
 سجامعة عني مش               د النفسي    إلرشامركز ا            م(  1122املؤمتر السنوي السادس عشر )

 إعداد مقياس اضطراب املسلك لدى األطفال 
 يف مرحلة الطفولة املتأخرة 

 إعداد      
  أ. حنان عثمان حممد أبو العينني                                              

 مقدمة 
تعد مرحلة الطفولة هي القاعدة األساسية للمراحل الالحقة اليت تقرر ما ستكون عليه الشخصيية   حيا   
كوهنا سوية أو مضطربة. وكثريًا ما يشكو اآلابء واملعلمون من االضيطرااب  الليلوكية ليدأل األب ياء   هي   

 -6املرحلة وخاصة اضطراب املليل  وايا يدييد مين حيدة هي   املشيكلة أن هي   االضيطراب ي تشير ب لي ة 
 لدأل اإلانث.  %9 -2لدأل ال كور،  66%

 مشكلة الدراسة: 
احلالية حو  اضطراب امللل  لدأل األطفا    مرحلة الطفولية املتيرخرة حييث  ثيل ترتكد مشكلة الدراسة 

ه ا االضطراب عائًقا ابل ل ة لألطفيا    سي يل تقيدميف    الدراسية و قييا أهيداايف    احليياة كميا  ثيل 
ليي ل  مصييدرًا لبح يياى لييدأل كييل ميين الوالييدين واملعلمييت ع ييد اليياولتيف  توشيييه هيي الء األطفييا  املشييكلت. 

ايييان الدراسييية احلاليييية  يييت  اعيييداا مقييييا  اضيييطراب املليييل  ليييدأل األطفيييا  للتعييير  علييي  األطفيييا   و  
 اضطراب امللل . 

 أهمية الدراسة: 
 للدراسة شان ان يوضحان أمهيتيفا: نظر  وتط يقي

 األمهية النظرية:  -
ة مين الدراسيا  القليلية   تعترب اراسة اضطرااب  امللل  لدأل األطفا    مرحلية الطفولية املتيرخرة واحيد

جميا  علي  الي فا والصيحة ال فلييية، و  حيدوا علي  ال احثية ه يامل نييدرة   املقياييا الييت تقييا اضييطراب 
 امللل  لدأل األطفا . 

 األمهية التطبيقية:  -
تلييييع  الدراسيييية اد االسييييتفااة ميييين ال ظييييرو  واملفيييياهي  العلمييييية والدراسييييا  اللييييابقة   تصييييمي  مقيييييا  

لل  لدأل األطفا  ودد يفيد ه ا املقيا  امليفتمت ابألسرة والطفل   تقيي  سلومل الطفيل   اضطراب امل
 مرحلة الطفولة املترخرة والتعر  عل  األطفا   و  اضطراب امللل . 
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 هدف الدراسة: 
 د  الدراسة اد اعداا مقيا  الضطراب امللل  لدأل األطفا    مرحلة الطفولية املتيرخرة يعتميد علي  

كييا  التشخيصييية الضييطراب امللييل  اليييت ورا    الييدليل التشخيصييي واإلحصييائي الرابيي  األمريكييي احمل
(DSM- IV. 6991: 66  .) 

 العينة 
( تلميييي  وتلميييي ة ابملرحلييية االبتدائيييية ااارة الليييال  651اختيييار  ال احثييية عي ييية اسيييتطالعية تكونييي  مييين )

ل  بليييطة وسيييفلة الفيفيي  ألاييراا العي يية،   تعييديل التعليمييية للتركييد ميين أن ع ييارا  مقيييا  اضييطراب املليي
 الع ارا  الصع ة، أو ح   الع ارا  غري املفيفومة. 

