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 الدراسة : مستخمص
السيكومترية لمقياس المشكالت ىدفت الدراسة الحالية التحقق من الخصائص          

السموكية لدى الطالب الفائقين بمرحمة التعميم الثانوي ، حيث بمغت عينة الدراسة 
( من 722(  ذكور، و)722تكونت العينة  من )و ( طالب وطالبة 022االستطالعية )

( 76,43( سنة ، بمتوسط عمري قدره )76 – 75اإلناث ، حيث تتراوح أعمارىم من )
(، من مدرسة المتفوقين والمتفوقات لمعموم والتكنولوجيا 2,63نحراف معياري قدره )عاًما، وا
( عبارة مقسمين إلي أربعة 54بمحافظة البحر األحمر، وتكون المقياس من ) -بالغردقة 

الغش في االمتحانات ( ، وتوصمت نتائج  –السرقة  –التنمر  –أبعاد ىما ) الغضب 
قياس المشكالت السموكية  من حيث الصدق والثبات ،   الدراسة إلى كفاءة المقياس في

كما توصمت نتائج الصدق العاممي إلى أن قيم الصدق لممقياس تصمح لالعتماد عميو في 
قياس المشكالت السموكية لدي الطالب الفائقين بمرحمة التعميم الثانوي ، وأن قيم الثبات 

 لمقياس يتسم بدرجة عالية من الثبات(  ، وبذلك تشير إلى أن ىذا ا 2,959الكمية كانت )
 ويمكن االعتماد عميو في قياس المشكالت السموكية.                                

 

 الخصائص السيكومترية . –الطالب الفائقين  –المشكالت السموكية  الكممات المفتاحية :
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Abstract 
       Psychometric properties of the behavioral problems 

scale High school senior students. 

         The current study aimed to verify the psychometric 

characteristics of the behavioral problems scale for superior 

students in secondary education, where the exploratory 

study sample amounted to (200) male and female students 

and the sample consisted of (100) males, and (100) females 

their ages ranged from (15_16), with mean age (16_43) 

years and a standard deviation of (0_63) from the 

Outstanding and Outstanding School for Science and 

Technology in Hurghada - Governorate The Red Sea, and 

the scale consisted of (54) phrases divided into four 

dimensions (anger - bullying - theft - cheating in exams). 

The validity of the scale is reliable in measuring the 

behavioral problems of superior students in secondary 

education, and that the total stability values were (0.959), 

thus indicating that this scale is characterized by a high 

degree of stability and can be relied upon in measuring 

behavioral problems. 

 

Keywords : behavioral problems - superstars - 

psychometric characteristics. 
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 مقدمة :
يزداد االىتمام يومًا بعد يوم بدراسة المشكالت السموكية لممراىقين ، وتأتى أىميتيا     

من أىمية التًغير في سموك الفرد نحو األفضل ، في عصر ازدادت فيو التعقيدات وباتت 
تؤثر عمى األفراد والجماعات ، وخاصة في ظل تزايد التطور والتقدم التكنولوجي الذي 

فتظير عمى ، الت التي تؤثر عمى توجيات األفراد وسموكياتيم أبرز العديد من المشك
شكل سموكيات تؤدي إلى ايذاء الفرد لنفسو ، أو اآلخرين ،  فتيدد سالمتو ، وسالمة 
اآلخرين معًا، كما تظير بشكل سموكيات غير مقبولو اجتماعيًا ويكون ليا أثر سمبي عمى 

                                                                 .        تعميمو وسوء تكيفو مع نفسو واآلخرين

 Behavioral Problemsتعريؼ المشكالت السموكية  -3
 ، ومن ىذه التعريفات ما ذكرهالمشكالت السموكية تعددت التعريفات التي تناولت        

بأنيا سموك متكرر الحدوث غير مرغوب فيو يثير (  331،  0000،  أنس قاسم)
استيجان البيئة االجتماعية وال يتفق مع مرحمة النمو التي وصل إلييا الطالب ، وليا آثار 
تنعكس عمى قبول الفرد اجتماعيًا وعمى سعادتو ورفاىيتو ويظير في صورة عرض أوعدة  

والسرقة والتدمير والتشاجر أعراض سموكية متصمة ظاىرة ، ويمكن مالحظتيا مثل الكذب 
عمى أنيا حاجة لم تشبع فتظير عمى شكل (  Linda ,et al ,2005,4) ، ويشيروغيرىا 

سموكيات تؤدي إلى ايذاء الفرد لنفسو ، أو اآلخرين ،  فتيدد سالمتو ، وسالمة اآلخرين 
ميمو معًا، كما تظير بشكل سموكيات غير مقبولو اجتماعيًا ويكون ليا أثر سمبي عمى تع

بأنيا  ( 264، 0035 نايف بن محمد)ويعرفيا .  وسوء تكيفو مع نفسو واآلخرين
المشكالت المتعمقة بالسموك والتي تظير عمى الطالب ، ومنيا الكذب والسرقة والعدوانية ، 
وتعاطي الممنوعات ، والمشكالت الجنسية والتدخين ، ولتمك المشكالت انعكاسات سمبية 

بأنيا  ( Kirk & Gallagher et al , 2003,145)، وعرفيا تمعتؤثر عمى الفرد والمج
، ويرى انحراف عن السموك المالئم لمعمر ، ويتدخل في نمو الفرد وتطوره وحياة اآلخرين 

أن المشكالت السموكية ىي مجموعة   (336،  0037،  سميرة عبداهلل  محمد مصمح ،)
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نطاق البناء المدرسي  الطالب داخلمن الممارسات غير المرغوب بيا والتي يمارسيا 
والتي بدورىا تخالف األنظمة االجتماعية والقوانين المدرسية وىي بحاجة إلى تعديل 

 . وتنعكس آثارىا عمى الفرد والمجتمع

 Classification of Behavioral Problems تصنيؼ المشكالت السموكية :

