
 برنامج إرشادي معريف سلوكي للحد من االضطرابات السلوكية
   لدى عينة من الشباب

 د. ليلى صبحى أمني
 مقدمة:

من مظاهر االضطرابات السلوكية التي بدأت تتفشى في اآلونة األخيرة اضططرا  الناطا  
واألكثطر دطدة اضططرابات الكسطل   ODD )Oppositional Defiant Disorderوالتحطد   

 CD )Conduct Disorder  وهططءالي تسططتكرو  فططي االفططتراه فططي أواططد السططلوه النططدواني
 الكنا   للكجتكع دتى مرادل متقدمة من النكر.

وتنططططد االضطططططرابات األاططططر ة فططططي الكقططططا  األو  النامططططل الفنططططا  الطططط   تقطططط  و اي دططططدو  
دتططى تحططم   االضطططرابات السططلوكية وهطط ا النامططل لتططي ر بالتططالي بالمي ططة التططي لاكططو في ططا الطفططل

فططاباو ومططن  ططف لتحططر  األمفططا  والكراهقططو  فططي بنططس األديططا  بطر قططة اططلمية و ايططدة تتسططف 
بططالتكر  والنحططيا  والندوانيططةت وىططد تططء   التاشطط ة االاتكا يططة فططي أواططا  أاططر ة مف  ططة و يططر 
مترابططة ومتدنيططة الكسطتو  االىتحططا   واالاتكططا ي الطى ا ططو  بنطس االضطططرابات السططلوكية 

ي األبااي وخاةة في  يا  أوليطاي األمطو   طن تتمطع أباطايهف وم فطا هف الكسطتكر ل طف لد  هءال
 وتاكية م ا ات ف.

ولقطططد لجطططيت المادثطططة  لطططى   طططدا  برنطططام  منرفطططي اطططلوكي تنكطططل  لطططى الطططدم  بطططين النططط   
الكنرفي بفاياتطد الكتنطد ة والنط   السطلوكي بكطا لتمطكاد مطن فايطات واللط  مطن خط   ااطت دا  

الجكططططا ي وهططططو أدططططد مططططري اإل فططططا  الافسططططي تقططططو   لططططى أاططططا  أ  االنسططططا  كططططا ن اإل فططططا  
( 062:  7991ااتكطا ي مطرتمح دياتططد ومشط  تد بططاآلخر ن وككطا أفطا  محكططد  بطراهيف  يططد  

  لى أ  ال د  من اات دامد تد  ب أ ماي الجكا ة  لى الك ا ات االاتكا ية.
  مشكلة الدراسة:

السططلوكية مططن الكوضططو ات التططي لاماططي أ  تاططا  الك  ططد مططن تنططد موضططوض االضطططرابات       
االهتكططا  مططن ىمططل المططادثين فططي ميططدا  الحططحة الافسططيةت خاةططة بنططد وةططول ا لحططد البططد مططن 
الوىو   ادهت وضطرو ة التطدخل الن اطي الكم طر. ومطن الكشط  ت السطلوكية اضططرا  الناطا  

واططلوه   Violenceناطط  وال ODD) )Oppositional Defiant Disordersوالتحططد   



والتططي ىططد تحططل  فططي دططدت ا  لططى اضطططرابات    Oppositional Behaviorالكنا ضططة 
. هطط ه الكشطط لة تملططه ال وت ططا فططي التظططاهر الايططر اططلكى  اططد  Conduct Disorderالكسطل  

بنس ف ات من الشطما  و فطس االاطتكاض أو تقمطل   اي وأف طا   ق نيطة اطليكة ت و  طو  اللط  
 دا  النا  المدني واللفظي .مححوبا باات 

ومطططن هاطططا لمطططرا الجانطططب األو  مطططن مشططط لة الد ااطططة متكطططث  فطططي االضططططرابات السطططلوكية     
وخطو ت ا  لى الشما  والكجتكع ت الكوضوض ال   تتااولد المادثطة ومطا لترتطب  ليطد مطن أ طا  

 لططى النوامططل اططلمية ونتططا   مططدمرة  لططى مسططتو  الفططر  واألفططرا  والكجتكنططات وضططرو ة الوىططو  
 الكء تة  اليد .

أمطططا الجانطططب الثطططاني و تكثطططل فطططي ااطططت دا  الندلطططد مطططن الطرا ططط  والفايطططات واالاطططتراتيجيات      
اإل فا تة في المرام  التي ت د  في اكلت ا  لى خفس ددة االضطرابات السلوكية وأفط ال ا 

 الكتمالاة ومكسا  الفر  مواةفات الش حية السو ة واإلتجابية .
ه ا وىد أوضحت نتا   المحو  والد ااات في المي ة الكحلية والنربية ا ا ة ملحواة في      

مجططا  بططرام  تد  ميططة وم فططا تة و  ايططة تتكحططو  دططو  االضطططرابات السططلوكية ت نطط كر ما ططا 
(  ديط  كطا  مطن ضطكن أ وات   ااطتد 7991 لى اميل الكثا      ااة  مد هللا  و طدات ت 

( التططي ااطت دمت مقيطا  للسططلوه 7999وكي ت و  ااططة   فطءا  هدتطد ت مقيطا  االنحطرا  السطل
 –( والتططي ااططت دمت ااططتميا  الناطط   .Webser , Cالنططدواني ت و  ااططة كططا و  و مسططر  

( ككطططا ممقطططت مقيطططا  ال فطططاية االاتكا يطططة  لطططى األ اي والكنلكطططين لمحططط   7999الامطططب   
ككططا ىططا  كطط  مططن اططتيفن ها  سططططططططططو    ىتططد ب فططس الكشطط  ت السططلوكية  لططد  األباططاي  ت  

 واططططططط وت  و ططططططططططططططططل 
 Harrison S., & Royle , S., بتطميط  مقيطا  للتاااط  األاطر  لكنرفطة   7999ت )

 ا تمامد بالسلوه الكمطر  .
ل ا تسنى المادثة  لى تحكيف وم دا  برنام  منرفطي اطلوكي للحطد مطن االضططرابات  

  ياة من الشما  . و ك ن ةيا ة مش لة الد ااة  في التساؤالت التالية:السلوكية لد  
هل تواد فروي  الة  دحا يا بين متواطات   اات أفرا  الكجكو ة التجر مية في   -7

القيطططا  القملطططي والمنطططد   لطططى اكيطططع أبنطططا  مقيطططا  االضططططرابات السطططلوكية والد اطططة 
 ال لية للكقيا  في اتجاه القيا  المند ؟ 



اططد فططروي  الططة  دحططا يا بططين متواطططات   اططات أفططرا  الكجكو ططة التجر ميططة هططل تو   -0
والمطططابطة فطططي القيطططا  المنطططد   لطططى اكيطططع  أبنطططا  مقيطططا  االضططططرابات السطططلوكية 

 والد اة ال لية للكقيا ؟ 
ال تواد فطروي  الطة  دحطا يا بطين متواططات   اطات أفطرا  الكجكو طة التجر ميطة فطي  -3

أبنططا  مقيططا  االضطططرابات السططلوكية والد اططة ال ليططة القيططا  المنططد  والتتمنططى  لططى 
 للكقيا .      

 هدف الدراسة:
ت ططد  الد ااططة  لططى خفططس السططلوكيات الكمطططربة لططد   ياططة مططن الشططما  مططن اططن 

اططاة مططن  وا  نططا   دططدا   دلططوا  ت مططع األخطط  فططي اال تمططا  ممينططة هطط ه الكشططططططططط لة  71-02
هططط ه الظطططاهرة مطططن أبنطططا  و وامطططل واوانطططب فر يطططة أو ومطططا تك طططن أ  تتمطططكاد أو تشطططتكل  ليطططد 

   يسية.
ككا ت د  الد ااة  لى التحق  من تي ير برنام  ىا ف  لى اإل فطا  الكنرفطي السطلوكي فطي     

 خفس االضطرابات السلوكية لد   ياة من الشما  .
 أهمية الدراسة :

اتد دي  أن ا تسطططططنى ت كن أهكية الد ااة الحالية في أهكية الكوضوض ال   تتحد  لد ا
لمح  موضوض من الكوضو ات التي تاطو   لى أهكية كميرة اطواي مطن الاطططططططادية الاظر طة او 
الااديطططة التطميقيطططة فكطططن الااديطططة الاظر طططة تتكثطططل أهكيطططة الد ااطططة فطططي تطططوفير ىطططد  مطططن الميانطططات 

قطططا  التطططرابح الكنلومطططات  طططن ممينطططة الكشططط  ت السطططلوكية لطططد  الشطططما  والتطططي تراطططع  لطططى افت
 األاطططططر  والر اتة األار ة.

أمططا  ططن أهكيططة الد ااططة مطططن الااديططة التطميقيططة فطن ططا تتكثطططل فططي تطميطط  برنططام    فطططا   
منرفطي اطلوكي ىططا ف  لطى تاكيطة الك ططا ات االاتكا يطة والفا ليطة ال اتيططة للشطما  لتفر طه الطاىططة 

تكطع الاطامي فطي لحظطات التحطو  و مططر الك موتطة لطدل ف فيكطا لافطع و فيطد ألنفسط ف ولتكااطط  الكج
 مرادل التاير.

ككا تتمكن األهكية التطميقيطة للد ااطة الحاليطة فطي توايط  كطف مطن الميانطات والكنلومطات 
ونتا   الد ااة في   فا  الكنلكين والوالدلن والكءاسات الكس ولة  ن   اتة الشما  للتوةطل 



  ايططة   فططا تة  –تاكو ططة  –تربو ططة   لططى مسططتو   تجططابي مططن الحططحة الافسططية وتقططدتف بططرام 
 للشما  من الط   والكراهقين.

والفطط  أ  مثططل هطط ه الميانططات تمططدو الات أهكيططة كميططرة بالاسططمة أل  خطططح أو ايااططات أو 
 برام    فا تة أو تد  مية أو   اية تك ن   دا ها وتقدتك ا للشما .

 مصطلحات الدراسة: 
 Cognitive Behavior Programالمرنام  الكنرفي السلوكي:  

هططو أاططلو    اططي تحططاو  تنططدلل السططلوه الك تططل وايفيططاو توهططو أدططد الكاططاه  الن ايططة 
التططي ت ططد  لتنططدلل السططلوه الظططاهر لططد  النكيططل مططن خطط   التططي ير فططي  كليططات التف يططر  ططن 
مر   التد  ب  لى م ا ات الكواا ة وأالو  ةو ة ال ات الكثالية والتححين ضد الماو  

:  7991تططد  ب  لططى دططل الكشطط لة ووىطط  األف ططا  السططالمة والتنلططيف الطط اتي  لططو   ملي ططةت وال
71.) 

                         Behavior Disorderاالضطرابات السلوكية:  
تقحطططد باالضططططرابات السطططلوكية فطططي الد ااطططة الحاليطططةت اضططططرابات الناطططا  والتحطططد  لطططد  

وةطوالو  لطى اضططرابات الكسطل ت  ODD )Oppositional Defiant Disorderالشطما ت  
 CD )Conduct Disorder . وأتماو النا  والتكر 

 :Disobedienceالناا   
وهططو كططل فنططل م ططال  آل اي الايططر واإلةططرا   لططى التكسطط  بف ططرة أو باتجططاه  يططر ممططر       

 ( 02:  0272وهو مححو  بشحاة انفنالية مما ة لآلخر ن   اكيرة فاد ت 
 اسة :حدود الدر

 تتحد  الد ااة الحالية في ضوي الكتايرات التالية :
الكوضططططوضت الكططططا   الكسططططت د ت  ياططططة الد ااططططةت أ وات الد ااططططةت واألاططططلو  اإلدحططططا ي 

 الكست د .
 أوال: موضوع الدراسة:

 برنام    فا   منرفي الوكي للحد من االضطرابات السلوكية لد   ياة من الشما  .
 
 



 خدم:ثانيًا: المنهج المست
تتمطع الد ااطة الحاليطة الكططا   التجر مطي القطا ف  لطى واططو  مجكطو تين متجانسطتين  دططداهكا 

تتنططططرم الكجكو ططططة التجر ميططططة للكتايططططر الكسططططتقل وهططططو برنططططام   –تجر ميططططة واألخططططر  ضططططابطة 
منرفطي اططلوكي ل فططس بنططس االضطططرابات السططلوكية لطد   ياططة مططن الشططما  والكتايططر التططابع 

 ية.هو االاتجابة السلوك
 تشكل الد ااة  ياتين هكا:  الثاو:  ياة الد ااة:

( من الشطما  الكتطر  لن  لطى الاطا   االاتكطا ي بحطدا   702 ياة ااتط  ية: تتيل  من  
 .دلوا  والل  لتحدلد أف ا  االضطرابات السلوكية لد  بنم ف 

 عينة ميدانية:
ضططرابات السطلوكية ( من الشما  مكطن ترتفطع   اطات ف  لطى مقيطا  اال732تت و  من  

 فاباو  مجكو ة ضابطة(. 60فاباو  مجكو ة تجر مية( و  60والل  بواىع 
  ابناو : أ وات الد ااة :

 ااتميا   ن االضطرابات السلوكية    دا  المادثة(. -7
 برنام    فا   منرفي الوكي    دا  المادثة(. -0
 مقيا  االضطرابات السلوكية    دا  المادثة(. -3
 (.0226االىتحا   االاتكا ي   مد الن    الش صت ااتكا ة الكستو   -1

 خامسًا: األسلوب اإلحصائي:
 ىامت المادثة باات دا  األااليب اإلدحا ية الكااامة للد ااة الحالية وهى:

 دسا  الحدي الناملي بطر قة الك ونات األاااية. -7
 دسا  الثمات باات دا  ألفا كرونماخت ومر قة التج  ة الاحفية. -0
ل التمالن  اا ي االتجاه لحسا   اللة الفروي بين الكجكو تين دسا  تحلي -3

التجر ميطططة والمطططابطة  لطططى متايطططر  النكطططر ال ماطططى والكسطططتو  االاتكطططا ي 
 واالىتحا  .

