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ملخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع المشكبلت السموكية السائدة لدى عينة مف تبلميذ
المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمـ مف وجو نظر معممييـ ،واستخدمت المنيج الوصفي
المسحي ،وتكوف مجتمع وعينة الدراسة مف عينة مف معممي صعوبات التعمـ ومعممي التعميـ
العاـ بمنطقة الجوؼ وعددىـ  ،032ومف أىـ نتائج الدراسة :موافقة أفراد عينة الدراسة
بدرجة متوسطة عمى جميع المشكبلت السموكية ،فجاءت استجابة أفراد الدراسة حياؿ
المشكبلت المتعمقة بالعبلقات مع األقراف لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ بمتوسط (79.1
مف  ،) 4922والمشكبلت السموكية المتعمقة بالناحية األكاديمية لدى التبلميذ ذوي صعوبات
التعمـ بمتوسط ( 0972مف 9)4922
وجاءت مقترحات وتوصيات الدراسة:
 العمؿ عمى الحد مف المشكبلت السموكية وتفعيؿ الضوابط التي تحد مف تمؾالمشكبلت السموكية9
 إرشاد المعمميف بضرورة االىتماـ بمعالجة ظاىرة كثير الجدؿ والنزاع مع األقرافبالفصؿ مف قبؿ التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية9

 االىتماـ باستخداـ الوسائؿ التعميمية المشوقة التي تجذب التبلميذ ذوي صعوباتالتعمـ في المرحمة االبتدائية لمدرس أثناء شرح المعمـ9

 االىتماـ بتعزيز الدافعية والحماس البلزـ لمدراسة لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـفي المرحمة االبتدائية9

 القياـ بدراسات مستقبمية وافية حوؿ سبؿ الحد مف المشكبلت السموكية لدى التبلميذذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية9
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Abstract
Title of the study: The reality of behavioral problems prevalent among a
sample of primary school students With learning difficulties from the
perspective of their teachers "assessment study".
Objectives for study: The study sought to identify the reality of the
behavioral problems prevailing among a sample of primary school
students with learning difficulties from the perspective of their teachers.
Methodology: The researcher used the survey and descriptive method in
this study.
The study population: The study population consists of a sample of 240
teachers of learning difficulties and general education teachers in Al-Jouf
region.
Main results of the study: The study respondents' responses to the
problems related to peer relationships among pupils with learning
difficulties were average (1.97 from 3.00) and behavioral problems related
to the academic aspects of students with learning difficulties (2.10 from
3.00).
Study Recommendations:








Working on reducing behavioral problems and activate controls
that limit these behavioral problems.
Instructing teachers to pay attention to addressing the phenomenon
of much controversy and conflict with peers separated by students
with learning difficulties in the primary stage.
Paying attention to the use of educational aids that attract students
with learning disabilities in the primary stage of the lesson while
teacher’s explaining.
Promoting the motivation and enthusiasm required for study
among pupils with learning disabilities at the primary level.
Conducting adequate future studies on ways to reduce the
behavioral problems of pupils with learning disabilities at the
primary leve
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املكدمة :
يعنى مجاؿ التربية الخاصة بتقديـ العديد مف الخدمات والرعاية المتكاممة لجميع
فئات اإلعاقة سواء كانت إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو سموكية ،أو صعوبات تعمـ
وغيرىا مف اإلعاقات ،إضافة إلى التوعية المجتمعية حياليـ واستيعابيـ وطرؽ التعامؿ معيـ
بما يساعدىـ عمى تقبؿ ذواتيـ9
وتتضمف فئة ذوي صعوبات التعمـ مجموعة متغايرة مف المشكبلت التي ال تنطبؽ
عمى أي فئة أخرى مف فئات التربية الخاصة ،فمنيـ مف يظير عمييـ تخمؼ في تعمـ المشي
مقابؿ آخريف يحبطوف معممييـ بكثرة حركتيـ ،أو مف أو مف ال يستطيع اكتساب ميارات
التواصؿ ،أو مف ال يتطور فييـ اإلدراؾ السمعي أو اإلدراؾ البصري برغـ مف حدة بصرىـ
ورىافة سمعيـ ،ومنيـ مف ال يستطيعوف التعمـ بأساليب التعميـ العادية ولكنيـ ليسوا معاقيف
عقميا 9بالرغـ مف أف مثؿ ىذه الفئة يشكموف مجموعة غير متجانسة ويفشموف في التعمـ
ألسباب متنوعة ويكشفوف عف أنواع واسعة مف المشكبلت السموكية والشخصية إال أنيـ
يشتركوف في أمر عاـ واحد ىو التبايف بيف مستوى القدرات والقابميات وبيف مستوى التحصيؿ
الفعمي (الوقفي 9)033 ، 0223 ،
كما يتميز الطبلب مف ذوي صعوبات التعمـ ببعض الخصائص السموكية والتي تمثؿ
انحرافا عف معايير السموؾ السوي لؤلطفاؿ العادييف ممف ىـ في مثؿ سنيـ ،ويظير تأثيرىا
واضحاً عمى مستوى تقدميـ الدراسي ومستوى قابميتيـ لمتعمـ ،ومف أبرز المؤشرات السموكية
عمى ذلؾ العادات التعميمية الخاطئة ،واالنخفاض في مستوى االنجاز والدافعية ،والعدوانية

والنشاط الزائد ،وغرابة السموؾ وعدـ اتساقو ،والتقمب الحاد في المزاج (ندا 9).9 ، 022. ،
وحيث أظيرت العديد مف الدراسات انتشار ىذه المشكبلت السموكية بنسب عالية لدى
تبلميذ ذوي صعوبات التعمـ مما يسبب تأثي ارً سمبياً عمى تحصيميـ الدراسي ،مما قد يؤدي
إلى تطور تمؾ المشكبلت السموكية إلى اضطرابات سموكية ،فضبل عف ما قد تسببو ىذه
المشكبلت مف ىدر لموقت المدرسي ،ولكوف التبلميذ بجميع فئاتيـ الركيزة األساسية لمعممية
التربوية والتعميمية ،واليدؼ األسمى ليا ،مما يستوجب االىتماـ بتييئة البيئة التعميمية
التربوية المناسبة ليـ ،ودراسة مشكبلتيـ والعقبات التي تحوؿ دوف تحقيؽ أىداؼ التربية
والتعميـ عموما ،والمشكبلت السموكية عمى وجو الخصوص ،مف ىنا برزت الحاجة إلجراء ىذه
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الدراسة لمتعرؼ عمى مدى انتشار ىذه المشكبلت السموكية لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ
مقارنة مع التبلميذ العاديف9

