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 .عليــــــــه  التوفيــــــــقللقائميــــــن له  القبـــــــول و   ارجـــــــو أــــاز هذا العمــــــــل الذي  الجنـــ الذي وفقين هلل احلمــــــد

ــــــــه الدكتور: " فقي األستاذ إىلعظيـــــم التقــــــديــــــر الشكــــــــــــــــــر والثنــــــــــــــــاء و بارات تقــــــــــدم أبمســـــــى عأأن  يليطيب 

 توجيـــــــه هذا البحــــــــث صادقا خملصــــــا يف ادهبدل فيـــــه ج، و هذا العمــــــل املتواضـــعالــــذي أشــــرف على      " العيــــــــــــــــد

 .ـــــــــــــزاء األوفــــــــىهللا أن جيــــــزيـــه اجلمن  أرجواف

 كل أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة.  إىلالشكر والتقدير 

على  واملعلمني والتالميذ اإلبتدائيةاملدارس  يريالرتبية لوالية تلمسان ومدمدير  إىلتوجــه أيضـــا ابلشكر اجلزيل أكما 

 مساعداهتم يف القيام ابلدراسة امليدانية.
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 ميكن للكلمـــــــات أن توفــــــي حقهمــــــــا مــن ال إىل

 فضائلهمـــــــــــــا مـــــن ال ميكن لألرقــــــام أن حتصـــــــــــــي إىل
 

 والـــــــدي العزيزيـــــن أدامهمــــا هللا لــــــي إىل
 

 عائلتــــــــي  أفرادمجيــــــع و   أخواتـــي إىل
 

هدي بعضا من طيب غرسهم  الكرمي تقديرا لعطائهم أساتذيت األجالء أ إىل  
 

 مجيع األصدقاء  إىل
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 :ملخص الدراسة
النمذجة من أجل خفض  إسرتاتيجيةتصميم برانمج عالجي سلوكي قائم على  إىلهتدف الدراسة احلالية 

يعانون من هذا  األطفالعينة من  األساسية الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، وتطبيقه على عراضشدة األ
 ، لذا فإن االشكالية العامة للدراسة هي:سنوات 09و 07متتد أعمارهم بني و  االضطراب

النمذجة يف خفض اضطراب ضعف  إسرتاتيجيةأي مدى يساهم الربانمج العالجي السلوكي القائم على  إىل
 وماهو حجم أتثريه؟ بتلمسان؟سنوات  09و 07الذين متتد أعمارهم بني  األطفالاالنتباه والنشاط الزائد عند 

 30تقدر بـ كما مت اختيار عينة ،  لقد اعتمدت الدراسة على اختيار املنهج التجرييب ملالءمته متغريات الدراسة

من الربانمج العالجي اخلاص بنمط سيطرة ضعف االنتباه، مقسمة  األولأطفال لقياس فعالية اجلزء  10منها طفل، 
العالجي أطفال لقياس فعالية اجلزء الثاين من الربانمج  10جمموعتني واحدة ضابطة واألخرى جتريبية، و إىلابلتساوي 

جمموعتني واحدة ضابطة واألخرى جتريبية،  إىل، مقسمة ابلتساوي اإلندفاعيةاخلاص بنمط سيطرة النشاط الزائد و 
املركب الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه والنشاط  اخلاص ابلنمطأطفال لقياس فعالية اجلزء الثالث من الربانمج  10و

 .تني واحدة ضابطة واألخرى جتريبيةجمموع إىل، مقسمة ابلتساوي اإلندفاعيةالزائد و 
الرابع  اإلحصائيكما مت االعتماد يف هذه الدراسة على استمارة التشخيص املستمدة من الدليل 

 إىل ابإلضافة، (2014 لالضطراابت النفسية، ومقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد للدكتورة )اليحمدي،
التأكد من اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة مت  بعدالنمذجة، و  إسرتاتيجيةتصميم برانمج عالجي قائم على 

، وبعد رصد درجات اإلبتدائيةتطبيق الربانمج العالجي أبجزائه الثالثة على ثالث عينات مقصودة من أطفال املرحلة 
 النتائج التالية: إىلالثالثة ومعاجلتها إحصائيا، توصلت الدراسة  العينات

النمذجة أبجزائه الثالثة يف خفض اضطراب ضعف االنتباه  إسرتاتيجيةى يساهم الربانمج العالجي القائم عل
 سنوات بتلمسان، وكان حجم أتثري كل جزء كبريا. 09و 07الذين متتد أعمارهم بني  األطفالوالنشاط الزائد عند 

التوصيات مت تفسري ومناقشة نتائج الدراسة يف ظل نتائج بعض الدراسات السابقة، وانتهت الدراسة ببعض 
 املوجهة للمعنيني بشؤون التالميذ والعاملني يف جمال البحث.

 العالج السلوكي، النمذجة، اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.الكلمات املفتاحية: 
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Resumé: 

La présente étude porte sur la conception et l’élaboration d’un programme thérapeutique 

comportemental basé sur la stratégie de modélisation aux fins de réduire l’intensité des 

principaux symptômes de trouble du déficit de l'attention et de hyperactivité, et son application 

sur un échantillon d’enfants souffrant de ce trouble âgés de 07 à 09 ans. De ce fait, la 

problématique générale de l’étude est :  

« Jusqu'à quel point ce programme thérapeutique comportemental basé sur la stratégie de 

modélisation peut aider à la réduction des troubles du déficit de l’attention et de  l’hyperactivité 

chez les enfants à Tlemcen, âgés de 07 à 09 ans ? Et quels sont ses effets ? 

L’étude s’est appuyée sur la méthode expérimentale comme convenant aux changements qui 

peuvent affecter l’étude. En outre, un échantillon de 30 enfants a été sélectionné, dont 10 pour 

mesurer l’efficacité de la première partie du programme thérapeutique relatif à la méthode du 

contrôle du déficit de l’attention, répartis en deux groupes égaux ; un groupe contrôle et un 

groupe expérimental. 10 enfants pour mesurer l’efficacité de la deuxième partie du programme 

thérapeutique relatif à la méthode du contrôle de l’hyperactivité et de l’impulsivité, répartis en 

deux groupes égaux ; un groupe contrôle et un groupe expérimental. 10 enfants pour mesurer 

l’efficacité de la troisième partie du programme thérapeutique relatif à la méthode complexe 

dominée par le déficit d’attention, l’hyperactivité et l’impulsivité répartis en deux groupes 

égaux ; un groupe contrôle et un groupe expérimental.   

En sus, L’étude s’est basée sur le formulaire de diagnostique tirée du quatrième manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux et de l’échelle du trouble de déficit de l'attention 

avec hyperactivité du docteur (ELYAHMADI 2014), outre la conception d’un programme 

thérapeutique basé sur la stratégie de modélisation.  Qu’après s’être assuré des caractéristiques 

psychométriques des outils de l’étude, un programme thérapeutique a été appliqué avec ses trois 

échantillons sur d’enfants délibérés sélectionnés du palier primaire. Une fois les trois 

échantillons ont été notés, traités statistiquement, l’étude s’est soldée par les résultats suivants :  

Le programme thérapeutique basé sur la modélisation en ses trois parties contribue à la réduction 

du trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité chez les enfants  à Tlemcen âgés de 07 à 

09 ans. L’effet de chaque partie est important.     

L’interprétation et le débat autour de ces résultats se sont passés à la lumière de certaines études 

précédentes. L’étude s’est achevée par quelques recommandations destinées aux personnes 

chargées des affaires des élèves et travaillant dans le domaine de la recherche.  

Mots clés : thérapie comportementale, modélisation, trouble du déficit de l'attention et de 

l’hyperactivité.  
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Study summary: 

The current study aims to design Behavioral treatment program design 

is based on modeling strategy in order to reduce the severity of the core 

symptoms of attention deficit disorder, hyperactivity, and apply it to children 

who are between the ages of 07 and 09 years, so the general dilemma of the 

study are: To what extent contributes to the therapeutic program based on 

behavioral modeling strategy in reducing attention deficit hyperactivity in 

children who span the ages of 07 and 09 years of Tlemcen disorder? What is 

the size of influence? 

The study relied on the choice of the experimental method for 

suitability variables of the study, was selected as the sample an estimated 30 

children, including 10 children to measure the effectiveness of the first part 

of your control attention deficit pattern therapeutic program, divided equally 

into two groups and one control group and the other pilot, and 10 children to 

measure the effectiveness of the The second of your control hyperactivity and 

impulsivity pattern therapeutic program, divided equally into two groups and 

one control group and the other pilot. 

It was also rely in this study on the diagnosis form derived from the 

fourth Statistical Manual of Mental Disorders in 1994, and the measure of 

attention deficit hyperactivity Dr. disorder (Yahmadi 0.2014), as well as the 

design is based on modeling strategy treatment program, and after 

confirmation of the psychometric characteristics of the study tools were 

applied therapeutic program of the three-volume three intentional samples of 

primary school children, and after monitoring grades three samples and 

processed statistically significant, the study found the following results: 

Therapeutic program based on modeling contributes to the three-volume 

strategy in reducing attention deficit hyperactivity in children who span the 

ages of 07 and 09 years of Tlemcen disorder, and had the effect of each 

significant portion size. 

As has been the interpretation and discuss the results of the study in 

light of the results of some previous studies, and the study ended with some 

recommendations geared for those involved in the affairs of students and 

workers in the field of research. 

Keywords: Behavioral therapy, modeling, disorder attention deficit hyperactivity



 فهرس احملتوايت
 

 و
 

 الصفحة قائمة احملتوايت الرقم
 أ كلمة شكر /
 ب ءاهداإل /
 ج ملخص الدراسة /
 و احملتوايت فهرس /
 ي اجلداول فهرس /
 ل األشكال فهرس /
 01 مقدمة /

 الباب األول: خلفية نظرية وحتديد مفاهيم البحث.
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 06 خلفية نظرية للبحث يف ضوء الدراسات السابقة. أوال
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 22 انتشار اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. رابعا
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 مقدمة:
 احمليطني فرادالطفل يف سن املدرسة من مشكالت نفسية وسلوكية عديدة تؤثر على تكيفه مع أقرانه واأل يعاين

نتشارا خاصة يف الوسط املدرسي جند اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، هذه املشكالت إ أكثربه، ومن بني 

تصرفاٍت جتعل الطفل غري قادر على الوهي تسبب منوذج من  حيث يعترب حالة نفسية سلوكية تبدأ يف مرحلة الطفولة،

الة إهلاء دائم إتّباع األوامر أو على السيطرة على تصرفاته أو أنه جيد صعوبة ابلغة يف اإلنتباه للقوانني وبذلك هو يف ح

 .ابألشياء الصغرية

وال يتقيدون  ،من مدرسيهم فوف املدارس والتعّلميف ص ندماجاإلاملصابون هبذه احلالة يواجهون صعوبة يف ف

الرتكيز وليس ألهنم  بسبب عدم قدرهتم على األطفالتدهور األداء املدرسي لدى هؤالء  إىلمما يؤدي  ،بقوانني الفصل

 لذلك يعتقد أغلبية الناس أهنم مشاغبون بطبيعتهم. ،كياءد غري أ

 إذ يبلغ عدد املصابني بقصور اإلنتباه وفرط احلركة االت النفسية ُشيوعا يف العامل احل أكثرهذه احلالة تعترب 

ات اإلحصائي(. هذه األولوالنسبة تزيد عن ذلك يف الدول املتطورة )دول العامل  ،من جمموع شعوب العامل% 5حوايل 

 اإلنتباه وفرط احلركةيعتقدون أن تركيبة الدول املتطورة وأجوائها قد تكون سبب حلالة قصور  لباحثنياجعلت بعض 

 .عند شعوهبا

املصابني بكثرة احلركة ونقص االنتباه حتداًي كبريًا ألهاليهم وملدرسيهم يف  األطفاليشكل التعامل مع  ذلكل 

 وللطفل نفسه أحياانً. األطفالاملدرسة وحىت لطبيب 

عادة  األطفالهذه احلالة ال تعترب من صعوابت التعلم ولكنها مشكلة سلوكية عند الطفل ويكون هؤالء 

مخسة ابملئة  إىليصاب من ثالثة  ،من دقائق فقط كثرز على أمر ما ألندفاعيني وال يستطيعون الرتكيإمفرطي النشاط و 

ويشكل وجود طفل مصاب هبذه احلالة مشكلة  ،إصابة من اإلانث أكثراملدارس هبذه احلالة والذكور  تالميذمن 

وحىت الطفل املصاب يدرك أحيااًن مشكلته ولكنه ال يستطيع السيطرة على تصرفاته وجيب  ،حقيقية أحيااًن لألهل
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وعلى األهل كذلك التعاون مع طبيب  ،معرفة ذلك ومنح الطفل املزيد من احلب واحلنان والدعم الوالدينعلى 

 واملدرسني من أجل كيفية التعامل مع الطفل. األطفال

مثل هذه احلاالت قبل أن يستفحل األمر، يف هذا الصدد أشار لذلك جيب التدخل املبكر لعالج 

لقدر صحوب ابلنشاط الزائد، مل حتظ ابأن التدخالت العالجية الضطراب ضعف االنتباه امل إىل( 18:2006)الزايت،

 هتمام الدراسات والبحوث خاصة يف املواقف املدرسية.من إ

 إسرتاتيجيةالية برانمج عالجي سلوكي قائم على جاءت الدراسة احلالية لتتفحص فع  ومن هذا املنطلق

 .سنوات بوالية تلمسان 09و 07الذين متتد أعمارهم بني  األطفاليف خفض شدة هذا االضطراب عند النمذجة 

 كخلفية نظرية لتحديد مفاهيم البحث   الباب األول حيث جاء اببني، عتمدت الدراسة احلالية علىفقد إ

عاريفها فها، وتاهد، وأمهيتها وأطرح إشكالية الدراسة وتساؤالهتا الفرعية األولالفصل  فتضمنمخسة فصول  كون منتو 

 حدود الدراسة. اإلجرائية، وكذلك

شتمل الفصل الثاين على اضطراب ضعف االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد بداية من التطور التارخيي ملفهوم بينما إ

ه، وتشخيصه، واالضطراابت واملشكالت أعراضونسبة انتشاره، وأسبابه، و هذا االضطراب، وبعض تعاريفه، وتصنيفه، 

 التعليمية املصاحبة له.

شتمل الفصل الثالث على عالج اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، بداية من العالج الطيب، حني إ يف

، مث عالج هذا االضطراب عند والرتبوي، والعالج عن طريق برامج الغذاء ،األسريوالسلوكي، والسلوكي املعريف، و 

 املتخلفني عقليا. األطفال

على  أوال شتملالنمذجة فإ إسرتاتيجيةأما الفصل الرابع العالج السلوكي والعالج السلوكي القائم على 

 وإجراءاتوالنظرايت املؤسسة له،  ومسلماته،ومفهوم العالج السلوكي،العالقة بني العالج السلوكي والعالج النفسي، 

النمذجة بداية من املالمح  إسرتاتيجيةشتمل اثنيا على العالج القائم على العالج السلوكي للطفل، يف حني إ وأساليب



 مقدمة
 

3 
 

لنظرية ابندورا للتعلم االجتماعي، وافرتاضاهتا، واملفاهيم واملصطلحات املستخدمة فيها، وأساليب العالج  ساسيةاأل

 اليت تقوم عليها.

النمذجة املصمم من طرف  إسرتاتيجيةفخصص للربانمج العالجي السلوكي القائم على  امسأما الفصل اخل

اخلاص بعالج  األولبداية من تصميم اجلزء  اخللفية النظرية اليت يرتكز عليها مث مراحل تصميمه إىلفتطرقنا ، الطالب

، وتصميم اجلزء اإلندفاعيةالزائد و وتصميم اجلزء الثاين اخلاص بعالج منط سيطرة النشاط منط سيطرة ضعف االنتباه، 

 .اإلندفاعيةالثالث اخلاص ابلنمط املركب الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه والنشاط الزائد و 

اإلجراءات ة فصول فتطرقنا يف الفصل األول إىل شتمل على ثالثا الباب الثاين كان تطبيقيا حيث إأم

املستخدمة مث عرض خمتصر جللسات الربانمج  حصائيةاإلمث املعاجلات منهج الدراسة بداية من  املنهجية للدراسة

افها، ومكان ومدة إجرائها، بداية من أهد اإلستطالعيةالدراسة شتمل الفصل الثاين على ، يف حني إالعالجي املصمم

ومرحلة تطبيق أما الفصل الثالث فخصص للدراسة األساسية بعرض أدواهتا، وعينتها، وأدواهتا، وعينتها، ونتائجها،

تلف ، كما مت عرض خممث عرض النتائج وحتليلها مث مناقشة النتائج املتوصل إليها يف ضوء فروضها الربانمج العالجي

 .املراجع املستخدمة يف هذه الدراسة
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 .اإلشكاليةالفصل األول: خلفية نظرية للبحث وطرح 
 خلفية نظرية للبحث يف ضوء الدراسات السابقة.أوال: 
تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية يف ضوء اثنيا: 

 اليت تطرحها. اإلشكالية
 فرضيات الدراسة.اثلثا: 
 اف الدراسة.دأهرابعا: 

 أمهية الدراسةخامسا: 
 للدراسة. اإلجرائيةالتعاريف سادسا: 
 حدود الدراسة.سابعا: 

 اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.الفصل الثاين: 
اضطراب ضعف االنتباه والنشاط التطور التارخيي ملفهوم  –أوال 

 الزائد.
 تعريف اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. –اثنيا 
 والنشاط الزائد.تصانيف اضطراب ضعف االنتباه  –اثلثا 
 انتشار اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. –رابعا 

 أسباب اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. –خامسا
 أعراض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. –سادسا
 تشخيص اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. –سابعا
اه والنشاط التشخيص التفريقي الضطراب ضعف االنتب -اثمنا

 الزائد.
االضطراابت املصاحبة الضطراب ضعف االنتباه والنشاط  –اتسعا
 الزائد.
املشكالت التعليمية املصاحبة الضطراب ضعف االنتباه  –عاشرا

 والنشاط الزائد.
 
 الفصل الثالث: عالج اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.

 العالج الطيب. –أوال 
 العالج السلوكي. –اثنيا 
 السلوكي املعريف. العالج –اثلثا 
 العالج األسري. –رابعا 

 العالج الرتبوي. –خامسا 
 العالج عن طريق برامج الغذاء. –سادسا 
 عالج اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد عند –سابعا 

 األطفال املتخلفني عقليا.

ى : العالج السلوكي والعالج السلوكي القائم علرابعالفصل ال
 النمذجة. جيةإسرتاتي

 أوال: العالقة بني العالج السلوكي والعالج النفسي.
 مفهوم العالج السلوكي. -1
 مسلمات العالج السلوكي. -2
 النظرايت املؤسسة للعالج السلوكي. -3
 إجراءات العالج السلوكي للطفل. -4
 أساليب العالج السلوكي. -5

 النمذجة. إسرتاتيجيةاثنيا:العالج السلوكي القائم على 
 املالمح األساسية لنظرية ابندورا للتعلم االجتماعي. - 1
 االفرتاضات اليت تقوم عليها نظرية ابندورا للتعلم االجتماعي. -2
املفاهيم واملصطاحات املستخدمة يف نظرية ابندورا للتعلم  -3

 االجتماعي.
 أساليب العالج وفق نظرية التعلم اإلجتماعي. -4

 
ربانمج العالجي السلوكي القائم على الفصل اخلامس: ال

 النمذجة. إسرتاتيجية
أوال: اخللفية النظرية للربانمج العالجي السلوكي القائم على 

 النمذجة. إسرتاتيجية
 اثنيا: مراحل تصميم الربانمج العالجي.

اضطراب ضعف االنتباه  منط بعالج اخلاصتصميم اجلزء األول  -1
 والنشاط الزائد مع سيطرة ضعف االنتباه.

 املراحل العالجية. -أ
 حمتوى اجللسات العالجية. -ب
تصميم اجلزء الثاين اخلاص بعالج منط اضطراب ضعف االنتباه  -2

 .اإلندفاعيةوالنشاط الزائد مع سيطرة النشاط الزائد و 
 املراحل العالجية. -أ

 عالجية.حمتوى اجللسات ال -ب
تصميم اجلزء الثالث اخلاص بعالج منط اضطراب ضعف  -3

االنتباه والنشاط الزائد النمط املركب الذي تسيطر عليه أعراض 
 .اإلندفاعيةضعف االنتباه والنشاط الزائد و 

 املراحل العالجية. -أ
 حمتوى اجللسات العالجية. -ب
 



 

 
 

 

 .اإلشكاليةالفصل األول: خلفية نظرية للبحث وطرح 
 
 

 خلفية نظرية للبحث يف ضوء الدراسات السابقة.أوال: 

 اليت تطرحها. اإلشكاليةتعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية يف ضوء اثنيا: 

 فرضيات الدراسة.اثلثا: 

 الدراسة.اف دأهرابعا: 

 أمهية الدراسة.خامسا: 

 للدراسة. اإلجرائيةالتعاريف سادسا: 

 حدود الدراسة.سابعا: 
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 خلفية نظرية للبحث يف ضوء الدراسات السابقة:أوال: 
 بسيطة تثري بعض األويليف شكلها  تبدوااليت  تلك املشكالت السلوكية للطفل متتد يف تصوري من إن

تشتد بصورة تتطلب تدخال مهنيا أو رمبا تلك اليت تتزايد و  إىل ،املهتمني برعاية الطفلو  األمهاتو  اآلابءاإلزعاج لدى 
 .املصحات أو دور الرعاية إحدىتقتضي اإلقامة يف 

 باحثنيالكبريا من طرف   هتماما إ اليت انلتو  األطفالمن بني املشكالت السلوكية اليت يعاين منها و 
الذي  لنشاط الزائد،اب املصحوباضطراب ضعف االنتباه  (2004:76،)احلجار حسب الدارسني يف علم النفسو 

ذلك االضطراب  إىلحيث يشري هذا املصطلح  ،األطفالشيوعا لدى  كثرلسلوكية األيعد من بني االضطراابت ا
 .أهم مكوانته ندفاعاإلالذي يعد النشاط احلركي املفرط وضعف االنتباه و السلوكي 
تعترب من أهم املشكالت السلوكية اليت يعاين منها  ضعف االنتباهأن مشكلة  (1999:35،أمحد وبدرويشري )
 إىلستنادا للدراسات العلمية الوابئية احلديثة يف الطب النفسي أن هذا االضطراب يصيب نسبة تصل إف ،األطفال

 .من أطفال العامل 10%
من   %5أنه يظهر لدى ما يزيد  على (2003:190، اخلطيب) يف املسحية الدراسات هذا ما أكدتهو 

 .اإلانثأضعاف عنها لدى ( 9 إىل 3لدى الذكور مبعدل ) االضطرابهذا  نتشارإتزيد نسبة و  ،األطفال
 يف تالميذالبني  يشيع هذا االضطرابأن  (Seidel , 1990:217) وسيدل  (1991:155، ةمحود) كل من ذكر كما

 إليه،اجلنس الذي ينتمي و  تشخيصه، أدواتو  تقدير انتشاره يتوقف على تعريفه،حيث أن  ،مرحلة التعليم االبتدائي
 %3نسبة انتشاره يف الوالايت املتحدة تبلغ  أنهذا ما عكسته بعض الدراسات اليت تبني  االجتماعية،البيئة العمر و و 

عند  % 3.4 إىل تنخفض النسبةمع العلم أن  املعلم،عند االعتماد على تقدير  %6.2مصر  %  1ويف بريطانيا 
 تخدام األساليب اإلكلينيكية.سإ

ني على القائمو  باحثنيالهتمام إحمط  (2008:01،)العامسي كما يرى  هرةأصبحت هذه الظا يف الوقت احلايل
من  أيضاما حتدثه و  ،جتماعياإلنفعايل و اإلو  املعريف السلبية اليت حتدثها على املستوى لآلاثرنتيجة  تربية الطفل،

طفلهما بصورة نظرا لعدم قدرهتم على التعامل مع  اإلحباطيف الغالب ابحلرج و  الوالدينصاب إذ ي ،مشكالت ألسرته
النسحاب مع طفلهما من املواقف ا إىل الوالدينلذلك يضطر  ،، أو مساعدته على التحكم يف سلوكهسليمة

  .نتقادخشية التعرض لإلجتماعية اإل
ن هذه السلوكات غري أساليب تربوية خاطئة للحد م إىل (2008:04،العامسي) حسب الوالدينكما يلجأ 

 ،احلرمان العاطفيالنبذ و  ،الالمباالة التحكم،و  اإلمهال)مثل:تتم غالبا ابلرفض الصريح  أساليب، كإتباع املرغوب فيها
ال  لكنهم ،هو املسؤول الوحيد عن سوء سلوكه طفلهم كما يفكر هؤالء اآلابء أحياان أن    (النفسيالعقاب البدين و 



 اإلشكاليةخلفية نظرية للبحث وطرح                                                               الفصل األول: 

 

7 
 

، كما ال نغفل عن بعض املمارسات السيئة اليت ة هذا االضطرابحد   إىلرعايتهم اخلاطئ يؤدي  أسلوبيدركون أن 
فيرتتب عن ذلك  ،مرغوب فيهعقاب جتعل الطفل حيس أنه غري ه الفئة من ضرب و ذمع  ه يقوم هبا بعض املدرسون

 .جتماعيةاإلض املشكالت النفسية و بع
ودراسة كالرك   (Tarnowski et Nay, 1997) :اني واترنوسكي هذا ما أشارت إليه نتائج دراسة كل من    

 اإلمهال، كما يعانون من يتعرضون للعدوان من حميطهم األطفالأن هؤالء  إىل (Clark et Heilveil, 1990) هيلفيلو 
 اآلخرين.عدم االهتمام من و 

 إىلسيستمر االضطراب  األطفالمل تقدم الرعاية الالزمة هلته الفئة من  إذا( أنه 2006:63الدسوقي،) يؤكد
دراسة  إىلاستنادا ف ،التواصلسلوك مضاد للمجتمع يعرف ابضطراب  إىليتحول حيث ميكن أن  ،املراهقةمرحلة 
الذين يعانون من هذا  األطفالمن   %70 %30وجد أن هناك نسبة ترتاوح بني   (Mekke, 1995) ميكي

 أ، بل تنشمعها مأقلالتعون التغلب عليها أو ي، فال يستطالرشد مرحلة إىلاملرضية  عراضتستمر معهم األ االضطراب
 .الطيب بدرجة كبرية االهتمامالفئة تستدعي  ههذو  االكتئاب: لديهم مشكالت مرضية مثل

أن  األطفالعلى جمموعة من  (Manyoza, et al)  آخرونمانيوزا و  الدراسة التتبعية اليت قام هبا أظهرتلقد و 
املضادة كان اضطراب الشخصية حيث   ،سنة 23و 16ذلك يف سن املرضية و  عراضلوا يعانون من األظمنهم  25

  .شيوعا االضطراابت أكثرستخدام املادة إضطراب سوء اللمجتمع و 
املنظمات املعنية ابلرتبية و  واآلابء باحثنيال املربني،هتمام إستقطب التدخل العالجي إنطلق فقد املمن هذا و 

 الطيب،تساع قاعدة التدخل العالجي مبا فيه إهتمامات هذه اإل أفرزت حيث خصوصا،صعوابت التعلم و  اخلاصة
 ..الرتبوي.السلوكي والسلوكي املعريف و  النفسي،

النشاط الزائد دراسة أجراها  م بذوي اضطراب ضعف االنتباه و هتمايف ضرورة اإلا يؤيد الرأي السابق م
دراسة  الباحثنيحيث أجرى ( 2006 ،الصايغجناح ) يف (Copeland et Weissbord, 1980) يسربودكوبيالند و 

 32 نتكونت عينة الدراسة م ، حيثالتعزيز على خفض النشاط الزائد إضافةمع ثر التعلم ابلنموذج أللتعرف على 

  ،سنوات 10 -6 بني تراوحت أعمارهمالعاديني،  األطفالمن  16و ذوي النشاط الزائد األطفالمن  16، طفال
من أجل التعزيز  إىلابإلضافة التعلم ابلنموذج  من فنيات فنيةكابلفيديو   انفيلمان مصور  الباحثني استخدمإحيث 

 .جتماعيةاإل لألنشطة األطفالتعديل ممارسات 
ال على مستوى خنفاض الد  قيق حتسن ملحوظ من خالل قياس اإلجناح الربانمج يف حتعلى النتائج  أسفرت

 الربانمج.تطبيق  بعدالنشاط الزائد لدى عينة الدراسة 
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ربامج ال أكثربدراسة هبدف التعرف على  (Correl et Huthcttisson, 1987) هيتشسون و  كــوريل أما
فكان من أهم نتائج  ،راب ضعف االنتباه والنشاط الزائدستخدامها مع أطفال ذوي اضطإالعالجية شيوعا اليت ميكن 

 فعالية خاصة مع حاالت العدوان. أكثرة أن الربامج العالجية السلوكية هذه الدراس
بدراسة هدفت  ( 2005:61مشرية عبد احلميد،)يف   (Paniagua, et al,1990) آخرون اغو و يناب كما قام 

النشاط الزائد  الضطرابيف تنظيم السلوك الفوضوي املصاحب  يساهم فاعلية برانمج تدرييب التعرف على إىل
ستخدمت هذه الدراسة اللعب احيث  ،اإلبتدائيةالذكور من املدرسة  األطفاللعينة من  ،االنتباه بتشتتاملصحوب 

 .املرغوبالتعزيز املختلفة للسلوك  أساليبضمن 
 إىل جعله يتجهستجاابت وتنظيم السلوك الفوضوي و ح اإلحيتص إىلالربانمج التدرييب أدى النتائج أن  أثبتت

 .يف حتسني األداء األكادميي للطفلغري املباشر فتمثل  التأثريأما  ،السلوك الطبيعي
اليت متت مبراجعة   (Baer et Neitzel, 1991) نيتزلبري و دراسة ( 2006:61،سليمان القرعان) وجند أيضا يف

 األطفاللدى  اإلندفاعية والعالج السلوكي من أجل خفض تعديل السلوك املعريف  دراسة استخدمت أساليب 36
أسلوب التعلم ا عدة أساليب )ستخدمإئد املصحوب بتشتت االنتباه، حيث الذين يعانون من اضطراب النشاط الزا

 (.اإلسرتخاءلنمذجة، التعزيز، التدريب على الذايت، تكلفة االستجابة، ا
بدراسة حتت عنوان  ( 2005:61،مشرية عبد احلميد)يف   (woltersdorf, 1992) كما قام ولرت سدروف

وكية الالتكيفية خفض املظاهر السل يساهم يف غرض عالجيلابستخدام شريط الفيديو   (برانمج النمذجة الذاتية)
قصور االنتباه يف املدرسة أطفال يعانون سلوك فرط النشاط و  لدى( البذيئة التخرييب، األلفاظ، السلوك تشتت االنتباه)
 .األطفالعند هؤالء  الرايضياتستخدم هذا الربانمج كذلك يف رفع مستوى األداء يف مادة إو 

تراوحت  التكيف،سوء  إىلابإلضافة  االضطرابأطفال يعانون من هذا  أربعشتملت عينة الدراسة على إ
ملعرفة مستوى األداء  اإلجنازمقياس بتطبيق مقياس تقدير املعلم و  باحثالقام  حيث ،سنوات 10-9أعمارهم بني 
 قام بعدة جلسات خمتلفة يف، و يوستخدم برانمج النمذجة الذاتية عن طريق الفيدإكما   الرايضيات، مادة األكادميي يف

على كيفية التعامل مع  الوالدين يدرب من خاللهاستخدامه برانمج  إىل، ابإلضافة األطفالالعالج السلوكي هلؤالء 
 .هذه الفئة

 األطفال لدىخنفاض واضح يف املظاهر السلوكية الالتكيفية إظهور حتسن و  إىلتوصلت نتائج الدراسة 
  .ضياتكما ظهر حتسن يف مستوى األداء األكادميي يف مادة الراياملضطربني،  
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ينات الدراسة ذكور، معظم ع سنة، وكان 9.6سنة مبتوسط  17-4ة بني املدروستراوحت أعمار العينات 
معظم عينات الدراسة  لدى اإلندفاعية أعراضحتسن يف  لتلك الدراسات اإلحصائيبينت نتائج التحليل حيث 

  املدروسة.
برامج عالجية يف خفض  بدراسة مقارنة حول فاعلية ثالث  (Barkly, et al, 1992)آخرونو  وقد قام ابركلي

( جلسة بواقع ثالث جلسات 18 – 12متدت الربامج الثالثة من )او  ،األطفالاضطراابت االنتباه لدى عينة من 
 :وتعتمد هذه الربامج على أسبوعيا ملدة ثالث أشهر،

 تعلم مهارات إدارة السلوك.  -1
 حل املشكالت. -2
 البنائي. األسرياإلرشاد  -3

 التايل:وجاءت النتائج على النحو 
كتئاب والغضب املصاحب هلذا الصراع واإل  فاعلية الربامج الثالثة يف خفض االتصال السليب والصراع العائلي

 بنسبة متقاربة. األطفالخفض اضطراب ضعف االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد لدى هؤالء  إىلمما أدى  ،العائلي
جتماعية وغضب داخلي وإحباط قص يف املهارات اإللدراسة لديها نكما أكدت هذه الدراسة على أن حاالت ا

 وعدم الثقة ابلنفس.
 Lauth et) لندركابالث و ( الدراسة اليت قام هبا كل من 2005:68مشرية عبد احلميد،جند أيضا يف )

Linder Kamp, 1998)  طفال يف سن املدرسة 18بتطبيق برانمج لتعديل السلوك على عينة مكونة من  وذلك، 
 يعانون من اضطراب النشاط الزائد وتشتت االنتباه.

ات تنظيم مع التغذية الراجعة ومهار  األدوارتكون الربانمج من ورشات عمل حتتوي على النمذجة، لعب 
للطاعة والنظام يف املواقف وخمتلف األنشطة املقدمة خالل تطبيق هذا  األطفالمتثال إالسلوك، أظهرت النتائج 

 الربانمج.
اليت أظهرت فاعلية العالج السلوكي املعريف والتعلم   (Satiha ibtissam, 1998)بتسام سطيحةإ  ودراسة

 الذين يعانون من اضطراب االنتباه والنشاط  الزائد. األطفالابملالحظة يف تعديل خصائص 
التعرف على فاعلية برانمج عالجي معريف  إىل  (zinneb chakir, 1999) زينب شقريبينما هدفت دراسة 

املعلمة جبانب دور دور األم و  أتثريمعرفة مفرطي النشاط و  األطفالسلوكي متعدد احملاور يف تعديل بعض خصائص 
 :الذي يتمثل يف ذوي النشاط الزائد، األطفاليف تعديل بعض أشكال السلوك الالتوافقي جملموعة من  الباحثة

ابتدائي مت الرابع تلميذا ابلقسم  12تكونت العينة من  حيث (اإلندفاعية ،العدوانية ،فرط النشاط ،اضطراب االنتباه)
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 مقياس كونر ، طبق عليهمتالميذ يف كل جمموعة 6بطة بواقع الثانية ضا جتريبية و األوىل ،توزيعهم على جمموعتني
(Conner) األطفالكاء د مقياس وكسلر لو ملالحظة اإلكلينيكية لسلوك الطفل قائمة او  ملالحظة سلوك الطفل ،

املناقشة، تبادل  ،النمذجة):اور يشتمل على التقنيات التاليةبرانمج عالجي معريف سلوكي متعدد احمل إىل ابإلضافة
 .(الواجبات املنزلية ،التعزيز العقلي، اإلسرتخاء ،األدواراحلوار، لعب 

للتدخل  إحصائيادال  أتثريوجود  إىلالنتائج وأشارت  بواقع جلستني أسبوعيا، جلسة 16مج ستغرق الربانإ
ط النشاط العدوانية، ، فر )اضطراب االنتباه: احملاور يف حتسني متغريات الدراسةمتعدد ابلعالج املعريف السلوكي 

 .(اإلندفاعية
( بدراسة 2005:73،74،)مشرية عبد احلميديف    (Alla Abdelbaki, 1999)عال عبد الباقي قام كما

العالج السلوكي  أساليبستخدام بعض ذلك إبو  األطفال لدىوضع برانمج لتعديل سلوك النشاط الزائد  إىل هدفت
حيث ميكن تطبيق ( التعلم ابلنموذج أسلوب ،التعزيز)ستعمال أسلوب ، إباملظاهر السلوكية هلذا االضطراب لحد منل

 .(أو أحد اإلخوة الوالدين االجتماعي، األخصائي املعلم،) أطرافعدة  بواسطةهذا الربانمج 
أجري هذا و  العربيةاللغة وعات املختارة من ماديت احلساب و توزيع املوض فيه مت جلسة، 24تضمن الربانمج 

  إجرائية:طرق  3الربانمج وفق 
 .ابستخدام التعزيز :األوىل -
 ابلنموذج.ابستخدام التعلم  الثانية: -
 معا.التعلم ابلنموذج ابستخدام التعزيز و  الثالثة: -
 مبجموعة من النتائج نذكر منها: أسفرت، الدراسة إجراءاتبعد متابعة كل و 
 .من احلركات املفرطة غري املقبولةختليص الطفل  -
 .يف احلياة العامة الوالديناندماج  معاهلدوء  إىلته عود -
 ع زمالئه وابلتايل حتقيق التكيف.م األنشطةيف اندماجه حجرة الدراسة و  إىلعودة اهلدوء  -
 .النفسية املرتبطة ابلنشاط الزائداالجتماعية و و  ،خنفاض نسبة املشكالت الدراسيةإ -
 ية.احلالة الطبيع إىلابلتايل يتمكن الطفل من العودة الصحية النامجة عن النشاط الزائد و املشكالت  خنفاضإ -

فيها بعض فنيات العالج  اليت استخدمت   (Esalamouni Siham, 2001)دراسة سهام السالموين كما جند
 ،اإلبتدائيةتلميذ ابملرحلة  35لدىيف خفض مستوى النشاط الزائد  (النمذجة ،الصغريةالرايضية  األلعاب)السلوكي 

 لدىرتفاع مستوى التحصيل إو  ،مة يف خفض مستوى النشاط الزائدالنتائج فاعلية الفنيات املستخد أظهرتقد و 
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النمذجة مقارنة ابجملموعات معها األلعاب الرايضية الصغرية مع ستخدم إأفضل اجملموعات اليت  حيث كانت ،التالميذ
  .األخرى

 رف على فاعلية الربامج اإلرشاديةالتع إىل (Safinaz Ibrahim, 2008)  إبراهيمصافيناز  بينما هدفت دراسة
الدكتوراه  رسائل للماجستري و برانمج يف 15من خالل مراجعة  األطفال لدىوالعالجية يف خفض اضطراابت االنتباه 

 التأثريحجم  أسلوبو  ،meta-Analysis ستخدام أسلوب ما وراء التحليلابوحبوث منشورة يف اجملالت العلمية، و 
Effect-Size     النتائج مايليهذه الربامج أظهرت كمدخل لتقومي فاعلية : 

الفنيات التالية و  األسري اإلرشاد: يف هذه الربامج هي العالجية املستخدمةو  اإلرشاديةسرتاتيجيات اإل أكثر -
الواجبات تكلفة االستجابة، االنتباه، األداء احلركي، الدافعية،  ،، التلقنياألدوارالتعزيز، النمذجة، املناقشة، أداء )

جتماعية، التدريب على اإل ، املهاراتالتعليمات الذاتية، فنيات التحكم الذايت، ماوراء املعرفةسرتاجتيات إ( ةاملنزلي
 .الضبط الذايت

 بعدي.يم التجرييب جملموعتني جتريبية وضابطة مع قياس قبلي و التصميمات التجريبية املستخدمة هو التصم أكثر -
 .اضطراابت االنتباه كبرية يف خفض العالجيو  اإلرشاديةللربامج  التأثريحجم  -
 العينة املستخدمة يف هذه الربامج صغري.حجم  -
كتفاء حبساب الفروق بني متوسطات اإل  إىل ابإلضافةستخدمة لتنفيذ هذه الربامج قصرية، الفرتات الزمنية امل -

الربانمج دون  أتثريالبعدي ملعرفة القبلي و  ، أو متوسطات درجات القياسنيالضابطةاجملموعتني التجريبية و  درجات
 .يدعلى املدى البع التأثريوجود قياس تتبعي ملعرفة 

 :شكالية اليت تطرحهاوموقع الدراسة احلالية يف ضوء اإلتعقيب على الدراسات السابقة اثنيا: 
 الضطرابمن خالل عرضنا ملختلف الدراسات اليت تتناول عالج أو تعديل بعض اخلصائص السلوكية 

 أعباء، مما يرتتب عليه وجود األطفاللة يعاين منها الكثري من ، يتضح أن هذه املشكالنشاط الزائدضعف االنتباه و 
مر الذي ، األاألطفالني عند التعامل مع هؤالء معلمأمهات و  لقائمني على رعاية الطفل من آابء،تواجه ا إضافية

نشطة مع أقراهنم يف مجيع األندماجهم إهبدف زايدة يتطلب البحث عن العالج املناسب للتصدي لتلك املشكالت 
 .جتماعيةاإل

من عدة  األطفالنالحظ أن هذه الدراسات تناولت اضطراب ضعف االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد عند 
 Copelad et) يسربودكوبيالند و : دراسة  ستخدمت برامج تعديل السلوك مثلإ ، فهناك دراسات جوانب

Weissbord, 1980) ،  آخرونبنياغو و (Paniagua, et al, 1990)، عال عبد الباقي  (Ala Abdelbaki, 1999)  أما
سهام ،  (Zineb Chakir, 1999 )  أساليب عالجية جند دراسة زينب شقريعتمدت على برامج و إلدراسات اليت ا
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 ,Barkly)وآخرون  ابركلي ،(Satiha Ibtissam, 1998)بتسام سطيحة إ،  (Esalamouni Sham, 2001)السالموين

et al, 1992). 
الندركاب دراسة الث و : من الدراسات اليت استخدمت برامج أبساليب متعددة جند الدراسات التاليةو 

(Lautht et Linder Kamp,1998)  ، نيتزلبري و (Baer et Neitzel,1991)  إبراهيم، صافيناز  (Safinaz 

Ibrahim) . 
تصميم و  التجرييب،تهجت املنهج إنستخدمت برامج التدخل اأن كل الدراسات اليت  أيضاما يالحظ 
 الربامج.الضابطة ملالحظة الفرق يف فعالية اجملموعتني التجريبية و 

سنة منهم الذكور  9.5نة مبتوسط س 17-4للعينات املستخدمة فقد تراوح بني  أما فيما خيص العمر الزمين
 طفال. 35 إىل 4أما حجم العينات تراوح من  واإلانث،

قائمة تقدير اضطراب النشاط الزائد ستخدمت إاملستخدمة جند أن هذه الدراسات  أما فيما خيص األدوات
 إىلضافة إلاب الطفل،القائمة اإلكلينيكية لسلوك و  اآلابء،و ت االنتباه من وجهة نظر املعلمني تاملصحوب بتش

 Copeland et)يسربود كوبيالند و فيلمان مصوران مثل دراسة  ستخدمت امن الدراسات من و  الذكاء،ختبارات إ

Weissbord,1980). 
لب تعديل سلوك اضطراب ضعف االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد جند أن أغأما عن أساليب عالج و 

بنياغو  (Copelad et Weissbord, 1980) يسربود كوبيالند و سة  جيايب كما يف دراالدراسات ركزت على التعزيز اإل
،  (Zineb Chakir, 1999)زينب شقري ،(Baer et Neitzel, 1991)نيتزل و  بري  (Paniagua, et al,1990)آخرون و 

 . (Safinaz Ibrahim, 2008) إبراهيمصافيناز ، (Ala Abdelbaki, 1999) عال عبد الباقي  

الث : دراسة كل منستخدم يف أى جنده قد فنيات أخر مع أساليب و  إشراكهأما أسلوب النمذجة و 
 ، دراسة زينب شقري (Baer et Neitzel, 1991)نيتزل ، بري و  (Lautht et Linder Kamp, 1998) الندركابو 

(Zineb Chakir, 1999) ، سهام السالموين(Esalamouni Siham, 2001)  ابتسام سطيحة ،(Satiha Ibtissam, 

1998)  
                        الندركابالث و  من دراسة ستخدم يف كلأجنده قد  األدوارلعب  أسلوبأما 

(Lautht et Linder Kamp, 1998)  1999, دراسة زينب شقريو) (Zineb Chakir  ما الدراسات اليت استخدمت أ
 Ala)  دراسة عال عبد الباقيو   (Copeland Weissbord, 1980) يسربودو التعلم ابلنموذج جند دراسة، كوبيالند 

Abdelbaki, 1999)، جندها يف دراسة وولرت سدروفالنمذجة الذاتية التعلم الذايت و  أساليبما أ              
(wolter sdrof, 1991)   ونيتزل بري دراسةو   (Bear et  Neitzel, 1991)  
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العينات ل إحصائيا بني العينات الضابطة و داأمجعت كلها على وجود فرق أما نتائج الدراسات السابقة فقد 
أكدت الدراسات فاعلية الربامج املستخدمة يف خفض اضطراب ضعف و  التدخل،التجريبية اليت خضعت لربامج 

 الزائد.االنتباه املصحوب ابلنشاط 
ن دراسات سابقة حول موضوع عالج وتعديل اضطراب ضعف ما مت ذكره مفي الطالب طالعإحسب و 
  وهي كمايلي: الدراساتيف هذه  إليهايتم التطرق  مل ميكن أن نذكر بعض النقاط اليت ،النشاط الزائداالنتباه و 

ت موضوعية مثل: استمارة األهل راشالنشاط الزائد على مؤ لية تشخيص اضطراب ضعف االنتباه و اقتصرت عم -
 . ..استمارة معايري مجعية الطب النفسي، و  (Conner)ملعلمني، مقياس كونراو 
هاز العصيب، يف اجل إصاابتأدوات تستبعد من خالهلا احلاالت اليت تعاين من: ) على مقاييس و ومل تعتمد   

مع  اخل كثري اهذه االضطراابت تتد أعراض( على اعتبار أن ، العدوانية، صعوابت تعلم حمددةاالكتئاب، الصرع
دقيق يعتمد على استخدام تشخيص  إىل، لذا حنتاج يف واقع األمر النشاط الزائداب ضعف االنتباه و اضطر  أعراض

 .التشخيصية ةالعديد من احملكا
وجود قياس نتهاء تطبيق الربانمج العالجي أو التدرييب دون إكتفت ابلقياس البعدي مباشرة بعد إمعظم الدراسات  -

 .تتبعي لتأثري الربانمج
مل تتطرق حلساب حجم و  املستخدم،لالختبار  حصائيةاإلكتفت حبساب مستوايت الداللة إأغلب الدراسات  -

 التأثري.
النمذجة ملساعدة  إسرتاتيجيةجديد قائم على  أصبح من الضروري التفكري يف تصميم برانمج عالجي سلوكي  

الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد وختليص احمليطني هبم من بعض األساسية  عراضالتخلص من األ يف األطفال
كل تفرض علينا عالج  مركب من عدة فئات وأن فنيات معاجلته سلوكاهتم السلبية، وأن هذا االضطراب املعاانة نتيجة 
 .فئة على حدة

وتطبيقه على أرضية امليدان له  فهل إذا قام الطالب ببناء برانمج عالجي سلوكي يقوم على أساس النمذجة 
 ؟ضطراب إىل فئاتيف حالة تصنيف اال فاعلية

الذين  األطفالعند  يف خفض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد هذا الربانمجأي مدى يساهم  وإىل
 وماهو حجم أتثريه؟ بتلمسان؟سنوات  09و 07رهم بني امتتد أعم

 :لتوضيح مشكلة الدراسة نطرح التساؤالت التاليةو 
األوىل اليت يعاين أفرادها من منط بعد تطبيقه على العينة التجريبية هل يؤثر اجلزء األول من الربانمج العالجي  -1

 ؟سيطرة ضعف االنتباه
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اليت يعاين أفرادها من منط  الثانية من الربانمج العالجي بعد تطبيقه على العينة التجريبية ثاينهل يؤثر اجلزء ال -2
 ؟النشاط الزائد واالندفاعية سيطرة

اليت يعاين أفرادها من منط  الثالثةمن الربانمج العالجي بعد تطبيقه على العينة التجريبية  ثالثهل يؤثر اجلزء ال -3
 ؟اإلندفاعيةوالنشاط الزائد و سيطرة ضعف االنتباه 

البعدي  ني يف منط سيطرة ضعف االنتباه يف القياساألوىلالتجريبية  العينةبني متوسطي درجات هل توجد فروق  -4
 والتتبعي؟

يف  اإلندفاعيةالتجريبية الثانية يف منط سيطرة النشاط الزائد و  العينةهل توجد فروق بني متوسطي درجات  -5
 البعدي والتتبعي؟ نيالقياس

التجريبية الثالثة يف منط سيطرة ضعف االنتباه والنشاط الزائد  العينةهل توجد فروق بني متوسطي درجات  -6
 تتبعي؟يف القياسني البعدي وال اإلندفاعيةو 

  :فرضيات الدراسةاثلثا: 
يؤثر اجلزء األول من الربانمج العالجي بعد تطبيقه على العينة التجريبية األوىل اليت يعاين أفرادها من منط سيطرة  -1

 ضعف االنتباه.
من منط سيطرة يؤثر اجلزء الثاين من الربانمج العالجي بعد تطبيقه على العينة التجريبية الثانية اليت يعاين أفرادها  -2

 النشاط الزائد واالندفاعية.
يؤثر اجلزء الثالث من الربانمج العالجي بعد تطبيقه على العينة التجريبية الثالثة اليت يعاين أفرادها من منط سيطرة  -3

 .اإلندفاعيةوالنشاط الزائد و ضعف االنتباه 
 يف منط سيطرة ضعف االنتباه يف األوىلالتجريبية  العينةبني متوسطي درجات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -4

 القياسني البعدي والتتبعي.
التجريبية الثانية يف منط سيطرة النشاط الزائد  العينةبني متوسطي درجات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -5
 يف القياسني البعدي والتتبعي. اإلندفاعيةو 

التجريبية الثالثة يف منط سيطرة ضعف االنتباه  العينةتوسطي درجات بني م إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -6
 يف القياسني البعدي والتتبعي. اإلندفاعيةوالنشاط الزائد و 
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  :ةـف الدراسادهأ رابعا: 
 ميكن عرضها على النحو التايل: األهدافجمموعة من  إىلهتدف الدراسة احلالية 

 الدراسة.اإلجابة على إشكالية وتساؤالت  -
النمذجة يساعد يف خفض شدة اضطراب ضعف االنتباه  إسرتاتيجيةتصميم برانمج عالجي سلوكي قائم على  -

 .تلمسان واليةب سنوات 09و 07الذين متتد أعمارهم بني  األطفاللزائد عند اوالنشاط 
 من أجل التأكد من فرضيات الدراسة. تطبيق الربانمج العالجي على عينة الدراسة -
  جياد حل ملشكلة اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد عند الطفل.إحماولة  -

 : أمهية الدراسةخامسا: 
النشاط ته يف خفض اضطراب ضعف االنتباه و جناع تتكمن يف مدى تعميم هذا الربانمج يف حال ماثبت

 إسرتاتيجيةالقائم على ستخدام العالج السلوكي إب سنوات 09و 08الذين متتد أعمارهم بني  أطفالالزائد عند 
 يف نييف البيت أو املعلم الوالدين سواءتقليل كم من املعاانة اليت يعانيها يف خفض و املسامهة كذلك ، و النمذجة
 .األطفالمن جراء سلوكيات هؤالء  املدارس

مايزيد الدراسة قدرا من ، و املعرفيةعض النظرايت السلوكية و ب إليهملا توصلت جهود سابقة  إمتام إىلابإلضافة 
را بني نتشاإاملشكالت السلوكية  أكثرية كوهنا ضمن البحوث التشخيصية والعالجية اليت تتصدى ألحد أبرز و األمه

 .النشاط الزائداب ضعف االنتباه و هي اضطر أال و  ،اإلبتدائيةأطفال املدارس 
 : للدراسة اإلجرائيةالتعاريف سادسا: 

النمذجة يف  إسرتاتيجيةهي األثر الذي ميكن أن يرتكه أو حيدثه الربانمج العالجي السلوكي القائم على  :فاعلية -
يتم حتديد و سنوات،  09و 07الذين متتد أعمارهم بني  األطفالابلنشاط الزائد عند و خفض اضطراب ضعف االنتباه 

 .دم يف التحقيق من أتثري الربانمجمستخ إحصائيختبار إلكل  التأثريمن خالل حجم  إحصائيا األثرهذا 
  الزائد:اضطراب ضعف االنتباه املصحوب ابلنشاط  -

حتفاظ به من خالل ممارسته خمتلف اإلأن يركز انتباهه و  الثمان أو التسع سنوات السبع أو ستطاعة طفلإهو عدم 
، دون لألشياءمما جيعله مندفعا يستجيب  ،احلركة الزائدة دون اهلدوءستقرار و املدرسية واملنزلية مع عدم اإلاألنشطة 

على مقياس اضطراب املدرسني و  الوالدينى درجة مرتفعة من قبل عليتضح ذلك من خالل حصوله و ، تفكري مسبق
 .النشاط الزائدضعف االنتباه و 

عتبار إالثانية عشر من عمر الطفل على سن السادسة و  باحثونالليت حددها هي تلك املرحلة ا :الطفولة الوسطى -
 .االت الدراسة يقع يف هذه املرحلةأن سن ح
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 :النمذجة إسرتاتيجيةالربانمج العالجي السلوكي القائم على  -
 النمذجة ثالث أجزاء: إسرتاتيجيةيتضمن الربانمج العالجي السلوكي القائم على 

خاص بعالج اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النمط الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه، حيث  األولاجلزء  -
ساليب التالية: االنتباه والرتكيز وتعتمد على األوفيها تدريبات مفصلة ملختلف مهارات ، جلسات عالجية 10يضم 

 والتعزيز املادي أو اللفظي. احلوار، والنمذجة الرمزية عن طريق الفيديو، والنمذجة من خالل املشاركة،
ضعف االنتباه والنشاط الزائد النمط الذي يسيطر عليه النشاط الزائد  اجلزء الثاين خاص بعالج اضطراب -
ضبط  علىنشطة اليت تساعد الطفل جية، وفيها تدريبات على خمتلف األجلسات عال 10، حيث يضم اإلندفاعيةو 

احلوار، النمذجة احلية، النمذجة من خالل املشاركة،  ،اإلسرتخاءساليب التالية: حركته الزائدة، حيث تعتمد على األ
 التعزيز املادي أو اللفظي.

ضعف االنتباه اجلزء الثالث خاص بعالج اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النمط املركب الذي يسيطر عليه  -
ساليب املستخدمة يف اجلزء وحتتوي على خمتلف التدريبات واأل جلسة، 20حيث يضم  اإلندفاعيةوالنشاط الزائد و 

 والثاين. األول
 حدود الدراسة:سابعا: 

، وشخصوا بوالية تلمسان سنوات 09و 07الذين متتد أعمارهم بني  األطفالتطبق الدراسة على  البشرية:احلدود  
 الثالثة.على أهنم يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد أبمناطه 

 التالية: اإلبتدائيةأجريت هذه الدراسة ابملدارس  املكانية:احلدود  
 )دائرة فالوسن والية تلمسان( عيدوين عمرو اإلبتدائيةاملدرسة  
 عبد احلميد بن ابديس )دائرة ندرومة والية تلمسان( اإلبتدائيةاملدرسة  

 فالوسن اجلديدة. اإلبتدائيةاملدرسة 
 2015ماي//20 إىل 2014سبتمرب  15أجريت هذه الدراسة يف الفرتة املمتدة من :الزمنيةاحلدود  
عات جتريبية وثالث جمموعات ضابطة، بثالث جممو عتمدت الدراسة احلالية على املنهج التجرييب إ :املنهج املستخدم 

 وذلك ملناسبته ملتغريات هذه الدراسة.
 أدوات الدراسة : 
 ستمارة تشخيص اضطراب ضعف االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد: إ - 

 األمريكيةالصادرة عن اجلمعية  (DSM-IV)الرابع لالضطراابت النفسية  اإلحصائياملستمدة من الدليل التشخيصي و 
 .1994 للطب النفسي
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)الصورة املدرسية واملنزلية( من إعداد  األطفاللنشاط احلركي لدى ابمقياس اضطراب ضعف االنتباه املصحوب  -
 ( 2014)بنت سامل اليحمدي، 

 .عداد الطالبإالنمذجة من  إسرتاتيجيةالربانمج العالجي السلوكي القائم على  -
 



 

 

 الفصل الثاين: اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.
 
 

 اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.التطور التارخيي ملفهوم  –أوال 

 تعريف اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. –اثنيا 

 االنتباه والنشاط الزائد. تصانيف اضطراب ضعف –اثلثا 

 انتشار اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. –رابعا 

 أسباب اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.  –خامسا

 اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.  أعراض –سادسا

 تشخيص اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. –سابعا

 الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.التشخيص التفريقي  -اثمنا

 االضطراابت املصاحبة الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. –اتسعا

 املشكالت التعليمية املصاحبة الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. –عاشرا
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جند اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، حيث ، األطفالاالضطراابت السلوكية شيوعا بني  أكثرمن بني 
سيتم يف هذا الفصل التعرض للتطور التارخيي ملفهوم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، تعريفه، تصانيفه ونسبة 

 ه وطرق تشخيصه، واالضطراابت املصاحبة له، والصعوابت التعليمية الناجتة عنه.أعراضانتشاره، أسبابه و 
 اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد:ر التارخيي ملفهوم التطو  -أوال

 إىل( 14:2007تعود بداايت التعرف على اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد حسب )انيف الزارع،
ضعف االنتباه الذين حبثوا يف اضطراب  من األوائل(George Still, 1902) ستيل  القرن العشرين، حيث يعترب جورج

عدم العجز يف السيطرة على الروح املعنوية، واملقصود بذلك هو  على أنهليه آنذاك إأشار  حيثوالنشاط الزائد، 
 القدرة على الضبط الذايت.

 باحثنيالن أوائل كذلك م Cruickshank) وكرويكشانك Straws وسرتاوس  Goldchtin قولدشتني)ويعترب 
 الذين حبثوا يف هذا اجملال.

ممن  اصةخو  األوىلخصائص اجلنود املصابني يف احلرب العاملية  حول Goldchtin قولدشتني فنجد حبوث
الذين يعانون من  فرادإصاابت يف الدماغ، وقد ظهرت عليهم الكثري من اخلصائص اليت تشابه خصائص األ إىل واتعرض

يف الثالثينات واألربعينات ببعض األحباث على   Straosseسرتاوساضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، كما قام 
الذين يعانون من إعاقة عقلية، وقد توافرت يف بعضهم خصائص تدل على وجود اضطراب ضعف  فرادبعض األ

 االنتباه والنشاط الزائد. 
، اليت أجراها حباثاأل من خالل  (14:2007)انيف الزارع،يف  Cruickshank كرويكشانكويضيف  

مثل هذه اخلصائص لذا هذه الفئة، وأن  حيتمل أن تظهرالذين يعانون من شلل دماغي  األطفالأن  إىل فتوصل
الذين متت دراستهم كانوا مجيعا من ذوي الذكاء العادي وال يعانون من أي إعاقة عقلية، لذا من احملتمل أن  األطفال

 ي.يتواجد اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد لدى ذوي الذكاء العاد
( يعترب مصطلح اضطراب ضعف 34:1999ن )أمحد وبدر، إا خيص تطور تسمية هذا االضطراب فأما فيم

عندما كان إال يف بداية الثمانينات من هذا القرن  ةدقب هحتديديتم  وملاالنتباه والنشاط الزائد من املصطلحات احلديثة 
صابة بسيطة إخلل بسيط يف وظائف املخ أو أنه  أنهما ضعف يف القدرة على التعلم، أو إيشخص قبل ذلك على أنه 

 يف املخ أو أنه نشاط حركي مفرط.
( تطور مفهوم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد يف الدليل 16:2005وتوضح )مشرية عبد احلميد،

 لالضطراابت العقلية من خالل اجلدول التايل:  اإلحصائيالتشخيصي و 
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لالضطراابت  اإلحصائي( يوضح تطور مفهوم اضطراب النشاط الزائد يف الدليل التشخيصي 01جدول رقم )
 العقلية

الثالث  اإلحصائيالدليل التشخيصي 
(DSM111 1980) 

 الثالث املعدل اإلحصائيالدليل التشخيصي 
(DSM 111-R 1987) 

 الدليل التشخيصي الرابع
(DSM 4 1994) 

بدون  ADD اضطراب قصور االنتباه -1
 أعراضحيتوي على ثالثة  نشاط زائد وهو

 لالندفاعية. أعراضلقصور االنتباه، وثالثة 
قصور االنتباه واضطراب النشاط الزائد  -2

ADDH  وحيتوي على عرضني للنشاط
 .الزائد

وقصور االنتباه  اضطراب النشاط الزائد -
ADHD  يف  أعراضوحيتوي على مثانية

قائمة هبا أربعة عشر عرضا يدل على قصور 
 ، النشاط الزائد.اإلندفاعية

 نشاط زائد وقصور االنتباه -1
 مصحوب بتشتت االنتباه 

DHD  فقط  أعراضوتعرفه ستة
يف تشتت االنتباه من قائمة هبا 

 .أعراضتسعة 
نشاط زائد وقصور االنتباه  -2

ونشاط  إلندفاعيةمصحوب اب
 حركي زائد.

ADHD  أعراضوتعرفه ستة 
 أعراضفقط من قائمة هبا تسعة 

تدل على النشاط  أعراضمنها ستة 
تدل على  أعراضالزائد، وثالثة 

 .اإلندفاعية
وتعرفه   ADHAمنط مشرتك 

    1اليت ذكرت يف رقم  عراضاأل
 أعاله. 2و 

قصور االنتباه طبقا  الزائد/ ( مت تغيري املفهوم رمسيا وأصبح اضطراب النشاط17:2005وحسب )مشرية عبد احلميد،
 .DSM4 1994الرابع لالضطراابت العقلية  اإلحصائييف الدليل التشخيصي  األمريكيةلتعريف اجلمعية النفسية 

 تعريف اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد:  –اثنيا 
من هذه التعاريف  ابحث،تعددت تعاريف اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد تبعا لتعدد اخللفية النظرية لكل 

اجلانب السلوكي جند التعريف الطيب الذي يركز على اجلانب الوراثي اجليين وجند التعريف السلوكي الذي يركز على 
 : وميكن عرض تعاريف هذا االضطراب على النحو التايلاملالحظ، 
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 التعريف الطيب الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد:  -1
هو اضطراب ذو أسباب عصبية يتضمن مشكالت ضعف االنتباه  (Kelly Henderson, 2003:01)يعرفه 

 .اإلندفاعيةوالنشاط احلركي الزائد مع 
( على أنه اضطراب جيين املصدر 17:2005يف )مشرية عبد احلميد، (Zametkin, et al,1990)ويعرفه 

أو عجز يف الوصالت العصبية املوصلة جبزء من املخ  ينتقل ابلوراثة يف كثري من حاالته، وينتج عنه عدم توازن كيميائي
 واملسؤولة عن اخلواص الكيميائية اليت تساعد املخ على تنظيم السلوك.

أعراض ( على أنه اضطراب سلوكي يتميز بثالث 57:2006( يف )شرقي مسرية،1987ويعرفه )ضياء منري، 
تتزامن مع ظهور بعض األعراض الثانوية مثل:  اهلادفةأساسية هي ضعف االنتباه واإلندفاعية واحلركة املفرطة غري 

 وضعف العالقات مع اآلخرين وعدم الطاعة والعدوان وإحداث الفوضى وعدم حتمل اإلحباط.ضعف التحصيل 
على أنه اضطراب عصيب نفسي حيتوي على  (03:2008يف )حنان زكرايء، (Barkley 1998)ليه إويشري 

 بعوامل بيئية.مكوانت جينية وراثية تتأثر 
على وجود عامل جيين ينتقل ابلوراثة ويؤثر على ( ركزت 25:2010)فوزية حممدي، حسب التعاريف الطبيةف

 املراكز العصبية، مما يسبب اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.
 التعريف السلوكي إلضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد:  -2

ستجابة للوظائف ( على أنه اضطراب يف منع اإل18:2005عبد احلميد،يف )مشرية  (Barkely, 1990)يعرفه 
احلاضرة واملستقبلية  األهدافقصور يف تنظيم الذات، وعجز يف القدرة على تنظيم السلوك جتاه  إىلالتنفيذية قد يؤدي 

 مع عدم مالئمة السلوك بيئيا.
ومستمر وطويل املدى لذى الطفل ( على أنه نشاط جسمي وحركي حاد، 179:2008حيي، وتعرفه )خوىل

 حبيث ال يستطيع التحكم حبركات جسمه، بل يقضي أغلب وقته يف احلركة املستمرة.
( على أنه حركة جسمية مفرطة حبيث ال يستطيع الطفل التحكم يف 29:2007بينما يعرفه )القمش وآخرون،
وثيقا، فوجود أحدمها معناه وجود األخر، ويعترب رتباطا إائد مع تشتت االنتباه حركة اجلسم، كما يرتبط النشاط الز 

 النشاط الزائد هو السبب يف تشتت االنتباه.
( يف )انيف 2001يف حني يعرفه الدليل املوحد ملصطلحات اإلعاقة والرتبية اخلاصة والتأهيل )

ائد حبيث يعرف ( على أنه عبارة عن الصعوبة يف الرتكيز والبقاء على املهمة، يصاحبه نشاط ز 15:2007الزارع،
 النشاط الزائد أبنه نشاط حركي غري هادف ال يتناسب مع املوقف أو املهمة، ويسبب اإلزعاج لآلخرين.
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الصادر عن اجلمعية  (DSM4 1994)الرابع لالضطراابت العقلية  اإلحصائيبينما أشار الدليل التشخيصي و 
هو عدم قدرة الطفل على االنتباه   TDAHللطب النفسي، أن اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد  األمريكية

والقابلية للتشتت واحلركة املفرطة، أي صعوبة الطفل يف الرتكيز عند القيام أبي نشاط مما يؤدي بعدم إكمال أي 
 نشاط بنجاح.

االنتباه والنشاط الزائد هو اضطراب يتمثل يف ن اضطراب ضعف إف ( 27:2010)فوزية حممدي،ويف رأي 
واحلركة املفرطة، تتسبب فيه  اإلندفاعيةجمموعة من احلركات اجلسمية العشوائية غري اهلادفة تظهر يف تشتت االنتباه و 

  .من ضغوط نفسية واجتماعية يف املنزل األطفالعوامل وراثية أو بيئية أو ما يالقيه 
 االنتباه والنشاط الزائد:  تصانيف اضطراب ضعف –اثلثا 

ميدان بتصنيف كامل، هو الدليل ن املرجع الوحيد الذي إ( ف19:2005،20حسب )مشرية عبد احلميد،
حيث يضع جمموعة من  DSM4 1994 األمريكيةة والعقلية الصادر عن اجلمعية الرابع لالضطراابت النفسي اإلحصائي

 ثالث تصانيف هي كمايلي:  إىليتطلب ظهورها لنجاح التشخيص، وقد أشار  عراضاأل
 ضعف االنتباه. أعراضمنط اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد مع سيطرة   -1
 .اإلندفاعيةالنشاط الزائد و  أعراضمنط اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد مع سيطرة   -2
 النوع املركب.منط اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد  -3

أن هناك منطا رابعا مل يتم حتديده بعد لعدم توافر  ( 27:2010)فوزية حممدي، يف (Goldstein)ويضيف 
ه، يف حني يذكر أن النمط املركب الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد هم النمط الشامل والسائد جلميع أعراض

 النشاط الزائد. أعراض
 انتشار اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد:  –رابعا

نتشار اضطراب ضعف االنتباه إ( أن نسبة 193:1995تشري الدراسات السابقة حسب )غسان يعقوب،
حسب كل جمتمع، وأن عددهم يف الوالايت  اإلبتدائيةمن أطفال املرحلة   7% إىل 3%والنشاط الزائد ترتاوح بني 

املصابني هبذا االضطراب  األطفالأن  إىل األمريكيةات اإلحصائيمخسة ماليني طفل، كما تشري  إىلاملتحدة يصل 
املرتددين على العيادات اخلارجية  األطفالمن جممل االضطراابت النفسية عند   70%إىل 30%يشكلون نسبة من 

 واملستشفيات.
( أنه ال توجد إحصائيات دقيقة يف الوطن العريب إال بعض الدراسات اليت 52:2002يف حني يذكر )الزراد،

 وأن نسبة الذكور مرتفعة عن نسبة اإلصابة لذا اإلانث، كما  األطفالمن جمتمع  20% إىل 15%أن مابني  إىلتشري 
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قتصادية واملدن واألوساط اإل أن اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ينتشر بكثرة يف املناطق احملرومة
 جتماعية الفقرية.واإل

( من خالل الدراسة اليت قام هبا أن نسبة 05:2008( يف )حنان زكرايء،2001وقد ذكر )حجاج غامن، 
 انتشار النشاط الزائد يف بعض الدول كاآليت: 

 الدول. بعض النشاط الزائد يفو  اضطراب ضعف االنتباه نسب انتشاريبني ( 02جدول رقم )
 اإلانث إىل نسبة الذكور البلد نسبة االنتشار السنة املؤلف الرقم
 1-2 مصر 5.71% 1985 عبد العزيز الشخص 1

 1-9 مصر 7.7% 1991 الشريف الذينصالح  2

3 
Angier(from:nevid,et 

al.,1997) 
 3-9 أمريكا %5.3 1992

4 Hoghugni , M. 1992 %5.2 2-5 اجنلرتا 

 1-3 مصر 20.5% 1994 الشربيينزكراي  5

6 
A.P.A(from:Davision 

& Neale, 1998) 
 لدى الذكور أكثر أمريكا %5.3 1994

7 Halgin & Whitbourne 1997 %5.3 1-2 أمريكا 

8 American Academy 

Pediatric 1999 %5.3 لدى الذكور أكثر أمريكا 

 لدى الذكور أكثر السعودية 13.14% 1999 عبد املنعم الدردير 9
10 Mental Health Foundation 2000 %1-0.5 1-5 اجنلرتا 

11 
Mental Health Foundation 

2000 
من  أكثر

%10 
 1-5 أمريكا

12 Mental Health Foundation 2000 %5-1 1-5 العامل 
 ( نالحظ مايلي:02من خالل قراءة اجلدول رقم )

هتمام هبذه سنوات فقط مما يستوجب اإل 9يف خالل  % 14.29أن نسبة النشاط الزائد يف مصر ازدادت بنسبة  -
 املشكلة املتزايدة سريعا.

