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 مقدمة : 
األولى هي المحدد األساسي لتحديد شخصية الفرد من حيث السوية   ُتعد سنوات الطفولة     

والالسوية ، فخبرات الفرد الماضية وبيئته وثقافته التي نشأ فيها هامة في الحكم على سلوكه  
 ونمو شخصيته ، حيث أن المشكالت واالضطرابات النفسية للبالغين والراشدين تعود جذورها

                                                                       .إلى السنوات األولى من العمر 
( سنة مرحلة هامة في حياة الطفل ، فهي نقلة من 12-6وتمثل مرحلة الطفولة من )      

مرحلة الطفولة المبكرة إلى مرحلة طفولة جديدة ، ويتصف أطفال هذه المرحلة باالستقرار 
ولية ، ومواجهة المواقف الجديدة ، ويميل نشاط الطفل في النسبي والقدرة على تحمل المسئ

هذه المرحلة إلى أن يبدو زائدًا  فهو يتحرك ويجري حتى يشعر بالتعب مرة واحدة . ويميل 
الضوضاء ، مما يعد مصدرًا  بنشاطهم  وييتسم اتسكمشااألطفال في هذه المرحلة إلى ال 

  ء والثبات االنفعالي ، إال أن البعضكما يتميز سلوكهم بالهدو  .لشكوى الكبار ومضايقتهم 
  منهم قد تظهر لديهم مشكلة النشاط الزائد والذي قد يعوق الطفل عن التعلم ، وقد يصاحبه

                                                              .بعض المشكالت السلوكية األخرى 
حيث قامت ، ويعد النشاط الزائد من أكثر المشكالت السلوكية انتشارًا بين األطفال      

بدراسة هدفت إلى تحديد معدل انتشار االضطرابات  (148، ص 1991عفاف ممدوح )
من   %3السلوكية لدى أطفال المدارس االبتدائية )ذكور وإناث( ، حيث توصلت إلى أن 

ذكور   %1,8المصحوب بالنشاط الزائد ، و ة مصابين باضطرابات في االنتباه ذكور العين
   .ة بالتحدي بين بالمعارضة المصحوبمصا %4مصابين بالجنوح االجتماعي ، و 

إلى أن انتشار النشاط الزائد بين األطفال في سن   Walker (1992 , 1.2)وتشير       
من مجموع التالميذ في سن المدرسة ، بينما يصل بين  % 12,4يصل إلى  اإلبتدائية المدرسة 
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كبيرًا تبعًا ( في نفس السن ، حيث تتفاوت نسبة انتشار النشاط الزائد تفاوتًا 3,9اإلناث )
 .للتعريفات وأدوات القياس المستخدمة

( أن النشاط الزائد يرتبط بنقص االنتباه وتشتته ، مما 5..5.1،2ويرى حامد زهران )ب،     
قد يعوق الطفل عن التعلم ، وقد يؤدي إلى مشكالت سلوكية أخرى ، حيث تصل نسبته 

ل الذكور منه لدى اإلناث نسبته لدى األطفامن أطفال المرحلة االبتدائية ، وتكثر  %3حوالي 
(1.-1 ) . 

ويتصف هؤالء األطفال بالسلوك العدواني والقلق ، وانخفاض مفهوم الذات ، والتأخر      
الدراسي ، حيث تنتشر صعوبات التعلم بين هؤالء األطفال الذين يعانون من هذه  

اعية مع اآلخرين ، وتقلب االضطرابات ، باإلضافة إلى ضعف في تكوين العالقات االجتم
 .(  2.2،  1994زكريا الشربيني ، ) المزاج ، ونقص الدافع للدراسة

وقد يشكو الوالدين والمعلمين في بعض األحيان من الطفل على أنه فوضوي أو       
فع أو شقي .... دون أن يعلموا أن هذا الطفل يعاني من النشاط الحركي دعدواني، أو من

يع أن يبقى في مكانه هادئًا كما ال يستطيع أن يسيطر على سلوكه واندفاعه  الزائد ، وال يستط
وعدم انتباهه ، وعادة ما يكون هذا االضطراب مصحوبًا بضعف التركيز مع تشتت االنتباه ، 

 . اعية وعلى مستوى تحصيله الدراسي مما يؤثر بالتالي على عالقاته االجتم
وقد استخدم مصطلح فرط النشاط في حالة األطفال الذين يتصفون بأنهم غير مستقرين      

وعنيدون ، وأيضًا الذين يعانون من مشكالت النظام ، حيث كان يتعامل المدرسون مع هؤالء 
صومة سهيل )مع مدرسي األطفال بالعقاب والضرب والحبس والحرمان من ممارسة أي نشاط

 . (  .8 ، ص  5..2المطيري ، 
إن إهمال هذه المشكلة وما يصاحبها من مشكالت سلوكية يعوق تعلم هؤالء األطفال       

 .عية على الفرد واألسرة والمجتمع ويؤدي إلى كثير من الضغوط النفسية والتربوية واالجتما
( إلى أهمية التدخل المبكر للتخفيف من 5.1، ص 5..2حيث يشير حامد زهران )ب،     

األطفال، حيث يرتبط النشاط الزائد ببعض المشكالت السلوكية التي  هؤالء ئد لدىالنشاط الزا
جماعة األسرة  من شأنها أن تؤثر على سلوك الطفل وتصرفاته ونشاطاته وثقته بذاته وسط

 . والرفاق والمدرسة 



 

 

 

 

 3 ) ) 

 سحر عبد الغىن عبودد. 

 

2019  أغسطس  ،  1ج،  59جملة اإلرشاد النفسي، العدد    

ي  وبناًء على ما سبق فإن الباحثة ترى أنه يمكن االهتمام بهذه الفئة من األطفال من ذو      
النشاط الزائد ، من خالل برامج إرشادية تساعدهم على أن يكونوا أكثر ثقة بأنفسهم وأكثر  
قدرة على ضبط سلوكهم والخروج بهم من حالة الشعور بالدونية واالحباط والتخلص من القلق  

محاولة علمية   ُيعد البحث الحالي. حيث  الدراسي عكس على زيادة تحصيلهمنوالعناد ، مما ي
مشكالت األكاديمية لتقديم المساعدة لهذه الفئة من األطفال ليتمكنوا من التغلب على ال

 . عي ، وانخفاض تقدير الذات لديهم االجتما ومشكالت التوافق
 مشكلة الدراسة : 

ُتعد مشكلة النشاط الزائد من أهم المشكالت السلوكية التي تنتشر بين األطفال الذكور       
الصفوف األولى من المرحلة االبتدائية ، حيث يصاحبها بعض المشكالت السلوكية  ب خاصة

كالعدوان ، والذي يؤدي إلى اضطراب العالقات مع األخوة والزمالء ، كما يؤثر على 
المهارات االجتماعية واضطراب التوافق ، مما ينعكس على ارتفاع نسبة القلق لدى هؤالء  

هؤالء األطفال يكونون موضع شكوى من المعلمين واآلباء ، األطفال ، باإلضافة إلى أن 
بسبب عنادهم وعدم طاعتهم لألوامر ، مما يؤدي بهم إلى الشعور باإلحباط وعدم الثبات 

 .على انخفاض تقديرهم لذواتهم االنفعالي ، والذي ينعكس بدوره 
كن من خاللها  وقد أوصت بعض الدراسات بأهمية إعداد واستخدام برامج إرشادية يم     

التخفيف من حدة اضطرابات االنتباه "ضعف االنتباه" ، والنشاط الزائد ، واالندفاعية وخفض 
مستوى السلوك العدواني ، وزيادة الثقة بالنفس ، والسلوك االجتماعي اإليجابي . حيث أن 

 .إهمال هذه المشكلة والمشكالت السلوكية المصاحبة لها يعوق تعلم هؤالء األطفال 
وتهتم الدراسة الحالية بمشكلة النشاط الزائد لدى تالميذ المرحلة االبتدائية نظرًا ألنها      

مرحلة أساسية من التعليم ، حيث أن االهتمام بدراسة المشكلة وما يرتبط بها من مشكالت 
سلوكية في هذه المرحلة المبكرة ، يتيح الفرصة للتغلب على هذه المشكلة ، حتى ال تنعكس 

، والذي يؤدي إلى التسرب من التعليم ، وعدم القدرة   الدراسي ها بالسلب على التحصيلآثار 
 . الطفل المعرفية  ى الرغم من قدراتعلى مواصلته ، عل

يساعد التدخل المبكر على توفير البرامج والخدمات التربوية المالئمة لتحسين أداء   كما      
والتخلص من المشكالت السلوكية  ، همدياب النمو لب، لتهيئة أس وقدرات هؤالءاألطفال
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السلبية المصاحبة للنشاط الحركي الزائد ، بما يخفف من معاناتهم ، حيث يكون الطفل أكثر 
وكه ، وتعميم االستجابات التي يتعلمها ، ونقل أثر التدريب من المدرسة  استجابة لتعديل سل

 .ر شمولية لتلبية احتياجات الطفل للمنزل ، كما تصبح الخدمات أكث
ُكل ما سبق دفع الباحثة إلى إعداد برنامج إرشادي مقترح يعتمد على اإلرشاد االنتقائي      

المتمثلة في التعلم بالنموذج ، ولعب األدوار، يتضمن مجموعة من الفنيات  ، والذي التكاملي
ي  الفتراضاوالتدعيم ، والتفاعل االجتماعي التبادلي بين األطفال ، واستخدام العالج بالواقع 

لعرض األفالم ، باإلضافة لألنشطة المنزلية المصاحبة وفق خطة محددة مدروسة يتضمنها 
المشكالت السلوكية المصاحبة للنشاط  المستخدم في الدراسة ، بهدف خفض ذلك البرنامج

الحركي الزائد والمتمثلة في العدوان والقلق وضعف تقدير الذات ، وعدم تحمل اإلحباط ، 
وضعف العالقات مع اآلخرين ، وعدم الثبات االنفعالي ، وعدم الطاعة لدى أطفال المرحلة  

طهم نحو اإلنجاز وتحسين قدرتهم على االنتباه وتحصيلهم االبتدائية ، مما قد يوجه نشا
  .اعي مع أسرهم ومعلميهم وأقرانهميمي ، وتحقيق التوافق االجتمداألكا

 وهكذا تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي :      
شكالت بعض الم االنتقائي التكاملي دورًا في خفضإلى أي مدى يؤدي اإلرشاد  -

 لنشاط الزائد لدى أطفال المرحلة االبتدائية ؟ لالسلوكية المصاحبة 
 ويتفرع من هذا السؤال عدة تساؤالت على الوجه التالي : 

إلى أي مدى توجد فروق بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد نفس المجموعة على   – 1
 .نشاط الزائد بعد تطبيق البرنامج مقياس المشكالت السلوكية المصاحبة لل

وعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة على  مإلى أي مدى توجد فروق بين أفراد المج – 2
 .نشاط الزائد بعد تطبيق البرنامج مقياس المشكالت السلوكية المصاحبة لل

إلى أي مدى توجد فروق بين أفراد المجموعة التجريبية ونفسها بعد إجراء البرنامج وبعد  – 3
 . للنشاط الزائد فترة المتابعة على مقياس المشكالت السلوكية المصاحبة  

 الدراسة :  هدف 
 نامج إرشادي انتقائي تكاملي لخفضالدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية بر  هدفت     

 . د لدى أطفال المرحلة اإلبتدائية بعض المشكالت السلوكية المصاحبة للنشاط الحركي الزائ
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 أهمية الدراسة : 
 األهمية النظرية :       

البحوث والدراسات التي اهتمت بالبرامج  تكمن أهمية هذه الدراسة في محدودية – 1
ائد ، وهذا في حدود  الز اإلرشادية لتعديل المشكالت السلوكية المصاحبة للنشاط الحركي 

 . علم الباحثة 
النشاط الحركي الزائد والمشكالت  الحالية أهمية التدخل المبكر لخفض توضح الدراسة – 2

د الحلول المالئمة السلوكية المصاحبة له ، حتى يتسنى التصدي لهذه المشكلة ، وإيجا
 .ومنع تفاقمها 

المشكالت السلوكية   بدراسات أخرى لخفضاسة في القيام نتائج هذه الدر  تساهم – 3
فال  طالمصاحبة للنشاط الحركي الزائد والعمل على توفير برامج تدريب تساعد هؤالء األ

 . ى جوانب الشخصية المختلفة لديهم على التخلص من هذه المشكلة حتى ال تؤثر عل
 األهمية التطبيقية :

 :  تنبع األهمية التطبيقية للدراسة الحالية من خالل  
التعرف على اضطراب النشاط الحركي الزائد والمشكالت السلوكية المصاحبة له ،   – 1

 . ا وعالجها داخل األسرة والمدرسة والعمل على مواجهته
ـ وتوظيفها في ضوء توصيات تربوية  إفادة المعلمين والباحثين بنتائج هذه الدراسة – 2

 .  تساهم في هذا المجال
  ادية التي يمكن أن تستخدم في خفض توفير قسط من المعلومات حول الفنيات اإلرش – 3

العقلية  المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وذلك لتعزيز كفاءاتهم
 .المعرفية واالجتماعية 
 مصطلحات الدراسة : 

مرت ، ويقال أفرط في األمر  : فرط : الزيادة على ما أُ  Hyperactivityالنشاط  فرط – 1
 . ( 235، ص  1999و الفضل بن منظور ، أب)أي أسرف وتقدم 

ط : أي طيب النفس للعمل ) أبو نشيط نشاطًا ونشيط إليه ، فهو نش  النشاط : ضد الكسل ، 
 . (  146، ص  1999فضل بن منظور ، ال
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أما فرط النشاط فيشار إليه بإصطالح فرط الحركة أو الحركة الزائدة أو النشاط الزائد ،        
يصيب األطفال والمراهقين ، ويتميز بعرضين هما : قصور االنتباه ، وفرط النشاط أو الذي 

،   1999لم النفس الشامل ، وبدون أهداف )موسوعة ع غير مقبولة اجتماعياً الحركة بصورة 
 . ( 51ص 
ويعرف النشاط الزائد إجرائيًا بأنه عدم قدرة الطفل على البقاء جالسًا أكثر من لحظات       

قليلة ، حيث يتحرك الطفل هنا وهناك في الحجرة ، فال يريح معه ، ويزداد النشاط البدني  
التي يحصل عليها   الدرجةببشكل كبير ، ويحتاج لضبط الحركات البدنية ، وتتحدد 

 . اس المستخدم في الدراسة الحالية المقيالمفحوص على  
 :  Counseling Programالبرنامج اإلرشادي  – 2

( بأنه "برنامج مخطط منظم في ضوء أسس علمية  499،  1998ُيعرفه حامد زهران )     
عية ، لجميع من تضمهم يم الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير المباشرة ، الفردية والجمادلتق

مساعدتهم في تحقيق النمو السوي ، والقيام باالختيار  المؤسسة )المدرسة مثاًل( ، بهدف
الواعي المتعقل ، لتحقيق التوافق النفسي داخل المؤسسة وخارجها ، ويقوم بتخطيطه وتنفيذه 

 .مه فريق من المسئولين المؤهلين" وتقيي
وُيقصد بالبرنامج اإلرشادي إجرائيًا في هذه الدراسة بأنه "برنامج مخطط ومنظم في      

ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير المباشرة ، الفردية والجماعية ،  
وتقديم مجموعة من اإلجراءات المخططة على أسس علمية ، تتمثل في األنشطة الجماعية  

نوعة والمناقشات والتعليم العالجي ، والعالج بالواقع االفتراضي ، والتي تهدف واأللعاب المت
لخفض النشاط الحركي الزائد وما يصاحبه من مشكالت سلوكية ، وهذا البرنامج يخضع  

  ."السليميحقق التوافق النفسي لعملية التقييم بما 
 المشكالت السلوكية المصاحبة للنشاط الزائد : – 3

ُيقصد بها مجموعة األعراض الثانوية المصاحبة لألعراض األساسية للنشاط الزائد أو     
من حيث المتغيرات التي  "الدرجة التي يحصل عليها الطفل كنتيجة له . وُتعرف إجرائيًا بأنها

  الحالية  يحدد في الدراسة ة المصاحبة للنشاط الزائد" ، و يتضمنها مقياس المشكالت السلوكي
ان والقلق وعدم الطاعة )العناد والتمرد( ، وضعف تقدير الذات ، وعدم تحمل االحباط،  بالعدو 

 وضعف العالقة باآلخرين ، وعدم الثبات االنفعالي ، وفيما يلي تحديد كل منها :
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 :  Aggressionالعدوان  -أ 
من األمور الطبيعية التي تصدر عن األطفال العاديين ،  ُيعد الغضب والثورة والشجار     

إال أن قيام الطفل بالغضب والثورة على زمالئه بدون مبرر وبصورة مستمرة ، يشير إلى أنه 
 . رة التدخل العالجي ودراسة حالته يعاني من مشكلة ، ويدعو إلى ضرو 

الشخصي بالغير ، وقد يكون وُيعرف العدوان بأنه السلوك الذي يؤدي إلى إلحاق األذى      
،   5..2) حنان عبد الحميد العناني ،  تقليل قيمةنفسيًا على شكل إهانة أو  جسميًا أو األذى
 . ( 113ص  

 : Anxietyالقلق  –ب 
هناك تعريفات ركزت على تعريف القلق على أنه استجابة لإلحباط ، مثل تعريف      

(Sullivan , 1973)   الذي يرى أن القلق ينتج حينما ال يمكن إشباع الحاجات البيولوجية
الخطر واالرتباك ، ويكون دائمًا مرتبطًا بتوتر بدني  فيستشعر الفردللفرد بطريقة اجتماعية ، 

 .  (Benjamin , 1988 , P . 28)متزايد 
شامل ومستمر ، نتيجة توقع  ( بأنه حالة توتر316ص ، ...2وُيعرفه السيد فهمي )     

 .خوف غامض، وأعراض نفسية وجسمية تهديد خطر فعلي أو رمزي قد يحدث ، ويصحبها 
حالة انفعالية مؤلمة  "( بأنه 691ص ، 1.. 2كما ُيعرفه عبد الرحمن سيد وصفاء غازي )     

مضني لخطر غير محدد دائمًا مايكون وشيك الوقوع ، وهذا  تكمن في شعور االنتظار ال
 .عالي خاص يدل على معاناة نفسية" الخوف دون وجود شئ ظاهر، ُيعتبر رد فعل انف

 :  Disobedienceلتمرد( عدم الطاعة )العناد وا –ج 
صيان وعدم اإلذعان لمطالب الكبار ، وبمعنى آخر ، عدم  ع ُيقصد بالعناد والتمرد ، ال     

قيام الطفل بعمل ما يطلبه األب أو األم في الوقت الذي ينبغي أن يعمل فيه . وتتلخص 
 أسباب العناد والتمرد وعدم الطاعة في : 

 األسري الذي ينشأ عنه إحساس بالضياع .  التفكك – 1
 القسوة على الطفل أو التذبذب في معاملته . – 2
 وجود إعاقة لديه .  – 3
دالحميد العناني ، عدم الشعور باألمان النفسي واالجتماعي واالقتصادي )حنان عب – 4
 . (149، ص 5..2
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 :  Low Self – Esteemضعف تقدير الذات  –د 
( تقدير الذات بأنه "نظرة الفرد اإليجابية إلى  198، ص 2.. 2ُتعرف عزة عبدالكريم )     

نفسه ، بمعنى أن ينظر إلى ذاته نظرة تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافية ، كما يتضمن 
إحساسه بكفاءته وجدارته واستعداده لتقبل الخبرات الجديدة ، والقدرة على إدارة األمور ، وُيعد 

 . ذاتية أثناء تفاعله مع اآلخرين" شخصيًا للفرد على قيمته ال حكمًا 
م السلبي أو اإليجابي للذات ،  يبأنه التقي (Leary , 2..4 , P . 2.5)كما ُيعرفه      

والذي يرتبط بإدراك الفرد لقيمته الذاتية . ويظهر لدى األطفال ذوي النشاط الزائد انخفاض  
يزون العالقات االجتماعية مع اآلخرين ، ويتم في تقدير الذات لديهم ، نتيجة ضعف

 . بالشعور السلبي تجاه أنفسهم
 : Frustrationاإلحباط  -هـ 

هو أي نشاط هادف مع عدم بلوغ الهدف نتيجة عائق وما يتبع ذلك من آثار حركية ،      
 . ( 39، ص  1.. 2،  سهير كامل)ووجدانية نتيجة الشعور بالهزيمة والفشل وخيبة األمل 

وُيعد ضعف تحمل اإلحباط من المظاهر السلوكية المميزة لألطفال ذوي النشاط الزائد ،       
ى تحمل اإلحباط يؤثر بشكل أو بآخر على عالقات هؤالء األطفال  حيث أن عدم القدرة عل

كالخسارة  أن تحدث أثناء اللعب مع أقرانهمبأقرانهم ، فهم ال يتحملون اإلحباطات التي البد 
وعدم قدرتهم على تحقيق الفوز ، وعدم تحمل اإلحباط يجعل الكثير من األقران يكرهون 

 .( .6، ص 1999،  الدين )محاسن بهاءاللعب مع هؤالء األطفال 
 : Poor Relationship with othersضعف العالقة باآلخرين  – و

