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  مستوى اضطراب المعارضة والتحدي 
  لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العادیین

 *جهاد سلیمان القرعان/ د

  :المقدمة واإلطار النظري
یتصف سلوك معظم األطفال في مرحلة العمر المبكر بالمعارضة والعناد من 

 فنجدهم الحزن والضغط، وقت آلخر، خاصة عند شعورهم بالتعب، أو الجوع، أو
یطیعون آبائهم وزمالءهم والراشدین،  یعاندون أو یعارضون ویرددون الكالم، وال

 خصائص فذلك منًیكون سلوك العناد في المراحل العمریة المبكرة طبیعیا  ًوغالبا ما
 ومثل هذا السلوك یعود ،المرحلة النمائیة للطفل من عمر سنتین إلى ثالث سنوات

ًالمبكرة،فیعد طبیعیا، ولكن في حال استمر مثل هذا بالظهور في فترة المراهقة 
السلوك لدى الطفل وازداد تكراره مقارنة مع أقرانه من العمر نفسه والمستوى النمائي، 

یجب   االجتماعي وحیاته األكادیمیة واألسریة، عندهاتفاعلهوأصبح یؤثر على 
التحدي یعاني من اضطراب المعارضة و االنتباه لذلك ألن الطفل قد یكون

Oppositional Defiant Disorder (ODD) ، والذي یعرف على أنه أحد
، Negativeاالضطرابات النفسیة الشائعة في الطفولة ویتصف بالسلبیة 

، بحیث یكون من الشدة لیؤثر على Deviant والسلوك المنحرف ،Hostileوالمعاداة
 والمدرسي جتماعيالوظیفیة للطفل وعلى تحصیله األكادیمي وتكیفه اال الحیاة

(Fonseca,Cury,Santos,Sarrazin,Poinso&Deruelle,2010;Fraser&Wray,2008).  
 سلوك المعارضة والتحدي بأنه اضطراب عقلي Bower(2013( ویعرف بور

یحدث في سن الطفولة ویتصف بالغضب والمخاصمة، والمعاداة، والسلبیة وسهولة 
أما األكادیمیة األمریكیة للطلب النفسي . االنتقامياالستثارة، أو الحقد والسلوك 

لألطفال والمراهقین فترى األطفال ذوي اضطراب المعارضة والتحدي بأنهم اولئك 
الذین یتصفون بسلوك عدم التعاون، والتحدي، والسلوك المعادي نحو أشكال السلطة، 

  .بدوره بشكل كبیر على الحیاة الوظیفیة للطفل والذي یؤثر
 (American Academy of Child& Adolescent Psychiatry ,2013).  

                                                           
جامعة  -رئیس قسم اإلرشاد والتربیة الخاصة -أستاذ مشارك: هاد سلیمان القرعان ج/د •

 . األردن–الكرك  - كلیة العلوم التربویة–مؤتة 
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 األطفال الذین یعانون من أنماط أولئكإلى أنهم ) 2014(ویشیر الزغول
السلبیة، والتحدي، والعناد وعدم الطاعة، ومعاداة : ًسلوكیة غیر مقبولة اجتماعیا، مثل

 یظهرون سلوكات عدوانیة تجاه اآلخرین أو رموز السلطة، وهم بالوقت نفسه ال
الحیوانات أو الممتلكات، ذلك ألنهم ینزعون نحو المجادلة ورفض األوامر والتعلیمات 

وبالمقابل یرى فریك وهورن ولیهي .  اللوم إلیهموتوجیهٕوازعاج اآلخرین المتعمد 
 &… ,.Frick, Horn, Lahey, Christ, Loeber)وهانسون... وكرست ولویبر

Hanson, 1993)اب ربما یعانون من بعض السلوكات  أن األطفال ذوي هذا االضطر
ًالعدوانیة أحیانا، وغالبا یكون سلوكهم العدواني بسیطا مقارنة باالضطرابات األخرى ً ً.  

 الشائعة والمعروفة لدى األطفال والمراهقین ذوي اضطراب تالسلوكیاتتمثل 
، والسلبیة spitefulness، والحقد defiance التحدي: المعارضة والتحدي، في

negativity،وبعض أشكال العدائیة والعدوان اللفظي البسیط hostiling and  
verbal aggression،(American Academy of Child& Adolescent 

psychiatry,2013).  
هم ب، إال أن هناك عوامل یمكن أن تستوجد أسباب واضحة لهذا االضطرا وال

لعصبیة، والعوامل الجینیة، العوامل البیولوجیة الكیمیائیة أو ا :في حدوثه، ومنها
ضعف العنایة أو عدم االستقرار : خاصة عندما ترتبط مع ظروف بیئیة محددة، مثل

ن هناك مسببات أخرى قد تشكل عوامل لإلصابة بهذا االضطراب، من أالعائلي، كما 
: والتعرض لألذى أو االغتصاب، وعدم االستقرار العائلي، كحاالت اإلهمال،: أهمها

 رار الترحال من مكان آلخر وتغییر المدرسة، والمعاییر غیر الثابتة،الطالق وتك
ونقص الرعایة، وضعف العالقات مع أحد الوالدین أو كلیهما أو أن أحد الوالدین له 

  .تاریخ من اضطرابات المزاج أو اإلدمان
 (Fraser& Wray, 2008; Hutten, 2009). 

لدى طلبة المدارس، % ١٥-٥وتقدر نسبة انتشار هذا االضطراب بحوالي 
ًوینتشر عادة لدى الذكور بشكل أكثر مقارنة باإلناث وخاصة قبل مرحلة البلوغ، 

ًسنوات، ولیس متأخرا بعد ) ٨(حیث تبدأ أعراض هذا االضطراب بالظهور قبل سن 
 ,American Academy of Child& Adolescent psychiatry) سنة١٥-١٣سن 

 لدى األطفال% ١٠_٦أن نسبة انتشاره تتراوح بین وتشیر بعض األدلة إلى  .( 2013
)Fraser&Wray,2008.(  
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إلى اضطراب التصرف  في بعض الحاالت قد یتطور، مسار هذا االضطراب
Conduct disorder أو اضطراب المزاج ،Mood disorder كما أنه عند التقدم ،

 antisocialبالعمر قد یتطور إلى اضطراب الشخصیة المضاد للمجتمع،
personality disorder أو إلى اضطراب الشخصیة السلبیة العدوانیةpassive 

aggressive personality،(American Academy of Child& 
Adolescent psychiatry,2013) . لذلك، یجب أن یكون تشخیص حاالت

مع ضرورة االنتباه إلى أن أعراض هذا  ًوشامال، ًاضطراب المعارضة والتحدي دقیقا
، وصعوبات ADDضطراب ربما تتداخل مع أعراض حاالت ضعف االنتباه اال

واضطراب التصرف  ، واالضطرابات المزاجیة واضطرابات القلق،LDالتعلم
)Bower,2013(.  كون أن االضطرابات العصبیة النفسیةNeurological  تتداخل

حیث  ).Calhoun &Mayes,2007(ًتظهر مع بعضها بعضا  ًفیما بینها وغالبا ما
 تشمل مشكالت التعلم واالنتباه ومشكالت التعامل واالنسجام مع اآلخرین واضطرابات

). Swingle,2016( المعارضة والتحدي، ومشكالت ضبط السلوك لدى األطفال
 ,McGee, Share)ففي دراسة أجروها مكجي وشیر وموفت وویلیام وسیلفا 

Moffitt, William & Silva,1998)لبة ذوي صعوبات  على مجموعة من الط
التعلم خالل المراحل األساسیة المبكرة، أظهرت وجود عالقة ارتباط بین المشكالت 
السلوكیة وصعوبات القراءة لدى كال الجنسین، كما أظهرت أن صعوبات القراءة 

وفي السیاق ذاته توصل . ترتبط بسلوك المعارضة والتحدي ومشكالت االنتباه لدیهم
خالل مراجعته للدراسات السابقة في هذا الموضوع إلى  Johnson (2001) جونسون

ووجود مستوى . وجود عالقة ارتباطیة دالة بین صعوبات التعلم والمشكالت السلوكیة
عال من التداخل بین أعراض صعوبات القراءة والمشكالت السلوكیة خاصة ذات 

