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 انًهخص:

 يهخص انبسذ:

انذساصي، نذٖ َخباِ ٔعالقخّ بانخسصيم ٓذف انبسذ انساني إنٗ انخعشف عهٗ انعالقت بيٍ فشط انسشكت، ٔقهت االي

 شكانيت انبسذ في انخضاؤالث اآلحيت:ٍ طهبت انصى ٔضعاف انضًع ٔحخسذد إعيُت ي

اصي نذٖ انطهبت انصى ٔضعاف ْم حٕخذ عالقت راث دالنت إزصائيت بيٍ فشط انسشكت ٔقهت االَخباِ ٔانخسصيم انذس-1

 صُت؟ (11-5انضًع يٍ عًش)

نذٖ انطهبت انصى ٔضعاف  اإلَاد في يخغيش انخسصيم انذساصيْم حٕخذ فشٔق راث دالنت إزصائيت بيٍ انزكٕس ٔ-1

 ؟صُت (11-5انضًع يٍ عًش)

نذٖ انطهبت انصى  ْم حٕخذ فشٔق راث دالنت إزصائيت بيٍ انزكٕس ٔاإلَاد في يخغيش فشط انسشكت ٔقهت االَخباِ-3

 ؟صُت (11-5ٔضعاف انضًع يٍ عًش)

َظشاً نصغش ٔاصخخذيج انبازثت انًُٓح انٕصفي االسحباطي، ٔدساصت انًقاسَت، ٔاخخيش يدخًع انبسذ بانكايم كعيُت 

 1إَاد ٔ 11يُٓى  صُت 11إنٗ  5يٍ كال اندُضيٍ ٔانزيٍ حخشأذ أعًاسْى يٍ  اً طانب 11زدًّ زيذ حكٌٕ يٍ 

 ركٕ.

سشكت ٔقهت االَخباِ ٔعالقخّ بانخسصيم قايج انبازثت َٔظشاً نعذو حٕفش أداة انبسذ انًُاصبت نهكشف عٍ فشط ان

عذاد)َداة أزًذ انزنيطُي(، يطبقت في نيبيا بعذ حعذيهٓا بًا يخالئى يع اة فشط انسشكت ٔقهت االَخباِ يٍ إباصخخذاو أد

، زيذ حى اصخخشاج انصذق ٔانثباث نهًقياس ٔكاٌ يعايم عيُت انبسذ يٍ انطهبت انصى ٔضعاف انضًع

حٕخذ عالقت راث دالنت إزصائيت بيٍ  (، ٔأصفشث انُخائح عهٗ أَّ ال9.991دال عُذ يضخٕٖ) ( 9.01ْٕٔانثباث)

فشط انسشكت ٔقهت االَخباِ ٔانخسصيم انذساصي، كًا احضر أَّ ال حٕخذ فشٔق راث دالنت إزصائيت بيٍ انزكٕس ٔاإلَاد 

فشٔق راث دالنت إزصائيت بيٍ انزكٕس ٔاإلَاد في في يخغيش فشط انسشكت ٔقهت االَخباِ، كًا احضر أيضاً أَّ ال حٕخذ 

 .يخغيش انخسصيم

ٔحٕصي انبازثت بانعًم عهٗ ضشٔسة حأْيم أخصائي انخشبيت انخاصت ٔاالخصائييٍ انُفضييٍ الصخخذاو انًقاييش 

ٔقهت قايت ٔسط عًم حخُأل فشط انسشكت هٗ اكخشاف األفشاد انًضطشبيٍ، ٔإانُفضيت داخم يشكز انصى نهًضاعذة ع

ٔأيضا انًقاسَت يع االطفال  ،االَخباِ، كًا حقخشذ إخشاء دساصت يشابٓت ألعًاس أخشٖ يخخهفت ٔانًقاسَت بيُٓا

 انعادييٍ.

 ضعاف انضًع. –انصى  –انخسصيم انذساصي  –قهت االَخباِ –فشط انسشكت  انكهًاث انًفخازيت:

 

 مقدمة البحث:

استخدام ُمصطلح التربٌة الخاصة للداللة عن بعض مظاهر العملٌة التعلٌمٌة  النفسلقد اعتاد ُعلماء    
واإلعاقات  ،وُبطء التعلّم والعٌوب الكالمٌة ،الذٌن ٌشملون فئات اإلعاقات العقلٌة ،لؽٌر األسوٌاء

 وكذلك الموهوبٌن. ،السمعٌة والبصرٌة

وُتعد مرحلة الطفولة الُمبكرة من المراحل الُمهّمة والحرجة فً حٌاة الّطفل، ومن ضمنها مرحلة الكالم 
الطفل،  ألنها تتشكل فً السنوات األولى من حٌاة الطفل، كما أنها األكثر فاعلٌة فً قولبة شخصٌة

ومن تّم فً الُمجتمع، وتتطّور مهارات اللؽة لدى األطفال  ،لالّتصال األوسع فً المدرسة تهوتهٌئ
الطبعٌٌن وفقاً لنظام زمنً ُمحدد رؼم أّنه ٌتفاوت األطفال فً ما بٌنهم فً النطق، وتتداخل الُقدرات مع 

كتساب اللؽة األصوات المختلفة وبعضها فً االكتساب، فالطفل المعاق سمعٌناً ؼٌر قادر على سماع ا



 "326-338" 0207, 71مجلة البحوث األكادٌمٌة )العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة(, العدد 

663 
 

ا ؼٌر قادر على سماع األصوات المختلفة واكتساب اللؽة بشكل  ،بشكل طبٌعً ًٌ بٌنما الّطفل الُمعاق سمع
طبٌعً مثل األطفال العادٌٌن، وذلك للُمشكالت التً تجعل الجهاز السمعً ؼٌر قادر على القٌام 

هم لدٌهم ُمشكالت واحتٌاجات، إال أن مشكالتهم عادة بوظائفه، وأن األفراد الُمعاقٌن سمعٌاً هم كؽٌر
ترتبط بقصور فً مهاراتهم االجتماعٌة وصعوبة التكٌؾ مع األفراد العادٌٌن، مما ٌؤدي إلى تدنً 
مستواهم التعلٌمً والتً تظهر كنتٌجة الضطراب قلّة االنتباه وفرط الحركة لدٌهم، حٌث أن قلّة االنتباه 

ٌة استقبال المعلومات، والطفل الذي لدٌه اضطراب وقلّة انتباه وفرط ٌؤدي إلى اضطراب فً عمل
ٌُعد مؤّشر وهً إحدى  ،على تدّنً التحصٌل الدراسً اً الحركة وخاصة فً مرحلة التعلٌم األساسً 

اه التالمٌذ فً حالة عدم وجود وسائل  تعلٌمٌة مناسبة تشد انتب ة، خاصونالمعلّم اجههاكالت التً ٌوالُمش
للضبط الموجود داخل  ونتٌجةلصؾ ٌؤدي إلً ضعؾ التحصٌل، عددهم داخل ا السمع وزٌادةضعاؾ 

وقلة عدد التالمٌذ داخل  ،واستخدام وسائل تعلٌمٌة تشد االنتباه ،م وضعاؾ السمعمركز األمل للص
ائج وهذا ما توصلت إلٌه نت ،الفصل فال وجود لعالقة بٌن قلة االنتباه وفرط الحركة بالتحصٌل الدراسً

 هذا البحث.

