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ضعف االنتباه وفرط النشاط
باعتبارهما عوامل منبئة بالتكيف االجتماعي
لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم مبدارس احللقة األوىل يف سلطنة عمان
عفاف املعمري و سحر الشورجبي

:امللخص
هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة مستوى ضعف االنتباه وفرط النشاط والتكيف االجتماعي لدى الطلبة املدرجني بربنامج ذوي صعوبات
 وكذلك إمكانية التنبؤ بالتكيف االجتماعي مبعرفة مستوى ضعف االنتباه وفرط،التعلم مبدارس احللقة األوىل مبحافظة جنوب الباطنة
 ولتحقيق أهداف الدراسة مت.) طالب من املدرجني يف برنامج ذوي صعوبات التعلم200(  وتكونت عينة الدراسة من.النشاط لديهم
 ومقياس كونرز لتقدير املعلم لسلوك األطفال الذي تكون،) فقرة30(  وتكون يف صورته النهائية من،استخدام مقياس التكيف االجتماعي
 ولتحليل استجابات أفراد العينة ومعاجلتها إحصائيا مت استخدام التحليل العاملي االستكشايف للتحقق.) فقرة28( يف صورته النهائية من
. وكذلك معامل ارتباط بريسون للتأكد من صدق وثبات املقياسني، كما مت حساب االتساق الداخلي،من صدق البنية العاملية ملقياس كونرز
ثم مت حساب اختبار (ت) للمجموعة الواحدة بهدف حتديد مستوى ضعف االنتباه وفرط النشاط والتكيف االجتماعي لدى أفراد عينة
 ومستوى أقل من املتوسط، وأظهرت أهم النتائج أن أفراد عينة الدراسة كان لديهم مستوى أقل من املتوسط يف ضعف االنتباه.الدراسة
ً
سلبا
 وكذلك أثبتت النتائج أن متغريي فرط النشاط وضعف االنتباه يتنبأ. ومستوى متوسط من التكيف االجتماعي،يف فرط النشاط
ً
.إحصائيا بالتكيف االجتماعي
وبصورة دالة
. طلبة صعوبات التعلم؛ ضعف االنتباه؛ فرط النشاط؛ التكيف االجتماعي:الكلمات املفتاحية

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder as Predictor for Social
Adjustment among Students with Learning Disabilities
in the Cycle One Schools in the Sultanate of Oman
Afaf al-mamri and Sahar El Shourbagi
Abstract:
This study aimed to investigate the level of attention deficiency-hyperactivity & social adjustment among students
with learning disabilities in the cycle one schools in South Batinah region as well as to verify the possibility of
predicting social adjustment by knowing the level of attention deficiency & hyperactivity among these students.
The sample of the study consisted of 200 students in grades 2, 3 & 4 who were listed to have learning disabilities.
|A scale for social adjustment was used that included 30 tasks in addition to Corner’s scale of teachers’ assessment
that included 28 tasks. To analyze the responses of the sample members and to treat them statistically, the
exploratory factor analysis was used to verify the validity of the Conners’ Rating Scales. Internal consistency was
calculated, as was the Pearson correlation coefficient to verify the validity and consistency of the two measures.
A single group test was used to determine the level of attention deficiency, hyperactivity, and social adjustment
in the study sample.
The main results showed that: the subjects had a lower than average level of attention deficit, a lower than
average level of hyperactivity, and an average level of social adjustment. The results also showed that the
variables of hyperactivity and poor attention predict negatively with statistically significant correlation with
social adjustment.
Keywords: Attention Deficiency; Hyperactivity; Learning Disabilities; Social Adjustment.
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املقدمة:

ذوي صعوبات التعلم هي قضية مهمة حتتاج إىل مزيد من البحث

يعد ميدان صعوبات التعلم من امليادين احلديثة نسبيا مقارنة مع

نظرا المتداد تأثريها على اجلوانب النفسية واألكادميية للطلبة.
ً

جماالت الرتبية اخلاصة األخرى ،وقد بدأ االهتمام بهذا امليدان يف

هذا وقد أشارت العديد من الدراسات (اخلشرمي2007 ،؛ الشرقاوي،

النصف الثاني من القرن العشرين ،وذلك بسبب ظهور جمموعة

2002؛ املطريي )2014 ،إىل عاملني هامني يف هذا الشأن وهما ضعف

من املشكالت التعليمية عند جمموعة من الطلبة العاديني ،فبدأ

االنتباه وفرط النشاط.

املتخصصون يف هذا اجملال بالرتكيز على الطالب ذوي صعوبات

إن حوالي  %70من الطلبة ذوي صعوبات التعلم يعانون ضعفا يف

التعلم تقديم الربامج العالجية.

االنتباه وفرطا يف النشاط حيول دون تفاعلهم اإلجيابي مع اآلخرين

ً
ومتاشيا مع التوجهات العاملية يف جمال رعاية الطلبة ذوي صعوبات

يف البيئة احمليطة بهم وبالتالي التقليل من فرصة حتقيق التكيف

التعلم بدأت وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان يف التفكري يف

االجتماعي املنشود (املعيقل2010 ،؛ احلكمي)2008 ،؛ فقد أشارت

إعداد برنامج تربوي ملعاجلة الطلبة الذين يعانون من صعوبات

نتائج دراسات كل من( :اخلطيب والبستنجي2006 ،؛ القصاص

التعلم ،وقد بدأ تطبيق برنامج ذوي صعوبات التعلم لطالب

واجلميعة )2013 ،إىل أن مستوى التكيف االجتماعي للطلبة ذوي

الصفوف من ( )4-1منذ العام الدراسي 2001-2000م يف مدارس

صعوبات التعلم يتأثر بوجود معدالت من ضعف االنتباه وفرط

التعليم األساسي ،وثم توسع الربنامج تدرجييا ليشمل مجيع

النشاط لديهم.

املدارس االبتدائية بالسلطنة (دليل صعوبات التعلم.)2014 ،

وقد أظهرت أهم نتائج دراسة املكانني والعبدالالت والنجادات

وعلى الرغم من اهتمام الباحثني باخلصائص األكادميية لذوي

ً
شيوعا لدى الطلبة ذوي
( )2014أن أكثر املشكالت السلوكية

ً
قصورا يف االهتمام باخلصائص
صعوبات التعلم ،يبدو أن هناك

صعوبات التعلم هي املشكالت املرتبطة بالنشاط الزائد املصحوب

االجتماعية هلذه الفئة من املتعلمني ،ويف مقدمة هذه اخلصائص

بضعف االنتباه ،والعناد ،ثم العدوان ويرتتب على كل ذلك

التكيف االجتماعي.
إن ضرورة االهتمام بالتكيف االجتماعي للطلبة ذوي صعوبات

االنسحاب عن اآلخرين .وباإلضافة إىل ذلك فإن الطالب الذي يعاني
ً
ً
وفرطا يف النشاط ميكن أن يقوم ببعض السلوكات
ضعفا يف االنتباه

التعلم جيب أال يقل أهمية عن االهتمام باجلانب األكادميي؛ فإن

غري املقبولة مما جيعل احمليطني به يستاءون منه وال يرغبون يف

ً
ً
هاما يف حتقيق التوافق النفسي مبا
دورا
للتكيف االجتماعي

وجوده معهم ،فيصبح هذا الطالب أكثر عرضة لضعف التكيف

يوفر للفرد احلياة يف مناخ نفسي مشبع باالطمئنان والرضا .ومل
َ
حتظ دراسة اخلصائص االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم

االجتماعي مع أقرانه (املعيقل)2010 ،؛ وهذا أكدته نتائج الدراسة
اليت قام بها عبد اهلل والشهاب ( )2013أن السلوكات غري التكيفية لدى

بأهمية خاصة لدى الباحثني على الرغم من وجود دراسات تشري

الطلبة ذوي صعوبات التعلم مثل تشتت االنتباه وفرط النشاط

إىل أن هؤالء الطلبة لديهم أصدقاء أقل وهم أقل قبوال من رفاقهم

تؤدي إىل اضطراب العالقات مع األقران واالنسحاب وبالتالي ضعف

(بيربس والصمادي2011 ،؛ بطرس.)2008 ،

التكيف االجتماعي مع األقران.