. (Smart,Sanson&Prior,1996) (Exterling Type) النمط الخارجي
تقتصر على القراءة والكتابة والحساب  ت الطلبة ذوي صعوبات التعلم الفمشكال

ٕوالذاكرة والتنظیم فحسب، وانما یعاني الكثیر منهم من مشاعر اإلحباط، والغضب، 
والحزن، والخجل، بحیث تؤدي تلك المشاعر إلى مشكالت سلوكیة من بینها العناد 

  ).Broatch,2008(ة والمعادا
أن  (Burke, Loeber & Birmaher, 2002) یرمیهرویؤكد بیركولوبر وب 

 األكادیمي األداءالخصائص السلوكیة لذوي اضطراب المعارضة والتحدي تتداخل مع 
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ًفغالبا ما یحصلوا على عالمات مدرسیة أقل،ولهذا عادة ما  والمدرسي للطفل، ً
الذین یعانون من اضطرابات  یوضعون بصفوف خاصة مقارنة مع الطلبة اآلخرین

خرى، باإلضافة إلى أن ذوي هذه الحاالت یسببون مشكالت اجتماعیة ومهنیة،وفي أ
 اآلباءسبق، فقد أفاد الكثیر من  ًوانسجاما مع ما. بعض الحاالت قد یتركون المدرسة

ظهرت   سنة١١-٦بأن أطفالهم ذوي اضطراب المعارضة والتحدي مابین عمر 
میة، وفي المدرسة المتوسطة والعلیا لدیهم أثناء المرحلة االبتدائیة مشكالت أكادی

، وقد Academic Difficultiesسنة عانوا من صعوبات أكادیمیة ١٣-١١بعمر 
 سنة، وبشكل عام كانوا أكثر ١٨-١٣تسربوا من المدرسة في مرحلة المراهقة مابین 

ًتوجها لتحدي المعاییر الصفیة، وتعمدوا عدم انجاز واجباتهم المدرسیة، وكثیرا ما ً 
 أدت إلى نوع من اإلعاقة األكادیمیة تالسلوكیاوا زمالءهم، ومثل هذه جادل

  .( Salend & Sylvestre,2005)  لدیهمواالجتماعیة
 Calhoun &Mayes, 2005)(وفي هذا الصدد، بینت دراسة كالهون ومایز  

 سنة إن نسبة ١٦-٦ أعمارهم بین تممن تراوح ًطالبا) ٩٨٠(التي أجریت على 
التعلم لدى حاالت اضطرابات االنتباه والتوحد واالضطرابات ثنائیة انتشار صعوبات 

، بینما لدى حاالت القلق واالكتئاب واضطرابات المعارضة %٧٥القطب بلغت 
ً، وكانت مشكالت التعلم أكثر انتشارا لدى األطفال المصابین %٢٠والتحدي 

ًا من مرحلة  طالب٧٩٠وفي دراسة أجریت في الهند على. باضطرابات نفسیة عصبیة
 الروضة ولغایة الصف الثاني عشر الملتحقین ببرامج التربیة الخاصة،أظهرت نتائجها

لدى الطلبة في المراحل % ١٩أن نسبة انتشار المشكالت السلوكیة وصلت إلى 
الدراسیة المختلفة، وأكد ذلك الكثیر من الباحثین الذین أشاروا إلى أن نسبة انتشار 

  الطلبة ذوي صعوبات التعلم كانت أكثر مقارنة بالعادیینالمشكالت السلوكیة لدى
)Heward,2010 .(تقدم، ستسعى الدراسة الحالیة إلى التحقق من  ًوبناء على ما

مستوى اضطراب المعارضة والتحدي ومقارنته لدى عینة من الطلبة ذوي صعوبات 
  ،التعلم والطلبة العادیین

  :مشكلة الدراسة
الحالیة من خالل مراجعة األدب السابق الذي تناول لقد نبعت مشكلة الدراسة 

موضوع المشكالت السلوكیة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم، كدراسة سماح 
التي توصلت إلى أن ) ٢٠١٤(، ودراسة المكانین والعبدالت والنجادات )٢٠٠٨(

: لدى ذوي صعوبات التعلم في المدارس، كانت ًأكثر المشكالت السلوكیة شیوعا
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بإجراء مزید  أوصت تلك الدراسات اط الزائد واالنتباه واالنسحاب والعناد، لذلكالنش
أكده الباحثون من أن انتشار  ومثل هذا األمر. من الدراسات حول هذا الموضوع

المشكالت السلوكیة ومستویاتها عادة تكون أعلى لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم 
 &Heward,2010; Vaugh, Zaragoza, Hogan)ًمقارنة بالطلبة العادیین

Walker,1993;Willkutt& Pennington,2000). ورد في الدلیل  وبالنظر إلى ما
عن وجود ) (DSM-5 الخامس لالضطرابات العقلیة واإلحصائيالتشخیصي 

والعناد وعدم المشاركة في  سلوكیة مبكرة كأعراض السلوك المعارض مؤشرات
 American)بدء مرحلة التعلیم الرسمي النشاطات التعلیمیة لدى األطفال قبل 

Pychiatric Association,2013).  فإن ثمة مبرر لتناول هذا الموضوع لمعرفة
مستوى اضطراب المعارضة والتحدي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة 

  :ًالعادیین في محافظة الكرك، وبشكل أكثر تحدیدا تحاول اإلجابة عن األسئلة التالیة
 وى اضطراب المعارضة والتحدي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم؟ مست ما -١
 مستوى اضطراب المعارضة والتحدي لدى الطلبة العادیین؟ ما -٢
 تعزى إلى )α≥0.05 (مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند -٣

  اختالف مجموعة الطلبة أو النوع االجتماعي أو التفاعل بینهما؟
  :هدف الدراسة

الحالیة، الكشف عن مستوى اضطراب المعارضة والتحدي لدى هدفت الدراسة 
الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العادیین في منطقة قصبة الكرك التعلیمیة، 

 .والعمل على توفیر أداة للكشف عن اضطراب المعارضة والتحدي لدى الطلبة
  :أهمیة الدراسة

سلط الضوء على تأتي أهمیة الدراسة من الموضوع الذي تناولته، فهي ت
إحدى المشكالت السلوكیة التي یعاني منها الطلبة ذوي صعوبات التعلم في 
المدارس التقلیدیة، والمتمثل في اضطراب المعارضة والتحدي، ومقارنة مستوى هذا 

الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العادیین، باإلضافة إلى أن هذه  االضطراب بین
ید منها الباحثین في إجراء انات بحثیة یمكن أن یستفستسهم في توفیر بی الدراسة

وهي كذلك امتداد للدراسات السابقة من  ، من الدراسات حول هذا الموضوعمزید
حیث دعم المفاهیم النظریة المتعلقة بهذا االضطراب لدى ذوي صعوبات التعلم 

  .ودرجة انتشارها لدیهم مقارنة بالعادیین
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سة، فمن المتوقع االستفادة من نتائجها من قبل أما عن األهمیة العملیة للدرا
العاملین في مجال صعوبات التعلم واإلرشاد النفسي وأصحاب القرار، في التخطیط 
ٕالفعال من أجل توفیر برامج وقائیة وارشادیة وعالجیة من شأنها أن تعمل على 
تخفیف حدة هذا االضطراب لدى طلبة المدارس، حتى یصلوا إلى مستوى أفضل 

 .واالجتماعیة التكیف في البیئة المدرسیة واألسریة من
  :ات الدراسة وتعریفاتها اإلجرائیةمصطلح

ًویعرف وفقا لما ورد في الدلیل التشخیصي : اضطراب المعارضة والتحدي
على أنه نمط من الغضب  )(DSM-5  الخامس لالضطرابات العقلیةواإلحصائي

 آلخرین، والحقد وحب االنتقاموحدة الطبع، وسلوك یتصف بالتحدي ومجادلة ا
(American Psychiatric Association, 2013) . ویشمل األطفال الذین

یتعمدون عصیان طلبات وأوامر الراشدین، ویلومون اآلخرین على قراراتهم الضعیفة، 
 الوقت الكاف لعمل إیجاد ویعانون من صعوبات ،فهم في معظم الوقت غاضبون