للكجكو ات الكترابطة لحسا   اللطة الفطروي بطين  T.testاات دا  اختما   -1
المنطد  متواطات   اات أفرا  الكجكو طة التجر ميطة فطي القيااطين القملطي و 

 وفى القيااين المند  والتتمني. –



 اات دا  مربع  لتا لحسا  األ ر ال لى للمرنام . -0
 :اإلطار النظري

تنطططر  الكمططططربو  اطططلوكياو وانفناليطططاو بطططين ف اللططط لن تنطططانو  ا تفا طططاو فطططي مسطططتو  الاشطططا  
ى الحركططي بحططو ة  يططر مقمولططةت  ططد  القططد ة  لططى ضططمح الططاف   االندفا يططة( و ططد  القططد ة  لطط

  ىامة   ىات ميمة مع اآلخر ن.
(  لططى أ  أكثططر مرت مططي مظططاهر السططلوه الكمططا  11: 0220وىططد أفططا   دسططا   طط  ت 

هطف مطن الكطراهقين ديط  تشطتد ومطية هط ه الككا اطات التطي  Antisocial Behaviorللكجتكطع 
 Socialتتمططكن الناطط   اخططل نطططاي األاططرة والكد اططة وفططى المي ططة والكجتكططع بحططو ة  امططة 

Maladjustment  ومطططن االضططططرابات السطططلوكية اططططوي الت يططط  االاتكطططا ي و االضطططططرابات
 .Delinquentو الجاوح  Seriously Emotionally Disorderاالنفنالية الشدلدة   

أمطططا  طططن االضططططرابات السطططلوكية التطططي تتااول طططا المادثطططة فطططي الد ااطططة الحاليطططة بطططدياو مطططن 
واضططرابات التواةطل   Oppositional Defiantاضططرابات الناطا  والتحطد  لطد  الشطما  

Disorder Communication  وتحطططل بنمططط ا  لطططى مقيطططا  االضططططرابات السطططلوكية  لطططى
 وهى الحاالت األكثر ددة. CD )Conduct Disordersاضطرابات الكسل   

و نتمطر اضططرا  الكسطل  مطن االضططرابات ال امططة فطي الططب الافسطي ت واللط  لنطد  مططن 
  هطططط ا االضطططططرا  لتمططططكن النططططدوا  و ططططرتمح اللطططط  بد اططططة  اليططططة بالسططططلوه األاططططما  ما ططططا أ

ت ككططا لططرتمح بكجكو ططة مططن الكشطط  ت االاتكا يططة   Criminal Behaviourاإلارامططي ت 
 (  0226ت  Kimonis, Frickوالافسية واألكا تكية والد ااية   كمكون  و فر   

 فايات المرنام  الكنرفي السلوكي : 
هو مجكو ة من ال مرات التربو ة تتف مطن خط   مجكو طة مطن  Programالمرنام  

األنشطططة والتططي تتاااططب مططع خحطططا ص نكططو مردلططة الكراهقططة ب طططد  الحططد مططن اططلوه الناططط  
 المدني والناا  والتكر  والتظاهر الاير الكى .

والمرنام  الكنرفي السلوكي تنكل  لى الطدم  بطين النط   الكنرفطي بفيااتطد الكتنطد ة 
السلوكي بكا لتمكاد من فايات ت وىد ىطا   طد  مطن المطادثين بط طدا  بطرام  للحطد مطن والن   

أدكططد ف كططى السططحيكي ت  ; 0220اططلوه الناطط   اططد الشططما  ومططا ف   دسططا  الططدلن  طط   ت
 (  0221 مد ال ر ف انيد الكدهو  ت  ;  0223



( مطن  0220 ومن أهف فايات المرنام  الكنرفي السلوكي ما ت يره   دسا  الدلن  ط   ت
وفطى فطط ل اكطا ي مطن أاططل  Brief Therapyفايطات تطف ااطت دام ا ضططكن امطا  م تحطر 

التالب  لى الوكيات النا   اد الكراهقين ومن ه ه الفايات   فاية التححين ضد المطاو  
ت فايططة الططتح ف أو المططاح الطط اتي ت فايططة دططل الكشطط  ت وبنططس فايططات الكيلو  امططا مثططل لنططب 

ت  Modelingواللطط  باإلضططافة لططمنس التقايططات السططلوكية  مثططل الاك اططة  الططدو  وىلططب الططدو 
 . Relaxationsواالاترخاي  Reinforcementالتن    

 Cognitiveوتطر  المادثططة أ  المرنططام  الكنرفططي السططلوكي تجكططع بططين الفايططات الكنرفيطة 
Techniques  والفايططات السططلوكيةBehaviorist Techniques ى وهاططاه فايططات تقططع  لطط
مثططل التر يططب والترهيططب ت ككططا تشططير  لططو   ملي ططة ت  One a Continuumمتحطل وادططد 

التططي تنتمططر  كليططة  االططة  Time out Technique(  لططى فايططة االاططتمنا  الكءىططت  7991
التد يف لفترة من ال من  وهى تفيد في تندلل السلوه الناي  ألن ا تست د  بند دطدو  اطلوه 

  ير او  .
تططي تططء    لططى ان فططام منططد  ت ططرا  السططلوكيات الايططر مر ططو  في ططا مططن ومططن الفايططات ال

 The technique of self اط  و اطا  وتكطر  وتظطاهر  يطر اطلكى فايطة الكراىمطة ال اتيطة 
monitoring  ت واللطط  بططي  تطلططب مططن الشطط ص النايطط  م دظططة وتسططجيل مططا تقططو  بططد فططي

مططة ال اتيططة بياططرض وىططت مك ططن خطط   مف ططرة ت و حططرم الكنططال   لططى المططدي فططي ااططت دا  الكراى
 كليططة التقططو ف ت ومجططا  ااططت دا  هطط ه الفايططة التططي تلنططب  و ا هامططا فططي ا ططا ة فناليططة المرنططام  
الكنرفطططي وتنططططى فرةطططة للكراهططط  النايططط  لككا اطططة م طططا ات ووا طططات نظطططر ادلطططدة وماطقيطططة 

 لكنرفة أف ا ه الك تلفة واتجاهاتد  ير النق نية .
 :  Homework techniqueة الواامات الكا لي
نفسطد  ا طدا فطي مجطا  ااطت دامد ل ط ه الفايطة التطي تلنطب  و ا فطي ا طا ة  Ellisتنتمر الي  

فناليططة المرنططام  الكنرفططي ت وتنطططى فرةططة للكراهطط  النايطط  لككا اططة م ططا ات ووا ططات نظططر 
ل ا ت و نتمططر ادلططدة وماطقيططة لكنرفططة  أف ططا ه الك تلططة واتجاهاتططد  يططر النق نيططة ومحاولططة تنططدل

تحدلططد بنططس الواامططات الكا ليططة الكمافططرة مسططا دة للنكيططل  لططى تاييططر أفنالططد واططلوكد ت اللطط  
 أن ا الفاية الوديدة التي لمدأ و  تتف ب ا القا ف بالمرنام  الكنرفي في كل السة .

 : Disputing and persuasion techniqueفاية الددس واإلىااض 



نيططة  لططى الططر ف مططن أن ططا تسططمب ل ططف االضطططرا  االنفنططالي لتكسطط  الشططا  بيف ططا  ال ق   
وتططء ر  لططى اططلوك ف ت مثططل الكراهطط  الطط   لتكسطط  بف ططر ال ق نططي كالتظططاهر الايططر اططلكى أو 
التظاهر باأل كا  المطولية وخاةة أما  الجا  اآلخر وتتكثل في مظاهر القوة والناط  التطي 

 لتحو  الي ا الكراه  وتء ر في الوكد .
لكرفطططد أو الكنطططال  أ  لوضطط  للنكيطططل  طططد  ماطقيطططة هطط ه األف طططا  والسططط ر ة ما طططا و لططى ا

واال ترام  لي ا ومااىشتد و دس ه ه األف طا  ال ام طة ت و نكطل  لطى  ىاطاض النكيطل ودثطد 
 لططى أ  ت تططا  أف ططا ا  ق نيططة ادلططدة تحقطط  لططد السططنا ة والحططحة الافسططية بنيططدا  ططن الناطط  

ايططر اططلكى . وتنتمططر هطط ه الفايططة مططن الفايططات اإل فططا تة التططي تكيطط  والناطا  والتكططر  والتظططاهر ال
 اإل فا  النق ني الكنرفي السلوكي.

 :  Modeling techniqueفاية الاك اة 
(  أ  فا ليطة الاك اطة تط  ا  االا  ااتكنطت 77-72: 7936ت  Banduraلءكد   باندو ا 

فططى مواىطط  أخططر  مططع فايططة لنططب مططع فايططة أخططر  كططالتن    ل دتفططاب بالسططلوه بنططد ددو ططد ت و 
والاكطوال  الجيطد مطن ىمطل منطد المرنطام  محطد  تر يطب  Role Playing Techniqueالطدو  

تشططجع الكراهطط   لططى االىتططداي بططد ت أمططا الاكططوال  السططيي ف ططو محططد  ترهيططب تحططاو  الكراهطط  
  ت وفطى هط ا الشط ل مطن أفط ا  Overt Modelingتجامد وهااه الاك اة الكمافطرة أو الحيطة 

الاك اطططة لطططتف  طططرم نكطططاال  دقيقيطططة تقطططد  السطططلوه الكطلطططو  تنلكطططد أو ااطططت دا  أدطططد األفططط   
التنليكيططططة الكنططططدة ل طططط ا الاططططرم بططططدال مططططن الاكططططوال  الحقيقططططي ت وهاططططاه الاك اططططة المططططكاية أو 

فططي كثيططر مططن األديططا  ت ططو  مططن الحططنب   ططدا  نكططاال    Covert Modelingالتكثيليططة 
سطلوكيات السطو ة ت وفطى هط ه الحالطة تسطتنام  طن اللط  باكطاال  محسواة للشما  إلكساب ف ال

 (  777:  7997ت  .Craighead , et Alت يلية كالقحص   كرا  هيد و خرو   
 : Reinforcement techniqueفاية التن    

لتف  الندلد من المادثين  لطى أ  التن  ط   مطا ة  طن م افطية مطن نطوض مطا تتمطع االاطتجابة      
د التشطططجيع  لطططى السطططلوه السطططو  أو  تنلطططف ايطططد ت وهاطططاه التن  ططط  اإلتجطططابي الحطططحيحة بقحططط
  .والتن    السلمى



التن  ططط  اإلتجططططابي: مطططن األاططططاليب الكسططططت دمة فطططي تنططططدلل السططططلوه ت وتنكطططل بططططرام  التن  طططط  
اإلتجطططابي  لطططى تقطططدتف الكنططط اات  قطططب االاطططتجابة الكر طططو  في طططا مكطططا تنططط ا هططط ه االاطططتجابة 

 وت را  ددو  ا .
تسططت د  الكنطط اات اإلتجابيططة لك افططية السططلوه بنططد ا ططو ه مكططا تسططا د  لططى ا ططا ة ت ططرا ه فططي و 

 الكستقمل.
التن  طط  السططلمى: و سططت د   اططدما تحططد  مططن الكراهطط  اططلوه  يططر مر ططو  كططالنا  والتكططر  
والتظاهر الاير الكىت و تكثل في أ  تكاطع الكنطال   طن النكيطل ىيطا ة الجكا طة والتنميطر  طن 

 حر ة أمام ف والل  لفترة محدو ة لحين ددو  تندلل الوكي من ىمل الكراه . أتد ب
والكنططط اات اإلتجابيطططة والسطططلمية ك هكطططا تنكططط    لطططى ا طططا ة ت طططرا  السطططلوه الكاااطططب وتنطططدلل 
السلوه الاير مر و  فيدت وهااه متاير لء ر في ىوة التن  ط  وهطو مقطدا  التن  ط  و قحطد بطد 

 (  97-12:  7991مقدا ه ل  ا  تي يره   لو   ملي د ت  كف وكي  التن    وباا تا 
 : Stroke Techniqueفاية الحدمات الداللية 

تست د  نظر طة تحليطل أاط  التنطام ت الش حطية محططل  الحطدمات الدالليطة ت وتكثطل      
الحطططدمة الدالليطططة الوادطططدة ودطططدة لطططط  اه بطططدال مطططن محططططل  ا  اه وتاقسطططف  لطططى  طططدة أنطططواض : 

 تجابية   تد ونا نشنر أناا ب ير ( وتجنل الكراه  تشنر بالرضا  ن نفسطد وتاقسطف ةدمات 
 لى ةدمات  تجابية مشرومة تقو  بالكوافقة  لى السلوكيات التي نتنامل من خ ل ا مع كل 
مططن الكواىطط  التططي تتنلطط  باكططو وتن  طط  األفطط ام واإلنجططااات أو التاييططر فططي السططلوه أو أ  

 ليد ت وتنتمر الحدمة الكشرومة خاةة بالسطلوه ت أمطا الحطدمات فيي ما تك ن الححو  
اإلتجابيططة  يططر الكشططرومة ف ططي خاةططة بالسططكات الش حططية ت أمططا الحططدمات السططلمية فتاقسططف 

  لى ةدمة المية مشرومة و ير مشرومة. 
الحططططدمة السططططلمية الكشططططرومة تقططططو  بططططاال ترام  لططططى السططططلوكيات وتططططد و للشططططنو  بنططططد      

مند المطرام   مط  كطل مطن الكحطو  ال طام بالجانطب اإلتجطابي والسطلمى واألخطر  الرضات و لى
ال ام بالجانب الكشرو  والاير مشرو  والل  ل ى نححل  لى نسي  من القمطو  والكوافقطة 

 –واال تطططرام والطططددس. وهاطططاه ةطططدمات فطططف ية وةطططدمات  يطططر فطططف ية وةطططدمات كتابيطططة 
اآل  ( أمططططا الحطططدمة الايططططر فططططف ية مثططططل  الحطططدمة الشططططف ية مثططططل   ال أ  طططد أ  اتحططططدت منطططط 

 ( .0221الحدمة ال تابية مثل تقر ر أو   اا  ف و   او   فرنافا ت  –االبتسامة أ  التج ف



وتكيطططل المادثطططة  لطططى تماطططى فايطططة الحطططدمات الدالليطططة وااطططت دام ا فطططي   طططدا  المرنطططام  الكنرفطططي 
 السلوكي ال تمام ا بفاية التن    بينوا د .