الحتٌاجات الخاصة ألنهم وى ادتقدٌم الرعاٌة واالهتمام ل ىعلى ذلك تسعى جمٌع المجتمعات إل ءً وبنا
 .لذلكحوج األ

 مشكلة البحث

على الرؼم من الُمحاوالت المبذولة من جانب مركز األمل للصم وضعاؾ السمع بمدٌنة مصراتة، 
ُهناك حاجة إلى بذل  إال أنه الزالص فً التعلم، تكافئ الفرلتوفٌر أفضل ُسبل التعلٌم تحقٌقاً لمبدأ 

المزٌد من الُجهد والعمل فً التعلٌم للطلبة الُمعاقٌن سمعٌاً، ووجود بعض الُمشكالت والصعوبات التً 
ٌُعانون منها فمنها ما ٌتصل بالمناهج التعلٌمٌة، مما ٌؤدي إلى بطء التحصٌل والتأخر الدراسً عند 

 أكثرهم.

تواصل الباحثة مع بعض المعلمٌن واالخصائٌات داخل المركز وشكواهم بأن هناك  اللومن خ
ون من قلّة االنتباه وفرط بطء فً التحصٌل بٌن الطلبة الصم وضعاؾ السمع الذٌن ٌعانوصعوبات 

رأت الباحثة من الضرورة التعرؾ على العالقة بٌن فرط الحركة وقلة االنتباه والتحصٌل  الحركة
 للطلبة الصم وضعاؾ السمع.الدراسً 

 فً الّتساؤالت التالٌة: تتحّدد فإن مشكلة البحث لذلكنظراً و

الطلبة والتحصٌل الدراسً لدى . هل توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن فرط الحركة وقلّة االنتباه 2

  سنة؟ (26-5من عمر) الصم وضعاؾ السمع

لدى طلبة  واإلناث فً ُمتّؽٌر التحصٌل الدراسً . هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن الذكور6

 سنة؟ (26-5من عمر) الصم وضعاؾ السمع

ٌّر. هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن الذكور وا6 لدى  وقلة االنتباه فرط الحركة إلناث فً ُمتؽ

 سنة؟ (26-5من عمر) طلبة الصم وضعاؾ السمع

 :وتتجلى أهمٌته فً التالًأهمٌة البحث: 

هم البحث فً التعرؾ على المشكلة التً ٌعانً منها الطلبة فً مركز الصم ٌساألهمٌة النظرٌة: 
وضعاؾ السمع، وتقوم الدراسة الحالٌة على التعرؾ والكشؾ عن فرط الحركة وقلة االنتباه وعالقتها 

 بالتحصٌل الدراسً.

عمل لألخصائٌٌن داخل المركز، تأهٌل وورش تفٌد نتائج البحث فً وضع برامج االهمٌة التطبٌقٌة: 
 المهتمٌن بهذا الجانب العلمً. ر هذا البحث إثراء للمعرفة لدىكما ٌعتب

 تٌة:ٌقتصر هذا البحث على الحدود اآل حدود البحث:
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فرط الحركة وقلة االنتباه وعالقتها بالتحصٌل الدراسً لدى الطلبة الصم وضعاؾ حدود موضوعٌة: -
 .السمع

 األمل لتعلٌم وتأهٌل الصم وضعاؾ السمع فً مدٌنة مصراتة.حدود مكانٌة: مركز -

 .سنة 26إلى  5الطلبة الصم وضعاؾ السمع من عمر  حدود بشرٌة:-

 (6223حدود زمانٌة: العام الدراسً )-

 مصطلحات البحث:

الحركة هو قلّة االنتباه الُمصاحب لفرط  :( بأنها6221ٌعرفها الحسن) فـرط الحركة وقلّـة االنتباه:: أوالا 

فً المدرسة والمواقؾ  اضطراب فً الّدماغ ٌجعل من الصعب على األطفال التحّكم بسلوكهم
 .االجتماعٌة

  (663، 6221)الحسن،

وهو عدم قدرة الطالب على التركٌز واالنتباه والمتابعة التعرٌف اإلجرائً لفـرط الحركة وقلّـة االنتباه: 
 مستمر مما ٌؤثر على المهمات المدرسٌة.وزٌادة النشاط عن الحد المطلوب بشكل 

من فقد حاسة السمع ألسباب وراثٌة فطرٌة أو ُمكتسبة، سواء  ( بأنه6223ٌعرفه فهمً) األصـــم:ثانٌاا:  

عند الوالدة أو بعدها مما ٌحول بٌنه وبٌن متابعة الدراسة، وتعلّم خبرات الحٌاة بالطرق العادٌة، وهو 
 بحاجة إلى تأهٌل.

 (224، 6223)فهمً،

هو الطفل الذي فقد سمعه لدرجة أّنه ال ٌستطٌع أو ٌستطٌع بقدر محدود التعرٌف اإلجرائً لألصم: 
 اكتساب وفهم اللؽة بصورة طبٌعٌة، لذلك ٌحتاج إلى ُطرق تربوٌة خاصة فً تعلٌمه.

الجدٌدة، الخبرات اكتساب أو تعلّم المعلومات و ( بأنه6221عرفه الجالد) لتحصٌل الدراسً:: ااا ثالث

العملٌة على تكوٌن روابط  وتكوٌن انطباعات عنها فً شكل تصورات تعرؾ بأثر الذاكرة، وتقوم هذه
االرتباط  وتدعٌم هذا ،ٌدركه الفرد فً عملٌة استقبال الُمثٌرات واالستجابة ،عصبٌة فً لحاء الُمخ لها

 . ُكلّما تكّررت العملٌة

 (636، 6221)الجالد،

هً النسبة المئوٌة التً ٌتحّصل علٌها الّطالب من خالل جمٌع التعرٌف اإلجرائً للتحصٌل الدراسً: 
 .ً الّسنة الّنهائٌة الُكبرى لسنةدرجات المواد الدراسٌة ف

 :اإلطار النظري
ؼالباً ما تتم اإلشارة إلى فرط الحركة على أّنه انتهاك القواعد وعدم  فرط الحركة: المبحث األول
ٌُمكن ُمالحظتها بصورة ُمستمّرة ِعند أولئك األطفال  ،االمتثال لها واالنسحاب من المواقؾ االجتماعٌة، 

ٌُعانون من ضعؾ أو والُمر ء حٌث ٌقوم هؤال ،ُصعوبات فً التحصٌل الدراسً وقلّة االنتباهاهقٌن الذٌن 
ٌُعانون فرط الحركة بالتحّرك فً المكان بصورة ُمس تمرة، وبشكل أسرع، وال ٌعملون األفراد الذٌن 

اك سوى على تحقٌق قدر أقل من األهداؾ قٌاساً بأقرانهم من األطفال العادٌٌن، وؼالباً ما نراهم فً ذنآ
  هم ٌنؽمسون فً التخبٌط بأقدامهم.المدرسة ال ٌجلسون فً مقاعدهم فإن

 (52-45 ،6224مد، )مح

هو حالة خاصة فً الدماغ تجعل من الصعب على األطفال الّتحّكم بسلوكهم فً  تعرٌف فرط الحركة:

% إلى 1المدرسة والمواقؾ االجتماعٌة، إّنه واحد من أكثر الحاالت الُمزمنة الّشائعة للطفولة، وُتؤّثر فً

 % من جمٌع األطفال فً سن الدراسة.26

 (663،6221الحسن، ) 
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عدم تمتع الطالب باالتزان واالستقرار االنفعالً الذي ٌمكنه من  وٌعرفها االحرش، الزبٌدي بأنها
 . لمثٌرات المعرضة واالنتباه إلٌهاالتركٌز على ا

 (225،6224بٌدي )األحرش، الز 

هو عدم قدرة الطالب على الجلوس لفترة طوٌلة فً الفصل الدراسً مما فرط الحركة  وترى الباحثة أن
 ٌؤّثر على مستواه التعلٌمً. 

