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  .٨١ -٤٣ص  ص
 المنصورة، ،العربي العقل بناء في والتحديد التغيير سيكولوجية : ) ١٩٩٨( عثمان السيد فاروق )٢٧

  . الوفاء  دار
 خصائصه، نظرياته، ومكوناته، ومعاييره مفهومه اإلبداع : ) ٢٠٠٢( جروان فتحي عبد الرحمن )٢٨

  . والنشر للطباعة الفكر دار عمان، مراحله،
 اإلبداعي الحل إلى مستند تدريبي برنامج أثر :) ٢٠١١عشا ( خليل إنتصار عواد، أبو محمد فريال )٢٩

 مجلة األردن، في األساسي السابع الصف طالبات من عينة لدى التشعيبي التفكير تنمية في للمشكالت
  .  ١٠٥ -٧٠ص  ص مارس، األول، العدد ،١٢ المجلد البحرين، جامعة ،والتربوية فسيةالن العلوم

 األنجلو مكتبة القاهرة، ، الثانية الطبعة ، النفسي التقويم : ) ١٩٩٩( خرونآو حطب أبو فؤاد )٣٠
  . المصرية

 تنميةل العلوم تدريس في الذاتي التنظيم : ) ٢٠١٣( الصادق المعطي عبد نهلة الحبشي، أحمد فوزي )٣١
 ،التدريس وطرق المناهج في دراسات مجلة اإلعدادية، المرحلة تالميذ لدى للمشكالت اإلبداعي الحل

  .١٤٤ -١١٠ص ص مارس، ،١٩٢ العدد التدريس، وطرق للمناهج المصرية الجمعية
 في البيئية التربية في مقترح برنامج فاعلية : )٢٠٠٩( الشاهي تجار هللا عبد الشكور عبد لطيفة )٣٢

 األطفال رياض في المدرسة ماقبل لطفل اإلبداعي التفكير تنمية في (  TRIZ) تريز نظرية ضوء
 كلية التدريس، وطرق المناهج في الدكتوراه درجة على للحصول تكميلي متطلب جدة، بمحافظة
   القرى  أم جامعة التربية،

ا واإلنجاز المعرفي في ) : تنمية مهارات توليد المعلومات وتقييمه٢٠١٢لوريس إميل عبد الملك ( )٣٣
البيولوجي لدى طالب المرحلة الثانوية باستخدام استراتيجيات تدريس مشجعة للتشعب العصبي، 

، المجلد الخامس عشر، العدد الثاني، إبريل، مجلة التربية العلميةالجمعية المصرية للتربية العلمية، 
  . ٢٨٤ -٢٠٣ص ص 

 األنجلو مكتبة القاهرة، ،التعلم وأساليب التعليم إستراتيجيات : ) ٢٠٠٤مجدي عزيز إبراهيم ( )٣٤
  . المصرية

 الكتب عالم القاهرة، األولى، الطبعة ،التفكير وتعلم اإلبداعي التدريس : ) ٢٠٠٥ـــــــــــــــــــــــــ ( )٣٥
.  

 طبعةال ،والتعلم التعليم قضايا لمواجهة الزمة ليةآ الناقد التفكير) :  ٢٠١٠ـــــــــــــــــــــــ (  )٣٦
  . الكتب عالم القاهرة، األولى،

  . الثقافة دار ، عمان، األردن ،األطفال عند التفكير : ) ٢٠٠٤( غانم محمد محمود )٣٧
 تنمية على ) الموجه وشبه الموجه ( باالكتشاف العلوم تدريس أثر :) ٢٠٠٥شفيق ( حسني نهى )٣٨

 كلية ماجستير، رسالة اإلعدادي، الثالث الصف تالميذ لدى الناقد التفكير ومهارات الدراسي التحصيل
 . شمس عين جامعة البنات،

 ،الدراسة حجرة داخل االستقصاء فعاليات التفكير، تعليم : ) ٢٠٠١( سالمة أحمد محمد هشام )٣٩
 . المصرية االنجلو مكتبة القاهرة،

 مةأسا دار عمان، األردن، ،ومهاراته التفكير تعليم إستراتيجيات : ) ٢٠١٥( العياصرة رفيق وليد )٤٠
  . والتوزيع للنشر

  . والتوزيع. للنشر حنين دار عمان، والتفكير، التربوي النفس علم : ) ٢٠٠٧( قطامي يوسف )٤١
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ترية لمقياس السلوك الفوضوي لدي األطفال ذوي المؤشرات السيكوم

  األعاقة العقلية البسيطة ( القابلين للتعلم )

  

 نهــي محمــد كمــال يوســف كمــال

  للحصول علي درجة الدكتوراه الفلسفة في التربية 
  (تخصص علم النفس التعليمي)