 وهي نسبة كبرية جدا. %13.14نسبة النشاط الزائد يف السعودية  أن   -
 .سنوات 9يف خالل  %5أن نسبة النشاط الزائد يف أمريكا تزداد بنسبة  -
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 سنوات.  8يف خالل  %4جنلرتا تتناقص بنسبة إأن نسبة النشاط الزائد يف  -
 أسباب اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد:  –خامسا

من خالل اإلطالع على الرتاث السيكولوجي املتاح وما كتب عن أسباب اضطراب ضعف االنتباه والنشاط 
( حول ما هو متعلق ابلدماغ، ومنها ما يتعلق ابلوراثة، وما يتعلق ابلبيئة ومنها 30:1999أمحد وبدر،الزائد خلصها )

 ما يتعلق ابلغذاء ومنها ما يتعلق ابلعالقة بني الطفل ووالديه، هذه األسباب ميكن ذكرها على النحو اآليت: 
 األسباب املتعلقة ابلدماغ:  -1

 أمحد وبدرلقة ابلدماغ قد ترجع حسب )إن أسباب اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد املتع
ت قالاختالل التوازن الكيميائي يف القواعد الكيميائية للنجود خلل يف وظائف الدماغ، وإما إل( إما لو 32:1999،

 العصبية ولنظام التنشيط الشبكي لوظائف الدماغ وهذه األسباب ميكن ذكرها كاآليت: 
 خلل وظائف الدماغ:  -أ

الذين لديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد يعانون من  األطفال( أبن 1996يعتقد )داوود ومحدي، 
 حتمالية حدوثه نتيجة الصدمات على الرأس.لديهم حركات غري هادفة، إضافة إل خلل وظيفي يف الدماغ مما يسبب

( أن بعض الدراسات أثبتت أن هناك ثالث مناطق ابلدماغ هلا 20:2007يف )انيف الزارع، (Kaufman)وحسب 
عالقة كبرية ابإلصابة ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، وهي الفص األمامي للدماغ وقاعدة الدماغ واملخيخ، 

عانون من والبالغني الذين ي األطفالأن أحجام هذه املناطق الثالثة لدى  باحثونالومن خالل الفحوصات الطبية وجد 
 العاديني. فرادهذا اإلضطراب أصغر مقارنة ابأل

( أن الفص اجلبهي األمين هو املسؤول عن ضعف القدرة على 38:1999،أمحد وبدرويضيف كل من )
أبن أحد الشخصيات البارزة يف  (Nossloum & Bigler)وأتخر االستجابة خالل ما وصل اليه   ندفاعواإلالرتكيز 

أصيب بطلق انري يف جبهته، فبالرغم من أنه مت عالجه وشفي متاما إال أنه ضل طيلة حياته اجملتمع األمريكي قد 
ختاذ أي قرار حىت لو كان إر االستجابة والرتدد الشديد عند يعاين من ضعف القدرة على الرتكيز واإلندفاع وأتخ

 بسيطا.
 ت العصبية: أقالالن -ب

العصبية للمخ هي عبارة عن قواعد كيميائية تعمل على نقل ت قالاالن ( أن  38:1999،أمحد وبدريذكر )
ت قالاختالل التوازن الكيميائي هلذه النإ اإلشارات العصبية بني املراكز العصبية املختلفة ابلدماغ، ويرى العلماء أن  

زداد املخاطر وياضطراب ميكانيزم االنتباه، فتضعف قدرة الفرد على االنتباه والرتكيز واحلرص من  إىلالعصبية يؤدي 
( فهناك عالقة بني عدد من 23:2007يف )انيف الزارع،  (kaufman, 2005)يف رأي و ، احلركيندفاعه ونشاطه إ



 اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد                                                             :ثاينالالفصل 

 

25 
 

تتفق وحدوث حاالت اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، لكن يصعب حتديدها لعدم وجود دراسات اجلينات 
 نتائجها مع بعضها البعض.

 نظام التنشيط الشبكي لوظائف الدماغ: -ج
أمحد إن شبكية املخ عبارة عن قواعد كيميائية متتد من جدع املخ حىت املخيخ، وهي تعمل حسب )

( على تنمية القدرة اإلنتباهية لدى الفرد، وتوجيه االنتباه حنو املنبه الرئيسي وانتقائه من بني املنبهات 39:1999،وبدر
نظام التنشيط الشبكي للدماغ سيؤدي  ختاللوعي واحلرص من املخاطر، فإعلى رفع مستوى الالدخيلة، كما تعمل 

 يصاب الفرد ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. هلذا السبب اختالل وظائفه، إىل
 األسباب املتعلقة ابلوراثة:  -2

األبناء، حيث يؤكد )أمحد  إىلتلعب العوامل الوراثية دورا كبريا يف نقل اخلصائص والصفات من اآلابء 
ب ضعف اإلنتباه ابضطرا األطفالصابة إ( دور العوامل الوراثية يف 22:2007( يف )انيف الزارع،2004وبدر،

ما بطريقة مباشرة من خالل نقل املوراثت اليت حتملها اخللية التناسيلة لعوامل وراثية خاصة بضعف أو إوالنشاط الزائد، 
تلف املراكز العصبية املسؤولة عن االنتباه يف الدماغ، أوبصفة غري مباشرة من خالل نقل املوراثت ملشكالت تكوينية 

 ضعف االنتباه. إىلتلف أنسجة املخ وابلتايل تؤدي  إىلتؤدي 
جدت أن هناك متاثل يف فقد و الدراسات اليت أجريت على التوائم  (2003) السرطاوي، يؤكد الرأي السابق 

من التوائم املتطابقة ممن يعانون من هذا  81% إىل 59%تشخيص اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد لدى 
الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه  فراد لألاألوىلاالضطراب، أما نسبة اإلصابة بني األقارب من الدرجة 

 .25%والنشاط الزائد بلغت 
املصابني ابضطراب  األطفالتقريبا من  50%( أن 22:2007يف )انيف الزارع،  (Nevill ,1995)ويضيف 

 أحد األفراد يعاين من هذا االضطراب.ضعف االنتباه والنشاط الزائد يوجد يف أسرهم 
يف )املرجع  (Pinker,2002,Hallaran&Kauffman,2006,Faranone &Doyle,2001)وتذكر دراسات 

والدة أو اصابة فرد ابضطراب ضعف اإلنتباه والنشاط الزائد آلابء لديهم طفل مصاب حتمالية إ( عن 22السابق:
بناء مصابني هبذا االضطراب آلابء مصابني مل ينجبوا من قبل أحتمالية إجناب إن ع، كما 32%سابقا تكون بنسبة 

 2عرضة إلجناب أطفال مصابني ب  غالبا ما يكونون كما أن األابء الذين يعانون من هذا اإلضطراب   ، 7%بنسبة 
 الذين ال يعانون. األطفالمرات من أابء  8 إىل
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 األسباب البيئية:  -3
 ،عثمان فراج، (Leehy 1994 , Fowler 1991 , Bechham ,2001 دراسات تعددت العوامل البيئية حسب

 ( ميكن تلخيصها يف مايلي: 29:2005يف ) مشرية عبد احلميد، (1999
 التلوث البيئي خالل فرتة احلمل أو يف مراحل الطفولة املبكرة. -أ

 ة الدرقية.فرازات الغد  إاضطراب الزايدة أو النقصان يف  -ب
 ستشارة الطبيب.إوهلا األم أثناء فرتة احلمل دون اليت تتنااألدوية والعقاقري  -ج
 شعاعي يف حالة اإلصابة ابلسرطان.إ( بشكل زائد أو عالج كيميائي أو تعرض األم احلامل لألشعة )أشعة اكس  -د
لسري اليت توقف تغذية اجلنني ابألكسيجني، مثل مرض السكر أو تعقد احلبل ا عراضصابة األم احلامل أبحد األإ -هـ

 ة.ري أو الوالدة العس
 إدمان األم أثناء احلمل على التدخني أو الكحوليات أو املخدرات. -و
واليت كان هدفها التحقق من وجود ( 46:2015يف )احلمري، (63:2011وحسب دراسة )ليلى املرسومي، 

راب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، فجاءت نتائج الدراسة عالقة بني مادة الرصاص يف الدم وإصابة الطفل ابضط
الرصاص يف الدم زاد مستوى اضطراب ضعف االنتباه مؤكدة على وجود عالقة موجية بينهما فكلما إرتفعت نسبة 

 والنشاط الزائد.
على أن بعض األطعمة املعلبة واألطعمة ( 23:2007يف )انيف الزارع، (kaufman, 2005)وتفيد دراسة  

اليت حتتوي على نسبة كبرية من  توالسموم، وكذلك بعض احللوايواخلضروات امللوثة ابملبيدات احلشرية اجلاهزة 
 قد تكون سببا يف اإلصابة ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.امللوانت الغذائية والسكرايت 

التؤدي إىل إصابة الطفل هبذا االضطراب ولكن أن املواد السكرية  (43:1999يف حني يذكر )أمحد وبدر، 
 تساعد على زايدة نسبة الطاقة لديه.

كتساب اضطراب إفهذا ال مينع من وجود أسباب أخرى تعمل على  سابقا إضافة إىل األسباب اليت مت ذكرها
 اعية.األسباب النفسية واالجتم ومنهاضعف االنتباه والنشاط الزائد، 

 األسباب النفسية واالجتماعية:  -4
( أن األسباب النفسية لإلصابة ابضطراب ضعف 24:2007يف )انيف الزارع، (Barkly ,1998)يذكر 

النمذجة واحملاكاة لتوضيح  االنتباه والنشاط الزائد تتعلق بنظرية التعلم االجتماعي، فالعديد من الدراسات اليت تناولت 
 غري سوية من خالل مالحظة اآلابء واألقران واألصدقاء. كتساب الطفل سلوكياتإكيفية 
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 إىلأن أسباب هذا االضطراب تعود  إىلأن بعض الدراسات أشارت ( 2004، وبدر أمحد)يف حني يذكر
اليت تتسم ابلرفض واإلمهال واحلرمان العاطفي مما يؤدي حلدوث اضطراب ضعف  لطفلهما الوالدينمعاملة أساليب 

 االنتباه والنشاط الزائد.
أن  إىل (30،31: 2005)مشرية عبد احلميد، يف(Barkely 1992) يؤيد الرأي السابق ما توصل إليه 

للطفل ومدى التفاعل بينهما، حيث أنه  الوالديناضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ينشأ من أسلوب معاملة 
 .املواقف واألوامر اليت توجه إليهعصياان يف كثري من  أكثر

أمحد  )يف (Mash & Hobanston,1990) (Araisto poulos ,et al ,1992)وأشارت دراسة 
سم ابلرفض الصريح أو املقنع، واإلمهال، والالمباالة تأن أساليب املعاملة الوالدية اخلاطئة اليت ت إىل( 43:1999،وبدر

اإلصابة  إىلابلطفل، والعقاب البدين أو النفسي الشديد واليت يشعر الطفل منها أبنه منبوذ وغري مرغوب فيه تؤدي 
 ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.

( بدراسة كان هدفها التعرف على طبيعة العالقة 44يف )املرجع السابق:  (Kaplan et al ,1994)كذلك قام 
تكونت عينة دراستهم عف االنتباه والنشاط الزائد، و وإصابة أطفاهلم ابضطراب ض الوالدينبني احلرمان العاطفي من 

من أطفال يعيشون يف مؤسسات إيداع نتيجة لتصدع أسرهم وأطفال يعيشون يف البيئة الطبيعية مع أسرهم وقد 
املودعني مبؤسسات  األطفالهذه الدراسة أن اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد يرتفع لدى أظهرت نتائج 

الذي  الوالدينأن احلرمان العاطفي من  ، وهبذا تؤكد هذه الدراسة الذين يعيشون مع أسرهم ألطفالاإليداع مقارنة اب
 .نتباه والنشاط الزائدله دور كبري يف إصابة الطفل ابضطراب ضعف اال األسريينجم عن التفكك 

إذن ومما سبق ذكره جند أن أسباب اضطراب ضعف االنتباه تتمثل يف األسباب املتعلقة ابلدماغ وأخرى 
احلرمان العاطفي من  إىلمتعلقة ابلوراثة وأخرى ابلبيئة يف حني أن األسباب النفسية واالجتماعية ميكن إرجاعها 

ظهور  إىلتكامل هذه األسباب يؤدي حيث أن   ادية لألسرةالظروف االجتماعية واالقتص إىل، ابإلضافة الوالدين
 جسمية أو معرفية. أعراضاضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد سواء كانت  أعراض
 والنشاط الزائد:  االنتباهاضطراب ضعف  أعراض –سادسا

 (2006:22)الدسوقي،الزائد حسب اضطراب ضعف االنتباه والنشاط  أعراضميكن تقسيم 
 ثالث أنواع فرعية منه أال وهي:  إىل

 مع سيطرة ضعف االنتباه. الزائداضطراب ضعف االنتباه والنشاط  -
 ندفاع.النشاط احلركي الزائد واإلمع سيطرة  الزائداضطراب ضعف االنتباه والنشاط  -
  .ندفاع معا يف آن واحدالزائد واإلالنوع املركب الذي جيتمع فيه نقص االنتباه والنشاط احلركي  -
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 :كمايلي(  2006:24)الدسوقي،حسب النوع الذي يغلب عليه نقص االنتباه أعراضوميكن حتديد 
 آخر.  إىلنتقال الدائم من نشاط االنتباه للتفاصيل والنسيان واإل تشتت الذهن بسهولة وعدم  -
 صعوبة الرتكيز يف أمر واحد.  -
 الشعور ابمللل من أداء نشاط واحد بعد بضع دقائق ما مل يكن هذا النشاط ممتًعا.  -
 ستكمال عمل ما أو تعلم شيء جديد. إعوبة تركيز االنتباه على تنظيم و ص -
 واأللعابم الرصاص أقالصعوبة إمتام الواجبات املدرسية أو أدائها وفقدان األغراض يف كثري من األحيان )مثل  -

 درسية( الالزمة إلجناز املهام أو األنشطة. والواجبات امل
 ظهور املريض كأنه ال يصغي عند التحدث إليه.  -
 رتباك بسهولة والتحرك ببطء. ستغراق يف أحالم اليقظة واإلاإل -
 صعوبة معاجلة املعلومات بسرعة وبدقة كاآلخرين.  -
 تباع التعليمات. إصعوبة  -
 التالية:  عراضندفاع األالزائد واإلط احلركي يتضمن النوع الذي يغلب عليه النشاو 
 القلق والتململ يف املقاعد.  -
 التحدث بصورة مستمرة.  -
 التحرك املستمر يف كل مكان، ومالمسة أي شيء أو اللعب بكل شيء تقع عليه أيدي املريض.  -
 ستعداد للنوم. ناول الطعام ويف املدرسة ووقت اإلصعوبة اجللوس يف سكون أثناء ت -
 . احلركة الدائمة -
 صعوبة أداء املهام أو األنشطة هبدوء.  -

 االندفاع بصفة أساسية:  إىلالتالية أيًضا  عراضوتشري األ
 عتبار للعواقب. إشاعر دون ضبط النفس والتصرف دون اإلدالء بتعليقات غري مالئمة وإبداء امل -
 صعوبة انتظار حصوهلم على األشياء اليت يريدوهنا أو انتظار دورهم يف اللعب.  -

اضطراب  عراضختالف املرحلة العمرية اليت ميرون هبا، وسوف نتطرق ألإب األطفاللدى  عراضوختتلف هذه األ
 كمايلي:  (48:1999)أمحد وبدر، حددهاكما مرحلة التمدرس  يف  األطفالضعف االنتباه والنشاط الزائد لدى 
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 االنتباه القصري:  -أ
ركيز انتباهه تال يستطيع و  جند أن إنتباهه قصري  االنتباه والنشاط الزائدإن الطفل الذي يعاين من اضطراب ضعف 

 .وجودة أمامهاملينتقل بسرعة شديدة بني املنبهات فغالبا ماجند إنتباهه من بضع ثوان متتالية،  أكثرعلى أي منبه 
 سهولة تشتت االنتباه:  -ب

يصعب  أنه والنشاط الزائد بسهولة إىل درجةيتشتت إنتباه الطفل الذي يعاين من اضطراب ضعف االنتباه 
عليه تركيز انتباهه على منبه معني وجتاهل ما حيدث حوله يف البيئة احمليطة به، ولذلك جنده غالبا ما حيول انتباهه جتاه 

 دراكه لكي يكتشف ما حيدث حوله.إجمال  احلركة اليت تقع يف
 ضعف القدرة على اإلنصات والتفكري:  -ج

الذي يعاين من هذا االضطراب لديه ضعف يف القدرة على اإلنصات، لذلك يبدو وكأنه ال إن الطفل 
 يسمع، هلذا السبب جند لديه صعوبة كبرية يف فهم املعلومات اليت يتلقاها.

غري واضحة، و عن ذلك أن املعلومات اليت يكتسبها عن طريق حاسة السمع تكون مشوشة وخمتلفة  نتجوي
 عف قدرته على التفكري، فنجده خيطئ كثريا عند قيامه بعمل األشياء اليت سبق أن تعلمها.ض إىلهذا بدوره يؤدي 

 قصور يف القدرة على اهناء العمل الذي يقوم به:  -هـ
ليه إهناء املهام املوكلة إلقدرة على يعاين الطفل املصاب ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من قصور ا

ليه وينتقل إيتململ وال ينهي املهام املوكلة نه إوالرتكيز واإلستجابة، وابلتايل فوذلك بسبب قصور قدرته على االنتباه 
 ملساعدته.ي عمل يقوم به دون تدخل اآلخرين أهناء إكل متواصل، كما ال يستطيع خرى بشأ إىلمن مهمة 

 النشاط احلركي املفرط: -و
ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد بكثرة حركته البدنية دون سبب أو هدف يتميز الطفل املصاب 

واضح، لذلك جنده دائما يرتك مقعده ويتجول ذهااب وإاياب يف املكان الذي يوجد فيه دون سبب، كما أنه كثري احلركة 
 م.قال تقع يف متناوله مثل: األوالتمايل عند جلوسه على مقعده، ودائما يلتوي بيديه ورجليه، ويقوم بوضع األشياء اليت

 يضا ببعض احلركات والتصرفات اليت حتدث ضوضاء وتزعج اآلخرين من حوله فمثال قد يفرك قدميه يفأكما يقوم 
رض ليحدث صوات، أو يضرب جوانب منضدته، أو حيوم بيده يف املكان الذي جيلس فيه لكي يلتقط األشياء األ

 املنضدة كما جنده يف كثري من الوقت يزحف ابلكرسي يف املكان الذي جيلس فيه. م علىقالالقريبة منه، أو يدق ابأل
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 االندفـــاع:  -ز
اليت متيز الطفل الذي يعاين من اضطراب االنتباه والنشاط الزائد، فغالبا ما  عراضاأل أكثرندفاع من إن اإل

ب تلبية طلباته يف احلال، ويرفض طرحها، وحينتهاء من إلجنده يقاطع حديث اآلخرين، كما جييب عن األسئلة قبل ا
 نتظار دوره إذا كان مع أطفال آخرين.إ

فضال عما سبق ذكره فانه يقوم ببعض األفعال اليت تعرض حياته للخطر دون التفكري يف العواقب املرتتبة 
 الطريق.  إىلعليها، مثل القفز من أماكن مرتفعة، أو اجلري يف شارع عمومي مزدحم ابلسيارات دون أن ينظر 

 السلوك االجتماعي:  -ن
ه ال ن  إجتماعيا، لذلك فإك ابلتقاليد والنظم املعمول هبا تمسالطفل الذي يعاين من هذا االضطراب ال ي ن  إ

االمشئزاز  إىلجتماعي املقبول الذي يرضي اآلخرين، بل يقوم ببعض السلوكات الشاذة اليت تؤدي يهتم ابلسلوك اإل
 منه.
 لوم اآلخرين:  -ح
ن الطفل الذي يعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ال يعرتف أبخطائه لكي يتعلم منها إ 

 ستماع ملا يوجه له من النقد.ابللوم على اآلخرين، كما يرفض اإلويتجنبها، وإمنا يربأ نفسه دائما ويلقي 
 أتخر االستجابة:  -د
العنليات العقلية يف معاجلة املعلومات، ابإلضافة ( فإن  التأخر انجم عن بطئ 2005حسب )برامهي وجابر، 

إىل أتخر إستدعاء املعلومات السابقة املخزنة يف الذاكرة، ما جيعل الطفل الذي يعاين من اضطراب ضعف االنتباه 
 والنشاط الزائد يستغرق وقتا طويال يف التفكري وإمتام ما يطلب منه يف وقت حمدد.

 الرتدد وأحالم اليقضة: -ط
يعاين من هذا االضطراب يرتدد أن الطفل الذي  إىل( 30:2007يف )انيف الزارع، (Barkely ,1998)يشري  

ختاذ أي قرار بسبب املشاكل اليت يعاين منها، وهذا ما جيعله يشك يف صحة أو خطأ قرارته بشأن مهمة ما، مما إيف 
 إىل جنده حيملق بشكل مستمر يف بعض األشياءيسبب له أتخري اإلستجابة وابلتايل قطع املهمة املوكلة له، كما 

 السماء أو البيئة احمليطة كأنه يعيش يف عامل آخر. 
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 التصديق املستمر:  -ي
الطفل الذي يعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط احلركي املفرط يصدق كل ما يقال له وال  إن   

نفعال خاصة عندما يكتشف أن ستجابته دائما تتم بشدة اإلإن إني احلديث اجلاد واملزاح، لذلك فيستطيع التفريق ب
 ما يقال له غري حقيقي.

 عدم القناعة: -كـ
لذلك جنده يتسم الطفل الذي يعاين من هذا االضطراب بشدة الطمع حيث ال يكتفي بنصيبه أو ما خيصه،  

 منهم. أكثر ه يريد أن أيخذن  إوزع عليهم فأقرانه، وإذا كان هناك شيء ي عندخذ كل األشياء اليت يراها أيريد 
 اضطراابت الكالم:  -ل
الطفل املصاب ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط  ( أن  30:2007يف )انيف الزارع، (2002احلامد:)يورد  

وقد تكون مجلة انقصة، ابإلضافة  احلركي الزائد يعاين من قصور يف اللغة التعبريية، فقد ال يستطيع ربط احلديث ببعضه
 معاانته من بعض اضطراابت النطق واللغة. إىل
 األداء األكادميي املنخفض: -م
( أن الطفل املصاب هبذا االضطراب يعاين من تدين 31:2007يف )انيف الزارع،   (Barkely 1998)يذكر 

يربطون يف التحصيل بشكل عام وقد يكون لديه صعوابت تعليمية، هذا ما جيعل بعض املختصني يف صعوابت التعلم 
بشكل مستمر صعوابت التعلم مع اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، كما جند أن هذا الطفل يفتقر ملهارات 

عامني  إىليتأخر دراسيا  حل املشكالت وابلتايل قد يستمر يف طلب املساعدة من زمالئه يف الفصل الدراسي، وقد
فوضة عض احلاالت الشديدة اليت يظهر فيها سلوكات مر دراسيني عن سنه الدراسي الفعلي وقد يطرد الطفل يف ب

 جتماعيا.إ
 تشخيص اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد: –سابعا

( أن قياس وتشخيص أي فرد 38:2007يف )انيف الزارع، (Kauffman ,2005)و (Barkly 1998)يذكر 
 يعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ال بد أن يتضمن األيت:

 إجراء الفحوصات الطبية املختلفة: -1
أن جتري بعض الفحوصات الطبية اليت ختص اجلهاز العصيب واجلوانب الصحية  األخرى  األسرةجيب على  

والظروف الطبية مثل أورام الدماغ والصرع كأحد األسباب املسامهة يف حدوث هذا االضطراب للتأكد من وجود أو 
 عدم مشكالت مرتبطة هبا.
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 إجراء املقابلة الطبية:  -2
جل توفري معلومات عن اخلصائص الطبية أبتقدمي الطفل على طبيب نفسي من  يف هذا اإلجراء يقوم اآلابء 

مع الطفل، فعند حضوره لعيادة الطبيب النفسي يبدوا وكأنه ال يعاين من آي  األسرةالنفسية للطفل، وتفاعالت 
 احلس اإلكلينيكي لتشخيص مثل هذه احلاالت. الطبيب لدى اضطراب لذلك البد أن يكون

 تقديرات املعلمني واآلابء:  -3
جل وضع خطة عالجية لضبط أاما بعملية التقييم والتشخيص من اهتم أكثريكون اآلابء واملعلمني عادة  

 سلوك الطفل وتنظيم حياته وبيئته الدراسية وطرق التدريس الفعالة.
ة وال يتربز إال عند دخول الطفل للمدرسة وذلك ملواجهته للمتطلبات املدرسفعملييت القياس والتشخيص ال  

من معلم الفصل الذي يستطيع مقارنة سلوك الطفل أبقرانه يف الفصل وبذلك يستطيع  أكثريالحظ ذلك شخص 
 املعلم التأكد من أن هذا الطفل حيتاج خلدمات الرتبية اخلاصة.

هو الذي يعتمد على ( أن التشخيص األفضل 52:2015)احلمري،يف  (2005وهذا ما يؤكده )القحطاين، 
أو املعرفية، ومن تلك األساليب املالحظة عدة أساليب تشخيصية، كالفحص الطيب وإجراء بعض اإلختبارات النفسية 

 ومقاييس تقدير السلوك.

الرابع لالضطراابت العقلية الصادر عن اجلمعية  اإلحصائيالدليل التشخيصي و  إىلكما ميكن الرجوع  
للطب النفسي يف تشخيص اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، مع العلم أنه توجد عدد من مقاييس  األمريكية

 ( ومنها ما يلي: 40،41: 2007التقدير اليت تستخدم للتعرف على هذا االضطراب كما أوردها سيسامل يف )الزارع، 
 تقدير أولياء األمور: مقاييس  -1
املقاييس مشولية، ويصلح لألطفال فيما بني  أكثراملعدل لتقدير أولياء األمور من  Connerكونريعترب مقياس   
 سنة من البحث والتطوير ويشتمل على مثانية مقاييس فرعية هي: 30سنة( وهو مثرة جهد  17و 3)
 مقياس املقابلة أو املعارضة. -أ

 مقياس املشكالت املعرفية. -ب
 .اإلندفاعيةمقياس النشاط الزائد و  -ج
 مقياس القلق واخلجل. -د
 تقان.إلمقياس ا -ه
 مقياس املشكالت االجتماعية. -و
 مقياس االضطراابت النفسية. -ز
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الرابع لالضطراابت العقلية  اإلحصائياالضطراابت العقلية اليت وردت يف الدليل التشخيصي  أعراضمقياس  -ح
 .األمريكيةالصادر عن مجعية الطب النفسي 

 مقاييس تقدير املعلمني: -2
 توجد جمموعة من املقاييس اليت تستخدم للحصول على تقديرات املعلمني وأمهها: 

ر اليت يشتمل عليها عنصرا مشاهبا للعناص 59وحيتوي هذا املقياس على  لتقدير املعلمني:  Connersمقياس كونر  -أ
ضايف وهو مقياس اجلوانب النفسجسمية، وقد مت تقنني هذا املقياس إمقياس  إىلضافة إ ولياء األمور،أمقياس تقدير 
 سنة(. 17 -3عمارهم بني )أمعلم لألطفال الذين ترتاوح  2000على عينة من 

يستخدم هذا املقياس لتقدير اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، حيتوي  : Sbadafordمقياس سبادافورد  -ب
والنشاط الزائد وضعف االنتباه والتوافق االجتماعي وقد قنن هذا املقياس  اإلندفاعيةعنصرا لتقدير سلوك  50على 

سنوات  5) الذين ترتاوح أعمارهم بني األطفالطالبا، حيث يستخدم مع معلمي  760على عينة تكونت من 
 سنة(.19و
باه والنشاط عنصرا وأربع مقاييس رئيسية لقياس االنت 24ويتكون هذا املقياس من  مقياس تقدير املعلمني الشامل: -جـ

جتماعية والسلوك املخالف، حيث يزودان هذا املقياس مبعايري ونتائج منفصلة للبنني والبنات وهو الزائد واملهارات اإل
 ( سنة. 15-5مناسب لألطفال من سن )

مقاييس التقدير  أكثرللتقدير الذايت للمراهقني من بني  Connersيعترب مقياس كونر  :مقاييس التقدير الذايت -3 
عنصرا ضمن جمموعة  87الذايت املستخدمة لتقدير اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، ويتكون هذا املقياس من 

 املقاييس الفرعية التالية:
 املشكالت العائلية.مقياس  -
 مقياس التحكم ابلغضب. -
 -الطبعة الرابعة–لالضطراابت العقلية  اإلحصائياليت يشتمل عليها الدليل التشخيصي و  عراضمقياس األ -
 نفعالية.مقياس املشكالت اإل -
 مقياس مشكالت التعرف. -
 مقياس املشكالت العقلية. -
 .اإلندفاعيةمقياس النشاط الزائد و  -

 عنصرا ضمن أربعة من املقاييس األساسية وهي: 27كما مت تطوير نسخة خمتصرة هلذا املقياس حتتوي على 
 .اإلندفاعيةمقياس النشاط الزائد و  -
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 مقياس املشكالت الفعلية. -
 مقياس مشكالت التصرف. -
 نفعالية.مقياس املشكالت اإل -
  مقاييس التقدير املختلطة، املشرتكة: -4
دائها جمموعة من املقدرين مثل آاملختلطة اليت يشرتك يف من املقاييس  األطفاليعترب مقياس تقييم سلوك  

 أكثرمعلم و  2000املعلمني وأولياء األمور والطالب، وقد مت تقنينه على عينة خمتلطة تقدر حبوايل عشرة أالف طفل و
للمفحوص، كما  نفعايلواإلمن ثالث أالف ويل أمر، وخيتص املقياس مبعلومات عن اجلانب السلوكي، والعقلي، 

 ثالث جمموعات عمرية:  إىلسم اجلزء اخلاص بتقدير املعلمني يق
 سنوات مرحلة الطفولة املبكرة. 5 إىل 4: من سن األوىل العينة
 سنة مرحلة الطفولة املتأخرة. 11 إىل 6الثانية: من سن  العينة
 سنة مرحلة املراهقة. 18 إىل 12الثالثة: من سن  العينة

 بعاد األربعة التالية:دقيقة لأل 20 إىل 10ويستغرق تطبيق كل جمموعة مابني 
 املشكالت املرتبطة ابلعوامل اخلارجية احمليطة ابملفحوص. -
 ابملفحوص.املشكالت املرتبطة ابلعوامل الداخلية اخلاصة  -
 املشكالت املرتبطة ابملدرسة. -
 املشكالت املرتبطة ابلتكيف. -

 .(49:2007عتماد على اخلطوات التالية يف عملية القياس والتشخيص كما حددها )انيف الزارع،وميكن اإل
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 ( يبني خطوات عملية القياس والتشخيص:01شكل رقم )
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 صعوابت تعلم:
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 يف الكتابة. -

اضطراابت يف 
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 ضعف يف االنتباه

 قلق
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 التشخيص التفريقي إلضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد: –اثمنا

االت املرضية الطبية والنفسية ستبعاد عدد من احلإف االنتباه والنشاط الزائد، جيب لتشخيص اضطراب ضع 
 .كلينيكية احملتملةاإل 
أنه ليس كل من تظهر عليه أعراض ( 56:2011( يف )احلمري،287:2011فحسب )سيد سليمان،  

تكون جمموعة من االضطراابت فهناك  يعاين ابلضرورة من هذا االضطراب،اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد 
كما يصعب يف مرحلة سببا يف ظهور سلوكات تشبه إىل حد كبري أعراض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد،  

.مثل اجلريعن سلوكات األطفال النشطة الطفولة املبكرة التمييز بني أعراض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد 
حظ أعراض مشاهبة ألعراض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد خاصة عند األطفال كما ميكن أن نال 

، والشيء والذين يتم إدراجهم يف أوضاع تعلمية ال تتناسب مع قدراهتم العقلية واملعرفيةذوي القدرات العقلية املنخفظة 
 مواقف تعليمية التستثري قدراهتم.م يف ميزون بقدرات عقلية مرتفعة عندما يتم وضعهالذين يتنفسه ابلنسبة لألطفال 

( إىل وجود تداخل عدد 56:2015يف )احلمري، (2014:99،100،تشري )مفيدة بن حفيظ ويف هذا الصدد      
، حتتاج صعوبة وتعقيدا أكثرمما جيعل عملية التشخيص  من االضطراابت النفسية وإضطراب ضعف االنتباه والنشاط

ومن احلاالت اليت تتداخل مع هذا االضطراب جند األطفال  مزيدا من الدقة واحلذر، من القائم على عملية التشخيص
، إضافة إىل املهام اليت تتطلب مع وجود مقاومة إلجناز الواجبات املدرسيةاضطراب السلوك املعارض الذين يعانون من 

، األمر ذاته ابلنسبة لألطفال الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد بدل جمهود فكري، وهو
إذا ظهر على احلالة أعراض وتوصي كذلك بعدم التسرع يف تقدمي تشخيص الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد 

بسبب حالة صحية  أو القلق أو التفكك أو تغيري الشخصيةكتئاب لصاحل اضطراب آخر مثل اضطراب اإل  حتسب
 معينة أو اضطراب نتج عن تناول العقاقري.

إذا ظهرت أعراض اضطراب ضعف االنتباه  (56:2015( يف )احلمري،2014)مفيدة بن حفيظ،وتضيف  

والنشاط الزائد ضمن الدورة الزمنية الضطراب النمو العام أو االضطراب الذهاين الينبغي تقدمي تشخيص الضطراب 

ستخذام أحد العقاقري الطبية بسبب إشاط الزائد، واألمر نفسه إذا ظهرت أعراض هذا االضطراب والنضعف االنتباه 

، والتشخيص الصحيح الذي جيب أن يقدم هو اضطراب متعلق بعناصر قبل السن السابعةمن نوع مضادات الذهان 

  أخرى غري حمددة.
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حول التشخيص التفريقي  ( Purper Ouakil, et al,2006:36,72) جند كذلك يف لدراسة اليت قام هبا 
واألشكال احلدودية إلضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، وجد أن ه عند الطفل الصغري يصعب أحياان التمييز بني 

الذين ميتلكون مستوى مرتفع  األطفالاضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد والسلوكات املرتبطة ابلسن عند  أعراض
 وسط مشوش. إىلمن النشاط، أو ينتمون 

اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، قد توجد  أعراضقريبة جدا من  عراضكما وجد أيضا أن بعض األ 

 يف االضطراابت اليت تغزو التخلف العقلي.

الضطراب ضعف االنتباه  يف الوضع احلايل، هناك معايري تشخيصية ال نستطيع وضع تشخيص إضايف 
 بروزا، وال تسمح بتحديد العمر العقلي للطفل. أكثر عراضوالنشاط الزائد إال  إذا كانت األ

طيف التوحد دون أتخر اللغة، يشكل تشخيص  واضطراب Aspergerاضطراب  أعراضكما جند أن  

 تفريقي صعب أحياان ألن عدم االستقرار احلركي منتشر بكثرة.

، ابإلضافة األطفالئي القطب املبكر يشكل تشخيص تفريقي وأيضا اعتالل مشرتك لكثري من االضطراب ثنا 
 نوابت اجلنون اليت تتميز بصعوبة التحكم يف الشعور. إىل

أن االضطراابت السلوكية تكون ردا على عامل القلق، حيث تبدأ بعد حادثة خاصة ومؤقتة  إىلكما توصلوا  
الذي يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط  األطفالمن احلياة، ميكن أن ختتفي يف ظرف ستة أشهر، يف حني 

 .العاديني األطفالمن  أكثرالزائد ميلكون قلق يف احمليط 
قد  اثر اجلانبية لبعض األدوية اليت تعاجل أمراض الربو والسل واألعصاب، ألهناكما جيب متييز بعض اآل 

 حتدث نوبة إاثرة أو تعذر احلركة.
 االضطراابت املصاحبة الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد: -اتسعا

( أن اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد قد تصاحبه بعض االضطراابت 61:1999،وبدر أمحديذكر ) 
 ميكن عرضها على النحو اآليت: 

 االضطراابت السلوكية:  -1
 أمحد)يف  (Hinshaw ,1987) (Lakey ,et al) (Loney & Milish,1982) دراسة كل من  تشري 

الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه  األطفالأن االضطراابت السلوكية تنتشر بني  ىلإ( 61:1999،وبدر
اضطراب عالقاهتم االجتماعية  إىلوالنشاط الزائد خاصة السلوك العدواين، حيث يؤدي هذا السلوك املشكل لديهم 

أن اضطراب  إىل (Martin Gignac:07 ) ويشري، عن التكيف مع البيئة احمليطة هبمابآلخرين وابلتايل فإهنم يعجزون 
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هم يف سن الرشد، عراضيتمسكون دائما أبحيث ضعف االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد يصاحب أمراض أخرى، 
ذوي اضطراب ضعف االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد يقدمون أمراض مصاحبة مثل:  األطفالمن  %80 فحوايل 

 السلوك التخرييب، اضطراابت املزاج، اضطراابت القلق.
من خالل الرسم البياين اضطراب    (Martin Gignac:9 )يف (Faraone, S, V., et al,2005 ) ويبني 

 جتماعية:ختالل الوظائف اإلإاه املصحوب ابلنشاط الزائد وخطر ضعف االنتب
 
 

 ( عالقة اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ابختالل الوظائف االجتماعية:02شكل رقم )
 

  (American Academy of Pediatrics, 2001)و (Barkely&Murphy, 1998)كما يذكر كل من 
أنه ميكن أن يظهر على األطفال املصابني ( 1401:يف )احلمد،د ت (Chadd, 2000, Weyandt, 2001) و

بعض املشاكل السلوكية واألكادميية مثل : صعوابت التعلم، اضطراب القلق، ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد 
 اإلكتئاب. التصرف،
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اضطراب ضعف االنتباه املصحوب ابلنشاط  ن  إف (Martin Gignac:6 ) يف (Parkly, RA, et al, 1990 )وحسب
 :الزائد يؤثر على عدة وظائف

 
 

 الوظائف اليت ِيؤثر عليها اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد: يبني (03شكل رقم )
 

 
 
هدفت من خالهلا ستإدراسة  (61:1999يف)أمحد وبدر، Maria ,et al,1996) ماراي وزمالؤها ولقد أجرت ) 

نفعالية بني الزائد واالضطراابت السلوكية واإلنتشار كل من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط إالتعرف على مدى 
 اإلبتدائيةطفل من تالميذ املرحلة  150الذين يعانون من صعوابت التعلم، وقد تكونت عينة الدراسة من  األطفال

لديهم اضطراب االنتباه والنشاط  األطفالمن هؤالء  43نت نتائج هذه الدراسة أن لديهم صعوابت تعلم، وقد بي  
 طفل لديهم اضطراابت سلوكية. 12الزائد 
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 االضطراابت االنفعالية:  -2
خاصة القلق ة نفعاليابالضطراابت اإل األطفالكثريا ما يتالزم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد لدى  

( أن هناك نسبة تصل 62:1999يف )أمحد وبدر،Biedrman, et al 1991)  بيدرمان وآخرون(كتئاب، فقد بني واإل 
منهم لديهم قلق  25%كتئاب، وإاالنتباه والنشاط الزائد لديهم  املصابني ابضطراب ضعف األطفالمن   75% إىل

 عصيب.
الذين يعانون من هذا االضطراب يظهر لديهم اضطراب املزاج ثنائي  األطفالمن  25%ما يقارب  نأو  

 القطب، ويشرتك معه اضطراب الوسواس القهري يف الكثري من العناصر الوراثية.
( بدراسة كان اهلدف منها 63:1999يف)أمحد وبدر،Biedrman, et al 1998)  بيدرمان وآخرون (كما قام  

، وقد تكونت عينة األطفالالتعرف على طبيعة العالقة بني االكتئاب واضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد عند 
العينة مدة أربع  أفراديف متابعة  الباحثونستمر إن من هذين االضطرابيني معا، وقد طفل يعانو  76دراستهم من 

 األطفالاضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، ترتفع لدى  أعراضسنوات متتالية، وقد بينت نتائج الدراسة أن 
الذين يعانون من نوابت  األطفالهتا لدى تنخفض حد   عراضكتئاب مستمر، بينما كانت هذه األإالذين يعانون من 

 كتئاب.اإل  أعراضنتباه عندما ختف اضطراب ضعف اال أعراضكتئابية، حيث ختف إ
( بدراسة كان هدفها التعرف على 64:1999)أمحد وبدر، يفPeter ,et al)  بيرت وآخرون (يف حني قام   

، وقد أسفرت األطفالكتئاب ابضطراب عجز االنتباه لدى القلق واإل طبيعة العالقة بني كل من ضغوط احلياة، و 
كتئاب، واضطراب ضعف االنتباه والنشاط ني ضغوط احلياة وكل من القلق واإل النتائج على أن هناك عالقة موجبة ب

 األطفالإصابة  إىلالزائد، بينما مل تكن هناك عالقة بني ضغوط احلياة وهذا االضطراب، مبعىن أن ضغوط احلياة أدت 
 واالكتئاب.كتئاب وبعد ذلك ظهر اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد كعرض للقلق بكل من القلق واإل 

 اضطراب النوم: -3
هبدف الكشف عن طريقة  باحثنيال( بعض الدراسات احلديثة اليت قام بعض 65:1999يذكر)أمحد وبدر، 

 املصابني ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، وفحص طبيعة العالقة بني هذين االضطرابيني. األطفالنوم 
اليت كان هدفها التعرف على طريقة النوم Ball ,et al,1997) آخرونابل و ( ومن هذه الدراسات جند دراسة 

  اكثريو   األطفالاملصابني ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، وقد بينت نتائج دراستهم أن هؤالء  األطفاللدى 
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قد شبهوا فراشهم حبلبة املصارعة، كما أوضحت النتائج أن هؤالء  الباحثنياحلركة والتقلب أثناء نومهم لدرجة أن 
 علهم يشعرون دائما ابإلرهاق.جييكونون قلقني يف نومهم ويستيقظون كثريا أثناء النوم مما  األطفال

دراسة العالقة بني ب (65:1999)أمحد وبدر،يفChervin ,et al ,1997)  شريفن وآخرون (يف حني قام  
، األطفالاضطراب النوم واضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، وقد تكونت عينة دراستهم من جمموعتني من 

 18و 2العينة) أفراد تعاين من اضطراب االنتباه والثانية تعاين من اضطراابت نفسية فقط، وقد تراوحت أعمار األوىل
الذين يعانون من اضطراب ضعف  األطفالمن  81%النوم ينتشر بني سنة(، وبينت نتائج الدراسة أن اضطراب

 االنتباه والنشاط الزائد.
 الذين يعانون من اضطراابت نفسية فقط. األطفالمن  (25%)يضا بنيأكما أنه ينتشر  

 املشكالت التعليمية املصاحبة الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد: –عاشرا
ما يقارب  إىل( أن الدراسات احلديثة توصلت 6:2007سحر اخلشرمي، )يف  (Rabiner, 2002)يذكر  

كادميي خفاق األشاط الزائد تظهر لديهم مشكالت اإلالذين لديهم اضطراب ضعف االنتباه والن األطفالمن  80%
 نسحاب والفصل من الدراسة.فصول الرتبية اخلاصة أو اإل إىلوإعادة الصفوف الدراسية والتحويل 

الذين لديهم مشكالت يف االنتباه لكنهم مل يشخصوا  األطفالوحىت الدراسات اليت أجريت على عينة من  
وصعوابت تعليمية  أن هذه الفئة واجهت مشكالت إىلرمسيا على أبهنم يعانون من هذا االضطراب، حيث أشارت 

ستخدام الوقت أو إفهم، أو صعوبة لستيعاب واعوبة القراءة أو الرايضيات أو اإلة الالحقة، كصعلى مدى الدراس
 غريها من صعوابت التعلم النمائية.

 األطفال دكادميية والنمائية اليت ميكن أن تظهر عنالصعوابت األ إىللعنصر سوف نتطرق ومن خالل هذا ا 
والتأخر الدراسي كما حدده ) أمحد  (27:2007الذين يعانون من هذا االضطراب كما حددهتا )سحر اخلشرمي،

 :( كمايلي105:1999وبدر،
 الصعوابت االكادميية: -1
 (27:2007)سحر اخلشرمي،يف  Rabiner et al ,1999)، هوزمالء ربنار ) يف دراسة قام هبا الصعوابت اللغوية: -أ

 حيث قام الباحثون مبتابعة عينة من األطفال، اإلبتدائية مير هبا األطفال يف املرحلة حول الصعوابت التعليمية اليت
، وقد أظهرت نتائج الدراسة ملدة مخس سنوات اإلبتدائيةيف املرحلة  يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد

له مما يدل على أن اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد متعلقة ابلتحصيل القرائي، وجود مشكالت أكادميية 
 به.عالقة بظهور صعوابت يف القراءة إذا ما أمهل التكفل 
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طفل ممن يدرسون  620على عينة تكونت من  2000قاموا بدراسة سنة كما جند أن نفس الباحثني 
ويف هناية العام الدراسي مت تقييم حتصيلهم يف ثالث مواد  مدارس ابلوالايت املتحدة، 08وذلك يف  اإلبتدائيةابملرحلة 

هبدف تشخيص اضطراب ضعف  connerضافة إىل تطبيق مقياس ، ابإلأساسية القراءة والرايضيات واللغة املكتوبة
الذين ظهرت لديهم  األطفاللدى %76تدين مستوى القراءة بنسبة  إىلشارت النتائج أوقد االنتباه والنشاط الزائد، 

 .عراضضعف االنتباه مقارنة مبن مل تظهر لديهم األ أعراض
لديهم أداء منخفض يف اللغة  أقراهنم العاديني جند أن ومبقارنة األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب مع 
بضرورة التدخل املبكر لعالج جوانب الضعف يف عملية ، مع العلم أن هذه الدراسة أوصت % 92 بنسبة  كتوبةامل

األسباب اليت أدت إىل مع الرتكيز على الذين يعانون من هذا االضطراب يف سن مبكر، عند األطفال االنتباه 
 على الصعوابت األكادميية ذاهتا.الصعوابت األكادميية عند هؤالء األطفال وليس 

من خالل  (28:2007)سحر اخلشرمي، يف Tirosh & Cohen,1998) اتيروش وكوهنيوشدد أيضا ) 
األطفال الذين مت  املؤدية لصعوابت التعلم عند لعالج األسباب 3208الدراسة اليت أجرايها على عينة متكونة من 

يعانون من عينة الدراسة  %  5وقد مت تشخيص  تشخيصهم أهنم يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد،
لديهم اضطراب ضعف االنتباه  الذين األطفالتطبيق مقياس لتقييم اللغة لدى  ، وبعدمن أعراض هذا االضطراب

ممن لديهم هذا  %45 ن  فقد ظهر أب، القراءةال يوجد لديهم مشكالت يف  الذين ألطفالوالنشاط الزائد مقارنة اب
ن أ إىل الباحثشار أمن البنني، وقد  أكثركما تبني أبهنا تظهر لدى البنات   االضطراب يعانون من صعوابت لغوية،

التقييم املستمر  ن  إدميية يف اجلوانب اللغوية، لذا فكاة ترتبط بشكل كبري ابلصعوابت األاملعاجلالصعوابت اللغوية غري 
للجوانب اللغوية لألطفال الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد يشكل جزءا هاما ابلنسبة لتعليم 

 كادميية.كادميية يف جانب الوظائف األت األالصعوابت اللغوية ترتبط ابلصعواب ن  أ، خاصة و األطفالهؤالء 
عند األطفال الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط رتباط بني الصعوابت اللغوية اإل كما أن

ضعف املهارات اللغوية   على أنبعض الدراسات  أكدت، حيث هتمام العديد من الدراساتكان حمط إ  الزائد
مع هذا  يف أغلب األحيانذكاء اللغوي املنخفض يرتافق ستقبالية وكذلك الضعف اللغة التعبريية أو اللغة اإلك

 االضطراب.
واليت أجريت  (28:2007)سحر اخلشرمي، يف Mclnnes, et al, 2003)، ماكلينس ورفاقه) كما جند دراسة

االنتباه ن لديهم اضطراب ضعف أعلى  شخصواسنة  (12-9)عمارهم بني أتلميذ ترتاوح  77 على عينة متكونة من
يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد مصحوب بصعوابت لغوية  تلميذ آخر 18والنشاط الزائد فقط و

 أيخرون ال توجد لديهم آ 19و ضعف االنتباه والنشاط الزائد لديهم صعوابت لغوية فقط بدون اضطراب 19و
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قطع  8خطاء يف كتشاف األخر إل مع الفهم، واآل ستماعحدهم لإلأختبارين إ ستخذامإبحيث مت تقييمهم  ،مشكالت
لديهم اضطراب ضعف االنتباه  الذين األطفالمجيع  ن  أ إىلستماع مع الفهم ختبار اإلإرت نتائج شاأللقراءة، فقد 

يف العينة الضابطة يف شرح ما مت فهمه من  األطفالبكثري من بقية  أقلوالنشاط الزائد يف عينة الدراسة كان آداؤهم 
الذين لديهم مشكالت لغوية  األطفال،  وأفضل من أن آداءهم جاء قريبا من األطفال العادينيالقطعة املستمعة، إال 

سئلة حمددة حول ما مت أحوب ميشكالت لغوية حني توجه هلم و اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد مصأفقط  
 االستماع له.

الذين لديهم اضطراب ضعف االنتباه  األطفال ن  إخطاء يف القطع القرائية، فكتشاف األكذلك ابلنسبة إل  
العاديني الذين  األطفاليف العينة الضابطة، وأفضل من  ألطفالوالنشاط الزائد كان أداؤهم أضعف بكثري من أداء ا

ستيعاب للمعلومات املعقدة اليت قد تقدم يف ضعف مهارات اإل كمال املهام الدراسية وبنيإت يف لديهم مشكال
 التعليمات الصفية والدروس أو القطع القرائية.

، وأتثريها على األوىلستيعاب يف املراحل الدراسية عالقة الطردية بني ضعف مهارات اإلوتؤكد هذه الدراسة ال 
جانب الفهم  إىلضرورة االنتباه كادميي املتدين يف املراحل الدراسية الالحقة، وتؤكد أيضا على التحصيل اآل

عاب ستمن املعلم لتجنب حدوث عجز يف اإل يف التعليمات الصفية واملعلومات املعروضة األطفالعاب لدى ستواإل
 خمرجات تعليمية ضعيفة. إىليقود 

 صعوابت الرايضيات: -ب
لديهم صعوبة التحصيل يف يوجد الكثري من احلاالت اليت تعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد 

 .العديد من اجملاالت األكادميية على غرار مادة الرايضيات
ستيعاب مفاهيم الت املرتبطة إباملشك تلك األطفاليف الرايضيات لدى هؤالء  البارزةومن املشكالت 

ستخدام إاملشكالت ابلوقت املناسب، كذلك  ستكمال حلستيعاب احلقائق األساسية إلإالرايضيات، و 
سرتاتيجيات املناسبة حلل املشكالت الرايضية بفعالية، كما أن تطبيق احلقائق اخلاصة ابجلمع والطرح وجداول اإل

الضرب أتخذ وقت أطول مما يستهلك الطفل الذي ال يعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد وهذا بدوره 
 واملهارات التقنية.يؤثر على التعلم الالحق للمستوايت األعلى من الرايضيات 

أن التالميذ الذين لديهم  إىل  (29:2007)سحر اخلشرمي،يف  Rabiner,2005)،رابينر) كما أشارت دراسة
اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد يبدون أداء أفضل عندما تنظم املهام الرايضية لتتناسب مع املستوى األكادميي 
الفردي املناسب للتلميذ، وعندما تقدم هلم تغذية راجعة مستمرة حول أدائهم. وكذلك عندما تكون نتائج أدائهم 
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خدام القصص ستإم كستخدام إجراءات مناسبة لتقدمي دروس الرايضيات هلإحني يتم ظاهرة ومرتبطة بعملهم، و 
 ويعمل على حتسني أدائهم األكادميي.  األطفالذلك يشد انتباه  ن  إواألساليب املثرية، ف

)سحر  يف Benedetto & Tannock 1999) )بينيديتو واتنوكففي الدراسة اليت أجراها 
لديهم اضطراب ضعف االنتباه  الذينلتقييم مهارة القيام ابحلساابت الرايضية لألطفال     (30:2007اخلشرمي،

طفل  15، حيث أجريت الدراسة على هذا االضطراب أعراضلديهم  ليسين ذال األطفالوالنشاط الزائد مقارنة مع 
 15 إىلإانث، إضافة  2منهم ذكور و 13لديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد،  مت تشخيصهم على أن  

سنة ونسب الذكاء متقاربة بني ( 11-7)ال يوجد لديهم هذا االضطراب وكانت ترتاوح أعمارهم مجيعا من  طفل
ستخدام إدقائق، مرة قبل  10اجملموعتني، حيث قدمت مهارات حسابية للطالب يف العينة التجريبية والضابطة خالل 

التجريبية، وقد حسبت  العينةستخدام عالج دوائي كالريتالني مع ة أخرى إبالتجريبية، ومر  العينةأي عالج دوائي مع 
لطرح، كما حسب مستوى الدقة يف ستجابة الصحيحة على مسائل متعددة تشمل اجلمع وايف اإل األطفالمهارات 

 ما يلي: إىلستجابة، وعدد األخطاء والسلوك املصاحب، وقد أشارت النتائج اإل
يف من أقراهنم العاديني  أقللديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد كان أداؤهم  الذين األطفالمن  كثريال -1

 يف نفس مستوى الذكاء. ان كانو إمادة الرايضيات حىت و 
أصابع اليد  عند القيام بعملية احلساب علىين لديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ذال األطفاليعتمد  -2

 وليس على الذاكرة.
يف فهم مفهوم لديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من مشكالت  الذين األطفاليعاين العديد من  -3
ضعف لدى هؤالء يعترب عالمة ي ذمثل تشغيل الذاكرة واالنتباه وال، وهي مهارة تتطلب مهارات أساسية ستالفاإل

 تدريب املعلمني على كيفية توجيه وحتسني تلك اجلوانب عند هذه الفئة. لباحثنيا، لذا يقرتح األطفال
ستخدام إاء العمليات احلسابية ويساعد يف ستخدام أصابع اليد يف إجر إستخدام العالج الدوائي يقلل من إ -4

 ستالف.ال حيسن مشكلة عدم فهم مفهوم اإل الدواء ن  قلل من أخطاء عمليات الطرح إال أالذاكرة، وكذلك ي
ال  الذين األطفالوقت أطول من  إىليعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد  الذين األطفالحيتاج  -5

ل اليت تقدم هلم ستالف، كذلك تقليص عدد املسائصة يف اإلاالضطراب حلل املشكالت الرايضية خا هذايعانون من 
لك يف الربانمج ذحتديد  الباحثنيختبارات مقارنة مع األقران اآلخرين يف الفصل الدراسي، ويقرتح يف الواجبات واإل

 الرتبوي الفردي لألطفال.
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ين لديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط ذال األطفالستخدام الدواء قد حسن من أداء إ أن   على الرغم من -6
، األطفالالدواء مل يعاجل صعوابت الرايضيات اليت يعاين منها  الرايضيات، إال أن  الزائد يف االستجابة ابالنتباه الختبار 

 ستخدام أسلوب عالجي تدرييب مناسب معها.إديدها يف برانمج الطفل الفردي و فتلك الصعوابت ينبغي حت
اليت كان هدفها مقارنة األداء    (30:2007)سحر اخلشرمي، Marshall et al, 1997)،) مارشالويف دراسة 

لديهم  الذين األطفاللديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد )النوع املركب( أي  الذيناألكادميي لألطفال 
الذي شخصوا على أن لديهم اضطراب  األطفالعدم االنتباه، مع أداء  إىلنشاط زائد واندفاعية إضافة  أعراض

 ضعف االنتباه والنشاط الزائد من النوع الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه فقط.
من تلك اليت تتواجد لدى  أكثرأن الصعوابت املرتبطة ابلنوع املركب كانت  إىلأشارت نتائج الدراسة 

ين لديهم ذال األطفالالت السلوكية، إال أن لديهم مشكالت انتباه فقط، وذلك فيما يتعلق  ابملشك الذينالطالب 
يعانون من  الذين األطفالعرضة للمشكالت املرتبطة ابلوظائف األكادميية، ف أكثرمشكالت انتباه فقط كانوا 

ون ابن صعوابت الطالبمشكالت انتباه فقط يبدون مستوايت منخفضة يف التحصيل يف مادة الرايضيات، ويرى 
ب تتعارض مع قدراهتم على تكوين أنظمة رمزية خمتصرة خاصة الكتساب مهارات االنتباه لدى هؤالء الطال

يعانون من مشكالت يف االنتباه فقط، حني  الذين األطفال، ويبدوا أن اإلبتدائيةالرايضيات األساسية يف الصفوف 
ة، مما قد ال  ت سلوكياملشكلة واضحة لديهم لعدم ارتباطها مبشكال هذهيكونون يف سن مبكر، ال تظهر عادة 

كتساب املهارات األساسية إقد ال يتمكنوا من  األطفالهتمام لتقدمي متابعة خاصة هلم، لذا فان هؤالء يسرتعي اإل
 الالزمة ملادة الرايضيات واليت حيتاجوهنا ملراحل الحقة.

يبدون أداء أكادميي منخفض يف مهارات الرايضيات  الذينالدراسة توجيه االنتباه لألطفال  هذهوتقرتح 
 وإجراء اختبارات مبكرة للوظائف األكادميية لتلك املهارات، لتجنب الصعوابت األكادميية اليت قد تواجهه الحقا.

 الصعوابت النمائية:  -2
لديهم  الذين لاألطفاهتمام هبذا اجلانب ضمن الدراسات اليت تناولت الصعوابت التعليمية عند لقد برز اإل

 اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من عدة زوااي كالتايل:
 الذين فرادحد أهم اخلصائص األساسية عند األأ Barkley ,2003)ابركلي عترب )إ القدرة على التحكم ابلذات:-أ

 لديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، يف منط ضعف االنتباه فقط، هو عدم القدرة على التحكم ابلذات،
يعتقد أن اضطراب االنتباه خيتلف يف خصائصه ومشكالته عن اضطراب اضطراب  تليها مشكلة عدم االنتباه، كما

 ندفاعية(.إع نشاط زائد و والنشاط الزائد بشكله املزدوج )اضطراب انتباه م ضعف االنتباه
 ميكن تلخيصها كالتايل: ابركليوالنظرية اليت يصفها 
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التأثري والتحكم بسلوك الطفل يتحول تدرجييا من  ن  إناء مرحلة منو الطفل، فثه أن  أ Barkley) ابركلي(يرى 
أن يصبح وبشكل متزايد حمصنا بقوانني ومعايري داخلية، والتحكم بسلوك الفرد بقوانني ومعايري  إىلاملصادر اخلارجية 

ه قدرات حمدودة للتحكم بسلوكه داخلية هو ما يقصد به التحكم الذايت، فعلى سبيل املثال الطفل الصغري تكون لدي
ن مل يفعلوا فيكون ذلك على إهلم، و فعلون عادة ما خيطر على ابالصغار ي األطفالندفاعي، فمن الشائع أن اإل

األغلب نتاج موانع حميطة ابملوقف، كأن يلقي الطفل ابأللعاب على األرض حني يغضب وميتنع عند وجود أشخاص 
لعبة لكنه كرب لديه نفس الدافع لتحطيم أمثال،  وهذا خيتلف عند موقف طفل حميطني يشكلون مصدر هتديد كاألم 

 بار النتائج التالية:عتال يفعل ألنه أيخذ ابإل
 نه لن يتمكن من احلصول على نفس اللعبة الحقا للعب هبا ألنه حطمها.إ -1
 ألنه حطم لعبته اجلديدة. سيغضب والديه منه -2
 نزعاج ألنه خذل والديه.سيشعر اب -3
 نزعاج ألنه ترك غضبه خيرج خارج السيطرة وسيشعر ابإلحباط.سيشعر اب -4

يتعلم أن يتحكم وينظم سلوكه على ضوء معايري وقوانني داخلية، وليس بناءا على  فلوحسب هذا املثال فالط
 هتديدات ومواقف خارجية.

لديهم ضعف االنتباه فقط هم غالبا يعانون من ضعف التحكم  الذين األطفالن أب Barkley) ابركلي(ويرى 
 ابلذات انتج عن أسباب بيولوجية وليس ألسباب تربوية.

ن بعض من الوظائف والعمليات األساسية احملددة واهلامة قد ال إالقدرة على التحكم ابلذات فلعدم وكنتاج 
 تنمو بشكل مناسب وقد تشمل مايلي:

ستدعاء عناصر املاضي والتحكم هبا يف عقل اإلنسان حىت تتمكن من إويقصد به القدرة على : تشغيل الذاكرة -ب
أبهنا ال  Barkley) ابركلي(إجراء هام للتعامل مع مواقف احلياة اليومية واليت يعتقد  هذاو  ،توقع ما سيحدث مستقبال

 تعمل بشكل جيد عند من يعانون من اضطراب ضعف االنتباه فقط.
 ابركلي(، ليقود سلوك وأفعال اإلنسانستخدام الكالم الداخلي املوجه إالقدرة على  الكالم مع الذات: -ج

(Barkley   لديهم اضطراب  الذين األطفالالقدرة تتطور يف وقت متأخر وبشكل غري مكتمل لدى  هذهيعتقد أبن
 ضعف االنتباه فقط.

القدرة على تقدير الوقت احملدد ألداء املهمة والتحكم بسلوك الفرد على ضوء  إىلويشري  ابلوقت: اإلحساس -د
نتقال ملهمة أخرى، مناسب لكي يتمكن من اإلددة بوقت معرفته بذلك الوقت، كأن يتمكن الطفل من إهناء مهمة حم

الذايت  اإلحساسلديهم اضطراب يف جانب االنتباه يكون لديهم  الذين األطفالأبن  Barkley)  ابركلي(ويعتقد 
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يف دراساته   Barley, 1997) ابركليابلوقت معطل مما يعيق أداءهم لألفعال املطلوبة يف الوقت املناسب، كما توصل )
لديهم اضطراب  الذين لألطفالأن صعوبة التحكم يف الوقت قد تكون أيضا عنصر أساسي للمشكالت التعليمية  إىل

طفال ال يوجد  26طفل يعاين من هذا االضطراب و 12ضعف االنتباه والنشاط الزائد، ففي دراسته اليت أجراها على 
ستخدام مهام تنظيم الوقت، حيث إختبارهم يف إسنة ومت  14و 6االضطراب ممن تراوحت أعمارهم بني  هذالديهم 

الفرتة كان تقدم مثريات  هذهاثنية وأثناء نصف  24،36،48،60، 12ستجابتهم كلرصد قدمت هلم مهام يتم فيها
ال توجد لديهم  الذينأن الطالب  إىلمشوشة للتأكد من مدى أتثريها على أدائهم وقد أشارت نتائج هذه الدراسة 

ات اليت متت ستجابة يف الوقت املناسب يف الفرت ستطاعوا اإلإتباه والنشاط الزائد اضطراب ضعف االن أعراض
ستجابة، كما أهنم مل يتأثروا ابملشتتات اليت مت عرضها عليهم أتناء العمل، وهو عكس ما ظهر  مقاطعتهم فيها عن اإل

تحسن قدرهتم على ة خاصة لتحسني االنتباه، مل تلديهم االضطراب، فحىت عندما قدمت هلم أدوي الذين األطفالمع 
يف تقدير  األطفالأن هناك مشكلة أساسية لدى هؤالء  إىلستجابة يف الوقت املناسب مما يشري تقدير الوقت واإل

البحث على أمهية تدريب  هذاالوقت وقد تكون هي أساس لعدم اجنازهم للمهام املطلوبة يف الوقت املناسب ويؤكد 
ستخدام ساعات التوقيت الرقمية والرملية وبطاقات لفت االنتباه إابلوقت وتقديره من خالل  اإلحساسمهارات 

 .األسرةهلا من خالل املعلمني و  األطفالوغريها من املنبهات اليت يلفت انتباه 
 األهداف ستخدام الصور الداخلية لتلكإف يف ذهن الفرد و ادهأي القدرة على حتديد أ ف:اهدسلوك  توجيه األ -ه

وحتديد اجلهد لتشكيلها وتوجيهها والتحكم بسلوك الفرد وتوجيهه، وهي خاصية مهمة لإلنسان لتحديد ما يريد عمله 
ا على اإلنسان أن ال يتمكن من ، فقد يكون حمبطا وصعباألهدافستمرارية يف العمل لتحقيق املبذول واملطلوب إب

صعوبة يف احلفاظ على الرغبة  لديهم تشتت انتباه يواجهون الذين األطفالو  ،فه لفرتة طويلة يف ذهنهادهحتفاظ أباإل
 .ف طويلة املدىادهستمرار ابجلهد املطلوب لتحقيق أابإل

ن اضطراب ضعف االنتباه هو انتج عن ضعف التحكم ابلذات وليس إف Barkley) ابركلي(وحسب نظرية 
لديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد بنمط ضعف االنتباه قد  الذينيعين أبن األشخاص  هذالعدم االنتباه و 

ستفادهتم من املعرفة التهم يف التحكم ابلذات واليت مت ال تنقصهم املهارات واملعرفة لكي ينجحوا، ولكن مشك
 واملهارات اليت ميتلكوهنا يف الوقت املناسب.

ملناسب تكمن يف أن يفعل الفرد ما يعرف ابلوقت اBarkley)  ابركلي(فمشكلة ضعف االنتباه كما صورها 
ثال، ولكنه يفشل يف فقد يعرف الطفل اخلطوات اليت يتبعها للنجاح بعمل مدرسي م ،وليس يف أن يعرف ما سيفعل

 ،ف طويلة املدى لتقود سلوكه كان حمدداادهستخدامه لألإ ن  أحتكمه يف الوقت كان غري مناسب، و  ن  أداء العمل أل
لديهم ضعف انتباه  الذين فرادن يتم الرتكيز على مساعدة األاملشكالت أب هذهلعالج   Barkley)  ابركلي(ويقرتح 
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على تطبيق املعرفة اليت لديهم ابلوقت املناسب بدال من تعليمهم كيف يكتسب املهارات الالزمة لتلك املعرفة كما 
أو سلوكيات من وقت  لوبة والقوانني اليت حتكم العملمن املعلمني وتركيزهم على املهام املط األطفاليقرتح متابعة 

 .آلخر
ختاذ القرار والتخطيط للخطوات اليت تساعد إويقصد هبذا اجلانب القدرة على  :اضطراب الوظائف التنفيذية -و

أجزاء  ومن مت عمل  إىلللتحكم ابلسلوك، كأن يقوم الطفل الذي لديه مهام وواجبات دراسية طويلة املدى بتقسيمها 
ه ذلميا هله ال توجد قوائم حمددة عنأجناز العمل وعلى الرغم من إال كل جزء، ومتابعة األداء طوال ستكمخطة إل

 الوظائف هي: هذهالوظائف إال أن معظم اخلرباء يتفق على أن أهم 
 التخطيط. -1
 السببية. -2
 تشغيل الذاكرة. -3
 التحكم يف السلوك.  -4
 االنتباه وحتويل جمموعات املعرفة.  -5
 املرونة يف التفكري.  -6

وتعترب املهارات املرتبطة ابلوظائف التنفيذية هامة جدا للسلوكيات اإلنسانية املعقدة، ألهنا تساعد يف تنظيم 
راب ضعف لديهم اضط الذين األطفالأن  إىلوتوجيه السلوك بطريقة معدلة ومرنة، وقد أشارت العديد من الدراسات 

ال توجد  الذين األطفالاالنتباه والنشاط الزائد يظهرون مهارات الوظائف التنفيذية بصورة مقاربة لتلك اليت يظهرها 
ه ذاه والنشاط الزائد تؤكد على أن هاالضطراب،  ولكن املفاهيم احلديثة الضطراب ضعف االنتب هذا أعراضلديهم 

االضطراب  هذااليت يتصف هبا  عراضوقد تكون األ األطفالمتثل جوهر االضطراب لدى  الوظائف التنفيذية، قد
ما هي إال نتاج للخلل يف الوظائف التنفيذية يف كثري  اإلندفاعيةاالنتباه أو النشاط الزائد أو ليصف سلوكيات عدم 

 من احلاالت.
اضطراب ضعف  أعراض إىلواليت تقود أن الوظائف التنفيذية غري املناسبة  إىلوقد أشارت بعض الدراسات 

حىت أن بعض  األطفالاالنتباه والنشاط الزائد قد تكون هي األساس يف الصعوابت التعليمية اليت تظهر لدى هؤالء 
فمن األرجح أن  األطفاله يف حال عدم وجود اضطراابت يف الوظائف التنفيذية لدى هؤالء ن  أالدراسات تؤكد على 
 ق من مشكالت تعليمية.ال يعانوا على اإلطال

حول  (33:2007)سحر اخلشرمي، يف Piederman, 2004)، ابيدرمانففي دراسة أجريت حديثا أعدها )
لديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط  الذينأتثري اضطراب الوظائف التنفيذية على اإلنتاج األكادميي للطالب 
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طالب  222وواملراهقني ممن لديهم هذا االضطراب،  األطفالطالب وطالبة من  259الزائد يف عينة تشكلت من 
سنة، وأجريت العديد من  17 إىل 6العينة من  أفرادوطالبة ال يعانون من أي اضطراب، وقد تراوحت أعمار 

 هذهاالختبارات على هؤالء الطالب كاختبارات اجلوانب األكادميية والوظائف التنفيذية وغريها  وقد توصلت نتائج 
 ما يلي :  إىلالدراسة 

ظهروا أداء أكادميي اضعف من العاديني يف العديد أاب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ين لديهم اضطر ذال األطفال .1
 الضعف ابخلاالت اليت ظهر لديهم اضطراب يف الوظائف التنفيذية. هذامن اجملاالت وقد ارتبط 

لديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد وال يوجد لديهم  الذينمبقارنة الطالب العاديني والطالب  .2
اضطراابت يف العمليات التنفيذية، مع احلاالت اليت يوجد لديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ولديهم 

الذين كان لديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد مع  األطفالاضطراابت يف العمليات التنفيذية، فان 
منهم كان لديهم صعوابت التعلم  44% رسواب وإعادة للصفوف وأن أكثراضطراابت الوظائف التنفيذية كانوا 

وحتصيل أكادميي منخفض يف مادة الرايضيات، كذلك لديهم مشكالت واضحة يف القراءة مقارنة مبن ال يوجد لديهم 
ساسي الذي تنفيذية قد يكون هو التغري األمشكالت يف الوظائف التنفيذية مما يؤكد على أن اضطراب الوظائف ال

لتفات له وقياسه يف مرحلة اإل إىلختالفات بني اجملموعات، وهو ما تدعو تلك الدراسة على ضوئه برزت تلك اإل
 مبكرة، والعمل على تدريب تلك الوظائف لتجنب حدوت صعوابت التعلم عند التالميذ.

 التأخر الدراسي:  -3
 إىلاملشكالت اليت تنجم عن إصابة الطفل ابضطراب االنتباه، وتؤدي  (74:1999،)أمحد وبدر،يقدم لنا 

 كمايلي:  وهيأتخره دراسيا،
 ضعف القدرة على الفهم:   -أ

املصابني ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد يعانون من ضعف القدرة على فهم املعلومات  األطفال إن  
 اليت يستقبلوهنا سواء كانت شفهية أو مكتوبة.

املصابني هبذا االضطراب ال  األطفالأن  مؤكدة على  الدراسات احلديثة جاءتفبالنسبة للمعلومات الشفهية 
جيب وحقيقة علمية وتعترب هذه النتيجة أمرا مهما ملعلومات اليت يسمعوهنا، ع او مجم٪( من  30من) أكثريفهمون 

ن الطفل الذي يعاين من هذا االضطراب ال يفهم إال ثلث املعلومات اليت يتلقاها خالل اليوم التوقف عندها أل
 الدراسي.

