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 : ملخص الدراسة

لية إلى التعّرف علىى فعالّيىة نرمىاتد يىدرفي  فى  يحتىيه ايماهىات تعل ىات         هدفت الدراسة الحا

ال رحلة االنتدائية محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية.شارك ف  الدراسىة م يى    

تعل ىىىىات ال ىىىىدارد التىىىى  نىىىىدم فيالىىىىا يطييىىىىي نىىىىراتد االضىىىىطرانات التىىىىلوكية واالمفعاليىىىىة العىىىىا     

ن تىى ى نىىراتد  ذوط فىىرك الحركىىة ويبىىتت االمتيىىاا  وهىى  تدرسىىتا    هىى  1436/1435الدراسىى  

 تعل ة. 60ن دفنة الرفاض وعددهم 

يىىّم اسىىت دا  ال ىىنالد شىىيب التمرفيىى  الىىذط فتطلىى  ومىىود تم وعىىات  ضىىانطة ويمرفييىىة  تىىه    

األفىراد. ويىم ييتىىيم ال بىاركيه فىى  الدراسىة إلىىى تم ىوعتيه ضىىانطة ويمرفييىة ليحىى  م ىر ال ت يىىر        

ال ت ثىى  فىى  اليرمىىاتد التىىدرفي   ال نىىو  لليرمىىاتد التىىدرفي ل عىىد  ال نىىو  لليرمىىاتد       ال تىىتي 

ايماهات ال عل ات محو التل يذات ذوات االضىطرانات التىلوكية   التدرفي   على ال ت يرفه التانعيه  

  . وتعرفة ال عل ات ناالضطرانات التلوكية واالمفعالية لواالمفعالية

فىى  يحتىىيه تعرفىىة وايماهىىات تعل ىىات     ليرمىىاتد التىىدرفي  دور  م  لمظالىىرت متىىائد الدراسىىة   

. موصىىىت الدراسىىىة ال رحلىىىة االنتدائيىىىة محىىىو التل يىىىذات ذوات االضىىىطرانات التىىىلوكية واالمفعاليىىىة  

إعادة النظر ف  نراتد إعداد تعل ى  التعلىيم العىا   يى  ال دتىة لتتىيص الفرصىة لالىم لدراسىة           ننرورة

وآليىىىات التعاتىىى  تىىى  التاتيىىىذ ذوط االضىىىطرانات التىىىلوكية     االضىىىطرانات التىىىلوكية واالمفعاليىىىة 

التواص  نيه كليات الترنية ت ثلة نأ تا  الترنية ال اصىة  واالمفعالية. ك ا موصت الدراسة ننرورة 

ووحىىدات يىىدرف  ال عل ىىات وال عل ىىيه م نىىات ال دتىىة لتنوفىىد اليىىائ يه علىىى يلىى  الوحىىدات نىىاليراتد    

 .التاتيذ ذوط االضطرانات التلوكية واالمفعاليةمسالي  التعات  ت  التدرفيية الت  يتعلي نأحدث 

التعلىيم   نرماتد يدرفي ل االيماهىاتل االضىطرانات التىلوكية واالمفعاليىةل تعلىمل     : الكلمات المفتاحية

 العا .
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Effectiveness of a Training Program in Improving Primary School 

Teachers' Attitudes .towards Students with Emotional and Behavioral 

Disorders  

Abstract:  

The present study aimed to identify the effectiveness of a training 

program in the improvement of the level of knowledge and attitudes toward 

behavioral and emotional disorders among elementary stage teachers. All 

teachers in the two Riyadh schools where the behavioral and emotional 

program was applied participated in the “Hyperactivity and attention 

deficit” program in the academic year H. 1435/1436.  

The quasi-experimental approach was used which required the 

division between two groups (control and experimental) where the 

participants were divided into two groups experimental and control group 

to investigate the effect of the independent variable represented in the 

training program (undergoing training versus not undergoing training) on 

the dependent variables (female teachers’ attitudes towards female 

students’ with behavioral and emotional disorders and teachers’ knowledge 

of emotional and behavioral disorders.The study results revealed that the 

training program had a role in improving knowledge an attitudes of 

elementary female teachers toward female pupils with behavioral and 

emotional disorders. The study recommended the reconsideration of the 

public education pre-service training programs to help the investigation of 

behavioral and emotional disorders and the methods of handling pupils 

with behavioral and emotional disorders. The study also recommended the 

necessity of the interaction between colleges of education represented in 

special education departments and in-service teacher training units to 

provide those in charge of these units with training programs connected 

with the recent methods of handling behavioral and emotional disorders.    

Key words: Training program, attitudes , behavioural and emotional 

disorders, teacher, public education. 
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 : المقدمة

ُفعّد التدرف  عنصًرا مساسًيا ته عناصىر اععىداد الحىدف ل وتىد ًلا تىه تىدا   ين يىة تالىارات         

ال عل يه ف  كثير ته الدول ال تيدتة والناتية. فف  الو ت الىراهه مصىيص التىدرف  ضىرورة ال  نىى      

ط دورًا تال ىًا  عنب ل واكية تعطيات العصر وتت يرايب ال تتارعة ف  كافىة موامى  الحيىاةل فالىو فى د     

ف  يطوفر مدات ال عل يه وصي  تالىارايالم وي ييىر ايماهىايالمل ناعتيىارهم األداة الفاعلىة فى  ع ليىات        

 الت يير والتطوفر.

و د نات االهت ا  ناألفراد تطليًا ضرورفًا لتن ية ال مت  ل ومصيحت ال مت عات مكثىر اهت اتىًا   

ألفراد الىذفه لىدفالم إعا ىات  ىد يحىّد تىه تالىارايالم        نأفرادها على ا تاف فئايالم وحامايالم ن ه فيالم ا

و ىىدرايالم وإتنامىىايالم. حيىى  مصىىيص تىىه النىىرورط االهت ىىا  نىىاليراتد واألدوات التىى  ي ّنىىنالم تىىه    

  .2011العيش نإفمانية ف  ال مت    تصطفىل 

إ  ته منرز عوات  إممىا  ييّيى  ودتىد األفىراد ذوط اععا ىة ويفعيى  دورهىم فى  ال مت ى  هىو           

افة نال علم ورف  تتتوى تالارايب حتى فتتّنى لب التعات  والتفاع  ت  التاتيذ الذفه لدفالم إعا ة. العن

ليد مصيحت األدوار المدفدة لل عل ىيه يتطلى  نىراتد إعىداد ويىدرف   يى  ال دتىة تىه  ىال نىراتد           

ال عل ىيه   يتناس  والتطورات الحدفثة ف  هذا ال مال. ك ا فني   م  فتت ر يأهيى  ويطىوفر تالىارات   

تىىه  ىىال التىىدرف  م نىىات ال دتىىة. فيىىد مصىىيص الن ىىو ال النىى  والتىىدرف  ال تىىت ر متىىر حت ىى  لتمدفىىد   

 يىىرات ال عل ىىيه وزفىىادة فىىاعليتالم. وف نىىه اليىىول م  توضىىو  يحتىىيه تعرفىىة وايماهىىات ال علىىم       

اصىة تالىم   ن دارد التعلىيم العىا  م نىات ال دتىة يمىاا األافىال اللىذفه  ىد فحتىامو  ل ىدتات يرنوفىة             

  .2005ندرمة ال يي  عه االهت ا  نإعدادهم ك عل يه ف  ترحلة تا  ي  ال دتة  الظاهرل 

وي كىىد العدفىىد تىىه الدراسىىات واليحىىوث علىىى ومىىود  صىىور فىى  اليىىراتد والىىدورات التدرفييىىة    

ال يدتة لل عل يه في ا ف ص الطىا  ت ىه فحتىامو   ىدتات يرنوفىة  اصىةل حيى  ممالىا يفتيىر إلىى           

  نالموامى  الع ليىىة والموامى  ال عرفيىىة وين يىة االيماهىات لىىدى ال عل ىيه يمىىاا التعاتى  تىى        االهت ىا 

 . ك ىا مّ  يلى  اليىراتد لىم يىنود ال علىم       1999التاتيذ الذفه لدفالم إعا ة ف  ال دارد  علىى ونىدرل   

نيىىدرات وكفافىىات وتعلوتىىات كافيىىة عىىه فالىىم اييعىىة هىىذا الفئىىة وكيفيىىة التعاتىى  تعالىىا  ال صىىرطل        

يحتىيه ايماهىات    .ولعّ  تاسيي كا  سييا فيت ّين اليرماتد الحىال  الىذط كىا  تىه مهىم مهدافىب       2001

 .تعل ات ال رحلة االنتدائية محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية

فبن  األافال الذفه فعامو  ته االضطرانات التلوكية واالمفعالية فئة تال ة ته التاتيذ الىذفه  

علىىى تياعىىد الدراسىىة. األتىىر الىىذط فحىىّتم علىىى المالىىات ال تىى ولة النالىىوض نالع ليىىات التعلي يىىة     هىىم

التعل ّية ال يّدتة لال الت التاتيذ. ته هنا مصيص ته النىرورط م  فنىال ال علىم اهت اتىًا فى  تمىاالت       

ّلىم التعلىيم العىا     التدرف  على كيفية التعات  ت  ه الت التاتيذ ويرنيتالم الترنية التىلي ة. فتىدرف  تع  

لينو  لدفب تتتوى ميد ته ال عرفة ف  االضطرانات التلوكية واالمفعالية يتاعدا ف  ع لية ال تىص  

واعحالة  م ييدفم ال ىدتات الترنوفىة ال ناسىية  ىد فنىو  ال طىوة األولىى فى  ييىدفم ال ىدتات للتاتيىذ            

  الذفه لدفالم اضطرانات سلوكية وامفعالية.

 : ئلتهامشكلة الدراسة وأس

يعّد االضطرانات التلوكية واالمفعالية تبنلة  د فعام  تنالا التاتيذ ف  ال رحلة االنتدائية والت  

يحول دو  ينيف الطف  ت  نيئتبل و اليًا تا يتصاح  نتلوكيات تنعمةل األتر الذط  د فثير 

لوكات  اصة ال عل يه وفمعلالم تنطرفه للتعات  ت  يل  االضطرانات وتا  د فنتد عنالا ته س

  . 2002؛ تح ود واح دل 2000ف  ال راح  األولى ته ال درسة  اليطط ل 
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ي دط االضطرانات التلوكية واالمفعالية إلى آ ىار سىليية يىنعنل علىى  ىدرة التل يىذ علىى الفالىم         

واالستيعا  ويعلم اليراتة والنتانةل األتر الىذط فىنعنل علىى يحصىيلب وفحىول دو  يطىوفر تعارفىب        

 . ك ىا م  النثيىر تىه التىلوكيات العدواميىة والت رفييىة التى  فيىو  نالىا          2007 ال بىرت ل  وتالارايب 

التاتيذ  د يثير ال عل ىيه ويمعلالىم  يىر كفى فه فى  التعاتى  الفاعى  تى  هى الت التاتيىذ. ولىذل  فىإ              

ه هناك ضىرورة عكتىا  تعل ى  ال رحلىة االنتدائيىة ال الىارات والنفافىات للتعاتى  تى  التاتيىذ الىذف           

لدفالم اضطرانات سىلوكية وامفعاليىة نفاعليىة ونالتىال  فىنعنل علىى ايماهىايالم محىو هى الت التاتيىذ.           

