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لمشكالت الداخلية والخارجية التقدير الذاتي لالعالقة بين  لتحديدهدفت الدراسة الحالية 
تلك ل في تقديرهمبيان داللة الفروق بين الذكور واإلناث كما هدفت ل والتحصيل الدراسي،للمراهقين 
 بعض المتغيرات الديموجرافيةفي ظل اختالف لمشكالت لهذه ا التقدير الذاتيتأثر ومدى ، المشكالت

 18 - 11قائمة التقرير الذاتى للشباب لألعمار من ألفراد العينة. تمثلت أداة الدراسة الراهنة في 
على  طبقت األداة  -المنهج واالجراءات: . Youth Self-Report  (YSR)باسم عام والمعروفة 

دية إناث( من طالب المرحلة  اإلعدا 278ذكور و 309) طالبا   (587) من المراهقين حجمهاعينة 
 (13.6) عمري قدره بمتوسط عاما   16إلى  ما  عا 13الذين تراوحت أعمارهم بين  بصفوفها الثالثة،

الدرجات التحصيلية التى حصل عليها كذلك تم تجميع  ا (عام 1)وانحراف معياري قدره  عاما  
لتقدير االطالب فى امتحان نصف العام. أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية عكسية دالة بين 

فروق ذات  كما وجدت والتحصيل الدراسى، المرتبطة بالمراهقة لمشكالت الداخلية والخارجيةالذاتي ل
الذكور واإلناث، وكذلك الطالب المشكالت الداخلية والخارجية بين كل من  في تقديرداللة إحصائية 

وبعض المتغيرات المشكالت الداخلية والخارجية تقدير عالقات ارتباطية دالة بين  كانت هناك
الدخل وتعليم الوالدين وعدد أفراد األسرة،  بينما لم يكن لعمر الطالب  :الديموغرافية والمتمثلة فى

  .المشكالت الداخلية أو الخارجيةهذه عالقة ب

التحصدديل  -المرحلددة اإلعداديددةُ-لمشددكالت الداخليددة والخارجيددةالتقدددير الددذاتي ل :الكلماااتُالماتاحيااة
 الدراسى.

 

                                                           
 Internalizing and Externalizing problemsحاولت الباحثة البحث عن الترجمة العربية لمصطلحي  (1)

المشكالت الداخلية والخارجية على الرغم ي ه وعرضت األمر على بعض المختصين وكانت أقرب ترجمة للمعنى
 للمصطلحات.  يمن اختالف المعنى الحرف
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Internalizing and Externalizing Self-estimated Problems of Adolescents 

and Their relation To the Academic Achievement for a Sample of Male 

and Female Students in the Preparatory Stage  

Amal Ibrahim Mahmoud Abd elbaky 
Abstract 

The present study aimed to identify the relationship between self-report 

of the internalizing and externalizing problems of adolescence and the 

academic achievement. It also aimed to show the significance differences 

between males and females in these problems, as well as the study aimed to 

reveal how the self-assessment of these problems would vary in terms of 

some demographic variables. The current study tool was the Youth Self-

Report (YSR) according to age's 11-18 students. Methodology and 

Procedures:  The tool was applied to a total sample consisted of (587) 

students (309 males and 278 females) of the preparatory students (in their 

three grades levels), in the age ranged from 13 -16 years (M= 13.6 years, 

SD= 1 year). The grades of students' academic achievement in the first term 

exams were also collected. The results revealed a correlation between the 

internalizing and externalizing problems related to adolescence and 

academic achievement, and we also found significant differences between 

males and females students in internalizing and externalizing problems. 

Moreover there were significant correlations between internalizing and 

externalizing problems and some demographic variables such as: Parents' 

education, and the number of family members, while the age of the students 

was not related to internalizing or externalizing problems. 

Key Words : Preparatory Stage- externalizing problems of adolescence- 

academic achievement 

ُ
 
ُقدمـة:م

تهتم هذه الدراسات إذ دراسة الشخصية اإلنسانية محور اهتمام علم النفس، د تع
والعوامل المؤثرة في تكوينها وحاالت السواء بمكونات تلك الشخصية ومحدداتها 

ا بدراسة اضطرابات واالضطراب بها، وقد شهدت العقود األخيرة اهتماما متزايد  
 (.353: 2000وزيادة في عدد البحوث العلمية المتعلقة بها )محمد، ، (1)الشخصية

                                                           
(1) Personality Disorder 
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حظي تقسيم مشكالت المراهقين إلى داخلية وخارجية باهتمام كبير في العقدين 
 ;Bornstein, Hahn, Haynes,2010)الماضيين من قبل الباحثين في علم النفس 

Wright, Krueger, Hobbs, Markon et al.2013) . ن أكثر األطر ا م  عد واحد  ي  إذ
 ,.Cummings, Bornovalova, Ojanen, Hunt, et al)النظرية المدروسة والمحققة 

 ,Daughters) . كما يعد أفضل إطار نظري لفهم المشكالت المتزامنة الحدوث(2013

Reynolds, MacPherson, Kahler, et al., 2009a) فهو يمثل طفرة في الدراسات .
التي تناولت خصائص ومسببات المشكالت واالضطرابات المتصاحبة نفسيا 

(Eisenberg, Cumberland, Spinrad, Fabes, et al., 2001)  ا . وتقسم المشكالت طبق
لهذا النموذج إلى فئتين رئيسيتين يمثالن أبعادا من الدرجة الثانية هما المشكالت 

 الداخلية والمشكالت الخارجية.
من الناحية النظرية هما هذين المصطلحين وقام بتطويرهما أول من استخدم و 

، ويعد تصنيفهما أكثر Achenbach,& Edelbrock, 1976أشينباتش وإيدلبروك 
بقبول واسع من قبل محللي السلوك  يالتصنيفات قبوال لدى علماء النفس، حيث حظ

 . (Cited in Kerig,& Becker, 2010)سواء من الناحية النظرية أو العملية 
لة من الدراسات التي تحققت من البنية العاملية ودعم هذا النموذج ظهور سلس

 ,Keiley) لهذا النموذج الثنائي للمشكالت، ومنها على سبيل المثال دراسات كل من:

Bates, Dodge,& Pettit,2000; Krueger, McGue, Iacono,2001; Krueger, 
Markon, Patrick. Iacon2005; Miller, Fogler, Wolf, Kaloupek,& Keane, 

2008; Cummings, et al 2013; Kindler,& Myers, 2015). 
كما تكررت الدراسات التي تحققت من هذا النموذج باستخدام التحليل العاملي 
التوكيدي عبر العديد من الثقافات المختلفة مثل دراسة ريسكورال وإيفانوفا وأشينباتش 

عبر  Rescorla,  Ivanova, Achenbach,  Begovac, et al. (2012)وبيجوفاك وآخرين
و أشينباتش وإيفانوفا ودومينسى ا مختلفا عبر العالم، ودراسة ريسكورالا ثقافي  مجتمع   44

 24عبر  Rescorla,  Ivanova, Achenbach, Dumenci,et al.,(2007)وآخرين 
مراهق ا  30224مجتمعا مختلفا على عينة من مجتمعات ثقافية مختلفة قوامها 

 ,Ivanovaومراهقة، ودراسة إيفانوفا وأشينباتش وريسكورال وو دومينسى وآخرين 
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Achenbach, Rescorla, Dumenci,et al., (2007)  ا مجتمع   23على عينة عبر
: 11وستة مراهق ومراهقة( بعمر من )سبعة وعشرون ألفا ومئتان  27206مكونة من 

 ,Verhulstعام ا. ودراسة فيرهالست وأشينباتش وفان دير إنده وإيرول وآخرين  18

Achenbach, van der Ende, Erol, et al.,(2003)  عبر سبعة مجتمعات على عينة
 ,Crijnenمراهق ا ومراهقة. ودراسة كريجنين وأشينباتش وفيرهالست  7137مقدارها 

Achenbach,& Verhulst, (1997)  13697على عينة قوامها  امجتمع   12عبر 
على عينة من  De Groot, et al., (1996)ن يمراهق ا ومراهقة. ودراسة ديجروت وآخر 

 ,Raminالمراهقين من المجتمع األلماني وأخرى من المجتمع األمريكي ودراسة رامين 

ى من المجتمع األمريكي ودراسة خر ن المجتمع اإلنجليزي وأ  م   على عينة   (2006)
خرى من ن المجتمع الكاريبي وأ  م   على عينة   Rousseau, et al. (2008)روسيو وآخرين 

 الفلبين. 
بما يؤكد أهميته من  وقد دعم العديد من الدراسات غير العاملية هذا النموذج

المكونة لتلك ا بين المشكالت خالل اكتشاف عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائي  
األبعاد مثل القلق واالكتئاب )مشكالت داخلية(، والعدوان ومشكالت المسلك )مشكالت 

 ,Lilienfeld, 2003; Hammarberg& Hagekull) مثل دراسات كل من:، خارجية(

2006; Lansford, Malone, Stevens, Dodge, et al 2006; Howell,& Watson, 

2009; Fanti& Henrich, 2010; Cosgrove, Rhee, Gelhorn, Boeldt, et al.2011) ،
وتقترح النظرية الحديثة أن المشاكل واالضطرابات ذات التشخيص الواضح المحدد 

 ,Acton,& zodda)هي  وسيلة لدراسة التوزيعات سواء كانت تصنيفات أو أبعاد

ه ، كما ترى هذه النظرية أن األبعاد يجب أن تكون القاعدة األساسية لهذ(2005
 .  (Wright, et al.2013)النظرية، حيث يعد هذا نهجا جديدا لتصنيف األعراض النفسية

وتعد كل من المشكالت الداخلية والخارجية أكثر شيوعا لدى المراهقين، وتمثل 
(؛ وذلك لتبنى Bornstein, et al,2010صعوبة أكبر بالمقارنة بمشكالت األطفال )

تيجة طبيعية للتطور والنمو الذي يمر به في هذه المراهق مفاهيم متعددة ومختلفة كن
المرحلة، وهو ما يؤثر على أفكاره وعالقاته ومهاراته؛ خاصة التحصيل الدراسي الذي 

 يعد االهتمام األكبر لألسر المصرية. 
كما يعد التحصيل الدراسي أحد أهم نواتج التعلم اإلنساني، وأحد أهم غايات     
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ر التنمية اإلنسانية في مصر حول التعليم، الذي يعالج التنمية البشرية حسب تقري
موضوع التعليم من منظور التنمية اإلنسانية )تقرير التنمية اإلنسانية العربية الخاص 

(. وتعتبر جودة التحصيل الدراسي واحدة من أهم وسائل 1999- 1998بمصر 
تاجية المجتمع تحقيق جودة الحياة حيث ينعكس رفع مستوى التحصيل الدراسي على إن

وتشكل الدرجات التحصيلية وما ينبثق عنها  .وتقدمه وقوة دعائمه المتمثلة في أفراده
من تقديرات أساسا مهما للكثير من اإلجراءات والقرارات الهامة التي ترتبط بحياة الفرد 

 وتؤثر فيه.

ول فأهلية الفرد لالستمرار بالدراسة، أو القبول في برنامج معين، أو الحص     
على وظيفة معينة تتقرر بالمستوى الدراسي الذي يحققه متمثال في التقدير أو الدرجات 
التي يحصل عليها. وستبقى تلك الدرجات من أفضل عوامل التنبؤ الالحق )أبو 

 (. 1983حطب، عثمان، وصادق، 
والتعرف على العالقة بين المشكالت الداخلية والخارجية والتحصيل     

ثار مهمة على الممارسة النفسية والتربوية، سواء كانت هذه االرتباطات الدراسي، له أ
إيجابية أو سلبية فهي تساعد الممارسين على إنتاج تفسير وتقييم أفضل، والمساعدة 

حيث ، (D’Abreu,& Marturano,2010)في تطوير التدخالت المخططة المتخصصة 
يث تختلف إجراءات التدخل يمكن أن تصمم بشكل أفضل وفقا الحتياجات الطالب، ح

لذوي المشكالت الداخلية عن ذوي المشكالت الخارجية عن هؤالء ذوي المشكالت 
 . Al-Yagon,2015 )الداخلية والخارجية المتصاحبة 

إال  أن التراث البحثي النفسي ال يقدم إجابات حاسمة ، وال يكفى لتوضيح أو 
 ,Conradة والتحصيل الدراسي  )تأكيد العالقة بين المشكالت الداخلية والخارجي

، فمثال توصلت بعض الدراسات إلى وجود عالقة  عكسية بين كل من (2013
 ,Banduraالمشكالت الداخلية والخارجية والتحصيل الدراسي ومنها دراسات كل من

Caprara, Barbaranelli, Gerbino, et al.,( 2003); D’Abreu,& Marturano, 

(2010); Morris, John, Halliburton, Morris, et al.,( 2013) وهم يرون أن ،
تحد بشكل كبير من الفرص المتاحة للطالب  ، فهي المشكالت الداخلية والخارجية 
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تجعلهم يختلفون عن األطفال العاديين في القدرة على حل المشكالت بشكل مالئم وهو 
همة صعبة للغاية، ما يجعل من تعلم المهارات األساسية الضرورية للعمل الدراسي م

لذلك فهم غالبا متأخرون دراسيا وفي حاجة إلى مساعدة ووقت إضافي إلنجاز مهامهم 
 0  (Zimmermann, Schutte, Taskinen,& Köller, 2013)الدراسية
على جانب آخر لم تتوصل دراسات عديدة إلى وجود عالقة بين كل من و 

مثل دراسة باريجا وآخرون المشكالت الداخلية والخارجية والتحصيل الدراسي 
(Barriga, et al., (2002 ميزهين وآخرون  ودراسةMeizhen.et al., (2015)  ويشيرون

إلى ضرورة الحذر عند تفسير أي ارتباط بين المشكالت الداخلية والخارجية والتحصيل 
الدراسي ألنها ربما تكون ارتباطات زائفة ناتجة عن متغيرات وسيطة تلعب أدورا هامة 

ي هذه العالقة وتؤثر على كل من المشكالت الداخلية والخارجية والتحصيل الدراسي ف
 وأرجعوا هذه االرتباطات إلى متغير االنتباه.

في حين توصلت دراسات أخرى كثيرة نسبيا إلى وجود عالقة بين المشكالت 
 الخارجية والتحصيل الدراسي، ولم تتوصل إلى وجود عالقة بين المشكالت الداخلية

يرجعون السبب في ذلك إلى أن المشكالت الخارجية تخلق والتحصيل الدراسي  و 
عوائق قوية للتعلم، حيث تتداخل بشكل سلبي مع المهارات الدراسية وتؤثر على 
التحصيل الراسي. فهي لها تأثير واضح على التحصيل الدراسي وفرص النجاح 

 الدراسية.
يش مع التحصيل الدراسي دون أن أما المشكالت الداخلية فهي يمكن أن تتعا

تؤثر عليه، ويرون تأثير المشكالت الداخلية غير كاف لخفض التحصيل الدراسي. 
(Mendonca, 2017, Masten, Roisman, Long,& Tellegen, 2005; Ansary,& 
Luthar, 2009; Malinauskiene, Vosylis,  Zukauskiene, 2011; Vaillancourt, 
Brittain,  McDougall,& Duku, 2013; Deighton, Humphrey, Belsky, 

Boehnke, et al., 2017).  كونرادبينما لم تتوصل Conrad (2013)  إلى وجود عالقة
 بين المشكالت الخارجية والتحصيل.

وقد وجدت عالقة بين المشكالت الداخلية والتحصيل الدراسي في دراسة 
 ,Weidman, Augustine, Murayama,& Elliotوايدمان وأوجستين وموراياما وإليوت 

file:///C:/Users/user/Desktop/New%20folder%20(2)/Longitudinal%20examination%20of%20relationships%20between%20problem%20behaviors%20and%20academic%20achievement%20in%20young%20adolescents%20-%20ScienceDirect.htm%23!
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وأكدوا أن المشكالت الداخلية تشير بشكل واضح إلى صعوبات في االنتباه  (2015)
وم ن َثم  التحصيل ، القدرات المعرفيةفي تي من شأنها أن تؤثر سلبا والتركيز، ال  

 الدراسي. 
ُمشكلةُالدراسة

نشأت مشكلة الدراسة الحالية من تعارض نتائج الدراسات السابقة حول العالقة 
التراث البحثي  يبدو أن  إذ بين المشكالت الداخلية والخارجية والتحصيل الدراسي، 

النفسي ال يقدم إجابات حاسمة حول تلك العالقة. وكذلك عدم وجود دراسات عربية 
حيث تقسيم المشكالت إلى داخلية وخارجية(،  ن)م   تتناول هذا النموذج من المشكالت

وعدم وجود دراسات تستخدم األداة نفسها المستخدمة في هذه الدراسات التي أعدها 
 YSR 18-11وهي قائمة التقرير الذاتي للشباب لألعمار من  ،أشينباتش وريسكورال

لبطارية ذات االستخدام واسع النطاق، التي تعد اCBCL التي هي إحدى قوائم بطارية 
األولى على مستوى العالم في قياس وتشخيص المشكالت السلوكية والوجدانية، 

؛ لذا (Cosgrove, et al. 2011) والمشكالت الداخلية والخارجية لدى األطفال والشباب
 كان هناك حاجة إلى إجراء تلك الدراسة. 

 وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 
ا طبيعة العالقة بين كل من المشكالت الداخلية والخارجية والتحصيل الدراسي مَ 

لدى طلبة المرحلة اإلعدادية؟ وينبثق من هذا السؤال مجموعة من التساؤالت الفرعية 
 كالتالي: 

الداخلية والتحصيل الدراسي لدى طلبة هل توجد عالقة بين المشكالت  -1
 المرحلة اإلعدادية؟

هل توجد عالقة بين المشكالت الخارجية والتحصيل الدراسي لدى طلبة  -2
 المرحلة اإلعدادية؟

هل توجد فروق في المشكالت الداخلية بين كل من الذكور واإلناث من طلبة  -3
 المرحلة اإلعدادية؟
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ين كل من الذكور واإلناث من طلبة هل توجد فروق في المشكالت الخارجية ب -4
 المرحلة اإلعدادية؟

هل توجد عالقة بين المشكالت الداخلية والخارجية وبعض المتغيرات  -5
الديموجرافية والمتمثلة في مستوى تعليم الوالدين وعدد أفراد األسرة والدخل 

 وعمر الطالب؟
ُأهدافُالدراسة

 تتحدد أهداف الدراسة الراهنة في التالي: 
القة بين المشكالت الداخلية والخارجية والتحصيل العَ  التعرف على طبيعة   -1

 الدراسي. 
 بيان الفروق بين الطلبة والطالبات في تقدير المشكالت الداخلية والخارجية. -2
التعرف على طبيعة العالقة بين بعض المتغيرات الديموجرافية والمشكالت  -3

 الداخلية والخارجية. 

ُأهميةُالدراسة
لدراسة إلى إلقاء الضوء على االتجاهات العالمية الحديثة لدراسة تسعى ا

وهو  ،والمراهقين من خالل نموذج المشكالت الداخلية والخارجية مشكالت األطفال
نموذج حديث نسبيا لدراسة المشكالت. وكذلك تقديم أداة ذات انتشار عالمي واسع 

وم ن  ،داة على مستوى الجمهوريةتأمل الباحثة بتقنين تلك األ إذلقياس تلك المشكالت، 
َثم  يمكن عمل البروفيل الخاص بها الذي من شأنه المساعدة في تشخيص اضطرابات 

ها أداة ن  إذ إ ،هذه المرحلة وتحديد وضع الطالب ومدى احتياجه للتدخل أو العالج
 . (1)تشخيصية عالمية

ُ
ُ

                                                           
ه يمكن الحصول على إذن منه باستخدام المقياس وتقنينه ترى الباحثة من خالل مراسالتها مع صاحب المقياس أن   (1)

وهو ما يعد خطوة رئيسية في تشخيص مشكالت األطفال والمراهقين  ماديعلى البيئة المصرية دون مقابل 
تقسم الدرجات المعيارية عليه إلى ثالثة أجزاء تمثل المدى المرضى  يالمقياس على بروفيل نفس يحيث يحتو
ن خالل درجة الطفل يمكن وم  ، border line المنتصف يوجد خط الحدود يوف ي،الطبيع( والمدى ي)السرير

أو إلى العالج أو ليس في  ين ثم تحديد إذا كان في حاجة إلى اإلرشاد النفسوم  ، تحديد موقعه على البروفيل
 تدخل.  يحاجة إلى أ
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ُمصطلحاتُالدراسة
ُالمشكالتُالداخليةُوالخارجيةُ–1ُ

لم يتفق الباحثون على وضع تعريف جامع مانع لكل من المشكالت الداخلية 
زالت موضوعات تحت  ها ماوذلك قد يرجع حسب رأى الباحثة إلى أن   ،والخارجية

ن هناك مئات من األبحاث التي تحاول إدراج عدد من المشكالت تحت إالدراسة حيث 
تحت هذين البعدين، وقد يرجع كل فئة للوصول إلى تصنيف موحد لجميع المشكالت 

أيضا إلى وجود عدد من المشكالت التي لها حضور أو أعراض مزدوجة عند الفئتين، 
أو تلك المشكالت المقنعة التي لها خصائص عند فئة معينة ويعبر عنها من خالل 

 أعراض الفئة األخرى.
مشكالت ذات مستوى عال من  المشكالت الداخلية في هذه الدراسة: يوتعن

السلبية والشعور المعاقب للذات والحزن والتوتر، وتعبر عن نفسها داخل الشخص. أما 
تلك المشكالت التي تتميز بالسلوكيات الظاهرة غير  :يالمشكالت الخارجية فهي تعن

التكيفية تجاه بيئة الفرد وتمثل ردود أفعال موجهة تجاه اآلخرين، وتعبر عن نفسها 
 علنا. 

رائي للدراسة هو التعريف الذي يكون في حدود الدراسة ن التعريف اإلجإوحيث 
يفصل في هذا التعريف اإلجراءات الفعلية التي سيستخدمها  والبحث، وعلى الباحث أن  

ها: تلك المشكالت التي الباحثة تعرف المشكالت الداخلية والخارجية بأن   في بحثه فإن  
وهي: ، TRF 11-18ما عا 18- 11تقيسها قائمة التقرير الذاتي للشباب من 

المشكالت الداخلية والمتمثلة في القلق واالكتئاب واالنسحاب والشكاوى الجسدية 
 والمشكالت الخارجية والمتمثلة في العدوان ومشكالت المسلك. 

ُالتحصيلُالدراسي-2ُ
هناك تعريفات عديدة للتحصيل الدراسي منها على سبيل المثال تعريف نيلسون 

ه "هو مستوى بأن   Nelson, Benner, Lane,& Smith., (2004) وبينر والن وسميث
محدد من األداء أو الكفاءة في المواد الدراسية المختلفة يقاس من خالل المعلمين أو 

ه ( بأن  1983عن طريق االختبارات المقننة أو كليهما "ويعرفه أبو حطب وآخرون )
من الخبرات التي يمكن وصفها  يعني "لغة اإلنجاز واألحراز وهو يرتبط بأثر مجموعة
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ه "ما يتعلمه ( بأن  1996ويعرفه العدل )، ها مقننة أو مقصودة ويمكن التحكم فيها"ن  أب
الفرد في المدرسة من معلومات خالل دراسته مادة معينة وما يدركه المتعلم من 

م العالقات بين هذه المعلومات وما يستنبطه منها من حقائق تنعكس على أداء المتعل
لالختبار الذي يوضع وفق قواعد تمكن من تقدير أداء المتعلم كميا بما يسمى بدرجات 

المعدل التراكمي الذي " ه( بأن  2011في حين يعرفه العنزي، والعنزي )"، التحصيل
يحصل عليه الطالب في مرحلة دراسية معينة معبرا عن حصيلة محددة من المعلومات 

والكيفية، ويتم ذلك بطرق عدة، منها اختبارات التحصيل واستيعابها من الناحية الكمية 
المقننة أو بواسطة تقويم المعلمين أو االمتحانات المختلفة". ومن التعريفات السابقة 

ها جميعا ركزت على جانبين، األول هو مستوى األداء أو الكفاءة والثاني هو يتضح أن  
التعريف  ن  إوحيث . اختبارات مقننة طريقة التقييم، التي يقوم بها المعلم أو عن طريق

 اإلجرائي يتم بتحديد اإلجراءات التي تتخذ لكي يتحقق في اللفظ المعنى المقصود فإن  
الباحثة تعرف التحصيل الدراسي بأنه: الدرجة الفعلية التي يحصل عليها الطالب في 

م، والدراسات امتحان نصف العام الدراسي في مواد اللغة العربية، والرياضيات والعلو 
 االجتماعية. 

ُمفاهيمُالدراسةُواإلطارُالنظريُ
ُأوال:ُالمشكالتُالداخليةُوالخارجيةُ

ها مشكالت تتصف بمستوى عال من غالبا ما توصف المشكالت الداخلية بأن  
السلبية والشعور المعاقب للذات والحزن والتوتر، وتعبر عن نفسها داخل الشخص، 

فهي تخبر داخليا، موجهة تجاه الذات. في حين توصف حيث يحتفظ بمشاكله لنفسه، 
ها مشكالت تتميز بالسلوكيات الظاهرة غير المتكيفة تجاه بيئة المشكالت الخارجية بأن  

الفرد، وتتسبب في ضعف أو تدخل في أداء الحياة، فهي ردود أفعال موجهة تجاه 
بات في تنظيم اآلخرين يعبر عنها علنا، وتعد سلوكيات غير ملتزمة تتضمن صعو 

 الذات، ويصفها بعض الباحثين بأنها مشكالت عدوانية واعتدائية ومخربة
(Achenbach, Ivanova, Rescorla, Turner,& Althoff, 2016) . 

، وتمثل كل من المشكالت الداخلية والخارجية نمطا محددا من المشكالت
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أن األفراد الذين  يتسمى المشكالت الداخلية مشكالت التحكم الصريح، وهو ما يعن
يعانون من تلك المشكالت يحاولون الحفاظ على ضبط أو تنظيم لحالتهم المعرفية 
والوجدانية بحيث يصعب مالحظتها من قبل اآلخرين، ولذلك يطلق عليها المشكالت 

صعوبة الكشف عنها من خالل المالحظة الخارجية. على النقيض  يالسرية بما يعن
ها طلق عليها مشكالت التحكم الضعيف، حيث يعتقد أن  المشكالت الخارجية التي ي

ا من ضعف التحكم والضبط أو ضعف التنظيم الذاتي، فاألطفال الذين ناتجة جزئي  
يعرضون سلوكيات مشكالت المسلك أو العدوان مثل المشاجرات واالعتداء والتهديد 

، وهذه المشكالت وغيرها تكون لديهم صعوبات في تنظيم سلوكهم وتعبيراتهم الوجدانية
 ,Lansford) تكون عادة معلنة ويسهل تحديدها وذلك إلمكانية مالحظتها بشكل مباشر

et al. 2006; Levy, Florence, Hawes, David, et al., 2015). 
غم من تعدد وتعقيد كل من المشكالت الداخلية والخارجية، فإن وعلى الر  

رئيسية تندرج تحت زملة األعراض الداخلية الباحثين وجدوا أن هناك أربع مشكالت 
وهي: القلق، واالكتئاب، واالنسحاب، والشكاوى الجسدية، في حين أن المشكالت 
الخارجية يندرج تحتها: مشكالت المسلك، والعدوان، وقصور االنتباه المصاحب 

 . (Madigan, Brumariu, Villani, Atkinson, et al., 2016) بالنشاط الزائد
ألن الدراسة تعتمد على النسخة األخيرة من قائمة التقرير الذاتي للشباب نظرا و 
التي لم يتم فيها تأكيد اضطراب قصور االنتباه المصاحب للنشاط الزائد  2001

كمكون لبعد المشكالت الخارجية فقد تم استبعاده في الدراسة الحالية واقتصر البحث 
 دوان. للمشكالت الخارجية على مشكالت المسلك والع

ُالمشكالتُالداخليةُ-1
تتصف بمستوى عال من السلبية والشعور المعاقب للذات والحزن والتوتر 

(Achenbach, et al., 2016) الذين يعرضون سلوكيات ذات طابع داخلي،  األفراد  . و
غالبا ما يكون لديهم تكيف سيء وإدراك سلبي لقيمة الذات ومشاعر الوحدة 

(Daughters, et al, 2009b) ،إذ . وتعبر المشكالت الداخلية عن نفسها داخل الشخص
ا، موجهة ، فهي تخبر داخلي  (Chen, Yang,& Wang, 2013) يحتفظ بمشاكله لنفسه
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 ، وال تظهر في العالم الخارجي وقد تكون خفية أو مقنعة(Slade, 2007) تجاه الذات
(Anderson,& Mayes, 2010) ق اآلخرين وال تزعجهم . وهذه السلوكيات ال تخل بحقو

المشكالت بشكل هذه . وتسهم (Daughters, et al, 2009b)وال تؤثر عليهم مباشرة 
 ,.van Lier, et al) كبير في صعوبة العالقات وتكوين الصداقات والعزلة عن األقران

2012; Chen, et al., 2013; Vaillancourt, et al., 2013) ، تساعد أحداث الحياة و
وتتكون . (Jose,& Ratcliffe, 2004) ظهور األعراض الداخلية الضاغطة في

 المشكالت الداخلية من المشكالت اآلتية: 
يمثل القلق واالكتئاب أكثر قضايا الصحة النفسية انتشارا لدى األطفال :ُالقلق (أ)

 ٪30 وجد أن   حيث؛ (Cummings, Caporino,& Kendall, 2014) والبالغين
ا يعانون من سلوكيات عام  18 –13من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 

وقد يصل ، (Hudson,& Rapee, 2004) القلق في المستويات دون السريرية
 ,Garber,& Weersing)خاصة لدى اإلناث واألقليات العرقية  ٪40إلى 

عراض يتضمن القلق أفكارا سلبية وغير واقعية وتفسيرا خاطئا لأل .(2010
. (Allen, Rapee,& Sandberg, 2008)واألحداث، ونوبات هلع، وسلوكا قهريا 

عدة مثل قلق االمتحان أو القلق من موضوع  ال  ويمكن للقلق أن يتخذ أشكا
، لذلك تختلف األعراض من نوع إلى (Ma, 1999)محدد أو القلق المعمم 

عراض القلق  أن هناك مجموعة من ثالثة عناصر مشتركة بين أ آخر، إال  
سلوكيات  (2) فزع( –عدم راحة  –المشاعر الداخلية )خوف ( 1)وهي: 

اضطرابات فسيولوجية مثل التعرق والغثيان وفقدان  (3)التجنب واالنسحاب 
 .(Muris, 2002)الشهية 

ُاالكتئاب (ب) ويبدأ االكتئاب في ، من المراهقين من االكتئاب ٪ 11يعاني :
تقدير المستويات  (Cummings, et al., 2014)عاما  13الظهور عند سن 

، وقد ترتفع لدى بعض الفئات المعرضة أكثر مثل اإلناث ٪20دون السريرية 
االكتئاب من أكثر المشكالت ، ويعد (Garber, et al., 2010)واألقليات العرقية 

. ويشخص في المقام األول (Hammen, 2005) تعبيرا عن المشكالت الداخلية



  (708-645ص ص 8201 يوليو  3، ع82دراسات نفسية )مج

-657- 
 

من خالل األعراض التالية: الحزن، فقدان االهتمام باألنشطة، الفشل في 
المحافظة على الوزن )زيادة أو نقصان( مشكالت النوم، التعب أو نقص 
الطاقة، مشاعر عدم القيمة أو الذنب المفرطة، صعوبة التفكير أو اتخاذ 

 .(National Institute of Mental Health, 2012) ي الموتالقرار، التفكير ف  

ُاالجتماعي (ج) ه نوع ال ينظر إلى االنسحاب االجتماعي على أن  ُ:االنسحاب
محدد من المشكالت الداخلية ألنه غالبا ما يالزم مشكالت أخرى أو يكون 

من مشكالت أخرى خاصة القلق واالكتئاب، لذلك يكون من الصعب  اجزء
(. وينطوي االنسحاب Anderson, et al., 2010تقدير النسبة المئوية النتشاره 

 ،االجتماعي على سلوكيات متعددة مثل الخجل والكف، والتحفظ االجتماعي
 .Chen, et al)باإلضافة إلى مشاركته حاالت وجدانية مثل القلق واالكتئاب 

نطوي على تقييم ذاتي غير واقعي لألداء االجتماعي، وعدم . كما يَ (2013
عل االجتماعي وقصور في سلوكيات المجال االجتماعي، حيث االهتمام بالتفا

هم سلبيون في مشاركتهم األنشطة وغير يتصفون بالعزلة عن أقرانهم وبأن  
. تميل خصائصه (Hall, Welsh, Bierman,& Nix, 2016) سعداء بالمدرسة

 . (Jose,et al., 2004) أن تكون مستقرة عبر الزمن

 ,Hughes) جسدية بدون سبب طبي معروفهي شكاوى :ُالشكاوىُالجسدية (د)

Lourea-Waddell,& Kendall, 2008) وهي نتيجة لعملية متعددة العوامل .
 حيث تلعب العوامل البيولوجية والنفسية واالجتماعية أدوارا أساسية فيها

(Crawley,  Caporino,  Birmaher,  Ginsburg, et al., 2014) فهي تنتج .
 ,Lane)أكثر من كونها جسمية في األصل  من خالل الضغوط النفسية

Barton-Arwood, Nelson,& Wehby, 2008b) عادة ما ينظر إليها على .
من اعتبارها مكونا  ال  ها جزء من المشاكل الداخلية مثل القلق واالكتئاب بدأن  