كذلك أشارت نتائج دراسة خزاعلة واخلطيب ( )2011إىل أن الطلبة

ويتضح أن االهتمام بالنواحي االجتماعية لذوي صعوبات

ً
نقصا يف القدرة على التكيف
ذوي صعوبات التعلم الذين يعانون

التعلم خاصة قدرتهم على حتقيق التكيف االجتماعي هو أمر

االجتماعي مع احمليطني بهم يعانون من مشكالت يف القدرة على

يتطلب الكشف عن العوامل اليت ميكن أن تسهم يف حتقيق هذا

تكوين عالقات اجتماعية سليمة ،وإىل جانب ذلك فقد وجد

التكيف املنشود .ويبدو أن عاملي ضعف االنتباه وفرط النشاط

الروسان ( )2008أن املشكالت االجتماعية هي األكثر انتشارا

من العوامل املهمة اليت اهتمت الدراسات بتأثريهما يف النواحي

بني الطلبة ذوي صعوبات التعلم مقارنة بالطلبة العاديني ،وأن
ً
ضعفا يف التكيف
كثريًا من الطلبة ذوي صعوبات التعلم يعانون

األكادميية لذوي صعوبات التعلم (صموئيل2011 ،؛ عبد احلميد،
ً
قصورا يف حماولة تقصي
2012؛ عجالن .)2002 ،لكن يبدو أن هناك

االجتماعي .واستخلصت الدراسة اليت قام بها عقيل ( )2013إىل

تأثري هاذين العاملني على حتقيق التكيف االجتماعي عند هذه

أن مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى ذوي صعوبات التعلم

الفئة من املتعلمني وال تتوفر األدلة األمربيقية على صحته؛ ومن

أعلى من العاديني وهو يتفق مع العديد من الدراسات األجنبية.

هنا فإن مشكلة الدراسة احلالية تتمثل يف تقصي العالقة بني

كذلك أشارت نتائج دراسة املطريي ( )2014إىل تدني مهارات

تالزم خاصييت ضعف االنتباه وفرط النشاط لبعض الطلبة ذوي

التواصل االجتماعي لدى تلميذات من ذوات صعوبات التعلم يف

صعوبات التعلم من جانب وبني التكيف االجتماعي لدى هؤالء

املرحلة االبتدائية .كذلك أظهرت نتائج دراسة العادلي ()2014

الطلبة من جانب آخر.

بأن أطفال الروضة ذوي القصور يف املهارات قبل املدرسية يبدون
ً
ً
قدرا من املشكالت
قصورا يف مهارات التفاعل االجتماعي ويعانون

أسئلة الدراسة:

االجتماعية ومستوى منخفض من الكفاءة االجتماعية.

تسعى الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1ما مستوى ضعف االنتباه لدى الطلبة املدرجني بربنامج ذوي

مشكلة الدراسة:

صعوبات التعلم مبدارس احللقة األوىل مبحافظة جنوب الباطنة؟

ويف ضوء ما سبق يتضح أن قضية التكيف االجتماعي للطلبة

 -2ما مستوى فرط النشاط لدى الطلبة املدرجني بربنامج ذوي

39

ضعف االنتباه وفرط النشاط ...

صعوبات التعلم مبدارس احللقة األوىل مبحافظة جنوب الباطنة؟

من العمليات السيكولوجية األساسية املتضمنة يف فهم واستخدام

 -3ما مستوى التكيف االجتماعي لدى الطلبة املدرجني بربنامج

اللغة املنطوقة أو املكتوبة ،وهذا االضطراب قد يتضح يف ضعف

ذوي صعوبات التعلم مبدارس احللقة األوىل مبحافظة جنوب

القدرة على االستماع أو التفكري أو التكلم أو الكتابة أو التهجئة أو

الباطنة؟

احلساب ،وهذا االضطراب ال يشمل حاالت اإلعاقة اإلدراكية والتلف

 -4إىل أي مدى ميكن التنبؤ بالتكيف االجتماعي مبعرفة مستوى

الدماغي واخللل الدماغي واخللل الدماغي البسيط وعسر الكالم،

ضعف االنتباه وفرط النشاط لدى الطلبة املدرجني بربنامج ذوي

واحلبسة الكالمية النمائية وهذا املصطلح ال يشمل األطفال الذين

صعوبات التعلم مبدارس احللقة األوىل مبحافظة جنوب الباطنة؟

يواجهون مشكالت تعلمية ترجع أساسا ً إىل اإلعاقات البصرية أو
السمعية أو احلركية أو االضطراب االنفعالي أو احلرمان البيئي أو

أهداف الدراسة:

االقتصادي أو الثقايف (الروسان.)2008 ،

تهدف الدراسة احلالية إىل:

 -التعريف اإلجرائي :هم طالب الصفوف (الثاني والثالث والرابع)

 -1التعرف على مستوى ضعف االنتباه لدى الطلبة املدرجني

املدرجون بربنامج ذوي صعوبات التعلم مبدارس احللقة األوىل من

بربنامج ذوي صعوبات التعلم.

التعليم األساسي للعام األكادميي  2016 /2015م بسلطنة عمان.

 -2التعرف على مستوى فرط النشاط لدى الطلبة املدرجني
بربنامج ذوي صعوبات التعلم.

 -2التكيف االجتماعي:

 -3التعرف على مستوى التكيف االجتماعي لدى الطلبة املدرجني

 -وهو قدرة التلميذ على املشاركة يف األنشطة االجتماعية،

بربنامج ذوي صعوبات التعلم.

والتفاعل مع اآلخرين بإجيابية ،واملبادرة بتقديم املساعدة

 -4التحقق من إمكانية التنبؤ بالتكيف االجتماعي مبعرفة مستوى

لآلخرين (املعيقل.)2010 ،

ضعف االنتباه وفرط النشاط لدى الطلبة املدرجني بربنامج ذوي

 -التعريف اإلجرائي :جمموع الدرجات اليت حيصل عليها الطالب

صعوبات التعلم.

على مقياس التكيف االجتماعي الذي أعده حسن ( ،)2009والذي
يتكون من األبعاد اآلتية :التعاون ،توكيد الذات ،ضبط الذات.

أهمية الدراسة:
 -1تأخذ هذه الدراسة قيمتها من أهمية املوضوع الذي تتناوله؛

 -3ضعف االنتباه وفرط النشاط:

إذ إنها تتناول موضوع ضعف االنتباه وفرط النشاط باعتبارهما

 -عرف الدليل اإلحصائي والتشخيص الرابع لالضطرابات العقلية

عوامل منبئة بالتكيف االجتماعي لدى الطلبة ذوي صعوبات

( )DSM-IV-TRهذا االضطراب على أنه اضطراب منائي يظهر خالل

التعلم؛ وذلك حملاولة سد الفجوة اليت نتجت عن اهتمام الدراسات

مرحلة الطفولة ،ويف كثري من احلاالت قبل عمر 7سنوات ،ويوصف

السابقة باملشكالت األكادميية للطلبة ذوي صعوبات التعلم وإغفاهلا

مبستويات منائية غري مناسبة يف جانب االنتباه البصري والسمعي

للجوانب االجتماعية ويف مقدمتها قضية التكيف االجتماعي عند

والنشاط الزائد االندفاعية .وحتى يتم تشخيص الطفل على أن

هذه الفئة من املتعلمني.

