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 باللغ٘ العسبٔ٘:  الدزاض٘مطتدلص 

إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج معرفي سموكي في خفػض اطػطراض طػعؼ هدفت الدراسة       
ميػػػذ ذو  اػػػعوبات الػػػتعمـو ممػػػف يعػػػانوف مػػػف اطػػػطراض طػػػعؼ االنتبػػػاد االنتبػػػاد لػػػد  التبل

الماحوض بالنشاط الزائدو وتحسيف مهارات التنظيـ الذاتي والكؼ السػموكي مػف خػبلؿ البرنػامج 
ومقيػػػاس  اختبػػػار الػػػذكاو الماػػػور إعػػػداد ححمػػػد زكػػػي اػػػال و . واسػػػتخدـ الباحػػػثالمسػػػتخدـ

راض طػعؼ االنتبػاد الماػحوض بالنشػاط الزائػد  اعوبات التعمـ إعداد السرطاو و ومقياس اطط
. تكونػت والبرنػامج المعرفػي السػموكي إعػداد الباحػث والاورة األسرية والمدرسية إعداد الباحػث

( تمميػػذا مػػف الاػػؼ الخػػامس االبتػػدائيو تػػـ تػػوزيعهـ إلػػى م مػػوعتيف 02عينػػة الدراسػػة مػػف  
تبلميػػذو و ػػد حوطػػحت  02تبلميػػذو وم موعػػة طػػابطة عػػددها  02م موعػػة ت ريبيػػة عػػددها 

االنتبػاد والتلمػض النتائج فاعمية البرنامج التدريبي المستخدـ في الدراسةو حيػث تحسػف مسػتو  
لػد  حفػراد الم موعػة الت ريبيػة باػورة دالػة عػف حفػراد  عمى مستو  النشاط الزائػد واالندفاعيػة

إحاػػائياب بػػيف  الم موعػػة الطػػابطةو كمػػا حشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى عػػدـ و ػػود فػػروؽ دالػػة
 القياسيف البعد  التتبعي لد  الم موعة الت ريبية.

 
اططراض طعؼ االنتباد والنشػاط و برنامج معرفي سموكياعوبات التعمـو الكممات المفتاحية  

 .الزائد
 

 



 ....فاعلية برنامج معرفي سلوكي في خفض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد
 

- 694 - 

The effectiveness of a cognitive behavioral program to reducing attention 
deficit hyperactivity disorder of students with Learning Disabilities 

 
DR.AHMED ZAKARIA HEGAZY 

Assistant professor of Learning Disabilities 
King Faisal University 

 
Abstract 

       This study aims to investigate the effect of a cognitive behavioral 

program to reducing attention deficit hyperactivity disorder with 

Learning Disabilities students, and improvement self- regulation 

skills, and behavior habituation, The sample consists of twenty 

students in the fifth grade in elementary school, the researcher 

applied picture intelligence test by Ahmed Saleh, learning 

disabilities inventory by Alsaratawy, attention deficit hyperactivity 

disorder with Learning Disabilities students, and the training 

program by the researcher, The results show that there are 

statistically significant differences between the average scores in 

reducing attention deficit hyperactivity disorder with Learning 

Disabilities students, and improvement self- regulation skills, and 

behavior habituation, pre and post-test favor of the post. And there 

are no statistically significant differences between the average the 

sample on post and the following test in favor of the post.  

 

Key words: learning disabilities, cognitive behavioral program, 

attention deficit hyperactivity disorder.  
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  الدراسةمقدمػة 
حد العمميات المعرفية العمياو بؿ يعتبر المدخؿ الذ  تتـ مف خبلله تحديد يعد االنتباد ح        

نوعية المعمومات وتنقيتها  بؿ دخولها إلى الذاكرةو إلى  انض حنه ي عؿ الفرد في حالة يقظة 
لمتعامؿ مع المثيرات والموا ؼ المختمفة المحيطة به. وتظهر حهمية عممية االنتباد لد  الفرد 

 ؤلحداث والمثيرات المختمفةو وخاوااب تمؾ التي ترتبط بال انض المعرفي. ل االست ابةفي 
ف ح  خمؿ في عمميات االنتبادو ينتج عنه طعؼ في القدرات العقميةو      ييدفعهـ إلو  وا 

تشتت و واعوبة االمتثاؿ لؤلوامرو واالندفاعيةو  وسوو التوافؽ ومحدودية العبل ات اال تماعية
              واعوبة السيطرة عمى االنفعاالت. االنتباد وطعؼ التركيز 

النمو المعرفي لمطفؿو وعمى الرغـ مف كونه  تؤثر عمىاالنتباد مف العمميات العقمية التي و  
النشاط الزائدو و مف اططراض طعؼ االنتباد  يعانيعممية عقمية نمائية إال حف الطفؿ الذ  

يؿ الدراسيو وطعؼ في التوافؽ فتبدو عميه سموكيات غير مبلئمةو وفشؿ في التحا
 (.84  0224 الخشرمىو  اال تماعيو مما يسبض عبأب عمى الوالديف والمعمميف

بمرا عة الدراسات التي اهتمت باالططرابات السموكية في مرحمة الطفولة؛ تبيف حف 
دراسة تمؾ االططرابات  د بدحت في نهاية القرف الثامف عشرو ووُطع وافاب لمسموؾ الحركي 

تبيف حف األطفاؿ الماابيف بتخمؼ حو إاابة في المخ حو اططراض في ال هاز و زائدو ال
العابي المركز ؛ يكوف لديهـ زممة حعراض سموكية مثؿ الحركة المفرطة والقاور في 

 .(00  0224 سيسالـو  وهي مف حهـ االعراض التي تميزهـ االنتباد واالندفاعية
د الماحوض بنشاط زائد في السنوات الماطية د حخذت مشكمة اططراض طعؼ االنتبا   

اهتماما كبيرا في م االت التربية وعمـ النفس وطض األطفاؿو وتناولها الباحثيف مف زوايا 
متعددة. وخبلؿ تمؾ الفترة ظهرت حوااؼ ومسميات متعددة الططراض طعؼ االنتباد 

و بينما ير  البعض حنه اططراض عطو  إلىالماحوض بنشاط زائدو فقد حشار بعض الباحثيف 
 .(0996 48ححمدو  وطنطاو واألخر عمى حنه اططراض سموكي  ع بلفو 

فى الدليؿ التشخياي  ADHDولقد تـ تعريؼ اططراض طعؼ االنتباد والنشاط الزائد 
 عمىعمي حساس حنه " طعؼ القدرة  DSM-IV)اإلحاائي الرابع لبلططرابات العقمية  

وبة التي يوا هها الطفؿ في التركيز عند  يامه بنشاط مما االنتباد والقابمية لمتشتت والاع
وهناؾ ثبلثة حعراض رئيسة لهذد االططرابات تظهر إما  يؤد  لعدـ إكماؿ النشاط بن اح ".
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ا كميبا حو تبلزمبا  زئيبابشكؿ متبلـز  النمط المشترؾ  -حو منفردبا وهذد األنماط هي   تبلزمب
Combined type لثبلثة معباو ح  طعؼ االنتبادو والنشاط الزائدو وهو هيمنة األنماط ا

 Predominantly inattention typeالنمط الذ  يسود فيه طعؼ االنتباد  -واالندفاعية.
وهو هيمنة سموؾ طعؼ االنتباد بشكؿ حكبر مف كٍؿ مف سموؾ الحركة المفرطةو 

 Predominantly hyperactivityاٌضائذلنمط الذ  يسود فيه النشاط ا -واالندفاعية.

type    وهو هيمنة سموؾ الحركة المفرطة.(Joseph, Raiker, et al.,2012) 
ومف هنا فاططراض طعؼ االنتباد الماحوض بفرط الحركة يعد اططراض سموكي يتـ 
تشخياه لد  األطفاؿ والمراهقيفو وهو يعز  لم موعة مف األعراض المرطية التي تبدح في 

رحمة المراهقة والبموغو وهذد األعراض  د تؤد  إلى اعوبات مرحمة الطفولة وتستمر حتى م
في التأ مـ مع الحياة؛ في المنزؿ حو المدرسة حو في الم تمع بافة عامة إذا لـ يتـ التعرؼ 

 ا. عميها وتشخياها وعبل ه
 :مػكل٘ الدزاض٘

ات انتشارا يعػد اطػطراض طػعؼ االنػتباد الماػحوض بالنشاط الزائد مف حكثر االططراب        
في مرحمة الطفولةو فاألطفاؿ الذيف يعانوف مف مااعض في االنتباد يعانوف مف إعا ة خطيرة 
في األداو الوظيفي في حياتهـ اليومية متمثبلب في حدائهـ بالفاوؿ الدراسية وعبل تهـ بالرفاؽ 

ػػػػرطه لمخػػػػطر ذلؾ فإف هؤالو األطفاؿ يكػػػػونوف ع عمىحو األ رافو وعبل تهـ األسريةو عبلوة 
مف  راو م موعة مف المشكبلت كمراهقيف حو راشديف فيما بعد.  فاططراض طعؼ االنتباد 

 Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)الماحوض بالنشاط الزائد 
 American psychiatric Associationتستخدمه ال معية األمريكية لمطض النفسي 

(APA)ؿ والمراهقيف والراشديف الذيف يظهروف حنماطاب سموكية تتمثؿ فػػي  و لواؼ األطفا
و والحركة الزائدة Impulsivityو واالندفاعية Inattentionطعؼ االنتباد 

.Hyperactivity  
( إلي حف معدؿ انتشار االططراض بيف األطفاؿ في 64  0224 و د حشار محمد النوبي       

% مف حطفاؿ المدارس 02–6سنة تتراوح ما بيف  00 -4 مرحمة التعميـ االبتدائي في سف
-%62االبتدائية. كما حشارت الدراسات التتبعية العديدةو والتي ح ريت في هذا الادد حف 

 %مف األطفاؿ الماابيف باالططراض يستمر اططرابهـ إلي مرحمة المراهقة والرشد42



 ....فاعلية برنامج معرفي سلوكي في خفض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد
 

- 822 - 

ف طعؼ االنتباد والنشاط (. كما تقدر نسبة األطفاؿ الذيف يعانوف م0222 84يوسؼو  
(و حما دراسة 09  0224% مف  ممة حطفاؿ المدارس  الزياتو 8% إلى 6الزائد فيما بيف 
فتشير حف نسبة انتشار االططراض بيف  Shahim et al. (2007: 233)شاهيـ وآخروف 

وير  باركمى وآخروف  % بيف تبلميذ المدارس االبتدائية.4,8-8األطفاؿ تتراوح ما بيف 
Barkly, R. et al.  (2003: 80)  حنه فيما بيف الخامسة إلى الثامنة مف عمر األطفاؿ

% مف األطفاؿ الذيف يعانوف مف اططراض نقص االنتباد الماحوض 64-%68فأف حوالي 
بالنشاط الزائد يظهروف مشكبلت ممحوظة تتمثؿ في التحد و والمقاومةو والعنادو والعداو 

 .(04  0224رياض و  والعاسمى  لآلخريفو واالنفعاؿ السريع
اططراض طعؼ االنتباد  ذو و ػػػػد حظػػػػػهرت نتائج الدراسات السابقة حف األطفاؿ        

طعؼ المهارات منها االندفاعيةو و الماحوض بالنشاط الزائد يعانوف مف مشاكؿ عديدة؛ 
الشخاي و وسوو التوافؽ واألكاديمي اال تماعيةو وطػػعؼ األداو التحايمي الدراسي

واألعػػػػػراض  وتدني مفهـو الذاتو واال تماعيو وطػػػعؼ االتػػػزاف االنفعاليو واالنطػػػوائيةو
العاػػػػػػابيةو وسػػوو العػػػػػػػبل ات البينشػػػػخػػػايةو وحنػػػػػهػػـ ح ػػؿ تحػػكػػما فػػي مػػشاعػػػػػرهػػػػػػـ 

 .ػػػػػػػيػػػػةاالنػفػػػػعػػػالػػػػيػػػػػػػة والػعػػاطػػفػػػ
(Braaten, E, 2000:318) Raiker, Joseph  et al., 2012:123) (Gisli, 

Gudjonsson, et al., 2012.) 
ويتط  مف نتائج البحوث والدراسات إلي حف هؤالو األطفاؿ؛ يعانوف مف حعراض مااحبة    

تزاـ بالقوانيف وعدـ االل والعدوانيةو النزعة إلي اإليقاع باآلخريفو مثؿ لهذا االططراض 
والقواعدو واللطض مف اآلخريفو إلي  انض معاناتهـ مف اططراض التفكيرو طعؼ القدرة عمي 

 Pineda, D, etالتحكـ في است اباتهـ السموكية الخاطئةو وطعؼ التفاعبلت البينشخاية  
al., 1999, P:75 69  0224(  الدسو يو 086 0226(  ماريني ميركولينو آخروفو.) 

ا حنػػهـ يػعانػػػوف مػػف السػػمبية وطعؼ الثقة بالنفس وفقداف الشعور باألمافو كم     
واططراض الحالة المزا يةو وعدـ توافؽ ردود حفعالهـ اال تماعية واست اباتهـ مع المو ؼ حو 
المثيرو ويفشموف فػػػػػي التعػػػػػبير عػػػف مشاعرهـ حو عواطفهـو باإلطافة إلي حنهـ غير 

 (.Harlacher, J. et al., 2006:10عاليا  ناط يف انف
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حنهـ يعانوف مف اعوبات التعمـ  حظهرت نتائج الدراسات التي ح ريت عمى هؤالو األطفاؿوو    
وبافة خااة اعوبات القراوة والكتابة والحساضو باإلطافة إلي حنهـ يوا هوف الفشؿ 

 (.0220 020الدراسي بالمدرسة  الزياتو 
إلي حف طػػػػػػػػعؼ االنتػباد  Akaike (2011: 148)هم يف حكايؾ  و د حشارت           

هػػػػػػو السبض الرئيس واألساسي فى حدوث اططراض طػػػػػػعؼ االنتباد الماحوض بالنػػػشاط 
ف الزائػػػػػػػػػد. ومػػػػػف ذلػؾ تبػػػػيػف حف األطػػػػػػػفاؿ ذو  نمػػػػػػػط طعػػػػؼ االنتػػػبادو يعػػػػػانوف مػػػ

اػػػػػعػػػػوبات التخػػطيط ومحػػػدوديػػػػة كػػػفػػػاوة األداو والطػػبل ة المػػلػػػويػػةو وبػػػػطو فػػػى 
 ((Scheres. A. et al., 2004: 584استػػػ ػػػابػػاتػػػهػػػـ ألداو الػػػمػػػهػػػػاـ المػػطموبة 

(Desman,C.et al.,2008:498) ( Barkley, R., 2012و د حظهرت ن .) تائج العديد
مػػػػػف يعانوف مف الدراسات حف األطفاؿ الذيف يعانوف مف االططراض يكونوف اندفاعييفو 

انخػػػػػػفاض القػػػػػدرة عػػػػػػمى التػػػعمـو والتػػػػقػػػػػدير المنخفػػػػػػػػض لمػػػػػذاتو والمشػػػػػػػػػكبلت 
 .Braaten, E., 2000:314; Baxter, J;ػػػػػمية اال تػػػػػػماعيةو والمشػػػػػػػػػكبلت العػػػػػائػػػػػ

& Rattan, G, 2004:824)  Barkley, R., 2012.) 
إلي حف اططراض طعؼ  Rabiner, D. (2000: 213)و د حشار ديفيد رابينر         

االنتباد هو نتاج لطعؼ القدرة عمي التحكـ بالذات والتنظيـ الذاتي. كما حشارت نتائج دراسة 
إلي حف األطفاؿ ذو  اططراض  Tripp, G. et al. (2000,: 769)وآخروف  ورج تريض 

؛ يعانوف مف طعؼ االنتبادو نتي ة طعؼ ADHDنقص االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد 
 دراتهـ في إتباع  واعد السموؾ المنظـو وعدـ االمتثاؿ لؤلوامرو وغياض مهارات التحكـ الذاتي 

 Robin, C. etهو ما  تؤكدد نتائج دراسة روبيف وآخروف ونقص مهارات االنتباد لديهـ؛ و 
al. (2001: 13 )  وروسيؿ باركمىBarkley, R   .0200 في انخفاض مهارات التحكـ )

الذاتيو وطعؼ الذاكرة العاممةو وطعؼ عمميات االنتباد لد  هؤالو األطفاؿو إلي  انض 
 لتنفيذ المهاـ المطموبة منهـ.انخفاض الدافعية الداخمية لديهـو وطعؼ مهارات التخطيط 

 معرفي سموكي وتحاوؿ الدراسة الحالية التاد  لهذد المشكمة بوطع برنامج
تحسيف مستويات الكؼ السموكي لد  األطفاؿ ذو  اططراض طعؼ االنتباد الماحوض ل

بالنشاط الزائد يتـ مف خبلؿ العمؿ عمي تحسيف الوظائؼ التنفيذية لهـ كالذاكرة العاممة 
عادة البناو والتنظ  مما- التحميؿ والتركيض-يـ الذاتي لمو داف والدافعية واستدخاؿ الحديث وا 
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. وانطبل ا مما سبؽ يمكف اياغة مشكمة خفض اططراض طعؼ االنتباد لديهـ إلىيؤد  
 الدراسة في التساؤؿ الرئيسي التالي 

الزائػد لػػد  فػي خفػض اطػطراض طػعؼ االنتبػاد والنشػاط  معرفػي سػموكيبرنامػػج ليػة عاما ف
 ؟ التبلميذ ذو  اعوبات التعمـ

 ويتفرع عف هذا السؤاؿ األسئمة التالية  
إلي ح  مد  تو د فروؽ في در ات حفراد الم موعة الت ريبية ودر ات حفراد  -0

الم موعة الطابطة عمي مقياس اططراض طعؼ االنتباد الماحػػػػػػػػػوض بالنشاط 
 ؟البعد الزائد فػػػػػػػػي القياس 

ح  مد  تو د فروؽ في در ات حفراد الم موعة الت ريبية عمي مقياس اططراض  إلي -0
تطبيؽ البرنامج المستخدـ في وبعد طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد  بؿ 

 الدراسة؟
إلي ح  مد  تو د فروؽ في در ات حفراد الم موعة الت ريبية عمي مقياس اططراض  -6

 والتتبعي؟ البعد د في القياسيف طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائ
  :الدزاض٘أٍداف 

خفض  فيالتحقؽ مف فاعمية برنامج معرفي سموكي  إلىالدراسة الحالية  هدفت
و ممف يعانوف مف اططراض طعؼ التبلميذ ذو  اعوبات التعمـاططراض طعؼ االنتباد لد  

مف خبلؿ  لكؼ السموكيوتحسيف مهارات التنظيـ الذاتي وا االنتباد الماحوض بالنشاط الزائدو
 . البرنامج المستخدـ

  فيما يمياألهمية النظرية والتطبيقية  دتتحد  الدزاض٘أٍنٔ٘ 
 األٍنٔ٘ اليظسٓ٘:  ( أ)

  د ُتسهـ هذد الدراسة في زيادة رايد الحقػائؽ والمعمومػات عػف ذو  ُاػعوبات الػتعُمـ -
مػا  ػد  ةعال ػمُ وذلؾ بهػدؼ  الزائدوالذيف يعانوف مف ع ز االنتباد الماحوض بالنشاط 

 .  الديه إمكاناتها والقدرات الكامنةتحد مف   د شكبلتعانيه هذد الفئة مف مُ تُ 
 االنتبػاد الماػحوض بالنشػاط الزائػد وفػرط الحركػة اطػطراضتقديـ التأاػيؿ النظػر  عػف  -

 .  بالمرحمة االبتدائية المدرسة تبلميذبيف  األكثر شيوعاب  االططراباتكأحد 
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التبلميذ مهارات التنظيـ الذاتي والكؼ السموكي لد  ف حهمية تقديـ التأايؿ النظر  ع -
يفت  م االت  الماابيف باططراض النتباد الماحوض بالنشاط الزائد وفرط الحركة.

