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السلوكية الثالثةأل املشكالت الصفوف الرعايةطفال دو رو

نجتماعية املعلم ا يدرك دإكما   ر

سليمان صالح محمد ك*بالل بر ن حس شذى ،  

امع ا د ا لية ة، بو ال العلوم التطبيقيةرقسم البلقاء جامعة دنية،   .ر،

ي* و لك يد   dr-bilalsuleiman@hotmail.com :ال

ص   :امل
ـــ ع التعــرف ــ ا اســـة الد ــذه ـــرــدفت ــ و الثالثـــة الــصفوف ألطفــال الـــسلوكية املــشكالت

ــد ا ــ ن املعلمــ ا يــدرك كمــا جتماعيــة الرعايــة ردو اســةر الد ات ــ ملتغ -الــصف– عالنــو(رتبعــا

املعلم ة من) خ اسة الد عينة ونت قـ) 355(روت بالطر م اختيـا تم ومعلمة، العـشوائيةرمعلما ة

اسـ الد ـداف أ مـنرولتحقيـق ونـة م بانة اسـ ت طــو مجـ) 38(رة ـ ع عـة مو املــشكالت: االتزفقــرة

ســــــــية جتما .والنفـــــــــسية جتماعيـــــــــة،و،راملد املـــــــــشكالت أن ــــــــ ا اســـــــــة الد نتـــــــــائج ت روأشــــــــا عيـــــــــةر

جــاءت والنفـسية سـية جـةرواملد ذاتربد قــا فر نـاك وأن املجــاالت ميـع عاليــة انـت ومرتفعــة،

الداللـــة مـــستو عنـــد احـــصائية لـــصا) α=0.05(ىداللـــة س ـــ ل عـــز الـــسلوكية املـــشكالت ىـــ

ــــالــــذ ع والــــصف التحــــصيل ومــــستو ىو الباحــــث  .ر ـــــ دوب أو ـــــ لألطفــــال الرعايــــة رتقــــديم

ش ختصاصالرعاية و الكفاءة اب ا من ن باملختص ستعانة و أفضل   . ل

املفتاحية لمات السلوكية:ال ساسية،مشكالت جتماعية،املرحلة الرعاية   . ردو
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The Behavioral Problems of the First Three Grades 
Children in the Social Care Homes as Perceived by 

Teachers in Irbid 
Bilal Muhammad Salah Suleiman*, Shatha Hussain Braik 
Department of Educational Sciences, Irbid University College,            
Al-Balqa Applied University, Jordan 
*Email: dr-bilalsuleiman@hotmail.com 

Abstract: 
This study identified the behavioral problems of the children of the 
first three grades in social care homes as understood by teachers in 
irbid according to the variables of the study (gender - class - teacher 
experience). The study sample consisted of (355) male/female 
teachers, who were chosen in randomly to achieve the objectives of the 
study. A questionnaire was developed consisting of (38) items 
distributed in the areas of school problems, social, psychological. 
The results indicated that the social, school, and psychological 
problems came at a high level, high for all fields. Furthermore, there 
were statistically significant differences at the (α = 0.05) level in the 
behavioral problems attributed to sex in favor of males, achievement 
level and higher grade. The researcher recommended presenting the 
most prominent of which is to provide better care for children and to 
seek the assistance of specialists with competence and competence. 
Keywords: behavioral problems, basic stage, the role of social 
welfare.  
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  :املقدمة
حــق   بيـة ال لألطفــال،أن ـ ــاطبي يتــأثر ـ ال ســرة ــ ع لية املـسؤ إلقــاء خـالل ومــن

حياتـھ مــن ـ و ظــة ال منـذ ــ،الطفـل ـا تأث خـالل اتـھ،وقيمــھ،سـلوكھمــن نواتجا ــو وت ،
تھ، ــــــــــــص ســــــرة املجتمـــــــع،الوصــــــلمــــــزةأن ــــــ الطفــــــل يوصــــــل الــــــذي ن املتــــــ بـــــــل ،وا

طفــال ـشئة ت ـ املعنيـة ـسية الرئ داة ـا ـب،رباعتبا ا ا ـسود أجـواء خـالل نــان،مـن ،وا
  .والعطف

ســـرة   املنـــعــد بنـــاء فيــھ يجـــد الـــذي املجتمـــع، ـــشأرحـــم ي الـــذي املالئـــم النظـــر ،ياخ
ش عــ مــرفيــھو طفولتــھ، ئــورمنــذ الب ظــل ــ و ــا، ل عمــره بمراحــل نــةا املتوا ة ســر يتحقــق،زة

متــــواز ل ــــش طفــــال ــــصية ــــو تت ــــا خالل مــــن ــــ وال م، لــــد نفعــــا و ي الــــسلو نالنمــــو ،ن
الــسلوكية ل املــشا مــن نــوع أي عــن ــ،عيــدة ال النفــسية ضــطرابات مجـــرتــؤثرو ــ وع ىعليــھ

الطفـل ـا م يطـل الـذي العـالم نافذة سرة عت و ـسب،حياتھ، ك واملبـادئو القـيم ـتعلم و ،
مجتمعــھ ــ ــا،الــسائدة ا والتعامــل نــدماج أجــل مــن لــھ تؤ ــ جميــع،روال لديــھ ــ تث ــ وال

استجابة من الداخلية ن،ومحبة،الدوافع لآلخر ام   ).2000العمد،(واح
الطفـــل   توجيــــھ خــــالل مـــن لألطفــــال القــــوة مـــصدر الوالــــدان عليمــــھ،يمثـــل وإكــــسابھ،و

ات ــ للرعايــ،ل طفــال حرمــان أو فقــدان إن الــسلوكية، نحرافــات مــن مايــةة،وحمايتــھ وا
ا ذا بحد ثة ا ة اضـطرابات،رسر إحـداث إ يؤدي مما الطفل، حياة سلبية آثار ك وت

الطفولةسلوك مرحلة خصوصا وتصرفاتھ صية مراحـلعتوال،ية مـن مرحلة م أ
سان لدى   .النمو

ــــــ   ك لة مــــــش ــــــ عت ســــــرة دو غيــــــاب ىإن ــــــصية،ر ــــــ ع مباشــــــر ل ــــــش و تــــــنعكس
جتمــــا النمــــو مــــن الفــــرد تمكــــن ســــليمة بيولوجيــــة أســــرة وجــــود ن حــــ ــــ م، ونفــــسي طفــــال

ســــــليم، ل ــــــوــــــش و ــــــ و جتماعيــــــة ســــــة املد ــــــ التواصــــــلولةاملــــــسؤرســــــرة عمليــــــة ــــــ ع
بھ،جتما املحيطة ئة الب مع ران،(والتفاعل   ).2000ز

اسة الد لة   :رمش
لـھ   تـوفر ــ ال أسـرتھ داخــل الطبيعيـة حياتــھ الطفـل ش حيــاةعـ أجـل مــن الـسبل افــة

وتح مة ليةاململكر ئـة،وسؤ طا ف ظر أي من روحمايتھ سـليمةو ـشئة ت تھ ـش وت أي، عـن عيـدة
بحيــث الــصراعات، أو ضــطرابات مــن ــصــساعدهنــوع صــقل ــ ــتھع نافعــا فــردا ــو نلي

أو ض و ـــ ال ن بــ مــا نفــصال أو ب فقـــدان حالــة ــ أمــا الطبيعيـــة، ف الظــر ــ ــذا واملجتمــع
الوضــوح ـل ــ وا لــل ا ـو ي نــا شــرعية ـ غ عالقــات أطفــال مــننوجـود ــ الكث عليـھ تــب و

ـسمية ا جوانبـھ افـة النمو ضعف رافقھ و سلوكھ املرتبطة والنفسية سيمة ا ضرار
ظـــل ـــ كتئـــاب، و والتـــوتر، ، ـــز وا بـــالقلق املرتبطـــة ل املـــشا مـــن ـــا وغ والنفـــسية نوالعقليـــة

املس تقديم إ ماسة بحاجة م ف ظر اختالف ع فاألطفال ف الظر وذه انتو سواء م ل اعدة
املـــساعدة ـــم ل لتقـــدم املتعـــددة، جتماعيـــة الرعايـــة مؤســـسات ـــق طر عـــن أو فرديـــة مـــساعدات
ــ ال لية املــسؤ ــم تحديــد مــن البــد نــا مــن طفــال، مــن الفئــة لتلــك النفــ الــدعم ووتــوف

اصـة وا العامة القطاعات قبل من م ل الدعم وتقديم املؤسسات تلك عاتق ع أجـلتقع مـن
التقليـــل أجـــل مـــن ـــم ل املقدمـــة جتماعيـــة و ـــصية وال التعليميـــة ـــدمات ا بمـــستو ىتقـــاء ر
ئـــة والب املجتمعـــات ـــ م انــدماج أثنـــاء الفئـــة ــذه ـــا م ي عـــا أن يمكـــن ــ ال ل املـــشا ـــم مــن

  .املحيطة
الطـال              ـ ع مـشرفا ه باعتبـا الباحـث شھ ع الذي لواقع منا بروانطالقا التـد مرحلـة ـ رب

ــــذه ــــ الطــــالب ــــ ع التــــصرفات مــــن مجموعــــة الحــــظ ، ة املتكــــر ات ــــا الز خــــالل ومــــن ي رامليــــدا ر
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الرعايـة دو ـ الـسلوكية املـشكالت اسـة بد بالقيـام ـ التفك اسـتد الـذي مـر ـة العمر راملرحلة ر
اسـة الد ـذه وجـاءت املشكالت، لتلك حلو ايجاد ع والعمل رجتماعية سـئلةل عـن لتجيـب

  .التالية
اسة الد   :رأسئلة

ــ - جتماعيـة الرعايـة دو ــ ساسـية املرحلـة أطفــال ـا م ي عـا ــ ال الـسلوكية املـشكالت رمـا
د؟ ا   رمحافظة