  إشـراف

  أ.د/ محمود عبد الحليم منسي

ـويأستــاذ علــم النفــس التربـ  

جامعــة  - كليــة التربيــة
 اإلسكندريــة

  
  أ.د/عــزة عبدالغنـي حجــازي

 أستـــاذ علـــم النفـــس

جامعـــة  –كليـــة البنـــات 
 عـــين شمـــس
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  المقدمة 
يحتاج ميدان التـأخر العقلي إلي المزيد من الجهود التي تبذل لرعاية المتأخرين عقليا حتي نحافظ 

  نرقي بمستواة وحتي ال تضيع هذه الفئة الخاصة بين تحديات المجتمع ومشكالته.علي مجتمعنا و
تعتبر مشكلة التأخر العقلي من المشكالت التي يهتم بها علماء النفس والتربية واالجتماع والصحة 
النفسية، كما إنها ظاهرة معقدة الجوانب وتحتاج إلي جهد الكثيرين من القائمين علي تنشئة ورعاية 

تأخرين عقليا، وهذه الرعاية أمر ضروري نظرا للقدرات المحدودة لهؤالء األطفال المتأخرين الم
عقليا التي ال تسمح لهم باالستفادة الكاملة من األنشطة التي يمارسها غيرهم من األطفال العاديين، 

ة إلي فإنهم أيضا يحتاجون نوعا خاصا من الرعاية تساعدهم علي استثمار تلك القدرات المحدود
  ).٣، ١٩٩٩أقصي حد ممكن (رشا  علي: 
) إلي إن األطفال المتأخرين عقليا يعانون من االضطرابات ٢٠٠٠وتشير (ابتسام عبد الرازق،

) إلي أن السلوك الفوضوي من Melteno,et al.2001السلوكية أكثر من العاديين وتوصل ملتون(
من  %٣٨إلي  %١٤أخرين عقليا، حيث يوجد أهم المشكالت السلوكية التي يعاني منها األطفال المت

ذوي التأخر العقلي يشتركون في العدوان وأعمال التخريب مثل ضرب أو ركل الطالب ورمي 
األثاث و االشياء األخرى وتحطيم مستلزمات التدريس أو المواد األخرى 

)Repp&Karash,1990)ويشير جيرتز (Gerdtz,2000,91 إلي أنه من أهم أعراض السلوك (
  الفوضوي لدي األطفال ما يلي:

  .رمي األثاث أو مستلزمات التدريس  
  .يسب أو يصرخ في المدرسين والكبار  
   .الجري من حجرة التدريس  
  .العبث بأدوات المنزل  

 ;KoskenHtausta,et.al.,2007ويشير كل من كوسكينتوستا و كوستجن (
Costigan,et.et.al,1997شار وحدة بين األطفال المتأخرين عقليا ) أن السلوك الفوضى اكثر انت

  القابليين للتعلم.
لدي  %٤٠إلي %٢٤)إن هذه النسبة تتراوح ما بين  Mckay,et.al,1999,592ويشير ماكي (

األطفال المتأخرين عقليا وتشير هذه النسبة إلي ارتفاع عدد األطفال ذوي السلوك الفوضوي، األمر 
مة المشكالت التي تحتاج إلي الكشف المبكر والتدخل الذي يجعل السلوك الفوضوي يتصدر قائ

العالجي المبكر، وخصوصا اذا علمنا أن السلوك الفوضوي أكثر انتشار وحدة بين األطفال  
  المتأخرين القابلين للتعلم.

)أن األطفال ذوي السلوك Osterlaan&Sergeant,1998ويشير كل من أوستيرلين وسيرجين (
ت في االنتباه وارتفاع في حدة القلق والعدوان والجنوح والتحدي الفوضوي يعانون من مشكال

  واالندفاع أكثرمن العاديين.

 American Psychiatryويعرف السلوك الفوضوي كما جاء في نظام التشخيص 
Association  بأنه مجموعة من األضطرابات تشكل نمطا من الفوضي في المواقف األجتماعية

وهو يصطدم بشكل جوهري مع النمط األجتماعي ويعتدي علي  ،ويتميز الفوضوي بالتمرد،
األنشطة وحقوق األخرين، ومن هذا المنظور فإن اضطراب السلوك الفوضوي يوصف بأنه مزعج 

  ).APA,1994لألخرين، فهو اقتحام أو تطفل (

د من مجموعة من االستجابات أو األنشطة العقلية أو الوجدانية أو الحركية أو كل ما يفعله الفر  
قراءة وكتابة أو الجلوس على المقعد أو التحدث مع الزمالء أو قلة إتباع التعليمات المدرسية، أو قد 
ً يتم اكتسابه من خالل  ً أو ال شعوريا ً أو قد يكون شعوريا ً أو باطنيا ً ظاهريا يكون السلوك تصرفا

  ).Additionalموقع،٢٠٠٧النمذجة أو مالحظة سلوك اآلخرين مما قد يؤدي إلى نتائج مكروهة( ,
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ي تصدت لدراسة وقد أجريت العديد من الدراسات       ة الت وي األجنبي ا السلوك الفوض وم

ال  دى األطف لوك ل ذا الس دة ه ض ح ات لخف ة وفني اليب عالجي رات وأس ل ومتغي ن عوام ه م رتبط ب ي
ة تشمل ال ات مختلف تعلم باستخدام أساليب وفني ابلين لل اً الق أخرين عقلي عالج السلوكي خاصة من المت

  والعالج المعرفي، وغيرها من األساليب والفنيات للتصدي لهذه المشكلة. 

