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باإلسناد االجتماعي وعالقتھاضطراب السلوك التواصلي
عند التالمذة األیتام وغیرھم

)بحث مستل من رسالة ماجستیر(

رجاء صدام جبر.م.م*حسین نوري الیاسري.د.أ

:الخالصة
اضطراب الالكشف عن درجةالىالدراسةسعت

,من األیتام وغیر األیتام
سعتكذلك,وغیر األیتام

سعتكما ,د عینة الدراسةاالجتماعي عند أفرا
)-()–( ,

ٍ) 300(وشملت عینة الدراسة الحالیة الصفین الخامس والسادسوتلمیذة منتلمیذ
واستخدمت الباحثة مقیاس اضطراب السلوك التواصلي ,والنصف االخر من االناث,نصفھم من الذكور,األیتام

واظھرت نتائج الدراسة انخفاض درجات اضطراب ,اعداد الباحثة,ومقیاس االسناد اال جتماعي,اعداد الباحثة,

,
)0.05(ان العالقة بین اضطراب السلوك التواصلي واإلسناد االجتماعي عالقة دالة عند مستوى

عكسیة أي كلما زاد اإلسناد
 ,),

) االیتام
) وغیر ایتام ,ایتام (ووجود فروق معنویة بین الجنسین ,األیتام

.باتجاه الذكور غیر األیتام واإلناث غیر األیتام) 0.05(وجمیعھا دالة عند مستوى 

:مشكلة الدراسة

ً
.وتشردوتجسد ذلك في حرمان ویتم وجھل وعمالة 

العقوبات الدولیة وما تبعھا من أحداث بعد احتالل العراق والتي طالت مختلف 
.على أداء مختلف القطاعات التي تھتم بالطفولة 

إالعددھم بالمالیین ،كما تشیر التقدیرات 

)انترنیت:  ٢٠١٠العراقي ،اإلعالمشبكة . (والرفاھیة إذا ما قارناه بأقرانھ في دول العالم

.كلیة التربیة للبنات-جامعة بغداد*
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) (
) ١٠٠(على ) ١(

معلم ومعلمة في أربعة مدارس ابتدائیة ب
) مدرسة الزھور االبتدائیة المختلطة(لتربیة  الكرخ األولى 
رصافة .في التاجي ) مدرسة الفارابي االبتدائیة المختلطة(لتربیة الكرخ الثالثة 

في ) (
) (االعظمیة ، والثانیة تابعة إلى المدیریة العامة لتربیة الرصافة الثالثة 

 .
%) (65اإلجابات وتحلیلھا إذ تبین إن نسبة

.  من األیتام وغیر األیتام

؟باإلسناد االجتماعي

:اھمیة الدراسة
: اآلتیةتتضح أھمیة الدراسة الحالیة من خالل المؤشرات 

اصلي -١ تو تكمن األ. ال و

.یترك المدرسة ویندمج في سلوكیات ضد المجتمعآثارھا قد تجعلھ یعیش في عزلة وألم انفعالي وقد 
٢-

 .
. ًسنادا قویا في اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحل تلك المشكالتسوف تعطینا إ

٣-
یث ن اإلسناد االجتماعي دالة للصحة النفسیة حإتعمیق العالقات االجتماعیة ، إذ من أھمیة في البناء النفسي و

.                               انھا ترتبط بالتكوینات النفسیة السلیمة 
٤-ً

,الكبار ، وال ینتمي إلى البالغین الكبار الذین یعتمدون على أنفسھم
.ذواتھم واآلخرین 

لحالیة ندرة الدراسات العراقیة والعربیة على حد علم الباحثة مما یضفي ومما یؤكد أھمیة الدراسة ا- ٥
.علیھا خاصیة األصالة والجدیة في البحث

٦-
.تالمذة من األیتامالعاملین في المیدان التربوي على التبصر في مشكالت شریحة ال

: أھداف الدراسة 
-:الدراسة الحالیة الكشف عنسعت

.درجة اضطراب السلوك التواصلي عند أفراد عینة الدراسة للتالمذة من األیتام-١:اوال
.درجة اضطراب السلوك التواصلي عند أفراد الدراسة للتالمذة غیر األیتام-٢
.عند أفراد عینة الدراسة من التالمذة األیتام درجة اإلسناد االجتماعي-١ثانیا 

.درجة اإلسناد االجتماعي عند أفراد عینة الدراسة من التالمذة غیر األیتام-٢
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-ثالثا
.عامة 
ھل ھناك فروق ذات داللة -رابعا

:في ضوء المتغیرات اآلتیة 
).غیر أیتام-أیتام (نوع أفراد العینة -١
).غیر أیتام-أیتام )  (إناث-ذكور(الجنس-٢

في ضوء االجت-خامسا اعي  م
-:المتغیرات اآلتیة

).غیر أیتام-أیتام (نوع أفراد العینة -١
) .غیر أیتام-أیتام ) (إناث-ذكور(الجنس -٢

حدود الدراسة
:تتحدد الدراسة الحالیة بـ

.تالمذة الصف الخامس والسادس االبتدائي األیتام وغیر األیتام -
.الذكور واإلناث-
.واإلسناد االجتماعيتواصلي اضطراب السلوك ال-
).٢٠١١-٢٠١٠(العام الدراسي -

: مصطلحات الدراسة
):Conduct disorder(اضطراب السلوك التواصلي

-Dsm-تعریف التصنیف الخاص بالجمعیة النفسیة األمریكیة لألمراض النفسیة والعقلیة  الطبعة الرابعة-
IV)سلسلة من األنماط المتكررة و"):١٩٩٤

)Dsm-IV-1994:627". (بالمجتمع واآلخرین واالعتداء علیھم
-:)

).الحالي
): (Social support(تعریف اإلسناد االجتماعي-

).اآلخرین بالفرد الذي ھو بحاجة إلى اإلسناد
):Social support(التعریف اإلجرائي اإلسناد االجتماعي-
ھو عینة ممثلة لمحتوى ا(

).من قبل الباحثة األغراض البحث الحالي

النظریات المفسرة الضطراب السلوك التواصلي
مل :* 

ء السلوك ّ
.)٢٥٢: -عطیفة ، (المضطرب عوامل بیولوجیة

ك) ٢٠٠٠:٩٧.(

)xy ()xx (
األفراد) xyy(فتكون الصبغة على شكل ) y2(بصبغة تحتوي  ) y(،  وقد وجد 
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: ١٩٨٧كفافي ، . (الزائدة ) y(علیھا من قبل الفرد وكثیر من الجرائم التي ارتكبھا أفراد مصابون بالصبغة 
١١٢. (

:Coercion theoryالنظریة القسریة* 
والكثیرة والتي اشتقت من نظریة التعلیم االجتماعي ، ویدور المبدأ األساس في النظریة حول اثر التعزیز في 

یجابیة ، العالقات اإلنسانیة ، فالعالقات االجتماعیة یجري المحافظة علیھا من خالل المكافآت والتعزیزات اال

)Patterson, 1982 (Coercion

وكأن " 
ً ًً

,Patterson..(لھ 1982: 233 (
الىكما یشیر باترسون 

–. خاطئ 
Fisher. (السلیمة  & Kane, 1998 : 2.(

:Meichenbaum)میكینبوم(نظریة *  

: حیث ) میكینبوم(واستجابة بل ان األفكار مسؤولة عن حدوث النتائج ثم جاء 
 ")verbal Lizations (ًتؤدي