وُيقصد بها التعرض للرفض من قبل األقران ، حيث يظهر األطفال ذوو فرط النشاط      
 , Jeffery , et al , 2..2)عدم االهتمام بأقرانهم، مما يؤدي إلى رفضهم من قبل أقرانهم 

P . 72)  . 
 عدم الثبات اإلنفعالي:  – ز

وهو حالة من حاالت االضطرابات االنفعالية التي تكون فيها ردود الفعل االنفعالية غير       
قد ُيصاحب االضطرابات االنفعالية ضعف وفقدان  لمثيرها بالزيادة أو بالنقصان، فمناسبة 

الثقة في النفس والسلوك الدفاعي، وسهولة االستثارة االنفعالية والحساسية النفسية بصفة  
 . ( 487-485، ص ص  5.. 2حامد زهران ، ب ، ) عامة 
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 اإلطار النظري : 
 : Hyperactivityأواًل : النشاط الزائد 

( النشاط الزائد على أنه اضطراب يتصف بنقص .. 2،  1994زكريا الشربيني ) ُيعرف     
والحركة  مدى االنتباه واالندفاعية وفرط النشاط لدى الطفل ، حيث يكون الطفل دائم النشاط 

 . الروضة أو المدرسة أو المنزل   لدرجة تجعله موضوع شكوى من
( بأنه نشاط مفرط وغير طبيعي ، وزائد عن  332،  8..2وُيعرفه طه عبد العظيم )      

الحد الطبيعي المعقول ، أو يمثل قدرًا كبيرًا من الحركة الجسمية ، ومقدارًا من السلوك غير  
زيادة في النشاط عن الحد المعقول بشكل مستمر ، كما أن  المالئم ، فالنشاط الزائد هو 

الحركة التي يصدرها الطفل ال تكون مناسبة مع عمره الزمني ، إال أن نشاطه يعتبر نشاطًا 
 . المشكالت السلوكية لدى األطفال  فرط الحركة ، وهو أحد  طلق عليه أحياناً غير مناسب يُ 

ط الحركي الزائد على أنه عبارة عن حركات  النشا (Woolfalk , 1995 , 135)ويرى      
جسمية تفوق الحد الطبيعي المعقول ، وأنه سلوك اندفاعي غير مناسب ومفرط ، وليس له  
 هدف مباشر ، وينمو بشكل غير مناسب لعمر الطفل ، كما يقوم بنشاط زائد من غير كلل

  الدراسي  تحصيله بشكل سلبي على  وهذا كله يؤثر، كما لو كان يحركه موتور ،  أو تعب
 . بين الذكور أكثر منه لدى اإلناث وسلوكه ، وتزداد نسبته 

نظريات علم النفس في تفسيرها للنشاط الزائد، حيث ترى النظرية السلوكية أن    وتختلف     
الطفل يتعلم الكثير من االستجابات عن طريق المالحظة والنموذج المحتذى به والذي يختلط  
به الطفل، أو تلك النماذج التي تتلقى اإلثابة والتعزيز وأنواع السلوك المرغوب وغير  

السلوك المضطرب على أنه خطأ ناتج عن االستجابة الخاطئة  المرغوب، أي أنها تفسر 
المرتبطة بمثيرات منفرة يستخدمها الطفل في تجنب مواقف أخرى غير مرغوب فيها )زينب 

 . ( .11،   1999شقير ، 
أما النظرية البيولوجية فترجع النشاط الزائد إلى عوامل وراثية نتيجة خلل بسيط في        

أثناء الحمل ، مما يؤدي إلى حدوث حالة من عدم االتزان  وظائف المخ أو مشكالت 
ائي، واضطراب في النشاط وفي وظائف الجهاز العصبي المركزي ) أماني زويد ، يالكيم

2..2  ،58  ) . 
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المشكالت السلوكية التي يعاني  Bandura , (1973) في حين ترجع النظرية االجتماعية
به ، وإلى العوامل االجتماعية والنفسية غير  منها الطفل إلى الظروف البيئية المحيطة

المواتية والتي مر بها أثناء عملية التنشئة االجتماعية ، سواء كان في المنزل أو المدرسة )  
ير  ( . حيث أن شعور الطفل بالرفض يؤدي إلى سلوك غ75،  1999عال عبد الباقي ، 

،  5.. 2 ب ،  حامد زهران ،)وإلى سوء توافقه االجتماعي مقبول وأعراض واضطرابات أخرى 
 .( 288ص

 أسباب النشاط الزائد :
إلى وجود ارتباط موجب بين اضطراب  (.14، ص1994توصلت سهام عبد الغفار )     

، فكلما  لألسرة االقتصاديعي قصور االنتباه وحجم األسرة والمستوى االجتما –فرط النشاط 
إلى اتباع األسلوب  ء على الوالدين ، وأدى ذلك بدورهإزداد حجم األسرة إزدادت األعبا

 – المصاحب اطالفوضوي في معاملة األطفال ، كما توصلت إلى أن اضطراب فرط النش
 .تماعي والتعليمي المنخفض ذات المستوى االج  قصور االنتباه يزداد لدى األسرب

إلى أن سلوك الوالدين تجاه أبنائهم قد  ( 45، ص 2.. 2ويشير جمال حامد الحامد )     
قصور االنتباه ، حيث أن اضطراب األسرة  –يساهم في حدوث اضطراب فرط النشاط 

وتفككها ، وسوء التربية ، والفوضوية داخل األسرة ، والخالفات بين الوالدين ، وعبارات اللوم  
بعض اآلباء ، وكل ذلك   واالتهام لهؤالء األطفال ، وكذلك األسلوب الخشن الذي يتميز به 

 .لألطفال المصابين بهذا االضطراب يالحظ بإزدياد في البيئة األسرية  
إلى أن سوء العالقات بين الطفل   (Johanston & Mash , 2..1 , P . 87)ويؤكد      

 قصور االنتباه . –ووالديه من أهم األسباب المؤدية الضطراب فرط النشاط 
( أسباب النشاط الزائد في إدمان األم الحامل  5.1،  5..2ويلخص حامد زهران )ب،      

ونقص نضج الوليد ، والعدوى التي تصيب المخ ، والحساسية لبعض المأكوالت )خاصة تلك 
لتي تضاف إليها عناصر حافظة أو ملونة( ، ونقص الفيتامينات، والتسمم بالرصاص،  ا

وتأخر نضج الجهاز العصبي المركزي، وأساليب التنشئة الخاطئة مثل الحرمان والعقاب 
الصارم واإلهمال أو الحماية الزائدة والتدليل الزائد ، والضغوط النفسية الشديدة ، واالضطراب 

 .وك الطفل ، وإثارة األلم النفسيعف في ضبط سلاالنفعالي ، والض
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 أعراض النشاط الزائد : 
اختلف الباحثين في تحديد األعراض األساسية للنشاط الزائد ، حيث يرى البعض أن       

العرض األساسي للنشاط الزائد هو الحركة الزائدة ، ومنهم من يرى أنه يرتبط بنقص االنتباه 
م الباحثين على أن السمات األساسية للنشاط الزائد تتمثل في الحركة ظ، وقد أجمع مع

 .االنتباه واالندفاعية المفرطة ، ونقص 
ويمكن تلخيص أهم أعراض النشاط الزائد فيما يلي : الحركة المفرطة ، العدوانية ، تقلب      

ط النفس ،  المزاج ، قصور االنتباه ، نقص القدرة على التركيز ، ونقص القدرة على ضب
والعناد ، والحركات العصبية ، واالندفاعية ، والتململ ، والجري ، وإثارة الضوضاء ، 
صعوبة الجلوس على المقعد فترة طويلة ، صعوبة االستماع إلى ما يقال ، واللعب العنيف 
والعدواني ، والتنقل من مكان إلى آخر ، والصعود والتسلق فوق األثاث واألدراج ، وتحطيم 

اء ، وصعوبة تنفيذ التعليمات ، وعدم إطاعة األوامر ، ونقص التسامح عند الشعور  يشاأل
، واألنانية ، والتمركز حول الذات ، والسلوك الفوضوي ، وفقدان األشياء واألدوات   طباإلحبا

، وسوء التوافق االجتماعي خاصة مع الرفاق ، والمقاطعة في الحديث ، واالندفاع في  
،   1.. 2أو تفكير مسبق ، ضعف التحصيل الدراسي )حسن مصطفى ، اإلجابة دون ترو 

 .  (36ص
 ثانيًا المشكالت السلوكية المصاحبة للنشاط الزائد :

 :  Aggression  العدوان  – 1
إلى أن مشكلتي فرط النشاط والعدوان   Whalen & Henker , (1985 , 453)يشير      

على أن صورة السلوك االجتماعي المميز لألطفال مفرطي النشاط،  انمتالزمان ، حيث يؤكد
يشير إلى حقيقة أن كثير من هؤالء األطفال على درجة عالية من العدوانية لفظيًا وبدنيًا .  

كونه وسيلة للتغلب على   ةى سلوكهم العدواني نظرة إيجابين إليوينظر األطفال العدواني
مما يزيد  العدوان أشياء كثيرة ، سلوك الصعوبات االجتماعية التي يواجهونها ، ويتوقعون من

 . ( 23، ص  3..2مجدي أحمد عبد هللا ، )يكسبهم ثقتهم بأنفسهم من تقديرهم لذواتهم 
ة االجتماعية ، ويعتبر السلوك العدواني سلوكًا مكروهًا ومبغضًا وغير مقبول من الناحي     

تمعهم، جحيث يهدد هذا السلوك العدواني العالقة بين األطفال وأقرانهم ، وأيضًا بينهم وبين م
 .  (  174، ص  1997ويعتبر عاماًل رئيسيًا لحاالت سوء التوافق ) جمال أبو مرق ، 
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نتيجة  ويؤثر السلوك العدواني سلبًا على مشاركة الطفل العدواني مع األطفال اآلخرين ،     
 لما يسببه لهم سلوكه العدواني من إزعاج وإيذاء ، مما يجعلهم ينفرون ويبتعدون عنه . 

إن إحساس الطفل بعدم القبول االجتماعي يدفعه إلى الشعور بالنقص ، ويدفعه تدني       
مفهوم الذات لديه إلى محاولة فرض ذاته ، كما أن الشعور بالحرمان يدفع األفراد إلى  
اإلحساس بالظلم وتفريغ هذا اإلحساس في شكل سلوكيات عدوانية ، تهدف إلى تدمير 

 . ( 35، ص ...2،  )فهد عبد الرحمناآلخرين 
ويعتبر السلوك العدواني من أكثر أنماط السلوك ظهورًا لدى تالميذ المرحلة االبتدائية      

الذين يعانون من ضعف االنتباه ، والنشاط الزائد واالندفاعية ، ويقوم بعض األطفال من  
ه خطأ ، وغالبًا  ذوي النشاط الزائد والمندفعين بإيذاء اآلخرين عمدًا دون شعور بأن ما يفعلون

معصومة سهيل ن مع التأخر الدراسي ، وتدني مستوى التحصيل الدراسي )ا ما يتالزم هذا العدو 
 .( 83-82، ص 5.. 2المطيري ، 

( بين العدوان الناتج عن رد الفعل والعدوان الصريح بأن  23،  2..2ويفرق كمال سالم )      
األشخاص والممتلكات ، وعندما يكون له مبرراته العدوان هو اعتداء لفظي أو جسمي على 

يوصف بأنه سلوك عدواني جاء كرد فعل ، أما إذا لم يجد له مبرر ، فإنه يوصف بأنه 
ور في االنتباه والحركة سلوك عدواني صريح قد ينتج عنه اضطرابات سلوكية أو قص

 . المفرطة 
عن الكبار، والتحرر من السلطة  وترجع أسباب العدوان إلى رغبة الطفل في االستقالل      

الضاغطة عليه ، والتي تحول دون تحقيق رغباته وإشباع حاجاته ، وقد يكون نتيجة لعجز  
فقدان الشعور   إقامة عالقات اجتماعية مع األطفال اآلخرين، وقد يكون بسببالطفل عن 

 . (32، ص ...2، )محمد علي الهمشري ووفاء محمد عبدالجواد باألمان أم افتقاد الثقة بالنفس 
كما تعود أسباب العدوان إلى ظروف شخصية كالقلق واإلحباط والغضب ، ويستخدم       

عندها العدوان كصمام أمان يزيل التوتر ، ويعيد الفرد إلى حالة االتزان ، وقد يعود السلوك  
العدواني لعدم تقبل الفرد ورفضه اجتماعيًا ، إما لعيب ظاهر فيه ، أو لقبح منظره ، أو لعدم 

نائل محمد عبدالرحمن ، اجتماعيًا مع رفاقه ، فيقوم بهذا السلوك الذي يرفض فيه ذاته )توافقه 
 .( 1.4، ص 7.. 2
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ولعالج العدوان يجب إحاطة الفرد بالعطف والرعاية وإشعاره بالدفء واألمان، وتنمية      
باإلضافة  مفهوم الذات لديه، ومساعدته على االسترخاء، والتداعي الحر، والتعبير االنفعالي، 

إلى استخدام أساليب العالج السلوكي مثل تعزيز السلوك المرغوب فيه، وتقديم القدوة 
الحسنة، وتعليمه المهارات واآلداب االجتماعية الحسنة ، واستخدام العقاب حينما يقترن 

لحاجات الطفل بعد العدوان، وحرمانه  باإلضافة إلى عدم االستجابةالعدوان بنتائج سلبية ، 
ي مكسب يحصل عليه بالضرب أو التدمير أو الثورة ، وذلك حتى ال يتم تعزيز السلوك من أ

 .( 176، ص 1992)جامعة القدس المفتوحة ، العدواني لديه 
 : Anxietyالقلق  – 2

ُيعرف القلق بأنه إشارة إنذار بكارثة توشك أن تقع ، وإحساس بالضياع في موقف شديد       
الدافعية ، مع عدم القدرة على التركيز ، والعجز عن الوصول إلى حل مثمر ، هذا باإلضافة 

يتعرض الفرد للحرمان والفشل ،   اإلى ما يرافق ذلك من مظاهر االضطراب البدني ، وعندم
م الصراع ، يكون دبإضطراب وتوتر ، وعندما يشتد الشعور باإلضطراب ويحتفإنه يشعر 

القلق في هذه الحالة إشارة تنذر بالخطر ، وتجعل الفرد يحاول الدفاع عن نفسه وكيانه 
 .( 99، ص 5.. 2حنان عبدالحميد العناني ، المهدد )

حيث  –ر االنتباه قصو  –وُيعد القلق أحد المظاهر السلوكية المصاحبة لفرط النشاط      
إلى ظهور اضطراب  Faraone , et al , (1996 , P . 1452)دراسة  نتائج توصلت

ه ، واألطفال نتباقصور اإلب – المصحوب ذوي اضطراب فرط النشاطالقلق على األطفال 
ي القلق ، حيث كانت النتائج نتباه غير المصحوب بفرط النشاط فذوي اضطراب قصور اإل

 .قصور االنتباه –طراب فرط النشاط مجموعة اض في اتجاه
إلى أن القلق ُيعد اضطرابًا  Sawanson , et al , (1998 , P . 14.)وتوصل      

قصور االنتباه ، ويزداد ظهوره بزيادة العمر ، كما أنه   –مصاحبًا إلضطراب فرط النشاط 
ر للعمليات االنفعالية يزيد بين الذكور أكثر منه لدى اإلناث . والقلق ما هو إال مظه

اع ، ولذلك فإن القلق شيء يشعر به اإلنسان ر المتداخلة التي تحدث خالل اإلحباط والص
ويسبب له توترًا انفعاليًا يضغط عليه من الداخل ، ويحمل الصفة التي يحملها الخوف  
والغضب والحزن ، لذلك فهو مؤلم ومزعج ، مما يجعل اإلنسان يسعى إلى الخالص منه  

 .( 51، ص 1994ميحة عبدالفتاح إسماعيل ، )س
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وأكدت الدراسات الكلينيكية أن حرمان الطفل من الحب يرتبط ارتباطًا واضحًا بزيادة       
أعراض القلق الصريح لديه كزيادة المخاوف ، وضعف ثقته بنفسه ، وفقدان شهيته للطعام ،  

 . ( . 11، ص ... 2)سهير كامل ، وشعوره بالتعاسة 
بالدونية   رد التحرر من الشعورإلى أن القلق ينجم من محاولة الف Adlerويشير      

، وتجنب  )النقص( ، ومحاولته الحصول على "شعور التفوق" ، فالنضال من أجل التفوق 
الشعور بالنقص هو المسؤول عن القلق ، ويرى أن القلق ترجع نشأته إلى طفولة اإلنسان  

للتغلب  األولى ، حيث يشعر الطفل عادة بضعف وعجز بالنسبة للكبار والبالغين عامة ، و 
على شعوره بالنقص والقلق عن طريق تقوية الروابط االجتماعية التي تربطه مع اآلخرين  
المحيطين به ، فالفرد يستطيع أن يعيش بدون قلق إذا حقق االنتماء إلى المجتمع الذي 

 . ( 22، ص  1..2يعيش فيه )فاروق السيد عثمان ، 
لق الناتج عن حكم األنا األعلى بإرتكاب إن الخوف من الوالدين وعقابهما يؤدي إلى الق      
مصحوب بتشتت شديد أو صورة مخاوف ، أو يصبح   ص ذنبًا ، حيث يأخذ صورة قلقالشخ

 .( 333-332، ص 4..2مرافقًا للعصاب )محمد جاسم العبيدي ، 
وترى المدرسة اإلنسانية أن اإلنسان خالل مسيرة حياته يواجه مواقف تثير القلق ، ألنها      

ر خوفه في عدم تحقيق النجاح ، وبالتالي خطر مواجهة الفشل وما ينطوي عليه من  تثي
الفشل ،  إلى أن كل إنسان لديه سجل تراكمي بعدد مرات  Thornمخاطر ، حيث يشير 

ها ، فإذا كان الفشل هو الراجح يكون اإلنسان عرضة للقلق ،  وعدد مرات النجاح التي حقق
ق أهدافه وخوفه من عدم تحقيق يحقأسلوب حياته ، وت روأن مجرد فشل اإلنسان في اختيا

 . ( 334، ص  3.. 2ذلك يثير القلق لديه )وجدان عبدالعزيز الكحيمي وآخرون ، 
وهما من المدرسة السلوكية الجديدة ، فيشيران إلى أن القلق ال  Wolpe & Izinkأما       

ف )الفوبيا( ، حيث اتسعت دائرة المثيرات الباعثة للخوف حتى أصبح  ايختلف عن الخو 
الشخص خائفًا من كل شيء ، ولقد انتشر القلق نتيجة لتعميم الخوف على مثيرات في البيئة 

يسبب الخوف ، فال يستطيع الشخص تحديد  ظهرت على التوالي مع المثير األصلي الذي
 . ( 286، ص  1991مصدر خوفه فيصبح قلقًا )عزيز حنا وآخرون ، 

، حيث  Anxiety Stateوحالة القلق  Anxiety Traitوهناك فرق بين سمة القلق       
تشير سمة القلق إلى أساليب استجابية ثابتة نسبيًا في شخصية الفرد ، فالقلق المثار في هذه  
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حالة أقرب إلى أن يكون مرتبطًا بشخصية الفرد منه إلى خصائص الموقف الذي حدث فيه  ال
القلق ، وقلق السمة هو األكثر ارتباطًا بالصحة النفسية للفرد ، وهو الذي يتحدث عنه  
العلماء كعرض لإلضطرابات العصابية ، الذي يمتد في نشأته ونموه إلى خبرات الطفولة ،  

ض لها الفرد أثناء التنشئة االجتماعية ، وهذا يعني أن كل الناس يمرون  والمثيرات التي يتعر 
"بحالة القلق" ، إذا عرض لهم ما يقلقهم ، ولكن بعضهم فقط هم الذين يتسمون بسمة القلق  

 .  ( 6.1-575، ص .199)عالء الدين كفافي وآخرون ،  
حيوية والنشاط والمثابرة، وتشمل األعراض الجسمية )الفسيولوجية( للقلق: نقص الطاقة ال     

وتوتر العضالت وعدم االستقرار ، والنشاط الحركي الزائد ، واللزمات العصبية الحركية مثل 
مر ، والشعور  تقضم األظافر، ورمش العينين ، ومص األصابع وغيرها ... والصداع المس

،   5..2بضيق الصدر، والدوار والقئ واضطراب النوم والكوابيس )حامد زهران، )أ( ، 
 . (  398-397ص

تشمل : القلق العام والقلق على الصحة ، والشعور  و وهناك األعراض النفسية للقلق       
 . لقدرة على اإلنتاج وسوء التوافق بعدم األمان واالكتئاب وضعف ا

 اإلحباط : – 3
حدوث  حاجة له ، أو توقع يعيق إشباع  لية تتضمن إدراك الفرد لعائق ماُيعرف بأنه عم     

مع تعرض الفرد من جراء ذلك لنوع من أنواع التهديد ، فالفرد الواثق   هذا العائق في المستقبل
من نفسه يستطيع أن يواجه المواقف اإلحباطية الشديدة بقوة ، وأن يتغلب على المواقف  

 . ضعيف الثقة بنفسه أن يكون كذلك  اإلحباطية البسيطة بسهولة ، بينما ال يستطيع
اإلحباط آثارًا مهمة في الشخص وفي عالقاته االجتماعية ، حيث أن اإلحباط  ويترك     