 مصطلحات الدراسة: 
 Conduct Disorderاضطراب املسلك:  -2

تعر  الرابطة األمريكية للطب ال فلي أبنه "مني  متكيرر مين الليلومل الي   ت تيفي  اييه احلقيوة األساسيية 
لعميييير الفييييرا، كمييييا تظيفيييير   وشييييوا  ال يييية أو أكثيييير ميييين  امل اسيييي ة جملتمعييييية األساسيييييةلآلخييييرين أو املعييييايري ا

 احملكا  التالية: 
 العدوان عل  ال ا  واحليواان .  -6
 ختريب املمتلكا .  -2
 االحتيا  أو اللردة.  -3
 (.  DSM- IV. 6991: 66االنتيفاكا  الصارخة للقواعد املقررة ) -1

( أن اضييطراب امللييل  "يعييد ميين االضييطرااب  Webster, S, C., 2116: 176ويييرأل وي لييرت )
اخلطييرية اليييت تيي  ر عليي  ملييتق ل األطفييا  وعليي  ويياحيف  األكيياا ي وتييوااقيف  الشخصييي حيييث أن هيي الء 

تيييدخل الواليييدين واملعلميييت   عيييال   عيييد  األطفيييا  ليييدييف  نقيييا   امليفيييارا  االشتماعيييية ويعيييانون مييين
عل  ميفارا  ااارة الفصل بفاعلية مللاعدة الطفيل علي   مشكلتيف  الللوكية وه ا يتطلب تدريب املعلمت

 ال جاح األكاا ي   املراحل العمرية الالحقة وودايته من تطور االضطرااب  الللوكية". 
 مرحلة الطفولة املتأخرة:  -1

( أهنييا "املرحليية اليييت يشييعر اييفييا الطفييل بتكامييل شلييد  و يييد  أو 666: 6996يييرأل المييد المييوا  ييواة )
حد م  األب من نفا اجلي ا واسيتدخا  الليلطة اخلارشيية اد األان األعلي ، ويصي   يتيوة اد نقصه وتو 

 تعل  ميفارا  الك ار من خال  اكتلاب ميف ة أو التعل    املدرسة". 
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( أبهنيا "مرحلية يصي   اييفيا الليلومل أكثير شديية" وتتمييد 261: 2116يعرايفا حامد ع يد الليال  رهيران )
 د بت اجل لت بشكل واض . رواة التماي -مبا يلي:

 ب ء معد  ال مو ابل ل ة للرعته   املرحلة اللابقة واملرحلة الالحقة.  -
تعل  امليفارا  الالرمة لشئون احلياة، وتعل  املعايري اخللقية والقي ، وتكيوين االااهيا  واالسيتعداا  -

 لتحمل امللئولية، وض   االنفعاال . 
 مقياس اضطراب املسلك: 

 د املقياس: خطوات إعدا
عليييه ميين اراسييا  وم لفييا   االطييال أوال: داميي  ال احثيية مبراشعيية الييرتاث الليييكولوشي اليي   أتييي   ييا 

تتعليييا ابالضيييطرااب  الليييلوكية واضيييطراب املليييل  بصيييفة خاصييية ومييين بي يفيييا اراسيييا  كيييل مييين: ارشليييي 
(Drugli, 2116( شليليون ،)Gleason, 2119(  وايي ،)White, 2116مي  كاميل ع يد ،)  هللا
 (، و ل  للوصو  اد تعريف اشرائي الضطراب امللل  لدأل األطفا . 2112)

اثنًيا: أطلع  ال احثة عل  عدا من املقياييا واالخت يارا  الييت اهتمي  بقييا  املشيكال  الليلوكية ليدأل 
األطفيييييا  حييييييث أن هييييي   املشيييييكال  تعيييييد مصييييياح ا  الضيييييطراب املليييييل  ليييييدأل األطفيييييا  مثيييييل الييييييت 

(، امييل اسييحا 2112(، مي  طلعي  رديياا )6993ا : ن يييل حيااان وانار داسيي  )اسيتخدم    اراسي
(، سييلوأل علييي 2116(، اييايدة اعاعيييل المييوا )2111(، أميياإ ابييراهي  الدسييودي )2113ع ييد الليييد )