لديه هذا االضطراب فالبد أن تكون أعراض هذا االضطراب قد

 -2الكشف عما إذا كان تأثري ضعف االنتباه وفرط النشاط على

ً
سلبيا يف واحدة أو أكثر من جوانب احلياة كالعالقات
أثرا
تركت ً

النواحي األكادميية الذي وثقته الدراسات السابقة ميكن أن ميتد

االجتماعية ،واألهداف األكادميية أو املهنية إضافة إىل الوظائف

إىل اجلانب االجتماعي يف شخصية ذوي صعوبات التعلم.

التكيفية واملعرفية .وتشخيص الطفل على أنه يعاني من هذا

 -3إمداد املسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم ممثلة بقسم الرتبية

االضطراب يتطلب ظهور هذه األعراض على الطفل قبل بلوغه

اخلاصة مبجموعة من التوصيات واملقرتحات املستمدة من الدراسة

سبع سنوات ،وأن تظهر يف البيئتني املدرسية واملنزلية معا ملدة ستة

امليدانية احلالية فيما خيص التكيف االجتماعي للطلبة ذوي

أشهر على األقل قبل التشخيص ،وميكن أن يستمر هذا االضطراب

صعوبات التعلم.

إىل سن املراهقة أو سن الرشد (اخلشرمي2007 ،؛ سيد أمحد.)2004 ،

 -4لفت انتباه الوزارة إىل وضع برامج عالجية للتكيف االجتماعي

 -التعريف اإلجرائي :جمموع الدرجات اليت حيصل عليها الطالب يف

للطلبة ذوي صعوبات التعلم مبعرفة مستوى ضعف االنتباه وفرط

املقياسني الفرعيني ضعف االنتباه وفرط النشاط ضمن مقياس

النشاط.

كونرز لتقدير املعلم لسلوك األطفال واملراهقني.

 -5تساعد يف تفعيل دور االختصاصي االجتماعي جتاه الطلبة ذوي
صعوبات التعلم من خالل إعداد خطط تعديل السلوك املرتبط
مبستوى ضعف االنتباه وفرط النشاط.

حدود الدراسة:
مت تطبيق الدراسة احلالية على الطلبة ذوي صعوبات التعلم
بالصفوف الثاني والثالث والرابع األساسي يف ثالث واليات مبحافظة

مصطلحات الدراسة:

جنوب الباطنة (الرستاق ،املصنعة ،بركاء) خالل العام الدراسي

 -1الطلبة ذوو صعوبات التعلم:

2016 /2015م.

 -هم أولئك األطفال الذين يعانون من اضطراب يف واحدة أو أكثر
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منهج الدراسة:

ً
عاليا؛ إذ كانت
 )2009يف اجملتمع العماني ،وقد كان ثبات املقياس

استخدمت الدراسة منهج املسح االجتماعي بتطبيق الدراسة

معامالت الثبات حمصورة بني ( )0,93 - 0,80لألبعاد الثالثة

الوصفية ،وذلك ملالءمته لطبيعة الدراسة ،حيث تهدف الدراسة

للمقياس .أما يف الدراسة احلالية فقد قامت الباحثتان حبساب ثبات

إىل التعرف على العالقة بني ضعف االنتباه وفرط النشاط كعوامل

االتساق الداخلي باستخدام معامل كرونباخ ألفا وبلغت قيمته

منبئة بالتكيف االجتماعي للطلبة ذوي صعوبات التعلم.

(.)0.94

ً
ثانيا :مقياس كونرز لتقدير املعلم لسلوك األطفال

عينة الدراسة:

واملراهقني

اشتملت عينة الدراسة على عينتني:

استخدمت الدراسة املقياسني الفرعيني فرط النشاط وضعف

األوىل العينة االستطالعية وتكونت من  200طالب وطالبة من ذوي

االنتباه ضمن مقياس كونرز لتقدير املعلم لسلوك األطفال

صعوبات التعلم بالصفوف الثاني والثالث والرابع األساسي وذلك

واملراهقني الذي قننه البحريي ( )2011على عينة مصرية؛ فقد

يف  14مدرسة يف ثالث واليات مبحافظة جنوب الباطنة (الرستاق،

أظهرت دراسته أن هذين املقياسني الفرعيني يتمتعان خبصائص

املصنعة ،بركاء) .وقد تراوحت أعمار أفراد العينة االستطالعية

سيكومرتية جيدة .ويتكون املقياس الفرعي فرط النشاط من

ما بني  6إىل  10سنوات ،مبتوسط حسابي  8,1سنة واحنراف معياري

( 7عبارات) ويهدف إىل قياس فرط النشاط احلركي عند الطفل؛

يساوي .0,99

ويتكون املقياس الفرعي ضعف االنتباه من ( 8عبارات) ويقيس

والثانية هي العينة األساسية وتكونت من  200من الطلبة ذوي

عدم انتباه الطفل .وتقوم معلمة ذوي صعوبات التعلم بتقييم

صعوبات التعلم موزعني يف نفس الواليات الثالث؛ وقد مت اختيار

الطلبة على كل عبارة من عبارات هذين البعدين مستخدمة
ً
(مطلقا ،بقدر حمدود ،بقدر كبري ،بقدر كبري ً
جدا)
تدريج رباعي

ذوي صعوبات التعلم (الرستاق ،184 :املصنعة  ،123بركاء )173

وتعطى هذه البدائل الدرجات (صفر )3 ،2 ،1 ،إذ إن مجيع العبارات

(املديرية العامة للربامج التعليمية .)2015 /2014

موجبة.

ً
قصدا نظرا الحتوائها على العدد األكرب من الطلبة
الواليات الثالث

أ-صدق البناء :Construct Validity

أدوات الدراسة:
أولاً  :مقياس التكيف االجتماعي

هما مقياس فرط النشاط ومقياس ضعف االنتباه وذلك من خالل

مت قياس التكيف االجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة احلالية

تطبيق هذين املقياسني الفرعيني على العينة االستطالعية

باستخدام مقياس التكيف االجتماعي ،وهو أحد املقاييس

(ن= )200ومن ثم إجراء التحليل العاملي االستكشايف بطريقة

الفرعية ملقياس املهارات االجتماعية الذي أعده حسن ( )2009يف

املكونات األساسية والتدوير املتعامد للعوامل لعدد  15عبارة

البيئة العمانية؛ فقد أظهرت نتائج دراسة حسن أن املقياس يتمتع

يفرتض أنها متثل عاملني :العامل األول هو فرط النشاط (7

خبصائص سيكومرتية (صدق وثبات) جيدة .ويتكون مقياس

عبارات) ،والعامل الثاني هو ضعف االنتباه ( 8عبارات).

التكيف االجتماعي من  30فقرة تصف حالة التكيف االجتماعي

وقد أظهرت نتائج التحليل العاملي االستكشايف أن هناك عاملني

عند الطفل حيث يقوم املعلم مبالحظة سلوك الطفل ومن ثم

رئيسيني يفسران ً
معا  %61من التباين الكلي؛ فقد فسر العامل األول

تقدير مدى تكيفه االجتماعي على تدريج ثالثي يشمل ً
أبدا
ً
ً
وغالبا؛ وتعطى هذه البدائل الدرجات (صفر )2 ،1 ،على
وأحيانا

( 7عبارات)  %32من التباين الكلي جبذر كامن ( )5.6وتراوحت قيم
تشبعات العبارات عن هذا العامل ما بني ()0.83-0.59؛ يف حني فسر

الرتتيب حيث إن مجيع عبارات املقياس موجبة.