ق - الفـــــر الرعايـــــةداللـــــةالذاتومــــا دو ـــــ طفـــــال ن بــــ الـــــسلوكية املـــــشكالت ـــــ رحــــصائية
بــــــ ــــــد ا محافظــــــة ــــــ النــــــوعرجتماعيـــــة ــــــاناختالف م اخــــــتالف ، ــــــ ا الد الــــــصف العمــــــر، ر،

  الرعاية؟

اسة الد داف   :رأ
أطفـــــال ـــــا م ي عـــــا ـــــ ال الـــــسلوكية املـــــشكالت ـــــم أ ـــــ ع التعـــــرف ـــــ إ اســـــة الد رـــــدف

ـ إ ـدف كمـا ـد، ا محافظـة جتماعية الرعاية دو و الثالثة رالصفوف عـنر الكـشف
ق املشىمستو والفر وفقاكتلك الرعاية(الت ودار ، ا الد الصف   ).رالنوع،

اسة الد مية   :رأ
اسة الد مية أ   : رتتج

ة - النظر  :  مية
دو .1 ــ الطـالب تواجـھ ـ ال ل املـشا ـم أ مــن ـ عت ـ وال الـسلوكية املـشكالت ـ ع ـ ك رال

جتماعية  .الرعاية
لالستفادة .2 ية العر املكتبة الثراء اسة الد ذه ي ارتأ نتائج  .من

التطبيقية -  :مية
ب .1 مة م فئة ع الضوء القاء أجل من اسة الد ذه ي ارتأ عل ك ال يجب وال  .املجتمع
ر .2 التطـــــــو عمليـــــــة عـــــــن لة املـــــــسؤ ـــــــات ا ـــــــ ن املعنيـــــــ اســـــــة الد ـــــــذه نتـــــــائج ـــــــساعد وقـــــــد ر

ا م ستفادة و امج ال ناء و  .والتخطيط
ا .3 اليـــــــة ا اســـــــة الد ـــــــساعد واملتعلقـــــــةرقـــــــد اســـــــة الد أدوات مـــــــن ســـــــتفادة مـــــــن ن رلبـــــــاحث

ا غ بانة  .باالس
ن .4 املختص قبل من العل البحث ألغراض ا    .استخدام

اسة الد ات   :رمصط
الـــسلوكية ب" :املـــشكالت تـــص تيـــاح وعـــدم املعانـــاة مـــن اترحالـــة صـــعو لوجـــود يجـــة ن الفـــرد

ــھ حياتــھ تواج التوافــق،ــ عــن عيــدا يجعلــھ ذاتــھفيمــا ل،مــع ــش الواقــع مــع تفاعلــھ ــ وتــؤثر
ي،سل دا أو نفعا أو جتما أو املعر املستو ع   ).2003،13صابر،". (ىسواء

ن وآخـــــر منـــــصو عـــــرف وو ـــــا) 2002،91(ر بأ الـــــسلوكية مـــــن: " املـــــشكالت نـــــواع تلـــــك
جــدو و فيــھ مرغــوب ــ غ ســلوك أنــھ املعلمــو يــر الــذي نالــسلوك ن ــؤديى و تــھ، مواج ــ ة صــعو

الطالب قبل من توافقيا ال ا سلو مثل و م عمل اضطراب إ
ً

"  
،(وعـرف ومثــل) 2006لالزغلــو الئقــة ــ وغ شــاذة مـشكالت ــ الــسلوكية املــشكالت إن

مة ــ م ــ غ ــو ت ات الــسلو املقبــو،نــذه للــسلوك جتماعيــة املعــاي مــع متوافقــة ــ وال،لوغ
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توقعـــات مــع نتتفــق ة،خــر ــ نا ـــ غ الغالــب ــ ـــ مـــع،و الطفــل تفـــاعالت ــ تــؤثر ـــة ومز
مثل،محيطھ النحو ع لديھ العقلية ات القد توظيف ع تھ قد رو   .ر

الـــسلوكية املـــشكالت الباحـــث عــرف تلــك: و ـــا عنـــدالتـــصرفاتبأ ـــر تظ ـــ ال الـــسلوكية
ة ســو ــ غ وســلوكيات ــا ف مرغــوب ــ غ أنمــاط ــ غ و داخليــةالطــالب، ل مــشا إحــداث ــ إ تــؤدي

جية   .روخا
ساســـية عمـــر: املرحلـــة ـــ إ ســـنوات الـــست ســـن مـــن تبـــدأ دن ـــ لزامـــي التعلـــيم مرحلـــة رـــ

ـ و سـت اسة الد ذه و ساسية املواد جميع الطالب س تأس ا ف يتم عشر، نالسادسة ر
و( الثالثة   ).الصفوف

جتماعيــة الرعايــة ــــ:ردو إ ــسعو اللــذين ن املختــص مــن عــددا تــضم وميــة ح نمؤســسات
ً

املجتمـــــع طاقـــــات املتعـــــددة،توظيـــــف ـــــدمات ا لتـــــوف ـــــ،وأفـــــراده ع ـــــسان ـــــساعد رنـــــامج و
احتياجاتـــھ ـــھ،إشـــباع تواج قــــد ـــ ال ل املـــشا مـــن أنحــــاء،والوقايـــة ـــ ع عـــة مو مؤســـسات ـــ زو

جتماعية التنمية ة ا لو عة تا راململكة   )(Sigelman, , 1991 .ز

اسة الد   :رحدود
ة- شر د: حدود ا محافظة ساسية املرحلة معل ع اسة الد ذه راقتصرت   .ر
انية- م ة: حدود قر اسة الد ذه ن) SOS(رطبقت س ا أم ة م نان، ا   .ودار
مانية- اسة: زحدود الد ذه   .2018 / 2017رطبقت

النظر   : يطار
  :السلوكيةاملشكالت

  ، سـو الـسلوك ذا ان سواء سان، من الصادر السلوك أن ع التأكيد من يالبد
مـــن ذلـــك، تحديـــد ـــ ، ـــ ك الـــدو املجتمـــع لعـــب و مـــتعلم، ســـلوك عـــن ة عبـــا ـــو ، ســـو ـــ روغ ر ي
وحرمــــان املعــــاي تلــــك خــــالل مــــن ســــلوكھ حــــدد و الطفــــل، ــــا ع خــــرج إذ معتمــــدة، معــــاي خــــالل

ا مــــن أوطفـــال م أو ــــاألب ســــرة أفــــراد أحــــد فقــــدان مــــن متعــــددة ألســــباب ة، ســــر لرعايــــة
ل ــش تھ ــش وت الطفــل، ــصية ــ ع تــؤثر ــ ال الــشرعية ــ الغ العالقــات أو نفــصال، حــاالت

مجتمعھ مرفوضة سلوكيات عليھ تب ي الذي مر   .سليم،

السلوكية املشكالت ف   :عر
ســـالمة   عـــرف الـــسلوكية) 1984(وقــد لة مرغـــوب" املــش ـــ غ ـــدث متكــر ســـلوك رـــ

جتماعية ئة الب ان است يث   ".فيھ
وصـف   تحديـد ـ إ ن بو بال أدى ا واختالف السلوكية املشكالت تنوع أن الباحث ر ىو

ي خالل من ا أسبا يان و ا يف وتص ل املشا   :تلك

السلوكية املشكالت ذو طفال صائص   :يا
يــصفلــم   الــسلوكية باملــشكالت خــاص نمــوذج وتحديــد وضــع ــ ع بيــة ال علمــاء يتفــق

عـــض بـــذكر ختـــصاص ذو قـــام وقـــد م ل ومـــشا م صـــفا الخـــتالف ســـلوكيا ن املفـــرط وطفـــال
ي بما تمثل و طفال من الفئة لتلك كة املش صائص   : ا

وا- اللفظية ات ا امل ومحدودية التحصيل ضعف من رعانو   .لكتابيةن
ية- الالمن شطة املشاركة وعدم املد سرب ال إ ئو ري   .ن
ا- ا املحيط مع التفاعل وعدم ياة با تمام   .رالنقص
ن- بو ال ان أذ عن غيب ب واملوا ة املم ات القد عض م   . رلد



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثاني(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 
 

159 

ــ- الكث نـاك و م ا وقـد ـم ذا ــم لف عتقـدو ن املتطـرف رطفـال ينفــردون ـ ال ـصائص ا نمـن
ا م أ من   .ا،

الزائـد- ـشاط ــؤالء –ال ـ تم و متوقعـة ــ وغ منظمـة ـ غ ـات حر خــالل مـن ي مبـد ــشاط ـو و
الزائدة ية بالعص   .طفال

نظمــة -التمـرد- لتلــك ض املتعـا ــشاط ال خـالل مــن يــواء دو أو ـت الب ن لقــوان ام ـ ل رعــدم ر
ن   .والقوان

ج-ةسرقالــ- املــشكالت املــضادمــن الــسلوك مــن نمــط ــو و مرتبطــةتماعيــة ــ غ ــ و للمجتمــع
ــــات ممتل ــــ ع يالء ســــ ــــ الداخليــــة الطفــــل نزعــــة ــــ الــــسرقة وتتمثــــل معينــــة ــــة عمر بمرحلــــة

ن ،(خر   ).2006لالزغلو
السرقة   :أسباب

النفسية- مح: سباب بالوحدة الطفل لشعو ن خر تمام ا ة رإثا ذاتھر إلبراز منھ   .اولة
العاطفيــــة- ـــــب: ســــباب وا رمــــان وا ة ـــــ الغ مثــــل طفـــــال ــــا م ي عــــا ـــــ ال الــــنقص حـــــاالت

الوالدين من رمانھ يجة ن مان عدم ه وشعو   .روالعطف
اجـــة- ا اء و تكمـــن ـــ ال المـــتالك: رســـباب تحـــذير دافـــع ـــو و التملـــك واقـــع إبـــراز خـــالل يمـــن

م بالرغم اشياء إل حافية عدم ،(ن   ).1996القائ

ي العدوا   :السلوك
اشــــــ   ال عرفــــــھ يبـــــــ"وقــــــد العــــــدوا الــــــسلوك عـــــــنوأن للتغلــــــب عنيفــــــة اســـــــتجابة ــــــو

