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א
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מ א   א
  

  مسرية حممد عبد الوهاب.د
  حممد خالد الطحان.د.أ

  
א

  
 ألمهـات يف حتسني أسـاليب معاملـة ا      برنامج إرشادي مجعي    قياس أثر   إىل  دف هذه الدراسة    

خفـض أعـراض هـذا      و ، ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد     تطفاهلن من ذوا  أل الكويتيات
مهات، وأطفاهلن ممـن يعـانون      حيث تكونت عينة الدراسة من اثنتني وعشرين من األ        االضطراب،  
.  ما بني السادسة والثانية عشرة     ناوح أعماره  ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد، تتر      اضطراب

 ة عـشر  ىومت توزيع األمهات عشوائياً لتكوين جمموعتني جتريبية وضابطة، تتضمن كل جمموعة أحد           
اً، وبناًء عليه مت تكوين جمموعتني جتريبية وضابطة من األطفال لألمهات الالئـي طبـق علـيهن                 أم

 .أسابيع، بواقع جلستني أسبوعياًالربنامج اإلرشادي والذي استمر ملدة مثانية 
وجلمع البيانات الالزمة للدراسة مت تطبيق بطاقة مالحظة ألعراض اضطراب ضـعف االنتبـاه              
املصاحب للنشاط الزائد من قبل األمهات، ومت التحقق من صدق األداة باستخدام الصدق التالزمي              

 ومت حـساب ثبـات األداة        ، ٠,٨٩وذلك بتطبيقه مع مقياس كونرز، حيث بلغ معامل االرتباط          
  .٠,٧٩باستخدام معامل ارتباط بريسون بني مريت التطبيق وكان 

كما طبق أيضاً مقياس املعاملة الوالدية على كل من األمهات وأطفاهلن للتعرف إىل استجابة كل               
منهما على حدة، ومت التحقق من صدقه باستخدام الصدق التالزمي له وذلك بتطبيقه مع مقيـاس                

، ومت حساب ثبـات األداة باسـتخدام        ٠,٨٤الرعاية الوالدية، حيث بلغ معامل االرتباط       أساليب  
  . ٠,٧٧معامل ارتباط بريسون بني مريت التطبيق وكان 
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 ١٢٣

عند  الربنامج اإلرشادي اجلمعي، وذلك      نتيجة تطبيق أظهرت النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية       
 يف املعاملة الوالدية    حتسنلصاحل اموعة التجريبية، حيث كان هناك       ) ٠,٠٥≤ α(مستوى الداللة   

عراض ضعف االنتباه املـصاحب     ألض  افوكان هناك اخن   من وجهة نظر كٍل من األمهات وأطفاهلن،      
  . اموعة التجريبيةللنشاط الزائد لدى أطفال

 الدراسة مبجموعة من املقترحات منها تنويع األساليب اإلرشادية والعالجية املختلفـة،            تتقدمو
  . وقدراتهلطفلاختيار األسلوب املناسب حلاجات ال
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 ١٢٤

:א−١
ـ                  ه، يعد االنتباه من العمليات العقلية املهمة يف حياة الفرد واليت متكنه من االتصال بالبيئة احمليطـة ب

 سـترو   ىويـر . واختياره للمنبهات احلسية املختلفة واالستجابة هلا بصورة جتعله يتكيف ويتوافق معها          
)Stroh,1980 (              م غري قادرين علىأن االنتباه عملية عقلية منائية، وهلذا يالحظ على بعض األطفال أ

درم على التحرر مـن     عدم ق فضالً عن   التركيز وتنظيم نشاطهم الذهين حنو شيء حمدد لفترة طويلة،          
  . العوامل اخلارجية اليت تشتت انتباههم

األطفال الذين يعانون اضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد غـري قـادرين علـى               إن  
هم، وهم انـدفاعيون    إلياالستقرار، أو التركيز لفترة طويلة من الزمن، وغري قادرين على إاء ما يطلب              

 يفوهذا يزيـد     ).Barkley,1990(ركات مفرطة دون هدف واضح      حب نيقوموحيث  . يف تصرفام 
لوالدان للتدخل للحـد    ويعمل ا . املشكالت السلوكية اليت يسببوا واليت تتمثل بالنشاط احلركي الزائد        

أن الوالـدين  ) ١٩٩٨(ويرى قنديل .  حدة املشكلةيفن هذه التدخالت قد تكون خاطئة وتزيد      منها، إ 
 حجم معاناة األطفال وتعرضهم للمزيد من املشكالت النفـسية          يفوية خاطئة تزيد    يلجآن ألساليب ترب  

 يف معرفة الطرائق السليمة يف التعامـل        لوالدين نفسيهما، وخاصة إذا فشال    واالجتماعية اليت ميتد أثرها ل    
يخ، وقد حياول الوالدان استهجان هذه السلوكيات املشكلة الصادرة من طفلهما بالتوب          . مع هذا الوضع  

وهذا يؤدي بالتايل إىل تطوير عالقة غري سوية بني الطفل ووالديه،            .والضرب، ولوم الطفل عليها، ونقده    
  . حدة املشاكل السلوكية لدى هذا الطفليف تزيد واليت

 جتـاه تلـك     ألساليب املعاملة الوالديـة الـسليمة      -وباألخص األمهات -رشاد الوالدين   ن ا فإلذا  
حيث تعترب األسرة من أهم مصادر تـدريب طفلـها          . املهمة يف هذا الصدد   املشكالت يعد من األمور     

 احلاجات اخلاصة، ويسعى الوالدان للتزود باملهارات واملعرفة الالزمة بواسطة التدريب           ي من ذو  هوتأهيل
 االختصاص لتلبية حاجات طفلهما وتنمية قدراته مبا يناسـب حالتـه            يواخلدمات االستشارية من ذو   

  . ووضعه
 احلاجات اخلاصة يف دولة الكويت لوجود جهة متخصصة تقدم برامج ارشـادية             قر أسر ذوي  وتفت

. وتوعوية يف كيفية التعامل مع أبنائها للحد من بعض املشكالت السلوكية، والنفسية، واالجتماعية هلم             
لدعم املايل  فالس األعلى للمعوقني والتابع لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل يف دولة الكويت يوفر ا            

فر هلم خدمات تعليميـة     ا تتو هلذه األسر لتسجيل أبنائها يف املراكز التعليمية األهلية املتخصصة، حيث مل          
ومن هنا كانت احلاجة لتوافر برامج تدريبية حمكمة ومنظمة ميكن االستعانة ـا             . يف املدارس احلكومية  

 ا فيهم األطفال الذين يعانون ضـعف      تلفة مب وتطبيقها يف تعديل املشاكل السلوكية لألطفال من فئات خم        
  .االنتباه املصاحب للنشاط الزائد

א−٢ :א
  . كثرياً ما يساء فهم الطفل املصاب باضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد من قبل ذويه
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 ١٢٥

طراب وهو ليس   الضهذا ا وقد يعامل معاملة قاسية دون إدراك ووعي منهم ملا يعانيه طفلهم من أعراض              
لذا فإن إدراك الوالدين حلالة طفلـهما       . يقوى على مقاومة آثارها السلبية يف جوانب عديدة من حياته         

وتفهمها من األمور الضرورية واملهمة، ألا إن مل تعاجل مبكراً باألساليب العالجية واإلرشادية املناسـبة   
وهذا ما دفع الباحثني إىل     . تماعية، وأكادميية ختلق لدى الطفل مشكالت نفسية، وانفعالية، وأسرية، واج       

يف حتـسني أسـاليب معاملـة األمهـات          أثر برنامج إرشادي مجعي      حتديدتبين مشكلة الدراسة وهي     
، وذلك من خالل    خفض أعراض ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد لديهم       و ،طفاهلنالكويتيات أل 

  : اإلجابة عن األسئلة التالية
ثر للربنامج اإلرشادي اجلمعي لألمهات يف حتسني أساليب معاملتهن ألطفـاهلن            هل هناك أ   -١-٢
  ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد؟يمن ذو
 أساليب معاملتهن ألطفـاهلن      هل هناك أثر للربنامج اإلرشادي اجلمعي لألمهات يف حتسني         -٢-٢

 ؟ن ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد من وجهة نظر أطفاهلمن ذوي
 هل هناك أثر للربنامج اإلرشادي اجلمعي لألمهات يف خفض أعراض اضـطراب ضـعف               -٣-٢

 االنتباه املصاحب للنشاط الزائد لدى أطفاهلن؟
א−٣ :א

  :تتلخص األمهية التطبيقية والنظرية هلذه الدراسة مبا يلي
جتاه طفلـهم الـذي يعـاين     تعمل الربامج اإلرشادية على تغيري مفهومات وتوقعات اآلباء    -١-٣

اضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد، والتركيز على ضرورة تغيري الـسلوكيات الـسلبية              
 . واستبداهلا بأخرى إجيابية والعمل على تعزيزها حبيث حتل السلوكيات اإلجيابية حمل السلوكيات السلبية

 لدية السليمة مع أطفـاهلن مـن ذوي       وا تدريب األمهات على استخدام أساليب املعاملة ال       -٢-٣
ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد، من أجل خفض أعراض هذا االضطراب واملشاكل الـسلوكية              

 . النامجة عنها، وهذا بدوره يؤدي إىل زيادة معدل التكيف الشخصي واالجتماعي هلؤالء األطفال
وعوية وإرشادية يف كيفية التعامل   احلاجات اخلاصة بدولة الكويت لربامج ت      ي حاجة أسر ذو   -٣-٣

مع أبنائهم للحد من بعض املشكالت السلوكية، والنفسية، واالجتماعية هلم، وعدم توافر جهة خمتـصة               
  .تقدم مثل هذه الربامج اإلرشادية هلم

א−٤ :א
  بني متوسطي درجات األمهـات     ٠،٠٥ ليس هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة          -١-٤

