
 

 
MENTAL RETARDATION , AUTISM DISORDER AND THE EFFECT ON EACH OTHER ON 

HYPERACTIVITY 
APPLIED ON SAMPLE OF CHILDREN IN CITY OF MISURATA CENTERS AMONG  AGE OF 

12 AND UNDER 

 

Asma Abdullah ISMAIL 1 
 

 Abstract: 

Excessive activity consider as one of the common behavioral 

disorders among children, which could hinders the achievement of 

an educational goals. The problem of hyperactivity disorder and 
distraction  also affects most aspects of growth in children. That 

led to  impact the learning time as a result , it reflects negatively 

on the education and achievement. In addition, psychological 

condition that  affects child who had a hyperactive as a result of 

the aversion of their peers. 
we can realize an activity among some children with special 

needs. In this  research , the researcher will study two categories 

of special needs (mental retardation and autism disorder) were 

studied to determine which group suffers the most from 

hyperactivity.  The research was limited to 12 children with 

mental retardation and 31 autistic children in the city of 
Misurata. 
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 التأخر الذهين واضطراب التوحد وأثر كل منهم على النشاط الزائد
 فما دون 12مراكز مدينة مصراتة من عمر  أطفاللدى عينة من 

 
 2أمساء عبدهللا إمساعيل 

 

 :امللخص
، وهو ما يعوق حتقيق أهداف فطاا يُعد النشاط الزائد من االضطراابت السلوكية الشائع انتشارها عند األ

جوة، وتؤثر مشكلة النشاط الزائد وتشتت االنتباه سلبيًا على معظم جوانب النمو لدى التعليم املر 
استكانة، فال يتوفر الوقت أو  يهدرون فطاقتهم يف احلركة دون فطائل وبال هدوء فطاا ، فاألفطاا األ

ئة اليت املناسب للتعلم فينعكس ذلك على مهارة التعليم والتحصيل سلبيًا عالوة على احلالة الناسية السي
  .تصيب مارفطي احلركة

ومت يف هذا البحث املتواضع دراسة فئتني من الائات اخلاصة )التأخر الذهين واضطراب التوحد( لتحديد 
 .أكثر فئة تعاين من النشاط الزائد

 .النشاط الزائد، اضطراب التوحد، التأخر الذهين الكلمات املفتاحية:
 

 ــلة البحــث مشك
 :تتلخص مشكلة البحث احلايل يف التساؤالت االتية

التوحد يف متغري النشاط الزائد؟ ولصاحل من هذه  أفطاا هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كل املتأخرين ذهنيًا و  -1
 الاروق؟

يف متغري النشاط الزائد؟ ولصاحل من  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كل من الذكور واإلانث من املتأخرين ذهنياً  -2
 هذه الاروق؟

التوحد؟ ولصاحل من هذه  أفطاا هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كل من الذكور واإلانث يف متغري النشاط الزائد و  -3
 الاروق؟
 

 أهـــداف البحــث
 :حندد أهداف البحث يف التايل

 .سنة فما دون 12التوحد من عمر  أفطاا بني كل من: املتأخرين ذهنياً و التعرف على الاروق يف متغري النشاط الزائد  -1
 .املتأخرين ذهنياً  فطاا التعرف على الاروق يف متغري النشاط الزائد بني كل من: الذكور واإلانث لدى األ -2
 .التوحد أفطاا لذكور واإلانث لدى التعرف على الاروق يف متغري النشاط الزائد بني كل من: ا -3
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 ـيـة البحــثأمه
 :األمهية النظرية -1

التوحد واملتأخرين ذهنياً من خال  التعرف ع نسبة النشاط  أفطاا تكمن أمهية هذا البحث فيما يقدمه من معلومات ختدم 
 .ختدم الدراسات اليت ستأيت بعده الزائد ومدى أتثريه على هذه الائات، وما سيقدمه من نتائج

 األمهية التطبيقية: -2
ألمهية التطبيقية من خال  تطبيق املقياس وحساب صدقة وثباته واملعامالت اإلحصائية اليت مت تطبيقها كما ميكن تتضح ا

 .االستاادة من هذا البحث كدراسة سابقة يف األحباث ذات الصلة هبذا املوضوع
 

 حــدود البحــث:
 ة، مركز صااء ليبيا(حدود مكانية: )مركز األمل املشرق، مركز نور الغد، مركز العلم الدولي -
 ( 2021 – 2020)خريف حدود زمانية:  -
 .مبدينة مصراتة 31التوحد  أفطاا و  12التأخر الذهين البالغ عددهم  أفطاا حدود بشرية: أقتصر على  -
 

 أدوات البحــث:
الصل عضو هيئة تدريس مت استخدام مقياس تشتت االنتباه والنشاط الزائد املقنن عربياً بعد أن مت تعديله من قبل األستاذ أنيس  -

 .بقسم الرتبية اخلاصة كلية الرتبية جامعة مصراتة
 .معامل ارتباط سيربمان براون لتعديل الصدق والثبات -
 .للكشف عن الاروق بني اجملموعتني غري متساويتني يف العدد Tاختبار  -

 
 مصطلحات البحث:

التأخر الذهين:
العقلي والذي يقل عن متوسط الذكاء ابحنرافني معياريني، ويصاحب ذلك خلل  "مستوى األداء الوظياي يعرف التأخر الذهين أبنه

