
 2021( يوليو  19العدد )    - اخلامساجمللد                      اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 

 

213 
3 

 
 

القيم األخالقية وعالقتها ببعض املشكالت السلوكية لدى طالب 
  التعليم النوعي

Moral values and their relationship to some behavioral 

problems among students of quality education  

 

 إعـداد
 نيفين السيد علي حبيب

Neveen Al-Sid Ali Habib 

 أ.د/ عماد علي عبدالرازق
Prof. Dr. / Emad Ali Abdel-Razek 

 أستاذ علم النفس ووكيل كلية اآلداب لشؤون الطالب والتعليم جامعة الزقازيق

 درويشمحمد أ.د/ عادل محمد 
Prof. Dr. / Adel Mohamed Mohamed Darwish 

 األديان والمذاهب بكلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرةأستاذ ورئيس قسم 

 

 

Doi: 10.33850/ajahs.2021.182277 

 

 2021/ 5/  25القبول  :        2021  / 5/   15االستالم :   
 

 

 
 

  

محمد عادل محمد  ،درويش وعماد علي ،  عبدالرازق ونيفين السيد علي ،  حبيب

المشكالت السلوكية لدى طالب التعليم القيم األخالقية وعالقتها ببعض (. 2021)

، المؤسسة العربية للتربية المجلة العربية لآلداب والدراسات اإلنسانية. النوعي

 .238 – 213، ص ص 19، ع 5والعلوم واآلداب. مج 

 



 نيفني السيد حبيب وآخـــــرون  .....القيم األخالقية وعالقتها ببعض المشكالت

 

ـ ــ ــ  ت

214 

 القيم األخالقية وعالقتها ببعض المشكالت السلوكية لدى طالب التعليم النوعي

       :مستخلص ال

هدفت الدراسة إلى  الكشىع عىن العالقىة بىين القىيم األخالقيىة وبعىض المشىكالت  

السلوكية لدى طالب التعليم النىوعي، هى ا باافىافة إلى  التحقىا مىن الفىروق فىي القىيم 

إنىا((. وبلىع عىدد  -األخالقية وبعض المشكالت السلوكية تبعــــًا لمتغير النوع )ذكىور 

الب التعليم النوعي، ممن تراوحىت ععمىارهم مىا ( من ط200المشاركين في الدراسة )

( عىىام، ولعمىىب البيانىىات، تىىم إعىىداد مقياسىىي القىىيم األخالقيىىة والمشىىكالت 22 -19بىىين )

السلوكية، وعسفرت النتائج عن وجود عالقة عكسية دالىة احاىائيا بىين القىيم األخالقيىة 

دراسىىة عىىن وبعىىض المشىىكالت السىىلوكية لىىدى طىىالب التعلىىيم النىىوعي، كمىىا عسىىفرت ال

وجود فروق دالة احاائيا ف  القيم األخالقية وبعض المشكالت السلوكية متغيىر النىوع 

 لاالح عينة اانا(.

 المشكالت السلوكية. -القيم األخالقية الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

 The study aimed to uncover the relationship between moral 

values and some behavioral problems among students of specific 

education, in addition to investigating the differences in moral 

values and some behavioral problems depending on the gender 

variable (male - female). The number of participants in the study 

was (200) students of specific education, whose ages ranged 

between (19-22) years. To collect data, two measures of moral 

values and behavioral problems were prepared, and the results 

resulted in an inverse relationship statistically significant 

between moral values and some behavioral problems. Among 

students of qualitative education, the study also resulted in the 

existence of statistically significant differences in moral values 

and some behavioral problems of variable gender in favor of the 

female sample . 

Keywords: Moral values - behavioral problems. 
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 مقدمة

تعد القيم األخالقية عحد عهم الدعائم االيعابية في صنب الشخاية المتوازنة فكرياً 

وروحياً ونفسياً وجسدياً، إذ عنها إحدى األسس العامة لعملية التعليم والتوافا االنسان ، 

ً في حياة الفرد والمعتم ب، ألنها الموجه والضابط للسلوك بل عنها تلعب دوراً مهما

ً ف  تحقيا التوافا النفسي مما يساعد األفراد  ً عيضا اانساني، كما تلعب دوراً مهما

 (.Elias, 2011عل  التمييز بين الخير والشر، وتقلل من مستوى القلا لديهم )

( إل  عن انتشار االفطرابات النفسية لدى األفراد Abdullah et al., 2010وعشار )

 يرجب إل  غياب القيم األخالقية.

( عن القيم األخالقية وخاصة األمانة لها Jackson & Vadi, 2010 : 13ويرى )

 دور مهم في تحقيا التوافا االجتماعي لألفراد داخل المعتمب.

ولما كانت القيم األخالقية عل  ه ا القدر من األهمية في تحقيا التوافا  

في ظل انتشار األزمة األخالقية بين عفراد المعتمب  واالستقرار النفسي للفرد، فإنه

والتي  -والتي علقت بظاللها عل  كافة جوانب الحياة –عامة ولدى المراهقين خاصة 

( عل  عنها تمثلت ف : 2011(، جليلة مرسي )2008يتفا كل من  وليد عبد الناصر )

األنانية، وانتشار الغش، والالمباالة ، والسرقة، والك ب، وسوء األدب مب الكبار و

الغل والحقد، والعزع والت مر، واختفاء الضمير، واختالط الحا بالباطل، وغياب 

الوازع الديني، وطغيان المادة عل  النفوس، وعصبحت الغاية تبرر الوسيلة، كان من 

الطبيعي عن ارتفاع مستويات المشكالت السلوكية لدى هؤالء األفراد، حيث يعد 

ً عل  وقوع الفرد في شرك المشكالت انخفاض القيم األخال قية مؤشراً وافحا

 واالفطرابات النفسية، ومن ثم ارتفاع مستوى المشكالت السلوكية لديه.

مستوى  ويعاني معظم عفراد معتمعنا المعاصر عامة والمراهقين خاصة ارتفاعا ف 

المشكالت السلوكية، حيث ازدادت الضغوط الحياتية التي يتعرض لها عفراد المعتمب  

في واقعنا المزدحم بكافة االختراعات وعنماط التكنولوجيا، وطغت المادة عل  كل 

تعامالت الفرد مب البيئة والسكان، واحتدم الاراع بين األفراد داخل المعتمب، بل 

أصبح الشغل الشاغل لكل فرد والهدف األسم  ال ي يسع  إليه التطاحن الدائم بينهم، ف

هو كيع يتوافا مب حياته ويرف  عنها، فراح يبحث عن معن  عفضل لحياته، وعن 

 (.2011االيعابيات التي تععله يتقبلها ويشعر بقيمة فيها )جليلة مرسي، 

عتمب وبكل ما ولما كان المراها هو عحد افراد المعتمب، يتأثر بكل ما يتأثر به الم

ينغص عليه حياته، إفافة إل  مشكالت ه ه المرحلة ذاتها وتحدياتها من ناحية، 

وطبيعة ه ه المرحلة العمرية من جهة ثانية، وانتشار األزمة األخالقية من جهة ثالثة، 

 كان من الطبيعي عال يسلم من جراء ه ه المشكالت المشكالت السلوكية. 

ت السلوكية لدى المراها إل  حد كبير برسوب ويرتبط ارتفاع مستوى المشكال

الطالب في الدراسة، عو إن ارهم، عو فالهم، األمر ال ي يعد هدراً ف  التعليم، وفقدانا 
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لمقوم عساسي من مقومات صنب وبناء معتمعنا المعاصر، ععني الشباب. فعل  كواهل 

ن تنشط هؤالء الشباب تبني المعتمعات، األمر ال ي يفرض عل  الدراسات ع

 (.2010النخفاض مستوى المشكالت السلوكية لدى المراها )شاهر سليمان ، 

وترى الباحثة عن ارتفاع مستوى المشكالت السلوكية لدى المراها يرتبط عيضاً بكثير 

من المشكالت األخالقية كالعزع والت مر، والغضب ألتفه األسباب، والشحناء، 

اجباته الدينية عو الحياتية عو يتكاسل عنها، والعابية، وقد يهمل المراها ف  عداء و

 مما يؤثر تأثيراً كبيراً ف  القيم األخالقية لديه.

