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 دادإـع
 إـشراف

 أستـــاذ الصحــــة النفسيــــة 
 جامعة بنها -كلية الرتبية  عميد

 أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية
 اــجامعة بنه -كلية الرتبية 

بين األطفاا  وي   الوك المشكل انتشار أكثر مظاهر السعلي  هدفت الدراسة إلي التعرف
، يالتعار  علاي اعاليا  عالقا  باين اشردااال اش ارل يالسالوك المشاكل، يتوضيح الصعوبات التعلم

برنامج اشرداال األ رل اي تعديل السلوك المشاكل لادل األطفاا  ااي المرالا  اشبتدانيا  مان وي  
التجريبي يالاىل يداد  ىلال الت  ا   الدراسة على المنهجاعتمدت و ، صعوبات التعلم اي الكويت

جريتتت وأ، ااعلياا  اشرداااال األ اار ي  متتياار مساات لو علااي الساالوك المشااكل يكمتتياار تااا  وماان 
الماادارب  م ااظاا  الجداارا   عيناا  ماان التالميااى وي  صااعوبات الااتعلم يالملت  ااين  الدراستتة علتتى
تعار  بدم يمشار تدم ااي أيليا  األمور لل مخاطب عن طري  معلمين الفصل يتم  بديل  الكويت

 طفاال 20و  انوات يعادال أااراال العينا  9-8ي تتاراي  أعماارهمالبرناامج اشردااال  األ ار   جلساات
 20تكونات عينا  الدرا ا  ال اليا  مان  الال مجماوعتين  ماا يلاي  يقد قسمت عين  الدرا ا   يطفل
 ارا  معياار   ان  يان 30.890و  ن   متو ط عمار   49-35بين ي ترايات أعمارهم ما أ رة

 المرالاااا  اشبتدانيااااا عامااااا لااااديدم أطفاااااا  اااااي  15ي  11باااااين  ياتاااارة  ياا ترايااااات مااااا 8.013
اااي  ابيل جماا  ، ي  انوات  متو ااط عمار   9   8طفاالو تراياات أعمااارهم ماا بااين 10، طفال10ي

 ا اااتخدمتالمعلوماااات يالبياناااات الال مااا  ل جا ااا  علااال أ اااقل  الدرا ااا  يالت  ااا  مااان اريضااادا، 
  -اليات التالي  الدرا   األ
 البرنامج اشرداال  يىعداال البااث و.  -1
 .2013يصال  عراقيو  م ياب السلوك المشكل -2
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 م ياب صعوبات التعلم ي يدان السرطاي و. -3
 م ياب الت دير التشخيصي لصعوبات تعلم ال را ة يات ي الزياتو. -4
 يأامد   ي صالحو اختبار الى ا  المصور -5

الرجاااات رتااا  باااين متو ااا ي اااارا الا  ااصاااانيا  يجاااوال  دراستتتة إلتتتي وتوصتتتلت ئتتتت  ج ال
المجموعتين التجريبي  يالضا    اي ال ياب البعد  اي اشتجاه األطفا  وي  صعوبات التعلم اي 

 األاضل لصالح المجموع  التجريبي .
  األطفااا  وي  صااعوبات  الرجااات رتاا  بااين متو اا ي  اااريا وات الشلاا  ىاصااانييجااوال

موعااا  التجريبيااا  ااااي تعاااديل السااالوك المشاااكل ااااي اشتجااااه األاضااال قبااال المج الاااتعلم ااااي
، عاادط يجااوال ت بياا  البرنااامج ادرداااال  المسااتخدط يبعااد ت بي ااا لصااالح ال ياااب البعااد 

اااااريا وات الشلاااا  ااصاااااني  بااااين متو ااااط الرجااااات األطفااااا  وي  صااااعوبات الااااتعلم اااااي 
 تعديل السلوك المشكل. المجموع  التجريبي   عد ت بي  البرنامج ياي المتا ع  اي

  الكلمات املفتاحية
 األطفا  وي  صعوبات التعلم. -السلوك الُمشكل -ادرداال األ ر   -برنامج  -اعالي  
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األ اارة هااي التااي تاازيال الفاارال  الرصاايد األي  ماان أ ااالي  الساالوك اشجتماعياا ، يماان  اام 
 ما ت وط األ رة  الوظيف  ،   يالوجداني  يالع لي  ياشجتماعي تنمي  جمي  جوان  دخصيتا الجسدي

األ ا ي  للتنشق  اشجتماعي  لل فل منى الميالال ياتل  ن المراه   علل األقل، ايث تاتم عمليا  
 التنشق  من خال  التفاعل المشترك بين الوالدين يال فل. 

ا المرالاا  التمديدياا  الرنيساا  ،  وندااالتعليمياا ياايتي اشهتماااط  ال فاال اااي مراالااا األيلاال ي 
اياث أن هاءش  األطفاا  هام األكثار  ،التي تتشكل ايدا دخصي  ال فل يتتبلاور أهداااا المسات بلي 

تصاادر عااندم  االو يات تعااد  مثالاا  مءداارات تنباا    مكانياا   أ عرضاا  لخ اار صااعوبات الااتعلم، 
الاتعلم، ىو يبادين  تعرضدم الالاا  لصاعوبات الاتعلم دايندم ااي ولاا داين اقاراندم وي  صاعوبات

العديد مان أيجاا ال صاور ااي العملياات المعرايا  المختلفا   ماا يعتبار  مثا ا  مءدارات علال يجاوال 
 هىه الصعوبات شا ا. 