إال أننا نالحظ وجود قصور واضح في الدراسات العربية في هذا المجال، حيث لم توجه الدراسات 
ً باألساليب والفنيات المختلفة الخاصة لخفض السلوك الفوضوي لدى األطفال ً كافيا  العربية اهتماما

المتأخرين عقليا القابلين للتعلم لذلك سوف تقوم الباحثة بإستخدام فنيات تعديل السلوك النها تعتبر 
أكثر مالءمة لهم من غيرها من اساليب العالج والتدريب بالنسبة  المتأخرين عقليا القابلين للتعلم.  

لمجال وسوف تقوم الباحثة لذا تُبادر الباحثة الحالية باستكمال جهود الباحثين السابقين في هذا ا
بإعداد مقياس " المؤشرات السيكومترية لمقياس السلوك الفوضوي لدي األطفال ذوي األعاقة 

  العقلية البسيطة ( القابلين للتعلم )".

 :خطوات إعداد المقياس  

  التعريف اإلجرائي للسلوك الفوضوي: -١

باحثين تعرف الباحثة السلوك في ضوء تحليل الباحثة لمفاهيم السلوك الفوضوي وفق آراء ال
الفوضوي بأنه "كل ما يبديه الطفل من سلوكيات غير مالئمة للموقف، وتشمل النشاط الزائد، 
اإلندفاعية، نقص اإلنتباة، العناد، الالمباالة، الضوضاء، الالجتماعية، وتؤدي هذه السلوكيات إلي 

فق، وتأخذ شكل مكررا، ومتعددا، إلي الفوضي واالرتباك في البيئة، وتعوق قدرة الطفل علي التوا
حد ما يدركة ويتأذي منه المحيطون بالطفل". وهو الدرجة التي يحصل عليها الطفل ضمن عينة 

  الدراسة في المكونات التي يقيسها مقياس السلوك الفوضوي.

 عرضت الباحثة مكونات المقياس المشتقة من التعريف اإلجرائي علي المحكمين وهي :  -٢

  العناد     -نقص االنتباة    -االندفاعية          -اط الزائد   النش -

  الالجتماعية. -الضوضاء         -الالمباالة       - 

اشتقت بنود المقياس من التراث السيكولوجي، وبخاصة الكتابات واآلراء النظرية التي تناولت  -٣
، ألزوف وآخرون  Nadder et al, 2002اضطراب السلوك الفوضوي (نادر وآخرون. 

Althoff et al.2003  ،2003، إرسان وآخرون ،Ersan et al أوهان وجونسون ، .Ohan 
Johnston.2004 ٢٠٠٥، إركان وآخرون, Ercan et al ،٢٠٠٥، ديك وآخرون،Dick et al ،

، أوكونور وآخرون  .٢٠١١West et al، ويست وآخرون،  , ٢٠١٠Weid et alويد وآخرون  
٢٠١٢،Oconnor et al  بايلي وآخرون ،Bailey et al2013,  بارينز وآخرون ،Barnes et 

al2013.  بونتي وآخرون ،Bunte et al2013.  ،كارتر وآخرون ،Carter et al  3013..( 

اإلطالع علي المقاييس السابقة التي صممت لقياس اضطراب السلوك الفوضوي بهدف  -٤
 مقياس الحالي، ومن هذه المقاييس ما يلي: االستفادة من هذه المقاييس في إعداد ال

) تعديل لونا (Pelham et al,1992مقياس تقدير السلوك الفوضوي إعداد بيلهام وآخرون -أ
 ).٢٠١١وكامال (

  .)(Veiga,2008مقياس السلوك الفوضوي للتالميذ إعداد فيجا   -ب
  . (Barkley & Murphy,1998)استبيان السلوك الفوضوي إعداد باركلي و ميرفي   -ت
  ).2007مقياس تقدير السلوك الفوضوي إعداد أحمد أبو زيد (  -ث
 & Gado) قائمة أعراض نقص االنتباة المصحوب بالنشاط الزائد إعداد جادو و سبرافكين   -ج

Sprafkin,1997)  ) ٢٠٠٥، تعريب وتقنين مجدي الدسوقي.(  
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دي مقياس تقدير أعراض اضطراب نقص االنتباة المصحوب بالنشاط الزائد إعداد مج  -ح

 ).٢٠٠٥الدسوقي (
قائمة تقدير اضطراب عجز االنتباة المصحوب بالنشاط الزائد إعداد سعيد بن عبد هللا ديبس   -خ