 دراسات سابقة:
 تك ن تقسيف الد ااات السابقة  لى الكحاو  التالية :    

 الكحو  األو  :   ااات تااولت النوامل الكساهكة في االضطرابات السلوكية.
الكحطططو  الثطططاني :   ااطططات تااولطططت فا ليطططة المطططرام  اإل فطططا تة فطططي التنامطططل مطططع االضططططرابات 

 السلوكية.
الن اية التي اتمن ا بنس المطادثين ل فطس  الكحو  الثال  :   ااات تااولت بنس الواا ل

 االضطرابات السلوكية.
 أواًل : دراسات تناولت العوامل المساهمة في االضطرابات السلوكية :

( موضططو  ا : لالناطط  الوالططد  0222الد ااططة التططي أاراهططا دسططا  الططدلن محكططو   طط    
الد ااططة  لططى ال شطط   ططن  و  ىتططد بناطط  األباططايلت   ااططة فياومولوايططة لجطط و  الناطط ل هططدفت

نو يطة الن ىطة بطين  اط  الوالطدلن نحطو األباطاي وبططين كطل مطن  اط  هطءالي األباطاي نحطو أبططو  ف 
ونحططو الككتل ططات ونحططو الواططح الكد اططيت ككططا هططدفت الد ااططة  لططى ال شطط   ططن الفططروي فططي 

ي الوالطدلن مستو  النا  بين أبااي الوالدلن الكست دمين ألااليب الناط  مطع أباطا  ف وبطين أباطا
مالطب مطن مطط    702 يطر الكسطت دمين ألاطاليب الناط  مطع أباططا  فت  ياطة الد ااطة ىوام طا 

اططططاة تططططف تقسططططيك ف  لططططى أ بططططع  79 – 71الكردلططططة الثانو ططططة مططططن مردلططططة  كر ططططة تتططططراوح بططططين 
ومطططن األ وات التطططي ااطططت دم ا المادططط   –مجكو طططات دسطططب   اطططة تنرضططط ف لناططط  الوالطططدلن 

فطططقاي أاططفرت نتطططا   الد ااططة  طططن واططو    ىطططة ا تماميططة موامطططة  الطططة مقيططا  الناططط  نحططو األ
 دحطططا يا بطططين كطططل مطططن اطططلوه الناططط  الوالطططد  ككطططا لد كطططد األباطططاي وبطططين اطططلوه  اططط  األباطططاي 
الكواططد نحطططو اإلبططاي واألم طططات واألفططقاي ونحطططو الكحيطططين باألباطططاي مططن اكا طططة الرفططاي  اخطططل 

ططيف والت ر طب نحطو الككتل طات والكرافط  النامطة نطاي الكد اة وك ل  مكا اات التطدمير والتح
ككطا أاطفرت الاتطا    طن واطو   اللطة  دحطا ية بطين مجكو طات الد ااطة  –لكحتو ات الكد اطة 

 األ بنة.
 ,Garcia و ن الن ىطة بطين  تجابيطة الوالطدلن أو اطلميت ف اطايت   ااطة كطا لو  اا كيطا

Carlos   0271يطة الوالططدلن أو اطلميت ف واالضطططرابات (  اطوا  الد ااططة : الن ىطة بططين  تجاب



السطططلوكية الحطططا ة لطططد  األمر  طططا  مطططن األفا ىطططة وال تطططين. هطططدفت الد ااطططة  لطططى الكقا نطططة بطططين 
الكناملة الوالدتة اإلتجابية السو ة لشما  األمر  ا  األفا ىة وال تين وأتما الوىو   لطى ا طر 

كلي كا الميين في تنامل ف مع أباطا  ف بطين  الكناملة الوالدتة السلمية من ىمل والدلن أددهكا أو
مططن  617كطط  مططن األمر  ططا  مططن األفا ىططة وال تططينت  ياططة الد ااططة ت ونططت  ياططة الد ااططة مططن 

مططن  17مططن اإلنططا  ت  732( اططاة بكنططد   71 – 9األمر  ططا  األفا ىططة وال تططين مططن اططن   
ياي طططي   ااطططة دالطططة للحطططاالت الططط كو  وكانطططت األاطططاليب اإلارا يطططة الكتمنطططة ممنطططاو للنططط   ال ل

األ لطططى   اطططة مطططن ديططط  االضططططرابات السطططلوكية الحطططا ة واللططط  بنطططد تطميططط  ااطططتميا  االبامطططا 
Alabama Parenting Questionnaire  ت أاطططفرت نتطططا   الد ااطططة  طططن أ  الوالطططدلن

اإلتجططابيين فططي تنططامل ف مططع أباططا  ف تقططل دططدة االضطططرابات السططلوكية لططد  هططءالي األباططاي  ططن 
 اي الوالدلن السلميين.أبا

 أما  ن  و  الترابح األار  في الحد من االضطرابات السلوكية :
(.   لى أ  االضطرابات السلوكية تكثطل Dumas,  Chelsea    0271أفا   وما  

مشط لة  امططة فططي مجططا  ال دمططة االاتكا يططة والنكططل السططي اتر ت وللوىططو   لططى االضطططرابات 
خفمطط ا والحططد ما ططا للطط   الححططو   لططى ككيططة ضطط كة مططن  السططلوكية لططد  الشططما  ومحاولططة

الكنلومطططات مطططن محطططا   متنطططد ة ومطططن أاطططرهف  لطططى األخطططص. فطططي ضطططوي الحالطططة االىتحطططا تة 
واالنفنالية ل  ه األار. أما هءالي الكمطربين نفسطيا واطلوكيا فمطالر ف مطن أ  ت طو ا ف الافسطي 

ابات األاطر ة هطي فطي الكقطا  األو  مف   ومتي ر بند  وامطل أال أ  النامطل األاطر  واالضططر 
تنتمططر النامططل الفنططا  الطط   تقطط  و اي دططدو  تلطط  االضطططرابات السططلوكية وهطط ا النامططل لتططي ر 

 بالتالي بالمي ة التي لاكو في ا الطفل وتء ر  ليد مستقم و .
وهاطططاه  وامطططل أخطططر  تطططء    لطططى االضططططرابات السطططلوكية ما طططا ا طططر النوامطططل الكااخيطططة  

 Antonini , Tanya    لطى اضططرابات اطلوكية .كانطت   ااطة تانيطا انتطونياى و و هطا الكطء 
(ت  ت د  الد ااة   لى تندلل ااتجابات األمفا  الحا ة نتيجة لنوامل الطقط  والحطد 0271 

مططن اضطططرابات ف الكتواةططلة  و ططد  القططد ة  لططى الططتح ف فططي اططلوك ف. فططروم المحطط  افتططرم 
ضطططرا  السططلوكي والنوامططل الكااخيططة  ونقططص اإلم انيططات المادطط  واططو    ىططة و يقططة بططين اال

الكا تطططة لةاطططرةت ككطططا افتطططرم أ  دطططدو  االضططططرابات السطططلوكية فطططي دطططاالت ا تفطططاض   اطططات 
مفطل مطن  737الحرا ة أو ان فاض ا نتيجة نقص واا ل مواا ت ا لد  أارهف.  ياة الد ااطة 



 طن أ  األمفطا  األكثطر فقطراو لطي  ااة . نتطا   الد ااطةت أاطفرت نتطا   الد ااطة  70 – 1ان 
لططدل ف ىططد ة  لططى الططتح ف فططي اططلوك ف فططي دططاالت الحططر الشططدلد ككططا تحططد  لططدل ف اضطططرابات 

 الوكية دا ةت وأتما في داالت المر  الشدلد نتيجة نقص اإلم انيات الكا تة ألارهف.
الضووطرابات المحووور النوواني : دراسووات تناولووت فاعليووة الاوورامج الرعووادمة فووي التعاموول موو  ا

 السلوكية :
( وموضطططو  ا : أ طططر اإل فطططا  الافسطططي 7999  ااطططة محكطططو   بطططراهيف  مطططد الن  ططط  فطططر   

الطدلاي فطي خفطس بنططس االضططرابات السطلوكية ت وما طا اططلوه الناط  و النطدوا  لطد   ياططة 
مالططب ومالمططة نحططف ف الكططو  والاحطط  األخططر  06مططن الكططراهقينت ت ونططت  ياططة الد ااططة مططن 

لد ااططة الطط   ااططت دمد المادطط  هططو الكططا   التجر مططي امططا ا وات الد ااططة فكا ططا  نططا . مططا   ا
برنططام    فططا   نفسططى  لاططي    ططدا  المادطط (ت مقيططا  االضطططرابات السططلوكيةت مقيططا  القططيفت 
مقيططا  السططلوه التططوافقي. األاططلو  اإلدحططا ي الكسططت د  فططي الد ااططة تحليططل التمططالن وأاططفرت 

 فططططا  الافسططططي والططططدلاي وأ ططططره الفنططططا  فططططي التالططططب  لططططى بنططططس نتططططا   الد ااططططة  ططططن أهكيططططة اإل
 االضطرابات السلوكية لد  الكراهقين.

(ت وموضطططو  ا فا ليطططة برنطططام    اطططي 0220  ااطططة دسطططا  الطططدلن محكطططو   ططط      أمططا
تفاوضطي ت ططاملي فطي التالططب  لطى اططلوكيات الناط  لططد  الكطراهقينت هططدفت الد ااطة الططى تتمططع 

  الن اطططي التفاوضطططي فطططي الحطططد مطططن اطططلوكيات الناططط . ت ونطططت  ياطططة ااطططتكرا  ة أ طططر المرنطططام
 –اططاة  79 – 70مالمططاو مططن الكردلططة الثانو ططة مكططا تتططراوح أ كططا هف مططا بططين  02الد ااططة مططن 

أ وات الد ااطططة بطا  طططة ىيطططا  الناططط  الكد اطططي واالاطططر  وىيطططا  الك طططا ات    طططدا  المادططط ( 
نتطططا   الد ااطططة  طططن واطططو  فطططروي  الطططة  وبرنطططام    اطططي تفاوضطططي    طططدا  المادططط ( أاطططفرت

 دحا ياو بين متواطات   اطات أفطرا  الكجكو طة التجر ميطة ىمطل وبنطد تطميط  المرنطام  لحطال  
 القيا  المند .

( بتحطكيف بطرام  Watson, Brain Graig0273 ( ككا ىا  كطل مطن وامسطو  واطره  
تيااطات ال اةططة ومكطن لططدل ف تد  ميطة وم فطا تة للكد اططين اللط لن تقومططو  بالتطد    لطط و  االد

هد  الد ااة ت و د الكنلكين بك ا ات وأااليب   ايطة  –اضطرابات الوكية وانفنالية دا ة 
وأنشطة تقومو  بككا ات ا مطع الت ميط  الكمططربين اطلوكياو ومطن الو  االدتيااطات ال اةطةت 

لف وكانطططت القا كطططة  لطططى نظر طططة الطططتن Brauns Theoryااطططتاد المادثطططا   لطططى نظر طططة بطططراو  



تساؤالت الد ااة  ن مد  ف ف الكد اين لتقايات النكل وفايات التنامل مطع بنطس مطن لطدل ف 
اضططططرا  اطططلوكي او اضططططرا  الكسطططل  ومطططد  ااطططتجابة الكمططططربين اطططلوكياو واىتطططراب ف مطططن 
السواي. اافرت نتا   الد ااة  طن فناليطة ااطتراتيجيات المطرام  التد  ميطة للحطد مطن االضططرا  

 .السلوكي
 ثالنًا : دراسات تناولوت بعوا الوسواال العة يوة الوع اتاعهوا بعوا الاوادنين للحود مون

 االضطرابات السلوكية  :
   ن تنطططططليف الطططططط   كيطططططط  تنمرو   ن انفسطططط ف ىا  كططط  من كطططرا  والربى نانسى

Crar,Nancy , Irby   0270 )   و  االضططرابات بد ااطة  اوان طا : ل تنلطيف الطط   ال
السلوكية واالنفنالية كيفية التنمير  ن أنفس فل والل  ب تابة ما تشنرو  بد من أ طرام نتيجطة 
خمططرات مطططروا ب طططا مطططع   ططططا  ف األمطططن واألمطططا  ال امططين والسطططر ة التامطططة فطططي  طططد   فطططا ة مطططا 

قا  ت تمونطططدت ااطططت د  المادثطططا  برنطططام  تطططد  مي تنتكطططد  لطططى الحيطططل الدفا يطططة مطططن تافطططي  وأاططط
وماادةت دي  تقو  الط   خ   كتابة خوامرهف ومشا رهف بحر ة تامة وم ىطة فطي التافطي  

لططو ت ىطططا  المادثطططا   33 ططن مشطططا رهف الكمطططربة بالفمفمطططة وااطططتكر تطميطط  هططط ا المرنطططام  
بندها بك دظطة اطلوه الطط   الكمططربين اطلوكياو لكنرفطة مطد  التايطر الحطا   فطي خفطس 

ككا أاطفرت الد ااطة  طن اكتسطا  الطط   بنطس الك طا ات ومطن أهك طا الوكيات ف الكمطربة 
 التدا ي الحر الطلي .

