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ملخص: 
هدفت الدرا�شة احلالية اإىل معرفة فاعلية برنامج تدريبي يف حت�شني م�شتوى معرفة 
ُمعلمي التعليم العام با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد، وقد تكونت عينة الدرا�شة 
من )80( معلمًا من ُمعلمي التعليم العام امللتحقني بربنامج الدبلوم الرتبوي يف جامعة 
عوا على جمموعتني: جتريبية تكونت من )40( معلمًا،  امللك عبد العزيز يف مدينة جدة، ُوزيِّ
و�شابطة تكونت من )40( معلمًا.وقد ا�شتخدم الباحث اختباراً حت�شيليًا لقيا�ص م�شتوى 
 )30( من  تكون  الزائد،  والن�شاط  النتباه  �شعف  با�شطراب  العام  التعليم  ُمعلمي  معرفة 
فقرة موزعة على ثالثة اأبعاد هي: )املعرفة العامة، واخل�شائ�ص والت�شخي�ص، والتدخالت 
العالجية( ، كما اأعدَّ الباحث برناجمًا تدريبيًا احتوى على ثماين جل�شات بواقع �شاعتني 
نتائج  اأ�شارت  بال�شطراب.وقد  املعلمني  معرفة  م�شتوى  لتح�شني  وذلك  جل�شة،  لكل 
العام  التعليم  ُمعلمي  معرفة  م�شتوى  حت�شني  يف  التدريبي  الربنامج  فاعلية  اإىل  الدرا�شة 
على  الفرعية  والأبعاد  الكلية،  الدرجة  على  الزائد  والن�شاط  النتباه  �شعف  با�شطراب 
القيا�ص البعدي، ول�شالح املجموعة التجريبية، كما اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل عدم وجود 
الكلية  الدرجة  على  التجريبية  املجموعة  لأفراد  واملتابعة  البعدي  القيا�شني  بني  فروق 
التدريبي  الربنامج  اأثر  ا�شتمرارية  اإىل  ي�شري  التح�شيلي، وهذا  الفرعية لالختبار  والأبعاد 

لدى اأفراد املجموعة التجريبية.
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The Effectiveness of a Training Program in Improve the Level 
of Public Education Teachers Knowledge about Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder in Jeddah City 

Abstract: 

The present study aimed at identifying the effectiveness of a training 
program to improve the level of public education teachers knowledge about 
ADHD.The study sample consisted of (80) teachers of public education 
registered in Educational Diplomaprogram at King Abdul Aziz University 
in Jeddah.The sample was distributed into experimental group consisted 
of (40) teachers and the control group consisted of (40) teachers.The 
researcher used anachievement test which consisted (30) items distributed 
on three dimensions (general knowledge, characteristics and diagnosis, and 
therapeutic interventions) to measure the level ofpuplic education teachers 
knowledge about ADHD.The researcher prepared a training program to 
improve the level ofpuplic educationteachers knowledge in ADHD.The 
program consists of (8) sessions for two hours each.The results of the study 
indicated effectiveness of the training program to improve public education 
teacher’s knowledge about ADHD on the total score and sub  - dimensional 
measurements in favor of the experimental group.The results of the study also 
revealed that there are no significant differences between the post test and 
follow- up for members of the experimental group in the total score and three 
dimensions.This indicates that the program has a continuous positive effect 
on teachers’ knowledge about ADHD.
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مقدمة: 
مع  تعاملهم  اأثناء  يف  التحديات  من  العديد  العادية  ال�شفوف  ُمعلمي  ُمعظم  يواجه 
Attention Defi-  للطلبة الذين يظهرون خ�شائ�ص ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد
 )cit Hyperactivity Disorder )ADHD، وقد يقف املعلم حائراً اأمام هذه التحديات، ول 
يدري ما اأن�شب الطرق للت�رسف حيالها، فتارًة يلجاأ اإىل ال�رساخ على الطالب كي يجل�ص يف 
اأو اإىل املر�شد  اإليه، وتارًة اأخرى يحّول هذا الطالب اإىل مدير املدر�شة،  اأن ينتبه  اأو  مكانه، 