  وغير منشورة. 
  ). ١٩٨٤مقياس (ن، ز) للتعرف علي النشاط الزائد لدي األطفال إعداد عبد العزيز الشخص (  -د
  ). ١٩٩٤ركي (مقياس تقدير السلوك االنتباهي عند األطفال إعداد نورة محمد ت  -ذ
  ). ٢٠١٣مقياس اضطراب العناد والتحدي إعداد مجدي الدسوقي (  -ر

المرتبطة بموضوع الدراسة إطلعت الباحثة علي نتائج الدراسات السابقة واألطر النظرية  -٥
 .Kutcher ; Breslow,et alلالستفادة منها فى تحديد أبعاد وعبارات المقياس الحالي الحالية 

, 1999; Coleman & Holmes ,1998 Mcminn & Draper , 2005 ; Hunter , 
2003 et al. ,2004 ;. 

  عبارة للمقياس.  ٤٩اعتماداً  علي الخطوات السابقة وبعد تحديد أبعاد المقياس تم صياغة  -٦

تم عرض مقياس السلوك الفوضوي في صورته األولية علي عدد من المحكمين المتخصصين  -٧
، ومعلمي التربية الفكرية، للحكم علي مدي مالئمة عبارات المقياس في علم النفس والصحة النفسية

للمفهوم اإلجرائى و صالحية وصدق عباراته في تقدير السلوك الفوضوي، ولم يؤد هذا اإلجراء 
إلي استبعاد أي عبارات، ولكن عدلت صياغة بعض العبارات في ضوء التوجهات التي أبداها 

  )). ١عبارة (ملحق ( ٤٩مقياس في صورته النهائية يتكون من السادة المحكمون، وبذلك أصبح ال

 ٤٠طبقت الباحثة مقياس السلوك الفوضوي علي عينة الدراسة اآلستطالعية والبالغ عددها  -٨
طفال ً وطفلة من المتأخرين عقليا ً القابلين للتعلم، وذلك للتعرف علي الخصائص السيكومترية 

 للمقياس. 

  النهائية :وصف المقياس في صورته  

  يستخدم هذا المقياس لتقدير السلوك الفوضوي لدي األطفال المتأخرين عقلياً القابلين للتعلم.   أ)

) عبارة تمثل كل منها سلوكاً فوضوي غير مقبول يظهرة التلميذ ٤٩يحتوي هذا المقياس علي (  ب)
  -المتأخر عقلياً القابل للتعلم، وتتمثل في المكونات اآلتية: 

: ويشير إلي كثير الحركة البدنية عن المعدل الطبيعي للطفل ذاته أو لمن هم في اط الزائدالنش  -١
  ).٤٣، ٣٦، ٢٩، ٢٢، ١٥، ٨، ١نفس عمر الطفل نفسه ويأخذ العبارات (

وتعني تسرع الطفل في القيام ببعض األفعال بدون تفكير أو إدراك للعواقب  االندفاعية:  -٢
  ).٤٤، ٣٧، ٣٠، ٢٣، ١٦، ٩، ٢ت (المترتبة عليه، ويأخذ العبارا

وتعني عدم قدرة الطفل علي التركيز عند أداء بعض المهام أو األنشطة، ويأخذ  نقص األنتباة:  -٣
  ).٤٥، ٣٨، ٣١، ٢٤، ١٧، ١٠، ٣العبارات (

ويتمثل في معارضة الكبار ومخالفة النظم والقواعد والتعليمات وعدم اتباع النصائح،  العناد:  -٤
  ).٤٦، ٣٩، ٣٢، ٢٥، ١٨، ١١، ٤رات (ويأخذ العبا

ويشمل سلوكيات الطفل التي تشير إلي عدم االهتمام باألشياء من حولة وتجاهل  الالمباالة:  -٥
  ).٤٧، ٤٠، ٣٣، ٢٦، ١٩، ١٢، ٥المواقف الهامة، ويأخذ العبارات (

قات وتشير إلي األصوات غير المفهومة أو المفهومة التي يصدرهاالطفل في أو الضوضاء:  - ٦
، ٢٧، ٢٠، ١٣، ٦غير مناسبة وبال سبب، وتحدث كثيراً من اإلزعاج لآلخرين، وتأخذ العبارات (

٤٨، ٤١، ٣٤.(  
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وتعني قيام الطفل ببعض السلوكيات التي ال تحظي بالقبول االجتماعي من  الالاجتماعية:  - ٧

 ).٤٩ ،٤٢، ٣٥، ٢٨، ٢١، ١٤، ٧المحطين، وتمثل رفضاً من المجتمع، وتأخذ العبارات (

 :الخصائص السيكومترية للمقياس 

  الثبــــات:  -١

  تم التحقق من ثبات المقياس بطريقتين:     

  التجزئة النصفية:  .أ

تم حساب معامالت االرتباط بين المجموع الكلي للعبارات الفردية والمجموع الكلي للعبارات     
) يوضح قيم ١رقم ( الزوجية، وذلك باستخدام معادلة (سبيرمان براون) لتصحيح والجدول

  معامالت الثبات لمكونات المقياس والدرجة الكلية. 

