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فاعلية برنامج تعليمي للمعلمات في كيفية تخفيف اضطراب االنتباه وفرط النشاط لدى أطفال
الروضة واالتجاه نحوهم

عصام جمعة نصار
مدرس علم النفس الرتبوي
كلية الرتبية  -جامعة مدينة السادات

قدم للنشر 2341/1/12هـ  -وقبل بتاريخ 2341/7/22هـ
المستلخص :استهدفت الدراسة إعداد برنامج تعليمي مقرتح ملعلمات الروضة هبدف تنمية قدراهتم على التعامل مع األطفال ذوي اضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،والتحقق من مدى فاعليته يف تنمية مهارهتن يف ختفيف حدة االضطراب لدى أطفال الروضة ،وتعديل اجتاه
املعلمات حنو أطفال الروضة من ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط  .وتكونت العينة من  43معلمة من معلمات الروضة ،ومت
تقسيمهن إىل جمموعتني :األوىل :جتريبية (21معلمة) درسن الربنامج التعليمي املقرتح ،والثانية :ضابطة (21معلمة) مل يدرسن الربنامج ،وأعد
الباحث الربنامج التعليمي املقرتح يف صورة مويوالت بأسلوب التعلم الذايت ،واختبار املعرفة املرتبطة باالضطراب (اختيار من متعدد) ،وبطاقة
مالحظة ،واستبانة اجتاه املعلمات حنو أطفال الروضة ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط .وبعد التأكد من اخلصائص السيكومرتية
لألدوات مت مجع البيانات وحتليلها باستخدام احلزمة اإلحصائية  SPSSباستخدام اختبار "ت" ومان ويتىن .وقد أشارت النتائج إىل وجود
فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة يف اختبار االختيار من متعدد وبطاقة
املالحظة لصاحل اجملموعة التجريبية ،مما يشري إىل فاعلية الربنامج التعليمي املقرتح يف تنمية مهارة املعلمات يف التعامل مع األطفال ذوي
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط .ووجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات كل من اجملموعتني التجريبية والضابطة يف
االستبانة لصاحل اجملموعة التجريبية ،مما يشري إىل فاعلية الربنامج التعليمي املقرتح يف تعديل اجتاه املعلمات حنو هذه الفئة من أطفال الروضة.
الكلمات المفتاحية :اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،معلمات الروضة ،أطفال الروضة ،برنامج تعليمي.
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مقدمة:

كمــا يصــاب احمليطــون هبــم مــن إخــوة أو أصــدقاء أو معلمــني
أو الوالـ ــدين يف كثـ ــري مـ ــن األحيـ ــان بالضـ ــيق والتـ ــوتر وعـ ــدم
الراحة واالنزعـاج ممـا يكـون لـدى الـبعا مـن اجتاهـات سـالبة
حنوهم فينعكس سلباً على شخصية الطفل.
فقد أشار (يوسف وزكريا *)422 ،1333،أن السمات
األساسية لسلو الفرد ترجع بالدرجة األساسية إىل املرحلة
األوىل من حياته وعالقته بأفراد أسرته ومعلميه وأقرانه
واجتاهاهتم وأمناط سلوكهم حنوه وتفاعلهم معه مما حيدد
اجتاهات تكوين الذات لديه ويصبغ شخصيته ويشكلها.
وقد حددت الرابطة األمريكية للطب النفسي أن
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط )Attention
) Deficit/Hyperactivity Disorder(AD/HDمن اضطرابات
الطفولة ،أو االضطرابات اليت تشخص عادة يف مرحلة
الطفولة ،ويبدو هذا االضطراب يف متالزمة من املعامل
األساسية املميزة له واليت تظهر يف وجود منط مستدمي من
قصور االنتباه ،والنشاط الزائد ،واالندفاعية ،ميكن مالحظة
شدة ذلك ومدى تكراره من خالل مقارنة الطفل بأقرانه يف
مستوى عمره ،وهنا من الدالئل الواضحة مثل :القصور يف
أداء الطفل لبعا الوظائف املهمة يف جماالت أساسية يف
حياته االجتماعية أو األكادميية ويف غريها من اجملاالت

إن مرحلة الطفولة من أهم املراحل الىت مير هبا الفرد ،إذ
إن اخلربات اليت مير هبا الطفل خالل هذه املرحلة ،تؤثر على
تشكيله وحتدد مالم شخصيته ،وهذا التشكيل خيضع
العتبارات قد تتصل بالطفل ذاته ،تتمثل :يف العوامل اجلينية
(الوراثية) ،وحاجاته ،وقدراته ،واستجاباته للمثريات .باإلضافة
إىل املؤثرات البيئية احمليطة به واليت يتعرض هلا الطفل ،وأساليب
التنشئة والرعاية واالهتمام اليت حيظى هبم الطفل خالل تلك
املرحلة.
لذلك حتظى مرحلة الطفولة باهتمام الباحثني يف شىت
أحناء العامل ،هبدف التعرف على املشكالت لدى األطفال،
وأساليب وطرق العالج اليت ميكن من خالهلا جتنب الكثري من
األعراض ،واألمراض ،واملشكالت النفسية ،واالجتماعية،
والرتبوية لدى الطفل ،من أجل تشخيصها وعالجها مبكراً،
وتوفري الكوادر املهنية واألكادميية املدربة والقادرة على
تشخيص وتقدمي الدعم النفسي والرتبوي الالزم لألطفال
خالل املراحل املبكرة لظهور تلك املشكالت.
ومـ ــن أهـ ــم املشـ ــكالت الـ ــيت يعـ ــاي منهـ ــا األطفـ ــال يف
املراحــل التعليميــة املختلفــة بصــفة عامــة ،ويف مرحلــة الروضــة
بص ــفة خاص ــة ،ه ــي مش ــكلة اض ــطراب االنتب ــاه املص ــحوب
بفــرط النش ــاط ،والــيت تع ــد م ــن أكثــر املش ــكالت انتش ــاراً يف
املراح ـ ـ ـ ــل التعليمي ـ ـ ـ ــة األوىل (الروض ـ ـ ـ ــة واملرحل ـ ـ ـ ــة االبتدائي ـ ـ ـ ــة)
(العــا ي ،1332 ،ص13؛ Kaplan and Adesman,
 ،)2011, p.685واجلدير بالذكر أن هنـا صـعوبة تشـخيص
وحتديــد األطفــال مضــطرب االنتبــاه املصــحوب بفــرط النشــاط
يف الروضــة ،يف حــني هنــا ســهولة يف تشخيصــهم والتعــرف
عل ــيهم يف املرحل ــة االبتدائي ــة .ومتت ــد ث ــار ه ــذه املش ــكلة إىل
املراح ــل التعليمي ــة التالي ــة ،وق ــد ت ــؤثر عل ــى تك ــيفهم األس ــري
وتعلمهم ،وقد يتعرضون إىل العديد من املشـكالت التعليميـة
بســبب مشــكلة اضــطراب االنتبــاه املصــحوب بفــرط النشــاط،

). (DSM-IV-TR,2000, P. 85

وتشري نتائج العديد من الدراسات (املطريي،1331 ،
ص )27-21إىل أن اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط ينتشر بشكل أساسي بني األطفال يف الصفوف
األوىل من املرحلة االبتدائية ،ويكون الذكور أكثر عرضة
للمعاناة منه من اإلناث ،وينتشر بني األطفال العاديني وغري
العاديني.
* جيرى التوثيق يف هذا البحث على النحو اآليت  :تقدم البيانات اآلتية
للمرجع يف البحث بني قوسني  :اسم املؤلف  ،سنة النشر  ،الطبعة أو اجلزء
إن وجد  ،رقم الصفحة  ،مث تقدم قائمة ألف بائية وف ًقا أل اء املؤلفني يف
هناية البحث.
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ومعتقدات وميول واجتاهات املعلمة ،إذ ينعكس كل ذلك
على شخصية الطفل ومنوه العقلي واملعريف.
وتشري (قناوى ،2991 ،ص )211-213إىل االهتمام
بإعداد معلمات الروضة وتنمية مهاراهتن أثناء اخلدمة ،إذ إن
معظمهن ال حيصلن على اإلعداد املناسب فضالً عن عدم
متابعتهن للتطوير الرتبوي واملهين .ورغم ذلك تعاي معلمات
الروضة بعامة من نقص يف التأهيل والتطوير املهين أثناء
اخلدمة ،ويف كيفية التعامل مع األطفال الذين يعانون من
صعوبات وخاصة اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
كما أشارت نتائج دراسة )  (Guerra&Brown,2012,إىل
أن املعلمني على الرغم من طول خربة البعا منهم يف
التدريس والتعامل مع األطفال من ذوي اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط ،إال أنه ينقصهم العديد من املعارف
عن هذا االضطراب وكيفية التعامل معه داخل حجرات
الدراسة.

غري أنه قد أشار (كامل وحممد ، 2991 ،ص ) 237إىل
أن مشكلة الطفل مضطرب االنتباه مفرط النشاط من أكثر
انتشارا ،إذ ميكن مالحظتها يف سنوات ما قبل
املشكالت
ً
كثريا من األطفال ال حيالون
املدرسة ،على الرغم من أن ً
للعالج إال يف سنوات متأخرة ،ولذا جيب االكتشاف
والتشخيص املبكران ملثل هذه املشكالت؛ ألنه كلما طالت
املدة اليت يعاي فيها الطفل من مثل هذه املشكالت كان
عالجها أكثر صعوبة  ،وحتول دون النمو السوي للطفل.
ويشري كل من (Dreyer,2006, P. 8-10; Kaplan,
) Adesman,2011, P. 686إىل أنه ميكن تشخيص حاالت
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط لدى أطفال ما قبل
املدرسة .وعلى الرغم من ذلك فإن هذا النوع من االضطرابات
يظهر جلياً لدى أطفال الصفوف األوىل من املرحلة االبتدائية،
فهو بذلك ليس مبعزل عن مرحلة رياض األطفال اليت قد
تظهر فيه أعراض اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط،
ولكن غالباً ما تنتبه إليه معلمات الروضة .وجند أن هؤالء
األطفال يعانون  -باإلضافة إىل اضطراب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط -من سوء املعاملة واالجتاهات السالبة من
جانب الوالدين واملعلمني وأقراهنم مما قد يؤدي إىل ظهور
العديد من املشكالت النفسية اليت قد تتمثل يف :ارتفاع
مستوى القلق ،والشعور بالذنب ،واملخاوف املرضية احلادة،
والعزلة االجتماعية ،والتبول الالإرادي .كل ذلك يرجع إىل
عدم فهم احمليطني به إىل طبيعة ما يعاي منه.
مهما يف حياة الطفل ،فهي
وتلعب معلمة الروضة ً
دورا ً
حتتل املرتبة الثانية بعد األبوين وأفراد األسرة املباشرين ،وما
تقوم به معلمة الروضة ليس عمالً تعليمياً فحسب بل تـ َعد هي
مسؤلة عن منو الطفل منواً متوازناً جسدياً وعاطفياً واجتماعياً
وعقلياً وخلقياً ،مع تزويده بقدر من املعلومات اليت جتعله أقدر
على متابعة التعلم يف املرحلة االبتدائية ،ويتأثر الطفل بقيم