 عديدة لمبحوث والدراسات التي تهتـ بدراسة هذا االططراض مف  وانض وحبعاد مختمفة.
 : التطبٔكٔ٘األٍنٔ٘ )ب(
 مناسػػبة  ابمػػة لمتطبيػؽ حثنػػاو التعامػػؿ مػػع األطفػػاؿ ذو  تباسػػتراتي ياتزويػد المعممػػيف  -

 اػػعوبات الػػتعمـ الػػذيف يعػػانوف طػػعؼ االنتبػػاد الماػػحوض بنشػػاط زائػػد ورفػػع كفػػاوتهـ
 اال تماعية

ؿ مػػػع لمتعاُمػػػوالُمعممػػػات  لؤلسػػػرة ةتقػػػديـ م موعػػػة مػػػف المعمومػػػات والمهػػػارات البلزمػػػ -
 .لمتبلميذ ذو  ُاعوبات التعُمـ عيةواالندفا اططراض االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد

 :  الدزاض٘صطلخات 

  ويقاػد بػه إ رائيػا فػي Cognitive Behavior Programالبرنػامج المعرفػي السػموكي  -
والمخططة التػي يػتـ مػف وال هود المتكاممة  "م موعة مف اإل راوات المنظمة بأنه هذد الدراسة

السػموكيةو عمػي بعػض المهػارات المعرفيػة خبللها تدريض األطفاؿ ذو  اططراض طػعؼ االنتبػاد 
خفػػض اطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد لػػديهـ مػػف خػػبلؿ تحسػػيف مسػػتويات مهػػارات التنظػػيـ  بهػػدؼ

 وذلؾ في طوو النظرية المعرفية السموكية. السموكيوالذاتي والكؼ 
 Attention Deficit Hyperactivityاططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائػد -

Disorder (ADHD)     يشير اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائػد إلػي طػعؼ
القدرة عمي تركيز االنتبادو وو ود نشاط زائدو حو سموؾ انػدفاعي حو كبلهمػا. وفيمػا يمػي عػرض 

 لممفاهيـ المرتبطة بهذا االططراض 
يف هو " طعؼ  درة الطفػؿ عمػي التركيػز عمػي موطػوع معػ Inattentionطعؼ االنتباد  -ح  

لفتػرة زمنيػػة معينػػةو والقابميػػة لمتشػػتت لممثيػػرات الخار يػة والداخميػػةو إلػػي  انػػض اػػعوبة إكمػػاؿ 
 المهاـ واألعماؿ المكمؼ بها". 

  هػػو " اإلفػػراط الحركػػي غيػػر المبلئػػـ لعمػػر الطفػػؿو إلػػي Hyperactivityالنشػػاط الزائػػد  -ض 
عػدـ االسػتقرارو وطػعؼ القػدرة  انػض التمممػؿ وعػدـ الهػدوو وكثػرة الشػلضو ومخػػالفة النظػاـو و 
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عمي إتماـ ح  عمؿو وسرعة االنفعاؿو والفشؿ في إ امة عبل ات اي ابية مع المحيطيف بػه مػف 
 الرفاؽ والوالديف والمعمميف".

دوف تفكيػػر فػػي  -لفظػػي حو حركػػي -  هػػو" القيػػاـ بفعػػؿ مػػا Impulsivityاالندفاعيػػة  - ػػػ
ػثؿ االنػػدفاع حيطػػاب بمقاطعػػة اآلخػػريف فػػي الحػػديث حو العػػػػوا ض التػػػػػي سػػوؼ تحػػدثو كػػػػػػما يتمػػػػ

 التدخؿ في المعض حو العمؿ مع اآلخريف دوف السماح له بذلؾ".
م موعػػة مػػف التبلميػػذ يعػػانوف مػػف بعػػض   Learning Disabilitiesاػػعوبات الػػتعمـ  -

مشكبلت التعميـو تبدو واطحة في انخفاض مستو  تحايمهـ الفعمي عف المتو ع مػنهـو عمػى 
الرغـ مف تمتعهـ بكؿ ما يتمتع به التمميذ العاد  مف اػفاتو إال حف لػديهـ اػعوبةب فػي بعػض 
عمميػػػػات الػػػػتعمـ فػػػػي القػػػػراوة والكتابػػػػة والحسػػػػاض والفهػػػػـو ويكػػػػوف ماػػػػحوباب بالنشػػػػاط الزائػػػػد 
واالندفاعيػػػػة مػػػػع اسػػػػتبعاد ذو  اإلعا ػػػػات الحسػػػػية وال سػػػػمية والحركيػػػػة واالعا ػػػػة العقميػػػػة 

 الي. واالططراض االنفع
 :  الدزاض٘ اإلطاز اليظسٖ

ُتعتبر مف حكثر م االت التربية الخااة شيوعاب  Learning Disabilities :التعُلهُصعْبات 
يتمتعوف بُمستو  طبيعي مف الذكاو حو حكثر مف  مف حنهـعمى الرغـ  المدرسةوبيف حطفاؿ 
عدؿ ف ذلؾ ن د حف مُ درات واإلمكانيات ال سيمة والعقمية والحسية. وبالرغـ مذلؾ في القُ 

د وبيف تحايمهـ يكوف ح ؿ مف ذلؾ بكثير وبالتالي يكوف هناؾ فرؽ واط  بيف ما يتـ إن ازُ 
تظهر ُاعوبات التعُمـ في مرحمة ُمبكرة مف حياة الطفؿ في اورة ُمشكبلت الحقيقية. و دراتهـ  ُ 

رة واإلدراؾ ... الخ والذاك االنتباد تمع وتشمؿ في العمميات النفسية البلزمة لحياته في المُ 
 .لممهارات األكاديمية كالقراوة والكتابة والحساض التبلميذ استعدادوالتي بدورها ُتؤثر في 

 (0  0200 و ارحيو  الشخص 
ـ   فئة مف األطفاؿ ال ُيعانوف مف إعا ة رؼ األطفاؿ ذو  ُاعوبات التعُمـ بأنهُ وعُ 

ـ بؿ هُ  انفعاليا اططراضحو بيئياب حو  حرماناب ثقافياب  بارية( حو –عقمية حو حسية  سمعية 
 االنتبادفي العمميات العقمية حو النفسية األساسية التي تشمؿ  اططراباتحطفاؿ ُيعانوف مف 

واإلدراؾ وتكويف المفهـو و والتذُكر و وحؿ الُمشكبلت ويظهر اداد في عدـ الُقدرة عمى القراوة 
حو فيما بعد مف ُ اور في  االبتدائيةمدرسة في ال والكتابة والحساض و وما يترتض عميه سواوب 

نفس  ىباو والُمعمموف حف هؤالو األطفاؿ ياموف إلاآلبلحظ ختمفة و لذلؾ يُ المواد الدراسية المُ 
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الُمستو  التعميمي الذ  ياؿ له زمبلؤهـ مف نفس السف و وبالرغـ مف حف لديهـ  درات 
 (09   0224 و  حافظ.عقمية ونسبه ذكاو متوسط حو فوؽ المتوسط

الفاؿ  داخؿعدـ القدرة عمى تركيز االنتباد   ذو  اعوبات التعمـ التبلميذ خاائص 
واال تماعي والمدرسي والاحي  والنفسي معينةو وسوو التوافؽ الشخايلفترة  الدراسي

تقبؿ التمميذ لذاتهو وتكويف ات اهات سمبية  واالنفعالي. وهذا بدورد ينعكس عمى واألكاديمي
وعدـ التفاعؿ بإي ابية مع الزمبلوو وعدـ الميؿ إلى التعمـو وعدـ الرغبة في  عف المدرسة

دراسة مقررات دراسية معينةو وظهور بعض السموكيات غير المرغوبة كالتحد  والعناد 
  واالندفاعية والعدوانية.

واعوبات  ADHD طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد اططراض بيفلعبل ة ا
( إلى حف نسبة كبيرة مف حاالت فرط النشاط ماحوبة 0994الزيات   تحيف يشير التعمـ 

بعض التقديرات إلى حف  تشير%(. 62 - 62بيف   ما تتراوح هذد النسبة و  والتعمـ باعوبات
 62 - 08   نسبة التقديرات حف تمؾ عاليةو إذ تشير هي اإلطرابييفنسبة االرتباط ما بيف 

طمف اططراض  معروفيف اعوبات القراوة هـ حيطا%( مف األطفاؿ الذيف يعانوف مف 
ADHD    مف األطفاؿ الذيف يعانوف مف اططراض 62 - 08وحف )%ADHD  لديهـ

تمنع الفرد مف وهي اعوبات التعمـو حيث حنها األكثر انتشاراب داخؿ فئة القراوةو  ياعوبات ف
يمنع الفرد مف فؾ  معرفية محددةو وفى حاالت اعوبات القراوة هذا الخمؿ مهارات اكتساض

ولذا فإف معظـ التدخبلت السموكية تستهدؼ العمميات الاوتية واألشكاؿ  المكتوبة؛ شفرة الملة
  المهاراتتقديـ برامج اريحة ومكثفة ومتكررة الهدؼ منها تحسيف تمؾ  عبر الكتابية لملة

 (.06  0994الزياتو 
عقمية التي تؤد  دورا هاما في النمو يعد االنتباد مف حهـ العمميات ال :Attention االىتباِ

العقمي لمفردو والتي تساعدد عمي انتقاو المنبهات الحسية المختمفةو والتي تساعدد عمي 
اكتساض العادات السموكية الاحيحةو حتي يتحقؽ التوافؽ مع البيئة المحيطة بشكؿ مناسض 

 (. 0226 98عماد و  وعبد الرحيـ و الناير (0999 08و  بدرو فائقة و ححمد
در ة يمكف معها  إلىحيث يعد االنتباد مف الوظائؼ المهمة في حياة الفرد الدراسية والعممية 

لـ يااحبه انتباد  يد. كػػػػما يشير مفهـو االنتباد إلى  درة  سميما إذاال يكوف  إف العمؿالقوؿ 
بػاعػػػتبارهػػػا المخ عمى استيعاض كؿ المثيرات المحيطةو ثـ تانيفها وترتيض المعػػمومػػات 

 عمىمػػػبلئػػػمػة حو غػػػػػػير مػػبلئمةو ثـ تركيز العقؿ عػػػػػمى شػػػػػػيو واحػدو كػما حنه  درة الفرد 
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 ,National Institute of Mental Healthاالحتفاظ بالمعمومات لفترات طويمة بالذاكرة  
2004.)  
لنفس المعرفي يتفقوا عمى حف ( إلى حف عمماو ا0226 00ويشير عدناف العتـو        

مثير معيف مف بيف مثيرات عدةو وبالتالي  عمىاالنتباد عممية معرفيةو يتـ فيها التركيز 
خاائص مميزة حهمها  االنتقاوو والتركيزو والقادو واالهتماـو حو الػميؿ  عمىينطو  االنتباد 

النتباد السمعيو واالنتباد لمػوطوع االنتباد. وينقسـ االنتباد مف حيث مادر استقباله إلى ا
 البار و واالنتباد الشميو واالنتباد الممسيو واالنتباد التذو ي.

قاور حو اعوبة في االنتباد وفرط ال( بأنه نمط دائـ 0224 060ويعرفه فتحي الزيات     
النشاط واالندفاعيةو ويو د لد  بعض األطفاؿو ويكوف حكثر تكراراو وتواتراو وحدةو عما يبلحظ 

 د  األفراد العادييف مف ح رانهـ في نفس مستو  النمو.ل
( إلي حف ال معية األمريكية لمطض النفسي 00  0224ويشير كماؿ سيسالـ      

American Psychiatric association  0996حطمقت عمي هذا االططراض فى سنة  
تى بعض اسـ " مرض طعؼ االنتباد والنشاط الزائد"و بالرغـ مف حف عامة الناس وح

" وهو االسـ الذ    Attention Deficitاالختاااييف الزالوا  يسمونه " طعؼ االنتباد 
و ولقد تـ تليير هذا االسـ نتي ة لبلستكشافات العممية ونتائج 0942حطمؽ عميه عاـ 

حكدت عمى و ود دالئؿ  وية تشير إلى مااحبة النشاط  يالت ارض عمى هذد اإلططربات الت
لطعؼ االنتباد فى معظـ الحاالتو لهذا فإف الكثير مف المختايف   Hyperactivityالزائد 

 يستخدموف هذيف المامحيف بشكؿ متبادؿ حو معاب لمتعبير عف حالة واحدةو وهى إما 
ػ  طعؼ االنتباد " مااحباب " بالنشاط والنشاط الزائد " منفرداب " واالنتباد " منفرداب " ػ طعؼ
 الزائد.  

لقوؿ بأف اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد يتميز هكذا يمكف ا   
 و اسـوؾ اندفاعي حو كبلهما  تركيز االنتبادو وو ود سموؾ زائدو حو سم عمىبطعؼ القدرة 

 .(68  0222 محمدو
  هو العرض األكثر وطوحاب الططراض طعؼ االنتباد Hyperactivityالنشاط الزائد 

ظهر غالباب كسموؾ مزعجو وهو حكثر األنماط السموكية وطوحا الماحوض بالنشاط الزائدو وي
لد  األطفاؿ الذيف يعانوف مف هذا االططراضو والطفؿ الذ  يعاني مف النشاط الزائد تظهر 

 فيطعؼ العميه م موعة مف األعراض منها طعؼ القدرة عمي تركيز االنتباد لمدة طويمةو و 
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 مع ا رحنه حو والديه حو مدرسيه طبط النفسو وال يستطيع إ امة عبل ات طيبة
 Selikowitz, M., 2009:23.) 

وهكذا يمكف القوؿ بأف النشاط الزائد يتمثؿ في " اإلفراط الحركي غير المبلئـ لعمر      
الطفؿو إلي  انض التمممؿ وعدـ الهدوو وكثرة الشلضو ومخػالفة النظاـو وعدـ االستقرارو 

عة االنفعاؿو والفشؿ في إ امة عبل ات اي ابية مع وطعؼ القدرة عمي إتماـ ح  عمؿو وسر 
 (.Rowland, A. et al., 2002:167  المحيطيف به مف الرفاؽ والوالديف والمعمميف

  التهور وطعؼ القدرة والتحكـ في إادار األفعاؿ واأل واؿو وهي Impulsivityاالندفاعية 
بوف باططراض طعؼ االنتباد است ابة الفرد ألوؿ فكرة تطرح عمي ذهنهو واألطفاؿ الماا

حو طبط سموكياتهـ طبقاب  اندفاعتيهـالماحوض بالنشاط الزائد ال يستطيعوف التحكـ في 
لمتطمبات المو ؼو والطفؿ الذ  يعاني مف هذا االططراض ال يقاد في معظـ األحواؿ إثارة 

ي ػػػض حف  المشاكؿ السموكية فهو يعرؼ الاواض والخطأ ولديه القدرة عمي التفر ة بيف ما
يفعػػػمه ومػػػا ي ض عميه إال يفعمهو و لكنه متسرع ومندفع في رد الفعؿ حو اتخاذ القرار فهو ال 
يفكر إال بػػػػػػعد حدوث المشػػػػػػكمةو ولػػػػػػذا فأنه يشعر بتأنيض الطمير والذنضو ولكػػػػف اللريض حف 

السموؾ في المستقبؿو كػػػػػما حنهـ يقوموف  هػػػػػػذد المشاعر ال تعػو ه عف القياـ بمثؿ هػػػػػػػذا
 (.   Peirce, J.,2008:28ببعض السموكيات التي تؤذ  اآلخريفو حو تعرطهـ لمخطر  

 :باليػاط الصاٜداملداخل اليظسٓ٘ املفطسٗ الضطساب ضعف االىتباِ املصخْب 

االنتباد حف األشخاص الذيف يعانوف مف اططراض طعؼ  تشير إلى اليظسٓ٘ البْٔلْجٔ٘: -1
الماحوض بالنشاط الزائد يكوف لديهـ معدؿ منخفض لنشاط ح زاو معينة مف المخو والتي 
تكوف مسئولة عف التحكـ الحركي واالنتبادو حيػػػث تفػػترض هذد النظرية و ود عيوض في 

بيفريف   ,Levy) (Clarke,A. et al., 2002:277)حيض الدوباميف والنورا 
F.,200415). 

بيولو ي لد  الطفؿ يحرؾ ات اهاته السموكية بؿ ويمميها عميه فيت ه فالخمؿ ال    
الطفؿ تمقائياب نحو سموكيات غير مرغوبة كمر ع لمتليرات الكيميائية الحادثة في المخو و د 
تؤد  إلحداث زيادة في النشاط الكهربائي لممخ ومف ثـ تنطمؽ سموكيات ذلؾ الطفؿ ال إرادياب 

(Arnsten, A.,2009: 33-41) ( Zimmer, Luc,2009: 601-607). 
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حف سموؾ الطفؿ يتمحور حوؿ بيئته وم اله تشير إلى  اليظسٓ٘ االجتناعٔ٘ : - 2
اال تماعيو ونوعية تفاعمه في بيئته والمتليرات المحيطة بهو إذ حف ميؿ الطفؿ إلي الحركة 

محيطيف به مف والعدواف في الفاؿ المدرسي يتـ النظر إليه باورة متامة لمعرفة سموؾ ال
مكانياته العابية والنفسيةو  حاحابه وزمبلئه ووالديه ومعمميه ونظاـ المدرسة ورغباته وا 

التى يعاني منها  -ومنها اططراض طعؼ االنتباد -واستنادا لذلؾ فإف المشكبلت السموكية 
 0990الطفؿ مر عها إلي الظروؼ البيئية المحيطة سواو كاف في البيت حو المدرسة  شاكرو

 060-066  )Barkley, R.,2002 :243.) 
النظرية السموكية إلي حف السموؾ السو  وغير  إلى حف   تشير اليظسٓ٘ الطلْكٔ٘ -3  

السو  متعمـو ومعظـ السموكيات متعممةو وعندما تحدث العبل ة الوظيفية بيف المثير 
ة كمر ع لمخبرات واالست ابة يحدث التعمـو وبالتالي فاططراض السموؾ ناتج عف ظروؼ البيئ

السيئةو والتي ينتج عنها حالة مف اإلثارة االنفعاليةو ويتط  حف الطفؿ يتعمـ الكثير مف 
االست ابات عف طريؽ المبلحظة والنموذج المحتذ  بهو والذ  يختمط به الطفؿ حو تمؾ 

السموؾ  النماذج التي تتمقي التعزيز واإلثابة وحنواع السموؾ المرغوض وغير المرغوضو ولذا فإف
 (. 0224 000و خميؿ  ومحكـو بنتائ ه  القمش المعايطة

 طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد  تالمنظور المعرفي لدراسة اططرابا
فاألطفاؿ الماابيف باططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائدو يعانوف مف انخفاض 

ذكرد سير نت مف حف اططرابات الكؼ ويتفؽ ذلؾ مع ما  لممخونظاـ المنع حو الكؼ السموكي 
السموكي عمي رحس  ائمة المشكبلت الخااة بحدوث اططراض طعؼ االنتباد الماحوض 

 (Sergeant,R.,2007:7). الزائد.بالنشاط 
فالقدرة عمي الكؼ السموكي حو الحفاظ عمي تأ يؿ االست ابة لمحدث تتـ مف خبلؿ         

 Goalوالسموكيات المو هة نحو الهدؼ  Self-Directed Acionsاألفعاؿ المو هة لمذات 
Directed Behaviors  التراكيض-المفظية الطبل ة-الحركي الطبط Syntaxs والتي يتػػـ )

 Prepontnentمػػػف خػػػػػبللها التحػػػػػكـ فػػي ح  است ابات حخػػػػر  متداخمة مسيطرة 
Responsesػػػػػزيز الفػػػور  و كتمؾ االست ابات الػػػػػتي تتطػػػمض التع(Barkley, R., 

2012). 
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ومف هنا فإف منا شة المظاهر المعرفية لموظائؼ التنفيذية مثػػؿ إبقػػػػاو المعػػػمػومػػات فػػػي      
عادة البناو  التحميؿ واإليثارالػذاكػػػػػرة والتنظيـ الذاتي لمو داف والدافعية  و واستدخاؿ الحديث وا 

سيف وزيادة فترة االنتبادو وحف األطفاؿ ذو  اططراض طعؼ االنتباد التركيض( و حساسية لتح–
الماحوض بالنشاط الزائد يسود لديهـ اعوبات في التنظيـ الذاتي والتخطيط والتحكـ في الذات 
حو السموكيات الاادرة عنهـ والتي تؤد  إلي طعؼ القدرة عمي االنتبادو وبالتالي فإف العمؿ 

تنفيذية لديهـو يؤد  إلي تحسػيف مهارات الكؼ السموكيو مما عمي تحسيف هذد الوظائؼ ال
-Barkley,R., 2001: 1يساعد ذلؾ عمي تحسف عممية االنتباد لد  هؤالو األطفاؿ  

29.) 
ومف هنا يتط  حف هناؾ عبل ة  وية بيف الكؼ السموكي وبيف مهارات الوظائؼ     

فالكؼ . ي تحسف الكؼ السموكيالتنفيذيةو وحف تحسف هذد الوظائؼ التنفيذية يؤد  إل
السموكي يعني التو ؼ السريع لمفعؿ المستمرو والتفكير طبقا لمتليرات المفا ئة في البيئة 

 :Brown,T., 2006الحاليةو حما القاور في الكؼ السموكي فيعني الفعؿ بدوف تفكير  
44.) 
لدافعية تمعض دورا هاما في تنظيـ الذاتي لبلست ابة والحافز الداخمي وال هد واوبالنسبة لم     

هذا االططراضو وحف االهتماـ بدراسة التحفيز الداخمي والخار ي لد  هؤالو األطفاؿ الماابيف 
 ,.Slusarek,M. et alباططراض طعؼ االنتباد يؤد  إلي تحسف عممية الكؼ السموكي  

عية حف الاعوبة في الداف(20 :2010) (و حيث حشار فاف دير مير  وآخروف2001:355
 لؤلطفاؿ. ترتبط بطعؼ الوظائؼ المعرفية واال تماعية 

ويعرؼ الباحث مفهوـ مهارات التنظيـ الذاتي والكؼ السموكي بأنه "المهارات الداخمية حو    
حؿ  عمىالخبرات والمعمومات؛ لتنمية  دراتهـ  عمىالذاتية التي يكتسبها األطفاؿ لمحاوؿ 

دراؾ  وتقييمه بشػػػػػػػػػػكؿ  ػػػػيد وفعاؿو لمتحقؽ الذاتي مف  سػػموكهـوالمشكبلتو ومبلحظة وا 
  تحقيؽ حهدافه المر وةو في طوو الدافعية الذاتية والرغبة لمتفوؽ والن اح في حياتهـ ".