 صنف المشكالت السموكية إلى :تصنؼ روجز بيؿ :  -أ
مشكالت سموكية تافية مثل :التحدث أثناء االنتقال من نشاط لنشاط ، عدم االنتباه  -7

 لفترة قصيرة ، العب ببعض االوراق أثناء الشرح.
مشكالت سموكية بسيطة مثل :االجابة بدون إذن ، األحاديث الجانبية ، التنقل داخل  -0

 الفصل بدون إذن. 
 تخريب ، عدم االلتزام بالقوانين .مشكالت سموكية حادة مثل : الغش ، ال -3
مشكالت سموكية متفاقمة مثل : الرد عمى المعمم بالفاظ بذئية ، التجول داخل الفصل  -4

 .) 044:0033، الحديث بصوت عالى )

والتى ىدفت بدراسة المشكالت (   Ferguson , et al 2013وأكدت درسة )      
النتائج أن ىناك ثالث سموكيات شائعة وىى السموكية واألعراض النفسية لمطالب ، وبينت 

الممل ، النشاط الزائد ، التمرد . وىناك أيضا سموكيات اخرى أقل مثل : السرقة ، البكاء ، 
 التسرب من المدرسة .

 صنفت المشكالت السموكية إلى : (0034تصنيؼ وساـ يوسؼ ) -ب
 الخجل .، قة بالذات وتشمل : الخوف، القمقمشكالت سموكية متعم -7
طواء، السموك السئ، العدوان، مشكالت سموكية اجتماعية وتشمل : العزلة واالن -0

 ، الغضب .الكذب
، التغيب عن وعدم الرغبة بالتوجة إلى المدرسةمشكالت تعميمية وتشمل : التردد  -3

، إتالف عدوان ضد اآلخرين ، إثارة الفوضيالمدرسة ، التأخر الصباحي ، ال
 العامة ، الخروج بدون إذن ، وعدم االلتزام بالنظام المدرسي .الممتمكات 
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 لممشكالت السموكية : 3750تصنيؼ كوى  -ج 

 صنف المشكالت السموكية إلي أربع فئات اساسية ىي :    
مشكالت التصرف وتشمل :عدم التعاون ، التحدى ، تخريب الممتمكات ، السمبية  -7

 بالنفس ، وعدم تحمل المسئولية .واالنانية ، المجادلة ، عدم الثقة 
مشكالت الشخصية وتشمل :القمق ، الخوف ، التوتر ، االنسحاب والعزلة ، الجبن ،  -0

 شدة الحساسية ، شعور بالدونية .
مشكالت عدم النضج وتشمل : قصر مده االنتباه ، عدم التناسق ، احالم الميقظة ،  -3

 ضعف التركيز ، الكسل والنعاس ، الفوضى .
مشكالت الجنوح االجتماعي وتشمل : الوالء لجماعة سيئة ، السرقة مع اآلخرين ،  -4

 ( .52، 0277اليروب من المدرسة ، التخريب .)اسامة فاروق ،

 :قياس المشكالت السموكية 
 االستطالعية التى تكونت الدراسة قامت الباحثة بإعداد المقياس من خالل عينة 

رسة المتفوقين لمعموم البة من طالب المرحمة الثانوية بمدطالب وط (022)ىذه العينة من 
وترواحت أعمارىم بين  األساسيةالدراسة عينة أفراد  من غيروالتنولوجيا بالبحر األحمر 

وذلك لمتحقق (  2,69( وانحراف معياري )  76,34( عام بمتوسط عمري ) 77 -75)
                          س .                   من الكفاءة السيكومترية لممقيا

 بالمقياس : التعريؼ
قامت الباحثة لدى أفراد العينة الدراسة الحالية التعرف عمى المشكالت السموكية      

 . بإعداد ىذا المقياس

 المقياس : مف اليدؼ
يمكن من خالليا تشخيص المشكالت السموكية تتناس مع  توفير أداة سيكومترية   

 طالب المرحمة الثانوية.
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 المقياس : بناء خطوات
 بمجموعة من ةالباحث تالحالية ولذلك قامالدراسة يعد ىذا المقياس ضمن أىداف 

 من أجل اإلعداد ليذا المقياس الذي يتناسب مع طبيعة وخصائص المرحمة راءاتاإلج
التراث السيكولوجى واألطر النظرية والدراسات التى تناولت الثانوية حيث تم االطالع عمى 

(، 0276(، امجد عزات )0276جميل حسن )دراسة والتي من أىميا المشكالت السموكية 
(، امانى عبد المقصود 0275، خولة سعد )(0275( انتصار محمد )0276وسام يوسف)

 ( .0223(، عبد المطيف العثامنة )0273مان صقر )(، اي0275يد )، سمر ول( 0275)

 المشكالت السموكية : مقياس أبعاد
 : المعد من اإلبعاد األتيةالمشكالت السموكية تكون مقياس   

يقصد بو السموكيات التى تمحق األذى الجسمى ،أو البعد األوؿ : التنمر المدرسى  : 
، أو المضايقة ، أو اإلحراج أو السخرية من قبل طالب متنمر عمى  النفسى ، أو العاطفى

 ( مفردة .  74طالب آخر أضعف منو بشكل متكرر  ويتكون ىذا البعد من ) 
ويقصد بيا السموكيات التى يرمي الطالب من خالليا إلى التحايل  البعد الثانى : السرقة :

تيم بطريقة غير سميمة ، ودون عمى اآلخرين؛ من أجل الحصول عمى أغراضيم وممتمكا
 ( مفردة . 76أن يكون لو حق فى الحصول عمييا ، ويتكون ىذا البعد من )

ويقصد بو عدم قدرة الطالب عمى السيطرة عمى انفعاالتو البعد الثالث : الغضب  : 
وتصرفاتو، وتصبح غير طبيعية وغير محتممة من قبل األخرين. ويتكون ىذا البعد من 

