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 التعلم صعىبات طلبة لدي السلىكية االضطرابات
 اإلحساء مدارس يف املستخدمة عالجها واسرتاتيجيات

 عاطف عبد اهلل بحراوي                                      سميحان بن ناصر الرشيدي 
 قسم التربية الخاصة                                           قسم التربية الخاصة    

 جامعة الممك فيصل                                        جامعة الممك فيصل

 لدى الشائعة السموكية المشكبلت تعرف إلى الدراسة ىذهىدفت _ ممخص
.  المستخدمة عبلجيا واستراتيجيات اإلحساء في التعمم صعوبات أطفال
 :التالية األسئمة عن اإلجابة الدراسة ىذه حاولت وتحديداً 

 من التعمم صعوبات أطفال لدى الشائعة السموكية المشكبلت ىي ما -0
 معممييم؟ نظر وجية

 صعوبات أطفال لدى الشائعة السموكية المشكبلت شدة تختمف ىل -2 
 الجنس؟ باختبلف التعمم

 صعوبات أطفال لدى الشائعة السموكية المشكبلت شدة تختمف ىل -2 
 العمر؟ باختبلف التعمم

 والمعممات المعممين قبل من المستخدمة العبلج استراتيجيات ىي ما -4 
 التعمم؟ صعوبات أطفال مع

 مدارس في التعمم صعوبات طمبة من الدراسة أفراد اختيار وتم     
 لدييم وطالبة طالب( 222) الدراسة أفراد مجموع وبمغ اإلحساء،
 يغطي الذي السموكية المشكبلت مقياس عمى بناءً  سموكية مشكبلت
 االنتباه، وضعف التشتت الزائد، النشاط: التالية الخمس المجاالت
.  واالعتمادية االنسحاب واألقران، المعممين مع المضطربة العبلقات

  .التعمم صعوبات ذوي الطمبة يدّرسون ومعممة معمم( 40) ومن
 التأكد تم والذي السموكية، المشكبلت مقياس باستخدام القياس وتم     
 .وثباتو صدقو من

 والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج وتم     
 .المئوية
 المشكبلت بمقياس مقاسة السموكية المشكبلت وجود النتائج أظيرت     

 .البنات من أكثر البنين الطمبة لدى ووجودىا .متوسطة بدرجة السموكية 
 عمى والمعممات المعممين تدريب بضرورة الدراسة وأوصت     

 .السموك تعديل في والعقابية الثوابية االستراتيجيات
  .: االضطرابات السموكية، صعوبات التعممكممات مفتاحية

 مقدمةال .1
تم التعرف عمى العديـد من األسبـاب التي تقود إلى صعوبات      

صابات المـخ والعوامـل  التعمم، والتي تمثمت في العوامل الوراثية وا 
وىناك مجموعة  .الكيميائية والحيوية والحرمان البيئي وسـوء التغذيـة

أخرى من األسباب التي يرى البعض أنيا تسيم في ظيور 
صعوبات التعمم متمثمة في بعض العوامل النفسية واالجتماعية 
والتي ال ترجع إلى التمف الدماغي أو عوامل جينية أو عوامل 

ويتضح من الميتمين بميدان صعوبات التعمم أن  .أخرى مشابية
لذوي صعوبات التعمم ما زالت بحاجة الجوانب النفسية والسموكية 

لمزيد من الدراسة من أجل استخداميا في تحديد الفروق بين ذوي 
ولقد أكّد الباحثون منذ انبثاق مفيوم  .صعوبات التعمم والعاديين

صعوبات التعمم في مطمع الستينات من القرن الماضي إلى أّن 
ة االىتمام يجب أن ال ينصب عمى دراسة المظاىر المعرفي

واألكاديمية، بل يجب أن ينطمق إلى دراسة المظاىر االنفعالية 
والسموكية واالجتماعية التي تميز األطفال ذوي صعوبات التعمم من 

 .غيرىم من األطفال
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 ويعد تعريف الصعوبة التعممية الذي تضمنو القانون العام     
(44 - 042)Public law   من  0492الفيدرالي األمريكي لعام

التعريفات شيوعًا، حيث ينص ىذا التعريف عمى أّن األطفال أكثر 
ذوي صعوبات التعمم "ىم الذين يعانون من اضطراب في واحدة أو 
أكثر في العمميات النفسية األساسية التي تتطمب فيم أو استخدام 
المغة المكتوبة أو المنطوقة، ويظير ىذا القصور في نقص القدرة 

الكبلم أو القراءة أو الكتابة أو التيجئة  عمى االستماع أو التفكير أو
أو أداء العمميات الحسابية، ويرجع ىذا القصور إلى إعاقة في 
اإلدراك أو الخمل الوظيفي الدماغي البسيط أو عسر القراءة أو 
الحبسة الكبلمية، وال يجوز أن تكون صعوبات التعمم ىذه ناتجة 

قمي أو عن إعاقة بصرية أو سمعية أو حركية أو تخمف ع
 ]. 2] اضطرابات انفعالية أو حرمان بيئي وثقافي واقتصادي

فقد  (ACLD) أما جمعية األطفال ذوي صعوبات التعمم     
أشارت إلى أّن الطفل ذي صعوبات التعمم ىو طفل عادي من 
حيث القدرة العقمية والحسية واالنفعالية، لكنو يعاني من صعوبات 

والعمميات التعبيرية، والتي تؤثر في خاصة في اإلدراك والتكامل 
عممية تعممو سمبيًا، وىذا التعريف يتضمن األطفال الذين لدييم 
خمل في الجياز العصبي المركزي والذي يؤدي إلى إعاقة كفاءتيم 

 ]. 2,4في التعمم ]
 :وفي ضوء ذلك يمكن تصنيف صعوبات التعمم إلى مجموعتين

أشير إلييا في تعريف  صعوبات التعمم النمائية: وىي التي -أ
 .الحكومة االتحادية بالعمميات النفسية األساسية

صعوبات التعمم األكاديمية: وىي الصعوبات التي يواجييا  -ب
 ].4,2] األطفال في المستويات الصفية المختمفة

   :خصائص الطمبة ذوي الصعوبات التعّممية
ذوي  ثمة أعراض عديدة ومتنوعة تظير بوضوح لدى األطفال     

الصعوبات التعممية، حيث تظير ىذه األعراض بداية عندما 
يمتحقون بالمدرسة، ويفشمون في اكتساب الميارات األكاديمية، 
ويحدث الفشل غالبًا في القراءة، الرياضيات، الكتابة، أو في مواد 

دراسية أخرى، حيث تظير لدييم: صعوبة في القراءة بصوت 
ما يتم حذف أو زيادة بعض  مرتفع مصحوب بجيد واضح، وغالباً 

الكممات أو حذف سطر أو قراءة السطر لمرتين متواليتين، أيضًا 
ىناك صعوبة في التمييز بين الكممات والحروف المتقاربة في 
الشكل، وتقسيم الكممات الطويمة إلى مقاطع أو وضعيا في الترتيب 

أيضًا و  .الصحيح لتكوين كممة، وكذلك عدم االنتباه لعبلمات الترقيم
صعوبة في استخراج المفاىيم األساسية في فقرة مكتوبة، وصعوبة 
في حفظ جدول الضرب واكتساب المفاىيم الرياضية، وأعمال غير 
مرئية مع كثير من التشطيب، وصعوبة في الربط بين صوت 
الحرف وشكمو، باإلضافة إلى كتابة الكممة الواحدة بتيجئة مختمفة 

 ].6في الفقرة نفسيا ]
 :خصائص األطفال ذوي صعوبات التعمم فييأما 
النشاط الزائد: نشاط حركي ال يتطمبو الموقف أو الميمة  .0

  .المطموب إنجازىا، وىو يعتبر مشتت لمجماعة
الحركية )صعوبة في تنسيق المثيرات  –االضطرابات اإلدراكية  2.

البصرية أو السمعية مع الميارات الحركية أثناء القيام بالنشاط 
  .الكتابي مثبًل(

عدم الثبات االنفعالي )الثورات االنفعالية التي ال داعي ليا،  .2
 .وىي غير متوقعة(

 .ية(اضطرابات التناسق العام )الحركات البلإراد .4
  .االنتباهاضطرابات االنتباه مثل سرعة القابمية لتشتت  .2 
االندفاعية )تشمل سرعة السموك، أو السرعة في اتخاذ القرار  .6

  .دون مراعاة لمنتائج(
اضطرابات التفكير والذاكرة )صعوبة في استرجاع المعمومات  .9

 .التي تم تعمميا، باإلضافة إلى صعوبة فيم المفاىيم المجردة(
الصعوبات التعممية الخاصة )عدم القدرة عمى تعمم أو تذكر  .8 

موضوعات القراءة، أو القيام بعممية الكتابة، أو حل المسائل 
  .الحسابية، أو القيام بالتيجئة الصحيحة(

 صعوبة فيم أو تذكر المغة الشفيية، أو اضطرابات النطق 9.
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 المفردات ستخداموالكبلم، أو عدم القدرة عمى التعبير المفظي با 
  .والمبلئمةوالقواعد الضرورية  

بعض المؤشرات العصبية )عبارة عن مؤشرات ال ترتبط  .01
بمشكبلت عصبية معينة، وتعتبر خارج نطاق األداء العادي  

ىذا ومن المعروف أنو يمكن التعرف عمى ىؤالء  [.9( ]لنشاط المخ
وح، كما أنو األطفال الذين يعانون من صعوبات التعمم بدقة ووض

من السيل إعداد البرامج التربوية العبلجية المناسبة ليم، باإلضافة 
إلى الخدمات التربوية والنفسية والسموكية واالجتماعية والصحية 

 .المقدمة ليم، في حال تم تحديد خصائصيم
أّما عن أماكن تواجد ىؤالء الطمبة والبدائل التربوية لذوي صعوبات 