مشكلة الدراسة وأهميتها:

إن الطفل ذا اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط
يعاي من قصور يف القدرة على االنتباه والرتكيز ،ومتهور
وعصيب ومندفع ،وعدواي ،ويصدر سلوكيات يصعب التنبؤ
جالسا
هبا ،وال يتحكم يف سلوكياته ،وجيد صعوبة يف البقاء ً
يف مكانه ،وينشغل يف عمل أشياء مزعجة مثل السقوط من
على الكرسي ،والتحدث بصوت عال ،وإحداث ضوضاء
داخل حجرات الدراسة ،ويسهل استثارته انفعالياً (دبيس
والسمادوي ،2992،ص93؛ وشليب ،1339،ص139؛
.)Bonazza, et al. 2011, P. 7

كل هذه األعراض وغريها جتعل هنا حتديًا يقابل
عموما ومعلمات الروضة خصوصاً عند تعاملهم مع
املعلمني ً
هذه الفئة وكيفية ضبط سلوكهم بني أقراهنم ،ويف الوقت نفسه
صعوبة إعطاء كل طفل حقه داخل حجرات الدراسة،
باإلضافة إىل اآلثار السلبية اليت تنعكس على الطفل جراء
االجتاهات السالبة حنوه وسوء معاملته من قِبل املعلمة وأقرانه.
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إكساهبم اجتاهات موجبة حنو هذه الفئة من األطفال مما
جيعلهم ال يسيئون التعامل معهم حىت ال ينعكس ذلك على
شخصيتهم وقدراهتم املعرفية .
فقد أشارت نتائج دراسات كل من ;(Garcia,2009
) Funk,2011; Al-Sharbati, et al., 2012, P. 277إىل أن
املعلمني غري مدربني وليس لديهم الوعي واالستعداد الكايف أو
القدرة على التشخيص والعالج أو التدخل ملساعدة األطفال
الذين يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
تعد مرحلة الروضة من أهم املراحل اليت مير هبا الطفل،
وجيب أن تتوفر الفرصة للطفل للنمو املتكامل يف مجيع
اجلوانب العقلية والنفسية والعاطفية واالجتماعية واجلسمية ،إذ
إن إمهال أحد هذه اجلوانب قد يؤثر سلباً على مستوى منو
الطفل يف اجلوانب األخرى ،وحتتل معلمة الروضة مكانة مهمة
يف املنظومة التعليمية فهي أحد العناصر الرئيسة اليت يتوقف
عليها جناح أو فشل العملية التعليمية يف حتقيق أهدافها ،وقد
يؤثر هذا النجاح أو الفشل يف املراحل التعليمية التالية.
تفتقر الدراسات السابقة إىل دراسة هتتم بتنمية قدرات
معلمات الروضة يف كيفية التعامل مع أطفال الروضة الذين
يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وتعديل
االجتاه حنوهم .إذ تركزت معظم الدراسات يف التدخل
العالجي ،أو النفسي ،أو السلوكي ،أو الرتبوي للطفل نفسه،
أو تدريب الوالدين على كيفية التعامل مع الطفل مضطرب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط(Purdie, et al. 2002, P. 66-

كما إن اضطراب االنتباه وفرط النشاط يعد من األسباب
الرئيسة اليت تؤدي إىل العديد من املشكالت احلقيقية سواء يف
األداء الدراسي أو يف التعلم أو التحصيل (العا ي،1332 ،
ص.)19-12
إذ يشري كل من (يوسف وزكريا ،1333،ص ،421وعبد
احلميد ،1334 ،صDonaher, Richelsb, 2012,P. ،222
 )2إىل أن األطفال ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط تظهر لديهم أعراض ونشاطات زائدة يكون هلا األثر
السليب اخلطري على الطفل ذاته واملتعاملني معه واحمليطني به ،إذ
يبدي هذا الطفل منطًا متكرراً ومتواصالً من السلو الشاذ
الذي ينتج عنه إشاعة الفوضى واالضطراب يف سلو التالميذ
اآلخرين الذي يؤدي بدوره إىل إعاقة األنظمة التعليمية
واالجتماعية ،وصعوبة يف ترويضه والتوافق بينه وبني زمالئه ،مما
جيعله يواجه مبشاعر من الضجر والضيق واالجتاهات السالبة.
لذلك تعد مشكلة اضطراب االنتباه وفرط النشاط من
املشكالت اليت حظيت باهتمام الباحثني ،وتركزت اهتماماهتم
يف إعداد العديد من الربامج اليت تساعد الطفل على التغلب
على هذه املشكلة ،أو التعرف على أسباب ظهور هذا
االضطراب ،والعوامل املرتبطة به ،ودور األسرة ،كما تركز
اهتمام الباحثني على دراسة هذا االضطراب خالل املرحلة
االبتدائية .يف حني جند أن اهتمام الباحثني مبرحلة رياض
األطفال قليل مقارنة باملراحل التعليمية األخرى ،هذا باإلضافة
إىل قلة االهتمام بدور معلمة الروضة يف ختفيف حدة أعراض
هذا االضطراب خالل مرحلة التعليم املبكرة.
مما سبق يتض ضرورة االهتمام باألطفال ذوي اضطراب
االنتباه وفرط النشاط يف مرحلة مبكرة من ظهور األعراض
عليهم كي ال تتفاقم املشكلة لديهم والعمل على ختفيف
حدهتا ،وال يتسىن ذلك إال من خالل إعداد معلمة الروضة
وتدريبها مبا جيعل لديها القدرة على تشخيص هذه احلاالت
بالروضة ،وعلى دراية بكيفية التعامل معهم ،والعمل على

) .69كما إن املدقق يف املمارسات التقليدية ملعلمات الروضة

يلحظ أن مثة حاجة لتحسني أدائهن ،وخاصة فيما يتعلق
بتنمية مهاراهتن يف كيفية التعامل مع األطفال ذوي اضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط .
واتض ذلك جلياً من خالل الزيارات اليت أجراها
الباحث إىل الروضة من خالل عمله كمراجع خارجي باهليئة
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،إذ الحظ عدم قدرة
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املدرسة (الروضة) ،على الرغم من أن معظم هؤالء األطفال
الحياولون العالج إال يف سن متأخرة ،ولذا جيب االكتشاف
والتدخل املبكر ملثل هذه احلاالت ،ألنه كلما طالت املدة اليت
يعاي فيها الطفل كان العالج أكثر صعوبة (كامل،1334،
ص237؛ والطيباي ،1324،ص .)4مما جعل األصوات
تتعاىل بضرورة االهتمام بتشخيص وعالج اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط لدى التالميذ وخباصة يف املراحل
التعليمية املبكرة ،وتقع هذه املهمة على عاتق أولياء األمور
واملعلمني ،وتنبع أمهية الدراسة احلالية يف أهنا:
موضوعا على درجة كبرية من األمهية ،فبالرغم من
 )2تتناول
ً
تعدد الدراسات اليت تناولت اضطراب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط إال أن معظمها يرتكز على املتعلم يف حني
أن معلمات الروضة حيتجن إىل برامج تعليمية تساعدهن
على تعلم كيفية التعرف على أطفال هذه الفئة وختفيف
حدة هذا النوع من االضطرابات كي ال تتفاقم فيما بعد
وتسبب بعا املشكالت التعليمية األخرى يف املراحل
التعليمية التالية.
 )1توفر هذه الدراسة برناجمًا تعليماً مقرتحاً للمعلمات يساعد
على تنمية قدراهتن يف التعرف على األطفال مضطرب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط وكيفية ختفيف حدته ،إذ
إن املعلمة حبكم عملها وتفاعلها مع األطفال يومياً
بشكل متصل ميكن أن تساعدهم يف التغلب على مثل
هذه االضطرابات ،فهي تطلع على عدد من سلوكيات
الطفل املختلفة اليت قد تؤثر يف مستوى منوه وتعلمه يف
املراحل التعليمية الالحقة.
 )4تأيت هذه الدراسة يف إطار االهتمام املتزايد مبرحلة الطفولة،
إذ إن السنوات األوىل من عمر الطفل هلا أمهيتها وتؤثر
مرحلة الروضة على املراحل التالية سواء يف ظهور بعا
الصعوبات النمائية أو التخفيف من حدهتا.

املعلمات على تشخيص األطفال ذوي اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط وعدم قدرهتن على حتديد األساليب
املناسبة للتعامل معهم ،واليت تقتصر يف معظم األحيان على
التعامل بغلظة نظراً لالجتاهات السالبة لدى معلمات الروضة
حنو هذه الفئة من األطفال نتيجة لسلوكياهتم داخل وخارج
حجرات الدراسة والنشاط ،مما جعل الباحث يشعر حباجة
معلمات الروضة إىل برنامج تعليمي يسهم يف تنمية مهاراهتن
يف التعرف على هؤالء األطفال وكيفية التعامل معهم ،مبا
خيفف من حدة أعراض اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط ،وهذا ما تسعى إليه الدراسة احلالية .إذ تتحدد
مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤل اآليت" :هل ميكن تنمية
مهارات املعلمات يف التعرف على أطفال الروضة من ذوي
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط وكيفية ختفيف
حدته لديهم ،وتعديل اجتاه املعلمات حنوهم ،من خالل
إعداد برنامج تعليمي مقرتح هلذا الغرض؟
أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة احلالية إىل ما يأيت:
 )2إعداد برنامج تعليمي للمعلمات لتنمية مهاراهتن يف
التعرف على أطفال الروضة ذوي اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط وكيفية التعامل معهم.
 )1التحقق من فاعلية الربنامج التعليمي املقرتح يف تنمية
مهارات املعلمات يف التعرف على أطفال الروضة ذوي
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط وكيفية التعامل
معهم.
 )4التحقق من فاعلية الربنامج التعليمي املقرتح يف تعديل اجتاه
املعلمات حنو األطفال ذوي اضطراب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط.
أهمية الدراسة:

يعد اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط من أكثر
املشكالت انتشاراً ،إذ ميكن مالحظتها يف سنوات ما قبل
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الروضة ،استبانة اجتاه معلمات الروضة حنو األطفال ذوي
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.

