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  ب

 

 وتقدیر رـــكــش

، ید األنام، وجعلتنا خیر أمة أخرجت للناس اللهم لك الحمد هدیتنا لإلسالم، و أنعمت علینا باتباع س-

 .عز و جل الذي أعاننا ومنحنا الصبر و التوفیق طوال العمر الدراسي هللا إذا كان هناك شكر فهو

 .......بعیدأن أشكر كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل من قریب أو  و أود-

 .الى األستاذة الدكتورة عالق كریمة مؤطرتي وموجهتي جزاها اهللا خیرا -

 .حمو و بلبشیردردور بلقاسم  مدرستي  لى مدراء ومعلميا -

 إلى حاالت الدراسة، وٕالى أولیائهم-

 .تدریسي منذ بدایة مشواري الدراسي حتى نهایتهالى كل أستاذ و أستاذة أشرفوا على  -

 .الى اللجنة الموقرة التي قبلت مناقشة هذا العمل -



 

 

  أ
 

 :اءدــــھإ
 :أھدي ثمرة جھدي المتواضع الى -

 

یوما  حيي ،الى التي جعلت یوم نجاحنانقة رمز الوفاء و العطاء الى نسمة حیاتي و اشرا
 لنجاحھا، تحیة تقدیر وتكریم

 .لوالدتي الحبیبة

والرجل العظیم، إلى من علمني أن الدنیا صمود ومشاكلھا بال إلى القلب الرحیم، 
حدود، إلى من علمني أن الحیاة كفاح والعلم سالح، الذي رافقني في كل محطات دربي، 

 وشاركني نجاحي

 والدي العزیز

 .أتمنى من هللا عز وجل أن یطیل عمرھما، ویساعدني في رد جمیلھما

 .حمد لمین، إبراھیم عبد الرزاقم: إلى إخوتي أغلى ما عندي في الوجود

 .سعاد، سلیمة، میمي: وإلى أجمل باقة زھور

 .إلى كل من ساھم في مساعدتي في ھذا العمل سواء من بعید أو من قریب

 .وإلى كل طلبة السنة الثانیة ماستر علم النفس العیادي والصحة العقلیة
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 : مقدمة

مرحلة الطفولة من أهم المراحل في حیاة اإلنسان، وهي األساس الذي تبنى  أنمما الشك فیه 

علیه حیاته بأكملها، ومن خالل التنشئة االجتماعیة التي یتلقاها یبدأ في اكتساب نمط معین من أنماط 

بشكل جید، بمعنى أن جمیع احتیاجاته ) مرحلة الطفولة(السلوك، وٕاذا مر اإلنسان من هذه المرحلة 

أو االجتماعیة مشبعة بشكل جید ومتوازن، فإنه یتمتع بالصحة الجیدة، أما  الجسمیة أو النفسیةسواء 

إذا حدث العكس فقد یواجه العدید من مشكالت الطفولة، ومن بین هذه المشكالت األكثر شیوعا 

ت اضطراب النشاط الحركي الزائد وتشت: وانتشارا بین األطفال وخاصة في المرحلة االبتدائیة هي

 .االنتباه

ئمین على تربیة الطفل نتیجة القد أصبح هذا االضطراب محط اهتمام الباحثین والمربین والق

السلبیة التي یحددها على المستوى المعرفي واالنفعالي واالجتماعي، وكذا ما یحدثه من  لآلثار

حكم في سلوكه، لعدم قدرتهما التعامل مع طفلهم والت باإلحباطذ یصاب الوالدین إ، أسریةمشكالت 

وعادة ما تكون بدایة ظهور المشكلة في مرحلة ما قبل المدرسة أي في السنوات الطفولة المبكرة، 

 .وتستمر مع الطفل حتى مرحلة المراهقة وقد تالزمه على مدى حیاته بأكملها إن لم یتم معالجتها 

تشتت االنتباه / ائدمما سبق ذكره وخاصة مع ارتفاع نسبة انتشار اضطراب النشاط الحركي الز 

تالمیذ المدارس اإلبتدائیة، وقلة الدراسات التي تبحث عن سبل تعدیل هذا السلوك، والتخفیف من لدى 

العالجیة  واإلجراءات األسالیبتحتوي على  ،وجب ضرورة تخطیط وتنفیذ برامج عالجیةحدته، 

في تعدیل السلوك اضطراب  فعالیة برنامج عالجي: المالئمة، ومنه جاءت الدراسة الحالیة لنتفحص

 .سنوات 10-6النشاط الحركي الزائد وتشتت االنتباه لدى الطفل المتمدرس من فئة 
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على  الباب النظريبحیث یحتوي : نظري وتطبیقي بابین لقد اعتمدت الدراسة الحالیة على

، وبعض وأهمیتهاا، ههدافأتساؤالت الدراسة وفرضیاتها، و  إلى:األولالفصل حیث یتطرق : ثالث فصول

اضطراب النشاط  :الفصل الثاني، وكذا حدود الدراسة ومنهج الدراسة، ویشمل اإلجرائیةالتعاریف 

تشتت االنتباه، على بعض التعاریف وعلى التطور التاریخي لمفهوم اضطراب النشاط /الحركي الزائد

 ویحتوي ،وتشخیصه وآثارهاره، ، ونسبة انتشوأعراضه، وأسبابهالحركي الزائد المصحوب بتشتت االنتباه، 

تعریف المدرسة والطفل المتمدرس، وبعدها " سنوات 10-6الطفل المتمدرس من فئة "  :الفصل الثالث

 تتطرقنا الى مرحلة الطفولة الوسطى، تم مرحلة الكمون عند مدرسة التحلیل النفسي، ومرحلة العملیا

الحسیة عند المدرسة البنائیة، وختمناها بدور المدرسة في النمو النفسي للطفل في مرحلة الطفولة 

 .الوسطى

" المنهجیة اإلجراءات" على منها الفصل الرابع ىحتو اعلى ثالث فصول  تضمن، الباب التطبیقي أما

الدراسیة  إجراءاتمن هذا الفصل  األولیشمل الشق : حیث تم صیاغة هذا الفصل من خالل شقین

، أما الشق الدراسة أدوات، وكیفیة اختیار الحاالت وشروحها، ووصف أهدافهااالستطالعیة المتضمنة 

والحاالت الضابطة وكیفیة اختیارها وكذلك مواصفاتها، والصورة  الثاني فیشمل الحاالت وشروطها، 

یضمن عرض نتائج دراسة الحاالت ف الفصل الخامسأماالدراسة وللبرنامج العالجي،  ألدواتالنهائیة 

مناقشة فرضیات  إحتوىف الفصل السادس أماحتى الحالة الرابعة ،  األولىمن الحالة التجریبیة 

 .الدراسة المراجع المعتمدة في فصول البحث ومالحق الدراسةتضمنت الدراسة، كما 

 .........مدخل الدراسة وننتقل اآلن إلى الفصل الموالي لعرض
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 :الدراسة ملخص

شاط الحركي الزائد وتشتت ي لتعدیل اضطراب النالى تصمیم برنامج عالج ت الدراسة الحالیةهدف-

 .سنوات10-6فئة ، و تطبیقه على الطفل المتمدرس من االنتباه

اطفال  8، كما تم اختیار عینة تقدر ب  المالئم للدراسة عیاديالمنهج الإعتمدنا في دراستنا على 

وتم حاالت تجریبیة ،  4حاالت ضابطة و 4:مقسمة الى  مجموعتین  االبتدائیةمتمدرسین في المرحلة 

شبكة المقابالت التي اعددناها لدراسة الحالة، وطبقت على األم  :تطبیق أدوات البحث التالیة

د شبكة المالحظات، والمعلمین، وكذلك إختبار رسم العائلة المتخیلة والعائلة الحقیقیة، وقمنا بإعدا

 .باإلضافة للبرنامج العالجيومقیاس النشاط الحركي الزائد وتشتت اإلنتباه، 

 :وعلیه توصلنا إلى النتائج التالیة

للبرنامج العالجي فعالیة في تعدیل اضطراب النشاط الحركي الزائد وتشتت اإلنتباه لدى الطفل -

إضطراب النشاط الحركي الزائد وتشتت اإلنتباه یوجد فرق في مستوى  ،سنوات 10-6المتمدرس من فئة 

للبرنامج  ،)بعد تطبیق البرنامج العالجي( بین الحاالت التجریبیة والحاالت الضابطة في القیاس البعدي

العالجي تأثیر كبیرا في تعدیل إضطراب النشاط الحركي الزائد وتشتت اإلنتباه لدى الطفل المتمدرس 

 .سنوات10-6من فئة 
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  :قتراحاتاإل

للتعامل مع طفلهم ذو النشاط  لآلباء إلقتراحاتتقدیم بعض ا أردناوفي نهایة هذه الدراسة، 

 .الحركي الزائد وتشتت االنتباه

الناجح فورا بمكافاته بشيء  األداء، ثم شجعه على أدائهابسیطة ینجح في  بأعمالكلف الطفل       -

 .یحبه

 .تجاهل حركات الطفل التي تضایقك -

 .ابتعد عن اسلوب االمر في التعامل معه -

 .الترغیب  بأسلوبال تستخدم اسلوب التهدید والوعید مع الطفل واستبدل هذا  -

 .ال توبخ الطفل امام االخرین مهما كانوا صغارا او كبارا -

 .اشغر الطفل بالثقة في قدراته مهما كانت محدودة -

اط وتكرار هذا االمر یفاقم ال تكلف الطفل بشيء یصعب علیه عمله مما یسبب له احب -

 .المشكالت التي لدیه، ویتسبب في مشكالت جدیدة

اذا تسبب الطفل في تحطیم شيء، فال تظهر غضبك ولكن دعه یزل اثاره ما حطم بل  -

 .أمامهعملي  بأداءوساعده، ثم وضح له في هدوء كیفیة المحافظة على مثل هذا الشيء 

 .ال تحقر الطفل وال تعنقه -

 .بالحب أشعره -

 .وعدت الطفل احترم وعدك اما بالوفاء أو بتقدیم عذر یفهمه إذا -

 .انتابته نوبة غضب وال توجه له اي حدیث اال عندما یهدا تماما إذاابتعد عن الطفل  -

 



 الدراسة مدخل : الفصل األول 

 الدراسة إشكالیة -1

 الدراسةفرضیات  -2

 الدراسة أهداف -3

 الموضوع دوافع اختیار -4

 الدراسة أهمیة -5

 الدراسة أدوات -6

 اإلجرائیة المفاهیم -7

 حدود الدراسة -8
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 :الدراسةإشكالیة -1

حمایة المفرطة والدالل الزائد وقلة الحنان المعه، ك اآلخرینتعامل نتاج تعتبر سلوكیات الطفل 

فل المخرب ط، ولكن قد یخرج عن حدود المعدل الطبیعي في حركته وسلوكیاته، فنرى الواإلهمال

عضها بوالكثیر من الحركة والفوضوي والعنید، وكذلك الطفل المتشتت االنتباه وغیرها من الحاالت، ف

النشاط الحركي الزائد : ین تلك الحاالت المرضیةطبیعي ومؤقت والبعض منها مرضي دائم، ومن ب

 .وتشتت االنتباه

) Paniagua()1992(" بانیا جو"ومن بین الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع نجد دراسة 

غیر اللفظي في زیادة االنتباه التي كان هدفها التعرف على فعالیة  التدریب اللفظي، مقابل التدریب 

تشتت االنتباه، وقد تكونت العینة من خمسة أطفال تم /الزائدعند األطفال ذوي النشاط الحركي 

 10-6تشتت االنتباه، تراوحت أعمارهم بین / تشخیصهم على انهم یعانون من اضطراب النشاط الزائد

معدالت عالیة في استخدام  ال أظهرو أن جمیع االطفا: وكان اهم ما توصلت الیه الدراسة ،سنوات

التعلیمات اللفظیة وغیر اللفظیة، حیث قاموا باستخدام التدریب اللفظي مقابل التدریب غیر اللفظي 

مما ترتب علیه التقلیل ) في نهایة البرنامج %100في بدایة البرنامج الى  %3من (بصورة ملحوظة 

 .)61: 2005مشیرة عبد الحمید، .(من اعراض االضطراب

والتي  )Paniaguo et all)"1990""ونخر بانیاجو و ا"ت دراسة اجراها اوكذلك من بین الدراس

 السلوك الفوضوي المصاحب الضطراب كان هدفها التعرف على فعالیة البرنامج التدریبي في تنظیم

النشاط الزائد المصحوب بتشتت االنتباه لعینة من االطفال ذكور من المدرسة االبتدائیة، واستخدم في 

هذه الدراسة اللعب ضمن اسالیب التعزیز المختلفة للسلوك المرغوب، واثبتت النتائج ان البرنامج 

اشر على السلوك مب تأثیرالتدریبي ادى الى تصحیح االستجابات وتنظیم السلوك الفوضوي، وكان له 
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غیر المباشر فتمثل في تحسین  التأثیرو الى السلوك الطبیعي، اما حالفوضوي وجعله ین

 .)61: 2005مشیرة عبد الحمید،( األداءاألكادیمي

 بورنستین"تشتت االنتباه نذكر دراسة /تعدیل سلوك النشاط الحركي الزائد  ألهمیةونظرا 

برنامج لتعدیل  تأثیروالتي هدفت لمعرفة مدى  )Quevillon et Bornstein)" 1990"وكیوفیلون

تشتت االنتباه ،وشملت / التدریب الذاتي في خفض النشاط الحركي الزائد أسلوبالسلوك باستخدام 

 یعانون من نوبات غضب عنیفة وكذلك من مظاهر النشاط الزائد أطفال 3 الدراسة عینة تكونت من

العالج المتمركز على الطفل والتدریب الذاتي  أسالیبالمصحوب بتشتت االنتباه، واستخدما الباحثان 

عالیة برنامج تعدیل سلوك الطفل فالنتائج  وأثبتت،محددة من الزمن في جلسات عالجیة متعددة ولفترة

مشیرة عبد (ضطراب تشتت االنتباه، وانخفاض المظاهر السلوكیة لهذا اال/ ذو النشاط الحركي الزائد 

 ).60: 2005الحمید،

والتي هدفت للتعرف على مدى  )1992"(كلف "ما یؤكد ایضا ما سبق ذكره دراسة قام بها 

البدنیة في تنظیم السلوك االنفعالي ومشاعر الغضب لدى فاعلیة البرنامج الحركي باستخدام االلعاب 

طفال تم تقسیمهم الى  30تشتت االنتباه، حیث اشتملت عینة الدراسة /االطفال ذوي النشاط الزائد 

برنامج  تلقواطفال،  15طفال، واخرى تجریبیة مكونة من  15مجموعة ضابطة مكونة من : مجموعتین

وزمن كل جلسة هو اسبوعا بواقع جلستین كل اسبوع،  12انت مدته عمل من خالل االلعاب البدنیة وك

ان یتناسب البرنامج مع قدرات االطفال ومیولهم وان یراعي التدرج، وكذلك  : مراعاةدقیقة مع  30

اثبتت النتائج فعالیة هذا البرنامج من خالل االلعاب البدنیة في خفض السلوكیات التي كانت السبب 

سلوك االندفاعیة، والسلوك االنفعالي الزائد، وتفسر الدراسة : اب عند الطفل مثلفي ظهور هذا االضطر 

تشتت االنتباه الى شعوره /انخفاض حدة المظاهر السلوكیة لدى الطفل ذو النشاط الحركي الزائدسبب  
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: 2005مشیرة عبد الحمید،(بالسعادة والمتعة اثناء اللعب من خالل االنشطة المقدمة في البرنامج 

63.( 

تشتت / یبرز أیضا دور التكفل بفئة االطفال الذین یعانون من اضطراب النشاط الحركي الزائد 

حیث  "Copelqnd and weissbord)"1980"(یسیرودو  و كوبیالند"االنتباه ما اسفرت عنه دراسة 

أجرى الباحثان دراسة للتعرف  على أثر التعلم بالنموذج و التعزیز على خفض النشاط الحركي الزائد ، 

من االطفال  16طفال من االطفال ذوي النشاط الزائد و  16طفال منهم  32وتكونت عینة الدراسة من 

لوك كوسیلة لخفض سنوات ، واستخدم الباحثان تعدیل الس 10-6العادیین ، تراوحت أعمارهم بین 

فنیة التعلم بالنموذج و  باستخدام و قد استخدم فیلمان مصوران بالفیدیو ،الزائد لدى االطفالالنشاط 

و قد اثبتت النتائج عن نجاح البرنامج ، االجتماعیة لألنشطةالتعزیز من اجل تعدیل ممارسات االطفال 

مستوى النشاط الزائد لدى عینة ن ملحوظ من خالل قیاس االنخفاض الدال على سفي تحقیق تح

 ).15: 2006,نجاح ابراهیم حسین الصایغ (الدراسة قبل تطبیق البرنامج و بعده 

حیث هدفت ) 2011"(محمدي فوزیة "و من بین الدراسات العربیة دراسة جزائریة اعدتها الباحثة 

تشتت االنتباه و تعدیل و  دراستها الى تصمیم برنامجین تدریبیین لتعدیل سلوك اضطراب النشاط الزائد

 20 :طفال 40و تطبیقها على تالمیذ السنة الرابعة ابتدائي ، و لقد كان مجمل العینة  ،صعوبة الكتابة

تلمیذا لقیاس فعالیة البرنامج التدریبي لتعدیل سلوك اضطراب النشاط الزائد المصحوب بتشتت االنتباه 

تلمیذا آخر مقسما كذلك لمجموعتین  20و  ،یةمقسمة الى مجموعتین واحدة ضابطة و الثانیة تجریب

ضابطة و تجریبیة ، خضعت لقیاس فعالیة البرنامج التدریبي لتعدیل صعوبة الكتابة ، كما تم بناء 

/ اختبار یقیس صعوبة الكتابة و تم تصمیم برنامج تدریبي یهدف لتعدیل سلوك النشاط الحركي الزائد 

و بعد معالجة درجات العینة  ،امجین التدریبیین على العینةعلیه تم تطبیق البرنو  ،تشتت االنتباه
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تشتت االنتباه / برنامجین فعالیة في تعدیل اضطراب النشاط الزائد لل:احصائیا توصلت الباحثة الى ان

 ).152: 2011محمدي فوزیة،(.و تعدیل صعوبة الكتابة 

/ النشاط الحركي الزائد  اذن مما سبق ذكره من دراسات سابقة تأكد أهمیة التكفل بالطفل ذو

 .تشتت االنتباه من خالل برامج تعدیل السلوك

و یمكن تحدید بعض نقاط االتفاق بین هذه الدراسات السابقة الذكر التي اهتمت باضطراب النشاط 

 :الدراساتتعدیل السلوك نجد من  استخدامهما لبرامجتشتت االنتباه في /الزائد 

  "bornestein""quenilon"بورنستین و كیوفیلون"و دراسة  "paniagnotal""آخرونو و یاجنبا"دراسة -

 ".فوزیة محمدي"دراسة 

اما حجم العینة  ،سنوات منهم الذكور و االناث 10- 6اما فیما یخص العینات فقد تراوحت بین 

 .طفال 40الى  3االجمالي تراوح بین 

و منها من استخدم ،اما فیما یخص االدوات المستخدمة فقد تنوعت منها من استخدم االلعاب البدنیة 

 .و اخرون استعملوا فیلمان مصوران ،اللعب

كما جاء في دراسة  ،فنجد اغلب الدراسات ركزت على اسلوب التعزیز ،و اسالیب تعدیل السلوك

 ."بانیاجو و اخرون ""copeland and weissband""یسبرودو  و كوبیالند"

استخدمو التدریب  "اخرونو   بانیاجو"و منهم من استخدم التدریب اللفظي مثال ما جاء في دراسة 

 ".بورنستین و كیوفیلون"الذاتي  كدراسة 

فقد اكدت فاعلیة البرامج المستخدمة في خفض اضطراب  ،اما فیما یخص نتائج الدراسات السابقة

 .تشتت االنتباه/النشاط الحركي الزائد 
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 :التالیة  ا طرح التساؤلو علیه یمكنن

ما مدى فعالیة البرنامج العالجي في تعدیل سلوك الطفل المتمدرس ذو النشاط الحركي  ·

 .؟ سنوات10-6تشتت االنتباه من فئة /الزائد 

 :العام االسئلة الجزئیة التالیة لتساؤل ا او تتفرع عن هذ

نتباه بین الحاالت التجریبیة إلب النشاط الحركي الزائد و تشتت اهل هناك فرق في مستوى اضطرا-1

عند الطفل المتمدرس من فئة )بعد تطبیق البرنامج العالجي(و الحاالت الضابطة  في القیاس البعدي 

 .؟سنوات6-10

العالجي المستخدم في تعدیل اضطراب النشاط الحركي الزائد و تشتت تأثیر البرنامج مدى ما -2

 .سنوات؟10-6 المتمدرسة من فئة التجریبیة االنتباه على الحاالت

 :دراسةالفرضیات -2

 :عامةال الفرضیة

تشتت / ذو النشاط الحركي الزائدالمتمدرس  الطفلللبرنامج العالجي فعالیة في تعدیل سلوك  -

 .سنوات 10-6االنتباه من فئة 

 :الجزئیة الفرضیات

فرق في مستوى اضطراب النشاط الحركي الزائد و تشتت االنتباه بین الحاالت التجریبیة  یوجد -1

الطفل المتمدرس عند )بعد تطبیق البرنامج العالجي(و الحاالت الضابطة في القیاس البعدي 

 .سنوات 10-6من فئة 
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 لدىبرنامج العالجي تأثیر كبیر في تعدیل اضطراب النشاط الحركي الزائد و تشتت االنتباه لل -2

 .سنوات 10-6الطفل المتمدرس من فئة 

 :دراسةالأهداف -3

 : و تتلخص اهداف البحث فیما یلي 

تسلیط الضوء على مشكلة من اهم المشكالت التي تشغل فكر المعلمین عامة و االسرة بصفة  -1

واكثرها انتشارا في معظم المدارس االبتدائیة و هي اضطراب النشاط الزائد المصحوب خاصة 

 .بتشتت االنتباه لدى التالمیذ

و  ،تشتت االنتباه/ الزائد  الحركي النشاط اضطرابتصمیم برنامج عالجي لتعدیل سلوك  -2

تحقیق  تطبیقه على عینة الدراسة من خالل جملة من النشاطات و البحث على فعالیتها في

 .هدف الدراسة

 :الموضوعدوافع اختیار -4

االهتمام بفئة االطفال المتمدرسین الذین یعانون من النشاط الحركي الزائد تشتت االنتباه و  -1

 .سنوات 10-6الذین تتراوح اعمارهم بین 

 .المتمدرسین الزیادة في انتشار هذا االضطراب بین االطفال -2

 :البحثأهمیة-5

یتناول هذا البحث فئة مهمة في المجتمع و هم االطفال حیث اننا نهتم في دراستنا هذه بالطفل 

 .سنوات 10-6تشتت االنتباه من فئة / المتمدرس ذو النشاط الحركي الزائد 
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 :  دراسةادوات ال-6

 :اعتمدنا في دراستنا على األدوات التالیة

والهدف منه تشخیص إضطراب النشاط الحركي  :DSM4الدلیل االحصائي التشخیصي الرابع -1

 .الزائد وتشتت اإلنتباه

 .تشتت االنتباه/و ذلك لمالحظة اعراض اضطراب النشاط الحركي الزائد : المالحظة العادیة -2

 .و ذلك لجمع اكبر قدر ممكن  من المعلومات: المقابلة العیادیة -3

و  ئقيللكشف عن الجانب العال :قیقیة ل بورولة لكورمان و العائلة الحتخیاختبار العائلة الم-4

 .المشاكل االنفعالیة و السلوكیة

 .مالحظة االعراض و تغیراتها عبر الحصص: شبكة المالحظات -5

تشتت االنتباه عند الطفل المتمدرس من /لتعدیل سلوك النشاط الحركي الزائد  :البرنامج العالجي -6

 .سنوات 10-6فئة 

النشاط إستعملناه كمقیاس قبلي لتحدید درجة  :االنتباهمقاییس النشاط الحركي الزائد و تشتت -7

فعالیة البرنامج العالجي و لتحدید الفرق بین  لمعرفةالحركي الزائد وتشتت اإلنتباه ، وكمقیاس بعدي 

 .الحاالت الضابطة و الحاالت التجریبیة

 : المفاهیم االجرائیة -7

 تأثیرامن االنشطة و العملیات المقصودة التي یمكن تحدیدها و تكرارها و یفترض انها تؤثر : البرنامج 

عال عبد الباقي "، والمتمثل في برنامج مرغوبا في مجموعة او مجموعات معینة من االفراد
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، لتعدیل إضطراب النشاط الحركي الزائد وتشتت اإلنتباه لدى الطفل المتمدرس من )2007("إبراهیم

 .سنوات10-6فئة

هو نشاط عضوي مفرط و اسلوب حركي قهري یبدو في شكل سلسلة من  :كي الزائد النشاط الحر 

و یمكن تشخیصه عن طریق  ،سنوات 10-6 الحركات الجسمیة المتتالیة عند الطفل المتمدرس من فئة

 DSM4الدلیل التشخیصي الرابع 

سنوات على تركیز انتباهه و  10-6فئة و هو عدم استطاعة الطفل المتمدرس من  :تشتت االنتباه 

 .و یمكن قیاسه عن طریق شبكة من المالحظات ،االحتفاظ به فترة ممارسة االنشطة

یبدي مستوى من النشاط  متمدرس طفلكل هو : تشتت االنتباه /زائد الطفل ذو النشاط الحركي ال

طویلة، وعدم القدرة على اقامة القدرة على تركیز االنتباه لمدة الحركي بصورة غیر مقبولة و عدم 

 .عالقات ایجابیة مع االخرین

 : حدود الدراسة -8

فعالیة برنامج عالجي في تعدیل سلوك النشاط "تحدد موضوع بحثنا في  :الحدود الموضوعیة -

 ".سنوات  10-6تشتت االنتباه لدى الطفل المتمدرس من فئة /الحركي الزائد

-6االول والثاني من فئة طبقت الدراسة على أطفال متمدرسین في المستوى  :الحدود البشریة -

 .سنوات 10

 " مستغانممدینة ب حمو لبشیرب -دردور بلقاسم" لقد تمت الدراسة بمدرستي :الحدود المكانیة -

 .2012/2013تم تطبیق هذه الدراسة في السنة الدراسیة  :الحدود الزمانیة -



 .تشتت اإلنتباه/ النشاط الحركي الزائد : ثانيالفصل ال

 .تمھید        

 .تشتت اإلنتباه/ تعریف النشاط الحركي الزائد  -1

 .التطور التاریخي لمفھوم اضطراب النشاط الحركي الزائد -2

 .تشتت اإلنتباه/ أسباب النشاط الحركي الزائد  -3

 .تشتت اإلنتباه/ تصنیفات النشاط الحركي الزائد  -4

 .تشتت اإلنتباه في مرحلة التمدرس/ أعراض النشاط الزائد  -5

 .تشتت اإلنتباه/ نسبة انتشار اضطراب النشاط الحركي الزائد  -6

 .الخصائص الشخصیة للطفل الذي یعاني من النشاط الحركي الزائد و تشتت اإلنتباه -7

 .تشتت اإلنتباه/ تشخیص اضطراب النشاط الحركي الزاد  -8

 .تشتت اإلنتباه/ ضطراب النشاط الحركي الزائد اإلضطرابات المصاحبة إل -9

 .خالصة        
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 :تمھید

تشتت اإلنتباه من بین اإلضطرابات األكثر شیوعا بین / یعتبر اضطراب النشاط الحركي الزائد 

محل اھتمام الباحثین و المربین، نتیجة لآلثار السلبیة التي  األطفال، و لقد أصبح ھذا اإلضطراب

یحدثھا، و كذلك ما یحدثھ من مشكالت أسریة، إذ یصاب الوالدین بالحرج و اإلحباط لعدم قدرتھما على 

 .التعامل مع طفلھم بصورة سلیمة و التحكم في سلوكھ

 :مایلي و للتعرف أكثر على ھذا اإلضطراب تطرقنا في ھذا الفصل إلى    

 :تعریف النشاط الحركي الزائد وتشتت اإلنتباه -1

 :DMS4تعریف الدلیل التشخیصي اإلحصائي الرابع لإلضطرابات العقلیة  -1

تشتت اإلنتباه یعني عدم قدرة الطفل على اإلنتباه و قابلیتھ / اضطراب النشاط الحركي الزائد " 

یرة شیم." ( لفة، و عدم اتمامھا بنجاحتركیزه أثناء قیامھ بالنشاطات المخت ىعلللتشتت، قد تؤثر

 ).18: 2005عبدالحمید، 

 :تشتت اإلنتباه/ مفھوم النشاط الحركي الزائد  -2

 :مفھوم النشاط الحركي الزائد-أوال

 :ةویلغمن الناحیة ال-1

القوة و الحزم و بأنھا النشاط ـ ج ـ نشاطات و أنشطةـ كلمة   ):2007(" معجم لغوي عربي"یعرف 

 .اإلندفاع و الخفة في العمل

 ).832،171: 2007معجم لغوي عربي، (. أتى بحركة، لم یبقى ساكنا: حرك ـ حركا و حركةأما كلمة 

." حالة نشاط حركي و عدم استقرار السلوك بأنھ" : Larousseو یعرفھ قاموس اللغة الفرنسیة 

)Dictionnaire de FrançaisLarousse,2005 :557(. 