هلذا ، ال يسمعون ويظهر عليهم وكأهنميعانون من ضعف القدرة على اإلنصات  األطفال هؤالء مع العلم أن
أن ضعف القدرة على  وميكن اإلشارة إال، ستقبال املعلومات عن طريق حاسة السمعيف إجند أن قدرهتم ضعيفة 
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، ولكن ن حاسة السمع لديهم سليمةأا عالقة ابلقدرة على السمع، حيث ليس هل األطفالاإلنصات لدى هؤالء 
 يتصف بضعف القدرة على معاجلة املعلومات املسموعة وربطها ابملعىن. الذياجلهاز العصيب مشكلتهم على مستوى 

وهو يتحاور مع أطفال يكون الطفل الذي يعاين من هذا االضطراب ستدالل على هذا عندما وميكن اإل
، وإذا اشرتك لذلك جند يتجنب مثل هذه املواقف، فغالبا ال يفهم الطفل ما يدور حوله وكأنه يف عزلة اتمة، آخرين

: إذا كان املعلم يشرح الدرس مث قام بتوجيه سؤاال فعلى سبيل املثالمعهم يف احلوار فإن حديثه ال يرتبط مبا يدور فيه، 
غالبا هلذا جند أن األطفال الذي يعانون من هذا االضطراب املطروح، للطفل تكون إجابته بعيدة عن مضمون السؤال 

 لعدم متكنهم من فهم األسئلة بشكل سليم.هية فتتطلب قدرات ش ما خيفقون يف اإلختبارات اليت
اليت مهارات لفإن الطفل املصاب ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد يفتقد لوزايدة على ما مت ذكره 

أراد املعلم أن يراجع مع الطفل ما مت شرحه يف أحد النشاطات مبتابعة مجيع املعلومات املسموعة، فإذا تسمح له 
 ينكر ما مسعه من معلمه.فإن الطفل يتعجب مما يقوله املعلم إىل درجة أنه  دراسية،ال

اجلهاز العصيب للطفل املصاب هبذا االضطراب ال يستطيع معاجلة كل  نأ (74:1999،)أمحد وبدر،ويضيف 
وترتفع نسبة األخطاء  ، للنصوص فنجده يرتكب الكثري من األخطاء أثناء قراءتهما يستقبله من املعلومات املقروءة، 

 بدون أخطاء، أما يف الصفحة الثانية فإنه األوىل، حيث إن الطفل قد يقرأ الصفحة كانت املادة املقروءة كبريةكلما  
حوايل  إىلتقريبا، ويف الصفحة الثالثة ترتفع نسبة هذه األخطاء لتصل  %20 إىلخيطئ، وتصل نسبة أخطائه فيها 

تقسيم املادة املقروءة  املعلمطلب من زادت املادة املقروءة، ولذلك يتقريبا، وهكذا يزداد معدل األخطاء كلما  20%
  ، إىل أن يتمكن الطفل من قراءهتا كلها.إىل جمموعة من الوحدات بني الوحدة والوحدة األخرى فرتة اسرتاحة

فإن اجلهاز العصيب املركزي عند األطفال الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط ومما سبق ذكره 
 املعلومات املستقبلة كانت مسعية أو بصرية، ما يرتتب على ذلك قدرة فهم ضعيفةالزائد يفتقدون القدرة على معاجلة 

 تؤدي يف أغلب األحيان إىل تكوين استجاابت خاطئة.
 ستجابة اخلاطئة:اإل -ب

)أمحد حسب  لطفل الذي يعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائدعند اترجع االستجابة اخلاطئة  
 من مهام ابالضافة إىلملا يطلب منه موعة من األسباب أمهها ضعف يف القدرة على فهمه جم إىل (75:1999،وبدر،

تاجها يف هذا العمليات العقلية على استدعاء املعلومات الضرورية اليت حي تفشلضعف قدرته على التذكر حيث 
وميكننا أن نشاهد ذلك لدى   ،لذلك تكون أغلب استجاابته خاطئة وغري صحيحةاملدى،  طويلةالوقت من الذاكرة 

كثريا يف القراءة ابلقراءة أو حبل مسألة يف الرايضيات حيث جنده خيطئ     املصاب هبذا االضطراب عندما يقو الطفل
ألنه ينسى أمساء احلروف، كما أنه خيطئ أيضا يف الرايضيات ألنه ينسى أمساء األشكال اهلندسية وعالمات اجلمع 
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ال ينجح يف والطرح والقسمة، ولذلك فإنه يتوقف كثريا ليبحث يف ذاكرته عن هذه املعلومات اليت نسيها، وعندما 
يف االمتحاانت فيحصل على الشيئ الذي يعود ابلسلب على آدائه خاصة  ،تعلمه يقدم إجاابت خاطئة اسرتجاع ما

 نتائج ضعيفة.
حيث تيدأ داكرته يف العمل ، هذا ال ينفي أن الطفل املصاب هبذا االضطراب ال تعمل ذاكرته بشكل جيد 

الزمنية اليت يستغرقها تضعف وهذا يرجع إىل نوع العمل الذي يقوم به الطفل والفرتة بشيئ جيد لكن سرعان ما تبدأ 
يرتكب أي خطأ فإنه ينجح يف األوىل وال ، فعلى سبيل املثال إذا طلب املعلم إجناز بعض املسائل الرايضية يف ذلك

 لكن تكثر أخطاءه يف املسائل الالحقة.
رغما عنه ومن يقوم ابإلستجابة اخلاطئة وميكن اإلشارة يف هذا الصدد أن الطفل املصاب هبذا االضطراب  

وإىل اضطراب يف عملياته دون قصد، ويعود ذلك لعدم امتالكه القدرة على التحكم بشكل جيد يف جهازه العصيب 
لفشل والدونية ويكون مفهوما شعر ابيتوبيخه على أخطائه فقوم بعقاب الطفل و ي املعلم نالحظ أن لذلك  العقلية،

 عن ذاته. لبياس
  كثرة النسيان:  -ج

السمات اليت يتسم هبا الطفل الذي يعاين من اضطراب ضعف االنتباه  أكثرمن أن  (76:1999،وبدر، )أمحديقول 
فإنه ينسى  إىل البيت ، وأثناء عودته من املدرسةيف البيتفكثريا ما ينسى أدواته الدراسية ، والنشاط الزائد كثر النسيان

املدرسة، وكذلك ينسى الطفل حل واجباته الدراسية ابملنزل  إىلأيضا بعض كتبه وأدواته اليت أخذها معه يف الصباح 
واستذكار دروسه اليت جيب عليه استذكارها، وحمصلة كل ذلك أن مستوى التحصيل الدراسي لدى هذا الطفل 

 ينخفض لذلك فإنه يتأخر دراسيا.
والنشاط الزائد   مسة النسيان تشكل مشكال كبريا عند الطفل الذي يعاين من اضطراب ضعف االنتباهولعل  

اليت جيب حلها، ابالضافة إىل كتابة خمتلف األدوات ن لزاما على معلميه أن يسجلوا على دفاتره الواجبات املنزلية كا
ال يف كل يوم، ألنه كما قلنا سابقا أن اجلهاز العصيب عند هؤالء األطفال الدراسية اليت جيب على الطفل أن حيظرها 

 فهية املسموعة.ا ابملعلومات الشحيتفظ جيد
  الدهن: ذشرو  -د

، ويف نفس الوقت يعمل أن يكون الطفل دائم الرتكيز على مجيع املنبهات الرئيسيةيتطلب النجاح يف عملية التعلم 
 على جتاهل املنبهات اليت ليس هلا عالقة ابملنبه الرئيسي، وهذه العملية تشكل صعوبة كبرية للطفل املصاب ابضطراب

 ضعف االنتباه والنشاط الزائد لسهولة تشتت انتباهه وفقدان الرتكيز على املنبه الرئيسي.
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، ، أو سقوط شيئ ما على األرض، أو حتريك كرسي من الكراسيفأي حركة داخل أو خارج حجرة الدراسة
 فال يتابع ما يقدمه املعلم من معلومات فب احلصة التدريسيةتثري انتباه الطفل إليها 

يكون سببا يف جعله ال  التشتت املتكرر النتباه الطفل الذي يعاين من هذا االضطراب إىلوميكن اإلشارة 
لوجود منبهات وتشتت انتباهه  جمموعة من املسائل الرايضية حبل  إذا قام الطفلفمثال  يقوم به،يستكمل أي نشاط 

هت، يعتقد أن املسألة اليت كان يقوم حبلها قد انت، فإنه رى ليكمل ما انقطع عنه يف السابقمرة أخ ، مث عاددخيلة
يتكرر حدوث ذلك كلما ينهي حل املسألة السابقة، و  ال تشتت انتباههيدرك أن ويبدأ يف حل مسألة جديدة وال

لذلك جيد املعلم صعوبة كبرية يف متابعة عمل الطفل بسبب وجود الكثري من الفجوات  ،تشتت انتباه الطفل
  غري مدرك لتشتت انتباهه.، وععند ابالغ الطفل بذلك فإنه يندهش معتقدا أنه أهنى عمله على أكمل وجه واألخطاء

 منط التفكري: -ه
بقدرات  (76:1999،)أمحد وبدر،يف رأي يتميز الطفل املصاب ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد  

، ، إال أنه يظهر عليه عدم ترابط أفكارهعادي إىل جيدعلى الرغم من أن مستوى الدكاء يكون من ضعيفة يف التفكري 
تنتقل بسرعة  هذا الطفل  أفكار فنجده يفكر يف موضوعات جانبية ليس هلا عالقة ابلعمل الذي يقوم به، كما أن

أغلب األعمال اليت يقوم هبا ما يؤدي به إىل ارتكاب كبرية ومن موضوع إىل موضوع آخر، فنجده يفقد تركيزه يف 
 من األخطاء. الكثري

  الكتابة الرديئة: -و
حىت لو كان يقوم ابلنقل من كتاب  اللغويةلكتابة الطفل ذو النشاط الزائد جندها مليئة ابألخطاء كذلك ابلنسبة 

 أو من السبورة. أمامه
بعض الصفحات من كتاب اللغة أو نقل درس من على السبورة، ومثاال على ذلك إذا طلبنا من الطفل كتابة  

 كان يرى الكلمات من أمامه.  الكثري من األخطاء على الرغم من أن هذا الطفل ه، فإننا جند وأردان تصحيح ما كتب
 بته رديئة يف غالب األحيان،افتكون كتذلك فإننا جند هذا الطفل كثري احملو والتشطيب ملا كتبه، وزايدة على 

 ما جيعله يقوم إبخفاء دفاتره عن معلمه
 التعليمي:جتنب املوقف  -ز
كثريا ما يتجنب الطفل املصاب ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد املواقف التعليمية خاصة اليت تتطلب مزيدا   

، فنجده خيلق األعذار لتجنبها مثل أن يتداعى ابملرض أو يطلب اخلروج من القسم إىل دورات من اجلهد والتفكري
 .عند قيامه مبثل هذه التصرفات يضيع كثريا من الوقتكما ، أو يطلب استعارة شيئ من زميليه،  املياه
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أما داخل حجرة الدراسة فإن هذا الطفل حياول أن يتجنب املوقف التعليمي من خالل قيامه ببعض األفعال 
اليت تستهلك وقتا طويال، فمثال جنده يستغرق وقتا طويال يف مسح السبورة أو بري القلم، أو حبث عن شيء من 

حقيبة كتبه، وإذا عجز عن جتنب املوقف التعليمي أبي حيلة عن احليل السابقة أو غريها فإنه جيلس على أدواته يف 
 بعيدا عن املوقف التعليمي. ويستغرق يف أحالم اليقظةمقعدة 

 كما جند هذا الطفل كثري التأخر عن الوصول إىل املدرسة أو الدخول إىل حجرة الدراسة.
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تقدمي زال يال  املصحوب ابلنشاط الزائد عالج متعدد األشكال، حيثن عالج اضطراب ضعف االنتباه إ
سباب املؤدية اليه، لذا يتم التدخل العالجي الضطراب بناءا على األ هذا االضطراب وليس أعراضبناءا على  العالج

هم األساليب أ إىل، لذلك سيتم يف هذا الفصل التطرق ساليب عالجيةأابستخدام عدة  ضعف االنتباه والنشاط الزائد
الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد بداية من العالج الطيب  األطفالالعالجية اليت تستخدم مع 

 األطفالمث العالج السلوكي والسلوكي املعريف والرتبوي وبرامج العالج الغذائي وأساليب عالج هذا االضطراب عند 
 املتخلفني عقليا.

 :العالج الطيب -أوال
( أن العالج الدوائي الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ابستخدام 254:2001يذكر )حسن مصطفى،

ولكن قوبل هذا املنحى الدوائي يف العالج   البنزدرينآاثر  Bradly براديلعندما سجل  1938العقاقري قد بدأ يف عام 
 معينا من السلوك.كعذر لتجنب املسؤولية، حبيث أنه وسيلة جلعل الطفل يسلك دراب 

حد ما والسبب يف ذلك أنه ال يوجد عقار أو دواء  إىلمور املعقدة ج هذا االضطراب طبيا يعترب من األفعال
عادة التوازن الكيميائي يف جسم الفرد املصاب هبدف إكن يبقى اهلدف من هذا العالج هو خاص هبذا االضطراب، ل

 حدة النشاط احلركي الزائد.زايدة االنتباه والقدرة على الرتكيز وخفض 
ات للجهاز العصيب املركزي خاصة كمنبه (09:2008،إبراهيموتستخدم العقاقري الطبية حسب )صافيناز 

، وكذلك "راتلني" ويعرف جتاراي ابسم" فينيدات املثيل"و"، الدكسدرين"ويعرف جتاراي ابسم  الدكسرتو امفستامني""
 (.األديرال)املختلطة  األمفيتاميناتمالح أ

بتنشيط إفراز ( على إعادة التوازن اهلرموين خلالاي املخ 47:2004ويعتمد العالج الدوائي حسب )النويب،
ومن مث اخلالاي العصبية ألحد املوصالت العصبية، ومن هنا تعمل العقاقري الطبية على تنشيط إفراز هذه املوصالت 

 إستجابتها للمنبهات العصبية.إعادة احليوية إىل الدوائر العصبية وتنشيط 
للسيطرة لتنشيط القشرة املخية ( 62:2015( يف )احلمري،2003وتستخدم هذه العقاقري حسب )كامل،

، ألنه إذا على تكوينات ما حتت القشرة املخية، هبدف خفض أعراض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد
والنشاط غري اهلادف واضطراب يف نشطت تكوينات ما حتت القشرة املخية بدرجة ما فإهنا تؤدي إىل زايدة احلركة 

عرقلة لنمو الطفل لكن استخدام مثل هذه العقاقري يعرض متناوليه لبعض الىثار اجلانبية واليت قد تسب عملية االنتباه، 
 يف الوزن والطول.
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 & Imipramine( مضادات اإلكتئاب مثل 84:1999العقاقري يف رأي )أمحد وبدر،ومن أمثلة هذه 

Desipramine  الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد خاصة إذا رافقه اضطراب القلق فتستخدم كعالج بديل
 .واالكتئاب

حيث يستعمل كعالج بديل    Clonidineوالذي يعرف جتاراي إبسم   Alpha adrenergieكما هناك عقار 
اإلندفاع خاصة إذا رافقه التوتر الشديد. وقد أظهر نتائج جيدة يف خفض الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد 

 والعدوانية.
يف النهاايت العصبية، وابلتايل  الدوابمني( على زايدة تركيز 54:2007يف رأي )انيف الزارع، األدوية تعملو 

حتسن ملموس يف السلوك  إىلزايدة املوصالت العصبية، مع العلم أن االستخدام املناسب ملثل هذه العقاقري يؤدي 
من الصغار الذين يعانون من اضطراب  %90قدرة على التعلم وذلك بنسبة  أكثروجيعل الطالب ويسهل عملية التعلم 

 الزائد.ضعف االنتباه والنشاط 
هتمت بدراسة أتثري األدوية املنبهة أو املنشطة يف إق وجود العديد من الدراسات اليت ما يؤيد الرأي الساب

( واليت كانت على 48:2005يف )مشرية عبد احلميد،( Gadow,1992جادو ) خفض هذا االضطراب جند دراسة
يف مجع  الوالدينعتمدت على تقارير إاالضطراب، و درسة يعانون من هذا طفال يف سن املأربع أعينة مكونة من 

عطاء اجلرعات من مركبات إومت تقدمي برانمج  عراضفل، واتريخ احلالة، وزمن ظهور األاملعلومات عن حالة كل ط
اجلرعات  مث  قلجلسات، حيث بدأ أب 8لطفلني آخرين، مبقدار  املثيل فينيداتلطفلني ومركبات  الدكسي أمفيتامني

 ن حتصل على أعلى درجة حتسن يف املظاهر السلوكية لضعف االنتباه والنشاط الزائد.أ إىلستمر يف زايدهتا إ
يف ( Schachar et Tarnok1993 اسكاكر واتنوك)كما يربز دور العالج الطيب يف الدراسة اليت قام هبا 

يف خفض املظاهر السلوكية الضطراب   فيندات املثيل فاعلية مركبات ثباتإ دف( هب51:2005)مشرية عبد احلميد،
هذا االضطراب، ومت يعانون من  اإلبتدائيةتلميذا من املدرسة  18ختيار إالنتباه والنشاط الزائد، حيث مت ضعف ا

 العالج التجريبية العينةتلميذا، حيث تلقت  11وجمموعة ضابطة عددها  7جمموعة جتريبية عددها  إىلتقسيم العينة 
بنظام جرعات اثبتة يف صورة متبادلة، وأظهرت النتائج حتسنا كبريا يف خفض بالسيو وعقار املثيل فيندات  مبركب

 الضابطة. لعينةاب مقارنة التجريبية  العينةاملظاهر السلوكية الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد لدى 
واليت ( 53:2010)فوزية حممدي،يف ( Ressiter et Lavaque ,1995 روزيرت والفاكي)جند كذلك دراسة 

 20وقد متت املعاجلة من خالل  EEGشعة املقطعية للمخ الراجعة احليوية جبهاز األ فحص فعالية التغذية هدفت إىل
طفال العينتني قد اخنفضت لديهم املظاهر السلوكية أت يف األسبوع وأظهرت النتائج أن جلسا 3جلسة بواقع 

 الزائد.الضطراب ضعف االنتباه والنشاط 
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، إال أنه ظهر يف الذين يعانون من هذا االضطراب فرادلكن ابلرغم من املزااي اليت حيققها العالج الطيب لأل
يب احملتمل الذي قد خرية عدد من املعارضني الستخدام هذا النوع من العالج مربرين معارضتهم  ابألثر السلاآلونة األ

( يف األرق واخلمول وامليل للنوم 85:1999تمثلة حسب )أمحد وبدر،على الفرد املصاب، وامل  دويةتسببه هذه األ
 .األطفالطن وتقلب احلالة املزاجية لدى وفقدان الشهية للطعام والصداع وآالم الب

تؤدي إىل تقلص أن العقاقري ايت تستخدم يف عالج هذا االضطراب ( 85:1999)أمحد وبدر،ويضيف 
 .عند الطفل وتظهر يف ما يسمى ابللوازم العصبيةالعضالت مما جيعلها تتحرك بطريقة الإرادية 

يستمر لفرتة زمنية طويلة مما يؤدي إىل كما أنه من مساوئ عالج هذا االضطراب ابستخدام العقاقري الطبية 
  اإلدمان.
 إىللوك على املدى القصري، وال يؤدي حتسني الس إىلنه يؤدي أك جند من سلبيات العالج الدوائي كذل  

تغريات ملموسة على املدى الطويل، لذلك ينصح يف عالج هذا االضطراب أبنواع أخرى من العالج لقلة مضاعفاته 
 العالج السلوكي.  :مثل على الطفل

 العالج السلوكي: -اثنيا
ة يف عالج اضطراب ضعف االنتباه والنشاط ساليب العالجية الناجحة والفعاليعترب العالج السلوكي من األ

( على قوانني وقواعد التعلم 198:2003سلوب العالجي حسب ) اخلطيب،األ حيث يقوم هذا ،األطفالالزائد لدى 
بط املتغريات اليت تصف العالقات الوظيفية ببني املتغريات البيئية وسلوك فرط النشاط، لذلك يقوم املعاجل السلوكي بض

 ، السلوكاملسؤولة عن 
زينب ) ربعة عوامل حددهتاأالنتباه والنشاط الزائد انتج عن ن اضطراب ضعف اأمن هنا يرى السلوكيون 

 ( هي كمايلي:37:1999شقري،
 * الفشل يف اكتساب سلوك مناسب أو تعلمه.

 *  تعلم سلوكيات غري مناسبة.
 * مواجهة الفرد مواقف متناقضة اليستطيع اختاذ قرار مناسب بشأهنا.

 * ربط استجاابت الفرد مبنبهات جديدة.
جيايب والسليب، يل السلوك مثل التعزيز بنوعيه اإلساليب بناء وتعدأسلوب العالجي حيث يستخدم يف هذا األ

 قتصاد الرمزي وتكلفة االستجابة واإلقصاء وغريها من االسرتاتيجيات اليت تتناسب وطبيعة املشكلة.واإل
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جيايب يكون مبكافأة الطفل بعد قيامه ابلسلوك الصحيح ( أبن التعزيز اإل86:1999يؤكد هذا ) أمحد وبدر،
ما ماداي مثل تقدمي احللوى أو معنواي مثل تقبيل الطفل أو مداعبته، أو إجيايب عليه وقد يكون التعزيز اإلالذي يتدرب 

 مدحه بعبارات شكر خمتلفة.
نتائج  إىلن أتجيله قد يؤدي زه مباشرة ألب السلوك املراد تعزين يكون عقأمع العلم أن التعزيز جيب 

همني امل فرادواأل الطفل عالج هذا االضطراب، أن تكون مقبولة من طرف إسرتاتيجيةختيار إعكسية، كما جيب عند 
كذلك عمره واملرحلة النمائية اليت مير هبا وطبيعة املشكلة   بهعتبار الظروف احمليطة يف حياته وأن يؤخذ بعني اإل

 العالجية املناسبة. سرتاتيجيةختيار اإلكراره كلها تعمل مبثابة مؤشرات إلالسلوكية وشدة السلوك وت
يف )أمحد  (Kendal, et al, 19985)فاعلية العالج السلوكي هلذا االضطراب جند دراسة أما 

ندفاع جي يف خفض مستوى اإلسلوب العالالتعرف على مدى فاعلية هذا األ إىل( اليت هدفت 87:1999وبدر،
ستخدام إائد، وقد بينت نتائج دراستهم أن الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الز  األطفاللدى 

ندفاعهم، ومنى لديهم القدرة على التحكم يف إاخنفاض مستوى  إىلدى أت العالج السلوكي يف التدريب قد فنيا
 سلوكياهتم غري املرغوبة. 

التعرف على  إىلدراسة مشاهبة هدفت  (88:1999)أمحد وبدر، يف Grimly,1986 ( Kirbi &)كما أجرى      
الذين يعانون من  األطفالعند مدى فاعلية العالج السلوكي يف تعديل السلوكيات السلبية داخل حجرة الدراسة 

، وقد ليمية وتؤثر على حتصيلهم الدراسياضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، واليت كانت تعيق العملية التع
 .سنة( 12و  6تكونت عينة دراستهم من أطفال يعانون من هذا االضطراب ترتاوح أعمارهم بني ) 

دا يف عالج وتعديل السلوكات السلبية عند فعاال جوقد أظهرت نتائج الدراسة أن العالج السلوكي كان 
 .األطفالهؤالء 

التعرف على فاعلية كل  إىل( 16:2008،إبراهيميف ) صافيناز ( 1995عالء قشطة،بينما هدفت دراسة ) 
 املتخلفني ذهنيا. األطفاللدى  من فنييت التعزيز والتعلم ابلنموذج يف خفض مستوى النشاط الزائد

طفال مجيعهم ذكور ملحقني مبؤسسات ومعاهد الرتبية الفكرية مبحافظيت  40وتكونت عينة الدراسة من 
ختبار إ، و األطفالالتعرف على النشاط الزائد لدى للذكاء، ومقياس  ستانفورد بينيهالقاهرة واجليزة وطبق عليهم مقياس 

، وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة فاعلييت جتماعيواإل قتصادياإل، ومقياس تقدير املستوى لكاجانشكال جتانس األ
ذهنيا، وعدم وجود فروق ذات املتخلفني  األطفالخفض مستوى النشاط الزائد لدى  التعزيز والتعلم ابلنموذج يف

تساوي  إىل، وهذا يشري األطفالخفض النشاط الزائد عند هؤالء  بني فنييت التعزيز والتعلم ابلنموذج يف إحصائية داللة
 أثر الفنيات املستخدمة.
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جتماعية يف خفض ستخدمت فيها املهارات اإلإ( واليت 133،97:1998كما جند دراسة )أمرية طه خبش،
طفلة  40املتخلفني ذهنيا القابلني للتعلم ابلسعودية، وتكونت عينة الدراسة من  األطفالمستوى النشاط الزائد لدى 

سنة( من املقيمات مبؤسسة الرتبية الفكرية جبدة،  14و 10عمارهم بني )أت متدإانث ذوي النشاط الزائد و من اإل
، ومقياس اضطراب لألسرةجتماعي قتصادي واإلاس املستوى اإلللذكاء، ومقي  ستانفورد بينيهوطبق عليهن مقياس 

 أفراد التجريبية مقارنة أبداء العينةظهرت النتائج وجود حتسن يف مستوى أداء أف االنتباه والنشاط الزائد، حيث ضع
لوب فعال يف خفض مستوى أسللمتخلفني ذهنيا كجتماعية ك أمهية التدريب على املهارات اإلالضابطة، وكذل العينة

تصال ستماع والتحدث واإلهارات التواصل اللفظي ومهارات اإلالنشاط الزائد من خالل التدريب على بعض م
 والتعاون وخاصة مهارات احلياة اليومية.واملشاركة الوجدانية والصداقة 

سرتاتيجيات العالج السلوكي يف خفض اضطراب ضعف االنتباه إثبتت فاعلية أهذه بعض الدراسات اليت 
 خر من العالج أال وهو العالج السلوكي املعريف.آ، ويف نفس الوقت مهدت لظهور نوع األطفالوالنشاط الزائد عند 

 ريف:العالج السلوكي املع -اثلثا
( 64:2007يتضمن العالج السلوكي املعريف الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد حسب)انيف الزارع،

مساعدة  إىل التنظيم الذايت، والضبط الذايت، والتعزيز الذايت، وحل املشكالت الذاتية شخصيا، ابإلضافة اسرتاجتيات
لفظي، وكذلك كيفية التعامل مع الذات والتحكم الكتساب مهارات التخطيط وحل املشكالت، وضبط إالطفل على 

 & Hallahan )قران من خالل تنمية مهارات التفاعل االجتماعي، حبيث تعمل هذه االسرتاتيجيات كما ذكر األ

Kaufman, 2006) ،راب بسلوكياته ( على زايدة وعي وإدراك الفرد املصاب هبذا االضط64:2007يف )انيف الزارع
ميارسها، كل   نشطة اليتجتماعية وخمتلف األكادميية واإلت اليت تصدر منه جتاه املهام األستجااباإلالسلبية وإدراك 

 الذات. دارةإذلك يتم عن طريق 
( أن العالج السلوكي املعريف يقوم 2013يف )الطيباين والطيباين،  (Phyllis, 1998 :175)هذا ما يؤكده 

االضطراب كيف يكتسبون مهارات التخطيط وحل املشكالت وظبط على تدريب األطفال الذين يعانون من هذا 
 الذات والتحكم اللفظي.

)انيف  يف(Kaufman,2005) سرتاتيجيات العالج السلوكي املعريف كما حددهإنذكر بعض وميكن أن 
 ( كمايلي:65:2007الزارع،

ستخدام حل مشكالت الذاكرة إب ذا االضطرابالذين يعانون من ه فرادوتتضمن تعليم األالتذكر:  إسرتاتيجية /1
 والكلمات املفتاحية والكلمات الضخمة فعلى سبيل املثال: األولاحلرف  إسرتاتيجية
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ملساعدة املصاب لتذكر مخسة يف العامل )األمحر، العرب، األبيض ( أعماق)ستخدام كلمة يقوم املعلم إب
به للكلمة من أجل تذكر شاختيار صورة أو حرف مإيتطلب  سرتاتيجيةستخدام هذه اإلإن إاملتوسط، قزوين، امليت( 

أو اجلمع بني  )ذابب( لتذكر كلمة )دب( يقوم املعلم مبساعدة الطفل لتصوير  :سرتجاع املعلومة، فعلى سبيل املثالإو 
 كلمتني من خالل صورتني وهكذا.

دث لنفسه عما يقوم بعمله تعليم الطفل املصاب أن يتح سرتاتيجيةتتطلب هذه اإلالتعليم الذايت:  إسرتاتيجية /2
ع عند قراءهتا، وماجيب أن يفعله، فعلى سبيل املثال: يقوم املعلم بتدريب الطفل على نطق الكلمات بصوت مسمو 

على سلسلة من اخلطوات اليت تتضمن النمذجة على الضبط الشفهي للسلوك من  سرتاتيجيةحيث تشتمل هذه اإل
أن يكون   لطفل، وبعد ذلك يتم تدريبه على آدائه بشكل مستقل، كما ميكنقبل املعلم ومن مث تتم حماكاته من قبل ا

 دائيا.آعن طريق تنفيذ أي مهمة شفهيا مث 
الذين يواجهون صعوبة يف  األطفالبشكل كبري ملساعدة  سرتاتيجيةتستخدم هذه اإل املراقبة الذاتية: إسرتاتيجية /3

ستخدام جهاز تسجيل إحيث يتم  مواصلة تنفيذ مهمة ما داخل الصف، وبشكل خاص خالل وقت العمل املستقل،
اثنية ومبعدل  90 إىل 10صدار نغمات مسجلة مسبقا لكي تصدر أصواات على فرتات متقطعة ترتاوح بني إجل أمن 

 اثنية، واليت توحي للطفل ابملهمة اليت جيب القيام هبا حىت يضل منتبها. 45فرتات حوايل 
ن التعلم أ( 255:2005يف ) سهيلة الفتالوي، Meicheenbaum,1977) ميكنباوم) يؤكد الرأي السابق 

اإلجيايب ستبداهلا ابلتحدث إهنزامية، و إالذات بطريقة سلبية وإحباطية و  إىل يكمن يف ختلص الطفل من التحدث الذايت
 مناط السلوكية غري التكيفية مثل:فاعلية يف تعديل األ أكثريث يكون ح

 حباط. دواين، النشاط احلركي الزائد، اإلالسلوك الع
 املرغوب مثل النشاط احلركي ( أن السلوك غري256يف  )املرجع السابق:  Golde, et al))يف حني يقرتح 

 هو نتاج عجز املتعلم على حل املشكالت بطريقة منظمة من خالل اخلطوات التالية: اإلندفاعيةو 
 شعور املتعلم ابملشكلة وحتديدها. -
 حتديد املتعلم لعناصر املشكلة بدقة ليتم حتديد ما ميكن حتقيقه. -
 وضع املتعلم للحلول املمكنة حللها وفق التفكري العلمي املنطقي. -
 ج تلك احللول.تقييم املتعلم لنتائ -

 املرجوة على املتعلم جتريب حال آخر. األهدافلول، ويف حالة مل حتقق اخلطة حدى احلإختيار إتوصل املتعلم لقرار 
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 ،إبراهيم يف )صافيناز( 2005هشام اخلويل،)ثبتت فاعلية العالج السلوكي املعريف جند دراسة أومن الدراسات اليت 
التنبؤ الذايت، املراقبة الذاتية، التقييم الذايت، الضبط الذايت، "سرتاتيجيات التالية:( واليت أثبتت فاعلية اإل2008 :19

 .اإلبتدائيةاالنتباه لدى تالميذ املرحلة  يف خفض حدة اضطراابت ( التخطيط والتقومي الذايت
ستخدم فيها فنية التدريب على الضبط الذايت يف أاليت ( 1998، سعيد دبيس وآخرون)كما جند دراسة 

املتخلفني ذهنيا القابلني للتعلم، وتكونت  األطفالعالج عجز االنتباه املصحوب بنشاط حركي زائد لدى عينة من 
سنة،  14 إىل 10عمارهم بني أحيث تراوحت أطفال مبعهد الرتبية الفكرية شرق مدينة الرايض،  10عينة الدراسة من 

لوك لتقدير سلوك الطفل، وقائمة تقدير الس كونر)اجلزء العملي( وقائمة  األطفاللذكاء   كسلرو وطبق عليهم مقياس 
جي التدرييب الذي يعتمد على الالربانمج الع إىل ابإلضافة  DSM 4الرابع اإلحصائيللطفل املستمدة من الدليل 

جلسات( يف األسبوع حيث  3جلسة( بواقع ) 18الضبط الذايت وبلغت جلسات الربانمج املستخدم ) إسرتاتيجية
دقيقة( وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية الربانمج الذي يقوم على تدريب العينة   40-30تراوحت مدة كل جلسة بني )

حتفاظ واإل األطفالتركيز االنتباه لدى  طة وزايدةكيفية تقدمي التعليمات اللفظية للذات يف خفض احلركات غري املضبو 
 به مدة أطول.

د التعرف على فاعلية برانمج عالجي سلوكي معريف متعد إىل ( 1999،زينب شقري)بينما هدفت دراسة 
يف  باحثةالجبانب دور م واملعلمة رطي النشاط، ومعرفة أتثري دور األمف األطفالاحملاور يف تعديل بعض خصائص 

، وتكونت عينة اإلندفاعيةالزائد والعدوانية و ذوو النشاط  األطفالتوافقي جملموعة من السلوك الالشكال أتعديل بعض 
 6 جتريبية والثانية ضابطة، األوىلدائي مت توزيعهم على جمموعتني بتإممن يدرسون ابلصف الرابع تلميذ  12الدراسة من 

 وكسلرملالحظة سلوك الطفل وقائمة املالحظة اإلكلينيكية، ومقياس  كونرتالميذ يف كل جمموعة وطبق عليهم مقياس  
 ،األطفاللذكاء 

وبرانمج عالجي سلوكي معريف متعدد احملاور يشتمل على الفنيات التالية: النمذجة واملناقشة وتبادل احلوار 
جلسة( بواقع جلستني  12ستغرق الربانمج )إلتعزيز والواجبات املنزلية، حيث العقلي وا اإلسرتخاءو  األدوارولعب 

 أسبوعيا.
حصائيا للتدخل ابلعالج السلوكي املعريف متعدد احملاور يف إود أتثري دال وج إىلوقد أشارت نتائج الدراسة 

 .األطفال( لدى اإلندفاعيةحتسني متغريات الدراسة )اضطراب االنتباه، فرط النشاط، العدوانية و 
 :األسريالعالج  -رابعا

املصاحبة  املصابون ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من بعض االضطراابت السلوكية األطفاليعاين 
جتماعيا، هذه إشكال السلوك غري املقبول أوالعناد والعدوانية وغريها من  اإلندفاعيةهلذا االضطراب مثل: 
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عالقة الفرد املصاب  ( اضطراب يف66:2007يف )انيف الزارع،( 2004،أمحد وبدر)االضطراابت ينجم عنها حسب 
 ,Barkely)ابركلي)ي أر  يف األسريجتماعي، ومن هنا جاء العالج يطني به، مما يؤثر على تكيفه اإلاحمل فرادابأل

تدريب  إىلهبدف تعديل البيئة املنزلية للطفل املصاب ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، كما يهدف   1998
طار البيئة، ومن برامج إع الظروف املختلفة لالضطراب ضمن اآلابء على كيفية تعديل سلوك الطفل وكيفية التعامل م

 نوعان من الربامج وهي كاآليت:( 68،67:2005يذكر )انيف الزارع، األسريالعالج 
 برانمج العالج البيئي: -1

االنسانية تنتج عن العمليات املضطربة اليت تقع بني سلوب من افرتاض مفاده أن املشكالت نطلق هذا األإ
 احمليطني به فرادسلوب على وجوب التعامل مع الطفل واألرفاق، املعلمون( حيث يقوم هذا األ، الاألسرةالطفل والبيئة )

 التالية: األهدافسلوب على حتقيق لمشكلة اليت تعرتضه، ويعمل األإجياد حل مناسب ل
 سلوك الطفل. العمل على تغيري -أ

 حداث تغيري يف بيئة الطفل.إ العمل على -ب
 حداث تغيري يف االجتاهات والتوقعات.إ -ج

 وميكن تطبيق هذا الربانمج العالجي من خالل النقاط التالية:
 مالءمة. أكثر املصادر القريبة، اجياد بيئات وايت، توفرياألولبناء قدرات جديدة، تغيري يف  العمل مع الطفل: -أ

عادة إلتوقعات، زايدة الفهم واملعرفة، زالة أو خفض اإون ذلك من خالل تغيري املدركات، ويك العمل مع الكبار: -ب
 نشطة.بناء األ

للمدرسة والسماح ابلدخول يف اجملتمع بصورة أمشل، وتطوير أواصر التعاون  أكثرتوفري مصادر  العمل مع اجملتمع: -ج
 بني املدرسة واجملتمع.

من خالل الرتبية املفتوحة، املدارس العامة البديلة، الرتكيز على الوقاية، تدريس  اذج جديدة للعالج:تطوير من -د
 الصحة النفسية.

 برانمج تعديل السلوك:  -2
سلوك مرغوب فيه مع  إىلستخدام قواعد معينة لتحويل السلوك غري املرغوب فيه إ إىلسلوب يشري هذا األ

 .والقابل للمالحظة الرتكيز على السلوك الظاهر
 :جراءات التاليةإبتباع اإلعلى كيفية التعامل مع طفلها  األسرةأما عن طريقة تطبيقه فتكون بتدريب 

بتعزيزه غن طريق تقدمي مكافأة مناسبة للطفل حسب  األسرةيف حالة ظهور السلوك املرغوب فيه لدى الطفل تقوم  -أ
 حجم السلوك ورغبة الطفل ابملعززات.
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، أن ال تركز كثريا على هذا السلوك بل تتجاهله األسرة، على ال قيام الطفل بسلوكات غري مرغوب فيهايف ح -ب
فل واحمليطني به، هنا طخطورته على الحتمالية إو أستمرار السلوك إطفل من التجاهل و ستفادة الإ مولكن يف حال عد

يف الطفل مبهام غري مرغوبة مع املرغوبة، أو تكلشياء ب عقابية للسلوك، كاحلرمان من األساليأ إىل األسرةتلجأ 
 متناع التام عن العقاب اللفظي والبدين.اإل
بتعليم الطفل سلوكا غري موجود، هنا جيب عليها أن حتاول بناء السلوك لدى الطفل بتهيئة  األسرةيف حالة رغبة  -ج

ده وتعزيز كل احملاوالت الناجحة وجتاهل الظروف احمليطة بذلك، وتقدمي منوذج يالحظه الطفل مع تشجيعه على تقلي
تقان السلوك، ويعتمد تعديل السلوك على إمن ن يتمكن الطفل أ إىليت ال متت بصلة للسلوك املرغوب، احملاوالت ال

 هي: ثالث جوانب رئيسية هامة
 وضع قواعد للسلوك املطلوب مكتوبة أو مصورة لألطفال داخل املنزل. القواعد:  -1 

 التوقعات: توضيح املتوقع من الطفل القيام به يف املواقف املختلفة. - 2
 التأكد من فهم الطفل للمعلومات أو التعليمات املقدمة له عن طريق مايلي: التواصل:  - 3
 توجيهه توجيها جسداي. إىلالطفل وقد حيتاج  إىلالنظر  
 وضوح الصوت وعدم الصراخ. 
 .األسرةت مباشرة ومركزة على ما تريده تقدمي تعليما 
 عادة ما مسعه،إتأكد من فهم الطفل ملا مسع بطلب ال 
 لتزام ابلتعليمات.ن اإله جيب عليه اآلن  بالغه أبإصحيح يعزز لفظيا، ويتم  ذا كرر الطفل املعلومات بشكلإ 

 ه توجد ثالث أمناط من التواصل:مع العلم أن  
 ستجابة، وهو تواصل غري مناسب.بتنبيه الطفل وترك احلرية له لإل كتفاء فيهيتم اإل  التواصل السليب: -1
ظهار اجلدية والتهديد إابلتسلط والتحكم و  األسرةتتسم شخصية يف هذا النمط  التواصل العدواين املتشدد: -2

ابلغضب ورغبة يف  ها حقد وشعور، وينشأ عناألسرةستجابة مؤقتة أثناء تواجد إصل ابلعقاب، وتكون نتيجة هذا التوا
 نتقام.اإل
هل بتقدمي التعليمات بشكل مهذب وأبسلوب اثبت مع ربط تنفيذها ابملعزز مث يقوم األ التواصل التوكيدي: -3

صدار التعليمات، إليهم قبل إجذب انتباه الطفل  إىليذ ما جاء يف التعليمات وحيرصون يطلبون من الطفل تنف
منه، مع التأكيد على ضرورة قيام الطفل ابالستجابة للتعليمات مع الثبات على ويراقبون بشكل مباشر تنفيذ ما طلب 

يعتمد على  سلوب مرغوب للتواصل ألنهأليه للتخلص منها، وهذا إوامر املوجهة ناقشة األالرأي يف حالة رغبة الطفل مب
 األسرةدعم العالقة بني الطفل و خرين وابلتايل يلرغبات مع احرتام حقوق ومشاعر اآلفكار واحلاجات واالتعبري عن األ
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اليت جنحت يف خفض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط  األسريومن برامج العالج ويشجع التفكري االستقاليل، 
 ( جمموعة من الربامج منها:69:2007الزائد يذكر )انيف  الزارع،

 Programme de Forhande et Mac-Mahonبرانمج فورهاند وماكماهون:  -1
( سنوات، مث استخدم 8-2من )  األطفاللعالج املشكالت السلوكية لدى  1981صمم هذا الربانمج سنة  تعريفه:

بعد ذلك لعالج اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد لنجاحه يف عالج الكثري من االضطراابت السلوكية، ويستند 
عزيز والعقاب لكل استجابة سلوكية تصدر من استخدام الت إىلهذا الربانمج على نظرية التعلم االجتماعي، ابإلضافة 

 على كيفية التعامل مع تلك السلوكات داخل املنزل. الوالدينالطفل، وذلك بتدريب 
 طريقة تطبيقه:

دون حضور الطفل ليتعرف على مشكالته، مث بعد ذلك جيري مقابلة  الوالدينجيري املعاجل مقابلة مع  :األوىلاخلطوة 
بوجود الطفل ليالحظ طريقة تفاعلهم مع بعضهم البعض، مث يوضح املعاجل السلوك املشكل لدى  األسرةأخرى مع 

 الطفل ومدى مالءمته أو عدمه لعمر الطفل.
على طريقة التفاعل الصحيحة مع طفلهم وتتم عادة يف عشر جلسات ميكن ان  الوالدينيتم تدريب  اخلطوة الثانية:

، الوالدينم أسلوب لعب الدور، فيتقمص املعاجل شخصية أحد تزيد حسب مشكالت الطفل، حيث يستخد
 ويتقمص األب أو األم شخصية الطفل ليوضح كيفية التعامل املناسب.

، حيث يراقب املعاجل والطفل يف غرفة مالحظة خمصصة لدى املعاجل الوالدينمالحظة التفاعل بني  اخلطوة الثالثة:
مساعة يف أذنيهم يتلقون من خالهلا  الوالدينوالطفل من خلف الزجاج لكي ال يستطيع مشاهدته، ويضع  األسرة

 التعليمات من املعاجل بكيفية التفاعل مع السلوك املشكل، مث املتابعة املنزلية ملا مت البدء به يف غرفة املالحظة.
عزل الطفل، وهي العزل يف غرفة خاصة على شرط أن  طريقة اقصاء أو الوالدينوتتمثل يف تدريب  اخلطوة الرابعة:

ار السلوك غري بعدم تكر  الذينويتعهد للو  هذادقائق حىت ي 5تكون آمنة وغري مثرية حبيث يقفل الباب ويعزل ملدة 
ستمرار إذا أصر تسحب منه املكافآت مع إه يعزل من جديد، و ن  إ املرغوب فستمر يف السلوك غريإاملرغوب، وإذا ما 

 أن يتبع التعليمات. إىلأسلوب العزل 
   programme de Connerبرانمج كونر:  -2

ثالثة جلسات تعزيزية بواقع جلسة  إىلضافة إسبوعيا أساعة  12جلسة خالل  14يتضمن هذا الربانمج  تعريفه:
واحدة كل شهر، تشمل حماضرات مجاعية عن السلوك املرغوب فيه، ومعلومات عن اضطراب ضعف االنتباه والنشاط 

 الزائد وأساليب العالج.
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تتضمن جلسات الربانمج العالجي حماضرات مجاعية ومعلومات مفيدة عن أنواع السلوك وطرق  طريقة تطبيقه:
فرتة  فرصة التحاور هاتفيا مع املدرب خالل إىلضافة إمور واجبات منزلية آلدائها، ها، مث تعطي ألولياء األلتعامل معا

ستبانة للممارسات السلوكية اخلاصة هبذا االضطراب قبل التدريب وبعد التدريب لتوضيح إالتدريب، كما تقدم لألسرة 
 بعد التدريب. األسرةمدى التغري احلاصل لدى 

 Programme de Patterssonبرانمج ابترسون:   -1
طريقة  الوالدينمن خالل تدريب  األطفالختفيف حدة السلوك غري املرغوب لدى  إىليهدف هذا الربانمج  تعريفه:

جتماعي، كما ظرية التعلم اإليضا على نأويقوم هذا الربانمج  سلوب اجلدي،ة للتفاعل مع السلوك بعيدة عن األمناسب
جتماعي والعالج السلوكي، والربانمج مكون من مخس تدريب مدرب ملم بنظرية التعلم اإليقوم بعملية الن أجيب 

 .يندالتتكون من عدد من اجللسات يقدمها الو  ةلكل واحدة هدف خاص هبا، وكل دور  دورات تدريبية
 :طريقة تطبيقه

 األسرةوعن مشكالته وأتثريها على  الطفل جبمع معلومات كافية عن املدربيف هذه الدورة يقوم  :األوىلالدورة 
ن السلوك ال ميكن أن خيتفي بال تدخل أ نظرية التعلم االجتماعي، وكيف وكيفية معاجلتهم هلا، مث يشرح املعاجل

ر خمتلفة، ويوضح أبن التعامل معها خيتلف مناط مشكالت سلوكية يف أعماقوم بعرض أ، وييندالمناسب من الو 
 إبختالف كل مرحلة

حدة ليبدؤوا ابلتدخل ابية مع طفلهم، ويتم حتديد مشكلة سلوكية واإجيعالقة  بناءعلى  الوالدينيدرب  الدورة الثانية:
 .األولذا كان السلوك معقدا يتم جتزئته وال ينتقل لسلوك آخر حىت ينتهوا من السلوك إوالتفاعل، و 

ولكن ، فورهاند وماكماهونعلى العزل أو االقصاء وهي نفس الطريقة اليت استخدمها  الوالدينيدرب  الدورة الثالثة:
 يف هذا الربانمج يستخدم شريط فيديو ويعرض على األهل كيفية تطبيق هذه الطريقة.

ستخدام طريقة العزل أو االقصاء ملشكالت سلوكية أخرى غري إعلى كيفية  الوالدينيدرب املعاجل  الدورة الرابعة:
  سواء قام هبا الطفل داخل املنزل أو خارجه.األويل

 ينهم وبني طفلهم.ار طريقة التفاعل الصحيحة بستمر إللتأكد من  األسرة أفرادمتابعة  الدورة اخلامسة:
 Programme de Parklyبرانمج ابركلي: -3

على عالج املشكالت السلوكية لدى أطفاهلما الذين  الوالدينهبدف تدريب  1987صمم هذا الربانمج سنة  تعريفه:
من هذا  أكثرسنة( ويستفيد  11-2عمارهم بني )أه والنشاط الزائد، الذين ترتاوح يعانون من اضطراب ضعف االنتبا

 ، ولديهما قدر بسيط من املشكالت العائلية والضغوطمرحلة الثانوية إىلالربانمج الوالدان اللذان وصال يف تعليمهما 
 النفسية النامجة عن مشكلة طفلهما.
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 طريقة تطبيقه:
ة أبسرع وقت األسريعلى عالج مشكالهتم  مع التأكيد، األسرةمجع معلومات عن احلالة وعن وضع  :األوىلاخلطوة 

 علومات عن اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.امل قدم هلم بعضئة مناسبة للطفل، كما يلتوفري بيممكن 
تعزيز الطفل بعد كل أداء اجيايب وتوفري احلب و مع السلوك السليم على التفاعل  األسرةتدريب  الثانية:اخلطوة 
 واحلنان.

 بتوظيف املعززات املادية. الوالدينتدريب الطفل على االنشغال بعيدا عن  اخلطوة الثالثة:
سلوب احلرمان من اللعب والعزل أو االقصاء من أستخدام على كيفية العقاب إب الوالدينتدريب  اخلطوة الرابعة:

باع تأن يتعهد إب إىلخالل وضع الطفل على مقعد منزوي يف غرفة خالية من األاثث، مع منعه من ترك املقعد 
 سلوكات سلبية أخرى. إىلهل يف البداية على التعامل مع سلوك سليب واحد مث االنتقال التعليمات، ويدرب األ

توضيح التوقعات املناسبة ب وذلكالسيطرة على السلوك السليب لطفلهم خارج املنزل  الوالديندريب ت اخلطوة اخلامسة:
أن يقوم  Barkly 1996 ابركليقرتح إات وطرق العقاب املتوقع له، كما منه مسبقا قبل مغادرة املنزل وحتديد املعزز 

قران و اإلخوة واألخوات، مث يتم عرض الشريط األيديو أثناء لعبة أو تعامله مع بتصوير الطفل على شريط ف الوالدين
 مع وجود الطفل والتوقف عن السلوكات غري املناسبة ملناقشتها مع الطفل مث تقدمي التعزيز املناسب.

        Programme de Philanبرانمج فيالن:  -4
 12-2على طريقة التعامل مع سلوكات االبناء االجيابية والسلبية يف سن  الوالدينصمم هذا الربانمج لتدريب تعريفه: 

وتطور العالقة بينهم وبني أطفاهلم، وتتميز هذه الطريقة  الوالدينسنة بطريقة تقلل من فرص االنفعال السليب من جهة 
علمني على استخدامها، ببساطتها وفاعليتها داخل وخارج املنزل، كما ميكن تطبيقها يف املدرسة وذلك بتدريب امل

 ويقوم ابلتدريب مدرب مؤهل من املتخصصني يف علم النفس أو الرتبية اخلاصة أو التخصصات املشاهبة.
 طريقة تطبيقه:

 ستمارة خاصة.إقبل البدء ابلتدريب من خالل  الطفل ووالديهتقييم مستوى العالقة بني : األوىلاخلطوة 
ت بشكل فردي أو ضمن جمموعة من ساعا 8-6و جلستني من أمن خالل جلسة  الوالدينتدريب  اخلطوة الثانية:

ستخدام ز للسلوكات املرغوبة إبوالتعزي لتحفيزستخدام أسلوب العد للسلوكيات السلبية وأساليب اإسر على كيفية األ
 سلوب العملي وعرض أفالم توضيحية.األ

بعة من خالل زايرات مكتبية أو ستفسار عن الطريقة املتلتواصل مع املدرب لإلابلألسر  السماح اخلطوة الثالثة:
 تصال اهلاتفي.اإل
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 األسر بعد أسبوع أو أسبوعني من بدء الطريقة للمناقشة أو املتابعة.عقد جلسات مع  اخلطوة الرابعة:
العالقة الوالدية مع ستعمال تقييم ستخدام الطريقة إبإبعد  الطفل ووالديهتقييم مستوى العالقة بني  اخلطوة اخلامسة:

 الطفل بعد التدريب.

 خامسا: العالج الرتبوي:
أن العالج الرتبوي ( 75،74:2007يف )انيف الزارع،  Hallahan et Kauffman, 2006 هاالهان وكوفمانيذكر 

 املصابني ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد يقوم على حمورين مها: فرادلأل
 وتوجيهات املعلم:بنية غرفة الصف  -1

يعمل تنظيم البيئة الصفية على التقليل من املثريات البيئية غري املناسبة لعملية التعلم واليت تؤثر على سري 
العملية التعليمية داخل القسم، كما حيرص املعلم على زايدة املواد الضرورية لعملية التعلم من خالل برانمج منظم يركز 

لذلك، حيث أن القسم يقوم بتعليق معطفه يف املكان املخصص  إىلبشدة على توجيهاته، فعند دخول الطفل مثال 
بل من اختيار وتنظيم املعلم، مث يقوم الطفل بوضع صندوق غذائه يف مكان الطفل ختيار إهذا املكان ليس من 

 متابعة إىلمقعده وجيلس ملتابعة تعليمات املعلم فيما يتعلق مبهام التعليم، ابإلضافة  إىلخمصص لذلك مث يذهب 
 التعليمات املتعلقة بتناول الطعام واستخدام دورة املياه وغري ذلك من االنشطة.

فالربانمج اليومي املنظم يكون مبنيا حبيث يتجنب أي خربات فشل قد يتعرض هلا الطفل يف القسم كما جيب 
 ن تتناسب املهمات التعليمية املوكلة للطفل مع قدراته وإمكاانته.أ

ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد يستفيدون من الروتني الواضح املمكن  املصابون األطفالفجميع 
رة بشكل يومي ومتشاهبة من حيث التنبؤ به داخل القسم، حبيث يكون على نطاق وحدات زمنية واسعة متكر 

حد  إىلكون قصرية يث تجللمهام  من املدة الزمنيةالتقليل  التأكيد على نقطاعات أثناء املهام واألنشطة الفرعية معاإل
 مع عدم التعرض لتعريف الطفل بتفاصيل املهام.ما 
 دارة الذات:إس وتقييم السلوك الوظيفي وكفاية قيا -2

الذين  فراديف التعامل مع املشكالت السلوكية عند األلوك بشكل فعال يعترب عنصرا هاما ن قياس وتقييم السإ
ع الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد يف ميضا يف التعامل أعاقة عقلية، وهو مفيد إعانون من ي

 الربجمة الرتبوية.
حدوث  إىلفعملية قياس وتقييم السلوك بشكل فعال تتطلب حتديد النتائج واآلاثر واألحداث اليت تؤدي 

 مايلي: األطفال فمن أمثل الوظائف النموذجية للسلوك غري املناسب عند هؤالء املشكالت السلوكية،
 خمتلف املهام.داء أجتنب  -
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 خرين خصوصا الزمالء يف الصف.كسب انتباه اآل  -
املصابني مع  األطفالشخاص يتابعون سلوكات أدارة الذات عادة ما تتطلب توفر إمن هنا جند أن طرق 

 التعزيز املناسب للحصول على النتائج.
جمموعة من الشروط البد من توفرها لضمان جناحه، ذكرها )أمحد  إىلوحيتاج العالج الرتبوي 

 ( كمايلي:93،92:1999وبدر،
املصابون ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد  األطفالالذي سيقوم بتدريس   ختيار املعلمإن حيسن أجيب  -أ

 .األطفالستعداد النفسي والبدين للعمل مع هؤالء اإلمع وجود حبيث يتمتع ابلصرب 
ي اليت تساعده على جناحه يف أن يتم تدريب معلم هذه الفئة على كيفية التدريس وتزويده بفنيات العالج الرتبو  -ب

 معهم. عمله
ختياره هلذه الفئة، واألخصائي إون من مدير املدرسة واملعلم الذي مت كجيب أن يتم تكوين فريق عمل ابملدرسة يت -ج

ن وجدت، حبيث يتم تزويدهم ابملعلومات الكافية عن اضطراب ضعف إ، واملمرضة واألخصائي االجتماعي النفسي
 مظاهر واالضطراابت السلوكية املصاحبة له. إىل عراضسباب واألتباه والنشاط الزائد بداية من األاالن
 جيب أن يقوم فريق العمل بوضع خطة عالجية شاملة يشرتك أعضاء هذا الفريق كل حسب ختصصه، كما جيب -د

ية مالحظات ملناقشتها مع فريق العمل، فمثال يقوم املعلم بتسجيل كل أوم كل عضو مبتابعة الطفل بتسجيل أن يق
 ضعف االنتباه يف القسم. أعراض إىلاملالحظات اليت تشري 

على معلومات  الوالدينتصال مستمر بني فريق العمل وأسرة الطفل لكي حيصلوا من إجيب أن يكون هناك  -ه
ن أببعض االرشادات ميكن  الوالدينا ه يف البيئة املنزلية ليزودو أعراضابلتاريخ التطوري هلذا االضطراب، وكذلك متعلقة 

 تساعدهم يف البيئة املنزلية.
ن ابنهم أه والنشاط الزائد، كما اليعلمون ابء ليس لديهم معلومات سابقة عن اضطراب ضعف االنتبابعض اآل -و

الضطراب ولكنهم ن طفلهم يعاين من هذا اباشرة أبعلى فريق العمل عدم تبليغهم ممصاب هبذا االضطراب، لذلك 
ن املعلم الحظ على طفلهم عدم االنتباه وكثرة نشاطه احلركي والسقوط من على الكرسي، وبعد أ الذينيقولون للو 

أبن طفلهم يعاين من هذا ميكن تبليغهم تدرجييا  الوالدينمرور فرتة زمنية من التعامل والتعاون بني فريق العمل و 
 االضطراب.

ن املدارس تتطلب مهارات يف الطفل يف بيئته املدرسية نظرا أل كما توجد تدخالت تربوية تقدم ملساندة
 اجملاالت التالية:

 االنتباه. -
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 املهام والوظائف التنفيذية. -
 الذاكرة. -

 ( التوجيهات التالية:77،76:2007لذلك يقدم )انيف الزارع،
 اختيار املعلم املساند: -1

وذلك بوضع الطفل الذي يعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد مع معلمني اجيابيني ومرنني، 
ح وامتالكهم الرغبة يف مساعدة ه الطفل، الستعماهلم عبارات املد لديهم قدرات عالية على حل املشكالت اليت تواج

 هذه الفئة.
 من خالل الرتكيز على النقاط التالية:يس: تكييف املناهج وطرق التدر  -2
 مكان.س الفردي والتدريس املوجه قدر اإلتقدمي التدريس املباشر، والتدري -
 إىلنشطة بدنية، النهوض، التحرك، التوجه أالية مثل الدروس اليت يكون فيها تصميم دروس يستجيب هلا الطلبة بفع -

 السبورة.
 تصميم مهمات حتتوي على فرص جناح عالية ومستوايت فشل قليلة. -
 ستخدام احلاسوب يف التدريس.إ -
 تغيري طرق التقييم مبا يتالءم مع أمناط تعلم الطفل وقدراته. -
 جناز املهام:إتقدمي املساندة لتعزيز سلوكات  -3
 كيفية حل اخلالفات ومهارات توسط الزمالء.  األطفالتعليم  -
 وقات املناسبة للطفل.اول للمواضيع الصعبة لتدرس يف األوضع جد -
 احملافظة على قنوات التواصل بني املنزل واملدرسة.  -

هتمت ابملدخل الرتبوي يف تفسري اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد جند دراسة إومن الدراسات اليت 
فحص العالقة  بني الوضع  إىل( اليت هدفت 90:1999يف )أمحد وبدر، Jennifer et Tom,1994) جينفر وتوم(

الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، وقد  األطفالاالجتماعي بني االقران وتقدير الذات لدى 
الذين يدرسون ابلصف الثالث ابتدائي حيث كان من بينهم مثان أطفال يعانون من  األطفالتكونت عينة الدراسة من 

 طفل من االسوايء. 26هذا االضطراب من النوع املركب وطفالن لديهما النع الذي يغلب عليه تشتت االنتباه و 
أقرانه وتقديره لذاته، جاءت نتائج الدراسة لتبني أن هناك عالقة ارتباطية سالبة بني الوضع االجتماعي للطفل بني 

 مبعىن أن هذا االضطراب يزداد لدى الطفل كلما اخنفض تقديره لذاته.
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( دراسة كان هدفها التعرف 91:1999يف )أمحد وبدر،(  John, et al, 1995 جون وآخرون)كما أجرى 
والنشاط الزائد، وأثرها على على طبيعة عالقة كل من املعلم واألقران ابلطفل الذي يعاين من اضطراب ضعف االنتباه 

سلوكه غري املرغوب يف حجرة الدراسة، وقد تكونت عينة الدراسة من ثالث أطفال يعانون من هذا االضطراب 
 ( سنوات.9 -7وأقراهنم العاديني حبجرة الدراسة ومعلم الفصل، وقد تراوحت أعمارهم بني )

زايدة املشكالت السلوكية عند هؤالء  إىليؤدي جاءت نتائج الدراسة لتبني أن التفاعل السليب بينهم كا 
 بينما كان التفاعل االجيايب بينهم يقلل من عدد وحدة املشكالت السلوكية لديهم. األطفال

 إىلاليت هدفت ( 91:1999)أمحد وبدر، يف George et Patricia, 1993 جورج وابتريكاكما جند دراسة 
وأثر  األطفالضعف االنتباه والنشاط الزائد عند  أعراضجيايب بني األقران يف خفض التعرف على فاعلية التفاعل اإل

ذلك على حتصيلهم الدراسي، وقد بينت نتائج الدراسة ان التفاعل االجيايب مع االقران يرفع تقدير الذات املوجب عند 
الطفل الذي يعاين من هذا االضطراب، كما أن التفاعل االجيايب يزيد يف تركيز الطفل على العملية التعليمية وقلل من 

 رتفع.إلدراسي قد كما أن مستوى حتصيله انشاطه املفرط،  
كما جند أسلوب تربوي حديث يقوم على إستخدام األلعاب احملسوبة حيث جند هذا األسلوب قد أستخدم 

( يف حماولته عالج اضطراب قصور االنتباه والنشاط الزائد، حيث تكونت عينة دراسته من 2013من طرف )العتوم، 
، وبعد ة إىل جمموعتني واحدة جتريبية وأخرى ضابطة( سنوات وقسمت العين9-7)طفال تراوحت أعمارهم بني  40

تطبيقها ستة أسابيع، وبعد معاجلة عملية التخيص قام الباحث بتطبيق جمموعة من األلعاب احملسوبة إستغرقت مدة 
 النتائج توصل الباحث لوجود حتسن يف االنتباه لدى عينة الدراسة.

 العالج عن طريق برامج الغذاء: -سادسا
يعتمد التدخل الغذائي يف عالج اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد حسب )صافيناز 

فتناول الطفل ( على وجود عالقة اجيابية بني احلساسية للتغذية واإلصابة هبذا االضطراب، 12:2008،إبراهيم
ضطراب، وقد أشارت العديد طعمة اجلاهزة أو اخلضروات والفواكه امللوثة ابملبيدات تزيد من االلكميات كبرية من األ

يف ( 2007،سحر اخلشرميارتباط التغذية ابضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد واليت حددهتا ) إىلمن الدراسات 
األطعمة والتعرض للتلوث البيئي، والكافيني املوجود يف الشيكوالتة، والقهوة  إىلشياء منها: الصبغات املضافة أعدة 

طعمة والعصائر، لذلك من الضروري أن يتجنب ملسكرة، واأللوان الصناعية يف األواملشروابت الغازية، وبعض العصائر ا
املة واملتوازنة اليت يتم اعدادها يف شياء مع الرتكيز على الوجبات الغذائية املتكتناول أبنائهم ملثل هذه األ الوالدين
 املنزل.
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 عالج اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد عند املتخلفني عقليا: –سابعا 
ذا كان اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ميثل مشكلة كبرية ابلنسبة لألطفال يف سن املدرسة واحمليطني إ

دوبول حد كبري حيث يرى )  إىلهبم، فان حجم املعاانة لألطفال املتخلفني عقليا ومن يقومون برعايتهم يزداد 
ن جانب ذلك م إىليعانون  األطفال( أن هؤالء 01:1998،يف ) أمرية طه خبش ) Dupaul, et al,1992،وآخرون

م للمهام املطلوبة دائهآهارات األساسية، واخنفاض مستوى كتساب اخلربات واملإاملشكالت السلوكية منها صعوبة 
قران يف عيا كالعدوان وعدم التعاون مع األجتماإيام ببعض السلوكات غري املقبولة أو املدرسة، والق سواء يف البيت

 نشطة املختلفة.أو مشاركتهم يف األاللعب 
 األطفالبضرورة تدريب ( 95:1999يف )أمحد وبدر، (Soraci, et al,1990سولرس وزمالؤه،) لذلك اندى 

لوفاس ) ستفادة من الربامج الرتبوية املقدمة هلم، وهنا يرى ة االنتباه البصري حىت ميكنهم اإلاملتخلفني عقليا على تنمي
املتخلفني عقليا على تنمية  األطفالخدم يف تدريب أن املثريات البصرية اليت تست( Lovase, et al, 1979،وزمالؤه

 االنتباه البصري لديهم جيب أن تقدم هلم وفق ثالث حاالت:
خرى واليت بني عدد من املثريات البصرية األ موجوديطلب فيها من الطفل أن ينتبه ملثري بصري واحد  :األوىلاحلالة 

خرية والوزن والشكل وهذه املثريات األ يف بعض اخلصائص الفيزايئية، وختتلف معه يف أحدها مثل الطولتشرتك معه 
أبن هذه املثريات املشوشة جيب  (  Dinsmoor,1985،ديسنمور)يطلق عليها املثريات املشوشة، ويف هذه احلالة ينبه 

 تشتت االنتباه البصري لدى الطفل املتخلف عقليا. إىلن كثرهتا يؤدي ن تكون قليلة العدد ألأ
تفاصيل حمددة داخل املثري اهلدف نفسه وذلك مثل اختالف جزء  إىليطلب فيها من الطفل االنتباه  احلالة الثانية:

 معني منه يف اللون أو الشكل أو الطول.
يطلب من الطفل االنتباه ملثري يقع بني عدد من املثريات اليت ختتلف عنه يف اخلصائص الطبيعية، وهذا  احلالة الثالثة:

 الضد. إىلالنوع يطلق عليه االنتباه 
اليت أجريت هبدف  1998 إىل 1980( بعض الدراسات منذ سنة 96:1999،97ويعرض )أمحد وبدر، 

 املتخلفني عقليا كمايلي: األطفالعالج اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد عند 
بدراسة كان هدفها التعرف على وسائل توجيه (  Mcleskey, et al, 1982،مكليسكي وزمالؤه)فقد قام 

يت ستفادة منها يف الربامج التعليمية الاملتخلفني عقليا حىت ميكن اإل األطفالوجذب االنتباه للمثريات البصرية لدى 
درجة، وقد  (80-55كائهم بني )د طفل تراوحت نسبة  65نت عينة الدراسة من كو ت تناسب أطفال هذه الفئة، وقد

أوضحت نتائج هذه الدراسة أن التعليمات املكتوبة أو املنطوقة اليت تقدم قبل عرض املشهد البصري بثوان قليلة، 
املتخلفني عقليا ملوقع  طفالاألجهة ظهور املثري اهلدف هلم فعالية قوية يف توجيه انتباه  إىلوكذلك السهم الذي يشري 
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أخرى وسيلة هامة يف جذب  إىلاالمام واخللف أو من جهة  إىلاملثري اهلدف، كما بينت النتائج أيضا أن حركة املنبه 
االنتباه لدى اطفال هذه الفئة، كما أوضحت النتائج أيضا أن موقع املنبهات له دور كبري يف يف جذب االنتباه حيث 

من املنبهات البعيدة، كما ان املنبهات اليت تقع يف اجلزء األعلى من املشهد  أكثربة جتذب االنتباه أن املنبهات القري
 من املنبهات اليت تقع يف اجلزء االسفل منه. أكثرالبصري جتذب االنتباه أليها 

 األطفالبدراسة كان هدفها حتسني ضعف االنتباه لدى   (Mcleskey, 1985، مكليسكي)كذلك قام 
املتخلفني عقليا من خالل استخدام وسيلتني لتوجيه االنتباه مها السهم والتناقض يف اللون، وقد تكونت عينة الدراسة 

موقع  إىل( درجة، وقد بينت نتائج الدراسة أن السهم الذي يشري 80-55طفال تراوحت نسبة ذكائهم بني ) 35من 
لوان الذي مل ، على عكس استخدام التناقض يف األالعينة أفرادى حتسني االنتباه البصري لد إىلاملثري اهلدف قد أدى 

 أي حتسن. إىليؤدي 
دراسة استطالعية كان اهلدف منها التعرف على مدى امكانية تعلم ( Goetz, 1987،جوتز)كذلك أجرى 

لديها ختلف االنتباه البصري لدى املتخلفني عقليا، وقد تكونت عينة دراسته من طفلة واحدة عمرها ثالث سنوات 
عقلي شديد، وقد بينت نتائج الدراسة أن مستوى االنتباه البصري قد حتسن لدى هذه الطفلة حيث زادت مدته بعد 

 تدريبها على أنشطة الربانمج.
املتخلفني عقليا  األطفالتنمية االنتباه البصري لدى  إىلبدراسة حديثة هدفت ( 1998،السيد علي)وقام 

طفال تراوحت  20هلذا الغرض، ولقد تكونت عينة الدراسة من  الباحثمن خالل تدريبهم على برانمج صممه 
( درجة، وقد أوضحت نتائج الدراسة أن 63-56( سنة، كما تراوحت نسبة ذكائهم بني )12-8أعمارهم بني )

ينة لكل من الضوء واللون واالجتاه واحلجم والشكل بعد الع أفرادمتكن من تنمية مدة االنتباه البصري لدى  الباحث
 تريبهم على أنشطة الربانمج.

( 1998:7،يف )أمرية طه خبش (1998،دبيس والسمادوين)ستهدفت الدراسة اليت أجراها إمن انحية أخرى 
التعرف على فاعلية برانمج للتدريب على الضبط الذايت يف خفض حدة اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد  إىل

أطفال من معهد الرتبية الفكرية بشرق مدينة الرايض  10املتخلفني عقليا القابلني للتعلم قوامها  األطفاللدى عينة من 
موعتني ابلتساوي واحدة ضابطة واألخرى  جتريبية مت تطبيق جم إىل( سنة، مت تقسيمهم 15-11ترتاوح أعمارهم بني ) 

جراء جترييب، وبتطبيق قائمة تقدير سلوك الطفل اخلاصة إالضابطة ألي  العينةالربانمج على أعضائها يف حني مل ختضع 
واملعلم، وبرانمج التدريب على الضبط الذايت، وقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود فروق دالة احصائيا  لوالديناب

بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، مما يؤكد فاعلية الربانمج املستخدم يف خفض حدة اضطراب 
 املتخلفني عقليا. األطفالضعف االنتباه والنشاط الزائد عند 
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من أجل التعرف ( 1994،بومحيدانأيوسف )( الدراسة اليت قام هبا 08:1998،مرية طه خبشأذكر أيضا )وت
على استخدام طرق وإجراءات تعديل السلوك يف سبيل احلد من السلوكات غري املرغوبة من  األسرةعلى أثر تدريب 
لتعديل سلوك طفلهما، وذلك من خالل تدريبهما  الوالدينرشاد إتخلفني عقليا، ومت الرتكيز على جانب أطفاهلم امل

، وأكدت النتائج على الرجعيةوالتغذية األدوارعلى لغة ومفاهيم الطفل وأسلوب املالحظة، والتسجيل القياسي ولعب 
طفلها املتخلف عقليا وإجادهتا للمهارات الضرورية، ساهم   سلوكات م على املعلومات الالزمة لتعديلأن حصول األ

 حداث تعديل يف سلوكات الطفل.إجيابيا على إنعكس ذلك إطفلها، وابلتايل كثريا يف تغيري تعاملها مع 
طرق  أكثرالتعرف على  إىل( 08:1998،يف ) أمرية طه خبش(  Goth, 1993،جوث)كما هدفت دراسة 

أسرة لدى كل منها طفل متخلف  200سرته العاديني من خالل دراسة أأفراد التفاعل بني الطفل املتخلف عقليا و 
 األسرة أفرادالعالقات والتفاعالت بني  مقياسعقليا يعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، وبتطبيق 

مل اليت األسرة الكامل ابلطفل، أو خيبة األنشغال إاليت تتضح من خالل  األسريبعاد التفاعل أهبدف الكشف عن 
خوته العاديني له، ومدى املشاركة والتعاون بني إملة نتيجة لوجود هذا الطفل بينهم، وطريقة معا األسرة أفرادتصيب 

 يف رعاية هذا الطفل. األسرة أفراد
نتيجة وجود مثل هذا  الوالدينحلزن واألسى لدى جاءت نتائج الدراسة دالة على وجود درجة مرتفعة من ا

انث يف رعاية هذا الطفل حد كبري وخباصة من جانب اإل إىلوكذلك وجود تعاون ومشاركة  األسرةالطفل يف 
يف خفض شدة اضطراب ضعف  األسريهتمام به، وتدعم هذه النتائج لألمهية الكبرية اليت حيضا هبا العالج واإل

 املتخلفني عقليا.  األطفالاالنتباه والنشاط الزائد عند 
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يتضمن هذا الفصل العالقة بني العالج السلوكي والعالج النفسي، ومفهوم العالج السلوكي ومسلماته 
النوع من العالج، كما جراءات العالج السلوكي للطفل وأشهر أساليب هذا إ إىلوالنظرايت املؤسسة له ابالضافة 

ية فرتاضات اليت تقوم عليها نظر النمذجة من خالل املالمح واإل إسرتاتيجيةالعالج السلوكي القائم على  إىل ناتطرق
ساليب العالجية اليت ترتكز عليها واملتمثلة يف جتماعي، واملفاهيم واملصطلحات اخلاصة هبا، وأشهر األالتعلم اإل

 النمذجة. إسرتاتيجية
 العالقة بني العالج السلوكي والعالج النفسي: -أوال

عالج النفسي، ه جيب التمييز بني العالج السلوكي وال( أن  36:1993وآخرون، إبراهيميؤكد )عبد الستار 
طرق العالج غري السلوكية  إىلستخدام مفهوم العالج النفسي عند اإلشارة إقد اعتادوا على  الباحثنين ألذلك جند 
 ج ابلتحليل النفسي، العالج اإلنساين والوجودي.مثل: العال

العالج النفسي أبشكاله املختلفة والعالج السلوكي   إىللكن الشائع بني كثري من األطباء النفسيني النظر 
 كليهما على أهنما يشكالن تيارا واحدا مستقال يف مقابل العالج الطيب. 

