


١ 

 

 

نقص االنتباه املصحوب بفرط  اضطراب  

 النشاط
  )ائيةمصعوبات التعلم الن(

  

 
  محمود فتوح محمد سعدات. د

  جامعة عین شمس –استاذ مشارك 
  

 
  

  
  

  

 



٢ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



٣ 

 

  
  
 
 

 إهداء

 اهدي هذا العمل المتواضع

 إلى أبى وامى

 وإلى زوجتى وابنائى

 وإلى العاملين فى برنامج صعوبات التعلم
 طالبى األعزاء  وإلى

 
 
 
 

 

 
 

 



٤ 

 

  بسم هللا الرمحن الرحيم
 

  : مقدمة
احلمد  الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبفضله تُضاعف احلسنات، وبعفوه متُحى السيئات، له احلمد 
جل وعال يسمع من محده، ويعطي من سأله، ويزيد من شكره، ويطمئن من ذكره، حنمده محدًا كثريًا طيبًا 

ق جبالله وعظيم سلطانه، محدًا يوايف فضله وإنعامه، وينيلنا رمحته ورضوانه، ويقينا سخطه مباركًا فيه كما يلي
وعذابه، ونصلي ونسلم على املبعوث رمحة للعاملني، خامت األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

  :وبعد. احلنيأمجعني، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم إىل يوم الدين، وعلينا وعلى عباد هللا الص
  

فيما  التلميذيعد االنتباه العملية األوىل يف اكتساب اخلربات الرتبوية حيث يساعد على تركيز حواس 
اثناء الدرس من معلومات و أيقدم له  ومعانيها والروابط املنطقية والواقعية بينها  جيعله يعمل ذهنه يف دالال

ا و  ا ومن مثوبالتايل يساعد يف استيعا  فهو املدخل الرئيسي لالستفادة من شرح املعلم وما تقدمه اإلملام 
خارجها باإلضافة إىل داخل قاعة الدرس و  تلميذ تقدم للالوسيلة التعليمية املصاحبة فضال عن التعليمات اليت

 .االختبارات مبختلف إشكاهلاالدراسية العملية واالمتحانات و دور االنتباه اهلام يف أداء املهام 
من شرود انتباههم ، بدرجات متفاوتة أثناء القراءة أو مذاكرة الدروس ، فهم  لتالميذايشكو بعض 

يعجزون عن الرتكيز لبضع دقائق مث ينصرف انتباههم إىل شيء آخر ، كما جيدون صعوبة يف تركيز انتباههم 
رود الذهن إن من جديد، وكلما جاهدوا لعالج ذلك مل يسعفهم اجلهاد شيئًا ، وغين عن البيان ما يسببه ش

أنه كان العامل الرئيس يف تعثرهم  التالميذويذكر كثري من  .صية من عواقب وخيمةعاصبح عادة مست
مرة بعد أخرى ، هذا فضالً عما تسببه هذه العادة من شعور صاحبها بالنقص والعجز عن إصالح الدراسى 

  .نفسه بل وسخطه أو نفوره من نفسه 
  
 اثىن عشرةىف  نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط اضطراب  يسعى هذا الكتاب اىل استعراضو 

،بينما يتناول  العوامل املؤثرة يف االنتباه، ىف حني يتناول الفصل الثاىن االنتباهفصل يتناول الفصل االول 
الىت يعاىن  املشكالت ،ويتناول الفصل الرابع نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط اضطرابالفصل الثالث 

 للتالميذاخلصائص السلوكية  ،وتناول الفصل اخلامسذوى صعوبات االنتباه مع فرط النشاط التالميذ منها
الصعوبات األكادميية والنمائية اليت تظهر  ، وتناول الفصل السادسذوى صعوبات االنتباه مع فرط النشاط
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االسرتاتيجيات  السابع،ىف حني تناول الفصل  اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاطالتالميذ ذوى لدى 
تشخيص ،بينما تناول الفصل الثامن  التدريسية اليت تتناسب مع التالميذ مضطريب االنتباه مفرطي االنتباه

اضطراب نقص االنتباه من  الوقـاية وتناول الفصل التاسع ، اضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط
،  ج اضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاطعال ، وتناول الفصل العاشر املصحوب بفرط النشاط

واخريا  ، صعوبات التعلم واضطرابات االنتباه املصحوبة بالنشاط احلركي املفرط وتناول الفصل احلادى عشر
 املصحوب االنتباه اضطراب ذوي املوهوبني بالطالب املرتبطة التعليمية الصعوبات الثاىن عشرتناول الفصل 

  النشاط بفرط
.  

   وىل التوفيقوهللا
  املؤلف                                                                                           

  د حممود فتوح حممد سعدات 
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الفصل
  ٤  املقدمة

  ٦  فهرس املوضوعات
  ٧  فهرس اجلدوال

  ٨  فهرس االشكال
  ٩  نتباهاال:الفصل االول
  ١٨  لعوامل املؤثرة يف االنتباها:الفصل الثاىن

  ٢٧   نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط اضطراب:الفصل الثالث
  ٤٢  فرط النشاطذوى صعوبات االنتباه مع  الىت يعاىن منها التالميذ املشكالت:الرابع  الفصل

  ٤٧  مع فرط النشاط ذوى صعوبات االنتباه للتالميذخلصائص السلوكية ا:الفصل اخلامس
اضطراب نقص التالميذ ذوى الصعوبات األكادميية والنمائية اليت تظهر لدى :الفصل السادس

  االنتباه مع فرط النشاط
٥٣  

االسرتاتيجيات التدريسية اليت تتناسب مع التالميذ مضطريب االنتباه مفرطي :الفصل السابع
 االنتباه

٦٠  

  ٥٩ نتباه املصحوب بفرط النشاطتشخيص اضطراب نقص اال:الفصل الثامن
  ١٠٣  اضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاطمن  الوقـاية:الفصل التاسع
  ١٠٨  عالج اضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط:الفصل العاشر

  ١٢٤  صعوبات التعلم واضطرابات االنتباه املصحوبة بالنشاط احلركي املفرط:الفصل احلادى عشر
  ١٢٨ االنتباه اضطراب ذوي املوهوبني بالطالب املرتبطة التعليمية الصعوبات:لثاىن عشرالفصل ا
  ١٤١  املراجع
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  فهرس الجدوال

  الصفحة  الجدول
  ١٦  طول فرتة االنتباه متوسط) ١(جدول 
  ٦٨  أنظمة ضبط االنتباه يوضح اسرتاتيجية) ٢(جدول 
ذوى  املوهوبني التالميذ عند التعلم صعوباتل العالجية الرتبوية االسرتاتيجياتيوضح ) ٣(جدول
  زائد بنشاط مصحوب انتباه نقص
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  فهرس االشكال
  

  الصفحة  الشكل
  ٨٢  يوضح منوذج متابعة السلوك بني البيت واملدرسة)١(شكل 
  ٨٣  يوضح دليل التدريس العالجي للتالميذ ذوي صعوبات التعلم)٢(شكل 
اخلطة الفردية العالجية لذوي صعوبات التعلم اعتمادًا على التقرير  يوضح أسس إعداد)٣(شكل 

  التشخيصي ودالالته اإلكلينيكية
٨٤  

يوضح الدالالت اإلكلينيكية لألعراض التشخيصية ومقرتحات عالجها وآليات )٤(شكل 
  تفعيلها

٨٥  

  ٨٦  يوضح عناصر اخلطة الفردية العالجية)٥(شكل 
  ٨٧  .ت اخلطة الفرديةيوضح دليل تطبيق آليا)٦(شكل 
  ٩٥  يوضح مقياس التقدير التشخيصي) ٧(شكل
  ٩٦  كونزريوضح مقياس) ٨(شكل

  ٩٧  للوالدين conners"" مقياس كونزريوضح ) ٩(شكل 
  ٩٩  .مقياس فرط احلركة وتشتت االنتباه الطفال املدارس  يوضح ) ١٠(شكل
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  االول الفصل
  االنتباه

  :متهيد 
إّن تعامل اإلنسان الدائم مع بيئته وتفاعله معها يتطلب منه أوالً وبالضرورة أن يعرّف هذه البيئة حىت 

والشرط األول . يتسىن له التكيف هلا ، واستغالهلا ، ومحاية نفسه من أخطارها، واشرتاكه يف أوجه نشاطها
ن هذه البيئة ، وأن يدركه حبواسه كي يستطيع أن يؤثر فيها ، وأن هلذه املعرفة هو أن ينتبه إىل ما يهمه م

فاالنتباه واإلدراك احلسي مها اخلطوة األوىل يف اتصال الفرد ببيئته وتكيفه هلا ، . يسيطر عليها بعقله وعضالته
. ي شيئًا بل مها األساس الذي تقوم عليه سائر العمليات العقلية األخرى ، فلوالمها ما استطاع الفرد أن يع

فلكي نتعلم شيئًا أو نفكر فيه جيب أن ننتبه . أو أن يتذكره أو يتخيله شيئًا ، أو أن يتعلمه، أو أن يفكر فيه
ال . إليه وأن ندركه ّ م فع   .فاالنتباه عامل هام من العوامل اليت تساعد على إجياد تعّل

تم من خالله حتديد هوية املعلومات يعد االنتباه إحدى العمليات املعرفية العليا، وهو املدخل الذي تو 
وتنقيتها قبل دخوهلا إىل عامل الذاكرة، حبيث تسمح للمعلومات املطلوبة أن متر، ومتنع املعلومات غري 
املطلوبة، بل وجتعل الفرد يف حالة يقظة للتعامل مع املثريات واملواقف املختلفة احمليطة به، ومن مث فإنه يزيد 

  .لتفاعل مع اآلخرين والبيئة احمليطةمن قدرته على التواصل وا
وتظهر أمهية الدور الذي تلعبه القدرة على االنتباه من خالل الدور املهم الذي يقوم به  يف التفاعل 

لألحداث واملثريات املختلفة، وخصوصًا تلك اليت ترتبط باجلانب االنفعايل، وتظهر العالقة واإلستجابه 
 .نب والعواطف واالنفعاالتاه من جاالوطيدة بني كل من االنتب

 
  :مفهوم االنتباه:أوالً 

  :ىف اللغة  االنتباه)ا(
ه" إىل الفعل الثالثي  يرجعمفهوم االنتباه، اىل أن لسان العرب على  يشري ه:  والذي يعين" نَِب القيامُ : النُّبْ

ه،  َ ب تَ بَّه وانـْ نَ ُ من النوم فتـَ ه هَ بـَ ُ وأَنـْ ه بـَّهَ ُ من النوم، وقد نَـ باه ِ َ من نومهواالنْت ه َ ب تَ يَقظ: وانـْ ومما سبق ميكن القول أن  استَ
االنتباه يف اللغة يعىن الشعور باألمر أو الشيئ وهو يتطلب اليقظة وقدر من النشاط العقلي والفطنة يف تقدير 

 .األمور واألشياء وعكسه اخلمول، وهو يتم بصورة مقصودة شعورية
 ".الستماع والنظر والتفكري يف شيء أو أمر ماا" على انهاالنتباه  اىل Longmanقاموس ويشري 
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توجيه النشاط العقلي إىل :" هو االنتباهان  Cambridgeقاموس جامعه كامربيدج  ىف حني يرى
 ".اإلنصات والفهم واملالحظة

  
  : فهوم االنتباهعىن االصطالحى ملامل) ب(

رفية ، أو هو توجيه الشعور بأنه استخدام الطاقة العقلية يف عملية مع)١٩٨٠(يعرفه حلمي املليجي
  .وتركيزه يف شيء معني استعدادًا ملالحظته، أو أدائه أو التفكري فيه

 حيث احلسي لإلدراك الذهين التهيؤ من نوع أنه على االنتباه) ١٩٨٠( جنايت عثمان حممد يعرف
  .إدراكه املراد الشيء وحن االنتباه لتوجيه الفرد لدى خاص استعداد متثل اليت الذهنية الوجهة إىل التهيؤ يشري

أن االنتباه هو عملية انتقائية اللتقاط ) Kirk & Chalfant, 1984(ويرى كريك وكالفنت 
  .املثريات ذات العالقة الوثيقة باملهمة وجعلها يف مركز الوعي الشعوري

  The Encyclopedia Dictionary of(النفس  علم موسوعة قاموس ويعرف
Psychology,1986  (البيئة يف املوجودة الدقيقة املظاهر على الرتكيز على القدرة" بانه باهاالنت ، 

  ".األخرى املثريات عن الناتج التحول ومقاومة معينة ملثريات احلي الكائن اختيار
Galo(يعرف جالوتى  ىف حني  Cognitiveمصادر معرفية " االنتباه على أنه )  1998,
Resources وجهد عقلى ،Mental Effortوتركيز مقصود للعمليات املعرفية ،." 
  االنتباه هو تركيز وانتقاء أو اختيار) ١٩٩٠(السيد وآخرون ويعرف 

  
  :أمهية االنتباه يف عملية التعلم :ثانياً 

يعترب االنتباه من العوامل األساسية املؤثرة يف التعلم ، حيث إنه من الصعب، بل من املستحيل أن 
م دون انتباه ، فا النتباه شرط أساسي من شروط التعلم، ومرحلة ضرورية من مراحله ، واألطفال حيدث تعّل

والتالميذ يتعلمون فقط ما ينتبهون إليه ، لذلك من الضروري جدًا أن يتقن املعلم مهارات استثارة اهتمام 
علم ، أي التالميذ ، وجذب انتباههم للمهمات التعليمية وموضوعات التعلم اجلديد ، إذا ما أراد إحداث الت

فاالنتباه مفتاح التعلم والتفكري والتذكر ، ولكي يتعلم املرء أي ،تغيري سلوكهم يف االجتاهات املرغوب فيها 
  .شيء ينبغي أن ينتبه إليه ويدركه حبواسه وعقله 

وتعترب استثارة الدافعية  (أن االنتباه يشكل احلدث املهم الثاين يف عملية تنظيم التعلم" جانييه"يعترب 
اجتذاب  املعلم إّن يستطيع: إن احلدث الثاين هو ، ويستطرد جانييه فيقول : " ، فيقول  )لتعلم احلدث ل
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بوسائل خمتلفة كالتلوين ورسم اخلطوط انتباه التلميذ وتوجيهه حنو املعلومات املستهدفة يف املوقف التعليمي 
للفظي بطلب االنتباه ألمر معني أو ناحية حتت العبارات املستهدفة ، أو تغيري نربات الصوت ، أو التوجيه ا

  .معينة
  

  : أنواع االنتباه:ثالثا
  :ثالثة  انواعإىل  املوضوعيقسم االنتباه من حيث 

  .وهو ذلك االنتباه الذي يتوقف على استخدام احلواس املوجودة داخل اجلسم :انتباه حسي )١
  .تذكر واإلدراكوهو االنتباه الذي يتصل بالعمليات العقلية كال :انتباه عقلي )٢
  ).االستبصار بالذات(وهو ذلك االنتباه الذي يتصل باحلالة النفسية للفرد  :انتباه نفسي )٣

  
  :ثالثة  انواعيقسم االنتباه من حيث منبهاته إىل و       

 هو انتباه الفرد إىل شيء يهتم به ومييل إليه ، وهو انتباه  ) :العادي(االنتباه التلقائي  :النوع االول
  . .ذل الفرد يف سبيله جهدًا ، بل ميضي سهالً ال يب

  
 حيدث االنتباه اإلرادي حينما نتعمد بإرادتنا توجيه انتباهنا إىل  :االنتباه اإلرادي  :النوع الثاىن

شيء ما ، ويتطلب هذا النوع من االنتباه جمهودًا ذهنيًا ، كانتباه املنتبه إىل حماضرة أو إىل حديث 
 هذا احلال يشعر مبا يبذله من جهد يف محل نفسه على االنتباه ، وهو جاف يدعو إىل الضجر ، يف

جهد ينجم عن حماولة الفرد التغلب على ما يعرتيه من سأم أو شرود ذهن ، إذ البد له أن ينتبه 
حبكم احلاجة أو الضرورة أو التأدب ، ويتوقف مقدار اجلهد املبذول على شدة الدافع أو االنتباه 

من االنتباه ، وهذا النوع من االنتباه ال يقدر عليه األطفال يف العادة ، إذ ليس  وعلى وضوح اهلدف
لديهم من قوة اإلرادة والصرب والقدرة على بذل اجلهد ، واحتمال املشقة الوقتية يف سبيل هدف 
أبعد ما ميكنهم منه ، لذا جيب أن تكون الدروس اليت تقدم إليهم قصرية شائقة ، أو ممزوجة بروح 

  .اللعب  من
  

 يتجه إىل املثري  الفردنتباه ويشري هذا النوع اىل ان : )القسري(االنتباه الالإرادي  :النوع الثالث
رغم إرادة الفرد كاالنتباه إىل طلقة مسدس أو ضوء خاطف أو صدمة كهربية عنيفة ، أو أمل واخز 
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اختياره دون غريه من  مفاجئ يف بعض أجزاء اجلسم ، هنا يفرض املثري نفسه فرضًا فريغمنا على
 .املثريات 

  
هذا من جانب ومن عن اآلخر ،  نوع من االنواع الثالثة لالنتباة السابق ذكرهاميكن فصل كل وال 
إذ قد يتداخل بعضها يف بعض  ،ال توجد حدود فاصلة بني هذه األنواع الثالثة من االنتباه جانب اخر

  .األحيان
  

 :مكونات اإلنتباه:رابعاً 
 : ستة مكونات لالنتباه هي )  Moray, 1969( حدد 
  . Mental Concentrationالرتكيز العقلي  )١
  .Selective Attentionاالنتباه االنتقائي  )٢
  . Searchالبحث  )٣
  . Activationالتنشيط  )٤
  . Setالتهيؤ  )٥
  . Analysis By Synthesesالتحليل التو ليفي  )٦

  
  : ثالثة مكونات لالنتباه هي )  Posner, 1975( اقرتح 
  اليقظة العقليةAlertness .  
  االختيار أو االنتقاءSelection .  
  اجلهدEffort .  

  
  ثالث مكونات لالنتباه أطلق عليها شبكات اإلنتباه ) Posner,1994(وحيدد منوذج بوسنر 

Attention Networks هي  :  
   executive-control networkالتحكم التنفيذي  / شبكة املعاجلة -
   alerting networkار شبكة اإلنذ -
  .orienting/shifting networkالتحرك /شبكة التوجه -
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إىل ان التلميذ ذوى اضطراب االنتباه مع فرط ) Goldstein,1995(وأشار جولدشتان 

  : النشاط يعاىن من أربعه اضطرابات هي
  التشتت.  
  االستثارة العالية.  
  االندفاعية.  
 صعوبة إرضاؤه.  

  

 : أن االنتباه ميكن أن يتمايز يف بعدين من حيث طبيعته ، ومها "  ,Krupskiكروبسكايا " ترى 

  االنتباه اإلرادي  )١
  االنتباه الالإرادي )٢

  
بل يتضمن ثالثة  االنتباه ليس مكونًا من عملية واحدة (Parasurman,1998)باراسريمان اعترب 

  : وهي ) Brain  The Attentive(مكونات فرعية هامة حددها يف كتابه املخ مركز االنتباه
 االنتقاء أو التوجه: األول  املكون   Selection or Orientation: اختيار هو االنتقاءويقصد ب 

 املصدر حنو التوجه هو املطلوب ويصبح مشتتة، أخرى مصادر مع تنافس حيدث عندما املطلوب التجهيز
 ال اليت األخرى املصادر باقي جتاهل يتم أن ضرورة مع املتنافسة، املصادر هذه بني من انتقائه أو املطلوب،

 االنتقائي االنتباه هنا االنتباه مسمى ويصبح، مسعيـا أو بصريا ذلك ويتم. التوجه أو االنتقاء عملية على تؤثر
 األكثر وهو. االنتباه عملية يف أمهية األكثـر املكـون هي واالنتقائيـة السمعي، االنتقائي االنتباه أو، البصري

 .االنتباه دراسات يف تناوال
 التيقـظ : املكون الثاينVigilance:جتعل الفرد يف حالة من االنتباه املستمر الىت عملية ال ويشري اىل

sustained attention حبيث ميكن جلميع املثريات أن تصبح مع الفرد يف حالة نشطة، تقل هذه ،
رد أن يقلل من حالة التيقظ حىت يسمح له بالرتكيز احلالة كلما قام الفرد بانتقاء إحدى املثريات، مما يدفع الف

 .والتوجه حنو املثري املستهدف
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 الضبط التنفيذي : املكون الثالثExecutive control :أن على تساعد الفرد الىت عملية ال ويشري اىل
ثر يف ظل حدوث توقف أو االنشغال بأهداف أخرى أو جديدة، دون أن يؤ   حيتفظ حبالة التوجه حنو اهلدف

ويتعرض الضبط التنفيذي الخنفاض مستوى الكفاءة عندما . ذلك باستمرار حالة التوجه السابقة حنو اهلدف
تظهر بشكل متزامن مثريات قوية وشديدة الدقة جتعل من الصعب على الفرد أن يستمر بنفس الكفاءة حمتفظًا 

 هذا املكون الضبط االنتباهي على  Parasurmanويطلق باراسريمان . حبالة التوجه حنو اهلدف السابق
Attentional Control بينما يطلق عليه كل من ،Posner & Di Girollamo   االنتباه

على االنتباه تاثريا كبري نظرا لقيامه  الضبط التنفيذيويؤثر .  executive attentionالتنفيذي
  : من أمههابالعديد من الوظائف 

  ،ا مما يسهل على املرشح أالنتباهي أن يقوم جعل املثريات املستقبلة حسيًا نشطة حىت تتضح إملاعا
وكلما كانت هذه اإلملاعات واضحة وذات عبء إدراكي منخفض كان قرارا . بانتقائها أو جتاهلها

، وكلما اخنفضت يف وضوحها زاد عبئها  النتباه االنتقائي يتم بسرعة كبرية مما جيعل االنتباه مبكرًا
تغراقها زمن أكرب يف تنشيطها حبثًا عن أي إملاعات ترتبط بعملية جتهيز أدي إيل  اس ،اإلدراكي

 . املعلومات املناسبة
 تنشيط املرشح االنتقائي وتوجيهه حنو إملاعات املثريات املخزنة يف املخزن احلسي. 
  مرور تأكيدي للمعلومات بزيادة تنشيط خصائص املثري السيمانتية حنو وضعها يف مرحلة االنتباه

  .ادياإلر 
  نقل املعلومات املنتقاة وهى يف حالة نشطة بزيادة اجلهود املخية املرتبطة باحلدث، حىت يتم نقل

 .املعلومات إىل املرحلة الثالثة مرحلة الذاكرة العاملة أو القصرية
   استمرار املعلومات نشطة يف الذاكرة العاملة، مع العمل على تنشيط املعلومات املخزنة يف الذاكرة

األمد، واملرتبطة باحلدث من أجل دجمها مع املعلومات اجلديدة اليت استقبلت ونشطت خالل  طويلة
 Episodic حيث تتم عملية الدمج النشط باالعتماد على اجلسر املرحلي. املراحل السابقة

Buffer  ,حيث يعترب  Baddeley,1996-2000) )  هذا اجلسر ذو خمزن مؤقت يسمح
لذاكرة طويلة األمد، وهى معلومات تتعلق مبا لدى الفرد من معلومات؛ باستدعاء املعلومات من ا

الرتديد (تتعلق بطبيعة املوقف احلايل واملعلومات اليت مت جتهيزها يف النظم التابعة للذاكرة العاملة 
ويتم مجع املعلومات النشطة من املصدرين ودجمهما يف هذا ) . املكانية/ الصويت واللوحة البصرية

حبيث تراجع ، وعملية الدمج واليت تستمر فرتة تعرض فيها املعلومات على الوعي . ملرحلياجلسر ا
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ا النهائية ودور الضبط التنفيذي املركزي هو اسـتمرار املعلومات نشطة من . وتصبح جاهزة يف صور
  .املصادر املختلفة وحىت يتم الدمج

  
 :طول فرتة االنتباه :خامساً 

، يوضحه من طفل آلخر يف نفس العمر كما ختتلف باختالف العمر ختتلف طول فرتة االنتباه 
   : اجلدول التاىل

  طول فرتة االنتباه متوسط) ١(جدول 
  طول فرتة االنتباه متوسط  العمر

  دقائق ٧  يف عمر سنتني
  دقائق ٩  سنواتثالث يف عمر 
  دقيقة ١٢  سنوات اربعة يف عمر
  دقيقة ١٤  سنوات مخس يف عمر

  دقيقة ١٧  اتسنو ست يف عمر 
 دقائق لكل سنه من العمر ٥-٣ترتاوح فرتة انتباه الطفل الطبيعية ما بني 

 
  : نظريات االنتباه:سادسا

 : Single- Resource Theory نظرية االنتباه أحادى املصدر -أ
وتتلخص ،(Deutsch et al.,1958)لعامل دوييتش وآخرون   ا ترجع نظرية االنتباه أحادى املصدر

رية يف أن االنسان يتكمن من االنتباه ملثري واحد فقط ويدخله حيز املعاجلة وال يتمكن من معاجلة تلك النظ
شخص آخر، ومبعىن  إىلال يتمكن الفرد من التحدث يف اهلاتف وكتابة رسالة : مثريين يف وقت واحد، مثال

عدد من لك النظرية على وتقوم ت . آخر يقوم الفرد بعزل كل املثريات ويدخل مثري واحد لغرض املعاجلة
 : املسلمات مؤداها

 : إن املعلومات أثناء معاجلتها متر مبراحل -أ
 .، اإلدراك اإلحساس:  تشمل عمليت:  مرحلة التعرف -
 .مرحلة اختيار االستجابة -
 .مرحلة تنفيذ االستجابة -
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ال ميكن توجيهها إىل  إن االنتباه قدرة أحادية املصدر :االنتباه عبارة عن قدرات ذات سعة حمددة - ب
 .أكثر من مثريين فهي طاقة حمددة السعة تستطيع الرتكيز على مثري معني دون غريه من املثريات األخرى

يسمح مبعاجلة املعلومات من خالل تركيز االنتباه عليها، ومينع بعضها  :" Filtre"هناك مرشحا  -ج
  .األخر

 
ان سعة االنتباه ميكن ان تتغري على حنو مرن كنتيجة لتغيري تفرتض هذه النظرية   :نظرية التوزيع املرن - ب

متطلبات املهمة ففي الوقت الذي يواجه فيه الفرد مثريين معا، ميكن لسعة االنتباه ان تتزايد اىل احدهم دون 
امهال االخر و يرى بعض اصحاب هذه النظرية ان املعاجلة ملثريين خمتلفني ميكن ان تستمر على حنو متواز 

ومن هنا فان هذه النظرية تفرتض ان كمية االنتباه املخصص ملهمة ما ليست . ل مجيع مراحل املعاجلةخال
  حمددة وثابتة وإمنا ميكن ان تتغري تبعا لتغري متطلبات هذه املهمة  

  
ان االنتباه ليس جمرد قدرة ذات سعة حمددة  املصادر املتعددةتفرتض نظرية  :نظریة المصادر المتعددة -ج

منا هو جمموعة متعددة من القنوات لكل منها سعته اخلاصة وكل منها خمصص ملعاجلة نوع معني من و ا
حيث يرى كثري من اصحاب هذه النظرية ان االنتباه يوجه ملراحل خمتلفة يف معاجلة . املعلومات او املثريات

أثر عملية االنتباه اىل املعلومات لعدة مثريات يف الوقت نفسه و ذلك دون أي تداخل بينهم حبيث ال تت
  .    املثريات املختلفة
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  الفصل الثاىن
 العوامل املؤثرة يف االنتباه
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  الفصل الثاىن
  العوامل املؤثرة يف االنتباه

 :العوامل املؤثرة يف االنتباه:أوالً 
  : )معاً  نهماكل م النيتفاع(تنقسم العوامل املؤثرة يف االنتباه إىل قسمني 

  ،وهىتصل خبصائص املنبه املوضوعيةت :العوامل اخلارجية :القسم االول
  جتذب شدة منبه ما االنتباه إليه دون غريه من املنبهات األقل شدة، فاألضواء الزاهية  :شدة املنبه

والروائح واألصوات العالية والروائح النفاذة أجذب لالنتباه من األضواء اخلافتة واألصوات الضعيفة ، 
  .املعتدلة 

  جتتذب املنبهات اجلديدة اليت تدخل يف خربة الشخص ألول مرة انتباهه أكثر :اجلدة أو احلداثة
من املنبهات املألوفة لديه، وعلى ذلك فأي حدث شاذ أو مغاير للمألوف كفيل بأن يثري انتباهنا 

يلفت نظر القارئ إىل املفاهيم أكثر من غريه، فمثالً استخدام احلرف الطباعي املائل يف كتاب ما 
الرئيسة بطبع الكلمات الدالة عليها يف هذه الصورة املغايرة، وكذلك استخدام الطباشري امللون يف 
الكتابة على السبورة، وتقدمي املادة الدراسية مبختلف الطرق واألساليب املمكنة من شأنه أن جيذب 

  .انتباه األطفال إىل املعلومات املقدمة 
 فمن املعروف أن اإلعالنات الكهربية املتحركة  ،األشياء املتحركة انتباه اإلنسان  جتذب : احلركة

أجذب لالنتباه من اإلعالنات الثابتة ، وكذلك احلركة املفاجئة أو السريعة لطفل أو شخص أو 
  .حيوان جتذب االنتباه 

 ىل االنتباه إىل النصف أن القارئ العادي أكثر ميالً إاىل الدراسات  تشري بعض: موضع املنبه
األعلى من صفحات اجلريدة اليت يقرؤها منه إىل االنتباه إىل النصف األسفل، وأن الصفحتني األوىل 
واألخرية أجذب لالنتباه من الصفحات الداخلية ، وقد استفاد من هذه النتائج متخصصو 

م بارزة يف هذه املواضع دون غريها تبني أن أحسن موضع  وكذلك.. اإلعالنات فجعلوا إعالنا
للمنبه إلثارة االنتباه أن يكون موجودًا أمام العينني مباشرة ، فاإلعالنات التجارية املوجودة على 
جانيب الطريق يف مستوى البصر أكثر إثارة لالنتباه من اإلعالنات املرتفعة جدًا عن مستوى البصر ، 

  .أو املكتوبة على األرض
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 باه حبجم املنبه ، فاألشياء األكرب حجمًا أكثر إثارة لالنتباه من تتأثر درجة االنت: حجم املنبه
األشياء الصغرية يف حجمها كما هو احلال يف اإلعالنات الكبرية ، والكلمات املكتوبة حبروف كبرية 

  .أكثر إثارة لالنتباه من الكلمات املكتوبة حبروف صغرية 
  

 نبه ، ويقصد بطبيعة املنبه نوعه وكيفيته ، أي هل خيتلف انتباهنا باختالف طبيعة امل:  طبيعة املنبه
هو منبه بصري أو مسعي أو مشي مثالً ؟ وهل املنبه البصري صورة إنسان أو حيوان أو مجاد ؟ وهل 
املنبه السمعي قصة ؟ أو غناء ، أو قطعة موسيقية ؟ ولقد تبني من الدراسات اليت ُأجريت يف هذا 

ال أن الصورة أكثر إثارة لالن تباه من الكلمات ، وأن كلمات الشعر أكثر إثارة لالنتباه من كالم ا
  .النثر 

 املنبه املتغري أكثر لفتًا لالنتباه من املنبه الذي يظل على حالة واحدة أو على سرعة  : تغري املنبه
اد واحدة ، فمثالً تغري إيقاع صوت احملاضر يساعد على انتباه اجلمهور ، وكلما كان التغري فجائيًا ز 

أثره ، فنحن ال نشعر بدقات الساعة املنتظمة يف حجرة املكتب، لكنها جتذب انتباهنا إذا توقفت 
  .فجأة ، والراديو بانطفائه أو ارتفاع صوته ، وأسلوب املخاطبة يف احملاضرة أو اإلعالنات

 عما يوجد يف  كل شيء خيتلف اختالفًا كبريًا ىف الفرد ،ف التباين أو التضاد يؤثر : التباين أو التضاد
حميطه من األرجح أن جيذب االنتباه إليه ، فنقطة محراء تربز يف جمال انتباهنا إن كانت وسط نقط 
سوداء ، كذلك وجود امرأة بني عدد من الرجال ، وقد فطن رجال اإلعالن إىل هذه احلقيقة ، 

  .زاهية فاختصروا تفاصيل اإلعالن وزمحتها إىل عدد قليل من اخلطوط ذات األلوان ال
 ولذلك ، فإن تكرار اإلعالن لدى الفردتؤدي إعادة عرض املنبه إىل إثارة االنتباه : إعادة العرض ،

التجاري عدة مرات يف اليوم يؤدي إىل انتباه الناس إليه ، وتكرار اإلعالن على مسافات خمتلفة يف 
ولذلك يلجأ . إىل املللالطريق يثري انتباه سائقي السيارات ، غري أن التكرار الكثري قد يؤدي 

ويستطيع املعلم . املتخصصون يف ميدان اإلعالن إىل تكرار الفكرة يف إطار خمتلف لتجنب امللل 
املاهر أن يستفيد من هذه العوامل اخلارجية الستثارة انتباه تالميذه ، وتركيزه وتوجيهه حنو أهداف 

  .التعلم املنشودة بشكل حيقق اإلثارة واملتعة والفائدة 
  

  
  

 



٢١ 

 

  :العوامل الداخلية  :القسم الثاىن
يئ الفرد لالنتباه إىل موضوعات خاصة دون غريها ، فمن أهم هذه العوامل توجد  عوامل داخلية خمتلفة 

  :ما يلىالداخلية املثرية لالنتباه 
 دوافع اإلنسان وحاجاته ورغباته املختلفة أمهية كبرية يف توجيه انتباهه إىل األشياء تلعب:الدوافع   - أ

واملواقف واألحداث املالئمة إلشباعها ، فاجلائع يف طريق عام يكون أكثر انتباهًا إىل الفتات املطاعم وروائح 
األطعمة ، والعطشان أكثر انتباهًا إىل املاء واملشروبات األخرى اليت تروي ظمأه ، واألم اليت حتتاج إىل شراء 

اصة مبالبس األطفال ، والشخص العاطل الذي يبحث مالبس لطفلها تكون أكثر انتباهًا إىل اإلعالنات اخل
  .عن عمل يكون أكثر انتباهًا إىل إعالنات الوظائف اخلالية 

  
الفرد  انإذا كىف الفرد ،فعلى سيل املثال التهيؤ أو الوجهة الذهنية يؤثر  : التهيؤ أو الوجهة الذهنية - ب

د حساسًا عند دخ هريد كتابًا حمددًا فسيكون أول شيء يثري انتباهي ول املكتبة، كذلك نرى الطالب ا
لالتصاالت واملناقشة ، والطبيب حساسًا لسماع رنني جرس اهلاتف ليالً ، واألم النائمة إىل جوار طفلها قد 

ومن ،ال يوقظها صوت الرعد ، لكنها تكون شديدة احلساسية لكل حركة أو صوت يصدر عن الطفل
  :ما يلي لدى الفرد هة الذهنية التهيؤ أو الوجىف  الىت توثر االمور
 البد من توافر مستوى من احلفز أو االستثارة احلافزة اليت  : مستوى احلفز واالستثارة الداخلية

حترك طاقة الفرد لكي يتم جذب االنتباه ملنبه معني ، ويرتبط احلفز باالنتباه ارتباطًا منحنيًا مبعىن 
  .النتباه مع تزايد احلفز ختفيض االنتباه إذا اخنفض احلفز ، ويزداد ا

  
 تعد اهتمامات األفراد وميوهلم ، ودوافعهم وقيمهم من أهم العوامل الداخلية : االهتمامات وامليول

لالنتباه ، فانتباه الشخص لبعض موضوعات يف البيئة احمليطة به أو األحداث اليت حتدث حوله إمنا 
فإن الشاعر الذي يهتم مبصطلحات الشعر تتحدد من خالل اهتماماته ودوافعه وقيمه ، وعلى هذا 

ا عامل اللغة الذي يهتم  ستختلف اجلوانب اليت تلفت انتباهه يف تسجيلها عن تلك اليت يهتم 
بطبقات الصوت وأساليب النطق ، فمثالً عامل نبات وجيولوجي وسيكولوجي زاروا حديقة احليوان ، 

ات ، وأما الثاين فينتبه بوجه خاص إىل ما قد األول يلفت نظره غالبًا وبوجه خاص الزهور والنبات
يوجد باحلديقة من أحجار وصخور ، وأما الثالث فيجذبه سلوك احليوانات داخل األقفاص، 

  .وسلوك من يتفرجون عليها خارج األقفاص 
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 يرتبط التيقظ واالنتباه بالراحة، على حني يؤدي التعب إىل نفاذ الطاقة اجلسمية  : الراحة والتعب

كه والع صبية ، وضعف القدرة على تركيز االنتباه ، فالطفل الذي مل ينل حظًا وافرًا من النوم ، أو أ
  .نشاط بدين أو ذهين متواصل يكون أقل انتباهًا داخل حجرة الدرس 

  
 : عوامل تشتيت االنتباه: ثانياً 

الرئيس يف ختلفهم أنه كان العامل ،و من تشتيت انتباههم أثناء املذاكرة  التالميذيشكو كثري من 
  :وتعثرهم مرة بعد أخرى ، ويرجع هذا إىل عدة عوامل تساعد على تشتيت االنتباه وهي

يرجع تشتيت االنتباه إىل عوامل نفسية كعدم ميل الطالب إىل املادة وبالتايل  :العوامل النفسية  )١
ا ، أو انشغال فكره وغرامه الشديد بأمور أخرى رياضية أو اجتم اعية أو عائلية ، أو عدم اهتمامه 

إسرافه يف التأمل الذايت واجرتار املتاعب واآلالم ، أو ألنه يشكو ألمر ما من مشاعر أليمة بالنقص 
أو الذنب أو القلق أو االضطهاد ، وهنا جيب التمييز بني شرود يف الذهن حيال مادة دراسية معينة 

نتباه ، ذلك أن الشرود االضطراري أو موضوع معني ، وبني الشرود العام مهما اختلف موضوع اال
املوصول كثريًا ما يأيت نتيجة ألفكار وسواسيه تسيطر على الفرد ، وتفرض نفسها عليه فرضًا ، فال 
يستطيع أن يتخلص منها باإلرادة أو ببذل اجلهد مهما حاول ، كأن تستحوذ عليه فكرة فحواها أن 

ويف هذه احلالة يكون شرود الذهن .. ب آمث الناس تضطهده أو أنه مصاب مبرض معني أو أنه مذن
عرضًا الضطراب نفسي ويكون عالجه على يد طبيب نفسي، أما بذل اجلهد للخالص من هذا 
العرض فال جيدي شيئًا ألنه جيعل الفرد يركز على اجلهد ال على العمل ، ويف هذا ما يصرفه عن 

  .العمل نفسه 
التعب واإلرهاق اجلسمي وعدم النوم بقدر كاٍف أو  قد يرجع شرود الذهن إىل: العوامل اجلسدية )٢

عدم االنتظام يف تناول وجبات الطعام أو سوء التغذية أو اضطراب إفرازات الغدد الصماء ، إن هذه 
ا أن تنقص حيوية الفرد وأن تضعف قدرته على املقاومة مبا شتت انتباهه ، وقد  العوامل من شأ

التنفسي مسؤول بوجه خاص عن كثري من حاالت الشرود لوحظ أن اضطراب اجلهازين اهلضمي و 
لدى األطفال ، فقد أدى عالج هذه االضطرابات كاستئصال لوزتني ملتهبتني أو تطهري األمعاء من 

م على الرتكيز    .الديدان إىل حتسن ملحوظ يف قدر
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عدم إتقان تتمثل العوامل العقلية يف صعوبة املوضوع ، وعدم االستعداد و  :العوامل العقلية  )٣
  .املتطلبات األساسية للموضوع املطروح أو املهمة املستهدفة ، أو غموض األفكار وتشابكها 