. بھا ، وان السلوك یتأثر بنشاطات عدیدة یقوم بھا األفراد تعمم بواسطة األبنیة المعرفیة المختلفةسیقومون

 .) (
. الحدوث ، یبدأ بالحوار الداخلي والبناء المعرفي والسلوك الناتج 

ً ً ً

یحدد طبیعة الحوار الداخلي والحوار الداخلي ھذا یغیر ) Cognitive Structure(كما ان البناء المعرفي 
,Virtuous cyrcle) .Matthewsالبناء المعرفي بطریقة تسمى بالدائرة الخیرة في  et. al., 2004 :

45-50 (

:االتجاه الطبي الحدیث * 
ذ عام  ١٩٥٠ًمن ً

ًواالضطرابات السلوكیة یضم ستة عشر نوعا من االضطراب
ً ً ً

)ICD (International classification of disease
٤٢

. جمیعھا في مرحلة الطفولة المبكرة أو المتأخرة أو في مرحلة المراھقة
األطفال لدى

، واھم األعراض ) Attention-defiant Disorder(النشاط المفرط الناجم من نقص القدرة على االنتباه 
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&,Afari(.قرانھ الطفل في التحصیل الدراسي مقارنة بأ Buchwald, 2003 : 297 (
) DSM(كما تم تطویر 

.مراحل التنقیح أزیلت أو حذفت بعض االضطرابات مثل الشذوذ الجنسي 
والعقلیة وروج ًوالدلیل تطور من األنظمة لجمع احصاء السكان وإحصائیات المستشفیات النفسیة

١٩٩٤) DSm-IV(١٩٨٠بشكل مكثف حتى عام 
)DSM-IV-RT ( ٢٠٠٠عام

)DSM-5 (ًم
) htt://enwikipedia(. )٢٠١٣(عام 

:مناقشة النظریات 
.مناقشة النظریات ذات العالقة باضطراب السلوك التواصلي-أ

.ة بطرق مختلف

ّ

.ترشحھ عوامل البیئة إذ كانت ایجابیة أو سلبیة 
ث 

ًالوالدین الخاضع لھ، كما نلحظ ان ھذه النظریة قد اعتمدت كلیا على الج

التفاعل بین الوراثة والبیئة فإذا ما تفاعل ھذان العامالن مع بعضھا أدى إلى وجود اضطراب سلوكي واضح 
. ضیة الشدیدة ًجلیا ویعد من االضطرابات المر

.طویلة
فيُُ) (

ت
.الجوانب المعرفیة في تفسیرھا للسلوك والتعلم وكذلك في اإلرشاد والعالج 

) ًالمعزز أیضا(بین مثیر واستجابة ، والمثیر ھنا یسیرةعبارة عن عالقة ) میكینبوم(موذج ان ن
ّالخاطر أو ما یحدث بھ الفرد نفسھ ، ولكن ال یوجد ھناك معیار لما یقولھ اإلنسان لنفسھ  ُ.

اضطراب 
التواصليالسلوك

ًسلوك عدواني وعدائي وھذا جاء مطابقا للنظریة القسریة في لي ، وھو ایضایمیز اضطراب السلوك التواص
ھا 

 .
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ّ
زیادة او نقصان في تلك المواد التي تؤدي إلى صعوبة التشخیص ووضع العالج المناسب ض

.-
:والنماذج المفسرة لإلسناد االجتماعي 

*Psychodynamic theory :)Harry Shack
Sulivan ( ًعالم تحلیلي ھجر فروید وأفكاره وشق لنفسھ طریقا جدیدا ً .

:في نظریتھ السیكودینامیكیة 
التركیز على المجاالت االجتماعیة للشخصیة والتمثالت المعرفیة)cognitive representation. (
عیة فقط القلق الذي یعاینھ البعض ھو نتاج للتفاعالت االجتما.
 تتم عملیة التشخصن)personification (

) ٨٥: ٢٠٠٣الریماوي ، . (االنتباه االختباري 
إ

ندرس سمة من سمات الشخصیة أو

) ٥٢: ١٩٨٨الجنابي ، .(الشعور باألمن

)Epochs (
.االجتماعیة التي یعیشھا الفرد

أكد اریكسون على :نظریة النمو النفسي االجتماعي *
ًًسیاق  أً

لزغول ، . ( ُّ) ١٦١: ٢٠٠٧ا ًَ ً
ل ومقدار نجاح الفرد في حل بالمقدار الذي یتمكن فیھ من حل المشكالت التي تعترضھ في مرحلة من المراح

وق وعدس ، .( اذ قسم )١٢٨: ١٩٨٤ت

)The Epigenetic Principle ( ًان شخصیة اإلنسان في األساس تنمو استنادا إلى : ویعني بھ اریكسون

ً ً ً
ى أوالمرحلة السابقة ما یتضمنھ المستویة التفاعل ویحاول انیحمي ویعززبع لالمكانات الكامنة لعملالنمو المتتا

.)٦٢: ٢٠٠٩،الزبیدي(.من النمو

) كیلي–ثبوت (نظریة المعاییر *
ً

ً
سد الحرمان شكال التفاعل ما لم تكن مثیبة أو من الممكن ان یكون النتاج معنوي فقط مثلًمعنویا وال تتكرر أ

ُ) (ًًئاالعاطفي وإعطاءنا شی
)١٠٠: ٢٠٠٩الزبیدي ، (. تفاعل اجتماعي 
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* :
فيایجابي 

اعل  لتف
) .Kaplan

et. al., 1993: علم ()  144
) االجتماع

) .Buunk & Hoorens, 1993 : 449 (
الشناوي (

)                                                                                     ٣٧: ١٩٩٤وعبد الرحمن ، 

:مناقشة النظریات ذات العالقة باإلسناد االجتماعي

.االجتماعي بطرق مختلفة 

ولكن . الحیاة ، إذ یعد من مصادر قوة النظریة في إعالئھا من شأن دور التفاعالت االجتماعیة في نمو الفرد 
.ًوبة إثبات طروحاتھا تجریبیا یعد من مصادر ضعف النظریة وصع

ف
ً ً ً

. الذي سوف یالزمھ وبالتالي یؤثر على شخصیتھ 

.المستقبل 
–نظریة ثیبوت 

ن تصورا عاما عن قیمتھ في التفاعالت المتبادلة  ّ ًنواتجھ في عالقاتھ الماضیة سیكو ً.
فقدأما أنموذج األثر الرئیس ،

ً ً

ً
.سنتوصل إلیھا في ضوء دراستھا الحالیة  

:الدراسات السابقة 
٢تواصلي دراسات تناولت اضطراب السلوك ال*
راب السلوك ): 2009(-١ (ط

.)المرحلة–الجنس (ًتبعا لمتغیر ، وتدمیر الذات لدى الطلبة المراھقین وقیاس تدمیر الذات)، العدوانالتحدي
) 13-18(لدى ا) العدوان–التحدي –التواصلي (وقیاس انتشار اضطراب السلوك 
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وطالبة ) 300(.ًعاما  لب  اسة .طا در ل دت ا وج

الجنس بالنسبة لھذا االضطراب ، ولكن ھ

.الناجحة التي تحافظ على تماسكھاتعلل السبب إلى تماسك األسرة العراقیة ومحاولة استعمال أسالیب التنشئة

الىالبحثسعى):٢٠٠٩(دراسة داخل-٢
) ٢٤(واشتق منھا . السلوكیة 
استعملت الطر) .فرط نشاط ، اضطراب السلوك التواصلي ، االكتئاب(السلوكیة 

)٤٥٠ (ً.