 )3من حق طفل الروضة أن حيظى باهتمام املعلمات واملعاملة
الطيبة اليت تتناسب واملشكلة اليت يعاي منها ،ال أن
يـ َع َامل بطريقة سيئة ،واجتاهات سالبة غالباً ما يكون هلا
ثارها السلبية اليت قد تنعكس على شخصيته ،فالدراسة
احلالية حتاول مساعدة املعلمات على حتقيق مستوى من
التفاعل والتعامل مع طفل الروضة الذي يعاي من
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط من خالل
تعلم التشخيص وكيفية احلد من أعراض هذا االضطراب.
 )1عادة ما تلقى املشكالت السلوكية املرتتبة على اضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط بظالهلا على بيئة تعلم
الطفل عامة والطفل الذي يعاي من اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط خاصة ،مما يتطلب أساليب
واسرتاتيجيات تعليمية خمتلفة تتناسب وهذا االضطراب،
وميكن جتنب ذلك من خالل تدريب املعلمات على
اكتشاف (تشخيص) وختفيف حدة هذا االضطراب
وتكييف املواقف الصفية والتعليمية وفقاً حلاجات هذا
الطفل ،واحلد من االجتاهات السالبة لدى املعلمات اليت
يعاي منها الطفل.
 )1االجتاهات ذات أمهية كبرية إذ إهنا حتدد سلو املعلمات
حنو أطفال الروضة ،لذلك فهي تستحق الدراسة ،وينبغي
تعديل االجتاهات اليت قد تكون سالبة حنو األطفال
الذين يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط كي ال تؤثر سلباً على منو شخصية الطفل.
 )7تقدم هذه الدراسة إىل املكتبة العربية بعا األدوات اليت
قد يندر وجودها واليت تتمثل يف :برنامج تعليمي مقرتح
ملعلمات الروضة للتشخيص واحلد من أعراض اضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،واختبار االختيار من
متعدد للمعارف املرتبطة بتشخيص وطرق التخفيف من
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط لدى معلمات

مصطلحات الدراسة:
تتناول الدراسة احلالية جمموعة من املفاهيم واملصطلحات اليت
تتطلب تعريفاً إجرائياً حمدداً يلتزم به الباحث خالل دراسته.
ومن أهم هذه املصطلحات ما يأيت:
البرنامج

التعليمي : Instructional Program

يعرف الباحث الربنامج التعليمي بأنه جمموعة من
املعلومات واملعارف واألنشطة واخلربات املنظمة واملخططة وفقاً
ألسلوب معني هبدف التعليم والتدريب واليت تتفاعل وتتداخل
معاً للوصول إىل نتائج مرجوة وحمددة مسبقاً .وهو عبارة عن
جمموعة من اجللسات التعليمية واألنشطة واإلجراءات املصممة
هبدف تنمية مهارات املعلمات يف التعرف على طفل الروضة
مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط وكيفية التخفيف
من حدته لديهم.
اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط

Attention

): Deficit Hyperactivity Disorder(AD/HD

يعرف الباحث الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط بأنه يتميز بوجود ثالثة أعراض أساسية تتمثل يف:
(أ)نقص االنتباه :الذي يشري إىل قابلية الطفل للتشتت،
ومواجهة صعوبات كبرية يف تركيز انتباهه ملدة مناسبة عند
ممارسة األنشطة اليومية واملعتادة داخل حجرة الدراسة أو
النشاط أو خارجها ،وحيتاج إىل جهد كبري من املعلمة لفهم
التعليمات ،ومعاناته من شرود الذهن وكثرة انشغالة بأموره
الشخصية يف أوقات تتطلب االهتمام والرتكيز.
(ب) واالندفاعية :وهي قصور يف القدرة على ضبط النفس
(االندفاعية) ،وتدي القدرة على إقامة عالقات طيبة مع أقرانه
ووالديه واملعلمني.
(ج)فرط النشاط :وهي أن الطفل يعاي من ارتفاع مستوى

النشاط احلركي بصورة غري مقبولة اجتماعياً ،وعدم القدرة على
تركيز االنتباه ملدة طويلة.
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teachers

خاطئة لديهم حول هذه الفئة ،وحاجتهم إىل التدريب وتطوير
املناهج الدراسية يف األوساط األكادميية والرتبوية.
كما قام ) (Ghanizadeh, et al.,2006بدراسة للتعرف
على مقدار معرفة واجتاه املعلمني بإيران حول اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط نظراً ألن هذا االضطراب األكثر
شيوعا بني األطفال واملراهقني  ،وقد أشارت نتائج الدراسة إىل
ً
أن املعلمني بإيران ليس لديهم القدر الكايف من املعارف اليت
تساعدهم على مساعدة هؤالء األطفال يف التغلب على هذا
االضطراب ،ويعتمدون يف الغالب على األساليب التأديبية
العقابية ،كما إن لديهم اجتاهات سالبة حنو هؤالء األطفال،
كما أشارت الدراسة إىل أن نسبة  %13من املعلمني لديهم
تصور أن سلوكيات هؤالء األطفال ترجع إىل فساد أساليب
الرتبية الوالديه هلم وليس نتيجة الضطراب مرضي يعاي
األطفال أنفسهم منه.
وأجرى كل من ) (Sandra and Simpson,2008دراسة
هدفت للتعرف على اجتاهات األفراد الذين يتعاملون مع
األطفال واملراهقني من ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط يف أحد مراكز تقدمي اخلدمات الصحية هلذه الفئة
بلندن ،وقد أشارت النتائج إىل أن األفراد مقدمي اخلدمات
هلذه الفئة يتمتعون بقدر مناسب من التدريب والتنمية املهنية
اليت جتعلهم يتواصلون مع األبوين واملتعلمني بطريقة جيدة،
ولديهم اجتاهات موجبة حنو هذه الفئة من األطفال واملراهقني
فهم مدربون على كيفية تشخيص مثل هذه احلاالت والتعامل
معها وفق بعا املعايري واالشرتاطات اليت حيددها املتخصصون
يف هذا اجملال.
وقام ) (Anderson, et al.,2012بدراسة هدفت للمقارنة
بني ثالث فئات من املعلمني االسرتاليني (معلمني قبل
التخرج ،ومعلمني بعد التخرج ومل ميارسوا مهنة التدريس،
ومعلمني ميارسون مهنة التدريس بالفعل) ،يف معرفتهم
واجتاههم حول التدريس لألطفال من ذوي اضطراب االنتباه

Kindergarten

معلمات الروضة:
هي معلمة مت إعدادها بكليات الرتبية أو رياض األطفال
هبدف رعاية منو الطفل منواً متوازناً جسدياً وعاطفياً واجتماعياً
وعقلياً وخلقياً ،باإلضافة إىل تزويده بقدر من املعلومات اليت
جتعله أقدر على متابعة منوه وتعلمه يف املرحلة االبتدائية ،وهي
تقضي مع الطفل أطول مدة ممكنة داخل املؤسسة الرتبوية
وتشجعه على ممارسة العديد من األنشطة التعليمية والرتفيهية
والتقوميية لسلوكه.
الدراسات السابقة:
حرص الباحث عند عرضه للدراسات السابقة أن يهتم
بالدراسات اليت ترتبط بشكل مباشر بالدراسة احلالية ،واليت
استطاع أن يوظفها بطريقة جيدة عند تصميم وبناء أدوات
الدراسة احلالية والربنامج التعليمي املقرتح هلا ،إذ تناول عرض
الدراسات اليت اهتمت باجتاه املعلمني حنو املتعلمني من ذوي
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط .كما اهتم بعرض
الدراسات اليت تناولت إعداد برامج تعليمية للمعلمني هبدف
زيادة معرفتهم حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط
وكيفية التعامل معه .وميكن عرض هذه الدراسات على النحو
اآليت:
أوالً دراسات تناولت اتجاه المعلمين نحو المتعلمين ذوي
اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط:

دراسة ) (Bruna,2004اليت استهدفت املقارنة بني
املعلمني الذين ميارسون املهنة والطالب املعلمني الذين مل
يتخرجوا بعد يف مقدار املعرفة حول اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط واالجتاه حنو هذه الفئة  ،وقد أشارت
نتائج الدراسة إىل وجود اجتاهات سالبة حنو األطفال مضطرب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط نتيجة لقصور يف معرفة
الطالب املعلمني ،واملعلمني املمارسني على السواء حول
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وأنه يوجد مفاهيم
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املصحوب بفرط النشاط .وقد طبقت الدراسة األدوات قبلياً
وعقب االنتهاء من دراسة الربنامج ،وقد أسفرت النتائج إىل
وجود فروق دالة إحصائياً بني التطبيق القبلي والبعدي لصاحل
التطبيق البعدي ،مما يشري إىل فاعلية الربنامج يف زيادة معرفة
املعلمني وتعديل اجتاهاهتم حول األطفال ذوي اضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
وأجرى ) )Jones, 2006دراسة هدفت إىل تدريب
املعلمني أثناء اخلدمة وزيادة معرفتهم حول اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط  ،تضمن التدريب معرفة كيفية
التعرف على األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب وكيف
يتدخلون لعالجهم أو التخفيف من حدته ،وتكونت عينة
معلما مبدارس واشنطن يف الواليات املتحدة
الدراسة من ً 231
األمريكية ،قسمت إىل جمموعتني األوىل جتريبة تلقت التدريب
ملدة شهر وتكونت من 73معلماً ،والثانية ضابطة مل تتدرب
وتكونت من  12معلماً مل تدرس الربنامج ،واعتمدت الدراسة
يف مجع البيانات على استبانة وبطاقة مالحظة ،وأسفرت
النتائج عن حتسن يف أداء معلمي اجملموعة التجريبية ،إذ تبنوا
بعا االسرتاتيجيات واألساليب املفيدة يف تعديل سلو
األطفال من ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
وقد أجرى ) (Jones, 2008دراسة هدفت للتعرف على
واقع معلمات الروضة الاليت يتعاملن مع األطفال من ذوي
اضطراب االنتباه من خالل إجراء مقابالت مع عشرين
معلمة بالواليات املتحدة األمريكية هبدف التعرف على
خرباهتن واملشكالت اليت يعانني منها وكيف يتعاملن معها،
وانتهت نتائج الدراسة إىل أن املعلمات يعانني من عدم
اإلعداد اجليد للتعامل مع هذه الفئة من األطفال ،ويشعرن
بالعزلة وعدم املساعدة من املتخصصني لكيفية التعامل مع
هؤالء األطفال ،وحيتجن إىل مساعدة زمالئهن كي يناقشن
املشكالت السلوكية لألطفال واسرتاتيجيات التعامل معهم،
كما أهنن أوضحن أن أولياء أمور األطفال مضطرب االنتباه

