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 اهدٌ مثسج جنادٍ إىل أطهس االزواح انيت غادزذنا، أظكنه اهلل فعُخ جناَه.

 ػُين أيٍ انغاَح انيت ينذرين احلُاج وػهًرين انرىاضغ فُها  إىل قدوذٍ وقسج

 أطال اهلل يف ػًسها.

يٍ ظاَدذين طىال يشىازٌ اندزاظٍ وانيت كاَد دائًا جباَيب  إىل

 شوجيت.

 خهىد، يهدٌ، إنُاض واتساهُى دفظهى اهلل. إىل أتنائٍ:

إىل أدهً وأطُة ػائهح كسيين اهلل ػصّ وجم هبا، أخىاذٍ: َظريج، مسري، جىَدج، ظؼُدج 

 ويسَى.

ُى و تٍ إىل كم شيالئٍ وشيُالذٍ يف اندزاظح وانؼًم وتٍ محادٌ إتساه

 ػصوشٌ إتساهُى.

إىل كم يٍ َطانغ أو َقسأ هرا انؼًم ادلرىاضغ وػعً اهلل أٌ جيؼهه ػهًا َافؼا وػًال 

 يقثىال.

 الباحث
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تنؼًره ذرى انصاحلاخ وانصالج وانعالو ػهً احلثُة ادلصطفً انقائم: يٍ  انرٌ  احلًد هلل

 ال َشكس انناض ال َشكس اهلل ويٍ ال َشكس انقهُم ال َشكس انكثري )يرفق ػهُه(.

حتُح وذقدَس وادرتاو نكم يٍ ظاػدَا يف اجناش هرا انؼًم ادلرىاضغ انرٌ َأيم أٌ 

 َكىٌ ػًال َعرفُد ينه اجلًُغ.

تٍ ػصًاٌ. تسدُم جىَدج انشكس وااليرناٌ نألظراذج اندكرىزج ادلشسفح  أذىجه تؼًُق

انيت كاَد يل خري ػىٌ وظند خالل زدهيت انثذثُح انشاقح، فهها يين أخهص انرقدَس 

 وانؼسفاٌ.

 وكًا أذقدو تانشكس انثانغ نهجنح ادلناقشح ػهً قثىذلا دلناقشح هرا انؼًم انثذثٍ ادلرىاضغ.

صَم أَضا إىل كم يٍ ظاػدَا يٍ تؼُد أو يٍ قسَة يٍ أظاذرج كًا أذقدو تانشكس اجل

قعى ػهى اننفط جبايؼح ذهًعاٌ، كًا أذىجه ترشكساذٍ إىل ادلؤظعاخ انرؼهًُُح مبنطقح 

ذهًعاٌ وػهً زأظهى ادلؤظعاخ انيت ضًد تني ادضاهنا أفساد رلرًغ اندزاظح 

 نهصذح ادلدزظُح انراتؼح ذلا. يٍ انراليُر ادلصاتني تانصسع وكرنك ودداخ انكشف وادلراتؼح

كًا َعسٍَ أٌ أذىجه تؼًُق انشكس إىل مجُغ ػًال وددج انؼهىو اننفعُح تادلعرشفً 

 اجلايؼٍ ذهًعاٌ انرٍَ ظاػدوٍَ ػهً ذقنني أداج اندزاظح.

 الباحث
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 ملخص الدراسة:

ا١تدرسي ىدفت ىذه الدراسة إىل الكشف على اآلليات العقلية للمتمدرس وعبلقتها بالفشل 
لدى التبلميذ ا١تصابُت بالصرع  با١تؤسسات ا١تدرسية بتلمساف، كما ىدفت أيضا إىل معرفة طبيعة 
الفروؽ يف اآلليات العقلية لدى أفراد عينة الدراسة حسب عّدة متغَتات ) اٞتنس، السن، نوع النوبة 

 الصرعية ومّدة االصابة.

٣تتمع الدراسة يف تبلميذ وتلميذات استخدـ الطالب الباحث ا١تنهج الوصفي، و٘تثل 
تلميذ  33غ حجم العينة متمدرسُت يف ا١ترحلة االبتدائية بوالية تلمساف يعانوف من فشل مدرسي. بل

 12-07قصدية، تًتاوح اعمارىم ما بُت ) إناث( مّت اختيارىم بطريقة 10ذكور و 23متمدرس ) 
 موزعُت على ٜتسة عشر مدارس ابتدائية. (سنة

د كماؿ يوسف ببلف ات الدراسة يف مقياس االضطرابات السلوكية والوجدانية من إعدا٘تثلت أدو 
السجبلت ا١تدرسية ا١تتمثلة يف معدالت التبلميذ ا١تتمدرسُت ا١تصابُت بالصرع للموسم ( و 2011)

 . حيث جاءت نتائج الدراسة على النحو اآليت:2016-2015الدراسي 

الطفل ا١تتمدرس ا١تصاب بالصرع با١تؤسسات ا١تدرسية  أف اآلليات العقلية أكثر انتشارا لدى -
 بتلمساف ىي: القلق، النشاط الزائد، االكتئاب، االضطرابات السلوكية.

ؿ ا١تتمدرسُت ا١تصابُت اال توجد فروؽ ذات داللة احصائية باآلليات العقلية لدى األطف -
رعية، السن، مدة نوع النوبة الص :يف ضوء متغَتبالصرع با١تؤسسات ا١تدرسية بتلمساف 

 االصابة.
 يوجد فرؽ داؿ احصائيا بُت الذكور واالناث من حيث اآلليات العقلية. -
احصائيا بُت اآلليات العقلية لدى الطفل ا١تتمدرس والفشل  ةتوجد عبلقة ارتباطية دال -

 ا١تدرسي: التبلميذ ا١تصابُت بالصرع يف ا١تؤسسات ا١تدرسية بتلمساف.
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Résumé d étude : 
Titre d’étude 

Les mécanismes mentaux chez l’élève scolarisée et sa relation 
avec l’échec scolaire :  

les élèves épileptiques dans les établissements scolaires de la wilaya 
de Tlemcen. 

L’étude a été dans le but de déceler les mécanismes mentaux afin 
pour but de déterminer la relation entre ces mécanismes et l’échec 
scolaire. Comme elle a été dans le but de déterminer les différences 
entre les degrés de ces mécanismes mentaux selon les variables suivants : 
sexe, âge, type de la crise d’épilepsie et la durée de la maladie. 
La méthodologie utilisée a été la méthode descriptive corrélationnelle, 
car elle a été plus appropriée pour savoir la réalité de cette étude. 
L’échantillon est constitué des élèves épileptiques scolarisées en situation 
d’échec scolaire, qui sont entre (07-12 ans) distribuées en 15 écoles 
primaire situé dans la wilaya de Tlemcen. Le chercheur a utilisé les 
outils de recherche suivants : l’échelle de mesure des troubles de 
comportement et émotionnels de Kamel Youcef Blan (2011) 
systématisé dans le milieu syrien. Le test de Bonhomme de Goodnough 
pour mesurer l’intelligence et aussi les moyennes annuelle 2015-2016. 
Résultat d’étude : 
-Les élèves épileptiques scolarisées se caractérisent par les mécanismes 
mentaux suivants : l’angoisse, l’hyperactivité, dépression et les troubles 
de comportement. 
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-Il n’y a pas eu de différence statistique significative entre les degrés des 
mécanismes mentaux chez les élèves épileptiques scolarisés dans les 
établissements scolaire de Tlemcen selon le sexe, l’âge, type de la crise 
d’épilepsie et la durée de la maladie d’épilepsie. 
-Il y a eu de corrélation statistique significative entre les mécanismes 
mentaux et l’échec scolaire chez les élèves épileptiques scolarisés dans les 
établissements scolaire de Tlemcen.  
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 مقدمة :

للتحصيل الدراسي أ٫تية كبَتة على حياة الطفل ا١تتمدرس وأسرتو نظرًا ٞتوانبو ا٢تامة يف حياتو، 
مراحل دراسية متتالية  فهو الذي ٭تدد بالدرجة األوىل مدى ٧تاح التلميذ دراسًيا وذلك يف ٕتاوز

بنجاح على الدرجات اليت تؤىلو لذلك أو فشلو وذلك بتدين درجات التحصيل والذي يًتجم عادة 
 بتكرار أو إعادة السنة الدراسية، بل حىت مواصلة التعليم يف مؤسستو التعليمية وإبعاده عنها هنائيا.

مدرس( قد ٖتّوؿ دوف ٖتقيق إال أف األمراض اليت قد تصيب األطفاؿ يف ىذه ا١ترحلة )الت
٦تيزات الطفل الناجح دراسًيا واجتماعًيا فتظهر لديو مشكبلت سلوكية وانفعالية تؤثر على عبلقتو 

 وتواصلو االجتماعي وحىت الدراسي.

يعترب مرض صرع األطفاؿ من األمراض العصبية ا١تزمنة األكثر انتشارًا يف اآلونة األخَتة، فهو 
تشنجية نتيجة خلل مؤقت يف اٞتهاز ا١تركزي )الدماغ( حيث اىتمت العديد عبارة عن تكرار نوبات 

كدراسة )سليماف على أٛتد وصفاء ويل   من الدراسات هبذا ا١توضوع وتأثَتاتو يف العديد من اٞتوانب
٦تّا يُولد لدى الطفل  (،lihner and kalchmayr,1999( ودراسة )2011الدين ا٢تادي، 

هر غالًبا على شكل اضطرابات سلوكية وانفعالية، ٦تا ٧تد أف كل احمليطُت الصرعي آليات عقلية تتمظ
بو يتأثروف بذلك الوالدين وا١تدرسُت. لذا فقد ظهر يف أوساط الباحثُت وا١تختصُت االىتماـ ٔتا أطلقوا 
عليو مصطلح االضطرابات السلوكية واالنفعالية وىو حديث نسبًيا ألف النمط والشكل اٟتايل ا١تتبع 

ة للعصر )القاسم بكل جوانبها يعكس آراء وتوجهات حديثة مواكب وطريقة تفسَتىا دراستها يف
 .(05، ص2000وآخروف، 

إذا كانت االضطرابات السلوكية واالنفعالية تُلقي بضبل٢تا السلبية على غَت ا١تصابُت بالصرع 
يف الواقع حيث أكدتو  سواء مع ذواهتم أو بيئتهم خصوًصا اٟتياة ا١تدرسية وذلك يف ضوء ما يبلحظ

معظم الدراسات على تلك العبلقة )بالنسبة لغَت الصرعيُت( كدراسة )٤تمود عبد اٟتليم منسي، 
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( فكيف اٟتاؿ ٔتن كانت إعاقتهم كالصرع سبًبا إلحاطتهم 1998و كريتسوفر كاروؿ،  1981
 بواقع البلتقبل اجتماعي كالرفض والنبذ والتهميش واإل٫تاؿ... 

ولندرة الدراسات اليت هتتم باٞتوانب السلوكية واالنفعالية ٢تذه الفئة واطبلعي  وحسب اجتهادي
الباحث أف يتناوؿ دراستها وربطها  الطالب وعبلقة كل ىذه اٞتوانب ٔتتغَت الفشل ا١تدرسي فقد ارتأى

ًبا ٔتصطلح اآلليات العقلية لدى الطفل ا١تصاب بالصرع وذلك لتكرارىا وشيوعها ٢تذه الفئة اليت غال
ما يستعملوهنا كأحد أساليب التعويض أو التهرب من مشاعر اٟترماف والنقص واإلحباط جراء تكرار 

 من صراعات داخلية وخارجية بيئية. والنوبات الصرعية وكذلك ردًّا على ما يواجه

ونظرًا لتواجد وتواتر اآلليات العقلية لدى الطفل ا١تتمدرس ا١تصاب بالصرع والذي ينتمي إىل 
بتلمساف واختبلؼ نوعها وشدهتا من طفل آلخر ومدى  ارس ا١تتواجدة با١تؤسسات ا١تدرسيةا١تد

ىل تأثَتىا على كل النواحي وخاصة من الناحية الدراسية، فإنو مّت التطرؽ من خبلؿ ىذا ا١توضوع إ
رع صابُت بالصمتمدرس ا١تصاب بالصرع وعبلقتها بالفشل ا١تدرسي: التبلميذ ا١تاآلليات العقلية  لل
بتلمساف مبيًنا مدى شيوع وانتشار ىذه اآلليات العقلية ومدى الفروؽ ١تتغَتات  با١تؤسسات ا١تدرسية

الدراسة )اٞتنس، السن، نوع اإلصابة بالصرع، مدة اإلصابة( مث التعرؼ على العبلقة بُت ىذه اآلليات 
 العقلية لدى ىؤالء التبلميذ والفشل ا١تدرسي.

 أساسيُت ٫تا:وقد تضمنت الدراسة جانبُت 

: اإلطار وؿالباحث يف الفصل األ الطالب يتكوف من أربعة فصوؿ إذ تعرضالجانب النظري: 
العاـ للدراسة اليت يتضمن اإلحاطة ٔتوضوع البحث بداية بالدراسات السابقة والتعقيب عنها، 

جرائية، مث ختمنا اإلشكالية، الفرضيات، أىداؼ البحث وأ٫تيتو مث ا١تنهجية العامة وٖتديد ا١تفاىيم اإل
فل ا١تتمدرس أين تناوؿ الصرع لدى الط الثاينالفصل بصعوبات الدراسة. مث تطرقنا يف الفصل 
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الطفولة يف مرحلة التمدرس ومشكبلهتا ويف األخَت مّت التعرض حملور الصرع عند الطفل  الباحث أوال
 وأىم مفاىيمو وا٠تصائص العيادية لو.

ا١تصاب بالصرع فجاءت ٖتت عنواف اآلليات العقلية لدى الطفل ا١تتمدرس  لثأما الفصل الثا
م اآلليات العقلية لدى الطفل الصرعي وا١تتمثلة يف ستة أبعاد أساسية وىي: حيث تطرقنا إىل أى
االكتئاب، اضطراب التفكَت، النشاط الزائد، االنسحاب االنفعايل والقلق مث  ،اضطرابات السلوؾ

 خصائصها لدى الطفل الصرعي.تناولنا على أىم 

ليشمل متغَت الفشل الدراسي وأىم مفاىيمو ومدى ارتباطو  رابعويف حُت جاء الفصل ال
بضعف نتائج التحصيل الدراسي وأىم العوامل ا١تؤثرة فيو مث مدى تأثَت الصرع على نتائج التحصيل 

 الدراسي.

 يتكوف من فصلُت: الجانب التطبيقي: -

 يتمثل يف اإلجراءات ا١تنهجية والذي مشل شقُت: امسالفصل ا٠ت

الشق األوؿ: الدراسة االستطبلعية واليت تضمنت أدوات ٚتع البيانات وا٠تصائص  
السيكومًتية ألداة الدراسة مث الشق الثاين احتوى على الدراسة األساسية وتناولنا منهج البحث، عينة 

 حصائية ا١تستعملة.البحث وخصائصها، إجراءات الدراسة واألدوات اإل

واألخَت يتمثل يف عرض النتائج ومناقشتها وٖتليلها كمًيا مث التعرض إىل  سادسأما الفصل ال
 تفسَتىا مث ختمنا البحث ٓتبلصة عامة.
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 الخلفية النظرية للبحث وتحديد مشكلتو-1

 . الدراسات السابقة:1 -1
جاءت ٖتت عنواف: بعض العوامل ا١ترتبطة  (1981دراسة )محمود عبد الحليم منسي،  -

بالتأخر الدراسي لدى تبلميذ ا١ترحلة االبتدائية باإلسكندرية، حيث تناوؿ الباحث يف دراستو ىذه 
بعض ا١تشكبلت النفسية ا١ترتبطة بالتأخر ا١تدرسي، حيث توصل إىل نتائج أ٫تها وجود فروؽ ذات 

ًيا يف ا١تشكبلت الصحية واالجتماعية واالنفعالية داللة إحصائية بُت ا١تتخلفُت وا١تتقدمُت دراس
)ا٠توؼ، القلق، االضطرابات االنفعالية( وكلها يف صاحل ا١تتفوقُت بينما ال توجد فروؽ بُت اٞتنسُت 

 من ا١تتخلفُت يف ا١تشكبلت الصحية واالجتماعية واالنفعالية.

عنواف ٖتت  ( Wetzman and al,1986)"ويتزمان وآخرون "دراسة الباحث  -
األمراض ا١تزمنة، ا١تشكبلت النفسية والغياب ا١تدرسي، حيث تناولت العبلقة بُت ا١تشكبلت النفسية 

سنة،  17-6طفل تًتاوح أعمارىم من بُت  573والصحية والدراسية عند عينة أطفاؿ تتكوف من 
األصحاء،  حيث وجد أف األطفاؿ ذوي األمراض الصحية ا١تزمنة كانوا أكثر تغيًبا عن ا١تدرسة من

سة )٤تمد سيد عبد الرٛتاف عها كانوا كثَتي الغياب عن ا١تدر واألطفاؿ ذوي ا١تشكبلت النفسية بأنوا
1976). 

وجاءت ٖتت عنواف "دراسة مسحية ١تشكبلت ( 1998، السيد عبد الرحمن ) دراسة -
مرحلة الطفولة ا١تتأخرة يف ٤تافظة الشرقية، وىدفت الدراسة إىل التعرؼ على مشكبلت مرحلة 
الطفولة ا١تتأخرة بُت اٞتنسُت وبيمن أطفاؿ الريف واٟتضر وطبق بذلك قائمة ا١تقابلة التشخيصية 

ف الرابع وا٠تامس والسادس من التعليم طفل بالص ١382تشكبلت األطفاؿ على عينة تتكوف من 
سنة وتوصل بذلك إىل ترتيب  12-9االبتدائي يف ٤تافظة الشرقية وكانت أعمارىم تًتاوح ما بُت 

، ٥تاوؼ  ىذه ا١تشكبلت حسب نسب انتشارىا كما يلي: ا١تشكبلت السلوكية، مشكبلت النـو
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غضب، مشكبلت العبلقة مع مرضية، اضطرابات سيكولوجية، القلق،  أزمات عصبية، ثوراف ال
 .الرفاؽ، ىبلوس حسية،، مشكبلت منزلية، مشكبلت اإلخراج، مشكبلت مدرسية وصحية

قامت ىذه  (carroll and panteretto,1998دراسة "كارول وبروتورو") -
هتدؼ إىل البحث عن تأثَت اضطراب االنتباه ا١تصحوب بالنشاط الزائد على  1998الدراسة سنة 

 التوافق الدراسي وصعوبات التعلم.

سنة ولقد أسفرت  17-14مراىق تًتاوح أعمارىم ما بُت  48اشتملت عينة الدراسة على 
وصعوبات التعلم باضطراب االنتباه نتائج ىذه الدراسة على وجود ارتباط سوء التوافق الدراسي 

 (2، ص 2005ا١تصحوب بالنشاط الزائد لدى أفراد العينة )٤تمد النويب ٤تمد علي، 

 lehner and kalchmayr and serles"ليهنر وكالشماير وسارل") دراسة -
and al, 1999 ) ىدفت الدراسة إىل تقييم جودة اٟتياة واالضطرابات ا١تزاجية لدى مرضى

مريض شخصوا  56لفص الصدغي ا١تقاـو )ا١تستعصي( وقد تكونت عينة الدراسة من الصرع ا
 ( IRM( وأشعة الرنُت ا١تغناطيسي )EEGبواسطة رسم ا١تخ الكهربائي )

ًتة ا١ترض والدواء ى )السن عند بداية النوبة وطوؿ فضبط ا١تتغَتات ا٠تاصة با١ترض وقد متّ 
. أحداث ضبط ا١تتغَتات الدٯتغرافية وقياس معامل الذكاء ل، نوع النوبة وتكرارىا( كما متّ ا١تستعم

نت نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباطية بُت جودة اٟتياة ا١تزاج بي واضطراباٟتياة اليومية الكئيبة 
واالكتئاب كما أشارت النتائج إىل تأثَت طوؿ فًتة ا١ترض وتكرار النوبات والسن وتصلب قرف آموف 

 ياة عموًما.على االكتئاب وجودة اٟت

ىدفت ىذه الدراسة لتقييم بعض  , Hernandez )1999) "ىرناديز "دراسة  -
الوظائف ا١تعرفية كمهارات التخطيط، االنتباه التنسيق اٟتركي. الذاكرة العاملة بواسطة ٣تموعة من 
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وقصور الروائز النفسعصبية لعينة من االطفاؿ ا١تصابوف بالصرع. أسفرت النتائج على وجود إختبلالت 
 يف الوظائف التنفيذية أثرت على معظم ٣تاالت النمو عند الطفل.

 Piazini and ,2001) "وآخرون وكاميفيني وماجيانو بيازيني "دراسة -
camevini and magiori and canger and al.) 

 تقييم و الكشف عن العبلقة والتفاعل ببُت القلق واالكتئاب لدى مرضى ىدفت الدراسة إىل 
 ثبلث ٣تموعات على حسب ٪تط مريًضا مّت تقسيمهم إىل 320ة على الصرع. مشلت عينة الدراس

 100مريض يعانوف من الصرع اٞتزئي. اجملموعة الثانية ضمت  150الصرع اجملموعة األوىل ضمت 
يعانوف من الصرع ا١تعمم وقد مت  70السبب واجملموعة الثالثة ضمت مريض يعانوف من صرع ٣تهوؿ 

( وأشعة الرنُت ا١تغناطيسية EEGتشخيص اجملموعات الثبلث بواسطة الرسم الكهربائي ا١تخي )
(IRM )وّ٘تت اجملانسة بُت العينات يف عامل مشًتؾ ال أحد يعاين من أمراض نفسية أو عقلية )

 ة اختبارات منها:واستخدمت يف ىذه الدراسة عدّ 

اختيار تقدير للحالة ا١تزاجية، استبياف للتقدير الذايت لبلكتئاب واختبار التقدير الذايت للقلق 
 واختبار ا١تصفوفات ا١تتتابعة لرافن، أسفرت النتائج على:

 ارتفاع مستويات القلق واالكتئاب لدى مرضى الصرع اٞتزئي مقارنة بباقي اجملموعتُت - 

 بُت الذكور واإلناث يف القلق واالكتئاب. ال توجد فروؽ -

عدـ وجود ارتباط داؿ بُت تكرار النوبات وبداية الصرع واستبياف اٟتالة ا١تزاجية وبينت الدراسة  -
أف اضطراب ا١تزاج راجعة بالدرجة األوىل للتغَتات احملدثة يف وظائف الدماغ نتيجة تكرار نوبات 

 الصرع.
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بعنواف ا١تعتقد الشعيب لؤلمراض العقلية ولعصبية والصرع  (2002 ،المختار مقسم)دراسة  -
الطفويل ٪توذًجا واليت أجريت يف مركز ا١تعوقُت بإحدى والية الغرب اٞتزائري )سيدي بلعباس( ٤تاولة 
الكشف عن الفروؽ ا١توجودة بُت التصور الشعيب والنموذج الطيب ألمراض الصرع، واالختبلفات بُت 

من حيث األسباب، األعراض، الوقاية، ومن أىم نتائج ىذه الدراسة أف التصور  ا١تعاٞتُت التقليديُت
الشعيب ألمراض الصرع ٮتتلف من النموذج الطيب من حيث األسباب. األمراض، سبل الوقاية 

 والعبلج.

 (Smith and Elliott and Lach,2002 "سميث وايليوت والش")دراسة  -

ىدفت الدراسة للكشف عن ا١تهارات ا١تعرفية يف الطفولة ألطفاؿ مصابُت بالصرع عسَت 
)مستعصي(، ٘تت ا١تقارنة بُت ٣تموعتُت من األطفاؿ، األوىل خضعت لعملية جراحية والثانية مل 
ٗتضع للعملية اٞتراحية، طبقوا عليهم عّدة مقاييس الذكاء، الذاكرة اللفظية، الذاكرة البصرية، 

ارات األكادٯتية واالنتباه مع مراعاة عّدة متغَتات كتأثَت مضادات الصرع، شدة النوبات، سن ا١ته
 ظهور أو نوبة مّدة امتداد النوبة، وأظهرت النتائج على أف: 

 كبل اجملموعتُت سجلت تلف يف الوظائف ا١تخية.  -

نخفضة وفهم قرائي األطفاؿ الذين يتميزوف بشّدة النوبات ومّدة امتدادىا ٢تم نسبة ذكاء م -
 واٟتساب منخفض كذلك.

 سن ظهور أوؿ نوبة: جودة اٟتياة مع النوبات مرتبطة بنسبة حاصل الذكاء  -

األشخاص الذين يتناولوف مضادات الصرع لديهم كفاءة منخفضة مقارنة ١تن ٮتضعوف  -
 لعبلجات أخرى.

 وعتُت.بُت اجملم اختبلؼ طفيف للكفاءة ا١تعرفية وا١تهارات األكادٯتية -
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 .اختبلؼ اجملموعتُت يف اختبار الذاكرة اللفظية اجملموعة الثانية أحسن من األوىل -

ىدفت ىذه الدراسة لتحليل مستوى القدرات اللغوية ( ,2003fanes) "فاناس"دراسة  -
سنة مصابة بالصرع ٘تّم تشخيصها يف الثامنة من عمرىا، حالة الدراسة ٢تا  13لطفلة يًتاوح سّنها 

أخت توأـ يف حالة صحية جيدة اليت ٝتحت للباحث لضبط ا١تتغَتات احمليطة والبيئة مث مّت مقارنة 
أطفاؿ يف نفس السن. ٖتصلت حالة الدراسة  10رى تتكوف من قدرات التوأـ )األختُت( بعينة أخ

)فوؽ ا١تتوسط مع تفوؽ درجة الذكاء العملي على الذكاء  117)ا١تصابة بالصرع( على درجة ذكاء 
يف حُت  145(، بينما  ٖتصلت أختها التوأـ على درجة ذكاء Q.I.V > Q.I.Pاللفظي )

ة لكن كاف االختبلؼ والتباين على مستوى ا١تعاٞتة مستوى القدرات اللغوية كانت متكافئة ومتشاهب
النطقية حيث جاءت متباينة. حالة الدراسة ارتكبت أخطاء كثَتة يف القراءة والنطق، يف اختبار القراءة 
٘تيزت حالة الدراسة بتأخر سنتُت ٔتستوى أقراهنا ومّت استنتاج أف اضطرابات النطق ىي مرتبطة بتأثَت 

 Isabelle Jambaque, 2008, pت اللغوية، خصوًصا النطقية )مرض الصرع على القدرا
46-47). 

جاءت ٖتت عنواف: التأثَت   ,Gonson et al)2004دراسة "جونسون وآخرون ") -
 87السليب للقلق واالكتئاب على جودة اٟتياة لدى مرضى الصرع، حيث تكونت عينة الدراسة من 

حيث مّت استخداـ اختبار ىاملتوف للقلق  مريًضا يعانوف من نوبات الصرع الفص الصدغي،
واالكتئاب وجودة اٟتياة، وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود ارتباط داؿ  بُت القلق واالكتئاب 
وا٩تفاض جودة اٟتياة مثل : تكرار النوبة، طووؿ فًتة ا١ترض وشدة النوبة، كما أظهرت النتائج أف 

ة ٢تا تأثَتات مضادة على جودة اٟتياة، كما أشارت النسب ا١تتزايدة لبلضطرابات النفسية وا١تزاجي
النتائج إىل أف ا١تزاج والقلق عوامل قوية ٬تب أف تأخذ بعُت االعتبار يف دراسة جودة اٟتياة لدى 
مرضى الصرع وىناؾ ضرورة لوجود تدخبلت ٠تفض االضطرابات النفسية ا١تصاحبة ١ترض الصرع 

 حليل النفسي.وتتضمن العبلج بالعقاقَت أو العبلج بالت
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جاءت الدراسة ٖتت عنواف: ا١ترونة ا١تعرفية   ,Routhier)2004" )روتيي"دراسة - 
والتوافق االجتماعي لدى الطفل ا١تصاب بالصرع، ىدفت ىذه الدراسة لتقييم والكشف عن ا١ترونة 

ا١تتغَت  ا١تعرفية جملموعة من األطفاؿ مصابُت بالصرع متمدرسُت عاديًا وذلك من أجل ٖتديد دور ىذا
 Wisconsinلتفسَت مشكبلت التوافق االجتماعي، حيث مّت قياس ا١ترونة ا١تعرفية باختبار "

card( "WSCT وأسفرت النتائج أف عينة الدراسة ٖتتاج لوقت وعدد كبَت من احملاوالت إل٘تاـ )
ة قد تؤثر االختبار وفقر يف االستجابات اللغوية وا١تفهومات واستنتجت أف ىذه ا٠تصوصيات ا١تعرفي

 على التواصل والنمو االجتماعي.

ىدفت ىذه الدراسة إىل  ( Fasteau et al ,2004 ("فاستور وآخرون"دراسة  -
معرفة أثر ا١تتغَتات الدٯتغرافية والنفسية واالجتماعية وعبلقتها بالوظائف التنفيذية والنجاح ا١تدرسي 

إذا كاف أثر قصور الوظائف النفسعصبية ىو  عند عينة من األطفاؿ مصابُت بالصرع. بينت النتائج أنو
السبب ا١تباشر على تدين مستوى التحصيل الدراسي بإمكاف ىذا األثر التخفيف من حّدتو عن طريق 

                                       .(Jambaque, idem, p 8)مساندة الوسط العائلي

 ,Strine, Koban 2005) "وآخرونو كوباك وتورمان سترين "دراسة  -
Thrmun, Price et Balluz ) ٖتت عنواف الضيق النفسي واالضطرابات النفسية

وجودة اٟتياة لدى مرضى الصرع يف الواليات ا١تتحدة األمريكية، ومّت ٖتليل بيانات ٣تموعة من 
سنة فما فوؽ، وتشَت نتائج الدراسة إىل وجود  18البالغُت من مرضى الصرع تًتاوح أعمارىم 

ماالت كبَتة جًدا للبطالة لدى األشخاص مرضى النوبات الصرعية مقارنة باألسوياء من خبلؿ احت
ىذه الدراسة مّت فحص العبلقة بُت جودة اٟتياة واالضطرابات النفسية ا١تصاحبة وبينت النتائج أف 

من البالغُت من مرضى الصرع يعانوف من مستويات عالية من األمل والضيق النفسي  41حوايل 
 .اليأس ومشاعر اٟتزف، العصبية وانعداـ القيمة و 
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 2005Thapar and Roland and دراسة "تابار رولند وىارولد" ) -
Harold,) 

ىدفت الدراسة إىل معرفة العبلقة بُت االكتئاب وتكرار النوبات والعكس وأيهما السبب يف 
 675من الذكور و  580مريض بالصرع النشط ) 1255حدوث اآلخر، تكونت عينة الدراسة من 

سنة وقد مّت تطبيق اختبار ىاملتوف لقياس القلق واالكتئاب،  40من اإلناث( ومتوسط أعمارىم 
اختبار جودة اٟتياة واختبار تقدير الذات وأوضحت نتائج الدراسة وجود عبلقة موجبة بُت تكرار 

لًتكيز على معاٞتة النوبات وأعراض االكتئاب وىذه األعراض ٢تا تأثَتات مهمة يف ا١تستقبل وا
 االكتئاب سوؼ يؤدي إىل ٖتسن التحكم يف النوبات.

ىدفت الدراسة لعرض أىم  (Ryckevorsel ,2006 ")ريكوفورسل"دراسة  -
ا١تشكبلت ا١تعرفية وعبلقتها ٔتتبلزمة الصرع، خاصة الصرع العسَت يف الطفولة والطفولة ا١تبكرة مثل 

(. اعتمدت الدراسة على Lennox Gastan( ومتبلزمة لينوكس )Westمتبلزمة ويست )
ا١تنهج الوصفي ا١تسحي ومشلت الدراسة مقارنة نظرية من خبلؿ سنن اإلصابة ونوع ا١تتبلزمة ونتائج 

(EEE.الرسم الكهربائي ا١تخي والسببية ا١ترضية ومنطقة اإلصابة ) 

لصرع عضوي أظهرت النتائج أف العجز ا١تعريف والنفسعصيب يكوف لدى األشخاص ا١تصابُت با
ا١تنشأ )الذي سببو عضوي( وأبرز ىذه ا١تشكبلت خصوًصا لدى الراشدين البطئ يف ا١تعاٞتة ا١تعرفية. 
صعوبات يف الذاكرة وعجز يف االنتباه أما يف الطفولة فكانت ا١تشكبلت ا١تعرفية أكثر انتشارًا متعلقة 

 كل سلوكية.باضطرابات اللغة، صعوبات التعلم، فقر يف األداء األكادٯتي ومشا 

 Grzyband Drzejezakand and Fiszer) دراسة "جرزيب وآخرون" -
and al,2006 ) ىدفت إىل فحص خطورة أعراض االكتئاب على مرضى الصرع حيث أجريت

 18ذكور( تراوحت أعمارىم بُت  86إناث و  117مصابًا بالصرع ) 203على عينة مكونة من 
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( I.R.M( وأشعة الرنُت ا١تغناطيسي )EEGا١تخي ) سنة ٘تّم تشخيصهم بالرسم الكهربائي 50و
وكانت أعراض االكتئاب متمثلة يف شكل شكاوي جسدية )أرؽ، فقداف الشهية( واضطرابات 

 عاطفية ٘تثلت يف ا٩تفاض ا١تزاج أفكار انتحارية وقلق.

يعانوف من االكتئاب  %49.2مريض بنسبة  100وقد أوضحت نتائج الدراسة أنو يوجد 
كاف   %8.11منهم بنسبة  24كاف لديهم اكتئاب حاد، و  %43.7منهم بنسبة  76وا١تتداخل و 

لديهم اكتئاب معتدؿ، وتشَت الدراسة إىل أف مرضى الصرع ا١تكتئبُت لديهم ارتفاع يف تكرار النوبات 
مقارنة با١ترضى غَت ا١تكتئبُت. كما أشارت النتائج إىل مسا٫تة العقاقَت ا١تضادة للصرع والعوامل 

ية االجتماعية يف حدوث االكتئاب. كما أضافت أف أغلب مرضى الصرع كثَتًا ما ينعزلوف النفس
 اجتماعًيا عن اآلخرين بسبب اٟتالة ا١تزاجية النإتة عن ا١ترض.

ٖتت عنواف التوافق (  2011 ،سليمان علي أحمد وصفاء ولي الدين الهادي)دراسة  -
النفسي بوالية ا٠ترطـو )السوداف( ىدفت االجتماعي ١ترضى الصرع ببعض مستشفيات الطب 

الدراسة ١تعرفة التوافق االجتماعي لدى مرضى الصرع، حيث استخدـ الباحثاف ا١تنهج الوصفي 
مريض صرع من الذكور واإلناث من بعض مستشفيات  100واختيار ينة طبقية عشوائية حجمها 

من "ىيـو بيل" والذي أعّده عاـ  ا٠ترطوف واستعاف الباحثاف ٔتقياس التوافق االجتماعي ا١تقتبس
بعد التأكد من صدقو وثباتو وتوصلت الدراسة إىل أف التوافق االجتماعي ١ترضى الصرع  1983

يتميز باال٩تفاض وال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت التوافق االجتماعي وا١تستوى التعليمي 
من مرضى الصرع يف التوافق االجتماعي لدى مرضى الصرع، وال توجد فروؽ بُت الذكور واإلناث 

 وكذلك ال توجد فروؽ يف التوافق االجتماعي لدى مرضى الصرع تبًعا للحالة االجتماعية للمصاب.

 Nenadovic and gasic") "نينادوفيش و غازيل و فيسونتيل وآخروندراسة  -
and vicentic and al,2011) عند  ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على مدى شدة القلق

 ٣تموعات  03األشخاص ا١تصابُت بالصرع العاـ والصرع اٞتزئي الصدغي. ٘تت الدراسة ٔتشاركة 
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 فرد مصاب بالصرع ا١تعمم  30اجملموعة األوىل: تتكوف من 

 فرد مصاب بالصرع اٞتزئي الصدغي  30اجملموعة الثانية: تتكوف من 

 شخص عادي  30اجملموعة الثالثة: عينة ضابطة متكونة من 

أظهرت النتائج أف ا١تصابُت بالصرع اٞتزئي الصدغي لديهم نتائج عالية يف مقياس القلق مقارنة 
 بالصرع ا١تعمم.

 ال يوجد فروؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعة األوىل والثانية حسب مقياس القلق لبيك .

ا١تصاب بالصرع اٞتزئي الصدغي لديو أعراض قلق أكثر شدة وحّدة من الشخص ا١تصاب 
 لصرع العاـ وبدرجة أقل من العينة الضابطة.با

 (, 2013Dakma and Mudyahoto)"داكوما و ميديياىوتو"دراسة   -

عينة البحث من  ىدفت الدراسة للكشف عن العبلقة بُت الصرع والكفاءة ا١تدرسية. تكونت
مدارس ضمن بيئة مدنية حضرية يف زٯتبابوي. ٘تت  05طفل مصاب بالصرع مّت اختيارىم من  20

 10ا١تقابلة مع األطفاؿ لتحديد ا١تشاكل اليت تواجههم يف عملية التعلم ومبلحظة نتائجهم الدراسية. 
ساتذة باستبياف يف ىذا أساتذة يدرسوف ىؤالء األطفاؿ ٘تت مقابلتهم للبحث عن انطباعاهتم مع األ

 الصدد.

ع مستقرًا الصر الصرع يؤثر على الكفاءة واألداء ا١تدرسي حىت ولو كاف أىهرتت النتائج أف 
 لصرع.مناسبة للطفل ا١تتمدرس ا١تصاب بايات تعليمية تدالً باألدوية. ٢تذا ٬تب وضع اسًتاتيجومع

 Moura and Batista andدراسة "مورا و باتيستا وكوب وآخرون" ) -
Cobe and al,2014 ) ىدفت الدراسة إىل تقصي أثر العوامل الداخلية وا٠تارجية على عملية

سَتورة التعلم لدى الطفل ا١تصاب بالصرع. ىذه الدراسة وصفية ٘تت يف مستشفى طب األطفاؿ 
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ٚتع ا١تعلومات ٘تت بواسطة استبياف مواجهة اآلباء ا١تتكلفُت  بعيادة األمراض بالربازيل. عملية
طفل صرعي ومّت  1باألطفاؿ ا١تصابُت بالصرع ومن طرؼ األطفاؿ نفسهم. تكونت العينة من 

 االعتماد على احملاكات التالية:

 اآلباء أو ا١تتكلفُت هبؤالء األطفاؿ يتواجدوف خارج ا١تستشفى  -

 نهممّت إشراؾ اآلباء ْترية م -

 من األطفاؿ شخصوا بصرع فعاؿ ٤تض )نشط(%61أظهرت النتائج أنن

 سنوات 03منهم كاف أوؿ تشخيص للنوبات يف سنن  59%

 أظهروا الصرع العاـ 34%

 أظهروا نوبات أثناء الفحص 51%

 يتناولوف األدوية ا١تضادة للنوبات 98%

 وف على ا١تدارس العامةمنهم يًتدد %50 –متواجدوف با١تدارس  76%

عيدوا السنة الدراسية  66% ُُ ٢تهم بعض الغيابات عن ا١تدرسة بسبب النوبات  %49 –مل ُي
 منهم مل يقصى من ا١تدرسة ٦تن طرؼ ا١تعلمُت بسبب الصرع. 64%

 من اآلباء يؤكد مل يفرط ففي ٛتاية ورعاية ىؤالء األطفاؿ. 25%

 (lee and juchai and kuon,2016) "وآخرون"لي وجيشوا وكيون دراسة  -

ىدفت الدراسة إىل الكشف عن عبلقة مفهـو الذات بالصحة العقلية عند ا١تراىق ا١تصاب 
بالصرع وىل ىناؾ اختبلؼ بُت اٞتنسُت يف مفهـو الذات عند ا١تراىق ا١تصاب بالصرع. مشلت عينة 

مراىق غَت مصب بالصرع.  259مراىق مصاب بالصرع وعينة ضابط قوامها  179الدراسة على 
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هـو الذات ٘تّم قياسو بواسطة "بروفيل إلدراؾ الذات ٢ترتر. أعراض االكتئاب والقلق ٘تّم قياسها مف
. أظهرت النتائج أف ا١تراىقُت ا١تصابُت بالصرع ٢تم HADS)بواسطة مقياس القلق واالكتئاب )

 مستوى منخفض من مفهـو الذات. خاصة يف ٣تاؿ التحكم السلوكي والقدرات االجتماعية مقارنة
 بالعينة الضابطة. مستوى مفهـو الذات ال يتأثر باختبلؼ اٞتنس يف العينة التجريبية 

 الدراسة السابقة: . التعقيب على1 -3
٧تد أف موضوع اآلليات العقلية عند األطفاؿ عامة ا١تتمثلة يف ٣تموعة من  االضطرابات السلوكية 

وأجانب وخاصة أف ىذا ا١تتغَت ٯتس شر٭تة واالنفعالية قد ُحظي باىتماـ كبَت ٦تن قبل الباحثُت عرب 
 األطفاؿ ا١تتمدرسُت يف ٥تتلف ا١تراحل التعليمية..

فنجد ٦تن الباحثُت العرب ا١تهتمُت هبذا ا١توضوع "٤تمود عبد اٟتليم منسي"  الذي يتناوؿ بعض 
عانوف من ا١تشكبلت النفسية ا١ترتبطة بالتأخر ا١تدرسي عند التبلميذ. فوجد أف ا١تتخلفُت دراسًيا ي

ا١تشكبلت النفسية واالنفعالية، كما الحظ ٤تمد السيد عبد الرٛتن" أف أطفاؿ مرحلة الطفولة 
 ا١تتأخرة يعانوف من ىذه ا١تشكبلت حيث توصل إىل ترتيب ىذه ا١تشكبلت على حسب انتشارىا

 اليت ٧تد من أو٢تا ا١تشكبلت السلوكية مث تليها ا١تشكبلت األخرى.
ت العقلية عند الطفل ا١تصاب بالصرع فكانت ٘تاًما منعدمة حيث مّت تتناوؿ أما فيما ٮتص اآلليا

أحد األبعاد من ىذه اآلليات من خبلؿ دراسة "سليماف أٛتد وصفاء ويل الدين ا٢تادي" الذي 
ا يف حُت  ًُ تتناوؿ التوافق االجتماعي ١ترضى الصرع فتوصل إىل أف التوافق االجتماعي كاف منخفًض

٤تمد زىَت" يف دراستو حاوؿ التعرؼ على التأثَت االسليب للصرع على عملية التفكَت الباحث ّ زيتوين 
اإلدراكي وعبلقتو بنقص االنتباه فتتوصل إىل وجود خلل يف التفكَت اإلجرائي من خبلؿ ىيمنة 
التفكَت اإلدراكي ا١تلموس على التفكَت اجملرد كما استخلص أف الصرع يساىم يف فرملة النمو ا١تعريف 

 صوًصا وظيفة االنتباه.خ
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أما الباحثُت األجانب، ٧تد كل من الباحث "ويتزماف وآخروف" و"كريتسوفر كاروؿ" فتتوصلوا 
 على وجود ارتباط بُت ا١تشكبلت الصحية والنفسية وسوء التوافق الدراسي والغياب ا١تدرسي.

لوا االضطرابات يف حُت ٧تد كل من الباحثُت "ماسي" و"فاستو" و"فاف ريكفورسل" الذين تناو 
ا١تتواجدة لدى األطفاؿ ا١تصابُت بالصرع فتوصلوا إىل ا٩تفاض يف ا١ترونة ا١تعرفية وقصور يف الوظائف 
النفسعصبية ىو السبب ا١تباشر على تدين مستوى التحصيل الدراسي وأثرت على التواصل والنمو 

النتائج أف الصرع يؤثر  االجتماعي وىذا ما أكدُه كل من الباحثُت "فانسي وآخروف" حيث أظهرت
على الكفاءة واألداء ا١تدرسي لذا ٬تب وضع اسًتاتيجيات تعليمية مناسبة للطفل ا١تتمدرس ا١تصاب 

 بالصرع.
يف  حيُت ٧تد كل من الباحثُتّ ىرنر وآخروف" "بيازيٍت وآخروف" "جونسوف وآخروف" الذين 

لدى مرضى الصرع حيث توصلوا ُجّلهم إىل تناولوا التأثَت السليب للقلق واالكتئاب على جودة اٟتياة 
ارتفاع مستويات القلق واالكتئاب ٦تّا يؤثر مباشرة على جودة اٟتياة وضرورة ووجود تدخبلت ٠تفض 
االضطرابات النفسية ا١تصاحبة ١ترض الصرع ٦تّا أكده كذلك الباحثاف "رولند وىارولد" على وجود 

ئاب والًتكيز على معاٞتة االكتئاب يؤدي إىل ٖتسُت عبلقة موجبة بُت تكرار النوبات وأعراض االكت
 التحكم يف النوبات.

أّما "سًتين وآخروف" أكدوا من خبلؿ دراستهم على العبلقة بُت جودة اٟتياة واالضطرابات 
النفسية ا١تصاحبة للصرع ووجدوا أف مرضى الصرع يعانوف من مستويات عالية من األمل والضيق 

وانعداـ القيمة، حىت دراسة "جرزيب وآخروف" توصلوا أف أغلب مرضى النفسي واليأس والعصبية 
 الصرع كثَتًا ما ينعزلوف اجتماعًيا بسبب سوء اٟتالة ا١تزاجية النإتة عن ا١ترض.

