٨٩الرمحن 
على الذكور فقط ويف نفـس احلـدود املكانيـة     ١٩٨٣بينما كانت دراسة احلارثي 

 .للدراسة احلالية 

 :ات أخرى أدخلت بعض الدراسات متغري -٣

v  مريكـي جاكسـون   :وذلـك يف دراسـة   ) الريفيـة   –احلضرية (متغري البيئة
 .١٩٩٦،و،درغام١٩٨٩،و،عبد الفتاح١٩٨٩،عبد الرمحن ١٩٧٣

v  ٢٠٠٥مثل دراسة نسرين الشني :عادينيمتغري وجود اإلخوة الغري. 

v     دراسـة مريكـي و   (مثـل  :متغري املشكالت من منظـور اآلبـاء واملعلمـني
 .١٩٨٠،و،مورثي١٩٧٨ربيان،و،١٩٧٣جاكسون

v  الراشدي (،عن األسر املتصدعة،و)١٩٩١جورجيا وكاتشي : (متغري األسرة مثل
 .،عن احملرومني وغري احملرومني )١٤٢٦

إن كان يرى الباحـث أن يف ضـوء    ألخرى واختلفت املشكالت النفسية من دراسة  -٤
 دالبيت، واالعتمااألب كثرياً خارج  لللعمل، وانشغااملرأة  جالعصر، وخرومتغريات 

وتباين النواحي التعليمية واالقتصادية سوف يكون هلا أثر كبري يف تباين  املربيات،على 
 .املشكالتهذه 

مـورثي ، جورجيـا ،كـراك    (العدوان فوجد يف دراسة : كان أكثر املشكالت شيوعاً  -٥
، نسرين ،درغام  ح،عبد الفتا نعبد الرمح(مث مشكلة القلق  يف دراسة) ،بندري العماين 

 .مث مشكلة الثقة بالنفس ، مث مشكلة اخلوف ) الشني

، كمـا  )،درغـام  حدراسة عبد الفتا(استخدمت بعض الدراسات قوائم مشكالت مثل  -٦
استخدم املقابلة يف دراسات أخرى ،وكذلك بعض املقاييس اليت تقيس مشكلة نفسية 

لتطبيق على عينـة  يف ا مالئمتها،وقد اختريت االداءة حسب متغريات الدراسة ومدى 
وهي شبيه هلذه الدراسة يف تطبيق مقياس للمشـكالت النفسـية كـأداة    ، الدراسة 

 ٠استخدمها الباحث يف الدراسة 
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 :واملتأخرةتعقيب  لى دراس ت تنا لت مشك ت املرا قة  ملبكرة  *
وذلك بعد تعديلها لتناسب بيئة ) قائمة موين للمشكالت ( استخدمت بعض الدراسات  - ١

،و،اجلسـماين و  ١٩٨١،و،سـالمة  ١٩٧٥،و،العمار١٩٥٤موريس (دراسة مثل ال
 )١٤٨٢،و،الفريح  ١٩٩٤الطحان

) ١٤٢٤العنـزي ( جمموعتني ففي دراسة بني  ةتناولت بعض الدراسات جوانب املقارن - ٢
مقارنة بني ) ١٩٨١عبد احلميد وسالمة ( مقارنة بني املتفوقني واملتأخرين ، ويف دراسة 

كانـت  ) ٢٠٠٦فايزة زايد ( البات من القطرين وغري القطرين  ودراسة الطالب والط
بني طالب الثانوية العامة والفنية من بنني وبنات وكانت املقارنة بينهما والتعرف علـى  

 .التغري الذي حدث 
كانت األداة استبانه من إعداد الباحث وكذلك يف دراسة )  ١٤٢٤العنزي( يف دراسة  - ٣

يث أعدت استبيان وقننت مقياس السلوك القيادي وأخذت مقيـاس  ح) فايزة  زايد (
 . التقدير االجتماعي واالقتصادي لألسرة 

 .كانت العينات يف غالبية هذه الدراسات كبرية وهذه نقطة إجيابية ملعرفة الصدق والثبات  - ٤
وهـي  تناولت السلوك املشكل لطالب املرحلة الثانوية )  ٢٠٠٦، فايزة زايد( دراسة  - ٥

) ١٤٠٥،الزهـراين  (انعكاس ملشكالت نفسية داخل أو خارج املدرسة ،بينما دراسة 
 .كانت عن احلاجات اإلرشادية 

 ،١٩٥٤مـوريس (كان أكثر املشكالت شيوعا  هي مشكلة الغضب وذلك يف دراسة  - ٦
مث مشـكلة  ) ١٤٢٨،و،الفريح١٩٩٤و،اجلسماين ،١٩٨١و،سالمة ،١٩٧٥و،العمار

بينمـا  ) ١٤٢٨و،الفريح ،١٩٩٤اجلسماين ،١٩٥٤موريس(سة القلق وذلك يف درا
–السـرحان   –ظهرت مشكالت اخلجـل  ) ١٩٧٢كانت يف دراسة جوردن  وأخر 

، و ، ٢٠٠١،مـادو (بينما أظهرت دراسة ، العدوان –ضعف الثقة بالنفس  -اخلوف
و أوضــحت ، والعــدوان ، ظهــرت املشــكالت االنفعاليــة )  ٢٠٠٧،جروبــر

 .أن التفكري يف االنتحار هو األكثر )  ٢٠٠٠،لولر(دراسة
فوائد ممارسة األنشطة البدنية يف التخفيف من )  ٢٠٠٢، كريكلدي( أوضحت دراسة  - ٧

 .حدة هذه املشكالت
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 -:على دراس ت تناول  تطور  مل كالت يف  رحلت  الطفو ة واملر هقة تعقيب* 
األمور والتربويني يف حتديـد   تناولت بعض الدراسات آراء املعلمني واملعلمات وأولياء  - ١

 -االبتدائي  (    على مراحل التعليم يف قطر )  ١٩٨٩سالمة(املشكالت ومنها دراسة 
دراسـة  (ملعرفة املشكالت من وجهة نظر املعلمني واملعلمـات و  )الثانوي  –املتوسط 

 لتوفري قاعدة معلومات عن املشكالت )١٤٢٠اإلدارة العامة للتعليم يف منطقة الرياض
دراسـة  (السلوكية وتكونت العينة من الطالب والتربويني والـوكالء واملرشـدين و  

وذلك من أجل حتديد املشكالت السلوكية الطالبية الـيت تواجـه   ) ١٤٢٣الشمري
 .مدارس التعليم يف منطقة حائل 

وقوائم لتحديد املشاكل من وضع الباحثني لتحديد هذه املشكالت يف  تطبقت استبيانا  - ٢
 ،١٩٨٩ســالمة ،١٩٨٨دراســة فيــوال البــبالوي،(الدراســات مثــل أغلــب 
 ).١٤٢٣،الشمري١٤٢١،القرين١٤٢٠وزارة التربية والتعليم  ،١٤١٣اخلراشي

 ،حتدثت عن إساءة معاملة الطفل وعالقتها باملشكالت النفسية ، ١٩٩٤دراسة الرفاعي - ٣
لوالدين مث مـع األطفـال   مث مع ا واستخدم الباحث فيها املقابلة شبه املقننة مع األطفال

ـ  و ـ  االوالدين وكذلك استخدم التقارير السابقة يف املوئسات العالجيـة، بينم ت تناول
  .األطفال احملولني إىل العيادة النفسية ومقارنتهم بالعاديني )١٩٩١اشنباخ(

 –الكـذب   –ظهور املشكالت النفسية التالية  العدوان :كان من أهم نتائج الدراسات - ٤
 . شيوعاًاألكثر نقص الدافعية ،وهذه املشكالت –السلوكي  االنضباط

 :فروض ال راسة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية يف  )١(

 ٠املرحلة االبتدائية و املرحلة املتوسطة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية يف  )٢(

 ٠لة املتوسطة واملرحلة الثانوية املرح
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية يف  )٣(

 ٠املرحلة االبتدائية واملرحلة الثانوية 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسـية   )٤(
 ٠باختالف الفئة العمرية

ائية بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسـية  توجد فروق ذات داللة إحص )٥(
 ٠باختالف مكان إقامة الطالب

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسـية   )٦(
 ٠باختالف مستوى تعليم األب

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسـية   )٧(
 ٠م باختالف مستوى تعليم األ

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسـية   )٨(
 ٠باختالف نوع السكن 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسـية   )٩(
 ٠باختالف نوع املبىن 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسـية   )١٠(
 ٠ف مكان قضاء اإلجازة الصيفية باختال

الفئـة  (خيتلف ترتيب املشكالت النفسية لدى الطالب باختالف متغريات الدراسـة     )١١(
مسـتوى   –مستوى تعليم األب  –مكان إقامة الطالب  –املرحلة الدراسية  –العمرية 

 )مكان قضاء اإلجازة الصيفية  –نوع املبىن  –نوع السكن  –تعليم األم 
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 صل الث لثالف
 )منهج وإ راءات ال راسة( 

 

 منهج ال راسة: أوال

 الدراسة  و عي ة جمتمع: ثانيا

 أداة ال راسة: ثالثا

 األساليب  إلحصائية: رابعا
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 :متهيد
تطرق الباحث يف هذا الفصل إىل اإلجراءات امليدانية املتبعـة يف الدراسـة احلاليـة،    

حتديد املنهج املتبع يف الدراسة ، وجمتمع الدراسة ، واألداة املسـتخدمة يف  : " وتشتمل على 
مجع املعلومات وبالتايل مرحلة بنائها ، وحتديد صدقها وثباا وكيفية تطبيقها وأخرياً األساليب 

 :حصائية املستخدمة يف معاجلة البيانات وفيما يلي التفصيلاإل
 منهج ال راسة  : والً 

هلا ، حيـث   املالئمكمنهج للدراسة ، باعتباره ) املنهج الوصفي ( استخدم الباحث 
منهج يرتبط بدراسـة  " على أن املنهج الوصفي هو ) ٨٨هـ ، ص١٤١٦العساف ، (يؤكد 

 " . ا ظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسريه
منهج يعتمد على دراسـة  : " بأنه ) ٤٢٧م ، ص١٩٩٩عبيدات وآخرون ، ( كما يعرفه 

كميـاً ،   برياًالظاهرة كما توجد يف الواقع ، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً يعرب عنها تعبرياً كيفياً أو تع
رقميـاً   فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها ، أما التعبري الكمي فيعطينـا وصـفاً  

  ."يوضح مقدار العناصر أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى املختلفة 
للدراسة احلالية حـىت   مالئمةومن هذا املنطلق اختار الباحث هذا املنهج ، كونه أكثر 

 .مشكالت الطالب النفسية خيرج بنتائج تساعده على معرفة 
 الدراسة  وعينة جمتمع:  انياً 


مبحافظـة  باملـدارس احلكوميـة   ) الثانويـة –املتوسطة  -االبتدائية(طالب التعليم العام مجيع  

 وعدد هـم  الصف السادس االبتدائي، والذين هم يف السنة النهائية من كل مرحلة دراسية ،الطائف
مـن عـدد    %٣.٤٥حيث كانـت نسـبتهم   طالب ٢٠٠اختار الباحث منهم ،طالباً  )٥٧٨٧(

طالـب  ٢٠٠اختار الباحث منهم ،طالباً ) ٥٢٢٤( كان عدد هم ،الصف الثالث متوسطو، الطالب
) ٤١٩١( كـان عـدد هـم   ، والصف الثالث ثانوي،  من عدد الطالب% ٣.٨٢حيث كانت نسبتهم 

 .من عدد الطالب% ٤.٧٧طالب حيث كانت نسبتهم ٢٠٠اختار الباحث منهم،طالباً 



-  ٨٨  - 


عينة طبقية عشوائية من الطالب حيث مت تقسـيم جمتمـع   لية على مت تطبيق الدراسة احلا 

ومت )  الثانويـة ، واملرحلة املتوسطة، واملرحلـة   االبتدائيةاملرحلة ( الدراسة إىل ثالث طبقات 
ومت اختيار الطالب الذين هم يف السـنة  ،عينة عشوائية من طالب كل مرحلة دراسية  اختيار

صـف السـادس مـن املرحلـة     ال(حبيث مت اختيار طالب ، النهائية من كل مرحلة دراسية 
) و الصف الثالث من املرحلة الثانوية ،وطالب الصف الثالث من املرحلة املتوسطة ، االبتدائية

) والثانوية ، واملتوسطة ، االبتدائية (بعد ذلك مت اختيار أربع مدارس عشوائية من كل مرحلة 
 اًطالب)٥٠(ليتم اختيار ) و الغرب،الشرق (مركز حبيث مت اختيار مدرستني من كل مرحلة يف 

 تبلغ جمموع االستبياناحيث ، توبعد مجع االستبيانا،  من كل مدرسة وقع عليها االختيار 
طالب )  ٢٠٠( استبانه بواقع ) ٦٠٠(املستكملة اليت أدخلت يف عملية التحليل اإلحصائي 

املوزعة ، واملستكمل منـها،   تبيانايوضح عدد االست واجلدول التايل.  لكل مرحلة دراسية 
 .والنسبة املئوية له من العدد املوزع ومن اتمع الكلي

 :املكتملة تالدراسة من خالل االستبيانا عينةوصف ل يوفيما يل
 وصف عينة الدراسة من حيث املرحلة العمرية

 )   ١(  جدول رقم 
 توزیع عینة الدراسة  تبعاً لمتغیر الفئة العمریة

 % العدد ة العمريةاملرحل
 ٣٣.٣٣ ٢٠٠ سنة١٣  - ١١من  
 ٣٠.١٧ ١٨١ سنة١٦  -  ١٤من 
 ٣٦.٥٠ ٢١٩ سنة فأكثر  ١٧من 

 ١٠٠ ٦٠٠ الكلي

( هـي  ) سـنة ١٣  - ١١من  (يتضح أن نسبة أفراد عينة الدراسة يف الفئة العمرية 
(  هـي  ) سنة فأكثر  ١٧من (و  %) ٣٠.١٧( هي ) سنة١٦  -  ١٤من (  %)٣٣.٣٣
٣٦.٥٠(% 
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 وصف عينة الدراسة من حيث املرحلة الدراسية

 )  ٢(  جدول رقم 
 توزیع عینة الدراسة  تبعاً لمتغیر المرحلة الدراسیة 

 % العدد املرحلة الدراسية

 ٣٣.٣ ٢٠٠ ابتدائي

 ٣٣.٣ ٢٠٠ متوسط

 ٣٣.٣ ٢٠٠ ثانوي

 ١٠٠.٠ ٦٠٠ الكلي

 .  تقريبا%) ٣٣.٣(عليمية يتضح أن نسبة أفراد عينة الدراسة يف كل مرحلة ت 
 وصف عينة الدراسة من حيث مكان إقامة  الطالب

 ) ٣( جدول رقم 
 توزیع عینة الدراسة  تبعاً لمكان إقامة الطالب 

 % العدد الطالب كان إقامةم

 ٩٣.٧ ٥٦٢ الوالدين

 ١.٨ ١١ األب

 ٢.٨ ١٧ األم

 ١.٧ ١٠ أخرى

 ١٠٠.٠ ٦٠٠ الكلي

كانـت  ) الوالـدين (مـع    ملكان إقامة الطالـب  النسبة نسبة أفراد عينة الدراسة ب
) أخرى(و مع  %) ٢.٨(كانت ) األم(و مع  %) ١.٨(كانت ) األب(و مع  %) ٩٣.٧(

 %) .١.٧(كانت 
 .وصف عينة الدراسة من حيث مستوى تعليم األب
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 ) ٤( جدول رقم 
 توزیع عینة الدراسة  تبعاً لمستوى تعلیم األب 

 % دالعد مستوى تعليم األب
 ١٦.٨ ١٠١ أمي

 ٢٥.٢ ١٥١ ابتدائي
 ٢٠.٥ ١٢٣ متوسط
 ١٦.٨ ١٠١ ثانوي

 ٢٠.٧ ١٢٤ فوق الثانوي
 ١٠٠.٠ ٦٠٠ الكلي

) ابتـدائي (و فئـة  %) ١٦.٨(كانت ) أمي(يتضح أن نسبة أفراد عينة الدراسة يف فئة  
و %) ١٦.٨(كانت ) ثانوي(و فئة %) ٢٠.٥(كانت ) متوسط(و فئة %)  ٢٥.٢(كانت 

 %) .٢٠.٧(كانت ) فوق الثانوي( فئة
 وصف عينة الدراسة من حيث مستوى تعليم األم

 ) ٥( جدول رقم 
 توزیع عینة الدراسة  تبعاً لمستوى تعلیم األم 

 % العدد مستوى تعليم األم
 ٣٤.٨ ٢٠٩ أمي

 ٢٨.٨ ١٧٣ ابتدائي
 ١١.٨ ٧١ متوسط
 ١٢.٨ ٧٧ ثانوي

 ١١.٧ ٧٠ فوق الثانوي
 ١٠٠.٠ ٦٠٠ الكلي

) ابتـدائي (و فئـة  %) ٣٤.٨(كانت ) أمي(يتضح أن نسبة أفراد عينة الدراسة يف فئة  
و %) ١٢.٨(كانت ) ثانوي(و فئة %) ١١.٨(كانت ) متوسط(و فئة %)  ٢٨.٨(كانت 

 %) .  ١١.٧(كانت ) فوق الثانوي(فئة 
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 وصف عينة الدراسة من حيث نوع السكن
 ) ٦(  جدول رقم  

 اً لنوع السكنتوزیع عینة الدراسة  تبع 

 % العدد نوع السكن
 ٧١.٨ ٤٣١ ملك
 ٢٨.٢ ١٦٩ إجيار

 ١٠٠.٠ ٦٠٠ الكلي

كانـت  ) إجيـار (و فئـة  %) ٧١.٨(كانـت  ) مالك(يتضح أن نسبة أفراد عينة الدراسة يف فئة  
 وصف عينة الدراسة من حيث نوع املبىن%)  .٢٨.٢(

 )  ٧(  جدول رقم 
 نىتوزیع عینة الدراسة  تبعاً لنوع المب

 % العدد نوع املبىن
 ٢٨.٧ ١٧٢ شعيب
 ٤١.٧ ٢٥٠ شقة
 ٢٩.٧ ١٧٨ فيال

 ١٠٠.٠ ٦٠٠ الكلي

كانت ) شقة(و %) ٢٨.٧(كانت ) شعيب(يتضح أن نسبة أفراد عينة الدراسة يف نوعية املبىن 
 %) .٢٩.٧(كانت ) فيال(و %)  ٤١.٧(

 جازة الصيفيةوصف عينة الدراسة من حيث قضاء اإل
 )    ٨(  جدول رقم 

 توزیع عینة الدراسة  تبعاً لإلجازة الصیفیة

 % العدد جازة الصيفيةاإل
 ٤٦.٨ ٢٨١ داخل الطائف
 ٣٠.٥ ١٨٣ مدينة أخرى

 ١٩.٣ ١١٦ قرية
 ٣.٣ ٢٠ خارج اململكة

 ١٠٠.٠ ٦٠٠ الكلي
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) داخل الطائف(جازة الصيفية  يتضح أن نسبة أفراد عينة الدراسة بالنسبة لقضاء اإل 
و %) ١٩.٣(كانـت  ) قرية(و %)  ٣٠.٥(كانت ) مدينة أخرى(و %) ٤٦.٨(كانت 

 %).  ٣.٣(كانت ) خارج اململكة(
 أداة ال راسة :  الثاً 

جلمع وذلك  ، من إعداد الباحث ) مقياس املشكالت النفسية (قام الباحث باستخدام 
ائها ، وحيـث أن  املعلومات املتعلقة بالدراسة احلالية ، حيث تعترب من األدوات املناسبة إلجر

 .املشكالت النفسية  لطالب التعليم العام  مبحافظة الطائف  الدراسة احلالية دف إىل معرفة


 : على  قياسامل) عبارات ( اعتمد الباحث يف بناء فقرات    
ب واليت سبق املشكالت النفسية لدى الطالاليت تناولت  والدراسات السابقة  األدبيات )١(

 .اإلشارة إليها يف اإلطار النظري
 : االستفادة من بعض املقاييس اليت مت االطالع عليها ومنها مايلي  )٢(
 . )ت.ب أباظة عأمال عبد السمي(: إعداد ،مقياس السلوك العدواين لألطفال  )٣(
نـادر  ، نبيـل حـافظ   (:إعـداد ،مقياس عني مشس إلشـكال السـلوك العـدواين     )٤(

 ..هـ ١٤٢٠،سامي عنرب تقنيني) م١٩٩٢،قاسم
صـالح الـدين أبـو    : ( إعـداد   ،قائمة املشكالت السلوكية ألطفـال املدرسـة    )٥(

 ).م١٩٩٣ناهية،
 ).م١٩٩٦، سيد درغام : (إعداد ، مقياس املشكالت النفسية  )٦(
عبـد  ، إبراهيم الدريعي : (إعداد ، قائمة مشكالت الطالب يف املرحلتني املتوسطة و الثانوية  )٧(

 .التوجيه واإلرشاد –الطالب  نشؤو،وزارة التربية والتعليم ) هـ١٤٢١ ،الناصر  زالعزي
مضـحي  (:إعـداد ، ني و املتأخرين دراسيا مقياس املشكالت النفسية للطالب املتفوق )٨(

 ).هـ ١٤٢١،العنزي 
 ). هـ ١٤٢٦، حممد جعفر  مجل الليل ( :إعداد ، مقياس القلق العام لألطفال واملراهقني  )٩(
وذلك من خالل جمموعة اإلجابـات علـى   ، الطالبيني  املرشدين االستفادة من خربات )١٠(

 .السؤال املفتوح ،الذي وجه لعدد من املرشدين الطالبيني مبحافظة الطائف 
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 .مشكالت الطالب النفسيةخربة الباحث التربوية يف جمال التدريس وتلمسه  -
 :كالتايل وهي حماور أساسية مثانيةعلى  شتمالًم وأصبح املقياس يف صورته النهائية

 -:صورة الذات داخل المدرسة  - ١

وسوف نتعـرف علـى    ،يشري هذا احملور إىل كيف يرى الطالب نفسه داخل املدرسة 
تضايقه من القيود اليت ، مضايقة األصدقاء وسخريتهم منه: ذلك من خالل املشكالت التالية 

األمل من عدم حـب  ، رسني اخلوف من املد، الغرية من الزمالء األحسن ، يفرضها املدرسون 
 .خوفه من ذهابه للمدرسة،  اتصافه بالكرب ،  تضايقه من إمهال املدرسني له ، زمالئه له 
 ). ٥١- ٣٧-٢٣-١٤-١٢-٨-٧-٤-١: (عبارات حتمل األرقام التالية ) ٩(وهي متثل 

 -:مشكالت سلوكیة مدرسیة  - ٢

و من بني هذه املشكالت ، ة يقصد ا املشكالت السلوكية اليت حتدث يف أطار املدرس
، الغياب عن بعض احلصص ، اهلروب املدرسي ، التأخر عن املدرسة ، الغياب عن املدرسة : 

، قله الدافعية للتعلم ، اإلمهال يف أداء الواجب، تبارات الغش يف االخ، غش الواجب املنزيل 
 .  سالنوم أثناء الدر، الكتابة على جدار الفصل 

-٥٧-٥٦-٤٧-٤٦-٤٥-٤٤: ( ارات  حتمل األرقام التالية عب) ١٠(وهي متثل 
٧٤-٧٣-٧٢-٧١ ( 

 -:  مشكالت أسریة والدیھ  - ٣

الغرية الـيت  : ومنها املشكالت التالية ، ومتثل املشكالت اليت حتدث يف حميط األسرة
ة الغـري ، القيود اليت تفرضها األم ، إمهال األم له ، القيود اليت تفرضها األم ، يصنعها األب 

 . إمهال األب له ، اليت تصنعها األم 
 ).  ٣٩-٣٠-٢٠-١٦-٩-٢: ( عبارات حتمل األرقام التالية ) ٦(وهي متثل  

 -:   مشكالت سلوكیة عامة  - ٤
، التصرفات السيئة: هذه املشكالت  ومن،يقصد ا التصرفات و األفعال الغري مقبولة 

االضطراب من مقابلة األشخاص ، ل أثناء احلوار اجلدا، العناد ، تفاهة األعمال اليت يقوم ا 
الكذب من أجـل  ، الكذب يف بعض األحيان ، السرقة ، كثرة ارتكاب األخطاء ،  املهمني 



-  ٩٤  - 

الصـعوبة يف  ، عمل عكس ما يطلب منه ،  الكذب يف احلديث عن النفس ،  أخفاء التقصري 
مـص  ، احلركـة الزائـدة     ، عدم االستقرار يف مكان لفترة طويلة،احلديث أمام اآلخرين 

 .ظافر قضم األ، األصابع
-٤٣-٤٢-٤١-٣٣-٢٥-١٨: ( عبارة حتمل األرقام التاليـة  ) ١٦(وهي متثل  

٦٩-٦٨-٦٧-٦٦-٥٨-٥٤-٥٣-٥٢-٥٠-٤٩  . ( 
   -:مشكالت انفعالیة   - ٥

، البكاء : ومتثل املشكالت التالية ، يقصد ا املشكالت الناجتة عن اجلوانب االنفعالية 
كثـرة األحـالم   ، الشعور بالتعاسـة  ، امللل ، اخلجل ،  النرفزة ، وف من تركة وحيداً اخل

، السرحان،  رتباك يف أبسط األمور اال، كثرة اهلموم ،  اخلوف من حتمل املسؤولية ، املزعجة 
 . القلق ، الشعور باإلحباط 

-٢٧-٢٦-٢٢-١٧-١١-٥-٣:( عبارة حتمل األرقام التالية ) ١٣(وهي متثل  
٦١-٦٠-٣٨-٣٦-٣٥-٣٢  . ( 

 : مشكالت مفھوم الذات   - ٦
، الكسـل  : ومن بني هذه املشكالت ، متثل املشكالت املتعلقة بفهم الطالب لنفسه 

، كثرة التردد ، األمل من الفشل يف األعمال اليت يقوم ا ، النسيان ، الفشل يف أمتام األعمال 
تشـتت  ، السمنة الزائـدة  ، ة يف اختاذ القرارالصعوب، تستحق أعطاء بعض األمور أكثر مما 

 . الذهن 
-٢٩-٢٤-٢١-١٥-١٣-١٠:   ( عبارات  حتمل األرقام التالية) ٩(وهي متثل  

٧٠-٦٣-٤٠  .( 
  -:العدوان  - ٧

االعتداء علـى  : ومن بني هذه املشكالت ، يقصد به املشكالت الناجتة عن العدوان  
العـدوان  ، إحضار األدوات احلادة ، درسني و املشرفني دفع الزمالء إىل مضايقة امل، الزمالء 
 .التخريب ، الغضب ، اللفظي 
 ).  ٦٥-٦٤-٦٢-٥٩-٥٥-٤٨: ( عبارات حتمل األرقام التالية ) ٦(وهي متثل   
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 -:مشكالت سوء التوافق مع اآلخرین - - ٨
: شكالتومن بني هذه امل، تشري إىل املشكالت الناجتة عن سوء التوافق مع احمليطني به 

اإلحسـاس  ، الشعور باإلمهال ، االختالف مع اآلخرين ، عدم وجود من حيكي له مشكالته 
 . عدم تقدير اآلخرين له، بأنه أقل من اآلخرين 

  ). ٣٤-٣١-٢٨-١٩-٦:( عبارات  حتمل األرقام التالية ) ٥(وهي متثل  
 ) ١ملحق رقم(

) ال ( و ) نعـم  ( جابتني هو عبارة عن  اسـت ،كما حدد الباحث  مفتاح للتصحيح  
عند تصحيح االستبيانات، )  ٠( القيمة ) ال ( واالستجابة )  ١( وتأخذ االستجابة نعم القيمة 

 .لذا فإن الدرجة املرتفعة تدل على املشكالت


صدق األداة يعين التأكد من أـا  " أن ) ٣٦٩هـ ، ص١٤١٦العساف ، ( يذكر 
 " .أجله  سوف تقيس ما أعدت من

 : صدق المحكمین -١
مـن  مثانيـة   علـى املقياس  وقد قام الباحث باستخدام صدق احملكمني حيث عرض