املصحوب بفرط النشاط ،وقد أشارت النتائج أهنم مجيعاً يف
حاجة إىل زيادة معرفتهم حول اضطراب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط ،يف حني تبني أن املعلمني قبل اخلدمة لديهم
اجتاهات موجبة حنو هذه الفئة أفضل من املعلمني قبل التخرج
واملعلمني املمارسني ملهنة التدريس ،كما تبني أن األخرية لديها
اجتاهات سالبة أكثر من غريهم حنو أطفال هذه الفئة.
ثانياً :دراسات تناولت إعداد برامج تعليمية للمعلمين
بهدف زيادة معرفتهم حول اضطراب االنتباه المصحوب

بفرط النشاط وكيفية التعامل معه:
أجرى ) (Niznik, 2004دراسة استهدفت إعداد برنامج
تعليمي حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط،
هبدف تنمية قدرات معلمي املدارس بتكساس بالواليات
املتحدة األمريكية أثناء اخلدمة ،وقد هدف الربنامج إىل
إكساب املعلمني بعا املعارف واخلربات اليت حيتاجوهنا عن
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وعن كيفية
تشخيص األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب داخل
حجرات الدراسة اليت يقومون بالتدريس هبا ،وحتديد الدرجات
املختلفة من شدة اإلصابة هبذا االضطراب .كما استهدفت
الدراسة تعديل اجتاه هؤالء املعلمني املشاركني يف الربنامج حنو
األطفال الذين يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط .وقد شار يف هذه الدراسة  37معلماً ومعلمة (3
ذكور 34 ،إناث) ،تراوحت أعمارهم بني  33-42عاماً،
وقد اعتمد الربنامج على توفري بعا املواد التعليمية عرب
اإلنرتنت حىت يسهل على املعلمني استخدامها يف األوقات
اليت تتناسب معهم ،كما مت حتديد بعا األوقات اليت ميكن
التواصل فيها مع املدرب (الباحث) ،وهي عبارة عن ثالث
جلسات ،وقد أعدت الدراسة اختبار حتصيلي للمعرفة املرتبطة
باضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط وكيفية تشخيصه
والتعامل مع األطفال الذين يعانون منه ،باإلضافة إىل استبانة
للتعرف على اجتاه املعلمني حنو املصابني باضطراب االنتباه
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املصحوب بفرط النشاط غري مهتمني بالتعاون معهن حلل
املشكالت اليت يعانون منها مع أطفاهلم .مما أدى إىل وجود
اقرتاح بضرورة اهتمام اإلدارة املدرسية وأولياء األمور
واألخصائيني النفسيني واالجتماعيني بالتعاون معاً كي تتحقق
النتائج املرغوبة.

 )2ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات
معلمات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات معلمات
اجملموعة الضابطة يف اختبار االختيار من متعدد للمعارف
املرتبطة بتشخيص وختفيف حدة اضطراب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط.
 )1ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات
اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة يف
بطاقة مالحظة معلمات الروضة لكيفية التعامل مع األطفال
ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
 )4ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات
معلمات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات معلمات
اجملموعة الضابطة يف استبانة اجتاه معلمات الروضة حنو
األطفال ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.

فروض الدراسة:

أوالً :المشاركون في الدراسة:

تعقيب عام على الدراسات السابقة:
يتض من استعراض الدراسات السابقة ما يأيت:
 أوضحت الدراسات السابقة أن هنا اجتاهات سالبة لدىاملعلمني حنو األطفال ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط ،نظراً لتبين هؤالء املعلمني ملفاهيم وتصورات خاطئة
حول هذه الفئة ،مما يشري إىل حاجاهتم إىل تدريب وتنمية
معارفهم ومهاراهتم يف التعامل مع األطفال ،وتعديل اجتاهاهتم
حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
 مشلت الدراسات السابقة بعا الفئات يف املراحلالتعليمية ،ومل تتناول أي منها مرحلة الروضة سواء باكتشاف
أم تدخل مبكر الضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
 تنوعت األساليب اليت اعتمدت عليها الدراسات السابقةيف تدريب املعلمني ،كما حرصت على االهتمام بزيادة املعرفة
حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وكيفية
تشخيصه ،وطرق التدخل املناسبة خلفا حدة هذا
االضطراب ،غري أن هنا دراسات اقتصرت على التعرف على
واقع معاملة معلمات الروضة لألطفال الذين يعانون من
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وأشارت مثل هذه
الدراسات إىل ضرورة االهتمام وتضافر اجلهود لكي يتم
التغلب على العديد من املشكالت اليت تنتج عن سوء معاملة
معلمات الروضة هلذه الفئة.

إجراءات الدراسة:
مرت إجراءات الدراسة بعدة خطوات بدأت بتحديد
املشاركني ،ومراحل إعداد أدوات الدراسة واليت مشلت :تصميم
اختبار املعرفة املرتبطة باضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط ،واستبانة االجتاه حنو طفل الروضة املضطرب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط ،وبطاقة مالحظة املعلمات أثناء
التعامل مع طفل الروضة املضطرب االنتباه املصحوب بفرط
االنتباه ،وإجراءات التحقق من اخلصائص السيكومرتية
لألدوات ،وإعداد برنامج تعليمي تضمن :ثالث موديوالت
تعليمية بأسلوب التعلم الذايت ،وانتهت إجراءات الدراسة
بتطبيق الربنامج ومجع البيانات وحتليلها إحصائياً وتفسري
ومناقشة النتائج .وميكن تناول عرض هذه اإلجراءات
بالتفصيل على النحو اآليت:

بناءً على ما مت عرضه من الدراسات السابقة يف هذا
اجملال ،ولإلجابة على تساؤالت الدراسة احلالية ميكن صياغة
فروض الدراسة يف الصورة اإلحصائية اآلتية:

تكونت عينة املشاركني يف الدراسة من ( )43معلمة من
معلمات الروضة (مشلت العينة ست روضات ملحقة مبدارس
املرحلة االبتدائية والتعليم األساسي بإدارة أمشون التعليمية)
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الربنامج .وحرص الباحث على التحقق من تكافؤ اجملموعتني
فطبق كل من االختبار واستبانة االجتاه قبل بدء التجربة
وكانت النتائج كما يوضحها جدول ( )2اآليت:

مبتوسط عمري ( )1127سنة ،واحنراف معياري (.)422وقسم
املشاركون إىل جمموعتني :األوىل جتريبية :ضمت ( )21معلمة
درسن موديوالت الربنامج التعليمي املقرتح ،والثانية ضابطة:
ضمت ( )21معلمة مل يدرسن أيًا من موديوالت من
جدول ()1

نتائج اختبار النسبة التائية للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لكل من االختبار التشخيصي ،واستبانة االتجاه نحو الطفل
مضطرب االنتباه المصحوب بفرط النشاط
األداة

االختبار التشخيصي
استبانة االتجاه

المجموعات

عدد األفراد

المتوسط

االنجراف المعياري

قيمة"ت"

مستوى الداللة 5,50

املكون

التجريبية

21

1211

2232

32319

غري دالة

األول
املكون
الثاي

الضابطة
التجريبية
الضابطة

21

1214

2231

21

4211

2293

21

4274

1231

املكون
الثالث
الدرجة
الكلية
احملور
األول
احملور
الثاي
الدرجة
الكلية

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

21

1274

3291

21

1233

3271

21

21211

1212

21

21217

1221

21

21274

4214

21

21233

1221

21

11233

1242

21

11221

2299

21

49224

3221

21

42221

4211

وقد أشارت النتائج جبدول ( )2إىل عدم وجود فروق دالة
إحصائياً بني املعلمات سواء يف االختبار
التشخيصي للمعرفة املرتبطة باضطراب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط ،أو االجتاه حنو أطفال هذه الفئة.

32131
32231
22111
32113
32122
32222

غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة

من حيث مراحل إعدادها واخلصائص السيكومرتية لكل منها،
وتشمل الدراسة األدوات اآلتية:
( )2اختبار تشخيصي للمعرفة املرتبطة باضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط (إعداد الباحث).
( )1استبانة االجتاه حنو طفل الروضة املضطرب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط (إعداد الباحث).
( )4بطاقة مالحظة املعلمات داخل قاعات الروضة (إعداد
الباحث).
وميكن أن نتناوله بشيء من التفصيل على النحو اآليت:

ثانياً :أدوات الدراسة:

إن قياس أثر املتغري املستقل على املتغري التابع يتطلب
أدوات قياس تتسم بالصدق وتتميز درجاهتا بالثبات ،حبيث
ميكن االستناد إىل نتائجها يف التحقق من صحة فروض
الدراسة .لذلك أعد الباحث أدوات الدراسة اليت ميكن عرضها
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( )1اختبار تشخيصي للمعرفة المرتبطة باضطراب االنتباه

 -صياغة مفردات االختبار وتعليماته:

صاغ الباحث مفردات االختبار من نوع االختيار من
متعدد ،وقد راعى شروط صياغة هذا النوع من املفردات
عددا من التعليمات
وخصائصها السيكومرتية؛ ووضع
ً
للمعلمات قبل البدء يف اإلجابة على االختبار ،وروعي فيها
الوضوح والدقة مع إعطاء مثال توضيحي لكيفية اإلجابة.

المصحوب بفرط النشاط( :إعداد الباحث):

أ -إعداد االختبار:

اطلع الباحث على الدراسات السابقة يف اجملال وتبني عدم
استخدام أي منها الختبارات للمعرفة املرتبطة باضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط لدى معلمات الروضة ،وقد
مر تصميم االختبار باخلطوات اآلتية:

ب -الخصائص السيكومترية لالختبار:

إنه من املسلم به أن قيمة أية دراسة علمية تتوقف على
مدى جودة البيانات اليت اعتمدت عليها ،واليت تتوقف بدورها
على مدى صدق األدوات املستخدمة يف احلصول عليها
ومدى ثبات درجاهتا وللتحقق من جودة البيانات املستمدة
من االختبار اعتمد الباحث على ما يأيت:

 -تحديد الهدف من االختبار:

يهدف االختبار إىل قياس املعرفة املرتبطة باضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط لدى معلمات الروضة بإدارة أمشون
ئيسا يف الدراسة احلالية ،ولدراسة
التعليمية ،لكونه متطلبًا ر ً

الربنامج املقرتح من عدمه ولتحديد فاعلية الربنامج.