قد يرجع شرود االنتباه إىل عوامل اجتماعية كاملشكالت غري احملسوسة ، أو  : العوامل االجتماعية )٤
، أو صعوبات مالية  نزاع مستمر بني الوالدين ، أو عسر جيده الفرد يف صالته وعالقاته االجتماعية

مما جيعل الفرد يلتجئ إىل أحالم اليقظة جيد فيها مهربًا من هذا الواقع . ، أو متاعب عائلية خمتلفة 
املؤمل ، ويالحظ أن األثر النفسي هلذه العوامل االجتماعية خيتلف باختالف قدرة الناس على 

والصدمات العنيفة ، ومنهم من االحتمال والصمود ، فمنهم من يكون أثرها فيهم كأثر الكوارث 
  .يستطيع الصمود هلذه اآلثار وختطيها بسهولة كأن شيئًا مل يكن 

  
من هذه العوامل عدم  ىف انتباة التلميذ،و  )البيئية(العوامل الفيزيقية  تؤثر ) :البيئية(العوامل الفيزيقية  )٥

سوء التهوية وارتفاع  ، ومنها"عدم الرؤية الواضحة"كفاية اإلضاءة أو سوء توزيعها حبيث حتدث 
درجة احلرارة والرطوبة ، ومنها الضوضاء، وسوء معاملة اآلخرين للفرد ، والفوضى ، وعدم االنتظار 
، وتعقيدات املوقف وتشابك عناصره ، ونوع العمل الذي ينهمك فيه الفرد ، وسوء ارتباط املنبه 

 باملوضوع وعدم انتمائه
 التكنولوجيا استخدام يف اإلفراط ميثل :تكنولوجيا احلديثةعوامل مرتبطة باإلفراط يف استخدام ال )٦

 سعت دراسة االنتباه حيث على القدرة ونقص تشتت يف التأثري ذات العوامل أهم أحد احلديثة
 من احلديثة التكنولوجيا استخدام تأثري حبث إىل) Dehmler,2009( ديهملري كريستني
 صعوبات و النوم جودة على للنوم املخصصة الفرتات لخال والتلفاز والتليفونات احملمولة االنرتنت
 يؤثر أمنا ليالً  التكنولوجية استخدام التقنيات أن إىل الدراسة وتوصلت األكادميي، وأدائهم االنتباه

 مما االنتباه صعوبات يف التأثري ذات اهلامة العوامل احد يعد انه النوم، كما جودة على سلبيا تأثري
  .االكادميى داءاأل على سلبياً  ينعكس

  
  :األسباب احملتملة لتشتت االنتباه:ثالثاً 

 :ومن امهها األسباب احملتملة لتشتت االنتباهتتعدد 
االحتماالت  األوىل عن األسباب املمكنة لإلصابة من تلف املخ العضوي يعد  :تلف املخ العضوي- ١

الذي أوضح ان النشاط املفرط " تريد جولد"وتوصل إليها  ١٩٠٨باضطرابات نقص االنتباه كانت يف عام 
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لدى األطفال يتصل اتصاال مباشرا بتلف املخ العضوي والذي ينشا كما يف  اعتقاده عن إصابات يتعرض هلا 
ومن األحباث . املخ، احلرمان من األكسجني، مشاكل تعرض هلا اجلنني قبل الوالدة او أصابه عند امليالد

ط إىل حد كبري، حيث ان معظم احلاالت اليت تعاين من عدم األخرى فيما أظهرت عدم صحة هذا االرتبا
ويف عام  .او اقل% ١٠القدرة على االنتباه او الرتكيز مل تظهر اية عالمات عن حدوث تلف باملخ اال بنسبة 

اقرتح العامل ويندر ان بعض األطفال أعراضا تتصل خبلل يف النشاط الكيميائي باملخ املسؤلة بشكل  ١٩٧١
ليقظة و االنتباه و الثواب اليت ترتجم يف صورة نشاط مفرط وزائد عن احلد كما جتعل الطفل اقل مباشر عن ا

وقد أثبتت العقاقري . حساسية و إدراكا للثواب و العقاب وبالتايل تتسبب يف عدم مقدرته على التعلم بكفاءة
  Methylphenidate (Ritalin) + Dextroamphetamine (Dexedrine)التالية

لية يف احلد من اإلعراض لدى بعض األطفال، وبالرغم من جناح هذه األدوية يف عالج السلوك إال ان هلا فاع
ومن هذا املنطلق ميكن حتديد ابرز االسباب . األرق، فقدان الشهية،و مشاكل متصلة باملعدة : أثار جانبية

  :فيما يلى االنتباه احملتملة لتشتتوالىت قد تودى اىل االصابة  تلف املخ العضوياملتعلقة 
 
، مما يكون له ثاثريه واضحة إذا وجد خلل يف وظائف املخ تصبح مشوشة وغري :خلل يف وظائف املخ -أ

  .على االنتباه لدى الفرد
التوازن الكيميائي هلذه الناقالت يؤدي إىل اضطراب  يرى العلماء أن اختالل :الناقالت العصبية - ب

  . لفرد على االنتباه والرتكيز ويزداد اندفاعه ونشاطه احلركيا ميكانيزم االنتباه فتضعف قدرة
منو الطفل ضعيفا وال يتماشى مع عمره الزمين فإن ذلك سوف يؤدي إىل  إذا كان:ضعف النمو العقلي -ج

حيث قدم دراسة عن )  (1990بوند سني، سؤولة عن االنتباه وهذا ما بينهالعصبية باملخ امل ضعف املراكز
 .االنتباهية تتحسن لدى الطفل كلما زاد منوه العقلي ري بني فيها أن الكفاءةاالنتباه البص

  
ولك إما بطريقة مباشرة من  تلعب الوراثة دورا هاما يف إصابة األطفال باضطراب االنتباه:العوامل الوراثية. ٢

ض املراكز العصبية وراثية خاصة بتلف أو ضعف بع خالل نقل املوروثات اليت حتملها اخللية التناسلية لعوامل
غري مباشرة من خالل نقل املوروثات لعيوب تكوينية تؤدي إىل تلف  املسؤولة عن االنتباه باملخ،أو بطريقة

جلينات وتلعب ا .بدورها تؤدي إىل ضعف منوه مبا يف ذلك املراكز العصبية اخلاصة باالنتباه أنسجة املخ واليت
صابة حىت وان كانت نسبتها ضئيلة وقد أظهرت الدراسات ان إلصابة باضطرابات نقص االنتباه إايف  دورا

متثل هذه النسبة ( اإلباء الذين يعانون من نشاط زائد يكون أبنائهم غري قادرين على االنتباه و الرتكيز

 



٢٥ 

 

وقد توصل كل من . ، كما ان التوائم من بويضة واحده أكثر عرضة لإلصابة من التوائم من بويضتني%) ١٠
ان اإلباء الذين يعانون من بعض االضطرابات النفسية يصاب  ١٩٧٣و  ١٩٧١ورات عام موريسون و سيت

  . أبنائهم باضطرابات االنتباه
  
  :ىف االتى العوامل البيئة تتمثل  :العوامل البيئة. ٣
فرتة احلمل لبعض األشياء اليت تؤثر على اجلنني وجتعله  قد تتعرض األم أثناء:ملرحلة احلعوامل متلعقة مب -

باضطراب االنتباه وذلك مثل تعرضها لقدر كبري من األشعة،أو تناوهلا للمخدرات  عرضة بعد الوالدة لإلصابة
احلمل أو إصابتها  الكحوليات أو بعض العقاقري الطبية اليت تؤثر على احلمل يف األشهر الثالثة األوىل من أو

  .الديكي ملانية،الزهري،اجلدري،السعالاأل كاإلصابة باحلصبة:ببعض األمراض املعدية أثناء فرتة احلمل
 
   :رحلة الوالدةعوامل متلعقة مب -

   :االتى يف رحلة الوالدةعوامل املتلعقة مبالوتتمثل 
 استخدامه يف عملية الوالدة خاصة يف حالة الوالدة املتعسرة ضغط اجلفت على رأس اجلنني عند.  
 الوالدة إصابة اجلنني أو مججمته أثناء عملية.  
  عملية الوالدة وتوقف وصول االوكسحني إىل مخ اجلنني احلبل السري أثناءإتالف. 

 
على  يف وقوع الطفل رحلة ما بعد الوالدةعوامل املتلعقة مبالتتمثل :رحلة ما بعد الوالدةعوامل متلعقة مب -

  ببعض األمراض كما أن اإلصابة.رأسه من أماكن مرتفعة أو حدوث ارجتاج يف املخ لتعرضه إىل حادث
 .املسؤولة عن االنتباه والرتكيز كاحلمى القرمزية مثال تؤدي إىل إصابة بعض املراكز العصبية باملخ خاصة

  
األلوان الصناعية يف كل من  ىف عوامل املتلعقة بتاثري الصناعةالتمثل ت :عوامل متلعقة بتاثري الصناعة -

ابيح الفلوريسنت كل هذه العوامل إضاءة مصو التلوث البيئي، و معدالت الرصاص يف اجلو، و األطعمة، 
جمتمعة او منفصلة تسبب هذه االضطرابات، على الرغم من االختبارات اليت مت إجراؤها على هذه العوامل 

كما ان السكر يف املشروبات . ليست قوية بالدرجة إال أن احلد منها أظهرت فاعلية مع بعض احلاالت
  .  النشاطالغازية من املمكن ان يؤدي إىل اإلفراط يف 
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ان أمهات األطفال الذين يعانون من ) ١٩٧٢(أظهرت دراسات باتل والسي   :عوامل متصلة باألسرة.٤
نقص االنتباه ال يظهرون أيا من عالمات احلب والعاطفة ألبنائهم ومتتاز معاملتهم هلم بالقسوة ويتعرض 

سلوك الصارم من قبل األمهات هو رد ولكن يف دراسة نفت األوىل أظهرت ان هذا ال. األبناء للعقاب دائما
وقد ثبت ان األطفال الذين جيدون الدعم و احلب من الوالدين والذين . فعل طبيعي لسلوك أبنائهم الشاذ

يقومون بالتعاون مع املدرسة والطبيب املعاجل ميكن هلم التحسن بدرجة كبرية، كما ميكنهم التكيف مع 
م اليومية   . حيا
املعاملة الو الدية وإصابة الطفل  بدراسة استهدفت فحص العالقة بني أسلوب) ١٩٩٣(وزمالؤه قام بار كلي

أساليب املعاملة الو الدية اخلاطئة اليت يشعر الطفل منها  وقد أوضحت نتائج دراستهم أن. باضطراب االنتباه
وزمالؤه كذلك قام كابالن  ،والديه تؤدي إىل إصابته باضطراب االنتباه باإلمهال والرفض من قبل

 هدفها التعرف على طبيعة العالقة بني احلرمان العاطفي من الوالدين وإصابة أبنائهم بدراسة كان١٩٩٤
تصدع  باضطراب االنتباه ،وقد تكونت عينة دراستهم من أطفال يعيشون يف مؤسسات إيداع نتيجة

االنتباه يرتفع لدى  ابألسرهم،وأطفال يعيشون يف بيئة طبيعية مع أسرهم ولقد أظهرت النتائج إن اضطر 
يدل علىان احلرمان العاطفي من الوالدين  األطفال املودعني مقارنة باألطفال الذين يعيشون مع أسرهم مما

  .اضطراب االنتباه الذي ينجم عن التفكك األسري يؤدي إىل وجود
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  الثالث الفصل
   نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط اضطراب

  :متهيد
 )اندفاعي(ابرز ميزات هذا اإلضطراب، هي قلة االنتباه مصحوبة بفرط النشاط املتهور 

Impulsive.  . ذا اإلضطراب من تقدير الذات املنخفض  Low Selfوقد يعاين الطفل املصاب 
Esteemضعيف يف املدرسة، ويكون كثري احلركة،  )تعليمي(مع رفاقه، وأداء اكادميي  ، وعالقة غري سوية

خرى دون امتام االوىل، ويكون عدمي املقدرة ا اىلومن املستحيل أن جيلس يف مكان واحد، وينتقل من فعالية 
اء أو تكملة وظائفه املدرسية، ويكون غري منضبط يف املدرسة، ويرفع التكلفة مع األكرب  ، على ا منه سنًا

وترتاوح  ،)1 – 3 (ويصيب هذا االضطراب الذكور اكثر من اإلناث مبعدل .وميتاز باجلرأة يف احلديث
وتظهر أعراض وعالمات هذا االضطراب لدى الغالبية العظمى من  .%) 7 -  3 (نسبته االنتشارية بني

ا تكون اكثر  ،)يف سن الثالثة(األطفال قبل سن السابعة من العمر  وضوحًا يف املرحلة االبتدائية من غري أ
ا) % 80 - 30 (وقد تستمر هذه االعراض يف سن البلوغ لدى .الدراسة غري أنه  ،من األطفال املصابني 

  .يف بعض احلاالت قد تتالشى مع التقدم يف السن بسبب التغيريات اإلجيابية اليت حتدث يف الدماغ
هو السبب الرئيسي إلصابة الطفل بإضطراب نقص  )املورثات(يعتقد العلماء أن العامل اجليين 

ذا  .االنتباه املصحوب بفرط النشاط غري أن هنالك عدة عوامل بيئية قد تساهم يف إصابة الطفل 
أو  )الرصاص على سبيل املثال ال احلصر(اإلضطراب، مثل، إصابات الرأس، أو تعرض الطفل ملواد سامة 

ذا  .تدخني األم للتبغ أثناء محلها بالطفل وقد أظهرت بعض الصور الطبقية لدماغ األطفال املصابني 
وينقسم  .اإلضطراب إىل تدين النشاط يف مناطق الدماغ اليت تسيطر على االنتباه والنشاط اجلسدي والعقلي

ومع أن العالج ال يشفي  ،العالج باألدوية والعالج النفسي أو االثنني معاً  :العالج اىل ثالثة أنواع، هي
  .ل يف هذه احلالة، غري انه قد يساعد على التخفيف من حدة األعراض والعالمات املميزة هلاالطف

  
  : نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط اضطرابمفهوم : أوال

  :االنتباه نقص مفهوم اضطراب ) أ(
االنتباه بأنه مشكالت سلوكية نتيجة لقصور يف نقص اضطراب ) ١٩٩٧(تصف ابتسام سطيحه 

  .وعية التحصيل األكادميي و كذلك ضعف القدرة علي التعامل مع األقرانمدي و ن
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على أنه عدم القدرة على الرتكيز الذهين حنو شيء حمدد لفرتة طويلة يرافقه ) ١٩٩٨(يعرف الزيات
  .عدم القدرة على التحرر من العوامل اخلارجية اليت تشتت انتباههم

وكي يظهر يف ضعف قدرة الفرد علي الرتكيز لوجود بانه اضطراب سل) ٢٠٠٢(وتعرفه أماين زويد  
مثري خارجي يثري اهتمامه لفرتة ثواين قليلة مع عدم بقاء الفرد ثابت يف مكانه أي انه كثري احلركة بصورة ملفتة 

  . للنظر مع سرعة االستجابة
موعة منانقص االنتباه لدي األطفال بانه )  ٢٠٠٥(ويعرف حممد النويب   تيان األطفال 

السلوكيات املشاهدة وامللحوظة واليت تتسم بعدم القدرة علي االستدعاء السريع لالنتباه وصعوبة االحتفاظ به 
مع تشتته عند دخول أي مثري خارجي الدائرة االنتباهية هلم ، ولذا يفقدون القدرة علي غربلة املثريات ، 

  .وتدل عليه الدرجة املرتفعة يف بعد نقص االنتباه 
  
  :م فرط النشاط مفهو ) ب(

م فنجد كايل وويكس  تعددت تعريفات فرط النشاط نظرَا لتعدد الباحثون واختالف ختصصا
نيلسون يعرفه بإنه مرض يصيب األطفال الذين لديهم مخ معيب بيولوجيَا وهو مرض يسمي متالزمة الطفل 

  .ذي فرط النشاط 
ِف ه الطفل الذي يعاىن من ارتفاع مفرط النشاط بأن ) ١٩٨٥( عبد العزيز السيد الشخص  يعرّ

مستوى النشاط الزائد بصورة غري مقبولة اجتماعيا ، وعدم القدرة على تركيز االنتباه ملدة طويلة ، وعدم 
  .ضبط النفس ، وعدم القدرة على إقامة عالقات اجتماعية طيبة مع الزمالء ، ووالديه ، ومدرسيه

بانه اضطراب عصيب بيولوجي يوصف من خالل  ١٩٩٤وعرفته رابطة الطب النفسي األمريكية عام 
  .  أعراضه عدم القدرة علي االنتباه و االندفاعية و فرط النشاط 

بأنه احلالة اليت يكون فيها الطفل ناشطَا علي حنو مفرط وهو مستوي )  ROSS( وعرفه روس 
طفل العادي عندها ، فإذا كان مستوي النشاط يفوق نشاط ال)هو مستوي التململ (يتجاوز فيه املعيار 

  . ميكن أن يسمي مفرطَا يف النشاط 
هو حركات جسمية تفوق احلد الطبيعي أو  فرط النشاطان ) ١٩٩٦(داوود ومحديويرى كل من 

  .املقبول
نشاط جسمي وحركي حاد ومستمر طويل املدى لدى  هو فرط النشاطان ) ٢٠٠٠(ىيويرى حي

يقضي أغلب وقته يف احلركة املستمرة وغالبا ما تكون الطفل حبيث ال يستطيع التحكم حبركات جسمه بل 
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هذه الظاهرة مصاحبة حلاالت إصابات الدماغ أو قد تكون ألسباب نفسية ويظهر هذا السلوك غالبا يف 
  .سنة ١٥- ١٤سن الرابعة حىت سن ما بني 

  
  : نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط اضطراب مفهوم) ج(

 Attentionنتباه املصحوب بفرط النشاطنقص االيعرف الطفل ذوى اضطراب 
Deficit/Hyperactivity Disorder )ADHD ( طبقًا لتعريف اجلمعية األمريكية لعلم النفس

)APA,2000 ( على أنه طفل يعاىن من مجلة من األعراض تتمثل يف عدم القدرة على املثابرة ويتسم
سهولة، وتظهر تلك األعراض بوضوح يف اجلانب بسرعة النسيان وعدم القدرة على االسرتجاع ما مت تعلمه ب

 .االكادميى واالجتماعي واملهين
إىل ان التلميذ ذوى اضطراب االنتباه مع فرط ) Goldstein,1995(وأشار جولدشتان 

 .التشتت واالستثارة العالية واالندفاعية وصعوبة إرضاؤه:  النشاط يعاىن من أربعه اضطرابات هي
اضطراب ) A.P.A, 2004(واإلحصائي لألمراض العقلية الصادر عن ويعرف الدليل التشخيصي 

أو النشاط الزائد املتكرر والشديد الذي يظهر كثرياً /االنتباه والنشاط الزائد على أنه منط من نقص االنتباه 
م   .لدى أطفال معينني باملقارنة مع أقرا

ا عدم  ط النشاطاملصحوب بفر اضطرابات االنتباه ) ٢٠٠٧(تعرف صفيناز إبراهيم و  على أ
استطاعة الطفل الرتكيز واالحتفاظ به طوال فرتة ممارسة األنشطة مع عد االستقرار، واحلركة الزائدة دون 

 .اهلدوء أو الراحة مما جيعله مندفعًا يستجيب لألشياء دون تفكري مسبق
  

  :نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط اضطرابمعادالت انتشار :ثانيا
من أكثرا الضطرابات اليت يعاىن  )ADHD( نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط اباضطر عد ي

من إمجايل عدد األطفال يف سن ما قبل ) % ٧:  ٣  (األطفال حيث ترتاوح معادالت انتشارها ما بني
، وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الدراسات توصلت إىل أن نسبة انتشارها ترتاوح )APA,2000(املدرسة 
 ،كما)faroane et al., 2003(من إمجايل عدد األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة % ١٢- ٨ ما بني

 ١٨ -٥ (من األطفال يف سن%  ٥-٣على أن هذا االضطراب يصيب حوايل األمريكية تدل الدراسات 
 . الربيطانية أن نسبة انتشاره تقدر بواحد ىف األلف فقط تدل الدراسات،بينما  )سنة
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من احلاالت اليت تتوجة اىل املراكز %  ٤٠ -٣٠أن حوايل من  barkley,2003يرى باركلى و 
والعيادات النفسية يعانون من اضطرابات فرط االنتباه، وأن معدالت اإلصابة بني الذكور تفوق اإلناث حيث 

  .لصاحل الذكور)  ١:  ٣ (ميكن القول أن معدالت اإلصابة بني الذكور واإلناث ترتاوح بني 
د تفاوت كبري ىف تقديرات معدل انتشار اضطراب نقص االنتباه و وجتائج السابقة اىل وتشري الن

 :إىل   وفرط احلركة ويرجع هذا التفاوت أو االختالف
  .االختالف ىف تعريف االضطراب ) ١
  .االختالف ىف حتديد حاالته ) ٢
  .االختالف ىف األدوات التشخيصية املستخدمة ) ٣
الجتماعية اليت مت حصرها الن وجود معدل انتشاره بني األطفال الذين ينتمون االختالف ىف البيئات ا) ٤

  % .٢٠ألسر ذات مستوى اقتصادي اجتماعي منخفض يصل تقريبًا 
  

  :ألنواع املختلفة الضطراب فرط احلركة ونقص اإلنتباها:ثالثا
 :،وهىثالثة أنواع الضطراب فرط احلركة ونقص اإلنتباه توجد         

 تظهر فيه أعراض فرط احلركة ونقص االنتباه واالندفاعية بنفس الدرجة :أو املشرتك  ركبالنوع امل. 
 يظهر فيه فرط احلركة واالندفاعية بشكل أبرز من نقص  :النوع الذي يغلب عليه فرط احلركة واالندفاعية

 .االنتباه
 احلركة واالندفاعيةيهيمن نقص االنتباه على فرط  :النوع الذي يغلب عليه نقص أو تشتت االنتباه. 

  
  :نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط اضطراب أعراض:رابعا

 ) من دمج بني مصطلحني يعربان عن اضطراب االنتباه والرتكيز ADHD يتكون مصطلح
Attention Deficit Disorder - ADD ), املصحوب باضطراب فرط النشاط ( 

Hyperactivity ).  .ويعرب املصطلح ADHD نقص االنتباه، : ركبني االساسيني لالضطرابعن امل
 .( Impulsivity/Impulsiveness ) باالضافة اىل فرط النشاط املصحوب بالسلوكيات االندفاعية

 ADHD ) ورغم ان قسما من االطفال املصابني باضطراب نقص االنتباه والرتكيز املصحوب بفرط النشاط 
اال ان معظم االطفال يعانون من املزيج الذي يشمل ، يعانون من جانب واحد من هذه املعادلة ,(

وتظهر العالمات واالعراض  ).اضطراب نقص االنتباه والرتكيز واضطراب فرط النشاط(االضطرابني معا 
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عند القيام بفعاليات تتطلب الرتكيز وبذل جمهود فكري، على وجه  ADHD االوىل لالصابة باضطراب
، لدى معظم االطفال الذين يتم تشخيص اصابتهم  ADHD بتظهر عالمات واعراض اضطرا. اخلصوص

حىت ان االعراض االوىل ميكن ان تظهر، لدى بعض االطفال، يف سن اصغر،  ،قبل بلوغهم سن السابعة ،به
ىف  نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط اضطراب أعراضوتتمثل   .كان تظهر يف فرتة الرضاعة، مثال

  :االتى
 :قص اإلنتباهعراض تشتت أو نأ )أ(

 صعوبة احملافظة على الرتكيز. 
 كثرة النسيان. 
 عدم االنتباه للتفاصيل. 
 ارتكاب أخطاء نامجة عن اإلمهال. 
 اء ما بدأه  .عدم القدرة على إ
 الفوضوية. 
 فقدان األشياء اخلاصة. 
 جتنب الواجبات املدرسية. 
 عدم املقدرة على اتباع التعليمات.   

  :أعراض اإلندفاعية )ب(
  الصربقلة. 
 على انتظار الدور   عدم القدرة. 
 التسرع يف اإلجابة. 
 مقاطعة اآلخرين. 

  :أعراض فرط احلركة أو النشاط الزائد )ج(
  ًعدم القدرة على البقاء ساكنا. 
 دوء  .عدم القدرة على اللعب 
 كثرة الكالم. 
 كثرة الركض والتسلق. 
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  :نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط اضطراباسباب :خامساً 

اىل جمموعة من االسباب ،ميكن اجيازها ىف  نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط اضطرابيرجع 
  :االتى

  :وتشمل األسباب العصبية ما يلى :األسباب العصبية ) أ(
  تلف املخ:Brain Dysfunction  :  اضطرابات االنتباه ان  ) ١٩٩٩(سريجينت يرى

القشرة أللحائية باملخ املسئولة عن الشعور باإلثارة، وما إىل اختالل يف يرجع املصحوبة بنشاط زائد 
ميكن حتديد ابرز االسباب و  .يصاحب ذلك االضطراب من نقص يف اجلهد املبذول والنشاط املعريف

  :فيما يلى احملتملة لتشتت االنتباهوالىت قد تودى اىل االصابة  تلف املخ العضويباملتعلقة 
، مما يكون له واضحة لل يف وظائف املخ تصبح مشوشة وغريإذا وجد خ :خلل يف وظائف املخ -

  .ثاثريه على االنتباه لدى الفرد
التوازن الكيميائي هلذه الناقالت يؤدي إىل  يرى العلماء أن اختالل :الناقالت العصبية -

الفرد على االنتباه والرتكيز ويزداد اندفاعه ونشاطه  اضطراب ميكانيزم االنتباه فتضعف قدرة
إىل وجود عالقة إرتباطية ) Zamitkin et al., 1993(أشار زاميتكس وآخرون و . كياحلر 

بني اضطرابات االنتباه مع فرط النشاط وكفاءة الناقالت العصبية، اليت تتأثر بالعديد من 
املخدرات، كما أشار إىل العالقة بني عمليات اإليض وتدفق اجللوكوز داخل الفص األيسر للمخ 

إىل ) Goldstein,1995(وأضاف جولد شتيان  .االنتباه مع فرط النشاط وزيادة اضطرابات
كفاءة الناقالت العصبية اليت تلعب دورًا مهمًا يف كفاءة عمليات االنتباه والتحكم يف السلوك 

 .االندفاعي لدى ذوى اضطرابات االنتباه
  
 فإن ذلك سوف منو الطفل ضعيفا وال يتماشى مع عمره الزمين إذا كان:ضعف النمو العقلي -

حيث )  (1990بوند سني، سؤولة عن االنتباه وهذا ما بينهالعصبية باملخ امل يؤدي إىل ضعف املراكز
االنتباهية تتحسن لدى الطفل كلما زاد منوه  قدم دراسة عن االنتباه البصري بني فيها أن الكفاءة

 .العقلي
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  التأخر يف النضج العصيب :Neuroma turation :التأخر يف النضج العصيب  تشري نظرية
إيل وجود خلل وظيفي بسيط يف املخ علي الرغم من عدم وجود أي إصابة أو تشوهات خلقية فيه 

 .  
  االضطرابات البيوكيمائية :The Biochemical Disorders: ١٩٧٢يري ويندر عام 

هور فرط أن عدم قدرة املخ علي إحداث توازن بني األنظمة الكفية و االستثارية يؤدي إيل ظ
النشاط ، كما يري أن حدوث خلل يف املركبات البيوكيمائية و اليت تعترب موصالت عصبية حيدث 

  .  فرط نشاط 
نقص االنتباه املصحوب بفرط  اضطراب ينتقل :  Genetic Factors :األسباب الوراثية ) ب(

عني طفال يعانون من فقد دلت االحباث على ان واحدا من كل ارب. وراثيا، من جيل اىل جيل النشاط
وأشار دافيسون وآخرون إىل ان  .االضطراب لديه قريب عائلي واحد، على االقل، يعاين من االضطراب ذاته

هناك بعض الصفات الوراثية اليت ينشأ عنها اضطرابات االنتباه مع فرط النشاط مثل صغر حجم الفص 
ما فياألسباب الوراثية وميكن اجياز   .ف املخيةاألمامي للمخ، وعدم كفاءة التمثيل العقلى وخلل يف الوظائ

  :يلى
املراة احلامل اليت تدخن تزيد من احتمال والدة طفل يعاين من تتعرض  :اسباب ترجع اىل فرتة احلمل)١(

كما ان االفراط يف تناول املشروبات الروحية وتعاطي املواد اليت تسبب . اضطراب نقص االنتباه والرتكيز
 )Neurons  العصبونات(ة احلمل من شانه ان يسبب هبوطا يف نشاط اخلاليا العصبية االدمان اثناء فرت 

احلوامل النساء  كما تكون (Neurotransmitter)اليت تنتج الناقالت الكيميائية بني االعصاب 
 .اللوايت يتعرضن مللوثات بيئية سامة اكثر عرضة لوالدة اطفال مع اعراض اضطراب نقص الرتكيز واالنتباه

ترجع اىل فرتة احلمل اىل ما  نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط اضطرابوميكن تلخيص اسباب 
 :يلى

 احلمل تدخني االم خالل.   
  استعمال مواد تسبب االدمان.  
 التعرض للمواد السامة.  
 االفراط يف تناول املشروبات الروحية وتعاطي املواد اليت تسبب االدمان اثناء فرتة احلمل  
 نني اىل مواد سامةتعرض اجل.  
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  السعـال  –اجلدري  – الزهـري –تعرض األم أثناء احلمل لبعض األمراض املعدية احلصبة األملاين
 .الديكى كل هذا يؤدى إىل تلف املخ مبـا يف ذلك مراكز االنتباه

 
  :وتشمل ما يلى :اسباب حتدث أثناء الوالدة)٢(

  إصابة مخ اجلنني أثناء الوالدة :احلوادث  
 والدة طويلة متعسرة أو األكسجني(ل ىف الوالدة مشاك.( 
 تأخر الوالدة أو صغر حجم الطفل عند الوالدة.  

  
  :وتشمل ما يلى :اسباب ترجع اىل فرتة ما بعد الوالدة) ٣(

إصابة الطفل بعد امليالد وىف سنوات طفولته املبكرة بارجتاج ىف املخ نتيجة حادث أو  :احلوادث  -
ة أو وقوعه على رأسه من أماكن مرتفعة مثل هذه احلوادث ميكن أن تؤدى ارتطام رأسه بأشياء صلب

  .إىل إصابة بعض املراكز العصبية ىف املخ خاصة املسئولة عن االنتباه 
تعرض الطفل ألي عدوى ميكروبية أو فريوسية كاحلمى الشوكية أو احلمى  : األمراض املعدية -

  . إصابة املراكز العصبية ىف املخ القرمزية أو احلصىب األملانية كل هذا يؤدى إىل
سجلت عديد من الدراسات أن توكسينات عديدة تفسد األداء الوظيفي  :التسمم بالتوكسينات -

يؤدى ىف النهاية إىل اضطراب عجز االنتباه ونشاط زائد التسمم مبادة الرصاص اليت تدخل مما للمخ 
  .ها ىف طـالء لعب األطفـال اخلشبية وطالء أقالم الرصاص وغري 

لبعض أنواع الغذاء الىت إىل النشاط الزائد من بينها مكسبات الطعم  الطفل تؤدى حساسية:الغذاء  -
فحص العالقة لتناول الطفل املواد السكرية ونشاط حلركة حول أجريت دراسات ،وقد الصناعي

النتبـاه لكنها الزائدة فأتضح أن املواد السكرية الىت يتناوهلا الطفل ال تؤدى إىل إصابة باضطـراب ا
  .تؤدى إىل ارتفاع النشاط احلركي لزيادة الطاقة لديه 

  
ن الظروف البيئية قد تشجع أو ختفض من ا : Environment Factors: العوامل البيئية ) ج(

مستوى سلوك النشاط الزائد ، حيث يعتقد أن العوامل البيئية تعمل على إثارة اجلهاز العصيب املركزي مما 
نشاط الزائد ردود الفعل التحسسية سواء أكانت نامجة عن الطعام أو غريه إضافة لتناول األغذية يؤدي إىل ال

  :وتشمل األسباب البيئية ما يلى. بإضافات صناعية أو سكريات ومواد حافظة

 



٣٦ 

 

  التلوث :Pollution:  حاول بعض العلماء ربط عدة عوامل بيئية مثل التسمم بالرصاص واملواد
ة للطعام بظهور فرط النشاط لدي بعض األطفال ، حيث تبني أن بعض األطفال الكيماوية املضاف

ذوي فرط النشاط يكون لديهم مستويات عالية من الرصاص يف الدم و يأيت ذلك من األكل 
كما أن الصبغيات واملواد احلافظة اليت تضاف إيل املواد الغذائية . امللوث أو استخدام بعض اللعب 

هزة تؤدي إيل إ   .  صابة األطفال بفرط النشاط ا
 اليت اهتمت بدراسة سلوك حجرة  ١٩٧٩اندرسون عام  –أشارت نتائج دراسة هجز  :املدرسة

الدراسة عن طريق املالحظة املوضوعية لسلوك األطفال إيل أن املعلمني وجدوا أعداد كثرية من 
ضَا تشابه سلوكيات أمهات أطفال الفصل الدراسي يظهرون فرط النشاط احلركي ، وتؤكد النتائج أي

  . ومعلمي األطفال ذوي فرط النشاط املرضي مع أطفاهلم 
  ازداد االهتمام يف السنوات األخرية بفرط النشاط علي أنه نوع من  :فرط النشاط سلوك متعلم

التكيف ، كما أنه سلوك متعلم فيظهر فرط النشاط علي انه وسيلة للضبط ، كما يظهر أيضَا علي 
وقد يستمر هذا . للتأثري يف سلوك اآلخرين و أحيانَا يكون وسيلة الستثارة الفرد ذاته انه وسيلة 

النشاط املفرط بسبب التعزيز االجتماعي الذي حيظي به الطفل يف املنزل و املدرسة ، فاألطفال 
 . يتعلمون فرط النشاط من خالل املالحظة للوالدين وأفراد األسرة 

  
تلعب العوامل االجتماعية والنفسية دورا هاما يف تشكيل السلوك  :لنفسيةالعوامل االجتماعية وا )د(

القهري فالتنشئة االجتماعية اخلاطئة، والرتبية الصارمة املتسلطة اآلمرة الناهية القامعة، والقسوة والعقاب، 
تمع والتدريب اخلاطئ املتشدد املتعسف على النظافة واإلخراج يف الطفولة ، فالشعور الدائم باإلح باط من ا

العوامل وتشمل . تؤدي بالفرد إىل منط سلوكي قهري.والتهديد املتواصل باحلرمان، وفقدان الشعور باألمن
  :ما يلى االجتماعية والنفسية

 أساليب املعاملة الوالدية اخلاطئة اليت تتسم بالرفض الصريح أو تعد  : ةأساليب املعاملة الو الدي
ة والعقاب البدين والنفسي الشديد والنبذ وإحساس الطفل غري املرغوب فيه املقنع واإلمهال والالمباال

يري باركلي أن فرط النشاط ما هو إال نتيجة لضعف يف ضبط و  .واحلرمان العاطفي من الوالدين 
سلوك الطفل من جانب والديه فالطرق اليت يستخدمها بعض اآلباء يف ترويض سلوك هؤالء 

ألمر الذي يؤدي إيل اضطراب سلوك هؤالء األطفال كما يري أن األطفال قد تكون ضعيفة ، ا
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هؤالء األطفال أكثر استخداما لألوامر و ألساليب العقاب و هم قليالَ ما يستخدمون املكافآت 
  . مع أبنائهم 

 األسرة غري املستقرة من الناحية االقتصادية واالجتماعية والنفسية   :األسرة   عدم االستقرار داخل
 –ا أكثر عرضة الضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد ومن الدالئل عدم االستقرار كون أطفاهل

  -سفر إحدامها  –طالق الوالدين  –إدمان أحد الوالدين للمخدرات  –مرض احد الوالدين 
  .الوفاة 

  قد يرتسب اضطراب نقص االنتباه بدخول الطفل املدرسة حيث يكون  :خربة دخول املدرسة
  .سية بيئة جديدة ومعقدة ما تؤدى إىل تشتت انتباه الطفل البيئة املدر 

  
  :من قبل الوالدينواحلركة الزائدة  تشتت االنتباه التعرف على:سادساً 

لدى ابنائهم من خالل مالحظة ظهور  تشتت االنتباهعالمات  يستطيع الوالدين التعرف على
  :السمات التالية

   ) :سنوات ٥-٣(الزائدة  صاب بتشتت االنتباه واحلركةاملالطفل  مسات
 الطفل يف حركة مستمرة وال يهدا أبدا 
 جيد صعوبة بالغة يف البقاء جالسا حىت انتهاء وقت تناول الطعام 
  يلعب لفرتة قصرية بلعبة وينتقل بسرعة من عمل ألخر 
 جيد صعوبة يف االستجابة للطلبات البسيطة 
 يلعب بطريقة مزعجة أكثر من بقية األطفال 
 ن الكالم و يقاطع اآلخرين ال يتوقف ع 
  جيد صعوبة كبرية يف انتظار دوره 
 يأخذ األشياء من بقية األطفال دون االكرتاث ملشاعرهم 
 يسئ التصرف دائما 
 جيد صعوبة يف احلفاظ على أصدقائه 

  
  ):سنة  ١٢ -٦ (صاب بتشتت االنتباه واحلركة الزائدةاملالطفل  مسات
  حساب النتائج يتورطون بأعمال خطرة دون ان حيسبوا 
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 متملمال كثري التلوي و احلركة وال يستطيع البقاء يف مقعده 
 خيرج من مقعده أثناء الدرس و يتجول يف الصف 
 ا  من السهل شد انتباهه ألشياء أخرى غري اليت يقوم 
  ال ينجز ما يطلب منه بشكل كامل 
 جيد صعوبة يف إتباع التعليمات املعطاة له 
 يلعب بطريقة عدوانية فظة 
  يتكلم يف أوقات غري مالئمة و جييب على األسئلة بسرعة دون تفكري 
  جيد صعوبة يف االنتظار يف الدور 
 مشوش دائما و يضيع أشياءه الشخصية 
 يرتدى أدائه الدراسي 
 غري ناضج اجتماعيا وأصدقاءه قالئل و مسعته سيئة 
 يصفه مدرسيه بأنه غري متكيف او غارق يف أحالم اليقظة  

 
 :عفات اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط مضا:سابعاً 

م نقص االنتباه مع فرط النشاط  قد جيابه االطفال املصابون باضطراب الكثري من املصاعب يف حيا
ذا االضطراب    :ومنها ،اثر االصابة 

مما قد  ،غالبا ما يواجهون املصاعب اثناء الدروس التعليمية:املصاعب اثناء الدروس التعليمية  -
دائمة، سواء من زمالئهم او    ب الفشل يف التحصيل العلمي، باالضافة اىل تعرضهم النتقاداتيسب

من أن صعوبات االنتباه هي )    Rynard , 1993( ويؤكد ذلك ما أشار إليه  .من البالغني
السبب الرئيس واملباشر الخنفاض مستوى التحصيل لدى األطفال مضطريب االنتباه مفرطي االنتباه 

من % ٧٠حني أشارت الدراسات اليت أجريت خالل السنوات اخلمس األخرية إىل أن حوايل  يف. 
فقط %  ١٥األطفال مضطريب االنتباه مفرطي االنتباه يعيدون سنة دراسية ـ على األقل ـ  يف مقابل 

من األطفال مضطريب االنتباه % ٨٠إىل % ٤٠من بني األطفال اآلخرين ، وأنه توجد نسبة ما بني 
من األطفال % ٤٠إىل % ٢أي أن نسبة . . . رطي االنتباه يعانون من صعوبات يف التعلم مف

وقد ) .    Gelfand , 1988(الذين لديهم صعوبات يعانون ـ أيضا ـ من صعوبات االنتباه 
إىل أن كثريا من األطفال  (Weiss , G., Minde, K. & Douglas, I., 1979)أشار
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نتباه يعانون من صعوبات تعليمية ، وأوضحت نتائج الدراسات أن مضطريب االنتباه مفرطي اال
منهم يعيدون نفس السنة % ٧٠من التالميذ مفرطي النشاط لديهم ضعف يف التحصيل ، % ٨٠

: من التالميذ يفصلون من الدراسة ، وأن الصعوبات اليت يعانون منها تتمثل يف % ٥٢الدراسية ، 
ات اإلجناز يف االختبارات ، كثرة عدد السنني املقررة للدراسة درجات االختبارات املنخفضة ، صعوب

  . ، التقديرات املنخفضة يف قياسات املعلمني 
 

لالصابة بضربات او جروح،  ،يف حوادث خمتلفة عرضيكونون عرضة للت  :التعرض حلوداث خمتلفة -
  . اكثر من غريهم من االوالد الذين ال يعانون من هذا االضطراب

م او مع البالغني:التعامل مع االخرينصعوبات ىف  -   . يواجهون صعوبات يف التعاون مع اترا
يكونون اكثر عرضة خلطر استهالك املشروبات الكحولية وتعاطي املواد املسببة   :التعرض لالدمان -

 . لالدمان، او يكونون اكثر عرضة من غريهم اىل اجلنوح
  

ة العراض اضطر املاحلاالت الطبية :ثامناً    :اب نقص االنتباه مع فرط النشاطشا
ة اىل حد كبري العراض اضطراب  توجد عدد من احلاالت الطبية اليت قد ترتتب عنها اعراض مشا

 :من بينها ADHDنقص االنتباه مع فرط النشاط 
  الديسليكسيا –صعوبات التعلم Learning disabilities. 
  التوحدAutism وطيف التوحد بأنواعه. 
  القلق Anxiety disorder. 
 االكتئاب Depression. 
  التصرف - اضطراب السلوكConduct Disorder. 
 اضطراب املعارضة والعصيان Oppositional defiant disorder (ODD). 
 انفصام الشخصية Schizophrenia. 
 االستحواذ الوسواسي Obsessive compulsive disorders . 
 صعوبات االرتباط العاطفي Attachment disorders . 
  الفرط احلركيHyperkinetic disorder . 
 متالزمة توريت Tourette`s Syndrome . 
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  نوبات الصرع اخلفيف (حاالت الصرع بأنواعهPetit mal epilepsy -  نوبات التغيب
Absence Seizures- التشنج اجلزئي املركب Complex Partial Seizures - 

 .(Temporal Lobe Epilepsy صرع الفص الصدغي
 حاالت اضطراب الغدة الدرقية. 
 اخلرس أو الصمم االختياري Elective mutism 
 اضطرابات الكالم. 
 صعوبات تطور اللغة Developmental Language Disorder:.  