جامعـة  ، جامعة ام القرى مبكـة    ،من أعضاء هيئة التدريس يف كل من  احملكمني املختصني 
 ) . ٢(ملحق رقم  ، جامعة امللك سعود بالرياض، جبدة  زامللك عبد العزي

ومدى مناسبتها للدراسة ، والتأكد من صدق )  املقياس(هم حول األداة مت أخذ آرائ و
تويه من عبارات ، وذلك من حيث دقة الصياغة اللغوية للمحاور الرئيسة والبنود الـيت  حتما 

تندرج حتتها ، ودرجة انتماء البنود للمحور ، ودرجة وضوح كل بند ، مع إضافة العبـارات  
 . ر ، وحذف غري املناسب اليت مل ترد وهي مناسبة للمحو

عنوان الدراسة وهدفها الرئيس ، ( ، يوضح  ملقياسحيث مت إعداد خطاب مرفق به ا
 . وتساؤالا ، وبالتايل مت توزيعها على السادة احملكمني 

وبعد اإلطالع على حتكيم السادة احملكمـني وتوجيهـام وآرائهـم ومالحظـام     
حيـث  ،ثنني مـن احملكمـني  من ا أكثرمل يتفق عليها  ةعباراستبعد الباحث أي ، واقتراحام

إضافة إىل إرشادات املشرف على الدراسة ، قام  ،% ٧٥أصبحت نسبة االتفاق بني احملكمني 
 .الباحث يف ضوء ذلك بإجراء التعديالت املقترحة 
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 :صدق االتساق الداخلي -٢

درجات بني مت حساب صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت االرتباط  
النتـائج كمـا هـي مبينـه يف      البعد وكانت الدرجة الكلية العبارات يف كل بعد وجمموع

 )  .  ١٠( وجدول  ) ٩(جدول
 )  ٩( جدول

 بعد الدرجة الكلیة لكلومجموع  درجات عبارات البعد معامالت االرتباط بین
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٠.٥١٤ ٦٥ **٠.٥٥١ ٢٩ **٠.٤٣١ ٢٧ **٠.٥٤١ ٤٣ **٠.٦١٠ ٣٩ **٠.٦٥٩ ٥٧ **٠.٥٢٦ ١٤**   

٠.٥٩٩ ٤٠ **٠.٤٨٢ ٣٢ **٠.٢٤٨ ٤٩   **٠.٦٤٤ ٧١ **٠.٥٢١ ٢٣**     

٠.٢٧١ ٦٣ **٠.٦١٥ ٣٥ **٠.٥٩٥ ٥٠   **٠.٦٢١ ٧٢ **٠.٤٠٤ ٣٧**     

٠.٥٥٤ ٧٠ **٠.٥٥٣ ٣٦ **٠.٦٠٥ ٥٢   **٠.٥٤٠ ٧٣ **٠.٣٤٤ ٥١**     

  ٠.٥٥٨ ٣٨ **٠.٥٥٠ ٥٣   **٠.٥٦٥ ٧٤**       

      ٠.٥٦٦ ٦٠ **٠.٤٣٦ ٥٤**       

      ٠.٥٨٧ ٦١ **٠.٥٣٤ ٥٨**       

      ٠.٤٩٤ ٦٦**         

      ٠.٤٣٨ ٦٧**         

      ٠.٢٤٩ ٦٨**         

      ٠.٣٥٨ ٦٩**         

 ٠.٠١ت االرتباط دالة عند معامال**. 
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 ) ١٠( جدول 
 للمقیاسو الدرجة الكلیة األبعاد  درجات معامالت االرتباط بین
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 - - - - **٠.٧٤٤ **٠.٣٤٧ **٠.٤٧٧ **٠.٦١٤ نفعاليةامشكالت 

 - - - **٠.٧٣٠ **٠.٧٠٢ **٠.٣٥٨ **٠.٤٠٣ **٠.٥٩٤ الذات مشكالت مفهوم

 - - **٠.٣٥٦ **٠.٤٤٧ **٠.٥٤٢ **٠.١٩٥ **٠.٥٩٧ **٠.٣٢٢ العدوان

 - **٠.٣٦١ **٠.٦٠٥ **٠.٦٧٦ **٠.٦٤٠ **٠.٣٩٩ **٠.٤١٣ **٠.٦٠٨ مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين

 **٠.٧٧٢ **٠.٦١١ **٠.٨٢٦ **٠.٨٧٩ **٠.٨٩٤ **٠.٤٧٩ **٠.٦٨٥ **٠.٧٤٠ للمشكالت النفسية الكلية الدرجة

 ٠.٠١معامالت االرتباط دالة عند **. 


يعـين التأكـد مـن أن     داةأن ثبات األ) ٣٦٩ص -هـ ١٤١٦( يوضح العساف 
لو تكرر تطبيقها على األشخاص ذام ، وميكن معرفة ذلـك   متشاة تقريباً اإلجابة ستكون

 " . الثبات  باستخراج معامل
عامل ألفا كرونباخ وهي طريقة لتقدير موقد مت حساب ثبات أداة الدراسة عن طريق 

ل التقديرات اخلاصة الثبات باالعتماد على معدل االرتباط بني املفردات والذي يعترب من أفض
من أفراد الدراسة ، وذلك ) ٣٠(ومت تطبيق األداة يف دراسة استطالعية على  حبساب الثبات

 . ومدى فهمه ولغته وصياغته املقياستأكد من وضوح فقرات لل
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البنـاء  ) مبعامـل الثبـات   ( أو ما يسمى كما استخدم الباحث معامل إلفا كرونباخ 
        .) التناسق الداخلي ( يسمى و الداخلي لالختبارات 

 : حساب الثبات بطریقة ألفا كرونباخ 

إىل )  ٠.٩١( بـاخ تراوحـت مـن    وجد أن قيمة معامل ألفاكرون) ٩( من جدول  
وهذه القيم مرتفعة وتشري إىل أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات وبالتايل ) ٠.٩٥(

 . ميكن االعتماد على النتائج والوثوق ا
 ) ١١( جدول رقم 

 حساب الثبات بطریقة الفا كرونباخ 

 قيمة معامل الفا كرونباخ احملور
 ٠.٩٣ خل املدرسةصورة الذات دا: األول
 ٠.٩١ مشكالت سلوكية مدرسية: الثاين

 ٠.٩٢ مشكالت أسرية والدية: الثالث

 ٠.٩٣ مشكالت سلوكية عامة: الرابع

 ٠.٩٢ مشكالت إنفعالية: اخلامس

 ٠.٩٤ مشكالت مفهوم الذات: السادس

 ٠.٩٣ العدوان: السابع

 ٠.٩٣ التوافق مع اآلخرين وءمشكالت س: الثامن

 ٠.٩٥ املشكالت النفسية: لكليةالدرجة ا

ر  :املستخدمة  األساليب  إلحصائية:  بعاً 
 :الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية  لإلجابة على تساؤالت

 .والترتيبالتكرارات والنسب املئوية  .١
 .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية. ٢
 ).ت ( اختبار . ٣
 ..ل التباين االحاديحتلي )ف ( اختبار . ٤
 .اختبار شيفيه. ٥
 .معامل الفا كرونباخ للثبات. ٦
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 الرابع الفصل
 
 
 

 )ومناقشة النتائج عرض(
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مث مناقشـة  ومن الباحث عرض النتائج اليت مت احلصول عليها ،  تناولالفصل  هذا يف
 . ةللتعرف على نتائج كل فرض من فروض الدراس ، النتائجوحتليل هذه 

  :الفر  األول
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية ( 
 فيـه و فيما يلي نتائج هذا الفرض  الذي اسـتخدم   )و املرحلة املتوسطة االبتدائيةيف املرحلة 

 )  ١٢(   يف جدول رقم ) ت(اختبار 
 ) ١٢(  جدول رقم 

 طات استجابات عینة الدراسةت للمقارنة بین متوس اختبار نتائج
 )المتوسط  - االبتدائي( تبعا لمتغیر المرحلة التعلیمیة  

 احملاور
املرحلة 
 التعليمية

 العدد
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 قيمة ت
 درجات
 احلرية

 الداللة
 اإلحصائية

     مستوى 
 الداللة

 صورة الذات داخل املدرسة 
 ١.٦٤ ١.٩٠ ٢٠٠ ابتدائي

 ١.٦٨ ١.٦٩ ٢٠٠ متوسط غري دالة ٠.٢١ ٣٩٨ ١.٢٧

 مشكالت سلوكية مدرسية
 ١.٧٧ ١.٤٧ ٢٠٠ ابتدائي

 ١.٩٣ ١.٧٤ ٢٠٠ متوسط غري دالة ٠.١٥ ٣٩٨ ١.٤٦

 هوالدي أسريةمشكالت 
 ١.٢٠ ١.٠٢ ٢٠٠ ابتدائي

ــة  ٠.٠٠ ٣٩٨ ٢.٩٦ دالــ  ١.١٠ ٠.٦٨ ٢٠٠ متوسط

 ةمشكالت سلوكية عام
 ٢.٨٨ ٣.٣٩ ٢٠٠ ابتدائي

 ٢.٨٩ ٢.٩٤ ٢٠٠ متوسط غري دالة ٠.١٢ ٣٩٨ ١.٥٥

 مشكالت انفعالية
 ٢.٥٣ ٢.٩٨ ٢٠٠ ابتدائي

 ٢.٦٢ ٢.٦٨ ٢٠٠ متوسط غري دالة ٠.٢٤ ٣٩٨ ١.١٧

 مشكالت مفهوم الذات
 ٢.٢٧ ٣.٣٠ ٢٠٠ ابتدائي

 ٢.٣٠ ٣.٠٤ ٢٠٠ متوسط غري دالة ٠.٢٥ ٣٩٨ ١.١٦

 دوانالع
 ١.٠٨ ٠.٦٣ ٢٠٠ ابتدائي

 ١.٠١ ٠.٥٢ ٢٠٠ متوسط غري دالة ٠.٢٩ ٣٩٨ ١.٠٥

 ١.١٣ ٠.٩٧ ٢٠٠ ابتدائيمشكالت سوء التوافق مـع  
 ١.١٩ ١.٠٢ ٢٠٠ متوسط غري دالة ٠.٦٧ ٣٩٨ ٠.٤٣

 الدرجة الكلية
 ١١.١٥ ١٥.٦٤ ٢٠٠ ابتدائي

 ١١.٤٣ ١٤.٢٩ ٢٠٠ متوسط غري دالة ٠.٢٣ ٣٩٨ ١.٢٠


،  ١.٩٠( هـي ) متوسـط (و) ابتـدائي (الستجابات احلسابية  املتوسطات لوحظ أن

هـي  ) ت ( وكانـت قيمـة   . التوايل ىعل )  ١.٦٨، ١.٦٤( باحنرافات معيارية ) ١.٦٩
 عدم وجودل على ، وهذا يد) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال)  ١.٢٧(

 .كل من طالب التعليم االبتدائي و املتوسطفروق ذات داللة إحصائية بني استجابات 



-  ١٠١  - 


، ١.٤٧ ( هـي ) متوسـط (و ) ابتدائي(الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن

هـي  ) ت ( يمـة  وكانـت ق . التوايل  ىعل )  ١.٩٣، ١.٧٧( باحنرافات معيارية ) ١.٧٤
فـروق   عدم وجود وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ١.٤٦(

 .كل من طالب التعليم االبتدائي و املتوسطذات داللة إحصائية بني استجابات 


) ٠.٦٨، ١.٠٢ ( هي) متوسط(و ) ابتدائي(الستجابات احلسابية  املتوسطات كانت
وهي ) ٢.٩٦(هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل )  ١.١٠، ١.٢٠( باحنرافات معيارية 

فروق ذات داللة إحصائية بني  وجود مما يدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةدال
 .وكانت الفروق يف اجتاه طالب التعليم االبتدائي ) متوسط(و ) ابتدائي(كل من استجابات 


 هــي) متوســط(و) ابتــدائي(الســتجابات احلســابية  املتوســطات لــوحظ أن

) ت ( وكانت قيمـة  . التوايل ىعل )  ٢.٨٩، ٢.٨٨( باحنرافات معيارية ) ٣.٣٩،٢.٩٤(
عـدم  ، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال)  ١.٥٥ (هي 

 .كل من طالب التعليم االبتدائي و املتوسطداللة إحصائية بني استجابات  فروق ذات وجود


 هــي) متوســط(و) ابتــدائي(الســتجابات احلســابية  املتوســطات لــوحظ أن
) ت ( وكانت قيمـة  . التوايل ىعل )  ٢.٦٢، ٢.٥٣( باحنرافات معيارية ) ٢.٩٨،٢.٦٨(

عـدم  ، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةالوهي غري د)  ١.١٧ (هي 
 .كل من طالب التعليم االبتدائي و املتوسطفروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجود


 ( هـي ) متوسـط (و ) ابتـدائي (السـتجابات  احلسـابية   املتوسـطات  وجد أن

) ت ( وكانت قيمـة  . التوايل  ىعل )  ٢.٣٠، ٢.٢٧( باحنرافات معيارية ) ٣.٣٠،٣.٠٤
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 عـدم وجـود   وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ١.١٦(هي 
 .كل من طالب التعليم االبتدائي و املتوسطفروق ذات داللة إحصائية بني استجابات 


) ٠.٥٢، ٠.٦٣ ( هي) متوسط(و ) دائيابت(الستجابات احلسابية  املتوسطات كانت

وهي ) ١.٠٥(هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل )  ١.٠١، ١.٠٨( باحنرافات معيارية 
فـروق ذات داللـة    عدم وجود مما يدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةغري دال

 .كل من طالب التعليم االبتدائي و املتوسطإحصائية بني استجابات 


 هــي) متوســط(و) ابتــدائي(الســتجابات احلســابية  املتوســطات لــوحظ أن

) ت ( وكانت قيمـة  . التوايل ىعل )  ١.١٩، ١.١٣( باحنرافات معيارية ) ٠.٩٧،١.٠٢(
عـدم  ، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال)  ٠.٤٣ (هي 

 .كل من طالب التعليم االبتدائي و املتوسطفروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجود


 هــي) متوســط(و ) ابتــدائي(الســتجابات احلســابية  املتوســطات وجــد أن
وكانـت  . التـوايل   ىعل )  ١١.٤٣، ١١.١٥( باحنرافات معيارية ) ١٥.٦٤،١٤.٢٩(

عدم  وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ١.٢٠  (هي ) ت(قيمة
 ).متوسط(و) ابتدائي( طالب التعليم كل منفروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجود


، صورة الـذات داخـل املدرسـة    : (للمحاور التالية  اإلحصائيةأوضحت النتائج 

مشكالت مفهوم ،  انفعاليةمشكالت ، مشكالت سلوكية عامة ، رسية مشكالت سلوكية مد
كذلك الدرجة الكلية للمشـكالت  ) اآلخرينمشكالت سوء التوافق مع ، العدوان ، الذات 

 اسـتجابات يف  تشابهمما يعين أن هناك ، اىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا أشارت النفسية 
التعليم يف املرحلة االبتدائية وطالب التعليم يف الطالب حنو هذه املشكالت وذلك بني طالب 

 .املرحلة الثانوية 



-  ١٠٣  - 

، اىل وجود فروق دالة إحصـائيا  )مشكالت أسرية والديه (بينما أشار احملور الثالث 
 .وكانت الفروق يف اجتاه طالب التعليم يف املرحلة االبتدائية 

 -:أن ھذه الداللة تتفق مع دراسة كال من 

احتالل املشكالت االجتماعية فيها على ، اليت كان من نتائجها ) م١٩٨٠ ، والش (دراسة  -
 .مركز متقدم 

املشكالت شيوعا مشكالت  أكثرو اليت أوضحت أن )  م١٩٨٨، الببالوي  فيوال(دراسة -
 .السلوك االجتماعي 

على املشكالت  وتأثريهعن دور النزاع بني الوالدين )  ١٩٩١، جورجيا و كاشي (دراسة  -
 .بينهما مرتفعة  أالرتباطيهحيث كانت العالقة ، سلوكية والنفسية ال

، وعالقتها ببعض املشكالت النفسية عن إساءة معاملة الطفل) م١٩٩٤،الرفاعي ( دراسة  -
 هاماً اًىل أن التاريخ العائلي خاصة يف وجود املشكالت النفسية يلعب دورإ أشارتواليت 

 .األسرة  داخلإساءة املعاملة  أساليبيف انتشار 

اليت أوضحت انتشار املشكالت لدى الطالب احملرومني ) هـ١٤٢٦،الراشدي ( دراسة  -
 .من الرعاية الوالديه مقارنة بغري احملرومني

سـيئة يف نفسـية الطفـل     آثارتؤدي اىل حدوث  واإلمهالالقسوة وسوء املعاملة  إن
 )١١ص:١٤٢٣،الشربيين ( .   ثلةمما آثارىل إالزائد يف التساهل  اإلفراطفكذلك يؤدي 

أصحاب املشـكالت أن   األطفالولقد اتضح من نتائج الدراسات اليت أجريت على 
الباحثني يسمون هذه  لمما جع، عن مشاكلهم وتفاقمها بشكل مباشر  أوالًأسرهم هي املسؤلة 

 )٢١ص :١٤٢٣،محام  فاديه(  ٠األسر باألسر املشكلة 

وتلعـب  ، هي النبع الذي يغذي املشكالت وينميها أن األسرة  -:بينما يرى الباحث 
وداللـة   إشـارة وهنا ، مثل هذه املشكالت  إفرازمن احلياة الدور الكبري يف  األوىلاخلربات 

  .يف التربية والرعاية  بأطفال اليوم و جيل الغد  األسرة تلعبهواضحة على هذا الدور الذي 



-  ١٠٤  - 

  :الفرض  لثاني
ية بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسـية يف  توجد فروق ذات داللة إحصائ( 

 )املرحلة املتوسطة و املرحلة الثانوية  
 )١٣(يف جدول رقم ) ت(اختبار  فيهو فيما يلي نتائج هذا الفرض  الذي استخدم 

 ) ١٣( جدول رقم 
لیمیة تبعا لمتغیر المرحلة التع ت للمقارنة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة اختبارنتائج  

 )الثانوي  -المتوسط ( 

 احملاور
املرحلة 
 التعليمية

 العدد
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 قيمة ت
 درجات
 احلرية

 الداللة
 اإلحصائية

مستوى 
 الداللة

 صورة الذات داخل املدرسة
 ١.٦٨ ١.٦٩ ٢٠٠ متوسط

 دالة ٠.٠١ ٣٩٨ ٢.٦٤
 ١.٧٠ ٢.١٤ ٢٠٠ ثانوي

 ةمشكالت سلوكية مدرسي
 ١.٩٣ ١.٧٤ ٢٠٠ متوسط

 دالة ٠.٠٠ ٣٩٨ ٤.٩٨
 ٢.٣٦ ٢.٨٢ ٢٠٠ ثانوي

 هوالدي أسريةمشكالت 
 ١.١٠ ٠.٦٨ ٢٠٠ متوسط

 غري دالة ٠.٦٤ ٣٩٨ ٠.٤٦
 ١.٠٦ ٠.٦٣ ٢٠٠ ثانوي

 مشكالت سلوكية عامة
 ٢.٨٩ ٢.٩٤ ٢٠٠ متوسط

 دالة ٠.٠٠ ٣٩٨ ٤.٧٩
 ٣.٣٢ ٤.٤٣ ٢٠٠ ثانوي

 يةمشكالت انفعال
 ٢.٦٢ ٢.٦٨ ٢٠٠ متوسط

 دالة ٠.٠٠ ٣٩٨ ٤.٧٦
 ٣.٠٢ ٤.٠٢ ٢٠٠ ثانوي

 مشكالت مفهوم الذات
 ٢.٣٠ ٣.٠٤ ٢٠٠ متوسط

 دالة ٠.٠٠ ٣٩٨ ٣.٣٠
 ٢.٣٠ ٣.٨٠ ٢٠٠ ثانوي

 العدوان
 ١.٠١ ٠.٥٢ ٢٠٠ متوسط

 دالة ٠.٠١ ٣٩٨ ٢.٥٦
 ١.٢٤ ٠.٨١ ٢٠٠ ثانوي

مشكالت سوء التوافق مـع  
 ناآلخري

 ١.١٩ ١.٠٢ ٢٠٠ متوسط
 دالة ٠.٠٠ ٣٩٨ ٢.٩١

 ١.٤١ ١.٤٠ ٢٠٠ ثانوي

 الدرجة الكلية
 ١١.٤٣ ١٤.٢٩ ٢٠٠ متوسط

 دالة ٠.٠٠ ٣٩٨ ٤.٧٤
 ١٢.٧١ ٢٠.٠٣ ٢٠٠ ثانوي


 ، ١.٦٩( هـي ) ثـانوي (و) متوسـط (الستجابات احلسابية  املتوسطات لوحظ أن

 (هـي  ) ت ( وكانت قيمـة  . التوايل ىعل )  ١.٧٠، ١.٦٨( باحنرافات معيارية ) ٢.١٤



-  ١٠٥  - 

فروق ذات  وجود، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال)  ٢.٦٤
ولوحظ أن الفروق ، كل من  طالب التعليم املتوسط و الثانوي داللة إحصائية بني استجابات 

 .لتعليم  الثانويكانت يف اجتاه طالب ا

، ١.٧٤ ( هـي ) ثـانوي (و ) متوسـط (الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن

هـي  ) ت ( وكانـت قيمـة   . التوايل  ىعل )  ٢.٣٦، ١.٩٣( باحنرافات معيارية ) ٢.٨٢
روق ذات داللة ف وجود وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال) ٤.٩٨(

كل من  طالب التعليم املتوسط و الثانوي وكانت الفروق يف اجتـاه  إحصائية بني استجابات 
 .طالب التعليم  الثانوي


) ٠.٦٣، ٠.٦٨ ( هي) ثانوي(و ) متوسط(الستجابات احلسابية  املتوسطات كانت

وهي ) ٠.٤٦(هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل )  ١.٠٦، ١.١٠( باحنرافات معيارية 
فـروق ذات داللـة    عدم وجود مما يدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةغري دال

 .كل من  طالب التعليم املتوسط و الثانوي إحصائية بني استجابات 


،  ٢.٩٤( هـي ) ثـانوي (و) متوسـط ( الستجاباتاحلسابية  املتوسطات لوحظ أن
 (هـي  ) ت ( وكانت قيمـة  . التوايل ىعل )  ٣.٣٢، ٢.٨٩( باحنرافات معيارية ) ٤.٤٣
فروق ذات  وجود، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال)  ٤.٧٩

ق يف كل من طالب التعليم املتوسط و الثانوي وكانت الفـرو داللة إحصائية بني استجابات 
 .اجتاه طالب التعليم  الثانوي


،  ٢.٦٨( هـي ) ثـانوي (و) متوسـط (الستجابات احلسابية  املتوسطات لوحظ أن

 (هـي  ) ت ( وكانت قيمـة  . التوايل ىعل )  ٣.٠٢، ٢.٦٢( باحنرافات معيارية ) ٤.٠٢
فروق ذات  وجودوهذا يدل على ، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال)  ٤.٧٦



-  ١٠٦  - 

كل من طالب التعليم املتوسط و الثانوي وكانت الفـروق يف  داللة إحصائية بني استجابات 
 .اجتاه طالب التعليم  الثانوي


، ٣.٠٤ ( هـي ) ثـانوي (و ) متوسـط (الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن

  (هـي  ) ت ( وكانت قيمـة  . التوايل  ىعل )  ٢.٣٠، ٢.٣٠( باحنرافات معيارية ) ٣.٨٠
فروق ذات داللة  وجود وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال) ٣.٣٠

كل من طالب التعليم املتوسط و الثانوي وكانت الفروق يف اجتـاه  إحصائية بني استجابات 
 .طالب التعليم  الثانوي


باحنرافـات  ) ٠.٨١، ٠.٥٢ ( هي) ثانوي(و ) متوسط(الستجابات احلسابية  املتوسطات تكان

عنـد   إحصـائياً  ةوهي دال) ٢.٥٦  (هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل )  ١.٢٤، ١.٠١( معيارية 
كـل مـن طـالب    فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجود مما يدل على) ٠.٠٥(مستوى داللة 

 .املتوسط و الثانوي وكانت الفروق يف اجتاه طالب التعليم  الثانويالتعليم 


،  ١.٠٢( هـي ) ثـانوي (و) متوسـط (الستجابات احلسابية  املتوسطات لوحظ أن

هـي  ) ت ( وكانـت قيمـة   . التوايل ىعل )  ١.٤١، ١.١٩( باحنرافات معيارية ) ١.٤٠
فـروق   وجـود ، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةهي دالو)  ٢.٩١(

كل من طالب التعليم املتوسط و الثانوي وكانت الفروق ذات داللة إحصائية بني استجابات 
 .يف اجتاه طالب التعليم  الثانوي


، ١٤.٠٣ ( هـي ) ثـانوي (و ) متوسط(الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن

هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل )  ١٢.٧١، ١١.٤٣( باحنرافات معيارية ) ٢٠.٩٤
فروق ذات داللة  وجود وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال) ٤.٧٤(



-  ١٠٧  - 

ه كل من طالب التعليم املتوسط و الثانوي وكانت الفروق يف اجتـا إحصائية بني استجابات 
 . طالب التعليم  الثانوي 


ىل عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائيا بـني    إ)  همشكالت أسرية والدي( احملور الثالث  أشار

اسـتجابات   تشـابه مما يـدل علـى   ، استجابات كال من طالب التعليم املتوسط وطالب التعليم الثانوي 
 .الوالديه  األسريةتوسطة والثانوية حول املشكالت الطالب يف هاتني املرحلتني امل

، صورة الذات داخل املدرسـة  : (للمحاور التالية  اإلحصائيةبينما أوضحت النتائج 
مشكالت مفهوم ،  انفعاليةمشكالت ، مشكالت سلوكية عامة ، مشكالت سلوكية مدرسية 

جة الكلية للمشـكالت  كذلك الدر) اآلخرينمشكالت سوء التوافق مع ، العدوان ، الذات 
، وكانت الفروق يف اجتاه طالب التعلـيم الثـانوي   ،  ىل وجود فروق دالة إحصائياًإالنفسية 

اجلسماين ( ، )  م١٩٧٢، جوردن (، )  م١٩٥٤، موريس (   من  وهذا يتفق مع دراسة كالً
اليت أوضحت ) هـ١٤٢٨، الفريح نوره(، ) م ٢٠٠٦، زايدفايزه (، ) م١٩٩٤، والطحان 

 .أن طالب التعليم الثانوي لديهم العديد من املشكالت 

اليت أوضحت أن املشكالت النفسية ) هـ١٤١٣، اخلراشي ( دراسة  معبينما ختتلف  
جاءت فيها الفروق بني طالب التعليم املتوسط و التعليم الثانوي يف اجتاه طـالب التعلـيم   

ت أن املشـكالت النفسـية   اليت أوضـح ) ١٤٢١،القرين ( وكذلك يف دراسة ، املتوسط 
مع العلم أن هاتني الدراستني طبقتا يف جمتمـع  ،  واالجتماعية للطالب يف التعليم املتوسط أشد

 .واحد حيث طبقتا  يف مدينة الرياض 

، وكذلك الضغوط اليت يعاين منها،  أن حماولة املراهق البحث عن ذاته: ويرى الباحث 
 قااللتحاق باجلامعة أو بالتخصص الذي حيق، عدل العايل امل، مثل التفكري يف إجياد فرصة عمل 

أن طـالب   عرفنـا ا م إذااملشكالت خاصة  هالكبري يف ظهور هذ األثر لهكل هذا ، رغباته 
 ٠املرحلة الثانوية يف هذه العينة هم الذين يف السنة النهائية من هذه املرحلة 



-  ١٠٨  - 

  :الفرض  لثالث
توسطات درجات مشكالت الطالب النفسية توجد فروق ذات داللة إحصائية بني م( 

 )و املرحلة الثانوية   االبتدائيةيف املرحلة 

يف جـدول  ) ت(اختبار  فيهو فيما يلي نتائج هذا الفرض  الذي استخدم 
 ) ١٤(رقم 

 ) ١٤(   جدول رقم 
ة لتعلیمیتبعا لمتغیر المرحلة ا ت للمقارنة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة اختبارنتائج 