وعل  ه ا األساس فإن األمر جد خطير، إذ كيع لمعتمب عن ينشد التطور والتقدم  

حياة المراها، والتي تعد مقوماً عساسياً من مقومات  والرقي وقد فقد جوانب مهمة ف 

تطوره وصنب حضارته، فالمراها هو األمل، المستقبل،  النهضة، الحضارة، الرقي، 

 االزدهار.

وترى الباحثة عنه بتحسين القيم األخالقية لدى المراها ينخفض مستوى المشكالت 

القيم األخالقية، فكال  السلوكية لديه، وبخفض المشكالت السلوكية يتحسن مستوى

 المتغيرين لهما تأثير كبير في اآلخر.

( عن االلتزام الخلقي بالمبادئ والقيم والمثل يععل الفرد 2011وتؤكد جليلة  مرسي )

يتغاف  عن كثير من المشاعر المؤلمة واالنفعاالت العنيفة، بل ويععله يفكر كيع 

وله حيث يتمتب بسعة الادر يحول األمور المؤلمة إل  عمور ترفيه وترفي من ح

والتعاطع والتسامح، وتقدير المشاعر، ويتارف مب األخرين كما يحب هو عن 

 يتارفوا معه.

( إل  وجود ارتباط موجب بين القيم الثقافية Gilmour et al., 2001في حين عشار )

 والسعادة الشخاية.

لفرد عل  ( إل  عن االلتزام الخلقي يساعد اHolmes& Hardin, 2009ويرى )

 اادراك اايعابي لمعن  الحياة.

( ف  وجود عالقة 2013(، آمال الفقي )Hofer et al., 2006ويتفا كل من )

 ارتباطية موجبة بين القيم األخالقية والرفا عن الحياة. 

( 2010( مب عبير عنور و فاتن عبد الاادق )Van & Elias, 2008وك ا يتفا ) 

ة بين التسامح )كقيمة عخالقية( وجودة الحياة، وعن ف  وجود عالقة ارتباطية موجب

 التسامح منبئ بدرجة قوية بخفض المشكالت السلوكية. 

( وجود عالقة ارتباطية موجبة بين القيم الدينية Elliott & Hyward, 2009وعكد ) 

والرفا عن الحياة، والهناء الشخاي، وعنه يمكن التنبؤ بمستوى الرفا ال اتي عن 

 خالل القيم الدينية.الحياة من 
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ولقد اهتمت الدراسات واألبحا( بدراسة المشكالت السلوكية ف  عالقتها بمتغيرات 

عدة، رغبة ف  التوصل إل  العوامل التي يمكن عن تحقا للفرد السعادة والرفا 

والطمأنينة النفسية إال عن موفوع القيم األخالقية لم يحظ به ا االهتمام، رغم عهميته 

تحقيا االستقرار للفرد، والتوافا النفسي، والرفا عن الحياة، وكان ه ا العظم  ف  

 دافعا للباحثة للقيام بالدراسة الحالية.

 مشكلة الدراسة

تتمثىىل مشىىكلة الدراسىىه فىى  وجىىود قاىىور القىىيم األخالقيىىة لىىدى طىىالب التعلىىيم النىىوعي 

رتهم على  ويبدو ذلك وافحا فى  عىدم قىدرتهم فهىم انفعىاالت األخىرين وكى لك عىدم قىد

المشىكالت القيم األخالقية بما يتناسب مب المواقع ااجتماعية المختلفة مما يتسىبب فىي 

، وتتضح مشكلة الدراسة ف  القاور الوافح لدى طالب التعليم النىوعي فى  السلوكية

مىب األخىرين سىواء على  نطىاق المشىكالت السىلوكية القيم األخالقية مما قد يتسىبب فى  

الخىىارج  ممىىا يتسىىبب لهىىم فىى  العديىىد مىىن المشىىكالت التىى  تعىىوق األسىىرة عو المعتمىىب 

نموهم النفس  وااجتماع  وك ا قدرتهم عل  التفاعل العيد مب اقرانهم واكتسابهم القىيم 

 األخالقية وبناء عالقات طيبة مب األخرين.

 وفى ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة فى التساؤالت اآلتية:

 األخالقية والمشكالت السلوكية؟ العالقة بين القيم ما -1

 في القيم األخالقية لدى ال كور واانا(؟  ما الفروق -2

 في المشكالت السلوكية لدى ال كور واانا(؟  ما الفروق -3

 أهداف الدراسه 

 التعرف عل : تهدف الدراسة ال  

 العالقة بين القيم األخالقية والمشكالت السلوكية. (1

 ال كور واانا(.في القيم األخالقية لدى  الفروق (2

 في المشكالت السلوكية لدى ال كور واانا(. الفروق (3

 أهمية الدراسة 

القىىيم تتعلىى  عهميىىة الدراسىىة فىى  كونهىىا تتاىىدي لفئىىة طىىالب التعلىىيم النىىوعي،  -1

 .   األخالقية والمشكالت السلوكية

القىيم األخالقيىة والمشىكالت السىلوكية الدراسىات العربيىة فىي هى ا المعىال ) ندرة -2

 وذلك ف  حدود إطالع الباحثة.  (ب التعليم النوعيلدى طال

األسرة في فهم قىدرات الطالىب واحتياجاتىه المعرفيىه والتعىاون تفيد ه ه الدراسة  -3

كفريا تىدريب  للحىد مىن قاىور القىيم األخالقيىة ومىا لى لك مىن عكبىر األثىر فى  خفىض 

 المشكالت السلوكية لديه.

 مصطلحات الدراسة
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  طالب التلعيم النوعي:
 .( عاما بكلية التربية النوعية بعامعة الزقازيا22 – 19م الفيئة التي تقب ما بين )ه

  القيم األخالقية

تعرف الباحثة القيم األخالقية بأنها معموعة من المعايير األخالقية تنبثا من ماادر 

التشريب ااسالمي، وتنعكس عل  سلوكيات واتعاهات واهتمامات المراها، وتتحدد 

طبيعة عالقته بغيره من عفراد المعتمب، ويترتب عليها العديد من في فوئها 

 المسئوليات.

ً بالدرجة التي يحال عليها المراها في مقياس القيم  وتتحدد القيم األخالقية إجرائيا

 األخالقية )إعداد: الباحثة(.

 المشكالت السلوكية:

تادر  ة التيهي المشكالت السلوكية هي جميب التارفات واألفعال غير المرغوب

في البيئة  عن الفرد بافة متكررة وال تتفا مب معايير السلوك السوي المتعارف عليه

 االجتماعية والتي تنعكس عل  كفاءة الطفل االجتماعية والنفسية.

ً بالدرجة التي يحال عليها المراها في مقياس  وتتحدد المشكالت السلوكية إجرائيا

 ة(.المشكالت السلوكية )إعداد: الباحث

 محددات الدراسة 

 المحددات الزمنية  -أ

 م. 2021تم تطبيا عدوات الدراسة في عام 

 المحددات المكانية  -ب

 تم تطبيا األدوات في كلية التربية النوعية بعامعة الزقازيا.

 المحددات البشرية  -جـ
من طالب التعليم النوعي، وتراوحت ععمىارهم مىا بىين  200تكونت عينة الدراسة من 

 عاما.    19-22

 المحددات المنهجية -4

 تم استخدام المنهج الوصفي المقارن.  