. معدل االضطراب

لم تدل في إعداد بعض السلوكیات واألنشطة الخاصة بالمالىالدراسةسعت):٢٠٠٦(دراسة الزھیري-٣ ع
ومعرفة , 

 .
. ً) ٣٨(ًتلمیذا) ٣٨(االبتدائي ، احدھما مجموعة تجریبیة والبالغ عددھم 

كما . 
) (

. ًأما االضطرابات السلوكیة ، العدوان ، األنانیة والغضب ، كانت الفروق غیر دالة إحصائیا . الضابطة 

یسعى) : ٢٠٠٥(دراسة الفھد-٤
.  ھا عند تالمذة الصف السادس االبتدائي الذات وتقدیر

وجد البحث ان االضطرابات لم تكن شدیدة لدى . ًتلمیذا وتلمیذة من الصف السادس ) ٤٠٠(عدد افراد العینة 
ً

) (ً .
.، أما اإلناث أكثر إصابة باضطرابات االنطواء واألنانیة ) التحدي(باضطراب العدوان ، الغضب ، العناد 

ال) :٢٠٠٤(-٥
ً) الخامس والسادس(االبتدائیة للصفین 

تم اختیار عینة التالمذة بالطریقة القصدیة ، إذ . األبوین ، أو عدم االنفصال ، عمل األب ،  الصف الدراسي 
)١٣-١٠() ٤٠٠ ( .

ً
االبناء ،  ك 

.كما ان عمل االب ال یؤثر على اضطراب سلوك االبن

:دراسات تناولت اإلسناد االجتماعي 
٢٠٠٩(-١: (
. .)١٥٠ (
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. ًمرشدا ومرشدة تم اختیارھم بالطریقة الطبقیة العشوائیة 

.عانون من إجھاد كبیر یقابلھ إسناد اجتماعي قلیل كما تشیر النتائج إلى ان المرشدین التربویین ی

سعى) : 2008(دراسة السلطان-٢
سحبت العینة . والتعرف على العالقة بین المتغیرات الثالثة .والتوافق النفسي واالجتماعي عند طلبة الجامعة 

. ًطالبا وطالبة ) 478(ئیة الطبقیة اذ بلغ عددھا بالطریقة العشوا
.االجتماعیة عند أفراد العینة بشكل عام 

د عالقة طر.. وجو
.االجتماعیة والتوافق النفسي واالجتماعي 

. واالجتماعي
 .

.واالجتماعي على وفق متغیر الجنس وباتجاه اإلناث 
.والتوافق النفسي واالجتماعي وفق متغیرات الجنس ، الصف ، التخصص 

)
) .التخصص

.البحث معرفة مستوى اإلسناد االجتماعي لدى المراھقین سعى) ٢٠٠٨(دراسة الخالدي-٣

و.االجتماعي 
. :)١٦٤ (

ًطالبا ) ٩١(ًع) ١٨-٩(
)٧٥ ( .

.
.بین الجنسین لصالح اإلناث )0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

.اإلسناد االجتماعي ، وھذا یوضح لنا دور اإلسناد االجتماعي للمراھقین في تدعیم الصحة النفسیة لدیھم 

اسة السعى) ٢٠٠٦(دراسة دیاب-٤ در ل ا
 .

وطالبة ) ٥٥٠(. الصحة النفسیة للمراھقین  ًطالبا 
) 16.3() ١٩-١٥(لمرحلة الثانویة تراوحت أعمارھم بین من طلبة ا

.بینت نتائج الدراسة  الى) . 0.60(
ً

كما.

.ً
ًكما .المساندة االجتماعیة للمراھقین

ًو. 
و.ین

.النفسیة لدى المراھقین والفروق كانت باتجاه منخفضي األحداث الضاغطة 
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.ة والصحة النفسیة لمساندة االجتماعیة عامل وسیط بین األحداث الضاغطكما بینت الدراسة ان 

تسعى ) : ٢٠٠٨(دراسة العتیبي-٥
من وجود . التحقق  و

ًخاذ القرار وفاعلیة الذات والمساندة االجتماعیة وفقا لعدد فروق ذات داللة إحصائیة في كل من القدرة على ات
  .)٢٤٢ (

ً
. شوائیة بالطریقة الع

..
كما ان توجد . الخبرة وللراتب ًالدراسةالى ان ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة وفقا لمكان العمل ولسنوات 

)0.83 ()89.3 (%
.الجتماعیة یعتمد على فاعلیة الذات والمساندة ا

٦-)Varni & et.al, سعى): 1989
. وتقدیر الذات على التوافق النفسي لدى األطفال والمراھقین المصابین بداء السكر 

)١٥٠ (ً ً
. مراھق من المصابین بالسكر ) ١٥٠(

 .
.المجموعتین فأنھ مفید لكلتا 

:مناقشة الدراسات السابقة 
١ .

تضمنت المواصفات التي ینبغي توافرھا في عناوین البحوث، إذ اتسمت بالدقة والوضوح والصیاغة الجیدة ، 
كما تضمنت تلك العناوین متغیرین أو

.A) الجمعیة األمریكیة لعلم النفس(المؤسسات المثل  A. P. ،1980
.وھذا ما التزمت بھ الباحثة في كتابة عنوان دراستھا . كلمة ) 9-15(العنوان بین 

أ:.٢
ً

.ین ربط نتائج دراستھم بأھدافھا وھذا ما أفاد الباحثة في صیاغة أھداف دراستھا الحالیة الباحث

لقد لحظت الباحثة ان الدراسات السابقة استعملت المنھج الوصفي وسیلة للوصول الى :  إجراءات الدراسة.٣

:أھداف تلك الدراسة وعلى النحو اآلتي 

فقد كان . ما ما یتعلق بوصف مجتمعات الدراسات واالطاریح التي تمت اإلشارة إلیھا فیما تقدم أ: المجتمع-
بعضھا تتسم بالعمومیة أو وصفھا على وفق متغیر واحد وكان ذلك المتغیر في األعم األغلب متغیر الجنس ، 

)٢٠٠٨) (٢٠٠٦) (٢٠٠٦)  (٢٠٠٥()
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ً, )٢٠٠٩طالب ، ) (٢٠٠٩ ً
ًإ ذ تناولت وصفا للمتغیرات التي اعتمدتھا تلك الدراسة ) ٢٠٠٨السلطان ، (توصیفھا لمجتمعاتھا مثل دراسة 

 .ً)–-
) .المرحلة الدراسة

فقدأما فیما یتعلق بوصف العینات 
ً ّ

طالب، (
) .٢٠٠٨دراسة العتیبي ، (و ) ٢٠٠٩

لعامري ) (٢٠٠٦دیاب ، (، ) ٢٠٠٥الفھد ،)  (٢٠٠٤عزت ، ( لخالدي ، ) (٢٠٠٨السلطان، (، ) 8٢٠٠ا ا
٢٠٠٨.  (

ً
حول مدى مطابقة ھذه الخصائص التي تم تفصیلھا في العینة بتلك التي لم یشر إلیھا في المجتمع ،

.الحالة 

: أدوات الدراسات.٤
:یمكن تصنیفھا إلى نوعین 

.باحثون أدواتھم بأنفسھم الدراسات التي بنى ال-أ
.الدراسات التي اعتمد فیھا الباحثون  على أدوات قد تم إعدادھا من باحثین آخرین -ب