فال عل يه الذفه فتم يأهيلالم ويىدرفيالم للتعاتى  تى  التاتيىذ ذوط االضىطرانات التىلوكية واالمفعاليىة        

  .Zimmerma, 2006فنومو  مكثر يييا لال الت التاتيذ  

واععىداد ال النى  م نىات ال دتىة للتعاتى  تى  التاتيىذ ذوط االضىطرانات         ويعد ع ليات التدرف  

التلوكية واالمفعالية ته مهم األسيا  الت  لالا م ر كييىر فى  ي فيىف ال بىنات التىلوكية واالمفعاليىة       

 .Franks, 2007)لدى ياتيذ ال رحلة االنتدائية الدميا  

فه علىى التعاتى  تى  التاتيىذ الىذفه لىدفالم       ونالر م ته الحامة لتدرف  ال عل يه ليصيحوا  ىادر 

اضىىطرانات سىىلوكية وامفعاليىىةل إال إّ  هنىىاك  صىىورا فىى  نىىراتد إعىىداد ويىىدرف  ال عل ىىيه لتلييىىة         

 . ولىىذا فني ىى  يحدفىىد االحتيامىىات التدرفييىىة ل علىىم      2002الحامىىات الترنوفىىة لالىىذا الفئىىة  ن ىىشل     

ة نبىىن  تتت رىى  ويع ىى  علىىى يحىىدفثالا    الصىىفوف األساسىىية األولىىىل نحيىى  يحىىاك  حامايىىب ال النيىى    

  . 2001ويطوفرفالا  منو الرودل 

إّ  يص يم وييدفم نىراتد يدرفييىة لل عل ىيه م نىات ال دتىة ورنطالىا نيىراتد اععىداد  يى  ال دتىة           

 . وي كىىد التيىىارفر الرسىى ية م  التن يىىة ال النيىىة لل عل ىىيه فىى    2002متىىرا ذو مه يىىة  م ىىال الىىدفهل  

ودفة في ا ف ص تالىارات العنافىة نىالطا  الىذفه فعىامو  تىه نعىال ال بىنات         ال  لنة العرنية التع

الت   د ي  ر على مدائالم يعام  تىه  صىور فى  نراتمالىا تىه حيى  نعىدها عىه االحتيامىات الحييييىة           

 . ك ىا  2002لل عل يهل وعد  االهت ا  نت يير ايماهات ال عل يه محو يعليم هذا الفئة  العيد الميىارل  

 ,Teaching and Learning International Survey)ت الىدول  للتعلىيم والىتعلم    م  االسىتفتا 

TALIS)   مكىىد علىىى م  التىىدرف  فىى  تمىىال يعلىىيم التاتيىىذ الىىذفه لىىدفالم إعا ىىة يصىىدر       2014عىىا

%  فليىب الحامىة للتىدرف  علىى اسىت دا  التينيىة للتعلىيم        23احتيامات ال عل يه فى  التىدرف  ننتىية     

 . (OECD, 2014)ف  م نات ال دتة %  كتدر21ننتية  

  يص يم وإعداد نراتد التدرف  نأشنالالا ال  تلفة ضرورة فم  م ذها نعيه االعتيار إوحي  

نالدف يحتيه التعات  ت  التاتيذ ذوط االضطرانات التلوكية واالمفعالية ونالتال  يحتيه ايماهىات  

التلوكية واالمفعالية م نىات ال دتىة. وننىاتًا     تعل   ال رحلة االنتدائية محو التاتيذ ذوط االضطرانات

على وا   إعداد ويدرف  ال عل ات ومتائد الدراسات التانية وأله ية التدرف  فى  يحتىيه ايماهىات    

ال عل ىىيه محىىو التاتيىىذ ذوط االضىىطرانات التىىلوكية واالمفعاليىىة فىىإّ  الدراسىىة الحاليىىة يركىىن علىىى     

ى تدى فاعلية هذا اليرماتد ف  يحتيه ايماهات تعل ات يص يم ويطييي نرماتد يدرفي  للتعرف عل

 ال رحلة االنتدائية محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية. 

سعت الدراسة الحالية إلى النبف عه تدى فعالية نرماتد يدرفي  ف  يحتيه تتتوى ايماهات 

 ات التلوكية واالمفعالية؟تعل ات ال رحلة االنتدائية محو التل يذات ذوات االضطران

ه  يومد فروق نيه تتوسط درمات مفىراد ال م وعىة النىانطة والتمرفييىة فى  الييىاد اليعىدط         .1

 على استييا  االيماهات محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية؟

عىدط  ه  يومد فروق نىيه تتوسىط درمىات مفىراد ال م وعىة التمرفييىة فى  اليياسىيه الييلى  والي          .2

 على استييا  االيماهات محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية؟ 
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ه  يومد فروق نيه تتوسط درمات مفىراد ال م وعىة التمرفييىة فى  اليياسىيه اليعىدط والتتيعى          .3

علىىى اسىىتييا  االيماهىىات محىىو التل يىىذات ذوات االضىىطرانات التىىلوكية واالمفعاليىىة نعىىد تىىرور   

 اليعدط؟  شالر ته اليياد

 : فروض الدراسة

 : ي ثلت فروض الدراسة في ا فل 

 نىيه تتوسىط درمىات مفىراد     α≤ 0.05ال يومد فروق ذات داللىة إحصىائية عنىد تتىتوى داللىة        -1

ال م وعة النانطة والتمرفيية ف  اليياد اليعدط على استييا  االيماهات محو التل يذات ذوات 

 االضطرانات التلوكية واالمفعالية.

  فىه تتوسىط درمىات مفىراد     α≤ 0.05ومد فروق ذات داللىة إحصىائية عنىد تتىتوى داللىة       ال ي -2

ال م وعة التمرفيية ف  اليياسيه الييل  واليعدط على اسىتييا  االيماهىات محىو التل يىذات ذوات     

 االضطرانات التلوكية واالمفعالية.

توسىط درمىات مفىراد      نىيه ت α≤ 0.05ال يومد فروق ذات داللة إحصائية عنىد تتىتوى داللىة      -3

ال م وعة التمرفيية ف  اليياسيه اليعدط والتتيع  على استييا  االيماهات محو التل يذات ذوات 

 االضطرانات التلوكية واالمفعالية نعد ترور شالر ته اليياد اليعدط.

 : أهداف الدراسة

هات تعل ات هدفت الدراسة الحالية إلى التعّرف على فعالّية نرماتد يدرفي  ف  يحتيه ايما

 ال رحلة االنتدائية محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية.

  : أهمية الدراسة

يأي  هذا الدراسة استمانة لايماهات الحدفثة الت  ينادط ننرورة التركين على التدرف  م نىات  

اسة مه يتالىا تىه  ىال    ال دتة كومالا مصيحت وسيلة تالّ ة لرف  كفاتة ال عل يه. ك ا يتت د هذا الدر

يناولالىىا ل وضىىو  فعاليىىة نرمىىاتد يىىدرفي  فىى  يحتىىيه تتىىتوى ال عرفىىة ناالضىىطرانات التىىلوكية         

واالمفعاليىىىة ويحتىىىيه ايماهىىىات تعل ىىىات ال رحلىىىة االنتدائيىىىة محىىىو التل يىىىذات ذوات االضىىىطرانات   

 : التلوكية واالمفعاليةل وف نه يحدفد هذا األه ية نالتال 

 : األهمية النظرية

الت  ييو  على  الدراسةُييد  الدراسة إاارًا مظرفا ُفثرط ال نتية التعودفة والعرنية ن وضو   .1

ننات نرماتد يدرفي  فالدف إلى يحتيه تتتوى ال عرفة ناعضرانات التلوكية واالمفعالية 

ويحتيه ايماهات تعل ات ال رحلة االنتدائية محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية 

 الية.واالمفع

ف  وزارة التعليم نعاتةل وف  تنطية اليراتد التدرفيية ييّد  تعلوتات تيدامية لليائ يه على  .2

عه تتتوى ايماهات تعل ات ال رحلة االنتدائية محو التل يذات ذوات الرفاض ن اصة 

 االضطرانات التلوكية واالمفعالية.

ية نراتد يدرفيية ف  يحتيه ينو  هذا الدراسة تنطلًيا عمرات دراسات م رى حول فعال  د .3

تتتوى ال عرفة ناالضطرانات التلوكية واالمفعالية ويحتيه االيماهات محو ذوط 

 االضطرانات التلوكية واالمفعالية.
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 : األهمية التطبيقية

 د يتيص هذا الدراسة ال مال الستحداث نراتد ودورات يدرفيية ذات فاعلية ف  يعدف  

 نتدائية محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية.ايماهات تعل ات ال رحلة اال

 التعريفات االجرائية لمصطلحات الدراسة

 : الدراسة الحالية ال صطلحات اآليية يتينى

 : (Effectiveness)الفعالية 

ه  تدى يحييي األهداف ال  ّطط لالا نصورة ميدة ليلوغ النتائد ال رموة نأ صى حد ت نه 

 .)2006ل م و ارشيدة(

ويعّرف إمرائًيا ف  هذا الدراسة نأمالا كفاتة اليرماتد التدرفي  على يحييي األهداف ال رمو 

إكتانالا ل عل ات ال رحلة االنتدائيةل والت  ستياد نأدوات الدراسة الت  معديالا الياحثة لالذا 

 ال رض.

 : Training Program)البرنامج التدريبي )

بطة يفصيلية يتعى إلى يحييي هدف تعّيه اليي  وعيادل هو  طوات ينفيذفة ف  صورة مم

 . فالو مباك ت طط لب فالدف إلى إحداث ي ييرات ف  ال تدرنيه ته ماحية تعلوتايالم 2003

 .)2014الطيارةل (وتالارايالم وسلوكيايالم ن ا فمعلالم الئييه ألدات مع الالم ننفاتة وإمتامية عالية 

رفي  إمرائيا نأمب ع لية ت طط لالال ييو  على مسالي  ويعرف الدراسة الحالية اليرماتد التد

تتنوعة تنالا ال حاضرة وال نا بة والتطييي واالستنتاجل فتم إعدادها ته  ال ممبطة ع لية ييح  

ف  االضطرانات التلوكية واالمفعالية وكيفية التعات  تعالال نالدف يحتيه تتتوى تعرفة وايماهات 

 التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية. تعل ات ال رحلة االنتدائية محو

 : (Attitudeاالتجاه )

  شعور الفرد الذط فحدد استمانتب محو توضو  :   االيماا نأمب2004: 28عّرف زفتو   

:   فيد عّرف االيماهات نأمالا2003: 19تعيه مو  نية تعينة نالييول مو الرفال . مّتا النات   

لتلوكية الت  يعير عه تحصلة استمانات الفرد محو توضو  ته ال نومات ا ته تم وعة 

توضوعات العلم ته حي  التأفيد مو ال عارضةل وينو  تحفنة لدفعب لدراسة هذا ال وضو  

 واكتتا  مفنار وتالارات عل ية يوظف ن وا ف مدفدة .

