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  االسخص 

العناد قد تكون له ٌتناول البحث الحالً قٌاس سلوك العناد لدى التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً ،  اذ ان سلوك 

مردودات سلبٌة عدة تؤثر فً شخصٌة الفرد وسلوكه ، كما ان سلوك العناد قد ٌؤدي الى سوء التكٌؾ الذي 

ٌنعكس سلبٌاً على جوانب عدٌدة ومنها القدرات الحقٌقٌة للفرد وتحصٌله االكادٌمً ومن ثم ٌكون الفرد 

 .لة وتعمقها عرضة لمشكالت اخرى ، االمر الذي ٌؤدي الى توسع المشك

لذلك فأن البحث الحالً هو محاولة لمعرفة مستوى سلوك العناد لدى التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً ، 

 : من خالل 

 .الكشؾ عن التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً  -1

 .التعرؾ على مستوى سلوك العناد لدى التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً  -2

ضطربٌن سلوكٌاً فً الصؾ السادس االبتدابً فً المدارس وقد تحدد البحث الحالً على التالمٌذ الم    

 . 2012 -2011الرصافة الثالثة فً محافظة بؽداد ، للعام الدراسً / التابعة للمدٌرٌة العامة للتربٌة 

تلمٌذ من تالمٌذ الصؾ السادس االبتدابً فً المدارس التابعة ( 200)تألفت عٌنة البحث من  حٌث    

ولتحقٌق اهداؾ البحث الحالً فقد تبنى . الرصافة الثالثة تم اختٌارهم عشوابٌاً / ربٌة للمدٌرٌة العامة للت

الذي اعد لتالمٌذ المرحلة االبتدابٌة لؽرض تحدٌد التالمٌذ المضطربٌن ( 2000الداوود )الباحث مقٌاس 

الخاصة ، وتم  سلوكٌاً ، كما اعد الباحث مقٌاس للعناد على وفق فقرات المقاٌٌس لعلم النفس والتربٌة

 .استخراج الصدق والثبات لكل منهما ، كما تم استخراج القوة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاس العناد 

بعد ذلك قام الباحث بتطبٌق مقٌاس االضطرابات السلوكٌة على عٌنة البحث من اجل تحدٌد التالمٌذ      

هم اعلى من الوسط الفرضً للمقٌاس تلمٌذاً ممن كانت درجات( 90)المضطربٌن سلوكٌاً ، فأفرز المقٌاس 

درجة ، ثم قام الباحث بتطبٌق مقٌاس العناد على التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً من اجل ( 176)والبالؽة 

تلمٌذاً ٌعانون من سلوك ( 31)تحدٌد التالمٌذ الذٌن ٌعانون من سلوك العناد ، واظهرت نتابج التطبٌق ان 

 .درجة ( 50)ن الوسط الفرضً لمقٌاس العناد والبالؽة العناد والذٌن كانت درجاتهم اعلى م

وبعد معالجة البٌانات احصابٌاً ، اظهرت نتابج البحث ان تالمٌذ عٌنة البحث ٌعانون من 

االضطرابات السلوكٌة وعلى وجه الخصوص سلوك العناد ، وفً ضوء النتابج التً توصل 

من تالمٌذ الصؾ السادس االبتدابً التابعٌن  ان هناك الكثٌرالٌها الباحث خرج بأستنتاج مفادهُ ، 

الرصافة الثالثة ٌعانون من االضطرابات السلوكٌة وعلى وجه الخصوص سلوك العناد ، / لمدٌرٌة التربٌة 

وان هذا السلوك لدى الطفل فً السنوات االولى من عمره امر طبٌعً ٌعبر عن كٌان الطفل وذاته المستقلة ، 

 . ان ٌتطور لٌصبح اضطراباً سلوكٌاً بسبب البٌبة المحٌطة بالطفل فً المدرسة اال ان هذا السلوك ٌمكن 
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واستكماالً للجوانب ذات العالقة بهذا البحث فقد خرج الباحث بعدد من التوصٌات     

 : هًو

 .ضرورة اقامة برامج ارشادٌة تهدؾ الى خفض سلوك العناد لدى التالمٌذ  -1

الٌات لتنمٌة المهارات االجتماعٌة التً تعمل على التقلٌل من تضمٌن المناهج الدراسٌة بأنشطة وفع -2

 .اثر االصابة باالضطرابات السلوكٌة وبالتحدٌد سلوك العناد 

اجراء دراسة تتناول الكشؾ عن مظهر اخر من مظاهر االضطرابات كما واقترح الباحث 

 .السلوكٌة 

 الشوسة  ارحث 

سعى فً الوقت الحاضر الى اعادة بنابه وفق اطار جدٌد من ان الطفل له اهمٌة فً المجتمع الذي ي       
الثقافة ٌتناسب مع المرحلة الجدٌدة التً ٌمر بها ، فهو ٌسعى الى البناء والتقدم التكنولوجً وعصر االنفتاح 

وفً ظل هذه التحوالت قد ٌعانً االطفال تشكٌلة ( . 4:  1974: عبد الوهاب . )الحضاري بجمٌع اشكاله 
( 1:  2006: رشٌد . )كٌات المضطربة مما ٌشكل لدٌهم مشكالت خطٌرة مع االفراد االخرٌن من السلو

وٌؤكد المتخصصون بهذا الصدد ان معظم االضطربات السلوكٌة تبدأ اساساتها من مرحلة الطفولة ، 
رض له فاالضطرابات السلوكٌة التً ٌتعرض لها االطفال اكثر خطورة مما ٌتعرض لها الكبار ، وان ما ٌتع

 ( .25:  1990: داوود واخرون )الطفل من اضطرابات قد تؤدي الى اضطرابات اكثر خطورة 

، ان دخول االطفال فً المرحلة االبتدابٌة ُتسبب لهم ( 1994: فاضل )هذا وقد اظهرت دراسة      
. فً الدراسة اضطرابات سلوكٌة عدة ومنها العناد  ، وان االضطرابات السلوكٌة تزداد لدٌهم مع التقدم 

ان العناد ظاهرة معروفة فً سلوك بعض االطفال ، وهو ان ٌصر الطفل على ( . 60:  1994: فاضل )
ٌُتخذ كتعبٌر عن رفض الطفل  فعل ما قد ٌكون خطأ او ؼٌر مرؼوب فٌه ، والعناد كموقؾ وسلوك ؼالباً ما 

 (91:  1988: العظماوي . )لرأي وإرادة اآلخرٌن 

اد قد ٌكون له مردودات سلبٌة عدة تؤثر فً شخصٌة الفرد وسلوكه ، كما ان سلوك العناد ان سلوك العنو    

قد ٌؤدي الى سوء التكٌؾ الذي ٌنعكس سلبٌاً على جوانب عدٌدة ومنها القدرات الحقٌقٌة للفرد وتحصٌله 

 كلة وتعمقها ٌؤدي الى توسع المش االكادٌمً ومن ثم ٌكون الفرد عرضة ألمراض نفسٌة أخرى ، األمر الذي

  هالقة  ارحث 

ٌُبنى علٌها مستقبل الفرد من خالل التنبؤ بخصابص الشخصٌة       ٌُشكل االهتمام بالطفولة دعامة اساسٌة 

اعتماداً على الخبرات المبكرة فً حٌاة الطفل ، وذلك الن الطفولة تمثل حجر االساس فً بنٌة شخصٌة الفرد 

جتماعٌة التً تتأثر بالبٌبة ، ونمط التربٌة التً ٌنشأ علٌها طفالً ، واستقراره االنفعالً ، وعالقاته اال

 (3: 1994:رزٌق )وٌترعرع مراهقاً حتى ٌصبح فرداً له مكانته فً بنٌة المجتمع 
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ٌُصاب بما ٌصاب به ؼٌره ، وٌعانً من االضطرابات  فالطفل هو االنسان فً صفحات حٌاته االولى 
صور المعاناة واشكالها تختلؾ بما نعهده وندركه لدى الكبار ، اذ ان  السلوكٌة كما ٌعانً الكبار ، ولكن

الكبار قادرون على التعبٌر الواضح عن المشكالت بٌنما االطفال عاجزون عن التعبٌر الواضح والوصؾ 
، ولذلك فأن ( 251:  1088: العظماوي . )المفٌد لما ٌنتابهم من مشاعر واحاسٌس واضطرابات سلوكٌة 

الظروؾ المناسبة قد ٌؤدي الى حدوث االضطرابات السلوكٌة للصؽار والكبار اي انها ال ترتبط  عدم توافر
بعمر محدد ، وؼالباً ما ٌفشل هؤالء االفراد فً اقامة عالقات مقبولة مع اقرانهم ، حٌث ان االضطراب ال 

أختالؾ االسباب التً ادت ٌكون شكالً واحداً او مظهراً واحداً وانما هو اشكال ومظاهر كثٌرة قد تختلؾ ب
الٌه من حٌث الشدة والعمر الزمنً ، كما ان االضطراب السلوكً لٌس شٌباً مادٌاً محدداً بشكل او بحدود 

 ( .282:  2008: الظاهر . )وانما هو حالة معنوٌة ٌمكن ان نستدل علٌها من خالل السلوك 

خول االطفال للمدرسة االبتدابٌة قد ٌسبب ان د( 1994: فاضل )ولقد اظهرت بعض الدراسات ومنها دراسة 
لهم اضطرابات سلوكٌة عدة ، وٌزٌد من حدة االضطرابات التً قد تكونت لدٌهم فً مرحلة ما قبل المدرسة 
، لذلك ٌنبؽً الكشؾ عن هذه االضطرابات السلوكٌة فً هذه المرحلة العمرٌة ، اذ انها كلما استمرت معهم 

 ( 60: 1994: فاضل.)الجها ، وادت الى اضطرابات سلوكٌة خطٌرة فً مراحل عمرٌة متقدمة صعب ع

وان سلوك العناد من المشكالت السلوكٌة الخطٌرة لذلك ٌصبح من الضروري معرفة حقٌقته وكٌفٌة      
مواجهته ، حٌث ان العناد عند االطفال قد ٌعد سلوكاً اعتٌادٌاً ، والعناد خصوصاً ؼٌر المبالػ فٌه ظاهرة 

ن مراحل النمو النفسً للطفل ، وٌساعد الطفل على االستقرار واكتشافه لنفسه ، وانه شخص له طبٌعٌة م
ٌُالزم  كٌان وذات مستقلة عن الكبار ، ولُه ارادة ؼٌر ارادة الكبار وٌكون وسٌلة الثبات ذاته ، لكن عندما 

د تكون عالمة خطٌرة ُتنبا الطفل العناد ولعمر متقدم وبصورة شدٌدة ، فأنه ٌكون اضطراباً سلوكٌاً ، وق
ان  اال( .30:  2007: السٌد ، الكوثرانً . )بأعراض المرض النفسً فً المراحل المتقدمة من العمر 

العناد المتواصل ؼالباً ٌهدم وٌشوه العالقات التً بناها الطفل مع االخرٌن فً بٌبته بصورة عامة ، حٌث اذا 
ها ال بد ان ٌؤدي الى حالة من النقد وعدم التعاون والتباعد ، تكرر سلوك العناد فً كبابر االمور وصؽابر

ٌُعاند دابماً ٌكون بمرور الوقت ؼٌر مرؼوب به فً البٌت والمدرسة ، اذ ان عناده فً الحٌاة  فالطفل الذي 
ٌُثٌر عواطؾ وحماس  الٌومٌة فً البٌت والمدرسة تجعله صعب االرضاء واالقناع والتؽٌٌر ، وهو بهذا ال

 ( .194:  1988: العظماوي . )ن معه ، بل ربما على العكس ٌتعامل معه االخرون ببرود واهمال االخري

وبناء على ما تقدم ٌمكن القول ان اهمٌة البحث الحالً تكمن فً عدة اعتبارات ٌمكن تلخٌصٌها    
 : على النحو االتً 

 .لٌة اهمٌة مرحلة الطفولة التً تعد اساساً لتشكٌل شخصٌة الفرد المستقب -1

ٌمكن اعتبار البحث الحالً مساهمة علمٌة تنصب فً محاولة اعداد التالمٌذ اعداداً متمٌزاً من خالل  -2

 .الكشؾ عن مستوى سلوك العناد لدى التالمٌذ 

ٌقع البحث الحالً فً مجال التربٌة الخاصة وهذا المجال بحاجة الى مزٌد من البحوث التربوٌة ،  -3

 .اضعة لتطوٌر هذا المجال ولعل البحث الحالً اسهامة متو
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  ها ف  ارحث 