 . يف اموعة الضابطة والتجريبية مبقياس املعاملة الوالدية تعزى إىل استخدام الربنامج اإلرشادي اجلمعي
 بني متوسطي درجات األطفال يف      ٠،٠٥ ليس هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة          -٢-٤
 . ربنامج اإلرشادي اجلمعيالم  الضابطة والتجريبية مبقياس املعاملة الوالدية تعزى إىل استخداتنياموع
   بني متوسطي درجات اضطراب ٠،٠٥ ليس هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة -٣-٤
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 الضابطة والتجريبية على بطاقة مالحظة أعـراض        تنيضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد يف اموع      
  .ربنامج اإلرشادي اجلمعيالاالضطراب تعزى إىل استخدام 

א−٥ :א
 اقتصار الدراسة على أمهات األطفال الذين يعانون اضطراب ضعِف االنتبـاه املـصاحب              -١-٥

  .للنشاط الزائد والذين تتراوح أعمارهم ما بني السادسة والثانية عشرة من العمر
 اقتصار الدراسة على أطفال مت تشخيصهم مسبقاً من قبل قسم الطب التطـوري بـوزارة                -٢-٥

 .دولة الكويت، وهلم سجالت بالس األعلى للمعوقنيالصحة ب
بريل ومايو  جريت فيها واليت كانت خالل شهري إ       تتحدد هذه الدراسة بالفترة الزمنية اليت أ       -٣-٥

 .٢٠٠٦من عام 
 تستند نتائج الدراسة احلالية إىل األدوات املستخدمة فيها، واليت تتمثل ببطاقـة مالحظـة               -٤-٥

املصاحب للنشاط الزائد لدى األطفال من قبل األمهات، ومقياس املعاملة الوالدية           أعراض ضعف االنتباه    
واملكونة من صورتني متماثلتني األوىل موجهة لألمهات، واألخرى موجهة لألبناء ومهـا مـن إعـداد         

 .الباحثّني
:א−٦
א−١−٦  وتبادلية، ينتظم فيهـا     هي عملية ديناميكية اجتماعية منظمة تفاعلية      ":א

 أو مشكالت نفسية، أو اجتماعية، أو سلوكية معينـة، وحيملـون   جمموعة من األفراد يعانون صعوبات   
الرشـيدي  " (مهوماً مشتركة لتجاوز ما يعانونه من خـالل لقـاءات يـتم اإلعـداد هلـا مـسبقاً                 

تتم بني جمموعة مـن  بأنه عملية دينامية تفاعلية " ( Gasda,1989)، ويعرفه )٢٠٠٠،٢٠٤والسهل،
األفراد، وتركز على أفكار وسلوكيات شعورية، وتتضمن هذه العملية وظائف عالجية مثل التنفـيس              

  ".االنفعايل، والثقة املتبادلة، والفهم والتقبل والدعم
 وفق برنامج حمـدد     تبىنأنه جمموعة اإلجراءات والنشاطات اليت      : ويعرف اإلرشاد اجلمعي إجرائًيا   

 جلسة لتعريف األمهات باألعراض واملشكالت السلوكية اخلاصة باضـطراب          ة عشر سيتكون من مخ  
ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد لدى أطفاهلن، وتزويدهن ببعض املهارات وأسـاليب التعامـل              

  . واالستراتيجيات اإلرشادية مع أطفاهلن وتدريبهن عليها للحد من أعراض هذا االضطراب
אא−٢−٦ هي جمموعة االجتاهات اليت ميلكها اآلباء واليت ميارسون مـن           :א

 ,Darling & Steinberg)خالهلا سلوكيات معينة مع أطفاهلم  خالل عملية التنـشئة االجتماعيـة  
ومن املفروض أن حتقق للطفل احلب وتشعره باألمن واالستقرار، وتراعي حاجاته اجلـسمية  .  (1993

 البيئة اليت تسمح له مبمارسة األنشطة املناسبة له، وحتاول غرس القيم املناسـبة فيـه                والنفسية، وتوفر له  
  ).١٠٧-١٩٩٨,١٠٦ عكاشة،(لتقلل من احتمال ممارساته للسلوكيات غري املقبولة 
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 ١٢٧

بأنه متوسط الدرجات اليت حتصل عليهـا األم مبقيـاس          :  املعاملة الوالدية إجرائياً    أسلوب عرفيو
  . املستخدمة يف هذه الدراسة من وجهة نظر األمهات، ووجهة نظر األبناءاملعاملة الوالدية 

א−٣−٦ א א א א ويعرف الطفل الذي لديه ضـعف       :א
انتباه ونشاط زائد بأنه الطفل الذي يبدي درجة من السلوك احلركي تفوق السلوك احلركي لألطفـال                

 يـستطيع إقامـة عالقـات       يهدأ، والذي ال     املزاج قليل الثبات ال    ممن هم يف سنه، وهو طفل متقلب      
مع اآلخرين، ويتصف دائماً بالسلبية والقلق وعدم الرضا، وقصر فترة االنتباه، وعـدم             ناجحة  اجتماعية  

  . )١٩٩٩إبراهيم،(القدرة على ضبط النفس واالندفاعية 
 اضطرابات حركية سلوكية وذهنيـة      بأنه: ويعرف ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد إجرائياً      

 واضحة لدى الطفل، وقد يصاحبها عدة أعـراض         حكم ا والسيطرة عليها، وهي     يستطيع الفرد الت   ال
ويتم قياسه من خالل بطاقة مالحظة مقننة أعدها        .  أداء الفرد األكادميي واالنفعايل واالجتماعي     يفتؤثر  
، النشاط الزائد واحلركـة املفرطـة     ، و اه وضعف التركيز  تشتت االنتب  : وتقيس األبعاد التالية   ان،الباحث
 .االندفاعية وعدم القدرة على ضبط النفسو

א−٧ :א
א−١−٧ א א א א :א

تضاربت اآلراء حول اعتبار اضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد هو اضـطراب قـائم           
ويرجع ذلك الختالف املصطلحات التشخيصية والوصـفية هلـذا         . ددة األبعاد اضطرابات متع  و بذاته

على أنه اضطراب ناشيء عن تلف يف املخ، أو اضطراب          ) ٢٠٠١ ،العامسي(االضطراب؛ فقد أشار إليه     
يف حني يـشري    .  أو رد الفعل احلركي الزائد     ،يف اجلهاز العصيب املركزي، أو زملة للخلل البسيط للمخ        

 إىل ثالثة أمناط من االضـطراب       (DSM-IV,1995) جلمعية الطب النفسي األمريكية      دليل التشخيص 
  .النشاط الزائد املصاحب لنقص االنتباه، والنشاط الزائد االندفاعي، ونقص االنتباه :هي

ويقتضي هذا الدليل التشخيصي بعداً واحداً أو بعدين أساسيني لنقص االنتباه أو النـشاط الزائـد                
 االنتباه  ضعِف الطفل ملدة ستة أشهر على األقل من أجل احلكم عليه بأنه يعاين اضطراب          االندفاعي لدى 

 .املصاحب للنشاط الزائد
وعلى الرغم من أن معظم األفراد الذين يعانون هذا االضطراب لديهم أعراض مشتركة بني نقـص                

 هي الغالبـة    ؟ذا النمط أو ذاك   بعض األفراد أعراض إما هل    لدى   ليسأالنشاط الزائد االندفاعي،    االنتباه و 
وميكن تشخيص هذه األعراض باستخدام املعايري التشخيصية الضـطراب ضـعف االنتبـاه        . والسائدة

ومن التوجهات البحثية احلديثة اعتبار قصور االنتبـاه        . (DSM-IV,1995)املصاحب للنشاط الزائد    
  .(Conte,1998)جمموعة من اخلصائص السلوكية املرتبطة باضطراب فرط النشاط 
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 ١٢٨

א−٢−٧ א א א א :א
إن األسباب احلقيقية الضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد غـري معروفـة حـىت اآلن                

(McNamare & McNamare, 2000; Breggin, 1999) .    واختلـف البـاحثون يف حتديـد
  : منهاضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائداألسباب املؤدية الضطرابات 

א−١−٢−٧ א א  يف الواليات املتحدة    أجريتتوصلت عدد من الدراسات اليت       حيث :א
 باملئة من األطفال واملراهقني املصابني باضطرابات ضعف االنتباه املصاحب للنـشاط            ٤٠ - ٣٠إىل أن   
حيث تزداد نسبة احتمال اإلصـابة بـني        . فراد عائلتهم  ورثوا مناذج من تلك االضطرابات من أ       ،الزائد

 توصلت دراسة أخرى على التوائم إىل أن      كما   .)١٩٩٦سيلفر،(األطفال من آباء وأمهات مصابني ا       
 من التوائم املتماثلة املـصابني ـذا االضـطراب تظهـر علـيهم األعـراض الحقـاً                  ٪٩٢ -٥٥

  ).١٩٩٩باركلي،(
א−٢−٢−٧ א ث تلف املخ نتيجة عدة عوامل؛ بعضها حيدث أثنـاء احلمـل،         حيد :א

وبعضها أثناء الوالدة، أو مضاعفات لبعض األمراض كااللتهاب الـسحائي، أو تعـرض األم احلامـل                
) ١٩٩٩إبراهيم،( لإلشعاعات، أو إصابتها ببعض األمراض كاحلصبة األملانية والزهري واحلمى الشوكية         

 ). Weiss & Hechtman,1980(و
א−٣−٢−٧ א א يعتقد األطباء أن سبب اضطراب ضعف االنتباه        :א

واليت قد تسبب اخنفـاض الطاقـة يف        . املصاحب للنشاط الزائد هو مشكالت يف انتقال نيورونات املخ        
عـصبية أو    اآلخر يف عدم نضج اخلاليا ال      هم ويعتقد بعض  .)الفص األمامي (املنطقة العليا النشطة من املخ      

، وقد تكون بسبب زيادة نسبة الـدوبامني  (Rositer & Lavaque, 1995)تأثرها بالتلوث البيئي 
لدى الفرد، وهي مادة تساعد على محل الذبذبات العصبية يف خاليا املخ، وذلك وفق ما توصلت إليـه                  