(  لططى ضططرو ة التططد  ب Malmberg, Jessica  0273ككططا أفططا ت ايسططي ا مططالمر  
السلوكي للوالدلن  لى كيفية التنامل مع أمفال ف ومراىمت ف في تتابع مرادل نكوهف ت اللط  أنطد 

فطي دطدو  الاكطو االنفنطالي للطفطل بنطس الكنوىطات وبالتطالي تطء ر  كثيراو مطا تظ طر فطي مرادطل
اضطططرابات اططلوكية ول ططن االا مططا بططا   الوالططدا  بك دظت ططا ومحاولططة التنامططل من ططا وخفمطط ا 

اضطططرا  اططلوكي ىططد تحططد  لططد  الطفططل اططو  ت ططو  لطط ل  أ ططراو  تجابيططا  لططى الحططد مططن أ  
وخاةة في مردلطة الطفولطة الكتطيخرة. ومطن خط   مطا ىامطت بطد المادثطة مطن   ااطة  مطر  قافطة 

ألمفا  من ااسطيات متنطد ة وأهتكطت بالتطد  ب السطلوكي للوالطدلن  Cross – Cultureمكتدة 
الكنرضططططين  مططططن خطططط     ططططدا  بططططرام  تد  ميططططة أاططططفرت الد ااططططة التتمنيططططة  ططططن وىاتططططة الشططططما 

 ل ضطرا  السلوكي من خ   اكساب ف م ا ات ااتكا ية واهك ا م ا ات التواةل.



(  لطى االضططرابات السططلوكية األكثطر فططيو ا Ehli, Erik  0273وىطد أفطا  ا  طط  اهلطى 
% بطططططين 9 -% 1وخاةططططة االضططططططرابات السططططلوكية االنفناليطططططة الحططططا ة والتطططططي تاتشططططر باسطططططمة 

ي األوال   طن الماطات فطي الوالتطات الكتحطدة األمر  يطة . وهاطاه األمفا  وتحطد  باسطمة أ لطى فط
 امل بيولواي لء   ل  ا ة نسمة ه ه االضطرابات لطد  الماطين وهطو  امطل الجياطات الو ا يطةت 

مططن الجياططات الك تلفططة تططء ر فططي الحالططة الك اايططة واالنفناليططة  01وافططا ت الد ااططة الططى واططو  
وكية وبتحليل الماد  ل ضطرابات السلوكية في مردلة للطفل مكا لترتب  ليد اضطرابات ال

الطفولة الكتيخرة اتم  ضرو ة التالب  لطى ا طر تلط  الجياطات او الحطد مطن ا رهطا  طن مر ط  
افطططماض دااطططات الطفطططل الافسطططية واالاتكا يطططة وتاكيطططة الندلطططد مطططن الك طططا ات لدتطططد مثطططل م طططا ات 

 التحد  واالاتكاض وم ا ات االتحا  مع االخر ن .
 عقيب عام على دراسات سابقة :ت
افطططا ت منظطططف المحطططو  والد ااطططات التطططي تااولطططت االضططططرابات السطططلوكية الكتكثلطططة فطططي  

الناططط  التططططدمير ت السططططلوه الكمطططا  للكجتكططططعت السططططلوه الكتكطططر ت اضطططططرا  الناططططا  والتكططططا   
واضططططرا  الكسطططل  الطططى ا  هاطططاه  وامطططل  دلطططدة مسطططاهكة ومء تطططة الطططى هططط ه االضطططططرابات 

ت متفاوتططططة لططططد  الشططططما  ومططططن هطططط ه النوامططططل افتقططططا  التططططرابح االاططططر  واططططلمية الوالططططدلن بططططد اا
وانشاال ف بنيدا  ن اباا  ف و يا   و  اال فا  الكد اطي ككطا أفطا  كط  مطن كلسطا  ومطا    

Dumas, Chelsa 0271   ت كا لو  اا ايا)Carcia, Carlos 0271. ) 
(  لططى أ ططر النوامططل االىتحططا تة Antonni, Tanya ) 0271ككططا أفططا  تانيططا انتططونى 

و د  تطوافر اإلم انيطات الكا تطة وا طر النوامطل الكااخيطة  المطر  والحطر(  لطى اطلوكيات األمفطا  
 والشما .

( ا  اكثططططر مرت مططططي مظططططاهر السططططلوه 11: 0220و فيططططد  دسططططا  الططططدلن محكططططو   طططط  ت 
مططية الككا اططات هططف مططن الكططراهقين ديطط  تشططتد و  Antisocial Behaviorالكمططا  للكجتكططع 

التططي تمططكن الناطط   اخططل نطططاي االاططرة والكد اططة ففططي الكد اططة تظ ططر اضطططرابات اططلوكية 
و ا  الكراهقين في ةو ة التند  الكتما   بين الط   بنم ف  لى المنست وبين الط   

 والكنلكين ت باإلضافة الى تدمير محتو ات الكد اة.
الطى االاط ا  فطي التالطب  لطى االضططرابات  هدفت الد ااات السطابقة فطي ابنا هطا الث  طة

السططلوكية محليططاو و الكيططاو فططي الد ااططات النربيططة واالااميططة مكططا افططا  المادثططة فططي الوىططو   لططى 



بططرام  ا فططا تة متنططد ة بفايططات م تلفططة و ليططات متاو ططة ااططتطا ت المادثططة االاترفططا  ب ططا فططي 
يت ككططا ااططتفا ت المادثططة مططن منرفططة ا ططدا  برنططام  الد ااططة الحاليططة وهططو برنططام  منرفططي اططلوك

  ىططة االضطططرابات السططلوكية  الكتنططد ة الكظططاهر( بكتايططرات نفسططية وااتكا يططة  دلططدة اططواي 
  وامل نفسية خاةة بالفر  أو ااتكا ية تتنل  بالكااخ األار .

وفي ضوي ما تقد  ااتفا ت المادثة من نتا     ااات اابقة دي  توةطلت الطى الحااطة 
لمطططرام  اال فطططا تة الن ايطططة الكنرفيطططة السطططلوكية واكسطططا  الشطططما  والكطططراهقين فطططي لك  طططد مطططن ا

مرادل اابقة من ديات ف  الطفولة الكم رة والطفولة الكتيخرة( الك  د مطن الك طا ات االاتكا يطة 
وتاكيطة م ططا ات التحطد  واالاططتكاض وم ططا ات االتحطا  مططع اآلخطر ن وم ا ة الامططب والمططاو  

فطي االنفنطاالت ومطن هط ا الكاطلط  كطا  موضطوض الد ااطة الحاليطة ل برنطام   والقطد ة  طل الطتح ف
  فا   منرفي الوكي للحد من بنس االضطرابات السلوكية لطد   ياطة مطن الشطما  وتاكيطة 
الك ا ات االاتكا ية. وفى ضوي نتا   الد ااات السابقة التي في  لطف المادثطة ام طن ةطيا ة 

 التالي : فروم الد ااة الحالية  لى الاحو
 فروض الدراسة :

تواطططد فطططروي  الطططة  دحطططا يا بطططين متواططططات   اطططات أفطططرا  الكجكو طططة التجر ميطططة فطططي  -7
القيطططا  القملطططي والمنطططد   لطططى اكيطططع ابنطططا  مقيطططا  االضططططرابات السطططلوكية والد اطططة 

 ال لية للكقيا  في اتجاه القيا  المند .
و طططة تواطططد فطططروي  الطططة ادحطططا يا بطططين متواططططات   اطططات افطططرا  الكجك -0

التجر ميطططة والمطططابطة فطططي القيطططا  المنطططد   لطططى اكيطططع ابنطططا  مقيطططا  
 االضطرابات السلوكية والد اة ال لية للكقيا .

ال تواطد فطروي  الطة  دحطا يا بطين متواططات   اطات افطرا  الكجكو طة  -3
التجر مية في القيا  المند  والتتمنى  لى أبنا  مقيطا  االضططرابات 

 ا .السلوكية والد اة ال لية للكقي
 :الطريقة واإلجراءات

 واألاططططاليبتشططططتكل  اططططرايات المحطططط   لططططى مططططا   الد ااططططةت و ياططططة الد ااططططةت وأ وات الد ااططططة 
 :اإلاراياتت وفيكا للى  رم ل  ه اإلدحا ية



 أواًل : منهج الدراسة: 
ااطت د  فططي الد ااططة الحاليطة الكططا   التجر مططي ديط  تنتكططد اللطط   لطى اختيططا  مجكططو تين 

تطططف تطميطططط  المرنططططام  الكنرفططططي  – ططططة التجر ميططططة و اني كطططا الكجكو ططططة المططططابطة الكجكو  أول كطططا
 Independent Variableالسلوكي  لى أفرا  الكجكو ة التجر ميطةت و نطد الكتايطر الكسطتقل 

هططو المرنططام  الكنرفططي السططلوكي الطط   تسططت دمد المادثططة للتحقطط  مططن ا ططره  لططى الكتايططر التططابع 
 لنا  لد   ياة من الشما .وهو الوه الناا  والتحد  وا

 ثانيًا : اختيار العينة:
( فا  من  وا  الاا   االاتكا ي بحدا   702ىامت المادثة بد ااة ااتط  ية فكلت   -7

 دلوا .
( اططططلوكاو تك ططططن 02ااططططت دمت المادثططططة ااططططتميا  مفتططططوح م ططططو  مططططن ىا كططططة تحتططططو   لططططى   -0

ميا  الوىططو   لططى أفطط ا  م دظتططد مططن خطط   اططلوه الشططما  وأاططابت ف وال ططد  مططن االاططت
 االضطرابات السلوكية الكاتشرة بين الشما .

 –تف اختيطا   ياطة المحط  األاااطية مطن  وا  الاطا   ومكا اطي األنشططة الكتنطد ة  الفطولى  -3
المااطط ت(  لططى أاططا  اختيططا   ياططة مططن كططل مجكو ططة اختيططا او  شططوا ياو وتطمطط   –التططا  

ا هف وهططط ا االاطططلو  تسطططكى مر قطططة  اقو تطططة الد ااطططة  لطططى اكيطططع الشطططما  ال  طططي تطططف اختيططط
 (99ت  0226متند ة الكرادل  ةال  بن دكد النسا ت 

 ( فابا موا ة ممقاو للجدو  اآلتي :702افتكلت  ياة الد ااة   -1
 (7ادو   

  ياة الد ااة دسب الكستو  التنليكي أفرا توا ع 
 بدو   كل النكل الند  الكستو ات الكتاير الكستقل

 
 
 

 التنليكيالكستو  

 6 7 1 اامني
 9 0 77 من د متواح
 00 3 00  انو ة  امة

 70 9 01  انو  ةاا ي
 39 3 17  انو  تجا   

 70 71 06 ا دا تة 
 3 7 1 ابتدا ية

 3 -- 3  ير داةل  لى االبتدا ية
 0 1 9 أمي



  =  702 31 773 

والكتطر  لن  لطى الاطا   بكاطقطة لتم  من الجدو  الساب  أ  الكستو  التنليكطي متطدنى 
فنمية تسكى  مدلاة ال د ( بحدا   دلوا .  ف ىامطت المادثطة بنطد اختيطا   ياطة الد ااطة التطي 

 ( فاباو بتطمي  مقيا  االضطرابات السلوكية    دا  المادثة( .732ت ونت من  
 مقيا  االضطرابات السلوكية

   .           دا 
( ل ططو  تشططمن كا أىططل  39ت 30ااططتمند ماططد  ما تططا   ىططف     مططا ة ت 06لت ططو  الكقيططا  مططن 

الناطا   - ما ة موا ة  لى أ بنة أبنا    الناط   01فاةم  الكقيا  م ونا من  25302من 
 -التظاهر الاير الكى ت والكقيا  الكواض  لى  ياة من  الشما  ككا للى : -التكر   -

  ( -مقيا    أ 
 رىة الد ااية :االاف :                    الف

 السن :                                    النكل      واد  (  :
 -والكطلو  ما  ما للى :

ىططرايه كططل  مططا ة بتططيني ل ططى تمططد  برأتطط  في ططا االا فططنرت أن ططا تاطمطط   ليطط  أو ال تاطمطط   ت 
تاطمط   و واد أما  كل  مطا ة أ بنطة خانطات تنمطر  طن   اطة فطنو ه بطي  النمطا ة تاطمط  أو ال

  لي  .
 واآل  :

* االا كات تر  أ  النما ة تاطم   ا كا  لي  ت فنلي  أ  تمع   مة        ( تحت ال انة 
 ( الكواو ة أما  النما ة  ا كا  .7 ىف  

* أمططا االا كاططت  تطططر  بططي  النمطططا ة  تاطمطط   ليطط  فطططي بنططس األوىطططات فمططع   مطططة       (   
   النما ة أديانا .( الكواو ة أما  0تحت ال انة  ىف   

* أمططا االا فططنرت بططي  النمططا ة تاطمطط   ليطط  نططا  ا فططي بنططس األوىططات ت فمططع   مططة      ( 
 ( الكواو ة أما  النما ة نا  ا 3تحت ال انة  ىف   

( 1* وىططد تططر  أ  النمططا ة ال تاطمطط   ليطط  أبططدا فمططع   مططة          ( تحططت ال انططة  ىططف  
 أبدا .الكواو ة أما  النما ة ال تحد  



أ اططو أ  تتيكططد مططرة أخططر  بينططد ال تواططد   اابططات ةططحيحة وأخططر  خام ططة ت فاإلاابططة تنمططر  
  ن  أت  الش حي / ككا أ او أال تتره أ   ما ة بدو   اابة .