 دراسات سابقه

 أوال: دراسات تناولت القيم األخالقية:

 (Winkler et al., 2007-Nunnerدراسة )

كان الهدف من الدراسة هو تقاي الفروق بين العنسين في الدافعية األخالقية، من 

عجل تقاي الفروق بين العنسين فيما يتعلا بتوقعات الدور. وشارك في تلك الدراسة 

( من المراهقين ال ين استعابوا عل  مقياس الدافعية األخالقية استناداً إل  203)

ة بالاراع األخالقي. وعشارت النتائج إل  كون األسئلة مفتوحة النهايات المتعلق
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استعابات اانا( عكثر إيعابية من الناحية األخالقية مقارنة بال كور، ووجدت عالقة 

ذات داللة إحاائية طفيفة بين المستويات المرتفعة من التوحد مب النوع والمستويات 

ختاار، كانت هناك المنخفضة من الدافعية األخالقية لدى ال كور وليس اانا(. وبا

 فروقاً في الدافعية األخالقية تعزي لمتغير النوع.

 (Turner, 2008دراسة )

حاولت الدراسة تقاي االنسحاب األخالقي كمنبئ بالتنمر والعدوان )العدوان الظاهر 

العدوان العالئقي(، باافافة إل  تقاي الفروق بين العنسين في ه ا الادد.  –

( من طالب الفرق الدراسية السادسة والسابعة 930) وتشكلت عينة الدراسة من

والثامنة في ثال( مدارس إعدادية. وعشارت النتائج إل  ارتفاع مستوى انخراط 

ال كور في سلوكيات التنمر مقارنة باانا(، وذلك بالرغم من عن التحليل التتابعي لم 

عن ال كور عكثر يدعم تلك االفترافية بشكل كامل. ولم تدعم النتائج االفترافية 

ممارسة لسلوكيات العدوان الظاهر من اانا(، بينما عيدت النتائج افترافية ارتفاع 

مستوى االنسحاب األخالقي لدى ال كور عن اانا(. وعشار تحليل االنحدار إل  كون 

االنسحاب األخالقي منبئاً ذا داللة بالتنمر والعدوان سواًء الظاهر عم العالئقي. وعخيراً، 

ط االنسحاب األخالقي العالقة ما بين النوع والتنمر، والعالقة ما بين النوع توس

 والعدوان الظاهر والعالئقي.

 (Fumagalli et al., 2010دراسة )

استهدفت الدراسة تقاي الفروق بين العنسين في األحكام الخلقية. وبشكل عكثر 

تقدات الدينية توفيحاً، هدفت الدراسة إل  تقاي دور النوع، التعليم والمع

 50، 100)الكاثولوكية وغير الكاثوليكية( في الخيارات األخالقية في عينة قوامها )

إنا((، وال ين قاموا باالستعابة عل  عحد مقاييس األحكام الخلقية.  50ذكور + 

وعشارت النتائج إل  وجود فروق ذات داللة إحاائية في العمليات المعرفية االنفعالية 

حكام الخلقية تعزي لمتغير النوع، بينما لم يكن لمتغيري التعليم عو الدين المتعلقة باأل

عي عثر في األداء عل  مقياس األحكام الخلقية. وانتهت الدراسة إل  القول بإمكانية 

إل  الفروق بين العنسين في محددات السلوك األخالقي  –بشكل جزئي  –االرتكان 

مية وك لك سلوكيات اادارة والقيادة واتخاذ في تفسير السلوكيات العدوانية وااجرا

 القرارات.

 (You et al., 2011دراسة )

حاولت الدراسة إجراء تحليل بعدي ًمن عجل إزاحة الستار عن الفروق بين العنسين 

( من الدراسات المنشورة في 19في الحساسية األخالقية. واشتمل ذلك التحليل عل  )

ه ا الادد. وعشارت النتائج إل  وجود فروق ذات داللة إحاائية في الحساسية 
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(. 0.14(، بانحراف معياري )0.25ثر )األخالقية لاالح اانا( حيث بلع حعم األ

وتعدراالشارة إل  عن التباين في حعم األثر ال يمكن عزوه إل  مستوى التعليم، 

المقاييس المستخدمة في الدراسة، بما يعطي داللة عل  ثبات الفروق في الحساسية 

 األخالقية في جميب مستويات التعليم لدى المشاركين في الدراسة.

 (Mor, 2014 Bouhnik &دراسة )

سعت تلك الدراسة إل  الكشع عن الفروق بين العنسين في الخاائص السلوكية 

والحكم األخالقي فيما يتعلا بالواقب االفترافي )بيئة االنترنت(. وتشكلت عينة 

( من المراهقين في الافوف الدراسية من الرابب وحت  الحادي 1.048الدراسة من )

البيانات  -1قياس المستخدم في الدراسة عل : عشر في ست مدارس. واحتوى الم

األزمات األخالقية في  -3خاائص عنماط التفاعل عبر االنترنت،  -2الشخاية، 

المشكالت األخالقية عبر الواقب االفترافي. وعشارت النتائج عن  -4الحياة اليومية، 

لقة باستخدام عدم وجود في المرحلة العمرية لبداية استخدام االنترنت، الخبرات المتع

االنترنت وعدد الساعات المستغرقة يومياً في استخدام االنترنت، وكانت هناك فروق 

ذات داللة إحاائية في تفضيل استخدام االنترنت في المدارس وفي مقاهي االنترنت 

لاالح ال كور، ينما كانت اانا( عكثر ميالً الستخدام االنترنت في عداء الواجبات 

التدوينات بخالف ال كور ال ين فضلوا استخدام االنترنت في األلعاب. المنزلية وكتابة 

وكانت هناك ايضاً فروقاً دالة إحاائياً في السلوك غير األخالقي تعزي لمتغير النوع، 

ويتضح ذلك من خالل كثرة انخراط ال كور في السلوكيات غير األخالقية مثل التنمر 

ل الهوية وتحميل الموسيق  واأللعاب بطرق االلكتروني، سرقة منشورات الغير، انتحا

غير شرعية. ووجدت عالقة بين النوع والحكم األخالقي، حيث  تفوقت اانا( عل  

ال كور في إصدار عحكام عخالقية متعلقة ببيئة االنترنت، بينما كان غياب التقييمات 

اً بمعايير جماعة األخالقية عكثر لدى ال كور. وعخيراً، كانت اانا( عكثر تمسكاً والتزام

 الرفاق مقارنة بال كور.

 (Upadhyaya, 2015دراسة )

كان الهدف من الدراسة هو تقاي الفروق بين العنسين في الحكم الخلقي لدى طالب 

( من طالب وطالبات الفرقة 120المرحلة الثانوية. وتشكلت عينة الدراسة من )

 & Palالتاسعة. واستندت الدراسة إل  مقياس الحكم الخلقي ال ي ععده كل من 

Misraم الخلقي تعزي لمتغير العنس، . وتوصلت النتائج إل  وجود فروق في الحك

 حيث ارتفعت مستويات الحكم الخلقي لدى اانا( مقارنة بأقرانهم من ال كور.

 (Dunkel et al., 2016دراسة )
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هدفت الدراسة إل  الكشع عن الفروق بين العنسين في االستدالل الخلقي، وتقاي 

عينة من المراهقين  في التنبؤ باالستدالل لدى Life History strategyدور ال كاء و

في مرحلة المراهقة المبكرة. وعشارت النتائج إل  وجود عالقة موجبة دالة إحاائياً 

 slowبين ال كاء واالستدالل الخلقي بالنسبة لل كور بخالف اانا(، بينما ارتبطت 

life history strategy   بالنسبة لإلنا(. وباختاار، عكدت الدراسة عل ً إيعابيا

 العنسين في اتخاذ القرارات األخالقية عو ما يطلا عليه االستدالل الخلقي. الفروق بين

 (Baez et al., 2017دراسة )

استهدفت الدراسة تقاي الفروق بين العنسين في التعاطع والمعرفة األخالقية 

)اادراك الخلقي(، باافافة إل  الكشع عن طبيعة العالقة بين التعاطع والحكم 

(. وتم قياس التعاطع من خالل نموذج تعريبي 10.802قوامها ) األخالقي في عينة

( 334قائم عل  التعاطع مب األلم، وباافافة له ا، قامت عينة فرعية قواما )

باالستعابة عل  مقياس التعاطع. وعشارت النتائج إل  وجود بعض الفروق بين 

سفرت التقارير العنسين في التعاطع ولكن حعم األثر كان فعيفاً. وعل  النقيض، ع

ال اتية الخاصة بالتعاطع لدى اانا( بأنهن عكثر تعاطفاً. وكانت هناك عيضاً فروقاً في 

المعرفة األخالقية تعزى لمتغير العنس ولكن حعم األثر  كان طفيفاً. وبشكل عكثر 

توفيحاً، تقترح النتائج وجود فروق في التعاطع يمكن عزوها لمتغير العنس وذلك 

يس التقارير ال اتية، غير عنها عشارت إل  عن تلك التقارير ال اتية قد من خالل مقاي

 يشوبها التحيز.