 :یةصطالحاإلمن الناحیة -2

زیادة في الحركة بمعدل أسرع من حركة المماثلین : " بأنھ "معجم مصطلحات إعاقات النمو"یعرفھ 

 .)382: 2007وأخرون،كریمان بدیر( ." في العمر الزمني
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 :مفھوم تشتت اإلنتباه -ثانیا

 :من الناحیة اللغویة-1

 منجد(. التفّرق: تفّرق ـ تشتت و انشت الشمل، تفرق: شّت ـ شتا و شتاتا": منجد اللغة واإلعالم" یعرفھ

 ).373: 1982في اللغة و اإلعالم، 

عدم قدرة العقل على التركیز طوعا على موضوع : " Larousseو یعرفھ قاموس اللغة الفرنسیة 

 .)Dictionnaires de français.Larousse, 2005 :302(." معین

 :من الناحیة اإلصطالحیة-2

ضعف قدرة الطفل على التركیز في شيء محدد، : " بأنھ" یعرفھ معجم مصطلحات إعاقات النمو

 ).180، 2007كریمان بدیر وأخرون، " (خاصة أثناء عملیة التعلم

 :تشتت اإلنتباه/ التعریف الطبي للنشاط الحركي الزائد  -3

اضطراب : " أنھبتعرفھ مجموعة متخصصة من األطباء في تشتت اإلنتباه و اإلضطرابات العقلیة     

رة شیم(." من تالمیذ المدارس%5تؤثر على األطفال بنسبة عصبي حیوي یؤدي إلى عملیة قصور حاد 

 ).17: 2005عبد الحمید، 

اضطراب في المراكز العصبیة التي تسبب مشاكل : " على أنھ "المعھد القومي للصحة النفسیة" یعرفھ

 ).2005:17رة عبد الحمید، شیم( ." التفكیر و التعلم و الذاكرة و السلوك: في وظائف المخ مثل

 :تشتت اإلنتباه/ التعریف السلوكي للنشاط الحركي الزائد  -4

تشتت اإلنتباه / في نظریتھ عن اضطراب النشاط الحركي الزائد ) Berkeley " )1990"براكلي"یعرفھ 

اضطراب في منع اإلستجابة للوظائف التنفیذیة، قد یؤدي إلى قصور في تنظیم الذات، و : " على أنھ

." عجز في القدرة على تنظیم السلوك اتجاه األھداف الحاضرة و المستقبلیة مع عدم مالئمة السلوك بینیا

 ).18: 2005الحمید،  رة عبدشیم(

األطفال ذوي النشاط  الحركي الزائد و قصور إإلنتباه، على "  :)Breggin")1991""برجن " تعریف

یرة عبد شم( ." أنھم لم یحصلو على اھتمام من الوالدین، فحدث لھم ھذا اإلضطراب السلوكي

 ).18: 2005الحمید،
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األولى تصنف اضطراب النشاط : من خالل التعاریف السابقة، یمكننا أن نقسم التعاریف إلى فئتین   

تشتت اإلنتباه بأنھ یصیب الشخصیة من ناحیة التفكیر أو السلوك أو ضعف القدرة على / الحركي الزائد 

 .ائفھفھ بأنھ ناتج عن العجز في المخ عند أدائھ لوظنالتركیز، أما الفئة الثانیة تص

 :تشتت اإلنتباه/ التطور التاریخي لمفھوم اضطراب النشاط الحركي الزائد  -2

حیث  ،م 20تشتت اإلنتباه إلى القرن / تعود بدایات التعرف على اضطراب النشاط الحركي الزائد 

من أوائل الباحثین الذین بحثوا في اضطراب النشاط  )George still)" 1902""ستیل جورج "یعتبر

طرة على الروح المعنویة، ، فقد أشار إلیھ آنذاك بذي العجز في السینتباهاإلالحركي الزائد و تشتت 

 كفومان"و" انههاال" منكل كما یعّد  ز في القدرة على ضبط الذات،العج هوبذلك  مقصودوال

"Kaufman ""Hallahan)"2006( ، قولدشتین"و""Goldchtin  حیث بحثوا في خصائص الجنود

المصابین خصوصا ممن تعرض منھم إلى إصابات في الدماغ، و قد ظھرت علیھم الكثیر من 

تشتت / ضطراب النشاط الحركي الزائد إخصائص األفراد الذین یعانون من  الخصائص التي تشابھ

 ).23: 2011فوزیة، يمحمد( .نتباهاإل

تشتت منذ / ، فقد تطور مفھوم النشاط الحركي الزائد االضطرابأما فیما یخص تطور تسمیة ھذا     

، و في عام Super activeو ھي أصل الكلمة الالتینیة  Hyperkinésies، حیث كان یسمى 1970

 دــسمي اضطراب تشتت اإلنتباه، و ھذا المصطلح لم یحتوي على مظاھر النشاط الحركي الزائ1980

 ).15: 2005رة عبد الحمید، شیم(  

تشتت اإلنتباه طبقا / و لكن حالیا تغیر المفھوم رسمیا، و أصبح اضطراب النشاط الحركي الزائد    

لتعریف الجمعیة النفسیة األمریكیة في الدلیلي التشخیصي اإلحصائي الرابع لإلضطرابات العقلیة 

 .DMS4ـ  1994

تشتت اإلنتباه، كانت بدایة تحدیده مع / و مما سبق ذكره یتضح أن اضطراب النشاط الحركي الزائد 

و ظھور بعض األبحاث الخاصة بالجنود خالل الحرب العالمیة الثانیة، و دراسة ، م 20بدایة القرن 

 .الشلل الدماغي من أھم المحطات التي تعرف بھذا المصطلح
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 :تشتت اإلنتباه/ الزائد أسباب النشاط الحركي  -3

امل المساعدة و تتعدد أسباب النشاط الحركي الزائد و تشتت اإلنتباه، و تختلف باختالف العو

 :ذا اإلضطراب و ھي كاتاليھالظروف المھیئة ل

 :األسباب الوراثیة و الجینیة -1

من األطفال %50تلعب الوراثة دورا ھاما في إصابة الطفل بھذا اإلضراب، و نجد أن حوالي 

تشتت اإلنتباه، یوجد في أسرھم من یعاني من ھذا / المصابین بإضطراب النشاط الحركي الزائد 

من آباء األطفال ذوي النشاط الحركي الزائد و تشتت اإلنتباه كانوا  %10اإلضطراب أیضا، و أن نسبة 

یادة النشاط الحركي، و بوجود انتقال جیني وراثي لز لدیھم أیضا نفس األعراض، مما أدى إلى اإلعتقاد

قد أثبتت الدراسات أن معدل انتشاره لدى التوائم و خاصة المتشابھة بنسبة عالیة تصل إلى 

 ).، بتصرف43: 2003، اخرونو ماریني میركولن(80%

 :و تنقسم إلى ثالثة مراحل ھي: األسباب البیئیة. 2

في أثناء فترة العمل لبعض األشیاء التي تؤثر على الجنین كتناول قد تتعرض األم : مرحلة الحمل -أ

 .المخدرات أو الكحولیات أو بعض العقاقیر الطبیة خاصة في األشھر الثالثة األولى

و كذلك إصابة األم ببعض األمراض المعدیة كالحصبة األلمانیة أو الزھري أو السعال الدیكي، مما     

في المخ، و من ثم تلف المراكز العصبیة المسؤولة عن العملیات  یؤدي إلى إصابة الجنین بتلف

 ).، بتصرف38: 2009وبي محمد علي، محمد الن( اإلنتباھیة 

 :ب ـ مرحلة الوالدة

 .ضغط الجفت على رأس الجنین أثناء عملیة الوالدة المتعسرة -1

 .الجنینإلتفاف الحبل السري أثناء عملیة الوالدة، و عدم وصول األكسجین لمخ  -2

: 2009وبي محمد علي، محمد الن( . إصابة مخ الجنین أو جمجمتھ و ذلك أثناء عملیة الوالدة -3

 ).،بتصرف38

 :ج ـ مرحلة ما بعد الوالدة

في المخ نتیجة حادث أو ارتطام  فإصابة الطفل في سنوات الطفولة المبكرة بإرتجاج: الحوادث -1

رأسھ بأشیاء صلبة، یؤدي ھذا إلى إصابة بعض المراكز العصبیة في المخ و خاصة المسؤولة عن 

 ).، بتصرف38: 2009وبي محمد علي، محمد الن( . اإلنتباه و التركیز
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اب السحابي إن تعرض الطفل للحمى الشوكیة أو الحصبة أو األلمانیة أو اإللتھ: األمراض المعدیة -2

یؤدي إلى إصابة المراكز المسؤولة عن اإلنتباه في المخ، و خاصة الفص الجبھي و الفصوص الخلفیة 

 ).، بتصرف38: 2009محمد النوبي محمد علي، ( . للمخ

میات كبیرة من األطعمة الجاھزة أو  الخضروات و الفواكھ الملوثة حتناول الطفل ل: نظام التغذیة -3

ة، و كذلك تناولھ لكمیات كبیرة من الحلوى و المواد السكریة، من شأنھ أن یؤدي بالمبیدات الحشری

و  ھارلي "تشتت اإلنتباه لدى الطفل و یؤكد ھذا دراسة أجراھا / لزیادة النشاط الحركي الزائد 

على مجموعتین متجانستین من األطفال، إحداھما اعتاد أفرادھا تناول األطعمة (1978)"زمالئھ

المحفوظة التي تحتوي على المواد الكیماویة و الحافظة و األلوان الصناعیة لفترة طویلة وبشكل 

مقارنات بین سلوكیات منتظم، و المجموعة الثانیة ال یتناول أفرادھا مثل ھذه األطعمة، و یعمل 

بین أطفال  نتباهتشتت اإلي كال المجموعتین، أوضحت النتائج انتشار النشاط الزائد و األطفال ف

اولون األطعمة ـــن ال یتنـــالمجموعة األولى أكثر من انتشاره بین األطفال في المجموعة الثانیة الذی

 ).34: 2007ي ابراھیم، عال عبد الباق(. ار إلیھاــالمش

 :یلي تتلخص فیماو : األسباب البیولوجیة -3

 :خلل وظائف المخ -أ

تشتت اإلنتباه إلى وجود شذوذ طفیف في وظائف / اضطراب النشاط الحركي الزائد قد یرجع 

من التالمیذ %65 خالیا المخ، و لقد كشف العدید من الباحثین عن وجود شذوذ في رسم المخ لدى حوالي

، و خاصة تلك الحاالت المصحوبة بعالمات ذوي اضطراب النشاط الحركي الزائد و تشتت اإلنتباه

عضویة، أي أن ھذا اإلضطراب یحتمل أن یكون من أسبابھ تلف نسیج المخ، حیث أن البعض منھم 

صحوبة من الحاالت غیر الم%25یعاني من نوبات صرعیة، و قد یظھر الشذوذ في رسم المخ لدى 

 .بعالمات عضویة

(Www _ arb_ ctycare.com, 18/03/2013).                                       

 :ضعف النمو العقلي -ب

كلما زاد نمو الطفل زادت كفاءتھ اإلنتباھیة، و إذا كان ھناك صعوبات في نموه العقلي یؤدي 

، و بالتالي فإن النمو العقلي و المعرفي ذلك إلى ضعف المراكز العصبیة بالمخ المسؤولة عن اإلنتباه

 ).39، 2009محمد النوبي محمد علي، ( . للطفل یؤثر على مستوى اإلنتباه لدیھ
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 :الخلل الكیمیائي في الناقالت العصبیة -ج

الناقالت العصبیة ھي عبارة عن قواعد كیمیائیة تعمل على نقل اإلرشادات العصبیة بین المراكز 

العصبیة المختلفة بالمخ بإختالف التوازن الكیمیائي لھذه الناقالت العصبیة یؤدي إلضطراب میكانیزم 

 ).، بتصرف39: 2009محمد النوبي محمد علي، (. اإلنتباه

 

 :النفسیةاألسباب اإلجتماعیة و  -4

 :ونذكر منھا

دني أو ـــكاإلھمال، العقاب الب( إذ أن أسالیب المعاملة الوالدیة الخاطئة : سوء المعاملة الوالدیة-1

تشتت / من شأنھا أن تصیب الطفل بإضطراب النشاط الحركي الزائد ....) النفسي، الحمایة الزائدة

على  )Barkley ،1985 باركلي( دراسة : ، وھذا ما تؤكده مختلف الدراسات و نذكر من بینھااإلنتباه

مجموعتین من األطفال العادیین، إحداھما یعاني أفرادھا من النشاط الزائد ، و األخرى من األطفال 

العادیین، حیث كشفت النتائج أن آباء األطفال ذوي النشاط الزائد أكثر استخداما لألوامر و ألسالیب 

ھذه األسالیب إالّ نادرا،  إلى یلجؤونالعقاب مع األطفال، في حین وجد أن آباء األطفال العادیین ال 

عال ( . وأنھم یستخدمون المكافآت و التحكیم لتشجیع أبناءھم على ممارسة السلوكیات المرغوبة

 ).39: 2007ي ابراھیم، قعبدالبا

 Heilveil and ھیفل و كالرك( و ھذا ما أكدتھ أیضا الدراسة التحلیلیة التي أجراھا كل من 

Clark ،1990(  للعوامل و الظروف التي تحیط بأطفال یعانون من النشاط الزائد، حیث كشفت النتائج أن

ھؤالء األطفال یعیشون في عزلة إجتماعیة، و یعانون من عدم التفاعل و اإلھمال من المحیطین بھم، 

ون وأضافت نتائج ھذه الدراسة أن معظم األطفال ذوي النشاط الحركي الزائد و تشتت اإلنتباه یتعرض

 ).39: 2007عال عبد الباقي ابراھیم، ( . للعدوان من آلخرین و من العقاب المتكرر

األسرة غیر المستقرة من الناحیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و النفسیة، : عدم اإلستقرار داخل األسرة

وعدم  وكذلك عدم التوافق الزواجي و سوء اإلنسجام األسري، كل ھذا یترتب عنھ میول الطفل لإلثارة

 .التركیز

على مجموعات ) shaffer/puncus،1975شافر و بینكص (  وما یؤكد ھذا نتائج دراسة أجراھا

من األطفال في مستویات إجتماعیة مختلفة، توصلت النتائج إلى أن األطفال الذین ینتمون إلى أسر 

و یسود بین أفرادھا المعامالت و التفاعالت السلبیة و غیر السویة، یكونون أكثر  مضطربة إجتماعیا

تعرضا للنشاط الزائد و تشتت اإلنتباه من األطفال الذین ینتمون إلى أسر مستقرة، حیث لوحظ في 

سلوك ھؤالء األطفال اإلندفاعیة و كثرة الحركة و عدم اإلنضباط، في حین أظھر األطفال المنتمون 
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عال عبد الباقي ابراھیم، ( . ر مستقرة، كثیرا من اإلنضباط و النظام و الھدوء و الترويألس

2007:36.( 

حیث یرى أّن النشاط الحركي الزائد الذي  )Conrad, p. ،1977كونراد( و یتفق مع ھذا التفكیر 

رابات في یمارسھ معظم األطفال الذین یالقون معامالت إجتماعیة سلبیة و یواجھون صراعات و اضط

عالعبد ( . األسرة و المدرسة ھو انعكاس لھذه التفاعالت و المعامالت السالبة داخل األسرة و المدرسة

 ).36: 2007الباقي ابراھیم، 

توجد تباینات كثیرة في وجھات النظر و الدراسات حول أسباب اضطراب النشاط الحركي : استنتاج

األسباب الوراثیة و : الت لألسباب محل اإلتفاق و ھيتشتت اإلنتباه، لكن ھناك ثالث مجا/ الزائد 

اإلضطرابات في بعض الوظائف الدماغیة، و كذلك العوامل البیئیة و األسریة و التي تساھم كثیرا في 

 .ظھور ھذا اإلضطراب عند الطفل

 :DSM4تشتت اإلنتباه طبقا لمعاییر / تصنیفات النشاط الحركي الزائد  -4

یجب أن یظھر لدى الطفل الذي یعاني من النشاط الحركي الزائد و تشتت  DSM4طبقا لمعاییر 

 6أعراض فقط من تسعة أعراض ممیزة لھذه األنماط الثالثة، إذا تكرر على األقل لمدة  6اإلنتباه ستة 

أشھر قبل البدء في العالج، و كان أكثر تكرارا مما ھو علیھ عند األطفال اآلخرین الذین ال یعانون من 

 ).21: 2005یرة عبد الحمید، شم( . اإلضطراب ھذا

 :إلى ثالثة أنماط و ھي كالتالي DSM4و یصنفھ 

 :اضطراب النشاط الحركي الزائد المصحوب بتشتت في اإلنتباه: النمط األول -1

 .الفشل في اإلنتباه الشدید للتفاصیل -1

 .صعوبة في اإلستماع عندما یتحدث إلیھ أحد -2

 .التعلیماتصعوبة المتابعة من خالل  -3

 .ضعف تنظیم المھام و األنشطة -4

 .سھولة السرحان في األنشطة الیومیة -5

 .النسیان -6

 .سھولة اإلنجذاب إلى مثیرات خارجیة بعیدا عن المھام التي یقوم بھا -7

 .فترة اإلنتباه قصیرة -8

 .تجنب الجھود المدعمة و تجنب المھام التي تتطلب مجھود عضلي أو عقلي -9

 ).21: 2005الحمید،  یرة عبدشم( 
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تشتت اإلنتباه المصحوب باإلندفاعیة و النشاط الزائد / اضطراب النشاط الزائد : النمط الثاني -2

 :المفرط

 ).إھتزاز األرجل( التململ .القلق -1

 .ثرثرة في الحدیث -2

 .حركة مفرطة و عدم الراحة و بترك مكانھ عندما یجلس فترة من الزمن -3

 .ة اآلخرین و یجري و یتسلق في أوقات غیر مناسبةالتصرف بدون تفكیر و مقاطع -4

 .كثرة حركة الرأس و العینین -5

 .یتسرع في المواقف التي تتسم بعدم الوضوح -6

 .غالبا ما یجد صعوبة في بدایة المھام أو اللعب -7

 ).22: 2005یرة عبد الحمید، شم( . التسرع في اإلجابة عن األسئلة قبل إتمامھا -8

تشتت اإلنتباه / مركب أو المشترك، اضطراب النشاط الحركي الزائد النمط ال: النمط الثالث -3

 :المشترك

 .و یشتمل على أعراض النمط األول و النمط الثاني معا -

في  تشتت اإلنتباه/ یمكن إجمال التصنیفات األساسیة إلضطراب النشاط الحركي االزائد : استنتاج

 .النشاط الحركي الزائد، تشتت اإلنتباه، اإلندفاعیة: ثالث أنماط أساسیة و ھي

 

 :تشتت اإلنتباه في مرحلة التمدرس/ أعراض النشاط الحركي الزائد  -5

 :تشتت اإلنتباه باألعراض التالیة/ یتصف الطفل المتمدرس الذي یعاني من النشاط الحركي الزائد 

 :سنة 12و  6تشتت اإلنتباه بین /  الزائدأعراض النشاط الحركي -

 .بصفة مدرسیة بأنھ غیر متوافق مع زمالئھ أو غارق في أحالم الیقظة -1

 .مشوش دائما و یضیع أغراضھ الشخصیة -2

 .غیر ناضج إجتماعیا و قلیل األصدقاء -3

 .یلعب بطریقة عدوانیة -4

 .یتكلم في أوقات غیر مالئمة، و یجیب على األسئلة بسرعة و دون تفكیر -5

 .یتورط في القیام بأعمال خطرة -6

 .یتسم سلوكھ بالتململ و كثرة الحركة، و ال یستطیع البقاء في مقعده مدة طویلة -7

 .یترك مقعده أثناء شرح المعلم و یتجول داخل الفصل -8

 .ال ینجز األعمال أو المھام المكلف بھا بشكل كامل -9
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 .یعاني من ضعف القدرة على التفكیر -10

 .لثبات اإلنفعاليیعاني من عدم ا -11

 ).47: 2006مجدي محمد الدسوقي، ( . یجد صعوبة في اإلحتفاظ بأصدقائھ -12

 :تشتت اإلنتباه/ انتشار اضطراب النشاط الحركي الزائد  ةنسب -6

شیوعا بین األطفال،  یعّد اضطراب النشاط الحركي الزائد و تشتت اإلنتباه من أكثر اإلضطرابات    

من طالب المدارس  )%5إلى  %3( وقد أورد معھد الصحة الوطنیة تقریرا یفید بوجود نسبة ما بین 

مصابون بھذا اإلضطراب، و معدل انتشاره في األسر ذات المستوى اإلقتصادي و اإلجتماعي 

 .%20المنخفض یصل إلى 

 1للذكور و  6 اإلضطراب بین الذكور و اإلناثیقول أّن نسبة ھذا )(Wender" 2005""ویندر"أما 

عن بعض اإلحصائیات في الدول المختلفة لنسبة  2002"الحامد "لإلناث، أما فیما یخص تفصیل یورده 

 :انتشار ھذا اإلضطراب كاتالي

 .%13المملكة العربیة السعودیة  -1

 .6,2%جمھوریة مصر العربیة  -2

 .6,5%أ.م.و -3

 .إناث%3,3ذكور   %9,5كندا  -4

 ).39: 2011عوني معین شاھین، ( بشكل عام  %2 من طالب المدارس و %1بریطانیا  -5

تشتت اإلنتباه یكون أكثر شیوعا / نستنتج مما سبق ذكره أن اضطراب النشاط الحركي الزائد 

عند الذكور أكثر من اإلناث، و كذلك نالحظ أنھ ال توجد نسبة انتشار ھذا اإلضطراب في الجزائر، لم 

 .نسبتھ في وطنناتحدد بعد 

تشتت االنتباه منھا ما ھو / ھناك خصائص عدیدة یتصف بھا الطفل ذو النشاط الحركي الزائد -

 :السلوكي، و منھا إنفعالي و معرفي و أخرى إجتماعیة و ھي كالتالي 

 :تشتت االنتباه / الخصائص الشخصیة للطفل الذي یعاني من النشاط الحركي الزائد  -7

تشتت االنتباه منھا ما ھو / ھناك خصائص عدیدة یتصف بھا الطفل ذو النشاط الحركي الزائد -

 :السلوكي، و منھا إنفعالي و معرفي و أخرى إجتماعیة و ھي كالتالي 
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 :الخصائص السلوكیة  -1

 .یكون أكثر عدوانیة و إندفاعیة و تھورا  -1

 .اإللحاح و العناد  -2

 .ف المحیطة عدم القدرة على تحمل المواق -3

 .النزعة نحو إیقاع األذى باآلخرین و مضایقتھم  -4

 .السلوك التخریبي و عدم القدرة على الضبط الذاتي  -5

 .السرقة و إتالف الممتلكات  -6

 .القسوة مع الحیوانات  -7

 ). 49:  2007نایف بن عابد الزراع،(اإلعتداء المتكرر على اآلخرین  -8

 :الخصائص اإلنفعالیة  -2

 .التوتر و القلق  -1

 .إضطراب الحالة المزاجیة  -2

 .اإلنطواء  و عدم الثقة بالنفس  -3

 .فقدان اإلحساس باألمان  -4

و متزن المزاج و أحیانا  ھادئیكون غیر ناضج إنفعالیا، فإنفعاالتھ تتسم بالتقلب أحیانا یكون  -5

 )50: 2007نایف بن عابد الزراع، (أخرى ینفجر في ثورة من الغضب یعقبھا بكاء شدید

 :المعرفیة الخصائص -3

 .و الریاضیات  التھجئةإضطرابات في التعلم و بصفة خاصة صعوبات القراءة و الكتابة و  -1

كذلك یؤثر ھذا االضطراب على فاعلیة الذاكرة و الخاصة للذاكرة العامة ، و تنظیم إستقبال  -2

.(  المفاھیمو إدراكھا ، وكذلك یعاني من إضطراب في اإلدراك و الترمیز و التكوین  المثیرات

 ). 52: 2007الزراع ، نایف بن عابد

 :الخصائص االجتماعیة  -4

 .تكون عالقاتھم االجتماعیة سلبیة  -1

 .عدم القدرة على التواصل مع اآلخرین و إقامة عالقات إجتماعیة ناجحة  -2

نایف بن عابد الزارع (رفضھ من طرف أقرانھ و المتعاملین معھ في األسرة و المجتمع  -3

،2007 :53.( 
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 :الخصائص التعلیمیة  -7-5

 .صعوبات القراءة و إجراء العملیات الحسابیة  -1

 .التأخر الدراسي  -2

 :تشتت اإلنتباه / تشخیص إضطراب النشاط الحركي الزائد  -8

 :عملیة التشخیص تمر بعدة أسالیب معتمدة و ھي -

األمراض  الحصول على السیرة المرضیة للطفل و الكشف السریري الطبي لمعرفة نوعیة -1

و التي من المحتمل أن یكون بعضھا قد تسبب في خلل لوظائف  ،العضویة التي تعرض لھا الطفل سابقا

 .الدماغ 

المقابلة الشخصیة التي تتم مع الطفل لمالحظة سلوكیاتھ ، و مع األھل ألخذ المعلومات الضروریة  -2

 .إلنتباه حول المظاھر المرتبطة بإضراب النشاط الحركي الزائد و تشتت ا

 .البیانات السلوكیة و ھي عبارة عن مقاییس متعلقة بتحدید درجة السلوك عند الطفل  -3

التقییم النفسي و التربوي وھو عبارة عن إستبیانات تعطیھا صورة حقیقیة عن وضع الطفل النفسي  -4

اتھ و إحتمال تعرضھ لواحدة من اإلضطرابات النفسیة ، و توضح لنا وضعھ التربوي و صعوب

 ). 46- 45:  2009ھناء إبراھیم صند قلي ، ( .التعلیمیة 

كل ھذه األسالیب تعتمد معالج مع أكبر نسبة من المعلومات الممكنة حول إضطراب النشاط الحركي     

 .تشتت اإلنتباه عند الطفل المتمدرس / الزائد 

تھا الجمعیة األمریكیة و كذلك البد من توافر مقاییس التشخیص أو شروط التشخیص التي نشر    

 :وھي كما یلي   DSM4للطب النفسي فب الدلیل التشخیصي لإلضطرابات النفسیة

 .إجراء اإلختبارات النفسیة و السلوكیة على الطفل ، كإختبارات الذكاء مثال -1

 .أن تكون األعراض ظاھرة قبل سن السابعة من عمر الطفل  -2

 .أو أكثر قبل عملیة التشخیص أن تكون جمیع األعراض موجودة لمدة ستة أشھر  -3

أن تتواجد ھذه السمات المرضیة أو األعراض على األقل في بیئتین مختلفتین لھذا الطفل مثل  -4

 ..بیئة المدرسة و المنزل ، أو المدرسة أو الشارع :

 .أن تؤثر ھذه األعراض على مستوى الطفل األكادیمي و اإلجتماعي بشكل واضح  -5
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أن ال تكون ھذه األعراض ناتجة عن حاالت مرضیة نفسیة أخرى أو أي إضطراب في  -6

ھناء إبراھیم .(الشخصیة أو في السلوكیات كالقلق ، واإلكتئاب و الھستیریا و الفصام و غیرھا 

 ). 48: 2009صندقلي ،

 :تشتت اإلنتباه / اإلضطرابات المصاحبة إلضطراب النشاط الحركي الزائد  -9

ھناك العدید من اإلضطرابات التي تكون مصاحبة إلضطراب النشاط الحركي الزائد و تشتت 

اإلنتباه ، فیمكن أن تتوفر كلھا في حالة واحدة كما یمكن أن نجد إضطراب أو أكثر حالة ، وھي 

 :كالتالي

 :عدم القدرة على التواقف اإلجتماعي  -1

حركي الزائد و تشتت اإلنتباة یكون مندفعا حیث أن الطفل الذي یعاني من إضطراب النشاط ال

وعدوانیا و عنیدا ، و یتسم سلوكھ بالتدخل في أنشطة اآلخرین و أحادیثھم ، و كذلك القیام بالسلوكات 

محمدالنوبي .(غیر المرغوبة، لذا یشعر المحیطون بھ باإلستیاء منھ ، و من ثم بسوء توافقھ اإلجتماعي 

 ).، بتصرف 48: 2009محمدعلي، 

 :اإلنفعالیة اإلضطرابات -2

القلق و اإلكتئاب ھما أھم اإلضطرابات اإلنفعالیة التي تتالزم كثیرا مع اضطراب النشاط الحلركي     

 .الزائد و تشتت اإلنتباه

 :اإلضطرابات السلوكیة -3

/ السلوكیة لدى األطفال الذین یعانون من النشاط الحركي الزائد  تنتشر الكثیر من اإلضطرابات

تشتت  اإلنتباه خاصة السلوك العدواني، إذ یؤدي إلى اضطراب عالقاتھم اإلجتماعیة باآلخرین، و 

 ). 48: 2009محمد النوبي محمد علي،.(باتالي فإنھم یعجزون عن التكیف مع بیئتھم 

 :إضطرابات النوم  -4

ات النوم لدى ھذه الفئة من األطفال مما یجعلھم یشعرون دائما باإلرھاق و الذي تزداد إضطراب

 .یؤثر على اإلنتباه 
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 :ونجد فیة : التأخر الدراسي -5

ضعف قدرة الطفل على فھم المعلومات التي یستقبلھا سواء كانت شفھیة : ضعف القدرة على الفھم -أ

 .أو كتابیة 

أن تفكیره غیر مترابط ، و ھذا یجعلھ یفكر في موضوعات ھامشیة إذ  :ضعف القدرة على التفكیر -ب

 .بعیدة عن العمل المراد التركیز فیھ 

 .شرود الذھن  -ج

 النسیان -د

إذا یعاني الطفل المصاب بإضطراب النشاط الحركي الزائد و تشتت اإلنتباه : اإلستجابة الخاطئة  -ه

 ..ات الضروریة لفھم المسائل الریاضیة من ضعف القدرة على التركیز، و إستدعاء المعلوم

 .حیث أن كتاباتھ تكون ملیئة باألخطاء اللغویة : الكتابة الردیئة -و

 ). 49:  2009محمد النوبي محمد علي ، (

 :صعوبات التعلم -6

معظم الصعوبات التعلیمیة التي تنتشر بین األطفال الذین یعانون من النشاط الحركي الزائد 

، ترجع إلى عدم قدرتھ على القراءة الشاملة للمادة المقروءة، لذلك فإنھ غیر قادر على تشتت اإلنتباه/

 2009محمد النوبي محمد علي، .(تقدیم اإلستجابة الصحیحة في صورة منطقیة مسلسلة

 .)،بتصرف49:

/ یمكن إجمال أبرز سمات شخصیة الطفل الذي یعاني من إضطراب النشاط الحركي الزائد

، أن لدیھ قصور المھمات التنفیذیة التي تتطلب التوجیھ الذاتي، و تنظیم اإلجراءات تشتت اإلنتباه

ومشكالت إجتماعیة تتسبب في سوء التوافق اإلجتماعي في األسرة و البیئة و المدرسة، و ذلك لما 

  ابات النوم، و معارضة التعلیماتیتمیز بھ من عدم القدرة على اإلنصات و الثرثرة الزائدة، و إضطر
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 :خالصة 

الفصل في تعریف إضطراب النشاط الزائد و تشتت  احتواھایمكن تلخیص أھم العناصر التي 

اإلنتباه و التطور التاریخي لمفھوم ھذا اإلضطراب، كما تعرضنا في ھذا الفصل أیضا إلى العوامل 

وراثي، و بیئي و إجتماعي،  تشتت اإلنتباه، فمنھا ماھو/ المسببة إلضطراب النشاط الحركي الزائد 

وكذلك أشرنا إلى أھم األعراض التي تمیز ھذا اإلضطراب و كذلك السمات الشخصیة للطفل المصاب 

 .بإضطراب النشاط الزائد و تشتت اإلنتباه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .سنوات 10 ـ 6الطفل المتمدرس من فئة : لثالفصل الثا