الأكادميي، اأو اإىل معلم غرفة امل�شادر- اإن وجد- للتعامل معه.
اإل اأّن بع�ص هذه الأ�شاليب كتحويل الطالب اإىل مدير املدر�شة قد ل جتدي نفعًا مع مثل 
هوؤلء الطلبة، فهم �شوف يعودون مرة اأخرى للقيام مبثل هذه ال�شلوكيات التي تزعج املعلم 
والطلبة الآخرين، وهي توؤثر كذلك على �شري العملية التعليمية داخل الغرفة ال�شفية، كما اأّن 
حتويل الطالب اإىل املر�شد الأكادميي اأو اإىل معلم غرفة امل�شادر قد يوؤدي اإىل اإحراز تقدم 
طفيف على �شلوكه ما مل يتم �شبط هذا ال�شلوك يف البيئة ال�شفية التي يتلقى فيها الطالب 
تعليمه ومب�شاركة معلم ال�شف العادي.ولذلك قد يت�شاءل املعلم، ملاذا يقوم هوؤلء الطلبة 
مبثل هذه ال�شلوكيات؟ وما هي الأ�شاليب التي ل بد من ا�شتخدامها لإيقافها اأواحلد منها؟ 
وبناء على ذلك، فاإنه يعدُّ من ال�رسوري اأن يكون لدى معلم ال�شف العادي املعرفة النظرية 
الكافية حول ال�شطراب، واملتعلقة بالتعريف والأ�شباب واخل�شائ�ص من جهة، واملعرفة 
ت�شخي�شهم وكيفية تطبيقها،  واأدوات  الطلبة،  التعرف على هوؤلء  املتعلقة بكيفية  العملية 
اأخرى.ولذلك فاإن  اأن ت�شهم يف �شبط �شلوكهم من جهة  التدخل التي ميكن  وا�شرتاتيجيات 
هذه الدرا�شة حاولت التعرف على فاعلية برنامج تدريبي يف حت�شني م�شتوى معرفة ُمعلمي 

التعليم العام يف مدينة جدة با�شطرب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.

اإلطار النظري والّدراسات السابقة: 

تعريف اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد: 

�شعف  ا�شطراب   )Accardo & Whitman, 2002( وويتمان  اآكاردو  من  كلٌّ  ُيعرف 
النتباه،  فرتة  بق�رس  يت�شف  �شلوكي  ع�شبي  ا�شطراب  باأنه  الزائد  والن�شاط  النتباه 

والندفاعية والن�شاط الزائد، وي�شخ�ص من خالل املقابلة واملالحظة ال�شلوكية.
النتباه واملحافظة على  الطفل على  باأنه عدم قدرة  النتباه  ُيعرَّف �شعف  يف حني 
. )Barkley, 1998( ات مقارنة بالأطفال ممن هم من جن�شه وعمره ا�شتمراريته اجتاه املهمَّ
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مع  يتنا�شب  ول  احلركي،  الن�شاط  من  زائد  م�شتوى  باأنه  الزائد  الن�شاط  ُيعرف  كما 
. )Fisher & Beckley, 1998( املرحلة النمائية للطفل

بينما ُتعرُّف الندفاعية باأنها �شعف القدرة على كبح �شلوك ال�شتجابة وفقًا ملتطلبات 
Bark�(  ململوقف، فهم غالبًا ما ي�شتجيبون ب�رسعة قبل اكتمال التعليمات املتعلقة باملهمة

. )ley, 1998

�شعف  منط  هي:  اأمناط  ثالثة  اإىل  الزائد  والن�شاط  النتباه  �شعف  ا�شطراب  ويق�شم 
النتباه، ومنط الن�شاط الزائد والندفاعية، والنمط امل�شرتك )�شعف النتباه والن�شاط الزائد( 

. )Parker, 2005(

نسبة انتشار اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد: 