يتضمن إدراك الفرد لعائق يقف حجر عثرة في طريق إشباع الحاجة أو الدافع ، فإذا كان  
الدافع قويًا وملحًا ، والعائق موجودًا كان اإلحباط شديدًا ، حيث أن اإلحباط الشديد قد يؤدي  

 . (  178-169، ص  1987وقد يؤدي إلى إضعافه )نعيم الرفاعي ،  إلى تقوية الدافع ، 
ويشير بعض علماء النفس إلى أن اإلحباط ال يؤدي دائمًا إلى أفعال عدوانية كما تقرر      
، وإنما قد يؤدي إلى   Dollard , et al , (1939)دوالرد وميلر ل  العدوان –اإلحباط  نظرية

ما يسلكون سلوكًا اتكاليًا ، ويعجزون عن مواجهة  سلوك نكوصي ، كما يحدث لألطفال عند
المشكالت معتمدين على أنفسهم ، إذا تكرر تعرضهم لإلعاقة والخذالن ، وقد يؤدي إلى  
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مود السلوك ، حيث يترتب على اإلحباط التثبيت على السلوك القديم ، والحيلولة دون  ج
 . ( 1345، ص  . 199ي ،  ممارسة استجابات جديدة )جابر عبدالحميد وعالء الدين كفاف

ويختلف األفراد فيما بينهم في درجة تحملهم لإلحباط ، فالبعض يتحمل درجة عليا من       
اإلحباط ، بينما ال يتحمل البعض اآلخر أدنى درجات اإلحباط ، وُيرجع علماء نفس الطفولة 

، حيث أن لمبكرة االقدرة على تحمل اإلحباط إلى أصول التنشئة االجتماعية في الطفولة 
التربية المتسلطة ال تشجع الطفل على تطوير هذه القدرة ، ألنها تقوم بإتخاذ القرارات له ،  

 .  (.36-358، ص  1995وتزوده بكل ما يحتاج )عبدالرحمن عدس ومحيي الدين توق ، 
الفرد استجاباته العدوانية وال يظهرها في   ي اإلحباط إلى العدوان ، وقد يكبتوقد يؤد     
 وأاألحيان ، فمن الشائع في المواقف اإلحباطية أن يهاجم الفرد مباشرة األشياء  معظم

األشخاص الذين هم مصدر إحباطه ، ومن وجهة نظر الصحة النفسية ُيعد من الخطأ كبت 
المشاعر العدوانية ، ألن الكبت يؤدي إلى القلق والعصاب ، وهناك بعض القنوات المعترف 

تصريف المشاعر العدوانية مثل المهارات الرياضية والرسم والعمل  بها اجتماعيًا تساعد في 
 .(  261-.26المسرحي وغيرها )مصطفى الشرقاوي ، ب.ت ، ص

لتدريب التوكيدي دورًا هامًا في التعبير عما ينتاب الفرد من إحباطات اويلعب      
اض مؤداه  وصراعات نفسية تؤثر على توافقه الشخصي واالجتماعي ، حيث يقوم على افتر 

أن من الممكن تنمية المهارات االجتماعية بطريقة مقبولة ، إذ أن ذلك يساعد الفرد على بلوغ  
األهداف الشخصية والتربوية المنشودة ، وتحسين مفهومه عن ذاته ، وتقديره لهذه الذات  

(Huey & Richard , 1984 , P . 95)  . 
 : Disobedienceعدم الطاعة  – 4

ُيعد عدم الطاعة مظهرًا سلوكيًا من المظاهر المميزة لألطفال ذوي فرط النشاط ، حيث      
إلى وجود ارتباط إيجابي بين عدم الطاعة والنشاط   Zentall , (1989 , P . 311)توصل 

الزائد ، حيث أن المستوى العالي من فرط النشاط في السن المبكرة لدى األطفال تكون  
نية وعدم الطاعة ، وعادة ما يكون لدى األطفال مفرطو النشاط مشكالت مرتبطة مع العدوا

داخل المنزل ، حيث ال يتبعون التعليمات والنصائح ويميلون إلى العناد في معظم األحيان 
( . حيث يكون آباء هؤالء األطفال في حيرة 677، ص  .199)السيد إبراهيم السمادوني ، 

الطرق المناسبة للتعامل معهم ، لذلك يطلب بعض من أمرهم ، غير قادرين على معرفة 
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ختصين ليتعرفوا على كيفية التعامل مع أبنائهم مهؤالء اآلباء المساعدة والعون من ال
 . ( 59، ص 1999)محاسن بهاء الدين ، 

مرحلة من مراحل النمو النفسي لألطفال ، ويساعده على   فيه ويعتبر العناد غير المبالغ     
مرحلة العناد والتحدي إلى مرحلة   من شافه لنفسه ، حيث ينتقل الطفلاالستقرار واكت

االستقالل النفسي في الفترة من الرابعة إلى السادسة من عمره ، وكل طفل يعتبر سلوك 
األبوين مثااًل لما يجب أن يكون عليه سلوكه ، فالطفل الذي يلجأ إلى العناد والتصميم والعزم  

ه  تم في عنادهما ، ومن أسباب العناد عصبية األب أو  قسو ، يتبع نفس سلوك األب أو األ
والجو العائلي  ، اختالف أسلوب التربية بين األب واألم  له الشديدة للسيطرة على ابنه ، وميو 

،   1993المشحون بالتوترات المختلفة الناتجة عن عدم الوفاق بين الوالدين )كلير فهيم ، 
 . ( .19-186ص
 : Poor Relationship With Othersضعف العالقة باآلخرين  – 5

تماعي ابتداًء من  ( إلى أن النمو االج288، )ب( ، ص 5.. 2يشير حامد زهران )     
يتأثر بالجو األسري العام ، والعالقات االجتماعية داخل األسرة وخارجها ،  مرحلة الرضاعة 

و أسري دافئ وهادئ ومستقر ، وإلى مساندة  حيث يحتاج الطفل إلى النمو االجتماعي في ج
والديه ، وأيضًا إلى الشعور بالتقبل في إطار األسرة ، وعلى العكس فإن شعور الطفل  

رى ، وإلى سوء توافقه  بالرفض يؤدي إلى سلوك غير مقبول وأعراض واضطرابات أخ
 .االجتماعي 

ويوصف األطفال ذو النشاط المفرط بأنهم أكثر رفضًا وإهمااًل وأقل تقباًل من اآلخرين      
المحيطين بهم ، وخاصة من قبل أقرانهم ، ويرجع سبب هذه العالقة غير السوية إلى أن  
هؤالء األطفال ال يحترمون قواعد اللعب وال ينتظرون دورهم في األلعاب مثل بقية األطفال ،  

هم القدرة على التعبير عن شعورهم بصورة مناسبة ، أو أن أقران هؤالء األطفال وليس لدي
،   1987المناسب )ضياء محمد الطالب،  رون منهم بسبب أدائهم المدرسي غيريسخ
 .( 26ص

ويسبب هؤالء األطفال إزعاجًا لآلخرين ، وهم غير مريحين ، وغير محبوبين بسبب      
االزعاج الذي يسببونه لآلخرين، سواء للوالدين أو األخوة أو المعلمين أو األقران  

(Kauffman , 1985 , P . 169)  . 
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 :  Emotional Instabilityعدم الثبات االنفعالي  – 6
قصور االنتباه بعدم الثبات االنفعالي ، حيث أن  –فرط النشاط يتصف األطفال ذوو      

بعض هؤالء األطفال يكون كثير البكاء ال يتحمل أي نقد ، ويكونوا حساسين جدًا لالنتقاد ، 
)ضياء   المفاجئ والسريع المزاجي لباعرهم ، ولذلك فهم يعانون من التقومن السهل جرح مش

 .  (32-31، ص  1987محمد الطالب ، 
األطفال غضبهم بالعناد ، والهياج ، والملل أو اإلجهاد والتعب السريع  هؤالء ويظهر     

 ،والشكوى من الشعور باالضطهاد ، ويتخذ طفل المرحلة االبتدائية أسلوبين للغضب : 
ك من األشياء إلى غير ذل األول : إيجابي : ويتميز بالثورة أو الصراخ أو الرفس أو إتالف 

 .أساليب االنفعال اإليجابية 
الثاني : أسلوب سلبي : ويتميز باإلنسحاب أو االضراب عن األكل أو اإلنزواء ، وغيره من  
األساليب السلبية ، ويعتمد هذا األسلوب على الكبت ، بعكس األسلوب اإليجابي الذي يفرغ  

بصورة ظاهرة ، إذ يعطي البيئة فرصة   فيه الطفل الغاضب شحنة الغضب ، ويعبر عنها
للتفاهم معه ، والوصول إلى حل مرضي أو تفهمه أنه مخطئ في غضبه )كلير فهيم ،  

 . ( 54، ص  1993
 :  Low Self Esteem المنخفض تقدير الذات – 7

قصور االنتباه إلى  –لنشاط يؤدي ضعف العالقات االجتماعية لألطفال ذوي فرط ا     
لديهم ، مما يؤدي بهم إلى الشعور بعدم السعادة بصفة مستمرة ،  سالبذات  مفهوم تكوين

 .  ( 68، ص  1999تميزون بالشعور السلبي تجاه أنفسهم )محاسن بهاء الدين ،  يكما 
على أن كثرة العقاب الذي   Gupta & Ahmad , (2..3 , P . 85)أكدت دراسة  دوق      

من قبل الوالدين والمعلمين على ما   - قصور االنتباه –يتعرض له األطفال ذوي فرط النشاط 
 .م إلى انخفاض تقدير الذات لديهم يقومون به من سلوكيات غير مرغوبة يؤدي به

إلى أن عجز الفرد عن إشباع تقديره لذاته ، ُيعد مظهرًا من مظاهر  Maslowويشير      
، مما ينعكس بدوره على شعوره  ذلك إلى اإلحساس بالدونية الالتوافقية ، وقد يؤدي به

باإلحباط ، ومن هنا تتضح أهمية تقدير الذات في تحقيق الصحة النفسية للفرد وفقًا لبيئته 
ًا على تحديد األهداف وتوسيع اآلفاق واآلمال والطموحات  االجتماعية ، وتأثير ذلك إيجابي

 . (  347، ص 3..2التي يسعى الفرد لتحقيقها في حياته )إيمان فوزي وتهاني محمد ، 
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التالميذ ذوو تقدير الذات المرتفع بأنهم يعتبرون أنفسهم  Cooper Smithويصف      
رة واضحة وكافية لما يظنونه صوابًا أشخاصًا مهمين يستحقون االحترام والتقدير ، ولديهم فك

، ويملكون اتجاهًا إيجابيًا نحو ذواتهم ، ويستمتعون بالتحدي، وال يجد هؤالء التالميذ صعوبة 
في تكوين الصداقات ، وهم أكثر نجاحًا من الناحية األكاديمية واالجتماعية )نادية حسن  

 .( 99، ص 3..2إبراهيم، 
ويخافون  ن الثقة بأنفسهمبأنهم يفتقدو  ر الذات المنخفضكما يصف التالميذ ذوي تقدي     

من التعبير عن أفكارهم الجريئة، ويميلون إلى العيش في ظل الجماعة مستأمنين أكثر من 
مشاركين، ويفضلون العزلة واالنسحاب على التعبير والمشاركة، مما يقلل من فرصهم في  

  1991ى ومحمد أحمد دسوقي، ح موستكوين صداقات وعالقات مع اآلخرين)فاروق عبدالفتا
 . (7، ص
 : Eclectic Counseling: البرنامج اإلرشادي االنتقائي التكاملي ثالثاً 

يقوم اإلرشاد االنتقائي التكاملي على فكرة أنه ليس هناك أسلوب أو طريقة تحتكر كل       
سلبيات ، فعلى المرشد أن  الصواب ، فكل طريقة بها إيجابيات، كما أن كل الطرق أيضًا بها 

يستفيد من كل اإليجابيات التي يراها في الطرق المختلفة ، ومن هنا نشأت فكرة اإلرشاد 
 .  االنتقائي الذي يحاول أن يستفيد من مزايا الطرق واألساليب المختلفة

وهذا النوع من اإلرشاد وإن كان ليس نوعا مستقاًل قائمًا بذاته ، إال أن له جاذبية عند        
كثير من المرشدين ، حيث يرون أنه ليس هناك ضرورة ألن يحبس المرشد نفسه داخل  
طريقة واحدة ويقتصر عمله عليها ، بل يستفيد من كل الطرق بإمكانياتها وإيجابياتها )عالء 

 . ( 261-. 26، ص  3.. 2،   الدين كفافي
 الفنيات المستخدمة في اإلرشاد االنتقائي التكاملي:

الباحثة في البرنامج اإلرشادي للدراسة الحالية فنيات جمعت بين المدارس  استخدمت      
 المختلفة ، بما يحقق أهداف الدراسة، ويمكن استعراض هذه الفنيات على النحو التالي: 

 : Dissectionالمحاضرات والمناقشات الجماعية  - 1
يستخدم هذا األسلوب على نطاق واسع، ويغلب عليه الطابع العلمي ، حيث يلعب فيه       

عنصر التعلم وإعادة التعلم دورًا أساسيًا، وفيه يقوم المرشد بإلقاء محاضرة واضحة الهدف ،  
ء الجماعة اإلرشادية  يتبادل هو وأعضا ومحددة المحتوى ، ومقيدة الزمن ، وسهلة العبارات ،
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والحوار، ومن خاللها يكتسبون المعارف واألفكار الجديدة بهدف تغيير  فيها النقاش
اتجاهاتهم، وتعديل سلوكياتهم وأفكارهم ومشاعرهم نحو ذواتهم ، ونحو اآلخرين ونحو 

 .(  295، ص  5.. 2،  ، أ المجتمع الذي يعيشون فيه )حامد زهران
 : group Counselingد الجماعي اإلرشا - 2

عي مع األطفال يستخدم في خفض أو تعديل الكثير من السلوكيات غير ااإلرشاد الجم      
لمرغوبة ، وهو مفيد مع األطفال في حالة الرغبة في إكساب األطفال مهارات اجتماعية ا

، حيث يتعلم  medellingمعينة ، فالجماعة تمثل بيئة مناسبة للتعلم عن طريق النمذجة 
األطفال عن طريق المشاهدة ، وهنا تكون بيئة جماعة األطفال فرصة لتعديل سلوكيات 

عي يسهم في إيجاد بيئة تربوية تساعد األطفال على تعلم  اشاد الجماألطفال اآلخرين ، فاإلر 
 .   (Erickson , 1998 , P . 76)لغة جديدة في التواصل مع اآلخرين 

 :Problem Solving Trainingالتدريب على أسلوب حل المشكلة  - 3
هذه الفنية لتدريب العميل على مهارة حل المشكالت من خالل الخطوات   وتستخدم     

 التالية : 
 االعتراف بالمشكلة وإدراكها .  -
 تعريف المشكلة وتحديدها . -
 اقتراح الحلول الممكنة . -
 اختيار أحد الحلول .  -
التنفيذ ، وتستخدم في عالج المشكالت التي تحتاج إلى السلوك المعرفي ، مثل   -

ني ، المخاوف ، العدوان ، مواقف التوافق مع الضغوط )إبراهيم علي  السلوك اإلدما
 . (315، ص  1997إبراهيم ، 

 :  Relaxationاالسترخاء  - 4
ُيعد التدريب على االسترخاء العضلي من األساليب المناسبة في ضبط االنفعاالت ،      

كما أنه وسيلة ناجحة لخفض التوتر والقلق ، وللوصول إلى حالة االسترخاء العضلي ،  
يجلس الفرد على مقعد مريح ، أو يستلقي على فراش ، بحيث تكون أعضاء جسمه في حالة  

بحركات تتضمن شد كل مجموعة عضلية في جسمه إلى أن يشعر استرخاء تام ، ثم يقوم 
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ويقوم بتكرار العملية عدة   بالتوتر فيها ثم يرخيها بعد ذلك ، حتى ال يشعر بأي توتر فيها ،
 .مرات 
وُيعد االسترخاء من أفضل الفنيات التي يمكن استخدامها في مواجهة الضغوط أو       

 . ( 117، ص  5..2حنان عبدالحميد العناني ، خفض مستوى القلق ورفع تقدير الذات )
 استخدام السخرية والمرح :  - 5

يستخدم هذا األسلوب بهدف تحقيق حدة التوتر والتغلب على مظاهر القلق التي قد تبدو       
على المسترشد أثناء نقاشه ومجادلته في خطأ حتمية أفكاره واعتقاداته غير العقالنية ، إذ  
يعتبر المرح من الوسائل الهامة التي تخفف من حدة الجدية التي يتمسك بها المسترشد ، 

على استخدام أساليب المزاح والمرح والغناء ، سواء كان غناًء فرديًا بين  Ellisحيث يشجع 
الشخص ونفسه ، أو غناًء جماعيًا بين األصدقاء والزمالء ، كلما شعروا بأي أعراض للقلق،  
أو التوتر ، أو حتى االكتئاب ، على الرغم من التزامه بالجدية في أغلب المقابالت اإلرشادية  

 .  (131، ص  3.. 2محمود عمر ، معهم )ماهر 
 : Reinforcementالتعزيز  - 6

وهو أي مثير من شأنه أن يؤدي إلى تقوية وزيادة احتمال حدوث السلوك أو االستجابة       
 في المستقبل ، ويأخذ شكل : 

: وفيه يتم مكافأة الطفل بعد قيامه   Positive Reinforcementالتعزيز اإليجابي  –أ 
 بالسلوك المرغوب الذي يتم تدريبه عليه . 

هو أي إجراء يؤدي إلى تقليل احتمال  :  Punishmentالتعزيز السلبي )العقاب(  –ب 
حدوث السلوك في المستقبل ، ويأخذ شكل إزالة مثيرات معززة أو إضافة مثيرات 

 . (  262-261ص  ، 7..2مكروهة )نائل محمد عبدالرحمن ، 
تقديم نماذج توضيحية للسلوك المرغوب  : ويقصد به Modelingالتعلم بالنموذج  - 7

بطريقة صحيحة ، أو يتم جذب انتباه الطفل لمتابعة األداء ، ثم يطلب منه أن يحتذيه 
 . ( 62، ص  1999)عال عبدالباقي ،  

د مع نفسه ، والذي من  : وهو حوار الفر  Self Talkingالحوار الذاتي أو المونولوج  – 8
شأنه أن ينبهه إلى تأثير أفكاره السلبية على سلوكه ، ويعتبر حديث المرء مع نفسه وما 

، هو السبب في تفاعله   ت وتوقعات عن الموقف الذي يواجههيحويه من انطباعا
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المضطرب ، ومن األفكار األساسية في النظرية المعرفية أن اإلنسان يسلك بحسب ما 
على محاولة تحديد مضمون هذا الحديث ،   السلوكي تمد المعالج المعرفييفكر ، ويع

والعمل على تعديله كخطوة أساسية في مساعدة الفرد على التغلب على اضطرابه ،  
خاصة في المواقف التي تستثير االكتئاب والقلق والضغط وعدم الثقة )رئيفة رجب 

 . ( 65-64، ص ...2عوض ، 
ي  ر التكنولوجي فهو التطو  ريعتب:  Virtual Realityالعالج بالواقع االفتراضي  - 9

ء في عالم الحاسوب ، حيث يتعرضون لخبرات العالج النفسي ، فهو يضع العمال
ومثيرات مختلفة لها عالقة بالمخاوف التي يعانون منها ، فهو يخلق لهم بيئة سمعية 

 , John)وبصرية وحسية ، وهو يشبه مسرح األحداث التي تمثل تجربتهم اليومية 
2..7 , P . 2.(  . 