 .تمهید     

 .تعریف المدرسة -1

 .سنوات 10ـ  6تعریف الطفل المتمدرس من فئة  -2

 .سنة 11إلى  6مرحلة الطفولة الوسطى من  -3

 .سنة 12إلى  7مرحلة الكمون عند مدرسة التحلیل النفسي من   -4

 .سنة 11إلى  7من  مرحلة العملیات الحسیة عند المدرسة البنائیة -5

 .دور المدرسة في النمو النفسي في الطفولة المتوسطة -6

 خالصة
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 :تمهید

تختلف شخصیات األطفال عندما یلتحقون بالمدرسة تبعا للخبرات التي مروا بها، والمهارات التي 

ه ــحاقـي التـة هـالطفولة ــلـي مرحـرات الطفل فـي خبـر فـن أن تؤثـرة یمكــم خبــعل أهـا، ولـوهـاكتسب

ة، ویكسبه اتزانا ـــویــارات الطفل اللغـى تدعیم مهــة یعمل علــــة، حیث أن اإللتحاق بدار الحضانــبالحضان

 .انفعالیا ویساعده على التوافق

 .في المدرسة اإلبتدائیة یكتسب الطفل المهارات األكادیمیة والجسمیة وینمو ذكائه

 :سنوات تطرقنا أوال إلى مفهوم المدرسة 10ـ  6أكثر على طفل المدرسة من فئة  وللتعرف

 :تعریف المدرسة-1

المدرسة هي مؤسسة إجتماعیة أنشأها المجتمع بقصد تنمیة شخصیات أفرادها تنمیة متكاملة 

 .لیصبحوا أعضاء صالحین فیه ومنتجین

بمختلف العلوم، وتكون الدراسة بها  یتعلم بها التالمیذ الدروسوالمدرسة هي مؤسسة تعلیمیة 

 (www.brooonzyah-net, 30/05/2013). اإلبتدائیة والمتوسطة والثانویة: عدة مراحل وهي

 :سنوات 10ـ  6الطفل المتمدرس من فئة  -2

سنوات، سواءا كان  10إلى  6هو كل طفل یتابع دراسته في المرحلة اإلبتدائیة، یتراوح سنه بین 

 (www.pdffactory.com,30 /05/2013).ذكر أو أنثى

ة ـــاعــمرحلة الرض: قسموا علماء النفس مراحل نمو الطفل وتطوره إلى عدة مراحل وهي كما یلي

سنوات  5سنوات و 3د بین الوالدة والعام الثاني، ثم مرحلة الطفولة المبكرة وهي الفترة الواقعة بین ــوتمت
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طى، فهذه المرحلة تختلف ــالتي تهمنا أكثر وهي مرحلة الطفولة الوسة ـــة وهي المرحلــالثــوالمرحلة الث

في تسمیاتها وفي عمرها الزمني باختالف مدارس علم النفس، فعلم النفس التربوي یسمیها بمرحلة 

سنة، أما مدرسة التحلیل النفسي فتسمیتها بمرحلة الكمون،  11إلى  6الطفولة الوسطى وحدد السن من 

سنة، أما علم النفس المعرفي أو المدرسة المعرفیة أطلقت علیها إسم مرحلة  12إلى  7 وتمتد من

 .سنة 11إلى  7العملیات الحسیة والتي تمتد من 

 .واآلن سنتطرق إلى المرحلة التي حددها علم النفس التربوي وهي المرحلة الوسطى

 :خصائصهاوسنة 11ـ  6مرحلة الطفولة الوسطى من  -3

 . تمتد الطفولة الوسطى بین السنتین الخامسة أو السادسة وبین الحادیة عشر

 :من الناحیة الجسدیةخصائصها  -1

امة، وینمو الطفل نموه الجسدي بشكل طبیعي، ــز بالصحة العــة تتمیــة مرحلــذه المرحلــتعتبر ه

هنا تبرز أهمیة التطعیم ولكنه یكون أكثر عرضة لبعض األمراض المعدیة كالحصبة والجدري، ومن 

 ).238: 2001زهران حامد عبد السالم، (ضد هذه األمراض 

 :من الناحیة النفسیة والعقلیةخصائصها  -2

في هذه المرحلة تنمو لدى الطفل قدرة التسلل واإلنتقالیة، وتعني ترتیب األشیاء على درجات  .1

 .رئیسة من األصغر إلى األكبر، من األقصر إلى األطول

 .لدیه القدرة شیئا فشیئا على تنظیم المعلومات اإلدراكیة بصورة منطقیةتتحسن  .2

 .نمو ادراك مفاهیم المكان والزمان .3
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تزداد مهارات الطفل وتصبح مالحظة، وتكون أكثر هذه المهارات حركیة، فیعلم الطفل القفز  .4

 .واللعب

. متغیرات في وقت واحدالطفل على التركیز ویصبح قادرا على التعامل مع عدة تتطور قدرات  .5

 ).، بتصرف24: 1994عبد العلي الجسماني، (

 :من الناحیة اإلجتماعیةخصائصها  -2

 .نمو اإلحساس بالمسؤولیة اإلجتماعیة .1

 .اإلستقالل الذاتي عن الكبار، وزیادة تأثیر جماعة الرفاق .2

قیمتهم  میل الطفل في هذه المرحلة إلى اإلحتكاك بالكبار واإلندماج معهم، لیتعرف على .3

 )، بتصرف25: 1994لعلي الجسماني، عبد ا. (واتجاهاتهم

تعتبر هذه المرحلة مرحلة هامة في تكوین شخصیة الطفل، وهي مرحلة مهمة في حیاته، ألنها 

تشمل األسرة والمدرسة والرفاق، فهنا أصبح الطفل شخصیة تعتز بنفسها، وتحاول بناء نفسها دون 

 .مؤثرات

 :المرحلة عند مدرسة التحلیل النفسيواآلن سنعرج إلى هذه 

 :خصائصهاو  سنة 12إلى  7مرحلة الكمون عند مدرسة التحلیل النفسي من -4

ید هو الوحید الذي أطلق تسمیة الكمون على هذه المرحلة، ولكن قد استعمله و ال یعتبر فر 

 ."میالري كالین"ـ  "أنا فروید" :منهم تالمیذته من بعده

المرحلة بمرحلة الكمون، وذلك لعدم بروز مناطق جسدیة، ترتبط باشباعات  هذه "فروید" یسمي

ان الشرج، ــالطفل، ففي المرحلة األولى وهي المرحلة الفمیة كان الفم، والمرحلة الثانیة وهي الشرجیة ك
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وفي الثالثة وهي المرحلة القضیبیة كان القضیب، أما في هذه المرحلة فال یوجد ارتباط بمناطق جسدیة 

 .سنة 12إلى  7وتمتد هذه المرحلة من 

 :من الناحیة الجسدیةخصائصها  -1

یكتسب الطفل في هذه المرحلة المهارات الجسمانیة الالزمة لأللعاب المختلفة، مع سیطرته على  -

. الحركة الدقیقة، إذ یستطیع أن یرسم شخصا موضحا أجزاء جسده ویمیزه جنسیا رجال أو امرأة

,)www.Kids.Psychology.com,30/05/2013( . 

 :من الناحیة النفسیة والعقلیة خصائصها-2

یستطیع الطفل في هذه المرحلة تعلم المهارات األساسیة الخاصة به كالقراءة والكتابة  -1

 .والحساب، كما یكّون المفاهیم اللزمة للحیاة الیومیة

 .یفهم الموت والحیاة ووظائف الجسم، واألماكن واألعداد والزمن -2

 .عملیات التفكیر والسببیة، واإلستنتاج المنطقي، وفهم الواقع والمشاعر األخالقیةتنمو لدیه  -3

 .تتمیز هذه المرحلة بتراجع في الطاقة الجنسیة التي كانت معه منذ والدته -4

ودیبیة النشطة، وبین خبرة الخوف والشعور یمزج الطفل في هذه المرحلة بین الخیاالت األ -5

بالذنب المرتبطة بالخیاالت، وفي هذه المرحلة تكتب الرغبات األودیبیة، وتجد الرغبات 

 .الجنسیة والعدوانیة طریقها إلى التسامي في المدرسة، واإلرتباط باألصدقاء

 .هذه المرحلة هي مرحلة هدوء من الناحیة اإلنفعالیة -6

, 30/05/2013)www.Kids.psychology.com(          
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 :من الناحیة اإلجتماعیةخصائصها  -3

في هذه المرحلة یدخل الطفل في مرحلة ینصرف فیها عن ذاته إلى اإلنشغال بمن حوله، وبما  -1

 .حوله

 .في المجموعة ویتعاون من أجل مصلحة الفریق الذي یعمل فیه یبدأ الطفل اإلندماج -2

یصبح قادرا على أخذ مواقف تجاه الجماعات اإلجتماعیة، وهنا یتأثر الطفل بالحالة  -3

 .واإلقتصادیة لألسرة وبالجو المدرسي، وكذلك یتأثر بالرسوب والنجاح اإلجتماعیة

، والطفل هنا یكون حریصا على وفي هذه المرحلة یحدث تقدم كبیر في النمو اإلجتماعي -4

 )www.Kids.psychology.com ,05/201330/ ( .بار واإلمتثال ألوامرهم ونواهیهمطاعة الك

تعد هذه المرحلة مرحلة هدوء، وفیها یتفرغ الطفل للتعلم في المدرسة أو في غیرها، ویصبح 

نفسه، ویعرف الدور المالئك لجنسه، وتتمیز هذه المرحلة بعدم ظهور الغرائز لدى شخصا معتمدا على 

 .الطفل، لذلك سّمها فروید بمرحلة الكمون

 :وأخیرا سوف نتطرق لهذه المرحلة في نظر المدرسة المعرفیة

 :وخصائصها سنة 11إلى  7مرحلة العملیات الحسیة عند المدرسة البنائیة من  -5

سلسلة من مراحل النمو العقلي المعرفي، أولى هذه المراحل هي المرحلة  "بیاجیهجان "لقد اقترح 

وتحتل الصورة المبكرة للنشاط العقلي للطفل الرضیع ) من المیالد حتى عامین(الحسیة الحركیة 

المتمثلة في استخدام اإلستكشاف الحسي والمعالجة الیدویة، أما المرحلة الثانیة فهي مرحلة ما قبل 

مرحلة ما قبل المفاهیم ومرحلة  "جان بیاجیه"ویطلق علیها ) سنوات 7من سنتین حتى (یات العمل

وهي المرحلة ) سنة 11إلى  7من (التفكیر التصوري أما المرحلة الثالثة هي مرحلة العملیات المحسوسة 
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لمعرفیة التي تهمنا في هذا البحث، ففي هذه المرحلة یستطیع الطفل القیام بالعدید من العملیات ا

محمد أحمد .(ا، أو تلك التي اختبرها في السابقــادفهــادیة التي یصــالحقیقیة المرتبطة باألشیاء الم

 ).152: 2003عبدالهادي، 

 :من الناحیة الجسمیة خصائصها 1

 .السیطرة على العضالت والتحكم فیها مع زیادة نمو المهارات الیدویة -1

 .زیادة النشاط الحركي نتیجة لزیادة الطاقة مع نمو في التأزر الحركي -2

 .بطء معدل النمو وازدیاد التمایز بین الجنسین في النمو لصالح اإلناث -3

 ).  ، بتصرف149: 2003محمد أحمد عبد الهادي، ( 

 :من الناحیة العقلیة والمعرفیةخصائصها  -2

الترتیب والتصنیف والتبویب لألشیاء، ویصبح قادرا لدى الطفل في هذه المرحلة قدرات  تنمو -1

 .على التفكیر فیها في ضوء أكثر من بعد

 .المادیة ینجح الطفل في عمل استنتاجات منطقیة مرتبطة باألشیاء -2

یستطیع حل العدید من المشكالت ذات اإلرتباط المادي مستخدما العملیات المعرفیة التي  -3

 .طورها

 .ي التمییز بین الماضي والحاضر والمستقبلیفهم مفهوم الزمن، وینجح ف -4

تنمو لدى الطفل القدرة على ممارسة أشكال التفكیر الملموس، حیث یتصف تفكیر الطفل  -5

بالمنطقیة وفهم العالقات بین األشیاء، والقدرة على تكوین سلسلة مترابطة متتابعة من األفكار 

 .حول موضوع معین
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 .نمو الذكاء العام والقدرات الخاصة -6

 .نمو التفكیر المجرد، ونمو العملیات العقلیة كاإلنتباه والتركیز والتذكر والتخیل -7

 149: 2003محمد أحمد عبد الهادي، (نمو ادراك مفاهیم المكان والزمان ومدلوالتها  -8

 ).   بتصرف

 :من الناحیة اإلجتماعیة خصائصها 3

 .نمو اإلحساس بالمسؤولیة اإلجتماعیة -1

 .بار وزیادة تأثیر جماعة الرفاق علیهاإلستقالل الذاتي عن الك -2

ل أكثر تفهما لوجهات نظر ـــث یصبح الطفـــركز حول الذات، حیـــالة التمــتالشي ح -3

اآلخرین، وأكثر توجها نحوهم، وینتقلون من اللغة المتمركزة حول الذات إلى اللغة ذات 

 ).153: 2003محمد أحمد عبد الهادي، (.الطابع اإلجتماعي

ممارسة العملیات التي تدل  هذه المرحلة یستعمل الطفل التفكیر المنطقي، حیث یستطیع في

على حدوث التفكیر المنطقي، أي القدرة على التفكیر المنظم، إال أنه مرتبط على نحو وثیق 

 .بالموضوعات واألفعال المادیة والمحسوسة والملموسة

 :توسطةدور المدرسة في النمو النفسي في الطفولة الم -6

تلعب المدرسة دورا هاما في تعلیم اإلتجاهات والمفاهیم والمعتقدات، والمدرسة تعلم الطفل 

المهارات والمعلومات المتعلقة بالطریقة التي یعمل بها في المجتمع، كما لها دور كبیر في ضبط 

 .المعتقدات لدى الطفل
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على أن نجاح الطفل في حل األزمات النفسیة ـ اإلجتماعیة في المراحل " اریكسون"ویؤكد 

، )الطفولة الوسطى(العمریة السابقة یدفعه إلى امكانیة حل األزمة النفس ـ اجتماعیة في هذه المرحلة 

كما أن البیئة اإلجتماعیة تؤثر في النمو بشكل كبیر في هذه المرحلة، التي تمثل اإلنتقال الرسمي 

 .ن البیت للمدرسة، وبالتالي تأثیر الرفاق على نموه یكون قویاللطفل م

 )  ، بتصرف133: 2001قناوي هدى عبد المعطي حسن، (                     

یمثل دخول المدرسة في هذه المرحلة، نقطة تحول في حیاته حیث یبدأ فیها تراكم المعرفة 

له تأثیر كبیر على شخصیة وسلوك الطفل  وتأثیرها على النمو بكافة أبعاده ومظاهره، كما أنه

عادات التصرف اإلجتماعي التي اعتاد علیها في البیت ال تعود تكفي لسلوكه في اإلجتماعي، ذلك أن 

 .المدرسة

 :الصةــخ

یمكن تلخیص أهم العناصر التي احتواها هذا الفصل، في مفهوم الدراسة والطفل المتمدرس، 

تسمیات الطفول الوسطى وذلك باختالف مدارس علم النفس، وتطرقنا  كما تعرضنا إلختالف

لخصائص كل مرحلة وعمرها الزمني، وأخیرا بینا دور المدرسة في النمو النفسي للطفل المتمدرس من 

 .سنوات 10ـ  6فئة 



 . اإلجراءات المنهجیة: الفصل الرابع

 .الدراسة اإلستطالعیة -1

 .أهداف الدراسة .1

 .الحاالت وكیفیة اختیارها .2

 .شروط اختیار الحاالت .3

 أدوات الدراسة .4

 .نتائج الدراسة اإلستطالعیة .5

 .الدراسة األساسیة -1

 .الحاالت وكیفیة اختیارها -1

 .الحاالت الضابطة وكیفیة اختیارها ومواصفتها -2

 .اختیار الحاالت شروط -3

 أدوات الدراسة  -4

 .األدوات المشتركة بین الحاالت الضابطة والحاالت التجریبیة - أ

 األدوات المختلفة بین الحاالت الضابطة والتجریبیة - ب

 

 

 

 



 اإلجراءات المنھجیة        :                                                                          الفصل الرابع

 

49 

 

 :ولقد بدأنا هذا الفصل بالدراسة اإلستطالعیة

 :الدراسة اإلستطالعیة -1

   : أهداف الدراسة-1

 :إلى ما یلي ونهدف من خالل الدراسة

 .تحدید الحاالت التي یمكننا دراستها -1

 .تحدید وضبط موضوع الدراسة تحدیدا دقیقا -2

عند الطفل المتمدرس  االنتباهتشتت /بناء برنامج عالجي لتعدیل سلوك النشاط الحركي الزائد -3

 .سنوات 10ـ  6من فئة 

 :الحاالت وكیفیة اختیارها -2

التكفل النفسي بالطفل المتمدرس ذو النشاط الحركي : "تعلق موضوع دراستنا بدایة األمر حول

، وتوجهنا إلى مدرسة دردور بلقاسم بمستغانم من أجل "سنوات 10ـ  6من فئة  االنتباهتشتت /الزائد

ت، وبعدها قمنا ة عیادیة، وقمنا بمقابلة مع المعلمین لتحدید الحاالــم دراســتحدید أربع حاالت لدراسته

ت مع الحاالت المتمدرسین في الطور اإلبتدائي، وبعدها مقابلة مع األمهات، وبمساعدة بمقابال

، DSM4المعلمین واألمهات تمت دراسة األعراض باستخدام الدلیل التشخیصي اإلحصائي الرابع 

طفال أو الحاالت الطالبة، وجدنا أن هؤالء األ إعدادوباستخدام شبكة المالحظات التي كانت من 

المحددین ال یستطیعون التحكم في الحكة وفي اإلنتباه من بدایة الحصة حتى نهایتها، وكذلك وجدنا أن 

تشتت /التكفل النفسي بهم یبقى غیر كافي وضعیف، ال یمكنه تعدیل سلوك النشاط الحركي الزائد

نتمكن من خالله تعدیل النشاط   اإلنتباه لدى هذه الفئة، عندها قررنا أن نقوم ببناء برنامج عالجي
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شكالیتنا، إسنوات، وعلیه تغیرت  10ـ  6تشتت اإلنتباه لدى الطفل المتمدرس من فئة /الحركي الزائد

تشتت اإلنتباه /فعالیة برنامج عالجي في تعدیل النشاط الحركي الزائد: "وتغیر موضوع دراستنا وأصبح

، وأضفنا حاالت أخرى للحاالت السابقة، وقررنا "بمستغانمسنوات  10ـ  6من فئة  لدى الطفل المتمدرس

 .ةیمجموعة ضابطة ومجموعة تجریب: تقسیمهم إلى مجموعتین متساویتین

 :ولقد تم اختیار الحاالت وفقا للشروط التالیة

 :شروط اختیار الحاالت -3

 .أن یكونوا أطفاال متمدرسین في المرحلة اإلبتدائیة -1

 .سنوات 10ـ  6أن یتراوح سنهم ما بین  -2

 .من الناحیة العقلیة والجسمیة لمینأن یكونوا سا -3

 .DSM4یجب أن تتوفر المعاییر الواردة في الدلیل التشخیصي الرابع  -4

 :واعتمدنا في دراستنا على األدوات التالیة

 :أدوات الدراسة -5

 :المقابلة العیادیة-أ

المقابلة من األدوات الرئیسة لجمع المعلومات والبیانات في دراسة األفراد والجماعات  تعتبر

 .اإلنسانیة، والمقابلة هي عبارة عن مجموعة من األسئلة وجها لوجه بین الفاحص والمفحوص

  )104: 1985محمد شفیق، (المقابلة هي األداة الرئیسة في عملیتي التقییم والتشخیص النفسي 
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 :المقابلة هي وسیلة یهدف األخصائي النفسي من خاللها: الهدف منها

التعرف على المریض بطریقة مباشرة، وذلك لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الشخصیة 

والعائلیة عن ماضیه وحاضره وتطلعاته المستقبلیة، ومختلف اهتماماته، حیث قمنا باعداد شبكة 

بالحالة من مرحلة الحمل حتى بعد الوالدة، وحتى حالتها الصحیة  مقابالت حددنا فیها كل ما یتعلق

 ). 2و 1أنظر الملحق (الحالیة، وكذلك الجانب العالئقي، وسلوكه في القسم ومع زمالئه 

 :ولقد قسمنا المقابالت إلى ما یلي

 .كانت مع المعلمین وخصصت لتقدیم أنفسنا وإلختیار الحاالت: المقابلة األولى

خصصت للتعرف على الحاالت وكسب ثقتها، وفیها تم أخذ المعلومات األولیة عن  :ثانیةالمقابلة ال

 .الحاالت، وتم الحدیث عن عالقتها مع كل من األسرة والزمالء والمعلمین

 .خصصت لإللتقاء باألمهات، وذلك لجمع معلومات أكثر عن الحاالت :المقابلة الثالثة

مع المعلمین، لتزویدنا بمعلومات تخص سلوك الحاالت داخل  خصصت هذه المقابلة: المقابلة الرابعة

 .القسم، كما تم الحدیث عن المستوى الدراسي للحاالت

 .خصصت لتطبیق اختبار العائلة المتخیلة لـ كورمان:المقابلة الخامسة

 .خصصت لتطبیق اختبار العائلة الحقیقیة لـ بورو :المقابلة السادسة

خصصت لتطبیق جلسات البرنامج العالجي بهدف  :المقابلة الثامن عشرمن المقابلة السابعة حتى 

 .تشتت اإلنتباه عند الحاالت/تعدیل النشاط الحركي الزائد
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تشتت اإلنتباه لمعرفة مدى /خصصت لتطبیق مقیاس النشاط الحركي الزائد :المقابلة التاسع عشر

 .فعالیة البرنامج العالجي المستخدم

 :المالحظة العیادیة -ب

المالحظة هي توجیه الحواس لمشاهدة ومراقبة سلوك معین أو ظاهرة معینة، والمالحظة متعددة 

المباشرة وغیر المباشرة، والمالحظة البسیطة أو العادیة غیر الموجة، والتي تحدث تلقائیا : األنواع منها

یضع خطة في ظروف عادیة، والنوع اآلخر هو المالحظة المنتظمة والتي تتطلب من الباحث أن 

: 1990دودوش عمار ـ محمد محمود النیبان، . (محددة یسیر بموجبها قبل البدء بعملیة المالحظة

76.( 

 :في دراستنا هذه نسعى من خالل المالحظة :الهدف منها

الحصول على المعلومات الالزمة لسلوك الطفل، ولقد استعنا بها في معایشتنا لموضوع الدراسة 

الحركات، : لوكات الصادرة عن الحاالت، ومالحظة الهیئة التي یكونون علیهاوتسجیلنا للعدید من الس

 .اإلنفعاالت، الكالم، اللعب

 :DSM4الدلیل اإلحصائي التشخیصي الرابع  -ج

 .لقد استعنابه في دراستنا كمقیاس قبلي

 : الهدف منه

 .سنوات 10ـ  6عند الطفل المتمدرس من فئة  تشتت اإلنتباه/تشخیص اضطراب النشاط الحركي الزائد
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 :شبكة المالحظات -د

 6أعراض أو  5فقرات كل فقرة تحتوي على  5تم بناءها من قبل الباحثة، ولقد تضمنت 

أعراض تقیس اإلنتباه، أما الفقرة الثانیة فكانت أعراضها تقیس  5أعراض، فالفقرة األولى احتوت على 

، والفقرة الثالثة كانت أعراضها خاصة بالمهارات اإلجتماعیة، والفقرة الرابعة الحركة المفرطة واإلندفاع

خصصناها لمالحظة السلوك المعارض الذي یتضمن الشجار، والوقاحة والسخریة على اآلخرین، أما 

 ).3أنظر الملحق رقم (الفقرة األخیرة فهدفنا من خاللها لمالحظة الحاالت أثناء اللعب

 :الهدف منها

من خاللها مالحظة األعراض ومالحظة التغیرات التي طرأت على الحاالت وكذلك عدد  هدفنا

 .تكرار تلك األعراض أثناء المقابالت، وأثناء تطبیق البرنامج العالجي

 : اإلختبار اإلسقاطي -هـ 

اعتمدنا في دراستنا على اختبار رسم العائلة المتخیلة لكورمان، ورسم العائلة الحقیقیة لـ بورو 

 ".عالق كریمة"المقنن من قبل الباحثة 

 :استعنا بهذا اإلختبار اإلسقاطي في دراستنا :الهدف منه

للكشف عن الجانب العالئقي، وكذلك لمعرفة صورة العائلة التي یكونها الطفل عن عائلته التي 

 .یعیش في وسطها
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 :التعریف باإلختبار -1

اإلسقاطیة البسیطة، والمعروفة باختبارات الورقة والقلم،  یدخل اختبار رسم العائلة ضمن اإلختبارات

فهو من اختبارات الرسم ذات الموضوع المحدد یدور حول العائلة، كما یدخل ضمن اإلختبارات اللفظیة 

: 2012، عالق كریمة(وغیر اللفظیة أي األدائیة، وهو اختبار یسهل تطبیقه بطریقة فردیة أو جماعیة

160.( 

 :ارأدوات اإلختب -2

 .یجب أن یكون الطفل جالسا أمام منضدة مالئمة إلرتفاع قامته -1

 .بیضاء اللون) 27×21(تعطي المفحوص ورقة  -2

وفي الحالة التي یقلب فیها المفحوص ورقته لتصبح بشكل عمودي، (تقدم الورقة بشكل أفقي  -3

 .)تسجل هذه المالحظة دون إجباره على ارجاعها إلى الوضعیة التي وضعت بها أول مرة

 .یقدم قلم الرصاص، ویكون مبریا بشكل عادي -4

 .تقدم للطفل أقالم التلوین، ومن األفضل أن تكون من النوع الخشبي -5

 ).163، 162: 2012عالق كریمة، .(من الضروري أالنقدم للطفل ممحاة ومسطرة -6

 :تعلیمات اإلختبار -3

 :تعلیمة اختبار العائلة المتخیلة لكورمان 1

وهي تعلیمة واسعة، ال " تخیل لي عائلة وأرسمها؟"أو " ، عائلة تتخیلها؟عائلة: "تتمثل في أرسم

 .تقید الطفل بنوع معین من العائلة
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 :تعلیمة اختبار العائلة الحقیقیة لـ بورو 2

 ".أرسم أو صور عائلتك"أو " أرسم عائلتك: "وهي تعلیمة موجهة ومقیدة

 :مالحظة

ول مرة بل من األفضل أن یكون بعد جلستین أو یستحسن أال یعطي اختبار رسم العائلة هكذا أل

أكثر حتى یألف الطفل الباحث أو الفاحص، كما أن على المختص أال یقوم بتقدیم تعلیمة اإلختبار قبل 

: 2012عالق كریمة، (. أن یقدم أدوات الرسم للطفل، ویعرضها أمامه فوق الطاولة لیراها ویدركها

164( 

 .تكون األولى أدائیة والثانیة لفظیة: انجاز الرسم عبر مرحلتین یتم: كیفیة تطبیق اإلختبار -4

 .تبدأ هذه المرحلة بعد اعطاء أدوات اإلختبار والتعلیمة: المرحلة األدائیة 1

یقوم الباحث دون أن یشعر الطفل بتتبع مراحل انجاز الطفل لعائلته، وعن طریق حمله للقلم،  -1

 .أم ال، وعن رفضه للتعلیمة أو تقبلها، وعن كیفیة رسمه للشخصیات أشول وهل هو

مالحظة وتسجیل وترتیب الرسوم على الورقة وكیف بدأ الرسم، هل من الیمین إلى الیسار أو  -2

من الیسار إلى الیمین، أو من أعلى إلى أسفل، أو من أسفل إلى أعلى یسار ثم إلى 

 .الوسط،حتى تسهل قراءته فیما بعد

 :من الطفل أن یحكي لنا رسمه، وهنا تبدأ المرحلة الثانیة إلنتهاء من الرسم نطلببعد ا -3
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 :المرحلة اللفظیة 2

اآلن ستحاول أن تحكي لي عن هذه العائلة التي : "نبدأها بشكر الطفل على انجازه ثم نقول له

في العائلة المتخیلة، أما فیما یخص العائلة الحقیقیة فنستخدم  تخیلتها، أین هم؟، وماذا یفعلون؟ هذا

 ).166، 2012عالق كریمة، . (بدال من العائلة التي تخیلتها" عائلتك"مفهوم 

 :أسئلة تفضیالت ـ التماهیات -5

وهي تأتي بعد الرسم مباشرة، ویتعین طرح أربع أسئلة بالترتیب، ومقابل كل إجابة نطرح سؤال 

 لماذا؟

 و األلطف في هذه العائلة؟ ولماذا؟من ه -1

 من هو األقل لطفا من الجمیع في هذه العائلة؟ ولماذا؟ -2

 من هو األسعد في هذه العائلة؟ ولماذا؟ -3

 من هو األقل سعادة من الجمیع في هذه العائلة؟ ولماذا؟ -4

 :یقترح سؤالین وهما" كورمان"باإلضافة إلى هذه األسئلة األربعة فإن 

 وأنت من تفضل في هذه العائلة؟ ولماذا؟  -1

إذا كنت تنتمي إلى هذه العائلة فمن تفضل أن تكون؟ أو في مكان من ترید أن تكون؟  -2

 .ونسأله لماذا؟

 :مالحظة

في الشق الثاني من  التماهیات -باستخدام أسئلة تفضیالت" ق كریمةعال"لقد قامت الباحثة 

: بالمفاهیم الدارجیة" السعادة واللطف"اختبار العائلة الحقیقیة أیضا، كما قامت الباحثة بتعویض كلمتي 
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" عاقل: "بمعنى غیر سعید، أما بالنسبة لمفهوم اللطف فقد عوضتها" زعفان"بمعنى سعید، و" فرحان"

ن مفهوم السعادة بدى غامضا بالنسبة لعینة بالنسبة لألقل لطفا، وذلك أل" ماشي عاقل"بمعنى لطیف، و

: 2012عالق كریمة، .(دراستها، وكذلك ألن الحاالت الزالت ال تفهم جیدا هذه المفاهیم المجردة

167.( 

 :كیفیة تحلیل اختباري رسم العائلة المتخیلة والعائلة الحقیقیة -6

 :بین ثالث مستویات في التحلیل" كورمان"یمیز

 .و الخطيالمستوى البیاني أ -1

 .مستوى البناءات الشكلیة -2

 .مستوى المحتوى -3

 :ویختص فیه التحلیل: المستوى البیاني أو الخطي -1

الخط القوي، الخط الضعیف، الرسم بحجم صغیر، أو بحجم كبیر، رسم األشكال بطاقة غیر -أ

 .متساویة

لیا، المنطقة الیسرى، وتتمثل في المنطقة السفلى، المنطقة الع: البعد المكاني داخل حیز الورقة -ب