صدق االختبار:

 -تحديد األهداف وتحليل المحتوى:

 اعتمد الباحث على صدق احملكمني ،إذ عرض االختباريف صورته األولية على عدد من أساتذة علم النفس الرتبوي
واملناهج وطرق التدريس ،ممن هلم اهتمام باضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط ،هبدف احلكم على مدى مشولية
االختبار جلوانب احملتوى (اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط) ،ومدى وضوح صياغة املفردات ومناسبتها ألفراد
العينة املشاركني يف الدراسة .ومت عرض االختبار أيضاً على
عدد من معلمات الروضة وطالب شعبة رياضة األطفال بكلية
الرتبية هبدف التعرف على مدى وضوح صياغة املفردات
ومدى فاعلية املشتتات ووضوح التعليمات وطريقة اإلجابة.
 حساب معامالت التمييز والصعوبة للمفردات االختبارية:يعد معامل التمييز ومعامل الصعوبة من مؤشرات فاعلية
املفردات االختبارية وحساسيتها لعملية التعلم ،مت حساب
معامل التمييز ومعامل الصعوبة ملفردات االختبار ،وقد تبني أن
معامل التمييز ملفردات االختبار ترتاوح بني  3233و 3221؛
كما تراوح معامل الصعوبة ملفردات االختبار بني  3241و
 3271وهذه القيم تعد مناسبة ألغراض الدراسة احلالية ،إذ إنه

قام الباحث بتحديد جمموعة من األهداف اليت جيب أن
يقيسها االختبار يف جمال املعرفة املرتبطة باضطراب االنتباه
لدى معلمات الروضة ،ومت حتديدها يف ثالثة جماالت هي:
املعرفة العامة باملفهوم وخصائص االضطراب ،املعرفة املرتبطة
بأساليب التشخيص ،املعرفة املرتبطة بطرق العالج ومعاملة
الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط .ومت حتليل
احملتوى املرتبط هبذه األهداف يف ضوء اجملاالت الثالثة .وقد
تكون االختبار من ( )43مفردة موزعة على النحو اآليت:
المكون األول :املعرفة العامة باملفهوم وخصائص االضطراب،

وتقيسه املفردات رقم،29 ،21 ،24 ،23 ،7 ،3 ،2 :
12 ،11 ،11

المكون الثاني :املعرفة املرتبطة بأساليب التشخيص ،وتقيسه

املفردات رقم،11 ،14 ،13 ،27 ،23 ،22 ،2 ،1 ،1 :
19

المكون الثالث :املعرفة املرتبطة بطرق العالج ومعاملة الطفل

مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وتقيسه املفردات
رقم.43 ،17 ،13 ،12 ،22 ،21 ،21 ،9،1 ،4 :
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وتوقعها بنجاحهم من عدمه مقارنة بأقراهنم العاديني .ويقاس
هذا احملور بعدة فقرات موجبة وسالبة على النحو اآليت:
العبارات املوجبة23، 9،21 ،2 ،1 ،3 ،4 :
العبارات السالبة22 ،1 :

يف ضوء ماسبق فإن مجيع مفردات االختبار تتسم باحلساسية
لعملية التعلم والقدرة على التمييز بني املتعلمني.

ثبات درجات االختبار:
اعتمد الباحث يف حساب ثبات درجات االختبار على
طريقتني مها :إعادة االختبار والتجزئة النصفية ،إذ اعتمدت
األوىل على تطبيق االختبار يف صورته النهائية على عينة
استطالعية قوامها ( )13معلمة وبعد مرور أسبوعني مت إعادة
تطبيق االختبار مرة ثانية ،وحبساب معامل االرتباط بريسون
بني درجات التطبيقني وجد أن قيمته  32731؛ أما الطريقة
الثانية (التجزئة النصفية) فقد اعتمدت على تقسيم االختبار
إىل نصفني متساويني باستخدام درجات العينة االستطالعية،
وقد روعي عند التقسيم أن يشمل نصفي االختبار اجملاالت
الثالثة املكونة لالختبار ،وحبساب معامل االرتباط بني نصفي
االختبار ،فقد بلغت قيمة معامل ارتباط بريسون  . 322مما
يشري إىل أن درجات االختبار تتسم بثبات مرتفع ومناسب
ألغراض الدراسة احلالية.

ب -أساليب التعامل مع الطفل :ويقصد به ميل املعلمة
وتفضيلها لعقاب األطفال كثريي احلركة مضطرب االنتباه،
والشعور باليأس وعدم اجلدوى من حماوالت جذب انتباه
األطفال دون فائدة واالنفعال بسهولة لعدم التزام الطفل
بالتعليمات ،وحتديد املكان الذي جيب أن جيلس فيه الطفل
كثري احلركة أو يتعلم فيه ،والشعور باحلاجة إىل مزيد من
التدريب على كيفية التعامل مع هذه الفئة من األطفال.
ويقاس هذا احملور بعدة فقرات موجبة وسالبة على النحو
اآليت:
العبارات املوجبة27 ،21 ،24 ،22 ،23 ،7 ،1 :
العبارات السالبة29،13 ،21 ،2 :
وصف االستبانة وطريقة تصحيحها:

تتكون االستبانة من ( )13فقرة ويقابل كل منها ثالثة
اختيارات هي :دائماً ،أحياناً ،نادراً؛ وعلى املسجيب أن يقرأ
كل فقرة ويضع عالمة يف اخلانة اليت تعرب عن مدى انطباق
الفقرة عليه .وتعتمد طريقة تصحي االستبانة يف حالة الفقرات
املوجبة على إعطاء دائماً ثالث درجات ،وأحياناً درجتان،
ونادراً درجة واحدة؛ وأما يف حالة الفقرات السالبة فيكون
توزيع الدرجات معكوساً (دائماً درجة واحدة ،أحياناً درجتان،
نادراً ثالث درجات) .والدرجة الكلية لالستبانة ( )13درجة،
وتعرب عن االجتاه املوجب حنو الطفل مضطرب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط ،يف حني أن الدرجة الصغرى ()13
درجة ،وتعرب عن االجتاه السالب ،وأما الدرجة ( )43فتعرب
عن االجتاه احملايد حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط.

( )2استبانة االتجاه نحو طفل الروضة المضطرب االنتباه
المصحوب بفرط النشاط (إعداد الباحث):

قام الباحث بإعداد استبانة للتعرف على اجتاه معلمات
الروضة حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط
يف ضوء الدراسات السابقة يف هذا اجملال ،ونظراً لعدم وجود
أداة هلذا الغرض فقد اعتمدت االستبانة يف صورهتا النهائية
على بعا الفقرات اليت تتطلب من املستجيب حتديد مدى
انطباقها عليه وفقاً ملقياس متدرج (دائماً ،أحياناً ،نادراً) ،وقد
تضمنت االستبانة ( )13فقرة موزعة على حمورين مها:
أ -تقبُل الطفل بالقاعة :ويقصد به حب املعلمة لقضاء
الوقت داخل القاعة مع الطفل املضطرب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط  ،وعدم شعورها بالضيق من تواجده أو مشاغبته
وكثرة حركته ،وتذمرها من عدم التزام الطفل األوامر والطاعة
للمعلمة ،ومدى اهتمام املعلمة هبذه الفئة من األطفال
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صدق االستبانة:

االستبانة على عدد من معلمات الروضة وطالب شعبة رياضة
األطفال بكلية الرتبية هبدف التعرف على مدى وضوح صياغة
الفقرات هلم ،وقد مت تعديل صياغة بعا الفقرات يف ضوء
رائهم ومقرتحاهتم.

صدق المحتوى:
عرضت االستبانة يف صورهتا األولية على عدد من أساتذة
علم النفس الرتبوي ،الستطالع رائهم حول مدى صالحية
الفقرات ووضوح صياغتها ومناسبتها ألفراد العينة املشاركني يف
الدراسة ،وحتديد مدى كفايتها لقياس كل حمور من حماورها؛
وقد اتض وجود مستوى مناسب من االتفاق حول صياغة
الفقرات ودرجة كفايتها لقياس كل حمور ،وقد راعى الباحث
اقرتاحاهتم يف تعديل بعا الصياغات .ومت أيضاً عرض

صدق التجانس الداخلي:

رأى الباحث ضرورة التحقق من التجانس الداخلي
لالستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط بني درجة كل
فقرة واحملور الذي تنتمي إليه ،وارتباط احملورين بالدرجة الكلية
لالستبانة كما هو موض باجلدول (:)1

جدول()2

معامالت االرتباط بين درجات الفقرات والمحاور التي تنتمي إليها ،وبين درجات المحاور والدرجة الكلية لالستبانة (ن=)25
رقم الفقرات

معامل االرتباط

رقم الفقرات

للمحور األول

االرتباط

2

**32721

21

**32232

2

3

**32719

23

**32111

1

**32717

7

**32222

22

**32772

7

**32721

*32137

23

**32191

29

*32197

22

**32711

13

24

**32731

للمحور األول

3
8

رقم الفقرات

معامل

9

المحور

معامالت

للمحور الثاني

معامالت
االرتباط

رقم الفقرات

للمحور الثاني

االرتباط

*32112

21

**5.777

21

**5.393

27

**5.359
*5.737

**5.733

معامل االرتباط

األول

**5.827

الثاني

**5.873

* دالة عند  3231و ** دالة عند 3232

الطريقة األوىل على تطبيق االستبانة يف صورهتا النهائية على
عينة استطالعية قوامها ( )13معلمة ،وبعد مرور أسبوعني مت
إعادة تطبيقها مرة ثانية ،وحبساب معامل االرتباط بريسون بني
درجات التطبيقني وجد أن قيمته 32211؛ أما الطريقة الثانية
(التجزئة النصفية) :فقد اعتمدت على تقسيم االستبانة إىل
نصفني متساويني باستخدام درجات العينة االستطالعية ،وقد
روعي عند التقسيم أن يشمل نصفي االستبانة نصفي احملورين
األساسيني هبا ،وحبساب معامل االرتباط بني درجات نصفي
االستبانة ،بلغت قيمة معامل ارتباط بريسون  .3272مما يشري

يتض من اجلدول أن مجيع قيم معامالت االرتباط سواء
بني درجات الفقرات واحملاور اليت تنتمي إليها ،مما يعين ارتباط
فقرات االستبانة مبحاورها ،إذ إهنا دالة إحصائياً عند مستوى
 3231أو 3232؛ كما إن معامالت ارتباط احملورين بالدرجة
الكلية دالة إحصائياً عند مستوى  ،3232مما يؤكد متتع مجيع
فقرات االستبانة وحماورها بدرجة مرتفعة من التجانس
الداخلي.
ثبات درجات االستبانة:

اعتمد الباحث يف حساب ثبات درجات االستبانة على
طريقتني مها :إعادة التطبيق والتجزئة النصفية؛ فقد اعتمدت
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هذه النسبة  ، %3223وهي تشري إىل متتع البطاقة بدرجة
ثبات مناسبة ألغراض الدراسة احلالية.

إىل ارتفاع ثبات درجات االستبانة مما جيعلها مقبولة وميكن
االعتماد عليها يف مجع البيانات ألغراض الدراسة احلالية.