اإللكترونية والتي تتضمن المواقف التي   ويشمل العالج تعريف المريض للبيئة           
يخافها بداًل من أخذ المريض إلى البيئة الفعلية ، أو يكون لديه تصور للمثيرات التي 
يخاف أن يتعرض لها ، ويعتبر هذا النوع من العالج مع غيره من العالجات فعال 

 .  (...Cara , 2)النتباه ، وزيادة النشاط الحركي لعالج القلق ، ونقص ا
وهناك أنواع مختلفة من أجهزة عرض الواقع االفتراضي ، فمنها النظارات المتصلة           

بالموبايل ، والتي تجعل الفرد منغمسًا تمامًا فيما يولده الكمبيوتر من بيئة افتراضية  
ثالثية األبعاد ، توفر له خبرة شبه حقيقية تتيح له التحرك والنظر واالستماع لما حوله، 

رين تقريبًا مثلما يجري في العالم الحقيقي ، ومن العوامل الرئيسية  والتواصل مع اآلخ
في نجاح هذا النوع من العالج هو القدرة على توليد الوجود ، أو بمعنى اإلحساس 

 .  (Barfield , et al , 1995 , P . 477)الجسدي أنك "هناك" 
على إتقان   العمالء لتدريب: يستخدم هذا األسلوب  Role Playingلعب األدوار  – .1

أدوارهم في الحياة وتعلم مهارات اجتماعية تتطلبها العالقات باآلخرين ، وبالتالي  
توقعاتهم عنها ، ويستخدم هذا األسلوب في الحاالت التي يكون من المطلوب فيها أن  
يدرب العميل نفسه على تحمل اإلحباط والتحكم في الغضب ، وتجنب االندفاعات 

خالل قيام الفرد بلعب أدوار مختلفة تمثل المواقف التي تؤدي إلى  الحمقاء ، فمن 
التوتر واالضطراب سيمكنه من التفكير في هذه المواقف ، وبالتالي تغيير سلوكه ، مما  
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يؤدي إلى مواجهة الفرد للمواقف الحية بثقة أكبر ، حيث يتولد االضطراب من التفكير 
،   ...2ور ذاتها )رئيفة رجب عوض ، في األمور ، أكثر مما يتولد عن تلك األم

 . ( 64ص
هذه الفنية مع المسترشدين غير : وتستخدم  The Magic Shopالدكان السحري  – 11

القادرين على تحديد مشكالتهم بوضوح وال يستطيعون تحديد أهدافهم ، حيث يقوم  
ات المرشد بإيهامهم بأنهم يمتلكون دكانًا سحريًا وبه بضاعة عبارة عن سمات وصف

ات أخرى فنقود ، ولكن يتم استبدالها بسمات وصالتباع ب طيبة ، وأن هذه البضاعة ال
 ...Corey , 2)يتنازلون عنها مقابل الحصول على سمات أخرى من الدكان السحري  

, P . 185)   . 
: وتستخدم بنجاح في تعلم سلوك معين واكتسابه ،  Self Controlالضبط الذاتي  – 12

 وهنا يجب االهتمام بثالثة عناصر رئيسية هي :
 Self observationمالحظة الذات  –  
 Environment Planningتخطيط البيئة  –  
  Behavior Planningتخطيط السلوك  –  

عند ظهور السلوك المرغوب ، في حين يتم    Self rewardويتم إثابة الذات          
عندما يفشل المريض في إظهار السلوك المرغوب ،   Punishmentعقاب الذات 

وتستخدم هذه الفنية في التخلص من االضطرابات واالنحرافات المختلفة ، مثل الهزال ،  
 . ( 315، ص 1997وزيادة الوزن ، ومشاكل السلوك الوالدي )إبراهيم علي إبراهيم ، 

: وتتضمن تكليف المسترشد بعد االنتهاء من كل  Assignmentالواجبات المنزلية  – 13
طة والموجهة ، بما يتناسب مع حالة المسترشد ،  يجلسة ببعض األعمال المنزلية النش

ويتم مناقشة هذه الواجبات المنزلية في جلسات البرنامج التالية ، وذلك بهدف مساعدته 
 . (64، ص  ...2تعلمه في جلسات البرنامج )رئيفة رجب عوض ، على ممارسة ما تم 

 دراسات سابقة : 
يتضمن هذا الجزء عرضًا لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة      

 . ا خالصة وتعقيب ، وفروض الدراسة  الحالية ، ثم يليه
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االنتباه ، وعالقته ببعض المتغيرات  قصور  –أواًل : دراسات تناولت اضطراب فرط النشاط 
 لدى األطفال :

: هدفت إلى بحث الفروق بين األطفال ذوي  Shelton & et al , (1998) دراسة
المشكالت السلوكية "ضعف االنتباه والنشاط الزائد واالندفاعية" والعاديين من حيث  

لمهارات االجتماعية ، الذكاء والدافع للدراسة والكفاءة األكاديمية والسلوك العدواني وا
( طفاًل يعانون من مشكالت سلوكية ، وتم تقسيمهم 154وذلك على عينة تكونت من )

( طفاًل يعانون من ضعف االنتباه والنشاط الزائد واالندفاعية ، ومن  38كالتالي : )
ع  ( طفاًل يعانون من هذه المشكالت ، م116االجتماعي ، و )  عوبات في التوافق ص

 االجتماعي ، ومجموعة العاديين ، وتوصلت ة لديهم في التوافقعدم وجود صعوب
الدراسة إلى وجود فروق في الكفاءة في التحصيل لصالح العاديين ، مقارنة   نتائج

فروق ذات داللة إحصائية في كل من السلوك   اتضح وجودبباقي المجموعات ، كما 
من ضعف االنتباه  من يعانون  ، وضعف المهارات االجتماعية في اتجاهالعدواني 

تماعي ، مقارنة بباقي االج واالندفاعية ، مع صعوبة في التوافقوالنشاط الزائد 
 . المجموعات 

بين  : هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة  Treuting & Hinshaw , (2..1)دراسة 
الجسمية  وكل من االكتئاب ومفهوم الذات المصحوب بقصور االنتباه النشاط الزائد 

واالجتماعية والسلوكية ، واألكاديمية والسلوك العدواني ، والعزو السببي ، والذكاء  
( طفاًل ممن تتراوح أعمارهم 225اللفظي والسعادة ، وذلك على عينة تكونت من )

  ( يعانون من قصور 125عاديين ، و ) (..1( سنة ، منهم )12-6الزمنية ما بين )
، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين من حيث العدوانية ، شملت  االنتباه مع النشاط الزائد 

نتائج الدراسة إلى وجود انخفاض  غير عدوانيين( ، وتوصلت 58عدوانيين ، و  67)
االنتباه والنشاط الزائد والعدوانية في كل من )السعادة ومفهوم  في درجات ذوي قصور

بالعاديين وذوي ضعف االنتباه الذات السلوكية ، واألكاديمية والدرجة الكلية( ، مقارنة 
والنشاط الزائد من غير العدوانيين ، كما كانت الفروق غيردالة إحصائيًا في كل من  
الذكاء اللفظي ومفهوم الذات الجسمية واالجتماعية والعزو السببي ، كما كانت درجات  
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 مجموعتيتباه مع النشاط الزائد والعدوانيين ، مقارنة باالن ب مرتفعة عند قصور االكتئا
 . ر العدوانيين العاديين وضعيفي االنتباه ، والنشاط الزائد من غي

ق في الذكاء اللفظي والذكاء  : هدفت إلى بحث الفرو  Willcutt & et al , (2..1)دراسة 
ي ، والذاكرة العاملة ، والمعرفة القرائية ، والفهم القرائي ، والتحصيل في الحساب  العمل

، والسلوك االجتماعي ، والسلوك العدواني والكبت ، وذلك على عينة تكونت من أربعة 
ذوي النشاط الزائد  ( تلميذًا من 52)مجموعات ، تكونت المجموعة األولى من 

( تلميذًا من ذوي 39وعة الثانية تكونت من )، والمجم المصحوب بقصور االنتباه
ذوي  ( تلميذًا من 48صعوبات التعلم في القراءة ، والمجموعة الثالثة تكونت من )

وصعوبات التعلم في القرءاة معًا ، والمجموعة   النشاط الزائد المصحوب بقصور االنتباه
(  7,.1الزمنية ) ( من العاديين ، ممن يتراوح متوسط أعمارهم121الرابعة تكونت من )
وجود فروق   ، وتوصلت الدراسة إلىمتوسط  اجتماعي اقتصادي سنة ، ومن مستوى 

ذات داللة إحصائية في كل من المعرفة القرائية والفهم القرائي ، والتحصيل في  
العاديين ،   في اتجاهلفظي ، والذكاء العملي والسلوك االجتماعي لالحساب والذكاء ا

  في اتجاهت ، كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة مقارنة بباقي المجموعا
 مع الزمالء . وك العدواني والكبت ، وسوء التوافقالمجموعة الثالثة في كل من السل 

( : هدفت إلى دراسة اضطراب قصور االنتباه وفرط 5..2دراسة معصومة سهيل المطيري )
النشاط في عالقته بالمشكالت السلوكية لدى عينة من طلبة المرحلة االبتدائية في 

( طالبًا من طلبة المرحلة االبتدائية )من 273) قوامهادولة الكويت ، وذلك على عينة 
روانية التعليمية ،  الصف األول وحتى الصف الرابع( ، من ستة مدارس في منطقة الف

( سنة ،  12-6الجهراء التعليمية ، ممن تتراوح أعمارهم ما بين ) ومدرستان من منطقة
 : الدراسة إلى  نتائج وتوصلت

االنتباه عند طلبة المرحلة   قصورأن أكثر المشكالت السلوكية ارتباطًا بفرط النشاط  – 1
م العمل الذي بدأه ، وأنه يعاني االبتدائية بفصولها األربعة كانت تأخذ وقت طويل إلتما

من تكرار األخطاء البسيطة ، وأنه يقفز من مكان آلخر بدون هدف ، وأنه يميل إلى  
 . آلخرين ، وأنه عدواني في حركاته التشاجر مع ا
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات المدرسين وأولياء األمور لطلبة المرحلة   – 2
 . طبيق المقياس عليهم تاالبتدائية الذين تم 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف الدراسية األول والثاني والثالث والرابع  – 3
 .االنتباه  اط قصوررابات فرط النشاالبتدائي في اضط

 ثانيًا : دراسات تناولت فاعلية استخدام البرامج اإلرشادية لعالج اضطراب فرط النشاط
 االنتباه لدى األطفال :قصور ب – المصحوب

إلى تنمية مهارات التفاعل االجتماعي لدى   : هدفت Pfiffer & Burnett , (1997)دراسة 
مجموعة من األطفال مضطربي االنتباه من خالل تدريب الوالدين على طريقة التعامل 
  الصحيحة مع هؤالء األطفال ، وتمت متابعة أفراد العينة لمدة أربعة أشهر ، وتوصلت

الدراسة إلى أنه أمكن تعديل السلوك المشكل وتنمية مهارات التوافق االجتماعي  ائجنت
لدى أفراد العينة ، كما أن األطفال قد قاموا بتعميم السلوك الصحيح الذي تعلموه أثناء 
الجلسات على مواقف أخرى داخل المدرسة مثل طريقة أدائهم لواجباتهم المدرسية ،  

 .كهم مع أقرانهم بالمدرسة ، وسلو وطريقة تحصيلهم الدراسي 
( : هدفت إلى التعرف على فعالية البرنامج التكاملي المقترح في ...2دراسة إيمان أبو رية )

( تلميذًا  14تعديل سلوك فرط النشاط عند األطفال ، وذلك على عينة تكونت من )
تراوح ما ( سنوات ، ونسبة ذكاء ت2, .1-8,5وتلميذة ، ممن تتراوح أعمارهم ما بين )

( ، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ،  114-99بين )
 : الدراسة إلى  نتائج وتوصلت

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية التي  – 1
المجموعة الضابطة التي  تتلقى تدريبات البرنامج التكاملي ، ومتوسطات درجات أفراد 

 دراسة في اتجاهلم تتلق أي تدريبات في القياس البعدي لجميع المتغيرات المعنية بال
 .المجموعة التجريبية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في   – 2
يرات النفسية القياس القبلي والقياس البعدي لنفس المجموعة في كل من المتغ

 .القياس البعدي  ن القياسين في اتجاهوالفسيولوجية ، واألدائية المسجلة في هذي
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: هدفت إلى تقييم برنامج متعدد العناصر في عالج   Miranda , et al , (2..2) دراسة
قصور االنتباه ، والذي تم تنفيذه من قبل المعلمين داخل   –اضطراب فرط النشاط 

( طفاًل ممن يعانون من اضطراب .5وذلك على عينة تكونت من )الحجرة الدراسية ، 
قصور االنتباه ، وتم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين ،  ب – المصحوب فرط النشاط

( طفاًل ، ممن  21( طفاًل ، واألخرى ضابطة قوامها )29إحداهما تجريبية قوامها )
ذوي المستوى االجتماعي  ( سنوات ، ومن9,1-8,2تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين )

 الدراسة إلى:  نتائج االقتصادي المنخفض ، وتوصلت
ية التي ُعرضت  تحسين أداء المجموعة التجريبية في بعض المهام النفسية العصب – 1

 .للتحكم واالنتباه 
وجود اختالفات كبيرة في درجة االضطراب فقط عند مقارنة التحصيل السابق والالحق   – 2

قصور ب – المصحوب األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط النشاطللعالج لدى 
 . االنتباه في المجموعة الضابطة

، واللغة لدى المجوعة  ستوى التحصيل في الرياضيات ، والعلوم الطبيعية تحسن م – 3
 .التجريبية 

توجد تغييرات إيجابية في سلوك أفراد المجموعة التجريبية داخل حجرة الدراسة بعد   – 4
العالج ، وعلى وجه التحديد ، انخفاض هائل في تكرار سلوكيات مثل : التصرف  
بطريقة اضطرابية ، والتسبب في إزعاج المعلمين والزمالء ، والوقوف ، والتصرف  

 .مر االنخفاض في القياس التتبعي العدواني . واست
حول   طبيق تقنيات تعديل السلوك ، ومعرفتهمتإزدادت معرفة المعلمين حول  – 5

انعدام ذلك في  استراتيجيات التدريس في المجموعة التجريبية بعد البرنامج التدريبي ، و 
 . المجموعة الضابطة

: هدفت إلى تطبيق برنامج إرشاد جمعي بإستخدام   Webster , et al , (2..3)دراسة 
المهارات االجتماعية ، وأسلوب حل المشكالت لعالج األطفال الذين يعانون من  

( طفاًل ممن تتراوح أعمارهم ما بين 99) قوامهاسلوكية ، وذلك على عينة  مشكالت
( سنوات ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض معدل السلوك العدواني في  4-8)

المنزل والمدرسة ، باإلضافة إلى نمو العالقة االجتماعية مع األقران ، حيث أصبح  
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عة  م غير المقبولة مقارنة مع المجمو األطفال أكثر قدرة على السيطرة على سلوكياته
 . التي لم يطبق عليها البرنامج 

إلى فحص التأثيرات الممكنة للمحفزات الخارجية المضافة   : هدفت Imhof , (2..4)دراسة 
  –على التحكم في حركة الكتابة لألطفال الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط 

( طفاًل ممن يعانون من اضطراب فرط  66قصور االنتباه، وذلك على عينة قوامها )
 ة كالتالي:قصور االنتباه بجنوب ألمانيا ، وتم تقسيم أفراد العين –النشاط 

 .  )مجموعة ضابطة( طفاًل من التعليم االبتدائي 19      
 طفاًل ممن يعانون من اضطرابات خطابية إضافية . 28    
 الدراسة إلى نتائج أهمها : طفاًل ممن يعانون من صعوبات التعلم . وتوصلت 19    

ه عند استخدام  قصور االنتبا –تحسن األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط  – 1
 .نة مع الورقة البيضاء المعيارية األلوان بالمقار 

تحسن أداء الكتابة لألطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم مع اضطراب فرط   – 2
 .ة مع أدائهم على الورقة البيضاءقصور االنتباه على الورقة الملونة بالمقارن –النشاط 

األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم بدون  ال توجد اختالفات هامة على  – 3
 .قصور االنتباه  –اضطراب فرط النشاط 

تحسن االنتباه والعمليات الحركية لدى األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط  – 4
 . ة عند التعرض إلى المحفز الملون وعات المرضية المختلفمقصور االنتباه من المج –

( : هدفت إلى التعرف على مدى فعالية تدريب أسر  5..2رمي )سحر أحمد الخش دراسة
األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه في عالج المشكالت 
السلوكية التي يعاني منها أطفالهم المصابون بهذا االضطراب ، وذلك على عينة  

تدريبية الخاصة بطريقة ( فردًا من أفراد األسر الذين حضروا الورشة ال24تكونت من )
( سنة  12-2العد ، وتراوحت أعمار األطفال الذين تدرب أسرهم بطريقة العد ما بين ) 

الدراسة إلى تحسن أداء   نتائج ، وهو العمر الذي تسمح به طريقة العد ، وتوصلت
والمعلمين عن  األطفال وسلوكياتهم بإستخام طريقة العد ، إضافة إلى رضا األهل 

 . طفال أدائهم مع األ
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هدفت إلى معالجة مشكالت األطفال الذين يعانون  :  Parsons , et al , (2..7)دراسة 
،  (VR)من نقص االنتباه وفرط الحركة ، وذلك بإستخدام الفصول الدراسية االفتراضية 

( أطفال يعانون من اضطراب نقص االنتباه وفرط .1وذلك على عينة تكونت من )
، بمتوسط  ( سنة12-8من تتراوح أعمارهم ما بين )م( أطفال عاديين ، .1) والحركة، 

عريض أطفال  فراد العينة ، وتم ت( سنة ، وتم التجانس بين أ 2,.1) قدره عمري 
المجموعة التجريبية والذين يعانون من صعوبة تنظيم السلوك وحل المشكالت ، 

،   VRوضعف المرونة اإلدراكية ، مع عجز مرتبط بنقص االنتباه وفرط الحركة للـ 
الدراسة إلى فعالية   نتائج قييم السلوك ، وتوصلتام المقابالت وأسلوب تدوقد تم استخ

ون من نقص استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي في حل مشكالت األطفال الذين يعان
 . االنتباه وفرط الحركة 

هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج سلوكي قائم   : Searight , et al , (2..8)دراسة 
على ضبط الذات من خالل استخدام أسلوب التعزيز التفاضلي ، وتخفيض االستجابة 

(  .8لمعالجة تشتت االنتباه لدى ذوي صعوبات التعلم ، وذلك على عينة تكونت من )
م  طالب وطالبة ، من الصفين األول والثاني ممن يعانون من صعوبات التعل

المصحوبة بتشتت االنتباه ، والنشاط الحركي الزائد ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى  
أو  تجريبية دون أن يكون لمتغير النوعفعالية البرنامج السلوكي على أفراد المجموعة ال

 .توى الصفي أثر ذو داللة إحصائيةالمس
نامج تدريبي ( : هدفت إلى التعرف على فاعلية بر .2.1ف إسماعيل )وؤ دراسة عبدالر 

سلوكي للضبط الذاتي ، قائم على أسلوب التعزيز التفاضلي وخفض االستجابة في  
معالجة تشتت االنتباه المصحوب بفرط الحركة والنشاط الزائد لدى األطفال ذوي  

( طفاًل من ذوي  .4مدينة حيرة ، وذلك على عينة تكونت من )صعوبات التعلم في 
( تلميذًا ، واألخرى  .2مجموعتين إحداهما تجريبية )  صعوبات التعلم ، تم تقسيمهم إلى

( تلميذًا ، من تالميذ الصفين الثاني والثالث من التعليم األساسي ،  .2ضابطة )
الة إحصائيًا بين متوسطات درجات دوتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها : وجود فروق 

ك على اختبار  ، وذلالمجموعة التجريبية ، ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة 
 . في اتجاه أفراد المجموعة التجريبية تقدير السلوك
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إلى التعرف على فاعلية بعض فنيات ( : هدفت 2.12دراسة زينب سيد عبد الحميد )
نقص االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائد  السيكودراما في خفض حدة اضطراب

( طفاًل من ذوي .2لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم ، وذلك على عينة قوامها )
صعوبات التعلم ، والذين لديهم اضطراب نقص االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي 

 : الدراسة إلى  نتائج الزائد ، وتوصلت
  تب درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  بين ر فروق دالة إحصائياً  وجود – 1

على مقياس اضطراب نقص االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائد في القياس 
 .المجموعة التجريبية  في اتجاهلبعدي ا

رتب درجات المجموعات التجريبية على  متوسطات فروق دالة إحصائيًا بين وجود – 2
صحوب بالنشاط الحركي الزائد في القياسين البعدي  مقياس اضطراب نقص االنتباه الم

 .الثة شهور والتتبعي بعد مرور ث
إلى الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي لخفض  ( : هدفت2.17دراسة حاتم محمد عاشور )

اضطراب االنتباه وتحسين الكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم ،  
( طفل وطفلة من أطفال المرحلة االبتدائية بالصفين  . 4وذلك على عينة تكونت من )

شعراوي الرابع والخامس ، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية بمجمع هدى 
( طفل .2االبتدائي ، واألخرى ضابطة بمدرسة أحمد عرابي االبتدائية ، قوام كل منها )

( من اإلناث، وذلك بمحافظة كفر الشيخ ،  6( من الذكور، و )14وطفلة ، بواقع ) 
فاعلية البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي في خفض   : وتوصلت نتائج الدراسة إلى
لكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم ،  اضطراب االنتباه وتحسين ا

كما توصلت إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي في خفض اضطراب االنتباه وتحسين 
وعدم  التجريبية  الكفاءة االجتماعية لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم في المجموعة

لألطفال ذوي  وجود فروق بين القياسين البعدي والتتبعي في الكفاءة االجتماعية 
 . صعوبات التعلم في المجموعة التجريبية
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 تعقيب عام على الدراسات السابقة :
 السابق لبعض الدراسات السابقة:   العرضيتضح من      

بالنسبة للمحور األول : من استعراض البحوث والدراسات السابقة يتضح أن معظم الدراسات  
قصور االنتباه ،  –اضطراب فرط النشاط هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين 

العدواني ، وكذلك عالقته ببعض المتغيرات مثل  وبعض المشكالت السلوكية مثل السلوك
الكفاءة األكاديمية والمهارات االجتماعية والذكاء اللفظي ، والذاكرة ومفهوم الذات واالكتئاب 

نون من انخفاض طفال يعاجميع الدراسات إلى أن هؤالء األ نتائج والكبت ، حيث توصلت
 .في هذه المتغيرات 

بالنسبة للمحور الثاني : أشارت جميع دراسات هذا المحور إلى فاعلية البرامج المعدة لخفض  
طفال مهما اختلفت الفنيات ووسائل العالج قصور االنتباه لدى األ –اضطراب فرط النشاط 