 :ٌهدؾ البحث الحالً الى 

 .الكشؾ عن التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً -1

 .التعرؾ على مستوى سلوك العناد لدى التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً -2
 

 حالا  ارحث 

دابً فً المدارس التابعة ٌقتصر البحث الحالً على التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً فً الصؾ السادس االبت    
 . 2012 -2011الرصافة الثالثة فً محافظة بؽداد ، للعام الدراسً / للمدٌرٌة العامة للتربٌة 

 لحاقا  االصضسحيت 

 Stubbornالعناد 

 :بأنه ( 1988)ٌعرفه العظماوي  -

.  فٌههو ان ال ٌعمل الطفل بما ٌؤمر به ، او ٌصر على فعل ما قد ٌكون خطأ او ؼٌر مرؼوب    
 ( .191:  1988: العظماوي )

اضطراب ) بناء على ما تقدم من التعرٌفات فأن الباحث ٌضع التعرٌؾ النظري لسلوك العناد         
 (سلوكً ٌتضح فً عدم المرونة والسلبٌة وعدم االمتثال الوامر مصدر السلطة 

 التعرٌؾ االجرابً -

قٌاس العناد بالدرجات والمعد ألؼراض هذا هو السلوك المعبر عنه فً االستجابات على فقرات  م)  
 ( .البحث 

  Behavioral Disordersالمضطربون سلوكٌاً 

 :-الطفل المضطرب سلوكٌاً بأنه ( Woody 1969)ٌعرؾ وودي  -

ذلك الطفل الذي الٌستطٌع ان ٌتكٌؾ مع معاٌٌر السلوك المقبولة اجتماعٌاً ، مما ٌؤدي الى تدهور       
 .  (238Woody : 1969.)ك تدهور عالقاته الشخصٌة مع االخرٌن تقدمه الدراسً وكذل

هم )بناء على ما تقدم من تعرٌفات سابقة فأن الباحث ٌضع تعرٌفاً نظرٌاً للمضطربٌن سلوكٌاً      
اولبك التالمٌذ الذٌن ٌعانون من مشكالت سلوكٌة متعلمة ، تكونت تدرٌجٌاً بسبب اضطراب العالقة 

 (ة واستجاباتهمبٌن المثٌرات البٌبً

 التعرٌؾ االجرابً  -

هم التالمٌذ الذٌن ٌسجلون اعلى الدرجات على اختبار االضطراب السلوكً المعتمد ألؼراض هذا ) 
 (.البحث 



7 

 Behavioral  Disorders:  المضط ريت  ا سلوقة 

 الفهلم  المضط ريت  ا سلوقة 

ٌُظهرون انماطاً  االضطراب السلوكً مفهوم ٌتصؾ بالنسبٌة حٌث ان االطفال      المضطربٌن سلوكٌاً قد 
سلوكٌة طبٌعٌة ، وان هناك اختالفات بٌن الباحثٌن تتعلق بهذه االضطرابات من حٌث تعرٌفها وتصنٌفها 

وتحدٌد اسبابها وطرق عالجها ومدى انتشارها ، اال انهم ٌتفقون فً ان االضطراب السلوكً ٌظهر بشكل 
ٌُعانً من متكرر وبشدة حٌث ان الطفل المضطرب  سلوكٌاً ٌسلك سلوكاً بشكل ٌجعل االخرٌن ٌعرفون أنه 

مشكلة معٌنة وٌتصؾ هؤالء االطفال بعجزهم فً بناء عالقات مع االطفال االخرٌن او الراشدٌن وٌعٌشون 
 (. 31:  2009: العزة . ) فً صراع مستمر مع االخرٌن ومع انفسهم 

ه سلوك منحرؾ ٌسلكه الفرد وبصورة واضحة عن االضطراب السلوكً على ان 1974روس  وٌعرؾ     
السلوك المتعارؾ علٌه فً المجتمع الذي ٌنتمً الٌه بحٌث ٌتكرر هذا السلوك بأستمرار وٌمكن مالحظته 

 ( . 19:  2000: القاسم واخرون . )والحكم علٌه من الراشدٌن االسوٌاء ممن لهم عالقة بالفرد

 لصعقف  المضط ريت  ا سلوقة 

لحدٌث عن تصنٌؾ االضطرابات السلوكٌة ال بد من االشارة اوالً الى ان جمٌع نظم التصنٌؾ قبل ا    
المعتمدة تعرضت النتقادات شدٌدة ألسباب مختلفة من اهمها انها ؼٌر مفٌدة لتحدٌد الحاجات التربوٌة 

 .لألطفال ومن ثم تصمٌم البرامج العالجٌة المناسبة 

لتصنٌفات فً هذا المجال إذ انه استخدم اختباراً ٌحتوي على افضل ا  Quayٌعد تصنٌؾ كوي       

معلومات واسعة ، وقد دعم كل فقرة او رأي بإحصابٌة عددٌة مشخصة من قبل معلمٌهم وأولٌاء امورهم  ، 
واعتمد على تارٌخ الحالة والمقابلة الشخصٌة فً جمع المعلومات ، واستخدم التحلٌل االحصابً بدراسة 

: عبد الرحٌم . )تم تشخٌص حاالت كثٌرة وفق هذا االختبار اثبتت نجاح التشخٌص والقٌاس النتابج ، وقد 
 Quayوعلى اي حال ، ان اكثر نظم التصنٌؾ المستخدمة هو النظام الذي اقترحه كوي (. 34:  1982
 :، الذي ٌصنؾ االضطرابات السلوكٌة الى اربعة مجاالت   1975

فون بعدم الطاعة ، الشجار ، الفوضى ، التخرٌب ، نوبات وهم الذٌن ٌتص: اضطرابات التصرؾ  -
الؽضب ، عدم تحمل المسؤولٌة ، الؽٌرة ، النزعة نحو السٌطرة ، لفت انتباه االخرٌن ، اللؽة الردٌبة ، 

 .الؽضب ، التصرؾ الوقح و االنفعال الشدٌد 
بتسام ، الشعور وهم الذٌن ٌتصفون بالقلق ، قضم االضافر ، ندرة اال: اضطرابات الشخصٌة  -

 .بالدونٌة ، االنسحاب االجتماعً ، الحزن المزمن ، االكتباب ، الصراخ و الحساسٌة المفرطة 
فهم الذٌن ٌتصفون بالسلبٌة ، عدم القدرة على االنتباه ، احالم الٌقظة ، سهولة :  عدم النضج  -

مص االبهام واالشٌاء ، البالدة و  االرتباك ، االفتقار للمهارات الحركٌة ، تفضٌل اللعب مع االصؽر سناً ،
 .الخمول 

وهم الذٌن ٌتصفون بالسرقة ، االنضمام لرفاق السوء ، الرجوع المتأخر للمنزل : الجنوح االجتماعً  -
: الخطٌب ، الحدٌدي .      ) ، المشاركة فً انشطة العصابات و التؽٌب المتكرر عن المدرسة 

1997  :274 .) 
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 ع رة  العلشيط  

 

قد ٌصعب وضع نسبة محددة النتشار االضطرابات السلوكٌة ، والسبب فً ذلك هو صعوبة وضع      
تعرٌؾ محدد من جهة ، واختالؾ معاٌٌر السلوك السوي والسلوك المضطرب من مجتمع الى اخر او من 

بنسبة المضطربٌن سلوكٌاً (   Schultz, at al)ثقافة الى اخرى ، وعلى سبٌل المثال ٌقدر شولتز ورفاقه 

فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ، اما مورس فٌذكر ان نسبة هؤالء %  15ــ %  0، 5تتراوح ما بٌن 
   (. 191: 1989:الروسان % .) 30ــ % 1ن االطفال تتراوح ما بً

وفً الحقٌقة لٌست هناك نسبة نهابٌة او ارقام محددة لتحدٌد مدى انتشار االضطرابات السلوكٌة ،      
هناك حاجة ماسة لدراسة عمٌقة على عٌنات مختلفة من المجتمع وان الحصول على عٌنة ممثلة  والتزال

. للمجتمع االصلً قد تكون امراً ممكناً ،ولكن المشكلة ستتمثل فً التعرٌؾ الذي سٌؤخذ به عند تحدٌد العٌنة 
مرٌكٌة ٌشٌر الى ان النسبة هً بالوالٌات المتحدة اال( هٌبة الصحة النفسٌة لالطفال)اال ان تقرٌراً اوردته 

على االقل محتاجون لرعاٌة خاصة %( 2)من اي مجتمع طفولة او شباب ، ومنهم نسبة %( 12-10)بٌن 
ضطربٌن ٌقدر نسبة االطفال الم( 1975)ومعالجٌن نفسٌٌن ، اما مكتب التربٌة بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

 ( .260:  2000: عبٌد ) %.2سلوكٌاً بحوالً 

  ريب  المضط ريت  ا سلوقة أ

البد من االشارة فً بادئ االمر الى ان الدراسات فً هذا المجال ال تزال تسعى للتعرؾ وبدقة على     
االسباب الكامنة وراء ظهور هذه االضطرابات ، لكن الجهود التً ُبذلت فً هذا المٌدان وضعت خطوطاً 

 ( . 32:  2000:ٌحٌى ). عامة للتعرؾ على ماهٌة االسباب 

 :ومن اهم العوامل المؤدٌة لالضطرابات السلوكٌة ما ٌأتً 

 :العوامل البٌولوجٌة  -

الى انه فً العقود الماضٌة كان هناك مٌل شدٌد لالعتقاد بأن ( 1983)اشار كٌرك وجولجر      
لجوانب الثقافٌة االضطرابات السلوكٌة راجعة الى التفاعل القابم بٌن الطفل واسرته ، او بٌن الطفل ورفاقه وا

الموجودة فً المجتمع ، اال انه فً السنوات االخٌرة بدأت العوامل البٌولوجٌة تأخذ مكانتها كعوامل مسببة 
، حٌث ظهر االعتقاد بأن اسباب االضطرابات وراثٌة ، ( 258:  2000: عبٌد . )لالضطرابات السلوكٌة 

دون االخرى ، وان افضل االسالٌب للبحث فً وذلك من مالحظة ارتفاع معدل حدوثها فً عابالت معٌنة 
الكشؾ عن مدى تأثٌر العوامل الوراثٌة لظهور االضطرابات هو دراسة التوابم المتمابلة التً نشأ ُكل منهما 
بعٌداً عن االخر لتجنب تأثٌر التنشبة االجتماعٌة ، وقد اجرى الكثٌر من الباحثٌن مثل هذه الدراسة وأظهرت 

ٌُصاب فً وقت ما نتابجها انه لو حد ث واُصٌب احد التوابم المتماثلة بمرض الفصام مثالً ، فأن االخر سوؾ 
 ( .34: 2010:بطرس .)حتى لو نشأ كل منهما بعٌداً عن االخر % 35بنسبة 

 :العوامل االسرٌة  -

ضمان لثروة ُتعد مرحلة الطفولة من اهم المراحل فً حٌاة الفرد ، فاالهتمام بتربٌة الطفل هو فً الواقع      
حقٌقة ، اذ ٌؤكد علماء النفس على ان احد االسباب الربٌسٌة فً االضطرابات السلوكٌة لدى االطفال هو 

خلل فً المعاملة مع الطفل ، حٌث ان االسرة تعد بمثابة النواة االولى والقالب االجتماعً االول التً تنمً 
تتخلل العالقات الشخصٌة واالجتماعٌة ومن الطبٌعً ان ( . 136:  2010: بطرس . )شخصٌة الطفل 



9 

نشاطات االنسان طٌلة حٌاته ، وتؤدي العالقات االسرٌة دوراً بالػ االهمٌة فً تشكٌل شخصٌة وسلوك 
الطفل ، حٌث تبرز العدٌد من السمات التً تتعلق بالتفاعل بٌن الوالدٌن واطفالهما من العوامل المساعدة على 

ء االطفال لذلك فمن الضروري ان تكون عالقة الطفل بوالدٌه جٌدة او حدوث االضطرابات السلوكٌة لهؤال
فً حدود الوضع االسري الطبٌعً ، حٌث ان عدم االنسجام فً البٌت ٌؤدي الى سوء سلوك الطفل فً 

المدرسة ، وكذلك عالقة الطفل مع اخوانه وتفضٌل الوالدٌن الحد االطفال على اخوته قد ٌخلق اضطرابات 
افراد العابلة ، اما اذا عاملت االسرة اطفالها بقسوة وشدة وتجاهلت حاجاتهم ومتطلباتهم ولم تقدم سلوكٌة بٌن 

لهم الحب والعطؾ والرعاٌة المناسبة فمن المتوقع ان ٌنعكس ذلك سلباً على سلوك اطفالها فً شكل سلوك 
ول الى عالقة الطفل مضطرب ، فأؼلب االخصابٌٌن ٌعزون اسباب االضطرابات السلوكٌة فً المقام اال