  . (Madras,2002)دراسة 
א−٤−٢−٧ א تلقي مراحل فترة احلمل والعوامل     من احملتمل أن     :א

االجتماعية البيئية بآثارها على منو اجلنني، ومثال على تلك العوامل سوء التغذيـة، وغيـاب العنايـة                 
فكل منها قـد    . لمواد السامة، وااللتهابات  التعرض ل الضرورية يف مرحلة احلمل وزيادة عوامل األيض و       
 وليد حبجم غري طبيعي أو       والدة بكرة قبل األوان، أو   خيلق صعوبات يف مرحلة احلمل أو يسبب والدة م        

 إىل أن األطفال اخلدج الذين كانت أوزام عند (Hille, 2001)حيث توصلت دراسة هيلي . كليهما
 سلوكية، واضطرابات نفسية،  جرام وبقوا على قيد احلياة، كانوا يعانون مشاكلَ        ١٠٠٠الوالدة أقل من    

  .املصاحب للنشاط الزائدوتكيفية أبرزها ضعف االنتباه 
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 ١٢٩

א−٣−٧ א א אאא א
א :א

ـ أطفاء  ــآبات إىل أن    ــتوصلت عدد من الدراس    ـ ضع  ذوي الــ ـ ف االنتب ــ اه ــ
ـ         ـ اً كـثرية يف عملي    ـاملصاحب للنـشاط الزائـد، يواجهـون ضغوط ـ ة تربي ــ ة أبنـائهم   ــ

(Anastopoulos, et al,&1992;&Fischer,1990)  وهم عالوة على ذلك يرون أنفسهم أقل 
 ، كما أم معرضـون  (Mash & Jonston, 1983)كفاءة، وأقل اطالعاً ومعرفة يف التربية الوالدية 

 ,Cunningham, Benness, & Siegel)لإلصابة باالكتئاب والضيق النفسي والرتاعات الزوجية 
 ضـعف االنتبـاه     يوالدين عن مسات هؤالء األطفـال ذو      توافر معلومات واضحة لل   وعدم   .(1988

 حدة صـراع الوالـدين،      يفيزيد  مما   ، وعن كيفية التعامل معهم    ،(ADHD)املصاحب للنشاط الزائد    
  .(Leeheyn, 1994)واملشاكل السلوكية لألبناء، ومشكالت عدم تقدير الذات 

 بدراسة حول الضغوط اليت يتعرض هلـا  (Pololski & Nigg, 2001)وقد قام بولولسكي ونيغ 
 أن  تبني. الوالدان يف التكيف مع املشاكل النامجة من طفلهم ذي ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد             

كٍل من اآلباء واألمهات ألطفال يعانون ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد كانوا أكثـر تعرضـاً                
 أكثر من األعراض اجلوهرية الضطراب ضعف       ، غري املناسبة ألطفاهلم   ترجع للسلوكيات   واليت ،للضغوط

  . االنتباه املصاحب للنشاط الزائد
إن الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا هؤالء اآلباء تنعكس على تعاملهم وتفاعلهم مع أبنائهم، فيلجأ                

ا يعرض األبناء للضغوط    وهذ. بعضهم إىل استخدام أساليب غري تربوية كالعقاب البدين والتوبيخ الشديد         
مما جيعلـهم يلجـؤون إىل ممارسـة كـثري مـن         . النفسية، واإلحباط مبواقف متكررة، والتوتر والقلق     

العناد، والصراخ، وإحداث اجللبة والضوضاء كرد فعـل انفعـايل ملـا            : السلوكيات غري املرغوبة مثل   
ــه ــا  . يعانون ــيت أجراه ــة ال ــة التحليلي ــه الدراس ــا أكدت ــذا م ــل"وه ــالرك" و"هيفي " ك

(Heilveil&Clark,1990).  
א−٤−٧ א א א א א א א :א
א−١−٤−٧ تعد هذه الطريقة جزءاً هاماً من برنامج عـالج تكـاملي     :א

. توسطاً أو شـديداً   لألطفال فوق عمر مخس سنوات، من الذين تبلغ حدة األعراض عندهم مستوى م            
ومن أمثلة هذه العقاقري الريتالني والسايلرات، والديكسترين، اليت تساعد على اتساع مـدى االنتبـاه               

 ساعات، وهـذا يتطلـب أن       ٨-٣فاعلية الدواء مابني    يتراوح  وخفض مستوى االندفاع السلوكي، و    
  (Fiorello, & Hyman,1998)  يأخذ الطفل أكثر من جرعة يف اليوم الواحد

ويبدي بعض األطباء قلقهم حول اجلرعات الزائدة لعدد من العقاقري العالجية الضـطراب االنتبـاه               
حيث يسبب بعض العوارض اخلطرية كاخنفاض ضغط الـدم، والكآبـة،           . والنشاط الزائد كالكلونيدن  

  .)(Rodgers, 1999 وضيق التنفس 
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 ١٣٠

א−٢−٤−٧ طرائق العالجية املستخدمة مـع     يعد تعديل السلوك إحدى ال     :א
 & ,De Valenzuluela, Connery(ضعف االنتباه املـصاحب للنـشاط الزائـد    ذوي أطفال 

Musanti, 2000 ( يهتم العالج السلوكي برصد االستجابات وردود األفعال البيئية من قبل  ، حيث
هي األسباب اليت يتعرف    و. األسرة واحمليطني بالطفل، وذلك قبل ظهور السلوك املشكل، وبعد ظهوره         

أن السلوك هو حمصلة    " إىل   إليها املعاجل فيعمل على تعديلها، أو تغيريها للتخلي عن هذا السلوك، مستنداً           
املؤثرات والظروف البيئية يف تفاعلها مع الفرد، وأن مجيع أنواع السلوك ميكن أن تتغري عن طريق إجراء                 

ات احمليطة بالفرد والظروف املعيشية له وكل ما ميكن أن يتعرض           تغيري يف بيئة الفرد اليت تضم مجيع املثري       
  ).٦٠،ص١٩٩٩إبراهيم،" (له الفرد يف حياته

אא−٣−٤−٧ א א دف هذه   و :א
عف االنتبـاه   الربامج إىل تدريب الوالدين على كيفية تنظيم سلوك أطفاهلما، والعمل مع الطفل ذي ض             

املصاحب للنشاط الزائد كي يكتشف بنفسه مناذج السلوك، والطرائق البديلة للسيطرة على انفعاالتـه،              
والعمل على اكتساب مهارات جديدة يف أساليب العالقات األسرية هلذا الطفل، وتدريب األسرة على              

االتصال بـني    كما أن    ).٢٠٠٥اليوسفي،( التدعيم اإلجيايب للسلوك املرغوب فيه لدى الطفل         أسلوب
ضعف االنتباه املـصاحب للنـشاط الزائـد        ذوي  احلاالت املشاة من األطفال     ذوي  األسر األخرى ل  

(ADHD)،  م، ومعرفة مدى االستفادة من أساليب            يسهم يف تبادل املعلومات واالحتياطات اخلاصة 
 American Academy of Pediatrics, 1993; Perrin, et)التعامل املختلفة مع هؤالء األطفال 

al., 1993).  
عادة ما توظف برامج تدريب الوالدين على طرائـق العـالج الـسلوكي فقـط، أو مقرونـاً                  و

كالعالج الطيب يف معاجلة األطفال الذين لديهم ضعف انتبـاه          : باستراتيجيات التدخل العالجية األخرى   
رائق التعامل مع طفلهم، وخـصوصاً       أساليب وط  -وبشكل منتظم -حيث يتلقى الوالدان    . ونشاط زائد 

  .(Barkley,1990)يف احلاالت الطارئة 
א−٨ א :א
א−١−٨ ، א א א א

א א א א ، א א א :א
اضطراب ذوي  ليت تناولت املعاملة الوالدية، ومنط التفاعل بني اآلباء وأبنائهم من           تعددت الدراسات ا  

دراسة جونسون    سلوكيام، ومن هذه الدراسات    يفضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد، وأثر ذلك        
 من األمهات وتفاعلهن مع ١٣٦اليت هدفها التعرف إىل استجابة  (Johnson et al,2002)وآخرين 

وأظهرت النتائج أن األمهات الاليت كان تفاعلهن سلبياً مـع          . هن املصابني بأعراض ضعف االنتباه    أبنائ
أبنائهن، وميلن للتسلط والعقاب البدين، كان سلوك أبنائهن يشري إىل تزايد أعـراض ضـعف االنتبـاه                 
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 ١٣١

ـ  كا يف حني . السلوكية أكثر من غريهم   املصاحب للنشاط الزائد لديهم، وكانوا عرضة للمشاكل          تن
األمهات األخريات الاليت كانت استجابتهن تتماشى مع حاجات وقدرات أبنائهن لوحظ اخنفـاض يف              
املشاكل السلوكية لدى أبنائهن، حيث تأثر األبناء بنمط استجابة األمهات وطريقتها هلم وتبني أثر ذلك               

  .يف سلوكيام
الثـنني   املعاملة الوالديـة     يفي   أثر برنامج تدرييب سلوك    )(Harvey,2003وتناولت دراسة هاريف    

 االنتباه املصاحب للنـشاط      ضعفِ  اضطرابِ  أعراض  هم وأطفاهلم  مهات يعانون األباء و وسبعني من اآل  
   .الزائد

أظهرت النتائج أن األمهات الاليت يعانني ضعف االنتباه كن أكثر تساحماً مـع مـشاكل أطفـاهلن                 
 احلادة الضطراب ضـعف     ات اللوايت يعانني األعراض   السلوكية قبل الربنامج وبعده، كما كانت األمه      

  . االنتباه املصاحب للنشاط الزائد أقل استفادة من الربنامج
ملقارنـة بـني    اىلإ دف (Seipp, & Johnston,2005)ويف دراسة قام ا سييب وجونستون 

