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كيفية تخفيف اضطراب االنتباه وفرط النشاط لدى  أطفال   يللمعلمات ف يفاعلية برنامج تعليم
 الروضة واالتجاه نحوهم

 عصام جمعة نصار
 يمدرس علم النفس الرتبو 

 جامعة مدينة السادات -كلية الرتبية 
 هـ22/7/2341  وقبل بتاريخ -هـ 12/1/2341 قدم للنشر

 
اضطراب  ذويهتم على التعامل مع األطفال امقرتح ملعلمات الروضة هبدف تنمية قدر  تعليميهدفت الدراسة إعداد برنامج است  لخص:ستالم

ختفيف حدة االضطراب لدى أطفال الروضة، وتعديل اجتاه  يفتنمية مهارهتن  يفاالنتباه املصحوب بفرط النشاط، والتحقق من مدى فاعليته 
معلمة من معلمات الروضة، ومت  43اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط . وتكونت العينة  من  ذويمن املعلمات حنو أطفال الروضة 

درسن الربنامج، وأعد يمعلمة( مل 21املقرتح، والثانية: ضابطة ) تعليمي( درسن الربنامج المعلمة21تقسيمهن إىل جمموعتني: األوىل: جتريبية )
، واختبار املعرفة املرتبطة باالضطراب )اختيار من متعدد(، وبطاقة ورة مويوالت بأسلوب التعلم الذايتص يف املقرتح تعليميالباحث الربنامج ال

اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط. وبعد التأكد من اخلصائص السيكومرتية  ذوياجتاه املعلمات حنو أطفال الروضة  استبانةمالحظة، و 
ار "ت" ومان ويتىن. وقد أشارت النتائج إىل وجود بباستخدام اخت SPSSا باستخدام احلزمة اإلحصائية لألدوات مت مجع البيانات وحتليله

اختبار االختيار من متعدد وبطاقة  يففروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة 
 ذويالتعامل مع األطفال  يفتنمية مهارة املعلمات  يفاملقرتح  تعليميشري إىل فاعلية الربنامج الاملالحظة لصاحل اجملموعة التجريبية، مما ي  

 يفوجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات كل من اجملموعتني التجريبية والضابطة و اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط. 
 تعديل اجتاه املعلمات حنو هذه الفئة من أطفال الروضة. يفاملقرتح  تعليميإىل فاعلية الربنامج اللصاحل اجملموعة التجريبية، مما ي شري  ستبانةاال
 

 .تعليمياضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط، معلمات الروضة، أطفال الروضة، برنامج  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:
 إذلفرد، ان مرحلة الطفولة من أهم املراحل الىت مير هبا إ      

على تؤثر  ،هبا الطفل خالل هذه املرحلة مير اليتإن اخلربات 
وهذا التشكيل خيضع دد مالم  شخصيته، تشكيله وحت  

العوامل اجلينية  يف: مثلتتالعتبارات قد تتصل بالطفل ذاته، 
باإلضافة . حاجاته، وقدراته، واستجاباته للمثرياتو  )الوراثية(،

وأساليب  يتعرض هلا الطفل، اليتة به و احمليطاملؤثرات البيئية  إىل
حيظى هبم الطفل خالل تلك  اليتالتنشئة والرعاية واالهتمام 

 املرحلة.
شىت  يفمرحلة الطفولة باهتمام الباحثني لذلك حتظى      

أحناء العامل، هبدف التعرف على املشكالت لدى األطفال، 
 من ميكن من خالهلا جتنب الكثري اليتوأساليب وطرق العالج 

 ،واالجتماعية ،واملشكالت النفسية ،واألمراض ،األعراض
ها مبكراً، وعالج هامن أجل تشخيص ،لدى الطفل والرتبوية

 لىعاملدربة والقادرة وتوفري الكوادر املهنية واألكادميية 
الالزم لألطفال  الرتبويو  النفسيتشخيص وتقدمي الدعم 

 خالل املراحل املبكرة لظهور تلك املشكالت.
 يفمنهـــــا األطفـــــال  يعـــــاي الـــــيتومـــــن أهـــــم املشـــــكالت       

وضـــة ر المرحلـــة  يفو  ،عامـــةصـــفة باملراحـــل التعليميـــة املختلفـــة 
مشــــكلة اضــــطراب االنتبــــاه املصــــحوب  هــــي، خاصــــةصــــفة ب

 يفتعـــد مـــن أكثـــر املشـــكالت انتشـــاراً  الـــيتبفـــرط النشـــاط، و 
      (الروضـــــــــة واملرحلــــــــــة االبتدائيــــــــــةالتعليميــــــــــة األوىل )حـــــــــل ار امل
 ,Kaplan and Adesman؛ 13ص، 1332، العــا ي)

2011, p.685) ،  عوبة تشـخيص صـواجلدير بالذكر أن هنـا
املصــحوب بفــرط النشــاط  وحتديــد األطفــال مضــطرب االنتبــاه

تشخيصـــهم والتعـــرف  يفســـهولة حـــني هنـــا   يفالروضـــة،  يف
. ومتتــــد  ثــــار هــــذه املشــــكلة إىل بتدائيــــةاملرحلــــة اال يفعلــــيهم 
ـــؤثر علـــى التعليميـــة التاليـــة املراحـــل  تكـــيفهم األســـري، وقـــد ت

املشـكالت التعليميـة علمهم، وقد يتعرضون إىل العديد من تو 
،  بســبب مشــكلة اضــطراب االنتبــاه املصــحوب بفــرط النشــاط

خــوة أو أصــدقاء أو معلمــني هبــم مــن إ نكمــا ي صــاب احمليطــو 
بالضــــيق والتــــوتر وعـــــدم  كثــــري مــــن األحيــــان  يفأو الوالــــدين  

جتاهـات سـالبة واالنزعـاج ممـا يكـون لـدى الـبعا مـن اة الراح
  .ينعكس سلباً على شخصية الطفلف حنوهم
أن السمات  *(422، 1333،زكرياو  يوسف)أشار  فقد      

لسلو  الفرد ترجع بالدرجة األساسية إىل املرحلة  األساسية
 قرانهوعالقته بأفراد أسرته ومعلميه وأاألوىل من حياته 

مما حيدد مناط سلوكهم حنوه وتفاعلهم معه جتاهاهتم وأوا
 اجتاهات تكوين الذات لديه وي صبغ شخصيته وي شكلها.

أن  النفسيوقد حددت الرابطة األمريكية للطب      
 (Attention اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط

Deficit/Hyperactivity Disorder(AD/HD)  من اضطرابات
مرحلة  يفت شخص عادة  ليتاالطفولة، أو االضطرابات 

 املمتالزمة من املع يفهذا االضطراب  الطفولة، ويبدو
وجود منط مستدمي من  يفتظهر  اليتو املميزة له األساسية 

واالندفاعية، ميكن مالحظة  ،والنشاط الزائد ،قصور االنتباه
 يفشدة ذلك ومدى تكراره من خالل مقارنة الطفل بأقرانه 

 يفدالئل الواضحة مثل: القصور المن مستوى عمره، وهنا  
 يفجماالت أساسية  يفأداء الطفل لبعا الوظائف املهمة 

 غريها من اجملاالت يفاالجتماعية أو األكادميية  و حياته 
(DSM-IV-TR,2000, P. 85)   .   

، 1331، )املطريي الدراساتوت شري نتائج العديد من       
وب بفرط ح( إىل أن اضطراب االنتباه املص27-21ص

الصفوف  يفبني األطفال  النشاط ينتشر بشكل أساسي
، ويكون الذكور أكثر عرضة األوىل من املرحلة االبتدائية

، وينتشر بني األطفال العاديني وغري للمعاناة منه من اإلناث
 العاديني.

                                                           
ية ت : تقدم البيانات اآليتجيرى التوثيق يف هذا البحث على النحو اآل *

للمرجع يف البحث بني قوسني : اسم املؤلف ، سنة النشر ، الطبعة أو اجلزء 
ا أل اء املؤلفني يف إن وجد ، رقم الصفحة ، مث تقدم قائمة ألف بائية وفقً 

 هناية البحث.
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ىل ( إ 237ص،  2991، حممدو )كامل  ه قد أشارأن غري    
مفرط النشاط من أكثر أن  مشكلة الطفل مضطرب االنتباه 

الحظتها يف سنوات ما قبل ميكن م إذ، ااملشكالت انتشارً 
الون ا من األطفال ال حي  ، على الرغم من أن كثريً املدرسة

، ولذا جيب االكتشاف للعالج إال يف سنوات متأخرة
ألنه كلما طالت ؛ شخيص املبكران ملثل هذه املشكالتوالت

ثل هذه املشكالت كان فيها الطفل من م املدة اليت يعاي
 عالجها أكثر صعوبة ، وحتول دون النمو السوي للطفل. 

 ,Dreyer,2006, P. 8-10; Kaplan)كل من وي شري       

Adesman,2011, P. 686)  إىل أنه ميكن تشخيص حاالت
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط لدى أطفال ما قبل 

نوع من االضطرابات ذلك فإن هذا العلى الرغم من و املدرسة. 
، يظهر جلياً لدى أطفال الصفوف األوىل من املرحلة االبتدائية

قد  اليترياض األطفال  ةمرحل فهو بذلك ليس مبعزل عن
 ،تظهر فيه أعراض اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط

وجند أن هؤالء   .نتبه إليه معلمات الروضةت ولكن غالبًا ما
فة إىل اضطراب االنتباه املصحوب باإلضا -األطفال يعانون 
من واالجتاهات السالبة من سوء املعاملة  -بفرط النشاط

إىل ظهور  يؤديم مما قد هنجانب الوالدين واملعلمني وأقرا
رتفاع ا :يفقد تتمثل  اليتالعديد من املشكالت النفسية 

 مستوى القلق، والشعور بالذنب، واملخاوف املرضية احلادة،
كل ذلك يرجع إىل   .، والتبول الالإرادياعيةوالعزلة االجتم

  منه. يعايعدم فهم احمليطني به إىل طبيعة ما 
 هي، فحياة الطفل يف امهمً  اوتلعب معلمة الروضة دورً     

، وما وأفراد األسرة املباشرين حتتل املرتبة الثانية بعد األبوين
 هي تـ َعد  تقوم به معلمة الروضة ليس عمالً تعليمياً فحسب بل 

طفيًا واجتماعياً منو الطفل منوًا متوازنًا جسديًا وعامسؤلة عن 
جتعله أقدر  اليتمن املعلومات  ر، مع تزويده بقدوعقلياً وخلقياً 

ويتأثر الطفل بقيم ، املرحلة االبتدائية يفعلى متابعة التعلم 

ينعكس كل ذلك  إذومعتقدات وميول واجتاهات املعلمة، 
 .يفواملعر  العقلي على شخصية الطفل ومنوه

تمام هاال( إىل 211-213ص، 2991شري )قناوى، وت      
إن  إذ، بإعداد معلمات الروضة وتنمية مهاراهتن أثناء اخلدمة

معظمهن ال حيصلن على اإلعداد املناسب فضاًل عن عدم 
معلمات  عايورغم ذلك ت .واملهين الرتبويمتابعتهن للتطوير 

أثناء  يل والتطوير املهينهالتأ يفمن نقص بعامة الروضة 
كيفية التعامل مع األطفال الذين يعانون من   يف، و اخلدمة