 :ٌوجد عدة أسباب أو عوامل تؤدي إلى حدوث فرط الحركة ومنهاأسباب فرط الحركة: 

ٌُنظر إلى فرط الحركة على أّنه  اختالل األداء الوظٌفً للُمخ: - لِتلؾ ما فً الُمخ،  ِنتاج  فً الّسابق كان 
ٌُعد أمراً أساسٌاً فً تطور النشاط ال فً ختاللاأو  ٌحدث تطّور فً  ُمفرط، حٌنئذأدائه الوظٌفً الذي 

 االضطراب السلوكً بشكل أسوأ. 

 (52 ،6224)محمد،  

ُتعتبر العوامل البٌئٌة من ضمن العوامل الُمسّببة فً فرط الحركة، وتتضّمن التسّمم  العوامل البٌئٌة: -
 بالرصاص والتعّرض لإلضاءة الُمنبعثة من األجهزة المختلفة الُمستخدمة فً الحٌاة الٌومٌة. 

سرٌة، وتشمل العوامل النفسٌة على أنماط التنشئة األ العوامل النفسٌة الُمتمثِّلة فً البٌئة األسرٌة: -
ض األطفال لضؽوط ال ٌستطٌعون تحّملها -قد تسبب فرط الحركة، والتعزٌز فالبٌئة األسرٌة التً ُتعرِّ

كما أن للتعلّم بالمالحظة دور كبٌر فالتعامل  -ة للطفل واالنتباه إلٌه ٌزٌد منهاالستجابة لفرط الحرك
على سلوكه، فإذا كان لدٌهم فرط  الٌومً بٌن الّطفل ووالدٌه واألشخاص اآلخرٌن ٌؤثر تأثٌراً بالؽاً 

ٌُقلّدهم وٌتعلّم منهم.   حركة فهو قد 

 (56،6226)الختاتنة، 

ٌُعانون من فرط الحركة:  خصائص األطفال الذٌن 

 . الحركة الزائدة، مع تحرٌك كل من الٌدٌن والرجلٌن وبقٌة أجزاء الجسم.

 أمراً مطلوباً.  وس، أو حٌنما ٌكون التصّرؾ بهدوءأو الّتسلّق، أو ُمؽادرة الَمقعد فً وقت الجل . الجري

 . االندفاع سرٌعاً باإلجابات من قبل االستماع للسؤال كامالً.

 طابور، أو االنتظار حّتى ٌأتً دوره. ال. صعوبة االنتظار فً 

 (52،6222)بطرس،

 . إزعاج اآلخرٌن بشكل ُمستمر.                . الّشعور باإلحباط ألتفه األسباب.

 . الّتوّقؾ على تأدٌة الُمهّمات قبل إكمالها. 

 (52،6226)الختاتنة، 

       االنخراط فً أنشطة ممتعة بهدوء.. لدٌه صعوبة فً اللعب، أو 

 . ٌتحّدث باستمرار. 

 (662،6221)الحسن، 
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ٌُمكننا معه لالنتباه دور مهم فً حٌاة اإلنسان الدراسٌة والعملٌة، إ :االنتباهالمبحث الثانً  لى الحد الذي 
ٌُؤّدٌه الفرد فً منزله أو مكان عمله، أو أي مجال من مجاالت حٌاته المهنٌة أو  هنإالقول  ما من عمل 

ٌُعد االنتباه من المهارات األساسٌة للتعلّم والنجاح  االجتماعٌة إالّ وٌعتمد على االنتباه بصورة أساسٌة. 
ٌُؤّدي إلى تشتت التفكٌر  األكادٌمً، وعدم االنتباه ٌؤثر بشكل سلبً فً التعلّم والتحصٌل الّدراسً، كما 

 وعدم التركٌز.

 (53،6224)األحرش، الزبٌدي 

 

                       االنتباه: قلة تعــرٌف

بعدم قدرة الفرد  المشاكل المحددة فً معالجة المعلومات والذي له عالقة ٌعرؾ محمود قلة االنتباه بأنه
 تركٌز على المهمة الُمعطاة له.على إتمام أو 

 (23،6226)محمود، 

قلّة االنتباه الُمصاحب لفرط الحركة هو اضطراب فً الّدماغ ٌجعل من الصعب وٌعرفه الحسن بأنه 
 . ةفً المدرسة والمواقؾ االجتماعٌ على األطفال التحّكم بسلوكهم

 (663،6221)الحسن، 

 أسباب اضطراب االنتباه: 

 أو عوامل منها االنتباه إلى ِعدة أسبابٌرجع اضطراب 

 وتنقسم إلى قسمٌن: األسباب الُمتعلّقة بالُمخ _2

ٌّن تنقسم إلى عدد من عملٌات االنتباه األّولٌة،  –أ  خلل فً وظائؾ الُمخ: "إن عملٌة انتباه الفرد لمنبه مع
وهً الّتعّرؾ على مصدر التنبٌه، وتوجٌه اإلحساس للُمنّبه، ثم تركٌز االنتباه علٌه، وكل عملٌة من هذه 

مركز عصبً ٌقوم بُمعالجة العملٌة  العملٌات االنتباهٌة لها مركز عصبً بالُمخ مسئول علٌها، وكل
االنتباهٌة الخاصة به، ثم ربطها بُمحّصلة العملٌات االنتباهٌة الصادرة عن المراكز العصبٌة األخرى . 
ٌُعالجها سُتصبح  وإذا كان ُهناك خلل فً وظائؾ أحد هذه المراكز العصبٌة، فإن المعلومات التً 

ٌُصبح ُمضطرباً".مشوشة وؼٌر واضحة، وبالتالً فإن انتباه ا  لفرد سوؾ 

ٌؤثر النمو العقلً على الكفاءة االنتباهٌة لدى األطفال، فعندما ٌسٌر حٌث  ضعؾ النمو العقلً: –ب 
النمو العقلً بصورة طبٌعٌة وفقاً للفئة العمرٌة للطفل، فإن الكفاءة االنتباهٌة تتحّسن كلّما زاد ُنمّوه 

اً وال ٌتناسب مع عمره الزمنً، فإن ذلك سٌؤدي إلى ضعؾ العقلً، أّما إذا كان نمّوه العقلً ضعٌف
 المراكز العصبٌة بالُمخ والمسئولة عن االنتباه. 