 .( مفردة  76)
ويقصد بيا قيام الطالب بسموك غير سوى وغير  لبعد الرابع : الغش فى االمتحانات :ا

مسموح بو ، مدفوعًا بعوامل وأفكار خاطئة لمحصول عمى اإلجابات بطريقة غير مشروعة 
، وىو أنتياك لألنظمة والقواعد والشروط النموذجية ألداء االمتحان . ويتكون ىذا البعد 

 ( مفردة . 73من )
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 فقرات المقياس : صياغة عند مراعاتيا تـ التي لضوابطا
 أن تكون مالئمة لخصائص المرحمة العمرية لطالب المرحمة الثانوية -7
 أن تكون بعيده عن الغموض وتمتاز بالسيولة -0
 بصيغة المتكممارات ن تكون العبأ -3
 أن تحتوي كل عبارة عمى فكرة واحدة -2

 لمقياس المشكالت السموكية : السيكومترية كفاءةال
 وأل: صدؽ المقياس :أ

 صدؽ المحكميف :-3
( مفردة عمى 59قامت الباحثة بعرض المقياس في صورتو األولية المكونة من )

( محكمين من أساتذة عمم النفس والصحة 72مجموعة من المتخصصين ؛ وعددىم ) 
في الحكم عمى المقياس ،  النفسية بالجامعات المصرية ، وذلك لالستفادة من خبراتيم

وطمبت الباحثة منيم إبداء الرأي في إذا كانت ىذه البنود نفس ما وضعت ألجمو ، ومدى 
لى أي مدى كانت صالحية كل عبارة  انتماء كل عبارة من العبارات المقترحة لممقياس وا 

د وأسفرت أراء المحكمين عمى عدم استبعا ،ووضوح صياغتيا لقياس المشكالت السموكية 
وقد ترواحت نسب اتفاق المحكمين عمى ، مفردات ، وتعديل صياغة ثالث مفردات

% ( ، وىي تعد 82% ( ، وكميا نسب أكبر من )722 -% 82مفردات المقياس بين ) 
 نسب مقبولة ، وىذا يدل عمى تمتع المقياس بالصدق الظاىري 

 صدؽ التحميؿ العاممى :-0
 Confirmatory Factorialالتوكيدى استخدمت الباحثة التحميل العاممى 

Analysis  =( بطريقة المكونات األساسية من  022لتقييم الصدق العاممى لممقياس )ن
 Varimaxالدرجة األولى مع التدوير المتعامد بطريقة تدوير األبعاد فاريماكس 

Rotation  ، ما فكانت نتائج التحميل ك 7،5±  ≥وتم أخذ التشبعات وفقًا لمحك جيمفورد
 ( :7الجدول  ) ىي موضحة في
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 (3جدوؿ )
 تشبعات مفردات مقياس المشكالت السموكية بالعوامؿ بعد التدوير وجذورىا

 (000الكامنة ونسب التبايف والشيوع )ف= 

 المفردات
 العوامل

 نسبة الشٌوع
 الرابع الثالث الثانً األول

1 896,0    890,0 

, 890,6    8966, 

3  895,0   89,,, 

,  8968,   89608 

5   89558  89,,1 

6   890,3  890,3 

0    88000 89605 

0    890,, 890,8 

, 8950,    89015 

18 89686    89605 

11  8906,   89086 

1,  89555   8963, 

13   896,,  89010 

1,   89085  89086 

15    89010 89035 

16    890,, 890,8 

10 8955,    89650 

10 8956,    896,5 

1,  8906,   8900, 

,8  890,,   89086 

,1   89,85  89358 

,,   896,8  895,0 

,3    890,6 89,,, 

,,    89065 89066 

,5 89,03    89601 

,6 89030    8966, 

,0  896,,   89080 

,0  89051   8900, 

,,   89000  8900, 

38   89606  89650 
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 المفردات
 العوامل

 نسبة الشٌوع
 الرابع الثالث الثانً األول

31    89053 890,8 

3,    8906, 890,5 

33 8950,    89686 

3, 8800,    89088 

35  89611   89,,0 

36  890,8   89051 

30   8900,  89056 

30   8963,  89056 

3,    89,11 89,,0 

,8    89,,1 89,3, 

,1 8956,    89035 

,, 893,5    89133 

,3  890,1   89001 

,,  890,0   8960, 

,5   8900,  89005 

,6   89538  89685 

,0    89,8, 89,8, 

,0    890,, 89,,, 

,, 8953,    89555 

58  89,,3   8930, 

51  89031   8901, 

5,   8903,  88038 

53   890,,  89060 

5,   89011  89063 

 الرابع الثالث الثانً  األول األبعاد

 9003, 59053 189606 109,03 الجذور الكامنة

 ,,98, ,18965 1,9008 319,00 نسبة التباٌن الكلى

 019,53 نسبة التباٌن المجمع

( مفردة موزعة عمى 54( أنَّ عدد المفردات المستخمصة )7يتضح من الجدول )
استوعبت تباين بمقدار  أربع عوامل وأنَّ العوامل األربعة المستخمصة من التحميل العاممى

 .( من التباين الكمى لمتغيرات المصفوفة  77,453)
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 0207 أغسطس( 3العدد ) (4المجمد )    (757) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

 (0جدوؿ )
 الجذور الكامنة والنسب المئوية لتبايف العوامؿ المستخمصة مف التحميؿ العاممي

 لعبارات المقياس بعد التدوير المتعامد

 الجذور الكامنة  ترتٌب العامل  م
النسب المئوٌة 
 لتباٌن العامل 

 319,00 109,03 األول 1

 1,9008 189606 الثانى ,

 ,18965 59053 الثالث 3

 ,,98, 9003, الرابع ,

 019,53النسبة المئوٌة للتباٌن الكلى للعوامل األربعة المستخلصة 

 ( يمكن استخالص العوامل التالية :0من الجدول )
 ( 1جدوؿ )

