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 االهداء



إلىنبعالعطاءوالصفاء،إلىفٌضالحنانونبعاألمان،إلٌكمنأبصرتفً

هذاالوجود،وجدتكالمثلاألعلى،إلٌكٌامنسقٌتنًلبنالتوحٌدمعالفطرة.

إلٌكربٌعالحنانوقاربالنجاة

إلٌكٌاأمًالغالٌةرعاكهللاوحفظكوشفاكمنكلماأذاك.

فٌهفلنأوفٌه،والىمنوصفتهفلنأوافٌهإلىالذيوثوابالذيمهماقلت

ربانًعلىالفضٌلةواألخالق

ٌامنعلمتنًمعنىالحٌاة،والصبروالتضحٌاتوالمثابرة،ٌامنتكبدعناءالدنٌا

وقسوتهاذاقطعمالحٌاةبحلوهاومرها.

ٌامنأنشانًالتنشئةالصحٌحة،كبرتبٌنذراعٌه.

قرةعٌنً"أبًالعزٌز"أطالهللافًعمركوواضعًنصبعٌنٌهإلٌكٌا

إلىعٌناياللتانأبصرتهماإلىمنٌنبضقلبًٌحبهما،إلىمنتنطقروحً

بشفتٌهم،إلىاللواتًالأهوىسواهموٌحرملًالعٌشلحظةبالهمواطلب

 منالمولىعزوجلأنٌحفظهم"أخواتً".

 



الطالبة:دٌالةخدٌجة
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 كلمة شكر

لىآالئهحمداكثٌرا،ونشكرهشكراعظٌماونذكرهذكراالٌغادرفًالقلبنحمدهللاع

 استكباراوالنفورا،

نشكرهإذاجعلاللٌلوالنهارخلفهلمنأرادأنٌذكرأوأزادشكورا،الحمدهللعددما

كانوعددماٌكونوعددالحركاتوالسكون.

 تعلمنامنهأسمىالعبر،والصالةوالسالمعلىاطهرالبشرالذي

الذيبعثههللارحمةللبشر،بشٌراونذٌراوعلىكافةاألنبٌاءوالمرسلٌن.

عالق الدكتورةونخطأسمىعباراتالشكروالعرفانوتقدٌرأوالألستاذتًالمشرفة"

"التًرغمانشغاالتهاالكبٌرةالتًأبتإالأنتكونصاحبةالفضلوالتًلمكريمة

علٌنابتوجٌهاتهاالقٌمةفًتٌسٌرخطواتهذاالعمل.تبخل

.بمقاطعةمزغرانمدرسةالبناتوالشكرموصوللمدٌرةومعلمًإبتدائٌة

علىمسكين عبد هللا"             واألستاذ"" بوريشة جميلةوالأنسىشكريلألستاذة"

كرمقبولمناقشةهذاالبحث











 

الطالبة:دٌالةخدٌجة
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 الدراسةملخص 

لتحسني أسلوب معاملة أستاذ التعليم االبتدائي ىدفت الدراسة احلالية اىل تصميم برنامج ارشادي توعوي 

ثالث حاالت من أساتذة للطور اإلبتدائي الذين ربوي أقسامهم للتلميذ ادلفرط حركيا وقد مت تطبيقو على 

 للدراسة ،وطبقت أدوات البحث التالية:تالميذ مفرطني حركيا،معتمدين على منهج دراسة احلالة ادلالئم 

إستمارة مجع ادلعطيات اليت أعدت لدراسة احلالة وطبقت على األساتذة كمقياس قبلي/ بعدي وبرنامج 

 إعداد الباحثة ،ومطويات مدعمة للربنامج. حيث توصلنا اىل النتائج التالية:إرشادي توعوي من 

 ربسني أسلوب معاملة أستاذ التعليم اإلبتدائي للتلميذ التوعوي التعزيزي فعالية يفللربنامح اإلرشادي  -

 ادلفرط حركيا عند حاالت الدراسة.

ىناك فروق يف مستوى أسلوب معاملة األستاذ للتالميذ ادلفرطني حركيا قبل تطبيق الربنامج اإلرشادي  -

 التوعوي التعزيزي وبعده حسب القياس القبلي/البعدي لصاحل القياس البعدي.
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 مقدمة البحث

كوهنا أم ادلهن وال تكاد تكون ىناك مهنة اال و تتطلب من يعلم فيها ولو مهنة التعليم مهنة عظيمة،من حيث  

 بطريقة غري مباشرة ،وقد اعتمدت األساليب القدمية يف التعليم على جهود شخصية أىلية أوتطوعية .

فقد اسندت مهنة التعليم للمعلم على اختالف ادلستويات،من االبتدائي اىل اجلامعي،وحيظى معلم ادلدرسة 

بتدائية دبوقع ومكانة خاصة عند تالميذه دلا لو من دور حساس يف التأثري عليهم وعلى شخصياهتم،يقول اال

( يف ىذا الصدد مؤكدا العالقة التشابكية "ان الناظر اىل العالقة الرتبوية من بعدىا النفسي posticبوستيك)

وك االستاذ من شأهنا أن زبلق االجتماعي،يالحظ ترابطا يف سلوك كل مدرس وتالميذه ذلك أن نوعية سل

لدى ادلريب أنواعا معينة من السلوك ال نراىا لدن نفس التلميذ عندما يكون مع مدرس اخر،فنقول عندئذ أن 

 ( .21710880سلوك األستاذ ينعكس على سلوك الطرف ادلقابل )شبشوب:

القومي ادلقبول تربويا  السلوك ولعل من ابرز ادوار ادلعلم داخل الصف توجيو التالميذ وارشادىم اىل

األنشطة اليت حيتاج اليها رتبوية وىو الذي يتخري اخلربات و دينياواجتماعيا،فادلعلم ىو الذي حيقق األىداف الو 

أساليب التقومي اليت تقيس مدى ربقيق األىداف،فادلعلم يتفاعل ما يتخري طرق التدريس الرتبوية و ادلعلمون ،ك

نة ومنامية ما جيعلو يوميا يواجو مشكالت متباينة ادلصدر،فكثريا من ادلعلمني مع كائنات بشرية متغايرة ومتباي

يضيعون جزء كبريا من وقت احلصة يف ضبط الصف وادارتو مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية التعلمية 

ذ يتأثر تأثريا التسيري ذبعل التلميذ ادلفرط حركيا يف حسن التدبري و ومسريهتا .فأسلوب معاملة األستاذ للتلمي

دفعنا لبناء برنامج إرشادي  األخ األكرب وىذا ما جياب أو بالسلب ألنو يراه األب و بالغا دبزاج معلمو سواء باال

اىل جانبني: جانب نظري و  وادلقسم  من خالل البحث ادلقدم توضيحوحاولنا توعوي تعزيزي  لألستاذ ،

 جانب تطبيقيمسبوقني دبدخل دراسة فقسمناه 

،أمهية الدراسة هاأىدافا و والذي يتضمن اشكالية الدراسة،فرضياهت المبحث األوليشمل  الدراسةمدخل 

والذي  المبحث الثانيوالدراسات السابقة،،ومن مث وودواعي اختيار ادلوضوع ،ربديد مصطلحات الدراسة 



 ي
 

 المبحث الرابعوخمصص ألساليب ادلعاملة الصفية  المبحث الثالثوخصصناه لالرشاد التوعوي التعزيزي 

 مباحثعاجلنا فيو اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه أما اجلانب التطبيقي فقد اشتمل على أربع 

خمصص لعرض النتائج  المبحث السادسوخمصص للدراسة االستطالعية واالساسية، المبحثالخامس

حبثنا خباسبة وتقدمي بعض  خصصناه دلناقشة النتائج يف ضوء فرضيات البحث،ويف األخري ختمنا المبحثالسابعو

 االقرتاحات.



 المبحث األول                                                                    مدخل الدراسة
 

12 
 

دراستو البد لو من التطرق اىل عرض اشكالية حىت يتمكن الباحث من التعرف أكثر على موضوع  تمهيد:

ادلتعلقة حبثو,وفرضياهتا ومن مث أمهيتها,دواعي اختياره للموضوع مث أىداف الدراسة,وبعدىا عرض ادلصطلحات 

مبوضوع حبثة ,ويف األخري بعض الدراسات اليت ذلا عالقة مبوضوع الدراسة وىذا ما سيتم توضيحو بالتفصيل يف 

 ىذا ادلبحث.

 الدراسة ةاشكالي-1

وبات منها ما يتعلق بو ىو نفسو,ومنها ما صعلم أثناء قيامو مبهامو ادلهنية والًتبوية عدة عقبات و قد يواجو ادلع

دة ادلشكالت العقبات اليت حتدث يف غرفة الصف يطلق عليها عاة ومنها ما لو عالقة بالتلميذ و يرتبط باإلدار 

 متنوعة بتنوع مصادرىا.الصفية فهي سلتلفة و 

ارىا يف وسط يفتقر التعلم أن تؤتيا ذتجزء ال يتجزأ من عملية التدريس وال ديكن لعملييت التعليم و فاالنضباط 

تأثري ضئيل يف ظل غياب مهما كانت ادلناىج الدراسية متجددة فلن يكون ذلا سوى النضباط,و اإىل النظام و 

مثرية لإلبداع فلن جتدي كثريا إذا كان السيطرة واالنضباط داخل غرفة الدراسة ومهما كانت الدروس ملهمة و 

بريا من وقتو األىم من ذلك أن األستاذ يقضي جزءا كحنو قضايا بعيدة عن الدراسة,بل و تركيز الطلبة موجها 

للمعلم أن من مث فال بد و سوى القليل من الوقت للتدريس,و الذي ال يبقي لو يف مواجهة سوء سلوك الطلبة 

عة بقصد منع حدوث ىذه ادلشكالت والتعرف عليها وفهم بسر يقوم ببعض السلوكيات واالسًتاتيجيات بدقة و 

ناسبها هبدف التخفيف من حدهتا أو منعها من مث التعامل معها باألسلوب الذي يأسباهبا ووقت حدوثها و 

رس وبالتايل على تعلم التالميذ والعالقات االجتماعية لكوهنا تؤثر سلبا بشكل أو بأخر على سري الد

رغم كل ىذا  إال وقتهم وجهدىم لضبط الصف و معظم  االنسانية داخل غرفة الصف,إذ ينفق بعض ادلعلمنيو 

السلوك,حيث ضبط النظام و خصوصا يف وجود مشكالت ختص  انو قد خيفق أو يصعب عليو إدارة صفو
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اهنلعل جناح أو فشل ادلعلم يف مهنتو ىذه يعود إىل أسلوبو يف التعامل مع (1985)محمد عبد الرحيميرى

مع أن اخلطر الذي قد أو يف تعاملو معهم داخل احلصة وخارجها و  تالميذه,سواء أكان أسلوبو يف التدريس

نتيجة سوء العالقة بني ادلعلم  ية قد يعود إىل سوء التخطيط إال أهنا تتعرض ذلذا اخلطريلحق بالعملية الًتبو 

حيث درسوا (1959دراسة اندرسون و آخرون)ىذا ما أثبتتو ( و 191:551:أنور,والتلميذ بشكل خاص)

النضوج(أي إذا كان العالقة بني سلوك التلميذ و طريقة معاملو أستاذه لو فقد حاولوا إثبات ما أمسوه )دائرة 

ادلعلم دديقراطيا يف معاملتو مع تالميذه استجاب لو ىؤالء بسلوك دديقراطي,كما حاولوا إثبات ما أمسوه)دائرة 

ادلفرغة(أي إذا كانت معاملة ادلعلم مبنية على السيطرة و الديكتاتورية استجاب لو ىؤالء بالسيطرة و 

فقد مثلت يف (1937دراسة لبيب ووايت)ة تأكيدا,و ما زاد الدراس(01:الغريب,دون سنة:)التحكم.

حتديد الدور الذي يلعبو ادلعلم باعتباره ماسكا للسلطة داخل القسم حيث أخذ ثالثة أفواج من األطفال 

ووضعهم حتت تأثري أنظمة سلتلفة,نظام صارم و استبدادي و يكون فيو ادلعلم اآلمر و الناىي و ادلطاع,و 

اون و يًتك فيو األطفال دون توجيو و دون أي عمل يذكر,ونظام ثالث مبدؤه النظام الثاين أساسو التع

الدديقراطية و قد أسفرت نتائج الدراسة ما يلي:فيما خيص النظام الصارم فهناك فئة من األطفال من ثار على 

تالميذ عدم السلطة و تدنت استجابتو نتيجة ألساليب معاملة ادلعلم لو,أما النظام الثاين فقد اظهر ىؤالء ال

الرغبة يف العمل,أما الفريق الذي وضع يف ظل نظام دديقراطي فكان متماسكا و العمل فيو كان 

 (901:551:حسني,)منظما.

فالتعامل السليب لألستاذ مع تلميذه قد يعرقل تكوين عالقة اجيابية بينهما كما ديكن للتلميذ أن يفقد ثقتو يف 

قد ترجع و  تشتت االنتباه,ابات سلوكية كمشكلة فرط احلركة و  من اضطر ادلعلم خاصة إذا كان ىذا األخري يعاين

علي سيد أسلوب تعاملو ويؤكد ذلك إىل عدة عوامل من بينها ادلعلم و أسباب ىذا االضطراب 

الطرف اآلخر التلميذ فانو من ت اليت يكون أحد طرفيها ادلعلم و رغم كثرة ادلشكالبأنو (1996)الشخيبي
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احد بعينو,فقد يكون ادلعلم نفسو أحيانا كثرية مصدرا رئيسيا للمشكالت اليت يعاين الصعب حتديد عامل و 

خربتو ادلهنية ادلعلم و  أن ىناك عالقة بني جنست األكادديية منها أو النفسية و منها التلميذ سواء كان

خولة احمد تؤكد ( و 891:580:يتعرض ذلا التالميذ يف ادلدرسة)زلمد,بادلشكالت اليت 

بعض اآلخر أثناء سنوات السلوكهم حني التحاقهم بادلدرسة,و  أنبعض األطفال يضطرب(1987)يحيى

ديكن ذلؤالء األطفال أن يصبحوا بوضع أحسن أو أسوا من جراء ادلعاملة اليت يعاملون هبا داخل الدراسة و 

هبا من طرف  الصف,فاضطراب سلوك التالميذ أو اتزانو يف ادلدرسة إمنا يتوقف على ادلعاملة اليت يعاملون

األستاذ,و بالتايل فان للمعلمني تأثري عظيم على التالميذ من خالل تفاعلهم معهم حيث تؤثر توقعات 

الذي يقدمونو ذلم وعدد مرات التفاعل مع  كذلك التعزيزألسئلة اليت يوجهوهنا للتالميذ,و ادلعلمني على ا

مسؤولوىا ادلدرسة و  امعلمو أن  (1988)آخروننور الدين و يرى (كما 1901:580)زلمد,نوعيتوالطالب و 

التعامل مع التالميذ ادلهام دلواجهة ىذه السلوكيات,و  ديكنهم وضع اسًتاتيجيات رتاعية فعالة,تسهل عليهم

الوصول بنجاح إىل األىداف ادلسطرة ذلم على دتكنهم من مساعدهتم على التكيف و الذين حيملوهنا بطرق 

ذه ادلشكالت و إجياد ديكن التساؤل عن إمكانية اكتشاف ادلعلم ذلىنا ادلستوى التحصيلي و االجتماعي .و 

علمني يف اقدميتهم يف االسًتاتيجيات للتعامل مع من يعانون منها يف ظل التباين ادلوجود بني ادلاألساليب و 

أن العديد من ادلشكالت اخلطرية اليت تدريس و طبيعة تكوينهم و خصوصا و جنسهم و لغتهم يف الالتعليم و 

ون يف ادلراىقة و ما بعدىا تكون جذورىا قد ترسخت يف ادلراحل األوىل للطفولة خاصة يف ادلدرسة تك

يف ىذا الصدد اهنليس من الصعب على ادلعلمني (1979)سليم علي,و يرى (19:1:580)زلمد,االبتدائية

 أبعاد ادلشكلةخلال يف سري الطفل يف ادلدرسة,ولكن من السهولة حتديد ماىية و  يف ادلدرسة أن يالحظوا

ىنا حيتاج ادلعلم إىل مساعدة األخصائي النفسي ادلدرسي الذي يفًتض أن يتواجد يف (و 4:91:519)الفقي,

كن مع عدم لتعامل مع التلميذ ادلفرط حركيا ,و إجياد أساليب مالئمة للرسة دلساعدة ادلعلم يف التشخيص و ادلد
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األساليب اليت يرى أهنا مناسبة واليت قد تساعد توفر ىذا ادلختص يف مدارسنا االبتدائية يسعى ادلعلم لتطبيق 

ما دفع بالباحثة اىل بناء برنامج ارشادي توعوي لألستاذ لتوعيتو ببعض تزيد من تفاقم ادلشكلة بدل حلها,و 

مدى يف لذا جاءت ىذه الدراسة مكحاولة للبحث رطني حركيا.األساليب ادلالئمة للتعامل مع فئة التالميذ ادلف

الربنامج االرشادي التوعوي ادلعد ألستاذ التعليم االبتدائي لتحسني أسلوب معاملتو للتلميذ ادلفرط  تأثري 

 حركيا.

 على أستاذ التعليم االبتدائي لتحسني التعزيزي التوعويىل يؤثر الربنامج اإلرشادي االشكالية الرئيسية: 

 معاملتو مع التلميذ ادلفرط حركيا؟

سلوب معاملة أستاذ التعليم االبتدائي للتلميذ ادلفرط حركيا قبل تطبيق الربنامج أمستوى  يفق ر ىل ىناك ف

 االرشادي التوعوي وبعده؟

 فرضيات الدراسة-2

يف تعديل أسلوب معاملة أستاذ التعليم االبتدائي  التعزيزيأثر : للربنامج االرشادي التوعويالفرضية العامة

 للتلميذ ادلفرط حركيا.

 الفرضيات الجزئية: 

قبل تطبيق والتخفيف من حدة النشاط احلركي الزائد مستوى أسلوب معاملة األستاذ للتلميذ  يفق _ يوجد فر 

 الربنامج االرشادي التوعوي و بعده.

 يف حتسني أسلوب معاملة األستاذ لتلميذ ادلفرط حركياللربنامج االرشادي التوعوي تأثري كبري -
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 أهداف الدراسة-3

 التطلع أكثر على اجلوانب االجيابية دلعاملة ادلعلم.-

معرفة العالقة بني أسلوب معاملة األستاذ و ظهور اضطراب فرط احلركة و تشتت االنتباه عند تالميذ ادلرحلة -

 االبتدائية.

 معاملة األستاذ و تأثريىا على ظهور اضطراب فرط احلركة.خارج ادلوضوعالكشف عن بعض أساليب -

 الكشف عن أثر ادلعاملة السلبية و االجيابية للمعلم على ذوي اضطراب فرط احلركة و تشتت االنتباه.-

 إبراز أساليب معاملة ادلعلمني و آثارىا على ظهور اضطراب فرط احلركة و نقص االنتباه. خارج ادلوضوع-

رفة مدى معرفة ادلعلم بأىم اجلوانب النفسية و ادلعرفية و البيئية ادلتعلقة بذوي اضطراب فرط احلركة و مع-

 تشتت االنتباه.

 الدراسةأهمية -4

يلقى الضوء على بعض أشكال و أساليب ادلعاملة من طرف األساتذة ادلؤثرة على تكوين شخصية الطفل 

 ئد و احلركة ادلصحوب بتشتت االنتباه.ادلتمدرس ادلصاب باضطراب فرط النشاط الزا

تشجيع أساتذة التعليم االبتدائي على زيادة جهودىم لتطوير أفكار اجيابية لتحسني معامالهتم من أجل -

 التشجيع و التعزيز االجيايب لتالميذىم.

 البحث عن أسباب معاملة األستاذ للتلميذ معاملة قاسية و سيئة.-
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العلمية يعزز من فهم األسباب اليت تؤدي اإلصابة هبذا االضطراب عن طريق  تقدمي رصيد إضايف من ادلعرفة-

 الدراسة العلمية الواقعية اليت تعني األساتذة و الًتبويني على تطوير خدماهتم اإلرشادية.

 دواعي اختيار الموضوع:-5

باخلصوص أساتذة قمنا بدراسة ىذا ادلوضوع من أجل توعية و حتسيس العاملني يف احلقل الًتبوي و  -

 التعليم االبتدائي بالطرق السليمة يف التعامل مع ىذه الشرحية.

معرفة القوانني الناظمة لعمل الًتبوي يف ادلدرسة اليت دتنع ادلعاملة السيئة للمعلم و تشجيع استخدامو  -

 للمعاملة االجيابية.

 ج الًتبوية.قلة الطرق احلديثة يف كيفية التعامل مع التلميذ اليت تضمنها ادلناى -

أمهية ادلوضوع من الناحية الًتبوية و النفسية من األسباب الداعية لدراسة و معرفة مدى تأثري اجلانب  -

 النفسي على اجلانب الًتبوي من خالل األداء التحصيلي للطفل.

 الشكوى ادلتكررة من ادلعلمني و أولياء التالميذ من حيث عدم قدرهتم على التحكم يف أطفاذلم. -

 الرغبة يف تزويد ادلدرسة مبثل ىذه ادلواضيع لالستفادة الفعلية منها. -

 تحديد مصطلحات الدراسة-6

وفيو األثر االجيايب و االثر السليب ويظهر ىذا من خالل تطبيق الربنامج االرشادي التوعوي أثر: 6-1

 التعزيزي.
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 برنامج إرشادي توعوي تعزيزي :6-2

علمية لتقدمي رلموعة من اخلدمات  اإلرشادية والتوعوية اذلادفة بشكل  ىو برنامج سلطط منظم يف ضوء أسس

مباشر, إما فرديا أو رتاعيا ,تدور حول زلور اإلضطرابات السلوكية عند الطفل ادلتمدرس عموما واالفراط يف 

 احلركة خصوصا وكيفية التعامل معها

ىي كل السلوكيات اليت من شاهنا  ىي مشكالت تواجو ادلعلم يف غرفة الصف او :المشكالت الصفية6-3

 اعاقة العملية التعليمية التعلمية داخل الفصل الدراسي و ادلتمثلة يف اضطراب فرط احلركة و نقص االنتباه .

 اضطراب فرط الحركة و نقص االنتباه:6-4

السيطرة و  بح غري قادر على اتباع االوامروىو من االضطرابات السلوكية وادلؤثرة على حياة الطفل حبيث يص

 على تصرفاتو كما أنو جيد صعوبة بالغة يف االنتباه للقوانني.

 :خالصة

بعد عرضنا للجانب النظري للدراسة ومعرفة أمهية البحث وأىدافو ودوافع اختيارنا لو سيتم التطرق اىل اجلانب 

االرشاد التوعوي تفصل يف زلتواه كل ادلتغريات ادلتعلقة مبوضوع الدراسة واليت تضم النظري والذي س

 التعزيزي,أساليب تعامل األستاذ وادلشكالت الصفية .
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 مهيد:ت

تويل الًتبية احلديثة كل االىتمام للمتعلم حيث مل يبقى الًتكيز منصبا على تنمية اجلوانب ادلعرفية فقط إمنا 

أصبح االىتمام والرعاية يشمالن اجلوانب النفسية والوجدانية و العالئقية واالجتماعية من اجل صناعة أجيال 

العلمية وادلهارة ادلهنية من ناحية أخرى ولتحقيق ذلك تطورت تتمتع بالصحة النفسية من ناحية والكفاءة 

 خدمات اإلرشاد والتوجيو و سيتم عرض مفهوم اإلرشاد و أمهيتو و أىدافو.

حسب معجم "اللغة العربية" ترجع كلمة اإلرشاد إىل الفعل رشد أي اىتدى و  مفهوم اإلرشاد:لغة:-1

منو اإلرشاد الًتبوي, اإلرشاد االجتماعي, اإلرشاد  أرشده أي ىداه على فهم مشكالت تكيفو و حلها و

 (.3:;4891ادلهين)معجم علم النفس و الًتبية.

حسب "جابر عبد احلميد جابر"فان اإلرشاد لفظ ىام يشمل عدة عمليات سلتلفة منها ادلقابلة - إصطالحا

عمليات مساعدة الفرد الشخصية وتطبيق االختبارات و توجيو و تقدمي ادلشورة و النصح و تستهدف ىذه ال

 (14:0222على حل مشكالتو و التخطيط دلستقبلو)عبد العزيز, 

اجلوانب النفسية و األكادميية  فاإلرشاد النفسي الًتبوي ىو رلموعة من اخلدمات الًتبوية تعمل على ترقية

البيئية و  يةإمكاناتو الذاتو  االجتماعية لدى الطالب حيث هتدف إىل مساعدتو على فهم نفسو و قدراتوو 

 استغالذلا يف حتقيق أىدافو.و 

تعرفو اجلمعية األمريكية لعلم النفس على أنو خدمات يقدمها اختصاصيني يف علم النفس اإلرشادي دلسًتشد و 

وفق مبادئ و أساليب دراسة السلوك اإلنساين خالل مراحل منوه ادلختلفة لتأكيد اجلانب االجيايب يف شخصيتو 

لديو و إكسابو مهارات جديدة تساعد على حتقيق مطالب النمو والتوافق مع احلياة  و حتقيق التوافق النفسي
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رلالت احلياة كاألسرة وادلدرسة  واختاذ القرارات, و يقدم اإلرشاد جلميع األفراد يف سلتلف ادلراحل العمرية و

 (1:;91;:)حسني,

ات خاصة تعني  ادلسًتشد على التعلم ىو عملية وقائية تتطلب إعدادا وكفاءة مهارة و مس :فاإلرشاد التوعوي

 و اختاذ القرارات و الثقة بالنفس و تنمية الدافعية ضلو االصلاز ادلستمر و العمل وىو أنواع:

ى ادلعلومات الوافية عن ادلهنة فهو يقوم على مساعدة ادلسًتشد يف احلصول عل اإلرشاد المهني:-5-1

اذلدف ات و ميول ومسات,و ادلسًتشد لذلك و فهم ما لديو من قدر ادلواصفات الالزمة للنجاح فيها,و معرفة و 

 من ذلك كلو ىو التوصل الختيار سليم و مناسب دلهنة الفرد شلا حيقق لو النجاح و الرضا ادلهين.

يتضمن عدة رلاالت منها اإلرشاد أن ىذا اإلرشاد(2001)كما أشار الزيادي اإلرشاد األسري:-5-2

األوالد و قد يتم ذلك بإرشاد كل فرد على حدا و لكن ضمن العائلة وقد أوضح الزواجي,إرشاد األبوين و 

"بال" أن واجب ادلرشد األسري ىو مساعدة العائلة يف الوصول إىل حلول دلشاكلها لكن بنفسها لنفسها,ومن 

أىم ادلشكالت اليت يتعامل معها اإلرشاد األسري,اإلدمان,اضطراب العالقات بني أفراد األسرة,سوء 

 التوافق,التفكك األسري,مشكالت ادلرأة العاملة.

ويطبق ىذا النوع يف ادلؤسسات التعليمية ادلختلفة و يقوم بذلك مرشد متخصص االرشاد التربوي:5-3

يسعى إىل حتقيق األىداف التعليمية و حتقيق النمو السليم و ادلتكامل لشخصية ادلتعلم و حتقيق التوافق 

الت اليت تواجو الطلبة,و اختيار التخصصات الدراسية و النشاطات اليت تتوافق الدراسي و التغلب على ادلشك

 . مع قدرات و استعدادات و ميول كل طالب

ىو عملية وقائية تتطلب إعدادا وكفاءة مهارة و مسات خاصة تعني  ادلسًتشد على  :اإلرشاد التوعوي-

 ضلو االصلاز ادلستمر. التعلم و اختاذ القرارات و الثقة بالنفس و تنمية الدافعية



 المبحث الثاني                                                         االرشاد التوعوي التعزيزي
 

23 
 

 الحاجة لإلرشاد التوعوي التعزيزي:-2

لقد تطورت عملية اإلرشاد استجابة للحاجة ادللحة ذلذه اخلدمة لدى األفراد واجلماعات بغية مساعدهتم على 

التعرف على إمكاناهتم واستعداداهتم وفهم طبيعة الظروف احمليطة هبم بكل أبعادىا ,ولقد لعبت متغريات 

 وعوامل سلتلفة دورا كبريا يف تأكيد احلاجة ادلاسة لعملية اإلرشاد وميكن تلخيصها فيما يلي:عديدة 

:فالفرد مير خالل مراحل منوه بفًتات قد تكون حرجة وحيتاج خالذلا إىل اإلرشاد فترات االنتقال-2-1

من الدراسة إىل العمل ,  التوعوي واىم ىذه ادلراحل عند انتقال الطفل من البيت إىل ادلدرسة أو عندما ينتقل

االنتقال من حياة العزوبة إىل الزواج,االنتقال من الطفولة إىل ادلراىقة ,فان فًتات االنتقال ىذه تتخللها 

صراعات واحباطات تستلزم إعداد الفرد لالنتقال من مرحلة إىل أخرى حىت يصل إىل التوافق مع ادلواقف 

 اجلديدة .

:فقد طرأت على اجملتمع تغريات كبرية نتيجة للتطور التكنولوجي لمجتمعالتغيرات التي طرأت على ا-2-2

الذي دتر بو البشرية,فقد نشا عن ىذا التغري الذي حياول أن يالحقو اجلميع العديد من ادلشكالت النفسية اليت 

 (0190222,)احلسنيتستوجب تدخل اإلرشاد والتوجيو 

اإلنسان يف رلال العمل تعتمد األعمال البدائية البسيطة,يف لقد كانت حياة تغيرات التي على المهن:-0-3

حني أن احلياة ادلعاصرة قد تطورت بشكل سريع ضلو التضييع والتعقيد يف استخدام اآلالت إضافة إىل ظهور 

التخصص يف العمل, ىذا باإلضافة إىل التطورات احلاصلة يف ادلؤسسات  و أساليب تنظيمها و عالقات 

 العمل فيها.
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شلا الشك فيو أن التقدم احلاصل يف سلتلف رلالت احلياة اثر على طبيعة  تطور التعليم و مفاهيمه: -2-4

التعليم من حيث األىداف, الوسائل حيث أن أىدافو كانت زلدودة ال تتعدى تعليم األطفال القراءة و 

 الكتابة و أمناط السلوك السائدة يف اجملتمع, و من أىم مظاىر ىذا التطور: 

ركز التعليم حول التلميذ و االىتمام بو من كل النواحي الشخصية و االنفعالية و االجتماعية, زيادة مصادر دت

 (.0220:10,ادلعرفة و تنوع ادلواد وختصصات )احللبوسي

إن النظرة احلديثة اليت تنبتها الًتبية من حيث الًتكيز على ادلتعلم أكثر  مشكالت المدرسة الحديثة: -2-5

دة الدراسية أتاحت الفرصة أمام نظريات علم النفس و أساليبو كي يساىم بفعالية يف رفع مستوى من ادلا

إعدادىم دورىا الًتبوي يف بناء األجيال و ادلتعلمني التحصيلي لكن ادلدرسة اليوم تواجو حتديات كثرية تؤثر على 

أهنا تثقل لميذ و تلبية حاجات التدلواجهة مشكالت احلاضر و ادلستقبل, كما أن البعض يتهم ادلدرسة بعدم 

عليهم مبطالب تفوق قدراهتم و إمكانياهتم و أنو أصبح لدى التالميذ استعداد حتصيلي منخفض, كل ىذه 

 (..;;;101:1,)محودادلشكالت عززت من أمهية وجود اإلرشاد يف ادلدرسة

 أهداف اإلرشاد التوعوي التعزيزي:-3 

لصاحل األفراد و اجلماعات و ىذه األىداف قد تكون أىداف عامة لإلرشاد أىداف عديدة يسعى لتحقيقها 

 يسعى اجلميع لتحقيقها و قد تكون خاصة ذلا خصوصية الفرد و من أىم ىذه األىداف:

حتقيق الذات و الذي يأيت يف أعلى ىرم احلاجات االنسانية لدى كل البشر و ال ميكن  الصول إليو  إال  -

 واشبع بعض احلاجات  األساسية لبقائوبعد إن يكون الفرد قد حقق 

 حتقيق التوافق الشخصي ويشمل اجلوانب  التالية : -
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 :و الذي يتحقق بإخبار الفرد لتنوع الدراسة ادلناسبة لوالتوافق التربوي

 :و يتحقق بإرشاد الفرد إىل اختيار مهنتها ادلناسبة و إعداده ذلاتوافق المهني

احلاجات االجتماعية  للفرد كاالنتماء للجماعة وأدائو لألدوار  : ويتحقق بتلبيةالتوافق االجتماعي 

 (.31, 2009,)اخلطيب

حتقيق الصحة النفسية و اليت يكون فيها الفرد منسجما مع نفسو و مع اآلخرين عن طريق سالمة العقل و  -

 اجلسم.

الفروقات التعزيزية بسب  حتسني العملية الًتبوية فادلؤسسة الًتبوية حباجة إىل اخلدمات اإلرشادية التوعوية -

كيفا و ذلك ازدياد ادلشكالت اجتماعيا كما و أساليب التعامل و الفردية بني الطالب واختالف ادلناىج و 

 تعزيز البعض منها.ألساليب التعامل و  إلجياد جو صحي نفسي يف ادلدرسة و توعية األساتذة

 (.30, 2009)اخلطيب,

 :التعزيزيمناهج و أساليب اإلرشاد التوعوي  -4

و ىناك ثالث مناىج و اسًتاتيجيات لتحقيق أىداف اإلرشاد و ىي: ادلنهج مناهج اإلرشاد: -4-1

 التنموي, ادلنهج الوقائي, ادلنهج العالجي.

و يسمى أحيانا اإلسًتاتيجية اإلنشائية, و من خالل ىذا ادلنهج تقدم خدمات المنهج التنموي: -4-1-1

يادة حتقيق كفاءة الفرد و إىل تدعيم توافق الفرد إىل أقصى حد شلكن فهي اإلرشاد إلفراد عاد بني قصد ز 

 (.0;;34:1,هتدف بالدرجة األوىل إىل تنمية قدرات اإلنسان استغالل طاقاتو إىل أقصى حد شلكن )زىران 
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نفسي ضد ادلشكالت و االضطرابات و يطلق عليو أحيانا مصطلح أحتسني الالمنهج الوقائي: -4-1-2

النفسية حيث يهتم ىذا ادلنهج باألسوياء قبل اىتمامو بادلرض ليقيهم ضد حدوث مشكالت مهما   األمراضو 

كان نوعها, كما أنو يهدف بالدرجة األوىل لتهيئة الظروف ادلناسبة لتحقيق النمو السوي للفرد و بناء عالقات 

ف ادلختلفة اليت تواجو اإلنسان يف اجتماعية اجيابية مع اآلخرين و كذا بناء استجابات ناجحة يف مواجهة ادلواق

 (.3;4 :1:;1,القاضيتعاملو اليومي )

فهناك بعض ادلشكالت قد يكون من الصعب التنبؤ هبا فتحدث فعال و ىنا  المنهج العالجي:-4-1-3

ت االنفعالية يأيت دور اخلدمات العالجية اليت هتدف إىل التعامل مع االضطرابات السلوكية و ادلشكال

 :;022,الصحة النفسية )خطيبرد من العودة إىل حالة التوافق و التوافق وغريىا حىت يتمكن الفمشكالت و 

33.) 

 أساليب اإلرشاد:التوعوي -4-2

و ىناك عدة أساليب لتقدمي خدمات اإلرشاد و ادلرشد يقوم باختيار األسلوب أو الطريقة األنسب اليت دتكنو 

 مواجهة مشكلتو و من أىم ىذه األساليب: من تقدمي ادلساعدة  للمسًتشد حىت يتمكن من

:ويأخذ ىذا األسلوب شكل ادلقابلة مع فرد واحد أي وجو لوجو لديو مشكالت األسلوب الفردي-3-2-1

غالبا ما تكون خاصة وتستدعي السرية حيث يسعى إىل ختطي كل تلك الصعوبات وتعتمد فعالية ىذا 

بني ادلوجو وادلسًتشد فهي عالقة سلططة بني طرفني تتم يف  األسلوب يف التوجيو أساسا على العالقة ادلهنية

 ايطار الواقع وعلى ضوء األعراض ويف حدود الشخصية ومظاىر النمو.