حلة ويعرف االيماهات ف  الدراسة الحالية إمرائيا نأمالا تتتوى ايماهات تعل ات ال ر

االنتدائية محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية حت  االستمانات الت  ستحص  

 .عليالا ال عل ة ف  استيامة تعدة ته  ي  الياحثة لالذا ال رض

 : Teacher)المعلمة )

ه  الت  يتالم ف  ننات ش صية الطال  ننافة مواميالا واالرييىات ن تىتواا الترنىوط والتعلي ى       

 ال يوفير نيئة يعلي ية ويعل ية تحّفنةل ته انرز تالارايالا تراعىاة الفىروق الفردفىة وااليصىال      ته

  .1437الفّعال واليدرة على االنتنار الدلي  التنظي   للترنية ال اصةل 

ويعّرف ال عل ة ف  هذا الدراسة إمرائيا نأمالا ال عل ىة التى  يع ى  فى  نىراتد التعلىيم العىا  فى          

 نتدائية.ال رحلة اال
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 : (Emotional and Behavioral Disorders)االضطرابات السلوكية واالنفعالية 

يعىىرف االضىىطرانات التىىلوكية واالمفعاليىىة حتىى   ىىامو  يرنيىىة األفىىراد الىىذفه لىىدفالم إعا ىىة          

(Individuals with Disabilities Education Act, 2004) نأّمالا : 

تالية وذل  على تدى فترة زتنيىة اوفلىة ونصىورة واضىحة     ومود صفة مو مكثر ته الصفات ال: موال

 : ي  ر عنتيا على األدات التعلي   للفرد

عد  اليدرة على التعلمل والت  ف نه يفتيرها على ممالا يرم  إلى عوات  عيليىة مو إدراكيىة    -م 

  .مو صحية

عىىد  اليىىدرة علىىى إ اتىىة عا ىىات ش صىىية مو امت اعيىىة تبىىيعة تىى  األ ىىرا  مو ال عل ىىيه        -  

 .واعنيات عليالا واالحتفاظ نالا

 .ظالور مموا   ير تناسية ته التلوكيات مو ال باعر ف  ظ  ظروف عادفة -ج 

 .تناج عا  مو شات  ف  را عد  التعادة مو االكتئا  -د 

ومىىود تيىى  إلىىى ظالىىور ويطىىوفر معىىراض متىى ية مو ت ىىاوف عىىادة تىىا ينىىو  تصىىحونة       -ا 

  .ن بنات ش صية مو تدرسية

  مط الفصىاتييهل وال  Schizophrenia افىال ال صىانيه نالبىينوفرفنيا    فبى   ال صىطلص األ  :  اميا

 .فب   ف  ذات الو ت مولئ  األافال الذفه فعامو   ل  امفعال 

وهىىو التعرفىىف األكثىىر اسىىت داتا فىى  الوالفىىات ال تحىىدة األترفنيىىة وال عت ىىد فىى  وزارة التعلىىيم   

 .ة واالمفعاليةنال  لنة العرنية التعودفة لتعرفف االضطرانات التلوكي

 : حدود الدراسة

 : ي ت ث  حدود الدراسة الحالية ف  اآلي

 : الحدود الموضوعية

ا تصرت الدراسة الحالية على تعرفة تدى فعالية نرماتد يدرفي  ف  يحتىيه تتىتوى ال عرفىة    

ناالضىىطرانات التىىلوكية واالمفعاليىىىة لىىدى تعل ىىىات ال رحلىىة االنتدائيىىة ويحتىىىيه ايماهىىاياله محىىىو       

  يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية.التل

 : الحدود البشرية

ي ّثلت عينىة الدراسىة تىه م يى  تعل ىات ال ىدارد التى  نىدم فيالىا يطييىي نىراتد االضىطرانات             

هىى   ن تىى ى نىىراتد  ذوط فىىرك الحركىىة   1435/ 1436التىىلوكية واالمفعاليىىة فىى  العىىا  الدراسىى     

 الرفاض. ويبتت االمتياا  وه  تدرستا  ن دفنة

 : الحدود المكانية

اّييت الدراسة ف  ال دارد الت  ندم فيالا يطييي نراتد االضطرانات التىلوكية واالمفعاليىة فى     

 .ه   وه  تدرستا  ن دفنة الرفاض1437/ 1436العا  الدراس  

 : الحدود الزمانية

 ه  1437-ه  1436اّييت الدراسة  ال العا  الدراس  
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 : الدراسات السابقة

 اتت الياحثة نىاالاا  علىى الدراسىات ذات العا ىة ن وضىو  الدراسىةل وذلى  نالىدف إعطىات          

 لفية وافيةل واالستفادة ته ال وضوعات الت  م ارها الياحثو  ف  دراسايالمل فنا عه تعرفة مهىم  

 تا يوصلت إليب يل  الدراسات ته متائد وإنراز تو   الدراسة الحالية نالنتية إليالا.

راسات الت  نحثت ف  االضطرانات التىلوكية واالمفعاليىة ونىراتد يىدرف  ال عل ىيه      يعددت الد

ن ت يرات ت تلفةل ولنه ته ال احى  مىدرة الدراسىات التى  نحثىت فى  فاعليىة اليىراتد التدرفيىة فى            

رفىى  تتىىتوى ايماهىىات ال عل ىىيه محىىو التاتيىىذ ذوط االضىىطرانات التىىلوكية واالمفعاليىىة نصىىورة        

 : ته األ د  إلى األحدثفل  عرض ليعال الدراسات ذات العا ة تريية  تياشرة. وف  تا

  ندراسة هدفت إلى ييييم مما  نىراتد يىدرف  ال علىم المدفىد     Brambltt, 2000 ا  نراتيلت  

ف  والفة مرفنوما ف  الوالفات ال تحدة األترفنيةل ولتحدفد االحتيامات التدرفييىةل واسىت د  الياحى     

حليلىى ل ولامانىىة عىىه مسىىئلة الدراسىىة  ىىا  الياحىى  نإعىىداد اسىىتيامة شىى لت علىىى     ال ىىنالد الوصىىف  الت

تم وعىىة تىىه االحتيامىىات التىى  فمىى  علىىى كىى  تعلىىم اتتاكالىىا. ومظالىىرت متىىائد الدراسىىة عىىددًا تىىه  

االحتيامىىات التدرفييىىة ي ثلىىت فىى  تالىىارات يدرفتىىية ففتيىىر إليالىىا ال عل ىىو  المىىددل وكىىا  تىىه مهىىم         

تحتىىوى اليرمىىاتد التىىدرفي  علىىى الطىىا  فىى  الماتعىىات م نىىات دراسىىتالم   يوصىىيات الدراسىىة يطييىىي 

إضىافة إلىى ضىرورة يطىوفر اليرمىاتد التىدرفي  ليبى           .وكذل  عند ندافة التحا الم فى  تالنىة التعلىيم   

 .االحتيامات التدرفيية الت  مظالريالا الدراسة وعلى رمسالا ينظيم وإدارة ال و ف التعلي  

ندراسىة هىدفت لتحدفىد فاعليىة م ىوذج يىدرفي  لل ىدرنيه فى           Franks, 2007)و ا  فىرامنل   

ين يىىة النفىىاتة ال النيىىة ل عل ىى  العلىىو  نال رحلىىة االنتدائيىىة نوالفىىة ينتىىاد األترفنيىىة. وكىىا  عىىدد         

ال ىىدارد التىى  ايىىي فيالىىا هىىذا الن ىىوذج   ىىل تىىدارد انتدائيىىة فتيعىىو  إدارة يعلي يىىة واحىىدةل و ىىد     

ي نيه اريفا  ال تتوى ال الن  لل عل يه متيمة اريفا  ال تتوى ال الن  مظالرت النتائد االريياك الو ي

 .لل درنيه

  ندراسىىة هىىدفت إلىىى ييىىوفم نىىراتد يىىدرف  تعل ىى  الترنيىىة ال اصىىة فىى  2002و اتىىت ن ىىش  

ف  ضوت احتيامىايالم اعت ىادا علىى  لفيىة تىه       ال  لنة العرنية التعودفة وتواكيتب ل ت يرات عصرا

الدول ال تيدتةل ووض  نعال ال يترحاتل ك ا فىدركالا ال تىدرنو  تىه تعل ى       ال يرات العال ية ف 

الترنية ال اصىةل واسىت دتت ال ىنالد الوصىف  التحليلى  للتعىرف علىى وا ى  يىدرف  تعل ى  الترنيىة            

ال اصىىة فىى  ال  لنىىة تىى  إمىىرات دراسىىة تيداميىىة يتنىى ه يطييىىي اسىىت ارة ييىىوفم لليىىراتد التدرفييىىة     

تعل ىًا وتعل ىة    160ة علىى عينىة ت ثلىة تىه تعل ى  الترنيىة ال اصىة  واتالىا         ل عل   الترنية ال اصى 

للتعرف على احتيامايالم وإتنامية االستفادة ته ال يرات العال ية ف  يطوفرهىال و ىد مشىارت النتىائد     

إلى م  هناك عددًا كييرًا ته مياك اليوة ف  ال نظوتة التدرفيية ل عل ى  الترنيىة ال اصىة فى  ال  لنىة      

عنفنها ودع الال إال م  هناك نعال موام  النىعف والتىليية فى  يلى  اليىراتد تنالىا ضىعف        فم  ي

دراسة االحتيامات التدرفيية ل عل   الترنية ال اصة نأسالي  مكثر عل ية وحدا ة ود ةل وعد  وض  

مولوفىىة ألهىىداف يىىدرف  ال عل ىىيه وضىىعف التعىىاو  والتناتىى  نىىيه المالىىات ال  تلفىىة ال عنيىىة نىىذوط    

 .امات ال اصةاالحتي

  فيد  اتا نتييىيم نىراتد يىدرف  تىدفرط ال ىدارد م نىات ال دتىةل        2000متا ال اتدط وال اتدط  

وتدى يحيييالا ألهدافالا ته ومالة مظر ال تدرنيه ف  ضوت نعال ال ت يرات. كىا  ذلى  فى  كى  تىه      

ت د  الياحثىا   كلية ال عل يه ف  ماتعة ال ل  سعودل وماتعة اعتا  تح د نه سعود اعسىاتية. واسى  

ال نالد الوصف  و اتا نتطييي االسىتيامة علىى عينىة تىه تىدفرط ال ىدارد ن راحلالىا الىثاث ن نطيىة          

ومسفرت النتائد عه م  نراتد الدورات التدرفيية ف  م نىات ال دتىة يحيىي مهىدافالا إلىى حىد        .الرفاض
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راد العينىة يمىاا   %  كحىد مدمىى ومعلىى وفىي اسىتمانات مفى      90% إلىى  40كيير وننتية يتىراو  نىيه    

 ه .1418/1419مهداف ونراتد الدراسة الت  التحيوا نالا ف  العا  الدراس  

  إلىىى تعرفىىة م ىىر نرمىىاتد تيتىىر  فىى  ضىىوت  2001(وفىى  اعاىىار مفتىىب هىىدفت دراسىىة اللولىىو  

النفافات على الن و ال الن  لطلية العلو  ننليات الترنية ن نةل واست دتت الياحثة ال ىنالد التمرفيى .   

  االيىة تىه االيىات العلىو  ننليىة الترنيىة نالماتعىة اعسىاتية ن ىنةل          61مت عينة الدراسة تىه   ينو

واست دتت الياحثىة ا تيىار يحصىيل  ونطا ىة تاحظىة كىأدوات للدراسىة. ومظالىرت الدراسىة ومىود           

فروق دالة إحصائيًا نيه ال م وعىة التمرفييىة والنىانطة فى  تتىتوى التحصىي  لصىالص ال م وعىة         

ييىىة. ك ىىا مظالىىرت الدراسىىة نىىأ  هنىىاك فىىروق دالىىة إحصىىائيًا فىى  األدات التدرفتىى  فىى  كفافىىات   التمرف

التفاعىى  الّصىىف  لصىىالص ال م وعىىة التمرفييىىةل ت ىىا فىىدل علىىى الن ىىو ال النىى  لطاليىىات ال م وعىىة         

  .التمرفيية عه ال م وعة النانطة

م الصىىف فىى  الصىىفوف    فيىىد  ىىا  نتحدفىىد االحتيامىىات التدرفييىىة ل علىى  2001متىىا منىىو الىىرود   

األساسية األرنعة األولى نال دارد الحنوتية ن حافظة مانلل. واعت د الياح  على ال نالد الوصىف   

  تعل ىًا وتىدفرًا.   436التحليل . وممرفت الدراسة علىى عينىة تىه ال عل ىيه وال ىدفرفه نلىم عىددهم         

  احتيامىًا يىدرفييًا   51  هنىاك   و ا  الياح  نتطوفر استيامة ل افىات الدراسىة. و ىد مظالىرت النتىائد م     

تال ًا ل علم الصفل تنالا التدرف  على يحدف  تعلوتات ال علم ويطوفرهال واست ال الييئة ال حيطة 

 ف  ع لية التدرفل.