ولذلك يصعب العثور على بيانات  ،(Crawley, et al., 2014)منفصال 
 . (Hughes, et a., 2008) مثل االنسحاب االنتشار الدقيق مثلها

ُ
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ُالمشكالتُالخارجيةُُ-2ُ
هي مشكالت تتميز بالسلوكيات الظاهرة غير التكيفية تجاه بيئة الفرد، وتتسبب 

 ,Bongers, Koot, van der Ende,& Verhulst)في ضعف أو تدخل في أداء الحياة 

، فهي ردود أفعال موجهة تجاه اآلخرين يعبر عنها علنا، وتعد سلوكيات غير (2004
ملتزمة تتضمن صعوبات في تنظيم الذات، ويصفها البعض بأنها مشكالت عدوانية 

ا ما تنطوي المشكالت الخارجية ، وغالب  (Daughters, et al, 2009b) واعتدائية ومخربة
ا ما ت المعارضة للسلطة والمعايير وغالب  على تقلبات واندفاعات تتجلى في السلوكيا

هي تكون . فَ (Bornstein, et al, 2010; White,& Renk, 2012)تنتهك حقوق اآلخرين 
ها تنتهك األعراف ضارة باآلخرين أو على األقل مزعجة، وغير مقبولة ومرفوضة ألن  

دوان وتنبئ المشكالت الخارجية خاصة الع ،(Howell, et al. 2009) االجتماعية
بمجموعة متنوعة من صعوبات التكيف االجتماعي بما في ذلك  ومشكالت المسلك

  .(Bongers et al, 2004; Liu, 2004)الفشل الدراسي وجنوح األحداث 
إلى نتائج سلبية طويلة  يكما تميل المشكالت الخارجية إلى االستقرار، وتؤد

 ,Krueger, et al., 2005; van Oort)األمد لألفراد والمجتمعات التي يعيشون فيها 

Joung, Mackenbach, Verhulst, et al., 2007; Cramer, 2015) .  ن بين وم
المشكالت التي رصدت لهذه الفئة ظهور النسب العالية من التسرب والفشل الدراسي 
وانخفاض درجات االختبارات التحصيلية وانخفاض نسب التخرج واستخدام التعليم 

إلقامة في المؤسسات والتكيف السلبي بعد المدرسة، فهم معرضون لنتائج المنزلي وا
(. وتتمثل تلك المشكالت Shutherland,& Wehby, 2001سلبية متعددة طويلة المدى 

 فيما يلي: 
هو سلوك مؤذ معلن، ينطوي على إلحاق األذى بشخص آخر، ويحدث ُ:العدوان .أ

 ،(Chen, Huang, Chang, Wang, et al., 2010b)ذلك لالنتقام أو بدون استفزاز 
ويمكن للعدوان أن يتصف بالهجوم الجسدي أو اللفظي أو كالهما معا. فهو سلوك 

 ,Aggarwala,& Biharibيهدف إلى إيذاء شخص آخر ال يرغب في اإلضرار به 

(. وهو شكل من أشكال السلوك الموجه نحو الهدف لإليذاء أو جرح كائن 2014
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ه شكل من أشكال السلوك ه العملية. وينظر إليه على أن  آخر موجه لتجنب مثل هذ
، (Lins, Alvarenga, Paixão, Almeida, et al., 2012)المتكرر بصفة يومية 

ويكون العدوان مبررا كما في حالة الدفاع عن النفس، وقد يكون مدمرا للذات 
إشارة  ولآلخرين عندما ال يكون العدوان ردا على تهديد واضح، فيمكن أن يعتبر

 .(Liu, 2004) الضطراب نفسي

ألشخاص الذين يعانون من مشكالت المسلك يتصرفون في ا:ُ(1)مشكالتُالمسلك .ب
ا ما تكون ا، وغالب  كثير من األحيان بطرق مزعجة للغاية، وغير مقبولة اجتماعي  

. وهم يشعرون (Hawes, David, Price, Matthew, et al, 2014) غير قانونية
أفعالهم، وال يظهرون في العادة التعاطف مع ضحاياهم، وتبدأ بالرضا تجاه 

وقد تتطور في بعض األحيان  ،عاما وقد تستمر للنضج 16األعراض قبل سن 
 ،(McMahon,& Frick, 2005)إلى ما يعرف بالشخصية المعادية للمجتمع 

شكالت المسلك تنبئ بمشكالت خارجية أكثر خطورة خاصة في المراهقة. وعادة وم  
ذين يعانون من مشكالت المسلك بالرفض من أقرانهم مع ا يواجه األشخاص ال  م

والفرد ذو مشكالت المسلك  (.Rousseau, et al., 2008احتمال نشوب الصراع 
إلى نتائج غير  يما يؤد، يعرض سلوكا معاديا ومكررا سواء في البيت أو المدرسة

 . (McMahon, et al., 2005)سارة لكون الفرد غير قابل للسيطرة عليه 

ُالتحصيلُالدراسيُُُ:ثانيا
كما ذكر بالمقدمة يعد التحصيل الدراسي أحد أهم نواتج التعلم اإلنساني، وأحد 
أهم غايات التنمية البشرية حسب تقرير التنمية اإلنسانية في مصر حول التعليم، الذي 

التنمية اإلنسانية العربية  يعالج موضوع التعليم من منظور التنمية اإلنسانية )تقرير
وتعتبر جودة التحصيل الدراسي واحدة من أهم  ،(1999- 1998الخاص بمصر 

ينعكس رفع مستوى التحصيل الدراسي على إنتاجية إذ  ،وسائل تحقيق جودة الحياة
ا ومَ  ،وتشكل الدرجات التحصيلية ،المجتمع وتقدمه وقوة دعائمه المتمثلة في أفراده

همة التي ترتبط م  قديرات أساسا مهما للكثير من اإلجراءات والقرارات الينبثق عنها من ت
                                                           

(1) Conduct problems 
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 بحياة الفرد وتؤثر فيه.
وقد ارتبط ضعف التحصيل األكاديمي بالمشكالت الداخلية والخارجية، 

عدد من األسباب إلى وذلك يرجع  ،للعديد من الدراسات اوأصبحت هذه العالقة محور  
 منها: 

 ارتفاع معدالت االنتشار لتلك المشكالت، ومقاومتها لمعظم استراتيجيات التدخل.  (1
أن كل مجال يتنبأ بقوة بسوء التوافق، فتمثل المشكالت الداخلية والخارجية من  (2

المنظور التربوي عائقا كبيرا للتعلم األمثل، ويمثل التحصيل الدراسي من منظور 
 ت الداخلية والخارجيةللمشكال خطر   علم النفس المرضى مؤشرَ 

(Meizhen., Yingjia,& Hong, 2015). 
ليات الكامنة لتلك العالقة قد تسفر عن رؤى نظرية حول الروابط دراسة اآل (3

المعرفية والسلوكية، فالفهم الواضح للعالقة بين المشكالت الداخلية والخارجية 
فراد المعرضون والتحصيل سيساعد في إنتاج تقييم مناسب واستراتيجيات تدخل لأل

 .(Van Lier, Vitaro, Barker, Brendgen,& Tremblay, 2012) للخطر
االقتران بين كل من المشكالت الداخلية والخارجية وضعف التحصيل  كما أن  

 &,Lane, et al., 2008a; Lane, Pierson) في حياة التالميذ، االدراسي يمثل عائق  

Glaeser, 2008b)،  المشكالت الداخلية والخارجية المصاحبة ومما يزيد من خطورة
مستويات درجات التحصيل المصاحبة للذين يعانون  لضعف التحصيل الدراسي، أن  

من هذه المشكالت ال تتحسن عبر الوقت بل تظل ثابتة ومقاومة لجهود التدخل أو 
 ,Keiley, et al. 2000; Morrison, Anthony)تسوء عبر الوقت وهذا ما أكده كل من:

Storino,& Dillon, 2001; Shutherland,& Wehby, 2001; Nelson, et al., 2004; 
Hammarberg,& Hagekull, 2006; Lane, et al., 2008b; Moilanen, Shaw,& 

Maxwell, 2011) فعند مقارنة التالميذ ذوي التحصيل المنخفض والمصاحب ،
درجات  التعلم تبين أن  للمشكالت الداخلية والخارجية مع التالميذ ذوي صعوبات 

التحصيل الدراسي لألطفال ذوي صعوبات التعلم تحسنت عبر الوقت عن التالميذ 
 ,Al-Yagon)ذوي ضعف التحصيل المصاحب بالمشكالت سواء داخلية أو خارجية 

غم من وجود هؤالء التالميذ على طول المتصل في األماكن التربوية . على الر  (2015
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هم أكثر عزلة من أي مجموعة أخرى من التالميذ الذين إن  فة، متضمنة الفصول العام
هم غالبا من محدودي الصداقات ، ذلك ألن  (Kauffman, 2001) يعانون من اضطرابات

ون بدعوة استجابات سلبية من األقران ءويتصرفون بأسلوب غير مالئم باستمرار ويبد
 .Lane, et al., 2008a)والبالغين )

ن التالميذ باستخدام التهديد غير فعال، فهذا التهديد ربما يزيد تحفيز هذه الفئة م
. فالتلميذ (Masten, et al. 2005) من مستوى الضغط عليهم بخصوص تحصيلهم
ه يستبعد من فصله أو يقصى من عندما تكون لديه مشكلة داخلية أو خارجية فإن  

شكالت في الموقف إلى قلة الم يالرغم من أن هذه اإلجراءات تؤدعلى و  ،األنشطة
هذا التلميذ إذا خبر مهمة عكسية مرتبطة  ه على الجانب اآلخر فإن  إن  فالتعليمي، 

بالسلوك المشكل فسوف يعزز فرص الهروب من أداء هذه المهمة بشكل كبير، ويرى 
اإلقصاء من أنشطة التعليم خطأ  إن   Morrison, et al., (2001)موريسون وآخرون 

إلى  يكبير يقع فيه بعض التربويين. كما إن إعادة الصف الدراسي لهؤالء التالميذ يؤد
نتائج سلبية عديدة، فعند مقارنة التالميذ الذين يعيدون الصف مع التالميذ ضعيفي 

يذ الراسبين التحصيل المماثلين لهم ولكنهم اجتازوا االختبارات أشارت النتائج أن التالم
لديهم مستويات منخفضة من التكيف الدراسي وأكثر احتماال لترك المدرسة 

(Vaillancourt, et al., 2013) كما وجد جيمرسون .Jimerson (2001)   إعادة  أن
ت قوة لترك المدرسة في المرحلة الثانوية، حيث وجد أالصف الدراسي من أكثر المتنب

مرة  11: 2صف لديهم احتمال لترك المدرسة بنسبة من التالميذ الذين يعيدون ال أن  
أكثر من التالميذ الذين ال يعيدون الصف، كما أكد من خالل مراجعته لألدب 
السيكولوجي باستخدام التحليل البعدي لألبحاث خالل القرن الماضي أن الدليل 

 التراكمي ال يدعم إعادة الصف.
ُليةُوالخارجيةُنظرياتُتاسيرُالعالقةُبينُالمشكالتُالداخ

من النظريات التي تفسر العالقة بين المشكالت الداخلية  العديدهناك 
ونظرية المخاطر المشتركة، ونظرية االستعداد  والخارجية، منها نظرية الفشل،

 المرضي أو العامل النفسي المرضي العام. 
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ُ(1)نظريةُالاشل
بين المشكالت الداخلية نظرية الفشل هي النظرية الوحيدة التي تناولت العالقة 

 &,Pattersonحيث افترض باتيرسون، وستولميلير ، والخارجية والتحصيل الدراسي

Stoolmiller (1991)   بين المشكالت الداخلية والخارجية  اديناميكي   ال  هناك تفاع أن
 والتحصيل الدراسي، وأكدا أن الضعف في مجال ينتج عنه ضعف في المجال اآلخر. 

السلوكيات الخارجية تزيد من فرص  وافترضت النظرية في صيغتها األولية أن    
العوامل المرتبطة بالصعوبات  االستعداد لحدوث وتطور المشكالت الداخلية، وأن  

الكفاءة الدراسية  الدراسية تتوسط العالقة بين المشكالت الخارجية والداخلية، كما أن  
شكالت من مشكالت خارجية فقط إلى مشكالت هي المسئولة عن تحول مسار الم

 . (Masten, et al, 2005) خارجية وداخلية مع ا
وقد افترضت النظرية أن الطبيعة التخريبية والعدوانية للمشكالت الخارجية تؤثر 

واالجتماعية وتؤدي إلى ضعف األداء األكاديمي، وأن  المهارات األكاديمية على تطور
كاديمية وفرص التعلم المناسبة إذا تم تدعيمه بردود أفعال االفتقار إلى الكفاءة األ

 ن النتائج السلبية، وتدني احترام الذاتم   سلبية من اآلخرين يمكن أن يؤدي إلى مزيد  
وقد تزيد المشكالت الداخلية الالحقة ، ما يسهم في ظهور أو تطور المشكالت الداخلية

 .(Rocchino,& Dever, 2017) ةمن تفاقم المشكالت الخارجية األولي
ه بالنسبة لبعض األفراد قد يكون وأكدت في صياغتها الالحقة للنظرية أن  

النموذج العكسي هو األكثر قابلية للتطبيق )حيث المشكالت الداخلية تؤدي إلى ظهور 
ن المخاوف أو تطور المشكالت الخارجية( على سبيل المثال يقلل االكتئاب م  

للسلوك، وم ن َثم  يزيد من خطر السلوكيات المعادية للمجتمع،  والعواقب السلبية
ا  باإلضافة إلى التهيج أو التشتت المصاحب للمشكالت الداخلية قد يمثل إزعاج 

 .(Patterson, Reid,& Dishion, 1998) لآلخرين، ما يؤدي إلى نزاعات بين األفراد
العديد من الدراسات  وقد حصلت نظرية الفشل على دعم تجريبي من خالل نتائج

                                                           
(1) Failure Thrapy 
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تقييم المشكالت  ن خاللم   Masten, et al., 2005 ماستن وآخرون  حيث توصل
 أن   ، إلىعاما20على مدى  الداخلية والخارجية والتحصيل الدراسي بطرق متعددة

المراهقة،  المشكالت الخارجية في مرحلة الطفولة تخفض الكفاءة الدراسية في مرحلة
 على المشاكل الداخلية في مرحلة الشباب. كما توصل وأظهرت فيما بعد أثرا

المستويات الدنيا من األداء  أن  إلى  Vaillancourt, et al., 2013 فايالنكورت وآخرون 
الدراسي المنخفض المرتبط بالمشكالت الخارجية يمكن أن تسهم في تطور المشكالت 

 الداخلية مستقبال. 
ُ(1)نظريةُالمخاطرُالمشتركةُ

 &,Fergusson فيرجسون ولينسكى نظرية المخاطر المشتركة لكل منتقترح 

Lynskey, (1996)   كل من المشكالت الداخلية والخارجية ناتجة عن عوامل خطر أن، 
حيث أثبت عدد من األبحاث أن ثلثي التباين المشترك بين السلوكيات الداخلية 

وتشمل عوامل الخطر  . (Yong et al., 2014)تلك العوامل إلى والخارجية يرجع 
المشتركة نوعين من المخاطر، النوع األول هو مخاطر شخصية تشمل اضطراب 
المزاج، وقصور القدرات المعرفية، وانخفاض الكفاءة االجتماعية. والنوع الثاني هو 
المخاطر البيئية التي تتمثل في المستوى االجتماعي واالقتصادي، ومعاملة الوالدين، 

ألسرة، والضغوط العائلية، ونقص الوعي الثقافي للوالدين، عالقات والعالقات داخل ا
 . (Cosgrove, et al., 2011) األقران

وهم  ،عوامل الخطر المشتركة إلى تطور المشكالت الداخلية والخارجية يوتؤد
 اوجود تلك العوامل المشتركة بين المشكالت الداخلية والخارجية تمثل متغير   يرون أن  

ننظر إلى عوامل الخطر  ج عن االرتباط بين المتغيرين، وم ن َثم  يجب أن  ينت اثالث  
 المشتركة بعين االعتبار عند دراسة العالقة بين المشكالت الداخلية والخارجية. 

األدب البحثي لم يدعم نظرية المخاطر المشتركة بشكل كامل، حيث  إال أن  
لداخلية والخارجية حتى عند الدراسات عالقات دالة بين المشكالت ابعض وجدت 

نظرية المخاطر المشتركة  وم ن َثم  ال يمكن الجزم بأن   ،ضبط عوامل الخطر المشتركة
                                                           

(1) Shared Risks Theory 
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 يمكن االعتماد عليها وحدها لتفسير العالقة بين المشكالت الداخلية والخارجية
(Yong, et al., 2014). 