  صعوبات وخاصة اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
إىل  ( ,Guerra&Brown,2012) دراسةنتائج كما أشارت     

 يفأن املعلمني على الرغم من طول خربة البعا منهم 
اضطراب االنتباه  ذويمن  التدريس والتعامل مع األطفال

املصحوب بفرط النشاط، إال أنه ينقصهم العديد من املعارف 
هذا االضطراب وكيفية التعامل معه داخل حجرات  عن

  الدراسة.
 مشكلة الدراسة وأهميتها:

اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط  إن الطفل ذا      
ز، ومتهور االنتباه والرتكي القدرة على يفمن قصور  يعاي

وي صدر سلوكيات يصعب التنبؤ ، وعدوايومندفع،  وعصيب
 اجالسً البقاء  يفصعوبة  ، وجيداتهسلوكي يفهبا، وال يتحكم 

ء مزعجة مثل السقوط من عمل أشيا يفوينشغل  مكانه، يف
، وإحداث ضوضاء على الكرسي، والتحدث بصوت عال  

دبيس ) نفعالياً حجرات الدراسة، ويسهل استثارته ا داخل
 ؛139ص، 1339،شليبو  ؛93ص، 2992،السمادويو 

Bonazza, et al. 2011, P. 7.)  
ي قابل  هنا  حتديًاعل كل هذه األعراض وغريها جت      

ا ومعلمات الروضة خصوصًا عند تعاملهم مع املعلمني عمومً 
نفسه الوقت  يفم، و هنهذه الفئة وكيفية ضبط سلوكهم بني أقرا

ه داخل حجرات الدراسة، إعطاء كل طفل حقصعوبة 
تنعكس على الطفل جراء  اليتباإلضافة إىل اآلثار السلبية 

  .سوء معاملته من ِقبل املعلمة وأقرانهاالجتاهات السالبة حنوه و 
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يعد من األسباب اضطراب االنتباه وفرط النشاط ن كما إ
 يفالعديد من املشكالت احلقيقية سواء  إىل تؤدي اليتالرئيسة 

، 1332، )العا ي ليالتعلم أو التحص يفأو  اسياألداء الدر 
  .(19-12ص
عبد ، و 421ص، 1333زكريا،و  يوسفيشري كل من ) إذ     

 .Donaher, Richelsb, 2012,P ،222ص، 1334 ،احلميد

اضطراب االنتباه املصحوب بفرط  ذويإىل أن األطفال  (2
اطات زائدة يكون هلا األثر تظهر لديهم أعراض ونشالنشاط 

 إذاخلطري على الطفل ذاته واملتعاملني معه واحمليطني به،  سليبال
ا متكررًا ومتواصاًل من السلو  الشاذ منطً  الطفلهذا  يبدي
سلو  التالميذ  يفينتج عنه إشاعة الفوضى واالضطراب  الذي

إىل إعاقة األنظمة التعليمية  بدوره يؤدي الذياآلخرين 
بينه وبني زمالئه، مما افق والتو  هترويض يفوصعوبة واالجتماعية، 
  مبشاعر من الضجر والضيق واالجتاهات السالبة. جيعله يواجه

مشكلة اضطراب االنتباه وفرط النشاط من  تعد  لذلك      
حظيت باهتمام الباحثني، وتركزت اهتماماهتم  اليتاملشكالت 

تساعد الطفل على التغلب  اليتإعداد العديد من الربامج  يف
، أو التعرف على أسباب ظهور هذا شكلةعلى هذه امل

، كما تركز االضطراب، والعوامل املرتبطة به، ودور األسرة
اهتمام الباحثني على دراسة هذا االضطراب خالل املرحلة 

حلة رياض جند أن اهتمام الباحثني مبر  يف حني. االبتدائية
األطفال قليل مقارنة باملراحل التعليمية األخرى، هذا باإلضافة 

راض ختفيف حدة أع يفدور معلمة الروضة ىل قلة االهتمام بإ
 هذا االضطراب خالل مرحلة التعليم املبكرة. 

 اضطراب  ذويمما سبق يتض  ضرورة االهتمام باألطفال       
ة مبكرة من ظهور األعراض مرحل يفاالنتباه وفرط النشاط 

 م املشكلة لديهم والعمل على ختفيفال تتفاق عليهم كي
الروضة  ا، وال يتسىن ذلك إال من خالل إعداد معلمةحدهت

القدرة على تشخيص هذه احلاالت  وتدريبها مبا جيعل لديها
تعامل معهم، والعمل على بالروضة، وعلى دراية بكيفية ال

جتاهات موجبة حنو هذه الفئة من األطفال مما إكساهبم ا
عكس ذلك على ن التعامل معهم حىت ال ينئو ال يسيجيعلهم 

 خصيتهم وقدراهتم املعرفية . ش
 ;Garcia,2009)ات كل من دراس نتائج أشارتفقد      

Funk,2011;  Al-Sharbati, et al., 2012, P. 277)   إىل أن
أو  يفاالستعداد الكاو  الوعي غري مدربني وليس لديهم نياملعلم

عالج أو التدخل ملساعدة األطفال التشخيص و الالقدرة على 
 ب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.ن اضطراالذين يعانون م

 ،مير هبا الطفل اليتمرحلة الروضة من أهم املراحل  تعد        
 مجيع يفوجيب أن تتوفر الفرصة للطفل للنمو املتكامل 

 إذاجلوانب العقلية والنفسية والعاطفية واالجتماعية واجلسمية، 
ى منو مهال أحد هذه اجلوانب قد يؤثر سلبًا على مستو إن إ

مكانة مهمة الروضة معلمة وحتتل اجلوانب األخرى،  يفالطفل 
يتوقف  اليتأحد العناصر الرئيسة  هيف املنظومة التعليمية يف

حتقيق أهدافها، وقد  يفعليها جناح أو فشل العملية التعليمية 
  املراحل التعليمية التالية. يفيؤثر هذا النجاح أو الفشل 

هتتم بتنمية قدرات  إىل دراسةبقة تفتقر الدراسات السا     
التعامل مع أطفال الروضة الذين  كيفية  يفمعلمات الروضة 

رط النشاط، وتعديل يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بف
يف التدخل تركزت معظم الدراسات  إذاالجتاه حنوهم. 

، للطفل نفسه الرتبوي، أو ،  أو السلوكيالنفسي، أو العالجي
الطفل مضطرب لدين على كيفية التعامل مع أو تدريب الوا

-Purdie, et al. 2002, P. 66)االنتباه املصحوب بفرط النشاط

مات الروضة لاملمارسات التقليدية ملع يفن املدقق إكما  . (69
وخاصة فيما يتعلق  ،نمثة حاجة لتحسني أدائه نأ يلحظ

اضطراب  ذوي التعامل مع األطفالكيفية  يف نبتنمية مهاراهت
 .نشاط الاالنتباه املصحوب بفرط 

 هااأجر  اليتواتض  ذلك جليًا من خالل الزيارات      
باهليئة  رجياخالباحث إىل الروضة من خالل عمله كمراجع 

الحظ عدم قدرة  إذالقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، 
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 اضطراب االنتباه ذوياملعلمات على تشخيص األطفال 
 ساليباألحتديد عدم قدرهتن على و املصحوب بفرط النشاط 

معظم األحيان على  يفتقتصر  اليتلتعامل معهم، و املناسبة ل
لمات الروضة غلظة نظرًا لالجتاهات السالبة لدى معالتعامل ب

نتيجة لسلوكياهتم داخل وخارج  طفالحنو هذه الفئة من األ
حباجة  ، مما جعل الباحث يشعرحجرات الدراسة والنشاط

 نتنمية مهاراهت يفيسهم  تعليمي إىل برنامج معلمات الروضة
مبا وكيفية التعامل معهم،  هؤالء األطفال التعرف على  يف

خيفف من حدة أعراض اضطراب االنتباه املصحوب بفرط 
تتحدد  إذ النشاط، وهذا ما تسعى إليه الدراسة احلالية.

 كن تنميةهل مي  " :يتالتساؤل اآل يفمشكلة الدراسة احلالية 
 ذويالتعرف على أطفال الروضة من  يفت املعلمات مهارا

ختفيف اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط وكيفية 
 خالل من، وتعديل اجتاه املعلمات حنوهم،  يهملد تهحد

 ؟هلذا الغرض مقرتح تعليميبرنامج  إعداد
 أهداف الدراسة:

 :إىل ما يأيتتسعى الدراسة احلالية 
 يف نمعلمات لتنمية مهاراهتلل تعليمياد برنامج ( إعد2

اضطراب االنتباه  ذويالتعرف على أطفال الروضة 
  هم.معالتعامل املصحوب بفرط النشاط وكيفية 

تنمية  يفاملقرتح  تعليمي( التحقق من فاعلية الربنامج ال1
 ذويالتعرف على أطفال الروضة  يفمهارات املعلمات 

التعامل  اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط وكيفية
 معهم.

جتاه اتعديل  يفاملقرتح  تعليمي( التحقق من فاعلية الربنامج ال4
نتباه املصحوب اضطراب اال ذويطفال األحنو املعلمات 

 بفرط النشاط.
 أهمية الدراسة:

يعد اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط من أكثر     
 قبل سنوات ما يفميكن مالحظتها  إذ، املشكالت انتشاراً 

، على الرغم من أن معظم هؤالء األطفال )الروضة( املدرسة
االكتشاف ولذا جيب  سن متأخرة، يفالحياولون العالج إال 

 اليت دةألنه كلما طالت امل ،والتدخل املبكر ملثل هذه احلاالت
، 1334)كامل، فيها الطفل كان العالج أكثر صعوبة يعاي
وات . مما جعل األص(4ص، 1324،والطيباي ؛237ص

االهتمام بتشخيص وعالج اضطراب االنتباه تتعاىل بضرورة 
املراحل  يفاملصحوب بفرط النشاط لدى التالميذ وخباصة 

وتقع هذه املهمة على عاتق أولياء األمور التعليمية املبكرة، 
 :يف أهناوتنبع أمهية الدراسة احلالية  ،واملعلمني

، فبالرغم من على درجة كبرية من األمهية اموضوعً اول تتن (2
اضطراب االنتباه املصحوب تناولت  اليتتعدد الدراسات 

حني  يفبفرط النشاط إال أن معظمها يرتكز على املتعلم 
 نساعدهت امج تعليميةأن معلمات الروضة حيتجن إىل بر 

وختفيف التعرف على أطفال هذه الفئة على تعلم كيفية 
ا بعد ال تتفاقم فيم كي  ضطراباتحدة هذا النوع من اال

املراحل  يف رىشكالت التعليمية األخاملبعا سبب وت  
 التعليمية التالية.