 (30.،ص2013)عبيد، .واضح يف السلوك ويظهر يف مراحل العمر النمائية للطال"
)مستوى األداء الوظياي والعقلي والذي يقل عن املتوسط مبعد  احنرافني معياريني ويقاس ذلك من خال   تعرفه الباحثة إجرائيا  

 فما اقل على أحد مقاييس الذكاء الاردية واملقننة يف البيئة احمللية( (70)ملقاييس واختبارات الذكاء أي معد  ذكائه ا
 اضطراب التوحد:

( يعرف التوحد أبنه" 1992)  who كما يف التصنيف الدويل العاشر لألمراض الذي صدرت عن منظمة الصحة الناسية 
وأداء غري سوى يف كل  ،أو كليهما يصيب الطال قبل أن يبلغ الثالثة من عمره،أو خمتل،ري فطبيعييتسم بوجود منو غ،اضطراب منائي

 (14.،ص2013)خلياة،الغصاونة، .والسلوك النمطي" ،والتواصل ،من التااعل االجتماعي
خ مما يسبب يف )اضطراب سلوكي منائي له عالقة مبشاكل صحية يف فصوص امل تعرف الباحثة اضطراب التوحد إجرائيا  أبنه

 خلل يف توازن وتركيز الطال التوحدي يف التواصل التااعل االجتماعي(
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 النشاط الزائد:
"هو نشاط جسمي و حركي حاد، ومستمر، وفطويل املدى لدى الطال، حبيث ال يستطيع التحكم حبركات جسمه بل يقضي 

 سبابحلاالت إصاابت الدماغ، أوقد تكون أل أغلب وقته يف احلركة املستمرة، وغالبًا ما تكون هذه الظاهرة مصاحبة
 (179.ص،2000)حيي،.ناسية"

 احلركة املارفطة متزايدة الشدة البارزة اليت تسبب قصور واضح يف األداء الوظياي() عرفت الباحثة النشاط الزائد إجرائيا أبنه
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 :التأخر الذهين :أوال  

 ومهاراهتم املعرفية قدراهتم وتكونالذين ميتلكون ذكاء أقل من املتوسط،  فطاا قة ذهنية تظهر عند األالتأخر الذهين هو إعا
 بسبب ابإلحباط سريعاً  يشعرون فطاا األ هؤالء فإن الضعياة، الذكاء مستوايت وبسبب الشيء، بعض متواضعة االجتماعية

   .ةاحليا صعوبة
 :نسبة انتشار التأخر الذهين
من عدد السكان، وأن هذه % 3ه املشكلة إذا علمنا أن نسبة املتأخرين ذهنيًا يف اجملتمع تصل إىل يظهر حجم هذ

يف املنافطق % 7 النسبة ليست اثبتة يف كل اجملتمعات بل تزداد ابخنااض املستوى االقتصادي والثقايف يف اجملتمع حيث تصل إىل
   .زايدة انتشارها بني الذكور أكثر من اإلانث من انحية شدة الدرجةالاقرية واملكتظة ابلسكان ويالحظ يف السنوات األخرية 

 ( اإلعاقة الذهنيةمستوايت التأخر الذهين )
ظاهرة اإلعاقة الذهنية الرئيسة هي أتخر يف تطور الوظائف العقلية واختالف وظائف التكيف االجتماعي وفق التأخر يف 

الجتماعي، ودرجة معامل الذكاء، يقوم الطب الناسي بتقسيم اإلعاقة الذهنية تطور الوظائف العقلية، واختالف وظائف التكيف ا
 ألربع مستوايت وفق الشدة:

   :أتخر ذهين طفيفة -1 
التطور لدى هؤالء  .من إمجايل حاالت اإلعاقة الذهنية  %80و متثل  ،(69_  55) معامل الذكاء عادة ما يرتاوح بني 

الطبيعيني و احملطات التطورية تكون متأخرة لكن ميكنهم التواصل و تعلم  فطاا يضًا من األاإلفراد يف السنوات األوىل يكون أ
                                                         .(135.،ص2010)اخلطيب،.املهارات األساسية

ب تعاين من خلل، لكن ميكنهم الوصو  على الرغم من ذلك، فإن قدراهتم على االستعما  املااهيم اجملردة والتحليل والرتكي 
 .ملهارات قراءة وحساب ترتاوح بني الصف الثالث والسادس

  :أتخر ذهين متوسط -2  
من إمجايل حاالت اإلعاقة الذهنية  هؤالء اإلفراد لديهم  %12ومتثل ( 49_  35) معامل الذكاء عادة ما يرتاوح بني

على التعلم و التاكري املنطقي تعاين من خلل، لكنهم قادرين على التواصل و  كما أن قدراهتم  ،بطء يف حمطات التطور العقلي
 أعما  متوسطة املهارة .أو  هاريةميكنهم القيام أبعما  غري امل ،العناية أبناسهم مع بعض الدعم مع اإلشراف
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  :أتخر ذهين شديد -3 
االت اإلعاقة الذهنية هؤالء اإلفراد لديهم من إمجايل احل %4%_ 3ومتثل  (34_  20)معامل الذكاء يكون عادة بني 