ُ(1)نظريةُالعاملُالمرضيُالناسيُالعام
تقترح نظرية العامل المرضي النفسي العام لكل من وايس وسوزير 

المشكالت الداخلية الخارجية تنتج  أن   .Weiss, Susser,& Catron, (1998)وكاترون 
عن وجود استعداد للمرض النفسي، وتعتبر متالزمة أعراض تعكس قابلية الفرد للتأثر 

العملية النفسية األساسية والبيئة، إال وتعد نتيجة تراكمية للتفاعل بين ، بالمرض النفسي
االستعداد لإلصابة  ترى أن  إذ ها أعطت أهمية كبيرة لدور الوراثة في هذه العملية، أن  

بالمشكالت سواء داخلية أو خارجية يعتمد بشكل أساسي على األسباب الوراثية، وهو 
 (. Kindler,& Myers, 2015ما يؤكده ظهور أنماط سلوكية محددة في عائالت معينة 

 لمشكالت واضطرابات األطفال من خالل افتراض أن هناك اوقدمت تصور  
للمشكالت، هذه  Common features or characteristicsسمات مشتركة  خصائص أو

، السمات المشتركة يندرج تحتها نوعان من الخصائص المحددة التي تميز المشكالت
وخصائص  ،Broadband specific features وهي: خصائص محددة واسعة النطاق

. الخصائص واسعة النطاق Narrow-band specific features ضيقة النطاق محددة
هي التي تميز بين المشكالت الداخلية والخارجية، بينما الخصائص الضيقة النطاق 
هي التي تفرق بين المشكالت من المستوى األدنى مثل التمييز بين أعراض القلق 

 (. Cosgrove, et al., 2011تئاب وأعراض االك
نظرية الفشل قد حصلت على دعم تجريبي أكثر لتفسير  غم من أن  وعلى الر  

ه ال يمكن إغفال إن  فالعالقة بين المشكالت الداخلية الخارجية عن النظريات األخرى، 
دور النظريات األخرى حيث يمكن أن تتكامل معا لوضع تصور عام للعالقة بين 

الداخلية والخارجية، حيث يمكن النظر إلى المشكالت الداخلية والخارجية  المشكالت
العوامل ؤدي ها تأثيرات تراكمية لمكون وراثي مرتبط باالستعداد النفسي للفرد، وتبأن  

                                                           
(1) General  Psychopathological  Factor theory 
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ا ما في هذه العالقة، كهم  مالمشتركة الناتجة عن تفاعل خصائص الفرد والبيئة دورا 
ا في تفسير هذه العالقة والمسارات المستقبلية هم  متمثل الكفاءة األكاديمية وسيطا 

 المحتملة لهذه المشكالت. 
أدوارا وسيطة بين المشكالت  يوهناك بعض العوامل المتشابكة التي تؤد

ومن هذه العوامل بعض المتغيرات األسرية ، الداخلية والخارجية والتحصيل الدراسي
ي تمثل مؤشرات خطر تضعف النمو الطبيعي للطفل، من بينها السن للتلميذ الت

والجنس والدخل وعدد أفراد األسرة والمستوى التعليمي للوالدين. وقد وجدت فروق دالة 
ا بين الذكور واإلناث في معظم مقاييس المشكالت الداخلية والخارجية، كما أن إحصائي  

الخارجية عن اإلناث، بينما سجل  الذكور سجلوا درجة أعلى على زملة األعراض
 ,Grant, Katz,& Achenbach) اإلناث درجة أعلى على زملة األعراض الداخلية

2004; Heyerdahl, Kvernmo,& Wichstrom, 2004; Sandoval, Lemos, Vallejo, 
2006; Kramer, Krueger,& Hicks, 2008; Yong, et al. 2014; Alavi, Roberts, 

Degrace, 2015; Emerich, Carreiro, Justo, Guedes; 2017) وعلى العكس جاءت .
 ,.Masten, et alوماستين وآخرين  Grant, et al. (2004) نتائج دراسة جرانت وآخرين

فلم يسجل الذكور درجات أعلى من اإلناث على أي مقياس من مقاييس  (2005)
 مشكالت السلوك(. –المشكالت الخارجية )عدوان 

وأكد ذلك ، اه ثابت لزيادة المشكالت الداخلية والخارجية مع السنوقد وجد اتج
 ;Sandoval, et al. (2006); Ansary, et al., (2009)دراسات كل من: 

Malinauskiene, et al. (2011); Weidman, et al. (2015); Deighton, et al., 

(2017); Liukkonen, (2017);  Emerich, (2017) إال أن دراسة هيراداه وآخرين .
Heyerdahl, et al., (2004)   السن ارتبط مع أي من المشكالت.  لم تثبت أن 

كما وجدت عالقة سلبية بين الدخل والمشكالت الداخلية والخارجية لدى  
 ;Blum, Beuhring, Shew, Bearinger, et al., 2000; Eamon, 2000, 2001) األطفال

Ansary et al., 2009; D’Abreu, et al, 2010; Morris, et al., 2013; Vaillancourt, 

et al., 2013)  . فدخل األسرة المنخفض لدى األطفال ذوي المشكالت الداخلية
صعبة داخل  أوقات  بوالخارجية يخلق موانع للتعليم، حيث يمر هؤالء التالميذ غالبا 
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الوالدين ذوي الدخل المنخفض وخاصة  ، كما وجد أن  (Eamon, 2000, 2001) المدرسة
ألمهات يكونون أكثر عقابا ألبنائهم وأقل عطفا ودعما لهم، فالضغوط النفسية التي ا

في وهي بدورها تؤثر ، يسببها الدخل المنخفض ارتبطت بهذا النمط من الوالدية
 . (McNeal, 2001; Alavi, et al., 2015) النفسية والنتائج المعرفية لألبناء الصحة  

ذي ببيئة المنزل فالشيء ال   كبير   خفض بشكل  ولهذه األسباب ارتبط الدخل المن
ذين يتم يمكن أن ينازع الدخل المنخفض هو نوعية الحياة داخل المنزل، فاألطفال ال  

االهتمام بهم هم أكثر احتماال للنجاح في حياتهم بغض النظر عن مستوى البيئة التي 
فالممارسة الوالدية المساندة  .(Nunes, Faraco, Vieira,& Rubin, 2013)يعيشون فيها 

اتساق( يؤثر بشكل إيجابي في  –تطور  –لألبناء واستخدام نمط والدي فعال )دفء 
. والتدخل الوالدي (Eamon, 2005)تعزيز السلوك الجيد واالستعداد والتحصيل الدراسي 

منع المشكالت السلوكية ويساعد على تحسين الدرجات التحصيلية  يساعد على
(McNeal, 2001 .) لم يظهر للمستوى االجتماعي أو االقتصادي أي تأثير في حين

كما ، (Masten, et al., 2005)ن يعلى المشكالت أو التحصيل في دراسة ماستين وآخر 
وضح تأثير الدرجة التعليمية للوالدين وخاصة األمهات على مشكالت األبناء الداخلية 

 .(Alavi, et al, 2015) والخارجية

 لسابقةالدراساتُا

سوف تحاول الباحثة االقتصار على الدراسات التي اهتمت بفحص العالقة بين 
المشكالت الداخلية والخارجية والتحصيل الدراسي بشكل مباشر وهي تتوزع وفق أربعة 

 محاور كاآلتي: 
ُوالخارجيةُ ُالداخلية ُالمشكالت ُبين ُعالقة ُوجود ُأكدت ُدراسات ُاألول: المحور

ُوالتحصيلُالدراسي
دراستهم على خمس قواعد  D’Abreu,et al. (2010) أجرى دابريو وآخرون فقد 

للبيانات الخاصة بالدراسات التي تناولت العالقة بين المشكالت الداخلية والخارجية 
 .2006 – 1990والتحصيل الدراسي الضعيف في المدارس االبتدائية من عام 

ة والخارجية والتحصيل وكشف التحليل البعدي عن عالقة بين المشكالت الداخلي
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الحدوث المتزامن بين ضعف التحصيل الدراسي والمشكالت  الدراسي، كما كشف أن  
 الخارجية يقترح تداخل المستوى االجتماعي واالقتصادي المنخفض. 

تصميما قصير المدى  Morris, et al. (2013)واستخدم موريس وآخرون 
الخارجية وعالقات األقران على الختبار دور ضبط الجهد والمشكالت الداخلية و 

ن طفال من عائالت ذات دخل منخفض، وم   74التحصيل الدراسي على عينة من 
بين ما أشارت إليه الدراسة وجود عالقة بين المشكالت الداخلية والخارجية وعالقات 
األقران وبين متغيرات التكيف لألكاديمي في نهاية العام، بما في ذلك االستعداد 

دخل األسرة سبب  وأشارت النتائج إلى أن  ، ومهارات القراءة والرياضياتالدراسي، 
كما ، كان هناك تأثير دال للدخل المنخفضإذ رئيسي الختالف الكفاءة الدراسية، 

 وجدت عالقة بين التكيف الدراسي والمشاكل الداخلية. 
 ,.Kremer, Flower, Huang وهدفت دراسة كريمر، وفالور، وهوانج وفاوغن

Vaughn (2016) بين المشكالت الداخلية  يإلى التعرف على االرتباط الطول
والخارجية والتحصيل الدراسي، ودور الجنس والعرق كعوامل وسيطة على عينة مكونة 

طفال. وأشارت النتائج إلى أن المشكالت الداخلية والخارجية ترتبط بعالقة  228من 
لعالقات عبر الوقت، كما أثرت سلبية مع التحصيل الدراسي، واستمرت بعض ا

المشكالت الخارجية على التحصيل لدى اإلناث بشكل أكبر مقارنة بالذكور، ولم 
 يختلف تأثير المشكالت الخارجية على التحصيل لدى الجنسين عبر الوقت.

العالقة بين مشكالت السلوك  Liukkonen, (2017)كما درس ليوكونين 
طالبا  311تحصيل الدراسي، على عينة مكونة من )الداخلية والخارجية( والجنس وال

في الصف األول الثانوي، وتابع مستوى التحصيل والمشكالت في الصف الثاني 
من المشكالت  ال  مدرسة في فنلندا، وأشارت النتائج إلى أن ك 30الثانوي على 

على وليس ، الداخلية والخارجية نبأت باالنخفاض في األداء المدرسي على الكتابة فقط
كانت المشكالت الداخلية والخارجية أعلى لدى الذكور عن ، القراءة والرياضيات

 اإلناث.
الكفاءة الدراسية  Rocchino,& Dever (2017) روتشينو وديفير دراسة واختبرت

باإلضافة إلى دور الجنس  ،كمتنبئ بالمشكالت الداخلية والخارجية في المراهقة
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 ،قة بين الكفاءة الدراسية والمشكالت الداخلية والخارجيةا وسيطا في العالباعتباره متغير  
طالبا من طالب المدارس الثانوية من أصل  4318وقد طبقت الدراسة على عينة من 

أفريقي من ذوي الدخل المنخفض، وأسفرت النتائج عن أن التحصيل الدراسي )الكفاءة 
حين نبأ التحصيل الدراسي في  ،والجنس كانا متنبئين بالمشكالت الداخلية ،الدراسية(

فقط بالمشكالت الخارجية، ولم ينبئ الجنس بالمشكالت الخارجية، ونبأت المشكالت 
 الداخلية والخارجية بضعف التحصيل الدراسي. 

:ُدراساتُأكدتُعدمُوجودُعالقةُبينُالمشكالتُالداخليةُوالخارجيةُالمحورُالثاني
ُوالتحصيلُالدراسي

التي هدفت إلى هدفين، الهدف  Barriga, et al. (2002) باريجا وآخريندراسة 
األساسي هو تحديد دور مشكالت االنتباه كعامل وسيط بين المشكالت السلوكية 

وضعف التحصيل الدراسي، والهدف الثانوي هو اكتشاف  ،)داخلية وخارجية معا(
 17و ار  ذك 41وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من  ،العالقة بين تلك المتغيرات

غم . على الر  1.9وانحراف معياري  11.02ا، بمتوسط عام   19 – 11، بعمر من أنثى
أشارت إلى أن هناك عالقة بين االنسحاب والشكاوى الجسدية  ،النتائج من أن  

فإن  ،وبين العدوان ومشكالت المسلك )مشكالت خارجية( ،)المشكالت الداخلية(
وقد تم ، الدراسة لم تجد عالقة بين المشكالت أيا كان نوعها وبين التحصيل الدراسي

الحذر عند  يتفسير النتائج بتوسط دور مشكالت االنتباه، ونادت الدراسة بضرورة توخ
 تفسير أي عالقة بين المشكالت والتحصيل دون ضبط متغير مشكالت االنتباه. 

دراسة تأثير المشكالت  Meizhen, et al. (2015)وحاول ميزهين وآخرون 
 12762الداخلية على التحصيل الدراسي لدى المراهقين الصينين على عينة من 

المشكالت الداخلية المتمثلة في القلق واالكتئاب والشكاوى  وتوصلوا إلى أن  ، مراهقا
مشكالت العالقة بين ال الجسدية ليس لديها تأثير مباشر على التحصيل الدراسي، وأن  

الداخلية والتحصيل الدراسي ترجع إلى توسط مشكالت االنتباه، وأن ضعف االنتباه 
 عامل رئيسي لضعف التحصيل الدراسي. 

ُ
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دراساتُأكدتُوجودُعالقةُبينُالمشكالتُالخارجيةُدونُالداخليةُُ:المحورُالثالث
ُوالتحصيل

حول العالقة بين التحصيل  Masten, et al. (2005)ن يدراسة ماستين وآخر 
 205ضم تَ  ا على عينة  عام   20من المشكالت الداخلية والخارجية عبر  وكل   ، الدراسي

حيث تم تقييم المشكالت الداخلية والخارجية والتحصيل الدراسي بطرق متعددة  ال  طف
عاما. وأثبتت النتائج أن المشكالت الخارجية  20، و10، و7في بداية الدراسة وبعد 

ي مرحلة الطفولة تخفض الكفاءة الدراسية في مرحلة المراهقة، وأظهرت فيما بعد أثرا ف
ي حين لم يكن هناك تأثير للجنس أو ف  ، على المشاكل الداخلية في مرحلة الشباب

 المستوى االجتماعي أو االقتصادي على المشكالت أو التحصيل. 
العالقة بين  Ansary,& Luthar (2009)ودرس كل من األنصاري ولوثر 

من المراهقين  256المشكالت الداخلية والخارجية واإلنجاز الدراسي على عينة من 
ذوي المستوى االقتصادي المرتفع من الصف العاشر إلى الثاني عشر، وكشفت نتائج 
الدراسة عن ارتباط المشكالت الخارجية بضعف التحصيل الدراسي، بينما لم ترتبط 

التحصيل، كما ارتبطت اإلناث بالمشكالت الداخلية بنسبة المشكالت الداخلية بضعف 
 .٪76مقابل  ٪95أعلى عن الذكور حيث كانت 

العالقة  Malinauskiene, et al. (2011)وتناولت دراسة ماليناوسكين وآخرين 
بين المشكالت الداخلية )االكتئاب واالنسحاب فقط( والخارجية )السلوك العدواني 

رة ذاتيا والتحصيل الدراسي على عينة من المراهقين عبر ومشكالت المسلك( المقد
وأسفرت النتائج عن أن ضعف التحصيل الدراسي ، الصفوف من السادس إلى الثامن

ارتبط مع المشكالت الخارجية المتمثلة في العدوان ومشكالت المسلك، كما اتصف 
داخلية المتمثلة م تكن هناك عالقة بين األعراض الول  ، الذكور بالسلوكيات الخارجية

 كما وجد تأثير للجنس والصف. ، في االكتئاب واالنسحاب والتحصيل الدراسي
العالقة بين ضحية  Vaillancourt, et al. (2013) وتناول فايالنكورت وآخرون 

طفال  695األقران والمشاكل الداخلية والخارجية واألداء الدراسي في عينة مكونة من 
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وأشارت النتائج إلى  ،ث والخامس والسادس والسابع والثامنتم تقييمهم في الصف الثال
 هناك عالقة بين المشكالت الخارجية وضعف التحصيل الدراسي، كما أن   أن  

المستويات الدنيا من األداء الدراسي المنخفض المرتبط بالمشكالت الخارجية يمكن أن 
نخفض كان متنبأ الدخل الم وأن  ، يسهم في تطور المشكالت الداخلية مستقبال

 بالمشكالت الخارجية.
ن العالقة بين المشكالت م   Deighton, et al., (2017) وتحقق دايغتون وآخرون 

الداخلية والخارجية والتحصيل الدراسي خالل مرحلتي الطفولة المتوسطة والمراهقة 
وقد استخدم ، عاما 11.7بريطانيا بمتوسط عمر  6388مكونة من  المبكرة على عينة  

ا للمشكالت الخارجية على ا ضار  تي أظهرت تأثير  االنحدار المتعدد في هذه الدراسة ال  
ا كشفت عن عالقة بين الفشل الدراسي والمشكالت الداخلية كمَ ، التحصيل الدراسي

الجنس دورا في التحصيل الدراسي ، أدى الالحقة لدى األطفال األصغر سنا
 والمشكالت. 

