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 إهداء
 

 إلى سوجي الغالي الذي لىاله ملا رأي هذا العمل النىر      

 .  ابني وبناتي     .إلى سهزات حياتي

 أمي      . .من تفيض عيىنها فزحا لسعادتيإلى 

 .  أبي    .جل تلك اللحظات املثمزةإلى من عانى سنين من أ

 .إلى كل من أضاء لنا الطزيق في ليل مظلم ال نهاب فيه العثرات
 
  . ردا

 
 قليل

 تذتيا. أسللجميل.
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 شكر وتقدير
 

الصالحات أحمده كأشكره أكالن كأخران ظاىران كباطنان كصمكات اهلل عمى الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ 
 .سيدنا محمد كعمى ألو كصحبو أجمعيف كمف تبع ىديو إلى يـك الديف

فالشكر هلل الذم أكرمني بأستاذم الدكتكر/ جميؿ الطيراكم أستاذان كمشرفان  كما أتكجو بجزيؿ الشكر 
عاطؼ عثماف كاألستاذ الدكتكر/ عطاؼ محمكد أبك غالي / ةالدكتكر  ةلؤلستاذيف الكريميف األستاذ

 .عضكم لجنة المناقشة عمى تكرميما الفاضؿ بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالةاألغا 
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف لجميع األساتذة الذيف أشرفكا عمى تحكيـ كؿ مف المقياس 

رشادالمذيف قمت باستخداميما في الدراسة عمى ما قدمكه مف تكجيو  اإلرشادمكالبرنامج   .كا 
الدراسة عمييـ كأتكجو بالشكر إلى ذكييـ  جراءبإكما أتكجو بالشكر إلى أحبائي الصغار الذيف قمت 

 ىذا البحث.  جراءإلالذيف منحكني ىذه الفرصة 
كمعمماتيا القديرات المكاتي مديرة ركضة دير البمح  إلىنسى التقدـ بعظيـ الشكر كاالمتناف أكلف 
الدراسة بتكفير المكاف كاألطفاؿ كما ساعدكني بتسييؿ االتصاؿ مع  إجراءلي ميمتي في  فسيم

 أىالي األطفاؿ.
مف قضى اهلل ليما بخفض جناح الذؿ لكالدم الكريميف عمى دعائيما لكما أتكجو بالشكر العظيـ 

 لي.
مف  بزكجي الغالي الذم لكال تشجيعو كمساندتو كصبره كتحممو الكثير ـ عمي  عكالشكر هلل الذم أن

 العناء لما رأت ىذه الرسالة النكر. 
 يـكما أتقدـ بجزيؿ الشكر لبرنامج غزة لمصحة النفسية إدارة كمكظفيف عمى مساندتيـ كتقديم

 ىذه الرسالة. عدادإلالتسييبلت البلزمة 
 لكؿ مف ساىـ كساعدني في التكجيو كالمساندة كالتشجيع .كختامان أتقدـ بالشكر الجزيؿ 

 دعكام أف الحمد هلل رب العالميف، فالفضؿ هلل مف قبؿ كمف بعد .... رآخك 
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 :ممخص الدراسة
في التخفيؼ مف حدة أعراض نقص  إرشادمالدراسة إلى معرفة مدل فاعمية برنامج  ىدفت

كطفمة لدييـ  طفبلن  (26)كقد بمغ عدد أفراد الدراسة  ،االنتباه كالنشاط الزائد لدل أطفاؿ الركضة
عددىا ك تجريبية  ، ٍاحداىما إلى مجمكعتيفعشكائيان أعراض نقص االنتباه كالنشاط الزائد تـ تكزيعيـ 

حيث تمقت المجمكعة التجريبية  ،كطفمة طفبلن  (13)ضابطة كعددىا  أخرلكطفمة ك  طفبلن  (13)
لـ  بينما ،تكمفة االستجابة ،التعزيز ،التمقيف :البرنامج التدريبي الذم تضمف استخداـ استراتيجيات

 ان . كقد استغرؽ تطبيؽ البرنامج حكالي شير لمبرنامج اإلرشادمة الضابطة المجمكعيخضع أفراد 
كقد أعدت الباحثة مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد  ،ثبلث جمسات أسبكعيان  جمسة (13)بكاقع 

كقد تـ استخداـ  )مقياس المعممة ، مقياس األـ( كالبرنامج اإلرشادم الستخداميما في الدراسة،
لبياف الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية  MannWittny اختبار ماف كيتني البلبارامترم

 .قياس البعدمعمى الكعتيف التجريبية كالضابطة لممجم

مقياس األـ(  ،كالنشاط الزائد )مقياس المعممةكقد اعدت الباحثة مقياس نقص االنتباه 
 كالبرنامج االرشادم الستخداميما في الدراسة.

كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  
 .عمى القياس البعدم مف كجية نظر األميات كالمعممات

لمتعرؼ عمى الفركؽ   Wilcoxon،T البلبارامترم كذلؾ تـ استخداـ اختبار كيمكككسكف
اإلحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في القياس القبمي كالبعدم كقد أشارت 

القياس القبمي النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات أفراد المجمكعة التجريبية في 
 .كالبعدم مف كجية نظر األميات كالمعممات

لمتعرؼ عمى الفركؽ  Wilcoxon،T البلبارامترم كتـ استخداـ اختبار كيمكككسكف 
 .اإلحصائية بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس البعدم كالتتبعي

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات أفراد  عدـ كأشارت النتائج إلى
المجمكعة التجريبية عمى القياس التتبعي مف كجية نظر األميات كالمعممات كذلؾ يشير إلى أف 

 .في خفض نقص االنتباه كالنشاط الزائد البرنامج التدريبي كاف فعاالن 
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Abstract 

The Effectiveness of counseling program to reduce the symptoms 

of attention deficit and hyperactivity among kindergarten children.  

This Study aimed to examine the effectiveness of behavioral training 

program to reduce symptoms of attention deficit hyperactivity disorder of 

Kindergarten Children. The subject of the study consisted of (26) children 

divided randomly into experimental and control group, each of which has 

(13) child. The experimental group had attended a training program that 

use some strategies: reinforcement, homework, prompting, and response 

cost, whereas the control group had continued its normal program. The 

whole program lasted one month in which (13) sessions had been taken.   

ADHD scale [teacher scale, mother scale] and the counseling 

program were prepared by the researcher. 

Mann Wittney Test was used to test statistical significant differences 

between means of both groups on posttest. The results indicated that there 

were statistically significant differences between the two groups according 

to the mothers scale and teachers scale on posttest. 

Wilcoxon test was used to test statistical significance  differences 

between degrees of means of experimental group on pre-posttest. The 

results indicated that, there were statistically between degrees of means on 

pre-posttest of experimental group according to the teachers and the 

mothers scale. 

Also Wilcoxon test was used to test statistical significant differences 

between degrees of means of experimental group on post and consecutive 

test. The results indicated that, there were on statistically significant 

differences between means on post and consecutive test according to the 

teachers and the mothers scale. These results indicated that the counseling 

program was effective in reducing the symptoms of ADHD. 
  



  

 و 
 

 فيرس المحتكيات
 الصفحة المكضكع

 ب  إىداء
 ج  شكر كتقدير

 د  ممخص الدراسة
Abstract  ق 

 ك  فيرس المحتكيات
 م  فيرس الجداكؿ
 ـ  فيرس المبلحؽ

 1 الفصل األول مقدمة الدراسة
 2 المقدمة

 5 مشكمة الدراسة
 6 أىداؼ الدراسة
 7 أىمية الدراسة
 7 حدكد الدراسة

 8 مصطمحات الدراسة
 10 النظـريالفصل الثاني اإلطـار 

 11 المبحث األكؿ نقص االنتباه كالنشاط الزائد
 11 تمييد

 13  تعريؼ اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد
 13 أكالن: نمط قصكر االنتباه

 14 ثانيان: نمط النشاط الزائد كاالندفاعية
 14 أعراض االندفاعية

 15  ثالثان: نمط األعراض المجتمعة
 15 االنتباه كفرط النشاطمدل انتشار نقص 

 17 النظريات المفسرة الضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد
 20 مظاىر تطكر نقص االنتباه كالنشاط الزائد مف الطفكلة إلى البمكغ

 22 أسباب نقص االنتباه كالنشاط الزائد
 27 آثار اضطراب نقص االنتباه النشاط الزائد عمى الطفؿ
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 الصفحة المكضكع
 31 المصاحبة الضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائدبعض األمراض 

 33 عبلج اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد
 39 تعقيب عمى طرؽ عبلج نقص االنتباه النشاط الزائد

 41 المبحث الثاني الطفؿ في مرحمة الركضة
 41 تمييد

 42 أىـ خصائص النمك لطفؿ مرحمة الركضة
 47 الطفؿالعكامؿ المؤثرة في نمك 
 48 أىمية مرحمة الركضة

 51 الفصل الثالث الدراسات السابقة والفروض
 52 الدراسات العربية
 65 الدراسات األجنبية

 67 التعقيب عمى الدراسات السابقة
 69 فركض الدراسة

 70 الفصل الرابع الطريقة واإلجراءات
 71 منيج الدراسة -أكالن 
 71 لمدراسةالمجتمع األصمي  -ثانيان 
 71 عينة الدراسة -ثالثان 

 72 رابعنا: األدكات المستخدمة في الدراسة
 73 صدؽ المقياسيف
 Reliability 76ثبات المقياس 

 85 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
 86 الفصل اخلامس نتائج الدراسة و حتليلها

 87 أكالن: مناقشة الفركض
 103 السؤاؿ الرئيسي ثانيان: مناقشة نتائج

 106 التكصيات
 107 المراجع كالمصادر

 118 المالحؽ
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 فيرس الجداكؿ

 الصفحة الجدكؿعنكاف  رقـ الجدكؿ
 ;? نقص االنتباه كالنشاط الزائد مقياس يكضح تكزيع فقرات ( 4.1جدكؿ )ال

 >? معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات نقص االنتباه مع الدرجة الكمية لفقراتو  (4.2الجدكؿ )

 >? مع الدرجة الكمية لفقراتو النشاط الزائدمعامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات  ( 4.3الجدكؿ )

 =? معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االندفاعية مع الدرجة الكمية لفقراتو ( 4.4الجدكؿ )

نقص االنتباه كالنشاط  مصفكفة معامبلت ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس ( 4.5الجدكؿ )
 كالمجاالت األخرل لممقياس ككذلؾ مع الدرجة الكمية الزائد

?= 

نقص  يكضح معامبلت االرتباط بيف نصفي كؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس ( 4.6الجدكؿ )
بؿ التعديؿ كمعامؿ الثبات بعد ككذلؾ المقياس ككؿ قاالنتباه كالنشاط الزائد 

 التعديؿ
?> 

نقص االنتباه  يكضح معامبلت ألفا كركنباخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس ( 4.7الجدكؿ )
 ككذلؾ لممقياس ككؿ  كالنشاط الزائد

?? 

 ?? معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات نقص االنتباه مع الدرجة الكمية لفقراتو ( 4.8الجدكؿ )

 @? مع الدرجة الكمية لفقراتو النشاط الزائدمعامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات  ( 4.9الجدكؿ )

 @? معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االندفاعية مع الدرجة الكمية لفقراتو ( 4.10الجدكؿ )

نقص االنتباه  مصفكفة معامبلت ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت لمقياس  (4.11الجدكؿ )
 كالمجاالت األخرل لممقياس ككذلؾ مع الدرجة الكمية كالنشاط الزائد

?A 

نقص  يكضح معامبلت االرتباط بيف نصفي كؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس ( 4.12الجدكؿ )
ككذلؾ المقياس ككؿ قبؿ التعديؿ كمعامؿ الثبات بعد  االنتباه كالنشاط الزائد

 التعديؿ
@8 

نقص االنتباه  مجاؿ مف مجاالت مقياسيكضح معامبلت ألفا كركنباخ لكؿ   (4.13الجدكؿ )
 ككذلؾ لممقياس ككؿكالنشاط الزائد 

@8 

 :@ االرشادم مكضكعات كفنيات جمسات البرنامج ( 4.14الجدكؿ )

لممقارنة بيف أطفاؿ المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  Zنتائج اختبار  ( 4.15الجدكؿ )
 عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد في المقياس القبمي

@< 

لممقارنة بيف أطفاؿ المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  Zنتائج اختبار  ( 4.16الجدكؿ )
 عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد  في المقياس القبمي

@= 
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 الصفحة الجدكؿعنكاف  رقـ الجدكؿ
  التجريبية كالضابطةالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممجمكعتيف  ( 5.1الجدكؿ )

 ( . 26)ف= عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد في القياس البعدم 
@? 

درجات المجمكعتيف التجريبية رتب بيف متكسطات  zكقيمة  داللة الفركؽ ( 5.2الجدكؿ )
 عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد في القياس البعدمكالضابطة 

 (.26)ف=
@@ 

الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف  ( 5.3الجدكؿ )
 مقاييس حجـ التأثير

@A 

إليجاد  نقص االنتباه كالنشاط الزائد " لمدرجة الكمية لمقياس η 2" ك "Zقيمة " ( 5.4الجدكؿ )
 حجـ التأثير

@A 

ة المعيارية لممجمكعتيف التجريبية كالضابط المتكسطات الحسابية كاالنحرافات ( 5.5الجدكؿ )
 (.26)ف= عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد لممقياس في القياس البعدم

A8 

مكعتيف التجريبية كالضابطة بيف متكسطات درجات المج (zكقيمة ) داللة الفركؽ ( 5.6الجدكؿ )
 (.26)ف=عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد في القياس البعدم

A9 

إليجاد  نقص االنتباه كالنشاط الزائد " لمدرجة الكمية لمقياس η 2" ك "Zقيمة " ( 5.7الجدكؿ )
 حجـ التأثير

A9 

في القياسيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممجمكعة التجريبية  ( 5.8الجدكؿ )
 ( . 13)ف= عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد القبمي كالبعدم

A; 

ي  فدرجات المجمكعة التجريبية  رتب بيف متكسطات zكقيمة  داللة الفركؽ ( 5.9الجدكؿ )
 ( .13)ف= عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد القياسيف القبمي كالبعدم

A< 

 >A " لمدرجة الكمية لممقياس إليجاد حجـ التأثير η 2" ك "Zقيمة " ( 5.10الجدكؿ )

في القياسيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممجمكعة التجريبية  ( 5.11الجدكؿ )
 ( .13)ف= عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد القبمي كالبعدم

A> 

ي  فدرجات المجمكعة التجريبية  رتب بيف متكسطات (  zكقيمة ) داللة الفركؽ (5.12الجدكؿ )
 ( .13)ف= عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد كالبعدمالقياسيف القبمي 

A? 

إليجاد  نقص االنتباه كالنشاط الزائد مقياسل" لمدرجة الكمية  η 2" ك "Zقيمة " ( 5.13الجدكؿ )
 حجـ التأثير

A@ 
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 الصفحة الجدكؿعنكاف  رقـ الجدكؿ
ي المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممجمكعة التجريبية عمى ف ( 5.14الجدكؿ )

 ( .13)ف= عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد عيالقياسيف البعدم كالتتب
AA 

ي درجات المجمكعة التجريبية ف رتب بيف متكسطات (zكقيمة ) داللة الفركؽ ( 5.15الجدكؿ )
 ( .13)ف= عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد القياسيف البعدم كالتتبعي

988 

ي المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممجمكعة التجريبية عمى ف ( 5.16الجدكؿ )
 (13)ف= عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد القياسيف البعدم كالتتبعي

989 

ي ف درجات المجمكعة التجريبية رتب بيف متكسطات  (zكقيمة ) داللة الفركؽ ( 5.17الجدكؿ )
 ( .13)ف= عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد القياسيف البعدم كالتتبعي

98: 
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 فيرس المالحؽ

 الصفحة الممحؽ رقـ الممحؽ
 119 اإلرشادم البرنامج الدراسة أدكات محكمي بأسماء قائمة  1

 120 الزائد كالنشاط االنتباه نقص مقياس الدراسة أدكات محكمي بأسماء قائمة 2

 121 بصكرتو األكلية كالنيائية إرشادم برنامج  3

 136 بصكرتو األكلية كالنيائية الزائد النشاط ك االنتباه نقص مقياس 4

 



  

9 
 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 مقدمة الدراسة

 

 .مقدمة الدراسة 

 مشكمة الدراسة. 

 أىداؼ الدراسة. 

 أىمية الدراسة. 

 حدكد الدراسة. 

 الدراسة صطمحاتم. 

 

 

 



  

: 
 

 الفصؿ األكؿ
 مقدمة الدراسة

 :المقدمة
ألنيا تشكؿ شخصيتو فيما  اإلنسافتعد مرحمة الطفكلة مف أىـ المراحؿ العمرية في حياة 

بعد، كألنيا المرحمة التي يحدث فييا أكبر قدر مف التغيرات ، فالمعالـ الرئيسية لشخصية الفرد تتأثر 
 كتتشكؿ في مرحمة الطفكلة.

كالذم يتضمف التغيرات  ،التنشئة مف خبلؿ األسرة تؤثر في العديد مف جكانب النمككعممية 
ككذلؾ التغيرات التي تطرأ عمى النكاحي  ،كالميارات ،كالتغير في السمكؾ ،كالبدنية،الجسمانية 

ف باقي النكاحي سكؼ إالعقمية كاالنفعالية كاالجتماعية فإذا حدث خمؿ في ناحية مف ىذه النكاحي ف
خمؿ سيؤثر بأم شكؿ مف األشكاؿ عمى  أمف ظيكر إلذا ف ،ثر إما بشكؿ مباشر أك غير مباشرتتأ

كخاصة إف حصؿ ىذا الخمؿ في مرحمة الطفكلة التي تعتبر  ،شخصية ىذا اإلنساف كسمككياتو
ألنيا تشكؿ شخصيتو فيما بعد كقد يظير ىذا الخمؿ عمى .مرحمة حرجة كميمة في حياة اإلنساف 

حدل ىذه  ،سمككية في مرحمة الطفكلةىيئة مشاكؿ  كتمتد مع الطفؿ في المراحؿ القادمة مف عمره كا 
 .المشاكؿ السمككية ىي نقص االنتباه كالنشاط الزائد

شائع الحدكث لدل األطفاؿ كتزيد  سمككيان  كيعتبر نقص االنتباه كالنشاط الزائد اضطرابان  
نسبة انتشاره عند الذككر أكثر مف اإلناث كمع أف ىذا االضطراب يحدث في المراحؿ العمرية 

، القمش كالمعايطة)نو ال يتـ تشخيصو لدل األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة أالمبكرة إال 
2013 :190). 

بحيث أف  نو زيادة ممحكظة جدان كىك ليس زيادة بسيطة في مستكل النشاط الحركي كلك
سكاء في غرفة الصؼ أك عمى مائدة الطعاـ أك في السيارة  الطفؿ ال يستطيع أف يجمس بيدكء أبدان 

أك الصعب أك الطفؿ الذم ال  السيئما يكصؼ الطفؿ الذم يعانى مف النشاط الزائد بالطفؿ  ككثيران 
كلكف العقاب يزيد  ،فاليـ فيعاقبكنيـفبعض اآلباء يزعجيـ النشاط الزائد لدل أط ،يمكف ضبطو
 )مجيد، ف إرغاـ الطفؿ عمى شيء ال يستطيع عممو يؤدل إلى تفاقـ المشكمةإكذلؾ ف المشكمة سكءان 

2008 :190). 

كتشتت  ،إف األطفاؿ ذكم النشاط الزائد يتصفكف بصفات أساسية كىي الحركة المستمرة
كضعؼ الثقة بالنفس كالغيرة  ،كصفات ثانكية مثؿ المزاج المضطرب كالبلمباالة ،االنتباه كاالندفاعية
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الشديدة كانخفاض التحصيؿ الدراسي كضعؼ العبلقات االجتماعية كالفكضى كالطيش كاالضطراب 
 (.313: 2000 ،االنفعالي )يكسؼ ك زكريا

في مرحمة الطفكلة  انتشاران  كتعتبر مشكمة نقص االنتباه كالنشاط الزائد مف أكثر المشاكؿ السمككية
 (.44:  2004الميبلدم، )مف أطفاؿ العالـ  (%10كيصيب ىذا االضطراب )

كقد أظيرت الدراسات الحديثة التي أجريت عمى األطفاؿ في المدارس أف نسبة انتشار ىذه المشكمة 
ة انتشاره ف نسبأمف كؿ األطفاؿ في سف الدراسة عمى المستكل العالمي ك  (%9.5–2)تتراكح ما بيف

 .(450:2005 ،أبك شعيشع) (%7.3) بيف أطفاؿ المرحمة االبتدائية تصؿ إلى

كيصؿ معدؿ انتشاره بيف األطفاؿ الذيف ينتمكف إلى أسر ذات مستكل اقتصادم كاجتماعي 
 مف مجمكع األطفاؿ المصابيف باضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة   (%20)منخفض إلى 

 .(44: 2004 ،الميبلدم)

كما أف مشكمة نقص االنتباه كزيادة الحركة تسبب مشاكؿ لمطفؿ سكاء في البيت أك المدرسة 
 بة انتشاره لدل الذككر بمعدؿ المراحؿ العمرية المبكرة كتزيد نسكتظير ىذه المشكمة عادة في 

 .(190-189: 2008ث )مجيد، لدل اإلناأضعاؼ عنيا  (9 -3)

عمى الرغـ مف كجكد أسباب  ضطرابليذا االحالي ال يكجد سبب كاضح كحتى الكقت ال
دمانيا عمى  ،الحامؿكتدخيف األـ   ،عضكية تتمثؿ في تناكؿ األـ أدكية معينة أثناء فترة الحمؿ كا 

صابة الجياز العصبي خبلؿ الكالدةالكحكؿ   كتعرض الطفؿ لبعض السمـك مثؿ الرصاص ،كا 
لكمح كبف )لئلصابات المؤثرة عمى المخ  لئلشعاع ك كالتيابات المخ كتعرض الطفؿ  ،السامة كالمكاد
 .(413 :2010 ،يعقكب

كالمعامبلت  كاإلحباطالقمؽ كذلؾ أشارت بعض الدراسات إلى أف العكامؿ النفسية مثؿ  
تساعد في إظيار أعراض سرة كالمدرسة المتعارضة في األ سرية السمبية كالظركؼ االجتماعيةاأل

 .(406: 2010 ،بطرس)ىذا االضطراب لدل األطفاؿ 

كما أشارت الدراسات إلى أف كالدم األطفاؿ ذكم اضطراب نقص االنتباه كفرط النشاط 
أكثر استخدامان ألساليب العقاب مف كالدم األطفاؿ العادييف كما يتميزكف بزيادة التحكـ الكالدم 

 .(Harvey et al ., 2003كالتذبذب في معاممة أطفاليـ )

قد استخدمت عدة أساليب في عبلج مشكمة نقص االنتباه كزيادة الحركة منيا العبلج ك 
باألدكية كمف أشير ىذه األدكية ميثيؿ فينيديت حيث يساعد ىذا العقار في التخفيؼ مف الحركة 
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نو يؤثر عمى نكـ الطفؿ أنو يحسف االنتباه كلكف مف سمبياتو أالمفرطة لدل الطفؿ باإلضافة إلى 
 .(Davison, Neale, & Kring, 2004 :483)كيجعمو أكثر عصبية كشييتو 

نظرية التعمـ  مبادئكيقكـ عمى  ىناؾ أنكاع أخرل مف العبلج أىميا العبلج السمككي
، مرغكبة )حسيف لخر بسمككيات أ اكاستبداليكيستيدؼ تغيير السمككيات غير المرغكبة لدل الطفؿ 

2010: 424 .) 

تعميـ الكالديف كالمعمميف كيفية مبلحظة سمكؾ أطفاليـ ككيفية تدريب  كذلؾ ييدؼ إلى
تاحة  األطفاؿ عمى اتباع القكاعد ككيفية التحكـ في الغضب كمساعدتيـ عمى تنمية عبلقاتيـ كا 

 .(77: 2011الخبرات لتعميميـ كيفية زيادة كفاءة الذات )القاضي، 

في تككيف شخصيتو ك تحديد مبلمحيا  تعد السنكات الخمس األكلى مف حياة الطفؿ األساس
الطفؿ في ىذه الفترة في غاية األىمية ، كمف ىذا المنطمؽ صار تشجيع مما يجعؿ االىتماـ بتربية 

دارة مؤسسات ما قبؿ المدرسة كتطكيرىا اىتماـ المسؤكليف التربكييف كالقائميف عمى  تأسيس كا 
طفاؿ اإلعداد الجيد كتنمية شخصياتيـ مف اإلشراؼ عمى ىذا النكع مف المؤسسات كذلؾ إلعداد األ

كسابيـ  جميع الجكانب كمساعدتيـ عمى التفكير اإلبداعي كحصؿ المشكبلت في كقت مبكر كا 
 (.19: 2010الميارات التي تتناسب مع مرحمة نمكىـ أكالن بأكؿ )الحريرم، 

تككيف  أىمية فيكفي المرحمة األخيرة زاد االىتماـ بمرحمة الركضة لما ليذه المرحمة مف 
باإلضافة ألىميتيا في الكشؼ المبكر عف المشكبلت السمككية التي قد تكاجو  شخصية الطفؿ

كمشكمة نقص االنتباه كالنشاط الزائد إحدل  الطفؿ في مرحمة مبكرة كمحاكلة عبلجيا مبكران 
ة المدرسة كتنتقؿ مع الطفؿ إلى مرحمالمشكبلت السمككية التي يمكف مبلحظتيا في مرحمة الركضة 

حيث يتطمب النجاح المدرسي االنتباه كالتركيز كيعد االنتباه أحد الميارات األساسية في التعمـ 
كيقصد بو النظر كاإلصغاء إلى مثير معيف لفترة زمنية كىي القدرة التي يستطيع فييا الطفؿ أف 

غرفة الطفؿ تمؾ يركز عمى مكضكع معيف حيث ينتقي الطفؿ بيف المثيرات المتعددة المكجكدة في 
لذا يمكف مساعدة األطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذه المشكمة قبؿ أف المثيرات ذات العبلقة بالتحصيؿ 

 . (386: 2010)ممحـ،  تزداد لدييـ األعراض كيصبح مف الصعب عبلجيا

مف خبلؿ عمؿ الباحثة مع األطفاؿ في الصحة النفسية كمف خبلؿ زيارتيا لمعديد مف 
سمككية كتقديـ العكف ليـ كتقديـ اإلرشاد  األطفاؿ الذيف يعانكف مف مشاكؿالرياض لمتابعة 
كالنشاط  نقص االنتباهفاؿ يعانكف مف  الحظت الباحثة أف ىناؾ العديد مف األط لممربيات كاألميات

 .الزائد
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ألىمية  كنظران  ،لقمة الدراسات كاألبحاث المتعمقة بيذا االضطراب في البيئة الفمسطينية نظران ك 
ف عممية النمك عممية متكاممة فظيكر أم كأل ،مرحمة الركضة في إعداد الطفؿ لممراحؿ البلحقة

مشكمة في مرحمة الطفكلة المبكرة سكؼ تؤثر عمى نمك الطفؿ في المراحؿ التالية مف ناحية عقمية 
دييـ أعراض طفاؿ الذيف يظير للذا جاءت فكرة ىذه الدراسة لمساعدة األ ،كاجتماعية كانفعالية

كمساعدتيـ عمى التغمب عمى ىذه األعراض كالتخفيؼ  ،نقص االنتباه كالنشاط الزائد في عمر مبكر
 .منيا

الزائد ك تدريبيف كذلؾ لزيادة كعي األميات كالمعممات باضطراب نقص االنتباه كالنشاط 
 .االضطراب كالتقميؿ مف اآلثار الناجمة عف ىذا ،عمى التكيؼ مع بيئاتيـ لمساعدة أطفاليف

الدراسة لمعرفة مدل فعالية برنامج إرشادم في التخفيؼ مف أعراض نقص  لذا جاءت
 االنتباه كالنشاط الزائد لدل أطفاؿ الركضة.

 :مشكمة الدراسة
 :التالي الرئيسي تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ

المصحكب بنقص ما مدل فاعمية البرنامج اإلرشادم في التخفيؼ مف أعراض النشاط الزائد  -
 ؟طفاؿ الركضةنتباه لدل أاال

 :كيتفرع منو األسئمة الفرعية التالية

درجات  ( بيف متكسطات رتب 0.05) مستكلعند  ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية .1
القياس البعدم عمى المجمكعة الضابطة في كمتكسطات رتب أفراد أفراد المجمكعة التجريبية 

 ؟اتمف كجية نظر المعمم  البعدممقياس نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد  
درجات  بيف متكسطات رتب  (0.05) مستكل عندتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ىؿ .2

لمجمكعة الضابطة في كالقياس ا كمتكسطات رتب درجات أفراد أفراد المجمكعة التجريبية
 مف كجية نظر األميات؟ بالنشاط الزائد المصحكب نقص االنتباه  مقياس عمىالبعدم 

 درجات بيف متكسطات رتب  (0.05عند مستكل ) ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية .3
أفراد المجمكعة التجريبية في القياس القبمي كالقياس البعدم لمقياس نقص االنتباه 

 ؟اتمف كجية نظر المعمم المصحكب بالنشاط الزائد
( بيف متكسطات رتب درجات أفراد 0.05عند مستكل )ؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ى .4

المجمكعة التجريبية بيف القياس القبمي كالقياس البعدم لمقياس نقص االنتباه المصحكب 
 مف كجية نظر األميات؟بالنشاط الزائد 
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 درجات أفراد( بيف متكسطات رتب 0.05مستكل ) عند ؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيةى .5
المجمكعة التجريبية بيف القباس البعدم كالقياس التتبعي لمقياس نقص االنتباه المصحكب 

 ؟اتمف كجية نظر المعممبالنشاط الزائد 
بيف متكسطات رتب درجات أفراد  (0.05عند مستكل )كجد فركؽ ذات داللة إحصائية تىؿ  .6

التتبعي لمقياس نقص االنتباه المصحكب المجمكعة التجريبية بيف القياس البعدم كالقياس 
 ؟مف كجية نظر األمياتبالنشاط الزائد 

 :أىداؼ الدراسة
 :تيدؼ ىذه الدراسة إلى

التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادم مقترح لمتخفيؼ مف أعراض اضطراب نقص االنتباه  .1
 كالنشاط الزائد لدل أطفاؿ الركضة قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم. 

كمتكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية بيف متكسطات رتب التحقؽ مف الفركؽ بيف  .2
نقص االنتباه  مقياس  في القياس البعدم عمى درجات أفراد المجمكعة الضابطةرتب 

 المصحكب بالنشاط الزائد مف كجية نظر المعممات.
كمتكسطات رتب  بيةدرجات أفراد المجمكعة التجريرتب متكسطات الفركؽ بيف التحقؽ مف  .3

درجات أفراد المجمكعة الضابطة في القياس البعدم عمى مقياس نقص االنتباه المصحكب 
 بالنشاط الزائد مف كجية نظر األميات.

متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس القبمي  الفرؽ بيف التحقؽ مف .4
  نشاط الزائد مف كجية نظر المعممات. كالقياس البعدم لمقياس نقص االنتباه المصحكب بال

درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس القبمي رتب التحقؽ مف الفركؽ بيف متكسطات  .5
 . نظر األمياتكالقياس البعدم لمقياس نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد مف كجية 

التحقؽ مف الفركؽ بيف متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس البعدم  .6
 كالقياس التتبعي لمقياس نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد مف كجية نظر المعممات. 

التحقؽ مف الفركؽ بيف متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس البعدم  .7
 بعي لمقياس نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد. كالقياس التت
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 :أىمية الدراسة
 :التاليتتمثؿ أىمية الدراسة ب

تكمف أىمية الدراسة في تزكيد األخصائييف ك المرشديف النفسييف كاالجتماعييف العامميف  .1
مع األطفاؿ ذكم اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد ببرنامج فعاؿ لمساعدة ىؤالء 

ك كذلؾ مساعدتيـ عمى التكيؼ مع  ،األطفاؿ في التخفيؼ مف أعراض االضطراب
 .زمبلئيـ كاندماجيـ في المجتمع

أىمية مرحمة الركضة في تييئة الطفؿ كزيادة استعداده لمرحمة المدرسة كما تتطمبو ىذه  .2
تباع التعميمات فاؿ في مربيات األطلذلؾ يجب تكعية  المرحمة مف زيادة االنتباه كالتركيز كا 

رياض األطفاؿ  بالمشاكؿ السمككية التي تكاجو األطفاؿ في مرحمة الركضة بما فييا 
 .طفاؿك زيادة قدرتيـ عمى مساعدة ىؤالء األ النشط الزائداضطراب نقص االنتباه ك 

ليـ في  ان عدـ كجكد دليؿ عممي يساعد العامميف مع األطفاؿ في ىذه المرحمة ليككف مرجع .3
 .النشاط الزائدضطراب نقص االنتباه ك لدييـ ا ممفمساعدة األطفاؿ 

عمى تعديؿ أخطائيـ  النشاط الزائدمساعدة األطفاؿ ذكم اضطراب نقص االنتباه ك  .4
كما يساعدىـ عمى تنمية بعض الميارات ،كخفض السمكؾ العدكاني لدييـ  ،السمككية

 .االجتماعية مما يزيد مف تكافقيـ مع أسرىـ كمع أفراد المجتمع
نقص االنتباه  مفيكـنظرية في المكتبة عف الزيادة المعرفية حكؿ  إضافةتعتبر الدراسة  .5

 كالمتغيرات المرتبطة بو ككذلؾ الحركة كالنشاط الزائد. 

 -:تتمثؿ حدكد الدراسة بما يمي :حدكد الدراسة

 :الحد المكاني :أكالن 

المبكرة في مخيـ دير  أجريت الدراسة في ركضة دير البمح التابعة لمركز برامج الطفكلة
كقد أجريت الدراسة عمى مجمكعة مف األطفاؿ في عمر خمس سنكات  في مرحمة التمييدم ، البمح

 .في الركضة

 :لزمانيد االح :ثانيان 

لمركضة تـ تطبيؽ أدكات الدراسة عمى األطفاؿ في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 
 .ـ2012-2013

 الحد البشرم: ثالثان:
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سنكات ككاف ( 6-5)أجريت الدراسة عمى مجمكعة مف أطفاؿ الركضة تتراكح أعمارىـ مف 
 ( طفبلن 13إلى مجمكعتيف، مجمكعة تجريبية كعددىـ )عشكائيان تـ تقسيميـ  ( طفبلن 26عددىـ )

 كطفمة.  ( طفبلن 13كطفمة كمجمكعة ضابطة كعددىـ )

 :مصطمحات الدراسة
 :كسكؼ تتناكليا الباحثة كما يمية تضـ الدراسة بعض المصطمحات اليام

 Counseling  program: البرنامج اإلرشادم .1 

المباشرة  اإلرشاديةظـ في ضكء أسس عممية لتقديـ الخدمات نيعرفو زىراف: بأنو برنامج م
 ركجماعيان كاليدؼ منو المساعدة في تحقيؽ النمك السكم كالقياـ باالختيا كغير المباشرة فرديان 

الكاعي لتحقيؽ التكافؽ النفسي كيقكـ بتنفيذه كتخطيطو لجنة كفريؽ مف المسئكليف المؤىميف )زىراف، 
1998 :449 ). 

: بأنو مجمكعة مف السمككيات المنظمة عمى أساس النظرية كقد عرفتو الباحثة إجرائيان 
تكمفة االستجابة السمككية كنظرية التعمـ االجتماعي كيتضمف مجمكعة مف الفنيات مثؿ: التعزيز ك 

 .كالتمقيف كغيرىا

 Inattention: نقص االنتباه .2

أخطاء طائشة في األنشطة الحياتية  ،كىك ينشأ مف سمككيات مثؿ عدـ االنتباه لمتفاصيؿ
عجز في  ،مثؿ األعماؿ المدرسية كصعكبة في االحتفاظ باالنتباه كاإلصغاء كعدـ إكماؿ المياـ

 كثرة النسياف ،تجنب المياـ التي تتطمب االحتفاظ بالجيد ،األدكات فقد كنسياف ،تنظيـ الميارات
(DSM-IV, 2002:65). 

: ىك صعكبة في تركيز االنتباه عمى النشاط الذم يقكـ بو الطفؿ ك قد عرفتو الباحثة إجرائيان 
 كسرعة تأثره بالمثيرات الخارجية كعدـ قدرتو عمى إكماؿ أم نشاط يقـك بو.

 Hyperactivityد: النشاط الزائ.3

يجد صعكبة  ،يجرم بشكؿ مفرط ،مغادرة مكانو المحدد ،كينشأ مف سمككيات مثؿ التمممؿ
 .(DSM-IV, 2002: 65)كالتحدث بشكؿ مفرط  ،الحركة المستمرة ،في أف يمعب بيدكء

انو كعدـ قدرتو عمى : ىك عدـ قدرة الطفؿ عمى االستقرار في مككقد عرفتو الباحثة إجرائيان 
 ، كثرة التمممؿ ككثرة تعرضو لمحكادث بسبب زيادة حركتو. بيدكءالجمكس 
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 Impulsivity: االندفاعية .4

 ،صعكبة في انتظار الدكر ،اإلجابة كىذا النكع ينشأ مف سمككيات مثؿ التحدث خارج نطاؽ
 .(DSM-IV, 2002:66) التطفؿ عمى اآلخريف ،المقاطعة

استجابة الطفؿ بدكف تفكير كعدـ انتظاره لدكره : ىك سرعة ك قد عرفتو الباحثة إجرائيان 
  كمقاطعتو لآلخريف أثناء المعب أك الحديث.

   Kindergarten Child. طفؿ الركضة :  5
الطفكلة المبكرة يتميز بكثرة الحركة كالنشاط مف جية ككثرة االستفسار الطفؿ في مرحمة 

 .(18: 2010كشدة االنفعاؿ كسرعتو مف جية أخرل )بدر، 
سنكات كيككف ممتحقان بالركضة  6-4: بأنو الطفؿ في عمر إجرائيان كقد عرفتو الباحثة 
 .  كسرعة االستثارة كسيكلة التكجيو كيمتاز بالنشاط الحركي الزائد
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 الفصل الثاني
 ريـار النظـإلطا

 

 

  نقص االنتباه كالنشاط الزائداألكؿالمبحث :. 

  :مرحمة الركضةطفاؿ في األالمبحث الثاني. 
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 المبحث األكؿ
 نقص االنتباه كالنشاط الزائد

 تمييد:

تعتبر مرحمة الطفكلة مف أىـ المراحؿ في حياة اإلنساف ففي ىذه المرحمة يكتسب الطفؿ 
العديد الكثير مف الميارات كالخبرات كالعادات السمككية كاالتجاىات البلزمة لنمكه كتككينو كىناؾ 

مف االضطرابات السمككية التي تظير لدل األطفاؿ كتؤثر عمى تطكرىـ كنمكىـ كالتي تمنعيـ مف 
 .التكيؼ كالتكافؽ

بيف األطفاؿ في  يعتبر اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد مف أكثر االضطرابات انتشاران 
 يف أطفاؿ الطبقات الفقيرة كخاصة ب جميع أنحاء العالـ كفى جميع الطبقات االجتماعية كالثقافية
 .(415: 2010)حسيف،  كيكجد كذلؾ في مراحؿ عمرية مختمفة لدل الذككر كاإلناث

 ،يككف الطفؿ دائـ النشاط كالحركة بصكرة اندفاعية غير مبلئمة كغير مقبكلة مف اآلخريفك  
مما يجعمو مكضع شككل في الركضة أك المدرسة أك البيت كما تتسبب األعراض المصاحبة ليذا 

نجاز أم نشاط أك عمؿ كسرعة إمف المشكبلت لمطفؿ مثؿ الفشؿ في االضطراب في العديد 
 .كصعكبة التركيز في المياـ مما يؤثر عمى تحصيؿ األطفاؿ ،الشعكر بالممؿ كالتشتت

كصعكبة تنفيذ التعميمات  ،الطفؿ االندفاعية كعدـ إطاعة األكامركذلؾ تتسبب سمككيات  
 ،محمد)كالمقاطعة في الحديث إلى سكء التكافؽ االجتماعي مع اآلخريف  ،كالسمكؾ الفكضكم

2000: 21). 