 يساعدا تعليمًا مقرتحًا للمعلمات توفر هذه الدراسة برناجمً ( 1
 التعرف على األطفال مضطرب يف نعلى تنمية قدراهت

 إذ، تهختفيف حدكيفية و االنتباه املصحوب بفرط النشاط 
اعلها مع األطفال يومياً وتفعملها إن املعلمة حبكم 

التغلب على مثل  يفن تساعدهم أميكن بشكل متصل 
عدد من سلوكيات تطلع على  هي، فضطراباتهذه اال
 يف مستوى منوه وتعلمه يفقد تؤثر  اليت املختلفة الطفل

 املراحل التعليمية الالحقة.
إطار االهتمام املتزايد مبرحلة الطفولة،  يفهذه الدراسة  تأيت (4

إن السنوات األوىل من عمر الطفل هلا أمهيتها وتؤثر  إذ
ظهور بعا  يفمرحلة الروضة على املراحل التالية سواء 

 الصعوبات النمائية أو التخفيف من حدهتا. 
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عاملة املام املعلمات و من حق طفل الروضة أن حيظى باهتم( 3
ال أن منها،  يعاي اليتتتناسب واملشكلة  اليت طيبةال
واجتاهات سالبة غالبًا ما يكون هلا  ،ريقة سيئةل بطامَ عَ يـ  

، فالدراسة قد تنعكس على شخصيته اليت ثارها السلبية 
احلالية حتاول مساعدة املعلمات على حتقيق مستوى من 

من  يعاي الذيمع طفل الروضة والتعامل التفاعل 
من خالل  اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط

 د من أعراض هذا االضطراب.تعلم التشخيص وكيفية احل
تلقى املشكالت السلوكية املرتتبة على اضطراب ما عادة ( 1

بظالهلا على بيئة تعلم  االنتباه املصحوب بفرط النشاط
من اضطراب االنتباه  يعاي الذيالطفل عامة والطفل 

خاصة، مما يتطلب أساليب  املصحوب بفرط النشاط
، ا االضطرابوهذواسرتاتيجيات تعليمية خمتلفة تتناسب 

ذلك من خالل تدريب املعلمات على وميكن جتنب 
كتشاف )تشخيص( وختفيف حدة هذا االضطراب ا 

وتكييف املواقف الصفية والتعليمية وفقًا حلاجات هذا 
 اليتلدى املعلمات الطفل، واحلد من االجتاهات السالبة 

 منها الطفل. يعاي
دد سلو  املعلمات هنا حت  إ إذ( االجتاهات ذات أمهية كبرية 1

ينبغي و  ،تستحق الدراسة هي، لذلك فحنو أطفال الروضة
قد تكون سالبة حنو األطفال  اليتتعديل االجتاهات 

االنتباه املصحوب بفرط  الذين يعانون من اضطراب
  ال تؤثر سلباً على منو شخصية الطفل.  النشاط كي

 اليت ( تقدم هذه الدراسة إىل املكتبة العربية بعا األدوات7
مقرتح  تعليميبرنامج : يفتتمثل  اليتقد يندر وجودها و 
اضطراب  لتشخيص واحلد من أعراضملعلمات الروضة ل

ختبار االختيار من االنتباه املصحوب بفرط النشاط، وا
متعدد للمعارف املرتبطة بتشخيص وطرق التخفيف من 

شاط لدى معلمات اضطراب االنتباه املصحوب بفرط الن

 ذويجتاه معلمات الروضة حنو األطفال بانة االروضة، است
 اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط. 

 مصطلحات الدراسة:
 اليتتتناول الدراسة احلالية جمموعة من املفاهيم واملصطلحات 
ته. تتطلب تعريفًا إجرائيًا حمددًا يلتزم به الباحث خالل دراس

 :ومن أهم هذه املصطلحات ما يأيت
 :  Instructional Programعليميتالبرنامج ال

جمموعة من بأنه  تعليمييعرف الباحث الربنامج ال    
 اً املعلومات واملعارف واألنشطة واخلربات املنظمة واملخططة وفق

تتفاعل وتتداخل  اليتألسلوب معني هبدف التعليم والتدريب و 
وهو عبارة عن  .معًا للوصول إىل نتائج مرجوة وحمددة مسبقاً 

التعليمية واألنشطة واإلجراءات املصممة من اجللسات  جمموعة
التعرف على طفل الروضة  يفهبدف تنمية مهارات املعلمات 

وكيفية التخفيف ضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط م
 .من حدته لديهم

 Attentionاضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط
Deficit Hyperactivity Disorder(AD/HD)  : 

ضطرب االنتباه املصحوب بفرط الطفل م يعرف الباحث      
: يفبأنه يتميز بوجود ثالثة أعراض أساسية تتمثل النشاط 

الطفل للتشتت، ي شري إىل قابلية  الذي :نقص االنتباه)أ(
مناسبة عند  تركيز انتباهه ملدة يفومواجهة صعوبات كبرية 

اسة أو اليومية واملعتادة داخل حجرة الدر ممارسة األنشطة 
النشاط أو خارجها، وحيتاج إىل جهد كبري من املعلمة لفهم 
التعليمات، ومعاناته من شرود الذهن وكثرة انشغالة بأموره 

 .أوقات تتطلب االهتمام والرتكيز يفالشخصية 
القدرة على ضبط النفس  يفقصور  هيو  :واالندفاعية )ب(

مع أقرانه  القدرة على إقامة عالقات طيبة وتدي ،()االندفاعية
 ووالديه واملعلمني.
مستوى  رتفاعمن ا يعايلطفل اأن  هيو  :)ج(فرط النشاط
جتماعياً، وعدم القدرة على مقبولة ا بصورة غري النشاط احلركي

 .تركيز االنتباه ملدة طويلة
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   Kindergarten teachers الروضة: معلمات
ال رياض األطف بكليات الرتبية أومعلمة مت إعدادها  هي    

هبدف رعاية منو الطفل منواً متوازناً جسديًا وعاطفياً واجتماعياً 
 اليتمن املعلومات  رتزويده بقد، باإلضافة إىل قياً وعقليًا وخل

 هي، و املرحلة االبتدائية يف هتعلممنوه و جتعله أقدر على متابعة 
ممكنة داخل املؤسسة الرتبوية  تقضي مع الطفل أطول مدة

العديد من األنشطة التعليمية والرتفيهية وتشجعه على ممارسة 
 . والتقوميية لسلوكه

 الدراسات السابقة:
حرص الباحث عند عرضه للدراسات السابقة أن يهتم     

 اليتو  ،ترتبط بشكل مباشر بالدراسة احلالية اليتبالدراسات 
استطاع أن يوظفها بطريقة جيدة عند تصميم وبناء أدوات 

تناول عرض  إذ، املقرتح هلا تعليميمج الالدراسة احلالية والربنا
 ذوياهتمت باجتاه املعلمني حنو املتعلمني من  اليتالدراسات 

. كما اهتم بعرض طاضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشا
تناولت إعداد برامج تعليمية للمعلمني هبدف  اليتالدراسات 

زيادة معرفتهم حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط 
رض هذه الدراسات على النحو . وميكن عكيفية التعامل معهو 

 :اآليت
 ذويأواًل دراسات تناولت اتجاه المعلمين نحو المتعلمين 

 اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط:
املقارنة بني استهدفت  اليت (Bruna,2004) دراسة     

املعلمني الذين ميارسون املهنة والطالب املعلمني الذين مل 
مقدار املعرفة حول اضطراب االنتباه  يفتخرجوا بعد ي

أشارت ، وقد  واالجتاه حنو هذه الفئةاملصحوب بفرط النشاط 
 حنو األطفال مضطرباجتاهات سالبة  الدراسة إىل وجودنتائج 

 معرفة يفقصور ط النشاط نتيجة لر االنتباه املصحوب بف
حول  واملعلمني املمارسني على السواء ،الطالب املعلمني

، وأنه يوجد مفاهيم تباه املصحوب بفرط النشاطناضطراب اال

وتطوير ، وحاجتهم إىل التدريب خاطئة لديهم حول هذه الفئة
   األوساط األكادميية والرتبوية. يفاملناهج الدراسية 

بدراسة للتعرف  (Ghanizadeh, et al.,2006) كما قام     
اضطراب االنتباه  لحو  رانيبإ نيعلماملجتاه على مقدار معرفة وا

نظرًا ألن هذا االضطراب األكثر  املصحوب بفرط النشاط
إىل الدراسة ، وقد أشارت نتائج ا بني األطفال واملراهقني شيوعً 
 اليتمن املعارف  يفليس لديهم القدر الكا يرانبإني علماملأن 

التغلب على هذا  يفتساعدهم على مساعدة هؤالء األطفال 
الغالب على األساليب التأديبية  يفون ويعتمد ،االضطراب
ن لديهم اجتاهات سالبة حنو هؤالء األطفال،  ، كما إالعقابية

املعلمني لديهم % من 13نسبة أن  إىل الدراسة كما أشارت
تصور أن سلوكيات هؤالء األطفال ترجع إىل فساد أساليب 

 يعاي لديه هلم وليس نتيجة الضطراب مرضيالرتبية الوا
 فسهم منه. األطفال أن

دراسة  (Sandra and Simpson,2008) وأجرى كل من     
هدفت للتعرف على اجتاهات األفراد الذين يتعاملون مع 

اضطراب االنتباه املصحوب بفرط  ذويمن واملراهقني األطفال 
 أحد مراكز تقدمي اخلدمات الصحية هلذه الفئة يف النشاط
اخلدمات  مقدمي ارت النتائج إىل أن األفراد، وقد أشبلندن

هلذه الفئة يتمتعون بقدر مناسب من التدريب والتنمية املهنية 
جتعلهم يتواصلون مع األبوين واملتعلمني بطريقة جيدة،  اليت

ولديهم اجتاهات موجبة حنو هذه الفئة من األطفال واملراهقني 
فهم مدربون على كيفية تشخيص مثل هذه احلاالت والتعامل 

حيددها املتخصصون  اليتيري واالشرتاطات معها وفق بعا املعا
  هذا اجملال. يف
 بدراسة هدفت للمقارنة (Anderson, et al.,2012) وقام    

)معلمني قبل  سرتالينيئات من املعلمني االبني ثالث ف
التخرج، ومعلمني بعد التخرج ومل ميارسوا مهنة التدريس، 

تهم معرف يف ومعلمني ميارسون مهنة التدريس بالفعل(،
نتباه اضطراب اال ذويواجتاههم حول التدريس لألطفال من 
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 يفشارت النتائج أهنم مجيعًا املصحوب بفرط النشاط، وقد أ
حاجة إىل زيادة معرفتهم حول اضطراب االنتباه املصحوب 

اخلدمة لديهم  حني تبني أن املعلمني قبل يفبفرط النشاط، 
مني قبل التخرج هذه الفئة أفضل من املعل اجتاهات موجبة حنو
خرية لديها  ملهنة التدريس، كما تبني أن األواملعلمني املمارسني

    هذه الفئة.أطفال اجتاهات سالبة أكثر من غريهم حنو 
لمعلمين إعداد برامج تعليمية لدراسات تناولت  ثانيًا:

اضطراب االنتباه المصحوب بهدف زيادة معرفتهم حول 
 :وكيفية التعامل معه بفرط النشاط

إعداد برنامج دراسة استهدفت  (Niznik, 2004) أجرى     
 ،حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط تعليمي

ساس بالواليات بتكاملدارس  يهبدف تنمية قدرات معلم
إىل  الربنامجهدف ، وقد أثناء اخلدمة املتحدة األمريكية

 عن حيتاجوهنا اليترف واخلربات كساب املعلمني بعا املعاإ
، وعن كيفية اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط

داخل الذين يعانون من هذا االضطراب  تشخيص األطفال
، وحتديد الدرجات يقومون بالتدريس هبا اليتحجرات الدراسة 

. كما استهدفت املختلفة من شدة اإلصابة هبذا االضطراب
مج حنو الربنا يفتعديل اجتاه هؤالء املعلمني املشاركني  الدراسة

الذين يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بفرط طفال األ
 3) معلمًا ومعلمة 37هذه الدراسة  يف. وقد شار  النشاط
 عاماً، 33-42تراوحت أعمارهم بني  ،إناث( 34ذكور، 

فري بعا املواد التعليمية عرب قد اعتمد الربنامج على تو و 
األوقات  يفنرتنت حىت يسهل على املعلمني استخدامها اإل
ميكن  اليت، كما مت حتديد بعا األوقات تتناسب معهم اليت

عبارة عن ثالث  هي)الباحث(، و  التواصل فيها مع املدرب
للمعرفة املرتبطة  ، وقد أعدت الدراسة اختبار حتصيليجلسات

وكيفية تشخيصه  النشاط رطباضطراب االنتباه املصحوب بف
 استبانة، باإلضافة إىل الذين يعانون منهوالتعامل مع األطفال 

للتعرف على اجتاه املعلمني حنو املصابني باضطراب االنتباه 

. وقد طبقت الدراسة األدوات قبلياً املصحوب بفرط النشاط
لنتائج إىل وعقب االنتهاء من دراسة الربنامج، وقد أسفرت ا

لصاحل  بني التطبيق القبلي والبعدي اً وجود فروق دالة إحصائي
زيادة معرفة  يف، مما ي شري إىل فاعلية الربنامج ديالتطبيق البع

اضطراب  ذوياألطفال املعلمني وتعديل اجتاهاهتم حول 
   االنتباه املصحوب بفرط النشاط. 