ييعااد الساالوك المشااكل ماان أخ اار العواماال التااي يتوقااف عليدااا نجااا  ال فاال اااي اياتااا، 
تعليميا  ااي ايااة ادنساان، نظارا يخاص  اي مرال  التعليم اشبتداني التي تعد من أهام المرااال ال

ألنا يتل ل خاللداا أيلال التجاارل المعرايا ،  عاد خريجاا مان ن ااا األ ارة، يمان  ام تتيكاد أهميا  
المشاكالت الساالو ي  ياشجتماعياا  التااي يمكاان أن يعاااني منداا تالميااى هااىه المرالاا ، ااألطفااا  اااي 

لااتعلم  صاف  خاصاا ، تظدار لااديدم المرالا  اشبتدانيا   صااف  عاما  يالااىين يعاانون ماان صاعوبات ا
 .الكىل -اشن وا  -العديان -الكثير من المشكالت السلو ي  أبر ها  العناال

شاظاات البااثاا  ماان خااال  ىدااراادا علاال  عااد الماادارب اشبتدانياا   الكوياات أن  عااد 
م، ايث أداريا ىلال أندام  ثيار  الشاجار  عد التالميى وي  صعوبات التعل أن ي ولون المعلمون 

ماا  األقااران، ييراضااون اتبااام أياماارهم، ييميلااون ىلاال  ثاارة الجاادا  يم اطعاا  اااديثدم، ييراضااون 
اش تجا   لما يكلفون  ا من أعما  اي المدر  ، يش يلتزمون  ال واعد يالنظم المدر ي ، ييميلاون 

 مندم. يتىمرين   األمور  ثيرا ما ىلل العناال ي ثرة ال ر   غير الداالا ، يأن أيليا
األطفاااا  وي  صاااعوبات الاااتعلم لاااديدم العدياااد مااان المشاااكالت اشجتماعيااا  يالسااالو ي   ىن

 -ومن أهم هذه المشكالت م  يلي يالتي تميزهم عن غيرهم من األطفا ، 
 النشاط ال ر ي الزاند. 
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  ال ر   المستمرة يالدانب. 

   أي عدط الضبطالتتيرات اشنفعالي  السريع ، ال دري. 

 السلوك غير اشجتماعي. 

  منا   لسلوك ماالالتكرار غير. 

 اشنس ال اشجتماعي. 

 السلوك غير الثابت. 

  ، و82 ،2009يتشتت انتباها  سدول . يجما  الخ ي ، مني ال ديد 
ن ال صاااور ااااي المداااارات اشكااليميااا  يفااار  مشاااكالت  ااالو ي  لااادل ال فااال ااااي مراالاااا ى

ظرا لفشلا اي ت  ي  التواا  بينا يبين عناصار واتاا المختلفا  يباين مجتمعاا التعليمي  الالا  ، ن
الاى  يعاايي ايااا، تظداار أدااكا  مان الساالوك غياار التااواا ي الااى  يصادر عاان ال فاال يولااا نتيجاا  
يجوال صعوب  اي التعلم ينتيج  لىلا قاد يلجاي ال فال ىلال  ثيار مان العملياات الع ليا  الالداعوري  

يالكبت، يإوا لم ي    التكيف ا نا يبتعاد عان ال الا  الساليم  يي تارل مان  مثل  التبرير ياش  اط
تستعى الدراستة الل ليتة إلتى التعترف علتى متدة فع ليتة  وعليه، اال  من اشض را ات السلو ي 

المرحلة الدور الذي تقوم به برامج االرش د األسرة في تعديل السلوك المشكل لدة األطف ل في 
وعليتته امكتتن صتتي لة مشتتكلة  ،ن متتن صتتعوا ت التتتعلم فتتي دولتتة ال ويتتتممتتن اعتت ئو االبتدا يتتة

 -الدراسة في التس ؤالت الت لية 

 الرئيسالتساؤل  -أ
  االرشتت د األستترة فتتي تعتتديل الستتلوك المشتتكل لتتدة األطفتت ل فتتي  برئتت مجمتتدة فع ليتتة  متت

 ؟.ممن اع ئون من صعوا ت التعلم في دولة ال ويت االبتدا ية مرحلةال

   -التالية:الفرعية الدراسة لإلجابة على التساؤالت  تسعىكما  -ب
هااال توجاااد ااااريا وات الشلااا  ىاصااااني  باااين متو ااا ي الرجاااات أااااراال المجماااوعتين التجريبيااا   -1

  علي م ياب السوك المشكل؟. يالضا     عد ت بي  البرنامج ادرداال 

الرجاااات  يالرجاااات الاااى ور يمتو ااا  يهااال توجاااد ااااريا وات الشلااا  ىاصااااني  باااين متو ااا  -2
 ؟  عد ت بي  البرنامج اي المجموع  التجريبي علي م ياب السلوك المشكل اشناث 

مااا مااد  ااعلياا  البرنااامج اشرداااال  األ اار  اااي تعااديل الساالوك المشااكل لااد  األطفااا  اااي  -3
 ؟. اي اترة المتا ع المرال  اشبتداني  يوي  صعوبات التعلم 
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  تكمن أهمي  الدرا   اي أهمي  الجان  الى  تتنايلا يهو مدل اعالي  اشرداال اش رل اي
يش  المرالا  اشبتدانيا تعديل السلوك المشكل لدل األطفا  من وي  صعوبات الاتعلم ااي 

  .يت بي ي  دا أن هىا الجان  ين و  علل أهمي  من ناايتين نظري

 شاكل  تعاديل السالوك المشاكل لادل األطفاا  وي  نادرة الب اوث يالدرا اات التاي عالجات م
  .اي اليل  الكويت  صف  عام  المرال  اشبتداني صعوبات التعلم اي 

   الت    من اعالي  البرنامج اشرداال  األ ر  اي ت ساين السالوك المشاكل لاد  األطفاا
 وي  صعوبات التعلم.