ُالرابع: ُوالتحصيلُُالمحور ُالداخلية ُالمشكالت ُبين ُعالقة ُوجود ُأكدت دراسات
ُالدراسي

بدراسة العالقة بين المشكالت الداخلية  Conard, (2013) قامت كونارد
 – 8بعمر المدرسة من  والخارجية والتحصيل الدراسي لألطفال والمراهقين على عينة  

الشكاوى  –االكتئاب  –المشكالت الداخلية )القلق  وأشارت النتائج إلى أن  ا، عام   18
المشكالت الخارجية  ي حين أن  ف  ، الجسدية( قد ارتبطت مع التحصيل الدراسي

كما ، النشاط الزائد( لم ترتبط بالتحصيل الدراسي –مشكالت المسلك –)العدوان 
ا رتفع جد  أشارت النتائج إلى أن المشكالت الداخلية يمكن أن تكون ذات تأثير دال م

 على التحصيل الدراسي إذا صاحبت المشكالت الخارجية. 
ا دقيقا طوليا لمنظور فحص   Weidman, et al. (2015)وقدم ويدمان وآخرين 

ن م   ثنائي االتجاه للعالقات بين المشكالت الداخلية والتحصيل الدراسي على عينة  
سنوي  كتئاب فقط( بشكل  مراهقا طبق عليهم مقياس المشكالت الداخلية )قلق وا 130
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من الصف الثامن إلى الصف الثاني عشر وقد تم الحصول على درجاتهم المدرسية 
شكالت الداخلية المرتفعة نبأت بانخفاض درجات الم   بشكل سنوي. وأظهرت النتائج أن  

انخفاض المعدل التراكمي للتحصيل الدراسي  التحصيل خالل تلك السنة الدراسية، وأن  
جمل النتائج تشير وم  ، السنة نبأ بزيادة المشكالت الداخلية في السنة التالية في بداية
 بين المشكالت الداخلية والتحصيل الدراسي.  عالقة   إلى وجود  

ي نتائج العالقة بين ف   اهناك تعارض   يتضح من عرض الدراسات السابقة أن  
فهناك ، بمقدمة الدراسةالمشكالت الداخلية والخارجية والتحصيل الدراسي كما ذكر 

دراسات أثبتت وجود عالقة عكسية بين كل من المشكالت الداخلية والخارجية 
 ;D’Abreu,& Marturano, (2010)وهي دراسات كل من، والتحصيل الدراسي

Morris,et al., (2013); Kremer, et al., (2016) وأثبتت دراسات أخرى عدم وجود .
اخلية والخارجية والتحصيل الدراسي مثل دراسة عالقة بين كل من المشكالت الد

 ,.Meizhen, et al ودراسة ميزهين وآخرين ،(Barriga, et al., 2002)باريجا وآخرين 

في حين أكدت دراسات أخرى وجود عالقة بين المشكالت الخارجية . (2015)
ولم تثبت وجود عالقة بين المشكالت الداخلية والتحصيل  ،والتحصيل الدراسي

 ;Masten, et al., (2005); Ansary,& Luthar, (2009)دراسات  وهي ،دراسيال

Malinauskiene, et al., (2011); Vaillancourt, et al., (2013); Deighton, et al., 

 ,Weidmanوايدمان وآخرين )  Conard, (2013)وجد كونارد  ي حين آخرف   ،(2017)

et al., (2015  اسي.عالقة بين المشكالت الداخلية والتحصيل الدر 
كذلك أكدت الدراسات السابقة وجود عدد من المتغيرات الوسيطة التي تؤثر 

 على العالقة بين المشكالت الداخلية والخارجية والتحصيل الدراسي.
ُفروضُالدراسة

من خالل اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة يمكن صياغة فروض 
 الدراسة كالتالي: 

بين المشكالت الداخلية والتحصيل الدراسي لدى توجد عالقة ارتباطية دالة  (1
 طلبة المرحلة اإلعدادية.

توجد عالقة ارتباطية دالة بين المشكالت الخارجية والتحصيل الدراسي لدى  (2

file:///C:/Users/user/Desktop/New%20folder%20(2)/Longitudinal%20examination%20of%20relationships%20between%20problem%20behaviors%20and%20academic%20achievement%20in%20young%20adolescents%20-%20ScienceDirect.htm%23!


 ُالمقدرةُذاتًياُشكالتُالمراهقينُالداخليةُوالخارجيةمُ 

 

-672- 
 

 طلبة المرحلة اإلعدادية.
ا في المشكالت الداخلية بين كل من الذكور واإلناث توجد فروق دالة إحصائي   (3

 من طلبة المرحلة اإلعدادية.
ا في المشكالت الخارجية بين كل من الذكور واإلناث توجد فروق دالة إحصائي   (4

 من طلبة المرحلة اإلعدادية.
ا بين المشكالت الداخلية والخارجية وبعض توجد عالقة دالة إحصائي   (5

المتغيرات الديموجرافية والمتمثلة في مستوى تعليم الوالدين وعدد أفراد األسرة 
 والدخل وعمر الطالب.

ُمنهجُالدراسةُوإجراءاتهاُُ
: تعتمد الدراسة الحالية على استخدام المنهج الوصفي االرتباطي منهجُالدراسة

 المقارن.
ُالدراسة:  309طالب ا وطالبة ) 587أجريت الدراسة على عينة مقدارها  عينة

( من الصف األول والثاني والثالث اإلعدادي بمحافظة اإلسكندرية ىنثأ 278ذكور و
وذلك لتشابه المواد الدراسية في تلك ، اختيار الصفوف اإلعدادية الثالث تحديدا)تم 

وهو ما يسمح بمقارنة درجات الطالب ، درجات االختبارات ي وكذلك لتساو ، الصفوف
 عام ا بمتوسط 16عام ا إلى  13في هذه الصفوف(، تراوحت أعمار طالب العينة بين 

ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ،عام ا وانحراف معياري قدره عام   13,6
 الذكور واإلناث على متغير السن.

 الصف الدراسي والسن ي متغير  وفيما يلي توزيع أفراد الدراسة وفق
ُتوزيعُعينةُالدراسةُوفقاُلمتغيرُالصفُالدراسيُ(1جدولُ)

 المجموع إناث ذكور الصف الدراسي
 201 96 105 الصف األول
 208 99 109 الصف الثاني
 178 83 95 الصف الثالث

 587 278 309 المجموع
ُ
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 توزيعُعينةُالدراسةُوفقاُلمتغيرُالسنُ(2جدولُ)

 االنحراف المعياري  المتوسط العينة
 1 13,6 العينة الكلية

 1,1 13,6 مجموعة الذكور
 0,9 13,5 مجموعة اإلناث

ُأدواتُالدراسة
(1)اعام18ًُُ-11قائمةُالتقريرُالذاتيُللشبابُلألعمارُمنُُ–1ُ

) 18-11YSR (ُ
لسن ا) 2001المعدلة سنة  استخدمت الباحثة قائمة التقرير الذاتي للشباب

 &,Achenbachن إعداد توماس أشينباتش وليزلى ريسكورال م   عاما(11-18

Rescorla
(2). 

ُوصفُالقائمةُفيُصورتهاُاألجنبية
( واحدة 18- 11)لسن  2001المعدلة سنة  تعد قائمة التقرير الذاتي للشباب

من مقاييس أسيبا )نظام أشينباتش للتقييم العملي لألطفال في سن 
ASEBAالمدرسة(

وهي مقاييس ذات استخدام واسع في البحث لألطفال والمراهقين  (3)
تبر من أفضل ولها ميزات جوهرية، والخصائص السيكومترية لهذه األدوات تع

 الخصائص التي حصلت على مدى واسع من الدراسات عبر بالد وقارات مختلفة.
 Youth Self-Report 18-11لألعمار من  2001والمقياس المستخدم النسخة 

(YSR 11 -18)  بندا للكفاءة يشمل  20يتكون من جزأين، الجزء األول يتكون من

                                                           
(1) Youth Self-Report 

  Vermont Universityاألستاذ بجامعة فيرمونت  Thomas M.Achenbachتشكر الباحثة توماس أشينباتش  (2) 
بالواليات المتحدة للسماح  BrynMawrاألستاذ بجامعة برين ماور  Leslie Rescorlaوالبروفيسور ليزلى ريسكورال 

عدد = =، والسماح لها بتعديل صياغةYouth self-report (YSR)للشباب ي للباحثة باستخدام قائمة التقرير الذات
لغة من بينها اللغة  74)المقياس مترجم إلى  من البنود التي تم ترجمتها من قبل أصحاب المقياس إلى اللغة العربية

، على البيئة المصرية( النشر لهذه النسخ المترجمة وقد منحها للباحثة بغرض تقنينهاالعربية هو محتفظ بحقوق 
 زمة، فلهما جزيل الشكر. الوإمدادا بالتوجيهات والمراجع ال

(3) A.S.E.B.A (Achenbach System of Empirically Based Assessment). 
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ا الجزء الثاني في األنشطة الرياضية، واالجتماعية والمدرسية. أم   (1)ابيمشاركة الش
منهم البند رقم  ابند   112في هذه الدراسة( فيتكون من  يمن القائمة )وهو الجزء المعن

بندا،  119فيكون إجمالي البنود  ذي يحتوي على ثمانية بنود للشكاوى الجسديةال   56
وخارجية محددة، تشتمل على بند مفتوح بنود تمثل أعراض مشكالت داخلية  105

بندا  14لم تدون في المقياس و النهاية يضيف من خالله الشاب أي مشكالت جسمية
 يه من خالل ثالثة بدائل؛ صفر تعننيمثلون الجاذبية االجتماعية، وكل بند يجاب ع

 صحيح جدا. يإلى حد ما واثنين تعن يغير صحيح، واحد تعن
وهي  ،ن درجة للمشكالت التي يعاني منها الشابوالمقياس يمدنا بأكثر م

 كالتالي: 
وهي تمدنا بدرجة المشكالت الكلية التي  ،درجة المقياس العام للمشكالت (1

يعاني منها الشاب ويمكن ردها إلى الدرجة المعيارية لمقارنة درجة الشاب 
 . هبأقرانه في الجنس نفس

ويمكن ردهم  ووجدانية ثماني درجات فرعية تمثل ثمانية اضطرابات سلوكية (2
إلى الدرجة المعيارية لمقارنة درجة الشاب بأقرانه في نفس الفئة العمرية 

 .والجنس على هذه االضطرابات
هما: المشكالت الداخلية ويندرج تحتها  ،درجتان تمثالن بعدين للمشكالت (3

مقاييس فرعية هي مقياس زملة أعراض القلق، واالكتئاب، واالنسحاب، 
 ،مقياسين فرعيين والشكاوى الجسدية، والمشكالت الخارجية ويندرج تحتها

 وهما مقياس مشكالت المسلك والسلوك العدواني. 

( لعام 18- 11من)لألعمار  وتعد نسخة قائمة التقرير الذاتي للشباب
2001 YSR 11 -18وقد سبقتها عديد من النسخ ، ( هي أحدث نسخة معدلة للمقياس

ذات  1991 اعام   18 – 11لألعمار من  خرها قائمة التقرير الذاتي للشبابآكان 
 (Achenbach,& Rescorla, 2001). االنتشار الواسع

ُالمقياسُفيُصورتهُالعربية

                                                           
 التزمت الباحثة بالترجمة الحرفية لكلمة الشباب بدال من المراهقين في متن المقياس.  -(1)
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الباحثة على الصيغة العربية المترجمة للقائمة من   اعتمدت:ُترجمةُالمقياس
مع مراجعة للبنود المختلفة من خالل أساتذة علم  2001وريسكورال  خالل أشينباتش

تحتوى على نفس بنود المشكالت الموجودة على قائمة  يوه  ، النفس واللغة اإلنجليزية
د مفتوح النهاية لكن بصيغة تناسب المستجيب فيما عدا البن  CBCL مراجعة السلوك

مشكلة وثقت بشكل ضعيف من خالل الشباب وحل محلها  ابند   14وكذلك ، 113رقم 
مشكلة( وأصبح لقائمة التقرير الذاتي  بنود تمثل الجاذبية االجتماعية )وهي ليست بنودَ 

 .لهم نظير على قائمة مراجعة سلوك الطفل بنود   105
من البنود وصياغتها بعد وقد أجرى بعض التعديل البسيط في ترجمة عدد 

ا تمثل  14حذف  استئذان البروفيسور توماس أشينباتش صاحب المقياس، وتم   بند 
الجاذبية االجتماعية )وهي ليست بنود مشكلة( حتى تتمكن الباحثة من مقارنة نتائجها 

وكذلك إلمكانية مقارنة ، بنتائج عديد من الدراسات التي استبعدتها في تحليلها العاملي
 ي نتائج المستخرجة من القائمة مع مقاييس أسيبا األخرى السابق ذكرها التي ال تحتو ال

وقد ، بنود تمثل بنود المشكالت 105القائمة مكونة من وأصبحت ،على هذه البنود
مختصرة وبسيطة، وتحدد  وضعت للقائمة تعليمات مستمدة من القائمة األصلية

  للمفحوص مباشرة المطلوب منه عند اإلجابة.
ُعينةُاستطالعُالكااءةُالسيكومتريةُ

طالبا   1800  تكونت العينة اإلجمالية الستطالع الكفاءة السيكومترية  من
لم يكملوا القائمة  أو تركوا  أكثر من ثمانية بنود دون  166طالبة، استبعد منهم 

بين طالب ا وطالبة  تراوحت أعمارهم  1634  اإلجابة عليها، وأصبحت العينة النهائية 
، 1,7وانحراف معياري مقداره  14,96ذكور بمتوسط عمر  794عام ا،  18: 11

عاما من المراحل 1,9وانحراف معياري  عاما  14,75إناث بمتوسط عمر  840و
من مختلف المناطق بمحافظة   اإلعدادية والثانوية ونهاية المرحلة االبتدائية

ية وبدوية من خالل اإلدارات اإلسكندرية،  حيث تضمنت العينة مناطق ريفية وحضر 
 –غرب  –الجمرك  –وسط  –شرق  –المنتزه   التعليمية السبع بالمحافظة )إدارات:

برج العرب( األمر الذي يتيح افتراض وجود تمثيل نسبى لهذه الفئة.  –العامرية 
 ( توزيع عينة استطالع الكفاءة السيكومترية.3ويوضح جدول )
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الكااءةُالسيكومتريةُوفقاُلمتغيراتُالنوعُوالسنُتوزيعُعينةُاستطالعُُ(3جدولُ)
 والمرحلةُالدراسية

 االنحراف المعياري  متوسط العمر العدد المتغير
 1,7 14,96 794 ذكور
 1,9 14,75 840 إناث

 1,9 15,2 1634 العينة الكلية 
 2,2 12,5 350 نهاية المرحلة االبتدائية

 1,9 14,3 650 المرحلة اإلعدادية
 2,3 16,7 634 المرحلة الثانوية

ُ

ُالتحليالتُاإلحصائيةُالمستخدمةُلقياسُالكااءةُالسيكومتريةُللمقياس:ُ
المكونات الرئيسية مع تدوير المحاور  استخدمت الباحثة التحليل العاملي بطريقة  

وذلك للتأكد من الصدق العاملي وتحديد العوامل ، بطريقة فاريماكس لكايزر لعام
 .ق مختلفةائوحساب معامالت االرتباط للتأكد من ثبات المقياس بطر ، للمقياسالمكونة 
ُصدقُالقائمةُالًُأُو

ُالعاملي ُالصدق استخدم التحليل العاملي كوسيلة من وسائل اختبار الصدق :
، وبهدف تحديد البنود التي ترتبط مع بعضها مكونة عوامل يسهل التعامل معها

الرئيسية مع تدوير المحاور بطريقة الفاريمكس لكايزر. واستخدمت طريقة المكونات 
واستخدم معيار "جتمان" لتحديد عدد العوامل بحيث يعد العامل جوهري ا إذا كان جذره 

وحدد معيار التشبع الجوهري للبند بالعامل بد ، الكامن أكبر أو يساوي الواحد الصحيح
بنود المشكالت، وحذفت  تمثل دو بن 105التحليل العاملي على  ي جر وقد أ  ، 0,4
 .ا تمثل الجاذبية االجتماعيةبند  14

وقد دلت نتائج فحص البنية العاملية على تمتع قائمة التقرير الذاتي 
ن الصدق م   بمستوى عال (YSR 11 -18) 2001 ( لعام18-11)لألعمار من للشباب

، من بنود القائمة ٪94يعادل  د مشكلة أي ماو بن 105ا من إجمالي بند   99تشبع إذ 
كما أمكن استخالص تسعة عوامل منهم ثمانية يمكن مقارنتهم بالعوامل المستخرجة 

ا العامل التاسع فكان ترتيبه األول في العوامل المستخرجة من النسخة األمريكية، أم  
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وأصبح إجمالي العوامل المستخرجة ، ٪7.6 يحيث فسر أعلى نسبة من التباين الكل
 من التباين. ٪55.5سر نسبة مئوية قدرها تسعة عوامل تف

أي ما  ؛بندا 70وتتفق العوامل الثمانية المتشابهة في النموذج األمريكي بد 
بشكل  ابند   29من إجمالي البنود موزعة بشكل متكافئ في حين تشبع  ٪67 ي يواز 