بوالدٌه ، حٌث ان االسرة ذات تأثٌر كبٌر على التطور النمابً المبكر للطفل ، وان معظم االضطرابات 
 (. 26:  2009: المعاٌطة ، القمش .)السلوكٌة ترجع اصالً الى التفاعل السلبً بٌن الطفل وامه 

 :العوامل المدرسٌة  -

لطفل نتٌجة لقضابه وقت لٌس بالقلٌل داخلها لؽرض الدراسة ، وال ان للمدرسة تأثٌراً كبٌراً على ا      
  )ٌخفى علٌنا ان المدرسة هً البٌبة المهمة التً ٌتم فٌها تشخٌص االضطرابات السلوكٌة ، وٌشٌر كوفمان 

Kauffman  1977)   ً( 89:  2002: راشد . )الى المدرسة على انها احد المسببات لالضطراب السلوك

العوامل المدرسٌة من المصادر المسؤولة عن االضطرابات السلوكٌة بما تحمله من خبرات قد ال  حٌث ُتعد. 
ٌُقصد بذلك نمط التربٌة المدرسٌة ، ونمط او طرابق التدرٌس المتبعة ، وانماط او  تكون سارة للطفل ، و

سً ، ان مثل هذه الخبرات اشكال العقاب المتبعة ، والمقارنات المتكررة بٌن االطفال وطبٌعة المنهاج المدر
 (. 195:  1989: الروسان . )قد تكون سبباً فً االضطرابات السلوكٌة 

 : العوامل االجتماعٌة  -

ُتعد العوامل االجتماعٌة ذات تأثٌر نافذ فً حٌاة كل اسرة او فرد ومن الصعب تجاهلها او التقلٌل من      
ٌُقارب من  رون مشكالت تعلٌمٌة فً المدرسة وٌخفقون فً من االطفال ٌظه% 7شأنها ، فٌذكر ان ما 

المستوى االقتصادي له من االهمٌة ما  ان بهالتكٌؾ والتوافق مع المؤسسات فً المجتمع ، ومن المسلم 
ٌجعله قادراً على تحسٌن ظروؾ الحٌاة ألي اسرة او مجتمع ، ومن اهم العوامل التً ُتنبا بسوء الوضع 

لمجتمعات ، الفقر ، عدد افراد االسرة ، البطالة ، والعٌش على المعونات االقتصادي واالجتماعً لألسر وا
االجتماعٌة والظروؾ المنزلٌة السٌبة تعد من اهم العوامل التً تزٌد من مخاطر تعرض االبناء 

 .لالضطرابات السلوكٌة 

  الل الل  االؤثطة في  المضط ريت  ا سلوقة 

 الجنس  -

اث فالقابلٌات العصبٌة والبدنٌة عند الذكور اقوى حٌث ان التنشبة تختلؾ قابلٌات الذكور عن االن     
االجتماعٌة والثقافٌة تسمح للذكور بحرٌة اكثر مما هً عند االناث وٌترتب علٌه ان الذكور ٌكونوا اكثر 

ٌُكثرون من الشجار  وأشارت بحوث مورس (. 45:  2002: راشد )عدوانٌة وٌقومون بحركات عنٌفة ، و
Mores   ان نسبة االناث اللواتً لدٌهن حالة اضطراب سلوكً شدٌد او قوي اقل من اقرانهن من الى

. اي ان كل خمس حاالت لدى الذكور تقابلها حالة واحدة لدى االناث  1-5الذكور اذ تتراوح النسبة بٌن 
 ( .197:  2011: سلٌم )
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 السن  -

 5ــ1عند االطفال فً المرحلة العمرٌة من  تشٌر الدراسات الى ان حالة االضطراب السلوكً قلٌلة جداً      
سنوات وعادًة تبدأ بعد التحاق الطفل بالمدرسة وتزداد الحالة بتقدم العمر فً المرحلة المتوسطة ودخول 

 (.46-45:  2002: راشد . )الفرد فً مرحلة المراهقة 

  Stubborn:  اـلعـيا  

تفكٌر اآلباء والمربٌن فً مرحلة الطفولة المبكرة ، ٌعد العناد من االضطرابات المهمة التً تشؽل       
حٌث ٌرى العدٌد من الباحثٌن ان هذا االضطراب ٌصل ذروته ما بٌن الثانٌة والرابعة من العمر ، كما ٌرى 

ان حوالً ثلث مشكالت االطفال لها عالقة بالعناد ، ولهذا نرى بأن سلوك (  Johnson  1983)جونسون 

ل على شكل مقاومة علنٌة لما ٌطلب منه من قبل االخرٌن ، وذلك نتٌجة شعوره العناد ٌظهر عند الطؾ
 (  2008:149: ابو سرٌع .)بالقسوة والتسلط وما ٌؤدي الٌه من عجز عن القٌام برد فعل اتجاه ذلك

لٌة تظهر بوادر العناد فً سلوك الطفل بعد عمر السنتٌن وبعد ان ٌبدأ الطفل ٌتمتع بقدر معٌن من االستقال    
، فٌكون له بشكل ما موقؾ ، او رأي او تصور لما حوله من االشٌاء ، ان هذا الموقؾ او الرأي من جانب 

الطفل ٌبدأ بشكل تدرٌجً بسٌط وعادة ما ٌتعلق بشخصٌته ككٌان جدٌد ، وٌختص بسلوكه وحاجاته ورؼباته 
االراء تختلؾ الى حد ما عما ، وفً هذه المرحلة وما ٌعقبها قد تتكون للطفل مجموعة من التصورات و

 ( .192:  1988: العظماوي . )لالخرٌن منها 

 

 أشويل  العيا

 :توجد أشكال متعددة لعناد األطفال ومنها 

ٌظهر هذا النوع من العناد عند بعض األطفال عند اصرارهم على محاولة : عناد التصمٌم واإلرادة  -1
 .أصالح لعبه 

لة ٌكون إصرار الطفل به نوع من الرعونة ، ومفقد للوعً فً هذه الحا: العناد المفقد للوعً  -2
واإلدراك ، السٌما اذا اصٌب الطفل بالفشل عند اصالحها فً المرة االولى ، عندها ٌزداد اصراراً 

 .على تكرار الخطأ فً محاولته مرة اخرى 
 .كرفض الطفل تناول الطعام على الرؼم من جوعه : العناد مع النفس  -3
قد ٌكون عناد الطفل عند ممارسة سلوك ما ٌعتاد علٌه لٌصبح مع العمر : حركً  العناد كأضطراب -4

وهذا النمط من العناد ٌسبب له نزعاً الى المشاركة . نمطاً راسخاً وسمة من سمات شخصٌته 
 .والتعارض مع االخرٌن ، لٌمثل سلوكاً مرضٌاً ٌستدعً استشارة المتخصصٌن فً ذلك 

صاب الطفل إصابات عضوٌة فً الدماغ كالتخلؾ العقلً فٌظهر أنماطاً من قد يُ : العناد الفسٌولوجً  -5

 (.151-150:  2008: ابو سرٌع .)السلوك العنادي أمام اآلخرٌن 
 

 ع رة  العلشيط   
ان المراحل العمرٌة التً ٌظهر بها العناد لها عالقة بنسبة االنتشار ، حٌث تحدد الدراسات العلمٌة سن      

لسنة الثانٌة والنصؾ وٌنتهً مع سن الخامسة وتكون الذروة بٌن الثالثة والرابعة من العمر ، ظهور العناد با
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وٌعد العناد فً هذه الحالة طبٌعٌاً وٌزول كذلك بصورة طبٌعٌة بشرط ان ٌحسن الوالدان كٌفٌة التعامل مع 
طفل تؤثر فً الحال الطفل ، وعند التصرؾ السًء فً عالج هذه الظاهرة تظهر مشاكل عدٌدة فً حٌاة ال

وفً المستقبل ، كما انه ٌحول هذا العناد الطبٌعً الى اضطراب سلوكً وقد تتطور فترة بقابه سنوات عدٌدة 
وُتشٌر دراسات اخرى الى أن نسبة انتشار ظاهرة ( 44:  1994: الجسمانً . )دراسٌة تظهر كمشكالت 

موع أطفال المدارس ، وعلى الرؼم من ان هذا من مج% 22ــ16العناد والسلبٌة بدرجاتها المختلفة تبلػ 
 : Rick,S.. )السلوك ٌمكن ان ٌبدأ مبكراً فً سن الثالثة من العمر ، فأنه ؼالباً ما ٌتضح فً سن الثامنة

2006 : 19  .) 

 

  الل الل  الي لؤثط في  سلو  العيا ااد  ألضفيل 

ٌجعل من مشكلته حالة حادة   ومن أهم العوامل ونقصد بها العوامل التً ُتثٌر سلوك العناد لدى الطفل ؾ    
 :التً ُتزٌد من سلوك العناد لدى األطفال 

وهً العوامل التً تؤثر فً سلوك العناد عند الطفل من داخله كالوراثة والذكاء : عوامل داخلٌة  -1
 .وؼٌرها 

طفل نتٌجة وهً العوامل التً تؤثر فً الطفل من البٌبة الخارجٌة المحٌطة بال: عوامل خارجٌة  -2
تصرؾ الوالدٌن واالهل مما ٌتسبب فً زٌادة الضؽوط على الطفل وتزٌد من حالة الالمباالة والسلبٌة 

هذا وقد ٌؤدي اهمال الوالدٌن لشؤون طفلهم الى ان ٌتحول بالتدرٌج الى شخص . وعدم االهتمام 
مشاؼلهم وعدم وجود الوقت معاند وكثٌر االلحاح ، ولهذا االهمال اسباب متباٌنة منها كثرة مشاكلهم و

 ( .197:  2011: سلٌم . )الكافً لالهتمام باالطفال خاصة فً االسر كثٌرة االطفال 

الى ان عالقة الطفل باالم هً الحلقة االولى فً سلسلة العالقات التً ( 1988: العظماوي )وٌشٌر      
وب لبناء العالقة االولى بشكلها ومضمونها ٌنبؽً للطفل بنابها ، اذ ان هذه العالقة هً االساس المادي المطل

الطبٌعٌٌن ، وان اي فصل او ابتعاد بٌن االم والطفل ٌسبب تفككاً فً العالقة بٌنهما االمر الذي ٌؤثر فً 
عناصر التكوٌن النفسً للطفل ، حٌث ان الطفل ٌنظر للحٌاة من حوله بمنظار عالقته بأمه فأن كانت هذه 

االمر سٌنعكس على عالقته باالخرٌن ، وان كانت العالقة بٌنهما مضطربة  العالقة هادبة وجٌدة فذلك
فستكون عالقاته باالخرٌن شبٌهة بذلك ، اذ ان عالقة الطفل باالم ذات اهمٌة قصوى فً عملٌة التكوٌن 

 ( .64:  1988: العظماوي . )النفسً ونمو القدرة على التفاعل االجتماعً للطفل 

 وقة في ملء رلض  اعظطقيت لف قط  المضط ريت  ا سل

 نظرٌة التحلٌل النفسً   -1

ث ترى هذه النظرٌة بأن يحظٌت هذه النظرٌة بشهرة واسعة عند ظهورها فً الدراسات النفسٌة ح     
الوعً اإلنسانً صنؾ إلى مستوٌٌن هما الشعور والالشعور ، حٌث وجد َ فروٌد مؤسس مدرسة التحلٌل 

البشرٌة وهو عالم الالشعور ، وكان له أهمٌته الكبٌرة ، فقد فسر به فروٌد النفسً عالماً جدٌداً فً النفس 
وقد . كثٌراً من اإلمراض النفسٌة وأكد على أهمٌة الرؼبات والحاجات الالشعورٌة التً تؤثر فً حٌاة الفرد 

ٌوسؾ ( )Super Ego األنا العلٌا )و  (Egoاألنا )و (  Idألهو )د إن الجهاز النفسً ٌتكون من فرويافترض 

 :2006  :71-72 .) 
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وهً طبٌعة الدوافع األولٌة ، والتً ُتحاول اإلشباع العاجل لهذه الدوافع وبخاصة الدافع الذي :  Idألهو 

 .ٌهدؾ إلى البحث عن اللذة 

وهً بمثابة محرك السلوك من الوجهة االجتماعٌة المقبولة لدى اآلخرٌن ، وهً التً تدفعنا :  Egoاألنا 