:فهو عملية تربوية تقوم أساسا على موقف تربوي وىنا تكمن أمهيتو حيث األسلوب الجماعي-3-2-2

اجلهد فهو لو وىو أوفر من ناحية الوقت و أكميقدم للجماعات وليس لألفراد فينصب على رلموعة أو صف ب
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يهدف إىل معاجلة مشكلة مشًتكة بني أفراد اجلماعة قد تكون يف طرق دراستهم واستعدادىم لالمتحان أو 

 عدم القدرة على التعبري,شريطة أن تكون اجلماعة متجانسة فيما بينها.

يث انو يقوم بدور اجيايب ونشيط يف  :ويتميز ىذا األسلوب بًتكيزه على ادلرشد حاألسلوب الموجه-3-2-3

كشف الصراعات وتفسري ادلعلومات للمسًتشد والذي يكون دوره سلبيا,إذ انو يواجهو ضلو السلوك ادلخطط 

 (.;93,4;1,واحملدد شلا يؤدي إىل التأثري ادلباشر على شخصية ىذا األخري وسلوكو)الفقي

وجرز ويتميز ىذا األسلوب بًتكيزه حول :وصاحب ىذه النظرية كارل ر األسلوب غير الموجه-3-2-4

العميل أو ادلسًتشد والذي يعترب اعرف الناس بنفسو فهو سلري يف سلوكو وحر ولو احلق يف تقرير مصريه,ودور 

ادلرشد حياديا لكنو ليس سلبيا حيث يكمن يف هتيئة اجلو ادلريح وادلناسب الذي جيعل ادلسًتشد يقوم بدوره 

 (.;44::;;1 االجيايب والنشيط)زىران,

 خاتمة:

من خالل ما سبق عرضو ميكن القول أن اإلرشاد التوعوي التعزيزي كتخصص أو كمهنة قد أخذ مكانتو يف 

الدول ادلتطورة و يظهر ذلك من خالل الدراسات العديدة و ادلتنوعة اليت تناولت العمل اإلرشادي من كل 

التوعوي التعزيزي عملية مكملة للعملية الًتبوية حيث أهنا تعطي النواحي السيما التطبيقية منها,فعملية اإلرشاد 

أساليب  تطوير ادلناىج وطرق التدريس و دفعا كبريا للعملية الًتبوية جلعلها أكثر فعالية كمل أهنا تساىم يف

 التعامل.
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 تمهيد:

جيب على ادلعلم أن يراعي الفروق الفردية ادلوجودة بُت كل تلميذ و أخر داخل القسم الواحد .الذي حيمل خالل 

مسار حياتو تغَتات حادة قد تؤثر تأثَتا كبَتا يف ربديد نوعية االستجابة اليت يستجيب هبا عندما يقوم احد 

 يرفضو و يبالغ يف أخطائو.بنصحو و توجيهو فقد يفهمها فهما خاطئا و بالتايل 

أسباب السلوك اخلاطئ من  و عليو فعلى ادلعلم أن يعرف كيف يتعامل و يتصرف مع كل واحد منهم واقتالع

 مراعاة مراحل النمو النفسي للتلميذ.جذوره و 

 :مفهوم أساليب المعاملة الصفية.1 

الطالب و الوقت و الفصل وادلواد التعليمية : ىي كل االجراءات و األنشطة اليت يقوم هبا ادلعلم هبدف تنظيم لغة

 (1999:42.)السعيد, هبدف تفعيل عملية التدريس وحدوث عملية التدريس اجليد.

االجراءات اليت يستخدمها ادلعلم لتنمية األمناط السلوكية ادلقبولة لدى ىي رلموعة من األساليب و اصطالحا:

اجلو الودي وربقيق نظام اجتماعي فعال ومنتج داخل الصف  التالميذ وحذف األمناط غَت ادلرغوب فيها و هتيئة

 (42:9999)السعيد,والعمل على استمراره.

 :األستاذتعريف -2

إىل كل شخص حيمل مهنة تربية التالميذ داخل ادلدارس,و يشَت إىل كل شخص يعمل يف ’ ادلعلم’يشَت لفظ 

أن ادلعلم (Philip Jackson)’ ب جاكسونفيلي’قسم مع مجاعة داخل ادلدرسة بصفة عامة و يقول الدكتور 

 (284:9991)رابح,’.صانع ادلعارف بشكل يسهل على الطلبة استيعاهبا ,يعرف ماذا و مىت يعمل’ىو:
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حجز الزاوية يف كل إصالح و تكوين لألجيال الصاعدة علميا ,أخالقيا و دينيا كما ’عرفو تركي رابح على انو-

يعرفو أيضا بأنو الرجل العام ألنو يستطيع أن يرسم خطة يف الًتبية  و التعليم,إال إذا كان يتصف دبا يتصف بو 

ك ألنو جيب أن يكون دائما على اتصال وثيق العام من بعد نظر و حسن تقدير األمور ,و ىو رجل عامل كذل

دبصادر ادلعرفة و بكل جديد يظهر يف ميدان الًتبية و التعليم حىت يستطيع أن يكون معلما حيويا,و يتمكن من 

 (.282:9991,رابح)ربقيق أىدافو و مثلو العليا اليت رمسها لنفسو 

 ادام يؤدي وظيفة األب.أن ادلعلم أب سيكولوجي م 9922,دوتش 9922يعرفو دال سيبار -

العتاد الذي يستطيع أن يشكل اجملتمع و ينشئو النشأة ادلعلم الصاحل ىو الرائد للشعب و أما زلمد حافظ ف-

 (2104114,القومية و الصانع ألساليب احلياة الكردية ,و هبذا يتعُت عليو أن يكون زلركا لرسالتو)بن حليمة

 أراء تربوية حول أسلوب معاملة المعلم -3

ىذه الظاىرة ليست خاصة دبكان معُت أو بزمان معُت أو بظاىرة أنتجتها لقد اختلفت اآلراء وتعددت فيو,و -

الزالت ها الًتبية عرب عصورىا الطويلة,و تعقيدات البعض احلديث بل ىي مشكلة قددية اجلذور قدم الًتبية,عرفت

 لو باختصار.تارخييا و ينبغي تتبعها زمنيا أو تعيشها حىت اآلن لتوضيح ىذه الظاىرة 

 التربية في الهند قديما-

عن الًتبية قدديا يف اذلند تالحظ أسلوب صارم يف الًتبية من حيث النظام و إن مل يلجأ ’مرسي أمحد’يقول سعد -

إىل وسائل العقاب البدين بل ىو احلرص الشديد على تكوين عادات السلوكات الصاحلة  منذ الصغر)أمحد 

,84:9981. ) 
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 ربية في مصر قديماالت-

كان النظام يف ادلدارس قاسيا و كان اجللد شائعا,إذا ما ارتكب التالميذ سلافة األوامر أو أمهلوا أداء واجب ما -

 (.84:9981,,بل وصل األمر إىل حبس ادلخالف مدة وصلت ثالثة أشهر )أمحد

 أرسطو و بعض أرائو-

أرسطو مع أستاذه أفالطون يف أن الًتبية الرجل احلر  قائال : يتفق(1986)مرسي أحمدد ييضيف إىل ما سبق س

ثانيهما تكوين عادات مناسبة بل أن أرسطو يرى يف أن الًتبية لى عاملُت أوذلما اجلسم الصحيح و يرتكز يرتكز ع

قول الصغار منذ بواكَت تنقش قيم احلياة النبيلة يف عتسبق العقل و  عن طريق تكوين العادات الصاحلة, جيب أن

 (24109981)مرسي, . اىتم أرسطو كما اىتم أفالطون بتنمية العقل إىل جانب تنمية اجلسمهم و طفولت

 ابن خلدون -

كيف ألطفال و يتكلم عن القهر بنفس ,و يقول سعد مرسي:"يعطينا ابن خلدون يف مقدمتو أسس رائعة معاملة ا

د اىتم علماء النفس احلديثُت قه إىل الكسل وحيملو إىل الكذب ,و يدعو يسود حياة صاحبها يذىب بنشاطها و 

يرى ابن عانون منها يف طفولتهم وكربىم ".و دبعاملة األطفال حىت ال تكون تربيتهم مؤدية إىل تكوين عقد نفسية ي

الضلرافة أو ادلوضوعية( كادلكر واخلبث خلدون "الشدة مع األطفال تدعوىم إىل أساليب يطلق عليها اليوم )ا

 ,اىات ادلستعملة من طرف التالميذ للرد على العقوبات اليت تسل  عليهم .) أمحدنسميها ضلن االذبواخلديعة " و 

44909981.) 

أيضا, و كانوا رواد يف األحباث صلد أن مضامُت الًتبية احلديثة و الذين جددوا الكثَت و جاءوا بالكثَت -

اىتمامها بالطفل من سبق نذكر من بية و الكبَت يف ربول اذباه الًت  الًتبوية اليت كان ذلا األثروالدراسات النفسية و 

 بُت ىؤالء:
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اباتو ,مل يقًتح نظاما للتعليم ولكنو ترك الطبيعة أرائو الًتبوية يف كتفكاره و :عرب روسو عن أجون جاك روسو-

أثرت يف اذباىات الكبار ضلو الصغار بيعة"قد غَتت يف طرائق الًتبية و جعل صيحتو "العودة إىل الطتأخذ رلراىا و 

 (29209981,نال األطفال حقوقهم على يد روسو)أمحد ن مل يصبحوا رجاال مصغرين ,و الذي

على  الطريققول " أن غاية الًتبية األخالق والفضيلة و :نادي ىاربرت بنفس الشيء حيث يجون فردريك ىاريرت

االنسجام بينهما ة . حيث يتحقق اإلرادرس أن ينمي يف تالميذه البصَتة و على ادلدالفضيلة ادلعرفة الكاملة ,و 

 (.24809981,عليو أن يفهما أوال نفسيتو )أمحدو 

 صفات المعلم المؤىل الناجح-4

الميذه بكل ما يشاءون من ثقافة أن يكون لو ثقافة عامة متينة,و ثقافة اجتماعية واسعة سبكنانو من تزويد ت -9

 أدب و علم.و 

 على أخر. أن يعامل تالميذه على قاعدة ادلساواة, حبيث ال يفضل واحد -4

 يستحوذ على أفئدهتم.يستطيع أن ديلك قلوب تالميذه و أن يكون ذا شخصية قوية كي  -4

 البصر, خاليا من العاىات اجلسمية كي يستطيع أن يقوم بعملو خَت قيام.أن يكون سليم السمع و  -2

ال يتهاون عن تنفيذ مبدئو, حيث ال يأمر بشيء اليوم ويعدل عنو غدا و أن يكون قوي العزدية, زلافظا على  -2

 ما يأمر تالميذه بتنفيذه مهما كانت األحوال.

ال يو تالميذه توجيها علميا سليما و أن يكون واسع االطالع, غزير ادلادة, منظم التفكَت كي يستطيع توج -1

 يتخب  عشواء يف دروسو.
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ُت اجلمع باحلرية والعمل برغبة, و ة احلديثة يف عملو مع تالميذه, وذلك مثل التعاون و أن يطبق ادلبادئ الًتبوي -7

 العملية يف تعليم تالميذه.الناحيتُت العلمية و 

عادة ديهم طبيعة االعتماد على النفس و التجارب لتالميذه بأنفسهم حىت تتكون لأن يتيح فرص العمل و  -8

 التفكَت احلر ادلستقل.

 االجتماعية.ن يهتم دبشاكل تالميذه النفسية و أ -9

 النظام.تالميذه احًتام الوقت و  الوقت بدقة حىت يتعلم منو أن حيافظ على -91

 كذلك احًتام ادلوضع ادلدرسي.حىت يكون موضع احًتام تالميذه,و  أن يكون ذا كرامة -99

 التحكم يف أعصابو.حب الصدر قادرا على ضب  شعوره, و أن يكون ر  -94

 الكراس اخلاص بذلك )رابح يسجلها يفادا جيدا قبل إلقائها يف الفصل و أن يعد دروسو إعد -94

,9991:241.) 

 

 

 

 

 مهام المعلم في القسم:-5
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يعترب ادلعلم أحد الركائز األساسية يف العملية التعليمية, و لو دور أساسي يف صلاح العملية الًتبوية, و ال يقتصر 

دبا يؤدي إىل ربقيق دور ادلعلم يف القسم على نقل ادلعرفة لتالميذه فحسب بل شلثل لقيم اجملتمع و فلسفتو 

األىداف الًتبوية ادلنشودة من العملية التعليمية, فادلعلم يلعب عدة أدوار متداخلة و متشابكة فيما بينها, لذا عليو 

أن يراعي الفروق الفردية بُت التالميذ و أن يقدم ادلادة التعليمية وفق ما يتالءم مع قدرات و إمكانيات التالميذ 

 (.21:9998,بو جادلالذين جيلسون معو.) ا

 وعليو ديكن ربديد أدوار ادلعلم يف القسم بصفة عامة دبا يلي:

 المعلم و التعلم الذاتي للتالميذ:-5-1

أنو ينبغي على ادلعلم أن يشجع عملية النمو الذايت للتالميذ إىل أقصى مداه و عليو أن يدفع  "daleيؤيد "ديل""

الوصول إىل تفسَتاهتم اخلاصة ذلا,و ينبغي أن يلقنهم أقل قدر شلكن من التالميذ ليتحروا احلقيقة دبفردىم و 

 ادلعلومات و أن دينحهم فرصة االكتشاف بأكرب قدر شلكن و يف ىذا اجملال ينبغي عليو مراعاة ما يلي:

 توجيو التلميذ للدراسة الذاتية و ذلك عن طريق الواجبات ادلدرسية.  -   

 عدد ساعات الواجبات ادلدرسية و التحصيل الدراسي للتالميذ. مراعاة العالقة فيما بُت -   

 زيادة ربصيل على ادلعلم إعطاء واجبات منزلية يؤديها التالميذ دبفردىم ألن ىذه الواجبات تكون فعالة يف -   

 (.:27:911) ابو جادل,تأخره يف ادلدرسة.ص حاجات كل تلميذ و تقوم تقدمو و تشخالتالميذ دراسيا,و 

 

 

 توفير المناخ المناسب داخل القسم-5-2



 المبحث الثالث                                                                 أساليب المعاملة الصفية
 

35 
 

مطمئنة بالنسبة للتالميذ داخل بيئة سيكولوجية مرحية و ىادئة و  ادلعلم الفعال ىو الذي"يعمل على توفَت

يوفر اجلو السيكولوجي تقاء أساليب العملية االتصالية وبتحقيق االتصال اجليد و القسم,فيجب أن حيسن ان

إىل تنظيم القسم من أساسيات االتصال البيداغوجي حيث ينظم حجرة  االجتماعي ادلناسب,ىذا باإلضافة

 (.48:الدرس دبا فيها من أثاث ووسائل تعليمية و ذبهيزات تناسب طبيعة األنشطة التعليمية)نشزاين,بدون سنة

 توجيو سلوك التلميذ-5-3

كذا اية بسيكولوجية الطفل و ون على در حىت يقوم ادلعلم هبذا الدور جيب عليو أن يكون لو كفاءة و جيب أن يك

القدرات العقلية للتالميذ و ادلستويات الثقافية و اخللفيات االجتماعية أي مراعاة ما بينهم من فروق فردية فكثَتا 

لتلميذ زلبطا يعاملهم على أساسها حبيث ال يبايل هبم,شلا جيعل اعلم مستويات معينة من تالميذه و ما يتوقع ادل

كذا احلال اذا كانت توقعاتنا منو تفوق ادلستوى الذي ىو عليو,لذا على م الرغبة يف التفاعل,و مياال اىل اجلمود وعد

ربصيلو  مستوىرار احلكم عليهم فمصَت التلميذ و التحفيز بدال من قن يسمع تالميذه عبارات التشجيع و ادلعلم أ

 (21بدون سنة:نشزاين,)درجة وعيو بادلسؤولية ادللقاة على عاتقومتوقف على محاس ادلعلم و 

 طرح األسئلة -5-4

توجيهها إىل مة حيث يقوم ادلعلم باختيار كم ونوع األسئلة اليت يقوم بطرحها و تعترب األسئلة إحدى العوامل اذلا

مفيدة هتدف إلفادة كون متنوعة حىت يثري هبا الدرس وكذلك أسئلة مناسبة و اليت ينبغي أن تو  التلميذ

تفعيل يقوم التالميذ بتنشي  تفكَتىم و  غَت ادلباشرة لكي طرح األسئلة ادلباشرة و يلجأ إىلالتلميذ,وعلى ادلعلم أن 

بُت للمعلم يف ربسُت العالقة بينو و  قدراهتم العقلية لإلجابة عنها,كما يعترب طرح األسئلة أحد األدوار اذلامة

 (24نشزاين,بدون سنة: )التالميذ داخل القسم.

 القسمالمحافظة على النظام داخل -5-5
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ادلعلمون يلجئون إىل أساليب سلتلفة من أجل ألساسية يف العملية الًتبوية,و إن النظام داخل القسم من الشروط ا

اخلوف يف نفوس التالميذ دبعٌت أن يكون معلما الرعب و  بس  ىذا النظام,إذ ديكن للمعلم أن يكون متسلطا يزرع

ديكن أن يكون دديقراطيا بال فيسود نظام فوضوي يف القسم و غَت متوريا كما يكون مهمال لواجباتو وأعمالو و دكتا

 االحًتام,وقد أجريت دراسات خبصوصل معاملتو للتالميذ داخل القسم واليت تكون قائمة على التفاىم و من خال

سبثلت يف تمام كثَت من الباحثُت ادلربُت و النظام يف القسم حيث جلبت اىالنموذج القيادي للمعلم و 

"وايت"اللذان قاما بتقسيم رلموعة من التالميذ إىل ثالث فئات فهيأ لألوىل جوا دديقراطيا و  دراسة"ليبيت"و

للثانية جوا فوضويا و الثالثة وضعت يف جو ديكتاتوري فكان ربصيل اجلماعة األوىل أحسن و أسهل استحضار,و  

عة الثالثة فقد سادىا ما اجلماعدم القدرة على العمل,بينماعة الفوضوية تعاين من اخلمول والنفور و كانت اجل

 (914:9981,كذلك بُت مشرفيهم)حسُتاالضطراب والسلوك العدواين بُت التالميذ و 

 مالحظة التالميذ و متابعتهم و تقديم تقرير عن سير عملهم-5-6

يف ديكن للمعلم "أن يستعمل يذ ومن مث معرفة مدى اكتساهبم و وهتدف ىذه اخلطوة إىل التعرف على قدرات التالم

رصد حضور وغياب التالميذ وتسجيل ىذا اإلطار كشوف بأمساء التالميذ لتحقيق مجلة من الغايات ومن بينها:

الكشوف ولياء األمور,وتعد ىذه السجالت و ألم العملية لإلدارة ادلدرسية و تقدًن صورة عن اصلازاهتدرجاهتم و 

 (::914:91حسُت, )التالميذ"قصاء ادلعلومات بالنسبة للمعلم و مصدر أساسي الست

 

 

 

 الطرق الجيدة للتعامل مع التالميذ:-6
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مشاعر التلميذ تؤثر طريقة االتصال بالتلميذ يف اذباىُت متعاكسُت,فإذا كانت الطريقة االتصالية تكاملية تراعي 

ون من قبل التلميذ يف نفس االذباه وقد يكشخصيتو عموما فإهنا تؤدي إىل استجابة سلوكية وأحاسيسو وحاجاتو و 

 ىذا األمر يف أغلب األحيان مع عدم نفي االستثناء.العكس صحيحا و 

النجاح يف بناء مع التلميذ و أصلحها للتعامل جتماعية حول معرفة أنسب الطرق و قد ركزت الكثَت من البحوث االو 

 عالقات اجيابية معو.

على انو يدرك تقنيات  ينظر إىل ادلدرس الناجح(1973)حداد توفيقي دراسة لكل من زلمد سالمة ادم و فف

حان بادلناسبة مجلة من اآلليات والتوجيهات يف يقًت يات االتصال ادلرن مع التالميذ و التعامل اإلنساين,ويتقن آل

 ىي مايلي:ذلك و 

 ال جيوز اإلكثار من التدخل يف أعمال التالميذ أو ربديد حركاهتم أو إرغامهم على الطاعة جملرد الطاعة.-

طفال دبظهر العجز أو االستهزاء هبم أو السخرية منهما و إذالذلم أو زبويفهم أو العمل على ال جيوز إظهار األ-

 هتدئتهم بالعنف.

 جيب أن نضب  أنفسنا قدر اإلمكان أمام األطفال .-

 (.942:9972,ال جيوز الظهور أمام التالميذ دبظهر العنف أو القلق)ادم-

تقنيات للتعامل مع التالميذ تشمل جوانب دد إجراءات و (حاول أن حي9984ول)ويف دراسة دلالك سليمان سل

 متعددة للسلوك االجتماعي داخل احلجرة الدراسية,وىذه التقنيات ىي كاأليت:

 ينبغي ذبنب االعتماد على التهديد و التخويف لتوفَت اذلدوء. -

 إشراك التالميذ يف مسؤولية النظام.ينبغي توفَت قيم اجتماعية و  -
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 االستهزاء كوسيلة للحفاظ على النظام.السب و ينبغي عدم استعمال  -

 خصوصياتو.احًتام التلميذ كفرد لو شخصيتو و ينبغي  -

 ينبغي التقليل من الطرق التسلطية يف التحكم يف الصف. -

 يشبع حاجاهتم إىل التقدير.جو سيكولوجي يؤمن تقبل األفراد,و ينبغي توفَت  -

 االجيابية يف نفسية التالميذ .جتماعية و ينبغي توجيو اجلهد إىل تنمية وبناء االذباىات اال -

 احلاالت الفردية.ا وواقعيا فيما يتعلق بادلواقف و ينبغي أن يكون ادلدرس موضوعي -

االطمئنان يشعر التلميذ بالراحة النفسية و  ينبغي العمل على تنمية جو اجتماعي صحي -

 ( .914:9984,الذايت)زلوك

تفصيل العملية الًتبوية,إال أنو رق الناجعة للتعامل مع التلميذ و ومهما يكن من اختالف الباحثُت يف ربديد الط

األساليب الفعالة يف التعامل مع التلميذ ىي تلك الطرق اليت ناجحة و ديكن القول على وجو العموم أن الطرق ال

تسهيل متكامل مع أداء ادلدرس يف احلجرة الدراسية,ويعمل بدافع ذايت لي اىل كسب التلميذ كفرد متعاون و تؤد

 مهمة ادلدرس االجتماعية.

 أخالق المعلم و عالقتها باتجاه المتعلم نحو التعلم:-7

ىو الذي يستطيع ربسُت جو القسم وجعلو مقبول عند ادلتعاطف يف نفس الوقت د احلكم و إن ادلعلم السدي

 ذلك بالقيام بادلهام التالية:التالميذ و 

 مجيعا فرصا للتعلم و التعاون حىت يشعروا بتقبلهم من زمالئهم. *جيب أن حيًتم العدل بُت التالميذ و يتيح ذلم
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 * على ادلعلم أن يستجيب اجيابيا لإلجابة غَت الصحيحة إجابة فعلية عنو,ويعيد السؤال .

 * على ادلعلم أن يكون قادرا على الضب  الذايت و التحكم بالنفس .

ميذ اتصاال بصريا و عليو أن يتحرك حبرية يف مجيع * جيب أن يتحلى ادلعلم بالصدق و األمانة و يتيح لكل تل

 ( .119:بدون سنة,أرجاء القسم)ديوي

 خارجو.ن ميوذلم و مشاكلهم داخل القسم و * أن يتحدث مع التالميذ ع

 * على ادلعلم أن يكون عالقة موضوعية جيدة مع كل تلميذ داخل القسم.

 عي باألحداث اذلامة يف حياهتم .يكون على و علم أن ينادي تالميذه بأمسائهم و * على ادل

 * على ادلعلم أن حيًتم قوانُت العمل.

بُت التالميذ عن طريق لصفات اليت ربسن ادلعاملة بينو و اضرورة ربلي ادلعلم هبذه الصفات و "لذا يرى ادلربون 

 القسم يشعرون التفاعل بينهما,فقد الحظ أندرسون يف دراسة مبكرة أن ادلعلمُت الذين خيلقون أجواء اجتماعية يف

فكرهتم الذاتية"ولكي خيلق لقلقهم و  لديهم اليقظةلياهتم عن منو شخصيات تالميذىم وتقدمهم الدراسي و دبسؤو 

ن أن يبتعد عأن يتعامل ادلعلم ألخالق حسنة و  ىذه األجواء االجتماعية و تكون العالقة احلسنة مع ادلعلم "البد

 (.248:9991,رابح لو)مظاىر القسوة,وأن يكون سللصا وأمينا يف عم

 

 

 األسباب التي تؤدي إلى سوء معاملة المعلم للتلميذ:-8
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 أسباب عامة-8-1

الصغار الطاعة العمياء تقوم البيئة العائلية العربية على أساس الطاعة حيث توجب على دور األسرة:-8-1-1

و التحذير والتخويف والتهديد والتهديد يأخذ ىذا االذباه من فوق إىل ربت و يقًتن طابع األوامر للكبار "و 

إىل فوق فيأخذ طابع واإلصغاء والرضوخ و  اإلخضاع و كسر الشوكة, أما التواصل من ربتبالعقاب واحلرمان و 

 ( 99109982,ليس االقتناع )بركاتفلسفة تربية تقوم على الًتىيب و  ىي تنطلق منالتدليل " و 

بالنسبة للكبار فهي أكثر ضرورة لألطفال ال يتعلم األطفال باحلب منو إذا كانت العالقات االجتماعية ضرورية و 

استعداداتو, غالبا ما ربطم إمكانيات الطفل و  الًتبية عن طريق العقابأو باخلوف وحده ولكن بكليهما, و  وحده

العواقب ة عن طريق احلب مأمونة فهي زلاولة غَت مأمونة العواقب إلخضاع الطفل لرغبات الكبار يف حُت أن الًتبي

جل فيضرب قد يتهو ما يكرب فسوف يغَت هبا و ذلذا عندما تضرب أم طفال فق  ذبول خباطر الطفل فكرة أنو 

حيتمل أن يتطابق مع أمو فيميل إىل عقاب بنيو عندما ينجب أطفاال )بوكسيوم أخواتو كما ضربتو أمو و 

,91909914.) 

االستعداد الذي يسهل على ادلدارس  ا واجتماعيا وصحياعداد طفلها إعدادا كامال نفسيإن دور األسرة ديكن من إ

سرة اليت تعلم الطفل االحًتام وتوفر لو األدوات وتعلمو كيفية صيانة أدواتو وااحمافظة عليها أداء دوره الًتبوي فاأل

 نظافة مالبسو فإهنا بذلك ذبنب ادلعلم  الكثَت من األعباء اليت ذبعلو يثور على التلميذ.و 

ىو ما جعل بعض األقسام الدراسية سبأل فوق الالزم و يصل العدد أحيانا إىل النمو الديمغرافي:  -8-1-2

اخلمسُت تلميذا يف القسم الًتبوي الواحد, الشيء الذي حيدث ضغطا على ادلعلم شلا يدفعو إىل التصرفات اليت 

ألنو قاصر على إدراك ما يرمي إليو و  تسيء إىل مهنتو و يدفع إىل حب ادلعلومات حبا يف كراريس التالميذ,

 (.::914:91)بوكسيوم , غايتو.
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ونقصد بو ىنا البيئة ادلدرسية أي"ادلعلم"فق  دون غَته ويف حبثنا ىذا حاولنا الًتكيز أسباب بيداغوجية:-8-2

 سباب تتمثل فيما يلي:ىذه األزة الثانية يف البيئة ادلدرسية و على ىذه األسباب نظرا ألمهيتها باعتبار أن ادلعلم الركي

ربصيلهم من خالذلا على األطوار الثالثة و إن قصر مدة التكوين لدى معلمي : تكوين المعلمين-8-2-1

نتيجة التوسيع يف السياسة التعليمية دا علميا ليتحمل أعباء التعليم و شهادة الكفاءة غَت كافية إلعداد ادلعلم إعدا

يضاف ال جيمعهم لون واحد من اإلعداد والثقافة وادلعرفة و الواحدة  أصبح ىناك خلي  من ادلدرسُت يف ادلدرسة

إىل ىذا التبيان أن احلاجة إىل عدد كبَت من ادلعلمُت يف ذلك الوقت قد أدى إىل إعداد رلموعات من ادلعلمُت 

 إعدادا ناقصا.

كيفما  ىل العقوبات يف معاملة األطفال وادلتعلمُت,فالعقاب  دييل معظم ادلربُت إ:سوء تكيف المعلم -8-2-2

لو كان كبَتا الكبَت الذي يوقع عليو العقاب و  أن الطفل ضعيف أمام حيًتم إنسانية ادلتعلم خصوصا و كان ال

جبانب ذلك قد يؤدي العقاب اىل حدوث إصابات دث أحيانا مع التالميذ الكبار و ألستطاع أن يرد كما حي

 (.21:9994,انب آثاره النفسية ما يؤثر على مستقبل ادلتعلم)رللة الشرطةجسمية,إىل ج

لكن الواقع أن ادلعلم حُت يلجأ إىل مثل دليل على نقص تدريب ادلعلم و  قد يظن بعض الناس أن ىذه العقوبات

 ال دليل على سوء صحتو النفسية نتيجة نوبات غضب عاصفةات ناتج عن عدم اتزانو العاطفي و ىذه العقوب

 على حاجتو للعالج النفسي.و 

الًتبويُت يذىبون إىل أن ين و :إن ىذا العامل مهم جدا يف العملية الًتبوية فبعض ادلفكر عامل السن-8-2-3

لسن ادلعلم أمهية خاصة عند مقارنتو ن يكون من الثالثُت إىل ما فوق و سن ادلعلم يف السنوات األوىل جيب أ

التباعد يف نوع الثقافة الشخصية بُت االثنُت ويعترب ىذا التباعد من أىم  بالتالميذ ويعترب فرق السن دليل على

 العوامل يف ربديد طبيعة العالقات بُت ادلعلم والتلميذ .
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حب ادلعلم السيطرة على نظام القسم وىدوئو واستقراره ىذا قد جيربه على استعمال عقوبات قاسية حىت يبُت 

 دلسؤولية ادلطلقة يف القسم .قدرتو يف السيطرة والتحكم والشعور با

 القلق النفسي للمعلم و التلميذ على حد سواء من جراء الفراغ الثقايف و الروحي وانعدام التسلية-

عدم قيام بعض التالميذ بواجباهتم وفروضهم ادلدرسية نتيجة كسل وإمهال فيستعمل معهم العقاب بغية تعلمهم -

 (.91,9981)توفيق:على اجلد والعمل. 

:ىي رلموعة من العمليات ادلتشابكة اليت تتكامل فيما بينها يقوم هبا أفراد هوم انماط المعاملة الصفيةمف-9

معينون من اجل بلوغ أىداف مرسومة مسبقا,أو ىي مجيع األعمال اليت ذبعل من التعلم فيو أمرا شلكنا يف ضوء 

يف مهاراهتم وكفاءاهتم وبناء اذباىات لديهم األىداف التعليمية ااحمددة مسبقا واليت تعمل على أحداث تغيَتات 

 (.9109981,توفيق)وتنمية ميوذلم ورغباهتم وصقل مواىبهم

 خصائص اساليب المعاملة الصفية الفاعلة:-11

من خصائص اإلدارة الصفية الوصول إىل بلوغ األىداف بأقل كلفة شلكنة من الوقت واجلهد وادلال وىي تتفق مع 

 اإلدارات األخرى ومن اخلصائص ادلهمة ذلا :غَتىا من أنواع 

*الشمولية:أي أهنا عملية شاملة تضم عمليات عديدة متداخلة كما أهنا معقدة ألهنا تتناول رلاالت عدة منها 

الطالب ,أولياء األمور ومدير ادلدرسة وادلشرف الًتبوي ,ىيئة التدريس,ادلنهج ادلدرسي ,الوسائل التعليمية,الغرفة 

 الصفية.

العالقات اإلنسانية:وىي ما تتميز بو اإلدارة الصفية أكثر من غَتىا,إذا كان البد من وجود العالقات اإلنسانية *

 وضرورة وجودىا لنجاح أي عمل إداري لبلوغ األىداف .
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ع *التأىيل العلمي وادلسلكي للمعلم:فالتأىيل العلمي للفرد مهم جدا للقيام بأي وظيفة وىي ضرورية بالنسبة ألنوا 

 )اإلدارات األخرى وتزداد أمهيتها بالنسبة لإلدارة الصفية دلن يقوم دبهام التدريس والتعامل مع الطالب 

 صفات أخرى لإلدارة الصفية وىي: (1994)أبو تمرة كر(ويذ 9992:22,زلمود

 أنفسهم اساليب ادلعاملة الصفية اليت تسهم يف جعل التلميذ متمكنا يف غرفة الصف وموجها خلدمة ادلتعلمُت-9

 من اجل بلوغ األىداف الًتبوية ادلرسومة.

اساليب ادلعاملة الصفية اليت توفر مناخا يسوده االنضباط القائم على عالقات التفاعل والتفاىم بُت ادلعلم -4

 وطالبو من جهة وبُت الطالب بأنفسهم من جهة أخرى.

الذايت فتجعلو يتكيف تكيفا واعيا لبيئتو اساليب ادلعاملة الصفية ىي اليت تدرب الطالب على االنضباط -4

 االجتماعية فيضب  سلوكو وحيًتم حريات اآلخرين ومصاحلهم.

اساليب ادلعاملة الصفية ىي اليت تنمي ثقة الطالب بنفسو ودين حولو بذلك وديكن ان يتعاون الطالب مع -2

 معلمو ورلتمعو ااحمي  بو.

 يف غرفة الصف بان لو دورا ىاما يؤديو ويقدره من اجلو .اساليب ادلعاملة الصفية اليت تشعر كل فرد -2

اساليب ادلعاملة الصفية تزيد فرص التعلم وتقليل السلوك غَت ادلرغوب فيو عند الطالب -1

 (.4409992)السعيد,

ماء فان عمليات ااساليب ادلعاملة الصفية مهما كانت معقدة فان ادلعلم احلاذق وادلرن مع التدريب وادلمارسة واالنت

 ذلذه ادلهنة ىو الذي يستطيع التعامل مع كل ما يتعرض لو من مواقف أمام الطالب.