فبذلك نستنتج أف معظم الباحثُت حاولوا التعرؼ على ٥تتلف ا١تشكبلت واالضطرابات السلوكية 
راشدين(  -مراىقُت -ُت بالصرع ٔتختلف  شرائحهم العمرية )أطفاؿواالنفعالية اليت يعاين منها ا١تصاب

البعض منهم حاولوا الربط بعض االضطرابات السلوكية أو االنفعالية ّتودة اٟتياة وآخروف بالتوافق 
 والتحصيل الدراسي  والبعض اآلخر  بالعوامل  النفسية واالجتماعية.
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العبلقة بُت اآلليات العقلية لدى الطفل  أما يف الدراسة اٟتالية ىذه سنحاوؿ  الكشف عن
ا١تتمدرس ا١تصاب بالصرع والفشل ا١تدرسي يف ا١تؤسسات ا١تدرسية بتلمساف لنوضح أوال مدى 
انتشارىا والكشف عن الفروؽ يف اآلليات العقلية لدى نفس األفراد وا١تنطقة تبًعا ١تتغَتات الدراسة 

 ا١ترض( .)اٞتنس، السن،  نوع اإلصابة، مّدة اإلصابة ب
 اإلشكالية: . 1 -3

تو، ْتيث يثَت سلوؾ يتعد مرحلة الطفولة من ا١تراحل النمائية ا٢تامة يف حياة الفرد وتشكل شخص
الطفل اىتماًما كبَتًا عند رواد علماء النفس )ىػ. فالوف، س.فرويد، ج. بياجي...(. إذ أف ما بُت 

و الذي  ٭تدد سلوكاهتم ا١تقبولة والغَت األطفاؿ من فروقات فردية يف استعداداهتم و انفعاالهتم ى
 (.11، ص 2003مقبولة اجتماعًيا )خولة، 

و٢تذا قد يصاب الطفل يف ىذه ا١ترحلة بأمراض أو إعاقات عضوية قد تعرقل سَت ٪توىم 
الطبيعي، خصوًصا إذ تعلق األمر اعتبلؿ الصحة اٞتسمية والنفسية للطفل نتيجة إصابتو ببعض 

يعرؼ على أنو خلل مفاجئ لوظائف اٞتهاز العصيب نتيجة تفريغ سياالت  األمراض كالصرع الذي 
ية ويصاحبها قوط ا١تصاب  بو فجأة بنوبات تشنجكهربائية زائدة يف الدماغ والذي يؤدي إىل س

 .(96، ص 2007تقلصات عضلية تصيب ٚتيع أجزاء اٞتسم )الصديف، 
اغ نتيجة وجود شحنات كهربائية كما يعرؼ بأنو اضطرابات متكررة يف النشاط الطبيعي للدم

 .(137، ص 2006مفاجئة يف الدماغ ٗتتلف من حيث ا١توقع والكمية والشكل والتكرار )الكايف، 
إف الطفل ا١تصاب  بالصرع يف السن ا١تدرسي خصوًصا معرض وبنسبة كبَتة ١تسايرة ُمعاش 

ا٠تربات سواء يف ٣تتمعو سَتورة نفسمرضية معقدة، السيما وأنو يف طور اإلعداد والتعلم وتلقي 
 .(Jambaque, 2008, p 6)الصغَت أي األسرة اليت ينتمي إليها وا١تدرسة اليت يزاو٢تا

إف بعض األعراض العيادية ا١تصاحبة للصرع تؤرؽ الوالدين وا١تعلمُت يف ا١تدرسة وا١تتمثلة يف عدـ  
االنتباه، البلإستقرار نفسحركي، اضطرابات انفعالية، وسوء التكيف االجتماعي و الفشل ا١تدرسي. 

و الشرط ىإف عدـ ٖتّمل الوسط العائلي ٢تذه األعراض بصفة خاصة والوسط الًتبوي بصفة عامة 
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للفحص لذا وجب دراسة األطفاؿ والنظر يف مراحل النمو ا١تختلفة األوؿ واألساسي للذىاب 
 لتوضيح مدى عبلقة انفعاالت الطفل بتكوين شخصيتو وٖتديد معا١تها.

إف إصابة الطفل ا١تصاب بالصرع قد ينعكس  سلًبا على حياتو  بسبب ا١تعاناة الصحية خاصة 
                                               (.Défaye, 2009, p 58) باالضطرابات السلوكية واالنفعاليةاة إذ ما اقًتنت ىذه ا١تعان

حيث يعرؼ االضطراب السلوكي واالنفعايل بأنو ليس مرًضا نفسًيا أو عضويًا بل ىو اضطراب 
 ا١تؤ١تة االنفعالية توا٠تربا وظيفي  يف الشخصية يرجع أساًسا إىل الطفولة اليت أدت إىل الصدمات
يت يتعرض ٢تا الطفل عرب وإىل اضطراب العبلقات االجتماعية وخاصة ا٠تربات الشديدة وا١تتكررة وال

 .(143، ص 2004، جاسم )٤تمد مراحل النمو ا١تختلفة
إف االضطرابات السلوكية والوجدانية اليت قد تظهر لدى الطفل ا١تصاب بالصرع ٘تثل آليات 

لتحقيق ننوع من االنسجاـ مع البيئة احمليطة بو أو التخلص من مشاعر الصراع  عقلية ٤تاولة منو
( اآلليات العقلية على Touzeau,2011توزو) حيث عرفت واإلحباط وقد تصبح ٝتة ٦تيزة لو

أهنا ٣تموعة من الصفات أو األعراض اليت تعرّب عن عدـ قدرة الفرد يف التحكم يف الوظائف النفسية 
( على ا٠تصائص 1923-1925) Minkowskaأشارت أعماؿ مينكوسكا  حيث  والعقلية.

 ا١ترضية اليت تتميز هبا الشخصية الصرعية منها.
ف ا١تواضيع ا١تادية ا١تلموسة دوف أ* التثاقل النفسي، حيث يبقى ا١ترضى مرتبطوف باألشياء و 

 االنتباه. باتاوا سَتورات فكرية حقيقية وىذا راجع أساًسا لبعض اضطر قيستطيعوا أف ٭تق
 * البلإستقرار نفسحركِت مع صعوبات االنتباه ٦تا تؤدي إىل صعوبات مدرسية ويف اٟتياة ا١تهنية.

 ١ترح.لقطب فًتات من اٟتزف وفًتات من ا* تغَتات مزاجية ثنائية ا
 ,Graindorge, 2005)فيتميزوف بالتبعية واتكالية قوية * أما اٞتانب االنفعايل والوجداين 

pp107-108.)  
نشره  ( يف مقاؿMinkowska( ٦تا قدمتو مينكوسكا )H.Wallonوأضاؼ .ىػ. فالوف )

بعنواف "الشخصية الصرعية" حيث اشارت على أنو ال يوجد بنية مرضية صرعية ومنو  1925سنة 
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 ,Bouvard, 1974)صفات وا١تميزات النفسية والذىنية فإنو ٬تب فقط االىتماـ باكتشاؼ ال

pp51-52.)                                                 
إىل وجود ٣تموعة من  1948( سنة Petrowski et Clayكما أشار بًتوفسكي وكبلي )

العبلمات اليت ٘تيز الصرع وتتمثل يف النمطية، الدقة ا١تتناىية، تسمية األلواف، تأخر زمن الرجع. كما 
أشار كذلك إىل بعض العبلمات اليت ٘تيز االستجابات العصابية مث قاـ بًتوفسكي بدراسة أخرى يف 

صرع من ذوي لذكاء العادي وكانت اجملموعة مريًضا بال 25نفس السنة على عينة متكونة من 
 مريًضا عصابًيا.  25الضابطة متكونة من 

وجاءت النتائج على أف ا١تصابُت بالصرع يتميزوف بعبلمات خاصة منها: زمن االستجابة، تسمية 
 8واٟتَتة. وتوصل أخَتًا إىل أنو إذ استخدـ  رار، لشعور بالعجز الفكري، الشرود الذىٍتاأللواف، التك

من حاالت الصرع تشخيًص  %80عبلمات أو أكثر كمعيار لتشخيص الصرع مّكنو أف يشخص 
بُت الصرع وا٢تستَتيا وأطلق  إىل أف عبلماتو تساعد يف التشخيص الفارقي صحيًحا، كما أضاؼ 

 .(88-72، ص 1984مصطلح الشخصية الصرعية )٤تمد الزارد، 
ٕتاوزه اآلف، ألف ا١تختصُت يف ىذا اجملاؿ  ح أف مصطلح الشخصية الصرعية قد متّ من الواض  

أف الطفل ىو يف طور النمو وعليو فإف ألطفاؿ، طب األعصاب( يؤكدوف على )علم النفس، طب ا
ُت االعتبار قدرات مصطلح الشخصية الصرعية ليس لو معٌت كُمكوف ثابت ومستقر ألنو ال يأخذ بع

 .(Graindorge,2005, p59)  النمو للطفل

لسببية ا١ترضية للصرع عند الطفل ا١تتمدرس يصعب فهم ىذه اآلليات العقلية اليت ويف إطار ا
غالًبا ما يستعملها ردًّا على ما يواجهو من صراعات داخلية وخارجية بيئية فتصبح االضطرابات 

 السلوكية واالنفعالية عائًقا للسَتورة النمائية ٦تا يؤثر على مستقبلو التعليمي واالجتماعي.
ايل مًعا، حيث يشكل ن العوامل تصف حاالت االضطراب السلوكي واالنفعموعة مىناؾ ٣ت

لضيق وتوتر وإزعاج احمليطُت بالطفل وبالتايل يشعر بالشقاء وعدـ األماف أو يفشل يف  مصدرًا أساسيا
( ليعرؼ االضطراب Ross , 1974إقامة حياة جديدة مع اآلخر، ٢تذا الغرض جاء روس )
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ي و٢تو مساس با١تعيار أو شاذ عن السلوؾ االجتماعي السو  أي سلوؾ ٥تتلفالسلوكي واالنفعايل 
 االجتماعي للسلوؾ والذي يقع بصورة متكررة وشديدة."

( االضطرابات السلوكية االنفعالية إىل وجود صفة أو أكثر من Bower,1978ويعرؼ بور )
لية أو جسمية أو حسية، تعود ألسباب عق ال الصفات التالية: صعوبة القدرة على التحكم واليت

صعوبة القدرة على إقامة عبلقات اجتماعية واالحتفاظ هبا، ظهور أ٪تاط غَت مبلئمة من السلوؾ يف 
الظروؼ العادية، شعور عاـ بعدـ السعادة واالكتئاب وإظهار أعراض جسمية مرضية و٥تاوؼ 

 (.16، ص 2003شخصية ومدرسية )خولة، 
عند األطفاؿ على أهنا عدـ  ةات السلوكية واالنفعالي( االضطرابWoodyبينما عرؼ وودي )

ع معايَت السلوؾ االجتماعي ا١تقبوؿ الذي ينعكس سلًبا يف قدرة الفرد على مالقدرة على التكيف 
٦تا تكوين العبلقات االجتماعية واالستمرار فيها ويف قدرة الفرد على النجاح يف ا١تهمات األكادٯتية 

 .(22، ص 2006)الزغوؿ، االجتماعية وا١تدرسيةيؤثر على السَتورة 
حوؿ   Austin et al( 2005إف األعماؿ ا١تنجزة واألْتاث اليت قاـ هبا أوسنت وآخروف )

مصابوف  %20- 15عبلقة مرض الصرع ببعض االضطرابات السلوكية واالنفعالية حيث يؤكد أف 
 %40-25ات السلوؾ واضطراب %20بأمراض صرعية مستعصية يظهروف مشاكل انفعالية و 

 .(Graindorge, 2055, p94اضطرابات فرط اٟتركة وعجز االنتباه )
ونظرًا لصعوبة فهم اآلليات العقلية ا١تتمثلة يف ىذه الدراسة على ٣تموعة من االضطرابات 
السلوكية واالنفعالية وجب على الباحث مراعاة ىذا العامل خاصة عند الطفل ا١تتمدرس ا١تصاب 

ما وأنو يف طور اإلعداد والتعلم حيث ٧تد ىذه االضطرابات متداخلة فيما بينها وٗتتلف بالصرع السي
شدهتا ونوعها من طفل إىل آخر حسب السَتورة النفسمرضية وىذا كلو ٯتكن أف يؤثر على مستوى 

ُت ٖتصيلو الدراسي ونظرًا لتواجد وتتواتر ىذه االضطرابات السلوكية واالنفعالية عند التبلميذ ا١تصاب
بالصرع يف ا١تؤسسات ا١تدرسية بتلمساف ومدى تأثَتىا من كل النواحي وخاصة من الناحية الدراسية، 
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فإنو مّت التعرض من خبلؿ ىذا ا١توضوع مبينُت مدى انتشار ىذه االضطرابات وٖتديد نوع العبلقة بُت 
 ىذه االضطرابات والفشل ا١تدرسي.

 :ليةالتساؤالت التا لتوضيح إشكالية البحث نضعو 
 صاب بالصرع يف ا١تؤسسات ا١تدرسيةا١تتمدرس ا١ت ليات العقلية اليت تظهر عندما ىي اآل -

 بتلمساف؟
ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اآلليات العقلية لدى ا١تتمدرس ا١تصاب بالصرع يف  -

 ١تدرسية بتلمساف تعزى لعامل اٞتنس؟ا١تؤسسات ا
 اآلليات العقلية لدى ا١تتمدرس ا١تصاب بالصرع يف ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف -

 ا١تدرسية بتلمساف تعزى لعامل السن؟ا١تؤسسات 
ا١تتمدرس ا١تصاب بالصرع يف يات العقلية لدى ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اآلل -

 ؟بتلمساف تعزى لعامل نوع النوبات الصرعية ا١تدرسية ا١تؤسسات
إحصائية يف اآلليات العقلية لدى ا١تتمدرس ا١تصاب بالصرع يف ىل توجد فروؽ ذات داللة  -

 مّدة اإلصابة بالصرع؟ بتلمساف تعزى لعاملا١تدرسية ا١تؤسسات 
رع ىل توجد  عبلقة ارتباطية بُت اآلليات العقلية والفشل ا١تدرسي  عند التبلميذ ا١تصابُت بالص -

 يف ا١تؤسسات ا١تدرسية بتلمساف؟
 

 فرضيات الدراسة: -1
ا١تدرسية إف اآلليات العقلية أكثر انتشارًا لدى التبلميذ ا١تصابُت بالصرع يف ا١تؤسسات  -

 اضطرابات االنتباه وفرط اٟتركة واضطراب التفكَت. –االكتئاب  -بتلمساف ىي: القلق

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اآلليات العقلية لدى التبلميذ ا١تصابُت بالصرع يف  -
 بتلمساف تعزي لعامل اٞتنس.١تدرسية اا١تؤسسات 
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ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اآلليات العقلية لدى التبلميذ ا١تصابُت بالصرع يف  -
 بتلمساف تعزي لعامل السن. ا١تدرسية ا١تؤسسات

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اآلليات العقلية لدى التبلميذ ا١تصابُت بالصرع يف  -
 بتلمساف تعزي لعامل نوع النوبات الصرعية.درسية ا١تا١تؤسسات 

توجد عبلقة ارتباطية بُت اآلليات العقلية والفشل ا١تدرسي لدى التبلميذ ا١تصابُت بالصرع يف  -
 بتلمساف.ا١تدرسية ا١تؤسسات 

 أىداف البحث: -1
صرع يف ٤تاولة التعرؼ على اآلليات العقلية األكثر انتشارًا لدى التبلميذ ا١تصابُت بال -

 بتلمساف. ا١تدرسيةا١تؤسسات 
التعرؼ على طبيعة الفروؽ يف اآلليات العقلية لدى التبلميذ ا١تصابُت بالصرع حسب متغَتات  -

 .مدة اإلصابة( -نوعية اإلصابة -السن -الدراسة )اٞتنس
بالصرع الكشف عن العبلقة بُت ىذه اآلليات العقلية والفشل ا١تدرسي لدى التبلميذ ا١تصابُت  -

 بتلمساف. ا١تدرسية يف ا١تؤسسات
 أىمية البحث: -4

إظهار ا١تؤشرات اإلكلينيكية ا٠تاصة باآلليات العقلية لدى التبلميذ ا١تصابُت بالصرع يف  -
 والكشف عن مدى تقبل الوسط الًتبوي لوضعو الصحي ا١تعتل. ا١تدرسيةا١تؤسسات 

 إبراز أ٫تية ا١تتطلبات النفسية للطفل ا١تصاب بالصرع لتحقيق التوازف السلوكي واالنفعايل لديو. -
للتبلميذ ا١تصبُت بالصرع ا١تدرسية إظهار مدى أ٫تية وضرورة التكفل النفسي يف ا١تؤسسات  -

 لتحقيق ٖتصيل دراسي جيد.
١ترض الصرع بصفة عامة ولدى  توعية األسرة الًتبوية خاصة ا١تعلمُت عن ا٠تصوصيات ا١ترضية -

 ا١تتمدرسُت بصفة خاصة وكيفية التعامل مع ىذه الشر٭تة.
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 دوافع اختيار الموضوع:  -5
 أسباب ذاتية:  -

نقص االنتباه عند  فت عنواٖتإف طبيعة ْتثنا يف مذكرة نسل شهادة ماجستَت واليت جاءت 
بالصرع خصوصا ا١تتمدرسُت والحظنا الطفل ا١تصاب بالصرع، جعلنا ٨تتك بفئة األطفاؿ ا١تصابُت 

االنسحاب االجتماعي وتأثَته  -القلق -فرط اٟتركة –على معظمهم وجود آليات عقلية كاالكتئاب 
على ا١تتمدرس. ٦تا جعلنا نصب اىتمامنا ودراستنا على ىذه الفئة لفهم ىذه اآلليات العقلية 

 وعبلقتها بالفشل ا١تدرسي.
 أسباب موضوعية:  -
 .ا١تصاب بالصرع  ا١تتمدرس يف معرفة اآلليات العقلية األكثر انتشارًا عندالرغبة  -
  .انعداـ التكفل النفسي ٢تذه الشر٭تة لعدـ وجود مراكز خاصة هبم -
 .تزايد ظاىرة الفشل ا١تدرسي والرسوب ا١تدرسي ٢تذه الشر٭تة يف ٣تتمعنا  -
آلليات العقلية الناٚتة عنو اليت دى خطورة ىذا ا١ترض واجهل الكثَت من ا١تعلمُت خاصة ٔت -

 تعيقو عن التمدرس والتحصيل الدراسي.
 توضيح بعض االعتقادات ا٠تاطئة و األبعاد االجتماعية الشائعة حوؿ مرض الصرع  -
إثراء الدراسات والبحوث العلمية بدراسة السَتورة النفسمرضبة للصرع عند ا١تتمدرسُت  -

 اين.خصوًصا على ا١تستوى السلوكي والوجد
 
 صعوبات الدراسة: -6

 لبحث، نتيجة قّلة الدراسات وا١تراجع اليت تطرقت إليو بشكل مباشر.اع و صعوبة ٖتديد موض -

بتطبيق ا١تقياس وإجراءات ا١تقابلة دوف ذكر  السماح للطالب ا١تدرسيةرفض بعض ا١تؤسسات  -
 بالتطبيق.، فتم االستغناء عنها والتوجو لتلك اليت ٝتحت للطالب األسباب
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 منهجية البحث: -7
الفروض اليت قامت عليها  اختبارونوعها وٖتقيًقا ألىدافها والتأكد من  الدراسة ١توضوع نظرًا

 الدراسة، اعتمد الباحث على ا١تنهج الوصفي ١تبلئمتو ٠تصائص ْتثنا.
يُعد البحث الوصفي من البحوث شائعة االستخداـ بُت الباحثُت، حيث يهدؼ إىل دراسة 
الظاىرة كما ىي موجودة يف الواقع ويهتم بوصفها وصًفا دقيقا ولذلك يعرؼ ا١تنهج الوصفي بأنو 
"أحد أشكاؿ التحليل والتفسَت العلمي ا١تنظم لوصف ظاىرة أو مشكلة ٤تددة وتصويرىا كميا عن 
طريق ٚتع البيانات ومعلومات معينة عن ظاىرة ومشكلة وتصنيفها وٖتليلها وإخضاعها للدراسة 

 .(287، ص 2008الدقيقة" )عبد ا١تؤمن، 
لمتمدرس وعبلقتها بالفشل ا١تدرسي فرض علينا لوللكشف والتعرؼ عن اآلليات العقلية 

وتطبيقو، حيث يعتربه الباحث سامي عريفج "ال يقف فقط على ٚتع  الوصفي استخداـ ا١تنهج
عة وٖتليلها واشتقاؽ استجابات البيانات ووصف الوقائع بل إنو يتجاوزىا إىل تنظيم البيانات ا١تتجم

 ،( 107، ص 1999ذات داللة بالنسبة للمشكلة اليت يعاٞتها البحث" )عريفج، 
 .القياـ بو يف ىذه الدراسة الطالب الباحث حاوؿوىذا ما سي

 المفاىيم اإلجرائية للبحث: -8
ا١تصاب ىي ٣تموعة من االضطرابات اليت تظهر لدى ا١تتمدرس : اجرائيا اآلليات العقلية

ية وانفعالية وىي عبارة عن الدرجات اليت يتحصل عليها الطفل الصرع وا١تتمثلة يف اضطرابات سلوكب
االسلوكية والوجدانية ا١تصاب بالصرع الذي ينتمي إىل عينة البحث حسب أبعاد مقياس االضطرابات 

عدؿ وا١تقنن من ( وا١ت2001ي االحتياجات ا٠تاصة والعاديُت آماؿ عبد السميع باظة )لؤلطفاؿ ذو 
، واليت ىي: االضطرابات السلوكية، االكتئاب (2011طرؼ الباحث كماؿ يوسف ببلف )

 األساسي، اضطراب التفكَت، النشاط الزائد، االنسحاب االنفعايل، القلق.
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يف مستوى التعليم االبتدائي بداية من  ا١تتمدرس ىو التلميذ: المصاب بالصرع المتمدرس
ويعاين من نوبة   سنة( 12-7اية السنة السادسة والذي يكوف منحصرًا ما بُت )السنة الثانية إىل غ

 كربى أو صغرى للصرع.
كمي أو كيفي( للفشل ا١تدرسي، حيث يرتبط يصعب اعتماد مقياس واحد )الفشل المدرسي: 
عدـ ٧تاح ب لتخلف، بالتسرب، بالكسل حيث يعرؼ٥تتلفة فالفشل مرتبط با الفشل ا١تدرسي ٔتفاىيم

 .( Thomazi 1980, p 21فل دراسيا )الط
ؤتا أف الدراسة اٟتالية تركز على التلميذ ا١تصاب بالصرع من الناحية السيكولوجية بأف الفشل 

من  05 وضعف التحصيل الدراسي أقل من ا١تدرسي ٯتكن أف يتحدد على ىذا ا١تستوى يف تدين
يف ا١تعدؿ العاـ يف هناية العاـ الدراسي با١تقارنة مع أقرانو من نفس ا١تستوى التعليمي مؤديًا بذلك  10

 إىل تكرار والرسوب يف السنة الدراسية.
 

 حدود البحث:-9
 نية ٢تذه الدراسة إىل مرحلتُت: ا٨تصرت اٟتدود ا١تكا

دانية )آماؿ رابات السلوكية والوجعينة تقنُت أداة الدراسة "مقياس االضطا١ترحلة األوىل تعلقت ب
(، 2011وا١تعّدؿ وا١تقنن من طرؼ الباحث، يوسف كماؿ ببلف ) (2001عبد السميع باظة، 

إىل    10/09/2014 حيث ّ٘تت بوحدة العلـو النفسية با١تستشفى اٞتامعي تلمساف من
 سلوكية طفبل مصابُت بالصرع ويعانوف من اضطرابات 22على عينة متكونة من  30/12/2014

 سنة. 13-8وتًتاوح أعمارىم ما بُت 
ابتدائية بتلمساف وقد مّت  ةرسمد 15أما ا١ترحلة الثانية فا٨تصرت اٟتدود ا١تكانية ٢تذه الدراسة بػ 

طفل )تلميذ( مصاب بالصرع يعانوف من  33تطبيق ا١تقياس يف تلك ا١تدارس على عينة متكونة من 
وسوؼ تتناوؿ ىذه  2016/2017 وسم الدراسيا١ت رسوب مدرسي وذلك يف النصف األوؿ من
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بتلمساف كما  ا١تدرسيةلمتمدرس وعبلقتها بالفشل ا١تدرسي يف ا١تؤسسات لالدراسة اآلليات العقلية 
 حددىا ا١تقياس ا١تستخدـ يف ىذه الدراسة. 
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 تمهيد
 أوال:  الطفولة في مرحلة التمدرس ومشكالتها

 تعريف الطفولة -1
 الطفولة ا١تتأخرة  -2
  مظاىر النمو يف مرحلة الطفولة ا١تتأخرة وخصائصو -3
  أىم مشكبلت ا١تتمدرس يف مرحلة الطفولة ا١تتأخرة -4
 ا١تدرسة ودورىا يف الصحة النفسية للطفل -5
 الصرع ثانيا:  

 تعريف الصرع                                 - 1
 أنواع النوبات الصرعية                               - 2
 تصنيف الصرع عند الطفل                                - 3
 أسباب الصرع                                -4
 تشخيص الصرع                               -5
 عبلج الصرع                              -6
  النظرة االجتماعية ١تريض الصرع -7
      االضطرابات النفسية لدى الطفل ا١تصاب بالصرع  -8
 ة حياة الطفل ا١تصاب بالصرعالتدابَت االحتياطية البلزمة إلدار  -9
    خالصة
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 تمهيد:

يعد الطفل ٤تور العملية التعليمية وعلى الًتبية أف تنطلق يف اسًتاتيجياهتا من واقعة وأف  
تستجيب ٠تصائص ٪توه واحتياجاتو يف كل مرحلة من مراحل ىذا النمو حيث عمد علماء النفس إىل 

، الوايفأساس خصائص نفسية، عقلية وجسمية وىي: )تقسيم مراحل الطفولة إىل ٜتس مراحل وعلى 
 (.142، ص 2006

 سنوات. 03مرحلة الطفولة األوىل: وتبدأ من الوالدة حىت سن  -

 مرحلة الطفولة ا١تتوسطة: من ست إىل تسع سنوات. -

 مرحلة الطفولة ا١تتأخرة: تبدأ من التاسعة إىل الثانية عشرة. -

سنة أي ا١ترحلة  12 -١6تتمدرس يف الفئة العمرية من وعلى ضوء ىذا التقسيم يقع الطفل ا
االبتدائية لتشمل مرحليت الطفولة ا١تتوسطة وا١تتأخرة، ومن ىذا ا١تنطلق كاف لزاما علينا التعرؼ على 
خصائص ىاتُت ا١ترحلتُت للتعرؼ على مبلمح شخصية الطفل ) التلميذ( ا١تتمدرس وٝتاهتا حيث 

 والدارسُت لكوف الطفل يف ىذه الفًتة ٯتكن أف يصادؼ ٧تدىا قد حظيت باىتماـ الباحثُت
مشكبلت ٥تتلفة تعيق ٪توه السليم حيث يقوؿ الباحث حسُت العمايرة أف " معظم األطفاؿ يف 
ا١تدارس االبتدائية ٯتروف ٔتشكبلت سلوكية وبعض ىذه ا١تشكبلت من النوع البسيط الذي ٯتكن 

 راسة ومتابعة واقًتاح حلوؿ مناسبة ٢تا.السيطرة عليو بسهولة، وبعضها ٭تتاج إىل د

وىذه ا١تشكبلت تؤثر على ضبط النظاـ يف الصف وتعمل على إعاقة عملية التعلم وكذلك يؤثر 
سلوؾ بعض التبلميذ من ذوي السلوؾ ا١تضطرب على اآلخرين ويلجئوف إىل تقليدىم وبالتايل تصبح 

 (.3، ص2002 ،ا١تشكلة أكثر تعقيًدا" )العمايرة
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 الطفولة في مرحلة التمدرس ومشكالتها. أوال:

 تعريف الطفولة: -1

حسب تعريف ا١تعجم النفسي: ىي مرحلة من مراحل النمو، تعرّب عن الفًتة من ا١تهد حىت لغة: 
 (.266البلوغ ) فرج عبد القادر طو، د س، ص

الفرد يف أّما اصطبلًحا فَتى ا١تختصُت يف ٣تاؿ علم النفس أف الطفولة ىي ا١ترحلة اليت يقضيها 
رعاية وتربية اآلخرين حىت ينضج ويكتسب االستقبللية بنفسو ليؤمن حاجاتو البيولوجية واالجتماعية 

 .(07، ص 2001 ،)كامل أٛتد

يقوؿ الباحث عبد الرٛتن الوايف أف "الطفولة مرحلة من مراحل السنوات التطورية اليت تبدأ من 
ة ٯتر هبا كل مولود بشري وينمو فيها جسميًا، ٟتظة الوضع وتستمر حىت البلوغ: فهي مرحلة حتمي

 "حسيا، حركيا، عقليا، لغويا، نفسًيا واجتماعًيا يف أسرتو ويف احمليط االجتماعي الذي يعيش فيو
 ( وذلك مرورًا با١تراحل التطورية األربع.141، ص 2006)الوايف، 

لة زمنية من العمر من خبلؿ ما تطرقنا إليو من ىذه التعاريف نستخلص أف الطفولة ىي مرح
٦تتدة من فًتة ا١تيبلد إىل ما قبل البلوغ يف حُت ٧تد الطفل ا١تتمدرس يتوسط مرحلة ىامتُت الوسطى 

سنة، 12إىل  07وا١تتأخرة. ونظرًا إىل طبيعة عينة ْتثنا اليت تشمل األطفاؿ ا١تصابُت بالصرع من 
( يبُت أف معظمهم 02رقم ) ضيف إىل ذلك حسب توزيع أفراد العينة حسب متغَت السن اٞتدوؿ

 سنة فإننا سنتطرؽ إىل مرحلة الطفولة ا١تتأخرة. 12 -09( تًتاوح أعمارىم من 88%)

 الطفولة المتأخرة: -2

سنة مكملة ١ترحلة الطفولة الوسطى ويتميز على الطفل يف ىذه 12 -09ىي مرحلة تقع بُت  
دو عليو مبلمح االستقبللية فهو لمية وتبا١ترحلة با١تشاركة مع أقرانو يف نشاطات اللعب والنشاطات الع
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( وتوافق تربويًا 311، ص 1999وؼ بالبحث واالستكشاؼ والتعرؼ على األشياء )القذايف، شغ
 الطور الثاين من ا١ترحلة االبتدائية.

 مظاىر النمو في مرحلة الطفولة المتأخرة وخصائصو: -3

اٞتسمية والفيزيولوجية واٟتسية  النمو ٔتعناه العاـ "سلسلة متتابعة متكاملة من التغَتات 
واٟتركية والعقلية واللغوية واالنفعالية واالجتماعية وغَتىا اليت تسعى بالفرد ٨تو اكتماؿ النضيج فهو 
العملية اليت تتفتح خبل٢تا إمكانات اإلنساف الكامنة واليت تظهر يف شكل قدرات ومهارات وصفات 

 (.121، ص 2007وخصائص شخصية )الوايف، 

ر ٪تو الطفل يف أي ٣تاؿ قد يؤثر تلقائيا يف أحد اجملاالت األخرى مثبل اضطراب أو خلل يف فتأخ
النمو االنفعايل يؤثر يف النمو اللغوي وىذا بدوره يؤثر على حسن تكيفو االجتماعي. وفيا يلي أىم 

 خصائص النمو ْتسب بكل نوع منها:

وتشَت  %5طوؿ يزيد ب تتميز بالبطء يف النمو حيث ٪تو الالنمو الجسمي: -3-1
الدراسات إىل االختبلؼ ا١توجود بُت الذكور واإلناث حيث يبلحظ أف الفرؽ يكوف يف بداية ا١ترحلة 
لصاحل الذكور ولكن يف هناية ا١ترحلة لصاحل اإلناث ونفس الشيء بالنسبة للوزف )عبد الكرًن، 

 (.71، ص 2011

وتزداد الًتابطات بُت األلياؼ العصبية ويزداد  أّما بالنسبة للجهاز العصيب ا١تركزي فتنمو وظائفو
 وزف ا١تخ ليكتمل فيما بعد نضجو النهائي، ويبدأ التغَت يف وظائف الغدد وخاصة الغدد التناسلية.

( وذلك الكتماؿ Schéma corporelينمو لدى الطفل مفهـو الذات والرسم اٞتسدي )
 (.276،ص 200 شكلو ) حامد زىراف ،
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تزداد قوة النشاط اٟتركي وطاقتو ويؤدي ذلك إىل ظهور أ٪تاط النشاطات النمو الحركي: -3-2
اٟتركية ا١تتطورة حيث ينمو التوافق والتآزر اٟتركي وتزداد ا١تهارة اليدوية ويزداد النشاط الرياضي ا١تنظم 

 .( 79، ص 2007عند اٞتنسُت ) سعيد زياف، 

 ىذه ا١ترحلة ٪تو الذكاء وينتقل فيها الطفل إىل التفكَت يستمر يف النمو العقلي واللغوي:-3-3
اجملرد، حيث يستخدـ ا١تفاىيم وا١تدركات ليصبح تفكَته واقعًيا، كما يتميز التفكَت يف ىذه ا١ترحلة 
با١تقلوبية أي قدرتو على قلب األشياء، ثبات الكم وا١تقدار عن طريق احملافظة وا١تقارنة ) مثبل كوبُت 

 ا نفس الكمية من ا١تاء و٥تتلفُت يف اٟتجم واحد طويل واآلخر قصَت لكنو أوسع منو.متساويُت هبم

 قدرة الطفل على التصنيف وربط األشياء ) اللوف، اٟتجم، النوع(-

سنة ينمو لديو التفكَت االستداليل أي ظهور التفكَت الًتكييب الذي يؤدي  12مث مع دخوؿ سن 
وزارة  )( وحددت145، ص 2007الواقع )عبد الرٛتن الوايف، بو إىل استخداـ ا١تناىج الستكشاؼ 

( بربوز بعض 114، 111صص ،1973،التعليم االبتدائي والثانوي سابًقا والًتبية الوطنية حاليا 
 ا٠تصائص العامة للنمو العقلي يف ىذه ا١ترحلة وىي كما يلي:

 ا١تيل على االستطبلع واالستكشاؼ. -

 راؾ للعامل ا٠تارجي.اتساع ٣تاؿ االنتباه واإلد -

 القدرة على التفكَت اجملرد. -

 ا١تيل ٨تو التقليد واحملاكاة. -

 قوة الذاكرة. -

 اكتساب ا١تعايَت والقيم ا٠تلقية  -



 انصسع ػند انطفم ادلرًدزض   انفصم انثاٍَ

34 
 

غوي من خبلؿ فهم ا١تعاين الكلمات اليت يسمعها  لأّما بالنسبة للنمو اللغوي فيتسع قاموسو ال
بَت مع استخداـ الضمائر بشكل سليم، يستطيع التمييز كما تزدد عند الطفل ا١تهارة والدقة يف التع

بُت ا١تًتادفات، األضداد ويزداد احملصوؿ اللغوي الذي تساىم فيو ا١تدرسة بشكل كبَت ) صاحل عبد 
 (.72، ص2011الكرًن، 

 وقد ٮتتلف األطفاؿ من حصيلتهم ومهاراهتم اللغوية عندىم تبًعا لعّدة عوامل منها: 

 طفلا١تستوى العقلي لل -

 العوامل الفيزيولوجية عند الطفل -

 عامل اٞتنسي تفوؽ اإلناث على الذكور يف مستوى النمو اللغوي -

، 1980يئة واحمليط، مستوى األسرة االقتصادي واالجتماعي والًتبوي )علي اٟتاج عامل الب -
 (.221 -220ص 

عليها بعض الباحثُت تتسم با٢تدوء والثبات االنفعايل لذلك يطلق  النمو االنفعالي:-3-4
 على ىذه ا١ترحلة اسم مرحلة الطفولة ا٢تادئة. كما أهنا مرحلة ٘تثل للخربات االنفعالية اليت مّرهبا الطفل

 ومن خصائصو ما يلي: ٤تددات للتوافق االجتماعي

ٯتتاز الطفل با٢تدوء واالتزاف، فهو ال يفرح بسرعة وال يغضب بسرعة، فهو يفكر ويدرؾ ويُقدر 
ا١تثَتة للغضب واالنفعاؿ ويقتنع إذا كاف ٥ُتطئا فبداًل من االنفعاؿ بسبب إشباع اٟتاجات األمور 

 ا١تادية. تصبح اإلىانة أو اإلخفاؽ من األمور اليت تستثَت انفعاالتو أي األمور ا١تعنوية.

 تنمو االٕتاىات الوجدانية، وتقل مظاىر الثورة ا٠تارجية ويتعلم الطفل كيف يتنازؿ عن حاجاتو-
 العاجلة اليت قد تغضب والديو.
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)أبو  والعصياف وعدـ الطاعة يكوف التعبَت عن الغضب با١تقاومة السلبية وظهور تعبَتات الوجو-
 (.69، ص2007جادو، 

قد يتأثر النمو االنفعايل بالنمو اٞتسمي والعقلي واالجتماعي لذا ٬تب أخذ بعُت االعتبار ىذه 
 ما يلي: ٢تذا ٬تب مراعاة ،اٞتوانب النمائية

ٛتاية الطفل من التوترات االنفعالية اليت تأيت من ا٠تربات ا١تؤ١تة اٟتادة كتعوض الطفل ٟتادث  -
 ما أو اضطراب يف العبلقات األسرية ٦تا يؤدي إىل حرمانو من الشعور باألمن 

 مساعدة الطفل يف السيطرة على انفعاالتو وضبطها والتحكم يف نفسو  -

 فل ٨تو نفسو و٨تو العامل احمليط بو.فهم وتقبل مشاعر الط -

 إشباع حاجات الطفل النفسية )اٟتب واألمن والتقدير والنجاح( -

 .(289 -288ص ، ص1980 ،مساعدتو يف حل صراعاتو بنفسو )علي اٟتاج -

يعرؼ الطفل يف ىذه ا١ترحلة ا١تزيد عن ا١تعايَت والقيم واالٕتاىات  النمو االجتماعي:-3-5
 واىتمامو بالتقييم األخبلقي ومن أىم خصائص النمو االجتماعي يف ىذه ا١ترحلة ما يلي:

 االندماج مع ٚتاعة األصدقاء واألقراف ويرجع ذلك إىل نضجو العقلي والوجداين  -

من خبلؿ التوحد مع اٞتماعات  يف الوالء باٞتماعةاتساع اىتمامات الطفل ويبدأ بالشعور  -
 .الدينية والرياضية و٥تتلف اللعب االجتماعي

 تأخذ القيم االجتماعية يف الظهور نتيجة االشًتاؾ يف مناشط اٞتماعة -

 فيبدأ يؤمن باحًتاـ القانوف والعرؼ والعادات والتقاليد.

 فس والوالء والتماسكزيادة التفاعل االجتماعي من خبلؿ التعاوف والتنا -
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 (.71-70، ص 2007يزداد الشعور با١تسؤولية وتنمو فردية الطفل )علي أبو جادو،  -

 ٬تب على الوالدين وا١تربُت مراعاة يف النمو االجتماعي ٢تذه ا١ترحلة ما يلي: -

 إعطاء الطفل فرصة ٦تارسة مسؤولية اختيار أصدقائو.

  الناس واحًتاـ ىذه الفروؽ اٞتسمية و العقلية تعليم الطفل مراعاة الفروؽ الفردية بُت -

 _  تشجيع االستقبلؿ عند الطفل

_أف تكوف االٕتاىات الوالدية ٨تو الطفل موجبة مع اٟترص لبلنضماـ إىل ٚتاعة جا٨تة و عبلج 
 (.283 -281، ص 2001)حامد زىراف، أي ا٨تراؼ أو شذوذ يف النمو االجتماعي 

الدينية لدى الطفل يف ىذه تنمو االٕتاىات األخبلقية و  :النمو األخالقي والديني -3-6
 ىوية  السائدة يف أسرتو ومدرستو وبيئتو االجتماعية و ا١ترحلة عادة يف ضوء االٕتاىات  األخبلق

 .(26، ص2011يكتسبها و يتعلمها من الكبار)اٝتاعيل علي، 

 أىم مشكالت التمدرس في مرحلة الطفولة المتأخرة: -4

كل تلميذ النفسية واالجتماعية   التمدرس يف ىذه ا١ترحلة على حسب حالةتتحدد مشكبلت 
فيدخل التلميذ  العقلية و اليت تعمل على إعاقة مسارىم التكيفي مع األىداؼ التعليمية و الًتبوية،و 

يف معاناة مستمرة من شأهنا إعاقة ٪توه العقلي خاصة و رفعو ا١تستوى األكادٯتي و بالتايل عدـ ٖتقيق 
 اح ا١تدرسي بالدرجة األوىل و من بُت أكثر ا١تشكبلت شيوعا:النج

يعترب األطباء النفسيُت ىذه الظاىرة من أخطر أنواع سوء التكيف،  االنطواء و العزلة: -4-1
إذ يلجأ الطفل إىل الصمت و الشرود و التخيل  و يبلحظ عليو الكسل و ا١تلل و التلعثم يف الكبلـ   

اجتماعية و سلوكيات وسواسية قهرية و يقضوف وقتا طويبل يف كما ٧تد لدى البعض ٥تاوؼ 
 .(152، ص 2009مشاىدة  التلفاز )ا٠تالدي وآخروف، 
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 كن تقسيمها إىل ٪تطُت:وٯت  

حتمي أي أف أسباب االنفصاؿ ليست ضمن سيطرة الفرد مث يندرج يف  النمط األوؿ: -
 االنسحاب بشكل متعمد تدر٬تًيا مع شعوره بعدـ االرتياح.

ىناؾ من األطفاؿ الذين ينفصلوف بشكل متعمد ويفضلوف العزلة االجتماعية  النمط الثاين: -
 .(294، ص 2000)اٟتلمي، 

يعرؼ العدواف بأنو سلوؾ يهدؼ إىل إحداث نتائج ٗتريبية أو مكروىة أو العدوانية:  -4-2
تجابة عامة لئلحباط السيطرة من خبلؿ القدرة اٞتسدية أو اللفظية على اآلخرين ويكوف غالًبا اس

 .(122، ص 2010)عمايرة، 

ويتمظهر ىذا السلوؾ العدواين بُت التبلميذ ا١تتمدرسُت يف إحداث الفوضى يف الصف وعدـ 
احًتاـ ا١تعلمُت، العناد والتحدي والشتائم، االعتداء البدين على اآلخرين. ٗتريب العتاد وأثاث 

 (.218، ص 1972زيداف  لقوانُت ا١تدرسية )مات ا١تعلم واا١تدرسة. اإل٫تاؿ ا١تتعمد لتعلي

يعترب من أكثر ا١تشكبلت السلوكية انتشارًا  اضطراب فرط الحركة وقلة االنتباه: -4-3
با١تدارس ٦تا سيؤثر سلًبا على التحصيل الدراسي لدى ا١تتمدرسُت حيث يعرؼ على أنو الصعوبة يف 

لى أنو نشاط حركي غَت ىادؼ ال يتناسب الًتكيز على ا١تهمة ويصاحبها نشاط زائد، الذي يعرؼ ع
مع ا١توقف وا١تهمة ويسبب اإلزعاج لآلخرين، حيث يتضمن ا١تعيار التشخيصي ٢تذا االضطراب على 

 ما يلي:

 .(14، ص 2007قصور يف االنتباه، االندفاعية والتهور، النشاط الزائد )الزراع، 
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الذات وتعرؼ على أهنا عبارة عن تندرج ٖتت مشكبلت مفهـو ضعف الثقة بالنفس:  -4-4
٣تموعة ٦تن أحاسيس مؤ١تة للنفس نتيجة تفكَت خاطئ وغَت واقعي مكبوت يف البلشعور مكونًا 
ذكريات مزعجة مؤثرًا بذلك على الكياف االستقبليل للشخصية ويكوف ىذا نتيجة لفقداف الطمأنينة 

 .(8، ص 1972وانعداـ الشعور باألمن )زيداف 

ىو حالة تتأخر أو ٗتلف أو نقص أو عدـ اكتماؿ النمو التحصيلي  دراسي:التأخر ال -4-5
نتيجة لعوامل عقلية أو جسمية أو اجتماعية أو انفعالية ْتيث تنخفض نسبة التحصيل دوف ا١تستوى 

 (.39، ص 2008العادي )العصامي، 

وف أف ويقصد بو انقطاع التلميذ عن الدراسة يف مرحلة معينة دب المدرسي: التسر  -6 -4
 (.266، ص ١2004ترحلة )أبو جاود، يتم دراسة تلك ا

مرحلة من كما يعرؼ ذلك كذلك التخلي التلقائي ألسباب اجتماعية واقتصادية قبل إهناء 
 (.775، ص 2008ة، مراحل التعليم ) بن ٛتو 

 المدرسة ودورىا في الصحة النفسية للطفل: -5

وضروريًا من خبلؿ توفَت ا١تدارس ا١تساعدات البلزمة من تعد خدمات الصحة النفسية أمرًا ىاًما 
أجل استفادة التبلميذ من التعليم بالطريقة ا١تثلى عن طريق توفَت الظروؼ ا١تناسبة للنمو جسمًيا 
وانفعالًيا واجتماعًيا ومن بُت األسباب اليت ينبغي للمدارس أف تعتمدىا كربامج للصحة النفسية 

 ا١تدرسية :

اجات الصحة النفسية للتبلميذ وىذا ما تظهره األْتاث، حيث أنو بتلبية معاٞتة احتي -
االحتياجات النفسية للتبلميذ بشكل صحيح قد يؤدي إىل احتماؿ ٧تاح ا١تدرسة وزيادة التحصيل 

 الدراسي وا٩تفاض االضطرابات السلوكية.
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ة يف الطفولة غالبًا وجود الصحة النفسية يف ا١تدارس يقلل من التكاليف. فاالضطرابات النفسي -
 (.Weston 2014 , pp 5-7ما تتفاقم إذا ما تركت بدوف عبلج )

 أما النسبة لدور ا١تدرسة فهو توسيع الدائرة االجتماعية والنفسية للطفل منتهجة النقاط التالية:

 دعم ا١تناىج بالقيم السائدة يف اجملتمع. -

 وأف يستعمل العدالة يف ا١تعاملة. اىتماـ ا١تدرس بالتلميذ الذكي وا١تتوسط وا١تتأخر -

 توجيو سلوؾ الطفل الصحيح عن طريق وضعو يف خربات سلوكية سوية. -

 .(196، ص 1999)شعباف،  العقاب لتعلم ٪تاذج السلوؾ السوياستعماؿ الثواب و  -
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 الصرع ثانيا: 

الفيزيولوجية واالستجابات يعترب اٞتهاز العصيب ىو ا١تسؤوؿ عن السلوؾ وٚتيع ردود األفعاؿ  
السوية وا١ترضية فالتعرؼ ا١تتكرر للمواقف يولد تغَتات انفعالية مؤ١تة يؤدي إىل تأثر قدرات الفرد 
النفسية والعقلية ٦تا ينتج عنو آليات عقلية كتعبَت غَت مباشر عن الصراع قد ٯتس ا١ترض عّدة أعضاء 

وف شك أحد األعضاء اٟتيوية أكثر تعقيًدا يف وعّدة وظائف يف جسم اإلنساف حيث يبقى الدماغ بد
جسمنا إذا أصيب بتلف أو عاىة فإف خطر اإلصابة بأمراض عصبية يبقى دائًما من أىم اإلصابات 

 لدينا، الصرع كونو مرض ٯتس عّدة جوانب من حياة ا١تريض النفسية واٞتسمية.