 (Jones & Watt, 2020دراسة )

كان الهدف من تلك الدراسة هو تقاي الفروق في التوجه الخلقي والنمو  النفس 

ً لمتغيري النوع والفرقة الدراسية. وعشارت النتائج إل  تفوق اانا(  اجتماعي طبقا

عل  ال كور في التوجه الخلقي المتعلا باألهتمام باآلخر، التسامح، المشاركة في 

مادية والتخطيط الحياتي. وباافافة لما سبا، تفوق األنشطة التعليمية، االستقاللية ال

ال كور في الفرق الدراسية العليا عل  طالب الفرقة األول  في المشاركة التعليمية، 

 التخطيط المهني، التخطيط الحياتي، االستقالل االنفعالي والعالقات مب االقران.

 ثانيا: دراسات تناولت المشكالت السلوكية:

 ( 2009ف المومني )دراسة عبد اللطي

المشكالت االنفعالية التي يعاني منهىا الطلبىة  هدفت الدراسة إل  الكشع عن عهم وعبرز

معرفىه عثىر متغيىري العىنس ومكىان السىكن فىي درجىه  المراهقين بمحافظىه اربىد والى 

عينىىىه الدراسىىة. توصىىىلت الدراسىىىة إلىىى  عن عبىىىرز  وجىىود المشىىىكالت االنفعاليىىىة لىىىدى

منها المراهقون هي: الشعور بااحباط عند االنتقاد من  التي يعاني المشكالت االنفعالية
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ارتكىىاب األخطىىاء، واالنفعىىال الشىىديد فىىي المواقىىع علمحبطىىة  اآلخىىرين، والخىىوف مىىن

والعناد، وتوصلت الدراسة كى لك إلى  عىدم وجىود فىروق ذات داللىه  ,والتقلب المزاجي

لبىة تعىزي لمتغيىري العىنس وجىود المشىكالت االنفعاليىة لىدى الط إحاىائية فىي درجىه

 .للتفاعل بينهما ومكان السكن عو

 ( 2010دراسة عبد الباقي أحمد )

ه ه الدراسة لمعرفة عكثر المشكالت حىدة )ااخىالل بىالنظم واللىوائح، وااخىالل  هدفت

بالمعايير األسرية، مشكالت النظام والترتيب، مشكالت التركيز وتنظىيم الوقىت( وسىط 

يىىة بمحليىىة الخرطىىوم. وكىى لك لبحىىث عالقىىة المشىىكالت السىىلوكية طىىالب المرحلىىة الثانو

والىىرفض( كمىىا تهىىدف  بأسىىاليب القبىىولر الىىرفض علوالىىدي )التقبىىل، العدائيىىة، ااهمىىال

معتمىىب الطىالب مثىىل  لمعرفىة الفىروق فىىي المشىكالت السىلوكية تبعىىا لىبعض متغيىىرات

يتفوقىون بدرجىة دالىة  النىوع والفاىل الدراسىي. وعظهىرت النتىائج إن الطىالب الى كور

إحاىىىائياً بالمشىىىكالت المتعلقىىىة بىىىااخالل فىىىي المشىىىكالت المتعلقىىىة بالنظىىىام والترتيىىىب 

ومشكالت التركيز وتنظيم الوقت. وجىود عالقىة طرديىة دالىة بىين المشىكالت السىلوكية 

النتىىائج إن طىىالب الاىىع الثالىىث  وكىىل مىىن العدائيىىة وااهمىىال والىىرفض. كمىىا بينىىت

 .الافين األول والثاني مشكالت السلوكية عل  طالبيتفوقون في جميب ال

 ( 2011دراسة محمد السفاسفة )

الكشىع عىن مىدى انتشىار المشىكالت السىلوكية لىدى طلبىة الاىع  هىدفت الدراسىة إلى 

الثالىىث األساسىىي وتوصىىلت الدراسىىة إلىى  إن ترتيىىب المشىىكالت السىىلوكية لىىدى طلبىىة 

 ت االنتباه، النشاط الزائد،التمركز حولاألساسي عل  النحو التالي: تشتي الاع الثالث

القلىا  ال ات والعىدوان، التمىرد والعاىيان، نقىص التىو كيديىة واالنسىحاب االجتمىاعي،

 .والخوف والك ب والسرقة

 ( 2011دراسة محمد العسيري )

واالجتماعيىة التىي  هدفت الدراسة إلي التعريع عل  المشىكالت الدراسىية واالقتاىادية

الملك سعود وك لك التعىرف  التربية البدنية وعلوم الحركة بعامعة يواجهها طالب كلية

الدراسة )المستوي الدراسي والتقىدير  عل  الفروق في درجة المشكالت وفقا لمتغيرات

النتىائج على  إن الطىالب يواجهىون مشىكالت  األكىاديمي مقىر ااقامىة األصىلي(. ودلىت

حتىىىل محىىىىور المشىىىىكالت ( وا2.35 – 2.14تراوحىىىت متوسىىىىطاتها الحسىىىابية بىىىىين )

االجتماعية فمحور المشكالت الدراسىية  االقتاادية الترتيب األول ثم محور المشكالت

تأسىىيس مركىز إرشىاد وتوجيىه طالبىىي  وقىدمت الدراسىة عىدة توصىيات منهىىا فىرورة

الطالبيىىة بمختلىىع عنواعهىىا وتنميىىة  لعىىالج المشىىكالت الطالبيىىة وتقىىديم االستشىىارات

 .المتنوعة ل البرامج واألنشطةالمهارات الشخاية من خال

 ( 2011دراسة محمد المنصور )
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 الدراسة إل  التعرف عل  بعض عساليب المعاملىة الوالديىة كمىا يىدركها األبنىاء، هدفت

عفىراد  التي يمكن عن تتنبأ ببعض المشكالت السلوكية. توصلت الدراسة إل  عن درجىات

لإلبىاء تتنبىأ بىىبعض  األبنىاء بالنسىبة العينىة على  عسىاليب المعاملىة الوالديىىة كمىا يىدركها

االنتبىىىاه، السىىىلوك  عنمىىىاط السىىىلوك العىىىدواني والنشىىىاط الزائىىىد الماىىىحوب بضىىىعع

إن درجات عفراد العينىة  االندفاعي، والقلا الماحوب بالمخاوف لدى األبناء، في حين

بالنشىاط الزائىىد الماىىحوب بضىىعع  على  عسىىاليب المعاملىىة الوالديىة بالنسىىبة لىىألم تتنبىأ

احتمال ظهور عنماط من سلوك االنسحاب  النتباه والقلا الماحوب بالمخاوف وزيادةا

 .والعزلة االجتماعية لدى األبناء

 (Smith & Daunic, 2017)دراسة 

طلبة المدارس الثانوية. عظهىرت نتىائج  هدفت الدراسة لفحص المشكالت السلوكية لدى

يعىانون مىن مشىكالت تتعلىا بالتفاعىل باكسىتان  الدراسة عن طلبة المىدارس الثانويىة فىي

يىتم إدارتهىا عو التعامىل معهىا فىي الموقىع الاىفي.  وعن الفىروق الفرديىة بىين الطلبىة ال

