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شكـــــر وتقدیـــر

الحمــــدهللا ذي الفضــــل والمــــن واإلحســــان ، والصــــالة والســــالم علــــى اإلمــــام المصــــطفى 
حبیبي رسول اهللا صلوات ربي وسالمه علیه ، وبعد:

اللیــالي وتعــب األیــام وخالصــة مشــواري بــین دفتــي هــذا العمــل فالحمــدهللا طویــت ســهر 
المتواضع ، فالشكر لك خالقي وموالي على ما مننته علي بإتمام هذا العمل..

، و إیمانــا 40وانطالقــا مــن قــول اهللا تعــالى : "ومــن شــكر فإنمــا یشــكر لنفســه" النمــل :
روف فـــإني أتقـــدم بفضـــل اإلعتـــراف بالجمیـــل وتقـــدیم الشـــكر واإلمتنـــان ألصـــحاب المعـــ

بالشكر الجزیل لكـل الـذین بـذلوا كـل جهـد وعطـاء لكـي أصـل إلـى هـذه اللحظـة ، وٕالـى 
مــــن زرعــــوا التفــــاؤل فــــي دربــــي وقــــدموا لــــي المســــاعدات والتســــهیالت ، وعلــــى رأســــهم 
الدكتورة / دعاء سـعید أحمـد التـي صـاغت لـي مـن فكرهـا منـارة تنیـر لـي دربـي وكانـت 

رة المرجــــوة ، فقـــــد منحتنــــي الكثیـــــر مــــن وقتهـــــا ، و لــــي عونــــا إلخـــــراج العمــــل بالصـــــو 
توجیهاتها و آرائها القیمة ، سائلة اهللا تعالى أن یجزیها عني خیر الجزاء.

كمـا أتقـدم بالشــكر للـدكتور / فـایز محمــد منصـور الــذي أفـادني بعلمـه النیــر فـي مجــال 
اإلحصاء.

تحقیـق حلمـي ، وٕالـى وكل الشـكر واإلمتنـان لجـامعتي الفتیـة التـي اتاحـت لـي الفرصـة ل
أساتذتها األفاضل.

و ال أنســى فلــذات أكبــادي وشــمعة حیــاتي (طیــف و أیهــم) لــتحملهم انشــغالي عــنهم ، 
ویعجــــز قلمــــي عــــن تســــطیر عبــــارات الشــــكر والعرفــــان لزوجــــي العزیــــز الــــذي ســــاندني 

وصاحبني في رحلتي العلمیة هذه مقدما لي ید العون المادي والمعنوي .

أخواتي الذین لم ینسوني من خالص دعائهم...كما أشكر إخواني و 
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وال أنسى في هذا المقام تلك التي رافقتني في خطوات بحثي فكانت لي نعم العـون فقـد 
ســـاندتني فـــي ترجمـــة الكثیـــر مـــن الكتـــب والدراســـات األجنبیـــة ، وســـهلت لـــي موضـــوع 

شـــــد اإلســـــتعارة مـــــن مكتبـــــة جامعـــــة الســـــلطان قـــــابوس ، ابنـــــة خـــــالتي / عبیـــــر بنـــــت را
الیحمدیة.

كما أزجي خالص شكري إلى إدارة مدرسة جماء للتعلیم األساسي بوالیة الرسـتاق علـى 
تعاونهــا ، والشــكر لمعلمــات الحلقــة األولــى فــي المدرســة علــى تعــاونهن الملمــوس مــع 

الباحثة والذي كان له األثر الطیب في هذه الدراسة.

تسعفني الـذاكرة بـذكرهم ، فجـزاهم اهللا وأتوجه بالشكر لكل من مد لي ید العون ممن لم 
عني خیر الجزاء.

وفي الختام أسأل اهللا العلي القدیر أن یكون عملي هذا خالصا لوجهه الكریم...

الباحثة..
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دراسةملخص ال

فاعلیة برنامج إرشادي في خفض النشاط الزائد لدى طلبة الحلقة األولى من 
التعلیم األساسي في سلطنة عمان

اعداد

محفوظة بنت سالم الیحمدیة

اشراف

د.دعاء سعید أحمد

هدفت الدراسة الحالیة إلى بناء برنامج إرشاد جمعي وتقصي فاعلیته في خفض حدة األعراض 
األساسیة للنشاط الزائد لدى طلبة الحلقة األولى من التعلیم األساسي في سلطنة عمان .

دراسة للتحقق من من الفرضیات اآلتیة:وقد سعت ال

) بین متوسطات درجات α≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (-١
أفراد المجموعة التجریبیة والضابطة في مقیاس النشاط الزائد بعد تطبیق البرنامج.

) بین متوسطات α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة (-٢
درجات أفراد المجموعة التجریبیة في مقیاس النشاط الزائد في القیاسین البعدي والمتابعة.

في هذه الدراسة مقیاسا للنشاط الزائد للمعلم والوالدین من اعداد الباحثة ، وقد تم التحقق واستخدم
مل من صدقه باستخدام االتساق الداخلي للمقیاس وكذلك تم التحقق من ثباته باستخدام معا

الثبات ألفا كرونباخ.

) 1-10) طالبا من الذكور من مدرسة جماء للتعلیم األساسي (20وتكونت عینة الدراسة من (
سنوات ، وتم توزیعهم إلى مجموعتین مجموعة تجریبیة ) 7-9(والذین تراوحت أعمارهم بین

) طالب تلقت البرنامج اإلرشادي القائم على أسالیب التعدیل السلوكي المعرفي ، 10وعددهم (

ط



، وتم قیاس التكافؤ بین ) طالب لم تتلقى البرنامج اإلرشادي10ومجموعة ضابطة وعددهم (
، وتكون البرنامج المجموعتین في العمر والصف الدراسي والدرجة على مقیاس النشاط الزائد

) جلسة إرشادیة بواقع ثالث جلسات أسبوعیا ، وتم التأكد من صدق البرنامج 24اإلرشادي من (
اإلرشادي من خالل عرضه على مجموعة من المحكمین.

وللتحقق من صحة الفرضیة األولى تم استخدام اختبار مان وتني وقد أشارت النتائج إلى وجود 
التجریبیة والضابطة لصالح فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات أفراد المجموعة 

المجموعة التجریبیة ، مما یدل على فاعلیة البرنامج اإلرشادي.

وللتحقق من صحة الفرضیة الثانیة استخدمت الباحثة اختبار ویلكوكسون وقد أشارت النتائج إلى 
اعلیة استمراریة فاعلیة البرنامج على أفراد المجموعة التجریبیة ، وبشكل عام أشارت النتائج إلى ف

البرنامج اإلرشادي المستخدم في هذه الدراسة على أفراد المجموعة التجریبیة.
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الفصل األول : مشكلة الدراسة و أهمیتها

المقدمة:

قد اهتم تعتبر مرحلة الطفولة من أهم المراحل العمریة التي یمر بها اإلنسان في حیاته ، و
م ــــال الیوم هــــبار أن أطفــــالمرحلة اهتماما كبیرا على اعتالباحثین بهذه الكثیر من العلماء و

شباب الغد و ثروة المجتمع بهم یرقى و یتقدم.

عدادا صحیحا من القضایا المهمة التي أشغلت بال الكثیر إلذلك كانت قضیة إعداد الطفل 
رف ـــا و التعـــتحلیلهمن المهتمین بهذه المرحلة فعكفوا على دراسة مشكالت مرحلة الطفولة و

لها.حلعالج الناجمن ثم تقدیم اعلى أسبابها و

"مشكلة النشاط الزائد" لدى األطفال ، من أبرز المشاكل السلوكیة في مرحلة الطفولةو
وتتفاوت نسبة انتشار النشاط الزائد من بلد آلخر ، و نسبته بین الذكور أعلى من نسبته بین 

% وذلك نقال عن وكالة الصحة العقلیة 10اإلناث ، و قد بلغت نسبة انتشاره بین أطفال العالم 
). 2002األمریكیة (إبراهیم ، 

الباحثین و العلماء و المهتمین من قبل باهتمام كبیرنشاط الزائد اضطراب الحظيقد و
بالطفولة منذ ذلك الوقت ، لما له من تأثیر سلبي على شخصیة الطفل و مستقبله التعلیمي و 

.)2005(الیوسفي ، اإلجتماعي

لنشاط الزائد ثالث خصائص أساسیة تمیزه عن غیره من المشكالت و اإلضطرابات و ل
اصیة من ــــل خـــلكضعف اإلنتباه و–اإلندفاعیة –هي : الحركة المفرطةالسلوكیة األخرى و

ة ، دة لدى الطفل في البیت و المدرسموجو ها وـــن مالحظتــــیة یمكـــاهر سلوكــــواص مظــــهذه الخ
فالطفل ذو النشاط الزائد یتحرك باستمرار ، كثیر الكالم ، یقاطع اآلخرین أثناء حدیثهم ، یقوم 

ه أثناء اللعب ، یتسرع في تقدیم ر دور ـــه ، ال یستطیع أن ینتظـــــنفسبأعمال خطیرة قد تؤذي
مسبقا ، غالبا ما یكون شارد الذهن متشتت االنتباه قلیل التركیز ، جاباته للمعلم دون التفكیر بهاإ

ي واحد منهما ، فهذه السلوكیات و غیرها تنعكس سلبا ل ألو ینتقل من نشاط آلخر دون إكما

2



تواه الدراسي ، كما تصبح عالقاته مع البیئة المحیطة ـــأداء الطفل األكادیمي إذ ینخفض مسعلى 
األقران) مضطربة و هذا ما یجعل تقدیره لذاته منخفضا بسبب انعدام التعامل –به (األسرة 

ما یصاب هؤالء لطفل ذو النشاط الزائد إذ غالباالصحیح من قبل الوالدین و المعلمین مع ا
عدم القدرة على التعامل السلیم مع هذه الفئة من األطفال فیلجؤون ألسلوب العقابباط  وباإلح

.)2003؛ السید 2007(إبراهیم ، 

قد جاءت فكرة هذه الدراسة انطالقا من حاجة المیدان التربوي لمثل هذه الدراسة التي و
نهم سلوكیات تعرقل العملیة التعلیمیة تعنى بالتعامل مع األطفال ذوي النشاط الزائد الذین تصدر م

.داخل غرفة الصف 

منتشر بین سلیط الضوء على اضطراب سلوكي لذلك تأمل الباحثة أن تسهم هذه الدراسة في ت
و إمكانیة التخفیف منه اعتمادا على البرنامج اإلرشادي المعد.األطفال

مشكلة الدراسة:

ـــــــــــة التــــي أشغلــــــــا المهمـــة مــــن القضایــــــــــــالطفولـــــــــالتــــــــعتبر مشكـــــــــــت ـــــیر مــــــــال الكثــــــت بـــــــــ ن ــ
ما قـد یعتریهـا ن و العلمـــــــــــاء و المربین ممن لهم اهتماماتهم الخاصة بمرحلة الطفولة وــــــــــاحثیـــالبـ

كثر ما یجـذب اهتمـام هـذه النخبـة لعل أمن مشاكل نفسیة أو سلوكیة أو اجتماعیة أو تعلیمیة ، و
كیفیة تحسین سلوكیات الطفل إلى أكبر من المهتمین بمرحلة الطفولة هو "المشكالت السلوكیة" و

قدر ممكن.

یجــد المعلــم صــعوبة فــي التعامــل مــع هــؤالء األطفــال إذ یشــكلون عائقــا أمــام ســیر العملیــة و
وقت بسبب عدم انتباههم و زیادة حـركتهم ، ممـا التعلیمیة داخل غرفة الصف ، إذ أنهم یهدرون ال

ه الضـجر ــــــــــة ممـا یسـبب لــــــــــة الصـفیة فـي ضـبط الطلبـــــــــــــیجعل المعلم یقضي معظم وقـت الحص
عطاؤه للتعلیم ، و یصبح هدفه األساسي خالل الحصة ضبط الطلبة الو دافعیتهل ــو اإلحباط فتق

یجهلون الطریقة الصحیحة للتعامل مع الطفل ذو النشـاط الزائـد إذ غالبـا كما أن اآلباء  ،تعلیمهم
ه ـــــــــر والدیـــــما یلجؤون إلى العقاب بسبب عدم قدرتهم في السیطرة على الطفل فهو ال یطیع أوام
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یعتــدي بشــكل مســتمر علــى األطفــال اآلخــرین إذا یكــون غیــر مرتــب بــل دائمــا فــي حالــة فوضــى و
) .2005(الجلبي ، الوالدین في زیارة ألحد األقاربكان 

حركـــة مــن طبیعــة الخصـــائص التــي تمیـــز الطفــل ذو النشــاط الزائـــد أنــه یعـــرض نشــاطا وو
ال یمكنـه أن زائدین مزعجا من حوله من الناس وهو یعد سـيء التوافـق مـن الناحیـة اإلجتماعیـة و

غیــــره مــــن یصــــبح فریســــة لغضــــب الوالــــدین وبالتــــالي یركــــز علــــى العمــــل الموجــــود بــــین یدیــــه و
لهــذا یــدخل الطفــل فــي سلســلة مــن التفــاعالت ذات التــأثیر المــدمر علیــه وعلــى المحیطــین بــه ، و

).1990منصور ، ؛2002اآلخرین (الحامد ، 

للنشاط  الزائد آثارا سلبیة على الطفل في معظم جوانب حیاته بحسب نتائج الدراسات و
) إلى انخفاض 2006(التي أجریت في هذا الصدد ، فقد توصلت دراسة حسین و عبدالغفار 

ارتفاع العدوانیة لدیهم ، كما أشارت دراسة مفهوم الذات لدى ذوي اضطراب النشاط الزائد و
ى انخفاض مستوى التحصیل الدراسي لذوي النشاط الزائد.) إل1999(الدردیر

ادة (طنطاوي ـــعور بالسعــور الشــــفتاؤم وــالتشیعاني أطفال النشاط الزائد من اإلكتئاب وو
).1995وعجالن ، 

عدم القدرة على نقص المهارات اإلجتماعیة وكما یعانون من نقص الدافعیة للدراسة و
).2002، عثمان و حسنمهارات اجتماعیة جیدة (تكوین 

) أن أطفال النشاط الزائد لدیهم صعوبة في التوافق اإلجتماعي 2008كما أكدت دراسة العاسمي (
و المتمثل في المهارات اإلجتماعیة و إقامة عالقات في البیئة المدرسیة و المحلیة.

نمو المختلفة لدى األطفال مما یحول دون بشكل عام یؤثر النشاط الزائد على نواحي الو
نموهم بصورة سلیمة ، حیث أجمعت نتائج الدراسات على وجود آثارا سلبیة للسلوكیات التي 
یمارسها األطفال ذوي النشاط الزائد على نواحي نموهم الجسمي و الحركي و اإلنفعالي و 

ة و التعلیمیة لدى تالمیذ المدارس اإلجتماعي باإلضافة إلى تأثیره السلبي على المهارات المعرفی
).1999، إبراهیم(
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یعتبر اضطراب النشاط الزائد من أكثر االضطرابات شیوعا بین األطفال إذ تقدر نسبة و
,Malloy% (12- % 8انتشاره بین األطفال في جمیع أنحاء العالم مابین  2007, p.693.(

في نتائج دراستها أن مستوى النشاط الزائد یكون بین )2003(معصومةقد ذكرت و
الذكور أعلى عنه من اإلناث. 

بناء على نتائج الدراسات السابقة المختلفة التي أجریت على من خالل ما سبق ذكره و
التي قد أطفال النشاط الزائد من أجل التعرف على أهم اآلثار السلبیة لهذا اإلضطراب و

إلى مرحلة المراهقة ، فقد وجدت الباحثة ضرورة بناء و تصمیم برنامج إرشادي تصاحب الطفل 
) سنوات من 7-9(ائد لدى االطفال ممن هم في سنیهدف إلى خفض بعض أعراض النشاط الز 

ألنه ینتشر بینهم أكثر الذكور ألن هذا اإلضطراب یسهل تشخیصه في هذه المرحلة من العمر و
من اإلناث .  

عى الدراسة الحالیة إلى التحقق من الفرضیات اآلتیة:مما سبق تس

) بین متوسطات α≥0.05توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة (. 1
مقیاس النشاط بعد تطبیق البرنامجعلىدرجات أفراد المجموعة التجریبیة والضابطة 

تعزى للبرنامج اإلرشادي.

) بین متوسطات α≥0.05(عند مستوى داللةالتوجد فروق ذات داللة احصائیة .2
مقیاس النشاط الزائد في القیاسین البعدي علىدرجات أفراد المجموعة التجریبیة 

والمتابعة.

هدف الدراسة:

فاعلیة برنامج إرشادي لخفض النشاط الزائد لدى التعرف علىتهدف الدراسة الحالیة إلى 
.سلطنة عمان الحلقة األولى من التعلیم األساسي في طلبة
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أهمیة الدراسة:

" والمتوســطةتكمــن أهمیــة هــذه الدراســة فــي أهمیــة المرحلــة التــي احتوتهــا "مرحلــة الطفولــة
هي من أهم المراحل العمریة في حیاة اإلنسان و التي یجب أن تنال اهتماما كبیرا من قبل األسرة 
و المدرســة و المجتمــع ككــل ، ألنهــا حجــر األســاس فــي بنــاء و تكــوین شخصــیة اإلنســان و رســم 
معالم سلوكیاته  فما یتشكل منهـا فـي هـذه المرحلـة یصـعب تعدیلـه نوعـا مـا فـي المسـتقبل ، وتؤكـد 

) على أهمیة هذه المرحلة في تشكیل شخصیة الطفل و توجیهها نحو الصـحة أو 1990یاب ، (د
نحو السوء و اإلعتدال ، لـذا یجـب أن تحظـى هـذه المرحلـة بأسـبقیة و اهتمـام خـاص المرض ، و

بجمیع أوجه التخطیط اإلجتماعي و الرعایة و التربیة الممكنة.

ا تحـاول دراسـة أحـد أهـم اإلضـطرابات السـلوكیة  انتشـارا في أنههذه الدراسة أهمیةكما تبرز
ل ــــــاة الطفـــــا علـى حیــــــرا سلبیــــــــأثیــــد" الـذي یـؤثر تـــاط الزائـــــفي مرحلة الطفولة وهو "اضطراب النش

.عیة و التعلیمیة ة و اإلجتماــــــــالنفسی

بحــدود علــم الباحثــة مــن الموضــوعات التــي نــُدر ویعتبــر موضــوع اضــطراب النشــاط الزائــد و 
..تناولها في سلطنة عمان 

كما تتجلـى أهمیـة هـذه الدراسـة فـي إلقائهـا الضـوء علـى فئـة "الطلبـة العادیین"الـذین قـد یسـبب 
، والطلبة العـادیین فـي هـذه اجتماعیة تقلق األسرة و المدرسةلهم النشاط الزائد مشكالت تربویة و

أولئك الذین تم التأكد من خلوهم من أمراض عضویة من خالل متابعة السـجل الطبـي الدراسة هم
لهم ، وهم الطلبة من غیر ذوي صعوبات التعلم ، حیث تم التأكد من ذلك مـن خـالل الرجـوع إلـى 

معلمة صعوبات التعلم و التي تعتمد في تشخیصها على مقاییس صعوبات التعلم . 

ـــدینتعتبـــر هـــذه الدراكمـــا  ـــم و الوال ـــة والمرشـــد النفســـيســـة موجهـــا و مرشـــدا للمعل فـــي كیفی
التعامل الصحیح مع فئة األطفال مفرطي النشاط من خـالل إعـداد برنامجـا إرشـادیا قـابال للتطبیـق 

راض ــــال فـي خفـض بعضـا مـن أعـــــم فعـــــد تسهــــــات التي قــــیتضمن مجموعة من األسالیب و الفنی
الزائد التي تسبب لهـم الكثیـر مـن المعانـاة الیومیـة  ، كمـا تعتبـر موجهـا لهـم فـي و مظاهر النشاط 

كیفیة التعرف الصحیح على هؤالء األطفال من خالل توفیر و تقدیم أداة مالئمة للبیئة العمانیة
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المحلیة لقیاس النشاط الزائد ، كما أنه سوف یستفاد من نتائج هذه الدراسة في معالجـة بعضـا مـن 
اض  النشــاط الزائــد ، باإلضـــافة إلــى تقــدیم مجموعــة مـــن التوصــیات و المقترحــات مــن بینهـــا أعــر 

ضرورة تصمیم برامج إرشـادیة و تطبیقهـا لـدى طـالب مـن فئـات أخـرى مثـل فئـة : ذوي صـعوبات 
ذلك في مراحل دراسیة مختلفة. المتخلفین عقلیا القابلین للتعلم و–التعلم 

حدود الدراسة :

سة الحالیة بالمحددات اآلتیة:تتحدد الدرا

.)1-10الحدود المكانیة : مدرسة جماء للتعلیم األساسي (.  1

.م2013إلى م2012الحدود الزمانیة : العام الدراسي .   2

الحلقة األولى من التعلیم األساسي في مدرسة جماء بوالیة طلبةالحدود البشریة :.  3

.في محافظة جنوب الباطنة الرستاق

مصطلحات الدراسة:

احتوت الدراسة الحالیة على مجموعة من المصطلحات وهي :

: هي األثر الذي یمكن أن یحدثه البرنـامج المقتـرح فـي خفـض النشـاط الزائـد ویـتم تحدیـد الفاعلیة
).6، 2008هذا األثر احصائیا (صافیناز ، 

التحســن الــذي یحدثــه البرنــامج اإلرشــادي مــن خــالل تطبیــق مقــدارفــي هــذه الدراســةبهــاقصــدیو
مجموعــة مــن الفنیــات و األســالیب اإلرشــادیة تهــدف إلــى خفــض بعضــا مــن مظــاهر النشــاط الزائــد 
لـدى طلبـة الحلقـة األولـى مـن التعلـیم األساسـي ، و تقـاس هـذه الفاعلیـة مـن خـالل القیـاس البعـدي 

لمقیاس النشاط الزائد.

هـــو عملیـــة مخططـــة ومنظمـــة فـــي ضـــوء أســـس علمیـــة لتقـــدیم الخــــدمات ي :البرنـــامج اإلرشـــاد
اإلرشادیة المباشرة و غیر المباشرة فردیا و جماعیا لجمیع من تضمهم المدرسـة بهـدف مسـاعدتهم 

.)499، 2002على تحقیق النمو السلیم (زهران ، 
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فـي هـذه الدراسـة هـو " تلـك اإلجـراءات و األسـالیب السـیكولوجیة القائمـة علـى اسـتخدام ویقصد بـه
الفنیات المعرفیة و السلوكیة وفق ضوابط استراتیجیة معینة تهدف إلى خفض حدة النشاط الزائد".

ــد : اضــطراب ســلوكي یتســم بالحركــة الزائــدة غیــر الهادفــة و غیــر المقبولــة اجتماعیــا النشــاط الزائ
ـــة مـــع ســـلوك األطفـــال وعـــدم ـــة ویكـــون هـــذا الســـلوك متكـــرر و شـــدید بالمقارن ـــاه و اإلندفاعی اإلنتب

).110، 2002العادیین (سامیة ، 

علـى مقیـاس النشـاط الزائـد التلمیـذاجرائیا في هذه الدراسة الدرجة التي یحصل علیهـا بهقصد یو 
ــــاه والحركــــة المفرطــــة  ــــثالث ضــــعف االنتب ــــي هــــذه الدراســــة مشــــتمال علــــى األبعــــاد ال المســــتخدم ف

واإلندفاعیة. 

عمـان : هـي مرحلـة مـن مراحـل التعلـیم األساسـي فـي سـلطنة الحلقة األولـى مـن التعلـیم األساسـي
).www.moe.gov.omتمتد من الصف األول وحتى الصف الرابع األساسي (
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: اإلطار النظري و یشتمل على :أوال 

*مفهوم النشاط الزائد.

) سنوات.7-9*خصائص المرحلة السنیة (

*أسباب اضطراب النشاط الزائد.

النشاط الزائد.*أعراض 

*تشخیص اضطراب النشاط الزائد.

*اإلضطرابات المصاحبة الضطراب النشاط الزائد.

*عالج اضطراب النشاط الزائد.

:وتنقسم إلى ثانیا : الدراسات السابقة 

.المتغیراتدراسات تناولت اضطراب النشاط الزائد وعالقته ببعض أ ) 

دراسات تناولت النشاط الزائد من حیث البرامج العالجیة واإلرشادیة ب )

و التدریبیة والسلوكیة.



اإلطار النظري و الدراسات السابقة

تمهید:

یتناول هذا الفصل مجموعة من المفاهیم األساسیة ذات الصلة بموضوع الدراسة ، حیث یبدأ 
نظرا ألن عینة الدراسة تتكون من األطفال الذین تتراوح اضطراب النشاط الزائد ، وبعرض مفهوم 

وات فسوف نتعرض لخصائص هذه المرحلة السنیة من العمر ، وـــــ) سن7-9ارهم بین (ـــــــأعم
یتبعها عرض خصائص األطفال المصابین باضطراب النشاط الزائد.

وهي : الموضوعات ذات الصلة بموضوع الدراسةیتطرق الفصل فیما بعد إلى باقي و
عرضا كیفیة تشخیص النشاط الزائد ، و، و أعراضه ، وأسباب اضطراب النشاط الزائد

طرق عالج النشاط الزائد .لالضطرابات المصاحبة للنشاط الزائد ، و

كما سیتم عرض الدراسات السابقة والتي تنقسم إلى محورین هما:

عالقته ببعض المتغیرات.اسات تناولت اضطراب النشاط الزائد ودر المحور األول : 
التدریبیة لخفض النشاط اإلرشادیة ودراسات تناولت البرامج العالجیة والمحور الثاني : 

الزائد.

ویتبع هذا الجزء التعلیق على هذه الدراسات.

أوال : اإلطار النظري :

مفهوم النشاط الزائد:

عرفت الجمعیة البریطانیة لعلماء النفس اضطراب ضعف اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder)ADHD بأنـــه "اضطراب عصبي نفــسي (

یتمثــل بضعــف اإلنتباه و الحركة المفرطة و اإلندفاعیة و ال یالئم المرحلة النمائیة العمریة للفرد 
یسبب خلال في التفاعل اإلجتماعي و التحصیل األكادیمي و عجزا في تنظیم السلوك ویمكن و

).Chu,2003,p.221ة و یستمر في مرحلة الرشد" (ـــــــتحدیده في الطفول
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National Institute of Mentalأما المعهـد الـوطني للصحة النفسیة األمریكیة (
Health,NIMH,2003,p.2بأولئك األطفال ممن لدیهم صعوبة في اإلحتفاظ ) فقد عرفهم"

ارهم و یشعرون بالملل بعد بضع دقائق من القیام بالمهمة ، و ال یقلقون ببذل أي جهد في ــــبأفك
لیس لدیهم شعور أو إحساس لتعلم مهارات جدیدة ، و یتصفون بعدم القدرة على أداء اإلنتباه و

ینسون مالحظاتهم و كتبهم في المدرسة و البیت ، و كثرة الواجبات البیتیة بوضوح ، وغالبا ما 
األخطاء التي یعملونها "

عرفتـــه األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال بأنه "أكثر اإلضطرابات السلوكیة  العصبیة و
اه ـــــــدم اإلنتبـــــــراب بعـــــــذا اإلضطــــــــاسیة لهـــــراض األســـــــــــــثل األعــة ، و تتمــــــــــا في الطفولــــــــــشیوع

ة مثل ـــــــالت وظیفیــــــال من مشكـــــؤالء األطفـــــاني هـــــــة و اإلندفاعیة ، وربما یعــــــة المفرطـــو الحرك
رة ـــــــــراد األســـــالقات مع أفـــــــل المتدني و مشكالت في العـــــــــــة و التحصیــــــات المدرسیــــــ: الصعوب

American Academy ofو األقران باإلضافة إلى تدني تقدیر الذات لدیهم" (
Pediatric,2000,p.1158.(

) النشاط 2001ویعرف الدلیل الموحد لمصطلحات اإلعاقة و التربیة الخاصة و التأهیل (
سب مع الموقف أو المهمة ویسبب اإلزعاج الزائد على أنه :"نشاط حركي غیر هادف ال یتنا

).15، 2007لآلخرین" (الزارع ، 

ة لعدم اإلنتباه ــــــه "استمراریــــــــــد بأنـــــــــ)  النشاط الزائDills,2001, p.20(دیلزوقد عرف
المواقف وضع اجتماعي یتعارض مع دة و یظهر ذلك في أكثر من موقع وــــــركة الزائـــــو الح

اإلجتماعیة األخرى".

) أن األطفال المصابین بالنشاط الزائد هم الذین Barkley,1999,p.180ویرى باركلي (
یؤدي ذلك ضبط مستوى النشاط ، والتحكم في اإلندفاع ویعانون من مصاعب في اإلنتباه و

عالقاتهم األسریة.عالقاتهم بالرفاق و األقران وإلى إفساد 

) أن الطفل زائد النشاط هو "الطفل الذي یعاني من 337، 1985(الشخص ویذكر 
اه ـــــعدم القدرة على تركیز اإلنتبارتفاع مستوى الحركة المفرطة بصورة غیر مقبولة اجتماعیا و
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اجتماعیة طیبة عدم القدرة على إقامة عالقات عدم ضبط النفس (اإلندفاعیة) وویلة وـــــدة طــــــلم
والدیه و معلمیه".رانه وـــمع أق

الل العرض السابق لبعض تعریفات النشاط الزائد نجد أنه مهما اختلفت التعابیر ــــــــمن خ
ن ـــد یتضمــــــــو األلفاظ في تعریفه إال أنها واحدة في المضمون فكلها تشیر إلى أن النشاط الزائ

: الحركة المفرطة و اإلندفاعیة و ضعف اإلنتباه ، إال أنها قد تختلف في اد هيــــة أبعــــثالث
لدى طفل آخر بعدین فقط . قد یظهر لدى طفل األبعاد كلها وشدتها من طفل آلخر ، و

تعرف الباحثة اضطراب النشاط الزائد على  أنه : "مجموعة من أنماط السلوك التي و
ـة ـــــــه المدرسة مثل : الحركـــــــكثر وضوحا عند تركه المنزل و دخولیظــهرها الطفــل و تكون أ

ون ـــــعـــدم القـــدرة عــلى التركیز لفترة طویلة و اإلندفـــاعیـة أو التهــور، وتكـوــررة ــــدة المتكــــــالـــزائـــ
ألطفال العادیین ممن هم في نفس عمره ررة و شدیدة بالمقارنة مع سلوك اــــات متكــــــذه السلوكیـــــهـ

و جنسه". 

) سنوات:7-9خصائص المرحلة السنیة (

مرحلة تغیر في وهي مرحلة الطفولة المتوسطة ) سنوات 7-9تعتبر المرحلة السنیة (
هي مرحلة دخول المدرسة ، حیث تتسع منحى حیاة الطفل حیث یدخل حیاة جدیدة بالنسبة له و

یتعلم الكتابة والحساب ، والمعرفیة فیتعلم المهارات األكادیمیة كالقراءة ووآفاقه العلمیة
األنشطة العادیة المختلفة ، كما تتسع دائرة الطفل اب وـــــة لأللعـــالمهارات الجسمیة الالزم

فیما یلي وأسرته ،یبدأ باإلستقاللیة عن والدیه وه وــــات مع أقرانـــــه عالقــــاإلجتماعیة فیكون ل
عرضا لبعض خصائص هذه المرحلة من العمر:

الخصائص الجسمیة و الحركیة:

نمو سریع ة نمو بطيء من الناحیة الجسمیة وــــــــریة مرحلــــــــة العمـــــــتعتبر هذه المرحل
سنویا%10یزداد الوزن بنسبة % سنویا ، و5في الجوانب األخرى ، حیث یزداد الطول بنسبة 
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ا ــــدال منهــــهر بـــیظان اللبنیة وـــــط األسنــــــن الجنسین ، وتتساقـــة بیـــــ، و تظهر الفروق الجسمی
).2007،(ملحم ةــــان الدائمـــاألسن

یأخذ الحس أما من حیث قوة الطفل العضلیة فهي ال تزال ضعیفة في بدایة المرحلة ، و
ع ــــة و یستطیــــــالتحسن تدریجیا و یكون له أثره المحسوس في تحسن المهارة الیدویالعضلي في 

).2008الطفل في یسر و سهولة أن یسیطر على العضالت الكبرى  (غزال ، 

في حین أن سیطرته على عضالته الدقیقة بشكل تام ال یحصل إال في سن الثامنة ، 
بین (ب) و (ي) حرف (ع) ، ولط بین كتابة حرف (م) وفیالحظ على طفل الصف األول یخ

عدم قدرته على غیرها من الحروف قریبة الشبه ، بسبب عدم نمو عضالت أصابع یدیه وو
ي بین العینین مع تقدم الطفل في هذه المرحلة یزید التآزر الحركبین عینیه ، والتنسیق بینها و
). 2001، و الیدین (بشناق

تؤدي زیادة حجم الجسم و قوة العضالت إلى تعزیز التناسق الحركي و تحسینه ، كما و
دوي ـــــل الیـــــوه الحركي ، حیث یحب الطفل العمـــــة و یزداد نمـــیزداد نشاط الطفل في هذه المرحل

ركیة یمیل إلى تركیب األشیاء ، و یالحظ على طفل هذه المرحلة تعلم المهارات الجسمیة و الحو
ألوان النشاط العادیة كالجري والقفز و التسلق ونط الحبل الالزمة لأللعاب مثل : لعب الكرة ، و

ة ـــــــــات غیر المطلوبــــــــــاته و تختفي الحركـــــــــ، و یــزداد التـــآزر الحــركي للطــفل و تتهذب حرك
).2004أبوجادو ، ؛2007(ملحم ،

ها ـــــلیس لة وـــــه غیر مهذبـــــاتــــــون حركــــبا ما تكــــــجد أن طفل النشاط الزائد غالبینما ن
كثیرا مــا یفـــرط في الجـــري و التســـلق ، و ال یحب مفرطـــة مسببة اإلزعاج لآلخرین ، وهدف  و

من مكان آلخر ، و ال یحب األلعاب التي ا یكون متنقالـــا مـــــل غالبـــد بــــــان واحـــــالجلوس في مك
تحتاج إلى انتباه و تركیز كلعبة تركیب األشیاء.

هذا التآزر الحركي وكما أن طفل النشاط الزائد یعاني من قصور في التناسق و
ینعكس على الحركات الدقیقة بحیث یجد هؤالء األطفال صعوبة في أداء األعمال التي تتطلب 

13



نتظام الكتابة عدم ایتضح ذلك من عدم تناسق الخط وومهارات حركیة دقیقة مثل الكتابة ،
).2004، على السطر(العندس

طفل النشاط الزائد من من خالل هذا العرض نجد اإلختالف بین الطفل العادي وو
الحركیة.حیث الخصائص الجسمیة و

الخصائص العقلیة و المعرفیة:

المعرفي للطفل في هذه المرحلة من العمر حیث یشهد نموا یتطور النمو العقلي و
یهتم بمواد الحساب والكتابة وسریعا في العقل ، فیتعلم الطفل المهارات األساسیة كالقراءة و

اإلستكشاف لدیه ، كما أنه ینمو حب اإلستطالع والقصص ویحب الكتب والدراسة و
یجیب عن بعض األسئلة المنطقیة البسیطة ویمیل إلى التعمیم السریع ، وینمو یستطیع أن 

التفكیر الناقد لدیه ، كما تتغیر مفاهیمه في هذه المرحلة من المفاهیم المتمركزة حول الذات إلى 
).  2001من المفاهیم البسیطة إلى المفاهیم المعقدة (بشناق ، المفاهیم األكثر موضوعیة ، و

ة من حالة التخیل اإلیهامي إلى الواقعیة ـــذه المرحلــــــل هــــــكما أن التخیل یتطور عند طف
).304، 2007ینمو اهتمامه بالواقع و الحقیقة (ملحم ،و اإلبتكار و التركیب ، و

ه ینمو التذكر نموا كثیرا في هذه المرحلة ، حیث تتمیز الذاكرة في النصف األول من هذ
المرحلة بأنها صماء أي أن الطفل یتذكر درسا حتى ولو لم یفهمه ، أما في النصف الثاني من 
هذه المرحلة من العمر یبدأ الفهم یدخل كأحد العوامل المهمة التي تساعده على التذكر(خلیفة ، 

2005.(

الطفل في العمر كما أن ظاهرة التذكر اآللي التي ال تستند إلى فهم یبدأ یقل كلما تقدم
إدراك العالقات و یتماشى یحل محلها تدریجیا ظاهرة التذكر المنطقي الذي یقوم على الفهم وو

). 2008اإلنتباه (غزال ، مع نموه عملیتي التذكر و

أبیات من الشعر في سن السابعة 10تزداد قدرة الطفل على الحفظ إذ یحفظ حوالي و
).90، 2004بیتا في سن التاسعة (خلف اهللا ، 13بیتا في سن الثامنة و 11و
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الطفل بشكل عام في هذه المرحلة من العمر یزداد مدى انتباهه و مدته و حدته ، و
اصة إذا كان إال أن طفل السابعة مازال ال یستطیع تركیز انتباهه في موضوع واحد مدة طویلة خ

شفهیا حیث یصعب على الطفل أن یتحرر من العوامل الخارجیة التي اه حدیثموضوع اإلنتبا
). 2001تعمل على تشتیت اإلنتباه (بشناق ، 

أما اإلدراك الحسي للطفل في هذه المرحلة من العمر فإنه ینمو بحیث یدرك الطفل 
تزداد قدرته على إدراك یزداد إدراك المسافات وشهور السنة ، والزمن (الفصول األربعة) و

القسمة ، كما یستطیع األعداد فیتعلم العملیات الحسابیة األساسیة (الجمع و الطرح) ثم الضرب و
التمییز بین الحروف الهجائیة ، كما أن حاسة السمع تكون في طریقها إلى النضج إال أنه مازال 

).2004تكون حاسة اللمس لدیه قویة (خلف اهللا ، غیر ناضج تماما ، و

المعرفي لطفل النشاط الزائد مختلف حیث یؤثر في المقابل نجد أن النمو العقلي وو
إدراكها ، كما أنه یعاني من صعوبات في تنظیم استقبال المثیرات والنشاط الزائد على الذاكرة و

). 2006الریاضیات (الدسوقي ، الكتابة والتهجئة والتعلم خاصة القراءة و

% من األطفال المصابین بالنشاط الزائد لدیهم صعوبات في القراءة 33حیث وجد أن 
, Lufi & Parishاألكادیمي (أن هذه الصعوبات لها تأثیر واضح على التحصیل الدراسي وو

1995,p.79.(

ئد على نتائج دراسات سابقة وجدت أن طفل النشاط الزاالباحثةمن خالل اطالعو
تدني مستوى التحصیل الدراسي ، كما تكون مدة اإلنتباه لدیه قصیرة یعاني من رسوب متكرر و

حیث یتشتت انتباهه ألي مثیر خارجي فیصعب علیه التركیز على أمر أو موضوع معین لفترة 
إلى أن التحصیل الدراسي ألطفال )1999(الدردیرفي هذا الصدد توصلت دراسة طویلة ، و
ائد یكون متدني.النشاط الز 

في نتائج دراسته أن أطفال النشاط الزائد لدیهم ضعف )2008(العاسمي  قد ذكر و
في التحصیل الدراسي ناتج عن عدم قدرة الطفل على متابعة شرح المعلم أثناء الدرس مما یؤثر 

الكتابیة ، كما أنه یعاني من صعوبة أداء الواجبات المدرسیة التي ذلك على اجاباته الشفهیة و
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تحتاج إلى التذكر بشكل كبیر ، فهو ینسى اإلجابة المطلوبة عن السؤال عندما یأتي دوره في 
األدوات المدرسیة ، إضافة إلى ذلك معاناته في صعوبة ینسى إحضار الكتب واإلجابة و
ترجع مشكلة الذاكرة لدى الطفل إلى الحالة لتي قرأها أو تعلمها ، وتذكر المعلومات ااستدعاء و

عدم اإلنتباه أثناء تلقیه المعلومات.الحركیة المفرطة و

الخصائص اإلجتماعیة : 

ة حیث یصبح ذو میول اجتماعیة ـــاعي لدى الطفل في هذه المرحلـــمو اإلجتمـــور النــــیتط
اإلجتماعیة للطفل فبعد أن كان یحتل الوالدان المرتبة األعلى في حیاته  و تتسع دائرة الحیاة 

هر ــة ، وتظـــدرســـالئه في المــــه و زمــیصبح اآلن وفي هذه المرحلة مشغوال بأصحابه و أصدقائ
ــاء و تتمیز عالقــاتـه مع أصدقائه بالتعاون و التفاهم ، حیث یحرص دائماـــــــات األصدقــــمجموع

على أن تكون له مكانة حسنة بین أقرانه و یعمل جاهدا على ذلك ، و یشارك زمالؤه في اللعب 
بروح الجماعة و ینفذ دوره دون تجاوز لدور أحد ، كما یكون عارفا باألمور الثقافیة المتمثلة 

).2005بالعادات و اآلداب وأن علیه اإللتزام بها (خلیفة ، 

ة مستمع جید ، و یعدل سلوكه بحسب المعاییر و اإلتجاهات والطفل في هذه المرحل
).309، 2007اإلجتماعیة و قیم الكبار (ملحم ، 

هذا كلــه بعكس طفــل النشــاط الزائــد الذي تكــون عالقتــه مع اآلخرین قاصرة و و
كا غیر مقبول ومحدودة ، ألن السلوك الذي یسلكه في البیت أو المدرسة أو الشارع یعد سلو 

).2006غیر مالئم ، فیواجه بالنفور و التأفف من اآلخرین (سیسالم ، 

من السلوكیات اإلجتماعیة غیر المقبولة التي یصدرها طفل النشاط الزائد : عدم و
ر مقاطعة اآلخرین ، كما أنه ال ینتظالثرثرة المستمرة واإللتزام بالتقالید و النظم المعمول بها و

).2006دوره في اللعب (الدسوقي ، 

ع ـــــــران أو حتى مــــــــالء و األقــــدرسین أو الزمـــــراع مع المــــكما أنه یكون غالبا في ص
غالبا ما سمعته اإلجتماعیة تكون سیئة ویعاني من ضعف المهارات اإلجتماعیة واألسرة ، و

).2002یترك المدرسة (الرویتع ، 
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بخاصة كما یعاني أطفال النشاط الزائد من صعوبات في تكوین صداقات مع اآلخرین و
یرجع سبب ضعف عالقة الطفل أقرانهم ، كما یعانون من صعوبة في اإلحتفاظ بأصدقائهم ، و

ضعف قدرته على نشاطه غیر الهادف وذو النشاط الزائد باآلخرین إلى اندفاعیته القویة و
).2011حباط (القاضي ، تحمل اإل

إلى أن أطفال النشاط الزائد غیر مهذبین )(1993الدردیر قد أشارت نتائج دراسة و
یقاطعون اآلخرین یشكو منهم الجیران وال یستمعون جیدا للحدیث وفي تعاملهم مع اآلخرین و

في أحادیثهم.

أن أطفال النشاط الزائد لدیهم صعوبة في التوافق )2008(العاسميكما أكدت دراسة 
المحلیة. إقامة عالقات في البیئة المدرسیة والمتمثل في المهارات اإلجتماعیة واإلجتماعي و

الخصائص اإلنفعالیة و النفسیة:

تعد هذه المرحلة من العمر بالنسبة للطفل مرحلة هدوء و كمون نسبي و ینفتح أمام 
) 2008،یستقل بذاته و بأنشطته (الداهريعالم كبیر ینفرد به دون أسرته فیحفزه على أنالطفل 

و الهدوء اإلنفعالي  ـــــــــال و نحـــــــــــرار اإلنفعـــــــــتتمیز هذه المرحلـــة بأنها تسیر نحــو استقو
لنسبة إلى اإلنفعاالت المصاحبة التي و لذلك تسمى هذه الفترة بفترة الطفولة الهادئة نسبیا أي با

).2008نراها في السنوات األولى من حیاة الطفل (غزال ، 

و یتعلم الطفل في هذه المرحلة من العمر اشباع حاجاته بطریقة بناءة دون الحاجة إلى 
نوبات الغضب ، و یبدي الطفل الحب و یحاول الحصول علیه ، و یقاوم النقد في الوقت الذي

تتغیر یمیل فیه إلى نقد اآلخرین ، و یشعر بالمسؤولیة ، و یستطیع تقییم سلوكه الشخصي ، و
مخاوفه من األصوات و األشیـاء الغریبــة و الظــالم إلى الخــوف مــن المـدرســة و العــالقــات 

).2004اإلجتمــاعیــة ، وتشتــد مــواقـف الغضب فـي حالة اإلحباط (أبوجادو ، 
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یعبر الطفل العادات اإلنفعالیة مع اآلخرین وتتكون لدى طفل هذه المرحلة العواطف وو
التبرم ممن سبب له هذا الشعور عن غیرته في هذه المرحلة بمظاهر سلوكیة منها الضیق و

).2001(بشناق ، 

تتمثل في ضعف مفهوم أما طفل النشاط الزائد فیتمیز بمجموعة من الخصائص اإلنفعالیة 
هــذه الخــاصیة تــأتي نتیجــة لكــثرة الصعوبــات و المشكالت التي تواجه الــذات و الثقة بــالنفس و

ل السلبي معه من األقران ـــــــــــالتعامالطفل باإلضافة إلى تجارب الفشل و النقد المستمر لسلوكه و
).2008و المحیطین به (القبالي ، 

اب ـــود اكتئـــد عن وجـــال ذوي النشاط الزائــــف الفحص النفسي لألطفـــــا یكشـــــرا مــــــذ كثیإ
دقاء ـــــلهم أصن وـــغیر محبوبیإحساس بالنقص ألنهم یرون أنفسهم كأطفال سیئین ونفسي و

).1998ینظر إلیهم على أنهم صانعو مشاكل (حمودة ، دا وـــــون جـــــقلیل

) أن مفهوم الذات ینخفض لدى أطفال 2006( قد أكدت دراسةحسین و عبدالغفار و
النشاط الزائد ، و ترتفع درجة العدوان لدیهم.