الرغبات تحقيق ق طر حاجز تقف ال ، (" املشكالت اش   ).2008،304ال
الرمز والعدوان املادي، اللفظي، بالسلوك ي العدوا السلوك تمثل   .يو

مــن: ذبالكــ آخــر ص ــ خــداع أو غــش يــة و كــذب بأنــھ معرفــة مــع حقيقــي، ــ غ ء ــ ذكــر ــو
ة سا غ أشياء من التملص أجل من أو فائدة ع صو ا رأجل   .ل

أو: كتئــاب ســر التفكــك أو ســرة أفــراد أحــد لفقــدان يجــة ن طفــال لــدى يحــدث يوالــذي
الطبيعية تھ بي عن عاده وإ الطفل   ).1999مختار،(لعز

السلوكية املشكالت كشف   :أسباب
مــا   طفــال لــدى الــسلوكية املــشكالت تحديــد أجــل مــن املــستخدمة ســاليب ــم أ مــن

  :ي
النفـــسية-1 ات انــــت: رختبـــا ســـواء طفـــال ـــا م ي عــــا ـــ ال ل املـــشا عـــن للكــــشف ـــستخدم

س املقاي ذه ومن التكيف ع ة القد عدم أو   .رذاتية
س- ااملقاي ابط ال ات اختبا   .رسقاطية،
يكيــــــة-2 لي جمــــــع: املقـــــابالت خــــــالل مــــــن ــــــة بو ال البحــــــوث ــــــ اســــــتخداما الطــــــر ــــــ أك قمــــــن

مـن ص ال عن يصدر وما سئلة وطرح صية ال املقابلة مثل دفة املس الفئة من البيانات
املقابلة أثناء ،. (سلوك   ).2000ر

اصة-3 ا الت جتماعيةداخل(ال الت :)املؤسسات الـ أو سـية املد الت بالـ رتتمثـل
يواء ومؤسسات الرعاية دو داخل اصة   .را

محاولـة -4 قـة الطر ـذه ـ ع املأخـذ مـن ولكن ا شا ان س املقاي أك من ي الذا التقدير س رمقاي
ا م عانو ممن ل املشا وإخفاء بنعم ة محا يحة غ نتائج نإعطاء   .ر
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مـنت -5 وتقيـد ماعيـة ا أو املتعـددة ـصية ال العالقـات ـ ع ـ ك ال خالل من قران قديرات
والعالج التدخل أجل من التخطيط عملية للمعلم املفيدة   قالطر

املفسرة-ثانيا ات السلوكيةالنظر   :للمشكالت
ـاتتكمن   النظر اسة د مية الـسلوكيةاملفـسرةرأ ـمللمـشكالت وف تـدبر ـ شكالتاملـا

ات النظر لتلك عرض ي وفيما ا حدو املتوقع املشكالت بتلك بؤ   :والت
ي السلو   :تجاه

ات   ـــــــ املث خــــــالل مــــــن ــــــا ف ش عــــــ ــــــ ال ئــــــة الب مــــــن الفــــــرد يتعلمــــــھ مــــــتعلم ســــــلوك ــــــو
جتماعيـةاملرتبطـةختلفةاملستجاباتو حياتـھ مجـاالت ذكـر،ـ وقـد البيولوجيـة، والنفـسية

و) 2009(إسماعيل السلوكية ة النظر ا عل تركز ال الفرضيات م   :أ
ا -1 مضطر أو ا سو السلوك ان سواء سب ومك متعلم سان سلوك   .معظم
عديلھ-2 يمكن   .املتعلم
لذلك-3 تؤدي ال ات ل لتعرض يجة ن الفرد يتعلمھ سو الغ   .يالسلوك
سان-4 أوو يولد فسيولوجية دوافع محددةليةلديھ أشياء عمل ا   .تدفعھ

التحلي   :تجاه
و   سانية للطبيعة أساسية مسلمات وجود ع د فر   :وأكد

سـنوات-1 خمـس ـم أ ـ الفـرد حيـاة مـن ـ و سـنوات مس ا ــأن ا تـأث ـا وأك حياتـھ،
  .سلوكھ

ــ -2 ــةالــدوافععت ز الالنوعالغر ســلوكھ تحــدد مــن ــ للفــرد ــيــة إ فــرد ــل حاجــة ــ ع و عــام
سديةحاجاتھإشباع   .ا

يحــــدث-3 ال الـــسلوك وأن الداخليـــة ونـــات امل ن بـــ العالقــــات عوامـــل يتحـــدد الفـــرد الـــسلوك أن
ات يخضع وإنما اعتباطا أو السابقةصدفة   ).Valentine, 2013 (الفرد

السابقة اسات   :رالد
الع اســـات الد مــــن عـــدد ـــ ع الــــضوء الباحـــث بموضــــوعريلقـــى املرتبطـــة يــــة جن و يـــة ر

ي النحو ع وذلك ا عل التعقيب ثم ومن الية، ا اسة   :رالد
ن وآخــــر ســــعادة وأجــــر لــــدى) 2002(ى الــــسلوكية املــــشكالت تحديــــد ــــ إ ــــدفت اســــة رد

كمـا قـ انتفاضـة خـالل نـابلس بمحافظـة الـدنيا ساسـية املرحلـة ن ي الفلسطي طفال
املعلمـــــــ ـــــــا اتيرا ـــــــ املتغ بـــــــبعض ـــــــا وعالق مـــــــن". نو اســـــــة الد عينـــــــة ونـــــــت ـــــــ) 276(روت معل مـــــــن

من ونة م بانة اس الباحثة واستخدمت و عة عينـة) 41(رالصفوف ـ ع ا ع تو تم زفقرة
التحـــصي املــستو ي تـــد مثــل ســـلوكية مــشكالت وجـــود اســة الد نتـــائج ــرت أظ حيـــث اســة، ىالد ر ر

و الطـائرات، صـوت من وف ذاتوا ق فـر وجـود اسـة الد نتـائج ـرت أظ كمـا والعدوانيـة، والقلـق ر
ــ ملتغ عــز إحــصائية املدينــة،النــوعىداللــة س مــدا لــصا عــز ســة املد وموقــع نــاث رلــصا ىر

املؤسـسة نـوع ـ ملتغ عـز إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجود اسة الد نتائج رت أظ ىكما و ـومي(ر ح
الة التعلي) و املستو   .ىومتغ

شــــــــتات اســـــــة ــــــــيم: عنــــــــوان) 2000(رد الي الطفــــــــل ــــــــصية ال الـــــــنفس ــــــــدفت" البنــــــــاء
ات ــ املتغ عــض وأثــر ــيم الي الطفــل ــصية ال الــنفس البنــاء ونــات م عــن الكــشف ــ إ اســة رالد

مــــنالنوعــــ ونــــة م عينــــة ــــ ع اســــة الد وطبقــــت املــــيالدي، ــــب ت وال الرعايــــة طفــــال) 194(رونمــــط
م مــــ يمــــا، بامل) 88(ي ن ومــــودع يوائيــــة، واســــتخدمت) 106(ؤســــسات م، أســــر عنــــد ــــشو نع

ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر وجـــــود ـــــ إ اســـــة الد وتوصـــــلت النفـــــ البنـــــاء اختيـــــار والباحثــــة ر
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البنـــــات مـــــن ب بوفـــــاة ا تـــــأث أقـــــل و الـــــذ أن ـــــ ع يـــــدل ممـــــا و الـــــذ لـــــصا نـــــاث و و رالـــــذ ر ر
ي طفال ن ب ما ق فر وجود لعدم ت ووأشا ور امليالدي ب ت وال الرعاية لنمط عز   .النوعىتام

ــ البح يوأجــر عنـــوان) 1990(ى اســة ــ: " رد املال أطفـــال لــدى الــسلوكية ـــ". املــشكالت إ ــدفت
وطبقـــت ـــا، ل بة املـــس العوامــل عـــن والكـــشف ــ املال أطفـــال ن بـــ املــشكالت ـــشار ان مـــدى معرفــة

مــن ونــة م عينــة ــ ع اســة امل) 165(رالد أبنــاء مؤســساتمــن ــو) 189(مــ تراوحــت) 76(رذ إنــاث
ن بــ مــا م وقــد) 15-6(رأعمــا م، علــ ن واملــشرف العينــة ألفــراد املقــابالت الباحــث واســتخدم ســنة

نــاث، لـدى ــا م ـ أك و الــذ لـدى الــسلوكية املـشكالت ــشار ان معـدل أن اســة الد نتـائج ـرت رأظ ر
جتماعيـة، ضـطرابات ل املـشا تلـك أك أحـضرتومن كمـا والكـالم، ركـة ا ـادة زكتئـاب،

الـــــسلوكية، املـــــشكالت جميــــع ـــــ ع رمـــــان ا جــــة ود العمـــــر مــــن ـــــل ل تـــــأث يوجــــد ال بأنـــــھ رالنتــــائج
العمر دياد با و الذ عند يزداد الذي الكالم ناء زباست   .ر

عبيــــد   اســــة وفعاليــــة: "عنــــوان) 2013(رد ي الوجــــدا اء الــــذ ن بــــ العالقــــة عــــن الكــــشف
ــةالــذات قر ــ ن املقيمــ يتــام ات" (SOS)لــدى ــ املتغ ــ ق الفــر ــ ع ،النــوعالعمــر،(ووالتعــرف

مــــن اســـــة الد عينــــة ونــــت وت قامـــــة، ة ــــ ف القــــيم، حالـــــة ، ــــادي طبـــــق) 63(رالتحــــصيل ؟؟؟
م ي(علـــ الوجـــدا اء الـــذ الـــذات–مقيـــاس فعاليـــة وجـــود)مقيـــاس عـــدم ـــ إ اســـة الد وتوصـــلت ر،

دال ذات لـــدىعالقــة الـــذات وفاعليــة ي الوجـــدا اء الـــذ عـــد إحـــصائية ـــةيتـــاملـــة قر (SOS)ـــ
ن بـ إحـصائية داللـة ذات ق فر وجود عدم إ اسة الد نتائج رت ووأظ وفعاليـة ر ي الوجـدا اء الـذ

