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عب والتربيت الحركيت فاعليت برنامج عالجي مقترح قائم على تقنيت الل

العقلي" في التخفيف من خدة اضطراب فرط النشاط "الجمباز 

ّلدى الحركي املصاخب لتشتت في الانتباه
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Study summary:                                     

         This study aims at  investigating  effectiveness of the treatment program 

The proposed and based on play technique and movement education in 

alleviating the hyperactivity disorder associated with attention deficit 

hyperactivity disorder ;The treatment program was applied to 8 cases from the 

first primary school level Where we used the clinical approach, and to achieve 

the purposes of the study we relied on the following tools: psychological 

budget ; Observation;   Conners Child Behavior Rating Scale snd the proposed 

remedial program (the Montessori curriculum activities, play technique and 

kinetic education)The results of the study indicated that: The proposed 

treatment program is effective in alleviating the motor hyperactivity associated 

with attention deficit in the primary school child.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 الدراسة:ممخص 

هدفت هذه الدراسة الى البحث عن فعالية البرنامج العالجي المقترح والقائم عمى تقنية 
 المعب والتربية الحركية في التخفيف من حدة اضطراب فرط النشاط الحركي. 

حيث  حاالت من المستوى الدراسي اولى ابتدائي،80البرنامج العالجي عمى طبق 
 استخدمنا المنهج العيادي ولتحقيق اغراض الدراسة اعتمدنا عمى االدوات التالية: 

 النفسية ةالميزاني 
  لتقدير سموك الطفل  "كونرز"مقياس 
  تقنية المعب والتربية يالبرنامج العالجي المقترح ) انشطة  المنهج المونتيسور ،

 الحركية (. 

 : ن  سفرت نتائج الدراسة إلى أأ

ال في التخفيف من حدة فرط النشاط الحركي المصاحب فع    البرنامج العالجي المقترح
 االبتدائية.   المرحمة لتشتت في االنتباه عند طفل

 الكممات المفتاحية: 

 اضطراب فرط النشاط الحركي، تشتت االنتباهالم عب، التربية الحركية "الجمباز العقمي"، 

 المرحمة االبتدائية.
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 العلمية. من ثىجيه لنا في مسيرثنا
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الهيئة التدريسية بكلية العلوم الاجتماعية و إلانسانية بجامعة 

  -العزبي  بن مهيدي أم البواقي

نهدي بحثنا هذا إلى كل من ساندنا وكان عونا لنا، نحمد  

وجل الذي وفقنا ومنحنا  صبرا وشجاعة إلتمام هذا هللا عز 
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 مقدمة إشكالية: -1
حياة اإلنساف والبد مف زيادة االىتماـ بيا مف تعتبر مرحمة الطفولة مف اىـ المراحؿ العمرية في 

طرؼ مؤسسات التنشئة االجتماعية مف أسرة ومدرسة وكؿ المؤسسات التي مف المفترض أف تقدـ خدمات 
، 2019، ي تكويف الشخصية االنسانية )بختاويتعميمية تربوية ونفسية لمطفؿ، فيي المرحمة الحاسمة ف

 (.1ص
رابات مختمفة السموؾ خاصة في بداية مرحمة التمدرس فيالحظ يظير عدد كبير مف األطفاؿ اضط

األولياء عمى أطفاليـ جممة مف األعراض أىّميا: تشتت االنتباه والحركة الزائدة، واالندفاعية...، وال 
يستطيعوف الجموس بيدوء ولو لفترة بسيطة وعادة ما تبدأ شكاوي االولياء مف تصرفات أطفاليـ في مرحمة 

رسة، كذلؾ المعمـ مف جيتو يبدا بمالحظة ضعؼ انتباه بعض تالميذه، فيبذؿ مجيودا كبير قبؿ المد ما
في محاولة لحثيـ عمى متابعة الدروس، ىذه المجموعة مف األعراض تشكؿ اضطرابا مستقال يعرؼ 

 (.1، ص2014مري، )لحاضطراب فرط النشاط الحركي وتشتت في االنتباه واالندفاعية 
ركة ونقص االنتباه ىي حالة مرضية سموكية يتـ تشخيصيا لدى األطفاؿ إّف اضطراب فرط الح

مر لمرحمة والمراىقيف، وىي تعزى لمجموعة مف االعراض المرضية التي تبدأ في مرحمة الطفولة وتست
 (.73، ص2016، المراىقة والبموغ )القرا

الطفؿ، حيث  يعرؼ ىذا االضطراب بأنو نشاط جسمي وحركي حاد، ومستمر وطويؿ المدى لدى 
 .(179، ص2000، يستطيع التحكـ بحركات جسمو )يحي ال

( إلى دراسة برنامج ارشادي مستند إلى الرياضة 2012أشار كؿ مف )أحمد الشريفيف، عدناف فرح، 
العقمية في خفض النشاط الزائد المصحوب بفرط الحركة وطبقت عمى أطفاؿ في البيئة السعودية وأثبتت 

 (.636، ص2020قص االنتباه لدى عينة البحث )محمد سميماف، فاعميتيا في تحسيف ن
( والمعنونة باضطراب تشتت االنتباه 2019باإلضافة إلى دراسة )بختاوي يمينة وبف خميفة أسماء، 

لمتوصمة إلييا في ىاتو الدراسة: المصحوب بفرط النشاط الحركي وعالقتو بعسر الكتابة، مف النتائج ا
نتباه المصحوب بفرط النشاط وعسر الكتابة. وتوجد فروؽ بيف الذكور واالناث وجود عالقة بيف تشتت اال

 (.66، ص2019في اضطراب تشتت االنتباه المرافؽ لفرط النشاط الحركي )يمينة، 
ونظرا لتفشي ىذا االضطراب بيف أوساط األطفاؿ وما يسببو مف تأثيرات وانعكاسات عمى 
شخصيتيـ وحياتيـ، جاءت مف الحاجة لمتدخؿ العالجي بغرض التكفؿ بيذه الحاالت لضماف تكيفيـ 
وسط محيطيـ، ولتحقيؽ ىذا التكّيؼ البد مف استخداـ بعض البرامج العالجية كالبرامج القائمة عمى 

 .عب مثال الم
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ظيرت في ىذه الفترة جمعيات عالمية تيدؼ إلى تنشيط الجزء الغير مسيطر في الدماغ ومحاولة 
 Brainاشراكو في العمميات الحركية والتفكير، ومف ىذه الجمعيات استيدفت استغالؿ القدرات العقمية مف "

Gym ،(.314، ص2017" )تساكي 
وىذا ما تيدؼ إليو تقنية الرياضة الدماغية وما تضمنو مف استراتيجيات وتدريبات تيدؼ إلى 

 Brainخفض أعراض ىذا االضطراب الذي يمس فئة ال بأس بيا مف أطفاؿ المدارس، تسمى ىذه التقنية 
Gym  يكي "بوؿ أو الرياضة الذىنية )الدماغية(، التي أسسيا المختص في التربية الحسية الحركية األمر
الحيف المعتمدة منذ ذلؾ  1911" عاـ Paul et Gail Dennison وزوجتو " قابؿ دينسوف دينسوف

 (.627، ص2020، واستخدمت إلى حد اآلف )محمد سميماف
يطمؽ عمى ىذه التقنية في بعض األحياف الجمباز العقمي أو التربية الحركية، وىي أكثر فاعمية في 

مناطؽ  المدرسية، حيث تساعد التمميذ في تنشيط وتطوير عمؿ مختمؼ سباتتما يخص الكفاءات والمك
لفيـ ، االنتباه، التركيز... الخ، ولمتخفيؼ مف حدة ىذا المخ وتساىـ ايضا في تطوير العمميات العقمية، كا

االضطراب الذي يعرقؿ مسار نمو الطفؿ وتعممو قمنا بإعداد برنامج عالجي مقترح يجمع بيف تقنيتيف 
، ولمتأكد مف فعاليتو و نجاعتو ال بد مف تطبيقو أوال يف ىما المعب والتربية الحركية" الجمباز العقمي"أساسيت

 ومف ىنا يجدر بنا طرح التساؤؿ اآلتي :
ما فعالية البرنامج العالجي المقترح القائـ عمى تقنية المعب والتربية الحركية في التخفيؼ مف حدة 

  احب لتشتت في االنتباه لدى الطفؿ المتمدرس؟اضطراب فرط النشاط الحركي المص
 فرضيات الدراسة: -2

 :الفرضية العامة

البرنامج العالجي المقترح والقائم على تقنية اللعب والتربية الحركية فعال في التخفيف من حدة 

 المصاحب لتشتت في االنتباه. اضطراب فرط النشاط الحركي

 الفرضيات الجزئية:

مف مستوى فعاؿ في التخفيؼ  التربية الحركيةالمعب و المقترح  والقائـ عمى تقنية البرنامج العالجي  / 1
 .طفؿ المصابالعند االندفاعية 

مستوى في التخفيؼ مف فعاؿ المعب والجمباز العقمي والقائـ عمى تقنية   المقترح ي البرنامج العالج / 2
 المصاب.طفؿ ال نقص التركيز عند
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في التخفيؼ مف  فعاؿ  كؿ مف المعب والجمباز العقميالمقترح والقائـ عمى تقنية / البرنامج العالجي 3
 طفؿ المصاب.المستوى فرط النشاط عند 

 
 أهمية الدراسة:-3

 :مف الناحية النظريةتتحّدد أىمية الدراسة الحالية 
 ابراز حدة اضطراب فرط النشاط أكثر عمى الطفؿ المتمدرس. 

 نوع مف البرامج الحديثة وتبياف مدى أىميتيا في الوسط المدرسي. تسميط الضوء عمى
 الناحية التطبيقية:أما مف 

 فيي تتمخص في تطبيؽ برنامج عالج سموكي قائـ عمى المعب والتربية الحركية "الجمباز العقمي"
فعالية البرنامج ات االندفاعية التي تطرأ عمى الطفؿ بشكؿ بالغ وكذا التحقؽ مف يفي التخفيؼ مف السموك

 في التخفيؼ مف تشتت االنتباه وفي النشاط الزائد.
 أسباب ودوافع اختيار موضوع الدراسة: -4

 توجد أسباب ذاتية وأسباب موضوعية:
  :أسباب ذاتية 

 .الرغبة والدافعية في البحث ودراسة ىذا الموضوع 
 :أسباب موضوعية 

 تتوفر فيو الدراسات السابقة وكذا العينة. الموضوع المراد دراستو 
  قمة االىتماـ بيذا النوع مف البرامج التي تعتمد عمى األلعاب التربوية الحركية الموجية  في برامج

 أقساـ الطور االبتدائي. 
 ىماؿى المناىج التقميدية اعتماد أغمب المؤسسات عم  األساسالتربية الحركية التي أصبحت ُتعد  وا 

 ة الحديثة خاصة في وقتنا الحالي.في التربي
 يسببو مف آثار سمبية في  انتشار ىذا النوع مف االضطراب بصفة معتبرة بيف أوساط األطفاؿ، وما

 تكويف الطفؿ ونموه.
 أهداف الدراســــة: -5

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
لى ماذا ترجع. -  فيـ ظاىرة تشتت االنتباه وفرط الحركة وا 
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 .الحركة وليـ قصور في االنتباه. ف فيالتعرؼ عمى فئة التالميذ المفرطي -
تعزيز دور العالج السموكي المعرفي وتوضيحو لموالديف والمدرسيف وابراز أىميتو في التخفيؼ مف  -

 اضطراب فرط النشاط وتشتت االنتباه.
كية" في التخفيؼ مف أعراض فرط معرفة فعالية العالج القاتـ عمى المعب والجمباز العقمي "التربية الحر  -

 النشاط وتشتت االنتباه.
 حدود الدراسة: -6

 لقد تمت الدراسة في الحدود اآلتية:
 افريؿ29 نوفمبر إلى غاية 19دراسة خالؿ الفترة الممتدة بداية مف أنجزت ىذه ال نية:الحدود الزم -6-1

2022. 
بالمدرسة االبتدائية بوعكاز يدرسوف حاالت مجموعة طبقت ىذه الدراسة عمى  الحدود المكانية: -6-2

 الجزائر. –الشريؼ بوالية أـ البواقي 
 : الحدود البشرية -6-3

 .ف مف فرط في النشاط وتشتت في االنتباهيعانو  حاالتتمت الدراسة عمى ثمانية 
 المصطمحات االجرائية لمدراسة:  -7
 / تشتت االنتباه: 1

 قدرة التمميذ عمى التركيز جّيدا في أداء ميمة أو نشاط ما. عدـ
 / فرط الحركة: 2

 ىي تمؾ الحركات العشوائية تتسـ باالندفاعية والتييج، يقـو بيا الطفؿ دوف توقع ما سيحدث بعدىا.
 / اضطراب فرط النشاط المصاحب لتشتت االنتباه:3

 المتمدرسيف.ىي درجات عالية مف النشاط  وجدت عند األطفاؿ 
 / تالميذ المرحمة االبتدائية )الطفولة المتوسطة(:4

(، والمشخصيف عمى أنيـ يعانوف مف سنوات 699ة تالميذ تتراوح أعمارىـ ما بيف ـ مجموعى
اضطراب فرط النشاط الحركي وتشتت في االنتباه، وذلؾ بحصوليـ عمى درجات عالية في مقياس تقدير 

 كونرز".موؾ الطفؿ الُمعد مف طرؼ "س
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 العالجي السموكي: / البرنامج5
نقصد بو اجراءات وخطوات تكوف في شكؿ برنامج ييدؼ إلى تحسيف مستوى االنتباه وخفض حدة 

 فرط النشاط الحركي.
 البرنامج العالجي مقسـ إلى:

  حركات وتماريف رياضية معّدة مف طرؼ العالـPaul Dennison. 
  طرؼ الباحثيف.نشاطات تعممية وترفييية منجزة مف 

 / التربية الحركية "الجمباز العقمي":6
ىي مجموعة األنشطة والتماريف الرياضية، المطبقة عمى التالميذ الذيف لدييـ نشاط حركي زائد، 

 تقـو باستثارة الخفة والرؤية بجانبيف، والتآزر والتناسؽ بيف كؿ مف الجانب األيمف واأليسر.
 الدراسات السابقــــة: -8
 يوبي نبيمة:  /  دراسة1

( بعنواف "فعالية العالج السموكي لألطفاؿ المتمدرسيف مفرطي الحركة و متشتتي 2014-2015)
العالج السموكي واضطراب الحركة مع تشتت في  سنة(، تناولت المتغيريف 12- 6يف )االنتباه ما ب

 ذكور(.  5إناث و  02تالميذ ) 7االنتباه، عمى عينة قدرت بػ 
 منيج  دراسة حالة واعتمدت عمى األدوات اآلتية: استخدمت الباحثة

المالحظة والمقابمة العيادية والمقابمة العالجية واالختبارات النفسية باإلضافة إلى سمـ قياس "كونرز" 
لمالحظة سموؾ الطفؿ، أسرفت نتائج الباحثة إلى: أّف العالج السموكي يممؾ الفعالية في التخفيؼ مف 

 النتباه.النشاط الزائد وتشتت ا
لوحظ عمى األطفاؿ انخفاض في األعراض، وىذا مف خالؿ التعزيز االيجابي، فحسب الدراسة 

 وتكمفة االستجابة وجدولة المياـ واألعماؿ باإلضافة إلى دعـ الوالديف والمعممة.
 ي حسان:/ دراسة حفطار 2

حضيرية" تناولت ( بعنواف "واقع برنامج التربية الحركية عمى مستوى األقساـ الت2015-2016)
مربية، وىنا ارتأى الباحث إلى استخداـ المنيج  30متغير واحد "التربية الحركية"، عمى عينة قدرت بػ 

 الوصفي، واعتمد في دراستو عمى األدوات اآلتية:
 كرومباخ. ألفا –المتوسط الحسابي معامؿ ارتباط بارسوف  -
 Spssاالعتماد عمى مخرجات برنامج  -
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تمثمت نتائج الدراسة فيما يمي: أف برنامج التربية الحركية غير مطبؽ عمى مستوى األقساـ 
 التحضيرية في المدارس االبتدائية.

 / دراسة عيناد ثابت اسماعيل:3
( بعنواف "دراسة استكشافية وقائية لالضطراب ما وراء المعرفي لدى األطفاؿ 2016-2017)

قصور في االنتباه"، تناولت المتغيريف اضطراب ما وراء المعرفي المصابيف بفرط النشاط الحركي مع 
طفال( مف مدارس ابتدائية، ومف مستشفى جامعي، اتبع  32ة قدرت ب )وفرط النشاط الحركي، عمى عين

 الباحث المنيج التجريبي باعتباره المنيج المناسب لدراستو، استخدـ األدوات اآلتية:
نشاط الحركي مع قصور في االنتباه مف إعداد الدكتور "فقيو مقياس خاص لتشخيص اضطراب فرط ال -

 العيد".
 (.2007مقياس التعديؿ الذاتي المعرفي اليف مركماف وىيميف بواسوف ) -
 (.2009مقياس التعديؿ الذاتي السموكي لػ بونتيز وفيميب كيمار ) -
 (.2010مقياس اختبار الكؼ السموكي لبندـ وفيميس ) -
ستروب لقياس قدرة الكشؼ عف المتداخالت المعرفية كمعمـ مف معالـ القدرة عمى استخداـ  مقياس -

 الكؼ لما وراء المعرفي لمراقبة األداء المعرفي.
 خمص الباحث إلى النتائج اآلتية:   

( مف األطفاؿ المصابيف باضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في 83أّف نسبة عالية جدا )
مف اضطراب متصاعد الدرجة في التعديؿ الذاتي ما  )العينة التجريبية( يعانوف في نفس الوقتاالنتباه 

وراء المعرفي، في حيف أّف األطفاؿ العادييف )المجموعة الضابطة( يممكوف القدرة عمى إدراؾ المتناقضات 
 النصية، ويتمتعوف بدرجة عالية مف الفطنة واالنتباه أثناء قياميـ بمياميـ.

 اسة تساكي السعيد، زيان نصيرة، بعزي رضوان:/ در 4
حركية لدى تالميذ  –( بعنواف "أثر الجمباز العقمي في تنمية الميارات النفس 2017-2018)

سنوات("، تناولت المتغيريف الجمباز العقمي والميارات النفس حركية، عمى عينة  10-6المرحمة االبتدائية )
 يج التجريبي واستخدـ في دراستو األدوات اآلتية:تمميذ، اتبع الباحث المن 30قدرت بػ 

 االختبار القبمي والبعدي. -
 استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامؿ التجانس. -

 تمثمت نتائج الدراسة في:
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وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعة الضابطة والتجريبية في متغيرات البحث قيد  -
 المجموعة التجريبية.الدراسة لصالح 

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية في  -
 متغيرات البحث قيد الدراسة لصالح االختبارات البعدية.

 / دراسة مالك رضا:5
ة ( بعنواف "اقتراح برنامج تعميمي في التربية الحركية لتطوير بعض الميارات الحركي2018)

سنوات(، تناولت المتغيريف التربية الحركية  9-6األساسية والقدرات الحركية لتالميذ المرحمة االبتدائية )
تمميذ، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي لمالءمتو  352والميارات والقدرات الحركية، عمى عينة قدرت بػ 

 لطبيعة الدراسة، واعتمد عمى األدوات اآلتية:
 ية اختبارات الختبار "روبرت جونسوف"* االختبارات: بطار 

 اختبار ركؿ الكرة. 2اختبار الجري الزجاجي،  -1    
 الرمي والمقؼ. -4الوثب العمودي،  -3    
 اختبار التوافؽ الحركي. -6اختبار التوازف،  -5    

القدرات خمص الباحث إلى النتائج اآلتية: أف البرنامج المقترح أدى إلى تحسيف الميارات الحركية و  
االدراكية، كما أوصى الباحث بضرورة االىتماـ ببرامج التربية الحركية لما تحققو مف تطوير المكتسبات 

 مرحمة الطفولة في سف البموغ.الفطرية في 
 / دراسة حابي حميمة وشوقي ممادي:6

جية ( بعنواف "تشتت االنتباه وفرط الحركة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية مف و 2021، 2020)
 ( تمميذ وتمميذة.55نظر معممييـ"، عمى عينة قدرت بػػ )

 استخدـ الباحثيف المنيج الوصفي، واعتمدوا في دراستيـ عمى األدوات اآلتية:
 المحكات التشخيصية لمدليؿ التشخيصي واالحصائي الخامس. -
 مقياس تقدير المعمـ الضطراب تشتت االنتباه. -

 اآلتية:توصمت دراسة الباحثيف إلى النتائج 
(، وأف نسبة انتشار 552( مف بيف )5.60بمغت ) ADHDأّف نسبة التالميذ مف ذوي اضطراب 

ىذا االضطراب بيف الذكور تفوؽ نسبة انتشاره لدى اإلناث، كما أوصت الدراسة بضرورة التدخؿ المبكر 
 وتقديـ الخدمات الالزمة ليؤالء الفئة لمحد مف تفاقـ المشكمة.
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 دراسات السابـــقة:التعقيب عمــى ال

 سابقة كما يمي: سيتـ التعقيب عمى ىذه الدراسات ال
   :مف حيث اليدؼ 
تيدؼ إلى دراسة استكشافية وقائية لالضطرابات لما وراء المعرفية لدى  (:2014دراسة يوبي نبيمة ) -

 األطفاؿ المصابيف بفرط النشاط الحركي.
  :(2015ي حسان )دراسة حفطار   -

 تيدؼ إلى:
 واقع برنامج التربية الحركية بأقساـ التحضيري..(تحديد  -
التوعية باآلثار االيجابية لمتربية الحركية التي تعتمد في محتواىا عمى األلعاب التربوية  -

 الموجية..(،التي تعتمد في محتواىا عمى األلعاب التربوية الموجية..(.
 مكانات المتاحة.الحث عمى أىمية تكييؼ برامج التربية الحركية حسب الوسائؿ واإل -
: تيدؼ إلى دراسة استكشافية وقائية لالضطرابات لما وراء (2016دراسة عيناد ثابت اسماعيل )أما  -

 المعرفية لدى األطفاؿ المصابيف بفرط النشاط الحركي.
 نجد أّف ىناؾ دراستيف تتشابياف في اليدؼ ىما: 

: ىدفيا معرفة أثر الجمباز العقمي في تنمية الميارات النفس (2017خرون )تساكي السعيد وآدراسة  -
 حركية لدى تالميذ الطور االبتدائي. –
ىدفيا ابراز اىمية البرامج التعميمية في التربية الحركية لتحسيف الميارات  :(2018دراسة مالك رضا ) -

 الحركية لتالميذ المرحمة االبتدائية إضافة إلى تطوير القدرات االدراكية.
والتي تيدؼ إلى تشخيص  (2020حابي حميمة و شوقي ممادي )وفي األخير نستخمص أّف دراسة  -

اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة وكذا الكشؼ عف نسبة انتشاره ومعرفة درجة الفروؽ في مدى 
 انتشار اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة في ضوء متغّير الجنس.

  :مف حيث األدوات 
 : اعتمدت في دراستيا عمى األدوات اآلتية:(2014نبيمة ) دراسة يوبي -

 .منيج دراسة حالة 
  المالحظة والمقابمة العيادية والمقابمة العالجية واالختبارات النفسية، اضافة إلى سمـ قياس

 "كونر"ز لتقدير سموؾ الطفؿ.
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المنيج  ( في اختيار نوع2020مع دراسة حابي حميمة ) (2015حفصاوي حسان )تتشابو دراسة  -
 كالىما استخدما المنيج الوصفي، اما بقية األدوات التي اعتمد عمييا الباحث حفصاوي حساف ىي: 

 .)المتوسط الحسابي )معامؿ ارتباط بارسوف 
 .االعتماد عمى مخرجات برنامج سحسس 

تساكي السعيد ودراسة الباحث  (2016عيناد ثابت اسماعيل )تجد تشابيا بيف دراسة الباحث  -
جميعيـ اعتمدوا عمى المنيج التجريبي  ،(2018مالك رضا )، وأيضا دراسة الباحث (2017)وآخرون 

 في دراساتيـ.
 ىي: "ثابت اسماعيل"أما بقية األدوات المستخدمة في دراسة الباحث  -

 فقيو(. مقياس خاص لتشخيص اضطراب فرط النشاط الحركي )إعداد الدكتور 
  (.2007مركماف )مقياس التعديؿ الذاتي المعرفي لػ اليف 
 ( 2009مقياس التعديؿ الذاتي السموكي لبونيتز.) 
 ( ؟2020اختبار الكؼ السموكي ؿ بندـ) 
 .مقياس ستوب لقياس قدرة الكشؼ عف المتدخالت المعرفية 

 اعتمدوا في دراستيـ عمى ما يمي:  (،2017دراسة تساكي السعيد وآخرون ) -
 .منيج تجريبي 
 .االختبار القبمي والبعدي 
 ـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامؿ التجانس.استخدا 

 ، األدوات المستخدمة في دراستو ىي:(2018دراسة مالك رضا ) -
  .منيج تجريبي 
 .)االختبارات )بطارية اختبار روبرت جونسوف 
 .)...اختبار الجري الزجاجي، اختبار الوثب العمودي، اختبار ركؿ الكرة 

 استخدما في دراستيما األدوات اآلتية:  ،(2020ي حمادي )دراسة حابي حميمة وشوق -
 .منيج وصفي 
 .المحكات التشخيصية لمدليؿ التشخيصي االحصائي الخامس 
 .مقياس تقدير المعمـ الضطراب تشتت االنتباه 
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  :مف حيث النتائج 
في دراستيا إلى أّف: العالج السموكي يممؾ فعالية في  (2014يوبي نبيمة )استخمصت الباحثة  -

 التخفيؼ مف النشاط الزائد وتشتت االنتباه.
في دراستو إلى أّف: برنامج التربية الحركية غير مطبؽ  (2015حفصاوي حسان )استخمص الباحث  -

 عمى مستوى األقساـ التحضيرية في المدارس االبتدائية.
( مف 83إلى أّف: ىناؾ نسبة عالية جدا قدرت بػ )( 2016ثابت اسماعيل )استخمص الباحث  -

األطفاؿ المصابيف باضطراب فرط النشاط الحركي ويعانوف مف اضطراب متصاعد الدرجة في التعديؿ 
 الذاتي ما وراء المعرفي، عمى عكس األطفاؿ العادييف فيـ يتمتعوف بالفطنة واالنتباه.

 :(2017)تساكي السعيد وآخرون نتائج دراسة الباحث  -
في متغيرات البحث قيد وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية 

الدراسة لصالح المجموعة لتجريبية وكذا فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختبارات القبمية والبعدية 
 لممجموعة التجريبية.

 (:2018مالك رضا )نتائج دراسة الباحث  -
 إلى تحسيف الميارات الحركية والقدرات االدراكية. البرنامج المقترح أدى

 (:2020نتائج دراسة حابي حميمة وشوقي حمادي ) -
 استخمص أّف نسبة انتشار اضطراب فرط النشاط عند الذكور تفوؽ نسبة انتشاره عند االناث. 
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 تمييد:

انتشارا يعد اضطراب فرط النشاط الحركي المصاحب بتشتت في االنتباه مف بيف أكثر االضطرابات 
مف  سجؿ ىذا االضطراب اىتماما كبيرا لما لو مف تأثيرات جانبية لدى األطفالػ، فمنذ نياية القرف العشريف

فمثبل نجده يؤثر بشكؿ بالغ عمى األطفاؿ في قدرتيـ عمى االنتباه واالستمرارية في أداء  عدة نواحي،
مياميـ بكفاءة وفعالية إذ يشعروف بالممؿ بعد بضع دقائؽ مف قياميـ بميمة معينة، ومما ال شؾ فيو أف 

ثر عمى نموه سموؾ الطفؿ ومستوى نشاطو قد يؤثر عمى استجابة الوالديف والقائميف عمى رعايتو مما يؤ 
لتعميمي واالجتماعي فيما بعدف ومف اجؿ التعرؼ عمى ىذا االضطراب وفيمو بشكؿ أدؽ سيتـ اومستقبمو 

في ىذا الفصؿ التعرض لمتطور التاريخي مع عرض مختمؼ التعاريؼ التي عرفت ىذا  االضطراب مف 
المساىمة في ظيوره وذكر أعراضو و العوامؿ أالناحيتيف الطبية والنفسية مع معرفة نسبة انتشاره واألسباب 

يضا ذكر الطرؽ المتبعة لموقاية منو ونستخمص فصمنا ألييا و إالمسار والمآؿ التي يقود  وكيفية تشخيصو،
 الحركي المصاحب لتشتت االنتباه.بعبلج اضطراب فرط النشاط 

في  وتشتت )نقص، قصور( النشاط الحركيفرط ضطراب التطور التاريخي ال .1
 :االنتباه

ات السموكية التي يعاني منيا باضطراب فرط الحركة مع قصور في االنتباه مف بيف االضطرا يعد
طفاؿ لـ يتـ التعرؼ عميو غبل مع بداية القرف العشريف سجؿ ىذا االضطراب اىتماما طبيا كبيرا لما لو األ

مف تأثيرات عمى الطفؿ مف الناحية المعرفية و السموكية واالجتماعية و العبلئقية ...،حيث تعود بدايات 
عشر غذ كاف ينظر إلى ىذا  التعرؼ إلى اضطراب فرط النشاط وقصور االنتباه إلى نياية القرف التاسع

والذي  (1992جورج ستيل )شكاؿ عدـ االستقرار الحركي ، حيث أشار  أاالضطراب عمى انو شكؿ مف 
يعتبر أحد أوائؿ الباحثيف الذيف بحثوا عف اضطراب فرط الحركة وقصور االنتباه وقد أشار إلى المصابيف 

والتي يقصد بيا العجز عف القدرة عمى ضبط بو حينيا بذوي العجز في السيطرة عمى الروح المعنوية 
طفاؿ العادييف مف نفس العمر، كما أشار إلى أف ىذه الفئة مف األطفاؿ لدييا ، بالمقارنة مع األالذات

وث لدى استعدادا بيولوجيا مف وراء ىذه السموكيات ليا سببيف رئيسييف أوليا الجانب الوراثي والثاني حد
إلى أف األطفاؿ "  Tregoldترغولد"شار ( أ1908)بعد الوالدة .وفي سنة و الطفؿ صدمات قبؿ الوالدة أ

عراض األولية بسرعة ولكف تظير عمييـ أ عراضشى األصابة بسيطة في الدماغ تتبلالذيف يعانوف مف إ
 صابة البسيطة التي حدثت لمطفؿ فيفي االنتباه،حيث ارجع سبب تمؾ اإلفرط النشاط الحركي مع قصور 
كبير مف صيب عدد أ 1918-1917أما في سنة  ؿ ىذه الفكرة تماما(الوالدة )في األربعينيات تـ تجاى
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فظير عند األطفاؿ المصابيف  "Encephalitisوالتياب السحايا "طفاؿ بعدوى االلتياب الدماغي األ
 وكيات العدوانية.مشكبلت سموكية مثؿ التييج واالندفاعية وفرط الحركة وعدـ االستقرار الوجدانية السم

الجنود المصابيف في الحرب العالمية  ف  أ( 1939-1936مابيف ) Goldchtin قولد شتينويذكر 
صابات في الدماغ لقد ظيرت عمييـ الكثير مف الخصائص التي تشبو إولى وخاصة الذيف تعرض والى األ

ببعض  ستراوسفراد الذيف يعانوف مف اضطراب ضعؼ االنتباه والنشاط الزائد كما قاـ  خصائص األ
عاقة عقمية وقد توفرت عند بعضيـ خصائص تدؿ عمى إفراد الذيف يعانوف مف بحاث عمى بعض األاأل

 وجود اضطراب ضعؼ االنتباه وفرط النشاط الحركي.
 حركي مع قصور االنتباه ففي سنةما في يخص تطور تسمية ىذا االضطراب فرط النشاط الأ
 Dommagesminimes"دنى مف التمؼ في الدماغ كاف يطمؽ عميو تسمية بالحد األ (1960) 

du cervoauالذيف لدييـ أعراض سموكية طفاؿ ". وكاف يستعمؿ ىذا المصطمح مف اجؿ تشخيص األ
مف فرط النشاط الحركي واالندفاعية الزائدة حتى ولـ تكف لدييـ أي عبلمة تدؿ عمى تمؼ الدماغ مف 

أف ىذا  حمد بدرأأشار  1999خبلؿ االختبارات التي تظير التمؼ الموجود في الدماغ .وفي السياؽ 
االضطراب أال وىو ضعؼ االنتباه وفرط الحركة مف المصطمحات الحديثة ،ولـ يتـ تحديده بدقة إال بداية 
الثمانينات مف القرف الماضي عندما كاف يشخص قبؿ ذلؾ عمى انو أما ضعؼ في القدرة عمى التعمـ أو 

 ط حركي مفرط .انو خمؿ بسيط في وظائؼ المخ أو انو إصابة بسيطة في المخ أو انو نشا
فرط الحركة وتشتت االنتباه بالنسبة لمدليؿ التشخيصي و ضطراب ريخي الكما أنو يوجد تطور تا

( والذي أشار أوؿ مرة إلى مصطمح فرط 1968) في سنة dsm2اإلحصائي لبلضطرابات النفسية الثاني 
 Trouble des reaction hyperactivite de تحت مصطمح"  Ihyperactioicteالنشاط الحركي 

lenfance   الزائد عند األطفاؿ.ردود الفعؿ في اضطراب 
 (1980في سنة ) Dsm3حصائي لبلضطرابات النفسية الثالث  ليؿ التشخيصي و اإلأما الد

كمينيكي منظـ ومضبوط الضطرابات فرط الحركة وقصور االنتباه تحت إذ أشاروا إلى تعريؼ إ
ويرمز لو   "Trouble du deficit dattentisonاالنتباه"  مصطمح جديد وىو االضطراب في عجز

يشير انو اضطراب تميزه زممة dsm3  لى فرط الحركة واالندفاعية حيث جاء ، بدوف اإلشارة إ(DAT)بؾ
 مف أعراض سموكية، وقسمو إلى نوعيف :

األمر عمى حالو ، وظؿ األوؿ اضطراب االنتباه والثاني عجز االنتباه غير مصحوب بنشاط حركي مفرط
طراب االنتباه،حيث أوضحت الدراسة أف عراض اضبدراسة أ(Borrins.1988) بورينو  ف قاـ إلى أ

ولذلؾ قامت  يف،ف الضطراب واحد وليس نمطيف مستقمقصور االنتباه وفرط النشاط الحركي عرضا
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يا ما بيف فرط النشاط دمجت في (dsm3) مراجعة لمطبعة الثالثة  الجمعية األمريكية لمطب النفسي بإجراء
اضطراب فرط النشاط  ( تطور مفيـو01ويوضح الجدوؿ رقـ ) الحركي مع اضطراب عجز االنتباه
 . (dsm3) حسب الحركي المصحوب بقصور االنتباه

  الدليؿ التشخيصي
 االحصائي

(dsm3)1980 

الدليؿ التشخيصي الثالث 
 1987(dsm3-r)المعدؿ

 الدليؿ التشخيصي الرابع
(dsm4)1994 

  اضطراب
قصور االنتباه 
بدوف نشاط 
زائد وىو 
يحتوي عمى 
ثبلث اعراض 

 لبلندفاعية .
  قصور االنتباه

واضطراب 
النشاط الزائد 
وتحتوي عمى 

عرضييف 
 لمنشاط الزائد.