  )١جـــــــدول ( 

  قيم معامالت الثبات باستخدام التجزئة النصفية ألبعاد المقياس والدرجة الكلية
  الـــــداللـــــــــــــــة  معامــــــــــل الثبـــــات  األبــعــــــــــــــاد

 ٠٫٠١  ٠٫٩٥  النشاط الزائد
  ٠٫٠١ ٠٫٩٦  االندفاعية

  ٠٫٠١ ٠٫٩٥  نقص االنتباه
  ٠٫٠١ ٠٫٩٤  العناد

  ٠٫٠١ ٠٫٩٣  الالمباالة
  ٠٫٠١ ٠٫٩٧  الضوضاء

  ٠٫٠١ ٠٫٩٦  الالاجتماعية
  ٠٫٠١ ٠٫٩٨  الدرجة الكلية

ويتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات باستخدام التجزئة النصفية دالة عند مستوي 
)٠٫٠١.(   

  . معامل الثبات ألفا كرونباخ :ب
تم حساب معامالت الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ألبعاد المقياس وكذلك الدرجة     

الكلية، واتضح من ذلك أن المعامالت المحسوبة بهذه الطريقة أعطت دليالً علي التناسق الداخلي 
) ٠٢والجدول التالي )٠٫٨٧،  ٠٫٩٦للمقياس، كما أن معامالت الثبات بهذه الطريقة تراوحت بين (

  يوضح قيم ومعامالت الثبات. 
  )٢جـــــــــــــدول (

  قيم معامالت الثبات باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ للمقياس
  الداللة  معامل الثبات  األبـــعــــــــــــــــــــــــاد

  ٠٫٠١ ٠٫٩٣  النشاط الزائد
  ٠٫٠١ ٠٫٩٢  االندفاعية

  ٠٫٠١ ٠٫٩٣  نقص االنتباه
  ٠٫٠١ ٠٫٨٧  العناد

  1٠٫٠١ ٠٫٩٣  الالمباالة
  ٠٫٠١ ٠٫٩٦  الضوضاء

  ٠٫٠١ ٠٫٩٣  الالاجتماعية

  ٠٫٠١ ٠٫٩٦  الدرجة الكلية
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ويتضح من الجدول أن قيم معامالت الثبات باستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ دالة عند     

 . ٠٫٠١مستوي 

  الصــدق: - ٢

  :الصدق الظاهري (المنطقي) -أ

تم صياغة مفردات المقياس بعد االطالع علي العديد من المقاييس والدراسات والكتب التي     
تناولت السلوك الفوضوي لدي المتأخرين عقليا ً القابلين للتعلم، ويقوم هذا النوع من الصدق علي 

بنود فكرة مدي مناسبة المقياس لما يقيس، ولمن يطبق عليهم، ويبدو مثل هذا الصدق في وضوح ال
ومدي عالقتها بالقدرة او السمة أو البعد الذي يقيسه المقياس وغالباً مايقرر ذلك مجموعة من 

)، فقد ١٩٩٧،٢٢٦المختصين في المجال الذي يفترض أن ينتمي إليه المقياس (سعد عبد الرحمن، 
 قامت الباحثة في المراحل األولي بعرض عباراته علي مجموعة من المحكمين في مجال الصحة

  النفسية والتربية الخاصة. 

  صدق المحتوي:  -ب

ويتمثل في مدي تمثيل المقياس للميادين أو الفروع المختلفة للظاهرة التي يقيسها (سعد عبد   
) وفي مرحلة إعداد المقياس اشتقت الباحثة عبارات المقياس الحالي من ٢٢٦، ١٩٧٧الرحمن ن

الدراسات السابقة ومالحظة المعلمين لهذا السلوك مراحعتها للعديد من المقاييس المختلفة، وكذلك 
بمدارس التربية الفكرية، وهذا يدل أن محتوي المقياس اشتق من مصادر ذات صلة وثيقة 

  بالظاهرة. 

  حساب االتساق الداخلي: -ج
لتحديد مقدار االتساق بين مفردات المقياس قبل إستخدامة ومدي ارتباط المفردات المكونة     

رجته مع التأكد من عدم التداخل بين مفردات كل جانب علي حدة أو التداخل بين لكل بعد مع د
  مفردات المقياس ككل. ..ثم تماسك المقياس ككل، قامت معدة المقياس باآلتي: 

  . االتساق الداخلي للمقياس ككل: ١
حيث تم حساب معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة في كل مفردة علي حده،     

تهم الكلية للمقياس، وذلك بهدف حذف المفردات التي ال تظهر ارتباطا ً عالياً  بالمقياس ككل ودرجا
باعتبارها ال تتمتع بقدر " كاف " من الصدق والصالحية. وقد اتضح أن تلك المفردات متناسقة 