  فيد هدفت إلى التعرف إلىى ال بىنات األكثىر امتبىارًا التى       2002متا دراسة تح ود ومح د  

يذ ال رحلة االنتدائية ف  نعال تدارد تدفنة مسوا  والنبف فوامالالا ال عل و  وال عل ات لدط يات

متا األداة ال تت دتة ف  الدراسىة   .  فردًا ته المنتيه184عه مسيانالال وينومت عينة الدراسة ته  

فيد كامت  ائ ة ال بنات التلوكية لتاتيذ ال رحلة االنتدائية  ته إعداد الياحثيه . ويوصىلت متىائد   

فروق ذات داللة إحصائية ف نه ردها ل ت ير  يرة ال علم التدرفتىية فى  إدراكىب    الدراسة إلى ومود 

ك ىا ممىب ييىيه تىه      .وييدفرا لألموا  ال  تلفة ته ال بنات التىلوكية لىدى ياتيىذ ال رحلىة االنتدائيىة     

 ال النتائد عد  ومود فروق ذات داللة إحصائية نيه عوات  ومسيا  ال بنات التىلوكية لتاتيىذ   

رحلة االنتدائية  األسرة ودورها الترنوطل ال تتوى اال تصادط واالمت اع  والتعلي   لألنىوفهل  ال 

 حالة التل يذ التينولومية . 

  إلىى التعىرف علىى م ىر نرمىاتد دراسى  ي صصى  فى  اععا ىة          2004وهدفت دراسة حنف   

 عيًا وم ىرا فى   فىال    الت عية كتدرف  م نات ال دتة فى  ي يىر ايماهىات ال عل ىيه محىو ال عىو يه سى       

تتتوى االحتراق النفت  نأنعادا لدى ال عل يه وذل  ته  ال  يىا  الياحى  نتطييىي مدوات الدراسىة     

تىىرييه األولىىى  يىىاد  يلىى  تىى  ندافىىة ينفيىىذ اليرمىىاتد الدراسىى  والثىىام   يىىاد نعىىدط تىى  مالافىىة ينفيىىذ    

 اليرماتد.

ى الوا ىى  الفعلىى  ليىىراتد يىىدرف    فيىىد  ىىا  ندراسىىة هىىدفت إلىىى التعىىرف علىى 2004متىىا تتىىول   

تعل   الرفاضيات نال رحلتيه اععدادفة والثاموفة نال نطية البر ية ف  سلطنة ع ا ل وإليات النوت 

على نعال موام  اليوة والنعف ويحدفد االحتيامات التدرفيية الازتة نالفع  ل عل   الرفاضىيات  

ة ته تعل   هاييه ال رحلتيه وتىومال  تىادة   نال رحلتيه اععدادفة والثاموفة ته ومالة مظر تم وع

الرفاضيات نال نطية البر ية نتلطنة ع ا  والو ىوف علىى مهىم االيماهىات العال يىة ال عاصىرة فى         

نراتد يدرف  ال عل يه نصىفة عاتىة وتعل ى  الرفاضىيات  اصىة فى  م نىات ال دتىة. وي ثلىت مدوات          

  تعل ىىا وتعل ىىة يىىّم ا تيىىارهم نطرفيىىة    197الدراسىىة نىىثاث اسىىتيامات ت تلفىىةل وي ثلىىت العينىىة نىى      

  تدرسىىة. وموصىىت الدراسىىة ننىىرورة الت طىىيط ليىىراتد يىىدرف        42عبىىوائيةل تىىوزعيه علىىى    

 .ال عل يه ته تنطلي االحتيامات التدرفيية الحالية وال تتييلية الت  فتم رصدها نأسلو  عل  
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تدرفيية التأهيلية الت  فلتحي   على تعرفة يأ ير الدورات ال2005نين ا رّكنت دراسة نركات  

نالىىا ال علىىم م نىىات ال دتىىة فىى  اتتاكىىب وت ارسىىتب للنفافىىات الازتىىة للتىىدرفل وايماهىىب محىىو ال النىىةل   

  تعل ىًال  185  تعل ًا وتعل ىةل تىنالم    347ولتحييي هذا الالدف يم ا تار عينة عبوائية تنومة ته  

: ل ك ا است د  لالذا ال ىرض مدايىيه ه ىا     تعل ة ته ال دارد الحنوتية ف  تحافظة اولنر 162و 

 ائ ة النفافات التدرفتيةل وتيياد االيماا محو تالنة التدرفل. و د مشارت الدراسىة إلىى عىد  ومىود     

يأ ير مىوهرط علتحىاق ال عل ىيه فى  الىدورات التدرفييىة التى  ينظ الىا وزارة الترنيىة والتعلىيم م نىات            

يةل ك ا مظالرت النتائد ومود م ر موهرط لالذا الىدورات  ال دتة ف  تدى اتتاكالم للنفافات التدرفت

ف  تدى ت ارسة ال عل يه لالذا النفافاتل وعد  ومىود فىروق موهرفىة فى  ايماهىات ال عل ىيه محىو        

تالنة التدرفل ف نه عنوها إلى التحا الم ف  هذا الدورات التدرفيية م نات ال دتةل وتىه مالىة م ىرى    

رفة ل دى اتتاك وت ارسة ال عل يه للنفافات الازتة للتىدرفل  نينت النتائد ممب ال يومد فروق موه

 ف نه عنوها إلى ايماهايالم محو تالنة التدرفل.

  هىىدفت إلىىى يطىىوفر مفنىىار الطىىا  ال عل ىىيه فىى      Castro, 2006وفىى  دراسىىة لناسىىترو    

مالىا فى    الفصول م نات يدرفيالم على التدرفل الميد مظرا لعد  تعرفتالم نيعال التحدفات الت  فوامالو

  15الفصول الحيييية للتدرفل. واست د  الياح  ال نالد شيب التمرفي . وينومت عينة الدارسة ته  

ومظالرت الدراسة ردود فع  نعىال ال درسىيه نىأ  ممبىطة الىدورة تفيىدة فى  يعلىي الم كيفيىة           .تدرد

فيىة التعاتى    است دا  ال نالد الرفاض ل واليعال اآل ر رمى م  األمبطة كامت تفيدة لالم فى  يعلىم كي  

 .ت  تادة الرفاضيات

  ف  دراستب إلى يحدفد ايماهات ال عل يه محو اىا   Zimmerma ,2006وحاول زتيرتا  

االضطرانات التلوكية واالمفعاليىة فى  الفصىول الدراسىية للتعلىيم العىا ل ك ىا هىدفت لتطىوفر يىدرف            

ة وال عرفيىىةل ومىىتد عىىه  ال عل ىىيه لتحتىىيه ال ىىدتات ال يدتىىة للطىىا  ذوط االضىىطرانات التىىلوكي   

الدراسىىة م  ال عل ىىيه الىىذكور م ىى  تعرفىىة تىىه اعمىىاث فىى  االضىىطرانات التىىلوكية وال عرفيىىة وكىىا   

سنوات رافنيه لدتد مافىال االضىطرانات التىلوكية وال عرفيىة فى        10-6ال عل يه ذو ال يرة ته 

ات ال دتىة فى  التعاتى  تى      تدارد التعلىيم العىا ل وومىد الياحى  م  ال عل ىيه الىذفه يليىوا يىدرف  م نى         

 مافال االضطرانات التلوكية وال عرفية كاموا مكثر يييا لدتمالم ف  تدارد التعليم العا .

  تيارمىة ايماهىات   Sarraf, Karahmadi, Marasy, &Azhar, 2011ويناولىت دراسىة    

ة ع ىى  وتعرفىىة ال عل ىىيه ناالضىىطرانات التىىلوكية وال عرفيىىة نىىيه ال عل ىىيه الىىذفه شىىاركوا نورشىى    

تعلىم اشىترك    33 صيرة عه االضطرانات التلوكية وال عرفيةل وته لىم فبىارك نالىال كامىت العينىة      

تعلم لم فباركوا نالال ومىتد عىه ال يارمىة م      34نورشة الع   ته ال دارد االنتدائية ف  مصفالا  و

يىد ي يىرت   ال عل يه ال باركيه ف  ورشة الع   مفن  تعرفة ناالضطرانات التلوكية وال عرفية ول

 ايماهايالم نعد ورشة الع  .

  ف  دراستال ا إلىى تعرفىة فاعليىة ورل الع ى      Ling&Mak, 2012و د رّكن ليند وتارك  

اليصيرة على ايماهات ال عل يه محو األافال ال صانيه نالتوحد وتعرفتالم نالتوحد ف  هومد كومدل 

سىىتيامة نعىىد ورل الع ىى ل   ا 175تعلىىم شىىاركوا فىى  ورل الع ىى  ويىىم  يىىول       311وكامىىت العينىىة  

ومظالرت متائد الدراسة م  ورشىة الع ى  زادت تىه تعرفىة ال عل ىيه نالتوحىد ولننالىا لىم يى  ر علىى           

 ايماهايالم وموصى الياحثا  ننرورة التدرف  ال تت ر لل عل يه حتى وإ  كامت النتائد تحدودة.

 : الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها التعقيب على

ف  فعاليىة نرمىاتد يىدرفي     وّص  الياحثة ته حي  مهداف الدراسة إلى دراسة سانية نحثت لم يت

فىى  يحتىىيه ايماهىىات تعل ىىات ال رحلىىة االنتدائيىىة محىىو التل يىىذات ذوات االضىىطرانات التىىلوكية           

إال م  هناك نعال الدراسات الت  يتفي منئيا ت  مهداف الدراسة الحاليةل حي  يتفي تى   واالمفعالية.
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 ل ودراسىة كاسىترو   2004 ل وحنفى    2001واللولىو  ل Franks, 2007) ة ك  ته فرامنل دراس

 Castro, 2006   الت  هدفت إلى ننات نراتد يدرفيّية لل عل يه م نات  دتتالمل والنبف عىه فاعليىة  

 ,Sarraf, Karahmadi, Marasy, &Azhar)يتفي الدراسة الحالية ت  دراسة يل  اليراتد. ك ا 

  فىىى  ننىىىات ورل ع ىىى   صىىىيرة يتعّلىىىي Ling&Mak, 2012اسىىىة ليىىىند وتىىىارك  ل ودر(2011

ناالضطرانات التلوكية وال عرفيىة والتوّحىد ونيىا  م رهىا علىى ايماهىات ال عل ىيه. ويتفىي الدراسىة          

ته حي  الالدف ال تعّلي نالنبف عىه ايماهىات     Zimmerma, 2006الحالية ت  دراسة زتيرتا  

 ات التلوكية واالمفعالية. ال عل يه محو اا  االضطران

تىىه م يىى  تعل ىىات تىىدارد وفي ىىا فتعّلىىي ن مت ىى  الدراسىىة فيىىد ينىىّو  تمت ىى  الدراسىىة الحاليىىة  

ويتفي التعليم االنتدائ  ف  تدفنة الرفاض والت  فطيي فيالا نراتد االضطرانات التلوكية واالمفعالية.