أتخر ملحوظ يف تطور السنوات األوىل من العمر يف كافة النواحي، كما أن لديهم صعوابت يف نطق الكلمات وقاموس مارداهتم 
 .حمدودة للغاية

 :أتخر ذهين ابلغة الشدة -4
هؤالء اإلفراد ال ميكنهم  .اإلعاقة الذهنية من إمجايل حاالت %2%_ 1 ومتثل( 20) معامل الذكاء عادة يكون أقل من

 .(23.،ص2011)وليار، .العناية أبناسهم وال الكالم، كما أن قدراهتم على التعبري عن املشاعر حمدودة وصعبة
  

 التأخر الذهين أسباب

 :ما قبل الوالدة أسباب
 .نقص يف األكسجني بسبب مشكالت معينة يف احلبل السري  -
 .يزيسي عدم توافق العامل الر  -
 .إصابة األم احلامل أبمراض معدية كاحلصبة األملانية  -
 .األمراض األيضية كالسكري  -
 .العوامل الوراثية  -
 .تناو  العقاقري الطبية و الكحو  و التعرض األشعة  -
 .سوء التغذية  -
 

  :أثناء الوالدة أسباب
 .االختناق الوالدي أو  نقص األكسجني -
 .التخدير  -
 .اإلصاابت اجلسمية  -
 .نزيف ال -
 .أتخر الوالدة  -
 .عسر الوالدة  -
 .الريقان الشديد  -

 
 ما بعد الوالدة: أسباب

 .إصاابت الرأس -
 .التهاابت األغشية الدماغية -
 .احلمى -
 .اضطراابت األوعية الدموية -
 .نقص األكسجني -
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  .اإلمراض املزمنة اخلطرية -
                                                         .(135.،ص2010األورم )اخلطيب، -

 
 (اإلعاقة الذهنيةحمكات و درجات التأخر الذهين )

ظاهرة اإلعاقة الذهنية الرئيسة هي أتخر يف تطور الوظائف العقلية واختالف وظائف التكيف االجتماعي وفق التأخر يف 
الناسي بتقسيم اإلعاقة  يقوم الطب ،و درجة معامل الذكاء ،واختالف وظائف التكيف االجتماعي ،تطور الوظائف العقلية

 :الذهنية ألربع مستوايت وفق الشدة
   :أتخر ذهين طفيفة -1 

التطور لدى هؤالء  .من إمجايل حاالت اإلعاقة الذهنية  %80و متثل  ،(69_  55) معامل الذكاء عادة ما يرتاوح بني 
لكن ميكنهم التواصل و تعلم  .طورية تكون متأخرة الطبيعيني و احملطات الت فطاا اإلفراد يف السنوات األوىل يكون أيضًا من األ

 .املهارات األساسية 
على الرغم من ذلك، فإن قدراهتم على االستعما  املااهيم اجملردة والتحليل والرتكيب تعاين من خلل، لكن ميكنهم  

 .الوصو  ملهارات قراءة وحساب ترتاوح بني الصف الثالث والسادس
  :أتخر ذهين متوسط -2 

من إمجايل حاالت اإلعاقة الذهنية  هؤالء اإلفراد  %12ومتثل ( 49_  35)  عامل الذكاء عادة ما يرتاوح بنيم   
لكنهم قادرين على التواصل  ،كما أن قدراهتم على التعلم و التاكري املنطقي تعاين من خلل  ،لديهم بطء يف حمطات التطور العقلي

 .أعما  متوسطة املهارة أو  ميكنهم القيام أبعما  غري املهاريه ،فو العناية أبناسهم مع بعض الدعم مع اإلشرا
  :أتخر ذهين شديد -3 

من إمجايل احلاالت اإلعاقة الذهنية  هؤالء اإلفراد  %4%_ 3ومتثل  (34_  20)معامل الذكاء يكون عادة بني 
لديهم صعوابت يف نطق الكلمات و قاموس لديهم أتخر ملحوظ يف تطور السنوات األوىل من العمر يف كافة النواحي، كما أن 

 .مارداهتم حمدودة للغاية
 :أتخر ذهين ابلغة الشدة -4

هؤالء اإلفراد ال  .من إمجايل حاالت اإلعاقة الذهنية   %2%_ 1 ومتثل( 20) معامل الذكاء عادة يكون أقل من
 .( 2011 ،اعر حمدودة و صعبة الاهم  ) أدم ولياركما أن قدراهتم على التعبري عن املش  .ميكنهم العناية أبناسهم وال الكالم 

 .(23.،ص2011)وليار، .ومن الشائع حدوث تشنجات و إعاقات جسدية و اخنااض يف متوسط العمر 
 اضطراب التوحد  :اثنيا  

تعين   "Ism"الذات و كلمة أو  و تعين الناس "aut"" من الكلمة اإلغريقية  "autismتشتق كلمة التوحد 
أو  غالبًا يدجمون فطاا و تقرتح هذه الكلمة أن هؤالء األ ،ملصطلح ككل ميكن ترمجته على أنه االنغالق على الذاتانغالق، وا

  .ويبدون قليالً من االهتمام ابلعامل اخلارجي ،يتوحدون مع أناسهم
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 :نسبة انتشار التوحد
وأن هذه النسبة تظهر  ،ة أالف والدة حيةحاالت يف كل عشر ( 5أو  4) ن معد  انتشار اإلصابة ابلتوحد يرتاوح بني إ