تعديل  إىلويتبني من خالل هذا التصور على أن العالج السلوكي والعالج النفسي يهدفان بشكل عام 
ن العالج السلوكي هو نفسه العالج ئل غري طبية لكن الجيب أن نقول أبعتماد على وسااحلاالت املرضية ابإل

 النفسي، فالعالج السلوكي تيار مستقل له مسلماته اخلاصة ووسائله املستقلة.
 مفهوم العالج السلوكي: -1

د حتقيق تغريات يف سلوك الفر  إىلشكال العالج يهدف أهو شكل من  :(1993، إبراهيمعبد الستار ) يعرفه
إجيابية وفاعلية، ويهتدي العالج السلوكي لتحقيق هذا اهلدف ابحلقائق العلمية  أكثرجتعل حياته وحياة احمليطني به 

 .والتجريبية يف ميدان السلوك
ستخدام إساليب احلديثة، يقوم على أساس (: على أنه أسلوب من األ1996، حممد حمروس الشناوي) وعرفه

 التعلم ويشمل على إحداث تغيري إجيايب يف سلوك الفرد.نظرايت وقواعد 
(: يعتمد هذا العالج على املدرسة السلوكية اليت تعتقد أن السلوك 1994، عبد املنعم احلفين) بينما يعرفه

إزالة السلوك اخلاطئ وإعادة التعلم  إىلتعلم وتكيف خاطئني ومن ومث يهدف العالج السلوكي  إىلاخلاطئ يرجع 
 والتكيف.

بدال من مصطلح النمذجة  إسرتاتيجيةستخدام مصطلح العالج السلوكي القائم على إويف الدراسة احلالية مت 
 مشوال يف مدلوله من مصطلح تعديل السلوك. أكثرساس أنه أتعديل الساوك على 
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رغوبة التعلم، فاملعاجل يعمل على حتديد السلوكات غري امل تسلوب العالجي على نظرايحيث يقوم هذا األ
ط الطفل املدرسية واملنزلية توافقا مع متطلبات حمي أكثرستبداهلا بسلوكات إلدى أطفال النشاط الزائد و 

 واإلجتماعية...إخل
ربعة عوامل حددهتا )زينب أاه والنشاط الزائد انتج عن فالسلوكيون يعتربون أن اضطراب ضعف اإلنتب

كتساب سلوك مناسب أو تعلمه، وتعلم أساليب سلوكية غري مناسبة، إكمايلي: الفشل يف  (37:1999شقري،
ارة ثة الفرد مبنبهات جديدة إلستستجابإختاذ قرار مناسب، ربط إال يستطيع معها  مواجهة الفرد ملواقف متناقضةو 

 .إستجابة
 : مسلمات العالج السلوكي -2

( عن غريه من أنواع العالج النفسي 24:1990تتميز نطرية العالج السلوكي حسب )لويس مليكة،
 خبصائص فريدة نذكر منها ما يلي:

عكس زميله يف التحليل النفسي الذي يركز  وضعها الراهنيف  عراضهتماماته على عالج األإاملعاجل السلوكي يركز  -
على تغريات ال شعورية للسلوكات، فلو أراد املعاجل السلوكي عالج طفل مصاب ابلقلق أو اخلوف املرضي من السلطة 

بل جيعل  داخلية عورية أو صراعاتاملدرسية اليبحث عن ذكرايت الطفولة وال يعاجل اخلوف على أنه نتاج عوامل ال ش
 العالج. جهوداخلوف هو اهلدف الرئيسي الذي جيب أن تتجه إليه  أعراضالتحرر من 

 أخطاء يف عملية التعلم. سببب اشاذة مث إكتساهب كاتاإلضطراابت على أهنا سلو  إىلاملعاجل السلوكي ينظر  -
شيئان ملتحمان، فاملعاجل السلوكي عندما يقوم بعملية تتمثل عملية التشخيص والعالج يف طرق العالج السلوكي  -

التشخيص فإنه يبحث عن الشروط اليت أحاطت بعملية تعلم السلوك املرضي، فإذا أمكن إزالة هذه األسباب وهذه 
 الشروط يتحقق العالج.

على الرغم من تناوله من أمراض أو صراعات داخلية،  عراضاملعاجل السلوكي ال جيعل من واجباته إزالة ما وراء األ -
اجلذري ملسببات املشكلة، إال أنه يرى اهلدف هو عالج املرض، وأن العالج الفعال هو الذي ميكننا من التخلص من 

 بنجاح. عراضتلك األ
 ( اخلصائص التالية:38:1993واخرون، إبراهيمويضيف )عبد الستار 

ابجملاالت املنظمة وضبط السلوك مبا يف ذلك املالحظة الذاتية املعاجل السلوكي يستخدم الطرق العلمية اليت هتتم  -
  .والضبط الذايت

يهتدي املعاجل السلوكي ابحلقائق العلمية والتجريبية يف العلوم السلوكية وبرتكيز خاص على نظرايت التعلم اليت ترى  -
 .ل خربات خاطئةكتسابه بفعإاابت( املرضية والشادة شيئ ميكن أن اإلستجابة )أو جمموعة اإلستج
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فحسب بل  عراضإزالة هذه األالنجاح يف  إىلبعالجها مباشرة ابلطرق السلوكية ال يؤدي  عراضالتخلي عن األ -
اشرا للعالج فالنجاح خيلق جناحا تعلم نتائجها لتحدث تغيريات إجيابية يف الشخصية والسلوك مل تكن موضوعا مب

 ب أشكال إجيابية أخرى من السلوك.اسإكتن الثقة يف زيد مم إىلكتساب الثقة يف عالج مشكلة معينة يؤدي إخر و آ
إن عملييت التشخيص والعالج يف طرق العالج السلوكي شيئان ملتحمان، فاملعاجل السلوكي عندما يقوم بعملية  -

ن أمكن إزالتها حتقق إوهي األسباب اليت لتعلم املرضي، التشخيص فإنه يبحث عن الشروط اليت أحاطت بعملية ا
 العالج. 

 النظرايت املؤسسة للعالج السلوكي:  -3
 نظرية اإلشراط الكالسيكي: -أ

( للفعل املنعكس 1936-1849)ابفلوفالدراسات اليت قام هبا العامل الروسي  إىلترجع بداايت هذه النظرية 
السلوكية يف علم النفس، فمن خالل التجارب  نظريةمؤسسي ال همن ته تقديرا واسعا بني العلماء وجعلواليت أكسبت

قرتن تقدمي إايدة، كصوت اجلرس مثال، إذا ما اليت قام هبا على الكالب، أثبت أهنا تستجيب إبفراز اللعاب ملنبهات حم
ننا إ( 40:1990وآخرون، إبراهيم)عبد الستار يقولعتمادا على هذه النتائج إنبه احملايد بظهور منبه أصلي، و امل

صبح ظهورها شرطا من شروط منبهات أخرى تشبع حاجاتنا أنستجيب ونتصرف حنو كثري من األشياء احملايدة إذا ما 
 الرئيسية للطعام واجلنس واملكانة.

حيث يوجد الكثري من إضطراابت ومسات الشخصية، تكتسب هبذا الشكل حىت تصبح عادات مرضية أو 
لية أو أزمات حدثت يف مرحلة الطفولة، فالقلق واخلوف واحلزن والسرور مجيعا صحية وليست نتاجا لصراعات داخ

كتسبت قدرهتا على إاثرة إلى أهنا استجاابت شرطية ملنبهات ع  Pavlovميكن تفسريها ابإلعتماد على نظرية ابفلوف
 على الضرر أو األمل أو النفع. ثرتباطها أبحداث تبعإلوكية، بسبب هذه اجلوانب الس

( عرب عمليات رئيسية جنح  ابفلوف يف 40:1990وآخرون، إبراهيمفالتعلم الشرطي يتم حسب )عبد الستار 
وضع قائمة منها مازالت تساهم بشكل كبري يف تطور حركة العالج السلوكي، فلكي حيدث التعلم الشرطي، ال بد أن 

)الطعام(، أو أن يكون املنبه األصلي حيدث اقرتان بني حدوث املنبه الشرطي ) صوت اجلرس( واملنبه االصلي 
)الطعام( مسبوق ابملنبه الشرطي بفرق زمين ضئيل، حىت ال حتدث مشتتات أخرى متنع تكوين الرابطة بني املنبهني، 

 شراط الكالسيكي:دئ املتعلقة ابإل( بعض املبا40:2004)أمحد الظاهر قحطان، يف Vernon فرنونوقد خلص 
ستجابة اليت متنح هبا املشروط قوة ذاتية إلاثرة نفس اإلعند إقرتان مثري مشروط مبثري غري مشروط، مينح املثري  -1

 للمثري غري املشروط.
 نعكاسية تكون قوية والعكس صحيح.ستجابة اإلاملثري غري املشروط قواي، فإن اإلإذا كان  -2
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ستجابة املثري املشروط خالل إناء عملية التعديل السلوكي، فإن ثأري املشروط قواي وعايل الفعالية إذا كان املثري غ -3
 قرتاهنما تكون قوية أيضا.إ

ن ذلك يساعد املثري قرتان املثري املشروط، بدرجة كافية ومناسبة ابملثري غري املشروط، فإإ زدادت مراتإإذا  -4
 غري املشروط بشكل كاف.ستجابة املثري إكتساب إاملشروط على 

األمريكي واطسون  ظهور إستجاابت متتابعة تبني أن إىلإن تقدمي مثريات متشاهبة للمثري املشروط، يؤدي  -5
( بتجربة 121:2000يف )اجالل حممد سري، Jones جونز ستفاد كثريا من نظرية ابفلوف، حيث قام هو وماريإ

مبادئ هامة ومفيدة يف العالج السلوكي،  إىلعلى الطفل ألربت يف عالج حاالت اخلواف، واليت توصلوا من خالهلا 
منها أن التعلم الشرطي يفسر خماوفنا الشاذة، وأن عملية اإلشراط ميكن أن تستخدم للتخلص من اخلواف املتعلم، 

ستجابة سارة مثل إوهو ربط موضوع اخلوف مبثري يثري باشر، ستخدام اإلشراط املإيف Jones وجنحت ماري جونز
 احللوى.

( حول 1949 -1874) ثروندايك( ما تصوره العامل األمريكي 43:2004 ويذكر )أمحد الظاهر قحطان،
احليواانت، وكذلك اإلنسان، على أهنم يقومون حبل املشكالت ابلتعلم عن طريق احملاولة واخلطأ، وتصبح األساليب 

حتمال حدوث األفعال غري الناجحة، وبناءا على نتائج إتكرارا، ويف نفس الوقت يقل  كثرالسلوكية الناجحة هي األ
ستجابة، إذا أعقب رتباط القوي بني املثري واإلاه قانون األثر الذي يتلخص يف اإلدراساته، وضع ثروندايك قانوان مس

رتباط إذا أعقب اإلستجابة اليت أحدثها املثري حالة عدم عف اإلرتياح، ويضإحدثها املثري، حالة أستجابة اليت اإل
 إرتياح.

 نظرية اإلشراط اإلجرائي: -ب
( حيث تقوم يف جمملها حسب )عبد الستار 1991 -1904) إرتبطت هذه النظرية ابلعامل األمريكي سكينر

ر، ومن هنا يؤدي له من نتائج وآاث( على قاعدة رئيسية مؤداها أن السلوك هو حصيلة ما 54:1990وآخرون، إبراهيم
سم التشريط الفّعال )اإلجرائي(، لإلشارة أبن تقوية جوانب معينة من السلوك تتوقف على ما يسمي سكينر نظريته إب

 يتبع هذا السلوك من نتائج إجيابية )كالتدعيم أو املكافأة( أو سلبية )العقاب(. 
رتبطت بنمو العالج السلوكي للطفل من أمهها إالرئيسية اليت عددا من املبادئ وتتضمن نظرية التعلم الفّعال 

 التدعيم )التعزيز اإلجيايب( التدعيم )التعزيز السليب( العقاب والتشكيل.
خمتلف املكافآت أو احلوافز اليت تستخدمها لتشجيع ظهور سلوك معني هذا  يشري إىلفالتعزيز اإلجيايب   

...( أو تدعيم اجتماعي )كاملدح التدعيم يكون إما عبارة عن حوافز ومكافاآت مادية مثل )حلوى، ألعاب
 .(..االبتسام.و 
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ذا توقف شيء أما التدعيم السليب فهو يعين تدعيم السلوك إبيقاف أو إبعاد شيء أو حدث مزعج، فمثال إ
 أو حدث منفر أو مزعج نتيجة حلدوث سلوك ما فإن ذلك سيشجع هذا السلوك على التكرار حتت ظروف مماثلة.

بعاد منبه منفر أو  إالتدعيم السليب يتضمن إيقاف أو  ( أبن47:1990وآخرون، إبراهيمويضيف )عبد الستار 
ستخدامه إا ميكن كليهم  ن  أجيايب يتشاهبان من حيث سليب واإلكريه حال  ظهور السلوك املرغوب فيه، والتدعيم ال

ثر ظهور سلوك غري مرغوب فيه، إا العقاب فيعين تقدمي منبه مؤمل لزايدة شيوع اجلوانب املرغوب فيها يف السلوك، أم
 فضرب الطفل عندما يصدر منه سلوك سييء يعترب مثاال شائعا إلستخدام العقاب يف تعديل السلوك.

تابة أو اللغة، خدم يف تعليم السلوكات املركبة اليت يصعب تعليمها دفعة واحدة كتعلم الكأما التشكيل فيست
اهلدف  إىلخطوات صغرية وتدعيم اجناز اخلطوات الصغرية املؤدية  إىليم السلوك املراد تعليمه سومن هنا ينبغي تق

 النهائي.
إن املدرس لنظرية اإلشراط اإلجرائي سيزوده مبعلومات يف غاية من األمهية، يف خلق جو صحي، جلعل املتعلم 

 آدائه التدريسي. إىليف وضع جيد، من خالل التأكيد على نتائج السلوك وفتح اجملال أمام املدرس للوصول 
 نظرية التعلم اإلجتماعي: -ج

 إبراهيمالستار  يف رأي )عبد Banduraابندورا غها تعترب نظرية التعلم اإلجتماعي كما صا
( إحدى النظرايت املعاصرة اليت أثرت يف تطور حركة العالج السلوكي للطفل ولعل من أهم 48:1990وآخرون،

كالعدوان الذي كان أحد املوضوعات   األطفاليف جمال العالج السلوكي دراساته وجتاربه على  "ابندورا"إسهامات 
النموذج العملي لعالج  ابندورابتكر إدة اآلخرين وهم يقومون هبا، فقد الرئيسية له، حيث تتكون بفعل القدوة ومشاه

الرهاب وخاصة )رهاب الثعابني( عن طريق عرض منوذج عملي حي )من جانب املعاجل( واملشاركة ابلتدريج، كما 
  للنموذج العملي منها:أشكاال ابندورااستخدم 

 * استخدام لعب ودمى متثل مصدر اخلوف.
 * مشاهدة أفالم ألطفال وكبار يلعبون ابلثعابني.

* عرض منوذج عملي حي، حيث يشاهد املريض املعاجل من خالل حاجز وهو يداعب ثعباان، يلي ذلك مشاهدة 
يف )اجالل (  Banduraوقد بني )ابندورامباشرة متدرجة حيث يستطيع املريض ملس الثعبان بعد عدة جلسات، 

شروط تضمن  إىلمن خالل دراساته أن عملية التعلم اإلجتماعي هي عملية نشطة حتتاج ( 125:2000حممد سرى،
 جناحها منها:

 إعطاء تعليمات لطيفة خالل مالحظة النموذج. -
 بسرعة األشياء اليت تتفق مع هذه احلاجات.إاثرة الدوافع واإلهتمامات الشخصية للطفل، اليت حتثه على أن يتعلم  -
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 األداء الفعلي للسلوك. -
 إرتفاع درجة الذكاء. -
 قدرة الشخص على تنظيم ذاته وبيئته.  -

( أن الشخصية هي أساسا نتاج 22:1990،23يف )لويس مليكة،( Bandura كما استخلص )ابندورا
النمذجة والتقليد، فالناس يتأثرون مبا يالحظونه بطرق خمتارة، فمن خالل البحوث املستفيضة والشاملة اليت قام هبا 

أن النماذج ذات املكانة  إىلدرس خصائص النموذج وإدراك عواقب مالحظته حتت ظروف أداء خمتلفة، وخلص 
 ىل تقليدها.مييل الفرد إغالبا ما العالية 

ذا الحظ طفل زميال له يف الدراسة إلعواقب امللحوظة للنموذج، فمثال ويتوقف السلوك الذي يقلد على ا
الفرصة تكون قليلة لتقليد هذا  ويعاقب عليها بشدة فإن   حرتاما، ينخرط يف أعمال عدوانيةإ أكثرو  منه سنا أكرب

 إىلأن اإلجتاهات والتوقعات وحىت اإلستجاابت اإلنفعالية ميكن تعلمها دون حاجة  ابندوراالنموذج، وكذلك وجد 
أفعال الفرد على أهنا تنتظم عن  إىلأن أي خيرب املالحظ أي عواقب مباشرة، فوجهة نظرية التعلم اإلجتماعي تنظر 

 طريق ثالث عمليات رئيسية هي:
 ضبط الناتج. -3الضبط الداخلي  -2ضبط املنبه  -1

ستجاابت الشخص الرمزية غري الظاهرة حمورا رئيسيا يف نظرية التعلم اإلجتماعي، كما مييز بني إوتشكل 
اكتساب السلوك )تعلمه( وأدائه. وتلعب العملية الرمزية احلسية الدور الرئيسي يف تعلم السلوك اجلديد، بينما حتدد 

التدعيم أساسا  إىلالتعلم ميارس بعد ذلك يف األداء، وينظر عوامل التدعيم اخلارجية )العواقب أو النتائج( إذا ما كان 
 إمدادا ابملعلومات وحافزا هلا، وميكن للفرد أن يتعلم دون أداء ظاهر ودون تدعيم مباشر.

 نظرية التعلم املعريف: -د
 (  أن الناس ال يتعلمون فقط من49:1990وآخرون، إبراهيمترى نظرية التعلم املعريف حسب )عبد الستار 

وإدراك وتفسري احلوادث اليت خالل القواعد التشريطية أو التعلم االجتماعي، بل وأيضا من خالل التفكري يف املواقف، 
 فالعالج النفسي وفق هذه النظرية يفرض اإلشارة إىل أربعة أبعاد معرفية وهي على النحو التايل:، مير هبا 

 ميلكعقليا والذي كي املرن د ت اخلاصة والذكاء، فالشخص القدراالكفاءة أو القصور املعريف أي املهارات وال -1
 فضل من الشخص املتصلب.أبطريقة جيدة و ، يتعلم حول موضوع ماد جيد من املعلومات رصي
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إمكانياته وقدراته الشخصية، فالطفل الذي يعتقد و  نفسه مفهوم الذات وما حيمله الفرد من اعتقادات خاطئة عن -2
ذكاءا من غريه أو أبنه غري حمبوب، عادة ما يتبىن جوانب من السلوك املرضي كالقلق واإلكتئاب،  أقليف نفسه أنه 

 من اآلخرين.من الطفل الذي يعتقد أنه حمبوب  أكثر
، فالطفل الذي يعتقد أن اجلاذبية اإلجتماعية وتقبل تفاعله مع مواقف معينةالقيم واإلجتاهلات اليت يتبناها الفرد  -3

اآلخرين له أهم لديه من النجاح اآلكادميي يشعر ابإلحباط الشديد عندما يوضع يف موقف يشعر فيه برفض  األطفال
 اآلخرين له.

التوقعات اليت يتبناها الفرد عند التفاعل مع املواقف اخلارجية حتدد نوع املشاعر اليت تنتابه يف هذه املواقف، حيث  -4
( أن كثريا 50:1990وآخرون، إبراهيم)عبد الستار  يف  (Beck, 1976وبيك، Elliss, 1962ألربت إليس،(يؤكد

 .من اإلضطراابت النفسية والعقلية تتكون بفعل التوقعات املختلفة مع اآلخرين
( أبن عملية التعلم ال ميكن أن تنحصر 180:2008يف )بطرس حافظ،   Meichenbaumميكينباومكما يشري 

، بل إذا أردان تغيري سلوك الفرد فال بد أن يتضمن معتقداته، السلوكيةيف شكل مثري وإستجابة كما ترى النظرية 
ومشاعره، وأفكاره، واحلديث اإلجيايب مع نفسه، كلها تلعب دروا كبريا يف عملية التعلم، حيث إستخدم ميكينباوم 

ذوي النشاط الزائد، وعلمهم أن يتكلموا مع أنفسهم، حبيث يفهموا متطلبات  األطفالالذايت على أسلوب التوجيه 
املهمات املطلوب منهم القيام هبا حيث إنطلق ميكينباوم من الفرضية اليت مفادها أن األشياء اليت يقوهلا الناس 

ت عديدة يقوم هبا ألنفسهم تلعب دورا هاما يف حتديد السلوكيات اليت سيقومون هبا، وأن السلوك يتأثر بنشاطا
، وتعمم بواسطة األبنية املعرفية املختلفة واحلديث الداخلي خيلق الدافعية، ويساعد على تضعيف مهارات الفرد فراداأل

 وتوجيه التفكري للقيام ابملهارة املطلوبة.
يراقب،  يقول ميكينباوم  ما أقصده ابلبنية املعرفية هو ذلك اجلانب التنظيمي من التفكري الذي يبدو أنه

متسلسل يف احلدوث، يبدأ ابحلوار  والطريق، وإختيار األفكار، وأن تعديل السلوك مير بطريق سرتاتيجيةويوجه اإل
الداخلي والبناء املعريف والسلوك الناتج، وتعترب النظرية املعرفية أبن عملية التغيري تتطلب من الفرد أن جيد سلوكا جديدا 

  .ل عملية التكامل بني البناء املعريف القدمي واجلديد وذلك من أجل ضبط سلوكهمبدال من السلوك القدمي، من خال
 إجراءات العالج السلوكي للطفل: -4
والدارسني يف علم النفس على إجراءات موحدة للعالج  باحثنياليف حقيقة األمر ليس هناك اتفاق بني   

 135 ،146 وآخرون، إبراهيمجراءات األساسية اليت صاغها )عبد الستار لوكي للطفل، لكننا سنعتمد على اإلالس

 (كمايلي:1990:
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 حتديد السلوك احملوري: :األوىلاخلطوة 
على  األسرةالسلوك احملوري هو السلوك الذي نريد عالجه، لذلك جيب على املعاجل أن يتفق مع املريض أو 

 حتقيق العالج. إىلأنه إذا مت تعديله سيؤدي 
ويلزم حتديد السلوك احملوري حتديدا نوعيا، فليس من املقبول أن نستعمل عبارات مثل: مكتئب أو ضعيف 
الشخصية، بل جيب حتديد الشكوى يف شكل مظاهر سلوكية فبدال من من أن نقول لديه ضعف الشخصية، ميكن 

 قه.أن نقول إنه ال يستطيع اإلحتكاك البصري أو ال يعرب عن غضبه عندما خترق حقو 
 وضع طريقة لقياس تواتر السلوك ومقدار شيوعه: اخلطوة الثانية:

يف هذه اخلطوة ميكن اإلعتماد على وسائل املالحظة واإلستمارات املعدة جلمع البياانت عن عدد املرات اليت 
روف يظهر فيها السلوك، حىت نصل ملا يسمى خبط اإلنتشار القاعدي، وهو القدر الذي يظهر به السلوك حتت الظ

 القائمة قبل العالج.
ت أو الظروف اليت ترتبط بزايدة أو مبا يف ذلك األوقا هذه البياانت تبني لنا كميا مقدار شيوع هذا السلوك

نقص حدوثه، كما تعطينا فرصة ملتابعة التطورات العالجية هلذا السلوك وبذلك ميكننا تقييم اخلطط العالجية 
 املستخدمة بكل دقة.

 حتدد السوابق واللواحق: اخلطوة الثالثة:
التحديد الدقيق للظروف السابقة أو احمليطة ابلطفل عند ظهور السلوك غري  إىلحنتاج يف هذه اخلطوة 

املرغوب فيه مثال: الطفل يهجم على األم يف الوقت الذي تكون األم فيها منشغلة مبداعبة أخته الصغرى، وتتطلب 
الة ولقاء األبوين مىت بدأ السلوك اخلاطئ يف الظهور، ومتثل إستمارة هذه اخلطوة أن نستكشف من خالل دراسة احل

 )السوابق واللواحق السلوكية( منوذجا جيدا لتقدير اإلستجاابت البيئية للسلوك املرضي وهي تغطي اجلوانب التالية:
 أنواع السلوك مصدر الشكوى. -1
 اتريخ حدوثه. -2
 الوقت الذي استغرقه. -3
 ؟ مع من حدث -4
 كم مرة حيدث يف اليوم ؟  -5
 ما الذي حدث قبل ظهور السلوك؟ -6
 كيف كانت لستجابة اآلخرين للسلوك؟  -7
 ما املكاسب اليت جناها الطفل من جراء سلوكه اخلاطئ؟ -8
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 أي مالحظات أو ختمينات ترتبط بظهور املشكلة؟ -9
 بناء توقعات عالجية وتتكون هذه اخلطة مما يلي: اخلطوة الرابعة:

على خلق شروط تساعد على ظهور  األسرة، ويعين هذا تشجيع األسرةتشجيع اإلجتاه اإلجيايب لدى الطفل و 
أنواع السلوك األجيابية املرغوب فيها، من الرتكيز على مراقبة وعقاب السلوك غري املرغوب فيه، مثال: تقوم العائلة 

تنع خالهلا األبوين عن التأنيب أو النقد، بل بعمل ثالث جلسات أسرية ثالث مرات أسبوعيا ملدة نصف ساعة مي
يتبادالن احلوار عن األشياء اإلجيابية اليت يتمتع هبا الطفل، حيث يتخلل هذه اجللسات بعض النكت املرحة والقرب 

 البدين.
 تعميم السلوك:  اخلطوة السادسة:

هذا السلوك اجلديد على الطبيعة  اآلن وقد أمكن للطفل تعلم كثري من اجلوانب اإلجيابية للسلوك يبقى تعميم
أو املواقف احلية، إذ ينبغي تشجيع الطفل على تعميم خرباته اليت تعلمها يف املنزل على مواقف جديدة يف اخلارج مع 

 األصدقاء.
 أساليب العالج السلوكي: -4

من األساليب جمموعة حتتهما سلوابن رئيسيان تندرج أعند التحدث عن أساليب العالج السلوكي ال بد من ذكر 
 إىل قسمني:( 2007:93،آخرونالقمش و  حيث قسمها ) العالجية السلوكية

تكرار السلوك بتطبيق األساليب اليت تعمل على زايدة معدل هذا االجراء ويتلخص  زايدة السلوك: أساليب -أوال
 ويضم هذا األسلوب مايلي:املرغوب فيه، 

أو زايدة احتمال تكراره يف املستقبل إبضافة ميكن تعريف التعزيز على أنه عملية تدعيم السلوك املناسب ز: التعزي -1
نفعالية والوجدانية العاطفية بعد حدوثه، فهو ذو أثر اجيايب من الناحية اإلمثريات اجيابية أو إزالة مثريات سلبية 

 .، ويكون التعزيز إما إجيابيا أو سلبياواملعلوماتية
ن القيام هو تقدمي معززات حمببة لدى الطفل شرط قيامه بسلوكات مرغوب فيها، أو امتناعه ع اإلجيايب: التعزيز -أ

الشيء الذي جيعله مييل إىل تكرار بسلوكات غري مرغوب فيها، وعادة ما يقدم للطفل أشياء حمببة كاحللوى واأللعاب 
جيله يفقد قيمة املعزز، مع ألن أت املرغوب شرة بعد حدوث السلوكالسلوك يف املستقبل، مع االلتزام بتقدمي املعزز مبا

  .عند تقدمي املعززات فقد ينجح املعزز مع فرد وال ينجح مع فرد آخرمراعات الفروق الفردية 
املعززات  ( 132:131:2010يف )فوزية حممدي، (282،285،2005:287)سهيلة الفتالوي: م لنا سوتق 

 :إىل ثالث أنواع
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عن جمموعة من املعززات تعمل على اشباع احلاجات األساسية للمتعلم، وتتخذ هي عبارة  :املعززات األولية -1
 أحد األشكال التالية:

، إال أن هناك من يعارض املعززات الغذائية: وتشمل مجيع أنواع الطعام والشراب املفضلة للطفل مثل احللوايت -أ
بشكل مستمر ألنه مبجرد أن حيصل الطفل على تلك املعززات سيتوقف عن ممارسة استخدام هذا النوع من املعززات 

 املطلوب.السلوك 
اليت حيصل عليها الطفل بعد قيامه بسلوك مناسب أو امتناعه عن واجملالت وتشمل األلعاب املعززات املادية:  -ب

األفراد يف مجيع األعمار مع مراعاة الفروق كل القيام بسلوك غري مناسب، وميكن استخدام هذا النوع من املعززات مع  
 معززات مادية تناسب عمر الطفل وإال يفقد املعزز قيمته.حيث جيب تقدمي  ،بينهم

مثل: عملك  املعززات االجتماعية: يكون هذا النوع من املعززات من خالل تقدمي عبارات الشكر واملديح للطفل  -ج
جعل الطفل يبادر للقيام ابلسلوك ات االجتماعية ليس فقط يف وهناك أتثري فعال للمعزز كان جيدا أحسنت، 

هذا النوع من تساهم أيضا يف اكسابه الثقة ابلنفس والزايدة يف تقدير الذات، وال يتطلب املرغوب مرة أخرى ولكن 
وعناق بعد  بعد ذلك نقدم ابتسامةمن سلوكات  عنهفقط االنتباه ملا يصدر  ،املعززات جهدا كبريا من احمليطني ابلطفل

 حدوث السلوك مباشرة.
نظام جديد للنعزيز يف ، فقد ظهر يف اآلونة األخرية أو ما يسميه البعض املعززات املشروطةاملعززات الثانوية:  -2

يشرتط على الطفل من أجل احلصول على املكافأة أن جيمع عدد اجملال الرتبوي أطلق عليه نظام التعزيز الرمزي حيث 
، فاذا وصل الطفل إىل مجع العدد م، قطع من الورق أو البالستيك...( حيدد عددها املعلم يف الفصل) جنو من الرموز 

 ميكنه استبداهلا مبعززات أخرى.احملدد 
يف التعزيز حيث يعمل السلوك  (premack)يستند هذا النوع من املعززات إىل مبدأ برمياك  معززات النشاط: -3

غري املفضل، وجناح هذا النوع من املعززات يكون مرتبطا ابملام معلم الفصل د الطفل كمعزز للسلوك املفضل عن
 .سلوكات املفضلة عند املتعلمنيابل
خاصة املتعلقة مبادة على أطفاله عندما يقدم هلم بعض الواجبات املنزلية امللل فمثال ميكن للمعلم أن يالحظ  

فناء املدرسة مثل لعب كرة القدم اليت تعترب الرايضية يف  ةنشطفيشرتط عليهم عند أتديتها ممارسة بعض األالرايضيات، 
 اللعبة املفضلة عند الكثري من األطفال.

ابزالة شيء غري حمبب ابلنسبة ( 93:2007،آخرونالقمش و  يتلخص هذا األسلوب حسب ) التعزيز السليب: -ب
والتعزيز السليب ليس عقااب   غري مرغوب،للطفل نتيجة قيامه بسلوك مناسب ومرغوب أو امتناعه عن القيام بسلوك 
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بينما يعمل العقاب على يف املستقبل  املناسب كما يعتقد البعض، التعزيز السليب يقوي احتمالية تكرار السلوك
 اضعاف السلوك غري املناسب.

 وميكن للمعاجل السلوكي أو املعلم داخل الفصل استخدام التعزيز بطريقة منظمة من خالل االعتماد على
 واليت تنقسم إىل نوعني: جداول التعزيز 

التعزيز املستمر: إن  التعزيز املستمر يتم فيه تعزيز الطفل مادام يقوم ابلسلوك املرغوب واملناسب، حيث جداول 
 يستخدم لتقوية السلوك مبدئيا، أي أن إستخدام التعزيز املستمر يكون مفيدا عند تعلم سلوكات جديدة.

ع: أو التعزيز اجلزئي، ويقصد به تعزيز السلوك املناسب يف بعض مرات حدوثه وليس يف كل مرة، التعزيز املتقط جداول
وذلك بتعزيز استجابة من كل ثالث استجاابت أو أربعة أو مخسة، ويستخدم بشكل عام يف احملافظة على السلوك 

 املتعلم، وميكن تصنيف جداول التعزيز املتقطع على أساس بعدين:
 قسمني: إىلبة: ويقصد هبا مدى التغري أو الثبات يف جدول التعزيز وهي بدورها تنقسم جداول النس -1
 جداول النسبة الثابتة: عندما حندد عدد االستجاابت املطلوبة لنقدم املعزز. -أ

 جداول النسبة املتغرية: عندما يكون اختالف بني عدد االستجاابت لنقدم املعزز. -ب
 قسمني: إىلجداول الزمن: يعتمد هذا النوع من اجلداول على مرور الزمن قبل تقدمي التعزيز وينقسم  -2
جداول الزمن الثابت: يف هذا اجلدول جيب أن متر فرتة حمددة لنقدم التعزيز، فالسلوك الذي نطلب من الطفل أن  -أ

 لسلوك هنا ال يعزز يف هذا النوع من اجلداول.يؤديه، لكن ال يتم ذلك السلوك قبل انتهاء الفرتة احملددة، فا
جداول الزمن املتغري: التعزيز هنا يقدم يف أي وقت، فالطفل ال يستطيع أن يعرف طول الفرتة اليت ستمر لكي  -ب

احلفاظ على مستوى اثبت من  إىليعزز على سلوكه، لذلك يف هذا النوع من اجلداول يسعى الطفل دائما 
 االستجاابت.

انتشارا  كثريف خفض االضطراابت السلوكية األسلوب التعزيز تت العديد من الدراسات استخدام أبوقد اث 
 ,Mathews)ومكلوفني وهنسيكر واخلجل واالنسحاب، فنجد دراسة ماثيوز بني األطفال مثل السلوك التخرييب 

Mclaughlin, Hunsaker, 1980)   ( 93:2007،آخرونالقمش و يف) استخدام أسلوب حيث هدفت إىل معرفة أثر
وكان هذا االجراء بتدريب لدى عينة من األطفال داخل الفصل الدراسي، انتباه املعلم كمعزز خلفض السلوك التخرييب 

ظهرت نتائج هذا األسلوب حتسن ، وقد أابلسلوك الفوضويالذين يتسمون األطفال  إىل على االنتباه علمنيامل
 .دقيقة(45ثالث أسابيع من تطبيقه يف حصة الفن اليومية ومدهتا )ملحوظ يف سلوك األطفال بعد 
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( 94:2007)القمش واملعايطة،يف  (Dougherty & Dougherty, 1977)دوريت ودوريت كما جند دراسة  

وكانت طريقة التعامل  ( سنة11-8امتدت أعمارهم بني )اليت هدفت لعالج السلوك التخرييب عند عينة من األطفال 
 لقواعد السلوك الصفي املقررة.تقارير يومية لوالديهم من أجل تعزيزهم يف البيت شرط امتثاهلم معهم ابرسال 

 تشكيل السلوك: -2
تعلم بعض أنه يف كثري من احلاالت ال يستطيع الطفل قاعدة رئيسية مفادها يرتكز هذا األسلوب العالجي على 

حيث يعتمد ، هنا يلجأ املعاجل السلوكي لتجزيء السلوك إىل جمموعة من األجزاء، السلوكات املعقدة دفعة واحدة
وبعد على استخدام كل من التعزيز واإلطفاء ابلتوفيق بينهما، ( 94:2007،آخرونتشكيل السلوك حسب )القمش و 

وإطفاء به السلوك ويستمر املعاجل يف تعزيز األجزاء املرغوبة الذي يبدأ  زءيتم حتديد اجلتقسيم السلوك إىل عدة أجزاء 
 اليت تصاحب السلوك حىت يصل املعاجل إىل السلوك النهائي.السلوكات غري املرغوبة 

 التعاقد السلوكي: -3
من طرف  بني املعلم والطفل مثال على إجناز بعض املهمات مت حتديدهابعقد اتفاق يكون هذا األسلوب العالجي 

ويف رأي مع مراعاة املعلم لقدرات الطفل يف حتقيق تلك املهمات، ، ، وعندما يلتزم الطفل ابجنازها يقدم له التعزيزاملعلم
 ( جيب مراعاة الشروط التالية عند كتابة العقد وهي:95:2007،آخرون)القمش و 

 التأجيل يفقد املعزز قيمته. فورية التعزيز وتكون بتقدمي املعزز عقب حدوث التغيري مباشرة، ألن -أ
 بل قابلة للتحقيق من طرف الطفل.جيب أال تكون العقود تعجيزية  -ب
 االلتزام بصياغة العقود بطريقة اجيابية واضحة بعيدة عن التعقيد. -ج
 جيب أن تعمل العقود على حتقيق السلوك املرغوب. -د
لدى ميكن لآلابء واملعاجلني وميكن االشارة إىل أن هذا األسلوب العالجي جنح يف خفض السلوك العدواين،  

 والقائمني على تربية الطفل تطبيقه على األطفال الذين يظهرون مشكالت سلوكية وانفعالية.
 أساليب خفض السلوك: -اثنيا

 فض شدة السلوكات غري املرغوب فيها وهي كمايلي:خهتدف األساليب العالجية اليت يتضمنها هذا الشكل إىل 
 العقاب: -1

على اضعاف احتمالية تكرار إذا كان التعزيز يعمل على تقوية السلوك املرغوب فيه فإن العقاب يعمل 
  (97:2007،آخرونويتخذ أحد الشكلني التاليني حسب ما أكده )القمش و السلوك يف املستقبل، 

ويكون إبضافة مثريات سلبية ومنفرة يف الغالب عندما يقوم الطفل بسلوك غري العقاب من الدرجة األوىل:  -أ
 مناسب.
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بسلوك غري العقاب من الدرجة الثانية: ويكون بسحب وإزالة مثريات تعزيزية حمببة عند الطفل نتيجة قيامه  -ب
 مناسب.

ما إذا كان املثري عقابيا أم ال هي مالحظة نتائجه على سلوك اليت ميكن من خالهلا معرفة والطريقة الوحيدة 
 ، فإذا ضعف السلوك يكون املثري عقابيا والعكس صحيح.الطفل

 جيب مراعاة بعض النقاط األساسية:ومن أجل احلصول على نتائج جيدة بعد استخدام أسلوب العقاب 
بعد فشل األساليب األخرى يف حتقيق تغريات وذلك نلجأ للعقاب كأسلوب أخري يف عملية تعديل السلوك،  -1

 إجيابية.
 جيب أن يعرف الطفل السبب الذي عوقب من أجله. -2
للمدرسني فيؤدي إىل ال يكون العقاب النمط املميز  خرى حىتتربوية أجيب أن يرافق أسلوب العقاب أساليب  -3

 نفور التالميذ منهم.
 أشدها.عند استخدام أسلوب العقاب جيب على املدرس أن ينتقل من أبسط أشكال العقاب إىل  -4
 بعض التعزيز.ال ينبغي الرتكيز على عقاب السلوك غري املقبول بل جيب االنتباه إىل السلوك املقبول وتقدمي  -5
 العديد من األساليب العالجية ميكن ذكرها على النحو اآليت: يتضمن أسلوب العقاب ميكن اإلشارة إىل أنو   
  تكلفة االستجابة: -أ

)فوزية  يف (1997)سولزر ومايري، ، حيث يرىاألساليب العالجية استخداما أكثرتعترب تكلفة االستجابة من 
 جلزء من املعززات اليت ميلكها نتيجة قيامه أن أسلوب تكلفة االستجابة يكون بفقدان الطفل (137:2010حممدي،

، فال جيب بشكل منظم عن طريق برانمج يومي تإذا طبق تكلفة االستجابة  بسلوك غري مرغوب فيه، ويتوقف جناح
 بل يكون السحب فوراي للمعززرات اليت حبوزته.اهل مع الطفل عند قيامه أبي جتاوز، سأن نت

)فوزية يف  (Caroly,1980)حددهتا كارويل مع العلم أنه جيب مراعاة بعض الشروط لنجاح هذا األسلوب   
 على النحو التايل:( 139:2010حممدي،

 .السلوك غري املرغوب من الطفل جيب سحب املعززات اليت حبوزته فورايعند ظهور  -
 لالستجاابت املرغوبة. ستمرار يف التعزيز اإلجيايباال -
 أن تكون املعززات املسحوبة ذات قيمة يف نظر الطفل.جيب  -
ويف نفس الوقت، جيب أن تسحب وتقدم املعززات بطريقة منظمة، حيث ال تسحب مرة واحدة أو دفعة واحدة  -

 يكون السحب بطيئا إىل احلد الذي ال يالحظ.وهذا ال يعين أن 
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  بعاد املؤقت:اإل -ب 
أسلوب اإلبعاد املؤقت كشكل من  (140:2010)فوزية حممدي،يف  (187:2004،أمحد الظاهر قحطانويقدم لنا )

 الفوضوية، تالميذ بعض السلوكات ال أحد  الكثري من املدرسني يف الفصل عندما يصدر من هيلجأ إليأشكال العقاب 
هو أن يكون اإلبعاد عقوبة، ، لكن ما جيب االنتباه إليه أو خارجه يف آخر الفصلفيقوم إببعاده عن أقرانه لفرتة قصرية 

لذلك جيب إبعاد الطفل الذي يرغب يف البقاء داخل  األحيان يكون مكافأة مثل إبعاد الطفل املنعزل،ألنه يف بعض 
 ، ويتخذ اإلبعاد املؤقت أحد األشكال التالية:خمتلف األنشطة الصفيةالفصل وممارسة 

خذ فإن اإلقصاء يكون أب (140:2010)فوزية حممدي،( يف 318:2005) سهيلة الفتالوي،حسب  اإلقصاء: -1
كأن يوضع ستار يفصل بينه وبني التالميذ والتواصل معهم،   زمالئه الطفل إىل مكان داخل الصف وال يسمح له مبراقبة

 هذا االسلوب ال بد على املعلم مراعاة بعض الشروط منها: وال يسمح له ابإلتصال البصري، ولنجاح  اآلخرين
 الطفل من البيئة املعززة مباشرة بعد قيامه ابلسلوك غري املرغوب لفرتة قصرية.إقصاء  -
 وأن األمر سيعود إىل ما كان عليه فور توقفه عن السلوك غري املرغوب.إعالم الطفل بسبب إقصائه  -
يد فرتة سلبية يقوم املعلم بتمداإلقصاء يكون لفرتة وجيزة، مع العلم إذا استمر الطفل يف إصدار السلوكات ال -

 إىل أن يكف عن السلوكات غري املرغوب فيها.االقصاء دون جدال أو مناقشة 
 عند قيام الطفل ابلسلوك املرغوب واملناسب جيب إعادته إىل ما كان عليه. -

( على 99:2007،آخرون)القمش و   يف (Walker,1984) يشتمل هذا األسلوب العالجي حسب العزل: -2
نتباه إىل أن مدة العزل ال ، مع العلم أنه جيب االإىل بيئة غري معززة وتسمى غرفة العزل إقصاء املتعلم من بيئة معززة

 عدة دقائق، وجيب مراعاة بعض الشروط لنجاح هذا األسلوب منها:من  أكثرتستمر إىل 
 ويف موقع قريب داخل املدرسة ميكن مراقبته.أن تكون غرفة العزل آمنة بعيدة عن كل خطر  -
 قصرية ومدروسة. فرتة احلجز تكون -
 أن تفتقد غرفة العزل ملختلف املثريات املعززة. -

مشكالت نفسية كالرهاب، كما جيب مراعاة احلالة النفسية للمتعلم الذي يتم عزله، ألنه ميكن عزل حاالت تعاين 
 .فعوض التخفيف من حدة املشكلة نزيد من حدهتا

 التصحيح الزائد: -3
وإجباره على ممارسة السلوكات الصحيحة األخطاء اليت وقع فيها، يطلب من الطفل تصحيح يف هذا اإلجراء 

كتب وتنظيف كلي للجدران، حيث  ال يطلب منه مسح ما  بشكل مستمر، فإذا قام الطفل ابلكتابة على اجلدران 
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معه بصرامة وانضباط، ألن بل فقط التعامل سلوب العالجي جهدا كبريا من القائمني على تربية الطفل يتطلب هذا األ
 .العديد من الدراسات أثبتت فاعليته خاصة يف عالج السلوك التخرييب والسلوك العدواين

 اإلغفال والتجاهل: -4
حىت ينطفئ ذلك حياول املعاجل يف هذا األسلوب العالجي حمو السلوك غري املرغوب فيه بتجاهله وإغفاله 

( يف 98:2007،آخرون)القمش و   يف (Pear&Martin,1983)حسب السلوك، وقد أستخدم هذا األسلوب بنجاح 
أنه ال جيب جتاهل ، مع العلم بعض االضطراابت النفسجسدية ويف خفض السلوك العدواين غري الشديدعالج 

 حلالة إتباع أساليب عالجية أخرى.بل جيب يف هذه االسلوك املؤذي للذات ولآلخرين 
 اإلشباع واملمارسة:  -5

، التكرار املستمر للسلوك غري املرغوب فيه (142:2010األسلوب العالجي يف رأي )فوزية حممدي،يتصمن هذا 
 (Elion)وإختفاء إجيابيته لتحل حملها السلبية نتيجة اإلشباع، حيث يعترب إىل امللل ألن تكراره بشكل مستمر يؤدي 

ركات الالإرادية مثل حتريك الرأس، وقضم خاصة مع احلأشهر من استخدموا هذا األسلوب العالجي، فتزداد فاعليته 
أن يكرر السلوك السليب بشكل سريع ومستمر إىل احلد الذي ، فاملعاجل يف هذا األسلوب يطب من الطفل األظافر

، مع العلم أنه ال جيب استخدامه يف عالج مشكالت تتعلق ابحلاق األدى ابآلخرينللتعب واإلعياء وامللل، يصل فيه 
 يف عالج مشكالت تتعلق ابلفرد نفسه. بل جيب استخدامه

 :التغذية الراجعة -6
أبن يقدم املعاجل أو املعلم يف الفصل معلومات متعلقة بسلوك الطفل، وذلك هبدف تكون التغذية الراجعة أو املرتدة 

 سلبية.فيساعد هذا األجراء الطفل يف معرفة نتائج سلوكه كانت إجيابية أو توضيح األثر الذي خلفه سلوكه، 
ترتكها التغذية ( النتائج اليت ميكن أن 98:2007،يف )القمش وآخرون( 1987ويف هذا الصدد يقد )ميكوالس،     

 الراجعة وهي على النحو التايل:
 تكون التغذية الراجعة مبثابة تعزيز )التغذية الراجعة اإلجيابية( أو مبثابة عقاب )التغذية الراجعة السلبية( -
 التغذية الراجعة يف تنمية مستوى دافعية الطفل.تساهم  -
 وتعلمه وهذا ما يسمى ابلتغذية الراجعة التصحيحية.التغذية الراجعة تقدم معلومات تعمل على توجيه آدائه  -

 تلعب دورا مهما يف تشكيل سلوك األطفال املضطربني يف السلوك.إذن ومما سبق ذكره فإن التغذية الراجعة 
ليب أخرى تعمل هذه األساليب اليت تعمل على خفض وإطفاء السلوكات غري املرغوبة، فإ هناك أساوابإلضافة إىل 

 :على إكساب الطفل سلوكات جديدة مثل
 النمذجة: -7
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ذجة أو التعلم ابملالحظة طريقة بسيطة ليتعلم الطفل سلوكات جديدة مل تكن يف رصيده النم إسرتاتيجيةتعترب      
على مرآى من الطفل أو أي شخص آخر ويسمى النموذج بسلوك ما املعلم  اإلجراء أبن يقومويتلخص هذا  ،املعريف

 .، ويف هذه احلالة حيتاج الطفل إىل مزيد من االنتباه والتعزيز والتشجيعهذهمث يطلب منه القيام مبثل ما شا
النمذجة ميكن أن ترتك ثالث  إسرتاتيجيةفإن ( 98:2007( يف )القمش واملعايطة،1987وسامل،وحسب )السرطاوي 

 آاثر إجيابية وهي كمايلي:
 معروفة سابقا.أتثري النموذج: حيث يكتشف الطفل سلوكات يؤديها النموذج مل تكن  -أ

فإن الطفل ميتنع عن القيام ابلسلوكات عندما يتم معاقبة النوذج على سلوك غري مرغوب أتثري املنع أو الكبح:  -ب
 املشاهبة لذلك السلوك.

 يتم استخراج السلوك املماثل لسلوك النموذج من خربات الطفل املخزنة.أتثري اإلستخراج:  -ج
 النمذجة: إسرتاتيجيةاثنيا: العالج السلوكي القائم على 

 ساسية لنظرية ابندورا للتعلم االجتماعي:املالمح األ -1
 حول التعلم االجتماعي كما صاغها  Bandura ميكن ذكر بعض املالمح الرئيسية لنظرية ابندورا

 ( كمايلي:125:1998)أبو جادو،
 للسلوك واملستمر املتبادل احلتمي التفاعل على لباندورا املالحظة على القائم االجتماعي التعلم نظرية تؤكد  -

  .واملعرفة  البيئية والتأثريات
 التأثريات من متشابكاً  نظاماً  تشكل والبيئية الشخصية وحمدداته اإلنساين السلوك أن على النظرية هذه تؤكد -

 احملددين حساب على متميزة مكانة أية الثالثة الرئيسية احملددات هذه من أي إعطاء والميكن واملتفاعل، املتبادلة
 : التايل ابلشكل العالقة توضيح وميكن  اآلخرين.

 
 البيئة والسلوك:و ( يبني كيفية التفاعل بني الفرد 04شكل رقم )

 
 
  
 

( نالحظ أن هنا تفاعل متبادل بني احملددات الثالثة وليس هنا مكانة حمددة يتميز هبا 04من خالل الشكل رقم )
 حمدد عن ابقي احملددات.

 الفرد

 البيئة السلوك
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 عليها يؤكد اليت اخلارجية الفورية ابلتعزيزات حمكومة التكون اإلنساين السلوك أمناط معظم أن ابندورا يرى -
 حيث السابقة خرباهتم هناك إمنا ثورندايك( سكنر، واطسون، الراديكالية )السلوكية أو الكالسيكيني السلوكيون

 حتدث أخرى أمناطاً  وأن قيمهم، على تؤثر السلوك من معينة أمناطاً  وأن اخلربة، هذه ضوء يف الناس توقعات تتحدد
 يتحدد النحو هذا على سلوكنا فإن مث إجيابية، ومن أكثر األمناط لبعض الناس تقدير يكون قد كما مرغوبة غري نتائج

 أن ميكن السلوك من اجلديدة األمناط أن ابندورا ويعتقد املاضية، الفرد خربات على املبنية املتوقعة آباثره كبري حد إىل
 سلوكيات مالحظة خالل من السلوك أمناط من العديد تكتسب اخلارجي، حيث التعزيز غياب يف حىت ُتكتسب
 التعلم وهو ابندورا عليه مايؤكد وهذا البيئية، واملثريات املتغريات مع تفاعلهم أمناط وكذا عليها، املرتتبة والنتائج اآلخرين

 للتعلم ابندورا نظرية مالمح أهم تشكل اخلاصية هذه ولعل ،املباشر التعزيز من أكثر ابلنموذج االقتداء أو ابملالحظة
 املالحظة. على القائم االجتماعي

 وهو الذات، ضبط أو تنظيم خاصية ابندورا إليها أشار واليت االجتماعي التعلم نظرية متيز اليت اهلامة احملددات من -
 اآلاثر وإنتاج معرفية، أسساً  خلق أو وابتكار املوقفية البيئية املتغريات ترتيب طريق عن اإلنسان هبا ينفرد خاصية
 مشغولة تكون العملية قدراتنا أو طاقتنا فإن لذلك  املوقفية، البيئية املتغريات هذه من اشتقاقها ميكن اليت املرغوبة

 مع والناجح املستمر التعامل من متكننا اليت واإلسرتاتيجيات واألساليب والوسائل ابلطرق ميدان الذي الرمزي ابلتفكري
 .البيئة

 للتعلم االجتماعي:االفرتاضات اليت تقوم عليها نظرية ابندورا  -2
 ( )الزايت،181:1998 ( )أبوجادو،355:1986 جتماعي حسب كل من )نشوايت،تقوم نظرية التعلم اإل

 فرتاضات التالية:اإلى ( عل376:1995
 وغري بطيئاً  اإلنساين التعلم احملاكاة، يصبح وأ والتقليد املالحظة خالل من حتدث اإلنساين التعلم أمناط معظم -

 الفرد ميارس أن املنطقي غري فمن اخلاص،  سلوكنا انتج على أو املباشرة اخلربات على كلية عتمدإ إذا خاصة عملي
 حنن ذلك وعلىر، املرو إشارات مدلول يتعلم كي املارة أحد أو أخرى بسيارة ويصطدم احلمراء املرور إشارات جتاوز
 هؤالء يتلقاها اليت التعزيزات أشكال ومتابعة عنهم، تصدر اليت السلوك وأمناط اآلخرين مالحظة خالل من نتعلم

 السلوكية. األمناط هذه ممارستهم نتيجة اآلخرين
 وكذا الفرد فيها يعيش اليت الثقافة هبا املشعبة السلوكية واألمناط والتقاليد والعادات اللغة كتسابإف 

 .حماكاهتم أو وتقليدهم اآلخرين مالحظة خالل من تعلمها يتم وغريها نفعاالتواإل األفعال وردود جتاهاتاإل
جتماعية، إ األساسي، عملية مبفهومه التعليم أن عتربانإ إذا ابلغة، تربوية أمهية على فرتاضاإل هذا ينطوي آخر ومبعىن -
 العقابية أو التعزيزية لآلاثر طبقاً  أي فقط املباشرة واخلربة املمارسة طريق عن التعليم يتم أن املمكن غري من ايبدو  إذ
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 مرحلة حىت احلياة قيد على البقاء الناس معظم ستطاعإ ملا كذلك األمر ولوكان ذاته، املتعلم الفرد يؤديه الذي للسلوك
 أداء من الطفل متكن تفسري يف كثرية، أحوال يف تفشل واإلجرائي الكالسيكي بنوعيه شراطاإل مبادئ ن  الرشد أل

 للقدرات تالكهإمالطفل، و  أمام ستجاابتاإل هذه أبداء يقوم منوذج حال توافر يف كلياً، اجلديدة ستجاابتاإل بعض
 ألدائها. الالزمة

 املعلومات ستدخالإل تكفي بدقة القصدي، االنتباه من عمليات على يقوم املالحظة على القائم جتماعياإل التعلم -
 .للفرد دراكياإل املعريف اجملال يف تعلمها املراد ستجاابتواإل والرموز

 عوامل: بعدة ابلنموذج قتداءاإل أو ابملالحظة التعلم أو النمذجة عملية تتأثر -
 ملدى دراكهإ حنو النموذج، جتاههإو  العام، العقلي ستعدادواإل الزمين، العمر  منها: املالحظ ابلفرد تتعلق عوامل -أ

 أو الشخصية اجلاذبية الفرد، يدركها كما له جتماعيةاإل واملكانة للقيمة العلمية وتقديره النموذج عن مايصدر أمهية
 النموذج. مع التفاعل على القائم النفسي رتياحاإل
  جنس جنوميته، ودرجة للنموذج، جتماعيةاإل املكانة منها:  املالحظ ابلنموذج تتعلق عوامل -ب

  اخل...النموذج
 يةيندالو  جتماعيةواإل الثقافية واحملددات السائدة القيم بني التوافق مدى منها: البيئية ابلظروف تتعلق عوامل -ج

 آاثر على عتمادواإل األصالة إىل الدعوة الصعب من فمثالً  ، النموذج عن مايصدر وبني انحية من واألخالقية،
 التطور. ظروف ظل يف املاضي،

 يتلقاها الفرد اليت التعزيزات أو الدوافع أو البواعث كانت إذا ومرضية فعالة بصورة ابملالحظة التعلم عمليات حتدث -
 .السلوكية أمناطه أو ستجاابتهإ مثل إنتاج أو ابلنموذج قتداءاإل على ترتتب إشباعها أو عليها احلصول يتوقع أو
 اليت والتعزيزات املالحظ الفرد دوافع حتكمه ةنتقائيإ عنه تصدر اليت السلوكية األمناط حماكاة أو ابلنموذج قتداءاإل -

 .حماكاته أو قتداء ابلنموذجاإل نتيجة عليها احلصول يتوقع أو يتلقاها
 .املالحظة على القائم اإلنساين التعلم عليها يقوم اليت األسس من هاماً  أساساً  املعرفة تشكل -
 قتداءواإل ملالحظتها منذجتها إىل املعلم يسعى اليت األهداف ابختالف ابملالحظة التعلم ينتجها اليت اآلاثر ختتلف -
 على املرتتبة اآلاثر تباين إىل املالحظة على القائم جتماعياإل التعلم جمال يف أجريت اليت والبحوث الدراسات تشري.هبا

 : هي آاثر ثالثة يف اآلاثر هذه تتمايز حيث ابملالحظة التعلم
 مع اآلخرين، أداء الحظ إذا جديدة سلوك أمناط تعلم املالحظ جديدة: يستطيع استجاابت أو تعلم سلوكيات -أ

 الصحافة عرب املتوافرة والرمزية الصورية فقط، فالتمثيالت احلية أو احلقيقية ابلنماذج فقط اليتأثر الفرد سلوك أن العلم
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 النموذج بوظيفة وتقوم ، للنماذج هامة مصادر تشكل الشعبية، واحلكاايت واألساطري والتلفزيون والسينما والكتب
  .احلي

 بعض أداء جتنب أو االستجاابت، بعض كف إىل اآلخرين مالحظة سلوك عملية تؤدي قد  والتحرير: الكف -ب
 .النموذج واجه إذا وخباصة السلوك، أمناط

 سلوك اآلخرين مالحظة عملية تؤدي وقد السلوك، هذا يف اهنماكه جراء من مرغوب غري أو سلبية عواقب
 النموذج فيها اليواجه اليت احلالة يف وخاصة املقيدة، أو املكفوفة االستجاابت بعض حترير إىل أي ذلك، عكس
 .أفعال من به ماقام نتيجة سارة غري أو سيئة عواقب

 املالحظ حصيلة يف تقع اليت ستجاابتاإل ظهور تسهيل إىل النموذج سلوك مالحظة عملية تؤدي التسهيل:  قد -ج
 تذكر على املالحظ يساعد النموذج سلوك أن أي اليستخدمها، نهأ مسبق إال حنو على تعلمها السلوكية، واليت

 الذي فالطفل تواترا، أكثر املشاهبة األوضاع يف ستخدامهاإ ادو بي النموذج، حبيث ستجاابتإل املشاهبة ستجاابتاإل
 سلوك يف منهمكني األطفال بعض يالحظ عندما يؤديها أن ميكن ميارسها، ومل التعاونية ستجاابتاإل بعض تعلم

 املقيدة، أو املكفوفة غري املتعلمة ستجاابتاإل يتناول فالتسهيل والتسهيل، التحرير عملية بني نفرق أن وجيب تعاوين،
 املكفوفة ستجاابتاإل فيتناول السلوك، حترير أما ستخدام،اإل عدم أو النسيان بسب تواترهها أو حدوثها يندر واليت

 هذه مثل يؤدي منوذج مالحظة بسبب حتريرها على فيعمل سلبياً، موقفاً  االجتماعية البيئة منها تقف اليت املقيدة أو
 .سوء يصيبه أن دون ستجاابتاإل
 األمهية، هذه مثل اليشكل ابملالحظة التعلم يف أنه السلوكية، إال التعلم نظرايت غلبأ يف مهم دور التعزيز يشكل -

 : التالية فرتاضاتاإل على ابملالحظة التعلم يف التعزيز لدور رؤيته ابندورا ويقيم
 .التعلم كتسابإل  أو متامهاإل ضروري ليس لكنه التعلم لعملية ميسر التعزيز -
 من يسلكونه، فكثري أو الناس مايعمله خلف تقف ومرتتباته التعزيز غري األخرى العوامل من العديد هناك أن -

 .قلاأل على له واضحاً  تفسري أو سبب دون آلدائها مدفوعاً  نفسه جيد الفرد عن تصدر اليت السلوكية األمناط
 الداخلي، ويرى التعزيز لتأثريات أمهية أكثر وزانً  تعطي فأهنا اخلارجي، التعزيز االجتماعي التعلم نظرية تقدر بينما -

 الداخلي حمدد للسلوك. التعزيز ويعترب  ابعث والثانية  إعالمية: مها بوظيفتني يقوم اخلارجي التعزيز أن ابندورا
 املفاهيم واملصطاحات املستخدمة يف نظرية ابندورا للتعلم االجتماعي: -3
 االجتماعي: التعلم -أ

 من جديدة سلوكية أمناط أو ستجاابتإل تعلمه أو الفرد كتسابإ ابندورا عند االجتماعي ابلتعلم يقصد
 .جتماعيإ إطار أو موقف خالل



 النمذجة إسرتاتيجيةى العالج السلوكي والعالج السلوكي القائم عل                                :رابعالفصل ال

94 

 

 النمذجة: أو ابملالحظة التعلم -ب
 النماذج مالحظة خالل من أو اآلخرين سلوك مالحظة طريق عن اجلديدة السلوكية األمناط أو ستجاابتاإل تعلم هو

 .ابلنموذج قتداءاإل على القائم التعلم احلالة فيهذه ويسمى
 الذايت: الضبط أو التنظيم -ج

 آخر ومبعىن املوقف، يف املستدخلة البيئية ابملتغريات عالقته يف لسلوكه الذايت الضبط أو التنظيم على الفرد قدرة هي
 البيئة. السلوك ومتفاعلة الفرد متبادلة بصورة البيئية واملتغريات املعرفية وعملياته املعريف وبنائه سلوكه تكييف

 املعرفية: العمليات -د
 القصدي االنتباه وعمليات الذهنية والصور لألفكار  الرمزي التمثيل شكل ابندورا عند املعرفية العمليات أتخذ

 أيضاً. هبما حمكومة تكون كما البيئة مع تفاعله يف الفرد سلوك يف تتحكم اليت حتفاظواإل
 التبادلية: احلتمية -ه

 على معتمدين كسببني البيئةو  الفرد بني جتاهنياإل ذو احلتمي املتبادل التفاعل ابندورا عند التبادلية ابحلتمية يقصد
 .للسلوك ومنتجني ومتفاعلني البعض بعضهما

 أساليب العالج وفق نظرية التعلم اإلجتماعي: -4
النمذجة: جزء أساسي من برامج كثرية لتعديل السلوك، وهي تستند حسب )لويس كامل  إسرتاتيجية -

افرتاض أن اإلنسان قادر على التعلم عن طريق مالحظة سلوك اآلخرين نتيجة تعرضهم  إىل( 104:1990مليكة،
اء الشخص فرصة ملالحظة منوذج مث يطلب منه أداء نفس العمل الذي يقوم به بصورة منتظمة للنماذج، وتكون إبعط

 النموذج.
أبهنا عملية تصور عقلي للعالقات اليت بني أشياء أو ظواهر أو أحداث  (Holiday,2001 :57)يعرفها 
 حداث والتنبؤ هبا.شياء والظواهر واألت وأشكال تيسر شرح وتفسري هذه األابستخدام متثيال

ويستخدم هذا األسلوب يف تعليم جوانب سلوكية، وأكادميية ومهارية، ويتأثر التقليد بعوامل عدة، كالعمر، 
 األطفالتقليدا من الكبار، كما يتأثر التقليد جباذبية النموذج، ويتأثر  أكثروالنضج العقلي، حبيث يكون الصغار 

 طق أن يقلد طفل ذكي طفال متخلفا.من النماذج الفاشلة، فمن غري املن أكثرابلنماذج الناجحة 
كتساب سلوكات إلتقليد أو النمذجة ال تقتصر على ( أن ا159:2004 ويذكر )قحطان أمحد الظاهر،

جديدة مل نكن موجودة من قبل، أو تعديل السلوك القدمي بل ميكن تعليم السلوك اإلجتماعي اجليد من خالل املراقبة 
 ظهور سلوكات كانت مكبوتة بسبب اخلوف أو القلق. إىلحلاالت متنوعة، بل قد تؤدي النمذجة 
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( عدة أشكال كالنمذجة احلية، النمذجة 161:2004النمذجة يف رأي )قحطان أمحد الظاهر، إسرتاتيجيةوأتخذ 
 الرمزية أو املصورة والنمذجة من خالل املشاركة ويف مايلي تعريف كل منوذج:

 لوك املستهدف أما الشخص الذي نريد تعليمه ذلك السلوك.هي قيام النموذج بتأدية الس النمذجة احلية:
 النمذجة الرمزية أو املصورة: هو أن يقوم الشخص املراد تعليمه مبراقبة سلوك النموذج من خالل االفالم والصور.

النمذجة من خالل املشاركة: وهو مراقبة النموذج وأتدية السلوك املراد تعليمه مبساعدة املعززات املرغوبة 
 التشجيع على أتدية االستجابة الصحيحة. و 

ن النمذجة أس نظرية التعلم اإلجتماعي، فريى تفسريا على أسا (Bandura,1980 :07-08 ) ويقدم 
أن هناك أربع عمليات  ابندوراتقدم معلومات يكتسبها الشخص بوصفها متثيالت رمزية للحدث املنمذج، ويرى 

 متضمنة يف النمذجة هي:
اإلنتباهية: وهي تنظم املدخل احلسي وإدراك احلدث املنمذج، ويشمل ذلك خصائص النموذج اليت العمليات  -1

 جتذب اإلنتباه واحلوافز مثل التدعيم احملتمل لإلنتباه للحدث.
دليل لألداء مستقبال  إىلعمليات الرتميز واليت يرتجم فيها احلدث املالحظ  إىلعمليات اإلحتفاظ: وهي تشري  -2

عمليات اإلحتفاظ تدريب على اخلربات يف إطار نظام رمزي، وقد ييسر اإلحتفاظ من خالل تلخيص حيث تشمل 
 أو رصف العميل أو النموذج ملا حدث، أو أن يتدرب العميل على السلوك املنمذج.

 تكامل خمتلف األفعال املكونة يف أمناط استجابة جديد. إىلعملية إعادة اإلنتاج احلركي: وهي تشري  -3
عمليات احلافز: وهي اليت حتدد ما إذا كانت االستجاابت املكتسبة من خالل املالحظة سوف تؤدي، طبقا  -4

 .احلدث املنمذج إىللباندورا فإن دور التدعيم واحلوافز هو تيسري اإلنتباه 
لويس كامل  وقد أوضحت اخلربات الكثرية أنه ميكن تعديل السلوك عن طريق النمذجة يف مواقف متنوعة أشار اليها )

 ( كمايلي:105:1990مليكة،
 ستجاابت للمنبهات يف املخاوف املرضية.تغيري اإل -
 جتماعي واملعريف.كتساب السلوك اإلإ -
 حتديد حمكات ذاتية لسلوك الفرد والتحدث بصراحة عن الذات. -

الغرض، ومن شرطة الفيديو هلذا فالم أو أستخدام األإاصا أحياء، ولكن ميكن وقد تكون النماذج أشخ
فضل أن يكون النموذج مشاهبا للعميل إال يف حاالت معينة كأن يكون النموذج طفال ميسك بثعبان والعميل األ

 راشدا.
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ن ذلك يبدو قرتابه من موضع اخلوف ألإالنموذج ظاهر اهلدوء متاما عند  فضل أن اليكونكون من األوقد ي
 وشعوره ابلعجز.غري واقعي ابلنسبة للعميل كما أنه يزيد من قلقه 

ل من املخاوف جيمع بني قالوتزداد فاعلية النمذجة إذا مجع بينها وبني إجراءات عالجية أخرى فمثال، يف اإل
النمذجة  إسرتاتيجيةشراط اإلجرائي تكون نمذجة واملشاركة املوجهة، ويف اإلتصال والحلساسية عن طريق اإلإزالة ا

ستخدام إابلسلوك بعد حدوثه، وكذلك ميكن  ن التدعيم طريقة لإلحتفاظطريقة فعالة لكي حيدث السلوك، بينما يكو 
والتدريب السلوكي  األدوارواقف اإلكلينيكية يكون لعب النموذج لتعليم السلوك يف خمتلف مراحل اهلرياركية، ويف امل

 إضافات مساندة مفيدة للنمذجة.
ده أنه استطاع أن يغري ( جن106:1990مليكة،يف )لويس  Ocouner ومن خالل الدراسة اليت قام هبا أوكونر

جتماعي عن طريق إلسلوك فيه أكرب قدر من التفاعل ا إىلدور احلضانة  أطفالجتماعي لدى نزوائي اإلالسلوك اإل
، يف الوقت الذي يؤكد فيه صوت الفيلم على األطفالعرض فيلم يظهر تفاعالت اجتماعية نشطة وإجيابية بني 

 ذج.السلوك املناسب للنما
املنطوين على ذواهتم عن طريق تعريضهم لنماذج من أطفال يظهرون  األطفالوكذلك ميكن تعديل سلوك 

سلوكا إجتماعيا مثل األخذ والعطاء، بل أمكن تغيري قائدي السيارات حنو مساعدة السائقني اآلخرين ممن حيتاجون 
مساعدة ) مثال يف تغيري إطار السيارة ( عن طريق تعريضهم يف الطريق لنموذج شخص يساعد سائقا آخر يف  إىل

املساعدة، وقد زاد السلوك التعاوين هبذا اإلجراء مقارنة بسلوك قادة السيارات الذين تعرضوا لسيارة أخرى  إىلحاجة 
 .لتلك املساعدة إىلال يتوقف أحد ملساعدة قائدها احملتاج 

وميكن تعليم األحداث اجلاحنني من خالل منذجة بعض املهارات اإلجتماعية واملهنية مثل طلب عمل أو 
مقاومة الضغوط اإلجتماعية املوجهة إليهم للسلوك غري املرغوب، حيث تكشف لنا بعض التجارب املستوحات من 

ملنمذج يف األفالم، كما أننا نلمس يف بعض ميكن هلم أن يقلدوا السلوك العدواين ا فراداحليات اليومية على أن األ
 مرتكيب جرائم العنف أهنم استمدوا بعض أفكارهم من مشاهدة التلفزيون.