 السلوك الخارجي أنماط واالحترام من اآلخرین، كما أن صداقات، أو تلقي االهتمام
المرتبطة بهذا االضطراب تضعهم في مواقف صعبة أو محرجة في المدرسة 

Hallahan,Kuffman&Pullen,2009).(  
بأنه الدرجة التي یحصل علیها المفحوص وفق تقدیرات  :ًجرائیاإویعرف 

  .تخدم في هذه الدراسةمعلمیهم على مقیاس اضطراب المعارضة والتحدي المس
 تشیر صعوبات التعلم المحددة إلى اضطراب في واحدة أو :صعوبات التعلم

أكثر من العملیات النفسیة األساسیة، المتضمنة في فهم أو استخدام اللغة المنطوقة 
أو المكتوبة، والتي یمكن أن تعبر عن نفسها من خالل نقص القدرة على االستماع 

 أو الكتابة أو التهجئة أو في إجراء العملیات الحسابیة، أو التفكیر أو الكالم
 ٕ اإلدراكیة واصابات الدماغ، والخللاإلعاقاتویتضمن هذا االصطالح حاالت 

والحبسة الكالمیة النمائیة، وال یشمل مثل هذا  الدماغي البسیط، والدیسلكسیا،
أو السمعیة االصطالح مشكالت التعلم الناتجة في األساس عن اإلعاقات البصریة 

أو الحركیة أو اإلعاقة العقلیة أو االضطرابات االنفعالیة، أو الحرمان البیئي أو 
  ).(Hallahan, Kuffman& Pullen, 2009الثقافي أو االقتصادي 

هم الطلبة الملتحقین بالمدارس العادیة الحكومیة في منطقة قصبة : ًجرائیإاو
الثالث والرابع   في الصفوف٢٠١٥- 2016الكرك في الفصل الثاني للعام الدراسي
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 من تعلیمهم في القراءة أو الكتاب أو الحساب في غرف اًممن یتلقون جزء والخامس،
  .المصادر التعلیمیة المعدة لهذا الغرض

  :حدود الدراسة
تمثلت حدود الدراسة، بدراسة اضطراب المعارضة والتحدي لدى عینة من 

یین في المرحلة األساسیة في منطقة القصبة الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العاد
- ٢٠١٥التابعة لمحافظة الكرك جنوب األردن، خالل الفصل الثاني للعام الدراسي 

 . الدراسة التي وظفت لهذا الغرضبأداة، كما تتحدد ٢٠١٦
  :الدراسات السابقة

تناولت الدراسات السابقة في معظمها االضطرابات أو المشكالت السلوكیة  
لدى عینات من الطلبة ذوي صعوبات التعلم أو العادیین أو كلیهما مجتمعة 

كالعدوان، واالنسحاب، والعناد، والعصیان، واضطراب التصرف، والنشاط الزائد، 
وغیرها من المشكالت، وعملت على تصنیف تلك المشكالت لدى الطلبة حسب درجة 

لدراسات التالیة التي شیوعها أو انتشارها أو شدتها، وبالتالي أمكن التوصل إلى ا
  :تتشابه مع موضوع الدراسة الحالیة

تهدفت تعرف بدراسة اس) ٢٠١٤(فقد قام المكانین والعبدالت والنجادات 
، االجتماعیةالمشكالت السلوكیة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم وعالقتها بالكفاءة 

لصفوف ًطالبا وطالبة من ذوي صعوبات التعلم من ا ١٣٥على عینة تكونت من 
الثاني إلى السادس الملتحقین بغرف المصادر في إقلیم الجنوب باألردن،وأظهرت 

ًأن أكثر المشكالت السلوكیة شیوعا لدى الطلبة وفق تقدیرات المعلمین  نتائجها
 ثم المشكالت المرتبطة ببعد االنتباهارتبطت بالنشاط الزائد المصحوب بضعف 

العناد ویلیها العدوان وأقل المشكالت السلوكیة االنسحاب ثم المشكالت المرتبطة ببعد 
  .االعتمادیةارتبطت ببعد  ًشیوعا

 العالقة بین المشكالت النفسیة جل تعرفدراسة من أ )٢٠١٢( وأجرت سعدیة
والسلوكیة لدى أطفال السنوات الثالثة األولى ابتدائي وتحصیلهم الدراسي في 

 تلمیذ تراوحت ٣٠٠ى عینة شملت المناطق الریفیة بدائرة واضیة في الجزائر، عل
 سنوات، واستخدمت مقیاس المقابلة التشخیصیة لمشكالت ٩-٦بین  أعمارهم ما

ًوجود عالقة عكسیة ضعیفة جدا بین القلق وثورات الغضب  األطفال،وأظهرت نتائجها
والمشكالت المنزلیة، ومشكالت العالقة مع الرفاق، والالزمات العصبیة، والمشكالت 
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لدى الطلبة وتحصیلهم الدراسي، وعدم وجود فروق في تلك المشكالت تعود المدرسیة 
  .للجنس

 ـل (Nelson &Harwood, 2011) هارودون ووفي التحلیل الذي قام به نیلس
لدى طلبة صعوبات   anxious symptomatology دراسة حول أعراض القلق٥٨

ة ذوي صعوبات التعلم كان أظهرت النتائج أن الطلب. التعلم مقارنة بأقرانهم العادیین
  .متوسط درجاتهم أعلى على مقاییس القلق مقارنة بأقرانهم العادیین

حول المشكالت السلوكیة لدى ذوي ) ٢٠٠٨( وأظهرت نتائج دراسة سماح
، أن أكثر االبتدائیةً طالبا وطالبة في المرحلة ١٣٠صعوبات التعلم التي أجریت على 

النشاط الزائد، والسلوك : عینة الدراسة شملتًالمشكالت السلوكیة انتشارا لدى 
 المنحرف، وسلوك التمرد في المدرسة، والسلوك العدواني، واالجتماعياالنسحابي 

واللزمات العصبیة، وأن الفروق جاءت لصالح الذكور في السلوك العدواني فقط 
  . مقارنة باإلناث

ة الشائعة المشكالت السلوكیأجرى دراسة بهدف تعرف ) ٢٠٠٧( عصفور أما
لدى أطفال غرف المصادر وفاعلیة التعاقد السلوكي والتعزیز التفاعلي في معالجتها، 

ًطالبا وطالبة من طلبة غرف المصادر في مدیریة تربیة ٢٦٥على عینة تكونت من 
أن   سنوات، وأظهرت نتائجها٩-٧ممن تراوحت أعمارهم من  تعلیم عمان األولى

ًفراد العینة كان متوسطا وكانت أكثر انتشارا لدى مستوى المشكالت السلوكیة لدى أ ً
  .الذكور مقارنة باإلناث

التي أجریت على عینة مكونة من ) ٢٠٠٧(أسفرت نتائج دراسة البطوش  كما
 إناث، موزعین على الصفوف األول ٣٠٦ ذكور و٣١٦ً طالبا وطالبة منهم ٦٢٢

رجة انتشار المشكالت والثاني والثالث في األغوار الجنوبیة جنوب األردن حول د
السلوكیة لدى طلبة المرحلة األساسیة الدنیا، حیث أكدت أن أكثر المشكالت 

 واالعتمادیة، والنشاط الزائد، االنتباهتشتت : ًالسلوكیة انتشارا لدى الطلبة كانت
الزائدة، والتمرد والعصیان، وتدني مفهوم الذات والسرقة وكان تدني مفهوم الذات 

باقي المشكالت لصالح الذكور، وجاءت مشكالت التمرد والعصیان لصالح اإلناث و
  .واالنسحاب االجتماعي والقلق والعدوان لصالح الصف الثالث الذكور

مشكالت  الفي الدراسة التي أجراها بهدف تعرف) ٢٠٠٧( وتوصل غراب
قین الملتحقین بالمدارس الجامعة بمحافظة غزة، لعینة االنفسیة لدى األطفال المع