العامل الثاني ( 8عبارات)  %29من التباين الكلي جبذر كامن ()4.5

ّ
وتدرج اإلجابة فإن أقل درجة ميكن أن
ويف ضوء عدد العبارات

وتراوحت قيم التشبعات عن هذا العامل ما بني (.)0.73-0.38

حيصل عليها الطفل على مجيع عبارات االستبيان هي صفر وتشري

وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع قيم العبارات عن هذين العاملني كانت

ً
اجتماعيا على اإلطالق بينما أعلى
إىل أن الطفل غري متكيف

مقبولة حيث زادت عن  0.3وهي القيمة املعروفة مبحك جلفورد

درجة ميكن أن حيصل عليها الطفل هي  60وتعين أن الطفل يتمتع

لتشبع العبارات عن العامل .ويف ضوء نتائج التحليل العاملي

بأقصى مستويات التكيف االجتماعي .هذا ويتكون مقياس التكيف

االستكشايف كانت الدرجات عن عامل فرط النشاط ترتاوح بني

االجتماعي من ثالثة أبعاد ،وكل ُبعد تقيسه عشرة فقرات ،وهذه

(صفر )21-إذ يشري ارتفاع الدرجة إىل فرط النشاط عند الطفل؛

األبعاد هي :التعاون :وتقيسه الفقرات (،27 ،26 ،21 ،20 ،16 ،9 ،15 ،8

وتراوحت الدرجات عن عامل ضعف االنتباه ما بني (صفر )24-إذ

 ،)29 ،28وتوكيد الذات :وتقيسه الفقرات من (،17 ،14 ،10 ،7 ،6 ،3 ،2

يشري ارتفاع الدرجة إىل زيادة تشتت االنتباه عند الطفل.

 ،)24 ،23 ،19وضبط الذات :وتقيسه الفقرات (،18 ،13 ،12 ،11 ،5 ،4 ،1

ب -ثبات األداة:

.)30 ،25 ،22

مت حساب ثبات االتساق الداخلي باستخدام معامل كرونباخ ألفا

مت التحقق من صدق البناء ملقياسني فرعيني من مقياس كونرز

حيث بلغت قيمة معامل ألفا ( )0.86لعامل فرط النشاط و()0.80
ثبات املقياس:

لعامل ضعف االنتباه ،كما مت حساب معامل االستقرار بطريقة

مت التحقق من ثبات األداة املستخدمة يف البحث األصلي (حسن،

إعادة التطبيق حيث بلغت قيمته ( )0.75ملقياس فرط النشاط،
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و( )0.73ملقياس ضعف االنتباه بفاصل زمين وقدره أسبوعني بني

صعوبات التعلم مبدارس احللقة األوىل مبحافظة جنوب الباطنة؟

التطبيقني.

لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الدراسة اختبار ت للمجموعة
الواحدة بهدف مقارنة متوسط األداء الفعلي ألفراد عينة الدراسة

املعاجلة اإلحصائية:

باملتوسط الفرضي وقدره  .1.5=6/4=)3+2+1+0( 1.5ويوضح جدول

مت معاجلة بيانات الدراسة احلالية يف ضوء طبيعتها وأهدافها

( )2نتائج التحليل.

وأسئلتها حيث مت إدخال البيانات إىل برنامج .SPSS

يتضح من جدول ( )2أن أفراد عينة الدراسة كان لديهم مستوى
أقل من املتوسط يف فرط النشاط حيث كان املتوسط الفعلي أقل

نتائج الدراسة:
أولاً  :نتائج السؤال األول:

األثر  0.78-=0.70/)1.5-0.95( =Cohen’s dوهو حجم يقارب املستوى

ما مستوى ضعف االنتباه لدى الطلبة املدرجني بربنامج ذوي

الكبري وفقا للقيم اإلرشادية اليت أوردها كوهن (.)Cohen 1960

صعوبات التعلم مبدارس احللقة األوىل مبحافظة جنوب الباطنة؟

وتشري قيم حجم األثر إىل أن متوسط فرط النشاط لدى أفراد

لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الدراسة اختبار ت للمجموعة

عينة الدراسة كان أقل مبقدار  0.78احنراف معياري عن املتوسط

الواحدة بهدف مقارنة متوسط األداء الفعلي ألفراد عينة الدراسة

الفرضي (متوسط اجملتمع).

بصورة دالة إحصائيا من املتوسط الفرضي .وقد بلغت قيمة حجم

باملتوسط الفرضي ،وقدره  .1.5=4/6=)3+2+1+0( 1.5ويوضح جدول
( )1نتائج التحليل.

ً
ثالثا :نتائج السؤال الثالث:

يتضح من جدول ( )1أن أفراد عينة الدراسة كان لديهم مستوى

ما مستوى التكيف االجتماعي لدى الطلبة املدرجني بربنامج ذوي

أقل من املتوسط يف ضعف االنتباه حيث كان املتوسط الفعلي أقل

صعوبات التعلم مبدارس احللقة األوىل مبحافظة جنوب الباطنة؟

بصورة دالة إحصائيا من املتوسط الفرضي .ويتم حساب حجم

لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الدراسة اختبار ت للمجموعة

األثر  )Effect Size) Cohen’s dيف حالة اختبار ت للمجموعة الواحدة

الواحدة بهدف مقارنة متوسط األداء الفعلي ألفراد عينة الدراسة

من قسمة الفروق بني املتوسطني الفرضي واحلقيقي/االحنراف

باملتوسط الفرضي وقدره  .1=3/3=)2+1+0(1ويوضح جدول ()3

املعياري للمتوسط احلقيقي .وعليه فإن حجم األثر -=Cohen’s d

نتائج التحليل.

 0.265-=0.60/0.159هو حجم أثر صغري حيث ورد كوهن Cohen

يتضح من جدول ( )3أن املتوسط الفعلي للتكيف االجتماعي لدى

( )1960بعض القيم االسرتشادية يف تفسري قيم حجم األثر :حجم

أفراد عينة الدراسة مل خيتلف بصورة دالة إحصائيا عن املتوسط

أثر صغري= ،0.20حجم أثر متوسط= ،0.50وحجم أثر كبري=0.80

الفرضي .وقد بلغت قيمة حجم األثر 0.1=1.6/)1–1.04(= Cohen’s d

وتشري قيم حجم األثر إىل أن ضعف عامل ضعف االنتباه لدى أفراد

وهو حجم أثر أقل من املستوى األدنى حيث أورد كوهن Cohen

عينة الدراسة كان أقل مبقدار 2.65-احنراف معياري عن املتوسط

( )1960بعض القيم االسرتشادية يف تفسري قيم حجم األثر :حجم

الفرضي (متوسط اجملتمع).

أثر صغري= ،0.20حجم أثر متوسط= ،0.50وحجم أثر كبري=0.80
وتشري قيم حجم األثر إىل أن متوسط التكيف االجتماعي لدى

ً
ثانيا :نتائج السؤال الثاني:

أفراد عينة الدراسة كان أعلى مبقدار  0.1احنراف معياري عن

ما مستوى فرط النشاط لدى الطلبة املدرجني بربنامج ذوي

املتوسط الفرضي (متوسط اجملتمع) وهو ما يشري بوضوح إىل
تقارب املتوسطني مبعنى أن أفراد عينة الدراسة كان لديهم مستوى

جدول ( )1نتائج اختبار (ت) للمجموعة الواحدة للحكم على مستوى
ضعف االنتباه (ن= .)200ملحوظة :مستوى الداللة أقل من 0.05
املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

قيمة ت
احملسوبة

درجات احلرية

حجم األثر

مستوى الداللة

1.34

0.60

3.71 -

199

2.65-

0.001

جدول ( )2نتائج اختبار (ت) للمجموعة الواحدة للحكم على مستوى فرط
النشاط (ن= .)200ملحوظة :مستوى الداللة أقل من 0.05
املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

قيمة ت
احملسوبة

درجات احلرية

حجم األثر

مستوى الداللة

0.95

0.70

10.01-

199

0.78-

0.001

جدول ( )3نتائج اختبار (ت) للمجموعة الواحدة للحكم على مستوى
التكيف االجتماعي (ن= .)200ملحوظة :مستوى الداللة أقل من 0.05

متوسط من التكيف االجتماعي.