  
الدليل االحصائى ىف ضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط الالتشخيصية  لهدالال:تاسعاً 

  :التشخيص الرابع
ضطراب نقص االنتباه املصحوب الالتشخيصية  لهدالال ل االحصائى التشخيص الرابعذكر الدلي

   :على النحو التاىلبفرط النشاط 
وجود ستة من عالمات نقص االنتباه ملدة ستة شهور على األقل بدرجة ختل بتكيف الطفل وال  - ١

  .،هىعالمات نقص االنتباهو  ،تناسب مرحلته العمرية الىت يعيشها
 با ىف االنتباه إىل تفاصيل هامة ويرتكب أخطاء امهالية ىف واجباته املدرسية أو عمله يفشل غال

  .وأنشطته احلياتية 
 لديه صعوبة ىف احملافظة على انتباهه ىف املهام أو اللعب .  
 غالبا يبدو انه ال يستمع عندما يكون الظالم موجها إليه بصورة مباشرة . 
 اء واجباته املدرسية أو عمله وليس ذلك بسبب سلوك ال يتبع التعليمات غالبا وجيد صعوب ة ىف إ

 . العناد أو عدم فهم التعليمات
 غالبا جيد صعوبة ىف ترتيب مهامه وأنشطته . 
  مثل (غالبا ال حيب األنشطة أو املهام الىت حتتاج إىل جمهود ذهىن ويتجنبها أو يتكاسل ىف أدائها

 .)الواجبات املدرسية
 مثل أقالمه وكراساته وكتبه(لالزمة ملهامه وأنشطته غالبا يفقد أدواته ا. 
 تشتته باملثريات اخلارجية يسهل . 
 ينسى املهام اليومية املطلوب منه . 

 



٤١ 

 

وجود ستة من عالمات فرط احلركة واالندفاعية اآلتية ملدة ستة شهور على األقل بدرجة ختل   - ٢
  :،هىالمات فرط احلركة واالندفاعيةعو  ،بتكييف الطفل وال تناسب مرحلته العمرية الىت يعيشها

  :يندفع ىف تصرف دون تفكري ملا يناسب املوقف وتالحظ ىف األعراض اآلتية :عالماتاالندفاعية  )أ(
  غالبًا يندفع ىف إجابات قبل أن يكمل مساع األسئلة.  
  جيد صعوبة ىف انتظار دوره سواء ىف اللعب أو املوقف اجلماعية.  
 سواء ىف حمادثة أو لعب(فسه على اآلخرين غالبًا يقاطع أو يقحم ن. (  

تزداد كمية احلركة لدى الطفل مبا يعوق تكيفه ويسبب إزعاجا لآلخرين : الفرط احلركى عالمات) ب(
  :ويالحظ ذلك ىف األعراض اآلتية 

  جيد صعوبة ىف اجللوس ساكنا.  
 ع منه فيها أن يظل جالساغالبا ما يتحرك تاركا مكانة ىف الفصل أو ىف األماكن األخرى الىت يتوق   
  ىف حـاالت (غالبا ما يدور جريا أو يتسلق املناضد بإفراط ىف األماكن الىت ال يليق فيها ذلك

  ) .املراهقني والبالغيـن قد ينحصر ذلك ىف شعـور داخلى بعدم االستقرار
  غالبا جيد صعوبة ىف ان يلعب او ممارس أنشطته ترفيهية ىف هدوء.  
  كة لو كان يعمل مبوتور يبدو غالبا ىف حر.  
  غالبا يتحدث كثرية.  

بعض األعراض االندفاعية احلركية أو أعراض نقص االنتباه الىت سببت خلل كانت موجودة قبل   - ٣
  .سن سبع سنوات 

  ).املدرسة –مثل البيت ( بعض اخلـلل الناتج من األعـراض حيدث ىف مكانني أو أكثـر   - ٤
  .ـل االكلينكى امللحوظ اجتماعيا أو دراسيا أو وظيفيا يوجـد دليـل واضح على اخلل  -٥
األعراض املذكورة ال تعزى إىل اضطراب تشوه النمو أو الفصام أو اضطراب ذهاىن وال اضطراب  - ٦

  .عقلى 
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  الرابع  الفصل

ذوى  الىت يعاىن منها التالميذ املشكالت
  صعوبات االنتباه مع فرط النشاط
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  الرابع  الفصل
  ذوى صعوبات االنتباه مع فرط النشاط الىت يعاىن منها التالميذ املشكالت

  :ذوى صعوبات االنتباه مع فرط النشاط جمموعة من املشكالت منها يعاىن التالميذ
 Poor Relationships With ):االجتماعية (االخرين ضعف العالقاتاملشكالت الناجتة عن : اوالً 

Others:  
عدم القدرة على :ذوى صعوبات االنتباه مع فرط النشاط من جمموعة من املشكالت منها  ذالتالمي يعاىن

م  االستمرار ىف اجلماعة،اذ وعدم القدرة علىالتعامل مع اآلخرين،  غري مقبولني من اجلماعة، وغري يكونوا أ
ا مضطريب االنتباه وتؤدى تلك السلوكيات الغري مرغوبة اليت يق .وليس لديهم أصدقاء كثريون،متعاونني  وم 

م على التكيف االجتماعي  .إىل الرفض االجتماعي من اآلخرين، وينعكس ذلك بوضوح يف قدر
  

ا ً  :Low Academic Achievement :اخنفاض التحصيل الدراسيمشكلة : ثاني
 اىل ان ذوى صعوبات االنتباه مع فرط النشاط مشكلة اخنفاض التحصيل الدراسي لدى التالميذترجع 

م ذوى أسلوب تعلم سطحي قائم على املعاجلة السطحية  أسلوب تعلمهم سطحي حيث يتسمون بأ
إىل أن  .(Brand et al.,2002)للمعلومات واملهام اليت يتعاملون معها، حيث توصلت دراسة براند 

ذج التالميذ ذوى اضطرابات االنتباه مفرطى النشاط يفضلون أسلوب التعلم السطحي طبقا لنمو %) ٨٠(
اىل أن صعوبات االنتباه هي السبب الرئيس واملباشر )    Rynard , 1993( تؤكد دراسة و  .انتوستل

يف حني أشارت الدراسات اليت . الخنفاض مستوى التحصيل لدى األطفال مضطريب االنتباه مفرطي االنتباه 
نتباه مفرطي االنتباه من األطفال مضطريب اال% ٧٠أجريت خالل السنوات اخلمس األخرية إىل أن حوايل 

فقط من بني األطفال اآلخرين ، وأنه توجد نسبة ما %  ١٥يعيدون سنة دراسية ـ على األقل ـ  يف مقابل 
أي . . . من األطفال مضطريب االنتباه مفرطي االنتباه يعانون من صعوبات يف التعلم % ٨٠إىل % ٤٠بني 

ات يعانون ـ أيضا ـ من صعوبات االنتباه من األطفال الذين لديهم صعوب% ٤٠إىل % ٢أن نسبة 
)Gelfand , 1988 . (وقد أشار(Weiss , G., Minde, K. & Douglas, I., 1979) 

إىل أن كثريا من األطفال مضطريب االنتباه مفرطي االنتباه يعانون من صعوبات تعليمية ، وأوضحت نتائج 
منهم يعيدون نفس % ٧٠ التحصيل ، من التالميذ مفرطي النشاط لديهم ضعف يف% ٨٠الدراسات أن 
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: من التالميذ يفصلون من الدراسة ، وأن الصعوبات اليت يعانون منها تتمثل يف % ٥٢السنة الدراسية ، 
درجات االختبارات املنخفضة ، صعوبات اإلجناز يف االختبارات ، كثرة عدد السنني املقررة للدراسة ، 

  .   التقديرات املنخفضة يف قياسات املعلمني
   

 : Low Self-concept  اخنفاض مفهوم الذاتمشكلة :ثالثاً 
باخنفاض مفهوم الذات لديهم وذلك نتيجة ذوى صعوبات االنتباه مع فرط النشاط  التالميذيتصف 

م فهم لألحباطات املتكررة اليت يتعرضون هلا،  يتسمون بفعالية ذات منخفض، ويظهر صدى ذلك يف أ
م ليس لديهم اإلصرار والتحدي للتغلب على يعانون من نقص واضح يف ب ذل اجلهد، باإلضافة إىل أ

م توصلت العديد من الدراسات و  .العقبات اليت تواجههم، كما يظهر تأثري ذلك يف توكيدهم املنخفض لذوا
من الطالب الذين يعانون من صعوبات االنتباه مع اإلفراط يف النشاط يعانون من نقص %) ٧٠(أن حوايل 

م ذوى مفهوم ذات سالبمفهو   .م الذات، أو أ
  

 : السلوك العدوايناملشكالت الناجتة عن :رابعا
بالسلوك العدواين بدنيا ولفظيا مع كل من يتعاملون ذوى صعوبات االنتباه مع فرط النشاط  التالميذيتصف 

م ال يهتمون بأثر هذا السلوك على اآلخرين  :ويتمثل السلوك العداوىن يف .معهم، كما أ
 .احلركات العصبية عشوائية وغري منظمة -
 .صعوبة االستقرار يف مكان واحد لفرتات طويلة من الوقت -
 .االنشغال بأشياء مزعجة كالسقوط من على  املقعد -
 .التحدث بصوت مرتفع -
 .إحداث ضوضاء داخل حجرات الدراسة -
  

  :Conduct Problems:  مشكالت التواصل:خامساً 
إىل أهم األعراض الثانوية اليت تصاحب اضطراب االنتباه فرط  (Gelfand et al., 1988)يعرض 

الصعوبات االجتماعية خاصة مع األقران ، ونقص النضج ، وعدم التعاون ، والتمركز : النشاط ، ومنها 
  . حول الذات ، وكثرة الشجار
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 : املشكالت املعرفية:سادسا
  :من مشكالت معرفية خمتلفة لعل أمهها يتمثل يفالنشاط  ذوى صعوبات االنتباه مع فرط التالميذيعاىن 

 .ضعف يف مهارات حل املشكالت -
 .صعوبة يف ترميز املعلومات وتشفريها داخل الذاكرة -
 .صعوبة التنظيم وتصنيف املعلومات الواردة وصعوبة معاجلتها -
 .معها الطفل القدرة على التنظيم الذايت للمعلومات واملعارف املختلفة اليت يتفاعل -
  .وصعوبة التكيف السلوكي جتاه احلاضر واملستقبل واألهداف عدم القدرة على تنظيم السلوك -
 

اضطراب  يتسم األفراد الذين يعانون من :التحكم لديهم  مركزاملشكالت الناجتة عن القصور ىف :سابعا
والفشل عند التعامل مع املهام  فهم يعزون أسباب النجاح ، مركز حتكمهم خارجيبان  االنتباه فرط النشاط

م يعزون فشلهم االكادميى  م، كما أ واملواقف املختلفة إىل عوامل خارجية تتمثل يف البيئة اخلارجية احمليطة 
كذلك إىل عوامل ترتبط بنقص القدرة على بذل مزيدًا من اجلهد وقلة القدرات واإلمكانات العقلية، كما 

م وقدرا م يرون أن إمكانا م يفضلون التوجه ،هذا باالضافة اىل  م حمدودة نتيجة لتأثري عامل الوراثةأ أ
م يتسمون بنمط دافعي خارجي قائم على التعلم من أجل حتقيق /الدافعي القائم على األداء إحجام،  أي أ

ا، الدرجات التحصيلية دون السعي إىل الفهم أو إتقان املادة املتعلمة، فالدرجة لديهم متثل هدف  يف حد ذا
م احملدودة، ومن مث فهم يتجنبون املهام الصعبة  وبالتاىل فهم ال يسعون إىل الدخول يف منافسات تظهر قدرا

م أمام اآلخرين   .اليت تظهر قدرا
  

  :  Mood Disorders :  اضطرابات املزاجاملشكالت الناجتة عن :ثامناً 
ثانوية اليت تصاحب اضطراب االنتباه فرط إىل أهم األعراض ال (Gelfand et al., 1988)يعرض 

ضعف تقدير الذات وحدة املزاج ، واإلحباط ، والنوبات االنفعالية ، واخنفاض مستوى : النشاط ، ومنها
التحصيل ، واملعارضة املتشددة ، واضطرابات التواصل ، واضطرابات حمددة يف املظاهر االرتقائية ، والتبول 

الإرادي بصورة عرضية ، ورمبا تظهر أعراض اضطراب عصيب بسيط ، وعطب يف الالإرادي ، وكذا التربز ال
  .اإلدراك احلركي
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  :املشكالت الناجتة عن سوء التكيف:تاسعاً 

م التكيفية حمدودة م على التكيف مع التغريات واملثريات البيئية احمليطة تتسم ، قدر ويتصفون كذلك بأن قدر
ا بيئات غري مشجعة على التعلم،  باحملدودية، ويظهر ذلك بوضوح يف م لبيئات التعلم على أ أن تصورا

م يرفضون أساليب التدريس التقليدية  .  باإلضافة إىل أ
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  الفصل اخلامس
ذوى صعوبات  للتالميذاخلصائص السلوكية 

  االنتباه مع فرط النشاط
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 

 



٤٨ 

 

  اخلامس الفصل
  ذوى صعوبات االنتباه مع فرط النشاط للتالميذص السلوكية اخلصائ

ىف مراحل النمو املختلفة  ذوى صعوبات االنتباه مع فرط النشاط للتالميذاخلصائص السلوكية ميكن حتديد 
  : على النحو التايل

 : سن املهدمرحلة : اوال
 :طفولة املبكرة ما يليمن اخلصائص املميزة الضطرابات االنتباه واحلركة املفرطة يف مرحلة ال

  .البكاء والصياح بصوت مرتفع -
 .سرعه االستثارة، والغضب -
             .         احلركة املفرطة -
                 اضطرابات النوم  -
  

 :) ما قبل املدرسة(الطفولة املبكرة  مرحلة :ثانيا
 قبل ما سن يف) ADHD ( فرط النشاطاضطراب نقص االنتباه مع  لديهم الذين األطفال من العديد يبدي

 ناتج وإرهاق الغضب، من ونوبات املزاج يف كبرية وتغريات الراحة، من نشطة ختلو حركية سلوكيات املدرسة
 يظهر كما جدًا  قصري لديهم االنتباه وزمن غريهم، من أكثر لنحباط معرضني يبدون كما النوم، نقص عن

م بأن عادة ويصفون والكالم اللغة يف مشكالت مريةالع املرحلة هذه يف األطفال من العديد  .خرقاء تصرفا
م وتبدو  وكثري عدوانية سلوكيات يبدون جمموعات،وقد ضمن مواقف يف يكونون حني وضوحاً  أكثر مشكال

ذوى  للتالميذاخلصائص السلوكية وميكن تلخيص . األطفال رياض يف يستمرون ال األطفال هؤالء من
  :النحو التاىل) ما قبل املدرسة(الطفولة املبكرة  مرحلة  ىف ع فرط النشاطصعوبات االنتباه م

 .العنف يف التعامل مع األشياء واآلخرين  -
           .        زيادة يف اضطرابات النوم  -
 .والغضب سرعه التغيري املزاجي -
  .   تصلب الرأي وعدم االنصياع لألوامر  -
 .قصر مدة االنتباه  - 
ت يف الكالم واللغة، حيث يوصف الكالم يف تلك املرحلة بأنه ال يتالءم والعمر الزمين والعقلي مشكال  -

 .للطفل، وانه غري متناسق ومفهوم وغري مرتابط
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  .مشكالت يف التكيف مع أقرانه مما يساعد على زيادة السلوك العدواين والعنف  -
  

  :)االبتدائية املدرسة(الطفولة املتاخرة مرحلة :ثالثا
تستمر املظاهر السلوكية ملرحلة ما قبل املدرسة مع الطفل حىت مرحلة املدرسة، لكنها تأخذ شكالً 
دوء لفرتات زمنية طويلة والتعامل مع الواجبات  أكثر حدة وأكثر وضوحًا ملا تتطلبه تلك املرحلة من اجللوس 

الزمالء واملشاركة يف األنشطة املدرسية وأداء املنزلية تلك اليت تتطلب الرتكيز واالنتباه إضافة إىل التعاون مع 
ونتيجة ملا يتميز به الطفل من االنشغال وعدم االنتباه وعدم االنصياع  .الواجبات والتكليفات املختلفة

أن ما  تزداد مشكالته يف املدرسة، ولقد أشار باركلى   لألوامر والتوجيهات ومقاومة القوانني واللوائح املدرسية
سنوات تصدر عنهم أشكال  ١٠ -٧من هؤالء األطفال ممن تراوح أعمارهم ما بني %  ٥٠ – ٣٠بني 

خمتلفة من اضطرابات التصرف والسلوك املعادى للمجتمع مثل الكذب والسرقة ومعاداة السلطات إضافة إىل 
م بشكل متكرر% ٢٥أن حوايل    .منهم يتشاجرون مع أقرا

 تدخل منزلية واجبات له توكل حيث املنزل، يف الظهور يف للطفل الدراسية املشكالت تأثري وتبدأ
اء حقيقية معاناة يف معاً  واألسرة الطفل  عدم مشكلة من يعانون األطفال هؤالء أن كما الواجبات، تلك إل
 أو هلم املوكلة اليومية املهام أداء يف صعوبة وجيدون املدرسة، أو املنزل يف سواء التعليمات إتباع على القدرة
م نتاج على بناء األقران من هلم اآلخرين رفض من يعانون كما .هلم أوكلت اليت األعمال لإكما  سلوكيا

 االجتماعية السلوكيات تبدأ الطفولة مرحلة اية ويف الوقت، مع تتزايد واليت مناسبة الغري االجتماعية
  .هلم مالزمة تستمر قد األكادميية املشكالت أن إال واالستقرار، بالتحسن
 :االبتدائية ىف صورة جمموعة من االعراض ،وهى املدرسة اضطراب االنتباه لدى األطفال يف عمرويظهر 
 الذي يعاين من اضطراب االنتباه ال يستطيع تركيز انتباهه على منبه أكثر  إن الطفل:االنتباه القصري

 كون فيه املعلوماتمتتالية،مث ينقطع انتباهه عن هذا املنبه يف نفس الوقت الذي ت من بضعة ثوان
بسرعة  مازالت تنبعث منه،ولذلك جند أن انتباه الطفل الذي يعاين من هذا االضطراب ينتقل

من حيث مدى  شديدة بني املنبهات املختلفة لدرجة أن بعض العلماء قد شبهوه بالطلقات النارية
 .املختلفة استمراره،وسرعة تنقله بني املنبهات

 يعاين من اضطراب االنتباه لديه ضعف يف القدرة  الطفل الذي إن :ضعف القدرة على اإلنصات
اليسمع،وهلذا السبب جنده ال يستطيع فهم املعلومات اليت  اإلنصات ،ولذلك فإنه يبدو وكأنه

بعض احلروف،أو الكلمات،أو املقاطع ويرتتب على ذلك أن  يسمعها كاملة،ولكنه قد يفهم

 



٥٠ 

 

سمع تكون مشوشة وخمتلطة وغري واضحة، وهذا بدوره طريق حاسة ال املعلومات اليت يكتسبها عن
 .التفكري يؤدي إىل ضعف قدرته على

  لدى الطفل الذي  إن العمليات العقلية اليت تقوم مبعاجلة املعلومات بطيئة جدا :تأخر االستجابة
ا ال تسعفه يف استدعاء املعلومات اجها سابقة التخزين اليت حيت يعاين من اضطراب االنتباه،ولذلك أ

وقتا طويال يف عملية التفكري،مما يؤدي  من الذاكرة بعيدة املدى ،ويرتتب عن ذلك أن هذا يستغرق
بالعد على أصابع يديه عند قيامه حبل مسالة  إىل تأخر استجابته،ومثال ذلك الطفل الذي يقوم

ل ال يستطيع عملية التفكري،وتكون احملصلة إن هذا الطف حسابية ما جيعله يستغرق وفقتا طويال يف
اء العمل الذي يقوم به يف املقرر لذلك ،وهلذا السبب جنده دائما على درجات منخفضة  إ

 . الدراسية االختبارات املختلفة للمواد
 باضطراب االنتباه بكثرة حركته البدنية بدون سبب  يتسم الطفل املصاب: النشاط احلركي املفرط

جول ذهابا و إيابا يف القسم،ويقوم بوضع األشياء مقعده ويت أو هدف ،ولذلك جنده دائما يرتك
فمه مثل األقالم واألدوات اهلندسية وغريها،كما يقوم أيضا ببعض  اليت تقع يف متناول يده يف

حتدث ضوضاء وتزعج زمالؤه فثمال قد يفرك يف األرض بقدميه ليحدث  احلركات اجلسدية اليت
ى كرسيه،وكذلك أيضا على املنضدة،وكذلك قد طاولته،أو يدق األقالم عل صوتا،أو يضرب جوانب

وأدواته الدراسية على األرض،ويزحف بالكرسي يف املكان الذي جيلس فيه،هذا  يلقى بكتبه
  .إىل قيامه بعدد من السلوكيات غري املقبولة واليت ميكن ورائها فرط النشاط احلركي باإلضافة

 ضطراب االنتباه تقدمي املعلومات اليت ال يستطيع الطفل املصاب با :ضعف القدرة على التحدث
معينة أو سرد قصة،فإنه  وتسلسل عندما يقوم باحلديث عن واقعة يتحدث عنها بصورة منطقية

حديثة دائما  ،كما أنه ال يستطيع وصف األشياء،ودائما ينسى األمساء وفضال عما سبق فإن مجل
  .تكون ناقصة

 
 : مرحلة املراهقة:رابعا

املفرطة يف مرحلة املراهقة يف حني تبقي مشكالت االندفاع وقصور االنتباه على درجتها تنخفض حدة احلركة 
من احلدة وتزداد حصيلة املراهق يف هذه املرحلة من خربات اإلخفاق والفشل املتمثلة يف الفشل الدراسي 

 .معوالفشل يف إقامة عالقات اجتماعية سوية مما يزيد من حدة السلوك املعادى واملضاد للمجت
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ورغبة من املراهق يف أن يكون مقبوال اجتماعيا فأنه يبحث عن أقران خبصائصه السلوكية، ومن هنا تنشا 
 .اجلماعات اإلرهابية واإلجرامية املختلفة

أن هناك أمناط سلوكية مميزة للطفل مفرط النشاط تتمثل يف العالقات مع ) ٢٠٠٧(ويضيف فتحي الزيات 
 : اآلخرين على النحو التايل

 يستطيع تكوين صداقاتال  -
 .يتشاجر مع غرية من األطفال دون حتريض أو استفزاز -
 .تصرفاته وعاداته مزعجة وحادة الطبع -
 .ينزع إىل السيطرة واالستبداد مبن حوله بشكل زائد -
 من اآلخرين بشكل مستمر جيد رفضًا ونبذا -
  

 : مرحلة الرشد:خامسا
قصور االنتباه واحلركة املفرطة تبقي خالل مرحلة الرشد لدى أكثر من  إىل أن أعراض اضطرابات أشار باركلى

منهم %  ٢٠ -١٠نصف عدد الذين كانوا يعانون من هذه االضطرابات خالل مرحلة الطفولة، وأن ما بني 
%  ٢٥فقط يصلون إىل مرحلة الرشد دون أن يعانون من مشكالت أو اضطرابات نفسية، كما أن حوايل 

منهم يلجئون إىل املخدرات %  ٥٠هرون أمناطًا خمتلفة من السلوك املعادى للمجتمع، وأن من الراشدين يظ
  .والكحوليات واملكيفات وشرب السجائر

ا مضطريب االنتباه يف تلك املرحلة ما يلي  : ومن أهم الصفات اليت يتصف 
 .السلوك العدواين. ١
 .ضعف االهتمام بالعالقات االجتماعية مع اآلخرين. ٢
      .تقلب احلالة املزاجية .٣
 .مفهوم الذات منخفض. ٤
        .لديهم عجز متعلم. ٥
 .نقص الدافع لالجناز. ٦
 .إشاعه الفوضى داخل اجلماعة اليت ينتمون إليها. ٧
 عدم االهتمام بالعمل وكثرة الغياب واملشاحنات مع الزمالء واملديرين. ٨
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  الفصل السادس
والنمائية اليت تظهر  الصعوبات األكادميية

اضطراب نقص االنتباه التالميذ ذوى لدى 
  مع فرط النشاط
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  السادس الفصل
  اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاطالتالميذ ذوى الصعوبات األكادميية والنمائية اليت تظهر لدى 

  

اب نقص االنتباه مع فرط اضطر التالميذ ذوى الصعوبات األكادميية والنمائية اليت تظهر لدى  تتمثل
  : ما يلىفي النشاط

 : الصعوبات اللغوية: أوالً 
ا رابنرو وآخرون ا Rabiner et al 1999,يف دراسة قام  حول الصعوبات التعليمية اليت مير 

موعة من األطفال  الطالب يف املرحلة االبتدائية، حيث كانت الدراسة تقوم على متابعة التغريات األكادميية 
ذين كانوا يعانون من مشكالت يف االنتباه مبرحلة رياض األطفال متت متابعتهم خلمسة سنوات الحقة، ال

وقد ظهرت مشكالت أكادميية واضحة لدى األطفال خاصة يف التحصيل القرائي، حيث كان أدائهم 
القراءة الحقًا منخفضًا يف هذا اجلانب مما يشري إىل أن مشكالت االنتباه قد تكون مؤشرًا حلدوث صعوبات 

 .لدى ألطفال يف حال ما أمهلت متابعتها
 االبتدائية املرحلة طالب من وطالبة طالبا)  620 (على Reis et al, 2002  أخرى دراسة ويف

 القراءة يف الدراسي العام اية يف األكادميي حتصيلهم تقييم مت حيث .املتحدة الواليات يف مدارس مثانية يف
 ضعف مشكالت وجود عن للكشف مقياسكونر تطبيق بعد معلميهم خالل من املكتوبة واللغة والرياضيات

 لديهم ظهرت الذي الطالب لدى)  % 76 (بنسبة القراءة مستوى تدين إىل النتائج أشارت وقد .االنتباه
 الطالب أداء فإن املكتوبة للغة بالنسبة كذلك األعراض لديهم تظهر مل مبن مقارنة االنتباه ضعف أعراض
 هذه أكدت وقد العاديني، األقران عن) % 92 (بنسبة منخفضاً  كان انتباه ضعف لديهم ظهر الذين

 لديهم تظهر الذين األطفال لدى االنتباه يف الضعف جوانب لعالج املبكر التدخل ضرورة على الدراسة
 من يعانون الذين األطفال حالة يف الرتكيز أمهية على الدراسة أكدت كما مبكر، سن يف الضعف هذا أعراض
ا األكادميية الصعوبات على وليس األكادميية للصعوبات تقود اليت األسباب على االنتباه ضعف  .ذا

اضطراب نقص االنتباه مع فرط  لديهم الذين للطالب اللغوية الصعوبات بني االرتباط ورد وقد
 اللغوية املهارات ضعف أن إىل االنتباه الدراسات بعض لفتت حيث من الدراسات العديد يف النشاط

 االضطراب هذا مع غالباً  يرتافق املنخفض اللغوي الذكاء وكذلك االستقبالية اللغة أو التعبريية اللغة كضعف
)   99  (على أجروها دراسة يف Mclnnes et al, 2003 وأخرون ماكلينس النتائج هذه أكد وقد

اضطراب نقص االنتباه مع فرط  لديهم أن على متشخيصه مت ممن )سنة  9-12(بني أعمارهم ترتاوح طالبا
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 ١٩(لغوية و بصعوبات مصحوب اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط من يعانون) ١٩(و فقط النشاط
 لديهم توجد ال آخرون) ١٩(و اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط بدون فقط لغوية صعوبات لديهم)

 األخطاء الكتشاف واآلخر الفهم، مع لالستماع رين احدمهااختبا خالل من تقييمهم مت حيث مشكالت أية
 لديهم الذين األطفال مجيع أن إىل الفهم مع االستماع نتائج اختبار أشارت فقد للقراءة، قطع مثانية يف

 العينة يف األطفال بقية من بكثري أقل كان أداؤهم الدراسة عينة يف اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط
م إال املستمعة، القطعة من فهمه مت ما شرح يف الضابطة  من أفضل و للعاديني مقارب أداء يظهرون كانوا أ
 مبشكالت مصحوب اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط أو فقط لغوية لديهم مشكالت الذين الطالب

  .له االستماع مت حول ما حمددة أسئلة هلم توجه حني لغوية
 

  : صعوبات الرياضيات: ثانياً 
من صعوبات تعلم أكادميية يف املواد  اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاطالتالميذ ذوى يعاىن 

ومن املشكالت الشائعة يف الرياضيات لدى ،األكادميية املختلفة، وإن أكثرها شيوعًا هي صعوبات الرياضيات
 :ما يلى التالميذهؤالء 

 .املشكالت املرتبطة باستيعاب مفاهيم الرياضيات -
 .استيعاب احلقائق األساسية الستكمال حل املشكالت يف الوقت املناسب -
 .بفعالية الرياضية املشكالت استخدام االسرتاتيجيات املناسبة حلل -
 والطرح وجداول باجلمع اخلاصة احلقائق تطبيق أناذ  .مشكالت يف إجراء العمليات احلسابية املختلفة -

 اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط من يعاين ال الذي طفلال يستهلك مما أطول وقت تأخذ الضرب
 .التقنية واملهارات الرياضيات من األعلى للمستويات الالحق التعلم على بدوره يؤثر وهذا

  
وقد أشارت العديد من الدراسات إىل أن الطالب ذوى صعوبات التعلم املصحوبة باضطرابات 

ملهام الرياضية لتتناسب مع املستوى األكادميي الفردي، وعندما تقدم االنتباه يبدون أداء أفضل عندما تنظم ا
يف حني  هلم تغذية راجعة مستمرة حول أدائهم، كذلك عندما تكون نتائج أدائهم ظاهرة ومرتبطة بعملهم،

املثرية، فإن ذلك  يتم استخدام إجراءات مناسبة لتقدمي دروس الرياضيات هلم كاستخدام القصص واألساليب
 & Tannock أجراها اليت الدراسة ففي .أنتباة األطفال ويعمل على حتسني أدائهم األكادميييشد 

Benede o, 1999 اضطراب نقص االنتباه  لديهم الذين للطالب الرياضية القيام باملهام مهارة لتقييم
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 رط النشاطاضطراب نقص االنتباه مع فاعراض  لديهم يوجد ال الذين الطالب مع مقارنة مع فرط النشاط
اضطراب نقص االنتباه مع فرط  لديهم أن على تشخيصهم مت وطالبة طالبا )١٥ (على الدراسة أجريت وقد

  اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط لديهم يوجد ال وطالبة طالبا)  ١٥ (إىل إضافة النشاط
 استخدام قبل مرة ائق،دق عشر خالل والضابطة التجريبية العينة يف للطالب  حسابية مهارات قدمت حيث

موعة مع دوائي عالج أي موعة مع كالريتالني دوائي عالج باستخدام أخرى ومرة التجريبية، ا  .التجريبية ا
م حسبت وقد  االستجابة، يف الدقة مستوى حسب كما وطرح، مجع تشمل متعددة مسائل على مهارا

  :يلي ما إىل النتائج أشارت وقد .املصاحب والسلوك األخطاء وعدد
م من أقل أداؤهم كان اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط لديهم الذين األطفال من العديد-  أقرا

  .الذكاء مستوى نفس يف كانوا وإن حىت مادة الرياضيات يف العاديني
 فهم يف مشكالت من اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط لديهم الذين الطالب من العديد يعاين-

 والذي واالنتباه الذاكرة تشغيل مثل أساسية مهارات تتطلب مهارة وهي بشكل مناسب، االستالف مفهوم
 وحتسني توجيه كيفية على املعلمني تدريب الباحثان يقرتح لذا الطالب، هؤالء لدى ضعف جانب يشكل

 .الطالب لدى اجلوانب تلك
 استخدام يف ويساعد احلسابية العمليات ءإجرا يف اليد أصابع استخدام من يقلل الدوائي العالج استخدام-

 أداء من حسن قد استخدام الدواء أن من الرغم وعلى .الطرح عمليات أخطاء من يقلل كذلك الذاكرة،
 إال الختبار الرياضيات، باالنتباه االستجابة يف اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط لديهم الذين الطالب

 برنامج يف حتديدها ينبغي الصعوبات فتلك الطالب، منها يعاين اليت اضياتالري صعوبات يعاجل مل الدواء أن
 مناسب تدرييب عالجي أسلوب واستخدام الفردي الطالب

 .معها
 

  : الصعوبات النمائية: ثالثاً 
  :،ومنهاالصعوبات النمائية من العديد  اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاطالتالميذ ذوى يعاىن 

 :Self-Controlلتحكم يف الذات عدم القدرة على ا
على أن أهم اخلصائص األساسية املميزة لألطفال ذوى صعوبات  Barkley, 2003يؤكد منوذج باركلى 

عدم  مشكلة التعلم املصحوبة باضطرابات االنتباه مع فرط النشاط عدم القدرة على التحكم يف الذات، تليها
اضطراب نقص االنتباه مع  عن ومشكالته خصائصه يف خيتلف االنتباه اضطراب بأن يعتقد انه كما االنتباه،
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أثناء مرحلة منو  بأنه يرى كما)واندفاعية زائد نشاط مع انتباه اضطراب( املزدوج ، بشكله فرط النشاط
الطفل، فإن التأثري والتحكم بسلوك الطفل يتحول تدرجييًا من املصادر اخلارجية إىل ان يصبح وبشكل متزايد 

الطفل الصغري تكون :  فعلى سبيل املثال . ني ومعايري داخلية، وهو ما يقصد به التحكم الذاتىحمصنا بقوان
لدية قدرات حمدودة للتحكم بسلوكه األندفاعى فمن الشائع أن األطفال الصغار يفعلوا عادة ما خيطر على 

م، كأن يلقى ا لطفل باأللعاب على باهلم، وأن مل يفعلوا فيكون ذلك على األغلب نتاج موانع حميطة 
 خيتلف وهذا .مثالً  األرض حني يغضب وميتنع عند وجود أشخاص حميطني به يشكلون مصدرا للتهديد كاألم

 :التالية النتائج باالعتبار يأخذ ألنه يفعل ال ولكنه لعبة لتحطيم الدافع نفس لديه أكرب طفل موقف عن
 حطمها ألنه ا للعب الحقاً  اللعبة نفس على احلصول من يتمكن لن انه. 
 اجلديدة لعبته حطم ألنه يغضبان قد والديه أن. 
 والديه خذل ألنه باالنزعاج سيشعر أنه. 
 باإلحباط يشعر وقد السيطرة خارج خيرج غضبه ترك ألنه باالنزعاج سيشعر أنه.  

 
ويرى باركلى أن األطفال الذي يعانون من اضطرابات االنتباه غالبا ما يعانون من ضعف 

 : الذات كناتج خللل يف الوظائف والعمليات األساسية ومنهاالتحكم يف
 الذاكرة العاملة Working Memory: ا املاضي والتحكم عناصر استدعاء على القدرة ا ويقصد 

 مهم إجراء وهذا .مستقبال سيحدث ما توقع من تتمكن حىت اإلنسان عقل يف
 من يعانون من عند جيد بشكل تعمل ال ابأ يعتقد واليت اليومية احلياة مواقف مع للتعامل ADD. 