 م  يلي  تهدف الدراسة إلى 
  بين األطفا  وي  صعوبات التعلم اأكثر مظاهر السلوك المشكل انتشار تبين. 

 عالق  بين اشرداال اش رل يالسلوك المشكل لدل أاراال عين  الدرا  ال تبين. 

  التعر  علي اعالي  برنامج اشرداال األ رل اي تعديل السلوك المشكل لدل األطفا  ااي
 بات التعلم اي اليل  الكويت.المرال  اشبتداني  من وي  صعو 

  لاد  تلاا  السالوك المشاكلالتعر  علل مدل ا اتمراري  اعاليا  هاىا البرناامج ااي ت ساين
 اي اترة المتا ع . األ ر

  مااان وي  المشاااكل لااادل أطفاااالدم السااالوك التعااار  علااال الير األ ااارة ااااي معالجااا  تعاااديل
 صعوبات التعلم اي اليل  الكويت.

 مـــــات التعلـــــصعوب -1
مص لح عاط يشير ىلي مجموع  غير متجانس  من اشض را ات التي تظدر علي هيق  
صااعوبات وات الشلاا  اااي اكتسااال يا ااتخداط ال اادرة علااي اش ااتمام، أي الت اادث، أي ال اارا ة، أي 

رياا   النسااب  للفاارال، الكتا اا ، أي التفكياار، أي ال اادرات الرياضااي ، يتعااد مثاال هااىه اشضاا را ات جوه
يقد ت دث اي أ  يقات خاال  اتارة اياتاا، هاىا يقاد ت ادث مشاكالت ااي السالو يات الدالا  علاي 

عبد يالتفاعل اشجتماعي ىلي جان  صعوبات التعلميعاال   التنظيم الىاتي، يادالراك اشجتماعي،
 و.38، 2008، هللا
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 السلوك املشكل للطفل -2
ايير اشجتماعي  التي يراضدا مجتم  معين، ييشير هو أ  دكل من أدكا  مخالف  المع

الساالوك المشااكل ىلااي أنماااط متكااررة يمتعاادالة يوات مسااتويات مختلفاا  ماان الشاادة ماان الساالو يات 
الخ ياارة تسااتدعي أدااكاش دااتي ماان اش ااتدجان يعاادط اش ت سااان اشجتماااعي  سااب  مااا ين ااو  

 و.42، 2014عراقي   عليا هىا السلوك المشكل من اض رال يضرر لآلخرين يصال 

 ةـــــة األسريـــــالبيئ -1

همياا  اشرداااال اش اارل  ا ااتراتيجي  ت ااوط علاال العاام اش اارة  كاال يمساااندتدا، ماان أ تباار  
جل الوصو  ىلل ت ديم أاضل رعاي  لألطفاا  مان وي  صاعوبات الاتعلم مان خاال  تاواير البيقا  أ

يت ااوير مااا  نا ااب  التااي تساااعد علاال تفداام امكانيااات ال فاال، يت سااين ن اااط ضااعفا،اش ااري  الم
يملا من قدرات  ما يضمن النمو الص ي المتكامل لدىا ال فل مان ناايا ، يت ساين جاوالة ايااة 

 .و306، 2008العزيز،  األ رة من نااي  أخرلي  عيد عبد
 مفهوم االرشاد األسري -

اش اارة علال ت  ياا  اش اات رار يالتوااا  اش اارل يااال  اشردااال اش اارل هااو مسااعدة ااااراال
المشااكالت اش ااري ، ييدااد  ادرداااال األ اار  ىلاال مساااعدة الفاارال ماان خااال  العالقاا  المدنياا  بااين 

 المردد يالنس  األ ر . 

 اإلرشاد األسري أسس -
 -فيم  يلى  أسس االرش د األسري تتمثل 

 يااا ، اياااث توضاااح  ااااا  اش  ااااث أن ن التعلااايم ي ااادث ااااي بيقااا  ال فااال ياش ااارة ال بيعأ
 اش رة هي البيق  الرنيسي  لعملي  التعلم يالبيق  ال بيعي  ل ديث التعلم بتل اني .

  كلمااا تاام تعلاام ال فاال الساالوك اااي بيقتااا ال بيعياا  يعلاال أيااد  اشدااخا  الااىين ي ومااون
 برعايتا يالوالدينو  اعد ولا علل تعميم السلوك المرغول يا تمراريتا.