 .يؤثر عل  عداء الطالب وتطور شخايته وعن موقع المدرس وتوجهه

 (Drsai, 2018)دراسة 

ى وارتباطاتهىا مىب مىد هىدف إلى  فحىص انتشىار السىرقة وهىوس السىرقة بىين البىالغين

المىدارس الثانويىة. عظهىرت  واسب من المشكالت السلوكية وذلك فمن عينة مىن طلبىة

نتائج الدراسة عن السىرقة شىائعة بىين طلبىة المىدارس الثانويىة ومرتبطىة بمعموعىة مىن 

 سلوكيات لها عالقة باادمان(. السلوكيات االجتماعية وسلوكيات ادمانيه )عي

 تعقيب على الدراسات السابقة:

يتضىىح ممىىا سىىبا عرفىىه مىىن دراسىىات سىىابقة عنهىىا ركىىزت علىى  جوانىىب مختلفىىة فيمىىا 

يتعلا بكل متغير من متغيىرات الدراسىة، وعهملىت جوانىب عخىري هامىة، ومىا الدراسىة 

الحاليىىة إال محاولىىة لسىىد هىى ه الثغىىرات، وإكمىىال لمسىىيرة البنىىاء المتتاليىىة علىى  مىىدي 

لمالحظة من عىرض الدراسىات السىابقة السنوات السابقة حت  وقتنا الراهن، كما تمت ا

قلة الدراسات العربية التي اهتمىت بدراسىة اللغىة القىيم األخالقيىة والمشىكالت السىلوكية 

لدى طالب التعليم النوعي، وذلك ف  حدود اطالع الباحثة، كما عن كىل الدراسىات التىي 

فى  حىدود  اهتمت بدراسة القيم األخالقية والمشكالت السلوكية دراسىات عجنبيىة، وذلىك

 اطالع الباحثة.

ومن خالل النظرة الكلية لنتائج الدراسات والبحو( السابقة، وجىدت الباحثىة عن طىالب 

 التعليم النوعي يعانون من قاور وافح ف  القيم األخالقية والمشكالت السلوكية.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

مىن خىىالل اسىتعراض الدراسىىات السىابقة يمكىىن القىول بأنهىىا ال تعكىس واقىىب المشىىكالت 

الناتعىىة عىىن خفىىض القىىيم األخالقيىىة وارتفىىاع المشىىكالت السىىلوكية، ونظىىًرا لنىىدرة هىى ه 

فىى  حىىد اطىىالع الباحثىىة، رغىىم مىىا للموفىىوع مىىن عهميىىة  –الدراسىىات لهىى ا الموفىىوع 
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راسات العربية التي تناولىت القىيم األخالقيىة نظرية وتطبيقية، باافافة إل  عن ندرة الد

والمشىىكالت السىىلوكية لىىدى طىىالب التعلىىيم النىىوعي، يمثىىل مؤشىىرا لضىىرورة االهتمىىام 

بدراسىىتها، مىىب تعنىىب عوجىىه النقىىد التىىي وصىىفت فىى  التعقيىىب علىى  الدراسىىات بهىىدف 

ن الوصىىول إلىى  نتىىائج عكثىىر قابليىىة للتعمىىيم، باافىىافة إلىى  اخىىتالف الدراسىىة الحاليىىة عىى

الدراسات السابقة ف  حداثة موفوعها، واختيار عيناتها الت  هي في حاجة ماسىة إلى  

المساندة من قبىل اآلخىرين، وقىد اسىتفادت الباحثىة مىن الدراسىات السىابقة ومىا توصىلت 

إليىىه مىىن نتىىائج فىى  صىىياغة فىىروض الدراسىىة، وإعىىداد عدوات الدراسىىة، وتحديىىد العينىىة 

احاىىائية المناسىىبة لتحليىىل البيانىىات، هىى ا باافىىافة ومواصىىفاتها، واختيىىار األسىىاليب ا

إل  سعي الباحثة نحو الحرص عل  التواصل والتكامل بىين عىرض الدراسىات السىابقة 

وتطبيىىا األسىىاليب واألدوات الخاصىىة بالدراسىىة، والسىىعي نحىىو تقىىديم عىىرض متكامىىل 

ادية السىليمة ومتفاعل وصوالً إل  المستوي المنشود وفقًىا للتوجيهىات التربويىة واارشى

 التي تتالءم مب طبيعة المعتمب الماري. 

 فروض الدراسة

عالقىىة عكسىىية ذات داللىىة احاىىائية بىىين القىىيم األخالقيىىة والمشىىكالت  توجىىد .1

 .السلوكية لدى طالب التعليم النوعي

متوسىطي درجىات القىيم األخالقيىة لىدى  بىين فىروق ذات داللىة احاىائية توجىد .2

 .ال كور واانا(

بين متوسطي درجات المشكالت السلوكية لىدى  ت داللة احاائيةفروق ذا توجد .3

 .ال كور واانا(

 إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة:

 اعتمدت الدراسة الحالية عل  المنهج الوصفي المقارن.

 عينة الدراسة:

 عُجريت الدراسة عل  عينة من طالب التعليم النوعي، وقد تم تقسيمهم إل  معموعتين:

 ق من الخصائص السيكومترية:عينة التحق -1

( من طالب التعليم النىوعي، 50تكونت عينة التحقا من الخاائص السيكومترية من )

 ( عاما. 22 - 19تراوحت ععمارهم ما بين )

 العينة األساسية: -2

( ذكىور و 100( مىن طىالب التعلىيم النىوعي مىنهم )200تكونت العينة األساسىية مىن )

 ( عاما.22 – 199ما بين ) ( إنا(، تراوحت ععمارهم100)

 أدوات الدراسة:

 استخدمت الباحثة ف  دراستها األدوات التالية:
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 مقياس القيم األخالقية )إعداد: الباحثة(. -1

 مبررات إعداد المقياس:

الدراسات السىابقة غيىر مالئمىة مىن حيىث الاىياغة  معظم األدوات المستخدمة ف  (1

 اللفظية، وقد تالح ألعمار تختلع عن ععمار عينة الدراسة.

معظىىم األدوات المسىىتخدمة فىى  الدراسىىات السىىابقة غيىىر مالئمىىة مىىن حيىىث طىىول  (2

 العبارة نفسها، والتعامل مب عبارات طويلة جدًّا يؤدى إل  ملل وتعب هؤالء األفراد.

 واألبعاد ف  المقاييس السابقة غير مناسبة لطبيعة عينة الدراسة.معظم المفردات  (3

يتنىىاول البحىىث الحىىال  مرحلىىة عمريىىة لىىم تتىىوفر لهىىا مقىىاييس مالئمىىة لقيىىاس القىىيم  (4

 األخالقية.

وبنىىاء علىى  مىىا سىىبا قامىىت الباحثىىة بإعىىداد مقيىىاس القىىيم األخالقيىىة لىىدى طىىالب التعلىىيم 

 النوعي.

 واعداد مقياس القيم األخالقية قامت الباحثة باالت :

ااطىىالع علىى  األُطىىر النظريىىة والكثيىىر مىىن الدراسىىات السىىابقة التىى  تناولىىت القىىيم  -ع

 األخالقية. 

 تم ااطالع عل  عدد من المقاييس الت  استُخِدمت لقياس القيم األخالقية. -ب

 ( مفردة.25م األخالقية، مكونًا من )ـ ف  فوء ذلك قامت الباحثة بإعداد مقياس القي ج

وقد اهتمت الباحثة بالدقة ف  صىياغة عبىارات المقيىاس، بحيىث ال تحمىل العبىارة عكثىر 

من معن ، وعن تكون محددة ووافىحة بالنسىبة للحالىة، وعن تكىون وافىحة ومفهومىة، 

ة وعن تكون مااغة باللغة العربية، وعال تشتمل عل  عكثر من فكىرة واحىدة، مىب مراعىا

 صياغة العبارات ف  االتعاه الموجب.