 (18.،ص2011)القمش، . (1:4)يف الذكور أكثر من اإلانث مبعد  
 

 :اضطراب التوحد أسباب
 -ه غري واضحة وهي:أسبابيعد التوحد أكرب االضطراابت الغامضة و رمبا يرجع ذلك ألن 

 :عوامل وراثية -1
فطات بني اإلصابة ابلتوحد واحد الكروموسوم وأن هذا الكروموسوم أيضاً أشارت األحباث اخلاصة ابجلينات بوجود ارتبا   

موجود يف حاالت التخلف العقلي وأن هذا الكروموسوم يسبب مشاكل يف اللغة والنمو، كما تزداد نسبة اإلصابة يف حالة التوائم 
 االت وقد وجد حوايلمن كل احل(%16_  %5وأنه يتدخل من )  (X)هو كروموسوم  %100املتطابقة قد وصلت لـ 

أربعة أو  وأن عدداً قلياًل من األسر هلا ثالثة .( من األسر هلا فطاالن متوحدان وهو أكثر من احتما  ابلتقديرات املنخاضة 2%)
 أفطاا متوحدين مل يذكر هلا أي سبب فطيب مشرتك بينهم وجند أيضًا أن هناك دليل على وجود أعداد غري متجانسة ألابء  أفطاا 

 (34.،ص2013الغصاونة،‘)خلياة .لديهم عيوب يف اللغة وعيوب معرفية توحديني
 :عوامل بيو كيميائية -2

أعلى لدى  peripheralيف هذا اجملا  تتاق معظم الدراسات والبحوث على أن مستوى السريوثونني يف الدم احمليطي 
التوحديني أكثر  فطاا ( من األ%30املوجود يف حوايل ) األسوايء إال أنه يبدو أن السريونيما فطاا التوحديني مقارنة ابأل فطاا األ

  .ارتبافطاً ابخنااض مستوى الذكاء
 :العوامل النفسية واألسرية -3

املصابني ابلتوحد يتسمون ابلربود االناعايل ووسواسه والعزوف عن األخرين والذكاء وامليل إىل  فطاا وجد أن أابء األ
واالناعايل يف شخصية الوالدين واملناخ األسري إىل عدم متتع الطال ابالستشارة الالزمة من  النمطية، و نتيجة هلذا اجملهود العافطاي
 .خال  العالقات الداخلية يف األسرة

 . يف دراستها بتاعيل برامج تدريبية أسرية للتوعية أبساليب التعامل مع فطال التوحد( 2008زكراي )هذا ما اوصت به 
 :نريو لوجيه -4

إىل أن بعد تطوير تقنية التصوير ابلرنني Dy ken،  Mac Malan (1993 ) كمالن ويشري دايكن ما  
 .الطبيعيني فقد اكتشات ضمور يف بعض الاصوص املخية  فطاا املغنافطيسي ظهرت اختالفات يف املخ لدى التوحديني عن األ

العاديني وتقرر الدراسات والبحوث  فطاا ن األالتوحديني لديهم أداء عصبية تظهر يف الرسم الكهرابئي للمخ أكثر ليونة م فطاا واأل
كما أن األشخاص التوحديني   ،التوحديني يظهرون على األقل واحدة من هذه اإلشارات فطاا من األ%( 100_  40)أنه 

ودلت الدراسات  ،((EEGلديهم أيضًا احتماالت عالية يف ظهور إشارات غري فطبيعية يف فحص الرسم الكهرابئي للمخ 
التوحديني وتوصف بنوابت من موجات حادة منطلقة  فطاا من األ %(20_  65)غري فطبيعية يف  (EEG)ى أن والبحوث عل
 . كما أن لديهم إمكانية حدوث نوابت من الصرع   ،غري فطبيعي لديهم( EEG)ابإلضافة إىل 
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 :عوامل بيئية -5 
  .املشكالت اليت تتعرض هلا األم أثناء احلمل والوالدة -1
من حاالت  %4الاريوسات وبعض األمراض املعدية يف إصابة قلة التوحد ولكنها ال تتعدى نسبة قد تسبب  -2

  .التوحد
إن التعرض للمواد الكيماوية السامة قد يتسبب يف حدوث إصاابت ابلتوحد ولكنه أيضًا حباجة إىل املزيد من  -3

  .التقصي
تهاابت األذن تصيب ابلتوحد ولكن الدليل العلمي هلذا يعد الل فطاا جاء ربط املضادات احليوية اليت يتناوهلا األ -4

 (129.ص،2011)مصطاى،الشربيين، .ضعيااً جداً 
 ائّي اخلامس لالضطراابت الناسّيةتشخيص اضطراب فطيف التوّحد حسب معايري الدليل التشخيصّي واإلحص

 :ة، ويظهر على شكلالت االجتماعيّ الكفاح احلايّل مع العجز املستمّر يف التفاعأو  أ( التاريخ
إبداء أو  القدرة على مشاركة االهتمامات الشخصيَّة،أو  وعدم االهتمام .احلااظ على حمادثة تااعلّيةأو  الاشل يف إنشاء
 .ردود األفعا  األخرىأو  الردود العافطاية املتوقّعة، كإبداء اإلعجاب،أو  ردود الاعل، كالقبو ،