عدد من البدائل التربوية مرتبة حسب التطور التعمم فتتكون من 
التاريخي من الصفوف الخاصة الممحقة بالمدرسة العادية وكذلك 
المعمم المستشار والمعمم المتجول وصواًل إلى غرف المصادر، 

 -:وىذه البدائل كالتالي
 Special). الصفوف الخاصة الممحقة بالمدرسة العادية1- 

Classes) : 
 Part-Time Special). بدوام جزئي الصفوف الخاصة -أ

Classes)  
-Classes Self). الصفوف الخاصة بالدوام الكمي -ب

Contained Special)  
  (Consultant Teacher).المعمم المستشار2- 

  (Heward, [5]) (Itinerant Teacher). المعمم المتجول
 : (Resource Room). غرف المصادر4- 
[، بأنيا غرفة 9وتعرف غرف المصادر من قبل ليرنر ]     

خدمات خاصة تخصص في المدرسة حيث تقدم خدمات التقييم 
والتعميم العبلجي لمطمبة ذوي صعوبات التعمم وفق جدول زمني 
محدد ومنتظم خبلل جزء من اليوم الدراسي، حيث يتم دمج الطمبة 

ة اليوم ذوي صعوبات التعمم في صفوف الطمبة العاديين بقي
 .المدرسي وبيذا يعدىا بعض المربين شكبًل من أشكال الدمج

 :عوامل نجاح العمل في غرف المصادر
يعتمد نجاح تقديم خدمات التربية الخاصة في غرف المصادر عمى 

  :عدة عوامل منيا
مدى إتقان وميارة معمم غرفة المصادر، واإلجراءات اإلدارية 1- 

يجب تحديد األمور التي تساعد من قبل إدارة المدرسة، ولذلك 
الطالب الذي يعاني من مشكبلت وصعوبات في التعمم عمى تعميم 

 .الميارات التي ليا عبلقة بغرف المصادر
إعداد بيئة الصف بشكل مناسب، وما تحتاجو تمك البيئة من 2- 

إضاءة وتيوية ووسائل تعميمية وألعاب تربوية ذات عبلقة 
 .مباحتياجات ذوي صعوبات التعم

األسموب المتبع في التدريس، حيث يقوم المعمم بقياس مستوى 3- 
األداء الحالي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطفل، وبعد ذلك 

 ].8] يتم وضع األىداف التربوية بما يتناسب وقدرات الطفل
 :المشكبلت السموكية لذوي صعوبات التعمم

ت التعممية يّتضح من األدب أّن األطفال ذوي الصعوبا     
يصفيم زمبلؤىم بصفات من مثل: القمق والخوف والحزن وعدم 

وغالبًا ما يتم رفضيم وتجنبيم  .بالوقت االستمتاعالقبول وعدم 
كذلك ُوصف ىؤالء األطفال  .بشكل كبير من الطبلب العاديين

بضعفيم في ضبط اندفاعاتيم، وال يستطيعون التعبير عن عواطفيم 
عمى تعبيراتيم االنفعالية والحركية،  ومشاعرىم، وال يسيطرون

 . [4] والبلمباالة في احترام مشاعر اآلخرين
ويظير األطفال ذوو صعوبات التعمم مشكبلت اجتماعية      

وسموكية تميزىم عن غيرىم ومن أىم ىذه المشكبلت: النشاط 
الحركي الزائد، التغيرات االنفعالية السريعة، القيرية أو عدم 

غير مناسب لسموك ما، وكذلك االنسحاب الضبط، تكرار 
   .االجتماعي، سموك غير اجتماعي وسموك غير ثابت

وقد وجد أن األطفال ذوي صعوبات التعمم يتصفون بالعدائية،      
 .عمى اآلخرين السيطرةومن خبلل سموكيم العدواني يحاولون 

طبلق  وتظير لدييم ثورات الغضب والتي تشمل الشتم واالستيزاء وا 
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األلقاب، ويبدو ذلك نتيجة قمة احتماليم لممواقـف المحبطـة، ممـا 
[ 01يجعـل األقـران يرفضونيم؛ وفي ذلك أورد الخطيب والحديدي ]

أّن األطفال ذوي صعوبات التعمم يتصرفون في المواقف 
االجتماعية بشكل سيء، كما أنيم ال يستطيعون إقامة عبلقات 

ظيرون استجابات عدوانية أو اجتماعية مع اآلخرين، كما أنيم ي
انسحابية أو استجابات غير اجتماعية أو عدم إطاعة األوامر 

 .واتباع التعميمات
إّن الفشل األكاديمي المتكرر الذي يتعرض لو الطفل ذو      

الصعوبة التعممية قد يؤدي بو في كثير من األحيان إلى سموكات 
ة سواء داخل عدوانية، وقد يترتب عمى ذلك حالة من البلمباال

كما  .الغرفة الصفية أو خارجيا، باإلضافة إلى دافعيتيم المنخفضة
يظير ذوو صعوبات التعمم نشاطًا حركيًا زائدًا فيم كثيرون الحركة 
وال يستقرون عمى حال وبالرغم من حركتيم الزائدة المستمرة فإنيم 
يتصفون بضعف االتزان في الحركة والمشي، وال يعود ذلك إلى 

جسمي؛ مما يقود ذوي صعوبات التعمم إلى السموك غير خمل 
وتتمخص أكثر الخصائص السموكية  [.00] المقبول اجتماعياً 

واالنفعالية انتشارًا ومصاحبة لمشكبلت التعمم لدى األطفال ذوي 
صعوبات التعمم في االعتمادية، والقابمية لتشتت االنتباه، والتثبيت 

وكذلك اإلزعاج، االنسحابية، أي التكرار غير المناسب لمسموك، 
النشاط الزائد، السموك المضاد لممجتمع، سرعة الغضب واالنفعال، 

عدا عن أن قدرة األطفال ذوي  .وضعف اإلدراك االجتماعي
صعوبات التعمم فقيرة في إقامة عبلقات اجتماعية إيجابية، كما 
أنيم ال يستطيعون المحافظة عمييا، وىم بذلك يفتقرون إلى ترجمة 

، وىذا بالتالي يؤدي بيم إلى إظيار سموكات االجتماعيةاإلشارات 
سمبية عدوانية أو انطوائية، حيث أن مثل ىذه التصرفات كثيًرا ما 
تسبب في قمة عدد األصدقاء لمطبلب ذوي صعوبات التعمم مقارنة 

كما  .بالطبلب العاديين، حيث يتم رفضيم من قبل األقران العاديين
مضادًا لممجتمع، وأنيم أكثر قمقًا من العاديين  أنيم يظيرون سموكاً 

 ].4] باإلضافة إلى نقص االنتباه وقمة المثابرة اكتئاباً وأكثر 

 ويشير األدب التربوي عمومًا إلى أن األطفال ذوي صعوبات     
التعمم يعانون من اضطرابات نفسية وسموكية وعجز الميارات  

تماعي، وعدم االتزان االجتماعية مثل: القمق واالنسحاب االج
االنفعالي واضطراب في االنتبـاه، وأنيـم أقـل مشاركة في األنشطـة 

ويعانـون مـن االكتئــاب وعـدم التواصـل  اجتماعيةوأقـل مشاركـة 
والعدوانيـة والنشــاط المفــرط وانخفاض مفيوم الذات وسوء التوافق 

[، ومن مظاىر 02الشخصي واالجتماعي مقارنة بالعاديين ]
السموك العدواني الواضحة لذوي صعوبات التعمم العدوان الموجو 

 ].2نحو اآلخرين، والشتم، واالنتقاد ]
مخيص أىم المشكبلت السموكية لدى الطمبة ذوي ويمكن ت

 :الصعوبات التعممية كما يمي
 (Hyperactivity).   النشاط الزائد1- 
مجموعة الحركات العضمية المفرطة التي تبدو غير ىادفة      

والتي ال تتناسب مع متطمبات الموقف أو الميمة التي يمارسيا 
تت انتباه الطفل، وقد الطفل وتتسبب ىذه الحركات الزائدة في تش

يجد صعوبة في النوم أو في الجموس أو االستجابة لمتعمم أو 
 .االستجابة لمنظام

  (Distractibility):   التشتت -2
يعاني ىؤالء األطفال من التشتت أو عدم القدرة عمى التمييز      

بين المثيرات اليامة وغير اليامة حيث يرتبط ىذا السموك ارتباطًا 
بمدى ضيق االنتباه حيث ال يستطيع الطفل تركيز انتباىو وثيقًا 

 .سوى لفترات محدودة من الوقت
 (Impulsivity):   االندفاعية3- 
حيث تشير إلى التسرع في السموك دون التفكير بنتائجو،      

حيث تعكس ىذه الصفة ضعف التنظيم والتخطيط لمواجيــة 
 .غيرىــا المواقف أو المشكبلت، سواء التعميميـة أو

 (Poor Self Concept):  تدني مفيوم الذات -4
 يظير العديد من األطفال ذوي صعوبات التعمم مفيوماً      

 منخفضًا عن ذواتيم، وربما يعود ذلك إلى خبرات الفشل المتكررة
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 .التي يعاني منيا ىؤالء األطفال 
  (Anxiety): القمق5- 
بالنسبة لمطفل ىو القمق خوف من المجيول، والمجيول      

دوافعو الذاتية، الدافع لمعدوان، الدافع لمجنس، الرغبات االتكالية، 
حيث أن السموك الناتج عن ىذه الدوافع يواجو بالعقاب والتحريم 
عمى األغمب، فبل يستطيع الطفل التعبير عنيا، ولكن تبقى ىذه 

لطفل الدوافع موجودة وقابمة لبلستثارة، وفي حالة استثارتيا يظير ا
مشاعر الخوف مما سينالو من عقاب، حيث أنو يجيل مصدر ىذا 

 ].2,02الخوف ]
  (Disemotional): عدم الثبات االنفعالي6- 
حيث يشير إلى التغيرات المتكررة في الحالة المزاجية، وعدم      