 )الثانوي  - االبتدائي(

 احملاور
املرحلة 
 التعليمية

 العدد
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 قيمة ت
 درجات
 احلرية

 الداللة
 اإلحصائية

 مستوى
 الداللة

 صورة الذات داخل املدرسة
 ١.٦٤ ١.٩٠ ٢٠٠ ابتدائي

 غري دالة ٠.١٦ ٣٩٨ ١.٤١
 ١.٧٠ ٢.١٤ ٢٠٠ ثانوي

 رسيةمشكالت سلوكية مد
 ١.٧٧ ١.٤٧ ٢٠٠ ابتدائي

 دالة ٠.٠٠ ٣٩٨ ٦.٤٤
 ٢.٣٦ ٢.٨٢ ٢٠٠ ثانوي

 هوالدي أسريةمشكالت 
 ١.٢٠ ١.٠٢ ٢٠٠ ابتدائي

 دالة ٠.٠٠ ٣٩٨ ٣.٤٥
 ١.٠٦ ٠.٦٣ ٢٠٠ ثانوي

 مشكالت سلوكية عامة
 ٢.٨٨ ٣.٣٩ ٢٠٠ ابتدائي

 دالة ٠.٠٠ ٣٩٨ ٣.٣٧
 ٣.٣٢ ٤.٤٣ ٢٠٠ ثانوي

 نفعاليةمشكالت ا
 ٢.٥٣ ٢.٩٨ ٢٠٠ ابتدائي

 دالة ٠.٠٠ ٣٩٨ ٣.٧٥
 ٣.٠٢ ٤.٠٢ ٢٠٠ ثانوي

 مشكالت مفهوم الذات
 ٢.٢٧ ٣.٣٠ ٢٠٠ ابتدائي

٠.٠٣ ٣٩٨ ٢.١٧ 
دالة 

،٠٥عند  ٢.٣٠ ٣.٨٠ ٢٠٠ ثانوي 

 العدوان
 ١.٠٨ ٠.٦٣ ٢٠٠ ابتدائي

 غري دالة ٠.١٢ ٣٩٨ ١.٥٤
 ١.٢٤ ٠.٨١ ٢٠٠ ثانوي

سوء التوافق مع  مشكالت
 اآلخرين

 ١.١٣ ٠.٩٧ ٢٠٠ ابتدائي
 دالة ٠.٠٠ ٣٩٨ ٣.٣٦

 ١.٤١ ١.٤٠ ٢٠٠ ثانوي

 الدرجة الكلية
 ١١.١٥ ١٥.٦٤ ٢٠٠ ابتدائي

 دالة ٠.٠٠ ٣٩٨ ٣.٦٧
 ١٢.٧١ ٢٠.٠٣ ٢٠٠ ثانوي

 



-  ١٠٩  - 


،  ١.٩٠( هـي ) ثـانوي (و) ابتـدائي (الستجابات احلسابية  املتوسطات لوحظ أن

هـي  ) ت ( وكانـت قيمـة   . التوايل ىعل )  ١.٧٠، ١.٦٤( باحنرافات معيارية ) ٢.١٤
 عدم وجود، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال)  ١.٤١(

 .كل من طالب التعليم االبتدائي و الثانوي فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات 

، ١.٤٧ ( هـي ) ثـانوي (و ) ابتـدائي (الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن

هـي  ) ت ( وكانـت قيمـة   . التوايل  ىعل )  ٢.٣٦، ١.٧٧( باحنرافات معيارية ) ٢.٨٢
فروق ذات داللة  وجود وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال) ٦.٤٤(

كل من طالب التعليم االبتدائي و الثانوي وكانت الفروق يف اجتـاه  إحصائية بني استجابات 
 .طالب التعليم الثانوي 


) ٠.٦٣، ١.٠٢ ( هي) ثانوي(و ) ابتدائي(الستجابات احلسابية  املتوسطات كانت

وهي ) ٣.٤٥(هي ) ت ( وكانت قيمة .  التوايل ىعل )  ١.٠٦، ١.٢٠( باحنرافات معيارية 
فروق ذات داللة إحصائية بني  وجود مما يدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةدال

كل من طالب التعليم االبتدائي و الثانوي وكانت الفروق يف اجتاه طالب التعليم استجابات 
 .االبتدائي 


،  ٣.٣٩( هـي ) ثـانوي (و) ابتـدائي (الستجابات احلسابية  ملتوسطاتا لوحظ أن

هـي  ) ت ( وكانـت قيمـة   . التوايل ىعل )  ٣.٣٢، ٢.٨٨( باحنرافات معيارية ) ٤.٤٣
فـروق   وجـود ، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال)  ٣.٣٧(

البتدائي و الثانوي وكانت الفروق كل من طالب التعليم اذات داللة إحصائية بني استجابات 
 .يف اجتاه طالب التعليم الثانوي 



-  ١١٠  - 


،  ٢.٩٨( هـي ) ثـانوي (و) ابتـدائي (الستجابات احلسابية  املتوسطات لوحظ أن

هـي  ) ت ( وكانـت قيمـة   . التوايل ىعل )  ٣.٠٢، ٢.٥٣( باحنرافات معيارية ) ٤.٠٢
فـروق   وجـود ، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  ائياًإحص ةوهي دال)  ٣.٧٥(

كل من طالب التعليم االبتدائي و الثانوي وكانت الفروق ذات داللة إحصائية بني استجابات 
 .يف اجتاه طالب التعليم الثانوي 


، ٣.٣٠ ( هـي ) ثـانوي (و ) ابتـدائي (الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن

هـي  ) ت ( وكانـت قيمـة   . التوايل  ىعل )  ٢.٣٠، ٢.٢٧( باحنرافات معيارية ) ٣.٨٠
فروق ذات داللة  وجود وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال) ٢.١٧(

كل من طالب التعليم االبتدائي و الثانوي وكانت الفروق يف اجتـاه  إحصائية بني استجابات 
 .ثانوي طالب التعليم ال


) ٠.٨١، ٠.٦٣ ( هي) ثانوي(و ) ابتدائي(الستجابات احلسابية  املتوسطات كانت

) ١.٥٤  (هـي  ) ت ( وكانت قيمة . التوايل  ىعل )  ١.٢٤، ١.٠٨( باحنرافات معيارية 
فـروق ذات   عدم وجـود  مما يدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال

 .كل من طالب التعليم االبتدائي و الثانوي اللة إحصائية بني استجابات د


،  ٠.٩٧( هـي ) ثـانوي (و) ابتـدائي (الستجابات احلسابية  املتوسطات لوحظ أن

هـي  ) ت ( وكانـت قيمـة   . التوايل ىعل )  ١.٤١، ١.١٣( باحنرافات معيارية ) ١.٤٠
فـروق   وجـود ، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال)  ٣.٣٦(

كل من طالب التعليم االبتدائي و الثانوي وكانت الفروق ذات داللة إحصائية بني استجابات 
 .يف اجتاه طالب التعليم الثانوي 



-  ١١١  - 



، ١٥.٦٤ ( هـي ) ثـانوي (و ) ابتـدائي (ت الستجابااحلسابية  املتوسطات وجد أن
هي ) ت ( وكانت قيمة .التوايل  ىعل )  ١٢.٧١، ١١.١٥( باحنرافات معيارية ) ٢٠.٠٣

فروق ذات  عدم وجود وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال) ٣.٦٧(
يف  الفـروق  كل من طالب التعليم االبتدائي و الثانوي وكانتداللة إحصائية بني استجابات 

 اجتاه طالب التعليم الثانوي 



) العـدوان  ، صورة الذات داخل املدرسة ( للمحورين  اإلحصائيةأوضحت النتائج 
مما يدل على تشابه استجابات الطالب حول املشكالت  على عدم وجود فروق دالة إحصائياً

 .النفسية يف هاذين احملورين 

، مشكالت سلوكية عامة، كية مدرسية مشكالت سلو، (رت احملاور التالية بينما أشا
كذلك ) اآلخرينمشكالت سوء التوافق مع ، مشكالت مفهوم الذات ،  انفعاليةمشكالت 

الدرجة الكلية للمشكالت النفسية على وجود فروق يف استجابات الطالب بـني طـالب   
( و ) م١٩٥٤،موريس ( وهذا يتفق مع دراسة ، التعليم االبتدائي و طالب التعليم الثانوي 

حيث كانت دراسة الزهراين عن مدى ارتباط ) هـ١٤٠٥،الزهراين (  و) م١٩٧٢،جوردن 
 . الصحة النفسية لطالب العينة باملشكالت العامة لديهم

أن الفروق كانت يف اجتـاه  ) الوالديه  األسريةاملشكالت ( احملور الثالث  أشاربينما 
فيظهر لنا من خالل ذلك قدرة الطالب يف التعلـيم الثـانوي ويف   ، االبتدائي  طالب التعليم

هقة الوسطى على االستقاللية كمظهر من مظاهر النمو يف هذه املرحلة وقد حتقـق  امرحلة املر
 ٠له ذلك 
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  :الفرض  لرابع
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية( 
 )الفئة العمرية   باختالف

) اختبار ف (حتليل التباين األحادي  فيهو فيما يلي نتائج هذا الفرض  الذي استخدم 
و استخدم اختبار شيفية لتحديد اجتاهات الفروق جبدول ) ١٥(وعرض نتائجه يف جدول رقم 

 :على النحو التايل)  ١٦( رقم 
 ) ١٥(  جدول رقم 

 بین متوسطات استجابات  عینة الدراسة نتائج تحلیل التباین األحادي للمقارنة
 تبعا لمتغیر الفئة العمریة 

 جمموع املربعات مصادر التباين احملاور
درجات 

 احلرية
 قيمة ف متوسط املربعات

الداللة 
 اإلحصائية

مستوى 
 الداللة

صورة الذات داخل 
 املدرسة

دالة  ٠.٠٣ ٣.٥٤ ٩.٩١ ٢ ١٩.٨٢ بني اموعات
،٠٥دعن    ٢.٨٠ ٥٩٧ ١٦٧٠.١٤ تداخل اموعا 

    ٥٩٩ ١٦٨٩.٩٦ الكلي

مشكالت سلوكية 
 مدرسية

 ٠.٠٠ ٢٤.٣٧ ١٠١.٢٥ ٢ ٢٠٢.٥٠ بني اموعات
   ٤.١٦ ٥٩٧ ٢٤٨٠.٤٦ داخل اموعات دالة

    ٥٩٩ ٢٦٨٢.٩٦ الكلي

 أسريةمشكالت 
 هوالدي

 ٠.٠٠ ٧.١٧ ٩.٠١ ٢ ١٨.٠١ بني اموعات
   ١.٢٦ ٥٩٧ ٧٤٩.٧١ داخل اموعات دالة

    ٥٩٩ ٧٦٧.٧٢ الكلي

مشكالت سلوكية 
 عامة

 ٠.٠٠ ١٢.٧٢ ١١٧.٠١ ٢ ٢٣٤.٠١ بني اموعات
   ٩.٢٠ ٥٩٧ ٥٤٩١.٦٦ داخل اموعات دالة

    ٥٩٩ ٥٧٢٥.٦٧ الكلي

 مشكالت انفعالية
 ٠.٠٠ ١٣.٣٧ ٩٩.٧٠ ٢ ١٩٩.٤٠ بني اموعات

   ٧.٤٦ ٥٩٧ ٤٤٥٢.٦٧ داخل اموعات دالة
    ٥٩٩ ٤٦٥٢.٠٧ الكلي

مشكالت مفهوم 
 الذات

 ٠.٠٠ ٥.٦٨ ٢٩.٧٦ ٢ ٥٩.٥٢ بني اموعات
   ٥.٢٤ ٥٩٧ ٣١٢٩.٣٥ داخل اموعات دالة

    ٥٩٩ ٣١٨٨.٨٧ الكلي

 العدوان
دالة       عند  ٠.٠٣ ٣.٤٥ ٤.٢٩ ٢ ٨.٥٧ بني اموعات

٠٥،  
   ١.٢٤ ٥٩٧ ٧٤٢.٢٣ داخل اموعات

    ٥٩٩ ٧٥٠.٨٠ الكلي

مشكالت سوء 
 اآلخرينالتوافق مع 

 ٠.٠٠ ٧.٠٦ ١١.٠٦ ٢ ٢٢.١٢ بني اموعات
   ١.٥٧ ٥٩٧ ٩٣٥.٧٤ داخل اموعات دالة

    ٥٩٩ ٩٥٧.٨٦ الكلي

 الدرجة الكلية
 ٠.٠٠ ١٢.٩٥ ١٧٩٨.٠٣ ٢ ٣٥٩٦.٠٦ بني اموعات

   ١٣٨.٨٥ ٥٩٧ ٨٢٨٩٦.١٤ داخل اموعات دالة
    ٥٩٩ ٨٦٤٩٢.٢٠ الكلي
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 ): ١٦(جدول رقم 
 اختبار شیفیة لتحدید اتجاه الفروق بین متوسطاتات االستجابات وفقا لمتغیر الفئة العمریة

 الداللة الفئة العمرية احملاور

 )فأكثر سنة ١٧من ( اجتاهتوجد فروق دالة يف  )سنة فأكثر ١٧من ( )سنة ١٦ - ١٤من ( صورة الذات داخل املدرسة

 مشكالت سلوكية مدرسية
 )سنة فأكثر ١٧من (توجد فروق دالة يف اجتاة   )سنة فأكثر ١٧من ( )سنة ١٦ - ١٤من (
 )سنة فأكثر ١٧من (توجد فروق دالة يف اجتاة   )سنة فأكثر ١٧من ( )سنة ١٣ - ١١من (

 هوالدي أسريةمشكالت 
 ) سنة ١٦ - ١٤من (ة يف اجتاة  توجد فروق دال )سنة ١٦ - ١٤من ( )سنة ١٣ - ١١من (
 )سنة فأكثر ١٧من (توجد فروق دالة يف اجتاة   )سنة فأكثر ١٧من ( )سنة ١٣ - ١١من (

 مشكالت سلوكية عامة
 )سنة فأكثر ١٧من (توجد فروق دالة يف اجتاة  )سنة فأكثر ١٧من ( )سنة ١٦ - ١٤من (
 )سنة فأكثر ١٧من (لة يف اجتاة توجد فروق دا )سنة فأكثر ١٧من ( )سنة ١٣ - ١١من (

 مشكالت انفعالية
 )سنة فأكثر ١٧من (توجد فروق دالة يف اجتاة  )سنة فأكثر ١٧من ( )سنة ١٦ - ١٤من (
 )سنة فأكثر ١٧من (توجد فروق دالة يف اجتاة  )سنة فأكثر ١٧من ( )سنة ١٣ - ١١من (

 مشكالت مفهوم الذات
 )سنة فأكثر ١٧من (توجد فروق دالة يف اجتاة  )سنة فأكثر ١٧من ( )سنة ١٦ - ١٤من (
 )سنة فأكثر ١٧من (توجد فروق دالة يف اجتاة  )سنة فأكثر ١٧من ( )سنة ١٣ - ١١من (

 )سنة فأكثر ١٧من (توجد فروق دالة يف اجتاة  )سنة فأكثر ١٧من ( )سنة ١٦ - ١٤من ( العدوان

مشكالت سوء التوافق مع 
 اآلخرين

 )سنة فأكثر ١٧من (توجد فروق دالة يف اجتاة  )سنة فأكثر ١٧من ( )سنة ١٦ - ١٤من (
 )سنة فأكثر ١٧من (توجد فروق دالة يف اجتاة  )سنة فأكثر ١٧من ( )سنة ١٣ - ١١من (

 الدرجة الكلية 
 )سنة فأكثر ١٧من (توجد فروق دالة يف اجتاة  )سنة فأكثر ١٧من ( )سنة ١٦ - ١٤من (
 )سنة فأكثر ١٧من (توجد فروق دالة لصاحل  )سنة فأكثر ١٧من ( )سنة ١٣ - ١١من (


ة دالة إحصـائياً عنـد مسـتوى    وهذه القيم)٣.٥٤(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ

هـذه   وملعرفـة . ، مما يدل على أن استجابات  جمتمع الدراسة كانت خمتلفـة ) ٠.٠٥(داللة
 ١٦- ١٤من (وحظ أن الفروق كانت بني مت استخدام اختبار شيفية ول من يف اجتاه الفروق 

 ).سنة فأكثر ١٧من (يف اجتاة  وذلك) سنة فأكثر ١٧من (و  )سنة


عند مستوى داللـة  دالة إحصائياً  وهذه القيمة) ٢٤.٣٧(تساوي ) ف(قيمة كانت   

من هذه يف اجتاه وملعرفة  .جمتمع الدراسة كانت خمتلفة ابات على أن استجمما يدل ، ) ٠.٠٥(
وكـل  ) سنة فأكثر ١٧من (الفروق مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت بني 

 ).سنة فأكثر ١٧من (يف اجتاة  وذلك ) سنة ١٦ – ١٤سنة و من  ١٣ - ١١من  ( من 



-  ١١٤  - 


ة دالة إحصـائياً عنـد مسـتوى    وهذه القيم) ٧.١٧(تساوي ) ف( أن قيمة لوحظ

يف اجتـاه   وملعرفة . ، مما يدل على أن استجابات  جمتمع الدراسة كانت خمتلفة) ٠.٠٥(داللة
 ١٣ - ١١مـن  (من هذه الفروق مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت بني 

 ١١مـن  ( وكذلك بني) سنة ١٦ - ١٤من ( يف اجتاه  وذلك) سنة ١٦ - ١٤(من  و) سنة
 ).سنة فأكثر ١٧من (يف اجتاه  وذلك ) سنة فأكثر ١٧من ( و) سنة ١٣ -


وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللـة  ) ١٢.٧٢(تساوي ) ف(قيمة كانت 

مـن  يف اجتـاه   وملعرفة . فة، مما يدل على أن استجابات  جمتمع الدراسة كانت خمتل) ٠.٠٥(
) سنة فـأكثر  ١٧من (هذه الفروق مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت بني 

سـنة   ١٧مـن  (يف اجتاه  وذلك )  سنة ١٦ – ١٤سنة و من  ١٣ - ١١من (  وكل من 
 ).فأكثر


ـ وهذه القيمة دالة ) ١٣.٣٧(تساوي ) ف(قيمة  ائياً عنـد مسـتوى داللـة    إحص

من هذه يف اجتاه  وملعرفة . ، مما يدل على أن استجابات  جمتمع الدراسة كانت خمتلفة)٠.٠٥(
وكـل  ) سنة فأكثر ١٧من (الفروق مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت بني 

 ).سنة فأكثر ١٧من (يف اجتاه  وذلك )  سنة ١٦ – ١٤ (و من )سنة ١٣ - ١١(  من


وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ٥.٦٨(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ
من يف اجتاه  وملعرفة . ، مما يدل على أن استجابات  جمتمع الدراسة كانت خمتلفة) ٠.٠٥(

سـنة   ١٧مـن  (هذه الفروق مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت بـني  
 ١٧من ( يف اجتاه  وذلك) سنة ١٦ – ١٤سنة و من  ١٣ - ١١من  ( وكل من ) فأكثر

 ).سنة فأكثر
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، ) ٠.٠٥(وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ٣.٤٥(تساوي ) ف(قيمة 

من هذه الفروق مت يف اجتاه  وملعرفة . مما يدل على أن استجابات  جمتمع الدراسة كانت خمتلفة
سنة  ١٧من ( و ) سنة ١٦ – ١٤من (استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت بني 

 ).سنة فأكثر ١٧من ( يف اجتاه  وذلك) فأكثر


، ) ٠.٠٥(وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ٧.٠٦(تساوي ) ف(قيمة 
من هذه الفروق مت  يف اجتاه  وملعرفة. ا يدل على أن استجابات  جمتمع الدراسة كانت خمتلفةمم

مـن  ( وكل من ) سنة فأكثر ١٧من (استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت بني 
 ).سنة فأكثر ١٧من ( يف اجتاه  وذلك)  سنة ١٦ – ١٤سنة و من  ١٣ - ١١


إحصـائياً عنـد مسـتوى داللـة     وهذه القيمة دالة ) ١٢.٩٥(تساوي ) ف(قيمة 

من هذه  يف اجتاه  وملعرفة. ، مما يدل على أن استجابات  جمتمع الدراسة كانت خمتلفة)٠.٠٥(
وكـل  ) سنة فأكثر ١٧من (الفروق مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت بني 

 ).سنة فأكثر ١٧من (يف اجتاه  وذلك )  سنة ١٦ – ١٤سنة و من  ١٣ - ١١من ( من 


صورة الذات داخـل  ( جلميع احملاور الثمانية يف املقياس  اإلحصائيةالنتائج  أوضحت
، مشكالت سلوكية عامـة  ، مشكالت أسرية والديه ، مشكالت سلوكية مدرسية ، املدرسة 

مشـكالت سـوء التوافـق مـع     ، العدوان ، هوم الذات مشكالت مف، مشكالت انفعالية 
أن هناك فروق دالة إحصائيا يف اجتاه ، وكذلك الدرجة الكلية للمشكالت النفسية ) اآلخرين

، الزهـراين  (فنجد اختالف هذه النتيجة مـع دراسـة   ، ) سنة فأكثر ١٧(الفئة العمرية من 
مث ، ر الطالب مشـكالت  أكث) ١٧-١٥(اليت أوضحت أن الفئة العمرية من ) هـ١٤٠٥

  .)٢٠-١٨(يليهم فئة العمر 



-  ١١٦  - 

ــة   ــذلك يف دراس ــتالف ك ــذا االخ ــد ه ــي ( وجن ـــ١٤١٣، اخلراش ) ه
ـ ١٤٢٣،الشـمري  (بينما كانت دراسـة  ، ) هـ١٤٢١،القرين(ودراسة  ودراسـة ) هـ

واضـحة أن طـالب    إشارةوهنا ، كانت متفقة مع هذه النتيجة ) هـ١٤٢٨،نورةالفريح(
ت لديهم املشكالت النفسية بشكل أكرب من طالب التعلـيم املتوسـط   التعليم الثانوي كان

من خالل الدراسات السـابقة و النتـائج    هومما يلفت االنتباه أن، وطالب التعليم االبتدائي 
تظهر املشكالت يف املرحلة الثانوية بدل من ظهورها يف املرحلة  بدأتمع تقدم الزمن  واملعطاة 

ومن فئة عمرية اىل  أخرىىل إأن املشكالت قد انتقلت من مرحلة وهذا دليل على ، املتوسطة 
يف جمتمع  اآلخرالبعض  معوأن كانت هذه الدراسات قد اتفقت يف بعضها واختلفت ، أخرى

من ، أن مل تكن متشاة ،  اًالثقافية يف هذه اتمعات متقاربة جد األطرأن  إال، الدراسة احمللي 
جهودنا من أجل إجياد سبل للوقاية وطرق للعالج يف التغلـب   ينبغي أن نتكاتف يف كلهذلك 

لفئـة  اإذا ما عرفنا أن هذه ، على هذه املشكالت اليت ال تعيق النمو فحسب بل تعيق اتمع 
فهم شباب اليـوم   ،األبناء وتربية  األسرةوبناء اتمع وتكوين  لإلنتاجية األقربهي  العمرية

  ٠ تواملسؤوليان املهام الذي تقع على عاتقهم الكثري م

  :الفرض اخلامس
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مشكالت الطـالب النفسـية   ( 

 )الطالب  إقامةمكان  باختالف

) اختبار ف (ليل التباين األحاديحت  فيهو فيما يلي نتائج هذا الفرض  الذي استخدام 
 :لتايلعلى النحو ا) ١٧(وعرض نتائجه يف جدول رقم 

 

 

 
 



-  ١١٧  - 

 )  ١٧(   جدول رقم 
 وفقا نتائج تحلیل التباین األحادي للمقارنة بین متوسطات استجابات  عینة الدراسة 

 الطالب إقامةلمتغیر مكان  

 جمموع املربعات مصادر التباين احملاور
درجات 

 قيمة ف متوسط املربعات احلرية
الداللة 

 اإلحصائية
مستوى 
 الداللة

صورة الذات 
 ملدرسةداخل ا

 ٠.٦٨ ٠.٥٠ ١.٤٢ ٣ ٤.٢٦ بني اموعات
دالةري غ    ٢.٨٣ ٥٩٦ ١٦٨٥.٧٠ داخل اموعات 

    ٥٩٩ ١٦٨٩.٩٦ الكلي
مشكالت 
سلوكية 
 مدرسية

 ٠.٥٢ ٠.٧٥ ٣.٣٥ ٣ ١٠.٠٦ بني اموعات
   ٤.٤٩ ٥٩٦ ٢٦٧٢.٩٠ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٢٦٨٢.٩٦ الكلي

مشكالت 
 والديه أسرية

 ٠.٤٤ ٠.٩٠ ١.١٥ ٣ ٣.٤٥ بني اموعات
   ١.٢٨ ٥٩٦ ٧٦٤.٢٧ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٧٦٧.٧٢ الكلي

مشكالت 
 سلوكية عامة

 ٠.٢٦ ١.٣٦ ١٢.٩٣ ٣ ٣٨.٧٩ بني اموعات
   ٩.٥٤ ٥٩٦ ٥٦٨٦.٨٨ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٥٧٢٥.٦٧ الكلي

مشكالت 
 انفعالية

 ٠.٤٣ ٠.٩٢ ٧.١١ ٣ ٢١.٣٢ بني اموعات
   ٧.٧٧ ٥٩٦ ٤٦٣٠.٧٥ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٤٦٥٢.٠٧ الكلي

مشكالت 
 مفهوم الذات

 ٠.٨١ ٠.٣٢ ١.٦٩ ٣ ٥.٠٧ بني اموعات
   ٥.٣٤ ٥٩٦ ٣١٨٣.٨٠ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٣١٨٨.٨٧ الكلي

 العدوان
 ٠.٠٦ ٢.٥٣ ٣.١٥ ٣ ٩.٤٤ بني اموعات

   ١.٢٤ ٥٩٦ ٧٤١.٣٦ داخل اموعات غري دالة
    ٥٩٩ ٧٥٠.٨٠ الكلي

مشكالت سوء 
التوافق مع 

 اآلخرين

 ٠.٦٣ ٠.٥٨ ٠.٩٢ ٣ ٢.٧٧ بني اموعات
   ١.٦٠ ٥٩٦ ٩٥٥.٠٩ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٩٥٧.٨٦ الكلي

 الدرجة الكلية
 ٠.٥١ ٠.٧٧ ١١٠.٩٧ ٣ ٣٣٢.٩٠ بني اموعات

   ١٤٤.٥٦ ٥٩٦ ٨٦١٥٩.٢٩ داخل اموعات غري دالة
    ٥٩٩ ٨٦٤٩٢.٢٠ الكلي


دالة إحصائياً عند مسـتوى  غري وهذه القيمة ) ٠.٥٠(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ

الذات داخل املدرسة بـالرغم مـن   صورة  استجاباتتشابه ، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 
 .اختالف مكان إقامة الطالب



-  ١١٨  - 


إحصـائياً عنـد مسـتوى    وهذه القيمة غـري دالـة   ) ٠.٧٥(تساوي ) ف(قيمة   
 .درسية املسلوكية الشكالت امل، مما يدل على تشابه )٠.٠٥(داللة



إحصـائياً عنـد مسـتوى    وهذه القيمة غـري دالـة   ) ٠.٩٠(تساوي ) ف(قيمة 
 .هوالديالسرية األشكالت امل، مما يدل على تشابه )٠.٠٥(داللة



، مما ) ٠.٠٥(وهذه القيمة غري دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ١.٣٦(تساوي ) ف(قيمة 
 .عامةالسلوكية الشكالت امليدل على تشابه 



إحصـائياً عنـد مسـتوى    وهذه القيمة غـري دالـة   ) ٠.٩٢(تساوي ) ف(قيمة 
 .االنفعالية املشكالت، مما يدل على تشابه )٠.٠٥(داللة