 20لدى األفراد أقل من  بنسبة كبَتة األعمار وكبل اٞتنسُت ولكن ينتشرٯتس الصرع ٥تتلف 
سنة كما أف نسبة انتشاره لدى األطفاؿ أكرب من الراشد، ومن بُت عوامل ارتفاع نسبة انتشاره لدى 
الطفل ىو عدـ اكتماؿ نضجو العصيب مقارنة بالراشد واليت قد تؤثر سلًبا على ٪توه الطبيعي من جهة 

  (Graindorge,2005,p108 )  مستقبل عبلقاتو بالعامل ا٠تارجيو 

 تعريف الصرع:  -1

يعترب الصرع من أكثر اٟتاالت ا١ترضية ا١تزمنة أكثر اٟتاالت ا١ترضية ا١تزمنة أكثر انتشارًا وتصل  
نسبة اإلصابة إىل األمن ٣تموع سكاف العامل، وتتميز اٟتاالت يف تكرار وظهور النوبات التشنجية 

نتيجة ٠تلل يف كهربية ا٠تبليا العصبية، الصرعية من خبلؿ اضطرابات وظائف اٞتهاز العصيب ا١تمركز 
 .(51، ص 2000يصحبو تغيَت يف حالة الوعي )الشربيٍت، 

يعرؼ الصرع على أنو تكرارا النوبات الصرعية نتيجة تفريغ مفرط شديد للطاقة الكهربائية على 
 Graindorge, 2005, pمستوى العصبونات الدماغية من أىم أعراضها فقداف الوعي )

104.) 
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(الصرع بأنو مرض مزمن يصيب ا١تخ ولو أسباب عديدة ويتميز ْتدوث 1997ؼ  موجنس )يعر 
نوبات متكررة نتيجة تدفق شحنات كهربائية زائدة من ا٠تبليا الدماغية ويكوف مصحوب ٔتجموعة 
من األعراض اإلكلينيكية متمثلة غالًبا يف اضطراب الوعي أو يف اٟتركة أو يف اإلحساس، وعند قياس 

، تسجل نشاط كهربائي زائد EEGشحنات الكهربائية بواسطة جهاز الرسم الكهربائي ىذه ال
 (102، ص 1987)موجنس، 

كما يعرؼ على أنو تغيَت مفاجئ يف وظائف الدماغ ٭ُتدث تغيَتًا يف حالة الوعي لدى اإلنساف 
الدماغ يبدأ أو  وىذا التغيَت ينجم عنو نشاطات كهربائية غَت منتظمة وعنيفة يف ا٠تبليا العصبية يف

 .( 78-77 ص ، ص2006ينتهي تلقائيا )ا٠تطيب، 

من خبلؿ ىذه التعاريف نستخلص أف الصرع ىو تكرار النوبات الصرعية ٖتدث وقت آلخر 
اختبلؿ وقيت يف النشاط الكهربائي الطبيعي للمخ نتيجة انطبلؽ شحنات كهربائية شاذة متقطعة ٢تا 

 ات العادية.تأثَت كهربائي أقوى من تأثَت الشحن

ويعرؼ طبيا بأنو اضطراب واختبلؿ مؤقت يف شدة وسرعة تدفق الشحنات الكهربائية يف ا١تخ 
ينتج عنو اضطراب جزئي أو مؤقت يف العمليات الكهربائية الدماغية ٤تدثة بذلك نوبات مؤقتة اليت ال 

 ،2008،  يستطيع اٞتسم التحكم أو إيقافها وتعرؼ ىذه النوبات بنوبات الصرع )الشقَتات
 .(255ص

تتنوع النوبات الصرعية على حسب كمية وشدة التفريغ الكهربائي على مستوى الفشرة ا١تخية 
 للدماغ والفحوص ا١تكونة لو.

 أنواع النوبات الصرعية: -2

 تصنف النوبات الصرعية إىل نوعُت رئيسيُت:
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 النوبات ا١تعممة والنوبات اٞتزئية.

 رئيسيُت:٘تيز نوعُت النوبات المعممة: . أ

 النوبة الكربى: )الصرع العاـ أو الكبَت( -1

يكوف التفريغ لكهربائي ا١تفرط يف كامل الدماغ )نصفي الدماغ( وتعّد من أكثر نوبات الصرع 
 04( وتتميز ىذه النوبة بػ 252، ص 2007شيوًعا وخطورة وإخافة للناظرين سامي ٤تمد ملحم، 

 مراحل:

ينتاب ا١تريض ليندره باقًتاب حدوث النوبة الصرعية عنده إحساس غَت طبيعي  مرحلة النذير:-
مثل: آالـ يف ا١تعّدة، تغَت يف طعم الفم واٟتلق أو حالة من ا٢تياج والضياع بدوف إدراؾ ما يقـو بو من 

 أفعاؿ مؤذية أو ٗتريب

يقع ا١تريض أرًضا بسبب فقداف الوعي مث اىتزاز باألطراؼ واختبلج يف  مرحلة االختبلجات: -
 ثانية. 45-30لعضبلت تستغرؽ ١تدة ا

يفقد ا١تريض وعيو بشكل كامل حىت بعد انتهاء مرحلة االختبلجات ١تدة  مرحلة الغيبوبة: -
بسيطة ويتغَت للونو فيميل إىل اإلزرقاؽ لقلة األكسجُت يف اٞتسم بسبب االختبلجات اٟتادة يف 

 العضبلت.

بلحظ عليو يف ىذه ا١ترحلة اإلرىاؽ والتعب يستعيد ا١تريض وعيو تدر٬تيا وي مرحلة اإلفاقة: -
واٛترار يف العينُت ويكوف مشوش الفكر وكبلمو غَت مفهـو يف البداية وال يدري ما الذي حصل لو أو 

 subjectيتذكر شيًئا من تصرفاتو التيس سبقت النوبة الصرعة )
bage//www.your.net/neurology.) 

 



 انصسع ػند انطفم ادلرًدزض   انفصم انثاٍَ

43 
 

 :النوبة الصغرى )الصرع الصغَت( -2

ثانية بدوف حدوث ٘تظهرت  30عبارة عن فقداف وعي ١تدة قصَتة تستمر أقل من ىي 
، ص 2007مرة يف اليـو الواحد )عصاـ ٛتدي الصديف،  100إكلينيكية جسمية، ٯتكن أف ٖتدث 

98) 

٭تدث االضطراب يف جزء معُت من الدماغ وتكوف األعراض على حسب  ب.النوبات الجزئية:
 يبقى الشخص يف وعيو.مكاف االضطراب وغالبا ما 

 وتنقسم النوبات اٞتزئية إىل بسيطة ومعقدة وٯتكن أف تتحوؿ النوبة اٞتزئية إىل نوبة معقدة.

النوبات اٞتزئية البسيطة )صرع جاكسوف( : من أعراضها انقباض عضلي معُت يف اٞتسم -1
 (278، ص 2004بعد ذلك تنتشر يف باقي العضبلت مع حدوث أحيانًا ىلوسات )عبد اهلل، 

ىنا يفقد الشخص وعيو عند حدوثها ْتيث يبدو لآلخرين كأنو  النوبات اٞتزئية ا١تعقدة:-2
ساكن ببل حراؾ مع اقًتاهنا ْتركات تكرارية مثل: مضغ الشفاه، ٖتريك مقلة العُت )أبو شعيشع، 

 (290، ص 2005

( يف Auraقد يظهر بعض األشخاص قبل حدوث النوبة إشارات ٖتذيرية ا١تعروفة با٢تالة )
 شكل رائحة كريهة، ىلوسة بصرية، شعور بالدؼء...

 و تشمل النوبة الصرعية اٞتزئية ا١تعقدة ثبلث أنواع:

النوبة اٟتسية اٟتركية: وتتمثل يف ظهور أعراض حسية حركية، ا٢تبلوس اٟتسية البسيطة  -
 كالدغدغة والطنُت يف األذنُت، توقف النطق.

غالبا لدى األطفاؿ دوف السادسة من العمر، ٦تا يساء نوبة الصرع الفص الصدغي: ٖتدث  -
 (77،ص2006) ا٠تطيب، تفسَتىا فتعامل بوصفها نوبات غضب أو اضطرابات نفسية ذىانية
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نوبات الصرع الفص األمامي)اٞتبهي(: ىي نوبات صرعية ذات مدة قصَتة مع وجود أو عدـ  -
على شكل إٯتاءات آلية معقدة، يبُت وجود فقداف الوعي بعد النوبة، تتمظهر يف أعراض حركية 

ٗتطيط ا١تخ يف ىذا النوع من النوبات تفريغ كهربائي على جانيب ا١تخ يف عدد من الفصوص. )أبو 
 .(290،ص2005شعيشع،

تشمل النوبات ذات العبلقة باٟتمى وىذه النوبات غالبًا  :النوبات غيرر مصنفة أو أخرى ج.
ندما تكوف ا١تعلومات حوؿ نوبة الصرع غَت واضحة و٤تددة ما ٗتتفي عند الطفل يف سن السادسة وع

 .(79، ص 2006تسمى بالنوبة غَت ا١تصنفة )ا٠تطيب، 

 تصنيف الصرع عند الطفل:   -3

أو التمظهرات التصنيف على أساس نوع النوبات حيث يقوم على أساس التعبيرات  -3-1
 اإلكلينيكية للنوبة:

 (Graidorge,2005, p 106العا١تي للنوبات الصرعية)( يوضح التصنيف 01اٞتدوؿ رقم )

نوبات جزئية )بدون غياب الوعي( أو معقدة )مع اختالل  نوبات معممة
 الوعي(

 نوبات اختبلجية تشنجية معممة -
 اختبلجات العضبلت -
 نوبات صغرى -
 نوبات اختبلجية -
 نوبات تقلصية تقلص العضبلت -

 حركية -
 حسية -
 نفسية -
 إعاشيةحواسية  -
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 على أساس األسباب: التصنيف -3-2

يعتمد على معيار السببية ا١ترضية للصرع، حيث ميز العلماء أف داء الصرع يف ىذا الصدد أنو 
 يتخذ ثبلث أشكاؿ رئيسية:

 ( : الذي ليس لو سبب ٤تدد essentielle ou idiopathiqueالصرع أساسي ) -

يكوف أساسو عضوي أي تلف يف اٞتهاز ( الذي symptomatiqueالصرع العرضي ) -
 العصيب ا١تركزي.

( فيظنوف أف لو سبب معُت لكنو خفي حيث crypto géniqueالصرع ٣تهوؿ السبب ) -
 (44، ص 1995ال تستطيع أساليب الفحص والتشخيص الكشف عنو )مصطفى أسامة اٞتبلي 

  أسباب الصرع: -4

لة تكوف األمراض ا١توروثة وا٠تلقية سبًبا ٗتتلف األسباب باختبلؼ العمر، ففي مرحلة الطفو 
شائًعا ١ترض الصرع الطفلي ويف حاالت متعددة تؤدي عوامل ٥تتلفة دورًا جزئًيا وٯتكن أف يكوف 

 مرض الصرع تفاعبلً معقًدا بُت اٟتوامل الوراثية والبيئية والعضوية. 

 األسباب العضوية:  -4-1

 ( ٦تا تسب ضغط قوي على الرأس. Forcepsتعسر الوالدة ٦تا يتطلب آلة حادة ) -

األمراض ا١تعدية اليت تسبب ارتفاع درجة اٟترارة والتهاب يف أعصاب ا١تخ )التهاب السحايا،  -
 .التيفوييد، اٟتمى القبلعية(

 الصدمات العنيفة اليت تصيب الدماغ بالدرجة األوىل. -

 ذلك إصابة مناطق دماغية ٤تددة.تصلب الشرايُت يف ا١تخ أو جلطة تصيب الشرايُت ٤تدثة ب -
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 األسباب البيئية: -4-2

تؤدي ىذه العوامل إىل درجة قابلية اٞتهاز العصيب عند الطفل االستشارة أو باألحرى استعداد 
 %4الطفل الصرع، يف ىذه اٟتالة غالًبا ما يرتبط الصرع بالوراثة حيث تصبح إمكانية اإلصابة ىي 

 .( 33)الزراد، ص 

وء من خبلؿ مشاىدة التلفزيوف ١تدة طويلة يعتقد بعض العلماء أف االنفعاالت حساسية للض -
اٟتادة يف الطفولة ا١تبكرة بإمكاهنا أف تؤثر على حدوث النوبة أو أداة انطبلؽ النوبة الصرعية، حيث 

أف العامل النفسي واٞتانب العضوي يعمبلف بشكل متفاعل ودائم )زيغود ،  1952أشار "لينوكس" 
 .(129ص ، 2006

 تشخيص الصرع: -5

اختبارًا مكمبًل ال بديل عنو من أجل تتبع تطور  EEGيشكل الرسم الدماغي الكهربائي 
الصرع لكنو غَت كايف، فبلبد من وجود النوبات الصرعية عياديًا عن طريق ا١تقابلة اإلكلينيكية .يف 

ات الذاتية أو ا١توضوعية اليت ٖتدث ىذه ا١تقابلة يتم ٕتميع أعراض النوبة أو النوبات الصرعية والعبلم
خبلؿ النوبة واليت تسبقها أو تكرارىا وتاريخ النوبات عن طريق أىل أو أقارب ا١تصاب وبيانات 
مكملة تتعلق باألسباب )فًتة اٟتمل، الوالدة، النمو النفسي اٟتركي، اإلصابات ا١تخية، ا٠تصائص 

 .(االجتماعية والنفسية، التعليمية للطفل ا١تصاب...

 وبالتايل قد تأخذ عملية التشخيص عّدة مراجل أ٫تها:

  المرحلة السرسرية:

تشمل التاريخ ا١ترضي الدقيق للمصاب، ويتم ذلك ٔتساعدة األسرة وا١تبلحظات اليت يدلوهنا عن 
 (.221،ص2005حالة ا١تريض)سعد،
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 وتشمل عدة ٣تاالت: مرحلة الفحوصات المكملة:

يتعلق بفحوصات كيمياء الدـ والبوؿ وبعض إفرازات الفحوصات ا١تخربية: كل ما  -
 ا٢ترمونية اليت قد تؤثر يف عمل جهاز العصيب ا١تركزي.

( الذي يتم EEGمرحلة التشخيص الشعاعي: يظل ٗتطيط رسم ا١تخ الكهربائي) -
بُت النوبات الصرعية ىو من أىم الطرؽ ا١تستعملة يف تشخيص وتقوًن كل أنواع الصرع ويتم 

خبلؿ ثبلثُت دقيقة يكوف ا١تريض فيها يف حالة من االسًتخاء، أحيانا قد يتدعم التسجيل 
( IRM( والتصوير بالرنُت ا١تغناطيسي)TDMالتشخيص بالتصوير ا١تقطعي احملوسب)

(( 42،ص2016لرصد االختبلالت أو إصابات الدماغية ا١تسببة لداء الصرع)والكر ٝتيث،
 (.42،ص١2016تسببة لداء الصرع )والكر ٝتيث،لرصد االختبلالت أو إصابات الدماغية ا

إف التشخيص يسمح لنا ٔتعرفة الصور الشبيهة بالنوبات الصرعية كالنوبات الكاذبة كما أف 
( Absenceالتاريخ ا١ترضي اليت يرويها األىل للطبيب تسمح لنا ٔتعرفة نوبات التغيب عن الوعي)

سرحاف وعادة ال تأخذ على أهنا نوبات صرعية  عند األطفاؿ واليت تبدو لآلخرين على أهنا سهو أو
 من طرؼ الوالدين.

 التشخيص الفارقي:-5-1

 يف بعض اٟتاالت ٮتتلط على األخصائي يف التمييز بُت الصرع أـ مرضا أخر منها:

ضطراب يف القلب إذ يشعر الشخص بالدوار غماء: يكوف اإلغماء غالبا نتيجة احاالت اإل -
 ولكن ناذرا ما تصطحبها نوبات تشنجية. والغثياف ويصبح شاحب اللوف

ند ظهور الصداع النصفي وٗتتلف الصداع النصفي: عمليا ال يفقد الشخص وعيو ع -
ضطرابات البصرية يف داء الصرع ضطرابات البصرية يف حالة الصداع النصفي وداء الصرع. أما االاال
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أحيانا ىبلوس بصرية، أما يف حالة فتتطور بشكل أسرع يف كل ثانية وغالبا ما تكوف أكثر تعقيدا 
 الصداع النصفي تتميز بشكل بسيط على سبيل ا١تثاؿ دوائر من الضوء أو نقاط ساطعة.

النوبات الو٫تية أو النفسية: يكوف سببها يف أغلب األحياف خلل يف اٞتانب العاطفي وذلك  -
 نتباه األخرين.اٞتلب 

 عالج الصرع: -6

بالعقاقَت مضادة للصرع وكذلك جراحة األعصاب يف حالة  يتضمن العبلج العالج الطبي: -
 الضرورة، يستعمل غالبا دواء واحد على حسب نوع النوبة الصرعية.

يشمل الًتبية العبلجية ٔتختلف إتاىاهتا مثبل أف يتعرؼ ا١تعلموف الذين  العالج االجتماعي:-
ة وجود فروؽ فردية كبَتة بينهم قيقوموف بالتدريس على التبلميذ ا١تصابُت بالصرع أف يدركوا حقي

ينبغي أف توفر ا١تدرسة فرصا تعليمية للطفل ا١تصاب بالصرع سواء داخل الصفوؼ العادية أو ا٠تاصة و 
 (.296،ص2008أو يف ا١تنزؿ)شاكر ٣تيد،

إف ا١تشكبلت النفسية واالجتماعية اليت يعاين منها الفرد ا١تصاب بالصرع ال  العالج النفسي: -
ن ا١تشكلة الطبية ذاهتا. تتعدد أساليب التدخل العبلج النفسي على حسب حّدة تقل خطورة ع

 وخطورة االضطرابات وا١تشكبلت الناٚتة عن الصرع زمن ىذه األساليب:

 الضبط الذايت وأساليب تعديل السلوؾ ا١تعريف.-

 التغذية الراجعة البيولوجية-

تجيب النوبة لؤلدوية مضادة ويلجأ الباحثوف إىل أساليب تعديل السلوؾ عندما ال تس
 (.83،ص2006للصرع)ا٠تطيب،
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( على اٞتانب السيكوسومايت للصرع ويرى بأف R. KRAFF.1959) "كراؼ"يؤكد
النوبات الصرعية ال ٗتلو من احملتوى النفسي وأف العبلج النفسي ضروري يف مثل ىذه اٟتاالت. 

مواجهة ا١تشكبلت ا١تًتتبة عن ا١ترض، يف القدرة ويفيد العبلج النفسي بعد تناوؿ ا١تهدئات ا١تؤقتة يف 
على ٖتمل نوباتو والتخفيف من حّدة مشكبلتو الشخصية والسلوكية مثل االنطواء، ا٠تجل 
واٟتساسية مع تنظيم حياتو بشكل أفضل باإلضافة إىل ذلك ال بّد من إرشاد وتوجيو الوالدين واألسرة 

ريض الصرع )سليماف وصفاء ويل وبذلك هبدؼ تعديل البيئة السيئة احمليطة ٔت
 (.17،ص2011الدين،

 النظرة االجتماعية لمريض الصرع: -7

بسبب اٞتهل بطبيعة الدماغ ز الفهم ا٠تاطئ ٟتالة الصرع واألسباب ا١تؤدية لو يعاين األشخاص 
 ا١تصابوف بالصرع من العزلة االجتماعية.

فاجملتمع ينظر إىل األمراض األخرى العضوية ا١تزمنة )الربو، السكري...( بالرأفة والعطف 
واالستعداد للمساعدة با١تقابل ينظر للمصابُت بالصرع بالريبة والشك وا٠توؼ ويتجنبهم و٬تعلهم يف 
عزلة عنو، ونتيجة لذلك يضطر ا١تصاب بالصرع أو أقاربو بغض النظر عن وضعهم االجتماعي 

 لعلمي اإلبقاء على حالتو سرّا يف طي الكتماف قدر اإلمكاف ٕتنبا لتلك النظرة االجتماعية ا٠تاطئةوا
أو الوصمة االجتماعية ا١تلتصقة بالصرع اليت غالبا ما ٖتوؿ دوف أف يسلك ا١تصابوف هبذه النوبات 

ئة عن الصرع بأنو شديد ، ىذا باإلضافة إىل إنشار الفكرة ا٠تاطالصرعية ٔتا يساير ا١تعايَت االجتماعية
األثر على ا١تصاب، بل ىناؾ نظرة أكثر خطأ بأف العدوى تنتشر عن طريق ١تس ا١تريض ٟتظة إصابتو 
بالنوبة الصرعية، إال أف واقع األمر أف الصرع مثلو مثل باقي األمراض العضوية األخرى)سليماف 

 (.18،ص2011وصفاء ويل الدين،
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 ل المصاب بالصرع:االضطرابات النفسية لدى الطف -8

لقد مّت التطرؽ إىل االضطرابات النفسية لدى الطفل الصرعي على شكل مصطلح الشخصية 
الصرعية وما تتضمنو من مشكبلت انفعالية وسلوكية. حيث كتب كثَت من األخصائيُت عن شخصية 

االستقرار وتقلب ا١تصاب بالصرع ووصفوىا بصفات كثَتة منها التمركز حوؿ الذات واألنانية وعدـ 
 ،2008 ا١تزاج والعناد، كما أف الطفل ا١تصاب بالصرع سيئ التوافق يف ا١تنزؿ وا١تدرسة )شاكر ٣تيد،

 (.293ص

 الشخصية الصرعية:-

انعداـ الثبات العاطفي والعناد والقسوة وا١تبالغة ىي مظاىر رد  ذكر) برهناـ( أف 1926يف سنة 
ٯتكن ٖتويلو عن قراره بسهولة، كما وصف )نربيدج( شخصية فعل للمصابُت بالصرع، أحيانا مندفع و 

ا١تصاب بالصرع على أنو منطوي على نفسو، يراوغ على طلب تنفيذ األشياء بطريقتو ا٠تاصة ومعرض 
 (.293،ص2008دائما للغضب )شاكر ٣تيد،

 كما أشارت مينكوسكا يف أعما٢تا وْتوثها يف دراسة الشخصية وذلك باستعماؿ اختبار رورشاخ
 وتوصلت إىل وجود قطبُت:

 قطب يتميز بالضعف والتحكم يف ردود األفعاؿ االنفعالية. -

 قطب انفجاري يتميز بردود أفعاؿ عنيفة وسلوكات عدوانية. -

 .فالشخصية الصرعية تتناوب بُت ىذين القطبُت

كما أضافت على وجود ٪توذجُت ٥تتلفُت ٘تاًما ٯتثبلف بيئة نفس مرضية األوىل حواسي 
(Sensitive( صرعي والثاين عقبلين )Rationnelفصامي )  . 

(Doronesme,2001,p198.)  
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 التدابير االحتياطية االزمة إلدارة حياة الطفل المصاب بالصرع: -9

ال تضيع الوقت واٞتهد يف منافسة أسباب حدوث الصرع للطفل أو أنو قد ورثو من أي فرع  -
 من فروع األسرة.

مربرا لتقليل توقعاتك بالنسبة ألداء الطفل، ٬تب تشجيعو على االعتقاد ال ٕتعل من الصرع  -
 بأف الصرع ىو ٣ترد نوع من االزعاج ا١تؤقت وأف ىذا ال يقلل من قيمتو كطفل كباقي األطفاؿ.

 عدـ ا١تبالغة يف اٟتماية والرعاية، ٬تب أف ٮتضع للنظاـ العادي. -

ة أو تشجيعو على ٦تارسة أي نشاط يؤدي إىل مساعدة الطفل على تنمية مهاراتو االجتماعي -
 ٖتسُت صورتو عن ذاتو.

تشجيع الطفل الصرعي على إحصاء عدد األياـ اليت ال هتاٚتو فيها النوبات وليس عدد األياـ  -
 اليت تصيبو فيها حىت يتمتع بالقدرة على اٟتياة بشكل طبيعي.

-102 ،ص2007)الصديف، تذكَت الطفل الصرعي دائما بأف النوبات ٯتكن أف تتوقف -
103.) 

إف الطفل ا١تتمدرس ا١تصاب بالصرع قد يواجو العديد من ا١تشاكل اليت تعيقو عن القياـ ٔتختلف 
نشاطاتو) الدراسية، الًتفيهية...( ٢تذا ٬تب أخذ التدابَت االزمة واٟترص على إتباع ا٠تطوات  

للطفل ا١تصاب حىت يستطيع أف يندمج  واالرشادات ا١تناسبة اليت تعمل على تعزيز السبلمة النفسية
 بشكل طبيعي مع أقرانو.
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 خالصة:

 قد يصاب االنساف ٔترض الصرع يف أي مرحلة من مراحل العمر من الوالدة وحىت الشيخوخة.

ويتضح من خبلؿ ما تناولو الباحث يف ىذا الفصل أف مرحلة الطفولة ا١تتأخرة تتميز با٢تدوء 
واالستقرار والثبات االنفعايل، يف حُت أف إصابة الطفل بالصرع يف ىذه ا١ترحلة قد ٮتل هبذا االستقرار 

و. فيمكن أف فتظهر لديو مشكبلت انفعالية وسيكولوجية واجتماعية نظرا لطبيعة ىذا ا١ترض وأعراض
تتعقد أكثر فأكثر إىل أف تصبح اضطرابا حقيقيا فيما بعد، لذا ٬تب أف ٭تظى الطفل بكل الرعاية 
ا١تطلوبة وخاصة النفسية من الطرؼ االسرة ككل، أو حىت استشارة ا١تتخصصُت يف ىذا اجملاؿ وذلك 

لمحافظة على ٪توه هبدؼ مواجهة ىذه ا١تشكبلت لديو والًتكيز على ٖتسُت الظروؼ احمليطة بو ل
 الطبيعي.                         
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 تمهيد

 واالنفعاليةتعريف االضطرابات السلوكية  -1

 أبعاد االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى الطفل المتمدرس المصاب بالصرع  -2

 خصائص االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى الطفل المتمدرس المصاب بالصرع -3

 النظريات المفسرة لالضطرابات السلوكية واالنفعالية  -4

 تصنيف االضطرابات السلوكية واالنفعالية -5

 الوقاية من االضطرابات السلوكية وعالجها-6

 ةخالص
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 تمهيد:

يتميز األطفاؿ على العمـو يف مرحلة الطفولة يف ٦تارسة بعض األ٪تاط السلوكية واالنفعالية 
تبدو أحيانًا شاذة وغَت متوقعة وتعترب طبيعية قد تنسجم مع خصائص ا١ترحلة ألهنا ٖتدث بصورة 

وتصبح مرضية عندما يتكرر ظهورىا يف أغلب األوقات ويف ظروؼ ومواقف خاصة  مؤقتة ويف ظروؼ
متعددة وأحيانا تلفت االنتباه إليها وبالتايل تصبح ٝتة ٦تيزة للطفل وتوصف على أهنبل اضطرابات 

 تعرقل ٪تو الطفل بشكل طبيعي وبصورة سليمة.

ات عقلية متمثلة يف إطار السَتورة النفسمرضية لدى الطفل ا١تصاب بالصرع يستعمل غالًبا آلي
يف اضطرابات سلوكية وانفعالية ردًّا على ما يواجهو من صراعات داخلية وخارجية فتصبح بذلك عائًقا 

 للسَتورة النمائية وتشكل مصدرًا أساسًيا لضيق وتوتر وإزعاج احمليطُت بو.

ا لقد أشارت العديد من الدراسات إىل وجود ٣تموعة من اآلليات العقلية اليت يتميزوف هب
األطفاؿ ا١تصابوف بالصرع فمنها ما ىو ذا طابع انفعايل كالقلق واالكتئاب واالنسحاب االنفعايل 

 ومنها يطبع بصبغة سلوكية مباشرة كاضطرابات التفكَت، النشاط الزائد، السلوؾ العدواين.

 

 

 

 

 

 



 اِنُاخ انؼقهُح ندي انطفم ادلرًدزض ادلصاب تانصسع                                                                  انثانثانفصم 

56 
 

 تعريف االضطرابات السلوكية واالنفعالية: -1

بلضطرابات السلوكية واالنفعالية يكوف باإلمكاف ال ٯتكن إعطاء تعريف شامل ومتكامل ل
يفات فحسب بل تظهر يف تعدد االتفاؽ على مضمونو ومفرداتو حيث ال تكمن الصعوبة يف قلة التعر 

عدـ الوضوح وعدـ التمايز ٢تذا ا١تصطلح ٔتا ٬تعلو ٥تتلًفا عن ا١تصطلحات النفسية يف ىذا  ٯتيزه
لك على ما تتصف بو من نسبية، ففقد يُظهر (، ضف إىل ذ28، ص 2000ا١تيداف )ٚتعة، 

اطا سلوكية مضطربة، وأخَتًا طبيعية ويظهر األطفاؿ العاديُت أ٪ت ألطفاؿ ا١تضطربُت سلوكًيا تصرفاتا
 حثوف وا١تختصُت من أ٫تها: االضطراباتالتسميات ٢تذا ا١تصطلح الذي يلجأ إليها البا تتعدد

، 2002ؾ غَت التكيفي واضطرابات الشخصية )حسُت، سوء التوافق االجتماعي، السلو  ،االنفعالية
 .(31ص 

فاؽ على ( أف صعوبة اإلتHallahman et Kauffman) "ىاليماف وكو٪تاف"حيث يرى 
 تعريف واضح لبلضطرابات السلوكية واالنفعالية يرجع إىل عّدة أسباب منها: 

 .والصحة النفسية السليمة ٤تدد ١تفهـو الصحة العقليةو  واضح تعريف االفتقار إىل وجود -

االختبلؼ بُت وجهة النظر بُت االٕتاىات والنماذج النظرية ا١تفاىيمية ذات االىتماـ  -
 باالضطرابات االنفعالية.

 صعوبة قياس االضطرابات االنفعالية والسلوكية. -

 التداخل بُت االضطرابات االنفعالية -

حوؿ السلوؾ السوي وغَت السوي )الزغوؿ، االختبلؼ يف التوقعات االجتماعية والثقافية  -
 .(23، ص 2006
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٢تذا ا١تصطلح حيث   ن التعريفات اليت أعطاىا الباحثوف وا١تتخصصوفسوؼ نتعرض ٞتملة م
عندما يسلك الفرد  ويربز ( بأهنا اضطراب سيكولوجي يتضحRoss.A( )1974يرى روس )
ستمرار وٯتكن مبلحظتو واٟتكم عليو من با الّسوي بصورة واضحة عن السلوؾ وشاّذا سلوًكا منحرفًا

 "كوفماف  "( يف حُت يُعطي48، ص 2001قبل الراشدين األسوياء من بيئة الفرد نفسو )الروساف ، 
(Kauffamn)  حيث ُيشَت إىل األطفاؿ ا١تضطربُت سلوكًيا  عريف ٢تذا ا١تصطلح طابع اجتماعيت

، 1987سامل،  اجتماعًيا )السرطاوي وسيىم أولئك الذين يستجيبوف لبيئتهم بطريقة غَت مقبولة 
انفعالية وسلوكية من جانب الطفل يف  ( وىناؾ من أعطاه طابع تربوي بوجود ردود أفعاؿ05ص 

ا١تدرسة ٮتتلف ٘تاًما عن تلك ا١تعايَت اليت تتناسب مع عمره الزمٍت وثقافتو وٚتاعتو العرقية وذلك إىل 
، ارات األكادٯتية )عادؿ عبد اهلللًتبوي وبالتايل على ا١تهالدرجة اليت ٬تعلها تؤثر سلًبا يف أدائو ا

 .(424، ص 2008

فًتى أف االضطرابات السلوكية ما ىي إال ٣تموعة من االضطرابات  "آماؿ عبد السميع باظة"أما 
يف عبلقة الطفل مع اآلخرين أو مع ذاتو وتتضمن أبعاًدا سبعة وىي اضطراب السلوؾ، االكتئاب، 

، 2001التفكَت، النشاط الزائد، االنسحاب االنفعايل، واضطراب التواصل )باظة، القلق، اضطراب 
 .(13ص 

( أهنا ٣تموعة متنوعة من السلوكيات الغَت مقبولة اجتماعًيا، 1989) "شيفر ميلماف"فَتى 
وتضع الطفل يف حالة صراع مع ذاتو واجملتمع وتنجم بدورىا عن أساليب التنشئة االجتماعية ا٠تاطئة 

 .(171، ص 1989عتماد على الغَت )ميلماف واال

( أف االضطرابات السلوكية ىي ٚتيع األفعاؿ والتصرفات اليت Behadderويوضح "هبادر" )
مع معايَت ا١تتعارؼ  مع البيئة وا١تدرسة حيث ال تتناسبتصدر عن الطفل بصفة متكررة أثناء تفاعلو 

عن السلوؾ ا١تتوقع من الفرد  العادي، وتصف من  واضحاا يف البيئة وتشكل ا٨ترافا عليها وا١تعموؿ هب
 .(192، ص 1994)قاسم،  وسوء التوافق االجتماعي تصدر عنو باال٨تراؼ وعدـ السواء
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من السلوكيات ا١تضطربة أو الشاذة اليت  ( للتأكيد على أهنا ٣تموعة2003ٛتد )وأشار إليها أ
ة، وحاالت التوتر الناشئة عن اإلحباط ا١تؤ١ت ةالنفسي أ إليها الفرد لتخفيف حّدة الصراعاتيلج

و تلبية حاجاتو وٖتقيق  دوافعوبعض  جزه عن التغلب على العوائق  اليت تعًتض إشباعا١تستمر، لع
اليت تعتمد على  عجز عن حل مشاكلو بالطرؽ العادية وا١تبلئمة نفسيا واجتماعيابعد أف ي أىدافو

 .(68 ، ص2003التحليل ا١تنطقي للمشكلة )أٛتد، 

( أف التبلميذ ذو االضطرابات السلوكية ىم أولئك الذين 2004،ىاين سبلمة وآخروف )وأوضح 
لفظ  يظهروف مشكبلت سلوكية ملحة ومتسقة ُتشتت تعلمهم وتعلم اآلخرين وُٗتل بو ويطلق عليهم

 ،سباب ظهورىايدّؿ على أحد أ ا١تضطربُت انفعالًيا على أف االضطراب االنفعايل احملرؾ الرئيسي ٢تا ٦تا
 كرب وصف ٢تذا القطاع من التبلميذ.بينما يُعد مصطلح ا١تضطربُت سلوًكيا أ

( االضطرابات السلوكية واالنفعالية عند األطفاؿ على أهنا عدـ Woodyبينما عّرؼ وودي )
لسلوؾ االجتماعي ا١تقبوؿ والذي ينعكس  سلًبا يف قدرة الفرد على االقدرة على التكيف مع معايَت 

ين العبلقات االجتماعية واالستمرار فيها ويف قدرة الفرد على النجاح  يف ا١تهارات األكادٯتية تكو 
 .(22، ص 2006)الزغوؿ، 

 "آماؿ عبد السميع باظةأمثاؿ" من خبلؿ ىذه التعاريف اليت طرحها الباحثُت وا١تختصُت
يتبُت أف مفهـو االضطرابات السلوكية واالنفعالية ٬تد صعوبة يف إمكانية  "هبادر" و "شيفر ميلماف"و

، و وفًقا للتعريف اإلجرائي ١تتغَت ٘تديد تعريف واضح ودقيق ٢تا. وبعد تفحص الدراسات السابقة
( 2011الباحث تعريف كماؿ يوسف ببلف ) الطالب وأىداؼ البحث فقد تبٌت اآلليات العقلية

ابات السلوكية واالنفعالية ىي ٣تموعة من االضطرابات يف عبلقة الطفل مع والذي يرى أف االضطر 
اآلخرين أو مع ذاتو وتتضمن أبعاًدا ستة ىي اضطراب السلوؾ، االكتئاب  القلق، اضطراب التفكَت، 
النشاط الزائد، االنسحاب االنفعايل وذلك ألهنا األداة الوحيدة اليت ركزت على قياس االضطرابات 

واالنفعالية لدى األطفاؿ العاديُت بعد أف اضطر الستبعاد الُبعد السابع ا١تتمثل يف اضطراب السلوكية 
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التواصل ا١تخصص لذوي االحتياجات ا٠تاصة استناًدا من ا١تقياس األصلي آلماؿ عبد السميع باظة 
، ص 2011( وبعد أف مّت تعديل مفتاح التصحيح ووضع درجات جديدة ومكيفة )ببلف، 2001)

43). 

٢تذا الصدد قد الحظ الباحث أثناء  عملو ا١تيداين شيوع وتواتر ىذه األبعاد الستة لدى التبلميذ  
 بتلمساف. ا١تدرسيةا١تصابُت بالصرع با١تؤسسات 

 أبعاد االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى الطفل المصاب بالصرع: -2

ل ا١تتمدرس ا١تصاب بالصرع انطبلقًا هتدؼ الدراسة اٟتالية إىل ٖتديد اآلليات العقلية لدى الطف
من ستة أبعاد متمثلة يف اضطراب السلوؾ، االكتئاب، اضطراب التفكَت، النشاط الزائد، االنسحاب  

 االنفعايل والقلق وعليو سيتم التعرؼ عليها على النحو التايل:

 اضطراب السلوك: -2-1

يعاين منها ا١تصابوف بالصرع يف الطفولة تعد اضطرابات السلوؾ من بُت ا١تشكبلت السلوكية اليت 
حيث تشكل مصدرًا أساًسا للتوتر إزعاج احمليطُت بو،  حيث  يعاين من ىذا النشاط أولياء الطفل 
وا١تعلموف وحىت التبلميذ، ٦تا يؤثر على ٪توه ومستقبلو التعليمي واالجتماعي، ويعرؼ  بيَتوف 

(Pieronالسلوؾ بػ "كل تصرؼ  يعرّب بو الشخص ) عن حاجاتو" (Défayé, 2009, p 
يف العدواف وتنافس األشقاء والعصياف ونوبات  ( مظاىره1998حدد "شيفر وىيلماف" )في(  36

باعتباره  يف شكل أنشطة سلوكية تدمَتية ويف أشكاؿ ٥تتلفة من مظاىر العنف، الغضب وحّدة الطبع
 ات اٟتياة اليومية والشعور بالغَتةإحباطرين نفسًيا أو جسمًيا وقد تكوف السلوكيات ا١تؤذية لآلخ

 .(124، 121ص، ص 1998،لظهوره )شيفر وىيلماف قويا دافًعا وعدـ األمن
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ف تصرؼ لوكيات السيئة غَت االجتماعية أل( ٔتصطلح الس1989)ثابت موسي، ويعرّب عنو 
دمَت هاؾ حقوؽ الغَت وتالطفل ال يكوف مقبوؿ بأي مقياس اجتماعي ومن أساليبو العدوانية وانت

 ا١تمتلكات.

( على التصرؼ بطريقة غَت اجتماعية أو عدوانية أو ٖتدي اآلخرين ويرجع 2000واعتربه حقي )
شخاص ء األطفاؿ مشاعر عدـ االنتماء لؤلتكوف نتيجة ذلك أف تنمو لدى ىؤال غالًبا ألسباب بيئية

ة )ألفت، وُيستثٌت منو من يسود مسلكو بسبب اضطرابات وجدانية أو فصامي أو للجماعات
 .(112، ص 2000

( العدائية وعدـ التعاوف والسلبية وا١تقاومة للتعامل 2001وُيشكل عند باظة آماؿ عبد السميع )
 .(12، ص 2001والغضب وا١تعارضة وا١تخادعة )باظة، 

من خبلؿ ىذه التعاريف نبلحظ أف العدواف بكافة أشكالو كاف من أبرز مظاىر  اضطرابات 
موس "الببلنش وبونتاليس" "ىو تلك النزعات اليت تتجسد يف تصرفات السلوؾ حيث يعرفو قا

 ,La planch et Pontalis) "حقيقية أو ىوامية هتدؼ إلٟتاؽ األذى باآلخر لتدمَته أو إذاللو
2000, p 190.) 

العدوانية تشمل السلوكيات من قبيل اإلخافة  DSM4وحسب الدليل اإلحصائي التشخيصي  
مثبًل وبدء ا٠تناؽ والشجار واستعماؿ سلوكيات مؤذية إلحداث ضرر جسمي  أو التهديد كالتكشَت

 .(Menéchal, 2004, p 28خطَت )

( من األعراض األساسية لبلضطراب النفسي وٯتثل استجابات عنيفة 2000وتعتربه يونس )
ض وقد يكوف وسيلة لتعوي غالبا ما يكوف نتيجة ١تواقف االحباط، تضم الشعور بالغضب والعدائية

 .(386، ص 2000، ف احًتاـ الذات وعدـ األمن )يونسالشعور بالنقص أو فقدا
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ومن خبلؿ الدراسة ا١تيدانية الحظنا أف غالبية األطفاؿ ا١تصابوف بالصرع يعانوف من اضطراب 
السلوؾ ا١تتمثل يف العدواف وذلك لشعورىم بالنقص وعدـ األمن بسبب نبذ اآلخرين ٢تم من جراء 

فيلجؤوف إىل سلوكات عدوانية لتفريغ طاقاهتم االنفعالية لتخفيف من شدة التوتر مرض الصرع 
والتمويو عن مشاعر النبذ والكراىية اليت يكنها األشخاص احمليطُت هبم، فكانوا يلجؤوف إىل ميكانيـز 

 .Sالتربير ليلتمسوف أسباب ومربرات سلوكاهتم العدوانية حيث يقوؿ يف ىذا الصدد فرويد )
Freud)  ىو تقدًن أسباب معقولة لكنها ليست أسباب حقيقية للتصرؼ بطريقة" :

 (.Rttps://madjah, maktoob.comما")

وجاءت الدراسة اٟتالية لتثبت عن مدى انتشار اضطرابات السلوؾ لدى فئة التبلميذ ا١تصابوف 
الصورة الوصفية بالصرع، فقد احتل ا١ترتبة الرابعة يف مستوى ظهوره وشدتو وذلك كما أشارت إليو 

 (10)انظر اٞتدوؿ رقماألولية لنتائج تطبيق مقياس االضطرابات السلوكية ا١تستخدـ على عينة الدراسة

 االكتئاب: -2-2

اضطراب يثَت تعريف االكتئاب اختبلفات كبَتة بُت الباحثُت وا١تختصُت حيث يرى معظمهم أف 
ية أخرى أو أمراض نفسية أو عقلية حّد ذاتو عرًضا الضطرابات سلوك االكتئاب لدى الطفل يف

أو  والتمركز حوؿ الذات والبعض اآلخر يؤكدوف أف ظهوره يشكل سلوكات ٥تتلفة مثل التجنب
 .(07، ص 2004الفشل ا١تدرسي أو األعراض السيكوسوماتية واضطرابات التصرؼ )كيفي، 

يف ظل الصراعات  ونظرًا لتواجده وتواتره وأثره على سلوؾ األطفاؿ ا١تصابُت بالصرع وخاصة
حيطة هبم وما إذا كاف أثر على توافقهم النفسي وٖتصيلهم الدراسي سنحاوؿ تناولو 

ُ
والضغوط ا١ت

 باختصار.

(  على أنو حالة من اٟتزف الشديد تنتاب الفرد إلحساسو بالذنب 2004عرفو ا٠تطيب )
جتماعي لًتاكم العديد من والعجز والدونية واليأس وا٩تفاض مستوى االنتباه والًتكيز واالنسحاب اال
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أو االخفاؽ يف تطوير  لنفسية يف سنوات الطفولة ا١تتأخرة وفشلو يف ٖتقيق رغباتوااالضطرابات 
، ص 2004وإحساسو بالعجز والتشاـؤ  )ا٠تطيب ،  عبلقات انفعالية وعاطفية مع اآلخرين

574). 

