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فاعلية برنامج عالجي تكاملي يف خفض مستوى اضطراب
عجز االنتباه والنشاط الزائد لدى األطفال

الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية تطكير برنامج عبلجي تكاممي في

كقد حدد التعريؼ الطبي النفسي كجكد ثبلثة أنكاع مف

خفض حدة اضطراب عجز االنتباه كالنشاط الزائد كاستقصاء فاعميتو،

األعراض ،كىي كثرة الحركة ) (Hyperactivityكاالندفاعية

كتككنت عينة الدراسة مف ( )20طالبان تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية،
كقد طبّؽ التصميـ التجريبي القبمي -البعدم ذك المجمكعتيف ضابطة

) (Impulsivityكعدـ االنتباه ) (Inattentionكفيما يمي
شركط كؿ منيا:

كتجريبية ،كتـ تقسيـ العينة عشكائيان إلى مجمكعتيف :ضابطة ()10
طبلب كتجريبية ( )10طبلب ،كقد أثبتت المقارنات القبمية تكافؤ

أكالن -شركط النشاط الزائد كاالندفاعية :حتى نتحقؽ مف كجكد
ىذا العرض لدل الطفؿ ،يجب تكفر ستة شركط عمى األقؿ مف

المجمكعتيف ،حيث تـ تطبيؽ البرنامج العبلجي عمى العينة التجريبية.

تسعة ،كذلؾ حسب تصنيؼ الدليؿ اإلحصائي التشخيصي

كأشارت النتائج إلى كجكد أثر لمبرنامج العبلجي في خفض مستكل

الرابع ،كىذه الشركط ىي:

اضطراب النشاط الزائد كعجز االنتباه لدل أفراد العينة التجريبية،

 .1كثرة االشارات باليديف كالرجميف ،غير مستقر في مكانو.

كأظير التحميؿ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ) (α=0.05بيف

 .2لديو صعكبة في الجمكس في مقعده عند المزكـ.

المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية مما يشير إلى كجكد فعالية

 .3كثير الحركة ال ييدأ (يركض ،يتسمؽ) في أكقات غير

لمبرنامج العبلجي .كيكصي الباحث بضركرة تطكير برامج كشؼ

كتدخؿ مبكر منظمة لمتعامؿ مع األطفاؿ ذكم اضطراب عجز االنتباه

مناسبة.

كالنشاط الزائد في المدارس األساسية ،تستخدـ أنشطة تدريبية متنكعة،

 .4لديو صعكبة في المعب أك القياـ بنشاطات ترفييية بيدكء.

الكممات المفتاحية :النشاط الزائد ،عجز االنتباه ،برنامج عبلجي.

 .6كثير التكمـ كالثرثرة.

كاجراء دراسات مشابية حكؿ أطفاؿ آخريف في بيئات مختمفة.

 .5دائما جاىز لمحركة أك كثير االندفاع.

 .7يعطي إجابات قبؿ انتياء طرح األسئمة.

 .1المقدمة

 .8لديو صعكبة في انتظار دكره ،قميؿ الصبر.

يعد اضطراب االنتباه كالنشاط الحركي الزائد مف

 .9يقاطع اآلخريف أثناء المعب أك العمؿ ).(DSM-4,1994

االضطرابات العصبية السمككية النمائية [ ،]1كيمكف تعريؼ

ثانيان -شركط ضعؼ االنتباه :حتى نتحقؽ مف كجكد ىذا العرض

النشاط الزائد عمى أنو نشاط جسمي كحركي حاد كمستمر

لدل الطفؿ ،يجب تكفر ستة شركط عمى األقؿ مف تسعة ،كذلؾ

كطكيؿ المدل لدل الطفؿ ،بحيث ال يستطيع التحكـ بحركات

حسب تصنيؼ الدليؿ اإلحصائي التشخيصي الرابع ،كىذه

جسمو بؿ يقضي أغمب كقتو في الحركة المستمرة ،كغالبان ما

الشركط ىي:

تككف ىذه الظاىرة مصاحبة لحاالت مف إصابات الدماغ أك قد

 .1لديو صعكبة في التركيز كيقكـ بيفكات.

تككف ألسباب نفسية كيظير ىذا السمكؾ غالبا في الفترة العمرية

 .2لديو صعكبة في االنتباه كالتركيز أثناء المعب.

ما بيف ( )15-4سنة [ ]2كمع أف أعراض االضطراب تختفي

 .3لديو صعكبة في اإلصغاء كاالستماع لآلخريف أثناء

عند غالبية األطفاؿ في سف الرشد إال أف معظميـ يستمر

مخاطبتيـ لو.

بمكاجية صعكبات سمككية مختمفة ،كما أنيـ أكثر عرضة

 .4لديو صعكبة في اتباع التعميمات كاتماـ المفركض

لئلصابة باالضطرابات النفسية التي يتعرض ليا الراشديف ].[3

كالنشاطات التي يبدأىا.

كعندما يرتبط اضطراب عجز االنتباه كالنشاط الزائد

 .5لديو صعكبة في تنظيـ أمكره ككاجباتو (فكضكم).

بالمشكبلت المتصمة بضبط السمكؾ الصفي ،فإنو يمكف تعريفو

 .6يتجنب القياـ بأعماؿ أك فركض تتطمب تركيز إضافي.

إجرائيان عمى أنو الخركج مف المقعد كالتحدث دكف استئذاف

 .7يفقد أشياء كأغراض ميمة إلتماـ عمؿ أك فرض.

كالتجكؿ في غرفة الصؼ كالقاء األشياء عمى األرض كاإلزعاج

 .8يفقد تركيزه بسيكلة بفعؿ العكامؿ الجانبية المحيطة بو.

المفظي كما إلى ذلؾ مف األفعاؿ غير االنضباطية [.[4

2

 .9يعاني مف النسياف في نشاطاتو اليكمية).(DSM-4,1994

قمة االنتباه كمعايير حكؿ النشاط الزائد كاالندفاعية ،كتعبأ ىذه

كىذا يعني كجكد ثبلثة أنكاع مف ىذه المتبلزمة ىي:

القائمة السمككية مف قبؿ الكالديف كالمعمميف ،كفييا فائدة كبيرة

 .1النشاط الزائد كاالندفاعية :في ىذا النكع تكجد ستة أعراض

ككنيا تبيف مدل شدة األعراض ،كتساعد عمى تصنيؼ الحالة،

مف تسعة مف أعراض كثرة النشاط كاالندفاعية بحيث تككف

كاألىـ مف ذلؾ انو يمكف إعادة تطبيؽ القائمة السمككية بعد

أعراض عدـ االنتباه أقؿ مف ست.

العبلج كبياف الفرؽ ،مع أف ىنالؾ مأخذان بسيطان عمى ىذه

 .2ضعؼ أك عجز االنتباه :في ىذا النكع تكجد ستة أعراض

القائمة السمككية بأنيا قد تستخدـ مف قبؿ األطباء أك المعمميف

مف تسعة مف أعراض ضعؼ االنتباه كبحيث تككف أعراض

الذيف ال يممككف الكقت الكافي لمتحدث مع األطفاؿ أك ذكييـ.

النشاط الزائد كاالندفاعية اقؿ مف ستة.