وي على تااعل ضعيف من التواصل اللاظي وغري اللاظي، وسوء يف احلااظ على مشاكل التواصل غري اللاظّية اليت تنط
 اتصا  العني وسوء يف استخدام لغة اجلسد، ويف عدم فهم واستخدام اإلمياءات، ويف قّلة تعبريات الوجه

وين صداقات من فهم العالقات الشخصّية، ممّا يقود إىل عدم حماولة الطال يف تكأو  مشاكل يف النمّو، ويف احلااظ على
 .األساس

 .حُتدَّد الشّدة احلالّية لالضطراب على أساس ضعف التواصل االجتماعّي، والسلوك التكرارّي املارط
واليت جيب أن تشمل املقّيدة، أو  النشاطات التكراريّةأو  االهتمامات،أو  الكفاح احلايّل مع السلوك،أو  ب( التاريخ

 ( ممّا يلي:2)
رديد اجلمل، واستخدام عبارات غري منطقية(، و/أو االستخدام املتكرر لألشياء )ترتيب األلعاب بطريقة احلركات املتكررة )ت

 .معينة(
غري لاظّية، وينتج حالة من الضيق الشديد إذا حدث أّي تغيري ولو أو  االحتياج إىل اتباع إجراءات وفطقوس معيّنة لاظّية

 .بسيط يف الروتني والطقس املتّبع
الرتكيز على اهتمامات غري الطبيعّية بشكٍل مارط لدرجة أّّنا تشغل حّيز كبري مما أو  أشياء أخرى ال هتّمهم، الرتكيز على

 .يتم التاكري والنطق به، حىت تقم بكبحهم عن االخنراط يف التااعالت االجتماعّية النموذجّية
 .درجة احلرارة، واالستجاابت السلبّية جتاه األصوات(أو  فرط نشاط جتاه اإلدراك احلسّي للمؤثّرات البيئيَّة )األملأو  فرط

 .حُتدَّد الشدة احلالية لالضطراب على أساس ضعف التواصل االجتماعي، والسلوك التكراري املارط
 احلالّية املوجودة يف مرحلة النمو املبّكرأو  ج( األعراض السابقة

 .غريها من الوظائف املهمةأو  هنّيةاملأو  د( تسّبب األعراض اعتالاًل يف اجملاالت االجتماعّية
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ومع ذلك، ألّن  .التأّخر يف النموأو  االعتالالت بشكٍل أفضل عن فطريق اإلعاقة الذهنّيةأو  هـ( ال ميكن تاسري األعراض
اإلعاقات الذهنّية واضطراابت فطيف التوّحد ميكنهما التواجد مًعا، جيب أن يشمل تشخيص اضطراب فطيف التوّحد واإلعاقة 

 .الذهنية ضعف التواصل االجتماعي على املستوى التنمويّ 
  اثلثا : النشاط الزائد

 ، وهو سلوك اندفاعي مارط وغري مالئم للموقف، وليس النشاط الزائد عبارة عن حركات تاوق احلد الطبيعي املعقو      
  .له هدف مباشر، وينمو بشكل غري مالئم لعمر الطال ويؤثر سلباً على سلوكه وحتصيله ويزداد عند الذكور أكثر منه عند اإلانث

لب هذه احلركات أن الطال املارط يف النشاط هو الطال يتحرك كثريًا بدرجة أكثر من غريه ممن هم يف ناس العمر، وأغ
العاديني  فطاا من نوع غري املرغوب الذي ال هدف له وال غرض منها، ويكون هذا السلوك متكررو شديد ابملقارنة مع سلوك األ

 .، وغالًبا ما تستمرُّ يف مرحلة البلوغفطاا ( حالة مزمنة تصيب ماليني األADHDاضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط )
النتباه مع فرط النشاط جمموعة من املشكالت املستمرة، مثل صعوبة احلااظ على االنتباه، وفرط النشاط، يتضمَّن اضطراب نقص ا

 .والسلوك االندفاعي
املصابون ابضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط من تراجع الثقة ابلناس، والعالقات املضطربة،  فطاا قد يعاين األ

ومع ذلك، ال يتخطَّى بعض األشخاص أعراض  .عراض يف بعض األحيان مع تقدُّم العمرتقلُّ األ .وضعف األداء يف املدرسة أيًضا
 .لكن مُيكنهم تعلُّم االسرتاتيجيات لتكون انجحة .اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط متاًما

يف عالج يف حني أن العالج لن يعاجل اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط، فإنه مُيكن أن ُيساعد بشكل كبري 
قد حُيِدث التشخيص والعالج املبكران فرقًا كبريًا يف  .يشمل العالج عادًة األدوية والتدخُّالت السلوكية .األعراض
 (9.،ص2008)اجلعافرة،.النتائج

  
 :الذين يعانون من النشاط الزائد طفالخصائص األ

 :اخلصائص السلوكية_ 1
ابلنشاط الزائد من املشكالت السلوكية فهم أكثر عدوانية و اندفاعية  ذو اضطراب نقص االنتباه املصحوب فطاا يعاين األ
 الذين من اضطراب نقص االنتباه فطاا من األ %50 إن االضطراابت السلوكية تنتشر لدى( 1991 ،)بيدرمانو هتوراً، وأوضع 