شكل من أشكاؿ االكتئاب أطفاؿ يعاين من  5وتشَت التقديرات إىل أف ىناؾ طفل من بُت كل 
 ويرى بعض ا١تختصُت بأف ىناؾ ارتباط بُت االكتئاب ومشكبلت أخرى كالتبوؿ، ثوراف الغضب،

( اكتئاب 2000ويف رأي العيسوي ) .(278، ص 2007العزلة وغَتىا )القمش،  مص األصابع،
 التأييد العاطفياألطفاؿ ىو نوع من االكتئاب العصايب الذي يظهر عندما ٭تـر الطفل من اإلشباع و 

، فقد اتفق معظم الباحثُت على ٚتلة من األعراض فأشاروا أو التخفيض ا١تفاجئ ألساليب التدعيم
 على التأكيد على ظهور ٜتسة أعراض من أصل تسعة أعراض العتبار أف الطفل مكتئًبا وىي:

نشاط واٟتركة، نقص تغَت يف ا١تزاج األسوأ، فقد الرغبة أو االىتماـ ٔتعظم أو كل األشياء، قلة ال
، ا٢تياج أو ا٢تدوء النفسي اٟتركي، الشعور باإلجهاد  أو زيادة واضحة يف الوزف، اضطراب النـو
والتعصب وعدـ القدرة على العمل، اإلحساس بالذنب مع عدـ وجود أسباب لذلك، قلة الرغبة يف 

 (.62، ص 2000، التفكَت أو الًتكيز بصورة مستمرة أو تكرار التفكَت يف ا١توت  )العيسوي

فقد أشارا أنو أكثر االضطرابات الوجدانية انتشارًا  Amenson et Levinsohnأما 
مرور  بعد %25كنوبة اكتئابية تنتهي  ْتوايل   %10إىل  1كمرض قائم بذاتو وبنسبة   %5بنسبة  

، 1999ر بدوف ذلك أيضا )باظة ، بعد ثبلثة شهو  %50شهر بدوف مساعدة أو عبلج و
 (                                                   100ص

أما بالنسبة لعينة الدراسة اٟتالية من التبلميذ ا١تصابُت بالصرع فقد احتل اضطراب االكتئاب 
ا١ترتبة الثالثة يف مستوى ظهوره وانتشاره لدى ٚتيع متغَتات الدراسة )اٞتنس، السن، نوع اإلصابة 

 ًقا لنتائج الدراسة الوصفية لتطبيق مقياس االضطرابات السلوكية الوجدانية.ومّدة اإلصابة( وذلك وف
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 اضطراب التفكير: -2-3

وتُعد كل من ا٢تبلوس )اإلدراكات وا٠تربات اٟتسية غَت الواقعية( وا٢تذيانات )األفكار 
ا واإلدراكات ا٠تاصة بالعظمة والذات( والتخيبلت ا٠تاصة باالضطراب الفصامي بُت أبرز أشكا٢ت

                                                                                                  .( 14، ص 2001)باظة ، 

(( إىل أهنا تتميز بوجود تغَتات شاذة وملحوظة يف التفكَت كتفكك 1998حيث يشَت ثابت )
يف اإلدراؾ كا٢تبلوس مصحوبة بتغَتات يف األفكار وال عقبلنيتها واالعتقادات ا٠تاطئة كا٢تذيانات و 

، ص 1998ثابت،) كتكرار الرتيب لؤلفعاؿ واألقواؿ ومعارضة أي تغيَت يف اٟتياة الروتينية  السلوؾ
107). 

( إىل أف التفكَت يتميز بتأثر ْتياة الطفل الداخلية فتقيده الرغبات 2000-كما أشارت )يونس
 ماعًيا وتتصف أفكاره بعدـ االنسجاـ والببلدة الفكريةا١تكبوتة والدوافع غَت ا١ترغوب فيها اجت

كَته عدـ التنظيم واالستجابات االنفعالية ا١تنحرفة مصحوبة أحيانا هبذيانات ، ويغلب على تفواٞتمود
 .(381، ص 2000، )يونس

كالًتديد اآليل للكلمات أو ا١تقاطع اليت   ( مظاىر ىي اللغة2000)و٘تثل عند موسى رشاد علي 
 .(173، ص 2000،  ا٢تذيانات  وا٢تبلوس )علي، ا اآلخروفينطق هب

أما بالنسبة لؤلطفاؿ ا١تصابُت بالصرع فتكوف اضطرابات التفكَت متفاوتة على حسب 
خصوصيات كل حالة وعلى حسب قدرات التفكَت وكذلك أثر تكرار النوبات الصرعية، حيث  

 .( Misés et Barande, 1963يوضح كل من )

ا١تتكررة للوعي بسبب النوبات الصرعية تؤدي إىل تدمَت العبلقات، أحيانا إىل  إف االنقطاعات
خلط ما ىو ذايت وما ىو موضوعي أو ا٠تلط ما بُت اٟتقيقة الداخلية )ا٠تياؿ( واٟتقيقة ا٠تارجية 

 .(Graindorge, 2008, p 28)العامل ا٠تارجي( )
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ع والديو قد تؤثر بشكل  سليب وقد كما أف طبيعة العبلقات األولية للطفل ا١تصاب بالصرع م
 ,Bouvard, 1974تطور ميكانيزمات ذىانية أين يتم ترسيخ وتنظيم بنية ذىانية حقيقية   )

p76).                                   

ي من أخطر االضطرابات ا١تتواجدة لدى الطفل ا١تصاب  ىكما تُعد  أشكاؿ اضطرابات التفكَت 
ا على شخصية الطفل عامة وإدراكو ا١تتذبذب  لتفاعبلت الواقع احمليط بو خاصة بالصرع نظرًا لتأثَتى

( أف اضطرابات التفكَت 2003 )٦تا يؤثر على ٖتصيلو الدراسي  واألكادٯتي حيث أشار آدـ ٤تمد
سواء  اٞتسدي  أو النفسي والتعرض لوالدية، والتعرض للقسوة والعنف تنجم غالًبا عن سوء  ا١تعاملة ا

 .(257-256 ص ، ص2003ط أو ا٠تربات الصادمة )أدـ ، لئلحبا

 وىذا ما الحظو الباحث أثناء الدراسة ا١تيدانية على ىذه الفئة من األطفاؿ.

 النشاط الزائد: -2-4

يظهر  االضطراب على العمـو يف ٚتلة من األعراض  واأل٪تاط السلوكية ال تتناسب مع مستوى 
القدرة على الًتكيز واالنتباه وكثرة التنقل واٟتركة ا١تفرطة واالندفاعية ٦تا التطور النمائي للطفل مثل عدـ 

يصعب عليو تكوين أصدقاء  ويصاحبو أحيانا االنسحاب وا٠توؼ الشديد والرفض والتقوقع داخل 
 .(23، ص 2003نفسو خوفًا من حدوث شيء ما )سيدين، 

ؾ فيو الكثَت من تشًت   Symptôme( أنو عرض 1998 )وأكد سليماف عبد الرٛتن
االضطرابات ا١تختلفة، فقد يكوف الطفل زائد النشاط بسبب  تلف ٥تي، أو اضطراب انفعايل أو 

 .(23، ص 1998فقداف ٝتعي أو بسبب ضعف عقلي )عبد الرٛتن 

( النشاط الزائد ٔتجموعة من العبلمات واألعراض اٟتركية ا١تفرطة اليت ال 1985ويصف والكر )
طفل يساير ا١تعايَت العادية للسلوؾ، ْتيث ال يستطيع أف ٯتارس ضبطا عليها ٕتعل مستوى نشاط ال
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أو ٖتكما فيها وقد تصاحبها يف معظم اٟتاالت قصر مدى االنتباه، صعوبات يف النـو والتعلم 
 (.123-122، ص1982واٞتلوس أو االستجابة للنظاـ ) فتحي، 

ب  إىل قسمُت ٖتت ثبلث أصناؼ ويصنف الدليل اإلحصائي التشخيصي الرابع ىذا االضطرا
 رئيسية:

 اضطراب االنتباه -1

 إفراط يف اٟتركة واندفاعية -2

 (2( و)1اٞتمع بُت ) -3

 مفاىيمها األساسية:D.S.M.IIIويف ىذا الصدد يوضح 

(: عدـ القدرة على البقاء يف مكاف ٤تدد ومقيد Hyperactivitéإفراط النشاط الزائد ) -
 لراحة(، ىيجاف وال استقرار غَت منظم وبدوف ىدؼ معُت.مثل )ا١تدرسة أو أثناء ا

(: عدـ القدرة على االنتظار مع صعوبة يف تنفيذ األعماؿ اليت Impulsivitéالندفاعية ) -
 تتطلب تفكَت منظم.

ص االنتباه: انتقاؿ سريع من نشاط  إىل نشاط آخر سواء يف األعماؿ ا١تدرسية أو الًتفيهية نق -
( أنو 2001 )ضح باظةو ( وتMénéchal, 2004, p 28النتباه )مع تشتت واضح يف ا

يشتمل على تشتت االنتباه وضعف  تركيزه وقصر مداه وا٩تفاض مستوى االستجابة اللفظية 
 .(14، ص 2001)باظة،

وىذا ما يظهر جلًيا لدى األطفاؿ ا١تصابُت بالصرع بشكل ملحوظ وكبَت، حيث يؤكد
 (Austin et al  ) من األطفاؿ ا١تصابُت بالصرع يظهروف  %40إىل  25%أف

 (.Graindorge,2005اضطرابات فرط اٟتركة وعجز االنتباه )
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وىذا ما الحظو الباحث لدى عينة الدراسة اٟتالية حيث أوضحت النتائج الوصفية لتطبيق 
 رتبة الثانية )انظرمقياس االضطرابات السلوكية والوجدانية أف اضطراب النشاط الزائد جاء يف ا١ت

   (.10اٞتدوؿ رقم

 االنسحاب االنفعالي: -2-5

يعرؼ شيفر وميلماف االنسحاب بأنو : ا١تيل لتجنب التفاعل االجتماعي واإلخفاؽ يف ا١تشاركة 
، 2008يف ا١تواقف االجتماعية بشكل أو االفتقار إىل أساليب التواصل االجتماعي)شيفر وميلماف، 

 .( 199ص 

لًيا يف إ٬تاد صعوبة يف التفاعل وعدـ القدرة على التواصل ويتميز األطفاؿ ا١تنسحبُت انفعا 
وا٠تجل والفشل يف ا١تشاركة يف األنشطة ا١تدرسية وقد يلجؤوف إىل ا٠تياؿ وأحبلـ اليقظة وٯتيلوف 

ا يعانوف من ٥تاوؼ ٤تددة وشديدة ليس ٢تا أساس معقوؿ واضح  للتمرد يف التفاعل معهم وأحيانً 
                                                             .(123، ص 2000القاسم وآخروف، ) كا٠توؼ ا١ترضي من ا١تدرسة

( على أنو قد يتمظهر يف عّدة أشكاؿ منها التبلد االنفعايل ألي 2001 )وقد أكد عبد ا٠تالق
جهو واالحباط الذي يوا ا٩تفاض القدرة على االستجابة االنفعالية ونقص الشعور بالعطف واٟتناف

)عبد ا٠تالق،  ُت االنفعاؿ وا١تنبو الذي يُثَتهوعدـ التناسب ب الطفل يف مواجهة ا١تطالب البيئية
 .(151، ص 2001

وقد يستعمل األطفاؿ ا١تصابُت بالصرع ىذه اآللية العقلية ا١تتمثلة يف االنسحاب االنفعايل 
بذ نتيجة اإلصابة بالصرع للتقليل من حّدة الصراعات اليت يواجهوهنا بسبب مشاعر التذمر والن

و٘تظهرات النوبة الصرعية حيث يرى "نربيدج" أف ا١تصاب بالصرع منطوي على نفسو، يراوغ على 
طلب تنفيذ األشياء بطريقتو ا٠تاصة وكما يعًتض على أي تدخل فيها وىو دائًما ُمعرض للغضب 

 .(294، ص 2008وتنتابو موجات متباينة من العواطف وا١تشاعر )شاكر ٣تيد، 
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 وبالتايل يرى الباحث أنو من ا١تمكن أف تتواجد يف زمرة اآلليات العقلية لدى ا١تصاب بالصرع.

 القلق:  -2-6

يعترب الركيزة األساسية لكل االضطرابات السلوكية والوجدانية وأكثر االضطرابات النفسية شيوًعا 
لسبب واضح ينتهي باختفائو ولكن قد وانتشارًا يف أي ٣تتمع ألف الشعور بالقلق أمرًا طبيعًيا إف كاف 

 إىل اٟتد الذي ٯتثل إعاقة خطَتة، ٭تتاج الفرد قلق بدوف سبب واضح و٤تدد قد يعكر أدائو وتفكَته
، 2000وتتباين أعراضو على حسب حدة وشّدة القلق )علي،  ٦تا ًيشكل لديو عائًقا أو اضطرابًا

 .(41ص

من التوتر ا١تصحوب با٠توؼ طفولة ىو حالة عطي "القلق يف المصطفى عبد ا١ت"عرفو الباحث 
، أو ىو حالة من عدـ االرتياح والتوتر الشديد من األحداث غَت ا١تألوفة أو غَت ا١تتوقعة  وتوقع ا٠تطر

الناتج عن خربة انفعالية غَت سارة يعاين منها الطفل عند ما يشعر ٓتوؼ أو هتديد دوف أف يعرؼ 
 .(364، ص 2003عطي، عبد ا١تالسبب الواضح ٢تا  )

وتقوؿ الباحثة "ىنريت بلوش" أنو "يتوجب علينا التمييز ما بُت ما يسمى بقلق كحالة انفعالية 
ذاتية موقفية مؤقتة أقرب ما تكوف إىل حالة ا٠توؼ الطبيعي يشعر هبا كل فرد يف مواقف التهديد، وما 

منبهات عن طريق طو ينشت امن يتمبُت القلق كسمة وىذا األخَت يكوف على شكل استعداد سلوكي ك
 .(Bloch, 1999, p 70داخلية أو خارجية فيثَت القلق لدى الفرد  )

( على أنو يشتمل على التوتر وصعوبات النـو واضطرابات ا٢توية وفقداف 2001 ")باظة"وتشَت 
 .(15، ص 2001الشهية وا٠توؼ ا١تستقبلي )باظة، 

راض كعدـ االستقرار. كثرة من األع ( إىل ٣تموعة2003 ")آدـ"أّما عن أعراضو فقد أشار 
، والشهية إىل الطعاـ  تشتت االنتباه واضطراب واضح يف النـواٟتركة، التهيج وحدة الطباع، ا٠توؼ، 
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ها تتميز باالستمرار والشدة وسوء العبلقة مع الزمبلء وشعور دائم با٠تطر من هتديد خارجي وكل
 .(293، ص 2003، )آدـ

سلوؾ ا١تصابُت بالصرع، فالتهديدات اليت يشعروف هبا جراء حدوث وما أشد تأثَت القلق على 
نوبات صرعية مفاجئة ٦تا يشكل انفصا٢تم اٞتزئي عن العامل نتيجة غياب الوعي، ضف إىل ذلك 
الصعوبة اليت ٬تدوهنا يف االختبلط باآلخرين وتكوين صداقات ألف ميوالهتم ٨تو اللعب تواجو 

قد والسخرية يف حُت أف اٟتاجة إىل اللعب ضرورة أساسية إلشباع إحباطات كبَتة يتعرضوف إىل الن
ا١تيوؿ ومن خصائص ىذه ا١ترحلة اٟتساسة، كل ىذه العوامل تشكل حافزًا شديًدا ظهور ىذا 

 االضطراب لديهم.

من ناحية أخرى األشخاص الذين يعانوف من نوبات الصرع يظهروف اتكالية وتبعية قوية من 
على اآلخرين من حو٢تم الذين يستطيعوف تقدًن العوف ٢تم اثناء النوبة  خبلؿ االعتماد الشديد

باإلضافة إىل عدـ الطمأنينة النإتة عن الشك يف ضبط النوبة قد ٘تتد آلثارىا إىل الفًتات اليت ٮتلو 
-409، ص 1982فيها الفرد من النوبات ٦تا ٬تعلو يتسم بالقلق بشكل دائم ومستمر )فتحي، 

410.) 

النتائج الوصفية األولية لعينة الدراسة أف اضطراب القلق يًتبع على عرش اآلليات قد أوضحت 
 العقلية.

 خصائص اآلليات العقلية لدى الطفل المتمدرس المصاب بالصرع: -3

نظرًا ٠تصوصية االضطرابات السلوكية والوجدانية وطبيعة ما يًتتب عنها على حياهتم االجتماعية 
لباحث ضرورة الًتكيز على خصائصهم العامة مع تباينها من طفل آلخر وا١تدرسية خصوًصا، فَتى ا

 سوؼ يتم إلقاء نظرة موجزة عليها وذلك كما يلي:حسب السَتورة النفسمرضية، حيث 
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ن ا١تدرسة نظرًًا الحتكاكهم ت السلوكية والوجدانية، إال يف سيبلحظ غالًبا وجود االضطرابا -
 واجهة ا١تواقف اٟتياتية بسبب القلق والتوتر والنفور. بالعامل ا٠تارجي وعدـ القدرة على م

 األطفاؿ ا١تصابوف بالصرع يتمتعوف غالًبا ٔتظهر وىيئة عامة وذكاء كأقراهنم العاديُت. -

يفضلوف الدروس العلمية على النظرية ويعتمدوف على حواسهم يف اكتساب ا١تعرفة وٯتيلوف  -
د للنشاط أكثر من التلقُت وذلك راجع ٢تيمنة التفكَت للتفاعل بشكل أفضل مع طرؽ التدريس ا١تستن

                                                         .(76، ص 2013،ا١تلموس على التفكَت اجملرد بسبب ٤تدودية الفضاء الذىيب )زيتوين 
ا١تهارات اللفظية  ضعف مستوى التحصيل والقدرة على الًتكيز اٞتيد نتيجة النشاط الزائد و٤تدودية -

 (Jambaqué, 2008, p 46والكتابية )

يف بعض اٟتاالت يًتسخ لديهم بنية ذىانية وتبدأ يف التطور أين يبقى الطفل مقّيًدا  -
ٔتيكانيزمات بدائية جدًّا ويف حاالت أخرى يتطور الطفل إىل نوع آخر من االضطرابات البينية مع 

بالوضعية االهنيارية )قلق االنفصاؿ، صعوبات يف مواجهة الصدمات، صعوبات يف ٕتاوز القلق ا١تتعلق 
 وقلق الفراغ(

ا إىل إذا كاف دوور األدوية ا١تضادة للصرع ىو ٗتفيض عدد النوبات ٯتكن أف يؤدي تناو٢ته -
كحاالت ضعف يف النمو مثل األرؽ، دوراف، التجواؿ الليلي، صعوبات   ظهور بعض األعراض اٞتانبية

 (.Graindorge, 2005, p 125عدـ الًتكيز، ال استقرار واستثارة حركية)االنتباه و 

التكفل باألولياء ىو ىاـ كذلك من حيث مساعدهتم على ٕتاوز ا١تعاش السليب للمرض 
والتكيف اإل٬تايب حيث تتميز ردود فعل احمليط العائلي حوؿ ٦ترض الصرع بتدعيم الطفل إ٬تابيا أو 

و على القياـ باسًتاتيجيات تكيفية مع ا١تواقف واألحداث وغالًبا ٦تا يلبًيا عل سلوكاتو وقد ترغم
نبلحظ عند األولياء الذين لديهم أبناء مصابوف بالصرع يتميزوف بردود أفعاؿ تتصف بعبلمات اهنيارية 
وقلقة خصوًصا عند ٦تا يواجهوف مواقف حرجة مثل إضعاؼ أو تعثر كالفشل ا١تدرسي حيث يعربوف 
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ا ببعض  ًُ أف  Austin et allالسلوكات كاٟتماية ا١تفرطة، الرفض، التدليل حيث يؤكد أحياًف
األطفاؿ ا١تصابوف بالصرع الذين ينتموف إىل عائبلت ذات مكانة اجتماعية جيدة ولديهم مستوى 
عايل من االتصاؿ العاطفي ٯتثلوف أعراض نفسمرضية أقل خطورة وحّدة با١تقابل النمط العائلي الذي 

 ،تعقد أكثر اكتساب االستقبللية لدى الطفل )زيتوين اليت اٟتماية ا١تفرطة، الرفضتسوده سلوكات 
 .(05، ص 2016

 النظريات المفسرة لالضطرابات السلوكية: -4

نظرًا لتعدد نظريات علم النفس اليت اقًتحت تفسَتات ٥تتلفة ومتباينة االضطراب السلوكي حيث 
ا من الصراعات ا١تكبوتة يف البلوعي واليت تسعى إىل الظهور ترى نظرية التحليل النفسي أهنا تنتج غالبً 

وعلى شكل اضطراب يف السلوؾ نتيجة عدـ التوازف بُت نزاعات الطفل واندفاعاتو ونظاـ الضبط 
 لديو.

وترى ا١تدرسة السلوكية أف اضطراب السلوؾ متعلم وأف الطفل الذي  يتعلم سلوًكا غَت مرغوب 
                                                                  .(37، ص 2003جانبو لتخليصو منو أو تعليمو السلوؾ ا١تقبوؿ )خولة، فسو ال ٬تد من يقف إىل 

وتؤكد النظرية النفسبيولوجية "ألفردي أدلر" على أ٫تية اٞتمع بُت العوامل النفسية والبيولوجية عند 
إتة عن تفاعبلت مستمرة ومتعاقبة بُت العوامل البيولوجية النظر يف أسباب االضطرابات عل أنو ن

 والنفسية واالجتماعية يف ٚتيع أدوار حياة الفرد.

وبالرغم من تعدد النظريات لتفسَت االضطرابات السلوكية إال أف معظمها ال تكتفي لتفسَت كل 
ف يف حدود النظريات السببية أنواع االضطرابات السلوكية مع الرغم أف الكثَت من روادىا مازالوا يتقيدو 

لكل مدرسة من مدارس علم النفس. ٔتا أف الطفل ا١تصاب بالصرع يُعاين غالًبا من اضطرابات وظيفية 
يف الدماغ، ضف إىل ذلك الصعوبات اليت يواجهوهنا يف التفاعبلت االجتماعية سنركز على أربعة 

 اضطرابات سلوكية وانفعالية. ٣تاالت مهمة قد تتداخل فيما بينها وبإمكاهنا أف تسبب لو



 اِنُاخ انؼقهُح ندي انطفم ادلرًدزض ادلصاب تانصسع                                                                  انثانثانفصم 

71 
 

 المجال الجسمي والبيولوجي: -4-1

( على أف االضطرابات السلوكية Thomas et Rich" )1968ُيشَت "توماس ورتيش 
النإتة عن عوامل بيولوجية تكوف أكثر وضوًحا وخاصة يف اٟتاالت الشديدة )التخلف العقلي، 

                                                                       .(Rossi, 1974, p 82)الصرع...( 

إف أية إصابة للجهاز العصيب وخاصة الدماغ ٢تا أف تًتؾ أثرًا واضًحا يف وظائف ىذا اٞتهاز، 
وكلما حدثت ىذه اإلصابات يف سن مبكرة كلما كاف تأثَتىا واضح على النواحي اٞتسمية والعقلية، 

ا٠ترباء ا١تختصوف يؤكدوف بأف األطفاؿ ا١تصابوف بالصرع ٯتيلوف ٞتلب ا١تشاكل السلبية إال أف بعض 
، 1983كماؿ علي، وقد يكوف رد الفعل االجتماعي  ٨توىا سبًبا يف زيادة حالة السوء )

                                                            .(618ص

 مجال العائلة أو األسرة:  -4-2

( إىل أف معظم االضطرابات السلوكية واالنفعالية Betelheim" )1967ار "بيتلهاًن أش
ترجعع أصبًل إىل التفاعبلت السلبية بُت الطفل وأمو ويتطور من خبلؿ النظر إىل العبلقات والتعامل  

 ا١تتبادؿ بُت الطفل ووالديو،  لذلك فقد وجد أف األطفاؿ ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية
   .(38، ص 2000يعانوف من عدـ اتساؽ و٘تاسك يف عبلقتهم مع والديهم )خولة ، 

ومن األمثلة عن التفاعبلت السلبية خصوًصا لدى أىل األطفاؿ ا١تصابُت بالصرع ا٩تفاض 
التفاعبلت اإل٬تابية، الرفض، اٟتماية الزائدة، التدليل، عدـ مراقبتهم وعقاهبم، عدـ االنتباه واالىتماـ 

 .هبم..

( أف ا١تدرسة قد تكوف Kauffman(")1977يرى "كوفماف )مجال المدرسة:   -4-3
عامل  من عوامل ظهور االضطراب لدى الطفل، فاالنفعاؿ والعقاب واإلحباط وغياب التنظيم كلها 
عوامل تساعد على ظهور االضطراب لدى الطفل، لذلك فقد شخص "كوفماف" عدد من العوامل 
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مشاكل انفعالية منها: عدـ اىتماـ ا١تعلمُت بالفروؽ الفردية بُت التبلميذ  ا١تدرسية اليت قد تسبب
وتوقعات ا١تربُت وأولياء األمور غَت ا١تبلئمة لقدرات الطفل الصحية والعقلية ٦تا ٬تعلهم يكلفوا الطفل 

 بأعماؿ مدرسية أعلى من طاقاتو ٦تا ُيصيبو اإلحباط. 

 مجال المجتمع: -4-4

الدماغ والفهم ا٠تاطئ كحالة الصرع واألسباب ا١تؤدية ٢تو يعانوف األطفاؿ بسبب اٞتهل  بطبيعة 
ا١تصابوف بالصرع من العزلة االجتماعية، فاجملتمع ينظر إىل مرضى القلب والربو واألمراض  ا١تزمنة 
األخرى بالرأفة والعطف واالستعداد للمساعدة، با١تقابل يُنظر ا١تصابُت بالريبة والشك وا٠توؼ والنبذ 
فيتجنبهم و٬تعلهم يف عزلة عنو،  ونتيجة لذلك يضطر ا١تصاب بالصرع وأىلو خصوًصا الوالدين 
اإلبقاء على حالتو سرًّا )الكتماف عن ا١ترض( ٕتنًبا للنظرة االجتماعية الواصمة وا٠تاطئة )سليماف 

 .(18-17 ص ، ص2011، وصفاء ويل الدين 

 تصنيف االضطرابات السلوكية واالنفعالية: -5

من خبلؿ الدراسة اٟتالية وطبيعة موضوعها حاوؿ الباحث قدر اإلمكاف ٕتنب التصنيفات 
لبلضطرابات السلوكية واالنفعالية نظرًا لتعددىا وتداخلها يف بعض األحياف حيث ارتأى الباحث أف 
ٯتكن تصنيفها إّما استناًدا لدرجة االضطراب وشدتو )بسيط، متوسط، مرتفع...( حيث ٯتكن أف 

اضطراب نفسي وٯتكن أتن يكوف عرض االضطراب عقلي وٯتكن أف يكوف عرض مصاحب  يكوف
(، إضافة إىل ذلك إىل طبيعة االضطرابات سواء كاف ١Comorbiditéترض  عصيب مزمن )

سلوكًيا )مثل العدوانية، النشاط الزائدة( أو انفعالًيا )القلق، االكتئاب( أو ذىنيا كاضطراب التفكَت، 
ؼ  تصنيف االضطرابات السلوكية واالنفعالية ىو ٖتديد أبعادىا مسا٫تة بذلك إىل مع العلم أف ىد

، 2000)ٚتعة،  تقدًن ا٠تدمات العبلجية ا١تناسبة للطفل الذي  يعاين من اضطراب يف السلوؾ
                                                               .(48ص
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تصُت ٢تذا اجملاؿ على النحو التايل: وضع الدليل اإلحصائي وجاءت أىم التصنيفات من قبل ا١تخ
التشخيصي الرابع تصنيفات ٖتت ٣تموعات كربى ٖتمل عنواف: االضطرابات اليت  تتواجد عادة يف 
الطفولة وا١تراىقة من بينها: صعوبات التعلم، اضطرابات التواصل، االضطرابات النمائية كالتوحد. 

                                                           .(52، ص 2000، ٚتعةالزائد، اضطرابات ا١تسلك والتصرؼ وغَتىا )اضطرابات االنتباه والنشاط 

 بنما حدد "كوي" أربع فئات أساسية لبلضطرابات السلوكية ىي:

اضطرابات التصرؼ والشخصية وعدـ النضج واٞتنوح االجتماعي، بينما أعطى موراس وآخروف 
(Morès  et al للتبلميذ ا١تضطربُت تصنيًفا نفسًيا تربويًا ٘تثل ٜتس فئات: العصاب وأمراض )

 .(86-84ص، ص 2000الدماغ والفصاـ والسذاجة والشخصية غَت ا١تؤثر )القاسم وآخروف، 

( أنو ٯتكن تصنيف االضطراب  السلوكية إىل أربع فئات رئيسية تشمل 2003بينما أشار أٛتد )
ت العصابية )القلق، الرىاب، الوسواس  القهري(، االضطرابات الذىانية )الفصاـ، على: االضطرابا

الضعف العقلي والصرع( واالضطرابات النفسجسمية واالضطرابات السيكوباتية أو ضد اجتماعية 
 (.68، ص 2003)أٛتد، 

 الوقاية من االضطرابات السلوكية وعالجها: -6

قد أشاروا إىل أف ىناؾ أسس مهمة ٬تب مراعاهتا أف شيفر وميليماف  (2001)فادية، وضحت 
 يت:اؿ وىي كاآلعند عبلج االطف

 إحاطة الطفل بالعطف واٟتناف والرعاية واالمن -

 تنمية مفهـو الذات لدى الطفل وإلقاء الضوء على اٞتوانب االجتماعية لشخصيتو -

 مساعدة الطفل على االسًتخاء والتداعي اٟتر والتعبَت االنفعايل -

 تعزيز السلوؾ ا١ترغوب فيو -
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 تقدًن القدوة اٟتسنة والنموذج السليم يف التعامل -

عدـ االستجابة ٟتاجة الطفل بعد صدور السلوؾ غَت ا١ترغوب وحرمانو من أي مكسب  -
 ٭تصل عليو من خبلؿ السلوؾ غَت ا١ترغوب وذلك حىت ال يتعزز غَت ا١ترغوب

 العبلقات السلبية بُت الطفل ووالديو من جهة وبينو وبُت أقرانو وبيئتو من جهة أخرى.  ٕتنب -

بالتايل فإف من الواجب على احمليطُت على الطفل ا١تضطرب سلوكيا وإنفعاليا السعي بشكل 
ا٬تايب للتخلص منها قبل أف تلقي بضبل٢تا على حياتو ويصبح منبوذ اجتماعيا أو قاصرا فكريا وأدائيا 
فإف الضرورة للعبلج ضرورية ١تساعدتو على ٖتقيق نوع من التوازف واالستقرار لذلك سيحاوؿ الباحث 

تفق على فاعليتها معظم ا١تختصُت ا لعدة أشكاؿ من أساليب العبلج اليتيف ىذا اٞتانب التنويو 
 وا١تهتمُت يف ا١تيداف العبلجي:

 العبلج مع الطفل يف البداية مث يشمل االسرة.

النفسي الفردي: يركز على الطفل ويتم من خبلؿ جلسات فردية مع الطفل يتم من  العبلج -
 خبل٢تا فهم ا١تشكلة ومدى تطورىا وتأثَتىا وأبعادىا.

العبلج ا١تعريف: ويشمل كل العمليات ا١تعرفية ا١تختلفة وعلى ا١تهارات البلزمة ٟتل ا١تشكبلت  -
ىم تقنياهتا النمذجة من خبلؿ مبلحظة سلوؾ البينشخصية اليت تركز على السلوؾ االجتماعي ومن أ

اآلخرين والتعرض بصورة منتظمة للنماذج، كما يركز يف بعض االحياف على تقنية التحصُت التدر٬تي 
 أو التدريب العكسي.

ج عبلج الطفل العبلج االسري. ىنا يتم من خبللو ٖتديد ا١تعاجل مىت تتدخل االسرة يف برنام -
االسرة كنسق لؤلداء الوظيفي بدال من الًتكيز على الطفل من خبلؿ  عتبارحيث يركز فيها على ا

 (.112،ص1994) مليكة، لعب األدوار وديناميات االسرة
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 خالصة:

من خبلؿ ما تقدـ بو الباحث يف ىذا الفصل يتضح أف االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى 
خارجية موجهة ٨تو اآلخرين مثل الطفل ا١تتمدرس ا١تصاب بالصرع تتصف عموًما بأهنا سلوكات 

العدواف، النشاط الزائد، وأخرى سلوكات داخلية تأخذ طابع اجتماعي انسحايب مثل االكتئاب، 
 القلق، ا١تخاوؼ، االنسحاب االنفعايل.

تؤثر ىذه االضطرابات السلوكية واالنفعالية ٔتختلف أبعادىا وأشكا٢تا على عبلقتو مع أفراد 
ل األكادٯتي، وىذا األمر يستوجب توفَت كل العناية البلزمة ٢تذه الفئة من األسرة والرفاؽ والتحصي

 األطفاؿ وذلك من أجل التدخل مبكرًا قبل ظهورىا.
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 تمهيد:

اهتم يعترب الفشل ا١تدرسي موضوع متشعب وحساس الرتباطو ٔتستقبل التبلميذ وحي 
االجتماعية وا١تهنية واستقرارىم النفسي، لذا ٬تب على األخصائيُت يف ٥تتلف اجملاالت النظر 
ٔتوضوعية للفشل ا١تدرسي واإلحاطة ّتوانب ا١تتعددة واألخذ بعُت االعتبار ٚتيع اٞتوانب والعوامل 

ألسباب اٟتقيقية ٢تذا احمليطة بالتبلميذ ا١تتمدرس والعملية التعليمية وٖتليلها من أجل تفكيك شفرة ا
الفشل. ولتحديد مستويات الفشل لدراسي يستخدـ ا١تعنيوف وسائل متعددة أ٫تها وسائل التحصيل 

 الدراسي كونو األداة اليت ٖتدد مستوى التلميذ داخل ٣تموعة متجانسة. 

ي، وعليو سيتضمن ىذا الفصل: أىم ا١تفاىيم للفشل ا١تدرسي مدى ارتباطو ٔتتغَت التحصيل الدراس
 أخَتًا تأثَت مرض الصرع على التحصيل الدراسي.
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 تعريف الفشل المدرسي -1

 يرجع الفشل إىل فعل فشل الذي يعرؼ على أنو:التعريف اللغوي:  -1-1

ضعف تراخي وجُت عند حرب أو شّدة فهو فشل فشيل ٚتع فشل أفشاؿ واحملدثوف يقولوف فشل "
 .(584، ص 1988)معلوؼ،  "يف عملو أي  خاب ومل ينجح

 ويقًتب مفهـو الفشل ا١تدرسي من ىذا ا١تعٌت فالتلميذ الفاشل ىو الذي مل ينجح يف دراستو.

 مفاىيم الفشل المدرسي: -2

يرتبط الفشل ٔتفاىيم ٥تتلفة، فالفشل مرتبط بالتخلف، بالضعف، بالتسرب، بالكسل حيث   
 يُعرؼ بأنو:

تتوقع ا١تدرسة  هتدؼ و اليت وا١تعارؼ التلميذ على ا١تعلوماتعدـ ٧تاح الطفل كذلك أف ال يتحصل 
 (Boltanski-Thomazi, 1980, p 21وؿ عليها )صاٟت

 كما يًتجم الفشل ا١تدرسي ويقاس بػ:

 اإلعادة: إعادة السنة الدراسية. -

 إعادة توجيهو إىل قسم أدىن، خاص، حالة ٤تدودة ٦تن التعليم ا٠تاص. -

وا٠تفي الذي يقود يف هناية السلسلة التعليمية إىل تأىيل وإىل اٟتصوؿ على االنقطاع الظاىر  -
شهادة ضعيفة عدٯتة الفعالية كمظهر التكوين جزئي، ٭تدد كذلك أيضا بالرجوع إىل قياسات كمية  

 Boltanski-Thomazi,1980, p (كنسبة اإلعادة والتسرب واالنقطاع عن الدراسة والطرد
21). 
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اسي مفهـو واسع جًدا ومعقد بنسب نتائجو الواقعية اليت يصعب اإلحاطة بالتايل الفشل الدر 
هبا وذلك راجع لتعدد الزوايا اليت يُنظر منها إىل ا١تشكل. ففي التعليم ذي األنظمة ا١تركزية مثل 

النجاح أو الفشل مرتبطاف ٔتقاييس التقييم، حيث ينظر إىل الفشل  فالنموذج اٞتزائري والفرنسي ٧تد أ
ستوى اآلخر قد و أنو مل يتمكن من االنتقاؿ إىل ا١تالتلميذ الذي مل يكتسب ا١تعارؼ ، أ من جهة

ينتهي بو األمر إىل ا١تغادرة وٯتكن القوؿ أف  لديو مشاكل سلوكية، ففي ىذا ا١تقياس الكمي يعترب 
ر إىل التكرار يف ا١تستوى الذي يطلق عليو السقوط يف االمتحاف مؤشرًا للفشل ا١تدرسي، وإذا نُظ

الفشل من جهة ا١تدرسة يكوف معناه عدـ ٘تكنها من ٖتقيق األىداؼ اليت حددهتا وأّما إذا نُظر إليو 
-2010من جهة اجملتمع فيكوف معناه عدـ ٖتقيق ا١تنظومة الًتبوية لؤلىداؼ االجتماعية )الراجي، 

 .(26-25، ص 2011

ة الفشل ا١تدرسي يف اختزلوا ظاىر  Bastin et Rosen( 1990أّما باستُت وروزين )
الدراسي مغادرة التلميذ للدراسة قبل اٟتصوؿ على الشهادة أو الديبلـو وُيشَتاف أيضا أف الفشل 

 Bastin (بُت النتائج ا١تنتظرة من التلميذ والنتائج احملققة فعبلً  ٯتكن كذلك أف يتحدد يف مدى تباين
et Rosen, 1990, p 64).                                         

(  بُت Bouchard et Saint Amant)  1993 "بوشارد وسانت أمانت"ومّيز 
بوي والنجاح االجتماعي، ثبلث تصورات للنجاح يف السياؽ ا١تدرسي: النجاح ا١تدرسي والنجاح الًت 

النجاح ا١تدرسي إىل ما ىو من ٝتات ا١تدرسة وكذلك ما يتعلق ٔتسار التلميذ، داخل   حيث يرتكز
ت التعليمية من فصل دراسي إىل آخر ومن سلك إىل آخر ومن طريقة تعليمية إىل أخرى، ا١تؤسسا

ٖتقيق األىداؼ الًتبوية من خبلؿ  بل وي فيمس بدوره ليس فقط اكتساب ا١تعارؼأما النجاح الًتب
على  ، يف حُت يرتبط النجاح االجتماعي بالًتكيزوا١تعايَت االجتماعية واالخبلقية والقيم ٪تو االٕتاىات

-2010ا١تهٍت )الراجي، التأىيل العبلقة بُت التكوين يف ا١تدرسة واالندماج االجتماعي واألسري و 
 (.27، ص 2011
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إىل تعريف الفشل الدراسي إىل وجود وتداخل ست عناصر  1998يف حُت ذىب ٤تمد الدريج 
 أساسية يف ٖتديو وىي:

التعليم، إما أف تنتهي كل واحد منها بامتحاف من ا١تعلـو أف السنوات الدراسية يف ٚتيع مراحل أوال: 
تقوٯتي هنائي أو تقسم السنة الواحدة إىل عّدة فصوؿ وينتهي كل واحد منها بامتحاف دوري 

 بأطوارىا الثبلثة: االبتدائي، االساسي، الثانوي )فصلي(. كما ٗتتم يف العادة أسبلؾ التعليم
غطي ٣تموع ا١تؤسسات التعليمية الرٝتية وغَت الرٝتية بامتحانات عامة ومقننة )االختبارات ا١توحدة( ت

ات مثل االختبار ا١توحد الذي يستعمل غالبا يف هناية مرحلة ما من مراحل يف ٚتيع األقاليم أو ا١تقاطع
 البكالوريا(.امتحاف مرحلة التعليم الثانوي ) التعليم ا١تتمثلة يف االطوار الثبلث سالفة الذكر مثل

 اإلخفاؽ يف اجتياز امتحاف من االمتحانات وعدـ التفوؽ فيها والرسوب لغويًا الرسوب يعٍت ثانيا:
سواء   يف ٚتيع االمتحانات درجات )العبلمات( ا١تستعملة للتقييمىو السقوط واال٨تطاط إىل أسفل ال

ف الرسوب جزئًيا أو كليا. فإما أف يرسب التلميذ يف مادة دراسية أو و وقد يك كانت كتابية أو شفهية
كثر أو يف امتحاف جزئي دوف أف يؤثر معدلو العاـ أو أف يرسب يف أغلب ا١تواد وبالتايل ال يبلغ أ

 ٣تموع درجاتو ا١تعدؿ العاـ ويف ىذا اٟتالة يكوف الرسوب كلًيا.

والرسوب ينطلق ٦تا يسمى بنظرية "ا١تستوى الواحد للصف" وفًقا لربامج مقررة على ا١تدرسُت 
عمر التبلميذ وقدراهتم بصفة عامة وتبلءـ نوعية التعليم وأىدافو أي ٔتعٌت أف يناسب نظريًا و احًتامها 

ا١تستويات تنتقل تدر٬تًيا بكيفية تصاعدية عرب الصفوؼ، ومعٌت أف ينجح التلميذ ىو أف يكوف قد 
حصل على مستوى الصف الذي يوجد فيو ويصبح قادرًا على اتباع مستوى الصف ا١توايل والعكس 

سايرة زمبلئو يف الصف ١ت اٟتصوؿ على ا١تعارؼ الضرورية أي عدـ استطاعة التلميذمعناه الرسوب 
 ا١توايل. 
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يكوف من نتائج الرسوب التكرار أي إعادة نفس الصف من طرؼ التلميذ لتحصيل نفس ثالثا: 
تخلف دراسيًا عن زمبلئو الناجحُت. في ،ا١تستوى الذي حاوؿ ٖتصيلو بالفعل يف السنة ا١تنصرمة

سياسة الرسوب منتهجة يف ٚتيع األنظمة الًتبوية العا١تية مع اختبلؼ يف ا١تعايَت اليت يقـو  وتعترب
عليها قرار وبداية اعتماد الرسوب، حيث ٧تد بعض األنظمة التعليمية تبدأ يف تطبيق سياسة الرسوب 

رسوب بالتخلف وىكذا يرتبط ال بداية من السنة الرابعة االبتدائية ومنها ما تبدأ يف السنة االوىل.
 الدراسي يف نفس ا١تعٌت كما نستعملها للداللة على مفهـو آخر وىو الفشل الدراسي.

قد يرافق الرسوب مشاعر نفسية موافق اجتماعية سلبية يف ىذه اٟتالة نستعمل كلمة فشل رابعا: 
 -نفسيةللتعبَت عنو، إف مشاعر اٟتزف والقلق اليت ترافق التلميذ الراسب ٕتعل من الرسوب حالة 

وما يًتتب عنو من مواقف اجتماعية كالسخرية و الوصم  اجتماعية خاصة ىي حالة الفشل
نويا قد يتبعو أحيانًا عقاب بدين نتيجة هتاوف  ىذه ٟتالة عقابًا معيففيكوف الرسوب  االجتماعي

 التلميذ يف ٖتقيق النجاح والتفوؽ.

 بو النفسية واالجتماعية.يف ىذا اإلطار نستعمل مصطلح رسوب بدؿ فشل نتيجة عواق

البّد ف التمييز بُت الفشل والتعثر الدراسي )أو ما يسمى بصعوبات التعلم خاصة النوع خامًسا: 
البسيط منها( على أساس أف التعثر الدراسي حالة مؤقتة تكاد تكوف عادية تصيب معظم التبلميذ 

ضوع ما صعوبة فهم واستيعاب لسبب وتعٍت أنو أثناء التحصيل ٬تد التلميذ يف مادة معينة أو يف مو 
من األسباب لكن و ٔتجهود إضايف أو بتدخل من ا١تدرس يتدارؾ التلميذ ا١تسألة ويلحق بزمبلئو، 
لكن التعثر ٯتكن أف يتحوؿ إىل رسوب وفشل إذا تكرر وتعمم وإذا مل يتم تدارؾ األمر يف الوقت 

صعوبات التعلم، حيث تعرؼ فئات ا١تناسب ولذلك قد يقًتف مفهـو التعثر الدراسي ٔتصطلح 
صعوبات التعلم أهنا ٗتتلف عن الفئات األخرى كالتخلف العقلي وبطء التعلم والتأخر الدراسي فهي 
تضم أطفااًل يتمتعوف بذكاء عادي وال يشتكوف من أية إعاقات ومع ىذا يعانوف من مشكبلت 

 تعليمية ٕتعلهم يعانوف يف التحصيل الدراسي.  
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ر السادس يف تعريف الفشل الدراسي، يكمن يف ضرورة التمييز بُت التخلف )الفشل( العنص سادًسا:
 الدراسي والتخلف العقلي.