ثالثان :الفحص السريرم العاـ كيشمؿ الفحص العصبي الشامؿ

 .3النكع المشترؾ :كفي ىذا النكع يكجد ستة أعراض مف تسعة

كيتـ التركيز في الفحص السريرم عمى كجكد أمراض مزمنة أك

مف أعراض قمة االنتباه ،كال تنتشر ىذه األنكاع بنفس النسبة

حركات ال إرادية  Ticsأك فحص الغدة الدرقية أك فحص التكازف

حيث أف ( )%75-50مف الحاالت ىي مف النكع المشترؾ

كفحص األعراض العصبية الدقيقة ،كتتمثؿ بفحص ميارات

ك( )%30-20مف الحاالت ىي مف نكع قمة االنتباه كأقؿ مف

معينة مثؿ المقدرة عمى إغبلؽ أك فؾ أزرار القميص أك المقدرة

نسبة االنتشار:

خمك الطفؿ مف أية إعاقات جسمية أك حركية [.[1

تشكىات خمقية أك ارتفاع ضغط الدـ أك عدـ تكازف المشي أك

مف أعراض النشاط الزائد كاالندفاعية كستة أعراض مف تسعة

عمى ربط أك حؿ رباط الحذاء كما إلى ذلؾ ،لكي يتـ التأكد مف

( )%15مف الحاالت ىي مف النشاط الزائد كاالندفاعية فقط ].[5

عبلج اضطرابات عجز االنتباه كالنشاط الزائد:

تشير الدراسات إلى أف نسبة االطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذا

يتـ عبلج األطفاؿ ذكم اضطرابات عجز االنتباه كالنشاط

االضطراب في الكاليات المتحدة تراكحت ما بيف (،]6[ )%7-3
كتختمؼ نسب انتشار ىذا االضطراب طبقان لتعريفو كأدكات

الزائد مف خبلؿ عدة محاكر أىميا:

كالعمر كالمستكل االقتصادم كاالجتماعي؛ كبشكؿ عاـ تصؿ

االنتباه المصحكب بنشاط حركي زائد عندما الحظ برادلي في

أكالن :اتجاه العبلج الدكائي :بدأ العبلج الدكائي الضطرابات

تشخيصو كالتعرؼ عميو فضبلن عف متغيرات أخرل؛ مثؿ الجنس
حاالت الذككر إلى أربعة أضعاؼ حاالت اإلناث [.[7

عاـ ( )1937آثار استخداـ البنزدريف عمى سمكؾ الطفؿ ،كلكف

التشخيص كالتقييـ:

تـ اعتماد ىذا المنحى في العبلج كعذر لتجنب المسئكلية حيث

ال يكجد فحص مخبرم أك سريرم يثبت التشخيص كعميو

معينا مف السمكؾ [ ،]9كلكف
أنو كسيمة لجعؿ الطفؿ يسمؾ دربان ن
نجد أف ليا آثا انر جانبية تمنع استخداميا عمى المدل البعيد حيث

ذلؾ ،كعميو فقد تـ تحديد ثبلث خطكات أساسية يجب أف يتبعيا

إلى نقص في الكظائؼ المعرفية ،لذا يمكف استبداليا (العقاقير

الشخص الفاحص كىي:

المنشطة) بمنبيات قشرة المخ الطبيعية مثؿ الشام كالقيكة لكجكد

فإف التشخيص يعتمد عمى التقييـ الذم يقكـ بو الفاحص ،كعمى

تعكؽ النمك الطبيعي لمطكؿ كالكزف باإلضافة إلى أنيا قد تؤدل

الشخص الذم يقكـ بالتشخيص أف يككف مؤىبلن تماما لعمؿ

مادة الكافييف فييا كالتي تنشط قشرة المخ كحتى ال ينظر الطفؿ

أكالن :دراسة تاريخ الحالة كتتـ عف طريؽ مقابمة العائمة كىنا يجب

إلى نفسو عمى أنو مريض كيتعاطى عبلج [.[10

عمى الشخص الفاحص أف يركز عمى الشككل التي جمبت
العائمة ألخذ االستشارة كتحديد كتكثيؽ ىذه الشككل بالممؼ.

ثانيان :اتجاه العبلج الغذائي :يعتمد التدخؿ الغذائي في عبلج

كالعائمة ،كتحصيمو في الفحكصات المدرسية كمكاف جمكسو [.[8

لمتغذية كاضطراب عجز االنتباه كالنشاط الزائد لدل األطفاؿ،

كسؤاؿ األىؿ كاستعراض السيرة التطكرية كالمرضية لمطفؿ

اضطرابات االنتباه عمى كجكد عبلقة إيجابية بيف الحساسية

ثانيان :تقييـ السمكؾ البيتي كالمدرسي ،كىذا يتـ بكاسطة قكائـ

فتناكؿ الطفؿ لكميات كبيرة مف األطعمة الجاىزة أك الخضركات
كالفكاكو الممكثة بالمبيدات تزيد مف االضطراب [.[11

سمككية يقكـ بتعبئتيا الكالديف كالمعمميف كؿ عمى حدة ،كقد

ثالثاُ :اتجاه العبلج التربكم كالنفسي :يعد التدخؿ النفسي كالتربكم

طكرت ىذه القائمة السمككية باالعتماد عمى سمككيات معينة

مف أكثر أنكاع العبلج فائدة خاصة عمى المدل البعيد ،حيػث إنو

تتعمؽ بمعايير الدليؿ التشخيصي الرابع ) (DSM-4حكؿ عجز
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يسمح بإقامة عبلقة إيجابية بيف الطفؿ كالمعالج بحيث يتيح

استجابات بديمة ،كتغيير نتائج السمكؾ عمى نحك يسمح باستخداـ

فيـ الصعكبات التي يبلقييا الطفؿ كمف ثـ الكصكؿ إلى

التعزيز الذاتي كالعقاب الذاتي كما إلى ذلؾ.

حمكؿ مناسبة لو [ .]9كمف أساليب التدخؿ التربكم كالنفسي

ب .أسمكب التعمـ الذاتي :كيمثؿ ىذا األسمكب نمطان آخر مف

المستخدمة مع األطفاؿ ذكم اضطرابات عجز االنتباه كالنشاط

أساليب تعديؿ السمكؾ المعرفي كتشمؿ االجراءات التدريبية

الزائد ما يمي:

الخطكات التالية:

 -1تعديؿ السمكؾ :يعتمد ىذا العبلج عمى المدرسة السمككية

• يقكـ المعمـ بأداء الميمة كىك يتحدث إلى نفسو بصكت

التي تعتقد أف السمكؾ الخاطئ يرجع إلى تعمـ كتكيؼ خاطئيف؛

مسمكع ،حيث يطرح عمى نفسو أسئمة حكؿ الميمة كيكجو نفسو

التعمـ كالتكيؼ كربط استجابات الفرد بمنبيات جديدة الستثارة

• يطمب المعمـ مف الطالب أف يقمد سمككو كيتكمـ مثمو بصكت

االستجابة [ ]12كيستخدـ غالبان أسمكب التدعيـ اإليجابي كيعني

مسمكع عما يفعمو.

بتعميمات كاضحة كيجرم تقييمان ذاتيان ألدائو.

كمف ثـ ييدؼ العبلج السمككي إلى إزالة السمكؾ الخاطئ كاعادة

• يقكـ المعمـ بأداء الميمة الثانية منمذجا تعميـ نفسو كلكف

مكافأة الطفؿ بعد قيامو بالسمكؾ المرغكب الذم يتدرب عميو

بصكت ىامس.

[ .]11كما يستخدـ في العبلج السمككي أساليب التدريب عمى

التحكـ في الذات كتنميو مبلحظة الطفؿ لنفسو كسمككياتو

• يقكـ الطالب بنمذجة المعمـ عمبلن كقكالن ىامسان.

[ .]9كقد تـ استخداـ العديد مف استراتيجيات تعديؿ السمكؾ

 -3التعميـ العبلجي :يعاني األطفاؿ ذكم اضطرابات االنتباه

لعبلج االطفاؿ ذكم اضطراب عجز االنتباه كالنشاط الزائد.