ي القائم على ضبط الذات ،  المستخدمة ، حيث استخدمت بعض الدراسات العالج السلوك
مت دراسات أخرى اإلرشاد المعرفي السلوكي ، وهناك من استخدم السيكودراما ، كما دواستخ

الدراسات إلى فاعلية تنمية مهارات التفاعل االجتماعي وحل المشكالت ،   بعض توصلت
لى  وتعديل سلوكيات هؤالء األطفال عن طريق تدريب أسرهم ، كما أشارت دراسات أخرى إ

 . الفتراضية في عالج هذا االضطراب فاعلية الفصول الدراسية ا
 فروض الدراسة : 

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية ،  – 1
ومتوسطات رتب درجات أفراد نفس المجموعة على مقياس المشكالت السلوكية  

 .، في اتجاه التطبيق القبلي  في القياسين القبلي والبعديالمصاحبة للنشاط الزائد ، 
توسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية توجد فروق دالة إحصائيًا بين م – 2

ومتوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة ، على مقياس المشكالت السلوكية 
 . وعة الضابطة المصاحبة للنشاط الزائد ، بعد تطبيق البرنامج ، في اتجاه المجم

التجريبية ،  ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة  – 3
ومتوسطات رتب درجات أفراد نفس المجموعة ، على مقياس المشكالت السلوكية 

 . في القياسين البعدي والتتبعيلنشاط الزائد المصاحبة ل 



 

 

 
(32) 

 للنشاط الزائد  املصاحبة  املشكالت السلوكيةبرنامج إرشادي انتقائي تكاملي خلفض بعض 

2019 أغسطس ، 1ج، 59جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 إجراءات الدراسة : 
 أواًل : عينة الدراسة : 

طبقًا لتقديرات ( تلميذًا من ذوي النشاط الزائد .2تكونت العينة النهائية للدراسة من )      
المعلمين والوالدين، وقد تم اختيار هذه العينة عشوائيًا ، طبقًا لدرجاتهم في مقياس المشكالت 

أبي بكر ، ومدرسة   تلميذًا من مدرستي أسماء بنت (.22السلوكية من بين عينة كلية قواها )
ول وحتى  األ ) مصطفى مشرفة بالتجمع األول بالقاهرة الجديدة ، من تالميذ الصفوف من

( سنة ، وقد اعتبرت الباحثة إحدى  12-6، ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين ) ( الرابع
 .مجموعة تجريبية ، واألخرى ضابطة المدرستين 

 ويوضح الجدول التالي توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للصف الدراسي .
 (1جدول ) 

 ( . 2= ) ن  توزيع عينة الدراسة النهائية في كل صف دراسي
 المجموع الكلي الصفوف الدراسية مجموعة الدراسة م

 الرابع الثالث الثاني األول
 . 1 2 2 3 3 المجموعة التجريبية 1
 . 1 2 2 3 3 المجموعة الضابطة 2

 . 2 4 4 6 6 المجموع الكلي
    

بين أفراد العينة من حيث السن )العمر الزمني( ، ونسبة الذكاء ،   التكافؤوقد روعي    
 .لألسرة ، ومستوى النشاط الزائد   والمستوى االجتماعي االقتصادي 

درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة   رتب ( متوسطات2جدول ) يوضح       
وى االجتماعي  الضابطة ، من حيث السن )العمر الزمني( ، ونسبة الذكاء ، والمست

االقتصادي لألسرة ، ومستوى النشاط الزائد ، ومنه يتضح أن قيمة )ت( غير دالة بالنسبة  
فروق دالة بين متوسطات درجات أفراد  أنه ال توجدللمتغيرات األربعة ، مما يدل على 

 . ة الضابطة )أي أنهما متجانستين( المجموعتين التجريبية ، والمجموع
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 (2جدول ) 
 العمر الزمني ،  ية والمجموعة الضابطة من حيثمتوسطات درجات أفراد المجموعة التجريب

 ونسبة الذكاء ، والمستوى االجتماعي االقتصادي ، ومستوى النشاط الزائد
 ( .2) ن =  

المجموعة  المتغير
 التجريبية

المجموعة 
 الضابطة

 مستوى الداللة قيمة ت

 ع م ع م
 غير دال 54,.  694,.  9,8 915,.  9,7 الزمني(السن )العمر 

 غير دال 56. .  5,575 78,5 5,128 77,2 المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة
 غير دال 51,.  5,76 97,2 . 4,32 98,4 نسبة الذكاء

 غير دال 71,.  3,97 8,. 7 2,34 71,7 مستوى النشاط الزائد
وداللتها اإلحصائية للفروق بين المجموعتين التجريبية  (Z)( قيمة 3كما يوضح الجدول ) 

للنشاط الزائد قبل بدء الجلسات    والضابطة في المقاييس الفرعية للمظاهر السلوكية المصاحبة
 (3جدول ) 

وداللتها اإلحصائية للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المقاييس الفرعية  (Z)يوضح قيمة 
 للمظاهر السلوكية المصاحبة للنشاط الزائد قبل بدء الجلسات

 ( . 2) ن = 
المجموعة التجريبية  المقاييس الفرعية

 (. 1)ن=
المجموعة الضابطة 

 (. 1)ن=
مستوى  Zقيمة 

 الداللة
 الرتبمتوسط  متوسط الرتب

 945,.  65. ,.  . 11,5 . 11,3 العدوان
 89,.  . 1,67 9,12 13,65 القلق

 .57,.  557,.  12,11 45,. 1 عدم الطاعة
 379,.  861,.  25,. 1 . 11,8 ضعف تقدير الذات
 417,.  795,.  .4,. 1 . 12,5 عدم تحمل اإلحباط

 374,.  765,.  32,. 1 12,65 ضعف العالقة باآلخرين
 .9,.  1,581 11,22 13 االنفعاليعدم الثبات 

رتب  متوسطات ( أنه ال توجد فروق جوهرية ذات داللة بين3جدول )يتضح من نتائج      
موعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة في المقاييس الفرعية :  جدرجات أطفال الم
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ضعف و عدم تحمل اإلحباط ، و ضعف تقدير الذات ، و وعدم الطاعة ،  ، القلقو العدوان ، 
عدم الثبات االنفعالي ، وذلك قبل بدء الجلسات اإلرشادية ، أي أنهما و العالقة باآلخرين ، 

 متجانستين .
 ثانيًا : األدوات المستخدمة في الدراسة : 

 استخدمت الباحثة األدوات التالية للتحقق من فروض الدراسة :      
، حيث   1( 18.2اإلقتصادي لألسرة )إعداد الباحثة ،  مقياس تقدير المستوى االجتماعي – 1

استخدمت الباحثة لجمع بيانات عن المستوى االجتماعي واالقتصادي ألفراد العينة 
( ، من خالل مجموعة من البيانات العامة عن  2.18وأسرهم ، استمارة من إعدادها ) 

 الطالب وأسرته ، وهذه االستمارة تتكون مما يلي :
 .لطالبة : االسم ، العمر ، النوع بيانات أساسية عن الطالب / ا – 1
االقتصادي للطالب / الطالبة مثل مكان اإلقامة ، عدد   االجتماعي بيانات عن المستوى  – 2

أفراد األسرة، عمل األم ، عمل األب ، الدخل الشهري لألسرة ، طبيعة السكن ، نوع  
 .كن ، وجود عمالة في خدمة األسرة الس

 . رجة تعلم األب، درجة تعلم األمبيانات عن المستوى الثقافي للطالب / الطالبة مثل: د – 3
 صدق المقياس :

على مستويات المقياس 3 : وكانت نسبة االتفاق 2(الصدق الظاهري )صدق المحكمين – 1
 ( . %95-. 8من قبل المحكمين تتراوح فيما بين )

,( وبعد استخراج .8-,68معامل الصدق فيما بين ) الصدق العاملي: وكانت قيمة – 2
، وتم إيجاد الجذر التربيعي له ،   175,.معامل االرتباط المتعدد للمتغيرات ، كانت 

 ( . 1.,.مستوى ) د، وهو دال إحصائيًا عن 42,.فكان 
  

 
 .( مقياس تقدير المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة 1ملحق ) 1

 .( أسماء السادة محكمي المقياس ووظائفهم2ملحق )  2

 ( جدول نسب اتفاق السادة المحكمين على جميع عبارات المقياس3ملحق )  3
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 ثبات المقياس:
قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس عن طريق إعادة تطبيق االختبار على عينة    
 ( طالب وطالبة ، بفاصل زمني أسبوعين من التطبيق األول، وكانت نسبة.5قوامها )

(، وتوضح هذه النتائج صدق وثبات مقياس تقديرالمستوى االجتماعي 97,.الثبات )
 . لحالية م في الدراسة االمستخد لألسرة االقتصادي

 وتفسر درجات االختبار كالتالي :      
( تصنف من المستوى  15ن ) إذا حصل الطالب / الطالبة على درجة أقل م –

 .المنخفض 
 .صنف من المستوى المتوسط ( ت.3-15إذا حصل الطالب / الطالبة على درجة ) –
 .فأكثر تصنف من المستوى المرتفع  ( 31إذا حصل الطالب / الطالبة على درجة ) –

( بترجمته 1989: الذي قام سيد عبد العال )  Ravenمقياس المصفوفات المتتابعة لــ  – 2
وتقنينه، ويستخدم هذا االختبار لقياس نسبة الذكاء ، وهو يقيس قدرة الفرد العقلية في 

سنة ، من خالل فهمه ألشكال مرسومة تقدم للمفحوص ، وهو  (.6-6المرحلة العمرية من )
ونتائج االختبار توضح   مشكلة متدرجة الصعوبة ،  .6يتكون من خمس قوائم ، تشتمل على 

، بإعتباره اختبارًا عبر  قدرة الفرد العقلية ، دون التأثر بعوامل البيئة الجغرافية أو االجتماعية
 .حضاري 

ويتمتع االختبار بدرجات عالية من الصدق والثبات ، من خالل نتائج الدراسات التي       
 . أجريت عليه 

 : 4* ط الزائد لدى التالميذ )إعداد الباحثة(مقياس تقدير المعلمين واآلباء للنشا – 3
بإعداد هذا المقياس بهدف تشخيص الطالب الذين يعانون من فرط قامت الباحثة       

 النشاط الزائد ، وإلعداد هذا المقياس قامت الباحثة باإلجراءات التالية :
أطلعت الباحثة على الدراسات التي وردت بها أدوات قياس النشاط الزائد ، مثل دراسة  –أ 

( ، ودراسة السيد  1999( ، ودراسة عال عبد الباقي )1987ضياء محمد الطالب )
 .   Voeller , (2..4)( ، ودراسة 1999علي وفائقة محمد ) 

 
 ( مقياس تقدير المعلمين واآلباء للنشاط الزائد لدى التالميذ4ملحق )  4
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ياس ، حيث تكون المقياس في قامت الباحثة بإنتقاء الفقرات وإعادة صياغتها بالمق –ب 
 . ( عبارة لقياس النشاط الزائد .3)صورته األولية من  

تم عرض المقياس بصورته المبدئية على لجنة تحكيم تضم مجموعة من أساتذة التربية   –ج 
 .فسية وعلم النفس بكليات التربية والصحة الن

المحكمون من مالحظات ،   قامت الباحثة بإعادة النظر في المقياس ، في ضوء ما أبداه  –د 
% ، وبذلك تم حذف خمسة  ..1مع استبعاد العبارات التي لم تحصل على نسبة اتفاق 

(  25لنهائية خمسة وعشرون ) ( عبارات ، وبذلك صار المقياس يضم في صورته ا5)
األخرى يجيب عبارة ، والمقياس يضم صورتين إحداهما صورة تجيب عليها المعلمة ، و 

 . دين عليها أحد الوال
 صدق المقياس : أواًل : 
 الباحثة من صدق المقياس بعدة طرق ، على النحو التالي :  تحققت     

: وقد تمت اإلشارة إليه في الجزء الخاص ببناء  5*الصدق الظاهري )صدق المحكمين( – 1
 .المقياس 

معامالت الصدق العاملي : حيث استخدمت الباحثة التحليل العاملي ، إلستخراج  – 2
االرتباط البينية بين عبارات المقياس ، والدرجة الكلية ، للتحقق من التماسك الداخلي  

( طالب من طلبة المرحلة  .3للمقياس ، حيث تم تطبيق المقياس على عينة قوامها )
الرابع( ، وقد تم تقدير معامل االرتباط بين  –االبتدائية في فصولها من الصف )األول 

لى النحو الموضح في  من العبارات ، والدرجة الكلية للمقياس ، عدرجة كل عبارة 
 . ( 4الجدول ) 

  

 
 المحكمين( صدق 5ملحق )  5
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 (4جدول ) 
 معامالت ارتباط العبارة بالدرجة الكلية لمقياس فرط النشاط الزائد

 معامل االرتباط  التشبع  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 59,. 63,. ُيحدث إزعاج وضوضاء في الفصل )في المنزل( 1
 41,. 52,. ُيعاني من ردود األفعال السريعة 2
 58,. 66,. حركاته كثيرة بالفصل )بالمنزل( 3
 55,. 49,. يجد صعوبة في االلتزام بالهدوء في الفصل )في المنزل(  4
 51,. 68,. كثيرًا ما يقدم اعذار واهية للخروج من الفصل )من المنزل(  5
 65,. .7,. يجد صعوبة في التوقف عن اللعب  6
 56,. 64,. يجد صعوبة في االلتزام بنظام الفصل )المنزل( 7
 57,. 47,. كلليتحرك بشكل متزايد بدون  8
 49,. 49,. يجد صعوبة في الجلوس على المقعد لفترة طويلة 9
 59,. 63,. يتململ كثيراً  .1

 64,. 76,. ( كثيراً   المنزل الفصل كثيرَا ) يتنقل في 11
 48,. 62,. يحب الصعود والتسلق فوق األدراج )فوق األثاث( 12
 63,. 58,. ى في الفصل )في المنزل( يثير الفوض  13
 56,. 66,. يتسم سلوكه بالشقاوة 14
 68,. .7,. رة الحركةال يستطيع التحكم في نفسه من كث 15
 .6,. 55,. يتدخل في أنشطة زمالئه دون رغبتهم )أخواته( 16
 يتنقل في الفصل لنقل معلومات بسيطة من دفاتر زمالئه 17

 تافهة يتنقل بين حجرات اخوانه لالستفسار عن أشياء
.,63 .,62 

 64,. 47,. يفتقد إلى النظام فيما يقوم به من أعمال 18
 يطلب من المعلمة إنهاء الحصة أو الشرح ليكمل لعبه 19

 يطلب من والدته إنهاء الواجبات ليكمل لعبه
.,62 .,51 

 63,. 64,. يتسبب في إزعاج زمالئه )اخوته( 20
 59,. 49,. يجد صعوبة في الوقوف في مكان محدد  21
 63,. 57,. ال يستطيع التحكم في حركاته  22
 59,. .7,. يجد صعوبة في انتظار دوره 23
 .6,. 62,. ال يتعلم من أخطائه 24
 67,. 48,. من نشاط آلخر دون مبرر  ينتقل 25
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( أن معامل االرتباط بين كل عبارة من العبارات والدرجة  4يتضح من الجدول )      
( ، مما يدل على وجود  1.. .الكلية للمقياس ، يدل على وجود داللة إحصائية عند مستوى )

 تناسق داخلي بين العبارات والمقياس ككل ، مما يؤكد على صدق المقياس وما يراد قياسه 
 صدق المقارنة الطرفية :  – 3

النسبة الحرجة لدرجات اإلرباعي األعلى واإلرباعي األدنى على عينة تكونت  تم حساب
( ،  13,16يث بلغت النسبة الحرجة )( طالب ، تم اختيارهم عشوائيًا من العينة ، ح.3من )

    .( 1. , .وهذه القيمة دالة عند مستوى )
 ثبات المقياس :ثانيًا : 

(  .3تحققت الباحثة من ثبات المقياس بإستخدام طريقة إعادة االختبار على عينة قوامها )
( يومًا ، واستخرجت معامالت 15طالب، وبفاصل زمني بين التطبيقين بلغ خمسة عشر )

,( ، وهي تشير 89.االرتباط بين درجات أفراد العينة في كال التطبيقين، حيث كان االرتباط )
 .إلى امكانية االعتماد على المقياس 

( عبارة ، 25وهكذا توصلت الباحثة إلى الصيغة النهائية للمقياس ، الذي يتكون من )
نادرًا( ، حيث تقدر )غالبًا( حيث تتم اإلجابة عليها في صورة استجابات )غالبًا ، أحيانًا ، 

بثالث درجات ، و)أحيانًا( بدرجتين ، و)نادرًا( بدرجة واحدة ، وبذلك تتراوح درجات المقياس 
 .( درجة  25( درجة ، و)75بين )

 مقياس المشكالت السلوكية المصاحبة لفرط النشاط الزائد : )إعداد الباحثة(   – 4
المضطرب المصاحب للنشاط الزائد لدى  عن أنماط السلوك  للكشف هذا المقياس صمم

لعدوان، والقلق ،  أطفال المرحلة االبتدائية، ويتضمن هذا المقياس سبعة مقاييس فرعية هي: ا 
العناد والتمرد(، وضعف تقدير الذات، وعدم تحمل اإلحباط، وضعف العالقة وعدم الطاعة )

مين بالمرحلة االبتدائية، باآلخرين، وعدم الثبات االنفعالي من وجهة نظر تقديرات المعل
 .وأولياء أمور الطالب ، وقد قامت الباحثة باإلجراءات التالية إلعداد هذا المقياس

أطلعت الباحثة على عدد من الدراسات التي وردت بها أدوات قياس المشكالت  –أ 
 .السلوكية

آراء وبنود في جداول خاصة ، تم   قامت الباحثة بتفريغ ما لديها من بيانات في صورة –ب 
فرعية ، التي روعيت في تصميم المقياس ، وبعد لتصنيفها على أساس المقاييس السبعة ا
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(  11( عبارة ، بواقع )77عبارات بلغ عددها ) ذلك تمت صياغة هذه البيانات في صورة
 .عبارة لكل مقياس فرعي 

تم عرض المقياس بصورته المبدئية ، مرفقا به التعاريف اإلجرائية لكل مقياس فرعي  –ج 
على لجنة تحكيم تضم مجموعة من أساتذة التربية والصحة النفسية وعلم النفس بكليات 

 .التربية 
قامت الباحثة بإعادة النظر في المقياس في ضوء ما أبداه المحكمون من مالحظات ،  –د 

( سبع 7% ، وبذلك تم حذف ) ..1البنود التي لم تحصل على نسبة اتفاق  مع استبعاد
( عبارة ، بواقع  .7سبعون ) 6*  النهائيةفي صورته  –عبارات ، وصار المقياس يضم 

( عبارات لكل مقياس فرعي ، والمقياس يضم صورتين إحداهما صورة تجيب .1عشرة )
 . ين عليها المعلمة ، واألخرى يجيب عليها أحد الوالد

 صدق المقياس : أواًل : 
 من صدق المقياس بعدة طرق ، على النحو التالي :  تحققت الباحثة      

: وقد تمت اإلشارة إليه في الجزء الخاص ببناء  7الصدق الظاهري )صدق المحكمين( – 1
 .المقياس 

الصدق العاملي: حيث استخدمت الباحثة التحليل العاملي ، بإستخدام معامالت  – 2
االرتباط بين عبارات المقياس ، وكذلك الدرجة الكلية ، للتحقق من سالمة البناء الداخلي  
للمقياس ، فقامت الباحثة بتطبيق مقياس المشكالت السلوكية المصاحبة للنشاط الزائد  

الب من طلبة المرحلة االبتدائية في فصولها من الصف )األول  ( ط.3على عينة قوامها )
الرابع( ، وتم تقدير معامالت االرتباط بين مجموع درجات بنود كل مقياس فرعي ،  –

( ، والذي يتضح منه 5وبين الدرجة الكلية للمقياس ، على النحو الموضح في الجدول ) 
،  ( 298لية عند درجة حرية )أن معامالت االرتباط المحسوبة تتعدى القيمة الجدو 

 .(  1.,.لتصبح دالة عند مستوى )
  

 
 ( المقياس في صورته النهائية6ملحق )  6

 ( صدق المحكمين7ملحق )  7
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 (5جدول ) 
 والدرجة الكلية للمقياس مصفوفة معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمقاييس الفرعية

 الدرجة الكلية  السابع السادس  الخامس الرابع الثالث الثاني األول المقاييس الفرعية 
ـــــــ  األول         ـــــ
ـــــــ  .6,. الثاني        ـــــ
ـــــــ  73,. 72,. الثالث       ـــــ
ـــــــ  74.. 67,. 81,. الرابع      ـــــ

    ــــــــــــ  76,.  81,.  85,.  62,.  الخامس
   ــــــــــــ  88,.  64,.  68,.  72,.  74,.  السادس

  ــــــــــــ  83,.  79,.  75,.  75,.  69,.  83,.  السابع
 ــــــــــــ  91,.  89,.  87,.  85,.  82,.  86,.  79,.  الدرجة الكلية