ى ووهذه القيمة غـري دالـة إحصـائياً عنـد مسـت     ) ٠.٣٢(تساوي ) ف(قيمة 

 .، مما يدل على تشابه مشكالت مفهوم الذات)٠.٠٥(داللة


إحصـائياً عنـد مسـتوى    وهذه القيمة غـري دالـة   ) ٢.٥٣(تساوي ) ف(يمة ق

 .، مما يدل على تشابه مشكلة العدوان)٠.٠٥(داللة


إحصـائياً عنـد مسـتوى    ه القيمة غـري دالـة   وهذ) ٠.٥٨(تساوي ) ف(قيمة 

 ٠، مما يدل على تشابه مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين)٠.٠٥(داللة



-  ١١٩  - 


وهذه القيمة غري دالة إحصائياً عنـد مسـتوى داللـة    ) ٠.٧٧(تساوي ) ف(قيمة 

 . الطالب  إقامةكان تالف م، مما يدل على تشابه املشكالت النفسية بالرغم من اخ) ٠.٠٥(


 حمـاور يف كـل مـن    عدم وجود فروق دالة إحصائياً اإلحصائيةأوضحت النتائج 
، مشكالت أسرية والديه ، مشكالت سلوكية مدرسية ، صورة الذات داخل املدرسة (املقياس

، العـدوان  ، ات مشـكالت مفهـوم الـذ   ، مشكالت انفعالية ، مشكالت سلوكية عامة 
وكذلك الدرجة الكلية للمشكالت النفسية مما يدل على  )اآلخرينمشكالت سوء التوافق مع 

  .الطالب بالرغم من اختالف مكان إقامة الطالب استجاباتتشابه 
اليت كانـت عـن   ) هـ١٤٢٦، الراشدي ( نتيجة هذا الفرض مع دراسة  تلفختو

ىل وجود مشكالت أكثر لـدى  إواليت أشارت ، رومني احملرومني من الرعاية الوالديه وغري احمل
ولكن يف دراسة الراشدي كان احملرومني من الذين يقيمون يف ، احملرومني من الرعاية الوالديه 

كما أن الـذين  ، و أقارم  األصليةدار التربية االجتماعية حيث كانوا منفصلني عن أسرهم 
وهنـا  ، اختالطهم مع أفراد اتمـع نتيجة قله  قد يكونون أقل توافقيعيشون يف هذه الدور 

عينـة   مـا أ، النمو االجتماعي مما ينعكس على اجلوانب النفسية  جانب يف ضعف على إشارة
متواصلني مع  افهم مازالو األقاربالدراسة فكانت إقامتهم مع الوالدين أو أحدمها أو مع أحد 

أحد الوالدين أو كليهما فنجد أن هناك  وهنا داللة على متاسك اتمع حىت يف غياب، أسرهم 
 ٠تشابه يف استجابات الطالب بالرغم من اختالف مكان إقامة الطالب 

  :الفرض  لسادس
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية ( 
 )مستوى تعليم األب   باختالف

) اختبار ف (حتليل التباين األحادي  فيهو فيما يلي نتائج هذا الفرض  الذي استخدام 
حديد اجتاهات الفروق جبدول و استخدم اختبار شيفية لت) ١٨(وعرض نتائجه يف جدول رقم 

 :على النحو التايل)  ١٩(رقم



-  ١٢٠  - 

 )  ١٨(   جدول رقم 
 نتائج تحلیل التباین األحادي للمقارنة بین متوسطات استجابات  عینة الدراسة

 األبتبعا لمتغیر مستوى تعلیم 

 جمموع املربعات مصادر التباين احملاور
درجات 

 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 
 الداللة

صورة الذات داخل 
 املدرسة

 ٠.٣٤ ١.١٣ ٣.١٩ ٤ ١٢.٧٥ بني اموعات

   ٢.٨٢ ٥٩٥ ١٦٧٧.٢١ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ١٦٨٩.٩٦ الكلي

مشكالت سلوكية 
 مدرسية

 ٠.٠٣ ٢.٦٧ ١١.٨٤ ٤ ٤٧.٣٧ بني اموعات
دالة 

،٠٥عند  
   ٤.٤٣ ٥٩٥ ٢٦٣٥.٥٩ داخل اموعات

    ٥٩٩ ٢٦٨٢.٩٦ الكلي

 أسريةمشكالت 
 والديه

 ٠.٥٩ ٠.٧١ ٠.٩١ ٤ ٣.٦٥ بني اموعات

   ١.٢٨ ٥٩٥ ٧٦٤.٠٧ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٧٦٧.٧٢ الكلي

ة مشكالت سلوكي
 عامة

 ٠.٤٣ ٠.٩٦ ٩.١٥ ٤ ٣٦.٦٢ بني اموعات

   ٩.٥٦ ٥٩٥ ٥٦٨٩.٠٥ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٥٧٢٥.٦٧ الكلي

 مشكالت انفعالية

 ٠.٧٦ ٠.٤٦ ٣.٥٩ ٤ ١٤.٣٨ بني اموعات

   ٧.٧٩ ٥٩٥ ٤٦٣٧.٧٠ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٤٦٥٢.٠٧ الكلي

مشكالت مفهوم 
 تالذا

 ٠.٨٠ ٠.٤١ ٢.٢١ ٤ ٨.٨٣ بني اموعات

   ٥.٣٥ ٥٩٥ ٣١٨٠.٠٥ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٣١٨٨.٨٧ الكلي

 العدوان

 ٠.٠٢ ٣.٠٨ ٣.٨٠ ٤ ١٥.٢١ بني اموعات
دالة 

،٠٥عند  
   ١.٢٤ ٥٩٥ ٧٣٥.٥٩ داخل اموعات

    ٥٩٩ ٧٥٠.٨٠ الكلي

مشكالت سوء 
 اآلخرينالتوافق مع 

 ٠.٢٣ ١.٤٢ ٢.٢٧ ٤ ٩.٠٧ بني اموعات

   ١.٦٠ ٥٩٥ ٩٤٨.٨٠ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٩٥٧.٨٦ الكلي

 الدرجة الكلية

 ٠.٣٧ ١.٠٧ ١٥٤.٩٤ ٤ ٦١٩.٧٧ بني اموعات

   ١٤٤.٣٢ ٥٩٥ ٨٥٨٧٢.٤٣ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٨٦٤٩٢.٢٠ الكلي

 



-  ١٢١  - 

 ) ١٩(  جدول رقم 
 لمتغیر مستوى تعلیم األب وفقاً  ار شیفیة لتحدید اتجاه الفروق بین متوسطات االستجاباتاختب

 الداللة مستوى تعليم األب احملاور
مشكالت سلوكية 

 مدرسية
 أمي هتوجد فروق دالة يف اجتا ثانوي أمي
 أمي  هيف اجتا توجد فروق دالة فوق الثانوي أمي

 أمي  هيف اجتا توجد فروق دالة ثانوي أمي العدوان
 أمي هتوجد فروق دالة يف اجتا فوق الثانوي أمي


 دالة إحصائياً عند مسـتوى  وهذه القيمة غري) ١.١٣(تساوي ) ف(لوحظ أن قيمة 

 مـن صورة الذات داخل املدرسـة بـالرغم    استجابات ، مما يدل على تشابه) ٠.٠٥(داللة
 . وى تعليم األباختالف مست


عنـد مسـتوى   دالـة إحصـائياً    وهذه القيمة) ٢.٦٧(تساوي ) ف(قيمة كانت 

من يف اجتاه  وملعرفة  .جمتمع الدراسة كانت خمتلفة على أن استجابات مما يدل ، ) ٠.٠٥(داللة
يف اجتـاه   وذلـك   )الثانوي(و ) أمي(نت بني هذه الفروق مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كا

مما يدل على أن املشـكالت النفسـية لـدى     ).أمي(يف اجتاه  وذلك ) فوق الثانوي (و ) أمي(بني و )أمي(
 .املتعلمني اآلباءغري املتعلمني أكثر مقارنة بالطالب ذوي   اآلباءالطالب ذوي 


دالة إحصائياً عند مسـتوى  غري وهذه القيمة ) ٠.٧١(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ

  .هوالديالسرية األشكالت تشابه امل، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 


دالة إحصائياً عند مسـتوى  غري وهذه القيمة ) ٠.٩٦(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ
 .عامةالسلوكية الشكالت امل تشابه، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 


دالة إحصائياً عند مسـتوى  غري وهذه القيمة ) ٠.٤٦(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ

 .االنفعاليةشكالت تشابه امل، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 
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دالة إحصائياً عند مسـتوى  غري يمة وهذه الق) ٠.٤١(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ

 .مشكالت مفهوم الذاتتشابه ، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 


، ) ٠.٠٥(وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ٣.٠٨(تساوي ) ف(قيمة 
ذه الفروق مت من هيف اجتاه  وملعرفة . مما يدل على أن استجابات  جمتمع الدراسة كانت خمتلفة

يف اجتـاه   وذلـك  ) الثانوي(و ) أمي(استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت بني 
 ).أمي  ( يف اجتاه  وذلك) فوق الثانوي  (و ) أمي(وبني ) أمي(


عند مسـتوى   دالة إحصائياًغري وهذه القيمة ) ١.٤٢(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ

 .مشكالت سوء التوافق مع اآلخرينتشابه ، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 


دالة إحصـائياً عنـد مسـتوى داللـة     غري وهذه القيمة ) ١.٠٧(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ
 ٠األب املشكالت النفسية بالرغم من اختالف مستوى تعليمتشابه ، مما يدل على ) ٠.٠٥(


ال توجد فروق دالة إحصـائيا بـني اسـتجابات     هأوضحت نتائج الفرض السادس أن

مشكالت ، مشكالت أسرية والديه ، صورة الذات داخل املدرسة (الطالب يف احملاور التالية 
فق مـع  مشكالت سوء التوا، مشكالت مفهوم الذات ، مشكالت انفعالية ، سلوكية عامة 

الطالب  استجاباتوكذلك الدرجة الكلية للمشكالت النفسية مما يدل على تشابه ) اآلخرين
 .بالرغم من اختالف مستوى تعليم األب 

بأن هناك فروق دالة يف ) العدوان ، مشكالت سلوكية مدرسية ( ن ابينما أوضح احملور
 .شكالم أكثر مقارنة بغريهم كانت م اآلباءمما يشري بأن أبناء األميني من ، اجتاه األمي 

اخلاطئة يف التربية فاجلهل  باألساليب اآلباءأن األمية واجلهل هي احملطة اليت يتزود منها 
ولـن  ، ومن هذا تبدأ ظهور املشكالت السلوكية املدرسية وكذلك العـدوان  ، عدو العلم 
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وتـبىن  اجلهـود وتصـاغ اخلطـط     تتضـافر ن مل إتتوقف هذه املشكالت عند هذا احلـد  
 ٠االستراتيجيات للحد من خطورة هذه املشكالت اليت دد مستقبل جيلنا 

  :الفرض  لسابع
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مشكالت الطـالب النفسـية   ( 

 )مستوى تعليم األم   باختالف
) بار ف اخت(حتليل التباين األحادي   فيهو فيما يلي نتائج هذا الفرض  الذي استخدم 

حديد اجتاهات الفروق جبدول و استخدم اختبار شيفية لت) ٢٠(وعرض نتائجه يف جدول رقم 
 :على النحو التايل)  ٢١(رقم 

 )  ٢٠( جدول رقم 
نتائج تحلیل التباین األحادي للمقارنة بین متوسطات استجابات  عینة الدراسة تبعا لمتغیر  

 مستوى تعلیم األم

 جمموع املربعات مصادر التباين احملاور
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية
مستوى 
 الداللة

صورة الذات داخل 
 املدرسة

 ٠.٢٤ ١.٣٩ ٣.٩١ ٤ ١٥.٦٥ بني اموعات

دالة غري    ٢.٨١ ٥٩٥ ١٦٧٤.٣١ داخل اموعات 

    ٥٩٩ ١٦٨٩.٩٦ الكلي

مشكالت سلوكية 
 مدرسية

 ٠.٢١ ١.٤٨ ٦.٦٠ ٤ ٢٦.٤٠ بني اموعات

دالة غري    ٤.٤٧ ٥٩٥ ٢٦٥٦.٥٦ داخل اموعات 

    ٥٩٩ ٢٦٨٢.٩٦ الكلي

 أسريةمشكالت 
 هوالدي

 ٠.٠١ ٣.٧٧ ٤.٧٤ ٤ ١٨.٩٥ بني اموعات
دالة 

،٠٥دعن  
   ١.٢٦ ٥٩٥ ٧٤٨.٧٧ داخل اموعات

    ٥٩٩ ٧٦٧.٧٢ الكلي

مشكالت سلوكية 
 عامة

 ٠.٣٧ ١.٠٧ ١٠.٢٢ ٤ ٤٠.٨٨ بني اموعات
   ٩.٥٥ ٥٩٥ ٥٦٨٤.٧٩ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٥٧٢٥.٦٧ الكلي

 مشكالت انفعالية
 ٠.١٤ ١.٧٣ ١٣.٣٧ ٤ ٥٣.٤٩ بني اموعات

   ٧.٧٣ ٥٩٥ ٤٥٩٨.٥٩ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٤٦٥٢.٠٧ الكلي

مشكالت مفهوم 
 الذات

 ٠.٣٥ ١.١٢ ٥.٩٧ ٤ ٢٣.٨٩ بني اموعات
   ٥.٣٢ ٥٩٥ ٣١٦٤.٩٨ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٣١٨٨.٨٧ الكلي



-  ١٢٤  - 

 جمموع املربعات مصادر التباين احملاور
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية
مستوى 
 الداللة

 العدوان

 ٠.١٢ ١.٨٤ ٢.٣٠ ٤ ٩.٢٠ بني اموعات

   ١.٢٥ ٥٩٥ ٧٤١.٦٠ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٧٥٠.٨٠ الكلي

مشكالت سوء 
 اآلخرينالتوافق مع 

 ٠.١٨ ١.٥٩ ٢.٥٤ ٤ ١٠.١٤ بني اموعات

   ١.٥٩ ٥٩٥ ٩٤٧.٧٢ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٩٥٧.٨٦ الكلي

 الدرجة الكلية

 ٠.١٧ ١.٦١ ٢٣٠.٨٨ ٤ ٩٢٣.٥١ بني اموعات

   ١٤٣.٨١ ٥٩٥ ٨٥٥٦٨.٦٩ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٨٦٤٩٢.٢٠ الكلي

 ) ٢١(  جدول رقم 
 وفقا لمتغیر مستوى تعلیم األم بین متوسطات االستجابات اختبار شیفیة لتحدید اتجاه الفروق

 الداللة مستوى تعليم األم احملاور

 أسريةمشكالت 
 هوالدي

 أمي هتوجد فروق دالة يف اجتا ثانوي أمي

 أمي  هيف اجتا توجد فروق دالة فوق الثانوي أمي


 دالة إحصائياً عند مسـتوى  وهذه القيمة غري) ١.٣٩(تساوي ) ف(لوحظ أن قيمة 

، مما يدل على تشابه مشكلة صورة الذات داخل املدرسة بالرغم من اختالف ) ٠.٠٥(داللة
 .مستوى تعليم األم


وهذه القيمة غري دالة إحصائياً عند مسـتوى  ) ١.٤٨(تساوي ) ف(لوحظ أن قيمة 

 . درسيةاملسلوكية الشكالت امل، مما يدل على تشابه ) ٠.٠٥(ة دالل


عند مسـتوى داللـة   دالة إحصائياً  وهذه القيمة) ٣.٧٧(تساوي ) ف(قيمة كانت 
مـن   يف اجتـاه   وملعرفة ،جمتمع الدراسة كانت خمتلفة على أن استجابات مما يدل ، ) ٠.٠٥(

 وذلك ) ثانوي( و) أمي(مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت بني هذه الفروق 
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مما يـدل علـى أن    ).أمي(يف اجتاه  وذلك ) فوق الثانوي( و) أمي(  بنيو) الثانوي( يف اجتاه 
املشكالت النفسية لدى الطالب ذوي  األمهات غري املتعلمات أكثر مقارنة بـالطالب ذوي  

 .األمهات املتعلمات 


دالة إحصائياً عند مسـتوى  غري وهذه القيمة ) ١.٠٧(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ
 .عامةالسلوكية الشكالت تشابه امل، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة


د مسـتوى  دالة إحصائياً عنغري وهذه القيمة ) ١.٧٣(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ

 .االنفعاليةشكالت تشابه امل، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 


دالة إحصائياً عند مسـتوى  غري وهذه القيمة ) ١.١٢(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ
 .مشكالت مفهوم الذاتتشابه ، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 


وهذه القيمة غري دالة إحصائياً عند مسـتوى  ) ١.٨٤(تساوي ) ف( لوحظ أن قيمة

 .، مما يدل على تشابه مشكلة العدوان) ٠.٠٥(داللة 


دالة إحصائياً عند مسـتوى  غري وهذه القيمة ) ١.٥٩(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ
 .شكالت سوء التوافق مع اآلخرينمتشابه ، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 


دالة إحصائياً عنـد  غري وهذه القيمة ) ١.٦١(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ

املشكالت النفسية بالرغم من اختالف تشابه ، مما يدل على ) ٠.٠٥(مستوى داللة 
 .مستوى تعليم األم
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ك تشابه كبري بني استجابات الطـالب يف احملـاور   ائج الفرض السابع أن هنبينت نتا
، مشكالت سلوكية عامة، ة مدرسية مشكالت سلوكي، صورة الذات داخل املدرسة (التالية 

 )اآلخرينمشكالت سوء التوافق مع ، العدوان ، مشكالت مفهوم الذات، مشكالت انفعالية 
 .سية  بالرغم من اختالف مستوى تعليم األم وكذلك الدرجة الكلية للمشكالت النف

) مشكالت أسـرية والديـه  ( ور الثالث بينما كانت هناك فروق دالة إحصائيا يف احمل
مما يوضح أن الطالب الذين أمهـام غـري   ) الغري متعلمات  األمهات( وذلك يف اجتاه األمية 

 .متعلمات يعانون من مشاكل أكرب 

ارتباط بالطفل خاصة يف سـنوات   واألكثرللطفل  قرباألوهنا نشري أن األمهات هن 
فـاألم  ، وذلك مبا تكسبه وتعلمه وتدربه وتربيه فيكتسب الطفل ثقافـة األم  ،  األوىلحياته 

وعدم ،  ن كانت هذه املدرسة تتميز بالضعفإف، اليت يتعلم وينطلق منها  األوىلمدرسة الطفل 
وعدم املعرفة ، التربوية احلديثة  باألساليبملعرفة وعدم ا، القدرة على التعامل اجليد مع الطفل

وعدم إدراكها لرغبـات املراهـق   ، حباجات األبناء النفسية يف املرحلة العمرية اليت يعيشوا 
لـذلك  ، كل ذلك سيكون بوادر بزيادة املشكالت النفسية وتفاقمها ، وطريقة التعامل معه 

واملعرفة الذي سـيكون السـالح الـذي     أمهات املستقبل العلم إكسابينبغي احلرص يف 
  ٠تستخدمه يف سبيل القضاء على هذه املشكالت 

 :الفرض  لثامن  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مشكالت الطـالب النفسـية   ( 
 )اختالف نوع السكن  ب

 وعرض النتائج ) ت(اختبار   فيهو فيما يلي نتائج هذا الفرض  الذي استخدم 
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 )  ٢٢(  جدول رقم 
 تبعا لمتغیر نوع السكن ت للمقارنة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة اختبارنتائج   

 احملاور
نوع 
 السكن

 العدد
 املتوسط

 احلسايب

 االحنراف

 املعياري
 قيمة ت

 درجات

 احلرية

 الداللة

 اإلحصائية

مستوى 
 الداللة

صورة الذات داخل 
 املدرسة

 ١.٦٥ ١.٩١ ٤٣١ ملك
دالة غري ٠.٩٨ ٥٩٨ ٠.٠٣  

 ١.٧٥ ١.٩١ ١٦٩ إجيار

 مشكالت سلوكية مدرسية
 ٢.٠٩ ٢.٠٤ ٤٣١ ملك

دالة غري ٠.٥٧ ٥٩٨ ٠.٥٨  
 ٢.١٩ ١.٩٣ ١٦٩ إجيار

 هوالدي أسريةمشكالت 
 ١.١٦ ٠.٧٩ ٤٣١ ملك

 غري دالة ٠.٥٠ ٥٩٨ ٠.٦٧
 ١.٠٥ ٠.٧٢ ١٦٩ إجيار

 مشكالت سلوكية عامة
 ٣.٠٨ ٣.٥٥ ٤٣١ ملك

 غري دالة ٠.٧٠ ٥٩٨ ٠.٣٩ -
 ٣.١٣ ٣.٦٦ ١٦٩ إجيار

 مشكالت انفعالية
 ٢.٧٦ ٣.١٨ ٤٣١ ملك

 غري دالة ٠.٥٣ ٥٩٨ ٠.٦٣ -
 ٢.٨٦ ٣.٣٤ ١٦٩ إجيار

 مشكالت مفهوم الذات
 ٢.٣٣ ٣.٣٦ ٤٣١ ملك

 غري دالة ٠.٨٠ ٥٩٨ ٠.٢٥ -
 ٢.٢٥ ٣.٤١ ١٦٩ إجيار

 العدوان
 ١.١٧ ٠.٦٨ ٤٣١ ملك

 غري دالة ٠.٣١ ٥٩٨ ١.٠٢
 ٠.٩٩ ٠.٥٧ ١٦٩ إجيار

مشكالت سوء التوافق مع 
 اآلخرين

 ١.٢٥ ١.١٤ ٤٣١ ملك
 غري دالة ٠.٦٧ ٥٩٨ ٠.٤٣

 ١.٣٠ ١.٠٩ ١٦٩ إجيار

 الدرجة الكلية
 ١١.٩٢ ١٦.٦٦ ٤٣١ ملك

 غري دالة ٠.٩٩ ٥٩٨ ٠.٠٢
 ١٢.٢٩ ١٦.٦٤ ١٦٩ إجيار


) ملـك (الستجابات الطالب وفقا لنـوع السـكن   احلسابية  املتوسطات لوحظ أن

وكانـت  . التوايل ىعل) ١.٧٥،  ١.٦٥(باحنرافات معيارية ) ١.٩١،  ١.٩١( هي) إجيار(و
، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللـة   إحصائياً ةوهي غري دال)  ٠.٠٣ (هي ) ت ( قيمة 

وفقا لنـوع  ستجابات االروق ذات داللة إحصائية بني ف عدم وجودوهذا يدل على 
 ).إجيار(و) ملك(السكن من 
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و ) ملـك (الستجابات الطالب وفقا لنوع السـكن  احلسابية  املتوسطات وجد أن

وكانت . التوايل  ىعل )  ٢.١٩، ٢.٠٩( باحنرافات معيارية ) ١.٩٣، ٢.٠٤ ( هي) إجيار(
 وتدل علـى ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.٥٨(هي ) ت ( يمة ق

) ملـك (وفقا لنوع السـكن مـن   ستجابات االفروق ذات داللة إحصائية بني  عدم وجود
 ).إجيار(و


) إجيار( و) ملك(الستجابات الطالب وفقا لنوع السكن احلسابية  املتوسطات كانت

وكانت قيمـة  . التوايل  ىعل )  ١.٠٥، ١.١٦( باحنرافات معيارية ) ٠.٧٢، ٠.٧٩ ( هي
عـدم   مما يدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.٦٧(هي ) ت (

) ملـك (طالب وفقا لنوع السكن مـن  الفروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجود
 ).إجيار(و


) ملـك (الستجابات الطالب وفقا لنـوع السـكن   احلسابية  املتوسطات لوحظ أن

وكانت . التوايل ىعل )  ٣.١٣، ٣.٠٨( باحنرافات معيارية ) ٣.٦٦،  ٣.٥٥( هي) إجيار(و
، وهذا يدل ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال)  ٠.٣٩ (هي ) ت ( قيمة 
الطالب وفقا لنوع السكن مـن  فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجودعدم على 

 ).إجيار(و) ملك(

) ملـك (الستجابات الطالب وفقا لنـوع السـكن   احلسابية  املتوسطات لوحظ أن

انت وك. التوايل ىعل )  ٢.٨٦، ٢.٧٦( باحنرافات معيارية ) ٣.٣٤،  ٣.١٨( هي) إجيار(و
عـدم  ، وهذا يدل علـى  ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال)  ٠.٦٣ (هي ) ت ( قيمة 

 ).إجيار(و) ملك(وفقا لنوع السكن من ستجابات االفروق ذات داللة إحصائية بني  وجود
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) إجيار(و) ملك(لنوع السكن الستجابات الطالب وفقا احلسابية  املتوسطات وجد أن

قيمـة  وكانت . التوايل  ىعل )  ٢.٢٥، ٢.٣٣( باحنرافات معيارية ) ٣.٤١، ٣.٣٦ ( هي
فـروق   عدم وجـود  وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.٢٥  (هي ) ت(

 ) .إجيار(و ) ملك(الطالب وفقا لنوع السكن من ذات داللة إحصائية بني استجابات 


) إجيار(و ) ملك(الستجابات الطالب وفقا لنوع السكن احلسابية  املتوسطات كانت
هـي  ) ت  (وكانت قيمـة  . التوايل  ىعل )  ٠.٩٩، ١.١٧( باحنرافات معيارية ) ٠.٥٧، ٠.٦٨ ( هي

ت داللـة  فروق ذا عدم وجود مما يدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ١.٠٢(
 ) .إجيار(و ) ملك(الطالب وفقا لنوع السكن من إحصائية بني استجابات 


) ملـك (الستجابات الطالب وفقا لنـوع السـكن   احلسابية  املتوسطات لوحظ أن

وكانت . التوايل ىعل )  ١.٣٠، ١.٢٥( باحنرافات معيارية ) ١.٠٩،  ١.١٤( هي) إجيار(و
عـدم  ، وهذا يدل علـى  ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال)  ٠.٤٣ (هي ) ت ( قيمة 

 ).إجيار(و) ملك(وفقا لنوع السكن من ستجابات االفروق ذات داللة إحصائية بني  وجود

) إجيار(و ) ملك(لنوع السكن  الستجابات الطالب وفقااحلسابية  املتوسطات وجد أن

) ت( وكانت قيمـة  . التوايل  ىعل )  ١٢.٢٩، ١١.٩٢( باحنرافات معيارية ) ١٦.٦٤، ١٦.٦٦ ( هي
فـروق ذات   عدم وجـود  وتدل على) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.٠٢(هي 

 ).إجيار(و ) ملك(الطالب وفقا لنوع السكن من داللة إحصائية بني استجابات 


أوضحت نتائج الفرض الثامن عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف كل من إبعاد املقياس  
، مشـكالت أسـرية والديـه    ، مشكالت سلوكية مدرسية ، صورة الذات داخل املدرسة (
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، العـدوان  ، مشـكالت مفهـوم الـذات    ، مشكالت انفعالية ، مشكالت سلوكية عامة 
وكذلك الدرجة الكلية للمشكالت النفسية مما يـدل   ) اآلخرينمشكالت سوء التوافق مع 

أن  ىلإواضحة  إشارةوهنا  .الطالب بالرغم من اختالف نوع السكن  استجاباتعلى تشابه 
 ٠نوعية السكن مل يكن هلا تأثري على استجابات الطالب 

  :الفرض  لتاسع
متوسطات درجـات مشـكالت الطـالب     توجد فروق ذات داللة إحصائية بني(  
حتليل التباين   فيهو فيما يلي نتائج هذا الفرض  الذي استخدم  )اختالف نوع املبىن  بالنفسية 

 :على النحو التايل) ٢٣(وعرض نتائجه يف جدول رقم ) اختبار ف (األحادي 
 ) ٢٣(جدول رقم 

 ات  عینة الدراسة نتائج تحلیل التباین األحادي للمقارنة بین متوسطات استجاب 
 تبعا لمتغیر نوع المبنى

 جمموع املربعات مصادر التباين احملاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

 الداللة

صورة الذات داخل 

 املدرسة

 ٠.٨٦ ٠.١٥ ٠.٤٣ ٢ ٠.٨٦ بني اموعات

دالة غري    ٢.٨٣ ٥٩٧ ١٦٨٩.١٠ داخل اموعات 

    ٥٩٩ ١٦٨٩.٩٦ كليال

مشكالت سلوكية 

 مدرسية

 ٠.٩٠ ٠.١٠ ٠.٤٦ ٢ ٠.٩٢ بني اموعات

   ٤.٤٩ ٥٩٧ ٢٦٨٢.٠٤ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٢٦٨٢.٩٦ الكلي