 ( عبارة : 31تشبع عبارات بعد التنمر )
رقم 

 العبارة 
 التشبع العبارات 

نسب 
 الشٌوع

 890,0 896,6 قمت عمدا إتالف أشٌاء تخص أحد الطلبة 1

 ,8966 ,8906 نظرت إلى أحد الطلبة عمدا نظرات سخرٌة ,

 89015 ,8950 طردت أحد الطلبة من المجموعة التى ألعب فٌها ,

هجمت  على أحد الطلبة وضربته بأدوات مثل العصا  18
 والكرسى 88الخ

89686 89605 

 89650 ,8955 أطلقت على الطلبة ألقاب بذٌئة 10

 896,5 ,8956 دفعت أحد الطلبة وجلست فى مكانه 10

 89601 89,03 قمت بإغاظة أحد الطلبة بمختلف الطرق 5,

 ,8966 89003 وقفت امام أحد الطلبة وأخذت دوره بالقوة 6,

 89686 ,8950 قمت بعمل مقالب فى أحد الطلبة 33

 ,8900 89088 بعثت رسائل تخوٌف ألحد الطلبة ,3

 89035 ,8956 قاطعت عمدا أحد الطلبة أثناء حدٌثه 1,

رفضت إرجاع بعض األشٌاء التى استلفتها من أحد  ,,
 الطلبة

893,5 89133 

 89555 ,8953 سببت أحد الطلبة بألفاظ بذٌئة ,,
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 0207 أغسطس( 3العدد ) (4المجمد )    (758) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

 ( 2,822(: ) 2,305بعاتيا من ) تش ( عبارة ، ترواحت73تشبع ىذا العامل )
( من نسبة التباين الكمى لممصفوفة ، والجذر  37,987ونسبة تباين مفسر مقدراىا ) 

( ومعظم عبارات ىذا العامل األكثر تشبعًا تدور حول : 77,073الكامن ليذا العامل) 
ا عامل السموكيات التى يقوم بيا الطالب والتى تتمثل فى سموك التنمر، لذلك سمى ىذ

 التنمر . 
 (2جدوؿ )

  ( عبارة 33تشبع عبارات بعد السرقة ) 
رقم 

 العبارة 
 التشبع العبارات 

نسب 
 الشٌوع

 ,,,89 895,0 أخذ أغراض زمالئى من حقائبهم دون علمهم 3

أقوم بأخذ بعض األشٌاء من الطلبة لتعوٌض شً  ,
 ماٌنقص منً

8968, 608 

 89086 ,8906 ذاتً اقوم بأخذ أشٌاء الطلبة الثبات 11

 ,8963 89555 أقوم بأخذ أشٌاء الغٌر لشعوري بالوحدة ,1

 ,8900 ,8906 أقوم بأخذ اشٌاء الغٌر حباً فً تملك هذا الشئ ,1

 89086 ,,890 أقوم بأخذ أشٌاء الغٌر البراز قوتً  8,

 89080 ,,896 أقوم بأخذ أشٌاء الغٌر للفت انتباههم 0,

 ,8900 89051 الغٌر الستٌالئهم علً أدواتًاستولً علً أدوات  0,

 0,,89 89611 اشعر بأن أخذ أشٌاء الغٌر شئ  عادي 35

 89051 890,8 أخذ طعام زمالئً وأكله دون علمهم 36

 89001 890,1 أنتقم من زمالئً بأخذ اغراضهم دون علمهم 3,

 ,8960 890,1 استعٌر أغراض زمالئً وال أردها الٌهم ,,

 ,8930 3,,89 زمالئً علً كل المشكالت التً تحدثٌلومنً  58

 ,8901 89031 أخد أدوات المعلم الموجودة على المنضدة 51

 88063 89011 أخذ حاجات من البوفٌة دون دفع ثمنها ,5

(  2,857( : )  2,493من )  ( عبارة ، ترواحت تشبعاتيا75تشبع ىذا العامل )    
( من نسبة التباين الكمى لممصفوفة ، والجذر 79,772ونسبة تباين مفسر مقدراىا ) 

( ومعظم عبارات ىذا العامل األكثر تشبعًا تدور حول : 72,676الكامن ليذا العامل) 
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 0207 أغسطس( 3العدد ) (4المجمد )    (759) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

السموكيات التى يقوم بيا الطالب والتى تتمثل فى سموك السرقة ، لذلك سمى ىذا عامل 
 السرقة .  

 (3جدوؿ )
 ( عبارة 32تشبع عبارات بعد الغضب )  

رقم 
 العبارة 

 التشبع العبارات 
نسب 
 الشٌوع

 1,,89 89558 أشعر بالغضب عند خسارتً لمسابقة ما 5

 890,3 890,3 أغضب بسرعة عندما ٌوجه لً زمٌلً اي اتهام 6

 89010 ,,896 أشعر بالغضب عندما ال تلبً طلباتً 13

 89086 89085 أغضب نتٌجة  عدم اكتراث اآلخرٌن بمشاعرهم ,1

 89358 89,85 أشعر بالغضب عندما ٌسخر منً أحد 1,

 895,0 896,8 أجد صعوبة فً التحكم فً انفعاالتً ,,

 ,8900 89000 أغلق األبواب بقوة عندما أغضب ,,

 89650 88606 عندما أشعر بالغضب أرفض الطعام والشراب 38

 89056 ,8900 أغضب أصرخ واصٌح فٌمن أثار غضبً عندما 30

 89056 ,8963 أغضب دائما بسبب وبدون سبب 30

 89005 ,8900 أشعر بالضٌق عندما أغضب 5,

 89685 89538 أجد صعوبة فً التنفس كلما غضبت 6,

 89038 ,8903  أننً عصبً  ,5

 89060 ,,890 أننى سرٌع األنفعال 53

( 2,834( : ) 2,425( عبارة ، ترواحت تشبعاتيا من )  74تشبع ىذا العامل )     
( من نسبة التباين الكمى لممصفوفة ، والجذر 72,654ونسبة تباين مفسر مقدراىا ) 