   يمي فيما تشخيص اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد 
ة الرابعة المعدلة الاادر عف حدد الدليؿ التشخياي واإلحاائي لبلططرابات العقمية الطبع    

تشخيص هذد األبعاد واالستدالؿ  في( خمسة معايير 0222ال معية األمريكية لمطض النفسي  
 هي عمى و ودهاو وهذد المعايير 
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  يشترط حف ينطبؽ عمي الفرد احد البنديف التالييف إما " حوالب " حو " ثانياب " مما يأتي   –[] ح  
د ستة عمي األ ؿ مف األعراض المرطية التالية الدالة عمي طعؼ الفر  عمىحف ينطبؽ  حوال 

االنتبادو وحف تستمر تمؾ األعراض لمدة ال تقؿ عف ستة حشهرو وحف تكوف بشكؿ ال يتفؽ وال 
 وهذد األعراض هي  ييتسؽ مع مستواد النمائ

 االىتباِ:أعساض ضعف 

تفاايمه؛ وهو ما يتط  في ػ ي د الطفؿ اعوبة في االنتباد لشكؿ المنبه ومكوناته حو 0
طعؼ اإللماـ بالتفاايؿ وكثرة األخطاو النات ة عف البلمباالة وطعؼ االهتماـ بخاوص 

كثير مف األحياف إلى  فيالعمؿ المدرسي حو المهني حو األنشطة األخر و وهذا را ع 
 االنتهاو مف العمؿ بأسرع و ت ممكف. فيالرغبة 

كثرة التشتت واالنشلاؿ بأشياو خار ة عف موطوع ػ  ار مدة االنتباد وهذا را ع إلى 0
االنتبادو لهذا فالطفؿ ال يتمكف مف إن از الوا ض المطموض منه حتى المعبة حو النشاط 
الرياطي الذ  يمارسه فهو ينتقؿ مف عمؿ إلى حخر حو مف نشاط إلى غيرد دوف تكممة حو 

 إن از النشاط السابؽ.
اتو مف خبلؿ عدـ االستماع ل ميع التعميمات ػ ي د الطفؿ اعوبة في عممية اإلنا6

حثناو االستماع لمتعميماتو ولهذا فقد  فيو وهذا ناتج عف تشتت االنتباد المطموبة منه
 المطموض.إتباعه ألداو  يكفييامه  زو بسيط مف هذد التعميمات ال 

ؾ ي د اعوبة ػ  د يتمكف ححيانا مف االستماع لكامؿ التعميمات وفهمها إال حنه بالرغـ مف ذل6
العمؿ  إتباع التعميماتو والع ز عف إكماؿ العمؿ المدرسي حو االنتهاو منهو حو مهاـ يف

 المهني؛ ليس بسبض العناد حو الع ز عف فهـ التعميمات. 
إتباع  يحداو األنشطة والمهاـ واألعماؿ التي تعرض عميه ف يػ اعوبة التخطيط والتنظيـ ف8

يبتعد الطفؿ عف المشاركة في األعماؿ التي تحتاج إلي الخطوات البلزمة لؤلداوو حيث 
  هد تنظيمي.

م هود عقمي مستمر حو تحتاج  إلىػ يبتعد الطفؿ عف المشاركة في األعماؿ التي تحتاج 4
الوا بات واألعماؿ التي  ياالنتباد والتركيزو وهو ما يتط  في مشكبلت حساسية ف إلى

 وا بات المدرسية.تتطمض بذلؾ  هد متوااؿ ومستمرو خااة ال
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طعؼ حداو  يػ يتعمد إطاعة األدوات البلزمة ألداو الوا بات والمهاـ لي د لنفسه عذراب ف4
 العمؿ حو الوا ض المكمؼ به.

ػ سهولة تشتت االنتباد بفعؿ المثيرات ال انبية البعيدة عف مركز االنتبادو فالمثيرات ال انبية 4
تت االنتباد وطعؼ التركيز عمى موطوع الدرس لها نفس تأثير المثيرات المباشرة عمى تش

مثؿ  اوت المدرس كمثير مباشرو والاوت الاادر مف الشارع كمثير  انبي غير 
 حالة تذكر الميعاد. متأخراب فيػ نسياف المواعيد حو الحطور 9مباشر.
فاعٔ٘، ّأٌ اليػاط الصاٜد / االىد علٙالفسد ضت٘ مً األعساض التالٔ٘ الدال٘  علٙأٌ ٓيطبل  ثاىًٔا:

اقل، ّأٌ تكٌْ بػكل ال ٓتفل ّال ٓتطل مع مطتْاِ  ٙتطتنس تلك األعساض ملدٗ ال تكل عً ضت٘ غَْز عل

 ٍٕ:ّضْٛ تْافكُ  إىلمما ٓؤدٖ  ٕاليناٜ

 الزائد حعراض النشاط  •
غالباب ما يتمممؿ حثناو  موسهو ويكثر مف حركة يديه ور ميه ويخبط بهما حو يتمو  في  – 0

 مقعدد.
ياباب غالباب ما يترؾ مقعدد في الفاؿ بطريقة غير مبلئمةو وكذلؾ يظؿ يمشي ذهاباب  – 0 وا 

 سبض حو هدؼ. دوف
األش ار حو األماكف المرتفعةو وذلؾ في الموا ؼ التي تكوف فيها  ويقفز ويتسمؽي ر   – 6

الشعور  عمىهذد األفعاؿ غير مبلئمةو وفي حالة المراهقيف والراشديف يقتار ذلؾ 
 تي بطعؼ االستقرار حو االستياو.الذا

 غالبا ما ي د اعوبة في المعض حو ممارسة حنشطة  طاو و ت الفراغ بهدوو. – 6
 دائـ الحركةو وغالبا يسمؾ كما لو كاف مدفوعاب بواسطة محرؾ حو موتور. – 8
 األو ات.االندفاعية والحركة المفرطة بدر ة زائدة عف الحد في معظـ  – 4
 ٔ٘:االىدفاعأعساض  •

 التسرع في اإل ابة عف األسئمة التي تو ه إليه مف  بؿ حف يتـ االنتهاو منها. – 4
 لديه اعوبة في انتظار دورد. – 4
 اآلخريف ويتطفؿ عميهـ كأف يتدخؿ في محادثاتهـ حو حلعابهـ. يقاطع-9

 طعؼ االنتباد والنشاط الزائد واالندفاعية التي سببت  اورا لد  الفرد حعراض]ض[ تحدث 
  بؿ سف السابعة مف العمر.



 ....فاعلية برنامج معرفي سلوكي في خفض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد
 

- 800 - 

األداو الوظيفي اليومي لمفرد  يحف تسبض هذد األعراض حو  اورا ذا داللة كمينيكية ف –] ػ[
 في مو فيف حو حكثر.

ال انض اال تماعي  يحف تو د حدلة  اطعة ذات داللة كمينيكية تؤكد حدوث االططراض ف -] د [
 األكاديمي حو المهني. وح

األعراض إلى اططراض نمائي عاـ منتشر حو ح  اططراض عقمي حخر كأف حال تر ع هذد  –]هػ[
اططراض  حو-انشقا ياب – تفكيكاب يكوف اططراباب و دانيابو حو اططراض القمؽو حو اططراباب 

 الشخاية.
  Cognitive Behavior Therapy العالج املعسيف الطلْكٕ-
ات اها حديثا  Cognitive Behavior Therapyيعتبر العبلج المعرفي السموكي       

الدمج بيف العبلج المعرفي بفنياته المتعددة والعبلج السموكي بما يتطمنه  عمىنسبياو يعمؿ 
مف فنياتو كما يعتمد في التعامؿ مع االططرابات المختمفة مف منظور ثبلثي األبعاد؛ إذ 

 موكية.يتعامؿ معها معرفيا وانفعاليا وسموكياو مستخدما العديد مف الفنيات الس
( 922  0224( وحمداف فطة وسميماف سيد  90  0226ويوط   ماؿ الخطيض         

حف العمميات المعرفية  عمىحف الح ر األساسي في العبلج المعرفي السموكي يتمثؿ في التأكيد 
ف لـ تكف  حتىتمعض دورا حاسما في تعديؿ السموؾ المعرفيو ولذا ي ض حخذها في الحسباف  وا 

 حظة المباشرة والدراسة العممية. ابمة لممبل
ويقـو العبلج المعرفي السموكي عمي تدريض األطفاؿ الذيف يعانوف مف مشكبلت االنتباد      

والحركة المفرطة عمي اكتساض مهارات التخطيطو وحؿ المشكبلتو وطبط الذاتو والتحكـ 
تنمية المهارات المفظيو وطاعة حوامر الوالديفو وكيفية التعامؿ مع األ راف مف خبلؿ 

 :Coles, E. et al.,2005  ( 042 0220و ماطفيو حسفتنظيـ الذات  و اال تماعيةو 
99.) 
حف هذا النوع مف  Jones, D. et al. (2008: 384)وتشير كيمي  ونيز وآخروف        

العبلج يسعي إلي التعامؿ مع خمٍؿ سموكي محّدد مثؿ االندفاعيةو حو خمؿ معرفي مثؿ التشتت 
هني فيتـ تدريض الطفؿ عمى تخطي هذد المشكبلت. ومف حهـ المشكبلت التي توا ه الطفؿ الذ

المااض بهذا االططراض هو طعؼ القدرة عمى السيطرة عمى المثيرات الخار يةو ولذلؾ يحتاج 
حف يستخدـ م موعة متنوعة مف األساليض حو الطرائؽ الفنية و  .هذا الطفؿ إلى برنامج متكامؿ
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ي حداو المهاـ حو الوا باتو والنمذ ةو ولعض األدوارو وربما تساعد حساليض مثؿ التدرج ف
ومف حساليض العبلج المعرفي  االسترخاو التدري ي عمي خفض القمؽ والتخمص مف االكتئاض.

 السموكي ما يمي  ػ 
 حسموض التدريض عمى حؿ المشكمة في المو ؼ ال ماعي.  •
 بعض المهارات اال تماعية.  حسموض لعض األدوار لتدريض الطفؿ عمى •
 حسموض الطبط الذاتي لمسموؾ.  •
 حسموض المطابقة  ويتـ تدريض الطفؿ عمى فكرة مطابقة ما يقوله مع ما يفعمه.  •

 طريقتيف هما  عمىوتعتمد التدخبلت المعرفية السموكية 
 اعية.التعمـ الذاتي المعرفي وحؿ المشكبلت اال تم عمىالطرؽ المعرفية التي تقـو  – 0
و والتدريض وتعزيز الذاتو وتقييـ الذاتالتوافؽ وتختص بمرا بة الذاتو  عمىالقائمة  الطرؽ-0

 الذ  يرتبط بهـ.
حف االستراتي يات المعرفية السموكية تحدث  Young (2002:114)وتر  سوزاف يونج    

خفض  إلى  العبلج الدوائي وحدد مما يؤد الذ  يحدثه يتعد  التحسفتحسنا معرفيا وسموكيا 
 إلىاالحتياج المستمر لمدواو بمرور الو ت. حيث تسعي هذد التدخبلت المعرفية السموكية 

 انض ذلؾ  إلىحفكارد واعتقاداته غير الفعالة وكيفية تقويمهاو  عمىتعميـ العميؿ كيفية التعرؼ 
ال يدة بيف العبل ة  عمىإحداث تليرات في التفكير والمزاج والسموؾو وكؿ ذلؾ  ائـ  عمىالعمؿ 

 (.920-920  0224 وسميمافو وسيدحمداف  وفطةالمعالج والعميؿ  
فاعمية العبلج المعرفي السموكي في تعديؿ خاائص  عمىعدد مف الدراسات حكدت  حيث     

حف الطفؿ  إلىمططربي االنتبادو حيث ُير  حف سبض فاعمية العبلج المعرفي السموكي ير ع 
مية ونشاطا حيث حنه يشارؾ بنفسه لوطع خطط ل مسات يكوف في هذا العبلج حكثر فاع
حدائه لممهاـ التي تطمض منه مما ي عمه  وعمىسموكهو  عمىالعبلجو ويبلحظ التلير الذ  يطرح 

 ابتساـو السطيحة(  00-0  0994عثمافو ولبيض  حكثر فاعمية في تقبؿ ما يطمض منه
 (.46  0220خالدو و الفخرانيو 

حسموض العبلج المعرفي السموكي باستخداـ  عمىالدراسة الحالية  و د اعتمد الباحث في   
بعض فنيات هذا العبلج مع الم موعة الت ريبية بهدؼ خفض اططراض االنتباد لد  األطفاؿ 
ذو  اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائدو ويلمض عميهـ طعؼ االنتبادو 
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وا ؼ والمشكبلت التي توا ههـ في المدرسة ومساعدتهـ في التعامؿ مف تمقاو حنفسهـ مع الم
 والبيت حثناو حياتهـ اليومية.

يتط  مف العرض السابؽ لئلطار النظر  والتراث السيكولو ىو حف هناؾ تعدد لؤلرآو       
وو هات النظرو والتي  د تتفؽ حو تختمؼ في بعض ال وانض والموطوعات الخااة بموطوع 

 التالية  لنقاط الدراسةو وهو ما سوؼ نوطحه في ا
تعدد تعريفات اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائدو بيف حنه حالة مزمنة تتسـ  •

بطعؼ االنتباد واالندفاعية والنشاط الزائدو وبيف اططراض عابي نفسي محددو وبيف 
اططراض عابي سموكي نمائيو وبيف تعريفه بأنه اططراض سموكي يتسـ بطعؼ االنتباد 

 بالنشاط الزائدو وهو التعريؼ الذ  يتبناد الباحث.الماحوض 
كما تعددت و هات النظر حوؿ نسض انتشار االططراض بيف األطفاؿ في سف المرحمة  •

% مف األطفاؿ والمراهقيف 82االبتدائيةو حيث حشارت بعض الدراسات واألبحاث حنه يمثؿ 
ت األخر  إلي حنه يمثؿ المتردديف عمي عيادات الطض النفسيو كما حشارت بعض الدراسا

 0 0بيف الذكور واإلناث ما بيف  دانتشار و  % مف  ممة حطفاؿ المدارسو8 -% 6
وتعددت النظريات المفسرة لبلططراضو بيف النظرية البيولو يةو والنظرية السموكيةو والنظرية •

. لبلططراضو وهو ما Barkley, Rاال تماعيةو وبيف المنظور المعرفي لروسيؿ باركمي 
 تبناد الباحث في إطارد النظر  لمدراسة.ي
اعوبة تشخيص اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد؛ نتي ة عدـ و ود معايير •

واطحة ومحددة لمقياس النفسي لهذا االططراضو بؿ يتـ االعتماد بشكؿ كبير عمي التقارير 
د احتيار طبي وا عي الذاتية لموالديف والمعمميف في التشخيصو إلي  انض حنه ال يو 

ومميز في تشخيص االططراضو وبالتالي يتـ الم وو إلي معايير التشخيص التي وطحت 
في الدليؿ اإلحاائي والتشخياي لبلططرابات النفسية والاادر عف ال معية األمريكية 

كما تعددت اآلراو حوؿ  • American Psychiatric Associationلمطض النفسي 
لتدخبلت العبل ية واإلرشادية المستخدمة في خفض االططراضو ما بيف فاعمية األساليض وا

العبلج الدوائيو والعبلج السموكيو والعبلج التربو و والعبلج األسر و والتدريض عمي 
  .المهارات اال تماعيةو والعبلج المعرفي السموكيو وهو ما يتبناد الباحث في هذد الدراسة
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 ضابك٘:دزاضات 

 -اّلت أعساض اضطساب ضعف االىتباِ املصخْب باليػاط الصاٜد لدٖ األطفال :أّال : دزاضات تي

تاػنيؼ األعػراض  ىهػدفت إلػ ( Ersan et al.  0226دراسة إرداؿ إرسػاف وآخػروف  -
لػػػد  األطفػػػاؿ فػػػي  ADHDاألساسػػػية الطػػػطرابات طػػػعؼ االنتبػػػاد الماػػػحوض بالنشػػػاط الزائػػػد

طفبل مف الاؼ األوؿ إلي الاػؼ  0608سة مف مدارس التعميـ االبتدائي. وتكونت عينة الدرا
و  ADHDالثػػػامف االبتػػػدائي والماػػػابيف باطػػػطراض طػػػعؼ االنتبػػػاد الماػػػحوض بالنشػػػاط الزائػػػد 

سػػنةو و ػػد اسػػتخدـ البػػاحثوف اسػػتمارة المقابمػػة التشخياػػية  08–4وتتػػراوح حعمػػارهـ مػػا بػػيف 
ية(و ومقياس تقػدير اطػطراض لؤلطفاؿو ومقياس تقدير سموؾ األطفاؿ  الاورة المدرسية والمنزل

 الاورة المدرسية والمنزلية(. وحشػارت نتػائج  ADHDطعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد 
خااػػة  ADHDحف حعػػراض اطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد الماػػحوض بالنشػػاط الزائػػد  ىالدراسػػة إلػػ

 ر  بشكؿ عاـ.نمط فرط الحركة واالندفاعيةو كانوا حكثر انتشارا بيف األطفاؿ مف األنماط األخ
تشػخيص األعػراض  ىهدفت إلػ ( Kim et al.  0228دراسة  ا  ووف كيـ وآخروف  -

الكمينيكية الططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشػاط الزائػد باسػتخداـ مقيػاس تقػدير حعػراض 
طػػعؼ االنتبػػػاد الماػػػحوض بالنشػػػاط الزائػػد ومقيػػػاس تقػػػدير السػػػموؾ لػػد  عينػػػة مػػػف األطفػػػاؿ 

طفػبل مػف المػػدارس اإلبتدائيػة مػف الاػػؼ األوؿ  0444عينػة الدراسػػة مػف  الكػورييف. وتكونػت
إلػػي الاػػؼ الثالػػثو و ػػد اسػػتخدـ البػػاحثوف مقيػػاس تقػػدير سػػموؾ األطفػػاؿ  الاػػورة المدرسػػية 

 الاػورة ADHDوالمنزلية(و ومقياس تقدير اططراض طعؼ االنتباد الماػحوض بالنشػاط الزائػد 
ارتفػاع نسػبة انتشػار اطػطراض طػعؼ االنتبػاد  ىالدراسة إلػالمدرسية والمنزلية(. وحشارت نتائج 

 بالمقارنة باألعراض األخر و فرط الحركة واالندفاعية. االبتدائيةلد  حطفاؿ المدارس 
معرفػة ح ػـ اطػطراض النشػاط الزائػػد  ىهػدفت إلػ ( 0228دراسػة محمػد عمػي عثمػاف   -

االبتدائية. وتكونت عينػة الدراسػة المااحض باططراض االنتباد بيف األطفاؿ في مدارس المرحمة 
وبتطبيػػؽ  ائمػػة الشػػطض الخااػػة بتشػػخيص االطػػطراض تػػـ اختيػػار  تمميػػذاو 800األوليػػة مػػف 

تمميػػذا لػػديهـ  64م مػػوعتيف  وامهمػػا  ىتمميػػذا مقسػػميف إلػػ 40الدراسػة الفعميػػة لتشػػتمؿ عمػػى 
العػػادييفو و ػػد  تمميػػذا مػػف األطفػػاؿ 64اطػػطراض الحركػػة المفرطػػة مقتػػرف باطػػطراض االنتبػػادو و

اسػػتخدـ الباحػػث بطا ػػة الشػػطض الطػػطراض فػػرط النشػػاط مػػع طػػعؼ االنتبػػادو كمػػا تػػـ اعتمػػاد 
الرسوض في الم موع العاـ حو الرسوض في مادتيف كمعيار لمحكـ عمي الطفؿ بأنػه ذو التحاػيؿ 
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الدراسػػي المػػنخفض. وحشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػي حف األطفػػاؿ ذو  فػػرط النشػػاط الحركػػي مػػع 
االنتباد لػديهـ مشػكبلت تحاػيمية تفػوؽ حػاالت األطفػاؿ العػادييفو ومعػدالت عاليػة مػف طعؼ 

طػػػعؼ األداوو حو إكمػػػاؿ الوا بػػػات المدرسػػػيةو وحف هػػػؤالو األطفػػػاؿ  ػػػد حبػػػدوا اندفاعيػػػة حكثػػػر 
 باإلطافة إلى النشاط الزائد.