الة عند ) وانها جميعا ً د97,٠و  ,٧١ومتماسكة فيما بينها ولها قيمة ارتباطية عالية تتراوح بين (
) . وهذا يدل علي أن المفردات متماسكة فيما بينها، وبهذا تحققت الباحثة من عدم ٠ ,٠١مستوي (

التداخل بين المفردات المقياس ككل، فقد انخفضت معامالت االرتباط بينها، بينما ارتفعت معامالت 
ي للمقياس. ويوضح االرتباط بين المفردات والدرجة الكلية للمقياس مما يشير إلي تماسك الداخل

  الجدول التالي معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية المتعلقة بذلك.
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  )٣الجدول رقم (
  معامالت االتساق الداخلي لمقياس السلوك الفوضوي

  مستوي الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  مستوي الداللة  معامل االرتباط  الفقرة

٠٫٠١ ٠٫٧١  ٢٦  ٠٫٠١  ٠٫٩١  ١  
٠٫٠١ ٠٫٧٦  ٢٧  ٠٫٠١ ٠٫٨٨  ٢  
٠٫٠١  ٠٫٨٦  ٢٨  ٠٫٠١ ٠٫٨٩  ٣  
٠٫٠١ ٠٫٨٩  ٢٩  ٠٫٠١ ٠٫٨٧  ٤  
٠٫٠١ ٠٫٨٧  ٣٠  ٠٫٠١ ٠٫٩٤  ٥  
٠٫٠١ ٠٫٩٣  ٣١  ٠٫٠١ ٠٫٨١  ٦  
٠٫٠١ ٠٫٩٠  ٣٢  ٠٫٠١ ٠٫٨٧  ٧  
٠٫٠١ ٠٫٩١  ٣٣  ٠٫٠١ ٠٫٩٥  ٨  
٠٫٠١ ٠٫٨٨  ٣٤  ٠٫٠١ ٠٫٩٠  ٩  

٠٫٠١ ٠٫٩٧  ٣٥  ٠٫٠١ ٠٫٩٣  ١٠  
٠٫٠١ ٠٫٩٣  ٣٦  ٠٫٠١ ٠٫٨٦  ١١  
٠٫٠١ ٠٫٨٦  ٣٧  ٠٫٠١ ٠٫٩٧  ١٢  
٠٫٠١ ٠٫٩٢  ٣٨  ٠٫٠١ ٠٫٩٣  ١٣  
٠٫٠١ ٠٫٧٦  ٣٩  ٠٫٠١ ٠٫٩٥  ١٤  
٠٫٠١ ٠٫٩٠  ٤٠  ٠٫٠١ ٠٫٩٧  ١٥  
٠٫٠١ ٠٫٩٤  ٤١  ٠٫٠١ ٠٫٩٧  ١٦  
٠٫٠١ ٠٫٨٩  ٤٢  ٠٫٠١ ٠٫٩٦  ١٧  
٠٫٠١ ٠٫٨٨  ٤٣  ٠٫٠١ ٠٫٩٠  ١٨  
٠٫٠١ ٠٫٩٢  ٤٤  ٠٫٠١ ٠٫٩٣  ١٩  
٠٫٠١ ٠٫٨٧  ٤٥  ٠٫٠١ ٠٫٩٤  ٢٠  
٠٫٠١ ٠٫٩١  ٤٦  ٠٫٠١ ٠٫٩٣  ٢١  
٠٫٠١ ٠٫٨٦  ٤٧  ٠٫٠١ ٠٫٩٠  ٢٢  
٠٫٠١ ٠٫٧٦  ٤٨  ٠٫٠١ ٠٫٩٤  ٢٣  
٠٫٠١ ٠٫٩٥  ٤٩  ٠٫٠١ ٠٫٧١  ٢٤  
٠٫٠١ ٠٫٧٦  ٢٥    

  ).٠ ,٠١) أن عبارات المقياس دالة عند مستوي (٣ويتضح من الجدول السابق(    

  . االتساق الداخلي لكل بعد فرعي علي حده: ٢
مفردة بدرجات البعد الفرعي الذي تنتمي  حيث يتم حساب معامالت ارتباطات درجات كل    

)، وإن كل منها ٠٫٧١و٠٫٩٧إليه، لدي جميع أفراد العينة. وتبين أن هذه المعامالت تتراوح بين( 
  ) وهذا يشير إلي اتساق مفردات كل بعد داخليا ً مع بعضها البعض. ٠٫٠١دال عند مستوي (

  . تماسك واتساق أبعاد المقياس بالدرجة الكلية: ٣
تم حساب معامالت االرتباط بين درجات ابعاد المقياس بالدرجة الكلية للمقياس كما يوضحة     

) ويتضح من الجدول أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوي داللة  ٤الجدول رقم (
)٠٫٠١(  .  