ومھما یكن أالمر في ذلك من حیث الذین قاموا ببناء أدواتھم بأنفسھم أو الذین اعتمدوا على أدوات جاھزة 
فأنھم اتبعوا منھجیة متعارفا علیھا في بناء تلك األ

.الباحثة وسھل علیھا أمر بناء أدواتھا الذي أخضعتھم لإلجراءات المنھجیة المتعارف علیھا من قبل الباحثین 

ّ: الوسائل اإلحصائیة.٥
لحظت

.تلك اإلجراءات في دراستھا الحالیة 

الطریقة واالجراءات
منھجیة الدراسة

١. :,
وتفسیره من خالل القاء الضوء على المشكلة المراد بحثھا والفھم الوثیق لظروفھا , بھدف وصف ما ھو كائن

.وجمع المعلومات التي تزید في توضیح الظروف المحیطة بمشكلة الدراسة,الحاضرة

دس االبتدائي اشتمل المجتمع المستھدف للدراسة الحالیة تالمذة الصفین الخامس والسا: مجتمع الدراسة.٢
في المدارس المختلطة التابعة للمدیریتین العامتین لتربیة الكرخ الثالثة ، والمدیریة العامة لتربیة الرصافة 

ًتلمیذا وتلمیذة ،اذ بلغ عدد تالمذة الصفین في المدارس التابعة لمدیریة ) 36960(الثالثة  البالغ عددھم 
ًذا وتلمیذة ،وعدد تالمذة الصفین الخامس والسادس االبتدائي تلمی) 28160(التربیة العامة للكرخ الثالثة 

.ًتلمیذا  وتلمیذة) 8800( التابعة للمدیریة العامة لتربیة الرصافة الثالثة 

بلغ مجموع أفراد العینة األساسیة للدراسة الحالیة من تالمذة الصفین الخامس والسادس :عینة الدراسة.٣
تلمیذا وتلمیذة بلغت نسبتھم من مجموع تالمذة الصفین في كال المدیریتین )300(من األیتام وغیر األیتام 
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ًتلمیذا ) 240(إذ تم اختیار ) 36960(تقریبا من المجتمع المستھدف للدراسة البالغ عدد أفرادھم %) 1(
ثالثة وقد وتلمیذة بالطریقة العشوائیة باستخدام قائمة األعداد العشوائیة من مدارس المدیریة العامة للكرخ ال

تلمیذا وتلمیذة بذات الطریقة العشوائیة )60(،كما تم اختیار)28160(تقریبا من مجموع %)1(بلغت نسبتھم 
من مجموع %) 1(المشار إلیھا أعاله من مدارس المدیریة العامة للرصافة الثالثة وقد بلغت نسبتھم 

.یوضح ذلك) ١(،جدول )8800(
)١(جدول

اسیة من تالمذة المدارس االبتدائیة المختلطة موزعة على وفق الموقع جدول یمثل عینة الدراسة األس
والجنس والصف وحالة الیتم

الصف السادسالصف الخامس
اناثذكوراناثذكور مدیریة التربیة

غیر ایتامایتامغیر ایتامایتامغیر ایتامایتامغیر ایتامایتام
المجموع

33030303030303030240/الكرخ -١

310101010555560/الرصافة-٢

4040404035353535300المجموع

:ادوات الدراسة.٤
:)( ,)  (

:الیة وفیما یلي وصف لھمابوصفھما أدوات لجمع البیانات المتعلقة بمتغیرات الدراسة الح

اداتا الدراسة 
مقیاس اضطراب السلوك التواصلي :اوال

: قامت الباحثة ببناء اداة قیاس اضطراب السلوك التواصلي اذ اتبعت الباحثة االجراءت المنھجیة االتیة
.  الدراسةلسابقة والمقاییس المرتبطة بموضوع اوالدراسات ,مراجعة المصادرالعلمیة.١
التربیة وعلم قسم عضاء الھیئة التدریسیة في مناقشة جوانب مشكلة الدراسة الحالیة مع بعض ا.٢

.فقرات المقیاسوذلك لالستفادة من خبراتھم في بناء ,النفس كلیة التربیة للبنات
للمناقشة حول فقرات الدكتور المشرف  عرض فقرات المقیاس في صورتة المبدئیة على االستاذ .٣

.المقیاس وابداء الرأي في صیاغتھا
.فقرة )  ٢٥(على الخطوات السابقة مقیاسا یتكون من اعدت الباحثة بناء.٤

صدق المقیاس
:تحققت الباحثة من صدق المقیاس بأنواع الصدق التالیة

على لغرض تحقیق ھذا النوع من الصدق قامت الباحثة بعرض الفقرات التي تم جمعھا:  صدق المحتوى*
من ذوي االختصاص من أساتذة التربیة وعلم النفس لفحص الصدق الظاھري والمنطقي خبراءعدد من ال

ًعلما إن ،  ، أو بحاجة إلى تعدیلصالحة، أو غیر صالحةلتقریر ما إذا كانت كل فقره من الفقرات . لألداة 
فقراتھا فإذا كانت نسبة كنسبة اتفاق بین الخبراء لصالحیة كل فقرة من %) 80(الباحثة اعتمدت نسبة 

أو أعلى تعتمد الفقرة وان كانت اقل من ذلك ترفض أو تعدل %) 80(االتفاق على صالحیة الفقرة یساوي 
فقرة من فقرات األداة من مجموع )23(وبعد ھذا اإلجراء وجدت الباحثة ان . على وفق مالحظات الخبراء

.ةفقرة كانت صالح)25(
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لغرض الحصول على بیانات یتم بموجبھا :أداة اضطراب السلوك التواصليالقوة التمییزیة لفقرات *
ھذا النوع من االضطراب لدى أفراد عینة الدراسة لذا كان من الضروري لى وجود أو عدم وجود التعرف ع

. معرفة القوة التمییزیة لفقرات األداة بوصفھا إحدى خطوات بناء أداة لقیاس اضطراب السلوك التواصلي 
وء ما تقدم قامت الباحثة باختیار عینة عشوائیھ باستخدام قائمة األعداد العشوائیة بلغ عدد أفرادھا وفي ض

تلمیذا وتلمیذه من غیر أفراد عینة الدراسة  األساسیة من مجتمع المدارس المشمولة بھذه الدراسة ) 200(
من قبل ) التواصلياضطراب السلوك(ولغرض الحصول على البیانات من مالحظة السلوك المستھدف 

المعلمات التي تم تدریبھم على المالحظة كما تمت اإلشارة إلیھ فیما تقدم ، إذ قامت كل معلمتین بمالحظة 
سلوك كل تلمیذ من التالمیذ المشمولین بعینة البناء تحت إشراف الباحثة،وبعدھا جمعت الباحثة استمارات 

حظة ثم قامت الباحثة بتصحیحھا للحصول على الدرجة الكلیة أداة القیاس من المعلمات المكلفات بمھمة المال
ًنادرا،أحیانا،دائما(لكل استمارة،وقد حددت البدائل من خالل المقیاس الثالثي أمام كل فقرة وھي  ً ولغرض ). ً

-:استخراج القوة التمییزیة للفقرات اتبعت الباحثة الخطوات اآلتیة

ذ وتلمیذة من أفراد عینة الدراسةبمالحظة سلوك كل تلمیاامتاستخراج متوسط الدرجتین لكل معلمتین ق.
تحدید الدرجة الكلیة لكل استمارة من استمارات عینة البناء.
تم ترتیب االستمارات تصاعدیا من أدنى درجة إلى أعلى درجة.
%27)54 ( ا
.استمارة للمجموعة الدنیا) 54(و