يف حُت ٧تد الفشل )التخلف( الدراسي أو ا٩تفاض يف مستوى التحصيل لدى بعض التبلميذ 
مثل أعمارىم عن ا١تستوى ا١تتوقع يف اختيارات التحصيل أو عن مستوى أقراهنم العاديُت الذين ىم يف 

ومستوى فرقهم  الدراسية، يف حُت أف التخلف العقلي ىو حالة أو تأخر أو توقف أو عدـ  اكتماؿ 
النمو العقلي يولد هبا الفرد أو ٖتدث يف سن مبكرة نتيجة لعوامل وراثية أو مرضية أو بيئية تؤثر يف 

ىا يف ضعف أداء الفرد يف اٞتهاز العصيب للفرد )الدماغ( ٦تا يؤدي إىل نقص الذكاء وتتضح أثار 
اجملاالت اليت ترتبط بالنضج والتعليم والتوافق النفسي. لذلك فإذا كاف كل  متخلف عقلًيا متخلف 

٤تمد الدريج، أطفاؿ ذوي االحتياجات ) دراسًيا فإف كل متخلف دراسًيا ليس بالضرورة متخلُفا عقليا
 (. 04/04/2016بتاريخ  سجلت4Kids .  www.golf-2ص  ا٠تاصة،

من خبلؿ طرح الباحث ٞتملة من التعاريف واآلراء ا١تختلفة ا١تفاىيم الفشل الدراسي لعّدة باحثُت  
نستخلص منها أنو من الصعب تكييف أو اعتماد على مقياس واحد )كمي أو كيفي( للفشل 

. ضف إىل لفية أو القاعدة اليت نعطيو ٢تاألنو يتخذ مدلوؿ ضمٍت انعكاسا أو نتيجة للخ الدراسي
ذلك تداخل عوامل عديدة ذات الصلة بالفشل الدراسي. ىناؾ عوامل ترجع إىل التلميذ وأخرى إىل 
األسرة أو عوامل مدرسية، لذلك ٔتا أف الدراسة اٟتالية تركز على التلميذ ا١تصاب بالصرع من الناحية 

ائي الذي حدده الباحث واقًتحو بتدين التحصيل السيكولوجية، ضف إىل ذلك ا١تفهـو اإلجر 
الدراسي أقل من ا١تتوسط فإف الفشل الدراسي ٯتكن أف يتحدد على ىذا ا١تستوى يف النتيجة السلبية 
اليت ٭تصل عليها التلميذ با١تقارنة مع أقرانو من نفس العمر ونفس ا١تستوى الدراسي اليت تؤدي إىل 

 ، لذلك سوؼ نتطرؽ ١توضوع التحصيل الدراسي.التكرار أو إعادة السنة الدراسية

 

http://www.golfسجلت
http://www.golfسجلت
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 :تعريف التحصيل الدراسي -3

تعددت مفاىيم التحصيل الدراسي باختبلؼ األطر الفلسفية للمنظومة الًتبوية وتعددىا ومن 
 بينها:

ا الطفل من (: "ا١تعرفة اليت ٭تصل عليهRobert Lafont)  1963"روبَتت الفونت "فيحدده 
                                                     .(Lafont, 1963, p 15 )مع الوسط والعمل ا١تدرسي" التكيف لتحقيقخبلؿ برنامج مدرسي 

ة ( فيعرفو بالعبلقة بُت ٤تتوى ا١تعارؼ ا١تكتسبPaul Pawnt Kounyأما بوؿ باونت كوين )
 .(Anna,p 1970, p 48من طرؼ التلميذ ) مدى استعما٢تا واستخدامها يف الظروؼ ا١تناسبةو 

أو نشاط  أما الباحث إبراىيم عبد احملسن الكتاين فيعرؼ التحصيل الدراسي على أنو كل أداء
يقـو بو التلميذ يف ا١تواد أو ا١تواضيع الدراسية ا١تختلفة والذي يكمن إخضاعو للقياس عرب  تربوي

   (.43، ص 1982 رضا، كرًندرجات االختبار وتقديرات ا١تدرسُت أو كليهما")

ىو مستوى ٤تدد من األداء والكفاءة يف العمل االدراسي ا١تقيم  Gaplinويعرفو الباحث جابلن 
)سعد اهلل،  أو عن طريق االختبارات أو كليهما من خبلؿ واجبات واعماؿ منزلية من قبل ا١تعلمُت

   .(44، ص 1986

وما ٭تققونو من معرفة   تبلميذ يذىب الطريري إىل ربط التحصيل مباشرة باألداء الدراسي لليف حُت
ويقاس باختبارات التحصيل وىي أدوات قياس  كنتيجة لدراسة واستيعاب مواد دراسية مقننة و٤تددة،

يف تلك ا١تواد  دريبنتيجة التعليم أو الت١تدى ٖتصيل الفرد ِلما اكتسبو من معرفة أو مهارة معينة 
 (.281-280، ص 1987)الطريري،  الدراسية
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باحث صبلح الدين عبلـ على أنو مدى استيعاب التبلميذ ١تا تعلموه من خربات معينة يف وقد عرفو ال
مادة دراسية مقررة وتقاس بالدرجة اليت ٭تصل عليها التلميذ يف االختبارات ا١تدرسية العادية يف هناية 

  .(282، ص 2003العاـ الدراسي أو يف االختبارات التحصيلية")وجيو ٤تمود، 

هلل أف التحصيل ىو ٣تموع درجات التلميذ يف ٚتيع ا١تواد الدراسية )علي عبد اٟتميد، ويعرفو خَت ا
 .(92، ص 2010

عارؼ اليت من خبلؿ التعريفات السابقة ٯتكن القوؿ أف التحصيل الدراسي ىو ٣تموع ا١ت 
دراسي يف ا١تواد أو ا١تواضيع الدراسية ا١تختلفة ا١تقررة وٯتكن اكتسبها التلميذ يف فصل أو عاـ 

 لقياس عرب درجات االختبارات التحصيلية وتقديرات ا١تعلمُت أو كليهما.لإخضاعها 

 أنواع أو مستويات التحصيل الدراسي: -4

أكدت الدراسات ا١تختلفة أف التحصيل الدراسي ٯتيزه مستويات متعددة حيث قد ٭تقق 
اًحا ويتحصل على درجات جيدة أو مرتفعة، كما يتعرض للفشل ٟتصولو على درجات أقل التلميذ ٧ت

من ا١تتوسط. ويشار إليها بالضعيفة وقد يتأرجح بينهما و٭تصل على درجات متوسطة لذلك ٧تد 
 عموًما ثبلث أنواع أو مستويات للتحصيل الدراسي.

 التحصيل الدراسي الجيد: -4-1

ا١تستوى ا١تتفوؽ دراسًيا حيث ٯتكنو ٖتقيق درجات ٖتصيلية مرتفعة يطلق على التلميذ يف ىا 
التحصيل الدراسي اٞتيد عبارة عن سلوؾ يعرّب "عن ا١تتوقع، حيث يعرفو عبد اٟتميد عبد اللطيف: 

عن ٕتاوز أداء الفرد للمستوى ا١تتوقع منو أو حصوؿ التلميذ على عبلمات متفوقة" )عبد اٟتميد عبد 
      .(188، ص 1990اللطيف، 
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 التحصيل الدراسي المتوسط: -4-2

وفيو تقع درجات التحصيل الدراسي بُت اٞتيد والضعيفة ويعتربىا ا١تعلموف وا١تختصوف يف 
 ٣تاؿ الًتبية والتعليم أهنا متوسطة.

 التحصيل الدراسي الضعيف: -4-3

 ويطلق عليو أيضا التخلف الدراسي أو التأخر الدراسي حيث عرفو فيليب شوميب
(Phillipe Champy بأنو عبارة عن الصعوبات اليت يتلقاىا التلميذ يف عملية التحصيل )

(.Champy, 1980, p 90) الدراسي وىذه الصعوبات تُعيقو على مواصلة مشواره الدراسي
وعرفو الباحث نعيم الرفاعي "مستويات منخفضة عن ا١تتوقع من االستعدادات، أي التلميذ  

عن بلوغ مستوى معُت من التحصيل الذي هتدؼ ا١تدرسة من أجلو، وال يؤخذ  قصر تقصَتًا ملحوظًا
التحصيل عادة وحده بل يؤخذ متصبًل مع العمر الزمٍت للتلميّذ وُيضيف الباحث نفسو أف ضعف 
التحصيل الدراسي أو التخلف الدراسي يكوف على شكلُت رئيسيُت: العاـ وا٠تاص، فالتخلف العاـ 

تلميذ يف كل ا١تواد الدراسية أّما التخلف ا٠تاص فهو التقصَت ا١تلحوظ يف عدد ىو الذي يظهر عند ال
وف النجاح يف ٧تد التخلف مثبل يف الرياضيات ويك ، إذالدراسية أو ا١تقررات قليل من ا١توضوعات

      .(436، ص 1972)الرفاعي، الفيزياء والكيمياء 

نقص أو عدـ اكتماؿ النمو التحصيلي  أما حامد عبد السبلـ فيحدده بأنو حالة من تأخر أو
أو اجتماعية ْتيث تنخفض نسبة الذكاء دوف ا١تستوى  نتيجة لعوامل عقلية أو جسمية أو انفعالية

      (.502 ، ص1972 ،)عبد السبلـ زىراف العادي ا١تتوسط 

نستخلص من ىذا التقسيم ١تستويات التحصيل الدراسي أنو يعتمد بشكل مباشر على 
بلميذ التحصيلية يف ا١تواد الدراسية ا١تقررة فإذا كانت ضعيفة أو دوف ا١تتوسط تعترب أف درجات الت

 التلميذ يعاين من تأخر أو فشل دراسي.
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  التحصيل الدراسي وىي:ين( إىل خصائص التلميذ متد2004 ")عمر عبد الرحيم"وأشار 

بسبب عدـ الثقة بالنفس  يكوف يف معظم حاالتو موقف ا١تدافع عن نفسو وعما يقـو بو من أعماؿ
 .على ٖتمل ا١تسؤولية يف اداء الواجبات ا١تدرسية رةوالقد

كن استفزازه بسهولة لذا ٧تده يثور يف وجو األخرين بسرعة ويكوف التغَت لديو سريع حيث وٯت-
 .، إذ يتميز ٖتت الضغط بسرعة االنفعاؿيتحوؿ من وضع آلخر بأبسط ما يكوف

 يف االعماؿ اليت يقـو هبا وسليب وغريب األطوار مع عدـ الثبات ندفاعيا ،عدواين-

 يكبت عواطفو ومشاعره حىت ال يظهر ٔتظهر الضعفاء-

 يبدو عليو اٟتزف والتشاـؤ والقلق الزائد ألبسط االسباب-

 (.174-173، ص2010كثَت الشك والريب وعدًن روح ا١تبادرة الذاتية )حديد، -

 خصائص التحصيل الدراسي:-5

ٯتتاز التحصيل الدراسي بأنو ٤تتوى منهاج مادة معينة أو ٣تموعة من ا١تواد الدراسية لكل واحدة  -
 معارؼ خاصة هبا.

يظهر التحصيل الدراسي عرب اإلجابات اليت يتم تنقيطها يف االمتحانات الفصلية الدراسية سواء   -
 كانت شفهية أو كتابية أو أدائية.

يل الذي يشمل أغلبية التبلميذ ا١توجودين داخل الصف ال يهتم التحصيل الدراسي يعٍت التحص -
 بالفروؽ الفردية وال ا١تيزات ا٠تاصة.
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التحصيل الدراسي ىو أسلوب تقييمي يقـو على توظيف امتحانات وأساليب ومعايَت ٚتاعية  -
و أو أقرانو بغرض ٖتديد ا١تستوى ا١تعريف للتبلميذ بالنسبة لفرقت موحدة يف إصدار األحكاـ التقوٯتية

 .(184، ص 2009)مزيود،  ا١تتمدرسُت يف فصل دراسي معُت

     العوامل المؤثرة على التحصيل الدراسي: -6

ىناؾ ٣تموعة متداخلة من العوامل قد تؤثر يف التحصيل الدراسي وبدرجات متفاوتة منها 
 عوامل ذاتية والعوامل األسرية والعوامل البيئية ا١تدرسية.

 لذاتية:العوامل ا -6-1

 وبقصد هبا العوامل ا١ترتبطة بالقدرات العقلية وأ٫تها:العوامل العقلية:  -6-1-1

ومسايرة  إذا كاف الذكاء عالًيا فإف األمل يكوف كبَت يف قدرة التلميذ يف االلتحاؽ بزمبلئوالذكاء: 
، 1997بركات، خليفة ت األسباب اليت أدت إىل التأخر أو الرسوب )إذا عوٞت ا١تراحل التعليمية

 .(358ص

باإلضافة إىل الذكاء ٧تد كذلك القدرات ا١تعرفية ا٠تاصة مثل القدرة اللغوية، االنتباه/ التذكر، 
القدرة على االستدالؿ ْتيث كشفت معظم البحوث عن طبيعة العبلقة بينهما وبُت التحصيل 

 (.47، ص 1973الدراسي لدى التلميذ )سبلمة وآخروف، 

قدرات باستعماؿ طرؽ ووسائل غَت مباشرة خاصة فيما يتعلق بقياس وٯتكن قياس ىذه ال
( Wechslerالذكاء مثبل. ومن أكثر اختبارات الذكاء شيوعا واستخداما ٧تد اختبار وكسلر)

ويستخدـ ىذا االختبار لقياس القدرات العقلية العامة عند ا١تتعلم والتنبؤ بقدرتو يف النجاح أو 
(. عموما فاختبارات الذكاء صممت اساسا لقياس 116، ص1996 الرسوب يف الدراسة )نشوايت،

 حسب النظم القائمة ٢تذا التحليل. القدرات العقلية البلزمة للتحصيل الدراسي
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وتعترب مسألة الوراثة والبيئة ودور٫تا يف ٖتديد درجة الذكاء عند ا١تتعلم من ا١تسائل العلمية اليت 
جدواىا مشَتا اىل اف الفروؽ الفردية بُت التبلميذ يف  أشارت جدال كبَتا، حيث اكد جونسوف عدـ

بينما العوامل البيئية ال  %80الذكاء والتحصيل تعود بالدرجة االوىل اىل العوامل الوراثية بنسبة 
(. وعلى الرغم من أ٫تية ىذه اٟتقائق إال أف 171، ص2010)حديد،  %20تساىم اال بنسبة 

( يف تعريف Wechslerبيئية جيدة وىذا ما أشار إليو وكسلر)الوراثة اٞتيدة تًتافق عادة بشروط 
٬تمع بُت دور البيئة والوراثة يف الذكاء حيث عرفو: بأنو القدرة الكلية على التفكَت العاقل والسلوؾ 

(. ولكن ليس بالضرورة  Wechsler.1996,p 03ا٢تادؼ ذي التأثَت الفعاؿ يف البيئة )
ذ يف اختبارات الذكاء للتنبؤ بنجاحهم ا١تدرسي أو إخفاقهم أو االعتماد كليا على درجات التبلمي

 كطبيعة العبلقة البيداغوجية وطرائق التدريس  فشلهم و٬تب االىتماـ ٔتسألة ٖتسُت الشروط التعليمية
 (.132، ص 1996باالعتماد على العوامل البيئية ا١تؤثرة )نشوايت،

 العوامل الصحية والجسمية: -6-1-2

إف ا١تشاكل الصحية غالبا ما تؤدي إىل عدـ االنتباه والًتكيز ٦تا يؤثر سلًبا على التحصيل  
( وجدوا أف    Wetzman et al)  1986الدراسي، ففي  دراسة أجراىا ويتزماف وآخروف 

التبلميذ  ا١تصابوف باألمراض الصحية ا١تزمنة كانوا أكثر تغيًبا عن ا١تدرسة من األصحاب، ٦تا يؤثر 
( . أما عن ا١تشكبلت اٞتسمية 76، ص 1998سيد عبد  الرٛتاف على التحصيل الدراسي  ) ًباسل

العصبية كالشلل والصرع بدورىا تؤثر على ٖتصيل التلميذ دراسًيا وتكيفو االجتماعي خصوًصا يف 
( Guitchاٟتياة ا١تدرسية إذا مل توفر لو التسهيبلت والرعاية الًتبوية ا١تناسبة، حيث  ذكر  جيتش )

روموف من أنواع النشاط االجتماعي أف األطفاؿ الذين يعانوف من مشكبلت صحية ىم يف الغالب ٤ت
يف  ببطئً  الذي يثَت استعداد التبلميذ و٬تعلهم أكثر قابلية ١تواجهة ا١تواقف التعليمية وبالتايل يتميزوف

، ص 2002)العمايرة،  ٦تا يدؿ على العبلقة الوثيقة بُت النشاط والتقدـ الدراسي مسارىم ا١تدرسي
105-106).      
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 العوامل النفسية: -6-1-3

تلعب العوامل النفسية دورًا مهًما ومن أ٫تها الدافعية ٨تو التعلم إذ ال تعلم بدوف دافعية،  
 بُت التحصيل والدافعية للتعلم قويا حيث وجدت العديد  من الدراسات النفسية والًتبوية ارتباطا

(. فا١تقاربة السلوكية و على رأسها سكينر 116، ص 1999عبد اٟتميد عبد اللطيف، )
(Skinner ترجع تدين الدافعية عند ا١تتعلمُت اىل نقص التشجيع من ا١تدرس أو اىل العقوبات )

ى ٖتسُت ا١تناخ ا١تدرسي واالداء اٞتسدية أو السيكولوجية، بينما يرى أصحاب ا١تقاربة االنسانية عل
الفكري بوجو عاـ وتشجيع التبلميذ على التواصل فيما بينهم وٖتفزىم على العمل الدراسي وا١تثابرة 

 ,Dev(. حيث أشارت دراسة ديف )135، ص ٨2001تو النجاح ) وزارة الًتبية الوطنية، 
والثناء وا١تدح وتوفَت ا١تثَتات اليت ٗتلق  ( اىل أف مشاركة التلميذ اال٬تابية يف العملية التعليمية1997

نوعا من التحدي للتعلم وتقييم عمل التلميذ ٚتيعها من شأهنا أف تعزز الدافعية الذاتية لدى تبلميذ 
وإعاقات يف التعلم )حديد،  ا١تدرسة االبتدائية وحىت مع التبلميذ الذين يعانوف من صعوبات

 ص (.،2010

حالة داخلية عند ا١تتعلم تدفعو اىل االنتباه للموقف التعليمي واالقباؿ وتشَت دافعية التعلم إىل 
التعلم، ودافعية التعلم والتحصيل  التميز والتفوؽ يف عليو بنشاط موجو واالستمرار فيو حىت يتحقق

 (. 2002الدراسي يشًتؾ فيها كل من ا١تدرسة و االسرة معا ) قطامي وعدس ، 

ذاتو والثقة بالنفس  فتقدير الذات مفهـو يشَت إىل نظرة  وكذلك تكوين مفهـو إ٬تايب ٨تو
الفرد اإل٬تابية إىل نفسو ٔتعٌت ينظر إىل ذاتو نظرة تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافية وإحساسو 

 (.110، ص 1989بكفاءتو وجدارتو واستعداده لتقبل ا٠تربات )كفايف، 

الدراسي حيث قاـ الباحث   وىناؾ أيضا عوامل انفعالية قد تؤثر على مستوى التحصيل
مصطفى كامل  بدراسة العبلقة بُت التحصيل الدراسي وٝتات الشخصية وتوصل إىل أف الطبلب 
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الذين مل يصلوا إىل مستوى ٖتصيلي يتناسب مع قدراهتم يتصف سلوكهم باالتكالية واالعتماد على 
 (.227، ص 1995مد، اآلخرين وٯتيلوف إىل ا٢تروب  من ا١توقف االجتماعية )كامل مصطفى ٤ت

( بأف وراء الكسل والتأخر الدراسي أسباب عاطفية وانفعالية  George Maconيرى )
حيث أف الكسل يعٍت انعداـ االىتماـ بالدراسة وىذا يؤدي إىل نفور وقلة انتباه وىذا راجع بالدرجة 

تبلـؤ مع الواقع االوىل إىل القلق العاطفي الذي يسبب معارضة وشعور بالنقص وشكا بالذات وعدـ 
وا٢تروب منو عن طريق أحبلـ اليقظة واستدرار عاطفة االىل وا١تعلمُت ٦تا يؤدي إىل كسل ظاىري ) 

 (.     385، ص 1965روجيو غاؿ، 

 العوامل األسرية: -6-2

تعترب األسرة يف كل ٣تتمع رغم االختبلفات الثقافية واالجتماعية والسياسية وتفرد كل ٣تتمع 
درسة األوىل لًتبية األبناء و٪تو شخصياهتم وذلك من خبلؿ احملافظة وٛتاية ٪توىم ٓتصوصياتو ا١ت

النفسي واٞتسمي واالجتماعي والعقلي ليصل إىل مرحلة البلوغ. وٖتتل األوضاع والظروؼ األسرية 
 أىم العوامل  ا١تسؤولة على ٖتصيلهم الدراسي  وأ٫تها:

 المستوى الثقافي لألسرة: -

التعليمي للوالدين ومالو من تأثَت واضح على ٖتصيل التلميذ. فالتلميذ الذي  نعٍت بو ا١تستوى 
ينتمي إىل أسرة فقَتة متفككة اجتماعًيا ٧تده يعاين حتًما من مشاكل نفسية وانفعالية تؤثر سلًبا على 
ٖتصيلو أّما التلميذ الذي ينحدر من أسرة مًتابطة ومستواىا االقتصادي جيد يكوف مستواه 

 (.106، ص 1996ي مرتفع )فزارة ، التحصيل

( إىل أف فهم طبيعة تدين التحصيل الدراسي خاصة أو  Basil Bernsteinوىذه ما أشار إليو ) 
الرسوب ا١تدرسي عامة يكمن يف التفاوت اللغوي والثقايف ما بُت طبقات اجملتمع الواحد النإتة عن 

احد ٗتتلف باختبلؼ ا١تستوى االجتماعي التفاوت االجتماعي، فاللغة ا١تستعملة يف اجملتمع الو 
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والثقايف، بينما تفرض ا١تدرسة مستوى لغويا  راقيا يناسب أبناء الطبقة العليا ا١تيسورة، وىذا ما يفسر 
 Bernsteinارتفاع نسبة ٧تاح أبناء الطبقة الغنية وزيادة نسبة رسوب أبناء الطبقات الفقَتة )

,1975, p30) 

يف دراستو اف االطفاؿ ا١تنتمُت إىل عائبلت تتكلم لغة ثرية ( Lautry, 1980كما بُت ) 
كلمة. ويدعم   200ينجحوف مدرسيا أكثر من االطفاؿ القادمُت من عائبلت ال تتعدى معجميتها 

( يف ىذا الصدد بقولو: إنٍت أخالف بعض الزمبلء الذين يعزوف الفشل الدراسي Pissaroاالستاذ )
ة، ويعللوف ذلك على أبناء ا١تغًتبُت يف فرنسا وٗتلفهم نظرا لضعف للظروؼ البيئية والثقافية لؤلسر 

الوسط االجتماعي والثقايف لكنٍت أقوؿ: ماذا لو أخذنا بعض أ٪تاط ثقافة ىؤالء ) أبناء ا١تهاجرين يف 
فرنسا( لنغَت هبا بعض أ٪تاط ثقافتنا وبالتايل لتحسُت الوضعية الدراسية ألبنائهم وأبناءنا، فإف عملنا 

ىو وضع برامج لتقليل الرسوب ا١تدرسي تشًتؾ فيو ٗتصصات عديدة تقـو فيو فرؽ الصحة  إذف
 (.Pissaro ,1980,p43ا١تدرسية واالرشاد االجتماعي واالساتذة ومشاركة االولياء ) 

وإذا كانت أغلب الدراسات الغربية قد أشارت إىل أثر ا١تستوى الثقايف للوالدين وارتباطو إ٬تابا 
زيد  "بنجاح وتفوؽ األبناء دراسيا، إال أف ىناؾ دراسات عربية جاءت بنتائج عكسية منها دراسة 

ألغلب ( حيث وجد أف ا١تستوى للطالب ال يتأثر ٔتستوى الوالد التعليمي ففي ا1979 ")الدباس
يكوف تعليم والد ووالدة الطالب ا١تتفوؽ دوف ا١ترحلة االبتدائية، وىناؾ دراسة للدكتور رشدي عبده 
حيث توصل من خبل٢تا إىل عدـ وجود إرتباط بُت ا١تستوى الدراسي لؤلبناء و٧تاحهم وا١تستوى 

لب األحياف االقتصادي لؤلسرة وأضاؼ إىل أف فقر األسرة وضعف مستواىا االجتماعي يكوف يف أغ
إىل أعلى ا١تراكز االجتماعية ) حديد،  حافزا لبذؿ ا١تزيد من اٞتهد والنجاح يف الدراسة والوصوؿ

     (.182، ص 2010
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 النمط السائد داخل  األسرة )التوافق  األسري(: -

إذا كاف التلميذ يعيش يف جّو أسري يسوده االستقرار بعيد عن العنف والقسوة واإل٫تاؿ  
كاف التحصيل جيًدا وخاصة توفر اٞتّو ا١تناسب للمذاكرة وا١تراجعة يف البيت واليت تعترب والتسيب  

 .(35، ص 1999مشجعة على ٖتقيق  ٖتصيل دراسي جيد وأفضل )داود ، 

 العوامل المدرسية والتربوية: -6-3

من بُت تعترب ا١تدرسة ٔتختلف ىياكلها من العوامل الرئيسية اليت تؤثر يف التحصيل الدراسي و  
ىذه العوامل ٧تد اٞتو االجتماعي ا١تدرسي الذي يتمثل يف العبلقات االجتماعية بُت أفراد  اجملتمع 
ا١تدرسي )ا١تعلم، التلميذ، الرفاؽ، ا٢تيئات اإلدارية...(، حيث يرى )فؤاد ابو حطب، وأماؿ صادؽ، 

ية فحسب وإ٪تا ىي ٣تتمع ( أف البنية ا١تدرسية ليست مكانا يتم فيو تعلم ا١تهارات االكادٯت1983
متغَت يتفاعل فيو االعضاء ويؤثر بعضهم يف بعض، فالعبلقات االجتماعية بُت التبلميذ وا١تعلم 
والتبلميذ مع بعضهم البعض تؤثر تأثَتا كبَتا يف اٞتو االجتماعي ٟتجرة الدراسة وىذا بدوره يؤثر يف 

(  أف للبيئة ا١تدرسية Johnson(. ويذكر ) 505، ص1983صادؽ،و  نواتج التعلم )ابو حطب
 دالالت تبدو على الطالب التابع ٢تا وىي ٦تثلة فيما يلي:

 عدـ إ٧تاز ما  توكل إليو من أعماؿ مدرسية -

 ا٢تروب و التغيب ا١تستمر عن ا١تدرسة -

 مستوى منخفض لطموحات الطالب -

 (.189، ص 2010رفض التعليم ورفض التعاوف يف أي عمل متعلق با١تدرسة )حديد،  -

كما يعترب أسلوب التدريس الذي يتبعو األستاذ أو ا١تعلم ٕتاه تبلميذه جّد مهم يف ٖتفيز 
التبلميذ على التحصيل الدراسي اٞتيد من حيث قدرتو على التنويع ومدى مراعاتو للفروؽ الفردية بُت 
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-2005التبلميذ ومدى قدرتو على تعميم االختيارات التحصيلية بطريقة جيدة وموضوعية )أماين ، 
 Rosenchine, 1971, and Right(. كما أشار إىل ذلك ) 67، ص 2006

Nuthul, 1980 أف ا١تعلمُت االكثر فعالية ىم الذين ٯتتلكوف قدرات عقلية ٘تكنهم من )
 التدريس ومهارات متميزة يف إعداد ا١تادة الدراسية وتنفيذىا استخداـ نشاطات وأساليب متنوعة يف

وا١تعلومات ذات العبلقة بالنمو والتعلم. وٯتكن القوؿ بأف ا١تعلم الناجح والفعاؿ يف التعليم ىو ذلك 
الذي ٯتتاز ٔتجموعة من ا٠تصائص االنفعالية والعاطفية اليت تساعده على التفاعل اال٬تايب مع 

 (.234، ص1996، التبلميذ )نشوايت

وكذلك ا١تناىج والربامج التعليمية ٬تب أف تكوف متكيفة مع النمو الفيزيولوجي والنفسي 
للتلميذ، إذ ٧تد بعض الربامج الدراسية اليت تعد بطريقة عشوائية استعجالية دوف مراعاة خصائص 

 (.124، ص1981التبلميذ النفسية واالجتماعية )حسن، 

 قياس التحصيل الدراسي وأىدافو: -7

ىي عبارة عن ٪تاذج من االختبارات اليت يقـو هبا ا١تعلم أو ا١تدرس بإعدادىا من صميم ا١تواد 
التعليمية اليت درسها التلميذ هبدؼ التعرؼ إىل التغَتات الناٚتة عن التعلم وقياس مدى ٖتقيق 

 األىداؼ التعليمية.

 يراد هبا قياس  التحصيل الدراسي من أىم وسائل تقوًن وتعترب االختبارات التحصيلية اليت
( وتكوف يف مادة معينة 369 ، ص2006أبو عبلـ، التحصيل وٖتديد مستوى التحصيلي للطلبة )

أو يف ٣تموعة من ا١تواد الدراسية، حيث يقوؿ الباحث سامي ٤تمد ملحم أف تقوًن التحصيل 
ا١تعلم يف هناية الشهر أو يف  منتصف  الفصل الدراسي  الدراسي  يستند إىل االختبارات اليت يعطيها 

أو يف هنايتو، مث تسجل نتائجو يف سجل العبلمات من أجل تقوًن ٖتصيل التلميذ، ٔتوجبها ٘تهيدا 
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، ص 2002الٗتاذ قرار بًتفيعو أو ترسيبو أو ٗترجو أو إعطائو شهادة تبُت مقدار إ٧تازاتو )ا١تلحم، 
 التلميذ ومركزه يف ٣تموعة معينة مقارنة باجملموعة اليت ينتمي  إليها.( وىي أيضا ٖتدد  ترتيب 80

 االختبارات التحصيلية: -7-1

ىي إجراء منظم لتحديد وقياس ما تعلمو ا١تتعلم يف ٥تتلف ا١تراحل التعليمية ا١تختلفة )ملحم، 
الوزارة يف  ( وىي إّما اختبارات تعّد بواسطة ا١تعلمُت أو اختبارات عامة تعّدىا433، ص 2001

 .(110، ص 2001هناية كل مرحلة دراسية مثل شهادة التعليم االبتدائي، البكالوريا، )الرازحي، 

 أنواع االختبارات التحصيلية: -7-2

يتم من خبل٢تا توجيو ا١تعلم للمتعلم أسئلة شفوية وتستخدـ غالًبا يف قياس االختبارات الشفوية:  -
"نبيل   القراءة والتعبَت الشفوي ومن أىم عيوهبا حسب الباحثوتقوًن كمواد معينة مثل التحصيل يف

عبد ا٢تادي "صعوبة توجيو عدد كايف من األسئلة لكل تلميذ وما يًتتب على ذلك من تأثَت يف نتائج 
االختبار وٖتديد مستوى التلميذ، ومن مزاياىا الكشف عن إمكانيات التلميذ ا١تعرفية )عبد ا٢تادي، 

 .(41، ص 1980

 ختبارات المقالية:اال -

٘تثل ىذه االختبارات أدوات لقياس اسًتاتيجيات وقدرات التبلميذ على التفكَت اإلبداعي 
وحل ا١تشكبلت بطريقة كتابية، حيث ٮُتترب التبلميذ كتابيا يف ا١تعارؼ اليت مّت اكتساهبا يف أي مادة 

 .(42، ص 1983من ا١تواد الدراسية. )سعد ، 

 ة:االختبارات الموضوعي -

ىي اختبارات يتجنب  التلميذ  فيها اإلجابة اٟترّة وتقيد التلميذ يف طريقة إ٬تابتو على إعطاء 
إجابة صحيحة واحدة لكل سؤاؿ كما ٘تكن ا١تعلم من إعطاء أحكاـ موضوعية وتُبعد العوامل الذاتية 
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بد ا٢تادي أثناء عملية التنقيط وذلك العتمادىا على مفتاح التصحيح حيث يقوؿ الباحث نبيل ع
أهنا: "اختبارات تتناسب مع ٚتيع التبلميذ من حيث الفروؽ الفردية وتتميز بنظاـ معُت موحد ُمقيد 
يف  طريقة اإلجابة من األسئلة فقد تكوف اإلجابة على شكل كلمة أو عبارة، إذ ٢تا أربعة أشكاؿ 

وا١تطابقة. اختبارات التكميل  وىي: أسئلة الصواب وا٠تطأ. أسئلة االختيار من ا١تتعدد، أسئلة ا١تزاوجة
 .(15، ص 1980ا٢تادي، عبد )

 تأثير الصرع على التحصيل الدراسي: -8

يعترب التبلميذ ا١تصابُت بالصرع مثلهم كباقي التبلميذ بقدراهتم الفردية ومواىبهم ونقاط القوة 
 التحصيل والضعف فيهم وعلى العمـو إصابتهم هبذا ا١ترض لن تكوف عائق يف إمكانية ٧تاحهم يف

( بعد استقصاء للمصادر العلمية Keatingاألكادٯتي أو الدراسي حيث توصل العامل "كيتينج" )
حوؿ موضوع: الصرع  والذكاء لدى أطفاؿ ا١تدارس إىل نتيجة قاطعة ىي: ليس  ىناؾ دليل على قّلة  

بينما وجد (. 03، ص 0162مستوى الذكاء كظاىرة مصاحبة ٟتدوث نوبات الصرع )علي صابر، 
طفبًل من ا١تصابُت بالصرع ألقل من ا١تتوقع ألقراهنم يف ٣تايل التحصيل  50( أف Green"قرين" )

الدراسي واستعماؿ اللغة و٢تذا فقد ركز على دراسة سلوؾ الوالدين وعبلقتو هبذه الظاىرة فاكتشف أف 
إ٫تا٢تم وتقديرىم ا٠تاطئ لدى مرضى الصرع طاقات أعلى ٦تا يوضح أداؤىم مل ينتبو األىل ٢تا بسبب 

سلًفا لقدرة ا١تريض وعجزه عن الوصوؿ إىل مستوى األداء ذاتو للطفل العادي، وُيضيف علي صابر 
يف نفس ا١تقاؿ أنو ٯتكننا تفسَت ا١تشكبلت الدراسية عند األطفاؿ ا١تصابُت بالصرع بعّدة أسباب منها 

كل سلوكية وانفعالية، اآلثار اٞتانبية )ضعف الًتكيز، حاالت الصرع غَت ظاىرة إكلينيكًيا، مشا 
الُسمية لؤلدوية ا١تضادة للصرع...( وىناؾ أسباب اجتماعية ونفسية منها: اليأس وا١تلل الذي  يعاين 
منو ا١تريض وقّلة توقع اآلخرين لقدراتو والغياب ا١تتكرر عن ا١تدرسة نتيجة نوبات الصرع أو إرسالو إىل 

من الزمبلء وسوء الفهم من ا١تدرسُت فضبًل عن حالة القلق والتوتر اليت ا١تنزؿ، والتفرقة يف ا١تعاملة 
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تسود ا١تريض عند النوبات وغَتىا من األسباب اليت ال تكوف مرتبطة كلية ٔترض الصرع وعبلقتو 
 (.5، ص 2016بالذكاء والتحصيل الدراسي  )علي صابر، 

 االضطرابات النفسية و الفشل المدرسي: -9

سية ليست من األعراض ا١تصاحبة للصرع ولكنها تنتج كرد فعل من الطفل االضطرابات النف
على تصرفات آلخرين ٕتاه حالتو ا١ترضية، فطريقة تعامل الوالدين واجملتمع معو تنعكس سلًبا وإ٬تابًا 
على تصرفاتو مع نفسو وٕتاه اآلخرين وقد تؤدي  إىل اضطرابات نفسية يصعب عبلجها، لذلك 

و٤تاولة منع حدوثو، تلك السلوكيات غَت الطبيعية قد تؤثر على ٖتصيلو العلمي ٬تب االنتباه ٢تا 
 ومنها ما يلي:

 الطفل قد ٮتجل من مرضو ومن ٙتة يقلل ثقتو يف نفسو. -

عدـ معرفة اجملتمع وا١تدرسة بالصرع كحالة مرضية وفهم طبيعتها ٦تا ينعكس على سوء التصرؼ  -
فقد ُٖتدث حالة من االنطواء واالنعزالية، حيث يبدأ برفض غَت ا١تعتمد منهم ٕتاه الطفل لذلك 

 اآلخرين قبل أف يرفضوه ٦تا قد يؤدي إىل نقص يف قدرات ومهارات التواصل االجتماعي.

اٟتماية الزائدة يف ا١تنزؿ وا١تدرسة تؤثر على ا١تهارات والقدرات وتسبب  أحيانا انطواء وكثرة التغيب  -
 عن ا١تدرسة.

من خبلؿ ردود الفعل غَت البلئقة من جانب األطفاؿ اآلخرين ٕتاه  آلخرين معوطريق تعامل ا -
قد ينعكس على شكل تصرفات عدوانية ٕتاه اآلخرين )عبد اهلل الصيب، الطفل  نوبات الصرع

 (. www.GulfKids.com  ،05/05/2016سجلت بتاريخ والتعليم،

الوصمة االجتماعية ا١ترتبطة بنوبات الصرع واليت تقـو على الفكرة ا٠تاطئة بأف األشخاص ا١تصابُت  -
هبذا ا١ترض إما أهنم متخلفوف عقليا أو تسكنهم أرواح شريرة أو مرضى عقليوف، ٦تا يًتتب على مثل 

http://www.gulfkids.com/
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األنشطة ىذه االفكار فرض بعض القيود عليهم منها حرماهنم من بعض اٟتقوؽ كا١تشاركة يف 
 (.410،ص 1982الرياضية والًتفيهية وغَت ذلك من القيود )فتحي، 

 االجراءات الوقائية والطرق العالجية لظاىرة الفشل والرسوب المدرسي: -10

ا ومهما كاف ة، اقتصادية، اجتماعية ونفسية أيضتعد ظاىرة الفشل ا١تدرسي مشكلة تربوي
غلب الًتبويُت أٚتعوا على أنو ليس ىناؾ حل جذري السبب يف الفشل أو الرسوب أو االعادة فإف أ

وهنائي ٢تذه ا١تشكلة الربوية ا١تتعددة االبعاد واٞتذور واليت تتحكم فيو عوامل متعددة ومتشعبة فعلى 
ىذا االساس فإف الطرؽ واالجراءات العبلجية اليت من شأهنا أف تساىم يف التقليل من حجم الفشل 

 بقة مع التفسَتات السابقة للعوامل ا١تؤدية إىل ىذه الظاىرة.ا١تدرسي ، ينبغي أف تكوف مطا

حيث يعرؼ التعليم العبلجي على أنو ٣تموعة من اٞتهود واالجراءات الًتبوية يقـو هبا 
٥تتصوف داخل عيادة تربوية من أجل االرتقاء با١تستوى التحصيلي واالداء النفسي للفئات التالية من 

التعلم، ا١تعوقُت، ذوي ا١تستوى التحصيلي الضعيف، ا١تتفوقُت  الطبلب: من يعانوف من صعوبات
عقليا وا١توىوبُت، ويتم تنفيذ تلك اٞتهود الًتبوية أساسا بصورة فردية أو يف إطار ٣تموعات صغَتة من 

(. كما يساىم التعليم العبلجي يف التخفيف من 161، ص 2000الطبلب )عبد الفتاح حافظ، 
لى التحصيل الدراسي كما يساعد أيظا يف حل ا١تشكبلت النفسية النإتة اآلثار السلبية لئلعاقة ع

 (.189، ص2010عن توتر عبلقاهتم بزمبلئهم بسبب عوامل الغَتة وعدـ التقبل)حديد، 

 وٯتكننا يف ىذا االطار استعماؿ الطرؽ التالية:

 التربية الفارقية أو التعليم المكيف: ( أ

يطبق ىذا النوع من التعليم على فئة التبلميذ الذين يعانوف من تأخر دراسي عميق أو صعوبات 
يف التعلم أو التبلميذ بطيئي التعلم أو التبلميذ الذين يعانوف من ضعف عقلي بسيط، ومن الضروري 
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حصيل ىنا أف نفرؽ بُت ىذه ا١تفاىيم رغم أف نتيجتها واحدة وتتمثل يف اعاقة التبلميذ عن الت
 الدراسي وتؤدي هبم إىل الفشل سواء بالرسوب أو التسرب.

كما يهدؼ ىذا النوع من التعليم إىل تقدًن ا٠تربة الًتبوية ا١تناسبة لكل تلميذ حسب قدراتو 
وميولو وٝتات شخصيتو وظروفو ا٠تاصة وخرباتو السابقة، والتبلميذ الذين يستفيدوف من التعليم 

ة، وىذه ا٠تصائص ٗتتلف من فرد إىل آخر لذلك فإف الربامج ا١تكيف يتميزوف ٓتصائص عديد
الًتبوية ا١توجهة ٢تم وطرؽ تدريسها ٬تب أف تأخذ بعُت االعتبار الفروؽ الفردية بينهم وكلما ٘تكن 

 التلميذ من التعلم دوف عوائق وحسن من أدائو التحصيلي يعاد إدماجو يف االقساـ التعليمية العادية.

 نوع من التعليم العبلجي بثبلث مراحل وىي:وعموما ٯتر ىذا ال

  مرحلة االستكشاؼ: يلعب فيها ا١تعلم دورا بارزا وذلك ٔتبلحظة صعوبات التحصيل الدراسي
للتلميذ وتشخيصها جيدا ٔتساعدة الوسط العائلي ) االولياء( واالخصائي النفساين باستعماؿ 

 درسية بإجراء ا١تعاينات الطبية الضرورية.الروائز واالختبارات النفسية ا١تناسبة وطبيب الصحة ا١ت

  مرحلة التابعة: يتم تصنيفهم إىل أفواج صغَتة حسب اٟتاالت ا١تشخصة وٮتضعوف لربنامج
 دراسي مكثف وموجو حسب كل حالة ويستعمل فيو وسائل تعليمية خاصة.

  د ٖتسنت، مرحلة االدماج: عندما يبلحظ ا١تعلم أف التلميذ أف قدرتو على الفهم والتحصيل ق
، 2010يعاد ادماجو من جديد مع أقرانو يف ا١تستوى الدراسي ا١تناسب بصفة عادية )حديد، 

 (.190ص

 وىكذا ٧تد أنفسنا أماـ ثبلث اسًتاتيجيات من التعلم العبلجي ا١تكيف وىي:

 اسلوب التعليم القائم على ٖتليل ا١تهمة التعليمية أو التدريسية-

 عمليات العقلية أو النفسيةاسلوب التعليم القائم على ال-
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اسلوب التعليم القائم على اٞتمع بُت ٖتليل ا١تهمة التعليمية والعمليات النفسية )عبد الفتاح حافظ، -
 (.167، ص 2000

وأكدت دراسة د. بوسنة وآخروف ٔتخرب الًتبية والتكوين ّتامعة اٞتزائر أف ىذا النوع من التعليم 
/ فقط من ا١تعلمُت 12سبب قلة ىذه االقساـ ا١تتخصصة ) العبلجي يسجل حاليا نقصا كبَتا ب

الذين عرّبوا بأهنا موجودة يف مقاطعتهم(. إف ىذه النقص أدى إىل توجيو كل التبلميذ الذين يعانوف 
من فشل أو رسوب مدرسي إىل دروس الدعم واالستدراؾ واليت ىي غَت متكيفة مع خصوصيات 

/ يعتربوف أف ىذه 60ىذه االقساـ ضرورية وأف أغلبية ا١تعلمُت البعض منهم، مع العلم أف اٟتاجة إىل 
www.inre-، 06/05/2016االقساـ ا١تتخصصة فعالة بدرجة كبَتة ) سجلت بتاريخ 

dz.org/document/article.) 

االساس إىل اعتبار التأخر الدراسي يعود يف ىو برنامج تعليمي يعود يف م التعويضي: التعلي  ( ب
غالب االحياف إىل نقص الفرص التعليمية وإىل اٟترماف االجتماعي والتخلف االقتصادي 

 وتتضمن الربامج التعليمية ا١توجهة ٢تم:

عبلج ا١تشكبلت االكادٯتية للتبلميذ حىت ال تعوؽ تقدمهم الدراسي يف مراحل التعليم التالية أو -
 ا١توالية

 تقدًن تعليم مهٍت وخربات عمل للتبلميذ يف سياؽ غَت اكادٯتي-

تقدًن برنامج تعليمي مكثف لؤلطفاؿ غَت القادرين من الناحية ا١تادية و٢تم امكانيات عقلية واعدة -
 ومساعدة أولياء أمورىم

 

http://www.inre-dz.org/document/article
http://www.inre-dz.org/document/article
http://www.inre-dz.org/document/article
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يقدـ يف شكل حصص استدراكية عند وجود فراغ داخل التوقيت االسبوعي ج( بيداغوجية الدعم: 
هتدؼ إىل معاٞتة النقائص ا١تشخصة لدى التبلميذ أو التأخر الدراسي ا١توقفي الناتج عن مواقف و 

 معينة مثل ا١ترور ٓتربات انفعالية مؤ١تة.