) إلى أن تقدیر الذات المنخفض لدى طفل Barkley,1990,p.102(باركليیشیرو
المستمرة التي یحصل علیها هؤالء األطفال أثناء النشاط الزائد یرجع إلى التغذیة الرجعیة السالبة 

عدم قبولهم إجتماعیا.تفاعلهم مع اآلخرین و

من أطفال النشاط الزائد یعانون من اضطراب القلق ) % 20-30( احثون أن حوالي یرى الب
)% من هؤالء األفراد یعانون من اضطراب الحالة المزاجیة ، 10-40أن حوالي (أو التوتر ، و

واء و السلبیة وـــــــانون من اإلنطــــــــــد یعـــــــال النشاط الزائـــــــــا أظهرت العدید من الدراسات أن أطفكم
عدم توافق ردود أفعالهم اإلجتماعیة أو استجاباتهم مع الحدث أو فقدان اإلحساس باألمان ، و

).50، 2006سوقي ، أنهم یفشلون في التعبیر عن عواطفهم الخاصة (الدالمثیر ، و

مما سبق نجد أن طفل النشاط الزائد یختلف عن الطفل العادي في جمیع الخصائص 
یبرز هذا اإلختالف عندما یدخلالنفسیة و اإلنفعالیة و السلوكیة و اإلجتماعیة و الحركیة ، و

18



اإلنفعاالت بین الطالب داخل غرفة ة ، إذ یمكن مالحظة الفرق في السلوكیات و ـــالطفل المدرس
الب ـــالئه الطــــــفي المدرسة ككل ، فیالحظ المعلم أن طفل النشاط الزائد مختلف عن زمالصف و

عالقاته مع زمالئه تكون سیئة .  انفعاالته وه وــــركاتـــــه و حـــــفي سلوكیات

أسباب النشاط الزائد:

سباب التي تؤدي إلى اإلصابة بالنشاط الزائد حیث یشیر لم یتفق الباحثون حول األ
یشیر آخرون إلى أهمیة العوامل بعضهم إلى أن النشاط الزائد یرجع إلى العوامل الوراثیة ، و

یشیر آخرون إلى ضغط الدم في اإلصابة بالنشاط الزائد ، والفسیولوجیة كاضطرابات الغدد و
طفال والء باستخدام العالج الطبي مع األیوصي هؤ أنه یرجع إلى وجود تلف في المخ لذلك 

ل ـــــد ترجع للعوامـــــاب النشاط الزائـــــــتناول العقاقیر ، بینما یرى باحثون آخرون أن معظم أسب
). 2000ة (یوسف و زكریا ، ـالنفسیة وـــــاإلجتماعیالبیئیة و

صابة إاألسباب الفسیولوجیة في ى أهمیة ) إل1996(فقد أشارت دراسة السید حسن 
أسالیب ) إلى أهمیة األسباب البیئیة و(1985دراسة الشخصكدتأالطفل بالنشاط الزائد ، و

اط الزائد ـــــابة الطفل بالنشــــــان الثقافي في إصــــــــالحرمري أوــــــــة كالتصدع األســـــــــة الوالدیــــــــالمعامل
ي معاملة التفرقة فالتذبذب واإلهمال و) إلى أن التسلط و1993(الشریف ةــدراستوصلت، و

صابته بالنشاط الزائد.  إالطفل قد تكون سببا في 

وفیما یلي توضیح لهذه األسباب:

:العوامل الوراثیة أوال : 

إما ذلكتلعب العوامل الوراثیة دورا هاما في إصابة األطفال باضطراب النشاط الزائد و
بطریقة مباشرة من خالل نقل المورثات التي تحملها الخلیة التناسلیة لعوامل وراثیة خاصة بتلف 
أو بضعف بعض المراكز العصبیة المسؤولة عن اإلنتباه بالمخ ، و إما بطریقة غیر مباشرة من 

إلى خالل نقل هذه المورثات لعیوب تكوینیة تؤدي إلى تلف أنسجة المخ و التي بدورها تؤدي 
قد أشارت الدراسات إلى أن المراكز العصبیة الخاصة باإلنتباه ، وضعف نموه بما في ذلك
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% من آباء األطفال مفرطي النشاط كانت لهم نفس  األعراض في طفولتهم (أحمد و بدر، 10
).1994الشربیني ، ؛1999

معظم األبحاث التي تناولت العوامل الوراثیة المسببة للنشاط الزائد توفرت من خالل و
)2007(الزارع ، ثالثة مصادر أساسیة هي 

الدراسات األسریة التي أكدت أن وجود تاریخ أسري یحمل اضطراب النشاط الزائد مؤشر .  1
على إمكانیة حدوثه لدى األبناء . 

زائد لدى التوائم التي أظهرت ارتفاع احتمالیة ظهور اضطراب النشاط الدراسات التوائم .  2
مقارنة مع التوائم غیر المتطابقة .ةالمتطابق

الدراسات الجینیة التي أشارت إلى أن هناك عددا من الجینات لها عالقة بحدوث حاالت .  3
ـدوث ـــــــن حــــــــول عــــــــــــن مسئـــــمــن جیــالزائد ، حیــث اكتشــــف العلمــاء أنــه یوجــد أكثر النشاط

.اإلضطراب 

:العوامل البیئیةثانیا : 

قد تلعب العوامل البیئیة دورا في ظهور أعراض النشاط الزائد لدى الطفل ، و یبدأ 
هذه العوامل یمكن تقسیم تأثیر تأثیر هذه العوامل منذ أن كان الطفل جنینا في بطن أمه ، و

خالل ثالث مراحل ، هي:

أو قد تتناول أدویة Xمرحلة الحمل : فاألم أثناء حملها قد تتعرض لألشعة السینیة أو أشعة . 1
خالل الثالث شهور األولى للحمل أو قد تصاب ببعض األمراض أثناء الحمل كالحصبة األلمانیة 

ت أو نقص التغذیة أثناء الحمل ، كل ذلك أو الزهري أو السیالن أو تعاطیها للكحول أو المخدرا
یؤدي إلى احتمال إصابة الجنین بتلف في المخ أو في الجهاز العصبي المركزي (الدسوقي ، 

2006.(

مرحلة الوالدة : هناك بعض العوامل التي تحدث أثناء عملیة الوالدة تتسبب في إصابة مخ . 2
ة المخ على معالجة المعلومات ، والجنین أو تلف بعض خالیاه مما یؤدي إلى ضعف قدر 
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ینعكس ذلك بدوره على العملیات العقلیة الخاصة باإلنتباه و التحكم في السلوك مما یؤدي إلى 
).1999إصابة الطفل باضطراب النشاط الزائد (أحمد و بدر ، 

إصابـــة الطفـــل مرحلة ما بعد الوالدة : فكثـــرة ارتطـــام رأس الطفل بشدة على األرض  أو . 3
ببعض األمـــراض المـــعدیة مثــل الحمى القالعیة و اإللتهاب السحائي و الحمى القزمیة تؤدي إلى 

ركیز (أحمد ــاه و التـــــــــــــــة عــن اإلنتبـــــــــاصة المســـؤولــــــخ خـــإصابة بعض المراكز العــصبیة بالم
).1999، وبدر

الدراسات إلى أن المواد المضافة للطعام من أجل إعطائها نكهة أو لونا قد أشارت و
كذلك السكر قد تقوم بدور في ظهور أعراض اضطراب النشاط الزائد ، أو قد تعمل صناعیا و

على تفاقم األعراض عند تناولها ، و في الوقت نفسه وجدت الدراسات أن الحمیة الغذائیة قد 
% من الحاالت التي تعاني من هذا اإلضطراب ٥ـزائد لـــدى حسنت من أعراض النشاط الــ

)National Institute of Mental Health,2003,p.8.(

كما أن تناول الطفل لكمیات كبیرة من الحلوى و المواد السكریة یؤدي إلى زیادة نشاطه 
تناول الطفل لمواد لقد أجریت عدة دراسات استهدفت فحص العالقة بین الحركي المفرط ، و

قد بینت جمیعها أن المواد السكریة التي یتناولها الطفل نشاطه الحركي المفرط ، وسكریة و
تؤدي إلى ارتفاع مستوى نشاطه الحركي من خالل زیادة نسبة الطاقة لدیه 

)Rosenl,1988,p.585.(

ثالثا : العوامل العضویة  "البیولوجیة":

وامل العضویة التي من الممكن أن تدخل كأسباب رئیسیة وراء هناك مجموعة من الع
مشكلة النشاط الزائد وهي:
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خلل في وظائف المخ: . 1

ائف ــإذ یحدث الخلل أو التلف في القسم األوسط لدماغ الطفل فینتج عنه عجز في وظ
الــوظیفي إال أنها تؤثر على نمو الفرد مع اختالف األسباب المؤدیة إلى العــجز اغ ، وــــالدم

).2010الدماغي بالشكل الطبیعي (محفوظ ،

قد تكون من ضمن األسباب المؤدیة إلى الخلل الوظیفي للدماغ بحسب ما أشارت و
إلیه مجموعة من الدراسات نشاط الجزء تحت القشري في الدماغ أو نتیجة ضعف نمائي یعود 

). 2007: األورام أو نقص األكسجین في األنسجة (یحیى ، ألسباب متباینة مثل

خلل في الجهاز العصبي:. 2

قد یصاب الطفل بخلل في جهازه العصبي بسبب تأخر نضجه أو إصابته خالل فترة و
الحمـــل كتناول األم ألدویة معینة أو إصابة األم ببعض األمراض خالل حملها  كذلك تعرض 

).2008،الطفل لبعض السموم مثل:الرصاص (مجید 

خلل كیمیائي في الناقالت العصبیة:. 3

الحدیثة إلى أن اضطراب النشاط الزائد یعود إلى خلل كیمیائي في تشیر الدراسات 
الناقالت العصبیة هي عبارة عن قواعد كیمیائیة تعمل على نقل اإلشارات الناقالت العصبیة ، و

من أهم تلك النواقل (النورأدرینالین) و العصبیة بین المراكز العصبیة المختلفة بالمخ ، و
الدقة اآلثار الطرفیة ، فحدوث اختالل لتوازن هذه الناقالت یؤدي إلى على وجه (الدوبامین) و

اضطراب میكانزم اإلنتباه فتضعف قدرة الفرد على اإلنتباه و التركیز و الحرص من المخاطر 
). 2008،أوزي؛Tucket & Williamson,1984,p,190ویزداد اندفاعه و نشاطه الحركي (

:رابعا : العوامل اإلجتماعیة 

أظهرت نتائج العدید من الدراسات أن كثیرا من األطفال یعانون من النشاط الزائد بسبب 
من أهم العوامل اإلجتماعیة التي قد تسبب هذا الظروف اإلجتماعیة و النفسیة المحیطة بهم ، و

اإلضطراب لدى الطفل ، ما یلي:
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سوء أسالیب المعاملة الوالدیة:. 1

ذاء ـــــــه مثل حاجته للغـــــــیحتاج إلى الحب و القبول و الدفء العاطفي من والدیإن الطفل 
ام ــــــــل منها باإلهتمـــــــة الصحیحة التي یشعر الطفـــــــو الكساء ، لذلك فإن أسالیب المعاملة الوالدی

املة الوالدیة الخاطئة و الحب من والدیه تؤدي إلى توافقه النفسي و اإلجتماعي ، أما أسالیب المع
التي تتسم بالرفض الصریح و اإلهمال و الالمباالة بالطفل و العقاب البدني أو النفسي المتكرر 
والشدید و التي یشعر الطفــل منها بأنه منبــوذ و غیر مرغوب فیه فإنها تؤدي إلى إصابة الطفل 

).1999: أحمد و بدر، Mash &  Johanston,1990,p.318بالنشاط الزائد (

أن أسالیب معامــلة األم لطفلهــا و المتمثلــة في ( النبذ ) 1999(الشریفأكدت دراسة و
التسامح الزائد ) یساهم في إصابة الطفل بالنشاط الزائد.–الحمایة الزائدة –

نتیجة مباشرة ) أن اضطراب النشاط الزائد یعدBarkley,1990,p.101(باركليیرىو
لضعف في ضبط سلوك الطفل من جانب والدیه فالطرق التي یستخدمها بعض اآلباء في 

ترویض سلوك أبنائهم قد تكون ضعیفة األمر الذي یؤدي إلى اضطراب سلوك هؤالء األبناء.

م إثارة لأللإهماال وأن اتجاهات آباء وأمهات أطفال ذوي النشاط الزائد أكثر تسلطا وكما
،عبدالقادر(أمهات األطفال العادیینتذبذبا من اتجاهات آباء وحمایة زائدة وتفرقة والنفسي و

1993.(

كما أن والدو أطفال النشاط الزائد أكثر إساءة ألطفالهم الذكور من اإلناث بصورة دالة من 
ة ــــال ) أو بصورة عامـــــإهم–نفسیة –اءة (بدنیة ـــــوالدي األطفال العادیین سواء كانت تلك اإلس

).2010(القاضي ، اآلباء أكثر إساءة من االمهات، و

ترى الباحثة أن بعض اآلباء و األمهات یسلكون مع أبنائهم أنماطا مختلفة من و
مع تكرار هذه األنماط السلوكیات الخاطئة  تجعلهم یشعرون بأنهم غیر مرغوب فیهم ، و

طفالهم و على سلوكیاتهم فیصبحوا  أكثر عدوانیة وألى نفسیة تنعكس سلبا عالسلوكیة السیئة 
عنادا. 
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عدم اإلستقرار داخل األسرة:. 2

كذلك عدم إن األسرة غیر المستقرة من الناحیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و النفسیة ، و
الوالدین أو سفر أحدهما أو وفاته ، حد أسوء اإلنسجام األسري أو إدمان التوافق الزواجي و

).2009، (النوبيعدم التركیزیترتب عنه میول الطفل لإلثارة و

ام ـــــد قـــد فقــــاط الزائـــراض النشـفالحرمان العاطفي من الوالدین له دور في ظهور أع
, Kaplanالن و زمالؤه (ــــكاب et طبیعة العالقة بین الحرمان ) بدراسة كان هدفها التعرف على

قد تكونت عینة الدراســة من أطفال العاطفي من الوالدین و إصابة أبنائهم بالنشاط الزائد ، و
أطفال یعیشون في البیئة الطبیعیة مع یعیشون في مؤسسات إیداع نتیجة لتصدع أسرهم ، و

المودعین بمؤسسات اإلیداع قد أظهرت النتائج أن النشاط الزائد یرتفع لدى األطفال أسرهم ، و
مقارنة باألطفال الذین یعیشون مع أسرهم ، مما یدل على أن الحرمان العاطفي من الوالدین الذي 

1999أحمد وبدر ، ورد في : ینجم عن التفكك األسري یؤدي إلى إصابة الطفل بالنشاط الزائد (
 ،43.(

الحرمان ا أن الضغوط البیئیة وفي نتائجه)(1992الشخصدراسة وهذا ما أكدته
الثقافي الذي تعیشه األسرة تكون سببا في إصابة الطفل بالنشاط الزائد.اإلجتماعي و

خبرة دخول المدرسة:. 3

قد تكون البیئة المدرسیة الجدیدة معقدة بالنسبة للطفل مقارنة بالبیئة األسریة المنزلیة بل قد 
تسهم الخبرات المدرسیة بشكل فعال في نشأة هذه اإلضطرابات وتمثل عبئا جدیدا على الطفل ،

من ناحیة اضطراب عالقة الطفل بمدرسیه األمر الذي یؤدي لضعف قدرته بنفسه و شعوره 
).2009ل و تكراره (النوبي ، ـــــــــوف و الفشــــــبالخ

فرط النشاط قد یكون سلوكا متعلما من البیئة المحیطة أو أن) 1996(الطیبویرى
تقلید لنموذج نشط سلوكیا كأن یقلد الطفل طفال آخر أكبر منه سنا وأكثر منه نشاطا.
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ن السلوكیون یرون أن اضطراب النشاط الزائد ناتج أ)1999(شقیر بشكل عام ذكرت و
تعلم أسالیب سلوكیة غیر سلوك مناسب أو تعلمه ، وعن أربعة عوامل هي الفشل في اكتساب 

ربط مواجهة الفرد مواقف متناقضة ال یستطیع معها اتخاذ قرار مناسب ، ومناسبة ، و
استجابات الفرد بمنبهات جدیدة الستثارة االستجابة.

من خالل ما سبق نخلص إلى أن المجتمع الذي یعیش فیه الطفل قد یكون من أحد 
بات إصابته باضطراب النشاط الزائد سواء كان هذا المجتمع األسرة أو المدرسة أو األقران مسب

والزمالء فكلها عوامل تتضافر لیصبح الطفل ذو نشاط زائد. 

:خامسا : العوامل النفسیة 

الزائد لدى دوث النشاط ــــــــؤدي إلى حـــــل النفسیة التي تـــــــــة من العوامــــتوجد مجموع
الطفل منهــا: الضغوط النفسیــة ، القلــق ، التوتر ، اإلحباط الشدید ، عــدم الشعور باألمن ، تدني 

عدم القـــــدرة على التعبیر،  فالضغوط النفسیــة و اإلحباطات الشدیدة مستوى الثقـــــة بالنفس ، و
ل ــــر للطفــــــذلك الرفض المستمـــــاإلضطـــراب كــدوث هذا ـــــم في حـــــمن العوامــل النفسیة التي تسه

اشعاره بالدونیة و عدم القبول ألعماله و تصرفاته و تحطیم معنویاته مما یجعله ینسحب إلى و
).2006الدسوقي ، ؛2002عالمه الخاص (الزعبي ، 

لنشاط الزائد بسبب إلى ارتفاع مستوى القلق لدى أطفال ا)1993(الدردیردراسة أكدتفقد 
عدم القدرة على مواجهة عدم التنظیم واإلندفاعیة وما یتمیز به هؤالء األطفال من التهور و

وضعف كثرة تعرضهم لنقد اآلخرین الفشل المتكرر واألحداث البیئیة المحیطة والمواقف أو
ثقتهم بأنفسهم. 

اختالف اضطراب النشاط الزائد ونخلص مما سبق إلى تعدد األسباب الكامنة وراء 
وجهات نظر الباحثین في هذا المجال في السبب الرئیسي إلصابة الطفل باضطراب النشاط الزائد 

ة ــــــــــل النفسیـــــالعوامو تعتـــبر،ابـــــاألسبذه اآلراء وــــــــل بین هــــاسم یفصـــــاك رأي حـــــلیس هنو
في إصابة الطفل باضطراب النشاط الزائد ، إذ غالبا ما یجهل یر قوي ذات تأثو اإلجتماعیة 

اآلباء طریقة التعامل الصحیح مع طفلهم فغالبا ما یلجأون للعقاب و خاصة الضرب ، كما أن 
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أسالیب تعاملهم مع طفلهم تكون خاطئة تتسم باإلهمال و الحرمان العاطفي ، فربما یحاول الطفل 
تمام الوالدین له ، فالطفل یحتاج إلى الحب و الحنان كحاجته للماء و بحركاته أن یجذب اه

الطعام ، فكلما كانت أسالیب الوالدین في التعامل مع  طفلهم جیدة قائمة على اإلحترام و الحب 
و الحنان كلما كانت نشأة ذلك الطفل سلیمة و خالیة من المشاكل.

أعراض النشاط الزائد:

األطفال ذوي النشاط الزائد مجموعة من األعراض و المظاهر السلوكیــة عادة ما یظهر 
التي تمــیزهم عن غیرهــم متمثلة في ضعف اإلنتباه و الحركة المفرطة و اإلندفاعیة ، ویمكن 
مالحظة هذه السلوكیات مقارنة بالسلوكیات لدى األطفال العادیین ممن هم في نفس فئتهم 

اة ـــــاالت الحیـــــاكل في مجــــات و مشــــاألعراض و المظاهر صعوبالعمریة ، و تسبب لهم هذه 
ة و العالقات اإلجتماعیة .ــــدرســت و المــــة كالبیــــالمختلف

هي التسرع ) إلى ارتباط أعراض النشاط الزائد و(1993فقد أشارت نتائج دراسة الشریف 
أن مكونات النشاط الزائد مع بعضها البعض رت إلى كما أشانقص اإلنتباه الحركة المفرطة وو

ة ، كما أثبتت الدراسة أیضا إلى أن الطفل الذي لدیه مشكلة النشاط الزائد ـــــة سلوكیـــــتشكل مشكل
تصرفه سریع بدون تفكیر .یكون لدیه مستویات حركیة زائدة كما أن فترة انتباهه قصیرة و

أن أكثر السلوكیات تكرارا في بعد إلى ) 2005(ومة  معصنتائج دراسةتوصلت كما
ضعف اإلنتباه لدى طفل النشاط الزائد هو أن الطفل یأخذ وقتا طویال إلتمام العمل الذي بدأ فیه 

أما أكثر السلوكیات تكرارا في بعد الحركة المفرطة هو أنه یقفز تكرار األخطاء البسیطة ، وو
لسلوكیات تكرارا في عالقاته اإلجتماعیة أنه یمیل للتشاجر أكثر امن مكان آلخر دون هدف ، و

عدواني في حركاته. مع اآلخرین و

) إلى أن أطفال النشاط الزائد هم الذین یعانون من (2003دراسة إبراهیم أكدتكما
الحركة عدم القدرة على التركیز في المنبهات المختلفة لمدة طویلة ، كما یتسمون باإلندفاعیة و

یعانون من سوء التوافق اإلجتماعي.المفرطة و
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وفیما یلي عرض ألهم ما یمیز األعراض األساسیة الضطراب النشاط الزائد:

أوال: تشتت اإلنتباه  :

إذ تكمــن مشكلتهم ، یعتبر تشتت اإلنتباه من  الخصائص الممیزة ألطفال النشاط الزائد 
ذلك اه وــــــة في عملیة اإلنتبــــــــقصر مــدة اإلنتباه ، إذ یواجهون صعوبإلى ماذا ینتبهون ، و

ة تشغلهم عن التركیز و تلفت انتباههم ، فیكون من الصعب علیهم ـــــــة و خارجیــــــلمؤثرات داخلی
ال اإلنتباه و اإلستماع للتعلیمات و فهمها إلنجاز العمل أو الواجب المطلوب مما یؤدي إلى انتق

).2006،42الطفل من نشاط آلخر دون إكمال أیا منهما (سیسالم ، 

,Richard(سامویل و تورنرحیث أشارت نتائج دراسة رتشارد و  Samuel, Turner ,
الكثیر من األخطاء على مهام ) إلى أن أطفال النشاط الزائد أظهروا قصورا في اإلنتباه و1990

.قیاس اإلنتباه طویل المدى 

) أن األطفال الذین یعانون من ضعف اإلنتباه یمكن أن Fowler,2002(فولر ویذكر 
لكن تكمن مشكلتهم في ثالث مجاالت رئیسیة هي:یقوموا بعملیة اإلنتباه و

خاصة لو قصیرة : أي أن مدى انتباه الطفل قصیر و: اإلستمرار باإلنتباه لمدة كافیة و1
للمهمات المتكررة.

قاومة التشتت : حیث یتشتت انتباه الطفل ألي مثیر یحدث حوله حتى لو كانت ضوضاء : م2
أو مثیرات بسیطة.

خاصة للتفاصیل و التنظیم للمهمات و األعمال التي یقوم بها الطفل.: عدم اإلنتباه بفاعلیة: و3

أن تشتت اإلنتباه ینعكس على أداء الفرد في المجاالت )(2002الرویتعیذكرو
ارتكاب عدم التنظیم واإلجتماعیة و المهنیة ، حیث یتصف أداؤه بالفوضویة واألكادیمیة و

اإلهمال سواء في العمل أو المدرسة أو في المهام الیومیة األخطاء التي قد تتصف بالالمباالة و
طلوبة منه كاإلنتقال من مهام (واجبات مدرسیة أو حیاتیة ، كما یتصف بعدم إكمال المهام الم

یومیة) أو العاب إلى مهام أو ألعاب أخرى ، كما یتجنب أو یكره المشاركة في نشاطات تتطلب
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هو كذلك یتصف بالسلوك خارج المهمات واستمرار الجهد العقلي مثل األعمال المدرسیة ، و
صلة بالموضوع أو بالمهمة.اإلنتباه بشكل كبیر لمثیرات غیر مت

تظهر مظاهر ضعف اإلنتباه في المواقف التي تتطلب اإلنتباه و التركیز ومعالجة و
ة علیهم ، ـمفروضصعبة وة وــــــــالمعلومات ، أو التي تفتقر للجاذبیة و المتعة أو التي تكون شاق

اإلنتباه للمعلم خالل الحصص الیومیة المواقف الجماعیة سواء في الدراسة أو أداء الواجبات وو
التي یكون فیها التفاعل فردیا تقل حدة أعراض ضعف اإلنتباه في المواقف الجدیدة و، و

)Chu,2003,p.223.(

) DSM-IVقد حددت رابطة الطب النفسي األمریكي في دلیلها التشخیصي الرابع (و
على أن تكون ستة من هذه الخصائص أو عدة خصائص تمیز الطفل ذو الحركة الزائدة ،

بلغت درجة غیر تكیفیة و غیر األعراض قد استمرت ستة أشهر على األقل لدى الطفل ، و
كما ورد في ألیسون و جون هيو راض ــــــــالخصائص أو األعرد ، وــــمتسقة مع مستوى نمو الف

)Alison & Jon ,1999 ,p.15(:

باه الدقیق للتفاصیل أو یرتكب أخطاء إهمال في العمل المدرسي أو : كثیرا ما یعجز عن اإلنت1
المهني أو األنشطة األخرى.

: كثیرا ما یجد صعوبة في إدامة اإلنتباه في المهام المكلف بها أو في أنشطة اللعب.2

: كثیرا ما یبدو غیر مصغ عندما یتحدث إلیه أحد بشكل مباشر.3

المدرسي أو العمل الیومي ، أو یعجز عن اكمال العملات ، ولتعلیم: غالبا ال یواصل اتباع ا4
مهام العمل المهني 

: كثیرا ما یجد صعوبة في تنظیم المهام و األعمال.5

: كثیرا ما یتجنب أو یكره أو ینفر من اإلشتراك في المهام التي تتطلب جهدا ذهنیا متصال 6
(مثل العمل المدرسي أو الواجب المنزلي).
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كثیرا ما یضیع األشیاء الضروریة ألعماله و أنشطته (مثل الدمى أو الواجبات المدرسیة : 7
المطلوبة أو األقالم أو الكتب أو األدوات).

: غالبا سهل التشتت بالمثیرات الخارجیة.8

: كثیر النسیان في نشاطاته الیومیة 9

صفون مشكالت اإلنتباه لدى ) أن المعلمین و اآلباء عادة یBarkley(باركليذكرو
الطفل بمصطلحات مثل : عدم القدرة على اإلستماع ، الفشل في إنهاء المهمات المطلوبة ، 

عدم القـدرة على سهولة التشتت ، وعدم القدرة على التركیز ، وأحالم الیقظة ، فقدان األشیاء و
اإلنتقال من لتعلیمات باستمرار ، والحــاجة إلى إعـادة التوجیهات و االعمـــل باستقــاللیة ، و

القرعان ، ورد في : (عادة ما یظهر علیهم اإلرتباك و التشویشنشاط آلخر قبل إنهائه ، و
2006 ،10.(

) بهدف Cepeda & Kramerوقد أشارت نتائج الدراسة التي أجراها سبیدا و كرامر (
النشاط الزائد على اإلنتقال من مهمة إلى أخرى ، والتعرف على قدرة األطفال الذین یعانون من 

تبین أن لدیهم صعوبة عالیة في تركیز اإلنتباه و اإلنتقال من مهمة إلى أخرى خاصة إذا كانت 
ة ــــــام إلى مهمــــــة التعرف على األرقـغیر متوافقة مع المهمة التي قبلها ، كاإلنتقال من مهم

هذا یتطلب من المعلم زیادة مستوى اإلنتظار ، ذلك بإعطاء أطفال ، وات ـــــــــالتعرف على الكلم
ذلك باختصار عدد تجنب إثقال ذاكرة الطفل وقتا كافیا بین مهمة وأخرى ، والنشاط الزائد و

تزویده بتوضیحات مرئیة مساعدة وتقسیم المهمات إلى الخطوات للمهمات المطلوبة منه ، و
2007العتوم ، ورد في : كینه من تركیز انتباهه بصورة مقبولة (أجزاء مرتبة و متجانسة لتم

،36.(

یمكن القول من خالل اإلستعراض السابق لتشتت اإلنتباه أن هذا النمط من السلوك یدور 
حول عملیة عقلیة هامة هي عملیة اإلنتباه فالطفل إن لم یكن قادرا على اإلنتباه فإنه لن یتمكن 

من أداء المهام و المسؤولیات المناطة به كاإلستماع إلى شرح المعلم أثناء الحصة أو تنظیم 
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هذه كلها سلوكیات و مسؤولیات عــدم نسیانها ، و أداء الواجــب المــنزلي  وأدواتـه المدرسیة و
مهمة ال یستطیع الطفل بدونها أن یكمل مشواره الدراسي بنجاح. 

ثانیا: اإلندفاعیة:

American Psychiatric Associationعرفت الجمعیة األمریكیة للطب النفسي 
عدم القدرة على ضبط السلوك وفقا یة على أنها : " التهور و التصرف بدون تفكیر ، واإلندفاع

مقاطعة اآلخـــرین أثنـــاء الحـــدیث وعدم القدرة على انتظار الدور ، ولمتطلبات الموقف  و
).2008،341الدسوقي ، ورد في : التــدخــل فــي ألعـــابهم" (التطفـــل علیهـــم و

) فقد وصف اإلندفاعیة بأنها اختالل وظیفي وDeckman,1990,p.96أما دیكمان (
عرفها على أنها " المیل إلى التصرف بسرعة في معالجة المعلومات التي یتسم سلوك الفرد فیها 

بالوقوع في الخطأ " 

یكون كثیر المقاطعة فاإلندفاعیة سمة أساسیة لدى الطفل ذو النشاط الزائد إذ غالبا ما
ه في ــــیرید أن تجاب مطالبلآلخرین كما أنه یجیب بدون تفكیر عن األسئلة قبل استكمالها ، و

یرفض انتظار دوره في اللعب أو غیره مع أطفال آخرین باإلضافة النتقاله سریعا ال ، وـــــــــالح
عال التي تعرض حیاته للخطر كذلك یقوم ببعض األفمن نشاط أو عمل آلخر قبل أن ینهیه ، و

).2009كالقفز من أماكن مرتفعة أو الجري في شارع مزدحم بالسیارات (النوبي ، 

) عدة DSM-VIقد حددت رابطة الطب النفسي األمریكي في دلیلها التشخیصي الرابع (و
:)1998س و السمادوني ، (دبیوهي كما ورد في خصائص تمیز الطفل المندفع ، 

لبا ما یتصرف قبل أن یفكر.: غا1

: ینتقل بسرعة من نشاط آلخر دون أن یكمل النشاط األول .2

: یجد صعوبة في تنظیم عمله.3

: یكون في حاجة إلى مراقبته و اإلشراف علیه.4
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: لیس لدیه القدرة على اإلنتظار في مواقف اللهو المختلفة و المواقف اإلجتماعیة.5

بصوت مرتفع.: كثیرا ما ینادي 6

.یعتبر الطفل مندفعا إذا توفرت فیه ثالث خصائص أو أكثر من تلك الخصائص الستو

العشــوائیة ول التهور وــــمن خالل ما سبق عرضه نجد أن سلوكیات االندفاعیة  تدور ح
لطائش ، مما السلوك امضایقــة اآلخــرین  وعــدم التفكیر في عواقــب األمــور ، والتسرع وو

نفسیة ، إذ بسبب تصرفاته هذه یصبح تعلیمیة ویجعل الطفل یقع في مشاكل عدیدة إجتماعیة و
ال یحب أحد أن یجالسه بالتالي سینظر الطفل إلى نفسه نظرة سلبیة منبوذا من المجتمع و

ال یستطیع فینخفض مفهوم الذات لدیه ، علما بأنه ال یقصد إثارة المشاكل السلوكیة فهو بطبیعته 
كأن محركا بداخله یحركه و یدفعه لمثل تلك التصرفات ، إذ غالبا ما یشعر التحكم في نفسه و

بتأنیب الضمیر بعد حدوث المشكلة ولكن هذا الشعور ال یمنعه من ممارسة تصرفاته العشوائیة 
والخطیرة مستقبال.  

ثالثا: الحركة المفرطة:

العالمات وضوحا الضطراب النشاط الزائد، حیث یتمیز هو من أكثر األعراض و و
بوجود أنشطة حركیة زائدة عن الحد الطبیعي لدى الطفل بالمقارنة مع األطفال العادیین ممن هم 

في نفس العمر و الجنس.

إلى أن أهم المظاهر السلوكیة للنشاط الزائد هي : كثرة الحركة  1994)(الشربینيویشیر 
من الجلوس لفترة طویلة ، تسلق األشیاء ، كثرة الحركة أثناء النوم ، حیث أكدت دراسة ، التململ 

ة الكثیرة أثناء النوم ــــد الحركـــن أهم مشكالت النوم لدى أطفال النشاط الزائـــ) أن م2010(منى 
إلى أن نسبة انتشار )Helwig,2011(قد توصلت دراسة هلویج و كثرة اإلستیقاظ لیال ، و

% .8.9اضطراب النوم لدى أطفال النشاط الزائد بلغت 

قد أظهرت الدراسات الحدیثة بأن أطفال النشاط الزائد أكثر حركة مقارنة مع األطفال و
ظروفالعادیین حتى خالل ساعات النوم ، فأعراض النشاط الزائد تتنوع وفقا لعمر الطفل و
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المبكرة یغلب على األطفال النشاطات الحركیة الكبیرة المفرطة مثل الموقف ، ففي مرحلة الطفولة 
: الجري و الحركة السریعة و عدم القدرة على الجلوس بهدوء ، أما في سنوات المدرسة اإلبتدائیة 
فیصبح هؤالء األطفال أكثــر عصبیــة و یعــانون من اإلرتبــاك و الضیق و التململ مقارنة مع 

ربما یتشاجرون مع یتحدثون دون استئذان ، وكما أنهم یتحركون باستمرار ، وأقرانهم العادیین 
).Fowler,2002الطلبة اآلخرین في الصف (

) DSM-IVقد حددت رابطة الطب النفسي األمریكي في دلیلها التشخیصي الرابع (و
ألعراض قد عدة خصائص تمیز الطفل ذو الحركة الزائدة ، على أن تكون ستة من هذه ا

ع ــة مـــــة و غیر متسقـــــــــة غیر تكیفیــــــــبلغت درجر على األقل لدى الطفل ، وــــــاستمرت ستة أشه
األعراض هي:و رد ـــــو الفــــمستوى نم

: كثیرا ما یتململ بیدیه أو قدمیه أو یتلوى في مقعده.1

تتطلب منه أن یبقى جالسا.: كثیرا ما یترك مقعده في الفصل أو في مواقف أخرى2

: كثیرا ما یفرط في الجري أو التسلق في مواقف غیر مالئمة (في حالة المراهقین و الراشدین 3
قد یقتصر ذلك على مشاعر ذاتیة من عدم اإلستقرار).

: غالبا لدیه صعوبة في أن یلعب أو یمارس أنشطة وقت الفراغ بهدوء.4

ا یسلك كما لو كان مدفوعا بمحرك (موتور).: غالبا ناشط في غیر كلل ، وغالب5

).American Academy of Pediatric,2000,P,1162: غالبا كثیر الكالم (6

وبناء على األعراض األساسیة السابقة الضطراب النشاط الزائد ، فإن هناك ثالثة أنــواع 
لتشخیصي و اإلحصائي الرابع فرعیـــة لهذا اإلضطراب وذلك بناء على الطبعة الرابعة للدلیل ا

DSM-IV:وهي

النشاط الزائد بزیادة في ضعف اإلنتباه.: اضطراب ضعف اإلنتباه و1

النشاط الزائد بزیادة النشاط الزائد و اإلندفاعیة.:  اضطراب ضعف اإلنتباه و2
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هو الذي یربط بین األنواع الثالثة األبعاد الثالثة النشاط الزائد و:  اضطراب ضعف اإلنتباه و3
).17، 2007اإلندفاعیة) (الزارع ، –فرط الحركة –(ضعف اإلنتباه 

نخلص مــن العــرض الســابق أن النشاط الزائد له ثالثة أبعاد : 

هي : نشاط حركي زائد عن الحد الطبیعي بالمقارنة مع الطفل العاديوالحركة المفرطة. 1
الجنس.ممن هو في نفس العمر و

عدم القدرة على ضبط هي : التهور و التصرف بسرعة من غیر تفكیر وواإلندفــــاعیة. 2
والمشاكل. النفس مما یؤدي إلى الوقوع في الخطأ 

سرعة التأثر بالمثیرات مدته وحدته وهو : قصر مدى اإلنتباه ووضعف اإلنتبــاه. 3
الخارجیة.

لكـل بعد من هذه األبعاد مجموعة من المظاهر و األعراض التي تم تحدیدها ووضعها من و
ا توافرت ــــات العقلیة ، و التي إذا مـــــع لإلضطرابـــــــــل التشخیصي و اإلحصائي الرابــــــــــخالل الدلی

قد قامت الزائد ، وو تحققت لدى الطفل فإنه یمكن الحكم علیه بأنه یعاني من اضطراب النشاط
الباحثة بتضمین هذه األبعاد الثالث في المقیاس الذي تم اعداده للتعرف على أطفال النشاط 

الزائد.

تشخیص اضطراب النشاط الزائد:

تركه بدون من المهم أن نفهم أن اضطراب النشاط الزائد هو اضطراب حقیقي ، و
یمة ، لذلك یعتبر تشخیص األطفال الذین عالج یمكن أن یؤدي إلى عواقب وختشخیص و

یعانون من النشاط الزائد خطوة هامة و ضروریة قبل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتقدیم الخدمات 
استخدام األسلوب العالجي المالئم للطفل ، ففي العادة یستخدم أسلوب التقییم المتعدد عند و

راب ، فباإلضافـــة إلى محكــات الدلیـــل تشخیص األطفال الذین یعــانون من هــذا اإلضــط
التشـــخیصي و اإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلیة الخاصة بتشخیص اضطراب النشاط الزائد

33



ل ـــــــــوك الطفــــــدیر سلـــــاییس تقـــــدم مقـــــه تستخــــــــــمقابلة الوالدین و المعلمین و الطفل نفس، و
).Dodson,2008,p.74؛2002ع ، ــــــاء (الرویتـــــــــمین و اآلبــــللمعل

یعتمد التشخیص األولي الضطراب النشاط الزائد على ثالثة مصادر رئیسیة هي و
النفسیــة التــي المعلومات التي یتم الحصول علیها من أولیاء األمور و السجـــالت الطبیــة و

النفسي و المـــالحظـــات التــي یتـــم تسجیلهـــا عـــن و الطفل العضوي وتحتــوي علــى تاریخ نم
، ، إیهاب و عبدالحمید ، أشرف و سلیمان ، عبدالرحمنخصائص السلوكیة للطفل (الببالوي ال

2007.(

تشخیصها یعتمد على المالحظة المستمرة حالة اضطراب النشاط الزائد حالة سلوكیة وو
الي فإن ــــــة ، بالتـــــــــارع و المدرســـــــــــات الطفــل خــالل حیاته الیومیة في المنزل و الشلسلوكی
ـم ـــــــهـــل وـــــــــیص و العالج یعتمد على مجموعة من األشخاص الذین یقومون برعـــایة الطفــــــالتشخ
2008والدي الطفل و المعلم أو المرشد الطالبي (مجید ، ب النفســي و طبیب األطفال وـــــالطبیــ

.(

من أهم الطرق المستخدمة في تشخیص اضطراب النشاط الزائد:و

المعلمین ألنهم األكثر قدرة تستخدم هذه المقاییس من قبل اآلباء ومقاییس تقدیر السلوك:. 1
أهم المقاییس المستخدمة لهذا من على مالحظة سلوك الطفل ألنهم یقضون معه وقتا طویال ، و

الغرض مقیاس كونرز الذي یعتبر من أهم األدوات التي تقیس االضطرابات السلوكیة لدى أطفال 
عبارة 39یتكون المقیاس من ذلك من وجهة نظر المعلم ، والمرحلة اإلبتدائیة داخل المدرسة و

اط الحركي ، اإلجتماعیة ، موزعة على خمسة مقاییس فرعیة هي : ضعف اإلنتباه  ، فرط النش
).2001العدوانیة ، القلق (بدر ،

یستخدم أیضا مقیاس سبادافورد لتقدیر قصور اإلنتباه والحركة المفرطة لألعمار من و
).Atkins & Pelham,1999) سنوات (9-5(

: التي تتأثر بالوظائف المعرفیة التنفیذیة منها: اختبار إعادة المقاییس النفسیة العصبیة. 2
اختبار ویسكانسون لتصنیف البطاقاتاختبار الذاكرة البصریة ، ورموز األرقام ، واألرقام ، و
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اختبار األداء المتواصل (الرویتع اختبار التتبع واختبار الكلمات الملونة لستروب ، و، و
).2006سیسالم ، ؛2002،

باإلضافة إلى استخدام مقاییس التحصیل التربویة و صعوبات التعلم و مراجعة السجالت . 3
).Temple & Klinge,2000المدرسیة (

: یمكن استخدام أسلوب المالحظة كوسیلة تشخیصیة باإلعتماد على المالحظة والمقابلة. 4
أهمیة خاصة في تحدید األطفال ذوي النشاط الزائد الوالدین ، حیث أن لهاترشیحات المعلمین و

اآلباء لیالحظوا سلوك هؤالء األطفال ، كما یمكن أن یتم نظرا لتوافر الفرصة أمام المعلمین و
اآلباء أو حتى مع الطفل تشخیص النشاط الزائد من خالل اإلستعانة بالمقابلة مع المعلمین و

على بعض المعلومات التي تساعد على فهم كیف نفسه ، إذ تهدف المقابلة إلى الحصول 
كیف یتعامل مع المحیطین به ، كما یمكن من خالل المقابلة إعطاء تطورت حالة الطفل و
).2011استكشاف سلوكه أثناء أداء هذه المهام (القاضي ، الطفل بعض المهام و

في دراستها أنه قد تواجه القائمین على عملیة التشخیص )2008(صافینازتوصلت و
الضطراب النشاط الزائد مشكلة حقیقیة حیث ال یسهل تطبیق اإلختبارات على األطفال الذین 

بالتالي البد من اللجوء على اختبارات التقییم التي یتم توجیهها اإلضطراب وایعانون من هذ
المعلمین ، كما توصلت هذه التعامل معهم كالوالدین ورعایة هؤالء األطفال وللقائمین على 

المحكات المستخدمة للتعرف على ذوي النشاط الزائد الدراسة أیضا إلى تنوع أدوات التشخیص و
وصنفتها إلى أدوات تشخیصیة أساسیة مثل : مقیاس النشاط الزائد من وجهة نظر المعلمین و

لوك الطفل .الوالدین ، قائمة كونرز ، قائمة مالحظة س

دوات تشخیص مساعدة منها : مقیاس ستانفورد بینیه ، مقیاس وكسلر ، اختبار الذكاء أو
المصور ، مقیاس المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي.

أفضلها من وجهة نظر الباحثة هي مقاییس فطرق تشخیص النشاط الزائد عدیدة ، و
لوالدین النهما أكثر األشخاص احتكاكا بالطفل ، فالمعلم التقدیر التي تستخدم من قبل المعلم وا
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من خالل لقاءاته الیومیة مع الطالب داخل غرفة الصف یكون قد الحظ سلوكیات طفل النشاط 
كذلك األم في البیت تالحظ سلوكیات ابنها.الزائد ، و

یر لتشخیص النشاط كما أن العدید من الدراسات استخدمت في دراستها مقاییس التقد
كارال ) ودراسة (2003السعدي) و دراسة (1998الزائد كدراسة دبیس والسمادوني

)Karla,2009(.

االضطرابات المصاحبة الضطراب النشاط الزائد: 

تضاربت اآلراء بین العلماء حول طبیعة اضطراب النشاط الزائد ، حیث رأى البعض 
ال تتداخل أعراضه مع اإلضطرابات األخرى أسبابه الخاصة وعلى أنه اضطراب له أعراضه و 

یرى البعض اآلخر على أن أعراض النشاط الزائد تتداخل مع العدید من اإلضطرابات ، و
هذا یحتاج إلى النفسیة و السلوكیة التي تتشابه في بعض أعراضها مع أعراض النشاط الزائد ، و

م ــــات المعلــــات التشخیصیة مثل : مالحظـــن المحكتشخیص دقیق یعتمد على استخدام العدید م
و الوالدین لسلوك الطفل في مواقف مختلفة ، أو حتى مقابلتهم ، و المحكات التشخیصیة الواردة 

ومن االضطرابات التي تتشابه مع في الدلیل التشخیصي و اإلحصائي لإلضطرابات النفسیة ، 
اضطراب النشاط الزائد:

ط ــراب بنمـــــــ) : یتمیز هذا االضطConduct Disorderالسلوك او التصرف (اضطراب 1 .
غیر اإلجتماعي الذي یكون أكثر حدة من ازعاج رر و مستمر من السلوك العدواني وـــمتك

ال اإلعتیادي ، حیث نجد أن كثیرا من األطفال الذین یعانون من اضطراب السلوك لدیهم ــــاألطف
القراءة و الكتابة وهي مشاكل تتشابه مع المشاكل الناتجة عن اضطراب مشاكل تعلیمیة في 

لكن من األهمیة بمكان أن نأخذ في النشاط الزائد وبالتالي قد ینجم عنه خطأ في التشخیص ، و
لدیهم اضطراب االعتبار أن هناك مجموعة فرعیة من األطفال الذین یعانون من النشاط الزائد و

یؤدي إلى نتائج غیر ا یبدأ اضطراب السلوك مع بدایة مرحلة المراهقة وفي السلوك ، فغالبا م
محببة طویلة األجل ، فاضطراب النشاط الزائد إذا لم تتم معالجته في مرحلة الطفولة فإنه قد 

).Alison & Jon,1999,p.45یتطور إلى اضطراب السلوك مع بدایات مرحلة المراهقة (
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اس وــــدوان على النـــــــوك : العـــــراب السلــــة الضطــــاهر السلوكیــمن أهم المظو
Nationalالسرقة واقتحام المنازل (تحطیم الممتلكات العامة ، وات بشدة ، وــــــالحیوان

Institute of Mental Health,2003,p.,16.(

التي تنتج عن كال السلبیات نخلص مما سبق أنه مهما تشابهت المشاكل وو
االضطرابین إال أنه یمكن التمییز بینهما فاضطراب النشاط الزائد یبدأ في مرحلة الطفولة بینما 

مظاهر تم تحدیدها اضطراب السلوك یبدأ مع بدایة سن المراهقة ، كما أن لكل منهما أعراض و
نشاط الزائد إذا لم تتم یمكن ایجاد عالقة بینهما فالاإلحصائي ، وبدقة في الدلیل التشخیصي و

معالجته في مرحلة الطفولة فإنه یتطور إلى اضطراب السلوك في مرحلة المراهقة غالبا.

من أهم ) : وOppositional Defiant Disorderاضطراب المعارضة و التحدي (. 2
اإلضطراب : السلبیــة و التحدي ن هذا ـــــــانون مــــذین یعـــــراد الـــــا األفــــالخصائص التي یتصف به

National Instituteو العـــداء للسلطة و السلوك العدواني و السلوك الموجــه ضد المجتمــع  (
of mental Health,2003,p.16.(

ومن أهم أعراضه بحسب ما ورد في الدلیل التشخیصي و اإلحصائي الرابع لالضطرابات 
أعصابه و كثیرا ما یجادل الكبار و كثیرا ما یتحدى أو یرفض اإلنصیاع النفسیة أنه كثیرا ما یفقد 

ا غاضب ـــــــا حقود محب لالنتقام وغالبــــــــألوامر الكبار و كثیرا ما یتعمد مضایقة اآلخرین ، غالب
ه (السماك ــــــــه وســـوء تصرفاتــــــئــة أخـــطاــــــــا یــلقي عـــلى اآلخـــرین بتبعـــــــــه كثیـــرا مــــــــو متبرم كما أن
) .2001و مصطفى ، 

اضطراب من خالل هذه األعراض نجد أن التشابه القائم بین هذا اإلضطراب وو
لكن لتشخیص الطفل بأنه النشاط الزائد بصفة عامة هو العناد و رفض اتباع التعلیمات ، و

رفض اتباع أعراض ومظاهر أخرى تضاف إلى العناد ومصاب بالنشاط الزائد البد من توافر 
ضعف اإلنتباه واإلندفاعیة.هي الحركة المفرطة والتعلیمات ، أال و
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) : Learning Disabilitiesصعوبات التعلم (.3

قـــد یعـــاني األطفال المصابین باضطراب النشاط الزائد من صعوبات في القراءة و الحفظ 
دم تسلسل ــــراب في الحدیث و عـــــون من اضطــألنهم یعانون من اضطراب في اللغة ، كما یعان

كثرة عدم القدرة على التعبیر عن أنفسهم بطریقة صحیحة ، كذلك یعانون من ار ، وــــــفي األفك
كثرة األخطاء اللغویة أثناء الشرود الذهني التي تجعله غیر متابع للمعلومات و كثرة أخطائه ، و

).2004هذه كلها مسببات للتأخر الدراسي (العندس ، الكتابة ، و

ه ـــــم بنفســلمعلــاله عن شرح اــــانشغـــه ، وـــرة حركتـــد بسبب كثــــــاط الزائـــــل ذو النشــــــــفالطف
بسبب سرعة تشتت انتباهه ألي مثیر خارجي قد یصاب بصعوبات التعلم وو بحركاته ، و

صعوبات تعلم بالتالي تدني مستواه التحصیلي ، أي أن بعض األطفال یكون لدیهم نشاط زائد و
الطفل في الوقت نفسه لكن المشكلة تكمن في معرفة من منهما كان سببا في حدوث اآلخر ، هل

بسبب افراطه في الحركة و تشتت انتباهه أصبحت لدیه صعوبات تعلیمیة ، أم أن الطفل ألنه 
یكون في موقف محرج أمام زمالئه فیحاول تفادي هذا الموقف یعاني من صعوبات تعلیمیة و

عن طریق إزعاج اآلخرین أو المیل إلى الهزل أو إعطاء إجابات ظریفة ، فالمشكالت الدراسیة 
ا یتبعها من مظاهر سلوكیة من أبرز التداخل بین صعوبات التعلم و اضطراب النشاط الزائد ، وم
المظاهر التي حددت بدقة لكل اضطراب في الدلیل التشخیصي تبقى المحكات التشخیصیة وو

ینهما.واإلحصائي هي المعین على التفریق ب

عالج النشاط الزائد:

لزائد تبعا لألسباب المؤدیة إلیه ، فاألطباء وصفوا العقاقیر وسائل عالج النشاط اتعددت طرق و
الطبیة للطفل زائد النشاط لقناعتهم أن سبب هذه المشكلة عضوي یعود إلى وجود تلف في المخ ، 
أما بعض األطباء فنصحوا باتباع نظام غذائي معین الكتشافهم أن بعض األنواع من األغذیــة 

اد السكریــة و األلوان اإلصطناعیة ، أما علماء النفس فلجأوا للعالج تسبب النشاط الزائــد كالمــو 
السلوكي بغض النظر عن سبب النشاط الزائد سواء كان عضوي أو بیئي أو نفسي أو اجتماعي 
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ألن النشاط الزائد أصبح مشكلة سلوكیة لها أعراض ظاهرة على سلوك الطفل ، والعالج السلوكي 
).2004األعراض (محمد شولي ،یهدف إلى معالجة هذه

ومن أهم أسالیب عالج النشاط الزائد:

العالج الطبي.. 1

العالج السلوكي (أسلوب تعدیل السلوك).. 2

العالج المعرفي السلوكي (تعدیل السلوك المعرفي).3 .