تدريب إىل هدفت دراسة ( (Jones, 2006 وأجرى     
وزيادة معرفتهم حول اضطراب االنتباه املعلمني أثناء اخلدمة 

تضمن التدريب معرفة كيفية ،  املصحوب بفرط النشاط
األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب وكيف التعرف على 

أو التخفيف من حدته، وتكونت عينة  ميتدخلون لعالجه
الواليات املتحدة  يفواشنطن مبدارس  امعلمً  231الدراسة من 
 قسمت إىل جمموعتني األوىل جتريبة تلقت التدريب ،األمريكية
معلماً، والثانية ضابطة مل تتدرب 73 وتكونت من ملدة شهر

اعتمدت الدراسة ، و معلماً مل تدرس الربنامج 12وتكونت من 
وبطاقة مالحظة، وأسفرت  استبانةمجع البيانات على  يف

تبنوا  إذ ،اجملموعة التجريبية أداء معلمي يفالنتائج عن حتسن 
تعديل سلو   يفاليب املفيدة بعا االسرتاتيجيات واألس

  اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط. ذويمن  األطفال
عرف على دراسة هدفت للت (Jones, 2008)  وقد أجرى     

 ذوين مع األطفال من واقع معلمات الروضة الاليت يتعامل
اضطراب االنتباه من خالل إجراء مقابالت مع عشرين  

هبدف التعرف على  معلمة بالواليات املتحدة األمريكية
ن معها، يعانني منها وكيف يتعامل اليتملشكالت وا خرباهتن
 من عدم الدراسة إىل أن املعلمات يعاننينتائج وانتهت 

ن ة من األطفال، ويشعر اإلعداد اجليد للتعامل مع هذه الفئ
بالعزلة وعدم املساعدة من املتخصصني لكيفية التعامل مع 

 يناقشن إىل مساعدة زمالئهن كي ن، وحيتجألطفالهؤالء ا
رتاتيجيات التعامل معهم،  شكالت السلوكية لألطفال واسامل

االنتباه  مضطرب أن أولياء أمور األطفال كما أهنن أوضحن
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حلل  غري مهتمني بالتعاون معهن املصحوب بفرط النشاط
 وجود أدى إىل. مما منها مع أطفاهلم نيعانو  اليتاملشكالت 

مور اهتمام اإلدارة املدرسية وأولياء األضرورة بقرتاح ا
تتحقق  ني واالجتماعيني بالتعاون معًا كيواألخصائيني النفسي

 .النتائج املرغوبة
 تعقيب عام على الدراسات السابقة: 
 :الدراسات السابقة ما يأيتيتض  من استعراض     
سالبة لدى الدراسات السابقة أن هنا  اجتاهات أوضحت  -

وب بفرط اضطراب االنتباه املصح ذوي حنو األطفالاملعلمني 
 هؤالء املعلمني ملفاهيم وتصورات خاطئة ، نظرًا لتبينالنشاط

حول هذه الفئة، مما ي شري إىل حاجاهتم إىل تدريب وتنمية 
التعامل مع األطفال، وتعديل اجتاهاهتم  يفمعارفهم ومهاراهتم 

 حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
املراحل  يفت الدراسات السابقة بعا الفئامشلت  -

اكتشاف سواء ب مرحلة الروضة هامن  تتناول أيالتعليمية، ومل
 الضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط. تدخل مبكر مأ
 السابقةاعتمدت عليها الدراسات  اليتتنوعت األساليب  -
بزيادة املعرفة حرصت على االهتمام كما تدريب املعلمني،   يف

، وكيفية بفرط النشاطحول اضطراب االنتباه املصحوب 
املناسبة خلفا حدة هذا  تشخيصه، وطرق التدخل

التعرف على االضطراب، غري أن هنا  دراسات اقتصرت على 
لألطفال الذين يعانون من  معاملة معلمات الروضةواقع 

، وأشارت مثل هذه بفرط النشاطاضطراب االنتباه املصحوب 
 يتم لكي االهتمام وتضافر اجلهودالدراسات إىل ضرورة 

عن سوء معاملة تنتج  اليتالعديد من املشكالت التغلب على 
 .معلمات الروضة هلذه الفئة

 فروض الدراسة:
هذا  يفمن الدراسات السابقة مت عرضه على ما  بناءً     

ميكن صياغة احلالية لإلجابة على تساؤالت الدراسة ، و اجملال
 ية: حصائية اآلتالصورة اإل يفالدراسة فروض 

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات ( 2
معلمات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات معلمات 

اختبار االختيار من متعدد للمعارف  يفاجملموعة الضابطة 
املرتبطة بتشخيص وختفيف حدة اضطراب االنتباه املصحوب 

 بفرط النشاط.
ت ( ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجا1

 يفاجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة 
بطاقة مالحظة معلمات الروضة لكيفية التعامل مع األطفال 

 اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط. ذوي
( ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات 4

معلمات  اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات معلمات 
جتاه معلمات الروضة حنو ا استبانة يفالضابطة اجملموعة 
 اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط. ذوياألطفال 

 إجراءات الدراسة:
خطوات بدأت بتحديد  ةمرت إجراءات الدراسة بعد    

تصميم مشلت:  اليتإعداد أدوات الدراسة و ومراحل ، املشاركني
صحوب بفرط باضطراب االنتباه املاختبار املعرفة املرتبطة 

االنتباه االجتاه حنو طفل الروضة املضطرب النشاط، واستبانة 
أثناء ، وبطاقة مالحظة املعلمات املصحوب بفرط النشاط

املصحوب بفرط التعامل مع طفل الروضة املضطرب االنتباه 
االنتباه، وإجراءات التحقق من اخلصائص السيكومرتية 

الت ث موديو تضمن: ثال تعليمي، وإعداد برنامج لألدوات
، وانتهت إجراءات الدراسة تعليمية بأسلوب التعلم الذايت

بتطبيق الربنامج ومجع البيانات وحتليلها إحصائيًا وتفسري 
جراءات ومناقشة النتائج. وميكن تناول عرض هذه اإل

  :بالتفصيل على النحو اآليت
 :الدراسة فيالمشاركون أواًل: 
معلمة من  (43)اسة من در ال يف شاركنيكونت عينة املت     

ملحقة مبدارس روضات  ستمعلمات الروضة )مشلت العينة 
 (بإدارة أمشون التعليمية رحلة االبتدائية والتعليم األساسيامل
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 وقسم.(422) واحنراف معياري ،سنة (1127) مبتوسط عمري
 معلمة (21) ضمت :: األوىل جتريبيةإىل جمموعتني املشاركون

: ، والثانية ضابطةاملقرتح تعليميج الموديوالت الربنام ندرس
من من موديوالت  أيًا ندرسمل ي معلمة (21) ضمت

. وحرص الباحث على التحقق من تكافؤ اجملموعتني الربنامج
تبار واستبانة االجتاه قبل بدء التجربة بق كل من االخفط

 :اآليت( 2كما يوضحها جدول )وكانت النتائج  

  (1جدول )
الطفل  ، واستبانة االتجاه نحوالتطبيق القبلي لكل من االختبار التشخيصي في ةللمجموعتين التجريبية والضابطة التائية نتائج اختبار النسب

 مضطرب االنتباه المصحوب بفرط النشاط
 50,5مستوى الداللة  قيمة"ت" االنجراف المعياري المتوسط عدد األفراد المجموعات  األداة

صي
شخي

 الت
تبار

الخ
ا

 

املكون 
 ألولا

 غري دالة 32319 2232 1211 21 التجريبية

 2231 1214 21 الضابطة

املكون 
 الثاي

 غري دالة 32131 2293 4211 21 التجريبية

 1231 4274 21 الضابطة

املكون 
 الثالث

 غري دالة 32231 3291 1274 21 التجريبية

 3271 1233 21 الضابطة

الدرجة 
 الكلية

 غري دالة 22111 1212 21211 21 التجريبية

 1221 21217 21 الضابطة

جاه
االت

انة 
ستب

ا
 

احملور 
 األول

 غري دالة 32113 4214 21274 21 التجريبية

 1221 21233 21 الضابطة

احملور 
 الثاي

 غري دالة 32122 1242 11233 21 التجريبية

 2299 11221 21 الضابطة

الدرجة 
 الكلية

 غري دالة 32222 3221 49224 21 يةالتجريب

 4211 42221 21 الضابطة

عدم وجود فروق دالة إىل ( 2جبدول )وقد أشارت النتائج      
  ختباراال يفإحصائياً بني املعلمات سواء 

االنتباه املصحوب  اضطراباملرتبطة بلمعرفة ل التشخيصي
   .بفرط النشاط، أو االجتاه حنو أطفال هذه الفئة

 أدوات الدراسة: ثانياً:
يتطلب إن قياس أثر املتغري املستقل على املتغري التابع     

أدوات قياس تتسم بالصدق وتتميز درجاهتا بالثبات، حبيث 
التحقق من صحة فروض  يفميكن االستناد إىل نتائجها 

ميكن عرضها  اليتالدراسة. لذلك أعد الباحث أدوات الدراسة 

نها، واخلصائص السيكومرتية لكل ممن حيث مراحل إعدادها 
 ية:وتشمل الدراسة األدوات اآلت

لمعرفة املرتبطة باضطراب االنتباه ل تشخيصي اختبار (2)
 املصحوب بفرط النشاط )إعداد الباحث(.

استبانة االجتاه حنو طفل الروضة املضطرب االنتباه  (1)
 )إعداد الباحث(. املصحوب بفرط النشاط

داخل قاعات الروضة )إعداد علمات بطاقة مالحظة امل (4)
 الباحث(.