مكونًا من سبعة مقاييس فرعية ،  –بعد إجراء التحليل العاملي  –وهكذا أصبح المقياس   
( عشرة عبارات ، ثبتت .1ثبت وجودها عامليًا ، حيث يندرج تحت كل مقياس فرعي منها )

الداللة اإلحصائية لتشبع كل عبارة منها ، من خالل مقارنة القيمة العددية لكل تشبع منها ، 
، كما تم  Burt & Banxبضعف الخطأ المعياري للتشبع الواحد ، وذلك بإستخدام معادلة 

الذي ينتمي  حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ، والدرجة الكلية للمقياس الفرعي
 إليه ، وذلك بالنسبة للمقاييس السبعة الفرعية ، كما يتضح فيما يلي : 

الكلية لمقياس  بالدرجة ( معامالت ارتباط درجة العبارة6العدوان: حيث يوضح الجدول ) –أ 
 . العدوان 

 (6جدول )
 يوضح معامالت ارتباط العبارة بالدرجة الكلية لمقياس العدوان

 التشبع العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 48,.  ت السعادة عندما يرى غيره في مأزق تظهر عليه عالما 1
 62,.  يحب أن يسخر من اآلخرين 8

 71,.  حركاته تتسم بالعدوانية 15
 69,.  عنفلعبه يميل إلى ال 22
 56. .  عليه الكدمات والجروحتظهر  29
 41,.  يميل إلى إتالف األدوات التي يستخدمها 36
 45,.  يدفع ويضرب اآلخرين 43
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 65. .  ال يرضى إال أن يقوم بدور القائد مع اآلخرين . 5
 53,.  يؤذي نفسه أثناء اللعب 57
 49,.  يضايق ويغيظ اآلخرين 64

لدرجة الكلية لمقياس  ارتباط درجة العبارة با( أن جميع معامالت 6يتضح من جدول )
 .( ، وهذا يدل على االتساق الداخلي للمقياس 1. ,.دالة عند مستوى ) العدوان

( ، معامالت ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية لمقياس 7القلق: حيث يوضح الجدول ) –ب 
 القلق  

 (7جدول ) 
 رة بالدرجة الكلية لمقياس القلقيوضح معامالت ارتباط العبا

 التشبع العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 44,.  الم وأوجاع غير معروف سببهايعاني من آ 2
 46,.  ينشغل بأمور سطحية أثناء الدرس 9

 51,.  يحرك قدميه أثناء الجلوس 16
 49,.  ال يستطيع السيطرة على أفعاله 23

 61,.  يعاني من عدم االستقرار . 3
 55,.  يجد صعوبة في الجلوس في مكان معين فترة طويلة 37
 41,.  انتظار دورهيجد صعوبة في  44
 65,.  يعاني من اللجلجة عند الرد على أسئلة المعلمة بالفصل 51
 49,.  يعاني من قضم األظافر 58
 64,.  كثير النسيان 65

رة بالدرجة الكلية لمقياس  ( أن جميع معامالت ارتباط درجة العبا7يتضح من جدول )
 .( ، وهذا يدل على االتساق الداخلي للمقياس 1. ,.دالة عند مستوى ) القلق

( ، معامالت ارتباط درجة 8عدم الطاعة )العناد والتمرد( : حيث يوضح الجدول ) –ج 
 .العبارة بالدرجة الكلية لمقياس عدم الطاعة )العناد والتمرد( 
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 (8جدول ) 
 الطاعة )العناد والتمرد( يوضح معامالت ارتباط العبارة بالدرجة الكلية لمقياس عدم 

 التشبع العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 41,.  يتمرد على األوامر 3
 61,.  يخاطب والديه ومدرسيه بألفاظ غير الئقة . 1

 58,.  يتحدث بكالم خارج عن حدود األدب 17
 .4,.  تعليمات المعلمة داخل الفصلال يطيع  24
 .4,.  ال يتبع نصائح والديه 31
 44,.  ال يتبع تعليمات ونظام األلعاب مع زمالئه 38
 39,.  يتعرض للعقاب من المعلمة بسبب عناده 45
 41,.  يتعرض للعقاب من والديه بسبب عناده 52
 61,.  كثير المجادلة والحوار 59
 58,.  برأسهيقوم بتنفيذ ما  66

 

اس عدم ( أن جميع معامالت ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية لمقي8يتضح من جدول )
 . (، وهذا يدل على االتساق الداخلي للمقياس1.,.دالة عند مستوى )  الطاعة )العناد والتمرد(

( معامالت ارتباط درجة العبارة بالدرجة 9يوضح الجدول )  : حيثضعف تقدير الذات – د
 .الكلية لمقياس ضعف تقير الذات 

 (9جدول )
 يوضح معامالت ارتباط العبارة بالدرجة الكلية لمقياس ضعف تقدير الذات 

 التشبع  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 53,. مهمل في مظهره ونظافته 4

 45,. يعاني من نقص الثقة بالنفس  11
 48,. يشعر بالخجل عند التحدث مع بعض الزمالء 18
 71,. يخاف أن يكون القائد في مجموعته 25
 48,. يصعب عليه حل مشاكله بنفسه  32
 56,. يكره مصادقة الطالب المتفوقين 39
 55,. الت المعلمة تساؤ  اإلجابة علىيشعر بالحرج عند فشله في  46
 62,. يخاف من التعبير عن أفكاره 53

 71,. يتردد في إنهاء أعماله .6
 49,. يعاني من ضعف في تقدير الذات  67
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( أن جميع معامالت ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية لمقياس 9يتضح من جدول ) 
 .( ، وهذا يدل على االتساق الداخلي للمقياس 1.,.دالة عند مستوى ) ضعف تقدير الذات

( معامالت ارتباط درجة العبارة بالدرجة . 1: حيث يوضح الجدول ) عدم تحمل اإلحباط – هـ
 . عدم تحمل اإلحباطالكلية لمقياس 

 (.1ل ) جدو 
 يوضح معامالت ارتباط العبارة بالدرجة الكلية لمقياس عدم تحمل اإلحباط

 التشبع العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 41,.  يبكي من غير مبرر 5

 51,.  ال يقبل بالخسارة في اللعب 12
 44,.  حوله عند عدم قدرته على تحقيق الفوزيبكي ويخرب ما  19
 58,.  ال يستطيع التعبير عن رغباته بصورة مناسبة 26
 39,.  يسخر من زمالؤه بسبب ضعفه في الدراسة 33

 .6,.  يعجز عن حل المشكالت التي تواجهه . 4
 58,.  شخص غير سعيد 47
 65,.  يعاني من نقص التقدير بين زمالئه 54
 44,.  كثيرًا عن المدرسةيتغيب  61
 52,.  يتهمه من حوله بالتقصير 68

( أن جميع معامالت ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية لمقياس  .1يتضح من جدول )
 .( ، وهذا يدل على االتساق الداخلي للمقياس 1. ,.دالة عند مستوى ) تحمل اإلحباطعدم 

( معامالت ارتباط درجة العبارة 11: حيث يوضح الجدول )  العالقة باآلخرينضعف  – و
 .  العالقة باآلخرينبالدرجة الكلية لمقياس ضعف 

 (11جدول ) 
 يوضح معامالت ارتباط العبارة بالدرجة الكلية لمقياس ضعف العالقة باآلخرين

ــ م  التشبع ـــــــــارةالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 41,.  يزعج زمالئه 6

 61,.  يتعمد إحراج زمالئه 13
 66,.  يتعالى على زمالئه . 2

 56,.  يجلس كثيرًا بمفرده 27
 44,.  عنيف في لعبه مع زمالئه 34
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 التشبع العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 81,.  يثير غضب زمالئه أثناء اللعب 41
 86,.  ال يرغب اآلخرين في مصادقته 48
 69,.  يصعب عليه تكوين صداقات جديدة 55
 84,.  يتدخل في شوؤن اآلخرين 62
 87,.  اآلخرين أثناء الحديثيقاطع  69

( أن جميع معامالت ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية لمقياس  11يتضح من جدول )
 ( ، وهذا يدل على االتساق الداخلي للمقياس 1.,.دالة عند مستوى ) ضعف العالقة باآلخرين

( معامالت ارتباط درجة العبارة 12: حيث يوضح الجدول ) عدم الثبات اإلنفعالي – ز
 . عدم الثبات اإلنفعاليبالدرجة الكلية لمقياس 

 (12جدول ) 
 يوضح معامالت ارتباط العبارة بالدرجة الكلية لمقياس عدم الثبات اإلنفعالي

 التشبع العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 68,.  يصرخ ويتلف ما حوله عندما يغضب 7

 71,.  يعاني من العصبية 14
 52,.  يشعر دائمًا بأنه مضطهد من اآلخرين 21
 84,.  من السهل جرح مشاعره 28
 73,.  حساس لإلنتقاد 35
 71,.  يتحمل النقدال  42
 62,.  متقلب المزاج 49
 59,.  يتذمر على أي شئ 56
 78,.  استثارته إنفعالياً من السهل  63

 76,.  يبكي من غير مبرر . 7
( أن جميع معامالت ارتباط درجة العبارة بالدرجة الكلية لمقياس  12يتضح من جدول )

 .( ، وهذا يدل على االتساق الداخلي للمقياس1.,.دالة عند مستوى ) الثبات اإلنفعاليعدم 
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 :   صدق المقارنة الطرفية - 3
النسبة الحرجة لدرجات اإلرباعي األعلى واإلرباعي األدنى على عينة تكونت تم حساب 

( ، وهذه القيمة  15,45( طالب ، تم اختيارهم عشوائيًا ، حيث بلغت النسبة الحرجة ).3من )
 .  (1. ,.دالة عند مستوى )

 ثبات المقياس :ثانيًا : 
 لية ، هما :  أسلوبين لحساب ثبات المقياس بالدراسة الحا  استخدمت الباحثة

إعادة التطبيق : تحققت الباحثة من ثبات المقياس بإستخدام طريقة إعادة االختبار على   –أ 
( يومًا ،  15( طالب ، وبفاصل زمني بين التطبيقين بلغ خمسة عشر ).3عينة قوامها )

واستخرجت معامالت االرتباط لبيرسون بين الدرجات التي قدرتها المعلمات للطالب 
 .بالتطبيق األول ودرجاتهم بالتطبيق الثاني 

ذلك من خالل بيانات عينة إعادة التطبيق في التطبيق  أسلوب ألفا كرونباخ : وتم –ب 
ككل ،  لثاني ، بحساب معامل االرتباط ألفا كرونباخ بين الفقرات بعضها وبعض للمقياسا

 . ولكل مقياس فرعي على حدة 
 وأسفر ذلك عن النتائج التالية : 

 (13جدول ) 
 لمقياس، لاألول والثاني  ينيوضح قيم معامالت الثبات ومستوى داللتها بين درجات التطبيق

 ( . 2) ن =  ألفا كرونباخ للمقاييس الفرعية ، والدرجة الكلية للمقياس طومعامالت ارتبا
 ألفا كرونباخ معامل الثبات المقياس الفرعي

 العدوان
 القلق

 عدم الطاعة )العناد والتمرد(
 ضعف تقدير الذات
 عدم تحمل اإلحباط

 ضعف العالقة باآلخرين
 عدم الثبات اإلنفعالي

 .,9. 
 .,94 
 .,84 
 .,76 
 .,88 
 . .91 
 .,84 

 .,892 
 .,693 
 .,784 
 . .749 
 .,867 
 .,726 
 .,957 

 876,.  89,.  الدرجة الكلية
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( سبعين  .7لى الصيغة النهائية للمقياس، الذي يتكون من )الباحثة إ وهكذا توصلت       
  ،في صورة استجابات، هي )غالباً  تم ترتيبها بصورة دائرية ، حيث تم اإلجابة عنها ، 8 عبارة

أحيانًا، نادرًا( ، يختار المعلم استجابة واحدة منها، هي االستجابة التي تعبر عن وجهة نظره 
بالتحديد، وحيث تقدر )غالبًا( بثالث درجات، و)أحيانًا( بدرجتين، و )نادرًا( بدرجة واحدة ،  

 . ( درجة .7( درجة، و).21س بين )لك تتراوح درجات المقياوبذ
يًا في أي مقياس فرعي ، مع قوة أو  دحيث تتناسب الدرجة التي يحصل عليها الطفل طر 

حجم المشكلة التي يعاني منها الطفل ، أي أنه كلما كانت الدرجة التي يحصل عليها الطفل  
 نده ، وكلما كانت الدرجة مرتفعةعدل ذلك على انخفاض المشكلة  منخفضةفي أي مقياس 

 . دل ذلك على ارتفاع درجة المشكلة عنده 
 البرنامج اإلرشادي االنتقائي التكاملي : – 5

بإعداد برنامج إرشادي إنتقائي تكاملي ، بهدف خفض النشاط الزائد وما   قامت الباحثة
 .يصاحبه من مشكالت سلوكية لدى عينة من أطفال المرحلة االبتدائية 

تطبيق البرنامج اإلرشادي على األطفال الذين حصلوا على درجات وقامت الباحثة ب
وكذلك على مقياس المشكالت  مرتفعة في مقياس تقدير المعلمين واآلباء للنشاط الزائد ،

 .السلوكية المصاحبة لفرط النشاط الزائد من وجهة نظر المعلمين واآلباء 
 وتم اتباع الخطوات التالية في إعداد البرنامج :

 التخطيط للبرنامج : -أ 
قامت الباحثة بإستعراض البحوث والدراسات التي اهتمت بمجال اإلرشاد النفسي في  

 & Sheltonتخفيف النشاط الزائد وما يصاحبه من بعض المشكالت السلوكية ، مثل دراسة  
et al , (1998) ( ودراسة ...2، ودراسة إيمان أبو ريه ، )Treuting & Hinshaw , 

( ، ودراسة سحر أحمد الخشرمي 5..2لمطيري )، ودراسة معصومة سهيل ا (1..2)
(  2.12( ، ودراسة زينب سيد عبد الحميد ) .2.1( ، ودراسة عبد الروؤف إسماعيل )5..2)

 . ( 2.17، ودراسة حاتم محمد عاشور )

 
 0( الصورة النهائية للمقياس 8ملحق )  8
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تم وضع تخطيط عام للبرنامج لتحديد األهداف ، والحدود اإلجرائية واالستراتيجية المتبعة 
 .ت الخاصة به ، وفيما يلي عرض موجز للتخطيط العام للبرنامج في البرنامج ، والوحدا

 الهدف العام للبرنامج : -ب 
البرنامج اإلرشادي في خفض النشاط الزائد وما يصاحبه من بعض المشكالت  يهدف

السلوكية لدى أطفال المرحلة االبتدائية ، من خالل مساعدتهم على تفريغ الطاقة الزائدة ،  
وتحقيق االتزان في النشاط الحركي لديهم ، والتخلص من العدوانية والقلق ، والتعبير عما  

اعات نفسية تؤثر على توافقهم الشخصي واالجتماعي ، وتحسين ينتابهم من إحباطات وصر 
مفهوم الذات وتقدير الذات لديهم ، وتعويدهم اتباع التعليمات واحترامها ، وتدريبهم على  

 .ضبط االنفعاالت 
 : للبرنامج األهداف اإلجرائية  -ج 

 تتحدد األهداف اإلجرائية للبرنامج فيما يلي :
 .تخفيف حدة النشاط الزائد لدى األطفال  -
 .تحسين مفهوم الذات وتقدير الذات  -
 . تحسين عملية التوافق الشخصي واالجتماعي  -
 . ريغ الطاقة الزائدة تف -
تعليم األطفال السيطرة على الذات في المواقف المسببة للتوتر والضغط والقلق ،   -

 .والحساسية االنفعالية 
 . رة مع اآلخرين )المعلمين ، والزمالء ، والوالدين( تحقيق عالقات اجتماعية مثم -
 . خفض حدة المشكالت السلوكية لدى األطفال  -
 . خفض حدة العدوانية لدى األطفال  -
 .إعطاء األطفال الفرصة للتعبير عن أنفسهم وتدريبهم على ضبط انفعاالتهم  -

 الحدود اإلجرائية للبرنامج :  -د 
 البرنامج زمانيًا ومكانيًا وبشريًا على النحو التالي :  تم تحديد

( أسابيع ، بواقع ثالث جلسات  8الحدود الزمانية : تم تنفيذ البرنامج على مدى )  -
 ( دقيقة  .6-.5ت كل جلسة ما بين )( جلسة ، واستغرق24كل أسبوع ، أي بواقع ) 

 .الحدود المكانية: تم تنفيذ البرامج في غرفة التربية الفنية بالمدرسة   -
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، طبقًا  ة الدراسة إلى مجموعتين من الطالبالحدود البشرية: تم تقسيم عين -
لدرجاتهم في مقياس النشاط الزائد ، ومقياس المشكالت السلوكية طبقًا لتقديرات 

رستين ، أعتبرت إحداهما تجريبية والثانية ضابطة ،  دالمعلمين والوالدين ، وذلك بم
وتتكون كل مجموعة من عشرة طالب تم اختيارهم عشوائيًا من طالب اإلرباعي 

 .األعلى لعينة الدراسة ، وُطبق البرنامج على المجموعة التجريبية 
 فريق العمل:  -هــ 

 .االجتماعية بالمدرسة ج اإلرشادي من الباحثة واألخصائيةتكون فريق العمل في البرنام
 األسلوب اإلرشادي المتبع في تنفيذ البرنامج :

أسلوب اإلرشاد الجماعي في تنفيذ البرنامج بغرض تحقيق الهدف من  استخدمت الباحثة
  .البرنامج

 تنفيذ البرنامج اإلرشادي : -و 
بعد االنتهاء من تخطيط البرنامج ، تم تنفيذ وحدات البرنامج ، كما هو موضح بالجدول  

(14 ) . 
 (14جدول )

 الجلسات اإلرشادية ، وهدف كل جلسة ، وفنياتها والزمن الذي استغرقته
 الزمن الفنيات الهدف  الجلسة 

الجماعية ، االتفاق السلوكي ، المحاضرة ، المناقشة  جلسة تعارف + تمهيد عن البرنامج األولى
 التطبيق القبلي

5. 

النمذجة ، لعب الدو ، العالج بالواقع االفتراضي ،  التدريب على االستقرار  الثانية والثالثة
 واجب منزلي

6. 

محاضرة عن النشاط الزائد وما  الرابعة والخامسة
 يصاحبه من مشكالت

، الواجب  لعب الدورالمحاضرة والمناقشة الجماعية ، 
 المنزلي

6. 

 .6 المحاضرة والمناقشة الجماعية ، الواجب المنزلي مفهوم السلوك العدواني وأنواعه السادسة والسابعة
الفرق بين السلوك العدواني والسلوك  الثامنة والتاسعة

 المسالم 
، العالج المحاضرة والمناقشة الجماعية ، لعب الدور 

 بالواقع االفتراضي ، الواجب المنزلي
6. 

التدريب على طرق حل المشكالت  العاشرة والحادية عشرة
 والتغلب على المواقف الضاغطة 

المحاضرة والمناقشة الجماعية ، طرق حل المشكالت 
 ، لعب الدور الواجب المنزلي

6. 

 .6 النمذجة ، االسترخاء ، لعب الدور ، الواجب المنزلي االسترخاء التدريب على  الثانية عشرة والثالثة عشرة
المحاضرة والمناقشة الجماعية ، الحوار الذاتي ،  التدريب على الحوار الذاتي الرابعة عشرة والخامسة عشرة

 قع االفتراضي ، الواجب المنزلياالعالج بالو 
6. 
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 الزمن الفنيات الهدف الجلسة
االسترخاء ، لعب المحاضرة ، المناقشة الجماعية ،  محاضرة عن القلق وأنواعه ومظاهره والسابعة عشرةالسادسة عشرة 

 الدور ، العالج بالواقع االفتراضي ، الواجب المنزلي
6. 

المحاضرة والمناقشة الجماعية ، الحوار الذاتي ، لعب  تنمية تقدير الذات  الثامنة عشرة والتاسعة عشرة
 خاء ، الواجب المنزليالدور ، االستر 

6. 

التعرف على مفهوم التوافق النفسي   العشرون والحادية والعشرون 
 واالجتماعي

 

المحاضرة والمناقشة الجماعية ، الدكان السحري ، 
 السخرية والمرح ، الواجب المنزلي

6. 

الثانية والعشرون والثالثة 
 والعشرون 

عرض مشكلة العناد والتمرد وعدم  
 الطاعة

المحاضرة والمناقشة الجماعية ، طرق حل المشكالت 
 ، الدكان السحري ، الواجب المنزلي

6. 