 ( 223-222 ،6224)األحرش، الزبٌدي                               

ٌُحٌط باإلنسان فً حٌاته الٌومٌة من مؤثرات، وهنا ال نستطٌعف _ العوامل البٌئٌة:6  البٌئة هً كل ما 

، ولكن الفوضى فً البٌئة واالجتماعٌةالتفرٌق بٌن العوامل المؤثرة كالعوامل الوراثٌة أو النفسٌة 
 المنزلٌة قد ُتساعد على إظهار أعراض الحالة.

  ( 251،6224)مجٌد،                                             

تعّرض األم أثناء فترة الحمل لبعض العوامل التً تؤّثر على الجنٌن وتجعله ُعرضة هده العوامل ومن 
بعد الوالدة لإلصابة باضطراب االنتباه مثل تعّرضها لقدر كبٌر من األشعة أو تناولها للمخدرات أو 

الحمل كالزهري الكحولٌات أو لبعض العقاقٌر الطبٌة أو إصابتها ببعض األمراض الُمعدٌة أثناء 
قد تحدث فً أثناء عملٌة الوالدة بعض العوامل التً تسبب إصابة فً مخ  ، أٌضاً الحصبة األلمانٌةو

كما أن  ،قدرة المخ على معالجة المعلومات الجنٌن، وتلؾ فً بعض خالٌاه مّما ٌؤدي إلى ضعؾ
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أو ارتفاع ارتطام رأس الجنٌن بعد عملٌة الوالدة بأشٌاء صلبة أو وقوعه على رأسه من أماكن ُمرتفعة 
ٌُؤّدي إلى إصابة بعض المراكز العصبٌة بالُمخ، وخاصة المسئولة عن االنتباه  درجة الحرارة لدٌه، 

 والّتركٌز. 

ٌّات كبٌرة من األطعمة الجاهزة، أو الخضروات ان  _ العوامل الُمتعلّقة بالتؽذٌة:6 تناول الطفل لكم

ابته باضطراب االنتباه. كما أن الصبؽات والمواد والفواكه الُملّوثة بالُمبٌدات الحشرٌة تؤّدي إلى إص
 الحافظة التً ُتضاؾ للمواد الؽذائٌة الُمجهزة ُتؤّدي إلى إصابة الطفل باضطراب االنتباه.

 (224-223، 6224الزبٌدي)األحرش، 

 خصائص األطفال ذوي اضطرابات االنتباه:

المعروض أمامه، ُرّبما لكونه ال ٌثٌر اهتمامه، أو _ عدم االنتباه: وٌقصد به عدم انتباه الطالب للمثٌر 2

ٌُثٌر التوّتر لدٌه فٌضٌق به  بسبب ُعزوفه ألن هناك ُمثٌرا فً حٌاته، أو بسبب صعوبة فهم داللته مّما 
 ذرعاً وٌبتعد عنه.

 (225،6224)األحرش، الزبٌدي                                          

_ عدم القدرة على االنتباه: ٌجب على الطفل أن ٌقّوي وٌثبت انتباهه لمّدة زمنٌة ُمحّددة عندما ٌتواجد 6

 فً أي موقؾ تعلٌمً. وإن مّدة االنتباه الضرورٌة إلتقان مهارة ما ٌعتمد على ثالثة عوامل: 

 حالة الّطفل. -ب                            صعوبة المحتوى. -أ

 لّم أو المعلّمة على تعدٌل وتطوٌر عملٌة التعلّم بما ٌتناسب مع ُمستوى واهتمامات الّطفل.  قدرة المع -ج

 (54،6222)بطـرس،  

_ عدم القدرة على نقل االنتباه من موقؾ تعلٌمً إلى موقؾ تعلٌمً آخر: إن عملٌة التعلّم تتطلّب من 6

ففً القراءة على سبٌل المثال ٌجب أن  األطفال نقل انتباههم من موقؾ إلى آخر عند الحاجة إلى ذلك،
ٌنقل الّطفل انتباهه من فكرة إلى أخرى، وتتطلّب الُمهّمات اللفظٌة فً معظم األحٌان االنتقال من مفهوم 

 إلى آخر.

 _ عدم القدرة على االنتباه لتسلسل المهارات المعروضة.  1

                                                                        (54،6222)بطـرس،

 _ كثرة النسٌان فً النشاطات الٌومٌة.2        _ الحركة الزائدة أو النشاط الزائد.5

 _ الفشل فً إتمام الُمهّمات التً ُتطلب منه. 4                         _ أحالم الٌقظة.3

 (254،6224)مجٌد،                                                          
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ٌختلؾ الناس فً سلوكٌاتهم من شخص آلخر،  :اضطـراب فـرط الحركة وقّلـة االنتباه المبحث الثالث
وهو شًء طبٌعً، ولكن اختالؾ سلوكٌات األطفال فً المراحل األولى من العمر ٌجعلنا نتوقؾ 

الطبٌعً وؼٌر الطبٌعً فً تلك الّسلوكٌات، فقد ٌكون من منظور الوالدٌن شٌئاً حائرٌن فً التفرٌق بٌن 
طبٌعٌاً، ولكن ٌراه اآلخرون شٌئاً ؼٌر مألوؾ وؼٌر طبٌعً وؼٌر مقبول بالمجتمع، وسلوكٌات الطفل 

ان ِنتاج تعامل اآلخرٌن من حوله معه مثل الدالل الزائد والحماٌة الُمفرطة، ومن ناحٌة أخرى قلّة الحن
ضٌة قد تؤّدي لتلك السلوكٌات الخاطئة. قد ٌخرج الّطفل عن حدود مرواإلهمال، ولكن هناك حاالت 

الُمعّدل الطبٌعً فً حركته وسلوكٌاته، فنرى الّطفل الُمخّرب، الطفل كثٌر الحركة، الّطفل الفوضوي، 
بٌعً ومؤقت، والبعض الطفل المعاند والعنٌد، الّطفل قلٌل االنتباه، وؼٌرها من الحاالت بعُضها ط
االنتباه، حٌث أن الّطفل مرضً ودائم، ومن تلك الحاالت المرضٌة اضطراب فرط الحركة ونقص 

ٌُسبب له فشالً فً حٌاته بسبب قلّة التركٌز، مع  ٌخرج عن حدود الُمعّدل الطبٌعً فً حركته مّما 
الحالة ٌجب أن تنطبق علٌه شروط للوصول إلى تشخٌص لتلك واندفاعه الُمفرط وتعّجله الزائد والّدائم، 

ٌّنة وُمحّددة، وأن ٌقوم بالّتشخٌص ُمتخّصص فً هذا المجال.  ُمع

 (245،6224مجٌد، ) 

هو الذي ٌحدث بشكل متكرر بأنه: "ة االنتباه المصحوب بفرط الحركة اضطراب قلّـ إسماعٌل ٌُعّرؾ
 . "لتطّوروشدٌد مقارنة باألفراد العادٌٌن والذٌن معاً فً المستوى نفسه ل

 (225،6226)إسماعٌل،  

 أنواع اضطـراب فـرط الحركة وقلّـة االنتباه:
ٌّة،  إلى أنواع متعّددة، ولكل  هاتّم تقسٌم حالة اضطراب فرط الحركة وقلّـة االنتباه حالة سلوكٌة مرض