 .الیمنى، المنطقة البیضاء

 .حركة الرسم، من الیمین إلى الیسار، من الیسار إلى الیمین، الرسم الجانبي

 :في هذا المستوى یجب: مستوى البناءات الشكلیة-2

 .مالحظة الطریقة التي رسم بها المفحوص كل جزء من أجزاء العائلة -
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لألشخاص المرسومین، وتداخلهم فیما بینهم وإلطار الجامد  مستوى بناء الجماعة: بنیة الجماعة -

 .أو المتحرك الموجودین بداخله

 .النموذج الحسي -

 .النموذج العقلي -

 :ونبدأه بـ: مستوى المحتوى -3

 :الكیفیة التي یعبر بها الطفل عن المیول وعن دفاع األنا وتتضمن

طبة، التحویل، التقمصات التقدیر للشخصیة الرئیسیة، عدم التقدیر، الشخصیات المش

 ).168: 2012عالق كریمة، . (الشخصیات المضافة، الروابط والعالقات

 :البرنامج العالجي -و

تشتت /لتعدیل النشاط الحركي الزائد" إبراهیمعال عبد الباقي "لقد اعتمدنا في دراستنا هذه كل برنامج 

 .سنوات 10ـ  6عند الطفل المتمدرس من فئة  االنتباه

 :یة تطبیق البرنامجكیف -1

یمكن أن یتطبق هذا البرنامج من قبل كل من المعلم أو األخصائي اإلجتماعي، أو أحد الوالدین 

أو األخصائي النفسي، وهذا البرنامج یمكن اجراؤه بطریقة فردیة أي مع طفل واحد، كما یمكن تطبیقه 

 .لة الدراسیةبصورة جماعیة أي مجموعة من األطفال المتقاربین في العمر والمرح

 ).، بتصرف79: 2007عال عبد الباقي ابراهیم، ( 
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 :أهداف البرنامج -1

یهدف البرنامج للحد من المظاهر السلوكیة للنشاط الحركي الزائد لدى األطفال، باستخدام 

 .أسالیب العالج السلوكي، استنادا إلى مبادئ النظریة السلوكیة

 :ومن خالل هذا الهدف الرئیسي تتحقق أهدافا أخرى بعد تطبیق البرنامج وهي

 .تخلیص الطفل من الحركات المفرطة والعشوائیة غیر المقبولة -1

عودة الهدوء إلى القسم، حیث یقل عدد التالمیذ الخارجین عن النظام والفوضوین والكثیري  -2

 .الحركة، وتنخفض نسبة تشتت اإلنتباه

 .تشتت اإلنتباه/تحسین المستوى التعلیمي والتربوي للطفل ذو النشاط الحركي الزائد -3

 .تشتت اإلنتباه على نموه نموا اجتماعیا سلیما/مساعدة الطفل ذو النشاط الحركي الزائد -4

تشتت اإلنتباه على اإلندماج مع اآلخرین، وعلى /مساعدة الطفل ذو النشاط الحركي الزائد -5

: 2007عال عبد الباقي ابراهیم، (األنشطة الكختلفة وأثناء اللعبمشاركة أقرانه في 

 ).،بتصرف77

 :أسالیب العالج السلوكي المستخدمة في البرنامج -2

  .التعزیز أو التعلم بالنموذج: یمكن تطبیق هذا البرنامج بأسلوبین وهما

 :التعزیز -1

 .دي واإلجتماعيالما: یستخدم في هذا البرنامج التعزیز الموجب الفوري بنوعیه
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حلوى أو قطعة شیكوالطة، ویجب أن نبدأ بأقلها تفضیال : یقدم للطفل مادیة عبارة عن: المادي -1

لدى الطفل، ثم نتدرج إلى أكثرها تفضیال لدیه، فهذا األسلوب یشعر الطفل بأنه كلما التزم بالسلوك 

 .المطلوب حصل على ما یحبه، فیمیل السلوك المرغوب للتكرار

طبیق جلسات البرنامج نجعل التفضیل األخیر في أول قائمة المعززات مع هذا الطفل، ثم وعند ت

 ).80: 2007عال عبد الباقي ابراهیم، . (ما قبله وهكذا

 :نستخدم في هذا البرنامج المعززات اإلجتماعیة التالیة: اإلجتماعي -2

 ).من المعالج(التصفیق الفردي  -

 ).أو اخوته ووالدیه من زمالء الطفل(التصفیق الجماعي  -

 .ممتاز ـ برافو ـ جمیل ـ جید ـ أحسنت :عبارات اإلستحسان -

 .ویمكن الجمع بین التصفیق وبعض عبارات اإلستحسان -

یقدم التعزیز في هذا البرنامج وفقا لنظم التعزیز الموضحة في الجداول الخاصة باجراء  -

 :الجلسات، حیث یستخدم نظام التعزیز النسبي بأنواعه

 .أي كل استجابة صحیحة یقابلها تعزیز ):1ـ1(ر المستم -

حیث یقدم المعزز بعد صدور عدد ثابت من اإلستجابات الصحیحة، ولیس  :المتقطع الثابت -

 .بعد كل استجابة

عال . (حیث یقوم المعزز بعد صدور عدد غیر ثابت من اإلستجابات الصحیحة :المتغیر -

 ).81ـ80: 2007عبدالباقي ابراهیم، 
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 :التعلم بالنموذج مع الحث اللفظي والبدني -2

یجب أن یقدم النموذج القدوة للسلوك المطلوب في هذا البرنامج بواسطة شخص كبیر محبب 

لدى الطفل، أو مقبول منه، ویمكن أن یكون هذا الشخص األب أو األم أو أحد اإلخوة الكبار وقد 

 .األخصائي النفسيیكون المعلمة أو المعلم، أو األخصائي اإلجتماعي، أو 

 :ویعرض البرنامج في هذا األسلوب بالطرق التالیة

 .حیث یقدم نموذج السلوك المطلوب لكل طفل على حدى: الطریقة الفردیة -

 .وهي تقدیم نموذج السلوك المطلوب أمام جمیع األطفال :الطریقة الجماعیة -

یقدم نموذج السلوك المطلوب على بطاقة خاصة لكل طفل  :وطریقة الحل الثابت مع التوضیح -

، ویستخدم الحث اللفظي والبدني لتوجیه )جمیع األطفال(تظل معه، ثم یتم توضیح أمام الجمیع 

عال عبد الباقي ابراهیم، . (اهتمام الطفل لمتابعة أداء النموذج، ثم نحثه على المحاكاة

2007:81.( 

 :من جلسات البرنامجالمواقف التعلیمیة التي تتض -4

تتم إجراءات تعدیل السلوك في هذا البرنامج من خالل مواقف تعلیمیة تشبه تماما التي یتعرض 

 .لها الطفل یومیا في المدرسة

الریاضیات، اللغة العربیة، وثم اختیار : تتضمن جلسات البرنامج مواقف تعلیمیة من مادتي

ل في المرحلة اإلبتدائیة، حیث أن مادة موضوعات مبسطة یسهل إجراؤها على جمیع األطفا

الریاضیات تتضمن عملیات جمع وكذلك حساب، باإلضافة إلى معرفة الرقم الناقص، وترتیب األرقام 
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من األكبر إلى األصغر والعكس صحیح، أما مادة اللغة العربیة ففیها التعرف على الحروف وقراءة 

 ).04أنظر الملحق رقم. (لناقصةالكلمات، وٕاعادة كتابتها وكذلك تكملة الحروف ا

 :نتائج الدراسة اإلستطالعیة -5

 :ما استنتجناه من دراستنا اإلستطالعیة ما یلي

 10ـ  6تشتت اإلنتباه من فئة /أطفال متمدرسین لدیهم نشاط حركي زائد: ید الحاالتتحد -1

 .سنوات

المتخیلة والحقیقیة للكشف عن المشاكل العالئقیة والمشاكل اإلنفعالیة  العائلةمالئمة اختبار  -2

 .والسلوكیة

تشتت /التكفل النفسي بالطفل المتمدرس ذو النشاط الحركي الزائد" :تغییر موضوع دراستنا من  -3

تشتت اإلنتباه لدى الطفل /فعالیة برنامج عالجي في تعدیل النشاط الحركي الزائد: "اإلنتباه إلى

 ."سنوات بمستغانم 10ـ  6مدرس من فئة المت

 .تشتت اإلنتباه/قامت الباحثة ببناء برنامج عالجي للتكفل بالطفل ذو النشاط الحركي الزائد -4

 :ـ الدراسة األساسیة2

 :ـ الحاالت وكیفیة اختیارها1

ذكور،  4: لقد وقع اختیارنا على ثمانیة حاالت متمدرسین في الطور اإلبتدائي مقسمین بالتساوي

سنوات، وثم تقسیمهم إلى مجموعتین، واحدة ضابطة، والثانیة  10ـ  6إناث، تتراوح أعمارهم بین  4

، ولقد تم اختیارهم بمساعدة المعلمین، وباستخدام شبكة )حاالت تجریبیة 4حاالت ضابطة،  4(تجریبیة 
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عرض لكم المجموعة ، و اآلن سوف نDSM4المالحظات، وكذلك بالدلیل اإلحصائي التشخیصي الرابع 

 : الضابطة ومواصفاتها وهم

  :ـ الحاالت الضابطة وكیفیة اختیارها ومواصفاتها1

 الحاالت الضابطة وكیفیة اختیارها -1

أنثى وذكر، متمدرسین في المستوى  3: تم اجتیاز أربع حاالت لتكون مجموعة ضابطة، وهم

تشتت اإلنتباه، /سنوات یعانون من النشاط الحركي الزائد 7ـ  6األول والثاني، تتراوح أعمارهم ما بین 

 : ولقد تم اختیارهم وفقا للشروط التالیة

 :سوف نعرض: مواصفاتها -2

سنوات، تدرس في السنة الثانیة إبتدائي، مستواها  7، أنثى تبلغ من العمر )إ.ب(: الحالة األولى

الدراسي ممتاز، تحتل المرتبة األخیرة في ترتیب اإلخوة، المستوى المعیشي لألسرة جید، فمن خالل 

شبكة المالحظات والمقابالت التي أجریت مع الحالة والمعلمة واألم، وباستعمال الدلیل اإلحصائي 

، وكذلك من نتائج اختبار رسم العائلة المتخیلة ورسم العائلة الحقیقیة، DSM4ي الرابع التشخیص

 :توصلنا إلى أن الحالة تعاني من

النشاط الحركي الزائد وتشتت اإلنتباه، وكذلك لدیها نرجسیة وحبها لنفسها، كما أنها تعاني من  -

 ). 06الملحق رقم أنظر (عدوانیة وعنف، وتعاملها بوقاحة مع الزمالء والمعلمة 

سنوات، تدرس في السنة األولى إبتدائي، مستواها 6، أنثى، تبلغ من العمر )ر.ش(: الحالة الثانیة

 .الدراسي متوسط، تحتل المرتبة األخیرة في ترتیب اإلخوة، المستوى المعیشي لألسرة متوسط



 اإلجراءات المنھجیة        :                                                                          الفصل الرابع

 

64 

 

فمن خالل شبكة المالحظات، والمقابالت التي أجریت مع كل من الحالة والمعلم، واألم 

، وكذلك من خالل ما استنتجناه من اختبار DSM4وباستعمال الدلیل اإلحصائي التشخیصي الرابع 

 :رسم العائلة المتخیلة واختبار رسم العائلة الحقیقیة، توصلنا إلى أن الحالة تعاني من

كي الزائد وتشتت في اإلنتباه، وعدوانیة وعنف متوجهة محو اآلخر، وكذلك لدیها النشاط الحر  -

 رقم أنظر الملحق. (وهذا أثر علیها كثیرا وعلى سلوكاتها" أمین"صدمة نفسیة من موت أخوها 

07( 

سنوات، تدرس في السنة األولى إبتدائي، مستواها  6، أنثى، تبلغ من العمر )خ.ت(: الحالة الثالثة

 .الدراسي متوسط، تحتل المرتبة األولى في ترتیب اإلخوة، المستوى المعیشي لألسرة متوسط

فمن خالل شبكات المالحظات، والمقابالت التي أجریت مع كل من الحالة واألم والمعلم، وكذلك 

من استخدام الدلیل اإلحصائي التشخیصي الرابع، وكذلك من خالل نتائج اختبار رسم العائلة 

 :یةواختبار رسم العائلة المتخیلة، توصلنا إلى أن الحالة لدیهاالحقیق

النشاط الحركي الزائد وتشتت في اإلنتباه، باإلضافة إلى عدوانیة وعنف متوجهین نحو اآلخر، 

 ). 08أنظر الملحق رقم (وكذلك عدم وجود إتصال وتواصل داخل أسرتها وانقسام العالقة في العائلة 

سنوات، یدرس في السنة األولى إبتدائي، مستواه  6، ذكر یبلغ من العمر )ن.ت(: الحالة الرابعة

 .لألسرة جید الدراسي ممتاز، یحتل المرتبة الوسطى في ترتیب اإلخوة، المستوى المعیشي

فمن خالل استخدام شبكة المالحظات، وشبكة المقابالت التي أجریت مع كل من األم والحالة 

، وكذلك من النتائج المتوصل DSM4دلیل اإلحصائي التشخیصي الرابع والمعلمة وكذلك من استخدام ال
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إلیها من خالل تطبیق اختبار رسم العائلة المتخیلة، ورسم العائلة الحقیقیة، توصلنا إلى أن الحالة 

 :تعاني من

النشاط الحركي الزائد وتشتت في اإلنتباه، كذلك عدوانیة وعنف، وتعامله بوقاحة مع زمالئه 

 ). 09أنظر الملحق رقم(المعلمة، وباإلضافة إلى نكوص إلى مرحلة سابقة وغیرة أخویة وحتى 

 :ختیار كل حاالت الدراسة حسب الشروط التالیةاوتم 

 :الضابطة والتجریبیة شروط اختیار الحاالت -

 .سنوات 10ـ  6أن یتراوح سنهم مابین  -

 .أن یكونوا سالمین من الناحیة العقلیة والجسدیة -

 .أن یكونوا أطفاال متمدرسین في المستوى األول والثاني من المرحلة اإلبتدائیة -

 . DSM4یجب أن تتوفر فیهم المعاییر الواردة في الدلیل التشخیصي اإلحصاني الرابع -

 :واعتمدنا في دراستنا على األدوات التالیة -

 :أدوات الدراسة -3

 :ت التجریبیةاألدوات المشتركة بین الحاالت الضابطة والحاال -أ

 :المقابلة العیادیة -1

قمنا بتطبیقها مع األمهات والمعلمین والحاالت، وهذا من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن 

 من المعلومات التي تخص الحاالت، 
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تشتت اإلنتباه، /تطبیقها كان عن طریق مالحظة أعراض النشاط الحركي الزائد: المالحظة العیادیة -2

 .الدلیل اإلحصائي التشخیصي الرابعو باستخدام 

بهدف تشخیص اضطراب النشاط دراستنا اعتمدنا علیه في : الدلیل اإلحصائي التشخیصي الرابع -3

 .تشتت اإلنتباه/الحركي الزائد

الباحثة، وهدفنا من خاللها لمالحظة األعراض وتطورها قبل  إعدادوكانت من  :شبكة المالحظات -4

 .تطبیق البرنامج، وأثناء تطبیقه، و حتى بعده، ومالحظة كل التغیرات التي طرأت على الحاالت

قمنا بتطبیق هذا اإلختبار من خالل المقابالت التي : إختبار ورسم العائلة المتخیلة لكورمان -5

نا على تقنیات تطبیق هذا اإلختبار، والهدف منه هو التعرف على الجانب أجرینها مع الحاالت، واعتمد

وكذلك أكد لنا وجود إضطراب النشاط الحركي  .العالئقي، و المشاكل اإلنفعالیة والسلوكیة للحاالت

 .الزائد وتشتت اإلنتباه

ن أجل التأكد من تطبیقه كان مكمال لإلختبار األول، وذلك م: رسم العائلة الحقیقیة لبورو إختبار -6

صحة النتائج المتوصل إلیها، ولتأكد لنا أكثر الوضعیات العالئقیة للطفل المتمدرس ذو النشاط الحركي 

 .تشتت اإلنتباه/الزائد

 :األدوات المختلفة بین الحاالت الضابطة و الحاالت التجریبیة -ب

 :البرنامج العالجي-1

مع حاالتنا، حیث أننا قمنا ببعض التغییرات " هیمعال عبد الباقي ابرا"لقد قمنا بتكییف برنامج 

جلسة من البرنامج واكتفینا  12والتعدیالت، وغیرنا في ترتیب الجلسات وفي عددها، حیث أننا حذفنا 

 ).06أنظر الملحق رقم ( جلسة و أضفنا إلیها أسلوب اللعب  12بتطبیق 
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 :أهداف البرنامج -1

 :هدفنا من خالل هذا البرنامج إلى

 .من المظاهرالسلوكیة للنشاط الحركي لدى األطفال الحد -1

 .تخلیص الطفل من الحركات المفرطة والعشوائیة غیر المقبولة -2

تشتت اإلنتباه على اإلندماج مع اآلخرین، وعلى /مساعدة الطفل ذو النشاط الحركي الزائد -3

 .مشاركة أقرانه في األنشطة المختلفة و أثناء اللعب

 : ي المستخدمة في البرنامجأسالیب العالج السلوك -2

 .لقد اعتمدنا في هذا البرنامج على أسلوب التعزیز، ودعمناه بأسلوب اللعب

 .بنوعیه المادي و اإلجتماعي استخدمنا في هذا البرنامج التعزیز: التعزیز-1

یقدم للطفل معززات مادیة عبارة عن حلوى أو قطعة شیكوالطة، فكل سلوك مطلوب حصل  :المادي

 .یحبه من المعززاتعلى ما 

 :نستخدم في هذا البرنامج المعززات التالیة :اإلجتماعي

 .التصفیف الفردي -

 .التصفیف الجماعي -

 .ممتاز، برافو،جمیل،جید :عبارات اإلستحسان -

ویمكن الجمع بین التصفیق وبعض عبارات اإلستحسان، ولقد طبقنا هذا البرنامج بصورة فردیة كل  -

 .حالة لوحدها
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یقدم التعزیز في هذا البرنامج وفقا لنظم التعزیز الموضحة في الجداول الخاصة بإجراء  -

 )05أنظر الملحق رقم(الجلسات

 .أي كل استجابة صحیحة یقابلها تعزیز ):1-1(المستمر -

 .حیث نقدم المعزز بعد صدور عدد ثابت من اإلستجابات الصحیحة :المنقطع الثابت -

 .عزز بعد صدور عدد غیر ثابت من اإلستجابات الصحیحةحیث یقوم الم :المتحیز -

 : أسلوب اللعب -2

لقد دعمنا هذا البرنامج بأسلوب اللعب، وقمنا بتطبیقه مع الحاالت الذكیة التي مستواها الدراسي 

جید،ألن هذا البرنامج یعتبر غیر كافي لهذه الحاالت، وال یمكننا بواسطته تعدیل النشاط الحركي الزائد 

 :ت اإلنتباه، لذلك اقترحنا اللعب كأسلوب تدعیمي لهذا البرنامج ، ولقد اعتمدنا على طریقتین وهماوتشت

وهي أننا نقدم للطفل الكثیر من المربعات المختلفة األلوان، ونطلب منه أن یقوم  :لعبة التركیب -

باإلضافة إلى بتركیبها وینتهي في األخیر بتكوین شكل، ونطلب منه أن یحكي لنا عن ماذا ركب؟ 

التعزیز، فكل ما صدر منه أسلوب أو استجابة صحیحة أثناء اللعب حصل على تعزیز، وكنا نقوم 

 ).10أنظر الملحق(بهذه اللعبة بصورة جماعیة، حتى نستطیع مالحظة تفاعل كل حالة مع اللعب 

رسوم وهي أن نعطي للطفل صورة كاملة یراها فیها حیوانات أو صور : لعبة ترتیب الصور -

متحركة، ثم نقوم بتفكیكها ونبعثرها، ونطلب من الحالة أن یقوم بتركیب وترتیب كل صورة في مكانها 

الصحیح حتى یتحصل في األخیر على الصورة الكاملة األولى التي رآها في السابق وهذا هو 

في تركیب المطلوب منه، وقمنا بتطبیقه بصورة فردیة حتى نرى ذكاء كل طفل والوقت الذي یستغرقه 

 ).11أنظر الملحق رقم(الصورة
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 :كیفیة تطبیق البرنامج: 3

یمكن تطبیق هذا البرنامج من طرف األخصائي النفسي أو المعلم أو أحد الوالدین، ویمكن 

جلسات متتالیة في  3جلسة عالجیة، بواقع  12إجراؤه بطریقة فردیة أو جماعیة، احتوى برنامجنا على 

دقیقة، وكنا ننوع في الجلسات، جلسة ریاضیات، والجلسة التي تلیها  20األسبوع ومدة كل جلسة هي 

 .لغة عربیة، وهكذا حتى تنتهي الجلسات

 

 



 جـــائـــرض النتــع: الفصل الخامس

 دراسة الحالة األولى  -

 دراسة الحالة الثانیة -

 دراسة الحالة الثالثة -

 دراسة الحالة الرابعة -
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 :عرض المقابالت

على الساعة  07/04/2013كانت بتاریخ و ،أجریت هذه المقابلة مع المعلمات: المقابلة األولى .1

، وكذلك ا وكسب ثقة اآلخروخصصت لتقدیم أنفسن، دقیقة 60، حیث استغرقت حوالي  13:00

 .من طرف المعلمینإلختبار الحاالت 

وكانت بتاریخ  ،هذه المقابلة للتعرف على الحاالت، حیث أجریت بالقسمت خصص: المقابلة الثانیة .2

 ن عالقة الحاالت، كما تم الحدیث عالحاالتهنا ثم أخذ المعلومات األولیة عن ، و 08/04/2013

 .دقیقة 45، و دامت المعلمة مع كل من األسرة، الزمالء في المدرسة، و 

وذلك للتعرف  ،وخصصت لإللتقاء بأمهات الحاالت 10/04/2013كانت بتاریخ : المقابلة الثالثة .3

العالقة التي ترتبط طبیعة ذلك لمعرفة وضعیة الحاالت العالئقیة داخل األسرة، و كو  ،األولي بهن

 .و تصرفهم داخل األسرةتهم ایالحاالت بأول

ا ت، حیث تم تزویدنللتحدث مع المعلما 14/04/2013أجریت هذه المقابلة بتاریخ : المقابلة الرابعة .4

وعن مستواهم الدراسي، ، ت تخص سلوكات الحاالت داخل القسم، و كذلك مع الزمالءبمعلوما

 .دقیقة 45ستغرقت مدتها وا

منها تطبیق إختبار ، حیث كان الهدف 16/04/2013بتاریخ المقابلة كانت  هذه:المقابلة الخامسة .5

 .دقیقة 40مدتها لة لكورمان، و كانت یالعائلة المتخ

، و إختبار العائلة الحقیقیة لبورو،خصصت لتطبیق 21/04/2013كانت بتاریخ : المقابلة السادسة .6

 .دقیقة 40بلغت مدتها 

إلى غایة  07/05/2013:وامتدت مدتها من: عشر المقابلة الثامنإلى غایة : من المقابلة السابعة .7

دیل سلوك النشاط الحركي لتع "عال عبد الباقي"، خصصت لتطبیق برنامج 30/05/2013
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 ،)4الحالة-3الحالة  -2لحالة ا - 1الحالة ( على المجموعة التجریبیة و هم  تشتت اإلنتباه/الزائد

 .دقیقة 20ي األسبوع، مدة كل جلسة فمتتالیة جلسات  3بواقع

و خصصت لتطبیق مقیاس النشاط الحركي  19/06/2012كانت بتاریخ  :المقابلة التاسع عشر .8

و ذلك لمعرفة ) المجموعة الضابطة و المجموعة التجریبیة(تشتت اإلنتباه على كل الحاالت /الزائد

 .لحاالتتشتت اإلنتباه عند ا/مدى فعالیة البرنامج العالجي المتبع في تعدیل سلوك النشاط الزائد
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 1الحالة                                               

 :تقدیم الحالة

 إ.ف:إلسما

 . سنوات 7 :السن

 . ذكر :الجنس

 .السنة الثانیة إبتدائي :المستوى الدراسي

 .2:عدد اإلخوة

 .األولى :األخویة مرتبة

 1دراسة الحالة

نحیف الجسم، ذو بشرة سمراء و شعر أسود ناعم، متوسط سنوات،  7ذكر، عمره ) إ.ف(الحالة 

، عیناه كبیرتین لونهما بني، هندامه نظیف و مرتب، یحتل المرتبة األولى بین )تناسب سنة(القامة 

، وحسب )سنوات 3(، و األخ الصغیر ریان )سنوات 6(إخوته و البالغ عددهم إثنان، األخت بسملة 

 .خوته و یضربهم  وخصوصا ریان األخ الصغیرتصریح األم فإن الحالة یغار من إ

یدرس في السنة الثانیة إبتدائي، مستواه الدراسي ممتاز و هذا حسب تصریح المعلمة، یسكن بأحد 

 .أحیاء والیة مستغانم في شقة مع الوالدین و اإلخوة و الجدة أم األم

المستوى المعیشي  لألسرة جید حیث یعمل والد الحالة موظف حكومي، و هو متحصل على 

، تتمیز شخصیته بالصرامة و التوازن والغضب بسرعة، أما )سنة 44(شهادة جامعیة و یبلغ من العمر 
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و هي متحصلة على شهادة جامعیة، تعمل ضابط  شرطة بمركز إعادة ) سنة 36(األم فتبلغ من العمر 

 .بیة، و تتمیز شخصیتها بالقسوة و اإلنضباط، و ال توجد أي صلة قرابة بینها و بین الزوجالتر 

و من خالل المقابلة التي أجریناها مع األم صّرحت لنا أنه جاء الحمل مرغوب فیه، والوالدة 

 أشهر، و لم تتعرض األم ألي مشاكل صحیة أثناء 6طبیعیة، أما عملیة اإلرضاع فكانت طبیعیة لمدة 

فترة الحمل، إال أنها عانت من بعض المشاكل العائلیة مع عائلة الزوج، وجاء الحبو والتسنین والمشي 

في الوقت المناسب لعمر الطفل، و تعلم النظافة عندما كان عمره سنة، وكذلك اكتملت كل التلقیحات 

 .األساسیة للحالة

ر بالسعادة و السرور نحو إلتحق الحالة بالحضانة في سن الخامسة، و كان وقتها ال یشع

 .الدراسة، ولكن سرعان ما تأقلم مع الدراسة، وكان مستواه الدراسي جیدا منذ البدایة

أما بخصوص عالقة الحالة مع األب فهي تتسم بالصرامة و القسوة ألنه یخافه كثیرا، أما مع األم 

وین یعمالن، وهذا حسب فهي جیدة، و الحال یحب الجدة ألنه یقضي معظم وقته معها بحكم أن األب

، وعالقته مع إخوته فهي جیدة مع األخت إال أنها "نبغیها على خاطرش غیر هي لي متضربنیش: "قوله

 ".مانبغیهش على خاطرش یقبضني مالشعر: "مضطربة مع األخ الصغیر فهو ال یحبه و هذا ما قاله

لة فوضوي، یتصرف بوقاحة أن الحا: ومن خالل المقابلة التي أجریناها مع المعلمة فصرحت لنا

و عنیف مع زمالئه، ثرثار، عدواني، وكذلك اندفاعي بدون تفكیر، وال یصغي لها أثناء محادثتها له، إال 

 .أنه أذكى واحد بالقسم و نتائجه الدراسیة ممتازة

 :تحلیل إختبار العائلة المتخیلة 

I- الجزء األدائي: 
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 :المستوى البیاني-1

 .في المرة األولى، یرسم بالید الیمنى تجاوبت الحالة مع الرسم .1

بدأ الرسم من الیسار إلى الیمین، حیث بدأ برسم األم، اإلبن الصغیر ثم اإلبن األوسط  وبعدها  .2

 .اإلبن الكبیر و أخیرا األب

أن األب شرطي  األم تنظف بالبیت، : فكان جوابه العائلةؤالنا له ماذا یفعلون هذه ـــوص ســـوبخص .3

ن مع بعض، و هنا یتضح رغبته في أن یكون األب هو الشرطي عوضا عن األم، و واألخوة یلعبو 

 .أن تكون األم ماكثة بالبیت

جاء الخط قویا ما یل على الوقاحة والعنف وتبین لنا هذا من خالل المقابلة التي أجریناها مع  .4

 .المعلمة و من خالل مالحظتنا لسلوكه داخل القسم

 :مستوى البناءات الشكلیة -2

 .كوصیةنمین و هذا ما یدل على أنها حركة اتجاه الرسم من الیسار إلى الی .1

احتل الرسم المنطقة العلویة من الورقة دلیل على أن الحالة تطمح إلى تحقیق أحالمها،  .2

 .وهو یرید أن یكون طیار في المستقبل وهذا هو الحلم الذي یسعى لتحقیقه

وبحجم كبیر لشخص األول الذي رسمه، رسم األم في الجهة الیسرى من الورقة، وهي ا .3

فهذا دلیل على أن لها أهمیة كبیرة عند الحالة، و رسم كل األشخاص متباعدون عن 

بعضهم البعض ما یدل هذا على أن الرابطة بینهم لیست قویة، و على أنه یراهم منشغلون 

 .و متباعدون عن بعضهم البعض

 .انعدام السلطة لدیه و تصغیره في العائلةرسم األب صغیرا بالنسبة لعمره فهذا دلیل على  .4

 



 عرض النتائج:                                                                                       الخامس الفصل

 

77 

 

 :من حیث المحتوى -3

قام بحذف أخته و جدته و هذا یدل على عدم رغبته في وجودهما معه، وكذلك على أن عالقته  .1

 .العاطفیة معدومة معهم

رسم الرأس كبیر لكل من األب واألم فهذا یعني أنه یعتبرهما الشخصیتین الذكیتین في أسرته، أما  .2

بالنسبة للعینین فرسمهما كبیرتین لكل أفراد العائلة و هذا داللة على تعبیریة عن القلق و الحاجة إلى 

ین أفراد األسرة، أما المساعدة، وانعدام األذنین في الرسم یعبر هذا عن عدم وجود إتصال و تواصل ب

بالنسبة للفم فقد رسم بشكل خطي لدى جمیع األشخاص المرسومین ماعدا األم، فهذا دلیل على أنه 