 أسريةمشكالت 

 هوالدي

 ٠.٢٧ ١.٣٣ ١.٧٠ ٢ ٣.٣٩ بني اموعات

   ١.٢٨ ٥٩٧ ٧٦٤.٣٣ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٧٦٧.٧٢ يالكل

مشكالت سلوكية 

 عامة

 ٠.٧١ ٠.٣٥ ٣.٣٦ ٢ ٦.٧١ بني اموعات

   ٩.٥٨ ٥٩٧ ٥٧١٨.٩٥ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٥٧٢٥.٦٧ الكلي

 مشكالت انفعالية

 ٠.٣٨ ٠.٩٧ ٧.٥٠ ٢ ١٥.٠١ بني اموعات

   ٧.٧٧ ٥٩٧ ٤٦٣٧.٠٧ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٤٦٥٢.٠٧ الكلي



-  ١٣١  - 

 جمموع املربعات مصادر التباين احملاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

 الداللة

مشكالت مفهوم 

 الذات

 ٠.٣١ ١.١٩ ٦.٣٤ ٢ ١٢.٦٧ بني اموعات

   ٥.٣٢ ٥٩٧ ٣١٧٦.٢٠ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٣١٨٨.٨٧ الكلي

 العدوان

 ٠.٣٥ ١.٠٦ ١.٣٢ ٢ ٢.٦٥ بني اموعات

   ١.٢٥ ٥٩٧ ٧٤٨.١٥ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٧٥٠.٨٠ الكلي

ت سوء مشكال

 اآلخرينالتوافق مع 

 ٠.٩٤ ٠.٠٦ ٠.١٠ ٢ ٠.١٩ بني اموعات

   ١.٦٠ ٥٩٧ ٩٥٧.٦٧ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٩٥٧.٨٦ الكلي

 الدرجة الكلية

 ٠.٧٨ ٠.٢٥ ٣٥.٩٨ ٢ ٧١.٩٥ بني اموعات

   ١٤٤.٧٦ ٥٩٧ ٨٦٤٢٠.٢٥ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٨٦٤٩٢.٢٠ الكلي


 دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى     وهـذه القيمـة غـري   ) ٠.١٥(تساوي ) ف(لوحظ أن قيمة 

 .نوع املبىن، مما يدل على تشابه مشكلة صورة الذات داخل املدرسة بالرغم من اختالف ) ٠.٠٥(داللة


عند مسـتوى   وهذه القيمة غري دالة إحصائياً) ٠.١٠(تساوي ) ف(لوحظ أن قيمة  
 . درسيةاملسلوكية الشكالت امل، مما يدل على تشابه ) ٠.٠٥(داللة


 دالة إحصائياً عند مستوى وهذه القيمة غري) ١.٣٣(تساوي ) ف(لوحظ أن قيمة    

 .هوالديالسرية األشكالت امل ، مما يدل على تشابه) ٠.٠٥(داللة


دالة إحصائياً عند مسـتوى  غري وهذه القيمة ) ٠.٣٥(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ
 .عامةالسلوكية الشكالت تشابه امل، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 
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دالة إحصائياً عند مسـتوى  غري ذه القيمة وه) ٠.٩٧(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ

 .االنفعاليةشكالت تشابه امل، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 


دالة إحصائياً عند مسـتوى  غري وهذه القيمة ) ١.١٩(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ
 .مشكالت مفهوم الذاتتشابه ، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 


وهذه القيمة غري دالة إحصائياً عند مسـتوى  ) ١.٠٦(تساوي ) ف(لوحظ أن قيمة 

 .، مما يدل على تشابه مشكلة العدوان) ٠.٠٥(داللة 


دالة إحصائياً عند مسـتوى  غري وهذه القيمة ) ٠.٠٦(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ
 .مشكالت سوء التوافق مع اآلخرينتشابه ، مما يدل على ) ٠.٠٥(ة دالل


دالة إحصائياً عند مسـتوى  غري وهذه القيمة ) ٠.٢٥(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ

  .املشكالت النفسية بالرغم من اختالف نوع املبىنتشابه ، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة


أوضحت نتائج الفرض التاسع عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف كـل مـن إبعـاد    
مشـكالت أسـرية   ، ية مدرسـية  مشكالت سلوك، صورة الذات داخل املدرسة (املقياس  

، العـدوان  ، مشكالت مفهوم الذات ، مشكالت انفعالية ، مشكالت سلوكية عامة ، والديه
وكذلك الدرجة الكلية للمشكالت النفسية مما يدل على ) آلخرينامشكالت سوء التوافق مع 

 .الطالب بالرغم من اختالف نوع املبىن   استجاباتتشابه 
 ٠نوعية املبىن مل يكن هلا تأثري على استجابات الطالب أن ىل إواضحة  إشارةوهنا 



-  ١٣٣  - 

  :الفرض  لعاشر
الطـالب   توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجـات مشـكالت  (  
 )جازة الصيفية  اختالف مكان قضاء اإلبالنفسية 

) اختبـار ف (حتليل التباين األحادي  فيهفيما يلي نتائج هذا الفرض  الذي استخدم  
 :على النحو التايل)  ٢٤(وعرض نتائجه يف جدول رقم 

 )   ٢٤( جدول رقم 
 ینة الدراسةنتائج تحلیل التباین األحادي للمقارنة بین متوسطات استجابات  ع 

 جازة الصیفیةتبعا لمتغیر اإل 

درجات  جمموع املربعات مصادر التباين احملاور
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية
مستوى 
 الداللة

صورة الذات داخل 
 املدرسة

 ٠.٩٣ ٠.١٥ ٠.٤٣ ٣ ١.٢٨ بني اموعات
دالة غري    ٢.٨٣ ٥٩٦ ١٦٨٨.٦٨ داخل اموعات 

    ٥٩٩ ١٦٨٩.٩٦ كليال

 مشكالت سلوكية مدرسية
 ٠.٢٩ ١.٢٥ ٥.٥٩ ٣ ١٦.٧٧ بني اموعات

   ٤.٤٧ ٥٩٦ ٢٦٦٦.١٨ داخل اموعات غري دالة
    ٥٩٩ ٢٦٨٢.٩٦ الكلي

 هوالدي أسريةمشكالت 
 ٠.٥٥ ٠.٧١ ٠.٩١ ٣ ٢.٧٣ بني اموعات

   ١.٢٨ ٥٩٦ ٧٦٤.٩٩ داخل اموعات غري دالة
    ٥٩٩ ٧٦٧.٧٢ ليالك

 مشكالت سلوكية عامة
 ٠.٧١ ٠.٤٧ ٤.٤٧ ٣ ١٣.٤١ بني اموعات

   ٩.٥٨ ٥٩٦ ٥٧١٢.٢٥ داخل اموعات غري دالة
    ٥٩٩ ٥٧٢٥.٦٧ الكلي

 مشكالت انفعالية
 ٠.٦١ ٠.٦٢ ٤.٧٩ ٣ ١٤.٣٧ بني اموعات

   ٧.٧٨ ٥٩٦ ٤٦٣٧.٧١ داخل اموعات غري دالة
    ٥٩٩ ٤٦٥٢.٠٧ الكلي

 مشكالت مفهوم الذات
 ٠.٧٧ ٠.٣٧ ٢.٠٠ ٣ ٦.٠٠ بني اموعات

   ٥.٣٤ ٥٩٦ ٣١٨٢.٨٨ داخل اموعات غري دالة
    ٥٩٩ ٣١٨٨.٨٧ الكلي

 العدوان
 ٠.١٣ ١.٨٧ ٢.٣٤ ٣ ٧.٠١ بني اموعات

   ١.٢٥ ٥٩٦ ٧٤٣.٧٩ داخل اموعات غري دالة
    ٥٩٩ ٧٥٠.٨٠ الكلي

الت سوء التوافق مع مشك
 اآلخرين

 ٠.٥٩ ٠.٦٥ ١.٠٣ ٣ ٣.١٠ بني اموعات
   ١.٦٠ ٥٩٦ ٩٥٤.٧٦ داخل اموعات غري دالة

    ٥٩٩ ٩٥٧.٨٦ الكلي

 الدرجة الكلية
 ٠.٧٣ ٠.٤٣ ٦٢.١٧ ٣ ١٨٦.٥٠ بني اموعات

   ١٤٤.٨١ ٥٩٦ ٨٦٣٠٥.٧٠ داخل اموعات غري دالة
    ٥٩٩ ٨٦٤٩٢.٢٠ الكلي
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 دالة إحصائياً عنـد مسـتوى   وهذه القيمة غري) ٠.١٥(تساوي ) ف(لوحظ أن قيمة 

اختالف ، مما يدل على تشابه مشكلة صورة الذات داخل املدرسة بالرغم من ) ٠.٠٥(داللة
 .جازة الصيفيةمكان قضاء اإل


 دالة إحصائياً عنـد مسـتوى   وهذه القيمة غري) ١.٢٥(تساوي ) ف(لوحظ أن قيمة 

 .درسيةاملسلوكية الشكالت امل، مما يدل على تشابه ) ٠.٠٥(داللة


صائياً عنـد مسـتوى   وهذه القيمة غري دالة إح) ٠.٧١(تساوي ) ف(لوحظ أن قيمة 
 .هوالديالسرية األشكالت املدل على تشابه ، مما ي) ٠.٠٥(داللة


دالة إحصائياً عنـد مسـتوى   غري وهذه القيمة ) ٠.٤٧(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ

 .عامةالسلوكية الشكالت تشابه امل، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 


دالة إحصائياً عنـد مسـتوى   غري وهذه القيمة ) ٠.٦٢(وي تسا) ف(أن قيمة  لوحظ
 .انفعاليةمشكالت تشابه ، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 


دالة إحصائياً عند مسـتوى  غري وهذه القيمة ) ٠.٣٧(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ

 .مشكالت مفهوم الذاتتشابه ، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 


وهذه القيمة غري دالة إحصائياً عند مسـتوى  ) ١.٨٧(تساوي ) ف(لوحظ أن قيمة 
 .، مما يدل على تشابه مشكلة العدوان) ٠.٠٥(داللة 
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ـ غري وهذه القيمة ) ٠.٦٥(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ توى دالة إحصائياً عند مس

 .مشكالت سوء التوافق مع اآلخرينتشابه ، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة 



دالة إحصائياً عند مسـتوى  غري وهذه القيمة ) ٠.٤٣(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ
بالرغم من اختالف مكـان قضـاء    املشكالت النفسيةتشابه ، مما يدل على ) ٠.٠٥(داللة

 .لصيفيةجازة ااإل



 حمـاور أوضحت نتائج الفرض العاشر عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف كل مـن  
مشـكالت أسـرية   ، ية مدرسـية  مشكالت سلوك، صورة الذات داخل املدرسة (املقياس  

، العـدوان  ، مشكالت مفهوم الذات ، مشكالت انفعالية ، مشكالت سلوكية عامة ، والديه
وكذلك الدرجة الكلية للمشكالت النفسية مما يدل على ) اآلخرينمشكالت سوء التوافق مع 

 .الصيفية  اإلجازةمكان قضاء  الطالب بالرغم من اختالف استجاباتتشابه 

جازة الصيفية  مل يكن هلـا تـأثري علـى    مكان قضاء اإلأن واضحة اىل  إشارةوهنا 
 ٠استجابات الطالب 

 :الف ض احلا ي عشر
الفئات "خيتلف ترتيب املشكالت النفسية لدى الطالب باختالف متغريات الدراسة  (
مستوى تعلـيم   – األبمستوى تعليم  –مكان  إقامة الطالب  –املرحلة الدراسية –العمرية 

 " )قضاء اإلجازة الصيفية  –نوع املبىن  –نوع املسكن  – األم

مشكالت النفسية لدى الطالب، لإلجابة على ذلك مت حساب املتوسطات احلسابية لل
ومن مث ترتيب هذه املشكالت النفسية ترتيبا تنازليا وفقا لقيم املتوسطات احلسابية وذلك لكل 

 :متغري من متغريات الدراسة على حدة كالتايل
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 ) ٢٥( جدول رقم 

 عمریةترتیب المشكالت النفسیة حسب الفئة ال 

سل
سل

م
 

سنة ١٣  - ١١من  سنة ١٦ – ١٤من   سنة فأكثر ١٧من    

املشكالت 
 النفسية

 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 

املشكالت 
 النفسية

 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 

املشكالت 
 النفسية

 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 

١ 
مشكالت 

 سلوكية عامة
١ ٣.٣٨ 

مشكالت مفهوم 
 الذات

١ ٣.٠٥ 
مشكالت 
 ةسلوكية عام

١ ٤.٤٥ 

٢ 
مشكالت مفهوم 

 الذات
٢ ٣.٣٠ 

مشكالت 
 سلوكية عامة

٢ ٢.٩٣ 
مشكالت 

 انفعالية
٢ ٤.٠٤ 

٣ 
مشكالت 

 انفعالية
٣ ٢.٩٧ 

مشكالت 
 انفعالية

٣ ٢.٦٦ 
مشكالت مفهوم 

 الذات
٣ ٣.٨١ 

٤ 
صورة الذات 
 داخل املدرسة

٤ ١.٩٢ 
مشكالت 

 مدرسية سلوكية
٤ ١.٧٥ 

مشكالت 
 مدرسية سلوكية

٤ ٢.٨٤ 

٥ 
شكالت م

 مدرسية سلوكية
٥ ١.٤٧ 

صورة الذات 
 داخل املدرسة

٥ ١.٦٩ 
صورة الذات 
 داخل املدرسة

٥ ٢.١٤ 

٦ 
مشكالت أسرية 

 والديه
٦ ١.٠٣ 

مشكالت سوء 
التوافق مع 

 اآلخرين
٦ ١.٠٤ 

مشكالت سوء 
التوافق مع 

 اآلخرين
٦ ١.٤٢ 

٧ 
مشكالت سوء 

التوافق مع 
 اآلخرين

٧ ٠.٩٧ 
مشكالت أسرية 

 والديه
 ٧ ٠.٨١ العدوان ٧ ٠.٦٦

 ٨ ٠.٥٣ العدوان ٨ ٠.٦٢ العدوان ٨
مشكالت أسرية 

 والديه
٨ ٠.٦٤ 

بـاختالف   النفسية اختلـف أن ترتيب املشكالت )  ٢٥( تشري نتائج اجلدول رقم 
املرحلة العمرية، ويالحظ أن املشكالت السلوكية العامة جاءت يف الترتيب األول للمرحلـة  

، بينمـا  )سنة فـأكثر  ١٧من (، وكذلك يف املرحلة العمرية )سنة ١٣  - ١١من (العمرية 
وكان ). سنة ١٦ – ١٤من (كانت مشكالت مفهوم الذات يف الترتيب األول للفئة العمرية 

 – ١٤مـن (و الفئة العمرية) سنة ١٣  - ١١من (العدوان يف الترتيب األخري للفئة العمرية 
 ١٧من (يف الترتيب األخري للفئة العمرية  الوالديهبينما كانت املشكالت األسرية ) سنة ١٦

 ).سنة فأكثر
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العدوان ذيل قائمة الترتيب يف  لالحتالوداللة إجيابية يف هذا اتمع نظرا  إشارةوهنا 
يف الفئة العمرية مـن   األخريوكذلك قبل )  ١٦-١٤( و ) ١٣-١١(الفئتني العمريتني من 

واليت حـددها  ) املشكالت السلوكية العامة ( ىل إ االنتباهولكن البد من ) سنة فأكثر  ١٧(
االضطراب عند  –العناد  –تفاهة األعمال اليت يقوم ا  –التصرفات السيئة (يف  : الباحث 

مـص   –الكذب –السرقة  –احلركة الزائدة  – اآلخرينمقابلة شخص مهم أو احلديث أمام 
املشكالت تعترب من  ههذ و أن كان بعض) كثرة ارتكاب األخطاء  -األظافرقضم  – األصابع

، فاحلركة الزائدة نالحظهـا يف مرحلـة الطفولـة    ، اخلصائص الواضحة يف املرحلة العمرية 
  .كمظهر من مظاهر النمو يف هذه املرحلة

وتكون احلركة أسـرع و  ، حركة مستمرة  اً دونأن الطفل ال يستطيع أن يظل ساكن
 )٢٧٦ص:١٤٢٥، زهران ( . أفضلفيها بدرجة  و يستطيع الطفل التحكم، أكثر قوة 

أما االرتباك و االضطراب والعناد فنشاهدها بشكل أكرب يف مرحلة املراهقة كسمات 
 .يف هذه املرحلة  ةبارزة و ظاهر

ن التغريات يف شعور املراهق بالتعب و التخاذل وعدم القدرة على بذل اهود البدين إ
 )١٦٣ص:١٩٩٠،زيدان (  . ةالفسيولوجيالشاق سببها التغريات 

، من تغريات فيحس باخلجل واالرتباك  يعتريهاحلساسية لكل ما  ديشدويصبح املراهق 
، عبـدالرحيم  (. االجتماعيـة والنفسـية للنمـو اجلسـمي     اآلثـار نتيجـة   كلهوذلك 
 )٢٩١ص:١٤٠٧

امليل اىل التمرد والتحرر من سلطة األسـرة ليشـعر   ، االجتماعية حياتهومن مظاهر 
 )١٦٦ص :١٩٩٠،زيدان ( .فيعصى ويتمرد ويتحدى السلطة القائمة ،  ونضجه بفرديته

فمطالـب   ،ملظاهر ومتطلبات النمو واإلدراكضرورة االهتمام : من هنا يرى الباحث 
  .من مراحل النمو  يف كل مرحلةالنمو و مظاهرة خمتلفة 
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 ) ٢٦( جدول رقم 

 ب المشكالت النفسیة حسب المرحلة الدراسیةترتی 

سل
سل

م
 

 ثانوي متوسط ابتدائي
املشكالت 

 النفسية

 املتوسط

يب احلسايب
لترت

ا
 

املشكالت 
 النفسية

 املتوسط

يب احلسايب
لترت

ا
 

املشكالت 
 النفسية

 املتوسط

يب احلسايب
لترت

ا
 

١ 
مشكالت 

 سلوكية عامة
١ ٣.٣٩ 

مشكالت مفهوم 
 الذات

١ ٣.٠٤ 
مشكالت 

 كية عامةسلو
١ ٤.٤٣ 

٢ 
مشكالت مفهوم 

 الذات
٢ ٣.٣٠ 

مشكالت 
 سلوكية عامة

٢ ٢.٩٤ 
مشكالت 

 انفعالية
٢ ٤.٠٢ 

٣ 
مشكالت 

 انفعالية
٣ ٢.٩٨ 

مشكالت 
 انفعالية

٣ ٢.٦٨ 
مشكالت مفهوم 

 الذات
٣ ٣.٨٠ 

٤ 
صورة الذات 
 داخل املدرسة

٤ ١.٩٠ 
مشكالت 

 مدرسية سلوكية
٤ ١.٧٤ 

مشكالت 
 مدرسية سلوكية

٤ ٢.٨٢ 

٥ 
مشكالت 

 مدرسية سلوكية
٥ ١.٤٧ 

صورة الذات 
 داخل املدرسة

٥ ١.٦٩ 
صورة الذات 
 داخل املدرسة

٥ ٢.١٤ 

٦ 
مشكالت أسرية 

 هوالدي
٦ ١.٠٢ 

مشكالت سوء 
التوافق مع 

 اآلخرين

٦ ١.٠٢ 

مشكالت سوء 
التوافق مع 

 اآلخرين

٦ ١.٤٠ 

٧ 

مشكالت سوء 
التوافق مع 

 اآلخرين

٧ ٠.٩٧ 
مشكالت أسرية 

 هديوال
 ٧ ٠.٨٠ العدوان ٧ ٠.٦٨

 ٨ ٠.٥٢ العدوان ٨ ٠.٦٣ العدوان ٨
مشكالت أسرية 

 هوالدي
٨ ٠.٦٣ 

بـاختالف   أختلـف أن ترتيب املشكالت النفسية )  ٢٦( تشري نتائج اجلدول رقم 
املرحلة الدراسية، ويالحظ أن املشكالت السلوكية العامة جاءت يف الترتيب األول للمرحلة 

، بينما كانت مشـكالت مفهـوم   )ثانوي(، وكذلك يف املرحلة الدراسية )ابتدائي(الدراسية 
وكان العدوان يف الترتيـب األخـري   ). متوسط(الذات يف الترتيب األول للمرحلة الدراسية 

بينما كانت املشكالت األسـرية  ) متوسط(و للمرحلة الدراسية  ابتدائي(للمرحلة الدراسية 
 ).ثانوي(ة الدراسية الوالديه يف الترتيب األخري للمرحل
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و   )  م١٩٧٨،ربيـان ( خيتلف هذا الترتيب الذي يف املرحلة االبتدائية مع دراسة كال من  -١
ت السـلوكية  أن املشـكال  أشارتحيث )م١٩٨٣،احلارثي ( و ) م١٩٨٠،والش (

( و) م١٩٨٩،عبـدالرمحن  ( بينما اتفق هذا الترتيب مع دراسة . املدرسية هي األكثر
اليت وجدت أن املشكالت السـلوكية  ) هـ١٤٢٦،الراشدي (و ) م١٩٩٦، درغام 

 .العامة هي األكثر 

  و ) م١٩٨٩،عبدالفتاح (وهذا خيتلف عن دراسة ، مشكلة العدوان ذيل القائمة  احتلت -٢
الشـني   نسـرين (و ) م١٩٩٧، العماينبندري ( و ) م١٩٩١، جورجيا و كاتشي ( 
وهنـا  ،  األولالعدوان كانت يف املركز  واليت دلت مجيعها على أن مشكلة) م٢٠٠٥،
 .العدوان يف هذا اتمع  اخنفاضنتيجة ، شارة ونقطة إجيابية يف اجتاه جمتمع الدراسة إ

مع دراسـة   تفاقا ويف هذا، مفهوم الذات يف املرحلة املتوسطة الصدارة  مشكلة احتلت -٣
د املشكالت حيث ظهر النسيان كأح) هـ١٤١٣،اخلراشي ( و ) م١٩٧٢ ،جوردن (

( و) م١٩٨٩،حممـد سـالمة   (بينما اختلفت مـع دراسـة   ، هوم الذات فاملتعلقة مب
 ٠اليت وجدت املشكالت االنفعالية هي األكثر ) م١٩٩٤ ،اجلسماين

، اخلراشـي ( كانت خمالفـة لدراسـة   ،  األخريمشكلة العدوان واليت ظهرت يف املركز  -٤
 ٠املرحلة الثانوية  نأكثر ماملرحلة  واليت كانت ترى أن العدوان يف هذه) هـ١٤١٣

العامة للتعليم يف منطقة الريـاض   اإلدارةدراسة ( و ) م١٩٤٥،موريس(اتفقت دراسة  -٥
، األولمع هذه الدراسة يف احتالل املشكالت السلوكية العامة املركـز  )  هـ١٤٢١،

يف ) هـ١٤٢٨،الفريحنوره  ( و) م١٩٨٩،سالمة( بينما اختلفت مع دراسة كال من 
 . األولاحتالل املشكالت املدرسية املركز 

واليت جاءت املشكالت األسـرية  ) م١٩٩٤،الرفاعي (ختتلف هذه الدراسة مع دراسة  -٦
 ٠يف هذه الدراسة  األخريبينما جاءت يف املركز ، لديها  األولالوالديه يف املركز 
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 ) ٢٧( رقم جدول 

 ترتیب المشكالت النفسیة وفقا لمكان إقامة  الطالب

سل
سل

م
 

 أخرى مع األم مع األب مع الوالدین

املشكالت 
 النفسية

 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 

املشكالت 
 النفسية

 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 

املشكالت 
 النفسية

 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 
املشكالت 

 النفسية
 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 

مشكالت  ١
مشكالت  ١ ٣.٥٤ سلوكية عامة

مشكالت  ١ ٤.٠٠ انفعالية
مشكالت  ١ ٥.٠٦ سلوكية عامة

 ١ ٣.٩٠ انفعالية

٢ 
مشكالت 
مفهوم 
 الذات

مشكالت  ٢ ٣.٣٨
مشكالت  ٢ ٣.٦٤ سلوكية عامة

مشكالت  ٢ ٣.٩٤ انفعالية
 ٢ ٣.٨٠ سلوكية عامة

مشكالت  ٣
مشكالت  ٣ ٣.١٧ انفعالية

مشكالت  ٣ ٢.٧٣ تمفهوم الذا
مشكالت  ٣ ٣.٥٣ مفهوم الذات

 ٣ ٣.٤٠ مفهوم الذات

٤ 
مشكالت 
مدرسية 
 سلوكية

٤ ١.٩٨ 
صورة الذات 

داخل 
 املدرسة

٤ ٢.٤٥ 
مشكالت 
مدرسية 
 سلوكية

٤ ٢.٥٩ 
مشكالت 
مدرسية 
 سلوكية

٤ ٢.٤٠ 

٥ 
صورة الذات 

داخل 
 املدرسة

٥ ١.٩٠ 
مشكالت 
مدرسية 
 سلوكية

٥ ٢.٤٥ 
صورة الذات 

 داخل
 املدرسة

٥ ١.٨٨ 
صورة الذات 

داخل 
 املدرسة

٥ ١.٦٠ 

٦ 
مشكالت 

سوء التوافق 
 مع اآلخرين

٦ ١.١٢ 
مشكالت 

سوء التوافق 
 مع اآلخرين

٦ ١.٤٥ 
مشكالت 

سوء التوافق 
 مع اآلخرين

٦ ١.٤١ 
مشكالت 

سوء التوافق 
 مع اآلخرين

٦ ١.٠٠ 

مشكالت  ٧
مشكالت  ٧ ٠.٧٧ أسرية والديه

 ٧ ٠.٩٠ العدوان ٧ ١.٣٥ لعدوانا ٧ ١.١٨ أسرية والديه

مشكالت  ٨ ٠.٦٤ العدوان ٨ ٠.٦٢ العدوان ٨
مشكالت  ٨ ٠.٨٨ أسرية والديه

 ٨ ٠.٤٠ أسرية والديه

باختالف مكان  ختلفاأن ترتيب املشكالت النفسية )  ٢٧( تشري نتائج اجلدول رقم 
األول يف حالة إقامة ويالحظ أن املشكالت السلوكية العامة جاءت يف الترتيب ، الطالبإقامة 

األم، بينما كانت املشكالت االنفعالية الطالب مع  إقامةحالة الطالب مع الوالدين وكذلك يف 
ـ وكذلك يف  األبيف الترتيب األول يف حالة إقامة الطالب مع  الطالـب مـع     ةحالة إقام

ـ   . آخرين أشخاص دين وكان العدوان يف الترتيب األخري يف حالة إقامة الطالـب مـع الوال
يف الترتيب  الوالديهبينما كانت املشكالت األسرية  األبوكذلك يف حالة إقامة  الطالب مع 

 .آخرين أشخاصوكذلك يف حالة إقامة  الطالب مع  األمالطالب مع  ةحالة إقاماألخري يف 
ففي غياا احتلت املشكالت االنفعالية ، يتضح دور األم املهم يف املشكالت االنفعالية 

وكذلك مبا ميلكه من القـدرة  ، و يتضح دور األب كنموذج وقدوة لألبناء ،  األول املركز
 ٠ متأخرةعلى السيطرة وإدارة البيت حيث ظهرت مشكلة العدوان مرتبة 

يف التصنيف يف حالة إقامة  األخرييف املركز  هالوالدي بينما ظهرت املشكالت األسرية و
 ٠الطالب مع األم أو مع أخرى 
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 )٢٨(  جدول رقم 

 ترتیب المشكالت النفسیة حسب مستوى تعلیم األب 

سل
مسل

 

 فوق الثانوي ثانوي متوسط ابتدائي أمي

املشكال
ت 
 النفسية

 املتوسط

يب احلسايب
لترت
ا

 

املشكال
ت 
 النفسية

 املتوسط

يب احلسايب
لترت
ا

 

املشكال
ت 
 النفسية

 املتوسط

يب سايباحل
لترت
ا

 

املشكال
ت 
 النفسية

 املتوسط

يب احلسايب
لترت
ا

 
املشكال
ت 
 النفسية

 املتوسط

يب احلسايب
لترت
ا

 