 ث التعلااااااايم ااااااااي المناااااااز  شباااااااد ان تشاااااااارك جميااااااا  اش ااااااارة ااااااااي هاااااااىه العمليااااااا  ىوا ااااااااد
التعليميااااا ،  معنااااال أناااااا شباااااد يأن ياااااتعلم الجميااااا   ياااااف يتعااااااملون مااااا  ال فااااال  من اااااا 

 مدارات ي لو يات  ليم .
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 يليا  اشمور  يزيالهم  المدارات الضاريري  للتعامال ما  السالو يات الجديادة التاي أن تدري  ى
ال فاال، ا ااين ياادرل يلاال اشماار يصاابح قاااالرا علاال التعاماال ماا   اال ن تظداار لاادل أيمكاان 

 و153، 2013 صفا  قراقيي ،علي عبد النبيبناندم. يأمستجد قد يظدر اي  لو يات 

 مراحل االرشاد األسريخطوات و -

مور اشطفا  وي  صاعوبات الاتعلم مان خاال  عادة خ اوات، أيتم تلبي  ااتياجات أيليا  
 رداالي ، يتشمل ما يلي  تمثل مراال العملي  اش

 ،يولا للت    من يجوال  لوك   اج  الل تعديل، يمن  م اتخاو قرار منا    تلديد الهدف -أ
يتسااعد  ،يلال يشامل الم ابلا  يت بيا  قاوانم الت ادير يالمالاظا أيال هىه المرالا  ياتم ت يايم 

 هىه المرال  اشختصاصي علل الخريا  ان باعات أيلي . 
يولاا مان خاال  توجياا البارامج اشردااالي  يت دياد المعاايير التاي  ايتم ااي   لةتلديد المشتك -ب

 ضوندا ال كم علل اعالي  البرامج. 

يضا علل مداارة أييعتمد ولا علل اشمكانيات المتوارة يالال م  للتنفيى ي   تلديد خطة العمل -ج
   اينفى اياا البارامج يعلل المردد ت دياد الوضا  الاى ،يخبرة اشاراال الىين  ي ومون بتنفيىها

نااااوام أيت ديااااد  ، ااااالي  اشرداااااال لت  ياااا  اشهاااادا  التااااي يسااااعل ىليداااااأاشرداااااالي  ياختيااااار 
التعزيااازات التاااي  يساااتخدمدا يطري ااا  ت اااديم المعاااز ات يت دياااد معاااايير ال كااام علااال اعاليااا  

 اش الي  المستخدم  ياش الي  البديل  اي اال  اشل اش الي  المستخدم . 

ي المعلمااين ييكااون تنفيااىها أيولااا  التعاااين ماا  اش ااا  ياشختصاصاايين   طتتا العمتتلتنفيتتذ خ -د
 اس  رغب  اشهل ياشمكانات المتوارة لدل المردد.

ندااا  العالقاا  إيولااا  عااد تنفيااى الخ اا ، ايااث يااتم ت ياايم النتااانج ي   ئهتت ا العال تتة االرشتت داةإ -ه
  و 153، 2013، صفا  قراقيي ،علي عبد النبياشرداالي . ي

 -االرشاد األسري:اسرتاتيجيات  -
 االستراتيجية األولى: االستخدام الفعال لقنوات االتصال  -أ

يتتمثل هىه اش تراتيجي  ال بنا  اشتصاشت يتوظياف مفااهيم نظريا  اشتصاا  لت ساين 
عمليات اشتصا ، ييتضمن ولا اتح قنوات اتصا  جديدة، أي ىعاالة ااتح قناوات  انات موجاوالة، 

االة تو يااا  المساااقوليات الم ملااا  علااال  عاااد ال ناااوات لعااادط قااادرة هاااىه ال ناااوات علااال ال يااااط أي ىعااا



  .د/ إمساعيل بدر، أ.د/ صالح الدين عراقي، أ/ جواهر الظفرييأ
 

 466 

مماا ،  مسقولياتدا مما يثير انتبااه المعاالج األ ارل ىلال ضاريرة التتييار دعااالة تو يا  اشتصااشت
يتيح ارص  ديجاال اتصا  أكثر ااعلي  يأقل ضت ا  علل  عد ال ناوات، يتخفياف اادة الضاتط 

 (Howar Goldstein;2008, 163) .دخا عن  عد األ
 -االستراتيجية الثانية: وتتمثل فى تغيير القيم والعادات وتوضيح الحدود األسرية: -ب

يتتمثل هىه اش تراتيجي  ال تتيير ال يم يإعاالة بناندا ا د يكون اشخاتال  باين قايم أااراال 
قاايم المجتماا   ااببا  ااال ىاااداث عاادة األ اارة  ااببا  للمشااكل ، يقااد يكااون اشخااتال  بااين قاايم األ اارة ي 

يبصااف  عاماا  ااا ن هااىه اشختالاااات ااال ال اايم تااء ر علاال األ اارة  كاال ييسااعل المعااالج ، مشاااكل
األ رل ىلل ت ديد ال يم العام  ال ىاداث الصارام يي ااي  أن ينظار ىلال التتييار اال ال ايم علال 

ىاساان ي  النسب  لأل ارة ال يمي أنا تتيير يدد  ىلل اشتفاا علل ترتي  أهمي  األديا  ال السلم
 و.14، 1982عبد التفار  

 الوظيفة(: -االستراتيجية الثالثة : إعادة التوازن األسرى )البناء -ج
يااتم ىعاااالة التااوا ن األ اارل ااال ضااو  ت ديااد المعااالج األ اارل ل اجااات األ اارة بنااا  علاال 

ل ديماا  يااال نفاات الوقاات موقفدااا ال اضاار يهاال األ اارة ااال االاا  ا اات رار م ااظاا  علاال األنماااط ا
 .نساااااااااااا  مفتاااااااااااو  يساااااااااااتجي  للتتيياااااااااااار اااااااااااال المجتماااااااااااا   اااااااااااي تواجاااااااااااا  عاااااااااااد المت لبااااااااااااات 

 (Milton Porkeach,(2003),. 22) 