مف بعض صعكبات التعمـ كالتي إما أف تككف سببان أك نتيجة

• يقكـ الطالب بأداء الميمة بصمت أيضان [.[15,16

كالتدريب عمى االسترخاء كما إلى ذلؾ مف كسائؿ الضبط الذاتي

ليذا االضطراب كلذا أكد  [13] Phyllisعمى أىمية التدخؿ

حيث أشارت ريؼ [ ]8إلى عدد مف العكامؿ التي تساعد

عمى نجاح ىؤالء األطفاؿ في المدرسة مثؿ تعميـ ىؤالء األطفاؿ

بالتدريس العبلجي كيتطمب ما يمي:

في بيئة كاضحة يمكف التنبؤ بيا ،كالتكاصؿ الجيد كالفعاؿ بيف

• أف تككف حجرة الدراسة مجيزة بطريقة خاصة بحيث يككف

البيت كالمدرسة ،كاستخداـ طرؽ التدريس التفاعمية ،كادارة

مكقعيا بعيدان عف الضكضاء كالمؤثرات الخارجية التي تشتت

الصؼ بفاعمية كايجابية ،كتقديـ المساعدة كالتدريب لمطفؿ

االنتباه السمعي لدل الطفؿ الذل يعاني مف ىذا االضطراب.

كاكسابو ميارات التنظيـ كالتعمـ المناسبة [.[8

• أف تككف حجرة الدراسة جيدة اإلضاءة كالتيكية كأثاثيا يريح

 -2العبلج السمككي المعرفي :يقكـ العبلج السمككي المعرفي

الطفؿ في جمستو ليقمؿ مف تممممو ككثرة حركتو البدنية.

عمى تدريب األطفاؿ الذيف يعانكف مف مشكبلت في االنتباه

• أف تخمك حجرة الدراسة مف المكحات التي تعمؽ عمى جدراف

كالحركة المفرطة عمى اكتساب ميارات التخطيط كحؿ المشكبلت

الصؼ التي قد تؤدم إلى تشتت االنتباه البصرم لدل الطفؿ.

ككيفيو التعامؿ مع األقراف مف خبلؿ تنمية الميارات االجتماعية

• أال يكثر المعمـ مف نقد الطفؿ ألف ذلؾ يقابؿ بالعناد كالسمكؾ

كاعادة تنظيـ الذات [ .]9كأظيرت نتائج دراسة سطيحة []14

العدكاني [.[17

• أف يتـ التدريس ليذا الطفؿ بطريقة فردية.

كضبط الذات كالتحكـ المفظي [ ]13كطاعة أكامر الكالديف

فاعمية العبلج السمككي المعرفي كالتعمـ بالمبلحظة "النمذجة" في

 .2مشكمة الدراسة

تعديؿ بعض خصائص األطفاؿ مضطربي االنتباه .كيتـ تعديؿ

أ .أسئمة الدراسة

تطكير كعي الطفؿ بنفسو كزيادة قدرتو عمى التفاعؿ مع مشاكمو

عبلجي تكاممي في خفض حدة اضطراب عجز االنتباه كالنشاط

السمكؾ المعرفي مف خبلؿ عدة أساليب مقترحة تعتمد عمى

تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج

كمنيا:

الزائد لدل األطفاؿ .كبعبارة أخرل فقد حاكلت الدراسة الحالية

أ .التنظيـ الذاتي (ضبط الذات) :كيتضمف ضبط الذات

اإلجابة عف السؤاؿ التالي :ىؿ يكجد فعالية لبرنامج عبلجي

استراتيجيات منيا :المبلحظة الذاتية كالتي قد تقكـ بحد ذاتيا

تكام ػمػي ف ػي خف ػض ح ػدة اض ػطػ ػراب ع ػجز االنتباه كالنشاط الزائد

بدكر كقائي أك عبلجي ،كتنظيـ أك إعادة تنظيـ المكاقؼ

لدل األطفاؿ؟ كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

كالظركؼ البيئية التي يحدث فييا السمكؾ المستيدؼ ،كتعمـ
4

 .1ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

د .حدود الدراسة

كبيف متكسط تقدير أفراد (المجمكعة التجريبية) ،في أدائيا عمى

كالثالث األساسي كالمنتظميف في مدرسة الباحة األساسية/

أداة الدراسة تعزل لمبرنامج العبلجي؟

السعكدية التي تـ اختيارىا عشكائيان.

( (α=0.05بيف متكسط تقدير أداء أفراد (المجمكعة الضابطة)

تقتصر ىذه الدراسة عمى طبلب الصؼ األكؿ الثاني

 .2ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

 .3االطار النظري والدراسات السابقة

كبيف متكسط تقدير أداء أفراد (المجمكعة التجريبية) ،عمى أداة

أساليب التعامؿ مع اضطراب عجز االنتباه كالنشاط الزائد ،كفيما

( (α=0.05بيف متكسط أداء تقدير أفراد (المجمكعة الضابطة)،

ىنالؾ العديد مف الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت

الدراسة في قياس المتابعة ،تعزل لمبرنامج العبلجي؟

يمي بعض ىذه الدراسات مرتبة حسب تسمسميا الزمني:

ب .أهداف الدراسة

 .1دراسة بخش [ ]18التي استخدمت الميارات االجتماعية في

 -1تطكير قائمة سمككية الضطراب عجز اإلنتباه كالنشاط الزائد

خفض مستكل النشاط الزائد لدل األطفاؿ المعاقيف عقميان القابميف

األكلى كمعممي التربية الخاصة لتشخيص األطفاؿ الذيف يعانكف

ذكات النشاط الزائد كامتدت أعمارىف ( )٤١-10مف المقيمات

لمتعمـ بالسعكدية ،كتككنت العينة مف ( )40طفمة مف اإلناث

يمكف استخدامو بسيكلة مف قبؿ معممي الصفكؼ األساسية
مف ىذا االضطراب.

بمؤسسات التربية الفكرية بجدة ،كطبؽ عمييف مقياس سانفكرد

 .1إعداد برنامج عبلجي تكاممي لخفض اضطراب عجز االنتباه

بينيو لمذكاء ،كمقياس تقدير المستكل االجتماعي االقتصادم

كالنشاط الزائد.

لؤلسرة ،كمقياس النشاط الزائد ،كأظيرت النتائج كجكد تحسف في

 .2اختبار فاعمية البرنامج في خفض حدة اضطراب عجز

مستكل أداء المجمكعة التجريبية مقارنة بالضابطة ،ككذلؾ أىمية

اإلنتباه كالنشاط الزائد لدل األطفاؿ.

التدريب عمى الميارات االجتماعية لممعاقيف عقميان كأسمكب فعاؿ

 .3إبراز أىمية برامج التدخؿ التكاممية في خفض اضطراب
عجز االنتباه كالنشاط الزائد.

في خفض مستكل النشاط الزائد مف خبلؿ التدريب عمى بعض

ميارات التكاصؿ المفظي كميارة االستماع كالتحدث كاالتصاؿ

ج .أهمية الدراسة

كالمشاركة الكجدانية كالصداقة كالتعاكف كخاصة ميارات الحياة
اليكمية.

تشير الدراسات الحديثة إلى أىمية عبلج أعراض اضطراب

 .2دراسة شقير [ ]12التي ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية

عجز اإلنتباه كالنشاط الزائد في تحسيف قدرة الطمبة عمى إدراؾ

ما يدكر حكليـ كبالتالي تحسيف قدرتيـ عمى التعمـ كالتكيؼ.