 أنماط اساليب المعاملة الصفية:-11
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 ديارس ادلعلمون أمناطا سلتلفة من اإلدارة الصفية داخل غرفة الصف واىم ىذه األمناط:

وظيفتو واستخدام أساليب القهر واإلرىاب :يف ىذا النم  من اإلدارة حياول ادلعلم استغالل النمط التسلطي-1

ويهتم بااحمافظة على الوضع التعليمي كما ىو متعارف عليو  ويقاوم أي زلاولة للتغيَت ,بل يعترب ىذه ااحماولة تعديا 

على سلطتو ونفوذه ,لذا يقوم ادلعلم دبمارسات تتسم باالستبداد بالرأي وعدم السماح للطالب بالتعبَت عن آرائهم 

دام أساليب الفرض واإلرغام واإلرىاب والتخويف وعدم السماح للطالب بالنقاش و االعًتاض,كما أن واستخ

ادلعلم يفرض على الطالب ما جيب أن يفعلوه وكيف يفعلونو ومىت وأين؟وال حياول التعرف على الطالب,ومعرفة 

اشر يظهر ذلك على إحدى مشاكلهم,فان ىذا النم  سيؤثر يف سلوكيات وقدرات واذباىات الطالب بشكل مب

 الصور التالية:

 فقدان الطالب الطمأنينة واألمن وجيعلو يعيش يف جو قلق وخوف.-9

 إضعاف ثقة الطالب بنفسو,وقدرتو على ربمل ادلسؤولية شلا يدفعو للغيبة والنميمة.-4

 يقتل طموح الطالب وحيد من أمالو ويفقده القدرة على التعاون.-4

 لية واالعتماد على النفس والقدرة على التحصيل.يفقد الطالب االستقال-2

 .(4111,48,فيق),تو الغش يف االمتحانات وكراىية ادلدرسة واذلروب-2

على ادلعلم ذبنب مثل ىذا النم  يف عملية التعلم انطالقا من أن طالبنا حيتاجون إىل من يفهمهم ويتفهم 

 اجيابية.حاجاهتم ليبٍت الثقة يف نفوسهم ويغرس فيهم اذباىات 

يعتمد ىذا النم  على مبدأ كبار السن ,باعتبار ادلعلم اكرب من طالبو سنا وأفصح منو :النمط التقليدي-2

بيانا,وأكثرىم خربة وذبربة,ولذا يتوقع من الطلبة إطاعتو,وكأنو يقوم مقام أبيهم,لو احلق يف رعاية شؤوهنم ,ويقوم 
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ء,كما وانو جيب احلفاظ على القدًن لقدمو, فسلوكو ونظامو على مافيو مصلحتهم وما عليهم إال الطاعة والوال

داخل الفصل ,امتدادا دلا كان سائدا يف السابق يف الزمن الذي تعلم فيو وال حياول التجديد أو التغيَت أو 

التبديل,وان أي زلاولة من ىذا القبيل ىي تدخل يف شؤونو,وتعد على حقوقو,ومثل ىذا النم  ال حيًتم كيان 

 (.97:9992زلمود,بو)ب وال يعمل على صقل شخصيتو أو تنمية مواىالطال

:يقوم ادلعلم الذي يتبع ىذا النم  دبمارسات سلوكية معينة,تعرب عن إتباعو ذلذا النم  يف النمط الديمقراطي-3

يتو من إدارتو ويف تعاملو مع طالبو,إذ ال يكفي القول أن ىذا ادلعلم دديقراطي بل ال بد من احلكم على دديقراط

خالل ادلمارسة العملية ذلذا النم  كما ينتظر من القيادة الدديقراطية توفَت مساحة واسعة من احلرية وادلرونة والتعلم 

 يسمح بارتفاع ادلعنويات وتبادل ادلعلومات ومن ابرز شلارسات ادلعلم يف ىذا النم :-ادلعلم–بالقدوة من القائد 

مارسة الفعلية لذلك واشًتاك الطالب يف ادلناقشة وتبادل الرأي ووضع إتاحة فرص متكافئة أمام الطالب وادل

األىداف وصياغتها ورسم اخلط  واألساليب وازباذ القرارات ادلختلفة كما انو يعمل على تنسيق العمل ادلشًتك 

الزمة بينو وبُت الطالب,وبُت الطالب وبعضهم البعض وىذا يعمل على خلق جو يشعر فيو الطالب بالطمأنينة ال

 (9409984,للقيام بأعماذلم بفعالية دبعٌت تشجيع فردية التالميذ وأعضاء ىيئة التدريس )مصطفى واخرون

وادلعلم يف ىذا النم  يشجع الطالب لبذل أقصى جهد مستطاع يف سبيل إقباذلم على التعليم والتعلم ,والكشف 

الطالب ويقدر مشاعرىم,ىذا مع عدم إشعار الطالب  عن مواىبهم وقدراهتم االبتكارية بالثناء والتقدير وحيًتم فيو

بالتعايل عليهم بسبب ادلركز الوظيفي مع عدم التساىل معهم,واالنفتاح عليهم بشكل يؤدي إىل فقدان ادلعلم 

الحًتامهم وتقديرىم لو,مع إتاحة احلرية الفكرية لكل الطالب والثقة فيهم ويف قدراهتم والرغبة يف التعامل معهم 

و ال يتعصب لرأيو باعتباره معلما,ويعمل على تنمية االعتماد على النفس ,ويستثَت حاجات الطالب ,كما ان
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ويؤثر ىذا النم  يف سلوكيات وقدرات  (9404117)العاجز,ويعمل على ربقيق النتائج التعليمية ادلرغوبة

 واذباىات وميول الطالب بشكل مباشر وقد يظهر ىذا األثر يف :

 علم وادلدرسة برغبة صادقة واألنشطة ادلدرسية والصفية كذلك.اإلقبال على ادل-9

 زيادة التفاعل فيما بُت الطالب داخل وخارج الصف.-4

 إحساس الطالب بادلسؤولية ,وإدراك أمهية الواجبات والعمل على اصلازىا.-4

 حب الطالب للعمل والتعاون فيما بينهم الصلاز األفضل-2

 (9204117)العاجز, التعلم لدى الطالب على ادلدى البعيد.ربقيق األىداف ادلرغوبة من -2

يقوم ادلعلم يف ىذا النم  باالعتماد كليا على الطالب,فهم الذين يقومون النمط الفوضوي )السائب(:-4

بالنشاط وديارسونو بدون توجيو,كما أن ادلعلم يف ىذا النم  ال يلقي باال واىتماما جادا دبا جيري يف غرفة 

و سليب الدور,يًتك احلرية كاملة للطالب يف ازباذ القرارات حول األنشطة الفردية واجلماعية,كما انو الصف,إذ ان

يقدم العون للطالب مىت طلب منو ذلك,ويقوم بأدىن قدر من ادلبادرات واالقًتاحات,وال يقوم بأي زلاولة لتقوًن 

ازباذ الوسائل الالزمة لوحده دون مشاركة من السلوك الطاليب,كما انو يقوم بتوضيح احلقائق وادلعلومات وحيدد 

الطالب فالنظم والتعليمات تتعطل بصفتها قواعد عامة لتحل زللها الرغبات والنزوات دون سبييز وتتحطم احلدود 

واحلواجز بُت النجاح والفشل والسلبية واإلجياب ويصبح كل شيء يف حالة عدم توازن فال فلسفة وال مسؤولية وال 

 (فهو يؤثر على سلوكياهتم وقدراهتم واذباىاهتم وذلك من خالل:4117:91,زالعاجرقابة)
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قلة اإلنتاج التعليمي حبضور ادلعلم وىدر الوقت يف األسئلة وادلعلومات وعدم استقاللو بطريقة مناسبة وإمهال -

دون فهم -الطالب للواجبات ادلنزلية لعدم زلاسبة ادلعلم ذلم وتركيز الطالب على حفظ ادلادة الدراسية

 (4117097)العاجز,ووعي

وسبتد جذورىا منذ عهد الرسول صلى اهلل عليو وسلم وىي منهاج وأسلوب حياة بدءا من :النمط الشوري-5

النظام السياسي حىت قيادة ادلدرسة والبيت ,فهي تعٍت الشدة ووقت الشدة واللُت ووقت اللُت ومن اآلثار اليت 

 دلتعلمُت,ديكن أن يًتكها ىذا النم  يف نفوس ا

 تعزيز الثقة يف نفوس الطالب وزبلق منهم قادة ادلستقبل.-9

 تساعد ادلتعلمُت على تعلم كيفية التخطي ,وىذا ىدف تربوي سام.-4

تشيع جوا من األمان والدفء يف العالقات بُت ادلعلم والطالب من جهة وبُت الطالب يبعضهم ببعض -4

 (4117,91واليومية)العاجز:وتسهل حل كثَت من ادلشكالت اآلتية 

 

 خالصة:

إن الثواب و العقاب شائع يف مؤسساتنا الًتبوية و اذلدف منو تعزيز السلوك ادلرغوب فيو و فهم نفسية التلميذ و 

تكوين عالقة اجيابية بُت ادلعلم و التلميذ من أجل ربقيق التوافق الدراسي,و من ىذا الفصل نستنتج بأن ألسلوب 

دور كبَت يف حذف السلوك غَت ادلرغوب فيو و كل ذلك يستلزم وجود معلم كفئ يفهم حاالت معاملة ادلعلم 

التالميذ و يعاملهم معاملة جيدة و يراعي ظروفهم النفسية و االجتماعية .وان كانت معاملتو عكس ذلك 

 .فسينجم عنها عدة مشكالت تعرقل سَت احلصة و عادة ما تسمى ىذه ادلشكالت بادلشكالت الصفية
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 تمهيد:

توجد أشكال سلتلفة من مشاكل الطلبة اليت تواجو ادلعلم يف غرفة الصف توصف بأن ذلا أثر مباشر على العملية 

نقص االنتباه داخل و عدم االنتباه و كثرة احلركة و  التعليمية التعلمية كنسيان األدوات ادلدرسية و الغياب ادلتكرر

 الطبلب يف الصف.أخرى حتد من فاعلية ادلعلم و بلت الصف والتحدث الصفي غري ادلناسب,ومشك

 مفهوم المشكالت الصفية:-1

مهما بلغ ادلعلم من اخلدمة و الدراية بعملية ضبط الصف فسيظل ىناك طلبة يف صفو ؼلتلقون مشكبلت 

م يف صفية,متمثلة يف شلارستهم ألظلاط ختريبية من السلوك,فادلشكبلت الصفية ىي تلك العراقيل اليت تواجو ادلعل

وكذا قدرة ادلعلم على التعليم والتلقني فيو سلتلفة غرفة الصف و اليت تؤدي إىل إعاقة قدرة الطالب على التعلم 

 متعددة و لعل من ادلفيد للمعلم أن يلم باألسباب اليت قد تسهم يف إحداث مثل تلك ادلشكبلت.و 

 (.45:8998,)مرسي

 ىي:فة الصف إىل ثبلث أقسام و داخل غر و قد قسمت ادلشكبلت اليت تواجو ادلعلم 

عدم احملافظة على عمل يهدد باخلطر على صحتو وسبلمتو و  *قسم يتعلق مبصلحة الطالب نفسو مثل إقدامو8

 على أدواتو التعليمية.

ب اخآخرين:مثل تشتيت انتباىهم وتعطيلهم عن العمل والسيطرة وفرض *قسم يتعلق بالضرر الذي يلحق بالطبل2

تعاطي السلوك غري ادلرغوب كالتدخني و محل اخآخرين على شلارسة ن وإثارة الشغب وادلشكبلت و النفوذ على اخآخري

 السموم البيضاء.
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حتدي مع بصفة عامة:كتخريب التجهيزات واألثاث وإتبلف األجهزة و *قسم يتعلق باإلضرار بادلدرسة واجملت3

 (.46:8998,سلطة ادلعلم)مرسي

 :مصادر المشكالت الصفية-2

 سيمها إىل قسمني رئيسيني علا: و ؽلكن تق

 مصادر ادلشكبلت الصفية من داخل ادلدرسة :ومنها:أوال:

ادلعلم:يعد ادلعلم من ادلصادر األساسية حلل العديد من ادلشكبلت اليت حتدث داخل وخارج غرفة الفصل   -ا  

كما انو يعترب سببا يف بروز العديد من ادلشكبلت السلوكية الغري مرغوب فيها واختبلل النظام الصفي نظرا لقيامو 

 ببعض التصرفات وإتباع أساليب غري ىادفة واليت منها:

 تعامل مع الطلبة بالتهكم والسخرية.*ال

 *إعطاء التعليمات الصفية غري ادلناسبة لقدرات الطلبة.

 *إصدار التهديدات دون تنفيذىا والتحدث بسرعة وبعصبية.

 *تناقضات يف سلوك ادلعلم.

 *عقاب الصف كلو بسبب سوء سلوك غري مرغوب فيو من احد الطلبة.

 *اجللوس على ادلقعد لفًتة طويلة.

 (822-88922118سماح للطلبة باإلجابة دون استئذان )اجلاسر,*ال
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الطالب:يعترب الطلب من أىم ادلدخبلت يف العملية التعليمية ومن أىم سلرجاهتا أيضا ومنو تربز العديد من -ب 

ادلشكبلت السلوكية الغري مرغوبة من جانب الطبلب داخل غرفة الصف كالقيام حبركات هترغلية ومدافعة اخآخرين 

أو العبث مبمتلكاهتم أو ختريب ادللصقات أو السخرية من زمبلئهم واخذ ما لديهم بالقوة أو سرقتها أو عدم طاعة 

ادلعلم وتنفيذ توجيهاتو حيث يقوم الطبلب بسلوكيات غري مقبولة ليحقق اإلشباع لذاتو وتأخذ ىذه السلوكيات 

 أظلاطا سلتلفة وىي:

اضحة وبطريقة غري سليمة كضرب الزمبلء أو سلوكيات ضمنية بطريقة سلوكيات جلذب االنتباه سواء كانت و -8

 سوية كإعلال الطالب إدتام عملو وإظهار عدم الفهم للحصول على ادلساعدة ادلستمرة من ادلعلم.

سلوكيات يبحث من خبلذلا الطالب عن السلطة والقوة وذلك إما باجملادلة ورفض األوامر والتوجيهات والتمرد  -2

 يء يطلب منو.على كل ش

سلوكيات انتقامية :وذلك حينما يشعر ادلعلم بأنو قد أوذي من سلوك الطالب ادلشاغب فالطالب ىنا يعاين -3

 من إحباط شديد ويبحث عن النجاح عن طريق إيذاء اخآخرين .

طلب سلوكيات يظهر فيها الطالب عدم الكفاءة أو القدرة فيصاب بالفشل وعدم القدرة على إدتام أي عمل ي-4

 (82222118منو ويشعر ادلعلم بأنو الحول لو وال قوة )اجلاسر,

:مصادر ادلشكبلت الصفية من خارج ادلدرسة:وىذه ادلصادر نابعة من خارج نطاق ادلدرسة ولكن ذلا دور  ثانيا

 كبري يف إثارة ادلشكبلت الصفية ومن أبرزىا:

االفتقار لبيئة أسرية آمنة:إن عدم وجود البيئة األسرية اخآمنة وافتقار أفراد األسرة للًتبية اليت تتناسب مع التحول -ا

احلاصل يف احلياة واإلصرار على تربية األبناء وفق الطرق التقليدية واستخدام الظلم والقسوة من قبل الوالدين,لو 
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ة وانعكاس ذلك على تصرفات الطبلب وسلوكياهتم داخل أثره السيئ يف ترك بعض ادلشكبلت النفسي

 (.82422118,ادلدرسة)اجلاسر

العنف يف اجملتمع:إن انتشار العنف داخل اجملتمع بأشكالو ادلختلفة وحل ادلشكبلت بطرق متعددة كالقتل -ب

 اة .والشجار واالبتزاز كلها أساليب من شاهنا اعتبار ىذه الطرق أسلوبا طبيعيا للتعامل مع احلي

اثر وسائل اإلعبلم:إن لوسائل اإلعبلم وما تعرضو من أفبلم يبلحظ فيها دتجيد وتعظيم اخلارجني عن السلطة -ج

والقانون بتصرفاهتم غري ادلسؤولة اثر يف زيادة العنف عند األفراد وخاصة الطبلب ما غلعلو مرآة ذلذا اجملتمع 

 وانعكاسا لو.

الب الذي يعجز يف النجاح يف التحصيل الدراسي يسعى ضلو جذب ميل الطالب إىل جذب االنتباه:فالط -خ

انتباه ادلعلم والطبلب اخآخرين عن طريق سلوكو السيئ وادلزعج,وؽلكن أن تعاجل ىذه ادلشكلة بتوزيع االنتباه العادل 

 (23822118,بني الطبلب حىت يستطيع ادلعلم إرضاء طبلبو)مرسي 

 :أسباب المشكالت الصفية-4

وع ادلشكبلت الصفية بتنوع مصادرىا كما ختتلف مستوياهتا حسب مدى أعلية ىذه ادلشكبلت على تتعدد وتتن

التأثري يف سري العملية التعليمية,فمهما بلغ ادلعلم من اخلدمة والدراية باسًتاتيجيات ضبط الصف ومواجهة 

فية مبتدعة وؽلارسون أظلاطا ادلشكبلت الصفية إال انو سيظل ىناك نوعية من الطلبة يف صفو يفتعلون مشكبلت ص

ختريبية من السلوك وعلى ادلعلم أن يلم بادلصادر واألسباب اليت قد تساىم يف إثارة ىذه ادلشكبلت وتشري بعض 

 الدراسات العلمية إىل أن أىم أسباب بعض السلوكيات السيئة للطلبة يف الصف تتمحور حول:

األنشطة الصفية غلعلو يقع فريسة دلشاعر ادللل والضجر لذلك  ادللل والضجر:شعور الطالب بالرقابة واجلمود يف-ا

 فان انشغال الطالب مبا يثري تفكريه ويتحداه مبستوى مقبول يقلل من ىذه ادلشاعر .
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عدم القدرة على أداء العمل :قد غلد الطالب انو غري قادر على أداء العمل ادلطلوب منو إما ألنو صعب أو -ب

 لنسبة لو.الن ادلطلوب غري واضح با

اإلحباط والتوتر:ويكون ذلك نتيجة لسرعة سري ادلعلم يف إعطائو للمواد التعليمية دون إعطاء راحة بني الفًتة -ج

 واألخرى للطبلب وكذلك رتابة النشاطات التعليمية وقلة حيويتها.

من الصعب  طول مدة اجملهود الذىين:فمعظم األعمال األكادؽلية يتطلب جهدا ذىنيا متصبل وقد يكون -ت

 على بعض الطبلب االستمرار يف القيام مبجهود ذىين متصل.

الفكرة ادلتدنية عن الذات:فبعض الطلبة لديهم فكرة متدنية عن أنفسهم فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي -ث

يف  ,وبالتايل يفتقرون إىل الثقة بأنفسهم وذلذا يواجهون الفشل واإلخفاق وىذا األخري بدوره ػلبط من عزؽلتهم

 القيام بأي رلهود دراسي فيما بعد.

الصعوبات االنفعالية:فقد يواجو بعض الطلبة صعوبات انفعالية تعوقهم أو حتول بينهم وبني التوافق مع أقراهنم  -د

أو مع متطلبات الدرس والتحصيل وقد يكون ذلك بسبب ما يبلقونو من إعلال يف ادلنزل أو ما يتعرضون لو من 

 يف ادلدرسة وارىا هبم وختويفهم.بسط نفوذ أقراهنم 

عدم االكًتاث بالتحصيل:فبعض الطلبة ال يكًتثون بالتحصيل لعدم إدراكهم ألعليتو وقيمتو بالنسبة دلستقبلهم -ي

لذلك فإهنم يستصعبون التحصيل وال يتعبون يف إدراكو وقد يتأخرون عن الدروس,فبل غلدون ألنفسهم مكانا 

 (241:2001)مرسي , تنفس الطبيعي ذلم ىو خلق ادلشكبلت الصفية.مناسبا يف غرفة الصف ويكون ال

 

 بعض األساليب لمعالجة المشكالت الصفية:-5
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 يذكر بعض الًتبويني بعضا من أساليب معاجلة ىذه ادلشكبلت نذكر منها:

مندرلني أساليب الوقاية وىي اليت ؽلكن جتنبها بوضع قواعد للنظام الصفي وصياغة التعليمات جلعل الطلبة -8

 بأعمال مفيدة باستخدام تقنيات مفيدة .

استخدام التلميحات غري اللفظية :وذلك باستخدام النظر إىل الطبلب ادلنشغلني باحلديث مع بعضهم أو -2

 الًتبيت على الكتف أو التحرك باجتاه الطبلب غري ادلنضبطني أو الطلب إليهم باالعتدال يف اجللسة.

 ي إىل إثارة الدافعية وتعزيز السلوك ادلرغوب وإيقاف السلوك غري ادلرغوب بو.:ويؤدمدح السلوك ادلرغوب-3

 مدح الطلبة اخآخرين:ؽلدح ادلعلم مجيع الطبلب كافة مث يقوم مبدح طالب معني لتمييزه ألدائو لواجباتو ومثابرتو.-4

تخدام مذكرات لفظية التذكري اللفظي البسيط:إذا مل غلد التلميح إليقاف سلوك الطالب ادلخل فيمكن اس-5

 ؽلكن أن تعيد الطالب إىل ادلسلك الصحيح.

التذكري ادلتكرر:إن اإلسًتاتيجية األوىل للتذكري ادلتكرر ىو أن يعيد ادلعلم التذكري متجاىبل أي مناقشة وعذر -6

 يقدمو الطالب ليس لو عبلقة بادلشكلة.

دية لدى الطالب فان على ادلعلم أن يفًتض اخليار تطبيق النتائج:إذا كانت كل االسًتاتيجيات السابقة غري رل-7

على الطالب إما أن يطيع ا وان يتحمل النتائج مثل إخراج الطالب من الصف أو إبقائو جزءا من وقت االسًتاحة 

 داخل الصف.

و من بني ادلشكبلت األكثر انتشارا و شيوعا لدى تبلميذ ادلدارس االبتدائية:اضطراب فرط احلركة و نقص  

نتباه و الذي أصبح زلط اىتمام ادلربني و القائمني على تربية الطفل مبا فيهم األستاذ نتيجة لآلثار اليت ػلدثها اال

 (242:2001)مرسي , على ادلستوى ادلعريف و االنفعايل و االجتماعي .
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نسبة انتشاره و تشتت االنتباه,أعراضو,أسبابو,و على ىذا األساس سيتم التطرق إىل مفهوم اضطراب فرط احلركة و 

 و كيفية عبلجو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد:
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يعد النشاط الزائد من ادلشكبلت السلوكية اليت يعاين منها األطفال و خاصة عند تبلميذ ادلرحلة االبتدائية حيث 

 و ىذا يدل على مدى انتشار ىذه ادلشكلة و ضرورة االىتمام هبا. 21%أن نسبتو

 إذ أصبح ىذا األخري مصدرا أساسيا لضيق و توتر و إزعاج احمليطني بالطفل, فيعاين من ىذا 

مستوى نشاطو قد ا ال شك فيو أن سلوك ىذا الطفل و شلراب أولياء األمور و ادلعلمني وحىت التبلميذ, و االضط

ثر يف ظلوه و معاملتهم لو, ما يؤ على أسلوب ى استجابات الوالدين وادلعلمني والقائمني على رعاية الطفل و يؤثر عل

االجتماعي فيما بعد, لذا سنحاول يف ىذا الفصل التطرق إىل التطور التارؼلي الضطراب مستقبلو التعليمي و 

 العبلج.يف األخري قواعد التشخيص و ابو و أسبط الزائد  باإلضافة إىل تعريفو وأعراضو و أنواعو و النشا

 نبذة تاريخية عن االضطراب:-1

أحد (1992)يعتبر جورج ستيل دايات التعرف على اضطراب النشاط الزائد إىل القرن العشرين حيث تعود ب

على السيطرة على الروح ادلعنوي أوائل الباحثني يف اضطراب النشاط الزائد فقد أشار إليو اتدراك بذوي العجز 

 (8422117,ادلقصود بذلك ىو العجز يف القدرة على ضبط الذات )الزارعو 

عجز االنتباه فقد لوحظ وجود رلموعة من االضطرابات السلوكيات ادلتصلة بفرط احلركة و زاد االىتمام الطيب يف و 

رىا إىل حدوث مشكبلت يف األمراض ادلعدية واإلصابات ادلختلفة اليت تؤدي بدو يت تؤثر يف الدماغ مثل األورام و ال

 التعلم, السلوك و 

قد توفرت يف د الذين يعانون من إعاقة عقلية و حباث على األفراببعض األ (1939.1949)ستراوسكما قام 

يف  1957كرويكشانك يضيف "على وجود اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد, و  بعضهم خصائص تدل

أن ور ىذه اخلصائص لدى ىذه الفئة, و أحباثو على األطفال الذين يعانون من شلل دماغي أنو من احملتمل ظه

ل ال يعانون من أي إعاقة عقلية لذا فمن احملتموا مجيعا من ذوي الذكاء العادي و ت دراستهم كاناألطفال الذين دت
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ي,ومن ىنا انطلقت بقية لدى ذوي الذكاء العاد ADHDتشتت االنتباه أن يتواجد اضطراب فرط احلركة و 

,حىت أن وصلت اىل العادينيراب كاضطراب ػلدث لدى ادلعاقني و الدراسات اليت تناولت ىذا االضطاألحباث و 

 (.84:2117,وقتنا احلايل على أساس أنو اضطراب مستقل حبد ذاتو.) الزارع

حاليا تغري ادلفهوم رمسيا و أصبح اضطراب النشاط الزائد و قصور االنتباه طبقا لتعريف اجلمعية النفسية األمريكية 

وعلى الرغم من ىذا التغيري إال أن DSM41994يف الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع لبلضطرابات العقلية 

قد استخدمت مشرية عبد احلميد  ADDبعض ادلختصني مازالوا يسمونو:اضطراب قصور االنتباه 

 (87:2115,تسمية,اضطراب النشاط الزائد ادلصحوب بتشتت االنتباه.) احلميد

 تعريف النشاط الزائد المصحوب بتشتت االنتباه 2

الزائد ادلصحوب بتشتت االنتباه تبعا دلنظور الباحثني,فنجد تعاريف طبية ركزت تعددت تعاريف اضطراب النشاط 

حظ,خاصة منها احلركات على اجلانب الوراثي اجليين,كما صلد من عرف االضطراب تبعا للجانب السلوكي ادلبل

 ا:تشتت االنتباه,إال أن جل التعاريف تتكامل يف التعريف هبذا االضطراب كما سيتم عرضهاجلسمية و 

اضطراب النشاط الزائد و قصور االنتباه ىو التعريف الطبي للنشاط الزائد المصحوب بتشتت االنتباه -أ

ينتج عنو عدم توازن كيميائي,أو عجز الوصبلت قل بالوراثة يف كثري من حاالتو و اضطراب جيين ادلصدر,ينت

تساعد ادلخ على تنظيم السلوك )عبد ادلسؤولة عن اخلواص الكيميائية اليت ة ادلوصلة جبزء من ادلخ,و العصبي

 (.87:2115احلميد,

عب قياسها ىو قصور يف وظائف ادلخ اليت يص(chernomozofa()1996يعرفو تشرنوموزوفا)و 

(ىو اضطراب يف ادلراكزالعصبية اليت 2111يعرفو ادلعهد القومي للصحة النفسية مصر)باالختبارات النفسيةو 

 ( .88:2115كري,التعلم,الذاكرة,السلوك")مشرية عبد احلميد,تسبب مشاكل يف وظائف ادلخ مثل التف
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فقد ركزت التعاريف الطبية على وجود جني ينتقل بالوراثة,ويؤثر على ادلراكز العصبية,شلا يسبب اضطراب النشاط 

 الزائد ادلصحوب بتشتت االنتباه.

 التعريف السلوكي للنشاط الزائد المصحوب بتشتت االنتباه -ب

"ىو اضطراب يف منع االستجابة للوظائف التنفيذية,و قد يؤدي اىل Berkley(1999كلي )بار فقد عرفو 

قصور يف تنظيم الذات وعجز يف القدرة على تنظيم السلوك اجتاه األىداف احلاضرة و ادلستقبلية,مع عدم مبلئمة 

 السلوك بيئيا"

ان األطفال ذوي النشاط الزائد و قصور االنتباه ىم أطفال مل ػلصلوا ("Breggin()1991برجن)بينما أشار 

( استنادا دلا سبق أشارت 8802115على اىتمام من الوالدين,فحدث ذلم ىذا االضطراب السلوكي)عبد احلميد,

النشاط الزائد ىو نشاط عضوي مفرط,أو سلوك قهري يبدوا يف شكل سلسلة (1999)عال عبد الباقي إبراىيم

ركات اجلسمية ادلتتالية و حتول سريعا االنتباه,وضعف القدرة على الًتكيز على موضوع معني,و االندفاعية من احل

 (.89:8999اليت تؤدي إىل احلماقة االجتماعية) إبراىيم,

النشاط الزائد ىو إفراط الطفل يف احلركة و ضعف الًتكيز, وشلارسة (492,2998بطرس حافظ بطرس)ويضيف 

 (.412:2118كثرية و إزعاج من حولو)بطرس,حركات عشوائية  

فقد اشتمل على أعراض االضطراب بشكل إمجايل حيث يؤكد أن  (2997)محمد النوري القمشأما تعريف 

"النشاط الزائد ىو حركة جسمية مفرطة,حبيث ال يستطيع الطفل التحكم يف حركة اجلسم,كما يرتبط النشاط 

,فوجود إحداعلا معناه وجود اخآخر,ويعترب النشاط الزائد السبب يف تشتت الزائد مع تشتت االنتباه ارتباطا وثيقا

 ( .29:2117االنتباه)القمش و عبد الرمحن,
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يعرف ىذا االضطراب بأنو عدم DSM4.1994أما الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع لبلضطرابات العقلية 

عدم إدتامها ثناء قيامو بالنشاطات ادلختلفة و ه أقد تؤثر على تركيز على االنتباه و قابليتو للتشتت,و قدرة الطفل 

 بنجاح.

بأنو ظلط مستمر من عدم االنتباه / فرط احلركة DSM5و يعرفو الدليل التشخيصي اخلامس لبلضطرابات العقلية

 /و االندفاعية يتداخل مع األداء و التطور كما يتظاىر ب:

 يو اثناء أداء العمل.عدم االنتباه الدقيق للتفاصيل و صعوبة يف احملافظة عل8

 فرط احلركة و االندفاعية و يتصرف و كأنو مدفوع.-2

شلا سبق ذكره فان اضطراب النشاط الزائد ادلصحوب بتشتت االنتباه و االندفاعية يتمثل يف حركات جسمية غري 

معينة,و قد تعددت ىادفة,و تشتت االنتباه و االندفاعية قد تتسبب فيو عوامل وراثية أو بيئية أو ظروف اجتماعية 

 واع ىذا االضطراب كما سيتم عرضهاتصانيف أن

 تصانيف اضطراب النشاط الزائد و تشتت االنتباه-3

و تكون أعراضو قليلة و ان وجدت تتجاوز تلك ادلطلوبة لوضع التشخيص موجودة يف الوقت خفيف: -1

 ي و ادلهين.الراىن,وىذه األعراض تؤدي إىل ضعف طفيف يف األداء االجتماعي و األكادؽل

 األعراض و الضعف الوظيفي موجود بني "خفيف " و" شديد" .متوسط: -2

أعراضو كثرية و تتجاوز تلك ادلطلوبة لوضع التشخيص,أو عدد من األعراض شديدة جدا موجودة يف شديد:  -3

)القمش  الوقت الراىن,و إن ىذه األعراض تؤدي إىل ضعف ملحوظ يف األداء االجتماعي و األكادؽلي و ادلهين.

 (:32:200و عبد الرمحن,
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 أسباب اضطراب النشاط الزائد المصحوب بتشتت االنتباه-4

اىتمت البحوث النفسي و الًتبوية و الطبية بدراسة أسباب و طبيعة النشاط الزائد و مت تقدمي تفسريات متعددة 

سباب فسيولوجية,وفسره البعض ذلذا االضطراب,فقد أرجعو البعض إىل األسباب الوراثية و اعتربه البعض نتيجة أل

 اخآخر يف ضوء األسباب البيئية,و فيما يلي عرض تفصيلي لكل سبب من األسباب احملتملة .

 :األسباب التكوينية والوراثية-5-1

بالرغم أن األدلة العلمية غري قاطعة حول العوامل الوراثية يف تطور ىذا االضطراب إال أن ىناك بعض نتائج 

جيودمان و ىل وجود أثر العوامل اجلينية التكوينية يف ذلك,ففي ىذا الصدد أظهرت نتائج دراسةالدراسات تشري إ

األثر الواضح للعوامل اجلينية الوراثية يف ىذه الظاىرة ,حيث تبني أن التوأم ادلتماثلة كانت (1989)ستقيسون 

نتائج دراسات أخرى احتمالية إصابة أكثر تعرضا لئلصابة هبذا االضطراب من التوأم غري ادلتماثلة كما أظهرت 

األطفال هبذا االضطراب بشكل أكرب إذا كان أحد األبوين مصابا بو,و ىو أكثر انتشارا لدى األقارب الذين 

يسود لديهم ىذا االضطراب,بالرغم من ىذه_ النتائج إال أنو لغاية اخآن مل يتم حتديد العوامل اجلينية ادلسؤولة عن 

 (.828:2116شكل دقيق و تام)الزغلول,ذلك و آليات عملها ب

تقريبا من األطفال ادلصابني باضطراب النشاط الزائد ادلصحوب %51وقد أظهرت الدراسات احلديثة أن نسبة

 (.35:2119النويب, سرىم من يعاين من ىذا االضطراب )يوجد يف أADHDبتشتت االنتباه 

 : األسباب العضوية -5-2

من ىذه األسباب قد تقف وراء حدوث ىذا االضطراب و احملتملة اليت ىناك عدد من األسباب العضوية 

اإلصابات اليت يتعرض ذلا والرضوض و التشوىات اخللفية أثناء الوالدة بات البسيطة اليت تلحق بالدماغ و اإلصا

اجلنني و قد ظهرت نتائج الدراسات أن نسبة قليلة من األطفال الذين يعانون من اضطراب النشاط الزائد 
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صحوب بتشتت االنتباه يعانون من تلف بسيط أو إصابة يف القشرة الدماغية, و من األسباب العضوية ادل

اضطراب ادلواد الكيميائية اليت بليا الدماغية و التعرض لؤلشعة و األخرى, األورام و نقص األكسجني الواصل للخ

 (.4922119,فها )النويبوظائاإلضافة إىل خلل يف بعض احلواس و حتمل الرسائل إىل الدماغ ىذا ب

ط الكهربائي كما بينت الدراسات أيضا أن األطفال من ذوي النشاط الزائد تظهر لديهم موجات يف التخطي

 (.896:2115تكون لديهم اضطرابات يف افراز الغدد أو ورم يف الدماغ )الزغيب,للدماغ غري منتظمة و 

 :األسباب النفسية-5-3

 وراء النشاط الزائد عند األطفال و نذكر منها:وىناك أيضا أسباب نفسية كامنة 

و ىو كثري احلدوث و ظاىرة عند األطفال زائدي النشاطحيث أن اذلياج و عدم االستقرار يظهران يف القلق -أ

 سلوك ىؤالء األطفال.