العالج بالغذاء (الحمیة الغذائیة).. 4

العالج النفسي.. 5

أوال : العالج الطبي:

یعتبر العالج الطبي من أقدم الطرق التي استخدمت في عالج النشاط الزائد ، على افتراض 
یتمثل هذا العالج في إعطاء الطفل ذو النشاط الزائد أنه ینشأ نتیجة لوجود خلل في المخ ، و

هو إیقاف مؤقت لحركة الطفل و یقلل بعض العقاقیر المهدئة للحد من نشاطه الحركي المفرط و
، كذلك تقــل أخطـــاء الطفل و یصبح أكثر قدرة یزید فترة اإلنتباهالعدوانیة وحركة الزائدة ومن ال

).Alison & Jon,1999,p.86؛1998السمادوني ، دبیس و ؛1999اهیم،على اإلنصات (إبر 

قد أثبتت بعض العقاقیر الطبیة فاعلیتها في التقلیل من حركة الطفل الزائدة و تحسین و
Gadowمستوى اإلنتباه لدیه ، كما أنها قللت من شرود الذهن و اإلندفاعیة ، و العدوانیة لدیه (

1995. (

على الرغم من فوائد العقاقیر الطبیة المستخدمة لعالج مشكلة النشاط الزائد إال أن لها و
فقدان الشهیة للطعام ، الصداع ، خمول ، المیل للنوم ،آثارا جانبیة على الطفل مثل : األرق ، ال

آالم البطن ، الرعشة ، تقلب المزاج ، ظهور اللوازم العصبیة لدى بعض األطفال حیث أن هذه 
فیجب فيالعقاقیر تزید من تقلص العضالت لدى الطفل مما یجعلها تتحرك بطریقة ال إرادیة ،
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تبدالها بأخرى ال تؤدي إلى تقلص هذه الحالة الوقف الفوري الستخدام العقاقیر الطبیة واس
).1999العضالت (أحمد و بدر ، 

قد أجریت عدة أبحاث و دراسات للتأكد من مدى جدوى العقاقیر الطبیة في عالج و
د لدى األطفال منها مجموعة أجراها كل من دین هوتر و كاترین هوتر ــــــــــاط الزائـــــالنش

)Houtter, D & Houtter,K)( حیث تم تتبع عدد من األطفال الذین یستخدمون األدویة
كشفت النتائج عدم فاعلیة هذه االدویة في خفض للتخلص من النشاط الزائد لفترة طویلة ، و

مستوى النشاط الزائد لدى األطفال ، وظلت أعراضه في سلوك األطفال بعد انتهاء مدة العالج 
).55، 1999بفترة من التتبع (إبراهیم ، 

أشارت في نتائجها إلى أن معظم اآلباء ) Losapio,2010(إال أن دراسة أجراها لوسابیو 
یفضلون العالج باألدویة خاصة اآلباء الذین لدیهم أطفال اجتمعت فیهم أبعاد النشاط الزائد 

تشتت اإلنتباه).–اإلندفاعیة –الثالث (فرط الحركة 

تعدیل السلوك):ثانیا : العالج السلوكي (أسالیب 

هذا دلیل واضح على أن لم یثبت جدوى العالج الطبي في معالجة النشاط الزائد و
النفسیة المحیطة بالطفل هي األهم في إصابته بالنشاط الزائد ، فأعراض العوامل اإلجتماعیة و

جتماعیة مظاهر سلوكیة یمارسها الطفل بحكم الظروف اإلالنشاط الزائد ما هي إال عادات و
المحیطة به ، لذلك كان العالج السلوكي هو األنسب ألنه یقوم على فكرة أن السلوك هو محصلة 
الظروف البیئیة في تفاعلها مع الفرد ، فیرى السلوكیون أن اجراءات تعدیل السلوك هي األفضل 

).2004لعالج ظاهرة النشاط الزائد (محمد شولي ،

ب تعدیل السلوك  أنه "تعلم محدد البنیان یتعلم فیه الفرد )12، 1990(ویقصد ملیكة  
تزداد فیه یقلل من اإلستجابات و العادات غیر المرغوبة ، وسلوكا جدیدا ، ومهارات جدیدة و

دافعیة العمیل للتغییر المرغوب".

العالج السلوكي ببساطة هو شكل من أشكال العالج یهدف إلى تحقیق تغیرات في و
سلوك الفرد تجعل حیاته و حیاة المحیطین به أكثر إیجابیة و فاعلیة ، و الشائع اآلن بین 
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المعالجین السلوكیین هو عدم اإلقتصار على ربط العالج السلوكي بنظریات التعلم وحدها بل أن 
األخرى من التقدم العلمي في نظریات الشخصیة و النظریات السلوكیة و المعرفیة تمتد للجوانب

، ، عبدالعزیز و إبراهیم ، عبدالستار و إبراهیم ، رضوانو اإلجتماعیة في علم النفس (الدخیل 
1993 ،31.(

التي یعتمد علیها العالج تعدیل السلوك ینطلق من مسلمات النظریة السلوكیة وو
من أهم هذه المسلمات:السلوكي ، و

من ثم یمكن تغییر و أن السلوك غیر المرغوب مكتسب بفعل أخطاء في عملیة التعلم ،. 1
هذا السلوك عن طریق إعادة التعلم.

أن تشخیص المشكلة السلوكیة یتم برصد استجابات الفرد ، كما یالحظها اآلخرون في . 2
الواقع.

أن العالج الفعال هو الذي یعمل على إلى عالج المرض ، وأن عالج العرض یؤدي . 3
).62-61،  1999التخلص من األعراض بنجاح (إبراهیم ، 

تالقي أسالیب تعدیل السلوك شعبیة بین أوساط المعلمین لمعالجة أعراض النشاط الزائــــد ، و
Reid(ماج و فـــــــاسا و رایتید ور فـفي مسـح قام به  , Maag , Vasa , Wright , 1994 (

یستخدمون بعض أسالیب تعدیل السلوك مع هم % من المعلمین صرحوا بأن72ا بأن جدو و
طالبهم الذین صنفوا بأنهم یعانون من أعراض النشاط الزائد . 

،ة ، لعب الدورــــــمــن أهم أسالیب تعدیل السلوك : التعزیز ، العقاب ، تكلفة اإلستجابو
ب ، النمذجة ، اإلقصاء .    اللع

فیما یلي عرض موجز ألهم تلك األسالیب:و

:Reinforcementالتعزیز أوال:
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التعزیز هو "أي فعل أو حدث یؤدي إلى زیادة احتمال حدوث استجابة معینة أو تكرارها و
2008أو هو تقویة السلوك من خالل إضافة مثیرات ایجابیة أو إزالة مثیرات منفرة"  (حسین ، 

،200.(

للتعزیز عدة أنواع من أهما : التعزیز اإلیجابي ، التعزیز السلبي .و

ي :التعزیز اإلیجاب.1

وب فیه مثل ـــــوك المرغـــــادة في السلـــــرد بزیـــــهو "أي فعل أو حادثة یرتبط تقدیمها للف
).72، 1993أة و كلمات المدیح و الثناء " (الدخیل و آخرون ، ـــــافـــــالمك

دقائق متواصلة فسوف یحصل على 5مثال ذلك : لو جلس الطفل على مقعده الدراسي مدة و
حلوى او سیخرج لیلعب مع زمالئه في حصة الریاضة.

من أنواع التعزیز اإلیجابي:و

لكن یقصد بها مختلف أنواع الطعام و الشراب التي یفضلها الفرد ، و: والمعززات الغذائیة*
میة كبیرة منه فیحصل یعاب على هذا النوع من التعزیز بأنه یفقد قیمته ألن الفرد یحصل على ك

)2009،معه نوع من التشبع ( المحادین و النوایسة

قد تكون هذه المعززات لفظیة ككلمات المدیح و الثناء " أحسنت ، : والمعززات اإلجتماعیة*
أنت بطل  ، ممتاز " أو قد تكون غیر لفظیة مثل اإلبتسامة أو إبداء اإلعجاب بسلوك الفرد من 

)2002أو التصفیق  أو تربیت الید على كتف الفرد ( الخواجا ،خالل إیماء الرأس 

یقصد بها األنشطة المحببة لدى الفرد كالخروج في رحلة مع الزمالء :  والمعززات النشاطیة*
أو ممارسة األلعاب الریاضیة في حصة الریاضة مع أصدقائه أو قراءة قصة معینة أو مشاهدة 

یتم تقدیمها بعد قیام الفرد بالسلوك المرغوب فیه .برنامج تلفزیوني محبب لدیه ، إذ

التي یرغب الفرد في یتمثل هذا النوع من التعزیز في األشیاء المحببة  و: والمعززات المادیة *
لكن قد یكون هذه النوع من التعزیز الحصول علیها كاأللعاب ، أقالم تلوین ، أشرطة ... ، و

).2009وعة كبیرة من األطفال (المحادین و النوایسة ، مكلف نسبیا إذ یصعب تقدیمها لمجم
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: هي أشیاء مادیة یمكن توفیرها مباشرة بعد حدوث السلوك من أجل المعززات الرمزیة*
من الرموز التقلیدیة المستخدمة في برامج تعدیل استبدالها في وقت الحق بمعززات مختلفة و

قطع بالستیكیة ذات ألوان مختلفة قصاصات الورق والطوابع و النجوم و السلوك الكوبونات و
).2003(الفیش) (الخطیب ، 

إلى فاعلیة أسلوب التعزیز الرمزي في خفض حدة )2003(السعدي  قد أكدت دراسة و
أعراض النشاط الزائد.

قد أطلق على المعززات الرمزیة المعززات ذات األثر الرجعي كونها معززات متعلمة وو
ذات قیمة في الحیاة الیومیة لقوتها و فعالیتها التي تدفع إلى المزید من تكرار السلوك (الروسان ، 

2000.(

ي تتبع باستخدام التعزیز الرمزي) الخطوات التRosen,1990,p.585لقد حدد روسن (و
باإلجراءات التالیة :

البدیل من خالل مالحظة المعلمین.تحدید السلوك الذي یجب عالجه ، وتحدید السلوك .1

اختیار طریقة مناسبة لوضع الفیش التي یحصل علیها الطفل كوضعها على المقعد.2.

ــــرض قائمـــة بـــالمعززات و الســـماح . 3 ــــالل عـ ــــن خـ تحدیـــد المعـــززات التـــي یرغبهـــا الطفـــل مـ
.باختیار الجوائز التي یرغبها فلللط

نظام صرفالسلوكیات المرغوبة و السلوكیات البدیلة وتوضیح التعلیمات التي تتضمن4 .

استبدالها بالجوائز و نظام المخالفات.الفیش و

ب مراحـل تطبیـق البرنـامج ، بحیـث یـتم تكثیـف صـرف ــــیش حســــرف الفــــام صــــتغییر نظ. 5
اإلنتقــال مــن الجــوائز و الجــوائز فــي بدایــة البرنــامج ثــم تخفیفهــا كلمــا تقــدم البرنــامج والفــیش 

الجوائز المعنویة والنشاطات.المادیة إلى
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المعززات اإلیجابیة أیا كان نوعها فهي ذات قیمة في تعدیل السلوك في كل الفئات و
تحقق األهداف المرجوة البد من حتى یستفاد من هذه المعززات وة و للجنسین ، وــریـــــالعم

دوث ــــد حــــمنها توقیت تقدیم المعززات فكلما قدمت المعززات اإلیجابیة بعمراعاة عدة عوامل 
دد وـــون عـــــززات إذ البد أن تكــــــكذلك كمیة أو حجم المعان ذلك أفضل ، وـــــــاشرة كـــوك مبـــــالسل

جب مراعاة حجم المعززات المقدمة للفرد تتناسب مع السلوك المرغوب فیه الذي قام به ، كما ی
نوعیة المعززات فیجب أن تتناسب نوعیة المعززات تبعا لعدد من المتغیرات كالعمر و الجنس ، 
فالمعززات التي تقدم لطفل في الرابعة تختلف عن تلك التي تقدم لطفل في الثامنة ، كذلك ما 

یقصد به لة المعززات وكذلك جدو اث ، وــــدم لإلنـــــا یقــــززات یختلف عمــــور من معـــیقدم للذك
زیز ، حیث أثبتت فاعلیتها في ـــــداول التعـــــداول تسمى جـــــق جـــــتنظیم المعززات اإلیجابیة وف

).2000إحداث التغیر المطلوب في سلوك الفرد (الروسان ،

التعزیز السلبي:. 2

إزالة شيء غیر مرغوب فیه من بیئة الطفل مما یدفعه إلى تكرار السلوك المرغوب فیه ، 
مرة في 1000فمثال قد یهدد المعلم الطالب بأنه سوف یلزمه بكتابة فقرة (لن ألعب في الصف) 

عدم اللعب هنا یكون كتابة الفقرة شيء غیر مرغوب فیه ، وحالة أنه لم یتوقف عن اللعب ، و
).91، 2006ف هو السلوك الذي یجب أن یتكرر (العبادي ، في الص

العقاب:ثانیا:

قد یتضمن العقاب إضافة مثیر أو حدث مؤلم و منفر للفرد بعد ظهور السلوك غیر 
یسمى هذا النوع من المرغوب فیه بهدف تقلیله ، مثل : الضرب ، الصراخ في الوجه ، الزجر و

العقاب "العقاب اإلیجابي".

قد یتضمن العقاب إزالة مثیر أو حدث سار بالنسبة للفرد بعد ظهور السلوك غیر و
المرغوب فیه بهدف تقلیله ، مثل : حرمان الطفل من مشاهدة برنامجه التلفزیوني المفضل ، أو 
حرمانه من  زمالئه في رحلة مدرسیة أو إنقاص درجاته ویسمى هذا النوع من العقاب "العقاب 

.السلبي"
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:للعقاب أنواع عدة ، منهاو

فیه یتم حرمان الطفل من هو شكل من أشكال العقاب وواإلقصاء ( اإلبعاد المؤقت):* 
، وو المعززة له لالستمرار في سلوكهالمثیرات المحببة له أو عزله تماما عن البیئة المثیرة 
إثارة إلى األقل إثارة ، فمثال : قد یعاقب یجب اإلنتباه إلى أن یتم نقل الطفل من البیئة األكثر 

هنا یكون المعلم المعلم الطالب الذي مل من الحصة و یتحدث مع زمالئه بطرده من الصف و
هنا یكون قد نقل الطالب من البیئة األقل إثارة (الصف) إلى البیئة األكثر إثارة (خارج الصف) و

).2006ادي ، اإلقصاء أو اإلبعاد المؤقت قد فقد قیمته (العب

: هي شكل من أشكال العقاب حیث تحدث خسارة لمقدار معین من التعزیز وتكلفة اإلستجابة* 
یؤدي إلى تناقص احتمالیة حدوث السلوك في الذي یتوقف على أداء سلوك غیر مالئم و

).2008المستقبل (أبو حماد ، 

المعززات نتیجة قیامه بالسلوك ویستخدم هذا اإلجراء كالتالي : یكون لدى الفرد كمیة من 
كلمـــا قـــام بالسلـــوك المرغـــوب فیه یعزز و یحصل على كمیة أكبر من المرغوب فیه ، و

المعززات إال أنه یفقد جزءا معینا منها كلما أدى سلوكات غیر مقبولة و غیر مرغوب بها 
).2005(الداهري ، 

التلفاز.مثل: الحرمان من اللعب أو من مشاهدة 

اللعب:ثالثا:

اللعب بأنه : " نشاط حركي ذهني فردي أو جمعي موجه أو غیر )2000(عوادیعرف
له هدف خاص و مردود نفسي أو معرفي و یرتبط بارتباطات موجه ، الدافع إلیه اإلستمتاع و

مطالب النمو ، هو مطلب من داخلیة تساعد الالعب على التحمل و توفر له الخفة والسرعة ، و
اللعب یكون بأدوات أو بغیر أدوات".جمیع األطفال یلعبون ، وو

من أهم الروافد المهمة  التي تتسرب بواسطتها أنواع المعرفة –كنشاط –یعتبر اللعب و
عنالمختلفة إلى الطفل ، ومن خالل هذا النشاط یتمكن الطفل من اكتشاف الكثیر عن نفســه و
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بواسطته یتعلم كیفیة السیطرة على بیئته و تسخیرها في تحقیق أهدافه و عــالمه ، وـه ومحیطـ
غایاته ، فاللعب یساعد الطفل على تنمیة سلوكه و شخصیته بأبعادها المختلفة (قاسم و الصراف 

،1990 ،40-41.(

یتشاورون و كما یسهم اللعب بصورة فعالة في النمو اإلجتماعي عند األطفال ، حیث
یوزعون العمل و ینظمون األنشطة مما یؤدي إلى زیادة التفاعل اإلجتماعي ویتبادلون اآلراء و
إكساب الطفــل سلوكیــات مطــابقة لرغبات المجتمع و خفض المشكالت السلوكیة سلوك المبادرة و

یجعله جتماعیة ، وإعطاء الطفل صورة واقعیة عن ذاته من الناحیة الجسدیة و العقلیة و اإل، و
).Leipold & Bandy,2000,p.66أكثر تعاونا وبعدا عن األنانیة (

یمكن النظر إلى أسلوب العالج باللعب على أنه مجموعة من اإلتجاهات یستطیع و
ورة ــــهم بصـــن أنفســــر عــــة في التعبیــــة الكاملــــعن طریقها أن یشعروا بالحریاألطفال من خاللها و

ن أن ـــر مــــة األمــــایــــوا في نهــــى یتمكنـــهم و أسالیبهم الخاصة بهم كأطفال ، حتـــة و بطرقــــكافی
م باألمن و الكفایة و الجدارة من خالل اإلستبصار اإلنفعالي (موستاكس ، ــاسهـــیحققوا إحس

1990 ،23.(

لعب الدور:رابعا : 

یمثل لعب األدوار منهجا من مناهج التعلم اإلجتماعي ، یدرب بمقتضاه الطفل على 
تمثیل جوانب من المهارات اإلجتماعیة حتى یتقنها ، و بمقتضى هذا األسلوب یطلب من الطفل 

تدلل تقاریر البحوث على فاعلیة هذا األسلوب بأنه بالفعل یمثل أن یؤدي الدور و نقیضه ، و
فعالة في التدریب على أداء كثیر من المهارات اإلجتماعیة (الدخیل و آخرون ، طریقة ناجحة و

1993.(

النمذجة (التعلم بالنموذج):خامسا : 

یستند هذا األسلوب على نظریة التعلم اإلجتماعي التي تقرر أن الفرد یتعلم السلوك من 
وكي فيــــالج السلـــــها العــــة التي یعتمد علیــــــالهامالیب ــــــن األســـــو مــــــــهة ، وـــخالل المالحظ
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وك ، والمقصود به " تقدیم نماذج توضیحیة للسلوك المرغوب فیه بطریقة صحیحة ، ــــدیل السلــــتع
هناك أنواع مختلفة یتم جذب انتباه الطفل لمتابعة األداء ، لیحتذیه بعد ذلك في سلوكیاته" ، وو

ة) ، ــــة الحیـــــالنماذج التي تستخدم في العالج السلوكي هي : النموذج الحسي (النمذجمن 
لنجاح أسلوب النمذجة في العالج زي (النمذجة المصورة) ، النموذج المشارك ، وــــوذج الرمــــالنم

خطوة السلوكي ، یجب توافر شروط منها أن یتم جذب انتباه الطفل قبل عرض النموذج و أثناءه 
بخطوة ، كما یجب أن یبدأ عرض النموذج بالخطوات السهلة البسیطة ، ثم  یبدأ عرض النموذج 

على المعالج أن أن یستمر جذب انتباهه خالل العرض ، وبإثارة الدافع عند الطفل لإلهتمام و
أن یتم عرض النموذج المطلوب من خالل مواقف حقیقیة یقلل من صیغة األمر و النصح ، و

من حیاته الواقعیة الیومیة سواء في المدرسة أو المنزل (إبراهیم ، ل في دائرة اهتمام الطفل وتدخ
).2007بطرس ، ؛1999

:) تعدیل السلوك المعرفيالعالج السلوكي المعرفي (ثالثا :

إن الفرضیة األساسیة التي تقوم علیها النظریة السلوكیة المعرفیة هي أن الناس هم أنفسهم 
الذین یوجــدون المشكــالت كنتیجة للطریقـــة التي یفسرون بهـــا األحـداث و المواقف التي تواجههم 

یتیح عنه إعادة لذلك تقوم أسالیب تعدیل السلوك المعرفي بعملیة إعادة للتنظیم المعرفي للفرد بما
).2000للتنظیم السلوكي (الرشیدي والسهل ، 

یشیر مفهوم تعدیل السلوك المعرفي إلى اآللیات التي صممت و بشكل خاص لتزوید و
ة للضبط الــذاتي لسلوكـــهم مثل : النمذجة ، التعزیـــز الذاتي ، ــــل الضروریـــــأولئك األفراد بالوسائ

Miranda etالتقییم الــذاتي ، مهــارات حـــل المشكـــالت  و التعلیمات الذاتیة (مراقبة الـذات ، 
al,2002,p.549 ; Cathleen & Dupaul,1996,p.91.(

أن سلوكیات اإلنسان یمكن تعدیلها عن طریق على یقوم مجال تعدیل السلوك المعرفي و
سلوكهم بأنفسهم ، و إمكانیة إكسابهم مهارات تعلیمهم التفكیر بطریقة مخالفة و على مالحظة 

ر فاعلیة (دبیس و ــــــورة أكثــــوكهم بصـــــدیل سلـــــر و تعـــــدرة على تغییـــــالضبط الذاتي و الق
).1998السمادوني ، 
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من أهم أسالیب تعدیل السلوك المعرفي :و

مراقبة الذات:. 1

بواسطتها سلوكهم من أجل زیادة قدرتهم على تنظیم سلـــوكهم ، تقنیة یراقب األفراد "هي 
).2005،34(قزاقزة ، "فالمـــراقبـــة الـــذاتیــة تجمــع بین تقییم الذات و التسجیل الذاتي

ویمكن استخدام أسلوب مراقبة الذات  بطریقتین ، هما:

الفرد على التقییم الذاتي فیما إذا كان : و تتضمن هذه الطریقة تدریب مراقبة الذات لالنتباه
تسجیل النتائج ذاتیا عند سماع إشارة معینة ، حیث یدرب الفرد على اإلصغاء منتبها أو ال ، و

في حال سماع الطالب للنغمة یسأل نفسه : هل أنا منتبه؟ جیدا لإلشارة (كنغمة معینة) مثال ، و
.) من ثم یضع إشارة معینة تحت العمود (نعم / الو

: حیث یدرب الفرد على سؤال نفسه أسئلة تتعلق باألداء مراقبة الذات لألداء األكادیمي
األكادیمي مثل : عدد األعمال أو المسائل األكادیمیة التي أنجزها حیث یجمع عددها عند سماع 

تنتهي جمیع هكذا حتىو ینتظر النغمــة التي تلیهــا ومن ثم یعــود للعمــل النغمة األولى و
).2005قزاقزة ، النغمات المخصصة في الجلسة الواحدة (

) أن نتائج العدید من الدراسات أظهرت Reid,1999,p.10(ریدبشكل عام یذكرو
ه الطالب ــن الوقت الذي یقضیـــفاعلیة هذا األسلوب مع الطلبة ذوي النشاط الزائد ، حیث یزید م

یقلل من السلوك غیر یحسن األداء األكادیمي وك داخل المهمة ، وفي أداء األعمال و السلو 
المالئم.

الضبط الذاتي:. 2

یعتبر الضبط الذاتي أحد أشكال إعادة التنظیم المعرفي الذي یستهدف تدریب الطفل على 
تعدیل أنماط التحدث للذات یؤدي بالتالي إلى تعدیل السلوك ، و ینصب اإلهتمام في التنظیم 

یعتبر میكنبوم الذاتي على التحدث إلى الذات باعتباره العنصر األساسي في توجیه السلوك ، و
)Meichenbaum,1977أول من طــور هـذا األسلوب حیث تبین له أن التخلص من المشكلة (
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یعني التخلص مــن التحــدث بطریقــة انهزامیة و سلبیـــة واستبدالـــه بالتحــدث إلــى الــذات بطــریقــة 
).1998ایجــابیــة (دبیس و السمادوني ، 

الذاتي باعتبارها شكال من أشكال تعدیل السلوك الذي ینظر (سكنر) إلى عملیة الضبط و
الناس یضبطون أنفسهم یحدث عن طریق تغییر العوامل التي جاء هذا السلوك نتیجة لها ، و

ألن المجتمع یعزز ذلك فالقوانین اإلجتماعیة بمــا تحمله من ثواب و عقاب موجهة نحو تشكیل 
).2009،35الضبط الذاتي لألفراد (الخواجا ،

) خطوات برنامج الضبط الذاتي التي Orjales,2007,p.22(أورجالسقد طورو
أرساها میكنبوم بأن وضعها في ست خطوات یتم تدریب أطفال النشاط الزائد علیها لتردیدها في 

غرفة الصف بشكل فردي أو في جماعات صغیرة ، وهي:

طفل ایجاد الفروق بین صورتین.أنظر و أقول كل ما أراه ، مثل أن یطلب من ال. 1

أحتاج إلى التأكد من أنني أفعل ما یجب أن أفعله ( تحدید المشكلة) ، حیث یطلب من . 2
الطفل تحدید المطلوب من المهمة بدقة قبل أن یبدأ في تنفیذها.

وكیف یمكنني أن أفعلها؟ (تحدید اإلستراتیجیة) ، هنا یتم تقدیم عدد من المهام المتنوعة ، . 3
على المعالج أن یختار األنشطة التي یفهم الطفل أنه باإلمكان تنفیذها بطرق متنوعة للنشاط 

الواحد.

ل جمیع اإلجابات ، هنا یتم تدریب الطفل على تركیز ـــاهي و أتأمــــز انتبـــــاج إلى تركیــــــأحت. 4
القرار.اإلنتباه و إدراك أهمیة فحص اإلجابات المحتملة للمهمة قبل اتخاذ

هنا یتم اختیار المهام التي یمكن یمكنني أن أفعلها (اختیار اإلجابة و تقییم المهمة) ، و. 5
للطفل أن یقیمها بنفسه عقب أدائها من خالل معاییر محددة.

هنا یقیم الطفل أدائه و مدى تعزیز الـــذات و تقییم البدائل الممكنة لتصحیح األخطاء ، و. 6
تحقیقه للهدف.
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اإلسترخاء:. 3

یستخدم اإلسترخاء في الطب و علم النفس اإلكلینیكي منذ فترة طویلة على ید الطبیب 
یعرف بالمعنى النفسي جیكبسون الذي قرر أن استخدامـــه یؤدي فوائـــد عالجیة ملموسـة  و

" رــــــة للتوتــــــة المصاحبــــــــات العضلیــــالتقلصات و ــــل اإلنقباضــــل لكـــــامــــه " توقف كـــــلمي بأنــــــالع
استخدم هذا اإلجراء مع األطفـــال و أثبت فـــاعلیته في ذلك ، فمن خالله یتعلم الطفل كیف ، و

كیف یسترخي و یمارس التنفس العمیق ، و یقلل الشعور المنفر المرتبط باإلضطراب لدیه و
ل ـــامــــه للتعــــع لدیــــالمسترخیة ، ثم إثارة الدافلعضالت المشدودة ویتعرف الطفل على الفرق بین ا

).158، 2007مع المواقف المثیرة عن طریق مثیرا عدائیا ضده (بطرس ، 

یستخدم اإلسترخاء ألن العلماء الفسیولوجیون أثبتوا أن الناس یستجیبون لالضطرابات و
عضلیة أو تغیرها ، حیث تؤدي هذه األنشطة إلى توترات في الرقبة واإلنفعالیة بزیادة األنشطة ال

ف ـــــات تضعـــــذه اإلضطرابــــل هـــــدري ، كـــص الصـــدة و القفــــالت المعـــذلك عضــــكالمفاصل و
توافق و الكفاءة العقلیة و التفكیر السلیم للشخـص ولــذلك البــد مــن ممــارســة اإلسترخــاء للعودة ـــال

).513، 2005للحالة الطبیعیة (الداهري ، 

الواجبات المنزلیة:. 4

لكي یتمكن الطفل من تعمیم التغیرات اإلیجابیة التي یكون قد أنجزها خالل الجلسة 
لكي تتم لكي تتم مســـاعدته على نقـــل تغییراتــه الجدیدة إلى المواقف الحیة ، و، واإلرشــادیة

تقویة و دعم أفكاره أو معتقداته الجدیدة ، یتم توجیهه و تشجیعه على تنفیذ بعض األعمال 
تعد هذه الواجبات بطریقة خاصة بحیث تكون مرتبطة باألهداف العالجیة ، والخارجیة ، و

قد تكون الواجبات المنزلیة معرفیة أو سلوكیة ، كما یحسن أن یتم انتقاء هذه الواجبات بشكل عام
1993من موضوعات الجلسة العالجیة حتى تكون مناسبة لعالج المشكلة (الدخیل و آخرون ، 

 ،114.(
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رابعا :العالج بالغذاء (الحمیة الغذائیة):

یمكن أشارت العدید من الدراسات إلى ارتبـــاط التغذیـــة بمشكــــالت الحركــة و اإلنتباه ، و
) في أن تسعة من عشرة أطفال من المصابین Attwood,2000(آتوودإجمالها بحسب ما ذكرها

أن واحد باضطراب الحركة و االنتباه یدمنون على طحین السكر المكرر في عمر الرابعة ، و
عشرة أطفال یحصل على تغذیة صحیة كافیة خالل الطفولة المبكرة ، كما أشارت الدراسات من

درجة ، كما أن الصبغات 20إلى أن التغذیة الصحیة تؤثر على درجة الذكاء بما یعادل 
بالتالي یجب تجنب تلك األطعمة المضافة على األطعمة تؤثر بشكل كبیر على النشاط الزائد و

الغذائیة المعتمدة على األطعمة النباتیة تساعد كثیرا في تخفیض مشكـــالت إن الحمیة ، و
عدم اإلنتباه ، كما أن األغذیة المتوازنة و القلیلة السكر تؤدي إلى نتائج أفضل.الحركــــة و

على الرغم من أن كثیرا من الدراسات أشارت إلى عدم جدوى النظام الغذائي في و
نشاط المفرط إال أن بعض الدراسات تشیر إلى فعالیة نظام الحمیة الغذائي في السیطرة على ال

الذي یعتمد على أن المضافات الغذائیة في غذاء الطفل عالج اضطراب فرط النشاط و
األلوان و السكر هي التي تحفز النشاط لدى الطفل كالنكهات الصناعیة و المواد الحافظة و

)Lerner,2003,p.227.(

: العالج النفسي:خامسا 

اإلنتباه التي یكون یتم اللجوء عادة إلى العالج النفسي في حال اضطرابات الحركة و
اإلضطرابات األسریة كانفصال التوتر ومصدرها أسبابا نفسیة ضاغطة ، كالصراع و اإلحباط و

، له بعض األطفالالوالدین أو وجود عالقات غیر مرضیة بین أفراد األسرة ضغطا نفسیا ال یتحم
).2002قد ینعكس على سلوكهم و تفاعلهم اإلجتماعي (الخشرمي ، و

قد یحتاج للعالج النفسي كل من الطفل و األسرة معا ، فهو یقدم للوالدین المعلومات و
یة ات اإلنفعالــــاإلضطرابم ـــوضح لهــــیراب ، وـــــن اإلضطـــوع مــــذا النـــن هـــها عـــونــــالتي یحتاج

و المشاعر التي قد ینتاب أحد أو كال الوالدین تجاه حالة الطفل مثل القلق ، المصاحبة له
كیفیةاإلحباط ، اإلنكار أو الغضب ، كما یقدم لهم المساعدة عن كیفیة التعامل مع الطفل و
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مساعدته على التكیف مع ومساعدته على التخلص من النشاط الزائد أو التخفیف من حدته ، 
).2008البیئة المحیطة و اإلندماج في المجتمع ، و تكوین عالقات اجتماعیة سویة (الجعافرة ، 

الذي یعتمد على الضرب كما یجب على الوالدین عدم استخدام أسلوب العقاب المتكرر و
اته الخاطئة ألن ذلك یؤدي إلى إصابته ـــاسبته على جمیع تصرفــــة أو محــــات بذیئــــأو التلفظ بكلم

بالیأس و اإلحباط و یدمر نفسیة الطفل ، بل یجب علیهم تقویة العــالقة مــع طفلــهم إذ ینصح 
).Alison & Jon,1999,p.106بــأن یقضي الوالدان وقتا أطول مع طفلهما (

وسیعتمد البرنامج اإلرشادي المعد في هذه الدراسة على العالج السلوكي المتعدد المحاور 
النظریات الذي یقوم على ربط العالج السلوكي بنظریات التعلم وبطریقة اإلرشاد الجمعي و

اإلجتماعیة فهو األنسب لعالج االضطرابات السلوكیة في مرحلة الطفولة المعرفیة والسلوكیة و
تجتمع في العالج السلوكي مجموعة من الفنیات واألسالیب التي أثبتت جدواها مع أطفال إذ 

من األسالیب ، وهذه الفنیات والبحوث التي استخدمت النشاط الزائد من خالل الدراسات و
الفنیات واألسالیب التي ستعتمد علیها هذه الدراسة في البرنامج المعد ، ما یلي:  

ي:الواجب البیت. 1

أن الواجبات المنزلیة تقوم على فكرة تكلیف العمیل ببعض )(2004یذكر حسین 
الواجبات المنزلیة عقب كل جلسة ، فالمهارات التي تعلمها العمیل داخل الجلسة البد له من 

یتم ذلك في كل جلسة حیث یعطى العمیل واجب التدریب علیها في مواقف الحیاة الواقعیة ، و
محدد یقوم فیه بممارسة المهارات التي تعلمها.منزلي 

أن الواجبات المنزلیة تعطى لكي یتمكن العمیل من تعمیم 2001)(ترى رئیقة عوض  و
لكي تساعد على أن ینقل تغیراته التغیرات اإلیجابیة التي یكون قد أنجزها في الجلسات ، و

یتم دة وـــــه الصحیحة الجدیـــــاره و معتقداتـــــكلكي یقوم بدعم أفالجیدة إلى المواقف الحیة ، و
تعد بحیث تكون مرتبطة باألهداف العالجیة ه و توجیهه على تنفیذ الواجبات المنزلیة وــــــتشجیع

(اإلرشادیة).
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المحاضرة والمناقشة الجماعیة:. 2

إلى أنه تتم المزاوجة بین المحاضرات و المناقشات و بین الترفیه 2002)(زهران  یشیر
غیر ذلك من أوجه النشاط التلقائي الحر، حتى ال تأخذ العملیة شكال و السمر و النشاط الفني و

یقوم المرشد عادة تكون المناقشة إما بعد المحاضرة أو أثنائها وأكادیمیا أكثر من الالزم ، و
المناقشة مهمة جدا ألن العمیل (المسترشد) الذي یستمع إلى المحاضرة هو وبإدارة المناقشة ،

ذا ــــهكها ، وـــاقشتــــا أو منــــد معرفتهـــات یریـــــومــه من معلـــــاج إلیــــا یحتــــأدرى من المحاضر بم
العمالء نحو ؤدي المحاضرات و المناقشات الجماعیة إلى نتائج هامة في تغییر اتجاهات ــت

یالحظ أن أسلوب المحاضرات و المناقشات أنفسهم ونحو اآلخرین و نحو مشكالتهم ، و
على نطاق واسع في اإلرشاد الوقائي وخاصة في المدارس.الجماعیة یستخدم بنجاح و

التعزیز:. 3

جم هو ما یعرف بالتدعیم حیث یتجه المرشد في هذه الفنیة إلى تعزیز كل سلوك ینسو
مع مقتضیات الواقع اإلجتماعي وهذا ما یطلق علیه تعزیز ایجابي ، أو یتجه إلى كف ما یراه 

التعزیز منه غیر مناسب من سلوكیات وذلك عن طریق استخدام التعزیز السلبي مثل العقاب ، و
).2002منه ما هو اجتماعي (مرسي ،منه ما هو معنوي وماهو مادي و

خاصة أن التعزیز من أكثر فنیات العالج السلوكي استخداما و)(2007بطرس ویذكر
تتلخص طریقته في تقدیم مكافآت أو معززات رمزیة أو في المجال المدرسي و التربوي ، و

تعزیز معنوي یهدف لتقویة السلوكیات لدى المسترشد.

النمذجة:. 4

جابات مرغوب فیها أو التخلص من تستخدم النمذجة لمساعدة المسترشد في تحقیق است
یمكن أن تكون بمشاهدة نموذج واقعي المخاوف من خالل مشاهدة سلوك شخص آخر ، و

للسلوك ، أو من خالل نماذج مكتوبة أو مسجلة على أشرطة ، أو یتخیل المسترشد ذلك السلوك 
والعالجیة مع كثیر منیمكن استخدام هذه الطریقة اإلرشادیة دور ، وـــــب الـــ، أو من خالل لع
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في إكساب عیوب النطق ، والعدوان ، والمشكالت واالضطرابات مثل : حاالت القلق ، و
).ه1423األطفال المهارات اإلجتماعیة (الخطیب ،

إلى أهمیة النمذجة من خالل توفیرها للنماذج السلوكیة التي توفر (2007)یشیر ضمرة و
لنا المعلومات التي یمكن عن طریقها اكتساب أنماط السلوك المختلفة دون الحاجة إلى أدائها ، و

السمات المعرفیة وبالتالي فإن فعالیة النمذجة تعتمد على خصائص كل من النموذج و
الشخصیة للفرد المالحظ. 

عب الدور:ل. 5

هو أسلوب تعلیمي إرشادي یتضمن قیام الفرد بتمثیل دور معین بطریقة نموذجیة تهدف "
، 1999(سلیمان ،"إلى تعلمه الدور أو إلى فهم أفضل للمشكالت التي یواجهها عند القیام به

286.(

اد فیها تنظیم و أن أداء الدور من األسالیب اإلرشادیة التي یع)(2000یوضح الطیب  و
من ثم تعلم تحقیق اإلستبصار بالمشكلة ، وبناء المجال النفسي و اإلجتماعي من جدید ، و

یتم من خالل التمثیل الكشف عن مشاعره فیسقطها على شخصیات الدور السلوك الجدید ، و
افعه. یعبر عن اتجاهاته و صراعاته ودو التمثیلي و ینفس عن انفعاالته و یستبصر بذاته ، و

تكلفة اإلستجابة:. 6

سحب أو فقدان تدعیم مرتبط بالسلوك كأن تلغى المعززات أو توقع غرامة كلما استخدم 
من مزایا هذا اإلجراء أن آثاره المسترشد جملة معینة أو ارتكب عمال غیر مرغوب فیه ، و

).97، 1990الجانبیة المنفرة قلیلة بالمقارنة مع العقاب اإلیجابي (ملیكة ،

اإلسترخاء:. 7

اء لیس مجهودا ـــــیعد اإلسترخاء أنجح وسیلة لتصفیة العقل من كافة األفكار ، و اإلسترخ
ذلك یعد اإلسترخاء من األسالیب المفیدة عالجیا وإنما امتناع تام عن كل مجهود ، ویبذل و

).2001،185ة (العقاد ،تحقیق المزید من الصحة النفسیالغضب وفي خفض القلق و

54



والتي تحقق الهدوءوكیة وأن اإلسترخاء من الفنیات العالجیة السل(2006)یرى السید و
ات و ــــل اإلنقباضــــال لكـــامــــا كـــاء یعني علمیا توقفــــــون اإلسترخــــدني ، لكــــالبوازن النفسي وــالت

للتوتر.التقلصات العضلیة المصاحبة 

الدراســـــات السابقة:ثانیا :

یتم عرض الدراسات السابقة للدراسة الحالیة من خالل تقسیمها إلى محورین ، هما :

.عالقته ببعض المتغیراتدراسات تناولت اضطراب النشاط الزائد و)أ
اإلرشادیة و دراسات تناولت النشاط الزائد من حیث البرامج العالجیة و)ب

السلوكیة.التدریبیة و

دراسات تناولت اضطراب النشاط الزائد وعالقته ببعض المتغیرات:أ)

و تهدف إلى الكشف عن األطفال زائدي النشاط عن طریق )1991ریف (ـــــالشةــــدراس
تقدیر مستوى هذا النشاط من قبل األم ، كما تسعى الدراسة إلى التعرف النظیر و المعلمة و

كل من اإلستعداد الذهني و أسالیب معاملة األم لدى العالقة بین النشاط الزائد وعلى طبیعة 
طفال من الذكور من طالب الصف 48اشتملت عینة الدراسة على أطفال ما قبل المدرسة ، و

طفل ، و24طفل ومجموعة ضابطة 24الثاني ، وتم تقسیمهم إلى مجموعة تجریبیة عددها 
) ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن الطفل Tالباحث تحلیل التباین واختبار (للوصول للنتائج استخدم 

تصرفه سریع الذي لدیه مشكلة النشاط الزائد لدیه مستویات حركیة مفرطة وفترة انتباهه قصیرة و
هذا عكس الطفل العادي كما أن استجابة األطفال زائدي النشاط تكون قصیرة وبدون تفكیر و

–الحمایة الزائدة –أوضحت النتائج أن أسالیب معاملة األم لطفلها (النبذ غالبا خاطئة ، كما
التسامح الزائد) تساهم في إصابة الطفل بالنشاط الزائد.

بدراسة هدفت إلى التعرف على اضطراب النشاط الزائد لدى )1992محمود (قام و
بعض تالمیذ الصفین الثاني و الثالث من التعلیم األساسي ، و الكشف عن مستوى التوافق 

دراسة العالقةادیین وــــالمیذ العـــــعض التـــبد وــــاط الزائــــالنفسي لدى بعض التالمیذ من ذوي النش
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ة ـــــة الدراســـــتكونت عینركي الزائد و التوافق لدى ذوي النشاط الحركي الزائد ، وبین النشاط الح
تلمیذا یمثلون عینة لذوي النشاط الحركي الزائد 45اني و الثالث ، ــــــمیذا بالصفین الثـــتل90ن ــم

ع ـــــــعیشون مـــــذین یــــــوات ، من الـــسن7-8تلمیذا عادیا ممن تتراوح أعمارهم بین 45، و 
قد استخدم الباحث ادي و إجتماعي فوق المتوسط ، وــــــر ذات مستوى اقتصــــــمن أسن وــــــالوالدی

استمارة اط الزائد تقدیر المعلم و األم واختبار الشخصیة لألطفال وــــاس النشـــها مقیـــعدة أدوات من
إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین النشاط الحركي شارت نتائج الدراسة أالمقابلة الشخصیة  و

احساس عدم وجود عالقة ارتباطیة بین النشاط الحركي واعتماد الطفل على نفسه والزائد و
ذلك یرجع ألسالیب العقاب التي یتعرض لها الطفل من جراء حركاته الزائدة ، الطفل بقیمته و

قد یرجع ذلك ألسلوب شعور الطفل باإلنتماء ووجود عالقة ارتباطیة بین النشاط الحركي و
النبذ.

التي هدفت إلى التعرف على بعض المشكالت السلوكیة )1993عبدالقادر (دراسة 
بین األطفال العادیین في التحصیل معرفة مدى اإلختالف بینهم ولألطفال زائدي النشاط ، و

استخدم اإلتجاهات الوالدیة ، و–ادي المستوى اإلجتماعي و اإلقتص–الذكاء –الدراسي 
اختبار الذكاء المصور وات الوالدیة وــمقیاس اإلتجاهالباحث قائمة تقدیر سلوك النشاط الزائد و

قد تلمیذا ، و279قد بلغت عینة الدراسة ادي و اإلجتماعي ، وـــارة المستوى اإلقتصــــاستم
ج أن هناك بعض ـــــالتحلیل العاملي للتوصل للنتائأوضحت النتائج بعد أن استخدم الباحث طریقة

عدم اإلنضباط –ة لدى األطفال ذوي النشاط الزائد منها : الحركة المفرطة ــــــالت السلوكیــــــــالمشك
السلوك الالإجتماعي ، كما و–اإلندفاعیة و تقلب المزاج –عدم القدرة على اإلنتباه –السلوكي 

االطفال العادیین في التحصیل أنه توجد فروق بین أطفال النشاط الزائد وتوصلت الدراسة إلى 
الدراسي و الذكاء لصالح األطفال العادیین ، كما انه ال توجد فروق بین العینتین في المستوى 
اإلجتماعي و اإلقتصــادي فكــال العینتین مستواها اإلقتصادي و اإلجتماعي متوسط ، كما 

إثارة لأللم جاهات آباء و امهات ذوي النشاط الزائد أكثر تسلطا و إهماال وأوضحت النتائج ان ات
تفرقة و حمایة زائدة .النفسي و
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التي هـــدفت إلى التعــرف عــلى االطفال زائدي النشاط و )1999الدردیر (دراسة 
طفال زائد 72الدراسة قد بلغت عینةالعوامل النفسیة التي تمیزهم عن األطفال األسویاء و

قد اعتمد الباحث في اختیار عینته على مجموعة من من األطفال األسویاء ، و72النشاط و 
اختبار القدرة األدوات منها مقیاس النشاط الزائد و مقیاس القلق العام و مقیاس مفهوم الذات و

سته حساب النسب المئویة من األسالیب اإلحصائیة التي استخدمها الباحث في درااإلدراكیة ، و
توصلت الدراسة إلى أن التالمیذ المصابین بالنشاط الزائد ومعامل ارتباط بیرسون وTاختبار و

وى ـــــتارتفاع القلق العام و العدوانیة وانخفاض في مستیتمیزون بانخفاض في مفهوم الذات و
هذه الخصائص للمواقف التعلیمیة واریة و الضبط الخارجيــــــالتحصیل الدراسي و القدرة اإلبتك

تمیزهم عن غیرهم من التالمیذ.