من خالل استبانة   إناث٦٩ ذكور و٥٦ًطفال من ذوي اإلعاقة ١٢٥ونت من تك
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أعدت لذلك الغرض، أن جمیع المشكالت النفسیة حصلت على نسب مئویة عالیة، 
، االجتماعیةفقد حصلت مشكلة الخجل على أعلى األوزان، یلیها القلق، والعزلة 

  .رتبة األخیرةعدم الدافعیة للدراسة، وحصلت العدوانیة على الم ومشكلة
تعرف المشكالت السلوكیة األكثر شدة فقد هدفت ) ٢٠٠٢(أما دراسة علي 

 بمحافظة مسقط بسلطنة عمان، لدى عینة تكونت من االبتدائیةلدى تالمیذ المرحلة 
 طالبة، واستخدم مقیاس المشكالت السلوكیة لقیاس المشكالت ٢٥٥ً طالبا و٢٤٠

السلوك االنسحابي، والعدواني، :  وهيالسلوكیة التي وزعت إلى خمس مجاالت،
أظهرت النتائج أن المشكالت . والنشاط الزائد، والتمرد في المدرسة، والغیر اجتماعي

 تحت مجال السلوك االنسحابي، وأن الذكور أظهروا مشكالت اندرجتاألكثر شدة 
ین سلوكیة أكثر مقارنة باإلناث، وأن طلبة الصف الثاني یعانون أكثر من طلبة الصف

  .االبتدائيالرابع والسادس 
دراسة بهدف (Willkutt &Pennington, 2000) وأجرى ولكت وبننجتون

تعرف العالقة بین صعوبات القراءة واالضطرابات السلوكیة ذات النمط الداخلي 
 من العادیین، ١٩٢من ذوي صعوبات التعلم و ٢٠٩والخارجي لدى عینة تكونت من 

د ذوي صعوبات التعلم كانت لدیهم معدالت عالیة من أظهرت نتائجها أن األفرا قدو
والخارجي مقارنة بالعادیین، وارتبطت االضطرابات  االضطرابات ذات النمط الداخلي

  .ذات النمط الخارجي بالذكور ذات النمط الداخلي باإلناث في حین ارتبطت
 ,Vaugh)  وزاراجوسا وهوجان وویكرجوفي الدراسة الطولیة التي أجراها فو

Zaragoza, Hogan & Walker, 1993)   تعرف المشكالت السلوكیة بهدف
 لدى ثالث مجموعات من الطلبة من مرحلة الروضة ولغایة االجتماعیةوالمهارات 

مجموعة ذوي صعوبات التعلم، والثانیة من ذوي التحصیل : الصف الثالث، هن
 التقدیر من الروضة المتدني،واألخیرة من ذوي التحصیل المرتفع، وتم تطبیق مقاییس

أظهرت النتائج أن الطلبة في مجموعتي . ولغایة الصف الثالث من قبل المعلمین
متدنیة وحصلوا  االجتماعیةصعوبات التعلم والتحصیل المنخفض كانت مهاراتهم 

 في جانب المشكالت السلوكیة، مقارنة بالطلبة ذوي التحصیل ةعلى مستویات مرتفع
كذلك عدم وجود فروق دالة بین مجموعتي صعوبات التعلم المرتفع، وبینت النتائج 
  .وذوي التحصیل المنخفض
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 ـل(Bender& Smith,1990)  أما التحلیل الذي قام به كل من بندر وسمث
 دراسة قارنت السلوك الصفي لألطفال والمراهقین من ذوي صعوبات التعلم ٢٥

ات التعلم مقارنة أظهرت نتائجه وجود عجز لدى الطلبة ذوي صعوب. والعادیین
-onالسلوك داخل المهمة : بأقرانهم العادیین على خمس مجاالت رئیسیة، شملت

task behavior،المهمة  والسلوك خار off-task behavior واضطراب ،
، وذلك من واالنسحاب وسلوك الخجل ،distractibity التصرف، والتشتت

  .مالحظات وتقدیرات المعلمین
سات السابقة نالحظ أنها اتجهت في معظمها لدراسة من خالل مراجعة الدرا

االضطرابات أو المشكالت السلوكیة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم مجتمعة، حیث 
وظفت مقاییس اشتملت على عدة مشكالت سلوكیة كالعدوان، والتمرد والعصیان، 

رها من  وغیاالجتماعي واالنسحاب  الزائدة،واالعتمادیةوالنشاط الزائد، والعناد 
، والبطوش )٢٠١٤(والعبدالت والنجادات  المشكالت السلوكیة، كدراسة المكانین

وأكدت الدراسات السابقة في معظمها معاناة الطلبة ). ٢٠٠٨( ، وسماح)٢٠٠٧(
 ، وعصفور)٢٠٠٨( ذوي صعوبات التعلم من مشكالت سلوكیة كدراسة سماح

، ومن (Willkutt & Pennington, 2010)جتون ن، ودراسة ولكت وبین)٢٠٠٧(
 (McGee et al., 1988) العناد والعصیان كما ورد في دراسة مكجي وآخرون 

وفي الوقت ذاته ). ٢٠٠٢( ، وعلي)٢٠١٤( وكل من المكانین والعبدالت والنجادات
قارنت بعض الدراسات السابقة مستوى المشكالت السلوكیة للطلبة العادیین وذوي 

 والتحلیل الذي (Bender & Simth,1990) سمیثصعوبات التعلم كدراسة بندر و
ولكت  ، ودراسة(Nelson & Harwood, 2011) قام به نیلسون وهارود

 اللواتي توصلن إلى أن مستوى  (Willkutt & Pennington, 2010)وبننجتون
وبعد ما تم تناوله والرجوع . المشكالت السلوكیة كان أعلى لدى ذوي صعوبات التعلم

ًدراسة الحالیة إلى دراسة سلوك اضطراب المعارضة والتحدي تحدیدا إلیه، ستسعى ال
  .لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم ومقارنته لدى الطلبة العادیین

  : الدراسةإجراءات
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي للكشف عن مستوى اضطراب المعارضة 

للوصول إلى الفروق والتحدي لدى ذوي صعوبات التعلم والعادیین، واألسلوب المقارن 
 .في مستوى هذا االضطراب بین العادیین وذوي صعوبات التعلم
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  :أفراد الدراسة
 )٩٠(ًطالبا وطالبة من ذوي صعوبات التعلم) 171(اشتملت عینة الدراسة على 

 إناث توزعوا على الصفوف األساسیة الثالث والرابع والخامس، حیث تم )٨١(ذكور و
عوبات التعلم الذین یتلقون خدمات تربویة بغرف اختیار جمیع الطلبة ذوي ص

 باستخدام )٤٨٦٥ (المصادر، واختیرت عینة العادیین من المجتمع الذي بلغ عدده
 حیث بلغت العینة  هي الصف،االختیارالعینة العشوائیة العنقودیة وكانت وحدة 

ث  إناث من الصفوف الثال)١١٢( ذكور و)٦٤(ًطالبا وطالبة من العادیین) 176(
 من منطقة ٢٠١٦/٢٠١٥والرابع والخامس، خالل الفصل الدراسي الثاني للعام 

  .قصبة الكرك التعلیمیة
  :أداة الدراسة

ألغراض هذه الدراسة تم إعداد مقیاس اضطراب المعارضة والتحدي لجمع 
مراجعة األدب : وفق اإلجراءات، التي تضمنت البیانات من أجل اإلجابة عن أسئلتها

 ذات العالقة بموضوع اضطراب المعارضة والتحدي، اسات السابقةالنظري والدر
  وجونسون(Heward, 2010) وهیوارد(Bower,2013)  دراسة كل من بور :ومنها

(Johnson,2001) لسون وهارودنو) ٢٠٠٧( وعراب (Nelson& Harwood, 
المحكات التشخیصیة وفق الدلیل : وكذلك مراجعة بعض المقاییس، منها. (2011

، ومقیاس (DSM-5) العقلیة لالضطراباتشخیصي واإلحصائي الخامس الت
  ).٢٠٠٨( ، ومقیاس سماح)٢٠٠٢( ومقیاس علي ،)٢٠٠٧(عصفور 