وعلى الرغم من أن إجراءات النمذجة ختتلف من موقف آلخر، إال  أهنا تبدأ عادة أبن يقدم املعاجل يف خطوات سلسلة 
كتسابه إ إىلأوصاف مكتوبة( لعرض السلوك الذي حيتاج العميل مناذج حية أو رمزية )تسجيالت صوتية أو مرئية أو 

 حلل مشكلته.
سلوب الذي مسي ستخدما األإحيث  ومن أوائل التجارب يف هذا اجملال تلك اليت قام هبا كرمبولتز وثوريسني

وعميل، يدعم فيها التدعيم(، وفيه يقدم املعاجل شريطا مسجال ملقابلة تتم بني معاجل  –)العالج عن طريق النموذج 
ختاذ القرار، فيما يتصل خبططه إتلفة من سلوك املعاجل  النموذج العميل لفظيا حني يناقش هذا األخري األنواع املخ
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 إىلستجاابت اللفظية للعميل واليت تشري للشريط، يقوم املعاجل بتدعيم اإل املدرسية واملهنية، وبعد أن يستمع العميل
أن النمذجة مع  لباحثاناإلعطائه إستجاابت شبيهة مبا أعطاه العميل النموذج، وقد وجد  تقليده للسلوك املرغوب أو

ستجنب للنمذجة اإلجتماعية أو للنمذجة مع التدعيم بنفس إالية مع الذكور، أما اإلانث فقد فع أكثرالتدعيم 
سعيا  أكثر، إال أن الذكور كانوا الفعالية، كما أن العالج اجلماعي كان بنفس القدر من الفعالية مثل العالج الفردي

إستخدام النموذج ملساعدة عميل على إكتساب سلوك جديد أو  إىلوراء املعلومات يف العالج اجلماعي، وابإلضافة 
جراءات إستجابة جديدة، و إكتساب إنفعالية قائمة أو إنطفاء إم، فقد أستخدم أيضا للمساعدة يف تقوية سلوك قائ

 ( كمايلي:108،107:1990الغرض تندرج حتت ثالث فئات حددها )لويس مليكة،النمذجة املتخذة هلذا 
وفيه يعرض املعاجل العميل لسلسلة من األحداث النموذجية اليت يكون فيها منهج  اإلنطفاء غري املباشر أو البديل: -أ

عواقب إجيابية بدال من  إىلالنموذج يف مواجهة املنبه الباعث على اخلوف أو يف مواجهة السلوك املثري للقلق، مؤداي 
عواقب نفور، ويفرتض نظراي أن التعرض هلذه اإلجراءات النموذجية يسمح للعميل أبن خيرب االستجاابت اإلنفعالية 

 جتنب املوقف املشكل. إىلمما يدفع العميل عادة  أقلبصورة غري مباشرة ولكن يف مستوى من اإلستثارة 
يف عالج اخلوف من الثعابني وجدت نسبة النجاح التالية يف   Bandura, et alويف جتارب لباندورا وزمالئه

 الضابطة: لعينةاجملموعات التجريبية الثالثة على التوايل مقارنة ب اب
 .%33 اإلسرتخاءمناذج رمزية تستخدم ذاتيا )فيلم( مع إجراءات  -1
 .%92منذجة حية متدرجة مع ممارسة موجهة فورية من قبل املالحظ  -2
 .%25التخلص التدرجيي من احلساسية  -3
تستخدم يف حاالت العمالء الذين يعجزون عن اإلستجابة اإلنفعالية أو الذين  اإلستثارة غري املباشرة أو البديلة: -ب

، قد يستعان اإلسرتخاءاحلساسية والتدريب على  إىليقدمون استجاابت غري مالئمة ملواقف معينة، فمثال ابإلضافة 
 قدم مناذج متدرجة من اإلستثارة يف مواقف مرتبطة ابملوضوع.بعرض أفالم ت

يستخدم املعاجل احملاكاة، أي مواقف منوذجية تقلد خمتلف جوانب بيئة العميل، حيث يسمح هذا  التقليد: -ج
  أقلفيها اإلجراء للعميل أبن ميارس مع املعاجل يف املواقف اليت ينخفض فيها الضغط واملعاانة، أنواع السلوك اليت يكون 

ستجاابت التجنب وإعطاء إستجاابت اإلقبال، ويستخدم يف هذا األسلوب لعب إل من قالكفاءة، وبذلك ييسر األ
املعروف   Bandura، وبعض الصور املعدلة من السيكودراما، والعالج عن طريق اللعب، ويف أسلوب ابندورااألدوار

إبسم )النمذجة املشاركة املتدرجة( يبدأ العالج إبعداد قائمة تتدرج فيها صعوداي املواقف أو املوضوعات اليت تستثري 
كرسي،   إىلحجرة قد ربط يف هنايتها على بعد حمدد كلب صغري  إىلاخلوف، فمثال: قد يبدأ العالج إبدخال طفل 
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أن يستطيع ملسه واللعب معه، وقد تكون  إىلوات متدرجة صغرية، ويشجع الطفل على اإلقرتاب من الكلب على خط
 اخلطوة األخرية اللعب مع كلب طليق أكرب حجما.  

العالقة بني العالج السلوكي والعالج النفسي، ومفهوم العالج السلوكي  إىلمت التعرض يف هذا الفصل  خالصة:
اجراءات العالج السلوكي للطفل وأشهر أساليب هذا النوع من  إىلومسلماته والنظرايت املؤسسة له ابالضافة 

النمذجة من خالل املالمح واالفرتاضات اليت تقوم  إسرتاتيجيةالعالج السلوكي القائم على  إىل ناالعالج، كما تطرق
تكز عليها ساليب العالجية اليت تر عليها نظرية التعلم االجتماعي، واملفاهيم واملصطلحات اخلاصة هبا، وأشهر األ

 النمذجة. إسرتاتيجيةواملتمثلة يف 



 

 

 النمذجة. إسرتاتيجيةالفصل اخلامس: الربانمج العالجي السلوكي القائم على 
 

 النمذجة. إسرتاتيجيةأوال: اخللفية النظرية للربانمج العالجي السلوكي القائم على 
 اثنيا: مراحل تصميم الربانمج العالجي.

 اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد مع سيطرة ضعف االنتباه. منط بعالج اخلاص األولتصميم اجلزء  -1
 املراحل العالجية. -أ

 حمتوى اجللسات العالجية. -ب
تصميم اجلزء الثاين اخلاص بعالج منط اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد مع سيطرة النشاط الزائد  -2
 .اإلندفاعيةو 
 املراحل العالجية. -أ 

 حمتوى اجللسات العالجية. -ب
تصميم اجلزء الثالث اخلاص بعالج منط اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النمط املركب الذي تسيطر  -3

 .اإلندفاعيةضعف االنتباه والنشاط الزائد و  أعراضعليه 
 املراحل العالجية. -أ 
 حمتوى اجللسات العالجية. -ب
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مج العالجي السلوكي عتمدها يف تصميم الربانإحتديد خمتلف اخلطوات اليت  إىليف هذا الفصل  الطالبيتطرق 
ة إالقائم على  اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، بداية من اخللفية  أعراضسرتاتيجة النمذجة هبدف خفض شد 

مراحل وحمتوى اجللسات العالجية اخلاصة بعالج كل نوع من هذا االضطراب،  إىلاليت يرتكز عليها هذا الربانمج  النظرية
أو النوع  اإلندفاعيةسواءا النوع الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه أو النوع الذي يسيطر عليه النشاط احلركي الزائد و 

 .اإلندفاعيةنشاط احلركي الزائد و املركب الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه وال
 :النمذجة إسرتاتيجيةي القائم على لفية النظرية للربانمج العالجي السلوكأوال: اخل

اضطراب ضعف  أعراضالنمذجة يف خفض شدة  إسرتاتيجيةيرتكز الربانمج العالجي السلوكي القائم على 
لربت أ)مريكي العامل األ ساسيةم االجتماعي اليت صاغ مبادئها األ، على نظرية التعلاألطفالاالنتباه والنشاط الزائد عند 

رية وأدبيات البحث طالع على الرتاث النظري والسيكولوجي اخلاص هبذه النظوبعد اإل  ,Bandura Albert) ابندورا
 النمذجة أو كما يسميها البعض التعلم ابلنموذج. إسرتاتيجيةعتماد يف الربانمج احلايل على العلمي، مت اإل

كتساب السريع عند الطفل للكثري من السلوكات املعقدة، هذا ما العملية املفتاحية يف اإل  سرتاتيجيةحيث تعترب هذه اإل
ساس نتاج النمذجة والتقليد، فالناس يتأثرون مبا أن الشخصية هي أ( على 23:1990يف )لويس مليكة، ابندورايؤكده 

 يالحظونه بطرق خمتارة.
واليستخدم  (Skiner سكينر)صور السلوك يف ضوء ثالثية جتماعي يف السلوكية املعاصرة اليتفمنهج التعلم اإل

ألحداث الداخلية، ولكن السمات والدوافع والبواعث اليت يستخدمها السلوكيون التقليديون، واليرفض داللة العمليات وا
الرمزي، فعال الفرد على أهنا تنظيم عن طريف ثالث عمليات رئيسية هي: ضبط املنبه، والضبط الداخلي أ إىلينظر 

 وضبط الناتج.
هنا متيز بني أ، كما ستجاابت الشخص الرمزية غري الظاهرة حمورا رئيسيا يف نظرية التعلم االجتماعيإوتشكل 

لم السلوك اجلديد، كتساب وتعلم السلوك املطلوب وبني أدائه، حيث تلعب العملية الرمزية احلسية الدور الرئيسي يف تعإ
الفرد  إىلجتماعي تنظر ن نظرية التعلم اإلأمداد ابملعلومات وحافزا هلا، مع العلم التدعيم بوصفه أساسا يف اإل إىلوتنظر 

 استجابة دائمة.  يهاإلىيا متغريا وليس فرد سليب يستجيب بوصفه كائنا دينام
(  24:1990مليكة،يف )لويس  (,Torrssin ثورسني)وميكن ذكر بعض خصائص منهج هذه النظرية كما ذكرها 

 كمايلي:
 نظرة موحدة للفرد ونبذ لثنائية نظرية العقل واجلسم. -1
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 يتحدد سلوك الفرد ابلبيئة املباشرة مبا فيها البيئة الداخلية للفرد. -2
 استخدام الطرق العلمية اليت هتتم ابملالحظة املنظمة. -3

العديد من الطرق  إىلالذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد  األطفالومن هنا تبدوا حاجة 
واملداخل هبدف ضبط وتعديل سلوكهم الذي يتصف ابلعجز يف عملية االنتباه والرتكيز وزايدة يف معدل احلركة 

 .اإلندفاعيةو 
ومن بني الطرق واالسرتاتيجيات اليت ميكن للمعاجل أن يستخدمه بنجاح يف عالج احلاالت اليت تعاين من هذا 

 النمذجة أو التعلم ابملالحظة. إسرتاتيجيةاالضطراب 
 واألساس الذي ينطلق منه تصميم الربانمج العالجي احلايل هو:

ن اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد انتج أ( على 28:1999انطالقا مما توصلت اليه )زينب شقري، :األوىلالقاعدة 
 عن أحد العوامل التالية:

 كتساب سلوك مناسب.إالفشل يف  -
 تعلم أساليب سلوكية غري مناسبة. -
 ختاذ قرار مناسب.إملواقف متناقضة ال يستطيع معها  مواجهة الطفل -
 ستجابة. ستثارة اإلاستجاابت الطفل مبنبهات جديدة إل ربط -

 ما أنه تعلم أن يسيئ التصرف من خالل مالحظته لنماذجإي يعاين من اضطراب ضعف االنتباه فالطفل الذ
عادة تعليمه السلوك السوي إصرف، ويف كلتا احلالتني البد من وساط خمتلفة، أو أنه مل يتعلم كيف حيسن التأمتعددة يف 

 واملرغوب فيه.
يه تعليمات لفظية للطفل الذي يعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من نه ال يكفي توجإالقاعدة الثانية: 

مناذج سلوكية ميكن للطفل الذي يعاين من هذا االضطراب  إىلأجل ضبط سلوكه، ولكن البد من ترمجة هذه التعليمات 
يصال إا من أجل تيسري سلوك ظاهر مبساعدة املعاجل، وهذ إىلمشاهدهتا مث ترميزها على مستوى الذاكرة مث ترمجتها 

 النمذجة. إسرتاتيجيةلنجاح  ابندوراالطفل، مع مراعاة الشروط اليت وضعها  إىلالتعليمات 
للطب  األمريكيةة والعقلية الصادر عن اجلمعية الرابع لالضطراابت النفسي اإلحصائيمبا أن الدليل القاعدة الثالثة: 

 ا ثالث فئات رئيسية الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد وهي كمايلي:النفسي قدم لن
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 النوع الذي يغلب عليه ضعف االنتباه. -
 .اإلندفاعيةالنوع الذي يغلب عليه النشاط احلركي الزائد و  -
 .معا اإلندفاعيةيضم نقص االنتباه والنشاط احلركي الزائد و   النوع املركب الذي -

أثناء الدراسة  الطالبوهذا ما نلمسه يف الوسط املدرسي والرتبوي، من خالل بعض الزايرات اليت قام هبا 
 كتشف وجود الفئات الثالثة الرئيسية هلذا االضطراب.  إرس ابتدائية بوالية تلمسان حبيث عدة مدا إىل اإلستطالعية

ب ضعف الفرصة لألطفال الذين يعانون من اضطرااتحة إهو  سرتاتيجيةتنطلق منه هذه اإل فاألساس الذي
 و رمزية تقوم بعدة مهمات سلوكية خمتلفة تعكس مايلي:أما حية إشاهدة عدة مناذج تكون ماالنتباه والنشاط الزائد 

 خمتلف السلوكات اليت تعمل على تنمية مهارات االنتباه والرتكيز، ويكون هذا ابلتفصيل يف املراحل العالجية اخلاصة -1
الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط  األطفالمن هذا الربانمج، والذي يستفيد من جلساته  األولجلزء اب

 الزائد من النوع الذي يسيطر عليه نقص أو ضعف االنتباه.
املراحل ، ويكون هذا ابلتفصيل يف اإلندفاعيةخمتلف السلوكات اليت تعمل على ضبط النشاط احلركي الزائد و   -2

الذين يعانون من اضطراب ضعف  األطفالانمج، والذي يستفيد من جلساته العالجية اخلاصة ابجلزء الثاين من هذا الرب 
 .اإلندفاعيةاالنتباه والنشاط الزائد من النوع الذي يسيطر عليه النشاط الزائد و 

، ويكون اإلندفاعيةالنشاط احلركي الزائد و  خمتلف السلوكات اليت تعمل على تنمية مهارات االنتباه والرتكيز وضبط -3
الذين  األطفالانمج، والذي يستفيد من جلساته هذا ابلتفصيل يف املراحل العالجية اخلاصة ابجلزء الثالث من هذا الرب 

يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من النوع املركب الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه والنشاط احلركي 
 .اإلندفاعيةزائد و ال

وبعد مشاهدة هذه النماذج من طرف حاالت الدراسة نطلب منهم حماكاة سلوكات كل منوذج مبساعدة وتشجيع 
 .املعاجل

 5يوما بواقع جلستني أسبوعيا، كذلك ابلنسبة للجزء الثاين  35من الربانمج العالجي  األولمدة تطبيق اجلزء 
 ، أسابيع بواقع ثالث جلسات أسبوعيا 7أسابيع بواقع جلستني أسبوعيا، أما ابلنسبة للجزء الثالث من الربانمج العالجي 
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 :اثنيا: مراحل تصميم الربانمج العالجي
 :اط الزائد مع سيطرة ضعف االنتباهمنط اضطراب ضعف االنتباه والنش اخلاص بعالج األولتصميم اجلزء  -1
 :املراحل العالجية -أ
  ــــــــى:األولاملرحلة العالجية 

 يف هذه املرحلة ميكن حتديد النقاط التالية:
اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع الذي يغلب  املشكل أو االضطراب الذي تتجه إليه جهود العالج هو:

 عليه ضعف االنتباه.
 سنوات. 09و 07الذين ترتاوح أعمارهم بني  األطفال الفئة املستهدفة:

 املشاركة يف الربانمج العالجي: األطراف
 .الطالب -
 آابء احلاالت. -
 معلمي احلاالت. -

 .عيدوين عمرو اإلبتدائيةمكان تطبيق احلصص العالجية: قاعة خاصة ابملدرسة 
 :املرحلة العالجية الثانيـــــة 
 تشخيص احلاالت اليت تعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه. -
ذي يسيطر عليه النشاط الزائد استبعاد احلاالت اليت تعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع ال -

 والنوع املركب. اإلندفاعيةو 
 أمراض مزمنة ابلرجوع للملف الطيب املدرسي للطفل.استبعاد احلاالت اليت تعاين من  -
 :املرحلة العالجية الثالثـــــة 
 حتديد السلوك املستهدف.  /  1
ابلتعاون مع آابء ومعلمي احلاالت على حتديد نوعي ملشكل ضعف وتشتت انتباه الطفل،  الطالبيف هذه اخلطوة يقوم  -

 أساسية مثال: أعراض إىلوذلك بتجزئة املشكلة 
 .الطفل تركيز انتباهه على شيء حمدد ملدة طويلة  اليستطيع  -
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 .يتشتت انتباهه ألي شيء حيدث حوله حىت لو كان بسيطا -
 .األشياء بني واالختالفال يالحظ التشابه  -
 .جيد صعوبة يف عملية اإلنصات -
 .يرتدد عند اختاذ أي قرار حىت لو كان بسيطا -
 تذكريه هبا. إىلينسى التعليمات و حيتاج  -
 قياس السلوك املستهدف:  / 2 

االنتباه ابلشكل الذي ميكن ان نعرب عليه بطريقة كمية أو رقمية وتكون االستجابة على مقياس اضطراب ضعف 
دراية بسلوك الطفل، حيث تفيدان هذه اخلطوة يف  كثرمي احلاالت وآابئهم ابعتبارهم األوالنشاط الزائد من طرف معل

 حتديد شدة االضطراب قبل تنفيذ اخلطة العالجية. 
 التحليل الوظيفي للسلوك: / 3 

يف هذه اخلطوة ابلتعاون مع آابء ومعلمي احلاالت حتديد املكان والزمان وخمتلف الظروف احمليطة  الطالبحياول 
 نتباه الطفل.إلسلوكات اليت تدل على ضعف وتشتت حبدوث ا

جل تعديل بيئة الطفل أمن  نتباه الطفلإتشتت  إىلتفيدان هذه اخلطوة يف حتديد خمتلف العوامل اليت تؤدي 
 ة.الصفية أو املنزلي

 حتديد السلوك النهائي بعد التعديل: / 4
جيابية اليت نريد إللطفل على ماهي خمتلف السلوكات اتفاق مسبق مع أسرة ومعلمي اإيف هذه اخلطوة يكون 

 الوصول إليها بعد تطبيق الربانمج العالجي.
ف هذالتحقيق أ الطالبتعاون مع على التفيدان هذه اخلطوة يف معرفة مدى استعداد أسر ومعلمي احلاالت 

 الربانمج العالجي.
 اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه: أعراضتصميم خطة عالج  /5

البيئة اخلارجية،  إىلالذات أو  إىلتتضمن اخلطة العالجية تدريبات مفصلة ملختلف مهارات االنتباه، سواء 
التدريب على مهارات االنتباه السمعي والبصري، اإلصغاء، االختيار، الرتكيز،  إىل، ابإلضافة أكثروكذلك انتقاء مثري أو 

اإلحاطة والتعقب، حيث ميكن للحاالت مشاهدة تدريبات يقوم هبا أطفال يف نفس سنهم مع مدرب راشد على شكل 



 النمذجة إسرتاتيجيةالربانمج العالجي السلوكي القائم على                                          : الفصل اخلامس

105 

 

ه مت مراعاة خمتلف الشروط اليت جيب ، مع العلم أنالطالبشرائط فيديو، وبعد مشاهدهتم هلا، يقومون بنفس العمل مع 
 توفرها يف السلوك املالحظ وهي كاآليت:

 النموذج هم يف نفس سن حاالت الدراسة. األطفالالسلوكات املالحظة قابلة لألداء من طرف احلاالت ألن أوال: 
 جذب انتباه احلاالت وهي كمايلي: إىلمراعاة خمتلف العوامل اليت تؤدي  اثنيا: 

 خلارجية:العوامل ا/1
من األشياء ذات األحجام الصغرية، لذلك  أكثرجذب االنتباه  إىلاألشياء ذات األحجام الكبرية تؤدي حجم املنبه:  -أ

 قمنا ابختيار جهاز مكرب الصورة لعرض خمتلف املشاهد.
لذلك قمنا ابختيار مناذج يف  من األشياء الثابتة، أكثراألشياء املتحركة واملتغرية جتذب االنتباه حركة وتغري املنبه:  -ب

 وضعيات خمتلفة اثبتة ومتحركة.
 من املنبهات املألوفة، أكثرليها إنتباهه إخل يف خربة الفرد ألول مرة جتذب املنبهات اجلديدة اليت تدحداثة املنبه:  -ج

 ختيار احلاالت أهنا مل تتعرض ملثل هذه التدريبات.إلذلك كان من شروط 
لذلك كلما عرضنا شريط فيديو على احلاالت إال وقمنا  جذب االنتباه، إىلإعادة عرض املنبه يؤدي تكرار املنبه:  -د

 إبعطاء فرصة ملشاهدته مرة اثنية.
جذب االنتباه، لذلك كانت ألبسة  إىلختالف يؤدي هذا اإل ختالف الشكل عن األرضية،إوهو التباين والتضاد:  -هـ

 النموذج خمتلفة عن األرضية.  األطفال
 العوامل الداخلية: /2
لذلك كان لزاما علينا تنمية هذا العامل عند  كلما كانت دافعية الطفل كبرية كان االنتباه جيد والعكس،الدافعية:  -أ

 .الطالبأو املعلم أو  األسرةاحلاالت سواء من طرف 
كلما كان الطفل غري تعبان وال تبدو عليه عالمات النوم كان االنتباه جيد للنموذج املالحظ، الراحة والتعب:  -ب

 لذلك كان هذا شرطا ضروراي ال بد من توفره يف احلاالت.  

 حمتوى اجللسات العالجية: -ب
 :األوىلاجللسة /1

 جيابية مع احلاالت.إبناء عالقة اهلدف العام من اجللسة: 
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 اخلاصة: األهداف
 لتقاء حباالت الدراسة.اإل -
 اليت نريد الوصول اليها بعد هناية هذا الربانمج العالجي. األهدافشرح  -
 ضبط مكان ومواعيد تقدمي اجللسات. -

 احلاالت. -الطالباملشاركة:  األطراف
 دقيقة. 35مدة اجللسة: 

 احلوار، املناقشة واالستماع. التقنيات املستخدمة:
 عيدوين عمرو. اإلبتدائيةقاعة خاصة ابملدرسة املكان: 

ف الربانمج ادهأواحلاالت، من خالل شرح  لفة والثقة بني املعاجل هذه اجللسة حناول خلق جو من األيف
هارات واملشكالت اليت تواجههم وتؤثر على تكيفهم وأن هذه اجللسات ستعود عليهم ابلفائدة، خاصة يف حتسني م

خري تقدمي الشكر للحاالت على قبوهلا املشاركة يف هذا الربانمج والتأكيد على عدد وتوقيت ويف األاالنتباه والرتكيز، 
 ومكان اجللسات القادمة.

 اجللسة الثانية:/2
 ف اجللسة:هذاأ

 حتكاك البصري.تنمية اإل  -
 القدرة على تثبيت االنتباه يف مثري واحد ومتحرك. -
 جتاهات خمتلفة.إاحلركة يف  -
 جيايب.التفاعل اإل تنمية -
 .تنمية التواصل البصري -

 احلاالت. -الطالب املشاركة: األطراف
 .دقيقة 40مدة اجللسة: 

 : احلوار، النمذجة الرمزية عن طريق الفيديو، النمذجة من خالل املشاركة، التعزيز املادي واللفظي.التقنيات املستخدمة
 عمرو.عيدوين  اإلبتدائية: قاعة خاصة ابملدرسة املكان



 النمذجة إسرتاتيجيةالربانمج العالجي السلوكي القائم على                                          : الفصل اخلامس

107 

 

 كرنومرت.-بساط  –صفارة  -كمبيويرت حممول-(datachowمكرب الصورة)الوسائل املستعملة: 
 حمتوى اجللسة مدة النشاط

 ترحيب ابحلاالت. د 5

 يلعبون ألعاب حرة على بساط احلجرة، من أجل حتضري الطفل ملشاهدة شريط الفيديو. األطفالترك  د 10

 
 
 د 2

 
 
 
 
 د 5

( من أجل اجللوس ابنتظام على بساط احلجرة ملشاهدة شريط الصافرةإشارة )صوت  الطالبيعطي 
 الفيديو الذي يتضمن مايلي:

حيث يطلب منهم أن يركزوا انتباههم  ،األطفاليوجد شخص راشد ميثل دور املدرب مع جمموعة من 
 ) ميني،                  جتاهات األربعميشي على البساط يف اإل يف نفس الوقت يكونعلى عينيه، 

 دقائق. 3خلف(، مدة  أمام، مشال،
تعزيز لفظي أو مادي للحاالت مثل قول:  الطالبنتهاء من مشاهدة شريط الفيديو يقدم بعد اإل

 انتباهكم كان جيدا أحسنتم.
 هبدف تيسري العمليات االنتباهية للنموذج املالحظ.

 

 د 5

إعادته ميكن للباحث طرح سؤال على احلاالت بصيغة نعيد عرض الشريط مرة اثنية، لكن قبل 
 التعجب.

 !مثل:تريدون مشاهدة الفيديو مرة أخرى 
هنا ميكن للباحث أن يالحظ على احلاالت الرغبة يف املشاهدة مرة اثنية وهذا شيء اجيايب، يف حني  

 إذا الحظ العكس البد من تنمية هذه الرغبة. 

 د 8
 
 د 5

بنفس العمل لعدة مرات متتالية مع احلاالت، أي ترمجة احلدث  الطالبيف هذه اخلطوة يقوم 
 أداء فعلي. إىلاملالحظ املوجود كرمز على مستوى ذاكرة الطفل 

 ميكن إضافة تعزيز مادي أو لفظي على األداء اجليد من أجل احلفاظ على السلوك املكتسب.
 .املواليةختام اجللسة بشكر احلاالت مع التأكيد على موعد اجللسة 
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 اجللسة الثالثة:/3
 ف اجللسة:هذاأ

 مثري اثبت. إىلتنمية االنتباه  -
 .اإلنتقائيتنمية االنتباه السمعي  -
 تنمية السرعة يف االستجابة. -
 تنمية التفاعل االجيايب. -

 احلاالت. -الطالب: املشاركة األطراف
 دقيقة. 40مدة اجللسة: 

احلوار،النمذجة احلية، النمذجة الرمزية عن طريق الفيديو، النمذجة من خالل املشاركة، التعزيز  التقنيات املستخدمة:
 املادي واللفظي.

 عيدوين عمرو. اإلبتدائية: قاعة خاصة ابملدرسة املكان
 .كرنومرت، مناديل بلون أسود –بساط  –صفارة  -كمبيويرت حممول-(datachowمكرب الصورة)الوسائل املستعملة: 

 حمتوى اجللسة مدة النشاط

 ترحيب ابحلاالت. د 5

 يلعبون ألعاب حرة على بساط احلجرة، من أجل حتضري الطفل ملشاهدة شريط الفيديو. األطفالترك  د 10

 د 2
 
 
 
 د 5

( من أجل اجللوس ابنتظام على بساط احلجرة ملشاهدة شريط الصافرةإشارة )صوت  الطالبيعطي 
 مايلي:الفيديو الذي يتضمن 

، حيث جيلس كل طفل وجها لوجه األطفاليوجد شخص راشد ميثل دور املدرب مع جمموعة من 
م يف وضعية  1سم، وبني الطفلني والطفلني اآلخرين مسافة  40مع زميله، تفصل بينهما مسافة 

 .األطفالمستقيمة حىت ال حيدث احتكاك بني 
يوجد بني كل طفلني منديل أسود، ويطلب من كل طفل أخد املنديل األسود بسرعة قبل زميله، عند 

 ( اثنانمساع اإلشارة التالية) 
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هنا الجيب على (....،صفارة صوت ،تصفيق)لكن يف نفس الوقت يصدر املدرب منبهات أخرى 
 الطفل أخد املنديل األسود.

 د 5

لكن قبل إعادته ميكن للباحث طرح سؤال على احلاالت بصيغة نعيد عرض الشريط مرة اثنية، 
 التعجب.

 !تريدون مشاهدة الفيديو مرة أخرىمثل: 
هنا ميكن للباحث أن يالحظ على احلاالت الرغبة يف املشاهدة مرة اثنية وهذا شيء اجيايب، يف حني  

 إذا الحظ العكس البد من تنمية هذه الرغبة. 
 د 8

 
 
 د 5

بنفس العمل لعدة مرات متتالية مع احلاالت، أي ترمجة احلدث  الطالبيف هذه اخلطوة يقوم 
 أداء فعلي. إىلاملالحظ املوجود كمجموعة من الرموز على مستوى ذاكرة الطفل 

 ميكن إضافة تعزيز مادي أو لفظي على األداء اجليد من أجل احلفاظ على السلوك املكتسب.
 ت مع التأكيد على موعد اجللسة املواليةختام اجللسة بشكر احلاال

 
 اجللسة الرابعة: /4
 ف اجللسة:هذاأ

 من مثري. كثرتنمية االنتباه البصري أل -
 .اإلنتقائيباه السمعي تنمية االنت -
 .اإلنتقائيتنمية االنتباه البصري  -
 ستجابة.تنمية السرعة يف اإل -
 جيايب.تنمية التفاعل اإل -

 احلاالت. -الطالباملشاركة:  األطراف
 دقيقة. 40: مدة اجللسة

 .احلوار، النمذجة الرمزية عن طريق الفيديو، النمذجة من خالل املشاركة، التعزيز املادي واللفظيالتقنيات املستخدمة: 
 عيدوين عمرو. اإلبتدائيةقاعة خاصة ابملدرسة املكان: 
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كرنومرت.مناديل ابللون االزرق -بساط  –صفارة  -حممولكمبيويرت -(datachowمكرب الصورة) الوسائل املستعملة:
 واألمحر، مثبتات.

 حمتوى اجللسة مدة النشاط

 ترحيب ابحلاالت. د 5

 ري الطفل ملشاهدة شريط الفيديو.ضمن أجل حت يلعبون ألعاب حرة على بساط احلجرة، األطفالترك  د 10

 د 2
 
 
 د 8

 
 
 
 د 8

إشارة )صوت الصافرة( من أجل اجللوس ابنتظام على بساط احلجرة ملشاهدة شريط  الطالبيعطي 
 الفيديو الذي يتضمن مايلي:

، حيث جيلس كل طفل وجها لوجه مع األطفاليوجد شخص راشد ميثل دور املدرب مع جمموعة من 
عية مستقيمة م يف وض 1سم، وبني الطفلني والطفلني اآلخرين مسافة  40زميله، تفصل بينهما مسافة 

 .األطفالحتكاك بني إحىت ال حيدث 
زرق يف اجلهة اليسرى، أن أمحر يف اجلهة اليمىن، ومنديل املدرب يثبت على صدر كل طفل منديل بلو 

 اآلخرين. األطفالونفس الشيء ابلنسب للطفل املقابل وابقي 
خد كل طفل املنديل األزرق املوجود على صدر زرق أن أيأعند مساع كلمة  األطفاليطلب  املدرب من 

 خد املنديل األمحر ابليد اليسرى.اليمىن وعند مساع كلمة أمحر أيزميله ابليد 
.(   وهنا جيب على ......مع العلم أن املدرب يصدر منبهات أخرى مثل قول)أسود، أبيض، تصفيق

 عدم القيام أبخذ أي منديل. األطفال

 د 8

عادته ميكن للباحث طرح سؤال على احلاالت بصيغة إعرض الشريط مرة اثنية، لكن قبل  نعيد
 التعجب.

 !تريدون مشاهدة الفيديو مرة أخرىمثل: 
هنا ميكن للباحث أن يالحظ على احلاالت الرغبة يف املشاهدة مرة اثنية وهذا شيء اجيايب،يف حني إذا  

 الحظ العكس البد من تنمية هذه الرغبة. 
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 د 8
 
 د 5

 الطالببنفس العمل لعدة مرات متتالية مع احلاالت،وهذا حسب أتكد  الطالبيف هذه اخلطوة يقوم 
،أي ترمجة احلدث الطالبتناسبا مع اإلشارات اليت يصدرها  أكثرأصبحت  األطفالمن أن ردود فعل 

 أداء فعلي. إىلاملالحظ املوجود كمجموعة من الرموز على مستوى ذاكرة الطفل 
 كن إضافة تعزيز مادي أو لفظي على األداء اجليد من أجل احلفاظ على السلوك املكتسب.مي

 ختام اجللسة بشكر احلاالت مع التأكيد على موعد اجللسة املوالية.
 اجللسة اخلامسة: /5
 ف اجللسة:هذاأ

 من مثري. أكثر إىلتنمية االنتباه  -
 .اإلنتقائيتنمية االنتباه السمعي  -
 .اإلنتقائيتنمية االنتباه البصري  -
 تنمية ردود افعال مناسبة. -
 ستجابة.تنمية السرعة يف اإل -
 جيايب.تنمية التفاعل اإل -

 .احلاالت -الطالب املشاركة: األطراف
 دقيقة. 40 مدة اجللسة:

 املشاركة، التعزيز املادي واللفظي.: احلوار، النمذجة الرمزية عن طريق الفيديو، النمذجة من خالل التقنيات املستخدمة
 عيدوين عمرو. اإلبتدائيةقاعة خاصة ابملدرسة املكان: 

مناديل بلون امحر  -كرنومرت-بساط  –صفارة  -كمبيويرت حممول  -( datachowمكرب الصورة )الوسائل املستعملة: 
 مثبتات. -وأزرق

 حمتوى اجللسة مدة النشاط

 ترحيب ابحلاالت. د 5

 يلعبون ألعاب حرة على بساط احلجرة، من أجل حتضري الطفل ملشاهدة شريط الفيديو. األطفالترك  د 10
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 د 2
 
 
 
 
 
 د 8

( من أجل اجللوس ابنتظام على بساط احلجرة ملشاهدة شريط الفيديو الصافرةإشارة )صوت  الطالبيعطي 
 الذي يتضمن مايلي:

، حيث جيلس كل طفل وجها لوجه مع زميله، األطفاليوجد شخص راشد ميثل دور املدرب مع جمموعة من 
م يف وضعية مستقيمة حىت ال  1سم، وبني الطفلني والطفلني اآلخرين مسافة  40تفصل بينهما مسافة  

 .األطفالحيدث احتكاك بني 
املدرب يثبت على صدر كل طفل منديل بلون أزرق يف اجلهة اليمىن، ومنديل أمحر يف اجلهة اليسرى، كما 

يد اليسرى للطفل منديل امحر وعلى اليد اليمىن منديل ازرق ونفس الشيء ابلنسب للطفل يشد على ال
 اآلخرين. األطفالاملقابل وابقي 

عند مساع كلمة ازرق أن ايخد كل طفل املنديل األزرق املوجود على صدر زميله  األطفاليطلب  املدرب من 
كلمة أمحر جيب عليه أن ايخد املنديل األمحر ابليد   لكن  ابليد املشدود عليها منديل بلون ازرق، وعند مساع

خد بعني االعتبار سرعة االستجابة. مع العلم أن املدرب يصدر ود عليها منديل بلون أمحر، مع األاملشد
عدم القيام أبخذ أي  األطفال.( وهنا جيب على ......منبهات أخرى مثل قول)أسود، أبيض، تصفيق

 منديل.

 د 8

 الشريط مرة اثنية، لكن قبل إعادته ميكن للباحث طرح سؤال على احلاالت بصيغة التعجب.نعيد عرض 
 !مثل:تريدون مشاهدة الفيديو مرة أخرى 
هنا ميكن للباحث أن يالحظ على احلاالت الرغبة يف املشاهدة مرة اثنية وهذا شيء اجيايب،يف حني إذا  

 الحظ العكس البد من تنمية هذه الرغبة. 

 د 8
 
 
 د 5

من أن  الطالببنفس العمل لعدة مرات متتالية مع احلاالت، وهذا حسب أتكد  الطالبيف هذه اخلطوة يقوم 
، ويف حالة مالحظة تفاوت بني الطالبتناسبا مع اإلشارات اليت يصدرها  أكثرأصبحت  األطفالردود فعل 

يف سرعة االستجابة يقوم بتشجيع الطفل صاحب أسرع استجابة للمنبه،من اجل خلق روح  األطفال
 التنافس.

 ميكن إضافة تعزيز مادي أو لفظي على األداء اجليد من أجل احلفاظ على السلوك املكتسب.
 ختام اجللسة بشكر احلاالت مع التأكيد على موعد اجللسة املوالية.
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 اجللسة السادسة: /6
 اجللسة: فهذاأ

 تنمية تثبيث االنتباه. -
 تنمية الرتكيز على مثري اثبت. -

 تنمية ردود أفعال مناسبة.
 تنمية التفاعل االجيايب. -

 احلاالت. -الطالباملشاركة:  األطراف
 دقيقة. 40 مدة اجللسة:

من خالل املشاركة، التعزيز : احلوار،النمذجة احلية، النمذجة الرمزية عن طريق الفيديو، النمذجة التقنيات املستخدمة
 املادي واللفظي.

 .عيدوين عمرو قاعة خاصة ابملدرسة اإلبتدائيةاملكان: 
مناديل بلون امحر -كرنومرت-بساط  –صفارة  -كمبيويرت حممول -( datachowمكرب الصورة ) الوسائل املستعملة:

 مثبتات.-وأزرق
 حمتوى اجللسة مدة النشاط

 ترحيب ابحلاالت. د 5

 من أجل حتضري الطفل ملشاهدة شريط الفيديو. يلعبون ألعاب حرة على بساط احلجرة، األطفالترك  د 10

 د 2
 
 
 
 د 8

( من أجل الوقوف ابنتظام على بساط احلجرة ملشاهدة شريط الصافرةإشارة )صوت  الطالبيعطي 
 الفيديو الذي يتضمن مايلي:

حيث يقف كل طفل وجها لوجه مع  ،األطفاليوجد شخص راشد ميثل دور املدرب مع جمموعة من 
حيمل يف كل يد منديل بلون امحر  األولزميله مع رفع اليدين يف شكل موازي لألرضية، الطفل 

سم، وبني الطفلني والطفلني اآلخرين 40والطفل اآلخر الحيمل أي شيء، تفصل بينهما مسافة  
 .األطفالم يف وضعية مستقيمة حىت ال حيدث احتكاك بني  1مسافة 

 هنا جيب على الطفل الذي الحيمل أي شيء أن أيخذ بيده أحد املنديلني املوجودة يف يدي زميله،
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لكن بعد  اخللف حىت ال أيخذ من يده املنديل، إىللكن هذا األخري جيب عليه أن يسحب يديه 
 مساع إشارة من املدرب تسمح ابلبدء يف العملية.

 د 8

اثنية، لكن قبل إعادته ميكن للباحث طرح سؤال على احلاالت بصيغة نعيد عرض الشريط مرة 
 !تريدون مشاهدة الفيديو مرة أخرىمثل:  التعجب.

هنا ميكن للباحث أن يالحظ على احلاالت الرغبة يف املشاهدة مرة اثنية وهذا شيئ اجيايب،يف حني  
 اذا الحظ العكس البد من تنمية هذه الرغبة. 

 د 8
 
 د 5

بنفس العمل لعدة مرات متتالية مع احلاالت، وهذا حسب أتكد  الطالبيف هذه اخلطوة يقوم 
، أي الطالبتناسبا مع اإلشارات اليت يصدرها  أكثرأصبحت  األطفالمن أن ردود فعل  الطالب

 أداء فعلي. إىلترمجة احلدث املالحظ املوجود كمجموعة من الرموز على مستوى ذاكرة الطفل 
 إضافة تعزيز مادي أو لفظي على األداء اجليد من أجل احلفاظ على السلوك املكتسب.ميكن 

 ختام اجللسة بشكر احلاالت مع التأكيد على موعد اجللسة املوالية.
 
 اجللسة السابعة:/7
 ف اجللسة:هذاأ

 من مثري. أكثرتنمية الرتكيز على  -
 تنمية التفاعل واالحتكاك االجيايب. -

 احلاالت. -الطالب املشاركة: األطراف
 دقيقة. 40 مدة اجللسة:

 احلوار، النمذجة الرمزية عن طريق الفيديو، النمذجة من خالل املشاركة، التعزيز املادي واللفظي. التقنيات املستخدمة:
 .عيدوين عمرو اإلبتدائيةقاعة خاصة ابملدرسة املكان: 

 -مناديل بلون امحر  -كرنومرت-بساط  –صفارة  -بيويرت حممولكم  -(datachowمكرب الصورة)الوسائل املستعملة: 
 مثبت.
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 حمتوى اجللسة مدة النشاط

 ترحيب ابحلاالت. د 5

 يلعبون ألعاب حرة على بساط احلجرة،من أجل حتضري الطفل ملشاهدة شريط الفيديو. األطفالترك  د 10

 د 2
 
 د 5

ابنتظام على بساط احلجرة ملشاهدة شريط ( من أجل اجللوس الصافرةإشارة )صوت  الطالبيعطي 
 الفيديو الذي يتضمن مايلي:

يقوم املدرب بتثبيت منديل امحر يف مؤخرة كل طفل وعند مساع إشارة حيددها املدرب) صفارة..(هنا 
يبدأ كل طفل مبحاولة نزع املنديل املوجود يف مؤخرة زميله، ويف نفس الوقت جيب على كل طفل أن 

 ثبت على مؤخرته كي ال يؤخذ من طرف طفل آخر. ينتبه للمنديل امل

 د 5

نعيد عرض الشريط مرة اثنية، لكن قبل إعادته ميكن للباحث طرح سؤال على احلاالت بصيغة 
 التعجب.

 !مثل:تريدون مشاهدة الفيديو مرة أخرى 
هنا ميكن للباحث أن يالحظ على احلاالت الرغبة يف املشاهدة مرة اثنية وهذا شيء اجيايب،يف حني  

 إذا الحظ العكس البد من تنمية هذه الرغبة. 

 د 5
 
 د 5

 الطالببنفس العمل لعدة مرات متتالية مع احلاالت،وهذا حسب أتكد  الطالبيف هذه اخلطوة يقوم 
،أي ترمجة احلدث الطالبتناسبا مع اإلشارات اليت يصدرها  أكثرأصبحت  األطفالمن أن ردود فعل 

 أداء فعلي. إىلاملالحظ املوجود كمجموعة من الرموز على مستوى ذاكرة الطفل 
 ميكن إضافة تعزيز مادي أو لفظي على األداء اجليد من أجل احلفاظ على السلوك املكتسب.

 موعد اجللسة املوالية ختام اجللسة بشكر احلاالت مع التأكيد على
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 اجللسة الثامنة: /8
 ف اجللسة:هذاأ

 الذات. إىلتنمية االنتباه  -
 والشعور بوضعية اجلسم يف الفضاء املكاين. تنمية اإلحساس -
 تنمية ذاكرة الطفل. -
 تنمية قدرة الطفل على االحتفاظ. -

 احلاالت. -الطالباملشاركة:  األطراف
 .دقيقة 40مدة اجللسة: 

احلوار،النمذجة احلية، النمذجة الرمزية عن طريق الفيديو، النمذجة من خالل املشاركة، التعزيز التقنيات املستخدمة: 
 املادي واللفظي.

 عيدوين عمرو. اإلبتدائيةقاعة خاصة ابملدرسة املكان: 
مناديل بلون أسود -كرنومرت-بساط  –صفارة  -كمبيويرت حممول  -( datachowمكرب الصورة )الوسائل املستعملة: 

 مثبت.-
 حمتوى اجللسة مدة النشاط

 ترحيب ابحلاالت. د 5

 يلعبون ألعاب حرة على بساط احلجرة،من أجل حتضري الطفل ملشاهدة شريط الفيديو. األطفالترك  د 10

 د 2
 
 
 د 8

ملشاهدة شريط ( من أجل اجللوس ابنتظام على بساط احلجرة الصافرةإشارة )صوت  الطالبيعطي 
 الفيديو الذي يتضمن مايلي:

م أمام كل طفل منديل  2.5يف ثالث صفوف متوازية بني كل صف وصف آخر  األطفاليقف 
 اثنية، 20أسود، يقول املدرب لألطفال كل واحد منكم ينتبه ملكان املنديل املوجود أمامه ملدة 

األمام، بعد ذلك  إىلاليسار مث  إىلالوراء مث  إىلاليمني مث خطوة  إىليطلب منهم التحرك: خطوة 
 مكان املنديل األسود بيده اليمىن،  إىليطلب منهم اإلشارة 
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 د 8

نعيد عرض الشريط مرة اثنية، لكن قبل إعادته ميكن للباحث طرح سؤال على احلاالت بصيغة 
 التعجب.

 !تريدون مشاهدة الفيديو مرة أخرىمثل: 
هنا ميكن للباحث أن يالحظ على احلاالت الرغبة يف املشاهدة مرة اثنية وهذا شيء اجيايب،يف حني  

 إذا الحظ العكس البد من تنمية هذه الرغبة. 

 د 8
 
 د 5

بنفس العمل لعدة مرات متتالية مع احلاالت، ،أي ترمجة احلدث املالحظ  الطالبيف هذه اخلطوة يقوم 
 أداء فعلي. إىلاملوجود كمجموعة من الرموز على مستوى ذاكرة الطفل 

 ميكن إضافة تعزيز مادي أو لفظي على األداء اجليد من أجل احلفاظ على السلوك املكتسب.
 اجللسة املواليةختام اجللسة بشكر احلاالت مع التأكيد على موعد 

 اجللسة التاسعة:/9
 ف اجللسة:هذاأ

 الذات. إىلتنمية مهارات االنتباه  -
 اتباع التعليمات. -
 ابجلسم يف الفضاء املكاين. اإلحساستنمية  -

 احلاالت. -الطالب: املشاركة األطراف
 .دقيقة 40مدة اجللسة: 

الفيديو، النمذجة احلية، النمذجة من خالل املشاركة، التعزيز احلوار، النمذجة الرمزية عن طريق التقنيات املستخدمة: 
 املادي واللفظي.

 .عيدوين عمرو اإلبتدائيةقاعة خاصة ابملدرسة  املكان:
 كرنومرت.-بساط  –صفارة  -كمبيويرت حممول-(datachowمكرب الصورة) الوسائل املستعملة:
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 حمتوى اجللسة مدة النشاط

 ترحيب ابحلاالت. د 5

 يلعبون ألعاب حرة على بساط احلجرة،من أجل حتضري الطفل ملشاهدة شريط الفيديو. األطفالترك  د 10

 د 2
 
 
 
 د 8

( من أجل اجللوس ابنتظام على بساط احلجرة ملشاهدة شريط الصافرةإشارة )صوت  الطالبيعطي 
 الفيديو الذي يتضمن مايلي:

م أمام كل طفل منديل  2.5يف ثالث صفوف متوازية بني كل صف وصف آخر  األطفاليقف 
بعد  اثنية، 20أسود، يقول املدرب لألطفال كل واحد منكم ينتبه ملكان املنديل املوجود أمامه ملدة 

ذلك يطلب منهم إغماض األعني وعدم فتحها حىت يطلب منهم ذلك، مث يطلب منهم التحرك: 
 إىلاألمام، بعد ذلك يطلب منهم اإلشارة  إىلاليسار مث  إىلالوراء مث  إىلاليمني مث خطوة  إىلخطوة 

مكان املنديل األسود بيده اليمىن، بعد ذلك يطلب منهم فتح األعني ملالحظة وضعية اليد جتاه املنديل 
 األسود. 

 د 8

سؤال على احلاالت بصيغة نعيد عرض الشريط مرة اثنية، لكن قبل إعادته ميكن للباحث طرح 
 التعجب.

 !تريدون مشاهدة الفيديو مرة أخرىمثل: 
هنا ميكن للباحث أن يالحظ على احلاالت الرغبة يف املشاهدة مرة اثنية وهذا شيء اجيايب،يف حني  

 إذا الحظ العكس البد من تنمية هذه الرغبة. 

 د 8
 
 د 5

بنفس العمل لعدة مرات متتالية مع احلاالت، أي ترمجة احلدث املالحظ  الطالبيف هذه اخلطوة يقوم 
 أداء فعلي. إىلاملوجود كمجموعة من الرموز على مستوى ذاكرة الطفل 

 ميكن إضافة تعزيز مادي أو لفظي على األداء اجليد من أجل احلفاظ على السلوك املكتسب.
 اجللسة املوالية.ختام اجللسة بشكر احلاالت مع التأكيد على موعد 
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 اجللسة العاشرة واألخرية: /10
 ف اجللسة:هذاأ

 تعزيز مكتسبات اجللسات السابقة. -
 من نشاطات اجللسات السابقة. األطفالمدى استفادة التعرف على  -

 احلاالت. -الطالب املشاركة: األطراف
 دقيقة. 40مدة اجللسة: 

 النمذجة من خالل املشاركة، التعزيز املادي واللفظي.احلوار، النمذجة احلية، التقنيات املستخدمة: 
 .عيدوين عمرو اإلبتدائيةقاعة خاصة ابملدرسة  املكان:

 زرق وأخر بلون أصفر، كرونومرت.أبساط بلون الوسائل املستعملة: 
 حمتوى اجللسة مدة النشاط

 ترحيب ابحلاالت. د 5

 د 30

األنشطة، حيث تظهر ابلنسبة لألطفال على أهنا يف هذه اجللسة ميكن للمعاجل تقدمي بعض 
الطفل االنتباهية، حيث يقوم   ألعاب فقط، لكن يف حقيقة االمر تعكس الكثري من قدرات

مرت وعرضه  8املعاجل بوضع بساط بلون أزرق وجبانبه بساط اخر بلون اصفر طول كل واحد 
ط الذي يتضمن يف شكل قوس من أجل شرح النشا األطفالمرت، مث يقوم بوضع  1

 التعليمات التالية:
يوجد أمامكم بساطني واحد بلون أزرق ويسمى البحر، واألخر بلون أصفر ويسمى الشاطئ، 
يطلب منهم الوقوف على البساط األزرق، مث يقول عندما تسمعون كلمة شاطئ هنا جيب 

البساط  إىلالبساط األصفر وعند مساع كلمة حبر ال بد من القفز  إىلعلى كل واحد القفز 
األزرق وكل من يتأخر أو خيطئ يف االستجابة للتعليمات خيرج من النشاط ويبقى فقط من 

  تكون استجاابته صحيحة.
 وميكن للمعاجل القيام بذلك يف البداية أمام احلاالت من اجل تيسري فهم حمتوى هذا النشاط.

 احلاالت. ميكن القيام هبذا النشاط لعدة مرات حسب رغبة

ختام اجللسة بتقدمي عبارات الشكر للحاالت على مشاركتها طيلة فرتة تطبيق اجللسات العالجية  د 5
 من الربانمج العالجي. األولاخلاصة ابجلزء 
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 / تقييم خطة العالج: 6
من آابء ومعلمي احلاالت االستجابة على مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد،  الطالبيف هذه اخلطوة يطلب 

ضعف وتشتت االنتباه النوع الذي  أعراضمع احلاالت يف عالج  الطالبجل الوقوف على مدى التقدم الذي حيرزه أ من
 يسيطر عليه ضعف االنتباه.

االنتباه والنشاط الزائد مع سيطرة النشاط الزائد تصميم اجلزء الثاين اخلاص بعالج منط اضطراب ضعف  -2
 :اإلندفاعيةو 
 املراحل العالجية. -أ 
 :املرحلة العالجية الرابعة 

 يف هذه املرحلة ميكن حتديد النقاط التالية:
اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع الذي يغلب  املشكل أو االضطراب الذي تتجه إليه جهود العالج هو:

 .اإلندفاعيةعليه النشاط احلركي الزائد و 
 سنوات. 09و  07الذين ترتاوح أعمارهم بني  األطفال الفئة املستهدفة:

 املشاركة يف الربانمج العالجي: األطراف
 .الطالب -
 آابء احلاالت. -
 معلمي احلاالت. -

 .عبد احلميد بن ابديس دائرة ندرومة والية تلمسان اإلبتدائيةمكان تطبيق احلصص العالجية: قاعة خاصة ابملدرسة 
 :املرحلة العالجية اخلامسة 

تشخيص احلاالت اليت تعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع الذي يسيطر عليه النشاط احلركي الزائد  -
 .اإلندفاعيةو 

ستبعاد احلاالت اليت تعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه والنوع إ -
 املركب.

 .امللف الطيب املدرسي للطفل إىلأمراض مزمنة ابلرجوع ستبعاد احلاالت اليت تعاين من إ -
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 :املرحلة العالجية السادسة 
 حتديد السلوك املستهدف. /1
ابلتعاون مع آابء ومعلمي احلاالت على حتديد نوعي ملشكل ضعف وتشتت انتباه الطفل،  الطالبيف هذه اخلطوة يقوم  -

 أساسية مثال: أعراض إىلوذلك بتجزئة املشكلة 
 .آخر دون سبب إىلينتقل من مكان  -
 .يقوم بفتل رجليه ويديه -
 .يدفع زمالءه يف الصف -
 .اهلاجييب على االسئلة قبل اكتم -
 ال ميكن توقع ما سيفعله. -
 /  قياس السلوك املستهدف: 2

ابلشكل الذي ميكن ان نعرب عليه بطريقة كمية أو رقمية وتكون االستجابة على مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط 
دراية بسلوك الطفل، حيث تفيدان هذه اخلطوة يف حتديد شدة  كثرعتبارهم األالزائد من طرف معلمي احلاالت وآابئهم اب

 االضطراب قبل تنفيذ اخلطة العالجية. 
 التحليل الوظيفي للسلوك: /3

يف هذه اخلطوة ابلتعاون مع آابء ومعلمي احلاالت حتديد املكان والزمان وخمتلف الظروف احمليطة حبدوث  الطالبحياول 
 .اإلندفاعيةحلركي الزائد و السلوكات اليت تدل على النشاط ا

 تفيدان هذه اخلطوة يف حتديد خمتلف العوامل اليت تؤدي ابلطفل لكثرة حركته وزايدة اندفاعه.
 / حتديد السلوك النهائي بعد التعديل: 4

جيابية اليت نريد لطفل على ماهي خمتلف السلوكات اإلتفاق مسبق مع أسرة ومعلمي اإيف هذه اخلطوة يكون 
 ا بعد تطبيق اخلطة العالجية.الوصول إليه

ف اخلطة ادهألتحقيق  الطالباالت للتعاون مع سر ومعلمي احلأستعداد إذه اخلطوة يف معرفة مدى تفيدان ه
 العالجية. 
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اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع الذي يسيطر عليه النشاط احلركي  أعراض/ تصميم خطة عالج  5
 :اإلندفاعيةالزائد و 
راب طالذين يعانون من اض األطفالجي الذي تستفيد من جلساته فئة جلسات اجلزء الثاين من الربانمج العالتتضمن 

، خمتلف املهارات اليت تعكس اإلندفاعيةضعف االنتباه والنشاط الزائد، النوع الذي يسيطر عليه النشاط احلركي الزائد و 
النمذجة احلية  إسرتاتيجيةالزائدة، حيث يعتمد املعاجل على ته ندفاعيإلى التحكم يف حركاته العشوائية و قدرة الطفل ع

 والنمذجة ابملشاركة يف عرضه هلذه املهارات.

 حمتوى اجللسات العالجية. -ب
 :األوىلاجللسة /1

 بناء عالقة اجيابية مع احلاالت.اهلدف العام من اجللسة: 
 اخلاصة: األهداف

 لتقاء حباالت الدراسة.اإل  -
 ليها بعد هناية هذا الربانمج العالجي.إاليت نريد الوصول  األهدافشرح  -
 ضبط مكان ومواعيد تقدمي اجللسات. -

 احلاالت. -الطالباملشاركة:  األطراف
 دقيقة. 35مدة اجللسة: 

 احلوار، املناقشة واالستماع.التقنيات املستخدمة: 
 .عبد احلميد بن ابديس اإلبتدائيةاملكان: قاعة خاصة ابملدرسة 

ف الربانمج واملشكالت اليت ادهأواحلاالت، من خالل شرح  الطالب لفة والثقة بنيهذه اجللسة حناول خلق جو من األ يف
لتحكم يف تواجههم وتؤثر على تكيفهم، وأن هذه اجللسات ستعود عليهم ابلفائدة، خاصة يف حتسني القدرة على ضبط وا

خري تقدمي الشكر للحاالت على قبوهلا املشاركة يف هذا ، ويف األستثمارها يف نشاطات مفيدةإاحلركة الزائدة وكيفية 
 الربانمج والتأكيد على عدد وتوقيت ومكان اجللسات القادمة.
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 اجللسة الثانية والثالثة:/2
 ف اجللسة الثانية والثالثة:هذاأ

 بطريقة منظمة. اإلسرتخاءتدريب على  -
 .األطفالالتقليل من توتر  -
 للدخول يف اجللسات العالجية الالحقة.حتضري الطفل  -

 نوع العالج: فردي.
 احلاالت. – الطالباملشاركة:  األطراف

 دقيقة. 35مدة اجللسة: 
 .، احلوار، النمذجة احلية، النمذجة ابملشاركةاإلسرتخاء التقنيات املستخدمة:

 .عبد احلميد بن ابديس اإلبتدائيةقاعة خاصة ابملدرسة املكان: 
 :أريكتان.املستعملةالوسائل 

ه حمتوى هذه اجللسة تكون هذه اجللسة فردية بني املعاجل والطفل، يف البداية يرحب املعاجل ابلطفل ويشرح ل
 جراءاهتا.إوماهي خمتلف 

مته يقول له: انتبه ريكة يف وضع مريح، اذا الحظ املعاجل أن الطفل مل يفهم تعليستلقاء على األمث يطلب منه اإل
 فعل ذلك لوحدك.إطوة أقوم هبا، مث مر سهل، عليك االنتباه لكل خأنه إفعل ذلك أيل جيدا كيف 

على من الظهر البطن، ، اجلزء األراعان مث اليدان، الكفان والكتفان، عضالت الوجه والرقبةذاملعاجل ابل أيبد
 الفخذان الساقان واألقدام.

 رخاء الكفان:إية مثال توضيحي ابلنسبة لكيف
يف نفس الوقت يقوم بعملية  ،ظهار التوتر والشد يف املعصم وظهر اليدإاملعاجل إبغالق كفيه إبحكام مع  يقوم

حىت يشعر بتنميل  األولما كانت عليه يف  إىلخاء كفيه ر إبعد ذلك يقوم بعملية الزفري مع  الشهيق ملدة عشر ثوان، مث
 ينتشر يف اليدين واملعصمني وأجزاء كثرية من اجلسم.

 ليها الطفل.إساعدة يف كل مرة حيتاج مث بعد ذلك يطلب من الطفل القيام بذلك لوحده مع تقدمي امل
 خاء مجيع العضالت اليت ذكرت سابقا.ر إمن  وهكذا حىت ينتهي
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 ت الشكر.ادائه اجليد، مث خيتم احلصة العالجية بعبار أ املعاجل تعزيزا ماداي للطفل علىخري يقدم يف األ
 / اجللسة الرابعة: 3
 ف اجللسة:ادهأ

 ستجابة للتعليمات.اإل -
 ضبط احلركات العشوائية. -
 تعليم السري يف االجتاهات اليت حيددها املعاجل. -

 احلاالت. -الطالب املشاركة: األطراف
 .دقيقة 40مدة اجللسة: 

 احلوار، النمذجة احلية، النمذجة من خالل املشاركة، التعزيز املادي واللفظي. املستخدمة:التقنيات 
 .عبد احلميد بن ابديس اإلبتدائيةقاعة خاصة ابملدرسة املكان: 

 : شريط الصق من  احلجم الكبري بلون أزرق وأمحر واخضر،  كرنومرت.الوسائل املستعملة
 حمتوى اجللسة مدة النشاط

 ابحلاالت. ترحيب د 5

 د 5
يف هذه اجللسة يقوم املعاجل برسم ثالث مستقيمات على االرض يف شكل موازي طول كل مستقيم  

 مرت، ابستعمال الشريط الالصق ) أزرق، أمحر، أخضر(    1مرت وبني كل مستقيم ومستقيم آخر  6

 د 20

زرق مث املستقيم األ مشي علىأ: عليكم أن تنتبهوا يل جيدا كيف مايلي األطفالمث يطلب من  
أن يفعلوا ذالك مبفردهم كل واحد على حدى مبساعدة  األطفالمحر مث األخضر، مث يطلب من األ

 املعاجل.
ن يتأكد أ إىلمل يفهموا املطلوب منهم عليه أن يفعل ذلك مرة أخرى  األطفالذا الحظ املعاجل أن إ

 من أن احلاالت ميكنها القيام هبذا النشاط مبفردها.
مشي إمسه مث يقول له إب األطفالحد أكما ميكن للمعاجل أن يضيف بعض التعليمات مثل: ينادي 

 زرق...اخلمشي على املستقيم األإمحر ويطلب من آخر على املستقيم األ

 ميكن إضافة تعزيز مادي أو لفظي على األداء اجليد من أجل احلفاظ على السلوك املكتسب. د 5
 .احلاالت مع التأكيد على موعد اجللسة املواليةختام اجللسة بشكر 
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 اجللسة اخلامسة: /4
 ف اجللسة:هذاأ

 ستجابة للتعليمات.تنمية اإل -
 جتاهات خمتلفة.إتنمية مهارات املشي يف  -
 جتاه.تعلم تغيري اإل -

 احلاالت. -الطالباملشاركة:  األطراف
 دقيقة. 35مدة اجللسة: 

 احلوار،النمذجة احلية، النمذجة من خالل املشاركة، التعزيز املادي واللفظي. التقنيات املستخدمة:
 .عبد احلميد بن ابديس اإلبتدائيةقاعة خاصة ابملدرسة املكان: 

 شريط الصق من  احلجم الكبري بلون أزرق وأمحر وأخضر،  كرنومرت.الوسائل املستعملة: 
 حمتوى اجللسة مدة النشاط

 ترحيب ابحلاالت. د 5

 د 5
( حميط   sدائرة، مربع، حرف ) أرضية القاعةشكال التالية علىهذه اجللسة يقوم املعاجل برسم األيف  

 خر.الف للشكل اآلمرت، وكل شكل بلون خم 8كل شكل 

 د 20

شكال ابنتظام مث يطلب بهوا اليه وهو ميشي على  حدود األن ينتأ األطفالحيث يطلب املعاجل من 
 مثله.من كل طفل أن يفعل 

ن يتأكد أ إىلخرى ألوب منهم ميكنه أن يفعل ذلك مرة مل يفهموا املط األطفالذا الحظ املعاجل أن إ
 ن احلاالت أصبح هلا القدرة على حماكاة ما الحظوه.أ

مشي إمسه مث يقول له إب األطفالحد أيضيف بعض التعليمات مثل: ينادي  كما ميكن للمعاجل أن
  ..اخل.مشي على حدود الدائرةإمحر ويطلب من آخر املربع األ على حدود

 د 5
 ميكن إضافة تعزيز مادي أو لفظي على األداء اجليد من أجل احلفاظ على السلوك املكتسب.

 ختام اجللسة بشكر احلاالت مع التأكيد على موعد اجللسة املوالية.



 النمذجة إسرتاتيجيةالربانمج العالجي السلوكي القائم على                                          : الفصل اخلامس

126 

 

 اجللسة السادسة: /5
 ف اجللسة:هذاأ

 ستجابة للتعليمات.تنمية اإل -
 الثبات على حركة واحدة. -
 جيايب.تنمية التفاعل اإل -
 تنمية مهارات اللعب مع اجلماعة. -

 احلاالت. -الطالباملشاركة:  األطراف
 دقيقة. 35مدة اجللسة: 

 احلوار،النمذجة احلية، النمذجة من خالل املشاركة، التعزيز املادي واللفظي. التقنيات املستخدمة:
 .عبد احلميد بن ابديس اإلبتدائيةقاعة خاصة ابملدرسة  املكان:

 .   شريط الصق بلون أمحر، راديو كاسيت، شريط موسيقى، كرونومرت الوسائل املستعملة:
 حمتوى اجللسة مدة النشاط

 ترحيب ابحلاالت. د 5

 3مرت وعرضه  6يقوم املعاجل يف هذه اجللسة برسم مستطيل على االرض ابستعمال الشريط الالصق طوله  د 5
 مرت. 

 د 20

ن ينتبهوا اليه وهو يتحرك داخل املستطيل، يف نفس الوقت تكون املوسيقى أ األطفاليطلب املعاجل من 
مث يطلب املعاجل من  ال يتحرك. مفتوحة وعندما تتوقف املوسيقى فجأة يتوقف عن احلركة يف وضع اثبت

عليكم التحرك داخل  رض حيث يوجه هلم التعليمات التالية:املستطيل املرسوم على األ إىلالدخول  األطفال
املقطع املوسيقي سوف أقوم إبيقافه فجأة، هنا جيب علي كل واحد  إىلنتم تستمعون أهذا املستطيل وبينما 

ومن يتحرك من مكانه خيرج  ىت تسمعوا من جديد املقطع املوسيقي،منكم أن يتوقف يف مكانه وال يتحرك ح
التوقف عن احلركات  األطفالميكن للمعاجل أن يطيل فرتة الوقوف تدرجييا حىت يتعلم  من املستطيل.

تعليمات هذا  األطفالويف حالة مل يفهم  العشوائية، كما ميكنه أن يغري سلوك الوقوف بسلوك اجللوس.
 النشاط ميكن للمعاجل أن يعيد متثيل هذه التعليمات من جديد، حىت يتأكد من فهمهم ملا طلب منهم.  

 د 5
 من زمالئه. أكثرو مادي للطفل الذي يبقى يف وضعية اثبتة أميكن تقدمي تعزيز لفظي 

 ختام اجللسة بشكر احلاالت مع التأكيد على موعد اجللسة املوالية.
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 اجللسة السابعة: /6
 ف اجللسة:هذاأ

 نتظار الدور.إتعليم الطفل  -
 حرتام التعليمات.إتعليم الطفل  -
 تنمية مهارة التذكر. - 

 احلاالت. -الطالب املشاركة: األطراف
 دقيقة. 35مدة اجللسة: 

 احلوار،املناقشة، التعزيز املادي واللفظي.التقنيات املستخدمة: 
 .عبد احلميد بن ابديس اإلبتدائيةقاعة خاصة ابملدرسة  املكان:

 كرنومرت.–بساط  –الوسائل املستعملة:
 حمتوى اجللسة مدة النشاط

 ترحيب ابحلاالت. د 5

 د 25

 سم. 50خر مسافة يف شكل دائرة يفصل بني الطفل والطفل اآل األطفاليف هذه اجللسة جيلس املعاجل مع 
ذنه، وبعد مساعه هذه أسوف أقول لزميلكم كلمة بصوت مسموع يف  مايلي: األطفاليطلب املعاجل من 
 آخر طفل. إىلن يقول نفس الكلمة للطفل اجملود جبانبه وهكذا حىت نصل أالكلمة جيب عليه 

يف املرة الثانية ميكن للمعاجل أن يلقي الكلمة يف أذن الطفل بصوت خافت وكذلك ابلنسبة للطفل املوجود 
 آخر طفل يف الدائرة. إىلاآلخرين، متر العملية هكذا وصوال  األطفالجبانبه و 

فنجد  سم الكلمة اليت مسعها،إ بصوت مرتفع أن يقول آخر الدائرة املوجود يفهنا يطلب املعاجل من الطفل 
 .األولما ختتلف أو ال ختتلف مع الكلمة اليت قاهلا املعاجل للطفل إالكلمة 

 األوليف نفس الوضعية ويطلب املعاجل من الطفل  األطفالجيلس  مايلي: إىلن يغري النشاط أميكن للمعاجل 
يت دور الطفل الثاين يكرر السوق واشرتيت كذا ويذكر شيئا من خياله( مث أي إىلن يقول:) اليوم ذهبت أ

 غرضا ما فيخرج من احللقة. األطفالويضيف غرضا آخر وهكذا حىت ينسى أحد  األولماقاله 
 
 د 5

 
 

شياء اليت و مادية لألطفال الذين حيرتمون دورهم ويستطيعون تذكر كل األأيقدم املعاجل تعزيزات لفظية 
 مسعوها.

 ختام اجللسة بشكر احلاالت مع التأكيد على موعد احلصة املوالية.
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 اجللسة الثامنة: /7
 ف اجللسة:هذاأ

 ستجابة للتعليمات.تنمية اإل -
 ابلوقت.تنمية الشعور  -
 حرتام املواعيد واألنظمة املدرسية.إ -
 جيايب.اإلتنمية التفاعل  -
 نتظار الدور.إتنمية مهارة  -

 احلاالت. -الطالب املشاركة: األطراف
 دقيقة. 40 مدة اجللسة:

 احلوار،النمذجة احلية، النمذجة من خالل املشاركة، التعزيز املادي واللفظي. التقنيات املستخدمة:
 .عبد احلميد بن ابديس اإلبتدائيةقاعة خاصة ابملدرسة املكان: 

سبوع، أوراق ملونة عليها أوراق ملونة عليها أمساء أايم األساعة كبرية ميكن التحكم يف عقارهبا ابليد، الوسائل املستعملة: 
 شهر السنة امليالدية،  كرونومرت.أأمساء 

 حمتوى اجللسة مدة النشاط
 ترحيب ابحلاالت. د 5

من ملسها  افة متكن األطفاليقوم املعاجل يف هذه اجللسة بتعليق الساعة على احلائط على مس د10
 سبوع وأشهر السنة امليالدية. املكتوب عليها أايم األ ومشاهدهتا، وكذلك ابلنسبة لألوراق

 
 د 30
 
 
 
 
 

 مامه ويطلب منهم االنتباه إليه مث يقول:أقوم املعاجل بصف األطفال 
الساعة املوجودة على احلائط  إىلاليوم استيقظت على الساعة السابعة والنصف صباحا مث يذهب 

 التوقيت الذي استيقظ فيه. إىلويثبت عقارهبا 
الساعة ويثبت  إىلستيقظ فيه اليوم مث يذهب إالذي  ذكر التوقيتيبعد ذلك يطلب من كل طفل أن 

 عقارهبا على ذلك التوقيت.
ا مساءا، املدرسة صباحا واخلروج منه إىلتوقيت الدخول  إىلمعاجل تغيري التعليمات ابإلشارة ميكن لل

 .وهكذا ابلنسبة جلميع األطفال
 .ستجاابت الصحيحة فورايقوم املعاجل بتعزيز اإل
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 د 30
 

احلائط الذي علق عليه أايم  إىلبعد ذلك يقول املعاجل. البارحة كان يوم السبت مثال ويذهب 
يف أي يوم حنن؟ أو غدا  األطفالوم بنزع الورقة اليت كتب عليها يوم السبت، مث يسأل سبوع ويقاأل

 ! سيكون يوم
 نزع الورقة اليت كتب عليها اسم اليوم الذي ذكره. إىلومن يذكر اليوم الصحيح يذهب  

 ستجاابت الصحيحة فورا.يقوم املعاجل بتعزيز اإل
نزع الورقة اليت هبا اسم  إىلان ولدت يف شهر كذا من سنة كذا مث يتوجه أبعد ذلك يقول املعاجل  

 الشهر الذي ذكره.
سم الشهر إا مث يذهب لنزع الورقة اليت هبا مث يطلب من كل طفل أن يذكر الشهر والسنة اليت ولد فيه

 .األطفالالذي ذكره وهكذا ابلنسبة جلميع 
 فورا.يقوم املعاجل بتعزيز االستجاابت الصحيحة 

 د 5
 

خري خيتم املعاجل احلصة بتقدمي عبارات الشكر لألطفال مع التأكيد على موعد اجللسة يف األ 
 القادمة.