برنامج عبلجي معرفي سمككي متعدد المحاكر في تعديؿ بعض

كتكمف أىمية الدراسة الحالية بأنيا تسيـ في تقديـ برنامج

خصائص األطفاؿ مفرطي النشاط ،كمعرفة تأثير دكر األـ

عبلجي تكاممي لمتعامؿ مع أعراض ىذا االضطراب مف قبؿ

كالمعممة بجانب دكر الباحثة في تعديؿ بعض أشكاؿ السمكؾ

المعمميف كتجريبو لمدل فعاليتو كتجريبو عمى الطمبة ذكم

البلتكافقي لمجمكعة مف األطفاؿ مفرطي النشاط ،كالذم يتمثؿ

اضطرابات عجز اإلنتباه كالنشاط الزائد في المرحمة األساسية

في اضطراب االنتباه كفرط النشاط كالعدكانية كاالندفاعية.

الدنيا كاختبار فعاليتو مف خبلؿ تحقيقو لمنقاط التالية:

كتككنت العينة مف ( )12تمميذان بالصؼ الرابع األساسي ،تـ

 .1االىتماـ المتزايد في العقديف الماضييف بمشكمة اضطراب

تكزيعيـ عمى مجمكعتيف األكلى تجريبية كالثانية ضابطة بكاقع

عجـ اإلنتباه النشاط الزائد كاعتبار ىؤالء األطفاؿ كأحد فئات

( )6تبلميذ في كؿ مجمكعة ،كطبؽ عمييـ مقياس ككنرز

التربية الخاصة.

لمبلحظة سمكؾ الطفؿ ،كقائمة المبلحظة اإلكمينيكية لسمكؾ

 .2تعالج الدراسة الحالية قضية ىامة يكاجييا معمـ الصؼ

الطفؿ كمقياس ككسمر لذكاء األطفاؿ ،كبرنامج عبلجي معرفي

العادم كمعمـ غرفة المصادر في ضبط سمككيات ىذه الفئة.

سمككي متعدد المحاكر ،يشتمؿ عمى فنيات النمذجة كالمناقشة

 .3تقدـ الدراسة الحالية برنامجان يركز عمى تقميؿ السمككات

كتبادؿ الحكار كلعب األدكار كاالسترخاء العقمي كالتعزيز
كالكاجبات المنزلية .كاستغرؽ البرنامج ( )12جمسة بكاقع جمستيف

المػضػطػرب ػة ال ػمػحػ ػددة ضػم ػ ػف مػع ػايػي ػر ال ػدلي ػؿ التشخيصي الرابع

أسبكعيان .كأشارت النتائج إلى كجكد تأثير داؿ إحصائيان لمتدخؿ

الضطرابات عجز اإلنتباه كالنشاط الزائد.
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بالعبلج المعرفي السمككي متعدد المحاكر في تحسيف متغيرات

تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة ،كطبؽ عمييـ قائمة

الدراسة (اضطراب االنتباه كفرط النشاط كالعدكانية كاالندفاعية)

تقدير اضطراب االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد كمقياس

لدل األطفاؿ.

النشاط الزائد ،كمقياس السمكؾ االنتباىي ،كالبرنامج السمككي

 .3دراسة ميرندا كجيسكس [ ]19حكؿ فاعمية برنامج سمككي

"التعزيز كالنمذجة كالمناقشة كأداء األدكار كالتمقيف كتكمفة

معرفي قائـ عمى التعزيز الرمزم كالضبط الذاتي كالتعزيز

االستجابة كاالقتصاد الرمزم" .كأظيرت النتائج كجكد تحسف في

اإليجابي كتكمفة االستجابة في معالجة سمكؾ ضعؼ االنتباه

أداء المجمكعة التجريبية مما يؤكد فاعمية البرنامج المستخدـ في

المصحكب بالنشاط الزائد عمى عينة مف األطفاؿ ذكم

خفض اضطرابات االنتباه.

االضطرابات السمككية حيث بمغ عدد العينة ( )32طفبل

 .8دراسة أبك حميداف كالمجالي [ ]24ىدفت إلى التعرؼ إلى

كتراكحت أعمارىـ بيف ( )12 -9سنة كأشارت نتائج ىذه الدراسة

أثر استخداـ برنامج تعزيز رمزم في خفض سمكؾ النشاط الزائد

إلى فاعمية البرنامج المعرفي السمككي في التقميؿ مف اضطراب

لدل طمبة الصؼ األكؿ األساسي ،عمى عينة تككنت مف ()60

ضعؼ االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد لدل عينة الدراسة

طالبان كطالبة حيث استمر تطبيؽ البرنامج لمدة ( )5أسابيع كقد

 .4دراسة كارلكسف كمانف كالكسندر [ ]20التي ىدفت إلى

الزائد كعدـ كجكد أثر لمتغير الجنس عمى فاعمية البرنامج.

المقارنة بيف فاعمية أسمكب التعزيز كتكمفة االستجابة في تحسيف

 .9دراسة ميرفي [ ]25ىدفت إلى التحقؽ مف فاعمية خبرات

سمكؾ االنتباه كخفض النشاط الزائد ،كتككنت عينة الدارسة مف

المعمميف في مجاؿ التعميـ التعاكني في زيادة تعمـ الطمبة ذكم

( )80طالبا كطالبة مكزعيف عمى مجمكعتيف بكاقع ( )40طالبا

عجز االنتباه كالنشاط الزائد؛ كاستخدـ الباحث منيج البحث

تطبيؽ البرنامج لمدة ( )8أسابيع عف طريؽ المعمميف كأشارت

االبتدائية ،حيث شارككا في لقاءات تدريبية حكؿ التعميـ

النتائج إلى أف استخداـ أسمكب تكمفة االستجابة كاف فعاالن أكثر

التعاكني ،كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف تطبيؽ خبرات التعميـ

أشارت النتائج إلى كجكد أثر لمبرنامج في خفض سمكؾ النشاط

بشكؿ كاضح.

النكعي ،كتككنت عينة الدراسة مف خمسة معمميف لمصفكؼ

في كؿ مجمكعة ،تراكحت أعمارىـ بيف ( )12-8سنة كاستمر

مف أسمكب التعزيز في تحسيف سمكؾ االنتباه كخفض النشاط

التعاكني كأساليبو مف قبؿ المعمميف في عينة الدراسة قد قممت

 .5دراسة السبلمكني [ ]21كالتي استخدمت بعض فنيات العبلج

مستكل تحصيميـ.

مف ظيكر النشاط الزائد كزادت في انتباه الطمبة كرفعت مف

الزائد.

السمككي "األلعاب الرياضية الصغيرة كالنمذجة" في خفض

 .4الطريقة واإلجراءات

كأظيرت النتائج فعالية الفنيات المستخدمة في خفض مستكل

عينة الدراسة ،إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية بشكؿ عشكائي،

اعتمدت الدراسة الحالية عمى التصميـ التجريبي ،حيث قسمت

مستكل النشاط الزائد لدل ( )35تمميذان بالمرحمة االبتدائية،
النشاط الزائد كارتفاع المستكل التحصيمي لمتبلميذ ،كأف أفضؿ

كطبؽ القياس القبمي عمى أفراد المجمكعتيف التجريبية

المجمكعات التي استخدـ معيا األلعاب الرياضية الصغيرة

كالضابطة ،ثـ تـ تطبيؽ البرنامج العبلجي عمى المجمكعة

 .6دراسة مكسر كبرام ككييؿ كجينسكف [ ]22التي أجريت عمى

العادية ،كبعد انتياء مدة البرنامج تـ تطبيؽ القياس البعدم عمى

التجريبية ،كطبؽ عمى المجمكعة الضابطة إجراءات المدرسة

كالنمذجة معان مقارنة بالمجمكعات األخرل.