تعمل على وفق مبدأ اللذة أي اإلشباع الفوري ( ألهو )ع اآلخرٌن بطرٌقة مناسبة ، فإذا كانت للتعامل م
تعمل وفق مبدأ الواقع والذي ٌعنً تأجٌل اإلشباع الفوري لهذه الحاجات ( األنا)للحاجات األولٌة ، فأن 

 واستبداله بطرق أخرى أكثر مناسبة 

الخبرات التً تمر بها األنا وذلك نتٌجة احتكاكها بالواقع وتتولد من حصٌلة :  Super Egoاالنا العلٌا 

ما نسمٌه الضمٌر فتجعلنا نسلك وفقاً ( األنا العلٌا)االجتماعً وبما فٌه من معاٌٌر وقٌم وأنظمة ، وُتقابل 
 (. 75:  2000: ٌحٌى )للذات المثالٌة التً تنشأ لدٌنا فً مرحلة الطفولة 

ضطرابات السلوكٌة تنتج عن الصراعات المكبوتة التً تستقر فً الالوعً تشٌر هذه النظرٌة الى ان اال     
، والتً تسعى للظهور ولو بشكل خفً ؼٌر ظاهر ، ولكن التعبٌر عن وجود مثل هذه الصراعات قد ٌأخذ 

سنوات هو  6 – 1عهد الطفولة من  ان ديفرووٌؤكد ( . 71:  2002: راشد . )بشكل اضطرابات سلوكٌة 
االضطرابات السلوكٌة ، حٌث فً هذه السنوات االولى من عمر الطفل ٌفشل االنا فً استٌعاب عمر اكتساب 

ٌربط بٌن  ان فروٌدالخبرات بسبب ضعفه وعدم نضجه ، فتبقى تلك الخبرات فتكبت ، وقد حاول 
 (.76:  2006:ٌوسؾ .            )االضطرابات السلوكٌة ونمو الشخصٌة عند الفرد 

  االتجاه السلوكً -2

تعد النظرٌات السلوكٌة من النظرٌات التً تستخدم المنهج التجرٌبً ، وكانت لها تطبٌقات فً المٌدان      
التربوي وُتركز التجارب على تعلم سلوك جدٌد مقبول ، والعمل على تقلٌل انماط السلوك ؼٌر المناسب ، 

ج التدخل المناسب للعمل على تؽٌٌر وتهتم النظرٌة السلوكٌة بالسلوك الظاهر ؼٌر المالبم وتصمٌم برنام
 (.40:  2000: ٌحٌى . )وك وتعدٌله السل

االضطرابات السلوكٌة على انها عادات تعلمها االنسان ، ومن ثم كون ارتباطات عن  وٌفسر هذا االتجاه    
طرٌق المنعكسات الشرطٌة لكن تلك االرتباطات الشرطٌة حدثت بشكل خاطا ، وبناء على ذلك نرى ان 

الهتمام الربٌسً للنظرٌة السلوكٌة هو السلوك كٌؾ ٌتم تعلمه وكٌؾ ٌتم تؽٌٌره وتعدٌله ، وهذا االمر هو ا
بحد ذاته محور اهتمام المعالجٌن لالضطرابات السلوكٌة بمعنى ان هناك ارتباطاً وثٌقاً بٌن النظرٌة السلوكٌة 

(. 92 : 2000: القاسم واخرون .)وفهم االضطرابات السلوكٌة وعالجها 

 النظرٌة البٌوفسٌولوجٌة  -3

ٌُركز علماء هذه النظرٌة فً دراستهم على السلوك االنسانً لكونه سلوكاً ٌصدر عن االنسان كوحدة     
بٌولوجٌة متكاملة تستجٌب لبٌبتها الخارجٌة بوسابل متنوعة ، اال انه بالرؼم من تلك النظرة الكلٌة للسلوك 

تعمل االجزاء الخاصة فً جسم االنسان اثناء قٌامه بأي شكل من اشكال  تبرز الحاجة دابماً الى معرفة كٌؾ
 (.38:  2009: القمش ، المعاٌطة . )السلوك جسمٌاً او عقلٌاً او انفعالٌاً او حركٌاً 

ٌُشٌر كٌرك الى انه خالل العقود الماضٌة كان هناك مٌل شدٌد لالعتقاد بأن االضطرابات السلوكٌة فً       و
تماعً تعود الى التفاعل القابم بٌن الطفل والجوانب االجتماعٌة الموجودة فً المجتمع ، اال انه المحٌط االج

. فً السنوات االخٌرة بدأت العوامل البٌولوجٌة تأخذ مكاناً بوصفها عوامل مسببة لالضطرابات السلوكٌة 
(Kirk : 1989 : 64)  .ٌُشكل الجهاز العصبً اداة استجابة الفرد للظروؾ البٌبٌة المتؽٌرة المحٌطة به  حٌث 
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، واذا ما اخفق الجهاز العصبً فً القٌام بتلك االستجابة المالبمة ازاء بٌبة الفرد الذي ٌسبب لُه االضطراب 
السلوكً ، فضالً عن ذلك ان الطفل ٌمر بمراحل نمو مختلفة من حٌاته الى ان ٌصل الى ما ٌنظم شخصٌته 

، اجتماعٌة وحركٌة وتتضافر فٌما بٌنها لكً تشكل الشخصٌة وتحدد  من مكونات مختلفة ، جسمٌة ، عقلٌة
 (.40:  2009: القمش ، المعاٌطة . )السلوك بعد ذلك فً مواقؾ الحٌاة 

    النظرٌة البٌبٌة  -4

ٌرى علماء هذه النظرٌة ان تفاعل القوى الداخلٌة والخارجٌة هو االساس فً حدوث السلوك ، وان      
دها والقوى الخارجٌة التكفً لتفسٌر السلوك االنسانً ، لذلك فأنهم ٌفسرون السلوك القوى الداخلٌة لوح

القمش ، . )االنسانً على انه نتاج للتفاعل بٌن القوى الداخلٌة التً تدفع الفرد وبٌن الظروؾ فً الموقؾ 
ٌنفصل عن بٌبته  فالنظرٌة البٌبٌة تمٌل الى ربط الفرد فً مفهوم واحد فالفرد ال(. 46:  2009:المعاٌطة 

وان مشاكل الفرد تصبح شابعة لدى المجتمع وال ٌتم التعامل مع المشاكل بشكل فردي ، واذا كانت هناك 
 (.Williamxvan Osdel : 1977 : 66. )اضطرابات فً المجتمع فأن الفرد سٌتأثر بالبٌبة 

ؼٌر مناسب وال ٌتوافق مع  وعلماء النفس البٌبٌون ٌنظرون الى االضطراب السلوكً على انه سلوك     
ظروؾ الموقؾ ، اما علماء البٌبة االطباء فقد اشاروا الى االختالؾ بٌن االطفال الى عوامل مزاجٌة والدٌة 

، فبعض االطفال ٌتوافق سلوكهم مع البٌبة فً حٌن ان البعض االخر ال ٌتوافق سلوكهم مع البٌبة ، اما 
اروا الى ان االضطرابات السلوكٌة عند االشخاص فهً بعد اوسع فً علماء النفس التحلٌلٌون البٌبٌون فقد اش

 (.46:  2009: القمش ، المعاٌطة .)العالقات االسرٌة 

 العي شة  اعظطقيت 

من خالل عرض النظرٌات السابقة التً فسرت االضطرابات السلوكٌة نجد اختالفاً فً تحدٌد مكوناتها      
ا تبعاً الختالؾ االطر النظرٌة والفلسفٌة ، كما نجد تقارباً فً الرأي ومسبباتها واثر المتؽٌرات االخرى به

حول بعض المضامٌن ، ولقد تجسد االختالؾ والتباٌن فً االتجاهات التفسٌرٌة من خالل تأكٌد بعضها على 
اعطاء دور بارز للعوامل البٌولوجٌة فً حٌن اهتم بعضها االخر بالجانب النفسً الداخلً ومن خالل 

عات الداخلٌة ودورها البارز فً تشكٌل االضطرابات السلوكٌة ، فٌما ركزت بعض االراء على الصرا
 . العوامل االجتماعٌة التً تتمثل بأضطراب العالقات االجتماعٌة للفرد 

فقد ركز فروٌد فً تفسٌره لالضطراب السلوكً على مكونات الشخصٌة واكد ان الصراع الذي ٌقوم      
 -1له دور فً احداث االضطراب السلوكً ، وأشار فروٌد الى ان عهد الطفولة من عمر  بٌن هذه المكونات

سنوات هً السنوات المهمة فً عمر الفرد  حٌث اذا فشلت االنا فً استٌعاب الخبرات بسبب ضعفها  6
وعدم نضجها تبقى هذه الخبرات فتكبت االمر الذي ٌكون استعداد لدى الطفل فً حدوث االضطراب 

كً ، فً حٌن فسر االتجاه السلوكً االضطرابات السلوكٌة على اساس عادات تعلمها االنسان ومن ثم السلو
كونت ارتباطاً عن طرٌق المنعكسات الشرطٌة ، لكن تلك االرتباطات حدثت بشكل خاطا ، كما اكدت على 

الربٌسً للنظرٌة  اهمٌة المؤثرات البٌبٌة فً اكتساب السلوك وتعلمه وبناء على ذلك نرى ان االهتمام
 .السلوكٌة هو السلوك كٌؾ ٌتم تعلمه وكٌؾ ٌتم تؽٌٌره وتعدٌله 

وفسرت النظرٌة البٌوفسٌولجٌة االضطرابات السلوكٌة استناداً على العوامل البٌولوجٌة التً تستجٌب      
ٌُمثل اداة استجابة الفرد للظروؾ البٌا ٌة المتؽٌرة ، واذا للبٌبة الخارجٌة ، واشارت الى ان الجهاز العصبً 

ما اخفق الجهاز العصبً فً القٌام بتلك االستجابة المالبمة فأن ذلك ٌؤدي الى ظهور السلوك المضطرب ، 
اما اصحاب النظرٌة البٌبٌة قد اكدوا دور البٌبة النهم ٌعتقدون ان سلوك االنسان مكتسب بالتفاعل مع البٌبة ، 
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فقد اشاروا الى ان البٌبة الخالٌة من المحبة والحنان والرعاٌة تؤدي والبٌبة تؤثر فً ردود االفعال السلوكٌة، 
الى االضطراب السلوكً ، فردود االفعال السلبٌة من االخرٌن الذٌن ٌمثلون بٌبة الطفل له دور كبٌر فً 

احداث االضطراب السلوكً، الن السلوك المضطرب هو نتٌجة تفاعل الفرد مع بٌبته المحٌطة به ، والبٌبة 
 .سلٌمة ال تؤدي الى حدوث اضطراب سلوكً ال

  ااط  يت  الي لعيلات  المضط ريت  ا سلوقة 

 الدراسات العربٌة 

 ( 1974)دراسة عبد الوهاب  -1

دراسة بعض مشكالت االطفال فً مرحلة الدراسة االبتدابٌة فً مدٌنة بؽداد كما ٌراها المعلمون ) 
 ( والمعلمات 

على المشكالت السلوكٌة عند تالمٌذ المرحلة االبتدابٌة ومدى اختالؾ  هدفت هذه الدراسة الى التعرؾ    
هذه المشكالت على وفق متؽٌر الصؾ وجنس المعلم والحالة االجتماعٌة للمعلم ، وتألفت عٌنة الدراسة من 

 مشكلة ،( 122)مدرسة فً بؽداد ، اما اداة الدراسة فقد تكونت من ( 87)معلماً ومعلمة اختٌروا من ( 637)
واكدت النتابج ان المشكالت الصحٌة هً ابرز المشكالت التً ظهرت عند التالمٌذ ، تلٌها المشكالت الخلقٌة 
فً المدرسة ، ثم النفسٌة واالجتماعٌة ، اما تسلسل المشكالت بحسب الصفوؾ فقد تبٌن ان تالمٌذ الصفوؾ 

السلوكٌة ، وكانت لدى تالمٌذ الصؾ االولى من المرحلة االبتدابٌة هم اكثر التالمٌذ ممارسة للمشكالت 
 . االول على اشدها فً حٌن كانت لدى تالمٌذ الصؾ السادس اقل ممارسة ، وعلى الحاالت جمٌعها 

 ( 72-52:  1974عبد الوهاب ، )

 ( 1994)دراسة فاضل  -2

 (المشكالت السلوكٌة فً المرحلة االبتدابٌة فً دولة قطر)

لى التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً فً دولة قطر ، حٌث قام الباحث استهدفت هذه الدراسة الى التعرؾ ع  
الطبٌة فً مدة ما بٌن ( حمد)بدراسة ملفات اطفال المرحلة االبتدابٌة الذٌن حولوا للعٌادة النفسٌة بمؤسسة 