ً
رابعا :نتائج السؤال الرابع:
هل ميكن التنبؤ بالتكيف االجتماعي مبعرفة مستوى ضعف
االنتباه وفرط النشاط لدى الطلبة املدرجني بربنامج ذوي
صعوبات التعلم مبدارس احللقة األوىل مبحافظة جنوب الباطنة؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام حتليل االحندار املتعدد حبيث
كان ضعف االنتباه وفرط النشاط كمتغريين منبئني والتكيف
االجتماعي متنبأ به .وقد أظهرت النتائج أن النموذج العام لتحليل
االحندار كان دالاً إحصائيا (ف= ،16.66درجات حرية= ،197 ،2مستوى
داللة أقل من  )0.01وأن معامل التحديد هلذا النموذج ر 0.15=2وهو
ما يعين أن املتغريين املستقلني يف منوذج االحندار (ضعف االنتباه

االحنراف
املعياري

املتوسط
احلسابي

قيمة ت
احملسوبة

درجات احلرية

مستوى الداللة

حجم األثر

والنشاط الزائد) ميكنهما تفسري  %15من نسبة التباين يف املتغري

0.4

1.04

1.47

199

0.10

0.1

التابع (التكيف االجتماعي) .وبالكشف عن التأثري الفردي لكل
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متغري مستقل على حدة ،اتضح أن متغريي فرط النشاط وضعف

الفصول تستند إىل كوادر تدريسية مدربة ومؤهلة يف جمال ذوي

ً
ً
إحصائيا بالتكيف االجتماعي
سلبا وبصورة دالة
االنتباه يتنبأ

صعوبات التعلم مع وجود خطة وآلية عمل واضحة تستند إىل أهم

(مستوى الداللة أقل من  )0.05وأن فرط النشاط كان أقوى يف التنبؤ

مبادئ تعليم هؤالء الطلبة وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم.

بالتكيف االجتماعي (بيتا املعيارية= ،0.229-ت= )3.08-مقارنة

وداخل هذه الفصول نالحظ أن هناك تنفيذا دقيقا يف الواقع

بضعف االنتباه (بيتا املعيارية= ،0.217-ت=.)2,92-

الفعلي للكثري من االسرتاتيجيات وآليات التدريب وخطط التطوير
واملعاجلة اليت تهدف يف األساس إىل متابعة عمل الطفل ذي صعوبات

مناقشة النتائج وتفسريها
أولاً  :مناقشة نتائج السؤال األول:

يتعلق منها بضعف االنتباه ،فهناك عملية اختيار دقيق لألنشطة

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي للسؤال األول يف الدراسة احلالية

املقدمة للطلبة ميكن أن تسهم يف حتسني عملياتهم العقلية ،ومنها

أن أفراد عينة الدراسة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم كان لديهم

االنتباه ،ويف الوقت نفسه تقليل حدة صعوبات التعلم لديهم.

مستوى أقل من املتوسط يف ضعف االنتباه .وتتفق هذه النتيجة

وكذلك هناك متابعة دقيقة ومستمرة من جانب معلم ذوي

مع دراسة بارنز ( )Barens, 2015اليت أظهرت أن عينة من الطلبة

ً
وخصوصا تلك
صعوبات التعلم أثناء تنفيذ األنشطة الصفية

الربيطانيني من ذوي صعوبات التعلم ممن ترتاوح أعمارهم بني 9

التعلم وحتسني مهاراته وخرباته وأدائه يف املهام العقلية خاصة ما

ً
ً
مستمرا .وإىل جانب
عقليا
جهدا
األنشطة واملهام اليت تتطلب
ً

و 11سنة أظهروا مستوى أقل من املتوسط يف سلسلة من اختبارات

ذلك تسهم بعض الفنيات والتكتيكات اليت يقدمها املعلم من واقع

ضعف االنتباه اليت أعدها الباحث .كما تتفق هذه النتيجة مع

خرباته وتأهيله وتدريبه يف حتسني أداء الطلبة ،ومنها على سبيل

دراسة مدج ( )Mideg, 2015اليت كشفت عن مستويات متدنية من

املثال :تقسيم املهام الطويلة إىل أجزاء وحتديد هدف معني يكملونه

ضعف االنتباه لدى عينة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم ترتاوح

يف كل جزء .كما يتضح لنا دور املعلم أيضا يف قدراته على استخدام

أعمارهم بني  7و 10سنوات يف إحدى مقاطعات مشال بلجيكا ،األمر

املعززات املتنوعة (املادية واملعنوية) مع الطلبة األقل استجابة

الذي عزته الباحثة إىل الدور التدرييب للمعلمات داخل فصول ذوي

كاالنتباه إىل السؤال وإعطائهم مكافأة أكرب على اإلجابة الصحيحة

صعوبات التعلم يف حتسني خواص االنتباه لدى هؤالء األطفال.

وزيادة كمية التعزيز بازدياد فرتة االنتباه (Barnes, 2015; Mideg,

ويف املقابل مل تتفق نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج دراسات

.)2015

كل من عجالن ( )2002اليت أشارت إىل وجود عالقة ارتباطية

إن توفر بيئة تعليمية جيدة مدعومة بكوادر تعليمية مدربة

بني صعوبات التعلم وضعف االنتباه ،ودراسة الزيات ( )1998اليت

ومؤهلة للتعامل مع حاالت صعوبات التعلم إىل جانب اسرتاتيجيات

توصلت إىل أن ضعف االنتباه من خصائص الطلبة ذوي صعوبات

التدريس اليت يستخدمها معلم ذوي صعوبات التعلم وتعليم الطلبة

التعلم ،ودراسة بروك وبوعز ( )Brook & Boaz, 2005واخلشرمي

الرتكيز على العناصر اهلامة يف املواقف التعليمية وكذلك التدريب

( )2007اللتني أشارتا إىل أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم لديهم

على االسرتخاء والتدريب على التنفس العميق هي عوامل ميكن هلا

ضعف يف االنتباه .وكذلك مل تتفق نتيجة الدراسة احلالية مع

أن تتضافر مجيعا يف حتسني مستوى االنتباه لدى هؤالء الطلبة.

دراسات كل من لكحل ويعقوب ( )2010وعبد اهلل والشهاب ()2013

وكذلك تلعب اخلطط الرتبوبة الفردية اليت ينفذها معلم ذوي
صعوبات التعلم حسب احتياجات طلبته دوراً بارزاً يف خفض

التعلم لديهم مستوى أعلى من املتوسط يف ضعف االنتباه.

ضعف االنتباه لديهم ،وباملثل فإن البيئة التعليمية كاالمتناع عن

وفيما يتعلق بتفسري هذه النتيجة يف الدراسة احلالية فإنه ميكن

وضع أي مشتتات كالصور والرسومات على السبورة أو جبانبها مما

االستناد إىل التفسري الذي قدمته مدج ( )Mideg, 2015يف دراستها

يقلل من تشتت انتباه التلميذ أثناء احلصة ،كذلك تنظيم مقاعد

اليت كشفت عن مستويات متدنية من ضعف االنتباه لدى عينة

الطلبة حبيث تكون بعيدة عن األبواب والنوافذ وترتيب الطلبة

من الطلبة ذوي صعوبات التعلم ترتاوح أعمارهم بني  7و 10سنوات

حول طاولة على شكل حرف  Uحبيث يواجه اجلميع املعلم .وكذلك

يف إحدى مقاطعات مشال بلجيكا؛ إذ أكدت مدج على الدور التدرييب

بادرت املدارس إىل جعل تصميم غرفة ذوي صعوبات التعلم بعيدة

والتنموي واإلرشادي الذي تقوم به معلمات ذوي صعوبات التعلم

عن مصادر الضوضاء واإلزعاج مثل غرفة املوسيقى والرياضة

داخل الفصول مما كان له أكرب األثر يف حتسني خواص عملية

املدرسية اليت من املمكن أن تزيد من تشتت انتباه الطلبة عن

االنتباه لدى هؤالء األطفال.