عمى التطكر األكاديمي لمطفؿ باإلضافة إلى تأثيره السمبي عمى نمكه  كىذا يؤثر سمبان 
لقمة الدراسات في ىذا المجاؿ جاءت  كمدل تفيميـ لسمككو كنظران  ،االجتماعي كعبلقاتو باآلخريف

فكرة ىذه الدراسة مف أجؿ مساعدة األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد 
سف المدرسة لمساعدتيـ عمى  إلى ة لمتخفيؼ مف حدة االضطراب قبؿ الكصكؿفي مرحمة الركض

األفضؿ ككذلؾ لمساعدة الكالديف كالمربيات في تفيـ ىؤالء األطفاؿ لمساعدتيـ  كاإلنجازالتكيؼ 
 .بشكؿ أفضؿ

حد كلكف جيازىـ العصبي يساعد في إف ىؤالء األطفاؿ ال يرغبكف في خمؽ المشاكؿ أل
كلكف بالطرؽ  ،لى التفيـ كالمساعدة كالضبطكلذلؾ فيـ بحاجة إ ،غير المناسبةت ظيكر االستجابا

 . (835:  2011 )عبد الفييـ، اإليجابية
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كقد مر اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد بمراحؿ تطكيرية كقد أطمؽ عميو عدة أسماء 
 .(19:2011 ،القاضي) Restless كالعناء أك التمممؿ Disruptionمثؿ الفكضى 

كيرجع كصؼ ىذا االضطراب إلى العيد اليكناني القديـ  حيث كاف الطبيب اليكناني جاليف 
Galen    يصؼ الدكاء لؤلطفاؿ ذكل النشاط الحركي المفرط مف أجؿ تيدئتيـ

 (.17:2001،سيسالـ)

( مف أكائؿ عمماء النفس الذيف اىتمكا بدراسة عممية االنتباه 1890، كليـ جيمس) كيعد
نتيجة مفادىا أف االنتباه عممية كظيفية تتجمى في التركيز عمى مثير معيف بالكقت كتكصؿ إلى 

بالنسبة  كاعتياديان  نفسو كال يمكف تكزيع االنتباه عمى أكثر مف مثير إال في  حالة ككف أحدىما مألكفان 
 .(129:2002 ،مكالينداك  الزغكؿ)لمفرد 

ديد مف الجرحى الذيف أصيبكا في الدماغ كفى نياية الحرب العالمية الثانية كاف ىناؾ الع  
مما نتج عنو ظيكر حاالت كثيرة تعانى مف مشكبلت في االنتباه كالتمممؿ كاألرؽ كالسمكؾ 

كبعد إجراء أبحاث   Straus Syndromeاالندفاعي كقد أطمؽ عمى ىذه األعراض زممة ستركس
األطفاؿ  عديدة تـ إعادة كصؼ االضطراب بأنو خمؿ بسيط في كظائؼ المخ لدل

 .(20:2011،)القاضي

ثـ ظير اتجاه يرل أف ىذا االضطراب ىك اضطراب سمككي كاستخدـ مصطمح اضطراب 
األمريكي الطبعة الثانية ثـ حدث تطكير في  اإلكمينيكيقصكر االنتباه في الدليؿ التشخيصي 

اضطراب التسمية في الطبعة الثالثة مف الدليؿ كصنؼ ىذا االضطراب في فئتيف تسمى األكلى 
كاألخرل تسمى اضطراب نقص االنتباه بدكف نشاط زائد كبقي  ،نقص االنتباه مع النشاط الزائد

في  األمريكي اإلكمينيكياالضطراب يحمؿ ىذا المسمى حتى أجرم تعديؿ عمى الدليؿ التشخيصي 
( كأطمؽ عميو اضطراب نقص االنتباه كفرط النشاط كاستمرت 1987عاـ )  DSM-Rالطبعة الثالثة

 DSM-IVىذه التسمية في الطبعة الرابعة ثـ جاء اإلصدار األخير لمدليؿ التشخيصي اإلحصائي 
 :( صنؼ ىذا االضطراب تحت ثبلثة أنماط متمثمة فيما يمي1994عاـ )  
 :Inattentive Typeالنمط الذم يسكد فيو نقص االنتباه   .1

 .كفيو يسكد سمكؾ نقص االنتباه بشكؿ أكبر مف سمكؾ الحركة المفرطة كاالندفاع
 :Hyperactivity Type النمط الذم تسكد فيو الحركة المفرطة   .2

 .كفيو يسكد الحركة المفرطة كاالندفاعية بشكؿ أكبر مف سمكؾ عدـ االنتباه
 :Combined Typeالنمط المشترؾ   .3

 .نتباه كالحركة المفرطة كاالندفاعأم قصكر اال فؿ األنماط الثبلثة معان كفيو تظير عمى سمكؾ الط
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 : النشاط الزائدتعريؼ اضطراب نقص االنتباه ك 

اضطراب النشاط الحركي  فإالرابع لبلضطرابات العقمية ف اإلحصائيكفقا لمدليؿ التشخيصي 
كفي كثير مف  ،الزائد المرتبط بقصكر االنتباه ىك اضطراب نمائي يظير خبلؿ مرحمة الطفكلة

ي جانب االنتباه كيكصؼ بمستكيات نمائية غير مناسبة ف ،سنكات 7الحاالت يظير قبؿ سف 
 .(177: 2011/ أك سمكؾ النشاط الزائد ك االندفاعية )سميـ، البصرم كالسمعي

 :كيتميز اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة بكجكد ثبلثة أنماط أساسية كىي

 :نمط قصكر االنتباه :أكالن 

كىك عبارة عف ىيمنة سمكؾ عدـ االنتباه عمى الطفؿ بشكؿ أكبر مف سمكؾ الحركة المفرط 
مختمفة كيقصد بو صعكبة تركيز االنتباه لفترة زمنية معينة عند ممارسة األنشطة ال ،كاالندفاع

 .(829 :2011 ،معكض)

ف المدة الزمنية لدرجة انتباىيـ قصيرة فبل يستطيعكا أف حيث يتصؼ ىؤالء األطفاؿ بأ
فالحقيقة أنيـ يحاكلكف االنتباه كلكف ىناؾ مؤثرات داخمية يستمركا حتى االنتياء مف نشاط أك لعبة 

 (.23: 2001 ،تؤدم إلى تشتت انتباىيـ )سيسالـ كخارجية

ثر مف أعراض نمط قصكر كيعتمد تشخيص ىذا النمط عمى كجكد ستة أعراض أك أك 
قؿ مف ستة أعراض مف نمط النشاط الزائد كاالندفاعية كيجب أف تستمر ىذه األعراض أاالنتباه ك 

 :لمدة ستة أشير عمى األقؿ كأعراضو ىي

ما يجد الطفؿ صعكبة في االنتباه لمتفاصيؿ أك يرتكب أخطاء تدؿ عمى اإلىماؿ أثناء  غالبان  .1
 .أداء الكاجبات المدرسية أك العمؿ أك األنشطة األخرل

 .ما يجد الطفؿ صعكبة في تركيز انتباىو لمدة طكيمة عمى المياـ أك أنشطة المعب غالبان  .2
 .ما يجد الطفؿ صعكبة في عمميات اإلنصات عندما يكجو إليو الحديث مباشرة غالبان  .3
 .ال يتابع الطفؿ شرح المعمـ كيفشؿ في إنياء األعماؿ المدرسية كالكاجبات التي بدأىا غالبان  .4
 .ما يجد الطفؿ صعكبة في تنظيـ األنشطة غالبان  .5
 تطمب جيد عقمي مستمر  ما يتجنب الطفؿ أك يكره المشاركة في األنشطة التي ت غالبان  .6
ما ينسى الطفؿ األشياء الضركرية البلزمة ألداء المياـ كاألنشطة مثؿ األقبلـ كالكتب  غالبان  .7

 .كاألدكات األخرل
 .يتشتت انتباه الطفؿ بسيكلة بسبب المنبيات الخارجية .8
 .(DSM-IV, 2002) ما ينسى الطفؿ أداء األنشطة اليكمية المعتادة غالبان  .9
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 :نمط النشاط الزائد كاالندفاعية :ثانيان 

كىك عبارة عف ىيمنة سمكؾ الحركة المفرط كظيكره بشكؿ أكبر مف سمكؾ عدـ االنتباه 
كالقياـ  ،كالحركة الزائدة كسيكلة االستثارة االنفعالية ،كيقصد بو عدـ قدرة الطفؿ عمى االستقرار

 .(22 :2001 ،بحركات عصبية غير منظمة )سيسالـ

طفاؿ بأنيـ ال يستطيعكف أف يبقكا في مكانيـ أك مقاعدىـ لفترة مف الزمف ألكيتصؼ ىؤالء ا
ي السكؽ ك باختصار يكصؼ ىؤالء ك عادة ما يتسمقكف كيجركف في كؿ مكاف في البيت ، ف

 .(274:  2001 ،)مرىج طفاؿ بأنيـ ال ييدئكف أبدان األ

كيعتمد تشخيص ىذا النمط عمى كجكد ستة أعراض أك أكثر مف أعراض نمط النشاط  
الزائد كاالندفاعية كأقؿ مف ستة أعراض مف نمط نقص االنتباه كيجب أف تستمر األعراض لمدة 

 :ستة أشير عمى األقؿ كأعراض ىذا النمط ىي

 :أعراض النشاط الزائد

 .كيقـك بحركات عصبية بيديو كرجميو ،ما يتمممؿ الطفؿ في مقعده غالبان  .1
 .ما يترؾ الطفؿ مقعده في حجرة الدراسة أك في األكضاع األخرل كال يبقى جالسان  غالبان  .2
 .ما يجرل الطفؿ كيتسمؽ األشياء بشكؿ غير مبلئـ غالبان  .3
 .ممارسة األنشطة الترفييية بيدكء ما يجد الطفؿ صعكبة في المعب أك غالبان  .4
 .بيرة أثناء تحركو كتنقمو مف مكاف آلخريندفع الطفؿ بسرعة ك .5
 .(DSM-IV) ما يتحدث الطفؿ بشكؿ مفرط غالبان  .6

 :أعراض االندفاعية
كيقصد بيا ميؿ الطفؿ إلى التسرع في االستجابة دكف تفكير مسبؽ كانتقالو بسرعة مف عمؿ 

 :2011 ،معكض) إلى آخر قبؿ إكماؿ العمؿ األكؿ كمقاطعتو لآلخريف في كثير مف األحياف
 :كأعراضو ىي، (829

 .ما يجيب الطفؿ عف األسئمة قبؿ استكماليا غالبان  .1
 .ال يستطيع الطفؿ انتظار دكره لبان غا .2
 .  ما يقاطع الطفؿ اآلخريف كيتدخؿ في حديثيـ غالبان  .3
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 :نمط األعراض المجتمعة :ثالثان 
 .االندفاعية كالنشاط الزائد ،نقص االنتباه :كىذا النمط يشمؿ األعراض الثبلثة

أم قصكر االنتباه كالحركة المفرطة  كىك عبارة عف تبلـز ظيكر كىيمنة األشكاؿ الثبلثة معان 
 .(21: 2001 ،كاالندفاع عمى سمكؾ الطفؿ )سيسالـ

كيعتمد تشخيص ىذا النمط عمى كجكد ستة أعراض أك أكثر مف أعراض نمط قصكر  
ألعراض االنتباه ككذلؾ كجكد ستة أك أكثر مف أعراض نمط النشاط الزائد كاالندفاعية كتستمر ىذه ا

 .لمدة ستة أشير عمى األقؿ

زائد  نشاط " بأنوالزائد النشاط ف تعريؼ اضطراب نقص االنتباه ك كفى ضكء ما سبؽ يمك
دـ القدرة عمى إقامة عمصحكب بعدـ القدرة عمى تركيز االنتباه لمدة طكيمة كعدـ ضبط النفس ك 

          (192 :2006 ،)مقداد " كالمعمميف كالزمبلءعبلقات اجتماعية جيدة مع األكلياء 

كفرط النشاط    ،االندفاعية ،نقص االنتباه :يتميز بكجكد ثبلثة أعراض أساسية ىيك  
 ،النمط المختمط )القاضي ،النمط النشط المندفع ،المنتبوغير النمط  :كيسكد فيو ثبلثة أنماط

26:2011). 

 :مدل انتشار نقص االنتباه كفرط النشاط
ىناؾ اختبلفات في معدالت االنتشار مف بمد آلخر ربما بسبب اختبلؼ المقاييس كاختبلؼ  

تشير اإلحصائيات إلى أف  ك درجات القبكؿ لما ىك طبيعي كما ىك غير طبيعي في سمكؾ الطفؿ
كترتفع  النشاط الزائد%( مف األطفاؿ في عمر المدرسة يعانكف مف اضطراب نقص االنتباه ك  3-7)

( لدل عينات 1-3ذا االضطراب بيف الذككر أكثر مف اإلناث إذ تصؿ النسبة إلى )معدالت ى
 .نات العياديةلدل العي (1-9المجتمع العاـ كمف )

(Reid, Kessler, Ricco et al., 2000) 

ك تعتبر مشكمة نقص االنتباه كالنشاط الزائد مف أكثر المشاكؿ السمككية انتشاران في مرحمة 
 .(44: 2004 ،% مف أطفاؿ العالـ )الميبلدم10 االضطراب الطفكلة كيصيب ىذا

 لؤلمراض النفسية  كاإلحصائيالدليؿ التشخيصي لئلحصاءات المعتمدة مف قبؿ  ككفقان 
أف نسبة انتشار ىذا االضطراب قد  إلىكالتي تشير ( DSM-IV) في طبعتو الرابعة األمريكي

: 2008، البالغيف )مجيد ( لدل%3%( لدل األطفاؿ في المرحمة االبتدائية )6-3تصؿ ما بيف )
194). 
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كيقدر عدد األطفاؿ المصابيف باضطراب ضعؼ االنتباه كالنشاط الزائد في الكاليات المتحدة 
ك تتراكح نسبة انتشاره بيف  ،رسابعة عشأعمارىـ بيف الرابعة كالكحدىا خمسة مبلييف طفؿ تتراكح 
%( كما يشكؿ المصابكف بفرط النشاط مع قصكر االنتباه 7–5تبلميذ المرحمة االبتدائية ما بيف )

%( مف األطفاؿ الذيف يعانكف مف االضطرابات النفسية ك يترددكف 70-%30نسبة تتراكح ما بيف )
 .(65:  2002 ،)سريةعمى المصحات النفسية في الكاليات المتحدة األمريكية 

نتشار اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد أما في بريطانيا كالدكؿ األكركبية فقد لكحظ أف نسبة ا
مف ( %8. 1)إلى أف  (2004 ،يالخشرم)يختمؼ حسب شركط كمعايير التشخيص حيث تشير 

مف أطفاؿ المدارس الذيف  (%5)  أطفاؿ المدارس البريطانية يعانكف مف النشاط الزائد كىـ يشكمكف
كما تنتشر حاالت ضعؼ االنتباه كالنشاط الزائد  يعانكف مف اضطراب ضعؼ االنتباه كالنشاط الزائد

 .(4: 2010 )جريسات،كصعكبات التعمـ كالتكحد بنسب مختمفة ، لدل حاالت اإلعاقة العقمية

 :2010 ،%( بيف تبلميذ المرحمة االبتدائية )المعيقؿ7.5كفي مصر بمغت نسبة انتشاره )
167.) 

في المممكة العربية  (جماؿ الحامد)كبمغ معدؿ انتشار ىذا االضطراب في دراسة أجراىا 
%( لنمط النشاط الحركي المفرط كاالندفاعية كبمغ 12.6السعكدية عمى تبلميذ المرحمة االبتدائية )

 :2008 ،%( )مجيد16.7%( لنمط ضعؼ االنتباه كبمغت نسبة األعراض مجتمعة )16.5)
195. ) 

ارت الدراسات إلى أف المستكل االقتصادم كاالجتماعي لؤلسرة يؤثر في ظيكر ك قد أش
تككف كاضحة بدرجة كبيرة في الطبقات ذات  ADHDالمشكبلت السمككية كأف أعراض اضطراب 

 :2010 ،المستكل االقتصادم كاالجتماعي المنخفض كبيف األسر المتصدعة )بككرمة كبك جمميف
13). 

حيث  لدل أطفاؿ الطبقات الغنية يظير النشاط الزائد بيف أطفاؿ الطبقات الدنيا أكثر منو حيث
  %( بيف التبلميذ الذيف ينتمكف إلى أسر ذات مستكل اجتماعي منخفض )الخكلي،20يكجد بنسبة )

2005 :10). 

كاف كقد لكحظ أف ىذا االضطراب يكثر حدكثو في الطفؿ األكؿ ككجد أف األبكيف أك كمييما 
في سمككو االجتماعي أك كاف يتعاطى المخدرات  اضطرابيةكثير الحركة في طفكلتو أك لديو سمات 

 .(64:  2010 ،الميدم)تحكيمية  ىستيريةأك لديو أعراض 
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في سف ثبلث سنكات إال أف أكثر الحاالت ال يتـ  كعمى الرغـ أف ىذا االضطراب يبدأ مبكران 
في الفصؿ  تشخيصيا إال بعد التحاؽ الطفؿ بالمدرسة االبتدائية حيث يتطمب األمر استقراران 

نياء الكاجبات كيزيد أيضان  ،كالتركيز في الدركس مف الشككل مف ىذا االضطراب زيادة اىتماـ  كا 
 .حساسية لنقص االنتباه لدل طفميـ ؿ األبكيف أكثرمما يجع ،األسرة بالتعميـ كالتفكؽ الدراسي

 :النظريات المفسرة الضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد
 Genetic Theoryالنظرية الجينية  -1 

لدييـ انخفاض غير   ADHDترل ىذه النظرية أف األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطراب
عادم في نشاط  أجزاء معينة مف المخ كىي المسئكلة عف التحكـ الحركي كعف االنتباه كلقد أشارت 
بعض الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع إلى كجكد عبلقة بيف اضطراب نقص االنتباه كالنشاط 

 (RD4 Receptor Gene)كجيف  ( (Dopamineدكباميفػالزائد كبيف الجيف المسئكؿ عف نقؿ ال
كما تبيف أف  ADHDلدل األفراد الذيف يعانكف مف اضطراب  متزايدان  كىذا الجيف أظير تكراران 

خفض  إلىمف الدماغ األمامي األمر الذم يؤدم  الدماغ الصدغي كالخمفي يككف أبطأ مجرل
االنتباه كلقد تبيف أف اآلباء الذيف يعانكف مف قمة االنتباه كالتيكر كالذيف يعانكف مف اضطراب المزاج 

يعانكف مف قمة االنتباه ككثرة الحركة   أطفاالن  اكيدمنكف الكحكؿ أك لدييـ شخصية عدكانية قد أنجبك 
 .(68: 2002 ،سرية)

كقد تكصمت العديد مف الدراسات التي أجريت عمى ذكم اضطراب نقص االنتباه كالنشاط 
في  ذكم اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد يكجداألطفاؿ  مف %(5)الزائد كأسرىـ إلى أف  

أيضان يعانكف مف نفس  اباء ىؤالء األطفاؿ كانك مف آ %( 10كأف نسبة ) ىذا االضطرابأسرىـ 
 (.239: 2001 د المعطي،االضطراب )عب

( عمى أف سمكؾ Welner et al ., 1977) (كيمنر كأخركف)دراسة أجراىا كذلؾ أشارت 
  ADHDالذيف يعانكف مف اضطراب خكة كأخكات األطفاؿ المفرط يعتبر أكثر انتشاران بيف إالحركة 

 .( 43: 2001)سيسالـ، 

كتكصمت بعض الدراسات إلى أف انتشار ىذا االضطراب بيف التكائـ المتماثمة يصؿ إلى  
كذلؾ أشارت إلى كجكد  (% 30-20كلدل التكائـ غير المتماثمة بنسبة ) (% 90-80نسبة  )

  ADHDمعدالت عالية لمنشاط الزائد لدل الكالديف البيكلكجييف لؤلفراد الذيف يعانكف مف اضطراب
(Clarke,et al., 2002). 
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 Left Brain / Right Brainنظرية المخ األيمف / المخ األيسر  -2

ترل ىذه النظرية أف األشخاص الذيف يستخدمكف الجزء األيسر مف المخ في تشغيؿ 
كتفيد ىذه النظرية بأف األطفاؿ الذيف  .كبصرييف ،سمعييف ،متعمميف ،المعمكمات يككنكف منطقييف

يعانكف مف اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد يستخدمكف الجانب األيمف مف المخ في أساليب 
ألف يككنكا متعمميف حركييف كلمسييف كفي أغمب  التعمـ كاستعماؿ المعمكمات كيظيركف ميبلن 

 :2012، محمد) ف لمشغب كمسببيف لممشاكؿاألحياف يساء فيـ ىؤالء األطفاؿ كيعتبركف أنيـ مثيري
264. ) 

ك قد أمكف منذ عشر سنكات بفضؿ استخداـ التقنيات الحديثة في تصكير الدماغ تبني 
فرضية تعطؿ المنطقة الكاقعة في جبية الدماغ ك بفضؿ ىذا التصكير التشخيصي أمكف تكضيح 

كخاصة بنيات الجية العميا  ،دماغانخفاض دكر المناطؽ األمامية لمجبية في النصؼ األيمف مف ال
مما جعؿ الباحثيف يعتبركنو  ،منو حيث ال تقكـ بكظائفيا بسبب نقص نضج شبكاتيا العصبية

 ( .117:  2008 سي لمنشاط الحركي الزائد )أكزم،السبب الرئي

كيقتػػػػػرح مؤيػػػػػدك ىػػػػػذه النظريػػػػػة أنػػػػػو يمكػػػػػف مسػػػػػاعدة ىػػػػػؤالء األطفػػػػػاؿ بكسػػػػػائؿ بسػػػػػيطة مثػػػػػؿ تزكيػػػػػد 
مطاطيػػػػػػة لكػػػػػػي يسػػػػػػتخدميا الطفػػػػػػؿ لشػػػػػػغؿ حاسػػػػػػة الممػػػػػػس كػػػػػػذلؾ عمػػػػػػى الكالػػػػػػديف أف  الطفػػػػػػؿ بكػػػػػػرة

إليػػػػػو أيػػػػػة تعميمػػػػػات حتػػػػػى يسػػػػػتجيب ينػػػػػادكا الطفػػػػػؿ كيحػػػػػاكلكا لمػػػػػس كتفػػػػػو أك ذراعػػػػػو قبػػػػػؿ أف تكجػػػػػو 
 .(Hantko,2002:152) ليا

  Theory of Disintegrationنظرية التفكؾ  -3

كتؤكد ىذه النظرية  (1960عاـ )" Dabrowski" " كصاحب ىذه النظرية ىك "دابركسكي
في ردكد أفعاليـ تجاه البيئة في  "Over excitability"عمى أف األفراد الذيف لدييـ إثارة مفرطة 

 :النكاحي التالية

 النكاحي النفس حركية. 
 تقدير الذات. 
 الحاجة إلى األماف. 
 الخجؿ. 
 االنزعاج مف المكت. 
 االىتماـ باآلخريف. 
 ةاالنقياد لمشيكة الجنسي. 
 التخيؿ. 
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 العبلقات العاطفية. 
 السمكؾ الذىني أك العقمي. 
 االكتئاب. 

كىذه العبلمات شائعة لدل األفراد الذيف تـ  تشخيصيـ عمى أنيـ يعانكف مف اضطراب 
 .(264 :2012 ،محمد)نقص االنتباه كالنشاط الزائد  

   Diathesis – Stress Theoryنظرية االستجابة لمضغكط   -4

كأشارت  (1973عاـ ) Brouno، Bettelheim( بتيميـ ك بركنك)كالذم أسس ىذه النظرية 
يظير لدل الطفؿ الذم لديو استعداد لئلصابة بيذا    ADHDىذه النظرية إلى أف اضطراب

االضطراب نتيجة أساليب التنشئة المتسمطة مف قبؿ اآلباء فإذا اجتمع االستعداد لظيكر االضطراب 
ف ىذا الطفؿ سيصبح إكمستاءيف مف تصرفات ىذا الطفؿ ف الديف غير صبكريفمع كجكد نمط ك 

غير قادر عمى تمبية مطالب كالديو كيغمب عمى سمككو الفكضى كعدـ الطاعة كبذلؾ يستجيب 
إف األسر غير المستقرة  .لمنشاط المفرط عندما يتعرض لضغكط بيئية تفكؽ قدرتو عمى التحمؿ

االضطراب فالخبلفات الزكجية ك ارتفاع مستكل الضغكط كمشاعر  يككف أطفاليا أكثر عرضة ليذا
كالعبلقة السمبية بيف الطفؿ كاألـ تؤدم إلى ظيكر ىذا  األسرمعدـ الكفاءة الكالدية كالتمزؽ 

 ( .36 –35: 2011 ،القاضي)االضطراب 

 The Theory of Optimal Level of Excitability :نظرية المستكل األمثؿ لالستثارة-5

كتشير ىذه النظرية إلى كجكد مستكل عالي مف    "Hebb"(ىيب)مؤسس ىذه النظرية ىك 
الحركة الزائدة لدل الفرد كالذم يسعى فييا جسـ اإلنساف لمحفاظ عميو في ضكء احتياجاتو لمكصكؿ 

قد يككف ىناؾ أسباب عصبية أك فيزيائية كالنقص في التكصيبلت إلى حالة االتزاف البدني 
التي يتغمب عمييا الطفؿ عادة بإظيار ىذه المستكيات  اإلثارةالمستكيات المتدنية مف العصبية أك 

 ( .339: 2004 ،العالية مف النشاط )عبلكنة

( إلى أف حدكث خمؿ في التكازف (Amman et al ., 1998 كأخركف أماف يرك يش
الكافية كاالستثارة مما يؤدم نظمة نعكس في عدـ قدرة المخ عمى إحداث تكازف في األالبيككيميائي ي

 ( .33:  2011 ذا االضطراب لدل األطفاؿ )القاضي،إلى ظيكر أعراض ى

لذا يمجأ األفراد ذكك اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة إلى الزيادة في الحركة كالنشاط  
ف الطفؿ كمحاكلة لزيادة االستثارة غير الكافية كبذلؾ يمكف اعتبار النشاط الزائد الذم يصدر ع

 .(263: 2012 ،محمد)عمى أنو منظـ كيحتفظ بالمستكل األمثؿ لبلستثارة عند الطفؿ
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  Social Learning  Theory ماعينظرية التعمـ االجت -6

إف اإلنساف كائف اجتماعي بطبعو كىك يكتسب الكثير مف المعرفة كالسمككيات مف خبلؿ 
نظرية التعمـ ىك أف الشخص يتعمـ السمكؾ مف المبلحظة لسمكؾ اآلخريف  كاالفتراض األساسي في 

خبلؿ تفاعمو مع بيئتو فمع تمقي الفرد لمتعزيز مف البيئة تقكل بعض أنكاع السمكؾ كيضعؼ بعضيا 
فاالضطرابات ف أنكاع السمكؾ الشاذ أك غير المتكيؼ يتـ تعمميا ىي األخرل إكمف ثـ ف ،اآلخر

لقمة خبراتيـ كضعؼ قدراتيـ عمى إدارة الذات كسرعة  طفاؿ نظران لدل األ النفعالية كالسمككية تنشأا
االستثارة كالتأثر باآلخريف لذا نجد أنيـ سرعاف ما يتأثركف بالنماذج كيتعممكف العديد مف أنماطيـ 

 .(88: 2011 ،القاضيمعززة ) تالسمككية السكية كغير السكية كالسيما إذا كانت ىذه السمككيا

كالسمبية كالعادات السمبية يتـ تعمميا بنفس  اإليجابيةفشخصية الفرد تتككف مف عاداتو 
أم عف طريؽ التعزيز كلكي يتـ تعميـ  السمكؾ الحركي  اإليجابيةالطريقة التي يتـ بيا تعمـ العادات 

ف أك الزائد ال بد أف ينتبو الطفؿ لنمكذج كقد يككف ىذا النمكذج اآلباء أك األخكة أك األقرا
 .الشخصيات الكرتكنية المحببة لمطفؿ

 :مظاىر تطكر نقص االنتباه كالنشاط الزائد مف الطفكلة إلى البمكغ
إف اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد ليس كباقي األمراض يمكف التخمص منو باألدكية 

لمعرفي فسي أك بالعبلج اكليس كبعض االضطرابات النفسية التي يمكف عبلجيا بالتحميؿ الن
ف اختمفت مظاىرىا كخصائصيا ا  مفرد طكاؿ مراحؿ نمكه المختمفة ك نو اضطراب مبلـز لإ السمككي

 .عبر كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ

 مشكمة النشاط الزائد ىي مشكمة طكيمة األمد كأف حكالي  فقد أشارت الدراسات إلى أف
لدييـ ىذا االضطراب  %( مف األطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذا االضطراب سكؼ يستمر70–30)

 . (401:  2010 ،إلى سف المراىقة ك أحيانان إلى سف البمكغ كمرحمة الرشد )بطرس

أعراض اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة في  مظاىر تطكركفيما يمي سكؼ أكضح 
 :المراحؿ العمرية المختمفة
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 :مرحمة الحمؿأكالن : 

كزيادة الحركة في فترة الحمؿ قد تشكك األـ مف قد تظير أعراض اضطراب نقص االنتباه 
حتى إف بعض األميات أشرف إلى شعكرىف بيذه الحركة   في حركة الجنيف زيادة ممحكظة جدان 

 .(25 :2001 ،سيسالـ)المفرطة في أثناء مرحمة الحمؿ كىـ أجنة في األرحاـ 

 :مرحمة الطفكلة المبكرةثانيان : 

مف أىـ ما يميز األطفاؿ ذكم اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة في مرحمة الطفكلة 
المبكرة سرعة التييج كالغضب كالصياح بصكت مرتفع كزيادة الحركة كاضطرابات في النكـ مثؿ 

 .(Harpin,2013:2)النـك المتقطع كصياح شديد عند االستيقاظ مف النـك 

  :مرحمة ما قبؿ المدرسةثالثان : 

كتستمر اضطرابات النـك كيظير  يستمر النشاط الحركي في ىذه المرحمة كيصبح أكثر عنفان 
سرعة الغضب كعدـ االنصياع لؤلكامر كسرعة تغير المزاج كتصمب الرأم كقصر مدة االنتباه  أيضان 

كمشاكؿ في المغة كالكبلـ كيعاني األطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذا االضطراب في ىذه المرحمة مف 
كء التكيؼ مع األقراف كزيادة السمكؾ العدكاني لذا يصبح ىؤالء األطفاؿ مرفكضيف في الكسط س

 .(421:  2010 ،ركضة )حسيفاف أك في الر االجتماعي سكاء مف األىؿ أك األق

 :مرحمة المدرسةرابعان : 

تستمر المشاكؿ السمككية لمرحمة ما قبؿ المدرسة الخاصة باضطراب نقص االنتباه كزيادة 
حيث تتطمب ىذه المرحمة  ان الحركة خبلؿ مرحمة المدرسة لكنيا تصبح أكثر حدة كأكثر كضكح

الجمكس بيدكء لفترة طكيمة مف الكقت إلكماؿ المياـ الدراسية كتتطمب التركيز كاالنتباه باإلضافة 
 . إلى التعاكف مع زمبلء المدرسة كالمشاركة في األنشطة كأداء الكاجبات المنزلية

مف عدـ االندماج السكم في الكسط  شاط الحركي كتشتت االنتباه يعانيذا الن إف الطفؿ
المدرسي فيك طفؿ يعجز عف التركيز لفترة حكؿ عمؿ معيف دكف أف يتكجو إلى العبث كالميك 

 (.116 :2008 ،)أكزم % مف ىؤالء األطفاؿ يتعرضكف لمفشؿ الدراسي 40كنتيجة ذلؾ أف 

كعدـ التنظيـ كارتكاب األخطاء كالتي قد تتصؼ يتصؼ أداء الطفؿ بالفكضكية  ك
 إكماؿسكاء في العمؿ أك المدرسة أك في المياـ اليكمية كما يتصؼ بعدـ  كاإلىماؿبالبلمباالة 

   ( .40: 2002 ،المياـ المطمكبة منو )الركيتع
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 :مرحمة المراىقةخامسان : 

نقص االنتباه كاالندفاعية  تنخفض حدة الحركة الزائدة في ىذه المرحمة كلكف تستمر مشكمة
كيفشؿ المراىؽ في إقامة عبلقات اجتماعية سكية مع أقرانو ك مع كالديو كذلؾ يزداد فشمو الدراسي 

كيمجأ المراىؽ إلى إقامة عبلقات  ،ك قد يترؾ المدرسة كتزداد حدة السمكؾ المعادم لممجتمع
منيـ فتزداد  ى يرل نفسو مقبكالن اجتماعية مع أفراد ليـ نفس خصائصو كيسمككف نفس سمككياتو حت

كغالبان ما يقدـ المراىقكف كالشباف المصابكف بيذا االضطراب عمى أعماؿ  ،خطكرة ىذه السمككيات
: 2002 ،الطيش كالجنكح كالتحدم كالتدخيف كتعاطي المخدرات كالكحكؿ كمحاكالت االنتحار)سرية

70). 

المراىقيف يتعاطكف  مف ىؤالء( %30)إلى أف حكالي  (Flick, 1998) (فميؾ)كقد أشار 
ىذا  ،منيـ يترككف المدرسة قبؿ االنتياء مف المرحمة الثانكية (%35)جكانا كأف الكحكؿ كالمر 

 ،كضعؼ مفيكـ الذات ،باإلضافة إلى أف الكثير مف ىؤالء المراىقيف يعانكف مف االكتئاب
 (.62:2001 ،سيسالـ)قبؿعمى الدافعية لمنجاح كالت مما يؤثر سمبان  ،كانخفاض الثقة بالنفس

 :مرحمة  الرشد: سادسان 

إف أعراض نقص االنتباه كزيادة الحركة تستمر خبلؿ مرحمة الرشد لدل أكثر مف نصؼ 
 مف الذيف كانكا يعانكف مف ىذا االضطراب خبلؿ مرحمة الطفكلة كأف  (%60حكالي )
مشكبلت أك اضطرابات %(  منيـ فقط يصمكف إلى مرحمة الرشد دكف أف يعانكا مف 20 -10)

نفسية  كقد لكحظ أف األفراد الذيف تستمر معيـ أعراض ىذا االضطراب في مرحمة الرشد يظيركف 
دماف الكحكؿ كالمخدرات كأنيـ يعانكف مف المشاكؿ  ان أنماط مختمفة مف السمكؾ المضاد لممجتمع كا 

 .حاكلكف االنتحارمنيـ قد ي (%10األسرية كاالضطرابات النفسية كاالجتماعية كأف نسبة )

(Harpin, 2013:4) 

 نقص االنتباه كالنشاط الزائد: أسباب

إف األسباب الحقيقية ليذا االضطراب غير معركفة حتى اآلف كلكف جميع الدراسات تتفؽ 
 :عمى أف األسباب المحتممة ليذا االضطراب يمكف تصنيفيا في ثبلثة أسباب رئيسية

 :األسباب الكراثية.1

في ظيكر اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة فقد لكحظ  كمؤثران  ىامان  دكران تمعب الكراثة 
أف أباء كأقارب األطفاؿ ذكل اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة كانكا يعانكف مف نفس 
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االضطراب في طفكلتيـ مما يشير إلى احتماؿ انتقاؿ الجينات الكراثية التي تؤدل إلى ظيكر ىذا 
في االستعداد الكراثي لبعض أسباب ىذا االضطراب إلى أسباب كراثية تتمثؿ االضطراب  كيرجع ا

 كمكسكمات السائدة كالمتنحيةلكر كمكسكمات أك طفرة أك حدكث خمؿ في بعض اكشذكذ الكر 
 .(29: 2011 ،القاضي)

ف نسبة انتشار ىذا االضطراب تككف مرتفعة بيف األطفاؿ التكائـ عنو لدل األطفاؿ إكذلؾ ف
غير التكائـ كمعدؿ انتشاره بيف التكائـ المتماثمة أعمى منو بيف التكائـ غير المتماثمة كأظيرت 
الدراسات أف اآلباء الذيف لدييـ صعكبات في التكيؼ كالعدكانية كاإلجراـ كالجنكح مف المحتمؿ أف 

 :2010بككرمة، بك جمميف، )ظير لدل أبنائيـ أعراض ضعؼ االنتباه كالتركيز كالنشاط الزائد ي
14.) 

مف األطفاؿ ذكم الحركة المفرطة كاف أباءىـ كأمياتيـ يعانكف مف  (%20)ك قد كجد أف  
كاألميات يعانكف مف مشكبلت نفسية  اآلباءك أف ثمث ىؤالء  ،الحركة المفرطة أثناء مرحمة طفكلتيـ
 (.43: 2001 ،لممشركبات الكحكلية )سيسالـ إدمانيـكسمكؾ معاد لممجتمع باإلضافة إلى 

إف ىناؾ مؤشرات عديدة تدؿ عمى أف النشاط الحركي تعكد أسبابو إلى العكامؿ التككينية 
ك إلى تبني ىذا الرأم أف المرتبطة بالجينات التي تنقؿ العديد مف الصفات الكراثية . ك ما يدع

األطفاؿ ذكم النشاط الحركي الزائد ينتشركف خمس مرات بيف األسر المعركفة بالنشاط كالحركة 
في صفكؼ التكائـ الحقيقييف  (%66)أكثر مف غيرىـ. كما أف نسبة انتشار ىذا العرض يصؿ إلى 

Monozygotes) في صفكؼ التكائـ العادييف  (%28)( في حيف ال يبمغ سكلDizegotes) )
 .(117: 2008 )أكزم،

كحتى اآلف لـ تتكفر دالئؿ تجريبية تؤكد أف السبب الرئيسي ليذا االضطراب ىك السبب 
الكراثي كلكف مف الكاضح أف العكامؿ الكراثية قد تزيد مف احتماؿ استعداد بعض األفراد ليذا 

في إحداث اضطراب  مف عدة عكامؿ أخرل تككف سببان  حدان االضطراب كقد يككف العامؿ الكراثي كا
 .نقص االنتباه كزيادة الحركة

 :األسباب العصبية كالبيكلكجية.2

ترتبط ىذه األسباب بكجكد خمؿ في كظائؼ المخ المسئكلة عف االنتباه أك خمؿ في التكازف 
ف المعمكمات التي إكبالتالي فط الشبكي لكظائؼ المخ الكيميائي لمناقبلت العصبية كلنظاـ التنشي

  ،جريسات)تعالجيا ىذه المراكز تصبح مشكشة كغير كاضحة كمف ثـ يحدث اضطراب االنتباه 
2010  :365). 
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( ك (Dopamineإف نقص كمية المادة المساعدة عمى االتصاؿ كالربط بيف األعصاب 
( الناتجيف عف أسباب تككينية قد يؤدم إلى النمك غير  (Noradrenaline كذلؾ مادة نكرادرليناليف

اه كعمى الكظائؼ التنفيذية ؤكلة عف السيطرة عمى السمكؾ كاالنتبسالمكتمؿ لمشبكات العصبية الم
 .(117:  2008 ،)أكزم

كقد أشارت الدراسات إلى أف األطفاؿ ذكل اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة يعانكف 
 .(46:2001 ،تدفؽ الدـ في القطاعات األمامية لممخ )سيسالـ مف انخفاض ممحكظ في

إلى أف ىذا االضطراب   (Wasserstein & Lynn, 2001) (كاسرتايف كليف)ك يشير 
ينتج عف الخمؿ الكظيفي في المسارات المحائية كالتي تؤدم إلى التكقؼ عف النشاط أك المشاركة 

كجكد ارتباط كظيفي بيف المناطؽ  لممخ كيفسر ذلؾ ضمنيان  غير الفعالة لمفصكص األمامية الجبيية
 .القشرية األمامية كالخمفية لممخ

حيث يشير إلى أف  (Kleinberg et al, 2002: 781) (كمينجبرج كآخركف)كيؤيد ذلؾ  
يعانكف مف ضعؼ الفص األمامي مف المخ مما ينتج عنو خمؿ  ADHDاألطفاؿ ذكم اضطراب 

 .في القياـ بكظائفو مما يؤدم إلى ضعؼ الذاكرة العاممة في معالجة المعمكمات

كقد ينتج ىذا االضطراب نتيجة تمؼ في المخ ناتج عف حادث أك عدكل ميكركبية أك 
عية كالمكاد الحافظة فيركسية أك ناتج عف تسمـ بمادة الرصاص أك مكسبات الطعـ الصنا

 .كالصبغات أك ناتج عف نقص األكسجيف قبؿ أك أثناء الكالدة

 (Davison, Neale, & Kring, 2004 :482)  

إلى اكتشاؼ نمك شاذ في الفص الجبيي  (MRIكذلؾ أدل استخداـ الرنيف المغناطيسي )
باإلضافة إلى حدكث خمؿ في المراكز المسئكلة عف  التناسؽ بيف نصفي المخ األيمف كاأليسر كعدـ

 .(340:2001 ،ي)عبد المعط االنتباه في المخ 

عمى مجمكعة مف أطفاؿ الركضة الذيف تعرضكا لحكادث  (أمينة عمر)كفي دراسة أجرتيا 
إصابات بالنصؼ األيمف مف المخ ك إصابات بالنصؼ األيسر مف )كأصيبكا بإصابات في المخ 

تكصمت إلى أف اإلصابة بالمخ تنبئ بحدكث اضطراب النشاط الزائد لدل أطفاؿ الركضة  (المخ
 .(225 :2008 ،عمر)بجميع أبعاده كصكره 

كذلؾ تظير عبلمات ضعؼ النضج العصبي لدل األطفاؿ ذكل اضطراب نقص االنتباه  
ا يؤدم إلى المصحكب بزيادة الحركة في فقداف التكازف كصعكبة في المشي عمى خط مستقيـ مم

 .(14: 2010 ،بك جمميف ك بك كرمة)ضعؼ التكازف الحركي كعدـ التناسؽ الحركي 
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كفى ضكء ما سبؽ نرل أف ىناؾ عدة عكامؿ كأسباب بيكلكجية كعصبية تتداخؿ لتشكؿ 
 .لدل األطفاؿ النشاط الزائداضطراب نقص االنتباه ك 

  :األسباب البيئية.3

فقد تزيد  النشاط الزائدحدكث اضطراب نقص االنتباه ك تؤثر البيئة بعناصرىا المختمفة في 
مف حدكثو أك تقمؿ مف حدكثو ك تتجمى عناصر البيئة التي ترتبط بظيكر ىذا االضطراب لدل 

 :األطفاؿ فيما يمي

 :أ( األسرة)

عمى الرغـ مف كجكد ىذا االضطراب في كؿ الطبقات االجتماعية إال أف بعض الدراسات 
ية ترجح كجكده بنسبة أعمى في الطبقات ذات المستكل المتدني مف التعميـ كالمبلحظات اإلكمينيك

 .(67: 2010 ،الميدم) كذات الكضع االجتماعي كاالقتصادم المتدني

الطفؿ ك صعكبة استخداـ اآلباء لؤلكامر كأساليب العقاب مع  المبالغة في  كذلؾ لكحظ أف
احتكائو كتركيضو كذلؾ قد يرجع إلى انخفاض السمكؾ التكيفي أك الضغكط البيئية كالحرماف النفسي 

ؤدم إلى ظيكر قد ت كعدـ االشباع الجسدم أك التسمط كاالىماؿ كالتذبذب كالتفرقة في معاممة الطفؿ
 ( . 314: 2000 ،ىذا االضطراب )يكسؼ

صبية كسرعة االستثارة باإلضافة إلى  سكء المعاممة الكالدية الذيف يعانكف مف الع اآلباءإف 
  ،كعدـ استقرار األسرة  جميع ذلؾ يؤدم إلى جعؿ أبنائيـ عرضة لئلصابة بيذا االضطراب )حسيف

2010 :418. ) 

ك أكدت الدراسات أف كالدم األطفاؿ ذكم اضطراب نقص االنتباه كفرط النشاط أكثر 
العقاب البدني كأقؿ دعمان ألبنائيـ كأكثر سمبية كأقؿ مركنة كاستخدامان استخدامان لؤلكامر كأساليب 
 .( Harvey et al ., 2003ألسمكب المكافاة كالثكاب )

إف االتجاىات كاألساليب الكالدية مع المتغيرات المرتبطة بالمستكل االجتماعي كاالقتصادم 
كقد أكدت الدراسات أف ىناؾ  ،األبناءلؤلسرة ليا دكر كبير في إظيار أعراض النشاط الزائد لدل 

االقتصادية الدنيا كأعراض نقص االنتباه  –بيف األسر المنتمية لمطبقة االجتماعية  كثيقان  ارتباطان 
االقتصادم المنخفض أكثر ميبلن  –المصحكب بالنشاط الزائد ألف األسر ذات المركز االجتماعي 

بك )االقتصادم المتكسط أك المرتفع  –جتماعي لمعاقبة أطفاليا عنيا مف األسر ذات المركز اال
 .( 13: 2010 ،بك جمميف  ككرمة 
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 :المدرسة)ب(  

إف المدرسة تعتبر بيئة جديدة معقدة لدل الطفؿ كتشكؿ طرؽ التعميـ كطرؽ التعامؿ مع 
عمى الطفؿ كذلؾ إف البيئة االجتماعية لممدرسة قد تزيد مف ارتفاع مستكل نقص  الطفؿ عبئان 

ككف أحد األسباب المؤدية إلى ظيكر النشاط الزائد لدل تقد  كلدل الطفؿ   ، كالنشاط الزائداالنتباه
 .( 36: 2011 ،قاضيط )التكافؽ الطفؿ زائد النشاعدـ  ك ،الطفؿ

خريف كالقمؽ كتقمب بالعبلقات االجتماعية مع األ تماـإف السمكؾ العدكاني كضعؼ االى
كنقص الدافعية الدراسية كالتأخر الدراسي كانتشار  ،كانخفاض مفيكـ الذات ،الحالة المزاجية

صعكبات التعمـ األكاديمية تعتبر مف خصائص التبلميذ ذكم اضطراب نقص االنتباه المصحكب 
ـ ينبذكنيـ كبالتالي فيـ ال يستطيعكا أف يتكافقكا كىذه السمككيات تجعؿ المحيطيف بي ،بفرط النشاط

كبيف أباءىـ كزمبلئيـ  ،مما يؤدم إلى التفاعؿ السمبي بينيـ ،اجتماعيان مع البيئة المحيطة  بيـ
 (.12:  2005 ،كبالتالي تجعميـ أكثر تمردان كعصيانان ألكامر معممييـ )الخكلي

 :مضاعفات الحمؿ كالكالدة)ج( 

لمكاد ضارة أثناء فترة الحمؿ مثؿ التدخيف أك تعاطي بعض األدكية أك األـ تعرض إف 
تعاطي المخدرات كالمشركبات الكحكلية أك إصابة تمؾ األميات ببعض األمراض الخطيرة مثؿ 

الطفؿ بيذا االضطراب  إصابةأك الزىرم أك التككسكببلزما كؿ ذلؾ يؤدم إلى  ،الحصبة األلمانية
 .(417: 2010 ،)حسيف

تعرض األـ لئلشعاع أك تناكؿ بعض األدكية أك إصابة األـ ببعض األمراض المعدية كذلؾ 
كالحصبة األلمانية أك السعاؿ الديكي ربما يؤدل إلى تمؼ المخ بما في ذلؾ مراكز االنتباه كىذا قد 

 .(161: 2011 ،مصطفى)في اإلصابة بيذا االضطراب  يككف سببان 

 :اإلضاءة )د(

العادية كاإلضاءة المنبعثة مف جياز التمفاز قد تؤدم إلى التكتر إف التعرض لئلضاءة 
بيئية تغير طبيعة الجسـ فينتج عنيا النشاط الزائد  أك ضغكطان  زائدان  اإلشعاعي الذم يسبب نشاطان 

 .(182 :2003 ،)يحيى
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 :)ق( التمكث

يعتبر التمكث أحد األسباب التي قد يككف ليا دكر في حدكث اضطراب نقص االنتباه كزيادة 
الغذاء مثؿ استخداـ بالسمكـ كالمعادف كالرصاص كالمكاد االصطناعية في تمكث الالحركة كيشمؿ 

 المكاد الصناعية أك المكاد الممكنة التي يتـ إضافتيا لمغذاء كذلؾ يرل البعض أف استخداـ السكر
 .(418 :2010 ،حسيفيمكف أف يسبب نقص االنتباه كزيادة الحركة لؤلطفاؿ )

ك التمكث قد يككف نتيجة التسمـ بالرصاص الذم ربما يككف نتيجة األكؿ أك نتيجة بعض 
كالنكافذ كأسرة النكـ لؤلطفاؿ كما  الحائطاأللعاب أك قد يككف نتيجة استخداـ أنكاع الطبلء في تمكيف 

 .(38: 2011 ،اضي)الق ينتج عف عادـ السيارات

مما سبؽ نرل أف ىناؾ عدة عكامؿ بيئية تتداخؿ مع بعضيا البعض لتسبب اضطراب 
 نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد.

 :عمى الطفؿ النشاط الزائدآثار اضطراب نقص االنتباه 
 االنتباه كزيادة الحركة مف أكثر المشاكؿ السمككية التطكرية شيكعان يعتبر اضطراب نقص 

كينتج عنو ضعؼ في السيطرة عمى النفس كتظير أعراضو عمى شكؿ سمككيات متعددة كالمزاجية 
كىذه األعراض قد يككف ليا تأثير عمى نمك الطفؿ النفسي كالعضكم  النشاط الزائدكضعؼ االنتباه ك 

كضعؼ العبلقات  ،ضطرابات نفسية أخرل مثؿ ضعؼ الثقة بالنفسكاالجتماعي فتؤدم إلى ا
مما يؤثر عمى مستقبؿ الطفؿ كيسبب لو  ،االجتماعية في المنزؿ كخارجو كسكء التحصيؿ الدراسي

 .(420-418: 2010 ،حسيف)العديد مف المشاكؿ 

 :العالقة مع الكالديف كاألسرة (أ)

مؤسسات المجتمع األخرل في التأثير عمى األسرة ىي المؤسسة األكلى التي تسبؽ كؿ  
كال يقؼ تأثير األسرة عند مرحمة الطفكلة المبكرة  كاجتماعيان  كفكريان  كعاطفيان  الطفؿ فيي ترعاه صحيان 

ما تسكد البيت مجمكعة مف الظركؼ التي تأتمؼ لتكجد في  بؿ يستمر طكاؿ سنيف حياتو ككثيران 
بالغة في  ان األخبلقية كالثقافية كتترؾ ىذه األجكاء آثار البيت أجكاء خاصة مف النكاحي العاطفية ك 

 ،الخطيب كالزيادم)األكالد تظير في أساليب تكيفيـ مع ظركؼ حياتيـ داخؿ البيت كخارجو
163:2001). 