) t-test(قامت الباحثة بتطبیق االختبار التائيذلكبعد

وكانت ) 54+54-2) (106() 0.05(ع) 1.98(
)12.93 ()4.86(

یوضح ذلك) ٢(،جدول )1.98(
)٢(جدول

یوضح القوة التمییزیة لفقرات مقیاس اضطراب السلوك التواصلي

القیمة المجموعة الدنیالیاالمجموعة الع
التائیة

مستوى 
المعنویة

الداللة 
االحصائیة االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسطالفقرة

دالة11.590.641.020.106.540.000
دالة21.790.631.030.128.760.000
دالة31.840.621.010.079.810.000
دالة42.020.671.010.0710.970.000
دالة51.920.701.020.109.360.000
دالة62.000.671.030.1210.460.000
دالة71.900.701.000.009.390.000
دالة81.980.761.030159.060.000
دالة91.710.791.000.006.660.000

دالة101.740.631.030.128.210.000
دالة112.100.621.010.0712.930.000
دالة122.030.691.020.1010.650.000
دالة131.620.701.040.165.960.000
دالة141.940.781.070.237.870.000
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دالة151.950.641.040.1310.320.000
دالة161.440.621.020.104.860.000
دالة171.920.711.060.198.600.000
دالة181.450.651.000.005.160.000
دالة191.440.631.010.074.940.000
دالة201.840.741.030.157.940.000
دالة211.670.621.040.137.280.000
دالة221.640.781.020.105.800.000
دالة231.690.681.020.107.200.000

*)( :

 .
أظھرت المعالجة اإلحصائیة ان معامالت االرتباط جمیعھا دالة .الكلیة كان احتمال تضمینھا في المقیاس اكبر

ً)0.05 ()98 ()0.755()11 (
درجة ) 16() 0.444(ارتباط وأدنى درجة ) 16.223(والدرجة التائیة المحسوبة  ل وا

)6.966 (
.یوضح ذلك) ٣(التواصلي،الجدول 

)٣(جدول 
یمثل معامل ارتباط درجة كل فقرة من الفقرات أداة قیاس اضطراب السلوك التواصلي 

داة الكلیةمع درجة األ

الداللة اإلحصائیة عند ت المحسوبةمعامل االرتباطالفقرة
%٥مستوى 

دالـــة10.61010.822
دالـــة20.68313.144
دالـــة30.69613.641
دالـــة40.73215.120
دالـــة50.71614.439
دالـــة60.70013.776
دالـــة70.67812.991
دالـــة80.64511.872
دالـــة90.60510.685

دالـــة100.5128.394
دالـــة110.75516.223
دالـــة120.65512.188
دالـــة130.5358.908
دالـــة140.5328.834
دالـــة150.59710.466
دالـــة160.4446.966
دالـــة170.59710.472
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دالـــة180.5318.817
دالـــة190.5368.941
دالـــة200.5328.851
دالـــة210.4517.116
دالـــة220.61410.955
دالـــة230.63411.531

:الثبات
-:حساب معامل ثبات األداة على ما یأتيفي اعتمدت الباحثة 

ت) 200(:نسبة االتفاق بین المالحظین-١
اصلي(األساسیة ،لتحقق من ثبات األداة  تو وك ال ل لس اب ا ) اضطر

لما ) 91.96%(بین المالحظین ،اتضح أن المقیاس یتمتع بنسبة ثبات جیدة إذ بلغت نسبة ثبات المالحظین  ع
.)2003،226الخطیب،(80%ھي ألیھا المصادرنسبة االتفاق المقبولة التي تشیرأن 

٢-:
)(للتحلیل،

)0.80 (
) 0.89(–وباستخدام معادلة سبیرمان 

.الطریقة جید

لي من :حساب الثبات بطریقة الفا كرونباخ-٣
) 200(خالل اختیار الباحثة عینة تكونت من 

).0.92(الثبات بطریقة الفا كرونباخ فكانت درجتھ 

.یبین ذلك ) ٢(ملحق. التحقق من صدقھ وثباتھ

تصحیح أداة اضطراب السلوك التواصلي:

اضطراب
:النھائیة وكما یأتي 

)١(شكل 
یمثل أوزان الفقرات التي تضمنتھا أداة الدراسة

درجة حدة السلوكدرجة حدة السلوكدرجة حدة السلوك البدائل
--1ًنادرا
-2-ًأحیانا
3--ًدائما

)23(وادنى درجة ) 69(ًعلما ان اعلى درجة لحدة السلوك 
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مقیاس اإلسناد االجتماعي:ثانیا
المقیاسخطوات بناء 

: قامت الباحثة ببناء اداة قیاس االسناد االجتماعي اذ اتبعت الباحثة االجراءت المنھجیة االتیة
.ت السابقة والمقاییس المرتبطة بموضوع الدراسةوالدراسا,المصادر العلمیةمراجعة. ١
وعلم النفس كلیة الھیئة التدریسیة في قسم التربیةمناقشة جوانب مشكلة الدراسة الحالیة مع بعض اعضاء . ٢

.وذلك لالستفادة من خبراتھم في بناء فقرات المقیاس, التربیة للبنات
اذ الدكتور المشرفستعرض فقرات المقیاس في صورتة المبدئیة على اال.٣

.وابداء الرأي في صیاغتھا
.فقرة)  ٣٢(یتكون من اعدت الباحثة بناء على الخطوات السابقة مقیاسا .٤

المقیاسصدق 
صدق المقیاس بأنواع الصدق التالیة تحققت الباحثة من 

لبناء اداةاإلجراء الذي اتبعتھ باحثة بذاتلتحقیق ھذا النوع من الصدق قامت ال: حتوىمصدق ال* 
عدد من ،حیث قامت الباحثة بعرض األداة على اضطراب السلوك التواصلي،

.فقرة حصلت على نسبة االتفاق المعتمدة ) 30(ان الباحثة ووجدت ،الفقرات التي تضمنتھا األداة

:  القوة التمییزیة لفقرات أداة قیاس اإلسناد االجتماعي*  
اسة  در

نة من ) قائمة األعداد العشوائیة(على عینة اختیرت بذات الطریق المشار إلیھا فیما تقدم  ً) 200(،مكو

/ .

) نعم  ،  ال(على المقیاس ،وقد حددت البدائل من خالل المقیاس الثنائي أمام كل فقرة وھي
:ق اتبعت الباحثة الخطوات اآلتیة من ھذا النوع من الصد

 تحدید الدرجة الكلیة لكل استمارة من استمارات عینة الدراسة.
ترتیب االستمارات تصاعدیا من أدنى درجة إلى أعلى درجة.
)%27 ()54 (
.الدنیااستمارة للمجموعة ) 54(
)t-test (

دت القیمة التائیة المحسوبة مؤشرا لتمییز كل فقرة  . المجموعتین العلیا والدنیا ، وعّ
)1.98()0.05(

)106) (2-54+54 ()10.74 (
.یوضح ذلك  ) ٤(، جدول)2.00(
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)٤(جدول
یوضح القوة التمییزیة لفقرات مقیاس اإلسناد االجتماعي

المجموعة الدنیاالمجموعة العلیا
االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسطالفقرة

القیمة 
التائیة

مستوى 
المعنویة

الداللة 
یةاإلحصائ

دالة11.000.001.190.393.470.000
دالة21.000.001.390495.810.000
دالة31.040.191.520.506.560.000
دالة41.040.191.350.484.460.000
دالة51.020.141.330.484.670.000
دالة61.040.191.520.506.560.000
دالة71.020.141.350.484.890.000
دالة81.000.001.430.506.270.000
دالة91.000.001.610.499.130.000