( ومعظم عبارات ىذا العامل األكثر تشبعًا تدور حول : 5,753الكامن ليذا العامل) 
تتمثل فى سموك الغضب ، لذلك سمى ىذا عامل  السموكيات التى يقوم بيا الطالب والتى

 الغضب .  
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 0207 أغسطس( 3العدد ) (4المجمد )    (762) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

 ( 4جدوؿ )
  ( عبارة 30تشبع عبارات بعد الغش في االمتحانات ) 

رقم 
 العبارة 

 التشبع العبارات 
نسب 
 الشٌوع

ألجا إلى الغش فى االمتحان بسبب عدم مقدرتى على  0
 الحفظ

89000 89605 

 890,8 ,,890 ألجا إلى الغش فى االمتحان بسبب عدم استعدادى له 0

ألجا إلى الغش فى االمتحان بسبب رغبتى فى الحصول  15
 على درجات أكثر

89010 89035 

ألجا إلى الغش فى االمتحان بسبب كثرة الواجبات  16
 المنزلٌة 

890,, 890,8 

ألجا إلى الغش فى االمتحان صعوبة فهم المواد  3,
 الدراسٌة

89,,6 89,,, 

 89066 89065 ألجا إلى الغش فى االمتحان بسبب الخوف من الرسوب ,,

ألجا إلى الغش فى االمتحان بسبب تساهل اإلدارة فى  31
 اللوائح المتعلقة بالغش فى االمتحاناتتطبٌق 

8905, 890,8 

ألجا إلى الغش فى االمتحان بسبب خوفى من معاقبة  ,3
 والدى لى اذا رسبت فى االمتحان

8906, 890,5 

ألجا إلى الغش فى االمتحان بسبب اعتماد مستوى تقٌٌم  ,3
 الطالب على االمتحان

89,11 89,,0 

 ,89,3 1,,89 ألجا إلى الغش فى االمتحان بسبب كثرة االمتحانات  8,

ألجا إلى الغش فى االمتحان بسبب تسامح المراقبٌن فى  0,
 اللجان

89,8, 89,8, 

 ,,,89 ,,890 ألجا إلى الغش فى االمتحان بسبب تقلٌد زمالئى 0,

( 2,906( : ) 2,787من )  ( عبارة ، ترواحت تشبعاتيا 70تشبع ىذا العامل )
( من نسبة التباين الكمى لممصفوفة ، والجذر الكامن 9,204ونسبة تباين مفسر مقدراىا ) 

( ومعظم عبارات ىذا العامل األكثر تشبعًا تدور حول : السموكيات 4,883ليذا العامل) 
ذا التى يقوم بيا الطالب والتى تتمثل فى سموك الغش في االمتحانات ، لذلك سمى ى

                                              عامل الغش في االمتحانات.  
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 0207 أغسطس( 3العدد ) (4المجمد )    (767) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

الباحثة بحساب االتساق الداخمي لممقياس بعد تطبيقو عمى  تقام  االتساؽ الداخمى : -1
( طالب وطالبة  من المرحمة التعميم  022)ن=  عينة الخصائص السيكومترية لمألدوات

الثانوي  والتي تقع جميعيا في نطاق محافظة البحر األحمر؛ عن طريق حساب معامل 
ارتباط بيرسون بين درجات كل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكمية لمبعد الذي 

كمية لمبعد الذي تنتمي الدرجة ال تنتمي لو ىذه المفردة ، وبعد حذف درجة ىذه المفردة من 
( يوضح 7، والجدول )(  01إصدار )   spss لو، وذلك باستخدام البرنامج االحصائي 

الذي  لمبعدبين درجة كل مفردة من مفردات المقياس والدرجة الكمية معامالت االرتباط 
 : تنتمي لو

 ( 5جدوؿ )
 معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات مقياس الذكاء الوجداني 

  ( 000لمبعد الذي تنتمي لو ) ف =  والدرجة الكمية
 التنمر السرقة الغضب الغش فً االختبارات

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

890,, 0 890,3 5 8956, 3 896,8 1 

89008 0 89008 6 89530 , 89551 , 

89053 15 89088 13 89608 11 890,0 , 

89055 16 89318 1, 895,, 1, 89601 18 

89,6, ,3 89680 ,1 89068 1, 890,3 10 

89,,, ,, 89665 ,, 890,0 ,8 8900, 10 

890,1 31 8903, ,, 890,6 ,0 8905, ,5 

89,1, 3, 89056 38 896,1 ,0 89358 ,6 

89,5, 3, 8908, 30 89,88 35 8901, 33 

89,6, ,8 8903, 30 89,03 36 89050 3, 

89,35 ,0 8908, ,5 8908, ,3 890,, ,1 

89,,, ,0 890,3 ,6 89,10 ,, 89,,6 ,, 

  890,3 5, 896,6 58 89035 ,, 

  8903, 53 8936, 51   

    895,, 5,   
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 0207 أغسطس( 3العدد ) (4المجمد )    (760) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

( أنَّ جميع معامالت ارتباط بيرسون بين درجات 7يتضح من نتائج جدول )     
(  2،27مفردات بُعد التنمر والدرجة الكمية لمبُعد دالة احصائيًا عند مستوي معنوية ) 

( ، وعميو فإنَّ جميع 2,897( : )  2,006حيث كانت معامالت االرتباط ما بين )
الدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي لو ، وكذلك معامالت  مفردات البعد متسقة داخميًا مع