ثبات االنفعاالت عند الطفل، حيث تتسم استجابات األطفال ذوي 
ومفاجأة وعصبية وغير منظمة، فيم  صعوبات التعمم بأنيا كمية

يضحكون أو يبكون بسرعة شديدة، ويتحدثون بصوت مرتفع جدًا، 
ويستجيبون باندفاعية دون تميل أو  مفاجئوىم يتحركون بشكل 

  .تروي
 (Personality Disturbances):  اضطرابات شخصية -9

تعرف بأنيا اضطراب عقمي طويل األمد يتميز بأنماط سموكية      
غير تكيفية فيما يتعمق بإدراك الذات والبيئة المحيطة. وتشير 
مظاىر ىذا االضطراب إلى سيولة االنخداع واالنقياد لآلخرين 

 .وسرعة الغضب والثورة عند االستثارة
  (Disorganization): سوء التنظيم8- 
يعتبر سوء التنظيم أحد الخصائص التي يعاني منيا عدد      

وي صعوبات التعمم خبلل حياتيم في المدرسة، كبير من األطفال ذ
وفي األسرة وفي العمل، ويعكس سوء التنظيم في عيوب ادراكية 
لدى الطفل، ومن الممكن أيضَا أن يكون عمى شكل عيوب 
التيجي، وتبديل الكممات عند القراءة، وأخطاء في الحساب، 
باإلضافة إلى عيوب التوجو المكاني والتي يمكن أن تظير عمى 

 شكل سوء تنظيم األوراق المكتوبة، ووضع العنوان بعيدًا عن

 منتصف الصفحة، وكذلك كتابة خطوات حل المسائل الحسابية 
 ]. 04] مبعثرة دون تنظيم 

  (Perceptual Disorders): صعوبات في اإلدراك9- 
وترتبط ىذه الصعوبات في مجال اإلدراك البصري والسمعي،      

واستيعاب المعمومات التي قد يحصمون عمييا باإلضافة إلى فيم 
. فاألطفال قد ال يميزون بين [02] من خبلل حواسيم المختمفة

اليمين واليسار حيث أنيم يجدون صعوبة في تمييز األشياء اليامة 
من بين خمفياتيا مما يتسبب في القفز عن بعض الكممات أو 

مقدرتيم عمى . وكذلك عدم [04] الخمط بين األسطر أثناء القراءة
التمييز بين األصوات أو سماع الشيء بشكل مختمف، وفي ذلك 
حاجة لوقت أكبر لتمييز الكبلم أو المعنى المقصود أو اتباع 

 ]. 04] التعميمات المعطاة إلييم
 Problems in Making):   صعوبة في تكوين الصداقات10- 

friends)   
لوحدة، ويميمون إلى ينزع األطفال ذوي صعوبات التعمم إلى ا     

العزلة، ويفضمون قضاء أوقات فراغيم بمفردىم، أو أداء مياميم أو 
ىواياتيم لوحدىم، وذلك بسبب الفشل في قدرتيم عمى تكوين 

 ].4] الصداقات
 :قياس المشكبلت السموكية

حتى تتم عممية قياس وتشخيص المشكبلت السموكية بفاعمية،      
مون واألقران في عممية جمع يحب أن يتعاون اآلباء والمعم

خذ بعين االعتبار نوع ؤ ات بدقة وبموضوعية، لذا يجب أن يالمعموم
 ].2السموك وتكراره وشدتو ومدة حدوثو ]

  Teacher Rating: تقديرات المعممين
يعتبر المعمم أكثر األشخاص أىمية في عممية قياس وتقييم      

التعمم، وقد المشكبلت السموكية لدى األطفال ذوي صعوبات 
أشارت دراسات عديدة عمى أن تقديرات المعمم من أصدق التقديرات 

. وىنا يقوم المعمم بالتعامل مع قوائم [06] وأكثرىا موضوعية
 يستخدم تقدير المعممين عادة الشطب أو سبللم التقدير، حيث



2112102 

 

1022 
 

 لتقييم المشكبلت السموكية واالجتماعية، وتتم ىذه التقديرات مع 
 ].2] قوائم الشطب أو سبللم التقدير أو االستبيانات 

  Parents Ratings: تقديرات الوالدين
يعتبر الوالدان مصدرًا ميمًا لممعمومات عن اضطراب الطفل،      

ويمكن أنُ تجمع المعمومات من الوالدين إما من خبلل المقاببلت، 
ومع أن الوالدين  .أو من خبلل قوائم الشطب أو االستبيانات

مصدر ميم لممعمومات، إال أن ىناك تساؤالت حول دقة مبلحظة 
 .الوالدين

  Peers Rating: تقديرات األقران
تعتبر تقديرات األقران إحدى الطرق المستخدمة لمكشف عن      

المشكبلت السموكية واالجتماعية، وقد أشارت نتائج بعض 
من كل األعمار قادرون الدراسات إلى أن األطفال في المدرسة 

عمى التعرف عمى المشكبلت السموكية، ولكن من الصعب عمييم 
في المراحل العمرية الصغيرة معرفة السموك الطبيعي أو المقبول 
وتحديده، ولكن في حالة األطفال األكبر سنًا حيث يصبحون أقل 
تمركزًا حول ذواتيم، وبذلك يستطيعون مبلحظة دالالت أو إشارات 

 ].06غير العادي ] السموك
  Self Rating: تقدير الذات

إن ميزة ىذا النوع من األدوات أنيا تعطي الفرصة لمطمبة ذوي      
صعوبات التعمم بأن يقروا سموكياتيم الخاصة بيم، فمن خبلل 
تقدير الطفل لذاتو، يمكن أن يساعد ذلك في التعرف إلى 

ن أفضل في حالة المشكبلت التي عانى منيا، والتقدير الذاتي يكو 
الموجو نحو الداخل ،حيث يتطمب وصف الذات من  االضطراب

، حيث أن ىذه التقديرات مفـيدة لؤلطفال واالتجاىاتخبلل المشاعر 
 ].06م أو الدفاعيين ]يغير المقتنعين بأنفس

العبلج السموكي لممشكبلت السموكية لؤلطفال ذوي صعوبات 
 :التعمم
ا يقوم الفرد بو، فمعدل السموك يركز تعديل السموك عمى م     

ييتم بدراسة نشاطات اإلنسان القابمة لممبلحظة والقياس، ألن ذلك 

يدل عمى ما ىو قابل لمتحقق العممي ويجنب الخوض في تفسيرات 
فعندما تكون  .مستمدة من فرضيات ال يمكن التأكد من صحتيا

السموكات غير قابمة لممبلحظة فإن القياس لن يكون دقيقًا 
موضوعيًا، ليذا فمعدل السموك يقوم بتعريف السموك إجرائيًا و 

 ].09] ليصبح قاببًل لمقياس الموضوعي
وفي الحقيقة ىناك العديد من أساليب تعديل السموك التي      

اثبتت فاعميتيا في التقميل من النشاط الزائد وتشتت االنتباه 
واالعتمادية والعبلقات المضطربة مع المعممين واألقران واالنسحاب 

ومن ىذه االستراتيجيات التعزيز االيجابي مثل )الثناء( والتجاىل 
والتوبيخ والتعزيز الرمزي وتكمفة االستجابة والتعاقد السموكي، 

 .وأساليب تعديل السموك الجماعية

 مشكمة الدراسة2. 
بعد أن تأّكد من خبلل األدب بأن األطفال ذوي صعوبات      

رابات نفسية وسموكية وعجز في الميارات التعمم يعانون من اضط
االجتماعية كالقمق واالنسحاب االجتماعي، وعدم االتزان االنفعالي 
واضطراب في االنتبـاه، وأنيـم أقـل مشاركة في األنشطـة وأقـل 
مشاركـة اجتماعيـة ويعانـون مـن االكتئــاب وعـدم التواصـل 

يوم الذات وسوء التوافق والعدوانيـة والنشــاط المفــرط وانخفاض مف
الشخصي واالجتماعي مقارنة بالعاديين؛ أصبحت صعوبات التعمم 
لطمبة غرف المصادر مقارنة باإلعاقات األخرى من أىم الفئات 
 .الخاصة التي يجب تناوليا بالدراسة إذا أردنا النجاح لعممية التعمم

وبما أن المشاكل السموكية إحدى الخصائص الشائعة لدى أطفال 
غرف المصادر فبل بّد من مواجية واعية ليا حتى ال تعيق عممية 
التعمم ولكي ال ُتولد ضغوطًا نفسية وتربوية ومادية واجتماعية تمتد 

 .لتشمل الفرد واألسرة والمجتمع
ووجدت العديد من الدراسات األجنبية والعربية التي تناولت     

لكنيا غير خصائص األطفال الذين يعانون من صعوبات التعمم، 
شاممة أطفال غرف المصادر في البيئة العربية بصفة عامة، والبيئة 
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وىناك حاجة إلى حصر المشكبلت  .السعودية بصفة خاصة
السموكية وتعّرفيا لؤلطفال ذوي الحاجات الخاصة بشكل عام، 
واألطفال ذوي صعوبات التعمم بشكل خاص وذلك تمييدًا لتطوير 

ذه المشكبلت، مما يساعد في تحسين البرامج العبلجية لمحد من ى
االجتماعي لدييم وكذلك يزيد من مستوى  –مستوى التكيف النفسي 

 .التحصيل األكاديمي ليم، وبالتالي تحسين تواصميم وتعمميم
وبما أن الدراسة الحالية تيدف إلى الكشف عن المشكبلت      

لى تعّرف استراتيجيات معالجة المشكبلت السموكي ة السموكية وا 
لمطمبة ذوي صعوبات التعمم، فقد تم تحديد مشكمة الدراسة باألسئمة 

  :التالية
ما ىي المشكبلت السموكية الشائعة لدى أطفال صعوبات  -0

 التعمم من وجية نظر معممييم؟
ىل تختمف شدة المشكبلت السموكية الشائعة لدى أطفال  -2

  صعوبات التعمم باختبلف الجنس؟
المشكبلت السموكية الشائعة لدى أطفال ىل تختمف شدة  -3