مشكلة الدراسة:
تعد المشكبلت السموكية بمثابة مؤشرات عمى طبيعة السموؾ لدى التبلميذ ذوي
صعوبات التعمـ ،والمتمثمة بالعدواف ،ونوبات الغضب والعناد ،أو الفوضى ،أو سموكيات خفية
مضادة لممجتمع كالكذب والسرقة ،كما تشمؿ عدـ االمتثاؿ الذي يظير في عدـ االستجابة
لمعممييـ ،أو عدـ التوافؽ مع المتطمبات االجتماعية العادية 9وقد أوصت العديد مف الدراسات
والبحوث المحكمة في المؤتمرات والندوات والمجبلت العممية إلى أىمية دراسة تمؾ المشكبلت
وتقديـ التوصيات التي يؤمؿ أف تقترح الحموؿ التطبيقية الفاعمة ليا ،فقد أشارت أحدى
الدراسات أف األطفاؿ ذوي المشكبلت السموكية الخطيرة إنما يعدوف معرضيف بدرجة اكبر
لخطر تطور أنماط مف عدـ التوافؽ االجتماعي تستمر مدى الحياة وانخفاض مستوى
التحصيؿ األكاديمي لدييـ ) ،(Kauffman,2005كما يرى ماؾ ميبلف و سايبرشتف (Mac
) Millan & Siperstein,2002أف التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ الذي يبدوف المشكبلت
السموكية يعدوف بحاجة ماسة إلى تدخبلت فعالة بسبب ما يواجيونو مف مشكبلت أكاديمية
وسموكية ( ورد في  :محمد  9)421 ، 0221 ،وكما أشارت دراسة دبيسو السمدوني
( )0223أف نسبة شيوع المشكبلت السموكية المتعمقة بالمنزؿ تراوحت بيف ( )%33و
( ،)%..فيما مثمت نسب شيوع المشكبلت السموكية المتعمقة بالمدرسة نسب تراوحت بيف
( )%39و ( ،)%.9أما المشكبلت المتعمقة باألقراف فتراوحت ما بيف( )%3.و( )%.3لدى
عينة الدراسة مف تبلميذ مراحؿ التعميـ العاـ في بعض مناطؽ المممكة العربية السعودية9
ويرى مجموعة مف معممي صعوبات التعمـ أف التمميذ ذوي صعوبات التعمـ كثير
الضوضاء في الفصؿ مما
يثير الفوضى وكثير الحركة داخؿ الفصؿ وكما أنو يتجاىؿ أوامر وتعميمات المعمـ
وغيرىا مف السموكيات غير
المرغوبة ناتجة عف المشكبلت السموكية ،وتأسيسا عمى ما سبؽ ،إضافة إلى أىمية
دراسة المشكبلت السموكية لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ لما تمثمو ىذه الفئة الغالية مف
مجتمعنا مف شريحة تستحؽ االىتماـ والعناية كبقية شرائحو المختمفة ،فقد تبمورت مشكمة
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الدراسة في محاولة الكشؼ عف

.............................................

واقع المشكبلت السموكية السائدة لدى تبلميذ المرحمة

االبتدائية ذوي صعوبات التعمـ بمنطقة الجوؼ9

أسئلة الدراسة:
السؤاؿ الرئيسي ":ما واقع المشكبلت السموكية السائدة لدى عينة مف تبلميذ المرحمة االبتدائية
ذوي صعوبات التعمـ مف وجو نظر معممييـ"؟
األسئمة الفرعية:
 -7ما ىي المشكبلت السموكية السائدة المتعمقة بالعبلقات مع األقراف لدى التبلميذ ذوي
صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية مف وجية نظر معممييـ؟
 -0ما ىي المشكبلت السموكية السائدة المتعمقة بالمشكبلت األكاديمية لدى التبلميذ ذوي
صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية مف وجية نظر معممييـ؟

أيداف الدراسة:
 -1التعرؼ عمى المشكبلت السموكية السائدة المتعمقة بالعبلقات مع األقراف لدى التبلميذ
ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية مف وجية نظر معممييـ9

 -2التعرؼ عمى المشكبلت السموكية السائدة المتعمقة بالناحية األكاديمية لدى التبلميذ ذوي
صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية مف وجية نظر معممييـ9

أيمية الدراسة:
انبثقت األىمية الموضوعية لمدراسة مف خبلؿ محاولتيا الكشؼ عف المشكبلت
السموكية السائدة لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية ،كما تمثمت األىمية
التطبيقية في تطبيؽ أدواتيا في بيئة لـ تتناوليا الدراسات السابقة ،إضافة إلى عرضيا العديد
مف التوصيات التي يؤمؿ االستفادة منيا في معالجة تمؾ المشكبلت وتقديـ الحموؿ المقترحة
ليا ،لبلستفادة منيا في مساعدة الممارسيف في الميداف التربوي ،ورفد أصحاب القرار في
مساندة تمؾ الفئة9
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مصطلحات الدراسة:
المشكبلت السموكية  ":أنيا مجموعة مف المظاىر السموكية غير التوافقية والتي تصدر عف
الطفؿ في مختمؼ المواقؼ البيئية التي يتواجد بيا ويتفاعؿ معيا سواً في المنزؿ ،أو المدرسة
أو مع األقراف"(9دبيس وآخروف )0220 ،

التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ :ويعرفوف بأنيـ التبلميذ الذيف لدييـ تأخر أو اضطراب في
واحدة أو أكثر مف القدرة عمى التحدث،المغة ،القراءة ،التيجئة ،الكتابة  ،أو العمميات
الحسابية ،نتيجة لخمؿ وظيفي في الدماغ أو اضطراب عاطفي أو مشكبلت سموكية 9ويستثنى
مف ذلؾ األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ الناتجة عف حرماف حسي أو تخمؼ عقمي
أو حرماف ثقافي )(Krike and Chalfant,1984

حمددات الدراسة:
اقتصرت ىذه الدراسة عمى المحددات التالية:
الحد الموضوعي :التعرؼ عمى واقع المشكبلت السموكية السائدة لدى عينة مف تبلميذ
المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمـ مف وجو نظر معممييـ ،دوف التعرض لممشكبلت
السموكية لفئات التربية الخاصة األخرى مثؿ التوحد ،واإلعاقة السمعية واإلعاقة العقمية
وغيرىا9
الحد المكاني :اقتصرت الدراسة عمى بعض المدارس االبتدائية الحكومية بمنطقة الجوؼ9
الحد الزماني :طبقت أدوات الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ 7332/734.ىػ9

اإلطار الهظري والدراسات السابكة:
اإلطار الهظري:
مفًوم وخصائص صعوبات التعلم
عرفت الجمعية الوطنية االستشارية لؤلطفاؿ المعوقيف The National Advisery
) ) committee on Hendicapped Childrenسنة ( )1968األطفاؿ ذوي صعوبات
التعمـ  ،إنيـ أولئؾ الذيف يظيروف اضطرابات في واحدة أو أكثر مف العمميات النفسية
األساسية التي تتضمف فيـ واستعماؿ المغة المكتوبة أو المغة المنطوقة والتي تبدو في
اضطرابات السمع والتفكير والكبلـ ،والقراءة التيجئة والحساب والتي تعود إلى أسباب تتعمؽ
بإصابة الدماغ البسيطة الوظيفية (

Brain Injury, or Minimal Brain
- 43. -

واقع المشكالت السلوكية السائدة لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم

.............................................

 )Dysfunctionولكنيا ال تعود إلى أسباب تتعمؽ باإلعاقة العقمية ،أو السمعية أو البصرية
أو غيرىا مف اإلعاقات ( الروساف 9)024 ، 0221 ،
بينما عرفت المجنة الوطنية المشتركة عاـ " "7..2صعوبات التعمـ بأنو مصطمح
شامؿ (عاـ ) يرجع إلي مجموعة متباينة مف االضطرابات التي تعبر عف نفسيا مف خبلؿ
صعوبات دالة في اكتساب واستخداـ ميارات االستماع أو الكبلـ أو القراءة أو الكتابة  ،أو
االستدالؿ أو العمميات الحسابية وىذه االضطرابات ذاتية داخمية المنشأ والتي يفترض أف
تكوف راجعة إلي خمؿ وظيفي في الجياز العصبي المركزي و يمكف أف تحدث خبلؿ حياة
الفرد ،كما يمكف أف تكوف متبلزمة مع مشكبلت في الضبط الذاتي و مشكبلت اإلدراؾ و
التفاعؿ االجتماعي دوف أف تؤدي ىذه األحواؿ إلي صعوبات تعميمية بحد ذاتيا 9ومع أف
صعوبات التعمـ قد تحدث متزامنة مع بعض ظروؼ اإلعاقة األخرى كاإلعاقة الحسية والتخمؼ
العقمي ،واالضطراب االنفعالي الشديد جدا أو عمى مؤثرات خارجية (كالفروؽ الثقافية والتعميـ
غير المبلئـ أو غير الكافي) إال أنيا أي صعوبات التعمـ ليست ناتجة عف ىذه الظروؼ
والمؤثرات (البطاينة وآخروف 9)43 ، 0273،
ومف خصائص الطبلب ذوي صعوبات التعمـ التي تميزىـ عف غيرىـ مف فئات التربية
الخاصة أف لدييـ قدرات إدراكية تمتد مف متوسطة إلى أعمى مف المتوسط ،وبالرغـ مف ذلؾ
نجد أف ىناؾ تبايناً بيف ما ىو مفترض أف يعممو الطالب ذي صعوبات التعمـ وبيف انجازه
الحقيقي 9ويمتمؾ الطبلب ذوو صعوبات التعمـ عددا مف القدرات المختمفة( 9السرطاوي