التي تهدف إلى التعرف على النشاط الزائد لدى عینة من )2002إبراهیم (دراسة 
اإلضطراب ببعض المتغیرات األسریة ، تكونت عینة الدراسة من اعالقة هذریاض األطفال و

استخدمت الباحثة اختبار الذكاء (اختبار إناث ، و111ذكور و 129طفل مقسمة إلى 240
استمارة استمارة المستوى اإلقتصادي و اإلجتماعي الثقافي ورسم الرجل) لجود انف هاریس و

اعتمدت الباحثة على عدة أسالیب مقیاس النشاط الزائد من إعداد الباحثة ، والمالحظة و
قد توصلت ، وTاط و تحلیل التباین واختبار معامالت االرتبإحصائیة كالمتوسط الحسابي و

الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن النشاط الزائد ینتشر بنسبة أكبر بین الذكور عنه لدى 
ة كحجم األسرة و ترتیب الطفل بین اخوته و عمل االم أو ـــــتأن المتغیرات األسریاإلناث ، و

لكن كلما زاد عدد العوامل السلبیة التي الزائد وغیاب األب ال تكفي لحدوث اضطراب النشاط 
ا أوضحت ـــــتقترن بكل عامل منها في بیئة الطفل زادت فرصة تعرضه لالضطراب السلوكي ، كم

ه لم یكن هناك ارتباط بین النشاط الزائد و المستوى اإلقتصادي و اإلجتماعي لألسرة.ــــــج أنـــــالنتائ

التي هدفت إلى الكشف عن طبیعة العالقة بین اضطراب )2003معصومة (دراسة 
سمات الشخصیة لدى عینة من تالمیذ الصــف بعض المتغیرات الدیموجرافیة والنشاط الزائد و

استخدمت إناث) ، و152ذكور ، 224طفل (376قــد اشتملت عینة الدراسة على الرابــع ، و
اس اإلكتئاب لألطفال ، ـــــــد ، مقیـــاط الزائـــــــاس النشـــــمقیهي :الباحثة أربعة مقاییس رئیسیة و
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حساب قیم استخدمت الباحثة تحلیل التباین األحادي ومقیاس القلق ، ومقیاس العصابیة و
كان من أهم نتائج هذه الدراسة : حصل الذكور على درجات أعلى معامل بیرسون ، وشافیة و

مقیاس النشاط الزائد كما أنهم أمیل إلى الكآبة من اإلناث كما كانوا أكثر قلقا.من اإلناث على 

أشكال التي هدفت إلى تحدید مفهوم الذات و)2006عبدالغفار (حسین ودراسة 
طالبا من طالب الصف الخامس ممن توفرت لدیهم 45السلوك العدواني لدى عینة مكونة من 

45، 11من اإلناث بمتوسط عمري 22من الذكور و 23لزائد مؤشرات اضطراب النشاط ا
9-10من اإلناث بمتوسط عمري 22من الذكور و 23طالبا من أقرانهم من غیر المضطربین 

مقیاس أشكال السلوك العدواني ، واستخدم في هذه الدراسة مقیاس مفهوم الذات وسنوات ، و
فاهیم باإلضافة إلى حساب معامالت اإلرتباط بین تم حساب الفروق بین العینتین على تلك الم

أشارت النتائج إلى وجود فروق بین ذوي األبعاد المختلفة للمقیاسین في كل من العینتین ، و
أفراد العینة الضابطة عــلى الـدرجة الكلیة لمفهوم الذات و الدرجة الكلیة اضطراب النشاط الزائــد و

ى انخفاض مفهوم الذات لدى ذوي اضطراب النشاط الزائد و للعدوان ، كما أشارت النتائج إل
ارتفاع درجة العدوان لدیهم.

بدراسة هدفت إلى التعرف على ما إذا كان هناك )Karla,2009كارال (قامتو
اختالف بین دینامیات األسر التي لدیها أطفال زائدي النشاط و األسر التي یكون لدیها أطفال 

60قد تكونت عینة الدراسة من ) ، وFESعادیون من خالل تقدیم مقیاس البیئة األسریة (
قد اني أحد  أطفالها من النشاط الزائد ، وعائلة ممن یع60عائلة ممن لدیها أطفال عادیون ، 

رة ، ــــــــــة لألســــــــائص هامـــــة لتقیس عشر خصــــــتضمن مقیاس البیئة األسریة ثالثة أبعاد رئیسی
ل و العالقات بین أفراد األسرة ، أما البعد الثاني فهو نمو ـــــد األول التواصـــــحیث یتضمن البع

، و البعد الثالث وهو المحافظة على التنظیم والتخطیط ألنشطة األسرة ، والشخصیة و تطورها
استخدمت تحلیل التباین للوصول إلى النتائج التي النسبیة و- استخدمت الدراسة تصمیم السببیة

أشارت إلى أنه ال توجد اختالفات كبیرة في دینامیات األسر التي یوجد بین أفرادها طفل النشاط 
سر التي یكون أطفالها عادیون .  الزائد و األ
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إلى معرفة ما إذا كانت أعراض النشاط الزائد )Jaana,2010دراسة جانا (هدفت و
قد تكونت عینة الدراسة لدى الذكور تختلف عن أعراضه لدى اإلناث في البیت و المدرسة ، و

استخدمت سنــوات ، و)3-5(من اإلناث تتراوح أعمارهم بین29من الذكور و 107من 
ائي الرابع بفروعه الثالثة ــالباحثة معاییر النشاط الزائد الموجودة في الدلیل التشخیصي و اإلحص

ضعف اإلنتباه) و أشارت النتائج إلى عدم وجود اختالف بین –اإلندفاعیة –( فرط الحركة 
األعراض سواء في البیت أو الذكور و اإلناث في أعراض النشاط الزائد بل یشتركون في معظم

المدرسة أو المجتمع.

التي هدفت إلى التعرف على مدى انتشار اضطراب النشاط )2010جریسات (دراسة 
الزائد تبعا لمتغیرات عدد أفراد العائلة ، الترتیب الوالدي ، مستوى الدخل اإلقتصادي ، وقد بلغت 

حسبت د وــــــاط الزائـــــــاس النشــــــتاستخدمت الباحثة مقی) طالبا و طالبة ، و1000عینة الدراسة (
استخدمت اختبار كاي مربع تربیع فأشارت نتائج دراستها إلى رارات و النسب المئویة وــــــالتك

ارتفاع نسبة انتشار ظاهرة وجود فروق في نسب انتشار النشاط الزائد حسب عدد أفراد العائلة و
لم تظهر النتائج وجود فروق في ، و3الطلبة من العائالت ذات عدد األفراد النشاط الزائد لدى

مستوى الدخل اإلقتصادي.نسب اإلنتشار ترجع لمتغیر الترتیب الوالدي و

التي هدفت إلى التعرف على التصورات الوالدیة حول )Losapio,2010لوسابیو (دراسة 
206تكونت عینة الدراسة من وه واي الطرق یفضل الوالدین أكثر طرق عالجالنشاط الزائد و

من اآلباء 69من اآلباء لدیهم أطفال یعانون من فــرط الحــركة و اإلندفاعیة ، 69من اآلباء ، 
من اآلباء لدیهم أطفال اجتمعت فیهم أعراض 68لدیهم أطفال یعانون من تشتت اإلنتباه  و 

تراوح عمر األطفال من تشتت اإلنتباه) ، و–اإلندفاعیة –الحركة النشاط الزائد الثالث (فرط
یتضمن هذا المقیاس ثالث أجزاء فرعیة : وKADDSتم تقدیم مقیاس سنة  و5-18

من التحلیالت معلومات و معرفة عامة حول اإلضطراب ، و–طرق العالج –األعراض 
أشارت النتائج إلى أنه لم تكن ، وTاختبار وANOVAاإلحصائیة المستخدمة تحلیل التباین 

ـــراض و المعرفة العامة حول ـــــــــرع األعــــــــاء على فــــــهناك فــروق كبیــرة في الدرجــات بین اآلب
اضطراب النشاط الزائد ، أما حول طرق عالج النشاط الزائد فقد كان من المتوقع أن یختار 
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لكن معظم اآلباء فضلوا استخدام األدویة كطریقة لعالج النشاط لسلوك واآلباء طریقة تعدیل ا
–الزائد خاصة اآلباء الذین لدیهم أطفال اجتمعت فیهم فروع النشاط الزائد الثالث (فرط الحركة 

تشتت اإلنتباه).–اإلندفاعیة 

نة  من التي هدفت إلى الكشف عن إمكانیة وجود فروق بین عی)2010منى (دراسة 
األطفال األسویاء و عینة من األطفال الذین یعانون من اضطراب النشاط الزائد في عـــادات النوم 

40إناث) و14ذكور و 26طفال من ذوي النشاط الزائد (40، وتكونت عینة الدراسة من 
رة البیانات استخدمـت الباحثة استماسنـة ، و7-12ویاء ، تتراوح أعمارهم بین ــن األسـال مــــطف

ادات النوم ، ـــــاستخبار عاختبار المصفوفات المتدرجة لرافن و قائمة النشاط الزائد واألولیة و
من أهم اسلوب مان وتني ، ولكي تتوصل إلى النتائج استخدمت الباحثة تحلیل التغایر وو

الذیــن یعــانون من النشاط نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصــائیة بین درجــات األطفــال 
الزائد و األطفال األسویاء في عادات النوم فمن أهم هذه العادات لدى ذوي النشاط الزائد 

النوم خالل النهار ، كذلك من مشكالت النوم لذوي النشاط الزائد اضطراب التنفس أثناء النوم و
، كما أوضحت الدراسة عدم اختالف الحركة الكثیرة أثناء النوم و التململ و كثرة اإلستیقاظ لیال

عادات النوم باختالف الجنس بشكل واضح.

التي هدفت إلى التعرف على مدى انتشار اضطراب )Helwig,2011هلویج (دراسة 
280النوم لدى األطفال و المراهقین الذین یعانون من النشاط الزائد ، و قد بلغت عینة الدراسة 

نفس سنة ، و13-18مراهقا تتراوح أعمارهم بین 276سنة ، 6-12ین بتتراوح أعمارهم طفال
قد أشارت النتائج أن األطفال و المراهقین لكن أفرادها ال یعانون من النشاط الزائد  ، والعینة و

المصابین بالنشاط الزائد أكثر عرضة مرتین لإلصابة باضطراب النوم بالمقارنة مع أقرانهم من 
ائد ، حیث بلغت نسبة انتشار اضطراب النوم لدى األطفال المصابین بالنشاط دون النشاط الز 

، أما األطفال غیر المصابین بالنشاط الزائد فتبلغ نسبة اصابتهم باضطراب النوم 8.9الزائد %
أما غیر المصابین بالنشاط 5تبلغ نسبة انتشاره بین المراهقین ذوي النشاط الزائد %، و%4.5

.2.5لدیهم اضطراب النوم بنسبة %الزائد فینتشر
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التي هدفت إلى المقارنة بین الممارسات الوالدیة ألطفال )SHani,2011شاني (دراسة 
93والدا ، 95قد شملت عینة الدراسة النشاط الزائد و الممارسات الوالدیة لألطفال العادیین ، و

استخدم الباحث استبیان سنة ، و5-11قد تراوحت أعمار أطفالهم بین أبوان اثنان ، وأم ، و
یقیس سبع ممارسات قد عبارة ، و73اإلنضباط اإلجتماعي من جامعة واشنطن و الذي یضم 

كما یقیس اإلستبیان ممارسات یمارسها اآلباء مع أطفالهم كالتعامل الجید ، التعامــل القــاسي ،
قد العقوبة البدنیة و الثناء و المدح و تقدیم الحوافز ، ویجابي وأخرى كالتعامل اللفظي اإل

ا البعض ، ـــــة مع بعضهـــــات الوالدیــــاستخدم الباحث معامل بیرسون الظهار مدى ترابط الممارس
قد للمقارنة بین الممارسات الوالدیة لألطفال العادیین و أطفال النشاط الزائد ، وTو اختبار

انضباطا مع تائج إلى أن آباء أطفال النشاط الزائد یستخدمون نظاما أكثر مالءمة وتوصلت الن
أطفالهم و یعتمدون على القسوة في التعامل معهم كما یستخدمون العقاب البدني مع أطفالهم أكثر 
من آباء األطفال العادیون ، و أشارت النتائج أیضا إلى أنه ال توجد اختالفات في الممارسات 

ز ـــــوافــــــدام الحـــــد من حیث استخـــــاط الزائــــــــالوالدیة بیــن آبـــاء األطفال العادیون و آباء أطفال النش
و المدح و الثناء و األسالیب اللفظیة اإلیجابیة ، كما أظهرت النتائج أن آباء األطفال العادیین 

ئد.یراقبون أبناءهم أكثر من آباء أطفال النشاط الزا

الدراسات السابقة:المحور األول منالتعقیب على

یتضح ما یلي:للمحور األولبمراجعة نتائج الدراسات السابقة

تصرفه فترة انتباهه قصیرة وأن طفل النشاط الزائد یعاني من مستویات حركیة مفرطة و. 1
إصابته باضطراب النشاط تلعب أسالیب معاملة األم لطفلها دورا كبیرا في سریع بدون تفكیر ، و

).1991هذا ما توصلت إلیه دراسة (الشریف ، الزائد و

ه ، ـــــــــاض مفهوم الذات لدیــــــــــــل انخفـــــــمن اآلثار السلبیة الضطراب النشاط الزائد على الطف. 2
اني من انخفاض مستوى التحصیل الدراسي كما أنه یعالعدوانیة ، وارتفاع القلق العام وو

ة (حسین ــــــدراس) و1999دردیر،ـــــــة (الــــــج دراســـــــذلك وفقا لنتائاضطرابات في عادات النوم و
).2010دراسة (منى ، ) و2006عبدالغفار،و
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هذا ما أكدته دراسة (إبراهیم اضطراب النشاط الزائد ینتشر بین الذكور أكثر من اإلناث و. 3
).2003،دراسة (معصومة) و2002،

اإلناث في أعراض النشاط الزائد بل یشتركون في معظم ال توجد اختالفات بین الذكور و. 4
).Jaana,2010هذا ما أثبتته دراسة جانا (األعراض و

أن معظم آباء أطفال النشاط الزائد یفضلون استخدام األدویة كطریقة فعالة في التخفیف من . 5
). Losapio,2010هذا ما أشارت إلیه نتائج دراسة لوسابیو (نشاط الزائد وحدة أعراض ال

د من حیث البرامج العالجیة و اإلرشادیة ـــاط الزائـــاولت النشــــات التي تنـــالدراسب)
و التدریبیة و السلوكیة:

Brown(واین و مادینسبراون و أجرى , Wynne , Medenis , دراسة )1985
برنامج بالعقاقیر الطبیة لوحده ، و أثر هدفت إلى المقارنة بین أثر برنامج سلوكي معرفي و

بلغت عینة الدراسة البرنامجین معا من أجل معالجة األطفال الذین یعانون من النشاط الزائد ، و
ة تلقت تم تقسیمهم إلى ثالث مجموعات ، مجموعسنة ، و6-11طفال تتراوح أعمارهم بین30

البرنـــامج السلوكـــي المعرفي فقط و مجموعة تلقت العالج بالعقاقیر فقط و مجموعة تلقت 
أظهـــرت النتائـــج تحسنـــا كبیرا في أسبوعا و12قد استغرق تطبیق الدراسة البرنامجین معا ، و

ـــالج الطبـــي فقط ـن ( مجمـــوعة العـــــــدى المجموعتیـــــــاعي لـــــــــوك اإلندفــــــــاإلنتباه و انخفاض السل
و مجموعة العالج السلوكي المعرفي مع العالج الطبي) مقارنة مع التحسن الذي ظهر لدى 

مجموعة العالج المعرفي السلوكي فقط.

Horn(ایالونجو و جرینبرج و باكارد و وینبیريهورن وقام و , Ialongo ,
Greenberg , Bakard , Winberry , اعلیة ــــل التعرف على فــــة من أجـــــبدراس)1990

وك و السلوك المعرفي في معالجة األعراض األساسیة للنشاط الزائد لعینة ــــــل السلـــــالیب تعدیــــأس
سنة ، تم 7-11بین منهم ذكور و الباقي إناث تراوحت أعمارهم 34، 42من األطفال بلغت 

تقسیم العینة إلى ثالث مجموعات تجریبیة األولى تلقت برنامج في التدریب على الضبط الذاتي ، 
تلقت الثانیة برنامج في التدریب السلوكي یقوم به الوالدان ، و المجموعة الثالثة تلقتو
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وجود فروق ذات داللة أظهرت النتائجاستمر البرنامج مدة شهر و نصف ، ووالبرنامجین معا
إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة الثالثة التي تلقت البرنامجین معا.

التي هدفت إلى إعداد برنامج تعلیمي ألمهات األطفال )Odom,1996أودوم (دراسة 
معرفة إن كان البرنامج التعلیمي المعد سیطور من الذكور الذین یعانون من النشاط الزائد و

اشتملت عینة الدراسة على اءة األم في التعامل الجید و الصحیح مع الطفل زائد النشاط  وكف
اشتمل البرنامج على إعطاء االم عشرین أما تلقت البرنامج التعلیمي خالل خمسة أسابیع ، و

اسبابه وكیفیة تقدیم العالج بالعقاقیر الطبیة لألطفال إن معلومات عن ماهیة النشاط الزائد و
قد أشارت النتائج ستدعى األمر ذلك و تعریفهن على كیفیة التعامل الصحیح مع أطفالهن ، وا

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین األمهات اللـــواتي تــلقین البرنامج التعلیمي خاصة فیما 
یتعلق بالكفاءة و القدرة و الرضا.

Mathesماثیس و بندر (الدراسة التي أجراها  , & Binder , 1997(التي هدفت و
إلى اختبار فعالیة منهج معالجة مشترك یجمع بین التدخل السلوكي المعرفي المكثف مع خطة 
عالجیة دوائیة في تعزیز السلوك على اإلنتباه لثالثة من األطفال الذكور المصابین بالنشاط الزائد 

امج على التدریب على مراقبة الذات ، ـــــــــاشتمل البرنسنة ، و8-11تراوحت أعمارهم بین ، و
أشارت النتائج إلى أن استعمال مزیج من إجراءات مراقبة الذات و التدخالت الدوائیة إلى و

تعزیز سلوك اإلنتباه عند األطفال على المهمات الموكلة إلیهم.

یة  التدخل التي هدفت إلى التعرف على فاعل)1998(دبیس و السمادوني دراسة
قد السلوكي المعرفي لخفض اإلندفاعیة لدى األطفال المتخلفین عقلیا من الدرجة البسیطة ، و

تم توزیعهم عشوائیا سنة ، و11-15أطفال تراوحت أعمارهم بین 10تكونت عینة الدراسة من 
ة ــــریبیــــة تجــــوعـــــاء ، مجمـــــذكــــة و الــــــدفاعیــــــة اإلنـــــر و درجــــــإلى مجموعتین متكافئتین في العم

ة ــــدام قائمـــــم استخـــــتددها خمسة أطفال ، و مجموعة ضابطة وعددها خمسة أطفال ، وــعو
ل و اختبار تجانس األشكال لألطفال المتخلفین عقلیا ، إضافة إلى ـــوك  الطفــــدیر سلــــونرز لتقـــــك

تم اختبار فرضیاتعلى الضبط الذاتي عن طریق التعلیمات اللفظیة الذاتیة ، وبرنامج للتدریب 
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أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات ارامتریة ، وـــــة الالبـــــالدراسة باستخدام األسالیب اإلحصائی
الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة.داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة و

,Binder(دیكسون و جیزي بندر و راسة د Dixon , Ghezzi , التي هدفت )2000
د ، ــــــــــإلى تعلیم الضبط الذاتي لمعالجة السلوك اإلندفاعي لألطفال الذین یعانون من النشاط الزائ

توصلت نتائج الدراسة و،اشتملت عینة الدراسة على ثالثة اطفال في مرحلة ما قبل المدرسة و
أن األطفال الثالثة عندما یخیرون بین التعزیز القلیل الفوري و التعزیز الكبیر المتأخر كانوا إلى 

لكن بعد تدریبهم على أسلوب التعلیمات و النشاطات اللفظیة یختارون التعزیز القلیل الفوري ، و
اختاروا كمیة التعزیز الكبیرة المتأخرة.أظهروا مستوى من الضبط الذاتي و

,Carlson(مان و الكسندركارلسون و دراسة  Mann , Alexander, التي )2000
هدفت إلى المقارنة بین فاعلیة أسلوب التعزیز و تكلفة اإلستجابة على أداء االطفال ذوي النشاط 

طالبا تم تقسیمهم إلى مجموعتین تجریبیة و ضابطة في 80الزائد ، اشتملت عینة الدراسة على 
طبق البرنامج خالل ثمانیة أسابیع سنة ، و8-12بین الب ، تراوحت أعمارهمط40كل منها 

أشارت النتائج إلى أن أسلوب تكلفة اإلستجابة كان أكثر فاعلیة من التعزیز ، كما أشارت و
النتائج إلى عدم وجود فروق بین استخدام األسلوبین تعزى لمتغیر العمر و الجنس. 

, Froelich(دوبنر و لیمكولفرولش وقام  Dopfner , Lehmkuhl , 2002(
ة ـــــارات األكادیمیـــــل تحسین المهـــــوكي معرفي من أجــــج سلــــبدراسة هدفت إلى تقییم فاعلیة برنام

و خفض األعراض األساسیة الضطراب ضعف اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد في األوضاع 
أنثى واحدة ، یعانون من ذكرا و17شملت عینة الدراسة المختلفة ، والمدرسیة و المنزلیة

تضمن البرنامج المنزلي تعریف الوالدین بأعراض و خصائص اضطراب النشاط الزائد ، و
اضطراب النشاط الزائد باإلضافة إلى العالج الطبي و أسالیب تعدیل السلوك في التعزیز الرمزي 

نتائج هذه الدراسة بناء على تقدیرات المعلمین و الوالدین انخفاض من أهمو تكلفة اإلستجابة  و
حدة أعراض النشاط الزائد و المشكالت البیتیة.

, Miranda(بریسنتن و سوریانودراسة میراندا و هدفت و Presentacion ,
Soriano , إلى التعرف على مدى فاعلیة برنامج متعدد المحاور لمعالجة اضطراب)2002
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طالبا و طالبة ، تم تقسیمهم إلى مجموعة 50النشاط الزائد ، حیث تكونت عینة الدراسة من 
تم طالبا و طالبة ، و21عددها طالبا و طالبة ، و مجموعة ضابطة و29عددها تجریبیة و

ـــــــابي و تكلفــــــــزیز اإلیجــــالیب كالتعـــــــریبیة على عدة أستدریب معلمي المجموعة التج ة اإلستجابة ـ
أشارت النتائج إلى انخفاض حدة األعراض األساسیة و التعزیز التفاضلي و الضبط الذاتي  و

للنشاط الزائد ، و تحسن التفاعل اإلجتماعي مع األقران و تحسن مستوى التحصیل األكادیمي 
المجموعة التجریبیة.ألفراد

التي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام التعزیز الرمزي )2003دراسة السعدي (
قد تألفت عینة الدراسة من النشاط الزائد و سلوك العدوان ، ولخفض سلوك ضعف اإلنتباه و

استخدمت الباحثة قائمة تقدیر سلوك العدوان طالبة من طالبات المرحلة األساسیة العلیا ، و60
و قائمة تقدیر النشاط الزائد للحصول على العینة التي تم تقسیمها إلى مجموعتین ، مجموعة 

ة ــــــة الضابطـــــــالمجموعع ، وــــــطالبة تلقت التعزیز الرمزي لمدة ثمانیة أسابی30تجریبیة عددها 
Tدام اختبار ـــــــات باستخـــــــــبعد تحلیل البیانزي ، وــــــلم تتلقى التعزیز الرمة ــــــــــــطالب30عددها و
حساب المتوسطات الحسابیة أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین و

لصالح المجموعة التجریبیة مما یشیر إلى أن برنامج التعزیز الرمزي α=0.05عند مستوى داللة 
كان فعاال في خفض السلوكات المستهدفة. 

التي هدفت إلى التعرف على فاعلیة التدعیم في عالج ضعف )2004دراسة اإلمام (
طالبا 30بلغ أفراد العینة د لدى أطفال غرف المصادر ، وــــــــــاط الزائـــــــاإلنتباه المصحوب بالنش

ة إلى ـــــسنة ، تم تقسیم العین8-11تراوحت أعمارهم بینوالرابع طالبة من الصفین الثالث وو
مجموعة تجریبیة أخرى ات ، مجموعة تجریبیة تعرضت للبرنامج السلوكي وـــــالث مجموعـــــث

مجموعة ثالثة ضابطة لم تتلق البرنامج تلقت برنامج سلوكي باإلضافة إلى واجبات منزلیة و
تقدیر سلوك الطفل زائد النشاط باإلضافة إلى بطاقة مالحظة استخدم الباحث قائمةالسلوكي ، و

أسابیع بواقع ثالث جلسات في 8استمرت إجراءات دراسة برنامج التعزیز الرمزي ،  وو
والیس واختبار –استخدم الباحث اختبار كروسكال دقیقة في كل جلسة ، و30لمدة األسبوع  و

لنتائج إلى وجود فرق ذات داللة إحصائیة عند مستوىقد أشارت اتحلیل التباین األحادي ، و
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α=0.05ن التجریبیتین ـح المجموعتیـــــــــالمجموعة الضابطة لصالبین المجموعتین التجریبیتن و
هذا مؤشر على فاعلیة التدعیم في خفض النشاط الزائد لدى األطفالو

التعرف على فاعلیة برنامج إرشاد بدراسة هدفت إلى )2004محمد شولي (قام و
جمعي من خالل المرشدین في خفض النشاط الزائد المصحوب بضعف اإلنتباه لدى طالب 

فقرة 18قد قام الباحث بتطویر قائمة لقیاس سلوك النشاط الزائد اشتملت على الصف الرابع ، و
9-10مارهم بین طالبا من طالب الصف الرابع تراوحت أع80قد تضمنت عینة الدراسة ، و

سنوات، تم توزیعهم عشوائیا إلى مجموعتین تضمنت كل مجموعة أربع مجموعات فرعیة في كل 
ــاحث بتحـــدید المجموعـــة التجریبیة و الضابطة بطریقة عشوائیة ، ـــــــطالب ، ثم قـــام البـ10منها 

دم الباحث تحلیل التباین استخدقیقة ، و45جلسة بواقع 12قد بلغت عدد جلسات البرنامج و
بین α>0.05المشترك الذي أظهرت نتائجه وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة 

هذا مؤشر على فاعلیة البرنامج اإلرشادي ذلك لصالح المجموعة التجریبیة والمجموعتین و
المعد في خفض مستوى سلوك النشاط الزائد.

بدراسة هدفها التعرف على أثر برنامج إرشادي في تخفیف )2006قام الدسوقي (كما 
حدة اضطراب نقص اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لدى عینة من األطفال المتأخرین عقلیا 

كان عدد البعدي ، و–اتبع الباحث المنهج التجریبي لتصمیم القیاس القبلي القابلین للتعلم ، و
تم ، و65–57نسبة ذكاؤهم بین سنة ، و8-12ح اعمارهم بین طفال تتراو 28افراد العینة 

2ذكور و 12طفال (14عددها تقسیم العینة عشوائیا إلى مجموعتین ، مجموعة تجریبیة و
تم تطبیق البرنامج إناث) ، و2ذكور و 12طفال (14إناث) ، و مجموعة ضابطة وعددها 
لعب –تضمن فنیات و أسالیب متنوعة (التعزیز الذي اإلرشادي على المجموعة التجریبیة و

اسبوعا بواقع جلستین أسبوعیا ، 15استغرق تنفیذه الواجب المنزلي ) ، و- النمذجة  –الدور 
ویلكوكسون لتحلیل اختباراستخدم الباحث اختبار مان وتني ومدة كل جلسة ساعة ، وو

بین المجموعتین لصالح المجموعة النتائج التي دلت على وجود فروق ذات داللة إحصائیة
هذا دلیل على فاعلیة البرنامج اإلرشادي المعد.التجریبیة ، و
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التي هدفت إلى معرفة أثر برنامج تدریبي سلوكي معرفي في )2006القرعان (دراسة 
قد اشتملت معالجة األعراض األساسیة الضطراب ضعف اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد ، و

11و 10طالب من الصفین الرابع و الخامس تراوحت أعمارهم بین 100عینة الدراسة على 
طالبا یمثلون 50طالبا یمثلون المجموعة التجریبیة و 50سنة ، تم توزیعهم إلى مجموعتین ، 

رة ــــقه عشرق تطبیـــــا استغــقد تلقت المجموعة التجریبیة برنامجا تدریبیالمجموعة الضابطة ، و
) لبیان ANOVAاستخدم الباحث اسلوب التغایر (دریبیة ، وـــــة تـــــحص40واقع ـــــابیع بـــــأس

الفروق اإلحصائیة بین المتوسطات الحسابیة للمجموعتین التجریبیة و الضابطة على اإلختبار 
قد أشارت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین البعدي ، و

على األبعاد الفرعیة و الكلیة للمقیاس بصورتیه المنزلیة α=0.05المجموعتین عند مستوى داللة 
ذلك یشیر إلى أن البرنامج التدریبي كان فعاال في و المدرسیة ولصالح المجموعة التجریبیة ، و

اسیة الضطراب ضعف االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد. خفض األعراض األس

ر برنامج مقترح لجمباز ــــلى أثــــعرف عـــدفت إلى التــــالتي ه)2007ان (ـــــسرحة ــــدراس
األلعاب و المـــوانع على خـــفض النشـــاط الزائـــد بخصائصه الثالث (اإلندفاعیة و الحركة المفرطة 

سنوات 6-9بعض القدرات النفس حركیة ألطفال صعوبات التعلم في سن نتباه) وضعف اإلو
تم قد اتبعت الباحثة المنهج التجریبي لتصمیم القیاس القبلي و البعدي لمجموعة واحدة ، و، و

تم تطبیق ذكور ، و9اناث و 4طفال بواقع 13عددهم اختیار العینة بالطریقة العمدیة و
ة ، ـــــــــدقیق45زمن قدره العینة في ثمانیة أسابیع بواقع ثالث لقاءات أسبوعیة ، والبرنامج على 

أظهرت نتائج الدراسة أن قامت الباحثة بإعداد قائمة مالحظة سلوك طفل النشاط الزائد ، وو
للبرنامج المقترح أثرا ایجابیا على خفض النشاط الزائد و تنمیة بعض القدرات النفس حركیة 

ال صعوبات التعلم.ألطف

التي هدفت إلى التعرف على أثر أسلوبي اللعب و التعزیز )2007العتوم (دراسة
الرمزي في تحسین اإلنتباه و خفض النشاط الزائد لدى عینة أردنیة من طلبة صعوبات التعلم 

ذوو من طلبة غرف المصادر 67الملتحقین بغرف المصادر ، حیث تكونت عینة الدراسة من 
من اإلناث ضمن 29من الذكور و 38صعوبات التعلم الذین یعانون من اضطراب النشاط الزائد بواقع 
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ات ، ــــالث مجموعــــة إلى ثــــة عشوائیــــــم بطریقـــــــم توزیعهـــــــتـــ) سنوات و8-10فئة عمریة واحدة (
جلسات 4جریبیتین و مجموعة ضابطة ، و تم تطبیق البرنامج لمدة تسع أسابیع بواقع ــــوعتین تــــمجم

وتحلیل التباین األحادي ، حیث دلت النتائج على فاعلیة استخدام Tتم استخدام اختبارأسبوعیا ، و
یة أسلوبي اللعب و التعزیز الرمزي في تحسین اإلنتباه و خفض النشاط الزائد لدى المجموعة التجریب

.α≥0.05األولى و الثانیة عند مستوى داللة 

) بدراسة هدفها التعرف على مدى فاعلیة برنامج تدریبي 2010كما قامت العیسائي (
باستخدام الحاسب اآللي لخفض اضطراب اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد على عدد من 

قد اختارت الباحثة المنهج شبه التجریبي (دراسة حالة) حیث تم الحاالت التي تعاني منه ، و
استخدمت الباحثة المقیاس التشخیصي و،حاالت تعاني من اضطراب النشاط الزائد 10اختیار 

ة ــــجلس30ون من ـــــزائد مكــــاط الـــــبرنامج تدریبي لخفض النشاإلحصائي النسخة الرابعة و
وقامت الباحثة بترمیز البیانات من خالل ر الكتروني في الحاسب اآللي ، اـــــاختبتدریبیة ، و
أشارت النتائج إلى انخفاض مستوى قد، وTكرونباخ واختبار ولككسون و اختبار لاختبار ألفا 

النشاط الزائد لدى أفراد العینة مما یدل على فاعلیة البرنامج التدریبي المعد.

الدراسات السابقة:ن المحور الثاني مالتعقیب على 

فاعلیة البرامج العالجیة و التدریبیة یتضحللمحور الثانيبمراجعة نتائج الدراسات السابقة
ج ما بین ـــــــوع هذه البرامــــــــالمعدة في خفض حدة أعراض ومظاهر النشاط الزائد ، كما نجد تن

برامج تدریبیة للمعلمین واآلباء جمعت بین األسلوبین وأخرى برامج معرفیة وة وــــــج سلوكیــــــبرام
جمیعها كان لها األثر الكبیر في خفض أعراض النشاط الزائد ، كما نالحظ أن أكثر األسالیب و

تكلفة اإلستجابة وفاعلیة في خفض النشاط الزائد وفقا لنتائج الدراسات هو أسلوب التعزیز و
.الضبط الذاتي

الدراسات السابقة :التعقیب العام على 

انتقاء وبشكل عام استفادت الباحثة من الدراسات السابقة ككل في اعداد أداة الدراسة و
األسالیب المناسبة لتصمیم البرنامج اإلرشادي لخفض النشاط الزائد لدى األطفال ، كما الفنیات و

المعالجات اإلحصائیة المستخدمة استفادت الباحثة من الدراسات السابقة من خالل االطالع على 
في كیفیة تفسیر النتائج. في تحلیل نتائج الدراسات و
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الفصل الثالث

إجراءات الدراسةمنهج و 

منهج الدراسة*
مجتمع الدراسة وعینتها*
متغیرات الدراسة*
الدراسة:أدوات *

مقیاس النشاط الزائد للمعلمأ )  
مقیاس النشاط الزائد للوالدینب ) 
البرنامج اإلرشاديج )  

المعالجة اإلحصائیة*



الفصل الثالث

اجراءات الدراسةمنهج و 

في ذلك من وصف لعینة الدراسة واجراءاتها بما یتناول هذا الفصل منهجیة الدراسة و
التطرق للمعالجات اإلحصائیة التي تم طرق التحقق من صدق األداة و ثباتها ، وأدواتها و

استخدامها لمعالجة بیانات الدراسة للتوصل إلى النتائج.

أوال: منهج الدراسة:

میم المجموعـــــــــة التجریبیة بتصالتجریبيشبــــــــهالمنهجفي هذه الدراسةاستخدمت الباحثة
و المجموعة الضابطة ، و لتقصي فاعلیة البرنامج اإلرشادي في خفض النشاط الزائد لدى طلبة 

الحلقة األولى تم اجراء القیاس القبلي و القیاس البعدي و قیاس المتابعة .

المجموعةم
المعالجة

قیاس المتابعةالبعديالقیاس البرنامج اإلرشاديالقیاس القبلي
ـــــــ/ـــــ/الضابطة1
////التجریبیة2

)1(شكل

التجریبي للدراسةشبهالتصمیم

ثانیا: مجتمع الدراسة:

الحلقة األولى للتعلیم األساسي بمدرسة جماء للتعلیم تالمیذتكون مجتمع الدراسة من 
طالب من الذكور، حیث 110عددهم و،األساسي بوالیة الرستاق جنوب محافظة الباطنة 

یشكلون اإلطار العام للمجتمع الذي تم من خالله اختیار العینة التي تم تطبیق البرنامج اإلرشادي 
الدراسة علیهم.هم الطالب الذین تم تطبیق أداةعلیها و
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ثالثا: عینة الدراسة:

سؤال المعلمات الالتي یقمن بتدریس بالختیار عینة الدراسة من المجتمع قامت الباحثة 
الذین تظهر علیهم أعراض النشاط الزائد ، فحصلت الباحثة على التالمیذالحلقة األولى عن أكثر 

الزائد ، وقد تم التأكد من أن طالب العینة لیسوا من ذوي طبقت علیهم مقیاس النشاط تلمیذا34
صعوبات التعلم من خالل الرجوع إلى معلمة صعوبات التعلم في المدرسة و التي تعتمد على 
معاییر لتشخیص ذوي صعوبات التعلم ، كما تم التأكد من خلوهم من أي أمراض من خالل 

على درجات عالیة على منهم الحاصلین ذالتالمیتم اختیار و متابعة السجل الطبي لهم ،
، عمدت الباحثة إلى تقسیمهم بطریقة تلمیذا20م ـــــان عددهــــــكد وــــاس النشاط الزائــــــمقی

تم مراعاة التكافؤ لكل مجموعة ، وتالمیذ10إلى مجموعتین تجریبیة و ضابطة بواقع عشوائیة
الصف الدراسي و درجة الطالب على مقیاس وو التجانس بین المجموعتین من حیث العمر

النشاط الزائد. 

:توزیع أفراد العینة بحسب الصفوف

)1جدول (

توزیع أفراد العینة حسب الصف الدراسي

المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیةالصف الدراسي
النسبةالعددالنسبةالعدد

%440%330الثاني
%330%330الثالث
%330%440الرابع

%10100%10100المجموع

% ، 30الثاني) بلغت نسبة أفراد المجموعة التجریبیة في الصف 1دول (ــــــــــمن خالل قراءة الج
في كال المجموعتین فقدالثالثطالب الصف % ، أما40و نسبتهم في المجموعة الضابطة 
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% 40% ، وبلغت نسبة طالب الصف الرابع في المجموعة التجریبیة 30كانت نسبتهم  متساویة 
%.30، ونسبتهم في المجموعة الضابطة 

تكافؤ أفراد المجموعتین التجریبیة و الضابطة: 

ر ــــــب متغیرات العمـــــة حسـانس بین المجموعتین التجریبیة و الضابطـــــــــاة التجــــــــــــتم مراع
الطالب على مقیاس النشاط الزائد ، وفیما یلي وصفا لذلك:و درجة

: العمر:أوال

)2جدول (

داللة الفروق في متغیر العمر بین أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة

المتغیر 
المقاس

نوع 
المجموعة

مستوى tقیمة االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعدد
الداللة

العمر 
بالسنوات

107.90.8710.5100.60الضابطة 
108.10.875التجریبیة

ذات داللـــــــــة إحصائیـــــــة بین المجموعتینود فروق ـــــــ) عدم وج2یتبین من الجدول (
التجریبیة و الضابطة مما یعني تكافؤ المجموعتین في متغیر العمر.
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:: الدرجة على مقیاس النشاط الزائدنیاثا

)3جدول (

المتوسطات الحسابیة و االنحراف المعیاري واختبار مان وتني  ألداء أفراد المجموعتین على 
اإلختبار القبلي

المتوسط العددالمجموعةاألبعاد
الحسابي

اإلنحراف 
المعیاري

مستوى "Zقیمة "
الداللة

1.324.190-1093.1022.198التجریبیةضعف اإلنتباه
1080.721الضابطة

644.529.-1072.2018.084التجریبیةالحركة المفرطة
1074.6013.91الضابطة

1.476.143-1070.2023.121التجریبیةاإلندفاعیة
1079.1011.95الضابطة

416.684.-10235.5055.327التجریبیةالمقیاس الكلي
10234.4039.609الضابطة

ضعف اإلنتباه ، الحركة اد :ـــــــــــن على األبعـــــــــتافؤ المجموعتیــــــــ) تك3دول (ــــــــــیبین الج
على الصورة الكلیة للمقیاس على األداء القبلي ، إذ یتضح من الجدول المفرطة ، اإلندفاعیة ، و

دم وجود فروق ) ، مما یدل على ع0.05مستوى الداللة في كل األبعاد كان أكبر عن (أعاله أن 
ات مقیاس النشاط الزائد لدى أفراد المجموعتین ـــدرجمتوسطـــــاتبینة ـــــذات داللة إحصائی

ات مقیاس النشاط ـــــراد المجموعتین في درجــــــافؤ أفـــــــهذا یشیر إلى تكة ، وــــــــة والضابطـــالتجریبی
، و الشكل التالي یوضح قبل تطبیق البرنامج اإلرشاديككل بصورتیه المدرسیة و المنزلیةائدالز 

داللة الفروق بین متوسطات درجات أبعاد مقیاس النشاط الزائد بین أفراد المجموعة التجریبیة و 
الضابطة في القیاس القبلي.
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)2الشكل (

بین متوسطات درجات أبعاد مقیاس النشاط الزائد بین أفراد المجموعة التجریبیة داللة الفروق 
.والضابطة في القیاس القبلي

رابعا : متغیرات الدراسة:

تم تطبیقه على أفراد البرنامج اإلرشادي الذي تم اعداده من قبل الباحثة والمتغیر المستقل:
المجموعة التجریبیة.

الذي اندفاعیة) و–حركة مفرطة –النشاط الزائد بأبعاده الثالث (ضعف انتباه المتغیر التابع:
ه ـــــــد بصورتیـــــــاط الزائـــــــــاس النشــــــــا الطفل على مقیـــــــــــة التي یحصل علیهـــــیعبر عنه بالدرجة الكلی

باحثة.الذي تم اعداده من قبل الة و المدرسیة ، وـــــــــالمنزلی

خامسا: أدوات الدراسة:

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة األدوات التالیة:

)الباحثة.(إعدادمقیاس النشاط الزائد للمعلم. 1

74



)الباحثة.( إعدادمقیاس النشاط الزائد للوالدین. 2

)الباحثة.( إعدادالبرنامج اإلرشادي. 3

الزائد :أوال: مقیاس النشاط 

قامت الباحثة بإعداد مقیاس النشاط الزائد بصورتیه المدرسیة و المنزلیة من خالل 
مراجعة الدراسات و البحوث السابقة  و األدب النظري و الكتب العلمیة الحدیثة التي تناولت 

؛ 2007وم ، ـــــــــــت؛ الع2004؛ السعدي ، 2006ان ،ـــــــــــأعراض النشاط الزائد منها (القرع
2004؛ الدردیر،2004؛ العندس ، 2008؛ الدسوقي ، 2004؛ شولي ، 2007سرحان ، 
؛ المحكات التشخیصیة للدلیل التشخیصي و اإلحصائي لالضطرابات العقلیة 2005؛ قزاقزة ، 

؛ كونر Zukow, Bentier;1978، زوكو و بنتلیر 2000امــــــــالنسخة الرابعة المعدلة لع
Conner,1969.(

) فقرة موزعة على صورتین هما:94قد تألف المقیاس في صورته األولیة من (و

فقرة.47صورة التقییم المدرسیة للمقیاس و یحتوي على . 1

فقرة.47صورة التقییم المنزلیة و یحتوي على . 2

رسیة و المنزلیة من ثالثة أبعاد هي : ضعف اإلنتباه یتكون المقیاس بصورتیه المدو
تتدرج اإلستجابة على فقرات المقیاس إلى خمسة مستویات اإلندفاعیة ، و–الحركة المفرطة –

هي : دائما و تأخذ خمس درجات ، غالبا و تأخذ أربع درجات ، أحیانا و تأخذ ثالث درجات ، 
بعد اجراء التعدیالت الالزمة على المقیاس واحدة ، ونادرا و تأخذ درجتان ، أبدا و تأخذ درجة 

من خالل نتائج التحلیالت اإلحصائیة لمعامالت اإلرتباط تكون المقیاس في صورته النهائیة من 
) فقرة موزعة على صورتین هما :75(

فقرة.42صورة التقییم المدرسیة للمقیاس و یحتوي على .أ
فقرة.33صورة التقییم المنزلیة و یحتوي على .ب
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) ، 375–75تتراوح الدرجة الكلیة للمقیاس بصورتیه المدرسیة و المنزلیة ما بین (و
أما الدرجات الفرعیة على المقیاس بصورتیه المدرسیة و المنزلیة فهي تتوزع على النحو 

التالي :

: مقیاس النشاط الزائد (الصورة المدرسیة) :أ

) 80-16) ، و الدرجة الفرعیة على هذا البعد من (16فقراته (عدد : ضعف اإلنتباه والبعد األول
درجة.

).60-12) ، و الدرجة الفرعیة على هذا البعد من (12عدد فقراته (البعد الثاني : الحركة المفرطة و

) درجة.70-14) ، و الدرجة الفرعیة على هذا البعد من (14عدد فقراته (اإلندفاعیة و:البعد الثالث

) درجة.210-42ح الدرجة الكلیة لصورة المقیاس المدرسیة ما بین (تتراو و

مقیاس النشاط الزائد (الصورة المنزلیة)::ب 

) درجة.55-11) ، و الدرجة الفرعیة على هذا البعد من (11البعد األول: ضعف اإلنتباه وعدد فقراته (

).55-11الفرعیة على هذا البعد من () ، و الدرجة 11عدد فقراته (البعد الثاني : الحركة المفرطة و

) درجة.55-11) ، و الدرجة الفرعیة على هذا البعد من (16عدد فقراته (البعد الثالث : اإلندفاعیة و

) درجة.165- 33تتراوح الدرجة الكلیة لصورة المقیاس المنزلیة ما بین (و

صدق المقیاس:

قامت الباحثة بالتحقق من صدق المقیاس من خالل حساب صدق اإلتساق الداخلي 
للمقیاس حیث قامت الباحثة بتطبیق المقیاس على عینة استطالعیة من خارج عینة الدراسة 

للتعلیم األساسي بمحافظة جنوب مدرسة الرجاء تلمیذا من تالمیذ الحلقة األولى ب) 22مكونة من (
الدرجة الكلیة ول النتائج تم حساب معامل اإلرتباط بین درجة كل عبارة من خال، والباطنة 

.للبعد الذي تنتمي إلیه 
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أوال : مقیاس النشاط الزائد (الصورة المدرسیة):

)4جدول (

سللصورة المدرسیة للمقیامعامل ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه

رقم البعد
العبارة

معامل 
اإلرتباط

مستوى 
الداللة

رقم البعد
العبارة

معامل 
اإلرتباط

مستوى 
الداللة

رقم البعد
العبارة

معامل 
اإلرتباط

مستوى 
الداللة

ضعف 
اإلنتباه

الحركة غیر دال1.34
المفرطة

1.630.01اإلندفاعیة1.550.01
2.730.012.490.05غیر دال188.-2

3.550.013.780.013.420.05
4.860.014.580.014.620.01
5.730.015.710.015.550.01

6.700.016.680.01غیر دال6.41
7.760.017.890.017.770.01
8.840.018.690.018.530.05
9.790.019.890.019.490.05
غیر دال10.790.0110.540.0110.30
11.820.0111.690.0111.440.05
12.740.0112.750.0112.460.05
غیر دال13.780.0113.29
14.860.0114.470.05
15.870.0115.440.05
16.730.0116.710.01
17.730.01
18.780.01
19.470.05

و 0.01) أن معامالت اإلرتباط ذات داللة إحصائیة بین مستوى 4یتضح من الجدول (
من بعد ضعف اإلنتباه ، و العبارات ذات األرقام6-2-1،  عدا العبارات ذات األرقام 0.05
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بذلك یصبح عدد عبارات مقیاس النشاط الزائد للصورة من بعد اإلندفاعیة ، و13–10
بعد استبعاد العبارات غیر ذات العالقة.عبارة42المدرسیة 

كما قامت الباحثة بحساب معامل اإلرتباط بین الدرجة الكلیة للبعد الواحد مع الدرجة 
دول التالي یوضح هذه المعامالت:الجالكلیة للمقیاس ككل للصورة المدرسیة ، و

)5جدول (

معامل ارتباط الدرجة الكلیة للبعد مع الدرجة الكلیة للمقیاس ككل للصورة المدرسیة

مستوى الداللةمعامل اإلرتباطالبعد
670.01.ضعف اإلنتباه
750.01.الحركة المفرطة

700.01.اإلندفاعیة

-75.) أن معامالت اإلرتباط  ألبعاد المقیاس تتراوح بین (5یتضح من خالل الجدول (
هي ذات داللة إحصائیة مما یعكس صدق محتوى هذه األبعاد.) و67.