تنظيم حصص استدراكية حسب اٟتاجة الًتبوية وجملموعات من التبلميذ يتشابو مبلمح  ويتم
نقائصهم ا١تشخصة، وتقدـ اٟتصص يف شكل مراجعات و٘تهرين تطبيقية وليس على شكل دروس 

 (.138، ص 1999عادية )سيد سليماف، 

 دور المعلم في الحد من ظاىرة الفشل أو الرسوب المدرسي: -1 -10

علم أف يكوف على دراية ٔتختلف االمراض ا١تزمنة اليت تصيب أحيانا االطفاؿ ا١تتمدرسُت على ا١ت -
لذا ٬تب أف يعرؼ نوع العبلج الطيب الذي يتعاطاه التلميذ ا١تصاب ٔترض مزمن ) الصرع، الربو، 

حذرا السكري...( وما ٢تذا من آثار جانبية عليو وأف ٭تسن مراقبتو أثناء تصرفاتو وأعمالو وأف يكوف 
يف تعاملو فيحًـت مشاعره وأحاسيسو، فبل يشعره أماـ زمبلئو وخاصة بشكل علٍت أنو مصاب أو أنو 

 يعاين من مشاكل وصعوبات خاصة.

توفَت أفضل بيئة تعليمية فمثبل من يعاين من تشتت االنتباه ٬تلس قريبا من ا١تعلم ليزيد بذلك من  -
 يقظة ا١تعلم.

 تزويد التلميذ بالتعليمات البلزمة والواجبات ا١تطلوبة. -

 تصنيف أنواع السلوؾ غَت ا١تقبوؿ. -

 (.162-159، ص 2007رفع ا١تعنويات وتقدير الذات )جوع،  -
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 عالج المشاكل العاطفية واالجتماعية والعائلية: -2 -10

١تتمدرس ، وإذا الـز ىذه الصعوبات تثقيف العائلة با١تشاكل والصعوبات اليت يعاين منها التلميذ ا -
تشتت يف االنتباه وكثرة النشاط اٟتركي الزائد، ٬تب إحالة التلميذ إىل تعاطي العبلج الطيب ا١تدرسي 

 ويف بعض االحياف إحالتو إىل العيادة الطبية ا١تعنية.

يف رد فعلو رد  على االبوين أف يقرأ سياسة ثابتة وأف تكوف قراراهتما هنائية، فبل يتناقض أحد٫تا -
فعل اآلخر وأف يبتعدا عن كل ما من شأنو أف يدخل الشك والريبة يف نفسو أو يستخدما سبيل 

 التهديد وا٠تداع أو اتباع أسلوب اجملاملة.

تعاوف االدارة ا١تدرسية مع أولياء التبلميذ ٟتل مشكبلت أبنائهم واطبلعهم على الصورة الصادقة  -
 عنهم.

ت االجتماعية من خبلؿ ادراؾ الطفل على ما يعانيو من مشكل اجتماعية مث التدرب على ا١تهارا -
مساعدتو على القياـ بأدوار اجتماعية ٥تتلفة ويف حاالت ٥تتلفة وتشجيعو على ٦تارسة بعض االدوار 

 االجتماعية .

عن ٬تب أف تتبع االدارة ا١تدرسية ٔتختلف مواردىا البشرية يف تعاملها مع الطفل سياسة بعيدة  -
الًتدد وعدـ الثبات ٕتاه كل من السلوؾ اٟتسن والسلوؾ السيئ، فالًتدد يف الرد على كل تصرؼ 

، ص 2007الطفل أو تأخَته يؤدي إىل رد فعل عكسي لديو ويعزز السلوؾ السليب عنده )جوع، 
(. حيث يقوؿ الباحث ٤تمد منَت مرسي يف ىذا الشأف: ال يقتصر عمل االدارة 174-177

 تصريف الشؤوف االدارية اليومية فحسب بل ىي مسؤولة على رسم سياسة عامة للمدرسة ا١تدرسية يف
من شأهنا ا١تساعدة على تربية التبلميذ وتكيفهم السوي، ويتوقف ٧تاح ا١تدرسة إىل حد كبَت على 

تنمية  ستعداداهتم واىتماماهتم وأساليب ا١تعاملة اليت تساعد على١تدير وا١تدرسُت ٧تاح التبلميذ وافهم ا
 (.94، ص1999شخصيتهم )منَت مرسي، 
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 خالصة:

تطرقنا يف ىذا الفصل إىل متغَت الفشل ا١تدرسي، ىذا ا١تصطلح الذي يقصد بو النتيجة  
السلبية اليت ٭تصل عليها التلميذ با١تقارنة مع أقرانو من نفس العمر ونفس ا١تستوى الدراسي اليت 

كما تعرفنا على التحصيل الدراسي كونو احملدد الرئيسي تؤدي إىل إعادة أو تكرار السنة الدراسية،  
للنجاح أو الفشل ا١تدرسي والذي ينطلق من عدة مبادئ وشروط. كما حاولنا التعرؼ على العوامل 
ا١تؤثرة يف التحصيل وكذلك تأثَت مرض الصرع عليو من خبلؿ عرض بعض االضطرابات النفسية 

 تمدرس ا١تصاب بالصرع.وعبلقتها بالفشل ا١تدرسي لدى التلميذ ا١ت
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 تمهـــيد

 الدراسة االستطبلعية -1

 الدراسة األساسية -2

 األساليب اإلحصائية -3
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 تمهـــيد:

لمتمدرس ا١تصاب بالصراع والفشل لآلليات العقلية ْتثنا على دراسة العبلقة بُت اوع يرتكز موض
ا١توضوع من جانبو النظري ٢تذا  ا١تدرسية بتلمساف. فبعد تناوؿ الطالب الباحثا١تدرسي با١تؤسسات 

، سوؼ نتطرؽ إىل  الفصوؿ ا١تتعلقة ٔتتغَتات البحثوفرضياتو والتطرؽ إىل أين قاـ بتحديد إشكاليتو
جانبو التطبيقي الذي ىو أساس كل ْتث علمي العتماده على األدوات وا١تقاييس اليت تثبت مدى 
صحة النتائج احملصل عليها، ومنو التحقق من مدى صحة فرضيات البحث ٦تا يسهل علينا ٖتليل 

 .ومناقشة النتائج
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 الدراسة االستطالعية: -1

يف البحوث العلمية تساعد على اكتشاؼ طريقة البحث تعترب الدراسة االستطبلعية خطوة ىامة 
وصياغة مشكلة البحث وفرضياتو وضبط ا١تعيقات اليت قد تعوؽ ا١تواصلة يف البحث خاّصة يف 
الدراسة ا١تيدانية كوهنا تساعد على التعرؼ على ميداف البحث والتأقلم ومعرفة بعض جوانبو اليت ال 

، ص 2012جرادي، و  تعلقة بالظاىرة ٤تل البحث )سبعوفتظهرىا حتًما القراءات واألدبيات ا١ت
77).       

وقصد إجراء الدراسة االستطبلعية قاـ الباحث بزيارة ميدانية إىل وحدة العلـو النفسية با١تستشفى   
اٞتامعي بتلمساف هبدؼ اٟتصوؿ على أكرب قدر ٦تكن من ا١تعطيات ا١تيدانية واالستفادة منها يف 

 22ستطبلعية ٦تثلة يف عينة متكونة منة وٖتديد بنودىا، ومّت اختيار عينة الدراسة االتقنُت أداة الدراس
سنة. مث  13-8طفبل مصاب بالصرع يعانوف من اضطرابات سلوكية وانفعالية وتًتاوح أعمارىم من 

ية الباحث إىل وحدات الكشف التابعة لكل من عيادات الصحة ا١تدرس الطالب بعد ذلك توجو
للمقاطعات التالية: ثانوية بوزيدي ٥تتار )صربة(، متوسطة مالك بن أنس )شتواف(، متوسطة التابعة 

) سيد اٞتيبليل(، مدرسة بن ٛتادي بن عمر 1الطي اٟتاج أٛتد )سبدو(، مدرسة بن ٛتيدي علي 
 )بٍت مستار(.

لذين ٦تا ٝتح لنا باالستفسار عن كل ما يتعلق ٔتوضوع الدراسة ْتضور أخصائيُت نفسانيُت ا
يف ا١تؤسسات ا١تدرسية يف األطوار الثبلثة،  ا١تصابُت بالصرعا١تتمدرسُت قدموا لنا معلومات عن 

وقدموا للطالب الباحث على أف الفشل ا١تدرسي يف الطور االبتدائي لدى ا١تتمدرسُت ا١تصابُت 
ا١تنتمُت ٢تذه  ءمّت ٖتديدىم من طرؼ األطبابالصرع أكثر من األطوار األخرى) األساسي والثانوي(. و 

الذي يساعدنا على اختيار العينة بطريقة قصدية، مث توجهنا مباشرة إىل ا١تدارس  الوحدات وىو األمر
 بتلمساف. مدرسة ابتدائية يف ا١تؤسسات ا١تدرسية 15االبتدائية ا١تتواجدة هبا العينة موزعُت على 
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ستفسار عن كل ٦تا يتعلق لبل رعشا٠تمسة  حث كل من مدراء ا١تؤسسات ا١تدرسيةمث قابل البا
ٔتوضوع البحث وْتضور بعض ا١تعلمُت الذين قدموا لنا ا١تعلومات عن التبلميذ ا١تتمدرسُت ا١تصابُت 

 بالصرع حيث ٝتحوا لنا باالطبلع على الدفاتر ا١تدرسية ا٠تاصة هبم.

 الهدف من الدراسة االستطالعية: -1-1

ى الباحث القياـ بدراسة استطبلعية على عدد قبل الشروع يف تطبيق الدراسة األساسية ٬تب عل
 ٤تدود من أفراد ٣تتمع البحث وذلك لتحقيق األىداؼ التالية:

 توفر الباحث الفرصة لتقوًن مدى مناسبة ا١تعطيات والبيانات اليت ٭تصل عليها للدراسة. -

 التأكد من صبلحية األدوات ا١تستخدمة يف الدراسة واليت تتمثل يف: -

 الفهم اللغوي واإلجرائي للمقياس  أ( التأكد من

 ب( دراسة صدؽ ا١تقياس وثباتو.

 التعرؼ على ٥تتلف الصعوبات اليت قد تواجو الباحث يف الدراسة األساسية. -

      اختيار العينة اليت تناسب متغَتات الدراسة. -
 وصف عينة الدراسة االستطالعية: -1-2 

صابُت بالصرع والذين مّت اختيارىم بطريقة مطفل  22تكونت عينة الدراسة االستطبلعية من 
مساف وامتّدت تلعلـو النفسية با١تستشفى اٞتامعي بقصدية من طرؼ التشخيص الطيب التابع لوحدة ال

  .22/02/2016إىل غاية   16/10/2015الدراسة االستطبلعية حوايل أربعة أشهر، من 
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 أدوات جمع البيانات: -1-3

الختبار فروض الدراسة واإلجابة عن تساؤالهتا قاـ الباحث  :مقياس الدراسة -1-3-1
باستخداـ وتطبيق مقياس االضطرابات السلوكية والوجدانية من إعداد آماؿ عبد السميع باظة 

بدمشق( وا١تعّدؿ من طرؼ الباحثاف كماؿ يوسف ببلف وإٯتاف عّز )وحدة العلـو النفسية  2001
 .2010سنة 

قامت الباحثة مقياس االضطرابات السلوكية والوجدانية، ىو  تعريف المقياس: -1-3-1-1
آماؿ باظة بوضع مقياسها بعد االطبلع على عينة من االختبارات التشخيصية لبلضطرابات العقلية 

( B.P.R.S.Cيف مرحلة الطفولة ومن بينها مقياس التقدير السيكاتري ا١تختصر لؤلطفاؿ )
Brief psychiatrie Rating Scale for children. .  الذي يستخدـ لقياس ٣تموعة

من االضطرابات السلوكية واالنفعالية لؤلطفاؿ لكن بعض أبعاده وعباراتو ال تصلح الستخدامها مع 
ذوي االحتياجات ا٠تاصة من فئتُت الصم وا١تكفوفُت، مث مّت االطبلع على كل من اختبارات القلق 

( و٤تمد عبد الظاىر الطيب 1983الكتئاب لؤلطفاؿ من إعداد كل من رشاد عبد العزيز موسى )وا
 1961( سنة Casselة سلوؾ الطفل اليت وضعها كاسيل )( وكذلك قائمة مبلحظ1983)

 (.1987وأعدىا للبيئة ا١تصرية مصطفى كامل )

الكثر شيوعا لدى األطفاؿ ىذا ا١تقياس ٣تموعة من االضطرابات السلوكية واالنفعالية ا يقيسو 
 ( أبعاد أساسية وىي:07عامة ولدى الفئات ا٠تاصة واليت أمكن توزيعها على سبعة )

االنسحاب  -النشاط الزائد -اختبلؿ التفكَت -االكتئاب االساسي -االضطرابات السلوكية
 اضطرابات التواصل. -القلق -االنفعايل

 (The Behavior disordersاالضطرابات السلوكية ) :01البعد 

 ويشمل على السلبية، ا١تقاومة، عدـ التعاوف، الغضب، ا١تعارضة، العدائية والكذب.
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 (Major Depressionاالكتئاب االساسي ) : 02البعد 

ويشمل االفكار االنتحارية، االكتئاب ا١تزاجي، الشعور بالنقص، ا٩تفاض الثقة بالنفس، 
.  اضطرابات النـو

 -Hallucinations- Dulusion- Fantesiesالتفكَت ) اختبلؿ : 03البعد 
Schizophrenie disorders)   

ويشمل على ا٢تبلوس، ا٠تربات السمعية والبصرية غَت الواقعية، ىذيانات وادراكات خاصة 
 بالعظمة والذات، التخيبلت ا٠تاصة واالضطراب الفصامي.

 (hyper activityالنشاط الزائد ) : 04البعد 

 تشتت االنتباه وضعف الًتكيز، قصر مدى االنتباه، افراط النشاط اٟتركي. ويشمل على

 (Emotionnel with drowalاالنسحاب االنفعايل ): 05البعد 

 يشمل على فتور العاطفة واضطرب التجنب والصمت االختياري  

 ( Anxietyالقلق ) :06البعد 

 ة للقلق ويشمل على التوتر وا١تخاوؼ واالنشغاؿ بالصراعات ا١تثَت 

 (Conduct disordersاضطرابات التواصل ) :07البعد 

خاص بالصم ويشمل على اضطراب أسلوب التواصل وا٩تفاض مستواه وا٩تفاض ا١تشاركة مع 
 اآلخرين.
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وبالنسبة للمكفوفُت والعاديُت يصبح البعد ىو اضطراب الكبلـ ويشتمل على ا٩تفاض ا١تستوى 
ت أو ا٩تفاضو واإلقبلؿ من التحدث أو الزيادة يف االستجابة اللغوي وأخطاء النطق، ارتفاع الصو 

 اللفظية.

ْتيث كل بُعد من ىذه األبعاد يتكوف من ثبلثة بنود حيث كل ثبلث عبارات )بنود( تعرّب عن 
ٝتة معينة وتقيس ىذه العبارات ٣تموعة من االضطرابات السلوكية والوجدانية منها، كما تتضمن 

ة مصغرة حوؿ الرقم ا١تناسب ا١توجود مقابلها لتشَت بذلك إىل ما يراه اإلجابة وذلك بوضع عبلم
قدر ُمطابًقا ٟتالة الطفل ويأخذ كل بند احتماالت اإلجابة التالية.:

ُ
 ا١ت

(، توجد 2) وجد بدرجة أقل من متوسطة(، ت1( ، توجد بدرجة بسيطة )0ال توجد أبًدا )
(، توجد بدرجة مرتفعة 5فعة )وجد بدرجة مرت(، ت4، توجد أعلى من ا١تتوسط )(3بدرجة متوسطة )

 (.6جًدا)

 الثبات:

مّت حساب الثبات للمقياس بأبعاده السبعة بإعادة تطبيقو على ٣تموعة من أ( إعادة التطبيق: 
٦تن  55من الذكور  65طفبًل منها  120سنة وعددىا  11.55زمٍت  األطفاؿ ٔتتوسط عمر

 0.78بالنسبة للذكور و 0.75 اإلناث، بعدد فاصل زمٍت ثبلث أشهر توصل معامل الثبات اىل:
 بالنسبة لئلناث وىذا بالنسبة لدرجة الكلية األبعاد السبعة.

بعاد السبعة والدرجة ب( االتساؽ الداخلي:  مّت حساب معامبلت االرتباط بُت درجات األ
 الكلية وكانت كلها ذات داللة إحصائية.

 27مت من خبلؿ إ٬تاد الفروؽ بُت متوسط درجت أفراد الرباعي على جـ( الصدق التمييزي: 
طفبل من عينة التقنيُت على مقياس االضطرابات السلوكية والوجدانية وظهرت فروؽ  108طفبل من 

 .(15، ص 2001ة ، )باظ دالة إحصائيا بُت اجملموعتُت
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ونظرًا للتعدد اٞتوانب اليت يضمها كل بعد من األبعاد السبعة واليت ٯتكن أف يتوافر يف الوقت  
نفس ذاتو أكثر من جانب يف البعد ذاتو خاصة عند األطفاؿ ا١تصابُت بالصرع، استعاف الباحث ب

ؼ الباحثاف كماؿ إعادة تصحيح ا١تقياس ووضع درجاتو من طر  ا١تقياس ولكن معّدؿ حيث ّ٘تت
( ا٠تاص بذوي االحتياجات 07، بعد أف مّت استبعاد البعد )2010يوسف ببلف وإٯتاف عّز سنة 

ا٠تاصة، ْتيث أصبح على شكل بطاقة رصد لكل جانب من اٞتوانب ا١تتضمنة، وعدـ االكتفاء 
قر كما ىو اٟتاؿ يف ا١تقياس األصلي )حيث يتم اختيا

ُ
ر )أ( أو )ب( ّتانب وواحد ٮتتاره الشخص ا١ت

 أو )ج( من االختيارات الثبلثة ا١توجودة مع كل بند من البنود.

استخدـ الباحثاف استبياف يتألف من صفحة التعليمات اليت تضمنت البيانات ا١تطلوبة عن 
( أبعاد حيث 06عبارة موزعة على ستة ) 54الطفل، كما تتضمن كيفية اإلجابة عن ا١تقياس والبالغة 

تعرّب عن ٝتة معينة وتقيس ىذه العبارات ٣تموعة من السلوكات والسمات  ككل ثبلث عبارات
 ا١تميزة لدى األطفاؿ وىي كالتايل:

 اضطرابات السلوكية:

ػ، ج-ب-جػ، االنتحار أ-ب-جػ، ا١تخادعة والتبلعب أ-ب-جػ، العدوانية أ-ب-عدـ التعاوف أ
-جػ، اختبلؿ التوجو أ-ب-ـ أجػ، صعوبات النو -ب-االنتباه أ جػ، اضطراب-ب-النشاط الزائد أ

 جػ، -ب-جػ، األ٪تاط اٟتركية الثابتة أ-ب

 االضطرابات الوجدانية:

جػ، -ب-جػ، التخيبلت الغريبة أ-ب-جػ، الشعور  بالنقص أ-ب-أاالكتئاب المزاجي 
-ب-جػ، التبلد الوجداين أ-ب-جػ، االنسحاب االنفعايل  أ-ب-أ جػ، ا٢تبلوس-ب-ا٢تذيانات أ

 جػ.-ب-جػ،، القلق أ-ب-أػ، التوتر ج
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 الصدق والثبات :

طفبًل من ا١تضطربُت ا١تًتددين على وحدة  28قد مّت التأكد من صدؽ ا١تقياس بتطبيقو على 
ركز ذاتو، دوف أف لى ا١تإخوهتم ا١تًتددين ع من عادياطفبل  28العلـو النفسية بدمشق وكذلك على 

فسية، مّت حساب متوسط اجملموعتُت على يذكر ذووىم أهنم يعانوف مشكبلت تستلـز مساعدة ن
األبعاد السبعة والدرجة الكلية وا٨ترافاهتا ا١تعيارية مث طبقت معادلة ستودنت "ت" لداللة فروؽ 
ا١تتوسطات اليت أكدت قدرة ا١تقياس على التمييز بُت اجملموعتُت ا١تتناقضتُت ٦تا أعطى مؤشرا جيًدا 

، حيث بلغ معامل النصفية قياس بطريقة التجزئةعلى الصدؽ لتمييزي لو. ث حساب ثبات ا١ت
لعينة األطفاؿ غَت ا١تضطربُت كما  0.75لؤلطفاؿ ا١تضطربُت،  0.77الثيبات ألفراد عينيت الصدؽ 

مّت حساب معامل الثبات بطريقة االتساؽ الداخلي لعينيت الصدؽ من خبلؿ االرتباط بُت درجات 
  .(198-196، ص 2011)ببلف،  البعاد السبعة والدرجة الكلية

 الخائص السيكومترية ألداة الدراسة: -1-3-1-2

 22قد مّت التأكد من صدؽ وثبات ا١تقياس بتطبيقو على العينة االستطبلعية اليت تتكوف من 
طفبل مصاب بالصرع يعانوف من اضطرابات سلوكية ا١تًتددين على وحدة العلـو النفسية با١تستشفى 

 اٞتامعي تلمساف.

 + الصدق:

 الصدق التمييزي: -

مّت حساب صدؽ ىذا ا١تقياس بطريقة ا١تقارنة الطرفية وذلك بًتتيب الدرجات تنازلًيا، مث أخذ 
 درجات دنيا مث متّ  5درجات عليا و 5من طريف ا١تقاس األعلى واألدىن أي ما يقابلها  %25نسبة 

 " وتفسَته ىذه القيمة.Tاستخداـ اختبار "با١تقارنة بينهما 
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األعلى ودرجات مقياس الدنيا( دالة عند  مقياس " )الفرؽ بُت درجاتTقيمة "إذا كانت 
فهذا يعٍت أف ا١تقياس صادؽ ألنو استطاع أف ٯُتيز بُت الطرفُت، وإذا كانت  0.05مستوى الداللة 

فهذا يعٍت أف ا١تقياس غَت  (0.05( و)0.01" غَت دالة عند مستوى الداللة )Tقيمة الفرؽ "
 ( يوضح ذلك 01ز بُت الطرفُت واٞتدوؿ رقم )ٯتي ال نوصادؽ أل

 ( يوضح صدؽ ا١تقارنة الطرفية ١تقياس االضطرابات السلوكية الوجدانية01اٞتدوؿ رقم )

حجم  الطرفين 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T  درجة
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

 الدرجات

الطرؼ 
 األعلى

5 185.2
0 

3.27 

 داؿ 0.01 4 47.23
الطرؼ 
 األدىن

5 139.4
0 

5.32 

الداللة ( عند مستوى 47.23" بلغت )Tح أف قيمة "( يتض02من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
 ( وبالتايل ا١تقياس صادؽ.01وىي دلة إحصائًيا انظر ا١تلحق ) 0.01

 الثبات:+ 

 أ( االتساق الداخلي:

ذلك من خبلؿ حساب قيم معامبلت االرتباط بُت أبعاد ا١تقياس الستة والدرجة الكلية  متّ 
 للمقياس فكانت النتائج كالتايل:

بُت أبعاد االضطرابات السلوكية والوجدانية  بَتسوف ( يبُت قيم معامبلت االرتباط02اٞتدوؿ رقم )
 الكلية للمقياس حسب أفراد العينة .والدرجة 
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 القرار مستوى الداللة االرتباط ألبعاد

 داؿ 0.01 0.78 االضطرابات السلوكية

 داؿ 0.01 0.86 االكتئاب

 داؿ 0.01 0.91 اضطرابات التفكَت

 داؿ 0.01 0.96 النشاط الزائد

 داؿ 0.01 0.96 االنسحاب االنفعايل

 داؿ 0.01 0.94 القلق

بُت أبعاد ا١تقياس بَتسوف ارتباط ( أف قيم معامبلت 02ٞتدوؿ رقم )ستنتج من خبلؿ ان
 (0.01إحصائية عند مستوى الداللة  )الستة والدرجة الكلية للمقياس كانت ٚتيعها ذات داللة 

وىذا يعطي مؤشرًا قويًا للتجانس الداخلي للمقياس حيث جاءت قيم معامبلت االرتباط لؤلبعاد مع 
كأدىن حد قيمة االضطراب             0.78ما بُت   مرتفعة إذ تراوحت و الدرجة الكلية للمقياس موجبة 

 كأقصى قيمة.0.96و

طفبل مصاب بالصرع من  22ج العينة االستطبلعية ئباستغبلؿ نفس النتا( ألفا كرونباخ: ب
 فكانت النتائج كالتايل: ) ثبات البنود(ثبات ألفا كرونباخ للمقياس معامل ا١تضطربُت، قمنا ْتساب
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 ثبات مقياس االضطرابات االسلوكية والوجدانية بطريقة ألفا كرونباخ.(: يبُت معامل 03اٞتدوؿ رقم )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات أبعاد المقياس

06 18 0.92 

لفا كرونباخ للمقياس ككل قد ( أف معامل الثبات بطريقة أ03يتضح من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
 ياس بدرجة عالية من الثبات.وىي قيمة موجبة ومرتفعة ٦تا يدّؿ على ٘تتع ا١تق 0.92بلغ 

 ( ثبات التجزئة النصفية:ج

باستعماؿ نفس بيانات العينة االستطبلعية قمنا بتقسيم عدد بنود ا١تقياس إىل نصفُت 
بنود فردية والنصف الثاين ٭تتوي  09متساويُت )أعداد فردية/ زوجية( أي لنصف األوؿ ٭تتوي على 

 تباط بينهما فكانت النتائج كالتايل:بنود زوجية، مّت حساب معامل االر  09على 

١تقياس االضطرابات السلوكية والوجدانية بطريقة التجزئة  ( : يبُت معامل الثبات03وؿ  رقم )اٞتد
 .النصفية 

 معامل الثبات االرتباط 18 التجزئة النصفية
 بين البنود الزوجية
 و البنود الفردية

9 0.86 0.92 
9 

( أف معامل الثبات مرتفع وداؿ إحصائيا وٯتكن الوثوؽ 03من خبلؿ اٞتدوؿ رقم ) يتضح
 بو.

يتبُت من خبلؿ معامبلت الصدؽ والثبات اليت مّت استخراجها ٢تذا ا١تقياس ا١تعّدؿ كانت 
مرتفعة ودالة إحصائيا وىذا ما جعل ىذا ا١تقياس صاٟتًا لبلستخداـ يف ىذه الدراسة بكل ثقة 

 واطمئناف.
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 التأكد من نسبة ذكاء عينة الدراسة األساسية: -1-3-2

قاـ الباحث بتطبيق اختبار رسم الرجل ٞتودنوؼ لقياس القدرة العقلية وذلك هبدؼ استبعاد 
 التخلف العقلي لدى أفراد عينة الدراسة.

يتميز ىذا االختبار على أنو اختبار غَت لفظي )أدائي( ومتحرر من أثر الثقافة والتحيز العرقي، 
ا١تفحوص رسم رجل بأفضل صورة  ، يطلب من1926أعدتو الباحثة األمريكية فلورنس جودنوؼ 

بنًدا أو وحدة، ويتم تقييم الرسم من خبلؿ التفاصيل ا١تتمثلة يف  50وقت غَت ٤تدد ويتكوف من يف 
وجود يف الرسم. ْتيث تعطى عبلمة واحدة لكل بند مالبنود ا١تكونة لو اليت وضعتها جودنوؼ، 

 ( 63-50، ص 1982)نعيم عطية،    50بلمة العليا الع

سنة كما ىو موضح يف ا١تلحق  13سنوات حىت الفئة العمرية  3ويصلح من الفئة العمرية 
 (.04رقم )

 صدق وثبات المقياس ) اختبار رسم الرجل( في الدراسة الحالية: -

 ى ثبلث ٤تكات:اعتمد الباحث يف االطمئناف على صدؽ ا١تقياس يف الدراسة اٟتالية عل

باستخداـ ا١تقياس وخاصة مع األطفاؿ  )د.بن عصماف جويدة( توصية أساتذة علم النفس ( أ
 وألغراض الفرز السريع.

 كوف ا١تقياس أدائي وال يتأثر بعامل الثقافة والتحيز العرقي.   ( ب

 تداوؿ انتشار استخداـ ا١تقياس يف الدراسات العربية.  ( ت
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 ثبات المقياس:-

قاـ الباحث ْتساب ثبات ا١تقياس عن طريق إعادة التطبيق على عينة من التبلميذ ا١تتمدرسُت 
سنة،  12- 07اناث( تًتاوح أعمارىم ما بُت  07ذكور و 08طفبل ) 15ٔتنطقة تلمساف قوامها 

( وىو معامل ثبات عايل 0.97بفاصل زمٍت ٜتسة عشر يوما ، فحصل على معامل ثبات قدره )
 (.04تع ا١تقياس بدرجة عالية من الثبات، انظر اىل ا١تلحق رقم ) يشَت إىل ٘ت

 نتائج االختبار: -

-84جاءت نتائج االختبار أف مستوى درجة الذكاء تًتاوح لدى أفراد عينة الدراسة ما بُت 
(. ٦تا يدؿ على ٘تتع أفراد العينة بذكاء متوسط على 04كما ىو موضح يف ا١تلحق رقم )  113

.  العمـو
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 الدراسة األساسية: -2

 منهج البحث:  -2-1

وللكشف عن .لتأكد من صدؽ الفروض  يعتمد يف  ىذا البحث على ا١تنهج الوصفي
صابُت التعرؼ على اآلليات العقلية لدى الطفل ا١تتمدرس وعبلقتها بالفشل ا١تدرسي: التبلميذ ا١ت

بتلمساف فرض على الباحث استخداـ ا١تنهج الوصفي وتطبيقو حيث  بالصرع يف ا١تؤسسات ا١تدرسية
يعرفو الباحث ٤تمد شفيق على أنو: "طريقة لوصف الظاىرة وتصورىا كميا عن طريق ٚتع معلومات 

 (.6، ص2007اسة الدقيقة" )بوحوش، مقننة عن ا١تشكلة وتصنيفها وٖتليلها وإخضاعها للدر 
      

 عينة البحث وخصائصها: -2-2

بالصرع متمدرسُت بالسنوات الثانية، الثالثة،  مصابتلميذ  33تتكوف عينة البحث من 
 ؿ التايل:اٞتدو ا كما يضحو لرابعة، ا٠تامسة، وكاف توزيع أفرادىا
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 نس.عشر وا١تستوى التعليمي واٞت ا٠تمسة ( يبُت ٣تموع العينة حسب االبتدائيات05اٞتدوؿ رقم )

اسم 
 االبتدائية

حسين 
زيتزني 
 )صبرة(

مزاري 
مزاري 
 )صبرة(

وىراني 
خيرة 
 )صبرة(

يعقوب 
بوعزة 
 )صبرة(

بوعناني 
حسين 
 )سبدو(

الطي 
حاج 
 1أحمد 

 )سبدو(

الطي 
حاج 
 2أحمد 

 )سبدو(

بن 
حمادي 
بن عمر 
)بني 
 مستار(

درقاوي 
بن عودة 
 )بوحلو(

خصائص 
 العينة
 

 
 

المستوى 
 التعليمي

 0 1 0 0 1 0 0 0 1 السنة الثانية
السنة 
 الثالثة

0 0 1 0 0 0 2 0 0 

 0 0 1 0 0 1 0 0 0 السنة الرابعة
السنة 
 الخامسة

2 1 1 1 2 2 2 1 1 

 1 2 4 1 2 2 2 0 3 ذكر الجنس
 0 0 1 1 1 0 0 1 0 أنثى

 

بوزيدي  اسم االبتدائية
عبد 

الرحيم 
 )بوحلو(

عبد 
الرزاق 
 )أحفير(

بن 
حميدي 

 1على  
)سيد 

 الجياللي(

بن 
حميدي 

 2على 
)سيد 

 الجاللي(

زياني 
بلقاسم 
 )شتوان(

مراح 
عبد 

الرحمن 
 )الغور(

 المجموع

خصائص 
 العينة

 
المستوى 
 التعليمي 

 04 0 0 1 0 0 0 السنة الثانية
 05 0 0 2 0 0 0 السنة الثالثة
 06 1 0 0 1 2 0 السنة الرابعة

السنة 
 الخامسة

1 2 0 1 1 0 18 

 23 0 1 2 1 2 0 ذكور الجنس
 10 1 0 2 0 2 1 اناث
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( يتضح أف معظم أفراد عينة الدراسة يتموقعوف يف السنة الرابعة وا٠تامسة 05من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
 ابتدائي.

 البحث: مواصفات عينة -2-3

 ةرستلميذة مصابُت بالصرع من أصل ٜتسة عشر مدتلميذ و  33تتكوف عينة البحث من 
 ابتدائية وكاف توزيع أفرادىا على النحو التايل:

 ( ٯتثل أفراد العينة حسب متغَت اٞتنس.06اٞتدوؿ رقم )

 %النسب المئوية  راتاالتكر  الجنس
 %69.69 23 الذكور 
 %30.30 10 اإلناث
 %100 33 اجملموع

 %30.30أفراد العينة ذكور بينما  من %69.69( أف نسبة 06اٞتدوؿ رقم ) خبلؿ منيتضح  
 إناث أي أف أغلبية أفراد ىذه العينة ىم ذكور.

 :توزيع أفراد العينة حسب متغير السن 

 ن( ٯتثل توزيع أفراد العينة حسب متغَت الس07اٞتدوؿ رقم )

 %النسب المئوية  راتاالتكر  السن
7-8 4 12.12% 
9-10 11 33.33% 

11-12 18 54.54% 
 سنة  12-11( أنن معظم العينة عمرىم من 07يتضح من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
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 نة حسب  متغير نوع النوبة الصرعية )نوع اإلصابة(توزيع أفراد العي 

 (: ٯتثل توزيع أفراد العينة حسب نوع االصابة08اٞتدوؿ رقم )

 %النسب المئوية  راتاالتكر  اإلصابة بةنو 
 %66.66 22 نوبة كربى

 %33.33 11 غرىنوبة ص
 %100 33 اجملموع

من أفراد العينة مصابة بالنوبة الكربى،   %66.66( يتضح أف نسبة 08من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
 مصابة بالنوبة الصغرى، أي أف أغلبية أفراد العينة مصابة بالنوبة الكربى.  %33.33بينما 

 :توزيع أفراد العينة حسب متغير مّدة اإلصابة 

 ( ٯتثل توزيع أفراد العينة حسب متغَت مّدة اإلصابة 09 اٞتدوؿ رقم )

 %النسب المئوية  راتاالتكر  مدة اإلصابة بالصرع
 %57.57 19 سنوات  06أكثر من 

 %42.42 14 سنوات 06من أقل
أفراد العينة يعانوف من مرض  من  %57.57( أف نسبة 09يتضح من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )

 06يعانوف من مرض الصرع ١تدة أقل من   %42.42سنوات، بينما نسبة  06الصرع ١تدة تفوؽ 
 سنوات، أي أف ىناؾ تقارب يف مدة اإلصابة.

 للبحث: المكانياإلطار  -2-4

دة بوالية جا١تصابُت بالصرع ا١تتوا١تدارس االبتدائية على التبلميذ مت إجراء ْتثنا ا١تيداين يف ا
ابتدائية  –ابتدائية وىراين خَتة )صربة(  -(صربة)دائية مزاري مزاري دائرة : ابتتلمساف وىي كاآليت
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ابتدائية  –)بوحلو( عبد الرحيم ابتدائية بوزيدي  -يعقوب بوعزة )صربة( -حساين زيتوين )صربة(
 –)سبدو(  2الطي حاج أٛتد  –)سبدو(  1الطي حاج أٛتد  –درقاوي بن عودة )بوحلو( 

شهيد عبد  –زياف بلقاسم )شتواف(  –بن ٛتادي بن عمر )بٍت مستار(  –بوعناين حسُت )سبدو( 
مراح  –)سيد اٞتيبليل(  2بن ٛتيدي علي  –)سيد اٞتيبليل(  1الرزاؽ ) أحفَت( بن ٛتيدي علي 

 عبد الرٛتن )الغور(.

 اإلطار الزماني للبحث: -2-5

غاية إىل  05/10/2016 األساسية حوايل ٜتسة أشهر، ابتداءا منامتدت الدراسة 
 .ا١تتواجدة بتلمساف يف ا١تدارس ا٠تمسة عشر 15/02/2017

 األدوات المستخدمة في الدراسة األساسية: -2-6

من خبلؿ الختيار فروض الدراسة واإلجابة عن تساؤالتنا، قاـ الباحث باستخداـ ا١تبلحظة 
وتطبيق مقياس االضطرابات السلوكية والوجدانية ية لبلضطرابات النفسية مبلحظة ا١تؤشرات السلوك

الذي أعّده الباحث "كماؿ يوسف ببلف وإٯتاف عّز وحدة )العلـو النفسية بدمشق( ا١تعّدؿ وا١تقنن 
 2001قياس االضطرابات السلوكية والوجدانية اليت وضعتو آماؿ عبد السميع باظة ونشرتو عاـ ١ت

ة والوجدانية األكثر شيوًعا لدى األطفاؿ، حيث موعة من االضطرابات السلوكياس ٣تويغطي ا١تقي
ّ٘تت إعادة تصحيح ا١تقياس ووضع درجاتو من طرؼ لباحثاف "كماؿ وسف ببلف وإٯتاف عّز بعد أف 

( ا٠تاص بذوي االحتياجات ا٠تاصة ْتيث أصبح على شكل بطاقة رصد لكل 07مّت استبعاد البعد )
ا١تتضمنة للبنود ا١تكونة لؤلبعاد وعدـ االكتفاء ّتانب واحد ٮتتاره الشخص جانب من اٞتوانب 

قدر كما ىو اٟتاؿ يف ا١تقياس األصلي )حيث يتم اختيار )أ( أو )ب( أو )ج( من االختبارات 
ُ
ا١ت

 الثبلث ا١توجودة مع كل بند من البنود.
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تتضمن كيفي اإلجابة  استخدـ يف ا١تقياس ا١تعّدؿ استبياف يتألف من صفحة التعليمات اليت
( أبعاد حيث كل ثبلث عبارات تعرّب عن ٝتة 06عبارة موزعة على ستة ) 54عن ا١تقياس والبالغة 

 معينة وتقيس ىذه العبارات ٣تموعة من السلوؾ والسمات ا١تميزة لدى األطفاؿ وىي كالتايل:

 رقم البنود األبعاد
 3-1 االضطرابات السلوكية

 6-4 االكتئاب األساسي
 9-7 اضطراب التفكَت

 11-10 النشاط الزائد
 14-12 االنسحاب االنفعايل

 18-15 القلق
( كما ىو موضح على درجة األسئلة 18-0لتصبح الدرجة على كل بند من البنود ما بُت )

جػ( وذلك بوضع -ب-)كراسة اإلجابة( حيث يتم تنقيط كل عبارة من عبارات ا١تكونة للبند )أ
الرقم ا١تناسب ا١توجود مقابلها لتشَت بذلك إىل ما يراه ا١تقدر مطابًقا ٟتالة الطفل عبلمة مصغرة حوؿ 

 وتأخذ كل عبارة احتماالت اإلجابة التالية:

( توجد بدرجة 2(، توجد بدرجة بسيطة )1(، توجد بدرجة بسيطة جدًّا )0ال توجد أبًدا )
(، توجد بدرجة مرتفعة 5تفعة )(، توجد بدرجة مر 4( توجد بدرجة أعلى من ا١تتوسط )3متوسطة )

 ويتم ٚتع الدرجات على البنود كلها. (6جدًّا )

 إجراءات الدراسة: -2-7

قاـ الباحث بتوزيع أداة الدراسة على معلمُت األطفاؿ ا١تصابُت بالصرع ا١تتواجدين يف 
اإلجابة  م مضموف ا١تقياس والتعريفات اإلجرائية، مث طلب منهما١تدرسية بتلمساف وشرح ٢تا١تؤسسات 

ن طرؼ أىل األطفاؿ ا١تصابُت م بإمكاهنم االستعانة ٔتعلومات معلى فقرات ا١تقياس مع العلم أهن
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 معظمحاضرًا يف ا صعوبة أو شك يف ذلك، علًما بأف الطالب الباحث كاف بالصرع إف وجدو 
 اٟتاالت اليت ملئت فيها درجات ا١تقياس ٦تا سهل عملية الفهم.

جابة وذلك بوضع دائرة صغَتة حوؿ الرقم ا١تناسب ا١توجود مقابلها يتضمن ا١تقياس كيفية اإل
 لتشَت بذلك إىل ما يرى ا١تعلم أهنا مطابقة ٟتالة الطفل وتأخذ كل عبارة احتماالت اإلجابة التالية:

(، توجد بدرجة متوسطة 2(، توجد بدرجة بسيطة )1(، توجد بدرجة بسيطة جدًّا )0توجد أبًدا ) ال
 (6(، توجد بدرجة مرتفعة جدًّا )5(، توجد بدرجة مرتفعة )4(، توجد بدرجة أعلى من ا١تتوسط )3)

 هاٖتليل مث spss 20مث قممنا بتفريغ ىذه الدرجات على برنامج الرـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية 
   .يف ضوء الدراسات السابقة وأىداؼ الدراسة وفرضياهتم 

 األساليب اإلحصائية:-3

من أجل حساب ومعاٞتة بيانات الدراسة قاـ الباحث باالستعانة بربنامج الرـز اإلحصائية للعلـو 
 .spss20االجتماعية 
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 الفرضية األوىل نتائج عرض ومناقشة -1

 الفرضية الثانيةنتائج عرض ومناقشة  -2

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة-3

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الرابعة-4

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية ا٠تامسة-5

 ومناقشة نتائج الفرضية السادسةعرض -6

 استنتاج عاـ -
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 عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى: -1

بعد ا١تعاٞتة اإلحصائية مّث التوصل إىل اآلليات العقلية أثر انتشارًا لدى الطفل ا١تتمدرس ا١تصاب 
مث االضطرابات  –االكتئاب  -النشاط الزائد-بالصرع با١تؤسسات ا١تدرسية بتلمساف ىي: القلق

 السلوكية.
( ٯتثل ا١تتوسطات اٟتسابية واال٨ترافات ا١تعيارية لآلليات العقلية وتربيتها 10اٞتدوؿ رقم )

 حسب أبعادىا الستة.
 الترتيب االنحراف المعياري )ع( )م( المتوسط الحسابي عدد العينة اآلليات العقلية

االضطرابات 
 السلوكية

33 25.27 3.22 4 

 3 2.85 27.51 33 االكتئاب
اضطرابات 

 التفكَت
33 23.12 3.34 6 

 2 3.22 31.18 33 النشاط الزائد
االنسحاب 

 االنفعايل
33 24.27 3.32 5 

 1 4.25 33.51 33 القلق
( والذي ٯتثل ترتيب اآلليات العقلية حسب ا١تتوسطات اٟتسابية 10من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )

واال٨ترافات ا١تعيارية نبلحظ أف اآللية العقلية األكثر انتشارًا لدى الطفل ا١تتمدرس ا١تصاب بالصرع 
قدره با١تؤسسات الًتبوية بتلمساف ىو اضطراب القلق الذي احتل ا١ترتبة األوىل ٔتتوسط حسايب 

( مث يليو يف ا١ترتبة الثانية النشاط الزائد ٔتتوسط حسايب 4.25( وبا٨تراؼ معياري )33.51)
( 27.51( مث ا١ترتبة الثالثة ٧تد االكتئاب ٔتتوسط حسايب )3.22( وا٨تراؼ معياري )31.18)
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ؼ معياري ( وبا٨ترا25.27(، أّما ا١ترتبة الرابعة ٧تد االضطرابات السلوكية )2.85وا٨تراؼ معياري )
( وبا٨تراؼ معياري 24.27( ويف ا١ترتبة ا٠تامسة االنسحاب االنفعايل ٔتتوسط حسايب )3.22)
( وبا٨تراؼ معياري 23.12( ويف ا١ترتبة األخَتة ٧تد اضطراب التفكَت ٔتتوسط حسايب )3.32)
كما ىو   ( إذا حاولنا ٖتليل األبعاد الستة ا١تتمثلة لآلليات العقلية لدى الطفل ا١تتمدرس3.34)

( نبلحظ ىيمنة القلق والنشاط الزائد واالكتئاب بشكل واضح وىذا 10موضح يف اٞتدوؿ رقم ) 
راجع بالدرجة األوىل بسبب ما تعرضوا لو من صعوبات وإحباطات وخربات مؤ١تة نتيجة تكرار 

يت ُتسبب النوبات الصرعية اليت بدورىا ُٖتدث انقطاعات متكررة للوعي وعبلقتو بالعامل ا٠تارجي وال
نوع من القلق الذي يهدر كل طاقات الطفل ا١تصاب بالصرع ٤تدثة بذلك اضطرابات واضحة تسبب 
لديهم التوتر والضيق والشعور بالوحدة وتقلل من اعتمادىم على أنفسهم و٬تدوف صعوبة يف التكيف 

االندماج يف مع احمليط ا١تدرسي ٦تا يتولد عنو تراكمات اكتئابية، األمر الذي يدفعهم إىل عدـ 
 التفاعبلت االجتماعية واالنسحاب االجتماعي.