ـة قر ـ الطـالب لـدى داللـة(SOS)الـذات ذات ق فـر وجـود أحـضرت ن حـ ـ العمـر ـ ملتغ وعـز ى
الــو حــو نلإحــصائية بــ مــا اوح ــ ت م أعمــا اللــذين لــصا وجــود22-16ربالــذات وعــدم ســنة

قامة ملتغ عز ق ىفر   .و
العطــــــــاس   عنــــــــوان) 2013(ىوأجـــــــر اســـــــة والوحــــــــدة: "رد نــــــــة بالطمأن الـــــــشعو رمــــــــستو ى

نـة مقا اسـة د ـم، ذو لـدى ن املقيمـ يتـام و الرعاية دو يتام لدى رالنفسية ر ونـت"ر عينـةوت
مــــ اســــة و) 32(نرالد املكرمــــة مكــــة ــــ الرعايــــة دو ــــ املعتمــــد يتــــام مــــن مــــن) 22(رمقــــيم يمــــا ي

النفــــــسية نــــــة الطمأن مقيــــــاس الباحــــــث واســــــتخدم املكرمــــــة بمكــــــة ــــــم ذو لــــــدى ن املقيمــــــ يتــــــام
الرعايـــة دو ـــ ن املقيمـــ يتـــام مـــن عـــدد أن ـــ إ اســـة الد وتوصـــلت بالوحـــدة الـــشعو رومقيـــاس رر

فقد من عانونعانو و م ذو لدى املعتمدين م أقرا من أع بمستو النفسية نة نالطمأن ى
بالوحدة الشعو   .رمن

العثامنــة   اســة د ــ ــ)2003(رو ع التعــرف ـــ إ ــدفت عة"، الـــشا الــسلوكية املــشكالت
ن بــو ال املرشــدين نظــر ــة وج مــن ــة الثانو املرحلــة طلبــة ــا م ي عــا ــ مــن" ال عينــة ــ ع طبقــت

وعـــــدم) 141( ت ـــــش وال د الـــــشر ســـــلوك لة مـــــش أن اســـــة الد نتـــــائج ـــــرت وأظ ومرشـــــدة، ومرشـــــدا ر
ً

ســـــلوك واحتــــل ي، العــــدوا والـــــسلوك النفــــسية ضــــطرابات وســـــلوك ، و املركــــز احتــــل ــــ ك لال
خ املركز   .التمرد

ال   ــىوأجــر عنـــوان) 2011 (ينم اســة مـــن: "رد عينــة لــدى اســـية الد النفــسية رالــضغوط
وال مـنالطالب اسـة الد عينـة ونـت ت وقد جتماعية بية ال دو يتام رطالبات طالـب) 100(ر

مـــن ــو تت بانة اســـ خــالل مـــن اســـة الد أداة تطبيــق وتـــم نوطالبــة، نتـــائج) 34(ر ـــرت أظ وقــد فقـــرة
وانـب با املرتبطـة سـية املد ل املـشا ـ تمثـل العينـة أفـراد لـدى النفـسية الـضغوط أن اسة رالد ر

وا يتـــاماملاديــة الطـــالب ن بــ إحـــصائية داللـــة ذات قــا فر نـــاك أن النتـــائج ــرت أظ كمـــا لعائليـــة
ً

و
الرعاية دو خارج املعتمدين يتام و الرعاية دو ن راملقيم   .ر
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ر   الـــسو اســـة د ـــ يو يتـــام: "عنـــوان) 2010(ر لـــدى جتماعيـــة و النفـــسية املـــشكالت
تلـــك وعالقـــة املكرمـــة بمكـــة يـــة ا معيـــة املعتقـــداتبا مـــن عـــدد الـــصف(املـــشكالت العمـــر،

شـادية امج ـ ال لبـضع وتـصو التعليمية، املرحلة ، ا رالد مـن) رر اسـة الد عينـة ونـت ) 163(روت
املــــــشكالت مــــــن عــــــدد أن ــــــ إ اســــــة الد نتــــــائج ــــــرت أظ وقــــــد اســــــة الد أداة الباحــــــث وطبــــــق يمــــــا ري ر

ً

العـــدوان، ا، ــــشا ان حـــسب مرتبــــة جتماعيـــة و بالوحــــدة،رالنفـــسية الـــشعو الكــــذب، رالـــسرقة،
يتام لدى ي ا الشذوذ املرض، وف   .ا

اسـة فحــص(Reddy, 2010)رد ــ إ جتماعيــة"ــدفت والكفــاءة الــسلوكية املـشكالت
بتدائيـــــة اســـــة الد ســـــن ـــــ التالميـــــذ لـــــدى ســـــة املد تجـــــاه رواملواقـــــف بتطبيـــــق" ر الباحثـــــة وقامـــــت

بلغت عينة ع اسة طفال) 35(رالد
ً

عائالت ن ب ـ) 11(من إ اسـة الد نتـائج ـرت أظ وقـد أ رم
طفال نأن ناملتيم العادي طفال مع نة مقا سلوكية ل مشا من عانو راملال   .ن

اسة(Fregusone et al, 2013)ىوأجر طفـال"ربد لـدى النفـسية الـسلوكية املشكالت
سن مـ) 12-8(من اسـة الد عينـة ونـت وت رعامـا،

ً
ـع) 1128(ن أ اسـة الد واسـتمرت وطالبـة رطالبـا ر

ً

الزائـد، ـشاط ال امللـل، ـ تمثلـت ا ـشا ان ـ أك سـلوكيات نـاك أن اسـة الد نتـائج ـت ي و سنوات،
ً
ر ر

دالــة ق فــر نــاك أن اســة الد نتــائج ــرت وأظ ــاء، الب الــسرقة، شــيوعا الــسلوكيات وأقــل والتمــرد ر
ً

املشكالت شار ان و الذ لصا ناثرإحصائية من أك   .السلوكية
السابقة اسات الد ع   :رالتعقيب

الية   ا اسة الد أن الباحث رير كةى وانـبمش ا عـض اسات الد تلك معظم رمع
ــــا بي ومـــن املجتمعــــات، أغلـــب ــــا م و ـــش ميــــة، ـــ غايــــة قـــضية نحــــو تمـــام ــــ تث ـــا أ كمـــا

عـــدة ـــ إ اســـة الد خلــصت ولـــذا ـــي، د راملجتمــع ـــر ع اســـات الد لتلـــك ا عرضــ خـــالل مـــن رنقــاط
ي   :النحو

أوال
ً

اســة- كد الـسلوكية املـشكالت مـن العديـد تناولـت ــ ال اسـات الد مـع اليـة ا اسـة الد رتتفـق ر  ر
،(و) 2000شــــتات،( ن وآخــــر اســــة)2002وســــعادة د مــــع اليــــة ا اســــة الد واختلفــــت ر، ــــ(ر يالنم
:2011(  

املن   الية ا اسة الد ت ت اساتركما الد أغلب   .رنفسھ
اســـــــة، الد ات ـــــــ متغ بتجديــــــد الـــــــسابقة اســـــــات الد مــــــن اليـــــــة ا اســـــــة الد رواســــــتفادت ر ر
واملحـــاو ساســـية النقـــاط وضـــع ـــ الباحـــث منــھ اســـتفاد مـــا ـــذا و النقـــدي، دب ـــ إ روالرجــوع

الية ا اسة بالد املتعلقة ة النظر لألطر امة   .رال

و اسة الد ية اإرمن   : جراءا
املرحلــــةمجتمــــع             ــــ ــــ و الثالثــــة الــــصفوف ومعلمــــات ــــ معل جميــــع مــــن ــــو ت ـــة اسـ نالد ر

م،ساســـية عــــدد البـــالغ ــــد ا محافظـــة ــــ) 1964(رــــ ا الد الفـــصل ــــ وذلـــك ومعلمــــة رمعلمـــا
)2017-2018.(  

اسة الد   : رعينة
اســـة            الد عينـــة ونـــت ا) 355(مـــنرت محافظـــة ـــ ومعلمـــة قـــة،ـــدرمعلـــم بطر م اختيـــا رتـــم

قــــــم ــــــدو ا اســــــة، الد مجتمــــــع مــــــن رعــــــشوائية تبعــــــا) 1(لر اســــــة الد عينــــــة أفــــــراد ــــــع تو ــــــ ريو ز
صية ال ات   .للمتغ
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صية :)1(لجدو ال ات للمتغ تبعا اسة الد عينة أفراد ع رتو   ز
ة  التكرار  ىاملستو  املتغ املئو سبة   ال

  63.1  224  ذكر

  النوع  36.9  131  أن

  100  355  املجموع

سا   18.9  67  لو

سا ي   43.4  154  الثا

سا   37.7  134  الثالث
  الصف

  100  355  املجموع

  9.9  35  سنوات2-1من

  40.3  143  سنوات2-5

فأك5   49.9  177  سنوات
املعلم ة   خ

  100  355  املجموع

قم دو ا من ر ريظ ي) 1(ل   : ما
العينــة.1 ــ و الــذ عــدد ــة) 224(ربلـغ مئو ــسبة نــاث%) 63.1(ب عــدد بلــغ نمــا ــسبة) 131(ب ب

ة   ) .36.9(مئو
الــــصف. 2 ــــ ملتغ تبعــــا اســــة الد عينــــة أفــــراد ــــع لتو ــــة مئو ــــسبة ــــ أع ربلغــــت للــــصف%) 43.4(ز
سا( ي ة) الثا مئو سبة ى أد بلغت نما سا(للصف%) 18.9(ب   ).لو

املعلــم.3 ة ـ خ ــ ملتغ تبعــا اسـة الد عينــة أفـراد ــع لتو ــة مئو ـسبة ــ أع ربلغـت للــسنوات) 49.9(ز
ة ــــــ فـــــــأك5(ا ــــــة) ســــــنوات مئو ـــــــسبة ــــــى أد بلغـــــــت نمــــــا ة%) 9.9(ب ــــــ ا -1مـــــــن(للـــــــسنوات