ثانیا : مقیاس النشاط الزائد (الصورة المنزلیة):

التحقق من صدق هذا المقیاس عن طریق اإلتساق الداخلي لهعمدت الباحثة إلى
اإلرتباط بین عبارات كل بعد من أبعاد المقیاس للصورة المنزلیة مع الدرجة حساب معامالت ب

) یوضح معامالت اإلرتباط.6الجدول (الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه ، و
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)6جدول (

معامل ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه للصورة المنزلیة للمقیاس

رقم البعد
العبارة

معامل 
اإلرتباط

مستوى 
الداللة

رقم البعد
العبارة

معامل 
اإلرتباط

مستوى 
الداللة

رقم البعد
العبارة

معامل 
اإلرتباط

مستوى 
الداللة

ضعف 
اإلنتباه

الحركة غیر دال1.28
المفرطة

1.600.01اإلندفاعیة1.420.05
2.600.012.600.01غیر دال2.21
3.580.01غیر دال3.550.013.29
غیر دال4.600.014.720.014.38
5.730.015.790.015.710.01
6.740.016.790.016.680.01
7.800.017.630.01غیر دال7.13
غیر دال8.550.018.610.018.32
9.490.059.550.01غیر دال9.12
10.810.0110.660.01غیر دال10.29
غیر دال11.740.0111.40غیر دال11.18
12.460.0512.580.0112.440.05
13.510.0513.480.05
14.570.0114.470.05
غیر دال15.42غیر دال15.37
غیر دال16.530.0516.14
17.550.01
غیر دال18.32
19.640.01

) أنه فیما یتعلق بعبارات البعد األول في مقیاس النشاط الزائد 6یتضح من نتائج الجدول (
الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه فقد جاءت معامالت اإلرتباط بین درجات العبارة الواحدة و الدرجة 

في البعد الثاني فقد جاءت معامالت هي عبارات دالة إحصائیا ، وو)74.و ()46.بین (
، أما )81.و ()42.اإلرتباط بین درجات بنود البعد الثاني و الدرجة الكلیة للبعد نفسه بین (

هي عبارات دالة إحصائیاو)71.و ()44.معامالت اإلرتباط  في البعد الثالث فقد كانت بین (
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، كما أن الجدول السابق احتوى على عبارات غیر دالة إحصائیا في األبعاد الثالثة ، ففي بعد 
غیر دالة إحصائیا ، 18- 15- 11-10-9- 7-2- 1ضعف اإلنتباه كانت العبارات ذات األرقام 

أما العبارات غیر الدالة غیر دالة إحصائیا ،3في بعد الحركة المفرطة كانت العبارة رقم و
بذلك یصبح عدد عبارات ، و16- 15- 11- 8- 4إحصائیا في بعد اإلندفاعیة هي ذات األرقام 

عبارة.33المنزلیةمقیاس النشاط الزائد للصورة 

كما قامت الباحثة بحساب معامل اإلرتباط بین الدرجة الكلیة للبعد الواحد مع الدرجة 
الجدول التالي یوضح هذه المعامالت:ة ، والمنزلیالكلیة للمقیاس ككل للصورة 

)7جدول (

للصورة المنزلیةمعامالت اإلرتباط بین الدرجة الكلیة للبعد مع الدرجة الكلیة لمقیاس النشاط الزائد 

مستوى الداللةمعامل اإلرتباطالبعد
640.01.ضعف اإلنتباه
810.01.الحركة المفرطة

790.01.اإلندفاعیة

-81.) أن معامالت اإلرتباط  ألبعاد المقیاس تتراوح بین (7یتضح من خالل الجدول (
األبعاد.) وهي ذات داللة إحصائیة مما یعكس صدق محتوى هذه64.

و بناء على النتائج السابقة تصبح أداة الدراسة على درجة مقبولة من الصدق و یمكن الوثوق 
بها.

ثبات المقیاس:

من أجل حساب تلمیذا) 22قامت الباحثة بتطبیق أداة  الدراسة على عینة قوامها (
ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات األداة قد تم استخدام طریقة ومن خالل استجاباتهممعامل الثبات

كانت النتائج كالتالي:، و
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)8جدول (

معامل الثبات ألفا كرونباخ لألداة (الصورة المدرسیة)

معامل الثبات ألفا كرونباخالبعد
760.ضعف اإلنتباه
767.الحركة المفرطة

735.اإلندفاعیة
814.المجموع الكلي

)9جدول (

الثبات ألفا كرونباخ لألداة (الصورة المنزلیة)معامل 

معامل الثبات ألفا كرونباخالبعد
717.ضعف اإلنتباه
756.الحركة المفرطة

733.اإلندفاعیة
834.المجموع الكلي

)  یتضـــــح بـــــأن قیمـــــة معامـــــل الثبـــــات ألفـــــا 9الجـــــدول (و) 8مـــــن خـــــالل قـــــراءة الجـــــدول (
هـــــذه القیمـــــة تعتبـــــر مرتفعـــــة ، كمـــــا كانـــــت قـــــیم و84.)ككـــــل تســـــاوي (كرونبـــــاخ ألداة الدراســـــة 

ـــــین ( ـــــراوح مـــــا ب ـــــاس ككـــــل ) ، 76.-71.ثبـــــات أبعـــــاد األداة تت ـــــات للمقی كمـــــا كـــــان معامـــــل الثب
بالتـــــــالي تشـــــــیر هـــــــذه النتـــــــائج إلـــــــى أن أداة الدراســـــــة و844.بصـــــــورتیه المدرســـــــیة و المنزلیـــــــة 
ا.النتائج و الوثوق بهاإلعتماد علىعلیه یمكن تتمتع بدرجات عالیة من الثبات و

ثانیا: البرنامج اإلرشادي:

ألدب اإلطالع على االي من خالل المراجعة وـــــــج الحــــداد البرنامـــــــامت الباحثة بإعـــق
عالجیة لعالجالبحوث التي اهتمت بتطبیق برامج سلوكیة والدراسات والبرامج والتربوي و
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في ضوء ذلك تم بناء و إعداد اضطراب النشاط الزائد أو المشكالت السلوكیة األخرى ، و
فیما یلي وصف لهذا البرنامج :برنامج لخفض اضطراب النشاط الزائد ، و

البرنامج:الهدف العام من 

یهدف البرنامج اإلرشادي المعد في هذه الدراسة إلى خفض حدة األعراض األساسیة 
األساسي ، و الرابـــــع ث ـــــــــاني و الثالـالثدى عینة من تالمیذ الصفوفالضطراب النشاط الزائد ل

.ذلك من خالل تطبیق بعضا من الفنیات و األسالیب اإلرشادیة المختلفةو

األهداف الخاصة للبرنامج:

بعد اإلنتهاء من تنفیذ البرنامج اإلرشادي یكون التالمیذ قادرین على :

النشاط الزائد بأبعاده الثالثة.تعریف. 1

ما یصاحبه من مشاكل نفسیة و اجتماعیة اآلثار السلبیة الناتجة عن هذا االضطراب وذكر2 .
و تعلیمیة.

مهارات تركیز االنتباه أثناء أداء المهام.. ممارسة3

بعض المهارات السلوكیة الجدیدة التي تساعدهم على خفض حدة النشاط الزائد . ممارسة4
حل المشكالت.خطواتلدیهم مثل : الضبط الذاتي ، اإلسترخاء ، 

میذالتالمهارات اللباقة اإلجتماعیة وسط المجتمع الذي یعیش فیه.  تطبیق بعضا من5
آداب الطریق.كاالستئذان و

تنظیم أوقاتهم.تنظیم واجباتهم المدرسیة و.6
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)10جدول (

يملخص جلسات البرنامج اإلرشاد

83

رقم 
الجلسة

األهداف 
السلوكیة

الواجب البیتيالوسائلالفنیات

تحقیق التعارف 1
بین أفراد 
المجموعة

الحوار والمناقشة 
المحاضرة- 

بطاقة –التعارف بطاقة 
بطاقة –قواعد السلوك الجید 
- تقییم الجلسة 

ـــــــــــــــــــ

التعرف على 2
سلوك النشاط 
–الزائد (ماهو 
وما هي 
أعراضه)

الحوار والمناقشة 
- المحاضرة –

–الواجب البیتي 
التعزیز

عرض صور ومواقف 
مقطع فیدیو –بالبوربوینت 

سبورة-أقالم –

) √یضع عالمة (مجموعة صور 
تحت الصورة التي تمثل سلوك 

النشاط الزائد.

التعرف على 3
خطوات حل 

المشكلة

النمذجة - التعزیز
الحوار –

لعب - والمناقشة 
الواجب –الدور 

البیتي

أعد ترتیب خطوات حل المشكلة.بطاقة خطوات حل المشكلة

التعرف على 4
خطوات الضبط 

الذاتي

الحوار والمناقشة 
–التعزیز –

لعب –النمذجة 
الواجب –الدور 

البیتي

بطاقة خطوات الضبط الذاتي 
السبورة-أقالم –

تدرب على خطوات الضبط الذاتي 
لحل مشكلة "اللعب بغیر هدوء".

الضبط الذاتي 5
لخفض الحركة 

المفرطة

التعزیز –النمذجة 
–لعب الدور –

–الواجب البیتي 
والمناقشةالحوار

فكر في حل مشكلة إثارة الفوضى خطوات الضبط الذاتيبطاقة 
واإلزعاج أثناء الحصة الدراسیة من خالل 
التدرب على خطوات الضبط الذاتي وفقا 

الجلسةلما تدربت علیه في
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رقم 
الجلسة

الواجب البیتيالوسائلالفنیاتاألهداف

الضبط الذاتي 6
لتحسین مستوى 

االنتباه

–النمذجة 
لعب –التعزیز 

الواجب –الدور 
الحوار –البیتي 

والمناقشة

بطاقة خطوات الضبط 
الذاتي

تدرب على خطوات مهارة الضبط 
الذاتي لزیادة مستوى انتباهك لشرح 

المعلمة أثناء  الحصة وفقا لما 
تدربت علیه في الجلسة.

الضبط الذاتي 7
لخفض بعضا 
من أعراض 

السلوك 
اإلندفاعي

–النمذجة 
لعب –التعزیز 

الواجب –الدور 
الحوار –البیتي 

والمناقشة

بطاقة خطوات الضبط 
الذاتي

تدرب على خطوات الضبط الذاتي 
لتعوید نفسك على انتظار دورك 
أثناء لعبك مع زمالءك أو اخوانك 

تحسین مستوى 8
سلوك اإلنتباه

–اللعب 
الحوار - التعزیز

- والمناقشة 
الواجب البیتي 

لعبة –بین صورتین المقارنة 
الكترونیة "هذه البطاقة مع 

لعبة تصنیف –هذه البطاقة" 
األلوان 

لدیك مجموعة من الصور المطلوب 
منك تصنیفها في مجموعات 
بحسب العامل المشترك بینها

تابع/ تحسین 9
مستوى سلوك 

اإلنتباه

التعزیز –اللعب 
تكلفة –

–اإلستجابة 
الواجب البیتي

لوح لعبة مصورة على
–كرتوني مقسمة إلى أجزاء 

مجموعة من األدوات (مقص 
حبوب–صحن –، قلم)

لقد انتهى محمد من اللعب في 
حدیقة منزلهم وهو اآلن یرید العودة 
إلى البیت وأمامه متاهة وال یعرف 
أي طریق یسلك . ساعد محمد في 
تخطي المتاهة وأوصله إلى المنزل 

فأنت قادر على ذلك.
باتباع التقید 10

التعلیمات و 
األوامر

اللعب –التعزیز 
تكلفة –

–اإلستجابة 
–الواجب البیتي 

أمامك قصة مصورة مبعثرة  تبین مجسم برج ایفل
نتیجة عدم اتباع التعلیمات 

واألوامر، قم بترتیب هذه القصة 
وبین لي ما استفدته من هذه القصة

التزام الطفل بتنظیم 11
الیوميجدوله

الحوار و –التعزیز
الواجب–المناقشة 

البیتي

–مقطع فیدیو كرتوني 
جدول تنظیم الوقت

أمامك صور مبعثرة لیومیات طالب مجد 
ترتیبا ومنظم ، رتب هذه الیومیات
صحیحا ومنظما.
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الواجب البیتيالوسائلالفنیاتاألهداف

التزام الطفل بأداء 12
واجباته المنزلیة

والمناقشة الحوار
–التعزیز –

–الواجب البیتي 
محاضرة مبسطة

مفكرة تدوین –قصة 
الواجبات المنزلیة

أكلف المجموعة بواجب بیتي وأتابع 
كیف سیسجلون هذا الواجب في 

المفكرة بطریقة صحیحة.

محافظة الطفل 13
على أدواته 

الشخصیة وعلى 
أدوات اآلخرین

–لعب الدور 
الحوار و 
-المناقشة 
–التعزیز 

–الواجب البیتي 
محاضرة مبسطة

أدوات (قلم - صور–قصة 
سلیم وآخر مكسور ، ألوان 

جف حبره وألوان سلیم وأخیره 
وین األفضل لك.

أمامك مجموعة صور ضع عالمة 
) تحت السورة التي تمثل السلوك √(

الصحیح للمحافظة على األدوات 
الشخصیة وأدوات اآلخرین

احترام قوانین 14
–للعب (الزمان ا

التزام –المكان 
الهدوء أثناء 

اللعب)

الحوار والمناقشة 
–التعزیز –

تكلفة اإلستجابة 
الواجب البیتي–

صور ألماكن اللعب –ألعاب
المناسبة وغیر المناسبة

اقرأ قصة حسام التي أمامك 
واستخرج منها السلوكیات الخاطئة 
التي قام بها عمر أثناء لعبه مع 

زمالئه

تنمیة مهارات 15
التفاعل 

اإلجتماعي في 
المنزل "مهارة 

آداب  اإلستئذان"

التعزیز، النمذجة 
لعب الدور،  

الحوار و 
المناقشة ،الواجب 

البیتي ، 
المحاضرة

–مقطع فیدیو كرتوني  
قصة قصیرة مصورة

اقرأ قصة ندى التي دخل علیها 
أخوها بدون استئذان وهي تغیر 

مالبسها ، واستنتج الدروس
المستفادة من القصة.

تنمیة مهارات 16
التفاعل 

اإلجتماعي في 
المدرسة

(اإلحترام)

–التعزیز 
لعب –النمذجة 

الحوار –الدور 
- و المناقشة 

الواجب البیتي

قصة –مقطع فیدیو كرتوني 
–حاسوب –مصورة 

بروكسیما

أمامك مجموعة من الصور ضع  
) تحت الصورة التي √عالمة (

وك اإلحترام. تمثل سل
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تنمیة مهارات 17
التفاعل 

اإلجتماعي في 
الطریق (المشي 

بهدوء)

–التعزیز 
لعب –النمذجة 

الحوار –الدور 
–والمناقشة 

الواجب البیتي

–مقطع فیدیو آداب الطریق 
مشهد تمثیلي

أمامك مجموعة صور ضع  عالمة 
) تحت الصورة  التي تمثل آداب √(

الطریق الصحیحة.

18
اإللتزام بعدم 

مقاطعة اآلخرین 
في حدیثهم

الحوار والمناقشة 
–التعزیز –

–الواجب البیتي 
لعب الدور

مقطع فیدیو كرتوني آداب 
مشهد تمثیلي–الحدیث

أمامك مجموعة صور لمواقف 
معینة  بین كیف ستتصرف لو 

الموقف.كنت أنت في هذا

التدرب على 19
اإلسترخاء

الحوار والمناقشة 
-اإلسترخاء –

–التعزیز 
–الواجب البیتي 

النمذجة

تدرب على ما تعلمته الیوم في سبورة- صور- أقالم
المنزل

التدرب على 20
اإلسترخاء

الحوار والمناقشة 
–التعزیز –

- اإلسترخاء 
–الواجب البیتي 

تدرب على ما تعلمته الیوم في سبورة- صور- أقالم
المنزل

تقییم األهداف 21
السلوكیة السابقة 
من خالل موقف 
تعلیمي في مادة 

الریاضیات

تكلفة –التعزیز 
–اإلستجابة 

الحوار والمناقشة 
الواجب البیتي–

–أقالم تلوین –بطاقات 
أوراق-أقالم سبورة 

یحل مجموعة أسئلة في المنزل في 
الریاضیاتمادة 



مخطط الجلسة اإلرشادیة:

تسیر كل جلسة ارشادیة في البرنامج وفق مخطط معین یضم:

عنوان الجلسة-
) دقیقة.40مدة كل جلسة (الزمنیة لتنفیذها ، والمدة تاریخ تنفیذ الجلسة و-
األهداف الخاصة لها.الهدف العام للجلسة و-
األسالیب و الفنیات اإلرشادیة المستخدمة لتحقیق أهداف الجلسة.-
األدوات المعینة على تحقیق أهداف الجلسة.-
و الذي یشتمل على مجموعة الممارساتمحتوى الجلسة أو إجراءات تنفیذ الجلسة و-

األنشطة التي یتم تنفیذها أثناء الجلسة .
تكلیف األعضاء بواجب بیتي لمناقشته في بدایة الجلسة التالیة.-
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تقییم األهداف 22
السلوكیة السابقة 
من خالل موقف 
تعلیمي في مادة 

اللغة العربیة

تكلفة –التعزیز 
–اإلستجابة 

الحوار والمناقشة 
الواجب البیتي–

–أقالم تلوین –بطاقات 
أوراق-أقالم سبورة 

أسئلة في المنزل في یحل مجموعة
مادة اللغة العربیة

تقییم األهداف 23
السلوكیة السابقة 
من خالل موقف 
تعلیمي في مادة 
اللغة االنجلیزیة

تكلفة –التعزیز 
–اإلستجابة 

الحوار والمناقشة 
الواجب البیتي–

–أقالم تلوین –بطاقات 
أوراق-أقالم سبورة 

یحل مجموعة أسئلة في المنزل في 
ة اللغة االنجلیزیةماد

الحوار والمناقشة التقییم النهائي 24
التعزیز–

–بالون –أقالم –أوراق 
حلویات

ـــــــــــــــــــــــ



صدق البرنامج اإلرشادي:

من أجل تحكیم )6ملحق رقم (لقد تم عرض البرنامج على مجموعة من المحكمین
الضطراب النشاط الزائد لمستوى مدى مالءمته في عالج األعراض األساسیة البرنامج و

مالحظاتهم حول الجلسات إبداء آرائهم والرابع األساسي ، والثالث والصفوف الثاني و
اإلرشادیة من حیث عددها و مدة كل جلسة و األسالیب اإلرشادیة المستخدمة فیها و ترتیبها ، 

ضوء ذلك تم إجراء على وٕاضافة أیة مقترحات أو إضافات یرونها مناسبة للبرنامج ، و
في ترتیب ث تم اجراء بعض التعدیالت التعدیالت على البرنامج وفق آراء المحكمین ، حی

تعدیل الواجب البیتي للجلسة الثانیة ،  وتعدیل في صیاغة بعض والرابعة و الخامسةالجلسات
عبارات أهداف بعض الجلسات كهدف الجلسة الثالثة  الذي كان "اكتساب مهارة خطوات حل 

. المشكلة " تم تعدیل الهدف لیكون " التعرف على خطوات حل المشكلة"

مراحل البرنامج اإلرشادي:

امج ، ـــل البرنـــا قبــــة مــــرشادي المعد من ست مراحل هي : مرحلیتكون البرنامج اإل
رحلة البدء ، مرحلة اإلنتقال ، مرحلة البناء ، مرحلة اإلنهاء ، مرحلة مابعد البرنامج ، وفیما ـــم

یلي وصف لهذه المراحل:

)11جدول (

مراحل البرنامج اإلرشادي

الجلساتاألهدافمراحل البرنامج

ما قبل مرحلة 
البرنامج

توضیح الهدف من هذه الدراسة لمدیرة المدرسة.شرح و-
.وقت تنفیذ الجلسات اإلرشادیةاإلتفاق مع مدیرة المدرسة على مكان و-

ـــــ

تهیئة أعضاء المجموعة التجریبیة للمشاركة في البرنامج اإلرشادي-
التجریبیة.أخذ الموافقة الكتابیة من أولیاء أمور أعضاء المجموعة -

الجلسة 
التمهیدیة

بناء الثقة بین أعضاء المجموعة.التعارف و-مرحلة البدء
التعریف بالهدف العام للبرنامج اإلرشادي.-
على قواعد السلوك الجید.اإلتفاق على شروط البرنامج ، و-

الجلسة 
)1(
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اآلثار السلبیة الناجمة أهم المشكالت وتعریف مفهوم النشاط الزائد ، و-مرحلة اإلنتقال
عنه.

الجلسة 
)2(

مرحلة البناء

حل المشكالت.خطواتاألعضاء تعریف-
الضبط الذاتي لخفض الحركة المفرطة.خطواتاإلعضاءتعریف-
الضبط الذاتي لالنتباه.خطواتاالعضاءتعریف-
الضبط الذاتي لخفض بعضا من خطواتأعضاء المجموعةتعریف-

أعراض السلوك اإلندفاعي.
تحسین مستوى سلوك االنتباه ألعضاء المجموعة.-
التدریب على اتباع التعلیمات و األوامر.-
التدریب على تنظیم الجدول الیومي.-
التدریب على اإللتزام بأداء الواجبات المنزلیة.-
خرین.المحافظة على األدوات الشخصیة و على أدوات اآل-
التزام الهدوء –المكان –التدریب على احترام قوانین اللعب (الزمان -

أثناء اللعب).
تنمیة مهارات التفاعل اإلجتماعي (المنزل).-
تنمیة مهارات التفاعل اإلجتماعي (المدرسة).-
عدم مقاطعة اآلخرین.-
اكساب أعضاء المجموعة مهارة اإلسترخاء.-
الریاضیات.مواقف تعلیمیة في مادة -
مواقف تعلیمیة في مادة اللغة العربیة.-
مواقف تعلیمیة في مادة اللغة اإلنجلیزیة.-

الجلسة 
)3 -23(

إنهاء البرنامج اإلرشادي.-مرحلة اإلنهاء
التحقق من فاعلیة البرنامج اإلرشادي.-

الجلسة 
24

مرحلة ما بعد 
البرنامج

من استمرار فاعلیة اجراء قیاس المتابعة للمجموعة التجریبیة للتحقق-
البرنامج اإلرشادي.

جلسة 
المتابعة
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سادسا: المعالجات اإلحصائیة:

اعتمدت الباحثة في تحلیل بیانات الدراسة الحالیة على البرنامج المحوسب للعلوم 
من المعالجات التي تم استخدامها:، وspss-18اإلجتماعیة 

اإلنحرافات المعیاریة لدرجات مقیاس النشاط الزائد ألفراد المتوسطات الحسابیة و1 .
المجموعتین التجریبیة و الضابطة في القیاس القبلي و البعدي والمتابعة.

معامل ارتباط بیرسون لحساب الصدق الترابطي لمقیاس النشاط الزائد.. 2

زائد المستخدم في لحساب ثبات مقیاس النشاط الألفا لكرونباخمعامل اإلتساق الداخلي . 3
الدراسة الحالیة.

اختبار مان وتني إلیجاد داللة الفروق بین أفراد المجموعتین التجریبیة و الضابطة في . 4
القیاس القبلي و البعدي .

اختبار ویلكوكسون إلیجاد داللة الفروق بین أفراد المجموعة التجریبیة في قیاس المتابعة. 5
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الرابع : نتائج الدراسة:الفصل 

النتائج المتعلقة  بالفرض األول.-
النتائج المتعلقة بالفرض الثاني.-



الفصل الرابع

نتائج الدراسة

یتناول هذا الفصل من الدراسة عرض النتائج التي تم التوصل إلیها ، حیث قامت 
Mann Whitneyمان وتنيالباحثة باستخدام اختبار  – test الستخراج داللة الفروق احصائیا

استخدام اختباروالضابطة بعد تطبیق البرنامج اإلرشادي ، بین المجموعتین التجریبیة و
-Wilcoxonویلكوكسون  test للكشف عن استمرار فاعلیة البرنامج اإلرشادي على قیاس

الرسومات البیانیة.المتابعة للمجموعة التجریبیة ، باإلضافة إلى استخدام التمثیالت و

النتائج المتعلقة بالفرض األول:

≤α(ةـــــــى داللو ــــــد مستـــــــــا عنـــــــینص الفرض األول على أنه : " توجد فروق دالة إحصائی

المجموعة الضابطة في مقیاس ) بین متوسطات درجات أفراد المجموعة التجریبیة و0.05
النشاط الزائد بعد تطبیق البرنامج ".

Mannمان وتنيللتأكد من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبارو
Whitney – testالمجموعة للمقارنة بین متوسطات درجات أفراد المجموعة التجریبیة و

على أبعاد النشاط الزائد و على المقیاس ككل و الجدول الضابطة بعد تطبیق البرنامج اإلرشادي 
) یوضح هذه النتائج.12(
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)12جدول (

مقیاس أبعادالضابطة فيداللة الفروق بین متوسطات درجات أفراد المجموعة التجریبیة و
:النشاط الزائد بعد تطبیق البرنامج

المتوسط العددالمجموعةاألبعاد
الحسابي

مستوى Zقیمة االنحراف المعیاري
الداللة

ضعف 
االنتباه

2.2730.023-1059.918.17التجریبیة
107920.68الضابطة

الحركة 
المفرطة

2.1920.028-1055.820.05التجریبیة
1073.413.74الضابطة

2.5720.010-106215.44التجریبیةاإلندفاعیة
1078.711.5الضابطة

المقیاس 
ككل

3.2140.000-10170.032.769التجریبیة
10231.138.2الضابطة

، 0.05) أن مستوى الداللة في أبعاد النشاط الزائد كان أقل من 12یتضح من الجدول (
الضابطة تعزى مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة و

للبرنامج اإلرشادي لصالح المجموعة التجریبیة .

أن مستوى الداللة على مقیاس النشاط الزائد ككل بین أفراد تضح من خالل الجدول كما ی
مما یدل على وجود فروق ذات داللة احصائیة بین أفراد 0.05المجموعتین كان أقل من 

الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة تعزى للبرنامج اإلرشادي.المجموعة التجریبیة و
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النتائج المتعلقة بالفرض الثاني:

وى ــــد مستــــة عنــــائیــــة إحصــــینص الفرض الثاني على أنه : " ال توجد فروق ذات دالل
في القیاسین البعدي و) بین درجات متوسطات أفراد المجموعة التجریبیةα≥0.05ة (ــــدالل

المتابعة "

ویلكوكسون  وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار
Wilcoxon test للكشف عن استمرار فاعلیة البرنامج اإلرشادي الذي خضع له أفراد

) یوضح النتائج:13المجموعة التجریبیة  والجدول (

) 13جدول (

المتابعةداللة الفروق بین متوسطات درجات أفراد المجموعة التجریبیة على القیاسین البعدي و

مستوى الداللةZقیمة مجموع الرتبمتوسط الرتبالبعد
1.1200.63-4.326ضعف االنتباه
1.1230.262-5.538.5الحركة المفرطة

1.3790.168-5.1341االندفاعیة
1.9190.055-4.838.5المقیاس ككل

0.05من أكبر) أن مستوى الداللة في أبعاد النشاط الزائد13توضح نتائج الجدول (
مما یدل على عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة في 

المتابعة كما یتضح من خالل الجدول ذاته أن مستوى الداللة في مقیاس القیاسین البعدي و
فروق مما یدل على عدم وجود 0.05النشاط الزائد ككل ألفراد المجموعة التجریبیة أكبر من 

المتابعة مما دالة إحصائیا بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة في القیاسین البعدي و
یشیر إلى استمراریة فاعلیة البرنامج اإلرشادي الذي خضع له أفراد المجموعة التجریبیة.
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مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات:الفصل الخامس:

النتائج المتعلقة بالفرض األولمناقشة -
مناقشة النتائج المتعلقة بالفرض الثاني-
توصیات الدراسة-
البحوث المقترحة-



الفصل الخامس

التوصیاتمناقشة نتائج الدراسة و

إلیها ، باإلضافة یتضمن هذا الفصل عرضا لمناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل
المقترحات التي خرجت بها هذه الدراسة.إلى عرض التوصیات و

أوال: مناقشة النتائج المتعلقة بالفرض األول:

) α≥0.05(ینص الفرض على أنه : " توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللةو
المجموعة الضابطة في مقیاس النشاط الزائد بین متوسطات درجات أفراد المجموعة التجریبیة و

بعد تطبیق البرنامج".

إلى وجود فروق دالة إحصائیا Man-Whitney-testأشارت نتائج اختبار مان وتني 
الزائد بین أفراد المجموعة ) بین متوسطات درجات مقیاس النشاط α≥0.05عند مستوى داللة (

و الشكل ة الذین خضعوا للبرنامج اإلرشاديالضابطة لصالح أفراد المجموعة التجریبیالتجریبیة و
) یوضح ذلك.3(

)3الشكل (

داللة الفروق بین متوسطات درجات مقیاس النشاط الزائد بین أفراد المجموعة التجریبیة والضابطة في 
البعدي (بعد تطبیق البرنامج).القیاس القبلي و 
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لنشاط الزائد بین أفراد داللة الفروق بین متوسطات درجات مقیاس ا)3یتضح من خالل الشكل (
، حیث یتضح أن متوسطات درجات و البعديالضابطة في القیاس القبليالتجریبیة والمجموعة

على مقیاس النشاط الزائد في القیاس القبلي أي الضابطة متقاربة جدا أفراد المجموعتین التجریبیة و
قبل تطبیق البرنامج اإلرشادي ، بینما في القیاس البعدي أي بعد تطبیق البرنامج اإلرشادي یتضح 

الضابطة حیث الفارق بین متوسطات درجات مقیاس النشاط الزائد ألفراد المجموعتین التجریبیة و
أقل بالمقارنة مع درجات أفراد المجموعة الضابطة مما یدل كانت درجات أفراد المجموعة التجریبیة 

على فاعلیة البرنامج اإلرشادي الذي خضعت له المجموعة التجریبیة لخفض أعراض النشاط الزائد.

وقد كان البرنامج اإلرشادي أكثر فاعلیة على بعد "اإلندفاعیة" حیث كان مستوى الداللة على 
، ویلیه بعد "ضعف اإلنتباه" حیث كان مستوى الداللة على هذا 010.نامج بعد تطبیق البر هذا البعد

، وأخیرا بعد "الحركة المفرطة" حیث كان مستوى الداللة بعد تطبیق 023.البعد بعد تطبیق البرنامج 
028.البرنامج 

النشاط الزائد درجات مقیاسالتحسن في بالنظر إلى النتائج السابقة یتضح بأن التطور وو
ع إلى البرنامج اإلرشادي الذي تعرضوا له بما یتضمنه من فنیات ــــلدى أفراد المجموعة التجریبیة یرج

أسالیب متنوعة.و

األجنبیة منها قد اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج عدد من الدراسات العربیة وو
) التي هدفت إلى التعرف على فاعلیة برنامج إرشاد جمعي في خفض النشاط 2004دراسة (شولي ، 

التي هدفت إلى التعرف على فاعلیة برنامج ) و2006الزائد كما اتفقت مع نتائج دراسة (القرعان ، 
تدریبي سلوكي معرفي في معالجة األعراض األساسیة الضطراب النشاط الزائد ، كذلك اتفقت نتائج 

Horn , Ialongo(ایالونجو و جرینبرج و باكارد و وینبیريیة مع نتائج دراسة هورن والدراسة الحال
, Greenberg , Bakard , Winberry , 1990التي هدفت إلى التعرف على فاعلیة أسالیب ) و

ة ـــــــدراسذلك ــــــــكد ، وـــــــالسلوك المعرفي في معالجة األعراض األساسیة للنشاط الزائتعدیل السلوك و
) والتي هدفت إلى تقییم فاعلیة Froelich , Doepfner , Lehmkuhl , 2002فـــــــرولش و دوبنـــــــــر و لیمكـــــول (

ة أیضا ـــــــالیـــــة الحــــــج الدراســـــبرنامج سلوكي معرفي من أجل خفض األعراض األساسیة للنشاط الزائد ، كما اتفقت نتائ
التي ) وMiranda , Presentacion , Soriano , 2002(و بریسنتن و سوریانوة میرانداـــــــــــج دراســــــــــائـــــــــع نتــــــــم

تهدف إلى تقصي فاعلیة برنامج متعدد المحاور لمعالجة النشاط الزائد.
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فنیات كما جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسات أخرى استخدمت أسالیب و
فنیات ضمن برنامجها اإلرشادي معینة لخفض النشاط الزائد قد استخدمتها الدراسة الحالیة كأسالیب و

ت ــــالتي استخدم)Binder , Dixon , Ghezzi , 2000(دیكسون و جیزيبندر ومنها دراسة 
)2007(العتوم ، كذلك دراسة ة السلوك اإلندفاعي لألطفال ، وــــــوب لمعالجـــــذاتي كأسلـــــط الــــالضب

د ، ــــــــاط الزائــــــخفض النشاه وــــالتعزیز الرمزي في تحسین اإلنتبالتي هدفت إلى تقصي أثر اللعب و
علیة التدعیم في عالج ضعف اإلنتباه التي هدفت إلى دراسة فاو)2004(اإلمام ، دراسة و

لتقصي أثر التعزیز الرمزي لخفض سلوك )2003(السعدي ، دراسةالمصحوب بالنشاط الزائد ، و
النشاط الزائد. 

كذلك اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسات أخرى استخدمت برامج إرشادیة مختلفة 
التي هدفت للتعرف على أثر برنامج مقترح لجمباز )2007سرحان ، (لمعالجة النشاط الزائد كدراسة 

التي هدفت للتعرف على و)2010(العیسائي ، دراسة الموانع لخفض النشاط الزائد ، واأللعاب و
مدى فاعلیة برنامج تدریبي باستخدام الحاسب اآللي لخفض النشاط الزائد.

اإلحترام بین المرشدة اون وــــــالتعة وـــــالمحبجو االلفة ونتائج الدراسة الحالیة إلى ى تعز و
أفراد المجموعة التجریبیة طوال فترة البرنامج اإلرشادي ، كما قامت المرشدة بتبصیر أعضاء و

الدراسي مـــــلى مستواهـــعه علیهم وـــــسلبیاته وـــــــعواقبد وـــــــاط الزائــــالمجموعة بمفهوم اضطراب النش
والدیهم.على عالقاتهم مع أقرانهم وو

متوسطات أفراد تفسر الفروق بین متوسطات درجات افراد المجموعة التجریبیة وو
الذي وجه المجموعة الضابطة إلى فاعلیة التدخل اإلرشادي الذي تم خالل البرنامج اإلرشادي و

ة ــــالجماعأن الفرد و)34، 2002(زهران ، للمجموعة التجریبیة دون الضابطة ، حیث یذكر
التي قد یصادف فیها الفرد اإلرشاد في كل مرحلة من مراحل النمو ویحتاجون إلى التوجیه و

ذلك نظرا ألن الحاجة و اإلرشاد ، و لى التوجیه فترات حرجة مما یؤكد الحاجة إمشكالت عادیة و
الحب.النفسیة مثلها مثل األمن وهم الحاجات أاإلرشاد من إلى التوجیه و

98



كما یعود نجاح البرنامج اإلرشادي إلى اعتماده على مبادئ النظریة السلوكیة التي تشیر إلى 
في هذا الصدد یذكر جراء تعدیل في بیئة الطفل ، وإن السلوك یمكن أن یتغیر عن طریق أ

لمعرفي یقوم على تدریب األطفال الذین یعانون أن العالج السلوكي ا) 260، 2001(عبدالمعطي ، 
حل المشكالت و ضبط النشاط الزائد على اكتساب مهارات التخطیط ومن مشكالت في اإلنتباه و

كیفیة التعامل مع األقران من خالل تنمیة مهارات طاعة أوامر الوالدین والتحكم الذاتي والذات و
الذات.إعادة تنظیم التفاعل اإلجتماعي و

فنیات العالج السلوكي الج المعرفي مثل الضبط الذاتي وـــــكما أن الدمج بین فنیات الع
ادي مما أدى إلى تحسن في ـــــــتج اإلرشـــــــاح البرنامـــــــالنمذجة قد ساهم بشكل كبیر في نجكالتعزیز و

خفض الحركة المفرطة الزائدة لدیهم.عملیات اإلنتباه و

كما یعود التحسن الذي ظهر على أفراد المجموعة التجریبیة إلى تعریض أفراد العینة آللیات 
تدریبات جدیدة لم یألفها أفراد المجموعة التجریبیة مقارنة مع الطرق ألسالیب والبرنامج اإلرشادي و

نیة النمذجة في مساعدة ، فقد ساهمت فاط الزائدالتقلیدیة التي یستخدمها المعلمون في ضبط النش
ع فیدیو ـــــــالل عرض مقاطـــــــــأعضاء المجموعة التجریبیة على مشاهدة نماذج السلوك السوي من خ

)314، 2000(عقل ، هذا ما یشیر إلیه عرض صور لهم ، وتبین لهم السلوكیات الصحیحة و
تظهر النمذجة السلوكیات الردیئة ، وتعدیل إلى أن "النمذجة تستخدم في بناء السلوكیات المرغوبة و

كاسلوب لتعدیل السلوك في أبسط صورة في مدارسنا ، فإذا أردنا أن نعلم طالبا اإلنضباط الصفي أو 
النظافة أو المشاركة أو القیام بالواجبات عمدنا إلى نقله إلى جانب طالب مجد یعتبره نموذجا له 

.یتعلم منه السلوكیات المرغوبة" یقتدي به وفیالحظه و

بدراسة هدفت للتعرف )Copeland & Weissbord,1980كما قام ویسبورد وكوبلندا (
توصلت الدراسة إلى أن األطفال على أثر النمذجة اإلجتماعیة على السلوك المتعلق بالنشاط الزائد و

كان النموذج عبارة عن من األطفال العادیین ، وذوي النشاط الزائد أكثر استجابة لتعلیمات النموذج 
ولد یصدر سلوكیات معینة من خالل فیلم تسجیلي . 
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ط سلوكهم ـــة على ضبــــــــة التجریبیــــــكما ساهمت فنیة لعب الدور في مساعدة أفراد المجموع
ن ثم تقدیم التغذیة الراجعة ، حیث قام األعضاء بتمثیل بعض المواقف وأداء بعض األدوار وم

رد ـــــــي الفـــــادة وعــــــــــتعمل هذه الفنیة على زیغیر السویة ، والمناسبة لهم لتحدید السلوكیات السویة و
) أن لعب الدور 326، 2000تدفعه لتعلم السلوك السوي حیث یذكر (عقل ، إدراكه لمشكلته وو

اإلجتماعي للفرد من جدید وبناء المجال النفسي وفیها تنظیم ومن األسالیب اإلرشادیة التي یعاد 
من ثم تعلم السلوك الجدید.تحقیق اإلستبصار بمشكلته و

زیادة تعلمهم كما ساعدت فنیة التعزیز أفراد المجموعة التجریبیة على ضبط سلوكهم و
األكثر أكد على أنه من األفضل وأن سكنر )104، 2002(زهران ،یشیر للسلوكیات المرغوبة و

الصحیح.رفاعلیة تعزیز التعلیم الصحیح بإثابته أكثر من العقاب على التعلم غی

أسلوب التعزیز المتكرر خالل الجلسات سواء كان بالمدح أو هدایا رمزیة أو فاستخدام
ور األفراد بالنجاح المتكرر الحصول على نجمة یتم استبدالها في نهایة كل أسبوع بهدیة أدى إلى شع

ة ــــل المحافظــــة من أجــــــات المقبولــــــار السلوكیــــــإظهمما دفعهم إلى محاولة أداء المهمات األكادیمیة و
بالتالي الحصول على التعزیز.اح وــــعلى فرص النج

ثانیا: مناقشة نتائج الفرض الثاني:

) α≥0.05التوجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة (ینص الفرض على أنه : " و
عدي ــــــــــد في القیاس البـــــــــبین متوسطات درجات أفراد المجموعة التجریبیة في مقیاس النشاط الزائ

المتابعة".و

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیا Wilcoxonقد أشارت نتائج اختبار ویلكوكسون و
دي ـــــــ) بین متوسطات درجات مقیاس النشاط الزائد في القیاس البعα≥0.05عند مستوى داللة (

المتابعة ألفراد المجموعة التجریبیة .و
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) 4الشكل (

المجموعة التجریبیة في داللة الفروق بین متوسطات درجات مقیاس النشاط الزائد بین أفراد 
القیاسین البعدي والمتابعة

) السابق یتضح استمراریة فاعلیة البرنامج اإلرشادي لخفض النشاط الزائد لدى 4من خالل الشكل (
المتابعة.أفراد المجموعة التجریبیة من خالل المقارنة بین درجاتهم في القیاسین البعدي و

درجات أفراد المجموعتین التجریبیة متقاربة جدا على مقیاس أن متوسطات حیث یتضح 
المتابعة مما یدل على استمراریة فاعلیة البرنامج اإلرشادي الذي النشاط الزائد في القیاس البعدي و

خضعت له المجموعة التجریبیة لخفض أعراض النشاط الزائد.

من قبل أعضاء المجموعة ممارسةفسر استمراریة فاعلیة البرنامج اإلرشادي إلى الیو
ألن البرنامج لمختلف المهارات التي تعرفوا علیها وطبقوها خالل جلسات البرنامج ، وة التجریبی

الذي اإلرشادي هیأ فرصا للتفاعل أمام األعضاء من خالل التوضیح ألشكال التفاعل السوي و
رسیة وذلك عن طریق التعرف على أشكال النشاط القوانین المدة احترام النظم وـــــــــــــأكد على اهمی

إبراز اآلثار اإلیجابیة له ، كما أن البرنامج قد زود اإلبتعاد عنه تمثال للسلوك السوي والزائد و
تفاعلوا معها ومن ثماألعضاء بعضا من المهارات والممارسات التي طبقوها بشكل متكرر و
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في المواقف التعلیمیة المختلفة مثل ممارسة مهارة الضبط واقعهم وترحیلها في قاموا بتطبیقها و
اإلسترخاء.الذاتي و

كما ترجع استمرار فاعلیة البرنامج اإلرشادي على أفراد المجموعة التجریبیة في القیاس 
التتبعي إلى استمرار تعاون المعلمات مع الباحثة في كیفیة التعامل مع الطالب ذوي النشاط 

.الزائد
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التوصیات:

في ضوء ما توصلت إلیه هذه الدراسة من نتائج توصي الباحثة باآلتي:

اإلستفادة من األسالیب اإلرشادیة واجراءات البرنامج الذي تم اعداده في هذه الدراسة من قبل . 1
لخفض النشاط الزائد لدى طلبة الحلقة األولى في و المرشد النفسيالمعلمیناألخصائیین و
سلطنة عمان.

على كیفیة التعامل مع الطالب في المدارس كالمعلمین عقد دورات تدریبیة لتدریب القائمین . 2
توظیفه داخل غرفة الصف .تدریبهم على فنیات وأسالیب هذا البرنامج وذوي النشاط الزائد و

تقدیم الخدمات العالجیة لهم.ذوي النشاط الزائد في المدارس وضرورة الكشف عن الطلبة. 3

المنزل للتغلب على المشكالت التي یعاني منها األطفال ضرورة التعاون بین المدرسة و. 4
ذوي النشاط الزائد.

ضرورة عقد دورات تدریبیة ألولیاء أمور أطفال ذوي النشاط الزائد بهدف تبصیرهم إلى كیفیة . 5
امل مع أبنائهم.التع

الدراسات والبحوث المقترحة: 

من خالل ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالیة تقترح الباحثة الدراسات والبحوث اآلتیة:

ذوي صعوبات التعلم في سلطنة التالمیذ فاعلیة برنامج إرشادي لخفض النشاط الزائد لدى . 1
عمان.

النشاط الزائد لدى ذوي اإلعاقة العقلیة البسیطة في سلطنة فاعلیة برنامج إرشادي لخفض . 2
عمان.

في سلطنة عمان.األسریة و سمات الشخصیة متغیرات البو عالقتهالنشاط الزائداضطراب.3

.سلطنة عمانعالقته بالمستوى التحصیلي لدى األطفال في النشاط الزائد و. 5

103



قائمة المراجع:

المراجع العربیة.أوال : 

ثانیا : المراجع األجنبیة.



المراجع العربیة:

خفضي العالجیة ففاعلیة البرامج اإلرشادیة و) . 2008(إبراهیم ، صافینــاز أحمد كمال

كلیة التربیة والعلوم اإلنسانیة."تباه لدى األطفال "دراسة تقویمیةاالنت اضطرابا

ة المنورة.ــ، المدینةــطیبجامعةب

.السلوكعالج النشاط الزائــد لدى األطفـال باستخدام برامج تعدیل) . 1999(إبراهیم ، عال 

: دار الجریسي .اهرةــالق

ا القتهـــــعاط وـــــرط النشــــفـاه وــــز اإلنتبــــــاضطراب عج) . 2003د (ـــراهیم ، معصومة أحمــــإب

2النفس ، دراسات عربیة في علمات الشخصیة.ــــسمالدیموجرافیة وببعض المتغیرات

.56- 11صص ) ،2(

ةاألسریـه ببعض المتغیراتتعالقد واط الزائشاضطراب الن) . 2002(وسىمــسامیة إبراهیم ، 
.

–106صص ، )17المعرفـة ، (مجلة القراءة و. الة ماجستیر منشورةـــــــرس

132.