هي: القلق، واالكتئاب، واالنسحاب، ، وهذه العوامل، مختلف عن النموذج األمريكي
الجسدية، والمشكالت االجتماعية، ومشكالت التفكير، ومشكالت االنتباه،  ى لشكاو وا

العوامل المستخرجة وأرقام البنود  يوفيما يل، ومشكالت المسلك، والسلوك العدواني
الناتجة عن التحليل العاملي بعد التدوير، ودرجة تشبعهم بعد حذف البنود غير الدالة 

 .(1)لسل الجديدوإعادة ترقيم البنود وفق التس
ُتشبعاتُالبنودُعلىُالعاملُاألولُ)مشكالتُالقلق(ُ(4جدولُ)

 التشبع الددددبددددددندددددددددد رقم البند

 0,66 أجادل كثيرا إلثبات وجهة نظري.  3

 0,51 أعيش في الخيال مدة طويلة )أحالم يقظة(. 15

 0,66  .أحاول الحصول على كثير من االهتمام 17

 0,49 .ضعيفةشهيتي  22

 0,64 .ا في كل عمل أقوم بهأشعر بأنه يحب أن أكون مثالي   30

 0,44 .أقضم أظافري   42

 0,51 .أنا عصبي 43

 0,43 .اكل كثيرا جد  آ 50

 0,49 ي.عن األوالد في سن يأفضل أن أكون مع أوالد أكبر من 65

 0,51 .أحب االستعراض والتهريج 75

 0,61 .عنيد  أنا 86

 0,49 .أنا شكاك 88

 0,50 .اأتكلم كثيرا جد   91

                                                           
أو  يلترتيبها في القوائم األمريكية )وليس وفقا الستخراجها في النموذج المصر عرضت العوامل وفقا (1)

 لشكاوى الجسدية،( حيث يسهل تقسيمها إلى عوامل داخلية تضم القلق، واالكتئاب، واالنسحاب، واياألمريك
ويتوسطهما عدد من العوامل التي يمكن أن  يوالسلوك العدوانوعوامل خارجية تضم مشكالت المسلك، 

 ومشكالت االنتباه. المشكالت االجتماعية ومشكالت التفكير  :يإلى أيا منهما وه يتنتم
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تقريبا من التباين  ٪ 7.6 من التباين بما يساوى  8فسر العامل األول ما مقداره 
ا لم تشبع عليه في النسخة األصلية، وسمى مشكالت القلق )وهو  13، ضم يالكل بند 

 .النسخة األصلية(ن البنود التي تشبعت على مقياس االكتئاب في م   يحتوي على عدد  
ُتشبعاتُالبنودُعلىُالعاملُالثانيُ)مشكالتُاالكتئاب(ُ(5جدولُ)
 التشبع البند رقم البند

 0,60 .مشوش يأشعر باالرتباك وأن 11

24 
أخاف من بعض الحيوانات أو من مواقف، أماكن 

  -------ذكرا  معينة )غير المدرسة(
0,52 

 0,59 .الذهاب إلى المدرسة من أخاف 25

 0,49 .أخاف من التفكير أو عمل أشياء سيئة 26

 0,67 .أشعر بأنني عديم القيمة أو أقل منزلة من اآلخرين 30

 0,59 .أحلم بكوابيس  42

 0,66 .أنا كثير الخوف والقلق 44

 0,60 .أشعر كثيرا بالذنب 46

 0,55 .أخجل وأرتبك بسهولة أمام اآلخرين 70

 0,62 .أفكر في االنتحار 85

 0,46 ------------صف: ، مضطرب ينوم 92

 0,61 .أنا كثير القلق 99

تقريبا من  ٪5.5 ي من التباين بما يساو  5.8ما مقداره  وفسر العامل الثاني
 ةبنود من إجمالي 9اشترك مع العامل المستخرج من الدراسة األمريكية بد ، التباين الكل

ا 15 في حين تشبع عليه ثالثة بنود لم تشبع عليه في  ،ولم يشبع عليه ستة بنود، بند 
 .النسخة األصلية
ُتشبعاتُالبنودُعلىُالعاملُالسابعُ)مشكالتُاالنسحاب(ُ(6جدولُ)
 التشبع البند رقم البند

 0,52 .ا أستمتع بهاهناك أشياء قليلة جد   5

 0,41 .أشعر بالوحدة 10

 0,51 .كثيرا يأبك 12

 0,55 .عن عمد يأو أجرح نفس ينفس يأؤذ 14

 0,47 .ه ال يوجد أحد يحبنين  أأشعر  28

 0,43  .أنا معرض لإلصابات والحوادث أكثر من العادي 31

 0,48 .ا عن الوجود مع اآلخرينأفضل البقاء وحيد   37

 0,65 .أرفض الكالم مع اآلخرين 64

 0,56 .بأسراري   أفضل أن أحتفظ 68

 0,64   .وفاقد الحيوية( يء)بط ليس لدى طاقة كبيرة 94

 0,72 .أنا غير سعيد وحزين ومكتئب 95

 0,66 .ال أختلط مع اآلخرين )انطوائي( 98
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تقريبا من التباين  ٪4.8 ي من التباين بما يساو  5وفسر العامل السابع ما مقداره 
 9 ةبنود من إجمالي 7اشترك مع العامل المستخرج من الدراسة األمريكية بد ، الكل
في حين تشبع عليه خمسة بنود لم تشبع عليه في النسخة  ،ناولم يشبع عليه بند، بنود

ُ.األصلية
ُتشبعاتُالبنودُعلىُالعاملُالخامسُ)الشكاوىُالجسديةُبدونُسببُطبي(ُ(7جدولُ)
 التشبع البند 

 0,57 .أشعر بدوخة ودوار 45

 0,36 .أشعر بالتعب واإلرهاق بدون سبب واضح 48

 0,59 .زائد ) فوق المعدل الطبيعي(وزنى  49

 0,71  .آالم وأوجاع )غير الصداع والمغص( 50

 0,69 .صداع 51

 0,75 .شعور بدوخة وغشيان 52

 0,71 --ذكر: امشاكل بالعيون )غير المعالجة بالنظارة(  53

 0,72 .طفح جلدي أو أمراض جلدية 54

 0,75 .آالم بالمعدة أو مغص 55

 0,71 .قيء 56

 0,69 ------------ذكر: ، اأعراض أخرى  57

ا من تقريب   ٪5 ي من التباين بما يساو  5.2وفسر العامل الخامس ما مقداره 
بنود من  9اشترك مع العامل المستخرج من الدراسة األمريكية بد ي، التباين الكل

عليه ولم يشبع عليه بند واحد، في حين تشبع عليه بندان لم يشبعا ، بنود 10 ةإجمالي
 .في النسخة األصلية
ُتشبعاتُالبنودُعلىُالعاملُالثامنُ)المشكالتُاالجتماعية(ُ(8جدولُ)

 التشبع البند رقم البند

 0,63  .أنا كثير االعتماد على اآلخرين 9

 0,62 ي.أجد صعوبة في التعامل مع اآلخرين في نفس سن 21

 0,68 .أنا أغار من اآلخرين 23

 0,41  .يريدون اإليقاع بي )يكيدوا لي(أشعر أن اآلخرين  29

 0,56 .أتضايق وأغتاظ من اآلخرين كثيرا 33

 0,49 .أندفع وأتصرف بدون تفكير 36

 0,66 .لست محبوب من قبل األوالد اآلخرين 43

 0,58 ي.عن األوالد في سن يأفضل أن أكون مع أوالد أصغر من 63

 0,49 .أنا خجول 73

 0,61 .مشاكل في الكالم )مثل التهتهة( أوصف ي  لد 75

تقريبا من  ٪ 4.3 ي من التباين بما يساو  4.5وفسر العامل الثامن ما مقداره 
بنود من  8اشترك مع العامل المستخرج من الدراسة األمريكية بد ي، التباين الكل
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ا 12ي إجمال لم يشبعا عليه ي حين تشبع عليه بندان ف  ، يشبع عليه أربعة بنود ولم  ، بند 
 .في النسخة األصلية

ُتشبعاتُالبنودُعلىُالعاملُالرابعُ)مشكالتُالتاكير(ُ(9جدولُ)
 التشبع البند رقم البند

 0,62 .ال أستطيع التخلص من أفكار معينة، هواجس أو وساوس 7

 0,70 : ذكر، اها غير موجودةأسمع أصوات يعتقد اآلخرون أن   35

 0,65 -- ذكر:، ارعشات دون قصدأقوم بحركات عصبية أو  41

 0,66 ----ذكر: ا /أقرص جلدي أو أماكن أخرى في جسدي 59

 0,62  .إرادية( أوصف )حركات ال، أقوم بتكرار حركات معينة باستمرار 65

 0,66 ........أذكرك، أرى أشياء ال يراها اآلخرون  69

 039 .لدى ميل إلشعال الحرائق 71

 0,60 ----صف: ، لست في حاجة إليهاأحتفظ بأشياء عديدة  78

 0,70 ----صف: ، أقوم بعمل أشياء يعتبرها اآلخرون غريبة 79

 0,65 .....صف: ، لدى أفكار يعتبرها اآلخرون غريبة 80

 0,37 .أفكر في الجنس اآلخر كثيرا  89

تقريبا من التباين  ٪ 5 ي من التباين بما يساو  5.2وفسر العامل الرابع ما مقداره 
 13 ةبنود من إجمالي 9اشترك مع العامل المستخرج من الدراسة األمريكية بد  ي،الكل
ا في حين تشبع عليه بندان لم يشبعا عليه في النسخة  ،ولم يشبع عليه أربعة بنود، بند 

 .األصلية
ُتشبعاتُالبنودُعلىُالعاملُالتاسعُ)مشكالتُاالنتباه(ُ(10جدولُ)

 التشبع لددددبددددددنددددددددددا رقم البند

 0,66 ي.أتصرف بشكل أصغر من سن 1
 0,63 .أفشل في إنهاء األشياء التي أبدأها 4
 0,59 .ال أستطيع االنتباه أو التركيز في شيء لمدة طويلة 6
 0,46 .ال أستطيع الجلوس ساكنا 8

 0,69 .عملي المدرسي ضعيف )ضعيف التحصيل في المدرسة( 60
 0,58 (.حركاتي تبدو غير متسقة  )أقل اتزانا من اآلخرين 61
 0,65 .أنا قليل االنتباه  ويسهل تشتيتي 74
 0,43 .أحدث ضوضاء أكثر من األوالد اآلخرين 96

تقريبا من  ٪ 3.7 ي من التباين بما يساو  3.8وفسر العامل التاسع ما مقداره 
 ةبنود من إجمالي 6الدراسة األمريكية بد اشترك مع العامل المستخرج من ، التباين الكل

في حين تشبع عليه بندان لم يشبعا عليه في ، ولم يشبع عليه أربعة بنود، بنود 10
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 .النسخة األصلية
ُتشبعاتُالبنودُعلىُالعاملُالسادسُ)مشكالتُالمسلك(ُ(11جدولُ)

 التشبع الددددبددددددندددددددددد رقم البند

 0,75 والدى )صف(  أشرب البيرة بدون علم  2

 0,46 .ال أشعر بالذنب بعد ارتكاب أشياء سيئة 22

 0,57 .أرافق أوالد كثيرو المشاكل 34

 0,65  .أنا أكذب وأخدع اآلخرين 38

 0,72 .أهرب من المنزل 66

 0,78 .أسرق داخل المنزل 76

 0,81 .من خارج المنزل  أسرق  77

 0,46  .قبيحة ألفاظأشتم وأستخدم  84

 0,72 .شيشة( –أنا أدخن )سجائر  91

 0,69 .أهرب من المدرسة أو ال أحضر الحصص 93

 0,59 .أخذ أدوية ألسباب غير طبية 97

تقريبا من  ٪ 5 ي . من التباين بما يساو 5وفسر العامل السادس ما مقداره 
ا من  11 داألمريكية باشترك مع العامل المستخرج من الدراسة ، التباين الكل بند 

ا 15 ةإجمالي  .ولم يشبع عليه أربعة بنود، بند 

ُتشبعاتُالبنودُعلىُالعاملُالثالثُ)السلوكُالعدواني(ُ(12جدولُرقمُ)
 التشبع الددددبددددددندددددددددد رقم البند

 0,71 .أحطم أو أتلف أشيائي الخاصة 16

 0,74 .أحطم أو أتلف األشياء الخاصة باآلخرين 17

 0,67 .أنا غير مطيع لوالدي 18
 062. .أنا غير مطيع بالمدرسة 19

 0,61 .أدخل في مشاجرات كثيرة 32

 0,69 .أتعدى على اآلخرين جسديا 58

 0,62  .أصرخ وأرفع صوتي كثيرا 67

 0,48   .مزاجي ومشاعري تتغير بشكل فجائي 82

 0,68 .أضايق اآلخرين كثيرا 87

 0,57  .)سهل االنفعال أو الغضب(لدى مزاج حاد  88

 0,42 .أهدد بإيذاء اآلخرين 90

تقريبا من  ٪ 5.3 ي من التباين بما يساو  5.6وفسر العامل الثالث ما مقداره 
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ا من  11اشترك مع العامل المستخرج من الدراسة األمريكية بد ي، التباين الكل بند 
ا 17 ةإجمالي  .ولم يشبع عليه ستة بنود ،بند 

ُثانياا:ُالثبااات
 تم حساب ثبات القائمة بطرق متعددة. 

 االتساق الداخلي من خالل:  (1
والدرجة الكلية  االرتباط بين الدرجة الكلية للمقاييس الفرعية التسعة -أ

 .للمقياس العام

 .االرتباط بين درجة البند والدرجة الكلية للمقياس المكون له -ب
 ياس العام للمشكالت.ثبات ألفا للمقاييس الفرعية التسعة والمق (2

 االرتباط بين جزئي كل مقياس )التجزئة النصفية(. (3

 ثبات إعادة االختبار (4
ُاالتساقُالداخليُُ-1

ُُ.االرتباطُبينُالدرجةُالكليةُللمقياسُالارعيُوالدرجةُالكليةُللمقياسُالعامُ–أ
ُوداللتهامعامالتُاالرتباطُبينُدرجاتُالمقاييسُالارعيةُودرجةُالمقياسُالعامُُ(13جدولُ)

 المقياس
 عينة الذكور

 732ن = 
 عينة اإلناث

 744ن = 
 العينة الكلية

 1476ن = 
معامل 
 االرتباط

 الداللة
معامل 
 االرتباط

 الداللة
معامل 
 الداللة االرتباط

 0,01 0,89 0,01 0,90 0,01 0,89 مشكالت القلق

 0,01 0,77 0,01 0,79 0,01 0,73 االكتئاب

 0,01 0,75 0,01 0,77 0,01 0,73 االنسحاب

 0,01 0,66 0,01 0,67 0,01 0,30 الشكاوى الجسدية

 0,01 0,66 0,01 0,69 0,01 0,64 المشكالت االجتماعية

 0,01 0,61 0,01 0,64 0,01 0,57 مشكالت التفكير

 0,01 0,67 0,01 0,69 0,01 0,63 مشكالت االنتباه

 0,01 0,22 0,01 0,25 0,01 0,19 مشكالت المسلك

 0,01 0,60 0,01 0,62 0,01 0,58 السلوك العدواني
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جميع  ن  إ( أن القائمة تتصف بثبات مرتفع، حيث 13ويتضح من جدول )ُُ
 . 0,01معامالت االرتباط دالة عند مستوى 

ُالمكونُله:ُُُاالرتباطُبينُدرجةُالبندُوالدرجةُالكليةُللمقياسُالارعيُ–بُ
على حدة من خالل حساب  يفرعتم حساب معامل االرتباط لكل مقياس 

والدرجة الكلية للمقياس المكون له، وقد  بين درجة البند على المقياس  معامل االرتباط
 .(1)كانت النتائج كالتالي 

  اذكر   732مجموعة الذكور ن =  -أ 
، وتراوحت 0,76و 0,55تراوحت معامالت االرتباط لمشكالت القلق بين 

و 0,45، وتراوحت لمشكالت االنسحاب بين 0,79و0,47لمشكالت االكتئاب بين 
، والمشكالت االجتماعية 0,72و 0,46، والشكاوى الجسدية تراوحت بين 0,74

، 0,72و 0,47، ومشكالت التفكير تراوحت بين 0,68و ،0,56تراوحت بين 
 0,75تراوحت بين  ، والسلوك العدواني0,75و0,48ومشكالت االنتباه تراوحت بين 

، وكانت جميعها دالة عند 0,76و0,52تراوحت بين  مشكالت المسلك، و 0,76و
 .0,01مستوى 

  744 مجموعة اإلناث ن = –ب 
، واالكتئاب 0,76و 0,56 بين تراوحت معامالت االرتباط لمشكالت القلق

، والشكاوى 0,73و 0,50، واالنسحاب تراوحت بين 0,78و 0,32 تراوحت بين
 0,51 والمشكالت االجتماعية تراوحت بين، 0,70و0,51الجسدية تراوحت بين 