  .) سنوات2
اسة الد   :رأداة

بالد املتعلقـــة واملعلومــــات البيانـــات مـــع وســــيلة بانة ســـ اســـتخدام تــــمرتـــم اذ اســـة
تية طوات ا وفق سبانة ر   : تطو

املتعددة. 1 العلمية واملراجع الكتب مراجعة   . تم
اســــة. 2 الد بموضــــوع املتعلقــــة اســــات الد مــــن العديــــد ـــ نــــات الب جمــــع وســــائل ــــ ع طــــالع رتـــم ر

ا م ا محاو من   )2013العطاس،(و) 2002سعادة،( رلالستفادة
ع. 3 بانة س عرض ةتم ـ ا ذو مـن ن املحكمـ مـن يئـة ـ ع الفقـرات صـياغة مـن ـاء ن يد

اصة وا ومية ا دنية امعات ا من واملنا النفس علم مجال ختصاص   .رو
أي. 4 يقمــوا ولــم بانة ســ فقــرات مناســبة ــ ع أكــدوا الــذين ن املحكمــ مــن بانة ســ جمــع عــد

ا عل   . عديل
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اسةأداةصدق   : رالد
وليـــة ا صـــو ـــ ـــا ف عر تـــم ـــا، ومجاال اســـة الد ألداة املنطقـــي الـــصدق مـــن رللتأكـــد ر
امعـــــات ا مـــــن بيـــــة ال مجـــــال ـــــ ختـــــصاص و ة ـــــ ا ذو مـــــن ن املحكمـــــ مـــــن مجموعـــــة ـــــ يع

حيـــث مـــن داة محتـــو ة ـــ و دقـــة حـــو م بـــرأ خـــذ و لالســـتفادة وذلـــك ىدنيـــة ل الـــصياغة: ر
الفقــــرات، ضــــوح و ــــة قبــــلواللغو مــــن ا مناســــب ــــ ع أجمــــع ــــ ال الفقــــرات اختيــــار تــــم ذلــــك عــــد و

ا بــــصو ــــا اخراد مــــن ذلــــك عــــد و ن املحكمــــ مــــن دة الــــوا املالحقــــات جميــــع ومراعــــاة ن، راملحكمــــ ر
ي؟ ا   ال

التطبيق وثبات داة   : ثبات
اسة الد اداة ثبات من مـنرللتأكد ونـة م اسـتطالعية عينـة ع اسة الد أداة ع تو رتم ز

مدتــــھ) 20( ــــ م بفــــار ن مــــرت اســــة الد عينــــة خــــارج مــــن زمعلمــــة ن(قر معامــــل) أســــبوع واســــتخراج
سو ب نتباط حيـث) Pearson Correlation(ر ن، املـرت ـ داة مجـاالت جميـع م جا د ن رب

معــــــامالت جميــــــع انــــــتأن ــــــل ك واملجــــــاالت داة ملجــــــاالت ن التطبيقــــــ ن بــــــ دالــــــةرتبــــــاط قــــــيم
قماحصائيا دو ا اسة للد التطبيق ثبات ع يدل ذا رو ذلك) 2(لر   . يو

قم رجدو العينة: )2(ل أفراد جات د ن ب داة مجاالت ن ب سو ب تباط ا رمعامالت نر
ن التطبيق   ستطالعية

تباط  املجال حصائية  رمعامل   الداللة

سية املد   0.00  0.76  )عليمية(راملشكالت

  0.00  0.81  )تكيفية(جتماعيةاملشكالت

النفسية   0.00  0.72  )نفعالية(املشكالت

ل ك   0.00  0.82  داة

قم دو ا من ر ريظ ستطالعية) 2(ل العينة أفراد جات د ن ب تباط معامالت رأن ر
ن ب تراوحت اسة الد أداة ملجاالت ن احصائيا) 0.81-0.72(رالتطبيق دالة قيم عندو

ل) α  0.05(الداللة ىمستو ك ة دا ن تطبيق ن ب تباط معامل قيمة بلغت روكما ) 0.82(ر
احصائيا دالة قيمة داة،و ثبات يدل   . مما

من ونة م ثانية استطالعية عينة ع اسة الد أداة ع تو تم ركما ومعلمة) 25(ز معلم
ألفا نباخ كر معادلة تطبيق تم ثم واحدة مجاالت) Chronbach Alpha(وملرة فقرات جميع ع

جدو ن مب و كما اسة الد لأداة    .)3(ر
دو قة: )3(لا بطر الثبات ألفا(معامالت نباخ ن) وكر ب اسة الد أداة رملجاالت

أفراد جات نرد التطبيق ستطالعية   العينة
الثبات  املجال   معامالت

سية املد   0.70  )عليمية(راملشكالت

  0.74  )تكيفية(جتماعيةاملشكالت

النفسية   0.78  )نفعالية(املشكالت

ل ك   0.75  داة
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قم دو ا من ر ريظ أداة) 3(ل ملجاالت ألفا نباخ كر قة بطر الثبات معامالت وأن
ن ب ما تراوحت اسة اذ) 0.78-0.70(رالد أيضا، التطبيق ألغراض ومقبولة مرتفعة قيم ا وجميع

ا اسات الد معظم ت رأشا الثباتر معامل قبو سبة   ).0.75(لأن
اسة الد ات تية: رمتغ ات التغ ع اسة الد   : راشتملت

فئتانالنوع - ولھ أن(،  ) ذكر،

ات - مستو ثالث ولھ سا(الصف، الثالث ، سا ي الثا ، سا  ) لو

التحصيل - ات،ىمستو مستو عة أ ضعيف(رولھ جيد، جدا، جيد  ).ممتاز،

ات - مستو ثالث ولھ املعلم، ة من2-1من(خ من5-2سنوات، سنوات5سنوات،
 ) فأك

حصائية ة   : املعا
ملعرفةلإلجابة - ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات استخدمت و السؤال رعن ل

لدى د ا محافظة ساسية املرحلة أطفال ا م ي عا ال السلوكية أفرادراملشكالت
اسة الد  . رعينة

يلإلجابة - الثا السؤال وفقا: عن ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات راستخدمت
التحصيل-صفال-النوع(ملتغ املعلم-ىمستو ة الداللة) خ ملعرفة الرا التباين وتحليل

ا عينة أفراد لتقديرات سابية ا املتوسطات ن ب ة ر لظا ق للفر عوحصائية اسة رلد
وفقا ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات واستخدمت ل ك اسة الد أداة رفقرات ر

التحصيل-صفال-النوع(ملتغ املعلم-ىمستو ة  ).خ
سابية ا املتوسطات ن ب ة ر الظا ق للفر حصائية الداللة ملعرفة حادي التباين ووتحليل

ع اسة الد عينة أفراد ملتغرلتقديرات وفقا اسة، الد مجاالت من مجال -النوع(رل
التحصيل-صفال املعلم-ىمستو ة   ).خ

ي حصا التحليل نتائج   : عرض
السلوكية                 املشكالت ع للتعرف دفت ال اسة الد نتائج عرض زء ا ذا ريتضمن

ي عا وال الصفوف أطفال ا سا(م جتماعية)يةساملرحلة الرعاية ةردو وج من
اسئلة من تناولتھ ملا وفقا وذلك د، ا محافظة م معلم   : رنظر

السؤالال: أوال - املتعلقة اما: لونتائج م ي عا ال السلوكية املشكالت
و الصفوف ساسية(أطفال جتماعية) املرحلة الرعاية كماردو

ا ن يدرك د؟إاملعلم  ر
ةلإلجابة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات استخراج تم السؤال ذا إلجاباترعن

سابيةأفرا ا املتوسطات استخراج تم كما ل، ك داة و اسة الد أداة مجاالت عن العينة رد
نحرافات ةو اسراملعيا الد مجاالت من مجال ل فقرات عن اسة الد عينة أفرد رإلجابات ةر
منفرد ل النتائج،ش عرض ي   : وفيما
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قم دو را مجاالت: )4(ل عن العينة أفراد إلجابات ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات
ل ك داة و اسة الد   رأداة

  املجال  الرقم  الرتبة
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

جة رد
  تقييم

جتماعية  2  1   مرتفعة  0.60  3.94  )تكيفية(املشكالت

سية  1  2 املد   مرتفعة  0.60  3.91  )عليمية(راملشكالت

النفسية  3  3   مرتفعة  0.41  3.88  )نفعالية(املشكالت

ل ك   مرتفعة  0.49  3.91  داة

جتماعية   ي) "تكيفية(املشكالت حـسا مجـال)3.94(بمتوسط جـاء الثانيـة املرتبـة و ،
ســـية" املد يبم) "عليميـــة(راملـــشكالت حـــسا مجـــال) 3.91(توســـط ة ـــ خ و الثالثـــة املرتبـــة واحتـــل
النفـسية" ي) "نفعاليـة(املـشكالت حـسا ــل)3.88(بمتوسـط ك لـألداة ي ـسا ا املتوسـط لـغ و ،
مرتفعة) 3.91( تقييم جة   .ربد

عينــــة   أفــــراد إلجابــــات ـــة املعيا نحرافــــات و ــــسابية ا املتوســـطات اســــتخراج تــــم ركمـــا
فقر عن اسة النتائجرالد عرض ي وفيما منفرد، ل ش اسة الد مجاالت من مجال ل   :رات

قم دو را ع: )5(ل اسة الد عينة أفراد ملوافقة ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات ر
و باملجال املتعلقة سية"لالفقرات املد املتوسط) عليمية(راملشكالت حسب ليا تنا زمرتبة

ي سا   .ا
املتوسط  الفقرة  رقمال  الرتبة

ي سا   ا
نحراف

  ياملعيار
جة رد
  تقييم

التذكر  1  1 قلة من ي   مرتفعة  0.74  4.10  عا

املد  4  2 بالنظام ام ل   مرتفعة  0.77  4.05  رعدم

سة  2  3 املد الرغبة   مرتفعة  0.75  4.02  رضعف

والكتابة  3  4 القراءة   مرتفعة  0.86  3.99  ضعف

املحافظـــــــ  10  5 ســـــــةعـــــــدم املد ـــــــات ممتل ـــــــ ع رة
ا   وإتالف