 الخصائص السيكومترية لمقياس القيم األخالقية:

 حساب صدق المقياس: -أوالا 

 صدق المحكمين: -1

تىىمع عىىرض المقيىىاس فىى  صىىورته األوليىىة علىى  عىىدد مىىن عسىىات ة الاىىحة النفسىىية وعلىىم 

حىة بحى ف بعىض النفس بكلية التربية بمختلع العامعات، وتىم إجىراء التعىديالت المقتر

%( بين المحكمين وإعىادة صىياغة مفىردات 80المفردات والت  قل االتفاق عليها عن )

عخرى وفا ما اتفا عليه المحكمون، وبناء عل  ذلك لم يىتم حى ف عي مفىردة ألن نسىبة 

 %(.80االتفاق لم تقل عن )

   الصدق التمييزى )المقارنة الطرفية(: - 2
مقارنة الطرفية )صىدق التمىايز(، وذلىك بترتيىب تم حساب صدق المقياس عن طريا ال

درجات عينة التحقا من الكفاءة السيكومترية وفا الدرجة الكلية للمقيىاس تنازليىاً، وتىم 

حسىىاب داللىىة الفىىروق بىىين متوسىىط  درجىىات ااربىىاع  األعلىى  وااربىىاع  األدنىى ، 

 ( يوفح ذلك. 1والعدول )
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 القيم األخالقيةصدق المقارنة الطرفية لمقياس  (1جدول )

 13اإلرباعى األدنى ن= 13اإلرباعى األعلى ن=

 قيمة ت
مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

59.87 3.22 31.50 1.51 12.381 0.01 

 ( بىين متوسىط 0.01( وجود فروق دالة إحاائياً عند مستوى )1يتضح من جدول ) 

درجىىىات الطىىىالب ذوى المسىىىتوى المرتفىىىب وذوى المسىىىتوى المىىىنخفض، وفىىى  اتعىىىاه 

 المستوى المرتفب، مما يعن  تمتب المقياس بادق تمييزى قوي.

ا   ثبات المقياس: -ثانيا

 طريقة إعادة التطبيق: -1

وتمع ذلك بحساب ثبات مقياس القيم األخالقية مىن خىالل إعىادة تطبيىا االختبىار بفاصىل 

زمن  قدره عسبوعين وذلك عل  عينة التحقا من الكفىاءة السىيكومترية، وتىم اسىتخراج 

، (Pearson)معامالت االرتباط بين درجات طىالب العينىة باسىتخدام معامىل بيرسىون 

( ممىىىا يشىىىير إلىىى  عنع 0.01وهىىىي دالىىىة عنىىىد )( 0.547وكانىىىت معىىىامالت االرتبىىىاط )

ة تحت ظروف مماثلة.  المقياس يعط  نفس النتائج تقريباً إذا ما استخدم عكثر من مرع

 طريقة معامل ألفا ـ كرونباخ:  -2

كرونباخ وكانىت  –تمع حساب معامل الثبات لمقياس القيم األخالقية باستخدام معامل علفا 

 ويتمتب بدرجة عالية من الثبات. ( وهي مرتفعة،0.714القيمة )

 طريقة التجزئة النصفية: -3

قامىىىت الباحثىىىىة بتطبيىىىىا مقيىىىىاس القىىىىيم األخالقيىىىىة علىىىى  عينىىىىة التحقىىىىا مىىىىن الكفىىىىاءة 

السيكومترية، وتم تاحيح المقياس، ثىم تعزئتىه إلى  قسىمين، القسىم األول اشىتمل على  

ك لكىل تلميى  على  حىدة، عل  المفردات الفردية، والثان  عل  المفىردات الزوجيىة، وذلى

بىىراون، ومعامىىل جتمىىان العامىىة للتعزئىىة الناىىفية  –فكانىىت قيمىىة ُمعامىىل سىىبيرمان 

مرتفعة، حيىث تىدل على  عنع المقيىاس يتمتىب بدرجىة عاليىة مىن الثبىات، وبيىان ذلىك فى  

 (:   2العدول )

 ُمعامالت ثبات مقياس القيم األخالقية بطريقة التجزئة النصفية (2جدول )

 جتمان ن ـ براونسبيرما

0.821 0.694 
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( عنع معامىل ثبىات المقيىاس بطريقىة التعزئىة الناىفية سىبيرمان ـ 2يتضىح مىن جىدول )

براون متقاربة مب مثيلتها طريقة جتمان، مما يدل عل  عن المقياس يتمتب بدرجة عاليىة 

 من الثبات ف  قياسه للقيم األخالقية.

 االتساق الداخلي: -ثالثا

وذلك من خالل درجىات عينىة التحقىا مىن الكفىاءة السىيكومترية بإيعىاد معامىل ارتبىاط 

( 3بىين درجىات كىل مفىردة والدرجىة الكليىة للمقيىاس والعىدول ) (Pearson)بيرسون 

 يوفح ذلك:

معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس القيم  (3جدول )

 األخالقية

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 0.625** 8 0.618** 15 0.524** 22 0.674** 

2 0.524** 9 0.217* 16 0.589** 23 0.509** 

3 0.658** 10 0.625** 17 0.625** 24 0.647** 

4 0.215* 11 0.654** 18 0.547** 25 0.582** 

5 0.534** 12 0.421** 19 0.532**   

6 0.574** 13 0.598** 20 0.629**   

7 0.674** 14 0.578** 21 0.647**   

 0.05* دالة عند مستوى داللة 

 0.01** دالة عند مستوى داللة 

( عنع كل مفردات مقياس القيم األخالقية معامالت ارتباطها موجبة 3يتضح من جدول )

 (، عى عنعها تتمتب باالتساق الداخلي.0.05، 0.01ودالة إحاائيًّا عند مستويين )

 الصورة النهائية لمقياس القيم األخالقية:

( 25وتتضىمن ) وهك ا، تم التوصل إل  الاورة النهائية للمقياس، والاالحة للتطبيىا،

 مفردة، كل مفردة تتضمن ثال( استعابات.

 تعليمات المقياس:

يعب عند تطبيا المقيىاس خلىا جىو مىن األلفىة مىب طالىب التعلىيم النىوعي، حتى   (1

 ينعكس ذلك عل  صدقه ف  ااجابة.

يعب عل  القىائم بتطبيىا المقيىاس توفىيح عنعىه لىيس هنىاك زمىن محىدد لإلجابىة،  (2

 بسرية تامة. كما عنع ااجابة ستحاط

 يتم التطبيا بطريقة فردية، وذلك للتأكد من عدم العشوائية ف  ااجابة. (3
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يعىب ااجابىىة عىىن كىىل العبىىارات ألنعىىه كلمىىا زادت العبىىارات غيىىر المعىىاب عنهىىا  (4

 انخفضت دقة النتائج. 

 طريقة تصحيح المقياس:

ات )دائمىا، حددت الباحثة طريقة االسىتعابة على  المقيىاس باالختيىار مىن ثىال( اسىتعاب

( عل  الترتيب، وب لك تكىون 1، 2، 3عحياناً، نادرا( عل  عن يكون تقدير االستعابات )

(، وتىىدل الدرجىىة المرتفعىىة علىى  25(، كمىىا تكىىون عقىىل درجىىة )75الدرجىىة القاىىوى )

 ارتفاع القيم األخالقية، وتدل الدرجة المنخفضة عل  انخفاض القيم األخالقية.  

 وكية )إعداد: الباحثة(.مقياس المشكالت السل -2

 مبررات إعداد المقياس:

معظم األدوات المستخدمة ف  الدراسات السىابقة غيىر مالئمىة مىن حيىث الاىياغة  (1

 اللفظية، وقد تالح ألعمار تختلع عن ععمار عينة الدراسة.

معظىىم األدوات المسىىتخدمة فىى  الدراسىىات السىىابقة غيىىر مالئمىىة مىىن حيىىث طىىول  (2

 مب عبارات طويلة جدًّا يؤدى إل  ملل وتعب هؤالء األفراد. العبارة نفسها، والتعامل

 معظم المفردات واألبعاد ف  المقاييس السابقة غير مناسبة لطبيعة عينة الدراسة. (3

يتناول البحث الحالي مرحلة عمرية لم تتوفر لها مقاييس مالئمة لقياس المشىكالت  (4

 السلوكية.