 ل وتح ىىود 2001الىىرود  ل ودراسىىة منىىو Franks, 2007)فىىرامنل  هىىذا الدراسىىة تىى  دراسىىة  

كىىىو    Sarraf, Karahmadi, Marasy, &Azhar, 2011ودراسىىىة  ل  2002ومح ىىد   

تمت عات هذا الدراسات كامت ته تعل   ال رحلة االنتدائّية. فى  حىيه ي تلىف الدراسىة الحاليىة عىه       

ة   الت  كامت على ال عل ىيه المىدد. وي تلىف كىذل  عىه دراسى      Brambltt, 2000نراتيلت  دراسة 

. ك ىىىىا ي تلىىىىف عىىىىه دراسىىىىة   التىىىى  اّييىىىىت علىىىىى تىىىىدفرط ال ىىىىدارد2000ال اتىىىىدط وال اتىىىىدط 

  الت  اييىت علىى   2004الت  كا  تمت عالا اا  ماتعييهل ومفنا دراسة تتول    2001اللولو 

 الثاموفة.  تعل   ال رحلة اععدادفة

فى  تمىال االضىطرانات    مّتا نالنتىية ألدوات الدراسىة فيىد  اتىت الياحثىة نينىات نرمىاتد يىدرفي          

التىىىىلوكية واالمفعاليىىىىةل ناعضىىىىافة إلىىىىى ننىىىىات اسىىىىتيامة لييىىىىاد االيماهىىىىات محىىىىو التل يىىىىذات ذوات   

  ودراسىىة 2001االضىىطرانات التىىلوكية واالمفعاليىىة. ويتفىىي الدراسىىة الحاليىىة تىى  دراسىىة اللولىىو       

 ,Sarraf, Karahmadi)  التىى  يىىّم فيال ىىا ننىىات نرمىىاتد يىىدرفي ل ودراسىة كىى  تىىه  2004حنفى   

Marasy, &Azhar, 2011)  ل وليىىند وتىىاركLing&Mak, 2012 التىى  يىىم فيال ىىا يصىى يم  

ورل ع    صىيرة. ك ىا يتفىي تى  يلى  الدراسىات في ىا فتعّلىي نىاألداة الثاميىة التى  ي ّثلىت ناالسىتيامة              

ك  تىه  للنبف عه فاعلية يل  اليراتد التدرفيية وورل الع  . ك ا يتفي الدراسة الحالية ت  دراسة 

 ل ومنىىو الىىرود  2000 ل وال اتىىدط وال اتىىدط   2002ل ون ىىش  (Brambltt, 2000)نراتيلىىت

  ف  األداة الت  است دتتالا يلى  الدراسىات فى  م ى      2005 ل ونركات  2004 ل وتتول   2001 

  التىى  2001الييامىىات وال ت ّثلىىة ناالسىىتيامة. وي تلىىف الدراسىىة الحاليىىة كىىذل  عىىه دراسىىة اللولىىو        

 تت فيالا الياحثة ا تيار يحصيل  ونطا ة تاحظة كأدوات للدراسة.است د

فاح  ته  ال تا سيي  يا  الدراسات التانية نتناول مام  ته موام  الدراسة الحالية. نين ا 

فعاليىة نرمىاتد يىدرفي  فى  يحتىيه ايماهىات تعل ىات ال رحلىة          ي ّينت الدراسة الحالية نالنبف عه

وهىىذا تىىا لىىم يتناولىىب الدراسىىات  ت ذوات االضىىطرانات التىىلوكية واالمفعاليىىةلاالنتدائيىىة محىىو التل يىىذا

 .التانية

اسىىتفادت الياحثىىة تىىه الدراسىىات التىىانية فىى  كتانىىة اعاىىار النظىىرط للدراسىىةل وا تيىىار تىىنالد     

الدراسةل ويص يم مدايالا. ك ا استفادت الياحثة مفنا تىه يلى  الدراسىات فى  تنا بىة ويفتىير النتىائد        

 ا امتالت إليب نعال يل  الدراسات ته متائد ويحدفد مومب االيفاقل واال تاف.ف  ضوت ت

 : منهجية الدراسة واجراءاتها

ال ىىىنالد ال تىىىت د  فىىى  الدراسىىىة هىىىو ال ىىىنالد شىىىيب التمرفيىىى ل وهىىىذا ال ىىىنالد فتطلىىى  ومىىىود   

ان  مو تم وعات  ضانطة ويمرفيية  ته األفرادل فعالد فيالا م ر تت ير تتتي  مو مكثر على تت ير ي

بىىىاركيه مكثىىىرل والتصىىى يم فىىى  ال ىىىنالد شىىىيب التمرفيىىى  ال فتطلىىى  التوزفىىى  العبىىىوائ  لألفىىىراد  ال 



 2017عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 

555 

  علىىىى ال م وعىىىات النىىىانطة والتمرفييىىىةل نىىى  ف نىىىه م  فىىىتم فيىىىب ي صىىىيص مو يعيىىىيه   نالدراسىىىة

  .2009ال م وعات إلى ضانطة ويمرفيية نبن   صدط  المادرط ومنو حلول 

   الدراسة ته م ي  تعل ىات تىدارد التعلىيم االنتىدائ  فى  تدفنىة       ينو  تمت: مجتمع الدراسة

الرفاض والت  ُيطيي فيالا نراتد االضطرانات التىلوكية واالمفعاليىة لونالتىال  فىإّ  تىا ف ّيىن تمت ى         

الدراسة هو ومودا ف  تدارد ُيطّيي نراتد االضطرانات التىلوكّية و االمفعالّيةلوعىددها تدرسىتيه    

   تعل ة.60  ينم ستيه  2 

لتحييىىىي مهىىىداف الدراسىىىة  اتىىىت الياحثىىىة نإسىىىت دا  اسىىىتييا  االيماهىىىات محىىىو   : أداة الدراسةةةة

االضطرانات التلوكية واالمفعاليةل ناعضىافة إلىى يطييىي نرمىاتد يىدرفي  لتحتىيه االيماهىات محىو         

ف لالىذا  االضطرانات التلوكية واالمفعالية على ال باركات ف  ال م وعة التمرفيية. وفي ا فل  وص

 : األدوات

 االتجاهات نحو االضطرابات السلوكية واالنفعالية استبيان: أواًل

ايماهىات ال عل ىات محىو التل يىذات ذوات االضىطرانات      لتحييي هدف الدراسىة ال تعلىي نييىاد    

ل حيىى  االيماهىىات محىىو االضىىطرانات التىىلوكية واالمفعاليىىة ل يىىم ننىىات اسىىتييا  التىىلوكية واالمفعاليىىة

ايماهىىات ال عل ىىات محىىو التل يىىذات ذوات تييا  تم وعىىة تىىه الفيىىرات التىى  يبىىير إلىىى  ينىى ه االسىى

ل و ىىد يىىم االسىىتناد فىى  ننىىات هىىذا االسىىتييا  إلىىى األد  الترنىىوط    االضىىطرانات التىىلوكية واالمفعاليىىة 

ل حيثياتىت الياحثىة نصىيا ة فيىرات     االضطرانات التلوكية واالمفعاليىة والدراسات التانية ف  تمال 

ييا  لتيىىيل ايماهىىات ال عل ىىات محىىو االضىىطرانات التىىلوكية واالمفعاليىىةل تىى  تراعىىاة األتىىور االسىىت

 : التالية

 .م  يعّير الفيرات عه ايماهايواضحة 

 .م  ينو  الفيرات واضحة الصيا ة نعيدة عه ال  وض 

 .م  فنو  هناك فيرات تومية االيماا وم رى سالية االيماا 

 إلى ال اض . يمن  صيا ة الفيرات نصورة يبير 

  فيىرةل ويىم يصى يم االسىتمانة علىى ال ييىاد       20و د ينو  االسىتييامف  صىوريب األوليىة تىه      

 : ك ا فل   Likert Scaleوفي التدرفد ال  اس  حت  تعيار لينرت  

 ال موافي نبدة ال موافي تحافد موافي موافي نبدة

  8لية االيماال حي  كا  هناك  و د احتوى استييا  االيماهات على فيرات إفمانية وم رى سا

 ل فىى  حىىيه كامىىت نىىا     19-16-14-12-11-9-3-1فيىىرات سىىالية االيمىىاال وهىى  ذات األر ىىا     

عنىد  االسىتييا     فيىرة توميىة االيمىاا. و ىد يىم تراعىاة الصىيا ة ال وميىة فى           12الفيرات وعىددها   

نل للعيارات التالية و د نل ىت  والع 1 -5يفرفم الييامات نحي  يأ ذ الفيرات ال ومية الدرمات ته 

  درمىىة فىى  حىىيه 20الدرمىىة الىىدميا السىىتييا  االيماهىىات محىىو االضىىطرانات التىىلوكية واالمفعاليىىة  

   درمة. 100نل ت الدرمة اليصوى على ال يياد  

ته صدق ال حتوى لاسىتييا  تىه  ىال عرضىب علىى تم وعىة ال حن ىيه         التحيييم : صدق األداة

تىه ذوط اال تصىىاي فى  الترنيىىة ال اصىة وعلىىم الىنفل فىى      تحن ىىًا   12اليىالم عىددهم إ نىىا عبىر     

تىدى  ىدرة فيىرات االسىتييا  علىى      الماتعات التعودفة. حيى  الى  إلىى ال حن ىيه إنىدات رمفالىم فى         

ل وتىدى شى ولية   يىذات ذوات االضىطرانات التىلوكية واالمفعاليىة    ايماهات ال عل ىات محىو التل    ياد 

الفيراتل ناعضافة إلى تدى وضو  وساتة الصيا ة الل وفة للفيراتل وكذل  ذكىر مفىة تاحظىات    

م رى وحذف الفيرات  ير ال ناسيةل وا ترا  فيىرات فرومالىا ضىرورفة. و ىد  اتىت الياحثىة ناأل ىذ        
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النىىرورفةل والتىى  ي ثلىىت فىى  إعىىادة الصىىيا ة الل وفىىة لىىيعال  نىىارات ال حن ىىيه وإمىىرات التعىىدفات

   فيرة.20فيرات االستييا ل حي  ني  استييا  االيماهات نعد التحنيم تنومًا ته  

يم التحيي تىه  يىات اسىتييا  االيماهىات محىو االضىطرانات التىلوكية واالمفعاليىة ناسىت دا           : الثبات

  . 0.895حي  نل ت  ي ة تعات  الثيات    لCronbach's alphaتعات  ملفا كرومياخ  

على مفراد ال م وعة النانطة  (Test-retest)يم است راج الثيات نطرفية إعادة التطييي  ك ا

الت  ايي عليالا استييا  االيماهات ترييه ولم يتعرض لليرماتد التدرفي . حي  نل ىت  ي ىة تعاتى     

الدراسىىة الحاليىىة. وتىىه هنىىا ف نىىه وصىىف  . وهىى   ىىيم تريفعىىة وتناسىىية أل ىىراض 0.930الثيىىات  

استييا  االيماهات محو االضطرانات التلوكية واالمفعالية نالثياتل وم  الييامىات التى  يىم الحصىول     

  عليالا ته  ال يطييي االستييا  ف نه الو وق نصحتالا.

تىة عبىر   ك ا يم التحيي ته االيتاق الدا ل  ته  ال يطييي االسىتييا  علىى     : االتساق الداخلي

  تعل ىىة فىى  ال رحلىىة االنتدائيىىة تىىه  ىىارج ال بىىاركات فىى  الدراسىىة. وتىىه  ىىم يىىم اسىىت راج         15 

نيه ك  فيرة  (Pearson Correlation)تعات  اريياك نيرسو   نحتا تعاتات االيتاق الدا ل  

ات ايماهى ته الفيرات ت  الدرمة النلية لاستييا  وذل  للتحيىي تىه تىدى ايتىاق الفيىرات فى   يىاد        

   ىىيم 1وفظالىىر المىىدول ر ىىم   ال عل ىىات محىىو التل يىىذات ذوات االضىىطرانات التىىلوكية واالمفعاليىىة. 

 تعاتات االريياك.