إف الخصائص التي تميز األطفاؿ ذكم اضطراب نقص االنتباه كفرط النشاط تمثؿ تحديان 
 ( .32: 2002 ،ىؤالء األطفاؿ )الحامدأساسيان لمكالديف عند تعامميـ مع 
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كعادة يككف في ذىف الكالديف مخطط خاص لتربية أبنائيـ فإذا كاف أحد ىؤالء األبناء يعاني 
ف الكالديف يتذمركف مف األعراض المتعددة ليذا االضطراب مثؿ إمف نقص االنتباه كزيادة الحركة ف

ف ايشعر  اف دـ الترتيب كالفكضى كىذا يجعؿ الكالدزيادة الحركة كقمة االنتباه كعدـ إطاعة األكامر كع
باإلحباط كبالتالي يضغطكف عمى ىذا الطفؿ كيزيدكف مف عقابو كلكف ىؤالء األطفاؿ ال يتأثركف 

يستطيعكف التحكـ في األعراض فيصفكنو بالطفؿ الشقي كالعنيد مما  بالعقاب أك التيديد ألنيـ ال
ألنيـ ال يستطيعكف  عمى الطفؿ مما يؤثر نفسيان  ،كالطفؿيسبب اضطراب في العبلقة بيف الكالديف 

ف معرفة الكالديف بحالة الطفؿ ككيفية التصرؼ معو قد تمنع الكثير مف االنعكاسات إتفيمو لذلؾ ف
 .(202:2008 ،النفسية في مستقبؿ الطفؿ )مجيد

 :العالقة مع المدرسيف (ب)

مف حيث التأثير عمى الطفؿ كرعايتو تعتبر المدرسة المؤسسة الثانية اليامة بعد األسرة 
كرسالة المدرسة ليست قاصرة عمى تعميـ الطفؿ كتمقينو بعض المعمكمات بؿ ليا رسالة أخرل ال 

 .تقؿ أىمية عف التعميـ كىي تربية  الطفؿ كتككيف شخصيتو مف جميع جكانبيا

لدل التبلميذ  كيعد اضطراب االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد مف أكثر االضطرابات شيكعان 
في عمر المدرسة كلو آثار سمبية عمى سمكؾ التبلميذ داخؿ الفصؿ الدراسي كالتي تؤرؽ المعمميف 

كثرة خركج الطفؿ عمى النظاـ في كتسبب مشكبلت ليؤالء التبلميذ كلمف يتعاممكف معيـ بسبب 
ـ تعاكنو معيـ       ككثرة مشاكستو لزمبلئو كعد ،مع زمبلئو اإليجابيك عدـ تفاعمو  ،حجرة الدراسة

 ( .250:  2012 ،)محمد

إف عدـ معرفة المدرسيف باضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة يجعميـ يصفكف الطالب 
كالمناخ  ،الذم يعاني مف ىذا االضطراب بالطالب الكسكؿ كالمشاغب ألنو يعيؽ الجك الصفي

فتضطرب العبلقة بيف الطالب كالمدرس كيتدىكر  ،المدرسي لذا يكثركف مف انتقاده كيعاممكنو بقسكة
 .(116:2008 ،أكزم)مستكاه الدراسي 

إف معرفة معمـ الصؼ عف اضطرابات االنتباه أمر حيكم كىاـ لنجاح الطبلب الذيف يعانكف 
مف ىذا االضطراب كىذا يعتمد عمى قدرة المعمـ عمى تمكيف ىؤالء األطفاؿ مف إتقاف الميارات 

 .ى التكيؼ مع صعكبات التعمـالتي تساعدىـ عم

 اإليجابيكاستخداـ التدعيـ  األطفاؿعمى ضبط سمكؾ  رشاد المعمميف ك تدريبيـ سمككيان إ فإ
طفاؿ ذكم اضطراب األ ثر كبير في تعديؿ سمكؾف يككف لو أأكالسمبي في تعديؿ سمككيـ يمكف 

 .(McNamara & McNamara, 2000 :102)نقص االنتباه المصحكب بفرط النشاط 



  

:A 
 

لذا يجب العمؿ عمى  زيادة كعي المدرسيف بيذا االضطراب كأعراضو كأسبابو كعبلجو حتى 
يتسنى ليـ مساعدة ىؤالء الطبلب إف مسئكلية المدرس ال تقتصر عمى تزكيد الطبلب بالمعمكمات 

عف مساعدة الطالب لتحقيؽ حسف التكافؽ االجتماعي كاالنفعالي بجانب التحصيؿ  بؿ يعد مسئكالن 
 .العممي

 :التحصيؿ العممي (ج)

إف الطبيعة البيكلكجية تؤثر في العممية المعرفية التي تؤثر بدكرىا في السمكؾ مع اعتبار  
 .أف البيئة عامؿ كسيط بيف شكؿ الظكاىر السمككية كقسكتيا

ء األطفاؿ عادة يككف في المعدؿ الطبيعي كلكنيـ أقؿ قدرة عمى تككيف إف معدؿ ذكاء ىؤال
المفيكـ ألنيـ أقؿ استخداما الستراتيجيات الذاكرة كأقؿ قدرة عمى اإلدراؾ كالترميز باإلضافة إلى 

ف معظـ ىؤالء األطفاؿ يككف إباه كالتركيز لفترات طكيمة لذا فعدـ قدرتيـ عمى االستمرار في االنت
 .(Barkley, 2003:77) لعممي ضعيؼ بالمقارنة مع أقرانيـتحصيميـ ا

لذا يعد النشاط الزائد كقصكر االنتباه مف المعكقات األساسية لعممية التعميـ فالطفؿ الذم 
يعاني مف ىذا االضطراب ال يمكنو االنتباه أك التركيز لكبلـ المعممة فيك طائش كمتيكر كغير 

 .(537:2011 ،صمكئيؿ)قادر عمى متابعة التحصيؿ العممي 

خاصة تساعدىـ عمى اكتساب ما يقدـ ليـ مف  الستراتيجيةإف ىؤالء األطفاؿ يحتاجكف 
ذا كاف لمكظائؼ العقمية  دكران  األكثر كفاءة ىي التي  االستراتيجيةف إفي اكتساب المعرفة ف مفاىيـ كا 

التبلميذ في قدرتيـ عمى التعمـ يتكافر فييا المثير اإلدراكي الحسي كتراعي الفركؽ الفردية بيف 
 .(165: 2000 ،عرفات)

 :اآلخريف العالقات مع األطفاؿ (د)

إف األعراض السمككية التي تصاحب اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة تؤدم إلى قياـ  
الطفؿ ببعض السمككيات غير المقبكلة حيث يرفض إتباع القكاعد السمككية التي تحكـ التفاعؿ مع 

ف في األنشطة المختمفة كذلؾ يتدخؿ ىذا الطفؿ في أنشطة اآلخريف كيقاطعيـ أثناء الكبلـ اآلخري
أك المعب كما أنو اندفاعي بطبعو ال ينتظر دكره في المعب كال يستطيع إكماؿ النشاط أك المعبة التي 
بدأىا باإلضافة إلى أنو عنيؼ في تعاممو مع باقي األطفاؿ باإلضافة إلى أنو يقكـ ببعض 
السمككيات غير المرغكبة التي تؤذييـ دكف أف يضع في اعتباره مشاعرىـ مما يجعؿ األطفاؿ 

ف منو كال يرغبكف في كجكده معيـ لذلؾ يشعر بعدـ التكيؼ االجتماعي معيـ  ؤك اآلخريف يستا
 (.169: 2010 ،المعيقؿ)
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ضركرة الجمع بيف طرؽ  () (Cooper, Bilton, 2002: 173ككبر كبيمتكف)كيرل 
المعالجة المتعددة الطبية منيا كالسمككية كالتعميمية باإلضافة إلى التدخؿ البيئي كالتدريب 
االجتماعي كالمعرفي باعتبار كؿ ذلؾ إجراءات ضركرية لمتخفيؼ مف آثار نقص االنتباه كفرط 

 .النشاط عمى النمك االجتماعي كالعاطفي لؤلطفاؿ كعمى مسيرة تعمميـ

نا تكمف أىمية تدريب األطفاؿ المصابيف باضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة عمى كى
تنمية  الميارات االجتماعية ألنيا مجاؿ ميـ لعمميات التكاصؿ كالتفاعؿ االجتماعي ليؤالء األطفاؿ 
كما تساعدىـ عمى تككيف عبلقات اجتماعية جيدة مع اآلخريف كتساعد األطفاؿ عمى تقبؿ فكرة 

 .ة باقي األطفاؿ في لعبيـ كتعاكنيـ معيـ كاحتراـ رغباتيـمشارك

 :الثقة بالنفس (ق)

عادة تتككف الثقة بالنفس نتيجة ردكد الفعؿ لما يقكـ بو الفرد نحك اآلخريف كما يقكـ بو  
 كأخبلقيان  كاجتماعيان  كعقميان  اآلخركف نحك الفرد كما أف مفيكـ الذات يتحدد بإدراكنا ألنفسنا جسميان 

في ضكء عبلقاتنا باآلخريف كعمى ىذا يككف مفيكـ الذات النكاة التي تقكـ عمييا الشخصية ككحدة 
ألف  ديناميكية كظيفية مركبة كالذات كمفيكميا ال يظيراف إال عندما يصبح الشخص اجتماعيان 

 - 55: 2006 ،عبد الغفارك حسيف )مفيكـ الذات مرتبط بدرجة كبيرة بعضكية الفرد في الجماعة 
56). 

ؿ العدكاف كالعناد كسرعة إف الكثير مف االضطرابات السمككية تنتشر بيف ىؤالء األطفاؿ مث
كاالرتباؾ كما يتميز ىؤالء األطفاؿ  ،المزاج المتعكر ككثرة التعرض لئلثارة كالتيكرالغضب، ك 

بلقة بضعؼ تقدير الذات كغيرىا مف األشكاؿ غير المقبكلة اجتماعيان التي تؤدم إلى اضطراب ع
 البيئة االجتماعية )سبلمة ك محمد،الطفؿ بالمحيطيف بو كتجعمو يعاني مف عدـ التكيؼ مع 

2006: 354.) 

 :القمؽ كاالكتئاب (ك) 

إف اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة يمتد تأثيره عمى مجاالت كاسعة أكاديمية 
المصاحبة ليذا االضطراب انخفاض كاجتماعية كمينية كانفعالية كمف أىـ الخصائص االنفعالية 

 .تقدير الذات كعدـ تحمؿ اإلحباط كحدة الطبع كالمزاجية

أما في الجانب االجتماعي فنبلحظ النبذ مف األقراف كالصراع في بيئتو المدرسية كالصراع 
 .(44:2002 ،الركيتع)األسرم كضعؼ الميارات االجتماعية 
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انخفاض عمى كضعو النفسي كتقديره لذاتو كبالتالي يؤدم إلى  ان جميع ذلؾ ينعكس سمب
مفيكـ الذات كالذم يرجع إلى التغذية الرجعية السالبة المستمرة التي يحصؿ عمييا ىؤالء األطفاؿ 

 (.52: 2011 ،أثناء تفاعميـ مع االخريف كعدـ قبكليـ اجتماعيان )القاضي

عمى األطفاؿ  كبيران  اط الزائد يؤثر تأثيران كيتضح مما سبؽ أف اضطراب نقص االنتباه كالنش 
المصابيف بيذا االضطراب كيؤثر عمى عبلقتيـ بأسرىـ كأقرانيـ كمدرسييـ كما يسبب ليـ مشاكؿ 

 . اجتماعية كتعميمية باإلضافة إلى المشاكؿ النفسية 

في دراسة أجرتيا لمعرفة تأثير نقص االنتباه المصحكب  (نكاؿ محمد شريؼ) كأشارت
اط الزائد عمى نكعية الحياة عند األطفاؿ أف أغمبية األطفاؿ المصابيف بيذا االضطراب يعانكف بالنش

مف مشاكؿ في االنسجاـ مع األطفاؿ اآلخريف كيعانكف مف عدـ التركيز في الدراسة كالنسياف 
كالتغيب عف المدرسة كما يعاني الكثير منيـ مف االكتئاب كاضطراب النكـ بجانب مشاكؿ 

 .(46: 2011 ،شريؼ)ة ليـ كألفراد أسرىـ اجتماعي

 :كالنشاط الزائدبعض األمراض المصاحبة الضطراب نقص االنتباه 
بعض األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة قد تظير لدييـ كاحد 

 :التالية أك أكثر مف األمراض

  Learning Disabilityصعكبات التعمـ. 1

التمميذ  ظيري مف صعكبات تعمـ  ADHDقد يعاني األطفاؿ المصابكف باضطراب  
مضطرب االنتباه ذم النشاط الزائد في ىذه المرحمة بمستكل عاٍؿ مف الحركة المفرطة بصكرة ال 

تجعمو يككف  إحباطاتمع المكاقؼ التعميمية حيث يعاني التمميذ مضطرب االنتباه مف  تتبلءـ
ذاتو كنتيجة لذلؾ تحدث صعكبات أكاديمية تقمؿ مف حماستيـ كدافعيتيـ لمدراسة مفيكمان سمبيان عف 

 .(229 :2005 ،مدمما يؤدم إلى انخفاض مستكل تحصيميـ الدراسي )مح

مف التبلميذ ذكم اضطرابات  (%80)إلى أف  Rabiener, 2004)كأشارت دراسة قاـ بيا )
عادة الصفكؼ  االنتباه مع فرط النشاط تظير لدييـ مشكبلت الفشؿ في التحصيؿ الدراسي كا 

 :2012 ،سالـ ك عثماف ك عيسى)مف ىؤالء التبلميذ يترككف المدرسة  (% 35)الدراسية كأف 
76). 

أف االطفاؿ ذكم ( 48: 2011 ،أبك النكر)كأظيرت النتائج اإلكمينيكية لدراسة قاـ بيا 
كعجز االنتباه أكثر عرضة لمتأخر المغكم كاضطرابات النكـ كصعكبات التعمـ  النشاط الزائد

 .كاضطراب التناسؽ الحركي النمائي
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  Oppositional Defiant Disorderاضطراب العناد  .2

يظير اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة لدل األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطراب 
كيككف ىؤالء األطفاؿ عادة عنيديف كمتمرديف كيرفضكا االنصياع  ODD)التحدم المعارض )
 . (291:  2011 ،)الطنطاكم ك سميمافلؤلكامر كالتعميمات

 Conduct Disorderاضطراب التصرؼ  .3

ف األطفاؿ المصابيف باضطراب السمكؾ المعادم لممجتمع كالسمكؾ العدكاني يكذبكف إ
عمى اآلخريف كيكاجو ىؤالء األطفاؿ مشاكؿ في العبلقات مع المحيطيف بيـ كيسرقكف كيعتدكف 

باإلضافة إلى مشاكؿ في المدرسة كىذه المظاىر السمككية تتداخؿ مع تمؾ المظاىر الناتجة عف 
  . قصكر االنتباه كالحركة المفرطة

اه  كالحركة كتشير الدراسات إلى أف حكالي ثمثي األطفاؿ الذيف يعانكف مف قصكر في االنتب
 .(72 :2001 ،سيسالـ)المفرطة يعانكف أيضا مف اضطرابات في التصرؼ 

  Anxiety & Depressionالقمؽ كاالكتئاب . 4

يعاني األطفاؿ ذكم نقص االنتباه كزيادة الحركة مف أعراض القمؽ كاالكتئاب كقد أشارت 
منيـ يعاني مف  (%23)كمف ىؤالء األطفاؿ يعاني مف االكتئاب ( %21)بعض الدراسات إلى أف 

بسبب عدـ قدرتيـ عمى السيطرة عمى تصرفاتيـ كالمعاناة كالضغكط النفسية التي يكاجيكنيا القمؽ 
 كعبلقاتيـ االجتماعية السيئة في المنزؿ كالشارع كالمدرسة كميا تنعكس سمبان عمى حالتيـ النفسية

 .( 204: 2008 ،فتؤدم إلى اضطراب المزاج )مجيد

 Bipolar Disorder اضطراب ثنائي القطب   .5

قد يصابكف باضطراب ثنائي القطب حيث   ADHDبعض األطفاؿ مف ذكم اضطراب
يككف مزاجيـ مكتئب كقد كشفت دراسة  يككف مزاجيـ متييج كأحيانان  يعانكف مف مزاج متذبذب أحيانان 

مف الراشديف مف ذكم اضطراب قصكر االنتباه  (%20)أف  (Goldsby, 2006)قاـ بيا 
 :2011 ،سميماف ك الطنطاكم) د يعانكف مف اضطراب ثنائي القطبالمصحكب بالنشاط الزائ

291.) 

 Tourette syndrome متالزمة تكريت  .6

القميؿ مف األطفاؿ لدييـ ىذا االضطراب كىك اضطراب يصيب الدماغ كيعاني العديد مف 
بعض األشخاص المصابيف  ،بيذا االضطراب مف نقص االنتباه كزيادة الحركةاألطفاؿ المصابيف 
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ك حركات الإرادية مفاجئة مصحكبة بأصكات تشبو بيذا االضطراب يعانكف مف لزمات عصبية 
كطريقة كبلـ معينة كلدييـ خمجات في الكجو كغمضة عيف مختمفة كتقدر نسبة األشخاص الشخير 

مف األطفاؿ الذيف يعانكف مف قصكر في االنتباه  (%50 )بحكاليالذيف يعانكف مف عرض تكريت 
 .(63:  2001 ،سيسالـ)

 ،إف اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة ربما يككف مصحكب باضطرابات في النكـ
 .(48 :2011 ،بك النكرأ)التبكؿ الميمي كسكء استعماؿ العقاقير

النشاط ( لمعرفة عكامؿ الخطكرة الضطراب 45: 2011 ،عثماف)كفي دراسة قامت بيا 
 ،%(34.7)كنقص االنتباه لدل أطفاؿ المدارس كانت نسبة حدكث اضطراب العناد  الزائد

  االكتئاب (،%30.3التبكؿ البلإرادم ) ،(%15)القمؽ  ،%(16.3) االجتماعي اضطراب الجناح
 .%(45.8كما بمغت حاالت التأخر الدراسي المصاحبة ) ،(6%)

لمعرفة مدل انتشار االضطرابات  ((Brown , 2005 :201أما في دراسة قاـ بيا براكف 
كف مف ىذا االضطراب المتزامنة مع اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة بيف األطفاؿ الذيف يعان

     ODDكالذيف يعانكف مف اضطراب العناد المعارض   ADHDطفاؿ ذكم اضطراب بمغت نسبة األ
%( بينما 34)Anxiety طفاؿ الذيف يعانكف مف اضطراب القمؽ %( عمى حيف بمغت نسبة األ40) 

 Conduct Disorder طفاؿ الذيف يعانكف مف اضطراب التصرؼ أك المسمؾ بمغت نسبة األ
 %Depression (4. )%( كنسبة الذيف يعانكف مف االكتئاب 14)

 :كالنشاط الزائدعالج اضطراب نقص االنتباه 
تكجد كسائؿ مختمفة يتـ استخداميا لمساعدة األطفاؿ ذكل اضطراب نقص االنتباه كزيادة 

الختبلؼ أسباب ىذا االضطراب ككذلؾ الختبلؼ تكجيات الميتميف ك العامميف مع  الحركة نظران 
 :ىؤالء األطفاؿ كتشمؿ ىذه الكسائؿ

 :( العالج بالعقاقير1) 

حيث  (Ritalinكيتـ استخداـ بعض األدكية في عبلج ىذا االضطراب مف أشيرىا ريتاليف )
يؤدل العبلج باألدكية إلى خفض الحركة المفرطة لدل الطفؿ كتيدئ مف تصرفاتو كتحسف مستكل 
انتباىو كلكنيا ال تحسف مف عبلقات الطفؿ االجتماعية مع مف حكلو إضافة إلى أف ليا آثار 

كزيادة معدؿ النبض كارتفاع ضغط نقص الطكؿ عمى صحة الطفؿ مثؿ نقص الكزف ك  جانبية سمبية
 ( .339: 2004 ،عبلكنة)الدـ 
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ككذلؾ يستغرؽ استخداـ ىذه األدكية عدة أشير حتى تعيد تنشيط التكازف في خبليا المخ  
 ،فراج)لدل الطفؿ كيتكقؼ طكؿ مدة العبلج عمى حدة االضطراب كعمى الجرعة المستخدمة 

2002  :184. ) 

ف المؤيديف الستخداـ العقاقير يركف أف العقاقير المستخدمة في العبلج تساعد إكبشكؿ عاـ ف
الطفؿ عمى االستقرار كأداء كاجباتو كتخفؼ مف حدة التكتر كالقمؽ لديو كتحسف مستكل االنتباه 

  (كسيمكف باتسكف) كتقمؿ مف مستكل نشاطو الحركي كاالندفاعي كيؤكد ذلؾ دراسة قاـ بيا
(Batson & Simone, 2002: 380)  حيث يؤكداف أف العبلج باستخداـ عقار الميثيؿ فينديت

يفيد في خفض األعراض السمككية األساسية ليذا االضطراب كيحسف االنتباه لدل األطفاؿ الذيف 
 .يعانكف مف ىذا االضطراب كيحسف الذاكرة العاممة السمعية كالبصرية

لقياس حجـ تأثير ىذا  (Faraone et al., 2004) (فاراكف كآخركف)كفي دراسة قاـ بيا 
 (%1.3طفؿ يعانكف مف ىذا االضطراب كاف  حجـ تأثيره عمى أفراد العينة ) (140العقار عمى )

نو ال يحسف إكلكف يرل المعارضكف الستخداـ ىذه العقاقير أف تأثير ىذه العقاقير سمبي مف حيث 
لمطفؿ كذلؾ ال يحسف مف سمككو االجتماعي ىذا  األكاديميف القدرة عمى التعمـ كالتحصيؿ م

عمى استخداميا باإلضافة إلى تأثيراتيا الجانبية مثؿ  باإلضافة إلى إمكانية أف يصبح الطفؿ مدمنان 
 التقمص الحركي كالعضمي كنقص الشيية كاحتمالية انخفاض معدؿ النمك ،الصداع ،صعكبات النكـ

 .(219 :2010 ،الحمد)كخطر اإلصابة بالتشنجات البلإرادية 

 :( العالج السمككي2)

يعد العبلج السمككي أحد األساليب الحديثة المتبعة في العبلج كىك يعتمد عمى نظرية التعمـ 
 .كيشتمؿ عمى العديد مف فنيات العبلج التي ىدفيا إجراء تغيير فعاؿ عمى سمكؾ الطفؿ

لمعبلج السمككي ىك زيادة أنماط السمكؾ المرغكبة كالتقميؿ مف أنماط إف اليدؼ الرئيسي 
السمكؾ غير المرغكبة كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ مزيد مف التكافؽ بيف األفراد كبيئاتيـ االجتماعية كيتـ 
  ،تعديؿ السمكؾ مف خبلؿ إعادة تنظيـ الظركؼ كالمتغيرات البيئية ذات العبلقة بالسمكؾ )بطرس

2010 :210). 

يتو كما يمتاز بتعدد أساليبو اعمية في العبلج ككذلؾ استمرار كيمتاز العبلج السمككي بف 
كيمتاز بسيكلة تطبيقو كقمة آثاره الجانبية إذا ما قكرف بالعبلج بالعقاقير كذلؾ يمتاز بأنو يستخدـ 

 (.244:2000 ،في جميع المراحؿ العمرية )يكسؼ
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ذات جدكل مع األطفاؿ ذكل اضطراب نقص كيكجد عدة طرؽ تيتـ بتعديؿ السمكؾ كىى 
 :كتشمؿ النشاط الزائداالنتباه ك 

 :اإليجابيالتعزيز 

 حيث يتـ تعزيز السمكؾ الجيد لدل الطفؿ كتقديـ المكافآت أك اليدايا كمما قاـ الطفؿ بسمكؾ جيد
 .(122: 2010ممحـ، ) ؤدم إلى دفع الفرد لتكرار السمكؾكالتعزيز ي

 :تكمفة االستجابة

المناسب كيخسر نقاط حيف  اإليجابيفي ىذه الحالة يحصؿ الطفؿ عمى نقاط عندما يظير السمكؾ 
يظير سمككيات سمبية غير مناسبة كيمكف لمطفؿ استبداؿ النقاط التي حصؿ عمييا مف خبلؿ 
جدكؿ بقيمة المعززات التي يمكف الحصكؿ عمييا حسب قيمة كؿ معزز كما يممؾ الطفؿ مف نقاط 

 ( .426:  2010 ،)حسيف

 .كتتـ مف خبلؿ استخداـ العقاب كفقداف المعززات نتيجة لمسمكؾ غير المرغكب

 :تمريف االسترخاء

كيستند ىذا األسمكب إلى افتراض مفاده أف تدريب الطفؿ عمى االسترخاء ييدئ الطفؿ 
 (.200: 2013القمش ك المعايطة، كيقمؿ مف تشتتو  )

تدريبات االسترخاء كفنية مف فنيات العبلج  فاعمية ك أىمية حيث تشير بعض الدراسات إلى
سمككي في تخفيض االستجابات السيككلكجية كالفسيكلكجية كتساعد عمى تيدئة الطفؿ المعرفي ال

  (.164: 2011 ،كتقمؿ مف التشتت لديو مما يزيد مستكل التركيز كتحسيف أداء الطفؿ )مصطفى

االسترخاء في تحسيف سمكؾ في دراستيا فاعمية   (2000 ،إيماف أبك ريا)ك لقد أثبتت 
الطفؿ في المنزؿ ككذلؾ في زيادة ثقة الطفؿ بنفسو كخفض النشاط لدل األطفاؿ كالكصكؿ بيـ إلى 

 .حالة مف االستقرار كاالتزاف السمككي

 :( اإلرشاد السمككي3)

يكتسب ىذا السمكؾ أىمية كبيرة ألنو يعتمد عمى تدريب كتعميـ الكالديف باعتبارىما أكثر  
كذلؾ باستخداـ مبدأ الثكاب كالعقاب مع الطفؿ مما  كمبلحظة لسمكؾ الطفؿ األشخاص اىتمامان 

يشجعو عمى تغيير سمككو كأيضان باستخداـ تدريبات التحكـ في الذات ك تنمية مبلحظة الطفؿ 
 (.73: 2010 ،يا )الميدمكتكجييلنفسو 
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كذلؾ يتضمف ىذا األسمكب تعميـ الكالديف كالمعمميف كيفية مبلحظة سمكؾ الطفؿ ككيفية   
إرشادىـ لكي يتمكنكا مف التعامؿ مع الطفؿ بطريقة صحيحة كاكتشاؼ المشكمة لدل الطفؿ ذم 

ية التحكـ في الغضب ك اضطراب نقص االنتباه كفرط النشاط ك مساعدتو عمى إتباع القكاعد ككيف
كيفية زيادة  يـالتفكير قبؿ القياـ بأم سمكؾ كمساعدتيـ عمى تنمية عبلقاتيـ كتكفير الخبرات لتعميم

 (.77–76:  2011 ،)القاضيكفاءة الذات 

يستخدـ ىذا األسمكب ككسيمة لتفادل اآلثار السمبية الناتجة عف عدـ معرفة اآلباء 
عامؿ مع األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطراب نقص االنتباه كالمدرسيف باألسمكب المناسب لمت

 .كالنشاط الزائد

إف ىذا األسمكب يركز عمى كظيفة تعميمية ميمة حيث يتضمف تزكيد الطفؿ ككالديو  
 ،راب كأساليب التعامؿ معيا  )فراجكالمعمميف بمعمكمات كخبرات عممية متكاممة عف ىذا االضط

2002: 187). 

 :السمككي المعرفي( العالج 4)

ييدؼ ىذا األسمكب إلى مساعدة ىؤالء األطفاؿ عمى مراقبة سمككيـ ككيفية ضبط كتنظيـ  
ذكاتيـ ك تفترض ىذه الطريقة أف الطفؿ الذم يستطيع ضبط نفسو في ظركؼ معينة يستطيع تعميـ 
ذه التغييرات التي تطرأ عمى سمككو إلى ظركؼ أخرل بدكف تدخؿ عبلجي خارجي كالتحكـ بي

 .(183 :2003 ،يحيى)التغييرات كضبط سمككو بناء عمى ذلؾ 

كىناؾ  العديد مف األساليب المعرفية التي يمكف استخداميا مع األطفاؿ ذكل اضطراب 
 :نقص االنتباه كفرط النشاط كتتضمف التالي

 Self –Recordingالتسجيؿ الذاتي  ػػ 

 .كيقصد بو تعميـ الطفؿ مف خبلؿ كتابة المذكرات ككضعيا في جداكؿ قصيرة 

 Self – Evaluationالتقييـ الذاتيػػ 

 أكجؿ زيادة أمف  سمككياتو بطريقة فعالة كصحيحةسكابؽ  كيقصد بو تعميـ الطفؿ كيفية تقييـ
 .خفض احتمالية حدكث السمكؾ مكضكع الضبط 
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 Self – Reinforcementالذاتي التعزيز ػػ 

ك معاقبة نفسو عند قيامو بالسمكؾ  أم تدريب الطفؿ عمى تعزيز ذاتو عند قيامو بالسمكؾ الصحيح
ديؿ سمكؾ الفرد نفسو بنفسو كذلؾ عف طريؽ إحداث تغييرات في عغير المرغكب كيعتمد عمى ت

 .(262: 2010 ،بطرسة كالخارجية المؤثرة في السمكؾ )المتغيرات الداخمي

  Self - Instruction  التعميـ الذاتي ػػ 

 .أم تعميـ الطفؿ كيفية التعامؿ مع المشكبلت ككيفية حميا بفاعمية كتكجيو سمككياتو بطريقة منظمة

طفاؿ يمكف ف سمككيات األإف االفتراض األساسي كراء استخداـ ىذه األساليب كالفنيات ىك أ
سبكف القدرة عمى تقدير ك ضبط الذات تعديميا عف طريؽ التفكير بطريقة صحيحة كبذلؾ يكت

 .(78:2011 ،كبالتالي القدرة عمى تغيير كتعديؿ سمككيـ بصكرة أكثر فاعمية )القاضي

 :العالج األسرم (5)

يسبب التكتر داخؿ األسرة كيؤثر عمى  ADHDإف كجكد طفؿ يعاني مف اضطراب 
العبلقات األسرية كما أف فشؿ الكالديف في التعامؿ مع طفميـ المصاب قد يؤدم إلى إصابة 

كاف مف الضركرم تقديـ العبلج األسرم لمكالديف حتى يتمكف الكالديف  لكالديف باالكتئاب كالقمؽ لذاا
ع الضغط الناتج عف كجكد طفؿ مصاب مف تنظيـ سمكؾ طفميـ كذلؾ مساعدتيـ عمى التكيؼ م

 .بيذا االضطراب داخؿ األسرة

برنامجان يتعمـ فيو الكالداف المبادئ األساسية لمتدعيـ   Patterson(باترسكف)لذا كضع 
كىذا النكع مف التدخؿ يركز عمى تعميـ الكالديف  ككيؼ يتجاىبل السمككيات السمبية  اإليجابي

استراتيجيات جديدة حتى يساعدكا أطفاليـ عمى التغمب عمى أعراض نقص االنتباه كزيادة الحركة 
لمطفؿ كتعزيزه كعدـ التركيز عمى السمكؾ السمبي  اإليجابيعميـ الكالديف مبلحظة السمكؾ تحيث يتـ 

 (.166:  2010 ،)مصطفى كيقكـ بتعميميا إيجابيةيات كيتـ تشجيع الطفؿ عمى القياـ بسمكك

 :( نظاـ التغذية6) 

 تستند ىذه الطريقة إلى أف األلكاف الصناعية كبعض مكسبات الطعـ كالسكاكر قد تمعب دكران 
في حدكث اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة لدل األطفاؿ كيتضمف العبلج بالتغذية عمى  ىامان 

ك ينادم بعض المتخصصيف باستبداؿ ىذه المكاد بمكاد أخرل  استبعاد ىذه المكاد مف غذاء الطفؿ
 ،طبيعية كبإيجاد بدائؿ لمطفؿ حتى ال يشعر بالحرماف مف كؿ ما يحب مف األطعمة )بطرس

2010 :411). 
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كأشارت الدراسات التي أجريت حكؿ التدخؿ بالتغذية إلى أف األطفاؿ ذكم اضطراب نقص 
االنتباه كفرط النشاط الذيف يستجيبكف ليذا النكع مف العبلج ىـ أكلئؾ الذيف لدييـ حساسية ألنكاع 

نو كمما تـ التدخؿ في عمر مبكر كمما  كانت أء ككذلؾ تكصمت ىذه الدراسات إلى معينة مف الغذا
 .(79 :2011 ،القاضي) إيجابيةالنتائج 

 :( تكييؼ بيئة الطفؿ7)

ف إقص االنتباه كزيادة الحركة لذا ففي حدكث اضطراب ن أساسيان  إف بيئة الطفؿ تمعب دكران 
تزيد مف حدة ىذا  ىذا النكع مف العبلج يركز عمى اإلقبلؿ مف المثيرات البيئية التي مف الممكف أف

 .االضطراب

نو مف الضركرم تكييؼ كتنظيـ بيئة الطفؿ المصاب بيذا ألذا أشارت الدراسات إلى 
يجب أف يسمح ليؤالء األطفاؿ بالجرم كالحركة في الحدائؽ العامة أك في  االضطراب فمثبلن 

كما يجب عمى  مساحات كاسعة كخالية حتى نساعدىـ عمى استغبلؿ طاقاتيـ في أنشطة ترفييية
كتجييز  األطفاؿالقائميف عمى العممية التربكية العمؿ عمى تكفير نكع مف الدراسة الخاصة ليؤالء 

التي تناسبيـ بحيث تبتعد عف كؿ ما يسبب تشتت انتباه الطفؿ مف  مكانياتقاعات الدرس باإل
مف  اؿ يقمقكفف معظـ ىؤالء األطفكما أف تككف القاعات كاسعة حيث إ ضكضاء ك مؤثرات خارجية

 (. 413 – 412: 2010 ،بطرسمجرد كجكدىـ في أماكف ضيقة )

لعاب مف مكاد غير قابمة لمكسر كأف تخمك غرفيـ كفصكليـ المدرسية أكذلؾ أف نصنع ليـ 
مف المثيرات البصرية الشديدة كأف تككف الفصكؿ الدراسية الخاصة بيـ بعيدة عف مناطؽ 

السمعي كأف تككف جيدة اإلضاءة كالتيكية كيتكفر بيا أثاث الضكضاء كالتي تسبب تشتت االنتباه 
 . (80 –79: 2011 ،)القاضي مريح لمطفؿ حتى يخفؼ مف تممممو ككثرة حركتو

طفاؿ ذكم اضطراب يتـ تفاعؿ األ حيث  ية  في ىذه البرامجبرامج عبلجية إبداعيتـ عمؿ ك 
طفاؿ المخيمات الصيفية ككذلؾ يقكـ األ نقص االنتباه كزيادة الحركة مع بعضيـ البعض في

بممارسة الرياضة كنشاطات متعددة باإلضافة إلى التدخؿ السمككي مف خبلؿ ىذه البرامج كتستمر 
ىذه البرامج لعدة أسابيع كتتضمف كذلؾ التدريب عمى الميارات االجتماعية باإلضافة إلى 

 .(  (Davison, Neale & Kring , 2002 :484مجمكعات المعب 

 :( العالج التربكم8) 

بما أف أحد األعراض الثانكية الضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة عند األطفاؿ كجكد 
صعكبات تعمـ كانخفاض المستكل التحصيمي لؤلطفاؿ كأف ىؤالء األطفاؿ أقؿ قدرة عمى تككيف 
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لذلؾ ىـ يحتاجكف إلى  الستراتيجيات الذاكرة كأقؿ قدرة عمى اإلدراؾ المفيكـ ألنيـ أقؿ استخدامان 
 (.165 :2000 ،عرفات)استراتيجية تساعدىـ عمى اكتساب ما يقدـ ليـ مف مفاىيـ 

ف التدخؿ التربكم أمر لو أىمية مع ىؤالء األطفاؿ لذا يجب أف يككف ىناؾ تنكع إلذا ف   
يع في مصادر المعمكمات كفي األساليب التعميمية ألف الطفؿ الذم يعاني مف ىذا االضطراب سر 

الممؿ كيسيؿ تشتيت انتباىو كيعاني مف ضعؼ القدرة عمى اإلنصات كمتابعة التعميمات مما يؤثر 
 .(261:2001 ،عمى تمقيو لممعمكمات كمدل فيمو ليذه المعمكمات )عبد المعطي

لذا يجب عمى المدرس استخداـ استراتيجيات تربكية تعتمد عمى جذب انتباه الطفؿ عف 
طريؽ اإلثارة كالتشكيؽ كيجب استخداـ المكافأة كالتعزيز اإليجابي مع ىؤالء األطفاؿ كمما اتبع 

 .ككمما زادت فترة انتباىو لممدرسالطفؿ التعميمات 

يقكـ المدرس بتشجيع  طفاؿ مثبلن يا مع األماريف لممدرسيف الستعماليجب عمؿ برامج تقدـ ت
مثؿ حؿ الكاجب  اإليجابيطفاؿ ذكم اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة عمى القياـ بالسمكؾ األ

زيزه يتـ تع إيجابياالنتباه داخؿ حجرة الدراسة كغيرىا كفي كؿ حالة يقكـ الطفؿ بسمكؾ  ،المنزلي
ياـ بالسمكؾ االيجابي كالتخمص مف السمكؾ السمبي طفاؿ عمى القكمكافأتو مما يشجع ىؤالء األ

 كبالتالي تعديؿ سمككو .

 :النشاط الزائدتعقيب عمى طرؽ عالج نقص االنتباه 
مف خبلؿ الدراسات التي أجريت عمى أنكاع العبلج المستخدمة في خفض اضطراب نقص 

 :لدل األطفاؿ يمكف استنتاج ما يمياالنتباه كزيادة الحركة 
باستخداـ العقاقير غير مناسب  حيث ثبت أف بعض األطفاؿ ال يستجيبكف لمعبلج إف العبلج   -

الطبي كذلؾ أف ىذا النكع مف العبلج لو آثار جانبية قد تظير عمى الطفؿ مثؿ األرؽ كالخمكؿ 
ف كانت تؤدم إلى ا  كتقمب الحالة المزاجية لمطفؿ  ك  كالميؿ لمنكـ كفقداف الشيية كالصداع كالرعشة

كيعتمد عمى بعض العكامؿ التي تؤثر في فاعميتيا مثؿ   ،ف ىذا التأثير مؤقتإكيز فزيادة التر 
الحساسية أك تناكؿ األدكية المسكنة كما أف استخداـ العقاقير لفترة زمنية طكيمة يؤدل إلى إدماف 

( في دراستو لمعرفة Wentzel,2000:4786) (كينتزؿ)بعض األطفاؿ ليذه العقاقير كما  أشار
 .ر عقار الميثيؿ فينيديت لعبلج اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركةمدل تأثي

أنو ال يكجد أم تأثير ليذا العقار  (Chang,2001: 540)كذلؾ أسفرت نتائج دراسة شانج 
في عبلج ضعؼ الذاكرة العاممة المرتبطة باضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة كلكف لو أثر عمى  

 .تعزيز القدرة عمى التخطيط الذاتي ليؤالء األطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذا االضطراب
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افات الصناعية كمكسبات قد يككف مف الصعب إزالة اإلض :أما بالنسبة لمعبلج بالتغذية -
 .الطعـ مف طعاـ الطفؿ ألف ذلؾ يعتبر عمؿ شاؽ كمكمؼ ألسرة الطفؿ كقد ال يقبمو الطفؿ

كذلؾ طريقة تكييؼ بيئة الطفؿ قد يككف مف الصعب إزالة أك تخفيؼ المثيرات البصرية 
 .كالسمعية في المنزؿ كالمدرسة كىذا قد يكمؼ األسرة كالمدرسة مبالغ تفكؽ طاقاتيـ

ضطراب نقص االنتباه ف أكثر الطرؽ مبلئمة لمتعامؿ مع الطفؿ ذكل اكترل الباحثة أ
ىك العبلج السمككي كذلؾ ألف ىذا األسمكب مبلئـ الستعمالو في المنزؿ كالمدرسة  النشاط الزائدك 

مف ناحية مادية ك تأثيره يدـك  ككذلؾ يسيؿ تعميمو لمطفؿ كلمكالديف كلممدرسيف كذلؾ ال يكمؼ كثيران 
 كليس لو آثار جانبية ضارة كسيؿ تطبيقو  طكيبلن 

المذيف  (Springer, 2004كسبرنجر )( Hall, 2003كىذا ما أكدتو دراسة كؿ مف ىكؿ ) 
استخدما برنامج تعديؿ السمكؾ في معالجة اضطراب ضعؼ االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد لدل 

كالمتاف دعمتا دكر الكالديف في تدريب  (سنة  8،5 – 5)األطفاؿ الذيف تراكحت أعمارىـ مف 
األطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذا االضطراب حيث أشارت نتائج دراستييما إلى تحسف األعراض 
األساسية لدل األطفاؿ كتحسف مياراتيـ االجتماعية كانخفاض مستكل الضغط الذم يعانيو 

 .الكالديف
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 المبحث الثاني
 ؿ في مرحمة الركضةفالط

 :تمييد

يتميز األطفاؿ في السنكات الخمس األكلى مف أعمارىـ بمجمكعة مف الخصائص تتطمب 
 ،كالجسمي ،المرحمة مف حياة الطفؿ عمى تككينو النفسيتأىيميـ كرعايتيـ كنظران ألىمية ىذه 

كأخطرىا بسبب تعقيدات الحياة  ،تعتبر مف أىـ فترات الحياة اإلنسانية، كما أنيا كاالجتماعي
 كترؾ الطفؿ ساعات طكيمة.  ،كاضطرار األـ لمخركج لمعمؿ

حياة الطفؿ ألنو يتـ فييا كضع  نية الحاسمة مفكتعد مرحمة ما قبؿ المدرسة الفترة التككي
البذكر األساسية لمشخصية كما أنيا تعتبر الفترة التي يككف الطفؿ فييا فكرة كاضحة كسميمة عف 

 (.109:  2002نفسو  )عبد اليادم كالصاحب، 

الكتاب في العصر  أكؿمف   John Locke(1632-1704) (جكف لكؾ)ككاف الفيمسكؼ  
طفاؿ مختمفكف عف الكبار األ أفمكضكع الطفكلة ككاف لكؾ يعتقد  إلىالحديث الذيف لفتكا النظر 

عف تربية الطفؿ  األفكاررسالة تتعمؽ ببعض   1693كيستحقكف رعاية خاصة كنشر في عاـ
طفاؿ بتربية األ  ) Jean Jacques Rousseau (1778 – 1712)جاف جاؾ ركسك)ككذلؾ اىتـ 
 (.23: 2009ي، ي البيئة التي يعيش فييا )كفافؿ فكفعا إيجابيالطفؿ كائف  أفككاف يعتبر 

قبؿ سف الدراسة كقد سميت برياض  لؤلطفاؿمدارس  نشاءإاف اىتماـ جميع دكؿ العالـ في ك
كسابوطفاؿ كىي مؤسسات تربكية تنمكية ليا دكر ىاـ في تنشئة الطفؿ األ فف الحياة باعتبار  كا 

 (. 63: 2010، بكشعيرةأ)غبارم ك   األسرةدكرىا ىك امتداد لدكر 

ش في أكاخر القرف السادس عشر أكؿ الذم عا   Comingosككمنيكس   اإليطاليكاف 
الذم عاش في   Oberlinأكبراليف تأسيس رياض األطفاؿ ثـ أنشأ رجؿ الديف الفرنسي  مف فكر في

كالتاسع عشر رياضان لؤلطفاؿ: أسماىا مدارس األميات أك مدارس الضيافة  القرف الثامف عشر
 .(2: 2013، طافش)

أكؿ مف أطمؽ مسمى رياض األطفاؿ عمى  بؿكيعتبر العالـ التربكم األلماني فريدريؾ فرك 
مف الطفؿ محكران لمعممية كىك أكؿ مف قاـ بتطكير فكرة رياض األطفاؿ فجعؿ ٍ ىذه المؤسسات 
   .(18:  2010التربكية )بدر، 
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 األسستحقيؽ النمك المتكامؿ لمطفؿ حيث تنمك لدل الطفؿ  إلىطفاؿ ى رياض األعتس
كيحاكؿ  اآلخريفكالعادات كالعبلقات مع  ،كاألحاسيسالمعنكم  كاإلدراؾالسمكؾ  آلدابالعريضة 

كالنشاط  ،طفاؿ الكصكؿ بالطفؿ عف طريؽ المعباأل رياضالقائمكف عمى تربية الطفؿ كتنشئتو في 
الطفؿ كاستعداداتو            إمكانياتالنفسي كالتربكم كتطكير لمنمك المتكامؿ لمشخصية العضكم ك 

 (. 374:  2008)الداىرم، 

 لطفؿ مرحمة الركضة:أىـ خصائص النمك 

الجسمية كالعقمية كاالنفعالية  يمتمؾ األطفاؿ في مرحمة الركضة جممة مف الخصائص
  .كالحركية كغيرىا كالحسية كاالجتماعية
  : أكالن: النمك الجسمي

يتحدد النمك الجسمي بالتغير الكمي كالنكعي لجسـ الكائف حيث يتفاكت األطفاؿ فيما بينيـ 
تبر مرحمة الركضة عمف حيث الطكؿ كالكزف باختبلؼ الجينات كالمستكل االقتصادم كالثقافي كت

كالسيطرة عمى  مف التحكـ حيث يحقؽ الطفؿ مزيدان  األساسيةسنكات مرحمة الحركات  (6-3 )مف 
 . (230:  2004ممحـ، و الحركية  )قدرات

كاف النمك الجسمي في ىذه المرحمة يتسـ بالبطء فيك يتسـ بالثبات كالزيادة المنتظمة  فإ
نو ما بيف فإ األكلىاألربع سنكات ال% مف نمكه الجسمي العاـ في 40ا كاف الطفؿ قد حقؽ إذف

 (. 190: 2009% مف المجمكع العاـ لمنمك الجسمي )كفافي، 2العاميف الرابع كالسادس يحقؽ 

 حيث يزداد الطفؿ بيف  ( سنتيمتر تقريبان 111يصؿ معدؿ طكؿ الطفؿ في سف الخامسة )
( 19ف فيككف )( سنتيمتر لكؿ سنة أما الكز 7.5( سنتيمتر تقريبان أم بمعدؿ )30.5( سنة )6 – 3)

( 1.8( كغـ أم بمعدؿ )6( سنكات حكالي )6-3مسة حيث يزداد الكزف بيف )كغـ عند سف الخا
: 2009، )مجيد مف البناتالتفكؽ في الطكؿ كالكزف  إلىكغـ سنكيان كيككف األكالد أميؿ قميبلن 

111) . 