 وف را ل ف  لى ةدي تناون ف تت
 

 
  

 
 النما ة

 ال تحد  أبدا نا  ا أديانا  ا كا
 7)  0)  3)  1) 

     م الفة القوانين . لي  لد   مانع من  7
     أفنر بر مة فدلدة ل  تداي  لى من تحاو  اردى . 0
     أاب وأفتف من تس ر ماى . 3
     ا تد   لى من تماتقاي بالمر  . 1
     ا مر  ن  ألي  ن مر   التظاهر. 0
     أ افع  ن دقي باات دا  القوة  . 6
     ال افمل محا ىة الكسالكين . 1
     أميل  لى كتابة  اىئ  لى دوا ح  الشوا ض.  9
     ال أبالى بالحفاب  لى الاظا  الكرو   . 9

     ا تد  بالمر   لى من لاا   بلقب ال تنجماي . 72
     ال أهتف  بطةابة اميل لي بك روه 77
     أميل للدخو  في مشاارات لحكاتة أةدىا ي . 70
     باات دا  النا  أانى ل  امة ال م ي ولو  73
     أميل  لى الدخو  في مشاارات . 71
     أهااف بنا  كل من تحاو  التنالي  لى . 70
     أتشاب  باأللد   مع من لتطاو   لى . 76
     أاند بطةابة اميل اكرهد . 71
     أفنر بر مة  اخلية في التدمير. 79
     جماي .أداو  االاتي ي بالقوة  لى أ  فيي تن 79
     أتفوه بيلفاب اا دة أما  الجا  اآلخر. 02
     أ ا م كل من دولي من األةدىاي . 07
     بداخلي   مة في االنقمام  لى من تس ر ماى . 00
     ا خل في مشاارات  ا كا . 03
     ا فس أ اي كما  السن . 01
     ااند ما  مفولتي بكتابنة مسلس ت النا  . 00
     ا بر الك ا د ل م  ي الكسالكين . 06
     أداو  تقليد ىسوة والد  . 01



     تسندني الشنو  بيناي األىو   ا كا . 09
     أفنر بقوتي  اد ال رو  في  مظاهرة . 09
     اخلع م بسي وأ خل في مظاهرات مع أةحابي . 32
     ال تنجماي كل من دولي من الكسالكين . 37
     ال أداو  مسا دة المنفاي . 30
     ال أتقمل النا ات والتقاليد السا دة . 33
     افجع ام  ي  لى اات دا  القوة . 31
     أتحر  ممقا لكمدأ خال  تنر  . 30
     اات د  ألفااا ت دلدتة مع ال م ي . 36
     ا تا   د  االلت ا  بالكوا يد . 31
     قا ل ابند  ن الشر و اي لد .ال تنجماي الكثل ال 39
     تحنب  لى االاتجابة آل اي ام  ي . 39
     افجع ام  ي  لى الددس بااتكرا . 12
     ا تا   ا كا  لى االاتجابة ب  . 17
     من الحنب  لى أ  أتقمل  أ  أدد  و  منا ضة . 10
     ادب االفتراه في مظاهرات و كل فنا ات اما  . 13
     أ  و ام  ي لنكل مظاهرات . 11
     أميل  لى التكس  برا ي دتى ولو خطي . 10
     أ ا م إل مات الاتي . 16
     أتقمل بس ولة  أ  أمي . 11
     اكتب ألفااا اا دة  لى دوا ح الشوا ض . 19
     أ   أ  الكنا ضة الدا كة هي وايلة األىو اي . 19
     جر    مات واو   .أ اند اآلخر ن لك 02
     أاتجيب لقرا  ات  ه والد  . 07
     أ فس   فا ات أخواتي ال ما . 00
     ال أهتف باحا   ال ما  و الو  السلطة . 03
     أميل  لى منا ضة   اي اآلخر ن . 01
     أ فس ىرا ات ام  ي . 00
     أ  ب في م الفة تنليكات ال ما  . 06
 

 يا :ةدي الكق -أ 
للتحقط  مطن ةطدي الكقيطا  تطف ااطت دا  ةطدي مر قطة التحليطل النطاملي وةطدي االتسطاي 

 الداخلي.



  Factorial Validityالحدي الناملي  -7
 Component ااطططت دمت المادثطططة هططط ا األاطططلو  وفقطططاو لطر قطططة الك ونطططات األاااطططية 

principal   التططي وضططن اHotelling  بطر قططة الفططا   وتططف تططدو ر الكحططاو  تططدو راو متنامططداو
وممقططاو لكططا اططاي فططي  Kaiser Normaliyationوفقططاو لكحطط  كططالرا   Varimaxتكططاك  

نتطططططا   التحليطططططل النطططططاملي تطططططف ااطططططت  م مجكو طططططة مطططططن األبنطططططا  التطططططي لت طططططو  ما طططططا مقيطططططا  
 25302االضطرابات السلوكية بند ااتمنا   ما تين أل  تشمن كا اىل من 

 :األو النامل 
باططد الات تشططنمات  الططة  لططى هطط ا النامططل  79النططاملي  ططن واططو   أاططفرت  كليططة التحليططل

( وبلططه 25101ت  25103ديطط  تتططراوح منططام ت تشططمع هطط ه الماططو   لططى هطط ا النامططل مططا بططين  
% مططن دجططف التمططالن ال لططى وفيكططا للططى 795203و فسططر هطط ا النامططل  725293اطط  ه ال ططامن 

      ادو  لوض  ه ه النما ات :                        
 (0ادو   

 لوض   د  الماو  الات التشنمات الدالة  لى النامل األو  ومنام ت تشمنات كل ما ا
    ىف النما ة النما ة   اة التشمع

 7 1 ا تد   لى من تماتقاي بالمر  . 25103
 0 1 ال افمل محا ىة الكسالكين . 25137
 3 3 ااب وافتف من تس ر ماى . 25109
 1 6 دقي باات دا  القوة .أ افع  ن  25171
 0 0 افنر بر مة فدلدة ل  تداي  لى من تحاو  اردى . 25692
 6 7 لي  لد  مانع من م الفة القوانين . 25667
 1 0 ا مر  ن  ألي  ن مر   التظاهر. 25606
 9 9 اميل الى كتابة  ألي  لى دوا ح الشا ض . 25619
 9 73   النا  .اانى ل  امة ال م ي ولو باات دا 25639
25603 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 72 70 أميل للدخو  في مشاارات لحكاتة أةدىا ي .
 77 9 ال ابالى بالحفاب  لى الاظا  الكرو   . 25016
 70 71 ااند بطةابة اميل اكرهد . 25013



 73 71 أميل  لى الدخو  في مشاارات . 25063
 71 36 اات د  الفاااو ت دلدتة مع ال م ي . 25007
 70 72 ا تد  بالمر   لى من لاا لاي بلقب ال تنجماي. 25023
 76 70 اهااف بنا  كل من تحاو  التنالي  لّى . 25196
 71 77 ال اهتف بطةابة اميل لي بك روه . 25192
 79 76 اتشاب  باأللد  مع من لتطاو   لّى . 25111
 79 00 ااند ما  مفولتي بكتابنة مسلس ت النا  . 25101

 

لتمطط  مططن الجططدو  السططاب  ا  منططانى وممططامين هطط ه الماططو  تططدو  دططو  اططلوه  ايطط  
ومططء ر الضطططرا  اططلوكي ومططن  ططف فططط  هطط ه الكنططاني والكمططامين تططد ف ام انيططة تسططكية هطط ا 

 النامل بنامل النا .
 النامل الثاني :

باططد الات تشططمنات  الططة  لططى هطط ا النامططل  76ااططفرت  كليططة التحليططل النططاملي  ططن واططو  
( وبله 25162( ت  25111ي  تتراوح منام ت تشمع ه ه الماو   لى ه ا النامل ما بين   د

% مططن دجططف التمططالن ال لططى وفياططا للططى  765932ت و فسططر هطط ا النامططل  95917اطط  ه ال ططامن 
 ادو  لوض  ه ه النما ات :

 (3ادو   
 منات كل ما الوض   د  الماو  الات التشنمات الدالة  لى النامل الثاني ومنام ت تش

    ىف النما ة النما ة   اة التشمع
 7 03 ال اهتف باحا   ال ما  والو  السلطة . 25111
 0 01 اميل  لى منا ضة   اي اآلخر ن . 25117
 3 07 ااتجيب لقرا  ات  ه والدّ  . 25129
 1 00 ا فس   فا ات أخواتي ال ما  . 25120
 0 16 ا ا م إل مات الاتي . 25699
 6 11 أتقمل بس ولة  أ  أمي . 25699
 1 00 ا فس ىرا ات ام  ي . 25619
 9 17 ا تا   ا كاو  لى االاتجابة بط   ال ( . 25607



 9 10 من الحنب  لى أ  أتقمل  أ  أدد  و  منا ضة. 25620
 72 10 اميل  لى التكس  برألي دتى لو خطي . 25099

 77 02 ا اند اآلخر ن لكجر    مات واو   . 25016
 70 06 ا  ب في م الفة تنليكات ال ما . 25069
 73 31 ا تا   د  االلت ا  بالكوا يد . 25013
 71 12 افجع ام  ي  لى الددس بااتكرا . 25077
 70 19 ا   ا  الكنا ضة الدا كة هي وايلة األىو اي . 25023
 76 39 تحنب  لى االاتجابة آل اي ام  ي . 25162

 
جطططدو  السطططاب  ا  منطططانى وممطططامين هططط ه الماطططو  تشطططير  لطططى الطططددس الكسطططتكر لتمططط  مطططن ال

لةخر ن و تم  ان ا تطدو  دطو  الناطا  ومطن  طف فطط  هط ه الكنطاني والكمطامين تطد ف  م طططانية 
 تسطططكية ه ا النامل بنامل الناا .

  النامل الثال  :
ة  لططى هطط ا النطططططططامل ( باططد الات تشططمنات  الطط71أاططفرت  كليططة التحليططل النططاملي  ططن واططو   

( وبطططططله 25102( ت  25117دي  تتراوح منام ت تشمع ه ه الماو   لى ه ا النامل ما بين  
% مططن دجططف التمططالن ال لططى وفيكططا للططى 712171ت و فسططر هطط ا النامططل  95017اطط  ه ال ططامن 

 او  لوض  ه ه النما ات :
 (1ادو   ىف  

  لى النامل الثال  ومنام ت تشمنات كل ما الوض   د  الماو  الات التشمنات الدالة 
    ىف النما ة النما ة   اة التشمع

 7 02 أتفوه بيلفاب اا دة أما  الجا  اآلخر. 25117

 0 00 بداخلي   مة في االنقمام  لى من تس ر ماى . 25133

 3 01 ا فس أ اي كما  السن . 25171

 1 33 ال أتقمل النا ات والتقاليد السا دة . 25171

 0 07 أ ا م كل من دولي من أةدىاي . 25170

 6 03 ا خل في مشاارات  ا كاو . 25699

 1 79 أداو  االاتي ي بالقوة  لى أ  فيي تنجماي . 25690



 9 30 ال أداو  مسا دة المنفاي . 25091

 9 09 تسندني الشنو  أناى األىو   ا كا . 25060

 72 01 أداو  تقليد ىسوة والد  . 25009

 77 79 افنر بر مة  اخلية في التدمير. 25027
 70 06 ا بر الك الد ل م  ي الكسالكين . 25190

 73 31 افجع ام  ي  لى اات دا  القوة . 25166

 71 37 ال تنجماي كل من دولي من الكسالكين. 25102

ن  ططف فططط  لتمطط  مططن الجططدو  السططاب  أ  منططانى وممططامين هطط ه الماططو  تططدو  دططو  التكططر  ومطط
 ه ه الكناني والكمامين تد ف  م انية تسكية ه ا النامل بنامل التكر .

 النامل الرابع:
باطو  الات تشطمنات  الطة  لطى هط ا النامطل ديط   0أافرت  كليطة التحليطل النطاملي  طن واطو  

( وبلطه اط  ه 25600( ت  25117تتراوح منام ت تشمع ه ه الماو   لى ه ا النامطل مطا بطين  
% مططن دجططف التمططالن ال لططىت وفيكططا للططى اططدو  65072ت و فسططر هطط ا النامططل 35111ال ططامن 

 لوض  ه ه النما ات.
 (0ادو   ىف  

 لوض   د  الماو  الات التشمنات الدالة  لى النامل الرابع ومنام ت تشمنات كل ما ا
  اطططططططططططططططططططططططططططططة 

 التشمع
    ىف النما ة النما ة

 7 32 ي .اخلع م بسي وأ خل في مظاهرات مع أةحاب 25117
 0 11 أ  و ام  ي لنكل مظاهرات . 25109
 3 19 اكتب ألفاب اا دة  لى دوا ح الشا ض . 25690
 1 13 ادب االفتراه في مظاهرات و كل فنا ات اما  . 25610
 0 09 افنر بقوتي  اد ال رو  فى مظاهرة . 25600

 

دططو   تمطط  أن ططا تططدو لتمطط  مططن الجططدو  السططاب  أ  منططانى وممططامين هطط ه الماططو  ل      
التظاهر الاير الكى ومن  طف فطط  هط ه الكنطاني والكمطامين تطد ف  م انيطة تسطكية هط ا النامطل 

 بنامل التظاهر الاير الكى.