عينة مككنة مف ( )8تبلميذ تراكحت أعمارىـ بيف ()10 -8

المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية؛ ثـ طبؽ بعد فترة القياس

سنكات كانكا يعانكف مف اضطراب ضعؼ االنتباه المصحكب
بالنشاط الزائد حيث تـ استخداـ أسمكبي التعزيز اإليجابي كتكمفة

البعدم ،كقد تـ تنفيذ الدراسة كفؽ الخطكات التالية:

 .1تحديد مشكمة الدراسة كأسئمتيا كمتغيراتيا.

االستجابة حيث أشارت النتائج إلى فاعمية ىذا األسمكب في

 .2تحديد مجتمع الدراسة كعينتيا.

تحسيف مستكل االنتباه كخفض النشاط الحركي.

 .3تطكير أداة الدراسة كىك قائمة التقدير السمككية الضطراب

 .7دراس ػة القحط ػاني [ ]23كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية

عجز االنتباه كالنشاط الزائد خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف

برنامج سمككي في خفض اضطرابات االنتباه لدل األطفاؿ

العاـ الدراسي (.)2013/2012

المتخمفيف عقميان القابميف لمتعمـ ،كتككنت العينة مف ( )8أطفاؿ تـ
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 .4بناء البرنامج العبلجي كتحكيمو خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ

ب .عينة الدراسة

 .5تنفيذ القياس القبمي عمى العينتيف التجريبية كالضابطة.

السعكدية ،بشكؿ عشكائي حيث كقع االختيار عمى المدرسة

مف العاـ الدراسي (.)2013/2012

تـ اختيار أحد المدارس االبتدائية لمبنيف في مدينة الباحة/

 .6تطبيؽ البرنامج عمى العينة التجريبية ،حيث ُنفِّذ البرنامج
خبلؿ شير شباط ( )2013/2في الفصؿ الدراسي الثاني مف

السعكدية األساسية في مدينة الباحة ،كتـ تطبيؽ قائمة معايير
الدليؿ التشخيصي الرابع الضطرابات عجز اإلنتباه كالنشاط

العاـ الدراسي (.)2013 /2012

الزائد عمى كافة طمبة الصفكؼ األكؿ كالثاني كالثالث في

 .7تنفيذ القياس البعدم مباشرة بعد االنتياء مف تنفيذ نشاطات
البرنامج عمى العينتيف التجريبية كالضابطة.

المدرسة ،كذلؾ في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي

( ،)2013/2012كالبالغ عددىـ ( )150طالب ،كتـ اختيار

 .8إعطاء فترة كمكف لمدة شيريف.

( )20طالبان منيـ كعينة قصدية لمدراسة ممف حصمكا عمى أعمى

 .9تنفيذ قياس المتابعة في األسبكع األكؿ مف شير أيار (/5

الدرجات عمى القائمة ،كقسمت عينة الدراسة عشكائيان إلى عينة

 .10استخراج النتائج كمناقشتيا ككتابة التكصيات.

طبلب ،كتـ التأكد مف تكافئيـ عمى أداة الدراسة (القائمة

أ .مجتمع الدراسة

السمككية) لتقدير عجز االنتباه كالنشاط الزائد في االختبار

.)2013

ضابطة مقدارىا ( )10طبلب كعينة تجريبية كمقدارىا ()10

القبمي .كالجدكؿ ( )1يبيف ذلؾ:

تك ػكف مجتم ػع الدراس ػة م ػف كاف ػة األطف ػاؿ الذيػف يعانكف مف

اضطرابات عجز اإلنتباه كالنشاط الزائد مف طمبة الصؼ األكؿ
كالثاني كالثالث االبتدائي في مدينة الباحة /السعكدية.

جدول 1

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير (المجموعة وطريقة التدريس)
المجمكعة

طريقة التدريس

المجمكع

الضابطة

برنامج المدرسة العادم

10

التجريبية

البرنامج العبلجي

10
20

المجمكع

مجمكعتي الدراسة عمى أداة الدراسة ،حيث تـ إيجاد المتكسطات

كلمكشؼ عف تجانس مجمكعتي عينة الدراسة إحصائيان ،فقد

تـ استخداـ اإلحصائي "ماف  -كتني" لمعينات المستقمة لفحص
ّ
الفركؽ بيف متكسط األداء القبمي ألفراد المجمكعة التجريبية

الحسابية كاالنحرافات المعيارية ،لتقديرات الطمبة القبمية عمى
مجالي القائمة السمككية (أداة الدراسة) باإلضافة إلى مجمكع

كمتكسط األداء القبمي ألفراد المجمكعة الضابطة عمى أداة

التقدير عمى القائمة الكمية ،حيث كانت النتائج كما يظيرىا

الدراسة عند مستكل ) ،(α = 0.05كذلؾ لمتحقؽ مف تكافؤ

الجدكؿ (:)2

جدول 2

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات الطمبة القبمية عمى مجالي أداة الدراسة وعمى األداة ككل
المجال

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي لمجموع تقديرات العينة

االنحراف المعياري

النشاط الزائد كاالندفاعية

الضابطة

10

37.80

1.47

التجريبية

10

37.70

2.35

الضابطة

10

37.70

3.43

التجريبية

10

37.60

2.06

الضابطة

10

75.30

3.02

التجريبية

10

75.50

3.043

عجز االنتباه
القائمة السمككية ككؿ

7

يتبيف مف الجدكؿ ( )2كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات

(ضابطة ،تجريبية) ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ اختبار

الحسابية لتقديرات الطمبة القبمية عمى مجالي القائمة السمككية

ماف -كيتني ( ،)Mann-Whitney Testحيث كانت النتائج

(أداة الدراسة) كعمى األداة ككؿ كحسب متغير المجمكعة

كما يبيف الجدكؿ (.)3
جدول 3

نتائج اختبار مان -ويتني لتقديرات الطمبة عينة الدراسة عمى مجالي أداة الدراسة وعمى األداة ككل
المجال

المجموعة

العدد

النشاط الزائد كاالندفاعية

الضابطة

10

10.60

التجريبية

10

10.40

104.00

الضابطة

10

10.85

108.50

التجريبية

10

10.15

101.50

الضابطة

10

10.25

102.50

التجريبية

10

10.75

107.50

عجز االنتباه
أداة الدراسة ككؿ

متوسط

مجموع

قيمة اختبار

الداللة

الرتب

الرتب

مان ويتني

اإلحصائية

106.00

49.00

0.938

46.50
47.50

0.788
0.849

يتبيف مف الجدكؿ ( )3عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

 .2استخراج صدؽ المحكميف (المحتكل) لؤلداة مف خبلؿ

إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ) (α = 0.05بيف

عرض القائمة عمى محكميف مف أعضاء الييئة التدريسية في

بناء عمى كضكح
الجامعات لمعمؿ بتعديبلتيـ كاظيار الفقرات ن
الصياغة المغكية كمدل انتماءىا لممجاؿ الذم كضعت فيو،

متكسطات الرتب لنتائج اختبار ماف -كتني لتقديرات أداء الطمبة

القبمي عمى مجالي أداة الدراسة كعمى األداة ككؿ ،تعزل لمتغير
المجمكعة (ضابطة ،تجريبية) ،حيث بمغت قيمة ماف -كتني

كلمقائمة ككؿ ،كمبلحظاتيـ في ضكء معايير الدليؿ التشخيصي

( (49.00كبمستكل داللة ) (α = 0.938في مجاؿ النشاط

ال اربع لمتبلزمة عجز االنتباه كالنشاط الزائد.