١ 
مشكالت 
سلوكية 
 عامة

١ ٤.٠٩ 

مشكال
ت 

سلوكية 
 عامة

٣.٤
١ ٨ 

مشكال
ت 

سلوكية 
 عامة

١ ٣.٤٧ 

مشكال
ت 

مفهوم 
 الذات

٣.٤
١ ٤ 

مشكال
ت 

سلوكية 
 عامة

١ ٣.٦٤ 

٢ 
مشكالت 
مفهوم 
 الذات

٢ ٣.٤٦ 
مشكال
ت 
 انفعالية

٣.١
٢ ٨ 

مشكال
ت 

مفهوم 
 الذات

٢ ٣.٤١ 

مشكال
ت 

سلوكية 
 عامة

٣.٣
٢ ٢ 

مشكال
ت 

مفهوم 
 الذات

٢ ٣.٤٨ 

مشكالت  ٣
 ٣ ٣.٤٥ انفعالية

مشكال
ت 

مفهوم 
 الذات

٣.١
٣ ٧ 

مشكال
ت 
 انفعالية

٣ ٣.١٤ 
مشكال
ت 
 انفعالية

٢.٩
٣ ٩ 

مشكال
ت 
 انفعالية

٣ ٣.٣٧ 

٤ 
مشكالت 
مدرسية 
 سلوكية

٤ ٢.٤٧ 

ورة ص
الذات 
داخل 
 املدرسة

١.٨
٤ ٩ 

مشكال
ت 

مدرسية 
 سلوكية

٤ ٢.٢٤ 

مشكال
ت 

مدرسية 
 سلوكية

١.٦
٤ ٣ 

صورة 
الذات 
داخل 
 املدرسة

٤ ٢.٠٧ 

٥ 

صورة 
الذات 
داخل 
 املدرسة

٥ ١.٩٧ 

مشكال
ت 

مدرسية 
 سلوكية

١.٨
٥ ٥ 

صورة 
الذات 
داخل 
 املدرسة

٥ ١.٩٥ 

صورة 
الذات 
داخل 
 املدرسة

١.٦
٥ ١ 

مشكال
ت 

مدرسية 
 لوكيةس

٥ ١.٩٠ 

٦ 

مشكالت 
سوء 
التوافق 
مع 
 اآلخرين

٦ ١.٣٨ 

مشكال
ت سوء 
التوافق 
مع 

 اآلخرين

١.٠
٦ ٧ 

مشكال
ت سوء 
التوافق 
مع 

 اآلخرين

٦ ١.١١ 

مشكال
ت سوء 
التوافق 
مع 

 اآلخرين

٠.٩
٦ ٨ 

مشكال
ت سوء 
التوافق 
مع 

 اآلخرين

٦ ١.١٥ 

 ٧ ٠.٩٦ العدوان ٧
مشكال

ت أسرية 
 والدية

٠.٧
٧ ٦ 

مشكال
ية ت أسر
 والدية

٧ ٠.٨٩ 
مشكال

ت أسرية 
 والدية

٠.٧
٧ ٤ 

مشكال
ت أسرية 
 والدية

٧ ٠.٧٩ 

٨ 
مشكالت 

أسرية 
 والدية

٠.٥ العدوان ٨ ٠.٦٤
٠.٥ العدوان ٨ ٠.٧٢ العدوان ٨ ٤

 ٨ ٠.٥٧ العدوان ٨ ٠

بـاختالف   ختلـف اأن ترتيب املشكالت النفسية )  ٢٨( تشري نتائج اجلدول رقم 
أن املشكالت السلوكية العامة جاءت يف الترتيـب األول يف   ، ويالحظ مستوى تعليم األب

، وكذلك يف حالة )االبتدائي(التعليم  ى، وكذلك يف حالة مستو)األمي(التعليم  ىحالة مستو
،   بينما كانـت  )فوق الثانوي(التعليم  ى، وكذلك يف حالة مستو)املتوسط(التعليم  ىمستو

وكانـت  ). الثـانوي (التعلـيم   ىحالة مستو مشكالت مفهوم الذات يف الترتيب األول يف
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، بينما كـان  )األمي(التعليم  ىالوالديه يف الترتيب األخري يف حالة مستو األسريةاملشكالت 
 ى، وكذلك يف حالة مسـتو )االبتدائي(التعليم  ىالعدوان يف الترتيب األخري  يف حالة مستو

 ىوكذلك يف حالـة مسـتو  ) نويالثا(التعليم  ى، وكذلك يف حالة مستو)املتوسط(التعليم 
 ).فوق الثانوي(التعليم 


 ) ٢٩( جدول رقم 

 ترتیب المشكالت النفسیة حسب مستوى تعلیم األم 

سل
سل

م
 

 فوق الثانوي ثانوي متوسط ابتدائي أمي

املشكالت 
 النفسية

 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 

املشكالت 
 لنفسيةا

 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 

املشكالت 
 النفسية

 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 

املشكالت 
 النفسية

 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 

املشكالت 
 النفسية

 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 

١ 
مشكالت 
 سلوكية عامة

١ ٣.٦٩ 
مشكالت 
سلوكية 

 عامة
١ ٣.٨٤ 

مشكالت 
مفهوم 
 الذات

١ ٣.٣٨ 
مشكالت 
سلوكية 

 عامة
١ ٣.١٠ 

مشكالت 
 انفعالية

١ ٣.٦٤ 

٢ 
مشكالت 
مفهوم 
 الذات

٢ ٣.٣٧ 
مشكالت 
مفهوم 
 الذات

٢ ٣.٥٨ 
مشكالت 
سلوكية 

 عامة
٢ ٣.٢٤ 

مشكالت 
مفهوم 
 الذات

٢ ٢.٩١ 
مشكالت 
سلوكية 

 عامة
٢ ٣.٥٠ 

٣ 
مشكالت 

 انفعالية
٣ ٣.٣٢ 

مشكالت 
 انفعالية

٣ ٣.٣٤ 
مشكالت 

 انفعالية
٣ ٢.٩٧ 

مشكالت 
 انفعالية

٣ ٢.٥٧ 
مشكالت 
مفهوم 
 الذات

٣ ٣.٤٠ 

٤ 
مشكالت 
مدرسية 
 سلوكية

٤ ٢.٢٣ 
مشكالت 
مدرسية 
 سلوكية

٤ ١.٩٩ 
مشكالت 
مدرسية 
 سلوكية

٤ ٢.٠٣ 

صورة 
الذات 
داخل 
 املدرسة

٤ ١.٦٤ 

صورة 
الذات 
داخل 
 املدرسة

٤ ٢.٢٣ 

٥ 
صورة الذات 

داخل 
 املدرسة

٥ ١.٨٢ 

صورة 
الذات 
داخل 
 املدرسة

٥ ١.٩٦ 

صورة 
الذات 
داخل 
 املدرسة

٥ ٢.٠١ 
مشكالت 
مدرسية 
 سلوكية

٥ ١.٥٨ 
مشكالت 
مدرسية 
 سلوكية

٥ ١.٨٣ 

٦ 
مشكالت 

سوء التوافق 
 مع اآلخرين

٦ ١.١٩ 

مشكالت 
سوء 

التوافق 
مع 

 اآلخرين

٦ ١.١٨ 

مشكالت 
سوء 

التوافق مع 
 اآلخرين

٦ ١.١٥ 

مشكالت 
سوء 

التوافق مع 
 اآلخرين

٦ ٠.٧٩ 

مشكالت 
سوء 

التوافق 
مع 

 اآلخرين

٦ ١.١٧ 

 ٧ ٠.٨٠ العدوان ٧
مشكالت 

أسرية 
 والدية

٧ ٠.٩١ 
مشكالت 

أسرية 
 والدية

٧ ٠.٩٦ 
مشكالت 

أسرية 
 والدية

٧ ٠.٥١ 
مشكالت 

أسرية 
 والدية

٧ ٠.٩٩ 

٨ 
مشكالت 
 أسرية والدية

 ٨ ٠.٦٣ العدوان ٨ ٠.٤٤ العدوان ٨ ٠.٥٤ العدوان ٨ ٠.٦١ العدوان ٨ ٠.٦٢

بـاختالف   ختلـف اب املشكالت النفسية أن ترتي)  ٢٩( تشري نتائج اجلدول رقم 
، ويالحظ أن املشكالت السلوكية العامة جاءت يف الترتيب األول يف حالة  األممستوى تعليم 
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، وكـذلك يف حالـة   )االبتدائي(التعليم  ى، وكذلك يف حالة مستو)األمي(التعليم  ىمستو
رتيب األول يف حالـة  ، بينما كانت مشكالت مفهوم الذات يف الت)الثانوي(التعليم  ىمستو
 ىيف الترتيب األول يف حالة مسـتو  االنفعاليةشكالت املكانت و ،)املتوسط(التعليم  ىمستو

 ىيف الترتيب األخري يف حالة مستو الوالديه األسريةكانت املشكالت بينما ). الثانوي(التعليم 
، )االبتـدائي (علـيم  الت ىكان العدوان يف الترتيب األخري  يف حالة مستو و، )األمي(التعليم 

) الثـانوي (التعلـيم   ى، وكذلك يف حالة مستو)املتوسط(التعليم  ىوكذلك يف حالة مستو
 ).فوق الثانوي(التعليم  ىوكذلك يف حالة مستو


 ) ٣٠( جدول رقم 

 ترتیب المشكالت النفسیة حسب نوع السكن 

 مسلسل

 إجيار ملك

 شكالت النفسيةامل
 املتوسط

يب احلسايب
لترت

ا
 

 املشكالت النفسية
 املتوسط

يب احلسايب
لترت

ا
 

 ١ ٣.٦٦ مشكالت سلوكية عامة ١ ٣.٥٥ مشكالت سلوكية عامة ١

 ٢ ٣.٤١ مشكالت مفهوم الذات ٢ ٣.٣٦ مشكالت مفهوم الذات ٢

 ٣ ٣.٣٤ انفعاليةمشكالت  ٣ ٣.١٨ انفعاليةمشكالت  ٣

 ٤ ١.٩٣ مشكالت مدرسية سلوكية ٤ ٢.٠٤ سلوكيةمشكالت مدرسية  ٤

 ٥ ١.٩١ صورة الذات داخل املدرسة ٥ ١.٩١ صورة الذات داخل املدرسة ٥

 ٦ ١.٠٩ مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين ٦ ١.١٤ مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين ٦

 ٧ ٠.٧٢ مشكالت أسرية والديه ٧ ٠.٧٩ مشكالت أسرية والديه ٧

 ٨ ٠.٥٧ العدوان ٨ ٠.٦٨ العدوان ٨

باختالف نوع  ختلفاأن ترتيب املشكالت النفسية )  ٣٠( تشري نتائج اجلدول رقم 
السكن، ويالحظ أن املشكالت السلوكية العامة جاءت يف الترتيـب األول يف حالـة نـوع    

، بينما كانـت مشـكلة العـدوان يف    )إجيار(، وكذلك يف حالة نوع السكن )ملك(السكن 
 ).إجيار(وكذلك يف حالة نوع السكن ) ملك(يف حالة نوع السكن  الترتيب األخري
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 ) ٣١( جدول رقم 

 ترتیب المشكالت النفسیة على حسب نوع المبنى 

يب
لترت

ا
 

 فيال شقة شعيب

 املشكالت النفسية
 املتوسط

يب احلسايب
لترت

ا
 

 املشكالت النفسية
 املتوسط

يب ايباحلس
لترت

ا
 

 املشكالت النفسية
 املتوسط

يب احلسايب
لترت

ا
 

١ 
مشكالت سلوكية 

 عامة
١ ٣.٤٢ 

مشكالت سلوكية 

 عامة
١ ٣.٦٤ 

مشكالت سلوكية 

 عامة
١ ٣.٦٦ 

٢ 
مشكالت مفهوم 

 الذات
٢ ٣.٣٦ 

مشكالت مفهوم 

 الذات
 ٢ ٣.١٩ انفعاليةمشكالت  ٢ ٣.٥٣

 ٣ ٣.٣٩ انفعاليةمشكالت  ٣ ٣.٠١ انفعاليةمشكالت  ٣
مشكالت مفهوم 

 الذات
٣ ٣.١٨ 

٤ 
مشكالت مدرسية 

 سلوكية
٤ ٢.٠٧ 

مشكالت مدرسية 

 سلوكية
٤ ١.٩٩ 

مشكالت مدرسية 

 سلوكية
٤ ١.٩٨ 

٥ 
صورة الذات داخل 

 املدرسة
٥ ١.٨٧ 

صورة الذات داخل 

 املدرسة
٥ ١.٩٥ 

صورة الذات داخل 

 املدرسة
٥ ١.٨٩ 

٦ 
مشكالت سوء 

 التوافق مع اآلخرين
٦ ١.١٢ 

كالت سوء مش

 التوافق مع اآلخرين
٦ ١.١٢ 

مشكالت سوء 

 التوافق مع اآلخرين
٦ ١.١٦ 

٧ 
مشكالت أسرية 

 والديه
٧ ٠.٨٥ 

مشكالت أسرية 

 والديه
 ٧ ٠.٧٤ العدوان ٧ ٠.٧٩

 ٨ ٠.٦٤ العدوان ٨ ٠.٥٧ العدوان ٨
مشكالت أسرية 

 والديه
٨ ٠.٦٦ 

باختالف نـوع   ختلفاسية أن ترتيب املشكالت النف) ٣١(  تشري نتائج اجلدول رقم 
 ، ويالحظ أن املشكالت السلوكية العامة جاءت يف الترتيب األول يف حالة نوع املـبىن املبىن

،  بينما كانت )فيال( ، وكذلك يف حالة نوع املبىن)شقة( ، وكذلك يف حالة نوع املبىن)شعيب(
  حالة نـوع املـبىن  وكذلك يف) شعيب( مشكلة العدوان يف الترتيب األخري يف حالة نوع املبىن

 ).فيال( يف الترتيب األخري يف حالة نوع املبىن الوالديه األسريةوكانت املشكالت ) شقة(
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 ) ٣٢( جدول رقم 

 ترتیب المشكالت النفسیة باختالف قضاء اإلجازة الصیفیة 

سل
سل

م
 

 خارج اململكة يةقر مدينة أخرى داخل الطائف

املشكالت 
 النفسية

 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 

املشكالت 
 النفسية

 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 

املشكالت 
 النفسية

 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 
املشكالت 

 النفسية
 املتوسط
يب احلسايب

لترت
ا

 

١ 
مشكالت 

 سلوكية عامة
١ ٣.٦٩ 

مشكالت 
 سلوكية عامة

١ ٣.٤٠ 
مشكالت 

 سلوكية عامة
١ ٣.٥٤ 

مشكالت 
 سلوكية عامة

١ ٤.٠٥ 

٢ 
مشكالت 
مفهوم 
 الذات

٢ ٣.٤٢ 
مشكالت 
مفهوم 
 الذات

٢ ٣.٢٥ 
مشكالت 
مفهوم 
 الذات

٢ ٣.٤١ 
مشكالت 

 انفعالية
٢ ٤.٠٥ 

٣ 
مشكالت 

 انفعالية
٣ ٣.١٧ 

مشكالت 
 انفعالية

٣ ٣.٢١ 
مشكالت 

 انفعالية
٣ ٣.٢٢ 

مشكالت 
مفهوم 
 الذات

٣ ٣.٧٠ 

٤ 
مشكالت 
مدرسية 

 يةسلوك
٤ ١.٩٧ 

صورة 
الذات داخل 

 املدرسة
٤ ١.٩٠ 

مشكالت 
مدرسية 
 سلوكية

٤ ٢.٣٤ 
صورة 

الذات داخل 
 املدرسة

٤ ٢.١٥ 

٥ 
صورة 

الذات داخل 
 املدرسة

٥ ١.٨٩ 
مشكالت 
مدرسية 
 سلوكية

٥ ١.٨٦ 
صورة 

الذات داخل 
 املدرسة

٥ ١.٩٢ 
مشكالت 
مدرسية 
 سلوكية

٥ ٢.٠٠ 

٦ 
مشكالت 

سوء التوافق 
 مع اآلخرين

٦ ١.٠٦ 
مشكالت 

سوء التوافق 
 مع اآلخرين

٦ ١.١٧ 
مشكالت 

سوء التوافق 
 مع اآلخرين

٦ ١.٢٤ 
مشكالت 

سوء التوافق 
 مع اآلخرين

٦ ١.١٠ 

٧ 
مشكالت 
 أسرية والديه

٧ ٠.٨٤ 
مشكالت 
 أسرية والديه

 ٧ ٠.٨٥ العدوان ٧ ٠.٧٨ العدوان ٧ ٠.٧٠

 ٨ ٠.٥٠ العدوان ٨ ٠.٦٧ العدوان ٨
مشكالت 
 أسرية والديه

٨ ٠.٧٢ 
مشكالت 
 أسرية والديه

٨ ٠.٧٠ 

باختالف قضاء  أختلفأن ترتيب املشكالت النفسية )  ٣٢( تشري نتائج اجلدول رقم 
 ، ويالحظ أن املشكالت السلوكية العامة جاءت يف الترتيب األول يف حالـة  األجازة الصيفية

مدينـة  (يف  لصيفيةجازة اقضاء اإل ، وكذلك يف حالة)داخل الطائف( جازة الصيفيةقضاء اإل
جـازة  قضـاء اإل  وكذلك يف حالـة ) قرية( جازة الصيفيةقضاء اإل ، وكذلك يف حالة)أخرى

قضـاء   بينما كانت مشكلة العدوان يف الترتيب األخـري يف حالـة  ) خارج اململكة( الصيفية
، )أخرىمدينة (يف  جازة الصيفيةقضاء اإل ، وكذلك يف حالة)داخل الطائف( جازة الصيفيةاإل
يف  جـازة الصـيفية  قضاء اإل الوالديه يف الترتيب األخري يف حالة األسريةكانت املشكالت و
 ).خارج اململكة( جازة الصيفيةقضاء اإل وكذلك يف حالة) قرية(
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 الفصل اخلامس  
 ) ملخص الن ائج والتو يات وامل رتحات(

 

 ملخص ال تائج -١

 التوصيات -٢

 املقرتحات -٣
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 :ئجملخص  لنتا
 :توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

النتائج الخاص ة ب الفروق ب ین متوس طات درج ات مش كالت الط الب النفس یة  -١
 -:في المرحلة االبتدائیة و المرحلة المتوسطة 

فروق ذات داللة إحصائية بني  عدم وجود :صورة الذات داخل املدرسة(األول  احملور •
 .تدائي واملتوسط كل من طالب التعليم االباستجابات 

فروق ذات داللة إحصائية بني  عدم وجود): مشكالت سلوكية مدرسية(احملور الثاين  •
 .كل من طالب التعليم االبتدائي واملتوسط استجابات 

السـتجابات  احلسـابية   املتوسطات كانت): مشكالت أسرية والديه(احملور الثالث  •
كل لة إحصائية بني استجابات فروق ذات دال وجود تدل على) متوسط(و ) ابتدائي(

 .من طالب التعليم االبتدائي واملتوسط وكانت الفروق يف اجتاه التعليم االبتدائي 

فروق ذات داللة إحصائية بـني   عدم وجود): مشكالت سلوكية عامة(احملور الرابع  •
 .كل من طالب التعليم االبتدائي واملتوسط استجابات 

فروق ذات داللـة إحصـائية بـني     عدم وجود: )مشكالت انفعالية(احملور اخلامس  •
 .كل من طالب التعليم االبتدائي واملتوسط استجابات 

) ابتـدائي (الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن): مفهوم الذات(احملور السادس  •
كل مـن  فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  عدم وجود تدل على) متوسط(و

 .توسط طالب التعليم االبتدائي وامل
تدل ) متوسط(و ) ابتدائي(الستجابات احلسابية  املتوسطات): العدوان(احملور السابع  •

كل من طـالب التعلـيم   فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  عدم وجود على
 .االبتدائي واملتوسط 

فـروق ذات داللـة    عدم وجود): مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين(احملور الثامن  •
 .كل من طالب التعليم االبتدائي واملتوسط  استجابات إحصائية بني
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فروق ذات داللة إحصائية بـني   عدم وجود): املشكالت النفسية : ( الدرجة الكلية •
 .من طالب التعليم االبتدائي واملتوسط  كلاستجابات 

ب ین متوس طات درج ات مش كالت الط الب النفس یة النتائج الخاص ة ب الفروق  -٢
 -:طة و المرحلة الثانویة في المرحلة المتوس

احلسـابية   املتوسـطات  لـوحظ أن ) صورة الذات داخل املدرسـة (احملور األول  •
فروق ذات داللة إحصائية بـني   وجوديدل على ) الثانوي(و) متوسط(الستجابات 
كل من طالب التعليم املتوسط والثانوي وكانت الفروق يف اجتاه طالب استجابات 

 .التعليم الثانوي 
فروق ذات داللة إحصائية وجد أن هناك ) مشكالت سلوكية مدرسية(الثاين  احملور •

كل من طالب التعليم املتوسط والثانوي وكانت الفـروق يف اجتـاه   بني استجابات 
 .طالب التعليم الثانوي 

السـتجابات  احلسـابية   املتوسطات كانت) مشكالت أسرية والديه(احملور الثالث  •
فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني      عدم وجود ىيدل عل) الثانوي(و ) متوسط(

 .كل من طالب التعليم املتوسط والثانوي استجابات 

فروق ذات داللة إحصائية بني  لوحظ وجود) مشكالت سلوكية عامة(احملور الرابع  •
كل من طالب التعليم املتوسط والثانوي وكانت الفروق يف اجتاه طالب استجابات 

 .التعليم الثانوي 
السـتجابات  احلسـابية   املتوسـطات  لوحظ أن) مشكالت انفعالية(امس احملور اخل •

كل فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجوديدل على ) الثانوي(و) متوسط(
 .من طالب التعليم املتوسط والثانوي وكانت الفروق يف اجتاه طالب التعليم الثانوي 

كل إحصائية بني استجابات  فروق ذات داللة هناك) مفهوم الذات(احملور السادس  •
 .من طالب التعليم املتوسط والثانوي وكانت الفروق يف اجتاه طالب التعليم الثانوي 

و ) متوسـط (السـتجابات  احلسـابية   املتوسطات كانت) العدوان(احملور السابع  •
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كل من طالب فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجود يدل على) الثانوي(
 .والثانوي وكانت الفروق يف اجتاه طالب التعليم الثانوي  التعليم املتوسط

فروق ذات داللـة   لوحظ وجود) مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين(احملور الثامن  •
كل من طالب التعليم املتوسط والثانوي وكانت الفروق يف إحصائية بني استجابات 

 .اجتاه طالب التعليم الثانوي 
السـتجابات  احلسابية  املتوسطات وجد أن) نفسية املشكالت ال: ( الدرجة الكلية •

كـل مـن   فروق ذات داللة إحصائية بني اسـتجابات   وجود تدل على) الثانوي(و ) متوسط(
 .طالب التعليم املتوسط والثانوي وكانت الفروق يف اجتاه طالب التعليم الثانوي 

فس یة ب ین متوس طات درج ات مش كالت الط الب النالنتائج الخاصة بالفروق  -٣ 
 =:و المرحلة الثانویة االبتدائیةفي المرحلة 

لوحظ عدم وجود فـروق ذات داللـة   ) صورة الذات داخل املدرسة(احملور األول  •
 . طالب التعليم االبتدائي والثانوي إحصائية بني استجابات كل من 

وجد أن املتوسطات احلسابية السـتجابات   )مشكالت سلوكية مدرسية(احملور الثاين  •
تدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات كل ) الثانوي(و ) ائيابتد(

 .يف اجتاه طالب التعليم الثانوي وكانت الفروق  طالب التعليم االبتدائي والثانوي من
كانت املتوسـطات احلسـابية السـتجابات     )همشكالت أسرية والدي(احملور الثالث  •

وق ذات داللة إحصائية بني استجابات كل يدل على وجود فر) الثانوي(و ) ابتدائي(
 .يف اجتاه طالب التعليم االبتدائي وكانت الفروق  طالب التعليم االبتدائي والثانويمن 

لوحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني  ) مشكالت سلوكية عامة(احملور الرابع  •
اه طـالب  يف اجتوكانت الفروق  طالب التعليم االبتدائي والثانوياستجابات كل من 

 .التعليم الثانوي 
لوحظ وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني    )انفعاليةمشكالت (احملور اخلامس  •

يف اجتاه طـالب  وكانت الفروق  طالب التعليم االبتدائي والثانوياستجابات كل من 
 .التعليم الثانوي 
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و ) دائيابت(وجد أن املتوسطات احلسابية الستجابات  )مفهوم الذات(احملور السادس  •
طـالب   تدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات كل من) الثانوي(

 .يف اجتاه طالب التعليم الثانوي وكانت الفروق  التعليم االبتدائي والثانوي
) الثانوي(و ) ابتدائي(كانت املتوسطات احلسابية الستجابات  )العدوان(احملور السابع  •

طالب التعليم  داللة إحصائية بني استجابات كل منيدل على عدم وجود فروق ذات 
  . االبتدائي والثانوي 

لوحظ وجود فروق ذات داللـة   )التوافق مع اآلخرين وءمشكالت س(احملور الثامن  •
يف وكانت الفروق  طالب التعليم االبتدائي والثانويإحصائية بني استجابات كل من 

 .اجتاه طالب التعليم الثانوي 
وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني      )املشكالت النفسية : ( ةالدرجة الكلي •

يف اجتاه طـالب  وكانت الفروق  طالب التعليم االبتدائي والثانوياستجابات كل من 
 .التعليم الثانوي 

ب ین متوس طات درج ات مش كالت الط الب النفس یة النتائج الخاص ة ب الفروق  -٤
 -:العمریة الفئةاختالف ب

يف  وملعرفـة   فروق ذات داللة إحصائية وجودلوحظ ) الذات داخل املدرسة صورة(احملور األول  •
 ١٦ - ١٤مـن  (مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت بني  ،من هذه الفروقاجتاه 

 ).سنة فأكثر ١٧من (يف اجتاه وذلك ) سنة فأكثر ١٧من (و ) سنة
 ق ذات داللـة إحصـائية  هناك فروكانت  )مشكالت سلوكية مدرسية(احملور الثاين  •

من هذه الفروق مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت يف اجتاه وملعرفة 
 وذلك) سنة  ١٦-١٤سنة و من  ١٣-١١من ( وكل من ) سنة فأكثر ١٧من (بني 

 ).سنة فأكثر ١٧من ( يف اجتاه 
 حصـائية أن هناك فروق ذات داللة إلوحظ  )همشكالت أسرية والدي(احملور الثالث  •

من هذه الفروق مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت يف اجتاه  وملعرفة 
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 ١٦ - ١٤من (يف اجتاه  وذلك ) سنة ١٦ - ١٤من (و ) سنة ١٣ - ١١من (بني 
من ( يف اجتاه وذلك ) سنة فأكثر ١٧من (و ) سنة ١٣ - ١١من (وكذلك بني ) سنة
 ).سنة فأكثر ١٧

 هناك  فروق ذات داللـة إحصـائية   كانت )ت سلوكية عامةمشكال(احملور الرابع  •
من هذه الفروق مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت يف اجتاه وملعرفة 

 وذلك ) سنة  ١٦-١٤سنة و من  ١٣-١١من ( وكل من ) سنة فأكثر ١٧من (بني 
 ).سنة فأكثر ١٧من (يف اجتاه 

تدل على وجـود فـروق ذات   ) ف( قيمةت كان )انفعاليةمشكالت (احملور اخلامس  •
من هذه الفروق مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن  يف اجتاه  وملعرفة داللة إحصائية

-١٤سنة و مـن   ١٣-١١من ( وكل من ) سنة فأكثر ١٧من (الفروق كانت بني 
 ).سنة فأكثر ١٧من (يف اجتاه  وذلك ) سنة  ١٦

 وجود فروق ذات داللة إحصـائية حظ لو )مشكالت مفهوم الذات(احملور السادس  •
من هذه الفروق مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت يف اجتاه وملعرفة 

 وذلك) سنة  ١٦-١٤سنة و من  ١٣-١١من ( وكل من ) سنة فأكثر ١٧من (بني 
 ).سنة فأكثر ١٧من ( يف اجتاه 

من هـذه  يف اجتاه  عرفة ومل وجد فروق ذات داللة إحصائية )العدوان(احملور السابع  •
) سنة ١٦-١٤من (الفروق مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت بني 