تأدية األنشطة الصفية (اخلشرمي.)2007 ،

ويبدو األمر متشابها يف حالة الدراسة احلالية يف سلطنة عمان؛

وإىل جانب دور املعلم وإدارة املدرسة يلعب االختصاصي النفسي
ً
ً
ً
وبارزا يف خفض تشتت
هاما
دورا
واالختصاصي االجتماعي

ذوي صعوبات التعلم يف الفصول اخلاصة بعينة الدراسة احلالية

االنتباه من خالل تنفيذ وتطوير اسرتاتيجيات التدخل السلوكي

يتضح لنا من حيث املبدأ أن ختصيص فصول هلؤالء األطفال إمنا

املناسبة لعالج مشكالت الطلبة ذوي صعوبات التعلم .كذلك فإن

يعين بالضرورة مزيدا من االهتمام والرتكيز على ما يعانيه هؤالء

تعاون االختصاصي النفسي واالختصاصي االجتماعي مع ولي

األطفال من صعوبات تعلم وما يرتبط بذلك من تدن يف عملياتهم

األمر فيما يتعلق بالتدخالت السلوكية ،وتفعيل دور ولي األمر

املعرفية ويف مقدمة ذلك عملية االنتباه ،كما أن طبيعة عمل هذه

يف تنفيذ اخلطط السلوكية املتعلقة بأبنائهم كل ذلك يقلل من

والعامسي ( )2008اليت أظهرت نتائجها أن الطلبة ذوي صعوبات

إذ إنه من خالل رصد ومتابعة واقع بيئة التعامل مع الطلبة
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ضعف االنتباه وفرط النشاط ...

ضعف االنتباه لدى الطلبة .وكذلك فإن متابعة األسرة يف املنزل

واحلركة لديهم أما الدراسة احلالية فقد ركزت على تطبيق أدوات

للواجبات اليت تعطى ألبنائهم تزيد من تركيز االنتباه لدى الطلبة

الدراسة يف غرفة ذوي صعوبات التعلم حيث تتميز هذه الغرفة

إىل اإلجابات الصحيحة واالبتعاد عن تكرار اإلجابات اخلاطئة

بقلة عدد الطلبة فيها وقدرة املعلمة على السيطرة والتحكم يف

(العامسي.)2008 ،

سلوكيات الطلبة وحتركاتهم.

ً
ثانيا :مناقشة نتائج السؤال الثاني:

ً
ثالثا :مناقشة نتائج السؤال الثالث:

أظهرت نتائج التحليل أن أفراد عينة الدراسة كان لديهم مستوى

أظهرت نتائج التحليل أن أفراد عينة الدراسة كان لديهم مستوى

أقل من املتوسط يف فرط النشاط.

متوسط من التكيف االجتماعي.

وتتفق هذه النتيجة من دراسة كيو ويونج ( )Kui & Yung, 2016اليت

اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع دراسة كل من( :اخلطيب

أظهرت أن عينة من الطلبة الكوريني اجلنوبيني من ذوي صعوبات

والبستنجي )2006 ،ودراسة وينر ( )Wiener, 2004ودراسة مساكن

التعلم وممن ترتاوح أعمارهم بني  7و 10سنوات أظهروا مستوى

( )Smackon, 2015اليت أشارت إىل أن التفاعل االجتماعي للطلبة

أقل من املتوسط من فرط النشاط السلوكي .وكذلك تتفق نتائج

ذوي صعوبات التعلم مع الطلبة العاديني إجيابي بدرجة متوسطة

هذه الدراسة مع دراسة سوزنج وكيوبر ()Suzang & Kupper, 2016

وأن أغلبية األطفال واملراهقني من ذوي صعوبات التعلم يف املدى

على عينة من الطلبة األيتام ذوي صعوبات التعلم ممن ترتاوح

املتوسط للقبول بني أقرانهم وكذلك يف سلوكهم االجتماعي.
مل تتفق هذه النتيجة مع عدة دراسات مثلاً ( :الزيات1998 ،؛ حممود،

من املتوسط يف فرط النشاط لدى هؤالء األطفال .ومل تتفق هذه

2012؛ القصاص واجلميعة2013 ،؛ العادلي2014 ،؛ املطريي2014 ،؛ نصر،

النتيجة مع عدة دراسات منها دراسة عجالن ( )2002اليت أشارت إىل

2005؛ حسن2009 ،؛ حممد وسليمان2005 ،؛ بيربس والصمادي2011 ،؛

جود عالقة ارتباطية بني صعوبات التعلم وفرط النشاط .ودراسة

جرينهام  )Greenham ،1999اليت أشارت إىل أن الطلبة ذوي صعوبات

الزيات ( )1998اليت أشارت إىل أن فرط النشاط من خصائص الطلبة

التعلم لديهم ضعف يف التكيف االجتماعي .وأشارت نتيجة دراسة

ذوي صعوبات التعلم .دراسة اخلشرمي ( )2007اليت أشارت إىل أن

(خزاعلة واخلطيب )2011 ،إىل أن متوسطات درجات الطلبة ذوي

الطلبة ذوي صعوبات التعلم يعانون من فرط النشاط.

صعوبات التعلم على مقياس املهارات االجتماعية واالنفعالية

وتعترب نتيجة الدراسة احلالية إجيابية يف سلوكيات الطلبة ذوي

ً
مجيعا.
كانت دون املتوسط على جماالت األداة

صعوبات التعلم بدليل وجود صعوبات يف التعلم ولكن فرط
ً
نظرا لوجود عوامل ساهمت يف
منخفضا ،وذلك
النشاط يعد
ً

وتبدو نتيجة حتليل هذا السؤال غري متفقة مع واقع خصائص
ً
فعادة الطالب يعاني اخنفاضا يف
الطلبة ذوي صعوبات التعلم،

خفض فرط النشاط لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم؛ فاملعلم

ً
مصحوبا حبالة من االنطواء على
مهاراته االجتماعية ويكون ذلك

املؤهل واخلاضع للتدريب واملمارسات العملية يصبح لديه املهارات

النفس ،والبعد عن اآلخرين ،واحلياة الفردية غري االجتماعية

الكافية يف خفض فرط النشاط لدى طالبه ،كذلك معرفة املعلم

(اخلطيب والبستجي ،)2006 ،ولكن هذه النتيجة أظهرت أن

بأهم االسرتاتيجيات اليت ميكن توظيفها ملساعدة الطلبة للحد من

الطلبة ذوي صعوبات التعلم لديهم نتيجة متوسطة من التكيف

فرط النشاط (عجالن.)2002 ،
كما أن تلقي الطلبة ذوي صعوبات التعلم للخدمات املناسبة اليت

االجتماعي؛ وهناك عوامل قد تكون مسؤولة عن وصول الطالب
إىل هذا املستوى املُرضي من التكيف االجتماعي ،فإذا نظرنا إىل

مصدرا ً
ً
هاما يف تشجيع الطلبة على
حيتاجونها يف املدرسة يشكل

الدور الذي يلعبه املعلم فنجد أن املعلم ذاته قد مت إعداده بشكل

احلد من فرط النشاط ،كذلك وجود خطة واضحة للمعلم للتعامل

جيد (الدورات التدريبية ،الورش التدريبية ،املشاغل ،الدروس

مع الطلبة ساهم يف خفض فرط النشاط لديهم .كما يعد تعديل

التطبيقية ،املعارض التعليمية) رمبا على حنو ميكنه من كسر

البيئة التعليمية وتوفري الوسائل التعليمية املناسبة ،وطرق

حاجز العزلة االجتماعية لدى طالب من ذوي صعوبات التعلم،

التدريس اليت تتعامل مع الطلبة بشكل فردي مبا يناسب كل طالب

ورمبا أيضا تشجيعه ودعمه لالخنراط يف املزيد من األنشطة

على حدة تعد من العوامل اليت تساهم يف خفض فرط النشاط

االجتماعية مع أقرانه كاللعب اجلماعي واملشاركة يف األنشطة

ً
حاليا
لدى الطلبة .كذلك توفري االختصاصي النفسي يف املدارس

واحلفالت والزيارات.