  مرتفعة  0.84  3.99

مباشر  5  6 ل ش إليھ التحدث عند يص   مرتفعة  0.81  3.95  ال

الصف  13  7 داخل عاج و الفو ة زإثا   مرتفعة  0.84  3.93  ر

الصفية  11  8 الغرفة داخل بامللل   مرتفعة  0.78  3.89  شعر

الفو  9  9 ة إلثا   مرتفعة  0.81  3.87  رمحب

سية  6  10 املد الواجبات اء إ   مرتفعة  0.77  3.82  ريفشل

أعذار  8  11 دو املتكر نالغياب   مرتفعة  0.84  3.77  ر
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املتوسط  الفقرة  رقمال  الرتبة
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

جة رد
  تقييم

متحان  12  12 الغش إ أ   مرتفعة  0.83  3.75  ي

لديھ  7  13 الدافعية مستو   متوسطة  0.89  3.64  ىانخفاض

و سية"لاملجال املد ل) عليمية(راملشكالت   مرتفعة  0.60  3.91  "ك

قـم   ـدو ا من ر ريظ فقـرات) 5(ل عـن العينـة أفـراد إلجابـات ـسابية ا املتوسـطات أن
و ســية"لاملجــال املد ن)" عليميــة(راملــشكالت بــ ــ)4.10-3.64(تراوحــت و املرتبــة ــ جــاءت ،
قـم ا) 1(رالفقـرة التـذكر: "ونـص قلــة مـن ي ي" عـا حـسا مرت) 4.10(بمتوسـط تقيـيم جـة فعــة،رود

فقـــرة ة ـــ خ املرتبـــة ـــ جـــاءت نمـــا ا) 7(و لديـــھ"ونـــص الدفاعيـــة مـــستو بمتوســـط" ىانخفـــاض
ي ــــل) 3.64(حـــسا ك للمجــــال ي ــــسا ا املتوســــط لــــغ و متوســــط، تقيــــيم جــــة د جــــة) 3.91(رو ربد

مرتفعة   .تقييم

ي الثا جتماعية"املجال   )":تكيفية(املشكالت
قم دو را سا: )6(ل ا عاملتوسطات اسة الد عينة أفراد ملوافقة ة املعيا نحرافات و ربية ر

ي الثا باملجال املتعلقة جتماعية"الفقرات املتوسط) تكيفية(املشكالت حسب ليا تنا زمرتبة
ي سا   .ا

  الفقرة  الرقم  الرتبة
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

جة رد
  تقييم

1  4  
شاطات ال ك شا رال

ماعية   ا
  مرتفعة  0.85  4.10

مالئھ  9  2 من السرقة إ أ   مرتفعة  0.77  4.04  زي

مالئھ  3  3 مع يتعاو زال   مرتفعة  0.51  1.02  ن

فردي  5  4 ل ش اللعب إ   مرتفعة  0.74  1.01  يميل

مالئھ  10  5 ن شؤ زالتدخل   مرتفعة  0.75  1.00  و

ئة  8  6 س قة بطر املعلم   مرتفعة  0.76  3.94  مخاطبة

ميضايق  1  7 م ر و   مرتفعة  0.81  3.87  زمالءه

ن  2  8 لآلخر ام ح قلة ر   مرتفعة  0.85  3.82  يظ

اء  7  9 ف و   مرتفعة  0.71  3.79  الكذب

مالئھ  6  10 وسب   مرتفعة  0.71  3.79  زشتم

ي الثا جتماعية"املجال ل) تكيفية(املشكالت "ك   مرتفعة  0.60  3.94 
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قـم   ـدو ا من ر ريظ امل) 6(ل فقـراتأن عـن العينـة أفـراد إلجابـات ـسابية ا توسـطات
ي الثا جتماعية"املجال ن)" تكيفية(املشكالت ب مرتفعـة) 4.10 – 3.79(تراوحت تقيـيم جة ربد

قــــــم الفقــــــرة ــــــ و املرتبــــــة ــــــ جــــــاءت الفقــــــرات، ا) 4(رميــــــع ــــــشاطات: "ونــــــص ال ــــــ ك ــــــشا رال
ماعيـــة ي" ا حـــسا نمـــا)4.10(بمتوســـط و الفقـــرة، ة ـــ خ املرتبـــة ـــ ا) 6(جـــاءت شـــتم"ونـــص

مالئــــھ ي" زوســـب حــــسا ــــل)3.79(بمتوســـط ك للمجـــال ي ــــسا ا املتوســـط لــــغ و جــــة) 3.94(، ربد
مرتفعة   .تقييم

الثالث النفسية"املجال   ):نفعالية(املشكالت
قم دو را ع: )7(ل أفراد ملوافقة ة املعيا نحرافات و سابية ا عراملتوسطات اسة الد رينة

الثالث باملجال املتعلقة النفسية"الفقرات املتوسط) نفعالية(املشكالت حسب ليا تنا زمرتبة
ي سا   .ا

  الفقرة  الرقم  الرتبة
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

جة رد
  تقييم

صية  2  1 ال بالنظافة تمام   مرتفعة  0.85  3.96  قلة

الذ  3  2 د الشر من ي   مرتفعة  0.66  3.95  وعا

الزائدة  8  3 ركة ا من ي   مرتفعة  0.72  3.95  عا

سرعة  9  4 مزاجھ   مرتفعة  0.78  3.94  يتقلب

مالئھ  4  5 تجاه الداخ   مرتفعة  0.71  3.92  زالعدوان

التحدث  5  6 أثناء   مرتفعة  0.69  3.92  يتلعثم

الزائد  10  7 وف ا من و   مرتفعة  0.75  3.91  ش

8  13  
با أثناءشعر تياح وعدم روف

  متحان
  مرتفعة  0.76  3.90

ماعية  6  9 ا املناقشات وض ا عن تعد   مرتفعة  0.76  3.89  ي

10  12  
املواقف تفك دو والتصرف نندفاع

  املختلفة
  مرتفعة  0.75  3.89

املفرطة  11  11 ساسية ا من ي   مرتفعة  0.79  3.88  عا

ئة  14  12 س عادات من ي ظافر (عا   متوسطة  0.74  3.87  )قضم

نطواء  1  13 و العزلة من ي   مرتفعة  0.88  3.85  عا

واحد  7  14 ان م لوس ا ستطيع   مرتفعة  0.72  3.83  ال

منھ  15  15 يطلب ما إنجاز   متوسطة  0.81  3.54  البطء

الثالث النفسية"املجال ل) نفعالية(املشكالت   مرتفعة  0.41  3.88  "ك
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قـمي   ـدو ا من ر رظ فقـرات) 7(ل عـن العينـة أفـراد إلجابـات ـسابية ا املتوسـطات أن
الثالـــث النفـــسية"املجــال ن)" نفعاليـــة(املـــشكالت بـــ املرتبـــة)3.96 – 3.54(تراوحــت ـــ جـــاءت ،

قـــــم الفقـــــرة ــــ ا) 2(رو ـــــصية: "ونـــــص ال بالنظافـــــة تمـــــام ي" قلـــــة حـــــسا ) 3.96(بمتوســـــط
م تقييم جة   .رتفعةرود

ي-ثانيا الثا بالسؤال املتعلقة   :النتائج
الداللـــة"   مـــستو عنـــد إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر ىتوجــد املـــشكالت) α ≥ 0.05(و لحـــو

ــــ و الثالثــــة الــــصفوف أطفــــال ــــا م عــــاين ــــ ال ساســــية(الـــسلوكية الرعايــــة) املرحلــــة دو رــــ
عـز و ــد ا محافظـة ــ م معلمـ نظــر ـة وج مــن اترجتماعيـة ــ ملتغ ىمــستو-الــصف– النـوع(ى

العلم-التحصيل ة   ).خ
اختبـار   تطبيـق تـم الفرضـية ـذه ة ـ مـن ) Independent Samples T-Test(للتحقـق

ملتغ تبعا ل ك داة حـادي)النـوع(ع التبـاين تحليـل تطبيـق تـم كمـا ،)ANOVA (داة ـ ع
ملتغ تبعا ل ة"يك ا داو"الصف، وا ذلك، تو تية   .ل

قم رجدو اختبار: )8(ل تطبيق ملتغ) Independent Samples T-Test(نتائج تبعا ل ك داة ع
  )النوع(

ي  النوع سا ا املعيار  املتوسط حصائية  T  ينحراف   الداللة

  0.50  3.95  ذكر

  0.84  3.83  أن
2.39  0.02  

قـم   ـدو ا مـن ـر ريظ ذا) 8(ل ق فـر الداللـةووجـود مـستو عنـد إحـصائية داللـة  α(ىت
أطفال)0.05≤  ا م ي عا ال السلوكية املشكالت حو العينة أفراد اء آ ن ب ل، الثالثـة ر الصفوف

ـــ ساســـية(و ـــ) املرحلـــة ملتغ تبعـــا جتماعيـــة الرعايـــة دو قيمـــةالنـــوعرـــ بلغـــت حيـــث ،)T (
الــذ) 2.39( لــصا إحــصائيا، دالــة قيمــة ــ يو حــسا بمتوســط املتوســط)3.95(رو بلــغ نمــا ب ،

لإلناث ي سا   ).3.83(ا
قم رجدو حادي: )9(ل التباين الصف) ANOVA(تحليل ملتغ تبعا ل ك اسة الد أداة   رع

ة ي  ا سا ا املعيار  املتوسط الداللة  F  ينحراف
  حصائية

سا   0.63  3.77  لو

س ي   0.46  3.82  االثا

سا   0.40  4.07  الثالث

13.59  0.00  

قـم   ـدو ا مـن ـر ريظ الداللـة) 9(ل مـستو عنـد إحـصائية داللـة ذات ق فـر ىوجـود  α(و
الـــــصفوف)0.05≤  أطفـــــال ـــــا م ي عـــــا ـــــ ال الـــــسلوكية املـــــشكالت حـــــو العينـــــة أفـــــراد اء آ ن بـــــ ل، ر