على تكيفو و توافقو مع اخآخرين و الذي ينعكس أحيانا وجود الطفل في مؤسسات تربوية لمدة طويلة -ب

 ي يكون غالبا تكيف غري سوي .الذو 

حتطيم معنوياتو غلعلو عدم القبول ألعمالو و تصرفاتو و  حيث أنالرفض المستمر للطفل و إشعاره بالدونية -ج

 (896:2115ينسحب إىل عادلو اخلاص و ػلاول االنتقام من اخآخرين)الزغيب,

ليب االضطراب تعود إىل أسا أن بعض الدراسات أشارت إىل أن أسباب ىذا(2994)أحمد و بدركما يذكر 

احلرمان العاطفي ما يؤدي للتلميذ اللذان يتسمان بالرفض واإلعلال و  كذا معاملة ادلعلمادلعاملة الوالدية اخلاطئة و 

 ( .24:2117الزارع, ه و النشاط الزائد)حلدوث حاالت اضطراب ضعف االنتبا
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و اليت تكون على شكل نشاط زائد تكون عند  إضافة إىل ذلك فان معظم االضطرابات اليت تبدو عند األطفال

من يتميزون بضعف الذكاء و الذي يكون مبلزما مع الضعف يف الًتكيز "تركيز االنتباه" و الذي غالبا ما ينتج عن 

اإلحباط الذي يصادفو ىؤالء األطفال يف التحصيل الثقايف,ولكن قد يظهر النشاط الزائد عند األطفال ذوي 

ألطفال ادلوىوبني,ولكن انتشاره يكون أكثر عند األطفال ذو الذكاء ادلنخفض,فالطفل ادلتميز الذكاء العايل و ا

 (.897:2115الذكاء يظهر طاقة موجهة و ىادفة,وليس نشاطا عابثا و غري موجو)الزغيب,

ي ل تلك اليت حتتو تظهر نتائج بعض الدراسات أن تناول أنواع زلددة من األغذية مثالعادات الغذائية -5-4

مثل  حامض الساليسك تسهم إىل درجة كبرية يف حدوثعلى السكريات وادلواد احلافظة والنكهات الصناعية و 

(و 824-822:2116السيما إذا كان ىناك إفراط مستمر يف تناوذلا )الزغلول,ىذا االضطراب لدى األطفال و 

من الرصاص بالدم,حيث ان قد تبني أن بعض األطفال ذوي النشاط الزائد يكون لديهم مستويات مرتفعة 

الرصاص يأيت من خبلل تناول بعض األشياء أو استخدام بعض اللعب اليت تطلى مبواد يدخل فيها عنصر 

على تأثري التسمم يف ظهور النشاط الزائد فقد أشارت نتائج دراستهم 1996اخرونو ويلسون أكدالرصاص,كما 

يضعوهنا اليت ؽلكن أن يتناوذلا األطفال و إىل أن األطفال الذين يسكنون ادلباين القدؽلة ذات طبقات الطبلء اذلشة 

اإلضافات اليت كذلك يوجد تأثري دلكتسبات الطعم و سمم ما يؤدي إىل النشاط الزائد,و يف أفواىهم تسبب ذلم الت

 (.297:2115توضع على األطعمة تتسبب يف حدوث النشاط الزائد)احلميد,

تتعدد العوامل البيئية ادلسببة الضطراب النشاط الزائد ادلصحوب بتشتت األسباب البيئية و االجتماعية -5-5

 ثلة يف:(و ادلتم2118(و بينكهام )8999وعثمان فراج)fowler(1991)االنتباه عند كل من فريي فولر

 التلوث البيئي خبلل فًتة احلمل,أو فًتة مراحل الطفولة ادلبكرة اليت ػلدث فيها ظلو ادلخ و اجلهاز العصيب.-1

 (بشكل زائد لعبلج كيميائي أو إشعاعي.xتعرض األم احلامل لؤلشعة)-2
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 إدمان األم أثناء احلمل على التدخني و الكحول .-3

ليت توقف تغذية اجلنني باألكسجني مثل مرض السكر,تعقد احلبل إصابة األم احلامل بأحد األعراض ا-4

 (.31:2115السري,الوالدة العسرة)احلميد,

ادلعلم و ادلستوى ب االجتماعية كمعاملة الوالدين و باإلضافة إىل الظروف البيئية سابقة الذكر فان األسبا

 حدوث ىذا االضطراب .العقاب ؽلكن اعتبارىا عوامل مساعلة يف عي و االقتصادي و االجتما

إىل أن اضطراب النشاط الزائد ادلصحوب بتشتت االنتباه ينشأ من أسلوب معاملة Berkleyكما توصل باركلي

األوامر اليت توجو فل يظهر أكثر عصيانا للتوجيهات و ادلعلم و الوالدين للطفل,ومدى التفاعل بينهما حيث أن الط

" اليت كانت هتدف إىل طبيعة kaplan et all(1994)زمالئو و كابالن يد الرأي السابق دراسة لو,و ما يؤ 

العبلقة بني احلرمان العاطفي من الوالدين و إصابة األطفال باضطراب االنتباه, و قد تكونت عينة دراستهم من 

 أطفال يعيشون يف البيئة الطبيعية مع أسرىم, فقد أظهرت نتائج ىذه الدراسةطفال يعيشون يف مؤسسات للًتبية و أ

أن اضطراب االنتباه يرتفع لدى األطفال ادلودعني بادلؤسسات مقارنة مع األطفال اخآخرين, شلا يدل أن احلرمان 

 العاطفي من الوالدين يؤدي إىل إصابة الطفل باضطراب االنتباه.

, أن ادلستوى االقتصادي و االجتماعي لؤلسرة يؤثر يف ظهور ادلشكبلت السلوكيةprior (1998)بريو  و يذكر

( أن أعراض النشاط الزائد ادلصحوب بتشتت 2991) pineda et alبندا و آخرون بينما أثبتت دراسة 

االجتماعي ادلنخفض و األسر اليت الطبقات ذات ادلستوى االقتصادي و االنتباه تكون واضحة بدرجة كبرية يف 

 (.24522119,هتمل رعاية أطفاذلا)النويب

 االنتباه: أعراض اضطراب فرط الحركة و تشتت-5
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أبرز أعراض األطفال الذين يعانون من النشاط الزائد ادلصحوب بتشتت االنتباه ىي أعراض النشاط الزائد, أعراض 

 تشتت االنتباه , أعراض اندفاعية و فيما يلي ذكر ذلذه األعراض:

 تظهر أعراضو بصفة مستمرة يف آخر ستة أشهر قبل العبلج:5DSMطبقا لمعايير 

 االنتباه:عدم -1

 .ؼلفق يف إعارة االنتباه الدقيق للتفاصيل و يرتكب أخطاء دون مباالت يف الواجبات ادلدرسية 

 .يصعب عليو احملافظة على االنتباه يف أداء العمل أو يف شلارسة األنشطة 

 .يبدو غري مصغ عند توجو احلديث اليو مباشرة 

 ع التعليمات و ؼلفق يف اهناء الواجب ادلدرسي.يكون لديو صعوبة يف تنظيم ادلهام و األنشطة.و ال يتب 

 .يًتدد أن ينخرط يف مهام تتطلب منو جهدا عقليا متواصبلكالعمل ادلدرسي و الواجبات ادلنزلية 

 .يسهل تشتيت انتباىو مبنبو خارجي 

 .(.:88:200:احلميدعبد ) غالبا ما يقاطع اخآخرين و يقحم نفسو يف شؤوهنم 

 فرط الحركة و االندفاعية: -1

 .غالبا ما يبدي حركات دتلمل يف اليدين أو القدمني أو يتلوى يف كرسيو 

 .غالبا ما يغادر مقعده يف احلاالت اليت ينتظر فيها منو أن يبلزم مقعده 

 .يركض أو يتسلق يف مواقف غري مناسبة 
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 .غالبا ما يكون لديو صعوبات عند اللعب أو االطلراط هبدوء ضمن نشاطات ترفيهية 

 متحفزا أو يتصرف كما لو انو مدفوع و يتحدث بافراط. غالبا ما يكون 

 .(.:89:200,)احلميد يندفع لئلجابة قبل إكمال السؤال 

غلب أن يظهر لدى األطفال الذين يعانون من النشاط الزائد و تشتت االنتباه أعراض  5DSMو طبقا لمعايير

 ة.سن 82فرط احلركة و االندفاعية و كذا أعراض عدم االنتباه قبل عمر

أن ال حتدث األعراض حصرا يف سياق الفصام أو أي اضطراب ذىاين آخر وال تفسر بشكل أفضل  -

 باضطراب عقلي آخر)مثل اضطراب ادلزاج,اضطراب قلق,أو اضطراب الشخصية(.

 وجود دليل صريح على تداخل األعراض أو إنقاصها جلودة األداء األكادؽلي أو االجتماعي أو ادلهين. -

,ادلنزل,مع األصدقاء و فرط احلركة,االندفاعية,نقص االنتباه يف بيئتني أو أكثر)ادلدرسة,العملوجود بعض أعراض 

 (.2822115احلميد:األقارب( )

 األعراض الرئيسية الظاىرة على الطفل ذو النشاط الزائد و تشتت االنتباه:-5-1

رية جدا و عدم استجابتهم للمثريات قلة االنتباه:يتصف ىؤالء األطفال بأن ادلدة الزمنية لدرجة انتباىهم قص-

 الظاىرة بسهولة.

 الشرود الذىين و ضعف الًتكيز.-

 كثرة التملل و التذمر و النسيان.-

 زيادة احلركة فبل يستطيع البقاء ساكنا يف مكانو أو مقعده.-
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يف االندفاع حيث يكون ىذا الطفل مندفع دون ىدف زلدد و غليب على األسئلة قبل مساعها, و يقاطع -

 الكبلم, يبدوا و كأنو ال يسمع عندما تتحدث إليو و يتكلم بشكل مفرط.

 ال يستطيع انتظار دوره يف أي نشاط, و يبلحظ عليو سرعة التحول من نشاط خآخر.-

 عدم ادلباالة و فوضوية الطبع و عدواين يف حركاتو و متغري ادلزاج.-

 ها.عدم االلتزام بأداء ادلهمة اليت بني يديو حىت إهنائ-

 صعوبة التكيف مع اجلو اجلديد, و تأخر النمو اللغوي.-

 الشعور باإلحباط ألتفو األسباب مع تدين مستوى الثقة يف النفس.-

 اضطراب العبلقة مع اخآخرين حيث يقاطعهم و يتدخل يف شؤوهنم.-

 عدم القدرة على التعبري عن الرأي الشخصي بوضوح.-

 (3422118,األسباب )اجلعافرة بثار بالضحك أو البكاء العنيف ألتفو-

 األعراض االنفعالية:-5-2

الطفل ذو اإلفراط احلركي تبدو عليو أعراض انفعالية فهو متهور و يصعب عليو ضبط نفسو و السيطرة على 

انفعالو و يظهر عليو الغضب و ال يستطيع ضبط نفسو للمؤثرات اخلارجية و معظم ىؤالء األطفال ذو اإلفراط 

ستثارهتم و تعًتيهم نوبات الغضب احلادة و تقلبات ادلزاج ادلفاجئة, كما يتسمون بسرعة اذلياج  احلركي يسهل ا

خاصة إذا ما تعرضوا دلواقف زلبطة غري متوقعة و لوحظ أن ىؤالء األطفال يظهر لديهم عدم الرضا و ينتظرون 

 منخفض.ألنفسهم نظرة سلبية و انفعاالهتم دائما غري مستقرة و مفهوم الذات لديهم 
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 األعراض العقلية: -5-3

يبدو الطفل ذو اإلفراط احلركي مشتت االنتباه, ضعيف الًتكيز و فًتات انتباىو قصرية, و غياب تسلسل األفكار 

 لديو و معامل الذكاء لديو منخفض و يسهل حتويل انتباىو من نشاط خآخر.

 األعراض الجسمية: -5-4

جسمية كثرية معظمها حركات عشوائية غري مقبولة, و ال يستقرون  ؽلارس األطفال ذوي اإلفراط احلركي حركات

يف مكان دون حركة, و ينتقلون كثريا بني ادلقاعد و ال غللسون يف مكان دون حركة, و إذا أجربوا على اجللوس 

ها  و تراىم يتمايلون و يتأرجحون على ادلقاعد دون ملل و قد يقفزون فوق ادلقاعد مث ال يلبثوا أن يهبطوا أسفل

 (:35:200)اجلعافرة, يصدرون أصوات ببل مربر و حركاهتم غري موجهة.

و لوحظ على بعض األطفال أعراض تتمثل يف كثرة حركات الرأس و العينني يف اجتاىات متعددة دون التوجو 

طفال لشيء زلدد فمنهم من يلتفت ؽلينا و يسارا بدون مربر و ال تركيز و طبعا تظهر ىذه احلركات اجلسمية لؤل

يف مكان واحد سواء يف ادلدرسة أو ادلنزل أثناء تناول الوجبات و أثناء مشاىدة التلفاز, و عمل الواجبات ادلدرسية 

بالرغم من ىذه احلركات الزائدة لؤلطفال إال أهنم ال يرغبون يف االلتزام بالقواعد أو النظم أثناء حصص األلعاب 

 (.81802188ن اضطراب التناسق احلركي و السلوكي )شاىني:الرياضية و معظم ىؤالء األطفال يعانون م

 األعراض الجسدية:-5-5

زكام, رشح, عطس, إفرازات مستمرة, ىرش يف األنف, آالم يف الرأس و الرقبة و الظهر و العضبلت و األنف:-

الوقت و  يف ادلفاصل و ىذه اخآالم غري متعلقة بالنشاط احلسي و ليست مًتابطة, أي ال حتدث كلها يف نفس

 متفاوتة يف اإلحساس هبا.
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أالم ادلعدة , ميل للتقىيء, اإلحساس باالنتفاخ, رائحة الفم غري مستحبة, إسهال وإمساك و ىذه البطن:-

 األعراض مرتبطة بادلرض و لكن ال حتدث يف نفس الوقت.

 التبول البلإرادي أحيانا أثناء النهار مع احلاجة للتبول كثريا.المثانة:

 وب اللون, دوائر و انتفاخات داكنة حتت العني.شحالوجو:-

 سهولة جتمع السوائل خلف طبلة األذن, طنني يف األذن. األذن:-

ختتلف شديدي احلساسية للضوء العايل , و سريع يف النهجات , وىؤالء األطفال عادة ما يكونوا التنفس:-

الطفل الواحد من يوم ألخر ومن ساعة ألخرى أعراض ادلرض من طفل ألخر بل ختتلف يف 

 (.3202118)اجلعافرة:

أكدت نتائج الدراسات أن األطفال ذو اإلفراط احلركي غري متوافقني و ال األعراض االجتماعية: -5-6

إخواهنم و تكوين عبلقات طيبة مع زمبلئهم و  يستطيعون التعاون مع اخآخرين وال يطيعون األوامر و يصعب عليهم

ون سلوكيات غري مقبولة اجتماعيا مثل:العدوان,الصراخ,اذلياج,و الشجار وقد ينسحبون منة اجلماعة و تراىم ؽلارس

 منبوذين من اخآخرين وغري قادرين على التفاعل االجتماعي.

:و يف رلال التعلم تؤكد الدراسات أن األطفال ذو اإلفراط احلركي يعانون من صعوبات األعراض التعليمية-5-7

 تعلم و لديهم الكثري من ادلشكبلت التعليمية منها:يف ال

 ال يستطيعون إكمال الواجبات ادلدرسية.-              

 ال يركزون يف حجرة الدراسة.-              
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ال ينتبهون كما غلدون صعوبات يف التعامل مع الرموز و االختصارات و استيعاب معاين ادلفاىيم -              

 بدون سنة(.:28-89ل ىذا ما غلعلهم غري قادرين على استيعاب التعلم)إبراىيم,ادلركبة,و لع

 أعراض اضطراب فرط الحركة و تشتت االنتباه للتلميذ في مرحلة التعليم االبتدائي:-6

(عددا من 2992و الحامد)hallhan and kauffman(2006)ىاالىان و كوفمان منيعرض كل 

 ادلصابني هبذا االضطراب يف مرحلة ادلدرسة و ىي: اخلصائص و السمات ادلميزة لؤلطفال

يتسم الطفل ادلصاب باضطراب النشاط الزائد ادلصحوب  النشاط الزائد و السلوك غير مقبول اجتماعيا 6-1

بتشتت االنتباه من كثرة احلركة البدنية غري اذلادفة,فقد صلده يتحرك و يتنقل من مقعده الدراسي ألماكن أخرى 

ويبدأ باللعب باألشياء احمليطة وػلركها بشكل عشوائي دون داخل الفصل ألكثر من مرة,كما يتملل من جلستو,

ء من زمبلئو بطريقة غري ب عليو الفوضوية بسبب عدم قدرتو على ضبط نفسو,كما يطلب األشياتغلىدف و 

 ( .29:2117بشكل مثري لئلزعاج كما يقوم بسلوكيات عدوانية اجتاه اخآخرين )الزارع,مناسبة و 

القدرة فهذا الطفل يعاين من ضعف القدرة على االنتباه بشكل عام خاصة قصور ضعف االنتباه و التركيز 6-2

على تركيز انتباىو ضلو مثري معني لفًتة لفًتة طويلة و االنتقال من مهمة إىل أخرى بشكل سريع,كما يبلحظ 

ادلعلمون صعوبة قدرة الطفل على تركيز انتباىو ضلو التوجيهات و اإلرشادات ادلوجهة اليو و عدم قدرتو على 

 استيعاب الدروس و التعليمات.  

كثرية ة االندفاعية و ىي مسة متميزة و حظ ادلعلمون أن ىؤالء األطفالتغلب عليهم مسحيث يبلاالندفاعية -6-3

اإلجابة عن األسئلة ادلوجهة اليو دون تفكري ديث اخآخرين,و الشيوع لدى ىذه الفئة فقد يقوم التلميذ مبقاطعة أحا

لدور,وال يبالون بعواقب انتظار اأو حىت اإلجابة عنها قبل إدتام السؤال كما يبلحظ عليهم قصور يف القدرة على 

 (.29:2117نتائجها)الزارع,األمور و 
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نظرا لكون الطفل ادلصاب هبذا االضطراب غلد صعوبة يف القدرة على االنتباه ضعف القدرة على التفكير  6-4

غري و الًتكيز و اإلنصات فانو سيعاين من قصور يف التفكري بسبب كون ادلعلومات اليت يتلقاىا غري منظمة و 

مًتابطة وواضحة,لذا صلد الطفل ؼلطئ يف كثري من األشياء اليت سبق و أن تعلمها,فهو ال يتعلم بشكل صحيح و 

 ال ينقل أثر التعلم بشكل صحيح.

نظرا لضعف قدرة الطفل على التفكري فهو يتطلب وقتا طويبل لربط ادلعلومات بالشكل  تأخر االستجابة-6-5

يتطلب وقتا أطول الستدعاء ادلعلومات يف الذاكرة طويلة ادلدى,وىذا بدوره يؤدي  الصحيح,وختزينها و بالتايل قد

 إىل تأخر استجابة الطفل ضلو األشياء.

حيث يغلب على ىذا الطفل طابع الًتدد يف اختاذ أي قرار بسبب ادلشاكل اليت يعاين منها,ما التردد -6-6

سبب لو تأخري يف االستجابة و بالتايل قطع ادلهمة غلعلو يشكك يف صحة أو خطأ قراراتو بشأن مهمة ما,ما ي

 ادلوكلة اليو .

ومن بينها عدم النضج مقارنة بعمره الزمين و العقلي فيغلب عليو التهور و سرعة اضطرابات انفعالية -6-7

ه الغضب,و ادليل إىل لوم اخآخرين و تذبذب ادلزاج و صعوبة التأقلم مع الظروف اجلديدة و صعوبة إظهار مشاعر 

 (:28:200)الزارع, و عواطفو و انفعاالتو الداخلية .

فهذا التلميذ يعاين من قصور يف اللغة التعبريية,فقد ال يستطيع ربط احلديث,وقد اضطرابات الكالم -6-8

 (:29:200)الزارع, تكون مجلو ناقصة,كما قد يعاين من بعض االضطرابات يف النطق و الكبلم.

و يظهر ذلك يف تدين التحصيل كما قد يكون لديو صعوبات تعليمية,و ض األداء األكاديمي المنخف-6-9

ىذا ما جعل بعض ادلختصني يف صعوبات التعلم يربطون بشكل مستمر صعوبات التعلم مع اضطراب النشاط 

الزائد ادلصحوب بتشتت االنتباه,كما أن ىذا التلميذ يفتقر دلهارات حل ادلشكبلت و بالتايل قد يستمر يف طلب 
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ساعدة من زمبلئو يف الفصل,إضافة إىل ذلك يبلحظ عليو عدم قدرتو على إهناء واجباتو ادلدرسية و فقدان ادل

أدواتو بشكل مستمر,كما قد يتأخر دراسيا إىل عامني دراسيني مقارنة بأقرانو و قد يطرد يف بعض احلاالت 

 ( .31:2117رع,الشديدة اليت يظهر فيها التلميذ سلوكيات غري مقبولة اجتماعيا )الزا

 

 تشخيص اضطراب الحركة الزائدة المصحوب بتشتت االنتباه-7

يتم تشخيص و تقييم شامل وواضح دلشكبلت الطفل الذي يعاين من اضطراب النشاط الزائد ادلصحوب بتشتت 

اىرىا و االنتباه يف ادلدرسة أو يف ادلنزل,أو يف بيئتو االجتماعية,وبعد أن يتم حتديد طبيعة مشكلة الطفل و مظ

أبعادىا,تتم صياغة برنامج عبلجي شامل ذلذه ادلشكلة,فاذلدف األساسي من عملية التشخيص ىو معرفة جوانب 

 القوة و الضعف و تصنيف مشكلتو لتقدم للمعاجل الصورة الشاملة للطفل.

لتخصصات و و الطريقة ادلثلى لتشخيص اضطراب نقص االنتباه و النشاط الزائد ىي التشخيص الشامل ادلتعدد ا

 قد اقًتح ظلوذج للتشخيص يتكون من أربع مراحل أساسية كمتمركزات للتشخيص 

 ادلبلحظة األولية من قبل ادلدرس و الوالدين .-8

ادلسح األويل:و يتم يف ىذه ادلرحلة مجع معلومات أولية و إجراءات و اختبارات ذكاء و حتصيل مجعية على -2

 الستبعاد أي مشاكل يف القدرات احلسية األخرى. الطفل باإلضافة إلجراء مسح طيب عام

مرحلة ما قبل التحويل للتشخيص الشامل:و يف ىذه ادلرحلة يتم تطبيق توصيات ادلرحلة السابقة على أمل أن -3

 يتم التعامل مع ادلشكلة بدون عملية التحويل.
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ء اختبارات ذكاء و حتصيل فردية التحويل للتشخيص الشامل:و يف ىذه ادلرحلة يتم إجراء تقييم نفسي و إجرا-4

 و تطبيق قوائم تقدير السلوك .

و مبا أن ىناك بعد طيب و تربوي أكادؽلي و تربوي سلوكي و نفسي يف ىذا االضطراب فبل بد أن يكون الفريق 

الذي يعمل يف التشخيص فريق متعدد التخصصات مثل الطبيب النفسي, طبيب األطفال,طبيب األعصاب و 

 باإلضافة إىل األخصائي النفسي و ادلدرس العادي و مدرس الًتبية اخلاصة. طبيب العائلة

باإلضافة إىل التشخيص الذي قامت بو اجلمعية األمريكية للطب النفسي بوضع مقاييس للتشخيص, و مت نشره 

 من خبلل الدليل التشخيصي لبلضطرابات النفسية يف صورتو اخلامسة حسب الشروط التالية:

 إجراء االختبارات على الطفل. أن يتم-     

 أن تكون مجيع األعراض موجودة دلدة ستة أشهر أو أكثر.-     

 أن تظهر األعراض على األقل يف بيئتني سلتلفتني أو أكثر مثل)منزل, مدرسة, شارع(-     

 أن تكون األعراض قد أثرت على مستواه األكادؽلي و االجتماعي تأثريا واضحا.-     

تكون زلسوبة على أمراض أو حاالت أخرى مثل:القلق, االكتئاب, اضطراب الشخصية, اذلسترييا, األعراض ال 

 (825-821-2119,الفصام و غريىا )نيسان

 انتشار اضطراب النشاط الزائد المصحوب بتشتت االنتباه:-8

من  %21إىل  4 يعد ىذا االضطراب من االضطرابات الشائعة بني األطفال , إذ يًتاوح معدل انتشاره ما بني

سنة, كما أوضح الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع أن ىذا  82إىل  6أطفال ادلدارس االبتدائية يف سن 

 (9922118,االضطراب أكثر شيوعا عند الذكور منو عند اإلناث )خليفة
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ذات ("أن معدل انتشار ىذا االضطراب يف األسر 2115) WINDERو يدعم الرأي السابق ما أورده و يندر 

أن نسبة  WINDER(2995)و يورد ويندر %21ادلستوى االقتصادي و االجتماعي ادلنخفض يصل إىل 

 (.88:2117,لئلناث" )الزارع 8للذكور مقابل  6ىذه احلالة بني الذكور و اإلناث 

تمعات كما تشري الدراسات ادلتعلقة بالنشاط الزائد ادلصحوب تشتت االنتباه لدى األطفال أن انتشاره بني اجمل

 ختتلف باختبلف معايري التشخيص ادلستخدمة بناءا على اإلحصائيات و النسبة ادلئوية 

يف اسبانيا و أقلها يف الواليات ادلتحدة األمريكية و رمبا يرجع  ADHDأكرب نسبة النتشار اضطراب  وعليو فان

 السبب للعناية الصحية و التطور يف اجملال الطيب يف ىذين البلدين.

من  %21اىل 85الوطن العريب فبل توجد إحصائيات دقيقة إال أن بعض الدراسات تشري إىل أن ما بني أما يف 

رلتمع األطفال,وأن نسبة الذكور مرتفعة عن نسبة اإلناث كما أن ىذا االضطراب ينتشر بكثرة يف ادلناطق احملرومة 

 (.52:2112و ادلناطق الفقرية)خري الزراد,

ار اضطراب احلركة الزائدة و تشتت االنتباه لدى الذكور أكثر من اإلناث و ىذا تبعا ما ؽلكن استخبلصو أن انتش

 لئلحصائيات السابقة الذكر,كما أنو يتواجد يف ادلستويات االجتماعية و االقتصادية الفقرية.

نظرا دلا يًتتب عن اضطراب النشاط احلركي عالج اضطراب النشاط الزائد المصحوب بتشتت االنتباه -9

زائد و تشتت االنتباه من صعوبات تعيق عمليات التفاعل االجتماعي و التعلم يقتضي األمر التدخل العبلجي ال

 ادلباشر و السريع من قبل أولياء األمور و ادلعلمني و ادلختصني و من بني األساليب اليت ؽلكن إتباعها  ما يلي:

للعقاقري تتمثل يف تنشيط القشرة ادلخية للسيطرة على إن إمكانية التأثري الدوائي  العالج باستخدام العقاقير-أ

مكونات ما حتت القشرة ادلخية و بالتايل تؤدي إىل خفض أعراض فرط النشاط احلركي و اضطراب االنتباه,مع أن 

إال أن العقاقري ال غلب أن دتثل أكثر من %75-65ادلعاجلة بالعقاقري فعالة يف حاالت النشاط الزائد حيث تبلغ 
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واحد يف عملية عبلجية متعددة العناصر,ويعترب عنصر 

( أكثر العقاقري استخداما دلعاجلة dexcendreigوالدكسدريت) (sylotالسايلوت)و (ritalineالريتالني)

ىذا االضطراب فهي أكثر فعالية من غريىا,و قد أظهرت الدراسات بشكل عام أن ىذه العقاقري ساعلت يف 

 ( .897:2117الفوضى و تشتت االنتباه و زيادة تركيزه)القمش, تقليل مستوى النشاط و اإلزعاج و

فاستعمال األدوية نادرا ال يكفي للعبلج لذا غلب أن يصاحب العبلج باألدوية العبلج العالج النفسي:-ب

 النفسي و يشمل ىذا األخري الطرق التالية:

اعدة األطفال على ختيل مشاىدة العبلج باالسًتخاء و تستخدم ىذه الطريقة استخدام اخليال هبدف مس-8- 

تبعث يف نفوسهم الراحة أثناء االسًتخاء,ويف دراسة قام هبا )كبلين(مت استخدام االسًتخاء العضلي دلعاجلة 

طفل بنجاح,كما أن العبلج باالسًتخاء يستند إىل افًتاض مفاده أن"تدريب الطفل على 24النشاط الزائد لدى

 (.898:2117شتتو)القمش,االسًتخاء يهدئ الطفل و يقلل من ت

العبلج من خبلل التدريس على برنامج التحكم الذايت و يشمل ىذا الربنامج على رلموعة من -2- 

اجللسات,يتم تدريس الطفل ادلصاب بفرط احلركة و تشتت االنتباه خبلذلا على التحكم الذايت يف رلموعة من 

ن األسرة يف البيت و ادلعلم و ادلدرسة,كما أن حديث سلوكيات مستهدفة و زلددة و ذلك مبتابعة و بتعاون كل م

الطفل مع نفسو من الطرق الفعالة يف السيطرة على النشاط الزائد فبدال من أن يتحرك بشكل غري ىادف ؽلكن 

أن ؼلرب نفسو ماذا غلب أن يفعل بصوت مرتفع أوال,مث بصمت فيما بعد كأن يقول لنفسو"أريد أن أهني ىذا 

لي أن أنتبو و سوف العب فيما بعد",وؽلكن تذكريه قبل القيام بالعمل بالقول"قف و فكر") العمل,لذا غلب ع

 ( .898:2115الزغيب,
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على اخآباء أن ػلاولوا تشجيع و استثارة أي سلوك منتج عند الطفل و عليهم أن يراقبوا العالج السلوكي:-ج

ا يبقى الطفل جالسا و ىادئا و منتجا الطفل و ىو يتصرف بشكل مناسب,كم ىو رائع إهناءك لعملك و عندم

 و يكمل عملو يستطيع األب أن يقول"كم ىو مجيل أن جتلس صامتا و منتبها".

غلب حتديد األىداف اليومية للطفل و غلب تشجيع جهود الطفل للوصول لتلك األىداف و غلب امتداح تلك -

ة خاصة من قبل ادلدرسني و الوالدين,و ىذه اجلهود,كما أن الطفل ادلصاب بفرط النشاط احلركي ػلتاج إىل رعاي

 الرعاية تستند إىل رلموعة من اإلرشادات اليت تدخل ضمن العبلج السلوكي أعلها :

* تقبل السلوك:و أي نقد للطفل النشط أو زلاولة احلد من طاقتو ليصبح ىادئا يؤدي إىل نتائج عكسية على 8

 ادلستوى النفسي و العبلئقي .

لطفل ينفس فيها عن طاقتو الزائدة,فان تشجيع الطفل على شلارسة الرياضة و خاصة الرياضات * توفري منافذ ل2

 الفردية و إغلاد مكان ترفيهي يستطيع الطفل اللعب فيو و االستمتاع.

* العقود وىي اتفاق على تقدمي جوائز مقابل السلوك ادلرغوب فيو و السلوك اذلادف,وعندما يفعل الطفل 3

ب أن تكون اجلائزة عادة صغرية,وعلينا أن ضلًتم العقود وتتمسك هبا )شيفر ده,و غلالشيء الذي يري

 (.85:2116ملمان,و 

* التدريب:تدريب الطفل ادلفرط حركيا بنشاطات تزيد من الًتكيز مثل"جتميع الصور,العاب الفك و الًتكيب و 4

 غريىا من األلعاب"و عدم حرمان الطفل من ألعابو.

* التغذية ادلناسبة و الوقاية من ادلواد اليت تسبب رد فعل النشاط الزائد عند األطفال حسب علماء احلساسية 5

خاصة ادلواد احلافظة و ادلواد ادلمزوجة باأللوان الصناعية و ادلشروبات الغازية,إال أن البعض من ادلختصني قد 
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يتو,و قد ارتكز اعًتاضهم على إتباع نظام غذائي يومي اعًتض على العبلج الغذائي باعتباره أنو مل تثبت فعال

 (.838:2118للطفل على اعتبار أنو يقيده و يشعره باحلرمان فيزيد احلالة سوءا و ليس حتسنا.) القمش,

ان معلمو التبلميذ ذوي النشاط الزائد ادلصحوب بتشتت االنتباه يف حاجة إىل أن يكونوا العالج التربوي:-د

ئلني و لديهم القدرة على حل ادلشكبلت بشكل منظم,وعدم التنبؤ بشيء ثابت و دائم داخل اغلابيني و متفا

حجرة الدراسة,كما أن ادلعلمون الذين يستخدمون ادلدح و لديهم االرادة دلضاعفة اجلهود سينجحون مع التبلميذ 

 : مع ىؤالء التالميذ ما يلياالستراتيجيات الواجب إتباعها ذوي النشاط الزائد ادلصحوب بتشتت االنتباه و من 

 أعرض القواعد و تأكد من فهم التبلميذ ذلا .-8

 أعلن عن اجلداول و الواجبات بأسلوب واضح. -8

 لفت انتباه التبلميذ إىل أي تغريات يف اجلداول الزمنية. -2

 ضع حدود زمنية للمهام الدراسية. -3

 اغلابية.أجلس ىؤالء التبلميذ ادلضطربني مع تبلميذ ىادئني ظلاذج  -4

 ضرورة توفري فًتات اسًتاحة متكررة بشكل منظم. -5

 استخدام أدوات جلذب االنتباه حتتوي على إشارات و ألوان. -6

 إذا بدأ التلميذ يف الفوضى فأشغلو بنشاط كاإلجابة عن سؤال أو القراءة. -7

 مدح التلميذ على األشياء االغلابية اليت قاموا هبا أثناء احلصة الدراسية. -8

 أن ػلول ادلنافسة إىل مشاركة مع توفري ادلتعة و الرضا. على ادلعلم -9
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 جتنب أي نشاط يزيد عن عشرين دقيقة يظل التلميذ خبلذلا ساكنا . -81

 تقدمي مواد تعليمية باستخدام الكمبيوتر . -88

 تبسيط و زيادة استخدام وسائل اإليضاح. -82

 (.215:2118لديهم)خليفة, جعل التبلميذ يستخدمون قرارات بسيطة أثناء اليوم لتنمية ىذه ادلهارة -83

إذن لتوضيح دور العبلج الًتبوي ؽلكن إمجال بعض األساليب اليت تساعد ادلعلمني يف التخفيف من اضطراب 

النشاط الزائد ادلصحوب بتشتت االنتباه كما يلي:زلاولة التأكد من فهم التبلميذ للدرس,توضيح و تكرار 

ري فًتات راحة بني النشاط و اخآخر,كما أن للوسائط التكنولوجية  التعليمات,و لتقليل تشتت االنتباه ينبغي توف

 كاحلاسوب دور يف تعليم ىؤالء الفئة.

 و فيما يلي بعض اإلرشادات لمعلمي التالميذ ذو النشاط الزائد المصحوب بتشتت االنتباه:

ات الصوتية اليت تأيت أن تكون احلجرة الدراسية رلهزة جتهيزا خاصا حبيث تكون بعيدة عن الضوضاء و ادلنبه-8

من خارجها,ألهنا تشتت االنتباه السمعي لدى التبلميذ,كما غلب أن تكون خالية من ادلنبهات البصرية مثل كثرة 

 الصور,األلواح و غريىا ألهنا تؤدي إىل جذب االنتباه البصري و تشتتو بعيدا عن ادلوقف التعليمي.

االضطراب يف حجرات خاصة هبم ألن ذلك سوف يؤدي إىل غلب عدم عزل األطفال الذين يعانون من ىذا  -2

شعورىم بالنقص و الدونية و ؼلفض لديهم تقديرىم لذاهتم,كما سيحرمهم من التفاعل االجتماعي و التعلم من 

 سلوكيات أقراهنم االغلابية.
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ن تواجد إذا كان حبجرة الدراسة أطفال يعانون من ىذا االضطراب فيجب أن يكون عددىم قليل,وذلك أل-3

عدد كبري يف مكان واحد يؤدي إىل زيادة السلوك الفوضوي و النشاط ادلفرط,و يًتتب على ذلك أن ادلعلم ال 

 يستطيع السيطرة على سلوكهم مجيعا معا .

عادة ما ػلضر ادلعلم بعض الوسائل التعليمية اليت يستخدمها يف شرح الدرس و لذلك فان جلوس الطفل  -4

طراب يف الصفوف األمامية بالقرب منو غلعلو يعبث هبا,ما يؤدي إىل تشتت انتباىو,وادلكان الذي يعاين ىذا االض

ادلفضل جللسة ىذا الطفل ىو الصف الثاين حىت تكون الوسائل بعيدة عن يده و من جهة أخرى حىت يستطيع 

 (63:8999ادلعلم مراقبة التلميذ عن قرب.) سيد أمحد و بدر,

ورة سابقا اخلاصة بالتبلميذ ذوي اضطراب النشاط الزائد ادلصحوب بتشتت إذن تتلخص اإلرشادات ادلذك

االنتباه,يف أن تكون حجرة الدراسة بعيدة عن الضوضاء و ضرورة أن يكون عدد التبلميذ قليل لبلستيعاب 

 أكثر,وأن يتم تعليمهم مع أقراهنم دلبلحظة سلوك زمبلئهم كنموذج.