شخصیته محرومة من قدرة التأثیر على اآلخرین بالكالم، أما األم فقد رسم لها فم كبیر و مضلل مما 

 .ثیر على الحالة بالكالمیدل على أنها شخصیة تتمتع باإلستبداد والتهدید واللوم والتأ

انعدام الرقبة لدى جمیع الشخصیات الموجودة في الرسم یدل هذا على عدم قدرته على التحكم في  .3

 .مشاعره، وبالنسبة للیدین فلقد رسمها بأصابع مما یدل على العدوانیة

وهو  اللون أما استعماله للون األصفر فهذا دلیل على العدوانیة و اإلثارة الحسیة و كذلك الغیرة،  .4

المفضل في التعبیر عن العدوان، أما اللون األزرق فلقد استعمل بشكل قلیل وهو یدل على عدم 

 .الثبات و العجز عن إقامة روابط  عاطفیة

II- الجزء اللفظي: 

اعتبر الحالة أن األلطف هو األخ الكبیر ألنه یسمع كالم التماهیات ف -أما فیما یخص تفضیالت

أمه ویشتري لها كل ما تحتاجه، كما اعتبر األقل لطفا هو األخ األوسط  ألنه یضرب زمالئه في 

المدرسة، أما األسعد فهو األخ الصغیر ألنه یلعب و یتفرج في الوقت الذي یحبه، و األقل سعادة هو 
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، ولقد فضلت الحالة أن تكون في مكان األخ الصغیر ألنه مدلل وكل أفراد األب ألنه یعمل كثیرا ویتعب

 .األسرة یحبونه

 :استنتاج حول رسم العائلة المتخیلة

 :من خالل ما سبق ذكره نستنتج أن الحالة لدیها

 .الیمیننكوص إلى المرحلة الماضیة وهذا من خالل رسمه من الیسار إلى  .5

 ذ.األخت والجدة معه وهذا یتبین من حذفه لهم في الرسم وجود فيعدم رغبته  .6

غیرة أخویة وعدوانیة یتضح هذا من إستعماله للون األصفر بكثرة أو بشكل مبالغ فیه،  .7

 .وكذلك برسمه للیدین بشكل كبیر

تناقض وجداني فهو مرة یرید أن یكون هو اإلبن الكبیر المطیع، الذي یسمع الكالم، وفي  .8

 .ن یصبح اإلبن الصغیر المدللنفس الوقت یرید أ

 :تحلیل إختبار العائلة الحقیقیة

I - الجزء األدائي: 

 :المستوى البیاني-1

 .تجاوبت الحالة مع الرسم في المرة األولى، یرسم بالید الیمنى.1

 "ثم األخت "ریان"خ الصغیر ألبدأ الرسم من الیسار إلى الیمین، حیث بدأ برسم األم، ثم نفسه وبعدها ا.2

 .و أخیرا األب "بسملة
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یقرأ، واألخ الصغیر ) هو(أن اإلبن الكبیر : سؤالنا له ماذا یفعلون هذه العائلة فكان جوابه وبخصوص.3

 .المنزلیة، أما األب فهو یعمل، واألخت تتفرج یتفرج، واألم تقضي في حاجاتها

 .المعلمة عنهوهذا یتبین من خالل كالم  جاء الخط قوي ما یدل على الوقاحة والعنف.4

 :مستوى البناءات التشكیلیة -2

 .كوصیةناتجاه الرسم من الیسار إلى الیمین و هذا ما یدل على أنها حركة  .1

احتل الرسم المنطقة العلیا من الورقة دلیل على أن الحالة تطمح إلى تحقیق أحالمها، أما تمركز  .2

 .ت لدى الحالةالرسم في الجهة الیسرى من الورقة هذا ما یدل على وجود نكوصا

رسم األم في الجهة الیسرى من الورقة وهي الشخص األول الذي رسمه وبحجم كبیر عن كل  .3

 .األشخاص المرسومین دلیل على أن لها أهمیة كبیرة عند الحالة، وعالقته معها قویة

رسم كل األشخاص متباعدون عن بعضهم البعض ما یدل هذا على أن الرابطة بینهم لیست قویة،  .4

 .نشغلون عن بعضهموهم م

رسم األب صغیرا على كل األشخاص مقارنة بسنه، فهذا یدل على انعدام السلطة لدیه و تصغیره في  .5

 .العائلة

 :من حیث المحتوى -3

قام بحذف جدته من الرسم و هذا یدل على عدم رغبته في وجودها معه، وأن عالقته العاطفیة معها  .1

 .معدومة 

وانعدام األذنین  ذكیة في أسرته،ال یةالشخصهي ا فهذا یعني أنه یعتبرهرسم الرأس كبیر بالنسبة لألم  .2

بالنسبة له  هرسمی د العائلة، أما الفم فلمعن عدم وجود إتصال و تواصل بین أفرا في الرسم یعبر

أما  الحرمان من إبداء الرأي لدیهم، ة على انعدام القدرة على التعبیر أولولألخت وكذلك األب فهذا دال
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هذا تعبیر على الهجوم و التمدید و النقد و التأثیر على الطفل  فقد رسم لها فم كبیر و مضللاألم 

 .بالكالم

في الرسم یدل هذا على عدم قدرته على التحكم في  جودینالمو  م الرقبة لدى جمیع األشخاصانعدا .3

عیة وهي أنه یرید أن لیل على أنه یستعمل آلیة دفادحذفه للیدین وللقدمین فهذا بالنسبة لأما  مشاعره،

 . یخفي عدوانیته ونشاطه الزائد واستعمل اإلنكار

یعبر عن الغیرة، واستعماله دلیل على العدوانیة و اإلثارة الحسیة و كذلك  األصفر أما استعماله للون .4

 .األب دلیل كذلك على عدوانیته اتجاه وعلى رفضهاألحمر في وجه للون 

II-الجزء اللفظي: 

التماهیات،  فاعتبر الحالة أن األلطف هو األب ألنه یعمل، أما األقل  -تفضیالتأما فیما یخص 

لطفا هو األخ الصغیر ألنه یضربني، و األسعد هي األم ألنها تنهي أشغالها المنزلیة وترتاح، واألقل 

سعادة هي األخت ألنها تقرأ دائما بدون راحة، و فضل الحالة أن یكون في مكان األخ الصغیر ألنه 

 .یقرأ همه الوحید هو اللعب مدلل، وال

 :إستنتاج حول رسم العائلة الحقیقیة

 :مما سبق ذكره یمكننا أن نستنتج أن الحالة لدیها

 .نكوص یتبین من خالل رسمه من الیسار إلى الیمین .1

 .عدم رغبته في وجود الجدة معه، وهذا یتبین من خالل حذفه لها في الرسم .2

 .بین هذا من خالل رسمه له صغیرمشاكل عالئقیة مع األب، و ت .3

 .عدم قدرته على التحكم في مشاعره، و هذا یتبین من حذفه للرقبة في الرسم .4
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 :بناء على: التشخیص-1

 .المقابالت التي أجریت مع كل من األم، الحالة، المعلمة .1

 .تشتت اإلنتباه/شبكة المالحظات التي تقیس لنا النشاط الحركي الزائد .2

 .DMS4الدلیل اإلحصائي التشخیصي الرابع  .3

 .اختبار العائلة المتخیلة والعائلة الحقیقیة .4

 :یمكننا أن نتوصل إلى أن الحالة تعاني من

نشاط حركي زائد یتضح من خالل رسمه لألشخاص بحجم كبیر، ولكنه استعمل آلیة دفاعیة، وأخفى  .1

 .العائلة الحقیقیة و العائلة المتخیلةنشاطه الزائد وذلك بحذفه لألقدام في كل من رسم 

إلى الماضي، وهذا تبین من خالل اتجاه الرسم من الیسار إلى الیمین في كل من العائلة نكوص  .2

 .الحقیقیة و العائلة المتخیلة

 .المفرط  لللون األصفرغیرة أخویة وهذا تبین من خالل الجزء اللفظي، وكذلك من استعماله  .3

 .بوقاحةعدوانیة وعنف، وتعامله  .4

 ):إ-ف(تحلیل شبكة المالحظات للحالة -2

نبداها أوال بفقرة االنتباه، كان لدیه االنتباه قصیر في المقابلة األولى والثانیة ولرابعة، وحتى اثناء تطبیق 

الضعیف فظهر من المقابلة االولى حتى المقابلة  اختبار العائلة المتخیلة والعائلة الحقیقیة، أما التركیز

في المقابلة االولى حتى المقابلة الثامنة،  السابعة، أما فیما یخص عدم انتباهه لسماع التعلیمات ظهر

اما عدم اتباعه التوجیهات البسیطة بدقة ظهر من المقابلة االولى حتى المقابلة الثامنة، وفیما یخص 

السلوك عند الحالة، واالن ظبته على أداء ما یطلب منه من واجبات لفترة كافیة فلم یظهر هذا اعدم مو 

نمر الى الفقرة الثانیة التي تضمنت الحركة المنفرطة واالندفاع، فعدم قدرته على الجلوس لفترة طویلة 
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كان من المقابلة االولى حتى الجلسة الرابعة من البرنامج العالجي، اما فیما یخص شروعه في االجابة 

قابلة الثامنة وكثرة الحركة اثناء الرسم ظهرت من بدون تفكیر، فكان منذ المقابل االولى حتى الم

المقابلتین الخامسة والسادسة، والتملل كان منذ المقابلة االولى حتى المقابلة الثامنة ولم یظهر في 

الخمس مقابالت االخیرة، اما القلق وعدم االستقرار في مقعده كان من المقابلة االولى حتى المقابلة 

ثالث مقابالت االخیرة، ثم نمر للفقرة والثالثة وهي الفقرة الخاصة بالمهارات العاشرة ولم یظهر في ال

هو كذلك مجتهد كثیرا، وال و  االجتماعیة فالحالة لم تظهر لدیه صعوبة في تعلم االلعاب ومهارات جدیدة،

ر یفقد أدواته الشخصیة من كتب وافالم اال انه غیر قادر على تكوین صداقات جدیدة وهذا السلوك ظه

لدیه في المقابلة االولى والثانیة والرابعة، وكذلك لیس لدیه تردد في عمل شيء محتلف، واالن سوف 

نتعرض للفقرة الرابعة وهي خاصة بالسلوك والمعارض فالتحدث بصوت عالي دون مراعاة النظام ظهر 

من تطبیق البرنامج، اما  في المقابلة االولى والثانیة والثالثة والرابعة والخامسة وفي الجلستین االولتین

استخدامه لكالم السوء فكان من المقابلة االولى حتى المقابلة التاسعة والعاشرة، اما فیما یخص العصبیة 

الزائدة فظهرت اثناء تطبیق البرنامج في الجلسة الثانیة من تطبیقه وظهر اثناء اللعب اما العنف 

مقابلة االولى حتى المقابلة السابعة، والفقرة االخیرة التي والعدوانیة والمشاجرة القل االسباب ظهروا من ال

تضمنت اللعب فنالحظ ان الحالة رفض اللعب في المقابلتین االخیرتین من البرنامج اما عدم احترامه 

لقواعد اللعبة كان في الثالث جلسات االولى نمن تطبیق البرنامج والحالة لم یظهر لدیه العنف في اخذ 

تركیزه في اللعب كان في اربع جلسات االولى من البرنامج واالنتباه كان قصیرا في كل  اللعبة اما عدم

المقابالت الخاصة بالبرنامج اال المقابلة االخیرة، والحالة كان یلعب واقفا في الثالث مقابالت االولى من 

ر اثناء اللعب ، اما البرنامج، وعدم انتباهه للتعلیمات ظهر في المقابلة االولى فقط، والحالة ال یثرث

التملل كان في االربع جلسات االولى من البرنامج، وفي الجلستین االخیرتین نالحظ ملله من اللعبة، اما 

 ).  12انظر الملحق رقم(بتحطیم اللعبة في الجلسة الثالثة قام 
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 :استنتاج

ت االخیرة، وهذا من خالل ما سبق ذكره نالحظ ان كل سلوكات عدم االنتباه اختفت في الخمس مقابال

یدل على تحسن مستوى االنتباه لدى الحالة، اما سلوكات الحركة المفرطة فتحسنت كلها في الثالث 

مقابالت االخیرة، وهذا یعني نقص في الحركة المفرطة واالندفاع لدى الحالة، اما المهارات االجتماعیة 

ل سلوكاته في الثالث مقابالت فكانت جیدة منذ البدایة، وفیما یخص السلوك المعارض اختفت ك

االخیرة، واخیرا لسلوكات اللعب فمنها من لم یظهر منذ البدایة اال في الجلستین االخیرتین وهذا الدلیل 

 .ائد واالندفاعز على الملل، وعلیه یمكننا ان نستنتج زیادة االنتباه ونقص النشاط الحركي ال

 ):ف إ(تحلیل جلسات البرنامج العالجي للحالة -3

 : بعرض نبدأجلسات، واالن  6وطبقنا مع الحالة 

، واخترنا ان تكون جلسة ترتیب الصور قمنا 12/05/2013اجریت هذه الجلسة بتاریخ  :الجلسة االولى

وفي هذه  بشرح تعلیمات النشاط، والحالة لم یكن منتبها لسماع التعلیمات وعلیه لم یتحصل على تعزیز

دى انتباهه كان قصیرا، وفي البدایة جلس وهو یلعب لكن بعد مرور الجلسة لم یحترم قواعد اللعبة وم

دقیقتین قتام من مكانه وبدا باللعب واقفا، وكان یحرك رجلیه كثیرا اثناء اللعب، ولم یستطیع تركیب 

الصورة والوصول الى الصورة النهائیة المطلوبة منه بناءا الى التعلیمات وعلیه لم یتحصل على تعزیز 

قام باعادة ادوات اللعبة حسب ما طلب منه، ولم یعد الى مكانه مباشرة ، بل بدا بالدورات  وفي االخیر

 .حول الصفوف

، في هذه الجلسة اخترنا لعبة تركیب المكعبات تم تطبیقها 13/05/2013كانت بتاریخ :الجلسة الثانیة

الخاصة باللعبة وتركیزه كان  قواعد اللعبة ولم ینتبه لسماع التعلیمات بشكل جماعي، وهنا ایضا لم یحترم
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دقائق من  5ضعیفا وعلیه لم یتحصل على التعزیز وكان یحرك رجلیه وهو جالس ، ولكن بعد مرور 

وقف ولكنه كان متفاعال اثناء اللعب مع زمالئهم ولم یستحوذ على اللعبة، وقام بتركیب كل  اللعب جالسا

للعب حسب التعلیمات وعلیه تحصل على تعزیز المكعبات وقال هذا نفق كبیر ثم قام باعادة أدوات ا

 .ثم عاد الى مكانه ولكن بعد القیام بدورة حول الصفوف) جید(اجتماعي 

، واخترنا ان تكون فیها لعبة ترتیب الصور 19/05/2013اجریت هذه الجلسة بتاریخ : الجلسة الثالثة

هنا انتبه لسماع التعلیمات ، ولكنه لم وقدمنا للحالة صورة مختلفة عن تلك التي قدمناها له في السابق، و 

یحترم قواعد اللعبة، وعلیه لم یتحصل على تعزیز، وكان یلتفت وراءه ویحرك راسه یمینا وشماال، وتركیزه 

دقائق قام من مكانه وبدا یلعب 10كان ضعیفا، وكذلك كان یحرك رجلیه وهو جالس ولكن بعد مرور 

ستطیع الوصول الى الصورة المطلوبة،  وعلیه ال تعزیز وفي االخیر واقفا، ثم قام بتحطیم اللعبة النه لم ی

ثم عاد الى مكانه مع ) شاطر(قام بتسلیم ادوات اللعب بناءا للتعلیمات ونحصل على تعزیز اجتماعي 

 .قلیل من الحركة والدوران

وطبقناها  ، في هذه الجلسة اخترنا لعبة تركیب المكعبات20/05/2013كانت بتاریخ  :الجلسة الرابعة

بصورة جماعیة مع الحالة ومجموعة من االطفال وفي هذه المرة احترم قواعد اللعبة وكذلك انتبه لسماع 

، وكان یلعب وهو جالسا لكن كان یتلوه ویحرك )حبة حلوى(ى تعزیز مادي لالتعلیمات وعلیه تحصل ع

رجلیه طول فترة اللعب وانتباهه كان نوعا ما قصیرا لكم تحسن مقارنة بالجلسة االولى، وكان متفاعال مع 

ولكنه ) جید(زمالئه اثناء اللعب، وقام بتركیب عدة اشكال مختلفة  وعلیه تحصل على تعزیز اجتماعي 

ان یحكي لنا عن الشكل الذي قام بتشكیله وفي االخیر قام باعادة ادوات اللعبة بناءا على رفض 

 .التعلیمات وعاد الى مكانه
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، خصصنا هذه الجلسة لتكون فردیة واخترنا لعبة ترتیب 26/05/2013كانت بتاریخ  :الجلسة الخامسة

، كان منتبها لسماع التعلیمات واحترم الصور وقدمنا للحالة صورة مختلفة عن الصورتین المقدمتین سابقا

في هذه الجلسة كان تركیز ) تصنیف جماعي(قواعد اللعبة وعلیه تحصل على تعزیز اجتماعي جماعي 

احس بالملل من  ألنهمواصلة اللعب  فضر دقیقة و  15للعب ولكن بعد مرور وانتباه وشرع في ا

على التعلیمات، ثم عد الى مكانه في هدوء وقدمنا  اللعبة، وفي االخیر قام قام بتقدیم ادوات اللعبة بناءا

 ).حبة حلوى(له تعزیز مادي 

، في هذه الجلسة االخیرة قدمنا للحالة لعبة تركیب 27/05/2013كانت بتاریخ :الجلسة السادسة

المكعبات وكانت في جلسة جماعیة، واعطیناه التعلیمات فانتبه لسماعها، واحترم قواعد اللعبة وعلیه 

، وكان لدیه تركیز وانتباه اثناء اللعب، واختفت كل السلوكات غیر )حبة حلوى(له  تعزیز مادي قدمنا 

دقیقة من اللعب  15المرغوبة التي كانت في الجلسات االولى، ولكن مثل المرة الماضیة بعد مرور 

في هدوء رفض المواصلة واحس بالملل وقدم ادوات اللعب بناءا على التعلیمات ، ثم عاد الى مكانه 

 ).تصنیف جماعي(وعلیه تحصل على تعزیز اجتماعي جماعي

ات الحالة تحسنت مع وكمن خال ما سبق ذكره یمكننا ان نستنتج ان سل): إ-ف(استنتاج حول الحال 

اختفت كل السلوكات غیر المرغوبة التي كانت سابقا فبدایة الجلسة الرابعة من تطبیق البرنامج العالجي 

 .مشاركة اقرانه في اللعبوبدا في التفاعل و 

 ):  إ-ف(تحلیل النتائج مقیاس النشاط الحركي الزائد وتشتت االنتباه لدى الحالة -4

درجة وهذا یؤكد عدم وجود فصور  30تحصلت الحالة في اول فقرة التي كانت مخصصة لالنتباه على 

یعني ان هناك تحسن في  درجة، وهذا 12في االنتباه اما فقرة الحركة المفرطة واالندفاع تحصل على 

قریبة من اقصى  درجة وهي 30هذا الجانب، وفیما یخص المهارات االجتماعیة فتحصل الحالة على 



 عرض النتائج:                                                                                       الخامس الفصل

 

86 

 

درجة مما یدل على عدم وجود قصور في المهارات االجتماعیة، واالن نمر الى  35درجة والتي تمثل 

ا یفسر ان السلوك درجة، وهذ 12اخر فقرة وهي تخص السلوك المعارض فتحصل الحالة على 

 ).  16انظر الملحق رقم (المعارض في تحسن 

من خالل نتائج شبكة المالحظات ونتائج تحلیل جلسات البرنامج  ):إ-ق(استنتاج عام عن الحالة 

 :جلسات، وكذلك نتائج المقیاس البعدي نستنتج ان الحالة 6العالجي التي تكونت من 

جة كبیرة ، وانخفض النشاط الحركي الزائد واالندفاع الذي كان تحسن لدیه مستوى االنتباه والتركیز بدر 

 .سابقا، واختلف تقریبا كل السلوكات غیر المرغوبة التي كانت لدیه
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 2الحالة                                           

 :تقدیم الحالة

 ع.ح :اإلسم

 سنوات 7 :السن

 ذكر  :الجنس

 السنة األولى إبتدائي :المستوى الدراسي

 04 :عدد اإلخوة

 ما قبل األخیر: مرتبته األخویة

 2دراسة الحالة 

سنوات، نحیف الجسم، ذو بشرة بیضاء وشعر أسود ناعم، متوسط   7ذكر، عمره ) ع.ح(الحالة 

، عیناه كبیرتین لونهما بني، هندامه نظیف ومرتب، توجد في وجهه عالمات كثیرة )تناسب سنه(القامة 

والبالغ  نتیجة لسقوطه المتكرر بسبب حركته الزائدة، یحتل المرتبة ما قبل األخیرة في ترتیب اإلخوة

یدرس ) سنة 14(یدرس في السنة الثالثة ثانوي، ثم محمد األمین ) سنة 18(ذكور، العید  4عددهم 

 3(یـدرس في السنة الرابعـة إبتدائـي، وأخیرا عبد المالك ) سنوات 10(بالسنة الثـانیة متوسـط، وحبیـب 

 ).سنوات

راسي ضعیف جدا وهذا حسب تصریح یدرس في السنة األولى إبتدائي وهو معید للسنة، مستواه الد

 .المعلمة، یسكن بأحد أحیاء والیة مستغانم في فیال مع الوالدة و اإلخوة و الجدة أم األب
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والحالة یتیم األب توفي الصیف الماضي نتیجة لحادث مرور، المستوى المعیشي لألسرة متوسط، 

وهي ماكثة ) سنة 39(م فتبلغ من العمر والحالة یحب األب كثیرا ویتكلم عنه كثیرا وبصفة دائمة، أما األ

بالبیت، لدیها مستوى السادسة إبتدائي، وتتمیز شخصیتها بالهدوء و الالمباالة بشؤون أبناءها، حیث أنها 

أوالد ذكور، وعلى  5ما نقدرش وحدي على : "ال تتابعهم ماذا یفعلون وال في دراستهم كما تصرح

وهذا حسب ) بنت خالته(ین زوجها وهي أنهم أبناء الخاالت ، وتوجد صلة قرابة بینها وب"مسؤولیتهم

 .تصریحها

أن الحمل جاء مرغوب فیه، والوالدة : ومن خالل المقابلة التي أجریناها مع أم الحالة صرحت لنا

طبیعیة، أما عملیة اإلرضاع فكانت طبیعیة لمدة أسبوع فقط، والحالة هو الذي رفض الرضاعة من ثدي 

األم ألي مشاكل صحیة أثناء فترة الحمل، وجاء الحبو والتسنین والمشي في الوقت األم، ولم تتعرض 

المناسب لعمر الطفل، وتعلم النظافة عندما بلغ من العمر سنة، وكذلك اكتملت التلقیحات األساسیة 

 9للحالة، إال أنه ومنذ أن ولد كان یصاب بضیق في التنفس، واستمرت معه هذه الحالة حتى بلغ عمره 

شهر، وأخذه الوالدین إلى أكثر من طبیب وأكدوا أنه سلیم ال یعاني من أي اضطرابات تنفسیة أو أ

وهذا حسب تصریح األم، كما أضافت لنا أنه لدیه مشكالت في النوم، فمنذ أن كان صغیرا یرى  حساسیة

 ".كل یوم یعاود یهدر قاع واش دار فالنهار"كوابیس ویتكلم أثناء نومه كما تقول األم 

التحق الحالة بالحضانة في سن الخامسة، وكان وقتها ال یشعر بالسعادة نحو الدراسة ولوقتنا هذا 

 ".نكره القرایة أنا عندي نلعب خیر: "فهو ال یحب الدراسة وهذا حسب تصریحه

أما بخصوص عالقة الحالة مع األم فهي جیدة، أما مع الجدة فهي منعدمة فهو ال یتكلم عنها 

أنا نكرهم على : "حیث یقول) األخ األكبر(أبدا، ومع اإلخوة فهي مضطربة كثیرا وخصوصا العید 

 "أما مقي علیهم، ونكره العید قاع أكثر منهملي أنتا موسخ، بصح  یزعقو علیا ویقولو خاطرش
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 .كثیرا وهو الوحید الذي یتفاهم معه بالبیت) األخ الصغیر(أن الحالة یحب أخاه عبد المالك  إال

الحالة فوضوي، ومهمل كثیرا حتى : ومن خالل المقابلة التي أجریناها مع المعلمة فصرحت لنا أن

دا، كما أنه خالل هذه السنة فقط  اشترى ثالثة محافظ ألنه كان یضیعهم، ونتائجه الدراسیة ضعیفة ج

أنه عنیف مع زمالئه ، ویبدو شارد الذهن طول الوقت، وكثیر الكالم، وكثیرا ما نسى حاجیاته بالبیت أو 

 .داخل القسم كالمأزر والمحفظة

 :تحلیل إختبار العائلة المتخیلة

I - الجزء األدائي: 

 :المستوى البیاني-1

 .نىتجاوبت الحالة مع الرسم في المرة األولى، یرسم بالید الیم .1

بدأ الرسم من الیمین إلى الیسار، حیث بدأ برسم األب ثم لشمس، وبعدها المنزل بدون نوافذ وال باب،  .2

 .النافذة و البابثم األم وبعد ذلك الطاولة، وأخیرا 

وبخصوص سؤالنا له ماذا یفعلون هذه العائلة فكانت إجابته أنهم ذاهبون لیشترون منزل لهم، وهذا  .3

 .اإلستقرار وأن یكون لهم منزل خاص بهمیدل على رغبته في 

 .جاء الخط قویا ما یدل على العنف وقوة الدوافع .4

 :مستوى البناءات الشكلیة -2

 .اتجاه الرسم من الیمین إلى الیسار وهي حركة تقدمیة عادیة .1

احتل الرسم المنطقة الیسرى من الورقة ما یدل على أن الحالة مرتبط بالماضي، وهي كذلك منطقة  .2

 .وصات كنال
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رسم األم في أسفل الورقة ومستواها أخفض من األشیاء المرسومة، فهذا یعني أن سلطتها أقل من  .3

 .باقي أفراد العائلة

رسم الشخصیات متباعدة عن بعضها البعض وهذا یدل على أن الرابطة بینهم لیست قویة وأنهم  .4

ذا دلیل على أنه یبحث عن منشغلون عن بعضهم البعض، رسم المنزل والنوافذ والجدار والباب، ه

 .اإلستقرار، وأنه یشعر بعدم األمان وعلى أنه یعیش في بیت مضطرب

 :من حیث المحتوى -3

قام بحذف كل إخوته ورفض رسمهم فهذا یدل على أن عالقته العاطفیة معهم معدومة، وكذلك  .1

 .حذف رسم نفسه ما یدل على صعوبة التعبیر عن نفسه مع األشخاص القریبین له

رسم األعین على شكل نقط ما یدل على الخوف من طلب المساعدة ، وكذلك تشیر إلى الحذر  .2

 .واإلحتراس

 .انعدام الفم لدى األم وهذا داللة على انعدام القدرة على التعبیر أو الحرمان من إبداء الرأي .3

أكبر من  تللبی أما فیما یخص رسمه للشمس في أعلى الصورة فهذا یدل على السلطة العلیا، ورسمه .4

ما  طویلة الشخصیات المرسومة یدل هذا على أن له قیمة عند الحالة، أما رسمه للرقبة قصیرة و 

یدل على غیاب التحكم في األحاسیس والغرائز، أما الیدین فلقد رسمهما بأصابع وكف كبیر مما یدل 

 .على العدوانیة

والعدوانیة، أما استعماله للون األزرق یدل غلب على الرسم اللون الوردي وهذا یدل على النشاط   .5

 .على عدم الثبات و العجز عن إقامة روابط  عاطفیة
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II- الجزء اللفظي: 

التماهیات فاعتبر الحالة أن األلطف هو األب ألنه یصلي ومسلم، أما -أما فیما یخص تفضیالت 

ب ألنه دائما یضحك، أما األقل األقل لطفا هي األم ألنها ال تصلي، واعتبر الحالة أن األسعد هو األ

 .سعادة هي األم ألنها دائما حزینة

 :متخیلةإستنتاج حول رسم العائلة ال

 :من خالل ما سبق ذكره یمكننا أن نستنتج أن الحالة

عدم رغبته في وجود إخوته معه ضمن العائلة وأن عالقته معهم معدومة وهذا من خالل  .9

 .حذفه لهم في الرسم

رغبته في أن یشعر باألمان واإلستقرار وهذا من رسمه للبیت والنوافذ، وهو یسعى لتحقیق  .10

 .واإلستقرار داخل أسرته اإلتصال

 .اإلرتباط  بالماضي من خالل احتالل الرسم للمنطقة الیسرى من الورقة .11

 :حقیقیةتحلیل إختبار العائلة ال

I - الجزء األدائي: 

 :المستوى البیاني-1 .1

 .الحالة مع الرسم في المرة األولى، یرسم بالید الیمنىتجاوب  .2

بدأ الرسم من الیمین إلى الیسار، حیث بدأ برسم العید األخ األكبر، ثم أمین، حبیب وبعدها عبد  .3

 .المالك األخ الصغیر، األم وأخیرا الجدة ثم رسم نفسه في األسفل وفي األخیر
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انت إجابته أنهم متخاصمون وهذا دلیل على عدم وبخصوص سؤالنا له ماذا یفعلون هذه العائلة فك .4

 .وجود استقرار داخل األسرة

 .جاء الخط  قویا ما یدل على العنف وقوة الدوافع .5

 :مستوى البناءات الشكلیة -2

 .اتجاه الرسم من الیمین إلى الیسار وهي حركة تقدمیة عادیة .1

على أن سلطته أقل من باقي رسم نفسه في األسفل ومستواه أخفض من باقي األشخاص فهذا دلیل  .2

 .األفراد، وأنه ال یرغب في أن یكون من هذه العائلة یرید أن یخرج

و  أما رسمه في صورة نصفیة ، حیث رسم نصفه ألعلى فقط داللة على جود توتر في شخصیته  .3

 .أن لدیه صعوبة على التعبیر على مشاعره

بینهم فهذا دلیل ** لیس هو األصغر رسم األخر أمین صغیر عن باقي الشخصیات بالرغم من أنه  .4

 .على تصغیره داخل األسرة

رسم األم و عبد المالك األخ الصغیر قریبین من بعضهم البعض أما بالنسبة له ألخوته و جدته فقد  .5