أّما فيما ٮتص النشاط الزائد فهو راجع بالدرجة األوىل إىل اضطرابات االنتباه ٦تا يولد لديهم 
( 1925اختبلاًل يف التوازف اإلدراكي واالجتماعي وحىت ا١تعريف، حيث يؤكد ىػ. فالوف )

H.Wallon  أي عملية تفكَت تتم عن طريق وصف بدوف توجيو لدى الطفل ا١تصاب بالصرع
ذىٍت، ينتقل من كلمة إىل كلمة أخرى مع الًتكيز على التفاصيل الثانوية ا١تلموسة ذات مؤشرات ٤تلية 

 (8، ص1925ملموسة، ىي عبارة عن شريط مسجل من الذكريات أين يتم تقييده هبا )ىػ. فالوف 
نقص االنتباه عند الطفل ا١تصاب بالصرع لنيل ىذا ما يؤكده الباحث نفسو يف دراستو حوؿ 

( حيث أسفرت النتائج على ٤تدودية الفضاء الذىٍت من خبلؿ ىيمنة 2013شهادة ا١تاجستَت )
 (96، ص 2013التفكَت اإلدراكي ا١تلموس على التفكَت اجملرد )زيتوين ٤تمد زىَت 

اسات السابقة حوؿ مدى وجاءت نتائج الفرضية األساسية األوىل متفقة مع بعض نتائج الدر 
( 2011انتشار القلق واالكتئاب لدى ا١تصاب بالصرع منها دراسة ميولتاف مينادوفييش )

Milutin Menadovic ( 2001وكذلك دراسة بيازين وآخروف )Piazini et al  عن
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 ارتفاع مستويات القلق واالكتئاب لدى مرضى الصرع وذلك راجع بالدرجة األوىل للتغَتات احملدثة يف
( عند Barbel Inhdlerوظائف الدماغ نتيجة تكرار نوبات الصرع، حيث يوضح بارباؿ إندلر )

تعرض الفرد لتوتر حاد وشديد نبلحظ لديو نكوص إىل أشكاؿ بدائية من التفكَت وىذا ما يتعرض لو 
الطفل ا١تصاب بالصرع نتيجة قلق تكرار النوبات الصرعية ٦تا تسبب لو آليات نكوصية عن طريق 

( ٦تا C.Bouuvard, 1974, p 114استثمار وعدـ استثمار مرحلي للمنظومة اإلدراكية )
يظهر على الطفل ا١تصاب بالصرع زيادة فتور العاطفة وانعداـ اٟتس الوجداين ٦تا ٬تعلهم غَت قادرين 
على إقامة العبلقات مع اآلخرين فتجدىم يتفاعلوف بشكل قليل وحىت وإف تفاعلوا يكوف تفاعلهم 

يب، ضف إىل ذلك عامل اٟتماية الزائدة من طرؼ الوالدين يؤثر بشكل سليب على الثقة بالنفس سل
 وقدراتو االجتماعية.

كما ُتظهر نتائج الدراسة من خبلؿ شيوع االضطرابات السلوكية من خبلؿ التعاوف والعدائية 
دـ األمن واستياء وجداين خصوًصا وىذا راجع إىل العبلقة السلبية بُت احمليطُت هبم ما يولد لديهم ع

فيلجؤوف إىل التعويض عن ذلك بالعدواف لتأكيد الذات ٦تا يؤثر على توافقهم االجتماعي، حيث 
يرى س. فرويد أف اإلنساف عندما يشعر بتهديد خارجي تنتابو غريزة العدوانية ألي إثارة خارجية 

وٮتفف توتر النفسي ويعود إىل  بسيطة وقد يعتدي بدوف إثارة خارجية حىت يفرغ طاقاتو العدوانية
( وىذا ما يؤكده آدلر أف العدواف 111، ص 2011اتزانو الداخلي )عبد العزيز إبراىيم سليم،  

 عبارة عن استجابة تعويضية عن اإلحساس بالنقص )عبد العزيز إبراىيم سليم،، نفس ا١ترجع( 
( 2011فاء ويل الدين )مع دراسة سليماف علي أٛتد وص الدراسة اٟتاليةوقد اتفقت نتائج 

حيث توصلت الدراسة إىل أف التوافق االجتماعي ١ترضى الصرع يتميز باال٩تفاض وال توجد عبلقة 
ارتباطية دالة إحصائًيا بُت التوافق االجتماعي وا١تستوى التعليمي لدى مرضى الصرع وكذلك دراسة 

الية من األمل واألرؽ ( حيث أف مرضى الصرع يعانوف من مستويات ع2005سًتين وآلخروف ) 
 والتوتر النفسي واليأس ومشاعر اٟتزف، العصبية وانعداـ القيمة االجتماعية.
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أما فيما ٮتص اضطرابات التفكَت جاءت يف ا١ترتبة األخَتة حيث بلغ متوسطها اٟتسايب بػ 
( وا١تتمثلة يف انتشار التخيبلت الغريبة وا٢تذيانات وا٢تبلوس  3.34معياري )  ( وا٨تراؼ23.12)

وعدـ اإلدراؾ السليم للواقع، كل ىذا مرتبط بالدرجة األوىل باضطراب البناء الفكري راجع لنظاـ 
 Misès et Barade(  )Graindorge, 2008, pدفاعي ثانوي ضد غزو قلق الذىاف )

عات ا١تتكررة للوعي احملدثة من طرؼ تكرار النوبات الصرعية تسبب ( ضف إىل ذلك االنقطا111
أحيانا يف ٖتطيم بنية العبلقة با١تواضيع وعدـ ٘تييز بُت ٦تا ىو ذايت وما ىو واقعي 

(Graindorge,2008 , p 111.) 

كل ىذا يُعيق ويعقد أكثر الطاقات النمائية ٦تا يسبب أكثر عوائق يف ٪تو التفكَت وقدرات الطفل 
 التنظيمية واإلدراكي

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: -1

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اآلليات العقلية لدى التبلميذ ا١تصابُت بالصرع ال 
"  Tبا١تؤسسات ا١تدرسية بتلمساف تعزى ١تتغَت اٞتنس ولئلجابة عن ىذه الفرضية مّت حساب اختبار "

 0.01( عند مستوى الداللة 2.36" احملسوبة تساوي )Tقيمة "لعينتُت مستقلتُت ، حيث وجد أف 
 ( يوضح ذلك. 11واٞتدوؿ رقم )  

" للدرجة الكلية لآلليات العقلية مدى ككل من الذكور T( يبُت نتيجة "11اٞتدوؿ رقم )
 واإلناث.

فئات 
 المتغير

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

"T"  درجة
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 15.81 170.20 23 ذكور
2.36 31 0.01 

 20.03 163.50 10 إناث
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( نبلحظ أنو توجد فروؽ جوىرية بُت الذكور واإلناث من حيث 11من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
تعزو لصاحل الذكور. ويعزو الطالب الباحث تفسَت تلك النتيجة إىل  مستوى شيوع اآلليات العقلية

عامل يف ٣تتمعنا ىو ا٠تصوصية السوسيو ثقافية ١تكانة الذكر يف اجملتمع اٞتزائري مقابل األننثى، نظرا 
الحتكاكهم ا١تباشر بالعامل ا٠تارجي أكثر من فئة اإلناث، وبالتايل ىو معرض أكثر إلحداث نوبات 

غَت الئقة من طرؼ أقراهنم ٕتاه نوبات الصرع كالسخرية  ج ا١تنزؿ ٦تا ٭تدث ردود فعلصرعية خار 
  خصوصا ٦تا ينعكس سلبا على الطفل ا١تصاب بالصرع على شكل اضطرابات نفسية ٥تتلفة.

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة: -1

سُت ا١تصابُت بالصرع يف ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اآلليات العقلية للتبلميذ ا١تتمدر 
نوبة صغرى( ولئلجابة  –ا١تؤسسات ا١تدرسية بتلمساف تعزى ١تتغَت نوع النوبة الصرعية )نوبة كربى 

 " لعينتُت مستقلتُت كما ىو موضح يف اٞتدوؿ.Tعن ىذه الفرضية مّت حساب اختبار "
 ( يوضح الفروؽ يف اآلليات العقلية تعزى ١تتغَت نوع اإلصابة.12رقم ) اٞتدوؿ

 
فئات 
 المتغير

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

"T"  درجة
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 15.67 169 22 نوبة كرب
 18.02 170.18 11 نوبة صغرى 0.8 31 0.23

 " بلغت يف مقياس االضطرابات السلوكية T( نبلحظ أف قيمة 12من خبلؿ اٞتدوؿ رقم ) 
ألف قيمتها احملسوبة أقل من  0.05( وىي غَت دالة عند مستوى الداللة 0.23والوجدانية ) 

قيمتها اٞتدولية وبالتايل ال توجد فروؽ جوىرية يف مدى شيوع اآلليات العقلية تعزى إىل نوع النوبة 
هرات العيادية احملدثة من طرؼ النوبتُت )كبل٫تا الصرعية )اإلصابة( وىذا راجع أساًسا إىل التمظ

 ,D. Anzieu٭تدث فقداف الوعي( ومدى تأثَته على البناء الفكري والبنية النرجسية للطفل )
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(، ضف إىل ذلك التأثَتات اٞتانبية لؤلدوية ا١تضادة للصرع على السَتورة النمائية مع العلم 1985
 تناوؿ نفس العائلة الدوائية )مضادات الصرع(. أف يف معظم اٟتاالت يف كل النوبتُت يتم

( الذي أكدت على عدـ وجود 2011واتفقت نتائج ىذه الفرضية مع دراسة ميلوتاف مينادوفيتش ) 
فروؽ يف شّدة القلق بُت الصرع ا١تعمم )نوبة كربى( والصرع اٞتزئي الصدغي، كما اتفقت ىذه 

ارت على مدى تأثَت طوؿ فًتة ا١ترض وتكرار ( اليت أش1999النتيجة مع دراسة )ىرنر وآخروف، 
 النوبات مهما كاف نوعها والسن على جودة اٟتياة ١ترضى الصرع.

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الرابعة: -4

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف اآلليات العقلية لدى التبلميذ ا١تتمدرسُت ا١تصابُت 
ة ٘تت ا١تعاٞتة اإلحصائية . حساب الفروؽ لثبلث بالصرع تعزى السن. ولئلجابة عن ىذه الفرضي

 (   13فئات ١تتغَت واحد ومّت التوصل إىل النتائج التالية كما ىو موضح يف اٞتدوؿ ) 
 ( يوضح الفروؽ بُت أفراد عينة الدراسة يف اآلليات العقلية تبعا ١تتغَت السن.13اٞتدوؿ رقم )

متوسط  ٣تموع ا١تربعات  
 ا١تربعات

درجة 
 اٟترية

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 القرار

 العينة
 2 431.55 2589.33 ما بُت اجملموعات

0.065 0.93 
 غَت

 داؿ 
 569.66 داخل اجملموعات

 
189.88 30 

 32 292.27 3215 الكلي 
( واليت بلغت يف F( أعبله وبالنظر إىل القيمة ٖتليل التباين )13من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )

( وىي غَت دالة وبالتايل ال توجد فروؽ بُت أفراد 0.065مقياس االضطرابات السلوكية والوجدانية )
عينة الدراسة تعزى ا١تتغَت السن وىذا راجع بالدرجة األوىل إىل كوف معظم أفراد العينة من كبل 

 اٞتنسُت أعمارىم متقاربة )يقعوف يف مرحلة الطفولة ا١تتأخرة(.
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(. إف اضطراب ا١تزاج لدى 2002فقت نتائج ىذه الفرضية مع كل من دراسة بيازين وآخروف )ات
ا١تصابُت بالصرع سببو الرئيسي ىو التغَتات احملدثة يف وظائف الدماغ نتيجة تكرار نوبات الصرع 

( أف ا٩تفاض جودة اٟتياة لدى ا١تصابُت 2004وليس السن كما أثارت دراسة )جونسوف وآخروف. 
رع راجع بالدرجة األوىل  إىل  تكرار النوبات وشدهتا كما أكدت دراسة )تابارولند وىارولد، بالص

 ( على وجود عبلقة موجبة بُت تكرار النوبات وأعراض االكتئاب.2005
 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الخامسة: -5

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف آلليات العقلية للتبلميذ ا١تتمدرسُت ا١تصابُت بالصرع 
سنوات(. ولئلجابة عنها مّت حساب  06أكثر من  –سنوات  06تعزى ١تتغَت مّدة اإلصابة )أقل من 

 ( 14لعينتُت مستقلتُت كما ىو موضح يف اٞتدوؿ رقم ) Tاختيار "
 ؽ يف اآلليات العقلية تعزى ١تتغَت مّدة اإلصابة.( يبُت الفرو 14اٞتدوؿ رقم )

ا١تتوسط  العدد فئات ا١تتغَت
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعياري

قيمة 
"T" 

درجة 
 اٟترية

مستوى 
 الداللة

 القرار

  18.86 163.14 14 سنوات 6أقل من 
0.62 

31 0.85 
غَت 
 16.35 166.64 19 سنوات 6أكثر من  داؿ

" بلغت يف مقياس االضطرابات السلوكية T( نبلحظ أف قيمة 14من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
ألف قيمتها احملسوبة أقل من قيمتها  0.05وغَت دالة عند ا١تستوى الداللة  0.62والوجدانية 

اٞتدولية وبالتايل ال توجد فروؽ جوىرة يف مدى شيوع وانتشار اآلليات قلية تعزى ١تتغَت مّدة اإلصابة 
الصرع وىذا يعٍت أف مّدة اإلصابة بالصرع عند التبلميذ ا١تتمدرسُت ا١تصابُت بالصرع يف ا١تؤسسات ب

ا١تدرسية بتلمساف غَت مؤثر يف مدى انتشار اآلليات العقلية وىذا راجع أساًسا للمشاعر 
واإلحساسات السيئة  جراء مرض الصرع وعدـ اتضاح فكرة ا١ترض لديهم حيث يقوؿ يف ىذا الصدد 

(D.Auzieu, 1975 قد ُٖتدث النوبات الصرعية لدى الطفل إحساسات سيئة وسلبية مثل )
( كما Catherine Graindorge,  pقلق ا١توت ا١تفاجئ، إحساس باالنشطار إىل قسمُت )
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أف عامل احمليط العائلي يلعب دور سليب يف عم تقبلهم للمرض أو عدـ التكيف والتعامل مع النوبات 
ة ا١ترض ٦تا يصعبوف ا١تعاش النفسي للطفل ا١تصاب بالصرع ويُدخلووف يف قلق حاد خصوًصا يف بداي

 ( Auzieu، 1975وبالتايل بناء صورة سلبية عن نفسو تتميز غالًبا بالتشوه اٞتسدي )
( على عدـ وجود ارتباط داؿ بُت 2001واتفقت نتائج ىذه الفرضية مع دراسة )بيازين وآخروف، 

 الصرع واستبياف اٟتالة ا١تزاجية.تكرار النوبات وبداية 
 عرض ومناقشة نتائج الفرضية السادسة: -6

ا١تتمدرس والفشل ا١تدرسي، التبلميذ  لتوجد عبلقة ارتباطية بُت اآلليات العقلية لدى الطف
بتلمساف ولئلجابة عن ىذه الفرضية مّت حساب معامل  ا١تدرسيةا١تصابُت بالصرع يف ا١تؤسسات 

ا١تتغَتين أبعاد مقياس االضطرابات السلوكية والوجدانية )اضطراب السلوؾ،  ارتباط بَتسوف "ر" بُت
لدى التبلميذ ا١تتمدرسُت (، اضطراب التفكَت، النشاط الزائد،  االنسحاب االنفعايل، القلقاالكتئاب

 (2016-2015ا١تصابُت بالصرع ومتغَت التحصيل الدراسي العاـ للموسم )
 يف ا١تؤسسات ا١تدرسية بتلمساف.
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( يبُت معامل ارتباط بَتسوف بُت اآلليات العقلية حسب مقياس االضطرابات 15اٞتدوؿ رقم )
 السلوكية والوجدانية لدى أفراد عينة الدراسة ودرجات التحصيل الدراسي.

 

سي
لدرا

ل ا
صي

لتح
ا

 

معامل ارتباط  األبعاد
 بَتسوف

مستوى  العدد
 الداللة

 القرار

 داؿ 0.01 33 -0.60 اضطراب السلوؾ
 داؿ 0.00 33 -0.83 االكتئاب

 داؿ 0.01 33 -0.85 اضطراب التفكَت
 داؿ 0.01 33 -0.92 النشاط الزائد

 داؿ 0.01 33 -0.89 االنسحاب االنفعايل
 داؿ 0.01 33 -0.93 القلق
 داؿ 0.01 33 -0.91 الكلي

( بعد حساب معامل ارتباط بَتسوف "ر" اتضح أف قيمة "ر" 15من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
ىذا يدؿ على أف ىناؾ عبلقة عكسية قوية  0.01( عند مستوى الداللة -0.91احملسوبة ىي )

وطردية ما بُت اآلليات العقلية والتحصيل الدراسي لدى التبلميذ ا١تتمدرسُت ا١تصابُت بالصرع يف 
درسية بتلمساف. أي كلما زادت شدة وحّدة اآلليات العقلية لدى الطفل ا١تتمدرس ا١تؤسسات ا١ت

 ا١تصاب بالصرع كلما ا٩تفض مستوى التحصيل الدراسي.
ىذا يعٍت أف اآلليات العقلية تؤثر بشكل مباشر يف تدين مستوى التحصيل الدراسي وبالتايل 

فل ا١تصاب بالصرع ال ٕتانس وظيفي الفشل ا١تدرسي، حيث ُٖتدث ىذه اآلليات العقلية لدى الط
تنعكس على شكل اختبلالت يف ٥تتلف ٣تاالت النمو )العاطفي، ا١تعريف، االجتماعي( )فالوف، 

 (.                                                               09، ص 195
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يت يعيشها التلميذ داخل كما ٯتكن إسناد ىذا االرتباط الطردي إىل ا٠تربات ا١تؤ١تة والسلبية ال
ا١تدرسة خصوًصا وخارجها جراء تكرار النوبات الصرعية مهما كاف نوعها حيث يتضح جّليا من 
خبلؿ النتائج الوصفية األولية ١تدى شيوع وانتشار اآلليات العقلية، حيث جاءت يف ا١ترتبة األوىل 

قة وطيدة بالتحصيل الدراسي وأكدتو والثانية كل من القلق والنشاط الزائد، ىاتُت اآلليتُت ٢تم عبل
( فاألطفاؿ ا١تصابُت -0.92(، النشاط الزائد )-0.93نتائج العبلقة االرتباطية اٟتالية، القلق )

بالصرع ٕتدىم يف معظم اٟتاالت غَت قادرين على البقاء يف مكاف ٤تدد وال يعطوف انتباىا مركزًا 
لق ألهنم  يعيشوف يف جّو مشحوف من التوتر نتيجة قصر مدى االنتباه، ضف إىل ذلك انتشار الق

وا٠توؼ الغامض من ا١تستقبل اجملهوؿ ٦تّا ٭ُتدث لديهم اختبلاًل يف التوازف النفسي واالجتماعي  
 ككل.

يف ىذا اإلطار حسب ٕتربة الباحث ا١تيدانية أف معظم أىايل ووالدين أفراد العينة، ٭تاولوف إخفاء 
يف وُمرعب ٬تلب العار وىناؾ البعض ٭تاولوف إعطاء تفسَتات ىذا ا١ترض باعتباره مرض جنوين ٥تُ 

خاطئة للطف لكن كل ىذه احملاوالت تنعكس عليو سلًبا ٤تدثة بذلك حاالت ال استقرار ودٯتومة 
 قلق مستمرة.

( على وجود ارتباط بُت سوء التوافق 1998حيث أكد )كريتسوفر كاروؿ وجوزيف بورتو، 
 لنشاط الزائد.باضطراب االنتباه ا١تصحوب با

( أف قصور الوظائف النفسعصبية وعلى رأسها اضطراب 2004كما أشار )فاستو وآخروف، 
االنتباه ىو السبب ا١تباشر على تدين مستوى التحصيل الدراسي وبإمكاف ىذا األثر التخفيف من 

( على أف 013حّدتو عن طريق مساندة الوسط العائلي، كما أوضحت دراسة )فانسيس وآخروف، 
لصرع لدى الطفل يؤثر على الكفاءة واألداء ا١تدرسي حىت ولوكاف مستقرًا ومعتداًل وىذا راجع ا

( إىل ا٩تفاض القدرة على التحكم يف اجملاؿ 2016بالدرجة األوىل حسب دراسة )أـ وآخروف، 
 السلوكي والقدرات االجتماعية.
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 استنتاج عام: -
الية وٕتربة الباحث ا١تيدانية مع األطفاؿ من خبلؿ النتائج ا١تتحصل عليها يف الدراسة اٟت

ا١تتمدرسُت وا١تصابُت بالصرع نستنتج ما سلي: التفاعل السليب مع مرض الصرع من طرؼ الطفل 
نفسو واحمليط ا٠تارجي )العائلة وا١تدرسة( قد يساىم بشكل كبَت يف ترسيخ بنية نفسمرضية تتمظهر 

 سّتة )اضطراب السلوؾ، االكتئاب، اضطراب التفكَت،على شكل آليات عقلية ا١تتمثلة يف األبعاد ال
النشاط الزائد، االنسحاب االنفعايل، القلق( اليت بدورىا تعرقل الطاقة النمائية للطفل ٤تدثة بذلك 

 ا٩تفاض يف قدراتو ا١تعرفية واالجتماعية مؤثرة بذلك على التحصيل الدراسي.
ميدانيا من طرؼ الطالب الباحث تبُت أف إضافة إىل ذلك، ومن خبلؿ ا١تعطيات اليت ٚتعها 

أغلب ا١تتمدرسُت ا١تصابُت بالصرع الذين يعانوف من فشل مدرسي يتموقعوف يف الطور األوؿ )ا١ترحلة 
االبتدائية(. ويفسر الباحث ذلك أف من خصائص النمو يف مرحلة الطفولة ا١تتأخرة يتميز بسَتورة 

من النمو. ومنو اآلليات العقلية تستمد جذورىا من  اجتماعية للتفكَت مقارنة با١تراحل البلحقة
 االختبلؿ الذي ٯتس السَتورة االجتماعية للتفكَت يف ىذه ا١ترحلة.
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 خالصة العامة:

تصيب أطفالنا يف مرحلة الطفولة باختبلؼ يعترب مرض الصرع من األمراض العصبية اليت 
أطوارىا، فالطفل ا١تتمدرس الذي يعاين من مرض الصرع ٕتده غَت قادر على ٖتقيق ٖتصيل دراسي 
جّيد نظرًا ١تا ُيسببو ىذا ا١ترض من عوائق وحواجز تتمثل يف تكرار آيل لبعض االضطرابات السلوكية 

التأثَتات ليحافظ على اتزانو وتوافقو مع ما تتطلبو  والوجدانية فتصبح آليات عقلية استجابة ٢تذه
 سَتورة النمو ا١تعريف خاصة واالجتماعي عامة.

الباحث إلقاء الضوء على ىذه اآلليات  الطالب ومن خبلؿ ىذه الدراسة ا١تتواضعة حاوؿ
اب، العقلية لدى الطفل ا١تتمدرس ا١تصاب بالصرع ا١تتمثلة يف ستة أبعاد )اضطراب السلوؾ، االكتئ

النشاط الزائد، االنسحاب االنفعايل، القلق( وعبلقتها بالفشل ا١تدرسي يف  اضطراب التفكَت،
 15بتلمساف من خبلؿ دراسة ميدانية أجريت على عينة قصدية أخذت من  ا١تدرسيةا١تؤسسات 

 .2017-2015خبلؿ ا١توسومُت الدراسيُت  تلميذ 33ابتدائية بلغت  ةرسمد

اآلليات العقلية أكثر انتشارًا لدى أفراد عينة الدراسة ىي القلق، النشاط  بينت نتائج الدراسة أف 
 الزائد.

أّما فيما ٮتص الفروؽ جاءت النتائج أنو ليس ىناؾ فروؽ جوىرية يف اآلليات العقلية لدى 
 نوع اإلصابة ومّدة اإلصابة با١ترض(؟ -أفراد عينة الدراسة تعزى ١تتغَتات الدراسة )السن

عبلقة بُت اآلليات العقلية والفشل ا١تدرسي فقد أظهرت النتائج على طردية قوية أما نتيجة ال
 بُت ا١تتغَتين.

 بينما وجد فرؽ بُت الذكور واالناث من حيث اآلليات العقلية.

الباحث وٖتقق ٚتيع الفرضيات إال أنو ال  الطالب لكن بالرغم من النتائج اليت توصل إليها
٣تاؿ ْتثنا، ألنو مل أتعّرض إىل دراسة كل آلية عقلية على حّدة ١تعرفة ٯتكن تعميمها وتبقى يف حدود 
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مدى تأثَتىا على الفشل ا١تدرسي كما أف الدراسة اٟتالية اقتصرت على بعض مدارس ويف منطقة 
واحدة وىي تلمساف. حيث يبقى ىذا اجملاؿ مفتوح أماـ الباحثُت اآلخرين القادمُت إىل ميداف 

 ىذه ا١تواضيع وتكوف شاملة لكل مدارس تلمساف أو الوطن.البحث العلمي لتناوؿ 
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 االقتراحات 

 تسهم ىذه الدراسة يف:

 معرفة مدى فعالية العبلج النفسي لبلضطرابات النفسية مع ا١تتمدرسُت ا١تصابُت بالصرع. -

معرفة مدى تأثَت التعليم ا١تكيف للمتمدرسُت ا١تصابُت بالصرع يف ٖتسُت مستوى  -
 التحصيل الدراسي.

يف إطار نتائج الدراسة اٟتالية، يود الباحث أف يضيف يف األخَت بعض االقًتاحات يف ىذا  
 اجملاؿ واليت تتمثل فيما يلي:

ا١تساعدة على اٟتد من ا١تفاىيم ا٠تاطئة وا١تواقف السلبية ٢تذا ا١ترض )الصرع( خصوًصا لدى  -
 اف ٪تو سليم لدى ىذه الفئة ا١تصابة بالصرع.القائمُت على ا١تنظومة الًتبوية من أجل ضم

وضع يف كل مدرسة أخصائي عيادي ّتانب أخصائي يف علم النفس ا١تدرسي للعمل مًعا على  -
التعرؼ والكشف عن ٥تتلف ا١تشكبلت واضطرابات السلوكية والوجدانية لؤلطفاؿ ا١تتمدرسُت عامة 

وامل ا١تسببة ٢تا، وذلك هبدؼ وضع خطة عمل وا١تصابُت بالصرع خاصة ومن ٙتة ٖتديد طبيعتها والع
 مشًتكة وموحدة من أجل التصدي ٢تا.

حسن معاملة لطف ا١تتمدرس ا١تصاب بالصرع من طرؼ الوالدين وا١تعلمُت وتوفَت لظروؼ  -
الضرورية البلزمة  )ا١تراقبة البية باستمرار( لتجنبو كل العوامل اليت ٯتكن أف تسبب ارتفاع توتر النوبات 

 عية اليت بدورىا ٯتكن أف تسبب لو ٥تتلف ا١تشكبلت سواء السلوكية أو الوجدانية الصر 

أطباء ٥تتصُت يف الطب العقلي وطب األطفاؿ، أطباء  –أف يقـو ا١تختصُت )عياديُت  -
األعصاب...( بوضع خطط عبلجية وتكييفها للحد من انتشار وشيوع اآلليات بأبعادىا ا١تختلفة 

 سُت ا١تصابُت بالصرع لدى التبلميذ ا١تتمدر 
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أف يرّكز الباحثُت الًتبويُت عل ى وضع برامج إرشادية وتدعيمية لتحسُت مستوى التحصيل  -
 الدراسي لدى األطفاؿ ا١تتمدرسُت ا١تصابُت بالصرع.

إجراء دراسات ٦تاثلة للدراسة اٟتالية يف مراحل عمرية وتعليمية أخرى كمرحلة التعليم الثانوي  -
 امعي)ا١تراىق( واٞت

القياـ بدراسة مسحية عن واقع األطفاؿ ا١تتمدرسُت ا١تصابُت بالصرع باٞتزائر وجلب اىتماـ  -
 ا١تسؤولُت باٗتاذ التدابَت لبلزمة للتكفل والعناية هبذه الفئة.
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، دار ا١تعرفة اٞتامعية، الطبعة الثانيةأصول الصحة النفسية. (. 2001أٛتد عبد ا٠تالق ) (8

 االسكندرية، مصر.
التحصيل الدراسي وعالقتو بالقيم االسالمية والتربوية. (. 2010أٛتد علي عبد اٟتميد ) (9

 االوىل، مكتبة حسُت العصرية، بَتوت، لبناف. الطبعة
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ا١تكتب اٞتامعي التقويم والقياس النفسي والتربوي. (. 1999أٛتد ٤تمد الطيب ) (10
 اٟتديث، االسكندرية، مصر.

أثر التعليم التحضيري على التحصيل الدراسي في مادة (. 2009أٛتد مزيود ) (11
 عة، اٞتزائر.رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة بوزريالرياضيات. 

الطبعة االوىل، دار الفكر، االضطرابات السلوكية واالنفعالية.(. 2000أٛتد ٭تي خولة ) (12
 عماف، االردف.

الطبعة سنة.  12الصحة النفسية للطفل من الميالد حتى (. 2003آدـ حامت ٤تمد ) (13
 الوىل، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والًتٚتة، مصر.

التنمية الفكرية والثقافية لذوي االحتياجات (. 2006) اٝتاعيل عبد الفتاح عبد الكايف (14
 الطبعة الثانية، الدار الثقافية للنشر، القاىرة، مصر. الخاصة.

دار اليازوردي العلمية للنشر التوجيو التربوي المعاصر. (. 2011اٝتاعيل علي اٝتاعيل ) (15
 والتوزيع، عماف، االردف.

، مركز 1اٞتزء ص والعالج والوقاية. االضطراب النفسي: التشخي(. 2000ألفت حقي ) (16
 االسكندرية للكتاب، االسكندرية، مصر.

التكيف المدرسي المتفوقين والمتأخرين تحصيال (. 2006-2005أماين ٤تمد ناصر ) (17
رسالة ماجستَت، جامعة  في مادة اللغة الفرنسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي في ىذه المادة.

 دمشق، كلية الًتبية.
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الصحة النفسية. (. 1999باظة آماؿ عبد السميع ) (18

 عماف، االردف.
مقياس االضطرابات السلوكية والوجدانية لألطفال (. 2001باظة آماؿ عبد السميع ) (19

 مكتبة اال٧تلومصرية، القاىرة، مصر.ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين. 
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الطبعة االوىل، دار اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. (. 2007بن عابد الزراع ) (20
 الفكر،عماف، االردف.

الطبعة االوىل، دار مقدمة في االعاقة الجسمية والصحية. (. 2006ٚتاؿ ا٠تطيب ) (21
 للنشر و التوزيع عماف، االردف. الشروؽ

والتوزيع، عماف، دار صفاء للنشر االضطرابات السلوكية. (. 2000ٚتاؿ القاسم وآخروف ) (22
 االردف.

دار غريب، القاىرة، دراسات في علم النفس االكلينيكي. (. 2006ٚتعة السيد يوسف ) (23
 مصر.

الطبعة علم النفس النمو الطفولة والمراىقة. (. 2005حامد زىراف عبد السبلـ ) (24
 السادسة، عامل الكتب، القاىرة، مصر.

الصرع وبسيوين ٤تمد عبده.  (: ترٚتة عبد الغفور عبد ا١تغيث1987داـ موجنس ) (25
 بدوف طبعة، دار ا١تريخ، الرياض، السعودية.تشخيصو وعالجو. 

الطبعة مناىج البحث في العلوم النفسية والتربوية. (. 2006رجاء ٤تمود أبو عبلـ ) (26
 ا٠تامسة، دار النشر للجامعات، القاىرة، مصر.

ا١تكتب اٞتامعي راىقة. علم النفس النمو الطفولة والم(. 1999رمضاف ٤تمد القذايف ) (27
 اٟتديث، االسكندرية، مصر.

دمشق، علم النفس الطفولة والمراىقة. (. 1965روجيو غاؿ، ترٚتة حافظ اٞتمايل )  (28
 سوريا.

الطبعة أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة. (. 1999الروساف فاروؽ  ) (29
 االولىن دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عماف، االردف.
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مؤسسة اقرأ الشخصية )أنواعها، أمراضها وفن التعامل معها(. (. 2005رياض سعد ) (30
 للنشر والتوزيع والًتٚتة، القاىرة، مصر.

رسالة لنيل نقص االنتباه لدى الطفل المصاب بالصرع. (. 2013زيتوين ٤تمد زىَت ) (31
 شهادة ماجستَت، جامعة تلمساف.

 Le dessin libre et l’évaluation des (.2016زيتوين ٤تمد زىَت ) (32
processus de la pensée- étude clinique chez un enfant 

épileptique-  68. ص ص 18-17. ٣تلة أنًتبولوجيا األدياف. جامعة تلمساف. العدد-
78. 
 Les limites dans l’échange socio-familial(. 2016زيتوين ٤تمد زىَت ) (33

et risque de dissociabilité chez l’enfant épileptique.           ٣تلة جيل .
 .131-129. ص ص 20للعلـو اإلنسانية واالجتماعية. العدد 

الطبعة الثانية، دار ٣تدالوي مناىج البحث العلمي وأساليبو. (. 1999سامي عريفج ) (34
 للنشر، عماف، االردف.

لتطبيقية(. سيكولوجية التعلم والتعليم )األسس النظريةو ا(. 2001سامي ٤تمد ملحم ) (35
 دار ا١تسَتة للنشر، عماف، االردف.

الطبعة االوىل، دار القياس والتقويم في التربية وعلم النفس.(. 2002سامي ٤تمد ملحم ) (36
 ا١تسَتة للنشر، عماف، االردف.

المعاقون أكاديميا وسلوكيا خصائصهم (. 1987السرطاوي زيداف وسيسامل كماؿ ) (37
 الكتب للنشر والتوزيع، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية. دار عاملوأساليب تربيتهم. 

دوف طبعة، ديواف ا١تطبوعات مدخل إلى علم النفس النمو. (. 2007سعد زياف ) (38
 اٞتامعية، الساحة ا١تركزية بن عكنوف، اٞتزائر.
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 الطبعة االوىل، مكتب الفبلح، الكويت.القياس النفسي. (. 1983سعد عبد الرٛتن )  (39
الدليل المنهجي في اعداد المذكرات والرسائل (. 2012، حفصة جرادي )سعيد سبعوف (40

 دار القصبة للنشر، اٞتزائر.الجامعية في علم االجتماع. 
دار صفاء للنشر والتوزيع، مشكالت االطفال النفسية. (. 2008سوسن شاكر ٣تيد ) (41

 عماف، االردف.
مشكالت االطفال وف. (، ترٚتة: نزيو ٛتدي وآخر 2008شارلز شيفر.ىوارد ميليماف ) (42

 دار الفكر للنشر، عماف، االردف. والمراىقين وأساليب المساعدة فيها.
 الراية للنشر والتوزيع،اٞتيزة، مصر.فن تربية االبناء. (. 2011صاحل عبد الكرًن ) (43
الطبعة السادسة، سيكولوجية التنشئة االجتماعية. (. 2007صاحل ٤تمد علي أبو جادو ) (44

 والتوزيع والطباعة، عماف، االردف.دار ا١تسَتة للنشر 
دليل المعلم في تقويم الطلبة في الدراسات (. 1997صبلح الدين ٤تمود عبلـ ) (45

 الطبعة االوىل، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر.االجتماعية. 
عالقة التفكير االبتكاري بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ (. 1986الطاىر سعد اهلل ) (46

 أطروحة نيل الدكتوراه، اٞتزائرتعليم االساسي. الطور الثالث من ال
الطبعة االوىل، دار التربية النفسية للطفل والمراىق. (. 2000عبد الرٛتن العيسوي ) (47

 الراتب اٞتامعية، بَتوت، لبناف.
 دار ا٢تومة للنشر، اٞتزائر.مدخل إلى علم النفس. (. 2006عبد الرٛتن الوايف ) (48
القياس النفسي والتربوي، نظريتو، أسسو، (. 1997عبد الرٛتن سليماف الطريري ) (49

 مكتب الرشد مركز القومي لبلمتحانات والتقوًن الًتبوي.تطبيقاتو. 
مكتبة زىراء سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة، (. 1999عبد الرٛتن سيد سليماف )  (50

 الشرؽ، القاىرة، مصر.
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دار وكية لدى االطفال. المشكالت النفسية والسل(. 2011عبد العزيز ابراىيم سليم ) (51
 ا١تسَتة للنشر والتوزيع، عماف، االردف.

الطبعة االوىل، الطب النفسي لألطفال والمراىقين. (. 1998عبد العزيز موسي ثابت ) (52
 مكتبة اليازجي، غزة، فلسطُت.

الطبعة الثالثة، دار الفرقاف، عماف، علم النفس التربوي. (. 1996عبد اجمليد نشوايت )  (53
 االردف.

تطوير نموذج معياري لتقويم كفاءة نظام االختبارات (. 2001عبد الوارث عبده الرازحي ) (54
ا١تؤ٘تر العريب االوؿ لبلمتحانات والتقوًن الًتبوي: رؤية مستقبلية، ا١تركز القومي لبلمتحانات العامة. 

 والتقوًن الًتبوي، القاىرة، مصر.
عة االوىل، الدار العلمية الدولية للنشر الطباالعاقة البصرية. (. 2000العزة سعيد حسيٍت ) (55

 والتوزيع، عماف، االردف.
 دار اليازوردي للنشر والتوزيع، عماف، االردف.صعوبات التعلم. (. 2007عصاـ جوع ) (56
دار اليازوردي االعاقة الحركية والشلل الدماغي. (. 2007عصاـ ٛتدي الصفدي ) (57

 العلمية للنشر والتوزيع، عماف، االردف.
دار صفاء الصحة النفسية وعالقتها بالتكيف والتوافق. (. 2009 فؤاد ا٠تالدي )عطاء اهلل (58

 للطباعة والنشر والتوزيع، عماف، االردف.
تقدير الذات وعالقتو بالتنشئة الوالدية واألمن النفسي. (. 1989عبلء الدين كفايف ) (59

 (، جامعة الكويت.٤35تلة العلـو االجتماعية، اجمللد التاسع، العدد )
الطبعة االوىل، دار القياس في التقويم والتعلم والتعليم. (. 2000لي مهدي كاظم )ع (60

 الكندي للنشر والتوزيع، االردف.
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االضطرابات االنفعالية والسلوكية لدى االطفال. (. 2006عماد عبد الرحيم الزغوؿ ) (61
 كلية العلـو الًتبوية، جامعة مؤتة، الكرؾ، االردف.

ديواف ا١تطبوعات      الطبعة الرابعة،البحث العلمي. مناىج(. 2007عمار بوحوش ) (62
 اٞتامعية، اٞتزائر.

التوافق االنفعالي واالجتماعي ومستوى القلق لدى الطالب (. 2001فادية ٤تمد صاحل ) (63
، السوداف.ذوي السلوك المشكل.   جامعة ا٠ترطـو

بية الخاصة. سيكولوجية االطفال غير العاديين، مقدمة في التر (. 2001فاروؽ الروساف ) (64
 الطبعة ا٠تامسة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،عماف، االردف.

الطبعة الثالثة، ا١تكتب بحوث في علم النفس العام. (. 1980فايز ٤تمد علي اٟتاج ) (65
 االسبلمي، بَتوت، لبناف.

(. سيكولوجية األطفاؿ غَت العاديُت وإسًتاتيجيات الًتبية 1982فتحي عبد الرحيم ) (66
 صة. الطبعة الثانية، مكتب الفبلح، الكويت.ا٠تا
دار النهضة معجم علم النفس والتحليل النفسي. فرج عبد القادر طو وآخروف )د.س(.  (67

 العربية للنشر والتوزيع، بَتوت، لبناف.
مكتبة اال٧تلو مصرية، علم النفس التربوي. (. 1983فؤاد أبو حطب، أماؿ صادؽ )  (68

 القاىرة، مصر.
دار الفكر علم النفس االحصائي وقياس العقل البشري. (. 1979د )فؤاد البهي السي (69

 العريب، مصر.
دار عالج االمراض النفسية واالضطرابات السلوكية. (. 1984فيصل ٤تمد خَت الزراد ) (70

 العلم للمبليُت، بَتوت، لبناف.
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مفهوم الذات واالضطرابات السلوكية لالطفال المحرومين من (. 1994قاسم أنسي ) (71
 رسالة دكتوراه، كلية االداب، جامعة عُت الشمس، القاىرة، مصر.دراسة مقارنة. -الوالدين

دار الفكر للطباعة علم النفس العام. (. 2002قطامي يوسف، وعدس عبد الرٛتن )  (72
 والنشر، عماف، االردف.

رسالة عالقة قدرات التفكير االبتكاري بالتحصيل الدراسي. (. 1982كاظم كرًن رضا ) (73
 مقدمة لنيل شهادة ا١تاجستَت، جامعة بغداد، العراؽ.

تأثير التفاعل بين أسلوب التعلم والتفكير وحالة القلق (. 1995كامل مصطفى ٤تمد ) (74
االسبلمية، ٣تلة العلـو الًتبوية والدراسات  على التحصيل الدراسي لدى عينة من طالب الجامعة.

 ، جامعة ا١تلك سعود.7اجمللد
الطبعة االوىل، دار الصحة النفسية للطفل. (. 1999كاملة الفرج شعباف، عبد اٞتبار ) (75

 صفاء للنشر والتوزيع، عماف، االردف.
دار واسط للنشر، بغداد، النفس إنفعاالتها وأمراضها وعالجها. (. 1983كماؿ علي ) (76

 العراؽ.
االضطرابات السلوكية والوجدانية لدى االطفال المقيمين  (.2011كماؿ يوسف ببلف ) (77

 ، العدد االوؿ+الثاين.٣27تلة جامعة دمشق، اجمللد في دور االيتام.
دار مرض الصرع )االسباب، المشكالت، العالج(. (. 2000لطفي عبد العزيز الشربيٍت ) (78

 النهضة العربية للطاعة والنشر، بَتوت، لبناف.
ا١تادة : فشل، الطبعة الثبلثوف، دار لمنجد في اللغة والكالم. ا(. 1988لويس معلوؼ ) (79

 ا١تشرؽ، بَتروت، لبناف.
مكتبة ا١تلك فهد الوطنية، داء الصرع. (: ترٚتة ىنادي مزبودي. 2010ماثيو والكر ) (80

 الرياض، ا١تملكة العربية السعودية.
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 .18و ٣17تلة انثروبولوجية االدياف، جامعة تلمساف، العدد  (81
 .20للعلـو االنسانية واالجتماعية، لبناف، العدد ٣تلة جيل  (82
، ا٢تيئة العامة للشؤوف ا١تطابع 1ج معجم علم النفس والتربية.(. ٣1984تمع اللغة العربية ) (83

 األمَتية، مصر.
المعاملة الوالدية والفشل المدرسي وعالقة كل واحد (. 2011-٤2010تمد الراجي ) (84

رسالة  مستويين الخامس والسادس من التعليم االبتدائي.منهما بالسلوك العدواني لدى تالميذ ال
 ماجستَت، ا١تركز االستشاري الربيطاين.

اٞتزء االوؿ، دار قباء دراسات في الصحة النفسية. (. ٤1998تمد السيد عبد الرٛتن ) (85
 للنشر، القاىرة، مصر.

لزائد اختبار اضطراب االنتباه المصحوب يالنشاط ا(. ٤2005تمد النويب، ٤تمد علي ) (86
الطبعة االوىل، كلية الًتبيةف جامعة االزىر، لدى االطفال )في مجال االعاقة السمعية والعادية(. 

 القاىرة، مصر.
دار العلـو  االدارة المدرسية في مواجهة مشكالت تربوية.(. ٤2008تمد بن ٛتودة ) (87

 للنشر والتوزيع، اٞتزائر.
مكتبة دار الثقافة للنشر مشكالت الصحة النفسية. (. ٤2004تمد جاسم ٤تمد ) (88

 والتوزيع، عماف، االردف.
الطبعة التوجيو واالرشاد النفسي بين النظرية والتطبيق. (. ٤2004تمد جواد ا٠تطيب ) (89

 الثالثة، مكتبة اآلفاؽ، غزة، فلسطُت.
دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بَتوت، األسرة ومشكالتها. (. ٤1981تمد حسن ) (90

 لبناف.
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المشكالت السلوكية الصفية التعليمية االكاديمية (. ٤2002تمد حسن العمايرة ) (91
 الطبعة االوىل، دار ا١تسَتة للنشر، عماف، االردف.مظاىرىا،أسبابها،عالجها. 

الطبعة االمراض النفسية الجسمية، أمراض العصر. (. ٤2000تمد خَت الزراد فيصل ) (92
 االوىل، دار النفائس، بَتوت، لبناف.

مؤسسة اقرأ حقول علم النفس الفيزيولوجي )أعالمو، أبحاثو(. (. 2006د زيغود )٤تم (93
 للنشر والتوزيع والًتٚتة، القاىرة، مصر.