يعاىن الطفل ذوى صعوبات التعلم املصحوبة بنشاط زائد من نقص واضح يف كفاءة وسعه الذاكرة العاملة، 
  .اليت تؤثر بدورها على كفاءة األداء اليومى والتفاعل مع اآلخرين وأداء املهام األكادميية املختلفة

 على يساعد اإلنسان، وأفعال سلوك ليقود املوجه الداخلي الكالم استخدام ىعل القدرة : احلديث مع الذات 
 غري وبشكل وقت متأخر يف تتطور القدرة وهذه اإلنسان، تواجه اليت املشكالت وحل بالسلوك التحكم
يعاىن الطفل ذوى صعوبات التعلم املصحوبة باضطرابات يف و . ADD لديهم الذين األطفال لدى مكتمل

عدم القدرة على احلديث الداخلي املوجة حنو قيادة السلوك واألفعال وحل املشكالت، حيث ان النشاط من 
 .تلك القدرة تتطور وتنمو يف وقت متأخر من مراحل النمو

 بالوقت إلحساساSense of Time: والتحكم ألداء املهمة احملدد الوقت تقدير على القدرة إىل ويشري 
اء من الطفل يتمكن كأن الوقت، كبذل معرفته ضوء على الفرد بسلوك  لكي مناسب بوقت حمددة مهمة إ
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يعاىن كذلك الطفل ذوى الصعوبة يف التعلم املصحوبة باضطراب االنتباه ، و أخرى ملهمة االنتقال من يتمكن
 .من عدم القدر على تقدير الوقت املناسب ألداء املهام املختلفة، والزمن أالزم لالنتقال من مهمة إىل أخرى

 لتلك الداخلية الصور واستخدام الفرد ذهن يف أهداف حتديد على القدرة أي :األهداف توجيه سلوك 
 يريد ما لتحديد لننسان مهمة خاصية وهي توجيهه، و الفرد بسلوك والتحكم وتوجيههاً  لتشكيلها األهداف

 على وصعبا حمبطا يكون قدف األهداف، لتحقيق العمل يف لالستمرارية واملطلوب املبذول اجلهد حتديد و عمله
 انتباه يف تشتت لديهم الذين والطالب .ذهنه يف طويلة لفرتة بأهدافه االحتفاظ من يتمكن ال أن اإلنسان
 .املدى طويلة أهداف لتحقيق املطلوب اجلهد بذل يف باالستمرار الرغبة على احلفاظ يف صعوبة يواجهون

م ذو  وى توجه هدف قائم على األداء أى أن الدرجة متثل لديهم يتسم األطفال ذوى اضطرابات االنتباه بأ
ا، فهم ال يتعلمون من أجل التعلم واكتساب املعلومات واملفاهيم اجلديدة أو إتقان  هدف وقيمة يف حد ذا

م ال حيبون املهام الصعبة اليت تتطلب مزيدا من الوقت واجلهد لتنفيذها  .املادة الدراسية، كما أ
  

  : عالج مشكالت صعوبات التعلم املصحوبة باضطرابات االنتباه ىف جمال تطبيقات تربوية
عالج مشكالت صعوبات التعلم املصحوبة باضطرابات  توجد العديد من التطبيقات تربوية ىف جمال

  :منها االنتباه
 ت ضرورة التدخل املبكر ووضع الربامج التشخيصية والتدريبية املناسبة ملشكالت صعوبا: التدخل املبكر

 .التعلم عند الطالب
 ضرورة التقييم املستمر  : التقييم املستمر للمهارات اللغوية عند األطفال يف مراحل ما قبل املدرسة

للمهارات اللغوية عند األطفال يف مراحل ما قبل املدرسة الكتشاف جوانب الضعف يف تلك املهارات والعمل 
 .على تطويرها، لتالىف حدوث صعوبات التعلم الحقاً 

 استخدام أدوات  :استخدام أدوات ووسائل تعليمية جمسمة وحمسوسة لتحسني االنتباه البصري للطفل
ووسائل تعليمية جمسمة وحمسوسة لتحسني االنتباه البصري للطفل ، وكذلك الوسائل السمعية كاألشرطة 

 .التسجيلية لتحسني االنتباه السمعي
 دام إجراء التعلم عن طريق األقران الستثارة محاس واهتمام استخ : استخدام إجراء التعلم عن طريق األقران

 الطالب للمادة الدراسية مع استخدام احلوافز
 تفعيل استخدام أساليب فعالة يف : استخدام أساليب فعالة يف سلوك التالميذ من قبل املعلمني واألسرة

 .لطالب على األداء املناسبسلوك التالميذ من قبل املعلمني واألسرة كالتعزيز االجيايب والتشجيع ل
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  تفعيل دور اآلسر من خالل جمالس اآلباء 
 االهتمام بالربامج األسرية اليت تقدم لآلباء واألمهات.  
 مراعاة الفروق الفردية يف تقدمي النشاطات األكادميية للطالب الذين لديهم جيب :  مراعاة الفروق الفردية

أساسيًا يف حتسني تعلمهم، كمنحهم وقت اضاىف وشرح املفاهيم  أعراض اضطرابات االنتباه، اليت تعترب عنصرًا 
 .والتعليمات الصفية غري الواضحة، ومتابعتهم أثناء العمل

 العمل على االستفادة من التقنية احلديثة كربامج الكمبيوتر يف عالج : االستفادة من التقنية احلديثة
 .ة إىل حتسني القدرة على التذكراملشكالت املرتبطة بالتعلم، وتدريبات الذاكرة اهلادف

 يعد تدريب جوانب االنتباه عند األطفال من العناصر األساسية اهلامة  :تدريب جوانب االنتباه عند األطفال
 لنجاحهم وقد يساعد ذلك يف ذلك التعليمات واللوائح الصفية املكتوية وتدوين املالحظات

 التعلم مصحوبة باضطراب يف االنتباه على تقدير الوقت تنبيه الطفل الذي يعاىن من صعوبة يف :تنبيه الطفل 
وقيمة املهمة، من خالل استخدام ساعة توقيت لتنبيه الطفل وحتسني قدرته على االنتباه الجناز العمل 

  .املطلوب يف الوقت املناسب
 دية بصورة حث الطفل على استخدام واستغالل املعلومات املتاحة ل: استخدام واستغالل املعلومات املتاحة

  تطبيقية مع التوجيه واإلرشاد من جانب املعلم أو وىل األمر
 التغذية الراجعة املناسبة. 
 تنظيم املعلومات يف صورة خطوات متتابعة وتوجيههم لكيفية تنفيذ كل مرحلة من  : تنظيم املعلومات

 .املراحل
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  الفصل السابع
االسرتاتيجيات التدريسية اليت تتناسب مع 

 تالميذ مضطريب االنتباه مفرطي االنتباهال
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  بعالسا الفصل

 االسرتاتيجيات التدريسية اليت تتناسب مع التالميذ مضطريب االنتباه مفرطي االنتباه
  

   :هناك جمموعة من االسرتاتيجيات ميكن أن تتناسب مع التالميذ مضطريب االنتباه مفرطي االنتباه ، ومنها 
  : التدريب على العمليات النفسية اسرتاتيجية:اوال

وينادى أنصار تلك االسرتاتيجية باألخذ مبفهوم العمليات النفسية عند التخطيط لربامج تربوية لذوى 
صعوبات التعلم، ويعتقد أن هذه العمليات تلعب دورًا مهمًا للتقدم يف املوضوعات الدراسية وأنه ميكن 

األطفال ذوى اضطرابات االنتباه، ويظهر صدى ذلك بوضوح التدريب على هذه العمليات كي يتحسن أداء 
إن سلوك االنتباه كغرية من املهارات النمائية ال ميكن حتسينه بشكل جمرد لذلك فإن  .يف األداء االكادميى

مجيع اإلجراءات التعليمية املقصودة منها حتسني عملية االنتباه جيب أن يتم تطويرها بشكل يرتبط مبهارة 
ذلك فإننا ال نستطيع أن ندرب االنتباه يف حد ذاته ولكننا ندرب على توجيه االنتباه حنو شيء  حمددة، ول

معني وعندما يتم اختيار سلوك االنتباه الذي ستم التدريب عليه، على املدرب إجياد األساليب التعليمية اليت 
 :ومن هذه األساليب ،ةتساعد على زيادة الدافعية وكذلك سلوك االنتباه يف مهارات تعليمية حمدد

 .أعمل على توجيه االنتباه حنو املثريات ذات العالقة باملهارة الرتبوية احملددة -
 .أخرب الطفل باملثريات املهمة أثناء حتليل املهمة -
ا -  .قلل من عدد املثريات األخرى ذات العالقة باملهمة وكذلك من تعقيدا
 .همةأكثر من حدة املثريات ذات العالقة بامل -
 .استخدم املثريات واخلربات اجلديدة وغري املألوفة -
 .وظف أسلوب اللمس واحلركة عن طريق استخدام احلواس -
 اعرض املواد يف شكل جمموعات متجانسة -
  

 : أسلوب التعلم الذايت اسرتاتيجية:ثانيا
صريح ذايت مباشر يف شكل يعترب التعلم الذايت احد اسرتاتيجيات العالج السلوكي املعريف وهو عبارة عن ت

  .ل حوار خارجي يستخدمه األفراد يف حل مشاكل األطفا
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وقد توصلت العديد من الدراسات إىل ان استخدام فنية العالج القائم على التعلم الذايت ملدة أربعه شهور 
 .إمنا يؤدى إىل حتسني املهارات األكادميية، وتطوير مهارات التنافس

    
  : Adapting  :تكييف الاسرتاتيجية  :ثالثا

ميكن االستفادة من هذه االسرتاتيجيات يف توجيه التالميذ ـ وخباصة املتقدمون منهم ـ لتحسني 
فيتميز . االستيعاب لديهم عن طريق إعادة املقروء مرات إذا عجزوا عن إجابة أسئلة الفهم أو بعض منها 

م على أن يكيفوا سرعتهم يف القراءة تبعا لط بيعة النص املقروء ، ومستوى صعوبته ، ويعرفون  القراء بقدر
         .كذلك كيفية التنبؤ أو التعميم ، واحلاجة إىل استخدام املعجم

  :  Generating Questions :توليد األسئلة اسرتاتيجية  :رابعا
ي ميكن االستفادة من هذه االسرتاتيجية أيضا يف زيادة االستيعاب للتالميذ مضطريب االنتباه مفرط

بطاقات األسئلة واألجوبة ، بطاقات : االنتباه من خالل التدريبات اليت تستخدم فيها بطاقات ، مثل 
التدريب على استخدام أساليب االستفهام ، وكذا يف األسئلة املتعددة املوجودة بعد كل مجلة أو فقرة من 

مقصورة على املعلمني وحدهم وجيب ان نضع ىف االعتبار ان صياغة األسئلة ليست مهمة . فقرات الدروس 
ذه " ، بل إن املتعلمني أيضا يف حاجة إىل مثل هذا اإلجراء  ومثة تأييد نظري وتطبيقي ألمهية تعلم املتعلمني 

" و  Briwn  "براون " وتفيد نتائج دراسة كل من " .  االسرتاتيجية بوصفها مكملة للتعليم املتبادل 
اغة املتعلمني لألسئلة تؤدى إىل مستويات أعمق ملعاجلة النص ، أن صي) ١٩٨٥(   Palincsar" بلنكار 

م    ." ومن مث تؤدى إىل حتسني استيعا
  

   Drawing Inferences :  االستنتاج اسرتاتيجية  :خامسا
م ) االستيعاب ( يعد االستنتاج جزء من عملية  ، وميكن تعليم مثل هؤالء التالميذ كيفية حتسني قدرا

وتعد هذه االسرتاتيجية من االسرتاتيجيات اليت ميكن االستفادة منها يف حتسني االستيعاب  ..االستنتاجية 
أسئلة الصواب واخلطأ ، استنتاج الكلمة املناسبة لتكملة اجلملة من بني عدة  : من خالل تدريبات مثل 

كن تقدمي مجل كما مي) فوق السور ـ داخل احلفرة ـ حتت الكرسي . . . ( ارتفعت الكرة : كلمات ، مثل 
" فاطمة " تعودت ليلى أكل التفاح بعد الغذاء ، وهنا قد ال جيد التالميذ صعوبة يف االستنتاج بأن : مثل 

ا مل تذكر يف اجلملة " نكوت " و   Raphael" روفائيل " وقد استطاع . تعيش يف أسرة غنية ، مع أ
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Wonnacot  ل تقدمي أشياء تذكارية وحركية أن يساعدوا التالميذ على االستنتاج من خال ١٩٨٥
  تسهم يف تكامل املعرفة السابقة واملعرفة اليت يتضمنها النص

  
 : إسرتاتيجية عالج الوظائف التنفيذية:سادسا
ذوى اضطرابات االنتباه الفشل األكادميي إىل أسباب مرتبطة بوجود اضطراب يف الوظائف  التالميذ يرجع

العقلية اليت تساعد يف تنظيم السلوك املعقد املباشر، وتشمل هذه العملية وهو ما يؤثر على العمليات 
العمليات وضع األهداف والتخطيط والسببية واملرونة والقدرة على تأخري االستجابة، كذلك فان سعة وكفاءة 

يذية  ومن هنا تأتى أمهية إسرتاتيجية عالج الوظائف التنف الذاكرة العاملة تعد من العوامل اهلامة ذات التأثري
   .يف حتسني سعه الذاكرة العاملة وزيادة القدرة على التذكر وكفاءة منظومة عمل الذاكرة

  
  :الفهم يف القراءة اسرتاتيجية  :سابعا

تبدأ هذه االسرتاتيجية بتهيئة أذهان التالميذ للموضوع ـ املراد قراءته ـ مث تكليفهم بقراءة صامتة له ، 
ءة الصامتة ؛ للوقوف على مدى فهم التالميذ للمعىن العام ، ومناقشة ما وتوجيه عدد من األسئلة بعد القرا

قد خيفي على التالميذ من األلفاظ والعبارات ، مث يقوم عدد من التالميذ بقراءة املوضوع قراءة جهرية 
، بالتناوب ، على أن يقرأ كل تلميذ فقرة مالئمة من حيث الطول ، مث يعقبه آخر بقراءة الفقرة التالية 

وهكذا حىت تنتهي قراءة املوضوع قراءة جهرية متسلسلة ، تعقبها مناقشة تفصيلية يف حمتويات املوضوع ، مث 
ُ على تصويب أخطائهم تدريبا عمليا  ُدرب القراء تعاد القراءة اجلهرية مرة أخرى لإلصالح واإلرشاد ، وحبيث ي

  .بعد انتهاء هذه القراءة ؛ حرًصا على تسلسل القراءة 
االستفادة من هذه االسرتاتيجية يف تدريس املوضوعات القرائية ألول مرة ، حيث تبدأ بالتمهيد  وميكن

للموضوع مث قراءة املوضوع قراءة صامتة وتقسيمه إىل مجل وفقرات بسيطة ، كل مجلة عليها جمموعة من 
تبدأ إجراءات القراءة اجلهرية األسئلة جييب عنها التالميذ مبجرد انتهائهم من قراءة املوضوع قراءة صامتة ، مث 

   .وفقا ملا ورد يف االسرتاتيجية السابقة 
  :البدء بالنموذج اسرتاتيجية  :ثامنا

ا املعلم بعد التمهيد للدرس ، ويناقش التالميذ يف  وتبدأ هذه االسرتاتيجية بقراءة جهرية يقوم 
يذ إىل ذلك ، مث ينتقل بعد ذلك إىل معاين األلفاظ الصعبة ، واألساليب الغامضة إذا شعر حباجة التالم

تقسيم املوضوع إىل فقرات ، ويدعو أقدرهم إىل حماكاته ، وبعد أن يقرأ عدد كاف من التالميذ يناقشهم 
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املعلم يف معىن املقروء ويف أخطائهم يف النطق ، وعندما يثق بأن تالميذه قد أتقنوا الفقرة األوىل فهما ونطقا 
م إىل غريها متبع وميكن االستفادة من هذه االسرتاتيجية يف تدريس النصوص  .ا الطريقة نفسها ينتقل 
   .األدبية املقررة بالوحدتني 

 
  : إسرتاتيجية الرتكيز البصري:تاسعا

أظهرت العديد من الدراسات أن األطفال ذوى صعوبات التعلم املصحوبة  باضطرابات يف االنتباه مييلون إىل 
ات أكثر من غريهم من األطفال، وخاصة األطفال ذوى السلوك العنادى عدم الطاعة وإتباع التعليم

Oppositional Defiant Disorder  واآللية اليت من خالهلا يتزايد هذا السلوك لدى األطفال
أترك "غري واضحة متاما، لكن هناك نظرية تشري إىل أن األطفال عادة إذا ما وجه هلم أمر من األوامر مثل 

م  " لعبتك جانباً  فان األطفال العاديني غالبوا ما ينصاعوا للتعليمات أما األطفال ذوى اضطرابات االنتباه فإ
  .مييلون إىل االندفاع ويتسمون بردود أفعال سريعة ترتجم إىل سلوك يطلق عليه العناد

  
     :القراءة املتكررة اسرتاتيجية  :عاشرا

سرين قرائيا عن طريق زيادة الطالقة والدقة دف هذه االسرتاتيجية إىل حتسني مستوى أداء املع
ا تقدم للتالميذ من مستويات خمتلفة من  .بالنسبة للقراءة اجلهرية ، باإلضافة إىل زيادة الفهم  وأهم مزاياها أ

العسر القرائى حيث تساعد العاديني واملعسرين قرائيا ، وميكن تقدميها للصغار والراشدين ، كما يسهل 
جيتمع املعلم مع التالميذ قبل البدء يف التطبيق ، ويشرح هلم اهلدف ان هذه االسرتاتيجية  بوتتطل .تطبيقها 

من هذا النوع من القراءة ، وأن هذا النوع سيؤدى إىل حتسني مستواهم يف القراءة بصفة عامة ، مث تقدم 
ني متتاليتني مبفرده ، يف حني موضوعات القراءة املقررة مبعدل موضوع واحد يف اليوم ، يقوم املعلم بقراءته مرت

يستمع التالميذ إىل املعلم ، يتبع ذلك قراءة التالميذ للقطعة بصورة مجاعية مع املدرس من مرة إىل مخس 
مرات حىت يصل املعلم بتالميذه إىل املستوى املطلوب ، بعد ذلك يقرأ كل تلميذ مبفرده يف حني يستمع إليه 

بتصويب األخطاء للتالميذ مباشرة يف أثناء عملية القراءة املتكررة ، ويعد التالميذ اآلخرون ، ويقوم املعلم 
اليت تساعد التالميذ بصورة   Corrective Feed backهذا نوعا من التغذية الرجعة التصحيحية 

  .كبرية
لقراءة املراحل املختلفة للقراءة املتكررة التالميذ بصورة كبرية ، حيث إن التالميذ يف أثناء مراحل اتفيد و 

  :املختلفة يستخدمون املشغالت الضرورية لعملية القراءة ، وهي 
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  املشغالت السمعيةAuditory   Processors                            
    املشغالت البصريةVisual   Processors                              
   املشغالت الصوتيةPhonological   Processors                 

ا قد أصبحت على مستوى عال من الدقة يطلب  وبعد التأكد من قراءة التالميذ للدرس قراءة جهرية ، وأ
اية الدرس ؛ للتأكد من أن فهم التالميذ قد حتسن هو  إىل الدارسني اإلجابة عن األسئلة املوجودة يف 

ذه الطريقة يكون التلميذ قد استفاد من املشغالت اخلاصة بامل   Semanticعىن اليت تسمى اآلخر ، و
Processor     وتشري نتائج دراسة ، )Dowhower , 1989   (  إىل أن إسرتاتيجية إعادة

ا ، وقد مجع الباحثون يف السنوات القليلة املاضية قائمة مطولة من  القراءة تعد أداة تدريسية موثوقا 
كان " كما تؤكد دراسة .لقدرة على القراءة الدراسات اليت عاجلت موضوع إعادة القراءة كأسلوب لتحسني ا

  " )Kann ., 1983 (  على أن اتباع طريقة القراءات املتكررة باإلضافة إىل التعليم املنظم ألطفال
املرحلة األوىل الضعاف ، الذين لديهم نسبة ذكاء متوسطة قد أدت إىل حتقيق نتائج مهمة خاصة بزيادة 

إىل ذلك فقد قرر اآلباء واملعلمون وجود تغيريات إجيابية يف دافعية املتعلمني الفهم وسرعة القراءة ، باإلضافة 
  .للقراءة ، وزيادة الوقت احلر الذي يقضونه يف القراءة 

  
  :اجلميع يقرءون معا اسرتاتيجية  :احلادى عشر

دف يدون من  حتسني قراءة أواسط التالميذ وضعفائهم ، حيث يقوم اىل اجلميع يقرءون معااسرتاتيجية  و ا
ويبدأ أسلوب القراءة اجلماعية بقراءة منوذجني من قبل املعلم ،  .القراء بتوجيه غريهم من أفراد اجلماعة 

يعقبها مناقشة ملضمون النص عن طريق أسئلة لقياس مدى الفهم ، مث يدعو املدرس التالميذ إىل القراءة معا 
تالميذه يف أثناء القراءة ، ويف دفع التالميذ  يف وقت واحد ، مستخدما إشارات يده يف تنظيم سرعة

وميكن . الضعاف إىل املشاركة يف القراءة ، ومالحظة أخطاء النطق ، وامتصاص النشاط الزائد يف عمل مفيد 
االستفادة من هذه االسرتاتيجية بتطبيقها يف حصص متفرقة ، أو يف جزء من احلصة كلما أحس أن هناك 

ا عملية ضرورة تدعو إىل ذلك على  أساس أن استمرار تطبيقها ال يساعد يف حتسني مهارات القراءة ؛ أل
نطق للكلمات أكثر منها تدريب على إتقان املهارات ، وأن ممارستها حيدث ضوضاء ، كما أن التالميذ 

  .الضعاف قد ال يقرءون وبالتايل ال تكشف أخطاؤهم 
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   :غوية املباريات واأللعاب اللاسرتاتيجية  :الثاىن عشر
ميكن االستفادة من هذه االسرتاتيجية يف تدريس النحو هلذه الفئة من التالميذ مضطريب االنتباه 
ا تكسبهم   مفرطي االنتباه حيث تساهم يف امتصاص نشاطهم الزائد يف تعلم أشياء مفيدة ، باإلضافة إىل أ

صرب ، واالحتمال واملخاطرة ، واالعتماد كثريا من الصفات املرغوب فيها ، كالثقة يف النفس ، والتعاون ، وال
  . على النفس ، وتقوى عندهم املالحظة واالنتباه والنظام والطاعة وحسن املعاملة 

أكدت دراسات عديدة على أمهية األلعاب واملباريات اللغوية يف إكساب التالميذ اللغة جبوانبها املختلفة وقد 
 , Tudor( " تيودور " دراسة  : على سبيل املثال ال احلصر الصوتية والصرفية والنحوية والداللية منها 

يف جمال     Mccrorryاليت متكنت من تكييف طريقة هندسة التصميم الفين ملاكرورى   )   1974
فالنحو يف هذه الدراسة عبارة عن مباريات يتالعب فيها تلميذان بأمساء الكلمات يف تعليم النحو واملفردات،
اطعة ، ويأخذ الالعبون أدوارهم بتوليد مجل صحيحة حنويا ، وتكون مجلة كل العب شكل لغز كلمات متق

اليت أثبتت فعالية تدريس النحو بطريقة  ) ١٩٨٤حممد حسن املرسى ، ( ودراسة  .عمودية على مجلة اآلخر 
ملوضوعات النحوية ولبناء مباراة لغوية يف أحد ا،املباريات اللغوية يف الصفوف األخرية من املرحلة االبتدائية 

  :ينبغي مراعاة اخلطوات اآلتية 
  ووسائل قياسها ) معرفية ـ وجدانية ـ مهارية ( حتديد األهداف املراد حتقيقها. 
  أمساك خشبية أو ورقية ـ بطاقات ـ ساعات خشبية ( حتديد األدوات املستخدمة يف املباراة( 
 لم تصميم املباراة على أساس ميول التالميذ ال ميول املع. 
  م  .مناسبة املباراة مع مستويات التالميذ وقدرا
  حتديد الضوابط والقواعد ملمارسة املباراة بشكل صحيح. 
  صياغة التعليمات بطريقة واحدة وخمتصرة. 
  التأكيد على عنصر املنافسة ، وحتفيز ذكاء التالميذ.  
  مكافأة فريق الفائزين. 
  ة صيد السمك تتناسب مع تالميذ البيئة الساحلية مثال لعب( الربط بني املباراة وبيئة التالميذ ( 
 التقويــــم.   

  :متثيل األدوار اسرتاتيجية  :الثالث عشر
تلتقي هذه االسرتاتيجية مع طريقة األلعاب واملباريات اللغوية يف مزاياها املتعددة ، من حيث تلبية حاجات 

م  م التالميذ النفسية ، وإشباع ميوهلم ، وبناء شخصيا بكثري من الصفات املرغوب فيها ، وترشيد طاقا
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فعالة لتدريس اللغة جبوانبها اسرتاتيجية متثيل األدوار تعد اسرتاتيجية و  .الزائدة يف كل ما هو نافع ومفيد 
ا حتول الفصل إىل مسرح ميارس فيه كل تلميذ دورا ، ويتصرف بناء على أبعاد هذا الدور ،  املختلفة ، أل

يف تدريس النحو مثال يعىن مسرحة درس النحو ، أي حتويله إىل حوار ممسرح ، تتحدث فيه واستخدامها 
حروف اجلر عن نفسها أو عن عملها على ألسنة التالميذ ، ومثل هذه املواقف املسرحية ميارس فيها التالميذ 

ساليب فصيحة تيسر العاديون عامة ومضطربو االنتباه مفرطو النشاط خاصة أمناطا لغوية وكلماٍت ومجال وأ
  :ومتر هذه االسرتاتيجية باخلطوات التالية .هلم ممارسة اللغة بنجاح 

  حتديد األهداف املراد حتقيقها من احلوار املسرحي ، وحتديد وسائل قياسها.  
 بطاقات ، صور ، دبابيس  ( تحديد األدوار واملواد التعليمية الالزمة إلجراء احلوار ب  

  ) .مالبس    
 ر مع مراعاة األسس اآلتية بناء احلوا:  

م  -   .أن يكون احلوار التمثيلي بلغة سهلة تناسب قدرات التالميذ ومستويا
ا والنواصب    -   ا ، وظن وأخوا   تشخيص األدوات واملعامل النحوية ، فكان وأخوا

  .كلها تتحدث عن نفسها وعن عملها . . . واجلوازم وحروف اجلر        
  . اشرتاك عدد كبري من تالميذ الفصل  أن يتيح احلوار  -  
  .أن يضبط احلوار بالشكل   -  
  تقسيم احلوار إىل عدة مشاهد ، كل مشهد ينتهي باستنتاج املعلم جلزء من    -  

  .القاعدة        
    اختيار جمموعة من التالميذ ، وتعريف كل تلميذ دوره ، وتدريبهم يف وقت الفراغ  

  اء التمثيلي هلذا احلوار ، مع مراعاة دقة النطق ،  على األد -قبل حصة النحو  -
  .وصحة الضبط ، وحسن اإللقاء  
  عرض التالميذ احلوار التمثيلي أمام زمالئهم يف الفصل يف حصة النحو.  
  كتابة املعلم القاعدة على السبورة.  

  
 : سرتاتيجية األشراف واملتابعة الفرديةاإل:الرابع عشر
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على الدور األشراىف الذي يقوم به املعلمون واآلباء يف متابعه  اف واملتابعة الفرديةسرتاتيجية األشر اإلتقوم 
األبناء ذوى صعوبات التعلم ممن يعانون من فرط النشاط، حيث أن املتابعة املستمرة هلم مع التوجيه غري 

م إىل االستجابة وردود أفعال أكثر اجيابية  .املباشر يدفع 
  

  :أنظمة ضبط االنتباه اسرتاتيجية :اخلامس عشر
. الطاقة الذهنية، املعاجلة، واإلنتاج: االنتباه يرتكب من ثالث أنظمة حتكموتشري هذه االسرتاتيجية اىل ان 

بينما قد يظهر البعض األخر تفاوتا يف  ،يعاين بعض األطفال من مشكالت يف هذه األنظمة الثالثة معاو 
  :من خالل اجلدول التاىل أنظمة ضبط االنتباه سرتاتيجية، وميكن ابراز ا القوة والضعف من نظام ألخر

  أنظمة ضبط االنتباه يوضح اسرتاتيجية) ٢(جدول 
ا  أنظمة ضبط االنتباه اسرتاتيجية   مسا

أنظمة ضبط 
  االنتباه

الطاقة نظام  -١
يقوم هذا  :الذهنية

النظام بضبط وتوزيع 
الطاقة الالزمة للمخ 
ليستوعب املعلومات 

 ويفسرها وينظم
ومن هنا فإن . السلوك

األطفال الذين يعانون 
من عدم كفاءة عمل 

الطاقة الذهنية عندهم، 
فهم سرعان ما 

يصابون باإلرهاق 
رد حماولتهم  الذهين 
الرتكيز، أو قد يعانون 
من مشكالت تتعلق 

م على  بقدر
االحتفاظ بالطاقة 

الذهنية الالزمة ألفضل 

  :،هىضوابط أو مقاييس للطاقة الذهنية ويوجد أربعة
ا : اليقظة )١ وهو عبارة عن حالة ذهنية يستطيع فيها الطفل االستماع إىل املعلومات أو مشاهد

ومن مث فإن األطفال الذين يعانون من مشاكل يف اليقظة يبدون يف حالة من . بصورة ممتازة
 .أحالم اليقظة

هود الذهين  )٢ افظ على تدفق الطاقة اليت حيتاجها الطفل لبدء املهام يبدأ بإرسال الطاقة وحي :ا
ا و إمتامها هود الذهين دورا هاما خاصة عند قيام الطفل بعمل غري ممتع . والعمل  ويلعب ا
وميكن تقسيم املهام إىل أجزاء صغرية ميكن لألطفال ممن يعانون من . أو ال يثريه شخصيا

هود الذهين من إمتامها  .صعوبة يف ا
على القدرة على   ويؤثر هذا الضابط   .هو التوازن ما بني النوم االستيقاظ: لطاقة الذهنيةا )٣

وبالنسبة لألطفال . النوم بعمق أثناء الليل ليصبح الفرد على درجة كافية من اليقظة أثناء النهار
م قد جيدوا صعوبة يف االستغراق يف ا لنوم ممن يعانون من مشكالت يف النوم واالستيقاظ، فإ

وبالتايل فسيجدون صعوبة يف االستيقاظ صباحا، فيبدون . ليال أو ينامون بصورة غري جيدة
  .متعبني داخل الفصل

األطفال  :اتساق األداء لضمان تدفق ثابت للطاقة من حلظة ألخرى و من يوم آلخر )٤
الذين يعانون مشكالت يف ثبات األداء ال تظهر عليهم اآلثار طول الوقت، فأحيانا قد 

فمن . يستطيعون الرتكيز واألداء بصورة جيدة، ولكنهم ال يستطيعون ذلك يف أحيان أخرى
  .املستحيل التنبؤ بسلوكيات الطفل أو تصرفاته
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معدالت للتعلم و 
  .السلوك

 :املعاجلةنظام  -٢
يساعد الطفل على 

اختيار، وجتهيز، والبدء 
يف تفسري املعلومات 

ولذلك فإن . الوافدة
األطفال الذين يعانون 

م من صعوبات يف نظا
املعاجلة قد يواجهون 

بعض املشكالت 
املتعلقة بتنظيم 

استخدام املعلومات 
 .الوافدة للطفل

  

  :،هىويوجد مخس ضوابط لنظام املعاجلة
اليت مي تعلمها من  بني املعلومات اجلديدة والقدميةفيه يتم الربط  :  ضابط التنشيط املعريف )١

فال غري القادرين على معاجلة البيانات فاألط. وذلك من خالل املعارف واخلربات السابقة قبل
م على فهم  مبثل هذه الطريقة فهم ال يستطيعون الرجوع للمعلومات السابقة ملساعد

يف املقابل، هناك بعض األطفال تتسم عندهم هذه املعاجلات بنشاط زائد . املعلومات اجلديدة
 .م على الرتكيز ة االنتباهيذكرهم بكم كبري جدا من املعلومات القدمية مبا حيول دون قدر

وكما . يتيح للطفل الرتكيز على املعلومات اهلامة لفرتة مناسبة من الوقت : االحتفاظ بالرتكيز )٢
بقدر ما يف مقدار التوافق بني " مدى االنتباه"توضح دكتورة ليفني أن األمهية ال تكمن يف 

لذي يركزون لفرتة طويلة على فبعض األطفال ا. طول الفرتة الزمنية واملستهدف املطلوب تذكره
 .بعض األشياء قد يركزون لفرتات أطول على أشياء أخرى

قدرة الطفل على ختصيص قدرا كافيا من االنتباه لتلك فيه  تظهر  : اإلرضاء أو اإلشباع )٣
ويطلق على هؤالء . النشاطات واملوضوعات اليت على درجة متوسطة أو منخفضة من املتعة

يصعب إرضاءهم وذلك لكل األطفال الذين من ضعف يف  "مون أطفال" األطفال جمازا 
 .ضابط اإلشباع فهم ال يركزون إال على األمور اليت تثريهم فقط بالدرجة الكافية

وعليه فنجد . يشتمل على حتديد أي املعلومات الوافدة أكثر أمهية من غريه :حمدد األولويات )٤
م يتشتتون بأشياء ال عالقة هلا األطفال الذين يعانون من مشكالت يف هذا الضاب ط فإ

م ال يلتفتون للمعلومات املهمة املقدمة إليهم  .باملوضوع، يف حني أ
يتحكم يف كيفية تركيز األطفال على بيانات غاية يف  :   ضابط معاجلة العمق والتفاصيل )٥

 فهو ميكنهم من الرتكيز بعمق كاف للتعرف على التفاصيل املهمة و. التفصيل و الدقة
  .تذكرها

 :اإلنتاجنظام  -٣
يتحكم يف املخرجات 
السلوكية واالجتماعية 
و تلك املتعلقة بأداء 

. الطفل املدرسي
فاألطفال الذين يعانون 

من مشكالت يف 
ضابط اإلنتاج 

 : ،هىوجيد ضمن هذا النظام مخسة ضوابط
وعادة . حتديد السرعة والذي يعين القيام باملهام و األنشطة يف أسرع وقت ممكن :القياس )١

م بصورة كبرية . تظهر صعوبات ضبط السرعة عند األطفال أثناء القراءة فقد تزداد سرعة قراء
رجة أن يتخطوا بعض الكلمات أو أن جيدوا صعوبة يف قراءة الكلمات متعددة املقاطع و لد

 .الطويلة نسبيا، باإلضافة إىل ضعف فهم ملا قرءوه
ائهم للمهام  :  املراقبة الذاتية )٢ يسمح لألطفال بتقييم ما يقومون به أثناء أدائهم وبعد إ

 .ه وتعديل سلوكهفهذا الضابط يتيح للطفل تنظيم انتباه. املختلفة
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يواجهون صعوبات 
متعلقة بتنظيم 

املخرجات األكادميية 
. املدرسية و السلوكية
فقد يقومون بأداء 

ة األعمال بصورة سريع
للغاية دون التفكري أو 
التخطيط أو مراجعة 

 .النتائج
  

م السابقة لتوجيه  : القابلية للتدعيم والتعزيز )٣ يسمح لألطفال باستغالل معارفهم وخربا
األطفال من استغالل  واليت تتم بأثر رجعي وعادة ما متكن هذه القدرة. السلوك احلايل

م م وسلوكيا  .املعلومات واخلربات السابقة لتوجيه قرارا
ر يف أكثر من عمل ورد فعل مع توقع النتيجة احملتملة الختيار يشتمل على النظ:املراجعة  )٤

واألطفال الذين يواجهون صعوبة مع ضابط املراجعة قد يتسرعون يف القيام ببعض . بعينه
 .األعمال و األنشطة ويتصرفون بسرعة كبرية دون دراسة نتيجة ذلك

يطرة وعدم التسرع يف وهو عبارة عن القدرة على الضبط والس : التيسري واملنع أو الكف )٥
. قبل التصرف أو البدء يف عمل ما  التصرف، مع دراسة البدائل املتعددة واختيار أفضلها

م عادة ما يتصرفون  لذلك فاألطفال الذين يعانون من مشكالت مع ضابط التيسري واملنع، فإ
م يندفعون وراء أول خاطرة تلوح هلم ملثال جندهم ممن فعلى سبيل ا. باندفاعية، ويبدو األمر أ

  .يندفعون باإلجابة عن األسئلة داخل الفصل قبل أن يطلب منهم ذلك
مؤشرات 

مشكالت 
ىف ضوء  االنتباه

  االسرتاتيجية

 :،وهىمشكالت االنتباهعدد من املؤشرات الىت تشري اىل  الطالبيظهر على    :الطاقة الذهنيةنظام 
  .و امللليواجه صعوبة يف الرتكيز، وقد يشكو من اإلرهاق أ-
  .يبدو أنه مل حيصل على قسط كايف من النوم و الراحة أثناء الليل-
  .يؤثر بدوره على كم وكيف األداء والذي يظهر تذبذبا واضحا يف مستوى أداءه-
   .يظهر نشاطا مفرطا ويتململ بعصبية وخاصة إذا ما اضطر للجلوس واالستماع لشيء-

  :،وهىمشكالت االنتباهمن املؤشرات الىت تشري اىل  عدد الطالبيظهر على   :املعاجلة نظام
  .ال ينتبه إال للمعلومات املثرية و الشيقة أو النشاطات احملفزة -
  .ال يركز سوى لفرتات قصرية للغاية-
   .جيد صعوبة يف حتويل تركيزه من مادة أو نشاط معني إىل نشاط آخر-
  .لومات دون التمييز بني املهم و األقل أمهيةيقوم مبعاجلة القليل جدا أو الكثري جدا من املع-
  .يركز إما بعمق شديد أوال يركز سوي بسطحية شديدة على املعلومات املقدمة أمامه-
   .جيد صعوبة يف الربط بني املعلومات اجلديدة مع اليت يعرفها بالفعل-

  :،وهىالنتباهمشكالت اعدد من املؤشرات الىت تشري اىل  الطالبيظهر على   اإلنتاج نظام
  .ال حيسن استغالل التجارب السابقة من جناح أو فشل لتوجيهه يف املواقف احلالية-
  .لديه استعداد أن يؤدي بعض األعمال ببطء شديد وأخرى بسرعة شديدة-
  .ال ميتلك القدرة على تقدير الوقت الالزم إلمتام عمل ما، وغري قادر على تنظيم هذا الوقت-
عة النتائج املرتتبة على قول أو تصرف ما، ما ال يستطيع التنبؤ بنتائج النشاطات ال يستطيع مراج-

  .و املهام
  .يواجه صعوبة يف إجياد األسلوب الصحيح إلمتام مهمة ما-
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  .ال يراقب جودة العمل أو مدى كفاءة األساليب املتبعة-
 

غري منتظمة أو يف أحد جيب مراعاة أنه يف حالة ظهور أيا من هذه املشكالت بصورة :مالحظة
فإذا ما  . املواد الدراسية دون املواد األخرى، فإن ذلك قد يشري إىل نوع آخر من مشكالت التعلم

كان األطفال جيدون صعوبة يف القراءة فإن ذلك قد يكون بسبب مشكلة أخرى يف األعصاب من 
ا أن تعوق قدرة الطفل على فهم الكلمات، مما يصعب عليه الرتكيز أ   .و البقاء منتبهاشأ

العالج ىف ضوء 
  االسرتاتيجية

  :يتطلب العالج ىف ضوء االسرتاتيجية القيام مبا يلى   :الطاقة الذهنيةنظام 
 ليجلس الطفل الذي   توفري مكان خاص جللوس الطفل :توفري مكان خاص جللوس الطفل

ل عن طريق وليكن هناك اتصا. يعاين من مشكالت يف االنتباه يف مكان قريب من املدرس
ترتيب مقاعد األطفال بصورة . التقاء النظر بالعينني وذلك لضمان اإلبقاء على الطفل منتبها

دائرية أو يف صفوف متوازية يتيح فرصة التواصل مع الطفل جسديا كما يتيح للطفل فرصة 
 .رؤية واضحة دون أي معوقات

 لبقاء منتبها أثناء إلقاء يساعد بعض أنواع النشاط البدين على ا :تشجيع النشاط البدين
ولكن يشرتط أال . الدروس بالفصل، وذلك مثل حتريك القلم أو حتريك الكرسي إىل غري ذلك

 .تزعج هذه احلركات باقي التالميذ أو تشتت انتباههم
  استخدام النماذج التوضيحية واأللوان لتيسري فهم األفكار و  :إجياد طرق لتبسيط املواد

عد األطفال إىل ما سيتم تقدميه، كأن تقول أنك ستقوم بعرض مخس ولت. األنشطة املعقدة
أفكار، مث قم بعرضهم على مراحل، وتأكد من فهم التالميذ لكل فكرة قبل االنتقال للفكرة 

تستطيع استخدام التلخيص و النماذج التوضيحية إىل غري ذلك من الوسائل . اليت تليها
 .الزمة الستيعاب املفاهيم و األفكار املعقدةاملساعدة لتقليل حجم الطاقة الذهنية ال

 تلعب فرتات الراحة دورا هاما وذلك أثناء أداء األعمال   :إتاحة فرتات راحة قصرية متكررة
وذلك ليس لطفل واحد —أو بني املهام املختلفة وبصفة خاصة تلك اليت تطلب تركيزا كبريا

راحة القصرية واملتعددة فرصة التحرك و فأثناء األنشطة، تتيح فرتات ال. وإمنا للفصل بأكمله
فليتم تشجيع التالميذ على األنشطة اليت حتتوي على حركة بناءة، مثل جتيع . التنقل لألطفال

أما باملنزل، فلتسمح للطفل بفرتات راحة ترتاوح بني مخس أو عشر . األوراق أو مسح السبورة
ا إىل ثالثني  دقائق وذلك إما لالستلقاء أو اللعب وذلك عقب كل فرتة عمل تصل مد

 .دقيقة
  لتعرف  إعداد األطفال قبل سؤاهلم يف الفصل:إعداد األطفال قبل سؤاهلم يف الفصل