في مرحمة الطفكلة المبكرة ىك استمرار نمك الدماغ كالنظاـ  اإلنمائيةكمف أىـ الجكانب 
حجـ الدماغ  أرباعثبلثة  إلىسف الثالثة يصؿ حجـ الدماغ  إلىكبمجرد ما يصؿ الطفؿ  ،صبيعال

 كالرأسحجـ دماغ البالغ كينمك الدماغ  ( مف0.9) إلىعند البالغ كفي سف الخامسة يصؿ الدماغ 
زيادة عدد  إلىالزيادة في كزف الدماغ  تعزل أففي الجسـ كيمكف  أخرل أجزاء أيةمف  أسرعبشكؿ 
 ( .164-163:  2005بيف طبقات الدماغ )الضامف،  األعصابكحجـ 
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ثابتان  كيزداد ضغط الدـ ازديادان  ،ن نسبيا ثابتةتككف نبضات القمب بطيئة كتصبح كذلؾ 
عمقان كأبطأ مف ذم قبؿ كيزداد حجـ المعدة كيستطيع الجياز اليضمي لمطفؿ  أكثركيصبح التنفس 

 .( 23: 2010الجامدة )بطرس،  األطعمةىضـ 

مما  ،كتزداد سرعة نمك العضبلت الكبيرة في ىذه المرحمة عمى العضبلت الصغيرة الدقيقة
القياـ بالحركات التي في  تطكر كفاءة الطفؿ في قيامو بالحركات الكبيرة كفشمو نسبيان  إلىيشير 
 ( . 250: 2007، عضميان دقيقان )ممحـ تآزران تتطمب 

كفي ىذه المرحمة تزداد سيطرة الطفؿ عمى أجيزة جسمو كتنمك قدرتيا عمى القياـ بكظائفيا 
( ساعة مع عدـ 11) إلىكامبلن كتنخفض عدد ساعات النكـ  اإلخراجحيث يصبح ضبط عممية 

اء كتمثيمو )المزيني قدرة الجياز اليضمي عمى ىضـ الغذ كتزيدالنـك في النيار  إلىالمجكء 
 .( 66:  2003كالغمباف، 

 : النمك الحركي:  ثانيان 

كالتي عمى جانب االستجابات العضمية كالحركية  تطرأيقصد بو التغيرات التدريجية التي 
: 2011)مصطفى، تو بما تتضمنو مف مثيرات في النمك كبيف بيئ تعكس التفاعؿ بيف الجيف األخذ

25). 

الطفؿ في يكصؼ  أفيستمر النمك الحركي في التقدـ في مرحمة ما قبؿ المدرسة كيمكف 
مظاىر التقدـ في النمك الحركي في ىذه المرحمة  أكؿف متحرؾ كمف ئنو كامرحمة الطفكلة المبكرة أ

 :2009، كفافي) الفخذيف ك الذراعيفتحقيؽ الطفؿ السيطرة عمى الحركات التي تستخدـ عضبلت 
194). 

يتميز أطفاؿ ىذه المرحمة بالنشاط الزائد ككثرة الحركة كيستخدمكف عضبلتيـ الكبيرة لمكثب 
كميارات القبض  ،كالبناء اإلنشاءميارات  إتقافكالتسمؽ كما يميمكف لمعنؼ كما تبدأ لدل األطفاؿ 

ف كاف ت الصغيرة كا  مى العضبلككميا ميارات ترتبط بالتحكـ كالسيطرة ع ،عمى أدكات الرسـ كالكتابة
 (. 233: 2004التناسؽ ال زاؿ ضعيفان في عضبلتيـ الصغيرة )ممحـ، 

مرحمة عمرية  أيةمف  أكثرالطفؿ في عمر ثبلثة سنكات يمتاز بقدرة فائقة عمى الحركة  إف
كما  األخرل األربعة كاألصابع باإلبياـ األشياءف يمسؾ كيستطيع الطفؿ في ىذه السف أ ،أخرل
التكازف الحركي  سنكات تتحسف قدرتو عمى األربعكفي سف تطيع بناء برج عالي مف المكعبات يس

لدل طفؿ الخمس سنكات )الضامف، الحركي بيف اليد كالذراع  التآزركتتطكر ىذه القدرة في 
2005 :164) . 
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يمعب بمفرده مع  أككيتسـ الطفؿ حتى سف الخامسة باالنفرادية في المعب فيك يمعب كحده 
 كأساليبوركحيا كنظميا ككذلؾ ال يدرؾ معنى التعاكف  ال ك ،يعرؼ معنى الجماعة ال ألنوالجماعة 
: 2008، يضع عميو يديو )بدير أكبكؿ شيء تقع عميو عينيو  يستأثر أفكيريد  بالذاتيةفيك يتسـ 

76). 

البسيطة كما  كاألشكاؿيستطيع الطفؿ في نياية ىذه المرحمة رسـ الخطكط األفقية كالرأسية 
كتابة باستخداـ طيف الصمصاؿ كمع التدريب يستطيع الطفؿ ال األشكاؿيستطيع تشكيؿ بعض 

   .(27: 2010، بطرس) كالرسـ بشكؿ جيد
 : النمك الحسي:  ثالثان 

المرحمة مف خبلؿ استخداـ حكاسو المختمفة كمف مظاىر مى العالـ في ىذه عيتعرؼ الطفؿ 
كعبلقتيا  لؤلشياءالحسي  اإلدراؾفي ىذه المرحمة مف  نو ال يستطيع أالركضة طفؿ النمك الحسي ل

ىذه  إدراؾاليسار كمع التقدـ في العمر يتعمـ الطفؿ  أكالمكانية عمى التفريؽ بيف اتجاه اليميف 
 .(260:  2007المفاىيـ  )ممحـ، 

كبر في مرحمة ما قبؿ المدرسة كظيفتيا بدرجة أ أداءحاسة الممس تستمر في النمك كفى  إف
ف حاؿ فإ أيةحاستي التذكؽ كالشـ تككناف كاممتي النمك في سنكات ما قبؿ المدرسة  كعمى  أفكما 

 شد مما ىي عميو عند الكبار بسبب كجكد براعـ التذكؽأطفاؿ ما قبؿ المدرسة أحاسة التذكؽ عند 
Taste Buds (193:  2009في الزكر كداخؿ الكجنات  )كفافي ،  اإلضافية. 

في ىذه المرحمة يتطكر السمع تطكران سريعان في السنة الثالثة إلى أف يصؿ إلى مرحمة النضج بعد 
الثالثة عشر مف حيث قكة التمييز السمعي كيبلحظ نمك حاسة االيقاع المكسيقى كيفضؿ الطفؿ 

 . (202-201:  2007سمع ميمة بالنسبة لمنمك المغكم )ىنداكم ، اسة الااليقاع السريع كح

كالتركيز البصرم كمع  اإلبصاريحدث في ىذه المرحمة تحسف كبير في قدرة الطفؿ عمى 
الحكاس في  أبطأفحاسة البصر ىي  ،بمكغ الطفؿ سف السادسة ال يككف جيازه البصرم قد اكتمؿ

درجة كاممة مف  إلىكرة العيف ال تصؿ  أف إلىكيرجع ذلؾ  ،درجة النضج الكامؿ إلىالكصكؿ 
 أطفاؿكىذا يكضح سبب انتشار ظاىرة طكؿ النظر التي نبلحظيا عند  ،ىذه المرحمة فيالنضج 

  الثامنةسف  إلىادة عندما يصؿ الطفؿ عكلكنيا تزكؿ  األكلىالمدارس عند التحاقيـ بالمرحمة 
 ( .78:  2008)بدير، 
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 ك العقمي:  رابعان : النم

مميات التطكر كالتغيير عرض الطفؿ لمكثير مف عفي ىذه المرحمة مف النمك العقمي يت
الذكاء  إلى باإلضافةكالحفظ كالتفكير كالتخيؿ  اإلدراؾالمكاكبة لنضجو العقمي بما في ذلؾ عمميات 

لمعبلقات كالمتعمقات بعيدان عف التجريد كفى  إدراكونمك ذكاء الطفؿ في ىذه المرحمة كيككف  كيزداد
يعني بالجزئيات كذلؾ  أفالمكضكعات بكمياتيا دكف  إدراؾ إلىنياية ىذه المرحمة يميؿ الطفؿ 

التحميؿ كالتركيب كالفؾ كالبناء  إلىيتميز بحبو لبلستطبلع كما يتميز في ىذا السف بالميؿ 
 . (28:  2011، ى)مصطف

كظركفيا كتقكل  كأسبابيا األشياءف عمى التحميؿ كتزداد تساؤالتو كما تزداد قدرة الطفؿ ع
اكتساب الطفؿ لمميارات  كيتأثركالبحث عنيا  األشياءرغبة الطفؿ في االستطبلع كاكتشاؼ حقائؽ 

  المؤلمةمف الخبرات  أكثركالحكادث السارة يتذكرىا بسيكلة  فاألشياء ،العقمية بخبراتو االنفعالية
 ( . 67: 2003المزيني كالغمباف، )

كثيرة  أسئمتيـالبحث كاالستكشاؼ كتككف  إلىىذا السف بالفضكؿ كالحاجة  أطفاؿكيتسـ 
بعض المخاطر  إلىكمف خبلؿ ذلؾ كثيران ما يتعرضكف  ،رؼ عمى الكثير مف الحقائؽعيحاكلكف الت

 الخاصة بالتجريد كالتعميـ ككتنمك قدراتيـ  اآلمنة مف خبلؿ بحثيـ كاستكشافاتيـ في البيئة غير
 .(256:  2007بداية االستدالؿ  )ممحـ، 

مى عخياؿ الطفؿ  الخيالي كيطغى أك اإليياميتتميز ىذه المرحمة بصفة عامة بالمعب 
 األدكارب بالعرائس كتقميد الكبار كالقياـ ببعض عىذه المرحمة يحبكف الم أطفاؿف إلذلؾ ف ،الحقيقة

 (. 26:  2010 )بطرس،  األدكاراالجتماعية كتقمص 
 :  مالمغك خامسان : النمك 

مراحؿ النمك المغكم مف ناحية التحصيؿ كالتعبير كالفيـ كيتجو  أسرعتعتبر ىذه المرحمة مف 
كما تزداد مفردات الطفؿ  اآلخريفالتعبير المغكم نحك المكضكع كتحسيف النطؽ كيزداد فيـ كبلـ 

،  منو حركيان )مصطفى أكثربسبب فضكلو كحبو لبلستطبلع كيصبح التفاعؿ في ىذه المرحمة لفظيان 
2011  :32- 33). 

طفاؿ في ىذا العمر يتعممكف الكممات الجديدة كتتسـ الجمؿ التي يككنكنيا بالتركيب األ إف
كالكممات حتى دكف  كاألرقاـالحركؼ  أشكاؿ كالطكؿ المناسب كما يظيركف اىتمامان بالتعرؼ عمى

 .( 239 – 238: 2004تظاىر بالقراءة كالكتابة  )ممحـ، كف التعميـ مكجو كيحب
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تزداد قدرة الطفؿ عمى استخداـ الجمؿ نتيجة لتزايد قدراتو عمى معرفة الكممات كدالالتيا 
خدـ الضمائر كالصفات كما يستخدـ الطفؿ جمبلن كاممة كطكيمة كيست األشياءكالعبلقات بيف 

 .( 257:  2007، ممحـالطفمية ) ركالتعابي كالظركؼ كتختفي الكممات ك
 : النمك االنفعالي: سادسان 

في تككيف شخصيتو كتتميز مرحمة  األساسيةمف النكاحي تعتبر استجابات الفرد االنفعالية 
كعدـ االستقرار  التأثرالركضة بالتناقض الشديد مف الناحية االنفعالية فيي تتميز بالعنؼ كشدة 

 .( 95: 2008النمك الجسمي كالحركي كالمغكم )بدير، كيتأثر النمك االنفعالي في ىذه المرحمة ب

نحك سمكؾ انفعالي خاص  األفعاؿينمك السمكؾ االنفعالي تدريجيان في ىذه المرحمة مف ردكد 
كتحؿ االستجابات االنفعالية المفظية محؿ االستجابات االنفعالية الجسمية كما تككف االنفعاالت 

 ، بطرسىذه المرحمة باسـ مرحمة عدـ التكازف ) الغان فييا كمتنكعة متناقضة كتسمىشديدة كمب
2010  :24). 

 : النمك االجتماعي:  ان عساب

كالعبلقات السائدة فييا حيث تعتبر  األسرةيتأثر النمك االجتماعي بالجك االجتماعي في 
الحاجات االجتماعية لنمك الطفؿ كتعتبر  إشباعقدرة عمى  أكثرالتي تسكدىا العبلقات الكدية  األسرة

دكران بارزان في ىذه المرحمة فيما  األبكافمرحمة الطفكلة المبكرة مرحمة تنشئة اجتماعية حيث يمعب 
 الدكر االجتماعي كينقبلف لمطفؿ االتجاىات كالقيـ عف طريؽ التدريب كممارسة نماذجيمثبلف 

 .( 241: 2004العقاب كالثكاب كالتقمص )ممحـ، 

 اآلخريفيشارؾ الطفؿ في ىذه المرحمة  ك  دائرة التفاعؿ االجتماعي في ىذه المرحمة عتتس
كيستمتع بالمعب معيـ كيتعمـ  اآلخريفاالجتماعي كيبدأ في التعاكف مع  السمكؾ أنماطفي كثير مف 

 الطفؿ مف خبلؿ المعب كيؼ يككف عبلقات مع الغرباء ككيؼ يكاجو المشكبلت التي تنجـ عف مثؿ
: 2011، ىمصطفالمعب ) أثناءاالجتماعية المختمفة  األدكارىذه العبلقات كذلؾ فيك يتدرب عمى 

28). 
 النمك الجنسي :  :ان نثام

 بأعضائوالطفؿ حكؿ الفركؽ بيف الجنسيف كما تستمر اىتمامات الطفؿ بالعبث  أسئمةتتزايد 
كالقمؽ كما يتجو األطفاؿ  كاإلحباططفاؿ الذيف يعيشكف في جك مف العزلة التناسمية كخاصة عند األ

 .(  70: 2003عركس )المزيني كالغمباف، لعاب تخيمية جنسية مثؿ ألعاب الأنحك 
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تعتبر مرحمة الطفكلة مرحمة حاسمة كىامة في حياة الطفؿ إذ أنيا مف أخصب مراحؿ العمر 
كىذا يتطمب بناء كتكامؿ أبعاد نمكه األساسية في بناء كتشكيؿ شخصية الفرد كتحديد أبعاد سمككو 

جسميان كعقميان لمساعدتو عمى النمك السميـ برنامج متكامؿ كشامؿ لرعاية الطفؿ في ىذه المرحمة 
 .كاجتماعيان 

 العكامؿ المؤثرة في نمك الطفؿ:
 :  العكامؿ الكراثيةأكالن : 

مف المعركؼ أف معظـ األمراض الجسمية كالنفسية ليا عبلقة كثيقة بالجينات الكراثية كأف 
مف كالديو عبر الكركمكسكمات  إف  صفات كخصائص كأمراض نتيجة ما يرثوما يممكو الطفؿ مف 

 حداثإ عمىتعمؿ  أنياجيؿ كما  إلىالكراثة تيدؼ إلى الحفاظ عمى الصفات العامة بنقميا مف جيؿ 
 .(45: 2009فافي، كة )معا اإلنسافازف في حياة التك 

 العكامؿ البيكلكجية: ثانيان : 

ية حياتو مثبلن أك في بداىناؾ بعض العكامؿ التي تؤثر عمى الطفؿ أثناء مرحمة الحمؿ 
 أكالحمؿ  أثناءمعينة  أدكيةتعاطي  أكتعرضيا لئلشعاع  أكالحامؿ ببعض األمراض  األـ إصابة

خبطات  أكالبكتيرية  أكبالعدكل الفيركسية  لئلصابةتعرض الطفؿ  أفكما  األـ تغذيةحتى سكء 
ؤدم لحدكث تشكىات خمقية أك مضاعفات باثكلكجية مرضية تؤثر عمى الطفؿ كتؤدم قد ت الرأس

 .(133:  2010)بطرس، لممرض النفسي كالعصبي 
 :العكامؿ البيئيةثالثان: 

تتحكـ في السمكؾ عف طريؽ تحديد  إف البيئة عبارة عف مجمكعة مف المثيرات التي
السمككيات التي ينبغي أف تحدث كزمف كمكاف حدكثيا كبيذه الطريقة يأخذ نمك الطفؿ مساران معينان 

 ( .177: 2005 مر،)ميم

البيئة الفقيرة بالمثيرات عمى نمكه ف ان كبير  ان تأثير لظركؼ البيئة التي يعيش بيا الطفؿ  إف 
الككارث  أكتؤثر سمبيان عمى نمك الطفؿ كذلؾ البيئة التي تسكدىا الحركب  كاإلدراكيةالحسية 

 . يا عمى الطفؿ في جميع مراحؿ عمرهالطبيعية تترؾ بصمات

 :األسرةرابعان : 

كالتقاليد كتتبمكر مف  عمـ فييا الطفؿ المغة كالعاداتالتي يت األكلىىي المؤسسة  األسرة فإ 
 . ليا تتشكؿ شخصية الطفؿخبلليا عبلقة الطفؿ بالعالـ الخارجي كمف خبل
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مفككة يسكدىا النزاع كالخبلؼ كتتعامؿ مع الطفؿ بشكؿ متذبذب   أسرةكجكد الطفؿ في  إف
كسكء  األسرةكحجـ  المتدنيف الكضع االجتماعي كاالقتصادم آلخريف كا   عيؤثر عمى نمكه كتكافقو م

تتمكف  عدـ االىتماـ بصحة الطفؿ الجسمية كالنفسية حيث ال إلىالتغذية كضيؽ السكف يؤدم 
كبالتالي تعجز عف تكفير متطمبات نمكىـ مف  ألطفاليامف تييئة الغرض التربكم المناسب  األسرة

كبير عمى ثر مبية ذات أالس األسريةطفاؿ ككانت العكامؿ مؤثران فعاالن في حياة األ األسرةىنا كانت 
 .(72:  2003، طفاؿ  )المزيني كالغمبافمشكبلت األ

 التربكية:  المؤسساتخامسان : 

بالطفؿ  بؿ تشمؿ كؿ المؤسسات التي تعنى األسرةجتماعية ليست قاصرة عمى التنشئة اال
 .المؤسسات التربكية كاالجتماعية الركضة كالمدرسة كغيرىا مفمثؿ 

الركضة كمؤسسة تربكية تشكؿ  إف ،لبيئة الركضة دكران بارزان في عممية تنشئة الطفؿ إف 
ر النمك في المجاالت يتستث أفنيا كميارات مف شأ أنشطةقة ينصير فييا ما تعممو الطفؿ مف بكت

 .(229: 2009المختمفة )كفافي، 

ف طريؽ المعب كالنشاط عطفاؿ ي رياض األكيحاكؿ القائمكف عمى تربية الطفؿ كتنشئتو ف
عدادهالكصكؿ بالطفؿ لمنمك المتكامؿ  )الداىرم، ( المرحمة االبتدائية)المراحؿ التعميمية  كلىأل كا 

2008 :374). 

في تربية  األسرةالتي ظيرت في المجتمعات لتساعد  األكلىالمدرسة ىي المؤسسة  إف
كالمثيرات المادية  باإلمكانياتالنظاـ المدرسي الفقير  فإ .ثقافيان كاجتماعيان كمينيان  عدادهكا  الطفؿ 

عدـ استعداد  إلى باإلضافةعمى نمك الطفؿ العقمي كاالجتماعي  ان سمبي ان تأثير كالعقمية كالبشرية يؤثر 
الطفؿ لدخكؿ عالـ المدرسة استعدادان عقميان كنفسيان كجسميان، لذا يجب تكافر مستكيات معينة مف 

الحياة الجديدة  مع متطمبات  األمثؿكالكظيفي كالعقمي لدل الطفؿ تؤىمو لمتكيؼ  يالمكرفكلكجالنمك 
 األمثؿالذم يتطمب مف المدرسة محاكلة استقصاء النماذج التعميمية  األمرمرحمة المدرسة( )
 .( 113:  2005، كمتكامؿ الجكانب لشخصية الطفؿ )بني يكنستحقيؽ نمك متعدد ل

 أىمية مرحمة الركضة:

مراحؿ نمكه كتككينو الجسماني كالعقمي  أىـلفرد ىي مف حياة ا األكلىكانت السنكات  ذاإ
ككضع  اإلنسانيةكالنفسي كالتربكم كاالجتماعي كىي السنكات التي يتـ فييا تشكيؿ شخصيتو  

ف يد كعادات المجتمع لديو . لذلؾ فإكتحديد اتجاىاتو كميكلو كغرس تقال اإلنسافلبناء  األكلىكر البذ
طفاؿ فقط كلكنيا تعكد تعكد نتائجو عمى ىؤالء األ في ىذه المرحمة العمرية ال باألطفاؿاالىتماـ 
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البناء  التككيف السكم لمفرد ىك استثمار في أفتبار ععمى المجتمع ككؿ في المدل الطكيؿ با
 .(373: 2008البشرم )الداىرم، 

بيا تقدـ المجتمع كتطكره بيف غيره المعايير التي يقاس  أىـتبر االىتماـ بالطفكلة مف عكي
عدادىـطفاؿ الغد كرجاؿ المستقبؿ .كرعاية األ اليكـ ىـ شباب فأطفاؿمف المجتمعات  لممستقبؿ  كا 

ي عف التغير كالتطكر االجتمامي كالتكنكلكجي المعاصر كا  معيمثؿ حتمية حضارية يفرضيا التطكر ال
جؿ الطفؿ كتككينو كبرامج كقكانيف مف أ مع مف مؤسساتمى ما يكرسو المجتعيتكقؼ  األفضؿنحك 

 .( 290: 2007)ممحـ،  أطفالناىك في مستقبؿ  إنما األمةف مستقبؿ أمنو ب إيمانان كبناء شخصيتو 

كبير عمى عبلقة  تأثيرذك مكقؼ جديد  أكؿالتحاؽ الطفؿ بالركضة ىك  أفمما الشؾ فيو 
 يأخذهالمباشر الذم  كاألثر األكؿيككف االنطباع  أفالطفؿ بالمؤسسات التعميمية فيما بعد كيمكف 

 أفمما يسعده كيجعمو يتحمؿ بعض المكاقؼ المزعجة فيما بعد بدكف  الطفؿ عف الركضة ايجابيان 
مما يزعجو  سمبيان  األثركذلؾ  االنطباعيككف ىذا  أفاتجاىو االيجابي نحكىا كما يمكف  يتأثر

 .  (228: 2009في، لمقمؽ )كفا مثيران  كيجعؿ الركضة مكضكعان 

 أنشطةمتنكعة كيمارسكف  أنشطةطفاؿ عمؿ برنامج يكمي بحيث يمارس األلذلؾ يجب 
 أكقاتاليادفة كالحركية كتخصيص  األنشطةفترات بيف  إلىمتكاممة كما يراعى تقسيـ اليـك الدراسي 

 كأبكيجكز تكميؼ الطفؿ بكاجبات منزلية )غبارم  الطفؿ كما ال إرىاؽلمنشاطات خبلؿ اليكـ لعدـ 
 ( . 64: 2010، شعيرة

المعنكم  كاإلدراؾالسمكؾ  آلدابالعريضة  األسسلدل الطفؿ  طفاؿ تنمكفي رياض األ
خبرات كتتككف لديو المبلمح لعبلقاتو المتبادلة مع المجتمع كيتـ التجارب ك ال أكلىكيجمع الطفؿ 

 طفاؿ كعاداتيـ السمككية. طفاؿ كتنمية احتياجات األجماعة األجك متناسؽ كمتكافؽ بيف  إيجاد

كضة الطفؿ لكي يقـك بنشاطات كيمر بخبرات مف شأنيا تحقيؽ النمك المتكامؿ لو ر كتكجو ال
شباعجسميان ككجدانيان كاجتماعيان  التخيؿ رغبتو في التعمـ كتنمية ثقتو بنفسو كقدرتو عمى التفكير ك  كا 

كسابو كاإلدراؾ  .(6:  2013يش في المجتمع )طافش، القدرة عمى الع كا 

 األىداؼكالكسائؿ التعميمية التربكية لتحقيؽ  كاألجيزةتكفير المباني المعدة كما يجب 
 .(374 - 373 :2008التربكية  )الداىرم، 

طفاؿ تعد مرحمة عمرية خاصة مف حيث طبيعة التفكير كنكعو مما مرحمة رياض األ إف
يتميز بو مناىجيـ كالبيئة المتاحة ليـ بحيث يقابؿ احتياجات ىذه  أفيضيؼ طابعان خاصان يجب 
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كاحتياجاتيـ حتى تخطط  أطفاليامعرفة خصائص  إلىمعممة الركضة في حاجة  أفالمرحمة كما 
 (. 65:  2010يرة ، عش كأبكحتياجات )غبارم لمبيئة التربكية التي تشبع ىذه اال

إذ أف الكائف البشرم كأخطرىا لذلؾ تعتبر مرحمة الطفكلة مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا 
 .بالعكامؿ االجتماعية كالبيئية المحيطة بو التأثرقابمية الطفؿ تككف فييا شديدة 

لذا مف الميـ كجكد برنامج عممي محدد لرياض األطفاؿ يساعد عمى نمك الطفؿ كتنمية 
شباع احتياجاتو كتكجيو ميكلو كتنميتيا .  مربيات  كتأىيؿ إلعدادالتربكية  األىميةكتبرز  قدراتو كا 

كاستعدادات الطفؿ الفطرية يستدعي تكفر المعرفة الكافية لخكاص ف نمك طفاؿ ذلؾ أللرياض األ
 .ايتوعظاىر كؿ مرحمة مف مراحؿ نمك الطفؿ لمقائميف عمى تربيتو كتنشئتو كر كم
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 الثالثالفصؿ 
 الدراسات السابقة

في ىذا الفصؿ تعرض الباحثة الدراسات السابقة العربية كاألجنبية التي تمكنت الباحثة مف 
الكصكؿ إلييا في المكتبات كالدكريات العربية كألجنبية كالتي تتعمؽ بمجاؿ الدراسة الحالية كبياف ما 

 كصمت إليو ىذه الدراسات . 

 الدراسات العربية:
 :(2012  ،دراسة )عبد الكىاب كالطحاف

كىدفت الدراسة إلى قياس أثر برنامج إرشادم جمعي في تحسيف أساليب معاممة األميات 
الككيتيات ألطفاليف مف ذكم ضعؼ االنتباه المصاحب لمنشاط الزائد كخفض أعراض ىذا 

أـ كأطفاليف ممف يعانكف مف اضطراب ضعؼ االنتباه  (22)االضطراب كتككنت عينة الدراسة مف 
لتككيف  سنة كتـ تكزيع األميات عشكائيان  (8 – 6)المصاحب لمنشاط الزائد تتراكح أعمارىـ ما بيف 

( أـ كتـ تككيف مجمكعتيف تجريبية 11مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة تتضمف كؿ مجمكعة )
يات البلتي طبؽ عمييف البرنامج اإلرشادم كالذم كضابطة مف األطفاؿ بناء عمى مجمكعتي األم

 .( أسابيع بكاقع جمستيف أسبكعيان 8استمر لمدة )

كتـ تطبيؽ بطاقة مبلحظة ألعراض اضطراب ضعؼ االنتباه المصاحب لمنشاط الزائد مف 
قبؿ األميات كما طبؽ أيضا مقياس المعاممة الكالدية عمى كؿ مف األميات كأطفاليف لمتعرؼ عمى 

 .ابة كؿ منيما عمى حدةاستج

كقد أظيرت النتائج فركؽ ذات داللة إحصائية نتيجة تطبيؽ البرنامج اإلرشادم الجمعي 
كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية حيث كاف ىناؾ تحسف في المعاممة الكالدية مف كجية نظر كؿ 

الزائد لدل مف األميات كأطفاليف ككاف ىناؾ انخفاض ألعراض ضعؼ االنتباه المصاحب لمنشاط 
 .أطفاؿ المجمكعة التجريبية

 :(2012 ،محمد) دراسة

كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر كفعالية البرنامج العبلجي السمككي باستخداـ دمج 
فنيتي نظاـ النقط مع العقكد في مساعدة القائميف عمى رعاية األطفاؿ المصابيف باضطراب ضعؼ 

 .كأثره عمى تنمية االنتباه كخفض النشاط الزائد عند األطفاؿ  ADHDاالنتباه كالنشاط الزائد
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تتراكح أعمارىـ مف  ADHDمصاب باضطراب  ( طفبلن 20قد تككنت عينة الدراسة مف )ك 
( 40سنة ك ) (40–35تتراكح أعمارىـ مف ) (أـ 20 ،أب 20( مف الكالديف )40ك ) (8 -6)

 (39 – 32مف معممي المكاد الدراسية المختمفة لؤلطفاؿ في المدارس تتراكح أعمارىـ مف ) معممان 
 .سنة  (45 - 37( أخصائييف نفسييف تتراكح أعمارىـ مف  )8)سنة ك 

اشتممت األدكات عمى استمارة المستكل االقتصادم كاالجتماعي لمقائميف عمى رعاية ك 
ديف عمى مبلحظة سمكؾ أطفاليـ المصابيف باضطراب األطفاؿ كاستمارة متابعة لمساعدة الكال

ADHD  في المنزؿ كالنادم كاستمارة متابعة لمساعدة المدرسيف كاألخصائييف النفسييف عمى
في المدرسة كلكحة دمج نظاـ النقط مع العقكد  ADHDمبلحظة سمكؾ األطفاؿ ذكم اضطراب 

 ADHDية األطفاؿ ذكم اضطراب في البرنامج العبلجي السمككي لمساعدة القائميف عمى رعا
 .كمقياس انتباه األطفاؿ كتكافقيـ

بيف متكسطي درجات أفراد المجمكعة  كجكد فركؽ دالة إحصائيان  :ككانت نتائج الدراسة
التجريبية كالمجمكعة الضابطة في القدرة عمى االنتباه كخفض النشاط الزائد باستخداـ برنامج 

في المنزؿ كالمدرسة لصالح  ADHDعبلجي سمككي لمساعدة القائميف عمى رعاية أطفاؿ 
 .المجمكعة التجريبية في االتجاه األفضؿ

ة إحصائية بيف متكسطي درجات القياس القبمي كالقياس البعدم ككذلؾ كجكد فركؽ ذات دالل
لممجمكعة التجريبية في القدرة عمى االنتباه كخفض النشاط الزائد باستخداـ برنامج عبلجي سمككي 

في المنزؿ كالمدرسة لصالح القياس البعدم في  ADHDلمساعدة القائميف عمى رعاية أطفاؿ 
 .االتجاه األفضؿ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات القياس  عدـ ىكدلت النتائج عم
البعدم كالقياس التتبعي لممجمكعة التجريبية في القدرة عمى االنتباه كخفض النشاط الزائد باستخداـ 

 .في المنزؿ كالمدرسة ADHDبرنامج عبلجي سمككي لمساعدة القائميف عمى رعاية أطفاؿ 

 :(2011 ،دراسة )جاد الرب

كىدفت الدراسة إلى اختبار فاعمية برنامج لتنمية االنتباه كالذاكرة العاممة كضبط الذات لدل 
 .األطفاؿ المكىكبيف ذكل  اضطراب نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد

كتمميذة مف تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي بمدينة أسيكط  ان ( تمميذ44كقد تككنت العينة مف )
( تمميذ كتمميذة لممجمكعة 21كتمميذة لممجمكعة التجريبية ك ) ان ( تمميذ23)كتـ تقسيميـ إلى 

 .الضابطة
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كقد استخدمت الباحثة مقياس الذكاء الناجح الكتشاؼ األطفاؿ المكىكبيف كاختبار القدرات 
الثبلثية لتسيرنبيرج كاختبار القدرات المعرفية كمقياس اضطراب قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط 

كمقياس انتباه األطفاؿ كتكافقيـ كبطارية  (لدل األطفاؿ المكىكبيف )مف كجية نظر معممييـ الزائد
االختبارات المعرفية العاممة كمياـ الذاكرة العاممة كمقياس الضبط الذاتي لدل األطفاؿ كالبرنامج 

ل اضطراب التدريبي لتنمية االنتباه كالذاكرة العاممة كالضبط الذاتي لدل األطفاؿ المكىكبيف ذك 
ADHD. 

لدل أفراد المجمكعة التجريبية في  كقد دلت نتائج الدراسة عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيان  
 ADHDالقياس القبمي كالقياس البعدم لتطبيؽ البرنامج في متكسطات درجات مقياس اضطراب 

بيف متكسطات درجات  لدل األطفاؿ المكىكبيف لصالح القياس البعدم ككجكد فركؽ دالة إحصائيان 
أفراد المجمكعة التجريبية كمتكسطات درجات أفراد المجمكعة الضابطة عمى مقياس اضطراب 

ADHD لدل األطفاؿ المكىكبيف. 

 : (2011  ،عبد الغني)دراسة 

كىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية اإلرشاد الكالدم في خفض النشاط الزائد لدل تبلميذ 
كتمميذة كاحدة  ان ذتممي (11)منيـ  ان تمميذ (12كقد تككنت عينة الدراسة مف  ) .المرحمة االبتدائية
 .سنة ككالدييـ (12 – 6)تتراكح أعمارىـ ما بيف كعينة تجريبية ك 

كقد استخدمت الباحثة مقياس تقدير اضطراب نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد 
 .اإلرشاد الكالدمكمقياس الميارات التفاكضية لمكالديف كبرنامج 

كقد أشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض في درجات األطفاؿ ذكم النشاط الزائد في مقياس 
النشاط الزائد في التطبيؽ البعدم كالتتبعي مما يشير إلى فاعمية برنامج اإلرشاد الكالدم في خفض 

 .أعراض النشاط الزائد

 :(2011 ،عبد الفييـ)دراسة 

معرفة فاعمية برنامج عبلج معرفي سمككي في خفض اضطراب ضعؼ كىدفت الدراسة إلى 
 .االنتباه لدل عينة مف أطفاؿ المرحمة االبتدائية

أطفاؿ ك مجمكعة ضابطة  (10)كتككنت عينة الدراسة مف مجمكعة تجريبية ك عددىا 
نمط ضعؼ  –أطفاؿ مف ذكم اضطراب ضعؼ االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد  (10)كعددىا 

 .تباهاالن
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كقد استخدـ الباحث استمارة البيانات األكلية لمطفؿ كاستمارة المستكل االقتصادم 
الصكرة المنزلية )كاالجتماعي لؤلسرة كمقياس اضطراب ضعؼ االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد 

كمقياس تقدير ميارات التنظيـ الذاتي كبرنامج العبلج المعرفي السمككي كذلؾ استخدـ  (كالمدرسية
 .اختبار تزاكج األشكاؿ المألكفة لؤلطفاؿ كاختبار المصفكفات المتتابعة الممكنة

كقد أشارت النتائج إلى زيادة تركيز االنتباه لدل عينة الدراسة عمى المثيرات الحسية 
 .كالبصرية كالسمعية مف خبلؿ استخداـ فنيات التعمـ بالنمكذج كاالسترخاء كالتعزيز

اعمية البرنامج العبلجي عمى األطفاؿ في زيادة مدة االنتباه لدل كذلؾ أشارت النتائج إلى ف
 .األطفاؿ كتنمية ميارة االستماع كفعالية التدريب عمى ميارة حؿ المشكبلت

 : (2011 ،دراسة )معكض

ىدفت الدراسة إلى دراسة فاعمية برنامج تدريبي مقترح في خفض بعض أعراض اضطراب 
السمكؾ  ،العدكاف :االنتباه ككذلؾ بعض األبعاد الفرعية كمنياالنشاط الزائد المصحكب بقصكر 

االجتماعي غير المقبكؿ كذلؾ مف خبلؿ دراسة الفركؽ بيف القياسات التي تجرل عمى المجمكعات 
 .كقياس حجـ التأثير (بعدم –التجريبية )قبمي 

 ،سنكات (8 -6( مف األطفاؿ الذككر تتراكح أعمارىـ مف )7)كتـ تطبيؽ ىذا البرنامج عمى 
( كتـ استخداـ مقياس النشاط الزائد المصحكب بقصكر 84 – 70)معدؿ ذكائيـ يتراكح ما بيف 

 .االنتباه مف إعداد الباحثة

أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الرتب لدرجات أفراد  :ككانت النتائج
لزائد المصحكب بقصكر االنتباه العينة في القياسيف القبمي كالبعدم عمى مقياس اضطراب النشاط ا
 .بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي لصالح القياس البعدم لدل أفراد العينة

 :(2010 ،دراسة )غراب

مقترح لمتخفيؼ مف حدة اضطراب التشتت  إرشادمكقد ىدفت الدراسة إلى قياس أثر برنامج 
 .التعمـ اتكنقص االنتباه لدل أطفاؿ يعانكف مف صعكب

( طفؿ مف 20الباحث المنيج التجريبي عمى عينة البحث التي تككنت مف )كقد استخدـ 
األطفاؿ الذيف يعانكف مف صعكبات التعمـ مف الصؼ الخامس االبتدائي بمدرسة نكر المعرفة 

غزة ككانت أعمار التبلميذ  عالمتربية الخاصة بمخيـ النصيرات في المحافظة الكسطى في قط
( أطفاؿ كمجمكعة 10مجمكعة تجريبية كتضـ )كتـ تقسيـ األطفاؿ إلى مجمكعتيف  (عامان 11)

 .جمسة (14( أطفاؿ كقد كاف عدد جمسات البرنامج اإلرشادم )10)ضابطة كتضـ 
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كقد كانت نتائج الدراسة تحسف مستكل االنتباه لدل أطفاؿ المجمكعة التجريبية كانخفاض  
 .بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم عمييـ في مستكل نقص االنتباه كالتشتت لدييـ 

 :(2010 ،محمد) دراسة

كىدفت الدراسة إلى دراسة أثر برنامج غذائي مقترح لتخفيؼ حدة أعراض اضطراب نقص 
 .االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد

عمى مجمكعتيف (كالبعدم –كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي بتصميـ القياس )القبمي 
( 10تجريبية كاألخرل ضابطة كتـ تحديد مجتمع البحث مف األطفاؿ في المرحمة العمرية )إحداىما 

سنكات كالمقيديف بمدارس تعميـ نشاط الكاراتيو كاألعضاء بنادم الصيد الرياضي بمحافظة الجيزة 
( طفؿ تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية مف األطفاؿ الذككر 30كأجرم البحث عمى عينة قكاميا )

كتـ تكزيع العينة  ،مقياس نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد في ميف عمى أعمى درجاتالحاص
( طفؿ مف الممارسيف لنشاط الكاراتيو 15إلى مجمكعتيف  مجمكعة ضابطة كعددىا ) عشكائيان 

( طفؿ مف الممارسيف 15كمجمكعة تجريبية كعددىا ) ،كالمطبؽ عمييـ البرنامج الرياضي بالنادم
 .كاراتيو كالمطبؽ عمييـ البرنامج الرياضي بالنادم كالبرنامج الغذائي المقترح قيد الدراسةلنشاط ال

( كجبات في اليكـ ألفراد العينة ككانت عدد 6( أسابيع تـ تقديـ  )8ككانت مدة البرنامج )
 .(336الكجبات اإلجمالية )

عمى تخفيؼ حدة  جابيان اي ان ككانت نتائج الدراسة أف البرنامج الغذائي المقترح أثر تأثير 
 .أعراض اضطراب نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد

 : (2010  ،محفكظ)دراسة 

كىدفت الدراسة إلى استقصاء فاعمية برنامج تدريبي في معالجة تشتت االنتباه المصحكب 
 .بفرط الحركة كالنشاط الزائد لدل األطفاؿ ذكل صعكبات التعمـ في مدينة جدة

( طفؿ مف ذكل صعكبات التعمـ مكزعيف عمى مجمكعة 40عينة الدراسة مف )كقد تككنت 
( كقد استغرؽ تطبيؽ البرنامج التدريبي عمى أفراد 20( كالثانية مجمكعة ضابطة )20تجريبية )

 .جمسة (24ككاف عدد الجمسات ) ( جمسات أسبكعيان 3العينة التجريبية شيريف بمعدؿ )

كؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فر 
 .المجمكعة التجريبية كمتكسطات درجات المجمكعة الضابطة كذلؾ في اختبار تقدير السمكؾ

 



  

=? 
 

 :(2010 ،دراسة )القاضي

ط كىدفت الدراسة إلى دراسة أبعاد اإلساءة لؤلطفاؿ ذكل اضطراب نقص االنتباه كفرط النشا
مقارنتيـ باألطفاؿ العادييف كالفرؽ بيف الذككر كاإلناث كالتعرض بعض المتغيرات مثؿ بكعبلقتيا 

لئلساءة مف قبؿ األـ أك األب كىؿ تختمؼ اإلساءة حسب اختبلؼ المستكل االقتصادم  
 .كاالجتماعي كالثقافي لؤلسرة

كقد استعمؿ الباحث مقياس اضطراب نقص االنتباه كفرط النشاط مف إعداد الباحث 
 .ىماؿ لؤلطفاؿ مف إعداد آماؿ عبد السميع باظةكمقياس اإلساءة كاإل

 :يفئكقد تككنت العينة مف جز 

ف آباء كأميات األطفاؿ يمثمك  ( فردان 80) ،( فردان 154عينة اآلباء كاألميات كتككنت مف ) -
يمثمكف آباء كأميات األطفاؿ ذكل اضطراب نقص االنتباه كفرط  فردان  (74) ،العادييف
 .الحركة

مف أطفاؿ الصؼ الخامس االبتدائي بمدارس مدينة  ( طفبلن 154مف ) عينة األطفاؿ تككنت -
مجمكعة األطفاؿ العادييف المساء  :الطائؼ المقيديف في العاـ الدراسي إلى مجمكعتيف 

 .(تمميذة 34تمميذ ك46تمميذ ) (80معاممتيـ كتتككف مف )
تككنت مف  :مجمكعة األطفاؿ ذكل اضطراب نقص االنتباه كفرط النشاط المساء معاممتيـ  -

يعانكف مف اضطراب نقص االنتباه كفرط النشاط مف أطفاؿ الصؼ الخامس  ( طفبلن 74)
 .االبتدائي

كقد استخدـ المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة استخداـ الحزمة اإلحصائية لمبحكث  -
 .معامؿ االرتباط OTار  االجتماعية اختب

كقد كانت نتائج الدراسة أف إصابة األطفاؿ باضطراب نقص االنتباه كفرط النشاط يجعميـ 
 .عرضة لكقكع اإلساءة البدنية كالنفسية كعرضة لئلىماؿ

 : (2010 ،المعيقؿ)دراسة 

في تنمية  ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فعالية برنامج تدريبي باستخداـ األنشطة البلصفية
 .الميارات االجتماعية لدل التبلميذ ذكم اضطراب ضعؼ االنتباه كالنشاط الحركي المفرط

تمميذ كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف متساكيتيف مجمكعة  (30)كتككنت عينة الدراسة مف 
تجريبية كمجمكعة ضابطة كلقد تمت المجانسة بيف أفراد العينتيف في درجة الميارات االجتماعية 

 .امؿ الذكاءكمع
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 .في إجراء الدراسة (تتبعي –بعدم  -قبمي )كقد استخدـ الباحث األسمكب التجريبي  

لمبرنامج التدريبي باستخداـ األنشطة  إيجابيكقد أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد أثر 
البلصفية في تنمية الميارات االجتماعية لدل التبلميذ الذيف يعانكف مف اضطراب ضعؼ االنتباه 

 .دم كالتتبعيعلنشاط الحركي في المقياس البكا

 : (2009 ،شمبي) دراسة

متعدد المحاكر لمتخفيؼ مف أعراض  مأثر برنامج تربكم فرد معرفةكىدفت الدراسة إلى 
 .صعكبات االنتباه مع فرط الحركة لدل تبلميذ الحمقة الثانية مف المراحؿ االبتدائية

كقد اعتمدت الدراسة المنيج الكصؼ التحميمي لتفسير كتحميؿ األطر النظرية ككذلؾ 
لمتحقؽ مف فاعمية النمكذج المقترح  (تصميـ المجمكعات المتكافئة)استخدمت المنيج التجريبي  

 .لمبرنامج التربكم الفردم متعدد المحاكر

نتباه كفرط الحركة تـ ( تبلميذ ممف يعانكف مف صعكبات اال9كقد بمغت عينة الدراسة )
مف تبلميذ الحمقة الثانية مف التعميـ االبتدائي كتراكحت أعمارىـ  ان ( تمميذ101اختيارىـ مف أصؿ )

( سنة المنضميف إلى برنامج صعكبات التعمـ بغرفة المصادر مف خمسة 12-9الزمنية مف )
بمممكة البحريف  كقد تـ تقسيـ العينة إلى  (مدارس ابتدائية )ثبلثة مدارس لمبنيف كمدرستيف لمبنات

 تبلميذ 5كمجمكعة ضابطة ) (مف التبلميذ  الذككر كتمميذة كاحدة 3تبلميذ   4مجمكعتيف تجريبية )
 .(ذككر كتمميذة كاحدة 4

 اختبار المصفكفات الممكنة المتتابعة لرافف :كقد استخدمت الباحثة أدكات الدراسة التالية
كنتائج اختبارات الكفايات في مادة المغة العربية كمقياس تقدير الخصائص السمككية لذكل صعكبات 

 .االنتباه كفرط الحركة مف إعداد الباحثة

كقد كانت نتائج الدراسة تحسيف مستكل االنتباه كالحد مف أعراض الحركة المفرطة لدل 
 .ؿ برنامج تربكم متعدد المحاكرالمصابيف باضطراب تشتت االنتباه كفرط الحركة مف خبل

 :(2008 ،دراسة )الناطكر كالقرعاف

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريبي سمككي معرفي في معالجة األعراض األساسية 
الضطراب ضعؼ االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد لدل عينة مف طمبة الصفكؼ الرابع كالخامس 

 .اضطراب ضعؼ االنتباه المصحكب بالنشاط الزائدكالسادس األساسي الذيف يعانكف 
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( طالب يعانكف مف اضطراب ضعؼ االنتباه المصحكب 100بمغ عدد أفراد الدراسة )
طالب كمجمكعة ضابطة  (50بالنشاط الزائد تـ تكزيعيـ إلى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية عددىا )

 .( طالب50عددىا )

التعميـ الذاتي كمراقبة الذات بينما  :اتيجييف ىماكلقد تضمف البرنامج التدريبي استخداـ استر 
استمرت المجمكعة الضابطة في برنامجيا االعتيادم كقد استغرؽ تطبيؽ البرنامج عشرة أياـ كقد تـ 

لبياف الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية لممجمكعتيف  ANOVAاستخداـ أسمكب التغاير 
 .بعدمالتجريبية كالضابطة عمى االختبار ال

أشارت نتائج تحميؿ التغاير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية 
كالضابطة عمى األبعاد الفرعية كالكمية لممقياس بصكرتيو المدرسية كالمنزلية كلصالح المجمكعة 

الضطراب  في خفض األعراض األساسية التجريبية كذلؾ يشير إلى أف البرنامج التدريبي كاف فعاالن 
 .ضعؼ االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد

 :(2008 ،حمكدة)دراسة 

ىدفت الدراسة إلى قياس فاعمية بعض فنيات العبلج السمككي في خفض اضطراب نقص 
 .االنتباه مفرط الحركة لدل األطفاؿ المتخمفيف عقميا القابميف لمتعمـ

سنة كتـ تقسيميـ  (12 – 9)تتراكح أعمارىـ ما بيف  طفبلن  (14)كتككنت عينة الدراسة مف 
 .(مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة)إلى مجمكعتيف متساكيتيف 

الدراسة  كبرنامج كقد استخدمت الباحثة مقياس استطبلع معززات الطفؿ المتخمؼ عقميان 
كالنشاط نتباه كذلؾ استخدمت مقياس انتباه األطفاؿ كتكافقيـ كاختبار رسـ الرجؿ كمقياس نقص اال

 .كمقياس تقدير المعمـ كمقياس تقدير الكالديف الزائد

الدراسة في خفض األعراض األساسية الضطراب  د دلت النتائج عمى فاعمية برنامجكق
 .نقص االنتباه مفرط الحركة

 :(2006 ،دراسة )الدسكقي

إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادم مقترح في الحد مف األعراض السمككية  دراسةىدؼ ال
الدالة عمى اضطراب نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد لدل عينة مف األطفاؿ المتأخريف 

القابميف لمتعمـ إلى جانب تتبع مدل استمرارية نجاح البرنامج اإلرشادم في الحد مف أعراض  عقميان 
 .ل أفراد العينةاالضطراب لد
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القابميف لمتعمـ كتـ اختيار العينة  ( طفؿ كطفمة مف المتأخريف عقميان 28كتككنت العينة مف )
مف األطفاؿ الممتحقيف بمركز الكفاء االجتماعي التطكعي في مدينة صبللة بسمطنة عماف ككانت 

 كتـ تقسيميـ عشكائيان  (65 – 57سنة كنسبة ذكاؤىـ بيف ) (12 – 8أعمار األطفاؿ تتراكح بيف )
كتـ تطبيؽ  (إناث 2 ،ذككر 12( طفؿ ك طفمة )14إلى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية تضـ )

كال  (إناث 2 ،ذككر 12طفؿ كطفمة ) (14البرنامج اإلرشادم عمييـ كمجمكعة ضابطة تضـ )
 .يخضع أفرادىا ألم إجراء تجريبي

ر المسح النيكركلكجي السريع لمتحقؽ مف بينيو لمذكاء كاختبا –كتـ استخداـ مقياس ستانفكرد 
أف الطفؿ ليس لديو اضطراب في المخ كالقشرة المخية كتـ استخداـ مقياس تقدير أعراض نقص 

 .االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد مف إعداد الباحث

انخفاض أعراض نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد لدل أفراد  :ككانت نتائج الدراسة
ذلؾ انخفض مستكل االضطرابات الفرعية الضطراب نقص االنتباه المصحكب بالنشاط العينة ك
مقارنة بمستكل االضطرابات الفرعية قبؿ تطبيؽ  (نقص االنتباه –االندفاعية  –النشاط الزائد )الزائد 

 .البرنامج اإلرشادم

 :(2006 ،دراسة  )النجار

فاعمية برنامج لمدراما اإلبداعية لتحسيف االنتباه لدل  التحقؽ مفكقد ىدفت الدراسة إلى 
األطفاؿ ذكل اضطراب نقص االنتباه كفرط النشاط الممتحقيف برياض األطفاؿ كيعتمد البرنامج عمى 

 الحركة الدرامية كأنشطة لعب الدكر.