ــ و ساســية(الثالثـة جتما) املرحلــة الرعايــة دو بلغــترــ حيــث الــصف، الخــتالف تبعــا عيـة
قــــة) F) (13.59(قيمــــة طر تطبيــــق تــــم ق الفــــر ــــذه مــــصادر وملعرفــــة إحــــصائيا، دالــــة قيمــــة ــــ وو

جدو) Scheffe(شيفية البعدية، نات لللمقا ذلك) 10(ر   .يو
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قم رجدو شيفية: )10(ل قة طر تطبيق تبعا) Scheffe(نتائج ل ك داة ع البعدية نات رللمقا
الصفمل   تغ

املتوسط  الصف
ي سا   ا

سا سا  لو ي سا  الثا   الثالث

سا   *0.30  0.05    3.77  لو

سا ي   *0.25      3.82  الثا

سا         4.07  الثالث

الداللة*  مستو عند إحصائيا   )α = 0.05(ىدالة
قــم   ــدو ا مــن ــر ريظ ا) 10(ل ن بــ انــت ق الفــر مـــصادر ،(لــصفوفوأن ـــ سا لو

سا الصف) الثالث ـ(لصا سا ي) الثالـث حـسا املتوسـط)4.07(بمتوسـط بلـغ نمـا ب ،
للـــصف ي ــسا ــ(ا سا ن)3.77) (لو بــ ق الفـــر مــصادر انـــت و الثالـــث(و، ، ــ سا ي الثـــا

ــــ الــــصف) سا ــــ(لــــصا سا ي)الثالــــث ــــسا ا املتوســــط بلــــغ نمــــا ب ــــال(، سا ي ،)ثــــا
ي سا ا   ).3.82(بمتوسط

قم رجدو حادي: )11(ل التباين ة) ANOVA(تحليل ا ملتغ تبعا ل ك اسة الد أداة   رع

ة ي  ا سا ا املعيار  املتوسط   F  ينحراف
الداللة

  حصائية

  0.00  15.30  0.55  3.49  سنة2 – 1من

      0.42  3.92  سنوات5 – 2

فأك5       0.50  3.98  سنوات

قم   دو ا من ر ريظ الداللة) 11(ل مستو عند إحصائية داللة ذات ق فر ىوجود  α(و
الـــــصفوف)0.05≤  أطفـــــال ـــــا م ي عـــــا ـــــ ال الـــــسلوكية املـــــشكالت حـــــو العينـــــة أفـــــراد اء آ ن بـــــ ل، ر

ــ و ساســية(الثالثــة حيــث) املرحلــة ة، ــ ا الخــتالف تبعــا جتماعيــة الرعايــة دو بلغــترــ
قــــة) F) (15.30(قيمــــة طر تطبيــــق تــــم ق الفــــر ــــذه مــــصادر وملعرفــــة إحــــصائيا، دالــــة قيمــــة ــــ وو

جدو) Scheffe(شيفية البعدية، نات لللمقا ذلك) 12(ر   .يو
قم رجدو شيفية: )12(ل قة طر تطبيق تبعا) Scheffe(نتائج ل ك داة ع البعدية نات رللمقا

الصف   ملتغ
املتوسط  الصف

يا   سا
سا سا  لو ي الثالث  الثا

  سا

  *0.49  *0.43    3.49  سنة2 – 1

  0.06      3.92  سنوات5 – 2

فأك5         3.98  سنوات

الداللة*  مستو عند إحصائيا   )α = 0.05(ىدالة
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قــــم   ــــدو ا مــــن ــــر ريظ ة) 12(ل ــــ ا ســــنوات ن بــــ انــــت ق الفــــر مــــصادر 2-1مــــن(وأن
ف5سنة، ة) أكسنوات ا سنوات فأك5(لصا ي) سنوات حـسا نمـا)3.98(بمتوسط ب ،

ة ــــ ا لــــسنوات ي ــــسا ا املتوســــط ن)3.49) (ســــنة2 – 1مــــن(بلــــغ بــــ ق الفــــر مــــصادر انــــت و و،
ة ــــ ا ة) ســــنوات5 -2ســــنة،2- 1مـــن(ســـنوات ـــ ا ســــنوات بمتوســــط) ســــنوات5 -2(لـــصا

ي املتوس)3.92(حسا بلغ نما ب ي، سا ا ي) سنوات2 – 1(ط سا ا   ).3.49(بمتوسط
النتائج   :مناقشة

التا النحو ع سابقا فيھ عرضت الذي ب ت لل وفقا اسة الد نتائج مناقشة   :رتم
و بالسؤال املتعلقة النتائج أطفـال: لمناقشة ا م ي عا ال السلوكية املشكالت ما

ـــ و الثالثــة سا(الــصفوف جتماعيــة) ســـيةاملرحلــة الرعايـــة دو نرــ املعلمـــ ا يــدرك كمـــا
د؟   را

قم دو ا رش ساسـية) 4(ل املرحلـة أطفال ا م ي عا ال السلوكية املشكالت أن
جتماعيـــة املــشكالت جـــاءت حيــث اســـة الد ملجــاالت وفقـــا تفــاوت ـــ) تكيفيــة(رقــد و املرتبــة ـــ

بلغ ي حسا واملش)3.94(ومتوسط سية، املد ي) علمية(ركالت حـسا متوسـط و الثانيـة املرتبة
النفـــسية، )3.91(بلــغ املــشكالت بلـــغ) نفعاليــة(وحــصلت ي حــسا بمتوســط الثالثـــة املرتبــة ــ ع

ل)3.88( ك داة ي سا ا متوسط لغ و عالية) 3.91(؛ جة   .ربد
قم دو ا ش رو تجاو) 5(ل سية املد املشكالت مجال فقرات غالبيـةرأن ـ املرتفع زت

عــــــدم أو س الـــــدر ـــــم ف ـــــ ة صــــــعو يجـــــدو ن م املحـــــر طفـــــال أن لنــــــا يفـــــسر ـــــذا و والفقـــــرات، نو
ـــشعر إذ ســـية املد تــھ بي مـــع التوافــق عـــدم ــ تتمثـــل ل مــشا نـــاك أن كمــا ، ـــ ك ال راســتطاعتھ

وال املــشاركة مــن ــوف ا عليــھ تــب ي الــذي مــر الــصفية الغرفــة داخــل بالــضبط تفاعــلالطفــل
ـــــ ا الد التقــــدم أو فـــــظ ا مــــن أدائـــــھ ــــ ع ة ـــــ وا ة بــــصو ـــــنعكس و الــــصفية الغرفـــــة رداخــــل ر

طفــال ــ ع الــشديد النفــ التــأث ب ــس ة طــو ا ــ غايــة عــدا يأخــذ ــذه .روالــذي واتفقــت
ن وآخر سعادة اسة د مع يجة والن ا) 2002(ر اسة   ).2003(والعثامنة) 2011 (يلنمرود

قــــ ــــدو ا ـــش رو مرتفعــــة) 6(مل ــــا ل جــــاءت جتماعيــــة املـــشكالت مجــــال فقــــرات أن
سـاليب ـ إ ـأ و حولـھ مـن العـالم عـن ـب غر ص أنھ ع الطفل نظرة أن لنا يفسر ذا و

لـــــذلك ســـــل حولـــــة مـــــن العـــــالم أن ـــــستعد مـــــا بقـــــدر ســـــواءتبـــــدأالـــــسلبية الـــــسلوكية املـــــشكالت
نـاك و املؤسـسات داخـل ـغ التفر أو مــنبالتقليـد نـوع ـا ف سياسـة ـت ت املؤسـسات عـض ًأيـضا

ئة الـــس ات الــسلو مـــن ات ــ ا تلـــك ــغ بتفر يقومــوا لألطفـــال الــسابقة ات ـــ ا أن كمــا القــسوة
عمـــا ـــ ع الـــسلوكيات تلـــك أن الباحـــث ـــ عت و ن خـــر ام ـــ اح وعـــدم وكـــذب وضـــرب عـــدوان مــن

ـــ الـــذي للمجتمـــع ومقـــت كبـــت مـــن ن م املحـــر طفـــال وإنـــصافھوبـــداخل امـــھ اح عـــدم ن وشعر
وحز اضطراب من م بداخل عما ع   .نوسيلة

اسة د مع يجة الن ذه اسة) Seligman) 1995روتتفق اسة) Reddy) 2010رود  رود
ر   ).2010(يالسو

قم دو ا ش رو النفسية) 7(ل املشكالت مجال فقرات جاءت) نفعالية(أن
أ لنا يفسر ذا و مرتفعة ا أحزانأغل من نفسية اضطرابات من عانو ن م املحر طفال نن و

الذي نان وا ب ا فقدان إ عود ب والس بالنفس الثقة وفقدان وحز وخوف موم نو
غلب و ت وال املشاعر، لتلك فعل بردة فيقوموا م و ب فقدان من منھ نحرموا
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كما العاطفي، التوجيھ لضعف نظرا خاطئة الًأساليب والعاطفية النفسية الصدمات أن
ه وشعو دافھ، أ تحقيق ع تھ قد وعدم بالدونية ه وشعو والدتھ منذ طفال ا ل رعرض رر

ب(مانبفقدان و ي) م أن سبةكما بال بالدونية الشعو وصدمة املؤسسات رداع
غ ا ف و ي مواقف فضھ عليھ تب ي الذي مر نللمجتمع نر خر مع التعامل ع قادر

وعدم ن خر مع باملشاركة يرغب وال منطو بقى و م أنفس عن والدفاع ا، مع ندماج يو
ياة ا ستمرار   .رغبة

ر الـــسو اســــة د مـــع اســــة الد ـــذه يجــــة ن يوتتفـــق ر العطــــاس) 2010(ر اســــة ) 2013(رود
ار م اسة يود اسة) 1987(ر   .)Fregusone, et al) 2013رود

ي الثـــا بالــــسؤال املتعلقـــة النتــــائج عنــــد) أ(مناقـــشة إحـــصائية داللــــة ذات ق فـــر وتوجــــد
الداللـــة املرحلــــة) α = 0.05(ىمـــستو أطفـــال ـــا م ي عــــا ـــ ال الـــسلوكية املـــشكالت معرفــــة ـــ