 .رسمهم متباعدون فهذا دلیل على إنقسام العالقة داخل األسرة

 : من حیث المحتوى -3

فهذا یدل على أنه یعتبره هو الشخصیة الذكریة داخل عائلته ، رسم الرأس كبیر بالنسبة لألخ حبیب  .1

المساعدة و هي تشیر كذلك إلى أما رسمه للعینین في شكل نقط ما یدل هذا على الخوف من طلب 

الحذر و اإلحتراس ، إنعدام الغم لدى حبیب هذا داللة على إنعدام القدرة على التعبیر أو الحرمان 

و  مشخاص األخرین فلقد رسم لهم الفم كبیر و مضلل تعبیر على الهجو داء الرأي ، أما األبمن إ

 .اإلستبداء و التهدید و النقد و اللوم، و التأثیر على الطفل بالكالم
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وجود الرقبة لدى جمیع األشخاص یدل على أنه قادر على التحكم بمشاعره أما رسمه للیدین بأصابع  .2

 .وكف كبیر دلیل على العدوانیة

سم اللون الوردي واألحمر والبرتقالي وهي األلوان الحارة التي تدل على النشاط  غلب على الر  .3

،أما والعدوانیة، أما استعماله للون األزرق یدل على عدم الثبات والعجز عن إقامة روابط عاطفیة

 .اللون البنفسجي فیدل على الحصر

II-الجزء اللفظي: 

الحالة أن األلطف هو األخ الصغیر عبد المالك ألنني  التماهیات إعتبر-یالتفضأما فیما یخص ت

 .أحبه، و األقل لطفا هو أمین ألني ال أحبه ،و األسعد هي األم ورفض آن یقول لماذا؟

و األقل سعادة هو أمین ألنه قبیح ، و فضل الحالة أن یكون في مكان عبد المالك ألنه ال یدرس و 

 .یلعبدائما 

 :حقیقیة إستنتاج حول رسم العائلة ال

 .مما سبق ذكره یمكننا أن نستنتج أن الحالة لدیها .1

عن نفسه ، و هذا یتبین من خالل رسمه لنفسه في أسفل إحتقار لذاته، و عدم قدره على التعبیر  .2

 .الورقة و بشكل نصفي

 .إنقسام العالقة داخل األسرة ،و عدم وجود إتصال وتواصل بینهم .3

 التي تتضح من رسمه لألشخاص بشكل كبیر، و رسمهم مائلین النشاط و العدرانیة .4

 :من خالل: التشخیص-1

 .المقابالت التي أجریت مع كل من األم، الحالة، المعلمة .1
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 .تشتت اإلنتباه/شبكة المالحظات التي تقیس لنا النشاط الحركي الزائد .2

 .DSM4الدلیل اإلحصائي التشخیصي الرابع  .3

 .لعائلة الحقیقیةإختیار العائلة المتخیلة و ا .4

 :یمكننا أن نتوصل إلى أن الحالة لدیها

ین هذا من خالل رسمه لألشخاص بحجم كبیر، كذلك رسمهم مائلین یعني بنشاط حركي زائد و یت .1

 :أن هناك نوع من الحركة

 .لدیه مشكل عالئقي مع إخوته، و إضراب العالقة بینهما .2

 .یبحث عن اإلستقرار و األمن داخل األسرته .3

 ):ع-ح(تحلیل شبكة المالحظات للحالة -2

نستهلها بفقرة االنتباه، فكان االنتباه قصیر والتركیز ضعیف من المقابلة االولى حتى الجلسة االولى من 

البرنامج العالجي ونالحظ عدم ظهوره في المقابلة الثامنة والتاسعة، ثم عاد الى الظهور في المقابلة العاشرة 

وعدم اتباعه للتوجیهات ، التعلیمات كان منذ المقابلة الرابعة حتى المقابلة الثامنةاما عدم انتباهه لسماع 

البسیطة بدقة ظهر في المقابلة االولى اختفى في كل من المقابلتین الثانیة والثالثة، ثم عاد للظهور من 

ه من واجبات لفترة المقابلة الرابعة حتى المقابلة الثامنة، وفیما یخص عدم مواظبته على اداء ما یطلب من

طافیة ظهر في كل من المقابلة االولى والثانیة والرابعة، ثم المقابلة السابعة والثامنة والتاسعة، وثانیا الفقرة 

المخصصة للحركة المفرطة واالندفاع فنالحظ عدم قدرته على الجلوس لفترة طویلة منذ المقابلة االولى حتى 

ة بدون تفكیر كان في المقابلة االولى ثم عاد للظهور في الثالث جلسات المقابلة العاشرة والشروع في االجاب

االولى من البرنامج، وكثرة الحركة اثناء الرسم ظهرت خالل رسم العائلة المتخیلة والعائلة الحقیقة، اما 

ثم تنقل بخصوص التململ والقلق وعدم االستقرار في مقعده، ظهرو منذ المقابلة االولى حتى المقابلة التاسعة 
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الى فقرة المهارات االجتماعیة فظهرت لدیه صعوبة في تعلم العاب ومهارات جدیدة في الجلستین االولتین من 

تطبیق البرنامج العالجي اي في بدایة البرنامج، ونالحظ انه یفقد ادواته الشخصیة من كتب واقالم من 

ن، اما فیما یخص عدم قدرته على تكوین المقابلة االولى حتى اخر الجلسات البرنامج لم یحدث لدیه تحس

صداقات جدیدة وكذلك عدم قدرته على التواصل اللفظي بفعالیة ووضوح، ظهرا هذان السلوكان في كل من 

المقابلة االولى والثانیة والرابعة، اما في المقابالت المتبقیة لم یظهرا، ونالحظ تردده في عمل شيء جدید 

الجلستین االولتین من تطبیق البرنامج العالجي، واالن نمر الى الفقرة الرابعة مختلف من المقابلة االولى حتى 

والتي خصصت للسلوك المعارض، فتحدثه بصوت عالي دون مراعاة النظام كان منذ المقابلة االولى حتى 

ة االولى المقابلة السادسة، واختفى في المقابالت المتبقیة اما استخدامه لكالم السوء ظهر في كل من المقابل

والثانیة، واختفى في باقي المقابالت ثم عاد للظهور في المقابلة السابعة والثامنة وبعدها اختفى اما بخصوص 

العنف والعدوانیة والمشاجرة كان من المقابلة االولى حتى المقابلة العاشرة، لم یظهر في المقابلتین االخیرتین 

ه للعب في المقابلة الخیرة اما عدم احترامه لقواعد اللعبة فقط، واخیرا نتطرق الى فقرة اللعب، فظهر رفض

ظهرا في االربع مقابالت االولى من البرنامج، ولعبه واقفا وانتباهه كان قصیرا من المقابلة االولى من البرنامج 

ناء اللعب حتى المقابلة ما قبل االخیرة، وعدم انتباهه لسماع التعلیمات كان في بدایة البرنامج فقط، وثرثرته اث

كانت  في المقابلتین االخیرتین فقط، ونالحظ تمهله في اللعب في كل من المقابلة االولى والثانیة والرابعة 

 ). 13انظر الملحق رقم  (وقام بتحطیم اللعبة في المقابلة الثالثة، من جلسات البرنامج العالجي 

 :استنتاج

قصور االنتباه والحركة المفرطة واالندفاع، اختفت في الثالث مقابالت  مما سبق ذكره نالحظ ان السلوكات 

االخیرة، وهذا دلیل على تحسن في االنتباه ونقص في الحركة المفرطة واالتدفاع لدى الحالة، اما المهارات 

اقالم خصیة من كتب و شلا االجتماعیة فنالحظ غیاب كل السلوكات من المقابلة الثامنة، اال فقدانه الدواتها
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ولم یتحسن من هذا السلوك عند الحالة، وفیما یخص السلوك المعارض فتحسن تقریبا في المقابلتین 

االخیرتین، واخیرا السلوكات الخاصة باللعب فمنها من لم یظهر من البدایة اال في المقابلتین االخیرتین أو 

نستنتج زیادة في االنتباه ونقص في الحركة المقابلة االخیرة فهذا دلیل على احساسه بالملل، وعلیه یمكننا ان 

 .المفرطة واالندفاع

 ):ع-ح(تحلیل البرنامج العالجي للحالة -3

 :جلسات واالن نبدا بالعرض 6تضمنت 

في هذه الجلسة لعبة ترتیب الصور بشكل فردي،  ا، واخترن12/05/2013وكانت بتاریخ  :الجلسة االولى

للعبة للحالة ولكنه لم ینتبه لسماعها، وكان یلتفت خلفه، ولم یكن مركزا فقمنا اوال بشرح التعلیمات الخاصة با

دقائق وقف، وبدا باللعب واقفا وكنا كلما اجلسناه في  5اثناء اللعب، وكان جالسا في البدایة ولكنه بعد مرور 

اللعبة،  دقائق مل من 10مكانه قام منه، وبالتاي لم یحصل على اي تعزیز، وكان كذلك یتململ وبعد مرور 

ولم یستطیع تركیبها والحصول على الشكل النهائي للصورة، وكذلك لم یحترم قواعد اللعبة وقد قام تركیبها 

والحصول على الشكل النهائي للصورة، وكذلك لم یحترم قواعد اللعبة ، ثم قام باعادة ادوات اللعبة بناءا على 

 .ن في القسمالتعلیمات ولم یعد مباشرة الى مكانه بل قام بالدورا

، 13/05/2013اخترنا في هذه الجلسة لعبة التركیب وكانت بشكل جماعي، واجریت بتاریخ  :الجلسة الثانیة

وقدمناها بشكل جماعي لمالحظة تفاعل الحالة اثناء اللعبة مع زمالئه، ففي هذه الجلسة لم یستمع وینتبه 

تالي ال تعزیز وكذلك لم یحترم قواعد اللعب واراد جدا وبال قصیرلتعلیماتنا وكان تركیزه ضعیف ومدى انتباهه 

االستحواذ عل جمیع المكعبات ولم یترك لزمیالته شيء، وقام باخذ اللعبة بعنف، وفي االخیر قام بتركیب 

وهنا كذلك ال یوجد تعزیز، ثم قام باعادة ادوات اللعب " هذا برج كبیر:"المكعبات فوق بعضهم البعض وقال

 .ولكنه لم یعد الى مكانه مباشرة بل بدا بالدوران) جید(یز اجتماعي وعلیه تحصل على تعز 
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،واخترنا في هذه الجلسة لعبة ترتیب الصور وقدمنا للحالة صورة 19/05/2013كانت بتاریخ  :الجلسة الثالثة

انتبه مختلفة عن تلك التي قدمت له في البدایة وقمنا بشرح اللعبة له، واعطائه التعلیمات لكن في هذه المرة 

ولكنه مثل كل مرة بدا اللعب وهو واقفا، وكذلك لم یحترم ) برافو(لسماعها وعلیه تحصل على تعزیز اجتماعي 

قواعد اللعبة وقام بتحطیم اللعبة، ورمى كل الصور على االرض ثم عاد الى تجمیعها واعاد تركیبها، ولكنه لم 

باهه وعدم تركیزه اثناء اللعب ثم اعاد االدوات یصل الى الصورة النهائیة المطلوبة منه، وذلك لتشتت انت

 .الخاصة باللعبة الى مكانها بناءا على التعلیمات، وعاد الى مكانه في هدوء

، في هذه الجلسة اخترنا لعبة تركیب المكعبات، قمنا بشرح 20/05/2013اجریت بتاریخ : الجلسة الرابعة

حبة (التعلیمات وعلیه تحصل على تعزیز مادي  التعلیمات للحالة وكان منتبها في هذه الحصة لسماع

، وكذلك في هذه المرة باشر اللعب وهو واقف، وكان یتململ اثناء اللعب، وكان تركیزه وانتباهه قصیر )حلوى

وكان یلتفت ورائه وهو یلعب وفي هذه المرة كذلك لم یحترم القواعد اللعبة، ولكن كان متفائال اثناء اللعب مع 

عبة، وفي االخیر قام بتركیب كل المكعبات المختلفة االلوان، وقال لذ في هذه الجلسة على الزمالئه، واستحو 

ثم اعاد ) تصفیف جماعي(وعلیه حصل على تعزیز اجتماعي جماعي " قطار كبیر جدا او طویل:" هذا

 .ادوات اللعب الى مكانها، وعاد الى مكانه في هدوء

، في هذه الجلسة اخترنا لعبة ترتیب الصور وتم االنتباه 28/05/2013كانت بتاریخ  :الجلسة الخامسة

، ومدى )برافو(للتعلیمات ومتابعتها بدقة، وهنا احترم قواعد اللعبة وبالتالي تحصل على تعزیز اجتماعي 

ثم بدا ) ىحبة حلو (انتباهه قصیر في هذه المقابلة، ولكن لعب وهو جالسا، وعلیه تحصل على تعزیز مادي 

في اللعب ولكن في هذه الجلسة بدا بالثرثرة واصدار اصوات مزعجة اثناء اللعب، ولكن كان هادئا ولم یصدر 

ولكن في هذه ) القیام من مكانه والدوران في حول الصفوف( اي سلوكات غیر مرغوبة كالتي ظهرت سابقا 

وفي االخیر قام ) حبة حلوى(زیز مادي المرة قام بتركیب الصورة المطلوبة منه وبالتالي تحصل على تع
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باعادة ادوات اللعبة الى مكانها بناءا على  التعلیمات ثم عاد الى مكانه في هدوء وتحصل على تعزیز 

 ).احسنت(اجتماعي 

، في هذه الجلسة االخیرة اخترنا لعبة تركیب المربعات وكانت 27/05/2013كانت بتاریخ : الجلسة السادسة

ة جماعیة وكان مركزا في اللعب وتحسن مستوى االنتباه لدى الحالة واستمع للتعلیمات هذه الجلسة بطریق

دقائق بعد شروعه في اللعب رفض مواصلة اللعب وبدا  10ولكنه بعد مرور ) تعزیز مادي(الخاصة باللعبة 

عاد الى بالثرثرة واصدار اصوات مزعجة وهو لم یستطع مواصلة اللعب واعاد ادوات اللعب الى مكانها، و 

 ).تصفیق جماعي(مكانه في هدوء وعلیه تحصل على تعزیز اجتماعي جماعي 

 :استنتاج

من خالل ما سبق ذكره یمكننا ان نستنتج ان الحالة بدات في التحسن من الجلسة الرابعة من البرنامج 

 .ن مقعده والدورانالعالجي، وكان هناك تركیز وانتباه واختفت كل السلوكات غیر المرغوبة كالتململ والقیام م

 ):ع-ح(تحلیل نتائج مقیاس النشاط الحركي الزائد وتشتت االنتباه للحالة -4

درجة،  30درجة وهي بالتقریب من اقصى درجة والتي تمثل  20نبداها اوال بفقرة االنتباه حیث تحصل على 

فرطة واالندفاع فتحصل وهذا یدل على تحسن مستوى االنتباه لدى الحالة، اما الفقرة الخاصة بالحركة الم

درجات فهذا یعني انخفاض في مستوى النشاط الزائد واالندفاعیة لدیه، ثم نمر للفقرة الثالثة  9الحالة على 

درجة وهذا یدل لى عدم وجود قصور في هذا  28المخصصة للمهارات االجتماعیة حیث تحصل على 

درجات وهذا یؤكد عدم وجود  8لحالة على الجانب واخیرا الفقرة الخاصة بالسلوك المعارض حیث تحصل ا

 ).17انظر الملحق رقم(هذه السلوكات المعارضة عند الحالة 
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من خالل نتائج شبكة المالحظات ونتائج تحلیل الجلسات البرنامج  ):ع-ح(استنتاج عام عن الحالة 

لبعدي نستنتج ان جلسات عالجیة وكذلك النتائج المتوصل الیها من المقیاس ا 6العالجي التي تكونت من 

تحسن لدیه مستوى االنتباه والتركیز وهو في تزاید وانخفض النشاط الحركي الزائد واالندفاعیة وزاد : الحالة

 .تفاعله مع زمالئه وبدا یشاركهم في النشاطات المختلفة احسن مما كان علیه قبل تطبیق البرنامج
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 3الحالة                                             

 :تقدیم الحالة

 )أ  -م(  :اإلسم

 سنوات 10 :السن

 أنثى:الجنس

 .السنة الثانیة إبتدائي :المستوى الدراسي

  02 :عدد اإلخوة

 .األخیرة :مرتبتها األخویة

 : 3دراسة الحالة

ذات بشرة سمراء و شعر أسود مجعد، قصیرة سنوات، نحیفة الجسم،  10أنثى، عمرها ) أ.م(الحالة 

عددهم مرتب، تحتل المرتبة األخیرة في ترتیب اإلخوة و البالغ ناها لونهما بني، هندامها نظیف و القامة، عی

تدرس بالسنة ) سنة 15(ء یدرس بالسنة الثالثة ثانوي، فاطمة الزهرا) سنة 19(، األخ الكبیر أحمد )02(

 .بتدائيالخامسة ا

أعادت السنة األولى ثالث مرات، ومستواها الدراسي ضعیف جدا، و  السنة الثانیة إبتدائي،تدرس في 

 .لدین و الجدة أم األباهذا حسب تصریح المعلمة، تسكن بأحد أحیاء والیة مستغانم في حوش مع الو و 

و مستوى السنة السادسة هو ذالمستوى المعیشي لألسرة متوسط، حیث یعمل والد الحالة تاجر، و 

ولدیها ) سنة43(فتبلغ من العمر، تتمیز شخصیته بالهدوء، أما األم )سنة 50(أساسي، یبلغ من العمر 
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تتمیز شخصیتها بالهدوء و الرزانة، و ال توجد أي و  كثة بالبیت،وهي ما مستوى السنة السادسة أساسي،

 .صلة قرابة بینها و بین الزوج

رضاع هذا حسب تصریح والدة الحالة، والوالدة طبیعیة، أما عملیة اإلجاء الحمل مرغوب فیه و 

والتسنین  مشاكل صحیة أثناء فترة الحمل، وجاء الحبو لم تتعرض األم أليأشهر، و  5فكانت طبیعة لمدة 

سنوات، وكذلك  3ان في عمرها ك مالعمر الطفل، و تعلمت النظافة عندالمشي في الوقت المناسب و 

 .قیحات األساسیة للحالةكتملت كل التلا

مستواها الدراسي التحقت الحالة بالحضانة في السن الخامسة، ولكن منذ أن دخلت إلى المدرسة و 

 .جداضعیف 

من  القة الحالة مع األب فهي جیدة، ومع األم واإلخوة كذلك جیدة، وهي مدللةأما بخصوص ع

 .طرف الجمیع ألنها الصغرى

صرحت لنا أن الحالة عدوانیة، فوضویة، وال یوجد ا مع المعلمة فمن خالل المقابلة التي أجریناهو 

ائق فهي دائمة الدوران أو الوقوف، وهي ال تستطیع دق 5نتباه، ال تجلس في الكرسي أكثر من لدیها ا

ها الدراسیة ضعیفة تضیف المعلمة أن نتائجاستعاب كل ما تقوله لها المعلمة وال تفهم شیئا في القسم، و 

التعلیم المكیف، لكن ها للدراسة بإلى الوالدین من أجل أخذث برسالة المعلمة أن المدیر بعجدا، وتقول 

 .واالوالدین رفض

 :تحلیل إختبار العائلة المتخیلة

I- الجزء األدائي: 

 :المستوى البیاني -1
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أت بالرسم، ترسم بالید تفهم، لكنها بعد ذلك بدلم یة ألنها لم تتجاوب الحالة مع الرسم في البدا .1

 .الیمنى

بعدها البنت أت برسم األم ثم البنت الكبرى، و بدأت الرسم من الیمین إلى الیسار، حیث بد .2

 .الصغرى

أبوهم بتها أنهم متخاصمون مع بعضهم ، و بخصوص سؤالنا ماذا یفعلون هذه العائلة فكانت إجاو  .3

 .میت

 .أثناء المقابلةیتضح من خالل ما صرحت به المعلمة هذا قویا ما یدل على العنف و  جاء الخط  .4

 :مستوى البناءات الشكلیة -2

 .عادیة اه الرسم من الیمین إلى الیسار وهذا ما یدل على أنها حركة تقدمیةتجا .1

ن الحالة تطمح لتحقیق أحالمها، وكذلك جاء حتل الرسم المنطقة العلیا من الورقة دلیل على أا .2

 .المنطقة الخاصة بالماضي و النكوصاتلیسرى من الورقة وهي ركزا في الجهة االرسم متم

ى أن الرابطة بینهم لیست هذا ما یدل علو  رسمت األشخاص متباعدون عن بعضهم البعض  .3

 .هي تراهم متباعدون و منشغلون عن بعضهمقویة، و 

 : من حیث المحتوي -3

رغبتها في وجودهم معها هذا ما یدل على عدم قامت بحذف كل من األب واألخ والجدة و  .1

 .یدل على أن العالقة العاطفیة معهم معدومةكذلك و 

كبیرتیـن وهـي داللـة تعبیریة على الخوف والقلق والحاجة  ینین فلقد رسمتهماـأما بالنسبة للع .2

ال و تواصل ـتصین في الرسم داللة على عدم وجود االذراعإلى المساعدة، انعدام األذنین و 

ة محرومة من قدرة التأثیر على صیداخل األسرة، أما الفم جاء خطي یدل على أنها شخ

 .خرین بالكالماآل
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 .نعدام القدرة على التحكم في مشاعرهاالرقبة في الرسم یدل على انعدام ا .3

یدل هذا ما ، و )رسمت نصفهم األعلى فقط(صفیة لقد رسمت الحالة أفراد عائلتها في صورة ن .4

ة في التعبیر عن أن هناك صعوبعلى وجود توتر في شخصیتها، وعدم تقبلها لجسدها، و 

 .مشاعرها

التحرر على اللون األخضر یدل یدل على النشاط والعدوانیة، و ستعمالها لللون األحمر أما ا .5

 .النسبي من التهدید

II- الجزء اللفظي: 

برت الحالة أن األلطف هي األم، واألقل لطفا هي عتالتماهیات،  فا -یخص تفضیالت أما فیما

، ؟البنت الصغرى، واألقل سعادة هي األم، ورفضت الحالة أن تقول لنا لماذاالبنت الكبرى، واألسعد هي 

 .لقد فضلت الحالة أن تكون في مكان البنت الصغرى ألنها جمیلةو 

 :إستنتاج حول رسم العائلة المتخیلة

 :من خالل ما سبق ذكره یمكننا أن نستنتج أن الحالة الحالة لدیها

لهم في  هذا یتضح من خالل حذفهاجدة ضمن عائلتها و عدم رغبتها في وجود األب واألخ وال .1

 .الرسم

و هذا یتبین من حذفها لنصف شخصیتها في ة في التعبیر عن مشاعرها، ووجود توتر ـصعوب .2

 .النصف األعلى فقط الجسد، ورسمها

 :تحلیل إختبار العائلة الحقیقیة

I - الجزء األدائي: 
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 :المستوى البیاني-1

 .الحالة مع الرسم منذ البدایة، ترسم بالید الیمنىفي هذه المرة تجاوبت  .1

بدأت الرسم من الیمین إلى الیسار، حیث بدأت برسم األب، الجدة ثم األخت فاطمة، وبعد ذلك  .2

 .رسمت نفسها، األخ الكبیر أحمد، وأخیرا رسمت األم

 .وبخصوص سؤالنا لها ماذا یفعلون هذه العائلة، فرفضت اإلجابة .3

صرحت به المعلمة أثناء مقابلتنا الخط قویا ما یدل على العنف وهذا یتأكد من خالل ما  جاء .4

 .هامع

 :مستوى البناءات الشكلیة -2

 .اتجاه الرسم من الیمین إلى الیسار، وهذا یدل على أنها حركة تقدمیة عادیة .1

مها، وكذلك جاء احتل الرسم المنطقة العلیا من الورقة، دلیل على أن الحالة تطمح لتحقیق أحال .2

 .الرسم متمركزا في الجهة الیسرى من الورقة وهي المنطقة الخاصة بالماضي والنكوصات

رسمت األشخاص متباعدون عن بعضهم البعض، وهذا ما یدل على أن الرابطة بینهم لیست  .3

 .قویة، وهي تراهم متباعدون ومنشغلون عن بعضهم البعض

 .األب أقل حجما من الجمیع فهذا دلیل على انعدام السلطة لدیه، وتصغیره داخل العائلة رسمت .4

 :من حیث المحتوى-3

رسمت العینین كبیرتین وهي داللة تعبیریة على الخوف والقلق، والحاجة إلى المساعدة، انعدام  .1

وكذلك انعدام  األذنین والذراعین في الرسم داللة على عدم وجود إتصال وتواصل داخل األسرة،

 .الفم لدى جمیع األشخاص مما یدل على انعدام القدرة على التعبیر، أو الحرمان من إبداء الرأي

 .انعدام الرقبة في الرسم دلیل على انعدام القدرة على التحكم في مشاعرها .2
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 ، وهذا ما یدل)رسمت نصفهم األعلى فقط(لقد قامت الحالة برسم أفراد عائلتها في صورة نصفیة  .3

على وجود توتر في شخصیتها، وعدم تقبلها لجسدها، وأن هناك صعوبة في التعبیر عن 

 .مشاعرها

أما فیما یخص األلوان، فقد استعملت الحالة اللون األخضر فقط، وهو یدل على التحرر النسبي  .4

 .من التهدید

II- اللفظي الجزء: 

األلطف هي الجدة ألنها تحبها، واألقل التماهیات، فاعتبرت الحالة أن  -أما فیما یخص تفضیالت

لطفا هي فاطمة ألنها تتشاجر معها، واألسعد هي الحالة ورفضت أن تقول لماذا، واألقل سعادة هو األخ 

 .فضلت الحالة أن تكون في مكان األخ أحمد ألن الكل یحبهورفضت كذلك أن تقول لماذا، و  أحمد

 :إستنتاج حول رسم العائلة الحقیقیة

 :ذكره یمكننا أن نستنتج أن الحالةق مما سب .1

 .الذراعینعدم وجود اتصال و تواصل داخل األسرة وذلك بحذفها للیدین و  .2

 .الرأي بداءعدام القدرة لدیها على التعبیر وانا .3

 .نعدام القدرة على التحكم في مشاعرهاا .4

 .عرهاصعوبة في التغییر عن مشا .5

 :بناءا على :التشخیص-1

 .كل من المعلمة، الحالة،األمالمقابالت التي أجریت مع  .1

 .DSM4الدلیل التشخیصي اإلحصائي الرابع .2
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 .اختبار العائلة المتخیلة والعائلة الحقیقیة .3

 :یمكننا أن نتوصل إلى أن الحالة تعاني من

 .بة في التعبیر عن مشاعرهاتوتر في شخصیتها كما أنه لدیها صعو عدم اإلدراك، و  .1

 .عدم القدرة على التحكم في مشاعرها .2

 .نشاط حركي زائد وعدوانیة .3

 ):أ-م(تحلیل جلسات البرنامج العالجي للحالة -2

 :جلسة مع الحالة واالن سوف نعرض 12وتم تطبیق 

، قمنا بتقدیم التعلیمات الخاصة 07/05/2013دقیقة وكانت بتاریخ 20دامت مدتها  :الجلسة االولى

بتحریك راسها وااللتفات وراءها ولم تتحصل على  بالبرنامج للحالة وهي لم تنتبه لسماع التعلیمات وبدات

اي تعزیز ثم قدمنا لها البطاقة الخاصة بالنشاط مع قلم رصاص وقمنا بشرح التعلیمات الخاصة بالخطوة 

االولى ولكنها لم تنتبه، وبعدها قامت برسم الدائرة حول العدد الصحیح وعلیه تحصلت على تعزیز مادي 

ى اعطائها التعلیمات الخاصة بالخطوة الثانیة من النشاط ولكنها لم تكن منتبهة ، ثم انتقلنا ال)حبة حلوى(

ولكن مقلوبا وبالتالي لم تتحصل على تعزیز ثم سلمت ادوات النشاط  6معنا ولم تركز لكالمنا وكتبت رقم 

 .)  01انظر بطاقة رقم (وعادت الى مقعدها بعدما احدثت فوضى عارمة في القسم 

، وكانت مخصصة 08/05/2013دقیقة وكانت بتاریخ 20ودامت مدتها  :الجلسة الثانیة واالن ننتقل الى

لمادة اللغة العربیة جلست الحالة على المقعد الخاص بها ولكنها لم تنتبه الى التعلیمات الخاصة ببطاقة 

ولت النشاط االسئلة، وكذلك في هذه الجلسة بدات بااللتفات حولها والتململ، والقیام من مكانها، ثم تنا

وكذلك لم تنتبه الى التعلیمات الخاصة بالخطوة االولى من ) شاطرة(وقدمنا لها تعزیز اجتماعي فردي 
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النشاط وبدات بوضع خط تحت كل الكلمات التي بها حرف التاء وبالتالي تحصلت على تعزیز مادي 

من النشاط ولكنها تعرفت على وكذلك لم تنتبه وتركز ال التعلیمات الخاصة بالخطوة الثانیة ) حبة حلوى(

كل الكلمات التي بها حرف التاء وقامت باتمام النشاط وعلیه تحصلت على تعزیز مادي، وفي االخیر 

قامت بتسلیم ادوات النشاط حسب التعلیمات ولكنها لم تعد الى مقعدها مباشرة بل خرجت من القسم 

 ). 02انظر البطاقة رقم ( الى المرحاض وبدات بالدوران في ساحة المدرسة ذهابهبحجة

جلست الحالة على المقعد الخاص بها  09/05/2013في هذه الجلسة التي كانت بتاریخ  :الجلسة الثالثة

دقائق قامت من مكانها وبدات  3بهدوء ولم تنتبه للتعلیمات الخاصة بتناول ادوات النشاط وبعد مرور 

قلم +سئلةاألبطاقة 'تناولت ادوات النشاط الخاصة بها  بتحریك المقعد والدروان حوله وبالتالي ال تعزیز ثم

ولكنها لم تنتبه للتعلیمات الخاصة بالخطوة االولى وقامت بالعبث بالبطاقة االسئلة وكتبت ) الرصاص

ثم قمنا بقراءة ) حبة حلوى(، وعلیه تحصلت على تعزیز مادي 2،4علیها، ثم كتبت االرقام الناقصة 

لم تكف عن السلوك غیر المرغوب تنفیذا للتعلیمات و لكنها لم تكن منتبهة معنا تعلیمات الخطوة الثانیة و 

فقد قلبت بینهم ثم سلمت ادوات النشاط و  5و 1بعد ما قامت بكتابة  رقم واحد ناقص فقط، اما رقم 

انظر البطاقة رقم (عادت الى مقعدها و لكن بنوع من الفوضى و الثرثرة و علیه لم تتحصل على تعزیز 

3(. 