 كقد استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي بطريقة المجمكعة الكاحدة كىى المجمكعة التي
يتـ تطبيؽ برنامج الدراما اإلبداعية عمييا كقد استخدمت مقياس كليكككسف لمرتب كقد اختارت 

كطفمة بثماف فصكؿ لرياض األطفاؿ تتراكح أعمارىـ  ( طفبلن 320الباحثة عينة الدراسة مف عدد )
اختيار سنكات مف خبلؿ تطبيؽ اختبار انتباه األطفاؿ كتكافقيـ كبطارية مدل االنتباه تـ  (6-5مف )

مف مدرسة ابف النفيس التجريبية لمغات تتراكح درجة ذكائيـ بيف  (إناث 1 ،ذككر 10) طفبلن  (11)
 .(  درجة120 -90)

 ( جمسة تتضمف أنشطة الحركة كاألداء الصامت كلعب الدكر.19كقد تككف البرنامج مف )

المجمكعة التجريبية كقد دلت نتائج الدراسة عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لدل أفراد 
 .(0.01قبؿ كبعد تحقيؽ البرنامج لمدل االنتباه عند مستكل داللة )
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 :(2006 ،دراسة )حسيف

في عبلج اضطرابات النشاط الزائد  إرشادمىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج 
 .المصحكب بقصكر االنتباه لدل األطفاؿ

( طفؿ مف طبلب 40عينة الدراسة مف )كقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي كتككنت 
 إرشادممجمكعة تجريبية تـ تطبيؽ برنامج  :( مجمكعات4المرحمة االبتدائية تـ تقسيميـ إلى )

( معمميف كمجمكعة 8( طبلب كقاـ بمبلحظتيـ )10سمككي عمييـ حيث تضـ ىذه المجمكعة )
( طبلب كتعتمد 10( معمميف كمجمكعة تجريبية تضـ )10( طبلب كيتابعيـ )10تجريبية كتضـ )

( أطفاؿ 10( أميات كمجمكعة ضابطة كلـ تخضع إلى أم برامج إرشادية كتضـ )10عمى إرشاد )
 .سنة (12-6( معمميف كتتراكح أعمارىـ ما بيف )10كقاـ بمبلحظتيـ )

بيف  ( 0.01)كقد كانت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
متكسطي درجات المجمكعة التجريبية األكلى عمى مقياس النشاط الزائد قبؿ تطبيؽ البرنامج 

 .كبعده لصالح التطبيؽ البعدم اإلرشادم

( بيف متكسطي درجات المجمكعة 0.05داللة إحصائية عند مستكل )ككجكد فركؽ ذات 
عمى مقياس النشاط الزائد المصحكب بقصكر االنتباه قبؿ تطبيؽ  (المعمميف)التجريبية الثانية 

 البرنامج كبعده لصالح التطبيؽ البعدم. 

درجات المجمكعة  بيف متكسطي (0.01)ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
كبعده لصالح  اإلرشادمعمى مقياس النشاط الزائد قبؿ تطبيؽ البرنامج  ()األميات الثةجريبية الثالت

 .التطبيؽ البعدم

( بيف متكسطات درجات 0.01ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) 
 .المجمكعات التجريبية الثبلث  عمى مقياس النشاط الزائد بعد تطبيؽ البرنامج

( بيف متكسطات درجات 0.01ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) 
المجمكعات التجريبية الثبلث  عمى مقياس النشاط الزائد كالمجمكعة التجريبية الرابعة بعد تطبيؽ 

 .لممجمكعات الثبلث اإلرشادمالبرنامج 

جات ( بيف متكسطات در 0.05عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )  
 .كالتتبعيالمجمكعة التجريبية الثبلث عمى قياس النشاط الزائد في القياسيف البعدم 
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 :(2006  ،دراسة )عبد الحكيـ

كىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير برنامج ألعاب تعاكنية عمى اضطراب االنتباه المصحكب 
 .بالنشاط الزائد كاإلدراؾ الحركي لتبلميذ المرحمة االبتدائية

البعدم عمى مجمكعة   –استخدمت الباحثة المنيج التجريبي بتعميـ القياس القبمي كقد 
( مف تمميذات الصؼ 30كقد تـ اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية عمى ) ()تجريبية كضابطة

األكؿ االبتدائي بمدرسة كمية النصر لمغات في محافظة القاىرة كتـ تقسيميـ إلى مجمكعة تجريبية 
 :( تمميذة كتـ التأكد مف تجانس أفراد المجمكعتيف في متغيرات15يذة كمجمكعة ضابطة )( تمم15)

 (نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد –اإلدراؾ الحركي  –الذكاء  –الكزف  –الطكؿ  –)السف 
 .( أياـ أسبكعيان 3( أسابيع بكاقع )8كاستغرؽ تنفيذ البرنامج )

عمى خفض أعراض اضطراب  إيجابيالتعاكنية ليا تأثير كقد دلت النتائج عمى أف األلعاب 
اإلدراؾ الحركي ليؤالء  عمى إيجابينقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد ككذلؾ ليا تأثير 

 .األطفاؿ

 :(2005 ،بدكم) دراسة

النشاط  كىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج إرشادم لتنمية السمكؾ التكافقي لدل ذكم
 .االنتباه مف أطفاؿ الركضةالزائد كقصكر 

لجنسيف كتـ تقسيميا إلى مف أطفاؿ الركضة مف ا طفؿ (32كتككنت عينة الدراسة مف )
طفؿ مف ذكم النشاط الزائد كقصكر االنتباه كمجمكعة  (16مجمكعة تجريبية كعددىا ) :مجمكعتيف

 .( طفؿ مف األطفاؿ األسكياء16ضابطة كعددىا )

تحسف عمى أطفاؿ المجمكعة التجريبية في مقياس النشاط  ككانت نتائج الدراسة أنو ظير
الزائد كقصكر االنتباه بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم كذلؾ لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
أفراد المجمكعة التجريبية كأفراد المجمكعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم في مقياس 

 .النشاط الزائد كقصكر االنتباه

 : (2004 ،العقاد) دراسة

كىدفت الدراسة إلى دراسة تأثير برنامج تربية حركية مقترح عمى خفض النشاط الحركي 
 .الزائد المصاحب بنقص االنتباه لمتبلميذ المعاقيف ذىنيان 

 .( أسابيع بمعدؿ ثبلث كحدات في األسبكع كلمدة ثبلثيف دقيقة10كقد تـ تنفيذ البرنامج خبلؿ )
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( 18( تمميذ كتـ تقسيميـ إلى مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة )36مف ) كتككنت العينة
طفؿ لكؿ مجمكعة كتـ تطبيؽ برنامج التربية المقترح عمى المجمكعة التجريبية ك المجمكعة الثانية 

 .لـ تخضع ألم برنامج

عمى تنمية الصفات  إيجابيكقد دلت النتائج عمى أف برنامج التربية الحركية لو تأثير   
بيف  البدنية كخفض النشاط الحركي الزائد المصحكب بنقص االنتباه ككجكد فركؽ دالة إحصائيان 

المجمكعة التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لمصفات البدنية كمقياس النشاط الحركي الزائد 
 .المصاحب بنقص االنتباه كلصالح المجمكعة التجريبية

 :(2004 ،أبك ىكيشؿ)دراسة 

كىدفت الدراسة إلى تقدير حجـ مشكمة نقص االنتباه كالنشاط الزائد بيف األطفاؿ مف عمر 
في جميع محافظات قطاع غزة كذلؾ ىدفت الدراسة  األساسيسنة في مرحمة التعميـ  (7-12)

الفركؽ بيف األطفاؿ العادييف كاألطفاؿ ذكل اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد في   الكشؼ عف
إلى معرفة  ك (التحصيؿ الدراسي –التركم  –االندفاع  –األسمكب المعرفي  –)االنتباه البصرم 

النشاط الزائد في حب الفرؽ بيف األطفاؿ العادييف كاألطفاؿ ذكل اضطراب نقص االنتباه ك 
 .المستكل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي ألسرة الطفؿ كع االستطبل

، (ADHDمف أطفاؿ العينة كاف لدييـ اضطراب ) (%15نتائج الدراسة أف نسبة ) أظيرتك 
 (ADHD)  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات األطفاؿ ذكل اضطرابكأنو 

 .لصالح العادييف ك االجتماعي كالثقافي  درجات العادييف حسب المستكل االقتصادم كمتكسطات

 :(2003 ،اإلسكندراني)دراسة 

ة عمى عيتأثير األلعاب الشعبية بمصاحبة مثيرات بصرية كسم معرفةكىدفت الدراسة إلى 
 .النشاط الزائد كبعض المتغيرات البدنية لؤلطفاؿ ذكل نقص االنتباه كفرط الحركة

البعدم لمجمكعتيف إحداىما  -ذات التصميـ القبمي  كقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي 
تجريبية كاألخرل ضابطة كتـ اختيار مجتمع البحث مف األطفاؿ ذكل نقص االنتباه كفرط الحركة 

( طفؿ 37محافظة الشرقية  ككاف عددىـ ) –كالمسجميف بجمعية التأىيؿ المجتمعي بمدينة الزقازيؽ 
 . نة( س12-7كطفمة تتراكح أعمارىـ ما بيف )

كاختبار  (عبد العزيز الشخص)كقد استخدمت الباحثة مقياس النشاط الزائد لؤلطفاؿ إعداد 
العناصر البدنية كاختبار جكدر لمذكاء كاختبار تقدير المستكل االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة 

 .(كماؿ دسكقي كمحمد بيكمي خميؿ)المصرية إعداد 
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رم كمعامؿ االرتباط لحساب كقد استخدمت الباحثة المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيا    
لحساب داللة " Tلقياس داللة الفركؽ بيف القياس القبمي كالبعدم "  T.Test"ت" اختبارك ثبات 

 .الفركؽ بيف القياسات القبمية كالبعدية

اس القبمي كالبعدم لصالح القياس بيف القي كقد دلت النتائج عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيان 
 .البعدم في مقياس النشاط الزائد لممجمكعة التجريبية 

 %( 33.51)كبر نسبة تحسف كانت في كثرة الحركة بنسبة أكقد أظيرت نتائج البحث أف 
 (.%55.21ثـ تشتت االنتباه بنسبة )%(  39.26 )يمييا االندفاعية بنسبة 

 : (2002  ،كشؾ)دراسة 
الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج إرشادم في خفض حدة النشاط الزائد لدل أطفاؿ كىدفت 

 .الركضة

كاعتمدت الدراسة المنيج التجريبي كتـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم عمى أفراد العينة التجريبية 
كالذيف ممكف أف يعانكا  ،( طفؿ مف أطفاؿ المستكل الثاني بالركضة14كتككنت عينة الدراسة مف )

كمستكل الذكاء  شيران  11بيف خمس سنكات كخمس سنكات ك مف النشاط الزائد كتراكحت أعمارىـ ما
أطفاؿ ىـ أفراد  (7)لدييـ في المستكل العادم كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف بطريقة عشكائية كىما 

ى أفراد أطفاؿ أفراد المجمكعة الضابطة كتـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم عم (7المجمكعة التجريبية ك)
 .المجمكعة التجريبية فقط

الستخداـ البرنامج اإلرشادم في خفض  إيجابيككانت نتائج الدراسة تشير إلى كجكد أثر 
لدل أطفاؿ  (فرط النشاط الحركي –تشتت االنتباه  –االندفاعية )حدة النشاط الزائد كدرجات أبعاده 

 .دل زمني قدره شيريفالركضة كاستمرار ىذه الفعالية حتى بعد تطبيؽ البرنامج بم

 :(2001 ،بخش) دراسة

الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية برنامج اإلرشاد األسرل المستخدـ في خفض  تىدفك 
 حدة اضطراب نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد لدل عينة مف األطفاؿ المتخمفيف عقميان 

بمركز أمؿ لئلنماء  المتخمفات عقميان ( طفمة مف 42كتألفت عينة الدراسة مف )، القابميف لمتعمـ
تـ تقسيميـ  (65 -56( سنة كنسبة ذكاءىـ بيف )14-9الفكرم بمدينة جدة كتتراكح أعمارىـ بيف )

( طفمة ككانت إحدل المجمكعتيف تجريبية تـ تطبيؽ 21إلى مجمكعتيف متساكيتيف تضـ كؿ منيما )
األسرل المستخدـ عمى أمياتيـ ككانت المجمكعة الثانية ضابطة كلـ تخضع  اإلرشادمالبرنامج 

ألم إجراء تجريبي كتـ اختيار األطفاؿ بشكؿ عشكائي كقد تمت مجانسة المجمكعتيف في العمر 
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كقد استخدمت الباحثة مقياس ، الزمني ك نسبة الذكاء إضافة إلى درجة اضطراب نقص االنتباه
كمقياس اضطراب ضعؼ   (لكيس كامؿ مميكة)تعريب  ()الصكرة الرابعة  بينيو لمذكاء –ستانفكرد 

كقد   (حمدأالسيد عمى سيد )االنتباه المصحكب بزيادة النشاط الحركي لدل األطفاؿ إعداد 
كقد كشفت نتائج الدراسة عف فاعمية إرشاد ، استخدمت برنامج اإلرشاد األسرل مف إعداد الباحثة

رشاد األسرل في الحد مف اضطراب االنتباه المصحكب بزيادة النشاط األميات كشكؿ مف أشكاؿ اإل
 .الحركي لدل األطفاؿ المتخمفيف عقميان 

 :الدراسات األجنبية
 : (Searight :2008) دراسة سيرجيت

كقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج سمككي قائـ عمى ضبط الذات مف خبلؿ 
التفاضمي كخفض االستجابة لمعالجة تشتت االنتباه لدل الطبلب ذكم استخداـ أسمكب التعزيز 

 .صعكبات التعمـ

كقد تـ اختيار العينة مف تبلميذ الصفيف األكؿ كالثاني االبتدائي الذيف يعانكف مف صعكبات 
طالب  (40)بالتساكم إلى مجمكعتيف   تـ تكزيعيـ عشكائيان  (80)التعمـ كقد بمغ عدد أفراد العينة  

حداىما ضابطة كقد تـ استخداـ استراتيجييف مف استراتيجيات ، في كؿ مجمكعة إحداىما تجريبية كا 
كقد أظيرت النتائج أف البرنامج السمككي ، تفاضميتعديؿ السمكؾ ىما تكمفة االستجابة كالتعزيز ال

لجنس أك المستكل المستخدـ كاف لو تأثير عمى أفراد المجمكعة التجريبية دكف أف يككف لمتغيرات ا
 .ثر ذم داللة إحصائيةأالصفي 

 :(Refwaltess: 2008) دراسة ريفالتز

كالتي ىدفت إلى معرفة مدل فاعمية برنامج سمككي قائـ عمى ضبط الذات مف خبلؿ 
التعزيز التفاضمي كتكمفة االستجابة في خفض أعراض  اضطراب تشتت  استراتيجيتياستخداـ 

 .الحركةبفرط  االنتباه المصحكب

( طفؿ مف ذكم صعكبات التعمـ كيعانكف مف تشتت االنتباه 130كتككنت عينة الدراسة مف )
المصحكب بفرط الحركة كتـ تقسيميـ بالتساكم إلى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية كمجمكعة 

 .ضابطة

كقد أشارت النتائج إلى كجكد أثر ذم داللة إحصائية تعزل إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى 
 .التفاضمي اإليجابيعزيز السمكؾ ت
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 :(Whalen, et al.: 2006) دراسة كاليف كآخركف

كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى نمط الحياة اليكمية لؤلطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطراب 
ضعؼ االنتباه المصاحب لمنشاط الزائد كالتعرؼ عمى نكع العبلقة الكالدية بيف األطفاؿ كأمياتيـ 

 .باألطفاؿ العادييفمقارنة 

كقد أظيرت النتائج فركؽ ذات داللة ، طفؿ كأمياتيـ (27)كقد تككنت عينة الدراسة مف 
إحصائية في أنماط الحياة اليكمية ليؤالء األطفاؿ مقارنة باألطفاؿ العادييف حيث كانت لدييـ 

جر كالممؿ ككثرة مشاكؿ سمككية أكثر مف األطفاؿ العادييف تمثمت بعدـ التركم كاالندفاعية كالض
 .الكبلـ كاإلزعاج

كذلؾ أظيرت نتائج الدراسة أف ىؤالء األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطراب ضعؼ االنتباه 
 .دائـ معيف خبلؼ  المصاحب لمنشاط الزائد عبلقتيـ بأمياتيـ كانت متكترة ككانكا عمى

 :(Harvey, 2003) دراسة ىارفي

تدريبي سمككي لممعاممة الكالدية عمى خفض أعراض كىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج 
 .اضطراب ضعؼ االنتباه المصاحب لمنشاط الزائد

مف األميات الذيف يعانيف ىف كأطفاليف مف أعراض  ( 72)كقد تككنت عينة الدراسة مف 
 .ضعؼ االنتباه المصاحب لمنشاط الزائد

االنتباه المصاحب لمنشاط الزائد كقد أظيرت النتائج أف األميات المكاتي يعانيف مف ضعؼ 
مع مشاكؿ أطفاليف السمككية كاستفادكا بشكؿ أكبر مف  بشكؿ خفيؼ أك متكسط كف أكثر تسامحان 

البرنامج التدريبي كما كانت األميات المكاتي يعانيف مف األعراض الحادة الضطراب ضعؼ االنتباه 
 .المصاحب لمنشاط الزائد أقؿ استفادة مف البرنامج التدريبي

 :(Peters, 2002)دراسة بيترز

عمية برنامج سمككي قائـ عمى ضبط الذات لمعالجة كقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فا
 .األطفاؿ الذيف يعانكف مف تشتت االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد

طفؿ مف طبلب الصؼ األكؿ كالثاني كالثالث االبتدائي  (50كقد تككنت عينة الدراسة مف )
 .كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف مجمكعة ضابطة كمجمكعة تجريبية

 .الباحث أسمكب النقط كتكمفة االستجابة في تنفيذ البرنامجكقد استخدـ 
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في معالجة  إيجابيكقد أظيرت نتائج الدراسة إلى أف البرنامج السمككي المستخدـ كاف لو أثر 
 .اضطراب تشتت االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد لدل األطفاؿ

 (Snoga-Brake & Thompson , 2000)دراسة سنكغابريؾ كتكمسكف 

كىدفت الدراسة إلى معرفة أثر تدريب الكالديف عمى أساليب تعديؿ السمكؾ لمتخفيؼ مف 
حيث   ADHDأعراض ضعؼ االنتباه المصاحب لمنشاط الزائد لدل أطفاليـ الذيف لدييـ اضطراب 
مف األطفاؿ  (79)قاـ الباحثاف بتدريب األخصائييف الذيف يقكمكف بزيارات منزلية لتشخيص حالة 

ما قبؿ المدرسة الذيف لدييـ ضعؼ االنتباه كالنشاط الزائد كتكزيعيـ في مجمكعتيف في مرحمة 
 .مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة

أسبكع  (23)كتـ تدريب آباء المجمكعة التجريبية بأساليب تعديؿ السمكؾ كاستمر البرنامج 
ل أفراد المجمكعة كقد أظيرت النتائج انخفاض أعراض ضعؼ االنتباه المصاحب لمنشاط الزائد لد

 .التجريبية

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
 :فيما يتعمؽ بمكضكع الدراسات كأىدافيا

حيث تبيف أف الدراسات التي تـ تناكليا كانت تيدؼ إلى قياس مدل فاعمية  البرنامج 
اإلرشادم السمككي المتبع مع األطفاؿ في خفض أعراض اضطراب نقص االنتباه كفرط الحركة 

الناطكر )ك  (2010 ،محفكظ)( ك 2011 ،( ك )معكض2012 ،محمد) كؿ مف دراسةمثؿ 
 .(2008 ،كالقرعاف

كذلؾ ىدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر البرنامج السمككي الذم تـ تطبيقو عمى أباء  
األطفاؿ ذكم اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة أك المعمميف لمتخفيؼ مف حدة أعراض ىذا 

 ،عبد الكىاب ك الطحاف)ك  (2012 ،محمد) كؿ مف دل ىؤالء األطفاؿ مثؿ دراسةاالضطراب ل
 .(2001 ،بخش)ك  (2012

ىناؾ دراسات تناكلت أثر البرامج الغذائية عمى التخفيؼ مف حدة أعراض اضطراب نقص 
 .(2010 ،محمد)االنتباه كزيادة الحركة مثؿ دراسة 

لعاب إلى خفض أكما ىدفت بعض الدراسات إلى قياس تأثير برامج تدريبية حركية ك  
عبد ) كؿ مف النشاط الحركي الزائد المصحكب بنقص االنتباه لدل األطفاؿ مثؿ دراسة

 .(2003 ،االسكندراني) ك (2004 ،العقاد) ك (2006،الحكيـ
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ثر البرامج التربكية لمتخفيؼ مف حدة أعراض أككانت ىناؾ بعض الدراسات التي تناكلت 
 .(2009 ،شمبي )مثؿ دراسة   ADHDاضطراب  

 :عينة كمجتمع الدراسات السابقة 

ة مغمب الدراسات السابقة التي تمكنت الباحثة مف الكصكؿ إلييا أجريت عمى طبلب المرحأ
 ،القاضي)ك  (2011 ،جاد الرب)ك  (2012،عبد الكىاب ك الطحاف) كؿ مف االبتدائية مثؿ دراسة

 .(2003 ،االسكندراني)ك  (2004 ،أبك ىكيشؿ)ك  (2008 ،الناطكر كالقرعاف)( ك 2010

 )النجار، كؿ مفكذلؾ تبيف أف القميؿ مف الدراسات أجريت عمى أطفاؿ الركضة مثؿ دراسة 
 .(2002 ،كشؾ)ك  (2005 ،طو) ك (2006

ىناؾ العديد مف الدراسات التي أجريت عمى فئة األطفاؿ الذيف لدييـ صعكبات تعمـ 
ك  (2010 ،غراب)دراسة كؿ مف كيعانكف مف اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة مثؿ 

 (.2009 ،شمبي)ك  (2010 ،محفكظ)

كالذيف  كذلؾ كاف ىناؾ العديد مف الدراسات التي أجريت عمى فئة األطفاؿ المتأخريف عقميان 
 ك (2011 ،معكض)كؿ مفيعانكف مف اضطراب نقص االنتباه كزيادة الحركة مثؿ دراسة 

 .(2001 ،بخش) ك (2004 ،العقاد)ك  (2006 ،الدسكقي)

نقص االنتباه كالنشاط  الذيف يعانكف مفلتي أجريت عمى األطفاؿ لقمة الدراسات ا كنظران 
الحركي الزائد في مرحمة الركضة كلما ليذه المرحمة مف أىمية في الكشؼ المبكر عف المشاكؿ 

مكانية عبلجيا مبكران  فقد ارتأت الباحثة إجراء دراستيا عمى  السمككية التي يعاني منيا األطفاؿ كا 
 .األطفاؿ في ىذه المرحمة

 :السابقةأدكات القياس المتعمقة بالدراسات 

معظـ الدراسات التي تناكلتيا الباحثة استخدمت مقياس اضطراب نقص االنتباه كزيادة 
المجمكعات التجريبية ك )كالذم تـ تطبيقو عمى عينة الدراسة  (كالبعدم –القبمي )الحركة  
راء كقد قاـ كؿ باحث بإعداد المقياس الخاص بدراستو كالتي يتكافؽ مع البيئة التي تـ إج (الضابطة

 .الدراسة فييا كذلؾ معظـ الدراسات استخدمت المنيج التجريبي في الدراسة
ىناؾ بعض الدراسات التي استخدمت اختبار الذكاء كقاـ الباحث بتطبيقو عمى عينة   

الدراسة حتى يتأكد مف التجانس بيف أفراد العينة كىذا نبلحظو في معظـ الدراسات التي أجريت 
أك األطفاؿ الذيف يعانكف مف صعكبات التعمـ أك األطفاؿ المكىكبيف  عقميان عمى األطفاؿ المتأخريف 

كالتي أجريت عمى األطفاؿ المكىكبيف حيث قامت الباحثة  (2011 ،غادة جاد الرب)مثؿ دراسة 
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باستخداـ مقياس الذكاء الناجح الكتشاؼ األطفاؿ المكىكبيف كاختبار القدرات الثبلثية كاختبار 
 .القدرات المعرفية

 ك (2010 ،غراب)ك  (2011 ،معكض) كؿ مف كذلؾ تـ استخداـ مقياس الذكاء في دراسة
 .(2001 ،بخش) ك (2003 ،اإلسكندراني)

كقد تناكلت الدراسات السابقة مقاييس متعددة كؿ منيا حسب اليدؼ مف الدراسة كحسب 
 .العينة المستخدمة في الدراسة

كسكؼ  تستخدـ الباحثة في الدراسة الحالية المنيج التجريبي كسيتـ تطبيؽ مقياس اضطراب 
مف إعداد  (المجمكعة التجريبية ك المجمكعة الضابطة)نقص االنتباه كالنشاط الزائد عمى األطفاؿ 

ية الباحثة كذلؾ سيتـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم المراد قياس مدل فاعميتو عمى المجمكعة التجريب
 .كىك مف إعداد الباحثة

 :فركض الدراسة
بيف متكسطات رتب درجات أفراد  (0.05عند مستكل ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .1

المجمكعة التجريبية كمتكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة الضابطة في القياس البعدم 
 المعممات.عمى مقياس نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد مف كجية نظر 

بيف متكسطات رتب درجات أفراد  (0.05عند مستكل ) إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة   .2
متكسطات رتب أفراد المجمكعة الضابطة في القياس البعدم عمى مقياس التجريبية ك المجمكعة 

 . األمياتمف كجية نظر  نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد
( بيف متكسطات رتب درجات أفراد 0.05عند مستكل ) ةإحصائيال تكجد فركؽ ذات داللة  .3

المجمكعة التجريبية في القياس القبمي كالقياس البعدم عمى مقياس نقص االنتباه المصحكب 
 .مف كجية نظر المعمماتبالنشاط الزائد 

( بيف متكسطات رتب درجات أفراد 0.05عند مستكل )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  .4
التجريبية في القياس القبمي كالقياس البعدم عمى مقياس نقص االنتباه المصحكب المجمكعة 

 .مف كجية نظر األميات   بالنشاط الزائد
( بيف متكسطات رتب درجات أفراد 0.05عند مستكل ) إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة   .5

باه المصحكب المجمكعة التجريبية في القياس البعدم كالقياس التتبعي عمى مقياس نقص االنت
 كجية نظر المعممات.بالنشاط الزائد مف 

( بيف متكسطات رتب درجات أفراد 0.05عند مستكل )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  .6
المجمكعة التجريبية في القياس البعدم كالقياس التتبعي عمى مقياس نقص االنتباه المصحكب 

 مف كجية نظر األميات. بالنشاط الزائد 
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 الفصؿ الرابع
 الطريقة كاإلجراءات

برنامج إرشادم لمتخفيؼ مف أعراض نقص فاعمية  تيدؼ الدراسة الحالية إلى دراسة أثر 
 .لدل أطفاؿ الركضة النشاط الزائداالنتباه ك 

متضمنان كيفية اختيارىا  كمجتمعيا كعينة الدراسة الدراسة لمنيج  كيتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان 
كاإلجراءات التي تمت، ثـ عرضا تفصيميا لؤلدكات التي تـ استخداميا، كاألدكات التي تـ إعدادىا، 

ثـ تطبيؽ البرنامج  ،لخطكات الدراسة التجريبية كالتي تتضمف مرحمة القياس القبمي يمي ذلؾ عرضان 
مرحمة القياس التتبعي بعد  كأخيران  ،كمرحمة القياس البعدم ،اإلرشادم عمي أفراد العينة التجريبية

يمي كفيما  .ثـ األساليب اإلحصائية المستخدمة ،ثبلثة أسابيع مف انتياء تطبيؽ البرنامج اإلرشادم
 عرض ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة: -أكالن 
ك الذم يتـ مف خبللو مبلحظة التغيرات التي تظير  استخدمت الباحثة المنيج التجريبي

عمى أفراد العينة التجريبية أثناء تطبيؽ الدراسة ك التي تيدؼ إلى فحص النتائج الناجمة عف تطبيؽ 
 .الدراسة كمقارنتيا بنتائج العينة الضابطة

( المنيج التجريبي بأنو القياـ بتغيير مقصكد كمضبكط 1998 ، آخركفك يرل )عبيدات ك 
عف ىذا التغيير مف آثار عمييا  لمشركط المحددة لمكاقع كالظاىرة مكضكع الدراسة كمبلحظة ما ينتج

 ( . 136: 2005 ،جمعة)

 المجتمع األصمي لمدراسة: -ثانيان 
كطفمة مف أطفاؿ رياض األطفاؿ  في  ( طفبلن 158)يتككف المجتمع األصمي لمدراسة مف 

 محافظة الكسطى، كلقد تـ اختيار عينة قصدية إلجراء البرنامج العبلجي.

 عينة الدراسة: -ثالثان 
 العينة االستطالعية لمدراسة:  -1

 مف ركضتي البريج  كطفمة، تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية  ( طفبلن 50كتككنت مف )
ليتـ تقنيف أدكات الدراسة عمييـ كالتأكد مف الصدؽ كالثبات ب( التابعتيف لبرامج الطفكلة المبكرة  ،)أ

 .( مف مربيات رياض األطفاؿ 10أـ ك) (50كقد قامت بتعبئة المقياس ) بالطرؽ المناسبة
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 لمدراسة:  فعميةالعينة ال -2

( 134كتـ تطبيقيما عمى ) ،الصدؽ كالثبات لممقاييس تـ إعداد المقاييس مف التحقؽبعد 
( 5أـ ) (134حيث قامت ) ،كطفمة في ركضة دير البمح التابعة لبرامج الطفكلة المبكرة طفبلن 

كبعد ذلؾ تـ أخذ عينة الدراسة األصمية ألطفاؿ عينة الدراسة  كمربيات مف الركضة بتعبئة المقياس
( يمثمكف العينة التجريبية، 13ك) ( يمثمكف العينة الضابطة،13كطفمة، منيـ ) ( طفبلن 26كقكاميا )

 ،مقياس األـ)كىـ األطفاؿ الذيف حصمكا عمى أعمى درجات في مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد 
مف بيف أطفاؿ رياض األطفاؿ مكضع الدراسة، حيث تـ في البداية تجانسيـ في   (مقياس المعممة

 .العمر كالكضع االقتصادم لدييـ

ك شرحت ليف  عف كقد قامت الباحثة بعقد لقاء مع األميات كالمعممات كؿ عمى حدة 
مثؿ أعراضو كأسبابو كطرؽ العبلج  كالنشاط الزائدعف اضطراب نقص االنتباه برنامج الدراسة ك 

كدكر األسرة كخاصة األـ ككذلؾ دكر المعممة في المساعدة في عبلج الطفؿ ذم اضطراب نقص 
عمى تطبيؽ البرنامج اإلرشادم مكضكع  خذ مكافقة األميات شفييان أالزائد كذلؾ تـ  االنتباه كالنشاط

 الدراسة عمى أطفاليف.

 رابعنا: األدكات المستخدمة في الدراسة:
 استخدمت الباحثة مقياسيف كىما:

 الباحثةمف إعداد:  مقياس النشاط الزائد كنقص االنتباه لدل الطفؿ مف كجية نظر المعممة. 
  الباحثة :مف إعداد النشاط الزائد كنقص االنتباه لدل الطفؿ مف كجية نظر األـمقياس. 
 .البرنامج اإلرشادم مكضكع الدراسة مف إعداد الباحثة 

 كلقد تـ بناء المقياسيف ضمف الخطكات التالية:

بعد االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة كاستطبلع رأم 
 الباحثة ببناء المقياسيف حيث بمغة مف المتخصصيف عف طريؽ المقاببلت الشخصية  قامت عين

( فقرة مكزعة عمى ثبلثة أبعاد،  حيث 24) فقرة كبعد التعديؿ أصبحت (23) عدد فقرات المقياس
رباعي ) دائمان، غالبان، أحيانان، نادران ( تـ أصبح سمـ  أعطى لكؿ فقرة كزف مدرج كفؽ سمـ متدرج

( بذلؾ تنحصر درجات أفراد 1، 2 ،3)أعطيت األكزاف التالية ك ثبلثي )دائمان، أحيانان، نادران(  متدرج
 ( درجة.72، 24عينة الدراسة ما بيف )

 كصؼ المقياس:

 كالنشاط الزائد نتباه( فقرة لكؿ مقياس لمتعرؼ عمى مستكل نقص اال24تضمف المقياسيف )
 ( يكضح تكزيع فقرات المقياسيف عمى المجاالت:4.1لدل أطفاؿ الركضة كالجدكؿ )
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 (4.1جدكؿ )
 نقص االنتباه كالنشاط الزائد  مقياسيكضح تكزيع فقرات 

 عدد الفقرات لمقياس المكجو لالـ عدد الفقرات لمقياس المكجو لممعممة المجاؿ ـ
 7 10 االنتباهقصكر  1
 8 7 النشاط الزائد 2
 9 7 االندفاعية 3
 24 24 درجة الكميةال 

 صدؽ المقياسيف:
 قامت الباحثة بتقنيف فقرات المقياسيف كذلؾ لمتأكد مف صدقيما كالتالي:

 صدؽ المحكميف:  (أ)
جامعييف مف الساتذة األصكرتيما األكلية عمى مجمكعة مف  تـ عرض المقياسيف في 

الجامعات الفمسطينية كمركز غزة لمصحة النفسية في محافظات  المتخصصيف ممف يعممكف في
غزة، حيث قامكا بإبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ مناسبة فقرات المقياسيف، كمدل انتماء الفقرات إلى 
كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياسيف، ككذلؾ كضكح صياغاتيا المغكية، كفي ضكء تمؾ اآلراء تـ 

كقد أعطى  ( لكؿ مقياس24ليصبح عدد فقرات المقياسيف ) ( فقرة 23مف ) تعديؿ فقرات المقياسيف
 .نادران (لكؿ فقرة كزف مدرج كفؽ سمـ متدرج ثبلثي ) دائمان، أحيانان، 

 ب(  صدؽ االتساؽ الداخمي:)
جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياسيف بتطبيؽ المقياسيف عمى عينة 

خارج أفراد عينة الدراسة، كتـ رياض األطفاؿ مف  اتمعمم (10أـ ) (50استطبلعية مككنة مف )
بيف درجات كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس كالدرجة الكمية لممقياس  (بيرسكف)حساب معامؿ ارتباط 

ككذلؾ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية لممجاؿ 
 .(SPSSبرنامج اإلحصائي )الذم تنتمي إليو كذلؾ باستخداـ ال
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 (تقدير المعممة)أكالن: مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد 
 (4.2الجدكؿ )

 االنتباه مع الدرجة الكمية لفقراتو قصكرمعامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات 
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط الفقرة رقـ الفقرة

 0.01دالة عند  0.555 . طكيمةكبة في تركيز انتباىو لمدة يجد صع   1
 0.05دالة عند  0.400 .ال يتابع شرح المربية   2
 0.01دالة عند  0.665 . يفشؿ في أداء المياـ كالكاجبات   3
 0.01دالة عند  0.613 . األقبلـ كالدفاتر كالكتب كاألدكات المدرسية ىينس   4
 0.01دالة عند  0.562 . ال ينيي أم عمؿ أك ميمة يككف قد بدأىا   5
 0.01دالة عند  0.773 . يجد صعكبة في تنظيـ األنشطة   6
 0.05دالة عند  0.385 .يتشتت انتباىو بسيكلة نتيجة المنبيات الخارجية   7
 0.01دالة عند  0.467 .أداء األنشطة اليكمية ىينس   8
 0.01دالة عند  0.531   .نو يستمع عند الحديث إليوأال يبدك    9
 0.01دالة عند  0.518 .قصر فترة انتباىو لممثيرات    10

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

إليو يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي 
 (.0.05، 0.01ارتباطان ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة )

 (4.3الجدكؿ )
 مع الدرجة الكمية لفقراتو " النشاط الزائد " معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

 مستكل الداللة

 0.01دالة عند  0.703 .يبدأ في عمؿ أك لعبة جديدة قبؿ أف ينتيي مف عمؿ قد بدأه 1
 0.01دالة عند  0.581 .يترؾ مقعده في الفصؿ كال يستطيع الجمكس لفترة طكيمة 2
 0.01دالة عند  0.549 .يجرم كيتسمؽ بشكؿ غير مبلئـ 3
 0.01دالة عند  0.787 .يجد صعكبة في المعب بيدكء 4
 0.01دالة عند  0.759 .يتحرؾ داخؿ الفصؿ بدكف إذف المربية 5
 0.01دالة عند  0.684 .يحاكؿ لفت انتباه المربية أثناء انشغاليا مع طفؿ آخر 6
 0.01دالة عند  0.533 .يتمكل ك يتمممؿ في مقعده كثيران  7

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو 
 (.0.05، 0.01ارتباطان ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة )

 (4.4الجدكؿ )
 مع الدرجة الكمية لفقراتو " االندفاعية " معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات

 تكل الداللةمس معامؿ االرتباط الفقرة رقـ الفقرة
 0.01دالة عند  0.652 .يرتكب أخطاء تدؿ عمى اإلىماؿ 1
 0.01دالة عند  0.685 .أثناء تنقمو مف مكاف إلي آخر ان يككف مندفع 2
 0.01دالة عند  0.797 .يتحدث بشكؿ مفرط 3
 0.01دالة عند  0.707 .يجيب عف أسئمة المربية قبؿ أف تنتيي مف السؤاؿ 4
 0.01دالة عند  0.719 .التعميماتال يستمع إلي  5
 0.01دالة عند  0.744 .يقاطع األطفاؿ اآلخريف أثناء حديثيـ أك لعبيـ 6
 0.01دالة عند  0.525 .ال يستطيع انتظار دكره 7

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05)( كعند مستكل داللة 28ر الجدكلية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو 
 (.0.05، 0.01ارتباطان ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة )

لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممجاالت قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف 
المقياس كالمجاالت األخرل ككذلؾ كؿ مجاؿ بالدرجة الكمية لممقياس  درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت

 ( يكضح ذلؾ.4.5كالجدكؿ )

 (4.5الجدكؿ )
الدرجة  المجاالت األخرل لممقياس كمصفكفة معامالت ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس ك 

 الكمية

 االندفاعية النشاط الزائد نقص االنتباه المجمكع المجاؿ
   1 0.849 االنتباه قصكر

  1 0.482 0.800 النشاط الزائد
 1 0.582 0.651 0.880 االندفاعية

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
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البعض كبالدرجة الكمية يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع المجاالت ترتبط يبعضيا 
( كىذا يؤكد أف المقياس يتمتع بدرجة 0.01لممقياس ارتباطان ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة )

 عالية مف الثبات كاالتساؽ الداخمي.

 Reliabilityثبات المقياس 
أجرت الباحثة خطكات التأكد مف ثبات المقياس كذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة 

 . ألفا كركنباخ كىما التجزئة النصفية كمعامؿية بطريقتيف االستطبلع

 :Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية 
حيث احتسبت درجة النصؼ األكؿ لكؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس ككذلؾ درجة النصؼ الثاني 
مف الدرجات كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة 

 ( يكضح ذلؾ:4.6كالجدكؿ )  (Spearman-Brown Coefficient)سبيرماف براكف

 (4.6الجدكؿ )
   النشاط الزائدنقص االنتباه ك  يكضح معامالت االرتباط بيف نصفي كؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس

 ككذلؾ المقياس ككؿ قبؿ التعديؿ كمعامؿ الثبات بعد التعديؿ

 الثبات بعد التعديؿمعامؿ  االرتباط قبؿ التعديؿ عدد الفقرات المجاؿ
 0.653 0.485 10 االنتباه قصكر

 0.767 0.752 *7 النشاط الزائد
 0.745 0.722 7* االندفاعية

 0.865 0.762 24 الدرجة الكمية

 .تـ استخداـ معامؿ جتماف ألف النصفيف غير متساكييف 

المقياس ( كىذا يدؿ عمى أف 0.865يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي )
 يتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 :Cronbach Alphaطريقة ألفا كركنباخ -2
استخدمت الباحثة طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات كىي طريقة ألفا كركنباخ، كذلؾ  

ف مجاالت المقياس إليجاد معامؿ ثبات المقياس، حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ مجاؿ م
 يكضح ذلؾ: (4.7ككذلؾ لممقياس ككؿ كالجدكؿ )
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 (4.7الجدكؿ )
ككذلؾ   النشاط الزائدنقص االنتباه ك  مقياسفا كركنباخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت يكضح معامالت أل

 لمقياس ككؿكا

 معامؿ ألفا كركنباخ عدد الفقرات المجاؿ
 0.753 10 االنتباه قصكر

 0.827 *7 النشاط الزائد
 0.834 *7 االندفاعية

 0.897 24 درجة الكميةال
( كىذا يدؿ عمى أف المقياس 897.0يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي )

 يتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 تقدير األـ()مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد  :ثانيان 

 (4.8) الجدكؿ
 معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات نقص االنتباه مع الدرجة الكمية لفقراتو

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط الفقرة رقـ الفقرة
 0.05دالة عند  0.368       .ال يركز في عمؿ الكاجبات المنزلية     1
 0.01دالة عند  0.646 . ال يستجيب لتعميمات كالديو بسرعة   2
 0.05دالة عند  0.380 .اليقـك بتنظيـ أدكاتو كألعابو في البيت     3
 0.01دالة عند  0.555  .يبدك مشتت الذىف كقميؿ التركيز ككثير النسياف  4
 0.01دالة عند  0.582  .ال يبدك انو يستمع عند الحديث إليو   5
 0.01دالة عند  0.700 .تتعرض ألعابو كأدكاتو لمضياع    6
 0.05دالة عند  0.396 .ال يتمكف مف انجاز األعماؿ التي تطمب منو    7

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

الذم تنتمي إليو  يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لممجاؿ
 (.0.05، 0.01ارتباطان ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة )
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 (4.9الجدكؿ )
 مع الدرجة الكمية لفقراتو النشاط الزائدمعامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط الفقرة رقـ الفقرة
 0.05دالة عند  0.438 كثير الحركة داخؿ البيت     1
 0.01دالة عند  0.702   . ال يستقر عند القياـ بأم عمؿ أك نشاط أك لعب   2
 0.01دالة عند  0.474 . يحدث ضكضاء في كجكد ضيكؼ بالمنزؿ   3
 0.01دالة عند  0.608 . ال يستطيع انتظار دكره   4
 0.01دالة عند  0.554   .يحاكؿ لفت انتباه األـ أثناء انشغاليا مع غيره    5
 0.01دالة عند  0.501 .يتشاجر كيضرب إخكتو    6
 0.05دالة عند  0.456  . لديو حب استطبلع مفرط   7
 0.05دالة عند  0.378  . عب بيدكءمال يحب ال   8

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.361= ( 0.05( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو 
 (.0.05، 0.01ارتباطان ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة )

 (4.10الجدكؿ )
 معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االندفاعية مع الدرجة الكمية لفقراتو

 مستكل الداللة االرتباطمعامؿ  الفقرة رقـ الفقرة
 0.01دالة عند  0.625 . يشعر بضيؽ في حاؿ عدـ تمبية احتياجاتو  1
 0.01دالة عند  0.832 . يغضب ألتفو األسباب   2
 0.01دالة عند  0.671 . يتحدث بشكؿ مفرط كمزعج   3
 0.01دالة عند  0.760 . ال يفكر قبؿ التحدث أك التصرؼ   4
 0.01دالة عند  0.633 . يتحرؾ بصكرة اندفاعية قد تؤديو   5
 0.01دالة عند  0.620 . يقاطع اآلخريف كيتدخؿ في أحاديثيـ   6
 0.01دالة عند  0.576 . يسكب الماء أك الطعاـ عمى مبلبسو أك عمى األرض   7
 0.01دالة عند  0.554 .حاد المزاج ككثير االنفعاؿ    8
 0.01دالة عند  0.493 .غير محبكب مف باقي األطفاؿ   9

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
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إليو يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي 
 (.0.05، 0.01ارتباطان ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة )

لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممجاالت قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف 
درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس كالمجاالت األخرل ككذلؾ كؿ مجاؿ بالدرجة الكمية لممقياس 

 ( يكضح ذلؾ.4.11كالجدكؿ )
 (4.11) الجدكؿ

المجاالت ك  نقص االنتباه كالنشاط الزائد مقياسمالت ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت مصفكفة معا
 الدرجة الكمية األخرل لممقياس ك

 االندفاعية النشاط الزائد نقص االنتباه المجمكع المجاؿ
   1 0.707 االنتباه قصكر

  1 0.363 0.843 النشاط الزائد
 1 0.748 0.468 0.924 االندفاعية

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع المجاالت ترتبط يبعضيا البعض كبالدرجة الكمية 
( كىذا يؤكد أف المقياس يتمتع بدرجة 0.01داللة )لممقياس ارتباطان ذك داللة إحصائية عند مستكل 

 عالية مف الثبات كاالتساؽ الداخمي.