 : اخلصائص االنفعالية_ 2
االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد يعانون من من اإلفراد املصابني ابضطراب نقص % 30%  20يقرر الباحثون أن 

 . من هؤالء اإلفراد يعانون من اضطراب احلالة املزاجية% 40% _ 10القلق، وأن حوايل من أو  اضطراب التوتر
 : اخلصائص االجتماعية_ 3

املرغوب به يظهر الارد الذي يعاين من اضطراب نقص االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد عددًا من السلوكيات غري 
 .اجتماعياً مثل عدم االلتزام ابلتقاليد والنظم املعمو  هبا، وعدم الثبات االناعايل

  : اخلصائص التعليمية_ 4
يعاين اإلفراد ذوي اضطراب نقص االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد من صعوابت القراءة، الكتابة، وإجراءات العمليات 

 .(33.،ص2006دسوقي،)ال.احلسابية، وكذلك التأخر الدراسي
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ذوي النشاط الزائد يعانون من مشاكل متعلقة ابلوظائف  فطاا يف دراسته أن األ (1998سليمان, )وهذا ما أكده 
التنايذية أثناء التعليم، قد يكون السبب يف إعاقة منوهم األكادميي مما جتعلهم يعانون من صعوبة يف العمليات اللاظية املتصلة 

  .ابللغة
 

 اط الزائدأمناط النش
 :يتضمن النشاط احلركي الزائد األعراض التالية

 القلق والتململ يف املقاعد. 
 التحدث بصورة مستمرة. 
 اللعب بكل شيء تقع عليه أيدي املريضأو  التحرك املستمر يف كل مكان، ومالمسة أي شيء. 
 صعوبة اجللوس يف سكون أثناء تناو  الطعام ويف املدرسة ووقت االستعداد للنوم. 
 احلركة الدائمة. 

 
 هم األمناط والعوامل هي كالتايل:أومن 

 :_ العوامل العضوية1
تعرضوا أكثر من غريهم للعوامل اليت قد تسبب تلااً دماغياً ومنها نشاط  أفطاا الذين يظهرون نشًافطاً زائد هم  فطاا ن األإ

 .نقص األكسجني يف األنسجةأو  ل األوراممتباينة مث سبابنتيجة ضعف منائي يعود ألأو  اجلزء حتت القشري يف الدماغ
 النفسية:     سباب_ األ2

( يف دراسته أن الضغوط الناسية واإلحبافطات الشديدة من العوامل الناسية اليت تسهم يف 2004أشار احلميضي )
 (193.،ص2008،)اجلعافرة .حدوث االضطراب السلوكية عند الطال

 
 طفالعالج النشاط الزائد عند األ

 :من خالل ما يلي طفالصيات اخلرباء ميكن عالج النشاط الزائد عند األحبسب تو 
  قد تكون  سبابكامنة ورائه وهذه األ  أسبابفهم فطبيعة الطال وعدم تعنياه الن فرط النشاط لديه ال دخل له فيه وامنا توجد

ل مع الطال املصاب ابلنشاط الزائد اجتماعية، واليت جيب مراجعة املختصني بشأّنا ملعرفة كياية التعامأو  عضوية اوناسية
 وفرط احلركة

 جيب احتواء الطال والعطف عليه وغمره ابحلب واحلنان 
 ،تركيب اجملسمات اىل غري ذلك من النشافطات اليت ستساعده أو  تشجيع الطال على ممارسة نشافطات مايدة كالرسم والتلوين

 يز واالنتباهعلى املكوث معها لوقت فطويل وابلتايل رفع قدرته على الرتك
 تكليف الطال أبعما  بسيطة كنوع من املشاركة ومكافأته بعد اجنازها 
 تقدير الطال واحرتامه وعدم التقليل من شأنه امام االخرين ليدرك قيمته ومكانته العالية، فتزيد ثقته يف ناسه 
 ال جتربه على فعل امر ما امنا جيب التأكيد على خلق شعور بتحمل املسؤولية بداخله 
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 القسوة على الطال حا  ارتكابه خلطأ ماأو  ال للشدة 
 (38.،ص2013الغصاونة،‘استخدام اسلوب املكافأة والعقاب يف التعامل الطال)خلياة 

 
 إجراءات البحث

يتناو  اإلجراءات املستخدمة يف البحث من حيث منهجية وجمتمع البحث ابإلضافة إىل العينة، وأداة البحث من حيث 
 .إلضافة اىل الوسائل واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحثصدقها وثباهتا اب

 :أوال : منهج البحث
مت استخدام )املنهج الوصاي املقارن( وذلك نظرًا ملالئمته ألهداف البحث حيث يهدف هذا البحث إىل دراسة الاروق 

 .اضطراب التوحد يف متغري النشاط الزائد أفطاا املتأخرين ذهنياً و  فطاا بني األ
 :اثنيا : جمتمع البحث 

وعدد اضطراب  (12) يتكون جمتمع البحث من فئات التأخر الذهين، واضطراب التوحد حيث بلغ عدد املتأخرين ذهنياً 
من عدة مراكز خاصة داخل مدينة مصراتة، وهي )األمل املشرق، صااء ليبيا، العلم الدولية، نور الغد( وكانت هذه  (31)التوحد 