دالة101.000.001240.434.100.000
دالة111.000.001.280.454.510.000
دالة121.000.001.240.434.100.000
دالة131.000.001.240.434.100.000
دالة141.130.341.560.505.170.000
دالة151.000.001.690.4710.740.000
دالة161.020.141.520.507.030.000
دالة171.060.231.460.505.410.000
دالة181.060.231.720.459.650.000
دالة191.020.141.350.484.890.000
دالة201.000.001.670.4810.300.000
دالة211.000.001.520.507.550.000
دالة221.000.001.560.508.140.000
دالة231.040.191.700.469.820.000
دالة241.070.261.650.487.670.000
دالة251.060.231.540.506.390.000
دالة261.000.001.330.485.150.000
دالة271.000.001.280.454.510.000
دالة281.000.001.280.454.510.000
دالة291.070.101.200.392.000.000
دالة301.040.191.350.484.460.000

:)تساق الداخلياال(عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس*
قامت الباحثة باستخراج صدق الفقرات لمقیاس اإلسناد االجتماعي باستعمال معادلة االرتباط بایسیریل 

)Point-Biserial ( بین درجات األفراد على كل فقرة وبین درجاتھم الكلیة على مقیاس) اإلسناد
خضعت للتحلیل بطریقة العینتین المتطرفتین استمارة وھي االستمارات نفسھا التي ) 200(ولـ ) االجتماعي 

) 0.05(عند مستوى داللة )1.98(،وقد كانت جمیع الفقرات دالة معنویا عند مقارنتھا بالقیمة الجدولیة 
.یوضح ذلك) ٥(جدول).  (98(وبدرجة حریة 
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)٥(جدول
الكلیة للمقیاسیوضح معامالت االرتباط بین كل فقرة من الفقرات مقیاس االسناد االجتماعي والدرجة

%٥الداللة االحصائیة عند ت المحسوبةاالرتباطالفقرة
دالــــة10.388.25
دالــــة20.5111.71
دالــــة30.4810.94
دالــــة40.316.44
دالــــة50.4610.42
دالــــة60.439.60
دالــــة70.336.90
دالــــة80.5714.01
دالــــة90.6115.19

دالــــة100.408.62
دالــــة110.5111.82
دالــــة120.429.10
دالــــة130.244.90
دالــــة140.367.71
دالــــة150.6215.82
دالــــة160.4510.14
دالــــة170.336.99
دالــــة180.5814.06
دالــــة190.377.90
دالــــة200.6919.10
دالــــة210.6315.98
دالــــة220.6517.10
دالــــة230.5613.63
دالــــة240.5513.14
دالــــة250.449.84
دالــــة260.449.75
دالــــة270.4810.78
دالــــة280.5111.85
دالــــة290.296.07
دالــــة300.224.55
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المقیاسثبات
:من اجل إیجاد الثبات للمقیاس تم استخدام 

-1 :
النصف (

وعند ) 0.74() لمقیاساألول، الثاني ل
).0.85(تصحیحھ بمعادلة سبیرمان براون بلغ 

:طریقة استخراج الثبات بأستخدام معادلة الفا كرونباخ2-
)200 (

)0.87 .(١

.یبین ذلك ) ٣(وثباتھ ،ملحق 

:تصحیح أداة اإلسناد االجتماعي

:االجتماعي ، ذلك عن طریق جمع الدرجات على البدائل للحصول على الدرجة النھائیة وكما یأتي 
)2(شكل 

ا أداة الدراسةیمثل أوزان الفقرات التي تضمنتھ
درجة الفقرة السلبیةدرجة الفقرة االیجابیة  البدائل
-2نعم
1-ال 

) 30(وأدنى درجة لإلسناد االجتماعي ) 60(ًعلما ان اعلى درجة لإلسناد االجتماعي 

نتائج الدراسة
:الكشف عننص الھدف االول:نتائج الھدف االول

أفراد عینة الدراسة للتالمذة من األیتام درجة اضطراب السلوك التواصلي عند-١
.درجة اضطراب السلوك التواصلي عند أفراد الدراسة للتالمذة غیر األیتام-٢

ا )٢,١(
.)٧,٦(وظھرت النتائج كما مبین في الجدول

)٦(جدول
ضح درجة اضطراب السلوك التواصلي عند أفراد عینة التالمذة األیتامیو

االنحراف المتوسطالعینةالمتغیر
المعیاري

الخطأ 
المعیاري

الوسط 
الفرضي

القیمة 
التائیة 

المحسوبة

القیمة 
التائیة 
الجدولیة

درجة 
الحریة

الداللة 
اإلحصائیة

اضطراب 
السلوك 
التواصلي

دال15029.188.470.6946-24.311.98149

أعاله ان متوسط درجة اضطراب السلوك التواصلي عند أفراد عینة األیتام ) ٦(یتضح من الجدول 
) 24.31-() 8.47(واالنحراف المعیاري ) 46(والوسط الفرضي ) 29.18(ھو 

إلى ). 149() 0.05(لة عند مستوى دال) 1.98(أما القیمة التائیة الجدولیة 
) (

)0.05 (
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الضوابط السائدة في المدر
.حالة غیاب األب أو األم عندما یكونوا خارج حدود المدرسة وھذا ما یفسر النتیجة في ھذا الجانب

)٧(جدول 
یوضح درجة اضطراب السلوك التواصلي عند أفراد عینة التالمذة من غیر األیتام

اضطراب عینةالالمتغیر
السلوك

االنحراف 
المعیاري

الخطأ 
المعیاري

الوسط 
الفرضي

القیمة 
التائیة 

المحسوبة

القیمة 
التائیة 
الجدولیة

درجة 
الحریة

الداللة 
اإلحصائیة

التواصلي
دال15026.906.230.5146-37.521.98149

)٧ (
)26.90 ()46 ()6.23 (

.)149(ودرجة حریة )0.05(عند مستوى داللة)1.98(أما القیمة التائیة الجدولیة ) 37.52-(
)(

.لھأبنائھم عندما یكون خارج او داخھؤالء ضعیفة نسبیا فیما یتعلق بمتابعةداألعم األغلب عن

:ینص الھدف الثاني على الكشف عن:الھدف الثانينتائج 
نة الدراسة من التالمذة األیتام درجة اإلسناد االجتماعي عند أفراد عی-١
.درجة اإلسناد االجتماعي عند أفراد عینة الدراسة من التالمذة غیر األیتام-٢

االختیار التائي لعینة واحدة لكل منھما فقد استعملت الباحثة) ٢,١(لغرض التحقق من الھدف الثاني
).٩,٨(وظھرت النتائج كما مبین في الجدول 

)٨(جدول 
یوضح درجة اإلسناد االجتماعي عند أفراد عینة الدراسة للتالمذة األیتام

االنحراف المتوسطالعینةالمتغیر
المعیاري

الخطأ 
المعیاري

الوسط 
الفرضي

القیمة التائیة 
المحسوبة

التائیة القیمة 
الجدولیة

درجة 
الحریة

الداللة 
اإلحصائیة

اإلسناد 
دال15054.234.670.384524.241.98149االجتماعي

)٨ (
) 4.67(وا) 45() 54.23(

) .    299(ودرجة حریة ) 0.05(عند مستوى داللة )1.98(أما القیمة الثابتة الجدولیة ) 24.24(المحسوبة 