تلمٌذاً ؼٌر قطري مقٌم بدولة قطر ، وتم ( 129)تلمٌذاً قطرٌاً و ( 911)فوجد ان هناك ( 1983-1991)
سبة تشخٌص االضطرابات ومقارنتها بٌن المجموعتٌن ، فوجد ان اكثر تلك االضطرابات حدوثاً هو فحص ن

التبول الالارادي والعدوان والعناد والقصور العقلً واضطرابات االفراد الحركً وقصور االنتباه ، وفحص 
ٌالً نظراً لتوافر المعلومات ملفاً من الحاالت االخرى بشكل اكثر تحل( 37)ملفاً من الحاالت القطرٌة و ( 29)

المتعلقة بذلك ، وقد توصلت الدراسة الى ان ظروؾ الحٌاة وتعقدها وتشابك مطالبها ٌجعل االسرة ؼٌر 
 :متماسكة مما ٌنجم عن سلوكٌات كل من الوالدٌن التً تسبب اذى نفسٌاً للطفل وتحدده امور كثٌرة منها 

 .الطفل بوصفه انسان له مطالب وحاجات  النبذ والرفض وعدم القدرة على التعامل مع-1
عزل الطفل ، اي منعه من اقامة صداقات وعالقات تحت دعوى الحرص والخوؾ علٌه من -2

 .رفقة السوء 
ان تخوٌؾ الطفل ٌخلق جواً من الفزع والرعب ، والكلمات الحادة التً تولد احساساً مؤلماً -3

 .باالضطهاد 
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طفل من كل المثٌرات والمنبهات واالستجابة االجتماعٌة تجاهل الطفل حٌث ٌحرم الوالدٌن ال -3
 ( 1994 77-59: فاضل .  )الالزمة ، وٌعطالن نموه االجتماعً والعاطفً والذهنً 

 الدراسات االجنبٌة 

 Rubin & Balow 1978دراسة روبن وبالو  -1

 (المشكالت السلوكٌة لدى تالمٌذة المرحلة االبتدابٌة)

نسبة شٌوع المشكالت السلوكٌة لتالمٌذ المرحلة االبتدابٌة فً انكلترا ، حٌث  هدفت الدراسة الى معرفة   
اناث ، وقد عدلت االداة المستخدمة ( 789)ذكور ، و ( 797)تلمٌذاً وتلمٌذة ( 1586)بلؽت عٌنة الدراسة 

ا المعلمٌن ، وقد توصلت الدراسة الى فً جمع البٌانات من متخصصٌن نفسٌٌن واجتماعٌٌن ، واجاب عنه
واالناث % 30ان نسبة التالمٌذ الذٌن ٌعانون من مشكالت سلوكٌة فً الصؾ االول االبتدابً من الذكور 

% 37,7اما الصؾ الثالث فالذكور % . 19,6واالناث % 34,7اما الصؾ الثانً الذكور % . 4,24

والصؾ الخامس الذكور % . 17,3واالناث % 34,8اما الصؾ الرابع كان الذكور % . 19,4واالناث 
 % .12,8واالناث % 34,5والصؾ السادس االبتدابً فكان للذكور % . 12,6واالناث % 32,4

اظهرت النتابج ان االناث اقل ممارسة للمشكالت السلوكٌة من الذكور ، وان المشكالت السلوكٌة عند االناث 
 ( Rubin & Balow : 201-228. )تزداد مع التقدم فً المستوى الصفً 

 French & wass 1985دراسة فرٌنش وواس  -2

المشكالت السلوكٌة عند تالمذة المرحلة االبتدابٌة الذٌن ٌعانون االهمال من اقرانهم مقارنة بأطفال )
 (مرفوض من وجهة نظر ابابهم ومعلموهم 

ة االبتدابٌة فً والٌة الٌنوى استهدفت هذه الدراسة الى معرفة المشكالت السلوكٌة عند اطفال المرحل  
الذٌن ٌعانون من اهمال اقرانهم مقارنة بأطفال مرفوضٌن من اقرانهم مثلما ٌراهم ابابهم ومعلمٌهم ، 

عام من كال الجنسٌن ، وتوصلت ( 11-8)حٌث تضمنت عٌنة الدراسة اطفاالً تتراوح اعمارهم بٌن 
ن مشكالت سلوكٌة اكثر من االطفال المهملٌن من الدراسة الى ان االطفال المرفوضٌن من اقرانهم ٌعانو

   (French & wass: 1985: 186-116) .اقرانهم ولم تظهر اختالفات بالنسبة لمتؽٌر الجنس 

 العي شة  ااط  يت  ا يرقة 

سٌقوم الباحث بعرض الدالالت والمؤشرات للدراسات السابقة والتً تمكن الباحث من الحصول    
االهداؾ ، العٌنات ، : منها فً مختلؾ الجوانب ، وقد تضمنت خمس محاور هً  علٌها بؽٌة االستفادة

 .ادوات القٌاس ، الوسابل االحصابٌة والنتابج التً توصلت الٌها 

 االهداؾ  -1

من خالل االطالع على الدراسات السابقة ٌتضح لنا ان هناك تشابهاً نسبٌاً فً اهداؾ الدراسات     
رابات السلوكٌة والتً تتشابه مع احد اهداؾ البحث الحالً فٌما ٌخص السابقة التً تناولت االضط

 الكشؾ عن التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً 
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 العٌنات  -2

اما البحث الحالً فقد بلػ حجم  ، تباٌنت العٌنات فً الدراسات التً تناولت االضطرابات السلوكٌة   
 .لتحدٌد تلمٌذ مقتصرة على الصؾ السادس االبتدابً با( 200)العٌنة 

 ادوات البحث  -3

اما البحث الحالً فسوؾ ٌقوم ،  تعددت وتنوعت ادوات البحث المستخدمة فً الدراسات السابقة    
 .وبناء مقٌاس لسلوك العناد ( 2000الداود )الباحث بتبنً مقٌاس 

 

 الوسابل االحصابٌة  -4

بٌاناتها ، وكان من ابرز  اشارت الدراسات السابقة الى الوسابل االحصابٌة المستخدمة فً معالجة  
الوسابل االحصابٌة المستخدمة االختبار التابً ومربع كاي ومعادلة الفاكرونباخ ، ومعامل ارتباط 

بٌرسون ، اما البحث الحالً فسوؾ ٌقوم الباحث بأستخدام الوسابل االحصابٌة التً تتالبم فً تحقٌق 
 . اهداؾ بحثه 

 

 النتابج  -5

سات التً تناولت االضطرابات السلوكٌة الى وجود اضطرابات سلوكٌة ُتشٌر اؼلب نتابج الدرا    
لدى تالمٌذ المرحلة االبتدابٌة ، اما فٌما ٌخص البحث الحالً ، سوؾ نتعرؾ على النتابج بعد تحلٌل 

 .البٌانات احصابٌاً 

 

 جل عب  الفياة الي  ااط  يت  ا يرقة 

راسات السابقة التً اجراها مجموعة من الباحثٌن فً الشك ان اطالع الباحث على عدد البأس به من الد   
فقد اطلع الباحث على عدد بٌبات ثقافٌة واجتماعٌة مختلفة ، قد اكسبه اضافات معرفٌة حول موضوع البحث 

الضطرابات السلوكٌة ، وانتقى من بٌنها مجموعة ٌعتقد انها ذات صلة مباشرة من الدراسات التً تناولت ا
بحث  ولكن ال ُتعدم الفابدة منها ، اذ انها قد اضفت على عمل الباحث اضافات معرفٌة او جزبٌة بموضوع ال

مهمة الن لكل دراسة نتابج جدٌدة قد تعزز نتابج دراسة قبلها او تختلؾ عنها ، وتلك الفابدة ال ٌمكن وضعها 
لعرض ، ومعرفة فً اطار محدد بل ان الباحث قد استمد من الدراسات ، واستعان بها فً صٌاؼة اسلوب ا

، كذلك التعرؾ على السبل التً اتبعتها  فً قٌاس االضطرابات السلوكٌةنوعٌة االهداؾ والكٌفٌة المتبعة 
الدراسات فً اختٌار العٌنة ، ومعرفة انماط االدوات التً اعتمدت علٌها الدراسات لتحقٌق اهدافها ، وما 

ٌة والقدرة على القٌاس ، ومعرفة الوسابل تقتضٌه كل اداة من اجراءات تضمن لها الدقة والموضوع
االحصابٌة التً استخدمت لمعالجة البٌانات من اجل التوصل الى نتابج دقٌقة ، كما واالطالع على النتابج 

التً افرزت عنها عند معالجة البٌانات وما توصلت الٌه من استنتاجات وتوصٌات ومقترحات ، وكذلك 
 . ذ منها بالقدر الذي ٌتعلق بموضوع البحث الحالً االستفادة من هذه الدراسات باالخ
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 العهجقة  ارحث 

تم اعتماد المنهج التجرٌبً فً البحث الحالً اذ ٌعد من ادق المناهج التً ٌستخدمها الباحثون فً        
 ٌة والنفسٌة ، حٌث ٌستطٌع الباحث معالجة المتؽٌرات موضع الدراسة واختٌار االستجابة التًكالعلوم السلو

: وٌتنج . )راً ؼٌر مرؼوب فً نتابج التجربة يٌرٌد قٌاسها والتحكم فً المؤثرات الدخٌلة التً تحدث تأث
1992  :27) 

 الجلالع  ارحث 

ٌتكون مجتمع البحث الحالً من تالمٌذ الصفوؾ السادسة االبتدابٌة فً المدارس التابعة للمدٌرٌة العامة       
مدرسة ، (  214)    وعددها  2012 – 2011ة بؽداد للعام الدراسً الرصافة الثالثة فً مدٌن/ للتربٌة 

 ( .1)تلمٌذاً حسب احصابٌة مدٌرٌة التربٌة الرصافة الثالثة ، كما مبٌن فً جدول (  11185)تضم 

 (1)جدول 

 ٌبٌن تالمٌذ مجتمع البحث من الصؾ السادس االبتدابً

 عدد التالمٌذ عدد المدارس

214 11185 

 

 عقعة  ارحث 

سلوك العناد لدى التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً ، لذا  مستوىلما كان البحث الحالً ٌهدؾ الى معرفة      
ٌتطلب االمر الكشؾ عن التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً ، من اجل التعرؾ على مستوى سلوك العناد لدٌهم ، 

الرصافة الثالثة / مدٌرٌة العامة للتربٌة مدارس عشوابٌاً من المدارس التابعة  لل( 10)لذا قام الباحث بأختٌار 
،لؽرض تطبٌق مقٌاس االضطرابات السلوكٌة من اجل تحدٌد التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً بهدؾ الكشؾ 

من تالمٌذ الصفوؾ السادسة %( 50)عن مستوى سلوك العناد لدٌهم ، ومن كل مدرسة تم اختٌار مانسبته 
 .ٌوضح ذلك ( 2)تلمٌذ ، وجدول ( 200)عٌنة مكونة من االبتدابٌة عشوابٌاً ، وبذلك اصبحت ال

 
 
 
 

.............................................................................................. 
 