 .( يوضح ذلك1قط نظراً لظروف تطبيق البحث اليت تزامنت مع فرتة احلجر واجلدو  رقم )العينة املتاحة ف
 ( جمتمع البحث1جدول رقم)
 الفئة           
 الجنس 

 
 تأخر ذهني

 
 اضطراب توحد

 
 المجموع

 7 ذكــور
 

20 

 
27 

 5 نـــاثأ
 

11 

 
16 

 12 المجموع

 
31 43 

  
 :عينة البحث: اثلثا  

 فطاا (، حيث بلغ عدد العينة لأل43املتاحة حيث بلغت عدد العينة الكلية لتطبيق املقياس ) مت سحب عينة البحث
وكذلك بلغ عدد  .(%28( إانث وهي ما متثل نسبة )5( و)%58( ذكور وهي ما متثل نسبة )7( منهم )12املتأخرين ذهنياً )

( إانث وهي ما متثل 11( و)%35ما متثل )( ذكور وهي 20( منهم )%65( وهي ما متثل نسبة )31التوحد ) أفطاا فئات 
(72%). 
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 :أداة البحث :رابعا  
بعد االفطالع على جمموعة من املقاييس للنشاط الزائد مت االعتماد على مقياس النشاط الزائد املطور يف اجلزائر من قبل 

 -كلية الرتبية   –س بقسم الرتبية اخلاصة ( عضو هيأة تدريلصلا أنيس( بعد أن مت تعديله من قبل االستاذ) عينة اثبت إمساعيل)
 .جامعة مصراتة

إىل 1وعرضت فقرات املقياس بشكل متدرج أي أن كل فقره حتتوي على أربع بدائل متدرجة وصححت هذه البدائل من )
 .(، ويف هذا البحث مت االستعانة بكل من األخصائيني واملعلمني للحصو  على أعلى درجة من الدقة4
 صدق املقياس: 

 .الصدق يشري اىل مدى قياس األداة للمقياس الذي صممت من أجله
استخرجت الباحثة الصدق الظاهري للمقياس عن فطريق عرضه بصورته األولية على عدد من احملكمني من أعضاء هيئة 

كر التعديالت اليت التدريس بقسم الرتبية اخلاصة لبيان رأيهم يف مدى صالحية ووضوح فقرات املقياس لقياس النشاط الزائد مع ذ 
   .يقرتحوّنا

 ثبات املقياس: 
ولتأكد من ثبات املقياس قامت الباحثة بتجزئة املقياس ايل فقرات  .يشري اىل مدى حصو  أداة تقييم على نتائج اثبته

 .فرديه و زوجية لتساؤالت املقياس
التوحد،  أفطاا ن املتأخرين ذهنيًا و ماحوص، م (43)قامت الباحثة ابستخراج الثبات على العينة الكلية للمقياس وهي 

وهو  (0.90)واستخدمت حساب معامل االرتباط بريسون للمقياس كليًا وتصحيحه مبعامل سيربمان براون وكان معد  الثبات 
 .ويعترب معد  الثبات جيد( 0.001)دا  عند مستوى 

 
 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث 

 :التالية مت استخدام األساليب اإلحصائية
 معامل االرتباط بريسون حلساب صدق وثبات املقياس = -1 

 مج ص× مج س  –ن مج س ص                        

 
 
 معادلة سيربمان براون للتصحيح   -2 

                                                                                        

 = 2ن  1غري مرتبطني حيث نملتوسطني  Tاختبار  -3

 2م  – 1م  
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التوحد  أفطاا موعة  التأخر الذهين و جمل واالانث الذكور بني الاروق لكشف 2ن ≠1ملتوسطني غري مرتبطني حيث ن Tاختبار  -

 2م – 1م    يف متغري النشاط الزائد =
 

  التطبيق النهائي للمقياس

ق على املاحوصني ابملراكز حسب العينة عن فطريق الباحثة ومبساعدة بعد التأكد من صدق وثبات املقياس مت التطبي
أسابيع( وحرصت الباحثة  4وكانت املدة الزمنية املستغرقة لتوزيع املقياس )( 43)األخصائيني ابملركز حيث بلغت العينة الكلية 

 .على تعبئة املقياس بشكل مباشر واإلجابة علية بشكل صادق
 

 فسريهاحتليل النتائج وعرضها وت
سيتناو  هذا التحليل اإلحصائي الذي استخدمته الباحثة  لإلجابة على تساؤالت البحث وأهدافه، وعرض النتائج بشكل 

 .جداو  ومن مث تاسريها حسب كل تساؤ  وصالً للتوصيات واملقرتحات
  أوال : حتليل النتائج وعرضها وتفسريها

التوحد يف متغري النشاط الزائد؟  أفطاا ة بني كل املتأخرين ذهنيًا و : هل توجد فروق ذات داللة إحصائيالتساؤل االول 
 ولصاحل من هذه الاروق؟

ولإلجابة على هذا السؤا  قامت الباحثة بتاريغ املقياس حسب اإلعاقة )التأخر الذهين، التوحد( حيث كان عدد   
 .(31) والتوحد (12)املتأخرين ذهنياً 

 لدرجات النشاط الزائد بني املتغريين 2ن1نملتوسطني غري مرتبطني حيث  T مت قامت الباحثة بتطبيق اختبار
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                                  .التأخر الذهين أغلبهم يعانوا من نشاط يف الغدة الدرقية أفطاا وترجع الباحثة أن سبب عدم وجود فروق أن 
 ( يوضح ذلك2اجلدول رقم )