  1 المدول ر م 

  يم تعاتات االريياك لدرمة ك  فيرة ته فيرات استييا  االيماهات ت  الدرمة النلية لاستييا 

 ريياكتعات  اال ر م الفيرة تعات  االريياك ر م الفيرة

 **840ل0 11 **677ل0 1

 **662ل0 12 **660ل0 2

 **826ل0 13 **822ل0 3

 **852ل0 14 **713ل0 4

 **863ل0 15 **655ل0 5

 **826ل0 16 **695ل0 6

 **820ل0 17 **660ل0 7

 **819ل0 18 **758ل0 8

 **780ل0 19 **635ل0 9

 **796ل0 20 **699ل0 10

  .01لα  =0إحصائًيا عند تتتوى الداللة  ** تعات  االريياك دال      

  إلىىى م   ىىيم تعىىاتات االرييىىاك لنىى  فيىىرة تىى  الدرمىىة النليىىة   1ويبىىير النتىىائد فىى  المىىدول   

ت ىا فبىىيُر إلىى م  م يى  يلىى       .01لα  =0الداللىة   ودالىىة إحصىائيا عنىد تتىىتوى    توميىة لاسىتييا   

 االضطرانات التلوكية واالمفعالية.ايماهات ال عل ات محو التل يذات ذوات الفيرات يييل 
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 : التدريبي البرنامج: ثانيًا

الياحثة نينات اليرماتد التدرفي  نالدف يحتيه تتتوى تعرفة وايماهات تعل ات ال رحلة   اتت

االنتدائية محو االضطرانات التلوكية واالمفعالية تلحي اليح  . ويم ننات تحتوى اليرماتد نالرمو  

 Classroom Management for Students withفىىى  كتىىىا    لل علوتىىىات الىىىواردة  

Emotional and Behavioral Disorders: A Step-by-Step Guide for educators  

 . ويىم ا تيىار هىذا ال رمى      Pierangelo and Giuliani, 2008لل ى لفيه نيرامميلووميليىام     

ضىطرانات االمفعاليىة والتىلوكيةل وفتىتعرض     موالل ألمب فيد  ال فىاهيم األساسىية لا  : لألسيا  التالية

 طىىوات ع ليىىة ل تىىاعدة ال عل ىىيه فىى  يرنيىىة ويعلىىيم التاتيىىذ الىىذفه لىىدفالم اضىىطرانات سىىلوكية            

وامفعالية. و اميال ألمب يىم االعت ىاد عليىب فى  ننىات فيىرات اسىتييا  ال عرفىة ناالضىطرانات االمفعاليىة           

 Knowledge of Emotional and Behavioral Disordersوالتىىىىلوكية  

Questionnaire  والذط ك ا ذكر سلفا  اتت شيلينمفود  Shillingford     2011  نإعىدادا عىا  

ال عل ىىىات ناالضىىىطرانات االمفعاليىىىة  تعرفىىىةواسىىىت د  فىىى  الدراسىىىة الحاليىىىة للتحيىىىي تىىىه تتىىىتوى  

تركىن الترم ىة    والتلوكية. و الثال ألمب تتوفر نالل ة العرنية حي  ي ت يرم تب ويحني ب تىه  ىال  

وال ملىل العل ىى  نماتعىىة ال لى  سىىعود ونالتىىال  ف نىه لل تىىدرنات الرمىىو  لىب ك صىىدر عل ىى  ل ىىه     

 ير   ف  إ رات تعرفتالا نعد اليرماتد التدرفي . 

حيى  سىيدرج م  شىات     -و د يم إعداد اليرماتد حت  تواصفات وحدة التدرف  نىوزارة التعلىيم   

اسىم اليرمىاتدل   : والت  يتن ه -تيد  ل عل ات ال رحلة االنتدائية اهلل ض ه نراتمالا التدرفيية الت  س

والفئىىة ال تىىتالدفة لليرمىىاتدل والالىىدف الىىرئيل لليرمىىاتدل واأله ىى داف التفصىىيلية لليرمىىاتد التىىدرفي ل  

وتيىىىررات اليرمىىىاتد التىىىدرفي ل وتىىىّدة اليرمىىىاتد التىىىدرفي ل وال ىىىواد الازتىىىة لليرمىىىاتد التىىىدرفي ل   

 تة ف  اليرماتد التدرفي ل وإرشادات عاتة لل تدرنات.واألسالي  ال تت د

  د يية. والمدول 90  ملتات تدة ك  ملتة يتعو   8وفطيي اليرماتد التدرفي   ال   ا   

 التال  فل ص ملتات اليرماتد وتحتواا

   تل ص ملتات اليرماتد2مدول  

مدة  الجلسة  اليوم والوقت

 الجلسة

 الموضوع

 

 

 

 األّول 

8 :00 – 12 :

30  

 

 اليياد الييل 

8-8 :50 

50 

 د يية

يطييي استييا  االيماهات محو االضطرانات  -

 التلوكية واالمفعالية

يطييي استييا  ال عرفة ناالضطرانات االمفعالية  -

 والتلوكية

 األولى

9 :00 -10 :30 

90 

 د يية

 يعارف  -

 تفالو  االضطرانات االمفعالية والتلوكية -

 ات االمفعالية والتلوكيةمسيا  االضطران -

 د يية 30استراحة 

 الّثامية

11 :00-12 :30 

90 

 د يية

 صائص وسلوكيات الطا  الذفه لدفالم اضىطرانات   -

 امفعالية وسلوكية

كيفّيىىة فالىىم سىىلوك الطىىا  الىىذفه لىىدفالم اضىىطرانات        -

 امفعالية وسلوكية
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 الثام 

9 :00 – 12 :

30 

 الثالثة

 9 :00 -10 :30 

 90 

 ييةد 

 كيفّية يوميب الطا  عظالار التلوكيات ال ناسية.  -

 د يية 30استراحة 

 الرانعة

11 :00-12 :30 

 90 

 د يية

كيفّية التعات  ت  نعال التلوكيات الت  يصدر ف   -

الفص  الدراس  ته  ي  الطا  الذفه لدفالم 

 اضطرانات امفعالية وسلوكية

 

 

 الثال 

9 :00 – 12 :

30 

 ال اتتة

9 :00 - 10 :30 

 90 

 د يية

 التعرف على اضطرا  االمتياا والنباك النائد -

 

 د يية 30استراحة 

 التادسة

 11 :00-12 :

30 

 90 

 د يية

 التعرف على اضطرا  اليلي -

 التعرف على اضطرا  تا نعد الصدتة -

 

 الّران 

9 :00 – 12 :

30 

 التانعة

 9 :00 -10 :30 

 90 

 د يية

   االكتئا التعرف على اضطرا-

 د يية 30استراحة 

 الثاتنة

11 :00-12 :30 

 90 

 د يية

 التعرف على اضطرا  الوسواد اليالرط-

 التعرف على اضطرا   نائ  اليط  -

 ال اتل

8 :00-9 :00 

 اليياد االيعدط

8 :00-9 :00 

60 

 د يية

يطييي استييا  االيماهات محو االضطرانات  -

 التلوكية واالمفعالية

استييا  ال عرفة ناالضطرانات االمفعالية يطييي  -

 والتلوكية

 ييييم اليرماتد -

 : كما تم استخدام األساليب التالية في البرنامج التدريبي

 العرض والتيدفم 

   تم وعات ع 

  العصف الذهن 

   التفنير والتأّت 

 ال نا بة والحوار 

 دراسة حالة 

 : البرنامج التدريبيتقييم 

اليرماتد نصىوريب األوليىةل يىم عرضىب علىى تم وعىة ال حن ىيه اليىالم         نعد االمتالات ته إعداد 

  تحن ًا ته ذوط اال تصاي ف  الترنية ال اصة وعلم النفل ف  الماتعىات التىعودفة   12عددهم  

وذل  للحنم على تدى تناسية اليرماتد التدرفي  لتحتيه تتتوى ايماهات وتعرفة تعل ات ال رحلة 
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ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالّية. ووضو  مهداف اليرماتد وال لىو  االنتدائية محو التل يذات 

تىىه األ طىىات ال طيعيىىة واعتائيىىة والل وفىىةل وفىى  ضىىوت ا تراحىىات ال حن ىىيه يىىم إمىىرات نعىىال         

 التعدفات الطفيفة. 

ك ا يىم يييىيم اليرمىاتد تىن ال اسىتطا  آرات ال تىدرنات نعىد إمتالىات اليرمىاتد التىدرفي  وذلى             

اليرمىىاتد التىىدرفي  ألهدافىىب. حيىى  اليىىت الياحثىىة تىىه م يىى  ال عل ىىات فىى        يحييىىيرفىىة درمىىة  ل ع

  3ال م وعىىة التمرفييىىة يييىىيم اليرمىىاتد التىىدرفي  تىىه  ىىال اىىر  مسىىئلة تياشىىرةل والمىىدول ر ىىم    

   فوضص ييييم ال تدرنات لليرماتد التدرفي .

  3المدول ر م  

 ييييم ال تدرنات لليرماتد التدرفي 

 

 الت ال

 اعستمانة

 ال معم

ه  استفدي  ته اليرماتد التدرفي  ته  ال يحتيه تتتوى  -1

 تعرفت  ناالضطرانات التلوكية واالمفعالية؟

15 

 75 % 

5 

 25 % 

ه  تدة اليرماتد تناسية لتحييي الالدف تنب نتحتيه تعرفة  -2

 وايماهات ال عل ات محو االضطرانات التلوكية واالمفعالية؟

12 

 60 % 

8 

 40 % 

 13 ه  فتناس  و ت ملتات اليرماتد ت  تن ومالا؟ -3

 65 % 

7 

 35 % 

ه  كا  لليرماتد التدرفي  ا ر ف  ي يير ايماهاي  محو الطاليات  -4

 ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية؟

16 

 80 % 

4 

 20 % 

ه  ينصحيه ال عل ات ف  ال دارد األ رى نحنور هذا اليرماتد  -5

 التدرفي ؟

17 

 85%  

3 

 15 % 

%  تىىىه ال عل ىىات منىىىدفه  75  م   3وفتنىىص تىىه اسىىىتمانات ال تىىدرنات فىىى  المىىدول ر ىىم       

توافيتاله على االستفادة ته اليرماتد التدرفي  ف  يحتيه تتتوى تعرفتاله ناالضطرانات التلوكية 

تعرفىة   %  ته ال عل ات ن ناسية تدة اليرماتد لتحييي الالدف تنب نتحتيه60افأد   ك اواالمفعاليةل 

%  رمفىىه م  و ىىت ملتىىات  65وايماهىىات ال عل ىىات محىىو االضىىطرانات التىىلوكية واالمفعاليىىةل و    

اليرمىىاتد فتناسىى  تىى  تنىى ومالال ك ىىا ييىىّيه م  اليرمىىاتد التىىدرفي  كىىا  لىىب ا ىىر فىى  ي ييىىر ايماهىىات   

تىىا  %  تىه ال عل ىىات محىو الطاليىىات ذوات االضىىطرانات التىلوكية واالمفعاليىىةل ناعضىافة إلىىى    80 

 %  فنصحه ال عل ات ف  ال دارد األ رى نحنور اليرماتد التدرفي .85متيتب  

الياحثة ته ال تدرنات ذكر  اث تيترحات لتحتيه اليرماتد التدرفي ل وفي ا فل   تك ا الي

 : مه الا

زفادة تدة يطييي اليرماتد التدرفي  حتى فتم يحييي الالدف تنب نتحتيه تعرفة وايماهات  -1

 و االضطرانات التلوكية واالمفعالية.ال عل ات مح

التركين ف  اليرماتد التدرفي  على يدرف  ال عل ات على يمالين ال واد الازتة لتنفيذ  -2

 الدرود نصورة مكير. 

التركين ف  اليرماتد التدرفي  على ال وازمة نيه المامييه النظرط والتطييي ل ت  إفات  -3

ر فري التعات  ال ياشر ت  االيات االضطرانات المام  الع ل  التطييي  مه ية مكير لتوفي

 التلوكية واالمفعالية.

ين يه اليرماتد التدرفي  ل وا ف حيييية للتعات  ت  االيات االضطرانات التلوكية  -4

 واالمفعاليةل نحي  ف نه استفادة ال عل ات ال تدرنات تنالا.
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ات ته ينفيذ اليرماتد االست رار ف  عيد اللياتات نيه ال عل ات ال تدرنات نعد االمتال -5

التدرفي  للو وف على تدى مماحاله ف  يطييي تا يم اكتتانب ته  يرات على ارض الوا   

 ونح  ال عو ات الت  يحول دو  التطييي الفعال ل ا يم اكتتانب ته تالارات ف  اليرماتد.