 صعوبات التعمم باختبلف العمر؟
ما ىي االستراتيجيات العبلجية المستخدمة من قبل المعممين  -4

والمعممات في معالجة المشكبلت السموكية الشائعة لدى أطفال 
 صعوبات التعمم؟

 أهمية الدراسة أ.
المشكبلت السموكية ىناك العديد من الدراسات التي تناولت      

 Moisan فقد أشارت دراسة .الشائعة لدى طبلب صعوبات التعمم

& Theresa,  [18]  إلى أن أغمب أطفال صعوبات التعمم لدييم
وىناك بعض الدراسات التي أجريت في المممكة  .مشكبلت سموكية

العربية السعودية بيدف تعرف ومعالجة المشكبلت السموكية لدى 
وذلك يدعو إلى االىتمام والبحث  .بات التعمماألطفال ذوي صعو 

في المشكبلت السموكية الشائعة لدى أطفال غرف المصادر 
وتعرف االستراتيجيات العبلجية التي تساعد ىذه الفئة في التخمص 

  .من مشكبلتيا السموكية

من ىنا يرى الباحثان أن أىمية الدراسة تكمن في البحث عن      
تزويد المعممين باستراتيجيات العبلج  المشكبلت السموكية وفي

السموكي لمحد من تمك المشكبلت السموكية لدى أطفال صعوبات 
التعمم، مما قد يساعد ىؤالء األطفال في التفاعل مع أقرانيم بشكل 

كذلك فإن رصد  .ايجابي وكذلك زيادة مستوى تحصيميم األكاديمي
السموكية لدى استراتيجيات العبلج السموكي في معالجة المشكبلت 

أطفال صعوبات التعمم يشجع عمى تبني مثل ىذه االستراتيجيات 
في المدارس، وتعميميا عمى طبلب صعوبات التعمم الذين يعانون 
من مشكبلت سموكية بيدف تخميصيم من ىذه المشكبلت، وبالتالي 

ويأمل الباحثان أن  .مساعدتيم عمى التكيف االجتماعي والنفسي
وة مفيدة من أجل عبلج مشكبلت الطمبة ذوي يكون ىذا الرصد خط

 .صعوبات التعمم في البيئة العربية
 الدراسة ب. أهداف

ىناك مشكبلت سموكية تجتاح حياة األطفال ذوي صعوبات التعمم 
في كافة جوانب النمو والتعمم، تاركة آثارًا جسيمة من عجز في 

ستوى التفاعل مع األطفال اآلخرين ومن عدم القدرة عمى تحقيق م
االجتماعي لدييم، وأثر تمك العوامل  –مقبول من التكيف النفسي

عمى مستوى التحصيل األكاديمي لدييم، ومن ىنا ال بّد من تعّرف 
االستراتيجيات المناسبة لمعالجتيا، لذا يمكن وصف مبررات ىذه 

 :الدراسة كما يمي
عمى التعرف عمى  معظم الدراسات العربية وصفية تركز -1

 .السموكية ونسبة انتشارىاالمشاكل 
جاءت ىذه الدراسة نتيجة لمتوصيات الكثيرة التي أطمقتيا  -2

 .الدراسات العربية الوصفية السابقة
 مصطمحات الدراسة ج.

 الطمبة ذوو صعوبات التعمم: 
وىم الطمبة الذين صَنفوا بأنيم يعانون من صعوبات تعّممية      

في المدارس العادية وذلك بناء عمى أسس االختبارات التي أعدتيا 
وزارة التربية والتعميم بتصنيف الطمبة ذوو صعوبات تعمم، حيث قام 
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بتطبيقيا معممو غرف المصادر، وأيضًا من خبلل استخدام 
 لة، وطبعًا ىذه األسس معتمدة منمبلحظات المعممين ودراسة الحا

 .قبل وزارة التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية 
 المشكبلت السموكية: 

ىي مشكبلت تم اختيارىا بناًء عمى مقياس لرصد المشكبلت      
السموكية وىو من إعداد الباحثان وىذه المشكبلت ىي: النشاط 

قات المضطربة مع المعممين الزائد، التشتت وضعف االنتباه، العبل
 .واألقران، االنسحاب، االعتمادية

 غرف المصادر:
وىي غرف ممحقة في مدرسة عادية، تم اختيارىا إلجراء      

الدراسة من أجل تعرف المشكبلت السموكية الشائعة لدى األطفال 
 .المنتظمون فييا

 محددات الدراسةد. 
مجتمع الدراسة الذي اقتصرت نتائج ىذه الدراسة الحالية عمى  -1

يتكون من الطمبة ذوي صعوبات التعمم الممحقين بغرف المصادر 
  .في المدارس الحكومية التابعة لمديريتي تربية اإلحساء بنين وبنات

صعوبة تعميم نتائج الدراسة عمى جميع الطمبة ذوي صعوبات  -2
 التعمم وذلك بسبب اقتصار الدراسة عمى مجاالت السموكات
الخمسة التالية: النشاط الزائد، التشتت وضعف االنتباه، العبلقات 

 .المضطربة مع المعممين واالقران، االنسحاب، االعتمادية
أسس التصنيف المتبعة في المدارس لصعوبات التعمم، حيث  -3

تحددت نتائج الدراسة باقتصارىا عمى الطمبة ذوي صعوبات التعمم 
باالختبارات المتبعة من قبل وزارة التربية الذين تم تصنيفيم 

 .والتعميم، والمطبقة من قبل المعممين والمعممات

 الدراسات السابقةو  النظري طاراإل .3
[ دراسة مسـحية ىدفت إلى تحديد بعض 02أجرى الزيات ]     

الخصائـص الســموكية واالنفـعالية المرتبـطة بصعـوبات التعمم 
)مفيوم الذات والتوافق الشـخصي واالجتماعي(، وقد بمـغت عينة 

( طالبًا بالمدارس االبتدائية في المممكة العربية 244الدراسـة )
أن ذوي صعوبات التعمم يعانون من السعودية، وأشارت النتائج إلى 

انخفاض مفيوم الذات وسوء التوافق الشخصي واالجتماعي مقارنة 
[ دراسة ىدفت التعرف إلى المشكبلت 04وأجرى عبيد ] .بالعاديين

السموكية الشائعة لدى طمبة الصفوف )الثاني، الثالث والرابع 
اد األساسي( في المدارس الخاصة في األردن، وقد بمغ عدد أفر 

حيث تم توزيع استبانة عمى كل من  .( طالبًا وطالبة248العينة )
المعممين والمعممات الذين يدّرسون طمبة المرحمة االبتدائية من أجل 
تحديد أىم المشكبلت السموكية التي يعاني منيا الطمبة حسب 
اعتقاد المعممين والمعممات، وقد أشارت النتائج إلى أّن أكثر أنماط 

سموكية شيوعًا ىي بالترتيب: الفوضى، تشتت االنتباه، المشكبلت ال
الكذب، الغش، والعدوان، وتبين أّن أنماط المشكبلت السموكية التي 

 .يعاني منيا الطمبة ال تختمف باختبلف الجنس أو مستوى الصف
[ التعرف عمى العوامل التي 21وحاولت دراسة السرطاوي ]     

في مدينة  االبتدائيةلمرحمة تسيم في صعوبة القراءة لدى طبلب ا
( بندًا 24الرياض، ولتحقيق ذلك صمم الباحث أداة اشتممت عمى )

وقد تم التحقيق من صدق األداة وثباتيا  .موزعة عمى ستة أبعاد
وقد طمب من كل مدّرس من مدرسي المغة العربية في  .بعدة طرق

المدارس التي تم تحديدىا اختيار طالبين من أحد الصفوف التي 
يقوم بالتدريس ليا أحدىما يعاني من صعوبة في القراءة واآلخر 

وقد اشتممت عينة  .طالب عادي ال يعاني من مثل تمك الصعوبة
( طالبًا من المجموعة 060( طالبًا منيم )222الدراسة عمى )

( طالبًا من المجموعة 062األولى الذين لدييم صعوبة قراءة و)
وقد جاءت نتائج الدراسة  ،صعوبةالثانية الذين ليست لدييم تمك ال

 :كما يمي
كانت النتائج السمبية نحو القراءة أكثر العوامل التي أسيمت  -0

وقد تبعتيا المشكبلت االنفعالية في  .في صعوبة تعمم القراءة
 .المرتبة الثانية والمشكبلت االجتماعية في المرتبة الثالثة
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المساىمة في سبلمة الطبلب العاديين من قصور العوامل  -2
صعوبات القراءة بشكل عام في حين بينت النتائج قصورًا واضحًا 
في معظم العوامل لدى الطبلب الذين يعانون من صعوبة في 

 .القراءة
ىناك فروق دالة بين الذكور واإلناث عمى البعد االجتماعي  -3

واالنفعالي حيث تبين بأن المشكبلت االجتماعية واالنفعالية تسيم 
ة تعمم الطبلب القراءة بدرجة كبيرة من تأثيرىا عمى تعمم في صعوب
 .الطالبات

لم يختمف تأثير العوامل المساىمة في صعوبة القراءة بين  -4
الطبلب في المرحمة االبتدائية بشكل عام سوى البعد المعرفي حيث 
كانت المشكمة أكثر وضوحًا لدى طبلب الصف األول مقارنة ببقية 

 .الصفوف
[ في دراستيما التي ىدفت إلى 08ام ثيرسا وموسان ]وقد ق     

تحديد العجز في الميارات االجتماعية عند الطمبة ذوي صعوبات 
        التعمم.  