 السلوك املشكل -2

 المشكل  مفهوم السلوك -1
 ،ُينظااااار ىلااااال السااااالوك علااااال أناااااا  ااااال ماااااا يفعلاااااا ادنساااااان ظااااااهرا   اااااان أط غيااااار ظااااااهر

ء ر اااااااي السااااالوك، االساااااالوك ىون هااااااو عبااااااارة عاااااان يينظااااار ىلاااااال البيقاااااا  علاااااال أنداااااا  اااااال مااااااا ياااااا
أمااااااا الساااااالوك ، مجموعااااا  ماااااان اش ااااااتجا ات، يإلاااااال البيقاااااا  علاااااال أندااااااا مجموعاااااا  ماااااان المثياااااارات

الصاااافي اااااي المدر اااا ، ادااااو  اااال مااااا يصاااادر عاااان ال ااااالل ماااان نشاااااط الاخاااال غرااااا  الصااااف أي 
 - ويقسم هذا السلوك إلى  سمين ،الاخل المدر  

  را ة يالكتا   يالتفكير، يال المسانل يغيرها. ، مثل ولا الالسلوك األك دامي -أ
، مثااال ولااا الصاااراح أي الضاا ا أي األكااال اااي غراااا  الصاااف أي الستتلوك االئاتتت  طي -ل

 و 195-193، 2007 ىيىا  التير أي التكلم بدين ىون يما ىلل ولا. ي  شير عربيات
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 -: السلوكي السلوك حسب االجتاه مشكالتتصنيفات 
 .ادعاق  الع لي   يشمل في ج ئب الذك ا وأ ي
 .اشنتباه يالت ر  مشكالت  مثل سلوكية مشكالت ول ي

 .األكل مشكالت   جسمية مشكالت وا ي

 ..عاما يم دالة  التواد  ئم  ية مشكالت وال ي

  -ب إلي السلوك بن ا على شدة االضطرا مشكالتكم  امكن تصنيف 
  يهاااااي األكثااااار دااااايوعا يش ت تااااااا ىلااااال تااااادخل عالجاااااي الستتتتتلوك ال ستتتتتيطة مشتتتتتكالت -1

  . بير يتربو  

  تشاااامل اشضاااا را ات التااااي ت تاااااا ىلاااال تاااادخل تربااااو  الستتتتلوك المتوستتتتطة مشتتتتكالت -2
 .مثا  السلو يات الموجد   العديان يالفوضل -يعالجي

تشامل اشضا را ات التاي ت تااا ىلال تادخل عالجاي يترباو    السلوك الشديدة مشكالت -3
 .. مكثف   اشت الفصاط يالىهان

 المشكلأنواع السلوك  -2
 ال ماا يصادر عان ال االل مان نشااط الاخال  أناالسلوك الصفي اي المدر    ينظر ىلي

 ويقسم هذا السلوك إلى  سمين  ،غرا  الصف أي الاخل المدر  
 يال المسانل يغيرها .  ،كال را ة يالكتا   يالتفكير  السلوك األك دامي -أ

  التيار أي كالصراح أي الض ا أي األكل اي غرا  الصف أي ىيىا  السلوك االئا  طي -ب
 و197 ،2007  التكلم بدين ىون يما ىلل ولا. ي  شير عربيات

السالوك الساو  هاو الساالوك اديجاابي الاى  يظداار علال داكل  االوك عااالل مايلو  لاادل 
 ،أغل  الناب، يهو ولا السلوك المعبر عن تكيف منا   يثمار اياا التفاعال باين الفارال يم ي اا

أما السلوك غير السو  هو السلوك السلبي الى  يعبار عان الرجا  غيار المايلو  ااي السالوك مان 
 ,Barlow; D &Cohen ضعف اي التنا   الاخل الشخص، يهو أايانا  لوك غير ميلو .

E. M.2002,.175)و 
 السلوك المشكلأسباب  -3

 - وهي ،و تفسيرات متنوع  لالض رال السلو ي1995ال و  ي يقد و ر  امي عبد
تتمثاال اااي العواماال الورا ياا  ياشضاا را ات الدماغياا  يالعواماال التىانياا   االستت  ب ال يولوجيتتة  -أ

 ياألجااداالين لااا اش ااا     ماااأو ان العواماال الورا ياا  2005ايااث و اار عباادالرامن العيسااو  ي
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ي ضاعف أ االمر   ل صاا  ي الجيناات ااي داكل ا اتعداال أعبر النااقالت الورا يا   ل نسان
 ط ييت و  هىا اش تعداال الل ياق  ملموب اوا توارت ظري  بيقي  ت ر ا.عا

اتجاهااات  عااد اش ااا  ياادعم الساالوك ال ساان ياخاارين عكاات ولااا امااثال  العوامتتل االستترية  -ب
بنانااا ادااىا ياانعكت ايجابيااا علاايدم أي عنااد جلو ااا ماا  أاشل الااى  يبتساام  ثياارا عنااد اديثااا 
 . و اشخريني ىلا تجاه الوالدين ن و ال فل ين

اعنااادما ي ااال الت اااارل باااين اشبااان يالوالاااد ااااان ال فااال يلجاااي الااال أقراناااا  اااوا  الاخااال  األ تتتران  -ج
 المدر   أي خارجدا يي ضي معدم يقت أطو  يمندا ا د يبدأ السلوك.