)٩(جدول
یوضح درجة اإلسناد االجتماعي عند أفراد عینة الدراسة للتالمذة من غیر األیتام

الفرضيالمعیاريمعیاريالالمتوسط العینةالمتغیر
القیمة التائیة 

المحسوبة
القیمة التائیة 

اإلحصائیةالحریةالجدولیة

االجتماعي
دال15056.532.980.244547.411.98149

ینة الدراسة من التالمذة أعاله إن متوسط درجة اإلسناد االجتماعي عند أفراد ع) ٩(یتضح من الجدول
والقیمة التائیة المحسوبة ) 2.98(واالنحراف المعیاري ) 45(والوسط الفرضي ) 56.53(غیر األیتام ھو 
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أوضحت ) .149(ودرجة حریة ) 0.05(عند مستوى داللة )1.78(أما القیمة التائیة الجدولیة ) 47.41(
م وغیر األیتام یتمتعون بإسناد اجتماعي مقبول حیث إن أفراد عینة الدراسة من األیتا) ٩,٨(الجدول نتائج 

وذلك یعود من وجھة نظر الباحثة إلى . كان متوسط درجات العینة أعلى من الوسط الفرضي للمجتمع 
لى أن یكونوا كونھم یعیشون في مجتمع مسلم،یدعم بعضھم بعضا فقد حث اإلسالم المسلمین ع:أولھاأسباب 

.سندا لبعضھم البعض 
ٌإنما المؤمنون إخوة(ال تعالىق َ َ َْ ِ ُِ ِ ْ ُ ْ .)10اآلیة : سورة الحجرات) (َّ

َویسألونك عن الیتامى قل إصالح لھم خیر وإن تخالطوھم فإخوانكم وهللا یعلم المفسد من (وفي قولھ تعالى  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُْ ُ ُْ ُْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ّ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ٌَ ٌَّ َ ُ
ُالمصلح ولو شاء هللا ّ َ ْ َْ َ ِ ِ ُ َّ هللا عزیز حكیمْ ٌألعنكم إن ِ َ ٌَ ِ َ ّ ِ ْ ُ َّ ).220ایة : سورة البقرة() ْ
)ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َْ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ ُ ًْ ً َْ ِ َ َ ّ ُ ُ

ِوالجار ذي القربى والجار  َِ َ َ َ َْ ْ ْْ ُ بیل وما ملكت أیمانكمِ احب بالجنب وابن السَّ ْالجنب والصَّ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ َ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُ ).36سورة النساء آیة ()ْ
.وھذا ما یفسر مبدأ التكافل االجتماعي ، وكفالة الیتیم

إن مجتمعنا العراقي یعد من المجتمعات ذات الخلفیة الریفیة والتي تتسم بتماسك أفراد :والسبب الثاني
, وكما تقوم إالم أو األب عند غیاب احدھما بأخذ دور اآلخر بالعنایة,لعائلة النوویة الممتدة على حد سواءا

واالھتمام باألطفال فضال عن اھتمام ذویھم من األعمام أو األجداد إذا كانوا على قید الحیاة , والرعایة
.باالھتمام والرعایة بالطفل الیتیم حتى یبلغ

بأفراد العینة كذلك المجتمع من غیر األیتام فان اإلسناد االجتماعي موجود من خالل تواجد أما ما یتعلق
ًاألم واألب حیث یوفرون مثل ھذا الدعم لألوالد إال ما خال عدد قلیل نسبیا من األسر المفككة وھذا موجود  ّ

میع أفراد المجتمع في كل مجتمع ونتیجة منطقیة ومصادق القول على ذلك ھو ظھور إسناد عالي لدى ج
. والعینة

:ینص الھدف الثالث على الكشف عن:نتائج الھدف الثالث
درجة العالقة بین اضطراب السلوك التواصلي واإلسناد االجتماعي عند أفراد عینة الدراسة -

.بصورة عامة 
بار ھذه المعامالت لغرض التحقق من الھدف الثالث استعملت الباحثة معامل ارتباط بیرسون ثم اخت

-:باستخدام االختبار التائي وأظھرت النتائج المبینة في الجدول اآلتي

)١٠(جدول 
یوضح درجة العالقة بین اضطراب السلوك التواصلي واإلسناد االجتماعي عند أفراد العینة بصورة عامة

القیمة التائیة معامل االرتباطجم العینةح
المحسوبة

القیمة 
التائیة 
الجدولیة

الداللة 
اإلحصائیة

اضطراب السلوك
التواصلي

اإلسناد االجتماعي
دال300-0.224-3.9621.97

السلوك التواصلي ودرجة طراب أعاله ان معامل االرتباط بین درجة اض) ١٠(یتضح من الجدول 
القیمة التائیة المحسوبة) 0.224-(عامة ھيأفراد عینة الدراسة وبصورةاإلسناد االجتماعي لدى

).  298(ودرجة حریة ) 0.05(عند مستوى (1.97) أما القیمة التائیة الجدول) 3.962-(
وھي عالقة عكسیة أي كلما زاد اإلسناد االجتماعي قل ) 0.05(وھذه العالقة دالة عند مستوى 
وتعد درجة قل اإلسناد االجتماعي زاد اضطراب السلوك التواصلي اضطراب السلوك التواصلي وكلما 

.العالقة اعاله مقبولة في مثل ھذه الدراسات
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اضطراب ھل ھناك فروق ذات داللة معنویة بین أفراد عینة الدراسة على مقیاس:نتائج الھدف الرابع
:التواصلي في ضوء المتغیرات اآلتیة السلوك 

).غیر أیتام-أیتام (نوع أفراد العینة -١
).غیر أیتام-أیتام )  (إناث-ذكور(الجنس-٢

لحالة ) ذكور، إناث( (وا
. یوضح ذلك) ١١(إلیجاد المتوسط واالنحراف المعیاري،جدول) أیتام

)١١(جدول
) ذكور،إناث(متوسطات وانحرافات أفراد العینة من التالمذة األیتام وغیر األیتام 

داة قیاس اضطراب السلوك التواصليعلى أ
حجم العینةاالنحراف المعیاريالمتوسطالحالةالجنس

33.089.6275أیتام
28.577.4675غیر أیتام ذكور

30.828.87150وعالمجم
25.294.6175أیتام

25.234.1275غیر أیتام إناث
25.264.35150المجموع

29.188.47150أیتام
26.906.23150غیر أیتام المجموع
28.047.51300المجموع

من ) 75(و) 75() ١١(
، ومتوسط درجات ) 33.08(التالمذة الذكور من غیر األیتام ، وكان متوسط درجات التالمذة الذكور األیتام 

على ) 7.46(، ) 9.62() 28.57(
.التوالي

) 75(و) 75(عاله ان عدد أفراد العینة من اإلناث األیتام ویتضح من الجدول أ
)25.29()25.23 ( ،

. على التوالي ) 4.12(، ) 4.61(واالنحراف المعیاري لدرجاتھما ھو 
)١١ (

)29.18 ()26.90 (
) .300(على التوالي ، اما حجم العینة الكلي ) 6.23(، ) 8.47(المعیاري لدرجاتھما ھو 

)١٢(الجدول
ثنائي ألفراد عینة الدراسة فیما یتعلق بمتغیري الجنس والحالة، والتفاعل بین الجنس تحلیل التباین ال

.والحالة على أداة قیاس اضطراب السلوك التواصلي
متوسط درجة الحریةمجموع المربعاتالمصدر

المربعات
القیمة 
الفائیة

مستوى 
الداللة

الداللة 
االحصائیة

دالة2321.30112321.30149.8030.000الجنس
دالة391.0211391.0218.3890.004الحالة
دالة 372.9671372.9678.0020.005الحالة×الجنس
13796.44029646.610الخطأ

16881.729299الكلي المصحح
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)١٢ ()2×2 (
ً, الجنس،الحالة,

)0.05 (
) 3.87(تساوي 0.05) () 296(، ) 1(

)(49.803 ،)8.389 (،)8.002 (.
توسطات ) 33.08( وم

)25.29 ()28.57 (
)25.23 (ً ً ً ً

منھما ما من
أما . 