ارتباط بيرسون بين درجات مفردات بُعد السرقة والدرجة الكمية لمبُعد نفسو كانت مابين ) 
( ، وكذلك معامالت ارتباط بيرسون بين درجات مفردات بُعد  2,806( : )  2,022

( ، وكذلك  2,834( : )  2,372الغضب والدرجة الكمية لمبُعد نفسو كانت ما بين ) 
معامالت ارتباط بيرسون بين درجات مفردات بُعد الغش في االمتحانات والدرجة الكمية 

( ، وعميو فإنَّ جميع مفردات المقياس  2,969( : )  2,840لمبًعد نفسو كانت ما بين ) 
تم  متسقة داخميًا مع األبعاد التي تنتمي ليا وىي ذات اتساق داخمي مرتفع ، وكذلك

حساب معامالت االرتباط لكل بُعد بالدرجة الكمية لممقياس بعد حذف درجة البُعد من 
 ( :                                                                               8الدرجة الكمية لممقياس، ويتضح ذلك من خالل نتائج الجدول )

بالدرجة الكمية لمقياس المشكالت السموكية )ف= ( معامالت االرتباط لكؿ بعد 6جدوؿ )
000 )  

 م  أبعاد المقٌاس معامل االرتباط

 1 البعد األول ) التنمر ( معامل ارتباط بٌرسون ) ** ( 88,83

 الداللة المعنوٌة 8881

 , البعد الثانً ) السرقة ( معامل ارتباط بٌرسون ) ** ( ,8800

 الداللة المعنوٌة 8881

 3 البعد الثالث ) الغضب ( معامل ارتباط بٌرسون ) ** ( 880,0

 الداللة المعنوٌة 8881

البعد الرابع ) الغش فً  معامل ارتباط بٌرسون )** ( ,8800
 االمتحانات (

, 

 الداللة المعنوٌة 8881

(  أنَّ معامالت االرتباط بين األبعاد األربعة والدرجة الكمية 8يتضح من جدول)
(، مما يدل عمى وجود اتساق داخمي مرتفع  2,27لممقياس جميعيا دالة عند مستوى )

              .                                                   تطبيق عمي عينة الدراسة االساسيةألبعاد المقياس، ومنيا تم التأكد بأن المقياس صالح لم
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 0207 أغسطس( 3العدد ) (4المجمد )    (763) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

 ثانيًا : ثبات المقياس :

تم حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية بين طريقة التجزئة النصفية : -3
( 022ة سيبرمان بروان ، لعدد )ن= المفردات الفردية والمفردات الزوجية عن طريق معادل

 طالب وطالبة والجدول التالي يوضح قيم الثبات التى توصمت الييا الباحثة .
 ( 7جدوؿ )

 يف المفردات الفردية والمفردات الزوجية قيـ معامالت االرتباط ب
 بإستخداـ معادلة " سيبرماف برواف "

 البعد م
عدد 

 االمفردات

االرتباط قبل 
 التعدٌل

 ) الثبات (

 االرتباط بعد التعدٌل 
 ) الثبات (
 بروان-بمعادلة سٌبرمان 

 **890,6 89011 13 التنمر ( البعد األول ) 1

 **,8903 89506 15 البعد الثانً ) السرقة ( ,

 **89063 89068 ,1 (البعد الثالث ) الغضب 3

, 
 البعد الرابع 

 ()الغش فً االمتحانات
1, 89,6, 89,01** 

 **89,66 ,89,3 ,5 جمٌع االبعاد

 0003داؿ عند مستوى  **

( أن معامل الثبات مرتفع مما يشير إلى ثبات المقياس 9ويتضح من جدول )    
  :الحاليةالمستخدم في الدراسة 

 Aipha Cronbachطريقة ألفا كرونباخ  -0
قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بمعامل ألفا كرونباخ ، حيث تترواح قيمة   

( ، وكمما اقترب من الواحد الصحيح دل عمى وجود  7 –( بين ) صفر  aمعامل ألفا )
من الصفر دل عمي عدم وجود ثبات، وأدني قيمة مقبولة لثبات ثبات عالي ، وكمما اقترب 

( معامالت ألفاكرونباخ لقياس ثبات أبعاد 76( ، ويوضح جدول ) 2,62معامل ألفا ىي ) 
 :مقياس المشكالت السموكية 
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 0207 أغسطس( 3العدد ) (4المجمد )    (764) بالغردقة  كمية التربية  العموم التربوية مجمة

 ( 30جدوؿ )
 ( 000معامؿ ألفاكرونباخ لقياس ثبات أبعاد مقياس المشكالت السموكية ) ف= 

عدد  البعد م
 المفردات

 معامل 
 ألفا كرونباخ

 890,6 13 البعد األول )التنمر ( 1

 89058 15 البعد الثانً ) السرقة ( ,

 890,1 ,1 البعد الثالث ) الغضب ( 3

 89,05 ,1 ( الغش فً االمتحانات البعد الرابع ) ,

 ,89,5 ,5 جمٌع االبعاد

( مرتفعة ، وتشير  a( أن جميع معامالت ألفا كرونباخ ) 72يتضح من جدول )
 إلى تمتع المقياس بالثبات 

تقدير درجات المستجبيف عمى المقياس : -1  
في تقدير درجات استجابة الطالب وتتدرج  Likertاستخدمت الباحثة أسموب   

 –في ثالث مستويات موجودة أمام كل مفردة وىى تنطبق عمى ) دائمًا  Likertطريقة 
 3طالب واحدة من تمك البدائل ، بحيث يتم تقدير الدرجات ) نادرًا ( ، ويختار ال –أحيانًا 

( ، ويشير ارتفاع درجات الطالب عمى المقياس إلى وجود مشكالت سموكية ،  7،  0، 
ويشير انخفاض الدرجة عمى عدم وجود مشكالت سموكية ، ونجد أعمى درجة عمى 