 هػػدفت إلػػي التعػػرؼ عمػػي الخاػػائص  ( 0228دراسػػة نػػورة بنػػت عبػػد العزيػػز المميػػؾ   -
النفسية المتمثمة في العدوانية والقمؽ وتقدير الذات لد  تمميػذات المرحمػة االبتدائيػة الماػابات 

والتمميػػذات العاديػػات. وتكونػػت  ADHDباطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد الماػػحوض بالنشػػاط الزائػػد 
سػػنة. و ػػد اسػػتخدمت  06 -02وتتػػراوح حعمػػارهـ مػػا بػػيف  تمميػػذةو 044عينػػة الدراسػػة مػػف 

ومقيػاس  ADHD تقػدير اطػطراض طػعؼ االنتبػاد الماػحوض بالنشػاط الزائػد  الباحثػة مقيػاس
تقػػدير السػػموؾ العػػدوانيو ومقيػػاس تقػػدير  مػػؽ األطفػػاؿو ومقيػػاس كػػوبر سػػميث لتقػػدير الػػذات 
لؤلطفػػاؿ. وحشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػي حف التمميػػذات ذو  اطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد الماػػحوض 

مات العدوانيػػػة والقمػػػؽو بالمقارنػػػة ح ػػػرانهف مػػػف و كػػػف يعػػػانيف مػػػف سػػػADHDبالنشػػػاط الزائػػػد 
 العاديات.
هػػدفت إلػػي تشػػخيص  ( DuPul et al.  0224دراسػػة  ػػور ي ديوبػػاوؿ وآخػػروف  -

ذو  اطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد الماػػحوض  لؤلطفػػاؿالوظػػائؼ اال تماعيػػة واالنفعاليػػة والسػػموكية 
مقيػػاس  واسػػتخدـعػػيهـ. و و م مػػةطف 60 وطفػػبل  066بالنشػػاط الزائػػد. وعينػػة الدراسػػة مػػف 

تقدير اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد ومقياس كونرز لتقدير سػموؾو واختبػار 
 يػػاس مسػػتو  التحاػػيؿو واسػػتمارة المقابمػػة الكمينيكيػػة التشخياػػية و ومقيػػاس تقػػدير الكفػػاوة 

 مػوعتيفو كمػا األكاديمية.وحشارت نتائج الدراسة إلي انخفاض مستو  دافعيػة االن ػاز لػد  الم
حشارت نتائج الدراسة إلي و ػود طػعؼ لػد  الم مػوعتيف فػي الوظػائؼ اال تماعيػة والسػموكية 
واالنفعاليػػػة مثػػػؿ القمػػػؽ واالكتئػػػاضو إلػػػي  انػػػض مشػػػكبلت التوااػػػؿ اال تمػػػاعي والتوافػػػؽ مػػػع 
الم تمع والحيػاة و باإلطػافة إلػي حنهػـ يعػانوف مػف بعػض المشػكبلت السػموكية مثػؿ   العػدواف 

   وطرض زمبلو المدرسة.لسض وا
هػػدفت إلػػي تشػػخيص ( Skounti et al.  0224دراسػػة ماريػػا سػػكونتي وآخػػروف  –

–األعراض األساسية الططراض طعؼ االنتباد الماػحوض بالنشػاط الزائػد وهػي  طػعؼ االنتبػاد
سػنوات ومػا فػوؽ فػي اليونػاف. وتكونػت  4فرط الحركة( لد  األطفاؿ ممف لػديهـ  –االندفاعية 
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ماػػػابيف باطػػػطراض طػػػعؼ االنتبػػػاد الماػػػحوض بالنشػػػاط الزائػػػد  0424الدراسػػػة مػػػف عينػػػة 
ADHD  و و د اسػتخدـ البػاحثوف اسػتمارة المقابمػة الكمينيكيػة لؤلطفػاؿو ومقيػاس تقػدير سػموؾ

األطفػػاؿ  الاػػورة المدرسػػية والمنزليػػة(و ومقيػػاس تقػػدير اطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد الماػػحوض 
لمدرسػػية والمنزليػػة(.  وحشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػي حف نسػػبة  الاػػورة ا ADHDبالنشػػاط الزائػػد 

بػػػيف األطفػػػاؿ   ADHDانتشػػار حعػػػراض اطػػطراض طػػػعؼ االنتبػػػاد الماػػحوض بالنشػػػاط الزائػػد 
4,8.% 

كمػػا حظهػػرت نتػػائج الدراسػػة حيطػػا حف هنػػاؾ بعػػض االطػػطرابات الماػػاحبة الطػػطراض 
القمػؽ العػاـ  تلػتعمـ واطػطرابامثؿ اػعوبات اADHD طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد 
 واططرابات التحد  والعناد والمعارطة.

هػدفت إلػي التحقػؽ مػف العبل ػة  Marshal & Molina (2006 ) دزاض٘ مازغال ّمْلٔيا -
بػػػيف اطػػػطراض طػػػعؼ االنتبػػػاد الماػػػحوض بالنشػػػاط الزائػػػد وبػػػيف اطػػػطرابات العنػػػاد والتحػػػد  

فاؿ ذو  اططراض طعؼ االنتباد الماػحوض بالنشػاط واططرابات المسمؾ والتوااؿ لػػػػػػػد  األط
 وتأثير ذلؾ عمي عبل اتهـ بأ رانهـ وحخواتهـ المراهقيف.ADHD الػزائد 

سػنة إلػي  00-6طفبلو وتتراوح حعمارهـ مػا بػيف  060وتكونت عينة الدراسة مف     
و ػػد  سػػنةو 04-06مػػف ح ػػرانهـ وحخػػواتهـ المػػراهقيفو وتتػػراوح حعمػػارهـ مػػا بػػيف  060 انػػض 

 ADHDاسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس تقػػدير اطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد الماػػحوض بالنشػػاط الزائػػد 
 الاػػػورة المدرسػػػية والمنزليػػػة(و و ائمػػػة تشػػػخيص اطػػػطرابات التوااػػػؿ لؤلطفػػػاؿو ومقيػػػاس 

السموكية والعدوانية لؤلطفاؿو ومقياس ال نوح لممراهقيف.   وحشارت نتػائج الدراسػة  تاالططرابا
كػانوا يعػانوف   ADHDذو  اططراض طعؼ االنتبػاد الماػحوض بالنشػاط الزائػد إلي حف األطفاؿ

مػػف اطػػطرابات ال نػػوح والعػػدواف نحػػو ح ػػرانهـ المػػراهقيف بشػػكؿ ممحػػوظو إلػػي  انػػض حف هنػػاؾ 
 عبل ة ارتباطيه بيف االندفاعية وفرط الحركة وبيف سموؾ ال نوح والعدوانية عمي األ راف.

 االنتبػاد طػعؼ اطػطراض بػيف العبل ػة التحقػؽ مػف إلػى دفتهػ (:2007دزاضـ٘ ريـ ٗ غـسقٕ )    -
 الاػؼ تبلميػذ لػد  االنػدفاع( / التػرو  المعرفػي واألسػموض النشػاط الحركػي بفػرط الماػحوض

 البحث م تمع مف  اديا اختيارهـ تـ  تبلميذو 02 الدراسة مف عينة وتكونت االبتدائيو الرابع
فػي   تمثمػت متعػددة حدوات الباحثػة اسػتخدمتبػاليمف. و  وتمميػذة تمميػذا 064 عػددد والبػال 
 لقياس  األشكاؿ تزاوج الحركيو واختبار بفرطالنشاط الماحوض االنتباد طعؼ اططراض اختبار
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 االنتباد مططربي لد  األخطاو الكموف وعدد وزمف )االندفاع/المعرفي  الترو  األسموض بعد 
 االنتبػاد طػعؼ اططراض انتشار نسبة حف و د حسفرت نتائج الدراسة والعادييف. النشاط مفرطي

 عبل ػة عػدـ و ػود %.8تت ػاوز  ال االبتدائيػة المدرسػة فػي الحركػي النشػاط بفػرط الماػحوض
 االنتبػاد الماػحوض طػعؼ واطػطراض االنػدفاع(/ التػرو  المعرفي األسموض بعد  بيف ارتباطية
 .النشاط بفرط
-   ٌ تشػػخيص  إلػػىهػػدفت  Gustafsson et al. (2008:) دزاضــ٘ بٔــك جْضتافطــٌْ ّ خــسّ

العبل ػػة بػػيف األعمػػار الزمنيػػة واألعػػراض الحركيػػة وبػػيف اطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد الماػػحوض 
سػنواتو  9-4طفػبلو تتػراوح حعمػارهـ مػا بػيف  080بالنشاط الزائد. وتكونت عينة الدراسة مػف 

ومقيػاس واستخدـ الباحثوف مقياس كونرز لتقدير سموؾ األطفاؿ  الاورة المدرسػية والمنزليػة( 
الوظػػائؼ الحركيػػة والبيولو يػػةو ومقيػػاس تقػػدير اطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد الماػػحوض بالنشػػاط 

 الاػػػورة المدرسػػػية والمنزليػػػة(. وحشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػي حف هنػػػاؾ عبل ػػػة ADHDالزائػػػد 
 ارتباطية ذات داللة إحاائية بيف حعراض اططراض طػعؼ االنتبػاد الماػحوض بالنشػاط الزائػد 

ADHDعمػػر الزمنػػىو فقػػد تبػػيف حف األطفػػاؿ ذو  التسػػع سػػنوات تظهػػر لػػديهـ حعػػراض وبػػيف ال
حعمػي مػػف األطفػاؿ ذو  السػػبع  ADHD اطػطراض طػعؼ االنتبػػاد الماػحوض بالنشػاط الػػػػزائد 

سػػػنواتو كمػػػا تبػػػيف حف هنػػػاؾ عبل ػػػة ارتباطيػػػة  ويػػػة بػػػيف حعػػػراض اطػػػطراض طػػػعؼ االنتبػػػاد 
ت التناسػػؽ الحركػػي لؤلطفػػاؿ نتي ػػة طػػعؼ ووبػػيف اطػػطراباADHDالماػػحوض بالنشػػاط الزائػػد 

 االنتباد وطعؼ التحكـ في الحركة.
  هػدفت إلػي تشػخيص األعػراض Charach et al. (2009)دزاض٘ ألٔظ تػـازا  ّ خـسٌّ    -

 –األساسػػػية الطػػػطراض طػػػعؼ االنتبػػػاد الماػػػحوض بالنشػػػاط الزائػػػد وهػػػي   طػػػعؼ االنتبػػػاد 
نرز لتقػدير حعػراض طػعؼ االنتبػاد الماػحوض فرط الحركة( باستخداـ مقيػاس كػو  –االندفاعية 

طفػبلو تراوحػت  0264 الاورة المدرسية(. وتكونت عينة الدراسػة مػف   ADHDبالنشاط الزائد
وحشػارت نتػائج الدراسػة إلػي حف األطفػاؿ ذو  اطػطرابات طػعؼ  سػنة. 00-4حعمارهـ ما بػيف 

دميريػػة والعدوانيػػةو وسػػموؾ كانوا يعػػانوف مػػف السػػموكيات التالزائػػداالنتبػػاد الماػػحوض بالنشػػاط 
 العناد والتحد و وانخفاض مستو  الملة لديهـ.

تهدؼ إلي التحقؽ مػف العبل ػة بػيف حعػراض  Akaike, H. (3122:) دزاض٘ ٍلجني أكآك -
اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائػد وبػيف طػعؼ القػدرة عمػي الػتحكـ فػي الحركػة 
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سػػػنةو باسػػتخداـ  02-00طفػػبل مػػػف 629الدراسػػة مػػف  وتكونػػت عينػػة الزائػػدة لػػد  األطفػػاؿ.
مقياس تقدير األداو ومقياس نقاط القػوة والطػعؼ فػي سػموؾ األطفػاؿ. وحشػارت نتػائج الدراسػة 
إلي حف هنػاؾ عبل ػة ارتباطيػة دالػة إحاػائيا بػيف اطػطراض طػعؼ االنتبػاد الماػحوض بالنشػاط 

طػافة إلػي حف العوامػؿ الوراثيػة فػي األسػرة باإل الزائد وطعؼ القدرة عمي التحكـ بالنشػاط الزائػدو
ليسػػت السػػبض المباشػػر فػػي طػػعؼ الػػتحكـ بالنشػػاط الزائػػدو بػػؿ اطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد هػػو 

 السبض األوؿ واألساسي في إحداث هذا الطعؼ.
-     ٌ تهػدؼ إلػي التعػرؼ عمػي Tomas, G. et al. (3122 :) دزاضـ٘ جٔـْىجس تْمـاع ّ خـسّ

مػي اطػطراض طػعؼ االنتبػاد الماػحوبة بالنشػاط الزائػد وخااػة تأثير االططرابات المااحبة ع
 اططرابات االنتباد االنتقائي وتركيز االنتباد.

وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ثبلثػػة م موعػػات ت ريبيػػة وم موعػػة طػػابطة؛ تتػػراوح    
سػػنة؛ الم موعػػة الت ريبيػػة األولػػي تعػػاني مػػف اطػػطرابات االكتئػػاض  08 -02حعمػػارهـ مػػا بػػيف

فرداو والم موعة الت ريبية الثانية تعاني مػف اطػطراض طػعؼ االنتبػاد الماػحوض  40و وامها 
فػرداو والم موعػة الت ريبيػة الثالثػة تعػاني مػف اطػطرابات االكتئػاض  46بالنشاط الزائد و وامها 

فػػػرداو والم موعػػػة  46واطػػػطراض طػػػعؼ االنتبػػػاد الماػػػحوبة بالنشػػػاط الزائػػػد معػػػا و وامهػػػا 
الطػطرابات  ةردا. و د اسػتخدـ البػاحثيف بطاريػة االختبػارات النفسعاػبيف 46الطابطة و وامها 

االنتباد. وحسفرت نتائج الدراسة عف حف كؿ الم موعات الت ريبيػة تعػاني مػف مشػاكؿ فػي مهػاـ 
وبػػػاألخص تركيػػػز االنتبػػػاد وتعقيػػػدد بالمقارنػػػة  ةبطاريػػػة االختبػػػارات النفسعاػػػبي عمػػػىاالنتبػػػاد 

ض حف الم موعػة الت ريبيػة مػف ذو  اطػطرابات طػعؼ االنتبػاد بالم موعة الطػابطةو إلػي  انػ
الماػػحوض بالنشػػاط الزائػػد هػػي حكثػػر الم موعػػات اطػػطرابا فػػي االنتبػػاد بالمقارنػػة بالم موعػػات 

 الت ريبية األخر .
ثاىًٔا : دزاضات تياّلت التدخالت  ّالربامج العالجٔ٘ ّاإلزغادٓ٘ الضـطساب ضـعف االىتبـاِ املصـخْب     

 -ٜد:باليػاط الصا

-   ٕ (  تهػدؼ إلػي التحقػؽ مػف فعاليػة تػدريض حسػر األطفػاؿ 0228  دزاض٘ ضخس أمحـد اخلػـسم
الذيف يعػانوف مػف اطػطراض فػرط الحركػة وتشػتت االنتبػاد فػي عػػبلج المشػكبلت السػموكية التػي 

فػػردا و مػػف  06يعػػاني منهػػا حطفػػالهـ الماػػابوف بهػػذا االطػػطراض. وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 
ت واأل ػارض مػف لػديهـ حطفػاؿ ذو  اطػطراض طػعؼ االنتبػاد الماحػػوض بالنشػاط اآلباو واألمهػا
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سنة. و د استخدمت الباحثة استبيانه خااة لتقيػيـ مػد   00-4الزائد و تراوحت حعمارهـ بيف 
فعاليػػة طريقػػة العػػدو والبرنػػامج التػػدريبي لمعػػدو ودليػػؿ يوطػػ  خطػػوات طريقػػة العػػد لموالػػديف. 

فاعميػػة البرنػػامج التػػدريبي فػػي تقمػػيص السػػموكيات السػػمبية لػػد   وحشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػي
 .  وتحسف األداو االكاديمي لمطفؿو وزيادة رطي األهؿ وتليير سموكياته مع اآلخريف األبناو

 المرا بػة عمػى التػدريض التحقػؽ مػف فاعميػة إلػى (  هدفت0228  دزاض٘ أمحد حمند قصاقصٗ -
 عينػة طػعؼ انتبػاد. وتكونػت لػديهـ الػذيف األطفػاؿ لػد  االنتبػاد مسػتو تحسػيف فػي  الذاتيػة
 بنػاو عمػى االنتبػاد فػي  اػور مػف يعػانوف ممػف عمػافو وهػـب وطالبػة طالبػا 78 مػف الدراسػة
 :م مػوعتيف إلػى عشػوائيا تػوزيعهـ وتػـ االنتبػاهيو السػموؾ مبلحظػة مقيػاس عمػى در ػاتهـ

 يتمػؽ لػـ طػابطة وم موعػة المرا بػة. حسػموض عمػى التػدريض تمقػى حفرادهػا م موعػة ت ريبيػة
المعال ػة. و ػد اسػتخدـ الباحػث مقيػاس كػونرز لمبلحظػة السػموؾ  حنػواع مػف نػوع ح  حفرادهػا

االنتبػػاهيو ومقيػػاس السػػموؾ التكيفػػيو ونمػػوذج التسػػ يؿ الػػذاتيو وبطا ػػات االنتبػػادو والبرنػػامج 
 مسػتو  فػي الم مػوعتيف بػيف داللػة إحاػائية ذات فػروؽ و ػود التػدريبي. وحوطػحت النتػائج

 التػي تمقػت الت ريبيػة حف الم موعػة عمػى يػدؿ الت ريبيػةو وهػذا الم موعػة لاػال  االنتبػاد
 حو الطمبػة لديهاو إلػي  انػض حف إدراؾ االنتباد مستو  تحسيف تـ الذاتية المرا بة عمى التدريض
 هػذد محاولػة حػؿ عمػى القػدرة لػديهـ يعػزز االنتبػاد بقاػور الخااػة لمشػكبلتهـ األطفػاؿ
 .االنتباد  اور في معال ة البرنامج فاعمية زيادة وبالتالي بلتالمشك

-  ٌ التحقػػؽ مػػف فاعميػػة  إلػػى(  هػػدفت Sayal et al.  0224 دزاضــ٘ كابٔــل ضــآال ّ خــسّ
التدخؿ التربو  المستخدـ في الدراسة لممدرسيف فػي إدراؾ المخػاطر التػي يتعػرض لهػا األطفػاؿ 

وكيفيػػػة التلمػػػض عميهػػػا.  ADHDشػػػاط الزائػػػد ذو  اطػػػطرابات طػػػعؼ االنتبػػػاد الماػػػحوض بالن
مػدارس إبتػدائي ولػديهـ  4تممػػيذا بعػػدد  0440مػػػدرسا مػػػع  94وتكونت عػػػينة الػػدراسة مػػف 

. و ػػد اسػػتخدـ البػػاحثوف مقيػػاس ADHDاطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد الماػػحوض بالنشػػاط الزائػػد
 الاػػػػورة المدرسػػػػية  ADHDتقػػػػدير اطػػػػطراض طػػػػعؼ االنتبػػػػاد الماػػػػحوض بالنشػػػػاط الزائػػػػد 

والمنزليػػة(و ومقيػػاس تقػػدير مػػواطف القػػوة والطػػعؼ لؤلطفػػاؿ. وحشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػي حف 
برنامج التدخؿ التربو و حد  إلي تحسف مهارات المدرسيف في كيفية التعامػؿ مػع األطفػاؿ ذو  

و مػػػف خػػػبلؿ اكتسػػػاض مهػػػارات ADHDاطػػػطراض طػػػعؼ االنتبػػػاد الماػػػحوض بالنشػػػاط الزائػػػد 
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شػػخيص والعػػبلج. وهػػو مػػا حد  إلػػي تحسػػف مهػػارات األطفػػاؿ ذو  اطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد الت
 و بالفاوؿ وخااة في المستو  التحايمي.ADHDالماحوض بالنشاط الزائد 

و يقػدـ إرشػاد التحقؽ مف فاعمية برنػامج  إلى(  هدفت 0224  دزاض٘ جناح إبسأٍه الصآغ -
موا هػػة مشػػكمة النشػػاط الزائػػد الماػػحوض بقاػػور لكػػؿ مػػف األطفػػاؿ واألمهػػات والمعممػػيف فػػي 

طفػبل مػف تبلميػذ المرحمػة االبتدائيػةو تػـ  62االنتباد لد  األطفاؿ. وتكونػت عينػة الدراسػة مػف 
سػػنة. و ػػد اسػػتخدمت الباحثػػة  00-4حربػػع م موعػػاتو وتراوحػػت حعمػػارهـ بػػيف  إلػػىتقسػػيمهـ 
الزائػػػد الماػػػحوض بقاػػػور النشػػػاط الزائػػػد الماػػػحوض بالنشػػػاط  عمػػػىز( لمتعػػػرؼ -مقيػػػاس  ف

االنتبػػاد مػػف خػػبلؿ المعممػػيف واآلبػػاوو واختبػػار الماػػفوفات الممونػػة لػػراففو والبػػرامج اإلرشػػادية. 
فاعميػػػة البرنػػػامج اإلرشػػػاد  مػػػف خػػػبلؿ خفػػػض النشػػػاط الزائػػػد  إلػػػىوحشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة 

البرنػػامج الماػػحوض بقاػػور االنتبػػاد لػػد  حطفػػاؿ الم موعػػات الت ريبيػػة الثبلثػػة بعػػد تطبيػػؽ 
اإلرشػػاد و حيػػث حد  إلػػي التقميػػؿ مػػف حػػدة األعػػراض السػػموكية الماػػاحبة لبلطػػطراضو كمػػا 

النشػػاط و حشػارت الدراسػػة إلػػي فاعميػػة البرنػامج فػػي تحسػػيف اإلن ػػاز األكػاديمي ومفهػػـو الػػذاتو 
 الحركي الزائد الماحوض بقاور االنتباد لد  الم موعات الت ريبية.