 قواعد التشخٌص الخاصة بها، وهً: منها
ـة االنتباه موجودة اضطراب فرط الحركة وقلّ النشاط: فً هذه الحالة تكون أعراض  –فرط الحركة  -

 عالمات وأعراض فرط الحركة.بٌن األطفال، ؼٌر أنه ٌلزم لذلك ظهور  بنسب متفاوتة
ضعؾ التركٌز: فً هذه الحالة تكون أعراض اضطراب فرط الحركة وقلّـة االنتباه  –قلّة االنتباه  -

 عالمات وأعراض قلّة االنتباه.  ظهور ؼٌر أنه ٌلزم، بٌن األطفال موجودة بنسب متفاوتة
اضطراب فرط الحركة وقلّـة االنتباه: فً هذه الحالة تكون أعراض اضطراب فرط الحركة وقلّـة 

 االنتباه موجودة لكال الحالتٌن.
 (252،6224)مجٌد،  

 أعــراض اضطـراب فرط الحركة وقلّـة االنتباه:
تختلؾ أعراض اضطراب قلّة االنتباه المصاحب بفرط الحركة باختالؾ المرحلة الُعمرٌة، حٌث ٌمٌل  

األطفال الّصؽار واألطفال بالمرحلة األساسٌة والُمراهقٌن والراشدٌن إلى إظهار مجموعة من 
 السلوكٌات: 

ركة نشاطاً زائداً فً ٌظهر األطفال الّصؽار من ذوي اضطراب قلّـة االنتباه الُمصاحب بفرط الح –2

الحركات الكبٌرة، مثل الجري والتسلّق. ٌتم وصفهم بأّنهم دائمً الحركة ولدٌهم صعوبة فً الجلوس 
 بهدوء، حٌث ٌرجع ذلك إلى أّنهم ال ٌستطٌعون الهدوء ألكثر من بضع دقائق.

ة االنتباه، ٌمكن أن األطفال فً المرحلة األساسٌة الذٌن لدٌهم اضطراب قلّة االنتباه الُمصاحب بقلّ -6

ٌُمكن أن  ٌكونوا ؼٌر مرتاحٌن بشكل كبٌر، فهم ٌمٌلون إلى الكالم الكثٌر فً الفصل الدراسً، و
ٌتشاجروا باستمرار مع األصدقاء واألشقاء واألقران. فمثالً، ُتجٌب سارة ذات الثمان سنوات من ؼٌر 

  أن ترفع ٌدها أو من ؼٌر انتظار المعلّمة لتسمح لها بالحدٌث.
 (665-664 ،6221)الحسن،          

ؼالباً ما ٌفشل فً االنتباه الوثٌق للتفاصٌل، أو ٌرتكب أخطاء تافهة فً واجباته المدرسٌة، أو أي عمل ٌقوم -6

 به: أو أي أنشطة أخرى.

)وذلك كاأللعاب، ؼالباً ما ٌفقد أشٌاء ُتعد ضرورٌة بالنسبة له كً ٌتمكن من القٌام بالمهام أو األنشطة الُمختلفة -1

 أو المهمات المدرسٌة، أو األقالم(.

 ؼالبا ما ٌقاطع اآلخرٌن أو ٌضاٌقهم. -5

 فً الؽالب ٌجد صعوبة فً اللعب بهدوء أو االنؽماس بهدوء فً أنشطة وقت الفراغ.-2

 (235-234 ،6226)محمود،  
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للخبرات والمعلومات والمعارؾ التً  اً ٌُعد التحصٌل الدراسً ِنتاج : التحصٌل الدراسً:المبحث الرابع
ٌّنة وؼٌرها،  ٌّنة كمعرفته توارٌخ وأسماء ورموز وُمصطلحات ُمع اكتسبها الُمتعلّم نتٌجة حوادث ُمع

 وتطبٌقها فً موقؾ جدٌد وبطرق شتى.، على استرجاع المعلومات والخبرات وقُدرته

 (43،6225)السبٌعً،                                                            

 تعرٌف التحصٌل الدراسً:

"هو اكتساب أو تعلّم المعلومات والخبرات الجدٌدة، وتكوٌن انطباعات عنها فً شكل  ٌعرفه الجالد بأنه
ٌُدركه  تصورات ُتعرؾ بأثر الذاكرة، وتقوم هذه العملٌة على تكوٌن روابط عصبٌة فً لحاء الُمخ لما 

 ثٌرات واالستجابة، وتدعٌم هذه االرتباطات ُكلّما تكررت العملٌة".الفرد فً عملٌة استقبال المُ 

 (636،6221)الجالد،           

 أهمٌة التحصٌل الدراسً:

وتسمى ، عضها خاص بمادة التعلّم والتحصٌللتحصٌل المعلومات وتثبٌتها فً الّذهن شروط ِعدة، ب
وُتسّمى بالشروط الذاتٌة أو  ،الُمتعلّمالشروط الموضوعٌة أو الخارجٌة، وبعضها خاص بالشخص 

 الداخلٌة، وهً على النحو اآلتً:

 الشروط الموضوعٌة الخارجٌة:-2

 فً وقت أسرع مما لو كانت عدٌدة المعنى.  نى الواحدمن السهل حفظ الكلمات ذات المعأ_ 

ٌُثّبت ب_ التكرار الُموزع لعدد مرات الحفظ خٌر من التكرار المركز فً زمن متصل، فاألول 
 المعلومات لمدة أطول.

ٌّنة أثناء القراءة فإّنها ُتساعد على سرعة الحفظ.  ج_ إذا اّتخذ الُمتعلّم نؽمة ُمع

د_ إذا كانت المادة الُمراد حفظها كبٌرة فٌجب تقسٌمها إلى أجزاء ُمتعددة على أساس منطقً، وُتحفظ 
 كل منها على ِحدة.

تسمٌع ذاتً بٌن الحٌن واآلخر لما حفظه، حتى ٌعرؾ األجزاء هـ_ ٌجب على الُمتعلّم أن ٌقوم بعملٌة 
 التً لم ٌحفظها فٌزٌد من مرات قراءتها.

 الشروط الذاتٌة الداخلٌة: -2

أ_ إذا كانت موضوعات الحفظ ذات صلة بالُمتعلّم وباهتماماته ومٌوله، فإن عدد المرات الالزمة 
 تالقى مع اهتماماته ومٌوله.لحفظها تكون أقل من ؼٌرها من الموضوعات التً ال ت

ب_ لحالة الُمتعلّم النفسٌة تأثٌر بالػ فً سرعة الحفظ، فالشخص القلق والُمكتئب ٌحتاج إلى زمن 
 طوٌل، ومرات كثٌرة لحفظ موضوع ما، عّما ٌحتاجه السلٌم الُمتفائل.

تحّفزاً وُمنتبهاً وُمستعداً ج_ كما أن لحالة الُمتعلّم الجسمٌة أثر كبٌر فً سرعة الحفظ، فإذا كان سلٌماً ومُ 
 لتلقً المعلومات فإنه ٌكون أسرع فً الحفظ والفهم من ؼٌر الُمكترث.