 خالصة الفصل

العادية اليت تعيق سري العملية التعليمية التعلمية صلد احلركة ادلستمرة و النشاط الزائد  إن من بني السلوكيات غري

ادلصحوب بتشتت االنتباه و الًتكيز و قد تصبح ىذه ادلشكبلت اضطرابا إذا مل يتم تشخيصها و عبلجها مبكرا 

األسباب بلتعرف على مفهومو و ضطراب و ذلك و هبذا حاولنا يف ىذا الفصل أن نوضح و لو القليل عن ىذا اال

اليت تؤدي إىل ظهور ىذا االضطراب و األعراض اليت بواسطتها ؽلكن للمعلم التعرف على الطفل ادلضطرب و 

 توضيح لو بعض طرق التعامل مع ىؤالء األطفال,فهم ػلتاجون إىل رعاية خاصة و اسًتاتيجيات عبلجية أيضا.
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 -الدراسة االستطالعية 

 :(الهدف من الدراسة االستطالعية1

 تأسيس االطار النظري والتطبيقي للبحث من حيث وضوح أىدافو وضبط أدواتو والتحكم يف رلرياتو  -

 زلاولة بناء برنامج ارشادي توعوي ألستاذ التعليم االبتدائي لتحسني معاملتو للتلميذ ادلفرط حركيا.  -

 القبلي / البعدي للكشف عن أساليب معاملة االستاذ للتلميذ ادلفرط حركيا.بناء مقياس 

الربنامج االرشادي كيفية بناء و  أخذ فكرة أولية عن كيفية اجراء العمل التطبيقيحتديد مكان الدراسة بعد 

 .التوعوي

 :(مكان وزمان الدراسة االستطالعية2

واليت تًتبع على  -مستغاًل -الشارف مبزغران :  أجريت الدراسة بابتدائية معروف مكان الدراسة

أستاذ  53تلميذ يشرف عليهم  333قسم,عدد تالميذىا50مًت مربع,وعدد أقسامها  0022022مساحة

 عمال معنيني من طرف البلدية. 6بالضافة اىل 

ة حتوي أساتذ 3على ادلقابلة : دامت مدة الدراسةاالستطالعية أسبوع وفيها مت تطبيق وتوزيع زمن الدراسة

 أقسامهم على تالميذ من ذوي االفراط احلركي وتشتت االنتباه.

 :الخلفية التطبيقية للدراسة

 اإلتصال بادلدرسة االبتدائية مبزغران )مدرسة البنات(من أجل اختيار احلاالت اليت تتوافق وموضوع دراستنا-
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التالميذ ادلفرطني حركيا ومن خالل حضور القيام بعدة مقابالت مع األساتذة لتحديد األقسام اليت حتوي فئة -

 بعض احلصص للتعرف أكثر على االساليب اليت يتعامل هبا االستاذ مع ىذه الفئة من التالميذ.

 إىل ما يلي: مت التوصل ودرسني مع ىذه الفئة من التالميذ  ,الًتكيز على مالحظة سلوك ادل-

 احلركي ادلفرطسوء معاملة األساتذة لفئة التالميذ من ذوي النشاط  -

عدم وعي فئة ادلدرسني خبصوصيات التلميذ من ذوي النشاط الزائد شلا انعكس على سلوكهم العالئقي  -

 جتاىهم

إرشادي توعوي جتاىل ادلدرسني الحتياجات ىذه الفئة من ادلتمدرسني شلا حفزنا على القيام ببناء برنامج  -

 .بتحسني أسلوب معاملتو للتلميذ ادلفرط حركياتوعية أستاذ التعليم االبتدائي بتمكن من خاللو ن

 التالية: األدواتفقد اعتمدنا يف دراستنا على  :(أدوات البحث3

, واذلدف منها رتع ادلعلومات والبيانات عن رلتمع الدراسة , واستخدمنا ادلقبالت  المقابلة مع المدرسين.503

ادلفتوحة  ,وىي عبارة عن رلموعة من االسئلة ادلوجهة للحالة وجها لوجو واذلدف منها التعرف على ادلشًتشد 

 بطريقة مباشرة ورتع أكرب قدر شلكن من ادلعلومات الشخصية حيث قمت باعداد شبكة مقابلة

, واذلدف منو الكشف عن األستاذ للتلميذ ادلفرط حركياالمقياس القبلي/ البعدي لقياس أساليب معاملة.2.3

السلوكات اليت ينتهجها مدرسوا التالميذ ادلفرطني حركيا وتقييمها حتضريا لبناء برنامج إرشادي لتعديل سلوكاهتم 

 .يف حالة وجودىا أهنا سلبية 

عن رلموعة من األسئلة اليت تدور كلها حول أساليب معاملة األستاذ لذوي : ىو عبارة مواصفات المقياس

 بندا, 33عددىا النشاط ادلفرط من التالميذ 
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بنود  22غري الالئقة يف التعامل مع التلميذ و السلبية أو بعض أساليب تعامل االستاذبندا عن   02مت بناء 

 ميذ التصف االسلوب الالئق لتعامل مع ىذه الفئة من الت

 .البدائل التالية)دائما,أبدا,أحيانا( وقد اعتمدنا فيها

ىو برنامج سلطط منظم يف ضوء أسس علمية لتقدمي رلموعة من : التعريف بالربنامج االرشادي التوعويأ. 

اخلدمات  اإلرشادية والتوعوية اذلادفة بشكل مباشر, إما فرديا أو رتاعيا ,تدور حول زلور اإلضطرابات السلوكية 

 عند الطفل ادلتمدرس عموما واالفراط يف احلركة خصوصا وكيفية التعامل معها

 رنامج:بالفئة المستهدفة من الب. 

كل أستاذ حيوي قسمو تالميذ من ذوي اإلفراط يف احلركة وتشتت اإلنتباه ويعاين ىو نفسو أو القسم كلو بسببهم 

ادلعارف ,هبدف مساعدتو يف حتقيق التوازن داخل إما نفسيا أو ديداكتيكيا سواء يف تسيري قسمو  يف توصيل 

 القسم وتفعيل الطاقة الزائدة لدى ىؤالء التالميذ.

( واليت مت ( أساتذة للطوراالبتدائي بشكل قصدي على اساس اختبار قبلي )شبكة مقابلة3ومت اختيارثالث )

بند ميثل بعض  33على بناءىا مبساعدة من بعض األساتذة وبعض ادلالحظات فقد احتوت ىذه األخرية 

أساليب تعامل األستاذ مع ىذه الفئة من التالميذ كما أهنا حتتوي على البدائل التالية )دائما.أحيانا.أبدا(واليت 

الربنامج االرشادي التوعوي  طبقت كإختبار قبليلكل عضو يف اجلماعة اإلرشادية واليت على اساسها يتم بناء

 معاملتو للتلميذ ادلفرط حركيا .الستاذ التعليم االبتدائي لتحسني 

 تحديد أهداف البرنامج:ج.



 االجراءات المنهجية للدراسة الميدانية                                              المبحث الخامس 
 

86 
 

: حتسني العملية التعليمية الًتبوية وحتقيق التوازن النفسي للقسم عموما وللتلميذ ادلفرط حركيا من الهدف العام

 .أجل التسيري الفعلي للقسم

:مساعدة األستاذ  على التعرف على ماىية اإلضطرابات السلوكية عند الطفل ادلتمدرس عموما الهدف الخاص

 من أجل:النظرية واالفراط يف احلركة خصوصا وأساليب التعامل معها من الناحية 

  توعيتو هبذا اإلضطراب وتعزيز معارفو القبلية عنو 

 ذ ادلفرط حركيا على اخلصوص.تعريفو بأساليب ادلعاملة ادلمكنة للقسم عموما و للتلمي 

 :الهدف اإلجرائي

مساعدة األستاذ لتفعيل ما تعرف عليو نظريا بشكل إجرائي لتعزيز ما لديو من أساليب إجيابية ولتحسني ما لديو -

من أساليب سلبية تدخل يف إطار تعديل السلوك يف ادلعاملة  للطفل ادلفرط حركيا لتفعيل القابلية للتعلم لديو 

 من التسرب أو صعوبات التعلم.ودتنعو 

 تحديد محتوى البرنامج اإلرشادي:د. 

)ادلعلم الفعال ىو الذي يعمل على توفري ادلناخ ادلناسب داخل القسم و توفري بيئة مرحية و ىادئة  المهارات:

جي ادلناسب بالنسبة للتالميذ داخل القسم فيجب أن حيسن انتقاء أساليب العملية االتصالية لتوفري اجلو السيكولو 

 و احملافظة على النظام داخل القسم(.

كذا قدراتو العقلية ومستواه التلميذ و  :)جيب أن يكون ادلعلم على دراية بسيكولوجيةالمعارف والعمليات العقلية

 الثقايف و االجتماعي(.

 :حدود البرنامجه.



 االجراءات المنهجية للدراسة الميدانية                                              المبحث الخامس 
 

87 
 

 أسبوعني :الحدود الزمنية 

 ( جلستني يف االسبوع 0( جلسات أي مبعدل جلستني )5: مخس)عدد الجلسات

 جلسات وكل جلسة سلصصة: 3جلستني يف االسبوع, ماعدا األسبوع األول الذي يضم : الحدود التطبيقية 

 مواصفات الجلسات:و. 

 التعارف و االتفاق على سري اجللسات بني ادلرشدة وادلستفيدين من الربنامج االرشاديالجلسة األولى:

تقدمي مطويات ألساتذة التلميذ ادلفرط حركيا و اليت تتضمن يف زلتواىا)التعريف هبذا ة الثانية: الجلس

 (05.)الملحق االضطراب,أسبابو,انواعو,وأىم مواصفات التلميذ ادلفرط حركيا(

توعية األساتذة مبهارة تسيري ادلشكالت الصفية وبعض العوامل احلامسة يف ضبط الصف)عرض الجلسة الثالثة:

احملاضرة جبهار بويربونت(وتقدمي مطويات لالساتذة وادلتضمنة يف زلتواىا مهارات تسيري ادلشكالت الصفية 

 (06)الملحق

أىم األساليب والطرق اجليدة للتعامل مع تقدمي مطويات ألساتذة التلميذ ادلفرط حركيا لتوعيتهم بالجلسة الرابعة:

 (07.)الملحقىذه الفئة

حتديد مظاىر التحسن ومدى فعالية الربنامج االرشادي التوعوي ادلعد.)االختبار الجلسة الخامسة:

 (08)الملحقالبعدي(

 .دقيقة 02د ماعدا اجللسة األوىل تستغرق  32: مدة كل جلسة -

 .تدائي بالطرق و األساليب السليمة للتعامل مع الطفل ادلفرط حركياتوعية أساتذة التعليم االبالهدف:  -
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 القسم.مكان الجلسات:  -

 :البرنامجالوسائل و الطرق و الفنيات المستخدمة في  ز. 

 ., اذلدف منو ىو تسهيل عملية تبادل ادلعارف بني ادلنشطة وبني الفئة ادلستهدفةجهاز بوير بونت

اليت تدور حول موضوع اإلضطرابات السلوكية عند الطفل عموما محاضرات عن المشكالت الصفية  

منها توعية أستاذ التعليم االبتدائي باألساليب ادلالئمة للتعامل مع  والهدفواضطراب النشاط احلركي خصوصا؛ 

 التلميذ ادلفرط حركيا

اليت دتلكها الفئة منها ىو رتع أكرب قدر من ادلعلومات وادلعارف استراتيجية العصف الذهني؛ والهدف 

 ادلستهدفة عن موضوع اإلضطرابات السلوكية عند الطفل عموما واضطراب النشاط احلركي خصوصا .

ىو  والهدفمنهاادلصغر والًتكيز على استخدام بعض مهارات اإلدارة الصفية )إدارة الدرس(؛ استراتيجية التدريس 

فرط حركيا من جهة وحتفيز كل أستاذ بتطبيق إجرائي لكل توعية الفئة ادلستهدفة باألساليب ادلالئمة للتلميذ ادل

أسلوب من جهة أخرى من أجل توجيو حدة االضطراب حنو اإلجتاه الصحيح وبالتايل التحكم يف ادلشكالت 

 الصفية.

منها تفعيلها أكثر يف  والهدفلألساليب السليمة اليت دتلكها الفئة ادلستهدفة ؛ استخدام استراتيجية "التعزيز" 

 ساليب التعامل مع التلميذ.أ

 تحديد الخدمات التي يقدمها البرنامج: ك.
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: هتدف إىل تقدمي خدمات مرتبطة بالعملية الًتبوية و تقدمي برنامج توعوي لألستاذ هبدف حتسني خدمات تربوية*

ادلشكالت أسلوب معاملتو مع التلميذ ادلفرط حركيا و بالتايل التخفيف من حدة ىذا االضطراب و التقليل من 

 الصفية.

( empathie: هتدف إىل تدعيم األستاذ نفسيا ومعنويا عن طريق التقمص الوجداين )*خدمات نفسية

وإشراكو يف تفهم وضعياتو الصعبة أما مشكالت تسيري الصف اليت تعرقلها بعض ادلشكالت السلوكية للتالميذ 

 عموما وإضطراب احلركة خصوصا,

يف الصف وتسيريه تبتعد عن العنف والضرب والسلوك التسلطي الذي حتاربو  البحث عن اساليب جديدة للتحكم

 اإلصالحات اجلديدة للمنظومة الًتبوية,

واألىم يف ذلك ىو إشعار ادلتعلم )التلميذ( ادلضطرب حركيا مبكانتو وقيمتو من خالل تعامل األستاذ معو بالطرق 

 غالل طاقتو السلبية يف التعلمات السلوكية وادلعرفية اإلجيابيةالسليمة و من مث تقوية ثقتو بنفسو, وحتفيزه على است

ادلعنيني بالربنامج. واذلدف منها تبسيط ادلعلومات اليت مت منحها ضمن  لألساتذة مطويات لتوعية وإلرشاد.303

 الربنامج التوعوي.

والهدف تعليم االبتدائي( ىي عبارة عن ورقة تقنية حتمل رسالة سلتصرة اىل ادلسًتشدين)أساتذة ال مواصفاتها: 

األساليب والطرق اجليدة للتعامل مع فئة التالميذ ادلفرطني حركيا,فقد استغرق  وإرشادمهبأىمتوعيتهم منها

 تصميمها حوايل اسبوعني وذلك مبساعدة األستاذة ادلؤطرة وقد احتوت ىذه ادلطويات يف زلتواىا على:

:وقد مشلت يف مضموهنا تعريف اضطراب فرط ااحلركة و ونقص االنتباه فهو حالة مرضية سلوكية المطوية األولى

تعتمد على وجود النشاط احلركي الزائد و االندفاعية ونقص االنتباه ومن بني أسبابو:حدوث اضطراب يف النشاط 

ة احلمل ومن بني أعراضو نذكر قاة الكيميائي للدماغ أو نقص يف األكسجني أو تناول األم لبعض األدوية اثناء فًت 
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االنتباه,الشرود الذىين,وضعف القدرة على التفكري .ولعالج ىذا االضطراب البد من تدخل كل من األخصائي 

النفسي و ادلرشد الًتبوي واألستاذ و كذا األولياء كما أن ىناك عدة طرق لعالج ىذا االخري من بينها :العالج 

 (05)ملحق رقمالنفسي والعالج السلوكي.باستخدام العقاقري ,العالج 

بعض مهارات تسيري الصف وكذا العوامل احلامسة يف ضبطو,فادلعلم أحد فقد ضمت يف زلتواىاالمطوية الثانية:

العوامل الرئيسية احلامسة يف ضبط الصف وعدم قدرتو على ايصال ادلادة الدراسية لتالميذه بالطريقة ادلناسبة يؤدي 

يهم وبالتايل فتح باب من ابواب ادلشكالت الصفية ,وكذا سوء معاملة األساتذ للتلميذ ادلفرط اىل تسرب ادللل ال

حركيا بصفو خاصة والتالميذ األخرون بصفة عامة وقطع أنفاسهم وشل حركاهتم واتباع أسلوب واحد يف التدريس 

دلشاغبة ,ولتفادي ىذه ادلشاكل على دون تغيري كلها أسباب تدفع بالتلميذ ادلفرط حركيا اىل ادللل وبالتايل اىل ا

األستاذ اتباع أساليب متنوعة يف التدريس ليضمن انتباه تالميذه ورغبتهم يف التعلم ,وكذا معاملتهم مبودة ولطف 

 (06.)ملحق رقمواحًتام ألهنم سيبادلونو نفس الشعور ,كما عليو أن يكون عادال وغري متحيز ألحد منهم

 زلتواىا بعض األساليب الالئقة للتعامل مع التلميذ ادلفرط حركيا ومنها: وتضمنت يفالمطوية االثالثة:

 على األستاذ االكثار من الثناء وكذا استخدام أسلوب التعزيز -

 تكليف الطفل مبهام بسيطة ينجح يف أدائها لتفريغ طاقتو الزائدة.-

 صف.جتاىل حركات التلميذ ادلفرط حركيا اليت تضايقك و تزعجك داخل غرفة ال-

 ال تستخدم معو التعليمات وأشعره بادلسؤولية.-

كما احتوت ىذه ادلطوية على بعض االسًتاتيجيات التدريسية احملببة و ادلشوقة اليت البد لألستاذ انتهاجها أثناء 

والهدف حصة الدرس لكسب انتباه التلميذ ادلفرط حركيا وتفادي اشعاره يالروتني وادللل حىت حيب ادلادة الدراسية 
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التلميذ ادلفرط حركيا  ها يعتادفيحىت استراتيجية العصف الذهنينذكر تدريب األستاذ على كيفية تطبيقها منها 

ينمي التلميذ روح ادلسؤولية اجتاه حىت استراتيجية العمل الجماعيعلى احًتام دوره واالستفادة من أفكار زمالئو,

يستطيع التلميذ ادلفرط حركيا تنظيم ادلعلوماتع يف عقلو  ىتحاستراتيجية الخرائط المفاهيميةنفسو وأصدقائو,

تنمية عدة مهارات مثل القراءة وبناء إىل لتلميذ يصل ا حىتاستراتيجية الكرسي الساخنليسهل عليو اسًتجاعها,

 (07ملحق رقماألسئلة وتبادل األفكار.)

  األساسيةالدراسة: 

النفسي التوعوي الستاذ التعليم االبتدائي لتحسين أسلوب اثر االرشاد تعلق موضوع الدراسة حول:ي:تمهيد

,بعد اختيار أدوات البحث ادلناسبة وبناء الربنامج االرشادي التوعوي وحتديد تعامله مع التلميذ المفرط حركيا

اسة أىدافو وزلتواه وكذا الفئة ادلستهدفة,كان البد من اختيار حاالت الدراسة مث تطبيق جلساتو التوعوية يف الدر 

 االساسية. 

 : شبو جترييب .المنهج-5

أنثى 0ت من أساتذة التعليم اإلبتدائي  للطور األول )مت اختيار ثالث حاال:الحاالت و كيفية اختيارها. 1

 (.يدرس قسم السنة األوىل وأستاذقسم السنة الثانية (,) من مدرسة البنات مبزغران )أستاذتان تدرسان.وذكر ( 

 :الحاالتشروط اختيار .2

 سنة. 02أكثر من ربة مهنية اخلألستاذ اكون تأن  -       

 وذو مؤىل علمي . يكون االستاذ يف الطور االبتدائيأن - -

 أن حتوي أقسامهم تالميذ ذوي اضطراب فرط احلركة و نقص االنتباه. -
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 يمثل مواصفات العينة حسب السن والمؤهل العلمي والخبرة(07رقم) جدول

 الخبرة المؤهل العلمي السن الحاالت

 سنة 05 باكالوريا 33 الحالة األولى

 سنة 02 ليسانس 34 الحالة الثانية

 سنة 02 ليسانس 35 الحالة الثالثة

 

 . تطبيق البرنامج التوعوي 3

 مضمون الجلسات االرشادية:. 1.3

 دقيقة. 00: ادلدةالجلسة األولى

 اجللسات.اذلدف من اجللسة: التعارف واالتفاق على سري  .5

 مضمون اجللسة: .0

 الًتحيب بأفراد اجلماعة اإلرشادية, . أ

 شكرىم على التجاوب مع الباحثة  . ب

 التعارف فيما بينهم و خلق جو من األلفة بينهم وبني ادلرشدة . ت

التعريف بالربنامج اإلرشادي التوعوي واذلدف منو وما يتضمنو من موضوعات ومهارات والنتائج   . ث

 اليت ميكن أن تًتتب عنو.
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:وىو االتفاق بني ادلرشد واألساتذة على اخلطة وسري العمل خالل جلسات المهني عقدال . ج

الربنامج,التأكد على موافقة اجلماعة على اخلطة السابقة وضرورة االلتزام مبواعيد اجللسات 

 ادلوالية,توزيع نشرة تتضمن التعريف بالربنامج اإلرشادي التوعوي و أىدافو.

 قيقة.د 02ادلدةالجلسة الثانية:

تقدمي تعريف مبسط وشامل عن اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه وأىم مواصفات ىذه  الهدف من الجلسة:

 الفئة من التالميذ.

حول اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه  جبهاز بوير بونت تتضمن اجللسة زلاضرة نظرية مضمون الجلسة:

 حيث مت التطرق اىل:

ادلراىقني لوكية يتم تشخيصها لدى األطفال و ىو حالة مرضية س(ADHD)اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه 

عن احلد الطبيعي,حيث نرى الطفل يتلوى ويتملل وال يستطيع البقاء يف الذين يعانون من فرط يف احلركة الزائدة 

أقلم واللعب مع األخرين ومن أسباب حدوث مكانو,يتكلم كثريا ويركض بطريقة عشوائية كما أنو ال يستطيع الت

 ىذا االضطراب نذكر:

 أسباب عضوية نتيجة تعرض الدماغ الصابات خالل فًتة احلمل أو الوالدة.-

 حدوث اضطراب يف النشاط الكيميائي للدماغ.-

 أسباب جينية أو وراثية وأسباب بيئية.-

 انواع:3ىذا ادلرض حيث تنقسم اىل وتتنوع اشكال 

 ألول:تكون فيو مشاكل االنتباه سائدة على باقي األعراض ويتمثل ذلك بصعوبة الًتكيز.النوع ا-5
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النوع الثاين:تكون فيو مشاكل فرط احلركة واالندفاعية سائدة على كل باقي األعراضويتمثل ذلك يف صعوبة -0

 التحكم يف سلوكيات الطفل.

 يمتساو  النوع الثالث:وتظهر فيو األمناط السلوكية الثالثة بشكل-3

 أعراض االضراب:-

 صعوبة يف اتباع األوامر واستمرار الًتكيز,وضعف يف الذاكرة وسهولة يف التشتت.-

 االفراط يف احلديث من خالل مقاطعة األخرين.-

 االندفاعية والتهور وسهولة االستشارة.-

 (.05)ملحق رقم التحول السريع من نشاط غري مكتمل اىل أخر

 ارشادية مبضمون اجللسة()يتم توزيع نشرة 

 دقيقة 02: ادلدة الجلسة الثالثة

 توعية األساتذة مبهارة تسيري ادلشكالت الصفية وبعض العوامل احلامسة يف ضبط الصف.الهدف من الجلسة:

:تتضمن اجللسة زلاضرة حول توعية األساتذة مبهارة تسيري ادلشكالت الصفية وبعض العوامل مضمون الجلسة

 ,واليت من بينها:الصف احلامسة يف ضبط

فهو أحد أىم العناصر األساسية يف العملية التعليمية التعلمية دلا لو من أمهية ودور كبريين,فعدم اتقانو :المعلم

دلادتو قد يكون السبب يف ادلشكالت اليت يواجهها داخل فصلو اذ سرعان ما يكتشف التالميذ أن معلمهم ال 

ن الثقة فيو لذا فادلعلم اجليد يسد ىذا الباب عن طريق التحضري اجليد حيضر جيدا أو ال يعرف مادتو يفقدو 
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للمادة,وكذا عدم قدرتو على ايصال ادلادة للتالميذ بالطريقة ادلناسبة يؤدي اىل تسرب ادللل يف نفوس التالميذ وىذا 

 دريس.ما يولد ادلشكالت الصفية ادلتنوعة فعلى ادلعلم أن حيضر باالضافة اىل ادلادة طريقة الت

وكذالك سوء معاملة ادلعلم لتالميذه واختاذه موقفا عدائيا تسلطيا معهم جيلب لنفسو كراىيتهم وبالتايل مشكالت 

 داخل غرفة الصف لذا على ادلعلم أن يكون ودودا مع تالميذه.

ادلعلم  اتباع أسلوب واحد يف التدريس دون تغيري أو جتديد فهذا الوضع يدخل ادللل يف نفوس التالميذ  ونفس

 على حد السواء,وكذا ادلعلم عصيب ادلزاج الذي يثور ألتفو األسباب فانو يصبح متعة يتسلى هبا التالميذ .

: فقد يكون التلميذ ادلفرط حركيا فاشال يف دروسو ويريد أن يعوض ذلك عن طريق جلب االنتباه اليو التلميذ

شاكل أسرية ويريد جلب انتباه ادلعلم ليعوض بو عن ,كما أنو قد يعاين من مبواسطة احلركة الزائدة والتشويش

 وللحصول على وضع مثايل حيسن بك أن تراعي مايلي:اىتمام والديو اللذان أمهالنو.

 عامل تالميذك مبودة ولطف دون ضعف.    *

 * حضر مادتك الدراسية جيدا. 

 *اكتسب احًتام تالميذك وال تتحيز ألحد  

 ادلوك االحًتام.* عامل تالميذك باحًتام ليب   

 *ادفع عن تالميذك ادللل وشوقهم دلتابعة الدرس 

 * أشعرىم أنك حتب درسك حىت حيبو درسك وحيبوك.  

 ومن أىم ذتار ادلعاملة اجليدة لفئة التالميذ ادلفرطني حركيا نذكر:
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ة وبني الطالب *توفري نظام يسوده االنضباط القائم على عالقات التفاعل والتفاىم بني ادلعلم وطالبو من جه

 أنفسهم من جهو أخرى.

 *تنمية ثقة الطالب بنفسو ومبن حولو بذلك .

 *اشعار التلميذ بأن لو دور ىام يف غرفة الصف يؤديو.

 (06ملحق)*زيادة فرص التعلم وتقلل السلوك غري ادلرغوب فيو عند الطالب .

 )يتم توزيع منشورة ارشادية مبضمون اجللسة(

 دقيقة 02ادلدة  :الرابعةالجلسة 

 : توعية أساتذة التلميذ ادلفرط حركيا بأىم األساليب والطرق اجليدة للتعامل مع ىذا التلميذ.الهدف الجلسة

الطرق واألساليب اجليدة : تتضمن اجللسة زلاضر نظرية مقدمة جبهاز بوير بونت حول أىم مضمون الجلسة

ًتاتيجيات التدريسة اليت تعمل على حتقيق سلرجات تعليمية للتعامل مع فئة التالميذ ادلفرطني حركيا وبعض االس

فادلعلم يتعامل مع أنواعو سلتلفة من التالميذ  ما يسبب ومثري لالىتمام مرغوبة فيها ,فالتلميذ عبارة عن فرد معقد 

لو عدة مشكالت سلوكية  من بينها مشكلة اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه فهذه ادلشكلة تستنفذ من 

ستاذ وقت وجهد خاصة يف ادلرحلة االبتدائية ما يدفع باألستاذ اىل انتهاج أساليب غري الئقة كالضرب ادلربح األ

والشتم واالىانة ظنا منو أهنا أساليب مساعدة يف تعديل السلوك لكنها عكس ذلك ولتفادي مثل ىذه ادلشكلة 

 التصرف االجيايب . على األستاذ أن :*يكثر من الثناء والتعزيز لتشجيعو على تكرار

 *احلرص على التواصل البصري واجالس الطفل بالقرب منك.

 * جتنب الصراخ ألنو يزيد السلوك ادليال اىل ادلواجهة.                    
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 *كلف الطفل بأعمال بسيطة ينجح يف أدائها,مث كافئو فورا بشيئ حيبو.                   

 * عد الطفل بزيادة ادلكافئة اذا تكرر األداء ادلطلوب وال ختلف وعدك.                  

 *ال تستخدم أسلوب التهديد والوعيد مع الطفل واستبدلو بأسلوب الًتغيب.                 

 .لتفريغ طاقتو الزائدة  داخل القسم كلف التلميذ مبهام كمسح السبورة أو القيام بنشاط معني  *

فطريقة االتصال بالتلميذ ادلفرط حركيا وأسلوب تعامل األستاذ معو تؤثر يف اجتاىيم معا فادلعاملة االجيابية 

 والتكاملية من طرف األستاذ تؤدي اىل استجابة سلوكية مرغوبة من قبل التلميذ.

فئة التالميذ ادلفرطني تطوير أساليب تعامل األتاذ مع وفيما يلي بعض االسًتاتيجيات التدريسية اليت تعمل على 

 حركيا وبالتايل حتقيق سلرجات تعليمية مرغوب فيها :

*اسًتاتيجية العصف الذىين ويتمحور ىدفها حول تفعيل دور ادلتعلم يف ادلواقف التعليميةوحتفيز ادلتعلمني على 

 أفكارىم. انتاج أفكار ابداعية حول موضوع معينوكذا احًتام وتقدير التالميذ االخرين واالستفادة من

 *اسًتاتيجية العمل اجلماعي:فهذه األخرية تنمي روح ادلسؤولية للتالميذ وروح التعاونواحًتام أراء االخرين.

 فهي تنظم ادلعلومات يف عقل الطالب ليسهل اسًتجاعها وكذا تبسيطها.*اسًتاتيجية اخلرائط ادلفاىيمية:

 اتيجيات يف حل ادلشكالت وحتق الذات .*اسًتاتييجية التعلم باالستكشاف:فهي تنمي للتلميذ اسًت 

*اسًتاتيجية الكرسي الساخن:وىي من االسًتاتيجيات عندما يريد معلم ترسيخ قيم لدى الطالب فهي تنمي 

 يتم توزيع منشورة ارشادية مبضمون اجللسة()(07.)ملحق رقممهارة القراءة وبناء األسئلة وتبادل األفكار

 دقيقة 32ادلدة الجلسة الخامسة)الختامية(: 
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 اهناء الربنامج.الهدف من الجلسة:

:مناقشة ادلرشدة ألفراد اجلماعة االرشادية حول استفادهتم من جلسات الربنامج ,وتوزيع االختبار مضمون الجلسة

 البعدي لتسجيل التغريات يف أساليب تعاملهم مع التلميذ ادلفرط حركيا.

 مة يوجهها ألفراد اجلماعة.السماح لكل فرد من أفراد اجلماعة بالقاء كل

 شكر وتقدير ادلرشد ألفراد اجملموعة االرشادية على االلتزام طوال جلسات الربنامج شلا أدى اىل ادتامو.

 اختتام واهناء اجللسات و الربنامج.

 خالصة:

بعد تصميم الربنامج االرشادي التوعوي ومعرفة أمهيتو وزلتواه وتطبيق جلسلتو على الفئة ادلستهدفة سيتم فيما يلي 

 عرض النتائج للتعرف أكثر على مدى استجابة احلاالت جللسات الربنامج .
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يف ىذا ادلبحث سيتم عرض شامل عن احلاالت أثناء ادلقابلة وكذا ربليل استجاباهتم جللسات الربنامج تمهيد: 

 االرشادي مث عرض وربليل نتائج االختبار القبلي والبعدي.

 الحالة األول-1

سنة متزوجة وأم الربع أوالد وادلستوى االقتصادي للحالة جيد  54)و.م( أنثى تبلغ من العمر  :تقديم الحالةأ( 

وضها االقتصادي جيد,وضعها االجتماعي مستقر,مؤىلها العلمي باكالوريا ,مهنتها أستاذة لقسم السنة الثانية 

سنة متوسطة اجلسم,عينان  32:تالميذ ,مفرطني حركيا, سنوات اخلربة 7تلميذ منهم  54ابتدائي,عدد تالميذىا 

 سوداوتان,ولباسها مرتب,قصرية القامة.

 السيميائية العامة للحالة:ب( 

 .البنية ادلورفولوجية: قصرية القامة,متوسطة اجلسم,عينان سوداوتان وكبريتان 

 .مالمح الوجو:مرتبكة وقلقة 

 .اذلندام:نظيف ومنظم 

  اخراج حرف الراء وتستبدلو حبرف الواو,فبدل ما اللغة:تلعثم يف بعض الكلمات.الهنا ذبد صعوبة يف

التلميذ ادلفوط حوكيا وغبتو  تقول تقول التلميذ ادلفرط حركيا رغبتو كبرية يف اخلروج اىل الساحة واللعب 

 كبيوة يف اللعب.

  االتصال: صعوبة يف االتصال فعدم نطقها حلرف الراء جيدا كانت احلالة زبتصر و ربدف بعض

 ي ىذا احلرف ما أدى اىل عدم فهمها ويالتايل صعوبة االتصال هبا.الكلمات اليت ربو 
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فاحلالة انطوائية بعض الشيئ فهي ذبلس لوحدىا طوال ساعات االسًتاحة وغري مبالية بأحد,ومن :مالحظة الحالة

والتلميذ خالل ادلقابلة اليت اجريتها مع احلالة صرحت بأهنا تتضايق وتنزعج بسرعة من تصرفات التالميذ عامة 

ادلفرط حركيا خاصة وقالت)لو تسنت يل الفرصة لغريت ادلؤسسة بسبب ىذه الفئة من التالميذ(,فاحلالة فور 

دخوذلا غرفة الفصل تتجو عيناىا صوب التلميذ ادلفرط حركيا وتبدأ دبراقبتو بنظرة سخرية واستهزاء كما أهنا ترغمو 

نا تذىب بنفسها اليو لتعدل لو جلستو وذبمع يديو وتضعهما على الطاعة واالعتدال يف اجللسة دون حركة,واحيا

فوق الطاولة وتقول لو )ان ربركت يداك من فوق الطاولة ساقطعهما( بطبيعة احلال التلميذ ادلفرط حركيا ال ديكنو 

بو واحيانا ادلكوث و البقاء يف مكان دلدة طويلة وعند خمالفتو ألمر األستاذة تنعتو بألفاظ مهينة أمام زمالءه وتعاق

تطرده من القسم ليقف أمام الباب اوتعاقبو يف اخر القسم بوضع يديو فوق راسو,كما اكدت ايضا اهنا سبنعو  من 

فًتة االسًتاحة وتوقفو وحده ليكون على مراى عينيها ألنو يسبب مشاكل مع اصدقائو بسبب حركتو واندفاعيتو 

 الزائدة.

 القبلي: المقياسعرض وتحليل نتائج ج(

ية التعرف على األساليب اليت تتعامل هبا احلالة)و.م(مع التلميذ ادلفرط حركيا مت تطبيق اختبار قبلي يف شكل بغ

 شبكة مقابلة  مع احلالة وقد كانت نتائجو كاتايل:

احلالة)و.م( مل تكن هتتم بالتلميذ ادلفرط حركيا وكانت دائما ما ترغمو على الطاعة وربدد حركاتو وان خالف األمر 

ستخدمت معو العقوبات اجلسدية وأحيانا طرده من القسم كما أهنا ال تبايل أو هتتم بو ان استوعب الدرس أم ال ا

ودائما ما تعتمد التهديد والتخويف مع ىذه الفئة من التالميذ لتوفري اذلدوء داخل غرفة الفصل كما أهنا تتحدث 

,فاحلالة ال تستعمل اسلويب التعزيز والتشجيع ذلذه الفئة  معو بسرعة وعصبية ما يفقد التلميذ توازنو أمام األستاذ

من التالميذ عند قيامهم بسلوك مالئم بل تتجاىلو كليا أثناء حصة الدرس وان ان اصدر سلوك غري الئق تسبو 

وتذكر مساوئو أمام زمالءه وتسخر وتستهزء منو وان كلف باالجابة على الصبورة وأخطأ تصحح اجاباتو بالتوبيخ 
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ضرب ادلربح كما أهنا تنقص من نقاطو عقابا لو وسبنعو من فًتة الراحة أو توقفو يف اخر الصف عقابا لو كما أهنا وال

 تكلفو بكتابة النص عدة مرات لتشغل انتباىو وتضمن اذلدوء واحملافظة على النظام داخل غرفة الفصل.