الزائد كاالندفاعية ،كبمغت ( )46.50في مجاؿ عجز االنتباه

 .3تجريب األداة مف قبؿ ( )10معمميف ،كذلؾ لمعرفة مدل

داللة ) (α = 0.849عمى أداة الدراسة ككؿ ،كىي قيـ أكبر مف

تطبيقيـ ليا ،كأخذ مبلحظاتيـ حكؿ فقرات القائمة إلظيارىا

مستكل الداللة اإلحصائية ) (α = 0.05مما يدؿ عمى عدـ

بالصكرة النيائية ،كالممحؽ رقـ ( )1يبيف االستبانة في صكرتيا

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف العينتيف ،كىذا يشير إلى

النيائية.

سمة النشاط الزائد كاالندفاعية كالتي تشكؿ المجاؿ األكؿ مف

بطريقة اإلعادة ،حيث تـ تطبيقيا عمى عينة عشكائية عددىا

األداة ،كسمة عجز االنتباه كالتي تشكؿ المجاؿ الثاني مف

( )20طالب مف طمبة الصفكؼ األكؿ كالثاني كالثالث األساسي

األداة ،كما تظير الداللة تكافؤ المجمكعتيف عمى مجمكع

مف خارج عينة الدراسة ،ثـ تـ إعادة تطبيؽ االختبار عمييـ بعد

تقديرات األداة ككؿ.

أسبكعيف ،كاستخرج معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف ،كقد كجد بأنو

كضكح كفيـ الفقرات مف قبؿ المعمميف الفاحصيف ككيفية

كبمستكل داللة ) ،(α = 0.788كبمغت ( )47.50كبمستكل

 .4ثبات األداة :استخرجت داللة ثبات ألداة الدراسة الحالية

تكافؤ مجمكعتي الدراسة (الضابطة كالتجريبية) عمى كؿ مف

يساكم ( )0.89عند مستكل داللة ( (α = 0.05كقد اعتبرت

ب .أدوات الدراسة

ىذه القيمة مقبكلة لغايات الدراسة الحالية.

لتحقيؽ أغراض الدراسة الحالية تـ تطكير قائمة سمككية

ثانيان :البرنامج العبلجي :يعتمد برنامج الدراسة الحالي عمى

لتقدير مستكل اضطراب عجز االنتباه كالنشاط الزائد لدل

مجمكعة مف األساليب السمككية كالتربكية لخفض أعراض النشاط

بناء عمى معايير الدليؿ التشخيصي الرابع الضطرابات
األطفاؿ ن
عجز اإلنتباه كالنشاط الزائد ،كألجؿ ذلؾ تـ القياـ بما يمي:

الزائد لدل األطفاؿ في العينة التجريبية ،حيث سيتككف مف ()12

جمسة تدريبية محكمة .كيعرؼ عبلـ [ ]26البرنامج بأنو مجمكعة

 .1استخداـ معايير الدليؿ التشخيصي الرابع حكؿ اضطراب

عجز اإلنتباه كالنشاط الزائد لكضع قائمة تقدير سمككية عمى

مف األنشطة كالعمميات المقصكدة التي يمكف تحديدىا كتك ارراىا،

مقياس ليكرت مؤلؼ مف خمس خيارات.

كيفترض أنيا تؤثر تأثي انر مرغكبان في مجمكعة أك مجمكعات

معينة مف األفراد .كتعد البرامج مف االستراتيجيات الناجعة في

8

عبلج األطفاؿ ذكم اضطرابات االنتباه كالنشاط الزائد ألنيا تدعـ

ح .استخداـ التعميـ العبلجي الذم يقكـ عمى ضبط البيئة

قدرة ىؤالء األطفاؿ عمى إدراؾ سمككيـ كتطكر قدراتيـ [.[16

كالتدريس الفردم في غرفة المصادر.

خطكات بناء البرنامج :تـ االطبلع عمى األدب النظرم؛ حيث تـ

 .2كضع أنشطة البرنامج :حيث تـ تطكير ( )24نشاط تدريبي

إعداده كفقان لمخطكات التالية:

بكاقع ( )3أنشطة تدريبية لكؿ أسمكب عبلجي فرعي مف أساليب

 .1تحديد اليدؼ العاـ لمبرنامج :كيتمثؿ بتقديـ عبلج تكاممي

البرنامج ،حيث يستخدـ المعمـ في ىذه األنشطة األساليب المبينة

لدل األطفاؿ ،كيتحقؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ ممارسة األساليب

في كؿ جمسة تدريبية ،كبكاقع ( )3جمسات تدريبية في األسبكع،

العبلجية التالية:

بحيث تككف مدة التطبيؽ لمبرنامج ( )4أسابيع.

أ .استخداـ أسمكب التدعيـ اإليجابي لمسمكؾ المرغكب عف طريؽ

 .3صدؽ المحكميف لمبرنامج :كقد تـ استخراج صدؽ المحكميف

ب .استخداـ التعميـ بالنمذجة لمسمككات االجتماعية اليادفة

مف أساتذة الجامعات ،كتـ األخذ بآرائيـ كتعديبلتيـ حيث أُخرج

(المعمـ كنمكذج).

البرنامج بصكرتو النيائية.

أعبله .ككانت مدة كؿ نشاط ( )10دقائؽ حيث يطبؽ نشاطيف

ييدؼ إلى خفض حدة اضطراب عجز االنتباه كالنشاط الزائد

لمبرنامج مف خبلؿ عرض األنشطة التدريبية عمى ( )6محكميف

المديح مف قبؿ المعمـ المدرب عمى تنفيذ البرنامج.

ج .زيادة القدرة عمى التكاصؿ لدل األطفاؿ مع المعمـ.

 .5النتائج ومناقشتها

د .زيادة القدرة لدل األطفاؿ عمى العمؿ بركح الفريؽ مف خبلؿ

لئلجابة عمى سؤاؿ الدراسة األكؿ الذم ينص عمى "ىؿ

التدريب عمى نشاطات جماعية.

يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ((α = 0.05

ق .تدريب الطفؿ عمى ميارات التنظيـ كالترتيب ألغراضو

بيف متكسط تقدير أداء أفراد (المجمكعة الضابطة) كبيف

كأعمالو البيتية.

متكسط تقدير أفراد (المجمكعة التجريبية) ،في أدائيا عمى أداة

ك .التدريب عمى ميارات التخطيط لمعمؿ كحؿ المشكبلت.

الدراسة تعزل لمبرنامج العبلجي؟"

ز .تدعيـ مفيكـ الذات كاعادة تنظيـ الذات مف خبلؿ التدريب

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية،

عمى مراقبة الذات كالتعمـ الذاتي.

كاالنحرافات المعيارية ،لتقديرات الطمبة البعدية عمى مجالي أداة

الدراسة كعمى األداة ككؿ ،كالجدكؿ ( )4يبيف ذلؾ.
جدول 4
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات الطمبة البعدية عمى مجالي أداة الدراسة وعمى األداة ككل
المجال

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االندفاعية كالنشاط الزائد

الضابطة

10

33.20

2.04

التجريبية

10

29.60

1.95

الضابطة

10

32.60

1.77

التجريبية

10

28.50

3.56

الضابطة

10

65.80

3.22

التجريبية

10

58.10

3.69

عجز االنتباه
األداة ككؿ

يتبيف مف الجدكؿ ( )4كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات

الدراسة ،كما انخفضت تقديرات المجمكعة التجريبية عمى سمة

األداة ككؿ ،كحسب متغير المجمكعة (ضابطة ،تجريبية)،

انخفضت تقديرات العينة التجريبية عمى األداة ككؿ ،مما يدؿ

لصالح المجمكعة التجريبية ،حيث انخفضت تقديراتيـ عمى سمة

عمى فاعمية البرنامج ،كلمعرفة داللة الفركؽ إحصائيان ،تـ

عجز االنتباه الذم يمثؿ المجاؿ الثاني في أداة الدراسة ،كما

الحسابية لتقديرات الطمبة البعدية عمى مجالي أداة الدراسة كعمى

استخداـ اختبار ماف  -كيتني كالجدكؿ ( )5يكضح النتائج.