 (.  2116(، حلن سيد المد )2117علي )
أسيييرته أو مييي  رمالئيييه اثلثًيييا: دامييي  ال احثييية بصيييياغة جمموعييية مييين الع يييارا  تصيييور سيييلومل الطفيييل مييي  أايييراا 

ابملدرسيية أو ميي  أدرائييه أ  يياء اللعييب. وا عيير  املقيييا  عليي  جمموعيية ميين أسييات ة الصييحة ال فلييية وعليي  
 اليت مل تلق  اتفاة علييفا.  ا ر  االعال فا. وا است عاا 

 صدق وثبات املقياس: 
 : صدق املقياس: أوًل 

( تلميي  وتلميي ة تيرتاوح أعميياره  651اميفيا )ا تط ييا مقييا  اضيطراب املليل  علي  عي يية اسيتطالعية دو 
 ( و ل  حللاب صدة و  ا  املقيا . 62 -9ما بت )

 صدق احملتوى:  -2
 ا االستدال  عليه من خال  عر  املقيا  عل  جل ة التحكي . 

 Factorial Validity  الصدق العاملي -1
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اليييييت وضييييعيفا  Principal Componentا اشييييراء التحليييييل العيييياملي بطريقيييية املكييييوان  األساسييييية 
( واالعتمياا علي  SPSSابستخدا  حدمة الربامج اإلحصيائية للعليو  االشتماعيية ) Hotellingهوتيلي ج 

  ضييوء هيي   احمليي  يق ييل  Guttmanاليي   وضييعه شو ييان  Kaiser Normalizationاليي  كييايدر 
ليييت تشيي   الييا  ال يية العامييل اليي   يليياو  أو يديييد شيي ر  عيين الواحييد الصييحي ، كيي ل  يييت  د ييو  العوامييل ا

(. وديد ا اختييار طريقية املكيوان  األساسيية 1.3ب وا عل  األدل حبيث ال يقيل تشي   ال  يد ابلعاميل عين )
ابعت ارهيا مين أكثيير طيرة التحليييل العياملي ادية وايييدا ، ومين أمهييية امكيان اسيتخال  أدصيي  ت ياين لكييل 

 ل عدا من العوامل. عامل، وب ل  تتلخا املصفواة االرت اطية للمتغريا    أد
( ع ييييارة  ثلييييون ع ييييارا  املقيييييا . ودييييد بلغيييي  عي يييية التحليييييل 11ودييييد ا اشييييراء التحليييييل العيييياملي لعييييدا )

( عوامييل شيي رها الكييامن 7. وأسييفر  نتييائج التحليييل العيياملي لع ييارا  املقيييا  عيين وشييوا )( طفيياًل 651)
 ( من الت اين الكلي. %76.116أكرب من الواحد الصحي  الر  )

جليييدو  التيييا  يوضييي  مصيييفواة العواميييل الدالييية احصيييائًيا وتشييي عا ا بعيييد تيييدوير احملييياور تيييدويرًا متعاميييًدا، وا
 وك ل  اجل ر الكامن ونل ة الت اين لكل عامل وال ل ة الرتاكمية للت اين. 