نـشاط الزائـد     ضعف االنتباه املـصاحب لل      يعاين أبناؤهن اضطراب    الاليت مهاتاألاستجابة كل من    
وتكونت العينة من سبع    .  يعاين أبناؤهن من أية مشاكل سلوكية      أخريات ال أمهات  ومشاكل سلوكية، و  

أظهرت النتـائج أن    . ومثانني من األمهات مع أطفاهلن الذين تراوحت أعمارهم ما بني السابعة والتاسعة           
 سلوكيات أبنائهن أثناء اللعـب      األمهات يف كلتا اموعتني كن أقل استخداماً للسيطرة، والضبط على         

ـ  . املواقف األخرى، وكن أكثر جتاوباً من خالل سلوكيان اللفظية ونربة الـصوت           بمقارنة   ن ومل تك
 أقل جتاوباً مـع أبنـائهن،       النتباه املصاحب للنشاط الزائد   أمهات األطفال املصابني باضطراب ضعف ا     

  .ينيأمهات األطفال العادبوأكثر جفاًء واكتئاباً مقارنة 
 وعشرين لسبعةمنط احلياة اليومية تعرف ىل إ  (Whalen, et al 2006)ودف دراسة والن وآخر

ىل نوع العالقة الوالديـة     إالتعرف  و االنتباه املصاحب للنشاط الزائد،       ضعفِ اضطرابيعانون  طفالً ال   
  . هم وبني أمهامبين

 ،األطفال العـاديني  بية هلؤالء األطفال مقارنة     ط احلياة اليوم  امنأ ذات داللة يف     اًالنتائج فروق أظهرت  
حيث كانت لديهم مشاكل سلوكية أكثر من األطفال العاديني، متثلت بعـدم التـروي واالندفاعيـة،          

 أن عالقتهم مع أمهام كانت متوترة، وكـانوا         فضالً عن  ،والضجر وامللل، وكثرة الكالم، واإلزعاج    
يف عطلة اية األسبوع، ويف الـصباح قبـل        حدة   أكثر كانت هذه املشاكل  ، و  معهن على خالف دائم  

  .  ملدرسة اىلإالذهاب 
א−٢−٨ א א א א א א

א א א :א
لدين، واسـتخدام األسـاليب     تنوعت الدراسات اليت تناولت أثر الربامج اإلرشادية والتدريبية للوا        

العالجية واإلرشادية املختلفة يف خفض أعراض اضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد لـدى            
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ـ   دراسـة  ومـن هـذه الدراسـات     . األبناء، واملشكالت السلوكية الناجتة عنها     يفنر ومكبرينـت   ا ف
(Pfiffner&McBurnett, 1997) دف إىل تنمية مهارات التفاعل واليت  االجتماعي لدى األطفال

وذلك من خالل تدريب الوالدين على      . الذين يعانون  اضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد        
. الطريقة الصحيحة للتفاعل والتعامل مع هؤالء األطفال، ومتت متابعة اآلباء وأبنائهم ملدة أربعة أشـهر              

ؤالء األطفـال، وتنميـة مهـارات التوافـق          تعديل السلوك املشكل هل    إمكانيةوتوصلت الدراسة إىل    
أكـان  تعميم الطفل للسلوكيات الصحيحة للمواقف األخرى سواء          قيام   عن   الًضفاالجتماعي لديهم،   

  . املدرسةميف البيت أ
األربـع   ذووبدراسة حالة إلحدى األمهات يعاين توأماها       ) Danforth,1999( دانفورث   كما قام 

، حيث دربت األم من خـالل برنـامج         زائدالنشاط  للحب  ااملصضعف االنتباه   سنوات من اضطراب    
وأسفرت النتائج عن حدوث حتسن ملحوظ      . طفليهاضبط سلوك   ارشادي على مدى ستة أشهر بكيفية       

يف طريقة تعامل األم مع طفليها، ويف قدرا على ضبط انفعاالا جتاههما، وهو الذي أدى بـدوره إىل                  
  . لديهما وما ينتج عنه من مشكالت خمتلفةخفض حدة اضطراب ضعف االنتباه

 مدى فاعلية اإلرشاد األسـري يف       إىل حتديد ) Rosenberg,1999( دراسة روسنربغ    اجتهتكما  
 تتـراوح   خفض حدة اضطراب ضعف االنتباه املصحوب بنشاط حركي زائد لدى ثالثة عشر طفـالً             

النتـائج  وقد أبـرزت    . ذويهمدي على   بتطبيق برنامج إرشا  ذلك  و. أعمارهم بني الثامنة والثانية عشرة    
وتـوافر  فاعلية برنامج اإلرشاد األسري املستخدم يف احلد من اضطراب ضعف االنتباه لدى األطفال،              

  .دور إجيايب للوالدين يف تعديل سلوكيات أطفاهلم
حيـث قامـا    (Sonuga-Barke & Thompson,2000)ويف دراسة لسنوغابريك وتومسون 

 يف املراحل العمرية املبكرة، من خالل تدريب األخـصائيني          ، الوالدين وأطفاهلم  بتطوير طرائق ملساعدة  
 األطفال الذين لديهم ضعف انتباه ونشاط زائد،       من   ٧٩الذين يقومون بزيارات مرتلية لتشخيص حالة       

ع، مث  ، وملدة مثانية أسابي   بأساليب تعديل السلوك  آباء اموعة التجريبية     وتزويد   .وتوزيعهم إىل جمموعتني  
  .متابعتهم ملدة مخسة عشر أسبوعاً

ـ اموعة  لدى  وأظهرت النتائج اخنفاض أعراض ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد           ة، التجريبي
  .متكن اآلباء من السيطرة على املشاكل اليت يتعرض هلا أطفاهلم، وكيفية التعامل معهاحيث 

إلرشاد األسري يف خفض حدة اضـطراب        حول فعالية ا   بدراسة جتريبية ) ٢٠٠١( خبش   كما قامت 
 ، للـتعلم  ةقابليوذوات   عقلياً   ة متخلف ة طفل ٤٢ ضعف االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي املفرط لدى      

مت تقدمي برنامج اإلرشاد األسري ألمهات اموعة       و. تتراوح أعمارهن مابني التاسعة والرابعة عشر سنة      
أظهرت . اليت حتد من السلوكيات غري املرغوبة لدى أطفاهلن       التجريبية، وتزويدهن باألساليب والطرائق     

النتائج فاعلية إرشاد األمهات كشكل من أشكال اإلرشاد األسري يف احلد من اضطراب ضعف االنتباه               
  .املصحوب بزيادة النشاط احلركي لدى األطفال املتخلفني عقلياً
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خفـض   يف األسرى الية اإلرشادفع بدراسة جتريبية دف إىل معرفة ) ٢٠٠٤(كمال كما قامت 
عقلًيـا،   املتخلفني األطفال الزائد لدى عشرة من بالنشاط املصحوب االنتباه اضطراب ضعف أعراض
 الربنـامج  فعاليـة  النتـائج  وأظهرت. جريبية طبق برنامج اإلرشادي األسري على اموعة التحيث

أطفال اموعة التجريبيـة،   لدى االنتباه والنشاط الزائد حدة اضطرابات ضعف خفض يف املستخدم
  . الوالدية لذويهم الضغوط مستوى فضالً عن اخنفاض

א−٣−٨ א :א
  :من استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يلي

 ضعف االنتباه املصاحب بالنشاط الزائد وتدريبـهم،        ي فاعلية تثقيف آباء األطفال ذو     -١-٣-٨
ملهارات الالزمة بكيفية التعامل مع أبنائهم تسهم يف خفض حـدة اضـطراب             وإرشادهم، وتزويدهم با  

، ودراسـة    )Danforth,1999( النشاط الزائد لديهم، وهذا ما أكدته دراسة كل مـن دانفـورث             
 & Sonuga-Barke) ودراسـة سـنوغابريك وتومـسون     ،)Rosenberg,1999(روسـنربغ  

Thompson, 2000) .  
راسات إىل أن هناك عالقة ارتباطية بني املفهومـات الوالديـة            كما أشارت بعض الد    -٢-٣-٨

اخلاطئة، وأعراض اضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد لدى الطفل، والسلوكيات الصادرة            
 & ,Seipp)ودراسة سييب وجونستون ، )(Harvey, 2003ومن هذه الدراسات دراسة هاريف . عنه

Johnston,2005)رين ، ودراسة والن وآخ(Whalen, et al 2006).    
فر الدراسات األجنبية واليت تناولت منط تفاعل اآلباء مع أبنائهم وأثر ذلك يف سلوك              ا تو -٣-٣-٨

األبناء، فضالً عن أثر الربامج التدريبية واإلرشادية بتزويد الوالدين باملهارات الالزمة يف خفض أعـراض     
يف حدود علـم    ( لدى أبنائهم، وقلة الدراسات العربية       اضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد     

اإلعاقـات  ذوي  ، كما أن الدراسات العربية اليت مت احلصول عليها اقتصرت على األطفال من              )الباحثّني
  .، وليس هناك دراسات مشاة يف البيئة الكويتية)٢٠٠٤كمال، (و) ٢٠٠١خبش،(العقلية كدراسيت 

ذوي اً إرشادياً لتدريب األمهات على كيفية التعامل مع أطفاهلن مـن            وتتناول الدراسة احلالية برناجم   
وهؤالء األطفال هم أطفال    . ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد للتقليل من أعراض هذا االضطراب         

 يعانون إعاقات عقلية أو جسمية مصاحبة هلذا االضطراب، وهـذا مـا      ذوو مستوى ذكاء متوسط وال    
  .دراسات املماثلة هلا يف البيئات العربيةجيعلها ختتلف عن ال

א−٩ א א :א
א−١−٩ א :א

مهات وأطفاهلن ممن يعانون ضعف االنتبـاه املـصاحب         من األ ) ١٢٨(يتكون جمتمع الدراسة من     
بدولـة   تتراوح أعمارهم ما بني السادسة والثانية عشرة، مسجلني باثنيت عشرة مدرسة أهلية               ،للنشاط