دار عمان : .علم النفس التطوري الطفولة و المـراهقة) . 2004صالح محمد (،أبوجادو 

.المسیرة 

الت ـــــل المشكــــالیب حـــتعدیل السلـوك اإلنساني و أس) . 2008ناصر الدین (،أبوحماد 

.عالم الكتب الحدیثعمان : .السلوكیة
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عادات النوم لدى األطفال ذوي اضطراب قصور) . 2010منى عزالدین محمد (،أبوطالب 

. سنـــة12-7العمـــریة من ة اإلنتباه / فرط الحركـة مقارنــة باألطفــال األسویـــاء في المرحل

.373- 372صص،) 33(9دراســـات الطفولة ، مصر ، 

الــــدى األطفـــراب اإلنتبــاه لـــاضط) . 1999(دــــة محمـــفائق،درـــو بليـــد عـــد ، السیـــأحم

مكتبة النهضة المصریة.القاهرة :.تشخیصه و عالجــهوهـأسبابــ

فرط النشاط لدى أطفالفاعلیـــة التدعیــم في عالج قصور اإلنتبـاه و. ) 2004(اإلمام ، محمد

ص،) 23(، ةالمعرفمجلة القراءة و. المصادر بمدارس التعلیم األساسيغرف

.155- 129ص

. مجلة األطفال ذوو النشاط الحــركي الزائد ، التشخیص و العالج) .2008(أوزي ، أحمد

.117-114ص ص،)25(،بالبحرینالتربیة 

التقییم و التشخیص) . 2007(، ایهاب و عبدالحمید ، أشرف و سلیمان ، عبدالرحمن الببالوي

.الزهراء دار الریاض : . الخاصة التربیةفي

اـمنهمل القة كـــــوالدیة ومفهوم الذات وعــــــة الــــأســـالیب المعامل) . 2001بدر ، فائقة محمد (

مجلة جامعـــة.ة بجدةــــة اإلبتدائیــــیذات المرحلــــــة من تلمــــدى عینـــــــدواني لــــالعك بالسلـــو 

.59- 37صص،)2(3اإلنسانیة ، اإلجتماعیة وة وــــقـرى للعلوم التربویـــــأم ال

مكتبة لبنان.:. بیروت معــجم مصطلحــات العلــوم اإلجتماعیة) . 1983بدوي ، أحمــد زكي (

اتهمــاضطرابوالــــة في سلــوك األطفـــسیكولوجیـــا األطفـــال دراسـ) . ٢٠٠١رأفت محمد (بشناق ،

.دار النفائسبیروت :.ةالنفسی
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.دار المسیرة عمان : . إرشاد األطفال العــادیین) .2007بطرس ، حافظ بطرس (

اه وــــــــاالنتبــاهرة ضعـفـــــــار ظــــــرة في انتشــــــل المؤثــالعوامـ) . 2010(سىدة عیــــــرائات ،ـــــجریس

المجلة التربویة ، مصر ،. دى عینة من  طــالب المــدراس األردنیـــةـــالزائد لالنشاط

.27- 2ص،) 28(

.دار أسامة عمان : .اإلضطرابات الحركیة عند األطفال) . 2008الجعافرة ، حاتم (

اضطـراب نــقص االنتبــاه وفــرط الحــركة لـدى األطفال أسبابــه ) . 2002الحامد ، جمال (

. سلسلة اصدارات أكادیمیة التربیة الخاصة ، الریاض.ـهـوعالجـ

ــیة ـــــــرات الفسیولوجـــــــیة والمتغیـــــدرات العقلــــــــــض القــــــة لبعـــــــدراسـ). 1996(یدـــیل الســــن ، نبـــــحس

المصریة للدراساتالمجلة. ـد لدى األطفالــــــاط الزائــــا بالنشــــــن حیــث عــالقتهـــم

.211- 181صص،) 15(6النفسیة ، 

عمــان :.)اإلرشاد النفسي (النظریة ، التطبیق ، التكنلوجیا) . 2004حسین ، طه عبدالعظیم (

.  الفكر دار

اتـــاإلحتیاجادیین و ذويـــــل السلــوك للعــاستراتیجیــات تعدیـ) . 2008(مـــه عبدالعظیــــحسین ، ط

.دار الجامعة الجدیدةاإلسكندریة :.الخاصة

2ط.ـة والعالج ــــالطفولــة والمــراهقة المشكــالت النفسی) . 1998(نــــعبدالرحمحمودة ، محمـود 

.النهضة المصریة دارالقاهرة : 

دار مجدالوي ،عمان :.مراحــل النمو و تطوره و رعایته) . 2005(خلیفة ، إیناس خلیفة

.عمان 
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عند اهــــالج التربــوي الضطراب الحــركــة و اإلنتبــــــالع) . 2002(الخشرمي ، سحر أحمد

اإلنفعالیة لدى ات السلوكیة وـدوة اإلضطرابـــ. نةـــة المدرســـمرحلــاألطفــال في

.231-200صص. البحرین ،الخاصة األشخاص ذوي اإلحتیاجات

ـــةاالت النفسیـــاملین في المجــــل العــــاني دلـیـــوك اإلنســـــــل السلـــتعدی) . 2003(الخطیب ، جمال

.الفالحمكتبة الكویت :.التربویة و اإلجتماعیةو

ابدار الكـتالعین:.اإلرشـــــــاد النفـــسي في المدرسةه) .1423(الخطیب ، صالح أحمد

.الجامعي

غیرالعادیة وةالسلوكیــالت الرئیسیة التعلیمیـــة وــــالطــفولة المشك) . 2004خلف اهللا ، سلمان (

.جهینة للنشر عمان : . العادیة 

وینل للمرشدـــاد النفسي دلیـــالیب اإلرشـــــــة في أســـمقدم) . 2009(الخواجا ، عبدالفتاح

المستقبل للنشر.عمان :.المعلمین و اآلباء

عمان.دیثةـــه الحــعلم النفس اإلرشادي نظریــاته و أسالیب) . 2005(نالداهــــري ، صـــالح حســ

.      دار وائل : 

اردعمان : .مبادئ علم النفس اإلرتقائي و نظریــــاته) . 2008(الداهري ، صالح حسن

.صفاء

لوكــيـــــل الســــــالتــدخ) . 1998(.یم ـــــالسید إبراه،ادونيـــــــالسموید بن عبداهللا ـــــ، سعدبیس 

.ةــــالبسیطةـــــا من الدرجـــاإلندفاعیــة لدى األطفــال المتخلفین عقلیض لخفــــــــرفي ـــالمع

.58- 2ص ص،) 17(العلمیة المحكمة ، ث للبحو القرىامعة أمــــة جــمجل
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العــالج السلوكي) . 1993(، عبدالعزیــز و إبراهیم ، عبدالستــار و إبــراهیم ، رضوانل ـــالدخی

عالم المعرفة ، الكویت .. نماذج من حاالتهأسالیبه وللطفل

رابــــذ ذوي اضطــــــــــــة المــمیزة للتــالمیـــــل النفسیـــــالعـــوام) . 1999د (ــــر ، عبدالمنعم أحمـــــــالدردی

. ــاءـــاألسویذ المیـــارنة بالتـــد مقــــركي الزائـــــــاط الحــــــاه المصحوب بالنشـــاإلنتبزعج

.101-51صص،)4(5،دراســـات تربویة و إجتماعیة 

القاهرة. الزائدط اضطــراب نقـــص اإلنتباه المصحوب بالنشــا) . 2006الدسوقي ، مجدي محمد (

.األنجلو المصریة مكتبة : 

مكتبة األنجلوالقاهرة :.دراســــات في الصحــة النفسیة) . 2008الدسوقي ، مجدي محمد (

المصریة.

مكتبة :القاهرةة .ـــالحضانالطفل وتنشئته بین األسرة ودورنمو ) . 1990(دیاب ، فوزیة

المصریة.النهضة

دار المسیرة.:عمان.أصول علــم النفس) . 2010(محــمد شحاتة،ربیع 

.النفسي. مقدمــــــة في اإلرشـــاد) 2000(راشد عليو السهــل ، ح ـــالرشیدي ، بشیر صال

الفالح.مكتبة: الكویت

.دار الفكر عمان :.تعدیل و بناء السلـوك اإلنساني) . 2000(فاروق،الروسان 

ةــــــ. مجلدــــاه / النشاط الزائــــور اإلنتبــــــاضطراب قص) . 2002(ح ـــع ، عبداهللا صالـــالرویت

.85-39ص ص،)6(2،التنمیةة وــــــالطفول
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ليــعمدلــــیل اضطراب ضعف اإلنتبــاه و النشــاط الزائد ) . 2007ابد (ــــــایف بن عـــــالزارع ، ن

.دار الفكر:عمان.و المختصینلآلباء 

د ـــعنةــة والدراسیــــــالت السلوكیــاألمــــراض النفسیــــة و المشكـــــ) .2002د (ــــــــد محمـــالزعبي ، أحم

) ، دار زهران .7. سلسلة المكتبة التربویة (األطفال

.عالم الكتب ، القاهرة :2ط.التوجیـــه واإلرشــــاد النفسي) . 2002(زهران ، حامد عبدالسالم

على خفضأثر برنـــامج مقترح لجمباز األلعاب و المــــوانع) . 2007(سرحان ، شمس جهاد

. رسالة ماجستیرة ألطفال صعوبــــات التعلمـدرات النفس حركیـــالنشاط الزائد و بعض الق

، الجامعة األردنیة ، عمان .غیر منشورة 

اإلنتباه الصفيـن مستوىـزیز الرمــــــزي في تحسیــــــاعلیة التعــف) . 2003السعدي ، سحر عبداهللا (

. وك العـــــدواني لدى طالبات المرحلة األساسیة العلیاــــلزائد و السلخفض النشاط او

دكتوراه غیر منشورة ، جامعة عمان العربیة.ة  رسالــــــ

مكتبةالقاهرة :.بحوث ودراســــات في العالج النفسي) . 1999سلیمان ، عبدالرحمن سید (

الزهراء.

عــــائي الرابــــالدلــــــیل التشخیــصي و اإلحص) . 2001(ادلــــــــع، و مصطفىةــــــــاك ، أمینــــــــالسم

اإلسالمیة.مكتبة المنارالكویت : . النفسیةلالضطرابات

والتدریب مدى فاعلیة أسلوب اإلسترخاء مـع التخیل البصري) . 2006السید ، رأفت السید (

عینة من الشبابباإلرجاع الحیوي في خفض مستویات القـلق المعمم لدىالعالجي

.131-99صص،)1(2ة علم النفس العربي المعاصر ، ـــمجل.عيـــالجام
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رطــــةـــــــاه و الحـــــركة المفـــات قصور اإلنتبــــاضطراب) . 2006(ال سالمــــسیسالم ، كم

دار الكتاب الجــــامعي.العین : ، 2. طو أسبابها و أسالیب معالـــجتهااــــخصائصه

دراســـــــة لحــــجم مشكلــــة النشــــاط الزائــــد بین األطفال) . 1985(عزیز الســـــیدـــالشخص ، عبدال

ة عین شمســة ، جامعــــكلیة التربیمجلــــة. المتغیرات النفسیــــة المرتبطــــة بهوبعض

.359- 333صص،)9(،

ـــدىـــــــد لـــــدراسة لكل من السلــــوك التكیـــفي والنشاط الزائ. )1992الشخص ، عبدالعزیز السید (

.رعایة هؤالء األطفــالها بأسلوب ــــا وعالقتــــــــوقین سمعیـــــــال المعــــــــمن األطفعینــة 

ةـــــات الطفولــــز دراســــــــركـــصري ، مـــــــل المـــــــامس للطفــــــــالخبحــوث المؤتمر

.1046- 1023صص ،2ن شمس ،ـامعة عیــــــــبج

دار الفكر.القاهرة :.المشكالت النفسیــة عند األطفـــال) . 1994الشربیني ، زكـریا أحمد (

القته باإلستعــــدادــــد و عـــة النشاط الزائــدراســـــ) . 1991(ــــین ـــــــریف ، صالح الدین حســالش

مجلة كلیة التربیة ،.أسالیب معــاملة األم لدى األطفال ما قبل المدرسـةالذهني و

.670-624صص،)2(7أسیوط ، مصر ، 

اورـــفاعلیــة برنــامج عــــالجي معرفي سلوكـي متعدد المح. )1999(شقیر ، زینب محمود

كلیة اآلداب مجلة. ائص األطفال مفرطي النشــاطـــــــدیل بعض خصـــــتع(مقترح) في

.71-11صص،)34(المنیا ، ةجامعانیة ، ـــوم اإلنســــوالعل
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ةـــــــــل المزاجیــــــبعض العوام) . 1995(دعفاف محم، الن ـــــــعجوطنطاوي ، أحمد عثمان

. راهقینـــــال والمـــــــدى األطفــــــاه لـــــبـــــــراب قصور االنتــــة باضطــــــــــــرفیة المرتبطــوالمع

.133- 65صص ،)11(ة ،ـــــــات النفسیـــــللدراســـةــــــة المصریـــالمجل

.ــاء من الجنین إلى المراهقة ــــالت األبنــــــمشك) . 1996(اهر ـــــالطیب ، محمد عبدالظ

دار المعرفة الجامعیة.اإلسكندریة : 

دار:االسكندریة. تیارات جدیدة في العالج النفسي.) 2000الطیب ، محـــمد عبـــدالظــــاهر(

الجامعیة.المعرفة

.دار صفاء للنشرعمان :.تعدیـل السلوك) .2007(ضمرة ، جالل كاید

اط الزائد لدى ـــراب نقص اإلنتباه المصاحب بالنشـــــــــاضط) .2008ایل (ـــــــاض نــــــالعاسمي ، ری

ة ـــــة األولى : دراســــــع من التعلیم األساسي الحلقـــــــالرابتالمیذ الصفین الثالث و

. 103-53صص،)1(للعلوم التربویة ، سوریا ، ة جامعة دمشقــــمجل. ةـــتشخیصی

مكتبة عمــــــان : . ةـــــمقــاییس في اإلضطرابــات السلوكی) . 2006(لیلـــــد خــــرائ، ادي ــــالعب

.العربيالمجتمع

تبطة بســلوك األطفال ذوي دراســــة لبعــض المتغیرات المر . ) 1993عبدالقادر ، أشرف أحمد (
.118- 79صص،)4(التربیة ، جامعة بنها ، مصر، مجلة كلیة . الزائد النشاط

وكـــــوالسلـــذات ــــــــوم الــــمفه) . 2006(نشوة عبدالتواب،عبدالغفار ، غادة محمد و حسین 

ات ـــدراس. المفرطةلدى ذوي اضطراب ضعف اإلنتباه المصحوب بالحركةدوانيـــالع

.78- 45صص ، )1(5، النفسة في علمــــــعربی

.والمراهقةاالضطرابــات النفسیـــة في الطفولــــة.)2001(عبدالمــعطي ، حســـن مصطفى
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واإلنتباهنأثر أسلوبي اللعــــــب و التعزیز الرمزي في تحسـی) . 2007(نعیم عليالعتوم ،

ن بغـــــــرف ــالملتحقیمــــات التعلــــة صعوبــــالنشاط الزائد لدى عینـــة أردنیة من طلبخفض

.، األردنالعربیةن رسالة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة عماالمصادر.

ـوذجــــــالنم) . 2002(أبوهــــــاشمدـــد محمــــالسیحســـن ، وإبراهیم، أحمــد عبدالرحمنعثمـــان

ةـــــة المرتبطـــــــــالمعرفیة وــــــــاإلجتماعیة وــــالشخصیــــــصــــــض الخصائــــــــائي لبعـــــالبن

.ةــــة اإلبتدائیـــــالمیذهم بالمرحلــــتدىـــــاه لـــــــــــات اإلنتبـــــن الضطرابــــالمعلمیـك إدراــــبـ

.155–89صص ، )40(،قـــازیـــالزقبة ـة كلیة التربیـــمجل

عالجية وترویضها (منحىـــسیكولوجیـــــة العـدوانی) . 2001(ام عبداللطیفــــالعقاد ، عص

.دار غریبالقاهرة :.جدید)معرفي 

دار الخریجي.الریاض :.اإلرشـاد النفسي والتربــوي) . 2000(عقل ، محمود عطا

دارالریاض:.اضطـــراب عـــجز اإلنتباه وفرط الحركــــة) . 2004(العندس ، حصة محمد

الزهراء 

الكویت ، مجلة التربیة ،. أهمیة اللعب و أثره في حیاة الطفل) . 2000(عواد ، نبیلة شرف

.89- 84صص ، ) 32(

مكتبة النهضةالقاهرة :.ضغوط المـــراهقین ومهارات المواجهة) . 2001(عوض ، رئیفة

المصریة.

اإلنتباهبفــاعلیة برنامج تدریبي لخفض اضطرا) . 2010(العیسائي ، علیاء بنت سیف

د لــــدى عینـــة مـــن تالمیذ الحلقة األولى باستخدام الحاسبـــاط الزائــــــبالنشالمصحوب

، مصر.جامعة الدول العربیة، . رسالة ماجستیر غیر منشورة حــالة)دراســـةاآللي (
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مقاییس فينظري و سیكومتري لخمسةعـــلم النفس التربوي تحلیل . )2005(غانم ، حجاج 

.عالم الكتبالقاهرة : . العادیة و الخاصةالتربیة

.سیكولوجیة النمو ) .2008(عبدالفتاح علي ،غزال 

التربیة ،ة مجـل. )1سیكولوجیة اللعب (. ) 1990(زكیة،قاسم ، خمیس أحمد و الصراف 

.43-38صص ، ) 82(،اإلمارات 

أبعــــاد اإلساءة لألطفال ذوي اضطراب نقص اإلنتباه و) . 2010(القاضي ، خالد سعد السید 

ص،)3(16دراسات تربویة واجتماعیة ، . النشاط وعالقتها ببعض المتغیراتفرط

.198- 167ص

ذوي اضطراب نقص االنتباهوك األطفالــــتعدیــــل سل) . 2011(دــــاضي ، خالد سعد السیـــالق

عالم الكتب .القاهرة : .وفـــرط النشـــاط دلیـــل عملي للوالدین والمعلمین

.األردن : الطریق . اإلضطرابات السلوكیة و اإلنفعالیة) . 2008القبالي ، یحیى (

دیث.. المكتب الجـــــامعي الحعلم النفس العام ) .2010رمضان محمد (،القذافي 

الجةـــــرفي في معــــي معــامج تدریبي سلوكــــر برنـــأث) . 2006(القرعان ، جهاد سلیمان

الةــــ. رساألساسیة الضطراب ضعف اإلنتباه المصحـــوب بالنشاط الزائدراضـــــاألع

.، األردن الجامعة األردنیةدكتوراه غیر منشورة ، 

اه لدى ـــــاإلنتبة في مستوىـــة الذاتیـــــــفاعلیـــة التدریب على المراقب) . 2005(قزاقزة ، أحمد محمد 

ة.ــــــ. رسالة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة عمان العربیاالطفال الذین لدیهــم قصور فیه

114



الیب اإلرشادیة لمعالجتهاـــــة و األســـالنفسیالت األطفــــال ــــمشك) . 2008(مجید ، سوسن شاكر

.صفاء دارالقاهرة : .

دار عمان :. تعدیــــل السلوك) . 2009(أدیب عبداهللا ،حسین طه و النوایسة ، المحادین 

.الشروق

الذاتي قائموكــي للضبطــــامج تدریبي سلـــــاعلیة برنــــف) . 2010(محفوظ ، عبدالرؤوف إسماعیل

تشتت اإلنتباه ة ابة فــي معالجـــاضلي و خفض اإلستجــــز التفـــــلوبي التعزیـــأسعلى

صعوبات التعلم في ـــال ذويـــدى األطفــــد لـــاط الزائـــــة و النشـــــالحركالمصحوب بفرط 

.221-185صص،)81(الــقاهرة ،، جامعة بنهابمجلة كلیة التربیة . مدرسة جدة

الل ـــــفاعـــلیة برنــامج إرشاد جمعي من خ) . 2004(محمد شولي ، مجدي محمد صبري

الب الصفـــطىدــــوب بضعـــف اإلنتبــاه لـــالمصحفي خفض النشاط الزائدنالمرشدی

.منشورة ، الجامعة الهاشمیةغیررجستامةـــــــرسال. ع ــــالراب

توافق اط الحركي الزائد و عالقتـه ببعض متغیراتــــــالنش) . 1992دي شاكر (ـــمحمود ، حم

. األساسياني و الثالــــث من التعــــلیمــــــالمیذ الصفین الثــــــلدى بعض تالشخصیة

.256-235صص ،)1(8، أسیوط بة ة التربیـــكلیة ـــمجل

النشــاطـرطـفـاه وـــــور االنتبــــراب قصــــــة اضطـــــدراس. ) 2005(لالمطیري ، معصومة سهیــ

ةـــــة في دولـــــاالبتدائیةـــــة المرحلـــدى عینــة من طلبـــــة لـــــوعــالقته بالمشكــالت السلوكیــ

.138-82صص ، )19(مجلة االرشاد النفسي ،. ویتــــالك
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القاهرة .النفسية والحاجة لإلرشادـــــة الهـــویة في المـراهقــــأزمـ) . 2002(مرسي ، أبوبكر مرسي

النهضة المصریة.مكتبة: 

.دار الفكرعمان : . المبكرةفي الطفولةاألسس النفسیة للنمو ) . 2007(سامي محمد ،ملحم 

.دار القلمالكویت : . العــــالج السلـــوكي و تعــدیل السلوك) . 1990(ملیكة ، لویس كامل

. بحوثرط لدى األطفال وكیف نتعامل معهـاط المفــــالنش) . 1990(منصور ، محمد جمیل

.دار الهدىالریاض : ونفسیة ، تربویة 

.)ترجمة عبدالرحمن سید سلیمان( باللعبال ). عـــالج األطفــ1990(موستاكس ، كالرك 

النهضة المصریة.ر داالقاهرة : 

.النمو اللغــوي و المعــرفي للطفل. )2010(إیمان طه،و القطاونة أدیب عبداهللا، النوایسة

.المجتمع العربيةمكتبعمان : 

ويـد لدى ذـــــاط الزائــــوب بالنشــــــاب اإلنتباه المصحـــــــــر اضط) . 2009(وبي ، محمدــــالن

.دار وائل عمان :.الخاصة اإلحتیاجات

دار، عمان :3ط.اإلنفعــالیةاإلضطرابــات السلوكیــة و) . 2007(یحیى ، خولة أحمد 

. الفكر

ة للنشـاطــالجیـــــة عــــة تشخیصیـــــدراس. ) 2000(یحیى محمد،زكریا وجاللیوسف ، یوسف 

4جامعة عین شمس ، بمجلة كلیة التربیة  . ال المرحلة اإلبتدائیةــــــــالزائد لدى أطف

. 248- 213صص ، ) 24(

116



:المراجع األجنبیةثانیا : 

Alison, M . ,  & Jon , A .(1999) .The ADHD handbook . Jessica Kingsley :

London and Philadelphia

American Academy of  Pediatric . (2000) . Clinical practice guideline :

diagnosis and evaluation of the child with ADHD . pediatrics,105

(5),1158-117.

Atkins,M,&Pelham,W. (1999).School-based assessment of Attention

deficit hyperactivity disorder. Journal of  Learning  Disabilities

,24 (4),197-204.

Attwood, C. (2000).Attention Deficit Disorder.http://www.Vegsource.

com/attwood/ddd.htm.

Barkley,R.A.(1990).Attention Deficift Hyperactivity Disorder Ahandbook
for diagnosis and treatment. (2th ed) The Gulford press :New York

Barkley, R.A.(1999). Response inhipition in attention deficit Hyperactivity

Disorder .Mental Retardation and Developmental. Desabilities

Research Reviews, 5,177-184.

Binder, L. M. ,Dixon , R. M.,&Ghezzi, P.M.(2000). A procedure to

teach self-control to children with ADHD. Journal of Applied

Behavior Analysis,33(2) , 233-237.

Brown, R. T. , Wynne, M.E.,& Medenis, R. (1985). Methylphenidate

And cognitive therapy  : Acomparison of  treatment  approaches

117



with hyperactive boys. Journal of A  bnormal Child Psychology

, 13 (1) , 69-87.

Carlson, C. L. , Mann, M . , & Alexander,  A. K. (2000). Effects of reward

and response cost on performance and motivataion of children with

ADHD. Cognitve Therapy and Research , 24(1), 87-98.

Cathleen, G. M. , & Dupaul, G. J. (1996).Classroom strategies for managing

with attention deficit hyperactivity  disorder . Intervention in school

&  clinic,32 (2), 89-94.

Chu, S. (2003). Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Part one:

A review of the literature. International Journal of Therapy

and Rehabilitation, 10 (5), 218-227.

Copeland, A . , Weissbord, C . (1980) . Effect of Modeling on behavior

related to hyperactivity. Journal of  Educational Psychology, 72
(6) , 875-883.

Deckman , S . , J. (1990). Functional and Dysfunctional Impulsivity:

Personality   and Cognitive Correlates. Journal of personality  and

Social  psychology, 58, 95-102.

Dodson,W. (2008). ADHD , not  just a childhood disorder . EP Magazine ,

74-75.

Dills, R .(2001). Diggnosis and treatment of attention deficit  hyperactivity

disorder. http://www.pharmacy time. com/article. CFM.

Fowler, M . (2002) . Attention deficit hyperactivity disorder  national

118



information center for children and youth disabilities. from : http //

www/ Idonline_org/idindepth/ add_adhd/niehcy.

Froelich, J . , Doepfner, M . , & Lehmkuhl, G .(2002). Effects of combined

cognitive behavioral treatment with parent management training in

ADHD. Behavior and Cognitive Psychotherapy , 30(1) , 111-115.

Gadow, K. , D . (1995) . Efficacy of  Methy phenidate for ADHD in children

with Tic Disorder. Arch . Gen . Pesychiatry , 5 , 444-455.

Helwig, J. (2011). Sleep disturbance in children and adolescent with

ADHD : Unique effect of medication , ADHD Subtype , and

Comorbid Status . ph.D. (Unpublished) , Lehigh University,

Candidacy.

Horn, F. H. , Ialongo, N . , Greenberg, G. , Bakard, T. , & Winberry, C. S

.(1990). Additive effects on behavioral parent learning  and self-control

theraby  with attention deficit hyperactivity disordered children.

.Journal of Clinical  Child Psychology , 19(2) ,389-410.

Jaana, L. (2010)  . Preschool Children With Attention Deficit/ Hyperactivity

Disorder: Gender Differences in Home and School Functioning

.ph.D.(Unpublished) , Lehigh university , Cadidacy.

Karla. I . (2009) . Understanting Attention-Deficit/Hyperactivity  Disorder

Through a  Exploration of ''Family Environment .ph.D.

(Unpublished) , University of South Carolina.

Leipold , E. , & Bundy , A. , C . (2000) . Playfulness in children with attention

119



deficit hyperactivity disorder . American Journal of  Research , 20 ,

61-79.

Lerner, J. (2003). Learning  Desabilities  Theories, Diagnosis, and

Teaching Strategies. Boston New York: Houghton Mifflin Company.

Losapio, G . (2010) .Children with attention  deficit hyperactivity disorder

: treatment  methods and  parental perceptions .Ph.D.

(Unpublished), . St.John's University , New York.

Lufi, D . , & Parish – Plass , J.(1995) . Personality Assessmen Of children

with attention deficit hyperactivity Disorder . Journal of clinical

psychology , 48 , 1 , 77- 83.

Malloy, D, .(2007). Impulsive behavior in adults with attention deficit/

hyperactivity disorder :Characterization of attentional, motor

and cognitive impulsiveness. Journal of  the  international

Neuropsychological Society,13, 693-698.

Mash, E. , J.  , & Johanston , C . (1990) . Determinants of  Parenting Stress

: Illustrations from families of  hyperactivity children and families

of physically  abused children . Journal of Clinical Child Psychology

,19, 313-338.

Mathes, M. , & Bender , W. (1997) . The effects of self- monitoring on

children with attention deficit hyperactivity disorder who are

receiving pharmacological interventions . Remadial and

special education , 18 (2) , 121-129.

120



Miranda, A. , Presentacion , M . , & Soriano, M. (2002). Effectiveness

of Aschool-based multicomponent program for the treatment

of children with ADHD . Journal of Learning Disabilities , 35 (6) ,

546-562.

National Institute of  Mental Health . (2003) . Attention Deficit Hyperactivity

Disorder . http // www. Nimh. Nin. Gov/ putlicat / adhd – cfm.

Odom , S .(1996) . Effects of educational intervention on mother of male

with hyperactivity disorder . Ph.D.(Unpublished), University of

Alabama at  Birmingham.

Orjales, V . (2007) . Cognitive treatment for children with attention deficit

hyperactivity disorder (ADHD) .Annuary of Clinical and Health

Psychology , 3, 19-30.

Reid, R . (1999) . Attention deficit hyperactivity Disorder :effective methods

for the classroom . Focus on Exceotional children , 32 (4), 1-20.

Reid, R. , Maag, J. , Vasa, S. & Wright, G . (1994) .Who are the children

with attention deficit hyperactivity disorder : A school-based survey. The

Journal of Special Education , 28 , 117-137.

Richard, P. , Samuel, G . & Turner, J .(1990). Sustained and selective children

with learning disabilitie . Journal of Learning Disabilities , 40, 270 –

279.

Richman, D .(1996) .The effects of  tow children with hyperactivity disorder

. Journal of  School Psychology , 19 (3) ,242-249.

121



Rosen, L .(1988). Effects of suger (sucrose) on children's Behavior . Journal

Consulting and Clinical Psychology , 56 , p : 583 – 589.

Rosen, L . , Sanderson , W . (1990) . Asurvey of classroom management

practices. Journal of School Psychology , 28(3) , 257 – 269.

SHani, C .(2011). Parents' communicative practices with adhd and non-

Adhd children. Ph.M. (Unpublished) . Colorado State University.

Temple, p . & Kling, E . (2000) . The key components of compare – hensive

assessment of adhd . http // www . Idonline– org.

Tucket, D. M. & Williamson , P . (1984) . Asymmetric Neural Control in

Human Self – regulation .Psychological Review , 91, 185 – 215.

122



قالمالحــــــــــــ



) 1ملحق (

رسالة تسهیل مهمة باحثة من المدیریة العامة لمحافظة جنوب الباطنة
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)2ملحق (

رسالة تسهیل مهمة باحثة من جامعة نزوى
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) 3ملحق (

صورته األولیةمقیاس النشاط الزائد في 

اوال : للمعلم:

ضعف اإلنتباه :)أ

أبدانادراأحیاناغالبادائماالعبارةم
یصعب علیه تركیز انتباهه على شيء معین لفترة كافیة ، فمدة اإلنتباه  لدیه قصیرة 1

مقارنة مع عمره الزمني.
یتشتت انتباهه بسهولة ألي حركة أو صوت خارجي.2
منصت أو مكترث لما یقال له و كأنه ال یسمع عند الحدیث إلیهیبدو غیر 3
دفاتر" بشكل متكرر–أقالم –ینسى أدواته المدرسیة في المنزل "كتب 4
یبدو شارد الذهن أثناء شرح المعلم5
یحتاج إلى التذكیر بالتعلیمات ألنه ال یكون منتبها عند تقدیمها له.6
یستطیع انهاء المهمة المطلوبة منه دون مساعدة اآلخرین وفي الوقت المحدد لهال 7
أعماله الصفیة وواجباته المدرسیة غیر كاملة بسبب ضعف قدرته على اإلنتباه8
یبتعد عن المشاركة في األعمال التي تحتاج إلى تفكیر ألنه ال یستطیع أن یبقى 9

منتبها لمدة كافیة
ینتقل من مهمة إلى أخرى دون إتمام المهمة األخرى10
یجد صعوبة في التعرف على التشابه و اإلختالف بین األشیاء11
یصعب علیه نقل الرسائل الشفهیة من و إلى اآلخرین12
ومعلوماتهیفتقد إلى مهارات التنظیم مثل تنظیم حقیبته وكتابته و دفاتره و تنظیم وقته 13
كثیر النسیان14
یرتكب أخطاء تنم عن الالمباالة في العمل المدرسي أو األنشطة األخرى15
یفشل في اإلنتباه للتفاصیل ویهتم للتفاصیل غیر المهمة16
ال یتعاون مع معلمه و زمالئه في المدرسة17
خطوطه و رسومه مهتزة وغیر منظمة18
یتعلم في المدرسة بصورة ضعیفة مع أنه یبدو ذكیا19
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الحركة المفرطة:)ب

أبدانادراأحیاناغالبادائماالعبارةم
كثیر الحركة الیهدأ أو یستقر في مكانه1
یتململ أثناء الجلوس على مقعده (یحرك یدیه و رجلیه)2
الصف باستمرار.یترك مقعده وینتقل داخل غرفة3
یجد صعوبة في ممارسة اللعب الهادئ أو األنشطة الترفیهیة بشكل 4

هادئ
یقفز ویركض أثناء تنقله من مكان آلخر وقلیال ما یسیر بهدوء5
یعبث بكل ما حوله من أدوات ویخرب أدواته باستمرار6
یوجد فیهیحدث صخبا وضوضاء مزعجة في المكان الذي 7
یتسلق األشیاء العمودیة في المكان الذي یوجد فیه مثل : أعمدة و 8

أشجار
یشتت اآلخرین بتحركاته الكثیرة غیر الهادفة9

یتكلم بدون استئذان10
یخطف ألعاب و أدوات زمالئه و أشیاءهم دون اكتراث لمشاعرهم.11
اآلخرین و ال یعترف بأخطائه.یلوم األطفال 12
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اإلندفاعیة:ج) 

أبدانادراأحیاناغالبادائماالعبارةم

یفرط في الكالم1
زمالئه) أثناء حدیثهم ، و یتطفل علي –یقاطع اآلخرین (المعلم 2

أنشطتهم  و ألعابهم
ینهیها المعلم یجیب عن األسئلة قبل أن یفكر فیها ، وقبل أن3

(یتسرع في إعطاء اإلجابة)
ال ینتظر دوره أثناء اللعب أو المواقف اإلجتماعیة األخرى4
ال یتبع التعلیمات أو النظام بل قد یعمل عكسها5
یقوم بسلوكیات تزعج اآلخرین ویحاول تخریب ألعاب اآلخرین 6

وأدواتهم
مشاكل مع زمالئه (ألنه یتفاعل قبل أن یفكر متهور قد یتورط في 7

في النتائج وعواقب األمور)
یدافع زمالؤه و یزاحم في الطابور8
یتسرع في اداء أعماله مما یزید من أخطائه9

یعرض نفسه للمخاطر دون أن یفكر في النتائج (كالقفز من مكان 10
مرتفع).

بكثرة األسئلة و الطلبات.یلفت انتباه المعلم11
سریع الغضب12
سهل اإلستثارة من قبل اآلخرین13
یغلب علیه العناد14
شدید الحساسیة لالنتقادات الموجهة إلیه15
فظ في التعامل مع زمالئه16
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ثانیا : للوالدین:

أ) ضعف اإلنتباه:

أبدانادراأحیاناغالبادائماالعبارةم
یتشتت انتباه الطفل ألي شيء یحدث حوله حتى لو كان بسیطا.1
ال یستطیع فهم كثیر من المعلومات التي یسمعها2
یجد صعوبة في التعرف على األشكال و مكونات األشیاء3
كالكتب أو ینسى في المنزل بعض األشیاء التي یحتاج  إلیها في المدرسة 4

الدفاتر أو مالبس الریاضة
في الصباحینسى في المدرسة أو یفقد بعض أدواته و أغراضه التي أخذها معه 5
ینسى عمل األشیاء التي یجب أن یقوم بها یومیا6
یشرد ذهنه أثناء حل واجباته المنزلیة أو استذكار دروسه.7
الشفهیة من و إلى اآلخرین بسبب ضعف قدرته على ال یستطیع نقل الرسائل 8

اإلنتباه.
یبتعد عن المشاركة في األعمال التي تحتاج إلى تفكیر ألنه ال یستطیع أن یبقى 9

منتبها لمدة كافیة.
یحتاج إلى تكرار األشیاء عدة مرات.10
إلى إشراف لحلها.وقت حل الواجبات یعتبر معركة بالنسبة له ، ویحتاج 11
دقائق مثال) في لعبة واحدة بل ینتقل من ١٠ال یستطیع أن یقضي وقتا طویال (12

لعبة ألخرى.
یبدو و كأنه ال یستمع إلیك عندما تتحدثین إلیه مباشرة13
كثیر النسیان ( ال یتذكر أین وضع أغراضه ، ماذا طلب منه)14
مهارة التنظیم : تنظیم حقیبته كتبه ودفاتره وتنظیم وقته.یفتقد إلى 15
غرفته تكون فوضى عارمة16
یبدو غیر مبال باألعمال المدرسیة (الواجب ، استذكار الدروس)17
تكثر أخطاؤه بسبب عدم مباالته عندما تطلبین منه امرا ما.18
منتظمةخطوطه و رسومه مهتزة و غیر 19
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الحركة المفرطة:)ب

أبدانادراأحیاناغالبادائماالعبارةم
یصعب علیه البقاء في مكانه حتى لو طلب منه ذلك1
یصعب علیه ممارسة األلعاب التي تتطلب الهدوء و اإللتزام2
عندما تكونین في زیارة أسریة فإنه ال یلتزم الهدوء بل یكون 3

مزعجا.
یتسلق األشیاء العمودیة في المكان الذي یوجد فیه كالجدران و 4

االعمدة و األشجار
یتحرك حركات زائدة قد تكون خطیرة كالقفز و الجري5
یحدث إزعاجا و ضوضاء في المكان الذي یوجد فیه6
یخطف ألعاب اخوته و أدواتهم دون اكتراث لمشاعرهم7
یعبث بكل ما حوله من أدوات و حاجیات و یخرب أدواته بشكل 8

مستمر
یجد صعوبة في اإلستغراق في النوم (كثرة الحركة و التقلب أثناء 9

النوم)
یضایق اآلخرین دائما و یتدخل في أنشطتهم 10
یجد صعوبة في البقاء جالسا حتى ینتهي من تناول طعامه11
یلوم اآلخرین و ال یعترف بأخطائه12
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اإلندفاعیة:)ج

أبدانادراأحیاناغالبادائماالعبارةم
یتحدث كثیرا (ثرثار)1
یقاطع اآلخرین أثناء حدیثهم2
فظ في التعامل مع اخوته3
حساس سهل اإلستثارة من قبل اآلخرین.4
مشاكس مع األطفال اآلخرینعدواني 5
یحاول تخریب ألعاب اآلخرین التي یلعبونها6
یغلب علیه العناد7
سریع اإلنفعال (یبكي أو یضحك بدون سبب واضح).8
یخاطر غالبا إلى عمل أشیاء تؤدي إلى جرحه9

الئقة)یقول و یفعل أشیاء تجرح مشاعر اآلخرین (ألفاظ غیر 10
یرغب في أن تجاب طلباته في الحال (حاد المزاج)11
یندفع إلى سلوك ما دون حساب ما یترتب علیه من نتائج كالقفز 12

من أماكن مرتفعة أو الجري في شارع مزدحم
متسرع و یتفاعل مع األمور فورا بدون تفكیر13
وقد یعمل عكسها.یرفض اتباع التعلیمات واألوامر 14
یجد صعوبة في االنتظار في أي موقف إلى أن یحین دوره.15
شدید الحساسیة لالنتقادات الموجهة إلیه.16
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) 4ملحق (

مقیاس النشاط الزائد في صورته النهائیة

للمعلم :

ضعف اإلنتباه)أ

أبدانادراأحیاناغالبادائماالعبارةم
یبدو غیر منصت أو مكترث لما یقال له و كأنه ال یسمع عند الحدیث 1

إلیه
دفاتر" بشكل متكرر–أقالم –ینسى أدواته المدرسیة في المنزل "كتب 2
یبدو شارد الذهن أثناء شرح المعلم3
ال یستطیع انهاء المهمة المطلوبة منه دون مساعدة اآلخرین وفي الوقت 4

المحدد له
أعماله الصفیة وواجباته المدرسیة غیر كاملة بسبب ضعف قدرته على 5

اإلنتباه
یبتعد عن المشاركة في األعمال التي تحتاج إلى تفكیر ألنه ال یستطیع 6

أن یبقى منتبها لمدة كافیة
ینتقل من مهمة إلى أخرى دون إتمام المهمة األخرى7
صعوبة في التعرف على التشابه و اإلختالف بین األشیاءیجد 8
یصعب علیه نقل الرسائل الشفهیة من و إلى اآلخرین9

یفتقد إلى مهارات التنظیم مثل تنظیم حقیبته وكتابته و دفاتره و تنظیم 10
وقته ومعلوماته

كثیر النسیان11
الالمباالة في العمل المدرسي أو األنشطة األخرىیرتكب أخطاء تنم عن 12
یفشل في اإلنتباه للتفاصیل ویهتم للتفاصیل غیر المهمة13
ال یتعاون مع معلمه و زمالئه في المدرسة14
خطوطه و رسومه مهتزة وغیر منظمة15
یتعلم في المدرسة بصورة ضعیفة مع أنه یبدو ذكیا16
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ب ) الحركة المفرطة:

أبدانادراأحیاناغالبادائماالعبارةم
كثیر الحركة الیهدأ أو یستقر في مكانه1
یتململ أثناء الجلوس على مقعده (یحرك یدیه و رجلیه)2
یترك مقعده وینتقل داخل غرفة الصف باستمرار.3
أو األنشطة الترفیهیة بشكل یجد صعوبة في ممارسة اللعب الهادئ4

هادئ
یقفز ویركض أثناء تنقله من مكان آلخر وقلیال ما یسیر بهدوء5
یعبث بكل ما حوله من أدوات ویخرب أدواته باستمرار6
یحدث صخبا وضوضاء مزعجة في المكان الذي یوجد فیه7
یوجد فیه مثل : أعمدة و یتسلق األشیاء العمودیة في المكان الذي 8

أشجار
یشتت اآلخرین بتحركاته الكثیرة غیر الهادفة9

یتكلم بدون استئذان10
یخطف ألعاب و أدوات زمالئه و أشیاءهم دون اكتراث لمشاعرهم.11
یلوم األطفال اآلخرین و ال یعترف بأخطائه.12
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اإلندفاعیة:ج) 

أبدانادراأحیاناغالبادائماالعبارةم
یفرط في الكالم1
زمالئه) أثناء حدیثهم ، و یتطفل علي –یقاطع اآلخرین (المعلم 2

أنشطتهم  و ألعابهم
یجیب عن األسئلة قبل أن یفكر فیها ، وقبل أن ینهیها المعلم 3

(یتسرع في إعطاء اإلجابة)
ینتظر دوره أثناء اللعب أو المواقف اإلجتماعیة األخرىال4
ال یتبع التعلیمات أو النظام بل قد یعمل عكسها5
یقوم بسلوكیات تزعج اآلخرین ویحاول تخریب ألعاب اآلخرین 6

وأدواتهم
متهور قد یتورط في مشاكل مع زمالئه (ألنه یتفاعل قبل أن یفكر 7

وعواقب األمور)في النتائج 
یدافع زمالؤه و یزاحم في الطابور8
یتسرع في اداء أعماله مما یزید من أخطائه9

یلفت انتباه المعلم بكثرة األسئلة و الطلبات.10
سریع الغضب11
یغلب علیه العناد12
شدید الحساسیة لالنتقادات الموجهة إلیه13
فظ في التعامل مع زمالئه14
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مقیاس النشاط الزائد في صورته النهائیة

للوالدین

:ضعف اإلنتباه)أ

أبدانادراأحیاناغالبادائماالعبارةم
یجد صعوبة في التعرف على األشكال و مكونات األشیاء1
المدرسة ینسى في المنزل بعض األشیاء التي یحتاج  إلیها في 2

كالكتب أو الدفاتر أو مالبس الریاضة
ینسى في المدرسة أو یفقد بعض أدواته و أغراضه التي أخذها معه 3

في الصباح
ینسى عمل األشیاء التي یجب أن یقوم بها یومیا4
ال یستطیع نقل الرسائل الشفهیة من و إلى اآلخرین بسبب ضعف 5

قدرته على اإلنتباه.
دقائق مثال) في لعبة واحدة ١٠ال یستطیع أن یقضي وقتا طویال (6

بل ینتقل من لعبة ألخرى.
یبدو و كأنه ال یستمع إلیك عندما تتحدثین إلیه مباشرة7
كثیر النسیان ( ال یتذكر أین وضع أغراضه ، ماذا طلب منه)8
غرفته تكون فوضى عارمة9

یبدو غیر مبال باألعمال المدرسیة (الواجب ، استذكار الدروس)10
تكثر أخطاؤه بسبب عدم مباالته عندما تطلبین منه امرا ما.11
خطوطه و رسومه مهتزة و غیر منتظمة12
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الحركة المفرطة:)ب

أبدانادراأحیاناغالبادائماالعبارةم
في مكانه حتى لو طلب منه ذلكیصعب علیه البقاء1
یصعب علیه ممارسة األلعاب التي تتطلب الهدوء و اإللتزام2
یتسلق األشیاء العمودیة في المكان الذي یوجد فیه كالجدران و 3

االعمدة و األشجار
یتحرك حركات زائدة قد تكون خطیرة كالقفز و الجري4
ضوضاء في المكان الذي یوجد فیهیحدث إزعاجا و 5
یخطف ألعاب اخوته و أدواتهم دون اكتراث لمشاعرهم6
یعبث بكل ما حوله من أدوات و حاجیات و یخرب أدواته بشكل 7

مستمر
یجد صعوبة في اإلستغراق في النوم (كثرة الحركة و التقلب أثناء 8

النوم)
یضایق اآلخرین دائما و یتدخل في أنشطتهم 9

یجد صعوبة في البقاء جالسا حتى ینتهي من تناول طعامه10
یلوم اآلخرین و ال یعترف بأخطائه11
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ج) اإلندفاعیة:

أبدانادراأحیاناغالبادائماالعبارةم
یتحدث كثیرا (ثرثار)1
اآلخرین أثناء حدیثهمیقاطع 2
فظ في التعامل مع اخوته3
عدواني مشاكس مع األطفال اآلخرین4
یحاول تخریب ألعاب اآلخرین التي یلعبونها5
یغلب علیه العناد6
یخاطر غالبا إلى عمل أشیاء تؤدي إلى جرحه7
اآلخرین (ألفاظ غیر الئقة)یقول و یفعل أشیاء تجرح مشاعر 8
یندفع إلى سلوك ما دون حساب ما یترتب علیه من نتائج كالقفز 9

من أماكن مرتفعة أو الجري في شارع مزدحم
متسرع و یتفاعل مع األمور فورا بدون تفكیر10
یرفض اتباع التعلیمات واألوامر وقد یعمل عكسها11
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) 5ملحق (

رسالة طلب تحكیم برنامج إرشادي

جامعة نزوى

كلیة اآلداب والعلوم

قسم التربیة والدراسات اإلنسانیة

الدراسات العلیا / ماجستیر تربیة

......................المحترم.........................الفاضل الدكتور / ...................

وبركاته ، وبعد:السالم علیكم ورحمة اهللا 

الموضوع : طلب تحكیم برنامج إرشادي لخفض النشاط الزائد لدى طلبة الحلقة األولى من 
محافظة جنوب الباطنةلیم األساسي في التع

تالمیذبرنامج إرشادي لخفض النشاط الزائد لدى "بناء الباحثة بإجراء دراسة تهدف إلى تقوم
كأحد متطلبات الحصول على "محافظة جنوب الباطنةفيالحلقة األولى من التعلیم األساسي 

ادة من ــــحیث أن الباحثة ترغب في اإلستفدرجة الماجستیر في التربیة / إرشاد نفسي ، و
التي سیكون لها أبلغ األثر في مساعدة الباحثة على ومرئیاتكم النیرة توجیهاتكم السدیدة و

من سعادتكم التكرم بإبداء مالحظاتكم و مقترحاتكم توجیه دراستها الوجهة العلمیة فإنها تأمل
و ابداء مالحظاتكم حول الهدف حیال البرنامج اإلرشادي من خالل استمارة التحكیم المرفقة ،

العام للبرنامج و عدد الجلسات و المدة الزمنیة لكل جلسة ، و األســـــــــالیب و الفنیات المستخدمة 
كما تأمل الباحثة منكم التكرم بإبداء أي تعدیالتي لكل جلسة ، و مدى مالءمة الواجب البیت
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، علما بأن عدد جلسات البرنامج اإلرشادي سیتألف في دواها في البرنامج وتخدم الدراسةترون ج
) دقیقة .40) جلسات أسبوعیا ، مدة كل جلسة (3) جلسة بواقع (24صورته األولیة من (

تعاونكم و اهتمامكم ، ولسعادتكم جزیل الشكر و التقدیر.وختاما أشكر لكم حسن 

یرجى التكرم بتعبئة هذه البیانات : 

.الدرجة العلمیة:..............................اسم المحكم:..............................

.:.......................یعمل بهاالمؤسسة التي .................التخصص:............

الباحثة
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)6ملحق (

قائمة بأسماء لجنة تحكیم البرنامج اإلرشادي ودرجاتهم العلمیة مرتبة حسب الحروف الهجائیة

مكان العملالتخصصالدرجة العلمیةاسم المحكمم
جامعة السلطان قابوسالتربويعلم النفس أستاذ مساعدابراهیم الحارثي1
جامعة السلطان قابوسعلم النفسأستاذعبدالقوي سالم الزبیدي2
معهد العلوم الشرعیةالفلسفة في اإلدارة التربویةأستاذ مشاركعبداهللا حمدان الدهماني3
السلطان قابوسجامعة علم النفسأستاذ مشاركعلي الزاملي4
جامعة السلطان قابوسالقیاس و التقویمأستاذ مشاركعلي مهدي كاظم5
معهد العلوم الشرعیةالفلسفة و علم النفسأستاذمحمد عبدالرحمن الزیني6
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)7ملحق (

الحلقة األولى من التعلیم جلسات برنامج إرشادي لخفض النشاط الزائد لدى تالمیذ 
األساسي
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جلسة ما قبل البرنامج

(الجلسة التمهیدیة)

دقیقة40: المدة الزمنیةصباحا  7:10: الساعة13/2/2013:األربعاء الیوم والتاریخ

الهدف العام من الجلسة:

البرنامج  .تهیئة أعضاء المجموعة اإلرشادیة التجریبیة للمشاركة في 

األهداف الخاصة للجلسة:

) :2)  و (1الهدف (

.أن یوافق أعضاء المجموعة التجریبیة على المشاركة في البرنامج اإلرشادي (شفهیا)-
أن یوافق أولیاء أمور أعضاء المجموعة التجریبیة على مشاركة أبنائهم في البرنامج -

اإلرشادي (كتابیا).