 (2جدول )
 مصفوفة العوامل الدالة إحصائًيا وتشبعاهتا بعد تدوير احملاور 

 العوامل  
 
  الع ارا 

 دي  الشيو   اللاب   اللاا   اخلاما  الراب   الثالث  الثاإ  ألو  ا

6 1.376 1.663      1.676 
2  1.675      1.632 
3 1.671 1.153      1.722 
1  1.769      1.731 
5    1691    1.611 
6  1.779      1.796 
7 1.612       1.773 
6       1.719 1.665 
9 1.659       1.629 
61 1.616 1.322      1.666 
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66    1.617    1.592 
62       1.626 1.673 
63 1.657       1.616 
61    1.657    1.769 
65  1.619      1.799 
66 1.655 1.331      1.696 
67  1.616      1.765 
66      1.725  1.566 
69   1.663     1.611 
21 1.366  1.716     1.752 
26  1.666      1.561 
22  1.651      1.612 
23    1.792    1.716 
21 1.675       1.667 
25  1.691      1.625 
26 1.369  1.713   1.315  1.623 
27   1.772     1.726 
26   1.669     1.615 
29 1.631  1.161     1.665 
31   1.656     1.675 
36    1.636    1.611 
32    1.672    1.761 
33  1.566 1.667     1.725 
31   1.766     1.612 
35    1.191 1.735   1.666 
36  1.626      1.726 
37    1.159 1.773   1.626 
36  1.366 1.716     1.756 
39 1.621       1.192 
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11 1.666       1.621 
 - 6.325 6.312 6.591 1.561 6.365 7.661 7.666 اجل ر الكامن 
 - %3.363 %3.356  %3.965  %66.1 %65.961 %69.219 %69.265 نل ة الت اين
نل ة الت اين 
 الرتاكمية

69.265%  36.121%  51.366%  65.766%  69.773%  73.629% 76.116% -  

 1.31ح ا  مجي  التش عا  اليت تقل عن * 
( كيي ل  العامييل 37، 35مييل اخليياما تشيي   عليييه ع ييارتت اقيي  مهييا )يتضيي  ميين اجلييدو  اللييابا أن العا

، 6(، أيًضا العامل اللاب  تش   علييه ع يارتت اقي  مهيا )26، 66اللاا  تش   عليه ع ارتت اق  مها )
( ولي ا سييو  يييت  اسييت عاا هيي   العوامييل ألنييه مل تشي   عليي  أ  ميي يف   ييالث ع ييارا  عليي  األدييل ط قييا 62

( لعييييد  تشيييي عيف  عليييي  أ  ميييين 66، 62، 6. كمييييا أنييييه سيييييت  اسييييت عاا الع ييييارا  )Kaiserحمليييي  كييييايدر 
( لتشيي عيفا عليي  العوامييل األربعيية األود. وبيي ل  37، 35، 26العوامييل األخييرأل   حييت ت قيي  الع ييارا  )

 ( من الت اين الكلي. % 65.766( ع ارة وعدا العوامل أربعة عوامل تفلر )37يص   عدا الع ارا  )
 -تفلري ه   العوامل سيكولوشيا بعد تدوير احملاور تدويرًا متعامًدا:وايما يلي 

 (1جدول )
 درجات تشبع عبارات العامل األول مرتبة ترتيًبا تنازلًيا 

 ارشة التش   الع ارا  رد  الع ارة
 1.666 تتل  راوا أاعاله ابلع ف 11
 1.675 يتض    سلوكه التحرش بدمالئه 21
 1.659 م  رمالئه يتفو  أبلفاظ ب يئة 9
 1.657 يلتخد  أاواته كلالح إلحداث اصااب  رمالئه 63
 1.655 سلوكياته تلتفد اآلخرين 66
 1.612 يتل  سلوكه الوحشية 7
 1.616 يع ب احليواان  األليفة ويضايقيفا 61
 1.671 يشرتمل   املشاشرا  اليت بت رمالئه 3
 1.631 ًيايصدر م ه ملال  سيئة غري مق ولة اشتماع 29
 1.621 يغو  اآلخرين للدخو    اارسا  ش لية 39
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( وبليييي  1.666، 1.621يتضييي  ميييين اجليييدو  اللييييابا أن تشييي عا  ع ييييارا  هييي ا العامييييل تراوحييي  بييييت )
( من حجي  الت ياين الكليي، ومين خيال  ميا % 69.265(، ويفلر ه ا العامل )7.666ش رها الكامن )

 عل  ه ا العامل اس  "العدوان ضد اآلخرين واحليواان ". تتضم ه ه   الع ارا   كن أن نطلا 
 (1جدول )