  الرصافة الثالثة / مدٌرٌة التربٌة العامة / قسم التخطٌط واالحصاء. 
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  (2)جدول 

 لى المدارس ٌبٌن توزٌع افراد عٌنة البحث ع 

عدد التالمٌذ  اسم المدرسة ت

 الكلً

عدد التالمٌذ 

الذٌن تم 

اختٌارهم 

 %(50)بنسبة

 22 45 مدرسة االبرار 1

 15 30 مدرسة المنار 2

مدرسة ابً طالب  3

 المختلطة

45 22 

 21 42 مدرسة المتنبً 4

 21 42 مدرسة الؽفران 5

 23 46 مدرسة النٌل 6

مدرسة صفً الدٌن  7

 الحلً

36 18 

 22 45 مدرسة ابً فراس 8

 16 32 مدرسة وادي السالم 9

 20 40 مدرسة المقداد 10

 200 403 المجموع الكلً 

 

  ال ت  ارحث 

 مقٌاس االضطرابات السلوكٌة : اوالً 

الداوود ( )2006رشٌد )قام الباحث باالطالع على عدد من مقاٌٌس االضطرابات السلوكٌة منها       
دراستها وتحلٌلها تبنى الباحث مقٌاس االضطرابات السلوكٌة الذي اعد لقٌاس االضطرابات  وبعد( 2000

، والمكون من خمسة ( 2000الداوود )السلوكٌة لدى تالمٌذ المرحلة االبتدابٌة فً االردن من قبل الباحث 
فقرة ، االنانٌة  16فقرة ، االنطواء وتمثله  13فقرة ، والؽضب وتمثله  21العدوان وتمثله )مجاالت هً 

فقرة ، وان هناك ثالث ( 88)وبذلك ٌكون المقٌاس مكون من ( فقرة 19فقرة ، العناد وتمثله  19وتمثله 
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عند التصحٌح على التوالً ، ( 1،  2،  3)ُتعطى لها درجات ( دابماً ، احٌاناً ، نادراً )بدابل لكل فقرة هً 
، واقل درجة الضطرابات ( 63)اعلى درجة ، و( 21)وبذلك تكون اقل درجة الضطرابات العدوان 

درجة ، واعلى درجة ( 16)، واقل درجة الضطرابات االنطواء ( 39)درجة ، واعلى درجة ( 13)الؽضب 
وان الدرجة الكلٌة للمقٌاس تتراوح ( . 57)، واعلى درجة ( 19)، واقل درجة الضطرابات العناد ( 48)

 .( 176)لى ، وبوسط فرضً قدره درجة كحد اع( 264)كحد ادنى الى ( 88)بٌن 

 

  جط ء ت لوققف  الا ة 

 الصدق الظاهري -1

ٌعد صدق االختبار من الخصابص المهمة التً ٌجب ان ٌتأكد منها مصمم االختبار عندما ٌرٌد بناء      
وللتأكد من ( 123:  1984: عبد الرحمن )اختباره للحكم على صالحٌة لقٌاس الظاهرة التً ٌراد دراستها 

خبراء من المتخصصٌن بالتربٌة ( 10)حٌة المقٌاس للبٌبة العراقٌة ، قام الباحث بعرض المقٌاس على صال
للحكم على كون الفقرات صالحة او ؼٌر صالحة او بحاجة الى تعدٌل ، وبعد (    2) وعلم النفس ، ملحق 

كثر لكل فقرة حٌث ان او ا%( 80)جمع االستمارات وتفرٌؽها اعتمد الباحث على نسبة االتفاق البالؽة 
 . خبراء او اكثر وبذلك عدت جمٌع الفقرات صالحة ( 8)الفقرة تعد صالحة اذا حصلت على نسبة اتفاق 

 التجربة االستطالعٌة لمقٌاس االضطرابات السلوكٌة  -2

لمعرفة مدى وضوح التعلٌمات ، ووضوح فقرات المقٌاس وبدابل االستجابة والوقت المستؽرق فً      
( 4)، قام الباحث بأختٌار ( المعلم او المعلمة)، وفهم العبارات والكلمات من قبل المستجٌب لها االجابة 

تلمٌذاً من تالمٌذ الصؾ السادس (  50) مدارس بشكل عشوابً وطبق المقٌاس على عٌنة مكونة من 
ل حٌث وزعت استمارات المقٌاس على مرشدٌن الصفوؾ لتسجً. االبتدابً اختٌروا بشكل عشوابً

 (.3)االستجابة عن التالمٌذ كما مبٌن فً جدول 

 (3)جدول 

 ٌبٌن توزٌع افراد العٌنة االستطالعٌة 

 عدد التالمٌذ المدارس ت

 10 مدرسة صفً الدٌن الحلً 1

 10 مدرسة النٌل 2

 10 مدرسة االبرار 3

 10 مدرسة المنار 4

 10 مدرسة ابً طالب 5

 50 المجموع الكلً
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 .ابج التجربة االستطالعٌة للمقٌاس ، فقد كانت االجابة بٌسر وكانت الفقرات واضحة وفً ضوء نت     

 الثبات -3

ٌعد الثبات من المفاهٌم االساسٌة فً القٌاس النفسً والتربوي ، ولكً تكون االداة صالحة للتطبٌق     
بات من خصابص اذ ٌعد حساب الث  (143:  1990: االمام .)واالستخدام البد من توافر الثبات فٌها 

المقٌاس الجٌد على الرؼم من ان الصدق اكثر اهمٌة منه ، الن المقٌاس الصادق ٌعد ثابتاً وربما ال ٌكون 
المقٌاس الثابت صادقاً النه قد ٌكون متجانساً فً فقراته لكنه قد ٌقٌس خاصٌة اخرى ؼٌر التً اعد المقٌاس 

 ( .131:  1980: فرج )لقٌاسها 

( 5)تلمٌذاً اختٌروا من ( 50)ثبات بطرٌقة االختبار واعادة االختبارعلى عٌنة مكونة من وقد تم حساب ال    
، طبق علٌهم المقٌاس بفاصل زمنً بٌن مرتً تطبٌق االختبار مقداره ( 4)مدارس بشكل عشوابً جدول 

 .وهو معامل ثبات جٌد (  0.84) ٌوماً وقد وجد ان معامل الثبات ( 14)

 (4)جدول 

 افراد عٌنة الثبات لمقٌاس االضطرابات السلوكٌةٌبٌن توزٌع 

 عدد التالمٌذ اسماء المدراس ت

 10 مدرسة المقداد  1

 10 مدرسة المتنبً  2

 10 مدرسة النٌل  3

 10 مدرسة ابً فراس 4

 10 مدرسة االبرار 5

 50 المجموع الكلً

 

، اذ ان معادلة الفاكرونباخ كثٌراً ما تستخدم  واستخدم الباحث معادلة الفاكرونباخ الستخراج الثبات اٌضاً      
فً حساب ثبات المقاٌٌس النفسٌة التً تعتمد تباٌن درجات االفراد على فقرات المقاٌٌس ، وٌستعمل معامل 

الفاكرونباخ النه ٌزودنا بتقدٌر جٌد للثبات فً اؼلب المواقؾ اذ ٌعتمد على مدى ثبات اداء الفرد على 
 ( .79:  1989: اٌك ، هٌكن ثورند)مواقؾ المقٌاس 

وهو معامل ثبات (   0.94)  وبعد اخضاع البٌانات لمعادلة الفاكرونباخ بلػ معامل الثبات المستخرج      
 .عال ، وٌعد المقٌاس متسقاً داخلٌاً الن هذه المعادلة تعكس مدى اتساق الفقرات داخلٌاً 
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  االققيا رصقغله  اعهيئقة 

فقرة  ( 88)  راءات الصدق والثبات تم اعداد الصٌؽة النهابٌة لالداة التً تكونت منبعد االنتهاء من اج     
عند التصحٌح على التوالً لكل بدٌل ( 1  2،  3)واعتمدت الدرجات ( دابماً ، احٌاناً ، نادراً )بثالث بدابل 

 .ته النهابٌةمن البدابل ، وبالتالً فأن مقٌاس االضطرابات السلوكٌة اصبح صالحاً للتطبٌق وبصؽً

 

 لصحقح  االققيا 

ٌقصد بتصحٌح المقٌاس الحصول على الدرجة الكلٌة لكل فرد من افراد العٌنة وذلك عن طرٌق جمع      
الدرجات التً تمثل استجاباتهم على كل فقرة من فقرات المقٌاس وعلى وفق االوزان المحددة امام كل بدٌل 

درجات للبدٌل  3حٌث تعطى ( 1، 2،  3)ٌقابلها سلم درجات ( نادراً دابماً ، احٌاناً ، )من البدابل والتً هً 
وادنى درجة (  264) وبلؽت اعلى درجة فرضٌة . دابماً ودرجتان للبدٌل احٌاناً ودرجة واحدة للبدٌل نادراً 

 (.176)وبمتوسط افتراضً قدره ( 88)فرضٌة 

  الضرقق  اعهيئي 

وتكون االجابة على ( 2)عشر مدارس المذكورة فً جدول  تلمٌذ فً( 200)تم تطبٌق المقٌاس على      
وبعد تطبٌق مقٌاس االضطرابات . ورقة المقٌاس من قبل مرشد الصؾ عن كل تلمٌذ من افراد عٌنة البحث 

على ( 91-247) تلمٌذ قد تراوحت درجات التالمٌذ بٌن ( 200)السلوكٌة على عٌنة البحث المكونة من 
تلمٌذاً كانت درجاتهم اعلى من الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ ( 90)ة وان مقٌاس االضطرابات السلوكً

(176 ). 

 الققيا  العيا : ثيعقيًا 

لؽرض التعرؾ على التالمٌذ الذٌن ٌعانون من سلوك العناد قام الباحث بأعداد مقٌاس للعناد وذلك من      
ٌن تم تحدٌدهم بمقٌاس االضطرابات اجل الكشؾ عن سلوك العناد لدى التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً الذ

 .السلوكٌة الذي تبناه الباحث 

ولؽرض اعداد مقٌاس العناد قام الباحث باالطالع على االدبٌات والدراسات السابقة ذات العالقة     
بموضوع البحث ، والرجوع الى بعض المقاٌٌس التً تناولت هذا الجانب ، ومنها مقٌاس االضطرابات 

االفادة من الدراسات  ومن خالل، ( 0200الداود ) ومقٌاس ،(2006: رشٌد )عدته السلوكٌة الذي ا

فقرة بما ٌؽطً معظم مظاهر ومواقؾ سلوك ( 30)والمقاٌٌس السابقة ذات العالقة بالموضوع تم صٌاؼة 
ٌقابلها سلم ( راً دابماً ، احٌاناً ، ناد)العناد  وقد اختار الباحث مٌزاناً ثالثٌاً للمقٌاس مؤلؾ من ثالث بدابل هً 

( 1)اً ، ودرجة للبدٌل احٌان( 2)للبدٌل دابماً ودرجة ( 3)حٌث تعطى الدرجة ( 1،  2،  3)من الدرجات 
 .للبدٌل نادراً 

 الصدق الظاهري -1

تحقٌق هذا النوع من الصدق قام الباحث بعرض فقرات االداة على مجموعة من الخبراء المختصٌن فً ل     
اذ طلب الباحث من كل واحد منهم ان ٌؤشر ازاء كل فقرة من حٌث كونها صالحة او التربٌة وعلم النفس ، 
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هذا وقد اعتمد الباحث نسبة االتفاق بٌن الخبراء . ؼٌر صالحة او بحاجة الى تعدٌل مع ذكر التعدٌل المقترح 
رة او تعدل على فأكثر تعتمد الفقرة ، واذا كانت اقل منها ترفض الفق% 80على صالحٌة الفقرة ، فأذا كانت 

وفق مالحظات لجنة الخبراء المنوه عنها فٌما تقدم ، وفً ضوء اراء الخبراء تم استبعاد خمس فقرات وهً 
 (  .25)وهكذا اصبح عدد الفقرات (   26،  25،  23،  5،  2)  

 التطبٌق االستطالعً االول للمقٌاس -2

مات وطرٌقة االجابة عن فقرات المقٌاس ان الهدؾ من اجراء هذا التطبٌق هو معرفة وضوح التعلً     
ووضوح فقرات المقٌاس وتصحٌح االخطاء ان وجدت ، ولؽرض تحقٌق ذلك طبق المقٌاس على عٌنة 

 ( . 5) مدارس وكما مبٌن فً جدول ( 5)تلمٌذاً تم اختٌارهم بالطرٌقة العشوابٌة من ( 50)مكونة من 

 (5)جدول 

 عٌنة التجربة االستطالعٌة للمقٌاس

 التالمٌذ مدارسال ت

 10 مدرسة وادي السالم 1

 10 مدرسة الؽفران 2

 10 مدرسة صفً الدٌن الحلً 3

 10 مدرسة المتنبً 4

 10 مدرسة المنار 5

 50 المجموع الكلً

 التحلٌل االحصابً للفقرات  -3

ٌنبؽً  وعلٌه. ان اجراء التحلٌل االحصابً ٌكشؾ عن دقة الفقرات فً قٌاس ما وضعت من اجل قٌاسه    
 (. 331:  1980: فرج )ابقاء الفقرات الممٌزة واستبعاد الفقرات ؼٌر الممٌزة 

ذلك تم كما ان الؽرض االساسً من تحلٌل الفقرات هو التعرؾ على درجة قوة تمٌٌز الفقرة ، ولتحقٌق       
/ مدارس بؽداد تلمٌذ من تالمٌذ الصؾ السادس االبتدابً من ( 200)البالؽة  تطبٌق المقٌاس على العٌنة

وبمعدل ما (  2) الرصافة الثالثة ، حٌث تم اختٌارهم بالطرٌقة العشوابٌة من المدارس المذكورة فً جدول 
 .من كل مدرسة ، من تالمٌذ الصؾ السادس %( 50)نسبته 
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 القوة التمٌٌزٌة للفقرات  -4

ابً للفقرات ، وذلك للتأكد من قدرتها ٌعد حساب القوة التمٌٌزٌة للفقرات جانباً مهماً فً التحلٌل االحص     