 
التوحد حيث كانت  أفطاا نياً و ومن خال  اجلدو  السابق وضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املتأخرين ذه

وهذا يعين أن ال  0.05عند مستوى  41أمام درجة احلرية  2.02وهي أصغر من القيمة اجلدولية  0.31احملسوبة  Tقيمة 
 غري دا  إحصائياً  Tتوجد فروق ذات داللة إحصائية وأي 

لدى املتأخرين ذهنيًا يف متغري النشاط  : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كل من الذكور واإلانثالتساؤل الثاين
 الاروق؟الزائد؟ ولصاحل من هذه 

 التوحد حيث عدد الذكور فطاا قامت الباحثة بتاريغ املقياس حسب متغري اجلنس أل ولإلجابة على هذا التساؤل:
 جات النشاط الزائد لدر  2ن 1ملتوسطني غري مرتبطني حيث ن  Tمث قامت الباحثة بتطبيق اختبار( 11)وعدد اإلانث  (20)

وهذا يعين انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كل من الذكور واإلانث يف متغري النشاط الزائد لدى املتأخرين  
 .ذهنياً 

 .التأخر الذهين غري مناصلني يف املراكز ويتلقون ناس التدريب وأعمارهم متقاربة أفطاا وترجع الباحثة السبب أن 
 ( يوضح ذلك3جدول رقم )                               

 البيانات            
 

 المجموعة 

 
 المتوسط

 
 التباين

 
 العـدد

 
 Tقيمة  

 المحسوبة

 
درجة 
 الحرية

 
 Tقيمة 

 الجدولية

 
 القرار  

  20 197.7 44.3 الذكور
0.54 

 

 
29 

 
2.45 

 
غير دال 
 11 105.1 41.6 اإلناث إحصائيا  

وهي  0.54احملسوبة  Tبق يوضح أنه ال توجد فروق ذات دالة إحصائية حيث كانت قيمة ومن خال  اجلدو  السا
وهذا يعين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وأي  0.05عند مستوى  29أمام درجة احلرية  2.45أصغر من القيمة اجلدولية 

T  ًغري دا  إحصائيا 
كل من الذكور واإلانث من املتأخرين ذهنيًا يف متغري النشاط : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  التساؤل الثالث

 الزائد؟ ولصاحل من هذا الاروق؟ 
 (7)التوحد حيث عدد الذكور  أفطاا ولإلجابة على هذا التساؤ : قامت الباحثة بتاريغ املقياس حسب متغري اجلنس 

 .لدرجات النشاط الزائد 2ن  1نيث ملتوسطني غري مرتبطني ح Tمث قامت الباحثة بتطبيق اختبار  (5)واإلانث 
 .التوحد فطاا وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كل من الذكور واإلانث يف متغري النشاط أل

    

 البيانات        
 

 المجموعة

 
 المتوسط

 
 التباين

 
 العـدد

 
 Tقيمة 

 المحسوبة

  
درجة 
 الحرية

 
 Tقيمة 

 الجدولية

 
 القرار

  12 3.3 42.7 التأخر الذهني
0.31 

 

  
41 

 

 
2.02 

 

غير دال 
  31 107.1 43.7 التوحد    إحصائيا  
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  .وترجع الباحثة السبب لعدم الكشف عن عدد اإلانث املصاابت ابلتوحد رمبا لتحاظ األهل ابخلصوص
  ( يوضح ذلك4واجلدول رقم )                                     

         
 البيانات          
 المجموعة

    
 المتوسط

 
 التباين

 
 العـدد 

 
 Tقيمة 

 المحسوبة

 
 درجة الحرية

 
 Tقيمة 

 الجدولية 

 
 القرار

  7 59.3 41.3 الذكور
0.48 

 
10 

 
2.23 

 
غير دال 
 إحصائيا  

 5 29.4   43.4   اإلناث

وهي  0.48احملسوبة  Tالسابق يوضح أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حيث كانت قيمة  ومن خال  اجلدو 
وهذا يعين أن ال توجد فروق ذات داللة  0.05عند مستوى  10أمام درجة احلرية  2.23اجلدولية  Tأصغر من القيمة 

 .غري دا  إحصائياً  Tإحصائية وأي 
 

 التوصيات :اتنيا  
 .كل درجة وأخرى من درجات اإلصابة ابلتوحد  الاصل يف املراكز بني_ 1
 .إقامة ورشات عمل لرفع كاأه اإلخصائيات املشرفات على فئات التوحد والتأخر الذهين _2
 التطوير املستمر للمراكز وذلك من خال  وضع خطط أتهيلية تعزز اجلوانب اإلجيابية للتوحد والتأخر الذهين لتعديل سلوكهم_3

 
 املقرتحات :اثلثا  

  .التوحد يف مدن كربى أخرى أفطاا _ إجراء دراسة مقارنة بني التأخر الذهين و 1
 .التوحد للحد من النشاط الزائد فطاا إجراء دراسة  السرتاتيجية تعديل السلوك أل_ 2
 ._ إجراء دراسة تقنني مقياس النشاط الزائد للبيئة الليبية3
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