 درجات تشبع عبارات العامل الثاين مرتبة ترتيًبا تنازلًيا 
 ارشا  التش   الع ارا  رد  الع ارة
 1.691 يقو  اتال  وتدمري اتلكا  اآلخرين 25
 1.675 حياو  ادعا  احلرائا إلي اء اآلخرين 2
 1.626 كتب رمالئه  يتعمد  ديا 36
 1.619 يشخ   عل  أاثث وشدران وأبواب املدرسة 65
 1.616 يكلر وحيط  أاثث املدرسة 67
 1.779 يقو  بتمديا اللوحا  املوشواة   املدرسة 6
 1.769 يكتب ابألدال  اجلا  واأللوان عل  مالبا رمالئه 1
 1.666 يلتعمل أاوا  حااة إلتال  د   رمالئه 26
 1.663    ديا مالبا رمالئه أ  اء اللعبحياو  6
 1.651 حياو  اتال  ص ابري امليا    املدرسة 22

 
( وبليييي  1.691، 1.651يتضييي  ميييين اجليييدو  اللييييابا أن تشييي عا  ع ييييارا  هييي ا العامييييل تراوحييي  بييييت )

( مين حجي  الت ياين الكليي، ومين خيال  ميا % 69.219(، ويفلير هي ا العاميل )7.661ش ها الكامن )
  ه ه   الع ارا   كن أن نطلا عل  ه ا العامل اس  "ختريب املمتلكا ". تتضم

 (1جدول )
 درجات تشبع عبارات العامل الثالث مرتبة ترتيًبا تنازلًيا

 ارشا  التش   الع ارا  رد  الع ارة
 1.669 يدعي امتالكه ألدياء خاصة ابلغري 26
 1.663 ي لف حكاو  ويدعي أهنا حد     الواد  69
 1.656 يلتو  عل  اتلكا  اآلخرين وي ل يفا ل فله 31
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 1.772 خيفي األدياء الثمي ة اليت يعثر علييفا 27
 1.766 أس اب ومهية لليفروب من أااء واش ا  امل دلية خيتلا 31
 1.716 يتعمد الك ب إلي اء رمالئه 21
 1.716 يدبر خد  ومكائد خ يثة لدمالئه 36
 1.713 يديف احلقائا لليفروب من االعرتا  ابخلطر 26
 1.667 يرتكب بعض اللردا  امل دلية أو امل اإ العامة 33

 
( وبليييي  1.669، 1.667يتضييي  ميييين اجلييييدو  الليييابا ان تشيييي عا  ع ييييارا  هيييي ا العاميييل تراوحيييي  بييييت )

خييال  مييا  ( ميين حجيي  لت يياين الكلييي، وميين%65.961(، ويفليير هيي ا العامييل )6.365شيي رها الكييامن )
 تتضم ه ه   الع ارا   كن أن نطلا عل  ه ا العامل اس  "اخلدا  أو اللردة". 

 (1جدول )
 درجات تشبع عبارات العامل الرابع مرتبة ترتيًبا تنازلًيا

 ارشا  التش   الع ارا  رد  الع ارة
 1.691 يتغيب عن املدرسة اون أس اب واضحة 5
 1.672 ئايرا عل  املدرست أبسلوب غري ال 32
 1.657 يتمرا عل  دوانت ودواعد املدرسة 61
 1.636 يلجر اد الغش   االمتحاان  36
 1.792 حير  رمالء  عل  اخلرو  عن نظا  ودوانت املدرسة 23
 1.617 يصعب عليه االلتدا  بتعليما  املدرست 66
 1.159 يتعاط  بعض املواا املخدرة 37
 1.191 اليو  الدراسيييفرب من املدرسة أ  اء  35

( وبليييي  1.691، 1.191يتضييي  ميييين اجليييدو  اللييييابا أن تشييي عا  ع ييييارا  هييي ا العامييييل تراوحييي  بييييت )
( مييين حجييي  الت ييياين الكليييي، ومييين خيييال  ميييا %66.11(، ويفلييير هييي ا العاميييل )1.56شييي رها الكيييامن )

 قواعد والقوانت".  تتضم ه ه   الع ارا   كن أن نطلا عل  ه ا العامل اس  "االنتيفامل املتعمد لل
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 التساق الداخلي:  -1
ا اجياا االتلاة الداخلي للمقيا  عن طريا حلياب معاميل االرت ياى بيت ارشيا  أايراا العي ية علي  كيل 