ٌُمكن إنكار أثر الذكاء الشخصً للفرد فً سرعة الّتحصٌل وقُّوة التعلّم، فإن عقلٌة الذكً أسرع  د_ ال 
 فً الحفظ والفهم من عقلٌة ُمتوسط الذكاء.

 (636-636 ،6221)الجالد،                                                    
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 الدراسات السابقة:

ن الدراسات السابقة من أهم المصادر التً تساعد الباحثة وتوجهها فً إجراءات البحث ووضع إ   
ت التً تساعد على القٌام بالدراسة، قامت الباحثة بعرض الدراسات التساؤالت واختٌار العٌنة واالدوا

 التً تناولت موضوع البحث وسٌتم التركٌز على عدد من النقاط الرئٌسٌة فً كل دراسة ومنهاالسابقة 
)الهدؾ، العٌنة، االدوات، النتائج( مع التدرج فً العرض من األقدم إلى األحدث، باإلضافة إلى نواحً 

 االستفادة من هذه الدراسات.

استخدام بعض استراتٌجٌات التدرٌس فً  "فاعلٌة م( بعنوان7991_ دراسة معتز الُمرسى الُمرسى )7

وهدفت تحصٌل تالمٌذ الّصؾ الّرابع االبتدائً ُمضطربً االنتباه ُمفرطً الّنشاط فً اللؽة العربٌة"، 
لتعّرؾ على الّتالمٌذ ُمضطربً االنتباه ُمفرطً الّنشاط، وعلى الخصائص الّنفسٌة واالجتماعٌة ا إلى

حدٌد نسبة انتشار اضطراب بفئتٌه لدى الجنسٌن، ودراسة الفروق التً ٌّتصؾ بها هؤالء التالمٌذ، وت
بٌن الّتالمٌذ من الجنسٌن مّمن لدٌهم اضطراب االنتباه وفرط الّنشاط، وكذلك الّتالمٌذ من الجنسٌن فً 

ٌّنة الخصائص الّنفسٌة واالجتماعٌة. تكّونت  ( تلمٌذاً وتلمٌذة، وتراوحت أعماُرهم بٌن 634الّدراسة )ع

الدراسة  نتائجبعض  تّم استخدام االستبٌان فً هذه الّدراسة، وأظهرت حٌث االداة ومن( سنة، 4-22)

وجود فروق دالة إحصائٌة بٌن الذكور واإلناث فً نسبة انتشار اضطراب االنتباه وفرط الّنشاط لصالح 

ٌُشٌر إلى أن نسبة 1461%( و )5411تان الّنسبتان على الّترتٌب )الّذكور، حٌث كانت ها %(، وهذا 

 االنتشار كانت عند الّذكور أعلى منها عند اإلناث.

فاعلٌة استخدام بعض استراتٌجٌات التدرٌس  م( بعنوان7999_ دراسة رضا أحمد األدغم وآخرٌن )0

 وهدفت، مفرطً النشاط فً اللؽة العربٌة فً تحصٌل تالمٌذ الصؾ الرابع االبتدائً مضطربً االنتباه
، الدراسة لُمساعدة مجموعتٌن من تالمٌذ ُمضطربً االنتباه على خفض اضطراباتهم االنتباهٌة

واستثمار ما لدٌهم من نشاط زائد فً زٌادة ُمستوى تحصٌلهم الدراسً فً اللّؽة العربٌة، وتبّصر 
الُمعلّمٌن وأولٌاء األمور واألخصائٌٌن النفسٌٌن، والقائمٌن على العملٌة التعلٌمٌة بوسائل تشخٌص هذا 

ٌّنة النوع من الّسلوك المشّكل، والّطرق الُمختلفة لعالجهم، وتكّونت  لّدراسة من ثالثة وأربعٌن تلمٌذا اع
، اختبار الفرعٌة الثُّالثٌة )الحساب، لّدراسة لأداة  وتلمٌذة، حٌث تّم استخدام اختبار الّذكاء ؼٌر اللفظً

وإعادة األرقام، والّشفرة( من مقٌاس )ُوكسلَـر( لذكاء األطفال، قائمة ُمالحظة سلوك الّطفل، االختبار 
تواجد الّدراسة  نتائجختبار الّتحصٌلً لفهم الّتراكٌب اللؽوٌة، وأظهرت الّتحصٌل لفهم المقروء، اال

ُمتوّسطً درجات المجموعتٌن الّتجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌق بعد  نفروق ذات داللة إحصائٌة بٌ
على الّتوالً، وُهما دالتان  14651و  5455( T( )Zاالختبار الّتحصٌلً لفهم المقروء حٌث بلؽت قٌمتها )

( توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوّسطً درجات المجموعتٌن التجرٌبٌة 24222ُمستوى ) عند

والضابطة فً الّتطبٌق بعد االختبار التحصٌلً لفهم التراكٌب اللؽوٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة حٌث 
    ( .242222على التوالً، وُهما دالتان عند مستوى ) 14246و  5466( T( )Zبلؽت قٌمتها )

"تحسٌن تقدٌر الّذات واألداء األكادٌمً لدى الّتالمٌذ ذوي  م( بعنوان0222_ دراسة مسعود )3

الدراسة لتحسٌن  وهدفتاضطراب قلة االنتباه وفرط الحركة فً الصّفٌن الّرابع االبتدائً والخامس"، 
الحركة فً الصفٌن الّرابع تقدٌر الّذات واألداء األكادٌمً لدى التالمٌذ ذوي اضطراب قلّة االنتباه وفرط 

( تلمٌذ ُق قُّسموا إلى مجموعتٌن، تضم كل مجموعة 64الّدراسة من ) عٌنةاالبتدائً والخامس، تكّونت 

ٌّة ُمعالجة واألخرى تجرٌبٌة ُطّبق علٌها البرنامج، 21) ومن حٌث ( تلمٌذ، إحداها ضابطة لم تتعّرض أل

فعالٌة البرنامج  النتائج على تقنٌة التعلٌمات، وأظهرتاستخدام برنامج معرفً سلوكً ٌعتمد تم  األداة
 المعرفً الّسلوكً حٌث انخفض االضطراب لدى المجموعة التجرٌبٌة.

وى االنتباه فً تحسٌن ُمست لى الُمراقبة الّذاتٌةالتدرٌب ع فعالٌة"م( بعنوان 0225_ دراسة قـزاقــزة )4

الّتعّرؾ على أثر الّتدرٌب على الُمراقبة الّذاتٌة  إلى وهدفت"، الذٌن لدٌهم قصور فٌهلدى األطفال 
والُحكم الّذاتً فً تحسٌن مستوى االنتباه لدى األطفال ذوي اضطراب قلّة االنتباه وفرط الحركة، 

ٌّنةوتكّونت  ( سنة من 26-22–4( تلمٌذاً وتلمٌذة من ثالثة مستوٌات ُعمرٌة )34الّدراسة من ) ع

ُطّبق البرنامج التدرٌبً القائم على  األداةمن حٌث ّرابع والخامس، والّصفوؾ الثالث االبتدائً وال
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فعالٌة البرنامج واستمرارٌة أثره بعد توقؾ  النتائج أسلوب المراقبة الذاتٌة والّتحّكم الّذاتً، وأظهرت
 التدرٌب.