% من األطفال ذوي صعوبات التعمم 92أظيرت نتائج الدراسة أّن 
يعانون من عجز في الميارات االجتماعية، الكفاءة االجتماعية، 

القميمة في التعامل مع الدور االجتماعي باإلضافة إلى الخبرة 
ويواجو ىؤالء  .وينظر إلييم نظرة دونية من قبل المعممين واألقران

األطفال خطرًا في إظيار وتطوير مشكبلت سموكية واجتماعية 
تتضمن العجز في التواصل المفظي وغير المفظي، وعدم النضج، 

لثقة بالنفس والعدوانية، وعدم القدرة عمى حل المشكبلت، وعدم ا
باإلضافة إلى الوحدة واالنعزالية والتي  .وتدني في مفيوم الذات

وجدت كمشكمة لمطبلب ذوي صعوبات التعمم، حيث أنو لم يكن 
ىناك سبب واحد يحدد ذلك العجز لدى ذوي صعوبات التعمم، 
حيث توصمت الدراسة إلى ضرورة التدريب عمى الميارات 

ية باإلضافة إلى التدريب في االجتماعية وحل المشكبلت السموك
 .مواقف تعميمية مختمفة

[ بدراسة لبعض الخصائص 20كما قامت الياجري ]     
الشخصية واالنفعالية لدى عينة من ذوي صعوبات التعمم في 
القراءة والطمبة العاديين في المرحمة االبتدائية في مممكة البحرين، 

لبات العاديات وقد ىدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بين الطا
وذوات صعوبات التعمم من حيث الخصائص السموكية واالنفعالية 
لديين في متغيرات القمق واالكتئاب واالنبساط والعصبية، وتكونت 

( 21( طالبة من ذوات صعوبات التعمم و)21عينة الدراسة من )
طالبة من العاديات، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات 

( في متغير القمق بين 1,10عند مستوى )داللة إحصائية 
مجموعتي الطالبات العاديات وذوات صعوبات التعمم وذلك لصالح 
ذوات صعوبات التعمم، كما وجدت فروقًا ذات داللة إحصائية عند 

( في متغير االكتئاب وكذلك متغير العصبية بين 1,10مستوى )
 .المجموعتين ولصالح مجموعة ذوات صعوبات التعمم

[ دراسة ىدفت إلى مقارنة األطفال الذين 22وأجرى ديسون ]       
لدييم صعوبات تعمم في السياق العائمي مع أقرانيم بالنسبة لمفيوم 
الذات العالمي، الرضا األكاديمي الذاتي والميارة االجتماعية. حيث 
تقوم ىذه الدراسة عمى معرفة أثر مفيوم الذات العالمي والرضا 

الميارة االجتماعية والمشكبلت السموكية لتسعة األكاديمي الذاتي و 
عشر طفبًل لدييم صعوبات تعمم وذلك من خبلل اإلطار العائمي، 
حيث تم عمل مقارنات بين األطفال عينة الدراسة وأقرانيم من 

حيث تم الكشف عن األشخاص  .خبلل المقاييس العائمية النفسية
المشاركين من خبلل مقاييس األطفال ورصد اآلباء من خبلل 

أظيرت النتائج أنو بالرغم  .إجابتيم عمى المقاييس العائمية النفسية
من أّن األطفال الذين لدييم صعوبات تعمم لم يختمفوا عن أقرانيم 

م رصدوا في مفيوم الذات والرضا األكاديمي إاّل أّن أولياء أمورى
لدييم ميارة اجتماعية أقل من أقرانيم العاديين ولدييم مشاكل 
سموكية أكثر من أقرانيم العاديين، وأّن الميارة االجتماعية 
والمشكبلت السموكية لؤلطفال ذوي صعوبات التعمم متعمقة بأولياء 

 .أمورىم
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[ دراسة بعنوان مقياس تقدير الميارات 22وأجرى ىارون ]     
ة البلزمة لمتبلميذ ذوي صعوبات التعمم في المدرسة االجتماعي

العادية ىدفت الدراسة إلى تطوير أداة مسحية لمتعرف عمى مستوى 
الميارات االجتماعية التي قد يحتاج إلييا التبلميذ ذوي صعوبات 

ولتحقيق  .التعمم حتى يتمكنوا من العمل بنجاح في الفصول العادية
مى الميارات االجتماعية البلزمة ذلك طور الباحث أداة اشتممت ع

ليؤالء التبلميذ في الفصول العادية، وذلك باالستعانة بإطار نظري 
وقد تم تطبيق األداة عمى  .يعتمد عمى العديد من األدبيات السابقة

تمميذًا من ذوي صعوبات التعمم بمدينة  44عينو مكونة من 
دالالت  –من خبلل ىذه العينة  –وقد تحقق لممقياس  .الرياض

كما تم تحديد الدرجات التائية المناظرة  .صدق وثبات عالية
لمدرجات الخام التي حصل عمييا التبلميذ في مجاالت المقياس 
الثبلثة والدرجة الكمية لمقياس لمتعرف عمى من لدييم ضعف في 

 .الميارات االجتماعية

 الطريقة واإلجراءات .4
  مجتمع الدراسةأ. 

تألف مجتمع الدراسة من الطمبة ذوي صعوبات التعمم في      
غرف المصادر الممحقة بالمدرسة العادية في مديرية تربية اإلحساء 

( غرفة مصادر، وقد قدر عدد األفراد ذوي 42والبالغ عددىا )
 .( طالبًا وطالبة921صعوبات التعمم فييا بحوالي )

 عينة الدراسةب. 
( طالبًا وطالبة بيدف مسح 222عمى )تم تطبيق أداة الدراسة      

( معممًا 40) المشكبلت السموكية لدييم وتم تطبيق األداة من قبل
ومعممة استجابوا عمى أداة الدراسة من غرف مصادر تابعة 

وقام المعممون  .لمدارس اإلحساء وذلك من أجل إجراء الدراسة
بتطبيق األداة عمى الطمبة الذين يعانون من مشكبلت سموكية 
متمثمة بالنشاط الزائد، التشتت وضعف االنتباه، العبلقات 
المضطربة مع األقران، واالنسحاب باإلضافة إلى االعتمادية بناًء 

حيث اعتبرت عينة  .عمى نتائج تطبيق األداة ومبلحظات المعممين
الدراسة من األفراد ذوي صعوبات التعمم الحاصمين عمى درجات 

 .لسموكيةمرتفعة عمى مقياس المشكبلت ا
( غرفة مصادر ممحقة 42تم اختيار مديرية تربية اإلحساء، لتوفر )

بالمدرسة العادية وىي تعنى بالطبلب ذوي صعوبات التعمم، وقد 
وزع أفراد الدراسة حسب متغيري العمر الزمني والجنس عمى النحو 

  :التالي
 
 

 1 جدول
 العمر والجنستوزيع أفراد العينة حسب متغيري 

  الجنس 
  بنات بنين 
  العمر 
  سنوات 4 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 4 سنوات 8 سنوات 9 

 555 46 26 04 99 44 28 المجموع
 الدراسة أدواتج. 
 :الدراسة ىذه ألغراض التالية والمقاييس األدوات استخدام تم
 ].0] عصفور إعداد من" السموكية المشكبلت مقياس -0"

 :يمي كما األبعاد عمى األداة فقرات توزعت حيث
 .فقرات( 8) من ويتكون: الزائد النشاط -

  .فقرات( 8) من ويتكون: االنتباه وضعف التشتت -
( 01) من وتتكون: واألقران المعممين مع المضطربة العبلقات -

  .فقرات
  .فقرات( 8) من وتتكون: االنسحاب -
 .فقرات( 6) من وتتكون: االعتمادية -
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 ثبلث من تقدير مقياس شكل الحالية الدراسة أداة واتخذت     
 حددت وقد فقرة، أربعين عمى المقياس اشتمل حيث درجات،
 بثبلث الفقرات من فقرة كل عنو تكشف الذي السموك، درجات
  :التالي النحو عمى وىي درجات
 عنو تعبر الذي السموك أن تعني وىي: عميو تنطبق ال( 0) درجة
 .أبًدا يظير ال أو يتكرر ال الفقرة
 بين يتكرر السموك أن وتعني: ما نوعاً  عميو تنطبق( 2) درجة
 يشكل أن دون متوسط بشكل يظير أنو بمعنى واآلخر، الحين
  .لمفرد مميزاً  مظيراً 
 يتكرر السموك أن وتعني: كبيرة بدرجة عميو تنطبق( 2) درجة
 .لمفرد مميزاً  مظيراً  يشكل وىو دائم شبو بشكل
 لمعبلمات األدنى الحد فإن المقياس، ىذا ووفق فإنو وبيذا،     
 واحدة، درجة ىي الواحدة المشكمة عمى الفرد عمييا يحصل التي
 الدرجة لمفقرة القطع نقطة واعتبرت درجة، 021 األقصى والحد

(2.) 
 المتعمقة الفقرات ووضع أداة بإضافة الباحثان وقام     

 والمعممات، المعممين قبل من المشكبلت معالجة باستراتيجيات
 .المحكمين صدق واستخراج تحكيميا تم فقرة،( 02) وعددىا

 األداة صدقد. 
 وصدق المحتوى صدق: ىما بطريقتين الصدق دالالت استخرجت
 .المحكمين

 األداة  ثباته. 
 حيث اإلعادة، بطريقة الثبات معامل حساب تم: اإلعادة طريقة -أ
 وبعد الدراسة، عينة غير من وطالبة طالب( 21) عمى التطبيق تم

 بمغ وقد العينة، نفس عمى أخرى مرة تطبيقو تم أسابيع ثبلثة مرور
 الحاسوب في النتائج معالجة بعد اإلعادة بطريقو الثبات معامل

(84  .(., 
 التي الثانية الطريقة(: ألفا كرونباخ) الداخمي االتساق طريقة - ب

 لممقياس الداخمي االتساق طريقة كانت الثبات لحساب استخدمت
 الدراسة أداة تكون وبذلك،.(. 42) الثبات بمغ إذ( ألفا كرونباخ)

  .الحالية الدراسة لغايات لمتطبيق وقابمة وثابتة صادقة
 كرونباخ معادلة باستخدام الثبات معامل يوضح التالي والجدول