 : Reliabilityثبات المقياس 
أجرت الباحثة خطكات التأكد مف ثبات المقياس كذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة 

 االستطبلعية بطريقتيف كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ. 

 :Split-Half Coefficient تجزئة النصفيةطريقة ال  ( أ)
تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية 
حيث احتسبت درجة النصؼ األكؿ لكؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس ككذلؾ درجة النصؼ الثاني 

الطكؿ باستخداـ معادلة  مف الدرجات كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جرل تعديؿ
 ( يكضح ذلؾ:4.12كالجدكؿ )  (Spearman-Brown Coefficient)سبيرماف براكف
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 (4.12الجدكؿ )
  نقص االنتباه كالنشاط الزائد  مقياساط بيف نصفي كؿ مجاؿ مف مجاالت يكضح معامالت االرتب

 ككذلؾ المقياس ككؿ قبؿ التعديؿ كمعامؿ الثبات بعد التعديؿ

 معامؿ الثبات بعد التعديؿ االرتباط قبؿ التعديؿ عدد الفقرات المجاؿ
 0.631 0.622 7* االنتباه قصكر

 0.701 0.540 8 النشاط الزائد
 0.779 0.720 9* االندفاعية

 0.730 0.575 24 درجة الكميةال

 .تـ استخداـ معامؿ جتماف ألف النصفيف غير متساكييف 
( كىذا يدؿ عمى أف المقياس 0.730الثبات الكمي )يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ 

 يتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 :Cronbach Alpha)ب(  طريقة ألفا كركنباخ
استخدمت الباحثة طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات كىي طريقة ألفا كركنباخ، كذلؾ  

س، حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس إليجاد معامؿ ثبات المقيا
 يكضح ذلؾ: (4.13ككذلؾ لممقياس ككؿ كالجدكؿ )

 (4.13الجدكؿ )
ككذلؾ  نقص االنتباه كالنشاط الزائد مقياس كركنباخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت يكضح معامالت ألفا 

 لممقياس ككؿ

 معامؿ ألفا كركنباخ عدد الفقرات مجاؿال
 0.611 7 االنتباه قصكر

 0.687 8 النشاط الزائد
 0.824 9 االندفاعية

 0.846 24 درجة الكميةال

( كىذا يدؿ عمى أف 846.0أف معامؿ الثبات الكمي ) (4.13)يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
 المقياس تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
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 البرنامج اإلرشادم )إعداد الباحثة(ثالثان: 

 كصؼ البرنامج: .1

 ،بعض األساليب كالفنيات كمنيا التعزيز ىكىك برنامج إرشادم عبلجي جماعي يشتمؿ عم
 التمقيف كتكمفة االستجابة كالكاجب المنزلي.

 كفيما يمي خطكات البرنامج:

 تنقسـ أىداؼ البرنامج إلى ثبلثة أقساـ: أىداؼ البرنامج: -
 ىدؼ عالجي: 

ييدؼ إلي خفض مستكل النشاط الزائد كنقص االنتباه لدل أطفاؿ الركضة كتدريبيـ عمى 
كييدؼ كذلؾ إلى تحسيف مياراتيـ االجتماعية لتحسيف  إيجابيتعديؿ سمككيـ كاستبدالو بسمكؾ 
 .عبلقاتيـ االجتماعية مع اآلخريف

 ىدؼ كقائي: 

يكتسب أفراد المجمكعة التجريبية بعض الميارات السمككية كاالجتماعية التي تمكنيـ مف 
كبالتالي تزيد مف ثقتيـ  إيجابيةتخفيؼ سمككيـ العدكاني كتمكنيـ مف التعامؿ مع اآلخريف بطريقة 

 .بأنفسيـ

 :ىدؼ نمائي 

زيادة قدرتيـ عمى ضبط المجمكعة التجريبية إلى أفراد يتمثؿ مف خبلؿ إتاحة الفرصة أماـ  
ذكاتيـ في جميع المكاقؼ التي يتعرضكف ليا كبذلؾ يتخمصكف مف مشكمة النشاط الزائد المصحكب 

كسابيـ بنقص االنتباه  ميارات الضبط كالسيطرة كاالتزاف كالتكاصؿ كالحكار .  كا 

 :األىداؼ اإلجرائية

الفنيات المختمفة  تتحقؽ األىداؼ اإلجرائية مف خبلؿ العمؿ داخؿ الجمسات كتطبيؽ
 كتتمخص ىذه األىداؼ فيما يمي:

 الجمكس في مقعده . التدريب عمى .1
 .كالتدريب عمى النظر لمف يتحدث معو  التدريب عمى ميارة االستماع .2
 .التدريب عمى ميارة المشاركة في المعب .3
 .التدريب عمى خفض السمكؾ العدكاني .4
  .يارة التعاكف مع اآلخريف التدريب عمى م .5
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    .التدريب عمى ميارة حؿ المشكبلت  .6
     .التدريب عمى ميارة المباقة االجتماعية  .7

 محتكل جمسات البرنامج:

تـ ترتيب جمسات البرنامج اإلرشادم بشكؿ منطقي يتناسب مع طبيعة مشكمة الدراسة  
  تقريبان خمسة أسابيع جمسة بكاقع ثبلث جمسات  أسبكعيان لمدة  (13)الحالية ككانت عدد الجمسات 

 ،دقيقة 60ككاف زمف كؿ جمسة  2013بريؿ إحتى نياية شير  2013ية شير مارس نيا بدأت مف
الفنيات السمككية  المتبعة في  ىأىداؼ البرنامج ككذلؾ عم ىناء عمالجمسات ب لكتـ تحديد محتك 
 .جمسات البرنامج

 (4.14جدكؿ )
 مكضكعات كفنيات جمسات البرنامج

 الفنيات المستخدمة الجمسةمكضكع  رقـ الجمسة

 األكلى

إقامػػػػة عبلقػػػػة تفاعميػػػػة بػػػػيف الباحثػػػػة كاألطفػػػػاؿ مػػػػع عػػػػرض محتػػػػكل 
طفاؿ بمشكمة نقص االنتبػاه تعريؼ األ ،كأىداؼ البرنامج بشكؿ عاـ

كالنشػػػاط الزائػػػد كأعراضػػػيا كآثارىػػػا عمػػػى الطفػػػؿ مػػػف ناحيػػػة جسػػػمية 
كطػػػػرؽ تنفيػػػػذه  كالتعريػػػػؼ بالبرنػػػػامج االرشػػػػادمكاجتماعيػػػػة كنفسػػػػية 

 كاالتفاؽ عمى ضركرة االلتزاـ بالجمسات .

 التمقيف –تعزيز لا

 الثانية

تعػػديؿ األخطػػاء السػػمككية بكاسػػطة سػػرد قصػػة عػػف طفػػؿ يعػػاني مػػف 
مشكمة نقص االنتبػاه كالنشػاط الزائػد كقيامػو بػبعض السػمككيات التػي 
تزعج زمبلئو منو كتجعميـ يرفضكف المعب معو ك مناقشة تصػرفات 

 .الطفؿ مع أفراد المجمكعة التجريبيةىذا 

تكمفة االستجابة 
 .كالتعزيز
 

 الثالثة كالرابعة

طفػػػػاؿ عمػػػػى ظـ  لسػػػػمكؾ  الطفػػػػؿ كذلػػػػؾ بتػػػػدريب األالتػػػػدريب  المػػػػن
الجمػػػكس بيػػػدكء لفتػػػرة زمنيػػػة كجيػػػزة ثػػػـ تػػػزداد ىػػػذه الفتػػػرة ك تػػػدريب 
االطفاؿ عمى النظر إلى الباحثة عند ذكر أسمائيـ مع إطالة النظر 

طفػاؿ فػي بالتػدريج تػدريجيا كيػتـ تعزيػز األ ى الباحثة كزيادة الكقتإل
 .حاؿ قياميـ بالسمكؾ الجيد

 .التمقيف  –التعزيز 

 الخامسة
طفػػػػػاؿ عمػػػػػى فػػػػػؿ عمػػػػػى تشػػػػػكيؿ سػػػػػمككو مثػػػػػؿ تػػػػػدريب األتػػػػػدريب الط

الجمػػػكس بيػػػدكء ك ترتيػػػب األلعػػػاب كالنظػػػر إلػػػى لكحػػػات لمػػػدة زمنيػػػة 
 .قيامو بأداء السمكؾ المرغكب بومعينة كيتـ تعزيز الطفؿ في حاؿ 

تكمفة  -التعزيز  
 االستجابة
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 الفنيات المستخدمة الجمسةمكضكع  رقـ الجمسة

 السادسة

طفػػاؿ تقػػـك الباحثػػة بتػػدريب األ ماع مػػثبلن التػػدريب عمػػى ميػػارة االسػػت 
طفػػػاؿ بترديػػػدىا كيػػػتـ سػػػتماع إلػػػى كممػػػات مختمفػػػة كيقػػػـك األعمػػػى اال

زيادة صػعكبة الكممػات مػع األخػذ فػي االعتبػار الكقػت الػبلـز إلتمػاـ 
 كفي حاؿ نجاح الطفؿ يتـ مكافأتو.        التدريب 

 التعزيز –التمقيف 

 السابعة ك الثامنة

طفػاؿ المعػب بمعبػة معينػة لمػدة المشاركة حيث تطمب الباحثة مف األ
محددة ثـ يقػكـ الطفػؿ بإعطػاء المعبػة لزميمػو فػي حػاؿ انتيػاء الكقػت 
 المحػػدد لػػو بػػدكف مشػػاكؿ أك عنػػؼ كأال يتػػدخؿ الطفػػؿ بزمبلئػػو أثنػػاء
قياميـ بالمعب أك مقػاطعتيـ كيػتـ مكافػأة الطفػؿ الػذم ينيػي التمػريف 

 .بدكف أف يعتدم عمى زمبلئو

تكمفة االستجابة 
 كالتعزيز

 التاسعة ك العاشرة

طفػػاؿ إلػػى مجمكعػػات لسػػمكؾ العػػدكاني حيػػث يػػتـ تقسػػيـ األخفػػض ا
صغيرة كيطمب منيـ المعب بدكف مشاجرة كيتـ زيادة الكقت بالتدريج 

حػدكث شػجار يػتـ إيقػاؼ المعػب كفػي حػاؿ إتمػاـ التمػػريف كفػي حػاؿ 
 .دكف شجار يتـ مكافأة الطفؿ

 -بة  تكمفة االستجا
 كالتعزيز

 الحادية عشر

طفػاؿ إلػى يتـ تقسػيـ األ ،أثناء المعب ارة  التعاكف مع  اآلخريف مي 
ثػػػبلث مجمكعػػػات كيقػػػـك أفػػػراد كػػػؿ مجمكعػػػة بالتعػػػاكف لرسػػػـ لكحػػػة 
كيقكـ أفراد كؿ مجمكعة بتكزيع العمؿ فيما بينيـ كيػتـ تعزيػز الطفػؿ 

 .الذم يساعد زمبلئو بشكؿ ايجابي

تكمفة  –التمقيف 
 االستجابة
 
 

 الثانية عشرة
ميػػػارة حػػػؿ المشػػػكبلت عػػػف طريػػػؽ طػػػرح قصػػػة اعتػػػداء طفػػػؿ عمػػػى 

طفػػػاؿ عمػػػى ء المعػػػب كيػػػتـ االسػػػتماع لتعميػػػؽ األبالضػػػرب أثنػػػازميمػػػو 
 .طفاؿ بالتفكير بالبدائؿ عدا العنؼالقصة كيطمب مف األ

 تعزيزال

 الثالثة عشرة

ميػػػارة المباقػػػة االجتماعيػػػة عػػػف طريػػػؽ عػػػرض السػػػمككيات االيجابيػػػة 
ء التػػي قػػد يقػػـك بيػػا الطفػػؿ كمػػف شػػانيا تعػػزز عبلقتػػو بػػاآلخريف سػػكا

طفػػاؿ ليمعبػػكا بحريػػة مػػع مػػراقبتيـ الركضػػة ثػػـ يتػػرؾ األفػػي البيػػت أك 
ة الجمسػػة تػػـ تكزيػػع اليػػدايا عمػػى  كمػػدح السػػمكؾ االيجػػابي كفػػي نيايػػ

 .ألطفاؿ كشكرىـ عمى التزاميـ بالجمساتا

 التمقيف –التعزيز 
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 :ضبط المتغيرات قبؿ بدء التجريب

كتجنبان آلثار العكامؿ الدخيمة التي يتكجب  ،انطبلقان مف الحرص عمى سبلمة النتائج
التعميـ، تَبَنت الباحثة طريقة ضبطيا كالحد مف آثارىا لمكصكؿ إلى نتائج صالحة قابمة لبلستعماؿ ك 

كيعتمد عمى تكافؤ كتطابؽ المجمكعتيف  ،"المجمكعتاف التجريبية كالضابطة باختباريف قبؿ التجربة"
كمقارنة المتكسطات الحسابية في بعض  ،عشكائي ألفراد العينةمف خبلؿ االعتماد عمى االختيار ال

 المتغيرات أك العكامؿ لذا قامت الباحثة بضبط المتغيرات التالية:
 تكافؤ مجمكعتي الدراسة في المقياس المعد مف كجية نظر المعممات: .1

 (4.15)جدكؿ 
 متكسطات رتب درجات المجمكعتيف التجريبيو ك الضابطة في القياس لممقارنة بيف Zنتائج اختبار 

 ( 26)ف= القبمي

 مستكل الداللة "Zقيمة " "Uقيمة " مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد مجمكعةال المجاؿ
 قصكر
 االنتباه

 156.000 12.000 13 تجريبية 
65.000 1.018 

غير دالة 
 195.000 15.000 13 ضابطة  إحصائيان 

النشاط 
 الزائد 

 142.000 10.923 13 تجريبية 
51.000 1.748 

غير دالة 
 209.000 16.077 13 ضابطة  إحصائيان 

 االندفاعية
 189.000 14.538 13 تجريبية 

71.000 0.702 
غير دالة 
 162.000 12.462 13 ضابطة  إحصائيان 

الدرجة 
 الكمية

 153.500 11.808 13 تجريبية 
غير دالة  1.134 62.500

 197.500 15.192 13 ضابطة  إحصائيان 

بيف متكسطات رتب درجات  إحصائيان دالة  فركؽ أنو ال تكجد( 4.15يتضح مف جدكؿ )
أفراد المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ القبمي لمقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد حيث 

(، 0.702(، )1.748(، )1.018)" لممجمكعة التجريبية كالضابطة عمى التكالي   Zكانت قيمة "
 ( كىذا يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف في القياس القبمي . 1.134)

 

 

 



  

@= 
 

 . تكافؤ مجمكعتي الدراسة في المقياس المعد مف كجية نظر األميات:1

 (4.16)جدكؿ 
التجريبية كالمجمكعة الضابطة متكسطات رتب درجات المجمكعتيف لممقارنة بيف  Zنتائج اختبار 

 ( 26)ف= في المقياس القبمي

 مستكل الداللة "Zقيمة " "Uقيمة " مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد لمجمكعةا المجاؿ
 قصكر
 االنتباه

 179.500 13.808 13 تجريبية 
غير دالة  0.208 80.500

 171.500 13.192 13 ضابطة  إحصائيان 
النشاط 
 الزائد 

 162.500 12.500 13 تجريبية 
71.500 0.671 

غير دالة 
 188.500 14.500 13 ضابطة  إحصائيان 

 االندفاعية
 177.500 13.654 13 تجريبية 

82.500 0.103 
غير دالة 
 173.500 13.346 13 ضابطة  إحصائيان 

الدرجة 
 الكمية

 173.500 13.346 13 تجريبية 
82.500 0.103 

غير دالة 
 177.500 13.654 13 ضابطة  إحصائيان 

رتب درجات  بيف متكسطات إحصائيان دالة  فركؽ أنو ال تكجد( 4.16يتضح مف جدكؿ )
حيث أفراد المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ القبمي لمقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد 

 ،(0.671(، )0.208المجمكعة الضابطة عمى التكالي)ك التجريبية " لممجمكعتيف  zكانت قيمة "
 يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف في القياس القبمي . كىذا  ،(0.103(، )0.103)

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 Statistical Package for Social (SPSS)استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي  .1

Science،  .لتحميؿ البيانات كمعالجتيا 
 تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية التالية لمتأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة: .2
  :التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس كذلؾ بإيجاد معامؿ معامؿ ارتباط بيرسكف

 "ارتباط بيرسكف" بيف كؿ مجاؿ كالدرجة الكمية لممقياس.
 لمتجزئة النصفية المتساكية، كمعادلة جتماف لمتجزئة  معامؿ ارتباط سبيرماف بركاف

 لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة. النصفية غير المتساكية، كمعامؿ ارتباط ألفا كركنباخ:
 استخدمت المعالجات اإلحصائية التالية لتحميؿ نتائج الدراسة الميدانية: .3
  اختبار ماف كيتنيMann- Whitney  الالبارمترم 
  الالبارمترم كيمكككسكفاختبارWilcoxon،T 
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 اخلامس الفصل
 و حتليلها تائج الدراسةن

 

 

 كتفسيرىا. أكالن: مناقشة نتائج 

 ثانيان: مناقشة السؤاؿ الرئيسي . 
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 الفصؿ الخامس
 كتحميميا  ةػػج الدراسػػػنتائ

 أكالن: مناقشة الفركض:

 :األكؿ فيما يتعمؽ بنتائج الفرض

( 0.05عند مستكل ) ة إحصائيةال تكجد فركؽ ذات دالل ينص الفرض األكؿ عمى أنو:
المجمكعة  متكسطات رتب درجات أفرادالمجمكعة التجريبية ك بيف متكسطات رتب درجات أفراد 

مف كجية نظر في القياس البعدم عمى مقياس نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد الضابطة 
 المعممات.

بحساب الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية ألفراد ذلؾ قامت الباحثة  كلمتحقؽ مف
مصحكب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم عمى مقياس نقص االنتباه ال

  ( يكضح ذلؾ.5.1بالنشاط الزائد كجدكؿ )

 (5.1جدكؿ )
في القياس البعدم  بية كالضابطةكعتيف التجريالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممجم

 ( 26)ف=عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد 

 المجمكعة
 

 المجاؿ

 المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 2.976 19.769 3.573 15.462 االنتباه قصكر
 2.351 15.769 3.733 11.538 النشاط الزائد 

 2.989 15.538 3.508 11.154 االندفاعية
 5.728 50.846 8.317 38.000 الدرجة الكمية

بيف المتكسطات الحسابية ألفراد  إحصائيان دالة  ( كجكد فركؽ5.1يتضح مف الجدكؿ )
بالنشاط  المجمكعة التجريبية كالضابطة في القياس البعدم عمى مقياس نقص االنتباه المصحكب

 الزائد مف كجية نظر المعممات.
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كلمتحقؽ مف داللة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لممجمكعتيف قامت الباحثة باستخداـ 
البلبارامترم كالجدكؿ التالي يكضح داللة الفركؽ بيف  Mann- Whitneyاختبار ماف كيتني 

 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. متكسطات رتب درجات

 (5.2جدكؿ )
في القياس درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  رتب بيف متكسطات"  zكقيمة "داللة الفركؽ 

 (26)ف= عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد البعدم

مستكل  "Zقيمة " "Uقيمة " مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد مجمكعةال المجاؿ
 الداللة

قصكر 
 االنتباه

 118.500 9.115 13 تجريبية 
دالة عند  2.936 27.500

 232.500 17.885 13 ضابطة  0.01
النشاط 
 الزائد 

 120.000 9.231 13 تجريبية 
دالة عند  2.862 29.000

 231.000 17.769 13 ضابطة  0.01

 االندفاعية
 116.500 8.962 13 تجريبية 

25.500 3.039 
دالة عند 
 234.500 18.038 13 ضابطة  0.01

الدرجة 
 الكمية

 106.500 8.192 13 تجريبية 
15.500 3.544 

دالة عند 
 244.500 18.808 13 ضابطة  0.01

رتب درجات المجمكعة التجريبية متكسطات ( كجكد فركؽ بيف 5.2يتضح مف جدكؿ )
 تيفلمجمكع" بيف اZككانت قيمة " ،لمدرجات التي حصؿ عمييا عمى المقياسكالمجمكعة الضابطة 

الفركؽ دالة  ه(  كىذ3.544(، )3.039) ،(2.862(، )2.936) التجريبية كالضابطة عمى التكالي
 إحصائيان لصالح المجمكعة التجريبية.

ηكإليجاد حجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا "
 "  باستخداـ المعادلة التالية:2

Z
2

 
= η

2 
Z

2
  + 4 

η( يكضح حجـ قيمة  5.3كالجدكؿ المرجعي )
2: 
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 (5.3جدكؿ )
 الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف مقاييس حجـ التأثير

 األداة المستخدمة
 حجـ التأثير

 كبير متكسط صغير
η

2 0.01 0.06 0.14 

عمى العامؿ التابع  (اإلرشادمكلقد قامت الباحثة بحساب حجـ تأثير العامؿ المستقؿ )البرنامج 
 ." η 2يكضح حجـ التأثير بكاسطة كٍؿ مف " (5.4))المقياس( كالجدكؿ 

 (5.4جدكؿ )
η" ك "Zقيمة "

 إليجاد حجـ التأثير" لمدرجة الكمية لممقياس 2

Z Z2 Z2  + 4 η المجاؿ
 حجـ التأثير 2

 كبير 0.683 12.618 8.618 2.936 االنتباه قصكر
 كبير 0.672 12.193 8.193 2.862 النشاط الزائد 

 كبير 0.698 13.233 9.233 3.039 االندفاعية
 كبير 0.758 16.559 12.559 3.544 الدرجة الكمية

 ( أف حجـ التأثير كبير.5.4يتضح مف الجدكؿ )

التجريبية خضعت لمبرنامج اإلرشادم كالذم تضمف  ةكتعزك الباحثة ذلؾ أف المجمكع
كذلؾ ساعد أفراد المجمكعة التجريبية عمى تعديؿ  اإليجابيةمجمكعة مف األنشطة كالسمككيات 

كالتخفيؼ مف أعراض مشكمة نقص االنتباه كالنشاط الزائد كساعدىـ  إيجابيسمككيـ السمبي إلى 
اإلرشادم مف التعزيز كالتمقيف كنظاـ المكافآت عمى ذلؾ الفنيات التي استخدمت ضمف البرنامج 

طفاؿ عمى تعديؿ سمككيـ في الركضة كاليدايا باإلضافة إلى تعاكف المعممات في تشجيع األ
كحركتيـ المفرطة بينما لـ يخضع أفراد  يكتحسيف عبلقتيـ بزمبلئيـ كالتخفيؼ مف سمككيـ العدكان

 يظير أم تحسف عمييـ كىذا يتفؽ مع نتائج دراسةالمجمكعة الضابطة لمبرنامج اإلرشادم لذلؾ لـ 
 .( 2002كشؾ ) ( ك2005كؿ مف بدكم )
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 :فيما يتعمؽ بنتائج الفرض الثاني

( 0.05عند مستكل )ت داللة إحصائية ال تكجد فركؽ ذا ينص الفرض الثاني عمى أنو:
رتب درجات أفراد المجمكعة رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية كمتكسطات بيف متكسطات 

مف كجية  الضابطة في القياس البعدم عمى مقياس نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد 
 نظر األميات.

قامت الباحثة بحساب الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض 
نقص االنتباه كالنشاط التجريبية كالضابطة في القياس البعدم عمى مقياس ألفراد المجمكعتيف 

استخدمت الباحثة اختبار ماف كيتني الالبارامترم لحساب الفركؽ بيف المتكسطات الزائد ك 
 .( يكضح ذلؾ5-5الحسابية لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة كجدكؿ )

 (5.5جدكؿ )
القياس ة لممقياس في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممجمكعتيف التجريبية كالضابط

 (26)ف= عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد البعدم

 المجاؿ
 المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 2.455 13.231 1.951 9.846 االنتباه قصكر
 2.106 15.538 2.295 12.538 النشاط الزائد
 3.148 17.923 3.436 13.846 االندفاعية

 6.290 46.692 5.960 36.231 الدرجة الكمية

حصائيان بيف المتكسطات الحسابية ألفراد إدالة كجكد فركؽ  (5.5)يتضح مف الجدكؿ 
مف  المجمكعة التجريبية كالضابطة في القياس البعدم عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد

كجية نظر األميات   كلمتحقؽ مف داللة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لممجمكعتيف قامت 
يكضح داللة  (5.6البلبارمترم كالجدكؿ ) Mann- Whitneyالباحثة باستخداـ اختبار ماف كيتني 

 الفركؽ بيف متكسطات رتب درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة .       
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 (5.6جدكؿ )
( Z) درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كقيمة رتب بيف متكسطات( zكقيمة )داللة الفركؽ 

 (26)ف= في القياس البعدم

 مستكل الداللة "Zقيمة " "Uقيمة " مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد مجمكعةال المجاؿ
قصكر 
 االنتباه

 117.500 9.038 13 تجريبية 
 0.01دالة عند  2.996 26.500

 233.500 17.962 13 ضابطة 
النشاط 
 الزائد

 124.500 9.577 13 تجريبية 
 0.01دالة عند  2.650 33.500

 226.500 17.423 13 ضابطة 

 االندفاعية
 120.000 9.231 13 تجريبية 

 0.01دالة عند  2.860 29.000
 231.000 17.769 13 ضابطة 

الدرجة 
 الكمية

 110.000 8.462 13 تجريبية 
 0.01دالة عند  3.366 19.000

 241.000 18.538 13 ضابطة 

رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية ( كجكد فركؽ بيف متكسطات 5.6يتضح مف جدكؿ )
" بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة عمى Zعمى المقياس ككانت قيمة "كالمجمكعة الضابطة 

الفركؽ دالة إحصائيان لصالح المجمكعة  ه( كىذ3.366(، )2.860) ،(2.650(، )2.996التكالي)
 التجريبية.

ηكإليجاد حجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا "
( يكضح حجـ 22كالجدكؿ )  2

 ." η 2التأثير بكاسطة كٍؿ مف "

 (5.7جدكؿ )
η" ك "Zقيمة "

 إليجاد حجـ التأثير" لمدرجة الكمية لممقياس 2

Z Z2 Z2  + 4 η المجاؿ
 حجـ التأثير 2

 كبير 0.692 12.979 8.979 2.996 االنتباه قصكر
 كبير 0.637 11.023 7.023 2.650 النشاط الزائد
 كبير 0.672 12.179 8.179 2.860 االندفاعية

 كبير 0.739 15.333 11.333 3.366 الدرجة الكمية

 ( أف حجـ التأثير كبير.5.7يتضح مف الجدكؿ )
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أف البرنامج اإلرشادم المستخدـ في الدراسة الحالية لو أثر إيجابي  ىذلؾ إل تعزك الباحثة
عمى المجمكعة التجريبية، كيعكد ذلؾ بفعؿ البرنامج اإلرشادم المستخدـ ك الفنيات المستخدمة في 

حيث أتاحت ليـ ىذه الفنيات فرصة تعديؿ  مثؿ التعزيز ك التمقيف كتقديـ اليدايا كالحمكل  البرنامج
كتنمية ميارة مشاركة اآلخريف كالتعاكف معيـ كذلؾ ساعدتيـ عمى  إيجابيكيـ السمبي إلى سمك 

تيـ االجتماعية كبالتالي التخفيؼ مف اخفض سمككيـ العدكاني تجاه اآلخريف كبالتالي تنمية ميار 
لبللتزاـ  أطفاليف في تشجيعاألميات  فباإلضافة إلى تعاك  أعراض نقص االنتباه كالنشاط الزائد

مع  ؿكزيادة حركتيـ كاستعماليـ العنؼ في التعام  لمتخفيؼ مف اندفاعيـ اإلرشادمبالبرنامج 
 إيجابيةإخكانيـ كمع المحيطيف بيـ كتشجيعيـ عمى تعديؿ سمككياتيـ السمبية كاستبداليا بسمككيات 

 . يإيجابكاستخداـ نظاـ التعزيز مع األطفاؿ في البيت مما أتاح لؤلطفاؿ فرصة التصرؼ بشكؿ 

أما أفراد المجمكعة الضابطة لـ يخضعكا لمبرنامج اإلرشادم المستخدـ في الدراسة لذلؾ لـ 
عمى أقرانيـ في المجمكعة  المجمكعة التجريبية  كاف مف الطبيعي تفكؽ إذان  ،يتغير سمككيـ السمبي

 معكضكؿ مف  كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة اإلرشادممما يعني فاعمية البرنامج  بطةالضا
 .(2002كبيتر ) (2010)ك غراب  (2011)
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 :فيما يتعمؽ بنتائج الفرض الثالث

( بيف  0.05عند مستكل ) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ينص الفرض الثالث عمى أنو:
متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس القبمي كالقياس البعدم لمقياس 

 مف كجية نظر المعممات. المصحكب بالنشاط الزائدنقص االنتباه 

قامت الباحثة بقياس الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض 
لممجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد 

  :( يكضح ذلؾ 5-8كالجدكؿ )

 (5.8جدكؿ )
عمى  الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدمالمتكسطات 

 (13)ف = مقياس كنقص االنتباه كالنشاط الزائد 

 المجاؿ
 القياس البعدم القياس القبمي

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 3.573 15.462 2.066 19.462 االنتباه قصكر
 3.733 11.538 2.075 16.154 النشاط الزائد
 3.508 11.154 2.219 14.385 االندفاعية

 8.317 38.000 4.262 50.000 الدرجة الكمية

حصائيان بيف المتكسطات الحسابية ألفراد إدالة  ( كجكد فركؽ5.8يتضح مف الجدكؿ )
القبمي كالبعدم عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد مف كجية المجمكعة التجريبية في القياسيف 

 .          اتنظر المعمم
داللة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لممجمكعة التجريبية عمى القياسيف كلمتحقؽ مف 

كالجدكؿ   Wilcoxon،T البلبارمترم كيمكككسكفالقبمي كالبعدم قامت الباحثة باستخداـ اختبار 
يكضح داللة الفركؽ بيف متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياسيف  (5.9)

عمى مقياس نقص "  في القياسيف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية Z" كقيمةالقبمي كالبعدم 
 .االنتباه كالنشاط الزائد
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 (5.9جدكؿ )
في  القياسيف  المجمكعة التجريبية  أفراد درجات رتب بيف متكسطات(  zكقيمة )داللة الفركؽ 

 (13)ف =عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد  القبمي كالبعدم

 مستكل الداللة "Zقيمة " مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد القياس المجاؿ

  قصكر
 االنتباه

 قبمي /بعدم
 60.000 6.667 9 الرتب السالبة

 6.000 3.000 2 الرتب المكجبة 0.05دالة عند  2.403
   2 التساكم

 النشاط 
 الزائد

 قبمي /بعدم
 2.517 71.000 6.455 11 الرتب السالبة

 
 

 7.000 7.000 1 الرتب المكجبة 0.05دالة عند 
   1 التساكم

 االندفاعية
 

 قبمي /بعدم
 2.348 79.000 7.182 11 الرتب السالبة

 
 

 12.000 6.000 2 الرتب المكجبة 0.05دالة عند 
   0 التساكم

 قبمي /بعدم الدرجة الكمية
 88.000 7.333 12 الرتب السالبة

 3.000 3.000 1 الرتب المكجبة 0.01دالة عند  2.974
   0 التساكم

رتب درجات أفراد المجمكعة  ( كجكد فركؽ بيف المتكسطات5.9يتضح مف جدكؿ )
 (،2.403) " بيف القياسيف عمى التكاليZقيمة"القياسيف القبمي كالبعدم، ككانت في التجريبية 

 دالة إحصائيان لصالح التطبيؽ البعدم. الفركؽ ذه( كى2.974) ،(2.348(، )2.517)

ηكإليجاد حجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا "
( يكضح حجـ 5.10كالجدكؿ )  2

 ".  η 2التأثير بكاسطة كٍؿ مف "

 (5.10جدكؿ )
η" ك "Zقيمة "

 إليجاد حجـ التأثيرالكمية لممقياس " لمدرجة 2

Z Z2 Z2  + 4 η المجاؿ
 حجـ التأثير 2

 كبير 0.591 9.774 5.774 2.403 االنتباه قصكر
 كبير 0.613 10.336 6.336 2.517 النشاط الزائد
 كبير 0.579 9.511 5.511 2.348 االندفاعية

 كبير 0.689 12.843 8.843 2.974 الدرجة الكمية
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 ( أف حجـ التأثير كبير.5.10يتضح مف الجدكؿ )

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى استراتيجيات تعديؿ السمكؾ كالفنيات التي استخدمت في البرنامج 
كالتي ساعدت األطفاؿ  كىي التعزيز كالتمقيف كتكمفة االستجابة  اإلرشادم المستخدـ في الدراسة

عمى تعديؿ سمككيـ كالتخفيؼ مف أعراض نقص االنتباه كالنشاط الزائد باإلضافة إلى مساعدة 
يـ السمككية كاستعماؿ الفنيات يـ في حث األطفاؿ عمى تغيير أخطائالمعممات في الركضة كتعاكن

التحسف كاستبداؿ المستخدمة في البرنامج اإلرشادم مف قبؿ المعممات لتشجيع األطفاؿ عمى 
( ك المعيقؿ 2011كىذا يتفؽ مع دراسة كؿ مف عبد الفييـ )  ةإيجابيسمككياتيـ السمبية بسمككيات 

 ( .2010محفكظ ) ( ك2010)
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 :فيما يتعمؽ بنتائج الفرض الرابع

 (0.05عند مستكل )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ينص الفرض الرابع عمى أنو:
لمقياس نقص االنتباه ك البعدم  اد المجمكعة بيف القياسيف القبميمتكسطات رتب درجات أفر بيف 

 نشاط الزائد مف كجية نظر األميات.المصحكب بال

كلمتحقؽ مف صحة الفرؽ قامت الباحثة بقياس الفرؽ بيف المتكسطات الحسابية 
 ( يكضح ذلؾ .5.11دكؿ )اسيف القبمي كالبعدم كجلدرجات أفراد المجمكعة التجريبية في القي

 (5.11جدكؿ )
عمى  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم

 .( 13)ف =  مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد

 المجاؿ
 القياس البعدم القياس القبمي

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 1.951 9.846 2.253 13.923 االنتباه قصكر
 2.295 12.538 3.693 15.846 النشاط الزائد 

 3.436 13.846 3.184 19.154 االندفاعية
 5.960 36.231 7.297 48.923 الدرجة الكمية

ألفراد حصائيان بيف المتكسطات الحسابية إدالة ( كجكد فركؽ 5.11يتضح مف الجدكؿ )
نشاط الزائد المجمكعة التجريبية في القياس القبمي كالبعدم عمى مقياس نقص االنتباه المصحكب بال

 .مف كجية نظر األميات

 البلبارمترم كيمكككسكفكلمتحقؽ مف داللة ىذه الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار 
Wilcoxon،T، داللة ىذه الفركؽ .يكضح  (5.12) جدكؿ ك 
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 (5.12جدكؿ )
المجمكعة التجريبية في  القياسيف القبمي أفراد بيف متكسطات درجات ( zكقيمة )داللة الفركؽ 

 .  (13)ف =  عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد كالبعدم

متكسط  العدد القياس المجاؿ
 الرتب

مجمكع 
مستكل  "Zقيمة " الرتب

 الداللة

 قصكر
 قبمي /بعدم االنتباه

 66.000 6.000 11 الرتب السالبة
2.944 

دالة عند 
 0.000 0.000 0 الرتب المكجبة 0.01

   2 التساكم

النشاط 
 قبمي /بعدم الزائد

 72.000 8.000 9 الرتب السالبة
دالة عند  2.596

0.01 
 6.000 2.000 3 الرتب المكجبة
   1 التساكم

 قبمي /بعدم االندفاعية
 13 الرتب السالبة

   
2.836 

 

دالة عند 
0.01 

 86.000 7.167 12 الرتب المكجبة
 5.000 5.000 1 التساكم

الدرجة 
 قبمي /بعدم الكمية

   0 الرتب السالبة
3.182 

دالة عند 
   13 الرتب المكجبة 0.01

 91.000 7.000 13 التساكم

المجمكعة التجريبية في رتب أفراد ( كجكد فركؽ بيف متكسطات 5.12يتضح مف جدكؿ )
(، 2.596) (،2.944) " بيف القياسيف عمى التكاليZ" قيمةالقياسيف القبمي كالبعدم، ككانت 

 قيـ دالة إحصائيان لصالح التطبيؽ البعدم.ىذه ال( ك 3.182) ،(2.836)

ηكإليجاد حجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا "
( يكضح حجـ 5.13كالجدكؿ )  "2

 ." η 2بكاسطة كٍؿ مف "التأثير 
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 (5.13جدكؿ )
η" ك "Zقيمة "

 " لمدرجة الكمية لممقياس إليجاد حجـ التأثير2

Z Z2 Z2  + 4 η المجاؿ
 حجـ التأثير 2

 كبير 0.684 12.669 8.669 2.944 االنتباه قصكر
 كبير 0.627 10.738 6.738 2.596 النشاط الزائد
 كبير 0.668 12.045 8.045 2.836 االندفاعية

 كبير 0.717 14.123 10.123 3.182 الدرجة الكمية

 ( أف حجـ التأثير كبير.5.13يتضح مف الجدكؿ )

تعزك الباحثة ذلؾ إلي جدكل كفاعمية البرنامج اإلرشادم في خفض أعراض نقص االنتباه 
باإلضافة كالنشاط الزائد لدل أفراد المجمكعة التجريبية كيعكد ذلؾ إلى فاعمية البرنامج اإلرشادم 

تشجيع األطفاؿ عمى  باإلضافة إلىيز كتكمفة االستجابة كالتمقيف إلى الفنيات المستخدمة مثؿ التعز 
مثؿ تنمية ميارة التعاكف كالمشاركة مع األطفاؿ  إيجابيةتعديؿ سمككيـ السمبي كتعمـ سمككيات 

اآلخريف كتنمية مياراتيـ االجتماعية كخفض سمككيـ العدكاني لذلؾ نجد مف الطبيعي كالمنطقي 
تفكؽ المجمكعة التجريبية في القياس البعدم كانخفاض درجاتيـ في مقياس نقص االنتباه كالنشاط 

  (،2012)محمد  (،2012)مف عبد الكىاب كالطحاف كؿ  ةمع دراستتفؽ  الزائد كىذه النتيجة 
كأثبتت ىذه الدراسات جدكل كفاعمية البرنامج  (2008)الناطكر كالقرعاف  (،2011)معكض 

 .اإلرشادم المستخدـ في خفض أعراض نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد
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 :فيما يتعمؽ بنتائج الفرض الخامس

( 0.05عند مستكل )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ينص الفرض الخامس عمى أنو:
بيف متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس البعدم كالتتبعي لمقياس نقص 

 االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد مف كجية نظر المعممات 

ة كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب الفركؽ بيف المتكسطات الحسابي
المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي عمى قياس نقص االنتباه لدرجات أفراد 

 (يكضح ذلؾ  5.14المصحكب بالنشاط الزائد كجدكؿ )

 (5.14جدكؿ )
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممجمكعة التجريبية عمى في القياسيف البعدم 

 ( .13)ف = كالنشاط الزائد  عمى مقياس نقص االنتباه كالتتبعي

 جاؿالم
 القياس التتبعي القياس البعدم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 2.512 14.154 3.573 15.462 االنتباه قصكر
 2.529 11.308 3.733 11.538 النشاط الزائد
 2.019 9.923 3.508 11.154 االندفاعية

 5.161 35.154 8.317 38.000 الدرجة الكمية

حصائيان بيف المتكسطات الحسابية إدالة ( عدـ كجكد فركؽ 5.14) يتضح مف جدكؿ
لدرجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي عمى مقياس نقص االنتباه 

 المصحكب بالنشاط الزائد مف كجية نظر المعممات.
 البلبارمترم اختبار كيمكككسكفكلمتحقؽ مف داللة ىذه الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ 

Wilcoxon،T  يكضح ذلؾ. (5.15كجدكؿ )لمتعرؼ عمى داللة ىذه الفركؽ 
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 (5.15دكؿ )ج
 في القياسيف البعدمالمجمكعة التجريبية أفراد بيف متكسطات درجات  (  zكقيمة )  داللة الفركؽ

 .(  13) ف = عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد  كالتتبعي

 مستكل الداللة "Zقيمة " مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد القياس اؿالمج

  
 7 7.071 49.500 

0.827 
 

غير دالة 
 28.500 5.700 5  إحصائيان 

 1   

  
 5 7.600 38.000 

0.450 
 

غير دالة 
 28.000 4.667 6  إحصائيان 

 2   

 
  

 6 8.500 51.000 
0.946 

 
غير دالة 
 27.000 4.500 6  إحصائيان 

 1   

  
 7 6.071 42.500 

0.847 
 

غير دالة 
 23.500 5.875 4  إحصائيان 

 2   

 رتب أفراددالة إحصائيان بيف متكسطات  ( عدـ كجكد فركؽ5.15يتضح مف الجدكؿ )
" في القياس التتبعي عمى التكالي Zككانت قيمة " المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي

 كىي قيـ غير دالة إحصائيان. ،(0.847(، )0.946(،)0.450(،)0.827)

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى استراتيجيات تعديؿ السمكؾ كالفنيات التي استخدمت في البرنامج 
كالتخفيؼ مف أعراض اإلرشادم المستخدـ في الدراسة كالتي ساعدت األطفاؿ عمى تعديؿ سمككيـ 

يـ في حث نقص االنتباه كالنشاط الزائد باإلضافة إلى مساعدة المعممات في الركضة كتعاكن
يـ السمككية كاستعماؿ الفنيات المستخدمة في البرنامج اإلرشادم مف قبؿ األطفاؿ عمى تغيير أخطائ

كيات ايجابية  كىذا يتفؽ المعممات لتشجيع األطفاؿ عمى التحسف كاستبداؿ سمككياتيـ السمبية بسمك 
 ( .2006( ك النجار )2009( ك شمبي )2011مع دراسة كؿ مف معكض )
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 :فيما يتعمؽ بنتائج الفرض السادس

بيف  (0.05حصائيان عند مستكل )إدالة تكجد فركؽ  ينص الفرض السادس عمى أنو:
عمى مقياس كالتتبعي البعدم  يفقياسالفي متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية 

  مف كجية نظر األميات.نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد 

قامت الباحثة بقياس الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض 
لدرجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي عمى مقياس نقص االنتباه 

 ( يكضح ذلؾ .  5.16كجدكؿ )  المصحكب بالنشاط الزائد

 (5.16جدكؿ )
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممجمكعة التجريبية عمى في القياسيف البعدم 

 .( 13)ف = عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد  كالتتبعي

 اؿالمج
 القياس التتبعي القياس البعدم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 2.048 9.231 1.951 9.846 االنتباه قصكر
 1.653 11.308 2.295 12.538 النشاط الزائد
 2.955 13.692 3.436 13.846 االندفاعية

 4.419 34.231 5.960 36.231 الدرجة الكمية

 رتب في متكسطات درجات حصائيان بيف إدالة  ( عدـ كجكد فركؽ5.16يتضح مف جدكؿ)
مف كجية  القياس التتبعيأفراد المجمكعة التجريبية في القياس البعدم  كمتكسطات درجاتيـ في 

كلمتحقؽ مف عدـ داللة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية المجمكعة التجريبية في  نظر األميات
 . القياسيف البعدم كالتتبعي

لمتعرؼ عمى داللة  Wilcoxon،T البلبارمترم سكفقامت الباحثة باستخداـ اختبار كيمككك 
 .( يكضح ذلؾ 5.17كجدكؿ ) ىذه الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لممجمكعة التجريبية
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 (5.17جدكؿ )
المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم أفراد بيف متكسطات درجات  (zكقيمة )داللة الفركؽ 

 ( .13)ف=عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد  كالتتبعي

 مستكل الداللة "Zقيمة " مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد القياس جاؿالم

قصكر 
 بعدم/تتبعي االنتباه

 43.000 6.143 7 الرتب السالبة
0.898 

 
 23.000 5.750 4 الرتب المكجبة غير دالة إحصائيان 

   2 التساكم

النشاط 
 بعدم/تتبعي الزائد

 42.500 6.071 7 الرتب السالبة
1.536 

 
 12.500 4.167 3 الرتب المكجبة غير دالة إحصائيان 

   3 التساكم

 االندفاعية
 بعدم/تتبعي 

 41.500 6.917 6 الرتب السالبة
0.197 

 36.500 6.083 6 الرتب المكجبة غير دالة إحصائيان  
   1 التساكم

الدرجة 
 بعدم/تتبعي الكمية

 49.000 7.000 7 الرتب السالبة
0.786 

 
 29.000 5.800 5 الرتب المكجبة غير دالة إحصائيان 

   1 التساكم

 رتب أفراد ( عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات5.17يتضح مف الجدكؿ )
" في القياس التتبعي عمى التكالي Zككانت قيمة " المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي

 كىي قيـ غير دالة إحصائيان. ،(0.786(، )0.197) (،1.536) (،0.898)

كأساليب  كتعزك الباحثة ذلؾ إلى جدكل فاعمية البرنامج اإلرشادم الذم يتضمف  فنيات
البرنامج اإلرشادم كما أظيرتو المجمكعة التجريبية مف تفاعؿ كتعاكف مف خبلؿ جمسات ، متنكعة

ككذلؾ بسبب تعاكف األميات  في تشجيع أفراد المجمكعة التجريبية عمى تعديؿ سمككيـ كاستخداـ 
أسمكب التعزيز كالتشجيع مما ساعد عمى خفض أعراض نقص االنتباه كالنشاط الزائد لدل أفراد 

اليتو حتى بعد االنتياء منو المجمكعة التجريبية كىذا يشير إلى استمرارية أثر البرنامج اإلرشادم كفع
 .بفترة تصؿ إلى ثبلثة أسابيع
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 :السؤاؿ الرئيسي نتائجثانيان: مناقشة 
ىدفت الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف مدل فاعمية برنامج إرشادم في التخفيؼ مف  

 أعراض نقص االنتباه كالنشاط الزائد لدل أطفاؿ الركضة . 