-  ٌ التحقػػؽ مػػف فاعميػػة  إلػػى(  هػػدفت Stroh et al.  0224 دزاضــ٘ جٔئفــس ضــرتِّ ّ خــسّ
التدخبلت السموكية فػػي تحسيف اططرابات طػعؼ االنتبػاد الماػحوض بالنشػاط الزائػدو والتعػرؼ 

 إدراكات اآلباو لهذد التدخبلت المستخدمة في الدراسة. عمى
ديهـ حطفػاؿ ذو  اطػطراض طػعؼ االنتبػاد مف اآلباو ممف ل 064وتكونت عينة الدراسة مف    

و ػد اسػتخدـ البػاحثوف اختبػار  يػاس االت اهػات الوالديػةو ومقيػاس  الزائػدوالماحوض بالنشػاط 
 إلػػىوحشػػارت نتػػائج الدراسػػة  والبرنػػامج المسػػتخدـ فػػي الدراسػػة.و تقػػدير االطػػطرابات السػػموكية

الهـ ذو  اطػػطرابات طػػعؼ محدوديػػة معػػارؼ اآلبػػاو بالتػػدخبلت المسػػتخدـ فػػي الدراسػػة ألطفػػ
االنتبػػاد الماػػحوض بالنشػػاط الزائػػد و إال فػػي التػػدخؿ الػػدوائيو نظػػرا ألهميػػة التػػدخؿ الػػدوائي فػػي 

طػعؼ االنتبػػاد الماػحوض بالنشػاط الزائػػد. كمػا حشػػارت نتػائج الدراسػػة  تسػرعة عػبلج اطػػطرابا
ت طػعؼ االنتبػاد إلي زيادة فاعمية التدخبلت السموكية في تػدريض اآلبػاو عمػي تحسػف اطػطرابا

 الحركة.فرط  و انض انخفاض االندفاعية لديهـو  إلىلد  األطفاؿو 
هدفت إلي التحقؽ مف فاعمية برنامج تدريبي  ( 0224  دازض٘ مٔادٗ الياطْز ّجَاد الكسعاٌ -

معرفي سػموكي فػي معال ػة األعػراض األساسػية الطػطراض طػعؼ االنتبػاد الماػحوض بالنشػاط 
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و و ػد ADHDطالبػا ممػف يعػانوف مػف 022ية وتكونت عينػة الدراسػة مػف الزائد لد  عينة حردن
طالبػػاو وم موعػػة طػػابطة  وامهػػا  82تػـ تػػوزيعهـ إلػػي م مػػوعتيف؛ م موعػػة ت ريبيػػة  وامهػػا 

ومقيػػاس   DSM-IV-R( 2000طالبػػا. و ػػد اسػػتخدـ الباحثػػاف المحكػػات التشخياػػية   82
 الاػػػػورة المنزليػػػػةو ADHDد تقػػػػدير اطػػػػطراض طػػػػعؼ االنتبػػػػاد الماػػػػحوض بالنشػػػػاط الزائػػػػ

والمدرسية(و باإلطافة إلي البرنامج التدريبي. وحشارت نتائج الدراسة إلػي حف البرنػامج التػدريبي 
في التعمـ الذاتي ومرا بة الذاتو  د ساهـ بشكؿ كبير فػي خفػض ومعال ػة األعػراض األساسػية 

لت ريبيػة و كمػا تبػيف حف الططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائػد و لػد  الم موعػة ا
البرنامج التدريبي كاف ذا حثر اي ابي عمى خفض القدرة عمي االنتباد وفرط الحركػة لػد  الطمبػة 
بالم موعػػػة الت ريبيػػػة مقارنػػػة بالم موعػػػة الطػػػابطةو كمػػػا سػػػاعد البرنػػػامج طمبػػػة الم موعػػػة 

ائج السػػمبية زيػػادة وعػػيهـ بالنتػػو الت ريبيػػة  فػػي زيػػادة وعػػيهـ بالسػػموؾ الػػذ  ياػػدر عػػنهـو 
المحتممة لمسموؾ االندفاعي لديهـ مثؿ  التكمـ  بؿ رفع اليدو وتطور  ػدراتهـ عمػي التفكيػر  بػؿ 

يعني حف الطمبة يستطيعوف توظيؼ الكػبلـ المو ػه لمػذات فػي  وهذا يامهـ بالسموؾ االندفاعيو 
التعميمػػات  التػػأثير عمػػي اسػػت اباتهـ إذا مػػا تػػوفر لػػديهـ التػػدريض المناسػػض عمػػي كيفيػػة تقػػديـ

 .سموكهـ فيالمفظية لمذاتو وبالتالي تطوير  دراتهـ عمي التركيز والتحكـ 
  تناولت الدراسات السابقة في هذا المحور عمى الدراسات السابقة خبلاة وتعقيض

األعراض والافات التي تميز األطفاؿ ذو  اططراض طعؼ االنتباد وهي طعؼ االنتباد وفرط 
حظهرت الدراسات حف نمط طعؼ االنتباد هو األكثر انتشار بيف  الحركة واالندفاعيةو و د

( ودراسة إرداؿ إرساف Kim et al.  2004األطفاؿ وهذا ما حسفرت عنه دراسة كيـ وآخروف 
(. وحف األطفاؿ الذيف يعانوف مف نمط طعؼ االنتباد هـ Ersan et al.  2004وآخروف 

سنوات  9مف  الزمنى ح ؿلؾ مف العمر ممف تتعد  حعمارهـ العشر سنواتو حما ما دوف ذ
يعانوف مف الحركة الزائدة واالندفاعية كما اظهرت نتائج الدراسات السابقة حف هناؾ  فإنهـ

حعراض مااحبة الططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد منها اططرابات التوااؿ 
وطعؼ  واالكتئاضوالقمؽ االنفعالية  تواالططراباو والعدوانية والتحد والمسمؾ والعناد 

و وسوو التوافؽ النفسي. كما حنهـ يعانوف مف سوو اال تماعيالمهارات اال تماعيةو والهروض 
 التحايؿ الدراسيو وسوو عبل تهـ مع األ راف بالمدارس.
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و د تعددت التدخبلت بيف تدخبلت معرفية سموكيةو وتدخبلت سموكيةو وتدخبلت تربويةو      
لهذد التدخبلت في خفض اططراض طعؼ االنتباد مف خبلؿ التدريض عمي  وكاف األثر األكبر

مهارات الطبط السموكي والتنظيـ الذاتىو لمتدخبلت المعرفية السموكيةو و د استخدمت هذد 
التدخبلت العديد مف الفنيات منها  النمذ ةو والتعزيزو والتلذية الرا عةو والطبط الذاتيو 

دارة الذاتو وحسموض حؿ المشكبلتو والتقييـ الداخمى والتدريض عمي الكؼ السموكيو  وا 
(و ودراسة سترود وآخروف 0224والمرا بة الذاتيةو وهذا ما حسفرت عنه دراسة ن اح الااي   

Stroh et al.  2008 و حما دراسة ساياؿ وآخروف)Sayal et al.  2006 فقد تعاممت )
رشادهـ إلي كيفية التعامؿ والتفاعؿ مع هؤالو األطفاؿو و د حظهرت  مع المدرسيف وتدريبهـ وا 

هذد التدخبلت لموالديف والمدرسيف حهمية كبيرة في إكسابهـ مهارات التعامؿ مع األطفاؿ ممف 
لديهـ اططرابات طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائدو وكيفية التشخيص ألعراطهـو وفي 

طعؼ االنتباد تؤد  إلي زيادة  النهاية فإف التدخبلت المعرفية السموكية لتحسيف اططراض
 درة األطفاؿ عمي التركيز لفترات طويمة والتقميؿ مف االندفاعية مف خبلؿ تحسف مهارات 

والتعزيز  يالتحكـ في الذات والطبط الكفي الداخمي والعمؿ عمي زيادة مهارة التقييـ الذات
 الداخمي لمطفؿ مف يساعدد ذلؾ عمي إدارة سموكه بشكؿ  يد.

  :زاض٘الدفسّض 
كما في طوو ما سبؽ عرطه مف إطار نظر  ودراسات سابقة يمكف اياغة الفروض 

   يمي
تو د فروؽ في در ات حفراد الم موعة الت ريبية ودر ات حفراد الم موعة الطابطة  -0

مقياس اططراض طعؼ االنتباد الماحػػػػػػػػػوض بالنشاط الزائد فػػػػػػػػي القياس  عمى
 البعد .

مقياس اططراض طعؼ  ىدر ات حفراد الم موعة الت ريبية عم تو د فروؽ في  -0
االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد  بؿ تطبيؽ البرنامج المستخدـ في الدراسة وبعد 

 .التطبيؽ
مقياس اططراض طعؼ  عمىتو د فروؽ في در ات حفراد الم موعة الت ريبية  ال -6

 .يوالتتبع البعد االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد في القياسيف 
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 :الدزاض٘إجساٛات 

وتـ ـ إدرا هـ ببرنامج اعوبات التعمـو تف مم اب ( تمميذ02  عمىاشتممت  :الدزاض٘أّاًل: عٔي٘ 
م موعة طابطة وعددها و و تبلميذ 02ت ريبية وعددها  م موعةم موعتيف؛  تقسيمهـ الى

  .وهـ مف ذو  اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد تبلميذو 02
 :الدزاض٘ثاىًٔا: أدّات 

 صاحل:الركاٛ املصْز ألمحد شكٕ  اختباز- 1

( م موعة مف الاور واألشػكاؿو وكػؿ 42يتكوف هذا االختبار مف  واؼ االختبار   
( اػور حو حشػكاؿ متشػابهة 6( اور حو حشكاؿو ويو د بكؿ م موعة  8م موعة تتكوف مف  

 تمؼ عف با ي حشكاؿ الم موعة. في افة واحدة حو حكثرو وشكؿ واحد فقط هو المخ
حسبت معامبلت ثبات هذا االختبار في كثير مػف األبحػاث التػي  لقداالختبارات  ثبات 

اسػػتعمؿ فيهػػا عػػف طريػػؽ الت زئػػة الناػػفية حو عػػف طريػػؽ تحميػػؿ التبػػايف وتراوحػػت معػػامبلت 
تػػـ حكبػػر  يمػػة  وهػػيو. 48و. وهػػى ح ػػؿ  يمػػة تػػـ الحاػػوؿ عميهػػا و 48الثبػػات النات ػػة بػػيف 

اػدؽ االختبػارات  لقػد ثبػت  معامبلت تدؿ عمػى ثبػات يمكػف الوثػوؽ بهػا. وهيالحاوؿ عميها 
مػػػف البحػػػوث الت ريبيػػػة التػػػي درسػػػت العبل ػػػة بػػػيف اختبػػػار الػػػذكاو الماػػػور وم موعػػػة مػػػف 
االختبػػػارات العقميػػػة األخػػػر  حف معػػػامبلت االرتبػػػاط بينهػػػا كانػػػت دالػػػة إحاػػػائيبا  عنػػػد مسػػػتو  

االرتباط بيف در ات اختبار الذكاو الماور ودر ػات اختبػار الػذكاو غيػر وكاف معامؿ  (.2.28
(. و ػػد تػػـ 624-694 0946 ححمػػد الرفػػاعي   2.20وهػػو داؿ عنػػد  2.40المفظػػي يسػػاو  

اسػػتخداـ مقيػػاس الػػذكاو الماػػور فػػي كثيػػر مػػف الدراسػػات منهػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحاػػر 
حػث بت ريػض المقيػاس  بػؿ تطبيقػه لمتأكػد مػف ( و ػد  ػاـ البا0944دراسة ححمد عبد الػرحمف  

 .2.4ومعامؿ الثبات  2.48 حوالياد ه وثباته حيث كاف الادؽ 
 .1995مكٔاع صعْبات التعله. إعداد الطسطاّٖ، -2

 التعرؼ عمى طبلض الذيف لديهـ اعوبات التعمـ لممراحؿ المبكرة.الهدؼ  
و وتتمثؿ في ى ثبلثة حبعادو موزعة عم( فقرة82  اشتمؿ المقياس عمى  واؼ المقياس

و و د ٌحعدت الاعوبات األكاديميةو والخاائص السموكيةو والاعوبات اإلدراكية الحركية
 8در ة عالية  دبا وتأخذ  ينطبؽ ب كالتاليالفقرات بطريقة ليكرتو وتسير الدر ات عمى حوزاف 
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در اتو  6و ينطبؽ بدر ة متوسطة وتأخذ در ات 6در اتو ينطبؽ بدر ة عالية وتأخذ 
(. ويقـو المعمـ 0ينطبؽ بدر ة منخفطة در تافو ينطبؽ بدر ة منخفطة  دبا وتأخذ در ة 

بمرا بة سموكيات الطفؿ داخؿ الفاؿ وخار هو وبناو عمى معرفته وخبرته بالطالضو ثـ يادر 
الحكـ عميه مف خبلؿ معطيات المقياس واإل ابة عميه. فإذا كانت در ات الطالض تقع دوف 

( فتدؿ عمى عدـ و ود اعوبة في التعمـو حما إذا كانت وا عة عند الدر ة 68التائية  الدر ة 
فتشير إلى احتماؿ و ود اعوبة في التعمـ مما يستدعي تحويؿ الطالض  وحكثر( 68التائية  

 بهدؼ معال تها. وحسبابها المحتممةلفريؽ التقييـ بهدؼ التحقؽ مف طبيعة الاعوبة 
نتباد الماحوض بالنشاط الزائد  الاورة األسرية مقياس اططراض طعؼ اال -6

 والمدرسية  إعداد الباحث( 
 تقدير حعراض اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائديهدؼ المقياس  إلى 

 واالندفاعية
الخمفية النظرية والدراسات السابقة  عمىاعتمد الباحث في بناو المقياس بناو المقياس  
 س منها والعديد مف المقايي

ز( لمتعرؼ عمي النشاط الزائد لد  األطفاؿ إعداد عبد العزيز الشخص  -مقياس  ف 
مقياس انتباد األطفاؿ وتوافقهـ إعداد وتقنيف عبد الر يض البحير  وعفاؼ ع بلف  و(0946 
الاورة  -مػقياس تػقدير اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد و(0994 

لتقدير  SNAPمقياس و(Dupaul et al  .0999يف ديوباوؿ وآخروف الخامسة ؛إعداد وتقن
 -الاورة المنزلية واألسرية -حعراض اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد

مقياس تقدير اططراض طعؼ  و(Dupaul et al  .0999الاورة الخامسةو إعداد وتقنيف 
 و(0222د وتقنيف محمد  اسـ عبد اهلل  االنتباد الماحوض والنشاط الزائد لد  األطفاؿو إعدا

الحركةو إعداد وتقنيف  ماؿ بفرط  استبياف تشخيص حعراض طعؼ االنتباد الماحوض
 (.0228الخطيض  

حمكف ت ميع عدد مف الفقرات مف خبلؿ الدراسات السابقة وما توفر لمباحث مف مقاييسو و 
الزائد لد  األطفاؿ فقرة تاؼ اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط  004بملت 

سنة و حيث حف هذد الفقرات  00-02بالافوؼ الرابع والخامس والسادس االبتدائي مف سف 
يمكف اإل ابة عميها بثبلث مستويات متدر ة هي نادرا وححيانا وغالبا. و د تـ توزيع الفقرات 

 مقياس اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد عمي اورتيف لممقياس هما 
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 الاورة  مقياس اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد و الاورة األسرية(
 .المدرسية(

عمي عينة كمية حساض الخاائص اإلحاائية لممقياس تـ   الخاائص اإلحاائية لممقياس
طفبل يعانوف مف اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائدو وتراوحت  040 وامها 

  .مدارس المس ميف بالمرحمة االبتدائية 8سنة مف داخؿ  00-02حعمارهـ ما بيف 

  اـ الباحث بالتحقؽ مف ادؽ المقياس بالطرؽ اآلتية    ادؽ المقياس

 اـ الباحث بعرض فقرات المقياس عمي عدد مف المحكميف ادؽ المحكميف    -ح
عمؿ عمي حذؼ و د تـ األخذ بمبلحظات المحكميف وا  راو التعديبلت المطموبة وال المتخاايف

%و إلي  انض التعديؿ في اياغة بعض 92العبارات التي كانت نسبة االتفاؽ عميها ح ؿ مف 
 .العبارات

معامؿ حلفا كرونباخ هو معامؿ يقيس مد     Alpha Coefficientمعامؿ حلفا كرونباخ 
ارتباط المفردات بالمقياسو وتحديد  يمة حلفا العامة في حالة حذؼ در ة المفردة مف 

 حساض  يمة معامؿ حلفا كرونباخ العامة لمقياس  و د تـالمقياس. 