 ع ارة من ع ارا  املقيا  والدرشة الكلية لل عد ال   ت تمي اليه. 
 (1جدول )

  الذي تنتمي إليه معامالت الرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد
العدوان ضد اآلخرين 

 واحليواان 
 االنتيفامل املتعمد للقواعد والقوانت اخلدا  أو اللردة ختريب املمتلكا 

معامل  رد  الع ارة
 االرت اى

معامل  رد  الع ارة
 االرت اى

معامل  رد  الع ارة
 االرت اى

 معامل االرت اى رد  الع ارة

3 1.529 6 1.155 69 1.126 5 1.563 
7 1.566 2 1.136 21 1.352 66 1.196 
9 1.113 1 1.512 26 1.126 61 1.511 
61 1.152 6 1.566 27 1.513 23 1.516 
63 1.176 65 1.169 26 1.119 36 1.161 
66 1.366 67 1.367 31 1.172 32 1.395 
21 1.175 26 1.166 33 1.536 35 1.161 
29 1.167 22 1.156 31 1.552 37 1.152 
39 1.326 25 1.399 36 1.199   
11 1.353 36 1.152     

 
 (.  1.16يتض  من اجلدو  اللابا ان مجي  دي  معامال  االرت اى االة احصائًيا ع د ملتوأل االلة )

  دامييي  ال احثييية حبلييياب معيييامال  االرت ييياى بيييت الدرشييية الكليييية لكيييل بعيييد مييين أبعييياا املقييييا  والدرشييية 
 دو  التا  يوض  نتائج معامال  االرت اى.الكلية للمقيا ، واجل
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 (1جدول )
 التساق الداخلي ألبعاد مقياس اضطراب املسلك 

 (211)ن= 
 معامال  االرت اى األبعاا

 1.621 العدوان ضد اآلخرين واحليواان 
 1.596 ختريب املمتلكا 
 1.671 اخلدا  أو اللردة

 1.666 االنتيفامل املتعمد للقواعد والقوانت
 (.  1.16ض  من اجلدو  اللابا أن مجي  دي  معامال  االرت اى االة احصائًيا ع د ملتوأل االلة )يت

ا: ثبات مقياس اضطراب املسلك: 
ً
 ثاني

ا حليياب   ييا  املقيييا  ابسييتخدا  طريقيية ألفييا لكرون يياق، واعييااة تط يييا املقيييا  عليي  نفييا أاييراا العي يية 
 بفاصل رمين ددر  أس وعت بت التط يقت. 

 (0جدول )
 معامالت الثبات ملقياس اضطراب املسلك

عدا  األبعاا
 الع ارا 

 ألفا كرون اق
 (651)ن= 

 اعااة التط يا
 (11)ن= 

 1.616 1.612 61 العدوان ضد اآلخرين واحليواان  
 1.661 1.659 61 ختريب املمتلكا  
 1.913 1.662 9 اخلدا  أو اللردة 

 1.962 1.916 6 ت االنتيفامل املتعمد للقواعد والقوان
 1.932 1.923 37 املقيا  ككل 

 يتض  من اجلدو  اللابا أن دي  معامال  الث ا  ألبعاا املقيا  والدرشة الكلية للمقيا  مرتفعة. 
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 الصورة األولية ملقياس "اضطراب املسلك لدى األطفال"
 : العدوان ضد اآلخرين واحليواانت: أوًل 
 االستجااب  الع ارا   

 انارًا  أحيااًن  ريًا كث
    تتل  راوا أاعاله ابلع ف  6
    يتض    سلوكه التحرش بدمالئه  2
    يتفو  أبلفاظ ب يئة م  رمالئه 3
    يلتخد  أاواته كلالح إلحداث اصااب  رمالئه  1
    سلوكياته تلتفد اآلخرين  5
    يتل  سلوكه ابلوحشية  6
    ويضايقيفا احليواان  األليفة  بيع  7
    يشرتمل   املشاشرا  اليت بت رمالئه  6
    يصدر م ه ملال  سيئة غري مق ولة اشتماعًيا  9
    يغو  اآلخرين للدخو    املمارسا  اجل لية  61