البحث الحالً من استفادة الباحثة من الدراسات السابقة فً  مــدى االستـفادة مـن الـّدراسـات الّسـابقة:
التساؤالت، واختٌار وعلى صٌاؼة، ووضع االهداؾ  الجانب النظري، مما ساعدها خالل االطالع على

 االستفادة من تفسٌر النتائج.داة، وكدلك األ

 إجراءات البحث:

استخدمت الباحثة المنهج الوصفً االرتباطً وٌعرؾ بأنه "المنهج الذي ٌهتم  أوالا: منهج البحث:
 بدراسة البحوث ذات العالقة بٌن المتؽٌرات دون التأثٌر على تلك المتؽٌرات"

 (66 ،6222وأخرون،،)إمطٌر

ل ٌتكّون مجتمع البحث من جمٌع الطلبة الُصم وضعاؾ الّسمع بمركز األم :وعٌنته مجتمع البحث ثانٌاا:

( والبالػ 26-5بمدٌنة مصراتة، من كال الجنسٌن )الذكورـــ اإلناث(، والذٌن تتراوح أعمارهم من )

ٌّنة، وهً الُمتاحة، حٌث 66عددهم ) (، ونظرا لصؽر حجم ُمجتمع الّدراسة تّم أخذ الُمجتمع بالكامل كع

 لك:والجدول االتً ٌوضح ذ (22( واإلناث )2بلػ عدد الذكور )ٌ

 عدد مجتمع البحث وعٌنتهٌُوّضح ( 7وجدول رقم )

 المجموع اإلناث الذكور العمر

5 – 26 2 22 66 

 

 ثالثاا: أداة البحث:

اعتمدت الباحثة مقٌاس اضطراب االنتباه وفرط الحركة والذي قام بإعدادها فً لٌبٌا)نجاة أحمد 
الصم وضعاؾ السمع، حٌث ٌتكون الزلٌطنً( بعد تعدٌلها وفقاً لمتطلبات عٌنة البحث من الطلبة 

 ( فقرة.66المقٌاس من )

( واستناداً 22لقٌاس صدق المقٌاس تم عرضه على مجموعة من المحكمٌن وعددهم )الصدق الظاهري: 

 .آلرائهم قامت الباحثة بتعدٌل الفقرات بما ٌتناسب مع عٌنة البحث

(، ولتصحٌح الّطول 2456تم استخراج ثبات المقٌاس عن طرٌق الّتجزئة الّنصفٌة حٌث كان )الثبات: 

 (.24222(، وهو دال عند مستوى )2452تّم استخدام معادلة سبٌرمان براون حٌث كان الثبات )

وذلك عن طرٌق إعطاء درجة معٌنة لكل بدٌلة  ٌتم تصحٌح المقٌاس تصحٌح فقرات المقٌاس:رابعاا: 
 (.1(، )دائماً: 6(، )ؼالباً: 6)قلٌالً: (، 2)نادراً:  بدائل حٌث ٌعطىمن ال

ة تم التطبٌق بشكل فردي على العٌنة المختار بعد التأكد من صدق وثبات المقٌاس تطبٌق األداة:خامساا: 
بتوزٌع المقٌاس على  قامت الباحثة للؽة االشارةونظراً لعدم إتقان  ،من الطلبة الصم وضعاؾ السمع

اخل مركز األمل لإلجابة على المقٌاس وفقاً لما ٌتناسب مع كل طالب من خصائٌٌن دالمدرسٌن واأل
 العٌنة المختارة، وقد تم تفرٌػ المقٌاس واستخدام األسالٌب االحصائٌة الستخراج النتائج.

 سالٌب االحصائٌة:سادساا: األ

            رتباط بٌرسون.معامل ا-2

 لمتوسطٌن ؼٌر مرتبطٌن. Tاختبار-6

 معامل ارتباط سبٌرمان براون.-6
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ٌتناول هذا الجانب عرضاً للنتائج التً تم التوصل إلٌها، ومناقشة هذه عرض نتائج البحث وتفسٌرها: 
 النتائج وتفسٌرها.

 حصائٌة بٌن فرط الحركة وقلة االنتباه والتحصٌل الدراسًإهل توجد عالقة ذات داللة  الّتساؤل األول:
ٌّنة البحث؟  لدى ع

فرط الحركة باط بٌرسون للعالقة بٌن بحساب ُمعامل االرت امت الباحثةق ولإلجابة على هذا الّتساؤل
 :ٌُوّضح ذلكتً اآلوالجدول  وقلة االنتباه وعالقته بالتحصٌل الدراسً،

 ًٌن فرط الحركة وقلة االنتباه والتحصٌل الدراسٌوضح معامل االرتباط ب (0جــدول رقــم )

عدد  المتؽٌرات
ٌّنة  الع

قٌمة ُمعامل 
 االرتباط

درجة 
 الحرٌة

 داللة ولٌةقٌمة الجد

فرط الحركة وقلّة 
االنتباه وعالقته 

 بالّتحصٌل الدراسً

( 2425عند ُمستوى )    62  6 -66 2465 66

2411 

 ؼٌر دال

الحركة وقلّة االنتباه،  ومن الجــدول الّسابق ٌتّضح بأّنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن فرط

 ة( هً أصؽر من القٌمة الجدولٌ.2.3والتحصٌل المدرسً، بحٌث كانت القٌمة الُمستخرجة والتً تبلػ )

عدم وجود  ٌرجع السبب فًوربما  ،(2425( عند ُمستوى الداللة )62) ( عند درجة الحرٌة2411)

كٌفٌة التعامل مع الّطالب وكٌفٌة تقدٌم  إلىعالقة بٌن فرط الحركة وقلة االنتباه  بالتحصٌل الدراسً، 
عدم تشتت االنتباه للطالب، كما  المنهج الدراسً واستخدام الوسائل التعلٌمٌة وتقدٌمها بشكل ٌؤّدي إلى

فً الفصل الواحد، ؼالباً ٌؤدي ذلك إلى عدم  الب( ط4-1بٌن ) ن عدد الطلبة داخل الفصل ٌتراوح ماأ

تأّثر فرط الحركة وقلّة االنتباه على الّتحصٌل الدراسً، ونظرا لعدم قدرة الطلبة على سماع األصوات 
ٌُؤّثر بشكل كبٌر على ُمستوى االنتباه والتحصٌل لدٌهم،  وقد التً تحدث داخل الفصل، فإن ذلك ال 

م، بأن أهم 2545إلٌه المؤتمر العالمً للمعوقٌن سمعٌاً فً واشنطن  مع ما توّصل اختلفت هذه النتٌجة

ٌُعانً منها الطالب الُصم وضعاؾ السمع هو ما ٌتعلّق بالتأّخر الدراسً، والتً تظهر  الُمشكالت التً 
 كنتٌجة ُمباشرة الضطراب قلّة االنتباه وفرط الحركة لدٌهم.