حساض  يمة معامؿ حلفا كرونباخ العامة وب 2,4626الاورة األسرية وتساو  
 2,4622لمقياس الاورة المدرسية وتساو  

طريقة إعادة المقياس  - اـ الباحث بحساض ثبات المقياس باستخداـ  ثبات المقياس   
Test-Retest   حساض معامؿ الثبات بيف در ات التطبيقيف عمي العينة األولية والتي ب

طفبل ذو  اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد والتي تتراوح  040 وامها 
سنة بفااؿ زمني حسبوعيف؛ تبيف حف معامؿ االرتباط بينهما  00-02حعمارهـ ما بيف 

 .2,20إحاائيا عند مستو  و وهو داؿ 2,49باستخداـ طريقة بيرسوف يساو  

الاورة األسرية والاورة  عمىوتراوحت الدر ة الكمية لممقياس  المقياس تاحي   -
در ةو وبالتالي فالطفؿ الذ   040در ةو ومتوسطها  084در ة إلي  44المدرسية ما بيف 

 الزائد.در ة فأكثر يعاني مف حعراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط  040يحاؿ عمي 
 املعسيف الطلْكٕ )إعداد الباحح(   لربىامجا-4 
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خفض اططراض طعؼ  عمىيهدؼ البرنامج الحالي لمعمؿ الهدؼ العاـ لمبرنامج  
االنتباد والتقميؿ مف فرط الحركة واالندفاعية لد  األطفاؿ ذو  اططراض طعؼ االنتباد 

السموكي خبلؿ تحسيف مهارات الكؼ  مػف-االنتبادطعؼ  نمط-الزائدالماحوض بالنشاط 
مهارات التعمـ الذاتيةو   تحسيف كؿ مفوالطبط الذاتي لديهـ. وهناؾ سبعة حهداؼ نوعية هي 

مهارات المرا بة الذاتية لمسموؾو مهارات التقييـ الذاتي لمسموؾو مهارات تنظيـ الدافعية 
الذاتيةو وخفض اططراض طعؼ االنتبادو وخفض حدة فرط الحركة لؤلطفاؿ باستخداـ فنيات 

 بلج المعرفي السموكي.الع
يقـو عميها البرنامج وهي  نتائج البحوث والدراسات السػابقة وتواػيات  التياألسس 

عممػػاو الػػنفس والاػػحة النفسػػية فػػي تعػػديؿ سػػموؾ الطفػػؿ مػػف خػػبلؿ العديػػد مػػف االسػػتراتي يات 
اؿ والطرؽ المستخدمة في العبلج النفسػيو والنظريػة المعرفيػة السػموكية فػي التعامػؿ مػع األطفػ

مف خبلؿ طريقة الطبط الذاتي لمسموؾ وتنظيـ الذاتو باستخداـ التعمـ الػذاتي والمرا بػة الذاتيػة 
والتقييـ الذاتي والتعزيز الذاتي والحديث الذاتيو وحرص الباحث عمػي مراعػاة النػواحي العاػبية 
ض والفسػػيولو ية ألفػػراد العينػػة مػػف خػػبلؿ الاػػفات المميػػزة الطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد الماػػحو 

 بالنشاط الزائد.
يعتمػػد البرنػػامج عمػػي العديػػد مػػف الفنيػػات التػػي  الفنيػػات المسػػتخدمة فػػي البرنػػامج  

تسػػاعد فػػي إكسػػاض األطفػػاؿ مهػػارات التنظػػيـ الػػذاتى والكػػؼ السػػموكي ممػػا يػػؤد  إلػػي خفػػض 
اططراض طعؼ االنتباد لد  األطفاؿ ذو  اطػطراض طػعؼ االنتبػاد الماػحوض بالنشػاط الزائػدو 

دريض عمػػػي التعميمػػػات الذاتيػػػةو والمرا بػػػة الذاتيػػػةو والتقيػػػيـ الػػػذاتيو والتػػػدريض عمػػػي وهػػػي  التػػػ
المطابقػػةو والػػتحكـ فػػي اللطػػضو وتنميػػة المهػػارات البينشخاػػيةو والتػػدريض عمػػي مهػػارات حػػؿ 
المشكبلتو والتدريض عمي مهارة إدارة الو ت والمهارات التنظيميةو والنمذ ػةو والتعزيػزو وتكمفػة 

والتػػدريض عمػػي االسػػترخاوو ولعػػض الػػدورو والتركيػػض والبنػػاو و والممارسػػةو ومػػؿو االسػػت ابةو 
 الفراغاتو والتخيؿو وتليير القواعدو واالستبعاد المؤ تو والوا ض المنزلي.

خطوات تنفيذ البرنامج المعرفي السموكى  تـ إعداد البرنامج المعرفي السموكي 
و حيث تـ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائدالمو ه لؤلطفاؿ الذيف يعانوف مف اططراض طعؼ 

حسابيعو بوا ع حربعة  02 مسة عبل يةو خبلؿ  60تطبيؽ البرنامج المستخدـ في الدراسة في 
شهر وناؼ يتـ إ راو القياس التتبعي  د يقةو وبعد 68 مسات حسبوعياو ومدة ال مسة 
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رات األطفاؿ وحداوهـ بعد وذلؾ لقياس مد  التحسف في مها لمبرنامج المستخدـ في الدراسة.
تنفيذ البرنامجو وبعد شهر وناؼ تـ تطبيؽ نفس مقاييس الدراسة لتحديد مد  استمرارية 

 التحسف لد  حطفاؿ العينة ومد  فاعمية البرنامج المستخدـ في الدراسة. 
يتـ عقض كؿ  الذ  التكوينيتقويـ البرنامج  اعتمد تقويـ البرنامج عمى التقويـ 

لتقويـ الختامي في نهاية البرنامج مف خبلؿ تطبيؽ  حدوات البحث( التطبيؽ  مسة وكذلؾ ا
 والبعد .-القبمي

ٍُِخص عٍغبد اٌجشٔبِظ  اٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ٛضؼ 

سلُ 
 اٌغٍغخ

 اٌف١ٕبد اٌّغزخذِخ أ٘ذاف اٌغٍغخ ٚا٤ٔشطخ  ِٛضٛع اٌغٍغخ
صِٓ 
اٌغٍ
 عخ

 عٍغخ ر١ّٙذ٠خ ٚرؼبسف 2

أْ ٠زّىٓ ا٤طفبي اٌّشبسوْٛ 
ٌجشٔبِظ ِٓ ِؼشفخ فٟ ا

اعشاءاد اٌجشٔبِظ ِٚٛاػ١ذ 
 اٌغٍغبد.

اٌزؼبسف ٚرمذ٠ُ 
 اٌزاد.

5
6
 

مخ
ل١
د

 

3 
إرجااااابع اٌزؼ١ٍّااااابد ٚرٕف١اااااز٘ب 

 دْٚ ضغش أٚ ًٍِ.
 

أْ ٠مَٛ اٌطفً ثزٕف١ز ع١ّغ 
اٌزؼ١ٍّبد اٌّٛعٙخ إ١ٌٗ دْٚ 

 ضغش أٚ ًٍِ

 –اٌزؼٍُ ثبٌّٕٛرط 
اٌٛاعت  -اٌزؼض٠ض

 إٌّضٌٝ

5
6
 

مخ
ل١
د

 

4 
اٌؾااذ٠ش اٌاازارٟ  ػٍااٝاٌزااذس٠ت 

 ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌزار١خ.
 

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح 
 اٌزؾذس ِغ اٌزاد ٌضجظ عٍٛوٗ

اٌزذس٠ت ػٍٟ 
 –اٌزؼ١ٍّبد اٌزار١خ 
 –اٌزؼٍُ ثبٌّٕٛرط 

اٌٛاعت  -اٌزؼض٠ض
 إٌّضٌٝ

5
6
 

مخ
ل١
د

 

5 
ِطبثماخ ا٤فؼابي  ػٍاٝاٌزذس٠ت 

 ثبٌزؼ١ٍّبد اٌزار١خ.
 

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح ِطبثمخ 

ٌغٍٛو١بد ثبٌزؼ١ٍّبد ا٤فؼبي ٚا

 اٌزار١خ.
 

اٌزذس٠ت ػٍٟ 
ِطبثمخ ا٤فؼبي 
ثبٌزؼ١ٍّبد اٌزار١خ 

اٌٛاعت  -اٌزؼض٠ض –
 إٌّضٌٝ.

5
6
 

مخ
ل١
د
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سلُ 
 اٌغٍغخ

 اٌف١ٕبد اٌّغزخذِخ أ٘ذاف اٌغٍغخ ٚا٤ٔشطخ  ِٛضٛع اٌغٍغخ
صِٓ 
اٌغٍ
 عخ

6 
اٌزذس٠ت ػٍٟ ِٙبساد 
اٌزخط١ظ ٚاٌزؾ١ًٍ ٌٍّٙبَ 

 ٚا٤ٔشطخ

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبساد 

اٌزخط١ظ ٚاٌزؾ١ًٍ ٌٍّٙبَ 

 ٚا٤ٔشطخ.
 

 -اٌزشو١ت ٚاٌجٕبء
اٌزذس٠ت ػٍٟ 

ٙبساد اٌزٕظ١ّ١خ اٌّ
اٌٛاعت  -اٌزؼض٠ض -

 إٌّضٌٝ.

5
6
 

مخ
ل١
د

 

7 

اٌزذس٠ت ػٍاٟ ِٙابسح اوزغابة 

اٌّؼٍِٛااااااااااابد ٚاٌج١بٔااااااااااابد 

ٚرٛظ١فٙاااب فاااٟ رٕف١اااز اٌّٙااابَ 

 ٚا٤ٔشطخ.
 

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح اٌجؾش 
ػٓ اٌّؼٍِٛبد ٚو١ف١خ رٛظ١فٙب 
 فٟ رٕف١ز اٌّٙبَ ٚا٤ٔشطخ

اٌزااااااااذس٠ت ػٍااااااااٟ 

اٌااااازؼٍُ  -اٌّطبثماااااخ

 –ثااااااااااااااااااابٌّٕٛرط 

اٌٛاعاااات  -اٌزؼض٠ااااض

 إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

 ر١ّٕخ ِٙبسح ؽً اٌّشىالد 7
أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح ؽً 

 اٌّشىالد

اٌزاااااذس٠ت ػٍاااااٟ    

 –ؽااااً اٌّشااااىالد 

 –ٌؼاااااااات اٌاااااااااذٚس 

اٌزؼ١ٍّاابد  -اٌزؼض٠ااض

اٌٛاعااااات  -اٌزار١اااااخ

 إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

8 
اٌزاااذس٠ت ػٍاااٟ ارعااازّشاس٠خ 

 فٟ إرّبَ ٚرٕف١ز اٌّٙبَ .
 

ً ِٙبسح رغضئخ أْ ٠ىزغت اٌطف

 اٌّٙبَ ٚاعزىّبٌٙب.
 

 -اٌزشو١ت ٚاٌجٕبء 
اٌٛاعت  -اٌزؼض٠ض

 إٌّضٌٝ.

5
6
 

مخ
ل١
د

 

9 
إدسان اٌّشىالد اٌغٍٛو١خ 
 ٚا٤ضشاس إٌبرغخ ػٕٙب.

أْ ٠ّزٕغ اٌطفً ػٓ ِّبسعخ 

اٌغٍٛو١بد اٌغٍج١خ اٌزٟ رضش 

 ثٗ ٚثب٢خش٠ٓ.
 

 –اٌزؼٍُ ثبٌّٕٛرط 
–اٌزم١١ُ اٌزارٟ 

اٌٛاعت  -اٌزؼض٠ض
 ٕضٌٝاٌّ

5
6
 

مخ
ل١
د

 

21 
ضااااااجظ اٌاااااإفظ ٚاٌغاااااا١طشح 

 ػ١ٍٙب.
 

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح ضجظ 
إٌفظ ٚاٌغ١طشح ػ١ٍٙب 
 ٚارػزشاف ثبٌخطأ

-رش٠ٚض اٌغضت  
 –اٌزؼ١ٍّبد اٌزار١خ 
 –اٌزؼٍُ ثبٌّٕٛرط 

اٌٛاعت  -اٌزؼض٠ض
 إٌّضٌٝ

5
6
 

مخ
ل١
د

 

22 
ر١ّٕااخ اٌّٙاابساد ارعزّبػ١ااخ 

 ٥ٌطفبي
 

أْ ٠ّبسط اٌطفً اٌّٙبساد 

 ارعزّبػ١خ اٌغ١ٍّخ.
 

 –ٌؼت اٌذٚس 
اٌٛاعت  -اٌزؼض٠ض

 إٌّضٌٝ.

5
6
 

مخ
ل١
د
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سلُ 
 اٌغٍغخ

 اٌف١ٕبد اٌّغزخذِخ أ٘ذاف اٌغٍغخ ٚا٤ٔشطخ  ِٛضٛع اٌغٍغخ
صِٓ 
اٌغٍ
 عخ

23 
اٌزذس٠ت ػٍٟ ِٙبساد 
 اٌزؼبْٚ ِغ ا٢خش٠ٓ

أْ ٠ىزغت اٌطفً عٍٛو١بد 
ا٠غبث١خ ِضً اٌزؼبْٚ ٠ٚؼّّٙب 

ػٍٟ ؽ١برٗ اٌشخص١خ 
 ٚارعزّبػ١خ

 –اٌزؼٍُ ثبٌّٕٛرط 
ارعزجؼبد  -اٌزؼض٠ض

 اٌّؤلذ

5
6
 

مخ
ل١
د

 

24 

زاد ٚاٌزصشفبد ِشالجخ اٌ
 اٌغٍٛو١خ اٌزار١خ

 

 

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح    

ِشالجخ اٌزاد ٚاٌغٍٛن ِٓ 

 خالي اٌزغغ١ً اٌزارٟ
 

اٌزذس٠ت ػٍٟ 
اٌزٕج١ٗ ٚاٌّشالجخ 

ًِء  -اٌزار١خ
 -اٌزؼض٠ض –اٌفشاؽ 

 اٌٛاعت إٌّضٌٝ

5
6
 

مخ
ل١
د

 

25 
اٌزذس٠ت ػٍٟ اٌزفى١ش 
 ار٠غبثٟ ٚارخبر اٌمشاساد

اٌزفى١ش  أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح

 ار٠غبثٟ ٚارخبر اٌمشاساد.
 

اٌزذس٠ت ػٍٟ 
ِٙبساد ؽً 
اٌزؼٍُ  -اٌّشىالد 
 –ثبٌّٕٛرط 
اٌٛاعت  -اٌزؼض٠ض

 إٌّضٌٝ

5
6
 

مخ
ل١
د

 

26 
اٌزذس٠ت ػٍٟ ِٙبساد اٌزم١١ُ 
 اٌزارٟ ٌٍّٙبَ ٚا٤ٔشطخ.

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح        

اٌزم١١ُ اٌزارٟ ٌٍّٙبَ ٚا٤ٔشطخ 

 ِٓ خالي ػ١ٍّخ اٌزغغ١ً.
 

اٌزذس٠ت ػٍٟ 
 -اٌزم١١ُ اٌزارٟ
 -اٌزؼ١ٍّبد اٌزار١خ 

اٌٛاعت  -اٌزؼض٠ض
 إٌّضٌٝ.

5
6
 

مخ
ل١
د

 

27 
 اٌزذس٠ت ػٍٟ اٌزؼض٠ض اٌزارٟ.

 

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح 

اٌزؼض٠ض اٌزارٟ ٌٍغٍٛن 

 ٚاٌّٙبَ.
 

 –اٌزؼ١ٍّبد اٌزار١اخ 

اٌزااااااااذس٠ت ػٍااااااااٟ 

 -اٌزؼض٠اااااض اٌااااازارٟ 

 اٌٛاعت إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

27 
ػٍااٟ اٌضمااخ ثاابٌٕفظ  اٌزااذس٠ت

 ٚارػزضاص ثٙب.
 

أْ رزؾغٓ ٌذٞ اٌطفً صمزٗ 

 ثٕفغٗ .
 

اٌزؼ١ٍّبد  

اٌزؼض٠ااااض  –اٌزار١ااااخ 

 -اٌزؼض٠اااض –اٌااازارٟ 

 اٌٛاعت إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

28 
اٌزاااذس٠ت ػٍاااٟ رم١ااا١ُ عاااٍٛن 

 ا٢خش٠ٓ ٚرؼض٠ضٖ.
 

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح رم١١ُ 

 عٍٛن ا٢خش٠ٓ ٚرؼض٠ضٖ.
 

اٌزاااااذس٠ت  

اٌازارٟ ػٍٟ اٌزم١ا١ُ 

 اٌزؼض٠ض. –ٌٍغٍٛن 
 

5
6
 

مخ
ل١
د
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سلُ 
 اٌغٍغخ

 اٌف١ٕبد اٌّغزخذِخ أ٘ذاف اٌغٍغخ ٚا٤ٔشطخ  ِٛضٛع اٌغٍغخ
صِٓ 
اٌغٍ
 عخ

29 
اٌزااذس٠ت ػٍااٟ ر١ّٕااخ ِغاازٛٞ 

 اٌطّٛػ ٌذٞ ا٤طفبي.
 

أْ ٠ّبسط اٌطفً ثؼض        

اٌغٍٛو١بد إٌٟ رؾمك سغجبرٗ 

 ٚأ٘ذافٗ ثئصشاس ٚػض٠ّخ.
 

 –اٌزخ١اااً  

 –اٌااازؼٍُ ثااابٌّٕٛرط 

اٌٛاعاااات  -اٌزؼض٠ااااض

 إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

31 
اٌزااذس٠ت ػٍااٟ ر١ّٕااخ اٌشغجااخ 

 ٌّؼشفخ ٚؽت ارعزطالع.فٟ ا
 

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح 

اٌؾصٛي ػٍٟ اٌّؼٍِٛبد ٚؽت 

 ارعزطالع .
 

اٌااااااااااازؼٍُ  

 –ثااااااااااااااااااابٌّٕٛرط 

اٌٛاعاااات  -اٌزؼض٠ااااض

 إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

32 
اٌزاااذس٠ت ػٍاااٟ إرمااابْ اٌؼّاااً 

 ٚاٌّٙبَ اٌّىٍف ثٙب اٌطفً.
 

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح إرمبْ 

اٌؼًّ ٚاٌّٙبَ اٌّىٍف ثٙب 

 رار١ب.
 

اٌزااذس٠ت ػٍااٟ       

إداسح اٌّٙااااااااااابساد 

 –اٌزٕظ١ّ١اااااااااااااااااااخ 

 –اٌزؼض٠ااااض اٌاااازارٟ 

اٌٛاعاااات  -اٌزؼض٠ااااض

 إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

33 
ر١ّٕااخ ٚػااٟ اٌطفااً ثأ١ّ٘ااخ   

 ػ١ٍّزٟ اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ.
 

أْ ٠مجً اٌطفً رار١ب ػٍٟ أداء 

 اٌّٙبَ ٚا٤ٔشطخ اٌّىٍف ثٙب.
 

اٌزم١ااااااااا١ُ  

ٌؼات اٌااذٚس  -اٌازارٟ

اٌٛاعاات  -اٌزؼض٠ااض -

 .إٌّضٌٝ
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

34 
اٌزااااااذس٠ت ػٍااااااٟ إٌّبفغااااااخ 

 ا٠٦غبث١خ ِغ ا٢خش٠ٓ.
 

أْ ٠ٕفز اٌطفً ِجبدا         

إٌّبفغخ ا٠٦غبث١خ َ ا٢خش٠ٓ 

 أصٕبء أداء اٌّٙبَ ٚا٤ٔشطخ.
 

اٌااااااااااازؼٍُ  

اٌاااااااازؼٍُ  -اٌاااااااازارٟ

 –ثااااااااااااااااااابٌّٕٛرط 

اٌٛاعاااات  -اٌزؼض٠ااااض

 إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

35 
 اٌزذس٠ت ػٍٟ إداسح اٌٛلذ.

 

طفً ِٙبسح إداسح أْ ٠ىزغت اٌ

 اٌٛلذ فٟ رٕف١ز اٌّٙبَ.
 

اٌزذس٠ت ػٍٟ 
ِٙبسح إداسح اٌٛلذ 
ٚاٌّٙبساد 
 –اٌزٕظ١ّ١خ 

 –اٌزؼ١ٍّبد اٌزار١خ 
 -اٌزؼض٠ض اٌزارٟ
 اٌٛاعت إٌّضٌٝ.

5
6
 

مخ
ل١
د

 

36 
ر١ّٕاااخ ِٙاااابسح اٌّضااابثشح فااااٟ 

 رٕف١ز اٌّٙبَ ٌذٞ ا٤طفبي.
 

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح 

 اٌّضبثشح أصٕبء رٕف١ز اٌّٙبَ

 ٚا٤ٔشطخ.
 

اٌّشالجااااخ  

 اٌزؼض٠ض. –اٌزار١خ
 

5
6
 

مخ
ل١
د
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سلُ 
 اٌغٍغخ

 اٌف١ٕبد اٌّغزخذِخ أ٘ذاف اٌغٍغخ ٚا٤ٔشطخ  ِٛضٛع اٌغٍغخ
صِٓ 
اٌغٍ
 عخ

37 
اٌّض١اشاد  ػٍاٝرشو١ض ارٔزجابٖ 

 اٌجصش٠خ.
 

أْ ٠زؾغٓ ٌذٞ اٌطفً 

ِغز٠ٛبد رشو١ض ارٔزجبٖ ػٍٟ 

 اٌّض١شاد اٌجصش٠خ.
 

ارعاازشخب 

اٌاااااااااااااااااااااااازؼٍُ  -ء 

 –ثااااااااااااااااااابٌّٕٛرط 

 -اٌزؼض٠ااااااض اٌاااااازارٟ

 اٌٛاعت إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

37 
رشو١ااااااااض ارٔزجاااااااابٖ ػٍااااااااٟ   

 ٌّض١شاد اٌغّؼ١خ.ا
 

أْ ٠زؾغٓ ٌذٞ اٌطفً 

ِغز٠ٛبد رشو١ض ارٔزجبٖ ػٍٟ 

 اٌّض١شاد اٌغّؼ١خ.
 