ًوبناء على المراجعات السابقة، تم تحدید ثالثة أبعاد الضطراب المعارضة 
حدة الطبع والغضب، والتحدي والجدال، والحقد : وهي، DSM_5 ًوالتحدي وفقا لــــ

فقرة بصورة مبدئیة حولها، تتطلب اإلجابة علیها ) ٣٠(وجرى صیاغة. االنتقاموحب
ًدائما، غالبا، أحیانا، نادرا، ( من ضمن خمس مستویات وفق تدریج لیكرت االختیار ً ً ً

وبعد . لهذه المستویات على التوالي) ٢،١، ٣، ٤، ٥(، بحیث أعطیت الدرجات )ًأبدا
على مجموعة من المحكمین في التربیة صیاغة الفقرات ومراجعتها ثم عرضها 

 للحكم ٨وعددهم المحتوى الخاصة وعلم النفس في جامعة مؤتة للوصول إلى صدق
من %٨٠على وضوح الفقرات ومالءمتها ألهداف الدراسة، وأعتمد محك اإلجماع 

في بعد ) ٢،٥،٨( الفقرات المحكمین على قبول الفقرة وفي ضوء مالحظتهم تم تعدیل
في بعد التحدي والجدال،  )١٦، ١٥، ١٢، ٩(الغضب، والفقرات حدة الطبع و
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فقرات من ) ٦(وحذفت  .في بعد الحقد وحب االنتقام) ٢٣، ٢٢، ١٨(والفقرات 
 على األبعاد الثالثة، حیث أصبح المقیاس بصورته النهائیة واإلبقاءالمقیاس ككل 

على  غضب ویشتملحدة الطبع وال: األبعاد الثالثة فقره موزعة على) ٢٤(مؤلف من 
فقرات ذوات ) ٨(، والتحدي والجدال ویتضمن )٨-١(فقرات ذوات األرقام ) ٨(

- ١٧( فقرات ذوات األرقام) ٨(، والحقد وحب االنتقام ویشتمل على )١٦-٩(األرقام 
٢٤.(  

 التأكد من صدق االتساق الداخلي للمقیاس بصورته النهائیة من خالل كما تم
ًطالبا من خارج عینة الدراسة) 30(عینة تكونت من تطبیقه على  ، بحیث تم تقدیر ً

سلوك المعارضة والتحدي لدیهم وفق تقدیرات معلمیهم، وتم استخدام معامل ارتباط 
 للكشف عن مدى ارتباط أبعاد Pearson Correlation Coefficientبیرسون 

، أخرىًالمقیاس بعضها بعضا من جهة، وارتباطها بالدرجة الكلیة للمقیاس من جهة 
  .یبین نتائج معامالت االرتباط) ١(والجدول 

   )١(جدول
بعضها ببعض  المعارضة والتحدياضطراب نتائج معامالت ارتباط أبعاد 

  وارتباطها بالدرجة الكلیة
  اضطراب أبعاد مقیاس 

  المعارضة والتحدي
الحقد وحب   التحدي والجدال

  الدرجة الكلیة  االنتقام
  **0.82  **0.65  **0.63  حدة الطبع والغضب

  **0.93  **0.87  -  التحدي والجدال
  **0.94  -    الحقد وحب االنتقام

  0.01دال عند مستوى **: 
دالة عالقة ارتباطیة موجبة و بوجود) ١(یتضح من البیانات الواردة في الجدول 

، إذ تراوحت قیم معامالت اضطراب المعارضة والتحديًإحصائیا بین أبعاد مقیاس 
 ًوجمیعها دالة إحصائیا عند مستوى) 0.87 -0.63(ه األبعاد بین االرتباط بین هذ

)≤ 0.01α( كما یتضح من البیانات الواردة بأن قیم معامالت االرتباط بین أبعاد ،
ًوجمیعها دال إحصائیا عند ) 0.94-0.82(المقیاس مع الدرجة الكلیة تراوحت بین 

ًكذلك وبناء على نتائج قیم معامالت االرتباط التي تم التوصل . )0.01α ≥(مستوى
ًإلیها، فإن ذلك یعد مؤشرا على أن المقیاس یمتاز بدرجة صدق مناسبة ألغراض 
الدراسة الحالیة، أما فیما یتعلق بمعامل ثبات المقیاس فقد تم التوصل إلیه من خالل 

  :اإلجراءات، التالیة
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االتساق   إجراءباستخداملتأكد من ثبات المقیاس تم ا :ثبات االتساق الداخلي
وذلك من خالل تطبیقه على عینة استطالعیة بلغ  لفاأالداخلي معامل كرونباخ 

ًطالبا من خارج عینة الدراسة، وتم تقدیر سلوك المعارضة والتحدي  )30(عددها 
اد یبین نتائج معامالت الثبات ألبع) ٢(م بحسب تقدیرات معلمیهم، والجدوللدیه

  .المقیاس
  )٢( جدول

  نتائج قیم معامالت الثبات بمفهوم االتساق الداخلي
   وأبعاده لمقیاس اضطراب المعارضة والتحدي

   كرونباخألفامعامل   اضطراب المعارضة والتحديأبعاد مقیاس 
 0.85  حدة الطبع والغضب

  0.87  التحدي والجدال
  0.91  الحقد وحب االنتقام

  0.95  الكلي
  0.01د مستوى  دال عن**:

، بأن قیم معامالت كرونباخ )٢(یتضح من نتائج البیانات الواردة في الجدول 
، )0.91 -0.85( تراوحت ما بین اضطراب المعارضة والتحدي ألبعاد مقیاس ألفا

 بینما أشارت النتائج إلى أن قیمة معامل الثبات للدرجة الكلیة للمقیاس بلغت
اضطراب بات التي تم التوصل إلیها لمقیاس ً، ووفقا لقیم معامالت الث)0.95(

، فإنه یمكن القول بأن المقیاس یمتاز بدرجة ثبات مالءمة المعارضة والتحدي
  .ألغراض الدراسة الحالیة

  :نتائج الدراسة
ما مستوى اضطراب المعارضة والتحدي لدى الطلبة ذوي ": السؤال األول

  .؟"صعوبات التعلم
حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات  لإلجابة عن سؤال الدراسة تم 

المعیاریة لدرجات سلوك اضطراب المعارضة والتحدي لدى الطلبة ذوي صعوبات 
التعلم بحسب تقدیرات معلمیهم على مقیاس اضطراب المعارضة والتحدي، وتم تحدید 
ًمعاییر درجة االضطراب لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم بناء على الدرجة المرتفعة 

ًدرجة المنخفضة لسلم لیكرت الخماسي والتي تم تصنیفها وفقا للمتوسط الحسابي وال
  :إلى ثالث مستویات، كما یلي

 . فأقل درجة اضطراب منخفضة2.33 -



  مستوى اضطراب المعارضة والتحدي 
  لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العادیین

 

١٦

 . درجة اضطراب متوسطة3.67 وأقل من 2.33أكبر من  -
 .یبین نتائج التحلیل) 3(والجدول .  فأكثر درجة اضطراب مرتفعة3.67 -

  )٣ (جدول
 الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى االضطراب لدى الطلبة ذوي المتوسطات

  .ًصعوبات التعلم تبعا لتقدیرات معلمیهم
المتوسط   األبعاد

  الحسابي
االنحراف 
مستوى اضطراب   الترتیب  المعیاري

  المعارضة والتحدي
  متوسطة 2 0.67 3.23  حدة الطبع والغضب

  متوسطة  1  0.59  3.31  التحدي والجدال
  متوسطة  3  0.76  3.16  حقد وحب االنتقامال

  متوسطة  0.55  3.23  الكلي
بأن مستوى التحدي والجدال لدى ) 3(یتضح من البیانات الواردة في الجدول 

، )3.31(الطلبة ذوي صعوبات التعلم جاءت بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ 
بعده حدة الطبع وبدرجة اضطراب متوسطة، وجاء ) 0.59(وانحراف معیاري مقدراه 

، وانحراف معیاري مقدراه )3.23(والغضب بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ 
وبدرجة اضطراب متوسطة، وفي المرتبة الثالثة واألخیرة جاء بعد الحقد ) 0.67(