 .اضطراب النشاط الزائد 
  قصور في االنتباه  ويحتوي

عمى ثمانية أعراض قائمة بيا 
أربعة عشر عرضا يدؿ عمى 

االنتباه واالندفاعية  قصور
 والنشاط الزائد.

 قصور في نشاط زائد،
االنتباه مصحوب 
بتشتت انتباه وتعرفو 
ستة اعراض فقط في 
تشتت االنتباه مف قائمة 

 بيا تسعة اعراض .
 .نشاط زائد 
  قصور انتباه مصحوب

باندفاعية ونشاط 
 حركي.

  تعرفو ستة أعراض فقط
تدؿ عمى النشاط الزائد 
 وثبلث أعراض تدؿ

 عمى االندفاعية. 
  نمط مشترؾ تعرفو

األعراض التي ذكرت 
 أعبله.  2و1في رقـ 

 
فرط النشاط الحركي بلحظ التطور الكبير الذي طرأ عمى اضطراب ن (:92ل رقم)من خالل الجدو

في االنتباه مف حيث التسمية والوصؼ ومف فيـ أيضا، فيذا المفيـو مر بعدة  المصحوب بتشتت 
الدراسات والبحوث في تحديده، توضيحو، مما سيؿ عمى الباحثيف والدارسيف مراحؿ ساىمت 

 عممية التشخيص والعبلج.
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 تعريف اضطراب فرط النشاط الحركي وتشتت االنتباه: .2
ىو نشاط جسمي حركي حاد، ومستمر وطويؿ المدى لدى الطفؿ، بحيث ال يستطيع التحكـ 
بحركات جسمو، بؿ يقضي أغمب وقتو في الحركة المستمرة وغالبا ما تكوف ىذه الظاىرة مصاحبة لحاالت 

 14ويظير ىذا السموؾ غالبا في سف الرابعة حتى سف ما بيف ) الدماغ أو قد تكوف األسباب نفسيةإصابة 
 ( سنة.15إلى 

ويمكف تعريفو أيضا بأنو اضطراب عصبي سموكي ناتج عف خمؿ في بنية ووظائؼ الدماغ يؤثر 
عراضو بيدؼ مساعدة أة عمى السموؾ واألفكار والعواطؼ وىو اضطراب يمكف التعامؿ معو وتخفيؼ حد  

لتعرؼ عمى الطفؿ الذي برفع مستوى ثقتو بنفسو وغالبا يتـ االطفؿ عمى التعمـ وضبط النفس مما يساىـ 
سنوات وتستمر األعراض عميو في فترة الطفولة والمراىقة، وكذلؾ  9إلى  5يعاني مف االضطراب ما بيف 

 (.7.6) عنيزة، ص(مف الحاالت إلى مرحمة الرشد.20-30%قد تستمر األعراض أو بعضيا في )
(  (ADHDنتباه وفرط الحركةوالمتتبع لؤلدبيات النفسية والتربوية التي تناولت اضطراب تشتت اال

ف ىذا االضطراب بات بشكؿ مصدر قمؽ لكؿ مف األولياء والمعمميف، نظرا لما يسببو مف مشاكؿ أيجد 
طفاؿ المصابيف بيذا االضطراب ولياء والمعمموف مف تصرفات األكاديمية كبيرة ، فقد يشكو األة و أسموكي

و في المنزؿ ومف مزاجيـ أخريف سواء في المدرسة ومف سموكيـ العدواني االندفاعي دوف تفكير تجاه اآل
  .الصعب وعدـ تعاونيـ معيـ

االنتباه وفرط الحركة عمى انو اضطراب منع االستجابة اضطراب تشتت  (1990) باركميؼ ويعر 
لموظائؼ التنفيذية الذي يؤدي إلى قصور في تنظيـ الذات وعجز في القدرة عمى تنظيـ السموؾ تجاه 

 رة والمستقبمية مع عدـ مبلئمة السموؾ بيئيا.األىداؼ الحاض
عمى انو اضطراب نمائي يصيب األطفاؿ ( عمى انو 1999) عمم النفس الشاممةموسوعة  تعرؼ

بصورة شاذة بدوف أىداؼ ما  والمراىقيف ويتميز بعرضيف ىما العجز في تركيز االنتباه وزيادة الحركة
 .و االستمرار فيو لمدة طويمةأف يجعؿ الطفؿ يواجو صعوبة في التركيز عمى عمؿ معي

تشتت االنتباه فقد عرفت اضطراب   ( (APA.2013مريكية لبلضطرابات النفسية  ما الجمعية األأ
تشتت عمى انو اضطراب عصبي نمائي يظير عمى شكؿ نمط مستمر مف (ADHD)وفرط الحركة 

االنتباه وفرط الحركة واالندفاعية والتي تتعارض مع أداء الفرد ونموه وتظير أعراضو في بيئتيف أو 
 .(44،ص2921)حابي.شوقي،أكثر
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عرؼ االضطراب النفسي مف الناحية الطبية بأنو اضطراب جيني المصدر ينقؿ بالوراثة في العديد 
في الوصبلت العصبية الموصمة لجزء المخ، ، وينتج عنو عدـ توازف كيميائي أو عجز مف الحاالت

 والمسئولة عف الخواص الكيميائية التي تساعد المخ عمى تنظيـ السموؾ.
وكؿ ىذه  طباء عمى أنو اضطراب جيني ينتقؿ بالوراثة سببو قصور في وظائؼ المخ،يروف األ

 بحاث والدراسات في المجاؿ.ء مثبتة بنتائج األآلراا
ة الفرد عمى السموكية عمى انو اضطراب سموكي يظير في ضعؼ قدر يضا مف الناحية يعرؼ أ و

 خر خارجي مع عدـ قدرتو عمى البقاء بثبات في مكانو.التركيز بوجود مثير آ
الذي يبدي مستويات و ذلؾ الطفؿ ن  الطفؿ ذو فرط النشاط الحركي عمى أف أ 1986روز يعرؼ 

ب ذلؾ غالبا ما يكوف ذلؾ غالبا ما يكوف ذلؾ غير مرتفعة وعالية مف الحركية في المواقؼ التي ال تتطم
مناسب أو غير مبلئـ لممواقؼ، وقد يتميز بسرعة استجاباتو، ىذا باإلضافة إلى انو يتميز بخصائص 
فسيولوجية  ومشكبلت في التعمـ وأعراض سموكية واالندفاعية وسرعة االستثارة واالنفعاؿ والمزاج المتقمب 

 مى األطفاؿ المصابيف بيذا االضطراب.كؿ ىذه األعراض الظاىرة ع
 (: (dsm4لالضطرابات النفسية والعقمية تعريف االضطراب كما في ورد الدليل التشخيصي

يعرض الدليؿ اإلحصائي التشخيصي لبلضطرابات النفسية والعقمية أىـ األعراض الرئيسية التي يتـ 
 النحو التالي:عمى أساسيا تشخيص ىذا االضطراب لدى األطفاؿ وذلؾ عمى 

  قصور االنتباه:
لى التيرب مف الميمات إحيث يجد الطفؿ صعوبة في تركيز انتباىو ولو لمدة بسيطة فيو يميؿ 
حياف يبدى عدـ االىتماـ التي تتطمب تركيزا متواصبل، ويتشتت انتباىو بسرعة وبسيولة وفي كثير مف األ

 معو.نصات عند التحدث واإل
بأنو مستويات غير مبلئمة أو مفرطة مف النشاط سواء كانت حركية أو : يعرؼ فرط النشاط الحركي

 صوتية ومف أىـ أعراضيا أف الطفؿ ال يستطيع الجموس بيدوء في ويتكمـ بشكؿ زائد عف الحد.
: وىي العجز في القدرة عمى كبح السموؾ، وذلؾ في االستجابة لمتطمبات المواقؼ االندفاعية

مف نفس العمر الزمني، والجنس حيث تشكؿ االندفاعية نمطا دائما مف المختمفة مقارنة مع اآلخريف 
التسرع واالستجابة غير مبلئمة لمميمات. وغالبا ما ترتبط االندفاعية بضعؼ القدرة  عمى التحكـ 

 باالستجابات إما بتأخيرىا أو تأجيميا .
النشاط المصحوب التي تـ عرضيا مسبقا فيمكف القوؿ أف اضطراب فرط وكخبلصة لكؿ التعاريؼ 

بقصور االنتباه اضطراب سموكي معرفي يصيب األطفاؿ بعد عمر الست سنوات،وىو اضطراب نمائي 
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يظير في مرحمة الطفولة قبؿ سف التمدرس  ويظير مف خبلؿ جممة مف األعراض أىميا الحركة 
ا بالغا في حياة الطفؿ، المفرطة، وسيولة تشتت االنتباه واالندفاعية، ويعود ظيوره لعدة عوامؿ قد تترؾ أثر 

وتؤثر عمى مختمؼ نواحي حياة الطفؿ سواء كاف ذلؾ في المنزؿ أو في المدرسة مما يؤثر سمبا عمى 
 .(18،ص2916عيناد ثابت،)راء المعرفي واالجتماعي والمدرسي.توافقيـ النفسي والمعرفي ولما و 

 نسبة انتشار اضطراب فرط النشاط الحركي مع تشتت في االنتباه : .3
أف الذكور أكثر عرضة بيذا االضطراب بأربعة  تشير وزارة الصحة في الواليات المتحدة األمريكية
مف ىذا االضطراب تستمر أعراضيـ حتى سف  اأضعاؼ مف اإلناث،وعمى األقؿ ثمثا األطفاؿ الذيف عانو 

مفصبل قدرت  تايمز تقريرا"المراىقة وبعضيـ إلى سف البموغ ،وفي ىذا اإلطار أعدت جريدة نيويورؾ "
  مريكا الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيفمف األطفاؿ في أ )7.5(% فيو أف  

عمى األقؿ  1.7 بيذا االضطراب، وكشفت دراسة أجريت في بريطانيا أف  ـ يسنة تـ تشخيص3-17
رس مدا 8خيرا في الخميج العربي فقد وجدت دراسة أجريت أ ما في منطقةيعانوف ىذا االضطراب أيضا، أ

مف العينة يعانوف مف اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة  7.2 ف  ( طالب أ1502بسمطنة ماي شممت )
 مصحوب باضطرابات سموكية.

وفي المممكة العربية السعودية ال توجد إحصائية دقيقة لنسبة انتشار ىذا االضطراب ولكف أجريت 
 .(7ص عنيزة،ىذا االضطراب)  لدييـ 12.5وأفادت بأف ما نسبتو  دراسة في المنطقة الشرقية

ئد المصحوب بتشتت االنتباه في معدؿ انتشار اضطراب النشاط الزا أف   2005 ويندركما أشار 
ذكور واف نسبة ىذه الحالة بيف ال 20%سر ذات المستوى االقتصادي واالجتماعي المنخفض يصؿ إلىاأل

 .ناثلئل 1لمذكور مقابؿ  6واالناث
نسبة انتشار اضطراب فرط النشاط الحركي مع قصور في  أف   2011كما تشير فوزية محمدي 

 يختمؼ مف دولة إلى أخرى، والجدوؿ اآلتي يوضح ذلؾ:االنتباه 
 

 النسبة المئوية لالنتشار الدول
 %18إلى  %2مف الواليات المتحدة األمريكية

 %13 نيوزيبلندا
 %8 ألمانيا
 %12 ايطاليا
 %16 اسبانيا
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 % 26إلى % 0.5 بريطانيا
 %5إلى  % 3 فرنسا
 %11 الصيف

 

( يوضح النسب المئوية النتشار اضطراب النشاط الزائد المصحوب بتشتت 93جدول رقم )
 االنتباه لدى بعض الدول.

دراؾ     ىذا االختبلؼ الجغرافي الموجود حقيقيا ولكنو راجع إلى كيفية التشخيص وا 
في التشخيص تكوف اقؿ مف التي تعتمد  (cim10 )االضطراب.الف الدراسات التي تعتمد عمى

في  4/1إلى  2/1الدراسات الوبائية الوصفية فرقتما بيف نسبة الذكور واإلناث  (dsm4) عمى 
 في العينة اإلكمينيكية.  9/1العينة العامة و

 . %5.29إلى نسبة تـ تقدير االنتشار في العالـ  وإلى أن  ) (Polanczk  2007كما أشار 

 (.19،ص2916ثابت،)عيناد 
 أسباب ظيور اضطراب فرط النشاط الحركي وتشتت االنتباه: .4

حاوؿ العديد مف الباحثيف إعطاء تفسير لسبب ظيور اضطراب فرط النشاط وتشتت االنتباه، 
فمنيـ مف أرجع سبب ذلؾ إلى عوامؿ عصبية ومنيـ مف أرجعيا إلى عوامؿ وراثية أو بيئية وقد 

يما يمي سبب ىذا االضطراب إلى ما ىو نفسي اجتماعي وفنظر بعض الباحثيف إلى أف 
 سنتعرض ألىـ ىذه األسباب.

 العصبية الحيوية:سباب األ
 :خمل وظائف الدماغ . أ

ط مع باحثوف التشابو والتوافؽ بيف األعراض العصبية لفرط النشا خبلؿ القرف العشريف، الحظ
صابات التي تصيب قشرة الفص الجبيي، وقد اضطرابات الفص الجبيي وبتحديد اإلتشتت في االنتباه، و 

الجبيي صابات في قشرة الفص إطفاؿ الذيف يعانوف مف تـ تشخيص عدد مف األظير ىذا االعتقاد عندما 
صابات إلا عراض متشابية ما بيف اضطراب قصور االنتباه وفرط النشاط وفبلحظ الباحثوف أنو يوجد أ

 التي تصيب قشرة الفص الجبيي. 
ؼ بعد الحرب العالمية الثانية انتشر وباء تم ف  ف القدامى وكما تـ الذكر مف قبؿ أالباحثو كما استدؿ 

اعية طفاؿ صعوبة في االنتباه والكؼ السموكي وتنظيـ انفعاالتيـ واندفالمخ وظير عند ىذه الفئة مف األ
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ليـ خبلؿ وقت فعاتحفيزىـ وعدـ قدرتيـ عمى تنظيـ أ حياف، وصعوبة فيزائدة مع عدوانية في بعض األ
طفاؿ المصابوف بقصور في االنتباه مع أف األ محدد وزمف معيف عمى ىذا األساس استدؿ الباحثوف فقالوا

 ال يمكف تشخيصو باألجيزة الطبية. فرط في النشاط سببو تمؼ في الدماغ، ولكف ىذا التمؼ
لدى ىؤالء األطفاؿ يرجع إلى حدوث إصابة أو  ظيور سموؾ حركي زائد ف  أDiury  ديوري افترض

 حيث et Kifart     Straus كيفارت ستراوس وتمؼ في المخ، وأكد ذلؾ 
توصبل إلى نتيجة مفادىا أنو يمكف االستدالؿ عمى وجود إصابة أو تمؼ في المخ مع زممة 

 في النشاط .عند األطفاؿ المصابيف بقصور في االنتباه مع فرط المظاىر األعراض السموكية 
ويفترض فبليف وىويس أف  حدوث خمؿ وظيفي في الجياز العصبي يؤدي إلى ظيور أعراض 

 اضطراب فرط النشاط مع تشتت في االنتباه.
( إلى انو 2006سنة ) Hallahan  et Kaauffaman  كوفمان ىاالمان وكما يشير كؿ مف 

باضطراب النشاط الزائد المصحوب بتشتت وردت الكثير مف األبحاث التي دلت عمى أف  أسباب اإلصابة 
االنتباه تعود إلى وجود تمؼ في الدماغ وقد نتج عف تمؾ األبحاث أف  ىناؾ ثبلثة مناطؽ بالدماغ وقاعدة 
الدماغ والمخيخ ومف خبلؿ الفحوصات الطبية وجد الباحثوف أف  أحجاـ ىذه المناطؽ الثبلث لدى األطفاؿ 

اب قصور االنتباه مع فرط في النشاط الحركي اصغر مقارنة باألفراد والبالغيف الذيف يعانوف مف اضطر 
 العادييف الذيف ال يعانوف مف االضطراب.

 الناقالت العصبية: . ب
ية المختمفة إف  الناقبلت العصبية  لممخ عبارة عف قواعد كيميائية تعمؿ عمى نقؿ اإلشارات العصب

اختبلؿ التوازف الكيميائي ليذه الناقبلت العصبية يؤدي إلى اضطراب نشاط   ف  لممخ، ويرى العمماء أ
ويزداد اندفاعو ونشاطو الحركي، لذلؾ فإف العبلج  االنتباه، فتضعؼ قدرة الفرد عمى االنتباه والتركيز،

قد صبية ليذه الناقبلت الع التوازف الكيميائيالكيميائي الذي يستخدمو األطباء مثؿ الذي يعمؿ عمى إعادة 
 يساعد الطفؿ عمى التقميؿ مف االندفاعية وتشتت االنتباه لديو.

 Gordenقوردن Dupaul(1992،)  لديبو( ،ودراسة 1990)  kendallكوندال أكدت دراسة
سبب االضطراب ىو خمؿ وظيفي في العمميات اإلدراكية  (، أف  1993) Kaiserوكيسر (،1991)

  ة.الخاصة باالنتباه والتشتت واالندفاعية والحركة الزائد
 (.24.23،ص2916ثابت،عيناد )
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ومف خبلؿ ذلؾ نرى أف  العامؿ العصبي الحيوي قد يكوف سببا لظيور اضطراب فرط النشاط 
بالتحديد في وظائؼ الدماغ أي في العمميات اإلدراكية الحركي المصحوب بتشتت االنتباه ويكمف الخمؿ 

 (.باحثتيفالخاصة باالنتباه والتشتت والحركة الزائدة )مف إعداد ال
 :األسباب الوراثية

يشير الباحثيف إلى أف  عامؿ الوراثة يمعب دورا كبيرا في ىذا االضطراب والدليؿ عمى ذلؾ أف   ما 
اد أسرىـ عضو مصاب يعانوف مف ىذا االضطراب يوجد بيف أفر مف األطفاؿ الذيف %90)  يزيد عمى )

مف والدي ىؤالء األطفاؿ كانوا يعانوف مف  (%20)  ودراسات أخرى ذكرت أف   (ADHD)بيذا االضطراب
التوائـ ليـ قابمية فيما بينيـ لنقؿ  اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة في طفولتيـ، ويقوؿ الباحث أف  

 .(8)عنيزة، ص. %) 92-50الجينات ليذا االضطراب تتراوح نسبتو ما بيف)
إلى أف  إمكانية وجود جينات ناقصة أو مضطربة كسبب  1993فرون وآخرونكما يشير 

بالنسبة الضطراب فرط النشاط مع تشتت االنتباه يمكف مبلحظة انتشار جيني في عائمة المضطرب ، 
 الييـ فإف  ىذا الخمؿ الجيني ليس سببا دوريا لبلضطراب ىذه الجينات.

أف حوالي تمؾ األطفاؿ الذيف شخصت حاالتيـ أنيـ  1999ىيمز  ديانا ىيمز و روبرتكشفت 
يعانوف مف اضطرابات االنتباه الناجمة عف الحركات المفرطة غير الطبيعية إنما ىـ  قد ورثوىا مف أحد 

 (.26.25، ص2916)عيناد ثابت،.لؤلبويفمف جية األقرباء  األبويف أو
 :سباب البيئيةاأل

 ة اإلخصاب حيث يتضح ذلؾ فيما يمي:يبدأ اثر العوامؿ البيئية منذ لحظ
 :مرحمة الحمل 

قد تتعرض األـ في أثناء الحمؿ لبعض األشياء التي تؤثر عمى الجنيف كالتعرض لقدر كبير مف 
األشعة أو تناوؿ المخدرات أو الكحوليات أو بعض العقاقير الطبية خاصة في األشير الثبلثة األولى 

الديكي أو لمحمؿ أف  إصابة األـ ببعض األمراض المعدية كالحصبة األلمانية أو الحديدي أو السعاؿ 
العصبية المسئولة عف الزىري ولذا يؤدي ذلؾ إلصابة الجنيف بتمؼ في المخ ومف ثـ تمؼ المراكز 

 نتباىية.العمميات اال
 :مرحمة الوالدة 

مف شأنيا أف تسبب إصابة مخ الجنيف أو بعض العوامؿ التي تحدث أثناء عممية الوالدة  أف  ىناؾ
 ما يمي:حدوث تمؼ في خبلياه واىـ تمؾ العوامؿ 
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 : وذلؾ عمى رأس الجنيف أثناء عممية الوالدة، المتعسرة.ضغط الجفت
 :أثناء عممية الوالدة وعدـ وصوؿ األكسجيف لمخ الجنيف.التفاف الحبل السري

 وذلؾ أثناء عممية الوالدة. :إصابة مخ الجنين أو جمجمتو
إذ أف  تعرض الطفؿ ألية عدوى ميكروبية أو فيروسية كالحمى الشوكية أو االلتياب  :مراض المعديةاأل

السحائي أو الحصبة األلمانية أو الحمى القرمزية يؤدي غمى إصابة المراكز  العصبية في المخ والمسئولة 
 .عف االنتباه خاصة الفص الجبيي وكذلؾ الفصوص الخمفية لممخ 

إذ أف  إصابة مخ الجنيف بعد الوالدة وفي سنوات الطفولة المبكرة بارتجاج في المخ نتيجة حادث  :الحوادث
 أو ارتطاـ الرأس بأشياء والتركيز.

التوكسينات عديدة تؤدي لخمؿ األداء الوظيفي لممخ وتؤدي في نياية األمر  إذ أف   :التسمم بالتوكسينات
 باضطراب االنتباه ومف أمثمة ذلؾ:

بمادة الرصاص وىي تمؾ التي تدخؿ في طبلء لعب األطفاؿ الخشبية وطبلء أقبلـ الرصاص  التسمـ
مستويات الزنؾ الشعرية تعد عامبل منبيا  وغيرىا، مستويات مصؿ الزنؾ المنخفضة لدى األطفاؿ إذ أف  

 باستجابة لمثير.
الخضروات والفاكية الممونة،  تناوؿ الطفؿ لكميات كبيرة مف األطعمة الجاىزة أو إذ أف  نظام التغذية: 

والمواد الحافظة المضافة لممواد الغذائية المجيزة، وتبادؿ الطفؿ المبيدات الحشرية وكذلؾ الصبغات 
لكميات كبيرة مف الحموى والمواد السكر واإلضافات الغذائية الصناعية كمحسنات الطعاـ الصناعية و 

 نقص االنتباه لدى األطفاؿ.ركي و الشكوالطة مف شأنو  أف يؤدي لزيادة النشاط الح
 (.179.178،ص2912)يوسف إبراىيم،

و يمكف إرجاع العامؿ الوراثي كسبب مف أسباب حدوث اضطراب فرط النشاط نستنتج مما سبؽ أن  
الحركي مع قصور في االنتباه، ويظير ذلؾ بشكؿ أدؽ في التوائـ المتشابية أي إذا كاف لدى أحدىما فرط 

ىناؾ توائـ غير نشاط اآلخر حتما سيكوف مشابو لو ويكوف لو نفس التشخيص، أما في حالة ما إذا كاف 
 ة معدؿ التجانس يكوف أقؿ .متماثم

ولمحديث أيضا عف العامؿ البيئي في ظيور ىذا االضطراب يجدر بنا التركيز عمى أىـ مرحمتيف 
 . الوالدة أساسيتيف ىما: مرحمة الحمؿ و مرحمة 

 األسباب النفسية:
قد تقود المشكبلت في المزاج لدى األطفاؿ إلى اضطرابات سموكية أكثر صعوبة وخاصة 
عندما يمتعض الوالداف مف التييج اإلضافي الذي قد يسببو ىؤالء األطفاؿ، فالنشاط الزائد لدى الطفؿ 
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ىو طريقة لمدفاع عف الذات في وجو الرفض،وبالتالي انخفاض تقدير الذات وزيادة مستوى التييج 
دى الطفؿ واالعتقاد بدور األنماط المزاجية في إحداث سموؾ النشاط الزائد، فإف  المزاج بمفرده قد ل

 يزيد مف وتيرة النشاط الزائد .
سعد رياض أف  العقد النفسية والصراعات الداخمية تستنفذ قدرا كبيرا مف الطاقة بينما يرى 

 العصبية البلزمة لعممية االنتباه، ومف أمثمتيا:
 باالضطياد. النقص أو الذنب أو الشعور عقدة 
 .القمؽ المعمـ وحدة االنفعاؿ 
 .اإلسراؼ في التأمؿ الذاتي واالستسبلـ ألحبلـ اليقظة  

 
أف  فشؿ األطفاؿ المصابيف باضطراب نقص  (2911سنة  )مشيرة احمد اليوسفيكما يشير 

االنتباه وفرط النشاط الحركي ناتج عف إحباط عاطفي مستمر سرعاف ما يختص بزواؿ العوامؿ 
 المحيطة مثؿ: الضغوط النفسية واضطراب التوازف العائمي أو العوامؿ المؤدية إلى التوتر.

د تغيرات مصاحبة لمنمو، وأف أف  اضطراب النشاط الزائد ليس بمجر )حامد زىران(  و يشير
الطفؿ قد يعاني مف بعض المشكبلت النفسية في حياتو اليومية ال تصؿ إلى درجة المرض النفسي، 
ولكف يجب االىتماـ بيا مف قبؿ أف يستفحؿ األمر إذ أنو يحوؿ دوف النمو العادي مف الناحية 

 (.28.27،ص2916عيناد ثابت،السموكية عند الطفؿ. )
 المتعمقة بالغذاء:األسباب 

إف  تناوؿ الطفؿ لكميات كبيرة مف األطعمة الجاىزة، أو الخضراوات أو الفواكو المموثة بالمبيدات 
 الحشرية تؤدي إلى إصابتيـ باضطراب االنتباه.

أف  الصبغيات والمواد الحافظة التي تضاؼ لممواد الغذائية المجيزة تؤدي  بيمجر نوسباوم وفقد بيف 
 األطفاؿ باضطراب االنتباه .إلى إصابة 

بدراسة ىدفت إلى فحص العبلقة بيف ما   (winneke et al 1989) وينيك وزمالئوكما قاـ 
مادة الرصاص في الدـ، واضطراب االنتباه لدى األطفاؿ، وقد أسفرت النتائج دراستيـ عمى أف  ىناؾ 

بة الرصاص في الدـ زاد مستوى عبلقة موجبة بيف مستوى اضطراب االنتباه بمعنى انو كمما زادت نس
 اضطراب االنتباه وفرط النشاط الحركي لدى الطفؿ.

 كما أف  تناوؿ الطفؿ لكميات كبيرة مف الحموى، والمواد السكرية يؤدي إلى زيادة نشاطو الحركي
ونشاطو  فحص العبلقة بيف تناوؿ الطفؿ لمواد سكرية  يدفتاستالمفرط ، ولقد أجريت عدة دراسات 
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، وقد بينت جميعيا أف  المواد السكرية التي يتناوليا الطفؿ ال تؤدي إلى إصابتو باضطراب  المفرطالحركي 
رتفاع مستوى نشاطو الحركي مف خبلؿ زيادة نسبة الطاقة لديو.) ااالنتباه، ولكنيا تؤدي إلى 

 (.44.43، ص1999عمي.فائقة،
 األسباب االجتماعية:
 :  سوء المعاممة الوالدية

أسباب المعاممة الوالدية الخاطئة والتي تتسـ بالرفض الصريح أو المقنع أو الحماية  إذ أف  
الزائدة أو اإلىماؿ أو العقاب البدني أو النفسي والحرماف العاطفي مف الوالديف مف شأنو أف 

 .(179،ص2912)يوسف إبراىيم،.يصيب األطفاؿ باضطراب االنتباه
أطفاليـ،ورعايتيـ وتدريبيـ وتكويف شخصياتيـ، وقد أكد إف  لؤلـ واألب دورا ىاما في تنشئة 

عمماء الطب والطب النفسي وعمـ النفس عمى أىمية دور األـ وخاصة في المراحؿ المبكرة مف 
دراكيف وكذلؾ مف أجؿ توفير  حياة الطفؿ، فعبلقة األـ بطفميا تعتبر بدايات لنمو قدرات الطفؿ وا 

مية والنفسية واالجتماعية لدى الطفؿ وقدراتو، فيناؾ عمى النمو الصحيح لموظائؼ العضوية والعق
شباع حاجاتو مادا شبو كمي في إسبيؿ المثاؿ األـ التي يبالغ في حماية ابنيا، نجده يعتمد اعت

ذات الشخصية  ، وال يشعر بالواجبات...وىنالؾ األـ ، وال يتحمؿ المسؤوليةعمى اآلخريف
ومشاكميا عمى طفميا وتعمؿ عمى تنمية حب العناد المتسمطة القاسية التي تسقط عصبيتيا 

والمشاكسة واالنفعاؿ وتدمير األشياء والعدواف أو االستسبلـ والخضوع لطفميا، وىناؾ األـ 
 النرجسية التي ترفض طفميا أو تيممو بسبب عصبيتيا أو جيميا أو بسبب مشاكؿ أسرية.