وآخروف )33 ، 0277 ،
وأيضاً يوجد اختبلفات بيف الطبلب ذوي صعوبات التعمـ والعادييف في النواحي

المعرفية حيث أف الطبلب ذوي صعوبات التعمـ لدييـ صعوبة في ميكانيزـ الضبط الذاتي
والتخطيط والتقييـ وحؿ المشكبلت ()Bender.1993.51
وكما وضح  )2000.542( Lernerبوصؼ الطبلب ذوي صعوبات التعمـ بعدـ
القدرة عمى إصدار األحكاـ والصعوبة في إدراؾ ما يشعر بو اآلخروف كما أف لدييـ مشكبلت
في العبلقات األسرية والسموؾ التوافقي  ،كما أف لدييـ مشكمة التخطيط لمسموؾ والقياـ بو كما
أنو مف الممكف التنبؤ بسموكيـ 9
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ويذكر  )1992,15( Arielبأف سموكيـ في مرحمة المراىقة يتسـ بالتحدي لبيئتيـ
ومدرستيـ ووالدييـ وعدـ تقبؿ أي نصح مف الكبار ،كما أنيـ يقاوموف توجييات الوالديف في
محاولة لمحصوؿ عمى االعتماد النفسي واالجتماعي9
ويشير  )1993,121( Shanleyأف الطبلب ذوي صعوبات التعمـ لدييـ مشكبلت
في قد رتيـ عمى حؿ المشكبلت والميارات الوظيفية مثؿ الحفاظ عمى الوقت9
ولمكشؼ عف مستوى القمؽ لذوي صعوبات التعمـ أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة بيف ذوي
صعوبات التعمـ والعادييف حيث أظيرت ذوو صعوبات التعمـ أعمى مستوى القمؽ ،كما أف
اإلناث اظيرف مستوى عالياً مف القمؽ مقارنة بالذكور ،كما كانت ىناؾ فروؽ في الكذب بيف
ذوي صعوبات التعمـ والعادييف حيث اظير ذوو صعوبات التعمـ ميبلً لمكذب أعمى مف

العادييف)Coronado,marco,1996:146( 9

نسبة انتشار صعوبات التعلم يف اململكة العربية السعودية:
ال يوجد إحصائية عف نسبة انتشار صعوبات التعمـ بيف التبلميذ المدارس في
المممكة العربية السعودية ،ولكف يمكف تقديرىا مف خبلؿ معرفة نسبة التبلميذ الذيف تقدـ ليـ
خدمات إلى مجموع تبلميذ المدارس التي تقدـ تمؾ الخدمات ،خاصة واف الخدمات أصبحت
واسعة االنتشار وعمية يمكف القوؿ ،مع درجة مف التحفظ ،بأف حوالي  % 1مف تبلميذ
المدارس بحاجة إلى خدمات صعوبات التعمـ ( أبونياف 9)04 ، 0270 ،

املشكالت السلوكية:
عرؼ ) (Corsini, 1999السموؾ المشكؿ عمى أنو السموؾ الذي يمثؿ مشكمة لمفرد
نفسو ،سواء إذا كانت المشكمة ظاىرة أـ كامنة مثؿ الحساسية الزائدة،الخجؿ،الخوؼ أو
السموؾ الذي يمثؿ خطر لآلخريف مثؿ العنؼ،العدواف ،التبمد االجتماعي،الجريمة (9الغزالي
والزىراني ) 04 ، 0277 ،
وحينما يشذ السموؾ عف المعايير السموكية المحددة أو األعراؼ أو العادات أو
التقاليد أو غيرىا مف المحددات األخرى فأنو يصبح ذلؾ سموكاً غير مرغوب اجتماعياً ،ويتطمب
في ذات الوقت أف يتـ التدخؿ لتغيره أي تعديمو(9محمد )73 ،0277 ،
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ولقد صنؼ العمماء المشكبلت السموكية التي تصدر عف الطفؿ كما يمي (سميـ،0277 ،
:)30
 -7االضطرابات السموكية الخفيفة Mild:حيث توجد مشكبلت سموكية مف النوع الخفيؼ
يمكف تشخيصيا بوضوح وتسبب أذى قميبلً لآلخريف9

Moderate:حيث تتراوح ىذه المشكبلت مابيف

 -0االضطرابات السموكية المتوسطة

الخفيفة والشديدة وىي أكثر إيذاء لآلخريف عما سبقيا مف مشكبلت9
 -4االضطرابات السموكية الشديدة Severe:حيث توجد مشكبلت سموكية عديدة وتسبب
األذى لآلخريف ،مثؿ اإلصابات الجسمانية الخطيرة لمضحايا ،أو االنتياكات الشديدة
لمقوانيف9

حمكات التعرف على املشكالت السلوكية :
يمكننا التعرؼ عمى المشكبلت السموكية مف خبلؿ (عبد اليادي - :)74 ،7303 ،
 -7المقارنة بيف سموؾ الطفؿ وسموؾ األطفاؿ اآلخريف مف أقرانو فالتشابو بيف سموكيـ
جميعاً يعني أف سموؾ الطفؿ سوي وعادي9

 -0مقارنة سموؾ الطفؿ المشكؿ بمعايير سموؾ األطفاؿ مف نفس العمر9
 -4استمرارية السموؾ المشكؿ مع زيادة الحالة سوءاً ولـ يط أر عمييا تحسف فيذا يعني أف
ىناؾ ما يمنع الطفؿ مف التقدـ نحو ما يجب أف يكوف9

 -3مقارنة سموكيات الطفؿ بصورة كمية في مواقؼ متعددة9

بعض املشكالت السلوكية السائدة:
-7تشتت االنتباه المصحوب بفرط الحركة:اضطراب سموكي يجعؿ الطفؿ غير متوافؽ ذاتيا
واجتماعيا ويرجع ذلؾ لفرط النشاط الحركي و بعض المشكبلت السموكية و اندفاعتيو وعدـ
تركيز االنتباه لممياـ التي تتطمب منو ويصاحب ذلؾ ضعؼ تقديره لذاتو وعدوانيتو
وحساسيتو الزائدة والقمؽ وعدـ تحممو اإلحباط وضعؼ مقدرتو عمى تكويف عبلقات إيجابية
مع رفاقو المحيطيف بو(9القريطي  ،0224 ،ص ) .
-0السموؾ العدواني :ىو كؿ فعؿ يتسـ بالعداء تجاه الموضوع أو الذات ،وييدؼ إلى التدمير
فيو سموؾ يقصد بو المعتدي إيذاء الشخص اآلخر أو إيذاء نفسو ،كما أنو نوع مف
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السموؾ االجتماعي ييدؼ إلى تحقيؽ رغبة صاحبة في السيطرة وايذاء الذات ،تعويضاً عف

الحرماف أو بسبب التثبيط ،وىو يعد استجابة طبيعة لئلحباط(9بشناؽ )009 ، 0227 ،

 -4السموؾ الفوضوي :يشير يحى ( ).3، 0224بأف السموؾ الفوضوي يتمثؿ بالكبلـ غير
المبلئـ والتصفيؽ والضحؾ والضرب بالقدـ والصفير وسموكيات أخرى في غرفة الصؼ
تعيؽ النشاطات القائمة9
وكذلؾ أوضح أبوزيد ( )0. ، 0272يتصؼ األطفاؿ ذوي السموؾ الفوضوي بكثرة
الحركة البدنية عف المعدؿ الطبيعي لمطفؿ أو لمف ىـ في نفس عمر الطفؿ فنجد الطفؿ
يجري مف آلخر بدوف سبب ويترؾ مقعدة فجأة أو يخبطو بيديو أو رجميو ،يتسمؽ فوؽ
المكتب أو يدخؿ تحتو ،وأيضاً يتصؼ األطفاؿ ذوي السموؾ الفوضوي باالندفاعية عند