 مشكالت االنتباه تراوحت بين ، و0,75و 0,43، ومشكالت التفكير تراوحت 0,70و
 ، ومشكالت المسلك0,75و 0,50 تراوحت بين ، والسلوك العدواني0,71و 0,50

 .0,01وكانت جميعها دالة عند مستوى  ،0,72و 0,50 تراوحت بين
  1476 المجموعة الكلية ن = -جد 

 ، واالكتئاب0,7و 0,57بين  تراوحت معامالت االرتباط لمشكالت القلق
، والشكاوى الجسدية 0,73و 0,48 ، واالنسحاب تراوحت بين0,8و 0,35بين  تراوحت

، 0,68و 0,54، والمشكالت االجتماعية تراوحت بين0,68و 0,54 تراوحت بين
                                                           

 دون جدول اختصارا للمساحة.  تم عرض النتائج (1)
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 0,50النتباه تراوحت بين ، ومشكالت ا0,73و 0,54ومشكالت التفكير تراوحت بين 
شكالت المسلك تراوحت بين ، وم  0,74و 0,53تراوحت بين ، والسلوك العدواني0,73و

 .0 0,01، وكانت جميعها دالة عند مستوى 0,74و 0,53
ُثباتُألااُللمقاييسُالارعيةُالتسعةُوالمقياسُالعامُللمشكالتُُ–2ُ

 ومقياس المشكالت العامتم حساب االتساق الداخلي للمقاييس الفرعية التسعة 
وذلك بحساب معامالت ألفا وكانت النتائج ، لكل من الذكور واإلناث والمجموعة الكلية

 .(14كما هي موضحة بجدول )
 

لكلُمنُعينةُالذكورُواإلناثُُمعامالتُألااُللمقاييسُالارعيةُالتسعةُوالمقياسُالعامُ(14جدولُ)
ُوالعينةُالكلية

ُالمقياس
 عينةُالذكور

732ُنُ=ُ
 عينةُاإلناث

744ُنُ=ُ
 العينةُالكلية

1476ُنُ=ُ
 معاملُالثبات معاملُالثبات معاملُالثبات

 0,90 0,90 0,89 مشكالتُالقلق

 0,89 0,88 0,89 االكتئاب

 0,87 0,87 0,86 االنسحاب

 0,84 0,82 0,88 الشكاوىُالجسدية

 0,83 0,82 0,83 المشكالتُاالجتماعية

 0,85 0,85 0,85 مشكالتُالتاكير

 0,81 0,80 0,82 مشكالتُاالنتباه

 0,87 0,86 0,87 السلوكُالعدواني

 0,97 0,84 0,86 مشكالتُالمسلك

 0,95 0,96 0,95 الدرجةُالكليةُللمشكالت

ويالحظ من الجدول أن معامالت ثبات ألفا جيدة بالنسبة لجميع المقاييس لدى 
 المجموعات الثالث. 

تددددم حسدددداب التجزئددددة النصددددفية لكددددل مددددن المقيدددداس ثباااااتُالتجائااااةُالنصاااااية:ُُ-3ُ
العددددددام للمشددددددكالت والمقدددددداييس التسددددددعة الفرعيددددددة وكانددددددت النتددددددائج كمددددددا هددددددي موضددددددحة 

 .(15بجدول )
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قيم معامالت االرتباط بين نصفي المقاييس لدى عينة الذكور واإلناث ُ(15جدولُ)
 والعينة الكلية.

 المقياس
 عينة الذكور 

 732ن =

 عينة اإلناث 
 744ن = 

 العينة الكلية
 1476ن = 

 معامل الثبات معامل الثبات معامل الثبات

 0,87 0,86 0,88 مشكالت القلق

 0,89 0,89 0,89 االكتئاب

 0,86 0,86 0,86 االنسحاب

 0,83 0,83 0,83 الشكاوى الجسدية

 0,84 0,83 0,84 المشكالت االجتماعية

 0,82 0,83 0,81 مشكالت التفكير

 0,79 0,78 0,80 مشكالت االنتباه

 0,82 0,81 0,83 السلوك العدواني

 0,83 0,80 0,87 مشكالت المسلك

 0,92 0,92 0,92 الدرجة الكلية للمشكالت

 
معامالت الثبات جيدة بالنسبة لجميع المقاييس لدى  الحظ من الجدول أن  وي  

 .العينات الثالثة
ُثباتُإعادةُاالختبارُُ-4ُ

مرتين بفاصل زمني  (YSR 11 -18) تم تطبيق قائمة التقرير الذاتي للشباب
وطالبة( وكانت النتائج  37طالب ا و 34) 71ن على مجموعة مقدارها يمقداره أسبوع

 كاآلتي:
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ا لدى يوم   14قيم معامالت االرتباط بين درجات المقاييس بفاصل زمني ُ(16جدولُ)
 الذكور واإلناث والعينة الكلية.عينة 

ُالمقياس

ُعينةُالذكور
34ُنُ=ُ

 عينةُاإلناث

37ُنُ=ُ
 العينةُالكلية

71ُنُ=ُ
معاملُ
 الثبات

 الداللة
معاملُ
 الثبات

 الداللة
معاملُ
 الثبات

 الداللة

0,75ُ0,01ُ0,77ُ0,01ُ0,78ُ0,01ُُالقلق
 0,01 0,62 0,01 0,67 0,01 0,55 االكتئاب

 0,01 0,66 0,01 0,73 0,01 0,60 االنسحاب

 0,01 0,55 0,01 0,55 0,01 0,53 الشكاوىُالجسدية

 0,01 0,72 0,01 0,73 0,01 0,72 المشكالتُاالجتماعية

 0,01 0,75 0,01 0,87 0,01 0,69 مشكالتُالتاكير

 0,01 0,50 0,05 0,38 0,01 0,65 مشكالتُاالنتباه

 0,01 0,67 0,01 0,67 0,01 0,67 السلوكُالعدواني

 0,01 0,48 0,01 0,47 0,01 0,52 مشكالتُالمسلك

 0,01 0,78 0,01 0,77 0,01 0,79 الدرجةُالكليةُللمشكالت

ُ.0,01( أن جميع معامالت الثبات دالة عند مستوى 16ويتضح من جدول )ُُ
-11)األعمار من مما سبق عرضه يتضح تمتع قائمة التقرير الذاتي للشباب

 من الصدق والثبات.  بمستوى عال (YSR 11 -18) 2001ا عام   (18
ُقياسُمستوىُتحصيلُالطالب-2ُ

استخدمت درجات االختبارات التحصيلية في االختبارات النهائية للفصل 
الدراسي األول للعام الدراسي لطالب الصف األول والثاني والثالث اإلعدادي في مواد 

ماعية. واستخدمت الباحثة درجة اللغة العربية والحساب والعلوم والدراسات االجت
االختبارات الفعلية التي حصل عليها التلميذ التي تعبر عن مستوى التحصيل الدراسي 

وقد تم اختيار الصفوف اإلعدادية الثالثة تحديدا لتشابه المواد الدراسية ، الفعلي للتلميذ
درجات  وهو ما يسمح بمقارنة، وكذلك لتساوى درجات االختبارات، في تلك الصفوف

 الطالب في هذه الصفوف. 
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ُاألساليبُاإلحصائيةُالمستخدمةُفيُاختبارُفروضُالدراسة:ُُ
 استخدمت في هذه الدراسة األساليب اإلحصائية التالية: 

( 4معامالت االرتباط  (3االنحرافات المعيارية.  (2المتوسطات الحسابية. ( 1
 اختبار ت للمجموعات المستقلة.

ُالنتاائااجُ
: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا نتائجُالارضُاألولُالذيُينصُعلىُأوال:

وللتحقق من  .بين المشكالت الداخلية والتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية
صحة هذا الفرض تم حساب معامالت االرتباط بين درجات المشكالت الداخلية 

كما هو موضح ، اث وعينة الذكورودرجة التحصيل الدراسي للعينة الكلية وعينة اإلن
 (. 17بجدول )

ُمعامالتُاالرتباطُبينُدرجاتُالمشكالتُالداخليةُودرجاتُالتحصيلُالدراسي (17جدول )

 المشكلة
العينة الكلية )ن 

587) 
)ن  اإلناث

309) 
 )ن الذكور

278) 
 معامل االرتباط معامل االرتباط معامل االرتباط

 ** 0,67- ** 0,69- **0,56 - الداخليةالدرجة الكلية للمشكالت 
 **0,59 - **0,59 - **0,57 - قلق

 **0,54 - **0,58 - **0,53 - اكتئاب
 **0,51 - **0,62 - **0,55 - االنسحاب

 **0,36 - **0,37 - **0,36 - الشكاوى الجسدية
 .0,01)**( دال عند مستوى  

دالة وسالبة عند مستوى ه توجد عالقة ارتباطية ( أن  17يتضح من جدول )
بين الدرجة الكلية للمشكالت الداخلية وجميع درجات المشكالت المكونة لها  0,01

وبين التحصيل ، )المتمثلة في درجات القلق واالكتئاب االنسحاب والشكاوى الجسدية(
ه كلما زادت أن   يالدراسي لدى العينة الكلية وعينة اإلناث وعينة الذكور. وهذا يعن

تتفق هذه النتيجة مع دراسات كل و ، الت الداخلية انخفض التحصيل الدراسيالمشك
 ,Bandura, et al., (2003); D’Abreu, et al. (2010); Conard, (2013); Morrisمن: 

et al. (2013); Weidman, et al. (2015) Rocchino,& Dever (2017)  في حين
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 ),.Barriga, et al., (2002); Ansary, et al تتعارض مع  نتائج دراسات كل من

2009); Malinauskiene, et al. (2011); Liukkonen, (2017)   تي لم تجد عالقة بين ال
 المشكالت الداخلية والتحصيل. 

المشكالت الداخلية  نتائج الدراسة الحالية تدحض اآلراء القائلة بأن   ويبدو أن  
ؤثر عليه أو أن تأثير المشكالت يمكن أن تتعايش مع التحصيل الدراسي دون أن ت

الداخلية يكون غير كاف لخفض األداء الدراسي. والنتيجة رغم اختالفها عن معظم 
نتائج الدراسات السابقة التي درست العالقة بين المشكالت الداخلية والتحصيل نجدها 

مشكالت القلق )بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه( تتصف  ال  نتيجة منطقية، فمث
كما يتصف القلق بالتفكير الجامد  بصعوبة التركيز، وتسابق األفكار، والتوتر.

(، وهو ما يقلل من قدرة الفرد على تنظيم Levine, 2002والمعالجة الفكرية المحدودة )
 ,Eysenck ه أيزنك وآخرون ومعالجة المعلومات الجديدة الضرورية للتعلم، وهذا ما أكد

et al., (2007)،  ا مَ ، القلق يخلق أفكارا غير مترابطة وانخفاضا في التركيز وجد أن  إذ
ضعف الذاكرة وم ن َثم  ضعف االنتباه وتكون المحصلة النهائية ضعف إلى  ييؤد

 ,Yousefi وآخرون  يكما وجد يوسف .El-Anzi (2005)وهو ما أكده العنزي  التحصيل.

Talib, Mansor,& Redzuan, (2010)   مشكالت االكتئاب تتصف بتعزيز الذاكرة  أن
لألحداث السلبية وتقلل من سعة الذاكرة العاملة، وإضعاف قدرة الفرد على كف 
االستجابة، كما يتصف القلق واالكتئاب باضطرابات النوم وفقدان الطاقة، وكل ما 

رفية، ويضعف التركيز والقدرة على سبق من شأنه أن يؤثر سلبا على القدرات المع
وم ن َثم  ضعف التحصيل.  ،استدعاء المعلومات الدراسية، كما يقلل من مدة االنتباه

االنسحاب بما يتضمنه من افتقار مهارات وفرص التعاون والتعلم الجماعي،  كما أن  
 في والفشل في تطوير اإلحساس باإلتقان وتبنى أسلوب تعلم موجه نحو الهدف، يؤثر

هناك من يرى أن الشكاوى الجسدية يمكن أن  كما أن  ، Chen, et al. 2013التحصيل )
 .Barriga, (2002) تكون استجابة للصعوبات الدراسية

ا بين وجد عالقة ارتباطية دالة إحصائي  ت   :نتائجُالارضُالثانيُالذيُينصُعلى
وللتحقق من  .اإلعداديةالمشكالت الخارجية والتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة 
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صحة هذا الفرض تم حساب معامالت االرتباط بين درجات المشكالت الخارجية 
كما هو ، ودرجة التحصيل الدراسي لدى العينة الكلية وعينة اإلناث وعينة الذكور

 (. 18موضح بجدول )
ُالدراسيمعامالتُاالرتباطُبينُدرجاتُالمشكالتُالخارجيةُودرجاتُالتحصيلُُ(18جدولُ)

 المشكلة

 العينة الكلية
 (587)ن  

  اإلناث
 (309)ن 

 الذكور 
 (278)ن 

معامل  معامل االرتباط
 معامل االرتباط االرتباط

 **0,49- **0,54- **0,50- الدرجة الكلية للمشكالت الخارجية
 **0,49 - **0,53 - **0,50 - عدوان

 **0,28 - **0,42 - **0,32 - مشكالت المسلك
 .0,01دال عند مستوى  )**(

 0,01( وجود عالقة ارتباطية دالة وسالبة عند مستوى 18يتضح من جدول )
بين الدرجة الكلية للمشكالت الخارجية وجميع درجات المشكالت المكونة لها )المتمثلة 

ه أن  إلى في العدوان ومشكالت المسلك(، وبين التحصيل الدراسي، حيث تشير النتائج 
المشكالت الخارجية انخفض التحصيل الدراسي، وتتفق هذه النتيجة مع كلما زادت 

 ;Masten, et al., (2005); Ansary, et al., (2009) نتائج دراسات كل من

Malinauskiene, et al.,(2011); Vaillancourt, et al.,(2013); Deighton, et al., 

والتحصيل، وتختلف مع دراسة  ، فيما يتعلق بالعالقة بين المشكالت الخارجية(2017)
وجود عالقة بين المشكالت الخارجية  التي توصلت إلى عدم Conrad (2013)كونراد 

 والتحصيل.
الطبيعة  ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء نظرية الفشل حيث يعتقد أن  

 التخريبية والعدوانية للمشكالت الخارجية تؤثر على تطور المهارات األكاديمية
االفتقار إلى الكفاءة األكاديمية  عية وتؤدي إلى ضعف األداء األكاديمي، وأن  واالجتما

 &,Rocchino) وفرص التعلم المناسبة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من النتائج السلبية
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Dever, 2017).  فالمشكالت الخارجية تخلق عوائق قوية للتعلم، حيث تتداخل سلبيا
حصيل بشكل سلبي. فهؤالء الطالب يستبعدون مع المهارات الدراسية وتؤثر على الت

من فرص النجاح الدراسي، ويواجهون الفشل الدراسي حتى لو كانت لديهم المهارات 
 ,Abikoff, Jensen, Arnold, Hoza,& Hechtman)األساسية الالزمة للتحصيل الجيد 

خلون األطفال الذين يظهرون العدوان أو مشكالت المسلك عندما يد كما أن   ،(2002
المدرسة يكونون في أغلب األحيان ممن لديهم قصور في أداء المهارات األساسية 

 . (Mendonca, 2017) لتطوير عالقات مع األقران والبالغين فيما بعد
 نتائج الفرض األول والثاني يمكن أن تفسر من خالل منظورين مختلفين: 

التفاعل الديناميكي بين المنظور األول: وهو منظور نظرية الفشل الذي يؤكد 
الضعف في مجال ينتج عنه  المشكالت الداخلية والخارجية والتحصيل الدراسي، وأن  

السلوكيات الخارجية ربما تزيد من فرص االستعداد  ضعف في المجال اآلخر. كما أن  
العوامل المرتبطة بالصعوبات الدراسية قد  لحدوث وتطور المشكالت الداخلية، وأن  

. وهو يؤكد (Masten, et al, 2005) العالقة بين المشكالت الخارجية والداخليةتتوسط 
أن المشكالت سواء كانت داخلية أو خارجية تحد بشكل كبير من الفرص المتاحة 
للطالب، فهي تجعلهم يختلفون عن األطفال العاديين في القدرة على حل المشكالت 

األساسية الضرورية للعمل الدراسي وهو ما يجعل من تعلم المهارات ، بشكل مالئم
ي حاجة إلى مساعدة ووقت وف  ، امهمة صعبة للغاية، لذلك فهم غالبا متأخرون دراسي  

 ,Zimmermann, Schutte, Taskinen,& Köller)الدراسية إضافي إلنجاز مهامهم 

2013). 
 ,.Barriga, et alيدعم فرضية كل من باريجا وآخرين  وهو المنظور الثاني:

بتوسط متغير  االنتباه في هذه  Meizhen, et al., (2015) ميزهين وآخرينو  (2002)
فمشكالت االنتباه تشمل أعراضا تشير صراحة إلى صعوبة التركيز الذي العالقة ، 

يمثل عنصرا أساسيا في ضعف التحصيل، والتراث البحثي النفسي يدعم بشكل واضح 
فمشكالت االنتباه غالبا العالقة بين مشكالت االنتباه والمشكالت الداخلية والخارجية، 
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لخارجية، فعلى سبيل المثال وجد كل ما تتصاحب مع كثير من المشكالت الداخلية وا
مشكالت االنتباه تتصاحب  أن   ollendick,& Jarrett, (2008)من أولينديك، وجاريت 

، ٪50مع المشكالت الخارجية بنسبة تصل إلى ، و ٪25مع مشكالت القلق بنسبة 
عانون من ممن ي   5790التي طبقت على  MTA (1999) كذلك وجدت دراسة
لديهم  ٪14.5و ،لديهم مصاحبة مع مشكالت داخلية ٪38نحو  مشكالت االنتباه أن

 لديهم مصاحبة مع مشكالت العدوان، وأن   ٪39.9مصاحبة مع مشكالت المسلك، و
 فقط ٪31.8من مشكالت االنتباه بدون مصاحبة مرضية تمثل  نسبة الذين يعانون 

(MTA Cooperative Group, 1996)كاف . وعموما هذه الفرضية لم تختبر بشكل، 
 وهي في حاجة لمزيد من األبحاث لدعمها أو دحضها. 