 :بشيء من التفصيل على النحو اآليت وميكن أن نتناوله     



 ......عصام مجعة نصار: فاعلية برنامج تعليمي للمعلمات يف كيفية ختفيف اضطراب االنتباه وفرط النشاط لدى  

 

11 

لمعرفة المرتبطة باضطراب االنتباه ل تشخيصياختبار  (1) 
 (:)إعداد الباحث المصحوب بفرط النشاط:

 إعداد االختبار: -أ
 عدم وتبني اجملال يف على الدراسات السابقةالباحث ع اطل    

للمعرفة املرتبطة باضطراب ي منها الختبارات استخدام أ
، وقد االنتباه املصحوب بفرط النشاط لدى معلمات الروضة

 ية:مر تصميم االختبار باخلطوات اآلت
 تحديد الهدف من االختبار: -
باضطراب االنتباه يهدف االختبار إىل قياس املعرفة املرتبطة     

بإدارة أمشون  معلمات الروضةاملصحوب بفرط النشاط لدى 
ولدراسة ، الدراسة احلالية يف ارئيسً  ا، لكونه متطلبً التعليمية

 . ولتحديد فاعلية الربنامج الربنامج املقرتح من عدمه
  تحديد األهداف وتحليل المحتوى:  -

جيب أن  اليتقام الباحث بتحديد جمموعة من األهداف      
املرتبطة باضطراب االنتباه  جمال املعرفة يفيقيسها االختبار 

: هيثالثة جماالت  يفومت حتديدها  لدى معلمات الروضة،
املعرفة املرتبطة  املعرفة العامة باملفهوم وخصائص االضطراب،

بأساليب التشخيص، املعرفة املرتبطة بطرق العالج ومعاملة 
ومت حتليل  الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.

وقد  ضوء اجملاالت الثالثة. يفط هبذه األهداف احملتوى املرتب
 : ( مفردة موزعة على النحو اآليت43تكون االختبار من )

املعرفة العامة باملفهوم وخصائص االضطراب،  المكون األول:
، 29، 21،  24، 23، 7، 3، 2وتقيسه املفردات رقم: 

11 ،11 ،12  
ص، وتقيسه املعرفة املرتبطة بأساليب التشخي :المكون الثاني
، 11، 14، 13، 27، 23، 22، 2، 1، 1املفردات رقم: 

19 
املعرفة املرتبطة بطرق العالج ومعاملة الطفل   :المكون الثالث

مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط، وتقيسه املفردات 
 .43، 17، 13، 12، 22، 21، 21 ،1،9، 4رقم: 

 

 :وتعليماته صياغة مفردات االختبار -
من نوع االختيار من الباحث مفردات االختبار  صاغ     
، وقد راعى شروط صياغة هذا النوع من املفردات متعدد

من التعليمات  اووضع عددً  ؛وخصائصها السيكومرتية
فيها  اإلجابة على االختبار، وروعي يفللمعلمات قبل البدء 

   لكيفية اإلجابة. مع إعطاء مثال توضيحي الوضوح والدقة
  السيكومترية لالختبار: الخصائص -ب

إنه من املسلم به أن قيمة أية دراسة علمية تتوقف على      
تتوقف بدورها  اليتاعتمدت عليها، و  اليتمدى جودة البيانات 

احلصول عليها  يفعلى مدى صدق األدوات املستخدمة 
املستمدة  ومدى ثبات درجاهتا وللتحقق من جودة البيانات

 :حث على ما يأيتاعتمد البا من االختبار
 : االختبارصدق 

عرض االختبار  إذاعتمد الباحث على صدق احملكمني،  -
 الرتبويصورته األولية على عدد من أساتذة علم النفس  يف

ممن هلم اهتمام باضطراب االنتباه  واملناهج وطرق التدريس،
، هبدف احلكم على مدى مشولية املصحوب بفرط النشاط

وى )اضطراب االنتباه املصحوب بفرط جلوانب احملتاالختبار 
، ومدى وضوح صياغة املفردات ومناسبتها ألفراد النشاط(

. ومت عرض االختبار أيضًا على الدراسة يفالعينة املشاركني 
وطالب شعبة رياضة األطفال بكلية عدد من معلمات الروضة 

هبدف التعرف على مدى وضوح صياغة املفردات الرتبية 
 ووضوح التعليمات وطريقة اإلجابة. تتاتومدى فاعلية املش

حساب معامالت التمييز والصعوبة للمفردات االختبارية:  -
ي عد معامل التمييز ومعامل الصعوبة من مؤشرات فاعلية 

مت حساب  ،ختبارية وحساسيتها لعملية التعلماملفردات اال
، وقد تبني أن معامل التمييز ومعامل الصعوبة ملفردات االختبار

؛  3221و  3233ييز ملفردات االختبار ترتاوح بني متمل المعا
و  3241كما تراوح معامل الصعوبة ملفردات االختبار بني 

نه إ إذوهذه القيم تعد مناسبة ألغراض الدراسة احلالية،  3271
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ة ساسيمجيع مفردات االختبار تتسم باحل ضوء ماسبق فإن يف
 تعلمني.مييز بني امللعملية التعلم والقدرة على الت

 ثبات درجات االختبار:
على حساب ثبات درجات االختبار  يفاعتمد الباحث     

اعتمدت  إذ ،والتجزئة النصفية إعادة االختبار تني مها:طريق
صورته النهائية على عينة  يفق االختبار تطبياألوىل على 

سبوعني مت إعادة وبعد مرور أ معلمة (13عية قوامها )الاستط
 بريسون  مرة ثانية، وحبساب معامل االرتباط تطبيق االختبار

أما الطريقة  ؛ 32731بني درجات التطبيقني وجد أن قيمته 
سيم االختبار فقد اعتمدت على تق )التجزئة النصفية( الثانية

، إىل نصفني متساويني باستخدام درجات العينة االستطالعية
 اجملاالتاالختبار  فيعند التقسيم أن يشمل نص وقد روعي

 في، وحبساب معامل االرتباط بني نصالثالثة املكونة لالختبار
. مما  322فقد بلغت قيمة معامل ارتباط بريسون  ،االختبار

ي شري إىل أن درجات االختبار تتسم بثبات مرتفع ومناسب 
 ألغراض الدراسة احلالية.

استبانة االتجاه نحو طفل الروضة المضطرب االنتباه  (2)
 :)إعداد الباحث( شاطالمصحوب بفرط الن

قام الباحث بإعداد استبانة للتعرف على اجتاه معلمات       
 حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاطالروضة 

لعدم وجود ونظرًا  ،هذا اجملال يفالدراسات السابقة ضوء  يف
صورهتا النهائية  يف ستبانةأداة هلذا الغرض فقد اعتمدت اال

تتطلب من املستجيب حتديد مدى  اليت تبعا الفقراعلى 
)دائماً، أحياناً، نادراً(، وقد  وفقًا ملقياس متدرج انطباقها عليه
 ( فقرة موزعة على حمورين مها:13) ستبانةتضمنت اال

وي قصد به حب املعلمة لقضاء  تقُبل الطفل بالقاعة: -أ
الوقت داخل القاعة مع الطفل املضطرب االنتباه املصحوب 

اجده أو مشاغبته شاط ، وعدم شعورها بالضيق من تو بفرط الن
لتزام الطفل األوامر والطاعة من عدم ا مرهاوكثرة حركته، وتذ

للمعلمة، ومدى اهتمام املعلمة هبذه الفئة من األطفال 

. وي قاس ن عدمه مقارنة بأقراهنم العادينيوتوقعها بنجاحهم م
 :اآليتقرات موجبة وسالبة على النحو هذا احملور بعدة ف
 23، 9،21، 2، 1، 3، 4  العبارات املوجبة:
 22 ،1العبارات السالبة: 

وي قصد به ميل املعلمة  أساليب التعامل مع الطفل: -ب
االنتباه،  مضطرباحلركة  لعقاب األطفال كثرييوتفضيلها 

اجلدوى من حماوالت جذب انتباه الشعور باليأس وعدم و 
لتزام الطفل عدم اة لطفال دون فائدة واالنفعال بسهولاأل

جيب أن جيلس فيه الطفل   الذيوحتديد املكان بالتعليمات، 
فيه، والشعور باحلاجة إىل مزيد من  كثري احلركة أو يتعلم

التدريب على كيفية التعامل مع هذه الفئة من األطفال. 
ات موجبة وسالبة على النحو وي قاس هذا احملور بعدة فقر 

 :اآليت
 27، 21، 24، 22، 23، 7، 1العبارات املوجبة:  

  29،13، 21، 2العبارات السالبة: 
 وصف االستبانة وطريقة تصحيحها:

 ثالثةوي قابل كل منها ( فقرة 13تتكون االستبانة من )     
يقرأ  يب أن وعلى املسج : دائماً، أحياناً، نادراً؛هيت ااختيار 

ت عرب عن مدى انطباق  اليتاخلانة  يف ع عالمةضيو كل فقرة 
حالة الفقرات  يف. وتعتمد طريقة تصحي  االستبانة الفقرة عليه
درجات، وأحيانًا درجتان،  ثالثدائمًا  على إعطاءاملوجبة 

يكون فحالة الفقرات السالبة  يفأما و ؛ ونادرًا درجة واحدة
درجتان، أحياناً توزيع الدرجات معكوساً )دائماً درجة واحدة، 

درجة،  (13والدرجة الكلية لالستبانة ) .درجات(نادرًا ثالث 
االجتاه املوجب حنو الطفل مضطرب االنتباه وت عرب عن 

( 13) حني أن الدرجة الصغرى يفالنشاط، املصحوب بفرط 
فت عرب ( 43الدرجة ) وأماوت عرب عن االجتاه السالب،  ،درجة

عن االجتاه احملايد حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب 
  .بفرط النشاط
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 دق االستبانة:ص
 صدق المحتوى:

األولية على عدد من أساتذة  اصورهت يفت االستبانة ع رض    
حول مدى صالحية  الستطالع  رائهم ،الرتبويعلم النفس 

 يفالفقرات ووضوح صياغتها ومناسبتها ألفراد العينة املشاركني 
الدراسة، وحتديد مدى كفايتها لقياس كل حمور من حماورها؛ 

تض  وجود مستوى مناسب من االتفاق حول صياغة وقد ا
الفقرات ودرجة كفايتها لقياس كل حمور، وقد راعى الباحث 

تعديل بعا الصياغات. ومت أيضًا عرض  يفاقرتاحاهتم 

االستبانة على عدد من معلمات الروضة وطالب شعبة رياضة 
األطفال بكلية الرتبية هبدف التعرف على مدى وضوح صياغة 

ضوء  يفهلم، وقد مت تعديل صياغة بعا الفقرات الفقرات 
  رائهم ومقرتحاهتم.