القياـ ببعض المياـ بدوف تفكير أو بدوف إدراؾ لمعواقب المترتبة عمى ذلؾ ،ويعبث بأثاث

المنزؿ والمدرسة ،ويرمى األشياء مف حولو ،سريع الغضب ويبدى ردود أفعاؿ غير مناسبة
لممواقؼ
-3السموؾ التخريبي :مف اضطرابات السموؾ الميمة ،السموؾ السموؾ التخريبي
 Destructive Behaviorالذي يتمثؿ في رغبة بعض األطفاؿ ظاىريا في تدمير أو
أتبلؼ الممتمكات الخاصة باآلخريف ،أو المرافؽ ،وقد يتوجو السموؾ التدميري نحو مقتنيات
األسرة كالمبلبس والكتب أو المعب واألثاث المنزلي ،ولكف يجب أف يكوف واضحاً أف إتبلؼ

ليس بالضرورة أف يكوف تخريبياً ،وليس كؿ تخريب عمبلً شري ارً ،كما أف األطفاؿ يختمفوف
في درجة الميؿ إلى التدمير واإلتبلؼ (الشربيني 9)93 ،0272 ،

الدراسات السابكة:
وقد رجع الباحث إلى عدة دراسات التي تناولت المشكبلت السموكية:
دراسة أبا الخيؿ  ،محمد بف صالح (0272ـ) بعنواف " المشكبلت السموكية لدى
التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ األكاديمية في ضوء متغيري العمر ونمط الصعوبة بمنطقة
القصيـ "  ،وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكبلت السموكية وفؽ المنحنى البيئي ( بيئة
المنزؿ  ،بيئة المدرسة  ،بيئة األقراف ) وتحديد أبرزىا لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ
األكاديمية وذلؾ مف وجية نظر التبلميذ أنفسيـ  ،وقد استعانت الدراسة الحالية ببطارية
مقاييس تقدير المشكبلت السموكية لئلعاقات  ،وأتبعت الدراسة المنيج الوصفي المسحي
- 434 -

واقع المشكالت السلوكية السائدة لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم

.............................................

المقارف  ،وقد أوضحت النتائج أف الم شكبلت السموكية المتعمقة ببيئة المدرسة كانت أكثر
شيوعاً بدى مجتمع الدراسة مقارنة بالمشكبلت السموكية المتعمقة ببيئة األقراف والمشكبلت

السموكية المتعمقة ببيئة المنزؿ  ،كما أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف متوسط درجات التبلميذ عمى مقياس المشكبلت السموكية المتعمقة ببيئة األقراف
 ،وكذلؾ في بيئة المنزؿ  ،في كبلً مف متغيري العمر ونمط صعوبة التعمـ األكاديمية 9

دراسة يحيى  ،أياد محمد ( 0272ـ) بعنواف " المشكبلت السموكية لدى لؤلطفاؿ

المعاقيف سمعيا " ،وىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ إلى  :المشكبلت السموكية لدى
األطفاؿ المعاقيف سمعيا  ،والفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في المشكبلت السموكية لؤلطفاؿ
المعاقيف سمعيا تبعا لمتغير الجنس (ذكور  ،إناث)  ،وتكونت عينة الدراسة مف (  )32معاقاً

( )09ذكور و ( ) 00إناث موزعيف عمى سبع صفوؼ دراسية مف األوؿ إلى السابع  ،ومف
أىـ نتائج البحث في اليدؼ األوؿ ظيرت مشكبلت سموكية حادة عديدة منيا الحركة الزائدة
وعدـ االستقرار ،عدـ االلتزاـ بتوجييات المعممة  ،محاولة الغش في اإلجابة ،إثارة الضجيج
داخؿ الصؼ ،وتقع ىذه المشكبلت في مجاؿ المحافظة عمى النظاـ واالنضباط الصفي ،أما

ابرز المشكبلت السموكية الحادة التي ظيرت في مجاؿ الغيرة والغضب فيي :يغار مف تفوؽ
اآلخريف عميو ،التشاجر مع زمبلئو ،اإلثارة والغضب السريع ،األنانية في سموكو .أما فيما
يخص اليدؼ الثاني فمـ تظير نتائج التحميؿ اإلحصائي فروؽ ذات داللو إحصائية في
المشكبلت السموكية بيف ذكور واناث األطفاؿ المعاقيف سمعيا 9
دراسة وريكات وممؾ الشحروري ) ")7..3المشكبلت السموكية لمطمبة المعاقيف
بصريا في مراكز التربية الخاصة"  ،و ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكبلت السموكية
لممعاقيف بصريا في مدارس التربية الخاصة ومراكزىا

وايجاد الفروؽ ذات الداللة في

المشكبلت السموكية تبعا لمتغيري الجنس والعمر .تألفت عينة الدراسة مف (  ( 73.طالباً
وطالبة )  ( 9.منيـ ذكور و(  ( 32إناث استخدمت الدراسة مقياس المشكبلت السموكية

كأداة لمبحث  ،ويتكوف مف ثبلث عشرة مشكمة سموكية وقد تـ استخراج الصدؽ والثبات لؤلداة
 ،وأشارت نتائج الدراسة إلى ابرز المشكبلت السموكية الحادة ىي :الحساسية الزائدة ،
والسموؾ االتكالي  ،وسموؾ الشرود الذىني  ،وسموؾ التشكيؾ ،والشعور بالقمؽ  ،والسموؾ
المتخاذؿ  ،واالنسحاب مف المشاركة االجتماعية وأشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ
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تحميؿ التبايف المتعدد إلى وجود فروؽ ذات داللة بيف الجنسيف ولصالح الذكور عمى األبعاد
اآلتية:
العدوانية وسموؾ الحركة الزائدة  ،وسموؾ التمرد  ،والسموؾ المخادع  ،والسموؾ
المتخاذؿ ،أما الفروؽ التي كانت لصالح اإلناث فظيرت في بعدي الشعور بالقمؽ والحساسية
الزائدة ووجدت فروؽ ذات داللة في متغير العمر لصالح الفئة العمرية مف (74 – 72سنة )
عمى اإلبعاد اآلتية :سموؾ الحركة الزائدة و السموؾ المتخاذؿ والشرود والتشكيؾ والحساسية
الزائدة 9

الدراسة امليدانية :مهًج الدراسة
اتبع الباحث المنيج الوصفي المسحي لمناسبتو لطبيعة الدراسة وأىدافيا ،والمنيج
الذي ييتـ بدراسة الظواىر كما ىي عميو في الواقع مف حيث خصائصيا وارتباطيا بظواىر
أخرى ويعبر عنيا بصورة كمية أو كيفية9
مجتمع وعينة الدراسة:وفقاً ألسئمة الدراسة وأىدافيا فقد تكوف مجتمع الدراسة مف

عينة عشوائية مف المعمميف بمنطقة الجوؼ وعددىـ ( )032معمماً ،حيث تـ اختيار ()702

معمماً مف معممي صعوبات تعمـ و ( )702معمماًمف معممي التعميـ العاـ ،تـ اختيارىـ لتطبيؽ

الدراسة9

جدول رقى ()1
تىزيع أفراد عيُت اندراضت وفق يتغير انفئت
انتكرار
انفئت
121
يعهى انتعهيى انعبو
121
يعهى صعىببث تعهى
241
انًجًىع

انُطبت
5101
5101
%111

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )7أف ( )702مف أفراد عينة الدراسة يمثموف ما نسبتو
 %3292مف إجمالي أفراد عينة الدراسة معمماً مف معممي التعميـ العاـ (معمـ صؼ ) ،و

( )702منيـ يمثموف ما نسبتو  %3292مف إجمالي أفراد عينة الدراسة معمماً مف معممي
صعوبات التعمـ9