االندفاعية كالنشاط الزائد التي تمثؿ المجاؿ األكؿ في اداة

9

5
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جدول 5

نتائج اختبار مان -ويتني لتقديرات الطمبة عينة الدراسة عمى مجالي األداة وعمى األداة ككل
المجال

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

االندفاعية كالنشاط الزائد

الضابطة

10

14.60

146.00

التجريبية

10

6.40

64.00

الضابطة

10

14.00

140.00

التجريبية

10

7.00

70.00

الضابطة

10

14.75

147.50

التجريبية

10

6.25

62.50

الداللة اإلحصائية

قيمة اختبار
مان -ويتني

عجز االنتباه
األداة ككؿ

يتبيف مف الجدكؿ ( )5بأف قيمة ماف -كيتني قد بمغت في

0.002 = α

9.00

0.007 = α

15.00

0.001 = α

7.50

مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج في خفض االضطراب.
كلمتأكد مف أثر البرنامج العبلجي فقد تـ حساب

المجاؿ األكؿ كالذم يمثؿ االندفاعية كالنشاط الزائد ()9.00

كبداللة إحصائية ) ،(α = 0.002كبمغت في المجاؿ الثاني

المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية ،لتقديرات طمبة

الذم يمثؿ عجز االنتباه ( )15.00كبداللة إحصائية

المجمكعة التجريبية القبمية كالبعدية عمى مجالي أداة الدراسة

) ،(α = 0.007كما بمغت عمى أداة الدراسة ككؿ التي تمثؿ

كعمى األداة ككؿ ،كالجدكؿ ( )6يبيف ذلؾ؛ حيث يتبيف كجكد

اضطراب عجز االنتباه كالنشاط الزائد ( )7.5كبداللة إحصائية

فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية لتقديرات طمبة

) ،(α = 0.001حيث كانت كافة الفركؽ بيف متكسطات الرتب

المجمكعة التجريبية عمى مجالي األداة كعمى األداة ككؿ كحسب

عمى مجالي األداة كعمى األداة ككؿ ،كالتي تعزل لمتغير

المتكسطات في القياس البعدم ،مما يشير إلى فاعمية البرنامج

المجمكعة (الضابطة ،التجريبية) ،لصالح تقديرات طبلب

في خفض اضطراب عجز االنتباه كالنشاط الزائد لدل عينة

المجمكعة التجريبية ،حيث انخفضت تقديراتيـ في التقييـ البعدم

الدراسة التجريبية.

متغير القياس (قبمي ،كبعدم) ،كيظير جميان انخفاض

كمجمكعيا في نتائج اختبار ماف  -كتني لتقديرات الطمبة البعدية

جدول 6

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات طمبة المجموعة التجريبية القبمية والبعدية عمى مجالي األداة وعمى األداة ككل
المجال

القياس

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االندفاعية كالنشاط الزائد

القبمي

37.80

1.47

البعدم

29.60

1.95

القبمي

37.70

3.43

البعدم

28.50

3.56

القبمي

75.50

3.34

البعدم

58.10

3.69

عجز االنتباه
األداة ككؿ

( )7يبيف نتائج ذلؾ.

كلمعرفة داللة الفركؽ ،تـ استخداـ اختبار كيمكككسف كالجدكؿ
جدول .7

نتائج اختبار ويمكوكسن لتقديرات طمبة المجموعة التجريبية القبمية والبعدية عمى مجالي األداة وعمى األداة ككل
المجاؿ

نكع الرتب

العدد

االندفاعية كالنشاط

الرتب السالبة

0

0.00

الزائد

الرتب المكجب

10

5.50

55.00

عجز االنتباه

الرتب السالبة

0

0.00

0.00

الرتب المكجب

10

5.50

55.00

الرتب السالبة

0

0.00

0.00

الرتب المكجب

10

5.50

55.00

األداة ككؿ

متكسط

مجمكع

قيمة

الداللة

الرتب

الرتب

كيمكككسف ()Z

اإلحصائية

0.00

2.825-

*0.005

10

2.8312.809-

*0.005
*0.005

يتبيف مف الجدكؿ ( )7كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

كدراسة ميرندا كجيسكس [ ]19كدراسة كارلكسف كمانف كالكسندر

مستكل الداللة اإلحصائية ) (α = 0.005بيف متكسطات الرتب

[ ]20كدراسة السبلمكني [ ]21كدراسة مكسر كبرام ككييؿ

كمجمكعيا في نتائج اختبار (كيمكككسف) لتقديرات طمبة

كجينسكف [ ]22كدراسة القحطاني [ ]23كدراسة أبك حميداف

المجمكعة التجريبية عمى مجالي أداة الدراسة كعمى األداة ككؿ

كالمجالي [ ،]24كميرفي []25؛ حيث أشارت ىذه الدراسات إلى

حيث انخفضت الدرجات عمى األداة في القياس البعدم ،فقد

االنتباه كالنشاط الزائد.

فاعمية برامج التدخؿ المنظمة مع األطفاؿ ذكم اضطراب عجز

تعزل لمتغير القياس (القبمي ،كالبعدم) ،كلصالح القياس البعدم،
بمغػػت قيمة اختبار (كيمكككسف) لمجاؿ األداة األكؿ كالػذم

كلئلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الثاني الذم ينص عمى

يمثؿ االندفاعية كالنشاط ال ازئػد ( )2.825-كبمستكل داللة

"ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

كالذم يمثؿ عجز االنتباه ( )2.831-كبمستكل داللة

الضابطة) ،كبيف متكسط تقدير أداء أفراد (المجمكعة التجريبية)،

( (α = 0.005كبمغت قيمة االختبار لؤلداة ككؿ ()2.809-

عمى أداة الدراسة في قياس المتابعة ،تعزل لمبرنامج العبلجي؟"

( (α = 0.005بيف متكسط أداء تقدير أفراد (المجمكعة

( (α = 0.005كبمغت قيمة (كيمكككسف) لمجاؿ األداة الثاني

كبمستكل داللة ( (α = 0.005مما يشير إلى كجكد أثر

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية،

لمبرنامج العبلجي في خفض مظاىر اضطراب عجز االنتباه

كاالنحرافات المعيارية ،لتقديرات الطمبة في قياس المتابعة،
عمى مجالي أداة الدراسة كعمى األداة ككؿ ،كالجدكؿ ()8

كالنشاط الزائد لدل أفراد المجمكعة التجريبية.

يبيف ذلؾ.

كقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة شقير []12

جدول 8

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،لتقديرات الطمبة في قياس المتابعة عمى مجالي أداة الدراسة وعمى األداة ككل
المجال

المجموعة

العدد

المتوسط لحسابي

االنحراف المعياري

االندفاعية كالنشاط الزائد

الضابطة

10

34.70

2.21

التجريبية

10

31.80

2.25

الضابطة

10

35.10

1.10

التجريبية

10

32.10

3.44

الضابطة

10

69.8

2.65

التجريبية

10

63.9

3.90

عجز االنتباه
األداة ككؿ

يظير مف الجدكؿ ( )8كجكد فركؽ ظاىرية بيف

انخفضت تقديراتيا في مجالي أداة الدراسة كؿ عمى حدة كفي

المتكسطات الحسابية لتقديرات الطمبة في قياس المتابعة ،عمى

أداة الدراسة ككؿ ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ اختبار

مجالي أداة الدراسة كعمى األداة ككؿ ،كحسب متغير المجمكعة

ماف  -كيتني كالجدكؿ ( )9يكضح النتائج.