  . احلاجات اخلاصةذوي الكويت، واليت تقدم خدمات تعليمية لألطفال من 
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حيث طبق عليهم مقيـاس     . هؤالء األطفال مشخصون من قبل قسم الطب التطوري بوزارة الصحة         
اختبار وكسلر   عن   الًضفكونرز ملالحظة أعراض ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد لدى األطفال،           

مت اختيـار   . ، أي يصنفون ضمن الذكاء املتوسط     )١١٠ -٩٠(نسب ذكائهم ما بني     وتتراوح  . للذكاء
 .من هؤالء األطفال بناًء على رغبة أمهان يف املشاركة وااللتزام بالربنامج اإلرشادي اجلمعـي             ) ٢٢(

 سنة، وحيملن مؤهالت دراسية خمتلفة تتدرج من        ٤٧-٢٨ املشاركات ما بني      األمهات وتتراوح أعمار 
  .ة اإلعدادية إىل الشهادة اجلامعيةالشهاد

 ة عشر ىحدإجتريبية، وضابطة، تتضمن كل جمموعة      : مت توزيع األمهات عشوائياً لتكوين جمموعتني     
  .اًأم
א−٢−٩ א :א
א−١−٢−٩ א א א א א
 :ألعراض اضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائـد، هـي         تقيس ثالثة أبعاد    وهي   :א

 ، وأعـراض النـشاط الزائـد واحلركـة املفرطـة          )عبارة١٩(أعراض تشتت االنتباه وضعف التركيز    
وتتضمن بطاقة املالحظـة ثالثـة      . )عبارة١٥ (، وأعراض االندفاعية وعدم ضبط النفس     )عبارات١٠(

  :مستويات لإلجابة هي
  راًناد  أحياناً  دائماً
١  ٢  ٣  

وتدل الدرجة املرتفعة على وضوح أعراض اضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد لـدى              
 .الطفل بدرجة كبرية، والعكس صحيح

االختـصاص يف   ذوي  بعرضها على أحد عشر حمكماً من       : ومت التحقق من الصدق الظاهري لألداة     
يف كل من جامعة عمان العربية للدراسات العليـا،         جمال التربية اخلاصة واإلرشاد النفسي وعلم النفس،        

حيث بلغ عدد   . وجامعة البتراء، وجامعة الكويت، وإدارة القياس والتقومي بوزارة التربية بدولة الكويت          
 بنداً، وبناًء على توجيهات احملكمني مت إعادة صوغ عدد من البنود وإلغاء             ٤٤البنود يف صورا األولية     

 .  بندا٤١ًنود يف صورا النهائية أخرى، ليبلغ عدد الب
 مع مقياس كونرز لتقـدير      ا من قبل الوالدين   حساب الصدق التالزمي لألداة وذلك بتطبيقه     كما مت   

سنة، ومت حـساب    ) ١٢ -٦( من   تتراوح أعمارهم     طفالً ٣٢على عينة عشوائية قوامها      سلوك الطفل 
 باستخدام معامل ارتباط بريسون والذي بلغت       األداتنيمن  معامل االرتباط بني جمموع درجام يف كل        

 ٣٥ علـى    كما مت حساب ثبات األداة بإعادة التطبيق      . ٠,٠١ وذلك عند مستوى داللة      ٠,٨٩درجته  
  . ٠,٧٩ وكان معامل الثبات سنة، بفاصل زمين قدره أسبوعان،) ١٢-٦( تتراوح أعمارهم بني طفالً
א−٢−٢−٩ א  موجهـة  األوىل من صـورتني متمـاثلتني،    اسويتكون املقي  :א

 موجهة للطفل ودف    واألخرىتعرف منط املعاملة الوالدية من قبل األم لطفلها،         إىل  لألمهات ودف   



  ٢٠١٢ – العدد الثاني-المجلد العاشر .... ……................  ....وعلم النفسمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية 

  
 

 ١٣٥

أسلوب التعامل اإلجيايب، وأسلوب    : على بعدين، مها  وهي موزعة   . تعرف إدراكه لنمط معاملة والدته له     
  .التعامل السليب

، ) عبـارة  ٢١(أسلوب التعامل اإلجيايب    : موزعة على بعدين، مها    عبارة   ٣٥وتتكون كل صورة من     
  :وتتضمن األداة ثالثة مستويات لإلجابة هي).  عبارة١٤(وأسلوب التعامل السليب 

  نادراً  أحياناً  دائماً
١  ٢  ٣  

سـلوب   ا ىلإوكلما زادت الدرجة دل ذلك على التعامل السليم فيما يتعلق للعبارات اليت تنتمـي               
  .سلوب التعامل السليباإىل لتعامل اإلجيايب، والعكس صحيح لدى العبارات اليت تنتمي ا

االختـصاص يف   ذوي  وللتحقق من الصدق الظاهري للمقياس مت عرضه على أحد عشر حمكماً من             
جمال الصحة النفسية، وعلم النفس التربوي، واإلرشاد النفسي يف كل من جامعة الكويـت، وجامعـة                

ومت إجـراء  .  للدراسات العليا، وإدارة القياس والتقومي بوزارة التربيـة بدولـة الكويـت          عمان العربية 
  . التعديالت الالزمة وفق مالحظات احملكمني

مقيـاس  فقد مت حساب معامل االرتباط بـني درجـات          ساب الصدق التالزمي لألداة     ما يتعلق حب  
لة الوالدية املعد من قبـل البـاحثني،         ودرجات مقياس املعام   ،)١٩٩٤عوض،(أساليب الرعاية الوالدية    
حيث بلغ  . سنة) ١٢ -٦(من   تتراوح أعمارهم    الً طف ٣٥عينة عشوائية قوامها    وذلك بعد تطبيقه على     
، كما مت حساب ثبـات املقيـاس        ٠,٠١ عند مستوى الداللة اإلحصائية      ٠,٨٤معامل ارتباط بريسون    

 ٠،٧٧ وكان معامل الثبات     )١٢-٦(من  مارهم   تتراوح أع   طفالً ٣٣ بعد أسبوعني على     بإعادة التطبيق 
، وقد قامت األخصائية النفسية يف املدرسة بتطبيق األداة على األطفال بصورة فردية بسبب أعمار أفراد                

  .العينة
א−٣−٩ א :אא

، وذلـك    ضـابطة   التجرييب ذو االختبار القبلي واالختبار البعدي مع وجود جمموعة         نهجاستخدم امل 
على اموعة التجريبية من األمهات وأطفـاهلن،       ) متغري مستقل (لقياس أثر الربنامج اإلرشادي اجلمعي      

املعاملة الوالدية من وجهة نظـر      :  وأثر الربنامج يف املتغريات التابعة وهي      .ومقارنتها باموعة الضابطة  
راض ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد لدى       األمهات، واملعاملة الوالدية كما يدركها األبناء، وأع      

  .األبناء
ن بإجراء اختبار تكافؤ اموعتني قبل البدء بالربنامج وذلك حبساب املتوسطات احلسابية            وقام الباحثا 

اخلام واالحنرافات املعيارية لالختبار القبلي ألدوات الدراسة لكل من اموعتني الضابطة والتجريبية من             
استخدم حتليـل التبـاين     كما  .  لفحص الفروق  t-testألبناء، وذلك باستخدام اختبار ت      األمهات وا 

 وذلك الستبعاد الفروق القبلية بني درجات اموعتني (One Way ANCOVA)األحادي املشترك 
 التجريبية والضابطة، إضافة استبعاد أي تغري حمتمل يف الدرجات املختلفة الناجتة عن تأثري أي متغري غـري           
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 ١٣٦

للقياسـات املختلفـة    واستخدمت املتوسطات احلسابية البعدية املعدلـة       . الربنامج اإلرشادي اجلمعي  
   .هافيللمجموعتني الضابطة والتجريبية للداللة على أثر الربنامج 

א−٤−٩ אא א :א
طات املنظمة الـيت ـدف      تصميم برنامج إرشادي مجعي يتضمن عدداً من اإلجراءات، والنشا        مت  

تعريف األمهات باضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد واألعراض املصاحبة له، وتزويدهن            
. بسبل التعامل السليم، وتدريبهن على االستراتيجيات الالزمة اليت تساعد على خفض هذه األعـراض             

صة لرؤية األمور من عدة زوايا خمتلفة       بيئة اجتماعية ونفسية متنح كل عضو يف اجلماعة فر        وذلك بتوفري   
عوضاً عن الرؤية احملدودة، مما يسهم يف إحداث تغيري إلدراكهن ملفهوم ضعف االنتباه املصاحب للنشاط               

وتواصلهن معاً لتبادل املعلومات واحلاجات اخلاصة م، ومعرفة مدى االستفادة مـن أسـاليب           الزائد،  
وذلك وفق خطوات إجرائية منظمة بالرجوع إىل أدب املوضـوع           .التعامل املختلفة مع هؤالء األطفال    

االختصاص يف جمـال التربيـة اخلاصـة،        ذوي  مث عِرض الربنامج على مثانية من       . والدراسات السابقة 
واإلرشاد النفسي والتربوي يف كل من اجلامعة األردنية، وجامعة عمان العربية للدراسات العليا، وجامعة          

  . التعديالت الالزمة وفق مالحظات احملكمنيالبتراء، ومت إجراء 
 .ويتكون الربنامج من مخس عشرة جلسة، كل جلسة مدا ساعتان، واستغرق تطبيقه مثانية أسابيع             

حيث قام الباحث املقـيم     . ومت تطبيق االختبار البعدي مث توقف ملدة أسبوعني، ومت إجراء اختبار املتابعة           
  .سه على األمهات والتفاعل معهن مباشرةبدولة الكويت بتطبيق الربنامج بنف

א−٥−٩ :א
أعراضه، وآثـاره   ( تعريف األمهات باضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد          -١-٥-٩