.ألفا

 5 جدول
 ألفا كرونباخ بطريقة الثبات معامل

 الثبات المجال
 %89 النشاط الزائد
 %86 ضعف االنتباه

 %84 العبلقات المضطربة مع األقران والمعممين 
 %80 االنسحاب
 %86 االعتمادية

 %93 الكمي
 الدراسة ه. إجراءات

 طالباً ( 222) عمى السموكية المشكبلت مقياس تطبيق تم: المسح
 بيدف اإلحساء مدارس في والمعممات المعممين قبل من وطالبة
 في التعمم صعوبات طمبة لدى الشائعة السموكية المشكبلت رصد

 في عموًما المستخدمة اإلجراءات ىي وما المصادر، غرف
 .الدراسة أداة في حددت كما المدارس،

 اإلحصائية و. المعالجة
 فإنيا الحالية الدراسة في التحميمي الوصفي المنيج باستخدام     
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 السموكية المشكبلت رصد إلى ىدفت مسحية دراسة عن عبارة 
لى ،األحساء مدارس في التعمم صعوبات طمبة لدى الشائعة  وا 
  .التعمم صعوبات أطفال مع المستخدمة العبلج استراتيجيات تحديد
 سنوات،( 4 ،8 ،9) الزمني بالعمر المستقمة المتغيرات تمثمت     
 ونتائج اإلشارات تحويل تم وقد (.وبنات بنين) الجنس وكذلك
 تحميل أسموب باستخدام إحصائياُ  عولجت أرقام إلى الرصد
  (T-Test). اختبار وكذلك،  (ANCOVA)التغاير

 قائمة تقيسو كما السموكية بالمشكبلت تمثل فقد التابع المتغير أما
 .الُمعدة السموكية المشكبلت رصد 

 نتائجال 5.
 :التالية األسئمة عن االجابة الى الدراسة ىذه سعت 
 صعوبات أطفال لدى الشائعة السموكية المشكبلت ىي ما -1

 معممييم؟ نظر وجية من التعمم

 أطفال لدى الشائعة السموكية المشكبلت شدة تختمف ىل -2
  الجنس؟ باختبلف التعمم صعوبات

 أطفال لدى الشائعة السموكية المشكبلت شدة تختمف ىل -3
 العمر؟ باختبلف التعمم صعوبات

 المستخدمة السموكية المشكبلت معالجة استراتيجيات ىي ما -4
 التعمم؟ صعوبات أطفال مع والمعممات المعممين قبل من
 :اآلتي النحو عمى الدراسة نتائج جاءت وقد
 لدى الشائعة السموكية المشكبلت ىي ما: "األول السؤال نتائج: أوالً 

  "معممييم نظر وجية من التعمم صعوبات أطفال
 واالنحرافات المتوسطات ايجاد تم السؤال، ىذا عمى ولئلجابة
 المشكبلت قياس في المسحية لمعينة المئوية والنسب المعيارية
 (.2) جدول ويبينيا .السموكية

 3 جدول
 المسحية لمعينة السموكية المشكالت لفقرات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 74.00 0.61 2.22 يكثر من الحركة والجري والقفز. 0
 72.00 0.61 2.16 ال يستطيع الجموس في مكانو لفترة كافية. 2
 72.33 0.61 2.17 .بشكل متكرر األشيـاء من أماكنيـا كحر ي 2
 75.67 0.57 2.27 .يكثـر من التمممـل أثنـاء الجمـوس 4
 74.33 0.58 2.23 يتضايق من انتظار دوره في المعـب. 2
 68.33 0.55 2.05 .يظير سموكات غير متوقعة 6
 73.33 0.60 2.20 .يجب أن تمبى  طمباتو بسرعة 9
 68.33 0.62 2.05 حادة. مزاجو بسرعة وبصورة  يتقمب  8
 76.00 0.61 2.28  ال ينتبو لمتفاصيل. 4
 75.33 0.64 2.26 يفشل في البقاء منتبيًا أثناء الميمـات واألنشطـة 01
 73.33 0.62 2.20 حدث إليو مباشرة.يتم الت يبدو أنو ال ُيصغي عندما 00
 76.33 0.60 2.29 يفشل في إنياء الواجبات المدرسية. 02
 77.33 0.63 2.32 . يتجنب المشاركة في الميمات التي تتطمب جيدًا عقميًا مستمرًا  02
 82.00 0.58 2.46 يتشتت بسرعة بفعل مثيرات  خارجية. 04
 78.33 0.59 2.35 ينسى كثيرًا خبلل قيامو باألنشطة اليومية. 02
 69.67 0.63 2.09 يكون عمى وعي لما يدور حولو.غالبًا ما يحـَدق في الفضاء وأثناء ذلك ال  06
 66.00 0.56 1.98 ُيظيـر قمـة احترام لؤلقـران. 09
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 68.33 0.54 2.05 ال يتعاون مع الطمبة. 08
 66.67 0.59 2.00 يضايـق رفاقـو وبسخـر منيـم. 04
 68.00 0.56 2.04 يشكـو من ظمـم اآلخرين وتحيزىم ضده. 21
 60.67 0.58 1.82 العاممين في المدرسة. يتحدى المعمم أو 20
 66.67 0.61 2.00 يموم الطمبة اآلخرين عمى المشاكل التي تقع. 22
 64.00 0.56 1.92 ال يراعي مشاعر االخرين.  22
 66.33 0.55 1.99 ال يتصرف بمباقة مع االخرين. 24
 65.00 0.58 1.95 .ال ينفذ توجييات المعممين 22
 67.67 0.65 2.03 قيم.ييضا و اآلخرينيزعج األطفال  26
 68.33 0.56 2.05 ال يشارك في نشاطـات جماعيـة. 29
 65.00 0.57 1.95   يعبر عن  كونو وحيدًا أو تعيسًا )غير سعيد(. 28
 67.67 0.51 2.03 ليس لديو أصدقـــاء. 24
 70.00 0.57 2.10 ال يبـادر بإقامة عبلقات مع األطفال اآلخريـن. 21
 70.33 0.62 2.11 يتمعثم أو ينحبـس الكبلم في فمو. 20
 72.67 0.64 2.18 يبتعد عن الخوض في المناقشات الجماعية. 22
 70.33 0.55 2.11 يميل إلى المعـب الفـردي. 22
 71.00 0.55 2.13 .ال يحب التكـمـــم مـع األقـران الجـدد 24
 69.33 0.53 2.08 بشكل مبالغ فيو.  يطمب المساعدة من الطمبة اآلخرين 22
 74.00 0.57 2.22 يغش في الدراسة أو المعب. 26
يشكو من أوجاع عامة في جسمو أو أوجاع في الرأس أو البطن عندما يتعرض  29

 لممواقف الضاغطة أو التغيير في الروتين
2.27 0.58 75.67 

 73.67 0.59 2.21 أستطيع أن أفعل ذلك(.يواجو الميمات واألوضاع الجديدة بالقول.... ) ال  28
 77.33 0.58 2.32 يحتاج إلى دعم وموافقة اآلخرين عمى ميمات يحاول أن يقوم بيا أو ينجزىا. 24
 69.00 0.59 2.07 يصف نفسو بأنو عديم القدرة. 41
 رقم لمفقرة( 2.46) بمغ متوسط أعمى أن( 2) الجدول يبين     

 بانحراف ،خارجية مثيرات بفعل بسرعة التشتت في والمتمثمة( 04)
 الحسابية متوسطاتيا في القريبة الفقرات أما( 1.28) بمغ معياري
 باألنشطة قيامو خبلل كثيراً  ينسى وىي( 02) رقم الفقرة في فتتمثل

 المتوسط وبمغ ،(1.24) معيـاري بانـحراف( 2.22) اليومية،
 الميمات في المشاركة بتجنب والمتمثمة( 02) رقم لمفقرة الحسابي

 الحسابي متوسطيا بـمغ حيث مستمرًا، عقمياً  جيداً  تتطمب التي
 والمتمثمة( 24) رقم الفقرة أما ،(1.62) معيـاري بانـحراف( 2.22)

 بيا يقوم أن يحاول ميمات عمى اآلخرين وموافقة دعم إلى بالحاجة
 ،(1.28) معياري بانحراف( 2.22) الحسابي فمتوسطيا ينجزىا أو

 بانحراف( 2.24) ىو( 02) رقم لمفقرة الحسابي المتوسط بمغ بينما

 .المدرسية الواجبات إنياء في الفشل تمثل وىي( 1.64) معياري
 في والمتمثمة( 20) رقم لمفقرة( 0.82) متوسط أدنى بمغ فيما

 بمغ معياري بانحراف ،المدرسة في العاممين أو المعمم تحدي
 رقم الفقرة من الحسابية متوسطاتيا في القريبة الفقرات أما (.1.28)
 مشاعر مراعاة عدم في والمتمثمة( 22) رقم الفقرة فيي ،(20)

 بينما ،(1.26) معياري بانحراف( 0.42) حسابي بمتوسط االخرين
 تعيساً  أو وحيداً  كونو عن التعبير في والمتمثمة( 28) رقم الفقرة

 بمغ بينما( 0.42) الحسابي متوسطيا بمغ فقد ،(سعيد غير)
 في والمتمثمة( 22) رقم الفقرة أما ،(1.29) المعياري االنحراف

( 0.42) الحسابي متوسطيا فبمغ المعممين، توجييات تنفيذ عدم
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 حول ميبلً  الفقرات باقي وأظيرت(.  1.28) معياري بانحراف
 .سموكية مشكبلت من يعانون الذين األطفال عينة لدى المتوسط

 السموكية المشكبلت شدة تختمف ىل: "الثاني السؤال نتائج: ثانياً 
  "الجنس باختبلف التعمم صعوبات أطفال لدى الشائعة

 فيما لمكشف( ت) اختبار استخدام تم فقد السؤال، ىذا عن ولئلجابة
 حسب األداء درجة في إحصائية داللة ذات فروق ىناك كانت إذا