ارعاازشخب 

اٌاااااااااااااااااااااااازؼٍُ  -ء 

 –ثااااااااااااااااااابٌّٕٛرط 

 -اٌزؼض٠ااااااض اٌاااااازارٟ

 اٌٛاعت إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

38 
رشو١ض ارٔزجابٖ ػٍاٟ اٌّض١اشاد 

 اٌؾغ١خ.
 

أْ ٠زؾغٓ ٌذٞ اٌطفً 

ِغز٠ٛبد رشو١ض ارٔزجبٖ ػٍٟ 

 ١خ.اٌّض١شاد اٌؾغ
 

ارعاازشخب 

اٌاااااااااااااااااااااااازؼٍُ  -ء 

 –ثااااااااااااااااااابٌّٕٛرط 

 -اٌزؼض٠ااااااض اٌاااااازارٟ

 اٌٛاعت إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

39 
اٌزااااذس٠ت ػٍااااٟ ص٠اااابدح فزااااشح 

 ارٔزجبٖ.
 

أْ ٠ؾبفع اٌطفً ػٍٟ رشو١ضٖ 

 ٚأزجبٖ ٌّذح ط٠ٍٛخ.
 

اٌااازؼٍُ ثااابٌّٕٛرط    

 –رغ١١ااش اٌمٛاػااذ  –

اٌزؼ١ٍّاابد  -اٌزؼض٠ااض

اٌٛاعااااات  -اٌزار١اااااخ

 إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

41 
 اٌّشٚٔخ فٟ ٔمً ارٔزجبٖ.

 

أْ رزؾغٓ ٌذٞ اٌطفً ِٙبسح 

اٌّشٚٔخ فٟ ٔمً ارٔزجبٖ ث١ٓ 

 اٌّض١شاد ثشىً ِٕظُ ِٚخطظ.
 

اٌزااذس٠ت ػٍااٟ       

ِٙاااااااااااابسح ؽااااااااااااً 

 -اٌّشاااااااااااااااااااااىالد

 –اٌزؼ١ٍّبد اٌزار١اخ 

اٌٛاعاااات  -اٌزؼض٠ااااض

 إٌّضٌٝ.
 

 

 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

42 
اٌزاااااااذس٠ت ػٍاااااااٟ ِٙااااااابساد 

 ا٦ٔصبد ٚارعزّبع.
 

طفً ِٙبسح أْ ٠ىزغت اٌ

 ا٦ٔصبد ٚارعزّبع ٣ٌخش٠ٓ.
 

ٌؼاااااااااااااات  

 اٌزؼض٠ض. –اٌذٚس 
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

43 
إدسان رفبصااااااااا١ً ا٤ ااااااااا١بء 

 ِٚىٛٔبرٙب.
 

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح فٟ      

رؾ١ًٍ ا٤ ١بء ٚاٌزؼشف ػٍٟ 

 ِىٛٔبرٙب ٚرفبص١ٍٙب.
 

اٌزاااااذس٠ت  

 -ػٍااااٟ اٌّّبسعااااخ 

 اٌزؼض٠ض.
 

5
6
 

مخ
ل١
د
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سلُ 
 اٌغٍغخ

 اٌف١ٕبد اٌّغزخذِخ أ٘ذاف اٌغٍغخ ٚا٤ٔشطخ  ِٛضٛع اٌغٍغخ
صِٓ 
اٌغٍ
 عخ

44 

اٌزاااااذس٠ت ػٍاااااٟ ارعااااازشخبء 

 شو١ض.ٚاٌز
 

 

 

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح فٟ 

ارعزشخبء ٚاٌزشو١ض ٌٍزم١ًٍ ِٓ 

 فشط اٌؾشوخ.
 

اٌزاااااذس٠ت  

 –ػٍااٟ ارعاازشخبء 

 –رىٍفااخ ارعاازغبثخ 

اٌٛاعاااات  -اٌزؼض٠ااااض

 إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

45 
اٌاااااااازخٍص ِاااااااآ اٌغااااااااٍٛن 

 اٌفٛضٛٞ.
 

أْ رّىٓ اٌطفً ِٓ إرجبع إٌظبَ 

 ٚاٌغٍٛن اٌغٛٞ.
 

اٌااااااااااازؼٍُ  

 –ثااااااااااااااااااابٌّٕٛرط 

اٌٛاعاااات  -ضاٌزؼض٠اااا

 إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

46 
اٌزااااااذس٠ت اٌزااااااذس٠غٟ ػٍااااااٟ 

 اٌغٍٛط فٟ ٘ذٚء.
 

أْ ٠ٍزضَ اٌطفً ثبٌغٍٛط فٟ 

٘ذٚء أصٕبء رٕف١ز اٌّٙبَ 

 ٚا٤ٔشطخ.
 

اٌااااااااااازؼٍُ  

 –ثااااااااااااااااااابٌّٕٛرط 

 اٌزؼض٠ض.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

47 
اٌااااازخٍص ِااااآ اٌغاااااٍٛو١بد 

 اٌخبطئخ.
 

أْ ٠زٍخص اٌطفً ِٓ 

 اٌغٍٛو١بد اٌخبطئخ.
 

ِاااااااااااااًء  

اٌاااااازؼٍُ  -اٌفااااااشاؽ 

 –ثااااااااااااااااااابٌّٕٛرط 

اٌٛاعاااات  -اٌزؼض٠ااااض

 إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

47 

اٌزذس٠ت ػٍٟ إٌّزعاخ          

فااااٟ اٌزؼبِااااً ِااااغ ا٤ٔشااااطخ 

اٌّخزٍفاااااااااخ دْٚ رٙاااااااااٛس أٚ 

 أذفبع.
 

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح فٟ 

اٌزؼبًِ ِغ اٌّٙبَ دْٚ 

 أذفبػ١خ أٚ رٙٛس.
 

اٌزؼ١ٍّبد  

اٌاااااازؼٍُ  -اٌزار١ااااااخ 

 –ثااااااااااااااااااابٌّٕٛرط 

ٌؼاااااااات  -اٌزؼض٠ااااااااض

 ٌذٚس.ا
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

48 
اٌزاااااذس٠ت ػٍاااااٟ اٌزاااااشٚٞ     

 ٚػذَ ارٔذفبػ١خ.
 

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح 

ارعزشخبء ٚػذَ ارٔذفبػ١خ أٚ 

 اٌزشٚٞ.
 

ارعاازشخب 

اٌزؼ١ٍّاااااااااااااابد   -ء

 -اٌزؼض٠اااض -اٌزار١اااخ 

 اٌٛاعت إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

49 
اٌزذس٠ت ػٍٟ اٌزًّٙ ٚاٌزفى١ش 

 فٟ ارعزغبثخ ٚسد اٌفؼً.
 

ت اٌطفً ِٙبسح أْ ٠ىزغ    

اٌزًّٙ ٚاٌزفى١ش فٟ سد اٌفؼً 

 ٚارعزغبثخ ػٍٟ اٌّض١شاد.
 

اٌزؼ١ٍّبد  

اٌاااااازؼٍُ  -اٌزار١ااااااخ 

 –ثااااااااااااااااااابٌّٕٛرط 

اٌٛاعاااات  -اٌزؼض٠ااااض

 إٌّضٌٝ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د
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سلُ 
 اٌغٍغخ

 اٌف١ٕبد اٌّغزخذِخ أ٘ذاف اٌغٍغخ ٚا٤ٔشطخ  ِٛضٛع اٌغٍغخ
صِٓ 
اٌغٍ
 عخ

51 
اٌزااذس٠ت ػٍااٟ ػااذَ ِمبطؼااخ   

 ا٢خش٠ٓ ٚاٌزطفً ػ١ٍُٙ.
 

أْ ٠ىزغت اٌطفً ِٙبسح 

ارعزئزاْ ٠ٚؾزشَ اٌمٛاػذ 

 زّبػ١خ.ا٤خالل١خ ٚارع
 

   

ٌؼاات  –ارعاازشخبء 

اٌزؼ١ٍّاااابد  -اٌااااذٚس

 اٌزار١خ.
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

52 
رم١اا١ُ أصااش اٌجشٔاابِظ اٌؼالعااٟ 

 ػٍٟ ا٤طفبي.
 

أْ ٠زّىٓ اٌطفً ِٓ اٌّٙبساد 

اٌزٟ اوزغجٙب فٟ اٌجشٔبِظ 

 اٌؼالعٟ.
 

اٌزم١ااااااااا١ُ     

 اٌزؼض٠ض. –اٌزارٟ 
 

5
6
 

مخ
ل١
د

 

 ّتفط ٍا:  ىتاٜج الدزاض٘

والذ  ينص عمى  "تو ػد فػروؽ ذات ألوؿ الختبار احة الفرض ا :ألّلالفسض اىتاٜج 
ومتوسػطات رتػض در ػات  ةيػبيمتوسطات رتض در ات حفراد الم موعة الت ر  فيب ةيداللة إحاائ

اطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد الماػػحوض  اسيػػالبعػػد  لمق اسيػػحفػػراد الم موعػػة الطػػابطة فػػي الق
". ولمتحقؽ مػف هػذا الفػرض اسػتخدـ الباحػث ةيبيبالنشاط الزائد في ات اد حفراد الم موعة الت ر 

البلبػػارامتر  لحسػػاض   Mann-Whitney Testوتنػي لم مػػوعتيف مسػػتقمتيف  -اختبػار مػػاف
داللػػة الفػػروؽ بػػػيف متوسػػطات در ػػات حفػػػراد الم موعػػة الت ريبيػػة ومتوسػػػطات در ػػات حفػػػراد 

ائػػػد فػػػي الم موعػػػة الطػػػابطة عمػػػي مقيػػػاس اطػػػطراض طػػػعؼ االنتبػػػاد الماػػػحوض بالنشػػػاط الز 
 القياس البعد و ويوط  ال دوؿ التالى نتائج ذلؾ  
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 (0 دوؿ  
داللة الفروؽ بيف متوسطات در ات حفراد الم موعة الت ريبية ومتوسطات در ات حفراد 

الم موعة الطابطة عمي مقياس اططرابات طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد في القياس 
 البعد 

 اٌّغّٛػبد ارثؼبد
اٌؼذد 

ْ(=31) 

ِزٛعظ 

 اٌشرت

ِغّٛع 

 اٌشرت

ل١ّخ "ٞ" 

Mann-  

(U)Whitney  

اٌذسعخ 

 اٌّؼ١بس٠خ)ر(

ِغزٛٞ 

 اٌذرٌخ

 ضؼف ارٔزجبٖ

اٌّغّٛػخ 

 اٌزغش٠ج١خ
21 25,81 258,11 

اٌّغّٛػخ  داٌخ 4,375- 7,11

 اٌضبثطخ
21 7,31 73,11 

   31 اٌّغّٛع

 

 إٌشبط اٌضائذ

اٌّغّٛػخ 

 اٌزغش٠ج١خ
21 25,76 257,61 

اٌّغّٛػخ  داٌخ 4,261- 8,61

 اٌضبثطخ
21 7,46 74,61 

   31 اٌّغّٛع

 ارٔذفبػ١خ

اٌّغّٛػخ 

 اٌزغش٠ج١خ
21 25,26 252,61 

اٌّغّٛػخ  داٌخ 3,773- 24,61

 اٌضبثطخ
21 7,46 74,61 

   31 اٌّغّٛع

اٌذسعخ اٌى١ٍخ 

 ٌٍّم١بط

اٌّغّٛػخ 

 اٌزغش٠ج١خ
21 26,41 264,11 

اٌّغّٛػخ  داٌخ 4,746- 3,11

 اٌضبثطخ
21 6,71 67,11 

   31 اٌّغّٛع

 0,942( =2,28                0,842( = 2,20 يمة  ذ( عند مستو  داللة  
 االنتبػاد  طػعؼ اطػطراض مقيػاس ألبعػاد المحسػوبة ذ((  ػيـ حف السػابؽ ال ػدوؿ مػف يتط   

و 6,08و 6,046( الترتيػض عمػى بملػت مقيػاسلم الكميػة والدر ػة الزائػد بالنشػاط الماػحوض
  فػروؽ و ػود إلػى يشير مما (و0,842  الحدية القيمة مف حكبر  يـ وهى (6,648و 0,440

 حفػراد الم موعػة در ػات رتض متوسطات بيف ( 2,20داللة   مستو  عند إحاائية داللة ذات
 لمقيػاس لبعػد ا القيػاس فػي الطػابطة الم موعػة حفػراد در ػات رتػض ومتوسػطات الت ريبيػة
 يعنػي الت ريبيػةو وهػذا الم موعػة ات ػاد في الزائد بالنشاط الماحوض االنتباد طعؼ اططراض
 البرنػامج تعرطػهـ ل مسػات بعػد تحسػنهـ وبالتػالي الت ريبيػة الم موعة حفراد در ات انخفاض
 . مسات البرنامج لنفس تتعرض لـ التي الطابطة الم موعة بأفراد مقارنة
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تو ػػد فػػروؽ ذات  يػػنص عمػػى  " والػػذ  ثػػانىالختبػػار اػػحة الفػػرض ال  ثػػانى الفػػرض ال نتػػائج
 اسيػػالقبمػػي والبعػػد  لمق فياسػػيفػػى الق ةيػػبيدر ػػات حفػػراد الم موعػػة الت ر  فيبػػ ةيداللػة إحاػػائ

ولمتحقػػؽ مػػف  ".البعػػد  ؽيػػاطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد الماػػحوض بالنشػػاط الزائػػد فػػى ات ػػاد التطب
لحسػػاض  البلبػػارامتر   Wilcoxon-Testويمكوكسػػف  هػػذا الفػػرض اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار

داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات در ػػات حفػػراد الم موعػػة الت ريبيػػة  بػػؿ وبعػػد تطبيػػؽ البرنػػامج 
 المستخدـ في الدراسةو ويوط  ال دوؿ التالى نتائج ذلؾ 

ؼذٞ ػٍٝ درٌخ اٌفشٚق ث١ٓ دسعبد أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ فٟ اٌم١بع١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌج (3عذٚي )

 ِم١بط اضطشاة ضؼف ارٔزجبٖ اٌّصؾٛة ثبٌٕشبط اٌضائذ 

 ارغبٖ فشٚق اٌشرت ارثؼبد
اٌؼذد 

=ْ(21) 

ِزٛعظ 

 اٌشرت

ِغّٛع 

 اٌشرت

اٌذسعخ 

اٌّؼ١بس٠خ 

 )ر(

ِغزٛٞ 

 اٌذرٌخ

 ضؼف ارٔزجبٖ

 66,11 6,6 21 اٌشرت اٌغبٌجخ

 داٌخ 3,817-
 1,11 1,1 1 اٌشرت اٌّٛعجخ

   1 اٌزغبٚٞ

   21 ٌّغّٛعا

 

 إٌشبط اٌضائذ

 66,11 6,6 21 اٌشرت اٌغبٌجخ

 داٌخ 3,814-
 1,11 1,1 1 اٌشرت اٌّٛعجخ

   1 اٌزغبٚٞ

   21 اٌّغّٛع

 ارٔذفبػ١خ

 66,11 6,6 21 اٌشرت اٌغبٌجخ

 داٌخ 3,821-
 1,11 1,1 1 اٌشرت اٌّٛعجخ

   1 اٌزغبٚٞ

   21 اٌّغّٛع

١خ اٌذسعخ اٌىٍ

 ٌٍّم١بط

 66,11 6,6 21 اٌشرت اٌغبٌجخ

 داٌخ 3,814-
 1,11 1,1 1 اٌشرت اٌّٛعجخ

   1 اٌزغبٚٞ

   21 اٌّغّٛع

 0,942( =2,28                0,842( = 2,20 يمة  ذ( عند مستو  داللة  
 طعؼ اططراض مقياس ألبعاد المحسوبة)  ذ  يـ حف السابؽ ال دوؿ مف يتط  
   الترتيض عمى بملت لممقياس الكمية والدر ة الزائد بالنشاط الماحوض و 0,426و االنتباد
 مما (و0,842  الحدية القيمة مف حكبر  يـ وهى ( 0,426و 0,402و 0,426و  0,424
 حفراد در ات بيف ) 2,20 ( داللة مستو  عند إحاائية داللة ذات فروؽ و ود إلى يشير

 الماػػػحوض االنتباد طعؼ اططراض لمقياس القبمي والبعد  فى القياسيف الت ريبية الم موعة
 الم موعة حفراد در ات انخفاض يعني وهذا البعد و ات ػػػػاد القياس فػػػػى الزائد بالنػػػػشاط
 .البرنامج ل مسات بعد تعرطهـ تحسنهـ وبالتالي الت ريبية
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ال تو د فروؽ ذات  "ينص عمى   والذ  لثاثالختبار احة الفرض ا  الثالثالفرض نتائج 
 اسيالبعد  والتتبعي لمق في القياسيف ةيبيدر ات حفراد الم موعة الت ر  فيب ةيداللة إحاائ

ولمتحقؽ مف هذا الفرض استخدـ ". اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط  الزائد 
البلبارامتر  لحساض داللة الفروؽ بيف   Wilcoxon-Testالباحث اختبار ويمكوكسف 

طات در ات حفراد الم موعة الت ريبية في القياسيف البعد  والتتبعيو ويوط  نتائج متوس
 ذلؾ 

 (4عذٚي )
درٌخ اٌفشٚق ث١ٓ دسعبد أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ فٟ اٌم١بع١ٓ اٌجؼذٞ ٚاٌززجؼٟ ػٍٟ ِم١بط 

 اضطشاة ضؼف ارٔزجبٖ اٌّصؾٛة ثبٌٕشبط اٌضائذ

 ارثؼبد
ارغبٖ فشٚق 

 اٌشرت

اٌؼذد 

=ْ(21) 

ِزٛعظ 

 اٌشرت

ِغّٛع 

 اٌشرت

اٌذسعخ 

 اٌّؼ١بس٠خ

ِغزٛٞ 

 اٌذرٌخ

ضؼف 

 ارٔزجبٖ

 33,11 6,61 5 اٌشرت اٌغبٌجخ

 غ١ش داٌخ 1,675-
 44,11 6,61 7 اٌشرت اٌّٛعجخ

   1 اٌزغبٚٞ

   21 اٌّغّٛع

 

إٌشبط 

 اٌضائذ

 27,11 6,77 4 اٌشرت اٌغبٌجخ

 غ١ش داٌخ 1,767-
 38 5,77 7 اٌشرت اٌّٛعجخ

   2 اٌزغبٚٞ

   21 اٌّغّٛع

 ارٔذفبػ١خ

 24,11 5,44 4 اٌشرت اٌغبٌجخ

 غ١ش داٌخ 2,587-
 53,11 7,11 7 اٌشرت اٌّٛعجخ

   1 اٌزغبٚٞ

   21 اٌّغّٛع

اٌذسعخ 

اٌى١ٍخ 

 ٌٍّم١بط

 27,61 5,24 5 اٌشرت اٌغبٌجخ

 غ١ش داٌخ 2,234-
 48,61 7,53 7 اٌشرت اٌّٛعجخ

   1 اٌزغبٚٞ

   21 اٌّغّٛع

 2,971( =1,16)               3,681( = 1,12ل١ّخ )ر( ػٕذ ِغزٜٛ درٌخ )

اططراض طعؼ  اسي ذ( المحسوبة ألبعاد مق ـيمف ال دوؿ السابؽ حف   تط ي     
و 2,846  ضيبملت عمى الترت اسيلممق ةياالنتباد الماحوض بالنشاط الزائد والدر ة الكم

( عند مستو  دالة 0,94  ةيالحد مةيح ؿ مف الق ـي( وهى  0,006و 0,644و 2,484
در ات حفراد  فيب ةيفروؽ ذات داللة إحاائ و ودإلى عدـ  ريشي(و مما  2,28إحاائية  

اططراض طعؼ االنتباد الماحوض  اسيالبعد  والتتبعي لمق فياسيفي الق ةيبيالم موعة الت ر 
 خبلؿ فترة المتابعة. ةيبياستمرار التحسف لد  حفراد الم موعة الت ر  عنييبالنشاط الزائدو وهذا 
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 تفط  ىتاٜج البخح:

وتشير نتائج الدراسة إلي فاعمية البرنامج في زيادة تركيز االنتباد لد  هؤالو األطفاؿ 
عمي المثيرات البارية والسمعية والحسية مف خبلؿ فاعمية استخداـ فنيات التعمـ بالنموذج 

او والتعزيزو وهو ما يتطمض اهتماـ المعممات والمعمميف في العممية التعميمية واالسترخ
بالنماذج الحسية والمادية لزيادة تركيز االنتبادو وبالتالي يتـ التلمض عمي محدودية التركيز 

 كؿ مف دراسةوهذا ما حشارت إليه  لد  هؤالو األطفاؿ ومشكمة الفترات الطويمة إلتماـ المهاـ
 .(0228دراسة محمد عمي عثماف  و . Kim et alكيـ وآخروف  ا  ووف  

كما تشير نتائج الدراسة إلي فاعمية البرنامج المستخدـ فى الدراسة عمي األطفاؿ في     
زيادة مدة االنتباد لد  األطفاؿو وتنمية مهارات االستماع واإلناات لديهـو مما يؤد  إلي 

 Ersan etدراسة إرداؿ إرساف وآخروف إليه رت كما حشا إدراؾ تفاايؿ األشياو ومكوناتهـ
al  .0226)كيـ وآخروف  دراسة  ا  ووفو  وKim et al  .0228).  ويتط  حف التدخؿ

المعرفي السموكي مع األطفاؿ ذو  اططراض طعؼ االنتباد الماحوض بالنشاط الزائد؛  د 
التفاايؿو وعدـ ساعدهـ عمي تنمية مهاراتهـ في زيادة فترات االنتباد والتركيز عمي 

االست ابة بشكؿ سريع لممثيرات الخار يةو كما حف التدريض عمي مهارات االسترخاو والتعزيز 
الداخمي والتعميمات الذاتية؛  د حد  إلي التمهؿ في رد الفعؿو واالت اد إلي التفكير الداخمي 

عالي والسموكي مف خبلؿ استدخاؿ الحديث الداخميو إلي  انض تنمية القدرة عمي الطبط االنف
حثناو التعامؿ مع اآلخريف؛ وبالتالي تـ التلمض عمي االططراض االنفعالي الذ  يتسـ به هؤالو 

باإلطافة  (DuPul et al  .0224دراسة  ور ي ديوباوؿ وآخروف األطفاؿ كما حشارت إليه 
لعدوانيةو السموكيات التدميرية وا إلي خفض السموكيات الخاطئة مثؿ  الكذض والعدواف والعناد

دراسة حليس تشاراش وآخروف  كما حشارت اليه والتحد و وانخفاض مستو  الملة لديهـ
Charach et al  .0229). 