رجة ، ودرجة قطع ( د 54( درجة ، وأقل درجة عمى المقياس ىى )  760المقياس ىى )
(725 . ) 

 ( 33جدوؿ )
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ودرجة القطع

 درجة القطع االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً

0, ,1 185 
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الصورة النيائية لممقياس : -2  
( مفردة . 54يتكون المقياس في صورتو النيائية من )  

 (30جدوؿ )
 السموكية عمى أبعاده األربعة توزيع مفردات مقياس المشكالت

عدد المفردات 
 فً كل بعد

 م البعد المفردات المنتمٌة للبعد

13 
1-,-,-18-10-10-,5-,6-33-3,-,1-

,,-,, 
 1 التنمر

15 
3-,-11-1,-1,-,8-,0-,0-35-36-

,3-,,-58-51-5, 
 , السرقة

1, 
5-6-13-1,-,1-,,-,,-38-30-30-

,5-,6-5,-53 
 3 الغضب

1, 
0-0-15-16-,3-,,-31-3,-3,-,8-

,0-,0 
الغش فً 
 االمتحانات

, 

 المقٌاس ككل ,5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 جامعة جنوب الوادى –كلٌة التربٌة بالغردقة  –مجلة العلوم التربوٌة 
====================================================== 

---------------------------------------------------------------------------- 
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  المراجع
 أواًل : المراجع العربية : 

. مدخؿ إلى االضطرابات السموكية واالنفعالية  ( 0277اسامة فاروق مصطفى ) -7
.  االردن  : دار المسيرة لمنشر والتوزيع العالج ،االسباب ،التشخيص،

 والطباعة .                                             
( . مقياس المشكالت السموكية . القاىرة : 0275امانى عبد الوىاب عبد المقصود ) -0

  . مكتبة االنجمو المصرية
السيكودراما لمتخفبف . فعالية برنامج إرشادي قائم عمى (0276أمجد عزات جمعو ) -3

مجمة العمـو . وكية عند طالب المرحمة األعداديةحدة المشكالت السم
  – 008( ،7)0 ،فمسطيف، النفسية والتربوية ، الجامعة األسالمية

058. 
كندرية : مركز االسكندرية . االس. أطفاؿ بال أسر( 0220أنس محمد قاسم ) -4

 .لمكتاب
( . المشكالت السموكية وعالقتيا باالستعداد األكاديمى 0273إيمان صقر شاىين ) -5

رسالة المرحمة المتوسطة فى محافظة الخبر . طالبات  لدى عينة من
 .جامعة الممك عبد العزيز   ، كمية التربية ماجستير منشورة 

. القاىرة : دار الفاروق إدارة السموؾ داخؿ المدرسة( . 0277بيل روجرز ) -6
 الثقافية .ستثمارات لال

( . فاعمية برنامج إرشادي في تخفيف حدة المشكالت 0276جميل حسن حسين ) -7
السموكية ورفع الدافعية لمتعمم  لدى العاديين والمتفوقين من تالميذ المرحمة 

 . 369- 095(، 09) زيؽامجمة كمية التربية ،جامعة الزقاألبتدائية . 
الشائعة وعالقتيا ببعض المتغيرات . المشكالت السموكية (0275خولو سعد البموى ) -8

مجمة دراسات العمـو لدى طالبات السنة التحضرية فى جامعة تبوك . 
  . 746 -705( ، 3) 40،  التربية
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( . فاعمية برنامج إرشادي سموكي لخفض حدة مشكالت 0275سمر وليد الحمح ) -9
رسالة السموك الالجتماعي لدى عينة من تالميذ التعميم األساسي . 

 ، كمية التربية ، جامعة دمشق . دكتوراة منشورة
( . واقع المشكالت السموكية 0279محمد مصمح ثمجى ، سميرة عبداهلل الرفاعى ) -72

لدى طمبة المرحمة الثانوية في محافظة إربد من وجية نظر القائمين عمى 
 التربوية والنفسية مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراساتالعممية التربوية . 

،08 (4 ،)577-545 . 
( . مستوى المشكالت السموكية لدى طمبة 0223عبد المطيف مصطفى العثامنة ) -77

المرحمة الثانوية فى المدارس الحكومية وصعوبات التعامل معيا من وجية 
رسالة ماجستير  شمال فمسطين . نظر المرشدين التربويين فى محافظات

 .اح الوطنية ، كمية الدراسات العميا ، جامعة النج غير منشورة
. دراسة المشكالت السموكية لدى أبناء دور التربية (0277نايف محمد الحربى ) -70

االجتماعية من وجية نظر المشرفين والعاممين عمييا . مجمة العموم 
 . 502 – 487( ، 3التربوية ، )

. المشكالت السموكية وعالقتيا بالتواصل األسري لدى (0276وسام يوسف سميمان ) -73
رسالة . اتف الذكية من وجية نظر الوالدينالمراىقين مستخدمى اليو 

  . غزة –، كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية ماجستير منشورة 

 ثانيًا : المراجع األجنبية : 
14- Ferguson , K. T .,Lee , M .J. (2013). Cognitives  , Motor , and 

Behavioral Development of Orphans of HIV/AIDS in 
Institutional Contexts .In Neuropsychology of Children 
in Africa Springer New York .69-93. 