) 0.76(، وانحراف معیاري مقداره )3.16(وحب االنتقام بمتوسط حسابي بلغ 
جمل النتائج التي تم التوصل إلیها تشیر إلى لذا فإن م. وبدرجة اضطراب متوسطة

مستوى اضطراب المعارضة والتحدي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم جاءت أن 
بدرجة متوسطة، إذ أشارت النتائج بأن المتوسط الحسابي للمجموع الكلي بلغ 

  ).0.55(، وانحراف معیاري )3.23(
ًــتعلم، غالبــا مــا یبــدون أن الطلبــة ذوي صــعوبات الویمكن تفسیر ذلك إلى 

ًضــعفا ملحوظــا فــي التفاعل مع السیاق المحیط بهم، فقد یعاني هؤالء الطلبة من  ً
 حیث أكد األدب النظري المتعلق بهذا المجال ،رفض األقران وتدني مفهوم الذات

مشكالت التعلم ومشكالت التعامل مع اآلخرین واضطراب المعارضة والتحدي  تداخل
ً األطفال، وأن مثل هذه االضطرابات غالبا ما تظهر مع بعضها بعضالدى ً 

(Calhoun&Mayes,2007; Swingle,2016).  باإلضافة لذلك كما هو
 وضعفمعروف إلى أن من أهم خصائص ذوي صعوبات التعلم الفشل األكادیمي، 

طلبة والحصول على عالمات مدرسیة أقل من الاألكادیمیة والصفیة، باألعمال القیام
العادیین، والشعور بمستویات مرتفعة من اإلحباط في المواقف التعلیمیة المختلفة 
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وتوقع اإلخفاق بسبب خبرات الفشل المتكررة في الماضي، واالفتقار إلى مهارات 
التنظیم والقدرة على تنظیم حیاتهم الیومیة والمدرسیة الذي یعمل بدوره إلى ضعف 

كله على شخصیتهم وبروز المشكالت السلوكیة األداء والتحصیل، وانعكاس ذلك 
ًلدیهم، حیث یصبحون أكثر توجها إلى معاندة زمالءهم ومجادلتهم، وقد یصل إلى 

وهذا ما بینه . للمعاییر الصفیة ًمستوى الحقد علیهم نظرا للفروق بینهم، وتحدیهم
على  من أن ذوي صعوبات التعلم ال تقتصر مشكالتهم(Broatch, 2008) بروتش 

المجاالت األكادیمیة فقط، فهناك مشاعر كالحزن والخجل وغیرها یعانون منها كما 
ویمكن .ًورد آنفا،التي تؤدي بدورها إلى مشكالت سلوكیة من أبرزها العناد والمعاداة

بسبب القصور في أسلوب التعامل مع هذا االضطراب من  ،أیضاتفسیر هذه النتیجة 
 في المدرسة، لعدم استخدامهم لالستراتیجیات قبل المعلمین والمرشدین التربویین

بة لاإلیجابیة في تشجیع التعاون واالنسجام ما بین الطلبة ذوي صعوبات التعلم والط
 التي (McGee et al., 1988)وتتفق هذه النتائج ودراسة مكجي وآخرون . نالعادیی

وسلوك بینت وجود عالقة بین صعوبات القراءة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم 
كل من المكانین والعبدالت  دراسة ًالمعارضة والتحدي لدیهم، كما وتتفق جزئیا ونتائج

إلى أن من أكثر  دراساتهماالتي أشارت نتائج ) ٢٠٠٨(وسماح  )٢٠١٤( والنجادات
ًالمشكالت السلوكیة شیوعا لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم هي العناد والعصیان 

 في مراجعته )(Johnson,2001 توصل إلیه جونسون والتمرد في المدرسة، ومع ما
للدراسات السابقة من وجود عالقة ارتباطیة بین صعوبات التعلم والمشكالت 

  .السلوكیة
  ؟"ة والتحدي لدى الطلبة العادیینما مستوى اضطراب المعارض" :السؤال الثاني

لإلجابة عن سؤال الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 
المعیاریة لدرجات سلوك المعارضة والتحدي لدى الطلبة العادیین حسب تقدیرات 
معلمیهم على مقیاس اضطراب المعارضة والتحدي، وتم تحدید معاییر درجة 
ًاالضطراب لدى الطلبة العادیین بناء على الدرجة المرتفعة والدرجة المنخفضة لسلم 

ط الحسابي إلى ثالث مستویات، ًلیكرت الخماسي والتي تم تصنیفها وفقا للمتوس
  :كاآلتي
 . فأقل درجة اضطراب منخفضة2.33 -
 . درجة اضطراب متوسطة3.67 وأقل من 2.33أكبر من  -



  مستوى اضطراب المعارضة والتحدي 
  لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العادیین

 

١٨

 .یبین نتائج التحلیل) 4(والجدول  . فإكثر درجة اضطراب مرتفعة3.67 -
  )٤(  جدول

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى االضطراب
   تبعاً لتقدیرات معلمیهمعادیینال لدى الطلبة 

المتوسط   األبعاد
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى اضطراب   الترتیب
  المعارضة والتحدي

 متوسطة 3 0.73 2.79  حدة الطبع والغضب
 متوسطة 1  0.75  3.14  التحدي والجدال

 متوسطة  2  1.03  2.93  الحقد وحب االنتقام
  متوسطة  0.76  2.56  الكلي
بأن مستوى التحدي والجدال لدى ) 4(بیانات الواردة في الجدول یتضح من ال

، وانحراف )3.14(الطلبة العادیین جاءت بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ 
وبدرجة اضطراب متوسطة، وجاء بعد الحقد وحب االنتقام ) 0.75(معیاري مقدراه 

) 1.03(مقدراه ، وانحراف معیاري )2.93(بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ 
وبدرجة اضطراب متوسطة، وفي المرتبة الثالثة واألخیرة جاء بعد حدة الطبع 

وبدرجة ) 0.73(، وانحراف معیاري مقداره )2.79(والغضب بمتوسط حسابي بلغ 
لذا فإن مجمل النتائج التي تم التوصل إلیها تشیر إلى أن . اضطراب متوسطة

طلبة العادیین جاءت بدرجة متوسطة، إذ مستوى اضطراب المعارضة والتحدي لدى ال
، وانحراف معیاري )2.56(أشارت النتائج بأن المتوسط الحسابي للمجموع الكلي بلغ 

)0.76.(  
مستوى اضطراب المعارضة والتحدي لدى الطلبة ونالحظ مما سبق ارتفاع 

یة ن النتیجة كانت متوسطة، ولكنها تعد في األعراف األكادیمأ، بالرغم من العادیین
مرتفعة، ویمكن تفسیر ذلك من خالل اإلشارة إلى مساهمة مجموعة من العوامل في 

العوامل األكادیمیة واالجتماعیة، فمن الناحیة األكادیمیة : ذلك األمر والتي من،أهمها
نجد بأن العدید من المقررات الدراسیة تتسم بالصعوبة، كما أن الصفوف الدراسیة 

لتحصیل األكادیمي لدى الطلبة العادیین نتیجة زیادة غیر مهیأة بالشكل المالئم ل
كثافة عدد الطلبة داخل الصف الدراسي، لذا نجد الطلبة العادیین یواجهون العدید من 
ا یحتم علیهم مواجهتها بالتحدي والجدال والغضب،  األعباء األكادیمیة والدراسیة، ممـ

جتماعیة السائدة للطلبة العادیین، أما بالنسبة للناحیة االجتماعیة فنجد بأن البیئة اال
ابي بین الطالب والمجتمع المحیط به، نتیجة للمشكالت التي  تخلو من التفاعـل اإلیجـ

 لذا نجد بأن مستوى اضطراب المعارضة والتحدي یزداد لدى الطلبة ،ًتم ذكرها سابقا
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من ) ٢٠٠٢(وعلي) ٢٠٠٧(وتتفق هذه النتیجة وما توصلت له البطوش . العادیین
  .أن التمرد والعصیان من أكثر المشكالت السلوكیة التي تنتشر لدى طلبة المدارس