 ).سنة فأكثر ١٧من ( يف اجتاه  وذلك) سنة فأكثر ١٧من (و 
وجود فروق دل على ت) ف(قيمة  )مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين(احملور الثامن  •

من هذه الفروق مت اسـتخدام اختبـار شـيفية    يف اجتاه  وملعرفة  ذات داللة إحصائية
سـنة   ١٣-١١من ( وكل من ) فأكثر سنة ١٧من (ولوحظ أن الفروق كانت بني 

 ).سنة فأكثر ١٧من (يف اجتاه  وذلك ) سنة  ١٦-١٤من و
 وملعرفـة   كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية )املشكالت النفسية(الدرجة الكلية  •
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من (تخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت بني من هذه الفروق مت اسيف اجتاه 
 يف اجتاه  وذلك ) سنة  ١٦-١٤سنة و من  ١٣-١١من ( وكل من ) سنة فأكثر ١٧

 ).سنة فأكثر ١٧من (
ب ین متوس طات درج ات مش كالت الط الب النفس یة النتائج الخاص ة ب الفروق  -٥

 -:الطالبمكان إقامة اختالف ب

عدم وجود فـروق ذات داللـة   لوحظ ) اخل املدرسةصورة الذات د(احملور األول  •
، مما يدل على تشابه االستجابات حول مشكلة ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة إحصائية 

 .مكان إقامة الطالب  صورة الذات داخل املدرسة بالرغم من اختالف 
تدل على عدم وجود فروق ذات ) ف(قيمة  )مشكالت سلوكية مدرسية(احملور الثاين  •

، مما يدل على تشابه االستجابات حـول  ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة صائية داللة إح
 .املشكالت السلوكية املدرسية 

وجد عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية   )همشكالت أسرية والدي(احملور الثالث  •
، مما يدل على تشابه االستجابات حـول املشـكالت   ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة 

 الوالديه  األسرية
عند مسـتوى داللـة   ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  )مشكالت سلوكية عامة(الرابع  احملور •

 .، مما يدل على تشابه االستجابات حول املشكالت السلوكية العامة) ٠.٠٥(
عند لوحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  )انفعاليةمشكالت (احملور اخلامس  •

 .االنفعالية  املشكالتاالستجابات حول مما يدل على تشابه  ،) ٠.٠٥(مستوى داللة 
تدل على عدم وجـود فـروق   ) ف(قيمة  )مشكالت مفهوم الذات(احملور السادس  •

، مما يدل على تشابه االسـتجابات  ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية 
 .حول مشكالت مفهوم الذات

ـ ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  )العدوان(احملور السابع  • د مسـتوى داللـة   عن
 .، مما يدل على تشابه االستجابات حول مشكلة العدوان) ٠.٠٥(
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لوحظ عدم وجـود فـروق ذات    )مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين(احملور الثامن  •
، مما يدل على تشابه االستجابات حـول  ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة داللة إحصائية 

 .مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين
تشري إىل عدم وجـود فـروق   ) ف(قيمة كانت  )املشكالت النفسية( الدرجة الكلية •

، مما يدل على تشابه االسـتجابات  ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية 
 .الطالبمكان إقامة  حول املشكالت النفسية بالرغم من اختالف 

ب ین متوس طات درج ات مش كالت الط الب النفس یة النتائج الخاص ة ب الفروق  -٦
 :تالف مستوى تعلیم األب اخب

عدم وجود فـروق ذات داللـة   لوحظ ) صورة الذات داخل املدرسة(احملور األول  •
مما يدل على تشابه االستجابات حول مشكلة صورة الذات داخل املدرسـة  إحصائية 

 .بالرغم من اختالف مستوى تعليم األب 
ى وجود فـروق  تدل عل) ف(كانت قيمة  )مشكالت سلوكية مدرسية(احملور الثاين  •

من هذه الفـروق   يف اجتاه  وملعرفة ،)٠.٠٥(عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية 
يف وذلك ) الثانوي(و ) األمي(مت استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت بني 

 ).األمي( يف اجتاهوذلك ) فوق الثانوي (و ) األمي(وبني ) األمي( اجتاه
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لوحظ  )هة والديمشكالت أسري(احملور الثالث  •

، مما يدل على تشابه االستجابات حـول املشـكالت   ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة 
  هاألسرية الوالدي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لوحظ  )مشكالت سلوكية عامة(احملور الرابع  •
ت حـول املشـكالت   ، مما يدل على تشابه االستجابا) ٠.٠٥(عند مستوى داللة 

 .السلوكية العامة
عنـد  وجد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  )انفعاليةمشكالت (احملور اخلامس  •

 .االنفعالية، مما يدل على تشابه االستجابات حول املشكالت ) ٠.٠٥(مستوى داللة 
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تدل على عدم وجود  )ف(لوحظ أن قيمة  )مشكالت مفهوم الذات(احملور السادس  •
، ممـا يـدل علـى تشـابه     ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة داللة إحصائية  فروق ذات

 .االستجابات حول مشكالت مفهوم الذات
عند إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ) ف(قيمة أشارت  )العدوان(احملور السابع  •

من هذه الفروق مت استخدام اختبار شيفية يف اجتاه  ، وملعرفة ) ٠.٠٥(مستوى داللة 
وبـني  ) األمـي ( يف اجتاه  وذلك) الثانوي(و ) األمي(فروق كانت بني ولوحظ أن ال

 ).األمي( يف اجتاهوذلك ) فوق الثانوي (و ) األمي(
عدم وجـود فـروق ذات   لوحظ  )مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين(احملور الثامن  •

، مما يدل على تشابه االستجابات حـول  ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة داللة إحصائية 
 .ت سوء التوافق مع اآلخرينمشكال

عند عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  وجد )املشكالت النفسية(الدرجة الكلية  •
، مما يدل على تشابه االستجابات حول املشكالت النفسـية  ) ٠.٠٥(مستوى داللة 

 .بالرغم من اختالف مستوى تعليم األب
الط الب النفس یة ب ین متوس طات درج ات مش كالت النتائج الخاص ة ب الفروق  -٧

 -:اختالف مستوى تعلیم األمب

عدم وجود فـروق ذات داللـة   لوحظ ) صورة الذات داخل املدرسة(احملور األول  •
، مما يدل على تشابه االستجابات حول مشكلة ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة إحصائية 

 .صورة الذات داخل املدرسة بالرغم من اختالف مستوى تعليم األم
تدل على عدم وجـود  ) ف(أن قيمة  وجد )مشكالت سلوكية مدرسية(احملور الثاين  •

، مما يدل على تشابه االسـتجابات حـول املشـكالت    فروق ذات داللة إحصائية 
 السلوكية املدرسية 

وجود فروق ذات  تدل على) ف(كانت قيمة  )همشكالت أسرية والدي(احملور الثالث  •
من هـذه الفـروق مت    يف اجتاه  رفة، وملع) ٠.٠٥(عند مستوى داللة داللة إحصائية 
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يف  وذلك ) الثانوي(و ) األمي(استخدام اختبار شيفية ولوحظ أن الفروق كانت بني 
 ).األمي(يف اجتاه  وذلك ) فوق الثانوي(و ) األمي(وبني ) األمي(اجتاه 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لوحظ  )مشكالت سلوكية عامة(احملور الرابع  •
، مما يدل على تشابه االستجابات حـول املشـكالت   ) ٠.٠٥(اللة عند مستوى د

 .السلوكية العامة
عند مسـتوى  فروق ذات داللة إحصائية  ال يوجد )انفعاليةمشكالت (احملور اخلامس  •

 .االنفعالية، مما يدل على تشابه االستجابات حول املشكالت ) ٠.٠٥(داللة 
دم وجـود فـروق ذات داللـة    علوحظ  )مشكالت مفهوم الذات(احملور السادس  •

، مما يدل على تشـابه االسـتجابات حـول    ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة إحصائية 
 .مشكالت مفهوم الذات

عند مسـتوى  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لوحظ  )العدوان(احملور السابع  •
 .، مما يدل على تشابه االستجابات حول مشكلة العدوان) ٠.٠٥(داللة 

فـروق ذات داللـة    ال يوجـد  )مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين( احملور الثامن •
، مما يدل على تشـابه االسـتجابات حـول    ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة إحصائية 

 .مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين
عدم وجود فروق ذات داللة  أشارت النتائج إىل )املشكالت النفسية(الدرجة الكلية  •

، مما يدل على تشـابه االسـتجابات حـول    ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة إحصائية 
 .املشكالت النفسية بالرغم من اختالف مستوى تعليم األم

ب ین متوس طات درج ات مش كالت الط الب النفس یة النتائج الخاص ة ب الفروق  -٨
 -:اختالف نوع السكنب

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ) صورة الذات داخل املدرسة(احملور األول  •
 ).أجيار(و) ملك(جابات وفقا لنوع السكن من االست

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني   )مشكالت سلوكية مدرسية(احملور الثاين  •
 ).أجيار(و ) ملك(االستجابات وفقا لنوع السكن من 
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كانت املتوسـطات احلسـابية السـتجابات     )همشكالت أسرية والدي(احملور الثالث  •
يدل على عدم وجود فروق ذات داللة ) أجيار(و ) لكم(الطالب وفقا لنوع السكن 

 ).أجيار(و ) ملك(إحصائية بني استجابات الطالب وفقا لنوع السكن من 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني   ) مشكالت سلوكية عامة(احملور الرابع  •
 ).أجيار(و) ملك(استجابات الطالب وفقا لنوع السكن من 

عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـني     )فعاليةانمشكالت (احملور اخلامس  •
 ).أجيار(و) ملك(االستجابات وفقا لنوع السكن من 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  )مفهوم الذات(احملور السادس  •
 ) .أجيار(و ) ملك(الطالب وفقا لنوع السكن من 

لة إحصائية بني استجابات كانت عدم وجود فروق ذات دال )العدوان(احملور السابع  •
 ) .أجيار(و ) ملك(الطالب وفقا لنوع السكن من 

عدم وجود فـروق ذات داللـة    )التوافق مع اآلخرين وءمشكالت س(احملور الثامن  •
 ).أجيار(و) ملك(إحصائية بني االستجابات وفقا لنوع السكن من 

إحصـائية بـني    عدم وجود فروق ذات داللة )املشكالت النفسية : ( الدرجة الكلية •
 ).أجيار(و ) ملك(استجابات الطالب وفقا لنوع السكن من 

ب ین متوس طات درج ات مش كالت الط الب النفس یة النتائج الخاص ة ب الفروق  -٩
 -:اختالف نوع المبنى ب

غري دالة إحصـائياً  ) ف(لوحظ أن قيمة ) صورة الذات داخل املدرسة(احملور األول  •
يدل على تشابه االستجابات حول مشكلة صـورة  ، مما ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة 

 .الذات داخل املدرسة بالرغم من اختالف نوع املبىن

عنـد مسـتوى    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )مشكالت سلوكية مدرسية(احملور الثاين  •
 ، مما يدل على تشابه االستجابات حول املشكالت السلوكية املدرسية ) ٠.٠٥(داللة 
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غـري دالـة   ) ف(أن قيمة  أشارت النتائج    )همشكالت أسرية والدي( احملور الثالث •
، مما يدل على تشـابه االسـتجابات حـول    ) ٠.٠٥(إحصائياً عند مستوى داللة 

 .هاملشكالت األسرية الوالدي
، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةلوحظ  )مشكالت سلوكية عامة(احملور الرابع  •

 .حول املشكالت السلوكية العامة مما يدل على تشابه االستجابات
غري دالـة إحصـائياً عنـد    ) ف(لوحظ أن قيمة  )انفعاليةمشكالت (احملور اخلامس  •

 .االنفعالية، مما يدل على تشابه االستجابات حول املشكالت ) ٠.٠٥(مستوى داللة 
عدم وجـود فـروق ذات داللـة    لوحظ  )مشكالت مفهوم الذات(احملور السادس  •

 .دل على تشابه االستجابات حول مشكالت مفهوم الذات، مما ي إحصائية
عنـد مسـتوى داللـة     ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية )العدوان(احملور السابع  •

 .، مما يدل على تشابه االستجابات حول مشكلة العدوان) ٠.٠٥(
عدم وجـود فـروق ذات   لوحظ  )مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين(احملور الثامن  •

، مما يدل على تشابه االستجابات حول ) ٠.٠٥(ً عند مستوى داللة  يةداللة إحصائ
 .مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين

عند مستوى  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية )املشكالت النفسية(الدرجة الكلية  •
، مما يدل على تشابه االستجابات حول املشكالت النفسية بالرغم من ) ٠.٠٥(داللة 

 . بىناختالف نوع امل
بین متوسطات درجات مش كالت الط الب النفس یة النتائج الخاصة بالفروق  -١٠

 -:جازة الصیفیة اختالف مكان قضاء اإلب

عدم وجود فـروق ذات داللـة   لوحظ  )صورة الذات داخل املدرسة(احملور األول  •
، مما يدل على تشابه االستجابات حول مشكلة ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائية
 .جازة الصيفيةالذات داخل املدرسة بالرغم من اختالف مكان قضاء اإلصورة 

إىل عدم وجود فـروق ذات داللـة   ) ف(قيمة  أشارت )مشكالت سلوكية مدرسية(احملور الثاين  •
 .، مما يدل على تشابه االستجابات حول املشكالت السلوكية املدرسية إحصائية
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عنـد مسـتوى    يوجد فروق ذات داللة إحصـائية ال     )همشكالت أسرية والدي(الثالث احملور  •
 .ه، مما يدل على تشابه االستجابات حول املشكالت األسرية الوالدي) ٠.٠٥(داللة 

أشارت النتائج إىل عدم وجود فـروق ذات   )مشكالت سلوكية عامة(احملور الرابع  •
، مما يدل على تشابه االستجابات حـول  ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  داللة إحصائية

 .املشكالت السلوكية العامة
، مما  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةلوحظ  )انفعاليةمشكالت (احملور اخلامس  •

 .انفعاليةيدل على تشابه االستجابات حول مشكالت 
 هناك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )مشكالت مفهوم الذات(حملور السادس ا •

 .كالت مفهوم الذات، مما يدل على تشابه االستجابات حول مش
عنـد مسـتوى    وجد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )العدوان(احملور السابع  •

 .، مما يدل على تشابه االستجابات حول مشكلة العدوان) ٠.٠٥(داللة 
تدل على عدم وجـود  ) ف(قيمة  )مشكالت سوء التوافق مع اآلخرين(احملور الثامن  •

على تشابه االستجابات حول مشكالت سـوء  ، مما يدل  فروق ذات داللة إحصائية
 .التوافق مع اآلخرين

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية لوحظ  )املشكالت النفسية(الدرجة الكلية  •
، مما يدل على تشابه االستجابات حـول املشـكالت   ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة 

 .جازة الصيفيةالنفسية بالرغم من اختالف مكان قضاء اإل
ترتیب المشكالت النفسیة لدى الط الب ب اختالف متغی رات الخاصة ب النتائج -١١

 –مك  ان إقام  ة الطال  ب  –المرحل  ة الدراس  یة –الفئ  ات العمری  ة "الدراس  ة
 –ن وع المبن ى  –ن وع الس كن  –مس توى تعل یم األم  –مستوى تعلیم األب 

 -:قضاء اإلجازة الصیفیة 

املشـكالت السـلوكية    جاءت :العمريةترتيب املشكالت النفسية باختالف املرحلة  •
، وكذلك يف املرحلة )سنة ١٣ – ١١من (العامة يف الترتيب األول للمرحلة العمرية 
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، بينما كانت مشكالت مفهوم الذات يف الترتيب األول )سنة فأكثر ١٧من (العمرية 
وكان العدوان يف الترتيب األخري للفئة العمرية ). سنة ١٦ – ١٤من (للفئة العمرية 

بينما كانت املشكالت ) سنة ١٦ – ١٤من (و الفئة العمرية ) سنة ١٣ – ١١من (
 ).سنة فأكثر ١٧من (يف الترتيب األخري للفئة العمرية  هاألسرية الوالدي

يالحظ أن املشكالت السلوكية : ترتيب املشكالت النفسية باختالف املرحلة الدراسية •
، وكـذلك يف املرحلـة   )بتدائيا(العامة جاءت يف الترتيب األول للمرحلة الدراسية 

، بينما كانت مشكالت مفهوم الذات يف الترتيب األول للمرحلة )الثانوي(الدراسية 
و  ابتـدائي وكان العدوان يف الترتيب األخري للمرحلة الدراسية ). متوسط(الدراسية 

ـ ) متوسط(للمرحلة الدراسية  يف الترتيـب   هبينما كانت املشكالت األسرية الوالدي
 ).الثانوي(للمرحلة الدراسية  األخري

أن املشـكالت  وجـد  : الطالـب  مكان إقامة  ترتيب املشكالت النفسية باختالف •
الطالب مع الوالدين وكذلك   ةحالة إقامالسلوكية العامة جاءت يف الترتيب األول يف 

الطالب مع األم، بينما كانت املشكالت االنفعالية يف الترتيب األول يف   ةحالة إقاميف 
. آخـرين  أشـخاص الطالب مع إقامة وكذلك يف حالة  األبالطالب مع إقامة حالة 

 الطالب مع الوالدين وكذلك يف حالةإقامة وكان العدوان يف الترتيب األخري يف حالة 
يف الترتيب األخري يف  الوالديهبينما كانت املشكالت األسرية  األبالطالب مع  إقامة 
 .آخرين أشخاصالطالب مع   ةحالة إقاملك يف وكذ األمالطالب مع إقامة حالة 

يالحـظ أن املشـكالت   : ترتيب املشكالت النفسية باختالف مستوى تعلـيم األب  •
، وكذلك )األمي(التعليم  ىالسلوكية العامة جاءت يف الترتيب األول يف حالة مستو

 ،)املتوسـط (التعلـيم   ى، وكذلك يف حالة مستو)االبتدائي(التعليم  ىيف حالة مستو
،   بينما كانت مشـكالت مفهـوم   )فوق الثانوي(التعليم ى وكذلك يف حالة مستو

وكانـت املشـكالت   ). الثانوي(التعليم  ىالذات يف الترتيب األول يف حالة مستو
، بينمـا كـان   )األمـي (التعليم  ىيف الترتيب األخري يف حالة مستو هاألسرية الوالدي

، وكذلك يف حالـة  )االبتدائي(ي التعليم العدوان يف الترتيب األخري  يف حالة مستو
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وكـذلك يف  ) الثانوي(التعليم  ى، وكذلك يف حالة مستو)املتوسط(مستوي التعليم 
 ).فوق الثانوي(التعليم  ىحالة مستو

أن املشكالت السلوكية  وجد: ترتيب املشكالت النفسية باختالف مستوى تعليم األم •
، وكذلك يف حالـة  )األمي(التعليم  ىتوالعامة جاءت يف الترتيب األول يف حالة مس

، بينما كانت )الثانوي(التعليم  ى، وكذلك يف حالة مستو)االبتدائي(التعليم  ىمستو
، )املتوسـط (مشكالت مفهوم الذات يف الترتيب األول يف حالة مسـتوي التعلـيم   

 ).الثـانوي (التعليم  ىوكانت املشكالت االنفعالية يف الترتيب األول يف حالة مستو
التعلـيم   ىيف الترتيب األخري يف حالة مستو هبينما كانت املشكالت األسرية الوالدي

، )االبتـدائي (التعلـيم   ى، و كان العدوان يف الترتيب األخري  يف حالة مستو)األمي(
التعلـيم   ى، وكذلك يف حالـة مسـتو  )املتوسط(التعليم  ىوكذلك يف حالة مستو

 ).فوق الثانوي(ليم التع ىوكذلك يف حالة مستو) الثانوي(
أن املشـكالت السـلوكية   لوحظ : ترتيب املشكالت النفسية باختالف نوع السكن •

، وكذلك يف حالة نـوع  )ملك(العامة جاءت يف الترتيب األول يف حالة نوع السكن 
، بينما كانت مشكلة العدوان يف الترتيب األخري يف حالة نوع السكن )جيارإ(السكن 

 ).جيارإ(وع السكن وكذلك يف حالة ن) ملك(
املشكالت السلوكية العامـة  وجد أن : ترتيب املشكالت النفسية باختالف نوع املبىن •

 ، وكذلك يف حالة نـوع املـبىن  )شعيب( جاءت يف الترتيب األول يف حالة نوع املبىن
،  بينما كانت مشكلة العدوان يف الترتيب )فيال( ، وكذلك يف حالة نوع املبىن)شقة(

وكانـت  ) شـقة ( وكذلك يف حالة نـوع املـبىن  ) شعيب( لة نوع املبىناألخري يف حا
 ).فيال( يف الترتيب األخري يف حالة نوع املبىن هاملشكالت األسرية الوالدي

ويالحظ أن املشـكالت  : جازة الصيفيةترتيب املشكالت النفسية باختالف قضاء اإل •
داخـل  (ازة الصـيفية  جالسلوكية العامة جاءت يف الترتيب األول يف حالة قضاء اإل

، وكذلك يف حالة )مدينة أخرى(جازة الصيفية يف ، وكذلك يف حالة قضاء اإل)الطائف
خـارج  (جازة الصـيفية  وكذلك يف حالة قضاء اإل) قرية(يف جازة الصيفية قضاء اإل
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جـازة  بينما كانت مشكلة العدوان يف الترتيب األخري يف حالـة قضـاء اإل  ) اململكة
، )مدينة أخرى(جازة الصيفية يف ، وكذلك يف حالة قضاء اإل)ئفداخل الطا(الصيفية 

جازة الصيفية يف الترتيب األخري يف حالة قضاء اإل هوكانت املشكالت األسرية الوالدي
 ).خارج اململكة(جازة الصيفية وكذلك يف حالة قضاء اإل) قرية(يف 

 -: التوصيات
 .سرة من خالل األساليب التربوية الصحيحة معاجلة املشكالت النفسية للطفل النابعة من األ -١
تأهيل األخصائيني النفسيني وتكليفهم بالعمل يف املدارس وذلـك للمسـامهة يف حـل     -٢

 .املشكالت النفسية 
تكوين مراكز تربوية تساعد على رفع مستوى األسرة من خالل الربامج اإلرشادية الـيت   -٣

 .م وفهم متطلبام و مشاكلهم تساعد الوالدين يف كيفية التعامل مع أبنائه
رعاية املراهق وفهم حاجاته يف أطار تعاون مشترك بني األسرة و املدرسة حىت يستطيع أن  -٤

 .يفهم نفسه وحيقق ذاته يف أطار هذه البيئة 
زيادة مراكز حمو األمية للجنسني وتشجيع أوالياء األمور على االلتحاق ا واالسـتفادة   -٥

 .من خدماا 
اإلعالمي يف تسليط الضوء على هذه املشكالت و األساليب الصحيحة  دورالهتمام بالا -٦

 .يف التعامل معها من خالل املختصني يف التربية وعلم النفس  
  -:الدراس ت املقرتحة 

 ).املشكالت النفسية اليت تعاين منها الطالبات يف مراحل التعليم العام(دراسة عن  -١
املشكالت النفسية اليت يعاين منها الطالب يف مراحل التعليم العام من مقارنة بني  (دراسة -٢

 . )اجلنسني
 دينة الطائف ومدينـة أخـرى  املشكالت النفسية اليت يعاين منها الطالب يف م( دراسة  -٣

 .)دراسة مقارنة
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 :املراجع  لعربية  :   والً 
املشكالت االنفعالية كما يعرب عنها طلبة اجلامعـات  ):م١٩٧٧(أبو احلب، ضياء الدين  )١(

 .،مطبعة املعارف ،بغداد يف العراق

 .، دار القلم،الكويت ٦،ط علم النفس التربوي) :هـ١٤١٤(أبو عالم ،رجاء حممود )٢(

 .، دار جرير ، عمان ور من الطفولة حىت املراهقة التط): هـ  ١٤٢٨( أبو غريبة ، إميان حممد  )٣(

تعديل أكثر املشكالت السلوكية شيوعاً لدى أطفـال  ): م١٩٩٢(مسرية علي،أبو غزالة )٤(
معهـد  ،  رسـالة دكتـوراه  ، املدرسة االبتدائية باستخدام برنامج إرشادي يف اللعب

 .جامعة القاهرة، الدراسات والبحوث التربوية 

 "املفهوم واألنواع و برامج الرعايـة  "اإلعاقة النفسية ) : م٢٠٠٥(أبو النصر ،مدحت  )٥(
 .،جمموعة النيل العربية ،القاهرة 

 .، مكتبة غريب ، القاهرة رعاية املراهقني) : ن . ب (أسعد ، يوسف ميخائيل  )٦(

منو الطفـل دراسـات نظريـة وتطبيقـات      ةسيكولوجي):م١٩٩٩(سهري كامل،امحد )٧(
 .اإلسكندرية ،مركز اإلسكندرية للكتاب،عملية

املـؤمتر  دراسة حتليلية ملشكالت السلوك عند األطفـال ، ) : م١٩٨٨(الببالوي، فيوال )٨(
 ٢٢-١٩(،جامعة عني مشس ، السنوي األول للطفل املصري ،مركز دراسات الطفولة

 . القاهرة،)م١٩٨٨مارس

 .، دار املسرية ، عمان  املشكالت النفسية وعالجها) : هـ ١٤٢٨( بطرس  ، حافظ بطرس  )٩(

،دار  أساسيات علم النفس التربـوي ): م١٩٨٤(عدس ، نتوق ،حمي الدين،عبد الرمح )١٠(
 . اجون وايلي ،اجنلتر

 .،دار الفكر ،عمان  قواعد الدراسة يف اجلامعة) :م١٩٩٧(التل ،سعيد  )١١(
سايكولوجية الطفولة واملراهقـة وحقائقهـا   ) : هـ  ١٤١٤( اجلسماين ، عبد العلي  )١٢(

 .للعلوم ، بريوت األساسية ، الدار العربية 
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، التوجيه النفسي والتربوي مع مقدمة عن التربية لالستثمار): م ١٩٩٢( جالل ، سعد  )١٣(
 .دار الفكر العريب ، القاهرة 

مشكالت التالميذ يف املدارس االبتدائية مبدينة الطائف كما ) : م١٩٨٣(احلارثي ،حممد  )١٤(
 .ية ،جامعة ام القرى ،مكة ،كلية الترب رسالة ماجستري غري منشورةيدركها املدرسون ،

املشـكالت السـلوكية النفسـية    ) : هـ  ١٤٢٨( احلريري ، رافده ، زهرة رجب  )١٥(
 .، دار املناهج ، عمان  والتربوية لتالميذ املرحلة االبتدائية

املشكالت النفسـية السـلوكية عنـد    ) :هـ  ١٤٢٥( احلسني ، أمسا ء عبد العزيز  )١٦(
 ، مكتبة الرشد ، الرياض  ٢ط :  )عليها  أساليب التغلب –أسباا ( األطفال 

، دار  مشكالت األطفال السلوكية واالنفعاليـة ): هـ  ١٤٢٣( محام ، فادية كامل  )١٧(
 .الزهراء ، الرياض 

يف الطب النفسي الطفولة واملراهقة املشكالت النفسـية  ): م  ٢٠٠٥( محودة ، حممود عبد الرمحن  )١٨(
 . مصر اجلديدة  / يب لألطفال ، مركز الطب النفسي والعص ٣، ط والعالج 

 .القاهرة  ،النهضة العربية ،مشكلة الفتاة املراهقة و حاجاا اإلرشادية ) :م١٩٦٧(حلمي ،منرية  )١٩(

املشكالت النفسية والتعليمية الشائعة لدى ): هـ  ١٤١٣( اخلراشي ، سليمان عمر  )٢٠(
قسم ،   غري منشورة، رسالة ماجستريطالب املرحلتني الثانوية واملتوسطة مبدينة الرياض 

  ضعلم النفس ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود ، الريا

، الدار العلمية  الصحة النفسية للطفل) : م  ٢٠٠١( اخلطيب ، هشام ، أمحد الزيادي  )٢١(
 .الدولية للنشر ، عمان 

مشكالت األطفال و املراهقني و أساليب املساعدة ):م١٩٨٩(داود،نسيمه،نزيه محدي )٢٢(
 .الثقافة ،عمان ،دار فيها