 اثنًيا: ختريب املمتلكات: 
 االستجااب  الع ارا   

 انارًا  أحيااًن  كثريًا 
    كا  اآلخرين. يقو  اتال  وتدمري اتل 6
    حياو  ادعا  احلرائا إلي اء اآلخرين.  2
    يتعمد  ديا كتب رمالئه.  3
    يشخ   عل  أاثث وشدران وأبواب املدرسة.  1
    يكلر وحيط  أاثث املدرسة.  5
    يقو  بتمديا اللوحا  املوشواة   املدرسة.  6
    ا رمالئه. يكتب ابألدال  اجلا  واأللوان عل  مالب 7
    يلتعمل أاوا  حااة إلتال  د   رمالئه.  6
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    حياو   ديا مالبا رمالئه أ  اء اللعب.  9
    حياو  اتال  ص ابري امليا    املدرسة.  61
 

 اثلثًا: اخلداع أو السرقة: 
 االستجااب  الع ارا   

 انارًا  أحيااًن  كثريًا 
    ابلغري. يدعي امتالكه ألدياء خاصة  6
    ي لف حكاو  ويدعي أهنا حد     الواد .  2
    يلتود عل  اتلكا  اآلخرين وي ل يفا ل فله  3
    خيفي األدياء الثمي ة اليت يعثر علييفا.  1
    خيتلا أس اب ومهية لليفروب من أااء الواش ا  امل دلية  5
    لواد . يدعي سفر  أو  هابه ألماكن مل ي هب الييفا   ا 6
    يتعمد الك ب إلي اء رمالئه.  7
    يدبر خد  ومكائد خ يثة لدمالئه.  6
    يديف احلقائا لليفروب من االعرتا  ابخلطر.  9
    يرتكب بعض اللردا  امل دلية أو امل اإ العامة.  61
 

 رابًعا: النتهاك املتعمد للقواعد والقوانني: 
 االستجااب  الع ارا   

 انارًا  أحيااًن  كثريًا 
    يتغيب عن املدرسة اون أس اب واضحة.  6
    يرا عل  املدرست أبسلوب غري الئا.  2
    يتمرا عل  دوانت ودواعد املدرسة.  3
    امل د  عقااًب لوالديه.  من ييفرب 1
    يلجر اد الغش   االمتحاان .  5
    دوانت املدرسة. حير  رمالء  عل  اخلرو  عن نظا  و  6
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    يتعمد الترخر خار  امل د  للاعا  طويلة.  7
    يصعب عليه االلتدا  بتعليما  املدرست.  6
    يتعاط  بعض املواا املخدرة.  9
    ييفرب املدرسة أ  اء اليو  الدراسي.  61