 (.4) الجدول ويبينيا .الجنس متغير
 

 4 دولج
 الجنس لمتغير تبعاً  المسحية الدراسة ألفراد الدراسة لمجاالت المستقمة لمعينات" ت" اختبار نتائج

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس المجاالت

 النشاط الزائد
 0.44 2.10 اناث

2.06 1.120* 
 0.42 2.22 ذكور

 التشتت وضعف االنتباه
 0.43 2.21 اناث

2.22 1.121* 
 0.43 2.33 ذكور

 العبلقات المضطربة
 مع المعممين واألقران

 0.42 1.89 اناث
2.24 1.110* 

 0.38 2.05 ذكور

 االنسحاب
 0.38 2.01 اناث

2.26 1.100* 
 0.36 2.13 ذكور

 االعتمادية
 0.48 2.15 اناث

0.40 1.029 
 0.40 2.23 ذكور

 الكمي
 0.32 2.06 اناث

2.22 1.110* 
 0.28 2.18 ذكور

   1.96 = (α≤ 0.05) قيمة ت الجدولية عند مستوى

( نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة 4يبين الجدول )     
لمجاالت الدراسة ألفراد الدراسة المسحية تبعًا لمتغير الجنس 
وباستعراض قيمة ت المحسوبة نجد أنيا كانت أعمى من القيمة 

( في مجاالت الدراسة التالية: النشاط 0.46الجدولية البالغة )
قات المضطربة مع المعممين الزائد، التشتت وضعف االنتباه، العبل

. باستثناء مجال االعتمادية حيث ال توجد االنسحابواألقران، 
مما يعني أنو  ،(1.029) فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

توجد فروق دالة من الناحية اإلحصائية بين الذكور واإلناث 
 .ولصالح الذكور

مشكبلت السموكية "ىل تختمف شدة ال :ثالثًا: نتائج السؤال الثالث
الشائعة لدى أطفال صعوبات التعمم باختبلف العمر" ولئلجابة عن 
ىذا السؤال، فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 .( تبين ذلك9، 6، 2) المعيارية حسب متغير العمر والجداول
 (.2)ويبينيا الجدول 

 5جدول 
 واالنحراف المعياري لكل مجال من مجاالت الدراسة موزعة حسب متغير العمرالمتوسط الحسابي 

 االنحراف المعياري المتوسط العدد الفئة المجال

 النشاط الزائد
 0.45 2.140 47 سنوات 9
 0.46 2.239 85 سنوات 8
 0.40 2.125 123 سنوات 4

 0.43 2.338 47 سنوات 9 التشتت وضعف االنتباه
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 0.46 2.343 85 سنوات 8
 0.40 2.195 123 سنوات 4

 العبلقات المضطربة
 مع المعممين واألقران

 0.38 1.938 47 سنوات 9
 0.42 1.972 85 سنوات 8
 0.41 1.997 123 سنوات 4

 االعتمادية
 0.43 2.112 47 سنوات 9
 0.35 2.144 85 سنوات 8
 0.35 2.009 123 سنوات 4

 االنسحاب
 0.45 2.322 47 سنوات 9
 0.42 2.230 85 سنوات 8
 0.43 2.098 123 سنوات 4

 الكمي
 0.28 2.151 47 سنوات 9
 0.33 2.173 85 سنوات 8
 0.29 2.080 123 سنوات 4

 العمرية لمفئة( 2.24) بمغ متوسط أعمى أن( 2) الجدول يبين     
 وضعف التشتت مجال في وطفمة طفل 82 وعددىم سنوات 8

 متوسط أدنى بمغ فيما(، 1.46) بمغ معياري بانحراف ،االنتباه
 في وطفمة طفل 49 وعددىم سنوات 9 العمرية لمفئة( 0.42)

 معياري بانحراف ،واألقران المعممين مع المضطربة العبلقات مجال
 (.1.28) بمغ

 الدراسة ألبعاد االحادي التباين تحميل نتائج( 6) الجدول ويبين
 .العمر لمتغير تبعاً  المسحية

 6 جدول
 العمر لمتغير تبعاً  المسحية الدراسة ألبعاد االحادي التباين تحميل نتائج

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين االبعاد

 النشاط الزائد
 0.36 2 0.73 العمر

 0.19 220 48.65 الخطأ 0.145 1.95
  222 49.38 الكمي

 التشتت وضعف االنتباه
 0.69 2 1.38 العمر

 0.18 220 47.86 الخطأ 0.025* 3.74
  222 49.24 الكمي

 العبلقات المضطربة مع المعمين واألقران
 0.07 2 0.14 العمر

 0.17 220 43.07 الخطأ 0.665 0.41
  222 43.21 الكمي

 االعتمادية
 0.50 2 1.00 العمر

 0.14 220 35.60 الخطأ 0.027* 3.65
  222 36.60 الكمي

 االنسحاب
 1.05 2 2.10 العمر

 0.19 220 48.25 الخطأ 0.004* 5.67
  222 50.35 الكمي

 0.075 2.62 0.24 2 0.48 العمر الكمي
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 0.09 220 23.72 الخطأ
  222 24.20 الكمي

 3.01 = (α≤ 0.05)  مستوى عند الجدولية ف قيمة

يبين الجدول نتائج تحميل التباين األحادي ألبعاد الدراسة      
ف( المحسوبة نجد لمتغير العمر وباستعراض قيمة ) المسحية تبعاً 
وضعف االنتباه ( وىي دالة في مجال التشتت 2.94أنيا كانت )

(، ومجال االعتمادية حيث بمغت قيمة 1.122) عند مستوى الداللة
(، وبمغت قيمة )ف( 1.129( عند مستوى داللة )2.62)ف( )

(، حيث 1.114( عند مستوى داللة )2.69لدى مجال االنسحاب )
يبلحظ أن ىذه القيم كانت أعمى من القيمة الجدولية البالغة 

ف( المحسوبة ذات داللة (. بينما لم تكن باقي قيم )2.10)
( عند مستوى داللة 0.42حصائية عمى مجاالت النشاط الزائد )إ
عمين واألقران حيث ( ومجال العبلقات المضطربة مع الم1.042)

 ( واألداة1.662ند مستوى داللة )( ع1.40) بمغت قيمة )ف(
 (.2.62ككل )

( نتائج اختبار توكي لممقارنات البعدية لمجاالت 9ويبين الجدول )
 .الة تبعًا لمتغير العمرالدراسة المسحية الد

 7جدول 
 نتائج اختبار توكي لممقارنات البعدية لمجاالت الدراسة المسحية الدالة تبعًا لمتغير العمر

 سنوات 9 سنوات 8 الفئة المتوسط المجال

 التشتت وضعف االنتباه
 1.042 1.112 سنوات 9 2.338
 سنوات( 4*)1.048 - سنوات 8 2.343
 -  سنوات 4 2.195

 االعتمادية
 1.112 1.122 سنوات 9 2.112
 سنوات( 4*)1.022 - سنوات 8 2.144
 -  سنوات 4 2.009

 االنسحاب
 سنوات( 4*)1.224 1.142 سنوات 9 2.322
 سنوات( 4*)1.022 - سنوات 8 2.230
 -  سنوات 4 2.098

 لمجاالت البعدية لممقارنات توكي اختبار نتائج( 9) الجدول يبين
 فروق قيم وتدل العمر لمتغير تبعاً  الدالة المسحية الدراسة

 بين  داللة ذا كان الفرق أن عمى الجدول في المبينة المتوسطات
 عمر لصالح الداللة كانت بحيث سنوات 4 وعمر سنوات 8 عمر
، االعتمادية ومجال االنتباه وضعف التشتت مجال عمى سنوات 4

 4 عمر لصالح االنسحاب مجال في داللة ذات الفروق وكانت
 بين االنسحاب مجال عمى داللة ذات فروق ظيرت كما .سنوات
  4 عمر لصالح كانت وقد سنوات 4 وعمر سنوات 9 عمر

 .سنوات
 المشكبلت معالجة استراتيجيات ىي ما: "الرابع السؤال نتائج: ثالثاً 

 أطفال مع والمعممات المعممين قبل من المستخدمة السموكية
 استخدام تم فقد السؤال، ىذا عن ولئلجابة" التعمم صعوبات

 المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 والجداول العمر متغير حسب والمعممات المعممين تقدير بحسب

  (.8) الجدول ويبينيا .ذلك تبين( 9، 6، 2)
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 8 جدول
 السموكية المشكالت معالجة استراتيجيات لفقرات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 0.89 0.46 2.69 أوّظف استراتيجيات تعديل السموك الثوابية.          0
 51 .0 0.57 1.54 أوّظف استراتيجيات تعديل السموك العقابية. 2
 75 .0 0.74 2.25 أوّظف التعميمات والقوانين المقدمة من وزارة التربية والتعميم. 2
 74 .0 0.78 2.24 أوّظف العبلقات االجتماعية والنفوذ االجتماعي في عبلج المشكبلت السموكية. 4
 0.78 0.81 2.36 األمور في حل المشكبلت السموكية.أتواصل مع أولياء  2
 0.74 0.57 2.23 أثّبت قواعد وتعميمات صفية يتقيد بيا الطمبة.. 6
 0.82 0.62 2.47 أستخدم المعززات المادية والمعنوية والرمزية. 9
 0.65 0.72 1.96 أوّجو التنبييات والزجر لمحّد من المشكبلت. 8
 0.55 0.75 1.65 المشكبلت إلى إدارة المدرسة.أحيل الطمبة ذوي  4
 0.69 0.68 2.07 أحيل الطمبة ذوي المشكبلت إلى مرشد المدرسة. 01
 0.65 0.75 1.96 أشغل الطالب صاحب المشكمة بميام متنوعة. 00
 0.74 0.83 2.22 أشارك الطالب صاحب المشكمة بأنشطة جماعية تعاونية. 02
 0.62 0.58 1.86 مسؤولية لمطالب صاحب المشكمة. أسند أدوار تتضمن تحمل 02
( لمفقرة رقم 2.64( أن أعمى متوسط بمغ )8يبين الجدول )     