 ي صد بدا الجماعات العراي  أي ال بلي  الاخل المجتم  العوامل االئتراولوجية  -د

ت دث اوا تعرضت المرأة ال امل لل واالث يالسموط أي تعاطي المخادرات  العوامل الميالداة  -ه
ال فال يارماان مخاا   اختناااأي الخمور ي ىلا ما يصاا  عمليات الوشالة مان صاعوبات 

ماااان امااااداالات الاااادط ياشكسااااجين يعااااالية علاااال ولااااا  يا ال ااااارل يانت ااااا  الصاااافات الورا ياااا  
 يالخصانص الضعيف  يتكد دا اي نمو ال فل.

 يهي المجموعات الضعيف  الاخل المجتمعات الكبيرة. العوامل المجتمعية  -و

 .مثل التدال يالدرمونات ياأل بال التربوي  النفسي  األس  ب والعوامل الخ صة ب لفرد  -ي

يجااااوال اااااريا الالاااا  بااااين علتتتتي  Tur- Kaspa Hana, Social.2004أكتتتتد 
لاااااا المداااااارات لصاااااالح األطفاااااا  العاااااااليين هاااااو اشمااااار الاااااى  يااااارتبط مبادااااارة المجماااااوعتين ااااااي ت

  مستول نموهم الع لي المعراي. 

ااعلياا  ا ااتخداط الرااااا  و اايل  اااي اكسااال مدااارات  ,Colhoon, M.2005وأث تتت  
الااوعل الصااوتي علاال مسااتول الااربط بااين رماااز ال اار  يصااوتا، تعاار  الكلماا ،  اارع  التعااار  

ارت النتاانج ىلال ااعليا  الاتعلم عبار اشقاران ااي م ابال الاتعلم الفارال  ااي داأي  ،عليدا يادام الانص
 مرال  التعليم ادعداال . 

ير السالوك ي ىلال التعار  ىلال ت دياد الرجا  تا 2011وهدف يوسف عواد، ومجدي زامل 
او ااي م ااظا  ناابلت مان يجدا  نظار ي المشكل لدل تالميى مدارب ي الا  التاوث الديليا  ياألينار 

يإلل ترتي  تلا السلو يات المشاكل    سا  الرجا  ت اديرهم، ي اىلا معراا  مادل تاي ير  المعلمين،
 عااد المتتياارات المتعل اا  بدرجاا  ت اادير المعلمااين للساالوك المشااكل لاادل التالميااى. يأخياارا ترتياا  

  .أ عاال السلوك المشكل يا  أهميتدا
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ين مظاهر أن مشكل  العديان من ب 2011سلوة مرتاى، دا ال عيسى حميرة وأش رت 
 ما ، السلوك المشكل لد  أطفا  الريض  يأن األطفا  الى ور أكثر عدياني  من األطفا  اشناث

أن المظاهر األكثر تكرارا للسلوك السلبل لدل التالمياى يا اا  2008  ياال بر ات - الرا  أدارت 
 تقىان، يالشتم لت ييم المعلمين  انت علل الترتي  التالي  الخربش  علل الجدران، ال ديث الين ا

بينماااا المظااااهر األقااال تكااارارا للسااالوك السااالبل اكانااات علااال  ،يالسااا ، ير ااال ا خااارين، يالفوضااال
الترتيااا  التاااالي  التجاااو  ااااي الصاااف، التصااافي ، المنااااالاة، يإااااداث أصاااوات مزعجااا ، ياشلفاااا  

ا اي الرا تدا عن المشاكالت السالو ي  األكثار دايوع 2007سلوي الم خدي  كم  أش رت، البىيق 
يأ عاال المناح األ ر  المارتبط  المشاكالت السالو ي  ىلاي يجاوال مشاكالت اجتماعيا  يانفعاليا  يأن 

 المناح األ ر  عامل أ ا ي اي ىاداث تلا المشكالت.

فتتتي ضتتتوا االطتتت ر النستتتري للدراستتتة وال لتتتوة والدراستتت ت الستتت بقة تفتتتتر  ال  حثتتتة 
 -م  يلي 

توجااد اااريا وات الشلاا  ااصاااني  بااين متو اا ي رتاا  الرجااات األطفااا  وي    ر  األولالفتت -1
صعوبات التعلم اي المجماوعتين التجريبيا  يالضاا    ااي ال يااب البعاد  ااي تعاديل السالوك 

 المشكل اي اشتجاه األاضل لصالح المجموع  التجريبي .
 ي رتا  الرجاات األطفاا  وي  توجد اريا وات الشل  ىاصاني  باين متو ا  الفر  الث ئي  -2

صعوبات التعلم اي المجموع  التجريبي  اي تعديل السلوك المشكل اي اشتجاه األاضل قبل 
  البرنامج ادرداال  المستخدط يبعد ت بي ا لصالح ال ياب البعد . ت بي 

ش توجااد اااريا وات الشلاا  ااصاااني  بااين متو اا ي الرجااات األطفااا  وي    الفتتر  الث لتت  -3
برناااامج يااااي المتا عااا  ااااي تعاااديل الالاااتعلم ااااي المجموعااا  التجريبيااا   عاااد ت بيااا   صاااعوبات

 السلوك المشكل.

ش توجاد ااريا وات الشلا  ىاصااني  باين متو ا ي الرجاات الاى ور يالرجاات    الرابت الفر   -4
 اشناث وي  صعوبات التعلم علي م ياب السلوك المشكل اي المجموع  التجريبي .
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 منهج الدراسة   -1
ااعلياا  اشرداااال الدرا اا  علاال المااندج التجريبااي يالااىل يدااد  ىلاال الت  اا  ماان اعتماادت 

، يولا بت سيم أاراال العين  عشوانيا األ ر ي  متتير مست لو علي السلوك المشكل يكمتتير تا  و
 .المجموع  الضا   و –ىلل مجموعتين يالمجموع  التجريبي  

 -تتمثل متغيرات الدراسة فيم  يلى  وعليه
الساالوك المشااكل لألطفااا   ....أمااا المتتياار التااا   ..... البيقاا  األ ااري ، المتتياار المساات ل
 وي  صعوبات التعلم. 