أدوات الدراسة:
أداة الدراسة ىي االستبانة كأداة لجمع البيانات الميدانية لمدراسة بغرض التعرؼ عمى
واقع المشكبلت السموكية السائدة لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمـ و
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المتعمقة بالعبلقات مع األقراف ،والناحية األكاديمية ،وتكونت االستبانة مف محوريف ،األوؿ
يقيس المشكبلت المتعمقة بالعبلقات مع األقراف وعددىا  1عبارات ،والمحور الثاني يقيس
المشكبلت مف الناحية األكاديمية وعددىا  9عبارات ،فبذلؾ يكوف إجمالي مجموع عبارات
االستبانة  73عبارة، ،ومف ثـ قاـ الباحث بالتحقؽ مف الصدؽ والثبات مف خبلؿ عرضيا
عمى محكميف في المجاؿ ومف ثـ تطبيقيا ميدانياً عمى عينة استطبلعية مكونة مف ()32

معمماً مف مجتمع الدراسة9

أساليب املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا ،فقد تـ استخداـ العديد مف
األساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية Statistical
 Package for Social Sciencesوالتي يرمز ليا اختصا ارً بالرمز (9)SPSS

وذلؾ بعد أف تـ ترميز وادخا ؿ البيانات إلى الحاسب اآللي ،ولتحديد طوؿ خبليا

المقياس الثبلثي ( الحدود الدنيا والعميا ) المستخدـ في محاور الدراسة  ،تـ حساب المدى(
 ،) 0=7-4ثـ تقسيمو عمى عدد خبليا المقياس لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية الصحيح أي(
 )2931 =4/0بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس ( أو بداية المقياس
وىي الواحد الصحيح) وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،وىكذا أصبح طوؿ الخبليا كما
يأتي :
 مف  7922إلى  7931يمثؿ (ناد ارً) نحو كؿ عبارة باختبلؼ المحور المراد قياسو9

 مف  7939إلى  0943يمثؿ (أحياناً) نحو كؿ عبارة باختبلؼ المحور المراد قياسو9
 مف  0943إلى  4922يمثؿ (دائماً) نحو كؿ عبارة باختبلؼ المحور المراد قياسو9
وبعد ذلؾ تـ حساب المقاييس اإلحصائية التالية :

 97التك اررات والنسب المئوية لمتعرؼ عمى الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة
وتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنيا أداة الدراسة9
 90المتوسط الحسابي الموزوف (المرجح) "  " Weighted Meanوذلؾ لمعرفة مدى ارتفاع
أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عمى كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية،
مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى متوسط حسابي موزوف9
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 94المتوسط الحسابي "  " Meanوذلؾ لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد
الدراسة عف المحاور الرئيسة (متوسط متوسطات العبارات) ،مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب
المحاور حسب أعمى متوسط حسابي9
 93تـ استخداـ االنحراؼ المعياري " "Standard Deviationلمتعرؼ عمى مدى انحراؼ
استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة ،ولكؿ محور مف المحاور
الرئيسة عف متوسطيا الحسابي 9ويبلحظ أف االنحراؼ المعياري يوضح التشتت في
استجابات أفراد عينة الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة ،إلى جانب المحاور
الرئيسة ،فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتيا بيف
المقياس9
 93تـ استخداـ اختبار ت لعينتيف مستقمتيف لممقارنة بيف عينة الدراسةمف حيث حدة
المشكبلت السموكية9

عرض نتائج الدراسة ومهاقشتًا:
7/0لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة األوؿ والذي نصو :ما المشكبلت السموكية المتعمقة
بالعبلقات مع األقراف لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمـ ؟
لمتعرؼ عمى المشكبلت السموكية المتعمقة بالعبلقات مع األقراف لدى التبلميذ ذوي
صعوبات التعمـ بمنطقة الجوؼ تـ حساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محور المشكبلت
السموكية المتعمقة بالعبلقات مع األقراف لدى تبلميذالمرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمـ
وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي:
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استجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محور المشكبلت السموكية المتعمقة بالعبلقات مع
األقراف مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
و

انعببرة

يعهًي
انتعهيى
انعبو
كثيررررر انجرررردل
وانُررررساع يررررع يعهًي
 1األقرررررررررررررررررراٌ صعىببث
تعهى
ببنفصم
كهي
يتعبيرررررم يرررررع يعهًي
انتعهيى
أقراَررررررررررررررررررر
انعبو
بأضرررهىة فيررر
انكثيررررررر يررررررٍ يعهًي
2
انتحررررررررررررررررردي صعىببث
وانعُبد
تعهى
كهي
يطرررررررررررررررت دو يعهًي
أنفبظرررب بةيئرررت انتعهيى
انعبو
فرررررري حديثرررررر
يع زيالئ
يعهًي
3
صعىببث
تعهى
كهي
يبررررررردو حررررررربد يعهًي
انتعهيى
انًساج
انعبو
يعهًي
4
صعىببث
تعهى
كهي

جدول رقى ()2
درجت انًىافقت
انتكرار
انُطبت
دائًب أحيبَب َبدرا
%
34
44
34
ك
%
ك

3101 4101 2403
63

32

%
ك
%
ك

63
41
.1
2603 3303 4104
52
1
61

%

5104

504

4303

ك

54

24

34

%

3101 2101 4403

ك
%
ك

.1
31 11.
3105 120. 4.06
56
41
23

%

4601 3402 1.02

ك

42

%
ك
%
ك

15 111 65
3103 4101 2101
51
34
25

%

4105 3101 2104

ك

44

2014

10416

2014

10.12

2011

10442

2012

10.21

1012

10161

201.

106.1

10.6

10164

1013

10146

2011

10114

10.5

1041.

21

%

2205 3105 4101

ك
%

44
43
13
3501 3406 3104
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101..

1.

1504 4.02 3501

45

10.1

10111
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2104 2601 5205

5.

انًتىضط االَحراف
انحطببي انًعيبري
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تابع جدوؿ رقـ ()0
عالقترررررررررررررررررر
بسيالئرررررررررررررررر
ضيئت
5

يعهًي
انتعهيى
انعبو
يعهًي
صعىببث
تعهى
كهي

يُرربدي أقراَ ر
بأضررررررررررررررررًب
يكرهىَهب
6

يعهًي
انتعهيى
انعبو
يعهًي
صعىببث
تعهى
كهي

نرررررررريص نرررررررر
أصرررررررررررررررردقب
داخم انفصم
1

يعهًي
انتعهيى
انعبو
يعهًي
صعىببث
تعهى

12

ك
%

5.

4.

4104 4.02 1101
41

ك

4.

%
ك
%
ك

13 114 5.
3104 4501 2406
14
22
21

%

6501 1403 1601
54

ك
%
ك
%
ك

115 51
14
4304 2304 3205
.3
14
.

%

105

1105 1501

ك

55

%

1052

10161

2026

10414

104.

10464

1031

10613

24

2303 3104 4504

ك
كهي
%
انًتىضط انعبو

10.4

10141

21

2205 2.02 4403

31

201.

10144

24

2101 4104 3.02

35

106.