فاعمية كبيرة في خفض أعراض نقص االنتباه كالنشاط  اإلرشادمك قد تبيف أف لمبرنامج 
الزائد كذلؾ مف خبلؿ حساب الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممجمكعة 
التجريبية كالمجمكعة الضابطة عمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد في القياس القبمي كالقياس 

ميات كقد اتضح ذلؾ أيضان مف خبلؿ مناقشة كتفسير نتائج البعدم مف كجية نظر المعممات كاأل
 الفركض التي انبثقت مف السؤاؿ الرئيسي ك ىي عمى النحك التالي :

فيما يتعمؽ بمناقشة كتفسير الفرض األكؿ كالذم ينص عمى أنو : " ال تكجد فركؽ ذات داللة 
سطات رتب درجات أفراد بيف متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية كمتك إحصائية 

مف كجية نظر  النشاط الزائدالمصحكب  ب مقياس نقص االنتباه المجمكعة الضابطة عمى
 فقد أشارت نتائج اختبار ماف كيتني البلباراميترم إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيةالمعممات. "

مكعة التجريبية فقد لمجمكعتيف التجريبية كالضابطة كلصالح المجرتب درجات أفراد امتكسطات بيف 
 لزائدفي خفض مستكل نقص االنتباه كالنشاط ا ممحكظان  ظير أفراد المجمكعة التجريبية تحسنان أ

في خفض أعراض نقص االنتباه  اإلرشادملمبرنامج  إيجابيمما يعني أف ىناؾ أثر لمقياس البعدم 
المستخدمة في البرنامج ك يرجع ذلؾ إلى الفنيات كالنشاط الزائد لدل أفراد العينة التجريبية 

 عاإلرشادم المستخدـ في الدراسة كالذم طبؽ عمى أفراد المجمكعة التجريبية فقط بينما لـ يخض
 المجمكعة الضابطة لمبرنامج اإلرشادم. أفراد

ك فيما يتعمؽ بمناقشة كتفسير نتائج  الفرض الثاني ك الذم ينص عمى أنو: " ال تكجد فركؽ 
أفراد رتب تكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية كمتكسطات بيف م ذات داللة إحصائية

النشاط الزائد مف كجية نظر األميات" المصحكب  ب نقص االنتباه مقياس المجمكعة الضابطة عمى
أفراد المجمكعة التجريبية  درجات ذات داللة إحصائية بيف متكسطات رتب ان فقد تبيف أف ىناؾ فركق

أفراد المجمكعة الضابطة في نتائج اختبار ماف كيتني البلباراميترم كلصالح  درجات ك رتب
في التخفيؼ مف أعراض نقص  فعاالن  ان تأثير  اإلرشادممما يعني أف لمبرنامج  المجمكعة التجريبية
يعني أف األساليب المستخدمة مع أفراد المجمكعة التجريبية قد ساعدت كذلؾ  االنتباه كالنشاط الزائد

كاالندفاعية التي  نقص االنتباه كالنشاط الزائدتحسيف مستكل االنتباه لدييـ كالتخفيؼ مف عمى 
 .يعانكف منيا
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أما فيما يتعمؽ بمناقشة كتفسير نتائج الفرض الثالث كالذم ينص عمى أنو : " ال تكجد 
القبمي  قياسالفي بيف متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية فركؽ ذات داللة إحصائية 

النشاط الزائد مف كجية نظر المعممات " . المصحكب ب نقص االنتباهكالقياس البعدم عمى مقياس 
البلباراميترم أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  فقد أشارت نتائج اختبار كيمكككسكف

 االنتباه تحسنان ممحكظان في مستكل  مما يعني أف  أفراد المجمكعة التجريبية درجات متكسطات رتب
باإلضافة إلى التخفيؼ مف مشكمة قد ظير لدييـ في المقياس البعدم مف كجية نظر المعممات 

المستخدـ في  اإلرشادمالبرنامج  كذلؾ يعكد إلى ذلؾ حسب تقدير المعمماتالنشاط الزائد لدييـ ك 
ادم مما يعني إلى أسمكبي التعزيز ك التمقيف المستخدميف في البرنامج اإلرش باإلضافة  الدراسة

فعالية البرنامج اإلرشادم المستخدـ مع األطفاؿ في الدراسة في التخفيؼ مف أعراض نقص االنتباه 
 كالنشاط الزائد.

كفيما يتعمؽ بمناقشة كتفسير نتائج الفرض الرابع كالذم ينص عمى أنو : " ال تكجد فركؽ  
لتجريبية في القياس القبمي بيف متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة ا ذات داللة إحصائية

النشاط الزائد مف كجية نظر األميات " . المصحكب ب نقص االنتباه كالقياس البعدم عمى مقياس
البلباراميترم إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  فقد أشارت نتائج اختبار كيمكككسكف

أفراد المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم لصالح القياس  درجات متكسطات رتب
النشاط ظير أفراد المجمكعة التجريبية انخفاضان ممحكظان في مستكل نقض االنتباه ك أالبعدم حيث 

كاالندفاعية حسب تقدير األميات كذلؾ بفعؿ األساليب كالفنيات المستخدمة مثؿ التعزيز  الزائد
االستجابة مما يعني فعالية البرنامج اإلرشادم المستخدـ مع األطفاؿ في التخفيؼ  كالتمقيف كتكمفة

 مف أعراض نقص االنتباه كالنشاط الزائد لدييـ .

مؽ بمناقشة كتفسير نتائج الفرض الخامس كالذم ينص عمى أنو : " تكجد فركؽ عك فيما يت
بيف متكسطات رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس البعدم  ذات داللة إحصائية

     النشاط الزائد مف كجية نظر المعممات " . كالقياس التتبعي عمى مقياس  نقص االنتباه المصحكب ب
البلباراميترم إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  فقد أشارت نتائج اختبار كيمكككسكف

أفراد المجمكعة التجريبية في القياس البعدم كمتكسطات رتبيـ في القياس  درجات متكسطات رتب
التتبعي حسب تقدير المعممات مما يعني فعالية البرنامج اإلرشادم المستخدـ في الدراسة حتى بعد 
االنتياء مف تطبيؽ البرنامج بمدة زمنية حكالي ثبلثة أسابيع كذلؾ يعكد إلى أسمكب التعزيز 

إلى اكتساب األطفاؿ ميارات في البرنامج اإلرشادم مكضكع الدراسة كذلؾ يعزل ذلؾ  المستخدـ
 .إيجابييـ عمى التغمب عمى مشاكميـ السمككية ك التصرؼ بشكؿ تساعدجديدة 
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أما فيما يتعمؽ بتفسير كمناقشة نتائج الفرض السادس كالذم ينص عمى أنو: " تكجد فركؽ 
ب درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس البعدم بيف متكسطات رت ذات داللة إحصائية

      النشاط الزائد مف كجية نظر األميات".كالقياس التتبعي عمى مقياس نقص االنتباه المصحكب ب
البلباراميترم إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف  فقد أشارت نتائج اختبار كيمكككسكف

لتجريبية في القياس البعدم كالقياس التتبعي حسب تقدير درجات أفراد المجمكعة ارتب متكسطات 
األميات مما يعني فاعمية البرنامج اإلرشادم المستخدـ حتى بعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج بكاقع 

طفاؿ مف النشاطات التي تـ تدريبيـ عمييا أثناء زمني قدره ثبلثة أسابيع كيعزل ذلؾ إلى استفادة األ
 تطبيؽ البرنامج .

كمما سبؽ يمكف اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي ك ىي فاعمية البرنامج اإلرشادم في التخفيؼ 
حيث أثبت القياس البعدم انخفاضان  مف أعراض نقص االنتباه كالنشاط الزائد لدل أطفاؿ الركضة 

ي المستخدـ ف اإلرشادممما يعني فاعمية البرنامج  ،ممحكظان في درجات أفراد المجمكعة التجريبية
كىذه النتيجة الدراسة في التخفيؼ مف أعراض نقص االنتباه كالنشاط الزائد لدل أطفاؿ الركضة 

 .(2002) عبد الستار ك ،( 2005( ك طو )2006النجار ) مف تتفؽ مع دراسة كؿ

في درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس  إحصائيةكما أنو لـ تكجد فركؽ ذات داللة 
حتى بعد  اإلرشادمعمى مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد مما يعني فاعمية البرنامج  التتبعي

( 2010مف محفكظ ) االنتياء مف تطبيقو بفترة زمنية قدرىا ثبلثة أسابيع كىذا يتفؽ مع دراسة كؿ 
 .(2006) الدسكقي ( ك2008( ك حمكدة )2010ك غراب )
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  :التكصيات
 الدراسة توصي الباحثة بما يلي :في ضوء نتائج 

استخداـ البرنامج اإلرشادم في التخفيؼ مف أعراض نقص االنتباه كالنشاط الزائد مف قبؿ  .1
راب نقص االنتباه ذكم اضط األطفاؿالكالديف كمربيات الركضة كالمعمميف لمساعدة 

 . كالنشاط الزائد
كاالجتماعيف كالمرشديف في النفسييف  اإلخصائييفمف قبؿ  اإلرشادماستخداـ البرنامج  .2

 المدارس لمتخفيؼ مف أعراض نقص االنتباه كالنشاط الزائد لدل األطفاؿ.
التي تعاني مف اضطراب نقص العمرية برامج إرشادية لمتعامؿ مع جميع الفئات  إعداد .3

االنتباه كالنشاط الزائد لمساعدة ىذه الفئات في التغمب عمى ىذه المشكمة كمساعدتيـ عمى 
 .مع مجتمعاتيـ التكيؼ

برامج إرشادية آلباء كأميات ذكم اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد لزيادة كعييـ  إعداد .4
بيذه المشكمة كتدريبيـ عمى كيفية التعامؿ مع أبنائيـ كتدريبيـ عمى مساعدة أبنائيـ 

 .لمتخفيؼ مف أعراض ىذا االضطراب
طفاؿ لزيادة معرفتيـ يات في رياض األفي المدارس كلممرببرامج إرشادية لممدرسيف  إعداد .5

كتدريبيـ  طفاؿ المصابيف بيذا االضطراب مبكران االضطراب كتمكينيـ مف اكتشاؼ األ بيذا
 .طفاؿ كتفيميـعمى مساعدة ىؤالء األ

 بأعراض برامج تمفزيكنية كأفبلـ كثائقية تتعمؽ بيذا االضطراب لزيادة كعي المجتمعإعداد  .6
 .شاط الزائداضطراب نقص االنتباه كالن

طفاؿ ذكم تماعييف عمى كيفية التعامؿ مع األتدريب المدرسيف كاألخصائييف النفسييف كاالج .7
 .اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد ككيفية تقديـ المساعدة ليـ كألسرىـ
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 :كالمصادر المراجع
 .: المصادر: القراف الكريـكالن أ

 قائمة المراجع العربية  ثانيان : 

(." تقييـ استجابة ككرتيزكف ببلزما الدـ لمضغط العصبي لدل 2011حمدم محمد )، النكرأبك  .1
 .(48، )دراسات الطفكلة، "أطفاؿ فرط الحركة كعجز االنتباه مع دراسة تأثير األدكية المنبية 

(. " أثر استخداـ برنامج تكاممي لمتدريب عمى بعض فنيات التحكـ 2000إيماف )، أبك ريا .2
جامعة ، كمية التربية، رسالة دكتكراة، "الذاتي في تعديؿ سمكؾ فرط النشاط عند األطفاؿ 

 طنطا.
، مصر، " (."األسس البيككيميائية لألمراض النفسية عصبية2005السيد )، أبك شعيشع .3

 جامعة بني سكيؼ.، مطبعة كمية العمكـ
(. "دراسة لبعض الخصائص المعرفية كعبلقتيا باضطراب 2004تكفيؽ اسبيتاف )، أبك ىكيشؿ .4

، الجامعة اإلسبلمية، كمية التربية، رسالة ماجستير، نقص االنتباه كالنشاط الزائد لدل األطفاؿ"
 غزة.

بصرية كسمعية (. "" تأثير األلعاب الشعبية بمصاحبة مثيرات 2003زينب )، اإلسكندراني .5
مجمة ، عمى النشاط الزائد كبعض المتغيرات البدنية لؤلطفاؿ ذكم نقص االنتباه كفرط الحركة "

 .( 254 – 217)، العدد السابع، دراسات في التعميـ الجامعي
مجمة ، التشخيص كالعبلج " –(. " األطفاؿ ذكك النشاط الحركي الزائد 2008احمد )، أكزم .6

 ( . 117 – 114، )(25العدد )، التربية
(. "فاعمية برنامج إرشاد أسرم في خفض حدة اضطراب نقص 2001أميرة طو )، بخش .7

 مجمة  الطفكلة، "االنتباه المصحكب بالنشاط  الحركي المفرط لدل األطفاؿ المتخمفيف عقميان 
   ( .74 – 51)، (1المجمد )، (3العدد )، كالتنمية

 " الطبعة الثانية، دار المسيرة، عماف . رياض األطفاؿ إلىمدخؿ ( "2010بدر، سياـ ) .8
(. "  برنامج إرشادم لتنمية السمكؾ التكافقي لدل ذكم النشاط 2005نكرة محمد طو  )، بدكم .9

معيد الدراسات ك البحكث ، رسالة دكتكراة، "الزائد كقصكر االنتباه مف أطفاؿ الركضة
 جامعة القاىرة.  ، التربكية

 .عماف، دار الفكر، الطبعة األكلى، "تقكيـ نمك الطفؿ" (.2008كريماف )، بدير .10
دار المسيرة ، الطبعة الثانية، " المشكالت النفسية كعالجيا " (.2010حافظ بطرس )، بطرس .11

 . ر كالتكزيع عماف لمنش
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، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، "."تعديؿ كبناء سمكؾ األطفاؿ(2010حافظ بطرس )، بطرس .12
 . األردف ، عماف

دار المسيرة لمنشر الطبعة األكلى، ، "إعاقات النمك الشاممة(." 2011حافظ بطرس )، بطرس .13
 . يع، عماف، األردف كالتكز 

"سيككلكجية الطفكلة المبكرة نحك االستثمار األمثؿ في  (. 2005محمد محمكد )، بني يكنس  .14
 عماف.، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، " تربية الطفكلة المبكرة

(. " تأثير اضطراب تشتت االنتباه ك فرط 2010حياة )، بكجمميف، ة الزىراءفاطم، بككرمة .15
، حالة " 50دراسة ميدانية ؿ  –عمى الدافع كالتحصيؿ الدراسي لدل األطفاؿ  ADHDالنشاط 

 .( 25 –11)، مجمة دراسات في الطفكلة
الذات لدل ( ." فعالية برنامج لتنمية بعض القدرات المعرفية كضبط 2008غادة )، جاد الرب .16

المؤتمر العممي ، األطفاؿ المكىكبيف ذكم اضطراب قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد "
 (.181 – 169)، دراسات الطفكلة، الثاني لشباب الباحثيف

(. " العكامؿ المؤثرة في انتشار ظاىرة ضعؼ االنتباه كالنشاط 2010رائدة عيسى )، جريسات .17
 ( .27 – 3)، (28العدد )، المجمة التربكية، المدارس األردنية "الزائد لدل عينة مف طبلب 

(. " مدل انتشار اضطراب ضعؼ االنتباه كالنشاط الزائد لدل 2010رائدة عيسى )، جريسات .18
العدد ، (26المجمد )، كمية التربية، المجمة العممية، الطمبة العادييف في المدارس األردنية "

 (.386 – 263)، الثاني
لمتخفيؼ  امقترح في السيكك درام إرشادم( . "مدل فعالية برنامج 2005جد عزات )جمعة، أم .19

، الجامعة رسالة ماجستير"،  اإلعداديةمف حدة بعض المشكبلت السمككية لطبلب المرحمة 
 ، غزة .اإلسبلمية

دار غريب لمطباعة كالنشر ، " االضطرابات السمككية كعالجيا "(. 2000سيد يكسؼ )، جمعة .20
 القاىرة.، كالتكزيع

، "(. "نقص االنتباه كفرط الحركة لدل أطفاؿ المممكة العربية السعكدية 2000جماؿ )، الحامد .21
 الدماـ.، جامعة الممؾ فيصؿ، نشرات كمية الطب

"، الطبعة األكلى، دار المسيرة لمنشر نشأة ك إدارة رياض األطفاؿ(. "2010الحريرم، رافدة ) .22
 .كالتكزيع كالطباعة، عماف 

دار الجامعة ، "الصحة النفسية كمشكالتيا لدل األطفاؿ(. "2010طو عبد العظيـ )، حسيف .23
 مصر.، الجديدة
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(." فاعمية برنامج إرشادم في عبلج اضطرابات النشاط المصحكب 2008نجاح )، حسيف .24
، 4مجمد ، 16العدد ، مجمة الطفكلة كالتنمية، رسالة دكتكراة، " بقصكر االنتباه لدل األطفاؿ

(211 – 215 .) 
(. " مفيـك الذات كالسمكؾ العدكاني لدل ذكم 2006غادة )، عبد الغفار، نشكة، حسيف .25

، دراسات عربية في عمـ النفس، اضطراب ضعؼ االنتباه المصحكب بالحركة المفرطة "
 (. 78 -45)، (1العدد )، المجمد الخامس

ية الخاصة باضطراب نقص (. " مدل معرفة معممي الترب2010خالد بف عبد العزيز )، الحمد .26
، (25العدد )، مجمة اإلرشاد النفسي، االنتباه كالنشاط الحركي الزائد: دراسة استطبلعية "

(215 - 267.) 
(. " فاعمية بعض فنيات العبلج السمككي في خفض اضطراب 2008داليا جعفر )، حمكدة .27

المؤتمر العممي ، لمتعمـ "نقص االنتباه مفرط الحركة لدل األطفاؿ المتخمفيف عقميان القابميف 
 جامعة أسيكط.، كمية التربية، الثاني لشباب الباحثيف

، الطبعة األكلى، "الصحة النفسية لمطفؿ "(. 2001أحمد )، الزيادم، ىشاـ إبراىيـ، الخطيب .28
 عماف. –الدار العممية لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع 

   أساسيات التكافؽ النفسي كاالضطرابات السمككية كاالنفعالية  "(.2008صالح )، الداىرم .29
 .  كالتكزيع، عماف  دار صفاء لمنشرالطبعة األكلى، ، ("األسس كالنظريات)
دار الطبعة األكلى، ، مبادئ عمـ النفس االرتقائي كنظرياتو"(." 2008صالح )، الداىرم .30

 عماف.، صفاء لمنشر كالتكزيع
، " اضطراب نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد(. " 2004مجدم محمد )، الدسكقي .31

 القاىرة.، نجمكمكتبة األ
(. " فاعمية برنامج إرشادم في تخفيؼ حدة اضطراب نقص 2006مجدم محمد )، الدسكقي .32

، "االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد لدل عينة مف األطفاؿ المتأخريف عقميان القابميف لمتعمـ 
 (.385 – 335)، القاىرة، مكتبة االنجمك، المجمد الثاني، النفسيةدراسات في الصحة 

مجمة ، " (. " اضطراب قصكر االنتباه / النشاط الزائد2002عبد اهلل عبد العزيز )، الركيتع .33
 (.53 -39)، (2مجمد )، (6العدد )، الطفكلة كالتنمية

الطبعة األكلى، ، األطفاؿ "" االضطرابات االنفعالية كالسمككية لدل (.2006عماد )، الزغكؿ .34
 .، عماف، األردف دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع

اإلمارات ، أخبار العرب، " مدخؿ إلى عمـ النفس "(. 2002عمي )، ىنداكم، عماد، الزغكؿ .35
 (.135 – 129)، (469العدد )، العربية المتحدة
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"، الطبعة الثانية، عالـ الكتب،  النفسي كاإلرشادالتكجيو " (.1998زىراف، حامد عبد السبلـ ) .36
 القاىرة.

 ، اإلسكندرية.مؤسسة شباب الجامعة، " سيككلكجية الطفكلة " (.2002عصاـ نكر )، سرية .37
(." فاعمية برنامج لتدريب معممي العمـك 2006خالد سعد )، محمدعبد الرحيـ ك ، سبلمة .38

بالمرحمة االبتدائية عمى بعض أساليب التعمـ النشط بأساليب التعامؿ مع األطفاؿ ذكم 
اضطراب نقص االنتباه المصحكب بفرط النشاط عمى أدائيـ التدريسي كفي تحسيف بعض 

المؤتمر الدكلي ، ىؤالء األطفاؿ" أنكاع الذكاءات المتعددة كتعديؿ الخصائص السمككية لدل
. العممي السابع  بكمية التربية جامعة الفيـك

دار المسيرة لمنشر ، "" االضطرابات النفسية لدل األطفاؿ(.2011ز إبراىيـ )يالعز  عبد، سميـ .39
 األردف.، عماف، كالتكزيع

(. " اضطراب قصكر االنتباه المصحكب 2011محمكد )، الطنطاكم، عبد الرحمف، سميماف .40
، مركز اإلرشاد النفسي، مجمة اإلرشاد النفسي، "بالنشاط الزائد: التشخيص كالتشخيص الفارؽ 

 ( . 331- 274)، (28العدد )
" اضطراب قصكر االنتباه كالحركة المفرطة: خصائصيا كأسبابيا (. 2001كماؿ )، سيسالـ .41

 اإلمارات.، العيف، لكتاب الجامعيدار ا، كأساليب عالجيا"
(. " تأثير نقص االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد عمى نكعية الحياة عند 2011نكاؿ )، شريؼ .42

 (.46)، ةدراسات الطفكل، " األطفاؿ
ثر فاعمية برنامج تربكم فردم مقترح لمتخفيؼ مف أعراض صعكبات أ(." 2009شمبي، أمينة ) .43

، مجمة كمية التربية، "االنتباه مع فرط الحركة لدل تبلميذ الحمقة الثانية مف المرحمة االبتدائية 
 (.259 – 209)، (69العدد )، جامعة المنصكرة

لزائد لدل عينة (. " فاعمية برنامج إرشادم في خفض حدة النشاط ا2011أماني )، صمكئيؿ .44
العدد ، مركز اإلرشاد النفسي، مجمة اإلرشاد النفسي، "مف األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ 

(29) ،(538 – 567.) 
مكتبة ، 1ط ، عمـ نفس النمك الطفكلة كالمراىقة(. 2005بد الحميد )عمنذر ، الضامف .45

 .   الككيت ، كالتكزيع الفبلح لمنشر
 ".(." أىمية الركضة لبناء شخصية الطفؿ 2013محمكد )، طافش .46

 www. tafesh. 5u.com / malakat. 
(. " تأثير برنامج ألعاب تعاكنية عمى اضطراب االنتباه 2006غادة جبلؿ)، عبد الحكيـ .47

المجمة العممية لمتربية ، المصحكب بالنشاط الزائد كاإلدراؾ الحركي لتبلميذ المرحمة االبتدائية "
 (.316 – 281)، (48العدد )، ية كالرياضيةالبدن
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(. " بعض العكامؿ المسيمة في النشاط الزائد لدل أطفاؿ 2008حناف زكريا )، عبد الغني .48
جامعة ، كمية التربية، رسالة ماجستير، المرحمة االبتدائية بمحافظة أسكاف " دراسة تحميمية " "

 جنكب الكادم.  
عمية اإلرشاد الكالدم في خفض النشاط الزائد لدل عينة (. " فا2011حناف زكريا )، عبد الغني .49

جامعة جنكب ، كمية التربية، رسالة دكتكراة، مف تبلميذ المرحمة االبتدائية بمحافظة أسكاف "
 الكادم. 

(. "فاعمية برنامج معرفي سمككي في خفض اضطراب 2012أحمد مجاكر )، عبد الفييـ .50
جامعة عيف ، مجمة كمية التربية، "ضعؼ االنتباه لدل عينة مف أطفاؿ المرحمة االبتدائية 

 (.147 – 122)، الجزء األكؿ، (36العدد )، شمس
اض سمككية الطفكلة في الحضانات كري(. 2002فاتنة )، نبيؿ ك الصاحب، عبد اليادم .51

 عماف. –. منشكرات بيت المقدس األطفاؿ 
(. " أثر برنامج إرشادم جمعي في 2012محمد خالد )، الطحاف، سميرة محمد، عبد الكىاب .52

تحسيف أساليب معاممة األميات الككيتيات ألطفاليف كخفض أعراض ضعؼ االنتباه 
المجمد ، كعمـ النفسمجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية ، "المصاحب لمنشاط الزائد لدييـ 

 (.147 – 122)، العدد الثاني، العاشر
(." نسبة انتشار كعكامؿ الخطكرة الضطراب فرط الحركة كنقص 2011منى حسيف )، عثماف .53

 (.45)، دراسات في الطفكلة، االنتباه في أطفاؿ المدارس "
العمـك لدل (. " فعالية استخداـ الرسـك كالصكر التكضيحية في تدريس 2000نجاح  )، عرفات .54

تبلميذ المرحمة اإلعدادية ذكل النشاط الزائد عمى التحصيؿ العممي كاكتساب بعض العمميات 
 (. 191 – 165)، العدد الثالث، المجمد الثالث، مجمة التربية العممية، " يةالتعميم

(. " تأثير برنامج تربية حركية مقترح عمى خفض النشاط الحركي 2004أحمد محمد )، العقاد .55
كمية التربية البدنية جامعة مجمة ، ائد المصاحب بنقص االنتباه لمتبلميذ المعاقيف ذىنيا "الز 

 (.207 – 180)، الزقازيؽ
دار  " سيككلكجية التطكر اإلنساني مف الطفكلة إلى الرشد " ( 2004شفيؽ فبلح )، عبلكنة .56

 عماف.، المسيرة
مكتبة الدار العربية ، 1ط ، "" مقدمة في عمـ النفس االرتقائي (. 2003فادية )، عمكاف .57

 . القاىرة لمكتاب، 
(. " إصابة النصفيف الكركييف لممخ كعبلقتو باإلدراؾ كالنشاط الزائد لدل 2008أمنية )، عمر .58

 مجمة دراسات لمطفكلة.، رسالة دكتكراة، " سنكات 6 – 4األطفاؿ مف 
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 ،"كتاب التربية الخاصة(." 2010مكفؽ )، الخطيب، حمدأعكاد،  .59
www.manar-se.net 

"سيككلكجيات النمك اإلنساني بيف الطفكلة  (.2010خالد )، ثائر ك أبك شعيرة، غبارم .60
 . مصر -ي لمنشر كالتكزيع مكتبة المجتمع العرب، 1ط، "كالمراىقة 

(. " برنامج إرشادم مقترح لمتخفيؼ مف حدة اضطراب التشتت 2010ىشاـ أحمد )، غراب .61
، مجمة المستقبؿ التربية العربية، "كنقص االنتباه لدل أطفاؿ يعانكف مف صعكبات التعمـ 

 (. 422 – 346)، المجمد السابع عشر
تصنيفيا  –تعريفيا  –" اإلعاقات الذىنية في مرحمة الطفكلة  (.2002عثماف لبيب )، فراج .62

، المجمس العربي لمطفكلة كالتنمية، التدخؿ العالجي " –أسبابيا  –تشخيصيا  –أعراضيا  –
 .القاىرة 

(. " أبعاد اإلساءة لؤلطفاؿ ذكل اضطراب نقص االنتباه كفرط النشاط 2010خالد )، القاضي .63
، (16)المجمد   ، جامعة جنكب الكادم، مجمة كمية التربية، " كعبلقتيا ببعض المتغيرات

(167- 198)  . 
" تعديؿ سمكؾ األطفاؿ ذكل اضطراب نقص االنتباه كفرط النشاط (.  2011خالد )، القاضي .64

 . عالـ الكتب، 10ط ، الزائد: دليؿ عممي لمكالديف كالمعمميف "
، 4ط. ، " االضطرابات السمككية كاالنفعالية "(.2013خميؿ )، المعايطة، مصطفى، القمش .65

 . ، عماف، األردف كالتكزيع كالطباعةدار المسيرة لمنشر 
(. " فعالية برنامج إرشادم في خفض حدة النشاط الزائد لدل 2002رضا عبد الستار )، كشؾ .66

 جامعة الزقازيؽ.، كمية التربية، رسالة ماجستير، أطفاؿ الركضة "
، 1 ط، " "عمـ النفس االرتقائي سيككلكجية الطفكلة كالمراىقة (.2009عبلء الديف  )، كفافي .67

 .  ر الفكر، عماف دا
(. " صعكبات التعمـ عند األطفاؿ المصابيف بفرط 2010نعيمة )، بف يعقكب، الخضر، لكحؿ .68

المؤتمر اإلقميمي الثاني ، )دراسة حالة تشخيصيان كعبلجان( ADHDالنشاط مع قصكر االنتباه 
 (.429 – 409، )رابطة األخصائييف النفسييف المصرية، لعمـ النفس

، " مشكالت األطفاؿ النفسية كاألساليب اإلرشادية لمعالجتيا "(. 2008سكسف شاكر )، مجيد .69
 . ع، عماف اء لمنشر كالتكزيفدار ص، 1ط 

، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، 1ط ، عمـ نفس النمك لمطفؿ(. 2009سكسف شاكر )، مجيد .70
 .عماف 

كي لمضبط الذاتي قائـ (. " فاعمية برنامج تدريبي سمك 2010إسماعيؿ ) الرؤكؼعبد ، محفكظ .71
عمى أسمكبي التعزيز التفاضمي كخفض االستجابة في معالجة تشتت االنتباه المصحكب بفرط 
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، مجمة كمية التربية، الحركة كالنشاط الزائد لدل األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ في مدينة جدة "
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 (1ممحؽ رقـ )
 قائمة بأسماء محكمي أدكات الدراسة

 البرنامج اإلرشادم  

 الدرجة العممية االسـ
 غزة          –جامعة القدس المفتكحة  -عمـ نفس بأستاذ دكتكر  زياد الجرجاكم د. أ.
 جامعة القدس المفتكحة –الصحة النفسية  –أستاذ مساعد  د. مسعكد حجك     
 غزة  –أستاذ مساعد بعمـ النفس بجامعة األزىر  د. محمد جكاد الخطيب 
 غزة  – القدس المفتكحةبعمـ النفس بجامعة  مساعدأستاذ    خالد عكض مكنس د. 
 غزة  – األقصىبعمـ النفس بجامعة  شارؾأستاذ م عايدة صالح د.  
 غزة –بعمـ النفس     جامعة القدس المفتكحة  ساعدم أستاذ حمد أبك زايد   أد.

برنػػػػػػػػػامج غػػػػػػػػػزة لمصػػػػػػػػػحة  –طبيػػػػػػػػػب نفسػػػػػػػػػي لؤلطفػػػػػػػػػاؿ كالمػػػػػػػػػراىقيف  د. سامي عكيضة  
 النفسية
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 (2ممحؽ رقـ )
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 (3ممحؽ رقـ )
 قبؿ التحكيـ إرشادمبرنامج 

 

 

 

 بسى اهلل انزمحن انزحيى

 ،،،حفظه اهلل                    ىر الفاضل /                            ــاألخ الدكت

 انسالو عهيكى ورمحة اهلل وبزكاجو وبعد 

لمتخفيؼ مف حدة أعراض اضطراب نقص االنتباه  إرشادمترغب الباحثة بإعداد برنامج 
 عراضلمتخفيؼ مف أ إرشادم" فاعمية برنامج    :كالنشاط الزائد كذلؾ الستخدامو في بحث بعنكاف 
 .نقص االنتباه كالنشاط الزائد لدل أطفاؿ الركضة "

 لمحصكؿ عمى درجة الماجستير تخصص عمـ نفس مف كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة
 :كتيدؼ إلى

 .فػػػػػي التخفيػػػػػؼ مػػػػػف أعػػػػػراض االضػػػػػطراب   ADHDمسػػػػػاعدة األطفػػػػػاؿ ذكل اضػػػػػطراب   .1
 

 .ماعيػػػػػػػػة كميػػػػػػػػارة االسػػػػػػػػتماع كاالنتبػػػػػػػػاهمسػػػػػػػػاعدة األطفػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػة الميػػػػػػػػارات االجت .2
 

 .مسػػػػػػاعدة األطفػػػػػػاؿ عمػػػػػػى احتػػػػػػراـ اآلخػػػػػػريف فػػػػػػي المعػػػػػػب كالتخفيػػػػػػؼ مػػػػػػف حػػػػػػركتيـ الزائػػػػػػدة .3
 

ذلؾ أرجك مف سيادتكـ التكـر بإبداء رأيكـ في البرنامج المقترح كالذم يمثؿ آلية لمتعامؿ مع األطفاؿ 
 .ADHDذكل اضطراب 

 ونكى ينا جزيم انشكز

 

 الباحثة

 ختاـ أبك شكارب

 

ةاجلامعةةةةةةةةةةةيةا  ةةةةةةةةةةة م ي

ةالدرا ةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةالع  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ة  

ةال   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةيك  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةية

ة  

ةع ةةةةةةةةةةةةمةنفةةةةةةةةةةةةسقسةةةةةةةةةةةةمة

ة  
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 قبؿ التحكيـ إرشادمبرنامج 
 اإلرشادمالفنيات المستخدمة في البرنامج 

 :  Response Cost تكمفة االستجابة  

تعنى سحب أك فقداف الدعـ المرتبط بالسمكؾ كأف تمنع الطفؿ مف مشاىدة التمفزيكف لمدة 
نصؼ ساعة عندما يظير السمكؾ غير المرغكب  أك نكقع غرامة كمما استخدـ جممة معينة أك 

كمف  مميزاتو أف آثاره الجانبية قميمة كيتميز بسيكلة تطبيقو كفعاليتو إذا   مشينان  ارتكب عمبلن 
نو ال يستغرؽ مدة طكيمة لتقميؿ السمكؾ كال يشمؿ أع إجراءات أخرل لضبط السمكؾ كما استخدـ م

 .العقاب الجسدم
 :ىناؾ طريقتاف الستخداـ ىذا اإلجراء

 :الطريقة األكلى
عززات عند تأديتو لمسمكؾ المقبكؿ كيفقد كمية منيا يحصؿ فييا الفرد عمى كمية مف الم

 .عند تأديتو لمسمكؾ غير المقبكؿ
 :الطريقة الثانية

العبلجي كيطمب كفييا يقـك المعالج بمنح الطفؿ كمية مف المعززات عند البدء في البرنامج 
المرغكب  كبر قدر مف تمؾ المعززات كذلؾ باالمتناع عف تأدية السمكؾ غير أمنو أف يحافظ عمى 

ذا قاـ الط معينة مف تمؾ  وفؿ بالسمكؾ غير المرغكب يفقد كميكالمراد تعديمو أك الحد منو كا 
 .المعززات يتـ تحديدىا قبؿ البدء في تطبيؽ الطريقة

 :  Promptingالتمقيف
ىك حث الفرد عمى أف يسمؾ عمى نحك معيف كالتمميح لو بأنو سيعزز عمى ذلؾ السمكؾ 

أف التمقيف مساعدة  مأ  مؤشر يجعؿ احتماؿ االستجابة الصحيحة أكثر حدكثان كما أف التمميح 
 .إضافية

 :Schoolworkالكاجب المدرسي 
يتمثؿ الكاجب المدرسي في تكميؼ أفراد المجمكعة اإلرشادية بأداء عدد مف الكاجبات 
المنزلية الخاصة بمكضكع الجمسات كتنفيذ ىذه الكاجبات المنزلية في تعميـ التغيرات االيجابية التي 

ف ىا مؤ مككيات كالميارات التي يتعيف أداتعمميا أثناء الجمسات كتركز عمى تحديد مجمكعة مف الس
قبؿ الفرد سكاء في المنزؿ أك المدرسة كيتـ تحديدىا في نياية كؿ جمسة كيتـ مراجعتيا في بداية 

 .الجمسة الثانية
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 :Reinforcementالتعزيز  

أكالى إزالة تكابع سمبية كمف العكامؿ التي  إيجابيةإجراء يؤدل فيو حدكث السمكؾ إلى تكابع 
 .تؤثر في فاعمية التعزيز فكرية  التعزيز أك سرعة التعزيز  كانتظاـ التعزيز ككمية التعزيز

ثر طيب كشعكر باالرتياح أز عمى أف االستجابة التي يعقبيا كيعتمد أسمكب التعزي  
 .االستجابة كتكرارىاكالرضا تميؿ إلى التكرار كيؤدل ذلؾ إلى تقكية ىذه 

 جمسات البرنامج اإلرشادم 
حسب اليدؼ مف الجمسة كقدرة  جمسة أك جمستيف أسبكعيان  تنفيدمدة الجمسة ساعة كيتـ 

األطفاؿ عمى االستجابة كقبؿ البدء في الجمسات تطمب الباحثة مف المعممة كاألـ تعبئة استبياف 
تـ عمؿ مقارنة لمدل كجكد االضطراب لدل مقياس اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد حتى ي

 .الطفؿ قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم كمدل استفادة الطفؿ مف البرنامج كمدل فعالية البرنامج
 الجمسة األكلى:   

 التعارؼ كالتمييد :أىداؼ الجمسة
 . أف يتعرؼ أفراد المجمكعة عمى بعضيـ البعض كيتعرفكا عمى الباحثة .1
 . المجمكعة عمى أىداؼ الجمسةأف يتعرؼ أفراد  .2
 . إقامة عبلقة جيدة بيف الباحثة كأفراد المجمكعة .3
 . تحديد مكعد الجمسات كاالتفاؽ عمييا .4

 :محتكل الجمسة

تبدأ الباحثة بتقديـ نفسيا ألفراد المجمكعة كتتعرؼ عمييـ كتكضح ليـ اليدؼ مف الجمسات 
كيختار كؿ فرد اسـ أك صكرة معينة يمصقيا كمكعدىا كتضع الباحثة لكحة لكؿ فرد في المجمكعة 

عمى لكحتو كيدكف اسـ كؿ فرد عمى لكحتو كتسمى ىذه المكحة لكحة المكافأة كتشجع الباحثة أفراد 
حراز المج كبر عدد مف النقاط أك النجكـ عف طريؽ التعامؿ أمكعة عمى الحضكر كؿ جمسة كا 

 .كتعديؿ السمكؾ السمبي إيجابيةبطريقة 

 :يةالجمسة الثان

 .اليدؼ منيا تكجيو الطفؿ لتعديؿ أخطائو السمككية
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 :محتكل الجمسة

ككاف ىذا  النشاط الزائدتقكـ الباحثة بسرد قصة عف طفؿ لديو اضطراب نقص االنتباه ك 
الطفؿ في رحمة مع معممتو كزمبلئو إلى إحدل الحدائؽ العامة كقاـ ىذا الطفؿ بالتصرؼ بشكؿ 

في الحديقة حيث كاف ال يمتـز بالتعميمات الخاصة بالحديقة ككاف يتسمؽ األشجار  العالية  ءسي
كيقفز مف أماكف مرتفعة ككاف يتعدل بالضرب عمى زمبلئو كال ينتظر دكره في المعب أك عند تكزيع 
الحمكل كالكجبة ككاف يخطؼ األشياء مف زمبلئو كيتحدث بصكت مزعج  كىذا جعؿ مشرؼ 

 .طمب مف المعممة مغادرة الحديقة كىذا أزعج معممتو كزمبلؤه منوالحديقة ي

في نياية القصة تقكـ الباحثة بمناقشة األطفاؿ في تصرفات ىذا الطفؿ كاآلثار التي ترتبت 
عمى ىذه التصرفات كذلؾ تقكـ الباحثة بمناقشتيـ في كيفية تعديؿ ىذه التصرفات كما يجب عمى 

ؼ حتى يحظى بحب معممتو كزمبلؤه كيتـ تكرار السمككيات الطفؿ فعمو في مثؿ ىذه المكاق
كيقكـ األطفاؿ بذكرىا كتكرارىا كيتـ تعزيز األطفاؿ بكضع نجمة عمى لكحة المكافأة  اإليجابية

الخاصة بيـ كيتـ تحكيؿ النجكـ إلى جكائز بعد أف تصؿ إلى عدد معيف كتتمثؿ تكمفة االستجابة 
 .في فقد الطفؿ لجزء مف النجـك التي حصؿ عمييا في حالة قيامو بسمكؾ سمبي

 :الجمسة الثالثة

 تدريب الطفؿ عمى تشكيؿ سمككو بشكؿ منتظـ حتى يصبح قادر عمى  :ف الجمسةاليدؼ م

 .الجمكس بيدكء لعدة دقائؽ في كقت محدد  .1
  . االستجابة إلى الباحثة عندما يذكر اسمو .2

 :محتكل الجمسة

تبدأ الباحثة بمراجعة ما حدث في الجمسة السابقة لمتأكد مف فيـ األطفاؿ لمحتكل الجمسة 
ر السمكؾ الجيد بعد ذلؾ تشرح الباحثة لؤلطفاؿ اليدؼ مف الجمسة الحالية كتبدأ في السابقة كتكرا

تدريبيـ عمى الجمكس بيدكء لمدة دقيقة ثـ دقيقتاف ثـ ثبلث دقائؽ ثـ أربع دقائؽ ثـ خمس دقائؽ 
كىكذا حتى يصؿ كقت الجمكس بيدكء إلى عشر دقائؽ كفي حالة استجابة األطفاؿ يتـ مدحيـ 

فؿ بكضع نجمة عمى لكحة المكافأة الخاصة بو ثـ يسمح لؤلطفاؿ بالتحرؾ بحرية كتعزيز كؿ ط
داخؿ الغرفة لعدة دقائؽ ثـ تقكـ الباحثة بتدريب األطفاؿ عمى النظر إلييا عندما تذكر أسماءىـ مع 
تدريبيـ عمى إطالة النظر إلى الباحثة لمدة خمس إلى عشر ثكاني تزداد تدريجيا حتى تصؿ إلى 

كبعد ذلؾ يتـ إطالة الكقت الذم يمر بيف  قيقتاف كفي حالة نجاح الطفؿ يتـ تدعيمو فكران دقيقة كد
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بدء النظر إلى الباحثة كتقديـ التعزيز حتى يتـ زيادة فترة االنتباه كيتـ استخداـ نفس اإلجراء في 
 .تعزيز األطفاؿ أمزيادة الكقت 

 :الجمسة الرابعة

تدريب األطفاؿ عمى تشكيؿ سمككيـ بشكؿ منظـ حتى يصبحكا قادريف  :اليدؼ مف الجمسة
 :عمى أداء

 .معيف عندما يطمب منيـ ذلؾ ءشيالنظر إلى  .1
 . أداء عمؿ أك نشاط لفترة محددة .2

 :محتكل الجمسة

تقكـ الباحثة بتدريب األطفاؿ إلى النظر لبعض المكضكعات أك األشياء المكجكدة في 
لكحة تـ تعميقيا عمى الجدراف لكقت محدد كيتـ تعزيز الطفؿ بامتداحو  الغرفة كأف ينظر الطفؿ إلى

ككضع نجمة عمى لكحة المكافأة الخاصة بو كفي حالة التأكد مف أداء جميع األطفاؿ ليذا التمريف 
كمف  بنجاح يتـ االنتقاؿ إلى تدريب كؿ طفؿ عمى أداء نشاط معيف لفترة بسيطة تزداد تدريجيان 

ترتيب األلعاب بطريقة  ،تنفيذىا في الجمسة الجمكس بيدكء لحيف سماع الجرساألنشطة التي يتـ 
ذا تكقؼ عف النشاط يتـ االنتظار  30كفي حالة استجابة الطفؿ يتـ تعزيزه كؿ  ،معينة  ثانية كا 