و كانت هذه الجلسة خاصة باللغة العربیة  2013-05-14التي كانت بتاریخ  :الجلسة الرابعةثم نمر الى 

جلست الحالة على المقعد الخاص بها في هدوء و لم تنتبه الى تعلیمات الخاصة بتناول ادوات النشاط و 

غیر المرغوبة غیر انها في هذه المرة انتبهت الى التعلیمات الخاصة  لمنها لم تكف عن القیام بالسلوكات

بالخطوة االولى و كتبت حرف الباء ست مرات في االماكن المخصصة لها كما هو مطلوب منها ثم 

تشتت انتباهها و لم تنتبه للتعلیمات الخاصة بالخطوة الثانیة و علیه لم تتحصل على تعزیز مادي و لكنها 



 عرض النتائج:                                                                                       الخامس الفصل

 

108 

 

و قامت بعدها بكتابتها مرتین و في ) ا ب ( ل و القلق و القیام من مقعدها ثم قرات كلمة بدات بالتمه

انظر البطاقة رقم (االخیر عادت الى المقعد الخاص بها مع ثرثرة و بالتالي لم تتحصل على تعزیز مادي 

4.( 

جلست  2013-5-15هذه الجلسة كانت خاصة بمادة الریاضیات و اجریت بتاریخ : الجلسة الخامسة 

الحالة على المقعد الخاص بها في هدوء وانتبهت في االول الى التعلیمات الخاصة بتناول ادوات النشاط 

و لكنها لم تكف عن ممارسة السلوكات غیر المرغوبة و قامت بشد زمیالتها الذین یجلسون امامها من 

ثم ) برافو(صلت على تعزیز اجتماعي مالبسهم ثم تناولت ادوات النشاط بناءا على التعلیمات و بالتالي تح

انتبهت الى التعلیمات الخاصة بالخطوة االولى و لكنها قامت من مكانها و بدات بالدوران حول الصفوف 

مربع اال بعد قلیل من التفكیر و (ثم عادت الى مكانها و قامت بتوصیل النقاط و لم تتذكر اسم الشكل 

ثم ) حبة حلوى(مثلث و علیه تحصلت على تعزیز مادي  بعدها وصلت بین النقط و ذكرت اسم الشكل

انتقلت الى التعلیمات الخاصة بالخطوة الثانیة و كان هناك نوع من التركیز و االنتباه و لكن الفترة قصیرة 

و قامت بعد العناصر صح ) القیام من مقعدها (مع القیام بالسلوك غیر المرغوب الذي كان في السابق 

و علیه لم تتحصل  5في المربع الخاص به بل كتبت رقم  6لم تكتب العدد الصحیح و لكنها  6و  1من 

على اي تعزیز ثم  قامت بتسلیم ادوات النشاط بناءا على التعلیمات و عادت الى مكانها و لكن كالعادة  

 ).5انظر البطاقة رقم ( مع اصدار اصوات مزعجة و فوضى 

جلست الحالة على المقعد الخاصة بها  16/5/2013تاریخ في هذه الجلسة كانت  ب:الجلسة  السادسة 

النشاط و لم تكف عن ممارسة السلوك غیر المرغوب و  وانتبهت لسماع التعلیمات الخاصة بتناول ادوات

االلتفاف حولها و تحریك راسها یمینا و شماال و علیه لم تتحصل على تعزیز ثم تناولت ادوات  بدات

النشاط الخاصة به وانتبهت للتعلیمات الخاصة بالخطوة االولى و كذلك لم تكف عن العبث ببطاقة 
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رفضت و بالتالي تحصلت على تعزیز مادي و لكنها ) ر ب ( ثم قرات كلمة ) كانت تطویها (االسئلة 

و قالت انا ال اعرف  اال انها انتبهت للتعلیمات الخاصة بالخطوة الثانیة و بدات ) ر ب ( كتابة كلمة 

و كذلك لم ترد القیام ) باب( بالتكلم بصوت مرتفع داخل القسم دون مراعاة النظام و رفضت قراءة كلمة 

الى مقعدها مع الدوران و الثرثرة  بكتابتها و في االخیر سلمت ادوات النشاط تنفیذا للتعلیمات و عادت

 ).6انظر البطاقة رقم ( على زمالئها 

جلست الحالة  2013-5-21هذه الجلسة خصصناها لمادة الریاضیات و كانت بتاریخ : الجلسة السابعة 

على المقعد الخاص بها في هدوء وانتبهت للتعلیمات الخاصة بتناول ادوات النشاط و لمنها لم تكف عن 

صوت مرتفع ثم قامت بتناول ادوات النشاط و علیه تحصلت على تعزیز اجتماعي فردي الكالم ب

و لكنها  لم تنتبه الى التعلیمات الخاصة بالخطوة االولى و بعدها قامت بتلوین العدد االكبر ) احسنتي(

انها و ثم انتبهت الى التعلیمات الخاصة بالخطوة الثانیة اال انها لم تكف عن القیام من مك) 3،4،5(

الدوران حول الصفوف و علیه ال تعزیز ثم قامت بتلوین العدد االكبر في المرحلة الثانیة من النشاط و 

بعدها سل مت ادوات النشاط و عادت الى مقعدها في هدوء و بالتالي تحصلت على تعزیز اجتماعي 

 ).7انظر البطاقة رقم ) ( ممتاز(

في هذه المرة جلست الحالة على المقعد الخاص بها في  22/5/2013كانت بتاریخ : الجلسة الثامنة 

هدوء و في البدایة انتبهت الى التعلیمات الخاصة بتناول ادوات النشاط و لكنها بدات بالتحرك و الدوران 

حول الصفوف و بالتالي لم تتحصل على تعزیز ثم قامت بتناول ادوات النشاط بناءا على التعلیمات و 

ت الخاصة بالخطوة االولى و لكنها لم تكف عن العبث بادوات النشاط و كانت كذلك انتبهت للتعلیما

و علیه تحصلت على تعزیز اجتماعي فردي ) ركب( تكتب بقلم الرصاص فوق المقعد ثم قرات كلمة 

في المربعین و بعدها قامت باالنتباه الى التعلیمات الخاصة بالخطوة ) ركب(و كتبت كلمة ) احسنتي(
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و علیه ) بنت(نها لم تكف عن ممارسة السلوك غیر المرغوب و بعدها قامت بقراءة كلمة الثانیة و لك

تحصلت على تعزیز مادي ثم قامت بكتابتها كما هو مطلوب منها و بعدها قامت بتسلیم ادوات النشاط ثم 

 ).8انظر البطاقة رقم (عادت الى مقعدها و لكن هذه المرة كانت هناك نوعا ما من الهدوء 

هذه الجلسة خصصناها لمادة الریاضیات جلست الطفلة   23/5/2013كانت بتاریخ : سة التاسعة الجل

على المقعد الخاص بها في هدوء ثم انتبهت الى التعلیمات الخاصة بتناول ادوات النشاط و لكنها لم تكف 

تعزیز و بعدما و علیه لم تتحصل على ) التململ و تحریك القدمین(عن ممارسة السلوكات غیر المرغوبة 

تناولت ادوات النشاط الخاصة بها بناءا على التعلیمات و بعدها انتبهت الى التعلیمات الخاصة بالخطوة 

) تصفیق جماعي (و علیه تحصلت على تعزیز اجتماعي جماعي ) 2-4(االولى ثم قامت بتلوین العدد 

تكف عن اصدار االصوات المزعجة و  ثم كانت منتبه الى التعلیمات الخاصة بالخطوة الثانیة و لكنها لم

و بعدها قامت بتسلیم ادوات ) 4(–) 2(تحریك الراس یمینا و شماال ثم كتبت االعداد الناقصة في اماكنها 

النشاط بناءا على التعلیمات و في االخیر عادت الى المقعد الخاص بها في هدوء و علیه تحصلت على 

 ).9قم انظر البطاقة ر ) (حبة حلوى (تعزیز مادي 

جلست الحالة  2013-5-28في هذه الجلسة الخاصة باللغة العربیة التي كانت بتاریخ : الجلسة العاشرة 

المقعد الخاص بها في هدوء و كانت منتبهة للتعلیمات الخاصة بتناول ادوات النشاط و لكن السلوكات 

علیه تحصلت على تعزیز غیر المرغوبة لم تكف عن ممارستها ثم تناولت ادوات النشاط الخاص به و 

خمس مرات في ) ج(ثم انتبهت الى التعلیمات الخاصة بالخطوة االولى ثم كتبت حرف   ،اجتماعي فردي

ثم قامت باالنتباه الى التعلیمات ) حبة حلوى (المكان المخصص لذلك و علیه تحصلت على تعزیز مادي 

و ) جمل(غیر المرغوبة لم تختفي ثم قرات كلمة  الخاصة بالخطوة الثانیة من النشاط و لكن السلوكات

بعدها قامت بكتابتها مرتین و في االخیر قامت بتسلیم ادوات النشاط بناءا على التعلیمات و عادت الى 
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انظر ) (حبة حلوى(و تعزیز مادي ) احسنتي(مقعدها في هدوء و علیه تحصلت على تعزیز اجتماعي 

 ).10البطاقة رقم 

و خصصناها لمادة الریاضیات جلست الحالة على  29/5/2013كنات بتاریخ : شر الجلسة الحادیة ع

ال بتناول ادوات النشاط و كفت عن ممارسة  المقعد الخاص بها في هدوء وانتبهت الى التعلیمات الخاصة

السلوكات غیر المرغوبة بناءا على التعلیمات و تناولت ادوات النشاط الخاص به ثم انتبهت الى 

و ) تصفیق جماعي(ات الخاصة بالخطوة االولى و علیه  تحصلت على تعزیز اجتماعي جماعي التعلیم

ثم انتبهت للتعلیمات ) 5(كفت عن ممارسة السلوك غیر المرغوب اثناء النشاط ثم كتبت حاصل الجمع 

و في االخیر سلمت ادوات النشاط بناءا على ) 5(الخاصة بالخطوة الثانیة ثم كتبت حاصل الجمع 

انظر (ثم عادت الى مقعدها في هدوء ) ممتاز(تعلیمات و علیه تحصلت على تعزیز اجتماعي فردي ال

 ).11البطاقة رقم 

و هي آخر جلسات البرنامج خصصناها لمادة اللغة  30/5/2013كانت بتاریخ : الجلسة الثانیة عشر 

ات الخاصة بتناول ادوات العربیة جلست الحالة على المقعد الخاص بها في هدوء انتبهت الى التعلیم

و ) م(النشاط الخاصة به ثم انتبهت لسماع التعلیمات الخاصة بالخطوة االولى و تعرفت على حرف 

قامت بكتابتها مرتین واختفت كل السلوكات التي كانت سابقا ثم قامت برسم دائرة حول حرف م في 

شاط و عادت الى مقعدها في هدوء و الكلمات المقدمة في بطاقة االسئلة و في االخیر سلمت ادوات الن

انظر (تصفیق من طرف المعالج فقط  (و تعزیز اجتماعي ) حبة حلوى(علیه تحصلت على تعزیز مادي 

 ).12البطاقة رقم 
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 : استنتاج 

من خالل ما سبق ذكره یمكننا ان نستنتج ان الحالة مع بدایة الجلسة السابعة او الثامنة من البرنامج ارتفع 

لدیهما مستوى االنتباه و قلت مظاهر النشاط الحركي الزائد و في الجلستین االخیرتین اختفت كل 

 .مي نوعا ما للحالة السلوكات غیر المرغوبة التي كانت في السابق و كذلك تحسن المستوى التعلی

 ) :م أ( تحلیل نتائج مقیاس النشاط الحركي الزائد و تشتت االنتباه للحالة 4-

درجة و هذا یعني انها في تحسن وارتفع مستوى االنتباه و  18تحصلت الحالة في فقرة االنتباه على 

جات و هذا كذلك یدل در  9التركیز لدیها اما فیما یخص فقرة الحركة المفرطة و االندفاع فتحصلت على 

على ضعف النشاط الزائد و االندفاع و اآلن نمر الى فقرة الخاصة بالمهارات االجتماعیة فتحصلت الحالة 

درجة مما یؤكد كذلك على تحسین في هذا الجانب اما الفقرة االخیرة الخاصة بالسلوك المعارض  27على 

 ).18انظر الملحق رقم(ارض درجات و هذا یفسر عدم وجود السلوك المع 7فتحصلت على 

 ): م أ ( استنتاج عام عن الحالة 

جلسة و  12من خالل نتائج شبكة المالحظات و نتائج تحلیل جلسات البرنامج العالجي التي تكونت من 

الیها من تطبیق المقاییس البعدي نستنتج ان الحالة انخفضت لدیها مظاهر الحركة  كذلك النتائج المتوصل

 .المفرطة و االندفاع و تحسن لدیهما االنتباه و التركیز و كذلك تحسن المستوى التعلیمي
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 4الحالة                                                     

 :تقدیم الحالة

 )م.ع( :اإلسم

 سنوات 6 :السن

 ذكر :الجنس

 السنة أولى إبتدائي :المستوى الدراسي

 .ذكور 01إناث    03    04 :عدد اإلخوة

 .األخیرة: مرتبة األخویة

 :4دراسة الحالة

ر، طویل القامة، ـر أشقـشعذو بشـرة بیضاء و  سنوات، متوسط الجسم، 6ذكر، عمره ) م.ع(الحالة 

دائما متسخة، یحتل المرتبة األخیرة و أظافره طویلة نظیف، و لونهما أخضر، هندامه غیر عیناه كبیرتین 

هي متزوجة منذ و ) سنة 32(، األخت الكبرى نبیلة )ذكور 01إناث و 3( 4وته، والبالغ عددهم إخ بین

هي كذلك ذات مستوى و ) سنة 30(أما األخت الثانیة أنیسة سنة، ومتحصلة على شهادة جامعیة، 

وهو یعمل ) سنة 20(وهي طالبة جامعیة، ثم األخ ابراهیم ) سنة 24(واألخت الثالثة حیاة  جامعي،

 .حسب تصریح األم الحالة یحب أخوه كثیراو  ،صیاد سمك

بتدائي، مستواه الدراسي ضعیف، وهذا حسب تصریح المعلمة، یسكن في السنة األولى ایدرس 

 .مع الوالدین واإلخوةبأحد أحیاء والیة مستغانم في فیال 
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المعیشي لألسرة متوسط، حیث یعمل والد الحالة معلم سیاقة، وهو متحصل على شهادة المستوى 

هدوء والرزانة، أما األم فهي ماكثة في البیت، ـز شخصیته بالـ، تتمی)سنة 56(لغ من العمر ـالوریا ویبـالبك

ات، ـدوء والثبـي، وتتمیز شخصیتها بالهـة الخامسة أساسـتوى السنـا مسـولدیه) سنة 53(وتبلغ من العمر 

 .وال توجد أي صلة قرابة بینها وبین الزوج

ومن خالل المقابلة التي أجریناها مع األم، صرحت لنا أن الحمل جاء غیر مرغوب فیه، وحاولت 

اسقاط الجنین أكثر من مرة، وبأكثر من طریقة، فمرة باألدویة ومرة أخرى باألعشاب، ولكن دون جدوة، 

قاط  الجنین هو أنها كبرت في السن، حیث كان سنها أثناء الحمل بالحالة وكان سبب رغبة األم في اس

أشهر،  4وهذا حسب تصریحها، والوالدة طبیعیة، أما عملیة اإلرضاع فكانت طبیعیة لمدة ) سنة 48(

ولم تتعرض األم ألي مشاكل صحیة أثناء فترة الحمل، جاء الحبو والتسنین والمشي في الوقت المناسب 

 .، وتعلم النظافة عندما كان في عمره سنة، وكذلك اكتملت كل التلقیحات األساسیة للحالةلعمر الطفل

ى عندما بلغ من العمر عام وشهرین، وكان السبب هو الحمى، ولكن الحالة دخل إلى المشف

أیام، ومنذ ذلك الوقت والحالة یعاني من مشكالت صحیة أخرى كمشكالت  10ومكث أنذاك بالمستشفى 

، وفي الكالم لدیه تأتأة، وكذلك لدیه حساسیة، وأخذته األم من قبل عند طبیب أعصاب، وهو في البصر

 .یتناوله یومیا مرة في الصباح (MEVAKINE)سنوات، ویتناول دواء اسمه  3یتابع عنده منذ 

 .التحقت الحالة بالحضانة في سن الخامسة، وكان وقتها ال یشعر بالسعادة اتجاه الدراسة

عالقة الحالة مع األب فهي جیدة وهو یحبه كثیرا، أما مع األم فهي كذلك جیدة، أما بخصوص 

ومع اإلخوة جیدة وهو مدلل من طرف الجمیع، ألنه هو الصغیر، وعالقته مع األخ ابراهیم ممتازة، وهو 

 .یمیحبه كثیرا، ویتكلم علیه كثیرا، وفي كل مقابلة أجریناها معه كان یتكلم عنه، وعن ماذا فعل ابراه
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و من خالل المقابلة التي أجریناها مع المعلمة، فصرحت لنا أن الحالة كثیر الوقوف، وشارذ 

دائما، وتقول أنها أحیانا هي تشرح وهو یتجول بین الصفوف، أو تحت الطاوالت، المهم أنه ال الذهن 

جبتو هنا قدامي " :یجلس في مكانه، وعندما دخلنا القسم وجدناه جالسا لوحده في األمام وتضیف المعلمة

، و متشتت اإلنتباه، وال ینصت للمعلمة و لتعلیماتها، ومستواه الدراسي ضعیف جدا، وهو "باش نعسو

 . مرشح إلعادة السنة وهذا حسب تصریح المعلمة

 تحلیل إختبار العائلة المتخیلة 

I - الجزء األدائي: 

 :المستوى البیاني-1

 .، یرسم بالید الیمنىتجاوب الحالة مع الرسم في المرة األولى .1

) األب(بدأ الرسم من الیمین إلى الیسار، حیث بدأ یرسم الشمس، ثم السمكة، وبعدها رجل  .2

 .یصطاد في السمكة، ثم الثعلب، وبعدها رسم اإلبن، ثم قلوب واألم وأخیرا رسم قلوب

یصطاد األب  الرجل أو: وبخصوص سؤالنا له ماذا یفعلون هذه العائلة، كانت إجابته أنهم .3

 .في السمكة، الطفل یجري مع الثعلب، واألم جالسة وهي تبحث ابنهم

جاء الخط  قویا، ما یدل على العنف والوقاحة، وهذا تبین وتأكد من خالل المقابلة التي  .4

 .أجریناها مع المعلمة

 :مستوى البناءات الشكلیة -2

 .وهي حركة تقدمیة عادیةاتجاه الرسم من الیمین إلى الیسار،  .1
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ل الرسم الجهة الیسرى من الورقة، وهي المنطقة الخاصة بالماضي، وهي منطقة احت .2

 .النكوصات

رسم كل األشخاص متباعدون عن بعضهم البعض، ما یدل على أن الرابطة بینهم لیست  .3

 .قویة، وعلى أنه یراهم منشغلون ومتباعدون عن بعضهم البعض

عبر عن األب، فهي داللة على رسم الشمس في أعلى الصورة، وهي رمز للحرارة، وهي ت .4

 .السلطة العلیا

رسم الثعلب ضمن العائلة، فهي دلیل على المكر، أما القلوب فهي تدل على الضعف  .5

 .العاطفي

 :من حیث المحتوى-3

خوته، وهذا یدل على عدم رغبته في وجودهم معه ضمن عائلته، وكذلك قام بحذف كل ا .1

 .یدل على أن عالقته العاطفیة بهم معدومة

حذف رسم العینین، ما یدل هذا على الخوف والقلق، أما حذفه لألذنین واألذرع داللة على  .2

 .عدم وجود إتصال وتواصل داخل األسرة

انعدام الفم في الرسم، داللة على انعدام القدرة على التعبیر، أو الحرمان من إبداء الرأي،  .3

 .لتحكم بمشاعرهأما انعدام الرقبة فهو یدل على انعدام القدرة لدیه على ا

أما فیما یخص األلوان، فلقد استعمل كل من اللون األحمر الذي یرمز للعدوانیة والنشاط،  .4

واللون البنفسجي الذي یعبر عن القلق، واللون األصفر یعبر عن العدوان، أما األزرق 

 .إلى الثباتفهو یدل على الحاجة 
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II- اللفظي الجزء: 

، فاعتبرت الحالة أن األلطف هو األب ألنه یلعب في البحر، أما التماهیات-فیما یخص تفضیالت 

واألسعد هو الطفل ألنه یجري وراء الثعلب وهو یخاف منه، األقل لطفا فهو الثعلب ألنه یأكل الناس، 

 .واألقل لطفا هي األم ألنها تبكي على ابنها، وهي خائفة أن یأكله الثعلب

 .ن، ألنه هو الوحید في عائلته ووالدیه یحبانهولقد فضل الحالة أن یكون في مكان اإلب

 :إستنتاج حول رسم العائلة المتخیلة

 : مما سبق ذكره یمكننا أن نستنتج أن الحالة لدیها

 .نكوص یتبین من خالل تمركز رسمه في الجهة الیسرى خاصة بالماضي .1

 .عدوانیة وعنف یتضح من خالل استعماله للون األحمر، وكذلك الخط جاء قویا .2

 .عدم وجود اتصال وتواصل داخل األسرة .3

 .عدم رغبته في وجود إخوته معه في أسرته، وهذا تبین من خالل حذفهم من الرسم .4

 :تحلیل إختبار العائلة الحقیقیة

I - الجزء األدائي: 

 :المستوى البیاني-1

 .في المرة األولى، یرسم بالید الیمنىتجاوب الحالة مع الرسم  .1
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إلى الیسار، حیث بدأ برسم نفسه، ثم األم وبعدها األب، ثم األخ بدأ الرسم من الیمین  .2

ابراهیم، وبعدها رسم الوحش، وقال أن هذا وحش یسكن بجانبنا، وبعدها رسم األخت حیاة، 

 .ثم أخته أنیسة، وأخته نبیلة، وأخیرا رسم ابنة عمه نبیلة التي تدرس معه في نفس القسم

ذاهبون إلى البحر، وأنا : لعائلة فكانت إجابتهم أنهموبخصوص سؤالنا له ماذا یفعلون هذه ا .3

 .، هذا یدل على حبه للبحر"أنا راني سابقهم: "ذاهب أوال، كما قال

جاء الخط قویا، ما یدل على العنف والوقاحة، وقوة الدوافع، وهذا یتأكد من خالل كالم  .4

 .المعلمة أثناء مقابلتنا معها

 :مستوى البناءات الشكلیة -2

 .رسم من الیمین إلى الیسار وهي حركة تقدمیة عادیةاتجاه ال .1

احتل الرسم المنطقة العلویة من الورقة، دلیل على أن الحالة تطمح لتحقیق أحالمها، وهي  .2

 .المنطقة الخاصة بالحالمین وأصحاب المبادئ

رسم أخوه ابراهیم بحجم كبیر مقارنة مع باقي الشخصیات الموجودة في الرسم، فهذا دلیل  .3

 .أنه له أهمیة كبیرة عند الحالة وهو الشخص المهم في حیاتهعلى 

رسم كل األشخاص متباعدون عن بعضهم البعض، ما یدل على أن الرابطة بینهم لیست  .4

 .قویة وعلى أنه یراهم منشغلون ومتباعدون عن بعضهم البعض

 :من حیث المحتوى-3

الحضور داخل بیتهم، أضاف رسم ابنة عمه ضمن عائلته، وذلك یعبر على أنها دائمة  .1

 .حتى اعتبرها الحالة شخص ضمن عائلته
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رسم العینین كبیرتین، وهذا داللة تعبیریة عن القلق والحاجة إلى المساعدة، وانعدام األذنین  .2

في الرسم داللة على عدم وجود اتصال وتواصل داخل األسرة، وانعدام الفم یدل على انعدام 

 .إبداء الرأيالقدرة على التعبیر أو الحرمان من 

 .انعدام الرقبة في الرسم داللة على انعدام القدرة لدیه على التحكم في مشاعره .3

وانعدام األرجل واألقدام دلیل انعدام الیدین في الرسم یدل على عدم وجود اتصال وتواصل،  .4

 .على أن هناك صعوبة في التعبیر عن مشاعره

م األعلى فقط هذا ما یدل على وجود رسم الحالة كل أفراد عائلته في صورة نصفیة، نصفه .5

 .توتر في شخصیته

أما فیما یخص األلوان، فلقد استعمل الحالة اللون البرتقالي الذي یرمز إلى العدوانیة والنشاط   .6

واللون األخضر یعبر عن االجة إلى األمن وٕالى أن یكون معترف به وبوجوده، أما اللون 

 . األسود فهو یعبر عن الرفض، والكره

II- اللفظي الجزء: 

ورفض أن یقول لماذا، " هو"التماهیات، فاعتبر الحالة أن األلطف  -أما فیما یخص تفضیالت

واألقل سعادة واألقل لطفا هو الوحش ألنه یضرب األطفال، أما األسعد هو الحالة ألنه ذاهب إلى البحر، 

هو الوحش، ورفض أن یقول لماذا، ولقد فضل الحالة أن یكون في مكان أخوه ابراهیم لكي یستطیع أن 

 .یذهب إلى البحر بمفرده، وهذا دلیل على حبه الشدید للبحر وألخوه

 :إستنتاج حول رسم العائلة الحقیقیة

 :مما سبق ذكره یمكننا أن نستنتج أن الحالة

 .عدم وجود اتصال وتواصل داخل أسرته .1
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انعدام القدرة على التحكم بمشاعره والتعبیر عنها، وذلك یتبین من خالل حذفه للرقبة في  .2

 .الرسم

وجود توتر في شخصیته وهذا یتضح من خالل رسمه لألشخاص في هیئة صورة  .3

 .نصفیة

 :بناءا على:التشخیص-1

 .مع كل من المعلمة، الحالة، األم المقابالت التي أجریت .1

 .DSM4الدلیل اإلحصائي التشخیصي الرابع  .2

 .تشتت اإلنتباه/شبكة المالحظات التي تقیس النشاط الحركي الزائد .3

 .اختبار العائلة المتخیلة والعائلة الحقیقیة .4

 :یمكننا أن نتوصل إلى أن الحالة تعاني من

زائد یتضح من خالل رسمه لألشخاص في العائلة الحقیقیة بشكل كبیر، وكذلك  نشاط  حركي .1

من خالل حذفه لألقدام واألرجل في كل من رسم العائلة المتخیلة والعائلة الحقیقیة، فهو هنا 

 .استعمل آلیة دفاعیة وأخفى نشاطه الحركي الزائد

من خالل استعماله لأللوان عدوانیة وعنف یتضحان من خالل الخط  الذي جاء قویا، وكذلك  .2

 .تعبر عن العدوانیة كاألحمر والبرتقاليالحارة التي 

 .انعدام القدرة لدیه على التحكم بمشاعره والتعبیر عنها .3
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 ) :م-ع( تحلیل شبكة المالحظات للحالة -2

نتطرق اوال الى الفقرة الخاصة باالنتباه فكان لدیه االنتباه قصیر و ضعف المقابلة االولى حتى المقابلة 

فلم یظهر في المقابلتین االخیرتین اما عدم انتباهه لسماع التعلیمات و عدم تتبعه للتوجیهات البسیطة  16

هذان السلوكان في كل من المقابلة التاسعة  بدقة كانا من المقابلة االولى حتى المقابلة الثامنة و لم یظهرا

اما فیما یخص عدم مواضبته على  14- 13و  12و العاشرة و الحادیة عشر لتعود للظهور في المقابلة 

ثم نعرج الى الفقرة  16اداء ما یطلب منه من واجبات لفترة كافیة كان من المقابلة االولى حتى المقابلة 

المفرطة و االندفاع فعدم قدرة الحالة على الجلوس لفترة طویلة كان من الثانیة و التي تتضمن الحركة 

اما الشروع في االجابة بدون تفكیر فلم یظهر هذا السلوك عند الحالة و  16المقابلة االولى حتى المقابلة 

التململ كثرة الحركة اثناء الرسم كانت اثناء تطبیق اختبار العائلة المتخیلة و العائلة الحقیقیة و بخصوص 

و اآلن نمر الى الفقرة  16و القلق و عدم االستقرار في مقعده ظهروا من القابلة االولى حتى المقابلة

الثالثة و تخص المهارات االجتماعیة فظهرت لدى الحالة صعوبة في تعلم العاب و مهارات جدیدة في 

كوین صداقات جدیدة  كان في الثالث جلسات االولى من تطبیق البرنامج العالجي اما عدم قدرته على ت

االربع مقابالت االولى فقط و فیما یخص عدم قدرته على التواصل اللفظي بفعالیة ووضوح كان في جمیع 

المقابالت فلم نالحظ اي تغیر او تحسن عند الحالة و تردده في عمل شيء جدید مختلف كان في بدایة 

رض حیث نالحظ تحدث الحالة بصوت عالي دون جلسات البرنامج العالجي و اخیرا فقرة السلوك المعا

و غاب عند الحالة استخدام كالم السوء في جمیع  13مراعاة النظام من المقابلة االولى حتى المقابلة 

المقابالت اما العصبیة الزائدة فظهرت من المقابلة الخامسة اي منذ تطبیق اختبار العائلة المتخیلة حتى 

 ). 15انظر الملحق رقم( و العدوانیة ظهر في الخمس مقابالت االولى فقط اما سلوك العنف  17المقابلة 
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 : استنتاج 

مما سیق ذكره نالحظ ان كل السلوكات قصور االنتباه و الحركة المفرطة و االندفاع تحسنت من المقابلة 

نتباه اما اي في الثالث مقابالت االخیرة و هذا دلیل على نقص النشاط الحركي الزائد و زیادة اال 17

المهارات االجتماعیة فمنها ما تحسن من المقابلة التاسعة و منها من لم یتغیر بعد نهایة البرنامج العالجي 

و اخیرا السلوك المعارض فكل السلوكات اختفت في المقبلتین االخیرتین و علیه یمكننا ان نستنتج زیادة 

 لزائد و االندفاعیة  نسبة االنتباه لدى الحالة و من مستوى النشاط الحركي ا

 ونبدأها ب):م -ع(تحلیل جلسات البرنامج العالجي للحالة -3

قمنا بتقدیم التعلیمات الخاصة بالبرنامج للحالة، فهو لم  07/05/2013التي كانت بتاریخ  :الجلسة االولى

ینتبه الینا وبدا بالتحرك حول المقاعد وعلیه لم یتحصل على تعزیز، ثم قدمنا له البطاقة الخاصة بالنشاط، 

ائق بالقیام من مقعده دق 4واعطیناه التعلیمات الخاصة بالخطوة االولى ولكنه ال ینتبه، وبدا بعد مرور 