 ).السلبية على الطفل
ذوي  تعديل السلوك، وتدريبهن على كيفية التعامل مع أبنائهن          مببادئ تعريف األمهات    -٢-٥-٩

 .ملصاحب للنشاط الزائد، وذلك باستخدام بعض التقنيات السلوكيةضعف االنتباه ا
 . تزويد األمهات بتدريبات لزيادة التركيز واالنتباه لدى أبنائهن-٣-٥-٩
 . تدريب األمهات على تدريب أبنائهن على مهارة ضبط الذات-٤-٥-٩
  . يتعرضن هلا تدريب األمهات على االسترخاء لتخفيف التوتر والضغوط النفسية اليت-٥-٥-٩
א−١٠ :א
ليس هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللـة           " للتحقق مما جاء يف الفرضية األوىل      -١-١٠
 بني متوسطي درجات األمهات يف اموعة الضابطة والتجريبية مبقياس املعاملة الوالدية تعزى إىل              ٠,٠٥

استخدم حتليل التباين األحادي املشتركِ لفحص داللة الفـروق يف           ،"استخدام برنامج اإلرشاد اجلمعي   
   بني ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائدذوي ملعاملة األمهات ألطفاهلن من الدرجات البعدية املعدلة 
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 ١٣٧

  ) ١(دول اجلاموعتني التجريبية والضابطة وذلك كما ورد يف 
 معاملة األمهات أسلوب يف ألثر الربنامج )ANCOVA(األحادي حتليل التباين املشترك نتائج  )١( رقم دولاجل

  ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائدذوي ألبنائهن من 
 مستوى الداللةقيمة فمتوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 ١٧,٨٠٠,٠٠٠ ٠,٣٠ ١ ٠,٣٠ القبلي
 ٠,٠٠٠ ٢٨,٢٦  ٠,٤٨ ١ ٠,٤٨ اموعة
   ٠,٠٢ ١٩  ٠,٣٢ اخلطأ
    ٢١  ١,٣٦ اموع

 يفللربنامج اإلرشادي اجلمعـي      )٠,٠٥≤ α( داللة إحصائية عند مستوى      وحيث كان هناك أثر ذ    
 فقـد بلغـت قيمـة ف        .ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد    ذوي  معاملة األمهات ألطفاهلن من     

اجلدولية ) ف( علماً بأن قيمة     ).٢(رقم  دول  اجل وكانت لصاحل اموعة التجريبية كما ورد يف         ٢٨,٢٦
   .، وهذا يشري إىل فروق بني اموعتني)٤،٣٥(يبلغ 

املتوسطات احلسابية املعدلة واألخطاء املعيارية للدرجات البعدية ملعاملة األمهات ألبنائهن من  )٢( رقم دولاجل
  ضعف االنتباه  والنشاط الزائدذوي 

 ملعيارياخلطأ ا املتوسط احلسايب موعةا

 ٠,٠٤ ٢,٧٥ التجريبية
 ٠,٠٤ ٢,٤٤ الضابطة

عاملـة  حيث بلغ متوسط الدرجات البعدية املعدلة مل      وقد كان هذا الفرق لصاحل اموعة التجريبية،        
، يف  ٢,٧٥ يف اموعة التجريبيـة      ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد    ذوي  األمهات ألطفاهلن من    

وللتأكد من استمرار أثر الربنامج فقـد        .٢,٤٤هات يف اموعة الضابطة     حني بلغ املتوسط املعدل لألم    
يشري إىل نتائج حتليل    ) ٣(، واجلدول   )بعد انقضاء أسبوعني بعد االختبار البعدي     (مت إجراء اختبار متابعة     

  .التباين املشترك هلذا االختبار
ستمرارية أثر الربنامج يف أسلوب معاملة ال) ANCOVA(نتائج حتليل التباين املشترك األحادي  )٣(اجلدول رقم 

  ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائدذوي األمهات ألبنائهن من 

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف املربعات

 الداللة
 ٠,٠٠٠ ٢٣,٠٧ ٠,٣٤ ١ ٠,٣٤ القبلي

 ٠,٠٠٠ ٥٧,٦٨ ٠,٨٦ ١ ٠,٨٦ اموعة
   ٠,٠١ ١٩ ٠,٢٨ اخلطأ
       ٢١ ١,٨٧ اموع



  الطحان. د-عبد الوهاب.د…........طفالهنأل  الكويتياتاألمهاتفي تحسين أساليب معاملة برنامج إرشادي جمعي أثر 

  
 

 ١٣٨

للربنامج اإلرشـادي    )٠,٠٥≤ α(حيث تبني أن هناك أثراً مستمراً ذا داللة إحصائية عند مستوى            
ضعف االنتباه املـصاحب للنـشاط      ذوي  اجلمعي لألمهات على درجة معاملة األمهات ألطفاهلن من         

ـ   ).٤رقم  دول  اجل(بية  ، وهي لصاحل اموعة التجري    ٥٧,٦٨ حيث بلغت قيمة ف      .الزائد  ت حيث بلغ
  . اجلدولية، وهذا يشري إىل فروق بني اموعتني) ف(قيمة 

  )٤(اجلدول رقم 
ضعف ذوي  أسلوب معاملة األمهات ألبنائهن من يفء املعيارية لدرجات املتابعة املتوسطات احلسابية املعدلة واألخطا

  االنتباه املصاحب للنشاط الزائد
  اخلطأ املعمياري  سايباملتوسط احل  اموعة

 ٠,٠٤ ٢,٨١ التجريبية
 ٠,٠٤ ٢,٤٠ الضابطة

عاملة األمهـات   حيث بلغ متوسط درجات املتابعة مل     وقد كان هذا الفرق لصاحل اموعة التجريبية،        
 يف حـني بلـغ      ٢,٨١ يف اموعة التجريبية     ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد    ذوي  ألطفاهلن من   

  ). ٤(دول رقم اجل، وذلك كما ورد يف ٢,٤٠ألمهات يف اموعة الضابطة املتوسط املعدل ل
يتبني من عرض النتائج اخلاصة بالفرضية األوىل، أن هناك حتسناً يف معاملة األمهات ألطفاهلن مـن                

دور الربنامج اجلمعي اإلرشادي يف تثقيـف        وميكن عزو ذلك إىل      ضعف االنتباه والنشاط الزائد،   ذوي  
طراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، وتقدمي املشورة الالزمة هلـن، وإحاطتـهن بكـل              األمهات باض 

فضالً عن تعريفهن على قدرات أبنائهن وحاجام، وهذا سـاهم يف           . اجلوانب املتعلقة مبشكلة أطفاهلن   
ـ  هن وإدراك هنتفهماتباعهن ألساليب املعاملة السليمة لكيفية تعاملهن معهم، و        ه لالضطراب الذي يعاني

مما أدى بالتـايل إىل     . ، واألعراض النامجة عنها من آثار نفسية، واجتماعية، ومعرفية، وأكادميية         أبناؤهن
تغيري مفاهيمهن حول ما يعانيه أطفاهلن، وإدراكهن للممارسات اخلاطئة اليت كن ميارسنها مع أبنائهن،              

من اللّوم، والنقد، والعقاب،    ، وتعرض الطفل ملزيد      وشدته حدة أعراض االضطراب  يف  واليت كانت تزيد    
فاملفهومات الوالدية اخلاطئة حول اضـطراب ضـعف        . ومن مث ظهور املزيد من السلوك املشكل لديه       

 مما ينعكس بالتـايل  ا البنهم ااالنتباه املصاحب للنشاط الزائد جتعل الوالدين يتخبطان يف طريقة معاملتهم         
  .  حدة األعراضيفعلى سلوكياته وتزيد 

ائج هذه الدراسة مع عدد من الدراسات اليت تناولت فاعلية الربامج اإلرشادية والتدريبية             واتفقت نت 
           االنتباه املصاحب للنشاط الزائد    يف تغيري املعاملة الوالدية من قبل اآلباء جتاه أبنائهم الذين يعانون ضعف  .

، ومن هـذه الدراسـات      احيث صار الوالدان أكثر فاعلية يف كيفية التعامل بطريقة سليمة مع أبنائهم           
، كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مـع  (Pfiffner & McBurnett, 1997)ت ندراسة بيفنر ومكبري

 (Harvey, 2003)ودراسة هاريف )  Danforth,1999( النتيجة اليت توصلت إليها دراسة دانفورث 
حب للنـشاط الزائـد،     وهي التحسن امللحوظ يف طريقة تعامل األم مع طفلها ذي ضعف االنتباه املصا            

  وذلك إثر الربنامج اإلرشادي الذي خضعت له، والذي أدى بالتايل خلفض السلوكيات املشكلة لدى 
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 ١٣٩

  . الطفل
 ٠,٠٥ليس هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللـة          " ة الثاني وللتحقق من الفرضية   -٢-١٠

ياس املعاملـة الوالديـة تعـزى إىل        بني متوسطي درجات األطفال يف اموعة الضابطة والتجريبية مبق        
استخدم حتليل التباين األحادي املشتركِ لفحص داللة الفـروق يف           ،"استخدام برنامج اإلرشاد اجلمعي   

، ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائـد     ذوي  ملعاملة األمهات ألطفاهلن من     الدرجات البعدية املعدلة    
  . يوضح ذلك) ٥(لتجريبية والضابطة، واجلدول رقم وذلك من وجهة نظر أطفاهلن بني اموعتني ا
  )٥( رقم دولاجل

 االختبار البعدي ملقياس معاملة األمهات يفألثر الربنامج ) ANCOVA(حتليل التباين املشترك األحادي نتائج 
  ضعف النتباه والنشاط الزائد كما يدركها األبناءذوي ألبنائهن من 

 مستوى الداللة ف قيمةاملربعات متوسط احلرية درجاتجمموع املربعاتمصدر التباين
 ٠,٠٠٠ ٥٣,٠٥ ١,٧٥ ١ ١,٧٥ القبلي
 ٠,٠٠٠ ٢٦,٢٦ ٠,٨٧ ١ ٠,٨٧ اموعة