ثالثاً :البرنامج التعليمي:
يعتمد الربنامج التعليمي املقرتح على بعا األسس
العلمية املتبعة عند تصميم الربامج التعليمية واليت تتمثل يف
حتديد اهلدف األساسي أو العام للربنامج ،واختيار احملتوى
التعليمي الذي يتناسب مع حتقيق األهداف املرجوة ،واالعتماد
على أسلوب التعلم الذايت من خالل استخدام الوحدات
التعليمية النسقية (املوديوالت  ،)Modulesنظراً لصعوبة خروج
املعلمات من القاعات بالروضة ،وإتاحة الفرصة هلم ملمارسة
التعلم الذايت وفقاً لسرعتهم الذاتية وظروفهم االجتماعية.
وميكن تلخيص املراحل اليت مرت هبا عملية إعداد الربنامج
التعليمي وفقاً ألسلوب التعلم الذايت على النحو اآليت:
 تحديد األهداف التعليمية :يساعد حتديد األهداف يفالتعرف على نواتج التعلم اليت ميكن قياسها ،وقد حدد
الباحث ثالثة أهداف رئيسة للربنامج تتمثل يف :أن تتعرف
املعلمة املعارف العامة واحلقائق املرتبطة مبفهوم اضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط وخصائص املرض؛ أن
تكتسب املعلمة املعارف واملهارات املرتبطة بأساليب وطرق
تشخيص اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط؛ أن
تتعامل املعلمة مع األطفال مضطرب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط وفقاً لألساليب والطرق العلمية املناسبة اليت تسهم يف
عالج أو ختفيف حدة االضطراب لدى أطفال هذه الفئة.
وقد صاغ الباحث جمموعة من األهداف السلوكية اليت تندرج
حتت كل هدف من األهداف العامة للربنامج.

( )3بطاقة مالحظة المعلمات داخل قاعات الروضة (إعداد
الباحث).

ملا كانت الدراسة احلالية هتدف إىل تنمية مهارات املعلمة
يف التعامل مع األطفال مضطرب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط ،فقد تطلبت الدراسة إعداد بطاقة مالحظة
للمعلمات أثناء تعاملهم مع األطفال داخل القاعات
بالروضة ،لتحديد مدى اكتساهبم هلذه املهارات نتيجة مرورهم
باخلربات واألنشطة التعليمية اليت يتضمنها الربنامج .وقد
اعتمد الباحث يف تصميمه للبطاقة على أسلوب القوائم سابقة
اإلعداد واليت تقوم على تقومي اإلجراءات والعمليات اليت يقوم
هبا الفرد أثناء أداء املهام؛ وقد مرت البطاقة باخلطوات اآلتية:
 -تحديد الهدف من البطاقة :إذ هتدف البطاقة لتقومي ممارسة

معلمة الروضة ملهارات التشخيص والتعامل مع الطفل
مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط من خالل
مالحظتها أثناء أدائها ملهام عملها داخل قاعات الروضة.
 صياغة عبارات البطاقة وتعليماهتا :مت حتديد عبارات البطاقةيف صورة نواتج تعلم ،ودون أمامها مقياساً متدرجاً حيدد
املالحظ من خالل التقدير املناسب لألداء وفقاً للتقدير اآليت:
حقق اهلدف بدرجة عالية = ،1حقق اهلدف إىل حد ما =،2
مل حيقق اهلدف =صفر؛ وحدد الباحث تعليمات استخدام
البطاقة واهلدف منها وطريقة تدوين التقدير املناسب.
 -التحقق من صدق وثبات البطاقة :مت عرض البطاقة على عدد

من أساتذة علم النفس هبدف التأكد من وضوح تعليماهتا
ودقة صياغة عباراهتا ومالءمتها للهدف الذي وضعت من
أجله ،وقد أفاد الباحث من مالحظاهتم ،وتبني اتفاقهم بدرجة
مناسبة حول مناسبة البطاقة ووضوح ودقة صياغاهتا.
وللتحقق من ثبات تقديرات املالحظني أوجد الباحث
نسبة االتفاق بني تقديرات ثالثة من املالحظني ،وقد بلغت

 تحديد خصائص المتعلمات :إن التعرف على خصائصاملتعلمني يعد من األمور املهمة عند تصميم الربامج التعليمية؛
وقد تأكد الباحث من وجود جمموعة من اخلصائص املشرتكة
للمتعلمني مثل اخللفية املعرفية هلن ،فكلهن خرجيات رياض
األطفال ،وترتاوح أعمارهن بني  11و 42عام ،ومجيعهن من
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 إعداد دليل المتعلم (مستخدم البرنامج ووحداته) :ملا كانالربنامج احلايل يعتمد على أسلوب التعلم الذايت ،فقد حرص
الباحث على إعداد دليل ملستخدم الربنامج من معلمات
الروضة هبدف توجيههن أثناء دراستهن للوحدات التعليمية
موضحاً فيه كيفية السري أثناء دراسة الربنامج .

ساكين املناطق الريفية ،كما راعى الباحث الفروق الفردية
بينهن عن طريق تنوع األنشطة التعليمية والبدائل اليت ختتار
املتعلمات من بينها ما يتناسب واستعداداهتن وميوهلن،
باإلضافة إىل أن التقدم أثناء دراسة الربنامج وفقاً الستعدادهن
وقدراهتن وسرعتهن الذاتية دون التقيد بزمن أو زميل.

رابعاً :إجراءات تنفيذ الدراسة التجريبية:
بعد أن حدد الباحث املشاركني يف الدراسة ،واطمأن
ألدوات الدراسة وحساب اخلصائص السيكومرتية هلا ،وانتهى
من إعداد الربنامج التعليمي املستخدم يف الدراسة احلالية؛
شرع يف تنفيذ الدراسة امليدانية وفقاً للخطوات اآلتية:
 )2تطبيق أدوات الدراسة (االختبار التشخيصي الضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،استبانة اجتاه املعلمة حنو
الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط) قبلياً على
أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة.
 )1درست اجملموعة التجريبية الربنامج التعليمي املقرتح
بأسلوب التعلم الذايت ،واستغرقت دراسته ثالثة أسابيع ،إذ
تعتمد دراسة الربنامج على اإلطالع على أهداف الربنامج ،مث
االنتقال إىل املوديول األول والتعرف على املقدمة وأهداف
املوديول (الوحدة النسقية) مث اإلجابة عن أسئلة االختبار
القبلي للوحدة ،مث تصحيحه ذاتياً وحتديد مدى إتقان املعلمة
حملتوى الوحدة لتحديد هل ستدرسها أم تنتقل إىل املوديول
الثاي ،مث دراسة الوحدة من خالل أحد البدائل ،مث اإلجابة
عن أسئلة التقومي النهائي لتحديد مدى إتقان حمتوى الوحدة
إذ جيب أال يقل مستوى اإلتقان عن  %23وإال على املعلمة
إعادة دراسة الوحدة مرة أخرى حىت حتقق املستوى املطلوب.
مث تنتقل إىل دراسة الوحدة اآلتية بنفس األسلوب  .وهكذا.
 )4بعد االنتهاء من دراسة الوحدات الثالث مت تطبيق أدوات
الدراسة (االختبار التشخيصي الضطراب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط ،استبانة اجتاه املعلمة حنو الطفل مضطرب

 تحديد المحتوى التعليمي :يعتمد حتقيق األهداف التعليميةعلى حمتوى يتناسب ومتطلبات كل هدف عام يف ضوء
جمموعة األهداف اإلجرائية ،وقد حدد الباحث احملتوى
التعليمي لكل وحدة (موديول )Moduleيف إطار جمموعة
األهداف اإلجرائية اليت تندرج حتت كل هدف عام.
 -القياس والتقويم :تعددت مراحل القياس والتقومي داخل

الربنامج التعليمي ،فاالختبار القبلي حيدد مدى توفر املعرفة
املسبقة لدراسة الربنامج ،واالختبارات اليت تطبق عقب
االنتهاء من الربنامج تقيس مدى حتقق األهداف املرجوة منه،
واالختبارات اليت توجد يف هناية كل وحدة نسقية (موديول)
تقيس مدى حتقق األهداف بكل وحدة ومتكن املعلمات من
احملتوى التعليمي للموديول.
 إعداد الوحدات النسقية (الموديوالت) :أعد الباحث ثالثوحدات (موديوالت) تتعلق األوىل منها باملعرفة العامة ملفهوم
وخصائص اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وتتعلق
الثانية بأساليب تشخيص اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط وحتديد أعراضه ومظاهره ،أما الوحدة الثالثة فتتعلق
بطرق العالج وأساليب معاملة الطفل مضطرب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط .وقد مشلت كل وحدة على بعا
العناصر منها صفحة العنوان ،وخمطط سري التعلم يف الوحدة،
واملقدمة واألهداف ،واحملتوى ،واالختبار البعدي مث مفتاح
التصحي  .كما تضمنت الوحدة عدة بدائل ليختار املتعلم ما
يناسبه منها مثل :احملتوى املطبوع ،احملتوى املسموع
(تسجيالت مسموعة) ،عرض تقدميي (برنامج )Power Point
مصحوب بتعليق صويت.
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وينص على أنه "ال توجد فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات درجات معلمات اجملموعة التجريبية ومتوسطات
درجات معلمات اجملموعة الضابطة يف االختبار التشخيصي
للمعرفة املرتبطة بتشخيص وختفيف حدة اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط" .وللتحقق من هذا الفرض أجرى
الباحث التحليل اإلحصائي بطريقتني األوىل باستخدام اختبار
النسبة التائية ،وحساب حجم التأثري من خالل إجياد قيمة
معامل االرتباط الثنائي املتسلسل اليت تناظر قيمة النسبة التائية
"ت" (عالم ،1331 ،ص.)131
والطريقة الثانية باستخدام اختبار مان -ويتىن ،وحساب حجم
األثر من خالل إجياد قيمة معامل االرتباط املتسلسل للرتب،
وكانت النتائج كما يوضحها كل من جدول ( )3، 4على
النحو اآليت:

االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،باإلضافة إىل بطاقة
املالحظة) بعدياً على اجملموعتني التجريبية والضابطة.
 )3استخدم الباحث البيانات الناجتة عن التطبيق القبلي
والبعدي ألدوات الدراسة للتحقق من الفروض اإلحصائية
للدراسة مستخدماً األساليب اإلحصائية اآلتية:
(أ)اختبار النسبة التائية.
(ب) اختبار مان-ويتىن :وقد استخدم الباحث اختبار مان-
ويتىن نظراً ألن الربنامج يهتم بوصول أفراد العينة ملستوى
اإلتقان مما يقلل التباين بني أفراد العينة بدرجة واضحة ،ومن
مث قد يؤثر على قيمة النسبة اآلتية.
(ج) معامل االرتباط الثنائي املتسلسل حلساب حجم األثر.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج الفرض األول:

جدول ()3

نتائج اختبار النسبة التائية للمجوعتين التجريبية والضابطة في درجات االختبار التشخيصي لمعرفة اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط

للمكونات الثالثة والدرجة الكلية
المكون األول
المكون الثاني
المكون الثالث
الدرجة الكلية
*دالة عند 3231

المجموعات

عدد األفراد

المتوسط

االنجراف المعيارى

قيمة"ت"

حجم التأثير

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

21

2211

32194

**3241

3214

21

1211

2219

21

2233

32134

21

3213

2273

21

2244

32127

21

1294

32734

21

13213

32212

21

21223

1222

**2232
**9294
**24241

3224
3222
3291

**دالة عند 3232

 3214و  3291وهي قيم مرتفعة ،مما يشري إىل أن نسبة كبرية
من تباين درجات مكونات االختبار والدرجة الكلية واليت
ترتاوح بني  %14و %91تعزى إىل تأثري الربنامج.
مت حساب حجم التأثري من خالل حساب قيمة معامل
االرتباط الثنائي املتسلسل اليت تناظر قيمة النسبة التائية "ت"
من خالل املعادلة ( 2-2عالم ،1331 ،ص.)131

يتض من اجلدول ( )4وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف املكونات
الثالثة لالختبار والدرجة الكلية لصاحل اجملموعة التجريبية ،إذ
تراوحت قيمة "ت" بني  3241و 24241ومجيعها قيم دالة
إحصائياً عند مستوى داللة  ،3،32وهذا يعين تفوق اجملموعة
التجريبية على اجملموعة الضابطة .كما إن حجم األثر تراوح بني
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جدول ()7

نتائج اختبار مان –ويتنى للفروق بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مكونات االختبار والدرجة الكلية
العوامل

المجموعات

العدد

متوسط

مجموع

المكون األول

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

21

13214

43921

21

23247

21121

21

11237

44223

21

2294

24323

21

11293

43421

الثالث

الضابطة

21

2223

21221

التجريبية
الضابطة

21

14233

43123

21

2233

21323

المكون الثاني
المكون
الدرجة الكلية
*دالة عند 3231

الرتب

u

w

z

حجم

**4241

3212

األثر

الرتب

41213
23233
2213
3233

21121
23423
21221
21323

**3212
**3271
**3272

3227
3292
2233

**دالة عند 3232

يتض من جدول ( )3وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات الرتب للمجموعتني التجريبية والضابطة يف
املكونات الثالثة لالختبار والدرجة الكلية لصاحل اجملموعة
التجريبية ،إذ ترتاوح قيمة " "zبني  4241و 3271ومجيعها
قيم دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ، 3232وهذا يعين
تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة .كما تراوح
حجم األثر بني  3212و  ، 2233مما يشري إىل أن نسبة
كبرية من تباين درجات مكونات االختبار والدرجة الكلية
واليت ترتاوح بني  %12و  %233تعزى إىل تأثري الربنامج.
يتض مما سبق تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة
الضابطة ،أي إن املتغري املستقل (الربنامج التعليمي) له تأثري
دال إحصائياً على املتغري التابع (مهارة املعلمات يف كيفية
ختفيف اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط لدى أطفال
الروضة) .وبذلك ال يتحقق الفرض األول وميكن رفضه وقبول
الفرض البديل الذي يشري إىل وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات درجات املعلمات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة
لصاحل معلمات اجملموعة التجريبية .وتعزى هذه الفروق لدراسة
معلمات اجملموعة التجريبية للربنامج التعليمي املقرتح ،ومما
يدعم ذلك حجم األثر الكبري الذي حيدثه دراسة الربنامج

لدى معلمات اجملموعة التجريبية .وميكن تفسري ذلك بأن
الربنامج التعليمي يعتمد على بعا األساليب الفعالة (التعلم
الذايت) يف تنمية مهارات املعلمات يف كيفية ختفيف اضطراب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،ونظراً ملا يتمتع به هذا
األسلوب من املميزات واخلصائص اليت تتي لكل متعلم
الفرصة للسري يف تعلمه وفق سرعته الذاتية ويوفر له العديد من
البدائل اليت تساعده للوصول إىل مستوى اإلتقان .هذا
باإلضافة إىل احتياج معلمات الروضة إىل العديد من املعارف
واخلربات واملهارات حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط وكيفية التعامل معه داخل حجرات الدراسة والنشاط.
وهذا ما أوضحته العديد من الدراسات مثل(Jones,2008; :
;)Garcia,2009; Funk,2011; Al-Sharbati, et al.(2012
). Guerra and Brown,2012

نتائج الفرض الثاني:
وينص على أنه "ال توجد فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات
اجملموعة الضابطة يف بطاقة مالحظة معلمات الروضة لكيفية
التعامل مع األطفال ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط" .وللتحقق من هذا الفرض أجرى الباحث التحليل
اإلحصائي بطريقتني األوىل :باستخدام اختبار النسبة التائية،
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للرتب ،وكانت النتائج كما يوضحها كل من جدول ()1، 1
على النحو اآليت:

وحساب حجم التأثري من خالل إجياد قيمة معامل االرتباط
الثنائي املتسلسل اليت تناظر قيمة النسبة التائية "ت"
والطريقة الثانية :باستخدام اختبار مان -ويتىن ،وحساب
حجم األثر من خالل إجياد قيمة معامل االرتباط املتسلسل
جدول ()0

نتائج اختبار النسبة التائية للمجوعتين التجريبية والضابطة في درجات بطاقة المالحظة
المجموعات

عدد األفراد

المتوسط

االنجراف المعيارى

قيمة"ت"

حجم التأثير

التجريبية

21

27231

32921

**43229

3292

21

1294

2211

الضابطة

**دالة عند 3232

*دالة عند 3231

مستوى داللة  ،3232كما إن حجم األثر كان 3292وهي
قيمة مرتفعة ،مما يشري إىل أن نسبة كبرية من تباين درجات
بطاقة املالحظة تعزى إىل تأثري الربنامج.

يتض من اجلدول ( )1وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات درجات بطاقة املالحظة للمجموعتني التجريبية
والضابطة الكلية لصاحل اجملموعة التجريبية ،إذ إن قيمة
"ت" تساوى  43229وهي قيمة دالة إحصائياً عند

جدول ()3

نتائج اختبار مان – ويتنى للفروق بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في بطاقة المالحظة
المجموعات

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

u

w

z

حجم األثر

التجريبية

21

14233

43123

323

21323

**3272

2233

21

2233

21323

3

الضابطة

**دالة عند 3232

يتحقق الفرض الثاي وميكن رفضه وقبول الفرض البديل الذي
يشري إىل وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات
بطاقة املالحظة للمعلمات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة
لصاحل درجات معلمات اجملموعة التجريبية .وتعزى هذه
الفروق لتعرض معلمات اجملموعة التجريبية للربنامج التعليمي
املقرتح ،ومما يدعم ذلك ارتفاع حجم األثر الذي أحدثه دراسة
الربنامج لدى معلمات اجملموعة التجريبية .مما يشري إىل فاعلية
وحدات الربنامج التعليمي  .وتتفق هذه النتائج مع الدراسات
السابقة أمثال دراسة ).(Niznik,2004; Jones,2006

يتض من جدول ( )1وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات الرتب للمجموعتني التجريبية والضابطة يف بطاقة
املالحظة لصاحل اجملموعة التجريبية ،إذ إن قيمة "3272 "z
وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ، 3232وهذا
يعين تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة .كما إن
حجم األثر كان  ، 2233مما يشري إىل أن نسبة كبرية جداً من
تباين درجات بطاقة املالحظة واليت تصل إىل  %233تعزى
إىل تأثري الربنامج التعليمي.
ويتض مما سبق تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة
الضابطة ،أي إن الربنامج التعليمي كان له تأثري دال إحصائياً
على مهارة املعلمات يف كيفية ختفيف اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط لدى أطفال الروضة .وبذلك ال

نتائج الفرض الثالث:

وينص على أنه "ال توجد فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات درجات معلمات اجملموعة التجريبية ومتوسطات
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والطريقة الثانية :باستخدام اختبار مان -ويتىن ،وحساب
حجم األثر من خالل إجياد قيمة معامل االرتباط املتسلسل
للرتب ،وكانت النتائج كما يوضحها كل من جدول ()2 ، 7
على النحو اآليت:

درجات معلمات اجملموعة الضابطة يف استبانة اجتاه معلمات
الروضة حنو األطفال ذوي اضطراب االنتباه املصحوب بفرط
النشاط" .وللتحقق من هذا الفرض أجرى الباحث التحليل
اإلحصائي بطريقتني األوىل :باستخدام اختبار النسبة التائية،
وحساب حجم التأثري من خالل إجياد قيمة معامل االرتباط
الثنائي املتسلسل اليت تناظر قيمة النسبة التائية "ت" .
جدول ()7

نتائج اختبار النسبة التائية للمجوعتين التجريبية والضابطة في درجات استبانة االتجاه نحو الطفل مضطرب االنتباه المصحوب بفرط النشاط

للمكونين والدرجة الكلية
المجموعات

عدد األفراد

المتوسط

االنجراف المعيارى

قيمة"ت"

حجم التأثير

المحور األول

التجريبية
الضابطة

21

14244

1291

**2224

3224

21

21221

2291

المحور الثاني

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

21

11233

2219

21

11274

2221

21

39244

4222

21

42213

1223

*دالة عند 3231

**دالة عند 3232

الدرجة الكلية

يشري جدول ( )7إىل وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف احملورين
والدرجة الكلية لالستبانة لصاحل اجملموعة التجريبية ،إذ
تراوحت قيمة "ت" بني  1231و 2274ومجيعها قيم دالة
إحصائياً عند مستوى داللة  ، 3232وهذا يعىن تفوق
اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف االجتاه املوجب

**1231
**2274

3212
3221

حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط .كما أن
حجم األثر تراوح بني  3212و  3221وهي قيم مرتفعة ،مما
يشري إىل أن نسبة كبرية من تباين درجات حموري االستبانة
والدرجة الكلية واليت ترتاوح بني  %12و  %21تعزى إىل
تأثري الربنامج التعليمي لدى معلمات اجملموعة التجريبية.