والدوران حول الصفوف ثم لم یقوم برسم دائرة حول العدد الصحیح وعلیه لم یتحصل على تعزیو ثم انتقلنا 

الى التعلیمات الخاصة بالخطوة الثانیة من النشاط لكنه كذلك لم یكن منتبها ومع ذلك كتب العدد الصحیح 

لم یعد الى فت، الم ادوات النشاط یناء على التعلیمثم س) حبة حلوى(لالشكال وتحصل على تعزیز مادي 

 ).13انظر البطاقة رقم (مفعده مباشرة بل بدا بالدوران في القسم 

وخصصناها للغة العربیة، جلس الحالة على المقعد الخاص  08/05/2013اجریت ب : الجلسة الثانیة

ك في هذه الجلسة قام من مكانه وبدا به ولبكن لم یكن منتبها لتعلیماتنا الخاصة ببطاقة االسئلة، وكذل

ولم یكن منتبها ) احسنت(بالدوران ثم تناول ادوات النشاط وعلیه تحصل على تعزیز اجتماعي فردي 

" التاء"للتعلیمات الخاصة بالخطوة االولى من النشاط وبدا بوضع خط تحت كل الكلمات التي بها حرف 

 تعزیز، ثم لم ینتبه للتعلیمات الخاصة بالخطوة الثانیة من ولكنه اخلط بین حرف التاء والثاء، وبالتالي ال
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النشاط ولكنه تعرف على كل الكلمات التي بها حرف التاء ووضح خطا تحتها وعلیه تحصل على تعزیز 

انظر البطاقة (، ولكن في االخیر عاد الى الدوران في القسم ولم یعد مباشرة الى مكانه )حبة حلوى(مادي 

 ).14رقم 

كانت مخصصةلمادة الریاضیات، جلست الحالة على المقعد  09/05/2013كانت بتاریخ :الثالثة الجلسة

الخاص به في هدوء وانتبه الى التعلیمات الخاصة بتناول ادوات النشاط ولكن لم یكف عن ممارسة 

لنشاط اخذ ادوات ا نكلالسلوك غیر المرغوب وقام بتحریك المقعد والدوران حوله لم یتحصل على تعزیز، 

وبعدها انتبه الى التعلیمات الخاصة بالخطة االولى ولم یكف عن القیام ) قلم رصاص+بطاقة االسئلة (

، وبعدها قمنا بشرح )حبة حلوى(وعلیه تحصل على تعزیز مادي ) 4-2(من مقعده وكتب االرقام الناقصة 

ولكن ) 5الى  1(من  ةاالرقام الناقصالتعلیمات الخاصة بالخطوة الثانیة وكان فیه تركیز وانتبه وقام بكتابة 

وطلبنا منه اعادة كتابتها بشكل صحیح النه كان یقلب  10الى  1بعد ان قمنا بتعلیمه كل االرقام من 

ثم سلم ادوات النشاط وبعدها لم یعد مباشرة الى مقعده وبالتالي لم یتحصل على تعزیز )  -5(االرقام مثل 

 ).15انظر البطاقة رقم (

، في هذه الخاصة باللغة العربیة جلس الحالة على مقعده  14/05/2013اجریت ب  :ابعةالجلسة الر 

الخاص به في هدوء وانتبه الى التعلیمات الخاصة بتناول ادوات النشاط ولكنه في البدایة جلس في مقعده 

ا بعد لكن بعدها اخترق حجة للقیام من مكانه وقال انا ارید ان احضر قلم رصاص ومسطرة، ولكنه فیم

مرات في االماكن المخصصة لذلك وانتبه  6انتبه للتعلیمات الخاصة بالخطوة االولى وكتب حرف التاء 

ولكن مع ذلك لم یكف ) حبة حلوى(للتعلیمات الخاصة بالخطوة الثانیة وعلیه تحصل على تعزیز مادي 

وبعدها ) اب(ثم قرا كلمة) سمالتململ والدوران في الق( عن ممارسة السلوك غیر المرغوب تنفیذا للتعلیمات
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قام بكتابتها مرتین، وفي االخیر عاد الى المقعد الخاص به في هدوء وعلیه تحصل على تعزیز اجتماعي 

 ).16انظر البطاقة رقم )(جید(

في هذه الجلسة الخاصة بمادة الریاضیات جلس الطفل  15/05/2013كانت بتاریخ  :الجلسة الخامسة

هدوء وانتبه للتعلیمات الخاصة بتناول ادوات النشاط ولكن في هذه المرة لم على المقعد الخاص به في 

ثم اخذ ادوات النشاط بناء ) القیام من مكانه(یكف عن ممارسة السلوك غیر المرغوب تنفیذا للتعلیمات 

وكان منتبها للتعلیمات الخاصة بالخطوة االولى ) جید(على التعلیمات وعلیه تحصل على تعزیز اجتماعي 

ولكنه قام بالقاء ادوات النشاط على االرض لكي یقوم من مكانه ویحضرها، ثم اعادها الى مكانها وقام 

وعلیه تحصل ) مثلث(وبعدها وصل بین النقط وذكر اسم الشكل) مربع(بتوصیل النقط وذكر اسم الشكل 

نیة وكان هناك انتباه، وبعدها انتقلنا لشرح التعلیمات الخاصة بالخطوة الثا) حبة حلوى(على تعزیز مادي 

 6كتب العدد الصحیح) 6الى 1(ولكن السلوك غیر مرغوب لم یزول وقام بعد ذلك بعد العناصر صح من 

في المربع الخاص به ولكن كتبه بشكل مقلوب وعلیه لم یتحصل على تعزیز، ثم سلم ادوات النشاط بناءا 

 ).17انظر البطاقة رقم(على التعلیمات وعاد الى مقعده 

جلس الحالة على المقعد الخاص به في هدوء، ولكن  16/05/2013اجریت بتاریخ : لسة السادسةالج

في هذه الجلسة عاد االنتباه الى التشتت بعدما استقر في الثالث حصص الماضیة ولم یكن منتبها 

من  القیام(للتعلیمات الخاصة بتناول ادوات النشاط، وكذلك لم یكف عن ممارسة السلوك غیر المرغزب 

وعلیه لم یتحصل على تعزیز، ثم تناول ادوات النشاط ولم ینتبه للتعلیمات الخالصة بالخطوة ) مكانه

وعلیه ) رب(االولى وكذلك بدا بالعبث بادوات النشاط والكتابة بقلم الرصاص فوق الطاولة، ثم قرا كلمة 

لم ینتبه للتعلیمات الخاصة ولكنه رفض الكتابة والقیام بالنشاط و ) جبة حلوى(تحصل على تعزیز مادي 

) باب(بالخطوة الثانیة وبدا باصدار اصوات مزعجة داخل القسم والتشویش على زمالئه ثم قرا كلمة 
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ورفض كذلك كتابتها، ویعدها سلم ادوات النشاط واد الى مقعده وعلیه تحصل على تعزیز اجتماعي فردي 

 ).18انظر البطاقة رقم ) (برافو(

، في هذه الجلسة الخاصة بالریاضیات، جلس الحالة على 21/05/2013ت ب كان :الجلسة السابعة

المقعد الخاص به في هدوء ولكن لم یكن منتبها للتعلیمات الخاصة بتناول ادوات النشاط ولم یكف عن 

ممارسة السلوك غیر المرغوب یناءا على التعلیمات وبدا بتحریك قدمیه والتململ، ثم تناول ادوات النشاط 

ثم لم ینتبه للتعلیمات الخاصة بالخطوة االولى وبدا ) احسنت(تحصل على تعزیز اجتماعي فردي  وعلیه

ولكن ذلك لم یكن منتبها للتعلیمات  5-4-3بالكتابة بقلم الرصاص فوق الطاولة، ثم لون العدد االكبر

م یتحصل على الخاصة بالخطوة الثانیة، ولم یكف عن القیام من مكانه بناءا على التعلیمات وعلیه ل

عاد الى مقعده وبالتالي تحصل على و وبعدها سلم النشاط  5-4-3كبر ألا تعزیز، ثم قام بتلوین العدد

 ).19انظر البطاقة رقم ) (شاطر(تعزیز اجتماعي

جلس الحالة على المقعد الخاص به في هدوء، ثم لم ینتبه  22/05/2013اجریت بتاریخ  :الجلسة الثامنة

تحریك قدمیه (تناول ادوات النشاط وكذلك لم یكف عن ممارسة السلوك غیر المرغوب للتعلیمات الخاصة ب

ثم تناول ادوات النشاط الخاص به، ولم یكن منتبها للتعلیمات الخاصة بالخطوة االولى وبدا ) والتململ

تحصل قراها بالحرف وعلیه ) ركب(بالعبث بادوات النشاط وتحطیم قلم الرصاص، ثم قرا الكلمة المطلوبة 

، قراها بالحرف وعلیه تحصل )ركب(ثم رفض كتابة الكلمة المطلوبة ) ممتاز(على تعزیز اجتماعي فردي 

وعلیه  "نكتبها منعرفش:" ثم رفض كتابة الكلمة المطلوبة وقال ) ممتاز(على تعزلز اجتماعي فردي 

خطوة الثانیة وقام كذلك وبعدها لم ینتبه للتعلیمات الخاصة بال)ممتاز(تحصل على تعزیز اجتماعي فردي 

ثم سلم ) حبة حلوى(وكتبها وعلیه تحصل على تعزیز مادي ) بنت(بالدخول تحت الطاولة ثم قرا كلمة 

 ).20انظر الى البطاقة رقم (ادوات النشاط بناءا على التعلیمات وعاد الى مقعده 
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فل على المقعد ، خصصت لمادة الریاضیات جلس الط 23/05/2013كانت بتاریخ  :الجلسة التاسعة

الخاص به في هدوء ثم انتبه للتعلیمات الخاصة بتناول ادوات النشاط ولكنه لم یكف عن التململ وتحریك 

قدمیه وعلیه لم یتحصل على تعزیز، وبعدها تناول ادوات النشاط الخاصة به بناءا على التعلیمات، وكان 

ن الكتابة فوق الطاولة اثناء القیام بالنشاط، ثم منتبها للتعلیمات الخاصة بالخطوة االولى، ولكنه لم یكف ع

ثم انتبه للتعلیمات ) تصفیق جماعي(تعزیز اجتماعي جماعي ى وعلیه تحصل عل 2-4قام بتلوین العدد 

الخاصة بالخطوة الثانیة ولكنه بدا بالتكلم بصوت مرتفع والثرثرة في القسم، ثم كتب االعداد الناقصة في 

لى التعلیمات، وعاد في االخیر الى المقعد الخاص به في ع وقام بتسلیم ادوات النشاط بناءا 4-2اماكنها 

 ).21انظر البطاقة رقم ) (حبة حلوى(على تعزیز مادي  هدوء وتحصل

، جلس الحالة في المقعد الخاص به في هدوء وانتبه  28/05/2013اجریت بتاریخ  :الجلسة العاشرة

للتعلیمات الخاصة بتناول ادوات النشاط ولكنه لم یكف عن الدوران حول الصفوف، ثم تناول ادوات 

وكان منتبها التعلیمات الخاصة بالخطوة االولى ) احسنت(النشاط الخاص به وعلیه تعزیز اجتماعي فردي 

خمس مرات في المكان ) ج(ا مثل كل مرة بالكتابة فوق الطاولة بقلم الرصاص، ثم كتب حرف وبد

وبعدها انتبه للتعلمیات الخاصة بالخطوة الثانیة ) حبة حلوى(المخصص لذلك وحصل على تعزیز مادي 

 )جمل(ثم قرا كلمة ) الكتابة فوق الطاولة(من النشاط ولك یكف عن ممارسة السلوك غیر المرغوب 

بالجرف وقام بكتابتها مرتین وبعدها سلم ادوات النشاط بناءا على التعلیمات وعاد الى مقعده في هدوء 

 ). 22انظر البطاقة رقم ) (حبة حلوى(تعزیز مادي )+ جید(وعلیه تحصل على تعزیز اجتماعي 

على ، جلس الطفل  29/05/2013خصصناهالمادة الریاضیات اجریت بتاریخ : الجلسة الحادیة عشر

المقعد الخاص بناءا على التعلیمات وتناول ادوات النشاط الخاص به، وكان منتبها للتعلیمات بالخطوة 

وكف عن ممارسة السلوك غیر ) تصفیق جماعي(االولى وعلیه تحصل على تعزیز اجتماعي جماعي 



 عرض النتائج:                                                                                       الخامس الفصل

 

127 

 

كان كذلك و ) 5(، ثم كتب حاصل الجمع)الكتابة بقلم الرصاص فوق الطاولة(المرغوب اثناء النشاط 

منتبها للتعلیمات الخاصة بالخطوة الثانیة وكف عن اصدار اصوات مزعجة والثرثرة ثم كتب حاصل 

وبعدها قام بتسلیم ادوات النشاط بناءا على التعلیمات وعلیه تحصل على تعزیز اجتماعي ) 5(الجمع 

 ).23انظر البطاقة رقم (ثم عاد الى مقعده في هدوء ) ساجي(فردي 

، في هذه الجلسة االخیرة، جلس الحالة على المقعد  30/05/2013اجریت بتاریخ  :نیة عشرالجلسة الثا

الخاص به في هدوء انتبه للتعلیمات الخاصة بتناول ادوات النشاط وكف عن ممارسة السلوك غیر 

بها المرغوب تنفیذا للتعلیمات، وبعدها تناول ادوات النشاط الخاصة به بناءا على التعلیمات، وكان منت

في الكلمات المقدمة في بطاقة االسئلة، ثم ) م(للتعلیمات الخاصة بالخطوة االولى وتعرف على حرف ال 

تعزیز ) +حبة حلوى(سلم ادوات النشاط وبعدها عاد الى مقعده في هدوء وعلیه تحصل على تعزیز مادي 

 ).24انظر البطاقة رقم ) (تصفیق من طرف المعالج فقط(جماعي 

 : استنتاج

خالل ما سبق ذكره یمكننا ان نستنتج ان الحالة مع بدایة الجلسة الثامنة من البرنامج تحسن لدیه من 

مستوى االنتباه واصبح یستمع للتعلیمات وینفذها واختفت كل مظاهر النشاط الحركي الزائد وكف عن 

جي، وكذلك ممارسة كل السلوكات غیر المرغوبة التي ظهرت في الجلسات االولى من البرنامج العال

 .تحسن المستوى التعلیمي للحالة واصبح یكتب االرقام بشكل صحیح بعد ما كان یقلبها

 ):    م –ع (تحلیل نتائج مقیاس النشاط الحركي الزائد وتشتت االنتباه للحالة -4

وهو  درجة وهذا یعني ان االنتباه في تزاید 19نبداها اوال بالفقرة المخصصة لالنتباه فتحصال الحالة على 

درجات  9في تحسن، ثم نمر للفقرة الثانیة وهي خاصة بالحركة المفرطة واالندفاع، حیث تحصل على 

وهذا یؤكد ان هذا الجانب في تحسن وهو في تناقص وانخفاض، ثم نتطرق لفقرة المهارات االجتماعیة 
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ر في هذا م قصو =درجة ، مما یؤكد عد 35درجة وهي بالتقریب من اقصى درجة  29حیث تحصل على 

درجات ویدل هذا على 6الجانب واخیرا نمر للفقرة الخاصة بالسلوك المعارض حیث تحصل الحالة على 

 ).  19انظر الملحق رقم(عدم وجود السلوك المعارض لدى الحالة 

 ):م -ع(استنتاج عام حول الحالة 

جلسة  12تكونت من من خالل نتائج شبكة المالحظات ونتائج تحلیل جلسات البرنامج العالجي التي 

 :وكذلك النتائج المتحصل علیها بعد تطبیق المقیاس البعدي  نستنتج ان الحالة

تحسن لدیها مستوى االنتباه وهو في تزاید والحركة المفرطة واالندفاع في انخفاض وهناك تحسن على 

 .المستوى التعلیمي

 :تحلیل نتائج المقیاس البعدي للحاالت الضابطة

درجات،وهذا یعني وجود قصور في اإلنتباه، أما 7تحصل في فقرة اإلنتباه على: األولىبالنسبة للحالة 

درجة وهي تدل على وجود الحركة المفرطة واإلندفاعیة، والفقرة الثالثة 24الحركة واإلندفاع فتحصل على 

ل على درجات وهذا یعني وجود قصور في المهارات اإلجتماعیة، والفقرة األخیرة تحص 5كانت نتیجتها 

 )21انظر الملحق رقم . (درجة، وهدا دلیل على وجود السلوك المعارض21

،وهذا یعني وجود قصور في اإلنتباه، أما الحركة ةدرج11في فقرة اإلنتباه على تتحصل: لحالة األولىأما ا

، والفقرة الثالثة كانت وهي تدل على وجود الحركة المفرطة واإلندفاعیةدرجة، 25على  تواإلندفاع فتحصل

على  تدرجات وهذا یعني وجود قصور في المهارات اإلجتماعیة، والفقرة األخیرة تحصل 10نتیجتها 

 )22انظر الملحق رقم . (، وهدا دلیل على وجود السلوك المعارضدرجة22
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ر في درجات،وهذا یعني وجود قصو 10في فقرة اإلنتباه على تتحصل: لثالثةلحالة ااما فیما یخص ا

درجة وهي تدل على وجود الحركة المفرطة واإلندفاعیة، 22على  تاإلنتباه، أما الحركة واإلندفاع فتحصل

وهذا یعني وجود قصور في المهارات اإلجتماعیة، والفقرة األخیرة  ة،درج 11والفقرة الثالثة كانت نتیجتها 

 )23الملحق رقم انظر . (درجة، وهدا دلیل على وجود السلوك المعارض25على  تتحصل

وهذا یعني وجود قصور في اإلنتباه، أما  ،درجات9في فقرة اإلنتباه على تتحصل: خیرةبالنسبة للحالة األ

درجة وهي تدل على وجود الحركة المفرطة واإلندفاعیة، والفقرة الثالثة 24على  تالحركة واإلندفاع فتحصل

على  تدرجات وهذا یعني وجود قصور في المهارات اإلجتماعیة، والفقرة األخیرة تحصل 10كانت نتیجتها 

 .)24انظر الملحق رقم . (درجة، وهدا دلیل على وجود السلوك المعارض25
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 : تمهید

األساسیة ، یتم في هذا الفصل مناقشة بعد التطرق إلجراءات الدراسة المنهجیة ، وتطبیق الدراسة 

 . نبدأ بمناقشة الفرضیة العامة واآلنفرضیات الدراسة ،

 :مناقشة الفرضیة العامة-1

للبرنامج العالجي فعالیة في تعدیل اضطراب النشاط الحركي الزائد و تشتت االنتباه لدى الطفل 

 .سنوات 10-6المتمدرس من فئة 

بغیة التعرف على فعالیة البرنامج العالجي في تعدیل سلوك النشاط الحركي الزائد و تشتت  -

ضابطة و أخرى  إحداهماسنوات ،تم اختیار عینتین  10-6االنتباهلدى الطفل المتمدرس من فئة 

حاالت یعانون من النشاط الحركي الزائد المصحوب بتشتت  4تجریبیة تحتوي كل عینة 

 : اسة هذه الفرضیة دراسة دقیقة ،فقد اعتمدنا على االنتباه،ولدر 

 .المقابالت مع األم و المعلمة  -

 .شبكة المالحظات -

 .البرنامج العالجي -

 ). المقیاس البعدي(مقیاس النشاط الحركي الزائد وتشتت االنتباه  -

و المقیاس  فبعد تطبیق البرنامج العالجي على عینة التجریبیة ،وبعد تطبیق شبكة المالحظات -

 : البعدي كانت النتائج التالیة
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ى أثبتت النتائج المتوصل الیها بعد تطبیق البرنامج العالجي ، أن الحالة لبالنسبة للحالة األو -

تحسن لدیه مستوى االنتباه ،وانخفض مظاهر النشاط الحركي الزائد ،وهذا ما تأكد من خالل 

 .المقیاس البعدي 

ت نتائجها أن هناك ارتفاع في مستوى االنتباه وزیادة في التركیز أما الحالة الثانیة، فكان -

وانخفض النشاط الحركي الزائد و االندفاعیة، وأصبح یشارك زمالئه في النشاطات المختلفة 

 . عكس ما كان علیه قبل تطبیق البرنامج العالجي

و انخفاض في  و فیما یخص الحالة الثالثة، فأكدت نتائجها أن هناك تحسن في االنتباه، -

 . النشاط الحركي الزائد، وتحسن في المستوى التعلیمي

الحالة األخیرة التي جاءت نتائجها أن هناك تعدیل في سلوك النشاط الحركي الزائد وزیادة في -

 . المستوى االنتباه، كما أنه تحسن المستوى التعلیمي

 : االستنتاج

فمن خالل المقابالت، وشبكة المالحظات، وتطبیق البرنامج العالجي على الحاالت الضابطة -

تشتت االنتباه بین المجموعتین لصالح / وكذلك من خالل نتائج مقیاس النشاط الحركي الزائد 

الحاالت التجریبیة وهذا ما یدل على فعالیة البرنامج العالجي في تعدیل اضطرابات النشاط الزائد 

 . وتشتت اإلنتباه

، التي توصلت 2010 "فوزیة محمدي"ولتدعیم فرضیاتنا نذكر دراسة الباحثة الجزائریة 

نتائج دراستها إلى فعالیة البرنامجین التدریبیین في تعدیل إضطراب النشاط الحركي الزائد وتشتت 

 .الجزائر بورقلة اإلنتباه، وتعدیل صعوبة الكتابة لدى تالمیذ السنة الرابعة إبتدائي
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 للبرنامج العالجي فعالیة في تعدیلإذن من خالل مناقشة الفرضیة العامة، یتبین أن 

وهذا ،سنوات10-6تشتت اإلنتباه لدى الطفل المتمدرس من فئة/إضطراب النشاط الحركي الزائد

 .ما یؤكد اإلبقاء على فرضیة الدراسة

 : مناقشة الفرضیة الثانیة-2

النشاط الحركي الزائد وتشتت اإلنتباه بین الحاالت  فرق في مستوى إضطرابیوجد 

عند الطفل )بعد تطبیق البرنامج العالجي(التجریبیة والحاالت الضابطة في المقیاس البعدي

 .سنوات10-6المتمدرس من فئة 

 :بعد إختبار مجموعتین، إحداهما تجریبیة والثانیة تمثل الحاالت الضابطة، باإلعتماد على

ط الحركي الزائد وتشتت اإلنتباهبإستخدام الدلیل اإلحصائي التشخیصي الرابع تم قیاس النشا -

DSM4)مقیاس قبلي(. 

ثم تطبیق نشاطات البرنامج العالجي على الحاالت التجریبیة فقط، وهذا بعد التأكد من  -  

 .تجانس العینتین

 .نتباهوبعدها تم قیاس الفرق بإستخدام مقیاس النشاط الحركي الزائد وتشتت اإل -

 :فتوصلنا إلى النتائج التالیة

تحصل في المقیاس البعدي على الدرجة الكاملة في فقرة اإلنتباه، فهذا : بالنسبة للحالة األولى

یدل على وجود تعدیل على مستوى اإلنتباه والتركیز، وكذلك انخفضت كل السلوكات غیر 

 .المرغوبة، وسلوك النشاط الحركي الزائد
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فجاءت نتائج المقیاس، أن مستوى اإلنتباه في تحسن وهو في تزاید، وٕانخفضت : ةأما الحالة الثانی

 .مظاهر النشاط الحركي الزائد واإلندفاعیة

 .حیث أكدت نتائجها تحسن في اإلنتباه والتركیز، وٕانخفاض النشاط الحركي الزائد: والحالة الثالثة

في مستوى اإلنتباه، وٕانخفاض السلوك  فكانت نتائجها أن هناك تزاید: وفیما یخص الحالة األخیرة

 .المعارض والنشاط الحركي الزائد

أما الحاالت األربعة التي تمثل المجموعة الضابطة، فلم نسجل أي تغییر أو تحسن في مستوى 

 .اإلنتباه، وال على مستوى النشاط الحركي الزائد واإلندفاعیة، وهذا ما أكدته نتائج المقیاس البعدي

 : إستنتاج

من خالل النتائج المتوصل إلیها، یتضح أن للبرنامج العالجي المستخدم فعالیة على 

الحاالت التجریبیة، بمعنى أنه ساهم في تحسین في مستوى اإلنتباه، والتخفیف من النشاط 

التجریبیة بشكل إجمالي، مما یؤكد أنه في حال تطبیقه لفترات أطول  ةالحركي الزائد لدى الحال

أفضل، بینما الحاالت الضابطة لم تتأثر بسبب عدم تطبیق البرنامج العالجي سیعطي نتائج 

 Copeland and"ویس بورود"و  "كوبي الند "علیها، وتتفق هذه النتیجة مع دراسة كل من

Weiss bord 1980 التي هدفت لمعرفة فعالیة برنامج عالجي یرتكز على أسلوبي التعلم ،

الحركي الزائد، وقد أثبتت النتائج على نجاح البرنامج في بالنموذج والتعزیزفي خفض النشاط 

تحقیق تحسن ملحوظ، من خالل قیاس اإلنخفاض الدال على مستوى النشاط الزائد لدى الحاالت 

 .التجریبیة قبل تطبیق البرنامج وبعده
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 یوجد فرق بین الحاالت الضابطةمناقشة الفرضیة الثانیة، یتبین أنه  لإذن من خال

بعد (في المقیاس البعدي والحاالت التجریبیة في مستوى النشاط الحركي الزائد وتشتت اإلنتباه

وهذا ما یأتي على فعالیة البرنامج العالجي لتعدیل النشاط الحركي الزائد  ،)تطبیق البرنامج

 .المصحوب بتشتت اإلنتباه المطبق على الحاالت التجریبیة

 :مناقشة الفرضیة الثالثة

ج العالجي تأثیر كبیر في تعدیل إضطراب النشاط الحركي الزائد وتشتت اإلنتباه لدى للبرنام

 .سنوات10-6الطفل المتمدرس من فئة 

 :لدراسة هذه الفرضیة دراسة دقیقة، فقد إعتمدنا على

 شبكة المقابالت -

 شبكة المالحظات -

 البرنامج العالجي -

 .مقیاس النشاط الحركي الزائد وتشتت اإلنتباه -

 :والنتائج المتوصل إلیها كانت كالتالي

إختفت كل السلوكات غیر المرغوبة، وٕارتفع مستوى اإلنتباه وزاد التركیز، : بالنسبة للحالة األولى

 .هذا ما یدل تأثیر البرنامج العالجي علیها

أظهرت نتائجها تعدیل في سلوك النشاط الحركي الزائد، وتحسن في مستوى : أما الحالة الثانیة

 .إلنتباها
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تحسن لدیها المستوى األدائي في القسم، وكذلك تحسنت سلوكاتها، وتشتت اإلنتباه : الحالة الثالثة

 .بدأ یزول ویتحسن

من خالل نتائجها تبین أن المستوى التعلیمي إرتفع، وكذلك تحسنت سلوكات : الحالة األخیرة

 .النشاط الحركي الزائد

 :إستنتاج

شبكة المالحظات، وتطبیق البرنامج العالجي، وكذلك من ومن خالل شبكة المقابالت، و 

لبرنامج العالجي أثر تأثیرا كبیرا لخالل النتائج المتحصل علیها بعد القیاس البعدي، إتضح أن 

 .على كل الحاالت التجریبیة، وعلى سلوكاتها وأدائها

 للبرنامج العالجي تأثیر كبیر في تعدیل إضطرابإذن من خالل مناقشة هذه الفرضیة، یتبین أن 

، وعلیه سنوات10-6النشاط الحركي الزائد وتشتت اإلنتباه لدى الطفل المتمدرس من فئة 

 .تحققت الفرضیة

 :خالصة

فعالیة البرنامج العالجي في : من خالل عرض نتائج الدراسة تم التوصل النتائج التالیة

-6درس من فئة ــل المتمـــدى الطفــد وتشتت اإلنتباه لـــالحركي الزائاط ـــراب النشـــتعدیل إضط

، وكذلك توصلنا إلى أن هناك فرق في مستوى إضطراب النشاط الحركي الزائد وتشتت  سنوات10

بعد تطبیق البرنامج ( اإلنتباهبین الحاالت التجریبیة والحاالت الضابطة في القیاس البعدي

، وكذلك تبین أن للبرنامج العالجي تأثیر سنوات10-6عند الطفل المتمدرس من فئة )العالجي

 .كبیر في تعدیل إضطراب النشاط الحركي الزائد وتشتت اإلنتباه
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 :الدراسة ةــخاتم

من خالل الدراسة المنجزة، واستنادا إلى تطلعاتنا النظریة، والتربص المیداني الذي قمنا به، 

وانطالقا من المقابالت، ومن شبكة المالحظات، والنتائج المتحصل علیها، انتهینا إلى نتیجة مفادها 

الزائد وتشتت االنتباه لدى الطفل للبرنامج العالجي فعالیة في تعدیل اضطراب النشاط الحركي : أن

 .سنوات بمستغانم10-6 المتمدرس من فئة

واستخلصنا أن النشاط الحركي الزائد المصحوب بتشتت االنتباه، لیس مجرد مشكلة تتعلق بالنمو 

وتزول بعد فترة، وٕانما هو مشكلة ارتقائیة تتعلق بالشخصیة ككل، وتسبب صعوبات في التعلم، كما 

 ا سلبیة على شخصیة الطفل، حیث انها تؤثر على التفاعل و األداء االجتماعي للطفلتترك آثار  أنها

یوجه خاص لألسرة یوجه عام ،وكذلك یجد الطفل صعوبات شدیدة تسبب صعوبة التركیز وتشتت 

 .وعدم القدرة على البقاء في مكانه لفترة طویلة  ،االنتباه

وجدنا ، ان بالفعل اضطراب النشاط الحركي الزائد فبعد محاولتنا لفهم مختلف متغیرات الدراسة 

انتشارا بین األطفال ،و أكثرها تعقیدا ،وتتحكم فیه متغیرات  و تشتت االنتباه من أكثر االضطرابات

وعوامل مختلفة ،منها العوامل االجتماعیة و النفسیة ،و البینیة ، وحتى الوراثیة و خاصة األسریة التي 

الطفل ، فعوامل الضغط النفسي هذه تؤدي بطفل الى سوء التركیز و الشعور  من شأنها أن تعرقل حیاة

الدائم بنقص ،و بتالي اللجوء ألسلوب الحركة المفرطة ،وعلیه یجب االهتمام بهذه الفئة من طرف 

الجمیع سواء األسرة أو المدرسة لمحاولة معرفة احتیاجاتهم وتقدیم العالج المناسب لهم ، وهذا من 

 .النجاح وتبعده عن بعض اإلخفاقات و الفشل في حیاته إلىوصل الطفل شأنه أن ی

 