٣٧٦ 
 ٢٠١٥عشر لسنة  لسادسالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 
  )٤جدول رقم (

  معامالت ارتباط درجة المكونات المقياس بالدرجة الكلية

  الداللة  مل االرتباطمعا  األبعاد

 ٠٫٠١ ٠٫٩٨  النشاط الزائد

  ٠٫٠١ ٠٫٩٩  االندفاعية

  ٠٫٠١ ٠٫٩٤  نقص االنتباه

  ٠٫٠١ ٠٫٩٨  العناد

  ٠٫٠١ ٠٫٩٧  الالمباالة

  ٠٫٠١ ٠٫٩٩  الضوضاء

  ٠٫٠١ ٠٫٩٩  الالاجتماعية

 طريقة اإلجابة علي المقياس:  
هذا يحتاج عند تطبيق المقياس وتقدير تعتمد األجابة علي عبارات المقياس علي أسلوب التقدير ول

السلوك إلي أحد القائمين علي رعاية الطفل سواء كان األب أو األم أو المعلم أو حسب ما يتطلب 
  غرض التشخيص.

ً لبدائل  وضع للمقياس تعليمات بسيطة تتضمن اإلجابة علي كل عبارة من عبارات المقياس تبعا
و(هذا السلوك يحدث أحياناً)، (هذا السلوك يحدث نادراً)، ثالثة هي (هذا السلوك يحدث دائما ً)، 

، علي الترتيب، وتقسير هذه االختيارات ١، ٢، ٣ووضعت لهذه االستجابات أوزان متدرجة هي 
 الثالثة علي النحو التالي:

 :ًيشير هذا االختيار إلي أن المفحوص يظهر هذا السلوك  هذا السلوك يحدث دائما
   دائماً وبدرجة متكررة.

 :ًيشير هذا االختيار إلي أن المفحوص يظهر هذا السلوك  هذا السلوك يحدث احيانا
  بدرجة متوسطة. 

 :ًيشير هذا االختيار إلي أن المفحوص نادراً ما يظهر هذا  هذا السلوك يحدث نادرا
 السلوك.

  )٥جـــــدول رقـــــم (
  تقدير درجات مقياس السلوك الفوضوي

 نادرا ً  احيانا ً  دائما ً  جابةالعبارات والدرجات / االست

 ١ ٢ ٣ العبارات

يعطي المقياس درجة كلية للسلوك الفوضوي وذلك بحساب مجموع درجات العبارات كلها     
التي يحملها المقياس، كما يعطي درجة خاصة لكل بعد وذلك بحساب مجموع درجات عباراته، 

، وترتفع حدة السلوك الفوضوي درجة ٤٩درجة، واقل درجة هي  ١٤٧وأعلي درجة للمقياس هي 
  كلما حصل الطفل علي درجة أعلي، وتنخفض كلما حصل علي درجة أقل. 
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  )١ملحق (

  األطفال ذوي األعاقة العقلية البسيطة  (القابلين للتعلم ) لدي مقياس تقدير السلوك الفوضوي

  إعـــــــــــداد الـــــبــــاحـــثــــــــة

  لدي األطفال ذوي األعاقة العقلية البسيطة  ضويمقياس تقدير السلوك الفو

  (القابلين للتعلم )

  (تقدير المعلمين واألباء) 

  بإستخدام اسلوب المالحظة

  تاريـــخ الميـــالد:. ................................   اسم الطفل: ............................. 
  الصف الدراسي:. ..........................     المدرسة: . ...............................  
  تاريخ التقديــر:. ..........................  القائم بالتقدير: .........................     

  :تعليمــــات التطبيــــق
فيما يلي عدد من العبارات التي تصف سلوك الطفل داخل حجرة الدراسة أو داخل المنزل. 

قراءة كل عبارة بدقة وتقدير مدي انطباقها علي الطفل للتدرج الثالثي المعطي كما والمطلوب منك 
  يلي (دائما، أحيانا، نادراً). 

  ) أمام كل عبارة تري أنها تحدد تكرار صدور هذا السلوك عن الطفلوذلك بأن تضع عالمة (
ً   السلـــــــــــوك المــالحــــــــــــــظ ً   دائما   نادراً   أحيانا

        اليبقي في مقعدة في الفصل لفترة طويلة.. ١
        . يتدخل في حديث اآلخرين.٢
        . ينسي األنشطة أو المهام اليومية.٣
        . ال يستمع إلي التعليمات الموجة إلية.٤
        . ال يحترم اآلخرين. ٥
        . يخبط علي األشياء من حولة بدون سبب.٦
        . يكتب علي الجدران او المقاعد.٧
        . يتململ أو يتلوي في المقعد بدون سبب.٨
        . يتسرع في اإلجابة علي السؤال قبل سماع السؤال كامال ً.٩

        . ال يركز في تنفيذ ما يطلب منه من مهام. ١٠
        . ال يطيع تعليمات المعلمين. ١١
. يتجاهل المشاركة في المهام التي تطلب منه جهد عقلي (متطلبات ١٢