 :صدق التجانس الداخلي
 من التجانس الداخلي رأى الباحث ضرورة التحقق     

من خالل حساب معامالت االرتباط بني درجة كل لالستبانة 
، وارتباط احملورين بالدرجة الكلية إليه تنتمي الذيفقرة واحملور 
 (:1) دولما هو موض  باجلك لالستبانة

 (2جدول)
 (25)ن= إليها، وبين درجات المحاور والدرجة الكلية لالستبانة تنتمي التيمعامالت االرتباط بين درجات الفقرات والمحاور  

 رقم الفقرات
 للمحور األول

 رقم الفقرات معامل االرتباط
 للمحور األول

معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرات
 الثانيللمحور 

مالت معا
 االرتباط

 رقم الفقرات
 الثانيللمحور 

معامالت 
 االرتباط

2 32721** 21 32232** 2 32112* 21 5.777** 
3 32719** 23 32111** 1 32717** 21 5.393** 
7 32222** 22 32772** 7 32721** 27 5.359** 
3 32137*  23 32191** 29 5.737* 
8 32197* 22 32711** 13 5.733** 
9  24 32731**  

 معامل االرتباط المحور 
 **5.827 األول

 **5.873 الثاني
 3232دالة عند و **   3231* دالة عند 

يتض  من اجلدول أن مجيع قيم معامالت االرتباط سواء     
ارتباط  تنتمي إليها، مما يعين اليتدرجات الفقرات واحملاور  بني

إحصائيًا عند مستوى  إهنا دالة إذفقرات االستبانة مبحاورها، 
ن معامالت ارتباط احملورين بالدرجة ؛ كما إ3232أو  3231

، مما يؤكد متتع مجيع 3232الكلية دالة إحصائيًا عند مستوى 
 بدرجة مرتفعة من التجانس فقرات االستبانة وحماورها

 .الداخلي
 :ثبات درجات االستبانة

لى عاالستبانة حساب ثبات درجات  يفاعتمد الباحث     
اعتمدت  فقد ؛والتجزئة النصفيةالتطبيق  طريقتني مها: إعادة

النهائية على  اصورهت يفستبانة ق االيبطتوىل على طريقة األال
سبوعني مت وبعد مرور أ ،( معلمة13عينة استطالعية قوامها )

مرة ثانية، وحبساب معامل االرتباط بريسون بني  هاإعادة تطبيق
؛  أما الطريقة الثانية 32211ته درجات التطبيقني وجد أن قيم

إىل االستبانة فقد اعتمدت على تقسيم  :)التجزئة النصفية(
نصفني متساويني باستخدام درجات العينة االستطالعية، وقد 

احملورين  فينص ستبانةاال فيعند التقسيم أن يشمل نص روعي
 فينصدرجات ، وحبساب معامل االرتباط بني األساسيني هبا

. مما ي شري 3272بلغت قيمة معامل ارتباط بريسون ، ستبانةاال
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ستبانة مما جيعلها مقبولة وميكن درجات االارتفاع ثبات إىل 
 ألغراض الدراسة احلالية.مجع البيانات  يفاالعتماد عليها 

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

تنمية مهارات املعلمة إىل ملا كانت الدراسة احلالية هتدف      
االنتباه املصحوب بفرط  مضطربالتعامل مع األطفال  يف

، فقد تطلبت الدراسة إعداد بطاقة مالحظة النشاط
داخل القاعات  للمعلمات أثناء تعاملهم مع األطفال

مدى اكتساهبم هلذه املهارات نتيجة مرورهم بالروضة، لتحديد 
منها الربنامج. وقد يتض اليتاألنشطة التعليمية و باخلربات 

تصميمه للبطاقة على أسلوب القوائم سابقة  يفاعتمد الباحث 
يقوم  اليتتقوم على تقومي اإلجراءات والعمليات  اليتاإلعداد و 

 ية:؛ وقد مرت البطاقة باخلطوات اآلتهبا الفرد أثناء أداء املهام
لتقومي ممارسة هتدف البطاقة  إذ :تحديد الهدف من البطاقة -

الروضة ملهارات التشخيص والتعامل مع الطفل  معلمة
من خالل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط 

 مالحظتها أثناء أدائها ملهام عملها داخل قاعات الروضة.
مت حتديد عبارات البطاقة  صياغة عبارات البطاقة وتعليماهتا: -
، ودون أمامها مقياسًا متدرجًا حيدد صورة نواتج تعلم يف
: وفقاً للتقدير اآليت داءلألالتقدير املناسب  ظ من خاللحاملال

، 2، حقق اهلدف إىل حد ما =1حقق اهلدف بدرجة عالية =
قق اهلدف =صفر؛  وحدد الباحث تعليمات استخدام مل حي 

 املناسب.البطاقة واهلدف منها وطريقة تدوين التقدير 
 مت عرض البطاقة على عدد :التحقق من صدق وثبات البطاقة -

من أساتذة علم النفس هبدف التأكد من وضوح تعليماهتا 
عت من ضو  الذيودقة صياغة عباراهتا ومالءمتها للهدف 

أجله، وقد أفاد الباحث من مالحظاهتم، وتبني اتفاقهم بدرجة 
 مناسبة حول مناسبة البطاقة ووضوح ودقة صياغاهتا.

أوجد الباحث تقديرات املالحظني وللتحقق من ثبات      
وقد بلغت  ،ثالثة من املالحظنيتقديرات االتفاق بني  بةنس

ت شري إىل متتع البطاقة بدرجة  هي% ، و 3223هذه النسبة 
  ثبات مناسبة ألغراض الدراسة احلالية.

 :تعليميثالثاً: البرنامج ال
املقرتح على بعا األسس  تعليمييعتمد الربنامج ال     

 يفتتمثل  اليتعليمية و العلمية املتبعة عند تصميم الربامج الت
، واختيار احملتوى أو العام للربنامج حتديد اهلدف األساسي

يتناسب مع حتقيق األهداف املرجوة، واالعتماد  الذي تعليميال
من خالل استخدام الوحدات  على أسلوب التعلم الذايت
، نظراً لصعوبة خروج (Modulesالتعليمية النسقية )املوديوالت 

 مارسةلروضة، وإتاحة الفرصة هلم ملعات بااملعلمات من القا
 وفقًا لسرعتهم الذاتية وظروفهم االجتماعية. التعلم الذايت

مرت هبا عملية إعداد الربنامج  اليتوميكن تلخيص املراحل 
 :اآليتعلى النحو  الذايتوفقاً ألسلوب التعلم  تعليميال
 يفيساعد حتديد األهداف  :تحديد األهداف التعليمية -
وقد حدد ، ميكن قياسها اليترف على نواتج التعلم التع

أن تتعرف  :يفللربنامج تتمثل الباحث ثالثة أهداف رئيسة 
املعلمة املعارف العامة واحلقائق املرتبطة مبفهوم اضطراب 
أن االنتباه املصحوب بفرط النشاط وخصائص املرض؛ 

تكتسب املعلمة املعارف واملهارات املرتبطة بأساليب وطرق 
أن خيص اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط؛ تش

االنتباه املصحوب بفرط  مضطربمع األطفال املعلمة تتعامل 
 يفتسهم  اليتالعلمية املناسبة طرق الساليب و النشاط وفقًا لأل

. هذه الفئةعالج أو ختفيف حدة االضطراب لدى أطفال 
رج تند اليت هداف السلوكيةاألجمموعة من وقد صاغ الباحث 

 حتت كل هدف من األهداف العامة للربنامج.
إن التعرف على خصائص  :تحديد خصائص المتعلمات -

 املتعلمني يعد من األمور املهمة عند تصميم الربامج التعليمية؛
وقد تأكد الباحث من وجود جمموعة من اخلصائص املشرتكة 

مثل اخللفية املعرفية هلن، فكلهن خرجيات رياض للمتعلمني 
، ومجيعهن من عام 42و 11، وترتاوح أعمارهن بني فالاألط
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الفروق الفردية املناطق الريفية، كما راعى الباحث  ساكين
ختتار  اليتعن طريق تنوع األنشطة التعليمية والبدائل بينهن 

ما يتناسب واستعداداهتن وميوهلن،  املتعلمات من بينها
الستعدادهن قاً أثناء دراسة الربنامج وفالتقدم باإلضافة إىل أن 

 بزمن أو زميل.وقدراهتن وسرعتهن الذاتية دون التقيد 
يعتمد حتقيق األهداف التعليمية  :تعليميتحديد المحتوى ال -
ضوء  يفلى حمتوى يتناسب ومتطلبات كل هدف عام ع

وقد حدد الباحث احملتوى  ،جمموعة األهداف اإلجرائية
موعة إطار جم يف( Moduleلكل وحدة )موديول تعليميال

 تندرج حتت كل هدف عام. اليتائية األهداف اإلجر 
داخل تعددت مراحل القياس والتقومي  :القياس والتقويم -

دد مدى توفر املعرفة  فاالختبار القبلي، تعليميالربنامج ال حي 
تطبق عقب  اليتلدراسة الربنامج، واالختبارات املسبقة 

منه،  املرجوةتقيس مدى حتقق األهداف االنتهاء من الربنامج 
يول( هناية كل وحدة نسقية )مود يفتوجد  اليتواالختبارات 

 املعلمات من  وحدة ومتكنتقيس مدى حتقق األهداف بكل 
 للموديول. تعليميتوى الاحمل
حث ثالث أعد البا )الموديوالت(: إعداد الوحدات النسقية -

األوىل منها باملعرفة العامة ملفهوم وحدات )موديوالت( تتعلق 
وخصائص اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط، وتتعلق 
الثانية بأساليب تشخيص اضطراب االنتباه املصحوب بفرط 

أما الوحدة الثالثة فتتعلق  النشاط وحتديد أعراضه ومظاهره،
معاملة الطفل مضطرب االنتباه أساليب بطرق العالج و 

وقد مشلت كل وحدة على بعا . املصحوب بفرط النشاط
الوحدة،  يفاصر منها صفحة العنوان، وخمطط سري التعلم العن

مث مفتاح  البعديواملقدمة واألهداف، واحملتوى، واالختبار 
كما تضمنت الوحدة عدة بدائل ليختار املتعلم ما   التصحي .

توى املطبوع، احملتوى املسموع يناسبه منها مثل: احمل
( Power Point )برنامجعرض تقدميي تسجيالت مسموعة(، )

 .وب بتعليق صويتمصح

ملا كان  :إعداد دليل المتعلم )مستخدم البرنامج ووحداته( -
، فقد حرص الذايتيعتمد على أسلوب التعلم  الربنامج احلايل

الباحث على إعداد دليل ملستخدم الربنامج من معلمات 
الروضة هبدف توجيههن أثناء دراستهن للوحدات التعليمية 

 .  أثناء دراسة الربنامجموضحاً فيه كيفية السري
 إجراءات تنفيذ الدراسة التجريبية:رابعاً: 
ن واطمأ ،الدراسة يفحدد الباحث املشاركني بعد أن      

 هىوانت وحساب اخلصائص السيكومرتية هلا، ألدوات الدراسة
 ؛الدراسة احلالية يفاملستخدم  تعليميمن إعداد الربنامج ال

 ة:اآلتية وفقاً للخطوات تنفيذ الدراسة امليداني يفشرع 
الضطراب  تشخيصياالختبار التطبيق أدوات الدراسة ) (2

املعلمة حنو اجتاه ، استبانة االنتباه املصحوب بفرط النشاط
على  قبلياً ( الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط

 عتني التجريبية والضابطة.و أفراد اجملم
املقرتح  تعليميالاجملموعة التجريبية الربنامج  تدرس (1

 إذ، ، واستغرقت دراسته ثالثة أسابيعالذايتبأسلوب التعلم 
أهداف الربنامج، مث تعتمد دراسة الربنامج على اإلطالع على 

االنتقال إىل املوديول األول والتعرف على املقدمة وأهداف 
أسئلة االختبار  مث اإلجابة عن يول )الوحدة النسقية(داملو 

تصحيحه ذاتيًا وحتديد مدى إتقان املعلمة للوحدة، مث  القبلي
حملتوى الوحدة لتحديد هل ستدرسها أم تنتقل إىل املوديول 

خالل أحد البدائل، مث اإلجابة ، مث دراسة الوحدة من الثاي
مدى إتقان حمتوى الوحدة لتحديد  عن أسئلة التقومي النهائي

 % وإال على املعلمة23جيب أال يقل مستوى اإلتقان عن  إذ
إعادة دراسة الوحدة مرة أخرى حىت حتقق املستوى املطلوب. 