جتماعية الرعاية دو نرساسية املعلم ا يدرك ملتغكما عز د ىا   ؟النوعر
قم دو ا رش الداللـة) 8 (ل مـستو عنـد إحصائية داللة ذات ق فر توجد ىأنھ  ≥ α(و

ساســية) 0.05 املرحلــة أطفـال ــا م ي عــا ـ ال الــسلوكية للمــشكالت ـسابية ا املتوســطات ن بـ
ـــ ملتغ عـــز ـــد ا محافظــة ـــ جتماعيـــة الرعايـــة دو ىــ ر ـــالنـــوعر أك و الـــذ أن ـــ إ ذلـــك عــود رو

و ية عــــص وأعــــراض لــــدىزعدائيـــة الــــسلوكية ضــــطرابات ــــشار ان عــــود و املـــشكالت توقــــع ــــادات
نــاث مــن ــ أك املعاملــة ــ إســاءة ــ إ عرضــوا قــد و الــذ طفــال ألن نــاث، مــن ــ أك و رالــذ ر
الطفـل يجعـل الوالـدين وخاصـة سرة أفراد أحد فقدان أن كما ل أو املؤسسة داخل سواء

الثقــة وعــدم مــان عــدم قلقـــاــشعر ــ أك جعلــھ و الــضغوط ــة مواج ــ ع ة القــد عــدم ــشعر رو
ــــ  .وتوترا البح مــــع اســــة الد ــــذا يجــــة ن يوتتفــــق ،)Fregusone, et al., 2013(و) 1990(ر

شتات اسة د نتائج مع يجة الن   ).2000(رواختلفت
ي الثا بالسؤال املتعلقة النتائج مـس) ب(مناقشة عنـد إحـصائية داللة ذات ق فر توجد ىتوول

أطفــــــال) α ≤ 0.05(الداللـــــة ـــــا م ي عـــــا ـــــ ال الـــــسلوكية للمــــــشكالت ـــــسابية ا املتوســـــطات ن بـــــ
الصف؟ ملتغ عز د ا محافظة جتماعية الرعاية دو ساسية ىاملرحلة ر   ر

قم دو ا رش الداللـة) 10(ل مـستو عنـد إحصائية داللة ذات ق فر توجد ىأنھ  α(و
املتوسـطا) 0.05≥  ن بــالعمربـ تقـدموا لمـا ن م املحــر طفـال أن ـ إ ب الـس عــود و ـسابية ا وت

ع ة والقد لديھ التفك اد لما الطفل أن الباحث ر و ، أع والقلق ز با م إحساس ران ز ى ن
ة ــ كب ة صــعو نــاك ــو ي أن ــ الطبي مــن ــم ل املجتمــع ونظــرة م حــول يــدو مــا ومالحقــة ــ نالتم ر

ـ ال ن القـر عن الـسلوكيةوناتجة باالضـطرابات لإلصـابة وعرضـة تـأث ـ أك ـم يجعل ممـا ـا ا ومـر
حــب ــ و ـ ك ال ــ ع ة القــد وفقــدان كتئــاب، و ــوف، وا الــسليم) لالتفــاؤ(رـالقلق، ــ . والتفك

الــــذي للوضـــع الـــو اد العمـــر اد لمـــا ف ـــة العمر املرحلــــة مـــع ضـــطرابات ـــذه شـــدة ختلـــف زو ز
التــــا و عليـــھ ــــموجـــود طفـــال ــــا م ي عـــا ــــ ال الـــسلوكية املـــشكالت ــــم ـــ ــــادة زالتنميـــة

املختلفة الرعاية   . رالدو
عبيـــــــد اســــــــة د مـــــــع اســــــــة الد ـــــــذه يجــــــــة ن روتتفـــــــق العثامنــــــــة) 2013(ر اســــــــة ) 2003(رود

شتات اسة د مع اسة الد يجة ن رواختلفت   ).2000(ر
بالـــــسؤال املتعلقـــــة النتـــــائج ذات) ج(مناقـــــشة ق فـــــر توجـــــد مـــــستووـــــل عنـــــد إحـــــصائية ىداللـــــة

أطفــــــال) α ≤ 0.05(الداللـــــة ـــــا م ي عـــــا ـــــ ال الـــــسلوكية للمــــــشكالت ـــــسابية ا املتوســـــطات ن بـــــ
ة؟ ا سنوات ملتغ عز د ا محافظة جتماعية الرعاية دو ساسية ىاملرحلة ر   ر
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قم دو ا رش ال) 12(ل مـستو عنـد إحصائية داللة ذات ق فر توجد ىأنھ  α(داللـةو
ساسية) 0.05≥  املرحلة أطفال ا م ي عا ال السلوكية للمشكالت سابية ا املتوسطات ن ب

ة؟ ا ملتغ عز جتماعية الرعاية ىدو   ر
بـالرغم لـة طو لـسنوات عديـدة ب بتجـا ا مـر الـذين طفـال أن ذلـك ـ ب الس عود رو و

أحـد فقدان من املقضية ف الظر ھ شا أصـبحومن قـد الطفـل وألن أخـر ق فـر أي أو ن ىبـو و
النفـسية الـضغوط ـادة ـ سـلبية ة بـصو يـنعكس الـذي مـر حولـھ، يدو ملا ا ال الو زلديھ ر ر
سـواء ن خـر قبل من لألذى يتعرض تجعلھ ال املشكالت حصو من وخوفھ ا ل يتعرض لال

ترا عالقــة نــاك أن الباحــث فالحــظ اللفظــي أو ي ــالبــد والتقــدم ة ــ ا ســنوات ن بــ مــن بطيــة
الرعايـــة ودو طفـــال لـــدى النفـــسية والـــضغوط املـــشكالت ـــم مـــع يجـــة .رالعمـــر ن اتفقـــت وقـــد

اسة د مع اسة الد رذه عبيد)Fregusone, et al., 2013(ر اسة ود   ).2013(ر،
  :التوصيات

ي بإجراء الباحث يو اسة الد إليھ توصلت ما   :رضوء
ـــــشطةت. 1 خـــــالل مـــــن الرعايـــــة، دو ـــــ ـــــشو ع الـــــذين يتـــــام باألطفـــــال رمـــــام التعليميـــــةن

ة بو طفالوال لدى عمار مراعاة   .مع
دو. 2 نرتفعيــــل جتمــــاعي واملرشـــــدين ن ماملختــــص لــــد ختـــــصاصممـــــن و العلميــــة الكفـــــاءة

  .املناسب
ا. 3 ضـمن لألطفــال تقــدم يــة ترف بــرامج بإعــداد ــالقيـام ــ التغي أجــل مــن يــة الالمن ــشاطات ل

م   .سلوكيا
يـــــاة. 4 الفـــــرص أفـــــضل وتقــــديم يتـــــام باألطفـــــال تمـــــام ــــ اســـــة الد نتـــــائج مـــــن رســــتفادة

والتوتر النف القلق من خالية   .سليمة
جديد. 5 و ما ع طالع أجل من الرعاية دو ن للعامل ية تد شات و رعمل  .رر
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املصا واملراجعقائمة   در
يوســـــف ياســــــر م). "2009(اســـــماعيل، ئــــــ ب مــــــن ن م املحـــــر طفــــــال لـــــدى الــــــسلوكية واملــــــشكالت

ة سالمية"سر امعة ا غزة، ة، شو م غ ماجست اسة د ر،   . ر
ن حـــس ـــ ع بـــن الـــرحمن عبـــد لـــدى). "2013(العطـــاس، النفـــسية والوحـــدة نـــة بالطمأن رالـــشعو

ال دو ـــ ن املقيمـــ ـــمريتـــام ذو لـــدى ن واملقيمـــ ماجـــست" رعايـــة ســـالة نـــة، مقا اســـة رد ر ر
القر أم جامعة بية، ال لية ة، شو م ىغ   .ر

أحمـد أسـماء، ـ). 2013(عبيـد، ن املقيمـ يتـام لـدى الـذات بفاعليـة وعالقتـھ ي الوجـدا اء الـذ
ة غزSOSقر سالمية امعة ا بية، ال لية ة، شو م غ ماجست سالة ر،   .ةر

مجـدي امـل، اسـماعيل؛ ادة، أبو جودت؛ زسعادة، طفـال). "2002 (ز لـدى الـسلوكية املـشكالت
كمــا قـ انتفاضـة خــالل نـابلس بمحافظـة الـدنيا ساســية املرحلـة ـ ن ي الفلـسطي

ات ــ املتغ بــبعض ــا وعالق املعلمــو ــا املجلــد"نيرا لألبحــاث، النجــاح جامعــة مجلــة ،16،
  .2العدد

اشــتات، ــيم). "2000(ســ الي الطفــل ــصية ل النفــ بيــة،"البنــاء ال ليــة ، ماجــست ســالة ر،
غزة سالمية، امعة ا العليا، اسات الد   .رقسم

هللا عبـــــد ـــــ ع ، ر معيــــــة). "2010(يالـــــسو ا ـــــ يتـــــام لــــــدى جتماعيـــــة النفـــــسية املــــــشكالت
ة، شو م غ ماجست سالة املكرمة، بمكة ية را القرر أم جامعة بية، ال   .ىلية

يم إبـــرا بـــن امللـــك عبـــد ، ـــ ـــ). 2011(يالنم يتـــام الطـــالب لـــدى اســـية الد النفـــسية رالـــضغوط
جتماعية، العلوم لية ة، شو م غ ماجست سالة اض، بالر جتماعية بية ال ردو رر

سعود بن محمد مام   .جامعة
الــــرحيم عبــــد عمــــاد ، ليــــة). 2006(لالزغــــو طفــــال، لــــدى والــــسلوكية نفعاليــــة ضــــطرابات

دن الكرك، مؤتة، جامعة ة، بو ال   .رالعلوم
الرقيب عبد ، ـ). 1990(يالبح املال أطفال لدى السلوكية تحليليـة"املشكالت اسـة ؤتمراملـ" رد

مصر ، املصر للطفل الثالث يالسنو   .ي
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