   وعينة الدراسةجمتمع  -2
المادارب  التالمياى وي  صاعوبات الاتعلم يالملت  اين أ ار جريت الدرا   علل عين  مان أ

أباو مدر ا   –مثل مدر   الدرة بنات أباي  افيان اشبتدانيا  بناات يرا  بديل  الكويت م ااظ  الجد
 وبناااين اشبتدانيااا مدر ااا  عانشااا  اشبتدانيااا  بناااات مدر ااا  ال اااارث بااان  اااراق   –اشبتدانيااا   هريااارة

أيليااا  األمااور للتعااار  بداام  مخاطباا عاان طرياا  معلمااين الفصاال يتاام  الدرا اا  الميدانياا يأجرياات 
و  اانوات يعاادال أاااراال 9-8ي تتااراي  أعمااارهمالبرنااامج اشرداااال  األ اار   جلسااات يمشااار تدم اااي

  .يطفل طفال 20العين  

 أدوات الدراسة   -3
اااي  اابيل جماا  المعلومااات يالبيانااات الال ماا  ل جا اا  علاال أ ااقل  الدرا اا  يالت  اا  ماان 

  -الدراسة األدوات الت لية  استخدمتاريضدا، 
 لبااث و.البرنامج اشرداال  يىعداال ا -1
 .2013يصال  عراقيو  م ياب السلوك المشكل -2

 .م ياب صعوبات التعلم ي يدان السرطاي و -3

 م ياب الت دير التشخيصي لصعوبات تعلم ال را ة يات ي الزياتو. -4

 يأامد   ي صالحو اختبار الى ا  المصور -5
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 درجة التقدير التشخيصي لصعوبات القراءة جتانس عينة الدراسة من حيث (1جدول رقم )
 قبل تطبيق برنامج االرشاد األسري

جمموعة 
 املقارنة

 املتوسط العدد
االحنراف 

 املعياري
متوسط 

 الرتب
جمموع 
 الرتب

 Zقيمة uقيمة 
مستوى 
 الداللة

 100.50 10.05 1.34 69.30 10 ضابطة
 غري دالة 0.345 45.5

 109.50 10.95 2.55 69.40 10 جتريبية

 المجموعا  الضاا    يالمجموعا  التجريبيا باين  يجوال اريا الالا  ىاصاانيا  عدط و ىلل 1تشير نتانج جدي  ي
ياد  علال تجاانت مماا ال الرج  الت دير التشخيصي لصعوبات ال را ة قبل ت بي  برناامج اشردااال األ ار  

 عين  الدرا  .
 التعلم قبل تطبيق برنامج االرشاد األسري درجة صعوبات جتانس عينة الدراسة من حيث (2جدول رقم )

جمموعة 
 املقارنة

 املتوسط العدد
االحنراف 

 املعياري
متوسط 

 الرتب
جمموع 
 الرتب

 مستوى الداللة Zقيمة uقيمة 

 103.00 10.30 1.76 221.70 10 ضابطة
 غري دالة 0.154 48.00

 107.00 10.70 1.05 221.20 10 جتريبية

المجموعا  الضاا    يالمجموعا  باين  يجوال اريا الال  ىاصاانيا  عدط ىلل و 2تشير نتانج جدي  ي
ياد  علال تجاانت مماا ال الرج  صاعوبات ال ارا ة قبال ت بيا  برناامج اشردااال األ ار   التجريبي 

 عين  الدرا  .
 درجة السلوك املشكل قبل تطبيق برنامج االرشاد األسري جتانس عينة الدراسة من حيث (3جدول رقم )

 جمموعة
 املقارنة

 املتوسط العدد
االحنراف 

 املعياري
متوسط 

 الرتب
جمموع 
 الرتب

 مستوى الداللة Zقيمة uقيمة 

 86.00 8.60 5.13 104.40 10 ضابطة
 غري دالة 1.446 31.00

 124.00 12.40 2.04 106.80 10 جتريبية

ضااا    المجموعاا  البااين  يجااوال اااريا الالاا  ىاصااانيا  عاادط ىلاال  و3تشااير نتااانج جاادي  ي 
يد  علل مما ال الرج  السلوك المشكل قبل ت بي  برنامج اشرداال األ ر   يالمجموع  التجريبي 
 تجانت عين  الدرا  .
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 ( 4جدول رقم )
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف متوسطي رتب درجات األطفال ذوي صعوبات التعلم يف بني يوضح الفرق 