  Internal Consistency Validityةدي االتساي الداخلي  -0
ا  تف  تجطا  التجطان  الطداخلي للكقيطا   طن مر ط  دسطا  منامطل اال تمطا  بطين   اطات االفطر 

  لى كل  ما ة والد اة ال لية للمند ال   تاتكى اليد .
 (6ادو   ىف  

 (732    =  االتساي الداخلي لنما ات مقيا  االضطرابات السلوكية للشما 

 التظاهر الاير الكى التكر  الناا  النا  المدني

 منامل اال تما   ىف النما ة ال تما منامل ا  ىف النما ة منامل اال تما   ىف النما ة منامل اال تما   ىف النما ة
7 **25921 7 **25979 7 **25909 7 **25116 
0 **25920 0 **25906 0 **25132 0 **25119 
3 **25193 3 **25920 3 **25131 3 **25176 
1 **25923 1 **25921 1 **25969 1 **25112 
0 **25111 0 **25129 0 **25191 0 **25691 
6 **25101 6 **25112 6 **25102   
1 **25117 1 **25196 1 **25979   
9 **25173 9 **25921 9 **25110   
9 **25109 9 **25103 9 **25939   

72 **25602 72 **25002 72 **25600   
77 **25133 77 **25619 77 **25930   
70 **25176 70 **25617 77 **25697   
73 **25173 73 **25172 70 **25103   
71 **25696 71 **25699 73    
70 **25693 70 **25099 71    
76 **25602 76 **25126     
71 **25191 71      
79 **25011 79      
79 **25091 79      

 (2527* ا   اد مستو   اللة         (2520* ا   اد مستو   اللة  



ال تما   الة ادحطا يا  اطد مسطتو   اللطة لتم  من الجدو  الساب  أ  ىيف منام ت ا      
( ت  طططف تطططف  تجطططا  التجطططان  ال طططا اي للكقيطططا   طططن مر ططط  2520( ومسطططتو   اللطططة  2527 

 دسا  منامل اال تما  بين   اات االفرا   لى الد اة ال لية للمند والد اة ال لية للكقيا .
 (1ادو   ىف  

 (732    =    اة ال ليةمنام ت ةدي االتساي الداخلي ألبنا  الكقيا  والد
 منامل اال تما  االبنا 

 25973** النا  المدني
 25927** الناا 
 25923** التكر 

 25101** التظاهر الاير الكى
 (2527* ا   اد مستو   اللة            (2520* ا   اد مستو   اللة  

ا  اطد مسطتو   اللطة لتم  من الجدو  الساب  أ  اكيع ىيف منام ت اال تما   الة ادحطا ي
 ( وه ا لءكد ةدي الكقيا .257 

  مات الكقيا :
لحسا   مات الكقيا  تف اات دا  مر قة الفاكرونماخ ومر قة التج  ة الاحفية وا ا ة تطمي  

 الكقيا   لى نف  افرا  النياة بفاةل اماى ىد ه اامو ين.
  Cronbach Alphaمر قة الفاكرونماخ   -7

اخ  لططى تمالاططات أاطط لة االختمططا ت وتشططتر  ا  تقططي  باططو  االختمططا  تنتكططد منا لططة الفاكرونمطط
 اكة واددة فقح ول ل  ىامت المادثة بحسا  منامل الثمات ل ل بند  لى انفرا  

   [ 0ض7 – 3]          = ]   [ Gتيخ  ه ه الكنا لة ةياة  
     0ض              7                                         

 مر قة التج  ة الاحفية: -0
 (9ادو   ىف  

 لتف منام ت الثمات بطر قة التج  ة الاحفية لكقيا  االضطرابات السلوكية
 (732    =  وهاا تحاو  المادثة ىيا  منامل اال تما  ل ل ُبندت بند تقسيف فقراتد ىسكين

 منا   التج  ة الاحفية األبنا 
 25920 النا  المدني



 25999 الناا 
 25961 كر الت

 25131 التظاهر الاير الكى
 25919 الد اة ال لية للكقيا 

 

 لتم  من الجدو  الساب  ا  اكيع ىيف التج  ة الاحفية مرتفنة مكا تجنلاا نث  في  مات 
 الكقيا .                                   

 (9ادو   ىف  
 (732    =  كرونماخ –لتف منام ت الثمات بطر قة الفا 

 منا   التج  ة الاحفية األبنا 
 25910 النا  المدني

 25933 الناا 
 25911 التكر 

 25191 التظاهر الاير الكى
 25969 الد اة ال لية للكقيا 

لتمطط  مططن الجططدو  السططاب  ا  اكيططع ىططيف منططام ت الفططا مرتفنططة. مكططا تجنلاططا نثطط  فططي      
  مات الكقيا .

  ارايات تطمي  الد ااة:
( فططابا مططن 022  ااططة ااططتط  ية  ططن مر طط  تطميطط  ااططتميا  مفتططوح واض  لططى    كططل -7

 أتا . 0 وا  نا   ددا   دلوا   لى مدا  
تحطططكيف مقيطططا  االضططططرابات السطططلوكية ودسطططا  ةطططدىد و ماتطططد واختيطططا  النياطططة التجر ميطططة -0

 والمابطة وأاراي ت افء الكجكو تين .
اللطط لن دحطلوا  لطى  األ بططاض األ لطى ( مطن أ لططى  تطف اختيطا  النياطة التجر ميططة مطن الشطما -3

 الد اات  لى مقيا  االضطرابات السلوكية .
 ا دا  برنام  منرفي الوكي ىا ف  لى مجكو ة من الفايات .-1
السططة لكططدة فطط ر ن ونحطط  30تطميطط  المرنططام   لططى الكجكو ططة التجر ميططة و حتططو   لططى -0

  ىيقة ( .62-10السات أامو يات مدة كل السة من   3بكند  
 تطمي  مقيا  االضطرابات السلوكية  لى أفرا  الكجكو ة التجر مية .    ا ة-6



 منالجة الميانات  دحا يا .-1
 التحق  من فروم الد ااة .-9
 نتا   الد ااة وتفسيرها .-9

 اات  م التوةيات والكقتردات فى ضوي نتا   الد ااة . -72
 النتائج ومناقشتها

الد ااة  لطى أ  المرنطام  الكنرفطي السطلوكي بفاياتطد الكتنطد ة لطد  و  كميطر أفا ت نتا        
في خفس االضطرابات السلوكية لد  الشما  و تم  الل  من خ   نتا   الد ااطة الحاليطة 
وبنطططس   ااطططات اطططابقة  ربيطططة وأااميطططد وكططط ل  مطططا اطططم  اإلفطططا ة اليطططد فطططي االمطططا  الاظطططر  

 ( ت ايس يا مالمر  0220لد ااات كل من دسا  الدلن      
المططرام  الن ايططة والططدو  اإلتجططابي للوالططدلن فططي اكتسططا  الشططما  والكططراهقين لك ططا ات تنططدلل 

 الوه التنامل مع األخر ن وىد أافرت الد ااة  ن الاتا   التالية :
تواد فروي  الة  دحا يا بين متواطات   اات أفطرا  الكجكو طة التجر ميطة والمطابطة فطي  -7

   لططى اكيططع أبنططا  مقيططا  االضطططرابات السططلوكية والد اططة ال ليططة للكقيططا ت القيططا  المنططد
 والل  في اتجاه القيا  المند .

واططو  فططروي  الططة  دحططا يا بططين متواطططات   اططات أفططرا  الكجكو ططة التجر ميططة فططي القيططا   -0
القملي والمند   لى اكيع ابنا  مقيا  االضطرابات السلوكية والد اة ال لية للكقيا  فطي 

 جاه القيا  المند .ات
 د  واو  فروي  الة بين متواطات   اات أفرا  الكجكو ة التجر مية فطي القيطا  المنطد   -3

 والتتمنى  لى أبنا  مقيا  االضطرابات السلوكية والد اة ال لية للكقيا .
وفى ضوي ما ام  من نتا   الد ااة : اتم  فا لية الن   الكنرفي السطلوكي فطي  

ات السطلوكية وتحسطن ملحطوب فطي تاكيطة الك طا ات االاتكا يطة مثطل م طا ة الحد من االضططراب
وم ا ات دسن التحد  واالاتكاض وادترا  الرأ  والرأ  األخر مكا ل طا  اآلخر نالتواةل مع 

من ا ر فنا  في     االضطرابات السلوكية او خفم ات والحد ما ا وخفس دطدة السطلوه 
  .التجر مي

التطططططي ىطططططد ت طططططو  اطططططمما فطططططي دطططططدو  االضططططططرابات النحطططططابية  واضططططططرابات  اطططططوي التوافططططط 
 (0272كاالضطرابات التحولية او االنفحالية  ادكد   افة ت ما ي   افد ت 



 :اخلالصة
توضطط  الد ااططة الحاليططة أ  المرنططام  اإل فططا   الكنرفططي السططلوكي القططا ف  لططى األنشطططة      

لوكية لطططد  الشطططما  وتاكيطططة واكتسطططا  الك طططا ات لطططد  و  كميطططر فطططي خفطططس االضططططرابات السططط
الفا لية ال اتية لدل ف واكتسا  م ا ة التواةل مطع االخطر نت م طا ة تقيطيف ىطرا  خطامئ وتاكيطة 

 م ا ات التحد  واالاتكاض وادترا  الرأ  والرأ  األخر.
وىطططد اهتكطططت المادثطططة بطططالتنر   لطططى القطططو  الك تلفطططة التطططي تطططء ر فطططي ف حطططية الكراهططط  مثطططل 

ا  االمن والحبت اطلمية الوالطدلنت اىطرا  السطويت انشطاا  ادطد الوالطدلن او التف   االار ت فقد
كلي كططا بالنكططل بنيططدا  ططن االباططاي او ااططت دا  الناطط  والقسططوة فططي مناملططة األباططاي أو التططدليل 
ال ا طد... الططغ و يرهطا مططن النوامطل التططي تططء    لطى اخططت   التطواا  الافسططي لطد  الشططما  ككططا 

تواف  لدل ف باإلضافة  لى افتقا  الحااة الكلحة للتقمل وتقطدلر الط ات تء   الى اضطرابات ال
Self-Esteem  وتحقي  ال اتSelf- actualization   والل  مكطا لطء   الطى اضططرابات

وىطد تحطل  –ااطوح  –تكطر   – اطا   –الوكية لد  الشما  تظ طر فطي ةطو ة  اط  تطدمير  
 ددت ا الى اضطرابات الكسل .

 :التوصيات  
و ة ااططت دا  بططرام    فططا تة متنططد ة و لططى فتططرات متقا بططة فططي الكءاسططات التنليكيططة ضططر  -7

 والتربو ة ودتى الترفي ية.
 االهتكا  بتد  ب الشما   لى اكتسا  م ا ات ااتكا ية.-0
 الطفولة الكتيخرة( . –ضرو ة التدخل الكم ر لتندلل السلوه في مردلتي  الطفولة الكم رة -3
 ين الو  االضطرابات السلوكية واكا ة اىران ف.  ااة الن ىة ب -1
 التواع في  نشاي األندتة الر اضية الدتما  الشما  وااتثكا  ماىت ف.-0
 ضرو ة   ااة الاس  القيكي لد  الكراهقين الو  االضطرابات السلوكية.-6
 ضرو ة تقدتف الكساندة االاتكا ية للشما  ل فس الماو  الافسية لدل ف.-1
 طرابات السلوكية في ما   ما ة  لف نف  في كافة الكرادل الجامنية.  خا  االض-9



 :املراجــع
 أواًل: المرا   العربية:

ت القططططاهرة ت 70ت   الطططططب الافسطططي الكناةططططر(: 0272أدكطططد   افططططد ومطططا ي   افططططد   -7
 م تمة األنجلو الكحر ة .

ردلططة ( :ل   ااططة اططلوه الناطط  لططد  مطط   ومالمططات الك0223أدكططد ف كططى السططحيكي   -0
ت   اطالة مااسطتيرالثانو ة في ضوي بنس الكتايرات الافسية واالاتكا ية  اخل األاطرة ل ت 

 اامنة  ين فك  . –من د الد ااات النليا للطفولة 
ت القطاهرة : كي  تك ن القمطاي  لطى اطاهرة الناط  فطي الكطدا  ( : 0221او   فرنافا   -3

  ا  الفا وي للاشر والتوا ع. 
( : النا  الوالد  و  ىتطد بناط  األباطايت   ااطة فياطو 0222    دسا  الدلن محكو    -1

 الكءتكر النلكطي السطاو ل منطاو مطن ااطل مسطتقمل أفمطل ألمفالاطامياو لوايد لج و  النا ت ل
من د الد ااات النليا للطفولةت مرك    ااطات الطفولطةت  0222ما    01 – 00في الفترة 

 اامنة  ين فك .
( : فا ليططططة برنططططام    اطططي تفاوضططططي ت ططططاملي فططططي 0220دسطططا  الططططدلن محكططططو   ططط     -0

الكططءتكر السططاو  التااططع مركطط  التالططب  لططى  اططلوكيات الناطط  لططد   ياططة مططن الكططراهقين ت 
  تسكمر اامنة  ين فك .   03507( من 0الكجلد   اإل فا  الافسيت

ت مفل خام بين اإل اىات والكت امات : تنر ط  وتشط يص( : 0229كر ا الشربياي  ا  -6
 لقاهرة :  ا  الف ر النربي.ا

 ت القاهرة :  ا  الكاا . : مش  ت مفولة ومراهقة( 0272اكيرة محكد فاد   -1
الكراططع الشططامل فططي  لططف نفطط  ( : 0271فطط ا باططت اكيططل ت نططوا  اططالفت أاططكاي مسططند   -9

ت م تمة الكل  ف د الوماية الككل ة النربية السنو تةت م تمة الكل  ف د 0  الف ات ال اةةت
 اية.الوم

ت 1ت  الكططططدخل  لططططى المحطططط  فططططي النلططططو  السططططلوكية( :0226ةططططال  بططططن دكططططد النسططططا    -9
 الر ام : القسكات.