مراجعة ما تم بالبرنامج ومدى فهم  الرابعة والعشرون 
المشاركين له + التطبيق البعدي 

 للمقياس

ـــــــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .6 ـــــ

 ملخص جلسات البرنامج اإلرشادي : -ز 
فيها التعارف بين الباحثة واألطفال وأمهات أطفال المجموعة التجريبية،  الجلسة األولى: يتم

وتعريفهم بالهدف من البرنامج وأهميته بالنسبة لألطفال، حيث يساعدهم على  
التخلص من المشكالت السلوكية المصاحبة للنشاط الزائد، والذي يؤثر على عالقاتهم  

سيقومون به داخل المنزل لمتابعة مع المحيطين بهم ، كما تم تعريف األمهات بما 
الجلسات اإلرشادية ، وترصد الباحثة السلوكيات والتصرفات لألطفال أثناء التحدث 
معهم، كما حددت الباحثة مواعيد الجلسات ومكانها ، وأكدت على أهمية احترام  

 .المواعيد والمشاركة والتفاعل في الجلسات
يبهم على ر قامت الباحثة بعرض فيلم كرتون لجذب انتباه األطفال وتدالجلسة الثانية والثالثة :  

االستقرار والهدوء أثناء الجلسة ، ثم تطلب الباحثة من األطفال أن يجلس كل منهم  
( دقائق ، فإذا استجابوا ولو لدقيقة واحدة ، تقدم دعمًا فوريًا 5على الكرسي لمدة )

يق لهم ، وتعده بمشاهدة فيلم على نظارة الواقع االفتراضي في نهاية  بالمدح والتصف
الجلسة ، ثم تطلب من األخصائية االجتماعية مساعدتها في أن تجلس على المقعد  
الجلسة الصحيحة، وتطلب من األطفال أن يأخذن األخصائية كنموذج يقلدونها في 

تي تدفعهم إلى عدم  جلستها الصحيحة، ثم إعطاء واجب منزلي عن األسباب ال
 .االستقرار في أماكنهم
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وتم فيها مناقشة الواجب المنزلي ، ثم تطرقت الباحثة لمشكلة   الجلسة الرابعة والخامسة :
الحركة الزائدة التي تصدر من بعض األطفال ، حيث أوضحت األثر السئ للحركة  

ن أو الزمالء الزائدة ، حيث تسبب ضيق للمحيطين ، سواء كان الوالدين  أو المعلمي
، ثم تعرضت لبعض المشكالت المصاحبة للحركة الزائدة، وقامت بمناقشتهم في 

كل منهم أن يمثل موقف مشكل  اآلثار السلبية لهذه المشكالت ، حيث طلبت من
وال زالت تؤرقه نتيجة الحركة الزائدة ، كي تتاح للطفل   قابله ، أو خبرة مؤلمة صادفته 

حتى  ، ووضع نفسه مكان اآلخريننخريوفهم اآل نفسه همفرصة االستبصار الذاتي لف
يستطيع تفهم ما يسببه النشاط الزائد، والمشكالت المصاحبة له في توتر العالقات  
فيما بينه وبين اآلخرين ، والذي ينعكس بدروه على انخفاض تقدير الذات لديه ،  

التدريب على   م فيه، يتوالقلق والعدوان وعدم تحمل اإلحباط ، ثم إعطاء واجب منزلي
 .االسترخاء

بتعريف  الباحثة  الجلسة السادسة والسابعة: وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي، ثم قامت
السلوك العدواني وأنواعه ، بطريقة علمية مبسطة، موضحة أضراره بالنسبة للفرد 
والمجتمع، ثم طلبت من كل طفل أن يقوم بتقييم ذاته دون خجل من بقية أفراد  

، ثم قامت بمناقشة كل حالة مع المجموعة، موضحة الجوانب السلبية  المجموعة 
ية التصرف بطريقة مقبولة اجتماعيُا في  والجوانب اإليجابية في كل حالة، وكيف

المواقف الحياتية المتعددة، ثم قام أفراد المجموعة بتمثيل مواقف تشمل عصيان أوامر  
الوالدين، والقلق والعدوان، وعدم الثبات االنفعالي، وضعف العالقات مع اآلخرين،  

اعية والدراسية  ومناقشة ما تم تمثيله، ثم إعطاء واجب منزلي بكتابة المشكالت االجتم
 . والنفسية التي تؤرق كل فرد في المجموعة 

مناقشة الباحثة مع أعضاء  مراجعة الواجب المنزلي ، ثم الجلسة الثامنة والتاسعة : وتم فيها 
ًا لدى بعضهم، وتؤدي بهم إلى  توترًا وضغط المجموعة بعض المواقف التي تمثل

الجتماعي المسالم، ثم مناقشة  سلوك العدوان، حيث تم عرض فيلم كرتوني للسلوك ا
أفراد المجموعة حول الفرق بين السلوك المسالم والسلوك العدواني، وأثرهما على  
العالقات مع المحيطين، وأوضحت أن العدوان ينعكس على حدوث القلق والعناد  
والتمرد، ثم لعب الدور، ثم استخدام التعزيز لكل من تفاعل في الجلسة بشكل  
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ت بعرض فيلم على نظارة الواقع االفتراضي ، ثم إعطاء واجب  إيجابي، حيث قام
 . منزلي، وهو تسجيل المواقف السلبية التي تؤدي بهم إلى العدوان والقلق 

مراجعة الواجب المنزلي ، ثم تدريب أفراد المجموعة   الجلسة العاشرة والحادية عشرة: وتم فيها
من المشكالت التي على خطوات حل المشكالت ، حتى يتمكنوا من التخلص 

إلى استخدام العدوان ، والذي يدفع بهم إلى   واتواجههم بطريق إيجابية حتى اليلجأ
التي   اإلحباط وسوء العالقات مع اآلخرين ، حيث تم التركيز على المواقف المدرسية

تطلب منهم التعامل بالسلوك العدواني ، حيث ناقشت معهم يتعرضون لها ، وت
لتي يستخدمونها للحصول على ما يريدون من الوالدين والمدرسين  األساليب واألفكار ا 

واآلخرين، ثم لعب الدور ، ثم إعطاء واجب منزلي بمطالبة أعضاء المجموعة بتحديد 
 . وتسجيل بعض المشكالت التي يواجهونها وتسبب لهم اللجوء إلى العناد والتمرد

والثالثة عشرة : وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، ثم التدريب على   ة عشرةنيالجلسة الثا
االسترخاء بهدف التخلص من القلق والتوتر ، والتخلص من اإلحباط وتحقيق الشعور 
بالراحة النفسية ، والتخلص من بعض السلوكيات السلبية كالعناد والتمرد والعدوان ،  

وتحسين العالقات معهم ، وذلك من  مما ينعكس بدورهم على التعامل مع اآلخرين
خالل عرض فيديو على جهاز الالبتوب عن كيفية االسترخاء ، ثم إعطاء واجب  

 .منزلي ، بأن يكرر المشاركون ما تم التدريب عليه في هذه الجلسة 
مناقشة الوجب المنزلي ، ومناقشة األطفال  فيها الجلسة الرابعة عشرة والخامسة عشرة : تم

الخاطئة التي يستخدمونها إلشباع حاجاتهم ، والتي تؤدي بهم إلى   في األساليب
الشعور باإلحباط، ويؤثر بدوره على عالقاتهم مع اآلخرين ، ثم قامت الباحثة بتشجيع 
األطفال على إعالن األفكار والحوارات التي ترد إلى أذهانهم ، والتي تدفعهم إلى  

تساعدهم على التخلص من هذه األفكار  العدوان ، وتقدم الباحثة لهم المهارات التي
وغيرها، ثم مكافئة   "يفكر جيدًا قبل أن يجيب"، أو أن  "يتوقف"السلبية مثل أن 

األطفال الذين شاركوا بإيجابية ، وذلك بعرض فيلم على نظارة الواقع االفتراضي، ثم  
انهم ،  لى أذهمشارك األفكار السلبية التي ترد عإعطاء واجب منزلي ، يسجل فيه كل 

 .وكيفية التخلص منها 
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مراجعة الواجب المنزلي ، ثم قامت الباحثة   الجلسة السادسة عشرة والسابعة عشرة : وتم فيها
بتعريف القلق ومظاهره بطريقة علمية مبسطة ، وأوضحت أضراره بالنسبة للفرد  
  والمجتمع ، وقامت الباحثة بتوضيح االضطرابات االنفعالية التي يسببها القلق ، 

باإلضافة إلى االضطرابات الفسيولوجية ، كما أوضحت الباحثة كيف أن القلق يؤثر 
تأثيرًا كبيرًا على العمليات العقلية لدى الفرد من تفكير وتحصيل وانتباه ، باإلضافة  
إلى تأثير القلق على المظاهر االجتماعية مثل الشعور بالوحدة أو العزلة ،  

ثم تمثيل األدوار التي توضح بعض المواقف التي  واضطراب العالقة مع المحيطين ، 
افأة األعضاء تقابل أفراد المجموعة في الحياة اليومية، ثم االسترخاء العضلي ، ثم مك

الذين شاركوا بإيجابية بعرض فيلم على نظارة الواقع االفتراضي ، ثم إعطاء واجب  
رق كل منهم ، كما منزلي طلبت الباحثة منهم كتابة المشكالت االجتماعية التي تؤ 

 . طلبت منهم كتابة مشاعرهم تجاه المجموعة
الجلسة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة : وتم فيها مناقشة الواجب المنزلي ، ثم قامت الباحثة  
بتوضيح المقصود بتقدير الذات وأهميته ، ومتى يكون منخفضًا أو مرتفعًا مع ضرب 

فكار الهادمة للذات ، والتي تؤدي إلى  ا ، ثم ناقشت األماألمثلة المختلفة لكل منه
انخفاض تقدير الذات واإلحساس بالدونية والوحدة ، وفقد الثقة بالنفس ، وتؤدي إلى  
الشعور باإلحباط والقلق وعدم الثبات االنفعالي ، حيث أوضحت أن األفكار إنما هي  

تمتع ، واليث إيجابي لتعزيز الثقة بالنفس دحديث سلبي من الذات ، يتم استبداله بح
يتمثل في عبارات إيجابية يقولها المرء لذاته كي يعزز  حيث  بتقدير مرتفع للذات ،

ثم تبادلت الحوار مع   .تقديره لها ، وتقوي أفكارًا وسلوكيات جديدة وإيجابية من 
األطفال حول أهمية االهتمام بالمظهر الشخصي واالهتمام بالتربية الرياضية ، والنوم  
الصحي واالسترخاء ، والنظام الغذائي المالئم ، والذي يساهم في حل مشاكلهم ، 

الجسمية ، ثم تطرقت ألهمية احترام المعلمات ويساعد على تنمية تقدير الذات 
داب الحديث وطاعة الوالدين والمعلمة ، وعدم العناد واحترام الزمالء وااللتزام بآ

وتحسين العالقات معهم ، وكل هذا يساعد على تنمية تقدير الذات االجتماعية لديهم 
ثم ناقشت أفراد المجموعة عن األمور المخيفة بالنسبة لهم ، وكيفية التغلب عليها ،   .

لراحة واالسترخاء يساعد على التخلص من  والتخلص منها ، وتشير إلى أن أسلوب ا
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القلق والغضب والعناد والتوتر ، وهذا من شأنه أن يساعد على تنمية تقدير الذات  
االنفعالية لديهم، ثم تدريب أعضاء المجموعة على الحوار الذاتي ، ثم لعب الدور ،  

التالية   واالسترخاء العضلي، ثم إعطاء واجب منزلي يشتمل على اإلجابة عن األسئلة 
 . : )كيف ينظر لذاته ؟ ، وما األمور الحسنة والسيئة التي يراها في شخصيته ؟ (  

والعشرون: وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، ثم تعرضت الباحثة  الجلسة العشرون والحادية
لتعريف التوافق النفسي واالجتماعي ، وقامت بمناقشة أفراد المجموعة حول مظاهر  

وضربت أمثلة لحسن وسوء التوافق ، واستخدمت الباحثة فنية الدكان  سوء التوافق ، 
السحري ، حيث أوضحت لهم أن هذا الدكان يحتوي على بضائع عبارة عن صفات 
وسمات طيبة ، وأن هذه البضاعة ال تباع بنقود ، ولكن يتم استبدالها بسمات 

ن السحري ،  وصفات أخرى يتنازل عنها مقابل الحصول على سمات أخرى من الدكا
حيث تفاعل األطفال مع الباحثة بإيجابية ، واستخدمت الباحثة أسلوب السخرية  
والمرح أثناء النشاط ، مما ساعد على زيادة حماس األطفال ، وزيادة استبصارهم 

ُيظهر تفاعالت  ضة ، ثم عرضت الباحثة فيلم كرتون بالسمات والصفات المرفو 
ل ، ثم قامت بمناقشة أفراد المجموعة حول الفرق  اجتماعية نشطة وإيجابية بين األطفا

بين العالقات اإليجابية والعالقات السلبية وأثرها على األفراد ، ثم إعطاء واجب  
منزلي يذكر فيه كل منهم الصفات والسمات السيئة التي في شخصيته ويريد أن 

 .يستبدلها بأخرى من الدكان السحري 
والعشرون: وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، ثم تم عرض   الجلسة الثانية والعشرون والثالثة 

مشكلة العناد والتمرد وعدم الطاعة ، حيث أكدت الباحثة على أن المشكالت ال تحل  
تلقائيًا ، بل على اإلنسان أن يتعلم كيفية التعامل معها، حيث تم عرض فيلم يتضمن  

عرض ما يقلقهم ويجعلهم سلوك الطاعة وسمع الكالم، ثم إعطاء األطفال الفرصة ل
يشعرون بالتمرد والعناد وعدم الطاعة، وتم تدريب األطفال على أسلوب حل  
المشكالت، واستخدمت الباحثة الدكان السحري، حيث ساد المرح والضحك مما ساعد  
على التنفيس االنفعالي لديهم، ثم إعطاء واجب منزلي عن الصفات التي يرغبون في  

 .حري تبديلها في الدكان الس
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الواجب المنزلي ، وتقديم ملخص لمحتوى   الجلسة الرابعة والعشرون : وتم فيها مراجعة
 .الجلسات السابقة ، ثم تطبيق االختبار البعدي ، ثم ختام الجلسة  

 تقييم األسلوب اإلرشادي :
تم تقييم األسلوب اإلرشادي بمقارنة النتائج القبلية والبعدية والتتبعية ، لكل من      

المجموعة التجريبية للدراسة ، وكذلك مقارنة نتائج المجموعة التجريبية بنتائج المجموعة  
 . الضابطة 

 نتائج الدراسة : 
اإلحصائية  إجابات الطالب وإدخالها في الحاسب اآللي في برنامج الحزم  تم تفريغ

Spss  "واستخدمت الباحثة اختبار "ت ،(t – Test)   لحساب مستوى داللة الفروق بين
 .المتوسطات

 نتائج التحليل اإلحصائي عما يلي :وقد أسفرت 
 الفرض األول : نتائج

ينص الفرض األول على أنه "توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات 
أفراد المجموعة التجريبية، ومتوسطات رتب درجات أفراد نفس المجموعة، على مقياس 

، في اتجاه التطبيق في القياسين القبلي والبعديالمشكالت السلوكية المصاحبة للنشاط الزائد، 
 الجدول التالي نتائج هذا الفرض: ويوضح  القبلي" 

 (15جدول )
 داللة الفروق بين الرتب للقياسين القبلي والبعدي ألطفال المجموعة التجريبية في

 ن و لكوكسيالمقاييس السبعة الفرعية للمشكالت المصاحبة للنشاط الزائد بإستخدام اختبار و 
متوسط   ن اتجاه فروق الرتب  األبعاد

 الرتب 
مجموع  

 الرتب 
 مستوى الداللة  Zقيمة 

 1.,. 2,7.5 55 .5,5 .1 الرتب السالبة العدوان 
 .. ,. .. ,. ــــــــــ الرتب الموجبة
   ــــــــــ الرتب المتعادلة 

   .1 المجموع 
 1.,. 2,716 55 .5,5 .1 الرتب السالبة القلق 

 .. ,. .. ,. ــــــــــ الرتب الموجبة
   ــــــــــ المتعادلة الرتب  

   .1 المجموع 
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متوسط   ن اتجاه فروق الرتب  األبعاد
 الرتب 

مجموع  
 الرتب 

 مستوى الداللة  Zقيمة 

 1.,. 2,7.8 55 .5,5 .1 الرتب السالبة عدم الطاعة
  .. ,. .. ,. الرتب الموجبة
   ــــــــــــ الرتب المتعادلة 

   .1 المجموع 
 1.,. 2,7.6 55 .5,5 .1 الرتب السالبة تقدير الذات ضعف 

 .. ,. .. ,. ــــــــــ الرتب الموجبة
   ــــــــــ الرتب المتعادلة 

   .1 المجموع 
 1.,. 2,7.3 55 .5,5 .1 الرتب السالبة عدم تحمل اإلحباط 

 .. ,. .. ,. ــــــــــ الرتب الموجبة
   ــــــــــ الرتب المتعادلة 

   .1 المجموع 
ضعف العالقة  

 باآلخرين
 1.,. 2,7.5 55 .5,5 .1 الرتب السالبة
 .. ,. .. ,. ــــــــــ الرتب الموجبة
   ــــــــــ الرتب المتعادلة 

   .1 المجموع 
 1.,. 2,7.9 55 .5,5 .1 الرتب السالبة عدم الثبات االنفعالي 

 .. ,. .. ,. ــــــــــ الموجبةالرتب  
   ــــــــــ الرتب المتعادلة 

   .1 المجموع 
 1.,. 2,714 55 .5,5 .1 الرتب السالبة الدرجة الكلية للمقياس 

 .. ,. .. ,. ــــــــــ الرتب الموجبة
   ــــــــــ الرتب المتعادلة 

   .1 المجموع 
 

  α<( وجود اختالفات جوهرية ذات داللة عند مستوى )15)جدول من نتائج  يتضح
( في نتائج جميع المقاييس الفرعية التي طبقت على أطفال المجموعة التجريبية ، وهذا  1.,.

 . يثبت صحة الفرض األول 
ويمكن تفسير هذا بأن البرنامج اإلرشادي قد نجح في تقديم المساندة والخبرة للطالب ،  

هم لذواتهم ، وعالقاتهم مع اآلخرين ، عدوانية والقلق، وتحسين تقدير لوالتي أدت إلى خفض ا 
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، وتحقيق الثبات االنفعالي لديهم ، وذلك من خالل   وزيادة قدرتهم على تحمل اإلحباط
 .المشاركة الجماعية في البرنامج اإلرشادي 

حيث أدى اإلرشاد الجماعي إلى إحداث تغيير في السلوكيات غير المرغوب فيها 
وتصحيحها ، مثل كثرة الحركة ، وسرعة االنفعال ، وعدم طاعة األوامر ، وعدم االهتمام 

، وكل هذه السلوكيات واالنفعاالت بكالم المعلمين ، وزيادة القلق ، وعدم تحمل اإلحباط 
صدها ، حيث كان له األثر ر شاركة األخصائية االجتماعية في وغيرها ، قامت الباحثة بم

في أن يدرك كل فرد في الجماعة أنه ليس الوحيد الذي يعاني من هذه المشكلة ، بل هناك  
 . آخرون يشاركونه في ذلك 

 نظارات الواقع االفتراضي في خفض القلق وزيادة االنتباه وخفض وقد ساهم استخدام
ء الطالب، حيث ساعدتهم على التعود على االستقرار والتركيز في  لدى هؤال الزائد  النشاط

 . أماكنهم ، وذلك نظرًا ألثر العالج بالواقع االفتراضي في عالج مثل هذه المشكالت 
قليل حدة  ساهم في تلطالب على فنية االسترخاء، مما كما هدفت الجلسات إلى تدريب ا

تحمل الثبات االنفعالي وتمكينهم من  نعكس بدوره على تحقيقالتوتر والقلق ، والذي ا
 .ثر على عالقاتهم مع اآلخريناإلحباط ، والذي أ

كما هدفت الجلسات إلى تدريب الطالب على طرق حل المشكالت والتغلب على  
المواقف الضاغطة ، وذلك من خالل لعب الدور والنمذجة ، والذي ترك لهم الفرصة للتعبير 

 .لمساهمة في التغلب على تلك المشكالت لديهمعن مشكالتهم ، وتقديم الحلول ا 
كما هدفت الجلسات إلى تنمية تقدير الذات وتحسين صورة الذات لدى أفراد العينة ، 
وذلك من خالل استبدال الصفات والسلوكيات السيئة بأخرى حسنة، وذلك من خالل فنية  

ورة الذات من خالل  الدكان السحري ، كما ساعدت فنية الحوار الذاتي أيضًا على تحسين ص
 .وعبارات إيجابية مقابلة لهاالتي ترد على أذهانهم بأفكار  استبدال األفكار والعبارات السلبية

كما هدفت الجلسات إلى إتاحة فرص التعبير عن المشاعر العامة التي يشعرون بها ، 
باط ، مثل الشعور بالدونية ، وعدم القدرة على التواصل مع اآلخرين ، وعدم تحمل اإلح

 . والعناد والتمرد ، وعدم الطاعة ، والتي تساهم في انخفاض تقدير الذات لديهم 
إلى فعالية أسلوب حل المشكالت والنمذجة ، ولعب األدوار   نتائج الدراسة كما توصلت

 . في إكساب األطفال مهارات التعامل مع الغضب والعدوان من قبل اآلخرين 
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كما أن استخدام الواجب المنزلي ساعد على تقوية وتدعيم األفكار الصحيحة الجديدة  
 .المتعلمة وتأكيدها 

( ، ...2اسات وبحوث كل من إيمان أبو رية )وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج در 
، ودراسة   Webster , et al , (2..3)، ودراسة   Miranda , et al , (2...)ودراسة 

Parsons , et al , (2..7)  ودراسة ،Searight , et al , (2..8)   ودراسة عبد ،
حاتم محمد  ( ، ودراسة 2.12( ، ودراسة زينب سيد عبد الحميد ).2.1الروؤف إسماعيل )

 . ( 2.17عاشور )
 نتائج الفرض الثاني :

ب درجات ات رتالفرض الثاني على أنه "توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط ينص
ب درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس المجموعة التجريبية ، ومتوسطات رتأفراد 

البرنامج ، في اتجاه المجموعة  المشكالت السلوكية المصاحبة للنشاط الزائد، بعد تطبيق 
 . نتائج هذا الفرض  التالي ويوضح الجدول .الضابطة

 (16جدول )
 اإلحصائية للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة وداللتها (Z)قيمة 

 ( .2) ن =  الفرعية للمشكالت المصاحبة للنشاط الزائد السبعة في المقاييس
 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعةاسم  المقاييس الفرعية

 1.,. 3,965 55 5,5 .1 تجريبية العدوان
 155 15,5 .1 ضابطة

 1.,. 3,937 55 5,5 .1 تجريبية القلق
 153 15,3 .1 ضابطة

 1.,. 3,957 55 5,5 .1 تجريبية  عدم الطاعة
 154 15,4 .1 ضابطة

 1.,. 3,962 55 5,5 .1 تجريبية الذاتضعف تقدير 
 155 15,5 .1 ضابطة

 1.,. 3,969 55 5,5 .1 تجريبية عدم تحمل االحباط
 155 15,5 .1 ضابطة

 1.,. 3,974 55 5,5 .1 تجريبية  ضعف العالقة باآلخرين
 154 15,4 .1 ضابطة

 1.,. 3,975 55 5,5 .1 تجريبية عدم الثبات االنفعالي
 155 15,5 .1 ضابطة

 1.,. 3,967 55 5,5 .1 تجريبية الدرجة الكلية للمقياس
 155 15,5 .1 ضابطة

  α<عند مستوى ) وجود اختالفات جوهرية ذات داللة( 16جدول )يتضح من نتائج 
، وهذا يثبت صحة  في نتائج جميع المقاييس الفرعية في اتجاه المجموعة الضابطة (1.,.