 وهكذا. ة بنفس األسلوب .اآلتيمث تنتقل إىل دراسة الوحدة 
 بعد االنتهاء من دراسة الوحدات الثالث مت تطبيق أدوات (4

الضطراب االنتباه املصحوب  تشخيصي)االختبار ال الدراسة
الطفل مضطرب بفرط النشاط، استبانة اجتاه املعلمة حنو 
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االنتباه املصحوب بفرط النشاط، باإلضافة إىل بطاقة 
 .على اجملموعتني التجريبية والضابطةبعدياً  املالحظة(

 القبلين التطبيق استخدم الباحث البيانات الناجتة ع( 3
اإلحصائية فروض الألدوات الدراسة للتحقق من  البعديو 
 : ةاآلتي لدراسة مستخدماً األساليب اإلحصائيةل

 .اختبار النسبة التائية)أ(
-مان بارتاخالباحث  موقد استخد: تىنيو -اختبار مان )ب(
تىن نظرًا ألن الربنامج يهتم بوصول أفراد العينة ملستوى وي

بدرجة واضحة، ومن العينة التباين بني أفراد مما يقلل  اإلتقان
 .ةاآلتيقد يؤثر على قيمة النسبة  مث

 .حلساب حجم األثر املتسلسل ياالرتباط الثنائ معامل)ج( 
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 نتائج الفرض األول:

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني وينص على أنه "     
متوسطات درجات معلمات اجملموعة التجريبية ومتوسطات 

 تشخيصيال ختباراال يفدرجات معلمات اجملموعة الضابطة 
اضطراب االنتباه  املرتبطة بتشخيص وختفيف حدةللمعرفة 

". وللتحقق من هذا الفرض أجرى املصحوب بفرط النشاط
استخدام اختبار بطريقتني األوىل ب اإلحصائي تحليلالالباحث 

النسبة التائية، وحساب حجم التأثري من خالل إجياد قيمة 
تناظر قيمة النسبة التائية  اليتاملتسلسل  الثنائيمعامل االرتباط 
 .(131ص، 1331"ت" )عالم، 

ويتىن، وحساب حجم  -والطريقة الثانية باستخدام اختبار مان
 جياد قيمة معامل االرتباط املتسلسل للرتب،األثر من خالل إ
على  (3، 4كما يوضحها كل من جدول )وكانت النتائج  

 :اآليتالنحو 
 (3جدول )

لمعرفة اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط  تشخيصيختبار الدرجات اال فينتائج اختبار النسبة التائية للمجوعتين التجريبية والضابطة  
 للمكونات الثالثة والدرجة الكلية

 حجم التأثير قيمة"ت" االنجراف المعيارى المتوسط عدد األفراد المجموعات 
 3214 **3241 32194 2211 21 التجريبية المكون األول

 2219 1211 21 الضابطة

 3224 **2232 32134 2233 21 يةالتجريب الثانيالمكون 

 2273 3213 21 الضابطة

 3222 **9294 32127 2244 21 التجريبية المكون الثالث

 32734 1294 21 الضابطة

 3291 **24241 32212 13213 21 التجريبية الدرجة الكلية

 1222 21223 21 الضابطة

  3232**دالة عند         3231*دالة عند           
بني دالة إحصائيًا وجود فروق  (4) يتض  من اجلدول    

املكونات  يفاجملموعتني التجريبية والضابطة متوسطات درجات 
 إذ، لصاحل اجملموعة التجريبية الثالثة لالختبار والدرجة الكلية

ومجيعها قيم دالة  24241و 3241تراوحت قيمة "ت" بني 
تفوق اجملموعة  ا يعينوهذ ،3،32إحصائيًا عند مستوى داللة 

ن حجم األثر تراوح بني كما إ  .التجريبية على اجملموعة الضابطة

ة كبرية نسبمما ي شري إىل أن قيم مرتفعة،  هيو  3291و  3214
 اليتمن تباين درجات مكونات االختبار والدرجة الكلية و 

 تأثري الربنامج. إىل تعزى% 91% و14ترتاوح بني 
من خالل حساب قيمة معامل  مت حساب حجم التأثري    

تناظر قيمة النسبة التائية "ت"  اليتاملتسلسل  الثنائياالرتباط 
 (.131، ص1331)عالم،  2-2من خالل املعادلة 



 ......عصام مجعة نصار: فاعلية برنامج تعليمي للمعلمات يف كيفية ختفيف اضطراب االنتباه وفرط النشاط لدى  

 

17 

 ( 7جدول )
 مكونات االختبار والدرجة الكلية في المجموعتين التجريبية والضابطةدرجات ويتنى للفروق بين –نتائج اختبار مان 

متوسط  العدد وعاتالمجم العوامل
 الرتب

مجموع 
 الرتب

u w z  حجم
 األثر

 3212 **4241 21121 41213 43921 13214 21 التجريبية المكون األول

 21121 23247 21 الضابطة

 3227 **3212 23423 23233 44223 11237 21 التجريبية الثانيالمكون 

 24323 2294 21 الضابطة

المكون 
 الثالث

 3292 **3271 21221 2213 43421 11293 21 بيةالتجري

 21221 2223 21 الضابطة

 2233 **3272 21323 3233 43123 14233 21 التجريبية الدرجة الكلية

 21323 2233 21 الضابطة

 3232**دالة عند         3231*دالة عند 
فروق دالة إحصائيًا بني وجود  (3) يتض  من جدول    

 يفلمجموعتني التجريبية والضابطة ت الرتب لمتوسطا
لصاحل اجملموعة  املكونات الثالثة لالختبار والدرجة الكلية

ومجيعها  3271و 4241بني  "zترتاوح قيمة " إذ، التجريبية
 وهذا يعين،  3232قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 كما تراوحتفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة.  
  نسبة ، مما يشري إىل أن 2233و  3212حجم األثر بني 

مكونات االختبار والدرجة الكلية  كبرية من تباين درجات
 % تعزى إىل تأثري الربنامج.233% و 12ترتاوح بني  اليتو 

تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة يتض  مما سبق     
له تأثري  (ميتعلي)الربنامج ال ن املتغري املستقل، أي إالضابطة

كيفية  يفمهارة املعلمات ) على املتغري التابع دال إحصائياً 
ختفيف اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط لدى أطفال 

وقبول األول وميكن رفضه الفرض  وبذلك ال يتحقق  .الروضة(
ي شري إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني  الذيالفرض البديل 

 اجملموعتني التجريبية والضابطة يفمتوسطات درجات املعلمات 
لصاحل معلمات اجملموعة التجريبية. وتعزى هذه الفروق لدراسة 

املقرتح، ومما  تعليمياللتجريبية للربنامج معلمات اجملموعة ا
  حيدثه دراسة الربنامج الذييدعم ذلك حجم األثر الكبري 

 
بأن ذلك . وميكن تفسري اجملموعة التجريبية معلماتلدى 
)التعلم  يعتمد على بعا األساليب الفعالة تعليمينامج الالرب 

كيفية ختفيف اضطراب   يفتنمية مهارات املعلمات  يف( الذايت
، ونظرًا ملا يتمتع به هذا النشاطاالنتباه املصحوب بفرط 
تتي  لكل متعلم  اليتواخلصائص األسلوب من املميزات 

له العديد من  ويوفرتعلمه وفق سرعته الذاتية  يفالفرصة للسري 
. هذا ل إىل مستوى اإلتقانو تساعده للوص اليتالبدائل 

من املعارف العديد باإلضافة إىل احتياج معلمات الروضة إىل 
واملهارات حول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط  واخلربات
. داخل حجرات الدراسة والنشاطوكيفية التعامل معه  النشاط

 ;Jones,2008) سات مثل:العديد من الدرا وهذا ما أوضحته
Garcia,2009; Funk,2011; Al-Sharbati, et al.(2012); 

Guerra and Brown,2012) . 

 :الثانينتائج الفرض 
ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني وينص على أنه "     

متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات 
الروضة لكيفية بطاقة مالحظة معلمات  يفاجملموعة الضابطة 

اضطراب االنتباه املصحوب بفرط  ذويالتعامل مع األطفال 
فرض أجرى الباحث التحليل ". وللتحقق من هذا الالنشاط

باستخدام اختبار النسبة التائية،  :بطريقتني األوىل اإلحصائي
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وحساب حجم التأثري من خالل إجياد قيمة معامل االرتباط 
 مة النسبة التائية "ت" تناظر قي اليتاملتسلسل  الثنائي

ويتىن، وحساب  -باستخدام اختبار مان :والطريقة الثانية
جياد قيمة معامل االرتباط املتسلسل حجم األثر من خالل إ

 (1، 1النتائج كما يوضحها كل من جدول )للرتب، وكانت 
 :اآليتعلى النحو 

 

 (0جدول )
 درجات بطاقة المالحظة فيالضابطة ين التجريبية و نتائج اختبار النسبة التائية للمجوعت 

 حجم التأثير قيمة"ت" المعيارىاالنجراف  المتوسط عدد األفراد المجموعات
 3292 **43229 32921 27231 21 التجريبية

 2211 1294 21 الضابطة

 3232**دالة عند         3231*دالة عند 
وجود فروق دالة إحصائيًا بني  (1) يتض  من اجلدول    
لمجموعتني التجريبية بطاقة املالحظة ل وسطات درجاتمت

قيمة إن  إذوالضابطة الكلية لصاحل اجملموعة التجريبية، 
دالة إحصائيًا عند  ةقيم هيو  43229 تساوى"ت" 

 هيو 3292كان ن حجم األثر  ، كما إ3232مستوى داللة 
ة كبرية من تباين درجات مما ي شري إىل أن نسبقيمة مرتفعة، 
تعزى إىل تأثري الربنامج.الحظة بطاقة امل

 (3جدول )
 طاقة المالحظةب فيويتنى للفروق بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة  –نتائج اختبار مان  

 حجم األثر u w z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعات
323 43123 14233 21 التجريبية

3 
21323 3272** 2233 

 21323 2233 21 الضابطة

 3232 **دالة عند  

( وجود فروق دالة إحصائيًا بني 1) يتض  من جدول    
بطاقة  يفمتوسطات الرتب للمجموعتني التجريبية والضابطة 

 z "3272قيمة " إن إذاملالحظة لصاحل اجملموعة التجريبية، 
، وهذا  3232دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ةقيم هيو 

ن إتجريبية على اجملموعة الضابطة. كما تفوق اجملموعة ال يعين
من جداً ، مما يشري إىل أن نسبة كبرية  2233كان حجم األثر  

% تعزى 233تصل إىل  اليتبطاقة املالحظة و تباين درجات 
 .تعليميال إىل تأثري الربنامج

تجريبية على اجملموعة يتض  مما سبق تفوق اجملموعة الو     
له تأثري دال إحصائياً كان  ليميتعن الربنامج الالضابطة، أي إ

كيفية ختفيف اضطراب االنتباه   يفعلى مهارة املعلمات 
املصحوب بفرط النشاط لدى أطفال الروضة. وبذلك ال 

 الذيوميكن رفضه وقبول الفرض البديل  الثاييتحقق الفرض 
ي شري إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات 

اجملموعتني التجريبية والضابطة  يفت لمعلمابطاقة املالحظة ل
معلمات اجملموعة التجريبية. وتعزى هذه درجات لصاحل 
 تعليميمعلمات اجملموعة التجريبية للربنامج التعرض الفروق ل

حدثه دراسة أ الذيحجم األثر ارتفاع املقرتح، ومما يدعم ذلك 
ية مما ي شري إىل فاعل الربنامج لدى معلمات اجملموعة التجريبية.