بسبب االنفصاؿ أو الطبلؽ، أو الوفاة،  يضاؼ إلى ذلؾ اثر عامؿ الحرماف العاطفي مف األـ وذلؾ
أو انشغاؿ األـ عف طفميا .. وىذا الحرماف العاطفي مف األـ بما فيو حرماف لمطفؿ مف عطؼ 

خير وحناف وفقداف العبلقة الحسي ة مع األـ مف شأنو أف يؤدي إلى اضطراب في تنشئة الطفؿ .)
 (.69.59،ص 2992الزراد،

واستخراج عدة أعراض منذ الوالدة  بفحص عينة (1995)لكارسون وآخرونقاـ كذلؾ 
ضطراب في وكذلؾ في الطفولة األولى ىذه األعراض قادرة عمى التيكف أو توقع بظيور اال

نتائج ىذه الدراسة أظيرت أىمية كبيرة لمخمفية العائمية منذ والدة الطفؿ في ظيور سموؾ و  المستقبؿ 
غير توافؽ مع فرط في النشاط الحركي في الطفولة األولى، وحسب ىذه الدراسة فإف  المتغيرات 
الرئيسية المتسببة في ظيور اضطراب ىي الوضعية االجتماعية لآلباء عند والدة الطفؿ وكذلؾ 
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االقتصادي المخفض ومف ناحية أخرى يروف أف  التحفيز المفرط األبوي لمطفؿ سبب مف  الدخؿ
 (.39،ص2916عيناد ثابت،.)األسباب

و ليس ىناؾ سبب واضح ومحدد في ظيور اضطراب فرط النشاط ن  نستنتج في األخير أ
اؾ مف الحركي المصحوب بتشتت االنتباه، بؿ ىناؾ العديد مف األسباب تعمؿ عمى حدوثو، وىن

 يركز العامؿ الوراثي والمتمثؿ في اختبلفات تشريح المخ و األعصاب ، والبعض اآلخر ينفي ذلؾ .
وىناؾ آخروف يؤكدوف عمى العبلقة التي تجمع بيف العامؿ الجيني الوراثي مع العامؿ النفسي 

 وكذلؾ تتداخؿ العوامؿ البيئية واالجتماعية والغذائية في حدوث ىذا االضطراب.
 اضطراب فرط النشاط الحركي وتشتت االنتباه: أعراض .5

مما ال شؾ فيو أف  أعراض أي اضطراب تختمؼ باختبلؼ المرحمة العمرية فيما يمي عرض 
 ط النشاط الحركي وتشتت االنتباه .مفصؿ لجميع الخصائص والسمات التي توضح اضطراب فر 

  :)في مرحمة الوليد)الوالدة 
إلى الفروؽ الفردية بيف الوليد الذي يعاني مف    2007ىنا يشير نايؼ عابد الزارع سنة 

اضطراب تشتت االنتباه وفرط النشاط الحركي والوليد الذي يعاني مف االضطراب مف حيث الوزف 
( سـ مقارنة بالعادي الذي يزف 45( غمى )30كمغ وطولو بيف ) 2.250والطوؿ حيث يزف األوؿ 

  ( سـ.50كمغ وطولو حوالي ) 3.200تقريبا 
 في مرحمة الميد: 

ىنا الطفؿ يكوف معرض لنزالت البرد، وااللتيابات الشعبية، التيابات األذف، احتقاف الحمؽ 
بسبب ضعؼ جياز المناعة، كذلؾ يعانوف مف كثرة المغص المعوي الذي يرجع إلى قصور في 

 قدرة األمعاء عمى امتصاص سكر المبف.
 : في مرحمة الطفولة المبكرة 

عاميف مقارنة ة ني( أف  الطفؿ المصاب بتأخر موعد بروز أسنانو المب1988) جوردانىنا يذكر 
 بالعادي الذي تبرز أسنانو بيف الشير السادس إلى الثامف.

 : في مرحمة الطفولة المتوسطة والمتأخرة 
أف  أعراض تشتت االنتباه المصحوب بفرط النشاط الحركي تبدأ في مرحمة  نايف عبد الزراعيشير 

التعرؼ عميو لطبيعة المرحمة الطفولة المتوسطة، وذلؾ بأخذىا شكبل سموكيا، في ىذه المرحمة يصعب 
رية التي بدورىا تتميز بالنشاط والحركة والفطرة، وىذا ما يجعؿ األولياء ال يتعرفوف عمى االضطراب العم
بعد التحاؽ الطفؿ بالمدرسة حيث أف  طبيعة وبيئة المدرسة تتطمب القياـ ببعض األنشطة والمياـ التي  غبل
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ما يتـ اكتشاؼ االضطراب  مف طرؼ المعمـ ألنو يستطيع أف تتطمب االنتباه والتركيز والنظاـ..، غالبا 
مف نفس العمر يقارف سموؾ الطفؿ المصاب )المضطرب( بسموؾ بقية أقرانو في الصؼ الدراسي 

 (.58.57،ص 2015الزمني.)لحمري،
غير أنو ما ييمنا نحف  كطمبة باحثيف في ىذا الصدد ىـ فئة األطفاؿ الذيف يعانوف مف فرط 

،وىذا  النشاط الحركي والمصحوب بتشتت في االنتباه وعمى وجو الخصوص في مرحمة التمييدي
مف الدراسة بغرض تطبيؽ برنامج عبلجي عمى   ننا استيدفنا ىذه الفئة في الجانب التطبيقيأباعتبار 

 ة ىذا االضطراب .ىذه الفئة واليدؼ منو التخفيؼ مف حد  
 ) مف إعداد الباحثتيف(.

ومف أعراض اضطراب فرط النشاط الحركي المصحوب بتشتت االنتباه التي تخص مرحمة 
ومميزات لممصابيف بو المدرسة فقد قدـ العديد مف الباحثيف والدارسيف ليذا االضطراب خصائص 

 والمميزات األساسية ليـ في مرحمة المدرسة حيث وصؼ أف  ىؤالء األطفاؿ بالخصائص التالي:
  الطفؿ عمى التركيز لفترة زمنية عدد التي  : ىنا عدـ مقدرةنصات والتركيزضعف االنتباه و ال

ى االنتباه في نشاط تتناسب مع المرحمة العمرية لمطفؿ وتدؿ عمى صعوبة مزمنة في المحافظة عم
ما بمعنى عدـ القدرة عمى البقاء في ميمة واحدة حتى انتيائيا وصعوبة في تركيز االنتباه نحو 

 ليو.إالتعميمات واإلرشادات الموجية 
  :نحو مثير معيف حيث يتشتت انتباىو انتباىو  فيذا الطفؿ ال يستطيع تركيزسيولة التشتت

 ودة في البيئة.بسيولة بحضور المثيرات األخرى الموج
 :النشاط الزائد، والسموك غير المقبول اجتماعيا 

ما يميز ىذا الطفؿ ىو كثرة الحركة بدوف ىدؼ محدد، حركات عشوائية داخؿ القسـ وأثناء 
الفوضوية جموسو عمى المقعد، ويحرؾ كؿ األشياء الموجودة أمامو، كما يغمب عمى سموكو 

 (.95.85،ص2915لحمري،)نفسو.بسبب عدـ قدرتو عمى ضبط  
 :تميزوف بسرعة مع تشتت في االنتباه  ي لحركيا طفاؿ المصابيف بفرط النشاطاأل ف  إ االندفاعية

االندفاعية في االستجابة أو سرعة الرد، إذ أف  أي موقؼ يتعرض لو الطفؿ داخؿ الفصؿ مثبل 
:كسؤاؿ أ, مف خبلؿ لعبة مع زمبلئو في فناء المدرسة نجد أن و ال ينتظر دوره في المعب، حيث 

فبل يعرؼ تبعات قيامو باألفعاؿ، كما نجد صعوبة في يكوف مندفعا لبلستجابة دوف تفكير مسبؽ 
نتظار دوره وال يفكر في البدائؿ المطروحة قبؿ أف يختار قراره الذي تـ اختياره بالعجمة ا

 (.69، ص2995محمد عمي،والتسرع.)
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 من سمات االندفاعية:
 صعوبة كؼ السموؾ. 
 دـ إتباع التعميمات. ع 
 .االنتقاؿ مف عمؿ آلخر دوف إتماـ األوؿ 
 .غير مطيع اجتماعيا 
 عماليـ.ـ في الكبلـ ويتدخؿ في أنشطتيـ وألييـ ويقاطعيخريف وال ينصت إال يحتـر اآل 
 .كثير التدخؿ في شؤوف اآلخريف دوف أف يطمب منو ذلؾ 
  اقؼ االجتماعية.يصعب عميو انتظار دوره في المعب أو في المو 
 لية في االستجابة.آ 

 نقص التنظيـ السموكي. 
 .التغير المفاجئ في النشاط 
 استكماليا .سئمة قبؿ يقـو باإلجابة عف األ 

 .(36.35،ص2916عيناد ثابت،)
ال يمتازوف باالندفاعية في السموؾ نبلحظ أف  األطفاؿ المصابيف بفرط الحركة مع قصور في االنتباه 

( إلى أف  نسبة كبيرة مف 1988مف الناحية المعرفية وىذا ما أكده )مصطفى محمد كامؿ سنة 
لمعرفي باالندفاعية، ويتميز سموكيـ بفرط الحركة ، التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ يتميز أسموبيـ ا

ولما كاف االنتباه االنتقائي مف الشروط الرئيسية لمتحصيؿ في القراءة فقد اتضح أف  أصحاب 
صعوبات التعمـ يركزوف انتباىيـ عمى الكممات والسطور التي يقرئونيا ببطء  ويقعوف في أخطاء 

يا تتطمب تركيزا عمى لى أن  إوبات الكتابة لدى المندفعيف أكثر بالمقارنة مع العادييف، وترجع صع
،ص 2997.)شرقي،كؿ المكونات السمعية والشكمية، وىذا ال يتبلءـ مع األسموب االندفاعي

87.) 
 :الطفؿ المصاب يعاني مف قصور في التفكير بسبب كوف المعمومات  ضعف القدرة عمى التفكير

في كثير مف األشياء التي يتمقاىا غير منظمة ، غير مركزة وغير مترابطة لذلؾ نجد الطفؿ يخطئ 
 التي سبؽ أف تعمميا فيو ال يتعمـ بشكؿ صحيح ، وال ينقؿ أثر التعمـ بشكؿ صحيح.

 التفكير فيو يحتاج وقتا طويبل لربط المعمومات بالشكؿ : بسبب قصور قدرتو عمى تأخر االستجابة
الصحيح وتخزينيا وبالتالي قد يتطمب ذلؾ وقتا أطوؿ الستدعاء المعمومات المخزنة في الذاكرة طويمة 

 المدى، وىذا بدوره يؤدي إلى تأخر استجابة الطفؿ نحو األشياء.
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 مصاب باالضطراب غير ناضجة بالمقارنة في أغمب األحياف تبدو أفعاؿ الطفؿ ال :اضطرابات انفعالية
مع العمر الزمني، والعقمي فيغمب عميو التيور، وسرعة الغضب وتذبذب المزاج ،وصعوبة التأقمـ مع 
الظروؼ الجديدة، وصعوبة في إظيار مشاعره وعواطفو ،وانفعاالتو الداخمية، وفي بعض األحياف 

 يبدوف انطوائييف. 
 المصابيف باضطراب فرط النشاط الحركي المصحوب بتشتت االنتباه  طفاؿاأل ف  إ :اضطرابات الكالم

ربط الحديث ببعضو، وقد تكوف جممة  الطفؿ يعانوف مف قصور في المغة التعبيرية فقد ال يستطيع
 ناقصة، كما قد يعاني مف اضطرابات النطؽ والمغة. 

 مات التي يعاني مف أىـ السيعتبر تدني التحصيؿ الدراسي  األكاديمي المنخفض : األداء
إضافة إلى أن يـ يفتقروف بميارات حؿ المشكبلت، ، ميةيعانوف مف صعوبات تعم  الذيف طفاؿ األمنيا 

قدرتيـ عمى إنياء الواجبات المدرسية، وكثيرا ما يطرد الطفؿ عندما يبدي كذلؾ يبلحظ عمييـ عدـ 
 (.59.58،ص2914لحمري،)سموكيات مرفوضة اجتماعيا.

 النشاط الحركي وتشتت االنتباه:تشخيص اضطراب فرط  .6
طفاؿ يمروف بفترات مف فرط النشاط، أما الحالة المرضية مف فرط النشاط التي نتكمـ كثير مف األ

عنيا فيي تصيب طفؿ واحد مف عشريف طفؿ تحت عمر اثني عشر عامًا، حيث يتـ تشخيص 
لبا ما تشخص الحالة في النشاط الزائد وقمة االنتباه عف طريؽ فحص الطبيب النفسي لمطفؿ، وغا

 الصؼ األوؿ أو الثاني االبتدائي .
،تشخص ىذه مف الصعب جدا في كثير مف األحيافوبشكؿ عاـ فالمرض ليس سيؿ التشخيص و 

أخرى وتتشابو أعراضيا مع أعراض  عراض ىذا المرض تتداخؿ معو أمراض كثيرةإذ أف  أ الحالة
األعراض عادة قبؿ بموغ  سموكية أخرى و تبدأحد وبعض أمراض مراض نفسية أخرى كالقمؽ،التو أ

األخرى قبؿ وضع الطفؿ سف السابعة، ويجب استبعاد كؿ األمراض واالضطرابات العاطفية 
 التشخيص.

 سمات  تشخيصية أساسية ال بد أن يتضمنيا النشاط الزائد:
  6األقؿ لمدة )السيو( والنشاط الزائد واالندفاع ال بد مف أف تستمر عمى أعراض عدـ االنتباه 

 أشير، وتكوف مرضية وال تتناسب مع مستويات النمو .
 .بعض األعراض التي تسبب عجز )عدـ توافؽ( ال بد أف تكوف موجودة قبؿ سف السابعة 
 ي أ)الواجب المدرسي(  بعض االختبلالت الناتجة عف ىذه األعراض تكوف موجودة في النشاط

 و في المدرسة .أتكوف موجودة في البيت 
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  كمينيكي ممحوظ في األداء االجتماعي واألكاديمي المينيإيوجد دليؿ عف خمؿ . 
 وال تعتبر الحالة أفضؿ مف عراض ال تحدث بشكؿ خاص في فترة الخمؿ النمائي نفسو، األ

 الشيزوفرينيا . :األمراض العقمية األخرى مثؿ
  أعراض مف )عدـ االنتباه، النشاط الزائد(. 9إلى  6يجب أف يظير مف 

 (.124.123،ص 2914)عبد ربو،
 ؟متى يتم التشخيص

أي أف  الطفؿ يصاب بيا في مرحمة الحمؿ وقبؿ  اضطراب فرط الحركة وقمة االنتباه حالة نمائية،
الوالدة، ويمكف تشخيصيا في أي مرحمة عمرية معتمدة عمى شدة األعراض ونوعيتيا، ولكف بعض 

ف خبلؿ مرحمة النمو، لذا يكوف مف يتمؾ األعراض تحدث بشكؿ متكرر لدى األطفاؿ الطبيعي
لى ست سنوات(،  فيناؾ مدرسة )خمس إمؿ، ولكف عند دخوؿ لمالصعب القدرة عمى التشخيص الكا

المدرسية و اختبلفيا عف المنزؿ، األعراض مثؿ البيئة مف العوامؿ التي تساعد عمى ظيور العديد 
الضغوط التي يواجييا الطفؿ في المدرسة، كما أف  األعراض التي يتـ تجاىميا في المنزؿ كأعراض 

 .(125،ص2914)عبد ربو،طبيعية يمكف إبرازىا في المدرسة.
اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة حسب الدليؿ التشخيصي االحصائي تشخيص 

DSM5: 
Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder )) 

A.  االندفاعية يتداخؿ مع األداء أو التطور، كما  -مستمر مف عدـ االنتباه، و أو فرط الحركةنمط
 (:3( و/أو)1يتظاىر ب)

التالية أو أكثر استمرت لستة أشير عمى األقؿ لدرجة ال تتوافؽ مع  األعراضستة مف  عدم االنتباه: (1
 المستوى التطوري والتي تؤثر سمبا ومباشرة عمى النشاطات االجتماعية والمينية /األكاديمية.

 في فيـاالعتراضي والعدائية أو الفشؿ مف مظاىر السموؾ  عراض ليست فقط مظيرااأل ف  أمالحظة: 
وما فوؽ(، فيمـز خمسة أعراض  17بالنسبة لممراىقيف األكبر سنا والبالغيف )سف تعميماتو الأالمياـ 

 عمى األقؿ .
a)  غالبا ما يخفؽ في إعارة االنتباه الدقيؽ لمتفاصيؿ أو يرتكب أخطاء دوف مباالة في الواجبات المدرسية

 . الغير دقيؽ( أو في العمؿ أو في النشاطات األخرى )مثبل: إغفاؿ أو تفويت التفاصيؿ، عمؿ
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b)  غالبا ما يصعب عميو المحافظة عميو االنتباه في أداء العمؿ أو في ممارسة األنشطة ) مثبل صعوبة
 خبلؿ المحاضرات، المحادثات أو القراءة المطولة(.المحافظة عمى التركيز 

c) ى عند غالبا ما يبدو غير مصغ عند توجيو الحديث إليو مباشرة  ) عقمو يبدو في مكاف آخر مثبل حت
 غياب أي مميى واضح(.

d) ويخفؽ في إنياء الواجب المدرسي أو األعماؿ الروتينية اليومية أو الواجبات   يتبع التعميمات غالبا ال
 العممية )يبدأ المياـ مثبل ولكنو يفقد التركيز بسرعة كما يتميى بسيولة(.

e) ارة المياـ المتتابعة مثبل: غالبا ما يكوف لديو صعوبة في تنظيـ المياـ واألنشطة) الصعوبة في إد
صعوبة الحفاظ عمى األشياء والمتعمقات الشخصية بانتظاـ فوضوي، غبر منظـ العمؿ، يفتقد لحسف 

 الوقت، والفشؿ بااللتزاـ بالمواعيد المحددة(.  إدارة
f)  غالبا ما يتجنب أو يكره أو يتردد في االنخراط في مياـ تتطمب منو جيًدا عقميا متواصبل) كالعمؿ

مدرسي أو الواجبات في المنزؿ، لممراىقيف األكبر سًنا وعند البالغيف إعداد التقارير وممئ النماذج ال
 ومراجعة األوراؽ الطويمة(.

g) والكتب  )كالمواد المدرسية واألقبلـ  أنشطتو غالبا ما يضيع أغراضا ضرورية لممارسة ميامو و
 واليواتؼ النقالة(.واألدوات والمحافظ والمفاتيح واألوراؽ والنظارات 

h)  غالبا ما يسيؿ تشتيت انتباىو بمنبو خارجي )لممراىقيف األكبر سنا وعند البالغيف قد تتضمف أفكارا
 غير ذات صمة(.

i)  كثير النسياف في األنشطة اليومية )مثبل األعماؿ الروتينية اليومية انجاز المياـ لممراىقيف األكبر سنا
 ر والمحافظة عمى المواعيد(.ت، دفع الفواتيعادة طمب المكالماوعند البالغيف، إ

 االندفاعية:-فرط الحركة (2
ستة مف األعراض التالية استمرت لستة أشير عمى األقؿ  لدرجة ال تتوافؽ مع المستوى التطوري والتي 

 تؤثر سمًبا ومباشرة عمى النشاطات االجتماعية والمينية/األكاديمية.
a)  و يتموى في كرسيو.أو القدميف أغالبا ما يبدي حركات تمممؿ في اليديف 
b)  يبلـز مقعده )في صفوؼ الدراسة مثبل(. أفغالبا ما يغادر مقعده في الحاالت التي ينتظر فييا منو 
c) . غالبا ما يركض أو يتسمؽ في مواقؼ غير مناسبة 
d) بيدوء وضمف نشاطات ترفييية غالبا ما يكوف لديو صعوبات عند المعب أو االنخراط. 
e) تحفًزا أو يتصرؼ كما لو أن و )مدفوع بمحرؾ(.غالبا ما يكوف م 
f) (.32.31أنور،ص).غالبا ما يتحدث بإفراط 
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 مسار ومآل اضطراب فرط النشاط الحركي وتشتت االنتباه: .7
قد بينوا بأف فرط الحركة وتشتت االنتباه يكوف ظيوره  بوضوح في مرحمة معظـ المبلحظيف 

مرحمة المراىقة تنخفض أعراض فرط الحركة  سنة، لكف في12-6المدرسة االبتدائية أي في سف 
وتشتت االنتباه لكف تظير اضطرابات سموكية أخرى مثؿ: الجنوح، تناوؿ المخدرات والكحوؿ، عدـ 

 الثبات العبلئقي .
ف الرشد يظيروف ظير الباحثوف أن و في سف االنتباه، أوفي عدة دراسات لؤلطفاؿ مفرطي الحركة متشتتي

خطورة وبنسب عالية مثؿ:اضطرابات ضد اجتماعية سيكوباتية، تناوؿ  كثراضطرابات سموكية أ
 دية.الكحوؿ ،الجنوح، اضطراب الشخصية الح

 تت االنتباه:عالج اضطراب فرط النشاط الحركي وتش .8
 : العالج الطبي . أ

 لقد سبؽ أف ذكرنا أف  اضطراب االنتباه قد يرجع الختبلؿ التوازف في القواعد الكيميائية الموجودة في
الناقبلت العصبية بالمخ، أو في نظاـ التنشيط الشبكي لوظائؼ المخ، ولذلؾ فإف  العبلج الكيميائي 
الذي يستخدـ في ىذه الحالة مف خبلؿ العقاقير الطبية ييدؼ إلى إعادة التوازف الكيميائي ليذه القواعد 

ؿ، كما أن و يؤدي غمى زيادة قدرتو الكيميائية حيث أف  تأثيره يؤدي غمى رفع الكفاءة اإلنتباىية لدى الطف
 عمى التركيز ويقمؿ مف مستوى االندفاعية والعدواف والنشاط الحركي المفرط.

ولكف ما نود اإلشارة إليو ىو أف  العبلج بالعقاقير الطبية ليذا االضطراب ال يكوف فعاال مع جميع 
عمؽ بتمؼ المخ ال يستجيبوف تت الحاالت حيث نجد أف األطفاؿ المصابوف بيذا االضطراب ألسباب 

حيث أوضح أف  ىناؾ نسبة تصؿ  Barkley 1990براكمي لمعبلج الكيميائي، وىذا ما أشار إليو 
سباب تتعمؽ بتمؼ بالمخ ال المصابيف باضطراب االنتباه الذي يرجع أل مف األطفاؿ %25إلى

األساليب العبلجية التي تستخدـ  تنوعولذلؾ نادى بضرورة االنتباه يستجيبوف لمعبلج بالعقاقير الطبية  
في عبلج ىذا االضطراب بحيث إذا لـ يظير تأثير إلحداىما فقد يظير تأثير األخرى واف تتعاوف ىذه 

 الطرؽ العبلجي معا.
األدوية المستخدمة في عبلج اضطراب ضعؼ االنتباه وفرط الحركة إلى عدة  2002يقسـ الحامد 
 أنواع كالتالي:

ىي تعمؿ عمى دعـ الوصبلت العصبية المخية وتنشط مراكز التحكـ واالنتباه في : المنبية األدوية .1
 قشرة الدماغ مثؿ:
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 (Cincerta,Ritalin) Méthylpénidate 
 (Dexadrine) Dextroamphétatamine 
 (Cylert) Pemoline 

 
عدد التناوؿ  مدة الفعؿ  الدواء المنبو

 في اليـو
Méthylpénidate / / 

  األمد:ذات مفعوؿ طويؿ 
Concerta 

  ذات مفعوؿ متوسط 
70SR Ritalin  بمفعوؿ بطيء. 

Libération immédiate Ritalin   
 

Amphéatamines 

 ساعة   12
 

 ساعات 8إلى  5
 

  6إلى  3
 تساعا
/ 

 مرة  1
 

 مرات 2
 

 3إلى  2
 تمرا
/ 

 ذات مفعوؿ متوسط 
Spansules , Dexedrine 

  ذات مفعوؿ قصير األمد 
Dexedrine 

 

 
 ساعات 8إلى  6
 
 ساعات 6إلى  4

 
 مرات 2

 
 3إلى  2

 مرات
 

 ( يبين األدوية المنبية ومفعوليا وعدد مرات تناوليا في اليوم94جدول رقم : ). 
 األدوية المضادة لالكتئاب : .2

ىي تستخدـ لعبلج االكتئاب والقمؽ والبلزمات البلإرادية وىذه األنواع ىي مركبات ثبلثية الحمقة، 
وىي تعمؿ عمى زيادة تركيز   Paxilمادة السيروتونيف مثؿ : مثمتيا، وموانع إعادة امتصاص أمف 

 الدوباميف في النيايات العصبية وبالتالي زيادة المواصبلت العصبية .
 : اآلثار الجانبية لمعالجات الطبية

 .القمؽ 
 .الخموؿ 
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 الميؿ لمنـو. 
  .فقد شيية لمطعاـ 
 .الصداع 
 .أالـ البطف 
 .الرعشة 
 .تقمب الحالة المزاجية لدى الطفؿ 

و يستمر لفترة وزمنية ن  ا االضطراب بالعقاقير الطبية ىو أأىـ مساوئ عبلج ىذ ف  وفضبل ما سبؽ فإ
 طويمة مما يؤدي إلى إدماف بعض األطفاؿ لمعقاقير التي تستخدـ في العبلج.

 (.212.219ص،2914)يوبي،
 النشاط الحركي وتشتت في االنتباه:و بالغذاء الضطراب فرط أ العالج الغذائي . ب

 األغذية التكميمية: .1
 :الفيتامينات والمواد المعدنية التكميمية 

ىناؾ فرضية مفادىا أف  بعض األفراد يتضاعؼ احتياجيـ عدة مرات مف المقدار الطبيعي مف الفيتامينات 
دائيـ الوظيفي مف الناحية الفسيولوجية والمعرفية ويعزى أوالمواد المعدنية وذلؾ حتى يتمكنوا مف تحقيؽ 

أو أيضا مجيوؿ وتماثؿ ىذه الحالة حالة اضطراب صرع البريدوكسيف لى خمؿ وراثي إذلؾ 
(Pyridoxine-Responsiv Seizures) وتشكؿ ىذه الفرضية األساس الذي يقـو عميو اتجاه في.

 Orthomolecular)جة العقمية التعويضية التشخيص والمعالجة في ىذا الميداف يدعى المعال
Psychiatry) وىو مصطمح وضعو لينس بولنغ ، (Linus Pauling) في أواخر الستينات، ويعتبر الفرد

الكيماوية.مف ىنا، فإف أشكاال مختمفة مف مواطف -وفًقا لبلتجاه التعويضي فريدا مف الناحية الحيوية
قد تسبب األنماط المشتركة ذاتيا مف التأثيرات المعرفية أو معدنية القصور النسبي في الفيتامينات والمواد ال

 (.242.241،ص 2993السرطاوي،)السموكية لدى مختمؼ األفراد.
و ىنا يجدر التذكير غمى العبلقة االيجابية بيف الحساسية لمتغذية واضطراب فرط النشاط الحركي 

ة تشير مفيدة بف حفيظ في دراستيا سنطفاؿ بحيث ب المصحوب بقصور االنتباه لدى األالمصحو 
بيدات تزيد مف و الخضروات والفواكو المموثة بالماف تناوؿ كمية كبيرة مف األطعمة  الجاىزة أ2011

الصبغات   شياء منيا :التي حددىا في عدة أ 2004الخشمي  ليو دراسة سحراالضطراب وىذا ما أشارت إ
، والعصائر المسكرة ، واأللواف الصناعية ، ليذا الغازيةالمشروبات الموجودة في الشكوالطة، القيوة، 

ينصح بتجنب ىذه األغذية مع التركيز عمى الوجبات الغذائية المتكاممة، والمتوازنة. كما تشير دراسة 



[72] 
 

. التي أجريت عمى عدد مف المفحوصيف الذيف يعانوف مف الحساسية ألنواع  1989كاببلف وآخروف 
مف  %50مف المفحوصيف قد حققوا تحسنا بمعدؿ  %42ت النتائج أف  معينة مف األغذية وقد أظير 

 مف التحسف. %12منيـ حققوا  %16سموكياتيـ وأف  
 العالج النفسي: . ت

 يصاحب استعماؿ األدوية العبلج النفسي ويشمؿ:
o تتضمف ىذه الطريقة استخداـ الخياؿ بيدؼ مساعدة األطفاؿ عمى تخيؿ مشاىد  العالج باالسترخاء :

 :تبعث في نفوسيـ الراحة أثناء االسترخاء، ففي
طفبل بنجاح. كما أف   24"كبليف و دقناشر" تـ استخداـ االسترخاء العضمي لمعالجة النشاط الزائد لدى  

تدريب الطفؿ عمى االسترخاء ييدئ الطفؿ ويقمؿ مف  العبلج باالسترخاء يستند إلى افتراض مفاده أف  
 تشتتو.

o :العالج من خالل التدريس عمى برنامج التحكم الذاتي 
يشتمؿ البرنامج عمى مجموعة مف الجمسات يتـ تدريس الطفؿ المصاب بفرط النشاط الحركي خبلليا عمى 

عاوف كؿ مف األسرة في البيت التحكـ الذاتي في مجموعة سموكيات مستيدفة ومحددة وذلؾ بمتابعة وبت
 والمعمـ في المدرسة .

ف يتحرؾ أحديث الطفؿ مع نفسو مف الطرؽ الفعالة في السيطرة عمى النشاط الزائد فبدال مف  ف  أكما 
ثـ يصمت فيما و ال أف يفعؿ بصوت مرتفع أف يخبر نفسو ماذا يجب أالطفؿ بشكؿ غير ىادؼ يمكف 
نتبو وسوؼ العب فيما بعد". ويمكف أنيي ىذا العمؿ لذا يجب عمي أف أبعد كأنو يقوؿ لنفسو: " أريد أف 

 تذكيره قبؿ القياـ بالعمؿ بالقوؿ: " قؼ وفكر" أو " ما الذي كاف عمي أف أفعمو".
 (.43.42،ص2914)زمار،

 العالج السموكي : . ث
بقصور كثر األساليب نجاعة، وفعالية في عبلج اضطراب فرط النشاط الحركي المبسوط يعتبر مف أ

االنتباه يستند أساسا عمى نظرية التعمـ التي تمخص العممية العبلجية بتحديد السموكيات غير المرغوبة، 
 ات مرغوبة يدرب الطفؿ عمييا مف خبلؿ مواقؼ تعميمية.يوالعمؿ عمى تبديميا بسموك

 مناسبة وىي:أف  السموكييف يرجعوف باضطراب االنتباه إلى أربعة عوامؿ غير  1994حيث يرى الحنفي
 .الفشؿ في اكتساب سموؾ مناسب أو تعممو 
 .تعمـ أساليب سموكية غير مناسبة 
 .تناقض في المواقؼ التي يتعرض ليا الفرد ما يجعمو يفشؿ في اتخاذ القرار المناسب 
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 .ربط استجابات الفرد بمنبيات جديدة االستثارة، واالستجابة 
والتي ىدفت إلى توضيح أىمية المكافئة،  1991خروف آلاكما نشير ىنا إلى دراسة التي قاـ باركمي و 
كاف يتـ مكافئتو إذا جمس ( سنوات لديو نشاط زائد حيث 9والتعزيز وىما أسموباف سموكياف لطفؿ عمره )

تباع  10مدة  ثواني بيدوء وذلؾ بمنحو نقود، و أوضحت النتيجة أف الطفؿ استطاع الكؼ عممياف وا 
تي يمكثيا بيدوء كما أوضح المعمـ أف  الطفؿ أصبح ىادئا، وتحسف مستواه التعميمات، و ازدادت الفترة ال

 واستطاع تكويف صداقات داخؿ القسـ. في القراءة،
في تعديؿ  جريممي إلى أف  فاعمية العبلج السموكي   كما أشارت نتائج الدراسة التي قاـ بيا كيري و

حيث طبقت الدراسة عمى عينة مف  ،السموكيات السمبية لدى األطفاؿ الذيف يعانوف مف ىذا االضطراب
 (.64.63،ص2914)لحمري،( سنة.12-6التبلميذ تتراوح أعمارىـ بيف )

 
 

 :ىدف العالج السوكي وتعديل السموك
 . مساعدة الطفؿ عمى تعمـ سموكيات جديدة غير موجودة لديو 
  المقبولة اجتماعيا والتي يسعى الطالب إلى تحقيقيا.مساعدة الطفؿ عمى زيادة السموكيات 
 . مساعدة الطفؿ عمى التقميؿ مف السموكيات غير المقبولة اجتماعيا 
 .تعميـ الطفؿ أسموب حؿ المشكبلت 
  مع محيطو المدرسي وبيئتو االجتماعية .مساعدة الطفؿ عمى أف يتكيؼ 
 لتخمص مف مشاعر القمؽ واإلحباط والخوؼ.مساعدة الطفؿ عمى ا 

 .(154،ص2914)يوبي،
 :التربوي العالج . ج

بتوفير  االنتباه مف المتطمبات التي تبدأ فراد المصابيف باضطراب فرط الحركة وتشتتيتضمف تعميـ األ
خطة تربوية فردية وتنظيـ البيئة الصفية واستخداـ التكنولوجيا الحديثة وطرؽ واستراتيجيات مناسبة في 

كما يمكف العمؿ عمى ضبط  .لطفؿ يعاني مف صعوبات في التعمـ أو ضعؼ في التحصيؿحاؿ كاف ا
 صعوبات التعمـ.البيئة الصفية واستخداـ استراتيجيات معينة لتدريس  الطفؿ المصاب بدوف 

فراد المصابيف باضطراب فرط أف  العبلج التربوي لؤل  (2006) ىاالمان كوفمان ويذكر 
 الحركة وتشتت االنتباه يقـو عمى محوريف ىما:
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 :بنية غرفة الصف وتوجييات المعمم 
البيئة الصفية أو عمى التقميؿ مف المثيرات البيئية في غرفة الصؼ وىذا لمسير  يعمؿ تنظيـ

الحسف لمعممية التعميمية، كما يحرص المعمـ عمى زيادة المواد الضرورية لعممية التعميـ ، كما 
 يقـو المعمـ عمى توفير برنامج منظـ مف خبلؿ التركيز الشديد عمى توجييات المعمـ.