م سيتم سؤاهلم يف الفصل قبل بداية احلصة بأنك   ميكنك أن خترب التلميذ. األطفال مقدما بأ
 .سوف توجه إليه السؤال األول على سبيل املثال
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 حول أمهية حتديد ميعاد ثابت لنومه  طفلالتحدث مع جيب ال :بت للنومحتديد روتني شبه ثا
ويف حالة ما إذا واجه الطفل صعوبة يف النوم ميكن . لضمان حصوله على قدر كاف من النوم

 .استخدام املوسيقى كنوع من أنواع األصوات اليت تصرف الذهن عن أ،واع الضوضاء املشتتة
  ا أن تؤثر على طاقة  االحتفاظجيب  :متابعة التذبذب يف األداء بقائمة للعوامل اليت من شأ

ولتساعد طفلك على التعرف على الوقت والظروف اليت يكون فيها أكثر . الطفل الذهنية
 .ولتدربه على كيفية التعامل مع هذا التذبذب واستغالله على أفضل صورة .تركيزا و انتباها

 ليتمكن التالميذ من  ذكرة أو سجل لألداءالحتفاظ مبا:االحتفاظ مبذكرة أو سجل لألداء
كما يستطيع التالميذ إعداد رسوم ملتابعة التحسن يف . متابعة فرتات تركيزهم أو جمهودهم

 .أدائهم
 يتم ختصيص مساحة داخل الفصل حيث يتمكن األطفال  :إتاحة الفرص لألنشطة املمتعة

م عن طريق استخدام أجهزة الكمبيوتر  و الفنون وذلك لتحسني يقظتهم من تعزيز مواطن قو
ال م يف ذلك ا  .مع زيادة خرب

  يتم ترتيب األطفال يف جمموعات من أثنني ،ليساعد    :استخدام األقران كمصدر للطاقة
كل منهم اآلخر على البداية واالستمرار بنجاح، حيث يتبادل الطفلني األدوار يف حل 

  .املسائل احلسابية أو قراءة بعض النصوص
  :يتطلب العالج ىف ضوء االسرتاتيجية القيام مبا يلى  :املعاجلة امنظ

 تدريب األطفال على النظر إىل األشخاص الذين  :تشجيع التواصل باألعني و التكرار
" انظروا إيل"تذكري األطفال بالنظر إىل من يتحدث إليهم، كأن يقول املدرس . يتحدثون معهم

على سبيل املثال ميكن . ت و الشرح والتعليماتكذلك شجع األطفال على تكرار املعلوما
لألطفال أن يكرروا التعليمات اليت أعطيت هلم خبصوص الواجب املنزيل، وذلك للتأكد من 

 .قدرة األطفال على الفهم و االحتفاظ بالتعليمات
 تعليم األطفال استخدام أساليب كالتخيل لتدعيم عمق  :استخدام اسرتاتيجيات الذاكرة

ربط املعلومات اهلامة بصورة ذهنية من   :ومن أمثلة اسرتاتيجيات الذاكرة. علوماتمعاجلة امل
وحي ختيل الطفل، أو ذكر األسباب وراء أمهية نقطة معينة، أو ربط املعلومات احلديثة بأخرى 

 .قدمية أو جبانب من جوانب اهتمام الطفل
 قاط اهلامة واإلرشادات لتكتب الن :إتاحة معلومات ميكن رجوع الطفل إليها عن نشاط ما

 .على السبورة حىت يستطيع األطفال الرجوع إليها كلما اقتضت الضرورة
  درب األطفال على حتديد األفكار اهلامة عن طريق استخدام  :الرتكيز على النقاط اهلامة

اللون األخضر لألفكار الرئيسية، و األمحر للتفاصيل، ( األلوان و اخلطوط، كأن يستخدم
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 ).لمعلومات األساسيةواألزرق ل
 مثل اآلالت احلاسبة، وشرائط الكاسيت، والكتب املسجلة  :استخدام التكنولوجيا احلديثة

ا أن تساعد الطفل يف التحكم يف حجم : صوتيا، وبرامج الكمبيوتر كل هذه األشياء من شأ
 .املعلومات اليت يقدم له، باإلضافة إىل معدل سرعة التقدمي أيضا

  ليكن هناك اسرتاتيجية    :جيات االستماع و العمل على تنمية مهاراتهتشجيع اسرتاتي
املأخوذة من بدايات حروف  FACT واضحة لالستماع اإلجيايب و الفعال، مثل اسرتاتيجية

 ).تركيز االنتباه،طرح األسئلة، ربط األفكار، حماولة تصور األفكار اهلامة(العبارات التالية 
  جيب تعريف األطفال بالكلمات أو العبارات اليت   :ات اهلامةالرتكيز على مفاتيح املعلوم

، إىل غري ذلك من ..."أهم األسباب " ، ..."التلخيص هو " :تشري إىل املعلومات اهلامة مثل
 .معلومات

 جيب تشجيع األطفال على  :التدريب على االنتقال من اجلزئيات إىل الكليات والعكس
ول إىل الصورة العامة، أو أن يبدءوا من الصورة العامة نزوال التفكري يف التفاصيل أمال يف الوص

 .إىل التفاصيل
 وذلك من أجل مساعدة الطفل على  :توفري األشكال التوضيحية و اخلرائط والرسومات

لتطلب من األطفال أن يقوموا باستكمال شكال توضيحيا أو . مراجعة أهم النقاط بالدرس
كن استخدام الرسوم البيانية و التفصيلية ملساعدة الطفل مي. رمسا لألفكار األساسية بالدرس

 .على فهم أي املعلومات أكثر أمهية و ملاذا
  يطلب من األطفال كتابة تلخيص للدرس باستخدام  :استخدام التلخيص وإعادة الصياغة

م اخلاص، ولتقوم مبراجعة ذلك قبل بدء الدرس اجلديد باستخدام صياغة جديدة  .أسلو
 رتب األطفال يف جمموعات حبيث جتمع بني األطفال الذين  :تشجيع التعاون بني األطفال

شجع األطفال . يفضلون الرتكيز على التفاصيل مع الذين يفضلون الرتكيز على الصورة العامة
 .على احلديث عن عمليات التفكري املستخدمة يف كل حالة

  هاء من شرح بعض املعلومات اهلامة أن يطلب من املمكن بعد االنت:استخدام القراءة اخلافتة
ولتوضح  . من األطفال قراءة ذلك اجلزء ى قراءة خافتة أكثر من مرة وذلك لتثبيت املعلومات

 .كيفية عمل ذلك هلم باملثال العملي
 احلرص على التوقف أثناء تقدمي املادة اجلديدة  :الربط بني املعلومات احلديثة و القدمية

عالقتها مبعلومات سبق هلم دراستها أو أن تكون هلا عالقة خبربات  لسؤال األطفال عن
 .األطفال

 املعلومات   مساعدة األطفال عن طريق الرتكيز على :تقسيم املهام الكبرية إىل أجزاء صغرية
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 .اهلامة عن طريق تقسيم الواجبات الكبرية إىل أخرى أصغر ميكن التعامل معها بسهولة
  الرجوع مرة أخرى إىل املعلومات اجلديدة فور االنتهاء  :بعد شرحهامراجعة النقاط األساسية

من شرحها سيحسن من عملية معاجلة املعلومات، ويعمل على التأكد من استيعاب األطفال 
يف حالة األطفال األكرب سنا، يستطيعون تسجيل الدروس على شرائط كاسيت . للنقاط اهلامة

 .ف من املدرسةو االستماع هلا مرة أخرى بعد االنصرا
 تعليم األطفال كيفية استخدام   :تعليم احلوار الداخلي مع ضرب املثال العملي على ذلك

. احلوار الداخلي أو التحدث مع أنفسهم وذلك عند أداء األعمال اليت تقدم هلم شعورا بالرضا
جيب أن يتعلم األطفال التفكري يف املكافآت اليت قد حتفزهم للعمل وذلك عند هبوط 

 .اسهم واهتمامهمح
  عرف األطفال مىت سينتقلون إىل مهمة  :إعطاء اإلشارة عند االنتقال إىل مرحلة أخرى

على سبيل املثال، ميكنك القول أنه أمامهم مخس دقائق لوضع  . أخرى وذلك لتعديل انتباههم
ليكن هناك جدول   .كتب الدراسات االجتماعية جانبا و االستعداد بكتب الرياضيات

 .طة يف مكان واضح يراه األطفالباألنش
 السماح لألطفال باستخدام ألعاب ذات عالقة  :استخدام برامج الكمبيوتر و األلعاب

 .باملواد الدراسية وذلك لتحسني االنتباه، مث اسأهلم أن يقضوا نفس الوقت يف االستذكار
 تملة على تدريب األطفال على طرح األسئلة احمل :تعليم األطفال طرق االختبار الذايت

م للموضوعات اليت درسوها. أنفسهم  .وليتعلم األطفال كيفية وضع األسئلة اهلامة عند قراء
 يطلب من األطفال أخذ بعض   :حتديد وقت معني وذلك ملتابعة معاجلة الطفل للمعلومات

ليكن هناك   .قطعة معينة وذلك ملدة ترتاوح من مخس إىل عشر دقائق  املالحظات بعد قراءة
وقتية ال يتخطاها األطفال من ذوي النشاط املفرط، فليطلب منهم التوقف أو يعاد  حدود

 .تكليفهم مبهمة أخرى
  مع كتب األطفال   إرفاق بعض العبارات البسيطة أو الصور :استخدام الصور التوضيحية

كأن يكون هناك أسئلة لتلفت نظرهم . أو يف أماكن جلوسهم لتنبيههم إىل معاجلة املعلومات
  .ذا ما كانوا إجيابيني أو سلبيني يف تفكريهم يف هذه اللحظة مثالإ
 م م ليعتاد األطفال  :تدريب األطفال على حتديد أولويا تدريب األطفال على حتديد أولويا

حيصلوا على فرتة راحة قصرية    إمتام املهام األكثر صعوبة عندما يكون قادرين على الرتكيز، مث
  .ىقبل البدء يف مهمة أخر 

  :يتطلب العالج ىف ضوء االسرتاتيجية القيام مبا يلى  اإلنتاج نظام
 االستعداد ليكن ت كاف للتخطيط و إعطاء وق :إعطاء وقت كاف للتخطيط واالستعداد
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قدم اإلرشادات . هناك مخس دقائق من االستعداد والتخطيط قبل بدء العمل يف مهمة ما
 .الالزمة للتخطيط الفعال عند احلاجة

  يطلب من األطفال أن يقسموا املهام إىل خطوات، مث يقوموا بكتابة  :رج يف أداء املهامالتد
ا و الرجوع إليها . هذه اخلطوات و املراحل جتمع اخلطوات املختلفة ملهام املتعددة لالحتفاظ 
 .عن القيام بأعمال أخرى

  ا أمثلة واضحة  ليكن هناك :قدم مناذج لعمل الواجبات املدرسية مع مقاييس النجاح 
مكن تقدمي مناذج  .على النماذج اليت جيب تقدميها و ما جيب أن يكون عليه العمل النهائي

ا احذر   لكن. من سنوات سابقة مع لفت انتباه التالميذ إىل اجلزئيات اهلامة اليت جيب مراعا
 .من مقارنة الطفل بغريه من زمالءه أو اخوته

  يتم تعريف األطفال بإرشادات ملتابعة تقدمهم :ة الذاتيةتقدمي اإلرشادات اخلاصة باملراقب .
م ما  على سبيل املثال، ميكن إخبار األطفال مبراجعة سري اخلطوات كل فرتة ليتأكدوا من أ

كذلك يتم تشجيع األطفال على متابعة إمتام املهام ، كأن . زلوا يسريون وفق اجلدول املقرر
 بقية اليت مل يكملها بعد؟يسأل الطفل نفسه ما هي األجزاء املت

  يف حالة عدم قدرة الطفل على وضع خطة واضحة، ليقم برسم خريطة  :توفري طرق للنجاح
 .توصله إىل النتيجة النهائية، وليكن هناك نقطة تفصل طريق النجاح عن طريق الفشل

  ربة ربة :استخدام األساليب ا ن ليكن هناك اسرتاتيجية لكل س استخدام األساليب ا
الرتقيم ية ومدى تطبيقه لقواعد اإلمالء و فهناك اسرتاتيجية ملراجعة واجبات الطفل الكتاب. حمدد

 .يستطيع الطفل أن يضع بطاقة تذكره خبطوات االسرتاتيجية. و النحو
 ليحرص األطفال على جتميع املواد  التأكيد على أمهية التنظيم: التأكيد على أمهية التنظيم

ا قبل  األطفال إىل أمهية فالبد من إرشاد . البدء يف عمل الواجبات الدراسيةاليت حيتاجو
جيب التأكيد على الدور الذي   .األدوات الدراسية حىت يسهل العثور عليهاترتيب الكتب و 

 .والتخطيط على إمتام األعمال و املهام  يلعبه التنظيم
 يوم —بعض الوقتاالنتظار   جيب أن حيرص األطفال :مراجعة األعمال قبل تسليمها

فذلك الوقت يتيح للطفل القدرة على حتديد . قبل مراجعة تقرير أو موضوع قد كتبوه--مثال
 .األخطاء وإضافة املزيد من التفاصيل

 بعد حتديد معيار معني للنجاح وتصحيح اإلجابات، ميكن  :التشجيع على التصحيح الذايت
حالة توافق تقييم الطفل مع تقييم  ويف. السماح للطفل بتقييم أعماله وذلك قبل تسليمها

 .املدرس، ميكن حصول الطفل على تقدير أعلى لنجاحه يف التقييم الذايت
 ليتعرف األطفال على اجلوانب اإلجيابية و األخرى  :استخدام املذكرات أو شرائط الكاسيت

 .شجعهم على التعرف األساليب اليت ميكن استخدامها لتحسني معدل انتاجهم. السلبية
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 ابتعد عن استخدام تدعيم إجيايب ملن  :دم استخدام املكافآت أو احملفزات للسرعة الكبريةع
اء املهمة، وهو ما سيهدئ من سرعة شديدي السرعة، . ينتهي أوال حدد الوقت الالزم إل

 .ويف الوقت نفسه سيحسن من سرعة البطيئني
 جعة ليكن هناك نظام واضح نظام مستمر للتغذية الراوجود  :نظام مستمر للتغذية الراجعة

ميكنهم من خالله التعرف على األفعال والتصرفات و األعمال املقبولة   وصريح أمام األطفال
كذلك احرص على أن استخدام كلمات التشجيع عند جناح الطفل يف استخدام . دون غريها

 .إحدى االسرتاتيجيات بفاعلية، كأن متتدح استعادته لرتكيزه بعد فرتة الراحة
  االستعانة مبشرف ليقوم بالعمل مع الطفل و  :االستعانة مبشرف ليقوم بالعمل مع الطفل

لذلك جيب . متابعته طوال اليوم، واستخدام األساليب البديلة، ومراقبة تقدم الطفل و حتسنه
 .أن يكون شخصا موثوق فيه، ميكن االعتماد عليه، وقد يكون من داخل أو خارج املدرسة

  حتديد األهداف ورصد التقدم ليضع األطفال ألنفسهم هدفا  :ورصد التقدمحتديد األهداف
قم بتسجيل تقدم الطفل . قصري املدى مثل إمتام كل الواجبات املدرسية على مدار األسبوع

التسجيل الكتايب يكون له أثره اإلجيايب مع بعض . جتاه حتقيق اهلدف لياه بقية األطفال
 .األطفال

  جيب . يستفيد األطفال من تقييم املسائل الرياضية أو جتارب العلومقد  :ممارسة التقييم
مع توضيح كيفية التعرف على اإلجابات . التأكيد على أمهية التقييم والفهم يف حياتنا

 .الصحيحة
  استخدام هذه الكتب مع احتفاظ األطفال بقائمة  :استخدام كتب التدريبات املدرسية

كذلك . ب على الطفل إمتامها على املدى القصري والطويلالتدريبات و االختبارات اليت جي
  .أن يقوم األطفال مبتابعة كتب بعضهم البعض  ميكن

(www.AshrafAmer.net  )( www.gulfkids.com) 
  

ذوي اضطرابات أو صعوبات االنتباه مع اإلفراط يف لالتدريس العالجي اسرتاتيجيات  :السادس عشر
   :النشاط  

ذوي اضطرابات أو صعوبات االنتباه مع اإلفراط يف النشاط مراعاة لالتدريس العالجي اسرتاتيجيات  تتطلب
   :ما يلى

  :  Proper Learning Environment:يئة بيئة تعلم مالئمة    ) ١(
 أجلس الطالب ذوي اضطرابات أو صعوبات االنتباه ADHD قرب منضدة املدرس مع ترتيب

  .مقاعدهم لتكون ضمن نظام ترتيب مقاعد باقي الطالب
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  أجلس هؤالء الطالب حبيث ال يكون أماهم يف املقاعد طالب آخرين حىت ال يتشتت انتباههم أو
  .ن اآلخرين من زمالئهمينشغلون مبا حيدث م

 م   .أحط هؤالء الطالب بنماذج جيدة من ذوي اخلصائص املرغوبة من أقرا
 شجع وجود األقران املعلمني أو املرشدين من الطالب والتعلم التعاوين.  
  جتنب إجالس هؤالء الطالب قرب املكيفات أو املدافئ أو األبواب أو النوافذ أو أماكن الطرقات أو

  .اخل.  .دورات املياه
 جتنب التغيري يف األماكن أو اجلداول أو األساليب والطرق.  
  يئة بيئة أو مكان مالئم للمذاكرة يف البيت بعيدًا عن أي مشتتات أو مثريات شجع اآلباء على 

  .غري مرغوبة، مع حتديد أوقات ثابتة وإجراءات روتينية يومية يسهل تعود الطفل عليها
  هلا ومدى إكماله  ،الطفل للواجبات اليومية الواردة يف دفرت املتابعةشجع اآلباء على مراجعة عمل

 .فيهاأدائه ومستوى 
 حلقيبته، ومتطلبات جدوله اليومي من الكتب والكراسات  الطفل شجع اآلباء على مراجعة تنظيم

  .واألدوات وغريها
  :وتتمثل اسس التدريس العالجي ىف االتى:مراعاة اسس التدريس العالجي) ٢(

 ظ على اتصال األعني بينك وبني هؤالء الطالب خالل عمليات التدريس اللفظي   حاف  
    اجـعل التعليمات واضحة ومركـزة ومنطـقية ومتـسقة مع املتطلبات اليـومية.  
  قبل بدئهم العمل اليومي على املهامللتعليمات أو التوجيهات تأكد من فهم الطالب .  
  مع جتنب األوامر املتعددةبّسط التعليمات الصعبة أو املعقدة.  
 كرر التعليمات بصورة هادئة وواضحة وإجيابية عند احلاجة إىل ذلك  .  
  رتحيب بتقدمي املساعدة هلم، حيث أن معظم الطالب ذوي اضطرابات الأشعر الطالب بالراحة، و

م للمساعدة مع فرط النشاط أو صعوبات االنتباه   . يقاومون حاجا
 مساعدات اليت تقدمها هلؤالء الطالب، مع األخذ يف االعتبار أخّفض تدرجييًا من حجم امل 

م العاديني    .حيتاجون إىل مساعدات تفوق يف املتوسط ما حيتاجه أقرا
  دفرت أو مذكرة يومية للواجبات،على أن يراعى فيها ما يلي  وجودأحرص على:  
 قد كتب على حنو  تأكد من أن كل طالب من الطالب ذوي اضطرابات أو صعوبات االنتباه

  .عند احلاجةصحيح مجيع الواجبات اليومية املتعلقة باليوم، مع مساعدته على ذلك 
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  كما جيب ، وقع مذكرة الواجبات اليومية للتأكد من أداء التلميذ للواجبات اليومية املطلوبة منه يوميًا
  .أن يوقع اآلباء هذه املذكرات يوميًا أيضاً 

  :مراعاة االتى جيب عند إعطاء الواجبات: ing AssignmentsGiv: إعطاء الواجبات    )٣(
 أعط واجب واحد أو مهمة حمددة يف املرة الواحدة.  
 أحرص دائمًا على استثارة أو تفعيل الدافعية واحتفظ دائمًا باجتاه داعم هلؤالء الطالب.  
 م على بطئهمأعط وقتًا إضافيًا هلؤالء الطالب عند أدائهم لبعض املهام املعينة، وال تعاقبه.  
 لنيالطالب موصو هؤالء  محاسو  ةيتعني احملافظة على دافعي.  
  ضع يف اعتبارك أن هؤالء الطالب يتأثرون سلبًا بالضغط والتعب، كما يتأثر الضبط أو التحكم

  .، ورمبا يقود ذلك إىل أمناط سلوكية غري مرغوبةSelf-Controlالذايت لديهم   
  الواجبات بني الطالب ذوي اضطرابات أو صعوبات االنتباه جتنب عقد مقارنات يف مستوى أداء

م العاديني، حيث جيب أن يتم تقومي أداء أو تقدم كل طالب بالنسبة لنفسه ال بالنسبة  وأقرا
 .ألقرانه

 عّدل الواجبات أو التكليفات املطلوبة من أي من هؤالء الطالب عند احلاجة إىل ذلك.  
  لتحديد جوانب القوة والضعف لدى كل  –صعوبات التعلم  –استشر متخصص يف الرتبية اخلاصة

  .طالب من هؤالء الطالب ذوي اضطرابات أو صعوبات االنتباه
 تعليمي فردي   / قم بإعداد أو تطوير برنامج تربويIndividualized Program.  
 نتباههتأكد عند إعداد االختبارات أنك ختترب مدى إملام الطالب باملعرفة واملعلومات ال سعة ا .  

  
نبغى تعديل السلوك وتعظيم تقدير الذات من خالل القيام مبا ي: تعديل السلوك وتعظيم تقدير الذات) ٤(

     :يلى
 ويل وين أو    .جيب ان يكون العقاب مرتبطًا متامًا بالسلوك املعاقب، دون 
 التحكم فيه جيدون صعوبة يف الضبط الذايت للسلوك أو مجتنب التأنيب أو التوبيخ، وتذكر أ.  
 م، أو التحدث عنها  أمام اآلخرين   .جتنب إجبار الطالب على أخذ أدويتهم، أو أخذها أمام أقرا
 الطالب تكن هادئًا دائمُا وأوجد ظروف مواتية للتفاعل، وجتنب التشكيك يف قدرات وإمكانيا.  
 يهأوجد نوع من القواعد احملددة للسلوك السوي واآلثار التعزيزية املرتتبة عل.  
 استثر قواعد السلوك املرغوب.  

 



٧٨ 

 

 عزز انضباط واتساق قواعد السلوك اإلجيابية املرغوبة، داخل الفصل.  
ينبغى تقدمي  : Providing Encouragementقدم التعزيزات و عبارات التشجيع  ) ٥(

  :للطفل التعزيزات و عبارات التشجيع  
 كافئ أكثر مما تعاقب، كي تبين مفهوم وتقدير ذات إجيايب.  
 امنح جائزة أو تعزيزات فورية لكل سلوك أو أداء جيد أو مرغوب.  
  ا غري مؤثرة يف تفعيل أو استثارة الدافعية لدى الطالب عّدل نوع التعزيز أو املكافآت إذا رأيت أ

  .لتغيري أو تعديل السلوك غري املرغوب
 م املرغوبةأوجد أساليب متعددة ومتنوعة كي تشجع الطالب، وتعزز تقدمهم وسلوكيا.  
 كان أداؤك رائعًا اليوم :(درب الطفل على مكافأة نفسه، مع تشجيع التحدث الذايت اإلجيايب مثل

ن. وأنت جالس يف مقعدك م أو ذوا  ).حيث يشجع هذا األطفال على التفكري إجيابيًا حول ذوا
بات أو صعوبات ذوي اضطرالالتدريس العالجي اسرتاتيجيات تطبيقات تربوية تساعد على جناح ) ٦(

اسرتاتيجيات  كل او بعض هذه التطبيقات عند تطبيق هذهاجراء  جيب  :  االنتباه مع اإلفراط يف النشاط
 ذوي اضطرابات أو صعوبات االنتباه مع اإلفراط يف النشاط حىت نضمن جناحها ،وهذهلالتدريس العالجي 

   :هى التطبيقات
  

أو عصبية / تربوية ونفسية و: تطبيق اختبارات  قم بإجراء أو:الصعوبات املصاحبةالتعرف على  -
لتحديد أسلوب التعلم والقدرات املعرفية، لتحديد أية أمناط أخرى لصعوبات التعلم، حيث تشيع 

  .من الطالب ذوي اضطرابات االنتباه% ٣٠أمناط أخرى من الصعوبات لدى 
لفصل منخفضة، حىت يتم جيب أن تكون نسبة الطالب إىل املدرس يف ا:نسبة الطالب إىل املدرس -

  .تفعيل رعاية هؤالء الطالب
جيب تدريب األطفال على املهارات االجتماعية، :التدريب على املهارات االجتماعية، التنظيمية -

  .واملهارات التنظيمية، حيث يعاين هؤالء الطالب من االفتقار هلذين النمطني من املهارات
ح للطالب ذوي صعوبات االنتباه باللعب امس :اللعب مع أطفال ذوي مستوى مهاري مناسب -

م يف األنشطة املستهدفة ما زالت يف مستوى مهارات  مع أطفال أصغر منهم، إذا كانت مهارا
  . هؤالء األطفال
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جيب إعطاء الطالب ذوي :إعطاء أدوار يف املهام الصفية، واألكادميية، واالجتماعية واملهارية -
يف املهام الصفية، واملدرسية األكادميية، واالجتماعية واملهارية،  اضطرابات أو صعوبات االنتباه أدواراً 

يف ظل تشكيل مجاعات من األقران تنطوي على درجة منخفضة من النـزعة التنافسية، حىت 
  .يكتسبون مهارات هؤالء األقران على النحو املرجو يف إطار طبيعي

الطالب على إعادة تشكيل بناءات  جيب تدريب هؤالء:إعادة تشكيل بناءات معرفية ذاتية جيدة -
  . معرفية ذاتية جيدة

عزز وشجع استخدام احلاسبات اآللية يف املهام اليت :تعزيز وتشجيع استخدام احلاسبات اآللية -
  .جيد هؤالء صعوبة يف أدائها على حنو تقليدي

جيب تفريد األنشطة اليت تنطوي على قدر متوسط من :األنشطة Individualizedتفريد  -
م (اخل، .املشي، السباحة، لعبة البولينج:نافسة مثلامل الحظ أن أداؤهم يف العادة أقل من أداء أقرا

  ).العاديني
يئة الظروف للتفاعل االجتماعي هلؤالء الطالب :يئة الظروف للتفاعل االجتماعي - جيب 

م املهارات واألنشطة االجتماعية، كاللعب اجلماعي، والرحالت، والتفاعال ت اليت تدعم وإكسا
  .بناء مفهوم وتقدير ذات إجيابيني

  
  :)اعداد فتحي الزيات(مناذج إجرائية ميكن استخدامها يف التدريس العالجي) ٧(

  .منوذج متابعة السلوك بني البيت واملدرسة )١
  دليل التدريس العالجي للتالميذ ذوي صعوبات التعلم )٢
اعتمادًا على التقرير التشخيصي  أسس إعداد اخلطة الفردية العالجية لذوي صعوبات التعلم )٣

  ودالالته اإلكلينيكية
  الدالالت اإلكلينيكية لألعراض التشخيصية ومقرتحات عالجها وآليات تفعيلها )٤
 عناصر اخلطة الفردية العالجية )٥
  .دليل تطبيق آليات اخلطة الفردية )٦
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  منوذج متابعة السلوك بني البيت واملدرسةيوضح )١(شكل 

  

 



٨١ 

 

  
  التدريس العالجي للتالميذ ذوي صعوبات التعلمدليل يوضح )٢(شكل 

 



٨٢ 

 

  
أسس إعداد اخلطة الفردية العالجية لذوي صعوبات التعلم اعتمادًا على التقرير التشخيصي يوضح )٣(شكل 

  ودالالته اإلكلينيكية

 



٨٣ 

 

  
  الدالالت اإلكلينيكية لألعراض التشخيصية ومقرتحات عالجها وآليات تفعيلهايوضح )٤(شكل 

 



٨٤ 

 

  

  
 عناصر اخلطة الفردية العالجيةضح يو )٥(شكل 

  

 



٨٥ 

 

 

 
  .يوضح دليل تطبيق آليات اخلطة الفردية)٦(شكل 

 



٨٦ 

 

 
  :النقاط املهمة وأمهها السابقة اىل جمموعة من االسرتاتيجيات  تشري
  ميكن االستفادة من االسرتاتيجيات السابقة يف تعليم االستيعاب للتالميذ مضطريب االنتباه مفرطي

  .االستنتاج ، والتكيف  : يت النشاط مثل اسرتاتيجي
  على دور اخلربة )الفهم يف القراءةو  ،التكييف و  ،توليد األسئلةو  ،االستنتاج(تؤكد االسرتاتيجيات

  .السابقة يف فهم املادة املقروءة
  جيب إخبار التلميذ بالغرض من القراءة ؛ ألن حتديد الغرض واالقتناع باألمهية هو الذي حيفز

ا غري متكلف التلميذ على حتقيقه    واملثابرة حىت الوصول إليه ، على أن يكون هذا الغرُض طبيعي
  ا للتالميذ  تطبيق االسرتاتيجيةجيب أن يكون مكان ً جيَد التهوية والدفءِ واإلضاءة ، فسيًحا مرحي

  .يف جلستهم ، مزودا باألدوات الالزمة والكافية 
  غوية أساليب متنوعة ، إما عن طريق عرض الصور تعليم التالميذ مضطريب االنتباه املفردات اللميكن

، أو وضع الكلمة يف مجلة تساعد على توضيحها وعرضها على التالميذ ، وسؤاهلم عن معناها ، مث  
  .كتابة الكلمة ومعناها على السبورة بإمالء أحد التالميذ ، وتكليف آخر بقراءة ما كتب

 ا ، ويثري فيهم حب البد يف دروس اللغة العربية من منوذج يكون مقيا سا للقراءة ، ممثال ملهارا
املنافسة ، وهذا النموذج يقرؤه املعلم ، أو يستمع التالميذ إليه من شريط ، على أن يوجه التالميذ 

  .إىل االنتباه الشديد واملالحظة الدقيقة لقراءته 
 البدء بتفهم املعىن  ال جييد التالميذ األداء احلسن إال إذا فهموا املعىن حق الفهم ، ولذا جيب

  .اإلمجايل للمقروء عن طريق القراءة الصامتة ، ومناقشة املعلم إياهم قبل القراءة اجلهرية 
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  الفصل الثامن
تشخيص اضطراب نقص االنتباه املصحوب 

  بفرط النشاط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



٨٨ 

 

  الثامن الفصل
  اضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاطتشخيص 

 
 :اضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط ىف فاتاختال
توجد اختالفات يف تشخيص هذه االضطرابات وخاصة بني الباحثني االمريكان والربيطانيني حيث  )١

املواقف اليت يتعرض هلا الطفل واالحوال  يعرف االمريكان هذه احلاله على انه اضطراب يعتمد على
ا حالة عامة تسود يف مجيع املواقف و االحوالاما الربيط. الظروف اليت يوضع فيهاو    انيني فريون بأ

يقوم االمريكيون بتشخيص املرض ككل، اما الربيطانيون فتشخيصهم ينصب على السلوك  )٢
  املضطرب 

            ٧٠اما الربيطانيني اقل من   ٧٠فهو عند االمريكان فوق . خيتلفون ايضا يف حتديد معامل الذكاء )٣
ا يف امريكا نسبة االطفال امل )٤ بينما يف % ٢٠صنفني حتت مسمى هذه االعاقة خيتلف حيث ا

  من نسبة السكان %  ١.٦بريطانيا اقل بكثري تصل 
  

 :الصورة السريرية
قد يعاين األطفال من أعراض وعالمات نقص االنتباه اكثر من اعراض وعالمات فرط النشاط والعكس 

   ).قلة االنتباه مع فرط النشاط(تعاين من احلالتني معًا غري أن الغالبية العظمى من األطفال  ،صحيح
 :وتتميز االعراض والعالمات اخلاصة بنقص االنتباه، مبا يلي

 صعوبة الرتكيز يف أمر واحد. 
  الشعور بامللل من أداء نشاط واحد بعد بضع دقائق فقط، ما مل يكن هذا النشاط ممتعا. 
  هولة والتحرك ببطء االستغراق يف أحالم اليقظة واالرتباك بس 
 عدم املقدرة على االستمرار يف االنتباه أثناء اللعب أو أثناء القيام مبهام اخرى. 
  املريض غالبًا للتفاصيل، أو يقرتف أخطاء يف املدرسة او العمل او خالل نشاطات الطفل ال ينتبه

 .اخرى، نامجة عن عدم االهتمام واالمهال
  لو مت توجيه الكالم إليه مباشرةلآلخرين، حىتاملريض الطفل ال يصغي . 
  اء الوظائف والواجبات املدرسية، أو املهام اليت توكل اليهاملريض الطفل ال ميلك  .املقدرة على ا
 عدم املقدرة على تنظيم الواجبات واملهام امللقاة على عاتقه.  
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 مثل،  ، او ال يرغب، يف القيام باملهام اليت تتطلب منه جهدًا املريض الطفل  يتجنب ، عقليًا
 .الواجبات املدرسية على سبيل املثال ال احلصر

 األدوات واملواد الضرورية للقيام بواجباته املدرسية، مثل، االقالم والدفاتر املريض غالبًا الطفل  يفقد
 .والكتب

 صرف انتباه ً  .بفعل تأثري منبهات عرضيةاملريض الطفل  من السهل جدا
 يانالنس رةكثب املريض يتصف الطفل. 

 
األعراض  )النشاط احلركي الزائد واالندفاع(فرط النشاط يتضمن النوع الذي يغلب عليه 

   :التالية
 دون طلب اذن  )الصف(غرفة الدراسة  مقعده يف املريض الطفل يرتك: القلق والتململ يف املقاعد

 .من املدرس
 ك غري مناسب أو ، أو يتسلق، عندما يكون ذل املريض الطفل يركض: التحدث بصورة مستمرة

 .غري مطلوب منه
 التحرك املستمر يف كل مكان، ومالمسة أي شيء أو اللعب بكل  :لتحرك املستمر يف كل مكانا

دوءو شيء تقع عليه أيدي املريض،   .من الصعب عليه اللعب 
 صعوبة اجللوس يف سكون أثناء تناول الطعام ويف املدرسة ووقت : صعوبة اجللوس يف سكون

 .غالبًا نشيطًا دون كلل أو ملل ،املريض الطفليكون لنوم االستعداد ل
 بيديه أو قدميه، أو يتلوى يف مقعدهغالبًا  املريض الطفليتململ : احلركة الدائمة. 
 دوء  ).كثري الكالم وثرثار(بكثرة وبإفراط  املريض الطفليتكلم : صعوبة أداء املهام أو األنشطة 
  

  :الندفاع بصفة أساسيةوتشري األعراض التالية أيضا إىل ا
 على السؤال قبل اكتمالهغالبًا  املريض الطفلجييب : عدم القدرة على الصرب. 
  اإلدالء بتعليقات غري مالئمة وإبداء املشاعر دون ضبط النفس والتصرف دون اعتبار

س اإلدالء بتعليقات غري مالئمة وإبداء املشاعر دون ضبط النفجند الطفل املريض يقوم ب :للعواقب 
 .من الصعب عليه الوقوف يف الطابوروالتصرف دون اعتبار للعواقب 

 



٩٠ 

 

  ا أو انتظار دورهم يف اللعب  الطفليقاطع :صعوبة انتظار حصوهلم على األشياء اليت يريدو
  .يف احلديث دون طلب اإلذن )يتطفل(اآلخرين اثناء احلديث، أو يتدخل غالبًا  املريض

  
ة ونقص االنتباه إىل سن البلوغ فيما يزيد عن نصف األطفال قد تستمر أعراض اضطراب فرط احلرك

ذا االضطراب ويصعب تقدير هذه النسبة حيث ال توجد معايري رمسية لتشخيص اضطراب فرط . املصابني 
يظل اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه عند البالغني مقصورا على . احلركة ونقص االنتباه لدى البالغني

ا يف مرحلة املراهقة . كيالتشخيص اإلكليني قد ختتلف العالمات واألعراض اخلاصة مبرحلة الطفولة عن مثيال
 دراسة أثبتت ، فقدنتيجة لعمليات التكيف وآليات التجنب املكتسبة يف أثناء عملية التنشئة االجتماعية

UCF study   بصورة زائدة عن أن األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه يتحركون
   .احلد ألن ذلك يساعدهم على زيادة فرتة الرتكيز إلجناز املهمات املوكلة إليهم

  
 :اضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط تشخيصشروط 

كل طفل أن   ،اضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط تشخيصجيب ان نضع ىف االعتبار عند 
أنه يعاين من اضطراب عدم االنتباه املصحوب بفرط النشاط، خيصه على ميكن تششقيًا أو كثري احلركة، 

 :جيب أن تتوفر الشروط التالية لكي يتم تشخيص هذا االضطراب وتأكيد إصابة الطفل به،لذلك 
 .وجود على األقل ستة أعراض وعالمات نقص االنتباه وست عالمات واعراض فرط النشاط )١
ال      إذ  ،)يف املدرسة مثالً (الطفل داخل البيت وخارجه مالحظة هذه االعراض والعالمات على  )٢

يكفي أن يقوم الطفل بالتصرفات والسلوكيات املذكورة سابقًا يف البيت فقط، بينما يف املدرسة، أو 
  .عند األقارب، يتصرف بشكل سليم وطبيعي، والعكس صحيح

 .استمرار هذه السلوكيات والتصرفات ملدة تزيد على ستة أشهر )٣
أو قيامه بنشاطه  )يف الدراسة(تشكل هذه األعراض والعالمات عائقًا أمام تقدم الطفل أكادمييًا أن  )٤

 .اليومي املعتاد
أن تؤدي هذه السلوكيات إىل حدوث ازعاج للغري، وأن تكون مبثابة عامل سليب لعالقة املريض  )٥

 .االجتماعية مع اآلخرين من الصغار والكبار
 .ه وفرط النشاط قبل سن سبع سنواتوجود بعض أعراض عدم االنتبا )٦
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  :املقاييس املستخدمة لتشخيص اضطراب عجز االنتباة وفرط احلركة
هناك العديد من املقاييس املستخدمة لتقييم حالة الطفل، وتلك حتتاج إىل ملء بعض االستبيانات واملقاييس 

، وتعتمد على املالحظة امليدانية ملا )سة املدر  -الشارع  -املنزل (ملعرفة سلوكيات الطفل يف البيئات املختلفة 
يقوم به الطفل يف حياته اليومية، ويقوم بتعبئة هذه االستبيانات الوالدين ومن يقوم برعاية الطفل، كما يقوم 
ا املعلم أو املرشد الطاليب يف املدرسة، تلك االستبيانات تعطي صورة عن حالة الطفل ميكن من خالهلا 

احلقيقي للحالة ، كما ميكن عن طريقها معرفة مدى تقدمه يف العالج، ومن  احلصول على التشخيص
  :املقاييس املستخدمةاالدوات و 

  : وتضم املقابالت ::Intervlews املقابالت)أ(
دف مجع املعلومات املتصلة باملشكلة-  .مقابلة الوالدين واألطفال 
حبيث تصنف االضطراب إىل فئتني  التصنيفي يف التقييماملقابالت املنظمة وتتبىن املقابالت املنظمة االجتاه -

مها اضطرا بات موجودة واضطرا بات غري موجودة وذلك بناء على معايري تشخيصية مت وضعها بعد دراسة 
دقيقة لألدبيات البحثية وعادة ما يتوافق شكل وحمتوى املقابالت املنظمة مع املعايري يف األدلة التصنيفية 

ويعد الدليل التشخيصي اإلحصائي للرعاية اآللية  . الدليل التشخيصي واإلحصائيللطب النفسي مثل 
للطفولة واملراهقة نظام تصنيف ميكن العاديني من وصف متغريات سلوكية ترتاوح بني البسيطة وحىت 

 .الشديدة
 ::Rating scales مقاييس التقدير) ب(

صل بسلوكيات معينة وفق مقياس يتكون عمومًا من وفية يطلب ملقدمي املعلومات قياس أداء الفرد فيما يت
  ) كثريا جدا -مطلقا  -ال (ثالث إىل مخس نقاط ترتاوح بني 

 .وتستخدم إجراءات إحصائية لتحديد الوضع التقرييب للفرد بالنسبة ألفرد آخرين من نفس سنه وجنسه
 : وتصنف مقاييس التقدير إىل نوعني

مثل السلوك الفوضوي أو العدواين واملشكالت  :اسعة من السلوكياتمقاييس تقييم جمموعة و :النوع االول
 االنفعالية والسلوكية أو مشكالت عالقات األقران

 مقاييس تقييم جمموعة حمددة من املشكالت:النوع الثاىن
  
 :Child Behavior Check List – CBCL مقياس قائمة حتديد سلوكيات الطفل )ج(

دامًا ومنها استمارات آسنباك ومقياس إفادة املدرس واستمارة سلوك الطفل وهي أكثر مقاييس التقدير استخ
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 . فقرة تقييم مشكالت السلوك وبنود إضافية متعددة لتقييم الكفاية االجتماعية ١١٢واليت تتكون من 

 :ADHD Rating scale-IV الضطراب عجز االنتباه وفرط احلركة IV مقياس التقدير )د(

ض اضطراب عجز االنتباه وفرط احلركة كما وردت يف الدليل التشخيصي اإلحصائي مت تطويره ليعكس أعرا
حيث جيب إعادة الصياغة لتحقق غايتني االختصار والوضوح ويستخدم مع األطفال الذين ترتاوح أعمارهم 

   .سنه ١٨-٥بني 

عبارة هلا مخس ) ٢٠(،يتكون من وقد قام فتحي الزيات بوضع  مقياس التقدير التشخيصي
ً ، ال تنطبق(ستجابات ا   ).دائمًا ، غالبًا ، أحيانًا ، نادرا
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  یوضح مقیاس التقدیر التشخیصي) ٧(كلش
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 :: connersمقياس كونزر)هـ( 

ويتضمن جمموعة من الفقرات متثل خصائص الطلبة ذوي النشاط الزائد وتكون اإلجابة علية باختيار وصف 
   .)اىل حيدث كثريا ال حيدث(لعدد حدوث السلوك واليت ترتاوح بني 

  

  كونزريوضح مقياس) ٨(شكل

 



٩٥ 

 

  

  

  للوالدين connersمقياس كونزريوضح ) ٩(شكل 
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  :ألطفال املدارس"فرط احلركة و تشتت اإلنتباه"مقياس ) ك( 
ويشتمل على ثالثة ابعاد . كمال سيسامل   ألطفال املدارس"فرط احلركة و تشتت اإلنتباه"مقياس قام باعداد  

  :هى
  عبارات)٦(ويشمل  :االنتباه: أوال
 عبارات)٥(ويشمل  :احلركة املفرطة واالندفاع: ثانيا
  عبارات)٧(ويشمل  :املهارات االجتماعية: ثالثا

  عبارات)٧(ويشمل  :السلوك املعارض: ابعار 
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  ألطفال املدارس"فرط احلركة و تشتت اإلنتباه"مقياس يوضح ) ١٠(شكل
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  :للطفل زائد النشاط) الربوفيل السلوكي(الصفحة السلوكية )ل( 
لبحوث اليت أجريت على األطفال زائدي النشاط، حيث خلصت إىل استعرضت بعض الدراسات ا  

فقد قام بعض . زملة النشاط احلركي الزائدبترتبط  ةأن هناك صورة سلوكية متسقة فيما بينها بدرجة كبري 
االختصاصيون : هي ني املهنينييالباحثني مبسح للمحكات اليت تستخدمها مخس جمموعات من االختصاص

. ن يف طب األطفال، االختصاصيون االجتماعيون، واملعلمونيو النفسيون، االختصاص النفسيون، األطباء
قائمة سلوكية تتألف  النشاط احلركي الزائد أو فرط النشاط لتشخيص قدم هلؤالء االختصاصيني املهنينيوقد 

ا أكثر األمناط  ،من مخسة ومخسني بندًا  السلوكية داللة يف  وطُلب إليهم أن خيتاروا ستة أمناط سلوكية يعتربو
وقد جرى تقدير هذه األمناط السلوكية الستة على أساس تكرارها .  حتديد زملة النشاط احلركي الزائد وتعرفها

وقد أظهرت نتائج . على النشاط احلركي الزائد عند األطفال أو أكثر كمؤشر% ٧٥عند كل جمموعة بنسبة 
ختصاصيون املهنيون يف تشخيص النشاط الزائد عند هذه الدراسة أن احملكات اليت يستخدمها هؤالء اال

  :األطفال هي
 التملل بعصبية.  
 ضعف االنتباه. 
  الذاتصعوبة التحكم يف. 
 التشتت بسهولة. 
 العجز عن اجللوس مستقرًا يف مكانه. 
 قدرة ضعيفة على حتمل اإلحباط. 