( : فا ليطة برنطام    فطا   ل فطس اطلوكيات الناط  0221 مد ال ر ف اطنيد الكطدهو     -72
الكطططءتكر وتحسطططين مسطططتو  التوافططط  الافسطططي لطططد  الشطططما  الفلسططططياي فطططي اطططل االنتفاضطططة ت 



اامنطططة  طططين  –. القطططاهرة  0ت الكجلطططد  ىطططف  ر لكركططط  اإل فطططا  الافسطططيالسطططاو  الحطططا    شططط
 فك  . 

 ت القاهرة :  ا   وا  للاشر والتوا ع. لف نف  الش حية( : 0277فيوليت فءا    -77
ت ال و طططت :  ا  0ت  النططط   السطططلوكي وتنطططدلل السطططلوه( : 7991لطططو   كامطططل ملي طططد   -70

 النلف.
ا ططططر اإل فططططا  الافسططططي الططططدلاي فططططي خفططططس  ( :7999محكططططو   بططططراهيف  مططططد الن  طططط  فططططر    -73

 اامنة  ين فك . –ت كلية التربية  االة  كتو اه االضطرابات السلوكية لد  الكراهقينت 
ت القططططاهرةت م تمططططة األنجلططططو مقدمططططة فططططي اإل فططططا  الافسططططي( : 7991محكططططد  بططططراهيف  يططططد    -71

 الكحر ة.
القطططاهرة : م تمطططة ت  مطططدخل  لطططى  لطططف الطططاف  االاتكطططا ي( : 0220محكطططد  بطططراهيف  يطططد    -70

 األنجلو الكحر ة .
فا ليطة النط   الافسطي فطي  ط   اضططرا  الكسطل : ( : 0273مجد  محكطد الداطوىي   -76

. الطططدو ة الثانيططة لقسططف  لطططف الططاف ت كليطططة  ؤ ططة نفسططية لتححطططين الشططما  فططي  حطططر النولكططة
السطنو تةت النلو  االاتكا يةت اامنة اإلما  محكد بطن مسطنو  اإلاط مية ت الككل طة النربيطة 

 .670 – 090م  
الوىاتطة  –التشط يص  –اضطرا  الكسطل  : األاطما  ( : 0271مجد  محكد الداوىي   -71

 القاهرة : م تمة األنجلو الكحر ة. –والن   
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18- Bandura,A.(1936) . Social learning and personality development, 

New York Hall .   

19- Cerar, Nancy Irby (2012) : Teaching students with emotional and 

behavior disorder how to write persuasive, Essays Fluently, George 

Mason University. 

20- Dumas, Chelsea (2014) : The Role of home chaos in the treatment of 

disruptive behavior disorders, The Chicago school of professional 

psychology . Umi. Dissertation publishing 3637148 

21- Garica, Carlos (2014) : The association between positive parenting 

involvement and disruptive behavior disorders among African 

American and Latino Youth. 



22- Hancock, Ryan (2012) : Factors impacting Counselor Competency 

when Counseling Sexual Minority intimate Partyer Violence Victims . 

School Counseling. 

23- Malmberg , Jessica (2013) : Preventative Behavioral Parent 

training in a primary Care Context : Initial evaluation of a universal 

prevention program for disruptive behavior disorders, Utah State 

University, Proquest, Umi. 

24- Watson, Brain Graig (2013) : Teacher perceptions of emotional 

behavior disorder students in rural school transition program. Karen 

University  institution Walden University, Department Education 

University & Location United States.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املالحق
 جلسات الربنامج املعريف السلوكي

 ملخص جلسات الربنامج
 

موضوض   ىف الجلسة
 الجلسة

 فاية الجلسة محتو  الجلسة امن الجلسة أهدا  الجلسة

االفتتاديطططططططططططططططططططة  الجلسة األولى
 والتنا  

 تنر  بين المادثة والشما ال-7
 توضي  ال د  من المرنام    -0

االتفطططططططططططاي  لطططططططططططى األ وا    ىيقة 10-62
الكطلوبططة مططن  األ مططاي 
والتطططططي اططططططو  تافططططط  فططططططي 

 الجلسات التالية 

 الكااىشة  7
 الحوا   -0

التنطططر   لططططى  الجلسة الثانية
األاططططططططططططططططططططططططما  
والنوامططططططططططططططططططططططططل 
الكء تطططططططططططططططططططططططططططططة 
بالشططططما   لططططى 
الناطط  الشططدلد 
والتكطططططططر  مطططططططن 

  خططططططططططططططططططططططططططططططططططط 
االاطططططططططططططططططططتجابة 
  لى الكقيا  

التنطططططر   لطططططى النوامطططططل الكثيطططططرة  7
للناططططط  والتكطططططر  والناطططططا  والتظطططططاهر 

  ير السلكى

الحطططططططططططوا  ومااىشطططططططططططة أ اي   ىيقة 62 -10
الشططططططططما  فططططططططي النوامطططططططططل 
الكثيطططططططططططرة ل ضططططططططططططرابات 
لطططططططدل ف والكواىططططططط  التططططططططي 

 تحد  في ا

الحططدمات الدالليططة الشططف ية 
 الكشرومة

ي توضي  الفطر  الجلسة الثالثة
بططططين التظططططاهر  
السططلكى و يططر 
السطططططططططططططططططططططططططططططلكى 
والسلوه الدا  

  ليد 

محاولططططططة االىتطططططططرا  مطططططططن تنطططططططدلل  7
 الوكي لسلوكيات النا  .

محاولطططة االاطططترخاي كلكطططا وااطططد  -0
 الفر  مواى  مستف ة أو مثيرة

التنر طططططططططط  بي كططططططططططا   -7  ىيقة 10-62
الناططططط  التططططططي تقططططططو  ب ططططططا 

 الشما  .
ااططططططططططططت كا  مااىشططططططططططططة -0

 في االكواى  التي تحد  

 الددس واإلىااض-7
 الواامات الكا لية . -0
 الكراىمة ال اتية -3

مااىشططططططططططططططططططططططططططططططة   الجلسة الرابنة
األف ا  الكثيرة 
للناطططا  والتكطططر  
والكواى  التي 
تحطططططططد  في طططططططا 
وكيفيططططططططططططططططططططططططططططططططة 

 مواا ت ا

تد  ب الشما   لى  كل مف طرة -7
لوميططططة لةف ططططا  والكواىطططط  الحياتيططططة 

 الكثيرة للناا  والتكر .
 ل ااتجابة لكوى  تن    أفم-0

 طططططططططططططرم الكواىططططططططططططط  -7  ىيقة 10-62
الكثيططرة للناططا  والتكططر  مططع 

 األةدىاي أو الوالدلن .

 التن    الكواب-7
 االاترخاي-0
 الحدمات الداللية-3

 ططططططططرم كططططططططل  الجلسة ال امسة
 مطططططططططو مطططططططططن 
األ مططططططططططططططططططططاي  
األف ا  الكثيرة 

 مراىمة ال ات .-7
التقيطططططططيف السطططططططلمى للططططططط ات الططططططط   -0

تسمب الشنو  بطالنا  فطي الكواىط  
 الك تلفة

تحدلططططططططططططططد  الكوىطططططططططططططط  -7  ىيقة 10-62
 الكثير للناا  والتحد .

تحدلططططططططططططططططد  الحططططططططططططططططوا  -0
الطططداخلي الاطططات   طططن هططط ا 

 لكراىمة ال اتيةا-7
 الاك اة-0
 التن    الكواب-3
 التن    السالب-1



للناطط  المططدني 
والتططططططي ملطططططططب 
ماططططد تسططططجيل ا 
فططططططططي مواىطططططططط  
م تلفطططططة دطططططين 
 تكطططططططططططططططر بطططططططططططططططد
الكوىطططططططططططططططططططططططططططط  
 الكثير للنا .

 النا  .
تحليل الكف طرة اليوميطة -3

لةف ططططططططا  التططططططططي اططططططططجل ا 
 الشما 

مواا ططططططططططططططططططططططططططططة  الجلسة السا اة
الناطططططط   لططططططى 
مسططططططططططططططططططططططططططططططتو  

 الت يل

مسطططططا دة الشطططططما   لطططططى تنطططططدلل -7
 األف ا  الاير  ق نية

مسطططططا دت ف  لطططططى التنميطططططر  طططططن -0
الطططط ات و ططططن الكشططططا ر مططططغ خطططط   
ت يل بنس الكواىط  الكثيطرة للناط  

الاططا   أو مططع والناططا  والتحططد  فططي 
 األةدىاي وكيفية التالب  لي ا .

االاططططططططططتمنا  الكءىططططططططططت -7  ىيقة 10-62
لطططططططططمنس الططططططططط لن تطططططططططيتو  
بااطططططططتجابة  ايفطططططططة  لطططططططى 

 الكستو  الكت يل
محاولططططططططططططططة اإلفططططططططططططططا ة -0

باللططططططططططط لن ال تسطططططططططططتجيمو  
لكواىططططط  األ طططططا ة والناططططط   

 والتحد  والتكر 

 االاتمنا  الكءىت-7
 الاك اة-0
 الكراىمة ال اتية-3
 ااب الكا ليالو -1

 ططرم نكططاال   الجلسة السابنة
للتظاهر الاير 
اططططططططلكى  ططططططططن 
مر طططططططططططططططططططططططططططططططططط  
فيططططططططططططططططططططدلوهات 

 محو ة

مواا ططات التظططاهر الايططر اططلكى -7
  لى مستو  الواىع  اخل الجلسة .

مواا طططة الشطططما  بطر قطططة   ىيقة 10-62
ممافطططططططرة لكواىططططططط  مثيطططططططرة 
للناططططط  ومحاولطططططة تنطططططدلل 

 الوكيات ف

 الددس واألىااض-7
 الاك اة-0
     الكوابالتن-3

 كسططططططططططططططططططططططططططططططا   الجلسة الثاماة
الك طططططططططططططططططططططططا ات 
االاتكا يططططططططططططططة 
الكمططططططططططططططططططططططططا ة 
 للنا  والناا 

الطططططدم  بطططططين الكردلطططططة الكنرفيطططططة -7
 والكردلة السلوكية .

مواا طططططة الناططططط  والتكطططططر   لطططططى -0
 مستو  الواىع  اخل الجلسة

  ططططططططا ة مشططططططططا ر الناطططططططط    ىيقة 10-62
والتكر  والناا  مطن خط   
مواا ططططططة موىطططططط  واىنططططططى 

 لسة اخل الج

 الحدمات الداللية-7
 االاترخاي-0
 الكراىمة ال اتية-3
 الواامات الكا لية-1

محاولططة تاييططر  الجلسة التاانة
اططططططططططططططططططططططلوكيات 
الناطططا  والتكطططر  
والتظطططططططططططططططططططططاهر 
 الاير الكى 

ا ا ة مشا ر منا م من خط   -7
مواا طططططططططة موىططططططططط  واىنطططططططططى  اخطططططططططل 

 الجلسة.
ااططططت دا  ممططططا   الططططتنلف ب ططططد  -0

 تندلل السلوه

ااطططططتكرا مواا طططططة مواىططططط   قة ىي 10-62
واىنيطططططططة  اخطططططططل الجلسطططططططة 
و رم  أ  الشما   في 

 كيفية مواا ت ا

 التن    الكواب -7
 التن    السالب-0
 الواامات الكا لية-3
 الكااىشة والحوا -1

التر يطططططب فطططططي  الجلسة النافرة
األ كطططططططططططططططططططططططططا  
الكمططططططططططططططططططططططططا ة 
للناطط  والناططا  

 والتحد 

الترهيب من   ا  الناط  والتكطر  -7
الشططططططما  وبيولوايطططططططة   لططططططى اططططططلوه

 الجسف
التركيطططط   لططططى   ططططا  االنفنططططاالت -0

 الحا ة  لى أ اي الفر 

االاطططططتمنا  الكءىطططططت لكطططططن   ىيقة 10-62
لططططرفس السططططلوه السططططلكى 
المنيطططد  طططن الناططط  أو ال 
تسططططتجيب للتططططد  ب  لططططى 

 االاترخاي الفنلي

الحططططططططططدمات  الدالليطططططططططططة -7
الشطططف ية الكشطططرومة والايطططر 

 مشرومة .
 االاترخاي-0

تططططططططططططططططططططططططططططططططد  ب  سة الحا تة  شرالجل
الشططططما   لططططى 

محاولة  كسطا  الشطما  القطد ة  لطى 
 الممح االاتكا ي

تقطططططططد  الشطططططططما  الاكطططططططاال    ىيقة 10-62
والقوا طططططد السطططططلوكية التطططططي 