لدى طىالب التعلىيم  س المشكالت السلوكيةوبناء عل  ما سبا قامت الباحثة بإعداد مقيا

 النوعي.

 قامت الباحثة باالت : واعداد مقياس المشكالت السلوكية

ااطالع عل  األُطر النظرية والكثير من الدراسات السىابقة التى  تناولىت المشىكالت  -ع

 السلوكية. 

 استُخِدمت لقياس المشكالت السلوكية. تم ااطالع عل  عدد من المقاييس الت  -ب

( 12ـ ف  فوء ذلك قامت الباحثة بإعداد مقيىاس المشىكالت السىلوكية، مكونًىا مىن ) ج

 مفردة.

وقد اهتمت الباحثة بالدقة ف  صىياغة عبىارات المقيىاس، بحيىث ال تحمىل العبىارة عكثىر 

ومفهومىة، من معن ، وعن تكون محددة ووافىحة بالنسىبة للحالىة، وعن تكىون وافىحة 

 وعن تكون مااغة باللغة العربية، وعال تشتمل عل  عكثر من فكرة واحدة.

 الخصائص السيكومترية لمقياس المشكالت السلوكية:

 حساب صدق المقياس: -أوالا 

 صدق المحكمين: -1

تىىمع عىىرض المقيىىاس فىى  صىىورته األوليىىة علىى  عىىدد مىىن عسىىات ة الاىىحة النفسىىية وعلىىم 

ختلع العامعات، وتىم إجىراء التعىديالت المقترحىة بحى ف بعىض النفس بكلية التربية بم
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%( بين المحكمين وإعىادة صىياغة مفىردات 80المفردات والت  قل االتفاق عليها عن )

عخرى وفا ما اتفا عليه المحكمون، وبناء عل  ذلك لم يىتم حى ف عي مفىردة ألن نسىبة 

 %(.80االتفاق لم تقل عن )

   الطرفية(:الصدق التمييزى )المقارنة  - 2
تم حساب صدق المقياس عن طريا المقارنة الطرفية )صىدق التمىايز(، وذلىك بترتيىب 

وفا الدرجة الكلية للمقيىاس تنازليىاً، وتىم  درجات عينة التحقا من الكفاءة السيكومترية

حسىىاب داللىىة الفىىروق بىىين متوسىىط  درجىىات ااربىىاع  األعلىى  وااربىىاع  األدنىى ، 

 ( يوفح ذلك. 4والعدول )

 صدق المقارنة الطرفية لمقياس المشكالت السلوكية (4جدول )

 13اإلرباعى األدنى ن= 13اإلرباعى األعلى ن=

 قيمة ت
مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

32.14 2.21 19.62 1.97 11.748 0.01 

( بىين متوسىط  0.01دالة إحاائياً عند مستوى )( وجود فروق 4يتضح من جدول ) 

درجىىىات الطىىىالب ذوي المسىىىتوى المرتفىىىب وذوى المسىىىتوى المىىىنخفض، وفىىى  اتعىىىاه 

 المستوى المرتفب، مما يعن  تمتب المقياس بادق تمييزى قوي.

ا   ثبات المقياس: -ثانيا

 طريقة إعادة التطبيق: -1

مىىن خىىالل إعىىادة تطبيىىا المقيىىاس  وتىىمع ذلىىك بحسىىاب ثبىىات مقيىىاس المشىىكالت السىىلوكية

بفاصل زمن  قىدره عسىبوعين وذلىك على  عينىة التحقىا مىن الكفىاءة السىيكومترية، وتىم 

اسىىىىتخراج معىىىىامالت االرتبىىىىاط بىىىىين درجىىىىات العينىىىىة باسىىىىتخدام معامىىىىل بيرسىىىىون 

(Pearson)( ممىا يشىير 0.01( وهي دالة عنىد )0.754، وكانت معامالت االرتباط )

ة تحىت ظىروف إل  عنع المقياس يعط   نفس النتىائج تقريبىاً إذا مىا اسىتخدم عكثىر مىن مىرع

 مماثلة.

 طريقة معامل ألفا ـ كرونباخ:  -2

كرونبىاخ  –باسىتخدام معامىل علفىا  تمع حساب معامل الثبات لمقياس المشىكالت السىلوكية

 ( وهي مرتفعة، ويتمتب بدرجة عالية من الثبات.0.761وكانت القيمة )

 النصفية: طريقة التجزئة -3

علىى  عينىىة التحقىىا مىىن الكفىىاءة  قامىىت الباحثىىة بتطبيىىا مقيىىاس المشىىكالت السىىلوكية

( من طالب التعليم النىوعي، وتىم تاىحيح المقيىاس، ثىم 50السيكومترية الت  اشتملت )

تعزئتىىه إلىى  قسىىمين، القسىىم األول اشىىتمل علىى  علىى  المفىىردات الفرديىىة، والثىىان  علىى  
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بىراون،  –تلمي  عل  حدة، فكانت قيمة ُمعامل سىبيرمان  المفردات الزوجية، وذلك لكل

ومعامىىل جتمىىان العامىىة للتعزئىىة الناىىفية مرتفعىىة، حيىىث تىىدل علىى  عنع المقيىىاس يتمتىىب 

 (:   5بدرجة عالية من الثبات، وبيان ذلك ف  العدول )

 ُمعامالت ثبات مقياس المشكالت السلوكية بطريقة التجزئة النصفية (5جدول )

 جتمان ـ براون سبيرمان

0.807 0.727 

( عنع معامىل ثبىات المقيىاس بطريقىة التعزئىة الناىفية سىبيرمان ـ 5يتضىح مىن جىدول )

براون متقاربة مب مثيلتها طريقة جتمان، مما يدل عل  عن المقياس يتمتب بدرجة عاليىة 

 من الثبات ف  قياسه للمشكالت السلوكية.

 االتساق الداخلي: -ثالثا

وذلك من خالل درجىات عينىة التحقىا مىن الكفىاءة السىيكومترية بإيعىاد معامىل ارتبىاط 

( 6بىين درجىات كىل مفىردة والدرجىة الكليىة للمقيىاس والعىدول ) (Pearson)بيرسون 

 يوفح ذلك

معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس  (6جدول )

 المشكالت السلوكية

رقم 

 العبارة

 معامل

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 0.514** 7 0.528** 

2 0.218* 8 0.609** 

3 0.532** 9 0.432** 

4 0.614** 10 0.487** 

5 0.517** 11 0.532** 

6 0.469** 12 0.582** 

 0.05* دالة عند مستوى داللة 

 0.01** دالة عند مستوى داللة 

معىامالت ارتباطهىا  مقيىاس المشىكالت السىلوكية( عنع كل مفردات 6يتضح من جدول )

(، عى عنعهىىىا تتمتىىىب باالتسىىىاق 0.05، 0.01موجبىىىة ودالىىىة إحاىىىائيًّا عنىىىد مسىىىتويين )

 الداخلي.
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 الصورة النهائية لمقياس المشكالت السلوكية:

( 12وهك ا، تم التوصل إل  الاورة النهائية للمقياس، والاالحة للتطبيىا، وتتضىمن )

 مفردة تتضمن ثال( استعابات.مفردة، كل 

 تعليمات المقياس:

يعب عند تطبيا المقيىاس خلىا جىو مىن األلفىة مىب طالىب التعلىيم النىوعي، حتى   (1

 ينعكس ذلك عل  صدقه ف  ااجابة.

يعب عل  القىائم بتطبيىا المقيىاس توفىيح عنعىه لىيس هنىاك زمىن محىدد لإلجابىة،  (2

 كما عنع ااجابة ستحاط بسرية تامة.