 
 اجللسة التاسعة: /8
 ف اجللسة:هذاأ

 تنمية مهارة القدرة على حل املشكالت. -
 الصرب على آداء املهمات السهلة والصعبة. -
 نشطة.ستكمال األإالقدرة على  -

 دقيقة. 40مدة اجللسة: 
 ، احلاالت.الطالب املشاركة: األطراف

 احلوار، النمذجة احلية، النمذجة من خالل املشاركة، التعزيز املادي واللفظي.التقنيات املستخدمة: 
 .عبد احلميد بن ابديس اإلبتدائيةقاعة خاصة ابملدرسة : املكان

السبورة أبلوان خمتلفة، كراسي، طاوالت، كتاب التمارين ملادة الرايضيات،  م أقالبيض، أسبورة بلون  :الوسائل املستعملة
  كرونومرت.
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 حمتوى اجللسة مدة النشاط
 ترحيب ابحلاالت. د 5

 
 
 
 
 د 30

 حاالت األطفال من هذا االضطراب ويف نفس سن يستعني املعاجل يف هذه اجللسة بطفل ال يعاين
جناز بعض العمليات احلسابية املوجودة على السبورة، تتدرج من إالدراسة، حيث يطلب منه املعاجل 

 الصعبة. إىلالسهلة 
 هذه العمليات،ل هذا الطفل وهو يقوم حب إىلاالنتباه  األطفاليطلب من 

 إىلمث بعد ذلك نطلب من كل طفل القيام بنفس العمل حيث يبدأ املعاجل بعمليات سهلة مث ينتقل 
 صعوبة. أكثرعمليات 
 ن التمارين احلسابية تكون مستمدة من الكتاب املدرسي حلاالت الدراسة.أمع العلم 

ستجاابت احلاالت تتناسب مع التعليمات اليت إأن  و مادي كلما الحظأيقدم املعاجل تعزيز لفظي 
  يقدمها.

 ختام احلصة بشكر احلاالت مع التأكيد على موعد احلصة القادمة.  د 5
 العاشرة واألخرية:/ اجللسة  9
 ف اجللسة:هذاأ

 براز مكتسبات اجللسات العالجية السابقة.إ -
 جيايب.تنمية التفاعل اإل -
 حرتام قوانني اللعب مع اجلماعة.إ -
 نتظار الدور.إتنمية مهارة  -

 احلاالت. -الطالباملشاركة:  األطراف
 دقيقة. 40: مدة اجللسة

 احلية، النمذجة من خالل املشاركة، التعزيز املادي واللفظي.: احلوار،النمذجة التقنيات املستخدمة
 .عبد احلميد بن ابديس اإلبتدائيةقاعة خاصة ابملدرسة املكان: 

 سم، كرونومرت. 80وارتفاعه  1.5زجاجات فارغة، مرمى صغري طوله  الوسائل املستعملة:
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 حمتوى اجللسة مدة النشاط
 ترحيب ابحلاالت. د 5

 يلعبون ألعاب حرة على بساط احلجرة. األطفالترك  د 5

 
 
 
 
 
 د 30

ارغة على شكل مستقيم مقابل جمموعة من الزجاجات الف األطفالوم املعاجل يف هذه اجللسة بصف يق
أمتار، حياول املعاجل التصويب اجتاه هذه الزجاجات  5حوايل  األطفالزجاجات تبعد عن  10حوايل 

كل واحد مثله، حيث يعطي ثالث أو ان يفعل   األطفالابستعمال كرة متوسطة احلجم، مث يطلب من 
يت سقطت ومن يستطيع أن يسقط ربع حماوالت لكل طفل، ويف كل مرة حنسب عدد الزجاجات الأ

 كرب من االخرين يكون الفائز.أعدد 
لدورهم يف النشاط وكذلك ملن يقوم إبسقاط عدد اكرب من  األطفالقدم املعاجل تعزيزات على احرتام ي

 الزجاجات.
أمتار التصويب  4 األطفالر ابستخدام مرمى صغري يبعد عن بعد ذلك يقوم املعاجل بنشاط آخ

 ابألرجل جتاه املرمى ابستخدام كرة متوسطة.
يف  أكثرعمل كل واحد على حدى خلمس حماوالت، ومن ينجح القيام بنفس ال األطفالمث يطلب من 

 اخال الكرة يكون الفائز، ويستفيد من تعزيز مادي أو لفظي يقدمه املعاجل. 
 د 5

 
خرية بتقدمي عبارات الشكر للحاالت على تعاونه ومشاركتها يف الربانمج خيتم املعاجل اجللسة األ 

 العالجي.

 
 تقييم خطة العالج:  /6

عف االنتباه والنشاط الزائد، من آابء ومعلمي احلاالت االستجابة على مقياس اضطراب ض الطالبيف هذه اخلطوة يطلب 
 .اإلندفاعيةالنشاط الزائد و  أعراضمع احلاالت يف عالج  الطالبجل الوقوف على مدى التقدم الذي حيرزه أمن 
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تصميم اجلزء الثالث اخلاص بعالج اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النمط املركب الذي تسيطر عليه  -3
 .اإلندفاعيةضعف االنتباه والنشاط الزائد و  أعراض

 املراحل العالجية. -أ
 :املرحلة العالجية السابعة 

 يف هذه املرحلة ميكن حتديد النقاط التالية:
اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع املركب الذي  تتجه إليه جهود العالج هو:املشكل أو االضطراب الذي 

 وضعف االنتباه. اإلندفاعيةعليه النشاط احلركي الزائد و  يسيطر
 سنوات. 09و  07الذين ترتاوح أعمارهم بني  األطفال الفئة املستهدفة:

 املشاركة يف الربانمج العالجي: األطراف
 .الطالب -
 آابء احلاالت. -
 معلمي احلاالت. -

 .عيدوين عمرو اإلبتدائيةمكان تطبيق احلصص العالجية: قاعة خاصة ابملدرسة 
 :املرحلة العالجية الثامنة 

تشخيص احلاالت اليت تعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع املركب الذي يسيطر عليه النشاط  -
 وضعف االنتباه. اإلندفاعيةاحلركي الزائد و 

استبعاد احلاالت اليت تعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه والنوع  -
 .اإلندفاعيةالذي يسيطر عليه احلركة الزائدة و 

 امللف الطيب املدرسي للطفل. إىلأمراض مزمنة ابلرجوع استبعاد احلاالت اليت تعاين من  -
 اس دكاء احلاالت.قي -
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 :املرحلة العالجية التاسعة 
 حتديد السلوك املستهدف. /1
ابلتعاون مع آابء ومعلمي احلاالت على حتديد نوعي ملشكل ضعف وتشتت انتباه الطفل،  الطالبيف هذه اخلطوة يقوم  -

 أساسية مثال: أعراض إىلوذلك بتجزئة املشكلة 
 .الطفل تركيز انتباهه على شيء حمدد ملدة طويلة  اليستطيع  -
 .يتشتت انتباهه ألي شيء حيدث حوله حىت لو كان بسيطا -
 .األشياء بني ال يالحظ التشابه واالختالف -
 .جيد صعوبة يف عملية اإلنصات -
 .يرتدد عند اختاذ أي قرار حىت لو كان بسيطا -
 تذكريه هبا. إىلينسى التعليمات و حيتاج  -
 .آخر دون سبب إىلينتقل من مكان  -
 .يقوم بفتل رجليه ويديه -
 .يدفع زمالءه يف الصف -
 .جييب على االسئلة قبل اكتماهلا -
 ال ميكن توقع ما سيفعله. -
 /  قياس السلوك املستهدف: 2

االنتباه ن نعرب عليه بطريقة كمية أو رقمية وتكون االستجابة على مقياس اضطراب ضعف أابلشكل الذي ميكن 
دراية بسلوك الطفل، حيث تفيدان هذه اخلطوة يف  كثرمي احلاالت وآابئهم ابعتبارهم األوالنشاط الزائد من طرف معل

 حتديد شدة االضطراب قبل تنفيذ اخلطة العالجية. 
 التحليل الوظيفي للسلوك: /3

ان والزمان وخمتلف الظروف احمليطة يف هذه اخلطوة ابلتعاون مع آابء ومعلمي احلاالت حتديد املك الطالبحياول 
 .اإلندفاعيةالنشاط احلركي الزائد و و  ضعف االنتباه حبدوث السلوكات اليت تدل على

 كثرة حركته وزايدة اندفاعه.و  تشتت انتباهه تفيدان هذه اخلطوة يف حتديد خمتلف العوامل اليت تؤدي ابلطفل
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 / حتديد السلوك النهائي بعد التعديل: 4
طوة يكون اتفاق مسبق مع أسرة ومعلمي الطفل على ماهي خمتلف السلوكات االجيابية اليت نريد يف هذه اخل

 الوصول إليها بعد تطبيق اخلطة العالجية.
ف اخلطة هذالتحقيق  ا الطالبتفيدان هذه اخلطوة يف معرفة مدى استعداد اسر ومعلمي احلاالت للتعاون مع 

 العالجية. 
اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع املركب الذي يسيطر عليه النشاط  أعراض/ تصميم خطة عالج  5

 وضعف االنتباه: اإلندفاعيةاحلركي الزائد و 
الذين يعانون من  األطفالتتضمن جلسات اجلزء الثالث من الربانمج العالجي الذي تستفيد من جلساته فئة 

وضعف االنتباه،  اإلندفاعيةالذي يسيطر عليه النشاط احلركي الزائد و اضراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، النوع املركب 
خمتلف املهارات اليت تعكس قدرة الطفل على التحكم يف حركاته العشوائية واندفاعيته الزائدة، وخمتلف مهارات االنتباه 

النمذجة احلية والنمذجة الرمزية عن طريق الفيديو والنمذجة ابملشاركة يف  إسرتاتيجيةوالرتكيز، حيث يعتمد املعاجل على 
 .عرضه هلذه املهارات

 حمتوى اجللسات العالجية: -ب
حمتوى اجللسات العالجية اخلاصة ابجلزء الثالث من الربانمج العالجي املقرتح هي حمتوى اجللسات العالجية 

لعالجية اخلاصة ابجلزء الثاين من الربانمج العالجي وهي مذكورة ابلتفصيل يف ، زائد حمتوى اجللسات ااألولاخلاصة ابجلزء 
 اجلزئني السابقني.

 / تقييم خطة العالج: 6
من آابء ومعلمي احلاالت االستجابة على مقياس اضطراب ضعف االنتباه  الطالبيف هذه اخلطوة يطلب 

ضعف وتشتت  أعراضمع احلاالت يف عالج  الطالبوالنشاط الزائد، من اجل الوقوف على مدى التقدم الذي حيرزه 
  ضعف االنتباه والنشاط احلركي الزائد. أعراضاالنتباه النوع املركب الذي تسيطر عليه 

 



 

 

 .وعرض النتائج ومنافشتها جراءات املنهجية للدراسةاإلالباب الثاين: 
 للدراسة.جراءات املنهجية : اإلاألوللفصل ا

منهج الدراسة. -أوال  
 .حصائيةاإلاملعاجلات  -اثنيا
 الذي مت تصميمه. العالجي عرض الربانمج -اثلثا

 اخلاص بعالج منط سيطرة ضعف االنتباه. األولعرض جلسات اجلزء  -1
 .اإلندفاعيةعرض جلسات اجلزء الثاين اخلاص بعالج منط سيطرة النشاط الزائد و  -2
 .اإلندفاعيةالثالث اخلاص بعالج منط سيطرة ضعف االنتباه والنشاط الزائد و عرض جلسات اجلزء  -3

 الفصل الثاين: الدراسة االسنطالعية.
 .اإلستطالعيةاهلدف من الدراسة  -أوال
 .اإلستطالعيةميدان البحث ومدة الدراسة  -اثنيا
.اإلستطالعيةأدوات الدراسة  -اثلثا  
.اإلستطالعيةعينة الدراسة  -رابعا  

.اإلستطالعيةنتائج الدراسة  -خامسا  
للربانمج العالجي. اإلستطالعيةالنتائج اخلاصة ابلتجربة  -1  
النتائج اخلاصة بتشخيص حاالت الدراسة. -2  
النتائج اخلاصة ابلتقييم القبلي. -3  

 الفصل الثالث: الدراسة األساسية.
 .أدوات الدراسة األساسية -أوال
 .عينة الدراسة األساسية -اثنيا
 مرحلة تطبيق الربانمج العالجي. -اثلثا
 عرض النتائج وحتليلها. -رابعا

 مناقشة النتائج يف ضوء فروضها. -خامسا
 

 



 

 

 جراءات املنهجية للدراسة.: اإلاألوللفصل ا
 
 

منهج الدراسة. -أوال  

 .حصائيةاإلاملعاجلات  -اثنيا

 الذي مت تصميمه. العالجي عرض الربانمج -اثلثا

 اجلزء األول اخلاص بعالج منط سيطرة ضعف االنتباه.عرض جلسات  -1

 .اإلندفاعيةعرض جلسات اجلزء الثاين اخلاص بعالج منط سيطرة النشاط الزائد و  -2

 .اإلندفاعيةعرض جلسات اجلزء الثالث اخلاص بعالج منط سيطرة ضعف االنتباه والنشاط الزائد و  -3
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 الدراسة: منهج -أوال
هتمام ابلدراسات نتقال من اإلت والبحوث النفسية والرتبوية، اإلمن جماالت التحول اليت طرأت على الدراسا

 أكثرالدراسات التجريبية القائمة على التحكم والضبط يف متغري أو  إىلالوصفية القائمة على وصف وتفسري الظواهر، 
الدراسات  للتعرف على أثره يف متغري أو عدة متغريات اتبعة، والربامج العالجية ما هي إال تصميم من تصميمات

سرتاتيجياهتا فحوصني، مبعىن أن هذه الربامج إبتغيري مقصود يف سلوك عينة من امل حداثإلالتجريبية اليت تسعى 
 املتغري التابع. املختلفة هي املتغري املستقل وتغيري سلوك املفحوصني هي

( أن املنهج التجرييب يعد من أقرب مناهج البحوث حلل 421:2004هذا ما يؤكده )ملحم سامي حممد، 
صالحية حلل املشكالت التعليمية النظرية والتطبيقية، والتجريب سواءا  كثراملشكالت ابلطريقة العلمية، واملدخل األ

يف املعمل أو قاعات الدراسة أو أي جمال آخر يعرب عن حماولة التحكم يف مجيع املتغريات والعوامل األساسية ابستثناء 
طريقة جناحا كبريا يف التحقق بتغيريه هبدف قياس أثره يف ابقي املتغريات، فقد أثبتت هذه ال الطالبمتغري واحد يقوم 

 من الفرضيات املطروحة يف ميدان العلوم االجتماعية واإلنسانية.   
يف هذه الدراسة املنهج التجرييب ملالءمته متغريات الدراسة، بثالث جمموعات  الطالبيتبع  وعلى هذا األساس

مل ختضع  ضابطة، وثالث جمموعات لنمذجةا إسرتاتيجية طبق عليهم الربانمج العالجي السلوكي القائم على جتريبية
 ألي برانمج عالجي.

 :حصائيةاإلاملعاجلات  -يااثن
 :فرق بني عينتني مرتبطتني وقانونهلدراسة ال   tيف حتليل بياانت الدراسة احلالية على مقياس  الطالب عتمدإ

 
 
 

 حيث تشري:
 جمموع الفرق بني درجيت االختبار أو األداة املستخدمة.مج ف: 

 اجملموعتني. أفراد: عدد ن
 ، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري.ألفا كرونباخ كما أعتمد على قانون:
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 قانون حجم التأثري:

 
 
 

t2= متثل قيمة t  مربع الناجتة عن اختبارt .لدراسة الفرق بني عينتني 
d.f رية.= درجة احل 

 خالل القانون التايل:الجياد حجم التأثري من  Dإىل    𝑛2جيب حتويل قيمة 

 
 
 

 فإن حجم التأثري يكون كبريا. 1أكرب من  Dإذا كانت قيمة 
 :الذي مت تصميمه العالجي عرض الربانمج -اثلثا

للربامج والدراسات بتصميم الربانمج احلايل من خالل املراجعة واإلطالع على األدب النظري  الطالبقام 
وعالجية الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد أو املشكالت  هتمت بتطبيق برامج سلوكيةوالبحوث اليت إ

النمذجة، حيث يهدف  إسرتاتيجيةاد برانمج عالجي سلوكي قائم على السلوكية األخرى، ويف ضوء ذلك مت بناء وإعد
 األطفالاألساسية الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد لدى عينة من  عراضخفض شدة األ إىليف هذه الدراسة 

ثالث أجزاء كل جزء تتجه جلساته لعالج  إىلسنوات، مع العلم أن هذا الربانمج مقسم  09و  07متتد أعمارهم بني 
 منط معني من هذا االضطراب ويف مايلي عرض خمتصر جللسات كل جزء على حدى:

 اص بعالج منط سيطرة ضعف االنتباه:اخل األولعرض جلسات اجلزء  -1
العالجية هلذا اجلزء لألطفال الذي يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع تتجه اجللسات 

 الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه ويف مايلي عرض خمتصر هلذه اجللسات:
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من الربانمج العالجي مرتبة حسب  األول( يبني توزيع اجللسات العالجية اخلاصة ابجلزء 03جدول رقم )
 ية واملدة الزمنية والفنيات واألدوات املستخدمة يف كل جلسة.السلوك األهداف

رقم 
 اجللسة

 األدوات الفنيات املستخدمة املدة السلوكية األهداف

01 
 العينة أفرادو  الطالبحتقيق التعارف بني 

ف الربانمج هذا وشرح أاألوىلالتجريبية 
 العالجي

35 
 دقيقة

  االستماع -املناقشة -احلوار

02 

االحتكاك البصري، القدرة على تنمية 
تثبيت االنتباه يف مثري واحد ومتحرك، 

احلركة يف اجتاهات خمتلفة، تنمية التفاعل 
 اإلجيايب والتواصل البصري

40 
 دقيقة

النمذجة الرمزية عن  -احلوار
طريق الفيديو، النمذجة من 

خالل املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

  -جهاز مكرب الصورة
 -صفارة-مولكمبيوتر حم

 -كرونومرت  -بساط
 معززات غذائية

03 
مثري اثبت، واالنتباه  إىلتنمية االنتباه  

، والسرعة يف اإلنتقائيالسمعي 
 االستجابة، والتفاعل االجيايب.

40 
 دقيقة

النمذجة الرمزية عن  -احلوار
طريق الفيديو، النمذجة من 

خالل املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

  -الصورةجهاز مكرب 
 -صفارة-كمبيوتر حممول

 -كرونومرت  -بساط
 -مناديل بلون أسود
 معززات غذائية

04 

من مثري، االنتباه  كثرتنمية االنتباه أل
، االنتباه البصري اإلنتقائيالسمعي 

وتنمية السرعة يف االستجابة  اإلنتقائي
 والتفاعل االجيايب.

40 
 دقيقة

النمذجة الرمزية عن  -احلوار
الفيديو، النمذجة من طريق 

خالل املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

  -جهاز مكرب الصورة
 -صفارة-كمبيوتر حممول

 -كرونومرت  -بساط
 -مناديل بلون أزرق وأمحر

 معززات غذائية

05 
، وتنمية اإلنتقائيتنمية االنتباه البصري 

ردود أفعال مناسبة والسرعة يف 
 االستجابة والتفاعل االجيايب

40 
 دقيقة

النمذجة الرمزية عن  -احلوار
طريق الفيديو، النمذجة من 

خالل املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

  -جهاز مكرب الصورة
 -صفارة-كمبيوتر حممول

 -كرونومرت  -بساط
 -مناديل بلون أزرق وأمحر

 معززات غذائية -مثبتات
  -جهاز مكرب الصورةالنمذجة الرمزية عن  -احلوار 40تنمية تثبيت االنتباه والرتكيز على مثري  06
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طريق الفيديو، النمذجة من  دقيقة الجيايب.اثبت والتفاعل ا
خالل املشاركة، التعزيز املادي 

 واللفظي.

 -صفارة-كمبيوتر حممول
 -كرونومرت  -بساط

 -مناديل بلون أزرق وأمحر
 معززات غذائية. -مثبتات

07 
من مثري،  أكثرتنمية الرتكيز على 

 والتفاعل واالحتكاك االجيايب.
40 
 دقيقة

النمذجة الرمزية عن  -احلوار
طريق الفيديو، النمذجة من 

خالل املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

  -جهاز مكرب الصورة
 -صفارة-كمبيوتر حممول

 -كرونومرت  -بساط
-مناديل بلون أمحر،

 معززات غذائية. -مثبتات

08 
الذات، وتنمية  إىلباه تنمية مهارة االنت

والشعور بوضعية اجلسم يف  اإلحساس
 الفضاء املكاين، والقدرة على االحتفاظ.

40 
 دقيقة

النمذجة الرمزية عن  -احلوار
طريق الفيديو، النمذجة من 

خالل املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

  -جهاز مكرب الصورة
 -صفارة-كمبيوتر حممول

 -كرونومرت  -بساط
 -بلون أسودمناديل 

 معززات غذائية

09 
الذات، وتنمية  إىلتنمية مهارة االنتباه 

 اإلحساسمهارة اتباع التعليمات و 
 ابجلسم يف الفضاء املكاين.

40 
 دقيقة

النمذجة الرمزية عن  -احلوار
طريق الفيديو، النمذجة من 

خالل املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

  -جهاز مكرب الصورة
 -صفارة-كمبيوتر حممول

 -كرونومرت  -بساط
 معززات غذائية

10 
تعزيز مكتسبات اجللسات السابقة 

والتعرف على مدى استفادة احلاالت 
 منها

40 
 دقيقة

النمذجة الرمزية عن  -احلوار
طريق الفيديو، النمذجة من 

خالل املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

بساط بلون أزرق وآخر 
 كرونومرت.  -بلون أصفر
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 :اإلندفاعيةاص بعالج منط سيطرة النشاط الزائد و اخل الثاينعرض جلسات اجلزء  -2
تتجه اجللسات العالجية هلذا اجلزء لألطفال الذي يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع 

 ويف مايلي عرض خمتصر هلذه اجللسات: اإلندفاعيةالذي يسيطر عليه النشاط الزائد و 
( يبني توزيع اجللسات العالجية اخلاصة ابجلزء الثاين من الربانمج العالجي مرتبة حسب 04) جدول رقم

 السلوكية واملدة الزمنية والفنيات واألدوات املستخدمة يف كل جلسة. األهداف
رقم 
 اجللسة

 األدوات الفنيات املستخدمة املدة السلوكية األهداف

01 

االلتقاء حباالت الدراسة وشرح 
اليت نريد الوصول اليها  األهداف

بعد هناية اجللسات العالجية 
وضبط مكان ومواعيد تقدمي 

 اجللسات

35 
  االستماع -املناقشة -احلوار دقيقة

 03و 02

 اإلسرتخاءتدريب احلاالت على 
بطريقة منظمة والتقليل من توترهم 

حتضريهم للدخول يف  إىلابإلضافة 
 اجللسات العالجية الالحقة

35 
 دقيقة

 -اإلسرتخاء -احلوار
النمذجة  -النمذجة احلية

 ابملشاركة
 أريكتان

04 

تنمية مهارة االستجابة للتعليمات 
وضبط احلركات العشوائية وتعليم 
السري يف االجتاهات اليت حيددها 

 املعاجل

40 
 دقيقة

، احليةالنمذجة  -احلوار
النمذجة من خالل 

املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

شريط الصق من احلجم 
الكبري بلون أزرق وأمحر 

 -كرونومرت  -وأخضر
 معززات غذائية

05 
تنمية مهارة االستجابة للتعليمات 
ومهارة االملشي يف اجتاهات خمتلفة 

 وتعلم تغيري االجتاه

40 
 دقيقة

، احليةالنمذجة  -احلوار
النمذجة من خالل 

املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

احلجم  شريط الصق من
الكبري بلون أزرق وأمحر 

 -كرونومرت  -وأخضر
 معززات غذائية

06 

تنمية مهارة االستجابة للتعليمات 
ومهارة الثبات على حركة واحدة 

والتفاعل االجيايب واللعب مع 
 اجلماعة

35 
 دقيقة

، احليةالنمذجة  -احلوار
النمذجة من خالل 

املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

ون شريط الصق بل
جهاز تسجيل     -أمحر

معززات  -املوسيقى
 غذائية

  كرونومرت  -بساطالتعزيز  -املناقشة -احلوار 35تعليم احلاالت انتظار الدور واحرتام  07
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 املادي واللفظي. دقيقة التعليمات وتنمية مهارات التذكر

08 
االستجابة للتعليمات ومهارة تنمية 

الشعور ابلوقت واحرتام املواعيد 
 واألنظمة املدرسية

40 
 دقيقة

، احليةالنمذجة  -احلوار
النمذجة من خالل 

املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

ساعة كبرية، أوراق ملونة 
عليها أمساء أايم األسبوع 

وأخرى عليها أمساء 
أشهر السنة امليالدية،  

 كرونومرت.

09 

تنمية مهارة القدرة على حل 
املشكالت والصرب على آداء 

املهمات السهلة والصعبة والقدرة 
 على استكمال األنشطة 

40 
 دقيقة

، احليةالنمذجة  -احلوار
النمذجة من خالل 

املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

 -سبورة بلون أبيض
م السبورة أبلوان أقال

 -كراسي  -خمتلفة
كتاب   -طاوالت

التمارين ملادة الرايضيات 
 كرونومرت  -

10 

مساعدة احلاالت على إبراز 
مكتسبات اجللسات السابقة 

وتنمية مهارة احرتام قوانني اللعب 
 مع اجلماعة

40 
 دقيقة

، احليةالنمذجة  -احلوار
النمذجة من خالل 

املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

قارورات بالستيكية 
مرمى  -مملوءة ابملاء

سم 150 طوله صغري
  -سم80وارتفاعه 

 كرونومرت
 

اص بعالج النمط املركب الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه والنشاط الزائد اخل الثالثعرض جلسات اجلزء  -3
 :اإلندفاعيةو 

اخلاص بعالج منط سيطرة ضعف االنتباه وجلسات اجلزء الثاين  األولجلسات هذا اجلزء هي جلسات اجلزء 
 (.04( واجلدول رقم )03وهي موجودة يف اجلدول رقم ) اإلندفاعيةاخلاص بنمط سيطرة النشاط الزائد و 

 



 

 
 

 

 الفصل الثاين: الدراسة االسنطالعية.
 

 .اإلستطالعيةاهلدف من الدراسة  -أوال

 .اإلستطالعيةميدان البحث ومدة الدراسة  -اثنيا

 .اإلستطالعيةأدوات الدراسة  -اثلثا

 .اإلستطالعيةعينة الدراسة  -رابعا

 .اإلستطالعيةنتائج الدراسة  -خامسا

 للربانمج العالجي. اإلستطالعيةالنتائج اخلاصة ابلتجربة  -1

 النتائج اخلاصة بتشخيص حاالت الدراسة. -2

 النتائج اخلاصة ابلتقييم القبلي. -3
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 :اإلستطالعيةاهلدف من الدراسة  -أوال
 ألدوات القياس، واليت تتوج ابحلذف أو الزايدة أحياان، وابلتنقيح أو األويلختبار منها لإلتعترب خطوة البد 

جراء الدراسة ليتفادى  الصعوابت والعراقيل اليت إا تسمح للباحث ابلتعرف على مكان التعديل أحياان أخرى، كما أهن
 نتقائها يف ضوء خصائصإالتعرف على حاالت الدراسة و  إىلقد تعرتضه أثناء القيام ابلدراسة األساسية، ابإلضافة 

 لننتهي يف األخري ابلتأكد من قبول أو رفض الفرضيات األساسية. االضطراب املراد دراسته، أعراضو 
 :اإلستطالعيةميدان البحث ومدة الدراسة  -اثنيا

، دائرة فالوسن )فالوسن اجلديدة(( ومدرسة عيدوين عمرو) اإلبتدائيةابملدرسة  اإلستطالعيةأجريت الدراسة 
 إىل 20/09/2014والية تلمسان، يف الفرتة املمتدة بني  )عبد احلميد بن ابديس( بدائرة ندرومة  اإلبتدائيةواملدرسة 

 إىل الطالبت املتكررة اليت قام هبا ، فمن خالل الزايراوعشرة أايم وقد دامت حوايل ثالث أشهر 30/12/2014
 ايلي:للتأكد مماملدارس املذكورة 

 يف اجناز هذه الدراسة. الطالبستعداد الطاقم الرتبوي من معلمني وإداريني على التعاون مع إمدى  -1
ي مستوى من املستوايت أيف أبنواعه الثالثة، و  ضعف االنتباه والنشاط الزائدوجود حاالت تعاين من اضطراب  -2

  .الدراسية املوجودة
 على تطبيق الربانمج العالجي مع حاالت الدراسة. الطالبوجود قاعة خاصة تساعد  -3
 .الذين يعانون من هذا االضطراب األطفالاليت متيز  عراضمدى معرفة املعلمني ابأل -4
 ستمارة تشخيض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد وفهم املعلمني هلا.مدى وضوح تعليمات وعبارات إ -5
 مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد وفهم املعلمني له.مدى وضوح تعليمات وعبارات  -6
 ستمارة التشخيص أو مقياس هذا االضطراب.ابت اليت  تواجه املعلمني عند اإلستجابة على إالصعو  -7
 واملقياس. اإلستمارةالوقت الذي يستغرقه املعلم يف اإلجابة على فقرات  -8
نتباه والنشاط الزائد، من أجل على أهنا تعاين من اضطراب ضعف االمعلومات عن أسر احلاالت اليت تشخص  -9

يف عملية تشخيص وقياس هذا االضطراب، واملوافقة  الطالبستعدادهم على التعاون مع اإلتصال هبم ملعرفة مدى إ
 على أن يستفيد أطفاهلم من مجيع اجللسات العالجية هلذا الربانمج.

الذين يعانون من اضطراب  األطفالسات الربانمج على عينة بسيطة من القيام بتجربة عالجية جلميع جل -10
 ضعف االنتباه والنشاط الزائد. 

 النمذجة. إسرتاتيجيةالتأكد من صالحية جلسات الربانمج العالجي القائم على  -11
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 :اإلستطالعيةأدوات الدراسة  -اثلثا
 الزائد:استمارة تشخيص اضطراب ضعف االنتباه املصحوب ابلنشاط  -1

املستمدة من الدليل التشخيصي النشاط الزائد و و من املعايري الرمسية لتشخيص اضطراب ضعف االنتباه  تعترب
. وتتكون هذه للطب النفسي األمريكيةالصادرة عن اجلمعية  (DSM-IV)الرابع لالضطراابت النفسية  اإلحصائيو 

 عبارة موزعة على ثالث أبعاد: 20من  اإلستمارة
 عبارات. 09بعد ضعف االنتباه: ويضم  -أ

 عبارات. 06بعد فرط النشاط الزائد: ويضم  -ب
 عبارات. 05: ويضم اإلندفاعيةبعد  -ج

، سواءا كان املعلم يف وثيقي الصلة ابلطفل ابإلستجابة على هذه اإلستمارة فرادحيث يطلب من أحد األ
 .اإلستمارةيف البيت أو كالمها، كما جيب التأكد من فهم املستجيب لتعليمات وعبارات  الوالديناملدرسة أو أحد 

من أنواع االستبيان املباشر ألهنا قدمت مباشرة للمبحوثني، وهي كذلك من أنواع  اإلستمارةمع العلم أن هذه 
 االستبيان املغلق ألن االستجابة تكون إما بنعم أو ال.

اضطراب ضعف االنتباه والنشاط ملوضوعية اليت ميكن االستناد إليها يف تشخيص من بني املؤشرات اوتعترب 
 (.2004كما تؤكده )سحر اخلرشومي،   األطفالالزائد عند 

 املقابلة: -2
على أهنا جمموعة أعمال االتصال  (172:2000 ،يف )مروان إبراهيم  Robert kahin)يعرفها )روبرت كاهن،

الشخصي وأوجه نشاطه، اليت يكون فيها شخص يف مركز الطالب ملعلومات من شخص آخر ويكون هذا الشخص 
، وقد أستخدمت املقابلة يف هذه الدراسة من أجل األولاألخري يف مركز املعطي و املزود لتلك املعلومات للشخص 

الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه  ألطفالاملعلومات املتعلقة ابحتقيق هذا الغرض هبدف رصد خمتلف 
 والنشاط الزائد، وكذلك خمتلف السلوكات اليت تصدر عنهم سواءا مع معلميهم يف املدرسة أو والديهم يف البيت.

 املالحظة: -3
ما تستعني به من املالحظة أبهنا مشاهدة منهجية تعتمد على احلواس و  (174:2000 ،إبراهيم)مروان  يعرف

يلها أدوات للقياس، فهي مشاهدة الظواهر يف أحواهلا املختلفة وأوضاعها املتعددة جلمع البياانت وتسجيلها وحتل
غري املباشرة واليت ال توحي للحالة أبهنا مراقبة ومالحظة وابلتايل املالحظة   الطالبستخدم والتعبري عنها أبرقام، وقد إ

يف تنا ملختلف احلاالت داخل القسم و قتصرت مالحظإاحلقيقية للحاالت املدروسة، و  اتالسلوكمتكننا من رصد 
 .حصص الرتبية البدنيةو  احةسرت الساحة أثناء فرتات اإل
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 (:2014)اليحمدي، مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من إعداد  -4
 وصف املقياس: -أ

( من خالل مراجعة الدراسات والبحوث السابقة 2014مت إعداد هذا املقياس من طرف )اليحمدي، 
اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد منها )القرعان،   أعراضواألدب النظري والكتب العلمية احلديثة اليت تناولت 

، 2004، العندس، 2008، الدسوقي، 2004، شويل، 2007، سرحان، 2007، العتوم، 2004، السعدي، 2006
، احملكات التشخيصية للدليل احلصائي لإلضطراابت العقلية النسخة الرابعة لعام 2005، قزاقزة، 2004الدردير، 

 ( 1969، كونر، 1978، زوكو وبنتلري،2000
ة واملدرسية تقيس كل واحدة منهما األبعاد التالية: ضعف األسريويتكون املقياس من صورتني، صورة  للتقييم      

مخسة مستوايت هي: دائما وأتخذ  إىلستجابة على فقرات املقياس ، وتتدرج اإلاإلندفاعيةو االنتباه، والنشاط الزائد، 
مخس درجات، غالبا وأتخذ أربع درجات، أحياان وأتخذ ثالث درجات، اندرا وأتخذ درجتان، أبدا وأتخذ درجة 

س بصورتيه املدرسية واملنزلية ( أما الدرجات الفرعية للمقيا375-75واحدة، وترتاوح الدرجة الكلية للمقياس ما بني )
 فهي تتوزع على النحو التايل: 

 مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد الصورة املدرسية: -1
 ( درجة.80-16فقرة، والدرجة الفرعية هلذا البعد ترتاوح بني ) 16: ضعف االنتباه ويتكون من األولالبعد 

 ( درجة.60-12فقرة، والدرجة الفرعية هلذا البعد ترتاوح بني ) 12البعد الثاين: النشاط الزائد ويتكون من 
 ( درجة.70-14فقرة، والدرجة الفرعية هلذا البعد ترتاوح بني ) 14ويتكون من  اإلندفاعيةالبعد الثالث: 

 (210-42وترتاوح الدرجة الكلية لصورة املقياس املنزلية مابني )
 الزائد الصورة املنزلية:مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط  -2

 ( درجة.55-11فقرة، والدرجة الفرعية هلذا البعد ترتاوح بني ) 11: ضعف االنتباه ويتكون من األولالبعد 
 ( درجة.55-11فقرة، والدرجة الفرعية هلذا البعد ترتاوح بني ) 11البعد الثاين: النشاط الزائد ويتكون من 

 ( درجة.55-11فقرة، والدرجة الفرعية هلذا البعد ترتاوح بني ) 11ويتكون من  اإلندفاعيةالبعد الثالث: 
 (165-33وترتاوح الدرجة الكلية لصورة املقياس املنزلية مابني )

تلميذ يدرسون ابحللقة  22ويتمتع املقياس بدرجات عالية من الصدق، بعد تطبيقه على عينة مكونة من 
 مبدرسة الرجاء للتعليم األساسي مبحافظة جنوب الباطنة، ومن خالل النتائج املتوصل إليها بلغ معامل إرتباط األوىل

لبعد  0,75لبعد ضعف االنتباه و 0,67الدرجة الكلية للبعد مع الدرجة الكلية للمقياس ابلنسبة للصورة املدرسية 
لبعد ضعف االنتباه  0,64املنزلية فقد بلغ معامل االرتباط  صورةابلنسبة لل، أما اإلندفاعيةلبعد  0,7احلركة املفرطة و
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مما يعكس صدق  0,01عند مستوى  إحصائيةوهي ذات داللة  اإلندفاعيةلبعد  0,79لبعد احلركة املفرطة و 0,81و
لبعد ضعف  0,76ة طريقة ألفاكرونباخ للصورة املدرسية فوجدت الطالبهذه األداة، أما ثبات املقياس فقد استخدمت 

لبعد ضعف االنتباه  0,71، أما الصورة املنزلية فوجدت اإلندفاعيةلبعد  0,73ولبعد احلركة املفرطة  0,76االنتباه و 
متتع هذا املقياس بدرجات عالية  إىل، وابلتايل تشري هذه النتائج اإلندفاعيةلبعد  0,73لبعد احلركة املفرطة و 0,75و

ابستخراج املعايري السيكوميرتية اخلاصة هبذا املقياس يف البيئة اجلزائرية حبساب الصدق  الطالببينما قام  من الثبات.
 والثبات كمايلي:

تساق الداخلي للمقياس صدق املقياس من خالل حساب صدق اإلابلتحقق من  الطالبقام  صدق املقياس: -3
والذين  اإلبتدائيةطفل يعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من تالميذ املرحلة  30على عينة مكونة من 

املتحصل  ، ومن خالل النتائجاإلستطالعيةسنوات بوالية تلمسان خارج عينة الدراسة 10و 06متتد أعمارهم بني  
ني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وبني درجة كل بعد رتباط بعليها مت حساب معامل اإل

 والدرجة الكلية للصورة اليت ينتمي اليها البعد، حيث ميكن توضيح ذلك كمايلي:
 صدق الصورة املدرسية للمقياس: -أ

 للصورة املدرسية( يبني معامل ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه 05جدول رقم )

رقم  البعد
 العبارة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم  البعد
 العبارة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم  البعد
 العبارة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

ضعف 
 االنتباه

1 51. 0,01 

النشاط 
 الزائد

1 58.  0,01 

 اإلندفاعية

1 52.  0,01 
2 53. 0,01 2 62.  0,01 2 39.  0,05 
3 56. 0,01 3 78.  0,01 3 64.  0,01 
4 44. 0,05 4 71.  0,01 4 55.  0,01 
5 72. 0,01 5 69.  0,01 5 65.  0,01 
6 47. 0,01 6 42.  0,05 6 44.  0,05 
7 43. 0,05 7 64.  0,01 7 72.  0,01 
8 55. 0,01 8 41.  0,05 8 59.  0,01 
9 71. 0,01 9 75.  0,01 9 69.  0,01 

10 69. 0,01 10 56.  0,01 10 57.  0,01 
11 84. 0,01 11 73.  0,01 11 50.  0,01 
12 59. 0,01 12 62.  0,01 12 64.  0,01 
13 61. 0,01 

  

13 66.  0,01 
14 74. 0,01 14 70.  0,01 
15 51. 0,01 

  
16 49. 0,01 
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أن   إىل الطالبرتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه توصل حساب معامل إمن خالل 
ويف البعد الثاين  (0,83و 0,43مع الدرجة الكلية للبعد نفسه كانت بني ) األولرتباط لعبارات البعد معامالت اإل

( أما 0,78و 0,42فسه بني )فقد جاءت معامالت اإلرتباط بني درجات عبارات البعد الثاين والدرجة الكلية للبعد ن
عند مستوى  إحصائية( وهي عبارات ذات داللة 0,72و 0,39معامالت اإلرتباط يف البعد الثالث فقد كانت بني )

 .(0,05و 0,01)
الواحد مع الدرجة الكلية للمقيايس  رتباط بني الدرجة الكلية للبعدحبساب معامل اإل الطالبكما قام 

 ابلنسبة للصورة املدرسية، واجلدول التايل يوضح هذه املعامالت:
 ( يبني معامل ارتياط الدرجة الكلية للبعد مع الدرجة الكلية للمقياس ككل للصورة املدرسية.06جدول رقم )

 

 
رتباط ألبعاد املقياس ابلنسبة للصورة املدرسية ترتاوح بني ( أن معامالت اإل06يتضح من خالل اجلدول رقم )

  مما يعكس صدق حمتوى هذه األبعاد. 0,01عند  إحصائية( وهي ذات داللة 0.59-0.65)
 للمقياس:صدق الصورة املنزلية  -ب

 ( يبني معامل ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه للصورة املدرسية07جدول رقم )
رقم  البعد

 العبارة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم  البعد
 العبارة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم  البعد
 العبارة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 
 
 
 
 

ضعف 
 االنتباه

1 44. 0,05  
 
 
 
 

النشاط 
 الزائد

1 61. 0,01  
 
 
 
 

 اإلندفاعية
 
 
 

1 52. 0,01 
2 56. 0,01 2 58. 0,01 2 61. 0,01 
3 63. 0,01 3 66. 0,01 3 59. 0,01 
4 66. 0,01 4 70. 0,01 4 74. 0,01 
5 55. 0,01 5 40. 0,05 5 60. 0,01 
6 62. 0,01 6 69. 0,01 6 56. 0,01 
7 75. 0,01 7 44. 0,05 7 74. 0,01 
8 51. 0,01 8 75. 0,01 8 63. 0,01 
9 66. 0,01 9 77. 0,01 9 71. 0,01 

10 59. 0,01 10 64. 0,01 10 44. 0,05 
11 43. 0,05 11 59. 0,01 11 39. 0,05 

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد االضطراب
 0,01 0.59 ضعف االنتباه
 0,01 0.65 النشاط الزائد

 0,01 0.61 اإلندفاعية
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تساق الداخلي له حبساب معامالت من صدق هذا املقياس على طريقة اإليف التحقق  الطالبعتمد إ
اإلرتباط بني عبارات كل بعد من أبعاد املقياس للصورة املنزلية مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، فقد جاءت 

 ( 0.75و 0.43الذي تنتمي إليه بني ) األولمعامالت اإلرتباط بني درجات العبارة الواحدة والدرجة الكلية للبعد 
الثاين فقد جاءت معامالت اإلرتباط بني درجات عبارات البعد الثاين والدرجة الكلية للبعد نفسه بني ويف البعد 

( وهي عبارات دالة عند 0.74و 0.39( أما معامالت اإلرتباط يف البعد الثالث فقد كانت بني )0.77و 0.40)
 ( 0.05و 0,01)مستوى 

حبساب معامل اإلرتباط بني الدرجة الكلية للبعد الواحد مع الدرجة الكلية للمقياس للصورة  الطالب كما قام
 املنزلية، واجلدول التايل يوضح هذه املعامالت:

 ( يبني معامل ارتياط الدرجة الكلية للبعد مع الدرجة الكلية للمقياس ككل للصورة املنزلية.08جدول رقم )
 
 
 
 
 

رتباط ألبعاد املقياس ابلنسبة للصورة املنزلية ترتاوح بني ( أن معامالت اإل08يتضح من خالل اجلدول رقم )
  حمتوى هذه األبعاد.مما يعكس صدق  0,01عند  إحصائية( وهي ذات داللة 0,54-0,66)
 ثبات املقياس: -2

بتطبيق مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد بصورتيه املدرسية واملنزلية على عينة قوامها  الطالب قام
نوات من أجل حساب معامل الثبات س10و 06حيث ترتاوح أعمارهم بني  اإلبتدائيةتلميذ من أطفال املرحلة  30

 كرونباخ للتأكد من ثبات املقياس وكانت النتائج كمايلي:ستخدام معامل ألفا  إب
 ( يبني معامل الثبات للمقياس ابلنسبة للصورة املدرسية.09جدول رقم )

 معامل الثبات ألفا كرونباخ أبعاد االضطراب
 0,78 ضعف االنتباه
 0,74 النشاط الزائد
 0,71 اإلندفاعية

 0,83 اجملموع الكلي

أبعاد 
 االضطراب

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0,01 0,59 ضعف االنتباه
 0,01 0,54 النشاط الزائد
 0,01 0,66 اإلندفاعية
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 معامل الثبات للمقياس ابلنسبة للصورة املنزلية.( يبني 10جدول رقم )
 معامل الثبات ألفا كرونباخ أبعاد االضطراب
 0,75 ضعف االنتباه
 0,71 النشاط الزائد
 0,70 اإلندفاعية

 0,81 اجملموع الكلي
 

بعاد أليتضح أبن قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ  (09) واجلدول رقم (10من خالل قراءة اجلدول رقم )
 0,83ككل ابلنسبة للصورة املدرسية   (، كما كان معامل الثبات0,76و 0,70املقياس ابلنسبة للصورتني ترتاوح بني )

، وابلتايل تشري هذه النتائج سواء املتعلقة بصدق املقياس أو ثباته على أنه يتمتع 0,81وابلنسبة للصورة املنزلية 
 عينة الدراسة احلالية.   مبؤشرات سيكومرتية جيدة تسمح بتطبيقه على

 :اإلستطالعيةعينة الدراسة  -رابعا
 الطالبالنمذجة قام  إسرتاتيجيةات الربانمج العالجي القائم على من أجل التحقق من صالحية جلس

 مبايلي:
  صدق جلسات الربانمج العالجي: -1

مج العالجي السلوكي القائم ، وذلك بعرض جلسات الربانعتماد يف هذه اخلطوة على صدق احملكمنيمت اإل
تقدمي مالحظاهتم حول جلسات هذا النمذجة على ثالث أساتذة من قسم علم النفس من أجل  إسرتاتيجيةعلى 

مسية اليت يريد الطالب الوصول إليها، مع العلم أن القائمة اإل ومدى تناسب حمتوى كل جلسة مع األهداف الربانمج
 حيث ميكن تقدمي مالحظات األساتذة احملكمني كمايلي:( 16حق رقم )لألساتذة احملكمني موجودة يف املل

 األهداف العامة واخلاصة لكل جلسة عالجية. صياغة -
 حتديد مدة ومكان تنفيذ اجللسات العالجية. -
 لسات العالجية.حتديد األدوات املستخدمة يف اجل -
 للتكرار.ف جلستني من اجلزء األول من الربانمج العالجي تفاداي ذح -
 جلسات يف كل جزء. 10من الربانمج العالجي ابلتساوي  األول والثاين زءاجلتقسيم جلسات  -

مت تشخيصهم على أهنم  األطفالعلى عينة بسيطة من  كما قام الطالب بتطبيق جلسات الربانمج العالجي
)فالوسن  اإلبتدائيةالذين يدرسون ابملدرسة  األطفاليعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من بني 
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اجلديدة( مبساعدة مدير ومعلمي هذه املدرسة ويف مايلي وصف جملتمع الدراسة اليت مت من خالله تشخيص هذه 
 احلاالت:

( موزعني حسب متغري املستوى فالوسن اجلديدة) اإلبتدائية( يبني توزيع عدد تالميذ املدرسة 11جدول رقم )
 واجلنس:الدراسي 

 اجملموع اانث ذكور املستوى الدراسي

 39 15 24 التعليم التحضريي

 36 16 20  ابتدائياألوىلالسنة 

 36 18 18 السنة الثانية ابتدائي

 38 16 22 السنة الثالثة ابتدائي

 35 18 17 السنة الرابعة ابتدائي

 26 14 12 السنة اخلامسة ابتدائي

 210 99 111 اجملموع الكلي
يعانون من اضطراب ضعف االنتباه  األطفالومن جمتمع الدراسة احلايل مت تشخيص عينة بسيطة من 

 والنشاط الزائد  أبنواعه الثالثة حيث ميكن عرض نتائج هذا التشخيص على النحو التايل:
حسب متغري املستوى الدراسي واجلنس والسن ونوع  اإلستطالعيةالعينة  أفراديبني توزيع  (12) دول رقمج

 :مبدرسة فالوسن اجلديدة اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد
نوع اضطراب ضعف 
 االنتباه والنشاط الزائد

 العدد
املستوى 
 الدراسي

 العدد اجلنس العدد السن العدد

النوع الذي يسيطر 
 عليه ضعف االنتباه

02 
 00 سنوات 5 00 التحضريي

 02 سنوات 6 02 األوىلالسنة  09 ذكور
النوع الذي يسيطر 
عليه النشاط الزائد 

 اإلندفاعيةو 
04 

 03 سنوات 7 06 السنة الثانية
 03 سنوات 8 06 السنة الثالثة

 02 سنوات 9 03 السنة الرابعة 03 إانث
 02 10فوق 03 السنة اخلامسة 06 النوع املركب
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الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط  األطفال( نالحظ أن عدد 12رقم )من خالل اجلدول 
حالة تعاين من األنواع الثالثة لالضطراب حيث كان اهلدف من تشخيص هذه احلاالت إجراء جتربة  12الزائد 

عالجية بسيطة جللسات الربانمج العالجي تستفيد منها احلاالت اليت حتصلت على درجات كبرية على مقياس 
حاالت تعاين من  10النشاط الزائد ابلنسبة للصورة املدرسية واملنزلية، حيث بلغ عددها اضطراب ضعف االنتباه و 

تطبيق جلسات الربانمج العالجي العشرين وذلك بواقع   للطالبهذا االضطراب بدرجات مرتفعة أاتحت الفرصة 
 30/12/2014اية غ إىل 05/11/2014بتداءا من يوم: يا، وقد دامت حوايل سبعة أسابيع إثالث جلسات أسبوع

 : وكانت إجراءات التجربة العالجية بعد موافقة مدير املدرسة وفق املراحل التالية
املستمدة  اإلستمارةستخدام ب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ابمرحلة تشخيص احلاالت اليت تعاين من اضطرا -1

 للطب النفسي. األمريكيةالرابع لالضطراابت النفسية والعقلية الصادر عن اجلمعية  اإلحصائيمن الدليل 
 امللف الطيب املدرسي لكل حالة. إىلاستبعاد احلاالت اليت تعاين من مشكالت نفسية وصحية ابلرجوع  -2
 درسية:قياس شدة االضطراب ابستخدام مقياس ضعف االنتباه والنشاط الزائد بصورتيه املنزلية وامل -3

ابختيار احلاالت اليت حتصلت على درجات مرتفعة يف مجيع  الطالببعد تفريغ االستجاابت على هذا املقياس قام 
حاالت تعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من النوع املركب الذي  06األبعاد، ليحصل يف األخري على 

تطبيق اجلزء الثالث للربانمج العالجي  طالبما يسمح لل اإلندفاعيةيسيطر عليه ضعف االنتباه والنشاط الزائد و 
الواحدة بقياسني قبلي وبعدي،  العينةابختيار التصميم التجرييب ذو  الطالباخلاص هبذا النمط، ومن أجل ذلك قام 

  (01للتجربة االسنطالعية موجودة يف امللحق رقم ) نتائج القياس القبليو 

أن درجات احلاالت اليت تعاين من اضطراب ضعف الحظ ن( 01دة يف امللحق رقم )النتائج املوجو من خالل 
ات مرتفعة عموما تسمح درجة ابلنسبة للمقياس ككل وهي درج 258و 243االنتباه والنشاط الزائد ترتاوح بني 

 اخلاص هبذا النوع.عتبار احلاالت أهنا تعاين من هذا االضطراب  وابلتايل تطبيق جلسات الربانمج العالجي للباحث إ

 مرحلة تطبيق جلسات الربانمج العالجي: -4

ابلتنسيق مع مدير املدرسة ومعلمي احلاالت بتحديد أوقات الفراغ حىت يتسىن  الطالبيف هذه اخلطوة قام 
ة ستغالل أايم العطله مت إاحلصص الدراسية مع العلم أن  تطبيق مجيع جلسات الربانمج العالجي دون التأثري على سري 

ستفادت من مجيع جلسات حاالت فقط إ 05أن  إىلشارة ق جزء من هذا الربانمج، وميكن اإلالشتوية يف تطبي
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نتهاء من تطبيق مجيع اجللسات قام ت متتالية، وبعد اإلعن ثالث جلسا 06الربانمج العالجي بعد غياب احلالة رقم 
 ابخلطوة التالية: الطالب

 :مقياس ضعف االنتباه والنشاط الزائد بصورتيه املنزلية واملدرسيةقياس شدة االضطراب ابستخدام  -5

 05وكان هذا القياس مبثابة قياس بعدي ابلنسبة للحاالت اليت استفادت من مجيع اجللسات العالجية وعددها 
 (02والنائج اخلاصة هبذا التقييم موجودة يف امللحق رقم )حاالت، 

 :اإلستطالعيةخامسا: نتائج الدراسة 

 للربانمج العالجي: اإلستطالعيةالنتائج اخلاصة ابلتجربة  -1

 اإلستطالعيةالنمذجة أثرا على عينة الدراسة  إسرتاتيجيةمن أجل التعرف ما إذا ترك الربانمج العالجي القائم على 
مبقارنة نتائج القياس القبلي بنتائج القياس  الطالب، قام اإلبتدائيةحاالت من أطفال املرحلة  05والبالغ عددها 

 إىل الطالبتوصل  حصائيةاإللدراسة الفرق بني عينتني مرتبطتني، وبعد هذه املعاجلة  t مقياسالبعدي ابستخدام 
 النتائج املوضحة يف اجلدول التايل:

التجربة القياسني القبيل والبعدي لعينة  نتائج بني الفرق لدراسة tمقياس  يبني نتائج (13) جدول رقم
 :على مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائدللربانمج العالجي  اإلستطالعية

 مقياس اضطراب ضعف 
 االنتباه والنشاط الزائد

 اإلستطالعيةالدراسة عينة 
t 

 التجريبية
t 

  اجلدولية
D.F 

مستوى 
 الداللة

 0,01عند: 
 لبعدياالقياس  القبليالقياس 

 2ع 2م 1ع 1م
 دالة 04 3,74 16,96 12,15 190,2 6,017 250,8 املقياس ككل

 دالة 04 3,74 18,61 7,32 103,2 5,58 136,8 الصورة املدرسية
 دالة 04 3,74 8,77 0,89 41,6 2,30 51,6 بعد ضعف االنتباه
 دالة 04 3,74 6,5 3,71 31,4 3,24 42 بعد النشاط الزائد

 دالة 04 3,74 6,19 6,2 30 3,42 43,2 اإلندفاعيةبعد 
 دالة 04 3,74 11,31 5,95 87 6,44 114 الصورة املنزلية

 دالة 04 3,74 5,93 2,28 29,8 1,92 38,8 بعد ضعف االنتباه
 دالة 04 3,74 6,67 3,77 28,8 1,82 37,4 بعد النشاط الزائد

 دالة 04 3,74 7,08 3 28 4,32 37,8 اإلندفاعيةبعد 
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حاالت  05للربانمج العالجي بلغ  اإلستطالعية( أن حجم عينة التجربة 13يتبني من خالل اجلدول رقم )
والنشاط  تعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع املركب الذي يسيطر عليه كل من ضعف االنتباه

أما  6.017حنراف معياري وإ 205,8القياس القبلي قدر بــ  وأن املتوسط احلسايب هلذه العينة يف ،اإلندفاعيةالزائد و 
وحبساب الفروق بني  7,32حنراف معياري وإ 190,2 املتوسط احلسايب لنفس العينة يف القياس البعدي فقد قدر بـــ

بعدي، نتائج القياس القبلي ونتائج القياس البعدي بعد تطبيق اجلزء الثالث مىن الربانمج العالجي لصاحل القياس ال
ومستوى داللة معنوية  04اجلدولية عند درجة حرية   tبـ ومبقارنتها ، 16.96ـاحملسوبة للمقياس ككل  tقدرت قيمة 

اجلدولية فهي دالة إحصائيا  tاحملسوبة أكرب من قيمة  t، ومبا أن قيمة 3.74ختبار ذو الطرف الواحد عند إ 0,01
وابلتايل يوجد فرق بني نتائج القياسني القبلي والبعدي يف اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد منط سيطرة ضعف 

 هذا لفاعلية اجلزء الثالث من الربانمج العالجي اخلاص هبذا النمط. الطالبويعزي  اإلندفاعيةاالنتباه والنشاط الزائد و 

ثري هذا اجلزء من الربانمج العالجي كان على الصورتني املدرسية واملنزلية ويف مجيع األبعاد )بعد مع العلم أن أت
 ( وليس فقط يف الدرجة الكلية للمقياس.اإلندفاعيةضعف االنتباه، النشاط الزائد، 

النمذجة صاحل لتطبيقه على عينة الدراسة  إسرتاتيجيةأن الربانمج العالجي القائم على وهذا يدل على 
يف  األطفالعلى عينة بسيطة من  الطالباألساسية،  فالنتائج املتوصل إليها من خالل التجربة العالجية اليت قام هبا 

 تسمح لنا ابلقيام ابلدراسة األساسية وفقا للمراحل التالية: اإلستطالعيةالدراسة 

 مرحلة تشخيص حاالت الدراسة. -

 مرحلة التقييم القبلي. -

 وفيمايلي عرض النتائج اخلاصة بكل مرحلة:

 النتائج اخلاصة بتشخيص حاالت الدراسة: -2

 الطالبعف االنتباه والنشاط الزائد قام من أجل تشخيص حاالت الدراسة اليت تعاين من اضطراب ض
بعد تلقي خطاب املوافقة من طرف مديرية الرتبية لوالية تلمسان  )عيدوين عمرو( اإلبتدائيةبزايرات عديدة للمدرسة 

 ويف مايلي عرض جملتمع الدراسة الذي شخصت منه احلاالت اليت تعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد:
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)عيدوين عمرو( موزعني حسب متغري املستوى  اإلبتدائية( يبني توزيع عدد تالميذ املدرسة 14جدول رقم )
 الدراسي واجلنس:

 اجملموع اانث ذكور املستوى الدراسي
 90 38 52 التعليم التحضريي

 109 65 44  ابتدائياألوىلالسنة 
 135 60 75 السنة الثانية ابتدائي
 160 61 99 السنة الثالثة ابتدائي
 145 70 75 السنة الرابعة ابتدائي
 115 57 58 السنة اخلامسة ابتدائي

 754 351 403 اجملموع الكلي
 

حالة تعاين من  32تلميذ مت تشخيص  754فمن خالل جمتمع الدراسة احلايل والذي يبلغ عدد تالميذه 
األنواع الثالثة الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ميكن توزيعها حسب املتغريات التالية:) متغري املستوى 
الدراسي، متغري اجلنس، متغري السن، متغري نوع اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد( مع العلم أن متغري املستوى 

مت حتديده مبساعدة معلمي احلاالت، أما متغري وجود االضطراب من عدم وجوده  الدراسي ومتغري اجلنس ومتغري السن
انطالقا من استجاابت املعلمني على استمارة تشخيص اضطراب  الطالبوالنوع الذي ينتمي اليه مت حتديده من طرف 

ابت النفسية والعقلية الرابع لالضطرا اإلحصائيضعف االنتباه والنشاط الزائد، وفق املعايري املستمدة من الدليل 
(DSM-IV)  للطب النفسي واليت ميكن حتديدها على النحو التايل: الصادر عن اجلمعية األمريكية 

 النوع الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه: -أ
 عراضبينما تشري األ تدل على ضعف االنتباه، أكثرأو  أعراضستة ميكن التعرف على هذا النوع إذا وجدت 

 .زايدة النشاط احلركي واالندفاع إىل أعراضمن ستة  أقلاألخرى وهي 
  النوع الذي يسيطر عليه النشاط احلركي الزائد واالندفاع: -ب

مع  واالندفاعالنشاط احلركي الزائد  تدل على أكثرأو  أعراضستة  ميكن التعرف على هذا النوع إذا وجدت
 .وجود نقص انتباه إىلتشري  (أعراضمن ستة ) أقل وجود
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  النوع املركب الذي جيتمع فيه ضعف االنتباه والنشاط الزائد واالندفاع يف آن واحد: -ج
تدل  أكثرأو  أعراضمن ضعف االنتباه وستة  أكثرأو  أعراضميكن التعرف على هذا النوع إذا وجدت ستة 

 على النشاط احلركي الزائد واالندفاع.
نوع على  أعراضيف هذا الصدد ميكن القول أنه التوجد حدود فاصلة بني هذه األنواع ولكن هناك سيطرة 

الذي يسيطر عليه ضعف  األولشخص على أن ه يعاين من النوع يمبعىن أن الطفل الذي  ،نوع آخر أعراضحساب 
ينطبق على مجيع أنواع اضطراب ضعف االنتباه ، وهذا اإلندفاعيةالنشاط الزائد و  أعراضاالنتباه، الينفي أنه ال يعاين 

 والنشاط الزائد.
حسب متغري املستوى الدراسي واجلنس والسن ونوع  اإلستطالعيةالعينة  أفراديبني توزيع   (15) جدول رقم

 اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد:
نوع اضطراب ضعف 
 االنتباه والنشاط الزائد

 العدد
املستوى 
 الدراسي

 العدد اجلنس العدد السن العدد

النوع الذي يسيطر عليه 
 ضعف االنتباه

13 
 03 سنوات 5 03 التحضريي

 03 سنوات 6 03 األوىلالسنة  23 ذكور

النوع الذي يسيطر عليه 
 اإلندفاعيةالنشاط الزائد و 

07 

 06 سنوات 7 05 السنة الثانية

 08 سنوات 8 06 السنة الثالثة
 09 سنوات 9 06 الرابعةالسنة  09 إانث

 03 10فوق 03 السنة اخلامسة 12 النوع املركب

 
يعانون من اضطراب  اإلبتدائيةيف املرحلة  األطفال( يتبني لنا أن هناك عدد من 15من خالل اجلدول رقم )

انث خاصة يف املرحلة العمرية من اإل أكثرضعف االنتباه والنشاط الزائد أبنواعه الثالثة، كما ينتشر عند الذكور 
وهذه النسبة قريبة من   %4.24 حوايل األويلنتشاره يف التشخيص سنوات، كما قدرت نسبة إ 9 إىل 7املمتدة بني 

 (.2007حسب ما تؤكده دراسة ) مسرية شرقي،  % 5 -3النسبة العاملية اليت ترتاوح بني 
مجيع زايرات متكررة هلذه املدرسة وقد قابل فيها  الطالبأجرى  اإلستطالعيةف الدراسة اهدأمن أجل حتقيق 

وجهت هلم  ،لطالباب هموأثناء املقابالت اليت مجعتاملعلمني الذين يدرسون هبذه املدرسة ابلنسبة جلميع املستوايت، 
، واهلدف الذي اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد أعراضالتالميذ الذين تظهر عليهم  أكثرعن  سئلةبعض األ

 هذا  ساسي يف هذه الدراسة خاصة يف عملية تشخيضأول اليه، من خالل أن املعلم جزء الوص الطالبيريد 
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أو  سواءا قبل تطبيق الربانمج العالجي أو بعد االنتهاء من تطبيقهته وكذلك عملية قياس شد ضطراب عند الطفلاال
الرابع لالضطراابت  اإلحصائيالتشخيص املستمدة من الدليل ستمارة إ الطالبكما قدم هلم   ،يف مرحلة املتابعة

للطب النفسي، ومقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد  األمريكيةالنفسية والعقلية الصادر عن اجلمعية 
يتميز األساسية اليت  عراضقدرات جيدة عند هؤالء املعلمني يف معرفتهم ابأل الطالبلتمس إوعموما  الصورة املدرسية

يف  الطالبستعداد جيد ملساعدة رات األدوات املستخدمة، مع وجود إوفهمهم لتعليمات وعبا االضطراب، هبا هذا
 جناز هذه الدراسة.إ

، مت توزيعها على مجيع اإلستمارةستجابة على فهم املعلمني لعبارات وتعليمة اإلمن  الطالبوبعد  أتكد 
يعانون مبدئيا من  األطفالعلى عينة من  الطالباملعلمني يف كل املستوايت الدراسية، وبعد عملية التفريغ حتصل 

حيث أن ، (15اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد وهم موزعون حسب جمموعة من املتغريات يف اجلدول رقم )
الثالثة الفرعية الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد خاصة النوع املركب الذي هذه احلاالت تعاين من األنواع 

احلاالت  أكثر، والنوع الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه وأن اإلندفاعيةيسيطر عليه ضعف االنتباه والنشاط الزائد و 
والثالث من الربانمج  األولزء قادرا على تطبيق اجل الطالبسنوات( ما جيعل  9 إىل 7هي اليت تبلغ من العمر بني )

العالجي اخلاص هبذين النوعني لتوفر  العدد الكايف من احلاالت، أما ابلنسبة للحاالت اليت تستفيد من جلسات 
اجلزء الثاين من الربانمج العالجي مت تشخيصها يف هذه املدرسة لكن عددها كان قليال نوعا ما، مما تطلب البحث 

دئيا على أهنا تعاين من النوع االثاين الذي يسيطر عليه النشاط الزائد عن حاالت إضافية ميكن تشخيصها مب
بتدائية أخرى مدارس إ إىلنتقال اإل الطالب، هبدف تطبيق اجلزء الثاين من الربانمج العالجي، وجب على اإلندفاعيةو 

ة والية تلمسان بعد تلقي )عبد احلميد بن ابديس( بدائرة ندروم اإلبتدائيةبوالية تلمسان، وهذا ما كان يف املدرسة 
خطاب املوافقة من طرف مديرية الرتبية لوالية تلمسان، حيث ميكن عرض نتائج تشخيص حاالت الدراسة على 

 النحو اآليت:
تشخيص احلاالت اليت تعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع الذي يسيطر عليه ضعف  -1

 االنتباه:
حالة تعاين من منط سيطرة ضعف االنتباه، حيث مت االعتماد يف  13بتشخيص  الطالبيف هذه اخلطوة قام 

الرابع لالضطراابت النفسية والعقلية الصادر عن  اإلحصائياملستمدة من الدليل  اإلستمارةعملية التشخيص على 
ل متابعة السجل الطيب ستبعاد احلاالت اليت تعاين من أي مرض من خالللطب النفسي، كما مت إ األمريكيةاجلمعية 

 لكل حالة.
 تشخيص احلاالت اليت تعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع املركب: -2

عيدوين عمرو وعددها  اإلبتدائيةابحلاالت اليت شخصت ابملدرسة  الطالبكتفى كذلك يف هذه اخلطوة إ
حالة تعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع املركب، ابستخدام نفس أداة التشخيص، مع التأكد  12

 امللف الطيب  لكل حالة. إىلمن أهنا ال تعاين من أي مرض ابلرجوع 
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 تشخيص احلاالت اليت تعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع الذي يسيطر عليه النشاط -3
:اإلندفاعيةالزائد و   

بتشخيص أويل عن طريق استخدام استمارة  الطالبلتشخيص احلاالت اليت تعاين من هذا النوع قام 
الرابع لالضطراابت النفسية والعقلية  اإلحصائيتشخيص اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد املستمدة من الدليل 

)عبد احلميد بن ابديس، دائرة ندرومة،  اإلبتدائيةللطب النفسي، وذلك يف املدرسة  األمريكيةالصادر عن اجلمعية 
 تلميذ موزعون على الشكل التايل: 443تلمسان( اليت تضم حوايل 

) عبد احلميد بن ابديس( موزعني حسب متغري املستوى  اإلبتدائية( ينب عدد تالميذ املدرسة 16جدول رقم )
 الدراسي واجلنس:

 اجملموع اانث ذكور الدراسياملستوى 
 68 33 35 التعليم التحضريي

 78 35 43  ابتدائياألوىلالسنة 
 95 45 50 السنة الثانية ابتدائي
 69 30 39 السنة الثالثة ابتدائي
 71 33 38 السنة الرابعة ابتدائي

 62 35 27 السنة اخلامسة ابتدائي
 443 211 232 اجملموع الكلي

الذين  األطفال أكثرستمارة التشخيص على مجيع املعلمني يف هذه املدرسة، وسأهلم عن بتوزيع إ الطالبحيث قام 
وبعد ، اإلستمارةستجابة على عبارات هذه هبدف اإل اإلندفاعيةضعف االنتباه والنشاط الزائد و  أعراضتظهر عليهم 
ضعف االنتباه والنشاط الزائد أبنواعه حالة تعاين مبدئيا من اضطراب  18ستجاابت مت احلصول على تفريغ هذه اإل

 الثالثة وهي موزعة على النحو اآليت حسب متغري  املستوى الدراسي، واجلنس والسن ونوع االضطراب:
حسب متغري املستوى الدراسي واجلنس والسن ونوع  اإلستطالعيةالعينة  أفراديبني توزيع  (17) جدول رقم

 :مبدرسة عبد احلميد بن ابديس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد
نوع اضطراب ضعف االنتباه 

 العدد اجلنس العدد السن العدد املستوى الدراسي العدد والنشاط الزائد

النوع الذي يسيطر عليه 
 ضعف االنتباه

04 
 00 سنوات 5 00 التحضريي

 02 سنوات 6 02 األوىلالسنة  14 ذكور

النوع الذي يسيطر عليه 
 12 اإلندفاعيةالزائد و النشاط 

 04 سنوات 7 06 السنة الثانية
 06 سنوات 8 06 السنة الثالثة

 04 سنوات 9 03 السنة الرابعة 06 إانث
 02 10فوق 03 السنة اخلامسة 04 النوع املركب
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يعانون من اضطراب  اإلبتدائيةيف املرحلة  األطفال( يتبني لنا أن هناك عدد من 17من خالل اجلدول رقم )
انث خاصة يف املرحلة العمرية من اإل أكثرضعف االنتباه والنشاط الزائد أبنواعه الثالثة، كما ينتشر عند الذكور 

 .%4.51 حوايل األويلنتشاره يف التشخيص سنوات، كما قدرت نسبة إ 9 إىل 7املمتدة بني 

حالة، مع التأكيد  12وعددها  اإلندفاعيةالزائد و النشاط كتفاء ابحلاالت اليت تعاين من منط سيطرة مت اإل 
 امللف الطيب لكل حالة. إىلعلى أهنا التعاين من أي مرض ابلرجوع 

 :التقييم القبلي النتائج اخلاصة مبرحلة -3
من أجل قياس شدة اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد عند احلاالت اليت شخصت على أهنا تعاين من 

 هلذا االضطراب كانت عملية القياس وفق اخلطوات التالية:األنواع الثالثة 
قياس شدة اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد عند احلاالت اليت تعاين من النوع الذي يسيطر عليه  -أ

اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد عند احلاالت اليت تعاين من النوع الذي من أجل قياس شدة ضعف االنتباه: 
هذا النوع، وعددها  مت توزيع املقياس على معلمي وآابء احلاالت اليت تبني أهنا تعاين من عليه ضعف االنتباهيسيطر 

ثالث حاالت تعاين من التبول الالإرادي، وكانت نتائج هذا القياس مبثابة قياس قبلي للجزء   ستبعادحاالت مت إ 10
والدرجات اليت مت احلصول عليها ذا النوع من االضطراب، من الربانمج العالجي الذي تتجه جلساته لعالج ه األول

 (.03ابمللحق رقم )موجودة 
قياس شدة اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد عند احلاالت اليت تعاين من النوع الذي يسيطر عليه  -ب

 :اإلندفاعيةالنشاط الزائد و 
االنتباه والنشاط الزائد معلمي احلاالت ابلنسبة  ستجابة على مقياس اضطراب ضعفمت اإلكذلك ابلنسبة هلذا النوع 

ستبعاد حالتني لتداخل هذا مت إ 10ورة املنزلية، وكان عددها للصورة املدرسية وآابء نفس احلاالت ابلنسبة للص
االضطراب مع مشكالت سلوكية أخرى، وكانت نتائج هذا القياس مبثابة قياس قبلي للجزء الثاين من الربانمج 

 (.04صول عليها موجودة ابمللحق رقم )والدرجات اليت مت احل ،العالجي
قياس شدة اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد عند احلاالت اليت تعاين من النوع املركب الذي يسيطر  -ج

 :اإلندفاعيةعليه ضعف االنتباه والنشاط الزائد و 
االنتباه والنشاط الزائد معلمي احلاالت ابلنسبة ستجابة على مقياس اضطراب ضعف مت اإلكذلك ابلنسبة هلذا النوع 

، وكانت نتائج هذا القياس مبثابة قياس 10للصورة املنزلية، وكان عددها  للصورة املدرسية وآابء نفس احلاالت ابلنسبة
 (.05يف امللحق رقم )صول عليها موجودة والدرجات اليت مت احل ،قبلي للجزء الثاين من الربانمج العالجي



 

 
 

 الفصل الثالث: الدراسة األساسية.
 