 التن    الكواب --7
 لسالبالتن    ا-0



السلوه السو  
بنيططططططططططدا  ططططططططططن 
النا  والتكطر  

 والناا 

تطططططرفس الناطططططا  والتحطططططد  
والناططط  والتظطططاهر الايطططر 

 الكى 

 الاك اة-3

محاولطططططططططططططططططططططططططططططة  الجلسة الثانية  شر
التوةططططل  لططططى 
ااططططططططططططططططططتجابات 
واطططططططططططططططططلوكيات 
أكثطططر م يمطططة 
وت يطططططططط  مططططططططع 
المي طططططططة بنيطططططططدا 
 طططططططططن الناطططططططططا  
والتكطططططططططططططططططططططططططططططططر  
والتظطططططططططططططططططططططاهر 
 الاير الكى 

تد  ب الشما   لى توايع  ا رة -7
األةططدىاي مططع األاططو اي والكسططالكين 

 من أفرا  الكجكو ة المابطة 
  ططد مططن مسططا دة الشططما   لططى م-0

 اكتسا  الك ا ات االاتكا ية

اال تططططططططططططططططططططرام  لططططططططططططططططططططى   ىيقة 10-62
السطططططططططططططططلوكيات اللفظيطططططططططططططططة 
النايفططططة التططططي ىططططد للفظ ططططا 
المنس مطع اآلخطر ن  طن 
مر طط  التر يططب والترهيططب 

 وتقمل الكجتكع ل ف

 الددس واإلىااض-7
 الحدمات الداللية-0

تقيططططططيف   ىططططططة  الجلسة الثالثة  شر
الشطططططططططططططططططططططططططططططما  
بطططططططططططططططططططططططط م   ف 

 وأةدىا  ف

تقيطططيف الوااطططب الكا لطططي ال طططام -7
بططططططالكواى  الحططططططنمة التططططططي اطططططططجل ا 

 الشما  
تشططططجيع وم ابططططة األف ططططا  التليفيططططة -0

 المنيدة  ن النا 

محاولطططططططة االىتطططططططرا  مطططططططن   ىيقة 10-62
االنمطططما  السطططلوكي  اطططد 
مواا طططة الكواىططط  الكثيطططرة 

 للنا  والناا  والتكر 

 التن    الكواب-7
 الددس واإلىااض-0
 اىشةالحوا  والكا-3
 الوااب الكا لي -1

م دظططططططططططططططططططططططططة  الجلسة الرابنة  شر 
بططططططين  ةالن ىطططططط

الك ططططططططططططططططططططططططططططططو  
الكنرفططططططططططططططططططططططططططي 
والواططططططططططططططططططداني 
والسططططططططططططططططططططلوكي 

 للشما  

تشططجيع الشطططما  الكتكططر  والنايطططد -7
 للتنمير  ن أف ا ه

محاولططططططة  ىاططططططاض الشططططططما    ىيقة 10-62
بيهكيطططة السطططيطرة والطططتح ف 

 في االنفناالت

 الكراىمة ال اتية-7
 اب التن    الكو -0

محاولة  الجلسة ال امسة  شر
 كسا  

الشما  م ا ة 
التف ير 
 الشكولي

اكتسا  م ا ة التحر  -7
 بكس ولية اكا ية

القد ة  لى ات اال القرا  -0
بنق نية في مواى  الحياة 

 الك تلفة

الكااىشة والحوا  مع   ىيقة 10-62
الشما  دو  الوااب 

الكا لي وتسجيل الكواى  
ير الكثيرة للتظاهر الا

 الكى

 الاك اة بالكشا كة-7
 الكراىمة ال اتية -0

محاولة  الجلسة السا اة  شر
اكتسا  القد ة 
 لى ضمح 

الاف  والتح ف 
والتحر  في 
األامات بدو  

  ا 

اكسا  الشما  م ا ة ضمح -7
 الاف 

  ف ىد ة الشما  وماىت ف  -0
وتواي  ف للتحر  بح كة 

 ومتجابية

ت يل الشا  دد  -  ىيقة 10-62
م روه أو مشاارة أو 
 موى    ا ة ماالا ايفنل؟

  ف ومساندة السلوه -
 األمثل واألكثر  ق نية

 الكراىمة ال اتية-7
 لنب الدو -0



الجلسة السابنة  شر 
 والثاماة  شر

ت كلة 
الكواى  
السلوكية 

واالاتجابات 
التي تقو  ب ا 
الشما    ا 
 لى مواى  

  ا ة 
لتنرضو  ل ا 
 لى الكستو  

 الكت يل

التنر   لى ميو  واتجاهات -7
الشما  من دي  م ونات 

 االتجاهات الث  ة
 الكنرفي والواداني والسلوكي

اختيا  الفا   من الشما    ىيقة 10-62
 ن أفمل الوه وأفمل 
تحر  وااتجابة مكن 
ترفحد الكجكو ة 

با تما ه الوكا مااهما 
للنا  والتكر  والناا  
 وتقدتف ااا ة  م  ة

 لكوابالتن    ا-7
 الددس واإلىااض -0
 االاتمنا  الكءىت-3

الجلسة التاانة  شر 
 والنشر ن

التنر   لى 
الكيو  
الفطر ة 

للشما  والتي 
تء ر  لى 
منا ف ف 
وأىوال ف 
وأفنال ف 
 والوك ف

محاولة  تايير ميو  النا   -7
 لد  الشما  .

اكتسا  م ا ات ادلدة بنيدا -0
  ن النا .

مر مة  تحكيف مواى   ىيقة 10-62
السلمية  اآل ا توض  

للنا  والناا  والتكر  
ومحاولة تجام ا 

واالىترا  من السلوه 
 السو  

 القدوة-7
 واإلىااضالددس  -0
 االاتمنا  الكءىت -3

الجلسة الواددة والنشر ن 
 والثانية والنشر ن

تحو  وت يل 
مواى  مثيرة 
للتظاهر الاير 

 الكى

مسا دة الشما   لى ت في  -7
فناالت  اد مواا ة ه ه االن

 موى  مثير

محاولة تندلل السلوه   ىيقة 10-62
الكمطر  الناي   اد 

 مواا ة موى    ا ة

 االاترخاي-7
 الكراىمة ال اتية-0
 الكااىشة والحوا -3

الجلسة الثالثة والنشر ن 
 والرابنة والنشر ن

 رم مواى  
ضمح الاف  
والتحكل 

والتسام   اد 
مواا ة 

مواى  مثيرة 
من للنا  

ىمل فما  
 خر ن في 
نف  المي ة 
والكجتكع 
 الكحيح

  ف السلوه اإلتجابي -7
 وتن   ه تن   ا مواما

تجاب السلوه السلمى  -0
 الناي 

مااارة بين كل فابين   ىيقة 10-62
لرا ى في ا دسن 

االاتكاض وادترا  الرأ  
اآلخر  اد االخت   في 

 الرأ 

 الحدمات الداللية-7
 الددس واإلىااض -0
 التن    الكواب-3
 الواامات الكا لية-1

الجلسة ال امسة 
والنشر ن والسا اة 

تد  ب 
الشما   لى 

التا ير  لى األ رام -7
السلمية للنا  ومحاولة  مفا  ا 

 رم فيدلوهات تحو    ىيقة 10-62
مظاهر النا  وخاةة 

 التنر س-7
 التن    الكواب-0



م دظة  والنشر ن
أف ا هف 
التلقا ية 
ومحاولة 
 تسجيل ا

أو الحد من افتنال ا لد  
 الشما .

 التد  ب  لى االاترخاي-0

 اد التظاهر الاير 
الكى والكطلو  من كل 
فا  التنلي  أما  ام  د 

  لى ه ه الكواى 

 التن    السالب-3
 الواامات الكا لية-1

الجلسة السابنة والنشر ن 
 والثاماة والنشر ن

مااىشة 
األف ا  التي 

اجل ا 
الشما  

محاولة و 
 تندلل ا

محاولة التنر   لى أف ا  كل 
فا  واالىترا  من تمدلل ا 

 بيف ا   تجابية

التنرم الكستكر -7  ىيقة 10-62
للكثيرات التي تسمب 

الناا  أو التكر  ومحاولة 
 تندلل االاتجابة   لي ا

 الكراىمة ال اتية-7
تسجيل األف ا   -0

 التلقا ية
 االاترخاي -3

نشر ن الجلسة التاانة وال
 والث  ين

محاولة تندلل 
ااتجابات 

الشما   لى 
مثيرات النا  
والتكر  والناا  
والتظاهر 
 الاير الكى

االهتداي بسيا  اآلتات -7
القر نية التي تح   لى المند 

  ن النا 

مااىشة األف ا  -7  ىيقة 10-62
التلقا ية التي تسم  

ممافرة أ  انفنا  والتي 
اجل ا كل فا  في 

 كا ليالوااب ال

 الكراىمة ال اتية-7
تسجيل األف ا   -0

 التلقا ية
 االاترخاي -3

مااىشة كل  الجلسة الواددة والث  و  
فا   لى 
دده في 
األ رام 
الجسيكة 

والحركية التي 
تحد  ل ل 
ما ف  اد 
مواا ة 

مواى  مثيرة 
للناا  أو 
التكر  أو 
النا  أو 

التظاهر الاير 
 الكى

التد  ب الكستكر  لى -7
اترخاي  اد مواا ة مواى  اال

 مثيرة تدفع الشما  للنا  .
 كسا  الشما  القد ة  لى -0

التنمير  ن   ا  ف السلكية 
 وادترا  الرأ  والرا ي اآلخر

تنر   الشما  -7  ىيقة 62--10
باألضرا  الافسية 

والجسيكة الااتجة  ن 
النا  والتكر  والناا  

والشجا  والتظاهر الاير 
 الكى

ىترا  من محاولة اال-0
 تندلل منرفي الوكي

الحدمة الداللية -7
السلمية الشف ية 

 الكشرومة
ا  اه الشا  ل فايتد -0

 ال اتية

الجلسة الثانية والث  و  
 واألخيرة

 ن اي المرنام  
و تف تقييف 
المرنام  
خ   ه ه 

 الجلسة

الوىو   لى مشا ر و أ  -7
الشما  الل لن لت لو   ن 
  اف ف و اا هف وتكر هف

االلت ا  بند  ال رو  في  -0
 مظاهرات  ير الكية

 رم مقتردات كل   ىيقة 10-62
فا  بشي  تطو ر الاتد 
وتندلل الوكد بند 

 المرنام 

 تقييف المرنام 

  



 ملحوظة :
 ا ت المادثة أ  تطم   لى الشما  الكنطالير التش يحطية الضططرا  الناطا  والتحطد  ت      

-DSMدحططا ي الرابطططع الكنططد  ل ضططططرابات الافسطططية   واللطط  ممقطططا للططدليل التش يحطططي واإل
IV-TR  الحططا   مططن الجكنيططة األمر  يططة للطططب الافسططي )American Psychiatric 

Association     0222 أو منالير الدليل التش يحي واإلدحا ي ال ام  ل ضطرابات )
 American Psychiatricالحطا   مطن الجكنيطة األمر  يطة للططب الافسطي  DSM5الافسطية 

Association 0273  ) 
والشططما  اللطط لن تاطمطط   لططي ف الكنطططالير التش يحططية الضطططرا  الناططا  والتحططد  الكحطططحو  
بالنا  الشدلد لتف تحدلدهف أتما نظرا للحالة الكرضية الكشتركة النالية بين اضطرا  الناا  

 والتحد  والتكر  ت واضطرا  النا  الشدلد والتظاهر  ير السلكى . 
 

Study Abstract 
      Study Address: Indicative of Cognitive Behavioral Program to 

reduce Behavioral Disorders in a Sample of Youth . 

Aim  of the Study : The present study aims to reduce behaviors among 

a sample of troubled youth mentoring program using cognitive 

behavioral 

Sample of study : The sample consisted of reconnaissance of  (150), 

youth  from the young visitors to the social club Of Hadaek  Helwan, 

and to determine the forms of behavioral disorders in some of them. 

Field sample: consists of (130) of youth who have more of a 

behavioral disorder and their families at the rate of 65 youth 

(experimental group) and 65 youth (a control group). 

The researcher used the following tools: 

1. Questionnaire on behavioral disorders (prepared by the researcher). 

2. Indicative program of cognitive behavioral (prepared by the    

     researcher). 

3. Behavioral Disorders Scale (prepared by the researcher). 

4. Socio-economic level form (preparation Abdul Aziz  AlShakhs 

,2006) 

    The Statistical methods which are used: 

    The researcher using the occasion of the current study statistical  

    methods, namely: 



1. Honesty fair  account in a way the basic components 

2. Stability using Alvakrombach account, and the way  midterm of 

retail. 

3. The use of two-way analysis of variance to calculate the 

significance 

    differences between the experimental and control groups on the  

    variables of chronological age and socio-economic level. 

4. Test  groups correlated to calculate the significance differences 

between the mean scores of the experimental group in the pre and post 

measurement, and in the telemetric and iterative 

5. Use square ETA for  accounting  the overall impact of the program. 

The study had produced  the following results: 

1. There are significant differences between the mean scores of the 

experimental group in the pre- and post measurement  on all 

behavioral disorders measure of the dimensions of the total score for 

the measure in the direction of the dimensional measurement. 

2. There are significant differences between the mean scores of the 

experimental group and the control in telemetric on all dimensions of 

scale behavioral disorders  measurable degree. 

3. The lack of significant differences between the mean scores of the 

experimental group in the telemetric and iterative behavioral disorders 

measure of the dimensions of the total score of the scale. 

In light of the above findings of the study, which resulted in the 

effectiveness of cognitive behavioral therapy in reducing behavioral 

disorders marked improvement in social skills development with 

continued improvement after the end of therapy sessions and the 

application of the program period of time. 

 

 
 
 