المكاف المخصص لذلؾ، يقـو بتعميؽ معطفو مثبل في  ،لى غرفة الصؼفعند دخوؿ الطفؿ إ
حيث أف  ىذا المكاف ليس مف اختيار الطفؿ بؿ مف اختيار وتنظيـ المعمـ ، ويذىب بعد ذلؾ 
إلى مقعده ويجمس ويبدأ بمتابعة تعميمات المعمـ فيما يتعمؽ بمياـ التعميـ ، باإلضافة إلى 

عمقة بتناوؿ الطعاـ واستخداـ دورة المياه وغير ذلؾ مف متابعة التعميمات األخرى المت
 األنشطة.

 :قياس وتقويم السموك الوظيفي وكفاية إدارة لمذات 
إف  عممية قياس وتقييـ السموؾ بشكؿ فعاؿ تتطمب تحديد النتائج واآلثار واألحداث التي تؤدي 

أف  مف  1997 كارلىورنر و ، ويضيؼ لحدوث المشكبلت السموكية )سموكيات غير مناسبة (
أمثؿ الوظائؼ النموذجية لمسموؾ غير المناسب لدى األطفاؿ الذيف يعانوف مف اضطراب فرط 

 النشاط الحركي وتشتت االنتباه ىي:
 تجنب أداء المياـ) تجنب العمؿ(.

 كسب انتباه اآلخريف ) خصوصا الزمبلء في الصؼ(.
ابعوف سموكيات األطفاؿ المصابيف إف  طرؽ غدارة الذات عادة ما تتطمب توفر أشخاص يت

  ناسب منيا والحصوؿ عمى النتائج.وتعزيز الم
 (.128.127،ص 2914يوبي،)

 العالج األسري: . ح
يعاني األفراد المصابوف باضطراب تشتت االنتباه والنشط الزائد مف عدد الضطرابات السموكية 
المصاحبة ليذا االضطراب مثؿ: االندفاعية، العناد، العدوانية، وغيرىا مف أشكاؿ السموؾ الغير 
المقبوؿ اجتماعيا، وىذه االضطرابات ينجـ عنيا اضطراب في عبلقة الفرد المصاب باألفراد 

 االجتماعي.لمحيطيف بو مما يؤثر عمى تكيفو ا
مف ىنا جاء العبلج األسري وتدريب اآلباء بيدؼ تعديؿ البيئة المنزلية لمطفؿ المصاب  و

باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه كما ييدؼ إلى تدريب اآلباء عمى كيفية تعديؿ السموؾ 
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طراب ضمف إطار البيئة المختمفة لبلضلمشكؿ وكيفية التعامؿ مع الظروؼ الطفؿ ا
 (.118،ص2914يوبي،المنزلية.)

 
 ة:خالص

 اضطراب فرط النشاط الحركي أف  ونافمة القوؿ لما تـ عرضو في ىذا الفصؿ يجدر بنا القوؿ 
وساط الطفولة أبرز المشكبلت السموكية انتشارا في أمف  المصاحب لو تشتت في االنتباه يعتبرو 

سباب حدوثو أتتعدد عبر األزمنة، و  تطورا وتغيرا ممحوظا الحركي شيد اضطراب فرط النشاطالمتوسطة، 
ساسية والمتمثمة في تشتت االنتباه عراضو الثبلث األأبعرؼ ىذا االضطراب ، حيث خرىألى إمف حالة 

 فرط النشاط.االندفاعية و 
، وسموكيةنواع التدخؿ العبلجي لو متنوعة مف طبية أف إىذا االضطراب واسع االنتشار ف أف  بما  و 
 ثبات فعاليتيا في العبلج.إفي  ا فعاالً سرية كميا تمعب دورً أتربوية و ، نفسية
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 تمييد:

تحديد إشكالية الدراسة وما يتعمق بيا من متغيرات خصص ىذا بعد التطرق في الجانب النظري إلى 
الجزء من الدراسة لمجانب التطبيقي والذي يعتبر حمقة وصل بين الجانب النظري والنتائج المتحصل 
عمييا. فيو يعد القاعدة الرئيسية لكل بحث عممي والتي تمكننا من الحصول عمى أدق النتائج وبيذا يتم 

الدراسة ويتم ذلك وفق منيج عممي ووسائل مقننة وقبل مناقشة النتائج المتحصل  اإلجابة عمى فرضيات
عمييا البد من عرض وتوضيح أىم اإلجراءات المتبعة لموصول ليذه النتائج وىذا ما سنوجزه في ىذا 

 الفصل .

 التذكير بالفرضيات: .1
 تمثمت فرضيات الدراسة فيما يمي:     

 :الفرضية العامة   
الحركية فعال في التخفيف من حدة اضطراب رح والقائم عمى المعب والتربية الجي المقتالبرنامج الع

 فرط النشاط وتشتت االنتباه.

 الفرضيات الجزئية: 

 والتربية الحركية فعال في التخفيف من مستوى  والقائم عمى المعب البرنامج العالجي المقترح
 والنشاط ونقص التركيز(.طفل )المصاب ب فرط الحركة الاالندفاعية لدى 

  البرنامج العالجي المقترح والقائم عمى المعب والتربية الحركية فعال في التخفيف من مستوى نقص
 طفل )المصاب ب فرط الحركة والنشاط ونقص التركيز(.الالتركيز لدى 

 وى فرط البرنامج العالجي المقترح والقائم عمى المعب والتربية الحركية فعال في التخفيف من مست
 طفل )المصاب ب فرط الحركة والنشاط ونقص التركيز(.الالنشاط لدى 
 :الدراسة االستطالعية .2

تعتبر أساسا جوىريا لبناء البحث العممي وعدم تخطي ىذه الخطوة في أي بحث يجعل الباحث 
 .يبذل جيدا مضاعفا في الدراسة األساسية 
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 :أىداف الدراسة االستطالعية 1.2
 ومن ىذا المنطمق قمنا بدراسة استطالعية تيدف إلى :    
 تحديد المجتمع األصمي لمدراسة. 
  .تحديد عينة الدراسة األساسية 
 نائيم في حصص يذ وتقبميم لمشاركة أبأولياء التالم التعرف عمى مدى استعداد المعممين و

 .البرنامج العالجي
 اإللمام بجميع المعمومات الخاصة بعينة الدراسة . 
 .تحديد زمان ومكان تطبيق البرنامج العالجي 
  .التعرف عمى الصعوبات التي يمكن مواجيتيا أثناء تطبيق البرنامج العالجي 

عام اليدف الرئيسي من إجرائنا لمدراسة االستطالعية ىو التعرف واختيار المكان  بشكل
 المناسب والمراد إجراء الدراسة فيو باإلضافة إلى توفر عدد الحاالت أكثر في ذلك المكان.

 :أدوات الدراسة االستطالعية 1.2

 تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى األدوات التالية:

 .المالحظة الغير مباشرة 
  .الميزانية النفسية 

 : نتائج الدراسة االستطالعية 3.2
يجاد الح االت المناسبة ساىمت الدراسة االستطالعية في مساعدتنا عمى ضبط الموضوع بدقة وا 

الت الدراسة وكيفية لحاباإلضافة إلى أخذ فكرة ونظرة شاممة لمحالة النفسية  ،التي تخدم موضوعنا
 التعامل معيم، حيث قمنا ب :

 
 المقابمة األولى:

 صباحا 9:00عمى الساعة  2022فيفري  20تمت بتاريخ 
دخمنا إلى القسم عند المعممة و بعد إلقاء التحية وتمقي الترحيب منيا ومن التالميذ، تحدثنا معيا عمى 
انفراد وطمبنا مقابمتيا بغرض معرفة سموك األطفال أكثر في القسم وخارجو) في الفناء، المطعم، 

حظ أطفال يظير الصف...(، ثم أردنا منيا الجموس لمالحظة سموكيات األطفال ومن ىنا بدأنا نال
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عمييم فرط في الحركة وتشتت في االنتباه والتركيز بصفة كبيرة كالنيوض من مكانيم عدة مرات 
والخروج من القسم بدون إذن المعممة وحتى ألسباب تافية أيضا، يحدثون فوضى كبيرة أثناء المشاركة 

 تكون اإلجابة وان وجدت تكون لمخروج إلى الصبورة لتقديم إجابتيم وعندما تختار المعممة أحدا منيم ال
ابة بعيدة كميا عن السؤال الذي طرحتو المعممة، كل ذلك يعود إلى غياب جاخاطئة  و وأحيانا تكون 

التركيز واإلصغاء جيدا لممعممة أثناء شرح الدرس أو التمرين مثال، استمرينا في المالحظة مع تسجيل 
 المعممة  من حين لآلخر.كل المعمومات والنقاط الرئيسية وذلك باستشارة 

اعتمادا عمى ما تم تقديمو لنا من أسماء مسبقا من طرف المعممة تبين لنا أنَّو ليست نفس الحاالت التي 
قدمت لنا لدييا فرط في النشاط الحركي وتشتت في االنتباه، فمن خالل مالحظتنا الشخصية وجدنا 

في االنتباه ونقص في التركيز، وذلك تم  حاالت جديدة تعاني من اضطراب فرط الحركة يصاحبو تشتت
 بعممية الفرز. قيامنابعد 

ط انتيت الحصة األولى بطريقة موفقة، تكممنا مع المعممة إلعطائنا التوقيت األسبوعي من أجل ضب
وتحديد توقيت برنامجنا العالجي، وىكذا إلى أن تم ضبط كل المواعيد بطريقة مناسبة ومن ثم الشروع 

حاالت بشكل رسمي، تحدثنا مع بعض والدين الحاالت في غضون بضعة دقائق في في العمل مع ال
الوقت الذي تأتي األم لمعودة بإبنيا لممنزل بينما ىو يكون يتناول غدائو ،قمنا باستغالل تمك الدقائق في 

 . ) المصاب(التحدث مع بعض األميات كل واحدة عمى حدةة بطرح مجموعة أسئمة تخص الطفل
 
 :األساسية الدراسة .3

 حدود الدراسة االساسية:  1.3
 الحدود الزمانية لمدراسة:

 أفريل. 29نوفمبر إلى غاية  19الممتدة من  أجريت الدراسة في الفترة            

 الحدود المكانية لمدراسة: 
 تمت تطبيق موضوع الدراسة بالمدرسة االبتدائية بوعكاز الشريف بأم البواقي.     
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 :األساسيةمنيج الدراسة 

إن أي دراسة عممية تتطمب من الباحث إتباع منيج أو طريقة يستطيع من خالليا الوقوف عن 
الخطوات العممية التي تسمح لو بالوصول إلى ىدفو، حيث تختمف مناىج البحث باختالف مواضيع 

 (.58،ص2017الدراسة وباختالف األىداف العامة أو الفرعية التي يسعى الباحث لتحقيقيا.  )العابد،

ووفقا لذلك وباعتبارنا نقوم بيذه الدراسة وقع اختيارنا عمى المنيج العيادي )المنيج اإلكمينيكي( 
 .ألنو المنيج المناسب والذي يتماشى وفق دراستنا 

 ساسية:حاالت الدراسة األ

تختص الدراسة الحالية بفعالية برنامج عالجي قائم عمى المعب والتربية الحركية "الجمباز 
 لعقمي " في التخفيف من حدة اضطراب فرط النشاط وتشتت االنتباه عند الطفل المتمدرس.ا

تم اختيار حاالت الدراسة بطريقة قصدية، وذلك بالتوجو إلى المدرسة االبتدائية "بوعكاز 
 الشريف"، بحيث أجريت الدراسة مع ثمانية حاالت مختمفي الجنس )إناث وذكور(.

 خصائص حاالت الدراسة(: يمثل 08جدول رقم )

    

 
 

المستوى  السن الجنس االسم
 الدراسي

التحصيل 
 الدراسي

 تاالضطرابا
 المصاحبة

 حظاتالمال

ح
1 

سنة أولى  سنوات 7 ذكر أ. ع
 ابتدائي

مفرط  ال توجد متوسط
 الحركة 

ح
2 

سنة أولى  سنوات 7 أنثى أ.م
 ابتدائي

 عدم التركيز ال توجد حسن

ح
3 

أولى سنة  سنوات 7 ذكر م.ف
 ابتدائي

ال مباالة  ال توجد ضعيف
ونقص في 

 الفيم
ح
4 

سنة أولى  سنوات 7 ذكر ق.ز
 ابتدائي

كثير  ال توجد ضعيف
الحركةوالفو 

 ضى
ح
5 

سنة أولى  سنوات 6 أنثى س.س
 ابتدائي

غير مبالي  ال توجد متوسط
 و عنيد 
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ح
6 

سنة أولى  سنوات 6 ذكر ت.ح
 ابتدائي

ضعف في  ضعيف
 البصر

 فرط النشاط

ح
7 

سنة أولى  سنوات 6 ذكر س.ح
 ابتدائي

حب  جيد
امتالك 
 األشياء

 عدم التركيز 

ح
8 

سنة أولى  سنوات 6 ذكر إ.ق
 ابتدائي

تشتت في  ال توجد متوسط
 االنتباه

 

 أدوات الدراسة األساسية :  

 لقد تم اختيار عدة أدوات لجمع المعمومات عن الحاالت وىما كاألتي:

 .) الميزانية النفسية )استمارة معمومات خاصة بالحالة 
 . المالحظة 
 . قياس كونرز لتقدير سموك الطفل 
 .المقابمة العالجية 
 .البرنامج العالجي المعتمد 

 :صدق المحكمين

من المحكمين من أساتذة جامعيين متخصصين في عمم   4تم عرض البرنامج في صورتو األولية عمى 
 .أخصائيين في عمم النفس العيادي يعممون في الميدان  2النفس وعمى

حيث قاموا بإبداء آرائيم ومالحظاتيم (، 19) مالممحق رقالبرنامج العالجي في صورتو األولية متوفر في 
محتوى أنشطة البرنامج وخطواتو مع أىداف الدراسة  وبعدىا تم تحديد أنشطة وخطوات  حول مدى مناسبة

 البرنامج حسب آرائيم، كما ىو عميو في ىذه الدراسة.

 

 مكان العمل الصفة اسم ولقب المحكم
 بولسنان فريدة
 فاسي أمال

عروي فاطمة 

 العالياستاذ التعميم 
 استاذ محاضر
 استاذ مؤقت

 جامعة المسيمة
 جامعة سطيف
 جامعة عنابة
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 الزىراء
 ناجي عايدة
 شبوط دالل
 برحايل أمال

 استاذ محاضر
اخصائية في عمم النفس 

 العيادي
اخصائية في عمم النفس 

 العيادي
 

 جامعة ام البواقي
الصحة المدرسية عين 

 البيضاء
الصحة المدرسية عين 

 البيضاء

 ( جدول صدق المحكمينجدول رقم ) 

 

 النفسية :الميزانية 

ىي الطريقة التي من خالليا يتم تشخيص االضطراب، وىي عبارة عن مجموعة من األسئمة 
يطرحيا المختص عمى الحالة أو مرافق الحالة )حسب السن وحالة المفحوص(، باإلضافة 

 .إلى التقارير الطبية والنفسية في بعض الحاالت

 المالحظة: 

وسيمة يستخدميا اإلنسان العادي في اكتسابو لخبراتو ومعموماتو فنجمع خبراتنا من خالل  ىي
ما نشاىده أو نسمع عنو، ولكن الباحث حيث يالحظ فيو يتبع منيجا معينا يجعل من 

 مالحظاتنا أساسا لمعرفة واعية أو فيم دقيق لظاىرة معينة.

 (.124، ص2015)ذوقان وآخرون،

الية قمنا بإعداد شبكة المالحظة لكل حالة، حيث تحوي الشبكة عمى وبحسب دراساتنا الح
 خمسة محاور تمثل في:

 .المحور األول: المظير الخارجي 
 :االندفاعية. المحور الثاني 
 . المحور الثالث: فرط النشاط الحركي 
 .المحور الرابع: نقص التركيز 
 المحور الخامس: مالحظات أخرى. 
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 :لتقدير سموك الطفل سمم قياس كونرز

( و روجعت من 1982.1970.1969ظيرت قائمة كونرز من طرف كونرز وآخرون سنة )
لتقييم بحيث ظيرت  لتبقى عمى شكميا الحالي، 1978" وآخرون سنة goyettطرف "

طفال وىي تركز خصوصا عمى مالحظة نتباه لؤلفرط الحركة وتشتت االاألعراض الخاصة ب
وغير  ات وتجنب الذاتية. يمكن لمدارسيوعية وتقدير كمية السموكات الطفل بكل موضيسموك

 ن يقوم بتطبيقيا الن بنودىا مفيومة وبسيطة.المتخصص أ
السموكيات المقيمة ىي تعبر عن السموكيات اليومية التي يمكن أن نجدىا في االضطرابات 

 السموكية عند الطفل.
بحيث الطبعة الكاممة بالنسبة  المالحظ، ربع طبعات ليذا المقياس حسب عدد البنود وىناك أ

بند، أما بالنسبة  48بندا والمقياس المصغر يتضمن  93لقائمة كونرز لموالدين تتضمن 
 بند. 28بند والمقياس المصغر يتضمن  39لقائمة كونرز لؤلساتذة تتضمن 

 
 :طريقة التطبيق
وتممئ من طرف المعمم بالنسبة من طرف الوالدين بالنسبة الستمارة الوالدين، تممئ القائمة 

 (.190.189، ص2014الستمارة المعمم وىذا شرح األخصائي لو )يوبي،
بالنسبة لممعمم يستخدم ىذا المقياس لتقدير سموك الطفل لتشخيص اضطراب نقص االنتباه 
)المصاحب وغير المصاحب لفرط النشاط( وكذلك لقياس أنماط رئيسية من المشكالت التي 

 بند عمى أربعة مقاييس فرعية ىي : 18ي النسخة ذات البنود يظيرىا وتحتو 
 .المشكالت المسمكية 
 .فرط النشاط 
 .السمبية وعدم االنتباه 
 .دليل فرط النشاط 

من انو قد تم  بالنسبة لموالدين قبل القيام بتصحيح مقياس كونرز الوالدين يجب التاكد 
ر وانو قد تم ازالة غموض تسجيل اجابات المقربين بصورة دقيقة وسميمة عمى نموذج التقدي

كد من بإكمال احدى االستجابات يجب التأ ية استجابة. وفي حالة عدم قيام المقدريتعمق بأ
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 موزعة عمى ستة ابعاد وتتمثل بند 48الحصول عمى بيانات كاممة ويتكون ىذا المقياس من 
 في:

 .اضطرابات المسمك 
 . مشكالت تعمم 
 .مشكالت نفسية جسمية 
 .االندفاعية 
 .فرط النشاط 
 .القمق 
 .دليل فرط النشاط 

 يوضح مستويات تقدير سموك الطفل مفرط النشاط ( : 07جدول رقم ) 

 الدليل اإلرشادي لمتصنيف المدى     
 فوق المتوسط بدرجة كبيرة جدا 70أعمى من 

 المتوسط بدرجة كبيرة  فوق 77إلى  66من 
 فوق المتوسط 65إلى  61من 
 فوق المتوسط بدرجة طفيفة 60إلى  56من 
 متوسط  55الى 45من 
 أقل من المتوسط بدرجة طفيفة 44إلى  40من 
 أقل من المتوسط 39الى  35من 
 أقل من المتوسط بدرجة كبيرة   34إلى  30من 

 أقل من المتوسط بدرجة كبيرة جدا  30أقل من 
 

 المقابمة العالجية:
إن المقابالت العالجية تساعد المعالج النفسي عمى التنبؤ واتخاذ القرارات فيما يتعمق بحالة المريض 

عمى المعمومات التي تم الحصول عمييا من المقابالت التشخيصية، واليدف الرئيسي من  النيائية بناءا
 المقابالت العالجية ىو وضع استراتيجيات اإلرشادية 
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عمى  ليا، ومن ثم يقوم بتنفيذىا بناء المعالجة لحالة المسترشد بناء عمى تشخيص المرشد النفسي
ا وقائية، أم أسسا نمائية، أم أسسا عالجية )محمود األسس التي تميزىا عن غيرىا سواء أكانت أسس

  (.284.283،ص1985عمر،
توفرت المقابمة العالجية عمى عدة جمسات تتماشى مع محاور البرنامج العالجي القائم عمى بعض 

 النشاطات والحركات لمتخفيف من تشتت االنتباه وفرط الحركة لدى بعض تالميذ التعميم االبتدائي.
مج العالجي عمى عشرة جمسات موزعة من جمستين غمى ثالثة جمسات في األسبوع يحتوي البرنا

 بحيث:
 .الجمسة األولى: وتمثل جمسة تعارف مبدئية 
  الجمسة الثانية: جمع المعمومات حول الحاالت 
 .)الجمسة الثالثة: تطبيق االختبار القبمي ) كونرز لتقدير سموك الطفل 
 . الجمسة الرابعة: الحصول عمى نتائج االختبار القبمي 
 لى غاية الجمسة التاسعة: الشروع في تطبيق البرنامج العالجي.من الجمسة الخامسة إ 
  أما الجمسة العاشرة فكانت جمسة ختامية لمشكر والتعرف عمى مدى استفادة المعنيين باألمر من

 مشاركتيم في العالج .
مع تدعيم الجمسة النشاط المطبق فييا وكذلك مدة تطبيقو واليدف منو عمى وي توكل جمسة تح
 بواجبات منزلية.

 :البرنامج العالجي المعتمد في الدراسة3.3 
ة اضطراب اعتمدنا في الدراسة الحالية عمى برنامج عالجي مقترح ييدف إلى التخفيف من حد  

والتربية الحركية "الجمباز العقمي" ولمتوضيح أكثر فرط النشاط الحركي وتشتت االنتباه قائم عمى المعب 
 :ـنقوم ب
 

 تقديم البرنامج:   (1

إضافة  ىذا البرنامج عمى كيفية جعل الفرد ينتبو جيدا حول كل المثيرات والمواقف التي تطرأ لو، يرتكز 

المنيج ت احدى الباحثتين عمى بعض أنشطة مدعمى تقنيات وأنشطة حيث اعت يستندإلى ذلك فيو 

لك بعقد دورة تكوينية تدريبية تم من خالل منحيا بشيادة معتمدة "معممة اطفال المنتسوري بحكم الخبرة وذ
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بالمنيج المنتيسوري" حيث حاولتا الباحثتين بدمج تمارين الرياضة العقمية)الجمباز العقمي(  وبعض 

، حيث يتسم  باليدوء انشطة منيج المنتيسوري الذي يمتاز بالنظام والترتيب ىدفو التعمم الذاتي

واالنضباط وتمنية ميارة واضحة ومحددة عند الطفل، يساعد عمى التفاعل االيجابي لمطفل انشطة 

عتبارىا اقرب اتعمم عن طريق األلعاب التربوية بالمنتيسوري تشد انتباه الطفل وتغرس االستقاللية في ال

المعب يعكس السموك األكثر احتماال  بأن اسموب تعمم يحاكي الواقع، فالسموك الصادر من الفرد خالل 

يقوم بو الفرد في الواقع الميداني وبالتالي االلعاب التربوية ىي إحدى أىم وسائل نقل واستيعاب 

من حاسة عند األطفال  المعمومة، وغرس السموك المطموب وتغيير االتجاىات حيث تم مخاطبتنا ألكثر

 اسة السمع لنقل المعمومة فإن االلعاب التربوية بالمنيج ففي حين تعتمد المحاضرات التقميدية عمى ح

المنتيسوري يستخدم باإلضافة لمسمع: البصر والممس وفي احيان اخرى الشم والتذوق، حيث كمما  تم 

مخاطبتنا ألكثر من حاسة خالل عممية تطبيق االنشطة في العالج كمما كانت المعمومة او السموك اكثر 

ضة االلتزام  بمعايير الجماعة، وتمارين الريا التوازن واكتمال نموىم وت وتحقيق ثباتا وفيما لدى الحاال

وتنظيما في  يسر، بحيث تجعل الفرد اكثر ىدوءبين الجانبين األيمن واأل العقمية تساعد في خمق تآزر

يكون تالميذ المرحمة االبتدائية تأدية ميامو ووظائفو فحسب ما نالحظو عند بعض  األطفال وخاصة 

لدييم فرط نشاط حركي  وتشتت في االنتباه والتركيز أيضا وبالتالي العالج بالمعب يسعى لمفيم وتعميميم 

، وكذا العديد من المهارات منها العديد من الميارات عندما يتصل الطفل بالعالم المادي واالجتماعي

  اللغوية والحركية والجسمية. 

عالجي قائم عمى المعب و التربية الحركية  برنامجثل يما يمي : لبرنامج العالجي عنوان تميذا اوضع ل
"الجمباز العقمي" لمتخفيف من حدة اضطراب فرط النشاط الحركي وتشتت االنتباه عند تالميذ المرحمة 

 االبتدائية.
 :أىداف البرنامج (1
 أثر البرنامج العالجي في التخفيف من حد ة اضطراب فرط النشاط الحركي  بيان

 المصاحب لتشتت في االنتباه.
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 .تدريب التالميذ عمى التأني والتركيز جيدا في تأدية كل مياميم 
 .تدريب التالميذ عمى ضبط سموكياتيم في شتى المواقف الحياتية التي يتعرضون ليا 
 فل عمى التواصل والتركيز والتنظيم والفيم .ييدف أيضا إلى زيادة قدرة الط 
  تعديل السموكيات السمبية والغير مناسبة لمتالميذ كالسموكيات التي تخمق الفوضى مثال

 باستخدام أنشطة التركيز والفيم الجيد)أنشطة يتعمم من خالليا اليدوء والضبط النفسي(.
 

 :أىمية البرنامج (2

يب والفنيات التي يقوم عمييا، وذلك باعتبارىا تتضح أىمية البرنامج الحالي في األسال
 فعالة في عالج االضطرابات النفسية وخاصة منيا االضطرابات السموكية .

يعتبر ىذا البرنامج نموذجا واقعيا وعمميا، فمن الممكن أن يساعد الطاقم التربوي عمى 
ين تساعدىم مالمنياج التعميمي من طرف المعم انتياج أساليب عممية وعممية تطبق داخل

كما تمكن التالميذ من الفيم  عمى تحقيق اليدوء داخل القسم عرض الدرس بشكل جيد،
 واالستيعاب أكثر فأكثر.

يساعد ىذا البرنامج في التعرف عمى اضطراب فرط النشاط الحركي المصاحب 
وذلك كونو يقدم  أسباب حدوثو، واآلثار التي يخمفيا، مظاىره، أعراضو، لتشتت االنتباه،

عدة خدمات تطبيقية ولكل تطبيق غرض معين، منيا ما ييدف إلى غاية عممية معرفية 
ينصب في قالب واحد وىو العمل  ذلك  كل ،سموكية ونفسيةومنيا ما ييدف غمى غاية 

المصاحب لتشتت في  والسعي نحو التخفيف من حد ة اضطراب فرط النشاط الحركي
 االنتباه.

 المستفيدة من البرنامج العالجي:الفئة  (3
 سيطبق البرنامج التدريبي عمى عينة قواميا ثمانية تالميذ من التعميم االبتدائي.    
 محتوى البرنامج: (4

عمى األىداف التي أشرنا إلييا، ومن خالل  محتوى جمسات البرنامج بناء تم تحديد
 عالج بمثل ىذه الفئات.اإلطار النظري والدراسات والمراجع التي تناولت التكفل وال
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و روعي في محتوى البرنامج أن يكون مرنا من حيث الجمسات والفنيات المستخدمة فيو. 
حيث يكون قابل لمتعديل في ظل المستجدات والظروف التي تطرأ عمى العممية التدريبية كما 

 روعي التنوع والشمول في محتوى جمسات البرنامج التدريبي.
 :ستخدمة في البرنامج العالجيالمفاىيم والفنيات الم (5

 بعض مفاىيم ايجابية وتشجيعية أثناء تطبيق العالج وىي :استخدمت الباحثتان 
أنت بطل، حاول مجددا أنت ذكي، فكر أكثر أنت عبقري، عمل حسن  رائع عمل جيد،

 ،أحسنت)ي(، جيد)ة(، عمل ممتاز..
 باإلضافة إلى بعض الفنيات المتمثمة في :

  جماعيا.مناقشة النشاط 
 .واجبات منزلية 
 . لعب و راحة 
 .سرد حكايات وقصص قصيرة 
 .الدعم والتعزيز االيجابي 
 .أنشطة ايجابية ترفييية 

 :العالجي تطبيق البرنامج (6
قامتا الباحثتان أوال باختيار وتحديد الحاالت التي تخدم الدراسة ثم شرعا في تطبيق مقياس 

لتقدير سموك الطفل والذي يحتوي عمى استمارتين، االستمارة األولى خاصة بتقدير  كونرز
 الوالدين واالستمارة الثانية خاصة بتقدير المعمم.

األسس التي يقوم عمييا البرنامج العالجي القائم عمى المعب والتربية  (7
 :الحركية

 :األسس العامة
 تتمثل ىذه األسس في مراعاة الحالة من كل الجوانب )الجانب النفسي واالجتماعي مثال(، 

عطائو حقو سواء في الرفض أو في التقبل دون وضع قيود  باإلضافة إلى احترام العميل وا 
 ذلك حقو في العالج بمختمف أنواعو.أو أية شروط، وك
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 األسس االجتماعية:
ائن اجتماعي بطبعو يؤثر ويتأثر بغيره وبالظروف ىذه األسس تتضح في أن الفرد ك

والمواقف التي يتصدى ليا، فقد أظيرت بعض الدراسات النوع من األساليب العالجية 
 )العالج بالمعب والتربية الحركية( لو الفعالية في عالج العديد من االضطرابات النفسية. 

 األسس الفيزيولوجية العصبية:
وىنا يجب التأكد جيدا من سالمة جسم العميل وقيامو بجميع الوظائف وخموه التام من   

 األمراض الجسمية والعضوية التي تؤثر عميو من كل النواحي. 
 المكونات األساسية لمبرنامج العالجي القائم عمى المعب والتربية الحركية : (8
 الجية أساسية وىي:تتكون كل جمسة عالجية من مزيج بين أربع مبادئ ع     
  تقديم عام حول النشاط الحركي الزائد بطريقة جد مبسطة بحيث تسمح

لمطفل)التمميذ( عمى فيم واستيعاب أن السموكيات التي يقوم بيا ىي سموكيات غير 
 مرغوب فييا وغير مناسبة أيضا .

  اإلمكان تعميم الطفل)التمميذ( التأني في القيام بأعمالو اليومية والتزام اليدوء قدر
بحيث يتم تدريبو عمى بعض الميارات الالزمة لمتحكم في سموكياتو وحركتو المفرطة 

 ولمتخفيف من حدتيا شيئا فشيئا.
  وضع بعض الميام السموكية يقوم بيا الطفل في المنزل، و والديو يشرفان عمى

ة إرشاده وتوجييو، والعميل ىو المسئول عن تطبيق تمك األعمار والنشاطات المختمف
 ولكل نشاط مغزى خاص بو.

 .التركيز عمى ىنا واآلن، أي االىتمام جيدا عمى حاضر العميل أكثر من ماضيو 
 مراحل تطبيق البرنامج العالجي: (9

 المرحمة األولى: وتكون قبل البدء في الجمسات العالجية، وتشمل جمستين:
  مالحظة العميل جيدا وتسجيل المالحظات وذلك دون عممو بأنو تحت قيد

 المالحظة ، لكي يكون عمى طبيعتو.

 ادل المعمومات األولية و التعارف.أ/ تب 

 ب/ بناء الثقة في نفس العميل.
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 ج/ إكمال المالحظة.               