15- Kirk , Samuel , Gallagher , James , Colman , M.R& 
Anasyasiow , Nicholas , J .(2003 ) : Educating 
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Exceptional Children , Tenth Edition . New York : 
Houghton Mifflin Company 

16- Linda ,G. Jan , J.L.et , al (2005) : Emotional intelligence 
profiles of nurses caring for people with sever 
behavior problems . Journal personality and 
Differencess . 38, 4-33 
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 مقياس المشكالت السموكية 
 أواًل : البيانات األساسية 

 أنثى)       (    النوع  : ذكر )       ( 

 .........العمر : ...................             ..........................الصؼ : 

 التعميمات :

الطالب بين يديك مجموعة من العبارات اختر اإلجابة التي تعبر عنك ،  عزيزى  
( أمام  فقد تنطبق أو التنطبق بعضيا عميك ، أقر كل عبارة بدقة  وضع عالمة ) 

نادرًا ( بأمانة وصدق ، ال تترك أي  –احيانًا  –الخانة التى تنطبق عمى حالتك ) دائمًا 
عالمتين أمام العبارة  الواحدة ،  وكن مطمئنًا بأن ما مفردة دون اإلجابة عمييا ، وال تضع 

البحث  ستدلى بو من معمومات سوف تظل موضع السرية التامة ، فميس ليا ىدف سوى 
 . العممي فقط
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 ( الشكؿ النيائي3ممحؽ رقـ )
 لمقياس المشكالت السموكية ) إعداد الباحثة (

 نادرًا  أحياناً  دائمًا  العػػػػػػػبارات  ـ
    .قمت عمدا إتالؼ أشياء تخص أحد الطمبة 7
    .نظرت إلى أحد الطمبة عمدا نظرات سخرية 0
    .أخذ أغراض زمالئى مف حقائبيـ دوف عمميـ 3
أقـو بأخذ بعض األشياء مف الطمبة لتعويض شي  4

 .ماينقص مني
   

    .أشعر بالغضب عند خسارتي لمسابقة ما 5
    .عندما يوجو لي زميمي اي اتياـأغضب بسرعة  6
ألجا إلى الغش فى االمتحاف بسبب عدـ مقدرتى عمى  7

 .الحفظ
   

    ألجا إلى الغش فى االمتحاف بسبب عدـ استعدادى لو 8
    طردت أحد الطمبة مف المجموعة التى ألعب فييا 9

ىجمت  عمى أحد الطمبة وضربتو بأدوات مثؿ العصا  72
 والكرسى ..الخ

   

    اقـو بأخذ أشياء الطمبة الثبات ذاتي 77
    أقـو بأخذ أشياء الغير لشعوري بالوحدة 70
    أشعر بالغضب عندما ال تمبي طمباتي 73
    أغضب نتيجة  عدـ اكتراث اآلخريف بمشاعرىـ 74
ألجا إلى الغش فى االمتحاف بسبب رغبتى فى الحصوؿ  75

 عمى درجات أكثر
   

إلى الغش فى االمتحاف بسبب كثرة الواجبات ألجا  76
 المنزلية
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 نادرًا  أحياناً  دائمًا  العػػػػػػػبارات  ـ
    أطمقت عمى الطمبة ألقاب بذيئة 77
    دفعت أحد الطمبة وجمست فى مكانو 78
    أقـو بأخذ اشياء الغير حبًا في تممؾ ىذا الشئ 79
     أقـو بأخذ أشياء الغير البراز قوتي 02
    أشعر بالغضب عندما يسخر مني أحد 07
    أجد صعوبة في التحكـ في انفعاالتي 00
    ألجا إلى الغش فى االمتحاف صعوبة فيـ المواد الدراسية 03
    ألجا إلى الغش فى االمتحاف بسبب الخوؼ مف الرسوب 04
    قمت بإغاظة أحد الطمبة بمختمؼ الطرؽ 05
    وقفت اماـ أحد الطمبة وأخذت دوره بالقوة 06
    أشياء الغير لمفت انتباىيـأقـو بأخذ  07
    استولي عمي أدوات الغير الستيالئيـ عمي أدواتي 08
    أغمؽ األبواب بقوة عندما أغضب 09
    عندما أشعر بالغضب أرفض الطعاـ والشراب 32
ألجا إلى الغش فى االمتحاف بسبب تساىؿ اإلدارة فى  37

 تطبيؽ الموائح المتعمقة بالغش فى االمتحانات
   

ألجا إلى الغش فى االمتحاف بسبب خوفى مف معاقبة  30
 والدى لى اذا رسبت فى االمتحاف

   

    قمت بعمؿ مقالب فى أحد الطمبة 33
    بعثت رسائؿ تخويؼ ألحد الطمبة 34
    اشعر بأف أخذ أشياء الغير شئ  عادي 35
    أخذ طعاـ زمالئي وأكمو دوف عمميـ 36
    أصرخ واصيح فيمف أثار غضبيعندما أغضب  37
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 نادرًا  أحياناً  دائمًا  العػػػػػػػبارات  ـ
    أغضب دائما بسبب وبدوف سبب 38
ألجا إلى الغش فى االمتحاف بسبب اعتماد مستوى تقييـ  39

 الطالب عمى االمتحاف
   

     ألجا إلى الغش فى االمتحاف بسبب كثرة االمتحانات 42
    قاطعت عمدا أحد الطمبة أثناء حديثو 47
األشياء التى استمفتيا مف أحد رفضت إرجاع بعض  40

 الطمبة
   

    أنتقـ مف زمالئي بأخذ اغراضيـ دوف عمميـ 43
    استعير أغراض زمالئي وال أردىا الييـ 44
    أشعر بالضيؽ عندما أغضب 45
    أجد صعوبة في التنفس كمما غضبت 46
ألجا إلى الغش فى االمتحاف بسبب تسامح المراقبيف فى  47

 المجاف
   

    ألجا إلى الغش فى االمتحاف بسبب تقميد زمالئى 48
    سببت أحد الطمبة بألفاظ بذيئة 49
    يمومني زمالئي عمي كؿ المشكالت التي تحدث 52
    أخد أدوات المعمـ الموجودة عمى المنضدة 57
     أنني عصبي 50
    أننى سريع األنفعاؿ 53
    دوف دفع ثمنيا أخذ حاجات مف البوفية 54

 