ولؽرض حساب القوة التمٌٌزٌة ( . Eble:1972 : 392)فً توضٌح الفروق الفردٌة فً السمة المراد قٌاسها 

 :لفقرات مقٌاس العناد قام الباحث بالخطوات التالٌة 

 .تثبٌت الدرجة الكلٌة لكل استمارة من استمارات التالمٌذ وترتٌبها تنازلٌاً  -1
من االستمارات الحاصلة على % 27من االستمارات الحاصلة على الدرجات العلٌا ، و %  27ٌن تعً -2

استمارة ، ( 54)الدرجات الدنٌا ، وبهذا االجراء بلػ عدد االستمارات التً حصلت على اعلى درجة 
 .استمارة ( 54)وعدد االستمارات التً حصلت على ادنى درجة 

التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن من اجل اختبار الفرق بٌن متوسطً درجات  قام الباحث بأستخدام االختبار  -3
المجموعتٌن العلٌا والدنٌا لكل فقرة من الفقرات ، وبذلك عدت جمٌع الفقرات ممٌزة الن قٌمة تاء 

)  بدرجة حرٌة (  0.05) عند مستوى داللة (   1.96)  المحسوبة اكبر من القٌمة الجدولٌة والبالؽة 
 .ٌوضح ذلك (  6)  وجدول(   106

 (6)جدول 

 ٌبٌن القوة التمٌٌزٌة للفقرات بٌن المجموعتٌن العلٌا والدنٌا على مقٌاس العناد                

الوسط  المجموعة ت

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

القٌمة 

 التابٌة

مستوى 

 الداللة

0.05 

1 

 

دالة  9.480 6904 2.2963 علٌا

 4907 1.2037 دنٌا احصابٌاً 

 

2 

دالة  16.962 5366 2.2963 علٌا

 احصابٌاً 
 1361 1.0185 دنٌا

 

3 

دالة  11.161 6040 2.2222 علٌا

 3908 1.1296 دنٌا احصابٌاً 

 

4 

دالة  11.577 4594 2.3333 علٌا

 4788 1.1852 دنٌا احصابٌاً 

دالة  11.655 5961 2.3889 علٌا 
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 دنٌا 5

 

 احصابٌاً  4506 1.2037

 

 

6 

دالة  11.161 6344 2.2222 علٌا

 3390 1.1296 دنٌا احصابٌاً 

 

7 

دالة  10.849 6267 2.1481 علٌا

 3172 1.1111 دنٌا احصابٌاً 

 

8 

دالة  12.430 5116 2.2407 علٌا

 3762 1.1667 دنٌا احصابٌاً 

 

9 

دالة  8.136 5961 2.0556 علٌا

 4315 1.2407 دنٌا احصابٌاً 

 

10 

دالة  6.950 6843 1.8519 علٌا

 3390 1.1296 دنٌا احصابٌاً 

 

11 

دالة  9.737 5443 2.0741 علٌا

 3921 1.1852 دنٌا احصابٌاً 

 

12 

دالة  10.590 5623 2.2037 علٌا

 4065 1.2037 دنٌا احصابٌاً 

 

13 

دالة  8.887 6464 2.1852 علٌا

 4907 1.2037 دنٌا احصابٌاً 

 

14 

دالة  9.039 6270 2.2778 اعلً

 4688 1.3148 دنٌا احصابٌاً 

 

15 

دالة  10.253 5558 2.2593 علٌا

 4733 1.2407 دنٌا احصابٌاً 
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16 

دالة  9.754 5746 2.1667 علٌا

 احصابٌاً 
 4196 1.2222 دنٌا

 

17 

دالة  7.983 6344 2.2222 علٌا

 5434 1.3148 دنٌا احصابٌاً 

 

18 

دالة  12.922 5719 2.2222 علٌا

 2926 1.0926 دنٌا احصابٌاً 

 

19 

دالة  10.455 6157 2.1296 علٌا

 احصابٌاً 
 3390 1.1290 دنٌا

 

20 

دالة  9.409 6344 2.1111 علٌا

 احصابٌاً 
 3762 1.1667 دنٌا

 

21 

دالة  9.548 6688 2.0741 علٌا

 3512 1.0926 دنٌا احصابٌاً 

 

22 

دالة  9.896 6369 2.1667 علٌا

 4078 1.1481 دنٌا احصابٌاً 

 

23 

دالة  8.763 6521 2.0926 علٌا

 احصابٌاً 
 3921 1.1852 دنٌا

 

24 

دالة  8.898 6456 2.1296 علٌا

 احصابٌاً 
 4376 1.1852 دنٌا
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25 

دالة  6.303 6719 2.0370 علٌا

 5076 1.3148 دنٌا احصابٌاً 

 

 الثـبات -5

عودة ، )ٌشٌر معامل الثبات الى الدقة ومدى االتساق فً تقدٌر الدرجة الحقٌقٌة التً ٌقٌسها االختبار      
وٌقصد بثبات المقٌاس استقراره اذ طبق الكثر من مرة بفاصل زمنً مناسب ، ( . 194:  1992: ملكاوي 

 ( .68:  1981: احمد )كما ٌعد االتساق بٌن فقرات المقٌاس مؤشراً الى ثباته 

تلمٌذ من التالمٌذ ( 50)ولؽرض استخراج ثبات المقٌاس الحالً قام الباحث بتطبٌقه على عٌنة مكونة من     
 (. 7) الرصافة الثالثة جدول / المضطربٌن سلوكٌاً فً بؽداد 

 (7)جدول 

 عٌنة الثبات

 التالمٌذ  المدارس  ت

 10 ابً فراس  1

 14 ابً طالب 2

 10 المنار 3

 10 المقداد 4

 6 النٌل 5

 50 المجموع الكلً 

 

وبعد مرور اسبوعٌن من التطبٌق االول وبعد تصحٌح استجابات المعلمٌن حول التالمٌذ على المقٌاس      
فً التطبٌقٌن تم حساب معامل ارتباط بٌرسون بٌن الدرجات على المقٌاس فً التطبٌقٌن اذ بلػ معامل 

د وٌشٌر الى استقرار استجابات المعلمٌن حول التالمٌذ خالل مده وهو معامل ثبات جً(  0.82) االرتباط 
 .زمنٌة معٌنة  

كما وتم استخرج ثبات المقٌاس بأستخدام معامل الفاكرونباخ وتقوم فكرة هذه المعامل على حساب       
معامل  التباٌنات بٌن درجات عٌنة الثبات على جمٌع فقرات المقٌاس ، وقد استخرج ثبات المقٌاس من خالل

وهو معامل ثبات عال وٌشٌر الى اتساق (  0.87)  تلمٌذاً فبلؽت ( 50)الفاكرونباخ على العٌنة البالؽة 
 .المقٌاس داخلٌاً 
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  االققيا رياصقغة  اعهيئقة 

وقد ( . فقرة( 25)بعد االنتهاء من اجراءات البناء تم اعداد الصٌؽة النهابٌة لالداة التً تكونت من      
( 1،  2،  3)وتوزعت الدرجات ( دابماً ، احٌاناً ، نادراً )امام كل فقرة ثالثة بدابل هً  وضع الباحث

باالضافة الى مثال توضٌحً ( 50)بمتوسط قدره ( 75  -25)وتتراواح الدرجات النظرٌة للمقٌاس بٌن 
 . لالجابة واسم التلمٌذ واسم المرشد او المرشدة

 لصحقح  االققيا 

ة الحصول على الدرجات الكلٌة لكل فرد من افراد العٌنة وذلك عن طرٌق جمع ٌقصد بتصحٌح االدا     
الدرجات التً تمثل االستجابات على كل فقرة من فقرات المقٌاس وعلى وفق االوزان المحددة امام كل بدٌل 

درجات ( 3)حٌث تعطى ( 1،  2،  3)ٌقابلها سلم درجات ( دابماً ، احٌاناً ، نادراً )من البدابل والتً هً 
 .للبدٌل دابماً ودرجتان للبدٌل احٌاناً ودرجة واحدة للبدٌل نادراً 

درجة ، ( 25)درجة ، وادنى درجة فرضٌة للمقٌاس ( 75)وبلؽت اعلى درجة فرضٌة للمقٌاس      
 (.2)وان الوسط االفتراضً للفقرة هو ( 50)وبمتوسط فرضً للمقٌاس قدره 

  الضرقق  اعهيئي اسالققيا 

بٌق المقٌاس على عٌنة التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً الذٌن كانت درجاتهم اعلى من الوسط تم تط     
مدارس ، وتكون ( 10)تلمٌذاً فً ( 90)الفرضً على مقٌاس االضطرابات السلوكٌة والذٌن بلػ عددهم 

( 31)وقد كشؾ تطبٌق مقٌاس العناد عن ان . االجابة على ورقة المقٌاس من قبل مرشد او مرشدة الصؾ 
على مقٌاس العناد وهً اعلى من الوسط الفرضً لمقٌاس العناد ( 51-73)تلمٌذاً كانت درجاتهم تتراوح بٌن 

 .( 50)البالػ 

  ال يئل  الحصيئقة 

 :استخدم الباحث الوسابل االحصابٌة االتٌة فً اجراءات بحثه     

                                                                                                                                     .          زٌة للفقرات لعٌنتٌن مستقلتٌن لمعرفة القوة التمًٌ( T-test)االختبار التابً  -1

 الفا  ، لحساب ثبات االختبار    –معادلة كرونباخ  -2
 االختبار التابً لعٌنة واحدة  -3

 .تخراج الثبات بطرٌقة اعادة االختبار معامل ارتباط بٌرسون الس -4
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 عطض  اعليئج للف قطهي

 ( الكشؾ عن التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً : ) اوالً 

على العٌنة ( 2000الداود )تحقق هذا الهدؾ من خالل تطبٌق الباحث لمقٌاس االضطرابات السلوكٌة      
قام الباحث بعزل التالمٌذ الذٌن سجلوا درجات  تلمٌذ من تالمٌذ الصؾ السادس االبتدابً ،( 200)البالؽة 

تلمٌذاً وبعد معالجة البٌانات ( 90)درجة ، وكان عددهم ( 176)اعلى من الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ 
وهو اعلى من الوسط الفرضً للمقٌاس (  195.84) احصابٌاً ظهر ان الوسط الحسابً الفراد عٌنة البحث 

، وبعد استخدام االختبار التابً لعٌنة واحدة ظهر ان (  14.4089) ٌاري قدره ، بأنحراؾ مع( 176)البالػ 
وهً ذات داللة احصابٌة (  1.98)  اعلى من القٌمة الجدولٌة البالؽة (   13.066)  القٌمة التابٌة المحسوبة 

ربون وهذا ٌشٌر الى ان هؤالء التالمٌذ مضط(   8) كما مبٌن فً جدول (  0.05)عند مستوى داللة 
 .سلوكٌاً 

 (8)جدول 

 نتابج الكشؾ عن التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً 

عدد 

 التالمٌذ

الوسط 

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

القٌمة 

 التابٌة

القٌمة 

 الجدولٌة

درجة 

 الحرٌة

مستوى 

 الداللة

90 195.84 14.4089 13.066 1.98 89 0.05 

 

مستوى سلوك العناد لدى التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً التعرؾ على ) بالنسبة الى الهدؾ الثانً : ثانٌاً 
) 

وتحقق هذا الهدؾ من خالل تطبٌق مقٌاس العناد الذي اعده الباحث على التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً       
تلمٌذاً الذٌن سجلوا درجات اعلى من الوسط الفرضً على مقٌاس االضطرابات السلوكٌة ، ( 90)وعددهم 

العناد على هؤالء التالمٌذ ، قام الباحث بحصر التالمٌذ الذٌن سجلوا درجات اعلى من وبعد تطبٌق مقٌاس 
تلمٌذاً ، وبعد معالجة البٌانات احصابٌاً ( 31)درجة وكان عددهم ( 50)الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ 

جة ، در( 50) وهو اعلى من الوسط الفرضً للمقٌاس والبالػ (  58.7742) ظهر ان الوسط الحسابً 
وبعد استخدام االختبار التابً لعٌنة واحدة ظهر ان القٌمة التابٌة (  7.1680)  بأنحراؾ معٌاري قدره 

وهً ذات داللة احصابٌة عند مستوى ( 2.04)وهً اعلى من القٌمة الجدولٌة البالؽة (  6.815) المحسوبة 
 ( .13)وكما مبٌن فً جدول ( 5.05)داللة 
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 (9)جدول  

 عن مستوى سلوك العناد لدى التالمٌذ المضطربٌن سلوكٌاً  نتابج الكشؾ

عدد 

 التالمٌذ

الوسط 

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

القٌمة 

 التابٌة

القٌمة 

 الجدولٌة

درجة 

 الحرٌة

مستوى 

 الداللة

31 58.7742 7.1680 6.815     2.04 30 0.05 

 