األطفال باملدرسة االبتدائية وقد استخدم بعض الباحثني طريقة املقابلة املقننة مع أمهات جمموعتني من 
وأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق دالة بني هاتني ). أطفال زائدي النشاط، وأطفال عاديون(

موعتني من األطفال يف اخلصائص السلوكية التالية املميزة لألطفال زائدي النشاط   :ا
 احلركة الزائدة.  
 العجز عن اجللوس مستقرًا يف مكانه. 
 ما يصدر عنه من أفعال وتصرفاتتصحيح  يرفض. 
 ثورات الغضب. 
 التهيجية وسرعة االستثارة. 
  التدمرييةالنزعة. 
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 عدم االستجابة للنظام. 
 التحدي واملعارضة. 
 طأو مهمة أو نشا لعم خيفق يف إكمال. 
 التعليمات والتوجيهاتومتابعة  ،يفتقر إىل القدرة على اإلنصات. 
 الطيش والتهور. 
 اإلمهال. 
 بني أقرانه تهشعبي ضعف. 

ويتوجه بعض الباحثني إىل حتديد الصفحة السلوكية للطفل زائد النشاط يف املواقف الفعلية من جماالت 
األسرة واملدرسة واألقران، حيث تأخذ األمناط السلوكية املميزة لألطفال زائدي : حياة األطفال وهي

االت، وذلك على النحو الت   :ايلالنشاط طابعًا إجرائيًا يف هذه ا
  :املنزل)١(

 :يسلك الطفل ىف املنزل السلوكيات االتية
  ًال يستطيع أن يظل ساكنًا أو هادئا.  
  قيودال يستطيع مسايرة أو مطاوعة ما هو مفروض من حدود أو حماذير أو. 
 يفرض مطالب زائدة على اآلخرين. 
 يبدي مشكالت يف النوم. 
 يبدي عدوانا ال مربر له. 
  مزعج"وهو بصفة عامة شخص". 

  
  :املدرسة)٢(

 :السلوكيات االتية املدرسةيسلك الطفل ىف 
 كثري الكالم.  
 يتململ بعصبية وبشكل مستمر. 
 يفتقر إىل الرتكيز. 
 سعة االنتباه قصرية. 
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  قيوديثور على ما هو مفروض من حدود أو حماذير أو. 
 اخنفاض مستوى التحصيل الدراسي. 

      
  :العالقات مع األطفال اآلخرين)٣(

 :السلوكيات االتية عالقاته مع األطفال اآلخرين طفل ىفيسلك ال
 يفشل يف تكوين أصدقاء.  
 يتشاجر مع غريه من األطفال دون حتريض أو استفزاز. 
 يرتكب محاقات، تصرفاته وعاداته غري محيدة وحادة الطبع. 
 ينزع إىل السيطرة واالستبداد مبن حوله بشكل زائد. 
 ومشاعرهم يتجاهل حقوق اآلخرين. 
 بشكل مستمرمن أقرانه أو اآلخرين رفضًا ونبذًا  جيد. 

 

  مثل :س اخرىاييمق) ن(
  مقياس أديس(Attention Deficit Disorder Evaluation Scale – 

ADDES)  للوالدين –للمعلمني. 
  إخباخ - مقياس ايدل بروك Adel broch & Achebach  
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  الفصل التاسع
االنتباه املصحوب اضطراب نقص من  الوقـاية

  بفرط النشاط
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  التاسع الفصل
  اضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاطمن  الوقـاية

  

  :اضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاطاملصاب ب يئة البيئة الصحية للطفل) ١(
ى مستوى نشاط الطفل أوضحت الدراسات أن احلالة اجلسمية والعقلية لألم احلامل هلا تأثري مباشر عل

وقدرته على الرتكيز فيما بعد حيث وجد أن األمراض أثناء فرتة احلمل أو تعاطي العقاقري أو القلق الشديد 
كما وأكدت ،لفرتات طويلة ترتبط كلها بالنشاط الزائد لدى األطفال يف السنوات األوىل من العمر

يسبب النشاط الزائد والقهرية والتشوش الذهين  الدراسات كذلك على أن تناول مقادير كبرية من العقاقري
أو  )الشجار املستمركالصوت املرتفع و ( عاب املتنوعة معا، إضافة إىل األثر املوجب األشياء املتحركة و األل

وال تقتصر البيئة الصحية على البيئة اليت  ).كاحلرمان من مواد اللعب و اخلربات العادية  (اإلثارة غري املالئمة 
فيها الطفل إمنا تشمل البيئة الصفية لذا فأن على املعلم إن يعمل على توفري برنامج لالنضباط الوقائي يعيش 

والذي يتضمن أدراك موقف إجيايب ينطلق منه يف التعامل مع الطلبة من النواحي االجتماعية واألكادميية 
   :ويتضمن هذا الربنامج

 .تأسيس مناخ تعليمي إجيايب -
 .رب تعلم ذات مغزىتزويد الطلبة بتجا -
 .أخبار الطلبة مبا هو متوقع منهم -
 .تفادي التهديدات -
 .عرض خصائص الطلبة اإلجيابية والعمل على تنميتها -
 .بناء وإظهار الثقة بالنفس -
  .تنظيم البيئة الصفية و املنهاج املقدم -

  
ب أن يعمال سويا على املعلم أال يغفل أنه ال بد أن يركز على الشراكة املدرسية البينية لذا جي جيب على 

توفري البيئة اهلادئة املنظمة ما أمكن والعمل على توضيح القدرات واالمكانات املتوفرة لدى الطالب فال 
يطلب منه ما يفوق هذه القدرات مما جيعله غري قادر على اإلجناز وبالتايل االنصراف عن تأدية املهمات 

 .املطلوبة منه
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  :ةتعليم الطفل نشاطات هادف) ٢( 
األبوين تعزيز الطفل إجيابيا يف نشاطه اهلادف ،االمر الذى حيتم على تعليم الطفل نشاطات هادفة ينبغى 

حيث أن االنتباه و الثناء على أي إجناز حيققه الطفل سيعمل على تقوية السلوك الفعال، ويف الوقت نفسه 
همات ميكن تقليده بالنسبة للطفل وعليهم فإن اآلباء ة األخوة ميثلون مناذج للقدرة على الرتكيز وإمتام امل

  .توضيح كيفية استخدام اللغة كموجه للسلوك اهلادف و كأداة للمتابعة الذاتية
  
الوقاية من السلوك بكيفية  اضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاطتعليم الطفل املصاب ب)٣( 

الوقاية من السلوك القهري من بكيفية  لدى الطفل املصابوميكن الوقاية من السلوك القهري  :القهري
  :خالل ما يلي

اهلدف من ذلك هو أن يصبح الطفل و  الطفل تأجيل اإلشباعجيب تعليم  :علم الطفل تأجيل اإلشباع )أ( 
وتعترب اجتاهات اآلباء على درجة كبرية . قادرا على انتظار املكافأة مع إحساسه بأقل قدر من التوتر والغضب

الغاضب املتوتر سوف يعلم األطفال بشكل غري مقصود أن االنتظار خربة مؤملة صعبة،  من األمهية فاألب
بينما يعلم األب احلازم الذي يظهر اجتاها اجيابيا حنو االنتظار ألطفاله بأن االنتظار هو جزء ضروري جيب 

   :وميكن تعليم األطفال على تأجيل اإلشباع عن طريق ما يلي .تقبله
 لب إىل الطفل أن يتخيل صورة لعبة يريدها اآلن وعندها يصبح االنتظار ممكنا ميكن أن يط :التخيل

   .وذلك عن طريق ختيل هذه الصورة املمتعة
 يتعلم الطفل من اللعب كيف يتصرف بشكل مناسب ، فمن خالل لعب الدور ومتثيل  :اللعب

رين وكلما كان بعض القصص وسردها للطفل ميكن أن يدرك أن ألفعاله وتصرفاته أثرا على اآلخ
التدريب مبكرا كلما كان ذلك أكثر فعالية يف أمكانية تعلم الطفل تأجيل استجابته ، كما أن 
اللجوء لتعزيز تلك االستجابة بشكل مجاعي مع إخوته الصغار تعترب من األدوات التعيلمية الفعالة 

م على االنتظار هلا اثر اجيايب   .جدا يف تعليم األطفال أن قدر
  
   : م الطفل سلوك حل املشكالتعل)ب(

 ،لذا جيبإن األطفال الذين يفتقرون إىل املهارات األساسية حلل املشكالت غالبا ما يسلكون بشكل قهري
تعليم األطفال أن هناك حلوال بديلة ألية مشكلة فإذا أراد طفل من صديقه أن يعلب معه ورفض ذلك 

  ،وهنا جيب ان يعلم  صديقه على اللعب الصديق ،فقد يغضب الطفل أو حيزن أو حياول أكراه
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  "إن لعبت معي اآلن هذه اللعبة فسوف ألعب معك لعبتك املفضلة بعد ذلك" يعلم الطفل أن يقول 
يكونوا قدوة ان اآلباء يف مثل هذه املواقف  ومن هذا املنطلق جيب على. أو أن حياول االنتظار لوقت آخر 

ن يتقبلها ويتكيف اتوضيح أن لآلخرين ردود فعل جيب  معل وموجهني للطفل لكي يطور حلوال للمشاك
  .ضرورة تعزيز كل استجابة مناسبة للطفل فوراعلى معها مع التأكيد 

  
  :هتعديل سلوكىف اطار  إهتمامات وميول كل طفل بشكل فردى مراعاة )٤(

ل تعديىف اطار  نشاطات إهتمامات وميول كل طفل بشكل فردىال جيب أن يراعى ىف إختيار
، وجيب إستمرار التعزيز اإلجياىب حملاوالت الرتكيز والتحكم ىف احلركة مع احلرص على التواصل البصرى  هسلوك

 : واستخدامه كأسلوب تشجيع و إثارة لإلنتباة والتحدى ومن هذه األنشطة
وإجادة بإجادة الرسومات الدقيقة والتدرب على إستخدام نوعيات خمتلفة من األلوان  :الرسم والتلوين -

الرسم وحماكاة الطبيعة وتقليدها والذهاب إىل أماكن مثل الشاطىء ورسم الغروب او احلدائق ورسم األشجار 
 وغريها ... 

 يكون منحوتات كبرية وبألوان وأشكال دقيقة  : اللعب بالصلصال -
والعمل على  يتعلم العزف على آلة موسيقية وحيفزبأن يشجع على العزف املنفرد :األدوات املوسيقية -

 .إجادة العزف
كأن تبكى وتزود باملاء ( بإختيار العرائس الىت تتطلب رعاية فعليه وجهد  : )للبنات(اللعب بالعرائس -

 ).والىت حتاكى الرضيع فعليا
او أدوات ) مكنسة السيارة(مساعدة األم وحماكاة دورها باستخدام مكنسة سهلة احلركه  :التنظيف الفعلى -

  . اإلستخدام التنظيف اآلمن
مبستويات تعقيدها املختلفه والىت تتطلب ألعاب الفك والرتكيب   ممارسة :ألعاب الفك والرتكيب - 

وعدم اخلضوع للكتلوج  ،إستخدام مفكات وأدوات معده هلا حتاكى املعدات الىت يستخدمها الكبار
 املصاحب بل ندعه يكون ما يريد ويبتكر أشياء جديدة ونشجعه على ذلك

 –دورا متثيليا مهما ( وتكليفه بدور مهم فيها  إعداد املسرحيات اجلماعيه :داد املسرحيات اجلماعيهإع -
املسؤل عن التنظيم ىف القاعة من إضائة وصوت وأن يسلم قائمة حمددة مبا هومطلوب منه  –دور املخرج 

 ).والوقت الذى جيب أن يقوم فيه بكل مهمه والتشديد على اإللتزام والدقه
إذا كان له إهتمام ( إعداد مسابقة بني اإلخوة واألقارب ألفضل قصة أو عمل أدىب  : اتداد مسابقإع-
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ورصد جائزة كربى وعمل جلنه حتكيم من األهل والسري ىف إجرائات املسابقه جبد وعمل ) بالتعبري الكتاىب 
 ). من املهم أن يشعر الطفل بأمهية ما يفعل ويصدقه( لقاء إلعالن النتيجه 

بإستخدام  ) مع آخرين بعرض مشكلة حتدى القدرات العقلية للطفل :حتدى القدرات العقلية للطفل -
إخل ....... يكون املطلوب فيها أن جيد هلا حل عن طريق التفكري وفرض الفروض ) أسلوب حل املشكالت 

 ). لتفكريباستخدام األسلوب العلمى وقد سبق التحدث عنه ىف املنتدى ىف قسم تنمية مهارات ا( 
مثل األلعاب الىت يتم فيها اإلجناز بصورة فردية وتنافسية مع اآلخرين بأن ينجز املهمة :املنافسه مع األقران -

 صحيحة وىف الوقت املطلوب
ويكون حبث الطفل على بذل مزيد من اجلهد والوصول ملزيد من اإلجادة و دقة ىف تنفيذ النشاط  :التحفيز -

 الذى ميارسه
تنظيم حفل واملشاركة ىف التنظيم  :واملشاركة ىف التنظيم للمكان وإعداد مستلزمات احلفل تنظيم حفل-

التفكري ىف حمتويات قائمة الضيافه الىت تقدم  –نفخ بالونات ( للمكان وإعداد مستلزمات احلفل 
ىف فقرات احلفل  التفكري – التفكري ىف نوع احلفل واملالبس الىت تالئمها -إعداد قائمة املدعويني -لألصدقاء

 ).ومايتضمنها
يتميز فيه الطفل ويشعره باملنافسة الرياضية وحتدى اإلجناز ويفتخر مبا حيققه  :ممارسة نشاط رياضى فردى -
 . فيه
ا باإلبتكار واإلخرتاع - ا باإلبتكار واإلخرتاع  ممارسة:ألعاب الىت يشعر  عمل ( ألعاب الىت يشعر 

 ثقب البيض وتفريغه وتكوين أشكال فنيه به وتلوينه –من اجلبس وتلوينها  تكوين قوالب جمسمة –الصابون 
.( 
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  الفصل العاشر

اضطراب نقص االنتباه املصحوب عالج 
  بفرط النشاط
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  العاشر الفصل
  اضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاطعالج 

  :لك على النحو التاىلوذ عــــــالج اضطــراب االنتــباهتتعدد طرق 
  :العالج الطيب )١(

إن اضطرابات االنتباه تعود يف املقام األول إىل اختالل يف التوازن الكيميائي يف الوصالت العصبية 
باملخ، أو يف التنشيط الشبكي لوظائف املخ، لذلك فإن العالج الكيمائي الذي يستخدم من خالل العقاقري 

الكيمائي هلذه الوصالت العصبية، حيث أنه يزيد من الكفاءة االنتباهيه لدى  الطبية يهدف إىل إعادة التوازن
الطفل، كما أنه يؤدى إىل زيادة قدرته على الرتكيز، ويقلل من مستوى االندفاعية والعدوان، والنشاط احلركي 

  .املفرط
ادة التوازن عالج هذا االضطراب واليت ثبتت فعاليتها يف إع إن العقاقري الطبية اليت تستخدم يف

 الكيميائية للمخ خاصة يف الناقالت العصبية ،و نظام التنشيط الشبكي لوظائف املخ هي الكيميائي للقواعد
 والذي يعرف جتاريا باسم "البيمواليّن  " وأيضا ريتالني والذي يعرف جتاريا باسم "امليثايلفينيديت" ٌ◌ 

  .ديكسادرين باسموالذي يعرف جتاريا  "دكسرتوأمفيتامني " ،وكذلك سيلريت
  :تنقسم األدوية بدورها اىل نوعني، مها

  األدوية املنبهةPsychostimulants : كثر العقاقري أ من)  املنبهة( لعقاقري املنشطة تعد ا
الذى يعرف جتاريا ) دسرتو أمفيتامني(األمفيتامني : املستخدمة ىف عالج اضطراب نقص انتباه مثل

، الذى ) Methylphenidate(ثيل فينيدات وامل) Dexedrine) (دكسدرين(باسم 
وهذه العقاقري أعطت حتسنا ىف نسبة كبرية من األطفال ) .. Retalin(يعرف جتاريا باسم ريتالني 

وصلت ىف بعض الدراسات إىل مخسة وسبعني باملائة ) الذين يعانون من اضطراب نقص االنتباه ( 
نتباه عن طريق تنبيه قشرة املخ ، مما ميكن ومفعول هذه العقاقري هو تنشيط مراكز التحكم واال

الطفل من زيادة االنتباه والتحكم ىف سلوكـه احلركى ، وهذا خالفـا ملا كان يعتد من أن األطفـال 
م ) Paradoxical effect(مفرطى احلركة يظهرون تفاعل عكسـى  مع العقـاقري املنشطة اى أ

يصعب احلصول عليها لوضعها ) املنشطة(ه العقاقري ونظرا ألن هذ .يهـدئون بواسطة هذه العقاقري
ضمن جدول املخدرات وقد حيدث عنها بعض األعراض اجلانبية مثل اضطراب النوم وفقدان 

مبنبهات قشرة املخ الىت ) العقاقري املنشطة ( الشهية ونقص النمو والتوتر، فإننا ميكن ان نستبدهلا 
لقهوة والنسكافيه لوجود مادة الكافيني فيها الىت تنشط نستعملها ىف حياتنا اليومية مثل الشاى وا
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ا الطفل ال ينظر لنفسه على انه مريض يتعاطى عالجًا ولكن  قشرة املخ ولتوفرها باملنزل وحني شر
  .سوف ينظر لنفسه على أنه أصبح كبريًا يشرب الشاى والقهوة مثل الكبار 

  األدوية غري املنبهة :Nonstimulants  :  وية غري املنبهة املفضلة يف عالج األدتعد
 "سرتاترياو ) إنتونيف(وجوانفاسني إضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط مثل 

Strattera" وامسه العلمي ،Atomoxetine.  ويعطى هذا الدواء يف حال عدم استفادة
نبهات تشكل ازعاجًا للم )املضاعفات(الطفل من األدوية املنبهة، أو يف حال كون التأثريات اجلانبية 

فقدان الشهية للطعام، فقدان وزن اجلسم، أرق، تشنجات عضلية واضطراب (او خطرًا على املريض 
وهناك اعتقاد  .ارتفاع ضغط الدم الشرياىنيف وظيفة القلب، صداع، اكتئاب، أمل يف منطقة املعدة،

أن استخدام املنبهات ال يؤدي ومن امللفت لإلنتباه  ،بأن املنبهات تؤثر سلبًا يف معدل منو الطفل
ا، لذلك من املمكن ولتخفيف التأثريات اجلانبية إىل تعلق إدمان اعفاء الطفل من تناول  الطفل 

اية االسبوع  .هذه املنبهات يف أيام وفرتات معينة فمثالً، ميكن عدم إعطاء الدواء للطفل يف عطلة 
 .العطلة الصيفيةالدراسي، وأثناء االجازات اخلاصة باألعياد، ويف 

  

ا  تلعب ا لعقاقري دور هام ىف عالج اضطراب نقص االنتباه ولكن ال ينبغى النظر إليها على أ
ا حتقق نسب من الشفاء لبعض كل شىء ىف العالج وجيب دمج الطرق العالجية األخرى معها ،نظرا ال

  :ها كما يتضح ىف النقاط التاليةاحلاالت اال انه على اجلانب االخر توجد بعض االثار اجلانيه الستخدام
ذا  قد أدى استخدام هذه العقاقري - الطبية إىل حتسني مستوى االنتباه لدى األطفال املصابني 

ا قللت،االضطراب   .من شرود الذهن ،االندفاعية،العدوانية،النشاط احلركي املفرط لديهم كما أ
حيث جند أن األطفال املصابون ‘ ع احلاالتولكن العالج بالعقاقري الطبية ال يكون فعاالً مع مجي،

ذا االضطراب ألسباب تتعلق بتلف يف املخ ال يستجيبون للعالج الكيميائي، وعلى الرغم من 
ذلك فإن العالج بالعقاقري الطبية ميثل عالجًا فعاالً يف بعض حاالت اضطرابات االنتباه، أال أن له 

األرق، واخلمول، وامليل للنوم، فقدان الشهية : مثلبعض اآلثار اجلانبية اليت تظهر على الطفل 
والصداع، وآالم البطن، والرعشة، وتقلب احلالة املزاجية لدى الطفل، ولكن هذه األعراض   للطعام

تزول تلقائيًا وبالتدريج بعد أسبوع أو أسبوعني من بدء العالج، كما أن بعضها اآلخر ميكن التغلب 
ام هذه العقاقري، فمثالً األدوية اليت يرتتب على استخدامها فقد عليه من خالل تنظيم وقت استخد

كما أن تناوله يفضل يف الفرتة    الشهية للطعام ميكن استخدامها أثناء تناول الطعام أو بعد تناوله
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املسائية قبل النوم وخصوصا األدوية اليت ينتج عنها مخول أو رعشة، أو تؤدى إىل اضطراب يف 
  .النوم

من األطفال املصابني باضطراب االنتباه  % ٢٥أن هناك نسبة تصل إىل  1990 باركلي أوضح -
يستجيبون للعالج بالعقاقري الطبية ،ولذلك نادى بضرورة  يرجع ألسباب تتعلق بتلف يف املخ ال

إذا مل يظهر تأثري إلحداها ،فقد يظهر تأثري ألخرى أو تتعاون هذه  تنوع األساليب العالجية ،حبيث
 .العالج،سواء كانت سلوكية أو نفسية أو تعليمية لتأديةالطرق معا 

جيب اإلشارة إىل أن اضطراب االنتباه يؤدى إىل تقلص العضالت لدى األطفال، كما أن هناك  -
بعض العقاقري الطبية املنبهة اليت تستخدم يف عالج هذا االضطراب تزيد من تقلص العضالت مما 

دية وتظهر يف صورة إلزامية يطلق عليها باللوازم العصبية، جيعلها تتحرك لدى الطفل بطريقة ال إرا
فإن ظهرت هذه اللوازم العصبية لدى الطفل أثناء تناوله هلذه األدوية فيجب يف هذه احلالة وقف 

  استخدامها فورا واستبداهلا بعقاقري أخرى ال تؤدى إىل تقلص العضالت
  
  : العالج السلوكي )٢(

ساليب العالجية الناجحة والفعالة يف عالج اضطراب االنتباه لدى يعترب العالج السلوكي من األ
األطفال، ويقوم هذا األسلوب العالجي على نظرية التعلم حيث يقوم املعاجل بتحديد السلوكيات غري املرغوبة 

وعادة  .لدى الطفل، وتعديلها بسلوكيات آخري مرغوبة من خالل تدريب الطفل عليها يف مواقف تعليمية
خدم التعزيز اإلجيايب مع العالج السلوكي هلؤالء األطفال، وهو يعىن مكافئة الطفل بعد قيامه بالسلوك ما يست

الصحيح الذي يتدرب عليه، وقد يكون التعزيز االجيايب ماديًا مثل مكافئة الطفل ببعض النقود أو قطع 
وجيب اإلشارة إىل أن  .والثناء احللوى، أو معنويًا مثل تقبيل الطفل أو مداعبته، أو مدحه بعبارات الشكر

تقدمي التعزيز اإلجيايب جيب أن يقدم عقب السلوك املراد تعزيزه مباشرة ألن تأجيله قد يؤدى إىل نتائج 
 .عكسية

 العالج دراسة هدفت إىل التعرف عل مدى فاعلية ١٩٨٥قد أجرى كيندل وزمالؤه و  
بينت نتائج  نون من هذا االضطراب،وقدالسلوكي يف خفض مستوى االندفاع لدى األطفال الذين يعا

مستوى اندفاعهم،ومنى لديهم  دراستهم أن استخدام فنيات العالج السلوكي يف التدريب قد أدى إىل خفض
م غري   .املرغوبة القدرة على التحكم يف سلوكا 
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ا الغرض وقد قام جولد ستني مبراجعة وتلخيص العديد من األساليب املعرفية اليت ميكن استخدامها هلذ
  :وقد تضمنت تلك األساليب

 التسجيل الذايت Self-recording :  ا تعليم األطفال من خالل كتابة املذكرات يقصد 
 .ووضعها داخل اجلدول مفيدة معدة هلذا الغرض 

 التقييم الذايت Self -evaluation :  م بطرق فعالة تعليم األطفال على كيفية تقييم سلوكيا
  . وصحيحة

 الذايت التعزيز Self-reinforcement :  م عند تعليم األطفال وتدريبهم على تعزيز ذوا
  .قيامهم باألداء الصحيح

 التعليم الذايت Self- instruction :  تعليم األطفال على كيفية التعامل مع املشكالت
م بطريقة منظمة  . وكيفية حلها بفاعلية وتوجيه سلوكيا

 التدريب القائم العزوالسبيب Attribution trainig :  رفع تقدير الذات والشعور بالقدرة
على ضبط الذات وقد مت استخدام مثل هذه األساليب املعرفية مع األطفال الذين يعانون من عجز 

، مبا فيهم األطفال ذوي املشكالت التعليمية ، واملشكالت  Developmental منائي
ه ، كما مت استخدامها يف دراسات عالجية السلوكية ، واصابات املخ ، واضطرابات االنتبا

والطاعة ، وتقدير الذات ، واملهارات . لسلوكيات متنوعة منها السلوكيات املرتبطة بأداء النشاط 
 . االجتماعية

  
  :يركز املدخل السلوكي يف تفسريه الضطرابات االنتباه على اخلصائص السلوكية من خالل خاصيتني مها

  .عجز االنتباه -
 .فاعيةاالند -

 :وىف ضوء تلك اخلاصيتني يؤكد هذا املدخل على عدد من احملاور هي
 .إن اضطرابات االنتباه جتعل الطفل ووالديه عرضه لبعض االضطرابات االنفعالية. ١
أن عجز أو قصورا النتباه واإلفراط يف النشاط مكونني مستقلني يعكس الرؤية األحادية اليت تبنتها . ٢

 ).الطبعة الثالثة(لعلم النفس من خالل الدليل التشخيصي اإلحصائي اجلمعية األمريكية 
أن عملية تشخيص اضطرابات االنتباه  جيب أن تتم على أساس استمرارية األعراض واخلصائص . ٣

 .السلوكية لفرتة زمنية معينة
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تمام باألسباب يقوم املدخل السلوكي على االهتمام باألعراض الناشئة عن اضطرابات االنتباه دون االه. ٤
 .  املباشرة اليت تقف خلف تلك األعراض

يعتمد العالج السلوكي باألساس على لفت نظر الطفل بشيء حيبه ويغريه على الصرب لتعديل سلوكه، وذلك 
دقائق، مث بعد جناحنا يف جعله يرّكِز ملدة  عشرةبشكل تدرجيي حبيث يتدرب الطفل على الرتكيز أوالً ملدة 

ا إىل دقائق ننت عشرة لكن يشرتط لنجاح هذه اإلسرتاتيجية يف و  ،دقيقة، وهكذا مخسة عشرقل إىل زياد
  :التعديل أمران
 الصرب عليه واحتماله إىل أقصى درجة، فال للعنف معه؛ ألن استخدام العنف معه ممكن أن  :األول

ذا التدريب م ع الطفل على يتحول إىل عناد، مث إىل عدوان مضاعف؛ وهلذا جيب أن يكون القائم 
عالقة جيدة به، ويتصف بدرجة عالية من الصرب، والتحمل، والتفهم حلالته، فإذا مل جتدي ذلك يف 

  . نفسك، فيمكن االستعانة مبدرس لذوي االحتياجات اخلاصة ليقوم بذلك
 ره كلما نسي، وأن يعطى )اجلائزة(جيب أن يعلم الطفل باحلافز  :الثاين ، وأن توضع أمامه لتذّكِ

ئزة فور متكنه من أداء العمل وال يقبل منه أي تقصري يف األداء، مبعىن يكون هناك ارتباط شرطي اجلا
، وإال فال جائزة ...)الرتكيز مثالً حسب املدة احملددة(بني اجلائزة واألداء على الوجه املتفق عليه 

 . وخيرب صراحة بذلك
   

  :وهىطفل، الك يف تعديل سلو  هاتبعنبعض األساليب اليت ميكن أن وتوجد 
 املادي و  التدعيم اإلجيايب اللفظي جيب تقدمي :املادي للسلوك املناسبو  التدعيم اإلجيايب اللفظي

وذلك مبنح الطفل جمموعة من النقاط عند التزامه بالتعليمات، تكون للطفل ،للسلوك املناسب 
و هدية، أو مشاركة يف حمصلتها النهائية الوصول إىل عدد من النقاط تؤهله للحصول على مكافأة، أ

رحلة، أو غريها، وهذه األساليب لتعديل السلوك ناجحة وجمربة يف كثري من السلوكيات السلبية، 
، ولكن جيب التعامل معها جبدية ووضوح حىت ال تفقد معناها "النشاط احلركي الزائد"ومن ضمنها 

ميكنه االستقرار واهلدوء لفرتة وقيمتها عند الطفل، مع األخذ يف االعتبار طبيعة الطفل، وأنه ال 
مع توضيح ..!! طويلة، ولذلك فتستخدم يف األمور اليت جتاوز حد القبول إما لضررها أو خلطرها

 . ذلك للطفل وذكر احلدود اليت ال ميكنه جتاوزها
  ا إىل خانات مربعة صغرية أمام   :نظام النقطة ا مقسمً ويعين به أن يضع األب أو املعلم جدوالً يومي

كل يوم، ويوضع يف هذه املربعات إشارة أو نقطة عن كل عمل إجيايب يقوم به االبن سواء إكماله 
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لعمله أو جلوسه بشكل هادئ أو مشاركته ألقرانه يف اللعب بال مشاكل، مث حتتسب له النقاط يف 
اية األسبوع، فإذا وصلت إىل عدد معني متفق عليه مع الطفل فإنه يكافأ على ذلك مكافأة 

  . رمزية
وميكننا إضافة النقطة السلبية اليت تسجل يف نفس اجلدول عن أي سلوك سليب يقوم به، وكل نقطة 

  ..!!! سلبية تزيل واحدة إجيابية، وبالتايل جتمع النقاط اإلجيابية املتبقية وحياسب عليها
وقت،  ومن املهم جدا أن تكون هذه اللوحة يف مكان واضح ومشاهد للطفل حىت يراها يف كل

ا تتتبع ..!! ونظام النقط ذلك مفيد لألطفال الذين ال يستجيبون للمديح أو اإلطراء وهي مفيدة أل
للسلوك بشكل مباشر، ولكن جيب فيها املبادرة بتقدمي اجلوائز املتفق عليها على أال تكون مكلفة 

  . لألسرة، وأن تقدم بشكل واضح ودقيق حسب االتفاق حىت ال تفقد معناها
  

  أن يعرف الطفل ما هو متوقع  وضوح اللغة وإيصال الرسالةويقصد ب :ح اللغة وإيصال الرسالةوضو
منه بوضوح وبدون غضب، وعلى والده أن يذكر له السلوك الالئق يف ذلك الوقت، فيقول األب 

إن استكمالك "، أو "إن القفز من مكان إىل آخر مينعك من إمتام رمسك هلذه اللوحة اجلميلة: "مثالً 
اهلذه الواجبات سيكون أمرًا  ً يئته ملا ينتظر  ،"رائع واملهم هنا هو وضوح العبارة واهلدف للطفل، و

  . يعه على القيام وااللتزام بذلكمنه، وتشج
  

 جدولة املهام، واألعمال، والواجبات املطلوبة، واالهتمام باإلجناز على مراحل جيب  : جدولة املهام
ذلك بشرح املطلوب من الطفل له بشكل بسيط ومناسب لسنه و ،جمزأة مع التدعيم واملكافأة

واستيعابه، واالستعانة بوسائل شرح مساعدة لفظية وبصرية مثل الصور والرسومات التوضيحية 
ا جلدول معني  ،والكتابة ملن يستطيعون القراءة ً ويتم تطبيق  ،وعمل خطوات معينة جيب عملها تبع

اختصاصي تربية خاصة، بالتضافر مع األهل، واملعلم، هذا الربنامج بواسطة اختصاصي نفسي و 
إذا كان هناك حاجة مرضية مثل نقص مواد معينة باجلسم أو وجود ضرورة التحكم يف (والطبيب 

وستجدي تفاصيل تطبيق هذه التقنيات يف استشارة أخرى ). فرط النشاط عن طريق أدوية معينة
اية االستشارة امل مع الطفل يف مثل هذه احلالة عن طريق وضع وميكن التع. . سنوردها لك يف 

تكلفة "برنامج يومي واضح جيب أن يطبقه بدقة، واإلصرار على ذلك عن طريق ما يسمَّى بـ 
فقدان الطفل جلزء من (، وهي إحدى فنيات تعديل السلوك، وتعين هذه الطريقة "االستجابة
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) يؤدي إىل تقليل أو إيقاف ذلك السلوكاملعززات اليت لديه نتيجة سلوكه غري املقبول، وهو ما س
ومثل ذلك إلغاء بعض األلعاب، بل وسحبها مقابل كل جتاوز يقوم به الطفل خارج حدود 

  . التعليمات
 التدريب املتكرر على القيام  جيب: التدريب املتكرر على القيام بنشاطات تزيد من الرتكيز

/ احلجم/ حسب الشكل(ور، وتصنيف األشياء بنشاطات تزيد من الرتكيز واملثابرة، مثل جتميع الص
  . ، والكتابة املتكررة، وألعاب الفك والرتكيب، وغريها/..)اللون

  
 ويعين بذلك عقد اتفاق واضح مع الطفل على أساس قيامه بسلوكيات معينة، ويقابلها  :لعقودا

 :مثل القيام بالسلوكيات االتيةجوائز معينة،
  . العشاءاجللوس بشكل هادئ أثناء تناول  -
  . ترتيب غرفيت اخلاصة قبل خروجي منها -
  .إكمال واجبايت اليومية يف الوقت احملدد هلا -

تعزيز السلوك اإلجيايب وتدريب الطفل عليه، وميكننا إطالة مدة  اىلعقد اتفاق واضح مع الطفل  ويهدف
لى أساس عمل حقيقي العقد مع الوقت، وجيب هنا أن تكون اجلوائز املقدمة صغرية ومباشرة، وتقدم ع

متوافق مع الشرط والعقد املتفق عليه، ويوقع على هذا العقد األب واالبن، ويلتزم الطرفان مبا فيه، وميكن 
اية األسبوع، كاصطحابه يف نزهة أو رحلة،  لألب أن يقدم للطفل أو املراهق بعض املفاجآت األخرى يف 

د بشكل كامل، وتكون هذه املفاجآت معزًزا آخر يضاف أو أي عمل آخر حمبب لالبن إذا التزم ببنود العق
  . ملا اتفق عليه يف العقد

بعض األدوية ئهم يف يف تعديل سلوك األطفال ، ميكن إعطاالسابقة إذا فشلت كل هذه األساليب  
واألطعمة اخلاصة املناسبة، من أجل حدوث االسرتخاء العضلي عندهم، وتدريبهم على التنفس العميق 

ويتم ذلك . بعض التدريبات العضلية اليت هلا تأثري إجيايب على األطفال ذوي النشاط احلركي الزائدوممارسة 
  .عن طريق مراجعة إحدى العيادات النفسية املتخصصة

  
   : العالج النفسي)٣(

  :وهى ،موعة من االسباب وذلكفائدة انواع العالجات أكثر  يعترب العالج النفسي
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 لسلوك املضاد لكثر فائدة من العقاقري خاصة على املدى البعيد بالنسبة أ يعترب العالج النفسي
إذ أن هذا النوع من العالج يسمح بإقامة ) الذى ال يتحسن كثريا باستخدام املنشطات(للمجتمع 

  .، الذى يفهم الطفل وصعوباته ويستطيع شرحها للطفل)راشد(الطفل عالقة مع املعاجل 
 ىف تقبل الطفل للعالج بالعقاقري ، ألن الطفل قد يسيء فهم  ادور كبري  العالج النفسي يلعب

ميلك الدور االساسى ) الطفل(كما يوضح ملعاجل للطفل أنه …هل هو جمنون ؟ : العقاقري ويتساءل
وأن الدواء ما هو إال عامل مساعد ألدائه هذا الدور، ما حيتاج الطفل أن يفهم أن االنضباط ليس 

م هو اهلدف وأنه له حقوق مس م أحيانا جيدون صعوبة ما ىف حيا اوية للبشر اآلخرين ىف كو
  .وحيتاجون دعمًا عالجيًا ىف مواجهة هذه العقوبات

  يشمل العالج النفسي عالجًا سلوكيًا باستخدام املكافأة أو باستخدام التدريب على التحكم ىف
  ،الذات وتنمية مالحظة الطفل لنفسه والتدريب على االسرتخاء 

 لعالج النفسى عالجًا حتليليًا يبىن على فهم نفسية الطفل وصراعاته الداخلية الىت قد توجد يشمل ا
بني أجزاء الشخصية ، أو بينها وبني العامل اخلارجى املتمثل ىف األسرة واملدرسة، واحليل الدفاعية 

ىت املرضية الىت يستخدمها ىف سلوكه وتوضيح ذلك للطفل من خالل جلسات العالج النفسى ال
وهذا العالج التحليلى غالبًا ما  .جترى مع األطفال الصغار بواسطة لعب خاصة أو بواسطة الرسم

الذى يتم ىف أطار جمموعة من األطفال،  يتم ىف إطار فردى ولكن هناك العالج النفسى اجلماعى 
موعة لبناء وتنمية السلوكيات املرغوبة لدى الطفل، ونبذ السلوكيات غري  املرغوبة حيث تستخدم ا

موعة هلا ومساعدة الطفل على كبحها    .بواسطة نقد ا
 و كذلك والداه عرضة لبعض االضطرابات االنفعالية إن اضطراب االنتباه جيعل املصاب به، .