أسهم يف زيادة تآلف الطلبة مع بعضهم ،كذلك إشراك األسرة يف

فاملعلم مبا يتمتع به من قدرات وإمكانيات وإعداد جيد رمبا

متابعة أبنائهم من ذوي صعوبات التعلم بالتعاون مع االختصاصي

ً
إجيابيا يف تطوير التكيف االجتماعي لدى الطالب؛ لذلك
يسهم

االجتماعي واالختصاصي النفسي يف املدرسة ساهم يف احلد من
النشاط لديهم (اخلشرمي.)2007 ،

رض من التكيف االجتماعي
ميكن إرجاع حتقيق الطلبة ملستوى ُم ٍ
إىل الدور الذي ميكن أن تلعبه املدرسة كمؤسسة تربوية مسؤولة

ويف حماولة أخرى لتفسري الضعف يف فرط النشاط لدى الطلبة ذوي

عن إعداد النشء؛ فاملدرسة هي بيئة تربوية واجتماعية مناسبة

صعوبات التعلم فإن الدراسات اليت مل تتفق مع الدراسة احلالية

تساعد على التفاعل بني الطلبة وتشجعهم على املشاركة يف األنشطة

اعتمدت يف تطبيق أدوات دراستها على الطلبة ذوي صعوبات

واالندماج يف األلعاب االجتماعية رمبا مبا يعزز مفهوم التكيف

التعلم داخل غرفة الصف العادي مما يزيد من فرص النشاط

االجتماعي عند هؤالء الطلبة وخيرج بهم إىل حيز أوسع من تنمية

أعمارهم بني  8و 12سنة يف سنغافورة؛ اليت كشفت عن مستوى أقل
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التكيف االجتماعي .وال ميكن يف هذا اإلطار أيضا أن نغفل عن دور

احمليط االجتماعي احمليط به (املطريي.)2014 ،

األسرة وما ميكن أن تقدمه للطالب من أنشطة وتدريبات ميكن أن

كذلك فإن الطالب الذي يؤدي حركات تشري بوضوح إىل فرط
ً
وقتا للتعامل
النشاط أو ذلك الطالب ذو االنتباه املشتت قد ال جيد

توفري بيئة اجتماعية سليمة خالية من املشكالت والصعوبات

مع اآلخرين أو لفهم البيئة االجتماعية حوله أو فهم الدور

وتهيئة األجواء للعب مع أقرانه واصطحاب الطفل يف الزيارات على

االجتماعي املنوط به ،فقد ال يعنيه التعامل مع األقران أو الدخول

املستوى العائلي واجملتمعي (خزاعله واخلطيب.)2011 ،

يف عالقات اجتماعية مع أقرانه ،أو رمبا يرجع ذلك إىل أن فرط

واحلقيقة أن استعراض أدوار كل من املعلم واملدرسة واألسرة ال

نشاطه وضعف انتباهه يشغالن احليز األكرب من سلوكياته وأنه

يعين أن هذه الكيانات تعمل مبعزل عن بعضها ،بل كل منها

ً
تقريبا عنده للدخول يف عالقات اجتماعية مع اآلخرين،
ال مكان

تتضافر جهوده يف سبيل مساعدة الطفل على حتقيق التكيف

ومن ثم تبدو حالة ضعف االنتباه وفرط النشاط وكأنها مبثابة

االجتماعي املنشود .فاألسرة تتواصل مع املدرسة واملعلم

العائق دون حتقيق الطالب حلالة من التكيف االجتماعي الذي

لالستفادة من اخلربات التعليمية املختلفة ألبنائهم مثل حضور

تنشده املدرسة واألسرة يف طلبة هذه املرحلة العمرية .وعليه

الدورات التدريبية أو جلسات العمل وميكن للمدرسة أن تزود

فإنه ميكننا اعتبار أن ضعف االنتباه وفرط النشاط يعدان عاملني

األسرة مبقرتحات األنشطة اليت ميكن أن تساعد يف التكيف أو

منبئني ً
سلبا بالتكيف االجتماعي.

تساعده على حتسني مستوى التكيف االجتماعي لديه من خالل

إحداث طفرة يف التكيف االجتماعي لدى الطالب .خالصة القول إن
حالة التكيف االجتماعي اجليدة عند أفراد عينة الدراسة احلالية

التوصيات:

من الطلبة ذوي صعوبات التعلم رمبا يكون مرجعها إىل تضافر

 -1العمل على إعداد دورات تدريبية ملعلمي املدارس لكيفية تطبيق

جهود كل من املعلم واملدرسة واألسرة يف مساعدة الطفل بطرق

أساليب تعديل السلوك مع الطلبة ذوي ضعف االنتباه وفرط

واسرتاتيجيات خمتلفة على حتقيق هذا التكيف املنشود (اخلطيب

النشاط ،واحلث على تفعيلها.

والبستجي.)2006 ،

 -2العمل على إعداد دورات تدريبية ألسر الطلبة ذوي ضعف
االنتباه وفرط النشاط بكيفية التفاعل مع مشكالت أبنائهم

ً
رابعا :مناقشة نتائج السؤال الرابع:

السلوكية.

أظهرت نتائج التحليل أن فرط النشاط وضعف االنتباه ُينبئ ً
سلبا

 -3توفري برامج احلاسب اآللي واألجهزة احلديثة اليت تساعد الطلبة

بالتكيف االجتماعي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم .وتتفق

ذوي ضعف االنتباه وفرط النشاط على النجاح.

هذه النتيجة مع نتائج دراسة( :املطريي2014 ،؛ 2011Greene et

 -4حث وزارة الرتبية والتعليم على إدراج تسهيالت يف أنظمة

 ,.al؛  ),1996San Miguel, Forness & Kavaleاليت أشارت إىل أن ضعف

التعليم مرتبطة بأساليب تعليم وتقييم الطلبة ذوي ضعف

التكيف االجتماعي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم يرتبط

االنتباه وفرط النشاط.

بوجود ضعف االنتباه وفرط النشاط لديهم ،ودراسة مسرود

 -5وضع برامج تربوية عن التكيف االجتماعي تستهدف مشاركة

وشافر ( )Semrud & Schafer, 2000اليت أشارت إىل أن األطفال الذين

اآلباء واألمهات مشاركة فعالة يف األنشطة اليت تقدم للطلبة داخل

يعانون من مشكالت ضعف االنتباه وفرط النشاط يظهر لديهم

الصف وخارجه.

عجز كبري يف الكفاءة االجتماعية .كما تتفق نتائج هذه الدراسة

 -6ضرورة الكشف املبكر عن الطلبة ذوي صعوبات التعلم الذين

مع دراسة كرتشن وبوني ( )Gretchen & Bonnie, 2016اليت أظهرت

يعانون من ضعف االنتباه وفرط النشاط ،وتقديم اخلدمات هلم.