 مكان إجراء الدراسة األساسية. -أوال
 .الدراسة األساسية أدوات -اثنيا
 .عينة الدراسة األساسية -اثلثا
 مرحلة تطبيق الربانمج العالجي. -رابعا

 مرحلة املتابعة. -خامسا
 عرض النتائج وحتليلها. -سادسا

 األوىل.الفرضية نتائج  وحتليل عرض -1
 الثانية. الفرضيةنتائج  وحتليل عرض -2
 الثالثة. الفرضيةنتائج وحتليل  عرض -3
 .الفرضية الرابعةنتائج وحتليل عرض  -4
 .الفرضية اخلامسةنتائج وحتليل عرض  -5
 .الفرضية السادسةنتائج وحتليل عرض  -6

 مناقشة النتائج يف ضوء فروضها. -سابعا
 مناقشة النتائج يف ضوء الفرضية األوىل. -1
 .الثانيةمناقشة النتائج يف ضوء الفرضية  -2
 .لثالثةمناقشة النتائج يف ضوء الفرضية ا -3
 .رابعةمناقشة النتائج يف ضوء الفرضية ال -4
 .امسةمناقشة النتائج يف ضوء الفرضية اخل -5
 .شة النتائج يف ضوء الفرضية السادسةمناق -6
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 مكان إجراء الدراسة األساسية: -أوال
 يف املدارس التالية:أجريت الدراسة األساسية 

يف الفرتة املمتدة مدرسة )عيدوين عمرو( دائرة فالوسن ومدرسة )عبد احلميد بن ابديس( دائرة ندرومة بوالية تلمسان 
 .20/04/2015 إىل 05/01/2015بني 

 أدوات الدراسة األساسية: -اثنيا
وذلك ، اإلستطالعيةستخدمها يف الدراسة األساسية على نفس األدوات اليت إ يف الدراسة الطالبعتمد إ

 بعد التأكد من متتعها ابملؤشرات السيكوميرتية الواجب توفرها حيث ميكن عرض هذه األدوات على النحو اآليت:
 املقابلة. -أ

 املالحظة. -ب
الرابع  اإلحصائياملستمدة من الدليل  االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائدستمارة تشخيص اضطراب ضعف إ -ج

 .1994للطب النفسي  األمريكيةالصادر عن اجلمعية 
( 2014مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد الصورة املنزلية واملدرسية من إعداد )بنت سامل اليحمدي، -د

 بتقنينه على البيئة اجلزائرية. الطالبوقد قام 
 .الطالبالنمذجة من إعداد  إسرتاتيجيةمج العالجي السلوكي القائم على الربان -ه

 الدراسة األساسية:عينة  -اثلثا
حيث  اإلستطالعيةيف الدراسة األساسية على نفس احلاالت اليت شخصت أثناء الدراسة  الطالبعتمد إ

 توزيعها على النحو التايل: ميكن
 :ساسيةعينة الدراسة األ أفرادبني توزيع ( ي18جدول رقم )

نوع اضطراب ضعف 
 االنتباه والنشاط الزائد

عدد 
 احلاالت

 اسم املدرسة أجزاء الربانمج العالجي العينةنوع 

النوع الذي يسيطر عليه 
 ضعف االنتباه

 األولتستفيد من جلسات اجلزء  األوىلالتجريبية  05
 عيدوين عمرو

 ال تستفيد من أي نوع من العالج األوىلالضابطة  05

النوع الذي يسيطر عليه 
 اإلندفاعيةالنشاط الزائد و 

 عبد احلميد تستفيد من جلسات اجلزء الثاين التجريبية الثانية 05
 ال تستفيد من أي نوع من العالج الضابطة الثانية 05 بن ابديس

النوع الذي يسيطر عليه 
ضعف االنتباه والنشاط 

 اإلندفاعيةالزائد و 

 والثاين األولتستفيد من جلسات اجلزء  التجريبية الثالثة 05
 عيدوين عمرو

 تستفيد من أي نوع من العالج ال الضابطة الثالثة 05
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عينات الدراسة جاءت متساوية العدد حيث بلغ عدد كل  أفراد(  نالحظ أن 18من خالل اجلدول رقم )
بتطبيق  الطالبحاالت تعاين من أحد األنواع الثالثة الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد قام  05جمموعة 

 الربانمج العالجي املصمم وفق املراحل التالية:

 مرحلة تطبيق الربانمج العالجي: -رابعا

 النمذجة من خالل ثالث مراحل: إسرتاتيجيةمت تطبيق الربانمج العالجي السلوكي القائم على 

 اخلاص بعالج منط سيطرة ضعف االنتباه: األول: تطبيق اجلزء األوىلاملرحلة 

بتقسيم احلاالت اليت تبني أهنا تعاين من منط سيطرة ضعف  الطالبقبل تطبيق جلسات هذا اجلزء قام 
من خالل استمارة التشخيص، وحصلت على درجات مرتفعة على مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط اه االنتب

يبية تستفيد من اجللسات العالجية واحدة جتر عينتني  إىلالزائد بصورتيه املنزلية واملدرسية خاصة يف بعد ضعف االنتباه، 
، وأخرى ضابطة ال تستفيد من أي عالج وتسمى يف هذه األوىلالتجريبية  العينةهلذا اجلزء، وتسمى يف هذه الدراسة 

 الطالبمع مراعاة  عينةحاالت يف كل  5، حيث كان التقسيم عشوائي وابلتساوي األوىلالضابطة  العينةالدراسة 
 يف بعض املتغريات اليت رأى أهنا مهمة حيث ميكن تناوهلا على النحو التايل:العينتني  أفرادجتانس 

  يف متغري نوع االضطراب:األوىلالضابطة  العينة و األوىلالتجريبية  العينة أفرادجتانس  -1

 القاعدة التالية:  الطالبيف هذا املتغري راعى العينتني  أفرادمن أجل حتقيق جتانس 

 إىل أعراضمن ستة  أقلاألخرى وهي  عراضبينما تشري األ تدل على ضعف االنتباه، أكثرأو  أعراضستة إذا وجدت 
 الضابطة الثانية. العينة و األوىلالتجريبية  العينةنطبق على مجيع احلاالت يف ، وهذا ما إزايدة النشاط احلركي واالندفاع

 منط سيطرة ضعف االنتباه: يف شدة األوىلالضابطة  العينة و األوىلالتجريبية  العينة أفرادجتانس  -2

 ونتائج األوىلالتجريبية  العينة أفرادابملقارنة بني نتائج  الطالبيف هذا املتغري قام العينتني  أفرادمن أجل جمانسة 
 على مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد )الصورة املدرسية واملنزلية( يف بعد األوىلالضابطة  العينة أفراد

 لدراسة الفرق بني عيننت مرتبطتني على النحو التايل: tضعف االنتباه وكانت نتائج املقارنة ابستخدام معامل 
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على مقياس  يف بعد ضعف االنتباه عينتنيبني درجات ال لدراسة الفرق tمقياس   ( ينب نتائج19جدول رقم  )
 اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.

 البعــــــــــد
 t الضابطة األوىل العينة التجريبية األوىل العينة

 التجريبية
 

t 
 اجلدولية
 

D.F 
 مستوى الداللة

 2ع 2م 1ع 1م 0,01عند: 

 
 ضعف االنتباه

 
 احصائياغري دالة  04 4,6 0.39 4.32 114 4.91 115

 
درجات أفراد العينة بني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة أبنه ال نالحظ (19من خالل اجلدول رقم )

  متغري بعد ضعف االنتباه.األوىل مما يشري إىل جتانس العينتني يف العينة الضابطة  التجريبية األوىل ودرجات أفراد
  يف متغري السن:األوىلالضابطة  والعينة األوىلالتجريبية  العينة أفرادجتانس  -3

 األوىلالتجريبية  العينة أفرادابملقارنة بني أعمار  الطالبيف هذا املتغري قام العينتني  أفرادمن أجل جمانسة 
، حيث كان عمر كل حالة ابألشهر وليس السنوات وكانت نتائج املقارنة األوىلالضابطة  العينة أفرادوأعمار 

 لدراسة الفرق بني عيننت مرتبطتني على النحو التايل: tابستخدام معامل 
 يف متغري العمر ابألشهر. العينتنيبني  لدراسة الفرق tمقياس  ( يبني نتائج20جدول رقم )

 البعــــــــــد
 t الضابطة األوىل العينة التجريبية األوىل العينة

 التجريبية
 

t 
 اجلدولية
 

D.F 
 مستوى الداللة

 2ع 2م 1ع 1م 0,01عند: 

 
 العمر ابألشهر

 
 غري دالة احصائيا 04 4,6 0.78 10.1 98.4 9.9 100

 
التجريبية  بني أعمار أفراد العينة إحصائيةنالحظ أبنه التوجد فروق ذات داللة  (20من خالل اجلدول رقم )

  العمر.العينتني يف متغري األوىل وأعمار أفراد العينة الضابطة األوىل، مما بشري إىل جتانس 
 
 



 الدراسة األساسية                                                                                    :لثالثالفصل ا

165 

 

من العالج ألي نوع  ع يف أن كل فرد منها مل خيضاألوىلالضابطة  والعينة األوىلالتجريبية  العينة أفرادجتانس  -4
 ملدة ستة أشهر األخرية:

مل يتلقوا أي نوع العينتني  أفرادمع معلمي وآابء احلاالت تبني له أن  الطالبمن خالل املقابالت اليت أجراها 
 يف هذا املتغري.العينتني  أفراد انسستة أشهر األخرية مما يدل على جت من العالج خالل

قام  الطالب يف املتغريات اليت حددها األوىلالضابطة  العينة و األوىلالتجريبية  العينة أفرادوبعد التأكد من جتانس 
ها من اضطراب ضعف االنتباه أفراد واليت يعاين األوىلالتجريبية  العينةمن الربانمج العالجي على  األولبتطبيق اجلزء 

عيدوين عمرو، حيث احتوى هذا اجلزء  اإلبتدائيةوالنشاط الزائد منط سيطرة ضعف االنتباه بقاعة خاصة ابملدرسة 
 أسابيع بواقع جلستني أسبوعيا. 5جلسات عالجية استغرق تطيقها  10على 

 :اإلندفاعيةالنشاط الزائد و املرحلة الثانية: تطبيق اجلزء الثاين اخلاص بعالج منط سيطرة 
سيطرة النشاط الزائد بتقسيم احلاالت اليت تبني أهنا تعاين من منط  الطالبقبل تطبيق جلسات هذا اجلزء قام 

من خالل استمارة التشخيص، وحصلت على درجات مرتفعة على مقياس اضطراب ضعف االنتباه  اإلندفاعيةو 
واحدة جتريبية تستفيد  عينتني إىل،  اإلندفاعيةية خاصة يف بعدي النشاط الزائد و والنشاط الزائد بصورتيه املنزلية واملدرس

التجريبية الثانية، وأخرى ضابطة ال تستفيد من أي  العينةمن اجللسات العالجية هلذا اجلزء، وتسمى يف هذه الدراسة 
 عينةحاالت يف كل  5الضابطة الثانية، حيث كان التقسيم عشوائي وابلتساوي  العينةعالج وتسمى يف هذه الدراسة 

 يف بعض املتغريات اليت رأى أهنا مهمة حيث ميكن تناوهلا على النحو التايل:العينتني  أفرادجتانس  الطالبمع مراعاة 
 يف متغري نوع االضطراب: ثانيةالضابطة ال العينةو  ثانيةالتجريبية ال العينة أفرادجتانس  -1

 القاعدة التالية:  الطالبيف هذا املتغري راعى العينتني  أفرادمن أجل حتقيق جتانس 
تشري  (أعراضمن ستة ) أقل مع وجود، اإلندفاعيةالنشاط احلركي الزائد و  تدل على أكثرأو  أعراضستة  إذا وجدت

 .وجود نقص انتباه إىل
 :اإلندفاعيةمنط سيطرة النشاط الزائد و يف شدة  ثانيةالضابطة ال العينةو  ثانيةالتجريبية ال العينة أفرادجتانس  -2

التجريبية الثانية ونتائج  العينة أفرادابملقارنة بني نتائج  الطالبيف هذا املتغري قام العينتني  أفرادمن أجل جمانسة 
الضابطة الثانية على مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد )الصورة املدرسية واملنزلية( يف بعدي  العينة أفراد

لدراسة الفرق بني عيننت مرتبطتني على النحو  tوكانت نتائج املقارنة ابستخدام معامل  اإلندفاعيةالنشاط الزائد و 
 التايل:
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على  اإلندفاعيةالنشاط الزائد و يف بعد  العينتنيبني درجات  لدراسة الفرق tمقياس  ( ينب نتائج21جدول رقم  )
 مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.

 البعــــــــــد
 t الثانيةالضابطة  العينة الثانيةالتجريبية  العينة

 التجريبية
 

t 
 اجلدولية
 

D.F 
 مستوى الداللة

 2ع 2م 1ع 1م 0,01عند: 

 
 اإلندفاعيةالزائد و النشاط 

 
 غري دالة احصائيا 04 4,6 1.94 11.9 183 3.67 187

 
بني درجات أفراد العينة  إحصائية( نالحظ أبنه التوجد فروق ذات داللة 21من خالل اجلدول رقم )

النشاط الزائد مما يشري إىل جتانس العينتني يف متغري بعد  الثانيةودرجات أفراد العينة الضابطة  الثانيةالتجريبية 
 . اإلندفاعيةو 

 ثانية يف متغري السن:الالضابطة  العينةو  ثانيةالالتجريبية  العينة أفرادجتانس  -3
 الثانيةالتجريبية  العينة أفرادابملقارنة بني أعمار  الطالبيف هذا املتغري قام  العينتني أفرادمن أجل جمانسة 

كان عمر كل حالة ابألشهر وليس السنوات وكانت نتائج املقارنة ابستخدام ، حيث  الثانيةالضابطة  العينة أفرادوأعمار 
 لدراسة الفرق بني عيننت مرتبطتني على النحو التايل: t قياسم

 يف متغري العمر ابألشهر. العينتني بني لدراسة الفرق tمقياس  ( يبني نتائج22جدول رقم )

 البعــــــــــد
 t الثانيةالضابطة  العينة الثانيةالتجريبية  العينة

 التجريبية
 

t 
 اجلدولية
 

D.F مستوى الداللة 
 2ع 2م 1ع 1م 0,01عند: 

 
 العمر ابألشهر

 
 غري دالة احصائيا 04 4,6 1.36 9.05 98 6.57 95.2

 
بني أعمار أفراد العينة التجريبية  إحصائية( نالحظ أبنه التوجد فروق ذات داللة 22من خالل اجلدول رقم )

 الثانية وأعمار أفراد العينة الضابطة الثانية، مما بشري إىل جتانس العينتني يف متغري العمر. 
 



 الدراسة األساسية                                                                                    :لثالثالفصل ا

167 

 

من العالج ألي نوع  عيف أن كل فرد منها مل خيض الثانيةالضابطة  العينةو  الثانيةالتجريبية  العينة أفرادجتانس  -4
 ملدة ستة أشهر األخرية:

مل يتلقوا أي نوع  العينتنيا أفرادمع معلمي وآابء احلاالت تبني له أن  الطالبمن خالل املقابالت اليت أجراها 
 اجملموعتني يف هذا املتغري. أفرادمن العالج خالل ستة أشهر األخرية مما يدل على تكافؤ 

 الطالبالضابطة الثانية يف املتغريات اليت حددها  العينةالتجريبية الثانية و  العينة أفرادوبعد التأكد من جتانس 
ها من اضطراب ضعف أفرادالتجريبية الثانية واليت يعاين  العينةقام بتطبيق اجلزء الثاين من الربانمج العالجي على 

بن ابديس  عبد احلميد اإلبتدائيةبقاعة خاصة ابملدرسة  اإلندفاعيةاالنتباه والنشاط الزائد منط سيطرة النشاط الزائد و 
 أسابيع بواقع جلستني أسبوعيا. 5جلسات عالجية استغرق تطيقها  10بدائرة ندرومة، حيث احتوى هذا اجلزء على 

املرحلة الثالثة: تطبيق اجلزء الثالث اخلاص بعالج النمط املركب الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه والنشاط 
 :اإلندفاعيةالزائد و 

بتقسيم احلاالت اليت تبني أهنا تعاين من النمط املركب الذي  الطالبقبل تطبيق جلسات هذا اجلزء قام 
من خالل استمارة التشخيص، وحصلت على درجات مرتفعة  اإلندفاعيةيسيطر عليه ضعف االنتباه والنشاط الزائد و 

واحدة  عينتني إىلاملدرسية يف مجيع األبعاد، على مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد بصورتيه املنزلية و 
التجريبية الثالثة، وأخرى ضابطة ال  العينةجتريبية تستفيد من اجللسات العالجية هلذا اجلزء، وتسمى يف هذه الدراسة 

 5الضابطة الثالثة، حيث كان التقسيم عشوائي وابلتساوي  العينةتستفيد من أي عالج وتسمى يف هذه الدراسة 
يف بعض املتغريات اليت رأى أهنا مهمة حيث ميكن تناوهلا  العينتني أفرادجتانس  الطالبمع مراعاة  عينةيف كل حاالت 

 على النحو التايل:
 يف متغري نوع االضطراب: الثالثةالضابطة  العينةو  الثالثةالتجريبية  العينة أفرادجتانس  -1

 القاعدة التالية:  الطالباجملموعتني يف هذا املتغري راعى  أفرادمن أجل حتقيق جتانس 
 تدل على النشاط احلركي الزائد واالندفاع. أكثرأو  أعراضمن ضعف االنتباه و ستة  أكثرأو  أعراضإذا وجدت ستة 

عليه ضعف النمط املركب الذي يسيطر يف شدة  الثالثةالضابطة  العينةو  الثالثةالتجريبية  العينة أفرادجتانس  -2
 :اإلندفاعيةاالنتباه والنشاط الزائد و 
ونتائج  الثالثةالتجريبية  العينة أفرادابملقارنة بني نتائج  الطالبيف هذا املتغري قام  العينتني أفرادمن أجل جمانسة 

على مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد )الصورة املدرسية واملنزلية( يف مجيع  الثالثةالضابطة  العينة أفراد
 لدراسة الفرق بني عيننت مرتبطتني على النحو التايل: t مقياساألبعاد وكانت نتائج املقارنة ابستخدام 
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األبعاد على مقياس اضطراب مجيع يف  العينتني بني درجات لدراسة الفرق tمقياس  ( ينب نتائج23جدول رقم  )
 ضعف االنتباه والنشاط الزائد.

 البعــــــــــد
 t الثالثةالضابطة  العينة ثالثةالالتجريبية  العينة

 التجريبية
 

t 
 اجلدولية
 

D.F 
 مستوى الداللة

 2ع 2م 1ع 1م 0,01عند: 

 
ضعف االنتباه والنشاط 

 اإلندفاعيةالزائد و 
 

غري دالة  04 4,6 1.26 7.6 239 2.68 242
 احصائيا

 
بني درجات أفراد العينة  إحصائية( نالحظ أبنه التوجد فروق ذات داللة 23من خالل اجلدول رقم )

النشاط و  ضعف االنتباه التجريبية الثالثة ودرجات أفراد العينة الضابطة الثالثة مما يشري إىل جتانس العينتني يف متغري بعد
 . اإلندفاعيةالزائد و 

 ثالثة يف متغري السن:الالضابطة  العينةو ثالثة الالتجريبية  العينة أفرادجتانس  -3
لثة الثاالتجريبية  العينة أفرادابملقارنة بني أعمار  الطالبيف هذا املتغري قام  العينينت أفرادمن أجل جمانسة 

لثة، حيث كان عمر كل حالة ابألشهر وليس السنوات وكانت نتائج املقارنة ابستخدام الثاالضابطة  العينة أفرادوأعمار 
 لدراسة الفرق بني عيننت مستقلتني على النحو التايل: Tمعامل 

 ( يبني نتائج املقارنة بني اجملموعتني يف متغري العمر ابألشهر.24جدول رقم )

 البعــــــــــد
 t الثالثةالضابطة  العينة الثالثةالتجريبية  العينة

 التجريبية
 

t 
 اجلدولية
 

D.F مستوى الداللة 
 2ع 2م 1ع 1م 0,01عند: 

 
 العمر ابألشهر

 
غري دالة  04 4,6 0.19 10.14 97.6 12.2 97.2

 احصائيا

 
بني أعمار أفراد العينة التجريبية  إحصائية( نالحظ أبنه التوجد فروق ذات داللة 24من خالل اجلدول رقم )

 الثالثة وأعمار أفراد العينة الضابطة الثالثة، مما بشري إىل جتانس العينتني يف متغري العمر. 
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من العالج ألي نوع  عيف أن كل فرد منها مل خيض الثالثةالضابطة  العينةو  الثالثةالتجريبية  العينة أفرادجتانس  -4
 ملدة ستة أشهر األخرية:

مل يتلقوا أي نوع  لعينتنيا أفرادمع معلمي وآابء احلاالت تبني له أن  الطالبمن خالل املقابالت اليت أجراها 
 اجملموعتني يف هذا املتغري. أفرادمن العالج خالل ستة أشهر األخرية مما يدل على تكافؤ 

 الطالبثالثة يف املتغريات اليت حددها الضابطة ال العينةالتجريبية الثالثة و  العينة أفرادوبعد التأكد من جتانس 
ها من اضطراب ضعف أفرادالتجريبية الثالثة واليت يعاين  العينةقام بتطبيق اجلزء الثالث من الربانمج العالجي على 

 20عيدوين عمرو ، حيث احتوى هذا اجلزء على  اإلبتدائيةاالنتباه والنشاط الزائد النوع املركب بقاعة خاصة ابملدرسة 

 أسابيع بواقع ثالث جلسات أسبوعيا. 7جلسة عالجية استغرق تطيقها 
 مرحلة التقييم البعدي: -رابعا

بعد االنتهاء من تطبيق مجيع جلسات الربانمج العالجي اخلاصة ابألمناط الثالثة الضطراب ضعف االنتباه 
واليت مل تستفد من أي   ن هذه اجللساتابالتصال مبعلمي وآابء احلاالت اليت استفادت م الطالبوالنشاط الزائد، قام 

نوع من العالج من أجل االستجابة على مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، ويف مايلي عرض للنتائج 
 املتوصل إليها بعد تفريغ االستجاابت على املقياس ككل بصورته املنزلية واملدرسية:

من  األول اليت استفادت من جلسات اجلزء األوىلالتجريبية النتائج اخلاصة ابلتقييم البعدي للمجموعة  -1
  اليت مل تستفد من أي نوع من العالج:األوىلالضابطة  العينةالربانمج العالجي و 

من  األول اليت استفادت من جلسات اجلزء األوىلالتجريبية  العينة فرادبعد تفريغ االستجاابت اخلاصة أب
 اليت مل تستفد من أي نوع من العالج على مقياس اضطراب األوىلالضابطة  العينة أفرادالربانمج العالجي واستجاابت 

  .(06امللحق رقم ) ضعف االنتباه والنشاط الزائد يف صورته املنزلية واملدرسية مت رصد الدرجات املبينة يف
جلسات اجلزء الثاين من النتائج اخلاصة ابلتقييم البعدي للمجموعة التجريبية الثانية اليت استفادت من  -2

 الضابطة الثانية اليت مل تستفد من أي نوع من العالج: العينةالربانمج العالجي و 
التجريبية الثانية اليت استفادت من جلسات اجلزء الثاين من الربانمج  العينة فرادبعد تفريغ االستجاابت اخلاصة أب

مل تستفد من أي نوع من العالج على مقياس اضطراب ضعف  الضابطة الثانية اليت العينة أفرادالعالجي واستجاابت 
 (.07امللحق رقم ) االنتباه والنشاط الزائد يف صورته املنزلية واملدرسية مت رصد الدرجات املبينة يف
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النتائج اخلاصة ابلتقييم البعدي للمجموعة التجريبية الثالثة اليت استفادت من جلسات اجلزء الثالث من  -3
 الضابطة الثالثة اليت مل تستفد من أي نوع من العالج: العينةالعالجي و الربانمج 

من  الثالثاليت استفادت من جلسات اجلزء  الثالثةالتجريبية  العينة فرادبعد تفريغ االستجاابت اخلاصة أب
ضطراب د من أي نوع من العالج على مقياس اليت مل تستف الثالثةالضابطة  العينة أفرادالربانمج العالجي واستجاابت 

 (.08امللحق رقم ) ضعف االنتباه والنشاط الزائد يف صورته املنزلية واملدرسية مت رصد الدرجات املبينة يف
 مرحلة املتابعة: -خامسا

مرور مدة شهرين من  الطالببعد االنتهاء من تطبيق مجيع جلسات األجزاء الثالثة للربانمج العالجي، انتظر 
عالجي يف احلفاظ على التغريات اإلجيابية اليت أحدثها، أجل تطبيق القياس التتبعي ملعرفة مدى استمرار الربانمج ال

نتهاء من فرتة تطبيقه أم يستمر حىت بعد اإلمعرفة ما إذا كان جناح الربانمج العالجي مرتبط فقط ب إىلضافة وابإل
جلسات الربانمج العينات التجريبية الثالثة اليت استفادت من  أفرادجراء قياس تتبعي على إب الطالبتطبيقه، لذلك قام 

ستجابة على مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من طرف معلمي احلاالت ابلنسبة العالجي وذلك ابإل
العينات  فرادخلاصة ابلتقييم التتبعي ألللصورة املدرسية وآابء احلاالت ابلنسبة للصورة املنزلية، ويف مايلي النتائج ا

 التجريبية الثالثة:
من  األول اليت استفادت من جلسات اجلزء األوىلالتجريبية  العينة فرادالنتائج اخلاصة ابلتقييم التتبعي أل -1

 (.09يف امللحق رقم )موجودة  العينةإن الدرجات اخلاصة هبذه  الربانمج العالجي:
من يت استفادت من جلسات اجلزء الثاين ال التجريبية الثانية العينة فرادألالنتائج اخلاصة ابلتقييم التتبعي  -2

 (.10يف امللحق رقم )موجودة  العينةإن الدرجات اخلاصة هبذه  الربانمج العالجي:
من يت استفادت من جلسات اجلزء الثالث ال التجريبية الثالثة العينة فرادألالنتائج اخلاصة ابلتقييم التتبعي  -3

 (.11يف امللحق رقم )موجودة  العينةإن الدرجات اخلاصة هبذه  الربانمج العالجي:
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 عرض النتائج وحتليلها: -سادسا
 :نتائج الفرضية األوىل وحتليل عرض -1

العينة التجريبية األوىل والعينة  أفرادبني متوسطات درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة " واليت تنص على مايلي:
العينة  أفرادالضابطة األوىل بعد تطبيق اجلزء األول من الربانمج العالجي اخلاص بنمط سيطرة ضعف االنتباه لصاحل 

 ."التجربية
التجريبية األوىل  عينةال أفراداملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات هلذا الغرض قام الطالب حبساب 

اخلاصة بدراسة  tاألول من الربانمج العالجي الستخراج قيمة  ، بعد تطبيق اجلزءالضابطة األوىل العينة أفرادودرجات 
 عينتني مرتبطتني وكانت النتائج كمايلي:

للفروق بني نتائج العينة الضابطة األوىل  والتجريبية  tالختبار  حصائيةاإل( يبني نتيجة الداللة 25جدول رقم )
 .يف القياس البعدياألوىل على مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد 

مقياس اضطراب 
 ضعف 

االنتباه والنشاط 
 الزائد

 ضابطةالعينة ال
 5األوىل ن=

 تجريبيةالعينة ال
 التجريبية 5األوىل ن=

t  
 اجلدولية

t 
D.F 

مستوى 
 الداللة

 2ع 2م 1ع 1م 0,01عند: 

 دالة إحصائيا 09 2,82 15.57 5.26 185.2 6.18 246.4 املقياس ككل
 دالة إحصائيا 09 2,82 9.48 4.39 103.6 6.96 143 الصورة املدرسية

 دالة إحصائيا 09 2,82 13.3 2.70 42.6 3.34 65.8 بعد ضعف االنتباه
 دالة إحصائيا 09 2,82 6.28 2.68 31.2 2.23 39 بعد النشاط الزائد

 دالة إحصائيا 09 2,82 5.46 2.38 29.8 2.38 38.2 اإلندفاعيةبعد 
 دالة إحصائيا 09 2,82 25.34 1.94 81.6 3.57 103.4 الصورة املنزلية

 دالة إحصائيا 09 2,82 10.13 0.7 32 2.3 41.4 بعد ضعف االنتباه
 دالة إحصائيا 09 2,82 5.29 1.14 24,6 2 31 بعد النشاط الزائد

 دالة إحصائيا 09 2,82 4.74 2 25 2.73 31 اإلندفاعيةبعد 
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 أطفال وحجم العينة التجريبية 05يقدر بـ األوىل ( فإن حجم العينة الضابطة 25من خالل اجلدول رقم )
الذي يسيطر عليه ضعف أطفال يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع  05بـيقدر كذلك  األوىل

، 6,18واحنراف معياري  246,4در بـ األوىل يف الدرجة الكلية للمقياس ق الضابطة العينةوأن متوسط  االنتباه،
وحبساب الفرق بني نتائج العينة التجريبية  5,26واحنراف معياري  185,2قدر بـــ األوىل  التجريبية ومتوسط العينة

يف الدرجة الكلية  إحصائيةيف القياس البعدي اتضح وجود فروق ذات داللة األوىل األوىل ونتائج العينة الضابطة 
وهي  15,57ابلنسبة للدرجة الكلية للمقياس احملسوبة  tللمقياس ومجيع أبعاد الصورة املدرسية واملنزلية، حيث بلغت 

، مما يعين وجود فروق ذات داللة 0,01ومستوى داللة معنوية  09رية عند درجة ح 2,82 اجلدولية tأكرب من 
العينة التجربية  أفرادزء األول من الربانمج العالجي يف تنمية مهارات االنتباه والرتكيز عند تعكس فاعلية اجل إحصائية

 األوىل.
واحنراف  143األوىل بـــ الضابطة العينة  فرادفقد قدر املتوسط احلسايب أل الصورة املدرسية للمقياسأما ابلنسبة لنتائج 

 4,39 واحنراف معياري 103,06األوىل بــ  التجريبيةالعينة  فرادبينما قدر املتوسط احلسايب أل 6,69معياري 
العينة التجريبية األوىل ونتائج العينة الضابطة األوىل يف القياس البعدي على الصورة  أفرادنتائج وحبساب الفروق بني 

 يف الدرجة الكلية إحصائيةاتضح وجود فروق ذات داللة  املدرسية ملقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد
 t، حيث قدرت اإلندفاعية أو بعد للصورة املدرسية ومجيع أبعادها سواءا بعد ضعف االنتباه أو بعد النشاط الزائد

 09عند درجة حرية  2,82اجلدولية  tوهي أكرب من  9,48احملسوبة ابلنسبة للدرجة الكلية هلذه الصورة بــ 
تعكس فاعلية اجلزء األول من الربانمج  إحصائية، مما يعين وجود فروق ذات داللة 0,01ومستوى داللة معنوية 

 للصورة املدرسية جبميع أبعادها.يف الدرجة الكلية العالجي 
 103.4األوىل بـــ  الضابطةالعينة  فرادأما ابلنسبة لنتائج الصورة املنزلية للمقياس فقد قدر املتوسط احلسايب أل

واحنراف معياري  81,6األوىل بــ  التجريبيةالعينة  فرادبينما قدر املتوسط احلسايب أل 3,57واحنراف معياري 
العينة التجريبية األوىل ونتائج العينة الضابطة األوىل يف القياس البعدي على  أفرادوحبساب الفروق بني نتائج 1,94

يف الدرجة  إحصائيةالصورة املدرسية ملقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد اتضح وجود فروق ذات داللة 
، حيث قدرت اإلندفاعيةاالنتباه أو بعد النشاط الزائد أو بعد الكلية للصورة املدرسية ومجيع أبعادها سواءا بعد ضعف 

t  وهي أكرب من  25,34احملسوبة ابلنسبة للدرجة الكلية هلذه الصورة بــt  09عند درجة حرية  2,82اجلدولية 
تعكس فاعلية اجلزء األول من الربانمج  إحصائية، مما يعين وجود فروق ذات داللة 0,01ومستوى داللة معنوية 

 جبميع أبعادها. املنزليةالعالجي يف الدرجة الكلية للصورة 
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ملعرفة حجم أتثري املتغري املستقل  ( n2)حبساب وملعرفة حجم أتثري هذا اجلزء من الربانمج العالجي قمنا  
هو اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النمط يف املتغري التابع الذي الذي هو اجلزء األول من الربانمج العالجي 

 ، وقد توصلنا إىل جمموعة من النتائج ميكن تبويبها يف اجلدول التايل:الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه

ثري اجلزء األول من الربانمج العالجي يف القياس البعدي مقدار حجم أتو ( n2قيمة )( يبني 26جدول رقم )
 العينة التجريبية األوىل: فرادأل

t t 2 D.F  قيمةn2 D حجم التأثري 

 كبري 9,6 0,96 09 242,42 15,57

حيث تشري هذه النتيجة  9,6 (D)وقيمة  0.96ــ قدرت ب (n2)( نالحظ أن قيمة 26من خالل اجلدول رقم )
العينة  أفرادإىل أن حجم أتثري اجلزء األول من الربانمج العالجي كان كبريا يف تنمية مهارات االنتباه والرتكيز عند 

 التجريبية األوىل.

بني التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لنتائج مقياس اضطراب ضعف االنتباه وجتدر اإلشارة أن  الفروق كانت دالة 
األوىل اليت شارك أفرادها يف جلسات اجلزء األول من الربانمج العالجي  أفراد العينة التجريبيةعند نفس نشاط الزائد وال

 والنتائج التالية توضح ذلك. اخلاص بعالج منط سيطرة ضعف االنتباه

لدراسة الفرق بني التطبيق القبلي والتطبيق البعدي عند نفس أفراد العينة  tيبني نتائج مقياس ( 27اجلدول رقم )
 لتجريبية األوىل:ا
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مقياس اضطراب 
 ضعف 

االنتباه والنشاط 
 الزائد

لتجريبية العينة ا
 األوىل قبل التطبيق

 5ن=

 تجريبيةالعينة ال
 التطبيق األوىل بعد
 5ن=

 التجريبية
t  

 اجلدولية
t 

D.F 
مستوى 
 الداللة

 0,01عند: 
 2ع 2م 1ع 1م

 دالة إحصائيا 09 2,82 11.99 5.26 185.2 9.11 255 املقياس ككل
 دالة إحصائيا 09 2,82 11.49 4.39 103.6 6.05 152.2 الصورة املدرسية

 دالة إحصائيا 09 2,82 17.64 2.70 42.6 3.11 71.8 بعد ضعف االنتباه
 دالة إحصائيا 09 2,82 3.30 2.68 31.2 3.78 39.6 بعد النشاط الزائد

 دالة إحصائيا 09 2,82 6.24 2.38 29.8 3.03 40.8 اإلندفاعيةبعد 
 دالة إحصائيا 09 2,82 11.60 1.94 81.6 4.6 102.8 الصورة املنزلية

 دالة إحصائيا 09 2,82 22.4 0.7 32 1.3 42.8 بعد ضعف االنتباه
 دالة إحصائيا 09 2,82 7.07 1.14 24,6 1.34 29.6 بعد النشاط الزائد

 دالة إحصائيا 09 2,82 4.81 2 25 2.88 30.4 اإلندفاعيةبعد 

، الذي يوضح نتائج املقارنة بني التطبيق القبلي والتطبيق البعدي للعينة التجريبية األوىل( 27من خالل اجلدول رقم )
اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية لدراسة الفرق بني عينتني مرتبطتني  tابستخدام مقياس و 

وهي 11.99احملسوبة ابلنسبة للدرجة الكلية للمقياس  tسية واملنزلية، حيث بلغت للمقياس ومجيع أبعاد الصورة املدر 
، مما يعين وجود فروق ذات داللة 0,01ومستوى داللة معنوية  09عند درجة حرية  2,82 اجلدولية tأكرب من 

  .اخلاص بنمط سيطرة ضعف االنتباهإحصائية تؤكد فاعلية اجلزء األول من الربانمج العالجي 

 الثانية:عرض وحتليل نتائج الفرضية  -2

والعينة الثانية العينة التجريبية  أفرادبني متوسطات درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  " واليت تنص على مايلي:
لصاحل  اإلندفاعيةالنشاط الزائد و من الربانمج العالجي اخلاص بنمط سيطرة الثاين بعد تطبيق اجلزء الثانية الضابطة 

 ."الثانية العينة التجربية أفراد
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االعينة التجريبية الثانية  أفرادهلذا الغرض قام الطالب حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات 
اخلاصة بدراسة  tمن الربانمج العالجي الستخراج قيمة  ثاين، بعد تطبيق اجلزء الثانيةاالعينة الضابطة ال أفرادودرجات 

 عينتني مرتبطتني وكانت النتائج كمايلي:

والتجريبية   ثانيةللفروق بني نتائج العينة الضابطة ال tالختبار  حصائيةاإل( يبني نتيجة الداللة 28جدول رقم )
 .يف القياس البعديعلى مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد  ثانيةال

 مقياس اضطراب ضعف 
 االنتباه والنشاط الزائد

 ضابطةالعينة ال
 5ن= الثانية

 تجريبيةالعينة ال
 t D.Fاجلدولية tالتجريبية 5ن= الثانيةا

مستوى 
 الداللة

 2ع 2م 1ع 1م 0,01عند: 
 دالة إحصائيا 09 2,82 12,94 8,65 183 5,16 213,2 املقياس ككل

 دالة إحصائيا 09 2,82 16,43 5,76 103 2,77 129,8 الصورة املدرسية
 دالة إحصائيا 09 2,82 8,23 1,14 25,6 2,07 30,4 االنتباه بعد ضعف

 دالة إحصائيا 09 2,82 9,61 2,38 39,2 2,23 49 بعد النشاط الزائد
 دالة إحصائيا 09 2,82 13,37 4,3 38 3,71 50,4 اإلندفاعيةبعد 

 دالة إحصائيا 09 2,82 9,55 3,73 80,6 4,27 101,4 الصورة املنزلية
 دالة إحصائيا 09 2,82 2,25 2,41 18,6 1,51 21,4 االنتباهبعد ضعف 

 دالة إحصائيا 09 2,82 5,11 2,07 30,4 2,3 39,6 بعد النشاط الزائد
 دالة إحصائيا 09 2,82 5,13 2,41 31,6 3,36 40,4 اإلندفاعيةبعد 

 
أطفال وحجم العينة التجريبية  05يقدر بـ  ثانية( فإن حجم العينة الضابطة ال28من خالل اجلدول رقم )

النشاط أطفال يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع الذي يسيطر عليه  05بـيقدر كذلك الثانية 
واحنراف معياري  231,2 ــيف الدرجة الكلية للمقياس قدر بـالثانية  الضابطة، وأن متوسط العينة اإلندفاعيةالزائد و 
وحبساب الفرق بني نتائج العينة  8,65واحنراف معياري 183قدر بـــ الثانية  التجريبية العينة، ومتوسط 5,16

يف الدرجة  إحصائيةيف القياس البعدي اتضح وجود فروق ذات داللة الثانية ونتائج العينة الضابطة الثانية التجريبية 
احملسوبة ابلنسبة للدرجة الكلية للمقياس  tت الكلية للمقياس ومجيع أبعاد الصورة املدرسية واملنزلية، حيث بلغ

، مما يعين وجود فروق 0,01ومستوى داللة معنوية  09عند درجة حرية  2,82 اجلدولية tوهي أكرب من  12,94



 الدراسة األساسية                                                                                    :لثالثالفصل ا

176 

 

 اإلندفاعيةخفض مستوى النشاط الزائد و من الربانمج العالجي يف الثاين تعكس فاعلية اجلزء  إحصائيةذات داللة 
 .الثانيةالعينة التجربية  أفرادعند 

بـــ الثانية  الضابطةالعينة  فرادأما ابلنسبة لنتائج الصورة املدرسية للمقياس فقد قدر املتوسط احلسايب أل
واحنراف معياري  103بــ الثانية  التجريبيةالعينة  فرادبينما قدر املتوسط احلسايب أل 2,77واحنراف معياري  129,8

يف القياس البعدي على الثانية ونتائج العينة الضابطة الثانية العينة التجريبية  أفرادوحبساب الفروق بني نتائج  5,76
يف الدرجة  إحصائيةالصورة املدرسية ملقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد اتضح وجود فروق ذات داللة 

، حيث قدرت اإلندفاعيةعف االنتباه أو بعد النشاط الزائد أو بعد الكلية للصورة املدرسية ومجيع أبعادها سواءا بعد ض
t  وهي أكرب من  16,43احملسوبة ابلنسبة للدرجة الكلية هلذه الصورة بــt  09عند درجة حرية  2,82اجلدولية 

الربانمج من الثاين تعكس فاعلية اجلزء  إحصائية، مما يعين وجود فروق ذات داللة 0,01ومستوى داللة معنوية 
 العالجي يف الدرجة الكلية للصورة املدرسية جبميع أبعادها.

 101,4بـــ الثانية  الضابطةالعينة  فرادأما ابلنسبة لنتائج الصورة املنزلية للمقياس فقد قدر املتوسط احلسايب أل
 3,73واحنراف معياري  80,6بــ الثانية  التجريبيةالعينة  فرادبينما قدر املتوسط احلسايب أل 4,27واحنراف معياري 

يف القياس البعدي على الصورة الثانية ونتائج العينة الضابطة الثانية العينة التجريبية  أفرادوحبساب الفروق بني نتائج 
يف الدرجة الكلية  إحصائيةاملدرسية ملقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد اتضح وجود فروق ذات داللة 

 t، حيث قدرت اإلندفاعيةمجيع أبعادها سواءا بعد ضعف االنتباه أو بعد النشاط الزائد أو بعد للصورة املدرسية و 
 09عند درجة حرية  2,82اجلدولية  tوهي أكرب من  9,55احملسوبة ابلنسبة للدرجة الكلية هلذه الصورة بــ 

من الربانمج الثاين تعكس فاعلية اجلزء  إحصائية، مما يعين وجود فروق ذات داللة 0,01ومستوى داللة معنوية 
 العالجي يف الدرجة الكلية للصورة املنزلية جبميع أبعادها.

(  ملعرفة حجم أتثري املتغري املستقل n2وملعرفة حجم أتثري هذا اجلزء من الربانمج العالجي قمنا حبساب ) 
هو اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النمط  من الربانمج العالجي يف املتغري التابع الذيالثاين الذي هو اجلزء 

 ، وقد توصلنا إىل جمموعة من النتائج ميكن تبويبها يف اجلدول التايل:اإلندفاعيةالنشاط الزائد و الذي يسيطر عليه 
من الربانمج العالجي يف القياس البعدي  الثاينثري اجلزء ( ومقدار حجم أتn2( يبني قيمة )29جدول رقم )

 :الثانيةالعينة التجريبية  فرادأل
t t 2 D.F  قيمةn2 D حجم التأثري 

 كبري 8,81 0,95 09 167,44 12,94
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حيث تشري  8,81 (D)وقيمة  0,95قدرت بــ  (n2)( نالحظ أن قيمة 28من خالل اجلدول رقم )

مستوى النشاط الزائد يف خفض من الربانمج العالجي كان كبريا  الثاينهذه النتيجة إىل أن حجم أتثري اجلزء 
 الثانية.العينة التجريبية  أفرادعند  اإلندفاعيةو 

أن  الفروق كانت دالة بني التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لنتائج مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد  كما
ن الربانمج العالجي اخلاص بعالج م الثايناليت شارك أفرادها يف جلسات اجلزء  الثانيةعند نفس أفراد العينة التجريبية 

 والنتائج التالية توضح ذلك. النشاط الزائد واالندفاعيةمنط سيطرة 

لدراسة الفرق بني التطبيق القبلي والتطبيق البعدي عند نفس أفراد العينة  t( يبني نتائج مقياس 30اجلدول رقم )
 :الثانيةالتجريبية 

مقياس اضطراب 
 ضعف 

االنتباه والنشاط 
 الزائد

لتجريبية العينة ا
 الثانية قبل التطبيق

 5ن=

لتجريبية العينة ا
 التطبيق بعدالثانية 

 5ن=
 t D.Fاجلدولية tالتجريبية

مستوى 
 الداللة

 0,01عند: 
 2ع 2م 1ع 1م

 دالة إحصائيا 09 2,82 12.5 8,65 183 2.60 235.6 املقياس ككل
 دالة إحصائيا 09 2,82 7.61 5,76 103 2.86 130.2 الصورة املدرسية

 غري دالة  09 2,82 2.06 1,14 25,6 1.64 27.8 بعد ضعف االنتباه
 دالة إحصائيا 09 2,82 8.77 2,38 39,2 1.64 49.8 بعد النشاط الزائد

 دالة إحصائيا 09 2,82 4.99 4,3 38 2.88 52.6 اإلندفاعيةبعد 
 دالة إحصائيا 09 2,82 24.32 3,73 80,6 4.21 105.4 الصورة املنزلية

 غري دالة 09 2,82 1.62 2,41 18,6 1.48 20.8 بعد ضعف االنتباه
 دالة إحصائيا 09 2,82 9.43 2,07 30,4 2.95 41.8 بعد النشاط الزائد

 دالة إحصائيا 09 2,82 15.2 2,41 31,6 2.59 42.8 اإلندفاعيةبعد 

 
( الذي يوضح نتائج املقارنة بني التطبيق القبلي والتطبيق البعدي للعينة التجريبية 30من خالل اجلدول رقم )

اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة  لدراسة الفرق بني عينتني مرتبطتني t، وابستخدام مقياس الثانية
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 t، حيث بلغت لصورتنيا يف تباهابستثناء بعد ضعف االن الكلية للمقياس ومجيع أبعاد الصورة املدرسية واملنزلية
ومستوى  09عند درجة حرية  2,82 اجلدولية tوهي أكرب من  12,5احملسوبة ابلنسبة للدرجة الكلية للمقياس 

، مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية تعكس فاعلية اجلزء الثاين من الربانمج العالجي يف 0,01داللة معنوية 
 خفض مستوى النشاط الزائد واإلندفاعية عند أفراد العينة التجربية الثانية.

 عرض وحتليل نتائج الفرضية الثالثة: -3
الثالثة العينة التجريبية  أفرادبني متوسطات درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة " :واليت تنص على مايلي

من الربانمج العالجي اخلاص بنمط سيطرة ضعف االنتباه والنشاط الثالث بعد تطبيق اجلزء الثالثة والعينة الضابطة 
 ."العينة التجربية أفرادلصاحل  اإلندفاعيةالزائد و 

الثالثة االعينة التجريبية  أفرادهلذا الغرض قام الطالب حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات 
اخلاصة بدراسة  tمن الربانمج العالجي الستخراج قيمة  الث، بعد تطبيق اجلزء الثالثةاالعينة الضابطة الث أفرادودرجات 

 عينتني مرتبطتني وكانت النتائج كمايلي:
للفروق بني نتائج العينة الضابطة الثالثة  والتجريبية  tالختبار  حصائيةاإل( يبني نتيجة الداللة 31جدول رقم )

 يف القياس البعدي.الثالثة على مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد 

 مقياس اضطراب ضعف 
 االنتباه والنشاط الزائد

  ضابطةالعينة ال
 5ن= الثالثة

 تجريبيةالعينة ال
 5ن= الثالثة

t 
 التجريبية

t 
  اجلدولية

D.F 
مستوى 
 الداللة

 2ع 2م 1ع 1م 0,01عند: 
 دالة إحصائيا 09 2,82 22,33 4,82 193,6 2,3 249,4 املقياس ككل

 دالة إحصائيا 09 2,82 18,52 3,20 116,4 3,63 152,8 الصورة املدرسية
 دالة إحصائيا 09 2,82 6,91 2,77 37,2 1,82 50,6 بعد ضعف االنتباه
 دالة إحصائيا 09 2,82 6,62 1,92 41,2 2,16 51,8 بعد النشاط الزائد

 دالة إحصائيا 09 2,82 8,43 3,16 38 3,84 50,4 اإلندفاعيةبعد 
 دالة إحصائيا 09 2,82 12,36 3,03 77,2 2,07 96,6 الصورة املنزلية

 دالة إحصائيا 09 2,82 6,11 1 24 3,21 33,4 بعد ضعف االنتباه
 دالة إحصائيا 09 2,82 5,11 1,92 27,2 1,92 32,2 بعد النشاط الزائد

 دالة إحصائيا 09 2,82 9,12 1,58 26 1,58 31 اإلندفاعيةبعد 
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أطفال وحجم العينة التجريبية  05( فإن حجم العينة الضابطة الثالثة يقدر بـ 31من خالل اجلدول رقم )
أطفال يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع املركب الذي يسيطر عليه  05بـالثالثة يقدر كذلك 

الثالثة يف الدرجة الكلية للمقياس قدر بـــ  الضابطة، وأن متوسط العينة اإلندفاعيةضعف االنتباه والنشاط الزائد و 
وحبساب  4,82واحنراف معياري 193,6قدر بـــ الثالثة  التجريبية ، ومتوسط العينة2,3اري واحنراف معي 249,4

يف القياس البعدي اتضح وجود فروق ذات داللة الثالثة ونتائج العينة الضابطة الثالثة الفرق بني نتائج العينة التجريبية 
احملسوبة ابلنسبة للدرجة  tواملنزلية، حيث بلغت يف الدرجة الكلية للمقياس ومجيع أبعاد الصورة املدرسية  إحصائية

، مما 0,01ومستوى داللة معنوية  09عند درجة حرية  2,82 اجلدولية tوهي أكرب من  22,33الكلية للمقياس 
عالج النوع املركب الذي من الربانمج العالجي يف الثالث تعكس فاعلية اجلزء  إحصائيةيعين وجود فروق ذات داللة 

 .الثالثةالعينة التجربية  أفرادعند  اإلندفاعيةضعف االنتباه والنشاط الزائد و  يسيطر عليه
بـــ الثالثة  الضابطةالعينة  فرادأما ابلنسبة لنتائج الصورة املدرسية للمقياس فقد قدر املتوسط احلسايب أل

واحنراف  116,4 ـبــالثالثة  التجريبيةالعينة  فرادبينما قدر املتوسط احلسايب أل 3,63واحنراف معياري  152,8
يف القياس البعدي الثالثة ونتائج العينة الضابطة الثالثة العينة التجريبية  أفرادوحبساب الفروق بني نتائج  3,2معياري 

يف  إحصائيةعلى الصورة املدرسية ملقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد اتضح وجود فروق ذات داللة 
، اإلندفاعيةرة املدرسية ومجيع أبعادها سواءا بعد ضعف االنتباه أو بعد النشاط الزائد أو بعد الدرجة الكلية للصو 

عند درجة  2,82اجلدولية  tوهي أكرب من  18,52احملسوبة ابلنسبة للدرجة الكلية هلذه الصورة بــ  tحيث قدرت 
من الثالث تعكس فاعلية اجلزء  إحصائية، مما يعين وجود فروق ذات داللة 0,01ومستوى داللة معنوية  09حرية 

 الربانمج العالجي يف الدرجة الكلية للصورة املدرسية جبميع أبعادها.
 96,6بـــ الثالثة  الضابطةالعينة  فرادأما ابلنسبة لنتائج الصورة املنزلية للمقياس فقد قدر املتوسط احلسايب أل

 3,03واحنراف معياري  77,2بــ الثالثة  التجريبيةالعينة  فرادبينما قدر املتوسط احلسايب أل 2,07واحنراف معياري 
يف القياس البعدي على الصورة الثالثة ونتائج العينة الضابطة الثالثة العينة التجريبية  أفرادوحبساب الفروق بني نتائج 

يف الدرجة الكلية  إحصائيةاملدرسية ملقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد اتضح وجود فروق ذات داللة 
 t، حيث قدرت اإلندفاعيةللصورة املدرسية ومجيع أبعادها سواءا بعد ضعف االنتباه أو بعد النشاط الزائد أو بعد 

 09عند درجة حرية  2,82اجلدولية  tوهي أكرب من  12,36احملسوبة ابلنسبة للدرجة الكلية هلذه الصورة بــ 
من الربانمج الثالث تعكس فاعلية اجلزء  إحصائية، مما يعين وجود فروق ذات داللة 0,01ومستوى داللة معنوية 

 العالجي يف الدرجة الكلية للصورة املنزلية جبميع أبعادها.
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(  ملعرفة حجم أتثري املتغري املستقل n2وملعرفة حجم أتثري هذا اجلزء من الربانمج العالجي قمنا حبساب ) 
لربانمج العالجي يف املتغري التابع الذي هو اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النمط الذي هو اجلزء الثاين من ا

، وقد توصلنا إىل جمموعة من النتائج ميكن تبويبها اإلندفاعيةالنشاط الزائد و و  ضعف االنتباه الذي يسيطر عليهاملركب 
 يف اجلدول التايل:

من الربانمج العالجي يف القياس البعدي  الثالثثري اجلزء ( ومقدار حجم أتn2( يبني قيمة )32جدول رقم )
 :الثالثةالعينة التجريبية  فرادأل

t t 2 D.F  قيمةn2 D حجم التأثري 

 كبري 14,07 0,98 09 498,62 22,33

حيث تشري هذه  14,07 (D)وقيمة  0,98قدرت بــ  (n2)( نالحظ أن قيمة 32من خالل اجلدول رقم )
النشاط الزائد و  تشتت االنتباهمن الربانمج العالجي كان كبريا يف خفض  الثالثالنتيجة إىل أن حجم أتثري اجلزء 

 .الثالثةالعينة التجريبية  أفرادعند  اإلندفاعيةو 

الفروق كانت دالة بني التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لنتائج مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط  مع العلم أن  
من الربانمج العالجي اخلاص  الثالثاليت شارك أفرادها يف جلسات اجلزء  الثالثةالزائد عند نفس أفراد العينة التجريبية 

 شاط الزائد واالندفاعية والنتائج التالية توضح ذلك.الناملركب الذي يسطر عليه ضعف االنتباه و  نمطالبعالج 

لدراسة الفرق بني التطبيق القبلي والتطبيق البعدي عند نفس أفراد العينة  t( يبني نتائج مقياس 33اجلدول رقم )
 :الثالثةالتجريبية 
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 مقياس اضطراب ضعف 
 االنتباه والنشاط الزائد

لتجريبية العينة ا
 الثالثة قبل التطبيق

 5ن=

لتجريبية العينة ا
 التطبيق دالثالثة بع

 5ن=
t 

 التجريبية
t 

  اجلدولية
D.F 

مستوى 
 الداللة

 0,01عند: 
 2ع 2م 1ع 1م

 دالة إحصائيا 09 2,82 16.23 4,82 193,6 2.86 242.2 املقياس ككل
 دالة إحصائيا 09 2,82 18.33 3,20 116,4 3.31 149 الصورة املدرسية

 دالة إحصائيا 09 2,82 3.93 2,77 37,2 4.22 48.4 االنتباهبعد ضعف 
 دالة إحصائيا 09 2,82 5.34 1,92 41,2 3.19 51.2 بعد النشاط الزائد

 دالة إحصائيا 09 2,82 7.58 3,16 38 1.51 49.4 اإلندفاعيةبعد 
 دالة إحصائيا 09 2,82 11.31 3,03 77,2 2.28 93.2 الصورة املنزلية

 دالة إحصائيا 09 2,82 7.37 1 24 2.3 32.6 االنتباهبعد ضعف 
 دالة إحصائيا 09 2,82 2.44 1,92 27,2 1.3 30.2 بعد النشاط الزائد

 دالة إحصائيا 09 2,82 3.41 1,58 26 3.57 30.4 اإلندفاعيةبعد 

 
( الذي يوضح نتائج املقارنة بني التطبيق القبلي والتطبيق البعدي للعينة التجريبية 33من خالل اجلدول رقم )

لدراسة الفرق بني عينتني مرتبطتني اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة  tالثالثة، وابستخدام مقياس 
ابلنسبة للدرجة الكلية للمقياس  احملسوبة tالكلية للمقياس ومجيع أبعاد الصورة املدرسية واملنزلية ، حيث بلغت 

، مما يعين وجود فروق 0,01ومستوى داللة معنوية  09عند درجة حرية  2,82 اجلدولية tوهي أكرب من  16,23
 اخلاص ابلنمط املركب.من الربانمج العالجي  الثذات داللة إحصائية تعكس فاعلية اجلزء الث

 عرض وحتليل نتائج الفرضية الرابعة: -6

التجريبية األوىل يف منط  العينةبني متوسطي درجات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  على مايلي:"واليت تنص 
 ".سيطرة ضعف االنتباه يف القياسني البعدي والتتبعي

لدراسة الفرق بني عينتني مرتبطتني للكشف عن  t للتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الطالب مقياس
 العينة أفراداستمرار فاعلية اجلزء األول من الربانمج العالجي اخلاص بعالج منط سيطرة ضعف االنتباه الذي خضع له 

 لعينةني البعدي والتتبعي هلذه االقياس متوسطات درجاتالتجريبية األوىل، حيث يبني اجلدول املوايل نتائج املقارنة بني 
 على مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد يف الدرجة الكلية ودرجة الصورة املدرسية واملنزلية جبميع أبعادها.
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التجريبية األوىل على مقياس اضطراب  عينة( يبني نتائج املقارنة بني القياسني البعدي والتتبعي لل34جدول رقم )
 ضعف االنتباه والنشاط الزائد:

 مقياس اضطراب ضعف 

 االنتباه والنشاط الزائد

 العينة التجريبية األوىل
t 

 التجريبية

t 

  اجلدولية
D.F 

مستوى 
 الداللة

 0,01عند: 

 لبعديالقياس ا لتتبعيالقياس ا

 2ع 2م 1ع 1م

 غري دالة 04 4,6 4,04 5,26 185,2 3,03 191,8 املقياس ككل

 غري دالة 04 4,6 3,16 4,39 103,6 2,3 106,6 الصورة املدرسية

 غري دالة 04 4,6 2,13 2,7 42,6 2,96 43,4 بعد ضعف االنتباه

 غري دالة 04 4,6 3,5 2,68 31,2 2,4 32,6 بعد النشاط الزائد

 غري دالة 04 4,6 2,13 2,38 29,8 1,67 30,6 اإلندفاعيةبعد 

 غري دالة 04 4,6 4,43 1,94 81,6 2,58 85,2 الصورة املنزلية

 غري دالة 04 4,6 3,5 0,7 32 1,14 33,4 بعد ضعف االنتباه

 غري دالة 04 4,6 3,16 1,14 24,6 1,67 25,6 بعد النشاط الزائد

 غري دالة 04 4,6 3,2 2 25 1,64 26,2 اإلندفاعيةبعد 

 

قدر بـــ  التتبعييف القياس العينة التجربية األوىل  فراداملتوسط احلسايب أل( فإن 34من خالل اجلدول رقم )
 185,2بــــ  البعدينفس العينة يف القياس  فرادبينما قدر املتوسط احلسايب أل، 3,03واحنراف معياري  191,8

اتضح عدم وجود فروق هذه العينة يف القياس البعدي والقياس التتبعي  أفرادوحبساب نتائج  5,26 واحنراف معياري
على الدرجة الكلية  يف القياسني البعدي والتتبعيبني متوسطات درجات العينة التجريبية األوىل  إحصائيةذات داللة 

اجلدولية  tوهي أصغر من قيمة  4,04التجربية  tملقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، حيث بلغت قيمة 
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 إحصائيةمما يعين عدم وجود فروق ذات داللة  04ودرجة حرية  0,01عند مستوى داللة معنوية  4,6اليت بلغت 
وىل يف القياسني البعدي والتتبعي، وهذا يعكس استمرارية فعالية اجلزء العينة التجريبية األ أفرادمتوسطات درجات بني 

 .األول من الربانمج العالجي يف حتسني مهارات االنتباه

 التتبعيالعينة التجريبية األوىل يف القياس  فرادألسايب أما ابلنسبة لنتائج الصورة املدرسية فقد بلغ املتوسط احل
واحنراف  103,6 البعدينفس العينة يف القياس  فرادحلسايب ألبينما بلغ املتوسط ا 2,3واحنراف معياري  106,6
هذه العينة يف القياس البعدي والقياس التتبعي اتضح عدم وجود فروق ذات  أفرادوحبساب نتائج  4,39معياري 

درجات العينة التجريبية األوىل يف القياسني البعدي والتتبعي على درجة الصورة املدرسية بني متوسطات  إحصائيةداللة 
اجلدولية  tوهي أصغر من قيمة  3,16التجربية  tحيث بلغت قيمة  ملقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد،

 إحصائيةمما يعين عدم وجود فروق ذات داللة  04ودرجة حرية  0,01عند مستوى داللة معنوية  4,6اليت بلغت 
العينة التجريبية األوىل يف القياسني البعدي والتتبعي، وهذا يعكس استمرارية فعالية اجلزء  أفرادبني متوسطات درجات 

 عالجي يف حتسني مستوى مجيع األبعاد اخلاصة هبذه الصورة.الاألول من الربانمج 

 التتبعيالعينة التجريبية األوىل يف القياس  فرادفقد بلغ املتوسط احلسايب أل ملنزليةأما ابلنسبة لنتائج الصورة ا
واحنراف  81,6 البعدينفس العينة يف القياس  فرادبينما بلغ املتوسط احلسايب أل 2,58واحنراف معياري  85,2

هذه العينة يف القياس البعدي والقياس التتبعي اتضح عدم وجود فروق ذات  أفرادوحبساب نتائج  1,94معياري 
 نزليةبني متوسطات درجات العينة التجريبية األوىل يف القياسني البعدي والتتبعي على درجة الصورة امل إحصائيةداللة 

اجلدولية  tوهي أصغر من قيمة  4,43التجربية  tحيث بلغت قيمة  ائد،ملقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الز 
 إحصائيةمما يعين عدم وجود فروق ذات داللة  04ودرجة حرية  0,01عند مستوى داللة معنوية  4,6اليت بلغت 

العينة التجريبية األوىل يف القياسني البعدي والتتبعي، وهذا يعكس استمرارية فعالية اجلزء  أفرادبني متوسطات درجات 
 األول من الربانمج العالجي يف حتسني مستوى مجيع األبعاد اخلاصة هبذه الصورة.