االضطراب جند أن املشكالت التعليمية اليت تنجم عن هذا  فبالنسبة للطفل الذي يعاين من هذا
يا،كما أن قيامه ببعض السلوكات غري املرغوبة يؤدي أيضا دراس االضطراب تؤدي إىل تأخره

االجتماعية مع احمليطني به خاصة أقرانه،وحمصلة ذلك كله أن الطفل يشعر بالفشل  اضطراب عالقته
 .وينخفض تقديره لذاته،كما يشعر بالوحدة النفسية ،القلق،االكتئاب

 االضطراب و يبني هلم االضطرابات للوالدين املعلومات الكافية عن هذا  العالج النفسي يقدم
م يقدم هلم بعض التوجيهات اليت تساعدهم على التعامل مع طفلهم االنفعالية  املصاحبة له،كما أ

   .الذي يعاين من هذا االضطراب
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 : العالج الرتبوي )٤(
 : الشروط حىت يكتب له النجاح ونشري إىل أمهها فيما يلي حيتاج العالج الرتبوي إىل بعض

حيسن اختيار املعلم الذي سيقوم بالتدريس مع هاته الفئة ،حبيث يتمتع  جيب أن : حسن اختيار املعلم- أ  
 .لديه االستعداد النفسي والبدين للعمل مع هؤالء األطفال بالصرب،ويكون

 .املعلم على كيفية التدريس لألطفال املصابني باضطراب االنتباه أن يتم تدريب: املعلم تدريب -ب 
املعلم  -املدير:"تكوين فريق العمل باملدرسة املكون من جيب أن يتم: تكوين فريق العمل باملدرسة يتم  -ج 

وجيب تزويدهم باملعلومات الكافية عن هذا االضطراب " االج الطبيب  األخصائي –األخصائي النفسي  –
  .املصاحبة له وكل األعراض

ضع خطة عالجية شاملة يشرتك فيها أعضاء هذا فريق العمل بو  جيب أن يقوم : وضع خطة عالجية-د 
جيب أن يقوم كل عضو مبتابعة الطفل الذي يعاين من هذا االضطراب كل  الفريق كل حسب ختصصه، كما

 .ختصصه حسب
هناك اتصال بني فريق العمل ،و أسرة  جيب أن يكون: اتصال بني فريق العمل ،و أسرة الطفلوجود   -ـه 

 أجرىوقد  .املتعلقة بالتاريخ التطوري هلذا االضطراب الدين على بعض املعلوماتالطفل لكي حيصلوا من الو 
التعرف على طبيعة عالقة كل من املعلم واألقران بالطفل الذي يعاين من  دراسة كان هدفها 1995 يف جون

ة أطفال ثالث االنتباه،و أثرها على سلوكه املشكل يف حجرة الدراسة ،وقد تكونت عينة الدراسة من اضطراب
م األسوياء يف حجرة الدراسة و معلم الفصل،وقد تراوحت أعمار  يعانون من اضطراب االنتباه ،وأقرا

السليب بينهم كان يؤدي إىل زيادة املشكالت  ،وقد بينت النتائج أن التفاعل}٩-٧{األطفال يف العينة بني
اعل االجيايب بينهم يقلل من عدد االنتباه،بينما كان التف السلوكية لدى األطفال املصابني باضطراب

 .لديهم السلوكيات املشكلة
رئيسية  نواحىتضمن أربعة يلعالج تشتت االنتباه  عدد الوسائل يف الربامج الرتبويةهناك اجتاه متو 

:  
 البيئة التعليمية  )١
 التشجيع على السلوكات املناسبة )٢
 العالج الطيب )٣
 خدمات الدعم املقدمة لالباء و األطفال )٤
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ويقصد بالبيئة . منعا للتكرارمسبقا نظرا لتناول النقاط االخرى  البيئة التعليميةعلى  وسوف اركز
حىت تتناسب بشكل أفضل مع ،و غيري بيئة الصف يف حماولة ملنع حدوث املشاكل السلوكية تالتعليمية 

هل وهو أمر عملي وس. احتياجات الطفل وكذلك إلعطاء املدرس فرصة ليستغل ووقته وجهده بشكل أفضل
التطبيق و يتطلب جمهود ووقت قليل من املدرس ويعترب مهم يف الصفوف املنتظمة حيث ميتلك املدرس وقتا 

  :تطلب معظم البيئات الصفية التغيري يف ثالث جماالت رئيسية هي. حمدودا
ال االول الصفية  املمارسات يف اإلدارة الصفية والرتتيب املادي للحجرةكل من قد حيدث   :البيئة الصفية:ا

هو ان نستخلص السلوكيات اجليدة من الطالب ونزيد من تكرار  ،واهلدف من ذلكتغيريا يف سلوك الطالب
حدوث هذه السلوكيات فالقدرة على التصرف بشكل صحيح داخل احلجرة الصفية يعترب متطلب ضروري 

حيتاج وكذلك ة و ثابتة، خلق أنظمة تعليمية منتظمة ومتوقع لنجاح الطفل أكادمييا وحيتاج املدرسون اىل
م حول التوقعات املرجوة منهم ومن اإلرشادات اليت من املمكن ان . املدرسون اىل ان يتوصلوا مع طال

  : تساعد عند إعطاء التوجيهات للطالب
 اجذب انتباه الطالب قبل إعطائه اإلرشادات 

 اجعل اإلرشادات قصرية و هادفة 

 يه الطالبكن حمدد اجتاه السلوك الذي تود ان يؤد 

 جتنب إعطاء أكثر من أمر يف آن واحد 

  اجعل اإلرشادات واضحة دائما 

 اعد اإلرشادات على الطالب ثالث مرات 

  تأكد من ان الطالب قد فهم ما تريده منهم 

  .اما بالنسبة للرتتيب املادي فيعود اىل الرتتيب احلقيقي للصف وموقع الطالب داخل احلجرة الصفية
ان احلجر الصفية املغلقة مناسبة اكثر من تلك املفتوحة للطلبة  ١٩٩٨فيز ويقرتح باركلي وبي 

ا تعطي فرصة  املصابني بالتشتت لالنتباه وفرط احلركة الن املفتوحة قد تسبب الكثري من املشاكل ال
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حجم الصف ايضا امر ضروري الن الصفوف املزدمحة ينتج عنها فوضى وبالتايل ضياع  ،كما انللفوضى
   :مر الذى يتطلب من املدرس القيام باالتىاال الوقت
  ان ينظم ادراج الطلبة بطريقة تسمح هلم حبرية االنتقال دون احداث ضجة 
 استخدام االدراج الطويلة اليت متكن الطالب من الوقوف والعمل.  
  مبكان قريب من املدرس للسيطرة على الصف ) ذي املشكلة(اجالس الطالب 
 اعطاء تغذية راجعة فعالة 
      وضع االدراج بعيدة عن الشبابيك واالبواب او مصادر الصوت 

  
ال الثاىن يصعب على املدرس ان يبقي الطالب الذي يعاين من التشتت يف االنتباه  :املهمات و املواد:ا

منهمكا معظم الوقت يف اداء الواجبات الصفية او املشاركة يف االنشطة اجلماعية  بسبب ضعف اإلشراف 
ميكن للمعلم التالعب مبقدار صعوبة و طول املهمة و مقدار و نوع . املدرس و فرص التواصل القليلةمن قبل 

 .     التغذية الراجعة املقدمة للطالب
  

ال الثالث تاثري كبري على سلوكيات  املنهاج وطريقة التدريسيؤثر كل من : املنهاج وطريقة التدريس:ا
 ننشاطهم وحبهم لتعلم االشياء القيمة يف نظرهم واملرتبطة مبا يهمهمالطلبه عادة يبدون  ،لذا جندالطالب

ومبا ان املدرس ال يستطيع تغيري املنهج اال ان بامكانه ان يضيف امورا مشجعة للطالب يف منهاجهم 
اخلاص، فبإمكانه ان يقسم املنهج اىل تقسيمات اسهل، تقسيم املهمات اىل مهمات صغرية نسبيا و 

  .تنظيمها جيدا 
  
  :العـــــــالج األســـري )٥(

حيتاج آباء وأمهات األطفال الذي يعانون من اضطرابات االنتباه إىل الربامج اإلرشادية املناسبة اليت تساعدهم 
دف برامج اإلرشاد لذا يف التعامل مع أبنائهم وكذلك تساعدهم على تقدمي النصيحة واملشورة هلم، 

  :األسرى إىل
 .ى توفري املناخ األسرى املناسب القادر على استيعاب أبنائهم، واحملفز واملشجع هلممساعدة اآلباء عل -
 .مساعد اآلباء على التكيف مع أبناءهم وإحداث قدر أكرب من التقبل والتوافق النفسي هلم -
  .مساعدة اآلباء على خلق بيئة إثرائية مشجعة ومستوعبة ومتقبلة ومعززة للطفل وسلوكياته -
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ً نفسيًا إزالة ا - دئة الصراعات القائمة بينهم، أو عالج بعض أفرادها عالجا إلحباط األسرى بني أفرادها و
  .فرديًا إذا لزم األمر

  .توجه األسرة لتقليل االحتياجات على الطفل ليستطيع التوافق -
 .فقط يوجه الوالدان إىل عدم الرتكيز على أمهية العقاقري -

مي اجللسات العالجية واإلرشادية لآلباء حول خصائص ومسات األطفال ويقوم اإلرشاد األسرى على تقد
املضطرىب االنتباه وكيفية التعامل معهم، واملصاحبات النفسية واالجتماعية والسلوكية لالضطراب، وكيفية 

 .تقبل الطفل ومساعدته يف التخلص من تلك االضطرابات
األسري هو تعديل البيئة األسرية للطفل  للعالج ن اهلدف األساسيومن هذا املنطلق يتضح لنا ا

مالئمة هلذا النوع من العالج،و ذلك أن املشكالت العائلية  املصاب باضطراب االنتباه لكي تصبح
عن حتقيق األهداف املرجوة منه ،كما يهدف أيضا إىل تدريب الوالدين على كيفية  واخلالفات الزوجية تعوقه

الوالدين على  بيئته الطبيعية باملنزل حيث يتم ذلك من خالل تدريبالسلوك املشكل لدى طفلهم يف  تعديل
 يستند على نظرية ،والذىماكماهون برنامج فورها ند و :برامج صممت من اجل حتقيق هذا اهلدف مثل

السلوك املشكل  التعلم االجتماعي حيث يقوم املعاجل بتدريب الوالدين على طريقة التفاعل الصحيحة مع
د ف تعديله اىل سلوك مقبول اجتماعيا ويقرتح فورهاند وزميله انه جيب تقدمي التعزيز االجيايب لدى طفلهم 

الوالدين على  يهدف هذا الربنامج اىل تدريبو .لتعديل السلوك غري املرغوب للطفل عقب كل حماولة ناجحة
اط السلوكية غري مع االمن طريقة التفاعل الصحيحة مع السلوك املشكل لدى طفلهم وتعميم هذا التفاعل

  .املرغوبة اليت يظهرها الطفل يف املنزل
  
  : التدخل العالجي بالتغذية )٦(

على وجود عالقة موجبة بني احلساسية ألنواع معينة من الغذاء واضطرابات  التدخل العالجي بالتغذيةيستند 
ال إىل أن حوايل ، فرط النشاط لدى األطفال من األطفال %) ٤٢(حيث توصلت الدراسات يف هذا ا

الذين يعانون من اضطرابات االنتباه اخنفض نشاطهم السلوكي الزائد إىل النصف وذلك حينما مت استبعاد 
ومن األطعمة اليت تسبب أو تزيد من النشاط  ،بعض العناصر الغذائية اليت تسبب هلم احلساسية من طعامهم

مدة - شيكوالتهال -املعلبات -األطعمة احملفوظة: ( احلركي لبعض األطفال  - الشبيسى بأنواعه، واللحوم ا
 ).واجلنب املطبوخ
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 : العالج املعريف  )٧(
على أن االنتباه من العمليات املعرفية األساسية اليت تقف خلف عمليات التجهيز  املعريف يقوم العالج 

 :التنفيذي أو اإلجرائي اليت تضم املراحل التالية
وفيها حيدد التلميذ اخلصائص الرئيسية األكثر أمهية يف املعلومات اليت  :ىمرحلة ما قبل التجهيز األدراك -

يتعني عليه تركيز االنتباه ومن مث تلتقطها احلواس وهى عملية آلية تلقائية تعتمد على كفاءة احلواس ومنط 
 .االنتباه ومداه

ائصها الرمزية والشكلية ولذلك وفيها مييز التلميذ املعلومات الواردة إليه وخص :مرحلة التجهيز االدراكى -
 .فهي تصبح قابلة للتخزين يف الذاكرة طويلة املدى وجاهزة لالسرتجاع واالستخدام

  
  :االبناءلتحسني سلوك االنتباه لدى  للوالدين تطبيقات تربوية

  :االهتمام حبالة االبن املصاب من حالل مراعاة مايلىعلى الوالدين  جيب )١

  ا حالة مرضية مزمنةفهم و تقبل حالة نقص االنت  باه و الرتكيز على ا

 حتديد النتائج املرجو الوصول إليها 

 استخدام األدوية اليت تعدل من السلوك 

 إعادة تقييم العالج الفعال 

 عناية و متابعة على حنو مستمر 

 :لدى االبن القيام مبا يلىمساعدة الطفل على حتسني سلوك االنتباه  )٢

  اذا كانت املشكلة يف املدرسة فقط فالبد من مقابلة املدرس :  التشاور و التباحث مع املدرس

    .ومناقشة املشكلة معه
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  اذا كانت املشكلة حتدث يف املنزل فقط فقد تكون ناجتة عن : مراقبة الضغوط داخل املنزل

ضغوط أسرية و يقرتح األخصائيون زيادة الوقت الذي تقضية األسرة مع الطفل حىت تزيد فرصته يف 

  . عن مشاعره التعبري

  اذا كان الطفل قليل االنتباه وسهل التشتت ولكن غري مندفع فعلى األهل فحص : فحص السمع

  السمع لديه للتأكد من عدم وجود مشكالت 

  جيب ان حتتوي أنشطة الطفل على احلركة واإلبداع والتنوع واأللوان والتماس اجلسدي و  :التنوع

  اإلثارة 

  الذي لديه تشتت يف االنتباه  يركز بشكل أفضل و أطوال  على عمله  الطفل  :تغيري مكان الطفل

  اذا كان كرسي املكتب يواجه حائطا بدال من حجرة مفتوحة او شباك  

  اقطع قطعة كبرية من الورق املقوى على شكل صورة ما و ضعها على مساحة : تركيز انتباه الطفل

ثناء عمل االنظر داخل اإلطار  يركز عليها مع  انمنه  مع الطلبمام مكتب الطفل اتركيز االنتباه 

  الواجبات 

 حاول احلصول على اتصال بصري مع الطفل قبل احلديث معه: االتصال البصري  

 العبارات بدال من األسئلة فاألوامر تعود على استخدام اجلمل و  :األسئلة االبتعاد عن توجيه

 البسيطة القصرية أسهل على الطفل يف التنفيذ

 ا .وحمحده طفللأعط تعليمات اجيابية ل :ليمات اجيابية للطفلاعطاء تع  
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 ا جيب إعداد قائمة باإلعمال والواجبات اليت  يج :عداد قائمة الواجباتا على الطفل ان يقوم 

عمال اليت إمام كل عمل يكمله الطفل تعمل هذه القائمة كمفكرة للطفل، واال) √(ووضع عالمة 

  ز االطفل  جيب اخبارال تكتمل 

   كن صبورا مع طفلك فقد يكون يبذل أقصى ما يف وسعه  :حتفيز الطفل على احملاولةتقدير و  

  لتزم باإلعمال واملواعيد فاألطفال الذين يعانون من مشكالت الا جيب :التزم بهضع نظاما حمددا و

 ال يشعر يف االنتباه يستفيدون من اإلعمال الروتينية و يوصى بتقليل فرتات االنقطاع و التوقف حىت

  الطفل بتغيري اجلدول و عدم ثباته

  لكي يبقى الطفل مستمرا يف عمله فرتة أعط الطفل فرصة للتنفيس : أعط الطفل فرصة للتنفيس

  .أطول يقرتح اخلرباء السماح له ببعض احلركة أثناء العمل
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  الفصل احلادى عشر
صعوبات التعلم واضطرابات االنتباه 

  ركي املفرطاملصحوبة بالنشاط احل
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  احلادى عشر الفصل
  صعوبات التعلم واضطرابات االنتباه املصحوبة بالنشاط احلركي املفرط

  : اضطرابات االنتباه وصعوبات التعلمالعالقة بني 
الذين يعانون من اضطراب االنتباه، حيث أن معظمها قد يرجع  التالميذتنتشر صعوبات التعلم بني 

م  م يعانون من اضطرابات اللغة، وتتحدد إىل إما لعدم قدر على القراءة الشاملة للمادة املقروءة، أو أ
العالقة بني اضطراب اللغة وصعوبات التعلم لدى األطفال الذين يعانون الذين يعانون من اضطراب االنتباه، 

هؤالء وقد أوضحت نتائج الدراسة أن اضطراب اللغة ترتبط بعالقة موجبة مع صعوبات التعلم لدى 
األطفال، حيث أن اضطراب اللغة جيعلهم يعجزون عن تقدمي االستجابة الصحيحة، فضالً عن ذلك فإن 
اضطراب احلديث لديهم جتعلهم يقفزون من موضوع إىل آخر غري قادرون على تقدمي االستجابة الصحيحة 

  .يف صورة منطقية متسلسلة 
وصعوبات التعلم دورًا مهما يف تنشيط وتفعيل وقد لعبت العالقة الوثيقة بني اضطرابات االنتباه 

ال، اعتمادا على االعتقاد السائد بأن اضطرابات االنتباه تقف كأسباب  حركة البحث العلمي يف هذا ا
وقد متايزت البحوث يف استكشاف هذه القضية يف حمورين يتناوالن منطي رئيسية خلف صعوبات التعلم، 

 : مهام االنتباه مها
  : االنتباه االنتقائي:ولاحملور اال

القدرة على االحتفاظ أو االستمرار يف االنتباه إىل موضوع االنتباه يف " يعرف االنتباه االنتقائي بأنه 
وىف هذا اإلطار أجريت دراسات عدة اعتمدت مهام االنتباه االنتقائي،  ".ظل وجود العديد من املشتتات

متثل ذوى صعوبات التعلم، واألخرى متثل العاديني من غري  حيث مت اختيار جمموعتني من األطفال إحدامها
موعتني جمموعة من املثريات  متثل املثريات احملورية أو ) صور حليوانات(ذوى صعوبات التعلم وعرضت على ا

 .موضوع االنتباه االنتقائي على خلفية متثل مثريات عارضة
ري احملوري موضوع االنتباه االنتقائي، ومل على املثالرتكيز ملفحوصني يف كل جتربه ا طلب منوقد 

يطلب أي شيء بالنسبة للمثريات العارضة، وكان مؤدى االفرتاض اليت تقوم عليه هذه الدراسة أن األطفال 
ذوى القدرة العالية على االنتباه االنتقائي سريكزون على الفقرات أو املثريات احملورية موضوع االنتباه، يف حني 

وى القدرة أو املهارة املنخفضة على االنتباه االنتقائي، باالنتباه لكل من املثريات احملورية وكذا يقوم األطفال ذ
موعتني كتابه ما يتذكرون عقب عرض قائمة من الفقرات، كل  .املثريات العارضة معاً  وقد طلب من أفراد ا

وقد كشفت  .ثل خلفية هلذا املثريمنها حيتوى على مثري مركزي ميثل موضوع االنتباه مع مثريات  عارضة مت
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م من ذوى صعوبات  النتائج أن األطفال العاديني احتفظوا بعدد أكرب من املثريات املركزية، عندما قورنوا بأقرا
م العاديني وقد قادت  .التعلم، على حني كان احتفاظ ذوى صعوبات التعلم باملثريات العارضة أكرب من أقرا

 و استنتاج أن ذوى صعوبات التعلم لديهم قصور واضح يف االنتباه االنتقائيتلك النتائج إىل تقرير أ
  

  : االنتباه طويل املدى:احملور الثاىن
يقصد باالنتباه طويل املدى أو املمتد لفرتة مستمرة أو طويلة أن يظل االنتباه للشيء موضوع 

أو استمرارية االنتباه لفرتة، هو تعبري غري والواقع أن مفهوم االنتباه طويل املدى .  "االنتباه لفرتة من الزمن
دقيق حيث أن هذه الفرتة غري حمددة، ومن مث خيضع الجتهادات الباحثني، على الرغم من أن معظم 
الدراسات اليت قامت على األطفال اعتمدت أال تقل الفرتات الزمنية للمحاوالت عن عشر دقائق، مبعىن أن 

دة ال تقل عن عشر دقائق، مع تعرضه ملثريات تقطع هذه االستمرارية،  يظل الطفل يف أدائه على املهمة مل
كان تظهر أو تقدم بعض املثريات السمعية أو البصرية خالل ممارسة األداء أو متابعه االنتباه طويل املدى إذا  

 .كان مبقدوره أن يكبح ميله لالستجابة للمثريات املصاحبة أو اليت تقطع أمد االنتباه
لدراسات يف جمملها اليت تناولت مهام االنتباه طويلة األمد أن األطفال ذوى صعوبات وقد أظهرت ا

التعلم ليس لديهم قصور يف أداء مهام االنتباه طويل املدى، وعلى النقيض من ذلك أظهر ذوى اضطرابات 
 .االنتباه املصحوبة بفرط النشاط الكثري من األخطاء على مهام قياس االنتباه طويل املدى

أخذ صعوبات التعلم موقعًا مركزيًا بني صعوبات التعلم املختلفة، مما حذا بالكثري من العاملني يف وت
جمال الرتبية اخلاصة إىل أن يعتربوا صعوبات االنتباه تقف خلف كثري من أمناط صعوبات التعلم األخرى، مثل 

عوبات املتعلقة باحلساب، والرياضيات، صعوبات القراءة، والفهم القرائي، والصعوبات املتعلقة بالذاكرة، والص
 .باإلضافة لصعوبات التآزر احلركي، والصعوبات اإلدراكية بشكل عام 

وعلى الرغم من هذه العالقة الوطيدة بني اضطرابات االنتباه والنشاط الزائد وبني صعوبات التعلم 
ذا املوضوع يف عاملنا العريب، حيث يتم التعام ل مع األطفال الذين يظهرون فمازال هناك غموض حييط 

م من ذوى صعوبات التعلم األكادميية   .صعوبات تعلم ناجتة من ضعف االنتباه والنشاط الزائد، على أ
م التعليمية تعاجل غالبًا باسرتاتيجيات تقليدية وال تتماشي مع طبيعة هذا  كما أن مشكال

 . االضطراب
 صعوبات التعلم واضطرابات االنتباه املصحوبة ثالث أسباب تعد مدعاة للتداخل الكبري بني توجد

 :بالنشاط احلركي املفرط تتمثل يف
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أن صعوبة التعلم تسبق مشكالت االنتباه حيث قد تصدر عن التالميذ سلوكيات تدل على قصور . ١
م من إحباط على أثر ما يتعرضون له وخيربونه من فشل متكرر  .االنتباه بسبب ما ينتا

نتباه قد تسبق صعوبة التعلم حيث قد يؤدى قصور االنتباه إىل الفشل  يف التعليم أن مشكالت اال. ٢
 .االكادميى مما يكون سببًا يف تدىن مستوى األداء الدراسي

أن مشكالت االنتباه وصعوبات التعلم قد تظهران كحالتني منفصلتني ومستقلتني عن بعضهما . ٣
 .البعض ولكنهما تتزامنان مع بعضهم

ا قصور يف االنتباه مصحوب  عالوة على ذلك فإن هناك خصائص أخرى شبيهه مبا مت حتديدها على أ
 :بنشاط زائد وهى

 .أن العديد من هؤالء األطفال يعانون من  تلف بسيط يف الدماغ -
 .أن العديد منهم ذوو مستوى ذكاء عادى -
 .أن النسبة األكرب من احلاالت يعدون من البنني مقارنه بالبنات -
 .أن هناك أساسا وراثيًا مشرتكاً  -
  
  
 

  
   

  ا
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  الفصل الثاىن عشر
 بالطالب املرتبطة التعليمية الصعوبات

 االنتباه اضطراب ذوي املوهوبني
  النشاط بفرط املصحوب
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  الثاىن عشر لفصلا
 االنتباه اضطراب ذوي املوهوبني بالطالب املرتبطة التعليمية الصعوبات

  النشاط بفرط املصحوب
  :مقدمة
 بفرط النشاط املصحوب االنتباه نقص اضطراب من يعانوا املوهوبني األطفال بعض أن وجد

Attention-deficit hyperactivity disorder)ADHD( هذا فإن احلظ ، لسوء 
 التميز،ةهذا من أيا لديهم أن أحد يعرف ال جمهولني يظلوا األطفال هؤالء أن يعىن ما غالبا الثنائي التميز
م تظل ما غالبا ؛ لذلك  موهوبون االنتباه مضطربو املوهوبون واألطفال .مشبعه غري املالئم للتعلم احتياجا

عانون أخرى ناحية مْن  ولكنهم املوهبة، جوانب مْن  أكثر أو جانب يف ناحية مْن  ُ  مْن  أو االنتباه قصور مْن  ي
فرط احلركي النشاط ُ  فيما التحصيل منخفضي األطفال هؤالء مثل يكون ما ةوعاد .اً  مع كليهما مْن  أو امل
عدون ذلك مع ولكنهم املدرسي، باألداء يتعلَّق ُ ً  أكثر ي عانون ال الذي العاديني األطفال أولئك مْن  ذكاء ُ  مْن  ي

فرط احلركي بالنشاط املصحوب االنتباه اضطراب ُ م أنَّ  مْن  الرُّغمِ  على .امل  تفوق قد اليت السلبية سلوكيا
 عْن  باالختالف يشعرون جيعلهم األطفال هؤالء ذكاء مستوى إن .اجلمعية االختبارات على اجليد ئهمأدا

م، م بتغيري القيام على قادرين غري ذلك مع ولكنهم أقرا م، املالئمة غري سلوكيا م كما بإراد  ذات يف أَّ
دركون الوقت ُ عانونه ما ي ُ ُس قدْ  الذي األمر أكادميي، قصورٍ  مْن  ي ً  كبريًا  ًا  غضب هلم ببي  أما ،ًا  شديد واستياء
 م يؤدي قد ذلك فإنَّ  املوهوبني رعاية برامج يف تسكينهم ويتم موهوبني كأطفال معهم التعامل يتمّ  حينما

م تقديرهم مْن  كذلك ويزيد اآلخرين، وحنو أنفسهم حنو إجيابية اجتاهات تكوين إىل بدون فقد .لذوا ُ  ي
م تقل بينما العلوم جمبنه واضحاً  اهتماماً  لفت؛ بشكلٍ  االجتماعية مهارا ً  مُ عانونه ما نتيجة ُ  مشاعر مْن  ي
  .العقلي منوهم مستوى عْن  يقل االجتماعي منوهم مستوى أنَّ  جانب إىل سلبية انفعالية

  
  :Giftedness :املوهبةتعريف : اوالً 

ا نتاج على املوهبة Joseph Renzull رينزوىل عرف جوسيف  للشخصية اتمس ثالث أ
 ، باملهام القيام ، املتوسطة فوق اخلاصة أو العامة القدرات
 : املوهوب األداء من نوعني بني "رينزوىل جوسيف" ميز وقد. واالبتكار

 الدرجات خالل من تظهر كما باالختبارات والقيام املعرفة اكتساب بسهولة تتميز واليت :املدرسية املوهبة -أ
 .تاالختبارا على املرتفعة
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 .معني جمال على تأثريها هلا جديدة وأفكار نتاج خلق على تنطوي اليت وهى :املنتجة  املبدعة املوهبة -ب
 براجمها ضمن اخلالق االبتكارى للتعبري أكثر فرص بوجود تسمح حبيث للمدارس حتفيزا رينزوىل عمل يعترب
  املوهوبني للتالميذ تقدم اليت
  
  :النشاط بفرط صحوبامل االنتباه نقص اضطرابتعريف  -ج

 االنتباه نقص اضطراب DSMIVلالضطرابات العقلية  الرابع والتشخيص اإلحصائي الدليل عرف
) Attention-deficit hyperactivity disorder)ADHD النشاط بفرط املصحوب

 ويوصف سنوات، 7 عمر قبل احلاالت من كثري ويف الطفولة، مرحلة خالل يظهر منائي اضطراب أنه على
 يتم وحىت .واالندفاعية الزائد النشاط وسلوك والسمعي البصري االنتباه جانب يف مناسبة غري منائية مبستويات
 سلبياً  أثرًا  تركت قد االضطراب هذا أعراض تكون أن فالبد االضطراب هذا لديه أن على الطفل تشخيص

 إىل إضافة املهنية أو األكادميية واألهداف االجتماعية، كالعالقات احلياة جوانب من أكثر أو واحدة على
  الرشد سن أو املراهقة سن إىل االضطراب هذا يستمر أن وميكن .واملعرفية التكيفية الوظائف

  
  : زائد بنشاط مصحوب انتباه ذوي نقص املوهوبني تصنيف:ثانياً 

 حيُث  مْن  جماالٍت  مخسةِ  زائد إىل بنشاط مصحوب انتباه نقص ذوي املوهوبني تصنيف وميكن
  :وهم السلوك،

ال )١(  يتسمون حيُث  الفائقة، السرعة هذه لديهم الذين األطفال اكتشاف السهل من :حركي احلس ا
رتفع النشاط ومستوى الزائدة، والطاقة حنوها، واندفاعهم للحركة حببهم ُ  .للراحة ميلهم وعدم جانبهم، مْن  امل

ال )٢(  اجلسمي والتعبري اآلخرين مع التعاطف على ئقةفا وبقدرة مشاعرهم، بشدة يتسمون :االنفعايل ا
م املشاعر، عنِ  م كما جانبهم، مْن  د ُجدُ  أصدقاء تكوين وصعوبة املوقف، جوانب كل رؤية على وبقدر  أَّ

ِة مع يبكون ّ  .بسيطة كانت مهما إحباط حالة أي
ال )٣( مه ما أنَّ  يبدو ال:العقلي ا ال هذا يف األطفال يتعّل  أو ًا  جيد كان مهما هلم، بالنسبة أمهية ُميثِّل ا

،ولكنَّ  ر والتساؤل التفكري إىل مييلون ذلك مع شيقًا  جاهزًة،كما اإلجابةِ  على احلصول ن م بدالً  والتحاوُ
ناسباً  قدراً  يبدون  .بالتفصيالت ويهتمون الرتكيز، ن م مُ
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ال هذا يف األطفال يتسم):اخليال( التخيُّل جمال )٤( م ا  العقلي التصوُّر يف االنغماس على بقدر
ُ  األطفال هلؤالء بالنسبة اخلصب اخليايل اجلانب ويبدو اخلُرايف، والبشاشة،والتفكري التفصيلي،  يف قصور وكأنَّه

 .جانبهم مْن  االنتباه
ال )٥( ي ا ال هذا يف األطفال يتسم:احلّسِ تطرفة حبساسيتهم ا ُ  رؤية عند بالسرور ويشعرون للمس، امل

عايشتها أو البهية أو اجلميلة ياءاألش   .مُ
  

  : النشاط بفرط املصحوب االنتباه نقص اضطراب ذوى املوهوبني الطالب خصائص:ثالثاً 
 النشاط بفرط املصحوب االنتباه نقص اضطراب ذوى املوهوبني الطالبان   Lovecky, 1999يرى

  :التالية اجلوانب يف النشاط بفرط املصحوب االنتباه نقص ذوى املتوسطني عنخيتلفون 
 
 الدراسة مهارات Study skills:معرفية وراء ما اسرتاتيجيات ويظهرون بسرعة الطالب هؤالء يتعلم 

 ، املكان أو النماذج أو ، الفئات خصائص خالل من التجميع ، الذاكرة معينات استخدام( ناضجة
 أو االسرتاتيجيات استخدام أحيانا ينسون ، ذلك ومع .نظرائهم من أكثر )االرتباطات خالل من واالسرتجاع

 ، املالحظات تدوين مثل الدراسة مهارات يف صعوبات لديهم الطالب هؤالء استخدامها، حيسنون ال رمبا
 .اإلجياز أو ، األفكار تنظيم
 االختبار Testing:تنوعا النشاط بفرط املصحوب االنتباه نقص اضطراب ذوو املوهوبون الطالب يظهر 

 أشياء ويهملون واملضطرب املشتت باألداء ويتميزون واالبداع، العقلية والقدرات الذكاء اتاختبار  يف كبريا
م نظرا الصعبة األشياء على الصحيحة اإلجابة عند عديدة سهله م ، املتميزة لذاكر  احلصول إىل مييلون فإ

رد التفكري على القدرة يف وكذلك والعلوم، الرياضيات مواد يف األكادميية االختبارات يف مرتفعة درجات  ا
 .املشكالت بعض يواجهون قد التحصيلية اختبارات بعض أداء عند لكن االبداعي، التفكري وكذلك

  
 النمو قضايا Developmental issues:االنتباه نقص ذوو املوهوبون الطالب يظهر 

 جيعلهم الذي األمر ائهم،نظر  من أكرب واالجتماعي الوجداين النمو درجة يف فروقا النشاط بفرط املصحوب
 االجتماعية العالقات عن أما واالجتماعية، العاطفية املواقف بعض يف نظرائهم من نضجا أقل بشكل يتصرفون

م الذين أولئك مع ويتفاعلون يندجمون فهم ،  ، ذلك ومع واالجتماعية، الوجدانية االهتمامات نفس يشاركو
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 لديناميكيات رديئا فهما ويظهرون االجتماعية املواقف من ريكث قراءة يف يفشلون قد الطالب هؤالء فإن
 .اليها ينتمون اليت اجلماعة وأهداف

  
 االهتمامات Interests:اهتمامات النشاط بفرط املصحوب االنتباه نقص ذوو املوهوبون الطالب يظهر 

 طويلة، لسنوات تستمرو  قوية اهتمامات ولديهم املعقدة األنشطة طلب ىف ويسعون - بنظرائهم مقارنة -خاصة
م ىف اآلخرين املوهوبني الطالب عن خيتلفون كما   :أ

 لديهم أن حيث بالكل، اجلزء عالقات تستخدم اليت املشكالت حل يف صعوبة من يعانون -
 .واملعلومات البيانات من الرئيسية النقاط حتديد يف مشكالت

 استكمال يف طويال وقتا يستغرقون ، هفي يسرعون ، به يكلفون الذي العمل استكمال يف مثابرين غري -
م يغريون ما وغالبا ، بسيطة أشياء  .مشروع أي يف العمل عند توجها

 القدرة وىف واملعرفية واالجتماعية الوجدانية بالنواحي يتعلق فيما خاصة النمو يف كبرية فروقا يظهرون -
 .التذكر على

 .جيد بشكل العاملة ذاكرةال استخدام يستطيعون وال املتتابع التفكري جييدون ال -
موعات داخل العمل يف صعوبة جيدون -  .املوهوبني الطالب جمموعات يف حىت ا
 .األداء الستكمال الداخلية بالدافعية أو النفس عن بالرضا يشعرون ال -

  
 انتباه نقصذوى  املوهوبني التالميذ عند التعلم لصعوبات العالجية الرتبوية االسرتاتيجيات:رابعاً 

  : زائد بنشاط مصحوب
ذوى  املوهوبني التالميذ عند التعلم لصعوبات العالجية الرتبوية االسرتاتيجياتتوجد العديد من 

  :،وتتضح ىف اجلدول التاىلزائد بنشاط مصحوب انتباه نقص
  

 حوبمص انتباه نقصذوى  املوهوبني التالميذ عند التعلم لصعوبات العالجية الرتبوية االسرتاتيجياتيوضح ) ٣(جدول
  زائد بنشاط

ا  االسرتاتيجيات   ثلةام  مسا
 جتهيز إسرتاتيجية

  :االنتباه
 اهتمت اليت الدراسات بعض أجريت
 تقوم إجراءات استخدام أثر بدراسة

 مشكلة لعالج وأنظمة برامج على

 بتوظيف Semrud Clikeman, 1999 كليكمان سيمرود قام -
 االنتباه، يف صعوبات لديهم أن على صنفوا الذين الطالب مع تدخل إسرتاتيجية

م على تشخيصهم مت )٦-٢(  الصفوف يف طالبا وطالبة 33 بلغت عينة وعلى  أ
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 لديهم الذين لدى الطالب االنتباه
ADHD.  