 . جراء الجمسات العالجية  المرحمة الثانية: مرحمة التدخل والعالجات وا 
 وتكون بعد االنتياء من التدخل وىنا يتم تقديم  المرحمة الثالثة: وىي المرحمة األخيرة

 المقياس وتطبيقو.
 تقييم البرنامج: (10

 بتقييم مدى فعالية البرنامج العالجي بإتباع الخطوات التالية:وىنا تقوم الباحثتان 
  يتم تطبيق مقياس كونرز لتقدير سموك الطفل)من طرف الوالدين القياس القبمي: ىنا

 ومن طرف المعمم(.
  ياس تطبيق مقإعادة يتم تقييم البرنامج العالجي عن طريق البعدي: وىنا القياس

ثم مقارنة العالجي المقترح تطبيق جمسات البرنامج تقدير سموك الطفل وذلك بعد 
 القياس القبمي والقياس البعدي. الحاالت بيننتائج 

 محتوى جمسات البرنامج العالجي: (11
(: يمثل جمسات البرنامج العالجي القائم عمى بعض النشاطات والحركات  08جدول رقم)

  .ةاالبتدائي المرحمةلمتخفيف من تشتت االنتباه وفرط الحركة لدى بعض تالميذ 
رقم 

 الجمسة
نوع النشاط  عنوان الجمسة

 المطبق
مدة 

 النشاط
ىدف 
 النشاط

واجبات 
 منزلية

مدة 
 الجمسة

الجمسة 
 االولى

 
 

مقابمة   بين  تعارف مبدئية جمسة
األخصائي 

 والطفل

بناء عالقة  /
 وطيدة

وكسب ثقة 
 الطفل

 د40    /

الجمسة 
 الثانية

جمع المعمومات حول 
 الحاالت

 د40 / / / /

الجمسة 
 الثالثة

من تطبيق االختبار 
المعممة طرف 

والوالدين )االختبار 
 القبمي(

 د45 / / / /

الجمسة 
 الرابعة

 نتائجالحصول عمى 
 تبرراالختبار +  

منطقي عممية سير 
 البرنامج العالجي

 فيم الحاالت / جوبةأأسئمة  و 
لمبرنامج 

وكيفية أداء 
مختمف 

/ 45 
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 النشاطات
الجمسة 
 الخامسة

في تطبيق الشروع 
 البرنامج العالجي

نشاط القفز 
باتباع الرقم 

 المسموع

نشاط حركي  د15
يدف يبدني 

لتحقيق 
مع ة السرع
 التركيز

يعاد في 
 المنزل

 د45

اتباع المسار  /
 الورقة عمى 

تحقيق  د10
الثبات 
 واالتزان

نسخة من 
النشاط 
  قدمت

 لمحاالت

 

/  
عن البحث 

واأللوان  األعداد
باستعمال 
 الكؤوس

 د10
 

 
تنشيط  
لجانب ا

المعرفي 
 يالفكر 

/ 

أداء حركات خط  /
 الوسط

يقوم  د10
بتنشيط 
فصي 
 الدماغ 

/ 

الثمانية تمرين  
حركة النائمة+ 

 الرسم التناظري

تساعد  د10
العينين عمى 
اجتياز خط 

 الوسط
وتسيل 
القراءة 
 والكتابة

يعاد في 
 المنزل

 

تمرين ثمانية  
 الحروف
 الفيل+ +حركة

 دوران العنق

تسييل  د20
التناسق 

ري البص
إضافة إلى 
أنيا تريح 

الرقبة 
 والعينين

/  

الجمسة 
 السادسة

شكل  تصميم 
باستخدام 

 الحجر

تنشيط  د20
عضالت 

 اليد

ساعة  /
 ونصف
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االنتباه  د20 ممئ الفراغات 
 والتركيز

/  

من التحرر  د10 حركة األرجوحة 
 التوتر 

تعاد في 
 المنزل

تمرين حبس  
 التنفس لمدة

زيادة في  د10
 التركيز

/ 

تنشيط  د15 جةار حركة الد 
جانبي 
الجسم 

 الدماغو 

/ 

 ىذه الحركة د10 الفقمةحركة  
تعتبر مران 

لعضالت 
 الجسم

 

 تحقيق دx  5حركة 
التطابق 

والتآزر بين 
فصي 
 الدماغ

يطبق ىذا 
التمرين 

ثناء أ
التدريب 
 الرياضي

الجمسة 
 السابعة

ميارة تنمية  /
 بصرية حركية

تنمي ىذه  د5
الحركة 

االستماع 
 والذاكرة

أربعة  تعاد
كل  مرات
 يوم

 د50

تمديد  حركة  
 العضالت

تمدد  د5
األكتاف 
والقفص 
 الصدري

تعاد بعد 
القيام بأي 

نشاط 
 مجيود

 

نشاط الذاكرة   
 البصرية

من يقمل  د10
 االندفاعية

/  

نشاط حركي   
لعاب بدل األ 
 االلكترونية

تحقيق  د5
االستيعاب 
والتناسق 
+تقوية 
حاسة 
 السمع

يطبق عند 
النيوض 
 صباحا
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باليدين الضغط   
 الرجمينسفل أ

تنمي  د5
االتصال 

والتعبيرين 
الشفوي 
 والكتابي

/  

تدليك النقاط   
 التأبيرية

باستعمال يد 
عمى الفم وأخرى 

 البطن عمى

دنا تساع د10
عمى التركيز 
فيما نفعمو 
مع النظر 

غمى 
 األسفل.

تساعد عمى 
تنشيط 
األذن 

 الداخمية.

عاد ت
الحركتين 
 قبل النوم

 

   
أنشطة 
حركة   طاقوية+
نشاط  +التثائب

بصري تآزر 
 حركي

    

الجمسة 
 الثامنة

/ Drink water 
)مكون أساسي 

 (نسانلجسم ال 

يساىم في  د5
 تنقية الجسم

ويساعد 
عمى مرور 

 المعمومة

التوصية 
بشرب الماء 

 كثيرا

 د40

تمرين شد   
 البطن 

يساعد عمى  د10
االتصال 
والفيم 

والتركيز 
 بشكل أفضل

/  

عضالت  تمديد
 الجسم

يمكن من  د5
تحقيق 
االنتباه 

يتدخل في 
ميكانيزمات 

تطبق 
الحركة 

 ثالث مرات
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التركيز 
 والتوازن

 brinتقنية  
gaim 

تساىم في  د10
عالج 

صعوبات 
التعمم 

وتشتت 
االنتباه 
وفرط 
 الحركة

/ 

نشاط تدليك 
 األذنين

عمى يساعد  د5
حسن 

االستماع 
ألصواتنا 

)قراءة،غناء
)... 

يعاد في 
المنزل بين 

الحين 
 واآلخر

 

نشاط نقل  
الحبوب من 

 وعاء آلخر

يساىم في  د5
تنمية ميارة 

 التركيز

/ 

نشاط تمديد  
 عضالت الجسم

يضمن  د5
لمجسم 
الثبات 
 والرسوخ

/ 

نشاط زيادة  
 التركيز

يساىم ىذا  د10
النشاط في 

تنمية 
الميارات 
والقدرات 
 الذىنية

/  

نشاط تطابق  
المونين 

باستخدام قطع 
الكرتون 
 الصغيرة

يساىم في  د10
زيادة 

التركيز 
واالنتباه 
أكثر،مع 
توافق 

انسجام 

/ 
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فصي 
 الدماغ.

 
الجمسة 
 التاسعة

حركة التعمق  
hook ups 

يمكن ىذا  د10
التمرين من 

التركيز 
ويخمص من 
زيادة الطاقة 

 والجيد

/  

حركة التعمق 
(2) 

 غمق العينين

يخمص من  د10
القمق 

ويحدث 
توجو 
 ايجابي

تكرر عدة 
مرات وقت 
الحساس 
 بالتعب كثيرا

أنشطة تنسيق 
 بين اليد والعين

تحقيق  د10
التطابق 
البصري 
والحركي 

 معا

/ 

نشاط إدخال 
الخرزات في 

 الخيط

زيادة  د10
التركيز 
واالنتباه 

 أكثر

يطبق 
النشاط 

مرتين في 
 اليوم

نشاط إدخال 
 الحذاء خيط

ينمي ىذا  د10
النشاط 

التركيز أكثر 
وعدم 

 االندفاع

/ 
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المفاىيم  اليدف العام من الجمسة عنوان الجمسة رقم الجمسة
والفنيات 

 المستخدمة

زمن 
 الجمسة

 الجمسة الختامية الجمسة العاشرة
ام البرنامج تختا )

 العالجي(

التعرف عمى مدى استفادة 
 التالميذ من البرنامج.

تمخيص أىم ما جاء في 
نيائو.  البرنامج وا 

القيام بالقياس البعدي) إعادة 
تطبيق مقياس كونرز الخاص 

بالمعمم والخاص بالوالدين 
 لممرة الثانية(.

تقديم الشكر ألفراد المجموعة 
كذا المعممة  )التالميذ( و

والطاقم الداري والمدير 
 بصفة خاصة.
 

الحوار 
والمناقشة 
 الجماعية.

 تقديم
 نصائح

إرشادات  و
 ةتوعوي

 ةوتحفيزي
 .لمتالميذ

 د 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 عرض وتحميل نتائج حاالت الدراسة:-1
 الحالة األولى -
 الحالة الثانية  -
 الحالة الثالثة  -
 الحالة الرابعة -
 الحالة الخامسة -
 الحالة السادسة -
 الحالة السابعة -
 الحالة الثامنة -
 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات العامة والدراسات السابقة -2
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 الدراسة:حاالت وتحميل نتائج عرض 
 :الحالة األولى .1
  الحالة:تقديم 

 أ.ع االسم والمقب:
 ذكر الجنس:
 سنوات 6 السن:

 -قسنطينة -  2015 جوان 23 تاريخ ومكان الميالد:
 أولى ابتدائي المستوى الدراسي:

 : الحالةممخص 
ولى ابتدائي ىو يم بأم البواقي، مستواه الدراسي أسنوات، يق 6من العمر  الحالة )أ( البالغ

الطفل األول في األسرة، المسئول عن رعايتو في المنزل ىم والديو متكيف اجتماعيا 
)أ( ، الطفل يعيش في مسكن مستقل، األسرة لم تكن عمى استعداد لتقبل اضطراب الحالة 

أشير تعرضت األم لصدمات  9لم يكن مرغوب فيو بحيث دامت فترة حممو ألكثر من 
مرضيا المفاجئ، عانت كثيرا من التعب واإلرىاق أثناء فترة الحمل نفسية وذلك بسبب 

وذلك راجع لعمميا خارج المنزل وفقدانيا لوالدتيا وكذلك  القيام بأعمال المنزل. باإلضافة 
 إلى أنيا تعرضت النفعاالت تمثمت في شجارات مع الوالد، كانت والدة قيصرية وعسيرة،

موغرام، من ناحية النوم كان ينام بمفرده ثم تدريجيا كي 3.5بمغ وزن الطفل عند الوالدة 
 أصبح ينام مع إخوتو .

سموك عدواني كما  ،من عدة مشكالت سموكية من بينيا حركة زائدة )أ(تعاني الحالة 
يظير عميو أيضا سموك العناد، وقصور في االنتباه وقمة في التركيز، و من ناحية 
عالقاتو االجتماعية الطفل ال يطيع أمو بسيولة ودائما تكون لديو شروط اتجاه قيامو بأي 

بسيط . أمَّا فيما يخص عالقتو مع والده فيو يحبو كثيرا ومتعمق بو، يغير من أخوه  شيء
 بو في نفس الوقت يحب أصدقائو و يفضل دائما مشاركتيم في المعب.ويح

 
 



[100] 
 

 :شبكة المالحظة 
 األولىلمحالة (: يمثل  شبكة المالحظة 00جدول رقم ) 

 ال نعم العبارات المحاور

 المحور األول:
 المظهر الخارجي

    ىندام نظيف

    مالبس متسقة
   أظافر مقممة

    رائحة جسم جيدة
    ومسرحشعر نظيف 

    االىتمام بالنفس والحرص عمييا
وجود آثار جروح عمى الوجو واليدين و 

 الرقبة
   

    اتيوجود كو 
 

 .37%5 / المجموع
 المحور الثاني:

 االندفاعية
    صعوبة في انتظار دوره

    صعوبة في كبت ما يريد قولو
    يخوض في النشاطات الخطرة

    تفكير  يجيب عمى األسئمة بدون
يجيب عمى األسئمة قبل االنتياء من 

 طرحيا
   

    ال يستطيع االنتظار أو تأجيل ميمتو
    صعوبة في رفع يده وانتظار مناداتو

   متيور
 % 75  المجموع
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المحور الثالث: 
فرط النشاط 

 الحركي

    كثير الكالم والثرثرة
    كثير الحركة

    (...الخالتالميذيقاطع اآلخرين )المعممة، 
يجد صعوبة في المعب والمشاركة في 

 جميع األنشطة بيدوء
   

   درجات عالية من الحركة غير مناسبة
  

 

    يجري ويتسمق في أماكن غير الئقة
كالتأرجح أثناء  العبث باليدين والقدمين

 الجموس عمى الكرسي
   

 % 85.71  المجموع
: الرابع المحور

 نقص التركيز
    الموجية لو يتذكر النصائح و التنبييات ال

    ال يتبع التعميمات
    كثير الضجر

    صعوبة في التركيز و إنياء الميام
سيولة التشتت واالنجذاب ألية مثيرات 

 خارجية
   

    ال ينتبو لمتفاصيل
    فقدان األدوات بسيولة

قصور وضعف في اإلنصات لمدروس 
 ليم والتعميمات التي توجو

   

   تأخر في االستجابة 
    معينشيء صعوبة في التركيز عمى 

 % 60 المجموع
المحور 

الخامس: 
    الفوضى وعدم النظام

    ليس لديو أصدقاء
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    اإلصرار واإللحاح مالحظات أخرى
    عدم تقبل اليزيمة أو الرفض

    لفت االنتباه
 

 :عرض نتائج الحالة الثانية

 تقديم الحالة:
 االسم والمقب: أ. م

 ذكر الجنس:
 سنوات 7السن :

 -أم البواقي- 2015مارس 24تاريخ ومكان الميالد:
  : سنة أولى ابتدائي.المستوى الدراسي

 :الحالة ممخص 
قيم بأم البواقي مستواه الدراسي أولى ابتدائي، ( سنوات ي7الحالة )أ( البالغ من العمر )

ىم الوالدين. الحالة )أ(  ،رعايتيا في المنزلالمسئول عن ىو األول بين إخوتو، 
سرة مستعدة لتقبل اضطراب م الخارجي يعيش في مسكن مستقل األمتكيف مع العال

 الحالة.
رىاق أثناء فترة الحمل، وىذا بسبب فقر الدم وانخفاض الضغط عانت األم من تعب شديد و إ

 )أ(وزن الحالة  ا،عسيرة أيضو م تكن، كانت والدة متأخرة قيصرية الدموي صرخة الميالد ل
بة كمغ، تعرضت األم لنقص في لألكسجين أثناء  الوالدة، بالنس 4.83عند الوالدة كان 

ول مرة مشى فييا الحالة ا كان في سنة واحدة وتكمم في لمرضاعة تمت بطريقة اصطناعية أ
)سمعية، من أية مشكالت  ال يعاني  يكتسب النظافة في الوقت المفروض، سن العامين، لم

والمتمثمة في نشاط حركي مفرط مع تشتت  بصرية، خمقية( إنما يعاني من مشكالت سموكية
مستواه في النمو )أ( إضافة عمى ذلك فإن الحالة  ،وسموك العناد أيضا  في االنتباه والتركيز

غوي متأخر فيو يجد صعوبة في نطق بعض الحروف كالجيم والقاف والراء، عالقاتو مال
 ة عادية مع كافة الناس.االجتماعي

 



103 
  

 ة:: يمثل شبكة المالحظة لمحالة الثاني(10جدول رقم )

 ال نعم  العبارات المحاور 
ول: المحور األ 

المظهر 
 الخارجي

 ىندام نظيف
 

    

     مالبس متسقة
    أظافر مقممة

    رائحة جسم جيدة
    شعر نضيف ومسرح

    االىتمام بالنفس والحرص عمييا
وجود آثار جروح عمى الوجو واليدين 

 والرقبة
   

    وجود كويات
 % 62.5  المجموع

المحور الثاني: 
 االندفاعية

    صعوبة في انتظار دوره
    صعوبة في كبت ما يريد قولو
    يخوض في النشاط الخطرة

    يجيب عمى األسئمة بدون تفكير
اإلجابة عن األسئمة قبل االنتياء من 

 طرحيا
   

    ال يستطيع االنتظار أو تأجيل ميمتو
    صعوبة في رفع يده وانتظار مناداتو

    متيور
 %50  المجموع

المحور الثالث: 
النشاط  فرط

 الحركي

   كثير الكالم والثرثرة
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    كثير الحركة 
   ميذ..(يقاطع اآلخرين) المعممة ، التال

والمشاركة في  يجد صعوبة في المعب
 جميع األنشطة بيدوء

   

    الحركة غير مناسبة درجات عالية من
    يجري ويتسمق في أماكن غير الئقة

العبث باليدين والقدمين كالتأرجح أثناء 
 الجموس عمى الكرسي 

   

 %85.71  المجموع
المحور 

الرابع: نقص 
 التركيز

ال يتذكر النصائح  والتنبييات الموجية 
 لو

   

    ال يتبع التعميمات
    كثير الضجر

    صعوبة في التركيز و إنياء الميام
    سيولة التشتت ألي مثيرات خارجية

    ال ينتبو لمتفاصيل
    فقدان األدوات بسيولة 

قصور وضعف في اإلنصات لمدروس 
 والتعميمات الموجية 

   

    تأخر في االستجابة
    معينصعوبة التركيز عمى شيء 

 % 78   المجموع
المحور 
: الخامس

    الفوضى وعدم النظام
    ليس لديو أصدقاء
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مالحظات 
 أخرى

    اإلصرار واإللحاح
    عدم تقبل اليزيمة أو الرفض

    لفت االنتباه 
 % 40 / المجموع

 
 

 عرض نتائج الحالة الثالثة:
 تقديم الحالة:
 م.ف االسم والمقب:

 ذكر الجنس:
 سنوات 7 السن:

  2015 أوت 11تاريخ ومكان الميالد: 
 أولى ابتدائي المستوى الدراسي:
 :ممخص الحالة 
الدراسي أولى ابتدائي، ىو مستواه  يقيم بأم البواقي، ( سنوات7يبمغ من العمر )الحالة )م( 

العالم حالة)م( متكيف مع في المنزل ىو األب، الول عن رعايتو ئالمس ،سرةول في األالطفل األ
الطفل مرغوب فيو عانت األم  متقبمة اضطراب ابنيماسرة الخارجي يعيش في مسكن مستقل، األ

من التعب واإلرىاق أثناء فترة الحمل وىذا راجع إلى لمرض الحمى )خفيفة( تمت الوالدة بشكل 
وتكمم في سن عام ونصف، الطفل ال يعاني من  كمغ، مشى 3طبيعي لكن عسيرة، بمغ وزنو 

، الحالة )م( تصدر منو مشكالت  فقط أجرى عممية عمى األذن  بصرية، مشكالت خمقية أو
سموكية بشكل بالغ كنشاط حركي مفرط مع تشتت في االنتباه والتركيز، إضافة إلى ذلك تظير 

 مع اآلخرين كزمالئو في الصف مثال.عميو سموكيات عدوانية أثرت في عالقاتو 
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 المالحظة لمحالة الثالثة (: يمثل شبكة11رقم)جدول 

 ال منع العبارات المحاور
ول: المحور األ 

المظهر 
 الخارجي

 فىندام نظي
 

    

     مالبس متسقة
    أظافر مقممة

    رائحة جسم جيدة
    شعر نضيف ومسرح

    االىتمام بالنفس والحرص عمييا
    وجود آثار جروح عمى الوجو واليدين والرقبة

    وجود كويات
 %75  المجموع
المحور 
الثاني: 

 االندفاعية

    صعوبة في انتظار دوره
    صعوبة في كبت ما يريد قولو
    يخوض في النشاط الخطرة

    يجيب عمى األسئمة بدون تفكير
اإلجابة عن األسئمة قبل االنتياء من 

 طرحيا
   

    ال يستطيع االنتظار أو تأجيل ميمتو
    رفع يده وانتظار مناداتو صعوبة في

    متيور
 %50  المجموع
المحور 
 الثالث: 

 فرط 
النشاط 

    كثير الكالم والثرثرة
     كثير الحركة

    يقاطع اآلخرين) المعممة التالميذ...الخ(
    يجد صعوبة في المعب والمشاركة في جميع 
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 األنشطة بيدوء الحركي
    مناسبةدرجات عالية من الحركة غير 

    يجري ويتسمق في أماكن غير الئقة
العبث باليدين والقدمين كالتأرجح أثناء 

 الجموس عمى الكرسي.
   

 %57.14  المجموع
المحور 

الرابع: نقص 
 التركيز

    ال يتذكر النصائح و التنبييات  الموجية لو
    ال يتبع التعميمات 

    كثير الضجر
    في التركيز و إنياء الميام صعوبة

سيولة التشتت واالنجذاب ألية مثيرات 
 خارجية

   

    ال ينتبو لمتفاصيل
    فقدان األدوات بسيولة

قصور وضعف في اإلنصات لمدروس 
 والتعميمات الموجية

   

    تأخر في االستجابة
    صعوبة في التركيز عمى شيء معين

 %30  المجموع
 المحور
 الخامس

مالحظات 
 أخرى

    الفوضى وعدم النظام
    ليس لديو أصدقاء
    االصرار وااللحاح

    عدم تقبل اليزيمة أو الرفض
    لفت االنتباه

 %60  المجموع
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 :عرض نتائج الحالة الرابعة 
 :تقديم الحالة 

 .االسم والمقب: ق ز
 الجنس: ذكر

 .سنوات 6السن: 
 بأم البواقي. 2015أفريل  23تاريخ ومكان الميالد: 

 المستوى الدراسي: أولى ابتدائي.
 
 :ممخص الحالة 

سنوات، يقيم بأم البواقي، مستواه الدراسي: أولى  6)ق( البالغ من العمر  الحالة
ابتدائي، ىو االبن األول في األسرة، الطفل ليس لديو من يرعاه في المنزل، تعرضت 
األم إلجياض من قبل، عانت كثيرا من التعب واإلرىاق بسبب المشاكل مع الزوج، 

كمغ، لون جسمو كان عاديا،  3.400والدة والدة قيصرية لكن سيمة، وزن الطفل عند ال
تعرضت األم أيضا لنقص األوكسجين أثناء الوالدة، رضاعة كانت اصطناعية، مشى 

سنوات، طريقة كالمو طبيعية، الحالة )ق( لدييا  3شير، وتكمم في سن  11في سن 
مشكالت بصرية وحركية، غير مستقل في تناول طعامو وارتداء مالبسو، ينام بمفرده، 

ظير عميو حركة ونشاط زائد بدون تعب أو إرىاق، وكذا تشتت في االنتباه والتركيز، ت
 عالقتو االجتماعية مع الوالدين عالقة طبيعية، مع إخوتو عالقة جيدة.

 مثل شبكة المالحظة لمحالة الرابعة(: ي12جدول رقم)

 ال نعم  العبارات المحاور 
 المحور

 ول:األ  
المظهر  

    نظيف ىندام
     مالبس متسقة
    أظافر مقممة
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    رائحة جسم جيدة الخارجي
    شعر نضيف ومسرح

    االىتمام بالنفس والحرص عمييا
وجود آثار جروح عمى الوجو واليدين 

 والرقبة
   

    وجود كويات
 %25  المجموع
 المحور 
الثاني: 

 االندفاعية

    صعوبة في انتظار دوره
    كبت ما يريد قولو صعوبة في

    يخوض في النشاط الخطرة
    يجيب عمى األسئمة بدون تفكير

اإلجابة عن األسئمة قبل االنتياء من 
 طرحيا

   

    ال يستطيع االنتظار أو تأجيل ميمتو
    صعوبة في رفع يده وانتظار مناداتو

    متيور
 %71.42  المجموع
 المحور

 الثالث: 
  فرط 

 الحركي النشاط

    كثير الكالم والثرثرة 
    كثير الحركة

    يقاطع اآلخرين) المعممة التالميذ...الخ(
يجد صعوبة في المعب والمشاركة في 

 جميع األنشطة بيدوء
   

    درجات عالية من الحركة غير مناسبة
    يجري ويتسمق في أماكن غير الئقة

أثناء العبث باليدين والقدمين كالتأرجح 
 الجموس عمى الكرسي.
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 :عرض نتائج الحالة الخامسة 
 :تقديم الحالة 

 االسم والمقب: )س.س(.
 أنثىالجنس: 
 سنوات. 6السن: 

 %85.71  المجموع
المحور الرابع: 

 نقص التركيز
    ال يتذكر النصائح والتعميمات الموجية لو

    ال يتبع التعميمات 
    كثير الضجر

    صعوبة في التركيز و إنياء الميام
سيولة التشتت واالنجذاب ألية مثيرات 

 خارجية
   

    ال ينتبو لمتفاصيل
    فقدان األدوات بسيولة

قصور وضعف في اإلنصات لمدروس 
 والتعميمات الموجية

   

    تأخر في االستجابة
    صعوبة في التركيز عمى شيء معين

 %90  المجموع
 المحور الخامس

مالحظات 
 أخرى

    الفوضى وعدم النظام
    ليس لديو أصدقاء
    االصرار وااللحاح

    اليزيمة أو الرفض عدم تقبل
    فت االنتباهل
 20% 
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 بأم البواقي. 2015مارس  14تاريخ ومكان الميالد: 
 المستوى الدراسي: أولى ابتدائي.

  :ممخص الحالة 
سنوات، تقيم بأم البواقي، مستواىا الدراسي:  6الحالة )س( البالغة من العمر 

أولى ابتدائي، تحتل المرتبة الثانية في الترتيب األخوي، درجة القرابة بين الوالدين: 
درجة ثانية، نوع القرابة: الوالد يكون ابن العم، ىو المسئول عن رعاية الحالة )س( في 

العالم الخارجي، األسرة غير مستعدة لتقبل اضطراب الحالة، المنزل، غير متكيفة مع 
تعيش في مسكن غير مستقل، لم يكن حمل مرغوب فيو، تعرضت األم إلجياض من 
قبل، أصيبت بأمراض أثناء فترة الحمل، تمثمت في ضغط الدم والسكري، عانت األم 

رىاق حاد أثناء فترة الحمل، ىذا راجع لمرضيا، كما أنيا تعرضت  من تعب وا 
النفعاالت نتيجة شجارات حادة مع أىل زوجيا وكذلك مع زوجيا، كانت الوالدة في 

كمغ، تعرضت األم لنقص  2.5وقتيا قيصرية لكن سيل، وزن الحالة )س( عند الوالدة: 
في األكسجين أثناء الوالدة، طبيعة الرضاعة: اصطناعية، الحبو كان في وقت متأخر 

سنوات، لم تكتسب  3ن، وتكممت ألول مرة في سن بحيث مشت الحالة في سن عامي
تعاني الحالة )س( في تأخر عمى مستوى النمو المغوي، النظافة في الوقت المفروض، 

تظير عمييا مشكالت سموكية ، كتشتت في االنتباه، وصعوبة في االستيعاب والتركيز، 
 خرين ليست جيدة.عالقتيا االجتماعية مع الوالدين عالقة جيدة، أما مع األصدقاء واآل

 مثل شبكة المالحظة لمحالة الخامسة(: ي13جدول رقم)
 

 ال نعم  العبارات المحاور 
المحور 

ول: األ 
المظهر 

  ىندام نظيف
  

    مالبس متسقة
    أظافر مقممة



[112] 
 

    رائحة جسم جيدة الخارجي
    شعر نضيف ومسرح

    االىتمام بالنفس والحرص عمييا
    وجود آثار جروح عمى الوجو واليدين والرقبة

    وجود كويات
 %50  المجموع
المحور 
الثاني: 

 االندفاعية

    صعوبة في انتظار دوره
    صعوبة في كبت ما يريد قولو

    الخطرة اتيخوض في النشاط
    يجيب عمى األسئمة بدون تفكير

    اإلجابة عن األسئمة قبل االنتياء من طرحيا
    ال يستطيع االنتظار أو تأجيل ميمتو
    صعوبة في رفع يده وانتظار مناداتو

    متيور
 %57.71  المجموع
المحور 
الثالث: 

 فرط
النشاط 
 الحركي

    كثير الكالم والثرثرة
    كثير الحركة

    يقاطع اآلخرين) المعممة التالميذ...الخ(
جميع يجد صعوبة في المعب والمشاركة في 

 األنشطة بيدوء
   

    درجات عالية من الحركة غير مناسبة
    يجري ويتسمق في أماكن غير الئقة

العبث باليدين والقدمين كالتأرجح أثناء 
 الجموس عمى الكرسي.

   

 %85.71  المجموع
    ال يتذكر النصائح والتنبييات الموجية لوالمحور 



113 
  

 
 السادسة:الة نتائج الحعرض  -
 الحالة: تقديم -

 (.ت.حاالسم والمقب: )
 ذكرالجنس: 
 سنوات. 6السن: 

 بأم البواقي. 2015 ماي 05تاريخ ومكان الميالد: 

: لرابعا
نقص 
 التركيز

    يتبع التعميمات  ال
    كثير الضجر

    صعوبة في التركيز و إنياء الميام
سيولة التشتت واالنجذاب ألية مثيرات 

 خارجية
   

    ال ينتبو لمتفاصيل
    فقدان األدوات بسيولة

قصور وضعف في اإلنصات متبعة لمدروس 
 والتعميمات الموجية

   

عمى  تأخر في االستجابة صعوبة في التركيز
 شيء معين

   

    الصعوبة في التركيز عمى شيء معين
 %90  لمجموعا

ر المحو 
: الخامس

مالحظات 
 أخرى

    الفوضى  وعدم النظام 
    ليس لديو أصدقاء
    اإلصرار واإللحاح

    عدم تقبل اليزيمة أو الرفض
    لفت االنتباه

 %40  المجموع
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 المستوى الدراسي: أولى ابتدائي.
 ممخص الحالة: -

سنوات يقيم بأم البواقي، مستواه الدراسي: أولى  6الحالة )ت( البالغ من العمر 
في المنزل،  األم ىي المسئولة عن رعايتوسرة، ابتدائي، ىو االبن الثاني في األ

متكيف مع العالم الخارجي، األسرة مستعدة لممشاركة في عالج ابنيا، يعيش في 
 9مسكن مستقل، الوالدان لم يجريا الفحوصات الجينية، حمل مرغوب فيو، دام لفترة 

أشير، تعرضت األم إلجياض من قبل، لم تتعرض األم ألي تعب أو صدمات نفسية 
اء فترة الحمل، لم تكن صرخة الميالد، طبيعة الوالدة كانت قيصرية، وزن الطفل أثن

أشير وتكمم في سن  9كمغ، رضاعة طبيعية، مشى ألنو مرة في سن  3عند الميالد 
كثير الحركة ويعاني من تشتت في االنتباه  )ت( عامين، تشكو األسرة من أن الحالة

خوتو، مستوى نموه المغوي: طبيعي، أما وقمة في التركيز واالستيعاب، ينام مع إ
مستوى الميارات اإلدراكية والمعرفية الحالية متأخرة، عالقاتو االجتماعية جميعيا 

 جيدة. 
 مثل شبكة المالحظة لمحالة السادسة(: ي14جدول رقم)

 

 ال نعم  العبارات المحاور 
المحور 

ول: األ 
المظهر 
 الخارجي

  ىندام نظيف
  

    مالبس متسقة
    أظافر مقممة

    رائحة جسم جيدة
    شعر نضيف ومسرح

    االىتمام بالنفس والحرص عمييا
    وجود آثار جروح عمى الوجو واليدين والرقبة

    وجود كويات
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 %25  المجموع
المحور 
الثاني: 

 االندفاعية

    صعوبة في انتظار دوره
    صعوبة في كبت ما يريد قولو

    النشاطات الخطرةيخوض في 
    يجيب عمى األسئمة بدون تفكير

    اإلجابة عن األسئمة قبل االنتياء من طرحيا
    ال يستطيع االنتظار أو تأجيل ميمتو
    صعوبة في رفع يده وانتظار مناداتو

    متيور
 %100  المجموع
المحور 
الثالث: 

 فرط
النشاط 
 الحركي

    كثير الكالم والثرثرة
    كثير الحركة

    يقاطع اآلخرين) المعممة التالميذ...الخ(
يجد صعوبة في المعب والمشاركة في جميع 

 األنشطة بيدوء
   

    درجات عالية من الحركة غير مناسبة
    يجري ويتسمق في أماكن غير الئقة

العبث باليدين والقدمين كالتأرجح أثناء 
 الجموس عمى الكرسي.

   

 %85.71  المجموع
المحور 

: لرابعا
نقص 
 التركيز

    نبييا الموجية لوال يتذكر النصائح و الن
    ال يتبع التعميمات 

    كثير الضجر
    صعوبة في التركيز و إنياء الميام

سيولة التشتت واالنجذاب ألية مثيرات 
 خارجية
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 عرض نتائج الحالة السابعة: -

 .ح(.ساالسم والمقب: )
 الجنس: ذكر

 سنوات. 6السن: 
 بأم البواقي. 2015ماي  05تاريخ ومكان الميالد: 

 المستوى الدراسي: أولى ابتدائي.
 ممخص الحالة:

سنوات، يقيم بأم البواقي، مستواه الدراسي: سنة أولى ابتدائي،  6يبمغ من العمر 
عن رعاية الحالة )س( في المنزل،  المسئولةم ىي خوتو ىو الثاني، األإترتيبو بين 

، الحال )س( متكيف مع المحيط الخارجي بشكل عادي، األسرة متقبمة اضطراب الحالة

    ال ينتبو لمتفاصيل
    فقدان األدوات بسيولة

قصور وضعف في اإلنصات متبعة لمدروس 
 والتعميمات الموجية

   

تأخر في االستجابة صعوبة في التركيز عمى 
 شيء معين

   

    الصعوبة في التركيز عمى شيء معين
 %70  لمجموعا

ر المحو 
: الخامس

مالحظات 
 أخرى

    الفوضى  وعدم النظام 
    ليس لديو أصدقاء
    اإلصرار واإللحاح

    تقبل اليزيمة أو الرفضعدم 
    لفت االنتباه

 %40  المجموع
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وىي عمى استعداد لمشاركة ابنيا في العالج، يعيش في مسكن مستقل، الطفل مرغوب 
رىاق أثناء  فيو منذ بداية العمل، تعرضت األم إلجياض من قبل، لم تعاني من تعب وا 
فترة الحمل، لم تكن صرخة الميالد، كانت والدة في وقتيا، طبيعة الوالدة : قيصرية 

أشير، تكمم  9كمغ، مشى ألول مرة في سن  3دة بمغ لكن سيمة، وزن الطفل أثناء الوال
في سن عامين، ينام مع إخوتو، تظير عمى الحالة )س( بعض المشكالت المتعمقة 
بالحركة فنجد عنده نشاط مفرط ودائم، تشتت في االنتباه والتركيز، كما تظير عميو 

جيدة ، مع إخوتو سموكات عدوانية بشكل كبير، عالقاتو االجتماعية مع الوالدين عالقة 
 وأصدقائو غيرة شديدة.