ذا قاـ باالستجابة المطمكبة يتـ التعزيز كفي  لبضع ثكاني ثـ يكرر الطمب بأداء الميمة مرة أخرل كا 
جمسة يتـ  تكزيع بطاقات عمى األطفاؿ قسـ منيا صكر لمجمكعة مف الخضراكات كالقسـ نياية ال

الثاني لمجمكعة مف الفكاكو كيطمب مف الطفؿ تمكيف الخضراكات بالمكف األخضر كالفكاكو بالمكف 
 .األحمر

 الجمسة الخامسة:

 مف الجمسة تنمية ميارة االستماع اليدؼ

عة الكاجب المنزلي كالتأكد مف فيـ كؿ األطفاؿ لمحتكل تبدأ الباحثة بمراج :محتكل الجمسة
 .الجمسة السابقة

تبدأ الباحثة بتدريب األطفاؿ عمى االستماع إلى كممات كعبارات مختمفة ثـ ترديد ىذه 
الكممات كالعبارات كمناقشتيا مع األطفاؿ لمتعرؼ عمى مدل فيميـ لما سمعكه كيعاد تدريب 

ات كعبارات مختمفة إذا لـ يستطع األطفاؿ ترديد ما سمعكه كعندما األطفاؿ عمى االستماع إلى كمم
ينجح األطفاؿ في ذلؾ تقـك الباحثة بزيادة صعكبة الكممات كالعبارات كترديدىا كفيـ معانييا مع 
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األخذ في االعتبار زيادة الكقت البلـز إلتماـ التدريب كفي حالة نجاح الطفؿ يتـ تعزيزه بكضع 
 .افأةنجمة عمى لكحة المك

 الجمسة السادسة:

 .تنمية ميارة المشاركة كالسماح لكؿ طفؿ بمشاركة اآلخريف ما بحكزتو :اليدؼ منيا

 .تقكية الركابط كالعبلقات االجتماعية كزيادة التفاعؿ االجتماعي بيف األطفاؿ -
 .تنمية ميارة إتباع التعميمات كالقكاعد -

 :محتكل الجمسة

يـ األطفاؿ لمحتكل كالتأكد مف فما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة  تبدأ الباحثة بمراجعة
ثـ تبدأ الباحثة بتقسيـ األطفاؿ إلى مجمكعتيف كتقـك بتكزيع لعبة عمى كؿ مجمكعة كتطمب  الجمسة 

مف كؿ أفراد مجمكعة المعب بيذه المعبة حيث تطمب مف كؿ طفؿ أف يمعب بالمعبة لمدة خمس 
ستقـك بضبط الكقت باستخداـ جرس لذم يميو كىكذا كتبمغ األطفاؿ أنيا دقائؽ ثـ يعطييا لمطفؿ ا

نو يتكجب عمى كؿ طفؿ أف يتكقؼ عف المعب عندما يسمع الجرس كيعطي المعبة لزميمو كيجب أك 
عمى كؿ طفؿ أف يمتـز بالكقت كأال يتدخؿ بالمعب أثناء كجكد المعبة مع زميمو كيستمر التدريب 

تدخؿ الباحثة  مف أداء ىذه الميارة بدكف مشاكؿ ثـ يكرر التمريف بدكفحتى يتمكف جميع األطفاؿ 
يتـ نو سيتـ سحب المعبة كيتكقؼ المعب إذا حدث شجار أك نزاع أثناء التدريب ك أمع التنبيو عمييـ 

 تعزيز كؿ طفؿ يمتـز بالقكاعد

 الجمسة السابعة:

تعزيز االلتزاـ بالدكر في اليدؼ مف الجمسة تعزيز المشاركة كالتعاكف بيف األطفاؿ كذلؾ 
 .المجمكعة كاحتراـ اآلخريف

 :محتكل الجمسة

مف خبلؿ  ان عيتـ تقسيـ أفراد المجمكعة إلى مجمكعات صغيرة كيطمب منيـ أف يتعاكنكا م
تحديد دكر كؿ كاحد منيـ في عمؿ لكحة باستخداـ األقبلـ كاأللكاف كالصكر كالمسطرة تقكـ الباحثة 

دكار  كتطمب منيـ احتراـ دكر كؿ كاحد كأال يتدخؿ أم منيـ في دكر بمساعدتيـ عمى تكزيع األ
 .زميمو كسيتـ تعزيز كؿ طفؿ يمتـز بالقكاعد كالتعميمات
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 الجمسة الثامنة:

اليدؼ مف الجمسة تنمية ميارة التعاكف مع اآلخريف أثناء المعب كالعمؿ كخفض السمكؾ 
 .العدكاني

 :محتكل الجمسة

األطفاؿ إلى ثبلث مجمكعات صغيرة كتطمب منيـ المعب لعبة جمع تقـك الباحثة بتقسيـ 
الكرات كىذه المعبة تحتاج لعدة أطفاؿ ثـ تطمب منيـ الباحثة أف يتبادؿ األطفاؿ المعب بدكف 
مشاجرة لمدة خمس دقائؽ كأثناء المعب تراقبيـ الباحثة كتقكـ بكضع نجمة عمى لكحة الطفؿ الذم 

نجمة مف لكحة الطفؿ الذم ال يمتـز بالقكاعد ثـ تقـك الباحثة بإعادة يمتـز بالقكاعد كتقكـ بحذؼ 
التمريف مع زيادة الكقت كيتـ تعزيز األطفاؿ إذا تـ المعب بدكف شجار كيتـ إيقاؼ المعب في حالة 

يتـ  حدكث شجار كحرماف الطفؿ الذم يتشاجر مع زمبلئو مف المعب لعدة دقائؽ كفي نياية الجمسة
 مى األطفاؿ حسب عدد النجـ التي أحرزكىا .تكزيع اليدايا ع

 :الجمسة التاسعة

اليدؼ مف الجمسة تنمية ميارة المباقة االجتماعية كتدريب األطفاؿ عمى ميارات حؿ 
 .المشكمة

 :محتكل الجمسة

ألطفاؿ ثـ تقكـ الباحثة بطرح مشكمة أك اما تـ في الجمسة السابقة مع  تبدأ الباحثة بمراجعة
حد األطفاؿ عمى زميمو بالضرب ألنو حاكؿ مشاركتو ألمجمكعة تتمثؿ في اعتداء قصة عمى أفراد ا

ف يتـ تدريب األطفاؿ عمى التفكير في أالمعب كتستمع الباحثة لتعميؽ األطفاؿ عمى ىذه القصة ك 
جميع الحمكؿ الممكنة كاختيار كاحد مف ىذه الحمكؿ كتنفيذه كتقييـ نتيجة الحؿ الذم اختاره ك بيذه 

ة يتعمـ الطفؿ االستراتيجيات التي تساعده عمى التصرؼ في المكاقؼ الصعبة كعدـ حؿ الطريق
المشكبلت بالعنؼ ثـ تعرض الباحثة عمى األطفاؿ عدة مشاكؿ كيطمب مف األطفاؿ التفكير في 

 .الحمكؿ ككاجب منزلي

 : العاشرة الجمسة 

االجتماعية كزيادة اليدؼ مف ىذه الجمسة ىك تكعية األطفاؿ ببعض سمككيات المباقة 
 .تفاعؿ األطفاؿ مع بعضيـ البعض مف خبلؿ ىذه السمككيات
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 :محتكل الجمسة

تعرض الباحثة قائمة لبعض السمككيات مثؿ احتراـ اآلخريف كتقديـ المساعدة ليـ كاحتراـ  
اجرة الدكر بالمعب كالحديث كالحفاظ عمى األدكات المدرسية مثؿ األقبلـ كالدفاتر كاأللكاف كعدـ المش

أثناء المعب كالتعاكف مع اآلخريف في المعب كطاعة األكامر كااللتزاـ بالتعميمات كعدـ ترؾ المقعد 
في غرفة الصؼ كاحتراـ المعممة ثـ يترؾ األطفاؿ ليمعبكا بحرية كتراقبيـ كفي حالة قاـ الطفؿ 

يتـ حذؼ نجمة بسمكؾ ايجابي تضع لو نجمة عمى لكحة المكافأة كفي حاؿ قاـ الطفؿ بسمكؾ سمبي 
مف لكحة المكافأة كفي نياية الجمسة يتـ إعطاء األطفاؿ ىدايا كؿ حسب عدد النجكـ التي أحرزىا 

 .خبلؿ الجمسة

كفي نياية الجمسات تشكر الباحثة األطفاؿ كتقكـ بتكزيع الجكائز كتطمب الباحثة مف األـ 
ائد لمعرفة مدل تأثير البرنامج كالمعممة تعبئة استبياف مقياس اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الز 

 .اإلرشادم عمى األطفاؿ
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 بعد التحكيـ إرشادمبرنامج 
 اإلرشادمالفنيات المستخدمة في البرنامج 

 :Response Costتكمفة االستجابة  

تعنى سحب أك فقداف الدعـ المرتبط بالسمكؾ كاف تمنع الطفؿ مف مشاىدة التمفزيكف لمدة 
يظير السمكؾ غير المرغكب  أك نكقع غرامة كمما استخدـ جممة معينة أك  نصؼ ساعة عندما

كمف  مميزاتو أف آثاره الجانبية قميمة كيتميز بسيكلة تطبيقو كفعاليتو إذا   مشينان  ارتكب عمبلن 
نو ال يستغرؽ مدة طكيمة لتقميؿ السمكؾ كال يشمؿ أأخرل لضبط السمكؾ كما  استخدـ مع إجراءات

 .العقاب الجسدم
 :ىناؾ طريقتاف الستخداـ ىذا اإلجراء

 :الطريقة األكلى
يحصؿ فييا الفرد عمى كمية مف المعززات عند تأديتو لمسمكؾ المقبكؿ كيفقد كمية منيا 

 .عند تأديتو لمسمكؾ غير المقبكؿ
 :الطريقة الثانية

العبلجي كفييا تقكـ الباحثة  بمنح الطفؿ كمية مف المعززات عند البدء في البرنامج 
كبر قدر مف تمؾ المعززات كذلؾ باالمتناع عف تأدية السمكؾ غير أكتطمب منو أف يحافظ عمى 

ذا قاـ الطفؿ بالسمكؾ غير المرغكب يفقد كميو معينة مف  المرغكب  كالمراد تعديمو أك الحد منو كا 
 .تمؾ المعززات يتـ تحديدىا قبؿ البدء في تطبيؽ الطريقة

 :Promptingالتمقيف 
حث الفرد عمى أف يسمؾ عمى نحك معيف كالتمميح لو بأنو سيعزز عمى ذلؾ السمكؾ ىك 

أف التمقيف مساعدة  أم كما أف التمميح مؤشر يجعؿ احتماؿ االستجابة الصحيحة أكثر حدكثان 
 .إضافية
 : Reinforcementالتعزيز

كمف العكامؿ التي تؤثر لى إزالة تكابع سمبية إ يجابية أكإفيو حدكث السمكؾ إلى تكابع  مإجراء يؤد
 .في فاعمية التعزيز فكرية أك سرعة التعزيز  كانتظاـ التعزيز ككمية التعزيز ك نكع التعزيز

ثر طيب كشعكر باالرتياح كالرضا  كتميؿ أز عمى أف االستجابة التي يعقبيا كيعتمد أسمكب التعزي
 .إلى التكرار كيؤدل ذلؾ إلى تقكية ىذه االستجابة كتكرارىا
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 :مسات البرنامج اإلرشادمج
كقبؿ البدء في الجمسات تطمب الباحثة مف المعممة كاألـ تعبئة استبياف مقياس اضطراب 

مقارنة لمدل كجكد اضطراب لدل الطفؿ قبؿ كبعد  إجراءنتباه كالنشاط الزائد حتى يتـ نقص اال
، كيتـ عمؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم كمدل استفادة الطفؿ مف البرنامج كمدل فعالية البرنامج

جمستيف أسبكعيان مدة الجمسة ساعة تقريبان حسب اليدؼ مف الجمسة كحسب قدرة األطفاؿ عمى 
 .االستجابة

 الجمسة األكلى: التعارؼ   
 ساعة  :الجمسةمدة 

 أقبلـ  ،صكر ،لكح لكؿ فرد :األدكات المستخدمة
 المناقشة -التعزيز   :الفنيات المستخدمة

 التعارؼ كالتمييد :أىداؼ الجمسة
 . أف يتعرؼ أفراد المجمكعة عمى بعضيـ البعض كيتعرفكا عمى الباحثة .1
 . أف يتعرؼ أفراد المجمكعة عمى أىداؼ الجمسة .2
 . الباحثة كأفراد المجمكعةإقامة عبلقة جيدة بيف  .3
 . تحديد مكعد الجمسات كاالتفاؽ عمييا .4

 :محتكل الجمسة

تبدأ الباحثة بتقديـ نفسيا ألفراد المجمكعة كتتعرؼ عمييـ كتكضح ليـ اليدؼ مف الجمسات 
كمكعدىا كتضع الباحثة لكحة لكؿ فرد في المجمكعة كيختار كؿ فرد اسـ أك صكرة معينة يمصقيا 

كف اسـ كؿ فرد عمى لكحتو كتسمى ىذه المكحة لكحة المكافأة كتشجع الباحثة أفراد عمى لكحتو كيد
حراز المج كبر عدد مف النقاط أك النجكـ عف طريؽ التعامؿ أمكعة عمى الحضكر كؿ جمسة كا 

 .بطريقة ايجابية كتعديؿ السمكؾ السمبي

 تعديؿ األخطاء السمككية   :الجمسة الثانية
 ساعة  :مدة الجمسة

 .قصة حقيقية أك مف كحى الخياؿ   :األدكات المستخدمة
 كالمناقشة .تكمفة االستجابة كالتعزيز  :الفنيات المستخدمة
 . تكجيو الطفؿ لتعديؿ أخطائو السمككية  :اليدؼ مف الجمسة
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 :محتكل الجمسة

ككاف ىذا  النشاط الزائدتقكـ الباحثة بسرد قصة عف طفؿ لديو اضطراب نقص االنتباه ك  
الطفؿ في رحمة مع معممتو كزمبلئو إلى إحدل الحدائؽ العامة كقاـ ىذا الطفؿ بالتصرؼ بشكؿ 

في الحديقة حيث كاف ال يمتـز بالتعميمات الخاصة بالحديقة ككاف يتسمؽ األشجار العالية  ءسي
ك عند تكزيع كيقفز مف أماكف مرتفعة ككاف يتعدل بالضرب عمى زمبلئو كال ينتظر دكره في المعب أ

الحمكل كالكجبة ككاف يخطؼ األشياء مف زمبلئو كيتحدث بصكت مزعج كىذا جعؿ مشرؼ الحديقة 
 .يطمب مف المعممة مغادرة الحديقة كىذا أزعج معممتو كزمبلؤه منو

في نياية القصة تقكـ الباحثة بمناقشة األطفاؿ في تصرفات ىذا الطفؿ كاآلثار التي ترتبت 
ذلؾ تقكـ الباحثة بمناقشتيـ في كيفية تعديؿ ىذه التصرفات كما يجب عمى عمى ىذه التصرفات ك

الطفؿ فعمو في مثؿ ىذه المكاقؼ حتى يحظى بحب معممتو كزمبلؤه كيتـ تكرار السمككيات 
االيجابية كيقكـ األطفاؿ بذكرىا كتكرارىا كيتـ تعزيز األطفاؿ بكضع نجمة عمى لكحة المكافأة 

لنجكـ إلى جكائز بعد أف تصؿ إلى عدد معيف كتتمثؿ تكمفة االستجابة الخاصة بيـ كيتـ تحكيؿ ا
 .في فقد الطفؿ لجزء مف النجـك التي حصؿ عمييا في حالة قيامو بسمكؾ سمبي

 التدريب المنظـ  لسمكؾ الفرد:الجمسة الثالثة  كالرابعة 
 ساعة  :مدة الجمسة

 كالتمقيف  .التعزيز  :الفنيات المستخدمة
 تدريب الطفؿ عمى تشكيؿ سمككو بشكؿ منتظـ حتى يصبح قادر عمى  :الجمسةاليدؼ مف 

 .كس بيدكء لعدة دقائؽ في كقت محددالجم -
 .ابة إلى الباحثة عندما تذكر اسمواالستج -

تبدأ الباحثة بمراجعة ما حدث في الجمسة السابقة لمتأكد مف فيـ األطفاؿ لمحتكل  :محتكل الجمسة
مكؾ الجيد بعد ذلؾ تشرح الباحثة لؤلطفاؿ اليدؼ مف الجمسة الحالية الجمسة السابقة كتكرار الس

كتبدأ في تدريبيـ عمى الجمكس بيدكء لمدة دقيقة ثـ دقيقتاف ثـ ثبلث دقائؽ ثـ أربع دقائؽ ثـ خمس 
دقائؽ كىكذا حتى يصؿ كقت الجمكس بيدكء إلى عشر دقائؽ كفي حالة استجابة األطفاؿ يتـ 

ضع نجمة عمى لكحة المكافأة الخاصة بو ثـ تسمح لؤلطفاؿ بالتحرؾ مدحيـ كتعزيز كؿ طفؿ بك 
بحرية داخؿ الغرفة لعدة دقائؽ ثـ تقكـ الباحثة بتدريب األطفاؿ عمى النظر إلييا عندما تذكر 

حتى  أسماءىـ مع تدريبيـ عمى إطالة النظر إلى الباحثة لمدة خمس إلى عشر ثكاني تزداد تدريجيان 
كبعد ذلؾ يتـ إطالة الكقت الذم  اف كفي حالة نجاح الطفؿ يتـ تدعيمو فكران تصؿ إلى دقيقة كدقيقت
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يمر بيف بدء النظر إلى الباحثة كتقديـ التعزيز حتى يتـ زيادة فترة االنتباه كيتـ استخداـ نفس 
 .تعزيز األطفاؿ أماإلجراء في زيادة الكقت 

 تدريب الطفؿ عمى تشكيؿ سمككو:الجمسة الخامسة 
 ساعة  :مدة الجمسة

 صكر خضار كصكر فكاكو  كألكاف  :األدكات المستخدمة
 التعزيز   :الفنيات المستخدمة
تدريب األطفاؿ عمى تشكيؿ سمككيـ بشكؿ منظـ حتى يصبحكا قادريف عمى  :اليدؼ مف الجمسة

 :أداء

 .معيف عندما يطمب منيـ ذلؾ  ءشيالنظر إلى  -
 . أداء عمؿ أك نشاط لفترة محددة -

 :محتكل الجمسة

تقكـ الباحثة بتدريب األطفاؿ إلى النظر لبعض المكضكعات أك األشياء المكجكدة في 
الغرفة كأف ينظر الطفؿ إلى لكحة تـ تعميقيا عمى الجدراف لكقت محدد كيتـ تعزيز الطفؿ بامتداحو 
ككضع نجمة عمى لكحة المكافأة الخاصة بو كفي حالة التأكد مف أداء جميع األطفاؿ ليذا التمريف 

كمف  جاح يتـ االنتقاؿ إلى تدريب كؿ طفؿ عمى أداء نشاط معيف لفترة بسيطة تزداد تدريجيان بن
ترتيب األلعاب بطريقة  ،األنشطة التي يتـ تنفيذىا في الجمسة الجمكس بيدكء لحيف سماع الجرس

ذا تكقؼ عف النشاط يتـ االنتظار 30كفي حالة استجابة الطفؿ يتـ تعزيزه كؿ  ،معينة   ثانية كا 
ذا قاـ باالستجابة المطمكبة يتـ التعزيز  لبضع ثكاني ثـ يكرر الطمب بأداء الميمة مرة أخرل كا 

كفي نياية الجمسة يتـ  تكزيع بطاقات عمى األطفاؿ قسـ منيا صكر لمجمكعة  الفكرم كالمتكاصؿ
ف مف الخضراكات كالقسـ الثاني لمجمكعة مف الفكاكو كيطمب مف الطفؿ تمكيف الخضراكات بالمك 

 األخضر كالفكاكو بالمكف األحمر.

 ميارة االستماع :الجمسة السادسة
 ساعة  :مدة الجمسة

  التعزيز   -مقيف الت :الفنيات المستخدمة
 .تنمية ميارة االستماع  :اليدؼ مف الجمسة

 . تبدأ الباحثة بمراجعة محتكل الجمسة السابقة :محتكل الجمسة

تبدأ الباحثة بتدريب األطفاؿ عمى االستماع إلى كممات كعبارات مختمفة ثـ ترديد  :محتكل الجمسة
ىذه الكممات كالعبارات كمناقشتيا مع األطفاؿ لمتعرؼ عمى مدل فيميـ لما سمعكه كيعاد تدريب 
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األطفاؿ إلى االستماع إلى كممات كعبارات مختمفة إذا لـ يستطع األطفاؿ ترديد ما سمعكه كعندما 
األطفاؿ في ذلؾ تقـك الباحثة بزيادة صعكبة الكممات كالعبارات كترديدىا كفيـ معانييا مع ينجح 

األخذ في االعتبار زيادة الكقت البلـز إلتماـ التدريب كفي حالة نجاح الطفؿ يتـ تعزيزه بكضع 
 .عمى لكحة المكافأة  نجمة

 ميارة المشاركة  :الجمسة السابعة ك الثامنة
 ساعة  :مدة الجمسة

 .تكمفة االستجابة  كالتعزيز :الفنيات المستخدمة
 .تنمية ميارة المشاركة كالسماح لكؿ طفؿ بمشاركة اآلخريف ما بحكزتو :اليدؼ مف الجمسة

 .تقكية الركابط كالعبلقات االجتماعية كزيادة التفاعؿ االجتماعي بيف األطفاؿ -
 .تنمية ميارة إتباع التعميمات كالقكاعد -

كالتأكد مف فيـ األطفاؿ لمحتكل ما تـ في الجمسة السابقة  تبدأ الباحثة بمراجعة :محتكل الجمسة
الجمسة السابقة ثـ تبدأ الباحثة بتقسيـ األطفاؿ إلى مجمكعتيف كتقكـ بتكزيع لعبة عمى كؿ مجمكعة 
كتطمب مف كؿ أفراد مجمكعة المعب بيذه المعبة حيث تطمب مف كؿ طفؿ أف يمعب بالمعبة لمدة 

ائؽ ثـ يعطييا لمطفؿ الذم يميو كىكذا كتبمغ األطفاؿ أنيا ستقكـ بضبط الكقت باستخداـ خمس دق
جرس كانو يتكجب عمى كؿ طفؿ أف يتكقؼ عف المعب عندما يسمع الجرس كيعطي المعبة لزميمو 
كيجب عمى كؿ طفؿ أف يمتـز بالكقت كأال يتدخؿ بالمعب أثناء كجكد المعبة مع زميمو كيستمر 

ى يتمكف جميع األطفاؿ مف أداء ىذه الميارة بدكف مشاكؿ ثـ يكرر التمريف بدكف تدخؿ التدريب حت
الباحثة مع التنبيو عمييـ انو سيتـ سحب المعبة كيتكقؼ المعب إذا حدث شجار أك نزاع أثناء 

 .التدريب كيتـ تعزيز كؿ طفؿ يمتـز بالقكاعد
 خفض السمكؾ العدكاني   :الجمسة التاسعة كالعاشرة

 ساعة  :الجمسةمدة 
  ز التعزي –تجابة تكمفة االس :الفنيات المستخدمة
 .خفض السمكؾ العدكاني :اليدؼ مف الجمسة

تقـك الباحثة بتقسيـ األطفاؿ إلى ثبلث مجمكعات صغيرة كيطمب منيـ المعب لعبة  :محتكل الجمسة
جمع الكرات كىذه المعبة تحتاج لعدة أطفاؿ ثـ تطمب منيـ الباحثة أف يتبادؿ األطفاؿ المعب بدكف 
مشاجرة لمدة خمس دقائؽ كأثناء المعب تراقبيـ الباحثة كتقكـ بكضع نجمة عمى لكحة الطفؿ الذم 

بالقكاعد كتقكـ بحذؼ نجمة مف لكحة الطفؿ الذم ال يمتـز بالقكاعد ثـ تقـك الباحثة بإعادة يمتـز 
التمريف مع زيادة الكقت كيتـ تعزيز األطفاؿ إذا تـ المعب بدكف شجار كيتـ إيقاؼ المعب في حالة 

 . زمبلئو مف المعب لعدة دقائؽ حدكث شجار كحرماف الطفؿ الذم يتشاجر مع 
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مسة تقكـ الباحثة بتكزيع الحمكل كاأللعاب عمى األطفاؿ الذيف تصرفكا بشكؿ إيجابي كفي نياية الج
 خبلؿ الجمسة . 

 ميارة التعاكف مع اآلخريف أثناء المعب  :الجمسة الحادية عشرة
 .تنمية ميارة التعاكف مع اآلخريف أثناء المعب :اليدؼ مف الجمسة

 ساعة  :مدة الجمسة
كاسات  ،أطباؽ ببلستيؾ ،كرؽ بركستر حجـ كبير ،فراشي تمكيف ،ألكاف مائية :األدكات المستخدمة

 .مادة الصقة ،ببلستيؾ
 .تكمفة االستجابة ،التمقيف :الفنيات المستخدمة

تبدأ الباحثة بمراجعة ما تـ خبلؿ الجمسة السابقة ثـ تقكـ بتقسيـ أفراد العينة إلى  :محتكل الجمسة
ثبلث مجمكعات صغيرة كتطمب منيـ أف يتعاكف أفراد كؿ مجمكعة فيما بينيـ لرسـ لكحة عمى كرؽ 

ف يساعد أكاف يتـ العمؿ بشكؿ ىادئ كمنظـ ك البر كستر كاف يتـ تقسيـ العمؿ بيف أفراد المجمكعة 
كؿ فرد في المجمكعة زمبلئو بدكف شجار كفي نفس الكقت يعطي لزمبلئو الفرصة إلتماـ عمميـ 
بدكف أف يعيقيـ كسيتـ إضافة نجمة عمى لكحة الطفؿ الذم يساعد زمبلئو بشكؿ ايجابي كذلؾ سيتـ 

عمميـ حذؼ نجمة مف لكحة الطفؿ الذم يعمؿ فكضى أثناء العمؿ أك يسبب مشاكؿ لزمبلئو كيعيؽ 
 .كفي نياية الجمسة سيتـ تكزيع ىدايا عمى األطفاؿ حسب عدد النجمات التي أحرزكىا

 ميارة حؿ المشكالت  :الجمسة الثانية عشرة
 ساعة  :مدة الجمسة

 سرد قصة أك طرح مشكمة  :األدكات المستخدمة
  تعزيز ال :الفنيات المستخدمة
 .ة كتدريب األطفاؿ عمى ميارات حؿ المشكمةتنمية ميارة المباقة االجتماعي :اليدؼ مف الجمسة

تبدأ الباحثة بمراجعة ما حدث في الجمسة السابقة مع األطفاؿ ثـ تقكـ الباحثة  :محتكل الجمسة
حد األطفاؿ عمى زميمو بالضرب ألنو أأفراد المجمكعة تتمثؿ في اعتداء بطرح مشكمة أك قصة عمى 

ف يتـ تدريب األطفاؿ ألتعميؽ األطفاؿ عمى ىذه القصة ك  حاكؿ مشاركتو المعب كتستمع الباحثة
عمى التفكير في جميع الحمكؿ الممكنة كاختيار كاحد مف ىذه الحمكؿ كتنفيذه كتقييـ نتيجة الحؿ 
الذم اختاره ك بيذه الطريقة يتعمـ الطفؿ االستراتيجيات التي تساعده عمى التصرؼ في المكاقؼ 

 .ؼكبلت بالعنالصعبة كعدـ حؿ المش
 ميارة المباقة االجتماعية  :الجمسة الثالثة عشرة

 .ساعة :مدة الجمسة
 .تكمفة االستجابة –التعزيز  :الفنيات المستخدمة
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ىك تكعية األطفاؿ ببعض سمككيات المباقة االجتماعية كزيادة تفاعؿ األطفاؿ  :اليدؼ مف الجمسة
 .مع بعضيـ البعض مف خبلؿ ىذه السمككيات

تعرض الباحثة قائمة لبعض السمككيات مثؿ احتراـ اآلخريف كتقديـ المساعدة ليـ  :محتكل الجمسة
كاحتراـ الدكر بالمعب كالحديث كالحفاظ عمى األدكات المدرسية مثؿ األقبلـ كالدفاتر كاأللكاف كعدـ 
طاعة األكامر كااللتزاـ بالتعميمات كعد ـ المشاجرة أثناء المعب كالتعاكف مع اآلخريف في المعب كا 

ترؾ المقعد في غرفة الصؼ كاحتراـ المعممة ثـ تترؾ األطفاؿ ليمعبكا بحرية كتراقبيـ كفي حالة قاـ 
الطفؿ بسمكؾ ايجابي تضع لو نجمة عمى لكحة المكافأة كفي حاؿ قاـ الطفؿ بسمكؾ سمبي يتـ 

نجكـ ال حذؼ نجمة مف لكحة المكافأة كفي نياية الجمسة يتـ إعطاء األطفاؿ ىدايا كؿ حسب عدد
 .التي أحرزىا خبلؿ الجمسة

كفي نياية الجمسات تشكر الباحثة األطفاؿ كتقكـ بتكزيع الجكائز عمييـ كتطمب الباحثة مف األـ 
كالمعممة تعبئة استبياف مقياس اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد لمعرفة مدل تأثير البرنامج 

 .اإلرشادم عمى األطفاؿ
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 (4ممحؽ رقـ )
 مقياس النشاط الزائد كنقص االنتباه قبؿ التحكيـ

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ،،،ىر الفاضل/                                                حفظه اهللــاألخ الدكت

 انسالو عهيكى ورمحة اهلل وبزكاجو وبعد 

ترغب الباحثة بإعداد مقياس لقياس اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد كذلؾ الستخدامو 
 :في دراسة

 " فاعمية برنامج إرشادم لمتخفيؼ مف أعراض نقص االنتباه كالنشاط الزائد لدل أطفاؿ الركضة"

مف كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير قسـ عمـ النفس 
كتيدؼ الدراسة إلى مساعدة األطفاؿ ذكم اضطراب نقص االنتباه كالنشاط الزائد كمساعدة كالدييـ 

 .كمربياتيـ لمتخفيؼ مف أعراض االضطراب

مف تطبيقو عمى  لذلؾ أرجك التكـر بإبداء رأيكـ في المقياس المعد مف قبؿ الباحثة لتتمكف
 .نة البحثأفراد عي

 ونكى جزيم انشكز وانحقديز

 

 الباحثة

 ختاـ أبك شكارب

 

 

ةاجلامعةةةةةةةةةةةيةا  ةةةةةةةةةةة م ي

ةالدرا ةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةالع  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ة  

ةال   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةيك  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةية

ة  

ةع ةةةةةةةةةةةةمةنفةةةةةةةةةةةةسقسةةةةةةةةةةةةمة

ة  

 



  

9;? 
 

 مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد
 إعداد الباحثة (تقدير األـ)

 
 

 ...........................................................:.الطفؿ اسـ

 
 

 :عزيزتي األـ

تقكـ الباحثة بعمؿ دراسة بعنكاف "فاعمية برنامج إرشادم لمتخفيؼ مف أعراض نقص 
 االنتباه كالنشاط الزائد لدل أطفاؿ الركضة " 

أرجػػك مػػف سػػيادتؾ التعػػاكف معنػػا إلنجػػاح ىػػذه الدراسػػة لػػذا أرجػػك منػػؾ قػػراءة  :عزيزتػػي األـ
المقيػػػاس التػػػالي الػػػذم يضػػػـ مجمكعػػػة مػػػف العبػػػارات التػػػي تصػػػؼ أعػػػراض اضػػػطراب نقػػػص االنتبػػػاه 
 :كالنشػػػاط الزائػػػد كاإلجابػػػة عمػػػى كػػػؿ عبػػػارة بمػػػا ينطبػػػؽ عمػػػى سػػػمكؾ الطفػػػؿ مػػػع مبلحظػػػة مػػػا يمػػػي

 

 (تحػػت خانػػة  )دائمػػان  (صػػح)ضػػعي عبلمػػة  جابػػة دائمػػان إذا كػػاف سػػمكؾ الطفػػؿ يتفػػؽ مػػع اإل 
 

  (غالبػػان )تحػػت خانػػة   (صػػح)ضػػعي عبلمػػة  إذا كػػاف سػػمكؾ الطفػػؿ يتفػػؽ مػػع اإلجابػػة غالبػػان 
 

  (تحػػت خانػػة  )أحيانػػان  (صػػح)ضػػعي عبلمػػة  إذا كػػاف سػػمكؾ الطفػػؿ يتفػػؽ مػػع اإلجابػػة أحيانػػان 
 

  (تحػػت خانػػة )نػػادران  (صػػح)ضػػعي عبلمػػة   إذا كػػاف سػػمكؾ الطفػػؿ يتفػػؽ مػػع اإلجابػػة  نػػادران 
 

 

 عهى حسن جعاونك وشكزاً

 

 

 الباحثة
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 (قبؿ التعديؿ)مقياس النشاط الزائد كنقص االنتباه 
 تقدير األـ

 

 نادران  أحيانان  غالبان  دائمان  العبارة  الرقـ
     .كثير الحركة داخؿ البيت   1
               . ال يركز في عمؿ الكاجبات المنزلية 2
      .ال يستقر عند القياـ بأم عمؿ أك نشاط أك لعب   3
     ال يستجيب لتعميمات كالديو بسرعة  4
     .يحدث ضكضاء في كجكد ضيكؼ بالمنزؿ  5
     .يشعر بضيؽ في حاؿ عدـ تمبية احتياجاتو  6
     .يغضب ألتفو األسباب  7
       .ال يقـك بتنظيـ أدكاتو كألعابو في البيت  8
     .يتحدث بشكؿ مفرط كمزعج  9
     .ال يفكر قبؿ التحدث أك التصرؼ   10
     .يتحرؾ بصكرة اندفاعية قد تؤذيو   11
     .ال يستطيع انتظار دكره  12
       .يحاكؿ لفت انتباه األـ أثناء انشغاليا مع غيره  13
     .يقاطع اآلخريف كيتدخؿ في أحاديثيـ  14
      .يسكب الماء أك الطعاـ عمى مبلبسو أك عمى األرض 15
     .يبدك مشتت الذىف كقميؿ التركيز  16
     .غير مرتب أك منظـ   17
        . يتشاجر كيضرب إخكتو 18
     . لديو حب استطبلع مفرط 19
     .حاد المزاج  20
     .سريع االنفعاؿ  21
     . ال يحب المعب بيدكء 22
     . غير محبكب مف باقي األطفاؿ 23

 

 إعداد  الباحثة
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 مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد

 إعداد الباحثة (تقدير المعممة)

 

 ..............................................:..............الطفؿ اسـ

 

 :األخت المعممة

تقكـ الباحثة بعمؿ دراسة بعنكاف "فاعمية برنامج إرشادم لمتخفيؼ مف أعراض نقص 
 االنتباه كالنشاط الزائد لدل أطفاؿ الركضة " 

أرجك مف سيادتؾ التعاكف معنا إلنجاح ىذه الدراسة لذا أرجك منؾ قراءة  :األخت المعممة
اضطراب نقص االنتباه  المقياس التالي الذم يضـ مجمكعة مف العبارات التي تصؼ أعراض

 :كالنشاط الزائد كاإلجابة عمى كؿ عبارة بما ينطبؽ عمى سمكؾ الطفؿ مع مبلحظة ما يمي

  (تحػػػت خانػػػة  )دائمػػػان  (صػػػح)ضػػػعي عبلمػػػة  إذا كػػػاف سػػػمكؾ الطفػػػؿ يتفػػػؽ مػػػع اإلجابػػػة دائمػػػان 
 

  (غالبػػػان )تحػػػت خانػػػة   (صػػػح)ضػػػعي عبلمػػػة  إذا كػػػاف سػػػمكؾ الطفػػػؿ يتفػػػؽ مػػػع اإلجابػػػة غالبػػػان 
 

 (تحت خانة  )أحيانان  (صح)ضعي عبلمة   ذا كاف سمكؾ الطفؿ يتفؽ مع اإلجابة  أحيانان إ 
  (تحػػػت خانػػػة )نػػػادران  (صػػػح)ضػػػعي عبلمػػػة   إذا كػػػاف سػػػمكؾ الطفػػػؿ يتفػػػؽ مػػػع اإلجابػػػة  نػػػادران 

 

 

 حلسن جعاونكوشكزا ً

 

 الباحثة
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 (قبؿ التعديؿ)مقياس النشاط الزائد كنقص االنتباه 

 تقدير المعممة
 

 نادران  أحيانان  غالبان  دائمان  العبارة  الرقـ
      . يجد صعكبة في تركيز انتباىو لمدة طكيمة 1
     .ال يتابع شرح المربية  2
      . يفشؿ في أداء المياـ كالكاجبات 3
      . األقبلـ كالدفاتر كالكتب كاألدكات المدرسية ىينس 4
     . ال ينيي أم عمؿ أك ميمة يككف قد بدأىا  5
     .يرتكب أخطاء تدؿ عمى اإلىماؿ  6
     .يجد صعكبة في تنظيـ األنشطة  7
        يبدأ في عمؿ أك لعبة جديدة قبؿ أف ينتيي مف عمؿ قد بدأه 8
     .يتشتت انتباىو بسيكلة نتيجة المنبيات الخارجية  9
     .أداء األنشطة اليكمية  ىينس 10
      . يترؾ مقعده في الفصؿ كال يستطيع الجمكس لفترة طكيمة 11
     .يجرم كيتسمؽ بشكؿ غير مبلئـ  12
     .يجد صعكبة في المعب بيدكء  13
      . آخر ىكف مندفع أثناء تنقمو مف مكاف إليك 14
     .يتحدث بشكؿ مفرط  15
      . المربية قبؿ أف تنتيي مف السؤاؿيجيب عف أسئمة  16
     .يتحرؾ داخؿ الفصؿ بدكف إذف المربية  17
     .يحاكؿ لفت انتباه المربية أثناء انشغاليا مع طفؿ آخر  18
     .التعميمات  ىال يستمع إل 19
      . يقاطع األطفاؿ اآلخريف أثناء حديثيـ أك لعبيـ 20
     .ال يستطيع انتظار دكره  21
     . يتمكل ك يتمممؿ في مقعده كثيران  22
     . نو يستمع عند الحديث إليوأال يبدك  23

 إعداد  الباحثة
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 (بعد التعديؿ)مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد 

 (تقدير األـ)  
 

 ..............................................:..............الطفؿ اسـ

 
 

 عزيزتي األـ : 

تقكـ الباحثة بعمؿ دراسة بعنكاف "فاعمية برنامج إرشادم لمتخفيؼ مف أعراض نقص 
 االنتباه كالنشاط الزائد لدل أطفاؿ الركضة " 

أرجك مف سيادتؾ التعاكف معنا إلنجاح ىذه الدراسة لذا أرجك منؾ قراءة  :عزيزتي األـ 
العبارات التي تصؼ أعراض اضطراب نقص االنتباه  المقياس التالي الذم يضـ مجمكعة مف

 :كالنشاط الزائد كاإلجابة عمى كؿ عبارة بما ينطبؽ عمى سمكؾ الطفؿ مع مبلحظة ما يمي

  (تحت خانة  )دائمان  (صح)ضعي عبلمة  إذا كاف سمكؾ الطفؿ يتفؽ مع اإلجابة دائمان 
  (تحت خانة  )أحيانان  (صح)ضعي عبلمة   إذا كاف سمكؾ الطفؿ يتفؽ مع اإلجابة  أحيانان 
  (تحت خانة )نادران  (صح)ضعي عبلمة   إذا كاف سمكؾ الطفؿ يتفؽ مع اإلجابة  نادران 

 

 عهى حسن جعاونكوشكزا ً

 

 الباحثة
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 مقياس النشاط الزائد كنقص االنتباه
 تقدير األـ

 نادران  أحيانان  دائمان  العبارة  الرقـ 
 نقص االنتباه 

 تعريفو: ىك ضعؼ في القدرة عمى التركيز االنتباه كاالحتفاظ بو كتشتتو  
           .ال يركز في عمؿ الكاجبات المنزلية    1
    . ال يستجيب لتعميمات كالديو بسرعة 2
      .ال يقـك بتنظيـ أدكاتو كألعابو في البيت  3
     . ككثير النسياف يبدك مشتت الذىف كقميؿ التركيز   4
    .عند الحديث إليو  اىتمامان  مال يبد 5
    .تتعرض ألعابو كأدكاتو لمضياع  6
     . ال يتمكف مف انجاز األعماؿ التي تطمب منو 7

  النشاط الزائد
 يفكؽ المعيار السكم في المكاقؼ التي ال تتطمب ذلؾ تعريفو: ىك نشاط حركي مفرط بدرجة عالية جدان 

    .كثير الحركة داخؿ البيت   8
      . ال يستقر عند القياـ بأم عمؿ أك نشاط أك لعب 9
    . يحدث ضكضاء في كجكد ضيكؼ بالمنزؿ 10
    . ال يستطيع انتظار دكره 11
      .يحاكؿ لفت انتباه األـ أثناء انشغاليا مع غيره  12
    .يتشاجر كيضرب إخكتو  13
     . استطبلع مفرطلديو حب  14
    .ال يحب المعب بيدكء  15

 االندفاعية 
 كبر مف األخطاء أات المكقؼ المشكؿ مع ارتكاب عدد تعريفو: ىي سرعة االستجابة كعدـ القدرة عمى منعيا لمثير 

    . يشعر بضيؽ في حاؿ عدـ تمبية احتياجاتو 16
    . يغضب ألتفو األسباب 17
    . كمزعجيتحدث بشكؿ مفرط  18
    . ال يفكر قبؿ التحدث أك التصرؼ 19
    . يتحرؾ بصكرة اندفاعية قد تؤذيو   20
    . يقاطع اآلخريف كيتدخؿ في أحاديثيـ   21
    . يسكب الماء أك الطعاـ عمى مبلبسو أك عمى األرض   22
    .حاد المزاج ككثير االنفعاؿ  23
     . غير محبكب مف باقي األطفاؿ 24
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 (مقياس نقص االنتباه كالنشاط الزائد )بعد التعديؿ

 (تقدير المعممة)

 

 ..............................................:..............الطفؿ اسـ

 
 

 األخت المعممة: 

تقكـ الباحثة بعمؿ دراسة بعنكاف "فاعمية برنامج إرشادم لمتخفيؼ مف أعراض نقص 
 االنتباه كالنشاط الزائد لدل أطفاؿ الركضة " 

أرجك مف سيادتؾ التعاكف معنا إلنجاح ىذه الدراسة لذا أرجك منؾ قراءة  :األخت المعممة
اضطراب نقص االنتباه  المقياس التالي الذم يضـ مجمكعة مف العبارات التي تصؼ أعراض

 :كالنشاط الزائد كاإلجابة عمى كؿ عبارة بما ينطبؽ عمى سمكؾ الطفؿ مع مبلحظة ما يمي

  (تحػت خانػة  )دائمػان  (صػح)ضػعي عبلمػة   إذا كاف سمكؾ الطفؿ يتفػؽ مػع اإلجابػة دائمػان 
 

  تحػػػػت خانػػػػة   (صػػػػح)ضػػػػعي عبلمػػػػة   إذا كػػػػاف سػػػػمكؾ الطفػػػػؿ يتفػػػػؽ مػػػػع اإلجابػػػػة  أحيانػػػػان
 .()أحيانان 

  (تحػت خانػة )نػادران  (صػح)ضػعي عبلمػة   إذا كاف سمكؾ الطفؿ يتفػؽ مػع اإلجابػة  نػادران. 
 

 

 حلسن جعاونك وشكزاً

 

 الباحثة
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 مقياس النشاط الزائد كنقص االنتباه
 تقدير المعممة

 نادران  أحيانان  دائمان  العبارة الرقـ 
  نقص االنتباه

 ىك ضعؼ في القدرة عمى التركيز االنتباه كاالحتفاظ بو كتشتتو  تعريفو : 
    .يجد صعكبة في تركيز انتباىو لمدة طكيمة  1
    . ال يتابع شرح المربية 2
    . يفشؿ في أداء المياـ كالكاجبات 3
    . األقبلـ كالدفاتر كالكتب كاألدكات المدرسية ىينس 4
    . يككف قد بدأىاال ينيي أم عمؿ أك ميمة  5
    . يجد صعكبة في تنظيـ األنشطة 6
    . يتشتت انتباىو بسيكلة نتيجة المنبيات الخارجية 7
    . أداء األنشطة اليكمية ىينس 8
     . عند الحديث إليو م اىتمامان ال يبد 9
    .قصر فترة انتباىو لممثيرات  10

 النشاط الزائد 
 يفكؽ المعيار السكم في المكاقؼ التي ال تتطمب ذلؾ  مفرط بدرجة عالية جدان ىك نشاط حركي تعريفو : 

      . يبدأ في عمؿ أك لعبة جديدة قبؿ أف ينتيي مف عمؿ قد بدأه 11
    . يترؾ مقعده في الفصؿ كال يستطيع الجمكس لفترة طكيمة 12
    . يجرم كيتسمؽ بشكؿ غير مبلئـ 13
    . بيدكءيجد صعكبة في المعب  14
    . يتحرؾ داخؿ الفصؿ بدكف إذف المربية 15
    . يحاكؿ لفت انتباه المربية أثناء انشغاليا مع طفؿ آخر 16
    . يتمكل ك يتمممؿ في مقعده كثيران  17

 االندفاعية 
 كبر مف األخطاء أات المكقؼ المشكؿ مع ارتكاب عدد تعريفو: ىي سرعة االستجابة كعدـ القدرة عمى منعيا لمثير  
    . يرتكب أخطاء تدؿ عمى اإلىماؿ 18
    . أثناء تنقمو مف مكاف إلي آخر ان يككف مندفع 19
    . يتحدث بشكؿ مفرط 20
    . يجيب عف أسئمة المربية قبؿ أف تنتيي مف السؤاؿ 21
    . ال يستمع إلي التعميمات 22
    . لعبيـيقاطع األطفاؿ اآلخريف أثناء حديثيـ أك  23
    . ال يستطيع انتظار دكره 24
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