 تعزى )α≥0.05 (مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند : السؤال الثالث
  .إلى اختالف مجموعة الطلبة أو النوع االجتماعي أو التفاعل بینهما؟
ابیة واالنحرافات لإلجابة عن سؤال الدراسة، تم حساب المتوسطات الحس

المعیاریة لدرجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العادیین الذكور واإلناث نحو 
  .یبین نتائج التحلیل) 5(أبعاد مقیاس اضطراب المعارضة والتحدي، والجدول 

  )٥( جدول
 معلمي ومعلمات الطلبة الستجابةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

   نحو المقیاس باختالف النوع االجتماعيالعادیینلتعلم والطلبة ذوي صعوبات ا
  )176=ن(العادیین   )171=ن(ذوي صعوبات التعلم 

  اإلبعاد  الكلي  )112=ن(اإلناث  )64=ن(الذكور  الكلي  )81=ن(اإلناث   )90=ن(الذكور 
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 المتوسط
  الحسابي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

حدة 
الطبع 
  والغضب

26.14  5.93  25.48  4.61 25.83  23.11 5.57  21.84  5.92  22.30  

التحدي 
  25.15  6.36  24.92  5.41  25.56  26.45  4.05  26.75  5.29  26.18 والجدال

الحقد 
وحب 
 اماالنتق

25.24  6.33  25.33  5.81  25.29  26.68  7.02  21.56  8.39  23.43  

  61.52  18.37  58.53  17.24 66.78  77.57  10.88  77.57  15.04  77.57 الكلي
بوجود فروقات ظاهرة في ) 5(یتضح من البیانات الواردة في الجدول 

في جمیع المتوسطات الحسابیة لدرجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العادیین 
ً جنس الطالب، وللتثبت من داللة هذه الفروقات إحصائیا، تم باختالفأبعاد المقیاس 

یبین نتائج ) 6(والجدول ) Two way- ANOVA(استخدام تحلیل التباین الثنائي 
  .التحلیل



  مستوى اضطراب المعارضة والتحدي 
  لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العادیین

 

٢٠

  )٦ (جدول
  نتائج تحلیل التباین الثنائي لداللة الفروق بین متوسط الدرجات 

  ومجموعتهبة  جنس الطلالختالفًتبعا 
درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  األبعاد

مستوى  Fقیمة   متوسط المربعات  الحریة
  الداللة

  0.000  29.818 928.672 1  928.672  المجموعة
  0.115  2.499  77.831  1  77.831  الجنس
* المجموعة
  0.620  0.247  7.678  1  7.678  الجنس

حدة الطبع 
  والغضب

      31.145  343  10682.686  الخطأ
  0.041  4.225  124.895  1  124.895  المجموعة
  0.955  0.003  0.095  1  0.095  الجنس
* المجموعة
  التحدي والجدال  0.307  1.045  30.908  1  30.908  الجنس

      29.563  343  10140.244  الخطأ
  0.134  2.254  112.862  1  112.862  المجموعة
  0.001  10.548  528.270  1  528.270  الجنس
* المجموعة
  0.001  11.306  566.224  1  566.224  الجنس

الحقد وحب 
  االنتقام

      50.081  343  17177.935  الخطأ
  0.000  74.084  18529.792  1  18529.792  المجموعة
  0.018  5.672  1418.773  1  1418.773  الجنس
* المجموعة
  الكلي  0.018  5.676  1419.622  1  1419.622  الجنس

      25.119  343  85790.834  الخطأ
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ترجع إلى تفاعل 6یتضح من الجدول 

في . متغیرات الجنس والمجموعة في أبعاد حدة الطبع والغضب والتحدي والجدال
 مجموعة اختالفحین یالحظ فروق ذات داللة إحصائیة في تلك األبعاد ترجع إلى 

كذلك تشیر البیانات في . صعوبات التعلموهذه الفروق لصالح الطلبة ذوي . الطالب
 إلى وجود أثر ذات داللة إحصائیة للتفاعل بین متغیرات الجنس والمجموعة 6جدول 

على Fقیمة حیث بلغت.  والدرجة الكلیة للمقیاساالنتقامفي كل من بعد الحقد وحب 
ولمزید من التوضیح تم استخدام الرسومات البیانیة .)5.676، 11.306(التوالي 

 االنتقام للتفاعل بین متغیري المجموعة والنوع االجتماعي لكل من بعد الحقد وحب
 :)٢، ١ (للمقیاس، كما هو موضح في الشكلینوالدرجة الكلیة 
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  متوسط درجة الحقد وحب االنتقام بین الطلبة العادیین )1(شكل 

   وذوي صعوبات التعلم باختالف الجنس

  

  )٢(شكل 
   اضطراب المعارضة والتحدي بین الطلبة العادیین متوسط درجة

  وذوي صعوبات التعلم باختالف الجنس
أن مستوى الحقد وحب االنتقام لم  )5(یالحظ من النتائج الواردة في الجدول 

یتغیر لدى الذكور ذوي صعوبات التعلم والعادیین، وربما یرجع ذلك إلى الخصائص 
، آراءهمًثر میال للعناد ومجادلة اآلخرین وتحدي نهم باألصل أكإالنمائیة للذكور حیث 
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 Vaugh)فوج وآخرون  نتائج دراسةإلیهٍوتختلف هذه النتیجة لحد ما مع ما توصلت 
et al.,1993)  فى ارتفاع مستوى المشكالت السلوكیة لدى ذوي صعوبات التعلم

 والتحصیل المنخفض مقارنة بذوي التحصیل المرتفع، ولم تتفق كذلك مع نتائج
  وولكت وبننجتون(Bender & Smith,1990) دراستي كل من بندر وسمیث

(Willkut&Pennington2000)  في ارتفاع مستوى المشكالت السلوكیة بذوي
  .صعوبات التعلم

كما یالحظ أن مستوى الحقد وحب االنتقام لدى اإلناث ذوات صعوبات التعلم 
ذا السلوك یزداد بسبب أصبح أعلى من العادیات، األمر الذي یؤكد أن مثل ه

ًصعوبات التعلم لدى الطلبة الذین یعانون منه، وقد ترتبط هذه النتیجة جزئیا مع ما 
  (Willkutt & Pennington, 2000)ولكت وبننجتونأسفرت عنه نتائج دراسة 
ن اإلناث ذوات إذات النمط الداخلي باإلناث، حیث في ارتباط االضطرابات 

عن المجادلة والنقاش ورفض األوامر وتوجیه اللوم یستط قد ال صعوبات التعلم
لآلخرین مقارنة بالعادیات، والذي قد یكون نتیجة للرفض االجتماعي والرفض من 

ً وتأثیر ذلك كله على مفهوم الذات لدیهن والشعور بعدم القیمة أحیانا إلیهناألقران 
  .االنتقام أو حب مما یجعلهن ال یواجهن اآلخرین واللجوء إلى سلوك الحقد والرغبة

ًومما یؤكد هذه النتیجة كذلك أن مستوى مثل هذا السلوك كان متشابها لدى كل 
من الذكور واإلناث من ذوي صعوبات التعلم، كما أكدت ذلك واتفقت مع نتائج 

من   (McGee et al.,1988)الدراسة الحالیة ما توصلت إلیه دراسة مكجي وآخرون
 الجنسین بذوي صعوبات التعلم، واتفقت كذلك مع ما ارتباط المشكالت السلوكیة بكال

بعدم وجود فروق في عدد المشكالت السلوكیة ومنها ) ٢٠٠٨(توصلت إلیه سماح 
سلوك التمرد في المدرسة بذوي صعوبات التعلم تعود للنوع االجتماعي، بینما اختلفت 

ًنتشارا من أن المشكالت السلوكیة كانت أكثر ا) ٢٠٠٧(فیما توصل إلیه عصفور
  .لدى الذكور ذوي صعوبات التعلم مقارنة باإلناث

وفیما یتعلق بالدرجة الكلیة یالحظ أن الطلبة الذكور العادیین كانت درجاتهم 
أعلى من اإلناث العادیات، وقد یعود هذا إلى الخصائص التي ترتبط بالذكور أو 