 
 سابعةال(: يمثل شبكة المالحظة لمحالة 15جدول رقم )

 ال نعم  العبارات المحاور 
المحور 

ول: األ 
المظهر 
 الخارجي

  ىندام نظيف
  

    مالبس متسقة
    أظافر مقممة

    رائحة جسم جيدة
    شعر نضيف ومسرح

    االىتمام بالنفس والحرص عمييا
    وجود آثار جروح عمى الوجو واليدين والرقبة

    وجود كويات
 %25  المجموع
المحور 
الثاني: 

 االندفاعية

    صعوبة في انتظار دوره
    صعوبة في كبت ما يريد قولو
    يخوض في النشاطات الخطرة

    يجيب عمى األسئمة بدون تفكير
    طرحيا اإلجابة عن األسئمة قبل االنتياء من
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    ال يستطيع االنتظار أو تأجيل ميمتو
    صعوبة في رفع يده وانتظار مناداتو

    متيور
 %100  المجموع
المحور 
الثالث: 

 فرط
النشاط 
 الحركي

    كثير الكالم والثرثرة
    كثير الحركة

    يقاطع اآلخرين) المعممة التالميذ...الخ(
في جميع يجد صعوبة في المعب والمشاركة 

 األنشطة بيدوء
   

    درجات عالية من الحركة غير مناسبة
    يجري ويتسمق في أماكن غير الئقة

العبث باليدين والقدمين كالتأرجح أثناء 
 الجموس عمى الكرسي.

   

 %85.71  المجموع
المحور 

: لرابعا
نقص 
 التركيز

    ال يتذكر النصائح واالرشادات الموجية لو
    يتبع التعميمات  ال

    كثير الضجر
    صعوبة في التركيز و إنياء الميام

سيولة التشتت واالنجذاب ألية مثيرات 
 خارجية

   

    ال ينتبو لمتفاصيل
    فقدان األدوات بسيولة

قصور وضعف في اإلنصات متبعة لمدروس 
 والتعميمات الموجية

   

عمى  تأخر في االستجابة صعوبة في التركيز
 شيء معين
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 عرض نتائج الحالة الثامنة: -
 الحالة: تقديم -
 ق.  .إ سم والمقب:اال

 : أنثى.الجنس
 سنوات . 6: السن

 -عين البيضاء- 2015مارس 20: تاريخ ومكان الميالد
 : سنة أولى ابتدائي.دراسيالمستوى ال

 الحالة:ممخص  -
مرتبتيا  سنوات، تقيم بأم البواقي، مستواىا الدراسي أولى ابتدائي، 6الحالة )إ( تبمغ من العمر 

الثالثة بين إخوتيا، األم ىي المسئولة عن رعايتيا في المنزل، متكيفة اجتماعيا األسرة عمى استعداد 
تقبل اضطراب الحالة واستعدادىا لممشاركة في العالج، تعيش الحالة ا في مسكن غير مستقل، 

مل غير مرغوب ىناك صمة قرابة بين األم واألب لم يجري الوالدان الفحوصات الجينية . كان ح
فيو، تعرضت األم إلجياض من قبل وتعرضت كذلك لصدمات نفسية دامت أربعة اشير تقريبا، لم 
تتناول األم الفيتامينات الالزمة أثناء فترة الحمل، تمت عممية الوالدة بشكل طبيعي وسيل، وزن 

وتكممت في  أشير، 9كمغ أول خطوات لمحالة كانت في سن  2.800الحالة )إ( عند الوالدة بمغ 
نفس السن أيضا، أول كممات قالتيا الحالة )إ( ىي: بابا، ماما، ىم،ىاتي..الخ(، تعاني الحالة من 
نقص في النظر بدرجة أولى كما أنَّيا تظير عمييا مشكالت سموكية حركية تتمثل في: سموك العناد 

    الصعوبة في التركيز عمى شيء معين
 %70  لمجموعا

ر المحو 
: الخامس

مالحظات 
 أخرى

    الفوضى  وعدم النظام 
    ليس لديو أصدقاء
    اإلصرار واإللحاح

    عدم تقبل اليزيمة أو الرفض
    لفت االنتباه

 %40  المجموع
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وم الحالة )إ( تنام ي وسموك العدوان وكذلك قمة التركيز وكثرة الحركة بشكل مفرط من ناحية الن
 الغرفة بمفردىا.

من ناحية مستوى الميارات اإلدراكية والمعرفية نجدىا عند الحالة )إ( متأخرة نوعا ما كنقص 
 في التركيز وصعوبة في الفيم واالستيعاب، وأما من ناحية 

اء عالقاتيا االجتماعية: مع األم خوف شديد، مع األب عالقة جيدة، أما مع اإلخوة واألصدق
 عالقة عادية.

 
 الثامنة: يمثل شبكة المالحظة لمحالة (16جدول رقم)

 

 ال نعم  العبارات المحاور 
المحور 

ول: األ 
المظهر 
 الخارجي

    ىندام نظيف
    مالبس متسقة
    أظافر مقممة

    رائحة جسم جيدة
    شعر نضيف ومسرح

    االىتمام بالنفس والحرص عمييا
    وجود آثار جروح عمى الوجو واليدين والرقبة

    وجود كويات
 %25  المجموع
المحور 
الثاني: 

 االندفاعية

    صعوبة في انتظار دوره
    صعوبة في كبت ما يريد قولو
    يخوض في النشاطات الخطرة

    يجيب عمى األسئمة بدون تفكير
    اإلجابة عن األسئمة قبل االنتياء من طرحيا

    ال يستطيع االنتظار أو تأجيل ميمتو
    صعوبة في رفع يده وانتظار مناداتو
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    متيور 
 %50  المجموع
المحور 
الثالث: 

 فرط
النشاط 
 الحركي

    كثير الكالم والثرثرة
    كثير الحركة

    يقاطع اآلخرين) المعممة التالميذ...الخ(
يجد صعوبة في المعب والمشاركة في جميع 

 األنشطة بيدوء
   

    درجات عالية من الحركة غير مناسبة
    يجري ويتسمق في أماكن غير الئقة

العبث باليدين والقدمين كالتأرجح أثناء 
 الجموس عمى الكرسي.

   

 %85.71  المجموع
المحور 

: لرابعا
نقص 
 التركيز

    ائح والتنبييات الموجية لوصال يتذكر الن
    ال يتبع التعميمات 

    كثير الضجر
    صعوبة في التركيز و إنياء الميام

سيولة التشتت واالنجذاب ألية مثيرات 
 خارجية

   

    ال ينتبو لمتفاصيل
    فقدان األدوات بسيولة

قصور وضعف في اإلنصات متبعة لمدروس 
 والتعميمات الموجية

   

تأخر في االستجابة صعوبة في التركيز عمى 
 شيء معين

   

    الصعوبة في التركيز عمى شيء معين
 %70  لمجموعا
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 اآلتية:تم حساب شبكة المالحظة باالعتماد عمى الطريقة 

 / عدد البنود x 100عدد االجابة 
 نأخذ مثال عن الحالة األولى:

 المحور األول
 االجابة بـــ "نعم"                 

                
 

       
 االجابة بــ "ال"

     

 
         

 وبنفس الطريقة نقوم بحساب بقية المحاور عند كافة حاالت الدراسة.

 جيب عمييا بــ "نعم"المالحظة عمى اإلجابات التي أ بكةاعتمدنا في تحميل ش

 نتائج شبكة المالحظة: -

 يمثل نتائج شبكة المالحظة لحاالت الدراسة.  (17) جدول رقم

 المحاور       
 عدد

 الحاالت

 :1م
المظهر 
 الخارجي

 :2م
 االندفاعية

 :3م
فرط النشاط 

 الحركي

 :4م
 نقص التركيز

 : 5م
مالحظات 

 أخرى
 %60 %60 %85.71 %75 %37.57 األولى الحالة

 %40 %78 %85.71 %50 %62.5 الحالة الثانية
 %60 %30 %57.14 %50 %75 الحالة الثالثة

ر المحو 
: الخامس

مالحظات 
 أخرى

    الفوضى  وعدم النظام 
    ليس لديو أصدقاء
    اإلصرار واإللحاح

    عدم تقبل اليزيمة أو الرفض
    لفت االنتباه 

 %60  المجموع
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 %20 %90 %85.71 %71.42 %25 الحالة الرابعة
 %40 %90 %85.71 %57.71 %50 الحالة الخامسة
 %40 %70 %85.71 %100 %25 الحالة السادسة
 %40 %70 %85.71 %100 %25 الحالة السابعة
 %60 %70 %85.71 %50 %25 الحالة الثامنة

 التعميق عمى نتائج شبكة المالحظة: -

وفقا لمنتائج المتحصل عمييا من خالل شبكة المالحظة المطبقة عمى حاالت الدراسة، والتي تتكون 
 من خمس محاور أساسية استخمصنا أن:

المحور األول والذي يمثل المظير الخارجي وجدنا تقارب في النتائج بين الحاالت فمثال نجد  في -
عند كل من الحالة الثانية والثالثة تقارب في نتائجيم، فالحالة الثانية تحصمت عمى مجموع يقدر بـ 

سوء  ، ىذا راجع إلىدرجة( %75درجة(، والحالة الثالثة تحصمت عمى مجموع يقدر بـ ) % 62.5)
لى وجود جروح و كويات مظيرىم الخارجي وعدم اىتماميم وحرصيم عمى نظافة جسميم إضافة إ

في كافة مناطق أجسادىم وىذا يرجع تفسيره إلى أنيم يتعرضون لمعنف المستمر وكذا يخاطرون وال 
مدور ييتمون لعواقب أفعاليم أبدا كالسقوط من مكان عالي أو المعب والمشاجرة بأدوات حديدية كال

 مثال. 
درجة(، والحالة األولى تحصمت عمى مجموع ُقدر بـ  %50والحالة الخامسة درجتيا قدرت بـ ) -

 .، يعود ذلك إلى انيم ييتمون بأنفسيم بقدر محدود  درجة( 37.57%)
أما في ما يخص كل من الحاالت الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة تحصموا عمى أدنى درجة،  -

ومن االىتمام الشديد بمظيرىم الخارجي عمى  الدائم  درجة(، ىذا نتيجة لحرصيم %25والمقدرة بـ )
 يقوم بمسئوليتو وبدوره عمى أكمل وجو. يرعاىم في المنزل 

وبالنسبة لممحور الثاني ولخاص باالندفاعية وجدنا أن كل من الحالة السادسة والسابعة تحصموا عمى  -
أن االندفاعية لدييم عالية، فنجد كل تصرفاتيم التي  درجة(، وىذا ما يعني%100مجموع يقدر ب )

 تصدر منيم تكون بشكل مندفع كثيرا مما يؤدي في بعض األحيان إلى وقوع مخاطر.
(، %71(، والحالة الرابعة متحصمة عمى درجة )%75المتحصمة عمى الدرجة ) أما الحالة األولى و -

من  %30وىنا تقارب بين النتيجتين فاالندفاعية عند الحالتين عالية ولكن بقدر محدود، أي 
 سموكياتيم يقومون بيا بشكل عادي بدون اندفاع.
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( أما بالنسبة لمحاالت المتبقية وىي الحالة %57.71تحصمت الحالة الخامسة عمى درجة ُقدرت بـ ) -
( ، وىي درجة متوسطة أي أن %50فس الدرجة والمقدرة بـ )الثانية والثالثة والثامنة تحصموا عمى ن

 نصف سموكاتيم عادية ال تتوفر فييا االندفاعية.
نجد في المحور الثالث والمتمثل في فرط النشاط الحركي أن كل الحاالت تحصمت عمى درجة واحدة  -

أثناء الدرس  (، ىذا يدل عمى كثرة الحركة عندىم بشكل مفرط، يقاطعون المعمم%85.71قدرت بـ )
و أ، ونفس التصرفات حتى إذا كانوا في الفناء وكذا يقاطعون بعضيم أثناء المشاركة وتقديم اإلجابة

خارج المدرسة، ىذا ما يجعميم صعوبة في المعب بيدوء والمشاركة في األنشطة الثقافية والترفييية 
 %)57.14)الدرجة المقدرة بـ ماعدا الحالة الثالثة تحصمت عمى ، وبناء عالقات صداقة جيدة بينيم

وىي درجة متوسطة بمعنى الحالة الثالثة ليست مفرطة في الحركة بشكل مبالغ إنما يصدر عنيا 
 حركات كثيرة ولكن بنسب متوسطة.

بالنسبة لممحور الرابع والذي يتمحور حول نقص التركيز ن في المرتبة األولى نجد الحالتين الرابعة  -
وىي أعمى درجة متحصل عمييا في ىذا المحور  %)90مقدرة ب) جةوالخامسة متحصمين عمى در 

إلى كثرة النسيان وعدم إتباع التعميمات والقواعد جيدا، كما لوحظ عمييم سيولة في التشتت يعود ذلك 
ن كان بسيطا وعاديا، ال ينتبيون إلى التفاصيل ىذا يجعميم متأخرين  و االنجذاب ألي مثير حتى وا 

واستجابتيم ألمر معين. يعانون أيضا من قصور وضعف في اإلنصات لممعممة  في إبراز ردة فعميم
أثناء عرضيا لمدرس داخل القسم أو ألي شخص يتحدث معيم ثم تمييم الحالة الثانية بدرجة قدرت 

ال يفقد  ، ما لوحظ عمى الحالة ق انو يتبع التعميمات الموجية لين ال يحدث ضجرا، (78%) ب 
من ناحية أخرى الحالة ق كثير النسيان ولو سيولة التشتت وانعدام  الشخصية لكنأدواتو و أغراضو 

 معين. شيءاالنتباه عنده وكذا يجد صعوبة في التركيز عمى 
 %)70وما نالحظو عند الحالة السادسة والسابعة والثامنة حصوليم عمى نفس الدرجة والمقدرة ب ) -

 م.نفس المالحظات المذكورة سابقا قد توفرت عندى
( ن وىذا يعني أن الحالة تتبع التعميمات المطروحة %60ما الحالة األولى تحصمت عمى درجة )أ -

نياء الميام و األعمال التي قدمت ليا وكذا ضعف في اإلنصات  لكنيا تجد صعوبة في التركيز وا 
 لمدروس.

ن الحالة تتبع أ ا عند الحالة الثانية ىذا راجع إلىدنى درجة متحصل عمييا في ىذا المحور نجدىأ و -
نياء التعم يمات بشكل جيد و يواضب عمييا ، ال يحدث ضجرا وال يجد صعوبة في التركيز وا 
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األعمال والواجبات المقدمة  لو ، صحيح انو ينجذب ألية مثيرات خارجية لكنو في نفس الوقت ينتبو 
 تأخر في االستجابة.واستجابتو دائما تكون في الوقت، بمعنى انو ال يعاني من ال ألدق التفاصيل،

بالنسبة لممحور الخامس ويعد كآخر محور في شبكة المالحظات والمعنون ب مالحظات إضافية،  -
أي عندما بصدد المالحظة قمنا بتسجيل مالحظات أخرى إضافية لم تكن مذكورة في شبكة 

 والثالثة والثامنة( توفرت عند الحالة األولى والثانية %60المالحظة، فنجد أن أعمى درجة قدرت ب )
ية ىزيمة أو رفض موجو ليم حتى وغن كان عمميم خاطئا كما أنيم أنيم ال تقبمون ألوحظ عمييم 

باختصار كل ما ...مالبسيم، ترتيب أغراضيم كذا ائفيمظو  غير منتظمين في أداء مياميم و
 يخصيم.

سة والسادسة والسابعة والثامنة توفرت عند كل من الحالة الثانية والخام (40)تمييا الدرجة المقدرة بـ 
اه لكل من بيار ولفت االنتبمييم فوضى وعدم النظام في أداء أعماليم كذلك لدييم حب اإللوحظ ع

رى ليس لدييم ضعف في بناء العالقات االجتماعية وبعدىا نجد  الدرجة حوليم ولكن من ناحية أخ
ع إلى أنَّ الحالة منتظمة في كل من ت عند الحالة الرابعة ىذا راجرجة توفر (وتعد أدنى د 20%)
 عمال وواجبات.أ

ثارة ، تعاني إحداث ا  الغرض منيا لفت االنتباه و تتقبل الحالة اليزيمة بشكل عادي، ال تقوم بسموكات 
ون تمعب كالحالة دائما ت نَّ أالحالة من امر واحد فقط وىو ضعف في العالقات االجتماعية، بمعنى 

رانيا ومشاركتيم في المعب وفي أقلوحدىا ومعزولة عن غيرىا وتواجو صعوبة في االختالط مع 
 األنشطة الترفييية.

فرط ـ بشكل عام ومختصر نجد أن كافة الحاالت تشترك في درجاتيا في المحور الثالث والخاص ب
بقية المحاور النتائج تختمف  النشاط الحركي أي أن كل الحاالت لدييا زائدة وغير طبيعية، أما في

خرى وبنسب متفاوتة بعد ذلك احتل الدرجة الثانية في نتائجو العالية، أي ما لوحظ أمن حالة إلى 
عمى الحاالت كثيرا نقص في االستيعاب والتركيز جيدا وصعوبة في الفيم أيضا، وفي المرتبة الثالثة 

والذي يمثل مالحظات إضافية  سالمحور الخامنجد المحور الثاني والخاص بالسموكات االندفاعية، و 
درجة(،وآخر 60إلى 40)قد لوحظت عمى حاالت الدراسة، النتائج ىنا في المحورين  متقاربة ما بين 

 األول والمعنون بـالمظير الخارجي.محور درجاتو متدنية عند جميع الحاالت ىو المحور 
 :تقدير سموك الطفلنتائج القياس القبمي والقياس البعدي لمقياس كونرز ل

عمى قائمتين، األولى قائمة خاصة بالمعمم والثانية لتقدير سموك الطفل  يحتوي مقياس كونرز 
 ، نقوم بعرضيا كالتالي:ولكل منيما مجموعة محاور أساسية ،خاصة بالوالدين
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 القائمة الخاصة بالمعمم:
 .10،11،12،23،27، 5،6، 4المشكالت المسمكية) السموكية(: 

 .1،2،3،7،14،15،16النشاط: فرط 
 .20،21،22،26،27، 7،9،18السمبية) التشتت(:  -عدم االنتباه

 .1،5،7،8،10،11،14،15،21،26دليل فرط النشاط:
 القائمة الخاصة بالوالدين: 

 .39، 35، 27، 21، 19، 14، 7، 2اضطرابات المسمك: 
 .37، 31، 20، 10مشكالت التعمم: 

 ؟44، 43، 41، 32مشكالت نفسية جسمية: 
 .13، 11، 5، 4فرط النشاط:  –اندفاعية 
 .47، 24، 16، 12القمق: 

 .37، 33، 331، 25، 13، 11، 7، 4دليل فرط النشاط: 
 عرض نتائج المقياس القبمي: -

 نأخذ مثال عن الحالة األولى:
 أوال القائمة الخاصة بالوالدين

 
1  0 151 290 431 
20 163 302 441 
32 172 313 450 
43 181 320 461 
52 192 333 471 
61 201 343 480 
72 211 352  
81 221 361  
9 3 232 372  

102 240 380  
11 2 251 391  
12 3 262 402  
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13 0 271 412  
140 280 421  
 

 ثانيا القائمة الخاصة بالمعمم: 
12 93 170 250 
20 102 1811 262 
30 111 192 270 
40 121 200 280 
50 131 211  
62 143 221  
72 152 230  
80 160 240  

 وبنفس الطريقة نكمل حساب درجات المقياس البعدي وعند كافة حاالت الدراسة.
 ) أ(. :الحالة األولى

 :القائمة الخاصة بالمعمم

 القياس البعدي القبمي القياس المحاور
 2 8 : المشكالت المسمكية1م
 4 8 : فرط النشاط2م
 3 12 : عدم االنتباه/ السمبية3م
 4 14 : دليل فرط النشاط4م

 (: ويمثل نتائج القياس القبمي والبعدي لمقائمة الخاصة بالمعمم17جدول رقم )
 اصة بالوالدين:القائمة الخ

 
 البعديالقياس  القياس القبمي المحاور

 3 8 : اضطرابات المسمك1م
 2 8 : مشكمة التعمم2م
 1 4 : مشكالت نفسية جسمية3م
 2 7 فرط النشاط –: اندفاعية 4م
 2 7 : القمق5م
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 3 13 : دليل فرط النشاط6م
 (: يمثل نتائج القياس القبمي والبعدي لمقائمة الخاصة بالوالدين18جدول رقم)

 الحالة الثانية )أ(:
 الخاصة بالمعممالقائمة 

 
 القياس البعدي القياس القبمي المحاور

 13 26 : المشكالت المسمكية1م
 13 17 : فرط النشاط2م
 9 20 : عدم االنتباه/ السمبية3م
 17 30 : دليل فرط النشاط4م

 يمثل نتائج المقياس القبمي و البعدي لمقائمة الخاصة بالمعمم(:19الجدول رقم)
 بالوالدين:القائمة الخاصة 

 
 القياس البعدي القياس القبمي المحاور

 7 11 : اضطرابات المسمك1م
 6 9 : مشكمة التعمم2م
 2 5 : مشكالت نفسية جسمية3م
 6 9 فرط النشاط –: اندفاعية 4م
 4 5 : القمق5م
 12 17 : دليل فرط النشاط6م

 و البعدي لمقائمة الخاصة بالوالدين يمثل نتائج المقياس القبمي (:20الجدول رقم)
 الحالة الثالثة )م(:

 القائمة الخاصة بالمعمم: 
 القياس البعدي القياس القبمي المحاور

 14 14 : المشكالت المسمكية1م
 7 18 : فرط النشاط2م
 8 22 : عدم االنتباه/ السمبية3م
 15 17 : دليل فرط النشاط4م
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 المقياس القبمي و البعدي لمقائمة الخاصة بالمعمميمثل نتائج  (:21الجدول رقم)
 القائمة الخاصة بالوالدين:

 القياس البعدي القياس القبمي المحاور
 8 16 : اضطرابات المسمك1م
 4 10 : مشكمة التعمم2م
 3 7 : مشكالت نفسية جسمية3م
 6 9 فرط النشاط –: اندفاعية 4م
 4 7 : القمق5م
 9 18 : دليل فرط النشاط6م

 يمثل نتائج المقياس القبمي و البعدي لمقائمة الخاصة بالوالدين (:22الجدول رقم)
 الحالة الرابعة )ق(:

  القائمة الخاصة بالمعمم
 القياس البعدي القياس القبمي المحاور

 5 11 : المشكالت المسمكية1م
 11 19 : فرط النشاط2م
 6 14 : عدم االنتباه/ السمبية3م
 11 21 فرط النشاط : دليل4م

 يمثل نتائج المقياس القبمي و البعدي لمقائمة الخاصة بالمعمم (:23الجدول رقم)
 القائمة الخاصة بالوالدين:

 القياس البعدي القياس القبمي المحاور
 5 12 : اضطرابات المسمك1م
 4 7 : مشكمة التعمم2م
 4 6 : مشكالت نفسية جسمية3م
 6 11 فرط النشاط –: اندفاعية 4م
 2 2 : القمق5م
 8 17 : دليل فرط النشاط6م

 .يمثل نتائج المقياس القبمي و البعدي لمقائمة الخاصة بالوالدين (:24الجدول رقم)
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 الحالة الخامسة )س( 
 القائمة الخاصة بالمعمم:

 القياس البعدي القياس القبمي المحاور
 3 9 : المشكالت المسمكية1م
 5 9 النشاط: فرط 2م
 4 5 : عدم االنتباه/ السمبية3م
 4 9 : دليل فرط النشاط4م

 .يمثل نتائج المقياس القبمي و البعدي لمقائمة الخاصة بالوالدين (:25الجدول رقم)
 القائمة الخاصة بالوالدين:

 القياس البعدي القياس القبمي المحاور
 2 4 : اضطرابات المسمك1م
 3 7 : مشكمة التعمم2م
 1 2 : مشكالت نفسية جسمية3م
 3 11 فرط النشاط –: اندفاعية 4م
 3 4 : القمق5م
 5 14 : دليل فرط النشاط6م

  .يمثل نتائج المقياس القبمي و البعدي لمقائمة الخاصة بالوالدين (:26الجدول رقم)
  :(ت)السادسة الحالة 

 القائمة الخاصة بالمعمم:
 البعديالقياس  القياس القبمي المحاور

 9 14 : المشكالت المسمكية1م
 9 17 : فرط النشاط2م
 11 16 : عدم االنتباه/ السمبية3م
 12 25 : دليل فرط النشاط4م

  يمثل نتائج المقياس القبمي و البعدي لمقائمة الخاصة بالمعمم. (:27الجدول رقم)
 القائمة الخاصة بالوالدين:

 القياس البعدي القياس القبمي المحاور
 10 12 : اضطرابات المسمك1م
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 5 10 : مشكمة التعمم2م
 2 4 : مشكالت نفسية جسمية3م
 6 11 فرط النشاط –: اندفاعية 4م
 2 4 : القمق5م
 12 15 : دليل فرط النشاط6م

 يمثل نتائج المقياس القبمي و البعدي لمقائمة الخاصة بالوالدين (:28الجدول رقم)
  :)س( السابعةالحالة 

 القائمة الخاصة بالمعمم:
 

 القياس البعدي القياس القبمي المحاور
 2 16 : المشكالت المسمكية1م
 5 15 : فرط النشاط2م
 3 15 : عدم االنتباه/ السمبية3م
 4 10 : دليل فرط النشاط4م

 .يمثل نتائج المقياس القبمي و البعدي لمقائمة الخاصة بالمعمم (:29الجدول رقم)
 الخاصة بالوالدين:القائمة 
 القياس البعدي القياس القبمي المحاور

 3 18 : اضطرابات المسمك1م
 2 12 : مشكمة التعمم2م
 2 3 : مشكالت نفسية جسمية3م
 1 12 فرط النشاط –: اندفاعية 4م
 2 3 : القمق5م
 3 20 : دليل فرط النشاط6م

 .لمقائمة الخاصة بالوالدينيمثل نتائج المقياس القبمي و البعدي  (:30الجدول رقم)
  :(إ) الثامنةالحالة 

 القائمة الخاصة بالمعمم:
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 القياس البعدي القياس القبمي المحاور
 3 14 : المشكالت المسمكية1م
 6 19 : فرط النشاط2م
 7 13 : عدم االنتباه/ السمبية3م
 7 20 : دليل فرط النشاط4م

 .القبمي و البعدي لمقائمة الخاصة بالمعمميمثل نتائج المقياس  (:31الجدول رقم)
 القائمة الخاصة بالوالدين:

 القياس البعدي القياس القبمي المحاور
 2 10 : اضطرابات المسمك1م
 4 9 : مشكمة التعمم2م
 2 4 : مشكالت نفسية جسمية3م
 4 12 فرط النشاط –: اندفاعية 4م
 3 5 : القمق5م
 5 15 : دليل فرط النشاط6م

 لوالدين.يمثل نتائج المقياس القبمي و البعدي لمقائمة الخاصة با (:32الجدول رقم)
 النتائج الكمية لممقياسين عند كافة الحاالت

 القياس البعدي القياس القبمي الحاالت
 الحالة األولى
 الحالة الثانية
 الحالة الثالثة

 الحالة الرابعة 
 الحالة الخامسة 
 الحالة السادسة

 السابعة الحالة
 الحالة الثامنة

27 
93 
50 
41 
32 
62 
56 
66 
 

13 
52 
39 
12 
16 
17 
14 
23 

  يمثل النتائج الكمية لممقياسين القبمي و البعدي لمقائمة الخاصة بالمعمم. (:33الجدول رقم)

 



133 
  

 القائمة الخاصة بالوالدين:
 القياس البعدي القياس القبمي الحاالت

 الحالة االولى
 الحالة الثانية
 الحالة الثالثة
 الحالة الرابعة

 الحالة الخامسة
 الحالة السادسة
 الحالة السابعة
 الحالة الثامنة

47 
50 
55 
63 
40 
56 
68 
73 

13 
38 
30 
40 
17 
33 
18 
28 

  يمثل النتائج الكمية لممقياسين القبمي و البعدي لمقائمة الخاصة بالوالدين. (:34الجدول رقم)
 :القبمي والبعديالتعميق عمى نتائج المقياسين 

مقارنة بين نتائج المقياس القبمي ونتائج المقياس البعدي ىناك فروقات واختالف ممحوظ بين النتائج 
 في كمتا القائمتين) قائمة المعمم وقائمة الوالدين(،يعني ذلك تواجد انخفاض في نتائج القياس البعدي 

كافات الحاالت، ونظرا لفرضيات الدراسة المطروحة سنقوم بالتركيز عمى ثالث مستويات  وعند
 ىي:  رئيسية
 .مستوى االندفاعية 
 .مستوى نقص التركيز 
 .مستوى فرط النشاط 

ولتوضيح ذلك أكثر قمنا بتحميل كيفي لنتائج المقياسين القبمي والبعدي لكل حالة عمى 
 حدى.

 الحالة األولى:
وأصبحت في المقياس  7الحالة في مستوى االندفاعية في المقياس القبمي عمى درجة تحصمت 

في المقياس القبمي، ثم  8، في مستوى نقص التركيز ، تحصمت الحالة عمى درجة 2البعدي 
 .في المقياس البعدي 2أصبحت 

 الحالة الثانية:
بتقدير سموك الطفل في قائمة الوالدين  تحصمت الحالة في مستوى االندفاعية حسي مقياس كورنرز

وي مستوى نقص  6في القياس القبمي، وفي القياس البعدي أصبحت تقدر بـ   9عمى درجة مقدرة ب 
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، اما في يخص فرط النشاط 6وأصبحت في المقياس البعدي  9التركيز تحصمت الحالة عمى الدرجة 
 ، 17ثم أصبحت في المقياس البعدي تقدر ب   30قدرت الدرجة المتحصل عميو في قائمة المعمم بـ 

 .12ثم أصبحت في المقياس البعدي تقدر ب   17قدرت ل  وفي قائمة الوالدين
 الحالة الثالثة: 

وفي مستوى  6ثم أصبحت  ـ9 تحصمت الحالة في مستوى االندفاعية  عمى درجة قدرت ب
وفي مستوى فرط النشاط قدرت الدرجة ب  4ثم اصبحت   10نقص التركيز قدرت الدرجة ب 

17  15وفي المقياس البعدي قدرت ب  18وفي قائمة الوالدين قدرت الدرجة المتحصل عمييا ب 
  9ثم أصبحت  .في المقياس البعدي 

 الحالة الرابعة:
ثم أصبحت في المقياس البعدي  11االندفاعية عمى درجة قدرت بـ  تحصمت الحالة في مستوى

 4ثم أصبحت في المقياس البعدي  7في مستوى نقص التركيز تحصمت عمى الدرجة  6تقدر ب 
 ، وىذا المستوى متوفر في قائمة الوالدين.