أن بني العوامل املنبئة سلبا بالتكيف االجتماعي لدى عينة من
األطفال ذوي صعوبات التعلم ممن ترتاوح أعمارهم بني  9إىل 11

املراجع:

سنة يف مقاطعة شوينج يف غرب الصني كانت فرط النشاط وضعف

البحريي ،عبد الرقيب ،2011 ،مقاييس كونرز للتقدير .القاهرة:

االنتباه والبدانة.

مكتبة األجنلو املصرية.

وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء خصائص الطلبة ذوي صعوبات
التعلم كونهم مييلون إىل أن يكونوا ذوي نشاط مفرط أو ضعف

احلكمي ،إبراهيم احلسن ،2008 ،مدى فاعلية برنامج عالجي

انتباه فمع وجود هاتني اخلاصيتني يصبح من الصعب على

الضطرابات االنتباه املصاحب بفرط النشاط لدى ذوي صعوبات

الطالب الرتكيز يف قضية عالقته باآلخرين وإحداث حالة من

التعلم من تالميذ املرحلة االبتدائية .جملة كلية الرتبية-جامعة

التكيف االجتماعي مع البيئة احمليطة من حوله ،بل إنه قد يكون

املنصورة.46-17 ،)1( 1 ،

مشتت االنتباه عن مفهوم الصداقة والعالقات االجتماعية وتكوين
شبكات األقران اليت رمبا تقدم له مزيد من التواصل مع اآلخرين.

اخلشرمي ،سحر أمحد ،2007 ،العالقة بني اضطراب ضعف االنتباه

فالطالب الذي يعاني من فرط النشاط وضعف االنتباه عادة ما

والنشاط الزائد وصعوبات التعلم .جملة أطفال اخلليج ذوي

يكون متمركز حول ذاته أو باألحرى مشغول مبصادر وموضوعات

االحتياجات اخلاصة.538-505 ،)4( 3 ،

هذا التشتت ومن ثم فهو بعيد كل البعد عن فكرة الرتكيز يف
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اخلطيب ،مجال؛ البستنجي ،مراد ،2006 ،مستوى التفاعل

االجتماعية من وجهة نظر املعلمني واألقران .اجمللة األردنية يف

االجتماعي للطلبة ذوي صعوبات التعلم مع الطلبة العاديني يف

العلوم الرتبوية.516-503 ،)4(10 ،

املدارس العادية يف ضوء بعض املتغريات .دراسات العلوم الرتبوية،
.95-82 ،)1( 33

بطرس ،بطرس حافظ 2008 ،التكيف والصحة النفسية .األردن:
دار امليسرة للنشر والتوزيع.

الروسان ،فاروق ،2008 ،أساليب القياس والتشخيص يف الرتبية
اخلاصة (ط .)4عمان :دار الفكر.

بيربس ،هيثم؛ الصمادي ،على ،2011 ،مستوى التكيف االجتماعي
املدرسي للطلبة ذوي صعوبات التعلم .جملة دراسات وأحباث

الزيات ،فتحي مصطفى ،1998 ،صعوبات التعلم :األسس النظرية

باجلزائر.34-18 ،8 ،

والتشخيصية والعالجية .القاهرة :دار النشر للجامعات.
حسن ،عبد احلميد سعيد ،2009 ،دراسات مقارنة باملهارات
الشرقاوي ،أنور حممد ،2002 ،صعوبات التعلم :املشكلة ،األعراض،

االجتماعية بني األطفال ذوي صعوبات التعلم والعاديني يف سلطنة

واخلصائص .جملة علم النفس-جامعة عني مشس.31-6 ،63 ،

عمان .جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية-70 ،)1( 1 ،
.112

العادلي ،راهبة عباس ،2014 ،التفاعل االجتماعي كمؤشر لصعوبات
التعلم ألطفال الروضة ذوي القصور يف املهارات قبل املدرسية.

خزاعلة ،أمحد خالد؛ اخلطيب ،مجال حممد ،2011 ،املهارات

جملة كلية الرتبية األساسية.368-325 ،)83( 20 ،

االجتماعية واالنفعالية للطلبة ذوي صعوبات التعلم وعالقتها
ببعض املتغريات .دراسات العلوم الرتبوية.389-372 ،)1( 38 ،

العامسي ،رياض نايل ،2008 ،اضطراب ضعف االنتباه املصاحب
بالنشاط الزائد لدى تالميذ الصفني الثالث والرابع من التعليم

سيد أمحد ،السيد علي ،2004 ،فاعلية برنامج لتنمية املهارات

األساسي .جملة جامعة دمشق.103-53 ،)1( 24 ،

االجتماعية لدى األطفال الذين يعانون من أعراض ضعف االنتباه
والنشاط الزائد .جملة أكادميية الرتبية اخلاصة ،الرياض.53-1 ،12 ،

القصاص ،خضر حممود؛ اجلميعة ،خالد بن ناصر ،2013 ،العوامل
املؤثرة على التكيف املدرسي للطلبة العاديني وذوي صعوبات

صموئيل ،أماني زكريا ،2011 ،قياس النشاط الزائد لدى األطفال

التعلم وعالقتها مبتغريي العمر واملستوى الدراسي .اجمللة الدولية

ذوي صعوبات التعلم .جملة اإلرشاد النفسي ،مركز االرشاد النفسي،

الرتبوية املتخصصة.887-871 ،)9( 2 ،

.567-537 ،29

املديرية العامة للربامج التعليمية ،2014 ،دليل العمل بربنامج

عبد احلميد ،زينب ،2012 ،فاعلية فنيات السيكودراما يف خفض

صعوبات التعلم .مسقط :وزارة الرتبية والتعليم.

اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد لدى األطفال
ذوي صعوبات التعلم .جملة اإلرشاد النفسي ،مركز اإلرشاد النفسي،

املديرية العامة للربامج التعليمية ،2015 ،إحصائية دائرة برامج

.339-276 ،32

الرتبية اخلاصة .مسقط :وزارة الرتبية والتعليم.
عبد اهلل ،أمين حييى؛ الشهاب ،إبراهيم محزة ،2013 ،السلوكات غري
املطريي ،منرية عايض سعد ،2014 ،مهارات التواصل االجتماعي

التكيفية لدى طلبة صعوبات التعلم يف املرحلة األساسية الدنيا يف

لدى عينة من تلميذات صعوبات التعلم يف الصفوف العليا باملرحلة

مديرية إربد الثانية .جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية

االبتدائية مبدينة الرس .برنامج الدراسات الرتبوية العليا ،جامعة

والنفسية.268-235 ،)1( 21 ،

امللك عبد العزيز.283-276 ،
عجالن ،عفاف حممد حممود ،2002 ،صعوبات التعلم األكادميية
املعيقل ،إبراهيم عبد العزيز ،2010 ،فعالية برنامج تدرييب

وعالقتها بكل من اضطراب القصور يف االنتباه-النشاط املفرط

باستخدام األنشطة الالصفية يف تنمية املهارات االجتماعية لدى

واضطراب السلوك لدى تالميذ املرحلة االبتدائية .جملة كلية

التالميذ ذوي اضطراب ضعف االنتباه والنشاط احلركي املفرط.

الرتبية-جامعة أسيوط.106-62 ،)1( 18 ،

جملة كلية الرتبية-جامعة عني مشس.247-167 ،)1( 34 ،
عقيل ،عمر علوان ،2013 ،الشعور بالوحدة النفسية لدى الطالب
املكانني ،هشام؛ العبدالالت ،بسام؛ النجادات ،حسني 2014 ،املشكالت

ذوي صعوبات التعلم مبنطقة عسري باململكة العربية السعودية.

السلوكية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم وعالقتها بالكفاءة

جملة كلية الرتبية ببنها.28-1 ،)2( 94 ،
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