 : التكافؤ القبلي بين مجموعتي الدراسة

ييل  اليماهات تعل ات ال رحلة االنتدائية محو للتحيي ته يناف  ال م وعتيه ف  اليياد ال

التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية يم است دا  ا تيار  ت  ل م وعتيه تتتيلتيه 

 وماتت النتائد ك ا نالمدول التال 

  متائد ا تيار  ت  للعينات ال تتيلة للفروق نيه تتوسطّ  درمات تعل ات ال م وعتيه 4مدول  

 تيياد االيماهاتطة والتمرفيية ف  اليياد الييل  على النان

ال توسط  العدد ال م وعة

 الحتان 

االمحراف 

 ال عيارط

 تتتوى الداللة   ت ي ة  

 1.413 9.80 50.03 31 التمرفيية

 

  ير دالة

 8.16 52.59 29 النانطة 

ة والنىىانطة فىى  فتنىىص تىىه المىىدول التىىاني م   ي ىىة  ت  للفىىروق نىىيه ال م ىىوعتيه التمرفييىى 

 اليياد الييل   ير دالة ت ا فبير لتناف  ال م وعتيه.

يم است دا  العدفد ته األسالي  اعحصائية ال ناسية لامانة عه مسئلة الدراسة : المعالجة االحصائية

 Statistical Package for)وا تيار فروضالال ناست دا  الحنتة االمت اعية للعلو  اعحصائية 

Social Sciences, SPSS)ل حي  يم است دا  األسالي  اعحصائية التالية : 

ال تيىىار  (Independent Samples T-test)اسىىت دا  ا تيىىار  ت  للعينىىات ال تىىتيلة   -1

 فروض الدراسة األول والثام  والتادد والتان . 

ال تيىار فىروض    (Paired Samples T-test)اسىت دا  ا تيىار  ت  للعينىات ال ترانطىة      -2

 الثال  والران  وال اتل والثاته والتاس  والعاشر.الدراسة 

فى  يحتىيه تتىتوى    اليرمىاتد التىدرفي    ل ت يىر   "Effect size"للنبىف عىه حمىم التىأ ير      -3

تعرفة وايماهات تعل ات ال رحلة االنتدائيىة محىو التل يىذات ذوات االضىطرانات االمفعاليىة      

  يىار  ت  وفىي ال عادلىة اآلييىة    ف  حالىة ا ت  Eta square والتلوكيةل يم حتا  ترن  افتا

(Kiess, 1989, p.513) : 

 ترن  افتا =
 ي ة ت
2

  

 ي ة ت
2
  + درمات الحرفة 

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

نص التساؤل الرئيس للدراسة على "ما مدى فعالية برنامج تدريبي في تحسين مستوى اتجاهةات  

 ضطرابات السلوكية واالنفعالية".معلمات المرحلة االبتدائية نحو التلميذات ذوات اال

 ولامانة عه هذا الت ل يم صيا ة الفروض التالية

  نيه تتوسط α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند تتتوى داللة   ال يومد  الفرض األول

درمات مفراد ال م وعة النانطة والتمرفيية ف  اليياد اليعدط على استييا  االيماهات محو 

  .ضطرانات التلوكية واالمفعاليةالتل يذات ذوات اال



 2017عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 

561 

لامانة عه هذا الت ال وا تيار صحة الفرض ال نيثي عنبل يم است راج ال توسطات 

واالمحرافات ال عيارفة لدرمات ال عل ات ف  ال م وعتيه النانطة والتمرفيية على  الحتانية

اليعدطل ك ا يم إمرات  يةاستييا  االيماهات محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعال

للتحيي ته الداللة اعحصائية  (Independent Samples T-test)ا تيار للعينات ال تتيلة 

للفروق نيه تتوسطّ  درمات ال عل ات ف  ال م وعتيه النانطة والتمرفيية ف  اليياد اليعدط 

  .5ل وكامت النتائد ك ا هو توضص ف    المدول ر م  استييا  االيماهاتعلى 

  5المدول ر م  

متائد ا تيار  ت  للعينات ال تتيلة وترن  إفتا للفروق نيه تتوسطّ  درمات تعل ات ال م وعتيه 

 استييا  االيماهاتالنانطة والتمرفيية ف  اليياد اليعدط على 

ال توسط  العدد ال م وعة

 الحتان 

االمحراف 

 ال عيارط

  ت ي ة  

 ال حتونة

درمات 

 الحرفة

تتتوى 

 ةالدالل

  ترن  إفتا 

 حمم التأ ير

 7.101 6.86 79.45 31 التمرفيية

 

58 

 

0.000* 0.465 

 8.17 65.66 29 النانطة كيير

 (α ≤ 0.05)* دالة إحصائيًا عند تتتوى الداللة 

  م  هناك ا تاف 5  والمدول ر م  2ُييّيه ال توسطات الحتانية ف  الرسم الييام  ر م   

ال م وعتيه النانطة والتمرفيية ف  اليياد اليعدط مات تعل ات ظاهرط نيه تتوسطّ  در

ل وعند است دا  ا تيار الستييا  االيماهات محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية

ليياد داللة هذا الفرق ف   (Independent Samples T-test) ت  للعينات ال ترانطة 

استييا  ال م وعتيه ف  اليياد اليعدط على ئد م  الفرق نيه ال توسطات الحتانيةل مظالرت النتا

  وهذا اليي ة دالة 7.101كا  دال إحصائيال حي  نل ت  ي ة  ت  ال حتونة للفرق  االيماهات 

حي  كامت الداللة لصالص تعل ات ال م وعة التمرفييةل ل (α ≤ 0.05)الداللة إحصائيًا عند تتتوى 

  وهو معلى ته ال توسط الحتان  ل عل ات ال م وعة 79.45إذ حصله على تتوسط حتان   

وهذا النتيمة يعن  م  اليرماتد التدرفي  مسالم ف  يحتيه تتتوى  .65.66النانطة واليالم  

 ايماهات تعل ات ال م وعة التمرفيية محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية.

 ل وه   ي ة 0.465لتدرفي  ناست دا  ترن  إفتا  و د نل ت  ي ة حمم التأ ير لليرماتد ا

%  ته التحته ف  ايماهات تعل ات ال م وعة التمرفيية محو 46.5كييرةل ويدل على م  متية  

  التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية ُفعنى إلى اليرماتد التدرفي  ال يتر .

فروق ذات داللة ّص على عد  ومود الفرض اعحصائ  التان ل والذط فنلذا فتم رفال 

  نيه تتوسط درمات مفراد ال م وعة النانطة والتمرفيية α≤0.05إحصائية عند تتتوى داللة  

. ف  اليياد اليعدط على استييا  االيماهات محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعال 

تتتوى ايماهات تعل ات في  ف  يحتيه وُفيي  الفرض اليدف  الذط ُفظالر فعالية اليرماتد التدر

ل وذل  تيارمة ال م وعة التمرفيية محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية

 نال م وعة النانطة.

  نيه تتوسط α≤0.05ذات داللة إحصائية عند تتتوى داللة   ال يومد فروق  الفرض الثاني

يه الييل  واليعدط على استييا  االيماهات محو درمات مفراد ال م وعة التمرفيية ف  اليياس

  .التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية
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عه هذا الت ال وا تيار صحة الفرض ال نيثي عنبل يم است راج ال توسطات  لامانة

ت استييا  االيماهاالحتانية واالمحرافات ال عيارفة لدرمات ال عل ات ف  ال م وعة التمرفيية على 

 ي  ونعد  نوعاله لليرماتد التدرفي   محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية

للتحيي ته  (Paired Samples T-test)ال يتر ل ك ا يم إمرات ا تيار  ت  للعينات ال ترانطة 

ييا  الست الداللة اعحصائية للفروق نيه تتوسطّ  درمات ال عل ات ف  التطييييه الييل  واليعدط

  .6ل وكامت النتائد ك ا ف  المدول ر م  االيماهات

  6المدول ر م  

متائد ا تيار  ت  للعينات ال ترانطة وترن  إفتا للفروق نيه تتوسطّ  درمات تعل ات ال م وعة 

 الستييا  االيماهاتالتمرفيية ف  التطييييه الييل  واليعدط 

يطييي 

 االستييا  

ال توسط 

 الحتان 

االمحراف 

  عيارطال

الفرق ف  

 ال توسط

 ي ة ت 

 ال حتونة

درمات 

 الحرفة

تتتوى 

 الداللة

  ترن  إفتا 

 حمم التأ ير

 29.42 9.83 50.03 الييل 

 

 -13.901 

 

30 

 

0.000* 

 

0.868 

 6.86 79.45 اليعدط كيير

  ≥ α) 0.05* دالة إحصائيًا عند تتتوى الداللة  

  ومود ا تاف 6  والمدول ر م  3لييام  ر م  ُيظالر ال توسطات الحتانية ف  الرسم ا

ستييا  التطييييه الييل  واليعدط الظاهرط نيه تتوسطّ  درمات تعل ات ال م وعة التمرفيية ف  

حي  نلم الفرق ف  ال توسط ل االيماهات محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية

 Paired) دا  ا تيار  ت  للعينات ال ترانطة  ل وعند است29.42الحتان  نيه التطييييه  

Samples T-test)  ليياد داللة هذا الفرق ف  ال توسطات الحتانيةل مظالرت النتائد م  الفرق نيه

التطييييه  الييل  واليعدط  الستييا  االيماهات كا  دال إحصائيال حي  نل ت  ي ة  ت  ال حتونة 

ل وهذا النتيمة يعن   ≥ α)0.05الداللة  ائيًا عند تتتوى   وهذا اليي ة دالة إحص13.901-للفرق  

يحتيه تتتوى ايماهات تعل ات ال رحلة االنتدائية محو التل يذات م  اليرماتد التدرفي  مسالم ف  

 .ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية

على م   ل وه   ي ة كييرةل ويدل 0.868و د نل ت  ي ة حمم التأ ير ناست دا  ترن  إفتا  

تتتوى ايماهات تعل ات ال رحلة االنتدائية محو التل يذات ذوات %  ته التحته ف  86.8متية  

نعد االمتالات ته يطييي اليرماتد التدرفي ل ُفعنى إلى اليرماتد  االضطرانات التلوكية واالمفعالية

  التدرفي  ال يتر .