 .طربٌن سلوكٌاً وهذه النتابج تكشؾ عن ارتفاع سلوك العناد لدى التالمٌذ المض

 العي شة  اعليئج 

ٌتضح لنا من خالل االطالع على نتابج البحث الحالً بأن هناك تالمٌذ ٌعانون من االضطرابات السلوكٌة 

من بٌن تالمٌذ الصؾ السادس االبتدابً ومن سلوك العناد بالتحدٌد ، وان هذا االضطراب ٌشكل لدٌهم عابقاً 

وبناء عالقات اجتماعٌة ناجحة مع االقران والمعلمٌن ، االمر الذي فً القدرة على التواصل االجتماعً 

ٌؤدي بالتالً الى زٌادة حدة االضطراب ما لم تتم معالجته او التصدي له ، كما ٌؤثر على التحصٌل 

عبد )وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة . االكادٌمً وقد بدا ذلك واضحاً من خالل تدنً تحصٌلهم الدراسً 

 .( Rubin & Balow 1978)و ( 1994دراسة فاضل )و  (1994الوهاب 

وتأتً هذه النتٌجة متفقة مع تفسٌر االتجاه السلوكً الذي ٌفسر االضطرابات السلوكٌة على اساس انها 

عادات تعلمها االنسان ومن ثم كون ارتباطات عن طرٌق المنعكسات الشرطٌة حدثت بشكل خاطا ، ونقطة 

و مثٌر خارجً ٌؤدي الى استجابة وهذه االستجابة تكون ذاتها بمثابة مثٌر البداٌة فً السلوك المضطرب ه

داخلً ٌؤدي الى استجابة اخرى ، وبهذا ٌنمو السلوك بتكوٌن سالسل متصلة من العادات ثم تصبح هذه 

:  2007: المعاٌطة ، القمش . )العادات انماطاً سلوكٌة ٌستخدمها الفرد لمواجهة مواقؾ الحٌاة المختلفة 

34.) 

  ال لعليجيت 

فً ضوء نتابج البحث الحالً توصل الباحث الى ان هناك الكثٌر من تالمٌذ الصؾ السادس االبتدابً 

الرصافة الثالثة ٌعانون من االضطرابات السلوكٌة وعلى وجه الخصوص سلوك / التابعٌن لمدٌرٌة التربٌة 

مره امر طبٌعً ٌعبر عن كٌان الطفل وذاته لدى الطفل فً السنوات االولى من عالعناد ، وان هذا السلوك 

المستقلة ، اال ان هذا السلوك ٌمكن ان ٌتطور لٌصبح اضطراباً سلوكٌاً بسبب البٌبة المحٌطة بالطفل فً 

 . المدرسة 
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  اللصقيت 

 .ضرورة اقامة برامج ارشادٌة تهدؾ الى خفض سلوك العناد لدى التالمٌذ  -3

الٌات لتنمٌة المهارات االجتماعٌة التً تعمل على التقلٌل من تضمٌن المناهج الدراسٌة بأنشطة وفع -4

 .اثر االصابة باالضطرابات السلوكٌة وبالتحدٌد سلوك العناد 

 

  االقلطحيت 

 .اجراء دراسة تتناول الكشؾ عن مظهر اخر من مظاهر االضطرابات السلوكٌة 

 

  االصياط  الطرقة ل الجعرقة 

 العالمٌة الدار ، لالطفال السلوكٌة المشكالت فً مرجعال( : 2008) محمد محمود ، سرٌع ابو -1

 . الجٌزة ، والتوزٌع للنشر

 ، المصرٌة النهضة مكتبة ، والتربوي النفسً القٌاس( : 1981) السالم عبد محمد ، احمد -2

 . القاهرة

 ، العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة ، والقٌاس التقوٌم( : 1990) واخرون مصطفى ، االمام -3

 . بؽداد ، الحكمة دار

 ، والتوزٌع للنشر المسٌرة دار ، وعالجها النفسٌة المشكالت( : 2010) حافظ بطرس ، بطرس -4

 . االردن ، عمان

 ، والتربٌة النفس علم فً والتقوٌم القٌاس( : 1989) الٌزابٌث ، وهٌكن روبرت ، ثورنداٌك -5

 . عمان ، االردنً الكتب مركز ، عدس الرحمن ،وعبد الكٌالنً زٌد هللا عبد ترجمة

 االضطرابات بعض بظهور وعالقته الطفل حرمة انتهاك( : 1996) ٌوسؾ مً ، جبوري -6

 . المستنصرٌة الجامعة ، االداب كلٌة ، منشورة ماجستٌر رسالة ، السلوكٌة

 بٌروت ، للعلوم العربٌة الدار ، والمراهقة الطفولة سٌكولوجٌة( : 1994) العلً عبد ، جسمانً -7

. 

 ، للنشر الفالح مكتب ، الخاصة التربٌة الى المدخل( : 1997) منى ، والحدٌدي مالج ، خطٌب -8

 . عمان

 الدار ، النفسً واالرشادي التوجٌه مبادئ( : 2001) محمد احمد ، الزبادي و هشام ، خطٌب -9

 . االردن ، عمان ، والتوزٌع للنشر الدولٌة العلمٌة

 بؽداد ، بؽداد جامعة مطبعة ، الشخصٌة نفس علم( : 1990) ،واخرون حنا عزٌز  ، داوود -10

. 

 الثقافٌة الشؤون دار ، االطفال عند االنفعالٌة االضطرابات( : 2002) ؼابب عدنان ، راشد -11

 . بؽداد ، العامة
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 تربوٌة نفسٌة دراسة ، مشاكلهم ونعالج ابنابنا نربً كٌؾ( : 1994) معروؾ ، رزٌق -12

 . دمشق ، لفكرا دار ، والمراهقٌن االطفال لمشاكل اجتماعٌة

 المرحلة تالمٌذ لدى السلوكٌة االضطرابات مقٌاس بناء( : 2006) خالد زٌنب ، رشٌد -13

 . المستنصرٌة الجامعة ، االساسٌة التربٌة كلٌة ، منشورة ؼٌر ماجستٌر رسالة ، االبتدابٌة

 المطابع اعمال جمعٌة ، العادٌٌن ؼٌر االطفال سٌكولوجٌة( : 1989) فاروق ، روسان -14

 . االردن ، عمان ، نٌةاالرد

 دار ، االطفال لدى والسلوكٌة النفسٌة المشكالت( : 2011) ابراهٌم العزٌز عبد ، سلٌم -15

 . عمان ، والطباعة والتوزٌع للنشر المسٌرة

 ٌوسؾ دار ، االطفال عند السلوك اضطراب( : 2007) سامح ، والكوثرانً ، علً ، سٌد -16

 . بٌروت ، والتوزٌع والنشر للطباعة

 ، والتوزٌع للنشر وابل دار الخاصة التربٌة الى مدخل( :   2008) احمد قحطان ، رظاه -17

 . عمان

 دار ، العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة ، والقٌاس التقوٌم( : 1984) انور ، الرحمن عبد -18

 . بؽداد ، والنشر للطباعة الحكمة

 مرحلة فً االطفال مشكالت بعض دراسة( : 1974) سعٌد محمد فابزة ، الوهاب عبد -19

 ؼٌر ماجستٌر رسالة ، والمعلمات المعلمون ٌراها كما بؽداد مدٌنة فً االبتدابٌة الدراسة

 . بؽداد جامعة ، التربٌة كلٌة ، منشورة

 للنشر صفاء دار ، الخاصة الحاجات ذوي االطفال تعلٌم( : 2000) السٌد ماجدة ، عبٌد -20

 . عمان ، والتوزٌع

 ، السلوكٌة االضطرابات ذوي لالطفال الخاصة التربٌة:  (2009) حسنً سعٌد ، عزة -21

 . االردن ، عمان ، والتوزٌع للنشر الثقافة دار ، التعلم استراتٌجٌات العالج االسباب التشخٌص

 دار ، والشباب والفتوة الطفولة سٌكولوجٌة من معالم( : 1988) كاظم ابراهٌم ، عظماوي -22

 . بؽداد ، العامة الثقافٌة الشؤون

 فً العلمً البحث اساسٌات( : 1992) حسن فتحً ، وملكاوي ، سلٌمان احمد ، دةعو -23

 . اربد ، الكنانً مكتبة ، النفس وعلم التربٌة

 دولة فً االبتدابٌة المرحلة تالمٌذ لبعض النفسٌة االضطرابات( : 1994) خلٌل ، فاضل -24

 . التاسعة السنة ، 36 العدد ، النفسٌة الثقافة مجلة ، قطر

 . القاهرة ، الفكر دار ، النفسً القٌاس( : 1980) صفوت ، فرج -25

 ، والتوزٌع للنشر صفاء دار ، السلوكٌة االضطرابات( : 2000) واخرون جمال ، قاسم -26

 . االردن ، عمان

 السلوكٌة االضطرابات( : 2009) الرحمن عبد خلٌل ، والمعاٌطة نوري مصطفى ، قمش -27

 . عمان ، والطباعة ٌعوالتوز للنشر المسٌرة دار ، واالنفعالٌة

 واخرون االشول الدٌن عز عادل ترجمة ، النفس علم فً مقدمة( : 1992) ارنوؾ ، وٌتنج -28

 . والتوزٌع للنشر الدولٌة الدار ،
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 للطباعة الفكر دار ، واالنفعالٌة السلوكٌة االضطرابات( : 2000) احمد خولة ، ٌحٌى -29

 . االردن ، عمان ، والتوزٌع والنشر

 والتوزٌع للنشر اسامة دار ، النفسً واالرشاد التربوي التوجٌه( : 2006) عصام ، ٌوسؾ -30

 . عمان ، االردن ،
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 الملخص بالللؽة االنكلٌزٌة 

Abstract 

Addresses current research measured the behavior of stubbornness 

among  Pupils  disturbed behavior, as the behavior of stubbornness may 

have returns negative several affect the individual's personality and 

behavior, and the behavior of stubbornness could lead to maladaptation 

which reflected negatively on many aspects, including the real 

capabilities of the individual and collected academic and then an 

individual susceptible to other problems, which leads to expand and 

deepen the problem. 

Therefore, the current research is trying to figure out level of 

stubbornness behavior of behaviorally disturbed  Pupils , through: 

1 - detection behaviorally disturbed  Pupils . 

2 - Get level of stubbornness behavior of behaviorally disturbed  Pupils . 

    This research determines the behaviorally disturbed  Pupils  in the 

sixth grade in primary schools under the Directorate General for 

Education / Rusafa third in the province of Baghdad, for the academic 

year 2011 - 2012. 

    The research sample consisted of (200)  Pupils  of sixth graders in 

primary schools under the Directorate General for Education / Rusafa 

third were randomly selected. To achieve the objectives of current 

research has adopted researcher Scale (Daoud 2000) which was 

prepared for primary school  Pupils  for the purpose of identifying pupils 

disturbed behavior, as a promising researcher measure of stubbornness 

according to paragraphs standards of psychology and special education, 

was extracted honesty and consistency each, were also extracted force 

discriminatory clauses scale stubbornness. 

     After that, the researcher applying scale behavioral disorders on the 

sample in order to determine pupils disturbed behavior, فأفرز scale (90)  

Pupils  who were their grades higher than the middle hypothesis of 

scale, amounting to (176) degrees, then the researcher applying scale 

stubbornness on pupils disturbed behavior in order to identify  Pupils  

who suffer from stubborn behavior, and application results showed that 
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(31) pupils suffer from the behavior of stubbornness and whose grades 

were higher than the middle hypothesis scale stubbornness and $ (50) 

degrees. 

After processing the data statistically, showed results that pupils sample 

suffer from behavioral disorders and in particular the behavior of 

stubbornness, and in light of the findings the researcher came 

conclusion expressed, there are a lot of sixth graders primary belonging 

to the Directorate of Education / Rusafa third suffering from disorders 

behavioral and in particular the behavior of stubbornness, and that this 

child's behavior in the early years of age is normal child expresses an 

entity and the same independent, but this behavior can evolve into a 

behavioral disorder due to the surrounding environment for children in 

school. 

    Complementing the relevant aspects of this research, the researcher 

came a number of recommendations, namely: 

1 - the need to establish outreach programs aimed at reducing  Pupils ' 

behavior stubbornness. 

2 - Include curriculum activities and events for the development of social 

skills, which works to reduce the impact of behavioral disorders and 

specifically the behavior of stubbornness. 

The researcher also suggested conducting a study on the disclosure of 

another manifestation of behavioral disorders. 