  الواجبات المدرسية). – المدرسة
      

        . يصدر صوت عال بدون سبب.١٣
        . يرمي المخلفات خارج سلة المهمالت.١٤
        . يعبث في األشياء الموجودة حولة.١٥
       . ينتقل من نشاط إلي آخر دون اتمام النشاط األول.١٦
        . يفشل في االنتباة للتعليمات الموجة إلية.١٧
        والتصرفات سواء عوقب أو اثيب عليها. . يكرر األخطاء١٨
       . ال يهتم بالذهاب إلي المدرسة.١٩
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ً   السلـــــــــــوك المــالحــــــــــــــظ ً   دائما   نادراً   أحيانا
       . يصدر اصوات غريبة غير مفهومة بدون سبب.٢٠
       . يسب ويشتم اآلخرين عند الغضب.٢١
        . يفرط في األنتقال من مكان إلي اآلخر. ٢٢
       . يجد صعوبة في انتظار الدور.٢٣
       نفيذ ما يطلب منه من مهام.. ال يركز في ت٢٤
        . يرفض نصائح وتعليمات الكبار.٢٥
        . يهمل في أداء الواجب.٢٦
       . يصفق بيدة بدون سبب.٢٧
       . يستعمل ممتلكات اآلخرين دون استئذانهم.٢٨
       . يرغب في أن تجاب طلباته في الحال.٢٩
        اقب المترتبةعليها. . القيام ببعض األفعال بدون تفكير وإدراك العو٣٠
 –األقالم –. يضيع األشياء االزمة ألداء للمهام واألنشطة (األلعاب٣١

 األدوات.....).
      

       . كثير العناد. ٣٢ 
        . ال يتحفظ عندما يتثاءب.٣٣
        . يتكلم كثيراً بشكل مفرط (يثرثر).٣٤
        . يفتش في أشياء اآلخرين بدون إذن منهم. ٣٥
        األشياء عندما يغضب. . يحطم٣٦
        . يفعل بعض األشياء بتهور.٣٧
        . يصعب عليه متابعة التعليمات الموجهة إلية.٣٨
        . يرفض النقد الموجه إلية.٣٩
        . ال يفرق بين الصواب والخطأ.٤٠
        . يثير الضوضاء عندما يشعر بالتعب أوالملل.٤١
        . يبصق علي اآلخرين بدون سبب.٤٢
        . كثير النشاط وال يهدأ.٤٣
        . يوجة أسئلة غير مناسبة للموقف.٤٤
        . اليصغي بإنتباة لآلخرين عند حديثهم معه.٤٥
        . يرغب في أن تجاب طلباته في الحال.٤٦
        . ال يهتم باألحداث التي تحدث حولة.٤٧
        . يصرخ في وجه اآلخرين بدون سبب.٤٨
        كلمات غير مهذبة.. يرد علي اآلخرين ب٤٩

  المراجع العربية واألجنبية

 أوالً: المراجــع العربيـــة

د ( -١ و زي د اب ة من ٢٠٠٩احم دي عين ية ل رات النفس بعض المتغي ة ب ) : السلوك الفوضوي وعالقت
ة  ة العمري ي المرحل تعلم ف ابلين لل ا ًالق افين عقلي ال المتخ دخل  ١٢ -٩األطف ة الت دي فاعلي نة وم س

 فضة . رسالة دكتوراة ، كلية التربية ن جامعة حلوان . العالجي في خ
دالرازق ( -٢ ام عب ذات ٢٠٠٠ابتس وم ال ة ومفه اءة االجتماعي ن الكف ل م ين ك ة ب ) : العالق

ن  نة ،  ١١-٦واالضطرابات السلوكية لدي األطفال ذوي التخلف العقلي البسيط في الفئة العمرية م س
 شمس . رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة غين

يس(  -٣ اً  من ١٩٩٩سعيد بن عبدهللا دب ال المتخافين عقلي دواني لألطف دير السلوك الع اس تق ) : مقي
دد  ة ن الع ز البحوث التربوي ز البحوث  ٨، السنة  ١٥الدرجة البسيطة ن مجلة مرك ، يصدرها مرك

 .  ١٠٦ -٧٣التربوية ، جامعة قطر ، قطر ن ص 
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د تركي ( -٤ ة العالج١٩٩٤نور محم ا ً  ): فاعلي اقيين عقلي ال المع اة األطف ادة االنتب ي زي السلوكي ف

 بعض داون، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.
د الدسوقي ( -٥ و  ٢٠١٣مجدي محم ة األنجل اهرة : مكتب اد والتحدي . الق اس اضطراب العن أ): مقي

 المصرية . 
اه المصحوب ب) : مقياس ٢٠٠٥مجدي محمد الدسوقي ( -٦ ص االنتب راض اضطراب نق دير أع تق

 بالنشاط الزائد (دليل إرشادي للقائمين بعملية التشخيص ) . القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية.
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