 عرض وحتليل نتائج الفرضية اخلامسة:  -7

التجريبية الثانية يف منط  العينةبني متوسطي درجات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة واليت تنص على مايلي:"
 ."يف القياسني البعدي والتتبعي اإلندفاعيةسيطرة النشاط الزائد و 

لدراسة الفرق بني عينتني مرتبطتني للكشف عن  tللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الطالب مقياس 
الذي خضع له  اإلندفاعيةالج منط سيطرة النشاط الزائد و استمرار فاعلية اجلزء الثاين من الربانمج العالجي اخلاص بع
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القياسني البعدي والتتبعي  متوسطات درجاتالعينة التجريبية الثانية، حيث يبني اجلدول املوايل نتائج املقارنة بني  أفراد
هلذه العينة على مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد يف الدرجة الكلية ودرجة الصورة املدرسية واملنزلية 

 جبميع أبعادها.
( يبني نتائج املقارنة بني القياسني البعدي والتتبعي للعينة التجريبية الثانية على مقياس اضطراب 35جدول رقم )

 االنتباه والنشاط الزائد:ضعف 
مقياس اضطراب 

 ضعف 
االنتباه والنشاط 

 الزائد

 الثانيةالعينة التجريبية 
t 

 التجريبية
t 

  اجلدولية
D.F 

مستوى 
 الداللة
عند: 
0,01 

 بعديلالقياس ا تتبعيالالقياس 

 2ع 2م 1ع 1م

 غري دالة 04 4,6 3,97 8,64 183,4 8,45 190 املقياس ككل

 غري دالة 04 4,6 2,8 5,76 102,8 5,8 107,2 الصورة املدرسية

 غري دالة 04 4,6 2,82 1,14 25,6 2,3 27,6 بعد ضعف االنتباه

 غري دالة 04 4,6 2,44 2,38 39,2 1,92 39,8 بعد النشاط الزائد

 غري دالة 04 4,6 1,32 4,3 38 4,65 39,8 اإلندفاعيةبعد 

 غري دالة 04 4,6 3,31 3,78 80,6 3,27 82,8 الصورة املنزلية

 غري دالة 04 4,6 2,44 2,41 18,6 2,28 19,2 بعد ضعف االنتباه

 غري دالة 04 4,6 2,13 2,07 30,4 1,3 31,2 بعد النشاط الزائد

 غري دالة 04 4,6 1,63 2,4 31,6 1,51 32,4 اإلندفاعيةبعد 

ــ  تتبعيالعينة التجربية الثانية يف القياس ال فراد( فإن املتوسط احلسايب أل35من خالل اجلدول رقم ) قدر بـ
 183,4بــــ  البعدينفس العينة يف القياس  فراد، بينما قدر املتوسط احلسايب أل8,45واحنراف معياري  190

هذه العينة يف القياس البعدي والقياس التتبعي اتضح عدم وجود فروق  أفرادوحبساب نتائج  8,64واحنراف معياري 
يف القياسني البعدي والتتبعي على الدرجة الكلية  الثانيةبني متوسطات درجات العينة التجريبية  إحصائيةداللة ذات 

اجلدولية  tوهي أصغر من قيمة  3,97التجربية  tملقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، حيث بلغت قيمة 
 إحصائيةمما يعين عدم وجود فروق ذات داللة  04ودرجة حرية  0,01عند مستوى داللة معنوية  4,6اليت بلغت 
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يف القياسني البعدي والتتبعي، وهذا يعكس استمرارية فعالية اجلزء  لثانيةالعينة التجريبية ا أفرادبني متوسطات درجات 
 .اإلندفاعيةالنشاط الزائد و  خفض مستوىمن الربانمج العالجي يف  الثاين

 التتبعييف القياس  الثانيةالعينة التجريبية  فرادأما ابلنسبة لنتائج الصورة املدرسية فقد بلغ املتوسط احلسايب أل
واحنراف  102,8 البعدينفس العينة يف القياس  فرادبينما بلغ املتوسط احلسايب أل 5,8واحنراف معياري  107,2
هذه العينة يف القياس البعدي والقياس التتبعي اتضح عدم وجود فروق ذات  أفرادوحبساب نتائج  5,76معياري 

يف القياسني البعدي والتتبعي على درجة الصورة املدرسية  الثانيةبني متوسطات درجات العينة التجريبية  إحصائيةداللة 
اجلدولية  tوهي أصغر من قيمة  2,8التجربية  tحيث بلغت قيمة  ملقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد،

 إحصائيةمما يعين عدم وجود فروق ذات داللة  04ودرجة حرية  0,01عند مستوى داللة معنوية  4,6اليت بلغت 
يف القياسني البعدي والتتبعي، وهذا يعكس استمرارية فعالية اجلزء  الثانيةالعينة التجريبية  أفرادبني متوسطات درجات 

 من الربانمج العالجي يف حتسني مستوى مجيع األبعاد اخلاصة هبذه الصورة. الثاين

 التتبعييف القياس  الثانيةالعينة التجريبية  فرادأما ابلنسبة لنتائج الصورة املنزلية فقد بلغ املتوسط احلسايب أل
واحنراف  80,6 البعدينفس العينة يف القياس  فرادبينما بلغ املتوسط احلسايب أل 3,27واحنراف معياري  82,8

هذه العينة يف القياس البعدي والقياس التتبعي اتضح عدم وجود فروق ذات  أفرادوحبساب نتائج  3,78معياري 
يف القياسني البعدي والتتبعي على درجة الصورة املنزلية  الثانيةبني متوسطات درجات العينة التجريبية  إحصائيةداللة 

اجلدولية  tوهي أصغر من قيمة  3,31التجربية  tحيث بلغت قيمة  النشاط الزائد،ملقياس اضطراب ضعف االنتباه و 
 إحصائيةمما يعين عدم وجود فروق ذات داللة  04ودرجة حرية  0,01عند مستوى داللة معنوية  4,6اليت بلغت 

يف القياسني البعدي والتتبعي، وهذا يعكس استمرارية فعالية اجلزء  الثانيةالعينة التجريبية  أفرادبني متوسطات درجات 
 من الربانمج العالجي يف حتسني مستوى مجيع األبعاد اخلاصة هبذه الصورة. الثاين

 عرض وحتليل نتائج الفرضية السادسة:  -8
ية الثالثة يف منط التجريب العينةبني متوسطي درجات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة واليت تنص على مايلي:"

 ."يف القياسني البعدي والتتبعي اإلندفاعيةسيطرة ضعف االنتباه والنشاط الزائد و 
لدراسة الفرق بني عينتني مرتبطتني للكشف عن  tللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الطالب مقياس 

املركب الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه  نمطالاستمرار فاعلية اجلزء الثالث من الربانمج العالجي اخلاص بعالج 
التجريبية الثالثة، حيث يبني اجلدول املوايل نتائج املقارنة بني  العينة أفرادالذي خضع له و  اإلندفاعيةوالنشاط الزائد و 
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على مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد يف  لعينةالقياسني البعدي والتتبعي هلذه ا متوسطات درجات
 ة الكلية ودرجة الصورة املدرسية واملنزلية جبميع أبعادها.الدرج

التجريبية الثالثة على مقياس اضطراب  عينة( يبني نتائج املقارنة بني القياسني البعدي والتتبعي لل36جدول رقم )
 ضعف االنتباه والنشاط الزائد:

مقياس اضطراب 
 ضعف 

االنتباه والنشاط 
 الزائد

 ثالثةالعينة التجريبية ال
t 

 التجريبية
t 

  اجلدولية
D.F 

مستوى 
 الداللة
عند: 
0,01 

 لبعدياالقياس  تتبعيلالقياس ا

 2ع 2م 1ع 1م

 غري دالة 04 4,6 3,34 4,82 193,6 7,39 201,2 املقياس ككل

 غري دالة 04 4,6 4,24 3,20 116,4 3,64 119.4 الصورة املدرسية

 غري دالة 04 4,6 3,5 2,77 37,2 3,2 38,6 بعد ضعف االنتباه

 غري دالة 04 4,6 3,16 1,92 41,2 1,64 42,2 بعد النشاط الزائد

 غري دالة 04 4,6 1,5 3,16 38 2,6 38,6 اإلندفاعيةبعد 

 غري دالة 04 4,6 2,37 3,03 77,2 4,14 81,8 الصورة املنزلية

 غري دالة 04 4,6 1,77 1 24 2,58 26,2 بعد ضعف االنتباه

 غري دالة 04 4,6 3,16 1,92 27,2 2,16 28,2 النشاط الزائدبعد 

 غري دالة 04 4,6 2,74 1,58 26 1,14 27,4 اإلندفاعيةبعد 

 

قدر بـــ  تتبعيالعينة التجربية الثالثة يف القياس ال فراد( فإن املتوسط احلسايب أل36من خالل اجلدول رقم )
 193,6بــــ  بعدينفس العينة يف القياس ال فراد، بينما قدر املتوسط احلسايب أل7,39واحنراف معياري  201,2

هذه العينة يف القياس البعدي والقياس التتبعي اتضح عدم وجود فروق  أفرادوحبساب نتائج  4,82واحنراف معياري 
يف القياسني البعدي والتتبعي على الدرجة الكلية الثالثة لتجريبية بني متوسطات درجات العينة ا إحصائيةذات داللة 

اجلدولية  tوهي أصغر من قيمة  4,34التجربية  tملقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، حيث بلغت قيمة 
 ائيةإحصمما يعين عدم وجود فروق ذات داللة  04ودرجة حرية  0,01عند مستوى داللة معنوية  4,6اليت بلغت 
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يف القياسني البعدي والتتبعي، وهذا يعكس استمرارية فعالية اجلزء الثالثة العينة التجريبية  أفرادبني متوسطات درجات 
 .اإلندفاعيةالنشاط الزائد و  تشتت االنتباه من الربانمج العالجي يف خفض مستوىالثالث 

 التتبعييف القياس الثالثة العينة التجريبية  فرادألأما ابلنسبة لنتائج الصورة املدرسية فقد بلغ املتوسط احلسايب 
واحنراف  116,4 البعدينفس العينة يف القياس  فرادبينما بلغ املتوسط احلسايب أل 3,64واحنراف معياري  119,4
هذه العينة يف القياس البعدي والقياس التتبعي اتضح عدم وجود فروق ذات  أفرادوحبساب نتائج  3,20معياري 

يف القياسني البعدي والتتبعي على درجة الصورة املدرسية الثالثة بني متوسطات درجات العينة التجريبية  حصائيةإداللة 
اجلدولية  tوهي أصغر من قيمة  4,24التجربية  tحيث بلغت قيمة  ملقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد،

 إحصائيةمما يعين عدم وجود فروق ذات داللة  04ودرجة حرية  0,01عند مستوى داللة معنوية  4,6اليت بلغت 
يف القياسني البعدي والتتبعي، وهذا يعكس استمرارية فعالية اجلزء الثالثة العينة التجريبية  أفرادبني متوسطات درجات 

 وى مجيع األبعاد اخلاصة هبذه الصورة.من الربانمج العالجي يف حتسني مستالثالث 

 التتبعييف القياس الثالثة العينة التجريبية  فرادأما ابلنسبة لنتائج الصورة املنزلية فقد بلغ املتوسط احلسايب أل
واحنراف  77,2 البعدينفس العينة يف القياس  فرادبينما بلغ املتوسط احلسايب أل 4,14واحنراف معياري  81,8

هذه العينة يف القياس البعدي والقياس التتبعي اتضح عدم وجود فروق ذات  أفرادوحبساب نتائج  3,03معياري 
يف القياسني البعدي والتتبعي على درجة الصورة املنزلية الثالثة بني متوسطات درجات العينة التجريبية  إحصائيةداللة 

اجلدولية  tوهي أصغر من قيمة  2,37التجربية  tحيث بلغت قيمة  ملقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد،
 إحصائيةمما يعين عدم وجود فروق ذات داللة  04ودرجة حرية  0,01عند مستوى داللة معنوية  4,6اليت بلغت 

يف القياسني البعدي والتتبعي، وهذا يعكس استمرارية فعالية اجلزء الثالثة العينة التجريبية  أفرادبني متوسطات درجات 
 من الربانمج العالجي يف حتسني مستوى مجيع األبعاد اخلاصة هبذه الصورة.الثالث 

 مناقشة النتائج يف ضوء فروضها. -اسابع
 ة النتائج يف ضوء الفرضية األوىل:مناقش -1

العينة التجريبية األوىل  أفرادبني متوسطات درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة " واليت تنص على مايلي:
 أفرادوالعينة الضابطة األوىل بعد تطبيق اجلزء األول من الربانمج العالجي اخلاص بنمط سيطرة ضعف االنتباه لصاحل 

 ."العينة التجربية
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 إحصائية( وجود فروق ذات داللة 25يف اجلدول رقم )للبياانت املوجودة  حصائيةاإليتبني من خالل املعاجلة 
ظابطة األوىل بعد تطبيق اجلزء العينة ال أفراداألوىل ومتوسطات درجات العينة التجريبية  أفرادطات درجات بني متوس

 العينة التجريبية األوىل. أفرادلصاحل  ول من الربانمج العالجي اخلاص بعالج منط سيطرة ضعف االنتباهاأل
وما تضمنته من مثريات مسعية عن طريق الفيديو النمذجة  إسرتاتيجيةوهذا ما يؤكد فعالية العالج السلوكي ابستخدام 

 .األطفالهذه الفئة من وبصرية يف تنمية خمتلف مهارات االنتباه والرتكيز عند 
والتخلص يف نفس الوقت هذه العينة يف اكتساب خمتلف مهارات االنتباه والرتكيز  أفرادويعزوا الطالب جناح  

هذه  أفراداخلاصة هبذا الربانمج، فمالحظة  إىل الطريقة اليت مت هبا عرض وتطبيق مجيع اجللسات نتباهمن تشتت اال
 كان شيئا غري  مث العمل على تطبيقها فعليا كما مت مشاهدهتا يف السابقالعينة ملختلف األنشطة عن طريق الفيديو 

اقباال وحيوية واجيابية يف االستفادة من تلك األنشطة وتطبيقها بنفس الطريقة  أكثرمألوف ابلنسبة هلم، ما جعلهم 
 كل عملية مشاهدة.بعد  

إىل التشجيع الذي تعرضوا له من طرف معلميهم وآابئهم هذه العينة  أفرادكما يرجع التحسن الذي ظهر على 
اجللسات العالجية هلذا اجلزء من بيق ، ابالضافة إىل سالمة تطللحظور واالستفادة من مجيع اجللسات العالجية

  الفرد عن ثالث جلسات عالجية على التوايل.االنداثر التجرييب وهو غياب 
وهذه النتيجة تتفق مع نتائج العديد من الدراسات السابقة اليت اهتمت بعالج اضطراب ضعف االنتباه 

 ثر ألتعرف على ا واليت هدفت إىل (Copeland et Weissbord, 1980) كوبيالند ويسربود  والنشاط الزائد مثل دراسة
 أكثرذوي النشاط الزائد  األطفالالنمذجة االجتماعية على السلوك املتعلق ابلنشاط الزائد  وتوصلت الدراسة إىل أن 

العاديني، حيث كان النموذج عبارة عن طفل يصدر سلوكيات معينة من  األطفالاستجابة لتعليمات النموذج من 
 خالل فيلم تسجيلي.

( اليت أظهرت فاعلية العالج السلوكي املعريف والتعلم ابملالحظة يف 1998وكذلك دراسة )ابتسام سطيحة،
 الذين يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. األطفالتعديل خصائص 

حتت عنوان )برانمج  (woltersdorf, 1992) ولرت سدروفنتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة كما اتفقت 
النمذجة الذاتية(  ابستخدام شريط الفيديو لغرض عالجي يساهم يف خفض املظاهر السلوكية الالتكيفية )تشتت 

قصور االنتباه يف املدرسة أطفال يعانون سلوك فرط النشاط و  االنتباه، السلوك التخرييب، األلفاظ البذيئة( لدى
 .األطفالواستخدم هذا الربانمج كذلك يف رفع مستوى األداء يف مادة الرايضيات عند هؤالء 
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يف تنمية مهارات االنتباه  حجم أتثري هذا اجلزء من الربانمج العالجي  جند أن( 26إىل اجلدول رقم )وابلنظر 
رتح لتحديد مستوايت حجم التأثري، الدرجة الكلية للمقياس وذلك ابلرجوع إىل اجلدول املرجعي املقكان كبريا على 

  حجم التأثري.وهذا ما الجنده يف الدراسات السابقة واليت اكتفت حبساب مستوى الداللة دون التعرض حلساب 
 مناقشة النتائج يف ضوء الفرضية الثانية: -2

الثانية العينة التجريبية  أفرادبني متوسطات درجات  إحصائيةفروق ذات داللة توجد "واليت تنص على مايلي:
 اإلندفاعيةالنشاط الزائد و من الربانمج العالجي اخلاص بنمط سيطرة الثاين بعد تطبيق اجلزء الثانية والعينة الضابطة 

  ."الثانية العينة التجربية أفرادلصاحل 
 إحصائية( وجود فروق ذات داللة 28بياانت املوجودة يف اجلدول رقم )لل حصائيةاإليتبني من خالل املعاجلة 

بعد تطبيق اجلزء  الثانيةالعينة الظابطة  أفرادومتوسطات درجات  الثانيةالعينة التجريبية  أفرادبني متوسطات درجات 
 .الثانيةالعينة التجريبية  ادأفر لصاحل  اإلندفاعيةالنشاط الزائد و من الربانمج العالجي اخلاص بعالج منط سيطرة  الثاين

أشكال  خمتلف من خالل عرض الطالبوهذا ما يؤكد فعالية العالج السلوكي ابستخدام النمذجة احلية 
 هذه العينة. أفرادالتقليد من طرف السلوك السوي هبدف 

الطريقة اليت مت هبا ويعزوا الطالب النجاح احملقق يف اكتساب خمتلف أشكال السلوك السوي والتوافقي إىل 
بكونه من ميثل مجيع جلسات هذا اجلزء من الربانمج العالجي عرض هذه السلوكات، حيث كان الطالب طرفا يف 

، كما أن حجم اجلماعة العالجية هذه العينة أفرادعلى  خمتلف أشكال السلوك السوي النموذج احلي الذي يعرض
  .ساعد الطالب كثريا يف تطبيق جلسات هذا اجلزء

وجند أن هذه النتيجة اتفقت مع نتائج عديد من الدراسات السابقة واليت اهتمت بعالج اضطراب ضعف 
فاعلية برانمج عالجي معريف  التعرف على إىلاليت هدفت و  (1999،زينب شقري)دراسة مثل  االنتباه والنشاط الزائد

مفرطي النشاط ومعرفة أتثري دور األم واملعلمة جبانب دور  األطفالسلوكي متعدد احملاور يف تعديل بعض خصائص 
الذي يتمثل يف:  ذوي النشاط الزائد، األطفالة يف تعديل بعض أشكال السلوك الالتوافقي جملموعة من باحثال

  (اإلندفاعية)اضطراب االنتباه، فرط النشاط، العدوانية،
تعديل   دراسة استخدمت أساليب 36متت مبراجعة اليت   (Baer et Neitzel, 1991) بري ونيتزلودراسة 

الذين يعانون من اضطراب النشاط الزائد  األطفاللدى  اإلندفاعيةالسلوك املعريف والعالج السلوكي من أجل خفض 
املصحوب بتشتت االنتباه، حيث استخدما عدة أساليب )أسلوب التعلم الذايت، تكلفة االستجابة، النمذجة، 

 (.اإلسرتخاءعلى  التعزيز، التدريب
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يف خفض حجم أتثري هذا اجلزء من الربانمج العالجي كان كبريا  جند أن( 29وابلنظر إىل اجلدول رقم )
رتح لتحديد على الدرجة الكلية للمقياس وذلك ابلرجوع إىل اجلدول املرجعي املق اإلندفاعيةمستوى النشاط الزائد و 

مستوايت حجم التأثري، وهذا ما الجنده يف الدراسات السابقة واليت اكتفت حبساب مستوى الداللة دون التعرض 
 حلساب حجم التأثري. 

 مناقشة النتائج يف ضوء الفرضية الثالثة: -3
الثالثة العينة التجريبية  أفرادبني متوسطات درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  واليت تنص على مايلي:"

من الربانمج العالجي اخلاص بنمط سيطرة ضعف االنتباه والنشاط الثالث بعد تطبيق اجلزء الثالثة والعينة الضابطة 
 ."الثالثة العينة التجربية أفرادلصاحل  اإلندفاعيةالزائد و 

 إحصائية( وجود فروق ذات داللة 31دول رقم )للبياانت املوجودة يف اجل حصائيةاإليتبني من خالل املعاجلة 
بعد تطبيق اجلزء الثالثة العينة الظابطة  أفرادالعينة التجريبية الثالثة ومتوسطات درجات  أفرادبني متوسطات درجات 

النشاط الزائد و  يسيطر عليه ضعف االنتباه املركب الذي نمطالمن الربانمج العالجي اخلاص بعالج الثالث 
 .الثالثةالعينة التجريبية  ادأفر لصاحل  اإلندفاعيةو 

 الرمزية عن طريق الفيديو والنمذجة النمذجة إسرتاتيجية وهذا ما يؤكد فعالية العالج السلوكي ابستخدام
ضطراب، ويعزو الطالب هذا التحسن إىل املزج يف حيث كان التأثري كبريا هلذا اجلزء يف خفض هذا النوع من اال، احلية

 النمذجة الرمزية عن طريق الفيديو واحلية عن طريق املعاجل.استخدام اسرتاتيجييت 
ب أثناء تنفيد مجيع األنشطة، الطالابالإضافة إىل التزام عينة البحث مبواعيد اجللسات واحرتامهم لتعليمات 

تشتت  يف خفض مستوىحجم أتثري هذا اجلزء من الربانمج العالجي كان كبريا  جند أن( 32وابلنظر إىل اجلدول رقم )
رتح لتحديد على الدرجة الكلية للمقياس وذلك ابلرجوع إىل اجلدول املرجعي املق اإلندفاعيةالنشاط الزائد و و  االنتباه

مستوايت حجم التأثري، وهذا ما الجنده يف الدراسات السابقة واليت اكتفت حبساب مستوى الداللة دون التعرض 
 حلساب حجم التأثري. 

وابلنظر إىل النتائج السابقة يتضح أبن التطور والتحسن يف درجات مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط 
النمذجة  إسرتاتيجيةاجملموعات التجريبية الثالثة يرجع إىل الربانمج العالجي السلوكي القائم على  أفرادالزائد لدى 

 الذي تعرضوا له.
عال عبد تائج عدد من الدراسات العربية واألجنبية منها دراسة  )وقد اتفقت نتائج الدراسة احلالية مع ن

وذلك ابستخدام بعض  األطفالوضع برانمج لتعديل سلوك النشاط الزائد لدى  إىلهدفت اليت    (1999،الباقي
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أساليب العالج السلوكي للحد من املظاهر السلوكية هلذا االضطراب، ابستعمال أسلوب )التعزيز، أسلوب التعلم 
 .ابلنموذج(

اجملموعات التجريبية  أفرادوتعزى نتائج الدراسة احلالية إىل جو األلفة واحملبة والتعاون واالحرتام بني املعاجل و 
اجملموعات التجريبية الثالثة مبفهوم اضطراب  أفرادالثالثة طوال فرتة تطبيق الربانمج العالجي، كما قام املعاجل بتبصري 

 ضعف االنتباه والنشاط الزائد وعواقبه وسلبياته عليهم وعلى حتصيلهم الدراسي وعلى عالقاهتم مع أقراهنم ووالديهم.
ها إلحدى اسرتاتيجيات العالج أفراداجملموعات التجريبية الثالثة إىل تعرض  أفرادكما يعود التحسن الذي ظهر على 

لسلوكي فقد كانت تدريبا جديدا هلم مقارنة مع الطرق واألساليب التقليدية اليت كان يستخدمها املعلمون يف ضبط ا
التجريبية األوىل على  العينة أفرادالنمذجة الرمزية عن طريق الفيديو يف مساعدة  إسرتاتيجيةالنشاط الزائد، فقد سامهت 

التجريبية الثانية يف ضبط  العينة أفرادالنمذجة احلية يف مساعدة  إسرتاتيجيةتنمية انتباهم وتركيزهم، وسامهت 
التجريبية الثالثة كان التأثري كبريا يف  العينةالنمذجة احلية والرمزية على  إسرتاتيجيةاندفاعينهم ونشاطهم الزائد، وبتطبيق 

االنتباه والنشاط الزائد خفض األعراض األساسية الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد واملتمثلة يف ضعف 
( إىل أن النمذجة تستخدم يف بناء السلوكات املرغوبة 314:2000، وهذا ما يشري إليه )عقل حممود،اإلندفاعيةو 

وتعديل السلوكات غري املرغوبة، وتظهر النمذجة كأسلوب لتعديل  السلوك يف أبسط صورة يف مدارسنا، فإذا أردان أن 
و النظافة أو املشاركة أو القيام ابلواجبات املنزلية عمدان إىل نقله إىل جانب طالب جمد نعلم طالبا االنضباط الصفي أ

 يعتربه منوذجا له فيالحظه ويقتدي به ويتعلم منه السلوكيات املرغوبة.
( إىل أمهية النمذجة من خالل توفريها للنماذج السلوكية اليت توفر لنا 2007كما تشري ) ضمرة كايد، 

املعلومات اليت ميكن عن طريقها اكتساب أمناط السلوك املختلفة دون احلاجة إىل آدائها، وابلتايل فإن فعالية النمذجة 
حرص على حتقيقه تعتمد على خصائص كل من النموذج والسمات املعرفية والشخصية للفرد املالحظ، وهذا ما 

 اجملموعات التجريبية الثالثة. أفرادالطالب يف النماذج السلوكىي املالحظة من طرف 
اجملموعات التجريبية الثالثة،  أفرادكتساب النماذج السلوكية عند ما ساعدت فنية التعزيز يف ترسيخ إك

ىل شعورهم ابلنجاح املتكرر مما أدى إىل فاستخدام التعزيز املادي واللفظي بعد كل أداء جيد من طرف احلاالت أدى إ
تنمية رغبتهم يف مشاهدة خمتلف النماذج السلوكية وآدائها على حنو جيد من أجل احلصول على التعزيز، فهذا ما 

من  أكثرفاعلية تعزيز التعليم الصحيح إباثبته  كثر( على أنه من األفضل واأل104:2002يؤكده )حامد زهران،
 ري الصحيح.العقاب على التعلم غ
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الذين يعانون من اضطراب ضعف  األطفالتفقت نتائج الدراسة احلالية خاصة يف مرحلة تشخيص كما إ
 األمريكيةالرابع لالضطراابت النفسية الصادر عن اجلمعية  اإلحصائياالنتباه والنشاط الزائد مع ما قدمه لنا الدليل 

حلاالت الدراسة إىل وجود األنواع الفرعية الثالثة حيث توصل الطالب أثناء تشخيصه ،1994 للطب النفسي
الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد واملتمثلة يف النوع الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه والنوع الذي يسيطر عليه 

 .اإلندفاعيةوالنوع املركب الذي جتتمع فيه أعراض ضعف االنتباه والنشاط الزائد و  اإلندفاعيةالنشاط الزائد و 
ستخدام ل نوع من هذا االضطراب على حدى إبكما توصلت الدراسة احلالية على أنه ميكن عالج ك

 عتبار هذه النتيجة الشيء اجلديد الذي تنفرد به هذهتتكيف وخصائص كل نوع، حيث ميكن إ أساليب وفنيات
طالع يف حدود إ وهذا هتمت بعالج اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائدالدراسة عن ابقي الدراسات اليت إ

 الطالب.
 مناقشة النتائج يف ضوء الفرضية الرابعة:  -4

 التجريبية األوىل يف منط العينةبني متوسطي درجات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  واليت تنص على مايلي:"
 ".سيطرة ضعف االنتباه يف القياسني البعدي والتتبعي

جود فروق ذات داللة و عدم ( 34بياانت املوجودة يف اجلدول رقم )لل حصائيةاإليتبني من خالل املعاجلة 
، مما يدل على استمرارية فعالية األوىل يف القياسني البعدي والتتبعية العينة التجريبي أفرادسطات درجات تو مل إحصائية

جة أن  التغريات ذه النتي، كما تؤكد هاجلزء األول من الربانمج العالجي اخلاص بعالج منط سيطرة ضعف االنتباه
اجللسات  تطبيقنتهاء من حىت بعد اإلالعينة  أفراداستمرت مع  من الربانمج العالجي هذا اجلزءجيابية اليت حققها اال

 .العالجية
راب ضعف االنتباه جاءت كإضافة جديدة للدراسات اليت تناولت عالج اضطكما جند أن نتيجة هذه الفرضية 
كتفت ابلقياس البعدي دون وجود قياس تتبعي اسات سواءا العربية أو األجنبية إالدر والنشاط الزائد، حيث أن أغلب 

( 2014ستثناء دراسة )اليحمدي، ج العالجي أو التدرييب املطبق، إبانمجيابية للرب عرفة مدى استمرارية التغريات اإلمل
رشادي يف خفض شدة اضطراب ضعف االنتباه والنشاط إبعد انتهائها من تطبيق برانمج اليت قامت بقياس تتبعي 

 بسلطنة عمان.الزائد عند طلبة احللقة األوىل من التعليم األساسي 
 مناقشة النتائج يف ضوء الفرضية اخلامسة: -5

التجريبية الثانية يف منط  عينةبني متوسطي درجات ال إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  واليت تنص على مايلي:"
 ."يف القياسني البعدي والتتبعي اإلندفاعيةسيطرة النشاط الزائد و 
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( عدم وجود فروق ذات داللة 35بياانت املوجودة يف اجلدول رقم )لل حصائيةاإليتبني من خالل املعاجلة 
يف القياسني البعدي والتتبعي، مما يدل على استمرارية فعالية  الثانيةالعينة التجريبية  أفرادملتوسطات درجات  إحصائية

، كما تؤكد هذه النتيجة أن  اإلندفاعيةاجلزء الثاين من الربانمج العالجي اخلاص بعالج منط سيطرة النشاط الزائد و 
االنتهاء من تطبيق  العينة حىت بعد أفرادالتغريات االجيابية اليت حققها هذا اجلزء من الربانمج العالجي استمرت مع 

 اجللسات العالجية.
 مناقشة النتائج يف ضوء الفرضية السادسة: -6

يف منط  لثةالتجريبية الثا عينةبني متوسطي درجات ال إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  واليت تنص على مايلي:"
 ."يف القياسني البعدي والتتبعي اإلندفاعيةالنشاط الزائد و و  ضعف االنتباه سيطرة

( عدم وجود فروق ذات داللة 36بياانت املوجودة يف اجلدول رقم )لل حصائيةاإليتبني من خالل املعاجلة 
ستمرارية فعالية  البعدي والتتبعي، مما يدل على إالعينة التجريبية الثالثة يف القياسني أفرادملتوسطات درجات  إحصائية

، كما تؤكد اإلندفاعيةسيطرة ضعف االنتباه والنشاط الزائد و اجلزء الثالث من الربانمج العالجي اخلاص بعالج منط 
العينة حىت بعد  أفرادهذه النتيجة أن  التغريات االجيابية اليت حققها هذا اجلزء من الربانمج العالجي استمرت مع 

 االنتهاء من تطبيق اجللسات العالجية.
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 خالصة:
( 25املوضحة يف اجلدول رقم ) األول، ومن نتائج إختبار الفرض الطالبيف ضوء النتائج اليت توصل إليها 

من الربانمج العالجي الذي تتجه جلساته لعالج اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع  األولاخلاص ابجلزء 
خفض مستوى ضعف وتشتت االنتباه، يف القياس  الذي يسيطر ضعف االنتباه، أن هناك فروقا ذات داللة معنوية يف

من الربانمج العالجي والذي  األولفعالية اجلزء  إىلذلك  الطالب، ويعزوا األوىلالتجريبية  العينة أفرادالبعدي لصاحل 
كساب الطفل ضعيف االنتباه ثري كبري يف إة عن طريق الفيديو، ملا هلا من أتالنمذج إسرتاتيجيةأساسا على عتمد إ

هلذا  الطالبخمتلف مهارات الرتكيز والسرعة يف انتقاء املثريات السمعية والبصرية، فاجللسات العالجية اليت صممها 
ت ، كما أن أنشطة اجللسات متيز هاقباال على املشاركة فيإ أكثرالغرض كانت غري مألوفة ابلنسبة لألطفال ما جعلهم 

 أكثرها فكانوا ح يف خمتلف املهارات املطلوب آدائصرارا على النجا إ أكثرما جعلهم  األطفالأبسلوب التنافس بني 
 إجيابية من ذي قبل.

االكتساب السريع ملختلف  األطفالالنمذجة عن طريق الفيديو سهلت هلؤالء  إسرتاتيجيةمع العلم أن 
 ...(اإلنتقائي، البصري اإلنتقائيمهارات االنتباه )السمعي، البصري، السمعي 

واستخدام أسلوب التعزيز يف هذه اجللسات سهل عملية االكتساب وزاد يف ترسيخ واحلفاظ على خمتلف 
 املهارات املعروضة عن طريق شريط الفيديو.

بينهم من جهة أخرى جعلهم  األطفالمن جهة و  األطفالو  الطالبكما أن جو األلفة الذي كان جيمع بني 
 لمعلم يف الفصل الدراسي.احرتاما لبعضهم ول أكثر

( اخلاص ابجلزء الثاين من الربانمج العالجي 28ومن نتائج اختبار الفرض الثاين املوضحة يف اجلدول رقم )
الذي تتجه جلساته لعالج اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد النوع الذي يسيطر عليه النشاط الزائد 

يف القياس البعدي لصاحل  اإلندفاعيةمعنوية يف خفض مستوى النشاط الزائد و ، أن هناك فروقا ذات داللة اإلندفاعيةو 
فعالية اجلزء الثاين من الربانمج العالجي وما تضمنه من فنيات  إىلذلك  الطالبالتجريبية الثانية، ويعزوا  العينة أفراد

خفض توتر واندفاع واليت كانت كمدخل للجلسات الالحقة، حيث عملت على  اإلسرتخاءخمتلفة خاصة فنية 
نفعالية من ته من العالقة بني االضطراابت اإلالعضلي أتيت أمهي اإلسرتخاءف احلاالت اليت تعاين من هذا االضطراب،

 قلق وتوتر وهيجان تظهر على احلاالت املصابة هبذا االضطراب.
ستفادة واالنفعالية، وأفضل الطرق لإللية يساعد على زايدة الوعي للمصادر الذاتية والبدنية والعق اإلسرتخاءف

لسلوك املختلفة، وتغري كل ما يؤثر سلبا على اآلداء اجليد، وممارسة خربة إجيابية منها، وكذا تعلم التمييز بني أمناط ا
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ن مفهوم الذات، ويقلل من حد ة سارة، وحتقيق االستفادة من القدرات البدنية والعقلية واالنفعالية، كما أهنا ترفع م
 كتئاب وحيسن من آداء املهام.اإل 

فيها منوذجا حيا جملموعة من األنشطة والسلوكات  الطالبالنمذجة احلية واليت شكل  إسرتاتيجية إىلضافة ابإل
 .حماكاهتاسوى مالحظتها والعمل على  األطفالاهلادفة، فماكان على 

ضافية من أجل نيل كمية من ت إيعملون على بدل جمهودا األطفالكذلك جند دور لفنية التعزيز يف جعل 
كتساب السلوكات املنمذجة وترسيخها واحلفاظ دورها يف تسهيل إ إىل، ابإلضافة الطالباملعززات املتفق عليها مع 

 عليها.
ما إنعكس  األطفالا كان له من أثر يف خلق جو من األلفة بني وم الطالبكما ال ميكن أن ننسى دور 

حرتام الزمالء، وخفض للشحنات السلبية التواصل، ومهارات انتظار الدور وإهارات جيااب عليهم خاصة يف تنمية مإ
 .اإلندفاعيةوالسلوكات 

( اخلاص ابجلزء الثالث من الربانمج العالجي 31ختبار الفرض الثالث املوضحة يف اجلدول رقم )ومن نتائج إ
النوع املركب، أن هناك فروقا ذات داللة الذي تتجه جلساته لعالج اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من 

العينة التجريبية  أفراديف القياس البعدي لصاحل  اإلندفاعيةمعنوية يف خفض مستوى ضعف االنتباه والنشاط الزائد و 
ساسا على املزج بني اجلزء عتمد ألعالجي، والذي إالربانمج ا ذلك لفاعلية اجلزء الثالث من الطالب، ويعزوا الثالثة
النمذجة عن طريق الفيديو من أجل  إسرتاتيجيةوالثاين من الربانمج وما تضمنه من فنيات خمتلفة، فكانت  األول

ية عرض خمتلف األنشطة واملهارات اليت تعمل على رفع مستوى االنتباه والرتكيز جبميع أنواعه، بينما جاءت اسرتاجت
جيايب وتقليل نتظار الدور والتفاعل اإلف تنمية مهارات إوكات اهلادفة هبدنشطة والسلالنممذجة احلية لعرض خمتلف األ

 كمدعم للفنيتني السابقتني.  اإلسرتخاءمستوى االندفاع والتهور عند هذه الفئة، يف حني كانت فنية التعزبيز و 
مث اجلزء  األولأتثريا يف خفض شدة هذا النوع من االضطراب، يليه اجلزء  أكثركما أن اجلزء الثالث كان 

النمذجة،  إسرتاتيجيةني من ساسييات خمتلفة، مع املزج بني نوعني أملا تضمنه من فن الطالبالثاين، ويرجع ذلك 
 .الطالبالنمذجة الرمزية عن طريق الفيديو واحلية عن طريق 

اخلاصة ( 36( )35( )34ختبار الفرض الرابع واخلامس والسادس،املوضحة يف اجلداول رقم )ومن نتائج إ
ابلقياس التتبعي لفاعلية األجزاء الثالثة للربانمج العالجي، عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني القياسني البعدي 
والتتبعي ابلنسبة جلميع أجزاء الربانمج العالجي، مما يدل على إستمرارية فاعلية األجزاء الثالثة للربانمج العالجي الذي 

 ساسية الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.األ عراضالثالثة خلفض شدة األ خضعت له اجملاميع التجريبية
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اجملاميع التجريبية الثالثة  أفرادإلتزام  إىلستمرارية فعالية األجزاء الثالثة للربانمج العالجي إ الطالبويفسر 
كد ؤ لتفاعل السوي الذي يمبحتوى اجللسات العالجية اخلاصة بكل جزء، وما تضمنته من أنشطة هيأت فرصا لتعلم ا

حرتام النظم والقوانني املدرسية خاصة يف اجللسات التمهيدية اليت عرفت لألطفال أشكال النشاط الزائد على أمهية إ
وأتثرياته السلبية، كما أن جلسات األجزاء الثالثة للربانمج العالجي زودت أطفال اجملاميع التجريبية الثالثة، مبهارات 

 بشكل متكرر وتفاعلوا معها ومن مث قاموا بتطبيقها يف واقعهم ويف املواقف التعليمية املختلفة. وممارسات طبقوها
ليها بعد املعاجلة النظرية وامليدانية ملتغريات الدراسة، واليت أثبتث أتثري املتغري من خالل النتائج املتوصل إف

العالجية السلوكية على املتغري التابع املتمثل يف اضطراب املستقل املتمثل يف الربانمج العالجي املصمم وفق املقاربة 
 تقدمي بعض التوصيات املهمة: طالبضعف االنتباه والنشاط الزائد، ميكن لل

ضرورة التدخل املبكر بوضع الربامج التشخيصية والعالجية املناسبة حلل مشكلة اضطراب ضعف االنتباه والنشاط  -
 .األطفالالزائد عن 

 الذين يعانون من هذا االضطراب من أجل حتسني طريقة التعامل معهم. األطفالجيهات املناسبة ألسر تقدمي التو  -
الذين لديهم اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من أجل تقدمي ممارسة  األطفالإقامة عالقة بني املدرسة وأسر  -

 عالجية موحدة.
انمج العالجي املصمم يف هذه الدراسة من قبل األخصائيني ستفادة من األساليب العالجية وإجراءات الرب اإل -

 يف املراكز اخلاصة ومراكز محاية الطفولة. األطفالواملشرفني على رعاية 
بتعاد عن العقاب البدين والنقد السليب ألنه ال جيدي يف حل مشكلة الطفل تبصري اآلابء واملربني بضرورة اإلجيب  -

 بل يزيدها تعقيدا.
حمببا للطفل الذي يعاين من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد حبيث يشعره  األسريضرورة جعل املناخ  -

 ابألمن والراحة النفسية.
تباه والنشاط الزائد من خالل موضوع اضطراب ضعف االن يفكما ميكن للطلبة والباحثني يف هذا اجملال البحث 

 اإلجابة على التساؤالت التالية:
 اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد عند الطفل. أعراضة يف ظهور األسريالصراعات  مأي مدى تساه إىل -
 اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد على ظهور صعوابت التعلم األكادميية عند الطفل. هل يؤثر -
 الزائد عند الطفل. دوائي يف خفض شدة اضطراب ضعف االنتباه والنشاط برانمج عالجي سلوكي و ريثأتما  -
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نتشار اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد بني يدة عديد من املربرات على رأسها إالدراسة احلالية ول
 نقص برامج التكفل ونقص يف تكوين املعلمني للتعامل السليم مع هذه الفئة. إىليف سن املدرسة، ابإلضافة  األطفال

النمذجة السلوكية  إسرتاتيجيةعتمد أساسا على جي املصمم يف هذه الدراسة والذي إالربانمج العال لذلك من خالل
جتماعي، هبدف عرض خمتلف السلوكات واألنشطة ( كإحدى فنيات العالج السلوكي اإل)احلية أو عن طريق الفيديو

والعشوائية، وفق  اإلندفاعيةالسلوكات اليت تعمل إما على مهارات االنتباه والرتكيز أو تلك اليت تعمل على ضبط 
برانمج منظم على شكل جلسات عالجية، فتصميم الربانمج العالجي احلايل انطلق من فكرة أن سبب ضعف انتباه 

ن اضطراب أ( على 28:1999)زينب شقري، إحدى األسباب التالية كما أكدهتا  إىلالطفل وحركته الزائدة راجع 
 الزائد انتج عن أحد العوامل التالية:ضعف االنتباه والنشاط 

 الفشل يف اكتساب سلوك مناسب. -
 تعلم أساليب سلوكية غري مناسبة. -
 ختاذ قرار مناسب.إملواقف متناقضة ال يستطيع معها  مواجهة الطفل -
 ستجابة. ستثارة اإلاستجاابت الطفل مبنبهات جديدة إل ربط -

اه اما أنه تعلم أن يسيئ التصرف من خالل مالحظته لنماذج فالطفل الذي يعاين من اضطراب ضعف االنتب
عادة تعليمه السلوك إصرف، ويف كلتا احلالتني البد من وساط خمتلفة، أو أنه مل يتعلم كيف حيسن التأمتعددة يف 

 السوي واملرغوب فيه.
لطفل الذي يعاين اتحة الفرصة لم برانمج عالجي سلوكي يعتمد على إومن هنا جاءت الدراسة احلالية بتصمي

سوي من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد ملشاهدة مناذج سلوكية إما رمزية أو حية ليتعلم السلوك الصحيح وال
 .اإلندفاعيةاه جيد ومستوى طبيعي من النشاط و الذي يتسم ابنتب

بعد تطبيقه للربانمج العالجي على ثالث عينات مقصودة أطفال املرحلة  الطالبليه وهذا ما توصل إ
( سنوات يعانون من اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد أبنواعه الثالثة 09و 07امتدت أعمارهم بني ) اإلبتدائية

للطب  األمريكيةمعية الرابع لالضطراابت النفسية والعقلية الصادر عن اجل اإلحصائيالفرعية اليت قدمها لنا الدليل 
فعالية  إىلحصائيا ليخلص يف األخري التجريبية الثالثة ومعاجلتها إ النفسي، وبعد هذا التطبيق مت رصد درجات اجملاميع

 ساسية هلذا االضطراب واملتمثلة يف:األ عراضاألجزاء الثالثة يف خفض شدة األ
والنوع املركب  اإلندفاعيةعليه النشاط الزائد و النوع الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه والنوع الذي يسيطر 

أنه ميكن عالج كل نوع على حدى رحبا للوقت واجلهد،  إىل الطالبالثالثة، كما توصل  عراضالذي جتتمع فيه األ
 مع التأكيد على ضرورة التشخيض الدقيق لألنواع الفرعية هلذا االضطراب.
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 املالحق:
 أوال: عرض الدرجات اخلام.

 .اإلستطالعيةعرض الدرجات اخلام اليت مت احلصول عليها يف الدراسة  -1
 عرض الدرجات اخلام اليت مت احلصول عليها أثناء القياس القبلي. -أ

 .بعديعرض الدرجات اخلام اليت مت احلصول عليها أثناء القياس ال -ب
 .عرض الدرجات اخلام للدراسة األساسية اثنيا:

 .للدراسة األساسية أثناء القياس القبلياليت مت احلصول عليها  اخلام عرض الدرجات -1
  ابحلاالت اليت تعاين من منط سيطرة ضعف االنتباه. عرض الدرجات اخلام اخلاصة -أ

 .اإلندفاعيةسيطرة النشاط الزائد و ابحلاالت اليت تعاين من منط  عرض الدرجات اخلام اخلاصة -ب
 .النمط املركبابحلاالت اليت تعاين من  عرض الدرجات اخلام اخلاصة -ج
 .للدراسة األساسية بعديعرض الدرجات اخلام اليت مت احلصول عليها أثناء القياس ال -2
  ابحلاالت اليت تعاين من منط سيطرة ضعف االنتباه. عرض الدرجات اخلام اخلاصة -أ

 .اإلندفاعيةالنشاط الزائد و سيطرة ابحلاالت اليت تعاين من منط  عرض الدرجات اخلام اخلاصة -ب
 .النمط املركبابحلاالت اليت تعاين من  عرض الدرجات اخلام اخلاصة -ج
 .للدراسة األساسية لتتبعيعرض الدرجات اخلام اليت مت احلصول عليها أثناء القياس ا -3
  ابحلاالت اليت تعاين من منط سيطرة ضعف االنتباه. عرض الدرجات اخلام اخلاصة -أ

 .اإلندفاعيةسيطرة النشاط الزائد و ابحلاالت اليت تعاين من منط  الدرجات اخلام اخلاصةعرض  -ب
 .النمط املركبابحلاالت اليت تعاين من  عرض الدرجات اخلام اخلاصة -ج

 عرض أدوات البحث:: اثلثا
 عرض جلسات الربانمج العالجي: -1
 االنتباه.اص بعالج منط سيطرة ضعف عرض جلسات اجلزء األول اخل -أ

 .اإلندفاعيةعرض جلسات اجلزء الثاين اخلاص بعالج منط سيطرة النشاط الزائد و  -ب
عرض جلسات اجلزء الثالث اخلاص بعالج النمط املركب الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه والنشاط الزائد  -ج
 :اإلندفاعيةو 

 استمارة تشخيص اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. -2
 اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.مقياس  -3
 النمذجة. إسرتاتيجيةقائمة األساتذة احملكمني جللسات الربانمج العالجي السلوكي القائم على  -4
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 أوال: عرض الدرجات اخلام:
 :اإلستطالعيةعرض الدرجات اخلام اليت مت احلصول عليها يف الدراسة  -1
 عليها أثناء القياس القبلي:حلصول عرض الدرجات اخلام اليت مت ا -أ

 (01ملحق رقم )
 للربانمج العالجي على مقياس اإلستطالعية نتائج القياس القبلي لعينة التجربة

 .اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد 
 الدرجة الكلية صورة التقييم األسرية صورة التقييم املدرسية 

 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه للمقياس
1 52 47 40 39 38 35 251 
2 49 41 40 41 39 45 255 
3 55 42 48 36 39 38 258 
4 52 38 45 40 35 37 247 
5 50 42 43 38 36 34 243 
6 52 45 43 33 41 38   252 

 
 :عرض الدرجات اخلام اليت مت احلصول عليها أثناء القياس البعدي -ب

 (02ملحق رقم )
 للربانمج العالجي على مقياس اإلستطالعية( يبني نتائج القياس البعدي لعينة التجربة 15جدول رقم)

 اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد. 
 الدرجة الكلية صورة التقييم األسرية صورة التقييم املدرسية 

 اإلندفاعية النشاط الزائد االنتباهضعف  اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه للمقياس
1 40 36 28 29 31 27 191 
2 42 26 30 27 33 31 189 
3 42 32 40 31 29 32 206 
4 42 33 30 33 28 27 193 
5 42 30 23 29 23 25 172 
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 :للدراسة األساسية : عرض الدرجات اخلاماثنيا
 :للدراسة األساسية القياس القبليأثناء عرض الدرجات اخلام اليت مت احلصول عليها  -1
 تعاين من منط سيطرة ضعف االنتباه:ابحلاالت اليت  عرض الدرجات اخلام اخلاصة -أ

 (03ملحق رقم )
 س القبلي ابلنسبة للحاالت اليت تعاين من منط سيطرة ضعف االنتباه.يانتائج الق

 
 األوىلالتجريبية  العينة

 الصورة املنزلية الصورة املدرسية 
 الدرجة الكلية

 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه 

01 75 43 36 42 29 26 251 

02 69 36 42 43 29 33 252 

03 73 44 44 44 32 33 270 

04 68 36 42 41 29 30 246 

05 74 39 40 44 29 30 256 

 األوىلالضابطة  العينة

 
 الصورة املنزلية املدرسيةالصورة 

 الدرجة الكلية
 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه

01 72 41 38 39 28 30 248 

02 70 39 42 40 30 29 250 

03 76 41 39 45 30 26 257 

04 67 33 39 46 28 31 244 

05 75 41 42 39 31 29 257 
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 :اإلندفاعيةابحلاالت اليت تعاين من منط سيطرة النشاط الزائد و  عرض الدرجات اخلام اخلاصة -ب

 (04ملحق رقم )
 .اإلندفاعيةالنشاط الزائد و  س القبلي ابلنسبة للحاالت اليت تعاين من منط سيطرةيانتائج الق

 الثانيةالتجريبية  العينة

 الصورة املنزلية الصورة املدرسية 
 الكليةالدرجة 

 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه 

01 29 50 51 19 42 43 234 

02 27 51 49 20 43 44 234 

03 26 47 55 21 45 46 240 

04 30 50 52 21 42 39 234 

05 27 51 56 23 37 42 236 

 الثانيةالضابطة  العينة

 
 الصورة املنزلية املدرسيةالصورة 

 الدرجة الكلية
 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه

01 32 48 53 18 39 37 227 

02 30 53 50 19 44 42 238 

03 33 49 54 20 43 41 240 

04 28 53 49 20 38 45 233 

05 33 44 49 22 36 38 222 
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 :ابحلاالت اليت تعاين من النمط املركب عرض الدرجات اخلام اخلاصة -ج
 (05ملحق رقم )

 .النوع املركبس القبلي ابلنسبة للحاالت اليت تعاين من يانتائج الق
 

 الثالثةالتجريبية  العينة

 الصورة املنزلية الصورة املدرسية 
 الدرجة الكلية

 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه 

01 45 49 51 30 29 35 239 

02 50 55 47 33 30 29 244 

03 47 53 50 33 31 26 240 

04 55 47 50 36 29 29 246 

05 45 52 49 31 32 33 242 

 الثالثةالضابطة  العينة

 
 الصورة املنزلية الصورة املدرسية

 الدرجة الكلية
 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه

01 47 52 46 29 33 31 238 

02 40 52 40 29 33 36 230 

03 51 46 43 29 36 32 237 

04 53 50 52 32 34 30 251 

05 47 49 51 29 36 28 240 
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 :البعديعرض الدرجات اخلام اليت مت احلصول عليها أثناء القياس  -2
 ابحلاالت اليت تعاين من منط سيطرة ضعف االنتباه: عرض الدرجات اخلام اخلاصة -أ

 (06ملحق رقم )
 يبني درجات القياس البعدي ابلنسبة للمجموعة التجريبية األوىل والضابطة األوىل:

 األوىلالتجريبية  العينة

 الصورة املنزلية الصورة املدرسية 
 الدرجة الكلية

 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية النشاط الزائد االنتباهضعف  

01 47 29 28 32 25 22 183 

02 42 30 30 33 24 26 185 

03 41 29 27 32 25 24 178 

04 43 33 31 31 23 27 188 

05 40 35 33 32 26 26 192 

 األوىلالضابطة  العينة

 
 املنزليةالصورة  الصورة املدرسية

 الدرجة الكلية
 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه

01 66 38 35 40 28 31 238 

02 63 36 37 42 32 34 244 

03 70 40 41 45 30 27 253 

04 68 42 40 39 33 30 252 

05 62 39 38 41 32 33 245 

 
 

 



  املالحق
 

209 

 

 :اإلندفاعيةابحلاالت اليت تعاين من منط سيطرة النشاط الزائد و  اخلاصة عرض الدرجات اخلام -ب
 (07ملحق رقم )

 يبني درجات القياس البعدي ابلنسبة للمجموعة التجريبية الثانية والضابطة الثانية:
 

 التجريبية الثانية العينة

 الصورة املنزلية الصورة املدرسية 
 الدرجة الكلية

 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية الزائدالنشاط  ضعف االنتباه 

01 26 39 44 18 33 31 191 

02 27 41 40 17 30 35 190 

03 25 38 38 20 32 33 186 

04 24 42 35 22 28 29 180 

05 26 36 33 16 29 30 170 

 الضابطة الثانية العينة

 
 الصورة املنزلية الصورة املدرسية

 الكليةالدرجة 
 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه

01 30 46 55 22 36 40 229 

02 32 49 52 21 39 39 232 

03 29 50 49 19 41 45 233 

04 28 52 51 23 42 42 238 

05 33 48 45 22 40 36 224 
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 ابحلاالت اليت تعاين من النمط املركب: عرض الدرجات اخلام اخلاصة -ج
 (08ملحق رقم )

 يبني درجات القياس البعدي ابلنسبة للمجموعة التجريبية الثالثة والضابطة الثالثة:
 

 التجريبية الثالثة العينة

 الصورة املنزلية الصورة املدرسية 
 الدرجة الكلية

 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه 

01 39 44 36 25 30 27 201 

02 40 42 38 29 28 25 202 

03 36 39 40 31 25 26 197 

04 33 41 42 24 26 24 190 

05 38 40 34 23 27 28 190 

 الضابطة الثالثة العينة

 
 الصورة املنزلية الصورة املدرسية

 الدرجة الكلية
 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية الزائدالنشاط  ضعف االنتباه

01 51 52 49 33 33 31 249 

02 48 49 55 30 35 32 249 

03 50 55 53 31 32 30 251 

04 53 51 50 38 31 29 252 

05 51 52 45 35 30 33 246 
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 :عرض الدرجات اخلام اليت مت احلصول عليها أثناء القياس التتبعي -3
 تعاين من منط سيطرة ضعف االنتباه:ابحلاالت اليت  عرض الدرجات اخلام اخلاصة -أ

 (09ملحق رقم )
 العينة التجريبية األوىل: فرادنتائج القياس التتبعي ابلنسبة أل

 األوىلالتجريبية  العينة
 الصورة املنزلية الصورة املدرسية 

 الدرجة الكلية
 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه 

01 48 30 29 33 26 24 190 
02 44 31 31 34 25 27 192 
03 42 32 29 35 27 25 190 
04 43 34 31 32 23 27 190 
05 40 36 33 33 27 28 197 

 
 :اإلندفاعيةابحلاالت اليت تعاين من منط سيطرة النشاط الزائد و  عرض الدرجات اخلام اخلاصة -ب

 (10ملحق رقم )
 العينة التجريبية الثانية: فراديبني نتائج القياس التتبعي ابلنسبة أل

 التجريبية الثانية العينة
 الصورة املنزلية الصورة املدرسية 

 الدرجة الكلية
 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه 
01 30 40 43 19 33 32 197 
02 28 41 41 17 31 34 192 
03 27 39 45 21 32 34 198 
04 24 42 36 22 30 31 185 
05 29 37 34 17 30 31 178 
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 :ابحلاالت اليت تعاين من النمط املركب عرض الدرجات اخلام اخلاصة -ج
 (11ملحق رقم )
 العينة التجريبية الثالثة: فرادنتائج القياس التتبعي ابلنسبة أل

 التجريبية الثالثة العينة
 الصورة املنزلية الصورة املدرسية 

 الدرجة الكلية
 اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه اإلندفاعية النشاط الزائد ضعف االنتباه 

01 42 45 37 26 31 27 208 
02 41 42 39 30 30 28 210 
03 37 41 41 27 26 27 199 
04 34 42 41 25 27 26 195 
05 39 41 35 23 27 29 194 

 
 عرض أدوات البحث: -لثااث
 عرض جلسات الربانمج العالجي: -1
 اص بعالج منط سيطرة ضعف االنتباه:اخل األولعرض جلسات اجلزء  -أ

 (12ملحق رقم )
األول من الربانمج العالجي مرتبة حسب األهداف السلوكية واملدة  توزيع اجللسات العالجية اخلاصة ابجلزء

 الزمنية والفنيات واألدوات املستخدمة يف كل جلسة.
رقم 
 اجللسة

 األدوات الفنيات املستخدمة املدة السلوكية األهداف

01 
 أفرادو  الطالبحتقيق التعارف بني 

ف هذا وشرح أاألوىلالتجريبية  العينة
 الربانمج العالجي

35 
 دقيقة

  االستماع -املناقشة -احلوار

02 
تنمية االحتكاك البصري، القدرة على 
تثبيت االنتباه يف مثري واحد ومتحرك، 

احلركة يف اجتاهات خمتلفة، تنمية 

40 
 دقيقة

النمذجة الرمزية عن  -احلوار
طريق الفيديو، النمذجة من 

خالل املشاركة، التعزيز 

  -جهاز مكرب الصورة
-كمبيوتر حممول

  -بساط -صفارة
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معززات  -كرونومرت املادي واللفظي. التفاعل اإلجيايب والتواصل البصري
 غذائية

03 
مثري اثبت،  إىلتنمية االنتباه  
، والسرعة اإلنتقائيواالنتباه السمعي 

 االجيايب.يف االستجابة، والتفاعل 

40 
 دقيقة

النمذجة الرمزية عن  -احلوار
طريق الفيديو، النمذجة من 

خالل املشاركة، التعزيز 
 املادي واللفظي.

  -جهاز مكرب الصورة
-كمبيوتر حممول

  -بساط -صفارة
مناديل بلون  -كرونومرت

 معززات غذائية -أسود

04 

من مثري، االنتباه  كثرتنمية االنتباه أل
، االنتباه البصري اإلنتقائيالسمعي 

وتنمية السرعة يف االستجابة  اإلنتقائي
 والتفاعل االجيايب.

40 
 دقيقة

النمذجة الرمزية عن  -احلوار
طريق الفيديو، النمذجة من 

خالل املشاركة، التعزيز 
 املادي واللفظي.

  -جهاز مكرب الصورة
-كمبيوتر حممول

  -بساط -صفارة
مناديل بلون  -كرونومرت

معززات  -أزرق وأمحر
 غذائية

05 
، اإلنتقائيتنمية االنتباه البصري 

وتنمية ردود أفعال مناسبة والسرعة يف 
 االستجابة والتفاعل االجيايب

40 
 دقيقة

النمذجة الرمزية عن  -احلوار
طريق الفيديو، النمذجة من 

خالل املشاركة، التعزيز 
 املادي واللفظي.

  -جهاز مكرب الصورة
-كمبيوتر حممول

  -اطبس -صفارة
مناديل بلون  -كرونومرت

 -مثبتات -أزرق وأمحر
 معززات غذائية

06 
تنمية تثبيت االنتباه والرتكيز على مثري 

 اثبت والتفاعل االجيايب.
40 
 دقيقة

النمذجة الرمزية عن  -احلوار
طريق الفيديو، النمذجة من 

خالل املشاركة، التعزيز 
 املادي واللفظي.

  -جهاز مكرب الصورة
-ولكمبيوتر حمم

  -بساط -صفارة
مناديل بلون  -كرونومرت

 -مثبتات -أزرق وأمحر
 معززات غذائية.

  -جهاز مكرب الصورةالنمذجة الرمزية عن  -احلوار 40من مثري،  أكثرتنمية الرتكيز على  07
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طريق الفيديو، النمذجة من  دقيقة والتفاعل واالحتكاك االجيايب.
خالل املشاركة، التعزيز 

 املادي واللفظي.

-كمبيوتر حممول
  -بساط -صفارة
مناديل بلون  -كرونومرت

معززات  -مثبتات-أمحر،
 غذائية.

08 

الذات،  إىلتنمية مهارة االنتباه 
والشعور بوضعية  اإلحساسوتنمية 

اجلسم يف الفضاء املكاين، والقدرة 
 على االحتفاظ.

40 
 دقيقة

النمذجة الرمزية عن  -احلوار
طريق الفيديو، النمذجة من 

املشاركة، التعزيز  خالل
 املادي واللفظي.

  -جهاز مكرب الصورة
-كمبيوتر حممول

  -بساط -صفارة
مناديل بلون  -كرونومرت

 معززات غذائية -أسود

09 

الذات،  إىلتنمية مهارة االنتباه 
وتنمية مهارة اتباع التعليمات 

ابجلسم يف الفضاء  اإلحساسو 
 املكاين.

40 
 دقيقة

ن النمذجة الرمزية ع -احلوار
طريق الفيديو، النمذجة من 

خالل املشاركة، التعزيز 
 املادي واللفظي.

  -جهاز مكرب الصورة
-كمبيوتر حممول

  -بساط -صفارة
معززات  -كرونومرت

 غذائية

10 
تعزيز مكتسبات اجللسات السابقة 

والتعرف على مدى استفادة احلاالت 
 منها

40 
 دقيقة

النمذجة الرمزية عن  -احلوار
النمذجة من طريق الفيديو، 

خالل املشاركة، التعزيز 
 املادي واللفظي.

بساط بلون أزرق وآخر 
 كرونومرت.  -بلون أصفر
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 :اإلندفاعيةاص بعالج منط سيطرة النشاط الزائد و اخل الثاينعرض جلسات اجلزء  -ب
 (13ملحق رقم )

مرتبة حسب األهداف السلوكية واملدة توزيع اجللسات العالجية اخلاصة ابجلزء الثاين من الربانمج العالجي 
 الزمنية والفنيات واألدوات املستخدمة يف كل جلسة.

رقم 
 اجللسة

 األدوات الفنيات املستخدمة املدة السلوكية األهداف

01 

االلتقاء حباالت الدراسة وشرح 
األهداف اليت نريد الوصول اليها 

بعد هناية اجللسات العالجية 
 وضبط مكان ومواعيد تقدمي

 اجللسات

35 
 دقيقة

  االستماع -املناقشة -احلوار

 03و 02

 اإلسرتخاءتدريب احلاالت على 
بطريقة منظمة والتقليل من توترهم 
ابإلضافة إىل حتضريهم للدخول يف 

 اجللسات العالجية الالحقة

35 
 دقيقة

 -اإلسرتخاء -احلوار
النمذجة  -النمذجة احلية

 ابملشاركة
 أريكتان

04 

االستجابة للتعليمات تنمية مهارة 
وضبط احلركات العشوائية وتعليم 
السري يف االجتاهات اليت حيددها 

 املعاجل

40 
 دقيقة

، احليةالنمذجة  -احلوار
النمذجة من خالل 

املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

شريط الصق من احلجم 
الكبري بلون أزرق وأمحر 

 -كرونومرت  -وأخضر
 معززات غذائية

05 
مهارة االستجابة للتعليمات تنمية 

ومهارة االملشي يف اجتاهات خمتلفة 
 وتعلم تغيري االجتاه

40 
 دقيقة

، احليةالنمذجة  -احلوار
النمذجة من خالل 

املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

شريط الصق من احلجم 
الكبري بلون أزرق وأمحر 

 -كرونومرت  -وأخضر
 معززات غذائية

06 

ابة للتعليمات تنمية مهارة االستج
ومهارة الثبات على حركة واحدة 

والتفاعل االجيايب واللعب مع 
 اجلماعة

35 
 دقيقة

، احليةالنمذجة  -احلوار
النمذجة من خالل 

املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

شريط الصق بلون 
جهاز تسجيل     -أمحر

معززات  -املوسيقى
 غذائية

ام تعليم احلاالت انتظار الدور واحرت  07
 التعليمات وتنمية مهارات التذكر

35 
 دقيقة

التعزيز  -املناقشة -احلوار
 املادي واللفظي.

  كرونومرت  -بساط
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08 
االستجابة للتعليمات ومهارة تنمية 

الشعور ابلوقت واحرتام املواعيد 
 واألنظمة املدرسية

40 
 دقيقة

، احليةالنمذجة  -احلوار
النمذجة من خالل 

املادي املشاركة، التعزيز 
 واللفظي.

ساعة كبرية، أوراق ملونة 
عليها أمساء أايم األسبوع 

وأخرى عليها أمساء 
أشهر السنة امليالدية،  

 كرونومرت.

09 

تنمية مهارة القدرة على حل 
املشكالت والصرب على آداء 

املهمات السهلة والصعبة والقدرة 
 على استكمال األنشطة 

40 
 دقيقة

، احليةالنمذجة  -احلوار
نمذجة من خالل ال

املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

 -سبورة بلون أبيض
أقالم السبورة أبلوان 

 -كراسي  -خمتلفة
كتاب   -طاوالت

التمارين ملادة الرايضيات 
 كرونومرت  -

10 

مساعدة احلاالت على إبراز 
مكتسبات اجللسات السابقة 

وتنمية مهارة احرتام قوانني اللعب 
 مع اجلماعة

40 
 دقيقة

، احليةالنمذجة  -احلوار
النمذجة من خالل 

املشاركة، التعزيز املادي 
 واللفظي.

قارورات بالستيكية 
مرمى  -مملوءة ابملاء
سم 150صغري طوله 
  -سم80وارتفاعه 

 كرونومرت
 

اص بعالج النمط املركب الذي يسيطر عليه ضعف االنتباه والنشاط الزائد اخل الثالثعرض جلسات اجلزء  -ج
 :عيةاإلندفاو 

جلسات هذا اجلزء هي جلسات اجلزء األول اخلاص بعالج منط سيطرة ضعف االنتباه وجلسات اجلزء الثاين 
 (.13رقم ) امللحق( و 12رقم ) امللحق وهي موجودة يف اإلندفاعيةاخلاص بنمط سيطرة النشاط الزائد و 

 
 
 
 
 

 
 استمارة تشخيص اضطراب ضغف االنتباه والنشاط الزائد: -2
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 (14)ملحق رقم 
الرابع لإلضطراابت  اإلحصائيإستمارة تشخيص اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد املستمدة من الدليل 

 .1994للطب النفسي  األمريكيةالنفسية والعقلية الصادر عن اجلمعية 

 استمارة تشخيص اضطراب ضعف االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد
DSM 4 1994 

 
 

 ...........................اجلنس:                ...........................االسم:
 ..   ........................الســن:      ..           ........................اللقب:

 ..................اتريخ التشخيص:           .........اسم القائم بعملية التشخيص:
             .....................اسم املدرسة :     .         ..................: عالقته ابحلالة
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واذا كانت ال توافق يف   )نعم(يف اخلانة املقابلة (X ) اذا رأيت اهنا توافق سلوكيات الطفل ضع عالمة عراضهذه جمموعة من األ
 )  ال (خانة    

  عدم االنتباه:
 كثريا ما يظهر عدم االنتباه للتفاصيل او كثرة االخطاء يف الواجبات املدرسية او العمل املقدم له  -1
 كثريا ما حيدث له صعوابت يف احملافظة على االنتباه يف اللعب او املهارات املدرسية  املتنوعة  -2
 كثريا ما يبدو غري مصغ عند احلديث اليه  -3
 ا ما حيدث عدم اتباعه للتعليمات املطلوبة ويفشل يف اهناء واجباته على اكمل وجهكثري   -4
 كثريا ما جيد صعوبة يف تنظيم املهام اليت يقوم هبا  -5
 كثريا ما يتجنب ويكره يف املهام اليت تتطلب تركيزا وجمهودا دهنيا طويال مثل العمل املدرسي  -6
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 الزائد:مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط  -3
 (15ملحق رقم )

 (2014مقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد من إعداد ) اليحمدي، 
 الصورة املدرسية

 مقياس النشاط الزائد يف صورته النهائية

 للمعلم:......................................

 ضعف االنتباه (أ

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة م

منصت أو مكترث لما يقال له وكأنه ال يسمع عند يبدو غير  1
 الحديث إليه

     

      دفاتر" بشكل متكرر-أقالم-ينسى أواته المدرسية في المنزل "كتب 2
      يبدو شارد الذهن أثناء شرح المعلم 3

ال يستطيع إنهاء المهمة المطلوبة منه دون مساعدة اآلخرين وفي  4
 الوقت المحدد له

     

أعماله الصفية وواجباته المدرسية غير كاملة بسبب ضعف قدرته  5
 على االنتباه

     

يبتعد عن المشاركة في األعمال التي تحتاج الى التفكير ألنه ال  6
 يستطيع أن يبقى منتبها لمدة كافية

     

      ينتقل من مهمة إلى أخرى دون إتمام المهمة األخرى  7
      على التشابه واالختالف بين األشياءيجد صعوبة في التعرف  8
      يصعب عليه نقل الرسائل الشفهية من والى اآلخرين 9

يفتقد الى مهارات التنظيم مثل تنظيم حقيبته وكتابته ودفاتره وتنظيم  10
 وقته ومعلوماته

     

      كثير النسيان 11

أو األنشطة يرتكب أخطاء تنم عن الالمباالة في العمل المدرسي  12
      األخرى 

      يفشل في االنتباه للتفاصيل ويهتم للتفاصيل غير المهمة 13
      ال يتعاون مع معلمه وزمالئه في المدرسة 14
      خطوطه ورسومه مهتزة وغير منظمة 15
      يتعلم في المدرسة بصورة ضعيفة مع أنه يبدو ذكيا 16
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 احلركة املفرطة: (ب

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة م

      كثير الحركة ال يهدأ أو يستقر في مكانه 1

      يتململ أثناء الجلوس على مقعده ) يحرك يديه و رجليه ( 2

      يترك مقعده وينتقل داخل غرفة الصف باستمرار 3

      يجد صعوبة في ممارسة اللعب الهادئ أو األنشطة الترفيهية بشكل هادئ 4

      يقفز ويركض أثناء تنقله من مكان آلخر وقليال ما يسير بهدوء 5

      يعيب بكل ما حوله من أدوات ويخرب أدواته باستمرار 6

      يحدث صخبا وضوضاء مزعجة في المكان الذي يوجد فيه 7

      يتسلق األشياء العمودية في المكان الذي يوجد فيه مثل: أعمدة وأشجار 8

      يشتت اآلخرين بتحركاته الكثيرة غير الهادفة 9

      يتكلم بدون استئذان 10

      ات لمشاعرهمأكثر يخطف ألعاب وادوات زمالئه وأشياءهم دون  11

      اآلخرين وال يعرف بأخطائه األطفاليلوم  12
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 :اإلندفاعيةج( 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة م

      الكالميفرط في  1

2 
زمالئه(أثناء حديثهم، ويتطفل على أنشطتهم  -يقاطع اآلخرين)المعلم

 وألعابهم
     

3 
يجيب عن األسئلة قبل أن يفكر فيها، وقبل أن ينهيها المعلم ) يتسرع في 

 إعطاء اإلجابة(
     

      ال ينتظر دوره أثناء اللعب أو المواقف اإلجتماعية األخرى  4

      التعليمات أو النظام بل قد يعمل عكسهاال يتبع  5

      يقوم بسلوكيات تزعج اآلخرين ويحاول تخريب ألعاب اآلخرين وأدواتهم 6

7 
متهور قد يتورط في مشاكل مع زمالئه )ألنه يتفاعل قبل أن يفكر في 

 النتائج وعواقب األمور(
     

      يدفع زمالؤه ويزاحم في الطابور 8

      أداء أعماله مما يزيد من أخطائهيتسرع في  9

      يلفت انتباه  المعلم بكثرة األسئلة و الطلبات 10

      سريع الغضب 11

      يغلب عليه العناد 12

      شديد الحساسية لالنتقادات الموجهة إليه 13

      فظ في التعامل مع زمالئه 14
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 الزائدمقياس اضطراب ضعف االنتباه والنشاط 
 الصورة املنزلية

 
 ضعف االنتباه (ت
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبـارة م

      يجد صعوبة في التعرف على األشكال ومكونات األشياء 1

2 
ينسى في المنزل بعض األشياء التي يحتاج إليها في المدرسة كالكتب أو 

 الدفاتر أو مالبس الرياضة
     

      أدواته وأغراضه التي أخذها معه في الصباحينسى في المدرسة أو  3

      ينسى عمل األشياء التي يجب أن يقوم بها يوميا 4

5 
لىال يستطيع نقل الرسائل الشفهية من و  اآلخرين بسبب ضعف قدرته  ا 

 على االنتباه
     

6 
دقائق مثال( في لعبة واحدة بل ينتقل  10ال يستطيع أن يقضي وقتا طويال)

 لألخرى. من لعبة
     

      يبدو وكأنه ال يستمع اليك عندما تتحدثين اليه مباشرة 7

      كثير النسيان ) ال يتذكر أين وضع أغراضه، ماذا طلب منه ( 8

      غرفته تكون فوضى عارمة 9

      يبدو غير مبال باألعمال المدرسية) الواجب، استذكار الدروس( 10

      مباالته عندما تطلبين منه أمرا ما تكثر أخطاؤه بسبب عدم 11

      222خطوطه ورسومه مهتزة وغير منتظمة 12

 

 

 

 

 

 

 

 



  املالحق
 

223 

 

 احلركة املفرطة: (أ
 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبـارة م

      يصعب عليه البقاء في مكانه حتى لو طلب منه ذلك 1

      يصعب عليه ممارسة األلعاب التي تتطلب الهدوء وااللتزام 2

3 
يتسلق األشياء العمودي في المكان الذي يوجد فيه كالجدران و األعمدة 

 واألشجار
     

      زائدة قد تكون خطيرة كالقفز و الجري  يتحرك حركات 4

      يحدث إزعاجا وضوضاء في المكان الذي يوجد فيه 5

      يخطف ألعاب أخوته وأدواتهم دون اكتراث لمشاعرهم 6

      بكل ما حوله من أدوات وحاجيات ويخرب أدواته بشكل مستمريعبث  7

      يجد صعوبة في االستغراق في النوم ) كثرة الحركة والتقلب أثناء النوم( 8

      يضايق اآلخرين دائما ويتدخل في أنشطتهم 9

      يجد صعوبة في البقاء جالسا حتى ينتهي من تناول طعامه 10

      وال يعترف بأخطائهيلوم اآلخرين  11
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 :اإلندفاعية (أ
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبـارة م

      يتحدث كثيرا)ثرثار( 1

      يقاطع اآلخرين أثناء حديثهم 2

      فظ في التعامل مع إخوته 3

      اآلخرين األطفالعدواني مشاكس مع  4

      يلعبونهايحاول تخريب ألعاب اآلخرين التي  5

      يغلب عليه العناد 6

      جرحه إلىعمل أشياء تؤدي  إلىيخاطر غالبا  7

      )ألفاظ غير الئقة( يقول ويفعل أشياء تجرح مشاعر اآلخرين 8

9 
سلوك ما دون حساب ما يترتب عليه من نتائج كالقفز من أماكن  إلىيندفع 

 مرتفعة أو الجري في شارع مزدحم
     

      متسرع ويتفاعل مع األمور فورا بدون تفكير 10

      يرفض إتباع التعليمات واألوامر وقد يعمل عكسها 11
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 ( خاص أبمساء األساتذة احملكمني جللسات الربانمج العالجي:16ملحق رقم )

 اجلامعة التخصص الرتبة ذإسم األستا الرقم

 جامعة تلمسان علم النفس اإلكلينيكي. أستاذ التعليم العايل أ.د فقيه العيد 01

 جامعة تلمسان علم النفس اإلكلينيكي. أستاذة حماضرة )أ( أ. بن عصمان جويدة 02

 جامعة تلمسان علم النفس اإلكلينيكي. أستاذة حماضرة )أ( أ. عابد براشد رشيدة 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص الدراسة: 

النمذجة من أجل خفض شدة  إسرتاتيجيةهتدف الدراسة احلالية إىل تصميم برانمج عالجي سلوكي قائم على 
 07الذين متتد أعمارهم بني  األطفالاألعراض األساسية الضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، وتطبيقه على 

إىل أنه يساهم يف خفض شدة األعراض األساسية  الطالبسنوات، وبعد تطبيق الربانمج العالجي توصل  09و
 اإلندفاعيةالضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد واملتمثلة يف منط سيطرة ضعف االنتباه ومنط سيطرة انشاط الزائد و 

 ه كبريا.والنمط املركب، وكان حجم أتثري 
 العالج السلوكي، النمذجة، اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد.الكلمات املفتاحية: 

Resumé : 

La présente étude porte sur la conception et l’élaboration d’un programme 

thérapeutique comportemental basé sur la stratégie de modélisation aux fins de 

réduire l’intensité des principaux symptômes de trouble du déficit de l'attention et 

de hyperactivité, et son application sur un échantillon d’enfants souffrant de ce 

trouble âgés de 07 à 09 ans. Après application dudit programme thérapeutique, 

l’étudiant a conclu, qu’il contribue à la réduction du trouble du déficit de 

l’attention et de l’hyperactivité, consistant en le type de domination du déficit de 

l’attention, le type de domination de l’hyperactivité et de l’impulsivité ainsi que le 

type complexe et dont l’effet était important. 

Mots clés : thérapie comportementale, modélisation, trouble du déficit de 

l'attention et de l’hyperactivité.  

Study summary: 

The present study aims to design a treatment program behavior based on modeling 

strategy in order to reduce the severity of the core symptoms of the disorder 

attention deficit hyperactivity, and apply it to children who span the ages of 07 and 

09 years, and after the application of the therapeutic program, the researcher 

suggested that it contributes to the reduction of the severity of the core symptoms 

of the disorder attention deficit hyperactivity and pattern of control attention deficit 

and pattern control Anchat excessive impulsivity compound and pattern, and it was 

the size of a large impact. 

Keywords: Behavioral therapy, modeling, disorder attention deficit hyperactivity. 