حسهـ البرنامج في اكساض األطفاؿ مهارات طبط النفسو والقدرة عمي حؿ المشكبلت و        
ئد لديهـو وتكويف السموكية واال تماعية واألكاديمية؛ مما يترتض عميه خفض في النشاط الزا

ساعد عمي خفض حدة االندفاعية لديهـ والتهور و سوية مع اآلخريفو  عبل ات ا تماعية
دراسة سميرة شر ي  Marshal & Molinaدراسة مارشاؿ ومولينا والذ  تناولته  .السموكي

كما حتط  حيطا حف هناؾ فرو ا  وهرية لاال  حطفاؿ الم موعة الت ريبية في  (0224 
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تباع مهارات ال تنظيـ الذاتي والكؼ السموكي والتمهؿ والترو و ومهارات التعمـ الذاتي وا 
التعميماتو ومهارات المرا بة الذاتيةو والتقييـ الذاتي لمسموؾو إلي  انض تحسف مهارات 

 (.0228الدافعية الذاتية وهو ما يتفؽ ونتائج دراسة ححمد  زازة  
لي عدـ و ود فروؽ بػيف التطبيػؽ البعػد  والتطبيػؽ باإلطافة إلي ذلؾ فقد حشار البرنامج إ    

التتبعي ؛ مما يوط  فاعمية البرنامج المستخدـ بالدراسػة فػي تحسػيف اطػطرابات االنتبػاد لػد  
حطفاؿ الم موعة الت ريبية وخفض حدة االندفاعيػة والنشػاط الزائػد لػديهـو وهػذد النتي ػة تتفػؽ 

ة إلػػي فاعميػػة حثػػر البرنػػامج المسػػتخدـ فػػي (و باإلطػػاف0224مػػع نتػػائج دراسػػة ن ػػاح الاػػاب   
الدراسػػة عمػػي حطفػػاؿ الم موعػػة الت ريبيػػة فػػي مهػػارات التنظػػيـ الػػذاتي والكػػؼ السػػموكي لػػديهـ 

دراسػػة حلػػيس تشػػاراش  ومهػػارات التػػرو  والتمهػػؿو وهػػو مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا حشػػارت إليػػه نتػػائج 
دراسػػة و  (0229  دراسػػة عبػػد اهلل سػػالـ الرشػػيد و (  Charach et al  .0229وآخػػروف 

 Tomas, G. etدراسػة  يػونثر تومػاس وآخػروف و   Akaike, H. (2011هم ػيف حكايػؾ 
al  .0200 )الحػد مػف حعػراض  و  ميع هذد الدراسات حكدت عمى فعاليػة البػرامج المسػتخدمة

 هذد الاعوبات.
ي تعػديؿ و د اتط  حف التأكيد عمي تنمية العمميات والمهػارات المعرفيػة لػه دورا حساسػى فػ     

( وحمػػداف فطػػة وسػػميماف سػػيد 0226السػػموؾ المعرفػػيو وهػػو مػػا حشػػار إليػػه  مػػاؿ الخطيػػض  
( فػػالعبلج المعرفػػي السػػموكي يقػػـو عمػػي تػػدريض األطفػػاؿ الػػذيف يعػػانوف مػػف اطػػطراض 0224 

طعؼ االنتباد عمي اكتساض مهارات التخطيطو وحؿ المشكبلتو وطبط الػذاتو والػتحكـ المفظػي 
تبػػاع التعميمػػاتو وتنميػػة المهػػارات اال تماعيػػة والبينشخاػػيةو وهػػي مهػػارات والػػذاتي لمسػػموؾ  وا 

تفتقر إليها هذد الفئػة مػف األطفػاؿو وهػو مػا حققػه البرنػامج المسػتخدـ فػي الدراسػة مػع هػؤالو 
األطفػػاؿو ممػػا يشػػير إلػػي حف التػػدخؿ المعرفػػي السػػموكي لػػه حثػػر كبيػػر عمػػي هػػؤالو األطفػػاؿ فػػي 

بالتالي ظهر حثر ذلؾ في تحسف عمميػات االنتبػاد لػد  هػذد الفئػة مػف اكتساض هذد المهاراتو و 
(و ودراسػة فػرويميتش وآخػروف 04و 0222األطفاؿو وهو ما حشارت إليػه دراسػة رطػا األدغػـ  

Froelich et al.  2002:114.) حف الدراسػػة الحاليػػة اسػػتخدمت  و ميػػع مػػا سػػبؽ يؤكػػد
القػراوة والكتابػػة لػد  األطفػػاؿ فػي الم موعػػة  اتنميػػة مهػار برنام ػاب متكػامبلب كػػاف لػه األثػػر فػي 

 الت ريبية مقارنة باألطفاؿ في الم موعة الطابطة.
   الدزاض٘:تْصٔات 
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  يميج الدراسة يواى الباحث بما ئاطوو ما حسفرت عنه نت في
المبكػػر  الػػتعمـ والكشػػؼطػػرورة متابعػػة االت اهػػات العالميػػة فػػي االهتمػػاـ بػػذو  اػػعوبات  -0

 والتاد  ب دية لعبل هـ. لهؤالو التبلميذو
طرورة التدخؿ المبكػر ووطػع البػرامج التشخياػية والتدريبيػة المناسػبة لمشػكبلت طػعؼ  -0

االنتباد عند األطفاؿ بالمرحمة االبتدائيػة الػذيف يظهػروف حعػراض تمػؾ االطػطراض فػي سػف 
 .مبكر

ت بكيفيػػة التفاعػػؿ مػػع مشػػكبلADHDلػػديهـ إعػػداد دورات تدريبيػػة ألسػػر األطفػػاؿ الػػذيف  -6
 حبنائهـ التعميمية والسموكية.

إ راو المزيد مف البحوث التطبيقية المتعمقة باعوبات التعمـ النمائيػة واألكاديميػة لمطػبلض  -6
 .ADHDالذيف لديهـ 

   :الدزاض٘مكرتحات 
  في طوو نتائج الدراسة الحالية يمكف ا تراح المزيد مف البحوث ومنها

لػػػد  األطفػػػاؿ الماػػػابيف بطػػػعؼ االنتبػػػاد برنػػػامج عبل ػػػي لتحسػػػيف الدافعيػػػة الذاتيػػػة  • -0
 الماحوض بالنشاط الزائد.

برنػػامج إرشػػاد  لؤلمهػػات والمعممػػيف فػػي التعامػػؿ مػػع اطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد لػػد   • -0
 األطفاؿ.

برنػػامج عبل ػػػي لخفػػػض  اػػػور التنظػػػيـ الػػػذاتي لػػػد  هػػػؤالو األطفػػػاؿ ذو  اطػػػطراض  • -6
 االنتباد.

 لوالدية واططراض طعؼ االنتباد لد  األطفاؿ.دراسة العبل ة بيف حساليض المعاممة ا • -6
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 :مساجع الدزاض٘

اطػطراض االنتبػاد لػد  األطفػاؿ  حسػبابه (. 0999عمػيو وبػدرو فائقػة محمػد   السيد ححمدو -
 القاهرة   مكتبة النهطة المارية. وتشخياه وعبل ه.

فػي  ساسػيةاأل المػدارس طمبػة لد  الدافعية تنمية في المؤثرة العوامؿ ).0222  ححمدو ن اح -
-عمػاف األردنيػةو النفسػيةو ال امعػة تكمية الدراسػا  .ما ستير رسالة. الكبر  عماف منطقة
 .األردف

ٝامر ع سريع  (.0226 تر مة( تيسير حسوف   معية الطض النفسي األمريكية - ّؼب٠اي١ش ٌإ  ٌا
ؼم١ٍاخالتشػخياية مف الدليػؿ التشخياػي واإلحاػائي المعػّدؿ  دِشاك : ِغزشافٟ  .٥ٌِاشا  ٌا

فغ١خ. ٥ِشا  إٌ ٕبٌ   ٓث ع١
د لػد  حطفػاؿ مػا (. فاعمية العبلج بالمعض في خفض النشاط الزائ0220حافظو مناؿ ححمد   -

 و كمية التربيةو  امعة عيف شمس.رسالة ما ستير بؿ المدرسة. 

(. مسػػاؽ االختبػػارات النفسػػية  عممػػي(  تقنػػيف اختبػػار الماػػفوفات 0224حمػػادو إبػػراهيـ   -
 (. غزة  مطابع ال امعة اإلسبلمية.CPMالمتتابعة ل وف رافف 

طػطراض فػرط الحركػة وتشػتت العػبلج التربػو  واألسػر  ال(. 0226 الخشرميو سحر ححمػد  -
 وكالة دار المامؾ لمدعاية واإلعبلف.  . الرياضاالنتباد

(. فعاليػػة طريقػػة العػػد فػػي تخفػػيض األعػػراض الماػػاحبة 0228الخشػػرميو سػػحر ححمػػد   -
الططراض فرط الحركػة وتشػتت االنتبػاد   دراسػة تطبيقيػة عمػي عينػة مػف األسػر السػعودية. 

حبريػػػؿو ص  04-04. األردفو عمػػػافو ا ػػػع والمػػػأموؿمػػؤتمر التربيػػػة الخااػػػة العربػػػي  الو 
 .06-0ص 

(. العبل ػػة بػػيف اطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد والنشػػاط الزائػػد 0224الخشػػرميو سػػحر ححمػػد   -
  كميػة مقدمػة لمػؤتمر التربيػة الخااػة بػيف الوا ػع والمػأموؿواعوبات التعمـ. ور ة بحثيػة 

 التربيةو  امعة بنها.

  . عمػاف  دليػؿ اآلبػاو والمعممػيفؾ األطفػاؿ المعػو يفتعديؿ سمو  (.0990  ماؿ  والخطيض -
 .إشراؽ لمطباعة والنشردار 

تعػديؿ السػموؾ اإلنسػاني  دليػؿ العػامميف فػي الم ػاالت النفسػية (. 0226  ماؿ  والخطيض -
 . عماف  دار إشراؽ لمطباعة والنشر.والتربوية واال تماعية

http://www.hayatnafs.com/contents/writers.htm#%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%20/%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%201
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التربيػة الخااػة فػي الطفولػة  –رالتػدخؿ المبكػ(. 0224  و منػيالحديد و   ماؿو والخطيض -
 دار الفكر.  . عمافالمبكرة

اطػػطرابات طػػعؼ االنتبػػاد الماػػحوض بالنشػػاط الزائػػد  (. 0224الدسػػو يو م ػػد  محمػػد   -
 القاهرة   مكتبة األن مو المارية. الو اية والعبلج. -التشخيص -األسباض

النتبػػػاد وفػػػرط (. التػػػدخؿ المسػػػتخدـ فػػػي الدراسػػػة الطػػػطراض ا0222رطػػػا ححمػػػد األدغػػػـ   -
و 6و عػدد م مػة الطفولػة العربيػةالنشاط. مو ع حطفػاؿ الخمػيج لػذو  االحتيا ػات الخااػة. 

06-60. 

(. المتفقػوف عقميػا ذوو اػعوبات الػتعمـ    طػايا التعػرؼ 0220الزياتو فتحػي ماػطفي   -
 والتشخيص والعبلج. القاهرة  دار النشر لم امعات.

تػدريس المسػتخدـ فػي الدراسػة لػذو  اػعوبات (. آليػات ال0224الزياتو فتحي ماػطفي   -
و الريػػاضو المممكػػة المػػؤتمر الػػدولي لاػػعوبات الػػتعمـاالنتبػػاد مػػع فػػرط الحركػػة والنشػػاط. 

 .0686-0608نوفمبرو  00-04العربية السعوديةو

اططراض االنتباد عند األطفػاؿ  (. 0220السطيحةو إبتساـ حامدو والفخرانيو خالد إبراهيـ   -
  . طنطا  دار الحطارة لمطباعة والنشر والتوزيع.جالتشخيص والعبل

. القػاهرة  مكتبػة والعػبلج النظريػة والتطبيػؽ(. اعوبات الػتعمـ بػيف 0202السعيدو هبل محمد   -
 األن مو المارية.

اطػطرابات  اػور االنتبػاد والحركػة المفرطػة   خاائاػها (. 0224سيسالـو كمػاؿ سػالـ   -
 ماراتية  دار الكتاض ال امعي.. العيف اإلوحسبابها وحساليض عبل ها

وعبل تػه بػبعض متليػرات توافػؽ الشخاػية  د(. النشػاط الحركػي الزائػ0990شاكرو حمد    -
و  امعػػة التربيػػة م مػػة كميػػةالتعمػػيـ األساسػػي. لػػد  بعػػض تبلميػػذ الاػػفيف الثػػاني والثالػػث مػػف 

  .084-064و 4عدد  وحسيوط

شػػاد  فػػي عػػبلج اطػػطرابات النشػػاط (. فاعميػػة برنػػامج إر 0224  ـالاػػاي و ن ػػاح إبػػراهي -
. كميػة التربيػةو  امعػة عػيف رسػالة دكتػورادالزائد الماحوض بقاور االنتباد لػد  األطفػاؿ. 

 شمس.
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(. اطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد الماػػاحض بالنشػػاط الزائػػد لػػد  0224العاسػػميو ريػػاض نايػػؿ   -
 امعػػػة دمشػػػؽ لمعمػػػـو م مػػػة تبلميػػػذ الاػػػفيف الثالػػػث والرابػػػع مػػػػػػػػف التعػػػػػػػػػػميـ األساسػػػي. 

   .التربوية والنفسية

(. اطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد والنشػػاط الزائػػد لػػد  االطفػػاؿ   0222عبػػد اهللو محمػػد  اسػػـ   -
و ص ص  6دراسػة ميدانيػػة عمػي حطفػػاؿ سػػورييف. م مػة الطفولػػة العربيػةو الكويػػتو العػػدد 

00-66. 
. ة والمراهقػػػةاالطػػػطرابات النفسػػية فػػػي الطفولػػ(. 0220عبػػد المعطػػيو حسػػػف ماػػطفي   -

 القاهرة   دار القاهرة لمنشر والتوزيع.
و عػػدناف يوسػػؼ   - عمػػاف  دار . المعرفػػي  النظريػػة والتطبيػػؽ سعمػػـ الػػنف (.0226العتػػـو

 لمنشر والتوزيع. ةالمسير 
(. النشػػاط الزائػػد وعبل تػػه بالتحاػػيؿ الدراسػػي  دراسػػة 0228عثمػػافو محمػػد عمػػي محمػػد   -

 . كمية التربيةو  امعة دمشؽ.رسالة ما ستير .ميدانية في مدينتي دمشؽ والقامشمي

(. بعػػض العوامػػؿ المزا يػػة والمعرفيػػة المرتبطػػة 0998ع ػػبلف عفػػاؼو وطنطػػاو و ححمػػد   -
و الم مػػة الماػػرية لمدراسػػات النفسػػيةباطػػطراض  اػػور االنتبػػاد لػػد  األطفػػاؿ والمػػراهقيف. 

 .066 -48و00عدد

. د هيئػػات الفئػػات الخااػػة والمعػػو يفالنشػػرة الدوريػػة التحػػا(. 0994فػػراجو عثمػػاف لبيػػض   -
 .00-0و 86عددمارو 

(. العػػبلج النفسػػي لػػذو  اػػعوبات 0224فطػػةو حمػػداف محمػػودو وسػػيد سػػميماف ر ػػض   -
و كميػػة لممػؤتمر العممػػي األوؿ لماػحة النفسػػيةور ػػة عمػؿ مقدمػػة الػتعمـ  الراشػػدوف والموهوبػوف. 

 .924-449التربيةو  امعة بنهاو 
(. فاعميػػة التػػدريض عمػػي المرا بػػة الذاتيػػة فػػي مسػػتو  0228   زا ػػزةو ححمػػد محمػػد يػػونس -

كميػػة الدراسػػات التربويػػة رسػػالة دكتػػوراد. االنتبػػاد لػػد  األطفػػاؿ الػػذيف لػػديهـ  اػػور فيػػه. 
 العميا. تالعمياو  امعة عماف العربية لمدراسا

 . عمػاف واالنفعاليػةاالطػطرابات السػموكية (. 0224خميػؿ   وماطفىو والمعايطػة والقمش -
شش دار الميسرة  زٛص٠غٌٍٕ  .026-86و 0و العدد 06الم مد .ٌٚا
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(. بعػض الخاػائص النفسػية لػد  تمميػذات المرحمػة 0228المميؾو نورة بنت عبد العزيز   -
ضائذ البلتياالبتدائية  شبط ٌا ٚإٌ ١ٓ ِٓ اضطشاة ضؼف ارٔزجٖب  ِبعغاز١ش٠ؼٔب خ  زشث١اخ  : سعاٌب . و١ٍاخ ٌا

ٍّه عؼٛد.  عبِؼخ ٌا

(. حثر برنامج سػموكي معرفػي فػي معال ػة 0224محمد و والقرعافو  هاد   الناطورو ميادة -
م مػػة دراسػػات األعػػراض األساسػػية الطػػطراض طػػعؼ االنتبػػاد الماػػحوض بالنشػػاط الزائػػد. 

 -626و 0و العػػػدد 04و رابطػػػة األخاػػػائييف النفسػػػييف الماػػػرية  رانػػػـ(و الم مػػػد نفسػػػية
660. 

عمػػافو دار الشػػروؽ . عمػػـ الػػنفس المعرفػػي .(0226عمػػاد   وعبػػد الػػرحيـرافػػعو و  والناػػير -
 .لمنشر والتوزيع

االندفاعيػػة(  -النشػػاط الزائػػد -اطػػطراض االنتبػػاد  طػػعؼ االنتبػػاد(.0224النػػوبيو محمػػد   -
 . القاهرة   مكتبة النهطة المارية.لد  األطفاؿ ذو  االحتيا ات الخااة

د لػد  ذو  االحتيا ػات اططراض االنتباد الماحوض بالنشاط الزائػ(. 0229 محمد  والنوبي -
 لمنشر. دار وائؿ  . القاهرةالخااة

القػاهرة   دار غريػض لمطباعػة  وعبل هػا. االطػطرابات السػموكية(. 0222يوسؼو  معة سيد   -
 والنشر والتوزيع.
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