(ضابطة ،تجريبية) كلصالح المجمكعة التجريبية ،حيث

جدول 9

نتائج اختبار مان ويتني لتقديرات طالب عينة الدراسة في القياس البعدي عمى مجالي األداة وعمى األداة ككل
المجال

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة اختبار

الداللة اإلحصائية

االندفاعية كالنشاط

الضابطة

10

13.75

137.50

17.50

*0.013

الزائد

التجريبية

10

7.25

72.50

عجز االنتباه

الضابطة

10

13.55

135.50

التجريبية

10

7.45

74.50

الضابطة

10

14.70

147.00

التجريبية

10

6.30

63.00

األداة ككؿ

11

مان ويتني

19.50
8.0

*0.019
*0.001

12
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يتبيف مف الجدكؿ ( )9بأف قيمة اختبار ماف  -كيتني قد

] [9عبد المعطي ،حسف مصطفى ( .)2001االضطرابات

بمغت في المجاؿ األكؿ كالذم يمثؿ االندفاعية كالنشاط الزائد

النفسية في الطفكلة كالمراىقة .مصر ،القاىرة :دار القاىرة

لمنشر كالتكزيع.

( )17.5كبمستكل داللة ) ،(α = 0.013كبمغت قيمة االختبار

في المجاؿ الثاني كالذم يمثؿ عجز االنتباه ( )19.5كبمستكل

] [10حمكدة ،محمكد ( .)1998الطفكلة كالمراىقة كالمشكبلت

داللة ) ،(α = 0.019كما بمغت قيمة اختبار ماف  -كيتني

النفسية كالعبلج (ط .)2مصر ،القاىرة :مكتبة الفجالة.

عمى األداة ككؿ ( ،)8.00بمستكل داللة ) ، (α = 0.001مما

] [11أحمد ،السيد عمى سيد كبدر ،فائقة محمد (.)1999
اضطراب اإلنتباه لدل األطفاؿ -أسبابو كتشخيصو

يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الرتب

كعبلجو .مصر ،القاىرة :النيضة المصرية.

كمجمكعيا في نتائج اختبار ماف  -كتني لتقديرات الطمبة في
قياس المتابعة ،عمى مجالي أداة الدراسة كعمى األداة ككؿ،

] [12شقير ،زينب محمكد ( .)1999فاعمية برنامج عبلجي

لصالح المجمكعة التجريبية ،كىذا يشير إلى ظيكر فاعمية

معرفي سمككي متعدد المحاكر (مقترح) في تعديؿ بعض

لمبرنامج في قياس المتابعة ،مما يعني فاعمية البرامج المنظمة

خصائص األطفاؿ مفرطي النشاط .مجمة كمية اآلداب

عمى المدل الطكيؿ ،حيث تحسف مف تكيفيـ المدرسي كتقمؿ مف

] [14سطيحة ،ابتساـ حامد ( .)1997استخداـ كؿ مف العبلج

كالعمكـ اإلنسانية ( ،)34جامعة المنيا ،مصر.

المكجية إلى األطفاؿ ذكم اضطراب عجز االنتباه كالنشاط الزائد

السمككي المعرفي كالتعمـ بالمبلحظة "النمذجة" في تعديؿ

المظاىر السمككية المرتبطة بيذا االضطراب.

بعض خصائص األطفاؿ مضطربي االنتباه .رسالة دكتكراه

 .6التوصيات

غير منشكرة ،جامعة طنطا ،مصر.

في ضكء نتائج الدراسة يكصي الباحث بما يمي:

] [17يحيى ،خكلة احمد ( .)2006البرامج التربكية لؤلفراد ذكم

 .1ضركرة تطكير برامج كشؼ كتدخؿ مبكر منظمة لمتعامؿ مع

الحاجات الخاصة .األردف ،عماف :دار المسيرة لمنشر

األطفاؿ ذكم اضطراب عجز االنتباه كالنشاط الزائد في المدارس

كالتكزيع.

األساسية ،تستخدـ أنشطة تدريبية متنكعة.

] [18بخش ،أميرة طو ( .)1997فاعمية برنامج لتنمية الميارات

 .2إجراء دراسات تشمؿ عينات مختمفة مف فئات التربية

االجتماعية في خفض مستكل النشاط الزائد لدل األطفاؿ

الخاصة مف ذكم اضطرابات عجز االنتباه كالنشاط الزائد

المعاقيف عقميان .مجمة كمية التربية ( ،)21جامعة عيف

تستخدـ فييا برامج تكاممية بيف األساليب السمككية كالمعرفية

كاالجتماعية.

أ .المراجع العربية

شمس ،مصر.

] [21السبلمكني ،سياـ أحمد ( .)2001فعالية بعض فنيات

المراجع

اإلرشاد السمككي في خفض النشاط الحركي كعبلقتو
بالتحصيؿ الدراسي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية .رسالة

] [2دليؿ التربية الخاصة لممعمـ كالمشرؼ التربكم (.)1993

ماجستير غير منشكرة ،جامعة المنصكرة ،المنصكرة،

األردف ،عماف :صندكؽ الممكة عمياء لمعمؿ االجتماعي.

][4

مصر.

يحيى ،خكلة أحمد ( .)2012االضطرابات السمككية

] [23القحطاني ،ظافر ( .)2005فاعمية برنامج سمككي لخفض

كاالنفعالية .األردف ،عماف :دار الفكر لمنشر كالتكزيع.

درجة عجز االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد لدل

] [5شاىيف ،عكني معيف كالعجارمة ،عمر نافع (.)2011

المتخمفيف عقميان القابميف لمتعمـ .رسالة ماجستير غير

متبلزمة النشاط الزائد كتشتت االنتباه ( .)ADHDاألردف،

منشكرة ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض ،المممكة العربية

عماف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

السعكدية.

] [7الخشرمي ،سحر أحمد ( .)2004العبلج التربكم كاألسرم

] [24أبك حميداف ،يكسؼ كالمجالي ،أميرة عريؼ ( .)2007أثر

الضطراب فرط الحركة كتشتت االنتباه "دليؿ المعمـ

استخداـ برنامج تعزيز رمزم في خفض سمكؾ النشاط

كاألسرة" .السعكدية ،الرياض :ككالة دار المصمؾ لمدعاية

الزائد لدل طمبة األكؿ األساسي في مدينة الكرؾ .مجمة

كاإلعبلف.

12
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THE EFFECTIVENESS OF INTEGRATED
TREATMENT PROGRAM IN REDUCING
THE LEVEL OF ABILITY DEFICIT
HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD)
AWNI MUIN SHAHIN
Albaha University
ABSTRACT_ The current study aimed at developing an integrated treatment program in
reducing ADHD and investigating its effectiveness, the sample study consist of (20)
students which been choosing purposivly. The pre-post experimental design was applied,
and the sample divided randomly to two groups, an experimental group (n=10) students
and control group (n=10) students, the treatment program was applied on the experimental
group, the results indicate the effectiveness of the treatment program in reducing ADHD.
The analysis shows significant differences (α=0.05) between two groups to benefit for the
experimental groups which indicate the effectiveness of the program. This paper presents a
discussions about the importance of developing early identifying and intervention to treat
children with ADHD in elementary schools and conduct further future research on this
domain in different environments.
KEY WORDS: Treatment program, hyperactivity, attention deficit disorder ADHD.
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