 تفعيل أمهية الدراسات بعض تؤكد
 ليتا األساسية للمهارات التدريب

 لديهم الذين الطالب منها يعاين
 جبوانب مرتبطة تعليمية صعوبات

 على وتؤكد االنتباه، كمشكلة منائيه
 يف املعلم دور

 االسرتاتيجيات من االستفادة
 أداء لتحسني األفضل التطبيقية
  .اجلوانب تلك يف الطالب

 العينة ميثلون والذين ADHD لديهم ٢١ وكذلك ADHD ولديهم موهوبني
 ىعل هلم املعلمني اختيار ضوءعلى  الدراسة هلذه الطالب ترشيح مت وقد الضابطة،

 :أن اعتبار
  .الصف يف واالنتباه الواجبات استكمال يف صعوبات لديهم -
  .االنتباه مهارات على أبنائهم تدريب ليتم الربنامج يف لالشرتاك األهايل موافقة -

 تلتقي حيث الدراسي، اليوم انتهاء بعد للطالب، لالنتباه تدرييب برنامج قدم وقد
 أسبوعا، ١٨ وملدة دقيقة، ٦٠ ملدة األسبوع يف مرتني طالب٥- ٤ من جمموعات
 Attention Process Training (APT) برنامج .معهم واستخدم

 :األقل املستوى لالنتباه، على مستويني حيتوي والذي االنتباه عمليات تدريب
 :الثاين واملستوى .حمددة زمنية لفرتة املكان نفس يف والبقاء الرتكيز على القدرة
 مهارات على التدريب الربنامج مشل وقد .ألخرى مهمة من هاالنتبا نقل على القدرة
 تعليمية أدوات استخدمت وقد والبصري، واالنتباه السمعي االنتباه
 األصوات لبعض صوتية كاسيت أشرطة وكذلك وغريها، واألرقام لألحرف جمسمة

 مرات عدد كم على يركز أن الطالب من واملطلوب .واألرقام لألحرف املختلفة
 وسرعة الصحيحة اإلجابات دقة وحسبت(معني، رقم أو حرف لصوت مساعه

 التدريب، تطبيق قبل أنه من الرغم أنه على إىل النتائج أشارت وقد )االستجابة
موعة التجريبية يف ADHD لديهم الذين الطالب أداء كان  أقل والضابطة، ا
 بعد العكس فعلى .والبصري السمعي االنتباه مستوى يف العاديني األقران أداء من

موعة أظهرت التدريب  يطبق ومل ADHD لديهم أطفال تضم ليت الضابطة ا
م مقارنة االنتباه مهارات يف ضعيفا أداء الربنامج، عليهم  لديهم الذين بإقرا

ADHD موعة يف وكانوا موعة أداء كان حيث .التجريبية ا  أفضل التجريبية ا
موعة يف بالطال أداء فان كذلك .كبري بفارق  ألداء مماثال كان التجريبية ا

 جانب يف أفضل كان أدائهم أن بل ADHD لديهم يوجد ال الذين الطالب
  .الضابطة العينة يف ADHD عندهم يوجد ال الذين األقران من السمعي االنتباه

 عالج إسرتاتيجية
  :التنفيذية الوظائف

 فشلترجع العديد من الدراسات 
 املواد بعض يف تعليمياً  الطالب
 يف اضطراب بوجود مرتبطة ألسباب
 األطفال هؤالء لدى العملية الوظائف

 العقلية العمليات على يؤثر ما وهو
 املعقد السلوك تنظيم يف تساعد اليت

 ,Mclnnes et al وأخرون كلينجربج من كل ا قام اليت لدراسةا -
 علوماتامل لتجهيز الكمبيوتر على تدرييب برنامج فيها استخدموا واليت 2003
 العملية، الوظائف اضطراب من ويعانون ADHD طالب لديهم لدى بالذاكرة
 فقد .االضطراب هذا لديهم الذين الطالب وفشل جناح يف مؤثرًا  عامالً  كانت
 الطالب من عينة على مخسة أسابيع ملدة تطبيقها مت واليت الدراسة هذه عملت
 برنامج استخدام مت حيث سنة، )١٢- ٧( عمر يف وطالبة طالباً  50 عددهم
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 وضع العمليات هذه وتشمل املباشر،
 واالستدالل والتخطيط األهداف

 االستجابة، على والقدرة واملرونة
 بالذاكرة وماتاملعل جتهيز فان كذلك

 هذه يف املهمة العناصر من تعد
 ختزين للفرد ميكن حيث العمليات،
 عقله يف وحفظها املعلومات

 على بدوره ويؤثر الالحق، لالستخدام
 كاالستدالل األخرى العقلية اجلوانب
 من العديد يف التوصل مت وقد .وغريها

 جتهيز قصور أن إىل األحباث
 ديهمل الذين الطالب لدى املعلومات

ADHD يف مؤثرا عامال يكون قد 
 قد اليت األكادميية الصعوبات حدوث
 يف التدخل لذا فإن الطالب، يواجهها

 الذاكرة حتفيز دف اجلانب هذا
 هذا لديهم الذين الطالب لدى

 يف فعال تأثري له يكون قد االضطراب
 .األكادميي جناحهم فرص حتسني
 تكون اليت الكمبيوتر برامج بأن ويبدو

 مع لتتالزم جيد بشكل ومهيأة عدةم
 الذين وقدرات الطالب حاجات

 بدورها تكون قد ADHD لديهم
م لبعض عالجاً   األكادميية مشكال

  .منها اليت يعانون

 نفس يشمل كالمها بسيط، مستوى و مركز مستوى مستويني، من كمبيوتر
 احتوت واليت الربناجمني على الطالب توزيع مت وقد خمتلفة، بصعوبة ولكن،احملتويات

 كل جلسة، 21 خالل من والسمعية البصرية العاملة بالذاكرة يرتبط أداء على
 الطالب ويقوم ,أدىن كحد املطلوبة املهام مالالستك دقيقة 78 بزمن حمددة جلسة
 مقارنة متت التدريب، اية ويف .األسرة مع بالتعاون املنزل أو املدرسة يف أما بأدائها

موعتني أداء  متت وكذلك العاملة، للذاكرة األعلى واملستوى األقل املستوى يف ا
 .النتائج استمرار نم للتأكد تدريب، بدون أشهر 7 بعد أخرى مرة أدائهم مقارنة

 كثافة أكثر برنامج على لتدريب تعرضوا الذين الطالبان  إىل النتائج انتهت وقد
 أقل برنامج على حصلت اليت التجربة يف الطالب من أكرب حتسنا العاملة للذاكرة
 أكثر  لتدريب كان تعرضوا الذين الطالب أداء،كما اشارت النتائج اىل ان كثافة
 التدريب، بعد العملية الوظائف بقية يف حىت اآلخرين البالط من أفضل كثافة
 األهل انطباعات،واخريا اشارت النتائج اىل ان التدريب من أشهر 7 بعد وحىت

 األبناء لدى االنتباه، وعدم الزائد والنشاط االندفاعية أعراض أن إىل تشري كانت
 التدريب، قبل ليهع كانت عما أقل العاملة، للذاكرة مكثف لربنامج تعرضوا الذين

 النتائج تشريو  .االنتباه جانب يف خاصة التدريب، من أشهر 7 بعد ذلك وأستمر
 لديهم الطالب، الذين عند العاملة للذاكرة املعدة الكمبيوتر برامج استخدام أن إىل

ADHDيساهم قد مما املناسب، بالشكل وظفت ما إذا أدائهم حتسني يف تساهم 
م تقليص يف  .يميةالتعل مشكال

 التدخل إسرتاتيجية
  :السلوكي

 من السلوكي التدخل اسرتاجتيات تعترب
 مع املستخدمة االسرتاجتيات أهم

 نم يعانون الذين الطالب
ADHD م على للسيطرة  سلوكيا

 لتحسني بدوره يقود مما املناسبة، غري

 حول (Timothy etal,2010) وأخرون تيموثس ا قام دراسة -
 مقارنة ADHD لديهم الذين الطالب ودافعية أداء حتسني يف الثواب استخدام
 طالبا 77 الدراسة عينة تكونت وقد. ADHD لديهم يوجد ال الذين بالطالب
 لديهم أن على مت تشخيصهم طالبا) ٢٢( سنوات،منهم) ١٠ – ٨(بني أعمارهم

ADHDلديهم ليس الذين الطالب من) ٢٢( و املزدوج النمط ADHD وقد 
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وتوجد جمموعة من  .األكادميي أدائهم
 اليت ميكن املفضلة األساليب

 لعالج الطالب هؤالء مع استخدامها
م  حنو تتمحور السلوكية مشكال

  :،وهىواملعلم األسرة بني التعاون
 نوع وهو : اليومية املتابعة بطاقة)أ(

 األسرة إشراك يستدعي التدخل من
) ٥-٣(من معا لتحديد واملعلمني

 على للعمل الطالب عندمشكالت 
 هذه حتويل يتم مث معها، التعامل

 يومية، أهداف ىلإ السلوكيات احملددة
 للطالب اليومية األهداف تكون كأن

ADHDكالتايل:   
 .الفصل قوانني إتباع-
 .للطالب احملدد العمل استكمال -
 بشكل األقران مع التعامل -

 .مناسب
 املعلم فإن دراسي يوم كل اية ومع

 لتوضيح درجات بطاقة الطالب يعطي
 األنشطة هذه على أداؤه كان كيف
 ألسرته بتسليمها ومليق اليوم خالل
 أو احلوافز على الطالب حيصل حيث
 متابعة خالل من يومياً  منها حيرم

 وهذا .التقرير يف جاء ملا األسرة
 ألداء متابعني األهل جيعل اإلجراء
 فرصة هلم يتيح كذلك أبنائهم،
 يقدموا ما ضوء على أبنائهم مكافأة

 .أعمال من
 على الطالب حيصل اإلجراء هذا ويف

 السلوك يظهر عندما الصف يف نقاط

 كيفية للطالب شرح وقد الكمبيوتر، باستخدام مهمتني أداء يف الطالب أشرك
م ضوء على النقاط خسارة أو كسب  النتائج أشارت وقد .الكمبيوتر على اجنازا

 يف الثواب، أسلوب باستخدام ADHD لديهم الذين الطالب أداء حتسن إىل
 أشارت ناحية ومن ناحية اخرى هذا من .العاديني الطالب أداء كثريًا  يتأثر مل حني

 من كل يف الطالب دافعية على أثر يرتك مل الثواب أسلوب استخدام ان إىل النتائج
موعتني  الدافعية من يزيد ال فقط احلوافز استخدام ذلك يف السبب يكون وقد .ا

 بأدائها الطالب يقوم اليت املهام تكون أن من بد ال بل ، املهام استكمال جتاه
 .ألدائها دافعيته تزداد حىت وممتعة مشوقة

  
 على  أجراها واليتPisecco et al, 2001 وأخرين بيسكو دراسة -

 يؤثر الذي الصفي السلوك وصف منهم طلب حيث االبتدائية املرحلة يف معلماً ٥٩
 اإلسرتاتيجية وكذلك ADHD لديهم الذين للطالب األداء األكادميي على

 املعلمني بعض استجابة كانت املشكالت، تلك لعالج املقرتحة أو املستخدمة
 والعناد السلبية،كاحلركة الذكور الطالب سلوكيات وصف على تركيزهم إىل تشري
  .التعليمات إتباع وعدم
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 حني نقاط املناسب،وخيسر االجيايب
 مناسبة، غري سلبية سلوكيات يظهر
 الطالب سلوك مبتابعة املعلم ويقوم
 على النقاط وتسجيل اليوم طوال
 للطالب وميكن سلوكياته، ضوء

 من عليها حصل اليت النقاط استبدال
 اليت املعززات بقيمة جدول خالل
 كل قيمة حسب اعليه احلصول ميكن
 .نقاط من الطالب ميلك وما معزز

 : الصف داخل الربح مسابقة )ب(
 على يعمل التدخل من نوع وهذا

 حيث الصف يف الطالب كل إشراك
 على نقاط على طالب أي حيصل
 قائمة املعلم ويضع سلوكه، ضوء

 مث ويشرحها الصفية بالقوانني خمتصرة
م الطالب خيرب  فرصة يرحبون قد بأ
 مدرسية أو صفية بأعمال امللقي

ا، اليت النقاط حسب  يتابع مث حيققو
 جدول، خالل من الطالب نقاط

 يضع يتأهلون الذين والطالب
 قائمة ويضع سلة يف أمساءهم

 مث أخرى، سلة يف الصفية باألعمال
 وخيتار بالقرعة طالب اسم يسحب
 صفي عمل أمسه يذكر الذي الطالب

 حيصل أن إىل املتاحة، األعمال من
 على تأهلوا الذين من طالب كل

 .صفي عمل
 خاصة أدوية استخدام)ج(

 والنشاط االنتباه ضعف باضطراب
 .الزائد
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 الثواب أسلوب استخدام)د(
  .والعقاب

 األربعة األساليب مقارنة وعند
 بان املعلمني معظم أشار السابقة
 يعترب اليومية املتابعة أسلوب

 فعال أنه كما .األفضل األسلوب
 بنقص اخلاصة األدوية مستوى بنفس

 وهو الزائد، النشاط أو االنتباه
 إشراك على يعمل الذي األسلوب

 وتعزيز متابعة يف املعلم مع األسرة
 باألمهية الطالب يشعر مما أبنائهم،
 سلوكياته يف االنضباط على وحيرص

  .خمتلفة بيئات يف
  

 الرتكيز إسرتاتيجية
 :البصري

Technique 
of staring  

 بأن الدراسات من العديد أظهرت
 ADHD لديهم الذين األطفال

وإتباع  عةالطا عدم إىل مييلون
 من غريهم من أكثر التعليمات
 الذين الطالب وخاصة األطفال،

 )ODD(لديهم
Oppositional Defiant 

Disorder السلوك اضطراب أي 
 يتزايد من خالهلا اليت واآللية ألعنادي،

 غري األطفال لدى السلوك هذا
 نظرية هنالك لكن متاما، واضحة

 ما إذا عادة األطفال أن إىل تشري
 أترك" مثل األوامر من أمر مهل وجه

 من العديد فإن "ًا  جانب لعبتك
 لديهم يوجد ال الذين األطفال حىت
ADHD سليب فعل برد يقومون 

 إمكانية من التحقق اىل دف واليت  Webb, 2004 ويب, دراسة -
 والتعليمات لألوامر ADHD لديهم الذين األطفال وطاعة  استجابة حتسني
 يف عائلة 76 اشرتكت حيث .الطفل مع الرتكيز البصري إسرتاتيجية تستخدم عندما
-5 -بني ترتاوح وأعمارهم ADHD من يعانون أطفال لديهم ممن الدراسة هذه
 .العالج من إىل جمموعتني عشوائي بشكل العائالت تقسيم مت ،وقد سنوات )١٥
موعتني وكال  فعال بشكل لألطفال أوامر إعطاء كيفية حول تعليمات يتلقون ا

 :كالتايل
 .الطفل على البصر ركيزت بعد التعليمات إعطاء يتم أن )أ(
 .مرة كل يف فقط التعليمات من واحد نوع إعطاء )ب(
 من بدالً  "اآلن الطاولة على القلم ضع" مثل مباشرة كعبارة التعليمات تقدمي )ج(

 "اآلن؟ الطاولة على القلم تضع أن ممكن" سؤال شكل على تقدميها
 .تالتعليما أو األوامر إعطاء عند هادئة صوت نربة استخدام 
 إتباع على الطفل تعزيز موجودة، تكون أن ميكن اليت املشتتات تقليص )د(

 -اإلقصاء( مثل التعليمات يتبع ال عندما بسيط عقاب واستخدام التعليمات
 يتلقون البصري الرتكيز إجراء تستخدم كانت اليت األسر وجمموعة .)احلرمان

 التعليمات إعطاء بعد يةثان ٣٠ -٢٠  من الطفل إىل بأن ينظرون إضافية تعليمات
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 لديهم الذين واألطفال .لألوامر فوري
ADHD أعراض لديهم تكون قد 

 دون حتول اكرب وصعوبات اندفاعية
م  أفعاهلم ردود احتواء على قدر
 فعلهم رد فإن لذلك وكنتيجة .السلبية
 عنادي، سلوك إىل فورًا  يرتجم السريع
 ما مشكالت إىل بدوره يقود قد وهذا
 تعلم فإن لذا واألبناء، األسرة بني

 من اجيايب سلوك احلصول على كيفية
 يعد ADHD لديهم الذين األبناء
يعترب  ولكنه للوالدين، كبريا حتديا
 واالستفادة الطفل لنجاح أيضاً  مهماً 

 وأدائه عالقاته لتحسني نهم يطلب مما
 .والتعليمية االجتماعية اجلوانب يف

 عديدة إجراءات استخدمت وقد
  :منها املشكلة هذه لعالج

 من حتد اليت األدوية استخدام-١
 هذه أن األطفال،إال عند االندفاعية

 مجيع مع فعالة تكن مل األدوية
 .األطفال

 تعديل برامج على األسر تدريب-٢
 صوت داماستخ السلوك،مثل

 يف واحد أمر تقدمي وحازم، منخفض
 تفاصيل يف الدخول عدم مرة، كل

 يف االختصار على والرتكيز
 .التعليمات

 جلعل الطفل مع البصري التواصل-٣
 .فعالية أكثر أألوامر أو التعليمات

 يف عادة عليه التدريب يتم والذي
 أوصت وقد السلوك؛ توجيه برامج

 يكرروا ال بان إعالمهم مت كما منذ البداية، مهتماً  الطفل يكن مل لو حىت
 هو البصري الرتكيز منأسلوب ثانيةواهلدف ٣٠ -٢٠فرتة تنتهي حىت التعليمات

 عادة حيدث كما الطفل على ديد تشكيل عدم مع األسرة جبدية الطفل إشعار
م األهل يرفع حني  تدريب مت وقد هلم، تعليمات تقدمي عند األطفال دواويهد أصوا

 بنظرات استبداهلا و للطفل النظر أثناء الغضب نظرات عن التخلي على األسر
 سلوك حول الستمارة األسر استجابت وقد .الطفل استجابة على حريصة جادة
 مع ا ميروا اليت األهالملشكالت يصف حيث التدريب، يف البدء قبل األبناء

 االستجابة متتإعادة كما خمتلفا، موقفا ١٦ يفADHDلديهم الذين ائهمأبن
موعة يف األسر على التجربة تطبيق من أسبوعني بعد لالستمارة  وتأخري التجريبية ا
موعة  :يلي ما إىل الدراسة هذه نتائج أشارت وقد .الضابطة ا

موعتني نتائج كانت- ١   من العديد من سراأل تعاين حيث متقاربة التدريب قبل ا
  .لألوامر األبناء إتباع يف املشكالت

   التعليمات تقدمي كيفية على التجريبية للمجموعة التدريب من أسبوعني بعد-٢
  
  
  
  
 

 تدربت اليت األسر استجابات كانت فقد البصري، الرتكيز إلجراء باإلضافة لألبناء،
موعة أسر مع مقارنة التعليمات، وإتباع األبناء سلوك يف كبري حتسن على تدل  ا

 %٤٤ وبنسبة أبنائهم مع تدرييب إجراء أي إتباع بعد تبدأ مل اليت الضابطة
موعة يف األسر بدء بعد -٣  التعليمات تقدمي كيفية إجراء تطبيق على الضابطة ا

  % ٣٢ بنسبة األبناء أداء حتسن فقد .البصري الرتكيز إجراء بدون األبناء مع فقط
 وإجراء مناسب بشكل التعليمات تقدمي( اً  مع اإلجراءين استخدام أن إىل يشري مما

 .للتعليمات أفضل إتباع إىل يؤدي )البصري الرتكيز
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 على ةاألسر  تدريب برامج من العديد
 مع البصري والرتكيز التواصل ضرورة

  .التعليمات إعطاء أثناء األطفال
 إسرتاتيجية

 واملتابعة التدريس
 :الفردية

Tutoring  

 أن الدراسات،إىل من أشارتالعديد
 واحد يعد املتدين األكادميي التحصيل

 قد،و  االضطراب هلذا النتائج ابرز من
 األسباب من العديد هنالك تكون
 :منها ذلك عنها نتج اليت

 املدارس يف التقليدية التعليم طرق- ١ 
 لدى التعليم حتفز ال قد االبتدائية،

 لديهم الذين الطالب من العديد
ADHD.  

 لديهم الذين األطفال من العديد -٢
ADHD صعوبات أيضا لديهم 

 الصعوبات جيعل هذه وظهور تعلم،
م األطفال الءهؤ  تعليم  وإكسا

 األساسية األكادميية للمهارات
 مهمة املدرسي للنجاح واملطلوبة

 لدى يكن مل لو حىت كذلكنصعبة
 فان تعلم، صعوبات الطفل

 تتسبب أن ميكن الصفية املشكالت
 الطفل اكتساب على التشويش يف

 وهذا األكادميية، واخلربات للمهارات
 ات،من الدراس العديد يف تداوله مت ما
 ADHD لديه الذي الطفل فان لذا
 املهارات اكتساب من يتمكن وال

 زمالئه كبقية منه، األكادميية املطلوبة
 لديه االنتباه ملشكلة نظرًا  الفصل، يف
 الزائد النشاط أو

ً  اقل ألنه وليس( واالندفاعية  ،)ذكاء

 اإلشراف أثر على التعرف White et al,2009 وأخرين رابنر دراسة -
 على االنتباه يف مشكالت من يعاين الذي للطالب الفردي والتدريس اخلاص
 جمموعتني يف توزيعهم مت وطالبة، طالبا 851 العينة بلغت .القراءة مادة يف حتصيله
موعة يف األطفال أن طة،حبيثوضاب جتريبية  من شاملة جمموعة يتلقون التجريبية ا

 على طفل كل حيصل املعارض،حيث السلوك تطور من للوقاية صممت التدخالت
 جلسات 3 خالل ،من القراءة مبادة اخلاصة التعليمات من األسبوع يف دقيقة 90
 والذي العام، اية بعدو  العام بداية قبل القراءة على للقدرة مقياس تطبيق مت ،وقد

 وقراءة األحرف بأصوات والوعي األحرف على التعرف على القدرة قياس يشمل
 حول للسلوكيات تقديري مقياس على املعلمون اجاب كذلك .بسيطة كلمات

 هذه نتائج أشارت وقد ، االنتباه، عدم سلوك بينها من العام، اية يف طالب كل
 :يلي ملا الدراسة

 يف مشكالت لديهم تظهر مل الذين الطالب فان الدراسي، العام اية مع)١(
 وجود من الرغم على خاص إشراف هلم يقدم ومل القبلي االختبار يف القراءة

 بقية عن منخفضاً  حتصيالً  أظهروا الدراسي العام خالل لديهم انتباه مشكالت
 .األقران

 يف مشكالت يهمولد مبكرة قراءة مشكالت لديهم تظهر مل الذين الطالب)ب( 
 مقارنة اإلشراف بعد اختالفات أي يظهروا مل خاصا وتوجيها إشرافا وتلقوا االنتباه

 .إشراف هلم يقدم مل مبن
 مشكالت لديهم تكن ومل القراءة يف مبكرة مشكالت لديهم الذين الطالب)ج(

 ببقية مقارنة القراءة مادة يف كبري حد إىل حتسنوا خاصا وتوجيها إشرافا وتلقوا انتباه
موعات  .ا

 االنتباه يف كبرية ومشكالت القراءة يف مبكرة مشكالت لديهم الذين الطالب )د(
 اخلاص، اإلشراف من اإلطالق على يستفيدوا مل خاص، وتوجيه إشراف هلم وقدم

ا منخفضاً  مادةالقراءة يف أداؤهم استمر بل   .خاصا إشرافا يتلق مل ملن متاماً  ومشا
  
 طرق مقارنة خالهلا من مت دراسة Swanson et al,2011 أجرى -

 األقران طريق عن بالتدريس الدراسي، الفصل يف التقليدية اجلماعية التدريس
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 استعدادًا  اقل سيصبح الطفل هذا فان
 الدراسي الفصل متطلبات يف للنجاح

 مشكالت تبدأ وقد به يلتحق لذيا
  .لديه أخرى

WPT Classroom wide peer tutoring طالبا)١٨( إىل 
 تدريس يف باملبادرة يقوم الطالب حيث ٥ -١ من الصفوف يف ADHD لديهم

 بشكل الطالب تقسيم ويتم .دراسيال الفصل يف آخر زميل إىل جديد موضوع
 معلم خاص يعترب اآلخر بتعليم يبادر طالب وكل ثنائية، جمموعات إىل عشوائي

Tutor متعلم واآلخر tutee بقائمة بالتعليم يقوم الذي الطالب املعلم ويزود 
 يدور مبا مرتبطة وتكون الرياضيات، يف مسائل ١٠ حبل اخلاصة التعليمية املهام من
 لفظياً  املسائل أو النقاط إمالء على الطالب املعلم ويعمل الفصل، يف تتعليما من

، أيضا يستجيب أن جيب والذي للمتعلم،  مقابل نقطتني على املتعلم وحيصل لفظيًا
 للتدرب الفرصة ومينحه املتعلم أخطاء الصغري املعلم ويصحح صحيحة إجابة كل
 تبديل ويتم لالستجابة، للطالب احملددة الفرتة اية ويف .الصحيحة اإلجابة على

 يف الطالب لسلوكيات املتابعة هو الفصل معلم دور ويكون الطالب، بني األدوار
موعات  املعلم ويضع الضرورة، عند فقط املساعدة ويقدم العمل، أثناء الثنائية ا

 اية ويف .مناسب بشكل التعليمات تتبع اليت الثنائية للمجموعات تعزيز نقاط
 ويتم جمموعة، كل عليها حصلت اليت النقاط عدد باحتساب املعلم يقوم اجللسة
 وقد .النقاط باستبدال األسبوع اية يف مكافأة على ليحصلوا جدول يف وضعها
 ADHD لديهم الذين الطالب من % ٥٠ أن إىل الدراسة هذه نتائج أشارت
 استخدام عند جئةالته يف وكذلك الرياضيات يف األكادميي األداء يف حتسنا اظهروا

 معلم طريق عن للتعليم التقليدية بالطريقة مقارنة األقران طريق عن التعليم أسلوب
 واملهمات باألنشطة املشاركة يف الطالب ونشاط محاس ازداد كما .الفصل

 .املشاركني كافة عند املهمات أداء عن االنشغال تقلص كذلك األكادميية،
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



١٣٩ 

 

  
  
  

  املراجع
  
  
  

  
  
  
  

 



١٤٠ 

 

  راجعامل
 
  مدى فاعلية برنامج تدرييب لعالج بعض صعوبات التعلم لدى تالميذ ):  ١٩٩٤( إبراهيم ،أمحد أمحد عواد

لد ) منشورة ( املرحلة االبتدائية ، رسالة ماجستري    .، وزارة الثقافة ، مصر )  ١٠( جملد ثقافة الطفل ، ا
  جملة علم النفس ،  ،احملاور ومشكالت الطفل  العالج النفسي املتعدد) :  ١٩٩٣( إبراهيم ،عبد الستار

  .  ،القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب) ٧(، السنة )  ٢٦( العدد 
  مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي يف العلوم النفسية ) :  ١٩٩١( أبو حطب ،فؤاد ،و صادق ،آمال

  .و املصرية والرتبوية واالجتماعية ، الطبعة األوىل ، القاهرة ، األجنل
  التفاعل بني بعض مداخل تعليم القراءة واالستعداد لتعلمها وأثره على ) :  ١٩٩٣( أبو زيد ،فاروق خليفة

كلية الرتبية ، جامعة   ،رسالة دكتوراه غري منشورة  ،األداء القرائى فيها لتالميذ الصف األول االبتدائي 
  .اإلسكندرية 

  ١٣(العدد  ،ع .م .اسة حتليلية ملشكالت تربية الطفل يف ج در ): ١٩٩٠(أمحد ،عبد هللا حممد شوقي ( ،
 .جملة كلية الرتبية بالزقازيق ، جامعة الزقازيق 

  فاعلية استخدام مدخل التعليم الفردي يف تعليم القراءة للكبار ) :  ١٩٩٦( األدغم ،رضا أمحد األدغم، 
  .املنصورة دمياط ، جامعة ،كلية الرتبية ،رسالة دكتوراه  غري منشورة 

  الطبعة األوىل ، الكويت ، مكتبة الفالح  ،أساسيات القياس والتقومي ) :  ١٩٩٢( أو زينة ،فريد كامل .  
  مذكرة منهج صعوبات التعلم ، مكتبة كلية املعلمني مبصراته ، ) :  ٢٠٠٨( بدرالدين ،طارق حممد

  .اجلماهريية العربية الليبية 
  ملمارسة ، دار املسرية للطباعة صعوبات التعلم النظرية و ا) :  ٢٠٠٥( البطاينة ،أسامة حممد و آخرون

  .األردن  –النشر ، عمان و 
  دراسة ميدانية لبناء برنامج إرشادي لعالج أطفال مضطربني سلوكيا عن ) :  ١٩٩٣( جابر ،عيسى عبد هللا

لد    .وزارة   الثقافة ، مصر  املركز القومي لثقافة الطفل ،) ٩(طريق اللعب  ، جملة ثقافة الطفل ، ا
  األردن  –صعوبات التعلم ، دار اليازوري ، عمان ) :  ٢٠٠٣( جدوع ،عصام.  
  الطبعة األوىل ،  ،دراسة تشخصية عالجية" الرسكيليا " العسر القرائى ) :  ١٩٩٤( جلجل ،نصرة حممد

  .القاهرة ، مكتبة النهضة املصرية 
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  النظرية و التطبيق، .األطفال و املراهقني املضطربني سلوكيا تربية):١٩٩٩(جوزيف فريزو،روبرت ، زابل
،دار الكتاب اجلامعي،العني،دولة  ١،اجلزء األول ،ط يعبد العزيز الشخص وزيدان امحد السرطاو ) :ترمجة(

  .  اإلمارات العربية املتحدة 
  سة ذوى النشاط الدالالت الشكلية املميزة لرسوم أطفال ما قبل املدر ) :  ١٩٩٢( حسن، حممود حسن

  .كلية الرتبية ، جامعة املنيا   ،الزائد ، رسالة ماجستري غري منشورة 
  موسوعة علم النفس والتحليل النفسي  ، اجلزء الرابع ، مكتبة مدبوىل ، ) :  ١٩٩٤( احلفىن ،عبد املنعم

  .القاهرة 
  القاهرة  املشكالت النفسية والعالج" الطفولة واملراهقة ) : "  ١٩٩١( محودة ،حممود ،.  
  تطوير مناهج تعلم ) :  ١٩٨٦( حسن سيد ،أمحد مكي ، وشحاتة ،خاطر ،حممود رشدي ، والطاهر

  . القراءة يف مراحل التعليم العام يف الوطن العريب ، تونس ، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
  املؤمتر " م بني الواقع و املأمول صعوبات التعل" حبث منشور بعنوان ) :  ٢٠٠٧( اخلشرمي ،سحر أمحد

  .العلمي لكلية الرتبية ، جامعة بنها 
  التشخيص الفارق بني التخلف العقلي واضطرابات االنتباه والتوحدية ) :  ١٩٩١( خليل ،عمر اخلطاب "

   ٥٢٨ـ  ٥١٣: ، ص  ٣، ج  ١، رابطة اإلحصائيني النفسيني املصرية ، ك  "جملة دراسات نفسية
 قياس اخلصائص النفسية لطفل ما قبل املدرسة ، دار الفكر العريب ، ) :  ٢٠٠٥( خالد  زهران ،مساح

  .القاهرة 
  صعوبات التعلم األسس النظرية و التشخيصية و العالجية ، دار النشر ) :  ١٩٩٨( الزيات ،فتحي

  .للجامعات ، القاهرة 
  الطبعة ،والتشخيصية والعالجية األسس النظرية ،صعوبات التعلم ) :  ١٩٩٨( الزيات ،فتحي مصطفي

  .األوىل ، سلسلة علم النفس املعريف 
  آليات التدريس العالجي لذوي صعوبات االنتباه مع فرط احلركة ): ٢٠٠٦(الزيات ،فتحي مصطفى

اململكة العربية  -،الرياض ١٤٢٧ذي القعدة ٢-شوال٢٨والنشاط، للمؤمتر الدويل لصعوبات التعلم
  .السعودية

  األردن  –صعوبات التعلم ، دار الفكر العريب ، عمان ) :  ٢٠٠٣( عوض هللا و آخرون سامل ،حممود.  
  ا " صعوبات التعلم ) :  ٢٠٠٤( السباعي ،خدجية أمحد أمحد ا ، تطبيقا ، مكتبة " أسسها ،نظريا

  .النهضة املصرية ، القاهرة 
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  لدى األطفال ذوى فرط النشاط ،  االنتباه السمعي والبصري) :  ١٩٩٠( السماد وىن ،السيد إبراهيم
دراسة ميدانية ، املؤمتر السنوي الثالث للطفل املصري ، تنشئته ورعايته ، مركز دراسات الطفولة ، جامعة 

  .عني مشس 
 عالجه ه لدي األطفال أسبابه وتشخيصه و اضطراب االنتبا) : ١٩٩٩.(سيد ،السيد علي وبدر، فائقة حممد

 .صرية مكتبة النهضة امل. القاهرة .
  سيكولوجية األطفال غري العاديني ) :  ١٩٨٠( عبد الرحيم ،فتحي ، بشاي ،حليم السعيد ،السيد

  .واسرتاتيجيات الرتبية اخلاصة اجلزء األول ، الكويت دار القلم 
  رسالة  رية يف مراحل التعليم العام مبصرتطور مهارات القراءة اجله) :   ١٩٨١( شحاتة ،حسن سيد ،

  .كلية الرتبية ، جامعة عني مشس   ، منشورة دكتوراه  غري
  دراسة حلجم مشكلة النشاط الزائد بني األطفال وبعض ) :  ١٩٨٥( الشخصي ،عبد العزيز السيد

  .كلية الرتبية ، جامعة عني مشس ،)  ٩( العدد  ،املتغريات املرتبطة به 
  يف ) مقرتح (كي متعدد احملاور فاعلية برنامج عالجي معريف سلو ) :  ١٩٩٩( شقري ،زينب حممود شقري

)  ٣٤( جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باملنيا ، العدد " تعديل بعض خصائص األطفال مفرطي النشاط 
  . جامعة املنيا ،
  صعوبات التعلم ، دار وائل ، عمان األردن ) :  ٢٠٠٤( الظاهر ،قحطان أمحد.  
 مقدمة يف علم النفس املدرسي ، القاهرة ، ) :  ١٩٩٦( فتاح العبد ،حامد عبد العزيز ، حافظ، نبيل عبد ال

  .كلية الرتبية ، جامعة عني مشس 
  أثر تفاعل نوع التعزيز ومسات الشخصية ،  واملستوى ) :  ١٩٩٢( عبد الباسط ،عبد العزيز حممود

لد جملة ثقافة الط" االجتماعي على حتصيل تالميذ احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي  ) ٧(فل ، ا
  .املركز القومي لثقافة الطفل ، وزارة الثقافة ، مصر 

  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،  ،الطبعة األوىل  ،صعوبات التعلم  ) :   ١٩٨٤( عبد الرحيم ،حممد
ان ، األردن    .عمَّ

 ر العريب ، القاهرة صعوبات التعلم و اإلدراك البصري ،دار الفك) :  ٢٠٠٣( ،السيد واخروندعبداحلمي.  
 القاهرة ، الكتاب احلديث دار ، العالجي والتدريس التعلم صعوبات ):٢٠١٠( حممد عادل،العدل. 
 القاهرة ، الكتاب احلديث دار ، اخلاصة الرتبية إىل مدخل ):٢٠١٢( حممد عادل، العدل. 
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  االبتدائية وعالقته ببعض  دراسة السلوك املشكل لدى تالميذ املرحلة) :  ١٩٨١( العزىب ،مدحية حممد
  .مركز دراسات الطفولة ، جامعة عني مشس  الوالدية ومستوى التحصيل الدراسي،أساليب املعاملة 

  تمع العريب للنشر ، عمان ) :  ٢٠٠٥( العمرية ،صالح الدين   .األردن  –علم النفس النمو ، مكتبة ا
  تباه وفرط احلركة ، دار الزهراء للنشر والتوزيع اضطرابات عجز االن) : هـ ١٤٢٥( العندس ،حصة بنت حممد

  .، الرياض 
  التآزر البصري ـ احلركة لدى عينة من األطفال مضطريب االنتباه ، مع ) :  ١٩٩٦( الفخراىن ،خالد إبراهيم

لد  ،النشاط الزائد وبدونه املركز  ،)  ١٥( املؤمتر الدويل الثاين ملركز اإلرشاد النفسي ، جملة ثقافة الطفل ، ا
  .القومي لثقافة الطفل ، وزارة الثقافة، مصر 

  دار الفكر  ذوى االحتياجات اخلاصة وتربيتهم سيكولوجية) :  ١٩٩٦( عبد املطلب أمني ،القريطى ،
  .القاهرة  ،العريب

  القاهرة  ،، مكتبة النهضة املصرية سيكولوجية الفئات اخلاصة):  ١٩٩٦( كامل ،حممد على.  
 األداء احلركي ألطفال الروضة كمنبئ مبكر ):  ١٩٩٥( د ، ماجد عقل حممد كامل ،مصطفي حمم

  .جامعة املنصورة ) ٢٩(بتحصيلهم الدراسي يف الصف األول االبتدائي ، جملة كلية الرتبية العدد 
  سيد جنيب الفونس خزام و : ترمجة  ،عي السلوك االجتما" موسوعة علم النفس ) : ٢٠٠٠( ليندا دافيدوف

  . القاهرةالدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،  الطواب ،
  القاهرة ،اختبار اضطراب االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد، األجنلو املصرية): ٢٠٠٥(حممد،النويب حممد.  
  دراسة لبعض العوامل النفسية املرتبطة بالتحصيل الدراسي لدى ) :  ١٩٩٢( حممد ،عائشة بنت عبد اخلالق

لد  ،االبتدائية بسلطنة عمان تالميذ املرحلة  ، مركز ثقافة الطفل، وزارة الثقافة ، )  ٧( جملة ثقافة الطفل ، ا
  . مصر 

  مقياس التفاعالت االجتماعية لألطفال خارج املنزل ، الطبعة الثالثة ، ) :  ٢٠٠٥( حممد ،عادل عبدهللا
  .دار الرشاد ، القاهرة 

  ام املباريات اللغوية يف تدريس النحو على األداء اللغوي تأثري استخد)  ١٩٨٤( املرسى ،حممد حسن
كلية الرتبية ،   ،لتالميذ الصفوف األخرية من املرحلة األوىل للتعليم األساسي ، رسالة ماجستري غري منشورة 

  .جامعة عني مشس 
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  نتباه بعض اخلصائص النفسية واالجتماعية لدى التالميذ مضطريب اال) :  ١٩٩٨( املرسى ،معتز املرسى
كلية الرتبية   ،رسالة ماجستري  غري منشورة " مبرحلة التعليم األساسي واملتطلبات النفسية واالجتماعية هلم 

  .بدمياط ، جامعة املنصورة 
  فاعلية برنامج سلوكي معريف لتحسني تقدير الذات واألداء األكادميي لدي ):٢٠٠٢(مسعود ،سناء منري

 .جستري غري منشورة،كلية الرتبية ، جامعة طنطا تالميذ ذوي فرط النشاط، رسالة ما
  مكتبة الدار العربية للكتاب ، القاهرة" قياس و تقومي " مهارات القراءة ) : ١٩٩٩( مصطفى ،فهيم ،.  
  دراسة النشاط الزائد لدى عينة من تالميذ مرحلة التعليم ) : "  ١٩٩٢( معوض ،حممد عبد التواب

  . كلية الرتبية ، جامعة املنيا ) رسالة ماجستري غري منشورة " ت البيئية األساسي وعالقته ببعض املتغريا
  صعوبات التعلم ، دار املسرية للطباعة و النشر ، عمان األردن ) :  ٢٠٠٢( ملحم ،سامي حممد.  
  األردن  -، دار الفكر ، عمان " دورة حياة اإلنسان " علم نفس النمو ):  ٢٠٠٤( ملحم ،سامي حممد.  
 دراسة جتريبية خلفض النشاط الزائد لدى أطفال ما قبل املدرسة ، جملة كلية ) :  ١٩٩٥( ،فؤاد حامد  املوايف

  .، اجلزء األول ، جامعة املنصورة ) ٢٨( الرتبية ، العدد 
  اجتاهات تالميذ املرحلة الثانوية حنو القراءة وعالقتها بالتحصيل الدراسي يف ) :  ١٩٨٨( نصر هللا ،توفيق

  .جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ) غري منشورة ( عربية ، رسالة ماجستري اللغة ال
  علم نفس النمو الطفولة و املراهقة ، الطبعة الثالثة ، دار مصراته للكتاب، ) :  ٢٠٠٥( هاشم ،سعاد

  .ليبيا  -مصراته
 الكويت ، )  ٤٣٤(جملة العريب ، العدد  ،وكثري احلركة  الطفل قليل االنتباه) :  ١٩٩٥(  يعقوب ،غسان ،
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