10646

121 55
64
5104 220. 2601

2023

10414

1016

10441

10.1

10115

يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )0أف أفراد عينة الدراسػة موافقػوف أحيانػا عمػى واقػع
تعامػػؿ التبلميػػذ ذوي صػػعوبات الػػتعمـ مػػع أق ػرانيـ فػػي مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ االبتدائيػػة بمتوسػػط
( 79.1مف  )4922وىو متوسط يقع في الفئة الثانية مف فئات المقيػاس الثبلثػي (مػف 7939
إلى  )0943وىي الفئة التي تشير إلى خيار أحيانا عمى أداة الدراسة9
ومػػف خػػبلؿ النتػػائج الموضػػحة أعػػبله يتضػػح أف ىنػػاؾ تجػانس فػػي موافقػػة أفػراد عينػػة
الدراسة واقع تعامؿ التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ مع أقرانيـ حيث تراوحت متوسػطات مػوافقتيـ
ما بيف (  7913إلى  ) 0973وىي متوسطات تقع في الفئة الثانية مف فئات المقيػاس الثبلثػي
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والتي تشير إلى (أحيانا) عمى أداة الدراسة مما يوضح التجانس في موافقة أفػراد عينػة الدراسػة
حيػػث يتضػػح مػػف النتػػائج أف أفػراد عينػػة الدراسػػة موافقػػوف أحيانػػا عمػػى سػػبعة مػػف واقػػع تعامػػؿ
التبلميذ ذوي صعوبات الػتعمـ مػع أقػرانيـ فػي المرحمػة االبتدائيػةوالتي تػـ ترتيبيػا تنازليػاً حسػب
موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا أحيانا كالتالي:

 97جاءت عبارة " كثيػر الجػدؿ والنػزاع مػع األقػراف بالفصػؿ " بالمرتبػة األولػى مػف حيػث موافقػة
أفراد عينة الدراسة عمييا أحيانا بمتوسط ( 0973مف  ،)4حيث يتضح أف معممػي صػعوبات
الػػتعمـ ىػػـ األكثػػر موافقػػة عمػػى ذلػػؾ بمتوسػػط ( 0940مػػف  ،)4يمػػييـ معممػػي التعمػػيـ العػػاـ
بمتوسط ( 79.1مف  ،)4يتضح موافقة أفػراد العينػة بمتوسػطات متقاربػة وعاليػة مػف حيػث
كثػػرة الن ػزاع مػػع األق ػراف ،وذلػػؾ يعػػزى لعػػدـ قػػدرة التبلميػػذ ذوي صػػعوبات الػػتعمـ مػػف تكػػويف
صػػداقات مػػع األقػػراف بالطريقػػة الطبيعيػػة بعكػػس التبلميػػذ العػػاديف و ينػػتج عػػف ذلػػؾ كثػػرة
النزاعات وخمؽ المشكبلت وذلػؾ لعػدـ القػدرة عمػى التوافػؽ ،حيػث يتضػح لنػا أىميػة الحاجػة
لوجود برامج لتعديؿ السموؾ وتنمية وتطوير الذات لمحد مف تمؾ المشكبلت السموكية9
 90جاءت عبارة " يتعامؿ مع أقرانػو بأسػموب فيػو الكثيػر مػف التحػدي والعنػاد " بالمرتبػة الثانيػة
مف حيػث موافقػة أفػراد عينػة الدراسػة عمييػا أحيانػا بمتوسػط ( 0970مػف  ،)4حيػث يتضػح
أف معممي صعوبات التعمـ ىـ األكثػر موافقػة عمػى ذلػؾ بمتوسػط ( 0971مػف  ،)4ومعممػي
التعمػػيـ العػػاـ بمتوسػػط ( 0929مػػف  ،)4يتضػػح مػػف المتوسػػطات أعػػبله مػػف أتفػػاؽ عينػػة
الدراسػػة مػػف حيػػث التعامػػؿ بأسػػموب التحػػدي والعنػػاد وذلػػؾ مػػف الممكػػف أف يعػػزى لعػػدـ قػػدرة
التبلميػػػذ ذوي صػػػعوبات الػػػتعمـ عمػػػى تقبػػػؿ التبلميػػػذ العػػػادييف والتكيػػػؼ معيػػػـ فػػػي العمميػػػة
التعميميػػػة داخػػػؿ الفصػػػؿ ومػػػف خػػػبلؿ األنشػػػطة خػػػارج الفصػػػؿ لعػػػدـ قػػػدرتيـ عمػػػى أدراؾ و
اسػػػتيعاب بعػػػض الميػػػارات ووجػػػود انخفػػػاض ممحػػػوظ مػػػف حيػػػث سػػػرعة االسػػػتجابة بعكػػػس
التبلميذ الذيف ال يعانوف مف صعوبات في التعمـ مما ينػتج عنػو ممارسػة أسػموب التحػدي و
العناد مع األقراف9
 94جػػاءت عبػػارة " يسػػتخدـ ألفاظػػا بذيئػػة فػػي حديثػػو مػػع زمبلئػػو " بالمرتبػػة الثالثػػة مػػف حيػػث
موافقة أفراد عينة الدراسػة عمييػا أحيانػا بمتوسػط ( 79.3مػف  ،)4حيػث يتضػح أف معممػي
صعوبات التعمـ ىـ األكثر موافقة عمى ذلؾ بمتوسط ( 097.مػف  ،)4يمػييـ معممػي التعمػيـ
العػاـ بمتوسػط ( 7910مػف  ،)4مػػف المتوسػطات أعػبله يتضػح وجػػود تقػارب ممحػوظ ،ومػػف
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األسباب المحتممة التي تستدعي القياـ بذلؾ ىو لفػت االنتبػاه مػف قبػؿ اآلخػريف حيػث يمجػأ
لمقياـ بتمؾ التصرفات والتي يجب الحػد منيػا بأسػموب تربػوي متخصػص مػع ىػذه الفئػة مػف
قبػػؿ أخصػػائي التربيػػة الخاصػػة و أخصػػائي اإلرشػػاد النفسػػي فػػي المدرسػػة وتييئػػة معممػػيف
الصؼ لمتعامؿ مع تمؾ الحاالت9
 93جػػاءت عبػػارة " يبػػدو حػػاد الم ػزاج " بالمرتبػػة الرابعػػة مػػف حيػػث موافقػػة أف ػراد عينػػة الدراسػػة
عمييا أحيانا بمتوسط ( 79.3مػف  ،)4حيػث يتضػح أف معممػي صػعوبات الػتعمـ ىػـ األكثػر
موافقة عمى ذلؾ بمتوسط ( 0971مف  ،)4يمييـ معممي التعميـ العاـ بمتوسػط ( 7914مػف
 ،)4تتفؽ عينة الدراسة مف حيػث حػدة مػزاج تبلميػذ صػعوبات الػتعمـ ويرجػع لؤلسػباب عػدة
منيا عدـ القػدرة عمػى التكيػؼ مػع البيئػة الصػفية و المدرسػية ،وعػدـ القػدرة عمػى التواصػؿ
مع األقراف بالشكؿ الطبيعػي ،وعػدـ القػدرة عمػى الػتعمـ بػالطرؽ و أسػاليب التػدريس العاديػة
حيث ينتج عف ذلؾ تقمب المزاج وعدـ الراحة وسرعة االنفعاؿ واإلحباط9
 93جػػاءت عبػػارة " عبلقتػػو بزمبلئػػو سػػيئة " بالمرتبػػة الخامسػػة مػػف حيػػث موافقػػة أف ػراد عينػػة
الدراسة عمييا أحيانا بمتوسط ( 79.3مف  ،)4حيث يتضح أف معممػي صػعوبات الػتعمـ ىػـ
األكثػػر موافقػػة عمػػى ذلػػؾ بمتوسػػط ( 097.مػػف  ،)4يمػػييـ معممػػي التعمػػيـ العػػاـ بمتوسػػط
( 793.مف 9)4
وبشكؿ عاـ يتضح مف خبلؿ النتائج الموضحة أعبله أف أبرز المشكبلت تتمثؿ فيكثرة
ممارستيـ الجدا ؿ والنزاع مع األقراف بالفصؿ وتفسر ىذه النتيجة بأف التبلميذ ذوي صعوبات
التعمـ في المرحمة االبتدائية حيث تكثر خبلفتيـ مع أقرانيـ في الفصؿ ولذلؾ نجد أف أبرز
المشكبلت السموكية المتعمقة بالعبلقات مع األقراف لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ تتمثؿ
فيكثرة ممارستيـ الجدؿ والنزاع مع األقراف بالفصؿ ،حيث يرى الباحث أف ذلؾ أحد مسببات
العزلة وعدـ القدرة عمى تكويف صداقات ،وأيضاً نفور التبلميذالعادييف مف تكويف صداقات مع
التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ تجنباً لممشكبلت ،وذلؾ يوضح وجود فجوة كبيرة وواضحة مف