 تالسلوكیا هذه التنشئة االجتماعیة وأسالیب تربیة األهل للذكور التي تشجع مثل
 الذكور إلى إثبات الطلبةلدیهم في مجتمعاتنا مقارنة باإلناث، وقد یفسر كذلك بنزعة 

الذات من خالل السلوك العنادي ومجادلة ورفض األوامر والتعلیمات من اآلخرین، 
واتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة  ًخاصة من رموز السلطة كالمعلمین واآلباء،
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في انتشار معظم المشكالت السلوكیة ومنها ) ٢٠٠٢(علي و) ٢٠٠٧(البطوش 
التمرد والعصیان لدى طلبة المدارس لصاح الذكور مقارنة باإلناث، فیما اختلفت مع 

من عدم وجود فروق في المشكالت السلوكیة تعود ) ٢٠١٢( ما توصلت إلیه سعدیة
  .للجنس

ي لدى الذكور فیما لم تظهر نتائج الكلي فروق في سلوك المعارضة والتحد
واإلناث من ذوي صعوبات التعلم، وقد یعزى ذلك إلى وجود صعوبات التعلم لدیهم 

هذا االضطراب وصعوبات التعلم  أو للتداخل بین.كسبب لظهور هذا االضطراب
(Bower, 2013; Calhoum & Mayes, 2007) . فیبدو أن ذوي صعوبات التعلم

سلوكیة ومنها اضطراب المعارضة من الذكور واإلناث أكثر عرضة للمشكالت ال
 نتائج هذه الدراسة من معاناتهم من اضطراب إلیهًوالتحدي، وتحدیدا وفق ما توصلت 

المعارضة والتحدي مقارنة بالعادیین، وانعكاس ذلك على سلوكهم،فبینما یدرك 
 فإن األطفال ذوي صعوبات ،األطفال العادیین فیما إذا كان سلوكهم یزعج اآلخرین

 یغفلون األثر السلبي والمزعج في عنادهم وجدالهم لآلخرین، وقد یكون هناكالتعلم 
 وكذلك ،ًدورا لضعف اإلصغاء لدیهم للتعلیمات واألوامر حتى لو كانت بسیطة

لضعف المشاركة في النقاش الصفي لعدم تمكنهم من اإلصغاء ومحاولة فهم األفكار 
 راض هذا االضطراب لدیهم،ًالمطروحة من زمالءهم دورا في ظهور أو زیادة أع

من عدم وجود فروق بین ) ٢٠٠٨(وانسجمت هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه سماح 
الذكور واإلناث من ذوي صعوبات التعلم في معظم المشكالت السلوكیة التي تم 

التي توصلت إلى أن ) ٢٠٠٧( قیاسها، بینما اختلفت مع نتائج دراسة عصفور
 .ًتشارا لدى الذكور ذوي صعوبات التعلم مقارنة باإلناثالمشكالت السلوكیة أكثر ان

 داللة إحصائیة راجع انالحظ بأن هناك فروق ذ) 6(وبالعودة إلى الجدول 
للمجموعة في بعد حدة الطبع والغضب، بحیث ظهرت مجموعة صعوبات التعلم 

ًأكثر حدة وغضبا مقارنة بالعادیین، ویمكن تفسیر ذلك باإلخفاق المتكرر والفش ل ً
األكادیمي ومشاعر اإلحباط وتعمق الشعور بالعجز وسوء العالقات مع األقران 
واضطرابها، حیث یولد بالنهایة سلوك الغضب وحدة الطبع لدى الطالب ذوي 

 حول (Broatch, 2008)بروتش  صعوبات التعلم، ویتفق هذا الطرح مع ما قدمه
ه النتیجة كذلك مع ما وتنسجم هذ. لذوي صعوبات التعلم مشاعر الغضب واإلحباط
 من أن صعوبات القراءة لدى (McGee et al., 1988) توصل إلیه مكجي وآخرون
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الطلبة ذوي صعوبات التعلم ترتبط بسلوك المعارضة والتحدي الذي یعد حدة الطبع 
 .والغضب أحد أبعاده الرئیسیة
 تعزى للمجموعة إحصائیةوجود فروق ذات داللة ) 6( كما یتضح من جدول

 ًوجداال ًبعد التحدي والجدال، بحیث ظهرت مجموعة صعوبات التعلم أكثر تحدیافي 
ًمقارنة بالطلبة العادیین، وقد یعود ذلك إلى الفشل األكادیمي وسوء التكیف 
ًاالجتماعي مع اآلخرین وخاصة في المحیط المدرسي، وصعوبة تحمل المسؤولیة 

غیر  ر مناسبة، أو العدوانیةوالضبط الذاتي فیما یصدر عنهم من أفعال تكون غی
 المبررة لدى البعض منهم، أو بعض أشكال العدائیة أو العدوان اللفظي البسیط،

 إلى مجادلة وتحدي اآلخرین لتبریر ما سبق، ویتفق هذا مع ما یلجئونوبالتالي قد 
ومع ما قدمته (Frick et al.,1933) وفریك وآخرون ) ٢٠١٤( قدمه الزغول

 American Academy of)كیة للطب النفسي لألطفال والمراهقیناألكادیمیة األمری
Child& Adolescent psychiatry,2013)  ومع بعض ما توصلت إلیه نتائج

  ).٢٠٠٨(دراسة سماح 
توصلت إلیه الدراسة توصي بإجراء مزید من البحث حول  وفي ضوء ما

جراء ٕاات التعلم، ونها الطلبة ذوي صعوبالمشكالت السلوكیة األخرى التي قد یعاني م
ٕدراسات توظف برامج عالجیة وارشادیة لمعالجة أو للتخفیف من حدة المشكالت 

  .السلوكیة لذوي صعوبات التعلم
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عــــــــــــــــالمراج  
  :لعربیةا المراجع - ًأوال

 درجة انتشار المشكالت السلوكیة لدى طلبة المرحلة :)٢٠٠٧. (البطوش، آمنة
 دنیا في لواء األغوار الجنوبیة ومن وجهة نظر معلمیهماألساسیة ال

 .جامعة مؤتة، األردن). رسالة ماجستیر غیر منشورة(
دار : األردن، عمان.  والسلوكیةاالنفعالیةاالضطرابات  :)٢٠١٤.(الزغول، عماد

 .الشروق للنشر والتوزیع
السنوات المشكالت النفسیة والسلوكیة لدى أطفال : )٢٠١٢.(عبدالالوي سعدیة،

رسالة ماجستیر غیر (الثالثة األولى ابتدائي وعالقتها بالتحصیل الدراسي
 .جامعة مولود مصحري، الجزائر. )منشورة

المشكالت السلوكیة لدى ذوي صعوبات التعلم األكادیمیة : )٢٠٠٨.(سماح، البشقة
رسالة ( )االبتدائيدراسات میدانیة على تالمیذ التعلم (وحاجاتهم اإلرشادیة

 .باتنة، الجزائر .جامعة الحاج ).جستیر غیر منشورةما
المشكالت السلوكیة الشائعة لدى أطفال غرف المصادر : )٢٠٠٧.(عصفور، قیس

رسالة ( وفاعلیة أسلوبي التعاقد السلوكي والتعزیز التفاعلي في معالجتها
 . الجامعة األردنیة، عمان. )منشورة  غیردكتوراه

 السلوكیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة في  المشكالت:)٢٠٠٢( علي، بثینة
جامعة ).  ماجستیر غیر منشورةرسالة( محافظة مسقط بسلطنة عمان

 .السلطان قابوس، مسقط
 المشكالت النفسیة لدى األطفال المعوقین في المدارس :)٢٠٠٧.(غراب، هاشم

مجلة . الجامعة من وجهة نظر معلمیهم بمحافظة غزة وسبل التغلب علیها
 .٥٦٠-٥٣٣، )١(٥ )سلسلة الدراسات اإلنسانیة( اإلسالمیة جامعةال

 المشكالت :)٢٠١٤. (ت، بسام والنجادات، حسینالمكانین، هشام والعبدالال
السلوكیة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم وعالقتها بالكفاءة االجتماعیة 

المجلة األردنیة في العلوم  .من وجهة نظر المعلمین واألقران
  .٥٠٤-٥٠٣، )٤(١٠،ةالتربوی
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