جدول ()8

نتائج اختبار مان –ويتنى للفروق بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مكوني االستبانة والدرجة الكلية
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وتفهم السلوكيات اليت تصدر عن أطفال هذه الفئة اليت كثرياً
ما يعانون من اجتاه املعلمة السالب حنوهم .وهذا ما أوضحته
العديد من الدراسات مثل دراسة (Bruna,2004; Niznik,

جدول ( )2يوض وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطات الرتب للمجموعتني التجريبية والضابطة يف احملورين
والدرجة الكلية لالستبانة لصاحل اجملموعة التجريبية ،إذ ترتاوح
قيمة " "zبني  4271و 3213ومجيعها قيم دالة إحصائياً عند
مستوى داللة  ، 3232وهذا يعين تفوق اجملموعة التجريبية
على اجملموعة الضابطة .كما تراوح حجم األثر بني 3279
و ،3299مما يشري إىل أن نسبة كبرية من تباين درجات حموري
االستبانة والدرجة الكلية واليت ترتاوح بني  %79و %99
تعزى إىل تأثري الربنامج.
يتض مما سبق تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة
الضابطة يف االجتاه حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط .وبذلك ال يتحقق الفرض الثالث وميكن رفضه
وقبول الفرض البديل الذي يشري إىل وجود فروق دالة إحصائياً
بني متوسطات درجات استبانة اجتاه املعلمات يف اجملموعتني
التجريبية والضابطة لصاحل معلمات اجملموعة التجريبية .ويعزى
تعديل اجتاه املعلمات حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب
بفرط النشاط لدراسة الربنامج التعليمي املقرتح ،ومما يدعم
ذلك أن حجم األثر الكبري الذي أحدثه دراسة الربنامج لدى
معلمات اجملموعة التجريبية.
وميكن تفسري ذلك بأن الربنامج التعليمي قد ساهم
بشكل له داللة إحصائية يف إكساب معلمات رياض األطفال
قدرا مناسبًا من املعارف واملعلومات واحلقائق ،حول اضطراب
ً
االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،واليت متثلت يف ثالثة أجزاء
هي :املعرفة العامة باملفهوم وخصائص اضطراب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط؛ واملعرفة املرتبطة بأساليب تشخيص
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط؛ باإلضافة إىل
املعرفة املرتبطة بطرق العالج ومعاملة الطفل مضطرب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط .وهذه األجزاء الثالثة سامهت يف
إحداث نوع من التغيري يف البنية املعرفية لدى معلمات
الروضة ،مما ساعدهم على فهم هذا النوع من االضطرابات،

;Ghanizadeh, et al., 2006; Sandra and Simpson, 2004
)2008; Jones,2008; Anderson, et al., 2012

خالصة النتائج:
أظهرت نتائج الدراسة احلالية أن الربنامج التعليمي املقرتح
قد أسهم بطريقة فعالة يف تنمية مهارات معلمات الروضة
(أفراد العينة) يف التعرف على األطفال الذين يعانون من
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ومتييزهم من بني
األطفال العاديني داخل حجرات النشاط والدراسة  ،وحتديد
كيفية التعامل مع هؤالء األطفال مبا يتناسب واحتياجاهتم
اخلاصة مما يقلل أو خيفف من وطأة هذا االضطراب ،وجيعلهم
يستفيدون من بعا األنشطة واملمارسات الرتبوية اليت تتبعها
املعلمة معهم يف كيفية توظيف طاقاهتم وحتفيف حدة
اضطراب االنتباه ،مما يقلل من شعورهم بعدم الرغبة فيهم أو
العدوانية جتاههم سواء من املعلمة أم من أقراهنم .واجلدير
بالذكر أن معلمات الروضة (أفراد اجملموعة التجريبية) قد أبدوا
ارتياحاً وسعادة من كمية املعارف واملعلومات اليت قدمت هلم
حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،وطريقة
تنظيم هذا احملتوى يف شكل موديوالت تعليمية تعتمد على
أسلوب التعلم الذايت .مما ساعدهم على املوازنة بني متطلبات
مهنتهم الرتبوية وظروف معيشتهم احلياتية.
كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن معلمات الروضة (أفراد
اجملموعة التجريبية) قد تكون لديهم اجتاه موجب حنو األطفال
الذين يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط
بعد دراسة املوديوالت الثالثة بأسلوب التعلم الذايت ،إذ تغريت
طريقة تعامل املعلمات مع األطفال مضطرب االنتباه
املصحوب بفرط النشاط ،وقد يرجع ذلك إىل تيقن املعلمات
من أن هذه احلالة هي خارجة عن سيطرة الطفل ،وأن
السلوكيات اليت يقوم هبا هو مدفوع إليها بشكل الإرادي،
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ومن خالل معرفة املعلمة ببعا الطرق واألساليب اليت ميكن
أن يكون هلا نتائج فعالة وملموسة يف ختفيف حدة هذا
االضطراب .مما جعل املعلمات يتعاطفون مع أطفال هذه الفئة
ويعدلون اجتاهاهتم السالبة حنوهم إىل اجتاهات موجبة مما
انعكس على األطفال بشكل ملموس.

فرط احلركة لدى األطفال يف مرحلة ماقبل املدرسة ،الملتقى الثالث
عشر للجمعية الخليجية لإلعاقة ،املنامة ،البحرين ،ص. 11-2 .

العا ي ،رياض نايل (1332م) .اضطراب نقص االنتباه املصاحب بالنشاط
الزائد لدى تالميذ الصفني الثالث والرابع من التعليم األساسي ،احللقة
األوىل – دراسة تشخيصية .مجلة جامعة دمشق ،اجمللد  ،13العدد
األول  ،ص .234-14
املطريي ،معصومة سهيل (1331م) .دراسة اضطراب قصور االنتباه وفرط
النشاط يف عالقته باملشكالت السلوكية لدى عينة من طلبة املرحلة

أهم التوصيات والمقترحات:
االهتمام بتقدمي برامج تعليمية ملعلمات رياض األطفال
هبدف رفع كفاءهتن يف تشخيص وكيفية التعامل مع األطفال
مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط على أسس علمية
سليمة ،وعدم تركهن لالجتهاد يف حتديد طريقة التعامل ومع
هذه الفئة  ،مما قد يؤدي إىل نتائج تستمر ثارها إىل مراحل
تعليمية أخرى.
ضرورة االهتمام بالتشخيص املبكر لألطفال مضطرب
االنتباه املصحوب بفرط النشاط ،من خالل إعداد منظومة
متكاملة يشرت فيها الطبيب واألخصائي النفسي واملعلمة
وأولياء األمور واإلدارة املدرسية (الروضة) ،هبدف وضع برنامج
متكامل يشار مجيع املتخصصني واألطراف املعنية للوصول
إىل أفضل نتائج.
ضرورة العمل إلكساب معلمات رياض األطفال اجتاهات
مناسبة حنو األطفال مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط
داخل حجرات الدراسة والنشاط ،مما يقلل من احلدة والعنف
والقهر الذي يواجهه أطفال هذه الفئة من معلماهتم وأقراهنم
وقد يكون من جمتمع الروضة ككل.
االهتمام بضرورة تبين أساليب مناسبة لتدريب معلمات
الروضة مبا يتناسب ومهامهم التعليمية ،إذ يصعب على معلمة
الروضة مغادرة القاعات طوال اليوم ،مما يقلل من فاعلية
الربامج التدريبية التقليدية اليت تقدم هلم.

االبتدائية يف دولة الكوييت .مجلة اإلرااد النفسي ،مركز اإلرشاد

النفسي ،العدد التاسع عشر ،،ص.242-22 .
دبيس ،سعيد؛ السمادوي  ،السيد(2992م) .فاعلية التدريب على الضبط
الذايت يف عالج اضطراب عجز االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي

الزائد لدى األطفال املتخلفني عقليًا .مجلة علم النفس ،اهليئة
املصرية العامة للكتاب ،العدد( ،)31ص.222-22 .
شليب ،أمينة إبراهيم (1339م) .أثر فاعلية برنامج تربوي فردي مقرتح
للتخفيف من أعراض صعوبات االنتباه مع فرط احلركة لدى تالميذ
احللقة الثانية من املرحلة االبتدائية .مجلة كلية التربية ،جامعة
املنصورة ،العدد  ،19ص.119-232.

عبد احلميد ،كمال(1334م) .التدريس لذوي االحتياجات الخاصة.
القاهرة :عامل الكتب.
عالم ،صالح الدين حممود(1331م) .األساليب االحصائية االستداللية
البارامترية والالبارامترية في تحليل البيانات البحوث النفسية
والتربوية واالجتماعية  .القاهرة :دار الفكر العرب.

قناوى ،هدى حممد(2991م) ..الطفل ورياض األطفال .القاهرة :مكتبة
األجنلو املصرية.
كامل ،مصطفى حممد؛ حممد ،ماجد عقل( 2991م ) .األداء احلركي
ألطفال الروضة كمنبئ مبكر بتحصيلهم الدراسي يف الصف األول
االبتدائي .مجلة كلية التربية ،جامعة املنصورة ،العدد (،)19

ص.211-231:

كامل ،حممد علي (1334م) .علم النفس المدرسي .ط ،1القاهرة:
مكتبة ابن سينا.
يوسف ،يوسف جالل؛ زكريا ،حيى حممد(1333م) .دراسة تشخيصية
عالجية للنشاط الزائد لدى أطفال املرحلة االبتدائية" .مجلة كلية

التربية ،جامعة عني مشس ،اجلزء الرابع العدد الرابع والعشرون ،ص.
-424
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Abstract: This study is aimed to prepare a Proposed instructional program for the kindergarten teachers; in order to develop
their skills of teaching for attention deficit/ Hyperactivity disorder(AD/HD) children. Also, to verify its effectiveness in the
development of their skills to reduce the disorder severity of kindergarten children; in addition to modify the attitude of the
teachers towards them. The sample consisted of 30 kindergarten female teachers, they have divided into two groups: the first:
experimental group (15 teachers) who have studied the program. The second: control group (15 teachers) who have not
studied the program. The program was prepared by using self-learning style modules, disorder knowledge test (multiple
choice), note card, and teacher attitude questionnaire towards AD/HA kindergarten children. After testing the psychometric
techniques for the tools, data has collected and analyzed using SPSS Statistics and choose "T-test", Man-Whitney. The results
showed that there are significant statistical differences between the average marks of the experimental group and the average
marks of the second group regarding to the multiple choice test and the note card for the experimental group. This result is
referred to the effectiveness of the Proposed Instructional program to develop the skills of the kindergarten teachers for
teaching AD/HA children. In addition; there are significant statistical differences between the average marks of the
experimental group and control group regarding to questionnaire test for the experimental group that is referred to the
effectiveness of this program to modify the teachers' attitude towards this kind of kindergarten.
Key Words: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder(AD/HD), Kindergarten teachers, , Kindergartners, Instructional
Program
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