 القبلي للحالة األولى لمقياس( يمثل ا11جدول)

 أبدا أحيانا دائما الفقرة الرقم

 x   عدم االىتمام بالتلميذ وحماولة معرفة ميولو ومشاكلو 12

   X مراقبة التلميذ وربديد حركاتو وارغامو على الطاعة 13
   X استخدام العقوبات اجلسدية  14
  X  تطرده من القسم 15
  X  عدم االىتمام باحلاالت الفردية 16
 X   يفهمتعيد شرح الدرس حني ال  17
   X تعتمد التهديد و التخويف لتوفري اذلدوء 18
  X  تتحدث مع التلميذ ادلفرط حركيا بسرعة وعصبية 19
   X تستعمل السب واالستهزاء كوسيلة للحفاظ على النظام :1
 X   تكثر للتلميذ ادلفرط حركيا االلفاظ ادلشجعة عند قيامو بسلوك مالئم  21
  X  ادلفرط حركيا دبظهر السخرية و االستهزاءاظهار التلميذ  22
 X   الظهور أمام التلميذ دبظهر القلق والضعف 23
  X  تتساىل مع التلميذ ادلفرط حركيا عند دخولو متأخرا  24
 X   تصحح اجابات التلميذ اخلاطئة بدون توبيخ 25
  X  تكلف التلميذ ادلفرط حركيا باالجابة على السبورة عقابا لو 26
  X  تعمل على هتدئة التلميذ ادلفرط حركيا بالعنف 27
 X   تعاملو بلطف حني خيطئ االجابة 28
   x التلميذ ادلفرط حركيا ربصيلو الدراسي متدين جدا 29
  X  تكلفو بكتابة النص عدة مرات عقابا لو :2
  X  تنعتو بألفاظ مهينة عند مضايقتو ألصدقائو 31
   x يفهم الدرس تقسو عليو حني ال 32
   x يبدي التلميذ ادلفرط حركيا تصرفات تزعجك و تضايقك 33
  X  تنقص من نقاطو عقابا لو 34
   X التلميذ ادلفرط حركيا ال ديكنو تركيز انتباىو دلدة زمنية طويلة 35
 X   تسخر منو حني خيطأ االجابة 36
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  X  سبنعو من فًتة الراحة 37
   X التلميذ ادلفرط حركيا بسهولةيتشتت انتباه  38
   X تسب التلميذ اذا أصدر حركة مفرطة داخل القسم 39
  X  تتجاىلو أثناء حصة الدرس :3
  X  تذكر مساوئو أمام زمالئو وربقره 41
 X   سبنعو من حصص الرياضة 42
  X  تستعمل مع التلميذ ادلفرط حركيا الضرب ادلربح 43
  X  عقابا لو توقفو يف اخر الصف 44
  X  تلقبو بألقاب ذبرح مشاعره 45

 

(أسلوب تعامل احلالة األوىل مع التلميذ ادلفرط حركيا قبل تطبيق جلسات الربنامج االرشادي 12ديثل اجلدول رقم)

فقد كانت اجابات احلالة معضمها ب"أحيانا" لألساليب السيئة ادلنتهجة مع التلميذ كما أن تكرارىا "لدائما" 

 مرات لألساليب الغري الالئقة.  21بقدر 

 استجابة الحالة لجلسات البرنامج االرشادي التوعويد( 

بعد التعرف على احلالة وسيميائيتها وأساليب تعاملها مع فئة تالميذ ذوي النشاط احلركي الزائد,وبعد تطبيق 

فيها الباحثة ببعض احملاضرات (جلسات ارشادية واليت قدمت 6جلسات الربنامج االرشادي التوعوي واليت كانت )

النظرية حول التلميذ ادلفرط حركيا وبعض األساليب ادلالئمة والطرق التدريسية للتعامل مع ىذه الفئة من التالميذ 

ويف ختام كل جلسة ارشادية مت تقدمي مطويات للحاالت الثالث تتضمن مضمون اجللسة,فقد أصرت احلالة اال 

ج كما أهنا كانت متشوقة دلعرفة مضمون كل جلسة ,ويف اجللسة اخلتامية صرحت وأن ربضر مجيع جلسات الربنام

احلالة بأهنا استفادت من ىذه اجللسات والبد أن تكون ىناك برامج ارشادية اخرى تعاجل بعض ادلشاكل السلوكية 

 تائج التالية :اليت تؤرق األستاذ,وبعد تطبيق االختبار البعدي الذي كان على شكل شبكة مقابلة استخلصت الن

 البعدي: المقياسعرض وتحليل نتائج ه(
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احلالة)و.م( أصبحت تعامل تالميذىا من فئة ذوي النشاط احلركي الزائد باىتمام ,كما أهنا ذباىلت حركاهتم اليت 

وحدت من استخدامها للعقوبات اجلسدية,كما أهنا أشركت ىذه الفئة من التالميذ يف ازباذ  تتضايق منها

تنشيط حصص الدرس وذلك من خالل االكثار من األلفاظ ادلشجعة عند قيامو بأسلوك مالئم مثال القرارات و 

عند بقائو جالسا يف مكانو ومنتبها لدرسو توجو اليو الفاظ مشجعة كقوذلا لقد أصبحت من فئة التالميذ اجملتهدين 

ادلرغوب فيو كما أن احلالة حدت  الذين ينشطون حصة الدرس,وكذا استخدام أسلوب التعزيز لزيادة ظهور السلوك

من استخدام أساليب العقاب اللفظي واجلسدي واستبدلتها بأساليب الئقة كتكليف التلميذ بالقيام بنشاطات أو 

أعمال كمسح السبورة وترتيب أدوات ادلكتب واخلزانة وذلك لتفريغ طاقتو الزائدة فيما ىو صاحل ومفيد.كما ىو 

 موضح فيما يلي:

 البعدي للحالة األولى المقياس(يمثل 10جدول )

 أبدا أحيانا دائما الفقرة الرقم

  X  عدم االىتمام بالتلميذ وحماولة معرفة ميولو ومشاكلو 12

  X  مراقبة التلميذ وربديد حركاتو وارغامو على الطاعة 13

 X   استخدام العقوبات اجلسدية  14

 X   تطرده من القسم 15

  X  باحلاالت الفرديةعدم االىتمام  16

   X تعيد شرح الدرس حني ال يفهم 17

  X  تعتمد التهديد و التخويف لتوفري اذلدوء 18

 X   تتحدث مع التلميذ ادلفرط حركيا بسرعة وعصبية 19

 X   تستعمل السب واالستهزاء كوسيلة للحفاظ على النظام :1

 X   تكثر للتلميذ ادلفرط حركيا االلفاظ ادلشجعة عند قيامو بسلوك مالئم  21
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 X   اظهار التلميذ ادلفرط حركيا دبظهر السخرية و االستهزاء 22

 X   الظهور أمام التلميذ دبظهر القلق والضعف 23

 X   تتساىل مع التلميذ ادلفرط حركيا عند دخولو متأخرا  24

  X  التلميذ اخلاطئة بدون توبيختصحح اجابات  25

 X   تكلف التلميذ ادلفرط حركيا باالجابة على السبورة عقابا لو 26

 X   تعمل على هتدئة التلميذ ادلفرط حركيا بالعنف 27

   X تعاملو بلطف حني خيطئ االجابة 28

  X  التلميذ ادلفرط حركيا ربصيلو الدراسي متدين جدا 29

  X  النص عدة مرات عقابا لوتكلفو بكتابة  :2

 X   تنعتو بألفاظ مهينة عند مضايقتو ألصدقائو 31

 X   تقسو عليو حني ال يفهم الدرس 32

  X  يبدي التلميذ ادلفرط حركيا تصرفات تزعجك و تضايقك 33

 X   تنقص من نقاطو عقابا لو 34

  X  طويلة التلميذ ادلفرط حركيا ال ديكنو تركيز انتباىو دلدة زمنية 35

 X   تسخر منو حني خيطأ االجابة 36

 X   سبنعو من فًتة الراحة 37

 X   يتشتت انتباه التلميذ ادلفرط حركيا بسهولة 38

  X  تسب التلميذ اذا أصدر حركة مفرطة داخل القسم 39

 X   تتجاىلو أثناء حصة الدرس :3

 X   تذكر مساوئو أمام زمالئو وربقره 41

  X  من حصص الرياضةسبنعو  42

 X   تستعمل مع التلميذ ادلفرط حركيا الضرب ادلربح 43
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 X   توقفو يف اخر الصف عقابا لو 44

 X   تلقبو بألقاب ذبرح مشاعره 45

 

(أسلوب تعامل احلالة األوىل مع التلميذ ادلفرط حركيا بعد تطبيق جلسات الربنامج االرشادي 13ديثل اجلدول رقم)

مرة ما يوضح  22قدر ب تبني أن احلالة كانت جل إجاباهتا ب"أبدا" كما أن إجاباهتا ب"أحيانا"التوعوي فقد 

 تغيري احلالة ألسلوب تعاملها مع فئة التالميذ ادلفرطني حركيا.

 استنتاج عام عن الحالة)و.م(:و( 

احلالة ربسنت أساليب من خالل االختبار البعدي وبعد تطبيق جلسات الربانامج االرشادي التوعوي نستنتج أن 

تعاملها مع التالميذ عامة وادلفرطني حركيا خاصة فقد اىتمت بالتلميذ وذلك من خالل اشراكو يف تنشيط 

 حصص الدرس وبالتايل تطور ربصيل البعض من ىذه الفئة.

 الحالة الثانية: (0

ه االقتصادي جيد,ووضعو أطفال,مستوا 6سنة متزوج وأب ل 59م( ذكر يبلغ من العمر . : )إتقديم الحالةأ( 

سنة,أستاذ لقسم السنة األوىل ابتدائي و عدد  31االجتماعي مستقر,مؤىلو العلمي ليسانس و سنوات خربتو 

تالميذ مفرطني حركيا,حنيف اجلسم قصري القامة و ذو ىندام مرتب,لغتو  5تلميذا منهم  51تالميذه 

 كان ىناك سهولة يف االتصال.واضحة,

 العامة للحالة:السيميائية ب( 

 *البنية ادلورفولوجية: قصري القامة,حنيف اجلسم,وعيناه سودوين.
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 *مالمح الوجو: متفاءل و بشوش.

 *اذلندام: نظيف.

 *اللغة: سالسة و طالقة يف اللغة ما سهل االستجابة.

 *االتصال: سهولة يف االتصال و ذلك من خالل ذباوبو معي.

األساليب للتعامل مع . م( متلهفا ومتشوقا دلعرفة أجنح الطرق و احلالة )إداخل غرفة الصف فقد بدت كان اللقاء 

ىذه الفئة من التالميذ,فعالقتو بالطاقم الًتبوي جيدة لكن مع تالميذه متدىورة بعض الشيء ومن خالل ادلقابلة 

تو الزائدة داخل غرفة حركحركيا يضايقو و يزعجو بتصرفاتو و اليت أجريتها مع احلالة صرح و أكد بأن التلميذ ادلفرط 

الفصل ما يدفع باحلالة اىل انتهاج و اتباع أساليب قهرية و كذا أسلويب التهديد والتخويف,كما أنو يتحدث مع 

الئقة وغري مرغوب عندما يبدي التلميذ تصرفات وسلوكات غري غري ىذه الفئة من التالميذ بسرعة و عصبية 

يب لضبط حركات التلميذ ادلفرط حركيا فأحيانا يستعمل معو السب م( يستخدم األسلوب العقا-فيها,فاحلالة )إ

واالستهزاء وأألحيانا أخرى يكلفو بكتابة نص ما عدة مرات,أو يكلفو باالجابة على السبورة وأمام زمالئو,كما أنو 

 دينعو من فًتة الراحة ليبقى التلميذ داخل غرفة الفصل لينجز مسألة أو نشاط تعليمي.

 

 

 :القبلي المقياسل نتائج عرض تحليج( 

م( مع التلميذ ادلفرط حركيا مث تطبيق اختبار قبلي يف شكل . ساليب اليت تتعامل هبا احلالة )إألبغية التعرف على ا

 بكة مقابلة مع احلالة وكانت نتائجو كالتايل:ش
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ن يستخدم معو وميولو كما أنو كام( مل يكن يهتم بالتلميذ ادلفرط حركيا وغري مهتم وال مبايل دبشاكلو . احلالة )إ

كان يطرده من القسم يف بعض األحيان فاحلالة كان يعتمد أسلوب التعزيز مع تالميذه العقوبات اجلسدية و 

التخويف كما أنو كان يقدم لو ان يستخدم معهم أسلويب التهديد و العاديني عكس التالميذ ادلفرطني حركيا فقد ك

خالفها عوقب بالسب و بالشتم أمام زمالئو وأحيانا الضرب ادلربح والطرد من عدة تعليمات يف الوقت نفسو وأن 

بنظرة استهزاء وسخرية نتيجة لتدين ربصيلو الدراسي وذلك نتيجة القسم,فاحلالة كان ينظر للتلميذ ادلفرط حركيا 

ذا بادر اقبو بشدة إا أثناء حصة الدرس ويعلعدم فهم واستعاب ىذا التلميذ للدرس ألن احلالة كان يتجاىلو سبام

 برأيو وكانت اجابتو خاطئة.

 القبلي للحالة الثانية المقياس( يمثل 10جدول)

 أبدا أحيانا دائما الفقرة الرقم

  X  عدم االىتمام بالتلميذ وحماولة معرفة ميولو ومشاكلو 12

   X مراقبة التلميذ وربديد حركاتو وارغامو على الطاعة 13

  X  استخدام العقوبات اجلسدية  14

   X تطرده من القسم 15

  X  عدم االىتمام باحلاالت الفردية 16

 x   تعيد شرح الدرس حني ال يفهم 17

  X  تعتمد التهديد و التخويف لتوفري اذلدوء 18

   X تتحدث مع التلميذ ادلفرط حركيا بسرعة وعصبية 19

   x للحفاظ على النظام تستعمل السب واالستهزاء كوسيلة :1

 X   تكثر للتلميذ ادلفرط حركيا االلفاظ ادلشجعة عند قيامو بسلوك مالئم  21

   X اظهار التلميذ ادلفرط حركيا دبظهر السخرية و االستهزاء 22
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 X   الظهور أمام التلميذ دبظهر القلق والضعف 23

  X  تتساىل مع التلميذ ادلفرط حركيا عند دخولو متأخرا  24

 X   تصحح اجابات التلميذ اخلاطئة بدون توبيخ 25

  X  تكلف التلميذ ادلفرط حركيا باالجابة على السبورة عقابا لو 26

  X  تعمل على هتدئة التلميذ ادلفرط حركيا بالعنف 27

 X   تعاملو بلطف حني خيطئ االجابة 28

   x التلميذ ادلفرط حركيا ربصيلو الدراسي متدين جدا 29

  X  تكلفو بكتابة النص عدة مرات عقابا لو :2

   X تنعتو بألفاظ مهينة عند مضايقتو ألصدقائو 31

   X تقسو عليو حني ال يفهم الدرس 32

   X يبدي التلميذ ادلفرط حركيا تصرفات تزعجك و تضايقك 33

   X تنقص من نقاطو عقابا لو 34

   X انتباىو دلدة زمنية طويلة التلميذ ادلفرط حركيا ال ديكنو تركيز 35

  X  تسخر منو حني خيطأ االجابة 36

  X  سبنعو من فًتة الراحة 37

   X يتشتت انتباه التلميذ ادلفرط حركيا بسهولة 38

   X تسب التلميذ اذا أصدر حركة مفرطة داخل القسم 39

  X  تتجاىلو أثناء حصة الدرس :3

  X  وربقرهتذكر مساوئو أمام زمالئو  41

  X  سبنعو من حصص الرياضة 42

  X  تستعمل مع التلميذ ادلفرط حركيا الضرب ادلربح 43

  X  توقفو يف اخر الصف عقابا لو 44
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  X  تلقبو بألقاب ذبرح مشاعره 45

 

تندرج ربت (أسلوب تعامل احلالة الثانية مع التلميذ ادلفرط حركيا فقد كانت معظم اجاباهتا 14ديثل اجلدول رقم)
بينما إجاباهتا  مرة 27أما تكرارات أحيانا فقد قدرت ب  23تكرارات دائما تساوي نتدائما وأحيانا فقد كا
ما يعين أن ىذه احلالة تنتهج أساليب غري الئقة يف تعاملها مع ىذه الشرحية من  مرات 6ب"أبدا"قدرت ب 

 التالميذ

 :التوعوياستجابة الحالة لجلسات البرنامج االرشادي د( 

بعد التعرف على احلالة و سيميائيتها وأساليب تعاملها مع فئة تالميذ ذوي النشاط احلركي الزائد وبعد تطبيق 

جلسات مل تويل احلالة أي اىتمام يف اجللسة األوىل )التعارف( وصرح  6جلسات الربنامج االرشادي واليت كانت 

من التالميذ بل جيب استخدام أسلوب العقاب ونة مع ىذه الفئة قائال: ال فائدة من استخدام أسلوب الطراوة واللي

 وبشىت أنواعو كما أنو مل حيضر اجللسة الثانية لكن تعنت الباحثة وقدمت لو ادلطوية ادلتعلقة باجللسة الثانية و اليت

ووعد يف حمتواىا بعض مهارات تسيري ادلشكالت الصفية والعوامل احلاسة يف ضبط الصف,فقد تشكرين  تضمن 

 حبضور باقي جلسات الربنامج.

وبطبيعة احلال حضر باقي اجللسات و يف اجللسة فيبل اخلتامية أقر بأن تلميذه ادلفرط حركيا بدأ يف التحسن كما 

 بشىت الطرق ادلتاحة.نشاطو الزائد اخنفض بعض الشيء,والتلميذ أصبح يتقرب من احلالة و  أن

 

 :البعدي المقياسعرض وتحليل نتائج ه( 

تمامو هبم وغري من م( أصبح يعامل تالميذه من فئة ذوي النشاط احلركي الزائد بليونة كما أنو أظهر اى. حلالة )إا

ليهم فأصبح خياطبهم هبدوء بعدما كان يتحدث معهم بسرعة وعصبية,كما أنو خصص أوقات طريقة حديثو إ
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حصص الدرس بعدما كان  ىؤالء التالميذ يفاحة لسماع انشغال ىذه الفئة من التالميذ,فقد أشرك احلالة ًت االس

 رتباك.لميذ يشارك يف القسم دون خوف أو إلوجودىم سباما, فأصبح الت متجاىال

 للحالة الثانية ديالبع المقياس(يمثل 10جدول )

 أبدا أحيانا دائما الفقرة الرقم

 X   عدم االىتمام بالتلميذ وحماولة معرفة ميولو ومشاكلو 12

 X   التلميذ وربديد حركاتو وارغامو على الطاعةمراقبة  13

 X   استخدام العقوبات اجلسدية  14

 X   تطرده من القسم 15

  X  عدم االىتمام باحلاالت الفردية 16

   X تعيد شرح الدرس حني ال يفهم 17

  X  تعتمد التهديد و التخويف لتوفري اذلدوء 18

 X   بسرعة وعصبيةتتحدث مع التلميذ ادلفرط حركيا  19

 X   تستعمل السب واالستهزاء كوسيلة للحفاظ على النظام :1

   X تكثر للتلميذ ادلفرط حركيا االلفاظ ادلشجعة عند قيامو بسلوك مالئم  21

 X   اظهار التلميذ ادلفرط حركيا دبظهر السخرية و االستهزاء 22

 X   الظهور أمام التلميذ دبظهر القلق والضعف 23

   X تتساىل مع التلميذ ادلفرط حركيا عند دخولو متأخرا  24

   X تصحح اجابات التلميذ اخلاطئة بدون توبيخ 25

  X  تكلف التلميذ ادلفرط حركيا باالجابة على السبورة عقابا لو 26

 X   تعمل على هتدئة التلميذ ادلفرط حركيا بالعنف 27

 X   تعاملو بلطف حني خيطئ االجابة 28
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  X  التلميذ ادلفرط حركيا ربصيلو الدراسي متدين جدا 29

  X  تكلفو بكتابة النص عدة مرات عقابا لو :2

 X   تنعتو بألفاظ مهينة عند مضايقتو ألصدقائو 31

 X   تقسو عليو حني ال يفهم الدرس 32

  X  يبدي التلميذ ادلفرط حركيا تصرفات تزعجك و تضايقك 33

 X   عقابا لوتنقص من نقاطو  34

  X  التلميذ ادلفرط حركيا ال ديكنو تركيز انتباىو دلدة زمنية طويلة 35

 X   تسخر منو حني خيطأ االجابة 36

 X   سبنعو من فًتة الراحة 37

  X  يتشتت انتباه التلميذ ادلفرط حركيا بسهولة 38

  X  تسب التلميذ اذا أصدر حركة مفرطة داخل القسم 39

 X   أثناء حصة الدرس تتجاىلو :3

 X   تذكر مساوئو أمام زمالئو وربقره 41

 X   سبنعو من حصص الرياضة 42

 X   تستعمل مع التلميذ ادلفرط حركيا الضرب ادلربح 43

 X   توقفو يف اخر الصف عقابا لو 44

 X   تلقبو بألقاب ذبرح مشاعره 45

الثانية مع التلميذ ادلفرط حركيا بعد تطبيق جلسات الربنامج ( أسلوب تعامل احلالة 15ديثل اجلدول رقم )

مرة أما تكرارىا لالجابة ب  32االرشادي التوعوي فقد كانت تكراراهتا ب"أبدا" أكثر حيث قدرت ب

 مرات. 5إجابتو بدائما فقد تكررت مرات أما " :فقد كانت نسبتو قليلة وقدرت بأحيانا""

 : استنتاج عام عن الحالة )إ. م(و( 
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احلالة غري من أساليب من خالل االختبار البعدي وبعد تطبيق جلسات الربنامج االرشادي التوعوي,نستنتج أن 

تعامو وطورىا لألفضل بعدما كانت تسلطية وعقابية,فقد انتهج طرق تدريسية مالئمة ومشوقة كي يضمن انتباه 

 وربصيلهم الدراسي.فئة التالميذ ادلضطربني حركيا ,وبالتايل الرفع من مستواىم 

 :ثةلالحالة الثا

سنة متزوجة وأم ألربعة أطفال ادلستوى االقتصادي للحالة  :4ف( أنثى تبلغ من العمر .)بتقديم الحالة:أ(

جيد,وضعها االجتماعي مستقر,ادلؤىل العلمي باكالوريا,ادلهنة: أستاذة لقسم السنة الثانسة ابتدائي وعدد 

يذ مفرطني حركيا,قصرية القامة,بدينة اجلسم وذو ىندام مرتب ونظيف,لغة تالم 5تلميذ منهم  51تالميذىا 

 واضحة,كان ىناك سهولة يف االتصال.

 السيميائية العامة للحالة:ب(

 *البنية ادلورفولوجية: قصرية القامة,بدينة اجلسم,عيناىا خضروتان.

 *مالمح الوجو: بشوشة و متفائلة.

 *اذلندام: نظيف ومرتب.

 ما سهل عملية التواصل. *اللغة: سليمة

 االتصال: سهولة يف االتصال.

 فقد كان اللقاء داخل غرفة الفصل.

ال مهتمة بتالميذىا وحىت ربصيلهم الدراسي فقط مهتمة بفئة من ف( تبدو وكأهنا غري مبالية و .)ب فاحلالة-

ف( ال تلقي اىتماما جادا -بالتالميذ النجباء,فهم الذين يقومون بالنشاط وديارسونو دون توجيو,كما أن احلالة )
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لفئة التالميذ ادلفرطني حركيا,ودبا جيري يف غرفة الصف,كما أهنا تتجاىلهم يف بعض حصص الدرس وتكلفو 

من بكتابة نص ما عدة مرات كي ال يضايق و يزعج أصدقائو أثناء احلصة,فاحلالة ال تويل أي اىتمام هبذه الفئة 

ر القسم دون أي اىتمام أو مراعات,واذا أصدر سلوك ضايقها تقوم التالميذ فقد صرحت أهنا ذبلسهم يف اخ

بسبو واالستهزاء بو أمام الزمالء وأحيانا تستعمل معو الضرب ادلربح وتظهر أمامو دبظهر القلق كما أهنا تطرده من 

 القسم يف معظم األحيان.

 القبلي: المقياسعرض وتحليل نتائج ج(

ادلفرط حركيا كمكون من مكونات العملية التعليمية خصوصا وىذا األخري ف( ال تعًتف بالتلميذ -احلالة )ب

ف( ال تقدر ىذا -ربصيلو الدراسي متدين نتيجة حلركتو ادلفلرطة وتشتت انتباىو بسرعة,وبالتايل فاحلالة )ب

وشتمو أمام  التلميذ كإنسان وال تسمح لو بالتعبري عن أفكاره وال مشاعره, فغالبا ما تقوم احللة بإىانة التلميذ

زمالئو عند قيامو بسلوك غري مالئم أو مضايقة أصدقائو,فاحلالة تعتمد التهديد والتخويف مع التلميذ وتكلفو 

بأعمال فوق طاقتو )تكليفو حبل نشاط مبهم على السبورة أو كتابة نص عدة مرات( فإن أخطأ التلميذ اإلجابة 

ا تستهزء وتسخر منو أمام زمالئو وتنعتو بألفاظ مهينة وأحيانا وخبتو احلالة وأنقصت من نقاطو عقابا لو ودائما م

 يطرد من القسم.

 

 القبلي للحالة الثالثة المقياس( يمثل 10جدول رقم )

 أبدا أحيانا دائما الفقرة الرقم

  X  عدم االىتمام بالتلميذ وحماولة معرفة ميولو ومشاكلو 12

  X  على الطاعةمراقبة التلميذ وربديد حركاتو وارغامو  13
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   X استخدام العقوبات اجلسدية  14

  X  تطرده من القسم 15

  X  عدم االىتمام باحلاالت الفردية 16

  X  تعيد شرح الدرس حني ال يفهم 17

   X تعتمد التهديد و التخويف لتوفري اذلدوء 18

  X  تتحدث مع التلميذ ادلفرط حركيا بسرعة وعصبية 19

   X السب واالستهزاء كوسيلة للحفاظ على النظامتستعمل  :1

 X   تكثر للتلميذ ادلفرط حركيا االلفاظ ادلشجعة عند قيامو بسلوك مالئم  21

  X  اظهار التلميذ ادلفرط حركيا دبظهر السخرية و االستهزاء 22

 X   الظهور أمام التلميذ دبظهر القلق والضعف 23

  X  تتساىل مع التلميذ ادلفرط حركيا عند دخولو متأخرا  24

 X   تصحح اجابات التلميذ اخلاطئة بدون توبيخ 25

 X   تكلف التلميذ ادلفرط حركيا باالجابة على السبورة عقابا لو 26

 X   تعمل على هتدئة التلميذ ادلفرط حركيا بالعنف 27

 X   تعاملو بلطف حني خيطئ االجابة 28

   X التلميذ ادلفرط حركيا ربصيلو الدراسي متدين جدا 29

   X تكلفو بكتابة النص عدة مرات عقابا لو :2

  X  تنعتو بألفاظ مهينة عند مضايقتو ألصدقائو 31

   X تقسو عليو حني ال يفهم الدرس 32

   X يبدي التلميذ ادلفرط حركيا تصرفات تزعجك و تضايقك 33

   X عقابا لوتنقص من نقاطو  34

   X التلميذ ادلفرط حركيا ال ديكنو تركيز انتباىو دلدة زمنية طويلة 35
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   X تسخر منو حني خيطأ االجابة 36

   X سبنعو من فًتة الراحة 37

   X يتشتت انتباه التلميذ ادلفرط حركيا بسهولة 38

   X تسب التلميذ اذا أصدر حركة مفرطة داخل القسم 39

  X  أثناء حصة الدرس تتجاىلو :3

  X  تذكر مساوئو أمام زمالئو وربقره 41

  X  سبنعو من حصص الرياضة 42

   X تستعمل مع التلميذ ادلفرط حركيا الضرب ادلربح 43

  X  توقفو يف اخر الصف عقابا لو 44

  X  تلقبو بألقاب ذبرح مشاعره 45

 

للتلميذ ادلفرط حركيا  قبل تطبيق جلسات الربنامج اإلرشادي  (أسلوب تعامل احلالة الثالثة16ديثل اجلدول رقم)

مرات ما يعين  6مرة,أما "أبدا" فقد قدرت ب 26" فتكررت دائماالتوعوي فقد كانت إجابات احلالة أغلبيتها ب

يانا أحأن احلالة كانت تنتهج أساليب خاطئة يف تعاملها مع فئة التالميذ ادلفرطني حركيا,بينما كانت اجاباهتا ب "

 مرة 24"فكانت

 

 استجابة الحالة لجلسات البرنامج االرشادي التوعوي:د(

بعد التعرف على احلالة و سيميائيتها وأساليب تعاملها مع فئة تالميذ ذوي النشاط احلركي الزائد وبعد تطبيق 

بدت احلالة )ب.ف( وكأهنا معارضة ذلذه اجللسات وقالت  جلسات 6جلسات الربنامج االرشادي واليت كانت 

)مخس( جلسات ارشادية بل جيب اتباع  6بأن ىذه الفئة من التالميذ ال ديكن تعديل سلوكياهتم من خالل 
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أسلوب العقاب والتخويف والًتىيب حىت تتعدل سلوكياهتم كما أن احلالة حضرت اجللسة االرشادية األوىل لكنها 

ىتمام,أما يف اجللسة الثانية فقد كان حضورىا جسديا فقط عكس األساتذة االخرون ويف اجللسة مل تبدي أي ا

الثالثة الحظت حضورىا بتلهف فقد كانت متشوقة دلعرفة مضمون اجللسة ادلوالية,أما يف اجللسة اخلتامية صرحت 

ستجابتهم للتعاليم وعدل بعض ىذه األخرية بأن أسلوب االىتمام و التساىل مع ىذه الفئة من التالميذ سهل ا

 سلوكياهتم.

 عرض وتحليل نتائج االختبار البعدي: ه(

احلالة )ب.ف( تغريت معاملتها وأصبحت متساىلة مع تالميذىا ادلفرطني حركيا فقد كلفت البعض منهم بالقيام 

 بنشاطات داخل غرفة الصف لتفريغ  طاقاهتم الزائدة.

ابة على السبورة لتشجيعو وربفيزه,كما أهنا أهنا اعتمدت كما كلفتو باإلجبالتلميذ فيما  فقد بدت احلالة مهتمة 

,فقد ابتعدت احلالة عن النظرات أسلوب جذب االنتباه قبل اصدارىا للتعليمات وبالتايل تبسيط ادلادة اليت تدرسها

أساليب العقاب احلادة اليت كانت توجهها للتلميذ واستبدلتها بنظرة احًتام وحمبة وىذا ما جنبها استخدام 

 اجلسدي واللفظي.

 أبدا أحيانا دائما الفقرة الرقم

  X  عدم االىتمام بالتلميذ وحماولة معرفة ميولو ومشاكلو 12

 X   مراقبة التلميذ وربديد حركاتو وارغامو على الطاعة 13

 X   استخدام العقوبات اجلسدية  14

  X  تطرده من القسم 15

  X  باحلاالت الفرديةعدم االىتمام  16
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   X تعيد شرح الدرس حني ال يفهم 17

  X  تعتمد التهديد و التخويف لتوفري اذلدوء 18

 X   تتحدث مع التلميذ ادلفرط حركيا بسرعة وعصبية 19

 X   تستعمل السب واالستهزاء كوسيلة للحفاظ على النظام :1

   X تكثر للتلميذ ادلفرط حركيا االلفاظ ادلشجعة عند قيامو بسلوك مالئم  21

 X   اظهار التلميذ ادلفرط حركيا دبظهر السخرية و االستهزاء 22

 X   الظهور أمام التلميذ دبظهر القلق والضعف 23

   X تتساىل مع التلميذ ادلفرط حركيا عند دخولو متأخرا  24

   X التلميذ اخلاطئة بدون توبيختصحح اجابات  25

 X   تكلف التلميذ ادلفرط حركيا باالجابة على السبورة عقابا لو 26

 X   تعمل على هتدئة التلميذ ادلفرط حركيا بالعنف 27

   X تعاملو بلطف حني خيطئ االجابة 28

  X  التلميذ ادلفرط حركيا ربصيلو الدراسي متدين جدا 29

 X   النص عدة مرات عقابا لوتكلفو بكتابة  :2

 X   تنعتو بألفاظ مهينة عند مضايقتو ألصدقائو 31

 X   تقسو عليو حني ال يفهم الدرس 32

  X  يبدي التلميذ ادلفرط حركيا تصرفات تزعجك و تضايقك 33

 X   تنقص من نقاطو عقابا لو 34

  X  طويلة التلميذ ادلفرط حركيا ال ديكنو تركيز انتباىو دلدة زمنية 35

 X   تسخر منو حني خيطأ االجابة 36
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 X   سبنعو من فًتة الراحة 37

  X  يتشتت انتباه التلميذ ادلفرط حركيا بسهولة 38

 X   تسب التلميذ اذا أصدر حركة مفرطة داخل القسم 39

 X   تتجاىلو أثناء حصة الدرس :3

 X   تذكر مساوئو أمام زمالئو وربقره 41

 X   من حصص الرياضةسبنعو  42

 X   تستعمل مع التلميذ ادلفرط حركيا الضرب ادلربح 43

 X   توقفو يف اخر الصف عقابا لو 44

 X   تلقبو بألقاب ذبرح مشاعره 45

  

من خالل االختبار البعدي وبعد تطبيق جلسات الربنامج االرشادي استنتاج عام عن الحالة )ب.ف(:و(

طورت أساليب تعاملها مع تلك الفئة من التالميذ كما أهنا انتهجت أساليب تدريسية التوعوي نستنتج أن احلالة 

 لشد انتباىهم وتطوير ربصيلهم الدراسي.

بعد عرض احلاالت الثالثة وربليل نتائج االختبار القبلي والبعدي لوحظ أن ىناك تغيري وربسن يف خالصة:

يذ وسيتضح ذلك يف ادلبحث ادلوايل من خالل مناقشة مستوى أسلوب تعامل األستاذ مع ىذه الفئة من التالم

 ىذه التنائج يف ضوء فرضيات البحث.
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بعد تطبيق االختبار القبلي  وتطبيق جلسات الربنامج االرشادي التوعوي على احلاالت الثالثة ومن مث تمهيد:

تطبيق االختبار البعدي تبني أن ىناك استجابة اجيابية من قبل احلاالت ادلدروسة وفيما يلي سيتم مناقشة نائج 

 الدراسة يف ضوء فرضيات البحث.

 : مناقشة الفرضية العامة-1

 للربنامج االرشادي التوعوي فعالية يف حتسني أسلوب معاملة أستاذ التعليم االبتدائي للتلميذ ادلفرط حركيا.والقائلة:

بعد اجراءناللمقابالت مع األساتذة ادلعنيني بالدراسة وتطبيق االختبار القبلي ووتطبيق جلسات الربنامج االرشادي 

 البعدي وجدنا مايلي :التوعوي على احلاالت الثالثة مثاالختبار 

مجيع احلاالت ادلدروسة قد أصبح تعاملها وديا مع فئة تالميذ ذوي النشاط احلركي الزائد بعدما كانت  -

 األساليب عدائية وتسلطية .

كما أن احلاالت الثالثة اتبعت أساليب متنوعة واستكشافية يف التدريس لتضمن انتباه ورغبة التلميذ ادلفرط 

ذا ما عدل سلوك التلميذ ادلفرط حركيا وعزز السلوك ادلرغوب فيو.فكانت اسرتاتيجية حركيا يف الدرس وى

العمل اجلماعي االسرتاتيجية ادلنتهجة من قبل احلاالت الثالثة فقد قسم الفصل اىل اربع رلموعات صغرية 

أنفسهم وزمالئهم  واألستاذ ىو ادلمون وادلسؤول عن جناحها فهذه اأخرية طورت للتالميذ روح ادلسؤولية اجتاه

وكذا تنمية روح التعاون,كما أن اسرتاتيجية اخلرائط ادلفاىيمية من االسرتاتيجيات ادلنتهجة من قبل احلالت 

الثالثة واليت حسنت من أسلوب تعامل األستاذ وبسطت ادلعلومات لتلك الفئة من التالميذ ليسهل 

 اسرتجاعها.