) دقیقة.20(المدة الزمنیة :

التساؤل.–الحوار والمناقشة األسالیب اإلرشادیة :

: أوراق الموافقةاألدوات 

ألقت المرشدة التحیة والسالم على أفراد المجموعة التجریبیة ، ورحبت بهم وشكرتهم على 
الحضور ، وفي البدایة عرفتهم بنفسها قائلة : " أنا األستاذة محفوظة بنت سالم الیحمدیة طالبة 

سنتعرف معا على اضطراب النشاط امعة نزوى ، وـــإرشاد النفسي من جماجستیر تخصص
من خالل مشاركتكم معي في برنامج إرشادي یتضمن وذلك السلبیة آثارهوأسبابهو الزائد

لكن قبل كل شيء ذلك من خالل لقاءات ستكون بیننا ، واأللعاب ومجموعة من القصص و
ع ـــــم بالنفـــــــود علیكــــــــامج سیعــــج ، فهو برنــــــفي هذا البرنامهل أنتم موافقون على المشاركة معي 

سیساعدكم على التقلیل من مشكلة النشاط الزائد لدیكم " ، عندها أبدى الجمیع رغبته في و
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رقم ت علیهم أوراقا تتضمن طلب موافقة أولیاء أمورهم ملحق ـــــــــالمشاركة بكل سرور ، ثم وزع
یوقعوا طلبت منهم أن یعرضوها على أولیاء أمورهم و) على المشاركة في البرنامج و1-8(

.علیها إما بالموافقة أو الرفض مع إرجاع الورقة للمرشدة بعد ذلك

) :4) و (3الهدف (

إعطاء أعضاء المجموعة اإلرشادیة فكرة بسیطة عن الهدف العام للبرنامج.-
الجلسات اإلرشادیة.زماناإلتفاق على مكان و-

) دقیقة.20(المدة الزمنیة : 

التساؤل .–المناقشة الحوار واألسالیب اإلرشادیة : 

اجراءات التنفیذ:

قامت المرشدة بإعطاء أفراد المجموعة نبذة بسیطة عن البرنامج الذي سیشاركون فیه ، فأخبرتهم 
أسابیع ، سیتم خالل هذا البرنامج 8مدته دقیقة ، و40جلسة مدة كل جلسة 24أنه عبارة عن 

األلعاب التي ستعرفكم على كیفیة التعامل مع مشكلة النشاط الزائد و سالیبتطبیق العدید من األ
مقاطع كیف تساعدون أنفسكم في التقلیل منها ، كما ستشاهدون مجموعة من القصص وو

ستستفیدون معي في هذا البرنامج وبإذن اهللا ستستمتعون الفیدیو التعلیمیة التربویة الهادفة ، و
منه الكثیر ، كما ستكون لكم مني هدایا إذا التزمتم بما أقوله لكم .

بعد الحوار سألت المرشدة أعضاء المجموعة عن الوقت الذي یناسبهم لاللتقاء بهم ، وو
ربعاء ، من والمناقشة تم اإلتفاق على اإللتقاء ثالث مرات أسبوعیا في أیام السبت واإلثنین واأل

في ختام وقد كان مناسبا للجمیع ، وأربعون دقیقة ، حتى الساعة السابعة والساعة السابعة و
موافقتهم على المشاركة في البرنامج الجلسة شكرت المرشدة أعضاء المجموعة على حضورهم و

نفس المكان .الحضور للجلسة القادمة في ذكرتهم بضرورة اإلتیان بورقة موافقة ولي األمر وو
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الجلسة اإلرشادیة األولى

(التعارف وبناء العالقة اإلرشادیة)

دقیقة40المدة الزمنیة: صباحا7:00الساعة: 16/2/2013السبت الیوم والتاریخ:

الهدف العام من الجلسة:

أعضاء المجموعة اإلرشادیة  .بناء عالقة ودیة بین المرشدة و

الخاصة:األهداف 

) :2) و (1الهدف (

أعضاء المجموعة اإلرشادیة.تحقیق التعارف بین المرشدة و-
تحقیق التعارف بین أعضاء المجموعة اإلرشادیة بعضهم مع بعض.-

) دقیقة.15: (المدة الزمنیة

المحاضرة المبسطة.- المناقشة الحوار واألسالیب اإلرشادیة: 

أقالم .–بطاقات التعارفاألدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

من أولیاء 8وقامت بجمع أوراق الموافقة منهم وقد وافق رحبت المرشدة بأعضاء المجموعة 
األمور مباشرة بتوقیعهم على الورقة ، أما اثنان فقد جاؤوا بأنفسهم إلى المدرسة لیتعرفوا أكثر على 

شدة بتوضیح ذلك لهم فوافقوا على قامت المر ماهیة هذا البرنامج الذي سیشارك فیه ابنهم و
وقد قدمت المرشدة الشكر الجزیل ألفراد المجموعة الذین قدموا مشاركة أبنائهم في البرنامج ، 

أوراق الموافقة لها بعد موافقة أولیاء أمورهم علیها ، ثم بدأت الجلسة األولى بتذكیرهم بنفسها قائلة 
وم بمشیئة اهللا في هذه الجلسة سأتعرف علیكم أكثر ــــــــــالیفسي وم بنــــــــة عرفتكــــــفي الجلسة السابق

سأوزع علیكم اآلن بطاقات أرجو منكم قراءتهاستتعرفون أنتم أیضا على بعضكم البعض ، وو
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لى أفراد المجموعة ملحق رقم جیدا واإلجابة علیها ، فقامت المرشدة بتوزیع بطاقات التعارف ع
ماذا یحب أن یكون أحب الهوایات لدیه وصفه واشتملت على اسم العضو والتي ) و2-8(

قامت بمساعدة من یواجه صعوبة في قد أعطتهم المرشدة الوقت لتعبئتها وعندما یكبر ، و
بعد انتهائهم من ذلك ، طلبت المرشدة من كل عضو أن یقف أمام زمالئه كتابة الكلمات ، و

به في بطاقة التعارف .لیعرف عن نفسه من خالل ما كت

):3الهدف (

أن یفهم أعضاء المجموعة الهدف األساسي من حضورهم لجلسات البرنامج اإلرشادي.-

) دقائق.15: (المدة الزمنیة

المحاضرة المبسطة.- المناقشة الحوار واألسالیب اإلرشادیة: 

اجراءات التنفیذ:

المرشدة في توضیح السبب من بعد أن تعرف أفراد المجموعة على بعضهم البعض شرعت
وجودهم في هذا البرنامج حیث تم ابالغهم أنهم سیشاركون في برنامج مدته ثمان أسابیع في كل 

ذلك من خالل أنشطة وأسبوع ثالث لقاءات سیساعدهم في التقلیل من مشكلة النشاط الزائد و
عضاء على أنه سیكون في ممارسات متنوعة ستنفذ خالل جلسات البرنامج كما نبهت المرشدة األ

وضحت لهم بأنه سیكون هنالك جدول یضم نهایة كل جلسة واجب بیتي علیهم اإللتزام بأدائه، و
أسماء األعضاء سیصاحبنا خالل جمیع الجلسات في حال قام العضو بسلوك مرغوب فیه سیتم 

في نهایة ووضع نجمة أمام اسمه أما إذا قام بسلوك غیر مرغوب فیه سیتم سحب تلك النجمة 
كل أسبوع سیتم حساب عدد النجوم لكل عضو فإن حصل العضو على خمس نجوم خالل 

أخبرتهم أن نسخة من الجدول ستكون معلقة في األسبوع یتم استبدالها بهدیة محببة للعضو ، و
صفهم حیث ستقوم المعلمة أیضا بمراقبة سلوكهم فإن قام العضو بسلوك مرغوب فیه ستضع له 

قد قامت إذا قام بسلوك غیر مرغوب فیه ستقوم بسحب النجمة ، وجمة أمام اسمه والمعلمة ن
المرشدة باإلتفاق مسبقا مع معلمات المواد على ذلك ، كما قامت المرشدة بسؤال األعضاء عن 

) ، فكان أحب شيء لدیهم هو الحصول على8-3أحب األشیاء إلیهم بالترتیب ملحق رقم (
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قد قامت المرشدة بتأخیر هذه الهدیة المحببة إلى نهایة البرنامج عن بعد ، وسیارة بجهاز تحكم
، كما وضحت لهم المرشدة لهم أنه سیكون هناك لعضو في السلوكیات المرغوب فیها لیستمر ا

) ستقوم معلمة كل عضو بتقییمه على عدة نقاط : كالمشاركة 8-4تقییم أسبوعي لهم ملحق (
المعلمة ، المواظبة على حل الواجبات و من یكون تقییمه ممتاز أو جید الصفیة ، االنتباه لشرح

جدا تضاف له نجوم بجانب بحسب عدد مرات االمتیاز .

):4الهدف (

أن یتعرف أعضاء المجموعة على قواعد السلوك الجید التي ینبغي االلتزام بها أثناء -
البرنامج اإلرشادي.

) دقیقة.15: (المدة الزمنیة

المحاضرة المبسطة.- المناقشة الحوار واألسالیب اإلرشادیة: 

بطاقة تقییم الجلسة .–بطاقة قواعد السلوك الجید األدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

) على أعضاء المجموعة 8-7قامت المرشدة بتوزیع بطاقة قواعد السلوك الجید ملحق رقم (
قامت بقراءة القواعد أمامهم والجلسات اإلرشادیة ، والتي یجب علیهم أن یلتزموا بها خالل

و وضحت لهم ضرورة و أهمیة اإللتزام بهذه القواعد ،،ت لهم القواعد بشيء من التفصیل شرح
ذكرتهم في ختام الجلسة شكرت المرشدة أعضاء المجموعة على مشاركتهم في البرنامج وو

بموعد الجلسة القادمة.
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اإلرشادیة الثانیةالجلسة 

(النشاط الزائد)

دقیقة40المدة الزمنیة: صباحا    7:00الساعة:18/2/2013الیوم والتاریخ:  االثنین  

الهدف العام من الجلسة:

التعرف على اضطراب النشاط الزائد.

األهداف الخاصة:

) :2) و (1الهدف (

الزائد.أن یتعرف أعضاء المجموعة على مفهوم النشاط -
أن یتعرف أعضاء المجموعة على أعراض النشاط الزائد.-

) دقیقة.20: (المدة الزمنیة

التعزیز .- المحاضرة المبسطة - المناقشة الحوار واألسالیب اإلرشادیة: 

بروكسیما .-حاسوب –صور األدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

المكان المحدد ،  بالحضور للجلسة في الوقت وشكرت المرشدة أعضاء المجموعة على التزامهم 
بدأت المرشدة الجلسة بقولها : " لقد أخبرتكم سابقا بأنه من خالل سؤالي للمعلمات وأولیاء و

ربما تتساءلون في أنفسكم ما معنى النشاط األمور عنكم تبین أن لدیكم أعراض النشاط الزائد و
أسبابه وأعراضه ون اهللا معنى النشاط الزائد وسوف أوضح لكم في هذه الجلسة بإذالزائد و

میسر ألعضاء النتائج المترتبة علیه ، فبدأت معهم بشرح مفهوم النشاط الزائد بشكل مبسط و
المجموعة بصورة تتناسب مع سنهم ، حیث قامت بعرض مقطع فیدیو على جهاز الحاسوب 

تخریبد كضرب القطة ومظاهر النشاط الزائلشخصیة تقوم بممارسات تمثل أعراض و
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إلحاق األذى باآلخرین وأخذ األشیاء بدون استئذان والممتلكات العامة كالمصعد الكهربائي و
غیرها من المظاهر بعد انتهاء المقطع طلبت من األعضاء استخراج أهم السلوكیات غیر 

وتم تعزیزهم ، كما قد قام أعضاء المجموعة باستنتاجها الصحیحة التي قامت بها الشخصیة و
تم عرض مجموعة صور تمثل أعراضا أخرى للنشاط الزائد كاالندفاعیة في عبور الشارع دون 

بعد عرض كل صورة تطلب المرشدة من تسلق األشیاء المرتفعة وغیرها ، واالنتباه للسیارات و
لمجموعة بعد أن لخص أعضاء ااألعضاء استنتاج السلوكیات غیر المرغوب فیها من الصورة و

كل ما رأیتموه في هذه السلوكیات ، أخبرتهم المرشدة أن كل ما شاهدتموه في مقطع الفیدیو و
قمتم باستنتاجه هي كلها أعراض النشاط الزائد ، فالنشاط الزائد یا طالبي له ثالثة الصور و

تشتت اإلنتباه .–اإلندفاعیة –فروع هي : الحركة المفرطة 

):3الهدف (

عضاء المجموعة على اآلثار و النتائج السلبیة للنشاط الزائد.أن یتعرف أ-

) دقیقة.20: (المدة الزمنیة

الواجب البیتي .–التعزیز –المحاضرة المبسطة - الحوار والمناقشة األسالیب اإلرشادیة: 

سبورة .- أقالم األدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

المناقشة ، ألعراض ومظاهر النشاط الزائد من خالل الحوار وبدأت المرشدة بذكر اآلثار السلبیة 
نفسیة على تعلیمیة وحیث وضحت لهم بأن سلوكیات النشاط الزائد لها آثارا سلبیة اجتماعیة و

بدأت بشرح كل أثر من هذه اآلثار على حدة فاآلثار اإلجتماعیة تتمثل في أن طفل ، والفرد
التي زمالئه بسلوكیاته غیر المرغوب فیها ومعلماته وخوته وإالنشاط الزائد یضایق والدیه و
یجعله یشعر باإلحباط ، فاعتداءه الزجر الذي یؤثر على نفسیته وتجعله عرضة دائما للنهر و
عدم احترامهم أثناء اللعب أخذ أدواتهم الشخصیة بدون استئذان وعلى زمالئه في الصف و

مستواهقلة انتباهه تؤثر علىه ، كما أن كثرة حركاته ومعهم یجعله غیر محبوبا بین أصدقائ
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عدم الدراسي في المدرسة حیث یتدنى المستوى الدراسي بسبب عدم انتباهه لشرح المعلمة و
مواظبته على حل الواجبات بسبب نسیانه لها ، كما أن اندفاعیته في اإلجابة على األسئلة دون 

اندفاعیته في المشي وودني المستوى التحصیلي لهبالتالي توالتفكیر فیها یجعله یخطئ فیها 
بعد هذا طلبت عدم انتباهه للسیارات المارة في الشارع  یعرض حیاته للخطر ، والركض و

تم تعزیزهم اط الزائد ، والسلبیة للنشتلخیص بعض اآلثار المرشدة من بعض األعضاء ذكر و
وزعت علیهم شكرت المرشدة األعضاء على تفاعلهم معها ووفي ختام الجلسة بالثناء علیهم ،  

) تحت الصورة التي تمثل √الواجب البیتي وهو عبارة عن  مجموعة صور یضع عالمة (
انه سیتم مناقشته في بدایة الجلسة القادمة .ذكرتهم بضرورة حله وأعراض النشاط الزائد ، و
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الجلسة اإلرشادیة الثالثة

(خطوات حل المشكلة)

دقیقة40المدة الزمنیة:صباحا   7:00الساعة: 20/2/2013الیوم والتاریخ: األربعاء 

الهدف العام من الجلسة:

تعریف أعضاء المجموعة على خطوات حل المشكلة.

األهداف الخاصة:

):1الهدف (

أن یتعرف أعضاء المجموعة على مفهوم المشكلة.-

) دقیقة.15: (المدة الزمنیة

المناقشة .الحوار واألسالیب اإلرشادیة: 

سبورة .- أقالم األدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

تذكیرهم بما بعد أن رحبت المرشدة بأعضاء المجموعة بدأت معهم في مناقشة الواجب البیتي و
یعتبر مشكلة بالنسبة لهم ، تمت مناقشته في الجلسة السابقة ، ثم وضحت لهم أن النشاط الزائد 

فما معنى المشكلة ؟ تدرجت مع األعضاء حتى تم التوصل إلى مفهوم المشكلة بأنها موقف أو 
أخبرتهم أنه البد من اتباع قامت بكتابة التعریف على السبورة ، وسؤال یحتاج إلى حل ، و

فكم على خطوات الیوم بإذن اهللا سأعر خطوات معینة حتى أحل مشكلتي بطریقة صحیحة ، و
حل المشكلة.

):2الهدف (

أن یتعرف أعضاء المجموعة على خطوات حل المشكلة.-
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) دقیقة.25: (المدة الزمنیة

الواجب البیتي- لعب الدور–التعزیز –النمذجة –المناقشة الحوار واألسالیب اإلرشادیة: 

بطاقة خطوات حل المشكلة.األدوات المستخدمة: 

التنفیذ:اجراءات 

طلبت من ) ، و8-9قامت المرشدة بتوزیع بطاقة خطوات حل المشكلة على األعضاء ملحق (
تم تعزیزه ، ثم قامت المرشدة بشرح كل خطوة أحد األعضاء قراءتها أمام زمالئه بصوت عال و

هي كالتالي:قدمت لهم مثال على مشكلة معینة  وبالتفصیل ألعضاء المجموعة و

نني ال أنتبه للمعلمة أثناء الشرح.: أالمشكلة.1

: أنا دائما ال أنتبه للمعلمة ألنني أفكر في أمور أخرى وتحدید مدى حجم المشكلة وأسبابها.2
في كثیر من األحیان أتحدث مع زمالئي أثناء الشرح أنظر إلى الخارج أنشغل بالعبث بأقالمي و

من خالل النافذة.

:تولید البدائل.3

للمعلمة ألكبر قدر زمني ممكن.أحاول أن أنتبه- 

ال أنشغل بأقالمي بل أركز بصري على المعلمة.- 

ال أتحدث إلى زمالئي أثناء الحصة.- 

وأركز بصري علیها.: أن أنتبه للمعلمة ألكبر قدر زمني ممكن اختیار الحل المناسب.4

10علمتي لمدة : لقد قمت بعمل جید ومفید لقد انتبهت لشرح متقییم نجاح البدیل المسخدم.5
أكثر.غدا سأحاول االنتباه أكثر وهذا ممتاز ودقائق متواصلة و

بعد شرح الخطوات قامت المرشدة بلعب دور الطالب الذي یعاني من مشكلة ضعف اإلنتباه وو
قامت تحل مشكلتها باتباع خطوات حل المشكلة ، ثم طلبت من بعض األعضاء أن یقوم بنمذجة
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كیف سیتبع خطوات حل لعب دور الطالب الذي یعاني من مشكلة ضعف اإلنتباه والمعلمة و
قد تم تعزیز كل عضو قام یفعل مثل ما فعلت المرشدة أمامهم والمشكلة لحل هذه المشكله و

زعت علیهم الواجب بعد أن تأكدت المرشدة من فهم األعضاء لخطوات حل المشكلة وبذلك ، و
أنه تم تذكیرهم بموعد الجلسة القادمة و، وترتیب خطوات حل المشكلةقم بإعادةهو البیتي و

ستتم مناقشة الواجب البیتي في بدایتها. 
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الجلسة اإلرشادیة الرابعة

(الضبط الذاتي)

دقیقة.40المدة الزمنیة:صباحا     7:00الساعة: 23/2/2013الیوم و التاریخ: السبت 

العام من الجلسة:الهدف 

التعرف على خطوات الضبط الذاتي.

األهداف الخاصة:

) :2) و(1الهدف (

أن یتعرف أعضاء المجموعة على مفهوم الضبط الذاتي.-
أن یتعرف أعضاء المجموعة على أهمیة مهارة الضبط الذاتي في خفض النشاط الزائد -

لدیهم.

) دقیقة.20: (المدة الزمنیة

التعزیز .–المناقشة الحوار واألسالیب اإلرشادیة: 

السبورة.- أقالم األدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

في البدایة تمت مناقشة الواجب السالم على أعضاء المجموعة ، وألقت المرشدة التحیة و
الجلسة  حیث البیتي مع المجموعة بعد أن قام الجمیع بحله ، ثم تطرقت المرشدة إلى موضوع 

هي مهمة ستساعدكم قالت المرشدة لألعضاء الیوم سأخبركم عن خطوات سنتدرب علیها معا و
هي "الضبط الذاتي" ، ثم عرفت المرشدة كثیرا في التغلب على مشكلة النشاط الزائد لدیكم و

لألعضاء معنى الضبط الذاتي في صورة مبسطة تتناسب مع عمر أفراد المجموعة حیث تم 
ذاتي في موقف یتطلب مني ذلك وف الضبط الذاتي بأنه القدرة على التحكم في نفسي وتعری

فهمه ، ثم بینتقام كل األعضاء بإعادة التعریف وقامت المرشدة بكتابته على السبورة و
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المرشدة أهمیة هذه المهارة لألعضاء بأنها ستساعدهم في حل الكثیر من المشاكل التي یعانون 
منها.

):3لهدف (ا

أن یتعرف أعضاء المجموعة على خطوات الضبط الذاتي.-

) دقیقة.20: (المدة الزمنیة

الواجب البیتي- لعب الدور–التعزیز –النمذجة –الحوار والمناقشة األسالیب اإلرشادیة: 

بطاقة خطوات الضبط الذاتي .األدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

طلبت من ) على المجموعة و8-10خطوات الضبط الذاتي ملحق (زعت المرشدة بطاقة و
خطوات الضبط تم تعزیزه ، وأحد أفراد المجموعة قراءة الخطوات أمام الجمیع بصوت عال و

الذاتي هي:

أسئلة تتعلق بالسلوك المستهدف (ما الذي یریده المعلم مني ) ؟. 1

بنفسه ( یرید مني المعلم أن .............)إجابات عن تلك األسئلة یقدمها الطفل . 2

تحدث ذاتي یهدف إلى توجیه الطفل لتأدیة المهمة التي یریدها المعلم ( علي أن 3 .
كذا......).وأفعل كذا 

في حالة الفشل یقول سأحاول أن أفعلها لقد فعلت المطلوب مني ، وتعزیز ذاتي (. 4
في المرة القادمة).

بعدها قامت المرشدة بشرح الخطوات خطوة خطوة أمام أفراد المجموعة حیث تم اختیار مشكلة 
هي مشكلة تكرار الخروج من المقعد معالجتها عن طریق خطوات الضبط الذاتي ومعینة و

قامت المرشدة بتمثیل دور الطالب الذي یعاني من هذه المشكلة أكثر الدراسي أثناء الحصة ، و
بعدها بصوت داخلي في ذاتها ثمث مثلتها أوال بصوت مسموع ثم بصوت خافت ومن مرة حی
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قد أجاد الطالب هذا الدور ویلعب الدور ، وطلبت من كل عضو أن یقلد المرشدة فیما فعلته و
وزعت الواجب البیتي على في الختام لخصت المرشدة كل ما دار في الجلسة وتم تعزیزهم ، و

طلبت منهم حلها وفق خطوات الضبط و"اللعب بغیر هدوء "األعضاء وهو عبارة عن مشكلة 
التدرب على هذه الخطوات.الذاتي و
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الجلسة اإلرشادیة الخامسة

(الضبط الذاتي لخفض الحركة المفرطة)

دقیقة40المدة الزمنیة:7:00الساعة: 25/2/2013الیوم و التاریخ : االثنین 

الهدف العام من الجلسة:

أن یطبق أعضاء المجموعة خطوات الضبط الذاتي لخفض الحركة المفرطة.

األهداف الخاصة:

):1الهدف (

أن یمارس األعضاء خطوات الضبط الذاتي لخفض الحركة المفرطة عملیا.-

) دقیقة.40: (المدة الزمنیة

الواجب البیتي- لعب الدور–التعزیز –النمذجة –المناقشة الحوار واألسالیب اإلرشادیة: 

بطاقة خطوات الضبط الذاتي.األدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

قامت بمناقشة الواجب البیتي معهم ، ثم أخبرتهم بأنهم رحبت المرشدة بأعضاء المجموعة ، و
الضبط الذاتي لخفض الحركة المفرطة فقامت المرشدة أوال بتطبیق جمیعا سیطبقون خطوات 

تم تعزیز كل الخطوات أمامهم ثم طلبت من كل واحد منهم أن یقوم بذلك أمام جمیع األعضاء و
قد شارك الجمیع في تطبیق الخطوات التي كانت كالتالي:من قام بالخطوات ، و

تریده المعلمة مني ) .(ما الذيأسئلة تتعلق بالسلوك المستهدف. 1

( ترید مني المعلمة أن ال أعبث إجابات عن تلك األسئلة یقدمها الطفل بنفسه. 2
بأقالمي أثناء الشرح)
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( علي أن ألتزم تحدث ذاتي یهدف إلى توجیه الطفل لتأدیة المهمة التي یریدها المعلم. 3
بالهدوء وال أعبث بأقالمي أثناء شرح معلمتي للدرس وسأحاول  بإذن اهللا أن أضبط ذاتي و

دقائق)10لو لمدة ال أعبث باألقالم و

سأحاول غدا (ممتاز لقد تمكنت من عدم العبث بأقالمي خالل الشرح وتعزیز ذاتي. 4
بإذن اهللا أن ال أعبث باألقالم مدة أطول).

"إثارة قالت لهم حاولوا أن تحلوا مشكلة أن طبق الجمیع الخطوات شكرت المرشدة الجمیع وبعد
من خالل اتباع خطوات مهارة الضبط الذاتي ، واإلزعاج أثناء الحصة الدراسیة"الفوضى و

ذكرتهم بضرورة حل الواجب البیتي الذي ستتم أخیرا شكرت المرشدة األعضاء على الحضور ، و
في بدایة الجلسة القادمة.مناقشته 
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الجلسة اإلرشادیة السادسة

(الضبط الذاتي لتحسین مستوى اإلنتباه)

دقیقة40المدة الزمنیة:7:00الساعة:27/2/2013الیوم و التاریخ: األربعاء 

الهدف العام من الجلسة:

الذاتي لتحسین مستوى اإلنتباه.أن یطبق أعضاء المجموعة خطوات الضبط 

األهداف الخاصة:

):1الهدف (

أن یمارس األعضاء خطوات مهارة الضبط الذاتي لتحسین مستوى االنتباه عملیا. -

) دقیقة.40: (المدة الزمنیة

الواجب البیتي- لعب الدور–التعزیز –النمذجة –المناقشة الحوار واألسالیب اإلرشادیة: 

بطاقة خطوات الضبط الذاتي.األدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

في بدایة الجلسة تمت مناقشة الواجب البیتي الذي اجتهد رحبت المرشدة بأعضاء المجموعة ، و
تم تعدیل بعض أخرجت المرشدة عضوا لیعرض حله للواجب أمام الجمیع واألعضاء في حله و

الت المرشدة لألعضاء سنطبق بإذن اهللا نفس الخطوات السابقة األخطاء التي وقع فیها ، ثم ق
، "تشتت انتباه الطفل ألي مثیر خارجي"قد اختارت المرشدة مشكلة لتحسین مستوى اإلنتباه ، و

قالت أن الكثیر من المعلمات یشكین من كثرة تشتت انتباهكم ألي شيء یحدث أو أي حركة وو
أنا أقوم بهذه الخطوات:انظر إلي واآلن استمع ومة ، وهذا یزعج المعللو كانت بسیطة و

(ما الذي تریده المعلمة مني ) .أسئلة تتعلق بالسلوك المستهدف. 1

158



ال ( ترید مني المعلمة أن أنتبه إلیها وإجابات عن تلك األسئلة یقدمها الطفل بنفسه. 2
ألتفت ألي حركة أو صوت یحدث)

( علي أن أنتبه إلى توجیه الطفل لتأدیة المهمة التي یریدها المعلمتحدث ذاتي یهدف . 3
دقائق)10ال ألتفت ألي مثیر یحدث وسأحاول أن أفعل ذلك الیوم  لمدة جیدا للمعلمة و

سأحاول غدا بإذن اهللا أن (ممتاز لقد تمكنت من اإلنتباه الجید لألستاذة وتعزیز ذاتي. 4
حالة الفشل یقول ال بأس سأحاول غدا بإذن اهللا).في أنتبه لها لمدة أطول ، و

ثم طلبت المرشدة من األعضاء تطبیق هذه الخطوات أمام الجمیع في المرة األولى بصوت 
قد تم تعزیز كل من قام بلعب الدور ، مسموع ثم بصوت خافت ثم بصوت خفي في داخله ، و

بیتي المتمثل في التدرب على وزعت لهم الواجب الثم شكرت المرشدة أعضاء المجموعة ، و
خطوات الضبط الذاتي لزیادة مستوى اإلنتباه لدیك أثناء شرح المعلمة.
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الجلسة اإلرشادیة السابعة

(الضبط الذاتي لخفض بعضا من أعراض السلوك اإلندفاعي)

دقیقة40المدة الزمنیة:7:00الساعة: 2/3/2013الیوم و التاریخ: السبت

الهدف العام من الجلسة:

أن یطبق أعضاء المجموعة خطوات الضبط الذاتي لخفض بعضا من أعراض السلوك 
اإلندفاعي.

األهداف الخاصة:

):1الهدف (

أن یمارس األعضاء خطوات مهارة الضبط الذاتي لخفض بعضا من أعراض السلوك -
اإلندفاعي عملیا. 

) دقیقة.40: (المدة الزمنیة

الواجب البیتي- لعب الدور–التعزیز –النمذجة –الحوار والمناقشة األسالیب اإلرشادیة: 

بطاقة خطوات الضبط الذاتي.األدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

الباحثة قد الحظت بدأت معهم بمناقشة الواجب البیتي وألقت المرشدة السالم على األعضاء و
أن الطالب بدؤوا یفهموا الخطوات أكثر ، ثم أخبرتهم بأننا خالل هذه الجلسة سنطبق أیضا نفس 

قد تم اتباع نفس ، و"مقاطعة المعلمة أثناء الشرح"لكن لحل مشكلة أخرى وهي الخطوات و
قد طلبت من األعضاء أن یقوموا بالخطوات مرة بصوت مسموع ثم الخطوات السابقة ، و

قد قام األعضاء بلعب الدور بشكل جید ، ثم شكرت الباحثة خافت ثم بصوت خفي ، وبصوت
هو اتباع نفس الخطوات السابقة في تعوید نفسك على وزعت علیهم الواجب البیتي واألعضاء و

ذكرتهم بموعد الجلسة القادمة.انتظار دورك أثناء اللعب مع زمالئك ، و
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الجلسة اإلرشادیة الثامنة

(تحسین مستوى سلوك اإلنتباه)

دقیقة40المدة الزمنیة:7:00الساعة: 4/3/2013الیوم و التاریخ: االثنین 

الهدف العام من الجلسة:

تحسین مستوى السلوك اإلنتباهي لدى أعضاء المجموعة.

األهداف الخاصة:

) :1الهدف (

أن یفهم أعضاء المجموعة معنى اإلنتباه.-

) دقیقة.10: (المدة الزمنیة

تعزیز.- محاضرة مبسطة –التساؤل –المناقشة الحوار واألسالیب اإلرشادیة: 

سبورة.- أقالم األدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

في البدایة ناقشت معهم الواجب البیتي باخراج عضو أمام رحبت المشرفة بأعضاء المجموعة و
تم قد ساعدت المرشدة العضو في حالة وقوعه في خطأ وواجبه ، والمجموعة لیشرح كیف حل

هو تعزیزه ، ثم بدأت المرشدة الجلسة بالتحدث عن أهم شي یساعد العضو في فهم دروسه و
قد اختلفت إجاباتهم فمنهم من ؟ وفسألتهم ما معنى اإلنتباه"اإلنتباه الجید لشرح المعلمة"

منهم من أجاب هو أن أفهم ما تقوله جیدا للمعلمة فیما تقوله ، وأجاب اإلنتباه هو أن أستمع 
تم تعزیز الذین أجابوا ، ثم أخبرتهم المرشدة بتعریف اإلنتباه بما یتناسب المعلمة أثناء الشرح ، و
ال أنشغل بأي كل حواسي فیما تقوله المعلمة وهو أن أركز شعوري ومع فئتهم العمریة ، و
ى زمالئي أو العبث بأقالمي ، فاإلنتباه جدا مهم ألنه یساعدني على فهمشيء آخر كالتحدث إل
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بالتالي ارتفاع على حل أسئلة االختبارات وعلى المشاركة المستمرة داخل الصف ودروسي و
معلماتي. مستوى التحصیل الدراسي عندها سأنال محبة والداي و

):  2الهدف (

بعض األنشطة التي تسهم في تحسین مستوى أن یقوم أعضاء المجموعة بممارسة-
اللعبة األلكترونیة "هذه السلوك اإلنتباهي لدیهم مثل: استخراج الفرق بین الصورتین ، و

البطاقة مع هذه البطاقة".

) دقیقة.30: (المدة الزمنیة

الواجب البیتي.- التعزیز - اللعب األسالیب اإلرشادیة: 

لعبة تصنیف األلوان.–بروكسیما –حاسوب - رمجموعة صو األدوات المستخدمة:

اجراءات التنفیذ:

قامت المرشدة بإعطاء األعضاء بعض األنشطة التي تساعدهم على تحسین تركیز االنتباه 
لكن فیها اختالفات ) لنفس الشكل و9-1لدیهم ، فأعطت كل عضو ورقة فیها صورتین ملحق (

قد نجح ورتین الستخراج الفوارق فیما بینهما ، وعلى العضو أن یركز جیدا على الصبسیطة و
لكن بتفاوت في الفترة الزمنیة بینهم ، فمنهم من انتهى في األعضاء فعال في استخراج الفروق و

طلبت من منهم من استغرق وقتا أطول ، ثم قامت المرشدة بتشغیل الحاسوب ووقت قصیر و
ین البطاقات المتشابهة مع تحدید فترة زمنیة كل عضو على حدة أن یقوم بلعب لعبة المطابقة ب

هي عبارة عن لوحة فیها ) و9-2لكل عضو ثم عرضت أمامهم لعبة تصنیف األلوان ملحق (
زرقاء ، على العضو أن یمسك القلم المغناطیسي كرات صغیرة حمراء و خضراء و صفراء و

ى تركیز من قبل األعضاء ، لجذب الكرات ذات اللون الواحد في مكان واحد وهي لعبة تحتاج إل
وزعت علیهم قد كان األعضاء متفاعلون في هذه الجلسة فشكرتهم المرشدة على ذلك وو

هو عبارة عن مجموعة من الصور یقوم بالتركیز فیها لیصنفها في مجموعات الواجب البیتي و
بحسب العامل المشترك بینها. 
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الجلسة اإلرشادیة التاسعة

مستوى سلوك اإلنتباه)(تابع/ تحسین 

دقیقة40المدة الزمنیة:صباحا  7:00الساعة: 6/3/2013الیوم و التاریخ: األربعاء 

الهدف العام من الجلسة:

تحسین مستوى السلوك اإلنتباهي لدى أعضاء المجموعة.

األهداف الخاصة:

):1الهدف (

تحسین مستوى سلوكهم أن یمارس األعضاء بعض األنشطة التي تساعدهم على -
اإلنتباهي .

) دقیقة.40: (المدة الزمنیة

الواجب البیتي.- التعزیز - اللعب األسالیب اإلرشادیة: 

–ممحاة –بطاریة - قلم رصاص –قلم حبر –مجموعة أدوات " مقص األدوات المستخدمة:
، صحن ، حبوب لوحة صغیرة مصورة على لوح كرتوني ومقسمة إلى أجزاء –متر القیاس ) 

بازالء)–هریس –(عدس 

اجراءات التنفیذ:

بدأت المبكر للجلسة ، وفي بدایة الجلسة شكرت المرشدة األعضاء على حضورهم الدائم و
معهم بمناقشة الواجب البیتي الذي قام الجمیع بحله بشكل صحیح ، ثم قالت لهم سنحاول الیوم 

مكم مجموعة أدوات ركزوا فیها جیدا ثم سأطلب معرفة مدى قدرتكم على التركیز فسأعرض أما
یمعن النظر فیها ثم علیه أن یدیر ظهره حتى من كل واحد منكم أن یقف أمام هذه األدوات و

الفائز منیكتشف ما هي األداة الناقصة ، وأقوم بإخفاء احدى هذه األدوات ثم علیه أن یركز و
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كانوا تفاعله في هذه اللعبة وقد أبدى الجمیع سروره ویتم تعزیزه ، ویعرف االداة الناقصة و
ملتزمین بانتظار دورهم .

بعد االنتهاء من هذا النشاط قامت المرشدة بتوزیع لوحة مصورة صغیرة على لوح كرتوني ومقسمة 
) على العضو أن یبعثر هذه األجزاء الصغیرة لیعید ترتیبها مرة 9-4إلى أجزاء صغیرة ملحق (

قد الحظت المرشدة الفائز من یرتب الصورة أوال ، والصورة إلى ما كانت علیه وأخرى لیرجع
هم یبذلون جهدهم لتركیب هذه األجزاء التي تحتاج إلى مدى تفاعل األعضاء في هذا النشاط و

قد أنهوا ترتیبها بتفاوت زمني بینهم كل بحسب سرعة تركیزه .انتباه منهم ، وتركیز و

–بازالء - بینهم صحون كل صحن به مجموعة مختلطة من الحبوب (هریسثم وزعت المرشدة 
الفائز من )على كل عضو أن یركز جیدا لیقوم بفصل كل نوع على حدة و9-5عدس) ملحق (

ینتهي أوال من فرز كل نوع على حدة.

في ختام الجلسة شكرت المرشدة األعضاء على ممارساتهم الجمیلة خالل النشاط إذ التزموا و
هو عبارة عن متاهة على العضو أن یركز في وزعت علیهم الواجب البیتي وبالهدوء ، و

المتاهة لیتمكن من حلها.
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الجلسة اإلرشادیة العاشرة

(التقید باتباع التعلیمات واألوامر)

دقیقة40المدة الزمنیة:صباحا   7:00الساعة: 9/3/2013الیوم و التاریخ: السبت 

الهدف العام من الجلسة:

تقید أعضاء المجموعة باتباع التعلیمات واألوامر.

األهداف الخاصة:

):1الهدف (

أن یتبع األعضاء التعلیمات الواردة الستكمال حصولهم على مجسم برج ایفل.-

) دقیقة.40: (المدة الزمنیة

الحوار و المناقشة.–الواجب البیتي - التعزیز - اللعب األسالیب اإلرشادیة: 

قطع لمجسم برج ایفل.مجموعة أجزاء وألدوات المستخدمة:ا

اجراءات التنفیذ:

اطلعت على الواجب البیتي لألعضاء السالم على أعضاء المجموعة ، وألقت المرشدة التحیة و
اتباع ، ثم بدأت الجلسة معهم بتوضیح أهمیة اتباع التعلیمات في الحیاة بشكل عام فقالت لهم أن

قوانین المدرسة وأن ألتزم بالتعلیمات التعلیمات أمر مهم وضروري ، فعلي أن ألتزم بتعلیمات و
نني عندما نا ایاها الوالدین في المنزل ، ألالتي تعطینا ایاها المعلمة في الصف أو التي یعطی

ما ألتزم عنداألنشطة بشكل صحیح وأستمع لتعلیمات معلمتي فإنني أتمكن من حل األسئلة و
محترما بین بالتالي أكون محبوبا وأوامر والدي أكون مأجورا مع اهللا تعالى وبتعلیمات و

الجمیع.
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سأبین لكم الیوم كیف أن اتباع التعلیمات بشكل صحیح یساعدني دائما للوصول إلى الهدف و
خالل هذه القطع ) من9-7المطلوب ثم قالت لهم سنقوم الیوم بتشكیل مجسم برج ایفل ملحق (

المطلوب منكم أن تتبعوا التعلیمات الواردة على المجسم لیسهل علیكم تشكیل التي أمامكم و
قد قامت ال یجوز ألي عضو أن یتخطى التعلیمات الواردة ، والمجسم في أسرع وقت ، و

ل ساعدتهم في بعض األمور إلى أن تم تشكیل المجسم بشكالباحثة بمتابعة عمل األعضاء و
وزعت علیهم ذلك التباعهم التعلیمات الواردة في المجسم فشكرتهم المرشدة على ذلك وصحیح و

هو عبارة عن صور لقصة قصیرة مبعثرة على األعضاء ترتیب القصة ومن ثم الواجب البیتي و
.أدى إلى بكائهاستنتاج الخطأ الذي قام به الدب و
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الحادیة عشرالجلسة اإلرشادیة 

(التزام الطفل بتنظیم جدوله الیومي)

دقیقة40المدة الزمنیة:صباحا7:00الساعة: 11/3/2013الیوم و التاریخ: اإلثنین

الهدف العام من الجلسة:

التزام األعضاء بتنظیم جدولهم الیومي.

األهداف الخاصة:

):2) و (1الهدف (

الفیدیو المعروض أمامهم باهتمام.أن یتابع األعضاء مقطع -
أن یستنتج األعضاء األخطاء التي وقعت فیها الشخصیة الكرتونیة المعروضة.-

) دقیقة.40: (المدة الزمنیة

الحوار و المناقشة.–الواجب البیتي - التعزیز األسالیب اإلرشادیة: 

أوراق.–جهاز بروكسیما –حاسوب ألدوات المستخدمة:ا

التنفیذ:اجراءات 

ناقشت الواجب البیتي معهم فوجدتهم قد توصلوا للجواب رحبت المرشدة بأعضاء المجموعة و
أوامرها، ثم بدأت بسؤالهم كیف هو أن الدب بكى ألنه لم یتبع تعلیمات أمه والصحیح و

تم تعزیزهم ، ثم وضحت قد قام بعض األعضاء بسرد جدولهم الیومي وتنظمون أوقاتكم و
ماذا سیترتب من مشاكل في حال لم ننظم أوقاتنا ، ثم لألعضاء أهمیة تنظیم الوقت والمرشدة 

لكنه عرضت لهم مقطع فیدیو لشخصیة كرتونیة "مشاكس" كان لدیه اختبار في اللغة العربیة و
حتى وقت متأخرلم یستغله إذ كان یلعب في جهاز الحاسوب طوال الوقت ولم ینظم وقته و
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قد في نهایة العام رسب في المادة ، وفي الصباح لم یتمكن من حل اإلختبار ومن اللیل و
استنتج األعضاء هذه النتائج السلبیة بأنفسهم .

كما تم عرض مقطع آخر یبین أهمیة الوقت حیث كان األخوان على موعد في رحلة بحریة مع 
بینما أخوها استمر طوال نامت مبكراطالب المدرسة فاألخت قامت بتنظیم جدولها الیومي و
في الصباح استیقظت األخت مبكرا واللیل في اللعب بلعبته اإللكترونیة حتى الفجر ثم نام و

فاتته الرحلة البحریة التي كان یتمناها حاولت ایقاظ أخیها لكنه كان تعبا لم یتمكن من النهوض و
فیه األخ .قد استنتج األعضاء الخطأ الذي وقع فبكى كثیرا على ذلك ، و

في الختام ذكرتهم المرشدة بأن الوقت من أهم األمور التي سیسألهم عنها اهللا تعالى ، فیجب و
هو علیهم أن یستغلوها استغالال مفیدا فیما ینفعهم ، ثم وزعت علیهم المرشدة الواجب البیتي و

العضو أن علىعبارة عن صور مبعثرة لطالب منظم یسیر في یومه وفق نظام ومنهج مرتب و
یرتب هذه الصور ترتیبا صحیحا ، كما أعطت كل عضو جدول أسبوعي منظم یسلمه لوالدته 

الجدول عبارة عن متابعة لیومیات الطفل خالل األسبوع ) و9-10لتتابعه خالل األسبوع ملحق (
هل سیلتزم بتنظیم یومه وفق ما ورد في الجدول حیث ستقوم األم بوضع عالمة على السلوك و
ذي سیلتزم بأدائه الطفل في ذلك الیوم.  ال
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الجلسة اإلرشادیة الثانیة عشر

(التزام الطفل بأداء واجباته الیومیة)

دقیقة40المدة الزمنیة:صباحا 7:00الساعة: 13/3/2013الیوم و التاریخ: األربعاء 

:الهدف العام من الجلسة

واجباتهم الیومیة.التزام األعضاء بأداء 

األهداف الخاصة:

) :2) و (1الهدف (

أن یستمع األعضاء إلى القصة باهتمام.-
أن یستنتج األعضاء أهمیة كتابة الواجبات المنزلیة.-

) دقیقة.30: (المدة الزمنیة

محاضرة مبسطة.–الحوار و المناقشة –الواجب البیتي - التعزیز األسالیب اإلرشادیة: 

قصة مصورة.–أقالم المستخدمة:ألدوات ا

اجراءات التنفیذ:

بدأت بمناقشة الواجب شكرت المرشدة أعضاء المجموعة على استمراریة حضورهم للجلسات ، و
قام أحد األعضاء بعرض الصور قد تمكن الجمیع من ترتیب الصور ترتیبا صحیحا والبیتي و

دة بالحدیث عن ضرورة كتابة الواجب المنزلي تم تعزیزه ، ثم بدأت المرشمرتبة أمام الجمیع ، و
یرسخ المعلومة في ذهني كما أن الذي تكلفني به معلمتي ، فهو یعینني على فهم الدرس أكثر و

بالتالي یتحسن مستواي الدراسي ،  ثم قالت لهم استمعوا معي إلى هذه درجاتي الدراسیة ترتفع و
كتابة واجباته المنزلیة طوال أیام السنة القصة فسردت لهم قصة حسام الذي كان مهمال في

كان دائما ما یتعرض للعقوبات من قبل المدرسة كان نادرا ما یكتب واجباته ، والدراسیة و
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كإنقاص درجاته أو إلزامه بالوقوف خلف الصف ، بینما كان زمیله محمد ملتزما بحل واجباته 
محمد على جائزة الطالب المثالي بینما حسام رسب في نهایة العام حاز المدرسیة باستمرار ، و

بعد سرد القصة بدأت المرشدة بطرح أسئلة لألعضاء حول أعاد السنة الدراسیة مرة أخرى ، وو
ضرورة اإللتزام بأدائها .القصة لتوصلهم في النهایة إلى أهمیة كتابة الواجبات المدرسیة ، و

):3الهدف (

م مفكرة الواجبات المنزلیة .أن یتدرب األعضاء على استخدا-

) دقیقة.10: (المدة الزمنیة

الحوار و المناقشة .–الواجب البیتي - التعزیز األسالیب اإلرشادیة: 

مفكرة .  –أقالم ألدوات المستخدمة:ا

اجراءات التنفیذ:

ام بحلها اإلهتمواصلت المرشدة حدیثها قائلة إن من األمور التي ستعینكم على تذكر واجباتكم و
) 10-1هي مفكرة متوسطة الحجم للواجبات المنزلیة ملحق (أدائها ، هو ما سأقدمه لكم وو

هي عبارة عن كراسة متوسطة الحجم ، فعندما تكلف قامت بتوزیعها على أفراد المجموعة و
وقد دربتهم المرشدةالمعلمة الطالب بواجب معین یسرع الطالب إلى تسجیله في هذه المفكرة ، 

في ختام الجلسة طلبت المرشدة من شرحتها لهم بالتفصیل ، وعلى كیفیة استخدامهم لها ، و
قد الحظت أنهم فهموا األعضاء تسجیل واجب منزلي في مفكرتهم كواجب بیتي للجلسة ، و

ذكرتهم بموعد كیفیة التعامل مع المفكرة ، فشكرتهم على حسن استماعهم لها في هذه الجلسة و
قادمة.الجلسة ال
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الجلسة اإلرشادیة الثالثة عشر

(المحافظة على األدوات الشخصیة )

دقیقة40المدة الزمنیة:صباحا   7:00الساعة: 16/3/2013الیوم و التاریخ:السبت 

الهدف العام من الجلسة:

المحافظة على األدوات الشخصیة للعضو.

األهداف الخاصة:

):2) و (1الهدف (

أن یمعن األعضاء التركیز في األدوات التي أمامهم.-
أن یقارن األعضاء بین األدوات التي شاهدوها.-

) دقیقة.40: (المدة الزمنیة

الواجب البیتي.–الحوار و المناقشة - التعزیز األسالیب اإلرشادیة: 

سلیم وآخر سلیم ، قلم حبرمجموعة أدوات ( قلم رصاص مكسور وألدوات المستخدمة:ا
ممزقة).آخر أوراقه متسخة ومرتبة ودفتر أوراقه نظیفة و–آخر قد جف حبره 

اجراءات التنفیذ:

ذكرتهم بما تمت مناقشته في الجلسة السابقة ، السالم على األعضاء ، وألقت المرشدة التحیة و
فقالت: أنت ثم بدأت الجلسة قائلة سأعرض أمامكم مجموعة من األدوات فركزوا معي قلیال ، 

أیهما تحب أن یكون لدیك كطالب أیهما تفضل أن تملك قلم الرصاص المكسور أم السلیم ؟ و
أیهما تتمنى أن یكون دفترك الممزق قلم حبر سلیم الزال مداده موجود أو قلم حبر جف حبره؟ و

وا تقوم المرشدة بطرح هذه األسئلة كل على حدة حتى یستنتجالمتسخ أم النظیف المرتب؟ و
من هنا أخبرتهم المرشدة أنه حتىجمیعا بأنهم یفضلون األدوات السلیمة النظیفة المرتبة ، و
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أن أحافظ دائما ال أهملها ، ویملك كل واحد منا أدواتا سلیمة نظیفة البد ان أحافظ علیها و
هذه للكتابة ، وأن أهتم بأقالمي ألني سأحتاج إلیها دفاتري وترتیب حقیبتي وعلى نظافة و

أن أرجعها في مكانها الصحیح بعد انتهائي من المحافظة تكون بعدم نسیانها في أي مكان و
إسالمنا الحنیف یحثنا على النظافة في جمیع استخدامها ألني سأحتاج إلیها مرة أخرى ، و

–المنا رسوله یجب علینا أن نحافظ على نظافتنا في كل شي أقأمورنا ، فإن كنا نحب اهللا و
مالبسنا.–حقیبتنا –دفاترنا 

هو عبارة عن مجموعة من وزعت علیهم الواجب البیتي ومن ثم شكرت المرشدة األعضاء وو
) تحت الصور التي تمثل السلوك الصحیح للمحافظة √المطلوب منه وضع عالمة (الصور و

ادوات اآلخرین.على األدوات الشخصیة و
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الجلسة اإلرشادیة الرابعة عشر

(احترام قوانین اللعب )

دقیقة40المدة الزمنیة: صباحا 7:00الساعة: 18/3/2013الیوم و التاریخ:االثنین 

الهدف العام من الجلسة:

احترام قوانین اللعب.