نامج اإلرشادي أعطى الفرصة للطالب لمالحظة  الفرض الثاني ، ويمكن تفسير هذا بأن البر 
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أنفسهم وتعلم مهارات جديدة أكسبتهم الثقة بأنفسهم ، بما يمكنهم من مواجهة المشكالت التي  
بي دون اللجوء إلى العدوان أو القلق ، أو العناد والتمرد ، وعدم الطاعة  تواجههم بشكل إيجا

أو الشعور باإلحباط ، حيث أن التفاهم والقبول المتبادل بين الباحثة وأفراد المجموعة ساعد  
 .على إشعارهم باألمان ، ومكنهم من القدرة على التعبير عن أنفسهم بشكل إيجابي 

ن السحري والحوار الذاتي ساعد على توجيه االنتباه إلى  كما أن استخدام فنيات الدكا
السلوكيات الحسنة والمقبولة بداًل من السلوكيات السيئة والخاطئة ، وهذا عكس ما حدث 
داخل المجموعة الضابطة التي لم تجد الشخص الذي يقوم بتوجيههم وإرشادهم وتعليمهم 

ئج إلى أن طالب المجموعة التجريبية كيفية حل المشكالت التي تواجههم ، حيث تشير النتا
انخفض السلوك العدواني لديهم ، وانخفضت حدة القلق ،وأصبحوا أكثر طاعة لألوامر ،  
وأكثر تجنبًا للعناد والتمرد ، وحدث تحسن في تقديرهم لذواتهم ، كما حدث تحسن في  

مشاعر  إدارة وأصبحوا أكثر تحكمًا في ، لإلحباط، وزادت مقاومتهم  عالقاتهم مع اآلخرين
، وهذا يشير إلى الحاجة الملحة لتقديم مثل هذه الخدمات اإلرشادية ألفراد العينة   الغضب

 . الضابطة 
( ، ...2وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسات وبحوث كل من إيمان أبو رية )

، ودراسة   Webster , et al , (2..3)، ودراسة  Miranda , et al , (2..2)ودراسة 
Parsons , et al , (2..7)  ودراسة ،Searight , et al , (2..8)   ودراسة عبد ،

محمد   حاتم ( ، ودراسة2.12( ، ودراسة زينب سيد عبد الحميد ).2.1الروؤف إسماعيل )
 . ( 2.17عاشور )

 نتائج الفرض الثالث :
ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات  الفرض الثالث على أنه " ينص

أفراد المجموعة التجريبية، ومتوسطات رتب درجات أفراد نفس المجموعة، على مقياس 
 ." في القياسين البعدي والتتبعيالمشكالت السلوكية المصاحبة للنشاط الزائد، 

 . نتائج هذا الفرض التالي ويوضح الجدول 
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 (17جدول ) 
 متوسط الفروق والخطأ المعياري ونتائج اختبار )ت( للمجموعة التجريبية على

 ( .2) ن =  المقاييس السبعة الفرعية للمشكالت المصاحبة للنشاط الزائد بعد فترة المتابعة 
متوسط درجات  المقاييس الفرعية

 لبعدياالتطبيق 
متوسط درجات 
 التطبيق التتبعي

متوسط 
الفروق بين 

 التطبيقين

مربع االنحراف 
عن متوسط 

 الفروق 

اتجاه  ت
 الداللة

 العدوان
 القلق

 عدم الطاعة
 ضعف تقدير الذات
 عدم تحمل اإلحباط

ضعف العالقة 
 باآلخرين

 عدم الثبات االنفعالي

16,8 
15,3 
15,3 
16,5 
15,7 
15,9 
16.3 

16,2 
15,.. 

15,6 
16,2 
15,2 
15,4 

16,.. 

6 
3 
3 
6 
3 
3 
6 

18,4 
26,1 
57,7 
18,6 
25,8 
56,6 
18,2 

1,3. 
 .,56 
 .,39 

1,2 
 .,54 
 .,38 

1,1 

 غير دال
 غير دال
 غير دال
 غير دال
 غير دال
 غير دال
 غير دال

فروق دالة إحصائيًا بين أفراد المجموعة   أنه ال توجد( 17جدول ) يتضح من نتائج 
التجريبية بعد تطبيق البرنامج ، ومتوسطات درجات نفس المجموعة بعد فترة المتابعة ، مما 
يدل على استمرار فاعلية البرنامج في عالج المشكالت المصاحبة للنشاط الزائد ، وهذا يثبت 

 . صحة الفرض الثالث 
ارسته من أنشطة وفنيات إرشادية خالل جلسات  ويمكن تفسير هذا في ضوء ما تم مم

البرنامج ، حيث ساعد محتوى البرنامج على اكتشاف المشكالت والعمل على حلها ، كما 
ساعدهم على تنمية تقدير الذات وتحقيق الثبات االنفعالي ، وتحسين عالقاتهم مع اآلخرين 

لة االجتماعية ، حيث حرصت  والتخلص من القلق والعدوان والعناد والتمرد واإلحباط والعز 
في تشجيع الطالب على   الباحثة على استخدام الالبتوب واألفالم الكرتونية وتوظيفها

التخلص من السلوكيات السيئة واستبدالها بأخرى مقبولة ، كما اعتمدت الباحثة في البرنامج  
ورية ، أو  على استخدام التعزيز والذي تمثل في نظارة الواقع االفتراضي والمكافآت الف

التشجيع المعنوي الدائم ، مما أوجد جوًا من األلفة بين الباحثة وأفراد المجموعة ، كما كان له  
في جذب انتباههم وتشويقهم لحضور جلسات البرنامج واالستمرار فيه والتفاعل معه ،  األثر 

جواء  كما كان إلستخدام السخرية والمرح في بعض المواقف األثر في إبعاد الطالب عن األ
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المشحونة ، مما ساعد على زيادة توافقهم الشخصي واالجتماعي ، والتخلص من العدوانية 
 .والقلق واإلحباط والذي ساهم في تنمية تقديرهم لذواتهم 

(،  ...2وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج ودراسات وبحوث كل من إيمان أبو رية )
، ودراسة   Searight , et al , (2..8)، ودراسة  Parsons , et al , (2..7)ودراسة 

 . ( 2.17( ، ودراسة حاتم محمد عاشور )2.12زينب سيد عبد الحميد )
 توصيات الدراسة :

لغاء اإلحباطات كالمعايرة تفعيل اإلرشاد المدرسي لمواجهة مشكالت الطالب ، وإ – 1
 .عن الزمالء   والعزل

تشجيع المعلم للطالب عن طريق عدم التركيز على السلوك الخاطئ والسيئ بل يركز   – 2
 على الصفات السلوكية الحسنة وإظهار الجانب األفضل في التلميذ حتى يخرج ما بداخله  

زيادة االهتمام بالدور الذي تلعبه المدرسة في االكتشاف المبكر للمشكالت النفسية لدى  – 3
 .ة عالجها حتى التتفاقم وتتحول إلى سلوك عنيف الطالب ، ومحاول

عقد جلسات إرشادية ألولياء أمور الطالب لتوجيههم باألساليب السليمة في التنشئة  – 4
االجتماعية ، وإرشادهم إلى عدم االستجابة لحاجات الطفل بعد العدوان وحرمانه من أي  

 .مكسب يحصل عليه بعد العدوان 
ميذ الحركية في أنشطة مفيدة وفعالة تفرغ شحنتهم االنفعالية وتزيد استغالل طاقات التال – 5

 . اإلذاعة المدرسية(  –الرسم  –من ثقتهم بأنفسهم مثل )المنافسات المدرسية 
إرشاد التالميذ وتوجيههم ألهمية تناول األطعمة الصحية واالبتعاد عن تناول األطعمة  – 6

 . وي على ألوان صناعية ومواد حافظة تالتي تح
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 مراجع الدراسة : 
 أواًل: المراجع العربية :       

مجلة البحث ( : االتجاهات الحديثة في العالج السلوكي ، 1997إبراهيم علي إبراهيم ) – 1
-297، ص ص  (.1( ، المجلد )3، جامعة المنيا، العدد ) في التربية وعلم النفس

334   . 
( ،  9،7، .14،11،1، ج ) 3، طلسان العرب( : 1999أبو الفضل بن منظور ) – 2

 .القاهرة ، دار المعارف
"أثر التعزيز على أداء بعض المهام القرائية والحسابية لمحتوى    :(2..2أماني زويد) – 3

، كلية التربية ، جامعة   رسالة دكتوراة ذ المرحلة االبتدائية" ، اضطرابات االنتباه من تالمي
   .الزقازيق

(: "أثر استخدام برنامج تكاملي للتدريب على فنيات التحكم الذاتي ...2إيمان أبو رية ) – 4
،  رسالة دكتوراة دراسة معملية فسيولوجية" ،  –ديل سلوك فرط النشاط عند األطفالفي تع

 .ة طنطاكلية التربية ، جامع
(: تقدير الجسم وعالقته بتقدير الذات لدى عينة من  3..2إيمان فوزي وتهاني محمد ) – 5

،   (27( ، العدد )4، جامعة عين شمس، الجزء ) مجلة كلية التربيةالشباب الجامعي ، 
 .  392-341ص ص 

النفسي  معجم علم النفس والطب (: . 199جابر عبد الحميد وعالء الدين كفافي ) – 6
 . دار النهضة  ، ، الجزء الثالث ، القاهرةعربي( –)انجليزي 

 . ، عمان التكيف ورعاية الصحة النفسية ( : 1992جامعة القدس المفتوحة ) – 7
( : "دراسة الضغوط الوالدية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى  1997جمال أبو مرق ) – 8

، كلية التربية، جامعة األزهر، العدد  مجلة التربيةأطفال ما قبل المدرسة االبتدائية"، 
 . 195-165، ص ص  (66)

،   نقص االنتباه والنشاط الزائد لدى األطفال اضطراب(: 2.. 2جمال حامد الحامد ) – 9
 . الرياض ، أكاديمية التربية الخاصة
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(: "فعالية برنامج إرشادي لخفض اضطراب االنتباه 2.17حاتم محمد عاشور ) – .1
مجلة التربية  وتحسين الكفاءة االجتماعية لدى عينة من األطفال ذوي صعوبات التعلم" ، 

  .14-87، ص ص ( ، الجزء األول ، يوليو19(، العدد ) 5، المجلد ) الخاصة والتأهيل
. 
 .، القاهرة ، عالم الكتب  4، ط التوجيه واإلرشاد النفسي ( : 1998حامد زهران ) – 11
عالم   ، ، القاهرة 4، ط  الصحة النفسية والعالج النفسي( : 5..2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )أ( )  - 12

 .الكتب
، القاهرة ،  6، ط علم نفس النمو )الطفولة والمراهقة(( : 5..2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ب( ) - 13

 .عالم الكتب
االضطرابات النفسية في الطفولة والمراهقة : األسباب ، ( : 1..2حسن مصطفى )  – 14

 .، القاهرة ، مكتبة القاهرة للكتاب  التشخيص ، العالج
 . ، عمان ، دار الفكر   3، ط الصحة النفسية( : 5..2حنان عبد الحميد العناني ) – 15
"فعالية برنامج عالجي سلوكي معرفي في تخفيف  ( :...2رئيفة رجب عوض ) – 16

، كلية التربية بكفر الشيخ  رسالة دكتوراة الضغوط النفسية لدى المراهقين من الجنسين" ، 
 .، جامعة طنطا

، القاهرة ، دار الفكر   المشكالت النفسية عند األطفال( : 1994زكريا الشربيني ) – 17
 .العربي

( : "فاعلية فنيات السيكودراما في خفض اضطراب  2.12زينب سيد عبد الحميد )  – 18
مجلة نقص االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم" ، 

   339-275، ص صأغسطس  ،( 32، مركز اإلرشاد النفسي ، العدد )اإلرشاد النفسي
ة ، مكتبة ، القاهر  الفئات الخاصة والمعوقين سيكولوجية( : 1999زينب شقير ) – 19

 . النهضة المصرية
تخفيض األعراض المصاحبة  (: "فعالية طريقة العد في 5..2سحر أحمد الخشرمي ) – .2

فرط الحركة وتشتت االنتباه دراسة تطبيقية على عينة من األسر السعودية ،   إلضطراب
 .  24-2، عمان ، ص ص، األردنمؤتمر التربية الخاصة العربي الواقع والمأمول
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(: "برنامج انتقائي تكاملي لتنمية السلوك اإليثاري وأثره 2.18سحر عبد الغني عبود ) – 21
(  53، مركز اإلرشاد النفسي ، العدد )  مجلة اإلرشاد النفسيعلى تنمية األمن النفسي" ، 

 .  91-1، ص ص ، الجزء األول ، يناير
نشطة الرياضية  ( : "أثر ممارسة أنماط من األ1994سميحة عبد الفتاح إسماعيل )  – 22

، كلية التربية ، جامعة  المجلة المصرية للدراسات النفسيةعلى القلق كحالة وكسمة ، 
 .  .7-49، ص ص (9حلوان ، العدد ) 

(: "بعض العوامل األسرية المنبئة بسلوك فرط النشاط لدى  1994سهام عبد الغفار ) – 23
 .كلية التربية ، طنطا ، جامعة طنطا  ، رسالة دكتوراة األطفال" ، 

 ندرية ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، اإلسك أساليب تربية الطفل( :  ... 2) سهير كامل – 24
، اإلسكندرية ، مركز اإلسكندرية  الصحة النفسية لألطفال( : 1..2ــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــ - 25

 .للكتاب 
( : "االنتباه السمعي والبصري لدى األطفال ذوي  .199السيد إبراهيم السمادوني ) – 26

المجلد الثاني، ، السنوي الثالث للطفل المصري  المؤتمرالنشاط الزائد"دراسة ميدانية" ، 
 .  953-936، ص صمركز دراسات الطفولة، جامعة عين شمس

ة  ، القاهر  مقياس المصفوفات المتتابعة غير الملون لرافين( : 1989سيد عبد العال ) – 27
 . ، مكتبة النهضة المصرية 

اضطراب االنتباه لدى األطفال ، أسبابه  ( : 1999السيد علي وفائقة محمد ) – 28
 .، القاهرة ، مكتبة النهضة العربية وتشخيصه وعالجه 

، المنصورة ، دار األصدقاء للطباعة   سيكولوجية الشخصية( : ...2السيد فهمي ) – 29
 . والنشر 

( : "دراسة تجريبية ألثر برنامج إرشادي في خفض  1987ضياء محمد الطالب )  – .3
لية التربية ، جامعة ، ك هرسالة دكتوراالنشاط الزائد لدى أطفال المدرسة االبتدائية ، 

 عين شمس 
لوك للعاديين وذوي االحتياجات استراتيجيات تعديل الس( : 8..2طه عبد العظيم )  – 31

 . ، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة  الخاصة
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  ،المتفوقون عقليًا : خصائصهم ، اكتشافهم(: 1..2عبد الرحمن سيد وصفاء غازي ) – 32
 .، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق  تربيتهم ، مشكالتهم

، عمان ،   علم النفس المدخل إلى ( : 1995الدين توق )  عبد الرحمن عدس ومحيي – 33
 . دار الفكر للنشر والتوزيع

( : "فاعلية برنامج تدريبي سلوكي للضبط الذاتي قائم  .2.1عبد الروؤف إسماعيل )  – 34
على أسلوب التعزيز التفاضلي وخفض االستجابة في معالجة تشتت االنتباه المصحوب 

مجلة  ة ، التعلم في مدينة حير ال ذوي صعوبات بفرط الحركة والنشاط الزائد لدى األطف
 .  221-185( ، ص ص  81، بنها ، العدد )  كلية التربية

(: "تقييم الذات وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسية 2.. 2عزة عبد الكريم ) – 35
 رابطة األخصائيين النفسيين المصرية ،، عربية دراسات  مجلة واالكتئاب لدى المسنين ،

 .  2.9-185، ص ص (2) ، ع  1جالقاهرة ، م
الشخصية بين السواء  ( : 1991عزيز حنا ومحمد عبد الظاهر وناظم هاشم )  – 36

 . ، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية  والمرض
( : "االضطرابات السلوكية في أطفال المدارس االبتدائية دراسة  1991عفاف ممدوح ) – 37

، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة   جستيررسالة مامقارنة بين الذكور واإلناث ، 
 .عين شمس

"عالج النشاط الزائد لدى األطفال بإستخدام برامج تعديل ( : 1999عال عبد الباقي ) – 38
 . ، القاهرة ، الجريس للطباعة السلوك"

( : "بناء .199عالء الدين كفافي ووفاء صالح الدين وأحمد سليمان وروبي عمر ) – 39
، ص   (7، جامعة قطر ، العدد )  حولية كلية التربيةلقلق الرياضي ، مقياس ل

 .  635-573ص
، الرياض ، دار النشر   الصحة النفسية واإلرشاد النفسي( : 3..2عالء الدين كفافي ) – .4

   . الدولي
، القاهرة ، دار الفكر   القلق وإدارة الضغوط النفسية( : 1..2فاروق السيد عثمان ) – 41

 .العربي
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كراسة تعليمات اختبار ( : 1991فاروق عبد الفتاح موسى ومحمد أحمد دسوقي ) – 42
 . ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية  4، ط  تقدير الذات لألطفال

(: "مظاهر السلوك العدواني لدى طلبة المدارس الثانوية في  ...2فهد عبد الرحمن )  – 43
 .جامعة الكويت ، الكويت  ،  مجلس النشر العلمي ،  دراسة استطالعية دولة الكويت

 العالج( –األعراض  –االضطرابات النفسية لألطفال )األسباب (: 1993كلير فهيم ) – 44
 . ، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية 

، العين ، دار الكتاب  موسوعة التربية الخاصة والتأهيل النفسي(: 2..2كمال سالم ) – 45
 .الجامعي

العالج السلوكي االنفعالي العقالني )رؤية تحليلية  ( : 3..2ماهر محمود عمر )  – 46
 .، اإلسكندرية ، مركز الدلتا للطباعة  لمدرسة ألبرت إليس اإلرشادية 

االضطرابات النفسية لألطفال : األعراض واألسباب ( : 3..2مجدي أحمد عبد هللا ) – 47
 . ، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعيةالجوالع

(: "فاعلية برنامجي التدريب على ضبط الذات والتعزيز  1999محاسن بهاء الدين ) – 48
رسالة  اإليجابي في خفض النشاط الزائد لدى عينة من التلميذات في المرحلة االبتدائية ، 

 . ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود، الرياض ما جستير
عمان   ، اوعالجهمشكالت الصحة النفسية ، أمراضها (: 4..2محمد جاسم العبيدي ) – 49

 .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  
، الرياض،  عدوان األطفال(: ...2محمد علي الهمشري ووفاء محمد عبد الجواد )  – .5

 .مكتبة العبيكان 
 ، بيروت ، دار النهضة العربية  علم الصحة النفسيةت(: .مصطفى الشرقاوي )ب – 51
( : "دراسة اضطراب قصور االنتباه وفرط النشاط 5..2معصومة سهيل المطيري ) – 52

في عالقته بالمشكالت السلوكية لدى عينة من طلبة المرحلة االبتدائية في دولة الكويت 
 . 138-81( ، جامعة عين شمس ، ص ص 19، العدد )  مجلة اإلرشاد النفسي، 

 .(: بيروت 1999وسوعة علم النفس الشامل )م – 53
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