( 1151اندرسون وأخرون)التلميذ وىذا ما توافقت معو دراسة وعليو أسلوب معاملة األستاذ يؤثر على سلوك 

بأن سلوك التلميذ يتأثر باسلوب معاملة االستاذ لو,فان كان  األستاذ دميقراطيا يف تعاملو مع تالميذه  أقرتواليت 
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 استجاب لو ىؤالء بسلوك دميقراطي وىذا ما أمسوه ب)دائرة النضوج(,وان كانت معاملتو مبنية على السيطرة

والدكتاتورية استجاب لو ىؤالء التالميذ بالسيطرة التحكم وىذا ما امسوه ب)دائرة ادلفرغة( )الغريب,دون 

 (305سنة:

واليت ( 1194باكستون)فالربنامج االرشادي التوعوي ذو فعالية وبناء على الدراسات السابقة وخاصة دراسة 

ات التالميذ,فقد استخدم الباحث ثالثة برامج ارشادية ىدفت اىل معرفة مدى تأثري فعالية ثالثة برامج على اجتاى

 وطبق مقاييس االجتاىات قبل وبعد الربامج الثالثة,فاستنتج أن ذلذه الربامج فعالية يف تغيري االجتاه حنو التالميذ.

لنتيجة بان للبرنامج االرشادي التوعوي فعالية في تحسين أسلوب تعامل أستاذ التعليم وبالتايل توصلت 

 االبتدائي للتلميذ المفرط حركيا.

:غريت من أساليب تعاملها وأصبحت تعامل تلك الفئة من التالميذ على أساس االحرتام والتفاىم  الحالة األولى

كما أهنا قسمت القسم اىل ثالث رلموعات كل رلموعة مكلفة بالقيام بنشاط معني يف القسم ىذا ما جعل كل 

 تلميذ يتحمل مسؤولية أعمالو.

:انتهجت األسلوب الدميقراطي فقد وفرت احلالة مساحة واسعة من احلرية وادلرونة والتعلم بالقدوة من حالة الثانيةال

ادلعلم فقد اتاحت فرصة لكافة الطالب واشراك التالميذ ادلفرطني حركيا يف ادلناقشة وتبادل االراء ووضع االىداف 

 وصياغتها .

ت جو يشعر فيو التلميذ ادلفرط حركيا بالطمأنينة وذلك من خالل اتاحة احلرية : فاحلالة الثالثة خلقالحالة الثالثة

الفكرية لكل تلميذ و الثناء عليهم وتششجيعهم ىذا ما دفع بالتلميذ اىل االقبال اىل ادلدرسة برغبة صادقة كما 

جبانب تلميذ رلتهد  عملت احلالة على زيادة التفاعل بني التالميذ وذلك من خالل اجالس كل تلميذ مفرط حركيا

 لتشجيع العمل التعاوين بينهما.



 الفصل السابع                                               مناقشة النتائج في ضوء فرضيات البحث
 

122 
 

فقد أجابت احلالة األوىل يف االختبار القبلي عن كل أساليب التعامل السلبية بدائما اما يف االختبار البعدي فقد  

 أجابت عن كلكانت اجاباهتا لعشرة بنود سلبية بأبدا واألخرى أحيانا,أما احلالة الثانية يف االختبار القبلي 

أساليب النعامل السلبية بدائما,أما يف االختبار البعدي فقد اجابت عن أساليب التعامل الالئقة كلها بدائما 

بند من االساليب الغري  :3من األساليب السلبية بأحيانا,احلالة الثالثة يف االختبار القبلي أجابت عن  37و

بند بأبدا.وىذا ما يدل على فعالية الربنامج  46الالئقة بأحيانا أما يف االختبار البعدي فقد أجابت عن 

 االرشادي التوعوي ادلعد.

"للبرنامج االرشادي التوعوي فعالية في تحسين ومنو فقد خلصت دراستنا اىل االجابة عن الفرضية العامة 

 وبذلك حتقق صدق الفرضية العامة. أسلوب تعامل أستاذ التعليم االبتدائي للتلميذ المفرط حركيا"

 () مناقشة الفرضية اجلزئية األوىل:  مناقشة الفرضية الثانية-2

يوجد فرق يف مستوى أسلوب تعامل أستاذ التعليم االبتدائي للتلميذ ادلفرط حركيا قبل تطبيق الربنامج االرشادي *

 .التوعوي وبعده 

وتطبيق جلسات الربنامج االرشادي بعد اجرائنا للمقبالت مع األستاذة ادلعنيني بالدراسة وتطبيق االختبار القبلي 

 التوعوي على احلاالت الثالثة مث االختبار البعدي وجدنا مايلي:

 احلاالت الثالثة تغريت أساليب تعاملها بعد تطبيق الربنامج االرشادي التوعوي -

 ي التوعوي مجيع احلاالت تطور أسلوب تعاملها مع ىذه الفئة من التالميذ بعد تطبيق جلسات الربنامج االرشاد-

فالربنامج االرشادي التوعوي ادلعد ساىم يف تعديل وحتسني أسلوب تعامل األستاذ مع التلميذ ادلفرط حركيا -

وىذا من خالل انتهاج احلاالت الثالثة النمط واألسلوب الدميقراطي ما يتيح الفرصة لكافة ادلتعلمني سواء 



 الفصل السابع                                               مناقشة النتائج في ضوء فرضيات البحث
 

123 
 

يو التلميذ بالطمأنينة الالزمة للقيام بأعمالو وظهر ذلك من األسوياء او ادلفرطني حركيا وىذا ما خلق جو يشعر ف

ثري كبري  األستاذ لو تأ خالل التفاعل القائم بني التالميذ ادلفرطني حركيا والعاديني اثناء حصة الدرس وعليو فأسلوب

األستاذ  على تدين أو ارتفاع حتصيل التلميذ ومن خالل دراستنا ومناقشة ىذه الفرضية اتضح جليا ان انتهاج

لألسلوب الدميقراطي داخل غرفة الصف زاد من نشاط التالميذ عامة وادلفرطني حركيا خاصة وبالتايل ارتفاع 

أقرت بأن سلوك ادلعلمني الودي لو واليت  (1161كونين وجامب)حتصيلهم الدراسي وىذا ما توافقت معو دراسة 

تعليمهم معلمون عقابيون متسلطون يظهرون سلوكا عدوانيا أثر يف تعليم التالميذ وتكييفهم فالتالميذ الذين يتوىل 

وال يبالون او يهتمون بالتعليم ما يؤثر على حتصيلهم الدراسي,وذلك يف حالة مقارنتهم بالتالميذ الذي يقوم 

وعليو فان العقاب يعيق عملية اكتساب الثقة بادلدرسة عند التالميذ والعكس عند ,بتعليمهم معلمون غري عقابيون 

وبالتايل توصلت مفادىا بأن ىناك فرق على .       ( 8:;45913دلعلم غري العقايب او ادلتعاطف )نشراين ا

مستوى أسلوب تعامل أستاذ التعليم االبتدائي للتلميذ ادلفرط حركيا قبل تطبيق جلسات الربنامج االرشادي 

 التوعوي وبعده.

ى أساس تفاىم كما أهنا أظهرت ذلم اىتمامها وأشركتهم يف لأصبح تعامل تلك الفئة من التالميذ ع:الحالة األولى

حصص الدرس وذلك من خالل تبسيط مفاىيم ادلادة اليت تدرسها كما حرصت على أن تكون التعليمات ضمن 

 اىتمامات التلميذ وذلك للعمل على تنمية تقديره االجيايب لذاتو.

ميذ ادلفرطني حركيا باحرتام كما أهنا خلقت جو راحة فقد أصبحت ىذه احلالة تتعامل مع التال الحالة الثانية:

وطمأنينة من خالل اشراك كافة التالميذ لتنشيط حصص الدرس أو يف بعض األعمال اخلاصة بالقسم لتفريغ 

 شحناهتم الزائدة.
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ذلك : فقد كلفت ىذه احلالة فئة التالميذ من ذوي النشاط احلركي الزائد بتنشيط حصص الرياضة و الحالة الثالثة

ذلؤالء التالميذ  جلعلهم يقرون ذواهتم ويشعرون بأهنم مسؤولون عن زمالئهم االخرون كما ان احلالة وعدت مبكافئة 

 كلما كان األداء أفضل وأحسن من الفرق االخرى,كما أهنا خصصت وقتا أطول لسماع انشغاالهتم وأفكارىم .

يوجد فرق في مستوى أسلوب تعامل أستاذ األوىل ومنو فقد خلصت دراستنا اىل االجابة عن الفرضية اجلزئية 

 وبذلك حتقق صدق الفرضية اجلزئية األوىل.التعليم االبتدائي قبل تطبيق البرنامج االرشادي التوعوي وبعده 

 : مناقشة الفرضية اجلزئية الثانية:الفرضية الثالثة-3

 ذ التعليم االبتدائي للتلميذ ادلفرط حركيا.للربنامج االرشادي التوعوي تأثري كبري يف حتسني أسلوب معاملة أستا

بعد اجرائنا للمقابالت مع األساتذة ادلعنيني بالدراسة و تطبيق االختبار القبلي وتطبيق جلسات الربنامج 

 ,مث االختبار البعدي وجدنا مايلي :االرشادي على احلالت الثالثة

احلاالت ادلعنية بالدراسة أصبحت تعامل التلميذ ادلفرط حركيا بلطف و تتساىل معو عند دخولو متأخرا ,كما  

 أهنا كلفت ىذه الفءة من التالميذ مبسؤوليات خمتلفة تتوافق مع طموحاهتم.

أساليب العقاب ادلختلفة كالسب والشتم واالستهزاء وكذا العقوبات اجلسدية وأصبحت  تاحلاالت الثالثة نبذ

 تعامل ىذه الفئة من التالميذ كأعضاء فاعلة و مشاركة يف القسم.

احلاالت الثالثة أشعرت التلميذ ادلفرط حركيا أنو فرد فعال داخل غرفة الصف و ذلك من خالل اشراكو يف 

 مشوقة. حصص الدرس و تكليفو مبهام

فللربنامج االرشادي التوعوي تأثري كبري يف حتسني أسلوب تعامل أستاذ التعليم االبتدائي للتلميذ ادلفرط حركيا و 

من خالل دراستنا مناقشة ىذه الفرضية تبني أن للربامج االرشادية تأثري كبري و فعال لتحسني و تطوير مابنيت 
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و اليت أقرت بأن للربنامج أثر شامل و فعال لتعديل اجتاىات ( 1193لوري )ألجلو وىذا ما توافق مع دراسة 

( طفال فقد تقسيم ىذه العينة اىل رلموعة جتريبية 75سنوات فقد تكونت العينة من ) 7-6األطفال الصغار من 

و أخرى ضابطة و قد أجري اختبار قبل وبعد الربنامج فأسفرت نتائجو على فعالية الربنامج ادلقرتح على اجتاىات 

 األطفال اخلاصة.

و اليت أقرت مبدى فعالية برنامج ارشادي لتعديل اجتاىات الوالدين  (1112)جمال حمزة  كما اتفقت دراسة

( أبا وأما ألطفال متخلفني فقد استخدم 6:0حنو طفلهما ادلتخلف عقليا,فقد تكونت عينة الدراسة من )

لوك التكيفي و أعد برنارلا ارشاديا فأسفرت النتائج الباحث مقياس للذكاء و مقياس لالجتاىات و كذا مقياس الس

أهنا توجد فروق بني درجات اجملموعة الضابطة ودرجات اجملموعة التجريبية بعد الربنامج االرشادي و ذلك حنو 

 الطفل ادلتخلف عقليا.

امل األستاذ و عليو توصلت اىل نتيجة مفادىا أن للربنامج الرشادي التوعوي تأثري كبري يف حتسني أسلوب تع

 للتلميذ ادلفرط حركيا.

: تغري أسلوب تعامل احلالة األوىل كليا وأصبح حواري كما أن احلالة جتنبت حرمان التلميذ ادلفرط الحالة األولى

 حركيا من ادلشاركة يف حصص الرياصة و كذا فرتات االسرتاحة كما ابتعدت عن أسلويب السب واالستهزاء .

ت اسرتاتيجيييت اخلرائط ادلفاىيمية و كذا العمل اجلماعي و اللذان من خالذلما نشارك : قد انتهجالحالة الثانية

التلميذ يف العمل و يكون عضو فعال يف اجملموعة كما أن اسرتاتيجية اخلرائط ادلفاىيمية تسهل تنظيم ادلعلومات يف 

 ليسهل اسرتجاعها كما أهنا تنمي مهارات ادلتعلم.عقل التلميذ ادلفرط حركيا 

فاحلالة الثالثة خلقت جو يشعر فيو التلميذ ادلفرط حركيا بالطمأنينة وذلك من خالل اتاحة احلرية : الحالة الثالثة

 الفكرية لكل تلميذ و الثناء عليهم وتششجيعهم ىذا ما دفع بالتلميذ اىل االقبال اىل ادلدرسة برغبة صادقة
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للبرنامج االرشادي التوعوي أثر كبير في تحسين أسلوب بأن و منو فقد خلصت دراستنا اىل نتيجة مفادىا 

 و بذلك حتقق صدق الفرضية اجلزئية الثانية. تعامل األستاذ التعليم االببتدائي للتلميذ المفرط حركيا

 خالصة:

من خالل دراسة احلاالت الثالث وتطبيق جلسات الربنامج االرشادي التوعوي تبني أن أسلوب تعامل أستاذ  

البتدائي للتلميذ ادلفرط حركيا حتسن وتطور لألفضل وذلك من خالل عرض نتائج الدراسة كما اتضح التعليم ا

ذلك جليا أثناء مناقشة النتائج يف ضوء فرضيات البحث وىذا ما يثبت صدق فرضية الدراسة القائلة للربنامج 

 ميذ ادلفرط حركيا.سني أسلوب تعامل أستاذ التعليم االبتدائي للتلاالرشادي التوعوي أثر يف حت
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 خاتمة الدراسة 

فبعد حماوليت لفهم متغريات الدراسة وجدت أن سوء معاملة أستاذ التعليم االبتدائي للتلميذ املفرط حركيا ظاىرة 

من أكثر الظواىر انتشارا و شيوعا يف مدارسنا حاليا و أكثرىا تعقيدا تتحكم فيها متغريات و عوامل منها ما ىو 

باألستاذ نفسو و حىت األسرة هلا دور يف ذلك،فأسلوب معاملة األستاذ االئق  متعلق بالتلميذ و منها ما ىو متعلق

و اجليد مع ىذه الفئة لو دور كبري يف حذف السلوك غري املرغوب فيو و كل ذلك يستلزم وجود معلم كفئ يفهم 

 حاالت التلميذ و يعاملو معاملة تليق هبم و يراعي ظروفهم النفسية و االجتماعية

و الًتبص امليداين الذي قمنا بو و انطالقا من شبكة و استنادا على تطلعاتنا النظرية،اسة املنجزة من خالل الدر 

انتهيت اىل نتيجة مفادىا أن للربنام  االرشادي التوعوي فعالية الحظات و النتائ  املتحلل عليها،املقابالت و امل

 رط حركيا.يف حتسني أسلوب معاملة أستاذ التعليم االبتدائي للتلميذ املف

يف العملة التعلمية التعليمية و أسلوب تعاملو يلعب دور أساسي يف جناح فاألستاذ ىو أحد أىم الركائز األساسية 

العملية الًتبوية و لتحقيق اهلدف املنشود ال بد أن يكون األستاذ على دراية بسيكولوجة الطفل و كذا قدراتو 

اج أساليب مالئمة للتعامل مع تالميذه عموما و فئة التالميذ هيو انتالعقلية و خلفياتو االجتماعية كما ينبغي عل

كون النظام السائد داخل غرفة اللف مالئما هلذه الفئة من يذوي النشاط احلركي الزائد خلوصا و ال بد أن 

 التالميذ.
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 ى

أكثر من الثواب والثناء على تالميذك -1

 تشجيعهم.استمر فيو

أعدل بين تالميذك وال تفضل أحدا -2

 على االخرين.

منهم وال تحقر أحدا ال تسخر -3

 منهم,وجرب النصيحة الفردية معهم.

أدخل الدعابة والفكاهة عليهم وال -4

 تبالغ في ذلك.

استخدم أدوات أثناء الدرس لجذب -5

 انتباه تالميذك.

 

امدح التلميذ على األشياء االيجابية التي -6

 قامو بها أثناء الحصة الدراسية .

تحسس ظروفهم وساهم في حل -7

 مشكالتهم.

ابذل كل جهدك الفهامهم المادة واصبر -8

على ضعيفهم,وراع الفروق الفردية بينهم 

ونوع في طرق تدريسك,وسهل األمر 

 عليهم.

التهديد والوعيد مع ال تستخدم أسلوب -9

 التلميذ واستبدله بأسلوب الترغيب.

ابتعد عن أسلوب األمر في التعامل -01

 معه.

ال توبخ التلميذ أمام االخرين من -00

 زمالئه.
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 :قائمة المراجع

,الطبعة االوىل, دمشق:دار الفكر مشكالت االطفال النفسية و السلوكية و الدراسية(.5002).أمحد,الزغيب-

 للنشر و التوزيع.

 ,الطبعة األوىل,األردن.مبادئ التوجيو و االرشاد النفسي(.5002).ـأمحد,حممد الزبادي

,بدون أضواء على تربية الطفل لالباء والمعلمين(.2631ترمجة حممد مصطفى الشعباين.) أديت, بوكسيوم-

 طبعة,دار النهضة العربية.

 ,بدون طبعة,األردن:دار ادلسرية للنشر و التوزيع.التكيف و الصحة النفسية(.5005بطرس,حافظ بطرس.)-

 ,الطبعة الثانية,ديوان ادلطبوعات اجلامعية.التربية و التعليمأصول (.2666تركي,رابح.)-

 ,ترمجة عبد الفتاح السيد هالل أمحد.المبادئ األخالقية في التربيةجون,ديوي)دون سنة(.-

 ,الطبعة األوىل,دار أسامة للنشر والتوزيع.اضطرابات الحركة عند األطفال(.5005حامت,اجلعافرة.)-

 ,الطبعة اخلامسة,القاهرة:عامل الكتب.علم النفس النمو(.2662حامد,عبد السالم زهران.)-

 ,بدون طبعة,القاهرة:عامل الكتب.مدخل الى االرشاد النفسي(.2641حامد,عبد العزيز الفقي.)-

 ,بدون طبعة,بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية.المجتمع العربي المعاصر(.2651حليم,بركات.)-

,الطبعة األوىل,عمان:دار ادلسرية للنشر و طفال بين االعتدال و االفرا سلوكيات اال(.5006خالدة,نيسان.)-

 التوزيع.
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رشاد النفسي بين التوجيو المدرسي واال(.5005سعدون,احللبوسي.عبد األمري,الشمسي.وهيب,الكبيسي.)-

 .ENGA,دون طبعة:منشوراتطبيقالتالنظرية و 

 الرتبية األنروا, دون طبعة,اليونيسكو,عمان. ",معهد(.ادارة الصفوف"تعيين دراسي2662السعيد,أنور.)-

اضطراب االنتباه لدى (.2666السيدعلي,سيد أمحد وفائقة,حممد بدر.)-

 ,الطبعة األوىل,القاهرة:مكتبة النهضة للنشر والتوزيع.)أسبابه,تشخيصه,عالجه(األطفال

 العريب,القاهرة.,دار الفكر ادارة الصف المدرسي(.2662شقشق,حممود.هدى,الناشف.)-

 ,دون طبعة,االمارات:دار الكتاب اجلامعي.االرشاد النفسي في المدرسة(.5006صاحل,اخلطيب.)-

 ,الطبعة االوىل,عمان:دار ادلسرية للنشر والتوزيع.علم النفس التربوي(.2665صاحل,حممد ابو جادل.)-

 لثالثة,غزة:دار ادلقداد للطباعة.,الطبعة ااالدارة الصفية بين النظرية والتطبيق(.5004العاجز,فؤاد.)-

,دون عالج االفرا  الحركي لدى الطفل باستخدام برنامج تعديل السلوك.)دون سنة(.عال,عبد الباقي ابراهيم-

 طبعة:جامعة عني مشس.

,الطبعة األوىل:دار الشروق للنشر و االضطرابات االنفعالية والسلوكية(.5003عماد,عبد الرحيم الزغلول.)-

 التوزيع.

(,الطبعة األوىل,عمان:دار متالزمة النشا  الزائد)االندفاعية وتشتت االنتباه(.5022عوين,معني شاهني.)-

 الشروق للنشر و التوزيع.

 ,بدون طبعة,القاهرة:مؤسسة اخلليج العريب للنشر.المعلم وادارة الصف(.2653فارغة,حممد حسني.)-
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ونقص االنتباه واالندفاع بالسلوك لدى  اضطرابات فر  الحركة(.5005فيصل,حممد خري الزراد.)-

 ,دون طبعة,االمارات:منشورات مدينة الشارقة للنشر والتوزيع.االطفال

 ,دون طبعة,دمشق.علم النفس االجتماعي(.2655مالك,سليمان.)-

 ,الطبعة األوىل,اجلزائر:مديرية التكوين والرتبية.علم النفس الطفلحممد,سالمة ادم توفيق حداد.)دون سنة(.-

 ,دون طبعة,دمشق.االرشاد المدرسي(.2661حممد,الشيخ محود.)-

,رسالة ماجستريمنشورة حتت اشراف (.تصميم برنامج ارشادي لتحسين مفهوم الذات5000حممد,عبد العزيز.)-

 اذلامي عبد العزيز:جامعة عني مشس.

,الطبعة األوىل,عمان:دار وائل اضطرابات االنتباه المصحوب بالنشا  الزائد(.5006حممد علي,حممد النويب.)-

 للنشر و التوزيع.

 الطبعة العاشرة,عامل الكتب.(.تطور الفكر التربوي,2653مرسي,سيد أمحد.)-

 ,الطبعة الثانية:ادلركز اجلامعي احلديث.النشا  الزائد لدى األطفال(.5002مشرية,عبد احلميد أمحد اليوسفي.)-

,دون طبعة,القاهرة:مكتبة األجنلو في االدارة المدرسيةاتجاىات جديدية (.2655مصطفى,حسن واخرون.)-

 ادلصرية.

,الطبعة األوىل,عمان:دار ادلسرية للنشر و االضطرابات السلوكية واالنفعالية(.5004مصطفى,نوري القمش.)-

 التوزيع.

 ,دون طبعة,االردن.ادارة الصفوف المجمعة(.2650مصلح,عدنان وعدس,حممد.)-
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,دون طبعة,القاهرة:مركز االسكندرية للنشر العمليات العقلية و الذكاء(.5000منسي,حممود عبد احلليم.)-

 والتوزيع.

اضطراب ضعف االنتباه و النشا  الزائد)دليل خاص لالباء (.5004نايف,عابد الزارع.)-

 ,الطبعة األوىل,عمان:دار الفكر للنشر و التوزيع.والمختصين(

 ,الطبعة األوىل,بريوت:أكادميية النشر والتوزيع.ربويالمرجع في االرشاد الت(.5000هدى,احلسيين.)-

,دون كيف يتعلم المخ ذو النشا  الزائد المصحوب بتشتت االنتباه(.5005وليد,السيد خليفة.)-

 طبعة,األردن:دار وائل للنشر و التوزيع.

االرشاد النفسي والتوجيو (.2652يوسف,مصطفى القاضيولطفي ,حممد فطيم وحممود,عطى حسني.)-

 ,الطبعة األوىل,الرياض.تربويال
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 نموذج لشبكة المقابلة القياس القبلي/البعدي(10ملحق رقم)

 

 

 

 أبدا أحٌانا دائما الفقرة الرقم

    عدم االهتمام بالتلمٌذ ومحاولة معرفة مٌوله ومشاكله 10

    مراقبة التلمٌذ وتحدٌد حركاته وارغامه على الطاعة 10

    استخدام العقوبات الجسدٌة  10

    تطرده من القسم 10

    عدم االهتمام بالحاالت الفردٌة 10

    تعٌد شرح الدرس حٌن ال ٌفهم 10

    تعتمد التهدٌد و التخوٌف لتوفٌر الهدوء 10

    تتحدث مع التلمٌذ المفرط حركٌا بسرعة وعصبٌة 10

    تستعمل السب واالستهزاء كوسٌلة للحفاظ على النظام 10

    تكثر للتلمٌذ المفرط حركٌا االلفاظ المشجعة عند قٌامه بسلوك مالئم  01

    اظهار التلمٌذ المفرط حركٌا بمظهر السخرٌة و االستهزاء 00

    الظهور أمام التلمٌذ بمظهر القلق والضعف 00

    تتساهل مع التلمٌذ المفرط حركٌا عند دخوله متأخرا  00

    الخاطئة بدون توبٌختصحح اجابات التلمٌذ  00

    تكلف التلمٌذ المفرط حركٌا باالجابة على السبورة عقابا له 00

    تعمل على تهدئة التلمٌذ المفرط حركٌا بالعنف 00

    تعامله بلطف حٌن ٌخطئ االجابة 00

    التلمٌذ المفرط حركٌا تحصٌله الدراسً متدنً جدا 00

    عقابا لهتكلفه بكتابة النص عدة مرات  00

    تنعته بألفاظ مهٌنة عند مضاٌقته ألصدقائه 01

    تقسو علٌه حٌن ال ٌفهم الدرس 00

    ٌبدي التلمٌذ المفرط حركٌا تصرفات تزعجك و تضاٌقك 00

    تنقص من نقاطه عقابا له 00

    التلمٌذ المفرط حركٌا ال ٌمكنه تركٌز انتباهه لمدة زمنٌة طوٌلة 00

    منه حٌن ٌخطأ االجابةتسخر  00

    تمنعه من فترة الراحة 00

    ٌتشتت انتباه التلمٌذ المفرط حركٌا بسهولة 00

    تسب التلمٌذ اذا أصدر حركة مفرطة داخل القسم 00

    تتجاهله أثناء حصة الدرس 00

    تذكر مساوئه أمام زمالئه وتحقره 01

    تمنعه من حصص الرٌاضة 00

    تستعمل مع التلمٌذ المفرط حركٌا الضرب المبرح 00

    توقفه فً اخر الصف عقابا له 00

    تلقبه بألقاب تجرح مشاعره 00
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 الحالة األولى                       إستمارة أسالٌب التعامل )المقٌاس القبلً((02ملحق رقم)

 أبدا أحٌانا دائما الفقرة الرقم

 x   ومحاولة معرفة مٌوله ومشاكلهعدم االهتمام بالتلمٌذ  10
   X مراقبة التلمٌذ وتحدٌد حركاته وارغامه على الطاعة 10

   X استخدام العقوبات الجسدٌة  10

  X  تطرده من القسم 10

  X  عدم االهتمام بالحاالت الفردٌة 10

 X   تعٌد شرح الدرس حٌن ال ٌفهم 10

   X تعتمد التهدٌد و التخوٌف لتوفٌر الهدوء 10

  X  حركٌا بسرعة وعصبٌةتتحدث مع التلمٌذ المفرط  10

   X تستعمل السب واالستهزاء كوسٌلة للحفاظ على النظام 10

 X   تكثر للتلمٌذ المفرط حركٌا االلفاظ المشجعة عند قٌامه بسلوك مالئم  01

  X  اظهار التلمٌذ المفرط حركٌا بمظهر السخرٌة و االستهزاء 00

 X   الظهور أمام التلمٌذ بمظهر القلق والضعف 00

  X  تتساهل مع التلمٌذ المفرط حركٌا عند دخوله متأخرا  00

 X   تصحح اجابات التلمٌذ الخاطئة بدون توبٌخ 00

  X  تكلف التلمٌذ المفرط حركٌا باالجابة على السبورة عقابا له 00

  X  تعمل على تهدئة التلمٌذ المفرط حركٌا بالعنف 00

 X   تعامله بلطف حٌن ٌخطئ االجابة 00

   x التلمٌذ المفرط حركٌا تحصٌله الدراسً متدنً جدا 00

  X  تكلفه بكتابة النص عدة مرات عقابا له 00

  X  تنعته بألفاظ مهٌنة عند مضاٌقته ألصدقائه 01

   x تقسو علٌه حٌن ال ٌفهم الدرس 00

   x ٌبدي التلمٌذ المفرط حركٌا تصرفات تزعجك و تضاٌقك 00

  X  نقاطه عقابا لهتنقص من  00

   X التلمٌذ المفرط حركٌا ال ٌمكنه تركٌز انتباهه لمدة زمنٌة طوٌلة 00

 X   تسخر منه حٌن ٌخطأ االجابة 00

  X  تمنعه من فترة الراحة 00

   X ٌتشتت انتباه التلمٌذ المفرط حركٌا بسهولة 00

   X تسب التلمٌذ اذا أصدر حركة مفرطة داخل القسم 00

  X  تتجاهله أثناء حصة الدرس 00

  X  وتحقره تذكر مساوئه أمام زمالئه 01

 X   تمنعه من حصص الرٌاضة 00

  X  تستعمل مع التلمٌذ المفرط حركٌا الضرب المبرح 00

  X  توقفه فً اخر الصف عقابا له 00

  X  تلقبه بألقاب تجرح مشاعره 00
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 القبلً( المقٌاساستمارة أسالٌب التعامل )الحالة الثانٌة(30)ملحق رقم 

 أبدا أحٌانا دائما الفقرة الرقم

  X  عدم االهتمام بالتلمٌذ ومحاولة معرفة مٌوله ومشاكله 10

   X مراقبة التلمٌذ وتحدٌد حركاته وارغامه على الطاعة 10

  X  استخدام العقوبات الجسدٌة  10

   X تطرده من القسم 10

  X  عدم االهتمام بالحاالت الفردٌة 10

 x   تعٌد شرح الدرس حٌن ال ٌفهم 10

  X  تعتمد التهدٌد و التخوٌف لتوفٌر الهدوء 10

   X تتحدث مع التلمٌذ المفرط حركٌا بسرعة وعصبٌة 10

   x تستعمل السب واالستهزاء كوسٌلة للحفاظ على النظام 10

 X   تكثر للتلمٌذ المفرط حركٌا االلفاظ المشجعة عند قٌامه بسلوك مالئم  01

   X اظهار التلمٌذ المفرط حركٌا بمظهر السخرٌة و االستهزاء 00

 X   الظهور أمام التلمٌذ بمظهر القلق والضعف 00

  X  تتساهل مع التلمٌذ المفرط حركٌا عند دخوله متأخرا  00

 X   التلمٌذ الخاطئة بدون توبٌختصحح اجابات  00

  X  تكلف التلمٌذ المفرط حركٌا باالجابة على السبورة عقابا له 00

  X  تعمل على تهدئة التلمٌذ المفرط حركٌا بالعنف 00

 X   تعامله بلطف حٌن ٌخطئ االجابة 00

   x التلمٌذ المفرط حركٌا تحصٌله الدراسً متدنً جدا 00

  X  النص عدة مرات عقابا لهتكلفه بكتابة  00

   X تنعته بألفاظ مهٌنة عند مضاٌقته ألصدقائه 01

   X تقسو علٌه حٌن ال ٌفهم الدرس 00

   X ٌبدي التلمٌذ المفرط حركٌا تصرفات تزعجك و تضاٌقك 00

   X تنقص من نقاطه عقابا له 00

   X طوٌلة التلمٌذ المفرط حركٌا ال ٌمكنه تركٌز انتباهه لمدة زمنٌة 00

  X  تسخر منه حٌن ٌخطأ االجابة 00

  X  تمنعه من فترة الراحة 00

   X ٌتشتت انتباه التلمٌذ المفرط حركٌا بسهولة 00

   X تسب التلمٌذ اذا أصدر حركة مفرطة داخل القسم 00

  X  تتجاهله أثناء حصة الدرس 00
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  X  تذكر مساوئه أمام زمالئه وتحقره 01

  X  من حصص الرٌاضةتمنعه  00

  X  تستعمل مع التلمٌذ المفرط حركٌا الضرب المبرح 00

  X  توقفه فً اخر الصف عقابا له 00

  X  تلقبه بألقاب تجرح مشاعره 00

 

 



140 
 

 القبلً( المقٌاساستمارة أسالٌب التعامل )   الحالة الثالثة(04)ملحق رقم

 أبدا أحٌانا دائما الفقرة الرقم

  X  عدم االهتمام بالتلمٌذ ومحاولة معرفة مٌوله ومشاكله 10

  X  مراقبة التلمٌذ وتحدٌد حركاته وارغامه على الطاعة 10

   X استخدام العقوبات الجسدٌة  10

  X  تطرده من القسم 10

  X  عدم االهتمام بالحاالت الفردٌة 10

  X  تعٌد شرح الدرس حٌن ال ٌفهم 10

   X تعتمد التهدٌد و التخوٌف لتوفٌر الهدوء 10

  X  تتحدث مع التلمٌذ المفرط حركٌا بسرعة وعصبٌة 10

   X تستعمل السب واالستهزاء كوسٌلة للحفاظ على النظام 10

 X   تكثر للتلمٌذ المفرط حركٌا االلفاظ المشجعة عند قٌامه بسلوك مالئم  01

  X  اظهار التلمٌذ المفرط حركٌا بمظهر السخرٌة و االستهزاء 00

 X   الظهور أمام التلمٌذ بمظهر القلق والضعف 00

  X  تتساهل مع التلمٌذ المفرط حركٌا عند دخوله متأخرا  00

 X   التلمٌذ الخاطئة بدون توبٌختصحح اجابات  00

 X   تكلف التلمٌذ المفرط حركٌا باالجابة على السبورة عقابا له 00

 X   تعمل على تهدئة التلمٌذ المفرط حركٌا بالعنف 00

 X   تعامله بلطف حٌن ٌخطئ االجابة 00

   X التلمٌذ المفرط حركٌا تحصٌله الدراسً متدنً جدا 00

   X النص عدة مرات عقابا لهتكلفه بكتابة  00

  X  تنعته بألفاظ مهٌنة عند مضاٌقته ألصدقائه 01

   X تقسو علٌه حٌن ال ٌفهم الدرس 00

   X ٌبدي التلمٌذ المفرط حركٌا تصرفات تزعجك و تضاٌقك 00

   X تنقص من نقاطه عقابا له 00

   X طوٌلة التلمٌذ المفرط حركٌا ال ٌمكنه تركٌز انتباهه لمدة زمنٌة 00

   X تسخر منه حٌن ٌخطأ االجابة 00

   X تمنعه من فترة الراحة 00

   X ٌتشتت انتباه التلمٌذ المفرط حركٌا بسهولة 00

   X تسب التلمٌذ اذا أصدر حركة مفرطة داخل القسم 00

  X  تتجاهله أثناء حصة الدرس 00
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  X  تذكر مساوئه أمام زمالئه وتحقره 01

  X  من حصص الرٌاضةتمنعه  00

   X تستعمل مع التلمٌذ المفرط حركٌا الضرب المبرح 00

 



 ارررهتعهخنت0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ونقص االنتباهاسباب اضطراب فرط الحرك

ٌكون نتٌجة تعرض الدماغ إلصابات خالل الحمل أو -

عند الوالدة، صعوبات الوالدة، نقص األكسجٌن، 

أثناء الحمل، تناول األدوٌة أثناء إصابة األم بمرض 

 فترة الحمل.

حدوث اضطرابات فً النشاط الكٌمٌائً للدماغ لم -

 تعرؾ مسبباته، فإختالؾ كٌمٌاوٌات المخ تؤدي

 إلى تاثٌرات على المزاج و السلوك.