حيث ا لعبلقات مع اإلقراف بحاجة لبرامج تعديؿ سموؾ متخصصة ومكثفة تستيدؼ تبلميذ
صعوبات التعمـ وبرامج تدريبية و تثقيفية لمعممي الصؼ التي يتواجد فييا تبلميذ صعوبات
تعمـ تتمحور حوؿ طرؽ خفض السموؾ ،و آلية التعامؿ مع فئة صعوبات التعمـ9
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0/0لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثػاني والػذي نصػو :مػا المشػكبلت السػموكية المتعمقػة بالناحيػة
األكاديمية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمـ"؟
لمتعػػرؼ عمػػى المشػػكبلت السػػموكية المتعمقػػة بالناحيػػة األكاديميػػة لػػدى تبلميذالمرحمػػة
االبتدائيػػةذوي صػػعوبات الػػتعمـ تػػـ حسػػاب التك ػ اررات والنسػػب المئويػػة والمتوسػػطات الحسػػابية
واالنحرافػػات المعياريػػة والرتػػب السػػتجابات أف ػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى عبػػارات محػػور المشػػكبلت
السموكية المتعمقة بالناحية األكاديمية جاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي:
استجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محور المشكبلت السموكية المتعمقة بالناحية
األكاديمية تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
جدول رقى ()3

درجت انًىافقت

و

انعببرة

1

غبنبرررررب يررررررب يبرررررردو
شرربرد انررةهٍ أ ُررب
شرح انًعهى

يعهًي
انتعهيى
انعبو
يعهًي
صعىببث
تعهى
كهي

يفتقررررررررد اندافعيررررررررت
وانحًرررربش انررررالزو
نهدراضت
2

يعهًي
انتعهيى
انعبو
يعهًي
صعىببث
تعهى
كهي

3

يشرررررربرك بصررررررىرة
يحرررررررررردودة فرررررررررري
األَشررررررررررررررررررررررررررر ت
انتعهيًيت

يعهًي
انتعهيى
انعبو
يعهًي
صعىببث
تعهى
كهي

انتكرار
انُطبت
دائًب أحيبَب
تابع%جدوؿ رقـ ()4
3.
31
ك

َبدرا
51

%

2504

3205

4101

ك

46

23

11

%

1101

1.02

.02

ك
%
ك

111
4404
36

62
2504
21

61
2504
64

%

3101

1601

5303

ك

43

22

15

%

6.02

1403

1205

ك
%
ك

11.
4.06
24

42
1105
31

1.
320.
66

%

2101

2501

5501

ك

4.

21

11

%

1402

1601

.02

ك
%

113
4101

51
2104

11
3201
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انًتىضط
انحطببي

االَحراف
انًعيبري

1044

10411

2063

1064.

2023

10431

1011

10446

2051

10111

2011

104.5

1065

101.5

2065

10644

2015

1041.
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تابع جدول رقم( )3
تحصررريه اندراضررري
يُ فض
4

ك

25

43

52

يعهًي
انتعهيى
انعبو
يعهًي
صعىببث
تعهى

%

2104

3504

4303

ك

42

1.

1.

%

6403

1504

1504

ك
%
ك

111
4406
21

62
2504
21

11
2.06
66

%

2205

2205

5501

ك

1.

31

11

%

6504

2504

403

ك
%
ك

116
4402
15

54
2402
23

16
3101
42

%

1205

1.02

6403

ك

14

31

5

%

6501

3104

402

ك
%
ك

.3
3404
11

61
2501
31

41
3603
13

%

403

3104

6104

ك

41

23

16

%

6105

1.02

1303

ك
%
ك

.1
310.
23

61
2501
34

4.
3101
63

%

1.02

2403

5205

ك

51

35

24

%

4105

2.02

2303

ك
كهي
%
انًتىضط انعبو

41
3303

6.
2404

.1
310.

كهي
يهبراترررررررررررررررررررررررررررر
األكبديًيت ضعيفت
5

يعهًي
انتعهيى
انعبو
يعهًي
صعىببث
تعهى
كهي

6

غبنبرررررب يرررررب يُطررررر
إحضررررررربر أدواتررررررر
انًدرضررررررريت يعررررررر
إن انفصم

يعهًيٍ
انتعهيى
انعبو
يعهًي
صعىببث
تعهى
كهي

1

يعرررررررردل اَتببهرررررررر
نهًعهررى فرري انفصررم
يكرررررررررررربد يكررررررررررررىٌ
يحدودا

يعهًي
انتعهيى
انعبو
يعهًي
صعىببث
تعهى
كهي

غبنبرررررب يرررررب تكرررررىٌ
كتبرررررر وكراضرررررربت
يًسقت
4

يعهًي
انتعهيى
انعبو
يعهًي
صعىببث
تعهى
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1014

10112

2053

10156

2015

10451

1061

10422

2054

10644

2013

10464

1044

10114

2061

1056.

2012

10461

1044

10644

2054

10121

2011

10464

1061

10141

2024

10411

10.5

10445

2011

101.2
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يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ رقػػـ ( )4أف أف ػراد عينػػة الدراسػػة موافقػػوف أحيانػػا عمػػى
المشػػكبلت السػػموكية المتعمقػػة بالناحيػػة األكاديميػػة لد تبلميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة ذوي صػػعوبات
الػػتعمـ بمتوسػػط ( 0972مػػف  )4922وىػػو متوسػػط يقػػع فػػي الفئػػة الثانيػػة مػػف فئػػات المقيػػاس
الثبلثي (مف  7939إلى  )0943وىي الفئة التي تشير إلى خيار أحيانا عمى أداة الدراسة9
ومػػف خػػبلؿ النتػػائج الموضػػحة أعػػبله يتضػػح أف ىنػػاؾ تجػػانس فػػي موافقػػة أفػراد عينػػة الدراسػػة
عمى المشكبلت السػموكية المتعمقػة بالناحيػة األكاديميػة حيػث تراوحػت متوسػطات مػوافقتيـ مػا
بيف (  79.3إلػى  ) 0904وىػي متوسػطات تقػع فػي الفئػة الثانيػة مػف فئػات المقيػاس الثبلثػي
والتي تشير إلى (أحيانا) عمى أداة الدراسة مما يوضح التجانس في موافقة أفػراد عينػة الدراسػة
حيث يتضح مػف النتػائج أف أفػراد عينػة الدراسػة موافقػوف أحيانػا المشػكبلت السػموكية المتعمقػة
بالناحيػػة لػػدى تبلميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة ذوي صػػعوبات الػػتعمـ والتػػي تػػـ ترتيبيػػا تنازليػاً حسػػب
موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا أحيانا كالتالي:

 97جاءت عبارة " غالبا ما يبدو شػارد الػذىف أثنػاء شػرح المعمػـ " بالمرتبػة األولػى مػف حيػث
موافقػػػة أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمييػػػا أحيانػػػا بمتوسػػػط ( 0904مػػػف  ، )4حيػػػث يتضػػػح أف
معممػي صػعوبات الػتعمـ ىػػـ األكثػر موافقػة عمػى ذلػػؾ بمتوسػط (  0934مػف  ، ) 4يمػػييـ
معممػػػي التعمػػػيـ العػػػاـ بمتوسػػػط (  7993مػػػف  ،) 4ويعػػػزى ذلػػػؾ لعػػػدـ مناسػػػبة أسػػػاليب
التػػدريس التقميديػػة لمتبلميػػذ ذوي صػػعوبات الػػتعمـ ،فتمػػؾ الفئػػة بحاجػػة إلػػى وسػػائؿ تعميمػػة
وطرؽ تدريسية خاصة تعمؿ عمػى جػذب االنتبػاه ورفػع نسػبة التركيػز والقػدرة عمػى الػتعمـ
بشكؿ متدرج ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة (وريكات والشػحروري )7..3 ،والتػي
أفادت بأف مف أبرز المشكبلت السموكية الحادة سموؾ الشرود الذىني9
 90جاءت عبارة " يفتقد الدافعية والحماس البلزـ لمدراسة " بالمرتبػة الثانيػة مػف حيػث موافقػة
أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمييػػػا أحيانػػػا بمتوسػػػط ( 0971مػػػف  ، )4حيػػػث يتضػػػح أف معممػػػي
صػعوبات الػتعمـ ىػـ األكثػػر موافقػة عمػى ذلػؾ بمتوسػػط (  0931مػف  ، ) 4يمػييـ معممػػي
التعمػػػيـ العػػػاـ بمتوسػػػط (  7911مػػػف  ،) 4يتضػػػح مػػػف خػػػبلؿ المتوسػػػطات أعػػػبله وجػػػود
انخفاض ممحوظ مف حيث الدافعية فبلبػد مػف اسػتخداـ التعزيػز اإليجػابي لزيػادة الدافعيػة،
وتحفيػػز التبلميػػذ ذوي صػػعوبات الػػتعمـ معنوي ػاً مػػف حيػػث العبػػارات التحفيزيػػة ومادي ػاً مػػف
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حيػػػث الجػػػوائز الرمزيػػػة ،وتشػػػير دراسػػػة (وريكػػػات و الشػػػحروري )7..3،بػػػأف السػػػموؾ
ا التكالي مف أبرز المشكبلت السموكية الحادة لدى مجتمع الدراسة التي أجراىا9
 94جاءت عبارة " يشارؾ بصورة محدودة في األنشػطة التعميميػة " بالمرتبػة الثالثػة مػف حيػث
موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا أحيانا بمتوسط ( 0973مف  ،)4حيػث يتضػح أف معممػي
صػػعوبات الػػتعمـ ىػػـ األكثػػر موافقػػة عمػػى ذلػػؾ بمتوسػػط (  0933مػػف  ،) 4يمػػييـ معممػػي
التعميـ العاـ بمتوسط (  7933مف  ،) 4يرجع ذلؾ لعػدـ قػدرة التبلميػذ عمػى االنخػراط فػي
تمؾ األنشػطة والخػوؼ مػف الفشػؿ و ارتكػاب األخطػاء وانخفػاض الثقػة بالػذات ،فبلبػد مػف
تنمية المشاركة في األنشطة بصورة متدرجة مف األسيؿ إلى األصعب وازالة كؿ المخػاوؼ
المحتممة التي تحد مف المشاركة في األنشطة9
 93جاءت عبارة " تحصيمو الدراسي مػنخفض " بالمرتبػة الرابعػة مػف حيػث موافقػة أفػراد عينػة
الدراسة عمييا أحيانا بمتوسػط ( 0973مػف  ، )4حيػث يتضػح أف معممػي صػعوبات الػتعمـ
ىػػـ األكثػػر موافقػػة عمػػى ذلػػؾ بمتوسػػط (  0934مػػف  ، ) 4يمػػييـ معممػػي التعمػػيـ العػػاـ
بمتوسػػط (  7919مػػف  ،) 4يتفػػؽ أف ػراد العينػػة عمػػى انخفػػاض التحصػػيؿ الدراسػػي لػػدى
التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ وذلؾ في بعض المواد الدراسية وليس جميع المػواد الدراسػية
ويعزى ذلؾ لعدـ إتقاف الميػارات األساسػية وعػدـ مناسػبة الطػرؽ التعميميػة المتبعػة داخػؿ
حجػػرة الصػػؼ وعػػدـ مناسػػبة المنػػاخ الصػػفي التقميػػدي ،ويشػػير اإلطػػار النظػػري أنػػو يتميػػز
الطبلب ذوي صعوبات التعمـ ببعض الخصائص السموكية والتي تمثؿ انحرافػا عػف معػايير
السػموؾ السػػوي لؤلطفػػاؿ العػػادييف ممػف ىػػـ فػػي مثػػؿ سػنيـ ،ويظيػػر تأثيرىػػا واضػػحاً عمػػى
مسػػتوى تقػػدميـ الدراسػػي ومسػػتوى قػػابميتيـ لمػػتعمـ ،ومػػف أبػػرز المؤشػرات السػػموكية عمػػى

ذلػػؾ العػػادات التعميميػػة الخاطئػػة ،واالنخفػػاض فػػي مسػػتوى االنجػػاز والدافعيػػة ،والعدوانيػػة
والنشاط الزائد ،وغرابة السموؾ وعدـ اتساقو ،والتقمب الحاد في المزاج(ندا 9)022. ،
 93جاءت عبارة " مياراتو األكاديمية ضعيفة " بالمرتبة الخامسة مف حيث موافقة أفػراد عينػة
الدراسة عمييا أحيانا بمتوسػط ( 0974مػف  ، )4حيػث يتضػح أف معممػي صػعوبات الػتعمـ
ىػػـ األكثػػر موافقػػة عمػػى ذلػػؾ بمتوسػػط (  0939مػػف  ، ) 4يمػػييـ معممػػي التعمػػيـ العػػاـ
بمتوسػػط (  7931مػػف  ،) 4يتفػػؽ أف ػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى وجػػود انخفػػاض ممحػػوظ فػػي
الميارات األكاديمية داخؿ حجرة الصؼ مف المحتمػؿ أف مػف تمػؾ األسػباب التػي تسػتدعي
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ذلػػؾ قمػػة تػػوفر بػػرامج التػػدخؿ المبكػػر مػػا قبػػؿ المدرسػػة والتػػي مػػف شػػأنيا رفػػع وتنميػػة
الميارات األكاديمية واإلنمائية لدى التبلميذ ،فبلبد مف زيادة وتوفير بػرامج التػدخؿ المبكػر
ما قبؿ المدرسة لمحد مف تمؾ المشكبلت9
وبشكؿ عاـ يتضح مف خبلؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ ( )4أف أبرز المشكبلت
السموكي ة المتعمقة بالناحية األكاديمية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمـ
تتمثؿ في شرودىـ الذىني أثناء شرح المعمـ ،ثـ انخفاض الدافعية والحماس ،ثـ قمة
المشاركة باألنشطة التعميمية ،ثـ انخفاض التحصيؿ الدراسي ،ثـ ضعؼ الميارات األكاديمية،
وتفسر ىذه النتائج بأف التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية يعانوف مف
مشكبلت ضعؼ واضحة في التركيز و تشتت في االنتباه ولذلؾ نجد أف أبرز المشكبلت
السموكية المتعمقة بالناحية األكاديمية

لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة

االبتدائية تتمثؿ في شرودىـ الذىني أثناء شرح المعمـ وعدـ القدرة عمى التركيز مما يثير
التمميذ بإصدار مشكبلت سموكية مع أقرانو أو أسرتو وأيضا يؤدي لتدني مستوى مفيوـ الذات
وانخفاض التحصيؿ الدراسي مما يشكؿ لو مشكبلت سموكية وأكاديمية ونفسية واجتماعية9

توصيات الدراسة:
 العمؿ عمى الحد مف المشكبلت السموكية وتفعيؿ الضوابط التي تحد مف تمؾ المشكبلت
السموكية9

 حث المعمميف في الصفوؼ االبتدائية عمى ضبط الحركة الدائمة داخؿ الفصؿ دوف سبب مقنع
مف قبؿ التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ9

 توجيو التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ في الصفوؼ االبتدائية بضرورة االستئذاف عند القياـ مف
مكانيـ9

 توجيو التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية عمى االىتماـ بتنفيذ أوامر وتعميمات
المعمميف9

 إرشاد المعمميف بضرورة االىتماـ بمعالجة ظاىرة كثير الجدؿ والنزاع مع األقراف بالفصؿ مف قبؿ
التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية9

 االىتماـ باستخداـ الوسائؿ التعميمية المشوقة التي تجذب التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ في
المرحمة االبتدائية لمدرس أثناء شرح المعمـ9
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 االىتماـ بتعزيز الدافعية والحماس البلزـ لمدراسة لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة
االبتدائية9

 االىتماـ بتعزيز مشاركة التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية في األنشطة
التعميمية9

 االىتماـ بتحسيف الميارات األكاديمية لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية9

 القياـ بدراسات مستقبمية وافية حوؿ سبؿ الحد مف المشكبلت السموكية لدى التبلميذ ذوي
صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية9
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