األهداف الخاصة:

):1الهدف (

غیر المناسب . المناسب وأن یتعرف األعضاء على مكان و زمان اللعب -

) دقیقة.20: (المدة الزمنیة

التساؤل.- محاضرة مبسطة –الحوار و المناقشة - التعزیز األسالیب اإلرشادیة: 

صور.ألدوات المستخدمة:ا

اجراءات التنفیذ:

ناقشت معهم الواجب البیتي ، ثم بدأت بسؤالهم هل تحبون رحبت الباحثة بأعضاء المجموعة و
ماهي األماكن التي تلعبون فیها في متى تلعبون؟ وعب؟ فأجابوا جمیعا : نعم ، فقالت لهم  والل

منهم العادة؟ فتعددت إجابات األعضاء فمنهم من كان یلعب في األماكن الصحیحة كالملعب و
منهم من كان یلعب في من كان یلعب في أماكن غیر مناسبة كغرفة الجلوس في المنزل ، و

منهم من كان یلعب في وقت الطعام أو عندهم ضیوف ، ثم بدأت المرشدة ووقت مناسب
امهم ملحق ــــــــغیر الصحیحة عن طریق عرض صور أماكن اللعب الصحیحة وــــتخبرهم بأم

كان األعضاء هم من استنتجوا أماكن اللعب المناسبة من خالل الصور ، ثم سألتهم) و3-10(
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عائلتي تتناول طعام الغداء؟ أو هل یصح هل یصح لي أن العب واللعب وفي أي وقت تحبون 
في بیتنا ضیوف؟ فأجابوا : ال ، ثم بدأت بمناقشتهم حول الوقت المناسب للعب ، لي أن ألعب و

عائلتي تتناول الطعام فهذا لیس من آداب اإلسالم كما أني بأنه ال یصح لي أن ألعب بالكرة و
حتى ضربي ، كما یجب علي أن ما قد یؤدي إلى نهري و زجري بل وسأسبب لهم اإلزعاج م

ال أضایقه بلعبي في غرفة الضیوف ، فأنت لو كنت ضیفا عند عائلة ما ، هل أحترم ضیفي و
تحب أن یضایقك أوالدهم بلعبهم المزعج؟ فقالوا : ال ، فقالت لهم : هذا صحیح فرسول اهللا یقول 

یه ما یحب لنفسه.: " ال یؤمن أحدكم حتى یحب ألخ

):2الهدف (

أن یلتزم األعضاء بقوانین اللعب أثناء أدائهم اللعبة في الجلسة.-

) دقیقة.20: (المدة الزمنیة

الواجب –التساؤل –محاضرة مبسطة –الحوار و المناقشة - التعزیز األسالیب اإلرشادیة: 
البیتي.

.صفراء و خضراء دوائر بالستیكیة حمراء واألدوات: 

اجراءات التنفیذ:

أن أحترم زمالئي أثناء قامت المرشدة بشرح ضرورة أن یكون اللعب هادئا بعیدا عن الفوضى و
ال أتعدى على أدوارهم فإن ذلك یحرمهم من اللعب ، اللعب فعلي أن أنتظر دوري في اللعب و

فال أضربهم ال أتعمد إلحاق األذى بهم ، فهل ترضى أنت أن یحجز أحد دورك في اللعب؟  و
أنادیهم أثناء اللعب بألقاب هم ال أو أحاول إسقاطهم كما أن األذى قد یكون بأن أسخر منهم و

یحبونها ، كما یجب علي أن أبتعد عن الغش في اللعب فهو لیس من أخالق المسلم ورسولنا 
ال إخوتي یبتعدون عني والحبیب یقول : " من غشنا فلیس منا " ، فكل ذلك یجعل رفاقي و

ال مسل معي .یحبون اللعب معي ، ألن اللعب سیصبح غیر ممتع و
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شرحت لهم قامت المرشدة بعد ذلك بنثر ثالث دوائر بالستیكیة حمراء و خضراء وصفراء ، و
قواعد اللعبة بأن على العضو أن یكون منتبها ومتریثا فعلیه أن یسمع اللون الذي ستقوله المرشدة 

إن قالت إن قالت أصفر یقفز للصفراء وفز العضو إلى الدائرة الحمراء وفإن قالت أحمر یق
هذه اللعبة تفید على الجمیع أن یحترم زمالءهم بانتظار دورهم ، وأخضر یقفز للخضراء ، و

التفكیر قبل التنفیذ  كما تعلمه عدم اإلندفاعیة والتریث والطفل فهي تعلمهم ضبط النفس و
آدابه.واحترام قواعد اللعب 

في الختام سألت المرشدة األعضاء ما أهم األمور التي استفدتوها الیوم فأجابوا بإجابات رائعة و
، ثم وزعت علیهم المرشدة الواجب البیتي وهو عبارة عن قصة قصیرة لشخصیة "عمر" یقوم 

فات على األعضاء أن یستنتجوا هذه التصر بتصرفات خاطئة تزعج زمالءه أثناء اللعب معه و
ال یحبون اللعب معه.   التي جعلت من عمر طفال غیر محبوب بین زمالئه و
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الجلسة اإلرشادیة الخامسة عشر

(تنمیة مهارات التفاعل اإلجتماعي في المنزل "مهارة اإلستئذان" )

دقیقة40المدة الزمنیة:صباحا  7:00الساعة: 20/3/2013الیوم و التاریخ: األربعاء 

الهدف العام من الجلسة:

أن یتعرف األعضاء على مهارة اإلستئذان.

:األهداف الخاصة

):1الهدف (

أن یتعرف األعضاء على أهمیة اإلستئذان في حیاتنا. -

) دقیقة.20: (المدة الزمنیة

.محاضرة مبسطة–التعزیز –التساؤل األسالیب اإلرشادیة: 

التنفیذ:اجراءات 

ناقشت معهم الواجب البیتي حیث تمكن معظم االعضاء من رحبت المرشدة باألعضاء و
قام جعلته غیر محبوبا بین زمالئه ، واستخراج التصرفات غیر الصحیحة التي قام بها حسام و

قد عززته المرشدة ، ثم بدأت المرشدة بالحدیث قائلة احد األعضاء بتلخیصها أمام المجموعة ، و
: بمشیئة اهللا تعالى سأحدثكم الیوم عن أمر مهم البد منه في حیاتنا الیومیة سواء كنا في البیت 

هو " اإلستئذان" .هو خلق حمید ذكره اهللا تعالى في القرآن أال وأو المدرسة و

یخبر زمالءه متى یجب علیكم أن تستئذنوا ؟ فأجاب معظمهم : عندما أرید فمن یخبرني و
عندما أزور صدیقي أستأذن بالطرق على باب صف أستأذن من المعلمة ، والخروج من ال

بیتهم.
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وضحت لهم أن اإلستئذان یكون في عززتهم على ذلك ، وفشكرتهم المرشدة على إجاباتهم و
مع جمیع أفراد المجتمع فیجب أن أستأذن من معلمتي و من زمالئي والمدرسة والبیت و
اتي.أخو إخوتي ووالداي و

أستأذنها قبل رغبتي في الخروج من مقعدي وفأستأذن من معلمتي قبل الخروج من الصف و
یكون اإلستئذان مع زمالئي فال آخذ شیئا من أدواتهم بغیر استئذان ، فهل تحب قبل التحدث، و

أنت أن یأخذ أحد من زمالءك أدواتك من غیر أن یستأذن منك؟ بماذا ستشعر؟ فأجابوا بصوت 
، الغضب" ، فقالت المرشدة : إذن یجب أن نحترم مشاعر بعضنا البعضي : "بالضیق وجماع

كما یكون اإلستئذان أیضا في المنزل فیجب أن أستأذن قبل الدخول على والداي أو على اخواني 
أخواتي ، كما یجب أن ألتزم باألدب اإلسالمي في اإلستئذان عندما أذهب لزیارة أحد زمالئي و

، فأخبره اوال بأني سأزوره وأحدد له موعد فقد ال یأذن لي بزیارته ألنه مشغول او في منزلهم
خارج البیت ، فإذا أذن لي فیجب علي عند وصول البیت أن ال أدخل مباشرة بل أطرق الباب 

إن لم یأذن لي رجعت ، فاإلستئذان خلق مهم في حیاتنا إذا ثالث مرات فإن أذن لي دخلت و
أطفاال محترمین محبوبین في المجتمع .التزمتم به كنتم

):2الهدف (

أن یتابع أعضاء المجموعة مقطع الفیدیو باهتمام و تركیز.-

) دقیقة.20: (المدة الزمنیة

الواجب البیتي.–المناقشة الحوار و–التعزیز األسالیب اإلرشادیة : 

بروكسیما.–جهاز حاسوب األدوات :

طلبت من األعضاء تلخیص أهم قامت المرشدة بعرض مقطع فیدیو یبین آداب اإلستئذان ، و
قد استخلص األعضاء آداب اإلستئذان الواردة في المقطع آداب اإلستئذان الواردة في المقطع ، و

في الختام وزعت لخصت لهم المرشدة أهم النقاط التي تمت مناقشتها خالل الجلسة ، و، و
هو عبارة عن قصة للطفلة ندى التي دخل علیها أخوها في ة الواجب على األعضاء والمرشد
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هي تغیر مالبسها فأخبرت والدتها ثم قامت األم بمعالجة الموضوع مع الغرفة دون إستئذان و
المطلوب من األعضاء أن یستنتجوا الدروس المستفادة من قصة ندى. ابنها و
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الجلسة اإلرشادیة السادسة عشر

(تنمیة مهارات التفاعل اإلجتماعي في المدرسة "مهارة اإلحترام" )

دقیقة40المدة الزمنیة:اصباح7:00الساعة: 23/3/2013الیوم و التاریخ:األربعاء 

الهدف العام من الجلسة:

أن یتعرف األعضاء على مهارة اإلحترام .

الخاصة:األهداف 

):1الهدف (

أن یتعرف األعضاء على أهمیة اإلحترام في حیاتنا. -

) دقیقة.20: (المدة الزمنیة

المناقشة.الحوار و–التعزیز األسالیب اإلرشادیة :

قلماألدوات: 

اجراءات التنفیذ:

الدروس بدأت الجلسة باإلستماع إلى أبدت المرشدة سرورها بلقاء أعضاء المجموعة مجددا ، و
أنه مهم جدا التي استفادها األعضاء من قصة ندى ، ثم بدأت بالتحدث عن خلق اإلحترام و

في مع معلمتي ومع عائلتي وألكون محبوبا بین الناس  ، فاإلحترام یكون مع زمالئي و
في هذه الجلسة سنتحاور معا عن خلق اإلحترام ضربت لهم مثاال بسیطا لكل نوع ، ومدرستي و

عندما طلبت منه أن لزمالء ، فسألت المرشدة األعضاء ما موقفك إذا أعطیت زمیلك قلما ومع ا
بدأت المرشدة بأخذ آراء األعضاء ، فمنهم من قال قال هذا قلمي؟ ویرجعه لك رفض إرجاعه و

هو خارج منمنهم من قال : سآخذه عنه وشأنه ومنهم من قال : سأتركه و: سأضربه و
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هنا بدأت المرشدة بتصویب الموقف لألعضاء ، حیث قالت لهم : إن زمیلك عندما الصف ، و
رفض اعطاؤك القلم قد یكون ناسیا أنه استلم منك قلما أو قد یظن بأن هذا قلمه ألنه یتشابه مع 

في حالة رأیت شجارا بین زمالئي ال أقوم بتشجیعهم على التشاجر وقلمه الذي فقده ، و
أن أذكرهم بضرورة من منكم سیغلب ، بل یجب ان أسارع إلى الصلح بینهم والتصفیق لهم هیا 

أن تحل المسألة بطریقة سلمیة .اإلحترام فیما بینهم مهما كانت المسألة و

):2الهدف (

تركیز .أن یتابع األعضاء الفیدیو باهتمام و-

) دقیقة20(المدة الزمنیة: 

الواجب البیتي.–لعب الدور -التعزیز–المناقشة الحوار و–التساؤل األسالیب اإلرشادیة: 

بروكسیما-جهاز حاسوب األدوات:

اجراءات التنفیذ:

قالت المرشدة : أرجو من الجمیع اإلنتباه والتركیز على مقطع الفیدیو الذي سأعرضه أمامكم و
یتبادالن یتصارعان والذي یوضح موقف الزمالء عندما شاهدوا اثنان من زمالئهم یتشاجران و

بعد اإلنتهاء من مشاهدة المقطع أخذت المرشدة باإلستماع الستنتاجات األلفاظ البذیئة ، و
التي كانت متمیزة ، ثم طلبت المرشدة من بعض األعضاء القیام األعضاء حول مقطع الفیدیو و

أسرع اخبرتهم بأنه یجب أال الثالث یقوم بدور المصلح ، وبلعب دور العضوین المتشاجرین و
في ضرب زمیلي أو إلقاء األلفاظ البذیئة علیه ، بل یجب أن یسود اإلحترام بیننا أوال وحسن 

وزعت علیهم الواجب البیتي وفي الختام لخصت المرشدة كل ما دار في الجلسة والتفاهم ، و
) تحت الصورة التي تمثل خلق االحترام سواء √یضع اشارة (هو عبارة عن مجموعة صور و

في المدرسة او البیت.كان 
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الجلسة اإلرشادیة السابعة عشر

(تنمیة مهارات التفاعل اإلجتماعي في الطریق "المشي بهدوء" )

دقیقة40المدة الزمنیة:صباحا    7:00الساعة: 25/3/2013الیوم و التاریخ:االثنین 

الهدف العام من الجلسة:

الطریق .أن یتعرف األعضاء على آداب 

األهداف الخاصة:

):2) و (1الهدف (

أن یتعرف األعضاء على أهمیة المشي بهدوء في الطریق.-
قفزا . أن یتعرف األعضاء على األخطار التي تنجم من المشي ركضا و-

) دقیقة.20: (المدة الزمنیة

المناقشة.الحوار و–لعب الدور –التعزیز األسالیب اإلرشادیة : 

التنفیذ:اجراءات 

ناقشته ألقت نظرة في بدایة الجلسة على الواجب البیتي ورحبت المرشدة بأعضاء المجموعة ، و
یقفز معهم ، ثم طلبت من أحد األعضاء أن یقوم بمشهد تمثیلي " یمشي على الطریق یركض و

بعد أن انتهى من أكلهكان یأكل طعاما وأخذ ینادیه بصوت عال جدا ، وثم وجد صدیقه و
تم تعزیزه ، ثم ألقى مخلفات طعامه على األرض " فشكرته المرشدة على تطبیق هذا المشهد و

قد طلبت من األعضاء استنتاج أهم السلوكیات الخاطئة التي قام بها العضو في المشهد ، و
القفز أثناء من ثم ركزت المرشدة على سلوك الركض واستنتجوا كل التصرفات الخاطئة ، و

أخبرتهم أنها لیست من اخالق المسلم ، كما وضحت لهم خطورة الركض ، والطریقالمشي في 
قد أؤذي اآلخرین بأن أصطدم بأحد المارةالقفز أثناء المشي فقد أؤذي نفسي بالسقوط أرضا وو
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في االماكن وقار وأن أمشي بهدوء وكما یجب علي اال أركض في الشارع بل أنتبه للسیارات و
للمشي .المخصصة

) :3الهدف (

تركیز .أن یتابع األعضاء الفیدیو باهتمام و-

) دقیقة.20: (المدة الزمنیة

الواجب البیتي.–المناقشة الحوار و–التساؤل –التعزیز األسالیب اإلرشادیة : 

بروكسیما.-حاسوب األدوات المستخدمة:

اجراءات التنفیذ:

بعد عرضت المرشدة ألعضاء المجموعة مقطع فیدیو یعرض لهم بعضا من آداب الطریق ،  و
انتهاء مقطع الفیدیو طلبت المرشدة من األعضاء أهم اآلداب التي شاهدوها خالل المقطع ، و

هو عبارة عن تمت مناقشة ذلك معهم ، ثم وزعت المرشدة الواجب البیتي على األعضاء و
هو في ) تحت السلوك الذي یجب ان یتبعه و√یه أن یضع عالمة (علمجموعة صور و

الطریق.
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الجلسة اإلرشادیة الثامنة عشر

(عدم مقاطعة اآلخرین أثناء حدیثهم)

دقیقة40المدة الزمنیة:صباحا 7:00الساعة:27/3/2013األربعاءالیوم و التاریخ:

الهدف العام من الجلسة:

یتجنب مقاطعة اآلخرین أثناء حدیثهم .أن 

األهداف الخاصة:

) :2) و (1الهدف (

أن یتعرف األعضاء على مفهوم الحدیث-
أن یتعرف األعضاء على أهمیة عدم مقاطعة اآلخرین أثناء حدیثهم . -

) دقیقة.20(المدة الزمنیة: 

لعب الدور.–المناقشة الحوار و–التعزیز األسالیب اإلرشادیة: 

اجراءات التنفیذ:

بدأت معهم بنقاش الواجب البیتي ، ثم بینت لهم معنى رحبت المرشدة بأعضاء المجموعة و
وضحت لهم بأن هذا الحدیث له آداب كثیرة هو الحوار الذي یدور بین شخصین ، والحدیث و

بت من منها : عدم المقاطعة ، فمقاطعة الناس في حدیثهم تجعلني غیر محبوب بینهم ، ثم طلو
طلبت من ثالث أن یقوم بمقاطعتهم ، ثم طلبت من المتحادثین أن یوضحا عضوین التحدث و

ال یدعهم یكملوا الحدیث ، فقالوا نشعر للمجموعة شعورهم عندما قاطعهم زمیلهم باستمرار و
إزعاج ، ثم بینت لهم أن آداب الحدیث تكون مع جمیع من حولي فیجب علي أال بضیق شدید و

كذلك معلمتيال زمالئي في أحادیثهم ، وال أقاطع اخوتي ووالداي أثناء حدیثهما واقاطع 
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ال أقاطعها أثناء شرحها إال بعد أن تنتهي فإن ذلك یشوش على زمالئي في فهم احترمها و
الدرس.

):3الهدف (

تركیز .أن یتابع األعضاء الفیدیو باهتمام و-

) دقیقة.20(المدة الزمنیة :

الواجب البیتي.–التعزیز –المناقشة الحوار واألسالیب اإلرشادیة: 

بروكسیما-جهاز حاسوب األدوات : 

عرضت المرشدة لألعضاء مقطع فیدیو یعرض من خالله اخوان یتصارعان فیما بینهم للتحدث 
ما وطلبت منهم المرشدة التعرف على التصرف الخاطئ الذي قام به األخوان ،أوال ألبیهم ، و

هو التصرف الصحیح الذي ینبغي أن یقوم به األخوان في حال رغبتهم في التحدث إلى أبیهم ، 
هو كیف وزعت علیهم الواجب البیتي وفي ختام الجلسة لخصت المرشدة كل مادار فیها وو

أخیرا شكرت المرشدة الجمیع على ستتصرف لو شاهدت اثنان من زمالئك یتحادثان؟ ، و
رتهم بموعد الجلسة القادمة.ذكالحضور و
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الجلسة اإلرشادیة التاسعة عشر

(اإلسترخاء)

دقیقة40المدة الزمنیة:صباحا    7:00الساعة: 30/3/2013الیوم و التاریخ: السبت 

الهدف العام من الجلسة:

أن یتدرب األعضاء على بعضا من تمارین اإلسترخاء.

األهداف الخاصة:

) :2) و (1الهدف (

أن یتعرف األعضاء على مفهوم اإلسترخاء.-
أن یتعرف األعضاء على أهمیة اإلسترخاء . -

) دقائق.10(المدة الزمنیة :

المناقشةالحوار و–التعزیز األسالیب اإلرشادیة:

اجراءات التنفیذ:

موضوع الجلسة ناقشت معهم الواجب البیتي ، ثم بدأت رحبت المرشدة بأعضاء المجموعة و
منهم من قال هو الراحة ، ثم وضحت بسؤالهم عن معنى اإلسترخاء فمنهم من قال هو النوم ، و

وضحت لهم أهمیته بأنه ضروري للجمیع فهو یقلل القلق والمرشدة لهم معنى اإلسترخاء ،  و
تعالى أخبرتهم بأنه في هذه الجلسة بإذن اهللایساعد على ارتیاح عضالت الجسم ، والتوتر و

سنمارس سویا بعضا من تمارین اإلسترخاء .

):3الهدف (

أن یطبق األعضاء تمارین األسترخاء مع المرشدة .-
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) دقیقة.30(المدة الزمنیة:

الواجب البیتي.–النمذجة –: التعزیز األسالیب اإلرشادیة

: أوراق.األدوات

اجراءات التنفیذ:

التركیز لما ستقوم به من تمرینات ألنهم سیقومون بها ، اإلنتباه وطلبت المرشدة من األعضاء 
) ، ثم ممارسة التدریبات بشكل جماعي ثم 10-7فبدأت المرشدة أوال بممارسة التدریبات ملحق (

تمت ممارسة التدریبات بشكل فردي حیث قام كل فرد بممارسة هذه التدریبات ، ثم وزعت 
لتمارین اإلسترخاء لیتدرب علیها األعضاء في البیت كواجب المرشدة أوراقا تحمل شرحا مصورا

بیتي.
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الجلسة اإلرشادیة العشرون

(تابع/ اإلسترخاء)

دقیقة40صباحا       المدة الزمنیة:7:00الساعة:  1/4/2013الیوم و التاریخ:االثنین 

الهدف العام من الجلسة:

اإلسترخاء.أن یمارس األعضاء تمارین

األهداف الخاصة:

):3) و (2) و (1الهدف (

أن یركز األعضاء انتباههم مع المعلمة أثناء تنفیذها التمرینات.-
أن یمارس األعضاء تمرینات اإلسترخاء جماعیا. -
أن یمارس األعضاء تمرینات اإلسترخاء فردیا .-

) دقیقة.40: (المدة الزمنیة

الواجب البیتي.–المناقشة الحوار و–التعزیز األسالیب اإلرشادیة :

أوراق مصورة.األدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

طلبت من سألتهم من قام بممارسة تدریبات اإلسترخاء ، ورحبت المرشدة بأعضاء المجموعة و
ریبات احد األعضاء تذكیر األعضاء بتدریبات الجلسة السابقة ، ثم بدأت المرشدة بممارسة تد

بعد ذلك واهي تقوم بممارسة التدریبات لیقومهذه الجلسة ، فطلبت منهم التركیز على المرشدة و
تم بشكل جماعي بممارسة التدریبات ثم طلبت من أحدهم أن یمارس التدریبات أمام زمالؤه وو

م أوراق وزعت علیهأكدت المرشدة لألعضاء بضرورة ممارسة التدریبات في البیت ، وتعزیزه ، و
طلبت منهم التدرب علیها في البیت.تحمل شرحا مصورا للتدریبات و
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الجلسة اإلرشادیة الحادي العشرون

(موقف تعلیمي في مادة اللغة العربیة)

دقیقة40المدة الزمنیة:صباحا   7:00الساعة: 3/4/2013الیوم و التاریخ:األربعاء  

الهدف العام من الجلسة:

یلتزم األعضاء بالسلوكیات التي تعلمها في الجلسات السابقة أثناء الموقف التعلیمي .أن 

األهداف الخاصة:

أن یستمر األعضاء في انتباههم للمرشدة أثناء الشرح ألكبر مدة زمنیة ممكنة.. 1

أن یلتزم األعضاء بعدم مقاطعة المرشدة أثناء الشرح . . 2

اإلجابة على األسئلة وال یندفعوا في اإلجابة عنها.أن یتأنى األعضاء في . 3

أن یلتزم األعضاء باإلستئذان في حال الرغبة في الخروج من المقعد الدراسي.. 4

أن ال یسبب اإلزعاج لزمالئه أثناء الشرح سواء كان باألحادیث الجانبیة أو العبث . 5
باألدوات المدرسیة .

) دقیقة.40(المدة الزمنیة :

الواجب –التساؤل –المناقشة الحوار و–تكلفة اإلستجابة –التعزیز الیب اإلرشادیة: األس
البیتي.

أوراق.–أقالم –سبورة األدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

طلبت من أحدهم تذكیر المجموعة بتدریبات اإلسترخاء التي رحبت المرشدة بأعضاء المجموعة و
قد تم تعزیزه ، ثم وضحت المرشدة ألعضاء المجموعة بأنهالسابقة  ، وتدربوا علیها فالجلسة 
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خالل الثالث جلسات القادمة سیتم وضع أفراد المجموعة على أرض الواقع بحیث سیتم تنفیذ 
أنه سیتم تقییم حصص دراسیة في مواد اللغة العربیة و الریاضیات و اللغة اإلنجلیزیة ، و

عدم مقاطعتها أثناء كل جلسة من حیث مدة انتباهه لشرح المرشدة وسلوكیات األعضاء خالل 
اإلستئذان قبل احترام زمالئه فال یؤذیهم وعدم اإلندفاعیة في اإلجابة على األسئلة والشرح و

أعضاء المجموعة على تعزیز قد تم اإلتفاق بین المرشدة والخروج من المقعد الدراسي ، و
معاقبة من ال یلتزم بها.السابقة والعضو الملتزم بالسلوكیات

قد ركزت على ثم بدأت المرشدة بمناقشة األعضاء بموضوعات مهمة في مادة اللغة العربیة ، و
على عدم عدم اندفاعیتهم في اإلجابة على األسئلة ومالحظة األعضاء في مدى انتباههم لها و

حا من األعضاء أثناء الجلسة ، قد كان التفاعل واضمقاطعتهم للمعلمة أثناء شرحها ، و
هو عبارة عن نشاط في مادة اللغة وزعت علیهم الواجب البیتي وفشكرتهم المرشدة على ذلك و

العربیة كل بحسب صفه.
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الجلسة اإلرشادیة الثاني و العشرون

(موقف تعلیمي في مادة الریاضیات)

دقیقة40المدة الزمنیة:صباحا   7:00الساعة:  6/4/2013الیوم و التاریخ:السبت 

الهدف العام من الجلسة:

أن یلتزم األعضاء بالسلوكیات التي تعلمها في الجلسات السابقة أثناء الموقف التعلیمي.

األهداف الخاصة:

أن یستمر األعضاء في انتباههم للمرشدة أثناء الشرح ألكبر مدة زمنیة ممكنة..  1

أن یلتزم األعضاء بعدم مقاطعة المرشدة أثناء الشرح . .  2

أن یتأنى األعضاء في األجابة على األسئلة وال یندفعوا في اإلجابة عنها..  3

أن یلتزم األعضاء باإلستئذان في حال الرغبة في الخروج من المقعد الدراسي.. 4

باألحادیث الجانبیة أو العبث أن ال یسبب اإلزعاج لزمالئه أثناء الشرح سواء كان. 5
باألدوات المدرسیة .

) دقیقة.40: (المدة الزمنیة

الواجب البیتي.–المناقشة الحوار و–تكلفة اإلستجابة –التعزیز األسالیب اإلرشادیة: 

ورقة.–أقالم –سبورة األدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

بالسلوكیات التي سیتم تقییمهم علیها خالل هذه ذكرتهم رحبت المرشدة بأعضاء المجموعة و
عدم اإلندفاعیة فيعدم مقاطعتها أثناء الشرح والجلسة مثل : مدة انتباهه لشرح المرشدة و
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اإلستئذان قبل الخروج من المقعد الدراسي ، احترام زمالئه فال یؤذیهم واإلجابة على األسئلة و
عضاء المجموعة على تعزیز العضو الملتزم بالسلوكیات السابقة أقد تم اإلتفاق بین المرشدة وو
معاقبة من ال یلتزم بها ، ثم بدأت المرشدة بمناقشة األعضاء بموضوعات مهمة في مادة و

قد كان التفاعل واضحا من األعضاء أثناء الجلسة ، فشكرتهم المرشدة على ذلك الریاضیات ، و
یارة عن نشاط في مادة الریاضیات كل بحسب صفه.هو عوزعت علیهم الواجب البیتي وو
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الجلسة اإلرشادیة الثالثة العشرون

(موقف تعلیمي في مادة اللغة اإلنجلیزیة)

دقیقة40المدة الزمنیة:صباحا 7:00الساعة:  8/4/2013االثنینالیوم و التاریخ:

الهدف العام من الجلسة:

یلتزم األعضاء بالسلوكیات التي تعلمها في الجلسات السابقة أثناء الموقف التعلیمي.أن 

األهداف الخاصة:

أن یستمر األعضاء في انتباههم للمرشدة أثناء الشرح ألكبر مدة زمنیة ممكنة.. 1

أن یلتزم األعضاء بعدم مقاطعة المرشدة أثناء الشرح . . 2

ال یندفعوا في اإلجابة عنها.األجابة على األسئلة وأن یتأنى األعضاء في . 3

أن یلتزم األعضاء باإلستئذان في حال الرغبة في الخروج من المقعد الدراسي.. 4

أن ال یسبب اإلزعاج لزمالئه أثناء الشرح سواء كان باألحادیث الجانبیة أو العبث . 5
باألدوات المدرسیة .

) دقیقة.40(المدة الزمنیة :

الواجب البیتي.–المناقشة الحوار و–تكلفة اإلستجابة –التعزیز سالیب اإلرشادیة:األ

ورقة.–أقالم –سبورة األدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

ذكرتهم بالسلوكیات التي سیتم تقییمهم علیها خالل هذه رحبت المرشدة بأعضاء المجموعة و
عدم اإلندفاعیة في عدم مقاطعتها أثناء الشرح والمرشدة والجلسة مثل : مدة انتباهه لشرح 

اإلستئذان قبل الخروج من المقعد الدراسي ، احترام زمالئه فال یؤذیهم واإلجابة على األسئلة و
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أعضاء المجموعة على تعزیز العضو الملتزم بالسلوكیات السابقة قد تم اإلتفاق بین المرشدة وو
یلتزم بها ، ثم بدأت المرشدة بمناقشة األعضاء بموضوعات مهمة في مادة اللغة ومعاقبة من ال 
قد كان التفاعل واضحا من األعضاء أثناء الجلسة ، فشكرتهم المرشدة على ذلك اإلنجلیزیة ، و

هو عیارة عن نشاط في مادة اللغة اإلنجلیزیة كل بحسب صفه.وزعت علیهم الواجب البیتي وو

193



الجلسة اإلرشادیة الرابعة العشرون

(التقییم والختام)

دقیقة40المدة الزمنیة:صباحا   7:00الساعة:10/4/2013الیوم و التاریخ:األربعاء 

الهدف العام من الجلسة:

إنهاء جلسات البرنامج اإلرشادي.

األهداف الخاصة:

):2) و (1الهدف (

التقدیر لألعضاء على التزامهم بالحضور المنتظم لجلسات أن تقدم المرشدة الشكر و-
البرنامج.

أن یوضح األعضاء مدى استفادتهم من البرنامج اإلرشادي.-

) دقائق.20: (المدة الزمنیة

المناقشة.الحوار واألسالیب اإلرشادیة: 

حلویات.- أوراق –بالون األدوات المستخدمة: 

اجراءات التنفیذ:

في بدایة الجلسة وضحت لهم أن هذه الجلسة رحبت بهم ، وعلى األعضاء وسلمت المرشدة 
قدمت لهم الشكر الجزیل تمثل اللقاء األخیر بینهم فهي ختام جلسات البرنامج اإلرشادي ، و

على اتباعهم قواعد السلوك على التزامهم بأداء الواجبات البیتیة وعلى حضورهم المستمر و
كرتهم على حسن تفاعلهم معها ومع زمالئهم . شالجید خالل الجلسات و

194



قامت المرشدة بإعداد أسئلة تتعلق بالبرنامج اإلرشادي وضعتها داخل بالونات منفوخة على قدو
من هذه األسئلة : ماذا حله وقراءته والعضو أن یقوم بتفجیر البالونه الستخراج السؤال و

الذي أعجبك من رأیك في جلسات البرنامج اإلرشادي؟ مااستفدت من البرنامج اإلرشادي؟ ما 
قد كانوا جدا متفاعلین وقد استمتع الجمیع بهذه الطریقة وما الذي لم یعجبك؟ والبرنامج و

في قد أجابوا على األسئلة ، والحظت المرشدة انتظار األعضاء دورهم لتفجیر البالونات ، و
وزعت علیهم السیارة الشبس ، والكعك وض الحلویات ونهایة الجلسة وزعت علیهم المرشدة بع

ذكرتهم بضرورة اإللتزام بالسلوكیات التي تعلموها والتي تعمل بجهاز تحكم عن بعد ، و
والدیهم. سینالون محبة معلماتهم واستفادوها خالل البرنامج ألنها ستفیدهم كثیرا و

):3الهدف (

خالل تطبیق مقیاس النشاط الزائد على الوالدین وتقییم فاعلیة البرنامج اإلرشادي من -
المعلمین.

) دقیقة.20: (المدة الزمنیة

التساؤل.–المناقشة : الحوار واألسالیب اإلرشادیة

األوراق.األدوات :

:اجراءات التنفیذ

طلبت منهم اعطاؤه وزعت المرشدة في هذه الجلسة مقیاس النشاط الزائد على األعضاء و
بعد انتهاء الجلسة وذكرتهم بضرورة إرجاعه غدا للمرشدة ، ولیجیبوا عن فقراته ، ولوالدیهم

وزعت انصراف األعضاء ، قامت المرشدة باستدعاء المعلمات الالتي یقمن بتدریس األعضاء و
متعاونات مع المرشدة إذ قد كن مستجیبات وعلیهن مقیاس النشاط الزائد لیجبن عن فقراته ، و

ابة على فقرات المقیاس لتقوم بعدها المرشدة بإدخال البیانات في البرنامج اإلحصائي تمت اإلج
.للتعرف على فاعلیة البرنامج في خفض النشاط الزائد لدى أفراد المجموعة التجریبیة 
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جلسة ما بعد البرنامج اإلرشادي 

(جلسة المتابعة)

دقیقة40المدة الزمنیة: صباحا  10:00الساعة: 24/4/2013الیوم والتاریخ:األربعاء 

الهدف العام:

التعرف على مدى بقاء أثر فاعلیة البرنامج المعد على أفراد المجموعة التجریبیة.

األهداف الخاصة:

):2) و (1الهدف (

مناقشة معلمات األعضاء حول سلوكیات أفراد المجموعة التجریبیة بعد مرور اسبوعین -
البرنامج.من تطبیق 

تطبیق مقیاس النشاط الزائد.-

) دقیقة.20: (المدة الزمنیة

: الحوار و المناقشة.األسالیب اإلرشادیة

اجراءات التنفیذ: 

بدأت معهن الحوار بالسؤال عن شكرتهن على استجابة الدعوة ، ورحبت المرشدة بالمعلمات و
الدراسیة خالل الفترة المنصرمة ، فأجبن سلوكیات أفراد المجموعة التجریبیة معهن خالل الحصة 

طلبت منهن أنه لوحظ تحسن في سلوكیاتهم ، فوزعت علیهن المرشدة مقیاس النشاط الزائد و
اإلجابة عن فقرات المقیاس بكل اهتمام حرصا على مصداقیة نتائج المقیاس ، فقمن باإلجابة ، 

فشكرتهن المرشدة على حسن تعاونهن .

196



197

) : نماذج و بطاقات جلسات البرنامج اإلرشادي8ملحق (



) 8-1مرفق(

موافقة ولي األمر

198

أمي الحبیبة

سأشارك بإذن اهللا مع مجموعة من زمالئي في برنامج 
یحسن من سیساعدني في خفض حركاتي الزائدة و

سیبدأ هذا یقلل من اندفاعیتي ، ومستوى انتباهي و
وحتى 13/2/2013البرنامج من یوم اإلثنین األربعاء 

10/4/2013األربعاء 

فهل أنتي موافقة؟؟....................

التوقیع:...................................



) 8-2مرفق (

بطاقة التعارف

199

عمري:............................... اسمي الجمیل:.................

...ترتیبي بین اخوتي......................   أدرس بالصف:..........

ما أكبر..................أحب أن أكون عندهوایتي..................



) 8-3مرفق (

بطاقة التعزیز المفضل لدى الطالب

200

:...........................اسمي الجمیل 

أفضل األشیاء التي أحب أن أهدى ایاها:

1  ..........................2..........................

3     .......................4.........................

5    ........................6.........................



) 8-4مرفق (

معلمتي الغاالیة

6/3/2013-2............     األسبوع الثالث:......................اسمي الجمیل:......

معلمتي الغالیة

من أخطائي ، أتعلم أدائي الدراسي ، علني بآراؤك أرقى وساعدیني في متابعة سلوكیاتي و
فشكرا لك على حسن صنیعك...

لغة انجلیزیةریاضیاتلغة عربیةتربیة اسالمیةالمادة
مقبولجیدممتازمقبولجیدممتازمقبولجیدممتازمقبولجیدممتازالمستوى

مشاركتي الصفیة
حل واجباتي

انتباهي لشرحك
بالهدوء في التزامي 
الحصة

استئذاني قبل 
التحدث أو قبل 

الخروج من مقعدي 
الدراسي
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) 8-5مرفق (

رسالة تنبیه لولي األمر

202

تنــــبیه !!!

...........المحترم،،،....................ولي أمر الطالب:......الفاضل

تحیة طیبة وبعد،،

بأن ابنكم خالل األسبوع المنصرم لم یكن مواظبا في حل نحیطكم علما
واجباته المدرسیة وفي المشاركة الصفیة ، ولم یكن ملتزما بالتعلیمات 

والقوانین المدرسیة...

م                             2013التاریخ:    /     /
التوقیع:........................



) 8-6مرفق (

شهادة تقدیر للطالب ذو السلوك الحسن

203

شهادة تقدیر

الفاضل ولي أمر 
الطالب:..........................................................................المحترم،،،

تحیة طیبة وبعد،،

وعلى التزامه نهنئكم على حسن مواظبة ابنكم على كتابة واجباته والمشاركة الیومیة داخل الصف ، 
بالتعلیمات المدرسیة خالل األسبوع المنصرم.

م                             التوقیع:...............................2013التاریخ:   /    /



) 8-7مرفق (

بطاقة قواعد السلوك الجید

أن نلتزم بمواعید جلسات البرنامج اإلرشادي.*

نستمع لما یقال في الجلسة باهتمام.أن*

أن نلتزم بأداء الواجب البیتي المكلفین بها.*

*أن تكون عالقتي مع األعضاء قائمة على التعاون واإلحترام المتبادل.

*أن نضع أمام أعیننا أننا سننجح في تحقیق الهدف من حضورنا لهذه الجلسات وهو 
الزائد.التقلیل من حدة أعراض النشاط 
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)8-8مرفق (

مجموع الصور التي تمثل أعراض النشاط الزائد

اثارة الفوضى و االزعاج في غرفة الصفعبور الشارع دون االنتباه

اإلعتداء على اآلخرین بالضربغرفتھ تكون فوضى عارمة و ھو غیر منظم

تسلق األماكن المرتفعة و الخطیرة

الشرود الذھني أثناء الشرح
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) 8-9مرفق (

بطاقة مھارة حل المشكالت

206

بطاقة خطوات حل المشكالت

تحدید المشكلة.. 1

. تحدید مدى حجم المشكلة وأسبابها.2

. تولید البدائل.3

. اختیار البدیل األكثر فاعلیة.4

. تقییم نجاح البدائل المستخدمة.5

**مثال:

: إنني ال أنتبه للمعلمة أثناء شرح الدرس.تحدید المشكلة. 1

ألنني أفكر في أمور . تحدید مدى حجم المشكلة وأسبابها: أنا دائما ال أنتبه للمعلمة2
أنظر من النافذة أو أتحدث إلى زمالئي أثناء الشرح.أخرى وانشغل بأقالمي أتعبث بها أو 

: تولید البدائل. 3

أحاول أن أنتبه للمعلمة ألكبر زمن ممكن.-
ال أنشغل بأقالمي ودفاتري بل أركز بصري على المعلمة.-
ال أتحدث إلى زمالئي أثناء الحصة.-

بصري إلبها.. اختیار الحل المناسب : أن أنتبه للمعلمة ألكبر زمن ممكن وأركز4

. تقییم نجاح البدیل المستخدم: لقد قمت بعمل جید و مفید لقد انتبهت لشرح معلمتي 5
أكثر وأكثر.دقائق متواصلة وهذا ممتاز وغدا سأحاول االنتباه١٠لمدة 



)8-10مرفق (

بطاقة خطوات الضبط الذاتي

المستهدف (ما الذي یریده المعلم مني ) ؟أسئلة تتعلق بالسلوك . 1

......)فسه ( یرید مني المعلم أن ...إجابات عن تلك األسئلة یقدمها الطفل بن

علي (أدیة المهمة التي یریدها المعلم. تحدث ذاتي یهدف إلى توجیه الطفل لت2
كذا......).أن أفعل كذا و

حالة الفشل یقول سأحاول أن في . تعزیز ذاتي (لقد فعلت المطلوب مني ، و3
أفعلها في المرة القادمة).

مثــــــال:

: أنا كثیر الكالم فأنا غالبا ما أتكلم أثناء شرح معلمتي سواء بمقاطعتها أو بالتحدث مع المشكلة
زمالئي.

ما الذي تریده مني المعلمة؟ ما الذي یزعجها مني؟. 1
أكثر الكالم أثناء الشرح.الترید مني معلمتي أن ألتزم الهدوء و.2
إذن علي أن احاول أن أمسك لساني عن الكالم أثناء شرح المعلمة حتى أتمكن من . 3

االستماع الجید لشرحها .

أحاول غدا أن سدقائق و١٠ممتاااز لقد تمكنت الیوم من عدم الكالم اثناء الشرح لمدة 
فأنا قادر على ذلك.ةدقیق٢٠أستمر لمدة 
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) 9-1(مرفق 

الفرق بین الصورتین
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)9-2مرفق (

لعبة تساعد على تركیز اإلنتباه (تصنیف األلوان)
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)9-3مرفق (

تصنیف الصور إلى مجموعات
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)9-4مرفق (

لوحة مصورة مقسمة إلى أجزاء

211



)9-5مرفق (

لعبة صحن العدس و البازالء و الهریس

212



) 9-6مرفق (

المتاهة

213



)9-7مرفق (

اتباع التعلیمات لتصمیم برج ایفل

214



) 9-8مرفق (

قصة الدب مبعثرة

ترتیبا صحیحا ؟ وماذا استفدت منها؟**رتب أحداث القصة

215



)9-9مرفق (

صور مبعثرة لیومیات طالب

216



) 9-10مرفق (

جدول تنظیم الوقت

217



) 10-1مرفق (

مفكرة الواجبات البیتیة

218



) 10-2مرفق (

السلوك الصحیح للمحافظة على األدوات المدرسیة

للمحافظة على األدوات المدرسیة) أمام السلوك الصحیح√ضع عالمة (

219



) 10-3مرفق (

أماكن اللعب المناسبة
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)10-4مرفق (

قصة ندى

الجمیل :............................                       الصف:......................................اسمي

یستأذنعصام ال 

ماما..ماما..صاحت ندى:
نعم..نعم..ماذا تریدین؟جاءت األم مسرعة وهي تقول:

دخل عصام إلى غرفتي دون أن یستأذن مني.. وقد قلت له ألف مرة أال یدخل قالت ندى:
غرفتي قبل أن یستأذن.

ولم االستئذان؟ إنه بیتنا جمیعًا، ولیس بیتك فقطقال عصام:
هیا یا بني.. نتناول فنجانًا من الحلیب مع القهوة بید عصام:قالت أم عصام وهي تمسك 

اللذیذة، ونتحدث قلیًال.
تبّسم عصام، وأخذ بید أمه، وذهبا إلى المطبخ.

جلست األم على األریكة ومعها فنجان القهوة بالحلیب، وجلس إلى جانبها عصام، وهو یشرب 
الحلیب متلّذذًا.

أسألك سؤًال، وأجبني علیه بصراحة.یا عصام.. أرید أن قالت أم عصام:
طبعًا یا ماما، سأجیب على كل أسئلتك بصراحة، فأنت أمي الغالیة.قال عصام:

لو أن أختك ندى دخلت غرفتك فجأة دون حضنت أم عصام ولدها بحنان، ثم قالت:
استئذان، وكنت تخلع مالبسك، فما هو موقفك من ندى.

تدخل علّي وأنا أخلع مالبسي، ولكني عندما دخلت طبعًا ال أرضى أنقال عصام بسرعة:
غرفة ندى لم تكن تخلع مالبسها.

افرض أنها كانت تخلع مالبسها، كیف سیكون موقفك حینئذ.قالت أم عصام:
معك حق یا أمي، لن أدخل على ندى احمّر وجه عصام خجًال، وطأطأ رأسه حیاًء، ثم قال:

مرة أخرى دون استئذان.
یجب أن تستأذن مني أنا ومن أبیك وٕاخوتك وغیرهم.:قالت أم عصام

.................................................ماذا استفدت من هذه القصة القصیرة؟

221



) 10-5مرفق (
سلوكیات اإلحترام الصحیحة

ت الصورة التي تمثل خلق اإلحترام) تح√ضع عالمة (
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)10-6مرفق (

آداب الطریق الصحیحة

) تحت الصورة التي تمثل السلوك الصحیح أثناء وجودي في الطریق√ضع عالمة (
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)10-7مرفق (

تدریبات اإلسترخاء

224



225



226



227



Abstract

The effectiveness of a guidanceprogramme in lowering child
hyperactivity in pupils of Range One in Essential Education

School in the governerate of Southern Batina.

By:

Mahfooda Salim Nasser AL-Yhmadi

Under the superuision of:

D.Duaa Saeed Ahmed

The study has aimed to make a collective guidance programme
and trace its practicality in lowering the main significant effects
of hyperactivityin pupils of Rang One from Essential Education
School in the governorate of Southern Batina.

The study has made an effort to verify the following hypotheses:

1-There are some differences with statistical indications at
a level less than (0.05≥ α) among medium grades of the
members of the experimental group and the organizing one
according to the standard of hyperactivity after applying

the programme.
2-There are no differences with statistical indications at a
level less than (0.05≥ α) among medium grades of the
members of the experimental group according to the
hyperactivity standard in the dimensional standard and the

follow-up one.
In this study a standard of child hyperactivity has been used for
teachers and parents prepared by the searcher. The accuracy of
the standard was tested by using the internal consistency of

standards as well as reliability coefficient (Cronbach Alpha).
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The study sample consisted of (20) male pupils from Jamma
school for essential (1-10) whose age ranged between (7-9) years
then they were divied into two groups.an expermental group
consisting of ten pupils who received the counseling programme
based on cognitive.Behavioral modification methods , and an
organising group also consisting of ten pupils who did not
receive the counseling programme . Meanwhile we measured the
parity of the two groups in age , school class and grade based on

the hyperactivity standard.
The guidance programme consisted of 24 guidance sessions
three sessions weekly.It is worth mentionung that the guidance
programme was offered to a group of arbitrators to make sure of

its relibility.
To check the validity of the first hypothesis , I used the Mann-
Whitney test. The results indicated the existence of differences
of statistical indications among medium grades of the members
of experimental group and the organizing group as well. The
results were in favour of the experimental group. The matter

wich shows the effectivess of guidance programme.

To check the validity of the secondhypothsis , I used Welcoxon
rank-sum test . The results indicated te continuity of the

programme's effectiveness on the individuals of the
experimental group, generally the results indicated effectivenes
of the guidance programme used in this study on the individuals

of the experimental group.
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