وتتفق هذه النتائج مع الدراسات  . تعليميوحدات الربنامج ال
  .(Niznik,2004; Jones,2006)أمثال دراسة  السابقة

 نتائج الفرض الثالث:
ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني " وينص على أنه    

متوسطات درجات معلمات  اجملموعة التجريبية ومتوسطات 
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جتاه معلمات ا استبانة يفدرجات معلمات اجملموعة الضابطة 
اضطراب االنتباه املصحوب بفرط  ذويالروضة حنو األطفال 

فرض أجرى الباحث التحليل وللتحقق من هذا ال ."النشاط
باستخدام اختبار النسبة التائية،  :بطريقتني األوىل اإلحصائي

وحساب حجم التأثري من خالل إجياد قيمة معامل االرتباط 
 تناظر قيمة النسبة التائية "ت" . اليتاملتسلسل  الثنائي

ويتىن، وحساب  -باستخدام اختبار مان :والطريقة الثانية
جياد قيمة معامل االرتباط املتسلسل حجم األثر من خالل إ

 (2،  7النتائج كما يوضحها كل من جدول )للرتب، وكانت 
 :آليتعلى النحو ا

 (7جدول )
ب االنتباه المصحوب بفرط النشاط ضطر استبانة االتجاه نحو الطفل مدرجات  فيالتجريبية والضابطة نتائج اختبار النسبة التائية للمجوعتين  

 والدرجة الكلية ينللمكون
 حجم التأثير قيمة"ت" االنجراف المعيارى المتوسط عدد األفراد المجموعات 

 3224 **2224 1291 14244 21 التجريبية المحور األول

 2291 21221 21 الضابطة

 3212 **1231 2219 11233 21 التجريبية الثانيالمحور 

 2221 11274 21 الضابطة

 3221 **2274 4222 39244 21 التجريبية الدرجة الكلية

 1223 42213 21 الضابطة

  3232**دالة عند         3231*دالة عند          

وجود فروق دالة إحصائيًا بني إىل ( 7) جدولي شري 
ورين احمل يفسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة متو 

 إذلصاحل اجملموعة التجريبية،  ستبانةلال والدرجة الكلية
ومجيعها قيم دالة  2274و 1231تراوحت قيمة "ت" بني 

، وهذا يعىن تفوق  3232إحصائيًا عند مستوى داللة 
وجب االجتاه امل يف اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة

. كما أن حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب بفرط النشاط
قيم مرتفعة، مما  هيو  3221و  3212حجم األثر تراوح بني 

 ستبانةاال وريي شري إىل أن نسبة كبرية من تباين درجات حم
% تعزى إىل 21% و 12ترتاوح بني  اليتوالدرجة الكلية و 

 . عة التجريبيةلدى معلمات اجملمو  تعليميال تأثري الربنامج

 (8جدول )
 والدرجة الكليةاالستبانة  مكوني فيوالضابطة   ويتنى للفروق بين درجات المجموعتين التجريبية–نتائج اختبار مان  

 حجم األثر u w z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعات العوامل
المكون 

 األول
 3299 **3213 21223 2233 43323 11294 21 التجريبية

 21223 2237 21 الضابطة

المكون 
 الثاني

 3279 **4271 23423 14233 41123 12237 21 التجريبية

 23423 9214 21 الضابطة

الدرجة 
 الكلية

 3299 **3213 21223 2233 43323 11294 21 التجريبية

 21223 2237 21 الضابطة

 3232**دالة عند 
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دالة إحصائيًا بني روق وجود فيوض  ( 2) جدول     
احملورين  يفمتوسطات الرتب للمجموعتني التجريبية والضابطة 

ترتاوح  إذ، لصاحل اجملموعة التجريبية ستبانةوالدرجة الكلية لال
ومجيعها قيم دالة إحصائيًا عند  3213و 4271" بني zقيمة "

تفوق اجملموعة التجريبية  ، وهذا يعين 3232مستوى داللة 
 3279عة الضابطة. كما تراوح حجم األثر بني على اجملمو 

 حموري، مما يشري إىل أن نسبة كبرية من تباين درجات 3299و
% 99% و 79ترتاوح بني  اليتوالدرجة الكلية و  ستبانةاال

 تعزى إىل تأثري الربنامج.
يتض  مما سبق تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة      

مضطرب االنتباه املصحوب  االجتاه حنو الطفل يف الضابطة
وميكن رفضه  الثالث. وبذلك ال يتحقق الفرض بفرط النشاط

ي شري إىل وجود فروق دالة إحصائياً  الذيوقبول الفرض البديل 
اجملموعتني  يفاملعلمات  اجتاه  استبانة بني متوسطات درجات

عزى يالتجريبية والضابطة لصاحل معلمات اجملموعة التجريبية. و 
اه املعلمات حنو الطفل مضطرب االنتباه املصحوب تعديل اجت

املقرتح، ومما يدعم  تعليميلربنامج اللدراسة ا بفرط النشاط
حدثه دراسة الربنامج لدى أ الذيحجم األثر الكبري أن ذلك 

 معلمات اجملموعة التجريبية. 
قد ساهم  تعليميوميكن تفسري ذلك بأن الربنامج ال     
 كساب معلمات رياض األطفالإ يف شكل له داللة إحصائيةب

حول اضطراب  ،من املعارف واملعلومات واحلقائق امناسبً  اقدرً 
ثالثة أجزاء  يفمتثلت  اليت، و االنتباه املصحوب بفرط النشاط

: املعرفة العامة باملفهوم وخصائص اضطراب االنتباه هي
واملعرفة املرتبطة بأساليب تشخيص  ؛املصحوب بفرط النشاط

باإلضافة إىل  ؛النتباه املصحوب بفرط النشاطاضطراب ا
بطرق العالج ومعاملة الطفل مضطرب االنتباه املعرفة املرتبطة 

 يف. وهذه األجزاء الثالثة سامهت املصحوب بفرط النشاط
البنية املعرفية لدى معلمات  يفإحداث نوع من التغيري 

، مما ساعدهم على فهم هذا النوع من االضطرابات، الروضة

كثرياً   اليتتصدر عن أطفال هذه الفئة  اليتفهم السلوكيات وت
ما يعانون من اجتاه املعلمة السالب حنوهم. وهذا ما أوضحته 

 ,Bruna,2004; Niznik)العديد من الدراسات مثل دراسة
2004;  Ghanizadeh, et al., 2006; Sandra and Simpson, 

2008; Jones,2008; Anderson, et al., 2012)     
 خالصة النتائج:

املقرتح  تعليميأظهرت نتائج الدراسة احلالية أن الربنامج ال     
 تنمية مهارات معلمات الروضة يفقد أسهم بطريقة فعالة 

التعرف على األطفال الذين يعانون من  يف )أفراد العينة(
ومتييزهم من بني  اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط

، وحتديد ل حجرات النشاط والدراسة األطفال العاديني داخ
كيفية التعامل مع هؤالء األطفال مبا يتناسب واحتياجاهتم 

وجيعلهم  ،اخلاصة مما يقلل أو خيفف من وطأة هذا االضطراب
تتبعها  اليتيستفيدون من بعا األنشطة واملمارسات الرتبوية 

كيفية توظيف طاقاهتم وحتفيف حدة   يفاملعلمة معهم 
باه، مما ي قلل من شعورهم بعدم الرغبة فيهم أو اضطراب االنت

. واجلدير أقراهنم دوانية جتاههم سواء من املعلمة أم منالع
قد أبدوا )أفراد اجملموعة التجريبية(  بالذكر أن معلمات الروضة

قدمت هلم  اليتارتياحًا وسعادة من كمية املعارف واملعلومات 
، وطريقة طحول اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشا

شكل موديوالت تعليمية تعتمد على  يفتنظيم هذا احملتوى 
. مما ساعدهم على املوازنة بني متطلبات الذايتأسلوب التعلم 

 مهنتهم الرتبوية وظروف معيشتهم احلياتية. 
معلمات الروضة )أفراد إىل أن كما أشارت نتائج الدراسة      

اه موجب حنو األطفال ن لديهم اجتاجملموعة التجريبية( قد تكو  
 الذين يعانون من اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط

تغريت  إذ، الذايتبعد دراسة املوديوالت الثالثة بأسلوب التعلم 
االنتباه  مضطربطريقة تعامل املعلمات مع األطفال 

، وقد يرجع ذلك إىل تيقن املعلمات طااملصحوب بفرط النش
وأن  ،ة عن سيطرة الطفلخارج هيمن أن هذه احلالة 

، إراديإليها بشكل ال يقوم هبا هو مدفوع اليتالسلوكيات 
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ميكن  اليتبعا الطرق واألساليب بومن خالل معرفة املعلمة 
ختفيف حدة هذا  يفأن يكون هلا نتائج فعالة وملموسة 

. مما جعل املعلمات يتعاطفون مع أطفال هذه الفئة االضطراب
ة مما موجب بة حنوهم إىل اجتاهاتاهتم السالاجتاهعدلون وي

  .انعكس على األطفال بشكل ملموس
 أهم التوصيات والمقترحات:

علمات رياض األطفال تقدمي برامج تعليمية ملباالهتمام      
التعامل مع األطفال وكيفية  تشخيص يف نرفع كفاءهتهبدف 
على أسس علمية  االنتباه املصحوب بفرط النشاط مضطرب

حتديد طريقة التعامل ومع  يفتركهن لالجتهاد  سليمة، وعدم
إىل نتائج تستمر  ثارها إىل مراحل  يؤديهذه الفئة ، مما قد 

 تعليمية أخرى.
 مضطربضرورة االهتمام بالتشخيص املبكر لألطفال      

، من خالل إعداد منظومة االنتباه املصحوب بفرط النشاط
 علمةوامل سيالنف يشرت  فيها الطبيب واألخصائيمتكاملة 

وضع برنامج ، هبدف )الروضة( وأولياء األمور واإلدارة املدرسية
للوصول  املتخصصني واألطراف املعنية مجيع يشار متكامل 

 .إىل أفضل نتائج
اجتاهات كساب معلمات رياض األطفال إل  ضرورة العمل     

االنتباه املصحوب بفرط النشاط  مضطربمناسبة حنو األطفال 
، مما ي قلل من احلدة والعنف الدراسة والنشاط داخل حجرات

يواجهه أطفال هذه الفئة من معلماهتم وأقراهنم  الذيوالقهر 
  وقد يكون من جمتمع الروضة ككل.

أساليب مناسبة لتدريب معلمات  االهتمام بضرورة تبين     
يصعب على معلمة  إذالروضة مبا يتناسب ومهامهم التعليمية، 

مما يقلل من فاعلية ، قاعات طوال اليومالروضة مغادرة ال
 تقدم هلم. اليتالربامج التدريبية التقليدية 

 :المراجع
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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     
 
 

 

 

 

 