  السلوك املشكلالقياس البعدي يف 

جة الدر
 الكلية

جمموعة 
 املقارنة

 املتوسط العدد
االحنراف 

 املعياري
متوسط 

 الرتب
جمموع 
 الرتب

 Zقيمة uقيمة 
مستوى 
 الداللة

 
 155.00 15.50 1.64 18.60 10 ضابطة

 0.01دالة عند  3.817 0.00
 55.00 5.50 1.10 13.10 10 جتريبية

 
 154.00 15.40 1.73 18.10 10 ضابطة

 0.01ة عند دال 3.729 1.00
 56.00 5.60 1.52 13.10 10 جتريبية

 
 155.00 15.50 2.01 18.40 10 ضابطة

 0.01دالة عند  3.797 0.00
 55.00 5.50 1.19 12.10 10 جتريبية

 
 152.50 15.25 1.49 16.70 10 ضابطة

 0.01دالة عند  3.625 2.50
 57.50 5.75 1.05 13.00 10 جتريبية

 
 151.00 15.10 1.32 15.80 10 ضابطة

 0.01دالة عند  3.513 4.00
 59.00 5.90 1.16 12.70 10 جتريبية

 
 155.00 15.50 1.10 16.90 10 ضابطة

 0.01دالة عند  3.833 0.00
 55.00 5.50 1.14 11.80 10 جتريبية

 
 155.00 15.50 4.69 104.50 10 ضابطة

 0.01دالة عند  3.790 0.00
 55.00 5.50 2.35 75.80 10 جتريبية

الرجاات رتا  باين متو ا ي  و ىلال يجاوال ااريا الالا  ىاصاانيا  4يرقام تشير نتاانج جادي  
المجماااوعتين التجريبيااا  يالضاااا    ااااي ال يااااب البعاااد  ااااي األطفاااا  وي  صاااعوبات الاااتعلم ااااي 

وعند 3.833، 3.513" بين يZ" ، ايث ترايات قيماشتجاه األاضل لصالح المجموع  التجريبي 
علتي  Tur- Kaspa Hana, Social.2004 ويتفت  للتم مت  مت  أكتده، 0.01مساتول الشلا 

يجااوال اااريا الالاا  بااين المجمااوعتين اااي تلااا المدااارات لصااالح األطفااا  العااااليين هااو اشماار الااى  
 .يرتبط مبادرة  مستول نموهم الع لي المعراي
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  األطفاا  وي  صاعوبات الاتعلم الرجاات رتا  باين متو ا ي يا  بين ارا الا  ااصانيجوال
المجمااوعتين التجريبياا  يالضااا    اااي ال ياااب البعااد  اااي اشتجاااه األاضاال لصااالح اااي 

 المجموع  التجريبي .
  األطفااا  وي  صااعوبات  الرجااات رتاا  بااين متو اا ي  اااريا وات الشلاا  ىاصااانييجااوال

لسااالوك المشاااكل ااااي اشتجااااه األاضااال قبااال المجموعااا  التجريبيااا  ااااي تعاااديل ا الاااتعلم ااااي
 ت بي  البرنامج ادرداال  المستخدط يبعد ت بي ا لصالح ال ياب البعد .

 اااريا وات الشلاا  ااصاااني  بااين متو اا ي الرجااات األطفااا  وي  صااعوبات  عاادط يجااوال
الااتعلم اااي المجموعاا  التجريبياا   عااد ت بيااا  برنااامج اشرداااال األ اار  ياااي المتا عاا  ااااي 

 وك المشكل.تعديل السل
  الااى ور يالرجااات اشناااث الرجااات رتاا  بااين متو اا ي ااارا الا  ااصااانيا  بااين يجااوال عاادط

  .اي المجموع  التجريبي وي  صعوبات التعلم علي م ياب السلوك المشكل 

 خ ااورة بااين الكتا اا  تعلاام بدرا ااات مساات بلي  اااو   صااعوبات وتوصتتي الدراستتة ب لقيتت م
 ااعليا  -.الاتعلم صاعوبات لاىيل  ا لاي ال ا اول تخداماتا ا -االا  الرا     الدعم يقل  الوصم
 وي   ال االل لادل  المعراا  الاوعي مداارات علال أ اره ي التو يديا  مدارات لتنمي  ىرداال  برنامج

 . المرال  الرياضيات تعلم صعوبات
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Abstract 

The study aimed at identifying the most prevalent behavior 

phenomena among children with learning difficulties, and clarifying the 

relationship between family counseling and behavior. The study also 

examined the effectiveness of the family counseling program in 

modifying the behavior of children in primary school with learning 

difficulties in Kuwait. The study was conducted on a sample of students 

with learning difficulties and enrolled in schools in Al Jahra governorate 

in the State of Kuwait through the teachers of the chapter. The sample of 

the study was divided into two groups as follows: The sample of the 

current study consisted of 20 families aged between (35-49) years, with 

an average of I am 30.890 years old and have a standard deviation of 

8.013 and a marriage period of between 11 and 15 years. They have 

children in the primary stage (10 children, 10 children) aged between 8 

and 9 years with an average age. In order to collect the information and 

data necessary to answer the study questions and verify their duties, The 

study used the following tools: 

1- Extension program (preparation of researcher). 

2- the measure of behavior problem (Salah Iraqi) 2013. 

3- Scale of learning difficulties (Zidan Sartawi).  

4- The diagnostic assessment of the difficulties of learning to read 

(Fathi Zayat). 

5- The IQ test photographer (Ahmad Zaki Saleh) 

The results of the study found that there was a statistically 

significant difference between the middle grades of children with 

learning disabilities in the experimental and control groups in the post-

measurement in the best direction for the experimental group. 

There were statistically significant differences between the middle 

grades of children with learning difficulties in the experimental group in 

modifying the behavior in the best direction before the application of the 

guidance program used and after its application for the benefit of post-

measurement. There were no statistically significant differences between 

the average scores of children with learning difficulties in the group 

Experimental after application of the program and in follow-up to 

modify the behavior of the shaper. 

Keywords: Effectiveness - Program - Family Counseling - Behavioral 

Behavior - Children with learning disabilities. 