بانحراف معياري  ،( أوّظف استراتيجيات تعديل السموك الثوابية0)
الحسابية الفقرة رقم  ( أما الفقرات القريبة في متوسطاتيا1.46بمغ )

( وىي أستخدم المعززات المادية والمعنوية والرمزية، حيث بـمغ 9)
( 2( والفقرة )1.62( بانـحراف معيـاري )2.49متوسطيا الحسابي )

وىي أتواصل مع أولياء األمور في حل المشكبلت السموكية، 
فيما بمغ أدنى متوسط  (.1.80) ( بانـحراف معيـاري2.26)
( والمتمثمة في أوّظف استراتيجيات تعديل 2قرة رقم )( لمف0.24)

تمتيا قربًا في  (.1.20) بانحراف معياري بمغ ،السموك العقابية
( أحيل الطمبة ذوي المشكبلت إلى 4متوسطيا الحسابي الفقرة رقم )
 (.1.92) ( وانحراف معياري0.62إدارة المدرسة بمتوسط حسابي )

 وسط.فيما جاءت باقي الفقرات حول المت

 التوصياتالمناقشة و . 6
تبين من خبلل نتائج السؤال األول: ما ىي المشكبلت      

السموكية الشائعة لدى أطفال صعوبات التعمم من وجية نظر 
( وذلك في تشتت الطمبة 2.46معممييم؟ أن أعمى متوسط بمغ )

 ،بسرعة بفعل مثيرات خارجية ضمن مجال التشتت وضعف االنتباه
( وذلك في تحدي المعمم أو العاممين 0.82وأن أدنى متوسط كان )

في المدرسة ضمن مجال العبلقات المضطربة مع المعممين 

وظير أن المشكبلت السموكية في كافة مجاالت أداة  ،واألقران
ومن  .الدراسة كان معدل ظيورىا متوسطًا لدى عينة أفراد الدراسة

األطفال ذوي صعوبات التعمم خبلل ىذه النتيجة يمكن القول أن 
الممتحقين بغرف مصادر التعمم في مدارس اإلحساء أظيروا 
المشكبلت السموكية الواردة في أداة الدراسة مما يؤكد ضرورة 

 تطوير برامج عبلجية لمساعدتيم في التخمص منيا.
ويظير من خبلل النتائج أن الدراسة الحالية تتفق مع نتائج      

اولت المشكبلت السموكية لدى الطمبة ذوي الدراسات التي تن
صعوبات التعمم حيث بينت دراسات عديدة وجود المشكبلت 

[ التي بينت أن الطمبة 22السموكية لدييم ومنيا دراسة ديسون ]
ذوي صعوبات التعمم لدييم مشكبلت سموكية أكثر من أقرانيم 

[ التي أبرزت الوحدة 08ودراسة ثيرسا وموسان ] .العاديين
وعميو يمكن  .نعزالية كمشكمة لمطبلب ذوي صعوبات التعممواال

القول بأن المشكبلت السموكية الظاىرة لدى الطمبة ذوي صعوبات 
التعمم تؤثر عمى التحصيل األكاديمي ليؤالء الطمبة، وتتسبب في 

مما يعني وجود عبلقات  .ضعف أداءىم لمميام األكاديمية
و مع نتائج الدراسة الحالية اجتماعية مضطربة. وىذه النتائج تتشاب

ودراسة  .فيما يتعمق بوجود عبلقات مضطربة مع المعممين واألقران
[ التي أشارت نتائجيا إلى أن الطمبة ذوي صعوبات 02الزيات ]
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التعمم يعانون من انخفاض مفيوم الذات وسوء التوافق الشخصي 
ي [ الت04ودراسة عبيد ] .واالجتماعي مقارنة بأقرانيم العاديين

أشارت نتائجيا إلى أّن أكثر أنماط المشكبلت السموكية شيوعًا 
 تشتت االنتباه، الكذب، الغش، والعدوان.  الفوضى،

وبخصوص السؤال الثاني: ىل تختمف شدة المشكبلت      
السموكية الشائعة لدى أطفال صعوبات التعمم باختبلف الجنس؟ 

من القيمة بينت النتائج أن قيمة )ت( المحسوبة كانت أعمى 
( في مجاالت الدراسة التالية: النشاط 0.46الجدولية البالغة )

العبلقات المضطربة مع المعممين  ،التشتت وضعف االنتباه ،الزائد
واالنسحاب؛ باستثناء مجال االعتمادية فمم توجد فروق  ،واألقران

وذلك يبين وجود فروق دالة  .دالة إحصائيًا عمى ىذا المجال
 الذكور واإلناث لصالح الذكور.إحصائيًا بين 

وتعتبر النتيجة السابقة منطقية ومطابقة لواقع ميدان صعوبات      
حيث يمكن تبرير ذلك بالذاتية في اتجاىات المعممين نحو  ،التعمم

إحالة الطمبة الذكور لخدمات غرف مصادر التعمم أكثر من إحالة 
لى إظيار وأن الطمبة الذكور أكثر ميبًل إ .الطالبات اإلناث

وىي بيذه النتيجة تختمف  .مشكبلت سموكية من الطالبات اإلناث
[ التي أشارت إلى أّن أنماط المشكبلت 04مع نتيجة دراسة عبيد ]

 السموكية التي يعاني منيا الطمبة ال تختمف باختبلف الجنس.
 وفيما يخص السؤال الثالث: ىل تختمف شدة المشكبلت السموكية

الشائعة لدى أطفال صعوبات التعمم باختبلف العمر؟ بينت نتائج  
سنوات في  8( لمفئة العمرية 2.24الدراسة أن أعمى متوسط بمغ )
( 0.42وأن أدنى متوسط بمغ ) ،مجال التشتت وضعف االنتباه

سنوات في مجال العبلقات المضطربة مع  9لمفئة العمرية 
 المعممين واألقران.  

، 9النتائج إلى وجود فروق بين الفئات العمرية  كما أشارت     
سنوات في مجاالت التشتت وضعف االنتباه واالعتمادية  4، 8

فيما لم تكن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لؤلعمار  ،واالنسحاب
ذاتيا عند مجالي النشاط الزائد والعبلقات المضطربة مع المعممين 

 واألقران. 
واتضح من خبلل النتائج السابقة أن الطمبة ذوي صعوبات       

التعمم الممتحقين بغرف مصادر التعمم في مدارس اإلحساء في سن 

سنوات كانوا األكثر إظيارًا لممشكبلت السموكية من أقرانيم في  9
 سنوات. 4و 8سن 
وفي ذلك تطابق مع المنطق الذي يقول بأن طمبة صعوبات      

ًا أكثر إظيارًا لممشكبلت السموكية من أقرانيم التعمم األصغر سن
 الذين يكبرونيم بالعمر.

وفيما يخص السؤال الرابع: ما ىي استراتيجيات معالجة المشكبلت 
السموكية المستخدمة من قبل المعممين والمعممات مع أطفال 

 صعوبات التعمم؟
أبرزت النتائج توظيف المعممين والمعممات الستراتيجيات      
وأستخدم المعززات المادية والمعنوية  ،يل السموك الثوابيةتعد

إذ يمجأ المعمم إلى  .والرمزية، ومن المؤكد أن ذلك يجاري المنطق
رشادية مختمفة لمحاولة السيطرة عمى  توظيف أساليب عبلجية وا 

حيث أشارت نتيجة  .المشكبلت السموكية الصادرة عن األطفال
إلى مجموعة من االستراتيجيات  [24دراسة سابقة قام بيا ىارون ]

التي تصمح لعبلج مشكبلت األطفال ذوي صعوبات التعمم مما 
يؤدي إلى تحسين سموك التقبل االجتماعي لدييم ومن ثم تمكنيم 

 من أداء الميام المرتبطة بالتحصيل األكاديمي.
وبما أن الدراسة الحالية لم تعالج أساليب تعديل السموك وما      

الية استخدام أّي منيا فيوصي الباحثان بضرورة تأكدت من فع
إجراء دراسات تنفذ من خبلليا برامج سموكية تيدف توظيف 
أساليب عبلجية تطبيقية مثل التصحيح الزائد وتكمفة االستجابة 
والتعزيز التفاضمي، بمعنى أن جل االىتمام يجب أن ينصب عمى 

ية عمى تعمم وضع حّد لمسموكات المشكل لما ليا من تأثيرات سمب
 األطفال.
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THE BEHAVIORAL PROBLEMS OF STUDENTS 

WITH LEARNING DISABILITIES  AND THERE 

REMEDIAL STRATEGIES IN AL – AHSA'S 

SCHOOLS 
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Abstract_ This study aims at identifying the common behavioral problems among students with 

Learning disabilities and their used remedial strategies in Al-Ahsa. This study specifically answers the 

following questions  :  

1- What are the common behavioral problems of students with Learning disabilities according the point 

of view of their teacher? 

2- Does the level of the common behavioral problems of children change according to their sex? 

3- Does the level of the common behavioral problems of children change according to their age? 

4- What are the remedial strategies that teachers use with students with Learning disabilities?  

     The population of the study was selected from the resources rooms children in the schools of Al-

Ahsa. It was conducted on (255) male and female students who have behavioral problems, according to 

the scale of behavioral problems set by As four [1] which covers five areas: hyperactivity, 

distractibility, confusing ties with teachers and mates, withdrawal, and independency. It was also 

conducted on (41) male and female teachers who teach children of learning disabilities. It was 

approved and experimented. The study introduces the median scores, standard deviations, and 

percentages. The results showed that there are behavioral problems among male and female of the 

medium level depending on the scale of behavioral problems. These problems exist within male sts more 

than female sts  . According to the results in this study, it is recommended to conduct some studies that 

carry out behavioral programs using applied remedial methods like hypercorrection, direct responding 

and differential reinforcement  .  
Keywords: Behavioral Disturbance, Learning Disabilities. 