 

 صائٌة بٌن الذكور واإلناث بالتحصٌل الدراسً؟هل توجد فروق ذات داللة إح الّتساؤل الثانً:

سطات التحصٌل لداللة الفروق بٌن متو( Tباستخدام اختبار ) امت الباحثةق ؤللإلجابة عن هذا الّتسا

 :ٌوّضح ذلك التالًجدول الوناث، الدراسً للذكور واإل

 

 وداللتها للفروق بٌن الذكور واإلناث فً التحصٌل الدراسً (T)ٌوضح قٌم اختبار  (3جدول رقم )

 البٌانات

 المجموعة

 القرار Tقٌمة  العدد التباٌن المتوسط

 24255 22 544545 324435 2مج

 

 ؼٌر دال

 2 554254 324222 6مج

التحصٌل ناث فً مستوى بٌن الذكور واإل تبٌن عدم وجود فروق دالة احصائٌاً  ومن الجدول الّسابق

ولٌة التً هً ( وهً أصؽر من القٌمة الجد24255) تساوي Tبأن قٌمة  حٌث كانت النتٌجة الدراسً،

ال توجد فروق دالة  بأنه ٌعنً وهذا (62) ( أمام درجة الحدٌة2425لة )( عند ُمستوى دال24242)

 حصائٌاً.إ
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، ُمتكافئة للحصول على المعلوماتٌُعطً فُرصة بحٌث العدد داخل الفصل ذلك إلى صؽر  ٌرجع ربماو
ة، وقد ئل التعلٌمٌة الُممكنة والُمتاحاستخدام الوسا، وحجم العدد ِصؽرل التالمٌذ نتٌجة ُاهتمام الُمعلّم بكو

ٌّرات التً لم تدرس، وهً اهتمام األسرة وُمعامالت الّذكاء، وُمستوى الّدافعٌة  ٌرجع أٌضا إلى الُمتؽ
 ناثاً.لدى كل الّتالمٌذ ذكوراً وإ

ٌّر فرط الحركة الّتساؤل الثالث: وقلة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن الذكور واإلناث فً ُمتؽ
 ؟االنتباه

فرط الحركة لداللة الفروق بٌن متوسطات ( Tباستخدام اختبار ) امت الباحثةق ؤللإلجابة عن هذا الّتسا

 :ٌوّضح ذلك التالًجدول الوناث، كور واإلوقلة االنتباه للذ

 وداللتها للفروق بٌن الذكور واإلناث فً التحصٌل الدراسً (T)ٌوضح قٌم اختبار  (4جدول رقم )

 البٌانات

 المجموعة

 القرار Tقٌمة  العدد التباٌن المتوسط

 ؼٌر دال 2432 22 6624626 55435 2مج

 2 2664422 3342222 6مج

احصائٌاً بٌن الذكور واالناث فً فرط الحركة وقلة تبٌن عدم وجود فروق داله من الجدول الّسابق 

( 2425ولٌة عند مستوى )من القٌمة الجد( وهً أصؽر 2432) تساوي( T) االنتباه، حٌث كانت قٌمة

 ربما، وحصائٌاً ٌعنً أنه ال توجد فروق دالة إوهذا  ،(6442( حٌث تساوي )62ة )أمام درجة الحدٌ

الفصل، واستخدام وسائل الثواب والعقاب مع التالمٌذ، والحرص للضبط الُمستخدم داخل ذلك ٌَرجع 

م حٌث وجد 2554وهذه النتٌجة تختلؾ مع دراسة مرسً ، دم استثارة الُطالب لزٌادة الضبطعلى ع

فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن الذكور واإلناث فً نسبة انتشار اضطراب فرط النشاط لصالح الذكور 

م بأّنه توجد فروق ذات داللة 2555ت هذه الّدراسة مع دراسة األدؼم أعلى من اإلناث، وحٌث اّتفق

إحصائٌة بٌن الذكور واإلناث بٌن المتوّسطٌن حٌث اضطراب االنتباه وفرط الحركة كان لصالح الذكور 
 أعلى من اإلناث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .بالتحصٌل الدراسً لدى الطلبة الصم وضعاف السمع افرط الحركة وقلة االنتباه وعالقته
Hyperactivity and attention deficit and its relationship to academic achievement among 
deaf and hard of hearing students. 
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 : على النتائج التً توصلت لها الباحثة فإنها توصً باالتًبناًء  التوصٌات:

خصائٌٌن النفسٌٌن الستخدام المقاٌٌس التربٌة الخاصة واأل ٌنضرورة تأهٌل أخصائٌالعمل على -2

 فراد المضطربٌن.ركز الصم للمساعدة على اكتشاؾ األالنفسٌة داخل م

 خصائٌٌن تتناول فرط الحركة وقلة االنتباه.إقامة ورش عمل للمدرسٌن واأل-6

  المقترحات:

ُعمرٌة أخرى بمستوى التحصٌل لدى فئات  هااالنتباه، وعالقترط الحركة وقلة . إجراء دراسة لف2

 نها.بٌُمختلفة، والمقارنة 

ٌّنة من األطفال 6 . القٌام بإجراء دراسة بٌن فرط الحركة وقلّة االنتباه والّتحصٌل الدراسً على ع

 الُصم، وُمقارنتها باألطفال العادٌٌن. 

 بأنواع أخرى من اإلعاقة. اقتهوعال وقلة االنتباه فرط الحركةلدراسة . إجراء 6

 المراجع:

 أكتوبر.3م(، ُصعوبات التعلّم، منشورات جامعة 6224، )، ماألحرش، الّزبٌدي، ي – 2

م(، تعلٌم الّطالبة ذوي االحتٌاجات الخاصة فً ُصفوؾ الّدمج، دار الفكر، 6226إسماعٌل، م ) – 6

 عّمان _ األردن.

 طرابلس، الجامعة المفتوحة.(،مناهج بحث، 6222إمطٌر،ع،واخرون)-6

 (، تدرٌس األطفال ذوي ُصعوبات التعلّم، دار المسٌرة، عمان _ األردن.6222)بطرس، ب – 1

م(، تدرٌس التربٌة اإلسالمٌة _ األسس النظرٌة واألسالٌب العلمٌة، دار 6221) الجاّلد، م – 5

 المسٌرة، عّمان _ األردن.

م واإلعاقات البسٌطة ذات العالقة خصائص واستراتٌجٌات م(، ُصعوبات التعلّ 6221الحسن، س ) – 2

 تدرٌس وتوّجهات حدٌثة، دار الفكر، عّمان _ األردن. 

 م(، ُمشكالت طفل الّروضة، دار الحامد، عّمان _ األردن. 6226الختاتنة، س ) – 3

م(، تعلٌم التفكٌر فً مناهج التربٌة االسالمٌة، دار الٌازوري العلمٌة، عّمان _ 6225السبٌعً، م ) – 4

 األردن.

 م(، التأهٌل الُمجتمعً لذوي االحتٌاجات الخاصة، دار الوفاء، عّمان _ األردن.6223فهمً، م ) – 5

دٌة لمعالجتها، دار الّصفاء، م(، ُمشكالت األطفال النفسٌة واألسالٌب اإلرشا6224مجٌد، س ) –22 

 عّمان _ األردن.  

 م(، تعلٌم األطفال والُمراهقٌن ذوي االضطرابات الّسلوكٌة، دار الفكر، مصر. 6224محمد، ع ) – 22

 اصة، دار الفكر، عّمان _ األردن.م(، تعلٌم األطفال ذوي الحاجات الخ6226) محمود، أ – 26