.لدیھم 

ھل ھناك فروق ذات داللة معنویة بین أفراد الدراسة على مقیاس اإلسناد : نتائج الھدف الخامس
-:االجتماعي في ضوء المتغیرات اآلتیة

).غیر أیتام-أیتام (أفراد العینة نوع - ١
.)غیر أیتام-أیتام ) (إناث-ذكور(الجنس -٢

) أیتام،غیر أیتام(حسب متغیري الجنس والحالة بتم توزیع عینة الدراسة 
.یوضح ذلك) ١٣(المعیاري لكل منھما وفق المتغیرات،والجدول 

)١٣(جدول
) ذكور،إناث(متوسطات وانحرافات أفراد العینة من التالمذة األیتام وغیر األیتام 

على أداة قیاس اإلسناد االجتماعي
حجم العینةاالنحراف المعیاريالمتوسطالحالةالجنس

53.324.4375أیتام
56.642.9575غیر أیتام ذكور
54.934المجموع 27150

55.243.4375أیتام
56.413.0275غیر أیتام إناث
55.833.82150المجموع

54.234.67150أیتام
56.532.98150غیر أیتام المجموع
55.384.07300المجموع

تالمذة ) 75() ١٣(یتضح من الجدول  وال
)75 ()53.23 (

)56.64 ()4.43 (،)2.95 (
اإلناث) 75() ١٣(على التوالي ویتضح من الجدول  و

توسط ) 55.24() 75(غیر األیتام  وم
.على التوالي) 3.02(، ) 4.43(واالنحراف المعیاري لكل منھما بلغ ) 56.41(درجات اإلناث غیر األیتام 
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تالمذة ) 150) (إناث+ذكور() ١٣(كما یتضح من الجدول  وال
توسط )54.23() 150) (ذكور وإناث(غیر األیتام  وم

)56.53 ()4.67( ،
.     على التوالي2.98)(

)١٤(الجدول
التباین الثنائي ألفراد عینة الدراسة فیما یتعلق بمتغیري الجنس والحالة، والتفاعل بین الجنس تحلیل 

والحالة على أداة قیاس اإلسناد االجتماعي

مجموع المصدر
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
المربعات

القیمة 
الغائیة

مستوى 
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دالة59.853159.8534.0170.046الجنس
دالة394.4531394.45326.4740.000الحالة
دالة 94.080194.0806.3140.013الحالة×الجنس
4410.29329614.900الخطأ

4958.680299الكلي المصحح

)١٤ ()2×2 (
ً, س ، الحالةالجن,

)0.05( .)١٤ (
وا) 4.017(

تجاه ) 0.05(وجمیعھا دالة عند مستوى ) 6.314(والقیمة الفائیة للتفاعل بین الجنس والحالة ) 26.474( با
)١٤ ()56.64 (

)56.41 ()53.23 (
) 55.24(اإلناث األیتام 

.ر في مثل ھذه االعما

:االستنتاجات
-:في ضوء النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة تستنتج الباحثة ما یأتي

1-
درسة فيبشكل ایجابي  لم داخل ا صلي 

.ال من حیث نضجھم العقلي أو الجسمي أو االنفعالي
ان األطفال الذكور أكثر عرضة الضطراب السلوك التواصلي ألنھم مطالبین بو-2

.المجتمع
3-

 .
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كالھما البد من إیجاد ما یعوض مثل ھذا الغیاب من األقارب أو المؤسسات التربویة وذلك من خالل وجود 
المرشدین النفسیین في

.  إلى حالة مرضیة یحتاج دخولھم إلى المستشفیات او المصحات النفسیة التي تعالج مثل ھذه الحاالت

:التوصیات
-:في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما یأتي

1-
.التالمذة األیتام في المدرسة

2-
یفیدھم ویبعدھم عن والریاضة لممارسة ھوایاتھم بعد انتھاء الدوام المدرسي إلشغال أوقات فراغھم ، بما

.الضغوطات التي تسبب مثل ھذا النوع من االضطرابات
3-

.بتالمذتھم ، ورعایتھم ، وخصوصا األطفال األیتام
إقامة الندوات وورش العمل لآلباء أو -4

.في حیاة أبنائھم للتخفیف من الضغوط التي یعانون منھا نتیجة لفقد احد الوالدین

:المقترحات

-:البحوث اآلتیةخالل إجراء
.   دراسة اضطراب السلوك التواصلي وعالقتھ بالبیئة األسریة لألطفال-1
. دراسة اضطراب السلوك التواصلي عند األطفال وعالقتھ بأسالیب المعاملة الوالدیة-2
.   دراسة اضطراب السلوك التواصلي وعالقتھ ببعض المتغیرات الصفیة-3
.تواصلي وعالقتھ باضطراب عجز االنتباه عند األطفال دراسة اضطراب السلوك ال-4
برنامج إرشادي للدعم النفسي لألطفال األیتام-5
فعالیة برنامج إرشادي في تحسین سلوك األطفال الذین لدیھم اضطراب سلوكي-6

المصادر
 * :)١٠() ٢٢٠) (٢١٥ (
)٣٦ (

المصادر العربیة ً-أوال
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. المسؤولیة االجتماعیة وعالقتھا بفاعلیة المرشد التربوي) : ١٩٩٨(، .صاحب . الجنابي ، عبد مرزوگ.٢

.ابن رشد/اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة :  العراق
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Conduct Disorder and Relation to Social Support
Of Orphans Pupils and Others

Asst. Prof. Dr. Hussien Nori al-Yassiri Rajaa Saddam Jabur
College Of Education for Women – Baghdad University

Abstract
      This study aims at: Finding out the degree of conduct disorder of the orphan
and non-orphans pupils in the sample of the study,and finding out the degree of
social support of the orphan and non-orphans pupils in the sample of the study,and
finding out, the degree of relationship between conduct disorder and social support
of the members in the sample of the study,and finding out significant differences
among the members in the sample of the study that depends on a scale of conduct
disorder and social support according to the following variables:
.The type of sample members (orphans, non-orphans).
.Gender(males,females), (orphans,non-orphans).study sample consisted of (300)
males and females of orphan and non-orphan pupils in fifth and sixth grade of
primary school, half male and half female.The researcher used a conduct disorder
scale prepared by the researcher and social support scale which was also prepared
by the researcher.The results of the study showed that the degree reduction of
conduct disorder inside the school many orphans and non- orphans, and the results
of the study showed that the degree height of social support of orphan and non-
orphan pupils, the results of the study also showed that the inverse relation between
conduct disorder and social support in the sample of  the study, the results of the
study showed that the differences have been indicatined in conduct disorder in
variables if gender and causel (orphans, non-orphan) or the benefit of orphan males
and females,and the differences have been indicatined in social support of variables
gender and causel (orphans, non-orphans) for the benefit of non- orphan males and
females of (0.05) level.