الطبعة االوىل، دار األطفال الموىوبون ذوي االعاقات. (. ٤2004تمد عادؿ عبداهلل ) (94
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 (01الملحق رقم ) 

 لألطفال ذوي لالحتياجات الخاصة و العاديين  مقياس االضطرابات السلوكية و الوجدانية

 2001اماؿ عبد السميع مليجي أباضة :رئيس قسم الصحة النفسية بًتبية كفر الشيخ الطبعة األوىل  إعداد:
 .مكتبة النجلو ا١تصرية. القاىرة

 :......................المرحلة التعليمية.......................                      االسم:

 :...............................المدرسة........................                    الجنس:

 :..............................التشخيص..................                  تاريخ الميالد:

 ....:........................نوع اإلعاقة.......                    تاريخ تطبيق المقياس:

عزيزي األب و األـ أو ا١تشرؼ أو ا١تدرس,فيما يلي ٣تموعة من ا٠تصائص ٗتَت أقرهبا وصفا للطفل أو الطفلة ,و 
ذلك باالستعانة بالتدرج التايل حسب درجة وجود ا٠تاصية أو الصفة لدى الطفل أو الطفلة ,واختيار )أ( أو )ب( 

 أو )ج( من كل بند من البنود التالية:

06 
 بدرجة جدا

05 
 بدرجة مرتفعة

04 
أعلى من 

 ا١تتوسط

03 
 بدرجة بسيطة

02 
 بدرجة بسيطة

01 
بدرجة بسيطة 

 جدا

 (0صفر)
 ال توجد

 عدـ التعاوف:-1

 سليب و غَت متعاوف........................................................................)  (-أ

 ..........................................................................)  (مقاـو للتفاعل . -ب 

 صعب التعامل...........................................................................)  (-ج  

 العدائية: -2

 .......................)  (غاضب ..............................................................-أ
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 لديو استياء وجداين......................................................................)  ( -ب

 كثَت االىانات و االهتامات لآلخرين....................................................)  (  -ج

 ا١تخادعة و التبلعب: -3

 كاذب  ......................................................................................)  ( -أ

 ٥تادع ..................................................................................)  (  -ب 

 ...............................)  (مستغل لآلخرين...........................................-ج

 مكتئب ا١تزاج: -4

 حزين    ..................................................................................)  (   -أ

 يبكي دائما  .............................................................................)  (   -ب

 وكو اكتئايب...........................................................................)  (سل-ج

 الشعور بالنقص:-5

 نقص الشعور بالثقة  ....................................................................)  (-أ

 ...................................)  (التقليل من قيمة الذات ............................. -ب

 الشعور با٩تفاض الكفاءة الشخصية..................................................)  ( -ج

 االنتحار: -6

 أفكار خاصة باالنتحار..................................................................)  (  -أ

 ر ...................................................................)  ( التهديدات باالنتحا-ب

 ٤تاوالت االنتحار.....................................................................)  (-ج
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 التخيبلت الغريبة: -7

 ......................)  (متكررة   .........................................................-أ

 شاذة وغَت ومتوقعة  ................................................................)  (  -ب

 التخيبلت الذاتية.......................................................................)  (-ج

 ا٢تذاءات )الضبلالت(:-8

 العظمة   .......................................................)  (أفكار خاصة ٔتشاعر -أ

 باالضطهاد............................................................)  ( ةأفكار خاص -ب

 بالظلم..................................................................)  ( ةأفكار خاص -ج

 س:ا٢تبلو -9

 ىبلوس ٝتعية  ......................................................................)  (-أ

 ىبلوس مرئية أومشية .............................................................)  ( -ب

 أخرى...............................................................)  (إدراؾ ىبلوس -ج

 النشاط الزائد)فرط النشاط( :-10

 االستهبلكية الزائد لنشاط اٟتركة  ..................................................)  (-أ

 ...................)  (التغَتات ا١تستمرة يف اٞتلسة أو الوقفة ...................... -ب

 االنفعاؿ .............................................................................)  (-ج

 اللهو أو السرحاف:-11

 ضعف الًتكيز ......................................................................)  (-أ
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 قصر فًتة  االنتباه..... ...........................................................)  ( -ب

 التفاعل مع ا١تثَت الثانوي .........................................................)  (-ج

 االنسحاب االنفعايل:-12

 ..................................)  (  العبلقة غَت التلقائية مع اآلخرين  ................-أ

 نقص التفاعل.......................................................................)  (   -ب

 ا٩تفاض النشاط....................................................................)  ( -ج

 جداين(التبلد الوجداين)انعداـ اٟتس الو -13

 ضعف يف التعبَت الوجداين ........................................................)  ( -أ

 مرتبك,انفعاليا .....................................................................)  ( -ب

 ..............)  (مشتت الوجداف.......................................................-ج

 التوتر:-14

 عصيب   ............................................................................)  (-أ

 غَت مستقر متلملم   ..............................................................)  (-ب 

 ................................)  (حركاتو عصبية باأليدي و الرجل.................-ج

 القلق : -15

 قلق االنفعاؿ   ......................................................................)  (-أ

 االنشغاؿ بالصراعات ا١تثَتة للقلق  ............................................)  ( -ب

 ....................................................)  (ا٠توؼ أو ا١تخاوؼ...........-ج
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 صعوبات النـو :-16

 عدـ القدرة على  الدخوؿ يف النـو ................................................)  (  -أ

 االستيقاظ ا١تتقطع.................................................................)  (-ب

 النـو لفًتات قصَتة...............................................................)  (-ج

 اختبلؿ التوجو :-17

 تشوش معرفتو باألشخاص  ........................................................)  (-أ

 .................)  (تشوش معرفتو باألماكن ........................................ -ب

 تشوش معرفتو باألشياء...........................................................)  ( -ج

 األ٪تاط اٟتركية الثابتة: -18

 إيقاعية ومنتظمة ................................................................)  ( -أ

 ...................................................)  (متكررة   ...................-ب

 أسلوب الوقفة أو اٞتلسة أو اٟتركات.........................................)  (-ج

 خاصة بالعاديُت و ذوي اإلعاقة البصرية فقط 21إىل  19*العبارات من 

 ا٨تراؼ الكبلـ :-19

 .........................................)  (  مستوى النمو اللغوي منخفض .........-أ

 ا١تستوى اللفظي أقل من   مستوى النمو العادي..............................)  (  -ب

 أخطاء يف النطق................................................................)  (-ج

 اضطراب الكبلـ و الصوت :-20
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 .................................................................)  (صوت مرتفع   .-أ

 كبلمو زائد  ....................................................................)  (-ب

 الكبلـ مضغوط و غَت ٦تيز..................................................)  (-ج

 اإلقبلؿ من التحدث و الكبلـ :-21

 يصدر أقل ما ٯتكن من األلفاظ   ..............................................)  (-أ

 لديو كف االستجابة اللفظية و يلجأ باإلشارة     ............................)  (-ب

 ................)  (صوتو منخفض................................................-ج

 خاصة بذوي اإلعاقات السمعية فقط 24إىل  22*العبارات 

 اضطراب أسلوب التواصل :-22

 ٯتيل للعنف و العدواف .........................................................)  ( -أ

 .......)  (  يلجأ للتعامل باأليدي و الدفع .........................................-ب

 يرتبك يف استخدامو لئل٭تاءات و اإلشارات................................)  (-ج

 ا٩تفاض مستوى التواصل :-23

 إدراكو لئلشارات ضعيف   ..................................................)  (    -أ

 .......................................)  (   ال يتواصل مع مدرسيو و زمبلئو   .-ب

 ا٩تفاض مهارات التواصل االجتماعية......................................)  (-ج

 ا٩تفاض ا١تشاركة من اآلخرين :-24

 لديو كف للتعامل مع اآلخرين ............................................... )  (    -أ
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  أداء اإلشارات   ............................................)  ( لديو أخطاء يف-ب

 ال يشارؾ يف األعماؿ اٞتماعية..............................................)  (-ج

 مفتاح التصحيح:

جابة(, ( درجات كما ىو موضح على ورقة األسئلة)كراسة اإل6-0تًتاوح الدرجة على كل بند من البنود ما بُت )
يتم اختيار )أ( أو)ب( أو )ج( من االختيارات الثبلث ا١توجودة مع كل بند من البنود ,و يتم ٚتع الدرجات على 

بندا( مع مبلحظة أف ىناؾ بنود خاصة بكل إعاقة و فيما يلي توضيح األبعاد السبعة و أرقاـ  21البنود كلها )
 بنودىا :

 (03-01:االضطرابات السلوكية) 01البعد

 (06-04:االكتئاب األساسي) 02عدالب

 (09-07:اضطراب التفكَت) 03البعد

 (11-10:النشاط الزائد) 04البعد

 (14-12:االنسحاب االنفعايل) 05البعد

 (18-15:القلق) 06البعد

-22( و يصبح اضطراب الكبلـ للعاديُت و ا١تكفوفُت)21-19:بالنسبة للصم اضطراب التواصل ) 07البعد
24) 
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 (2) رقم الملحق

 لألطفال المعدل من إعداد: مقياس االضطرابات السلوكية و الوجدانية

 .وحدة العلـو النفسية، دمشق، سوريا (.2011كمال يوسف بالن و ايمان عّز )

 :......................المرحلة التعليمية.......................                      االسم:

 ...............................المدرسة:........................                    الجنس:

 :..............................الفصل الدراسي:..................                  تاريخ الميالد

 :  .......                 :............................تاريخ تطبيق المقياس

عبارة موزعة على  54فيما يلي ٣تموعة من ا٠تصائص والبالغة عباراهتا ، زيزي األب و األـ أو ا١تشرؼ أو ا١تدرسع
بندا حيث كل ثبلث عبارات تعرب عن ٝتة معينة وتقيس ىذه العبارات ٣تموعة من السلوكات والسمات  18

لثبلث )أ(، )ب(، )ج( من كل بند، و ذلك ا١تميزة لدى االطفاؿ. ضع الدرجة ا١تناسبة لكل عبارة من العبارات ا
 باالستعانة بالتدرج التايل حسب درجة وجود ا٠تاصية أو الصفة لدى الطفل أو الطفلة:

06 
 بدرجة جدا

05 
 بدرجة مرتفعة

04 
أعلى من 

 ا١تتوسط

03 
 بدرجة بسيطة

02 
 بدرجة بسيطة

01 
بدرجة بسيطة 

 جدا

 (0صفر)
 ال توجد

 عدـ التعاوف:-1

 و غَت متعاوف........................................................................)  ( سليب-أ

 مقاـو للتفاعل ...........................................................................)  ( -ب 

 ......................)  (صعب التعامل.....................................................-ج  

 العدائية: -2

 غاضب .....................................................................................)  (-أ
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 لديو استياء وجداين......................................................................)  ( -ب

 امات لآلخرين....................................................)  (كثَت االىانات و االهت  -ج

 ا١تخادعة و التبلعب: -3

 كاذب  ......................................................................................)  ( -أ

 ............................)  (  ٥تادع ......................................................-ب 

 مستغل لآلخرين..........................................................................)  (-ج

 مكتئب ا١تزاج: -4

 حزين    ..................................................................................)  (   -أ

 ما  .............................................................................)  (   يبكي دائ-ب

 سلوكو اكتئايب...........................................................................)  (-ج

 الشعور بالنقص:-5

 ..................................)  (نقص الشعور بالثقة  ..................................-أ

 التقليل من قيمة الذات ................................................................)  ( -ب

 الشعور با٩تفاض الكفاءة الشخصية..................................................)  ( -ج

 االنتحار: -6

 خاصة باالنتحار..................................................................)  (   أفكار-أ

 التهديدات باالنتحار ...................................................................)  ( -ب

 ..............)  (٤تاوالت االنتحار.......................................................-ج
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 التخيبلت الغريبة: -7

 متكررة   ...............................................................................)  (-أ

 شاذة وغَت ومتوقعة  ................................................................)  (  -ب

 الذاتية.......................................................................)  ( التخيبلت-ج

 ا٢تذيانات )الضبلالت(:-8

 أفكار خاصة ٔتشاعر العظمة   .......................................................)  (-أ

 ........................)  (باالضطهاد.................................... ةأفكار خاص -ب

 بالظلم..................................................................)  ( ةأفكار خاص -ج

 ا٢تبلوس:-9

 ىبلوس ٝتعية  ......................................................................)  (-أ

 ...............................................)  ( ىبلوس مرئية أومشية ..............-ب

 إدراؾ ىبلوس أخرى...............................................................)  (-ج

 النشاط الزائد)فرط النشاط( :-10

 (االستهبلؾ الزائد لنشاط اٟتركة  ..................................................)  -أ

 التغَتات ا١تستمرة يف اٞتلسة أو الوقفة .........................................)  ( -ب

 االنفعاؿ .............................................................................)  (-ج

 اضطراب االنتباه:-11

 ..............................)  (ضعف الًتكيز ........................................-أ
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 قصر فًتة  االنتباه..... ...........................................................)  ( -ب

 التفاعل مع ا١تثَت الثانوي .........................................................)  (-ج

 االنسحاب االنفعايل:-12

 لقائية مع اآلخرين  ..................................................)  (  العبلقة غَت الت-أ

 نقص التفاعل.......................................................................)  (   -ب

 ا٩تفاض النشاط....................................................................)  ( -ج

 التبلد الوجداين)انعداـ اٟتس الوجداين(-13

 ضعف يف التعبَت الوجداين ........................................................)  ( -أ

 مرتبك,انفعاليا .....................................................................)  ( -ب

 الوجداف.....................................................................)  ( مشتت-ج

 التوتر:-14

 عصيب   ............................................................................)  (-أ

 ...........)  (غَت مستقر متلملم   ...................................................-ب 

 حركاتو عصبية باأليدي و الرجل.................................................)  (-ج

 القلق : -15

 قلق االنفعاؿ   ......................................................................)  (-أ

 ............................)  ( االنشغاؿ بالصراعات ا١تثَتة للقلق  ................-ب

 ا٠توؼ أو ا١تخاوؼ...............................................................)  (-ج
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 صعوبات النـو :-16

 عدـ القدرة على  الدخوؿ يف النـو ................................................)  (  -أ

 ا١تتقطع.................................................................)  ( االستيقاظ-ب

 النـو لفًتات قصَتة...............................................................)  (-ج

 اختبلؿ التوجو :-17

 .........)  (تشوش معرفتو باألشخاص  ...............................................-أ

 تشوش معرفتو باألماكن .........................................................)  ( -ب

 تشوش معرفتو باألشياء...........................................................)  ( -ج

 األ٪تاط اٟتركية الثابتة: -18

 ..........................................).  ( إيقاعية ومنتظمة ......................-أ

 متكررة   ......................................................................)....(-ب

 .........................)....(أسلوب للوقفة أو اٞتلسة أو اٟتركات................-ج

 مفتاح التصحيح:

( درجات كما ىو موضح على ورقة األسئلة)كراسة 18-0بند من البنود ما بُت )تًتاوح الدرجة على كل 
اإلجابة(, يتم وضع الدرجة ا١تناسبة على كل عبارة من العبارات الثبلث، )أ(، )ب( ، )ج( من االختيارات 

أف ىناؾ بندا( مع مبلحظة  18الثبلث ا١توجودة مع كل بند من البنود ,و يتم ٚتع الدرجات على البنود كلها )
 بنود خاصة بكل إضطراب و فيما يلي توضيح األبعاد الستة و أرقاـ بنودىا :

 (03-01:االضطرابات السلوكية) 01البعد

 (06-04:االكتئاب األساسي) 02البعد
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 (09-07:اضطراب التفكَت) 03البعد

 (11-10:النشاط الزائد) 04البعد

 (14-12:االنسحاب االنفعايل) 05البعد

 (18-15القلق): 06البعد
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 (: الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة03الملحق رقم ) 

 الصدؽ التمييزي )ا١تقارنة الطرفية(: -1

Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Paire 1 
min 139,40 5 5,320 2,379 

max 185,20 5 3,271 1,463 

 

Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 min - max -45,800 2,168 ,970 -48,492 -43,108 -47,239 4 ,000 
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 الثبات: -2
 كلوندباخ بُت األبعاد: . أ

Corrélations 

 trcomp depre trponsé hyperact emotion angoisse somme 

Tau-B de Kendall 

trcomp 

Coefficient de corrélation 1,000 ,420
*
 ,390

*
 ,355

*
 ,471

**
 ,307 ,385

*
 

Sig. (bilatérale) . ,013 ,017 ,031 ,004 ,061 ,016 

N 22 22 22 22 22 22 22 

depre 

Coefficient de corrélation ,420
*
 1,000 ,702

**
 ,707

**
 ,752

**
 ,603

**
 ,709

**
 

Sig. (bilatérale) ,013 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 22 22 22 22 22 22 22 

trponsé 

Coefficient de corrélation ,390
*
 ,702

**
 1,000 ,738

**
 ,710

**
 ,705

**
 ,782

**
 

Sig. (bilatérale) ,017 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 22 22 22 22 22 22 22 

hyperact 

Coefficient de corrélation ,355
*
 ,707

**
 ,738

**
 1,000 ,762

**
 ,836

**
 ,937

**
 

Sig. (bilatérale) ,031 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 22 22 22 22 22 22 22 

emotion 

Coefficient de corrélation ,471
**
 ,752

**
 ,710

**
 ,762

**
 1,000 ,696

**
 ,821

**
 

Sig. (bilatérale) ,004 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 22 22 22 22 22 22 22 

angoisse 

Coefficient de corrélation ,307 ,603
**
 ,705

**
 ,836

**
 ,696

**
 1,000 ,815

**
 

Sig. (bilatérale) ,061 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 22 22 22 22 22 22 22 

somme Coefficient de corrélation ,385
*
 ,709

**
 ,782

**
 ,937

**
 ,821

**
 ,815

**
 1,000 
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Sig. (bilatérale) ,016 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 22 22 22 22 22 22 22 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 االتساؽ الداخلي )بَتسوف(: . ب
 

Corrélations 

 trcomp depre trponsé hyperact emotion angoisse somme 

trcomp 

Corrélation de Pearson 1 ,671
**
 ,648

**
 ,661

**
 ,726

**
 ,652

**
 ,786

**
 

Sig. (bilatérale)  ,001 ,001 ,001 ,000 ,001 ,000 

N 22 22 22 22 22 22 22 

depre 

Corrélation de Pearson ,671
**
 1 ,881

**
 ,825

**
 ,876

**
 ,766

**
 ,864

**
 

Sig. (bilatérale) ,001  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 22 22 22 22 22 22 22 

trponsé 

Corrélation de Pearson ,648
**
 ,881

**
 1 ,874

**
 ,903

**
 ,849

**
 ,912

**
 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 22 22 22 22 22 22 22 

hyperact 

Corrélation de Pearson ,661
**
 ,825

**
 ,874

**
 1 ,919

**
 ,955

**
 ,963

**
 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 22 22 22 22 22 22 22 

emotion 

Corrélation de Pearson ,726
**
 ,876

**
 ,903

**
 ,919

**
 1 ,882

**
 ,965

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 22 22 22 22 22 22 22 

angoisse 
Corrélation de Pearson ,652

**
 ,766

**
 ,849

**
 ,955

**
 ,882

**
 1 ,949

**
 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
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N 22 22 22 22 22 22 22 

somme 

Corrélation de Pearson ,786
**
 ,864

**
 ,912

**
 ,963

**
 ,965

**
 ,949

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 22 22 22 22 22 22 22 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 ج. ألف كرونباخ: 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,922 18 

 د. التجزئة النصفية:

Corrélations 

 imper per 

imper 

Corrélation de Pearson 1 ,861
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 22 22 

per 

Corrélation de Pearson ,861
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 22 22 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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 (:  04الملحق رقم)  
 ختبــــــــــار رســــــــــم الــرجـــــلا

 
 
 اإلســــــــــــم /                                              تاريــخ الميــــــالد /    
 الصـــــــــــف/                                               تاريــخ الإلختبــــار /    
 
 
1  6  11  16  21  26  31  36  41  46  
2  7  12  17  22  27  32  37  42  47  
3  8  13  18  23  28  33  38  43  48  
4  9  14  19  24  29  34  39  44  49  
5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  

 
 مجموع الدرجات الخام =                      درجو

 العمر العقلـى  =               شهر             سنو 

 العمر الزمنى =                شهر             سنو 

 =          درجو 100 ×نسبو الذكاء  =           
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 تصحيح رسم الرجل معايير
 
 الرأس  .1
 الساقين  .2
 الذراعين  .3
 وجود الجزع .4
 طول الجزع اطول من العرض .5
 الكتفين .6
 الذراعين والساقين متصلين بالجزع .7
 فى مكانهما الصحيح  .8
 الرقبو .9

 الرقبو متصلو بالرأس .10
 العينان .11
 االنف .12
 الفم .13
 االنف والفم من بعدين والشفتان ظاىرتان .14
 وجود تجاويف االنف  .15
 الشعر موجود .16
 الشعر بالتفاصيل موجود على اكثر من جانب من جوانب الرأس بطريقو منظمو  .17
 المالبس .18
 قطعتان من المالبس غير شفافو .19
 عدم شفافيو المالبس وجود اكمام او بنطلون  .20
 اربع قطع من المالبس .21
 مالبس كاملو بدون تناقض .22
 االصابع  .23
 عدد االصابع .24
 االصابع من بعدين وطولهما اكبر من عرضها  .25
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 االبهام صحو رسم .26
 راحو اليد .27
 مفاصل الساقين _ الركبو او الفخذ او كالىما  .28
 تناسب الرأس .29
 تناسب الذراعين  .30
 تناسب الساقين  .31
 تناسب القدمين .32
 الذراعين والساقين من بعدين  .33
 الكعب .34
 الخطوط واضحو وقويو .35
 الخطوط متصلو اتصاال صحيحا .36
 الراس بدون انتظام غير مقصود .37
 الحذع بدون انتظام غير مقصود .38
 الذراعين والساقين بدون انتظام غير مقصود .39
 تقاطيع الوجو متناسقو ومن بعدين والجانبان متشابهان .40
 االذن .41
 تفاصيل االذن وفى مكانها الصحيح .42
 تفاصيل العين والحاجب والرموش .43
 انسان العين .44
 شكل العين ونسبتها وتناسقها .45
 فى البروفيل العين تنظر الى االمام .46
 الذقن والجبهو  .47
 الذقن بارزه –تفاصيل الذقن والجبهو  .48
 بروفيل بخطأ واحد .49
 بروفيل بدون أخطاء  .50
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 التعليمات :

 . تعطى درجو واحده عن خط يضعو المفحوص طبقا للتفاصيل السابق ذكرىا 

 . تجمع الدرجات وتحول الى العمر العقلى المقابل لها طبقا للجدول الموضح 

  عاما يعتبر اقصى عمر زمنى الستخراج معامل الذكاء ىو  13اذا زاد العمر الزمنى للمفحوص عن

 شهرا ( . 156عاما )  13

 الجـدول

 
 الـدرجـو

  العمـر العقلـى المقـابــل
 الدرجو

 العمر العقلى المقابل
 سنو شهر  سنو شهر 

1 3 3 26 6 9 
2 6 3 27 9 9 
 10 ـــ 28 3 9 3
 10 3 29 4 ـــ 4
5 3 4 30 6 10 
6 6 4 31 9 10 
 11 ـــ 32 4 9 7
 11 3 33 5 ـــ 8
9 3 5 34 6 11 

10 6 5 35 9 11 
 12 ـــ 36 5 9 11
 12 3 37 6 ـــ 12
13 3 6 38 6 12 
14 6 6 39 9 12 
 13 ـــ 40 6 9 15
 13 ـــ 41 7 ـــ 16
 13 ـــ 42 7 3 17
 13 ـــ 43 7 6 18
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 13 ـــ 44 7 9 19
 13 ـــ 45 8 ـــ 20
 13 ـــ 46 8 3 21
 13 ـــ 47 8 6 22
 13 ـــ 48 8 9 23
 13 ـــ 49 9 ـــ 24
 13 ـــ 50 9 3 25

 العمــر العقلــــى                              

 100   ×معامل الذكاء =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 العمــر الــزمنـــى                            

 على حدود الضعف العقلى                       80  –   70
 أقل من المتوسط                           90  –   80
 متوسط                                110  –   90

 فوق المتوسط                           120  – 110
 ذكى جدا                               140  – 120
 فوق                              عبقرى  فيما 140

 
 mildبسيط                                                   70 – 55
 moderateمعتدل                                             54 – 40
         severشديد                                          39 – 26
                  profoundفيما اقل                                     تام   24
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 معامل ثبات اختبار رسم الرجل بطريقة اعادة التطبيق:-
 

Corrélations 

 QI QI2 

QI 

Corrélation de Pearson 1 ,972
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 15 15 

QI2 

Corrélation de Pearson ,972
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 15 15 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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 العمر العقلي ن
 بالشهور

 العمر الزمني
 بالشهور

 معامل الذكاء

1 108 112 96 
2 109 114 95 
3 92 90 102 
4 97 115 84 
5 97 92 107 
6 122 140 87 
7 131 134 97 
8 127 136 93 
9 104 92 113 

10 122 136 89 
11 129 138 93 
12 133 140 95 
13 131 141 92 
14 99 93 106 
15 127 135 94 
16 118 137 86 
17 127 136 93 
18 122 139 87 
19 128 138 92 
20 122 138 88 
21 
 

125 137 91 

 معامل الذكاء ألفراد العينة الدراسة حسب اختبار رسم الرجل لجودنوف:-
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22 113 113 100 
23 109 116 93 
24 121 135 89 
25 98 114 85 
26 102 113 90 
27 105 117 89 
28 119 136 87 
29 122 137 89 
30 123 139 88 
31 109 116 93 
32 103 116 88 
33 108 118 91 
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 (: 05الملحق رقم )

 الوصفي لعينة الدراسة األساسيةاإلحصاء 
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

troublecomportment 33 20 30 25,27 3,224 

Depression 33 23 34 27,52 2,852 

Trponsée 33 15 28 23,12 3,343 

Hyperactive 33 26 37 31,18 3,225 

Emotion 33 17 30 24,27 3,329 

Anxiété 33 27 42 33,52 4,258 

N valide (listwise) 33     
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 (: الفروق لمتغيرات الدراسة)الجنس، نوع النوبة، مدة اإلصابة، السن(06الملحق رقم )

 الفرق حسب الجنس: -1

 الدرجات الخام للعينة: 

30اناث :   

       
 مجموع

االنسحاب  القلق
 االنفعالي 

 

 النشاط
 الزائد

 اضطرابات
 التفكير

 االضطرابات االكتئاب
 السلوكية

 االبعاد

345 19 11 13 16 14 11 3 

189 18 10 16 18 14 11 1 
176 36 26 34 24 19 17 1 

176 34 25 33 25 30 29 4 
154 29 26 28 23 27 21 5 

143 28 22 28 20 24 21 6 

190 42 29 37 27 30 25 7 
176 36 26 32 26 28 30 8 

150 29 21 29 22 26 23 9 
136 30 17 28 15 24 22 30 

  11ذكر:   -

االنسحاب  القلق مجموع
 االنفعالي

النشاط 
 الزائد

 اضطرابات
 التفكير

 االضطرابات االكتئاب
 السلوكية

 األبعاد

141 28 21 26 20 24 22 3 
151 30 22 28 22 26 23 1 

177 34 27 33 24 30 29 1 
173 34 26 30 25 30 28 4 

179 36 28 33 24 29 29 5 

181 37 28 34 28 30 24 6 
177 35 26 32 26 28 30 7 

153 31 23 29 22 27 21 8 
186 37 28 35 27 31 28 9 

184 39 26 34 27 30 28 30 
175 36 25 32 21 24 27 33 

152 30 22 29 22 26 23 31 
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185 39 27 36 25 30 28 31 

180 40 25 34 26 28 27 34 
147 30 21 28 20 26 22 35 

175 36 26 31 23 30 29 36 
178 37 27 34 24 29 27 37 

140 27 20 26 19 24 24 38 
136 28 18 26 18 24 22 39 

145 30 22 30 20 23 20 10 

175 35 25 33 22 30 30 13 
181 38 26 34 26 30 27 11 

133 28 18 26 16 23 22 11 

 

 

Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 somfimi & sommas 10 -,267 ,456 

Paire 2 
troublecompfimi & 

troublecompermas 
10 -,101 ,781 

Paire 3 
dipressionfimi & 

dipressionmas 
10 -,168 ,643 

Paire 4 
troublpenséfimi & 

troublpensémas 
10 -,665 ,036 

Paire 5 hyperfimi & hypermas 10 -,456 ,185 

Paire 6 emotiofimi & emotiomas 10 -,240 ,503 

Paire 7 anxiétéfimi & anxiétémas 10 -,307 ,388 
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Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 somfimi - sommas -6,700 28,651 9,060 -27,196 13,796 -,739 9 ,478 

Paire 2 
troublecompfimi - 

troublecompermas 
-1,800 4,872 1,541 -5,285 1,685 -1,168 9 ,273 

Paire 3 dipressionfimi - dipressionmas -,900 4,254 1,345 -3,943 2,143 -,669 9 ,520 

Paire 4 
troublpenséfimi - 

troublpensémas 
-,900 5,915 1,871 -5,131 3,331 -,481 9 ,642 

Paire 5 hyperfimi - hypermas ,200 5,432 1,718 -3,686 4,086 ,116 9 ,910 

Paire 6 emotiofimi - emotiomas -1,100 5,195 1,643 -4,816 2,616 -,670 9 ,520 

Paire 7 anxiétéfimi - anxiétémas -1,000 6,733 2,129 -5,817 3,817 -,470 9 ,650 
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 :والصغيرةفرق بين النوبة الكبيرة ال-2
تكرار 11نوبة الكبرى:   

االنسحاب  القلق مجموع
 االنفعالي

النشاط 
 الزائد

 اضطرابات
 التفكير

 االضطرابات االكتئاب
 السلوكية

 األبعاد

151 30 22 28 22 26 23 3 
145 29 22 31 26 24 23 1 

177 34 27 33 24 30 29 1 
173 34 26 30 25 30 28 4 

189 38 30 36 28 34 23 5 

181 37 28 34 28 30 24 6 

177 35 26 32 26 28 30 7 

153 31 23 29 22 27 21 8 
186 37 28 35 27 31 28 9 

175 36 25 32 21 24 27 30 
152 30 22 29 22 26 23 33 

176 34 25 33 25 30 29 31 

185 39 27 36 25 30 28 31 
147 30 21 28 20 26 22 34 

143 28 22 28 20 24 21 35 
178 37 27 34 24 29 27 36 

140 27 20 26 19 24 24 37 
136 28 18 26 18 24 22 38 

145 30 22 30 20 23 20 39 

150 29 21 29 22 26 23 10 
175 35 25 33 22 30 30 13 

133 28 18 26 16 23 22 11 
 

تكرار 33النوبة الصغرى:   

 

االنسحاب  القلق مجموع
 االنفعالي

النشاط 
 الزائد

 اضطرابات
 التفكير

 االضطرابات االكتئاب
 السلوكية

 األبعاد

141 28 21 26 20 24 22 3 

179 36 28 33 24 29 29 1 
176 36 26 34 24 29 27 1 
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154 29 26 28 23 27 21 4 

180 40 25 34 26 28 27 5 
190 42 29 37 27 30 25 6 

176 36 26 32 26 28 30 7 
181 38 26 34 26 30 27 8 

184 39 26 34 27 30 28 9 
175 36 26 31 23 30 29 30 

136 30 17 28 15 24 22 33 

 
Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Paire 1 
somgrand 169,00 11 15,678 4,727 

sompetit 170,18 11 18,021 5,434 
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Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 somgrand - sompetit -1,182 16,762 5,054 -12,443 10,079 -,234 10 ,820 

 

 الفرق بين النوبة الكبرى والصغرى من حيث األبعاد:-3

Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 
troblcompgrand - 

troublecomppetit 
-,727 3,771 1,137 -3,260 1,806 -,640 10 ,537 

Paire 2 dipresgrand - diprespetit ,091 3,534 1,066 -2,283 2,465 ,085 10 ,934 

Paire 3 
troublpensgrand - 

troublpenspetit 
,909 2,773 ,836 -,954 2,772 1,087 10 ,302 

Paire 4 hypergrand - hyperpetit -,182 2,316 ,698 -1,738 1,374 -,260 10 ,800 

Paire 5 emotiogrand - emotiopetit ,273 3,197 ,964 -1,875 2,420 ,283 10 ,783 

Paire 6 anxiétégrand - anxiétépetit -1,727 3,636 1,096 -4,170 ,715 -1,576 10 ,146 
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 الفرق بين مدة االصابة:-4
تكرار 39أكثر من ستة سنوات:   

االنسحاب  القلق مجموع
 االنفعالي

النشاط 
 الزائد

 اضطرابات
 التفكير

 االضطرابات االكتئاب
 السلوكية

 األبعاد

176 34 25 33 25 30 29 3 
177 35 26 32 26 28 30 1 

151 30 22 28 22 26 23 1 
145 29 22 31 26 24 23 4 

179 36 28 33 24 29 29 5 

189 38 30 36 28 34 23 6 

176 36 26 34 24 29 27 7 

153 31 23 29 22 27 21 8 
152 30 22 29 22 26 23 9 

175 36 26 31 23 30 29 30 
190 42 29 37 27 30 25 33 

145 30 22 30 20 23 20 31 

175 35 25 33 22 30 30 31 
150 29 21 29 22 26 23 34 

184 39 26 34 27 30 28 35 
185 39 27 36 25 30 28 36 

136 30 17 28 15 24 22 37 
181 38 26 34 26 30 27 38 

136 28 18 26 18 24 22 39 
 

 

تكرار 34أقل من ستة سنوات:   

االنسحاب  القلق مجموع
 االنفعالي

النشاط 
 الزائد

 اضطرابات
 التفكير

 االضطرابات االكتئاب
 السلوكية

 األبعاد

141 28 21 26 20 24 22 3 

177 34 27 33 24 30 29 1 
173 34 26 30 25 30 28 1 

181 37 28 34 28 30 24 4 

186 37 28 35 27 31 28 5 
175 36 25 32 21 24 27 6 
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154 29 26 28 23 27 21 7 

180 40 25 34 26 28 27 8 
147 30 21 28 20 26 22 9 

143 28 22 28 20 24 21 30 
178 37 27 34 24 29 27 33 

140 27 20 26 19 24 24 31 
176 36 26 32 26 28 30 31 

133 28 18 26 16 23 22 34 

 
 

Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Paire 1 
period1 166,64 14 16,359 4,372 

period2 163,14 14 18,863 5,041 
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Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 period1 - period2 3,500 21,121 5,645 -8,695 15,695 ,620 13 ,546 

 

 الفرق في المدة حسب األبعاد:-5

Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 somperiod1 - somperiod2 3,500 21,121 5,645 -8,695 15,695 ,620 13 ,546 

Paire 2 
troublcomperiod1 - 

troublecomperiod2 
,214 4,388 1,173 -2,320 2,748 ,183 13 ,858 

Paire 3 depresperiod1 - depresperiod2 1,000 4,279 1,144 -1,470 3,470 ,874 13 ,398 

Paire 4 
troublpensperiod1 - 

troublpensperiod2 
1,000 3,700 ,989 -1,136 3,136 1,011 13 ,330 

Paire 5 hyperperiod1 - hyperperiod2 1,357 3,543 ,947 -,689 3,403 1,433 13 ,175 

Paire 6 emotioperiod1 - emotioperiod2 ,500 3,156 ,844 -1,322 2,322 ,593 13 ,564 

Paire 7 anxiétperiod1 - anxiétperiod2 ,714 5,150 1,377 -2,260 3,688 ,519 13 ,613 
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 الفرق حسب سن االصابة:-6
 تكرارات 04سنوات: 7-8

االنسحاب  القلق المجموع
 االنفعالي

النشاط 
 الزائد

 اضطرابات
 التفكير

 االضطرابات االكتئاب
 السلوكية

 األبعاد

173 34 26 30 25 30 28 3 

176 36 26 34 24 29 27 1 
152 30 22 29 22 26 23 1 

145 30 22 30 20 23 20 4 

تكرار 33سنوات:  9-30  

االنسحاب  القلق مجموع
 االنفعالي

النشاط 
 الزائد

 اضطرابات
 التفكير

 االضطرابات االكتئاب
 السلوكية

 األبعاد

141 28 21 26 20 24 22 3 

177 34 27 33 24 30 29 1 
179 36 28 33 24 29 29 1 

153 31 23 29 22 27 21 4 

186 37 28 35 27 31 28 5 
185 39 27 36 25 30 28 6 

178 37 27 34 24 29 27 7 
190 42 29 37 27 30 25 8 

175 35 25 33 22 30 30 9 

180 40 25 34 26 28 27 30 
133 28 18 26 16 23 22 33 

تكرار 38سنوات:  33-31  

االنسحاب  القلق مجموع
 االنفعالي

النشاط 
 الزائد

 اضطرابات
 التفكير

 االضطرابات االكتئاب
 السلوكية

 األبعاد

151 30 22 28 22 26 23 3 

145 29 22 31 26 24 23 1 
189 38 30 36 28 34 23 1 

181 37 28 34 28 30 24 4 
177 35 26 32 26 28 30 5 

184 39 26 34 27 30 28 6 

175 36 25 32 21 24 27 7 
176 34 25 33 25 30 29 8 

154 29 26 28 23 27 21 9 
147 30 21 28 20 26 22 30 
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175 36 26 31 23 30 29 33 

143 28 22 28 20 24 21 31 
140 27 20 26 19 24 24 31 

136 28 18 26 18 24 22 34 
176 36 26 32 26 28 30 35 

150 29 21 29 22 26 23 36 
181 38 26 34 26 30 27 37 

136 30 17 28 15 24 22 38 
 

 دراسة الفرق حسب السن -

ANOVA 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. 

Entre les personnes 569,667 3 189,889   

Intra-population 

Entre éléments 56,000 2 28,000 ,065 ,938 

Résidu 2589,333 6 431,556   

Total 2645,333 8 330,667   

Total 3215,000 11 292,273   

Moyenne générale = 163,50 

 (: دراسة العالقة بين المتغيرات البحث07الملحق رقم )
 االرتباط بين المقياس والتحصيل الدراسي: -1

Corrélations 

 note somme 

note 

Corrélation de Pearson 1 -,917
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 33 33 

Bootstrap
b
 

Biais 0 -,003 

Erreur standard 0 ,023 

Intervalle de confiance à 
95% 

Inférieur 1 -,962 

Supérieur 1 -,876 

somme 

Corrélation de Pearson -,917
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 33 33 

Bootstrap
b
 

Biais -,003 0 

Erreur standard ,023 0 

Intervalle de confiance à 
95% 

Inférieur -,962 1 

Supérieur -,876 1 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
b. Sauf avis contraire, les résultats du bootstrap sont basés sur 1000 bootstrap samples 
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 العالقة بين التحصيل وأبعاد المقياس:-2

Corrélations 

 troublcomporteme

ntal 

dipression troublponsé hyperactive emotion anxiété note 

troublco

mporte

mental 

Corrélation de Pearson 1 ,630
**
 ,539

**
 ,623

**
 ,607

**
 ,682

**
 -,603

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 

Bootstrap
c
 

Biais 0 ,004 -,001 ,001 ,002 ,001 ,000 

Erreur standard 0 ,080 ,048 ,025 ,037 ,011 ,028 

Intervalle de confiance à 95% 
Inférieur 1 ,494 ,445 ,577 ,544 ,661 -,650 

Supérieur 1 ,787 ,635 ,669 ,674 ,702 -,557 

dipressi

on 

Corrélation de Pearson ,630
**
 1 ,793

**
 ,808

**
 ,864

**
 ,793

**
 -,832

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 

Bootstrap
c
 

Biais ,004 0 ,001 ,003 ,001 ,004 -,001 

Erreur standard ,080 0 ,050 ,033 ,024 ,034 ,034 

Intervalle de confiance à 95% 
Inférieur ,494 1 ,707 ,754 ,819 ,740 -,896 

Supérieur ,787 1 ,876 ,876 ,910 ,857 -,771 

troublpo

nsé 

Corrélation de Pearson ,539
**
 ,793

**
 1 ,818

**
 ,873

**
 ,757

**
 -,851

**
 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 

Bootstrap
c
 

Biais -,001 ,001 0 ,001 ,001 ,001 -,001 

Erreur standard ,048 ,050 0 ,017 ,027 ,043 ,040 

Intervalle de confiance à 95% Inférieur ,445 ,707 1 ,785 ,827 ,680 -,925 
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Supérieur ,635 ,876 1 ,852 ,919 ,835 -,779 

hyperac

tive 

Corrélation de Pearson ,623
**
 ,808

**
 ,818

**
 1 ,866

**
 ,933

**
 -,928

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 

Bootstrap
c
 

Biais ,001 ,003 ,001 0 ,001 ,000 -,001 

Erreur standard ,025 ,033 ,017 0 ,008 ,013 ,011 

Intervalle de confiance à 95% 
Inférieur ,577 ,754 ,785 1 ,851 ,907 -,950 

Supérieur ,669 ,876 ,852 1 ,882 ,955 -,908 

emotion 

Corrélation de Pearson ,607
**
 ,864

**
 ,873

**
 ,866

**
 1 ,832

**
 -,899

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 

Bootstrap
c
 

Biais ,002 ,001 ,001 ,001 0 ,001 ,000 

Erreur standard ,037 ,024 ,027 ,008 0 ,008 ,005 

Intervalle de confiance à 95% 
Inférieur ,544 ,819 ,827 ,851 1 ,818 -,910 

Supérieur ,674 ,910 ,919 ,882 1 ,849 -,890 

anxiété 

Corrélation de Pearson ,682
**
 ,793

**
 ,757

**
 ,933

**
 ,832

**
 1 -,938

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 33 33 33 33 33 33 33 

Bootstrap
c
 

Biais ,001 ,004 ,001 ,000 ,001 0 -,001 

Erreur standard ,011 ,034 ,043 ,013 ,008 0 ,006 

Intervalle de confiance à 95% 
Inférieur ,661 ,740 ,680 ,907 ,818 1 -,950 

Supérieur ,702 ,857 ,835 ,955 ,849 1 -,927 

note 

Corrélation de Pearson -,603
**
 -,832

**
 -,851

**
 -,928

**
 -,899

**
 -,938

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 33 33 33 33 33 33 33 

Bootstrap
c
 Biais ,000 -,001 -,001 -,001 ,000 -,001 0 
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Erreur standard ,028 ,034 ,040 ,011 ,005 ,006 0 

Intervalle de confiance à 95% 
Inférieur -,650 -,896 -,925 -,950 -,910 -,950 1 

Supérieur -,557 -,771 -,779 -,908 -,890 -,927 1 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

c. Sauf avis contraire, les résultats du bootstrap sont basés sur 1000 stratified bootstrap samples 
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 (: معدالت التالميذ المتمدرسين المصابين بالصرع08الملحق رقم )
 

 ف س ص سْ  صْ  صxس
671.16  22.65 141 4.76 1 
684.03  20.52 151 4.53 2 
725.4  21.90 155 4.68 3 

762.87  18.57 177 4.31 4 
749.09  18.74 173 4.33 5 
753.59  17.72 179 4.21 6 
716.31  14.36 189 3.79 7 
725.81  16.08 181 4.01 8 
729.24  16.97 177 4.12 9 
744.48  17.89 176 4.23 10 
711.45  21.62 153 4.65 11 
717.96  14.89 186 3.86 12 
721.28  15.36 184 3.92 13 
689.7  17.47 165 4.18 14 

694.64  20.88 152 4.57 15 
758.56  18.57 176 4.31 16 
683.76  19.71 154 4.44 17 
717.8  15.05 185 3.88 18 
709.2  15.52 180 3.94 19 

686.49  21.80 147 4.67 20 
757.75  18.74 175 4.33 21 
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669.24  21.90 143 4.68 22 
744.04  17.47 178 4.18 23 
720.1  14.36 190 3.79 24 
670.6  22.94 140 4.79 25 
659.6  23.52 136 4.85 26 

768.96  18.66 178 4.32 27 
677.15  21.80 145 4.67 28 

678  20.43 150 4.52 29 
764.75  19.09 175 4.37 30 
743.91  16.89 181 4.11 31 
649.04  23.81 133 4.88 32 
655.52  23.23 136 4.82 33 
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 ملخص:
يعترب الصرع من االضطرابات العصبية ا١تزمنة واليت قد ٘تس الطفل يف ٥تتلف األعمار، وبدورىا ٯتكن أف تؤثر على 
سَتورة النمو الطبيعي خصوصا يف مرحلة التمدرس، ىذا التأثَت يتمظهر على شكل آليات عقلية متمثلة يف 

ظور للكشف عن العبلقة بُت اآلليات العقلية اضطرابات سلوكية ووجدانية. إف البحث اٟتايل يسعى من ىذا ا١تن
والفشل ا١تدرسي لدى عينة من التبلميذ ا١تتمدرسُت ا١تصابُت بالصرع يف ا١تؤسسات ا١تدرسية بتلمساف، كما 
ىدفت إىل معرفة طبيعة الفروؽ لدى أفراد عينة الدراسة حسب عدة متغَتات: اٞتنس، السن، نوع النوبة الصرعية 

 ومدة االصابة.
االضطرابات السلوكية  -الطفل ا١تتمدرس -اآلليات العقلية -الفشل ا١تدرسي -الصرعمات المفتاحية: الكل

 والوجدانية
Résumé : 

L’épilepsie est l’une des maladies neurologiques, les plus fréquentes de l’enfant 

susceptible de retentir dans le développement surtout a la période de 

solarisation, qui s’associe a une surreprésentation des mécanismes mentaux 

caractérisés généralement par des troubles du comportement et émotionnels. 

Le but de cette étude a été de déterminer la relation entre les mécanismes 

mentaux et l’échec scolaire chez des élèves épileptiques scolarisées dans la 

wilaya de Tlemcen. 

Mots clés : Epilepsie- échec scolaire- mécanismes mentaux- l’enfant scolarisé- 

troubles du comportement et émotionnel. 

Abstract : 

Epilepsy is one of the most frequent neurological diseases of children likely in 

development especially during the period of schooling, wich may be associated 

with an overrepresentation of mental mechanisms generally characterized by 

behavioral and emotional disorders. The aim of the study is to determine the 

relationship between mental mechanisms and school failure in school age 

children in the department of Tlemcen. 

Keywords: epilepsy- school failure- mental mechanisms- the child in school- 

behavioral and emotional disorders.  

 

 