ثم اصبحت تقدر ب  19أما في مستوى فرط النشاط بالنسبة لقائمة المعمم قدرت الدرجة ب 
11  17في المقياس البعدي وفي قائمة الوالدين كانت الدرجة المتحصل عمييا   ثم أصبحت تقدر ب
8 .في المقياس البعدي 

 الحالة الخامسة:
في  3في المقياس القبمي ثم أصبحت  11تحصمت في مستوى االندفاعية عمى الدرجة 

نقص التركيز وفي المقياس البعدي أصبحت تقدر ب في مستوى   7المقياس البعدي، وعمى درجة 
3  9وفي مستوى فرط النشاط حسب القائمتين االثنتين تحصمت عمى درجة  4وأصبحت تقدر ب 

، وفي المقياس البعدي   14يخص قائمة المعمم، وفي قائمة الوالدين تحصمت عمى درجة  ماوىذا في
 ..%5ر ب ـدأصبحت الدرجة تق
 الحالة السادسة:

ثم اصبحت في المقياس البعدي  11تحصمت الحالة في مستوى االندفاعية عمى درجة مقدرة بـ 
، أما في 5، وفي مستوى نقص التركيز قدرت الدرجة المتحصل عمييا في قائمة الوالدين بـ 6تقدر بـ

في المقياس  12،ثم أصبحت تقدر ب ـ 25مستوى فرط النشاط بالنسبة لقائمة المعمم قدرت الدرجة بـ
 . ـ 12، وفي المقياس البعدي أصبحت تقدر بـ 15البعدي. و بالنسبة لقائمة الوالدين قدرت الدرجة بـ
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 :الحالة السابعة
، وفي مستوى نقص التركيز 1،ثم أصبحت تقدر بـ 12مقدرة بـ تحصمت الحالة عمى درجة

 . 2واصبحت في المقياس البعدي  12تحصمت عمى الدرجة 
 4في القائمة الخاصة بالمعمم ثم أصبحت  10ستوى فرط النشاط تحصمت عمى درجة وفي م

في القائمة الخاصة بالوالدين، ثم أصبحت في المقياس  20في المقياس البعدي، وتحصمت عمى درجة 
 .3اليعدي تقدر ب 
 الحالة الثامنة:

 4ثم أصبحت في المقياس البعدي  12تحصمت في مستوى االندفاعية عمى درجة قدرت ب 
وفي  4وفي القياس البعدي قدرت الدرجة ب  9وفي مستوى نقص تركيز تحصمت عمى درجة 

وبالنسبة  7وفي القياس البعدي قدرت ب  20مستوى فرط النشاط بالنسبة لقائمة المعمم قدرت ب 
 .5وفي القياس البعدي قدرت بـ  15لقائمة الوالدين قدرت ب 

 ج الدراسة:نتائ
 نتائج الفرضية األولى:

تنص الفرضية األولى عمى أّن البرنامج العالجي المقترح والقائم عمى المعب و التربية الحركية فعال 
في تخفي من مستوى االندفاعية عند طفل المدرسة االبتدائية، تحققت الفرضة األولى مع كافة حاالت 

 الدراسة، حيث تحصموا عمى :
 القياس البعدي القياس القبمي  الحاالت عنوان المحور

 1الحالة  محور االندفاعية
 2الحالة
  3الحالة
 4الحالة 
 5الحالة 
 6الحالة 
 7الحالة 
 8الحالة 

12 
12 
11 
7 
9 
9 

11 
11 

4 
1 
3 
2 
6 
6 
6 
6 

  يمثل النتائج الكمية لممقياسين القبمي و البعدي لمقائمة الخاصة بالمعمم. (:35الجدول رقم)
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 : التعميق
والذي يمثل لنا نتائج القياس القبمي والقياس البعدي لمحور االندفاعية، فإن ( 34حسب الجدول رقم )

البرنامج العالجي فعال في التخفيف من مستوى االندفاعية عند تالميذ المدرسة االبتدائية، وبعد خضوىم 
المندفعة أقل عندىم بحث اصبحوا  لمعالج السموكي والتمرينات الحركية المختمفة أصبحت السموكات

 منضبطين أكثر وال يدفعون بعضيم البعض أثناء الصف وحتى وقت االستراحة.
 نتائج الفرضية الثانية:

تنص الفرضية الثانية عمى أّن البرنامج العالجي المقترح والقائم عمى المعب والتربية الحركية فعال 
في التخفيف من مستوى نقص التركيز لدى طفل المدرسة االبتدائية، فنجد ان الفرضية الثانية قد تحققت 

 ايضا مع كافة حاالت الدراسة. حيث تحصموا عمى: 
 

 القياس البعدي ياس القبمي الق الحاالت عنوان المحور
 1الحالة  محور التركيز

 2الحالة
  3الحالة
 4الحالة 
 5الحالة 
 6الحالة 
 7الحالة 
 8الحالة 

9 
12 
7 
8 
9 

10 
10 
7 

4 
2 
3 
2 
6 
4 
5 
4 

 يمثل نتائج المقياسين القبمي و البعدي بالنسبة لمفرضية األولى. (:35الجدول رقم)
 

( ، والذي يمثل نتائج القياس القبمي والقياس البعدي لمحور 35التعميق: من خالل الجدول رقم ) 
التركيز، فإّن البرنامج العالجي المعتمد أثبت فعاليتو في التخفيف من مستوى نقص التركيز لدى طفل 
المدرسة االبتدائية، فبعد ممارستيم لمعالج ومشاركتيم لمتطبيقات والنشاطات المعرفية اليادفة لزيادة نسبة 

لمتعميمات الموجية ليم،  الفيم الجيدو  لقدرة االستعابز والفيم، ذلك مازاد عندىم من اكتسابيم التركي
وبالتالي أصبحوا يفيمون ما سيقومون بو عند شرح التمرين لمرة واحدة فقط. وفي بعض االحيان يفيمون 
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يم يدركون فورا ما حتى دون شرح مسبق ليم، بمعني بمجرد ما يقع نظرىم عمى النشاط المراد العمل بو ف
 سيطمب منيم عممو.

 نتائج الفرضية الثالثة:
تنص الفرضية الثالثة عمى أن البرنامج العالجي المقترح القائم عمى تقنية المعب والتربية الحركية 
فعال في التخفيف من مستوى فرط النشاط لدى طفل مدرسة ابتدائية توصمنا إلى أن الفرضية الثالثة قد 

 األخرى مع كافة حاالت الدراسة بحيث كانت نتائجيا كالتالي:تحققت ىي 
 بالنسبة لقائمة الوالدين:

 
 القياس البعدي القياس القبمي  الحاالت /

 1الحالة  محور فرط النشاط
 2الحالة
  3الحالة
 4الحالة 
 5الحالة 
 6الحالة 
 7الحالة 
 8الحالة 

15 
20 
4 

13 
17 
18 
15 
17 

5 
3 
5 
3 
2 
9 

12 
8 

لمفرضية لقائمة المعمم بالنسبة يمثل نتائج المقياسين القبمي و البعدي بالنسبة  (:37رقم) الجدول
 الثالثة

 بالنسبة لقائمة المعمم: 
 

 القياس البعدي القياس القبمي  الحاالت عنوان المحور

1الحالة  محور التركيز  
2الحالة  
  3الحالة
4الحالة   
5الحالة   

20 
10 
9 
14 
30 

7 
4 
4 
4 
17 
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6الحالة   
7الحالة   
8الحالة   

17 
25 
17 

15 
12 
8 

 الثالثة.بالنسبة لمفرضية  لقائمة الوالدين يمثل نتائج المقياسين القبمي و البعدي (:38الجدول رقم)
 

 التعميق: 
برنامج العالجي الذي اعتمد في الدراسة قد حسب الجدولين السابقين االول ويمثل تائج قائمة المعمم 

و الثاني يمثل نتائج قائمة الوالدين وبعد المقارنة بين النتائج استخمصنا أن أثبت  الختبار كونرز
 نجاعتو في التخفيف من مستوى فرط النشاط عند تالميذ المدرسة االبتدائية.

من نسبة الحركة الزائدة عند التالميذ، بحيث ىذا البرنامج العالجي كان لو الدور الفعال في التقميل 
ال يتحركون من مكانيم إال بأخذ االذن من المعممة او من أي أحد اكبر منو، طا أصبحوا أقل نشا

اضافة إلى انيم اصبحوا يتصفون باليدوء اكثر أثناء قياميم بنشاطات او حل وظائفيم المطموبة 
 منيم.

 
 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات العامة والدراسات السابقة: .2

ص عمى ان البرنامج العالجي المقترح والقائم عمى المعب والتربية لمدراسة الحالية تنالفرضية العامة 
الحركية فعال في التخفيف من حدة االضطراب فرط النشاط وتشتت في االنتباه وبعد تطبيق البرنامج 
العالجي والمقارنة بين النتائج التعميق عمييا، استخمصنا أن الفرضية العامة تحققت عند كافة حاالت 

ىنا نستنتج ان البرنامج العالجي السموكي الذي يقوم عمى فنيتين أساسيتين ىما المعب  الدراسة ، ومن
من عدة اضطراب فرط النشاط والتربية الحركية )الجمباز العقمي( ، فعال قد أثبتو فعاليتو في التخفيف 

ث) التجنب، الحركي المصاحب لتشتت في االنتباه وكما ال حظنا مساىمة التربية الحركية بأبعادىا الثال
التمركز، التموضع(.في التخفيف من اضطراب فرط الحركة وكذا تطور ممحوظ لميارات القدرات الحركية 

( والمذكرة 2014ي نبيمة )بعند الطفل المتمدرس وما يدعم نتائج الدراسة الحديثة نتائج دراسة الباحثة يو 
إلى  6شتتي االنتباه ما بين الحركة ومت مة بـ "فعالية العالج السموكي لألطفال المتمدرسين مفرطيموسو 
رضا لسنة  ضافة الى دراسة الباحث مالكباإل( 19 )أنظر ص وأسفرت نتائج دراستيا إلىسنة(  12

" اقتراح برنامج تعميمي في التربية الحركية لتطوير بعض الميارات الحركية لمذكرة موسومة بـ 2018
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وأسفرت نتائج دراستو إلى)  سنوات 9إلى  6االبتدائية من االساسية والقدرات الحركية لتالميذ المرحمة 
 .(21أنظر ص

 التوصيات واالقتراحات: -
بناء إستراتيجية عامة ومشتركة بين المعممين واألخصائيين النفسانين واألخصائيين النفسانيين  -1

تستيدف اإلعداد والتدريب عمى تشخيص اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه وضرورة عالجو 
  المدارس االبتدائية.في 

االىتمام بالكشف المبكر عن التالميذ ذوي اضطراب فرط النشاط الحركي خاصة أطفال المرحمة  -2
 االبتدائية.

 و األرطفونيين عمى مستوى المدارس االبتدائية. و دمج األخصائين النفسانيينضرورة استحداث  أ -3
ظروف البيئة االجتماعية والدراسية ضرورة العناية بالتالميذ داخل الصف وخارجو مع مراعاة  -4

 وتأىيل معممييم تربويا ونفسيا.
يستحسن عمى األولياء والمعممين في البرامج اإلرشادية ليتمكنوا من معرفة خصائص ىذا  -5

 االضطراب بأنفسيم وتدريبيم عمى األساليب الفعالة في التعامل معيم .
ارس عمى التعامل مع ىؤالء األطفال وذلك ضرورة تكوين المعممين والمعممات وكل العاممين بالمد -6

بعقد دورات تكوينية حول أساليب التعميم والمعاممة وأساليب العالج بالجمباز العقمي وكذا العالج 
 بالمنيج المنتيسوري في الميدان.
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توصمت ىذه الدراسة إلى فعالية البرنامج العالجي المقترح و الموجو لمشكمة غالبا ما يعاني منيا األطفال، 
أال وىي فرط النشاط الحركي المصحوب بتشتت االنتباه، ىذه األخيرة التي تظير في السن الذي ينتقل فيو 

 المدرسةالطفل من محيطو االول )األسرة( إلى 

تتجّمى خصوصية ىذه المشكمة في اعراضيا المتعددة التي تمس كل من الجانب المعرفي، السموكي، 
االجتماعي، وحتى الجانب الحركي ومن ىنا تبدو أىمية تطبيق تقنية التربية الحركية، والتي تعتبر انجع 

ا كان لو األثر البالغ في خفض التقنيات الحديثة بالنسبة ليذا النوع  من المشكالت، والواضح ان تطبيقي
اعراض اضطراب فرط النشاط الحركي و ما يميز ىذه التقنية عن غيرىا من التقنيات الحديثة ذات طابع 

 مسمي و ترفييي تجعل التمميذ يرغب و يتمكن من تنفيطيا.
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 جامعة أم البواقي
 كمية العموم االجتماعية واالنسانية

 قسم العموم االجتماعية
 تخصص عمم النفس العيادي

 
 

 -استمارة بحـــث  -
  

في إطار إعداد مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر تخصص عمم النفس العيادي تحت عنوان تأثير 
برنامج عالجي قائم عمى المعب والتربية الحركية لمتخفيف من حّدة اضطراب فرط النشاط وتشتت االنتباه 

 لتالميذ الطور ابتدائي.
أن تجيبوا عمى العبارات يما يناسب  وعميو قامت الباحثتين بإعداد ىذه االستمارة، والمطموب منكم

 ( أمام الخانة المناسبة.Xرأيكم، وذلك بوضع عالمة )
كونوا عمى الثقة أّن اجاباتكم ستستخدم إاّل ألغراض البحث العممي كما أّن البيانات التي تدلون بيا 

 في سرية تامة.
 تقبموا منا فائق الشكر واالحترام.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 استمارة دراسة حالة
 البيانات األولية

 االسم:                                  المقب:                         العمر:
 مكان الميالد: تاريخ الميالد:          

 الجنسية: الجنس:
 الحي: عنوان الحالة المدنية:

 صمتو بالطفل: اسم ولي األمر:
 رقم الياتف النقال:

 رقم المنزلي األرضي )الفاكس(:
 عمر األب: توى تعميم األب:مس

 عمل األب:
 عمر األم:  مستوى تعميم األم

 عمل األم:
 عدد أفراد األسرة:

 ترتيب الطفل )ة( بين اخوتو:
 درجة القرابة بين الوالدين:

  درجة أولى                 درجة ثانية ال توجد أي قرابة 
 نوع القرابة:

 األب  األم   الوالدين مع من يقيم الطفل )ة(           
 شخص آخر:

 من المسؤول عن رعاية الطفل )ة( في المنزل:
 مدى التكيف االجتماعي لمطفل داخل األسرة:

                     متكيف غير متكيف 
 مدى تقبل األسرة لالضطراب واستعدادىا لممشاركة في العالج:

 مستعدة    غير مستعدة 
 الطفل يعيش في مسكن 

              مسكن مستقل غير مستقل 



 التاريخ الصحي لمحالة:
 ال  نعم   ىل توجد أمراض وراثية في األسرة         

 نوع المرض الوراثي إن ُوجد:
 التاريخ المرضي والوراثي لمحالة:

 ال نعم             ىل ىناك صمة قرابة بين األم واألب: 
 نوع القرابة:

 ال  نعم        ىل توجد أي حاالت مشابية أو اضطرابات أخرى:    
 أذكر حاالت أخرى:

 ال  نعم         ىل اجرى األب واألم الفحوصات الجينية       
 تاريخ الحمل والوالدة:

 ال  نعم            ىل كان الحمل مرغوبا فيو                
 تذكر:

 فما فوق  02 02        02       02دون سن  عمر األم عند الوالدة:        
 أشير. 9أكثر من  أشير         9أشير      7فترة الحمل:         

 ال نعم         ىل تناولت األم أثناء فترة الحمل أدوية أو كحول     
 ال  نعم         ىل تعرضت األم إلجياض من قبل:       

 ذكر سبب الصدمة وكم دامت:
 ال نعم          ىل أصيبت األم بأي أمراض أثناء الحمل       

 تذكر نوع المرض:
 ال نعم         ىل عانت األم من التعب واالرىاق الحاد أثناء فترة الحمل:  

 ال نعم         ىل تعرضت األم لالنفعاالت أثناء فترة الحمل    
 االنفعالت:تذكر نوع 

 ال         ىل تناولت األم الفيتامينات الالزمة )الحديد..( أثناء فترة الحمل   
 نوع الفيتامينات:

 وضع الطفل عند الوالدة: 
 ال نعم            صرخة الميالد      

 ال  نعم ىل فرحت بو األسرة    



 عسيرة سيمة         ىل كانت الوالدة       
 غير طبيعي سيمة       طفل عند الوالدة    حجم رأس ال

 وزن الطفل )ة( عند الوالدة:...
 عادي مرزق        ىل كان )ت( جسم الطفل )ة(:  

 لون آخر:
 ىل تعرضت األم لنقص االكسجين أثناء الوالدة أو بعدىا:

           نعم ال 
 طبيعية اصطناعية         طبيعة الرضاعة:       

 النفسو حركي لمطفل )ة(:النمو 
 متأخر مبكر        وقتو        طبيعة الحبو، ىل كان في:    
 متى مشى أول مرة في أي سن؟

 في أي سنة تكمم؟
 ماىي أول كممة قاليا؟

 كيف يتكمم؟ طريقة كالمو:
 في أي سنة اكتسب النظافة، ىل كانت في الوقت المفروض

       نعم  ال 
 غير محدد اليسرى        اليمنى     أي يد يستخدم دائما 

 التاريخ الصحي و المرضي لمحالة:
 متى اكتشفت األسرة االضطراب؟

 ال  نعم  ىل يعاني الطفل )ة( من مشكالت سمعية    
 السبب:

 ال  نعم         ىل يعاني الطفل )ة( من مشكالت بصرية  
 ال نعم        حركية    ىل يعاني الطفل )ة( من مشكالت

 ذكر الحركات:
 ال  نعم       ىل يعاني الطفل )ة( من مشكالت في تناول الطعام والشراب   

 ال  نعم           ىل يعاني الطفل )ة( من تشوىات خمقية  
 تذكر:



 ال نعم        ىل يعاني الطفل )ة( من احساسية أدوية واطعمة معينة    
 تذكر:

 ال نعم       ي الطفل )ة( من نوبات أو تشنجات  ىل يعان
 تذكر:

 ال  نعم      ىل أجري لمطفل )ة(  عمميات جراحية من قبل   
 تذكر:

 ال نعم       ىل يتناول الطفل )ة( أدوية أو عقاقير حاليا  
 تذكر:

 ال نعم        ىل مستقل في تناول غذائو )أي يتناول لوحده(    
 ال نعم         يمبس مالبسو لوحده     
 من ناحية النوم ىل ينام:

  بمفرده         مع اخوتو       مع أمو          مع أبوه        مع والديو 
 النمو المغوي لمطفل )ة(

 يستطيع تكوين جممة من كممتين فما فوق:
 بعض أقوال الطفل )ة( المعتادة:

 ل)ة(:تاريخ النمو التطوري لمطف
 متأخر طبيعي         مستوى النمو المغوي الحالي:      

 تذكر:
 متأخر طبيعي         مستوى النمو الحركي الحالي:     

 تذكر:
 مستوى الميارات الوظيفية االستقاللية الحالية:

           طبيعية متأخرة 
 تذكر:

 مستوى الميارات اإلدراكية والمعرفية الحالية:
 ة        طبيعي متأخرة 

 تذكر:
 المشكالت السموكية لمطفل )ة(



 ىل يعاني الطفل من المشكالت السموكية التالية:
 ال نعم           نشاط حركي زائد            
 ال نعم           تشتت االنتباه والتركيز       

 تذكر:
 ال نعم            سموك عدواني:             

 يتمثل:تذكر فيما 
 ال  نعم              سموك العناد           

 تذكر: 
 سموكات أخرى: 

 
 ة:العالقات االجتماعي

 عالقة الطفل)ة( مع األم:
 عالقة الطفل)ة( مع األب:

 عالقة الطفل)ة( مع االخوة:
 عالقة الطفل)ة( مع األصدقاء
 عالقة الطفل)ة( مع اآلخرين

 
 ألسرة معالجتيا؟ماىي المشكالت التي ترغب )تريد( ا

 
 مالحظات أخرى:
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 "82-لتقدير سلوك الطفل "تقدير المعلم زرمقياس كون

 د/عبدالرقيب أحمد البحيري

 :وطريقة التطبيق والتصحيح المقياسنبذة عن 

يستخدم المعلم هذا المقياس لتقدير سلوك الطفل لتشخيص اضطراب نقص االنتباه )المصاحب وغير *

ة التي يظهرها الطفل، لكيالمصاحب لفرط النشاط( وكذلك لقياس أنماط رئيسة من المشكالت المس

ة عي )المشكالت المسلكية، فرط النشاط، على أربعة مقاييس فرعي 82وتحتوي النسخة ذات البنود ال 

 السلبية وعدم االنتباه، فرط النشاط ذو البنود العشرة.

، بقدر 0=بنداً من خالل أربعة استجابات هي )مطلقاً  82ويتم إعطاء تقديرات للبنود البالغ عددها * 

من وجود ، وتشير الدرجة المرتفعة على المقياس (3=، بقدر كبير جداً 8=، بقدر كبير8=محدود

 مشكلة، بينما تعتبر الدرجة المنخفضة على عدم وجود أية مشكلة.

 سنة. 81إلى  3*ويطبق على األطفال من عمر 

 

 حيث يوضح الجدول التالي المقاييس الفرعية واختصاراتها والعبارات التي تندرج تحت كل منها

 

الدرجة  البنود االختصار اسم المقياس م
 الخام

الدرجة 
 التائية

 التصنيف

 المشكالت المسلكية )السلوكية( 8
Conduct problem 

( A ) 
 

4 ،5 ،6 ،80 ،88 ،88 ،83 ،81    

 فرط النشاط 8
Hyperactivity 

( B ) 8 ،8 ،3 ،2 ،84 ،85 ،86    

 السلبية )التشتت(–عدم االنتباه 3
Inattentive – passive 

( C ) 1 ،9 ،82 ،80 ،88 ،88 ،86 ،82    

 فرط النشاطدليل  4
10-item hyperactivity 

index 

( D ) 8 ،5 ،1 ،2 ،80 ،88 ،84 ،85 ،88 ،86    

 

  

 

 

 

 

 

 



 .نوف الشريمأ –.ماجدة الشهري أ
 

 "82-لتقدير سلوك الطفل "تقدير المعلم زرمقياس كون

 د/عبدالرقيب أحمد البحيري

 

 

 التعليمات:

درجات. ضع  3تقدير للمشكلة يتراوح من صفر إلى فيما يلي عدد من المشكالت الشائعة بين تالميذ المدارس، ويوجد أمام كل عبارة 

( إذا 3( إذا كانت بقدر كبير، و )2( إذا كانت بقدر محدود، و )1دائرة حول التقدير )صفر( عند عدم وجود المشكلة مطلقاَ، وحول )

 كانت المشكلة قوية وتحدث بشكل كبير جداَ.

 جدا   بقدر كبير بقدر كبير بقدر محدود مطلقا   العبـــــارات م
 3 8 1 0 كثير الشعور بالملل بشكل يعبر عن الضيق. 1

 3 8 1 0 يحدث صخباً غير الئق في الوقت الذي ال يجب عليه ذلك. 8

 3 8 1 0 يصر على تلبية مطالبه في الحال. 3

 3 8 1 0 يتصرف بطريقة غير مهذبة. 4

 3 8 1 0 يفجر انفعاالته ويحدث سلوكاً غير متوقع. 5

 3 8 1 0 الحساسية عندما يوجه إليه نقد.شديد  6

 3 8 1 0 التشتت وقلة االنتباه تمثل مشكلة. 7

 3 8 1 0 يزعج األطفال اآلخرين. 2

 3 8 1 0 يستغرق في أحالم اليقظة. 9

 3 8 1 0 يقطب جبينه ويظهر استياء. 10

 3 8 1 0 يتغير مزاجه بسرعة وبصورة ملحوظة. 11

 3 8 1 0 مشاكس ومشاغب. 18

 3 8 1 0 يتسم بالخضوع واالستسالم أمام السلطة. 13

 3 8 1 0 كثير التملل والوقوف دائماَ ومتأهب لالنطالق. 14

 3 8 1 0 اندفاعي ومن السهل اسثارته. 15

 3 8 1 0 يطلب من المعلم أن ينتبه إليه بصورة زائدة, 16

 3 8 1 0 غير مقبول من الجماعة. 17

 3 8 1 0 بواسطة األطفال اآلخرين.من السهل قيادته  12

 3 8 1 0 يستأثر باللعب. 19

 3 8 1 0 يفتقر القدرة على القيادة. 80

 3 8 1 0 يفشل في االنتهاء من األشياء التي بدأها. 81

 3 8 1 0 طفولي وغير ناضج. 88

 3 8 1 0 ينكر ارتباكه لألخطاء ولوم اآلخرين. 83

 3 8 1 0 اآلخرين.ال ينسجم مع األطفال  84

 3 8 1 0 غير متعاون مع زمالء الفصل. 85

 3 8 1 0 يشعر باإلحباط بسهولة إثناء قيامه بمجهود. 86

 3 8 1 0 غير متعاون مع المعلم. 87

 3 8 1 0 لديه صعوبة في التعلم. 82

 

 البيانات األولية:

 :الطفل عمر                     تاريخ اليوم:                 اسم الطفل:                          

                 السنة الدراسية:                      تاريخ الميالد:                                    أنثى      ذكر    :     جنس الطفل
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 "42مقياس كونرز لتقدير سلوك الطفل "تقدير الوالدين 

 التطبيق والتصحيح:نبذة عن المقياس وطريقة 

قبل القيام بتصحيح مقياس كونرز الوالدين يجب التأكد من أنه قد تم تسجيل إجابات المقربين 

بصورة دقيقة وسليمة على نموذج التقدير وأنه قد تم إزالة غموض يتعلق بأية استجابة. وفي حالة 

يانات كاملة ويتكون عدم قيام المقدر بإكمال إحدى االستجابات يجب التأكد من الحصول على ب

بند موزعة على ستة أبعاد، ويتم تصحيح كل بند على مقياس مكون من  42هذا المقياس من 

 (.3، بقدر كبير جدا=8بقدر كبير= 8، بقدر محدود،=0أربعة اختيارات )مطلقاً=

 سنة. 81إلى  3*ويطبق على األطفال من عمر    

 

ويوضح الجدول التالي أسماء المقاييس الفرعية ومفتاح اختصار كل منها وأيضا العبارات التي  

 يتضمنها كل مقياس من مقاييس كونرز.

الدرجة  البنود االختصار اسم المقياس م
 الخام

الدرجة 
 التائية

 التصنيف

 اضطرابات المسلك 8
Conduct disorder 

( A ) 8 ،2 ،84 ،89 ،88 ،81 ،35 ،39    

 مشكالت التعلم 8
Learning problem 

( B ) 80 ،85 ،38 ،31    

 مشكالت نفسي جسمية 3
Psychosomatic 

( C ) 38 ،48 ،43 ،44    

 فرط النشاط–االندفاعية 4
Impulsive-hyperactive 

( D ) 4 ،5 ،88 ،83    

 القلق 5
Anxiety 

( E ) 88 ،86 ،84 ،41    

 دليل فرط النشاط 6
10-item hyperactivity 

index 

( F ) 4 ،1 ،88 ،83 ،84 ،85 ،38 ،33 ،31 ،32    
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 "42الوالدين مقياس كونرز لتقدير سلوك الطفل "تقدير 

 

 

 التعليمات:

فيما يلي عدد من المشكالت الشائعة بين األطفال، حدد درجة حدوث كأل منها في الشهر الماضي، ضع 

( إذا 2( إذا كانت بقدر محدود، و )1عدم وجود المشكلة مطلقا ، وحول ) دائرة حول التقدير )صفر( عند

 ( إذا كانت المشكلة قوية وتحدث بشكل كبير جدا .3كانت بقدر كبير، و )

 

 بقدر كبير جدا   بقدر كبير بقدر محدود مطلقا   العبـــارات م

 3 2 1 0 .يقضم األشياء )األظافر، األصابع، الشعر، المالبس، الشعر( 1

 3 2 1 0 بذيء مع الكبار )غير مهذب(. 2

 3 2 1 0 حتفاظ بها.صعوبة في تكوين صداقات واإليجد  3

 3 2 1 0 مندفع ومن السهل استثارته. 4

 3 2 1 0 يرغب في تشغيل األشياء. 5

 3 2 1 0 يمص أصابعه أو يمضغ مالبسه أو غطاء النوم. 6

 3 2 1 0 سريع البكاء. 7

 3 2 1 0 .للمشاجراتدائما  مستعد  8

 3 2 1 0 أحالم اليقظة. 9

 3 2 1 0 لديه صعوبات تعلم. 10

 3 2 1 0 ل بشكل يعبر عن الضجر والضيق.مالتمل 11

شديد الخوف )من المواقف الجديدة واألشخاص أو األماكن  12

 الجديدة ومن الذهاب إلى المدرسة(.

0 1 2 3 

 3 2 1 0 لإلنطالق.التململ وداما  يفضل الوقوف ومستعد  13

 3 2 1 0 مخرب )يدمر كل ما يقع على يده(. 14

 3 2 1 0 يكذب أو يختلق قصص غير حقيقية. 15

 3 2 1 0 خجول. 16

 3 2 1 0 يعرض نفسه لمشكالت أكثر أقرانه. 17

يتحدث بصورة مختلفة عن من هم في نفس عمره )حديث  18

 يصعب فهمه(.األطفال الصغار أو التمتمة والكالم الذي 

0 1 2 3 

 3 2 1 0 ينكر ارتكابه لألخطاء ويلقي اللوم على اآلخرين. 19

 3 2 1 0 مشاكس يتصنع المشاكل. 20

 3 2 1 0 يقطب جبينه ويظهر استياء )يعبس(. 21

 3 2 1 0 يسرق 22

 3 2 1 0 غير مطيع أو يطيع بصورة متمردة. 23

 3 2 1 0 المرض أو الموت.يقلق أكثر من اآلخرين بسبب الوحدة أو  24

 3 2 1 0 يفشل في إنهاء األعمال. 85

 3 2 1 0 مشاعره حساسة للغاية. 26

 البيانات األولية:

 :الطفل عمر                    تاريخ اليوم:                 اسم الطفل:                          

                 السنة الدراسية:                      تاريخ الميالد:                                   أنثى      ذكر    :     جنس الطفل
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بقدر كبير  بقدر كبير بقدر محدود مطلقاً  العبـــارات م
 جدا  

 3 2 1 0 يهدد اآلخرين باالعتداء عليهم. 27

 3 2 1 0 غير قادر على إيقاف نشاط ما متكرر. 28

 3 2 1 0 قاسي. 29

طفولي أو غير ناضج ويحتاج للمساعدة في أشياء ال يجب أن  30

، يحتاج إلى الطمأنينة يحتاج للمساعدة فيها، يتعلق باآلخرين

 المستمرة.

0 1 2 3 

 3 2 1 0 التشتت وقلة مدى االنتباه تمثل مشكلة بالنسبة له. 31

 3 2 1 0 يشعر بالصداع. 32

 3 2 1 0 جوهرية.تتقلب حالته المزاجية بسرعة وبصورة  33

 3 2 1 0 ال يحب أو ال يتبع القواعد والضوابط. 34

 3 2 1 0 يتشاجر بصورة مستمرة. 35

 3 2 1 0 ال ينسجم مع أخوته وأخواته. 36

 3 2 1 0 من السهل أن يشعر باإلحباط أثناء قيامه بمجهود. 37

 3 2 1 0 يضايق ويزعج االطفال اآلخرين. 38

 3 2 1 0 السعادة بصورة أساسية )طفل غير سعيد(.ال تبدو عليه  39

 3 2 1 0 مشكالت مصاحبة لتناول الطعام مثل ضعف الشهية. 40

 3 2 1 0 لديه آالم في المعدة. 41

 3 2 1 0 لديه مشكالت في النوم. 42

 3 2 1 0 اضطرابات وآالم أخرى. 43

 3 2 1 0 القيء أو الشعور بالغثيان. 44

 3 2 1 0 األسرة تغشه.يشعر بأن  45

 3 2 1 0 التباهي أو التفاخر. 46

 3 2 1 0 يترك نفسه عرضه لنبذ اآلخرين. 47

مشكالت بالمعدة )إسهال متكرر، عادات غير منتظمة  48

 وإمساك(.

0 1 2 3 
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باستخدام الخطوط اإلرشادية الموضحة بالجدول  وكقاعدة عامة يمكن تفسير الدرجات التائية

خطوط إرشادية تقريبية  حظة أن هذه الصفات المقترحة مجردالتالي، ويجب على أية حال مال

ية على سبيل المثال بين الدرجة في النسبة الثائ يدعو إلى االعتقاد بأن هناك فارقا   ا  وليس هناك سبب

فعالُ ينبغي استخدام هذه الخطوط اإلرشادية كقواعد  وعليه.  56والدرجة التائية  55التائية 

 مطلقة.

إن القواعد اإلرشادية الموضوعة لتغيير الدرجات التي تسفر عنها مقاييس كونرز للتقدير يمكن 

من االنحراف المعياري فوق  2مقارنتها باألسلوب العلمي المستقر عليه في استخدام نقطة قطع 

أو أكبر على مقاييس فرط النشاط كمحك يمكن  15نشاط أو درجة المتوسط بالنسبة للعامل فرط ال

 من خالله التعرف على األطفال المفرطي النشاط.

 

 

 )التصنيف( الدليل اإلرشادي المدى

 فوق المتوسط بدرجة كبيرة جدا   70أعلى من 

 فوق المتوسط بدرجة كبيرة 70إلى  66من 

 فوق المتوسط  65إلى  61من 

 فوق المتوسط بدرجة طفيفة 60إلى  56من 

 متوسط 55إلى  45من 

 أقل من المتوسط بدرجة طفيفة  44إلى  40من 

 أقل من المتوسط  39إلى  35من 

 أقل من المتوسط بدرجة كبيرة  34إلى  30من 

 أقل من المتوسط بدرجة كبيرة جدا   30أقل من 

 

 التفسير الشكل ألبعاد االختبار:

إنه لمن الشائع عند تغيير العديد من االختبارات االكلينيكية تفسير البروفيل الكلي لدرجات 

االختبار باالعتماد على درجات االختبار األكثر ارتفاعا . وفي مثل هذه الحالة فإنه يمكن تحديد 

جة التي تكون القياسية( على أنها الدر درجة االختبار المرتفعة كلينيكا  ) من حيث الدرجة التائية 

ت فإن البروفيل يعتبر عادة دليال   65وإذا لم تكن أيه درجات من درجات االختبار فوق  65فوق 

 على وجود نمط "طبيعي".