ُ ُعلى: ُينص ُالذي ُالثالث ُالارض ا في إدراك توجد فروق دالة إحصائي  نتائج
، المشكالت الداخلية بين كل من الذكور واإلناث من طالب المرحلة اإلعدادية

المستقلة بين للعينات  T-testوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار )ت( 
 متوسطات درجات الذكور واإلناث على المشكالت الداخلية.

قيمُتُومستوىُداللتهاُللاروقُبينُمتوسطاتُدرجاتُالذكورُواإلناثُعلىُُ(19جدولُ)
ُالمشكالتُالداخلية

 ع م ع م ت (278ذكور )ن =  (309إناث )ن =  المشكلة

 **8,24 12,5 26 15,6 34,7 الدرجة الكلية للمشكالت الداخلية
 **3,01 3,92 12,04 4,40 13,73 القلق

 **9,74 3,56 6,61 4,27 9,76 اكتئاب

 **7,61 3,3 5,74 3,94 8,02 االنسحاب
 **6,57 2,54 1,62 3,25 3,2 الشكاوى الجسدية

 0,01)**( دال عند مستوى 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي الذكور 19ويتضح من جدول )

واإلناث على جميع المشكالت الداخلية )القلق، واالكتئاب، واالنسحاب، والشكاوى 
. وتتفق هذه النتائج مع نتائج العديد 0,01الجسدية( لصالح درجات اإلناث عند مستوى 
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 ;Grant, et al., (2004); Heyerdahl, et al., (2004) من الدراسات السابقة منها:

Sandoval, et al., (2006); Kramer, et al., (2008); Yong,  et al. (2014); Alavi, 

et al., (2015); Emerich, et al. (2017) التي أكدت وجود فروق دالة إحصائيا بين ،
هذه النتيجة الذكور واإلناث في معظم مقاييس المشكالت الداخلية، وقد يرجع تفسير 

من الصراع أكثر من الذكر خاصة فيما يتعلق بدورها ومركزها  يالفتاة تعان إلى أن  
ها ما يجعلها تبالغ في تقدير المواقف التي تمر بها، وتنظر إليها على أن   االجتماعي،

ي حالة قلق مستمر، وحالة القلق المستمر ف   ا يجعلهامَ ، تشكل ضغوطا بالنسبة لها
ظروف ثقافتنا تجعل من  أيضا تبالغ في تقدير المواقف، كذلك فإن  هذه تجعلها 

ه انتقاص لرجولته أما ه يدرك ذلك على أن  الصعب على الذكر اإلفصاح عن قلقه ألن  
األنثى فال تواجهها هذه المشكلة فتصرح بقلقها ومشاكلها الداخلية دون أن تشعر 

من أساليب التنشئة تجعل األنثى بانتقاص مركزها كأنثى، كل هذه العوامل وغيرها 
 أكثر مبالغة في تقدير المشكالت عن الذكر. 

ُ ُعلى: ُينص ُالذي ُالرابع ُالارض توجد فروق جوهرية دالة في إدراك نتائج
المشكالت الخارجية بين كل من الذكور واإلناث من طالب المرحلة اإلعدادية. 

للعينات المستقلة بين  T-testوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار )ت( 
 متوسطات درجات الذكور واإلناث على المشكالت الخارجية.

قيمُتُومستوىُداللتهاُللاروقُبينُمتوسطاتُدرجاتُالذكورُواإلناثُعلىُُ(20جدولُ)
ُالمشكالتُالخارجية

 المشكلة
 (278ذكور )ن =  (309إناث )ن = 

 ت
 ع م ع م

 **6,71 5,47 11,44 6,2 8,57 الدرجة الكلية للمشكالت الخارجية

 **3,72 3,11 6,62 3,64 5,59 عدوان

 **9,68 2,64 5,15 2,78 2,98 مشكالت المسلك

 0,01)**( دال عند مستوى  
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي الذكور 20ويتضح من جدول )

واإلناث على الدرجة الكلية للمشكالت الخارجية ودرجات العدوان ومشكالت المسلك 
. لصالح متوسط درجات الذكور وتتفق هذه النتائج مع 0,01المكونة لها عند مستوى 



  (708-645ص ص 8201 يوليو  3، ع82دراسات نفسية )مج

-693- 
 

 ,Grant, et al., (2004); Heyerdahl,et al. (2004); Sandovalنتائج دراسات كل من: 

et al., (2006); Kramer, et al., (2008); Chen, (2010a); Yong,  et al. 2014); 

Alavi, et al., (2015); Emerich, et al., (2017  ال ،) تي أكدت أن الذكور سجلوا درجة
 خر تختلفأعلى على زملة األعراض الخارجية عن اإلناث، إال أنه على الجانب اآل

، Grant, et al. (2004); Masten, (2005) عن نتائج دراسات كل من: هذه النتيجة
حيث لم يسجل الذكور درجات أعلى من اإلناث على أي مقياس من مقاييس 

مشكالت السلوك(، ويرجع وجود فروق على المشكالت  –المشكالت الخارجية )عدوان 
للطبيعة الفسيولوجية  ها تخضعلى أن  الباحثة إ يالخارجية لصالح الذكور حسب رأ

والسيكولوجية لكل من الذكر واألنثى، فهما اللتان تحددان لعب الدور والدليل على ذلك 
، اتفاق أغلب نتائج الدراسات على هاتين المشكلتين دون غيرهما رغم تعدد الثقافات

إلناث لديهن من ا في أن   Alavi, et al., (2015أالفى ) كما تتفق هذه النتائج مع رأى
 النضج ما يجعلهن قادرات على التحكم في تلك السلوكيات الخارجية.

توجد عالقة ارتباطية دالة بين نتائجُالارضُالخامسُالذيُينصُعلى:ُُ–1ُ
إدراك المشكالت الداخلية والخارجية وبعض المتغيرات األسرية والمتمثلة في مستوى 

وللتحقق من صحة هذا ، ل وعمر الطالبتعليم الوالدين وعدد أفراد األسرة والدخ
وكل ، الفرض تم حساب معامالت االرتباط بين درجات المشكالت الداخلية والخارجية

من درجات الدخل ومستوى تعليم الوالدين وعدد أفراد األسرة وعمر الطالب كما هو 
 .(21موضح بجدول )

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الداخليةُوالخارجيةُوبعضُمعامالتُاالرتباطُبينُدرجاتُالمشكالتُُ(21جدولُ)
ُ(587المتغيراتُاألسريةُ)العينةُالكليةُنُ=ُ

 المشكلة
 عمر الطالب عدد األفراد تعليم الوالدين الدخل

 الداللة ر ر ر ر

 غ. د 0,04 **0,46 ** 0,43- **0,12 - الدرجة الكلية للمشكالت الداخلية
 غ. د 0,02 .. **34 **0,34 - **0,16 - القلق

 غ. د 0,06 ** 0,36 **0,37 - **0,19 - االكتئاب

 غ. د 0,07 **0,42 0,36** - **0,15 - االنسحاب

 غ. د 0,05 **0,32 **0,28 - **0,11 - الشكاوى الجسدية

 غ. د 0,03 **0,26 ** 0,32 - **0,23- الدرجة الكلية للمشكالت الخارجية

 غ. د 0,01 ** 0,28 **0,33 - **0,22 - عدوان

 غ. د .0 6 ** 0,32 **0,19 - **0,18 - المسلكمشكالت 

 . غ. د غير دال0,001)ر( معامل االرتباط ** دال عند مستوى 

 ( اآلتي:21يتضح من جدول )

ُ ُللدخل: ُبالنسبة توجد عالقة ارتباطية دالة سالبة بين كل من درجات أوال
والمشكالت ، المشكالت الداخلية )القلق واالكتئاب واالنسحاب والشكاوى الجسدية(

فدخل األسرة المنخفض ، الخارجية )العدوان ومشكالت السلوك( وبين مستوى الدخل
يخبر هؤالء إذ لدى األطفال ذوي المشكالت الداخلية والخارجية يخلق موانع للتعليم، 

التالميذ غالبا أوقاتا صعبة داخل المدرسة. وتأثير الحالة االقتصادية واالجتماعية على 
نشأ بالضرورة من المستوى االجتماعي واالقتصادي المنخفض، لكن نمو الطفل ال ي

من تأثيرهما على والدي الطفل أيضا، فالدخل المنخفض مرتبط بمصادر حيوية 
ويخلق ضغوطا إضافية في المنزل، فالعناء االقتصادي الذي يسببه الدخل المنخفض 

انخفاض الدخل  أن  إلى خالفات والدية وزيادة درجة الصراعات الزوجية، كما ي يؤد
للوالدين يعمل على خفض تلبية الحاجات التربوية والوجدانية والجسمية ألطفالهم، 

إلى خفض بيئة التعلم المنزلية اإليجابية التي يمكن أن تكون ذات تأثير قوى  باإلضافة  
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الوالدين ذوي الدخل  أن   McNeal, (2001)فقد وجد مكنيل  في سلوك الطفل،
األمهات يكونون أكثر عقابا ألبنائهم وأقل عطفا ودعما ألبنائهم، المنخفض وخاصة 

فالضغوط النفسية التي يسببها الدخل المنخفض ارتبطت بهذا النمط من الوالدية الذي 
يؤثر بدوره على الصحة النفسية والنتائج المعرفية لألبناء، والمدارس التي تقع في 

بما تتضمن ممارسات تأديبية متعددة البيئات االجتماعية واالقتصادية المنخفضة ر 
وبذلك يزيد ، وبيئات تعلم فوضوية، كما أن حجم الفصل الصغير يخلق مواقف حميمة

ُمن الرابطة بين التلميذ والمدرس بعكس الفصول ذات الحجم الكبير. 
توجد عالقة ارتباطية دالة وسالبة بين المشكالت ثانياُمستوىُتعليمُالوالدين:ُ

ثلة في مجموع درجات القلق واالكتئاب واالنسحاب والشكاوى الجسدية( الداخلية )المتم
وبين مستوى ، والخارجية )المتمثلة في مجموع درجات العدوان ومشكالت المسلك(

 ,.Baharudin, et al مع نتائج دراسات كل منتعليم الوالدين. وتتفق هذه النتائج 

(1998); Blum, et al., (2000); Barlow, et al., (2000); McNeal, (2001); Alavi, 

et al (2015) .  المستوى التعليمي للوالدين يساعد على توفير الدعم  وترى الباحثة أن
المعنوي الكافي لألبناء ويوفر التشجيع والتوجيه للطفل؛ فاألطفال الذين يعيشون في 

لتواصل اللفظي بيئة أسرية ثرية ثقافي ا )توفر الكتب والمجالت واأللعاب والرحالت، وا
يكونون أقدر على امتالك  –كانت إمكانياتها المادية متواضعة  مع األبوين..( وإن  

فادة من القدرة على حل المشكالت والمهارات العقلية العالية، وأكثر قدرة على اإل
الخبرات واإلمكانيات التعليمية الجيدة في المدرسة من األطفال الذين ينتمون إلى بيئة 

في ا، فالشيء الذي يمكن أن ينازع الدخل المنخفض هو نوعية الحياة داخل فقيرة ثقا
فالممارسة الوالدية الواعية المساندة لألبناء ، (Baharudin, et al., 1998) المنزل

واستخدام نمط والدي فعال يؤثر بشكل إيجابي على تعزيز السلوك الجيد واالستعداد 
ساعد على منع المشكالت السلوكية ويساعد والتحصيل الدراسي. فالتدخل الوالدي ي

، وهذا التدخل في رأى الباحثة (McNeal, 2001) على تحسين الدرجات التحصيلية
الوالدين الثقافي والتعليمي بنسبة كبيرة فكما يرى كل من بارلو  يناتج عن مستوى وع

لى إ يانخفاض مستوى تعليم الوالدين يؤد ن  أ Barlow, et al., (2000) وآخرون 
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مشكالت سلوكية مثل العدوان وتشتت االنتباه التي بدورها تؤثر على قدرة الطفل على 
وبذلك يكون اتجاهات سلبية تجاه المدرسة التي ، ه يعاقب باستمرار لسلوكهالتعلم ألن  

ُبشأنها تؤثر في الرغبة والدافعية للتحصيل والنجاح الدراسي.
ُ ُاألسرة: ُحجم دالة موجبة بين كل من درجات وجد عالقة ارتباطية ت  ثالثا

والمشكالت  ،المشكالت الداخلية )القلق واالكتئاب واالنسحاب والشكاوى الجسدية(
الخارجية )العدوان ومشكالت السلوك( وبين عدد أفراد األسرة. وتتفق هذه النتائج مع 

-Baharudin, et al., (1998); Blum, et al., (2000); Alنتائج دراسات كل من: 

Yagon, (2015) ، فعدد األسرة المحدود يساعد الوالدين على توفير الرعاية الصحية
والنفسية والجسمية والمعرفية ألبنائهم، كما إن حجم األسرة الصغير يجعل هناك اهتمام 

أدوارا  ؤديحجم األسرة من أهم العوامل المتشابكة التي ت وترى الباحثة أن  ، والدي أكثر
الت الداخلية والخارجية والتحصيل الدراسي. فعدد أفراد األسرة وسيطة بين المشك

الكبير يؤدى إلى التأثير على دخل األسرة الذي بدوره يؤثر على الطفل من اتجاهين 
األول هو عدم توفير مناخ جيد وصحي في بيئة الطفل ومصادر أقل للتعليم واالتجاه 

الوالدين فتؤثر على عالقة  الثاني هو الضغوط التي يخلقها الدخل المنخفض على
الوالدين بالطفل التي بدورها تؤثر على أسلوب التنشئة الذي تنشأ من خالله العديد من 

أفراد األسرة المحدود يساعد الوالدين على توفير  المشكالت السلوكية. بمعنى أن عددَ 
 .الرعاية الصحية والنفسية والجسمية والمعرفية ألبنائهم

ُ ُالطالبُ–رابعا ُعمر عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين كل من درجات :
المشكالت الداخلية )المتمثلة في مجموع درجات القلق واالكتئاب واالنسحاب والشكاوى 

وبين  ،الجسدية( والخارجية )المتمثلة في مجموع درجات العدوان ومشكالت المسلك(
نتائج دراساتنا  ن أن  وعلى الرغم م   عدم صحة الفرض. يوهو ما يعن ،عمر الطالب

 ,Heyerdahl, et al., (2004); Masten ، ودراسة ماستينتتفق مع نتائج دراسة هيراداه 

ها اختلفت ن  أالسن لم يرتبط مع أي من مقاييس المشكالت، إال  التي أكدت أن   (2005)
بين سن الطالب  مع نتائج معظم الدراسات السابقة التي أكدت وجود عالقة ارتباطية
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 ;Sandoval, et al., (2006) والمشكالت الداخلية والخارجية عبر العمر

Malinauskiene, et al., (2011); Weidman, et al. (,2015); Deighton et al., 

(2017); Emerich, (2017) حيث كان هناك اتجاه ثابت لزيادة المشكالت الداخلية .
ت ودرجة والخارجية مع السن، في حين اختلف تأثير السن تبعا ألنواع المشكال

المشكالت الكلية، وقد يرجع ذلك في رأى الباحثة إلى قصر الفترة الزمنية في الدراسة 
وهي سن تتشابه فيه  ،عاما 16 – 13الحالية حيث تراوحت معظم األعمار بين 

السمات والمشكالت بشكل عام، كما قد يرجع كذلك إلى نمط التنشئة المصري الذي 
العقاب دون إعطاء االبن مساحة للتعبير الواضح  يقابل أي سلوك خاطئ بالشجب أو

 الصريح عن مشكالته. 
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