   ٠,٠٣ ١٩ ٠,٦٣ اخلطأ
    ٢١ ٣,٤١ اموع

حيث تبني من خالل نتائج حتليل التباين األحادي املشترك أن هناك أثراً ذا داللة إحـصائية عنـد                   
ذوي للربنامج اإلرشادي اجلمعي لألمهات على معاملة األمهات ألطفاهلن مـن            )٠,٠٥≤ α(مستوى  

وهذا يشري   ٢٦,٢٦حيث بلغت قيمة ف     كما يدركها األبناء،     ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد    
  ).٤،٣٥(اجلدولية ) ف( حيث بلغ قيمة ).٦(رقم دول اجل كما ورد يف إىل فرق بني اموعتني

  )٦( رقم دولاجل
ضعف ذوي ملتوسطات احلسابية املعدلة واألخطاء املعيارية للدرجات البعدية مبقياس معاملة األمهات ألبنائهن من ا

  االنتباه املصاحب للنشاط الزائد كما يدركها األبناء
  اخلطأ املعياري  املتوسط احلسايب  اموعة

 ٠,٠٥ ٢,٦٣ التجريبية
 ٠,٠٥ ٢,٢٣ الضابطة

عاملـة  حيث بلغ متوسط الدرجات البعدية املعدلـة مل       موعة التجريبية،   وكان هذا الفرق لصاحل ا    
 يف اموعـة  ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد كما يدركها األبنـاء  ذوي  األمهات ألطفاهلن من    

، يف حني بلغ املتوسط املعدل لدرجة إدراك األبناء ملعاملة األمهات يف اموعة الضابطة              ٢,٦٣التجريبية  
٢,٢٣ .  

وللتأكد من استمرار أثر الربنامج يف درجة إدراك األبناء ملعاملة أمهام هلم، فقد مت إجراء اختبـار                 
  واستخرجت نتائج حتليل التباين املشترك هلذا ).  بعد انقضاء أسبوعني بعد االختبار البعدي (متابعة 

  ).  ٧(االختبار كما وردت يف اجلدول رقم 
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 ١٤٠

  )٧(اجلدول رقم 
ألثر الربنامج يف اختبار املتابعة ملقياس معاملة األمهات ) ANCOVA(يل التباين املشترك األحادي نتائج حتل

  ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد كما يدركها األبناءذوي ألبنائهن من 
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 ٠,٠٠٠ ٣٢,٩٠ ١,٠٥ ١ ١,٠٥ القبلي
 ٠,٠٠٠ ٦٨,٠٧ ٢,١٧ ١ ٢,١٧ اموعة
   ٠,٠٣ ١٩ ٠,٦١ اخلطأ
    ٢١ ٤,٠٣ اموع

حيث تبني من خالل نتائج حتليل التباين األحادي املشترك يف اجلدول السابق أن هناك استمراراً ألثر                
ضـعف االنتبـاه    ذوي  ن  اجلمعي لألمهات يف درجة إدراك األبناء ملعاملة األمهات ألطفاهلن م         الربنامج  

، وهي ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى          ٦٨,٠٧، حيث بلغت قيمة ف      املصاحب للنشاط الزائد  
)α≥٠,٠٥(        موعة التجريبية اجلدول رقموكانت لصاحل ا )وهذا يشري إىل فروق جوهرية بـني       ). ٨

  ).٤،٣٥(اجلدولية ) ف(اموعتني، حيث يبلغ قيمة 
  )٨(اجلدول رقم 

ضعف ذوي حلسابية املعدلة واألخطاء املعيارية لدرجات املتابعة مبقياس معاملة األمهات ألبنائهن من املتوسطات ا
  االنتباه املصاحب للنشاط الزائد كما يدركها األبناء

  ياخلطأ املعيار  املتوسط احلسايب  اموعة
 ٠,٠٥ ٢,٧٤ التجريبية
 ٠,٠٥ ٢,١١ الضابطة

 التجريبية، حيث بلغ متوسط درجات املتابعـة إلدراك األبنـاء      وقد كان هذا الفرق لصاحل اموعة     
، يف حني بلغ املتوسط املعدل لدرجة إدراك األبنـاء يف           ٢,٧٤ يف اموعة التجريبية     عاملة أمهام هلم  مل

   . ٢,١١اموعة الضابطة 
ملـصاحب  ضـعف االنتبـاه ا  ذوي يتبني من عرض النتائج اخلاصة بالفرضية الثانية، إدراك األطفال     
 خالل الربنامج اجلمعي    تدرب أمهام للنشاط الزائد لتغري وحتسن منط معاملة أمهام هلم، ويرجع ذلك ل          

ضعف االنتباه املصاحب للنـشاط الزائـد بأسـلوب         ذوي  على التعامل السليم مع أطفاهلن      اإلرشادي  
وجد الطفل أن هنـاك     و. يةيتماشى مع قدرات هؤالء األبناء، وحاجام النفسية، واالجتماعية، واملعرف        

  .تتفق مع حاجاتهق ائمن يتفهم حالته ووضعه، وأن األم تستخدم معه طر
وصارت األم تشجعه مادياً ومعنوياً على السلوكيات اجليدة اليت تبدر منه، وتدربـه علـى بعـض                 

لـضرب  ومل تعد أساليب العقاب التقليديـة كا      . ها، وتعزز هذه السلوكيات   يلإاملهارات اليت هو حباجة     
   أن هناك بدائل أخرى للعقاب أكثر جدوى كتكلفة ت األمستخدم معه، بل اكتشفتوالتوبيخ والنقد 

  .االستجابة، واإلطفاء، واإلقصاء وغريها، حملو السلوكيات غري املرغوبة
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فاآلباء واألمهـات  . إن األبناء يدركون منط تعامل اآلخرين معهم مما ينعكس بالتايل على سلوكيام  
يتبعون أسلوب العقاب البدين، وكثرة التعليمات واألوامر، ينتج عنه الـسلوك املـشكل وغـري               الذين  

     ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد وهذا مـا أكدتـه           املرغوب لدى أبنائهم ممن يعانون اضطراب 
  يتلقى األبناء أي دعم أو تـشجيع ملـا  حيث ال.، (Heiveile, & Clark, 1990)دراسة هيفيل وكالرك

يقومون به من سلوك مرغوب، ويكون السلوك املشكل فقط هو نصب أعني الوالـدين، متجـاهلني                
كما جيهلون أن طفلهم يفتقر للمهارات الالزمة للقيام مبا هو مطلوب           . السلوكيات املرغوبة لدى الطفل   

ه لـبعض   ليس أن افتقـار   أه، وأن هذا الطفل له الرغبة الشديدة لكي يكون مقبول من قبل اآلخرين              إلي
  .املهارات حتد من ذلك

، أدى ذلك إىل الـسلوك     وقدرام األبناء يف حني أنه كلما كان تعامل الوالدين متمشياً مع حاجات         
أما إذا كانت املعاملة اليت يتلقوا تتصف بالسلبية، وامليل للتـسلط، والعقـاب             . اجليد من قبل األبناء   

نتباه املصاحب للنشاط الزائـد، وبالتـايل زيـادة         البدين، فإن ذلك يؤدي إىل تزايد أعراض ضعف اال        
  وآخـرون  وهذا ما أكدته دراسـة كـل مـن جونـسون          . السلوكيات املشكلة لدى هؤالء األبناء    

(Johnson,et al 2002) كما تؤكد دراسة والن وآخرين ،(Whalen, et al 2006)  أن شـعور 
 منط حيام   نابع من  والغضب، والتوتر    ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد باإلحباط،     ذوي  طفال  األ

  .العائلية، ومنط املعاملة الوالدية اليت يتلقوا
  ٠,٠٥ليس هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة            "  وللتحقق من الفرضية الثالثة    -٣-١٠

بني متوسطي درجات اضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد لدى األطفـال يف اموعـة               
تجريبية والضابطة على بطاقة مالحظة أعراض االضطراب تعزى إىل اسـتخدام برنـامج اإلرشـادي       ال

استخدام حتليل التباين األحادي املشتركِ لفحص داللة الفروق يف الدرجات البعدية املعدلـة              ." اجلمعي
 بـني   بـشكل عـام، وذلـك     لدى األطفال   لدرجات أعراض ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد        

  . يبني ذلك) ٩(رقم اموعتني التجريبية والضابطة، واجلدول 
  )٩( رقم دولاجل

 الدرجات البعدية ألعراض ضعف يفألثر الربنامج ) ANCOVA(حتليل التباين املشترك األحادي نتائج 
  االنتباه املصاحب للنشاط الزائد لدى األطفال

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
مستوى الداللة قيمة ف بعاتاملر

 ٠,٠٠٠ ٢٣,٣٤ ١,٣٧ ١ ١,٣٧ القبلي
 ٠,٠٠٠ ٣١,٥٤ ١,٨٥ ١ ١,٨٥ اموعة
   ٠,٠٦ ١٩ ١,١٢ اخلطأ
    ٢١ ٣,٥٠ اموع
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حيث تبني من خالل نتائج حتليل التباين األحادي املشترك يف اجلدول السابق أن هناك أثراً ذا داللـة       
 درجات أعراض ضـعف     يفي لألمهات   للربنامج اإلرشادي اجلمع   )٠,٠٥≤ α(إحصائية عند مستوى    

، وهـذا   )١٠جدول  (كما ورد يف    )  ٣١,٥٤( حيث بلغت قيمة ف      االنتباه املصاحب للنشاط الزائد،   
  ).٤،٣٥(اجلدولية ) ف(يعين أن هناك فرقاً جوهرياً بني اموعتني باعتبار أن قيمة 

  
  )١٠( رقم دولاجل

لة واألخطاء املعيارية للدرجات البعدية ألعراض ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد املتوسطات احلسابية املعد
  لدى األطفال