 



  
 

195 
 

 
 

 
 

–-  

  

  

  : الملخص

التي تزيد  "الجمباز العقلي"يهدف البحث إلى التعريف بالتربية الحركية 
بالتالي التحصيل و التنظيمو الفهمو التركيزو من قدرة الفرد على التواصل

ذلك ألن كل الكفايات العقلية ولنفسية السابق ذكرها مهمة في عملية  الدراسي،
التي تم التطرق و هو ما تؤكده البحوث التطبيقية حول الموضوعو التعليم،

  .  إليها في المقال

  

Abstract:  
The research aims to identify the Kinesiological Education «Brain 

Gym » which improve human’s Ability to communication, 
concentration, comprehension, organization and also scholastic 
achievement, due to the meaning of these mental and psychological 
competences on learning process, which confirmed by empirical 
research about  the topic and mentioned on the article.    
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  : مقدمة

، التي لقد كان تطوير األنظمة التربوية الشغل الشاغل لجميع دول العالم
مخابر و الجامعات تحسين مخرجات المؤسسة التربوية، مما دفعى لإسعى ت

كيفية تطوير المناهج  حول اتدراسالو ثوالبحالعديد من إجراء  البحث إلى
الجزائر شأنها و .لتلميذاستغالل أقصى إمكانيات او أساليب التدريسو التعليمية

في هذا شأن الكثير من الدول التي تسعى إلى تحسين مخرجات مؤسساتها 
تطبيق اإلصالح التربوي  2004- 2003التربوية، فتم في بداية السنة الدراسية 

في جميع المؤسسات التربوية الجزائرية، إال أن المتتبع لتطبيق هذه اإلصالحات 
 نقصالمنتظرة منها فال يزال المعلم يشتكي من يالحظ أنها لم تؤتي النتائج 

ال يزال أولياء األمور يشتكون من ضعف و لدى التالميذاالستيعاب و االنتباه
ه المشاكل ليس المنهاج في لعل أبرز أسباب هذو .لدى أبنائهم الدراسي التحصيل
 لمقدمةمدى تفاعل التلميذ مع المعلومة اوإنما كيف يقدم المعلم المعلومة و حد ذاته

. الجو السائد داخل الصف الدراسي، إذ تنعدم وسائل االستمتاع بالحصةو
استغالل أقصى المساعدة على  ،التقنياتو فظهرت العديد من االستراتيجيات
 جعله يستمتع بهذه العملية من ناحية ثانية، و قدرات التلميذ في التعلم من ناحية

ذي ظهر في الواليات المتحدة األمريكية ال" الجمباز العقلي"منها التربية الحركية و
  .في أواخر السبعينات Paul Dennisonعلى يد 

  ماهي التربية الحركية؟ 

  تقوية التحصيل الدراسي؟ علىالحركية  ةكيف تساعد التربي

  : أوال تعريف التربية الحركية

  ":الجمباز العقلي" التربية الحركية   
    :التعريف اللغوي            

 التهذيب". تربية األسماك"، "تربية األطفال"التنمية و التغذية: "تربيةال   
الروحية و البدنيةو العقلية اإلنسان، تنمية قوى "تربية الشباب: "التنشئةو

  ) 1( ".مجتمع معنيينو تكييفا له مع بيئةو انطالقا من معطيات طبيعية

   )2( "الحركة ضد السكونو نسبة إلى الحركة،: " الحركية   

    )3(". الحركي-العضلي اإلحساسبحركة أعضاء الجسم،  باإلحساسيتعلق "   
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  :  التعريف االصطالحي          

كانت تستعمل أساسا في و تدل كلمة كينيزيولوجيا على دراسة الحركة"   

   )4(."  العضالتو المجال الطبي المتخصص في عمل المفاصل

:" أو الجمباز العقلي بأنه التربية الحركية Paul Dennisonيعرف و  
هذه و باعثة للطاقة،ركات التي يسرع الولوج إليها،  مسلية، مجموعة من الح

  )5(".أن نتحرك بأفضل قدراتناو األنشطة مبتكرة لتساعدنا على أن نفكر

 مقاربة تربوية تستخدم الحركات: " بأنها Paul Londonكما يعرفها   

    )6(". دراتناالفنية لتنمية قو الحركيةاألنشطة و

 الحركاتالجمباز العقلي هو مجموعة من :" أن" Nancy Alisonتقول و 
العقل بطريقة مبتكرة لتطوير قدرة الفرد على والجسم تجمع بين تنمية 

بينت ممارسة الجمباز العقلي تحسن أداء تالميذ المدرسة في و ...التعلم

 )7(". ية في المساعي الترفيهو ن في العملتمكو مستويات مختلفة
مؤثرة في تغيير الحالة و طريقة سريعة"  Alistair Smith هارتبو تع

ربط تو ذهنيةو تضمن أنشطة جسديةتو .لذهنية للمتعلمين داخل القسماو الجسدية

  )8(". ساعد على تنمية التناسق الحركيتو األيمن من الدماغو ين األيسرالجانب

 تقنية انتقائية تساعد الدماغ: " و يعرفها المجتمع الوطني للتوحد، بأنها
هي تستخدم حركات جسمية و كبر،أالجسم في العمل مع بعضهما بفعالية و

الذاكرة، التركيز،  الثقة،تقوي و ...معينة لتنشيط نمو المسارات العصبية

  )9(".التناسق الحركيو مهارات التنظيم

 : مناطق معينة في الدماغ لتنميةلتنشيط " مقاربة أيضا  هي و 

 الرياضياتو القراءة، الكتابة، التهجي: هارات الدراسيةمال  
  الذاكرة، التركيز 
 التوازنو التناسق الحركي 
 تنمية اللغةو مهارات التواصل 
 التحكم في حاالت القلق و التنمية الذاتية 
 10( ."الشخصيةو تحقيق األهداف المهنية(     
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ة هي مقاربة أجمعت كل التعريفات السابقة على أن التربية الحركيو    
: تربوية تستخدم حركات معينة لتنمية مجموعة من العمليات العقلية، مثل

التوجه و بالنفس السمات النفسية كالثقةو الفهمو التركيزو االنتباهو التذكر
        بالتالي تطور قدرة الفرد على التعلم و التوترو التخلص من القلقو االيجابي 

 األيسرو الدماغ األيمناالستمتاع ألنها تربط جانبي و
  : التعريف اإلجرائي 

 Paul Dennison همكتشف لحركية أو الجمباز العقلي كما سماهالتربية ا
عشرين حركة، تساعد و هي مجموعة من األنشطة الرياضية تتكون من ستة

كما تجعل . الفهمو     االستيعاب و تزيد من التركيزو تنمية القدراتفي 
بالتالي يمكننا أن نقول أن و برغبةيقبل على التعلم و ترالتلميذ يتخلص من التو

    . لتعلمافعالية التربية الحركية أو الجمباز العقلي يزيد من 

  تعريف التحصيل الدراسي: ثانيا

  :التعريف االصطالحي    
 للتحصيل الدراسي أكثر من تفسير، فهناك من يختصره في العالمة    

يذ إثر إجراء امتحانات سواء أكانت كتابية أو المعدل الذي يحصل عليه التلمو
من بين و .أو الرسوب من خالله يتم الحكم على التلميذ بالنجاح  و شفاهية

الدارسين الذين عرفوا التحصيل الدراسي من هذا الجانب نذكر و الباحثين
هو التحصيل : " على سبيل الذكر ال الحصر تعريف سيد خيراهللا بقوله

باالختبارات التحصيلية الحالية في المدارس في امتحان الدراسي كما يقاس 
الشهادة االبتدائية العامة في نهاية العام الدراسي وهو ما يعبر عنه المجموع 

  )11(".العام لدرجة التلميذ في جميع المواد الدراسية

الكفاءة و مستوى محدد من األداء: " ، بأنه" Gablinجابلن "و يعرفه 
هو يقيم من طرف المعلمين أو عن طريق االختبارات في العمل الدراسي، و

  .)12(".المقننة

االنجاز التحصيلي للتلميذ في : " بأنه" الطاهر سعد اهللا"كما يعرفه 
مادة دراسية معينة، أو مجموعة من المواد المقدمة مقدرة بالدرجات طبقا 

الحكم  لإلمتحانات المحلية التي تنجزها المدارس في آخر السنة مما بين عليه
    )13(".بانتقاله إلى صف دراسي أعلى

أو التحصيل  أن التحصيل الدراسي" محمد زياد حمدان"و يعتبر 
الخبرات التي و يتركز على المعارف ينظر إدراكيتحصيل "  هو األكاديمي
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العلوم و اتيكاالجتماع المدرسية ةيالمختلفة في التربية المنهج ادولما تجسدها 
   ) 14(". ثم اللغات الرياضياتو الدينيةو الطبيعية

 المعارفو هناك من يعرف التحصيل الدراسي بأنه كل الخبراتو
التعايش و التي تساعده على التأقلمو المعلومات التي يحصل عليها التلميذو

روبرت الفون " داخل المجتمع، إذ يعرف و بإيجابية في المحيط المدرسي
Robert Lafon" معرفة التي يحصل عليها التلميذ ال:" التحصيل الدراسي بأنه

  )15(".  العمل الدراسيو من خالل برنامج دراسي قصد تكيفه مع الوسط

  : اإلجرائيالتعريف 

التحصيل الدراسي هو مجموع العالمات التي يتحصل عليها التلميذ إثر 
المعارف التي يتلقاها و المعلوماتحول  قيميةجراء امتحانات  أو اختبارات تإ

بالتالي و .يتم تصحيحها من طرف المعلمو مادة تعليمية معينة التلميذ في
يتم قياس التحصيل الدراسي و .يتقرر إما انتقاله إلى القسم األعلى أو رسوبه

  .التي يتحصل عليها في االمتحانات إجرائيا من خالل العالمات

  "الجمباز العقلي " فرضيات التربية الحركية : ثالثا

  :على ثالثة فرضيات، وهي كالتالي وقد قام الجمباز العقلي

 مستمرة لدى كل إنسانو حاجة طبيعيةو التعلم عملية.  
 الضغوطو قد يحدث لكل الفرد منا إعاقة في التعلم نتيجة للتوتر. 
 يتخطى كل ما قد يعيق مسيرته و يتحرك اإلنسان لكي يتعلم

 .التعليمية

 توقظأن الحركة : " Carla Hannafordتقول و حول أهمية الحركة 
التجارب الجديدة و ترسي المعلوماتو تدمجو تنشط العديد من قدراتنا العقليةو

 ضمن الضفيرة العصبية كما أنها مهمة في كل األنشطة التي من خاللها نجسد

  )16(." نعبر عما تعلمناهو

  : "الجمباز العقلي"أبعاد التربية الحركية : رابعا

 :هي كاآلتيو على ثالثة أبعاد،" الجمباز العقلي"التربية الحركية تتأسس 

 األيسر من المخ و تسمى هذه العالقة بين الجانب األيمنو :الجانبية
اجتياز خط " و. الاللفظية للمعلوماتو بعد االتصال، إذ تشمل المعالجة اللفظية

العمل ( مهم للقيام بكل األعمال التي تحتاج الرؤية الثنائية و الوسط أساسي 
الحركة بشكل و االستماع باستعمال كلتا األذنينو )اهما معاباستعمال العينين كلت
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 بالتالي يكون هناك اتصال بين الجزئين األيسرو .عام باستعمال جزئي الجسم
ليس و عليه يصبح خط الوسط بمثابة جسرو للمخ،و األيمن للجسمو

  )17(".حاجزا

 .و تساعد حركات خط الوسط على االتصال

 ط  بين الجانب العلوي من الدماغ، وهو اجتياز خط الوس :التمركز
 ما تحت المهاد،و الجانب السفلي من المخ، منطقة المهادو المنطقة اللحائية،

يعتبر الجانب األعلى من المخ مركز التفكير المنطقي في حين يعتبر الجانب و
تهدف حركات الجمباز العقلي التي تخدم و .األحاسيسو األسفل معقل العاطفة 

المنطق، إذ ال و النظام بين العاطفةو إيجاد نوع من التوازنهذا البعد إلى 
فهم محتواه و يمكننا أن نحفظ أو أن نفهم أي شيء دون اإلحساس به من ناحية

      )18(. من ناحية أخرى

 الخلفي و هو اجتياز خط الوسط بين البعدين األماميو :التموضع
 .للدماغ )القذالي( يالخلفو )الجبهي(للجسم الذي يفصل بين الفصين األمامي 

تحقيق فهم المعنى، الذي يشمل في ذات "تعمل حركات الجمباز العقلي على و
لطفل أو التلميذ القدرة على تركيز دى افيكون ل. التعبيرو الوقت االستقبال

  )19(". االنتباه مع االحتفاظ بالنظرة الكلية

ن تضييع و بالتالي يمكن تحقيق التوازن بين الفهم الكلي للموضوع دو 
هناك و العكس صحيح، ذلك أن هناك من يركز على فهم الكلو فهم األجزاء

  . الفهمالكلمة المفتاحية لهذا البعد هي و .من يركز على فهم الجزء
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    :فوائدهاو أنواع الحركات :خامسا

  :هي كالتاليو تنقسم حركات التربية الحركية إلى ثالث أنواع،

تخدم بعد و عشرة حركة تتكون من إحدىو :حركات خط الوسط .1
  الجانبية

  حركات خط الوسطيمثل  )1(الجدول رقم 

  

وهو  "العداء الساكن"  هذا التمرينيسمى 
وهو . ط فصي الدماغ معاينشيقوم بت

يمثل أفضل حركة تسخينية لجميع 
األنشطة التي تتطلب اجتياز خط الوسط  

   ) قراءة، كتابة ( 

  

"  ئمةالثمانية النا" هذه الحركة سمى ت
تساعد العينين على  اجتياز خط  وهي

  الكتابةو تسهل القراءةو الوسط

  

 "الرسم التناظري"  هذه الحركة سمىت
الكتابة كما تساعد على و تنمي الجانبيةو

تمكننا و األيسرو استشعار الجانبية األيمن
   من االستمتاع بالكتابة

  

 "ثمانية الحروف" يسمى  هذا التمرين
 - التناسق البصريل يسهويقوم بت

يحرر من التوتر أثناء الكتابة و الحركي
يزيد و الكلماترسم وهو مهم لضبط 

   ياإلبداعالحس 

  

العينين تنشط و تريح الرقبة "الفيل"حركة 
عضالت الجذع التي قليال ما تستخدم في 

 تساهم في تنمية السمع. المدرسة
   الكلماترسم ضبط و  الذاكرة و

  

من و " دوران العنق " هذه الحركةسمى ت
العينين كما  تمكن من و تريح الرقبة: فوائدها

اجتياز خط  الوسط  خاصة على مستوى 
  الكتابةو تساعد في القراءة  و األذنين
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على  "األرجوحة "  تساعدنا حركة
التحرر من التوتر الناتج على طول فترة 

 تمكن من تحسين دورة السائلو الجلوس
 وي التركيزقتو السيسيائي الرأسي

  . تساعد على الدراسةو

  

أثناء القيام بجهد أو التعرض لموقف 
هذا بمثابة و ضاغط نميل إلى حبس التنفس

التنفس "  في هذه الحركةو مكبح للتعلم
تمرن على استمرار التنفس  "البطني 

 عوض إيقافه أثناء القيام بأنشطة مدرسية
كما تمكن من . زيادة في التركيزو

  الجهرية بشكل أفضل ةالقراءواالسترخاء 

  

 "الدراجة " هذه الحركة المتقاطعة سمى ت
الدماغ  و تنشط جانبي الجسم تساعد و

 مما ينتج وعي أفضل بخط الوسط
   .بالعضالت العلويةو

  

إن العمل " الفقمة " سمى هذه الحركة ت
الجلوس أمام شاشة التلفاز و في المكتب

ال و مامأو الكمبيوتر تجعلنا نميا إلى األ
نستعمل بشكل كاف العضالت الباسطة 

 .الجذعو للعمود الفقري
 في حركة الفقمة مران لهذه العضالت

 وضعية الجلوس  و
يفسر و ،x الحركة الحرفسمى هذه ت

فصي الدماغ معا  كيف يعمل xالحرف 
 . بتآزر

يطبق هذا التمرين أثناء االمتحان، 
يساعد على استشعار و التدريب الرياضي

تذكير باالندماج   xحرف  يعدو .لالتواص   

 Paul et Gail Dennison, Brain Gym Apprendre à bouger …bouger pour ): المصدر
apprendre(1997), éd CFPA  Caen- France, p 15-16-17)  (20)     
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 التمركزتخدم بعد و اتحرك ستةتتكون من و :تمارين االستلقاء .2
  االستلقاء يمثل تمارين )2(الجدول رقم 

  

تحرر حركة االستلقاء هذه من التوتر 
الجلوس أمام و الناتج على كثرة العمل

 .المكتب أو الكمبيوتر لمسافة قصيرة
  الذاكرةو تنمي هذه الحركة االستماع

  

هذه حركة لتمديد العضالت العلوية 
األكتاف التحضرب و للقفص الصدري

العضلي الصحيح أمر ضروري لكل 
  مدرسةفي الاألنشطة 

  

هذه الحركة تحرر من الرد الفعل 
الفيزيولوجي للضغط التي تجذبنا إلى 

 .الخلف
 هذه الحركة تمكننا من التحرك إلى األمام

التركيز على ما نفعل كما تنمي و
  الكتابي  و التعبيرين الشفويو االتصال

  

نقوم بهذا التمرين لشد بطن الساق  في 
 تجمدكل مرة نجد فيها أنفسنا في حالة 

 .غير قادرين على على المضي قدماو
 الفهمو هذا التمرين يساعد على االتصال

  التركيز بشكل أفضل   و

  

 أن تمديد العضالت العلوية للجسم 
 تمكن من تحقيق  االنتباه بشكل ألفضل و
التعبير و يتدخل في ميكنزمات التركيزو

  التوازنو عن الذات

  

 الت هذا التمرين يمدد مجموعة من العض
المرونة . الرسوخو يضمن للجسم الثباتو

التمركز و التنظيم. أساسية في التوازن
  الفهم و يعمالن على التركيز

 )21( )19 - 18المرجع السابق بتصرف، ص ( :المصدر 
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 وضعتخدم بعد التمو " أوضاع التعمق " ، من حركات تسعتتكون من و :األنشطة الطاقوية .3

  طة الطاقويةاألنشيمثل  )3(الجدول رقم 

  

. يعتبر الماء المكون األساسي لجسم اإلنسان
يمثل و من مكونات الدماغ% 85وهو يمثل 

الماء مكون أساسي مكونات الجسم فالدماغ 
يساعد و فالماء ينقي الجسم منه ماء % 85

  على مرور المعلومة

  

تنمي و تساعد هذه النقاط في اجتياز خط الوسط   
 الكتابةو اءة  األنشطة التي تتضمن القر

تخفف من الضغط البصري الناتج عن الشاشات 
   )التلفزيون، الكمبيوتر، ألعاب الفيديو(

  

تساعد هذه النقاط التأبيرية على التركيز 
أعمال (النظر إلى أسفل و على ما نفعل

، العمل على جداول )بية، قراءة مكت
، المرور من القريب إلى )رياضيات (

  )  لى السبورة من الكراس إ( البعيد 

  

تدليك هذه النقاط التأبيرية تنشط األذن 
 .ترخي القذالو الداخلية

هذا التمرين مطلوب عند القيام بأعمال 
 )أعمال مكتبية(تتطلب النظر عن قرب 

   التركيزو تساعد على التوازن

  

تساعد هذه النقاط التأبيرية العينين على الحركة 
  لعمق  تزيد من إدراك او عمودياو أفقيا

  

 التثاؤب انعكاس طبيعي تهدف إلى حمل الطاقة
تمكن من توازن . الدم إلى عظام الجمجمةو

 تخفيف التوتر في الرأسو عظام الجمجمة
 .ترطيب العينينوالفكين و

 الكتابة  و تنمي القدرة على القراءة
     التحدث أمام الجمهورو

  

تدليك األذنين يساعدنا على حسن استماع 
 ) قراءة، حديث، غناء (  ألصواتنا

كنا يوضح الصوت الداخلي الذي يمكننا من 
  التحليلو التفكير

 )22(  ) 21-20المرجع السابق بتصرف، ص (: المصدر
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 حركتي أوضاع التعمق: 
  أوضاع التعمقيمثل  )4(الجدول رقم 

  

 يمكننا هذا التمرين من التركيز
. الجهدو يخلص من زيادة الطاقةو

يزيد االنتباه و ييحدث توجه إيجاب
 ويساعد أثناء اجتياز االمتحانات

  ينمي تقدير الذات و

  

 يخلص هذا التمرين من القلق
يزيد و يحدث توجه إيجابيو

االنتباه ويساعد أثناء اجتياز 
  ينمي تقدير الذات و االمتحانات

  )23( )21المرجع السابق بتصرف، ص (: المصدر

على التحصيل " لجمباز العقليا"أثر حركات التربية الحركية  :ساساد
  : الدراسي

من إبراز ألنواع حركات من خالل ما ورد في الجداول األربعة السابقة 
نتبين أنها ذات أثر فوائد كل واحدة منها و "الجمباز العقلي" التربية الحركية 

تزيد و السمعو إيجابي على األداء الدراسي للتلميذ، فهي تنمي لديه حاستي الرؤية
تقوي و التحليلو التفكيرو االتصالو الفهمو التركيزو درة على االنتباهمن الق
الجهرية، الكتابة سواء من حيث و ، كما تفيد في القراءة بشكليها الصامتةالذاكرة

 تنمي القدرة على التعبير الشفويو االستمتاع بالكتابةو ضبط رسم الكلمات
تؤثر على الجانب  كما. اتتزيد من كفاءة التلميذ في مادة الرياضيو الكتابيو

تخفف من التوتر لديه كما و النفسي للمتعلم، إذ تساعده في التخلص من القلق
  .  تساعد في إيجاد توجه إيجابيو الثقة بالنفسو تنمي تقدير الذات

دور التربية الحركية في يقية  حول كما بينت العديد من البحوث التطب
ما لها من أثر ايجابي في  يل الدراسيتقوية التحصوالدراسية تنمية الكفاءات 

بالتالي و تطوير كفاءاته في مجموعة من المواد المعينةو تحسين أداء المتعلم
قد بينت دراسات كثيرة  تم إجراءها في العديد من و ،تقوية التحصيل الدراسي

 الدول الدور الواضح الذي لعبته التربية الحركية، الجمباز العقلي، في تحسين
بالتالي و الكفاءات الدراسية كما زادت القدرة على التعلم ولمهارات تنمية او

بعد اعتماد حركات ، إذ تبين في بعض التجارب أن التحصيل الدراسي يةتقو
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يمكننا مالحظة " التربية الحركية داخل القسم لمدة خمسة عشرة دقيقة يوميا 
 التذكرو نصاتاإلالقدرة على و نمو الثقة بالنفسو تحسن الكفايات المدرسية

     )24(. يكون هذا النمو قابل للقياسو .المهم العمل على هدف دافعو

 Dorothyو اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت له نتائج دراسة 
Carroll Lenk, Ed.D  حول تأثير التربية في بنسيلفانيا  1987التي أجريت في

قد تكونت عينة و ءةالحركية في غرفة الصف على المهارات األولية للقرا
 10دامت الدراسة و سنوات 7و 5تلميذ تتراوح أعمارهم بين  22الدراسة من 

قد بينت النتائج أن التالميذ الذين كانوا يقعون في أخطاء أثناء و أسابيع 
القراءة أثناء االختبار القبلي تحسن أدائهم أثناء إجراء االختبار البعدي بعد 

  )25(. يةالقيام بحركات التربية الحرك

و اتفقت العديد من الدراسات على أن التربية الحركية تساعد التالميذ 
فأثبتت أن التربية الحركية . تنمية قدراتهم على التعلمو على تطوير أدائهم

تنمي و  الكتابةو تحسن األداء في القراءةو  تزيد من القدرة على الفهم
تربية الحركية حركات الحول    Jochen Donczik,. 199الذاكرة، مثل دراسة 

 ,Dorothea Beigel, Waltraud Steinbauer دراسةو .الذاكرةو تنمي القراءة
and Kurt Zinke 2002 26(.الفهمو حول تأثير التربية الحركية على القراءة( 

و قد جاءت هذه النتائج اإليجابية نتيجة لكون التربية الحركية، الجمباز 
الفهم كما أن دمج الحركات في و لتركيزالعقلي، تزيد من القدرة على ا

 Joyce B. Sherwood Ceciliaالحصص التدريسية له أثر كبير، ففي دراسة 
Koester  فقد استمرت الدراسة من شهر  1999_1998خالل السنة الدراسية

دمج الجمباز " فقامت الدراسة أساسا على  1999إلى شهر ماي  1998ماي 
المعلمين القيام و ان على كل من التالميذالعقلي مع المنهج الدراسي فك

تم اختيار عينتين و ."دقيقة على األقل يوميا 15بحركات الجمباز العقلي لمدة 
المجموعة و "الجمباز العقلي" مجموعة  متساوين بطريقة عشوائية

بينت مقارنة نتائج المجموعتين أن المجموعة التجريبية قد و...الضابطة
اءة، حسب االختبار القياسي، مقارنة بنتائج العينة ضاعفت مهاراتها في القر

 )27(  ."الضابطة

بناءا على ما سبق يمكننا القول أن التربية الحركية تزيد من القدرة و 
 الكتابةو الفهم كما تنمي الكفاءات في القراءةو االستيعابو على التركيز

    .تقوي التحصيل الدراسي بشكل عامو الحسابو
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  : الخاتمة

هي مقاربة تربوية لتربية الحركية ل ما بيناه آنفا نتبين أن امن خال
 الجانبين األيمن: بكلية الدماغ أي باستخدام كل أجزاء الدماغتساعد في التعلم 

الفصين و )بعد التمركز( القفوي و ، الفصين الجبهي)بعد الجانبية( األيسر و
زيادة و ات المتعلممما يساعد في تنمية قدر) بعد التموضع ( السفلي و العلوي

بالتالي تساعد و الحسابو الكتابةو كفاءاته في العديد من المواد مثل القراءة
تعمل و .في تقوية التحصيل الدراسي" الجمباز العقلي" التربية الحركية 

على تحسين الحالة النفسية للمتعلم " الجمباز العقلي" حركات التربية الحركية 
التفكير و تزيد من الثقة بالنفسو التوترو فتساعد على التخلص من القلق

  تحصيله الدراسي و االيجابي وهي كلها عوامل تؤثر في أداء التلميذ

  :الهوامش
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 572، ص 1988كره، األعالم، مرجع سبق ذو المنجد في اللغة .3
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2004, p15 
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 في صورتو االولية: البرنامج العالجي 
عمى بعض النشاطات والحركات لمتخفيف من عنوانو: البرنامج العالجي القائم 

  .ةاالبتدائيالتعميم تشتت االنتباه وفرط الحركة لدى بعض تالميذ 
رقم 

 الجمسة
نوع النشاط  عنوان الجمسة

 المطبق
مدة 

 النشاط
ىدف 
 النشاط

واجبات 
 منزلية

مدة 
 الجمسة

الجمسة 
 االولى

 د20    / / / / جمسة تعارف مبدئية

الجمسة 
 الثانية

جمع المعمومات حول 
 الحاالت

 د40 / / / /

الجمسة 
 الثالثة

من تطبيق االختبار 
طرف المعممة 

والوالدين )االختبار 
 القبمي(

 د45 / / / /

الجمسة 
 الرابعة

 الحصول عمى نتائج
االختبار + شرح 

 كيفية العالج
 

 فيم الحاالت / جوبةأو   أسئمة
لمبرنامج 

وكيفية أداء 
مختمف 
 االعمال

/ 45 

الجمسة 
 الخامسة

في تطبيق الشروع 
 البرنامج العالجي

نشاط القفز 
باتباع الرقم 

 المسموع

يدف ينشاط  د51
لتحقيق 

مع ة السرع
 التركيز

يعاد في 
 المنزل

 د45

اتباع المسار  /
 الورقة عمى 

تحقيق  د10
 الثبات 

 نسخة من
النشاط 

  قدمت
 لمحاالت

 

/  
عن البحث 

واأللوان  األعداد
باستعمال 

 الكؤوس

 د10
 

 
تنشيط  
لجانب ا

المعرفي 
 يالفكر 

/ 

أداء حركات خط  /
 الوسط

فصي  ينشط د10
 الدماغ 

/ 



تمرين الثمانية  
حركة النائمة+ 

 الرسم التناظري

تساعد  د10
العينين عمى 
اجتياز خط 

 الوسط
وتسيل 
القراءة 
 والكتابة

يعاد في 
 المنزل

 

تمرين ثمانية  
 الحروف
 الفيل+ +حركة

 دوران العنق

تسييل  د20
التناسق 

ري البص
إضافة إلى 
أنيا تريح 

الرقبة 
 والعينين

/  

الجمسة 
 السادسة

تصميم شكل  
باستخدام 

 الحجر

تنشيط  د20
عضالت 

 اليد

ساعة  /
 ونصف

االنتباه  د20 ممئ الفراغات 
 والتركيز

/  

من التحرر  د10 حركة األرجوحة 
 التوتر 

تعاد في 
 المنزل

تمرين حبس  
 التنفس لمدة

زيادة في  د10
 التركيز

/ 

تنشيط  د15 جةار حركة الد 
جانبي 
الجسم 

 الدماغو 

/ 

حركة تمرن  د10 حركة الفقمة 
عضالت 

 الجسم

 

تحقق  دx  5حركة 
التطابق 

والتآزر بين 
فصي 

يطبق ىذا 
التمرين 

ثناء أ
التدريب 



 الرياضي الدماغ
الجمسة 
 السابعة

ميارة تنمية  /
 بصرية حركية

تنمي ىذه  د5
الحركة 

االستماع 
 والذاكرة

أربعة  تعاد
كل  مرات
 يوم

 د45

حركة تمديد   
 العضالت

تمدد  د5
األكتاف 
والقفص 
 الصدري

تعاد بعد 
القيام بأي 

نشاط 
 مجيود

 

نشاط الذاكرة   
 البصرية

يقمل من  د10
الحركات 
 المندفعة 

/  

نشاط حركي   
لعاب بدل األ 
 االلكترونية

تحقيق  د5
االستيعاب 
والتناسق 

تقوية مع 
حاسة 
 السمع

يطبق عند 
النيوض 

 صباحا

 

تدليك النقاط   
 التأبيرية

باستعمال يد 
عمى الفم وأخرى 

 البطن عمى

دنا تساع د10
عمى التركيز 
فيما نفعمو 
مع النظر 

 األسفل.الى 
تساعد عمى 

 الداخمية.

عاد ت
الحركتين 
 قبل النوم

 

   
أنشطة 

حركة   طاقوية+
+ نشاط التثائب

بصري تآزر 
 حركي

    

الجمسة 
 الثامنة

تمرين شد  
 البطن 

يساعد عمى  د10
االتصال 
والفيم 

 د30 /



والتركيز 
 بشكل أفضل

 brinتقنية  
gaim 

تساىم في  د10
عالج 

صعوبات 
التعمم 

وتشتت 
االنتباه 

وفرط 
 الحركة

/ 

نشاط تدليك 
 األذنين

يساعد عمى  د5
حسن 

االستماع 
ألصواتنا 

)قراءة،غناء
)... 

يعاد في 
المنزل بين 

الحين 
 واآلخر

 

نشاط نقل  
الحبوب من 

 وعاء آلخر

يساىم في  د5
تنمية ميارة 

 التركيز

/ 

نشاط تمديد  
 عضالت الجسم

يضمن  د5
لمجسم 
الثبات 
 والرسوخ

/ 

نشاط زيادة  
 التركيز

يساىم ىذا  د10
النشاط في 

تنمية 
الميارات 
والقدرات 
 الذىنية

/  

نشاط تطابق  
المونين 

باستخدام قطع 
الكرتون 
 الصغيرة

يساىم في  د10
زيادة 

التركيز 
واالنتباه 
أكثر،مع 

/ 



توافق 
انسجام 
فصي 

 الدماغ.
 

الجمسة 
 التاسعة

حركة التعمق  
hook ups 

يمكن ىذا  د10
التمرين من 

التركيز 
ويخمص من 
زيادة الطاقة 

 والجيد

/  

حركة التعمق 
(2) 

 غمق العينين

يخمص من  د10
القمق 

ويحدث 
توجو 
 ايجابي

تكرر عدة 
مرات وقت 

اإلحساس 
 بالتعب كثيرا

أنشطة تنسيق 
 بين اليد والعين

تحقق  د10
التطابق 
البصري 
والحركي 

 معا

/ 

نشاط إدخال 
الخرزات في 

 الخيط

زيادة  د10
التركيز 

واالنتباه 
 أكثر

يطبق 
النشاط 

مرتين في 
 اليوم

نشاط إدخال 
 خيط الحذاء

ينمي ىذا  د10
النشاط 

التركيز أكثر 
وعدم 

 االندفاع

/ 

 

 



 

 

 