أسباب جٌنٌة آو وراثٌة-  

أسباب بٌئٌة-  

أنواع اضطراب فرط الحركة و نقص االنتباه:*  

فرط الحركة-النشاط:فً هذه الحالة تكون أعراض 

اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه موجودة بنسبة 

متفاوتة ولكن ٌؽلب علٌها عالمات وأعراض فرط 

 الحركة

-قلة االنتباه-ضعؾ التركٌز:فً هذه الحالة تكون 

أعراض فرط الحركة وتشتت االنتباه موجودة بنسبة 

أعراض اإلنتباهمتفاوتة ولكن ٌؽلب علٌها عالمات و  

-اضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه:فً هذه الحالة 

تكون أعراض فرط الحركة وتشتت االنتباه موجودة 

 لكال الحالتٌن فرط الحركة وقلة االنتباه

 

 

  ADHDأو ضطراب فرط الحركة ونقص االنتباها

Atentiondeficithyperactivitydisorder 

هو حالة مرضٌة سلوكٌة لدى األطفال والمراهقٌن،وهً تعزى 

لمجموعة من األعراض المرضٌة والتً تبدأ فً مرحلة 

الطفولة وتستمر لمرحلة المراهقة والبلوغ،تعتمد على وجود 

االنتباه واالندفاعٌة،وهذه األعراض النشاط الحركً،نقص 

.تؤدي إلى صعوبات فً التأقلم مع الحٌاة والمنزل  

 مميزات التلميذ المفرط حركيا:

*نقص االنتباه: و هو من أكثر أعراض هذه الحالة انتشارا، 

فدرجة التركٌز واالنتباه لدٌهم قصٌرة جدا، فهم ؼٌر قادرٌن 

وكأنهم ؼٌر مهمٌن على التركٌز، التذكر والتنظٌم وٌظهرون 

بما ٌجري من حولهم، كما ٌجدون صعوبة فً بدء وإكمال ما 

ٌقومون به من نشاط  وٌظهر انه متملل وال ٌنفذون األوامر 

 المطلوبة منهم وٌفقدون أؼراضهم.

*االندفاعٌة:فهذا الطفل مندفع وال ٌفكر فً الحدث وردة الفعل، 

هم فً وٌجٌب على السؤال قبل إتمامه وال ٌنتظرون دور

الحدٌث أو اللعب وكثٌرا ما ٌقاطعون اآلخرٌن فً الكالم 

واللعب، ما ٌؤدي إلى عدم قدرتهم على بناء عالقات متمٌزة 

.مع اآلخرٌن  

*كما انه ٌجد صعوبة فً الجلوس سكانا لفترة طوٌلة وٌكون 

 كثٌر التملل وٌتحرك على الكرسً

د *ٌركض و ٌقفز فً األماكن ؼٌر المناسبة كما انه ٌفق.

 ممتلكاته وأدواته الخاصة به 

 

*ٌركض و ٌقفز فً األماكن ؼٌر المناسبة كما انه ٌفقد 

 ممتلكاته وأدواته الخاصة به 

األعراض الرئيسية الظاهرة على الطفل ذو النشاط 

 الزائد و تشتت االنتباه:

المدة الزمنٌة قلة االنتباه:ٌتصؾ هؤالء األطفال بأن -

لدرجة انتباههم قصٌرة جدا و عدم استجابتهم للمثٌرات 

 الظاهرة بسهولة.

الشرود الذهنً و ضعؾ التركٌز.-  

كثرة التملل و التذمر و النسٌان.-  

زٌادة الحركة فال ٌستطٌع البقاء ساكنا فً مكانه أو -

 مقعده.

االندفاع حٌث ٌكون هذا الطفل مندفع دون هدؾ محدد -

لى األسئلة قبل سماعها، و ٌقاطع فً الكالم، و ٌجٌب ع

ٌبدوا و كأنه ال ٌسمع عندما تتحدث إلٌه و ٌتكلم بشكل 

 مفرط.

ال ٌستطٌع انتظار دوره فً أي نشاط، و ٌالحظ علٌه -

 سرعة التحول من نشاط آلخر.

عدم المباالة و فوضوٌة الطبع و عدوانً فً حركاته -

 و متؽٌر المزاج.

المهمة التً بٌن ٌدٌه حتى إنهائها. عدم االلتزام بأداء-  

صعوبة التكٌؾ مع الجو الجدٌد، و تأخر النمو -

 اللؽوي.

الشعور باإلحباط ألتفه األسباب مع تدنً مستوى الثقة -

 فً النفس.

اضطراب العالقة مع اآلخرٌن حٌث ٌقاطعهم و -

 ٌتدخل فً شؤونهم.

عدم القدرة على التعبٌر عن الرأي الشخصً -

 بوضوح.

 1 ر بالضحك أو البكاء العنٌؾ ألتفه األسباببثا-
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األعراض الجسدية-

 

زكام، رشح، عطس، إفرازات مستمرة، هرش األنف:-

فً األنؾ، آالم فً الرأس و الرقبة و الظهر و العضالت 

الحسً و فً المفاصل و هذه اآلالم ؼٌر متعلقة بالنشاط 

و لٌست مترابطة، أي ال تحدث كلها فً نفس الوقت و 

 متفاوتة فً اإلحساس بها.

أالم المعدة ، مٌل للتقٌىء، اإلحساس باالنتفاخ، البطن:-

رائحة الفم ؼٌر مستحبة، إسهال وإمساك و هذه 

األعراض مرتبطة بالمرض و لكن ال تحدث فً نفس 

 الوقت.

ناء النهار مع الحاجة التبول الالإرادي أحٌانا أثالمثانة:

 للتبول كثٌرا.

شحوب اللون، دوائر و انتفاخات داكنة تحت الوجه:-

 العٌن.

سهولة تجمع السوائل خلؾ طبلة األذن، طنٌن  األذن:-

 فً األذن.

سرٌع فً النهجات ، و هؤالء األطفال عادة ما التنفس:-

ٌكونوا شدٌدي الحساسٌة للضوء العالً ، و تختلؾ 

طفل ألخر بل تختلؾ فً الطفل أعراض المرض من 

 الواحد من ٌوم ألخر و من ساعة ألخرى

أعراض اضطراب فرط الحركة و تشتت االنتباه للتلميذ في 

 مرحلة التعليم االبتدائي:

ٌتسم الطفل  النشاط الزائد و السلوك غير مقبول اجتماعيا

المصاب باضطراب النشاط الزائد المصحوب بتشتت االنتباه 

حركة البدنٌة ؼٌر الهادفة،فقد نجده ٌتحرك و ٌتنقل من كثرة ال

من مقعده الدراسً ألماكن أخرى داخل الفصل ألكثر من 

مرة،كما ٌتملل من جلسته،وٌبدأ باللعب باألشٌاء المحٌطة و 

ٌحركها بشكل عشوائً دون هدؾ و تؽلب علٌه الفوضوٌة 

بسبب عدم قدرته على ضبط نفسه،كما ٌطلب األشٌاء من 

 طرٌقة ؼٌر مناسبةزمالئه ب

فهذا الطفل ٌعانً من ضعؾ القدرة ضعف االنتباه و التركيز 

على االنتباه بشكل عام خاصة قصور القدرة على تركٌز انتباهه 

نحو مثٌر معٌن لفترة لفترة طوٌلة و االنتقال من مهمة إلى 

أخرى بشكل سرٌع،كما ٌالحظ المعلمون صعوبة قدرة الطفل 

على تركٌز انتباهه نحو التوجٌهات و اإلرشادات الموجهة الٌه 

 قدرته على استٌعاب الدروس و التعلٌمات.   و عدم

حٌث ٌالحظ المعلمون أن هؤالء األطفالتؽلب علٌهم االندفاعية -

سمة االندفاعٌة و هً سمة متمٌزة و كثٌرة الشٌوع لدى هذه 

الفئة فقد ٌقوم التلمٌذ بمقاطعة أحادٌث اآلخرٌن،و اإلجابة عن 

 األسئلة الموجهة الٌه دون تفكٌر

نظرا لكون الطفل المصاب بهذا ضعف القدرة على التفكير  

االضطراب ٌجد صعوبة فً القدرة على االنتباه و التركٌز و 

اإلنصات فانه سٌعانً من قصور فً التفكٌر بسبب كون 

المعلومات التً ٌتلقاها ؼٌر منظمة و ؼٌر مترابطة 

وواضحة،لذا نجد الطفل ٌخطئ فً كثٌر من األشٌاء التً سبق 

أن تعلمها،فهو ال ٌتعلم بشكل صحٌح و ال ٌنقل أثر التعلم  و

 بشكل صحٌح.

ٌتطلب  فهو ٌتطلب وقتا طوٌال لربط التفكٌر تأخر االستجابة-

 وقتا طوٌال لربط المعلومات بالشكل الصحٌح

عالج 

 هاضطراب النشاط الزائد المصحوب بتشتت االنتبا

إن إمكانٌة التأثٌر الدوائً للعقاقٌر  العالج باستخدام العقاقير-

تتمثل فً تنشٌط القشرة المخٌة للسٌطرة على مكونات ما تحت 

القشرة المخٌة و بالتالً تؤدي إلى خفض أعراض فرط النشاط 

الحركً و اضطراب االنتباه،مع أن المعالجة بالعقاقٌر فعالة 

ال إال أن العقاقٌر %56-56فً حاالت النشاط الزائد حٌث تبلػ 

ٌجب أن تمثل أكثر من عنصر واحد فً عملٌة عالجٌة متعددة 

(و ritalineالعناصر،وٌعتبر الرٌتالٌن)

( أكثر العقاقٌر dexcendreigوالدكسدرٌت) (sylotالساٌلوت)

 استخداما لمعالجة هذا االضطراب فهً أكثر فعالٌة من ؼٌرها

العالج باالسترخاء و تستخدم هذه الطرٌقة العالج النفسي

تبعث التلمٌذ على تخٌل مشاهد خدام الخٌال بهدؾ مساعدة است

 الراحة أثناء االسترخاء سهفً نف

أن ٌحاولوا تشجٌع و استثارة  االساتذةعلى العالج السلوكي:-

و علٌهم أن ٌراقبوا الطفل و هو  التلمٌذأي سلوك منتج عند 

ٌتصرؾ بشكل مناسب،كم هو رائع إنهاءك لعملك و عندما 

جالسا و هادئا و منتجا و ٌكمل عمله ٌستطٌع  التلمٌذٌبقى 

 أن ٌقول"كم هو جمٌل أن تجلس صامتا و منتبها". االستاذ
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مهارة تسيير المشكالت الصفية وبعض العوامل الحاسمة 

 ضبط الصف في

إن مهارة إدارة الفصل واحدة من أهم مهارات 

التدرٌس، و بدون اكتساب هذه المهارة ال ٌكون 

التدرٌس ناجحا فً أغلب األحٌان ، و ضبط الفصل 

و هو ٌعنً  . مهارة تكتسب مع مضً الوقت

المحافظة على حد معقول من النظام دون إفراط أو 

تفرٌط . كما أنه مظهر هام من مظاهر اإلدارة 

ونه تسود الصفٌة و واجب أساسً للمدرس و بد

 م الفوضى التً تمنع التعل

 

 :العوامل الحاسمة في ضبط الصف

فعدم إتقان المعلم لمادته قد ٌكون السبب فً المعلم:-1

التً ٌواجهها مع فصله إذ سرعان ما المشكالت 

ٌكتشف التالمٌذ أن معلمهم ال ٌحضر جٌدا أو ال 

ٌعرف مادته جٌدا وهنا تبدأ مشكالت المعلم معهم 

ألنهم ٌفقدون الثقة فٌه ،لذا فالمعلم الجٌد ٌسد هذا 

 الباب عن طرٌق التحضٌر الجٌد للمادة التٌٌدرسها.

 

 

*عدم قدرة المدرس على إٌصال المادة للتالمٌذ بالطرٌقة 

المناسبة :فٌتسرب الملل إلى التالمٌذ بسبب عدم فهمهم 

وتبدأ المشكالت المتنوعة ولسد هذا الباب على المعلم أن 

ٌحضر باإلضافة إلى المادة طرٌقة تدرٌس المادة فاآلمران 

 متالزمان :ماذا ندرس وكٌف ندرس 

وت المعلم المنخفض أو غٌر الواضح:فسٌجد التالمٌذ *ص

صعوبة فً اإلصغاء والفهم فٌتسرب إلٌهم الملل وحب 

المشاغبة.

 

*سوء معاملة المعلم لتالمٌذه:فان كان المعلم الذي ٌتخذ 

موقفا عدائٌا أو تسلطٌا من تالمٌذه ال ٌجلب لنفسه سوى 

ن ٌكون كراهٌتهم وما ٌتبعها من مشكالت لذا على المعلم أ

 ودودا مع تالمٌذه.

*قطع أنفاس التالمٌذ وشل حركتهم ومحاسبتهم على البسمة 

والهمسة واللهفة:فضبط الفصل ال ٌعنً ذلك وإال مثل هذا 

الضبط ٌصبح وسواسا ٌؤرق المعلم فً اللٌل والنهار 

وضبط الفصل هو المحافظة على حد المعقول من النظام 

ً الفصل دون افراط أو تفرٌطف

. 

 

*إتباع أسلوب واحد فً التدرٌس دون تغٌٌر أو تجدٌد:فهذا 

الوضع ٌدخل الملل فً نفوس التالمٌذ ونفس المعلم على 

 حد سواء والملل هو اقصر السبل إلى المشاغبة 

 

*المعلم عصبً المزاج ٌثور ألقل األسباب :فانه ٌصبح 

 متعة ٌتسلى بها التالمٌذ لٌروا كٌف ٌثور وكٌف ٌهدا وماذا

 ٌقول وكٌف ٌتصرف

 

قد ٌكون التلمٌذ المفرط حركٌا فاشال فً  التلميذ: -2

ذلك عن طرٌق جلب االنتباه الٌه  دروسهوٌرٌد أن ٌعوض

 بواسطة الحركة الزائدة والتشوٌش.

وقد ٌكون التلمٌذ المفرط حركٌا ٌعانً من مشاكل أسرٌة 

وٌرٌد جلب انتباه المعلم لٌعوض به عن اهتمام والدٌه 

 .ن اهمالنهاللذا

1 2 3 



 

 

وقد ٌكون االفراط الحركً ذات دافع مؤقت وٌقصد به أن 

 التلمٌذ ٌرٌد أن ٌكتشف ردة فعل معلمه الجدٌد.

 

 الطبٌعً جداً أن ٌوجد فً الصف فئة منمن 

وٌنبغً أن ال ٌستعجل المدرس  ،التالمٌذالمفرطٌن حركٌا

 ، بالحكم علٌهم بأنهم ال ٌرغبون بالتعلم والنجاح

فجمٌع الطلبة ٌحبون أن ٌتعلموا وٌتقدموا وٌنجحوا، 

ربما كان لمرحلة المراهقة أو  الحركة الزائدة فالباعث على

  اجهها الطالب فً بٌئتهلبعض الضغوط التً ٌو

عن  التالمٌذاالجتماعٌة، أو قد تكون تعبٌراً لدى بعض 

المحب  التلمٌذفعندما ال ٌستطٌع  حبهم للظهور والتمٌز،

 للظهور التمٌز دراسٌاً فإنه ٌسعى إلى البحث

عن طرٌقة أخرى للظهور والتمٌز، حتى لو كانت فً نظر 

 .أو تصرفاتخاطئة  المدرسٌن سلوكٌات سلبٌة

 

 

من األفضل بالطبع أن ال تقع مشكالت فً ضبط الفصل 

أساساً و للحصول على الوضع المثالً ٌحسن بك أن 

 : تراعً ما ٌلً

ـ اكتسب احترام تالمٌذك و افعل كل ما ٌحفظ لك هذا 1

 . االحترام

 ـ كن عادالً فً معاملة تالمٌذك و ال تتحٌز ألحد ضد أحد2

. 

 . ـ عامل تالمٌذك بمودة و لطف دون ضعف3

 . ـ أظهر لهم أنك تهتم بهم وبتقدمهم الدراس4ً

 . ـ عامل تالمٌذك باحترام لٌبادلوك االحترام5

 . ـ حضر مادتك الدراسٌة جٌداً 6

 . ـ حضر طرٌقة تدرٌس المادة جٌداً 7

 . تالمٌذك الملل و شوقهم لمتابعة الدرسـ ادفع عن 8

ـ اتبع أسالٌب متنوعة فً التدرٌس لتضمن انتباههم و 9

 رغبتهم فً درسك

 ـ أشعرهم أنك تحب عملك حتى ٌحبوا درسك و ٌحبوك10

. 

 

ومن أهم ثمار و نتائج أساليب المعاملة الصفية الفاعلة 

:نذكر  مايلي  

اسالٌب المعاملة الصفٌة التً تسهم فً جعل التلمٌذ -1

متمكنا فً غرفة الصف وموجها لخدمة المتعلمٌن أنفسهم 

 من اجل بلوغ األهداف التربوٌة المرسومة.

اسالٌب المعاملة الصفٌة التً توفر مناخا ٌسوده -2

االنضباط القائم على عالقات التفاعل والتفاهم بٌن المعلم 

 وطالبه من جهة وبٌن الطالب بأنفسهم من جهة أخرى.

اسالٌب المعاملة الصفٌة هً التً تدرب الطالب على -3

االنضباط الذاتً فتجعله ٌتكٌف تكٌفا واعٌا لبٌئته 

االجتماعٌة فٌضبط سلوكه وٌحترم حرٌات اآلخرٌن 

 ومصالحهم.

سالٌب المعاملة الصفٌة هً التً تنمً ثقة الطالب ا-4

بنفسه وٌمن حوله بذلك وٌمكن ان ٌتعاون الطالب مع 

 معلمه ومجتمعه المحٌط به.

اسالٌب المعاملة الصفٌة التً تشعر كل فرد فً غرفة -5

 الصف بان له دورا هاما ٌؤدٌه وٌقدره من اجله .

قلٌل اسالٌب المعاملة الصفٌة تزٌد فرص التعلم وت-6

 السلوك غٌر المرغوب فٌه عند الطالب
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إن كل تلمٌذ هو عبارة عن فرد معقد ومثٌر لالهتمام, 

ك إلى حد ما أخذ بعض المالحظات وعلى الرغم من ذل

العامة التً تساعد على التعامل مع سوء السلوك, 

وٌتزاٌد المٌل الٌوم على اعتماد سٌاسة التضمٌن التً 

ٌنبغً فٌها على المعلم أن ٌتعامل مع مختلف أنواع 

التالمٌذ فً صفوفه, ومن المشكالت السلوكٌة األكثر 

الحركة و إزعاجا عند كافة األساتذة اضطراب فرط 

نقص االنتباه,فهً تستنفذ من االستاذ وقت وجهد كبٌر 

خاصة فً المرحلة االبتدائٌة ما ٌدفع باالستاذ الى انتهاج 

أسالٌب غٌر الئقة كالضرب المبرح والشتم واالهانة 

والسب ظنا منه أنها أسالٌب مساعدة على تعدٌل سلوك 

ذلك, هذا التلمٌذ لكن هذا ما ٌزٌد المشكلة تعقٌدا وحدة 

فاضطراب سلوك التالمٌذ و اتزانه انما ٌتوقف على 

المعاملة التً ٌعاملون بها من طرف االستاذ وفً نهاٌة 

المطاف نجاح و فعالٌة العالج تعتمد على تعاون 

المدرسة وولً األمر وباألخص إتباع األستاذ بعض 

األسالٌب والطرق الجٌدة للتعامل مع هذه الشرٌحة من 

 ن البد لألستاذ أن:التالمٌذ لذلك كا

*ٌكثر من الثناء والتعزٌز لتشجٌعه على تكرار التصرف 

 االٌجابً.

*أحرص على التواصل البصري, فقد تكفً نظرة لجلب 

 انتباه طفل سرحان.

 *أجلس الطفل بالقرب منه.

 *كن مثاال هادئا, ثابتا واٌجابٌا لٌتعلم منه التلمٌذ.

 المٌال إلى المواجهة.*تجنب الصراخ ألنه ٌزٌد السلوك 

 *ال تحقر الطفل وال تعنفه وأشعره باألهمٌة والحب.

*كلف الطفل بأعمال بسٌطة ٌنجح فً أدائها, ثم كافئه 

 فورا بشًء ٌحبه.

*عد الطفل بزٌادة المكافئة إذا تكرر األداء المطلوب وال 

 تخلف وعدك 

 *ابتسم فً وجه الطفل كلما التزم الهدوء ولو لدقائق. 

 حركات القسم التً تضاٌقك فً القسم. *تجاهل

*ال تستخدم التعلٌمات مع الطفل وأشعره بالمسؤولٌة فً 

 حدود قدراته وابتعد عن أسلوب األمر فً التعامل معه.

*ال تستخدم أسلوب التهدٌد والوعٌد مع الطفل واستبدله 

 بأسلوب الترغٌب.

*استخدم أسلوب التعزٌز االٌجابً لدعم السلوك 

 ه والعمل على تقوٌته.المرغوب فٌ

*شرط أن ٌكون المعزز المستخدم مرغوب ومحبب 

 للطفل وأن ٌكون فورٌا.

كلف الطفل بمهام كمسح السبورة أو القٌام بنشاط معٌن 

 داخل القسم لتفرٌغ طاقاته الزائدة 

 

فطرٌقة االتصال بالتلمٌذ المفرط حركٌا وأسلوب تعامل -

األستاذ معه تؤثر فً اتجاهٌن معا فان كانت األسالٌب 

المنتهجة من طرف األستاذ تكاملٌة تراعً مشاعر 

التلمٌذ وأحاسٌسه وحاجاته وشخصٌته عموما فإنها تؤدي 

إلى استجابة سلوكٌة من قبل التلمٌذ فً نفس االتجاه و قد 

ٌكون العكس صحٌحا و هذا األمر فً اغلب األحٌان مع 

 عدم نفً االستثناء

ٌجب أن ٌفرق المعلم بٌن عدم استطاعة التلمٌذ القٌام  -

بعمل ما , وبٌن عدم رغبته فً أدائه , فالنوع األول من 

الطلبة ٌحتاج إلى التوجٌه واإلرشاد والشرح والتوضٌح 

الذي ٌحتاج المعلم  , أما النوع الثانً فهو النوع المتمرد

إلى تقدٌم النصح له وقد ٌحتاج معه إلى الترغٌب 

 والترهٌب أو الحزم أو العقاب إن لزم األمر

ز بسط التعلٌمات لٌسهل علٌه استعابها ومن ثم تركٌ

 انتباهه لحل االنشطة المطلوبة 

 

 1 

 

3 
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عزٌزي االستاذ )ة( الٌك بعض االستراتٌجٌاتالتدرٌسٌة 

تحقٌق مخرجات تعلٌمٌة مرغوبة لدى  علىالتً تعمل 

تعاملك مع تطوٌر أسالٌب  تحسن  المتعلمٌن والتً

 التلمٌذ المفرط حركٌا:

وٌقصد بها تولٌد أفكار  استراتٌجٌة العصف الذهنً:

واراء ابداعٌة من التالمٌذ لحل مشكلة معٌنة و تكون 

هذه األفكار جدٌدة و مفٌدة,أي وضع الذهن فً حالة 

الجاهزٌة للتفكٌر و من أهداف هذه االثارة و 

تفعٌل دور المتعلم فً المواقف التعلٌمٌة. -االستراتٌجٌة:

اج أفكار ابداعٌة حول تحفٌز المتعلمٌن على انت–

موضوع معٌن,وأن ٌعتاد الطالب على احترام و تقدٌر 

اراء األخرٌن,وكذا االستفادة من أفكار االخرٌن من 

خالل تطوٌرها و البناء علٌها.

 

وٌكون فٌها العمل معا :استراتٌجٌة العمل الجماعً

النجاز أهداف مشتركة بمجموعات صغٌرة كفاءتها 

متباٌنة و ٌمون االستاذ المسؤول األول فً نجاح عمل 

هذه المجموعات ومن أهدافها:أنها تنمً للتالمٌذ روح 

المسؤولٌة اتجاه نفسه و مجتمعه,هذا من جهة و من جهة 

اون لٌستفٌد المتعلم و غٌره. أخرى تنمٌة روح التع

احترام اراء التالمٌذ بعضهم البعض و تقبل األفكار 

 المخالفة لهم وتبادل األفكار بٌن التالمٌذ.

 

وهً استراتٌجٌة فاعلة خرائط المفاهمٌة:استراتٌجٌة ال

أشكال تخطٌطٌة تربط المفاهٌم تمثل المعرفة عن طرٌق 

بعضها البعض بخطوط أو اسهم ٌكتب علٌها كلنات 

تسمى كلمات الربط ومن أهدافها:تنظٌم المعلومات فً 

عقل الطالب لٌسهل استرجاعها وكذا تبسٌطها فً شكل 

كر المعارف صور و كلمات,وكذا المساعدة على تذ

بشكل معٌن,و تنمٌة مهارات المتعلم فً تنظٌم المفاهٌم و 

 تطبٌقها و ترتٌبها.

 

وهً الطرٌقة المناسبة لتعلٌم :استراتٌجٌة طرٌقة القصة

التالمٌذ خاصة األطفال منهم كونها تساعد على جذب 

انتباههم و كسبهم الكثٌر من المعلومات و الحقائق 

أن تكون األفكار والحقائق والمعلومات  و ٌجبالتارٌخٌة

المتضمنة فً القصة قلٌلة حتى ال تؤدي كثرتها إلى 

أن تقدم القصة بأسلوب ٌجبكما التشتت وعدم التركٌز

سهل وشٌق ٌجذب انتباه التالمٌذ وٌدفعهم إلى اإلنصات 

 واالهتمام

 

:وهً استراتٌجٌة ٌتعلم استراتٌجٌة التعلم باالكتشاف

من خالل اندماجهم فً دروس االكتشاف الطلبة من 

بعض الطرق واألنشطة الضرورٌة للكشف عن أشٌاء 

,كما أنها تنمً لدى الطلبة اتجاهات و جدٌدة بأنفسهم

 .استراتٌجٌات فً حل المشكالت و البحث.

المٌل إلى المهام التعلٌمٌة والشعور وتساعدهم على 

ق الذات عند الوصول إلى اكتشاف بالمتعة وتحقٌ

تساعد فً إنماء طرق فعالة للعمل الجماعً وما

ومشاركة المعلومات واالستماع إلى أفكار اآلخرٌن 

.واالستئناس بها

وُتعد هذه اإلستراتٌجٌة من :استراتٌجٌة الكرسً الساخن

الطرق الفعالة عندما ٌرٌد المعلم ترسٌخ قٌم ومعتقدات 

ً تنمً عدة مهارات مثل القراءة معٌنة لدى الطلبة, وه

وبناء األسئلة وتبادل األفكار. كما أنها مفضلة عندما 

ٌرٌد المعلم التفصٌل بموضوع معٌن أو مفاهٌم معٌنةكما 

ٌمكن أن ٌجلس المعلم فً الكرسً الساخن بهدف تشجٌع 

الطلبة على تكوٌن األسئلة, وٌشجعهم على األسئلة 

 المفتوحة.
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 البعدي( المقٌاسالحالة األولى          استمارة أسالٌب التعامل )(80)ملحق رقم

 أبدا أحٌانا دائما الفقرة الرقم

  X  عدم االهتمام بالتلمٌذ ومحاولة معرفة مٌوله ومشاكله 10

  X  مراقبة التلمٌذ وتحدٌد حركاته وارغامه على الطاعة 10

 X   استخدام العقوبات الجسدٌة  10

 X   تطرده من القسم 10

  X  عدم االهتمام بالحاالت الفردٌة 10

   X تعٌد شرح الدرس حٌن ال ٌفهم 10

  X  تعتمد التهدٌد و التخوٌف لتوفٌر الهدوء 10

 X   تتحدث مع التلمٌذ المفرط حركٌا بسرعة وعصبٌة 10

 X   تستعمل السب واالستهزاء كوسٌلة للحفاظ على النظام 10

 X   تكثر للتلمٌذ المفرط حركٌا االلفاظ المشجعة عند قٌامه بسلوك مالئم  01

 X   اظهار التلمٌذ المفرط حركٌا بمظهر السخرٌة و االستهزاء 00

 X   الظهور أمام التلمٌذ بمظهر القلق والضعف 00

 X   تتساهل مع التلمٌذ المفرط حركٌا عند دخوله متأخرا  00

  X  التلمٌذ الخاطئة بدون توبٌختصحح اجابات  00

 X   تكلف التلمٌذ المفرط حركٌا باالجابة على السبورة عقابا له 00

 X   تعمل على تهدئة التلمٌذ المفرط حركٌا بالعنف 00

   X تعامله بلطف حٌن ٌخطئ االجابة 00

  X  التلمٌذ المفرط حركٌا تحصٌله الدراسً متدنً جدا 00

  X  النص عدة مرات عقابا لهتكلفه بكتابة  00

 X   تنعته بألفاظ مهٌنة عند مضاٌقته ألصدقائه 01

 X   تقسو علٌه حٌن ال ٌفهم الدرس 00

  X  ٌبدي التلمٌذ المفرط حركٌا تصرفات تزعجك و تضاٌقك 00

 X   تنقص من نقاطه عقابا له 00

  X  طوٌلة التلمٌذ المفرط حركٌا ال ٌمكنه تركٌز انتباهه لمدة زمنٌة 00

 X   تسخر منه حٌن ٌخطأ االجابة 00

 X   تمنعه من فترة الراحة 00

 X   ٌتشتت انتباه التلمٌذ المفرط حركٌا بسهولة 00

  X  تسب التلمٌذ اذا أصدر حركة مفرطة داخل القسم 00

 X   تتجاهله أثناء حصة الدرس 00

 X   تذكر مساوئه أمام زمالئه وتحقره 01
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  X  من حصص الرٌاضةتمنعه  00

 X   تستعمل مع التلمٌذ المفرط حركٌا الضرب المبرح 00

 X   توقفه فً اخر الصف عقابا له 00

 X   تلقبه بألقاب تجرح مشاعره 00
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 البعدي( المقٌاسالحالة الثانٌة         استمارة أسالٌب التعامل ) (                             90)ملحق رقم 

 أبدا أحٌانا دائما الفقرة الرقم

 X   عدم االهتمام بالتلمٌذ ومحاولة معرفة مٌوله ومشاكله 10

 X   مراقبة التلمٌذ وتحدٌد حركاته وارغامه على الطاعة 10

 X   استخدام العقوبات الجسدٌة  10

 X   تطرده من القسم 10

  X  عدم االهتمام بالحاالت الفردٌة 10

   X تعٌد شرح الدرس حٌن ال ٌفهم 10

  X  تعتمد التهدٌد و التخوٌف لتوفٌر الهدوء 10

 X   تتحدث مع التلمٌذ المفرط حركٌا بسرعة وعصبٌة 10

 X   للحفاظ على النظام تستعمل السب واالستهزاء كوسٌلة 10

   X تكثر للتلمٌذ المفرط حركٌا االلفاظ المشجعة عند قٌامه بسلوك مالئم  01

 X   اظهار التلمٌذ المفرط حركٌا بمظهر السخرٌة و االستهزاء 00

 X   الظهور أمام التلمٌذ بمظهر القلق والضعف 00

   X تتساهل مع التلمٌذ المفرط حركٌا عند دخوله متأخرا  00

   X تصحح اجابات التلمٌذ الخاطئة بدون توبٌخ 00

  X  تكلف التلمٌذ المفرط حركٌا باالجابة على السبورة عقابا له 00

 X   تعمل على تهدئة التلمٌذ المفرط حركٌا بالعنف 00

 X   تعامله بلطف حٌن ٌخطئ االجابة 00

  X  التلمٌذ المفرط حركٌا تحصٌله الدراسً متدنً جدا 00

  X  تكلفه بكتابة النص عدة مرات عقابا له 00

 X   تنعته بألفاظ مهٌنة عند مضاٌقته ألصدقائه 01

 X   تقسو علٌه حٌن ال ٌفهم الدرس 00

  X  ٌبدي التلمٌذ المفرط حركٌا تصرفات تزعجك و تضاٌقك 00

 X   تنقص من نقاطه عقابا له 00

  X  انتباهه لمدة زمنٌة طوٌلة التلمٌذ المفرط حركٌا ال ٌمكنه تركٌز 00

 X   تسخر منه حٌن ٌخطأ االجابة 00

 X   تمنعه من فترة الراحة 00

  X  ٌتشتت انتباه التلمٌذ المفرط حركٌا بسهولة 00

  X  تسب التلمٌذ اذا أصدر حركة مفرطة داخل القسم 00

 X   تتجاهله أثناء حصة الدرس 00
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 X   وتحقرهتذكر مساوئه أمام زمالئه  01

 X   تمنعه من حصص الرٌاضة 00

 X   تستعمل مع التلمٌذ المفرط حركٌا الضرب المبرح 00

 X   توقفه فً اخر الصف عقابا له 00

 X   تلقبه بألقاب تجرح مشاعره 00
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 البعدي( المقٌاسالحالة الثالثة         استمارة أسالٌب التعامل )                    (01)ملحق رقم 

 أبدا أحٌانا دائما الفقرة الرقم

  X  عدم االهتمام بالتلمٌذ ومحاولة معرفة مٌوله ومشاكله 10

 X   مراقبة التلمٌذ وتحدٌد حركاته وارغامه على الطاعة 10

 X   استخدام العقوبات الجسدٌة  10

  X  تطرده من القسم 10

  X  عدم االهتمام بالحاالت الفردٌة 10

   X تعٌد شرح الدرس حٌن ال ٌفهم 10

  X  تعتمد التهدٌد و التخوٌف لتوفٌر الهدوء 10

 X   تتحدث مع التلمٌذ المفرط حركٌا بسرعة وعصبٌة 10

 X   للحفاظ على النظام تستعمل السب واالستهزاء كوسٌلة 10

   X تكثر للتلمٌذ المفرط حركٌا االلفاظ المشجعة عند قٌامه بسلوك مالئم  01

 X   اظهار التلمٌذ المفرط حركٌا بمظهر السخرٌة و االستهزاء 00

 X   الظهور أمام التلمٌذ بمظهر القلق والضعف 00

   X تتساهل مع التلمٌذ المفرط حركٌا عند دخوله متأخرا  00

   X تصحح اجابات التلمٌذ الخاطئة بدون توبٌخ 00

 X   تكلف التلمٌذ المفرط حركٌا باالجابة على السبورة عقابا له 00

 X   تعمل على تهدئة التلمٌذ المفرط حركٌا بالعنف 00

   X تعامله بلطف حٌن ٌخطئ االجابة 00

  X  التلمٌذ المفرط حركٌا تحصٌله الدراسً متدنً جدا 00

 X   تكلفه بكتابة النص عدة مرات عقابا له 00

 X   تنعته بألفاظ مهٌنة عند مضاٌقته ألصدقائه 01

 X   تقسو علٌه حٌن ال ٌفهم الدرس 00

  X  ٌبدي التلمٌذ المفرط حركٌا تصرفات تزعجك و تضاٌقك 00

 X   تنقص من نقاطه عقابا له 00

  X  انتباهه لمدة زمنٌة طوٌلة التلمٌذ المفرط حركٌا ال ٌمكنه تركٌز 00

 X   تسخر منه حٌن ٌخطأ االجابة 00

 X   تمنعه من فترة الراحة 00

  X  ٌتشتت انتباه التلمٌذ المفرط حركٌا بسهولة 00

 X   تسب التلمٌذ اذا أصدر حركة مفرطة داخل القسم 00

 X   تتجاهله أثناء حصة الدرس 00

 X   وتحقرهتذكر مساوئه أمام زمالئه  01
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 X   تمنعه من حصص الرٌاضة 00

 X   تستعمل مع التلمٌذ المفرط حركٌا الضرب المبرح 00

 X   توقفه فً اخر الصف عقابا له 00

 X   تلقبه بألقاب تجرح مشاعره 00
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