 يتم التطبيا بطريقة فردية، وذلك للتأكد من عدم العشوائية ف  ااجابة. (3

يعىب ااجابىىة عىىن كىىل العبىىارات ألنعىىه كلمىىا زادت العبىىارات غيىىر المعىىاب عنهىىا  (4

 انخفضت دقة النتائج. 

 طريقة تصحيح المقياس:

حددت الباحثة طريقة االسىتعابة على  المقيىاس باالختيىار مىن ثىال( اسىتعابات )دائمىا، 

( عل  الترتيب، وب لك تكىون 1، 2، 3ياناً، نادرا( عل  عن يكون تقدير االستعابات )عح

(، وتىىدل الدرجىىة المرتفعىىة علىى  12(، كمىىا تكىىون عقىىل درجىىة )36الدرجىىة القاىىوى )

ارتفىىىاع المشىىىكالت السىىىلوكية، وتىىىدل الدرجىىىة المنخفضىىىة علىىى  انخفىىىاض المشىىىكالت 

 لدى طالب التعليم النوعي.   السلوكية

 لدراسة:نتائج ا

 نتائج الفرض األول:

عالقىىة عكسىىية ذات داللىىة احاىىائية بىىين القىىيم  يىىنص الفىىرض األول علىى  عنعىىه   توجىىد

 األخالقية والمشكالت السلوكية لدى طالب التعليم النوعي .

 وللتحقىىىا مىىىن صىىىحة هىىى ا الفىىىرض تىىىم حسىىىاب قىىىيم معىىىامالت ارتبىىىاط بيرسىىىون 

(Pearson)( يوفىىح 7الت السىىلوكية، والعىىدول )بىىين مفهىىوم القىىيم األخالقيىىة والمشىىك

 النتيعة.

قيم معامالت االرتباط بين مقياسي القيم األخالقية والمشكالت السلوكية  (7جدول )

 (200)ن =

 مفهوم الذات

 القلق االجتماعي ن عينة الدراسة

 -**0.497 100 الذكور

 -**0.617 100 اإلناث

 -**0.597 200 العينة ككل

 0.01داللة  ** دالة عند مستوى
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( وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللىة إحاىائية بىين مقياسىي 7يتضح من جدول )

(، وب لك يكىون الفىرض 0.01القيم األخالقية والمشكالت السلوكية عند مستوى داللة )

 األول للدراسة قد تحقا.

 نتائج الفرض الثاني:

ات القيم األخالقيىة لىدى متوسطي درج بين فروق ينص الفرض الثاني عل  عنعه   توجد

 ال كور واانا( . 

للمعمىىىوعتين،  t-testوللتحقىىىا مىىىن صىىىحة هىىى ا الفىىىرض، تىىىم اسىىىتخدام اختبىىىار )ت( 

 ( يوفح النتيعة.8والعدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت في القيم األخالقية لدى  (8جدول )

 مجموعتى الذكور واإلناث 

 100=  اإلناث ن 100الذكور ن = 

 قيمة ت
مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

37.38 2.39 58.88 4.49 42.197 0.01 

( يتضح وجود فروق ذات داللة إحاىائية بىين متوسىط  درجىات 8بالنظر ف  جدول )

(، وهى  قيمىة 42.197اتعىاه اانىا(، حيىث كانىت قيمىة )ت(   ) ال كور واانىا( فى 

( وبىى لك يكىىون الفىىرض الثىىاني للدراسىىة قىىد 0.01دالىىة إحاىىائياً عنىىد مسىىتوى داللىىة )

 تحقا.

 نتائج الفرض الثالث:

متوسىىطي درجىىات المشىىكالت  بىىين فىىروق يىىنص الفىىرض الثالىىث علىى  عنعىىه   توجىىد

 السلوكية لدى ال كور واانا( . 

للمعمىىىوعتين،  t-testمىىىن صىىىحة هىىى ا الفىىىرض، تىىىم اسىىىتخدام اختبىىىار )ت( وللتحقىىىا 

 ( يوفح النتيعة.9والعدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت في المشكالت  (9جدول )

 السلوكية لدى مجموعتى الذكور واإلناث 

 100اإلناث ن =  100الذكور ن = 

 قيمة ت
مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

27.64 0.82 14.66 1.23 87.576 0.01 
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( يتضح وجود فروق ذات داللة إحاىائية بىين متوسىط  درجىات 9بالنظر ف  جدول )

المشىكالت السىلوكية، حيىث كانىت قيمىة )ت(    ال كور واانا( فى  اتعىاه الى كور فى 

( 0.01( في المشكالت السلوكية، وهى  دالىة إحاىائياً عنىد مسىتوى داللىة )87.576)

 وب لك يكون الفرض الثالث للدراسة قد تحقا.

 مناقشة نتائج الدراسة:

بعىىد العىىرض السىىابا لنتىىائج الدراسىىة يمكىىن مناقشىىتها وتفسىىيرها فىى  فىىوء الفىىروض 

 سابقة وااطار النظرى وذلك عل  النحو التال :والدراسات ال

عسفرت النتائج عن وجود عالقة عكسية دالة احاائيا بىين القىيم األخالقيىة والمشىكالت 

كمىىا عسىىفرت الدراسىىة عىىن وجىىود فىىروق دالىىة السىىلوكية لىىدى طىىالب التعلىىيم النىىوعي، 

يىىث كانىىت لاىىالح عينىىة اانىىا( حالقىىيم األخالقيىىة والمشىىكالت السىىلوكية احاىىائيا فىى  

منخفضىة المشىكالت السىلوكية مرتفعىة عنىد اانىا( وفىي القىيم األخالقيىة الدرجات فىي 

 عند اانا(، كما تحقا بالفرض الثاني والثالث.

وه ا ما عشارت إليه كثير من الدراسات، ه ا وقد عكدت الدراسات عل  عن الطالب 

والتي منها دراسة لديهم مشكالت وافحة في القيم األخالقية والمشكالت السلوكية 

(Nunner-Winkler et al., 2007( دراسة ،)Turner, 2008) ، دراسة

(Fumagalli et al., 2010( دراسة ،)You et al., 2011( دراسة ،)Bouhnik 

& Mor, 2014( دراسة ،)Upadhyaya, 2015( دراسة ،)Dunkel et al., 

(، Jones & Watt, 2020(، دراسة )Baez et al., 2017(، دراسة )2016

(، دراسة 2010(، دراسة عبد الباقي عحمد )2009دراسة عبد اللطيع المومني )

(، دراسة محمد المناور 2011(، دراسة محمد العسيري )2011محمد السفاسفة )

 .(Drsai, 2018)، دراسة (Smith & Daunic, 2017)(، دراسة 2011)

 ملخص النتائج:

( 0.01ذات داللة احاىائية دالىة عنىد )عكسية عسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة 

، كمىا عسىفرت القيم األخالقية والمشكالت السلوكية لدى طالب التعليم النوعيبين اللغة 

القىىيم ( بىين كىىل مىن الىى كور واانىا( فىىي 0.01عىن وجىىود فىروق دالىىة احاىائيا عنىىد )

 الح اانا(.لااألخالقية والمشكالت السلوكية 

 توصيات الدراسة:

 توص  الباحثة استنادًا إل  ما كشفت عنه الدراسة الحالية بما يل :

 االهتمام بسيكولوجية طالب التعليم النوعي. -1

االهتمام بتحسين القيم األخالقية وخفض المشكالت السلوكية لدى طالب التعليم  -2

 النوعي.
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 دراسات مقترحة:

والدراسات السابقة ونتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة استنادًا إل  ااطار النظرى 

عدد من الموفوعات البحثية الت  تحتاج إل  إجراء مزيد من الدراسات للوقوف عل  

 نتائعها:

القيم األخالقية وخفض المشكالت السلوكية لدى برنامج إرشادى انتقائ  لتنمية  -1

 .طالب التعليم النوعي

القيم األخالقية وخفض المشكالت السلوكية لدى طالب برنامج إرشادى لتحسين  -2

 .التعليم النوعي
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