ايماهات تعل ات ال رحلة تتتوى يحتيه وهذا النتائد ييّيه فعالية اليرماتد التدرفي  ف  

الفرض اعحصائ  ل لذا فتم رفال االنتدائية محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية

  نيه α≤0.05ذات داللة إحصائية عند تتتوى داللة  الثاتهل والذط فنّص على عد  ومود فروق 

ل  واليعدط على استييا  االيماهات محو تتوسط درمات مفراد ال م وعة التمرفيية ف  اليياسيه اليي

. وُفيي  الفرض اليدف  الذط ُفظالر فعالية اليرماتد التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية

ايماهات تعل ات ال رحلة االنتدائية محو التل يذات ذوات االضطرانات التدرفي  ف  يحتيه تتتوى 

 . التلوكية واالمفعالية

  نيه تتوسط α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند تتتوى داللة   ال يومد  الفرض الثالث

درمات مفراد ال م وعة النانطة ف  اليياسيه الييل  واليعدط على استييا  االيماهات محو 

  .التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية
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ت راج ال توسطات لامانة عه هذا الت ال وا تيار صحة الفرض ال نيثي عنبل يم اس

استييا  االيماهات الحتانية واالمحرافات ال عيارفة لدرمات ال عل ات ف  ال م وعة النانطة على 

 الييل  واليعدط ل ك ا يم إمرات ا تيار  محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية

ة اعحصائية للفروق نيه للتحيي ته الدالل (Paired Samples T-test) ت  للعينات ال ترانطة 

ل وكامت النتائد ك ا الستييا  االيماهات تتوسطّ  درمات ال عل ات ف  التطييييه الييل  واليعدط

  .7هو توضص ف    المدول ر م  

  7المدول ر م  

متائد ا تيار  ت  للعينات ال ترانطة للفروق نيه تتوسطّ  درمات تعل ات ال م وعة النانطة ف  

 الستييا  االيماهاتيل  واليعدط التطييييه الي

 يطييي االستييا  
ال توسط 

 الحتان 

االمحراف 

 ال عيارط

الفرق ف  

 ال توسط

 ي ة ت 

 ال حتونة

درمات 

 الحرفة

تتتوى 

 الداللة

 0.931 10.16 66.59 الييل 

 

1.274 

 

28 

 

0.213 

 8.17 65.66 اليعدط 

  إلى ومود ا تاف 7  والمدول ر م  4 يبير ال توسطات الحتانية ف  الرسم الييام  ر م 

التطييييه الييل  واليعدط ظاهرط نتيط نيه تتوسطّ  درمات تعل ات ال م وعة النانطة ف  

ل حي  نلم الفرق ف  ستييا  االيماهات محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعاليةال

ا تيار  ت  للعينات ال ترانطة   ل وعند است دا 0.931ال توسط الحتان  نيه التطييييه  

(Paired Samples T-test)   ليياد داللة هذا الفرق ف  ال توسطات الحتانيةل مظالرت النتائد م

لم فنه دال إحصائيال حي  نل ت  ي ة ستييا  االيماهات ال  الييل  واليعدطالفرق نيه التطييييه  

ل  ≥ α)0.05الداللة  صائيًا عند تتتوى   وهذا اليي ة  ير دالة إح1.274 ت  ال حتونة للفرق  

يحّته ف  تتتوى ايماهايالّه وهذا النتيمة يعن  م  ال عل ات ف  ال م وعة النانطة لم فظالر مط 

الفرض اعحصائ  التاس ل لذا فتم  يول . ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية التل يذاتمحو 

  نيه تتوسط α≤0.05ية عند تتتوى داللة  فروق ذات داللة إحصائوالذط فنّص على عد  ومود 

درمات مفراد ال م وعة النانطة ف  اليياسيه الييل  واليعدط على استييا  االيماهات محو 

 . التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية

  نيه α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند تتتوى داللة  وفنّص على  ال يومد : الفرض الرابع

وسط درمات مفراد ال م وعة التمرفيية ف  اليياسيه اليعدط والتتيع  على استييا  االيماهات تت

  .محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية نعد ترور شالر ته اليياد اليعدط

لامانة عه هذا الت ال وا تيار صحة الفرض ال نيثي عنبل يم است راج ال توسطات 

استييا  االيماهات حرافات ال عيارفة لدرمات ال عل ات ف  ال م وعة التمرفيية على الحتانية واالم

نعد  نوعاله لليرماتد التدرفي  ال يتر ل محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية 

 Paired)ونعد ترور شالر ته اليياد اليعدطل ك ا يم إمرات ا تيار  ت  للعينات ال ترانطة 

Samples T-test)   للتحيي ته الداللة اعحصائية للفروق نيه تتوسطّ  درمات ال عل ات ف

  .8ل وكامت النتائد ك ا هو توضص ف  المدول ر م  الستييا  االيماهات التطييييه اليعدط والتتيع 
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  8المدول ر م  

لتمرفيية متائد ا تيار  ت  للعينات ال ترانطة للفروق نيه تتوسطّ  درمات تعل ات ال م وعة ا

 ستييا  االيماهاتف  التطييييه اليعدط والتتيع  ال

 يطييي االستييا 
ال توسط 

 الحتان 

االمحراف 

 ال عيارط

الفرق ف  

 ال توسط

 ي ة ت 

 ال حتونة

درمات 

 الحرفة

تتتوى 

 الداللة

 0.77 6.86 79.45 اليعدط

 

1.847 

 

30 

 

0.075 

 5.31 78.68 التتيع  

  ومود ا تاف 8  والمدول ر م  5نية ف  الرسم الييام  ر م  ُيظالر ال توسطات الحتا

التطييييه اليعدط والتتيع  ظاهرط افيف نيه تتوسطّ  درمات تعل ات ال م وعة التمرفيية ف  

حي  نلم الفرق ف  ال توسط الحتان  نيه ل ل يياد ال عرفة ناالضطرانات التلوكية واالمفعالية

 (Paired Samples T-test)  ا تيار  ت  للعينات ال ترانطة وعند است دا  ل0.77التطييييه  

النتائد م  الفرق نيه التطييييه  اليعدط والتتيع   ليياد داللة هذا الفرق ف  ال توسطات الحتانيةل 

  وهذا 1.847لم فنه دال إحصائيال حي  نل ت  ي ة  ت  ال حتونة للفرق   ال عرفةل يياد 

ل وهذا النتيمة يعن  م  اليرماتد  ≥ α) 0.05الداللة  ند تتتوى اليي ة  ير دالة إحصائيًا ع

احتفاظ تعل ات ال رحلة االنتدائية نايماهاياله اعفمانية محو التل يذات ذوات مسالم ف  التدرفي  

 نعد ترور شالر ته االمتالات ته اليرماتد التدرفي . االضطرانات التلوكية واالمفعالية

ايماهات تعل ات ال رحلة االنتدائية محو يحتيه ليرماتد التدرفي  ف  وهذا النتائد ييّيه فعالية ا

لذا فتم وف  احتفاظاله نالذا االيماهات اعفمانيةل  التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية

فروق ذات داللة إحصائية عند الفرض اعحصائ  العاشرل والذط فنّص على عد  ومود  يول 

  نيه تتوسط درمات مفراد ال م وعة التمرفيية ف  اليياسيه اليعدط α≤0.05تتتوى داللة  

والتتيع  على استييا  االيماهات محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية نعد ترور 

 . شالر ته اليياد اليعدط

ن عنى م  اليرماتد التدرفي  ال يتر  مسالم ف  يحتيه تتتوى ايماهات تعل ات ال رحلة 

 نتدائية محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعاليةل وف  احتفاظاله نالذا االيماهات.اال

وف نىىىه يفتىىىير هىىىذا النتىىىائد نىىىأ  اليرمىىىاتد التىىىدرفي  تّنىىىه ال عل ىىىات تىىىه التعىىىرف تفالىىىو        

واالمفعاليىة نبىن  كاتى ل وتيىن نينىب ونىيه  يىرا تىه ال فىاهيم األ ىرىل فيىد             التلوكيةاالضطرانات 

م اليرماتد ف  يعدف  إدراكاله ل فالو  االضطرانات التلوكية واالمفعاليىة؛ حيى  ومىدت الياحثىة     ساه

م  تفالو  ال عل ات عه االضطرانات التلوكية واالمفعالية كىا   يىر واضىص و يىر صىحيصل نتىي        

كامىت  ال لط نينب ونيه ال فاهيم األ رى كاععا ة العيليةل إضافة إلى م  ال علوتات ال توافرة لىدفاله  

تعلوتات  ير د يية و ير عل يةل و د يناول اليرماتد هذا الموام  وموضحالا نطرفية تيتطة حي  

اشت   اليرماتد على ك  تا يحتاج ال عل ات ل عرفتىب عىه االضىطرانات التىلوكية واالمفعاليىةل و ىد       

عل ات محو م ر هذا الفالم ووضو  الصورة حول االضطرانات التلوكية واالمفعالية ف  ايماهات ال 

التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية ؛ األتر الذط مسىالم فى  يعىدف  ال نىو  الومىدام       

لدفالهل وعنز ايماهاياله محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعاليىة. ك ىا م  اليرمىاتد    

لتىلوكية واالمفعاليىة   التدرفي  سىاعد ال عل ىات علىى تعرفىة تبىاعر التل يىذات ذوات االضىطرانات ا       

نبن  مفن  والتنفيل عه يلى  ال بىاعرل ونالتىال  امعنىل ذلى  علىى ييىيلاله وايماهىاياله محىو هىذا           

الفئة ته التل يذاتل ك ا م  تا احتواا اليرماتد ته مسالي  وممبطة يدرفيية كدراسة الحالىة والن ذمىة   

نظىر  إلىى امفتىاله كبىرفنات فى       ولع  األدوار مع  ال عل ات ال باركات ف  اليرماتد التدرفي  ف

تحاولىىىة الوصىىىول إلىىىى حلىىىول لل بىىىنات التىىى  يوامىىىب التل يىىىذات ذوات االضىىىطرانات التىىىلوكية     
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واالمفعاليةل ت ا مدى إلى التأكيد على مه يىة دور ال عل ىة كبىرف  فى  مط  طىوة عاميىة ييىد  لالىذا         

التل يىذات ذوات االضىطرانات   الفئة تىه التل يىذات ت ىا مومىد لىدفاله ايمىاا إفمىان  محىو التعاتى  تى            

 التلوكية واالمفعالية.

ك ا ف نه يفتير هذا النتائد نأ  اليرماتد التدرفي  ال يتر  مشرك ال عل ات تباركة فاعلة ته 

 ال الييا  ناألمبطة ال تنوعة ال يدتة ض ه تراح  ينفيذ اليرماتد التىدرفي  ت ىا ميىا  لل بىاركات     

محو التل يىذات ذوات االضىطرانات التىلوكية واالمفعاليىةل ت ىا       فرصة ل  ارسة تالارات التعات  ت 

 مسالم ف  يحتيه ايماهاياله التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية واالمفعالية.

  التى  مظالىرت يىأ ير الىدورات التدرفييىة      2005ات  كى نر دراسىة ويتفي هذا النتيمة تى  متيمىة   

  ايماهىب محىو ال النىةل ك ىا يتفىي تى  متيمىة دراسىة         التأهيليىة التى  فلتحىي نالىا ال علىم م نىات ال دتىة فى        

  الت  يوصلت إلى م  ال عل يه الذفه يليوا يدرف  م نات ال دتىة فى    Zimmerma ,2006زتيرتا  

التعات  ت  مافىال االضىطرانات التىلوكية وال عرفيىة كىاموا مكثىر ييىيا لىدتمالم فى  تىدارد التعلىيم            

 الت  مظالرت م  Sarraf, Karahmadi, Marasy, &Azhar, 2011العا ل وت  متيمة دراسة  

ال عل يه ال باركيه ف  ورشة الع   حول االضطرانات التلوكية  د ي يىرت ايماهىايالم نعىد ورشىة     

 الع  .

  Ling&Mak, 2012الدراسة الحالية ت  متيمة دراسة ليىند وتىارك     متيمةف  حيه ي تلف 

 ه نالتوحد ولننالا لم ي  ر على ايماهايالم.الت  مظالرت م  ورشة الع   زادت ته تعرفة ال عل ي

  : التوصيات والمقترحات

ف  ضوت تا يوصلت إليب الدراسة ته متائد مشارت إلى فاعلية اليرماتد التدرفي  ف  يحتيه 

تعرفة وايماهات تعل ات ال رحلة االنتدائية محو التل يذات ذوات االضطرانات التلوكية 

 : ت وال يترحات اآلييةواالمفعاليةل ف نه ييدفم التوصيا

يدرفيال عل يه وال عل ات م نات ال دتة على مسالي  التعات  ت  التاتيذ ذوط االضطرانات  .1

 التلوكية واالمفعالية.

ينوفد وحدات يدرف  ال عل يه وال عل ات ناليراتد الحدفثة ال تعلية نطرق التعات  ت   .2

 التاتيذ ذوط االضطرانات التلوكية واالمفعالية.

ت دراسات تبانالة للدراسة الحالية على ال عل يه وال عل ات ف  ال راح  التعلي ية إمرا .3

 ال  تلفة ن نااي ال  لنة.

إضافة تيرر دراس  ليراتد اعداد ال عل يه للتعرفف ناالضطرانات التلوكية واالمفعالية  .4

 وارق التعات  ت  التاتيذ الذفه لدفالم هذا االضطرانات.
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