دراسة لـبعض املشـكالت النفسـية    ) : هـ  ١٤١٦( درغام ، سيد أمحد مصطفى  )٢٣(
قسم الدراسـات النفسـية   ، رسالة دكتوراه غري منشورة، ) دراسة مقارنة ( لألطفال 

 .واالجتماعية ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني مشس ،القاهرة
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، مكتبة  سيكولوجية النمو من امليالد إىل املراهقة) : م ٢٠٠٣( الدسوقي ، جمدي حممد  )٢٤(
 .األجنلو املصرية ، القاهرة 

 ،،مطابع االبتكاريف إطار التوجيه و اإلرشاد الطاليب ) : ه١٤١٨(الدنيش ،فيصل حممد  )٢٥(
 .الدمام 

املشكالت السلوكية لـدى احملـرومني مـن    ) :هـ١٤٢٦(حسن  الراشدي ،عبد اهللا )٢٦(
رسالة حملرومني من طالب املرحلة االبتدائية مبدينة مكة املكرمة ،الرعاية الوالديه والغري ا

 .،كلية التربية ،جامعة ام القرى ،مكة  ماجستري غري منشورة

إساءة معاملة الطفل و عالقتـها باملشـكالت   ):م١٩٩٤(زالرفاعي ،السيد عبد العزي )٢٧(
 مشـس ،  ،مركز دراسات الطفولة  ،جامعة عني رسالة ماجستري غري منشورةالنفسية ،
 .القاهرة 

، دار  علم نفس النمو الطفولـة واملراهقـة  ) : هـ  ١٤٢٤( الرمياوي ، حممد عودة  )٢٨(
 .  عمان،املسرية

السلوك املشكل لطالب املرحلة الثانوية وعالقته ) : م  ٢٠٠٦( زايد ، فايزة إمساعيل  )٢٩(
النفسية  قسم الدراسات، رسالة دكتوراه غري منشورة باالجتاه حنو منط شخصية املعلم ، 

 .القاهرة،واالجتماعية ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني مشس 

مشكالت املراهقة والشباب يف الـوطن  ) : هـ  ١٤٢٥( الزراد ، فيصل حممد خري  )٣٠(
 .، دار النفائس ، بريوت  العريب

 .، دار الفكر ، عمان ٢، ط مشاكلنا النفسية) : هـ  ١٤٠٥( زريق ، معروف  )٣١(

مشكالت األطفال النفسية و السلوكية والدراسـية  ): هـ١٤٢٦(محد حممد الزعيب ،أ )٣٢(
 .،دار زهران ،عمان عالجها وسبلوأسباا 

املشكالت السلوكية اليت يعاين منها أطفال املرحلة االبتدائيـة  ) : م١٩٨٥(زكي ،عزة  )٣٣(
ة عني ،جامع رسالة ماجستري غري منشورةاحملرومني وغري احملرومني من الرعاية الوالديه ،

 . مشس ،القاهرة 
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، عـامل   الصحة النفسية والعالج النفسي  ) : م ١٩٧٧( زهران ، حامد عبد السالم  )٣٤(
 .الكتب ،القاهرة 

،  علم نفس النمو الطفولـة واملراهقـة  ) : هـ  ١٤٢٥( زهران ، حامد عبد السالم  )٣٥(
 .، عامل الكتب ، القاهرة ٦ط

ر الذات واخلجل لدى املراهقني من القلق وعالقته بكل من تقدي):م٢٠٠٢(نيفني،زهران )٣٦(
 .القاهرة، جامعة عني مشس،م٢٠٠٢ابريل،جملة معهد الدراسات العليا للطفولة،اجلنسني

مشكالت طالب املرحلة الثانويـة و حاجـام اإلرشـادية    ): هـ١٤٠٥(الزهراين، مسفر سعيد )٣٧(
 .،مكة،كلية التربية ،جامعة ام القرى رسالة ماجستري غري منشورةمبنطقة الباحة ،

النمو النفسي للطفل واملراهـق ونظريـات   ) : هـ  ١٤١٠( زيدان ، حممد مصطفى  )٣٨(
 .،دار الشروق ،جدة  ٣، ط الشخصية

،  ٢د ، طحماضرات يف التوجيه واإلرشـا ) : هـ  ١٤١٣( مساره ، عزيز ، عصام منر  )٣٩(
 .دار الفكر ، عمان 

عة بـني أطفـال   املشكالت النفسية الشـائ ) : هـ  ١٤٢٦( السويدي ، فوزية أمحد  )٤٠(
الرياض يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مع اقتراح األساليب املناسبة لتعديل السلوك 

، قسم الدراسات النفسية واالجتماعية ، معهـد  ، رسالة ماجستري غري منشورة املشكل
 .القاهرة.الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني مشس

لسلوكية للتالميذ يف دولة قطـر دراسـة   املشكالت ا) : م١٩٨٩(سالمة ،حممد أمحد  )٤١(
،ص ٢٦،جامعـة قطر،دراسـات نفسـية ، م    ، مركز البحوث التربويةوصفية إمنائية 

 .قطر،٢٦٤-٢١٦ص

أساليب التنشئة وعالقتها باملشكالت النفسية يف مرحلـة  ) : م١٩٨٤(سالمة ،ممدوحة  )٤٢(
 .ة ،جامعة عني مشس ،القاهررسالة دكتوراه غري منشورة الطفولة الوسطى ،

 .، مكتبة الرشد ، الرياض علم نفس النمو ) : هـ  ١٤٢٥( سليمان ، عبد الرمحن سيد   )٤٣(

األسس النفسـية للنمـو مـن الطفولـة إىل     ) : هـ ١٤١٨( السيد ، فوائد البهي  )٤٤(
 .، دار الفكر العريب ، القاهرة  الشيخوخة
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كالت كيف نفهمها؟ املش...!  لمشاكل األطفا: ) م  ١٩٩٤( شحيمي ، حممد أيوب  )٤٥(
 .، درا الفكر اللبناين ، بريوت واالحنرافات الطفوليه وسبل عالجها 

، دار الفكـر   املشكالت النفسية عند األطفـال ) : هـ  ١٤٢٣( الشربيين ، زكريا  )٤٦(
 .العريب ، القاهرة 

املشكالت السلوكية الطالبيـة الـيت   ) : هـ  ١٤٢٣( الشمري ، مشعان ضيف اهللا  )٤٧(
رسـالة  دراسة ميدانيـة مبدينـة حائـل،    . العام وأساليب معاجلتها  تواجه إدارات مدارس التعليم

 .، قسم اإلدارة التربوية ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض ماجستري غري منشورة

 علم النفس النمو من اجلنني إىل الشـيخوخة ، ) : م١٩٩٨(األشول ،عادل عز الدين  )٤٨(
 .القاهرة ،االجنلو املصرية  مكتبة

، مشكالم –تغذيتهم  –أطفالنا منوهم ) : م  ٢٠٠٥( ، ثناء ، فادية عبد ايد  الضبع )٤٩(
 .مطبعة إسكندرية ، مصر اجلديدة 

دار املعرفـة   النمو اإلنساين أسسه وتطبيقاتـه ، ) : م  ١٩٩٧( الطواب ، سيد حممود  )٥٠(
 .اجلامعية ، اإلسكندرية 

كالت الطفولة املتـأخرة يف  دراسة مسحية ملش) : م١٩٨٩(عبد الرمحن ، حممد السيد  )٥١(
 ،" تنشئة و رعاية "مركز دراسات الطفولة املؤمتر الثاين للطفل املصري حمافظة الشرقية ،

 .الد الثاين ،القاهرة ، مشس ،جامعة عني حبوث املؤمتر

، ٣، ط  األسس النفسية للنمو اإلنساين: ) هـ  ١٤٠٧( عبد الرحيم ، طلعت حسن  )٥٢(
 .دار القلم ، الكويت 

فاعلية برنامج إرشادي لتخفيف بعـض  ) : هـ  ١٤٢٥( بد الرازق ، أماين إبراهيم ع )٥٣(
، قسم  ، رسالة دكتوراه غري منشورةاملشكالت السلوكية لدى األطفال ما قبل املدرسة 

 .الدراسات النفسية واالجتماعية ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني مشس

 تمشكالت الطفولة نظرة عامة ،مركز دراسـا ) :م١٩٧٩(عبد الغفار ،عبد السالم  )٥٤(
 .،جامعة عني مشس ،القاهرة الطفولة ،حبوث وتوصيات 
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دراسة مقارنة لبعض املشكالت االنفعالية يف مرحلـة  ) : م١٩٨٩(عبد الفتاح ،يوسف  )٥٥(
 .،مصر  جملة كلية التربية باملنصورةالطفولة املتأخرة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،

مشكالت الطفولـة مـن منظـور    ) : هـ  ١٤٢٦( ي ، شاهيناز إمساعيل عبد اهلاد )٥٦(
 .، مكتبة إحياء التراث اإلسالمي ، مكة إسالمي

دار ،  )أسـاليبه  –أدواتـه   –مفهومة (البحث العلمي ) : م١٩٩٩(ذوقان ، عبيدات  )٥٧(
 .عمان ، الفكر 

 .مان ، دار جمدالوي ، ع ٢علم النفس التطوري ، ط) : هـ  ١٤٠٧( عريفج ، سامي  )٥٨(

، الـدار العلميـة    سيكولوجية النمو يف الطفولة) : م  ٢٠٠٢( العزة ، سعيد حسين  )٥٩(
 .الدولية للنشر ، عمان 

سيكولوجية الطفولة و املراهقة مشـكالا و أسـباا و   ):٢٠٠٦(العزة ،سعيد حسين )٦٠(
 .،دار الثقافة ،عمان  طرق حلها

مكتبـة  ،لعلوم السلوكية املدخل اىل البحث يف ا): هـ  ١٤١٦(صاحل محد ،العساف  )٦١(
 .الرياض، العبيكان

،  ٥، ط النمو اإلنساين الطفولة واملراهقة) : هـ  ١٤١٩( عقل ، حممود عطا حسني  )٦٢(
 .الرياض ، دار اخلرجيي

مشكالت طلبة املرحلة اإلعدادية وحاجـام  ) : م  ١٩٧٩( العمار ، إبراهيم عبد اهللا  )٦٣(
لم الـنفس ، كليـة اآلداب ، اجلامعـة    قسم التربية وع، ، رسالة ماجسترياإلرشادية 

 .عمان،األردنية

املشكالت السلوكية الشائعة لدى عينة ) : هـ  ١٤١٨( العماين ، بندري فهد دخيل  )٦٤(
رسالة ماجسـتري  من تالميذ وتلميذات الصفني اخلامس والسادس باملرحلة االبتدائية مبدينة الرياض، 

 .امعة امللك سعود ، الرياضقسم علة النفس ، كلية التربية ، ج، غري منشورة

، دار  ٤، ط  الصحة النفسـية للطفـل  ) : هـ  ١٤١٩( العناين ، حنان عبد احلميد  )٦٥(
 .الفكر ، عمان 
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بعض املشكالت النفسية للطالب املتفـوقني  ) : هـ  ١٤٢٤( العنزي ، مضحي ساير  )٦٦(
رسالة ، ) ض دراسة مقارنة على طالب املرحلة الثانوية مبدينة الريا( واملتأخرين دراسياً 

، قسم  علم النفس ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة اإلمام حممد ماجستري غري منشورة
 .بن سعود اإلسالمية ،الرياض 

املشكالت السلوكية لتالميذ املدارس االبتدائية كما يـدركها  ) :م١٩٨٦(عودة،نظمي )٦٧(
قسم علـم الـنفس   ،كلية التربية ،  رسالة ماجستري غري منشورةاملعلمون و املعلمات ،

 .مكة.،جامعة ام القرى

مشـكالت الطفولـة واملراهقـة أسسـها     ) : هـ ١٤٢٠( العيسوي ، عبد الرمحن  )٦٨(
 .، دار العلوم العربية ، بريوت  ٣، ط الفسيولوجية والنفسية

احلاجات واملشـكالت النفسـية لـدى    ) : هـ  ١٤١٠( الغفيلي ، غزوى سليمان  )٦٩(
رسـالة  ، ) على عينة يف مرحلة الطفولة املتـأخرة   دراسة( التلميذات املتفوقات عقليا 

 .، قسم علم النفس ، كلية التربية جامعة امللك سعود ، الرياض ماجستري غري منشورة

 . عمان،دار أسامة للنشر،املوسوعة النفسية):م٢٠٠٠(خليل،فرحة )٧٠(

 .، دار الكفاح ، الدمام  سيكولوجية مرحلة املراهقة: ) هـ  ١٤٢٨( الفريح ، نورة  )٧١(

 .، دار مصر للطباعة ، القاهرة  سيكولوجية الطفولة واملراهقة) : م ١٩٧٤( فهمي ، مصطفى  )٧٢(

اإلرشاد النفسـي والتوجيـه   )  : هـ  ١٤٢٣( القاضي ، يوسف مصطفى وآخرون  )٧٣(
 .، دار املريخ للنشر ، الرياض التربوي 

صـاحبة  املشكالت النفسية االجتماعيـة امل ) : هـ  ١٤٢١( القرين ، صاحل عبد اهللا  )٧٤(
لالنتقال من املرحلة املتوسطة إىل املرحلة الثانوية وسبل التغلب عليها كمـا يـدركها   

، قسم علم النفس ، كلية التربية ، جامعة امللك  ، رسالة ماجستري غري منشورةالطالب 
 . سعود ، الرياض

، دار  االضطرابات السـلوكية واالنفعاليـة  : القمش، مصطفى نوري ، خليل املعايطة  )٧٥(
 .سرية، عمان امل
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مكتبــة النهضــة ،٦ط،أســس الصــحة النفســية):م١٩٨٥(القوصــي،عبدالعزيز )٧٦(
 .القاهرة،العربية

الصحة النفسية للطفـل   ) :هـ  ١٤٢٤( الكحيمي ، وجدان عبد العزيز ، وآخرون  )٧٧(
 .، مكتبة الرشد ، الرياض واملراهق

ت الشـرقية  ،الدراسا النفس وانفعاالا و أمراضها و عالجها) :م١٩٦٧(كمال ،علي  )٧٨(
 .للطباعة والنشر ،بريوت 

مشكالت األطفـال النفسـية واألسـاليب    : ) هـ  ١٤٢٩( جميد ، سوسن شاكر  )٧٩(
 . ، دار صفاء للنشر ، عمان  اإلرشادية ملعاجلتها

مطابع  تربية املراهق يف املدرسة اإلسالمية ،) : م  ١٩٧٧( حمفوظ ، حممد مجال الدين  )٨٠(
 .القاهرة اهليئة املصرية العامة للكتاب ، 

،  ٢، طعلم النفس املعاصر يف ضوء اإلسـالم  : ) هـ  ١٤١٣( حممد ، حممد حممود  )٨١(
 .دار الشروق ، جدة 

، اشـبيليا   علم نفس النمو الطفولة واملراهقـة : ) هـ  ١٤٢٠( خميمر ، هشام حممد  )٨٢(
 .لنشر والتوزيع ، الرياض 

 ،راهقـة ،ت أسس سيكولوجية الطفولـة وامل : ) هـ  ١٤٠٧( مسن ، بول وآخرون  )٨٣(
 .أمحد سالمة ، مكتبة الفالح ، الكويت 

، دار  االضطرابات النفسـية يف الطفولـة واملراهقـة   ) م  ٢٠٠٣( مصطفى ، حسن  )٨٤(
 .القاهرة ، القاهرة 

دراية للتعرف على مايعانية األطفال من مشكالت نفسية ): م١٩٩٢(مطر،امحد حممد ، )٨٥(
املؤمتر اخلـامس  سنوات ، ٥-٣ية من يف مرحلة احلضانة و الروضة يف حمافظة اإلمساعيل

-٢٨(، رعاية الطفولة يف عقد محاية الطفل املصـري "السنوي اخلامس للطفل املصري 
 .القاهرة،)م١٩٩٢أبريل  ٣٠
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علم نفس الطفل واملراهق ومشـاكل  : ) م  ١٩٧١( املعروف ، صبحي عبد اللطيف  )٨٦(
 .، مطبعة حداد ظ، البصرة ، العراق  احنراف األحداث

 .، القاهرة ٢،ط ي،دار الفكر اجلامع القدرات العقلية) : م١٩٩٤(يل معوض ،خل )٨٧(

املشكالت السلوكية والتوافق النفسي ألطفال األسـر  ) : م١٩٩٠( ىاملقدم ،نور اهلد )٨٨(
،كليـة التربيـة ،جامعـة     رسالة دكتوراه غري منشورةاملتصدعة يف املرحلة االبتدائية ،

 .أسيوط،مصر 

، قراءات يف مشكالت الطفولـة  : ) هـ ١٤٠٤( منصور ، حممد مجيل حممد يوسف  )٨٩(
 .، مكتبة امة ، جدة  ١٠، الكتاب اجلامعي  ٢ط

النمو مـن الطفولـة إىل   ) : هـ  ١٤٠٣( منصور ، حممد مجيل ، فاروق عبد السالم  )٩٠(
 .، وزارة املعارف ، املكتبات املدرسية ، جدة  ٢،ط املراهقة

ة مقارنة بني طفل القريـة وطفـل   دراس) : م١٩٩٣(موسى ،رشاد، إبراهيم الصباطي  )٩١(
 ،العدد الرابـع ، جملة مركز البحوث التربوية املدينة يف املشكالت السلوكية التوافقية ،

 .قطر،٧٦-٣٥السنة الثانية ،جامعة قطر ،ص ص 

، دار  علم نفس النمو دورة حيـاة اإلنسـان  ) : هـ  ١٤٢٥( ملحم ، سامي حممد  )٩٢(
 .الفكر ، عمان 

تربيـة املراهـق يف رحـاب    ) : هـ  ١٤٢٢( خولة درويش  الناصر ، حممد حامد ، )٩٣(
 .، دار املعايل ، عمان اإلسالم 

، دار املعرفة  ٢، طالنمو النفسي : ) م  ١٩٨٢( املليجي ، حلمي ، عبد املنعم املليجي  )٩٤(
 .اجلامعية ، اإلسكندرية 

 علم النفس التكويين أسسه وتطبيقـه مـن  ) : م  ١٩٧٢( اهلامشي ، عبد احلمد حممد  )٩٥(
 .، دار النشر غري معروف ، بريوت الوالدة إىل الشيخوخة 

،دار ٢،طاملرشد يف علم النفس االجتمـاعي  ) : هـ  ١٤٠٩( اهلامشي ، عبد احلميد  )٩٦(
 .الشروق ، جدة 



-  ١٧٢  - 

بعض املشكالت النفسية الشائعة لدى أخوة األطفـال  ) : م  ٢٠٠٥( الشني ، نسرين  )٩٧(
الدراسات النفسية واالجتماعية ، معهد  ، قسم، رسالة ماجستري غري منشورةالتوحديني 

 .القاهرة،الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني مشس

اإلطار العام لرعاية السلوك و تقوميه يف املدارس و ) :هـ١٤٢١وزارة التربية والتعليم ، )٩٨(
 .٤٤جملة التوثيق التربوي  ،العدد احلد من املشكالت السلوكية ،

 .، دار الفكر عمان  االضطرابات السلوكية واالنفعالية: ) هـ  ١٤٢٨( حيىي، خولة أمحد  )٩٩(

 .دار غريب ، القاهرة  االضطرابات السلوكية وعالجها ،): م  ٢٠٠٠( يوسف ، مجعة سيد  )١٠٠(
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 .خطاب م هد ا بحوث -١

 .مقياس ا شكالت ا نفسية -٢

 .أمساء  ألساتذة  حملكمني -٣

 .بيقخطاب إذن التط-٤
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 المملكة العربیة السعودیة
 جامعة ام القرى

 قسم علم النفس -كلیة التربیة
 
 

 "مقیاس المشكالت النفسیة " 
 

 )كتابة االسم اختیاري (
 -:االسم 

 -:المدرسة 
  -:مرالع

 -:الجنسیة
 
 
 

 "تعلیمات"
كم ا ،نرجوا أن تجیب عل ى ھ ذة األس ئلة بك ل ص دق وأمان ة /عزیزي الطالب -

والمطل  وب من  ك إن تح  دد م  دى ،أن ة ال توج  د إجاب  ة ص  حیحة او إجاب  ة خاطئ  ة
 :      انطباق كل عبارة على سلوكك او مدى تعبیرھا عنك وذلك حسب األتي

 
 )نعم(لتي تنطبق علیك أسفل كلمة أمام العبارة ا) √ ( ضع ع مة -

 )ال(أمام العبارة التي ال تنطبق علیك أسفل كلمة) √ ( وعالمة 
 اإلجابة على كل العبارات  -
 ال تضع أكثر من عالمة أمام كل عبارة -

 
 "شاكرین حسن تعاونكم"  
 

 

 
                                                        -:اسم الباحث       

 جزاء بن عبید العصیمي 
 
 

 ..........واآلن اقلب الصفحة وابدأ باإلجابة مشكورا ً
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 ال نعم الـــــعـــبــــــــــــــــــــــارة م
ً ألن أصدقائي یسخرون مني  ١    أتضایق جدا
   أشعر أن أبي یفضل أخوتي علي ٢
   أبكي ألبسط األسباب  ٣
   فرضھا المدرسون علي تضایقني القیود التي ی ٤
   أخاف لو تركت وحدي ٥
ً أحكي إلیھ مشكالتي  ال ٦    أجد أحدا
   عند رؤیة زمیل أحسن مني  أتضایق ٧
   مني  أشعر أن زمالئي یفھمون أحسن ٨
   القیود التي تفرضھا علي أمي تعتبر إحدى مشكالتي  ٩
   أرید أن أعرف كیف أتخلص من الكسل  ١٠
   ي أني سریع النرفزة یضایقن ١١
   المدرسون یخیفوني بشدة ١٢
   أفشل في إتمام ما بدأتھ من إعمال ١٣
   ني عدم حب زمالئي لي یؤلم ١٤
   یضایقني أني كثیر النسیان ١٥
   یضایقني عدم اھتمام أمي بي  ١٦
   أعاني من خجلي  ١٧
   أتصرف تصرفات سیئة   ١٨
   خرین یضایقني اختالفي مع اآل ١٩
   أعاني من القیود التي یفرضھا أبي علي  ٢٠
   یؤلمني فشلي في كثیر من األعمال التي أقوم بھا  ٢١
   أعاني من الملل ٢٢
   یضایقني إھمال المدرسین لي  ٢٣
   ترددي الكثیر یوقعني في مشاكل  ٢٤
   أتضایق من تفاھة األعمال التي أقوم بھا  ٢٥
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 ال نعم ــــــــــــــــــــارةالـــــعـــبــ م
   أشعر بالتعاسة ٢٦
   أعاني من األحالم المزعجة  ٢٧
   أشعر أني مھمل ٢٨
   أعطي بعض األمور أھمیة أكثر مما تستحق   ٢٩
   أشعر أن أمي تفضل أخوتي علي  ٣٠
   أحس أني أقل من اآلخرین في جوانب كثیرة  ٣١
   تحمل المسؤولیة أخشى  من  ٣٢
   یضایقني أني عنید ٣٣
   أعاني من عدم تقدیر اآلخرین لي  ٣٤
   أعاني من كثرة الھموم  ٣٥
   رتبك في أبسط األمور أ ٣٦

   یصفني زمالئي بالتكبر  ٣٧
   أعاني من السرحان ٣٨
   یضایقني عدم اھتمام أبي بي  ٣٩
   أجد صعوبة في اتخاذ قراراتي بنفسي  ٤٠
   ة أثناء الحوارأجادل بكثر ٤١
   أضطرب عندما أقابل شخصا مھما  ٤٢
   أعاني من ارتكاب األخطاء الكثیرة  ٤٣
   كثیرا ما أتغیب عن المدرسة  ٤٤
   یضایقني التأخر عن المدرسة  ٤٥
   أھرب من  المدرسة   ٤٦
   أتغیب عن بعض الحصص ٤٧
ً ما أعتدي على ٤٨    زمالئي  بعض كثیرا
   ض ممتلكات زمالئي دون علمھم أخذ بع  ٤٩
   في بعض األحیان ال أقول الحقیقة   ٥٠
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 ال نعم الـــــعـــبــــــــــــــــــــــارة م
   أخاف الذھاب للمدرسة  ٥١
   حتى أخفي تقصیري أكذب ٥٢

   أكذب عندما أتحدث عن نفسي   ٥٣
   أعمل عكس ما یطلب مني ٥٤
   ة المشرفین والمدرسین بالكالمإلى مضایق أدفع زمالئي ٥٥
   أداء الواجب المنزلي  في أغش  ٥٦
   في بعض االحیان أغش أثناء االختبارات في االمتحان النھائي  ٥٧
   التحدث أمام اآلخرین  أجد صعوبة في ٥٨
   سبق وأن أحضرت أدوات حادة للمدرسة  ٥٩
   باإلحباط  أشعر ٦٠
   سبب واضح بالخوف والقلق دون أشعر ٦١
   أستخدم ألفاظ وعبارات غیر محبوبة في التعامل مع زمالئي  ٦٢
   زائدةالسمنة ال من أعاني  ٦٣
   أغضب ألتفھ األسباب  ٦٤
   أقوم بتخریب األثاث المدرسي ٦٥
   أمیل إلى عدم االستقرار في مكاني لفترة طویلة  ٦٦
   یضایقني أني كثیر الحركة  ٦٧
ً أمص أصاب ٦٨    عي أحیانا
   أقضم أظافري أحیاناً  ٦٩
   في بعض األحیانأشعر بأني مشتت الذھن   ٧٠
   أھمل في أداء واجباتي   ٧١
   في الحضور للمدرسة  ةأشعر بعدم رغب ٧٢
   جربت الكتابة على جدار الفصل ٧٣
٧٤  ً    أنام في الفصل أثناء الدرس كثیرا

 



-  ١٨٢  - 

 

 -:البیانات األولیة
 ))جمیع ھذه البیانات سریة ولن تستخدم إال في مجال البحث العلمي  -:ظةمالح ((
 

 -:تي تنطبق علیكأمام اإلجابة ال) √ (  ضع ع مة
 

 -:المرحلة الدراسیة/ ١س
 ثانوي متوسط              ابتدائي                

 
 -:طالبمع من یعیش ال/ ٢س

أخ       رى اذكرھ       ا  األم              األب                 الوال       دین              
............ 

 
 -:مستوى تعلیم األب/ ٣س

 فوق الثانوي   ثانوي       متوسط          ابتدائي         أمي      
 
 
 

 -:مستوى تعلیم األم / ٤س
 انويفوق الث   ثانوي       متوسط          ابتدائي         أمي      

 
 -:نوع السكن/ ٥س

 إیجار ملك          
 

 -:نوع المبنى/ ٦س
 فیال         شقھ         شعبي          

 
 -:أین تقضي اإلجازة الصیفیة/ ٧س

 خارج المملكة  قریة            مدینة أخرى         داخل الطائف    
 
 
 
 

 "شاكرین ومقدرین لكم حسن تعاونكم " 
 
 

 



-  ١٨٣  - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 ٣ملحق رقم 

 



-  ١٨٤  - 

 

 

 

 أسماء األساتذة المحكمین

 

 :فیما یلي أسماء األساتذة المحكمین مرتبة تبعا ًللحروف األبجدیة 

 جھة العمل علمیةالدرجة ال االسم 

 زجامعة الملك عبد العزی أستاذ مساعد .       حمزة خلیل مالكي . د

 .بجدة 

 جامعة ام القرى بمكة أستاذ بقسم علم النفس.            ربیع سعید طھ . د.أ

 زجامعة الملك عبد العزی أستاذ مساعد.    شاھر خلیل الرواجحھ. د

 بجدة

جامعة الملك سعود  م علم النفسأستاذ قس طریف شوقي  . د.أ

 بالریاض

أستاذ مشارك بقسم علم .     عابد عبدهللا النفیعي . د

 النفس

 جامعة ام القرى بمكة

عبدالرحیم حسین .د

 الجفري

أستاذ مساعد بقسم علم 

 النفس

 جامعة ام القرى بمكة

أستاذ مشارك بقسم علم  ھشام محمد مخیمر. د 

 النفس

 جامعة ام القرى بمكة

 
 
 



-  ١٨٥  - 

 

 

 ٤ملحق رقم 
 



-  ١٨٦  - 

 