 الصورة النهائية ملقياس "اضطراب  املسلك لدى األطفال"
 جااب االست ةالع ار   

 كثريا أحيااًن   انارا
    حياو   ديا مالبا رمالئه أ  اء اللعب.  6
    حياو  ادعا  احلرائا إلي اء اآلخرين.  2
    يشرتمل   املشاشرا  اليت بت رمالئه.  3
    يكتب ابألدال  اجلا  واأللوان عل  مالبا رمالئه.  1
    يتغيب عن املدرسة اون أس اب واضحة.  5
    يقو  بتمديا اللوحا  املوشواة   املدرسة.  6
    يتل  سلوكه ابلوحشية.  7
    يتفو  أبلفاظ ب يئة م  رمالئه.  6
    يع ب احليواان  األليفة ويضايقيفا.  9
    يصعب عليه االلتدا  بتعليما  املدرست.  61
    يلتخد  أاواته كلالح إلحداث اصااب  رمالئه.  66
    مرا عل  دوانت ودواعد املدرسة. يت 62
    يشخ   عل  أاثث وشدران وأبواب املدرسة.  63
    سلوكياته تلتفد اآلخرين.  61
    يكلر وحيط  أاثث املدرسة.  65
    ي لف حكاو  ويدعي أهنا حد     الواد .  66
    يتعمد الك ب إلي اء رمالئه.  67
    د   رمالئه.  يلتعمل أاوا  حااة إلتال  66
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    حياو  اتال  ص ابري امليا    املدرسة.  69
    حير  رمالئه عن اخلرو  عن نظا  ودوانت املدرسة.  21
    يتض    سلوكه التحرش بدمالئه.  26
    يقو  اتال  وتدمري اتلكا  اآلخرين.  22
    يديف احلقائا لليفروب من االعرتا  ابخلطر.  23
    األدياء الثمي ة اليت يعثر علييفا.  خيفي 21
    يدعي امتالكه ألدياء خاصة ابلغري.  25
    صدر م ه ملال  سيئة غري مق ولة اشتماعًيا.  26
    يلتو  عل  اتلكا  اآلخرين وي ل يفا ل فله.  27
    الغش   االمتحاان . حياو   26
    يرا عل  املدرست أبسلوب غري الئا.  29
    يرتكب بعض اللردا  امل دلية أو امل اإ العامة.  31
    خيتلا أس اب ومهية لليفروب من أااء الواش ا  امل دلية.  36
    ييفرب من املدرسة أ  اء اليو  الدراسي.  32
    يتعمد  ديا كتب رمالئه.  33
    بعض املواا املخدرة.   يتعاط 31
    ه. يدبر خد  ومكائد خ يثة لدمالئ 35
    يغو  اآلخرين للدخو    اارسا  ش لية.  36
    تتل  راوا أاعاله ابلع ف.  37
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 املراجع
 : املراجع العربية: أوًل 
(. ااعلية برانمج ارداا  لتخفيف بعض املشكال  الللوكية لدأل 2111أماإ ابراهي  الدسودي ) -6

 عليا للطفولة. شامعة عت مشا. طفل ما د ل املدرسة. رسالة اكتورا . معيفد الدراسا  ال
ميفارا  الوالدية   لتحلت بعض (. ااعلية برانمج ارداا  2113اميل اسحا ع د الليد ) -2

 خفض املشكال  الللوكية لدأل األطفا . رسالة اكتورا . كلية تربية. شامعة عت مشا. 
 اهرة: عامل الكتب. (. عل  ال فا ال مو: الطفولة واملراهقة. الق2116حامد ع د اللال  رهران ) -3
(. اعالية برانمج لتعديل الللومل العدواإ ل عض تالمي  املرحلة اإلعدااية 2116حلن سيد المد ) -1

 مبحااظة القاهرة. رسالة اكتورا . معيفد الدراسا  العليا للطفولة. شامعة عت مشا. 
عالدتيفا (. املشكال  الللوكية األكثر ديوًعا لدأل أطفا  الروضة و 2117سلوأل علي علي ) -5

ابمل اق األسر . رسالة اكتورا  املشكال  الللوكية ديوًعا لدأل أطفا . معيفد الدراسا  العليا للطفولة. 
 شامعة عت مشا. 

 (. الطفولة واملراهقة "املشكال  ال فلية والعال . القاهرة: اار املعار . 6996ا  واة )و الم -6
رتح   تعديل الللومل العدواإ لدأل عي ة (. اعالية برانمج عالشي مق2112م  كامل ع د هللا ) -7

 من تالمي  احللقة الثانية من التعلي  األساسي. رسالة اكتورا . كلية الرتبية. شامعة اإلسك درية. 
(. برانمج ارداا  للمشكال  الللوكية املوشواة لدأل التالمي  احملولت 2112م  طلع  رداا ) -6

مليفين. رسالة ماشلتري. معيفد الدراسا  العليا للطفولة. اد اإلعداا  ا العا  من التعلي  اإلعداا 
 شامعة عت مشا. 

(. مقيا  عت مشا ألدكا  الللومل العدواإ لدأل األطفا . 6993ن يل حااان وانار داس  ) -9
 القاهرة: مكت ة األولو املصرية. 
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