  اخلطأ املعياري  املتوسط احلسايب  اموعة
 ٠,٠٨ ١,٦٣ التجريبية

 ٠,٠٨ ٢,٢٥ الضابطة

رجات حيث تبني من خالل املتوسطات املعدلة أن د       وقد كان هذا الفرق لصاحل اموعة التجريبية،        
 لدى األبناء يف اموعة التجريبية كانت أقل من درجـة    ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد    أعراض  

 ضـعف  األعراض لدى اموعة الضابطة، حيث بلغ متوسط الدرجات البعدية املعدلة لدرجات أعراض 
سط املعـدل لألفـراد يف       يف حني بلغ املتو    ١,٦٣ يف اموعة التجريبية     االنتباه املصاحب للنشاط الزائد   

  . ٢,٢٥اموعة الضابطة 
بعد انقضاء أسبوعني بعـد االختبـار   (وللتأكد من استمرار أثر الربنامج فقد مت إجراء اختبار متابعة      

  .يبني نتائج ذلك) ١١(مث استخرجت نتائج حتليل التباين املشترك هلذا االختبار، واجلدول رقم ) البعدي
  )١١(اجلدول رقم 

ألثر الربنامج يف درجات املتابعة ألعراض ضعف االنتباه ) ANCOVA(ليل التباين املشترك األحادي نتائج حت
  املصاحب للنشاط الزائد لدى األطفال

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات صدر التباين
 ٠,٠٠٠ ٣٠,٤٦ ١,٤٣ ١ ١,٤٣ القبلي
 ٠,٠٠٠ ٥٨,٦٣ ٢,٧٦ ١ ٢,٧٦ اموعة
   ٠,٠٥ ١٩ ٠,٨٩ اخلطأ
    ٢١ ٤,٠٦ اموع

حيث تبني من خالل نتائج حتليل التباين األحادي املشترك أن هناك أثراً مستمراً ذا داللة إحـصائية                 
للربنامج اإلرشادي اجلمعي لألمهات على درجات أعراض ضعف االنتبـاه           )٠,٠٥≤ α(عند مستوى   

علماً بـأن   ). ١٢(، كما ورد يف اجلدول رقم       ٥٨,٦٣ت قيمة ف    ، حيث بلغ  املصاحب للنشاط الزائد  
  ).٤،٣٥(اجلدولية هي ) ف(قيمة 
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  )١٢(اجلدول رقم 
  املتوسطات احلسابية املعدلة واألخطاء املعيارية لدرجات املتابعة ألعراض ضعف االنتباه املصاحب للنشاط 

  الزائد لدى األطفال
  اخلطأ املعياري  املتوسط احلسايب  اموعة

 ٠,٠٧ ١,٥٨ التجريبية
 ٠,٠٧ ٢,٣٤ الضابطة

وقد كان هذا الفرق لصاحل اموعة التجريبية، حيث تبني أن هناك استمراراً ألثر الربنامج لـصاحل                
 ضعف االنتباه املصاحب للنشاط     اموعة التجريبية حيث بلغ متوسط درجات املتابعة لدرجات أعراض        

   .٢,٣٤يف حني بلغ املتوسط املعدل لألبناء يف اموعة الضابطة  ١,٥٨ يف اموعة التجريبية الزائد
يتبني من عرض النتائج اخلاصة بالفرضية الثالثة، اخنفاض أعراض ضعف االنتباه املصاحب للنـشاط              

باالستراتيجيات الالزمـة   الزائد لدى األطفال؛ حيث زودت األمهات أثناء الربنامج اإلرشادي اجلمعي           
، والعمل  ن، واستخدام الطرائق البديلة للسيطرة على انفعاال      م، والفهم الكامل هل   نأطفاهلتنظيم سلوك   ل

 ـ أ مهارات جديدة يف منط العالقة الوالدية واألسرية مع          نعلى إكسا  بالتقنيـات   ن، وتزويـده  ائهنبن
. واألساليب املختلفة للحد من أعراض اضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائـد ومظـاهره             

لى التخفيف من الضغوط النفسية اليت يتعرضون هلا بـسبب مظـاهر            ع هذه الربامج اآلباء      مثل عدوتسا
ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد لدى أبنائهم، واليت إن مل يتم إدراكها ومواجهتها مبكـراً أدت                

  .نتائج سلبية ىلإ
 Sonuga-Barke)وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من سـنوغابريك وتومـسون   

&Thompson,2000)   وروسنربغ ، )Rosenberg,1999 (      يف واليت أكدت فاعلية الربامج التدريبية
ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد، واخنفـاض أعـراض         ذوي   موأمهاألطفال  اآباء  تغيري سلوك   

  .ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد لدى األطفال، وتعديل سلوكهم غري املرغوب
تركز الربامج اإلرشادية والتدريبية للوالدين على أمهية دورمها يف تقدمي العون لطفلهما ذي ضعف              و

فهما أقرب الناس إليه، وأكثرهم تأثرياً وتأثراً به، إذ تزودمهـا هـذه             . االنتباه املصاحب للنشاط الزائد   
.  أعراض هـذا االضـطراب     ، مما يسهم يف خفض    هومهارات الربامج بأساليب التعامل مع هؤالء األطفال     

 التخفيف من شدة الضغوط الوالدية اليت تنشأ نتيجة عدم فهمهما لقدرات طفلهما الذي يعاين          فضالً عن 
كما تدرب هذه الربامج اآلباء على كيفية التعامل مع         . هوحاجات  االنتباه املصاحب للنشاط الزائد    ضعف

شاط الزائد لدى طفلهم بصرب وحكمة، وعلى       األعراض املصاحبة الضطراب ضعف االنتباه املصاحب للن      
تنظيم سلوكه بتشجيعه على السلوك اإلجيايب، واستخدام األساليب واالستراتيجيات اليت تقلـل مـن              

  . السلوكات املشكلة لديه
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:א−١١
  :يف ضوء هذه الدراسة ومناقشة نتائجها ميكن وضع املقترحات التالية

ادية والعالجية املختلفة، اليت ميكن من خالهلا مساعدة أسر أطفال          تنويع األساليب اإلرش   -١-١١
 ة املناسـب  أساليب املعاملة الوالديـة    اضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنشاط الزائد من اختيار          يذو

 . وقدراتهحلاجات طفلهم
 بعقـد نـدوات     -كالس األعلى لرعاية شؤون املعـوقني     – أن تتوىل اجلهات املختصة      -٢-١١
اضرات ودورات تدريبية ألولياء األمور واملعلمني حول اضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنـشاط            وحم

الزائد، واآلثار املترتبة عليه، وإطالع اآلباء واملعلمني على سبل التعامل السليم مع الطفل املصاب ـذا                
 .االضطراب
ة والتدريبيـة الفرديـة     ضرورة مشاركة اآلباء إىل جانب األمهات يف الربامج اإلرشـادي          -٣-١١

واجلمعية، وذلك ليتمكن كل منهما بالقيام بدوره بفاعلية مع طفله ذي ضـعف االنتبـاه املـصاحب                 
 . للنشاط الزائد

املظـاهر  الناشئة عـن    بناء برامج إرشادية تساعد الوالدين على خفض الضغوط النفسية           -٤-١١
 .اط الزائد لدى طفلهماواألعراض النامجة عن اضطراب ضعف االنتباه املصاحب للنش



  ٢٠١٢ – العدد الثاني-المجلد العاشر .... ……................  ....وعلم النفسمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية 

  
 

 ١٤٥

אא
א א :א

 .دار الكتب: القاهرة. عالج النشاط الزائد لدى األطفال). ١٩٩٩ (.إبراهيم، علي -
مؤسسة الكويـت   . جملة العلوم . خلل فرط احلركة مع نقص االنتباه     ). ١٩٩٩ (.راسل ،باركلي -

 .٦٠-٤٨ )٥(، ١٥. للتقدم العلمي
ية اإلرشاد األسري يف خفض حدة اضطراب االنتبـاه املـصحوب           فعال). ٢٠٠١ (.خبش، أمرية  -

 ٧٤-٥١، )٣(١. جملة الطفولة والتنمية .رط لدى األطفال املتخلفني عقلياًبالنشاط احلركي املف
 . مكتبة الفالح: الكويت. مقدمة يف اإلرشاد النفسي .)٢٠٠٠ (.الرشيدي، بشري والسهل، راشد -
ين يف اضطراب ضعف االنتباه مفـرط النـشاط لـدى           مرشد الوالد ). ١٩٩٦ (.الري سيلفر، -

 .اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية:  الكويت.)مترجم: الطراح، علي( األطفال
: اضطراب النشاط الزائد لدى األطفال وعالقته بـبعض املـتغريات         ).٢٠٠١(. العامسي، رياض  -

 .٦٢-٣٦، )١(١،  الرسالة التربوية املعاصرة .دراسة إكلينيكية
 .مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. الطب النفسي املعاصر). ١٩٩٨ (.عكاشة، أمحد -
 .مقياس أساليب الرعاية الوالدية لطلبة املرحلتني املتوسطة والثانويـة        ). ١٩٩٤ (.عوض، فتحية  -

 . إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسيةوزارة التربية،: الكويت
املؤمتر القومي السابع الحتاد هيئات رعاية       .جتماعيةاإلعاقة كظاهرة ا   ).١٩٩٨(. قنديل، شاكر  -

 .الد الثاين، الفئات اخلاصة واملعوقني بالقاهرة
فاعلية اإلرشاد األسري يف خفض اضـطرابات ضـعف االنتبـاه            .)٢٠٠٤ (.كمال، صافيناز  -

ة التربية،  ، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلي     املصحوب بنشاط حركي زائد لدى األطفال املتخلفني عقلياً       
 .جامعة الزقازيق

: القـاهرة . األسباب وبرامج اخلفـض   :النشاط الزائد لدى الطفل   ). ٢٠٠٥ (.اليوسفي، مشرية  -
 .املركز العريب للتعليم والتنمية
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