بالنظر اإىل الّدرا�شات التي اأجريت حول ن�شبة انت�شار ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط 
الزائد جند اأنها متفاوتٌة من جمتمع لآخر؛ فنجد اأن ن�شبة انت�شار ال�شطراب وفقًا للجمعية 
 )%3  -7( النف�شي  )American Psychiatric Association )APAمن  للطب  الأمريكية 
 Bener,( )%9.4( بينما بلغت ن�شبة انت�شاره يف دولة قطر ، )Staller & Faraone, 2006(
Qahtani & Abdelaal, 2006( ، ويف مدينة الّدمام ال�شعودية قام كل من احلامد وطه و�شربا 
وبيال )ALhamed,Taha, Sabra & Bella, 2008( بدرا�شة اأظهرت نتائجها اأن ن�شبة انت�شار 
الزائد والندفاعية 12.4(  الن�شاط  انت�شار  ن�شبة  )، بينما  النتباه لوحده 16.3( %  �شعف 
ومارجراف  بركمولر  ).وي�شري   %  )16.4 امل�شرتك  النمط  انت�شار  ن�شبة  بلغت  حني  يف   ،(  %
و�شنايدر )Bruchmuller, Margraf & Schneider, 2012( اإىل اأن ن�شبة انت�شار ال�شطراب 

بني الذكور اأعلى منها لدى الإناث، وقد ت�شل الن�شبة )1- 3( .

أسباب اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد: 

ت�شري الّدرا�شات اإىل وجود جمموعة من العوامل التي ت�شبب ا�شطراب �شعف النتباه 
والن�شاط الزائد، منها ما هو وراثي، ومنها ما هو مرتبط باجلهاز الع�شبي، ومنها ما هو 
نتائج  ب�شاأنها  توجد  ل  اأخرى  اأ�شبابًا  هناك  اأن  الكيميائية.كما  الع�شبية  بالعوامل  مرتبط 
علمية قطعية قد ت�شبب ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزئد مثل: التعقيدات التي حتدث 
يف اأثناء عملية الولدة، اأو تناول ال�شكريات والأطعمة التي حتتوي على النكهات والأ�شباغ، 

. )Purdie, Hattie & Carroll, 2002( اأو زيادة ن�شبة الر�شا�ص يف اجل�شم

املشكالت املرتبطة باضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد: 

متجان�شة  الزائد جمموعة غري  والن�شاط  النتباه  ا�شطراب �شعف  ذوي  الطلبة  يعبرت 
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وهذه  ال�شطراب،  و�شدة  العمر  على  بالعتماد  يظهرونها  التي  اخل�شائ�ص  حيث  من 
امل�شكالت هي: 

امل�شكالت االأكادميية: يواجه الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد  ♦
م�شكالت اأكادميية نابعة من عدم قدرتهم على ال�شتمرارية يف النتباه، بالإ�شافة اإىل عدم 
على  الأداء  كذلك �شعف  عليهم  ويالحظ  املهمة،  تنتهي  ريثما  اجللو�ص  البقاء يف و�شعية 
يقوله  ما  متابعة  على  القدرة  وعدم  الدرا�شة،  مهارات  يف  �شعف  لديهم  كما  الختبارات، 
من  املعلم  انتهاء  قبل  الأ�شئلة  على  بالإجابة  يقومون  كما  ال�شفية،  املناق�شات  اأو  املعلم 
الطلبة  ال�شابقة، وغالبية هوؤلء  املهمة  اإنهاء  قبل  اأخرى  اإىل  وينتلقون من مهمة  طرحها، 
حت�شيلهم  م�شتوى  �شعف  اإىل  يقود  مما  التعلم  يف  �شعوبات  لديهم  اأن  على  ُي�شّخ�شون 

. )Barkley, 1998( الأكادميي
ال�شلوكية:  ♦ امل�شكالت  من  العديد  الطلبة  هوؤلء  ُيظهر  ال�شلوكية:  امل�شكالت 

كالعدوانية والعناد، وبع�شهم يطور م�شكالت �شلوكية م�شادة للمجتمع كال�رسقة، واإ�شعال 
. )Whalen & Henker, 1991( احلرائق، وتك�شري ممتلكات الآخرين

التفاعالت  ♦ يف  م�شكالت  من  الطلبة  هوؤلء  معظم  يعاين  االجتماعية:  امل�شكالت 
رف�ص  اإىل  يوؤدي  مما  منا�شبة  �شلوكياتهم غري  تكون  ما  وغالبًا  الآخرين،  مع  الجتماعية 

الآخرين لهم.
امل�شكالت االنفعالية: يظهر غالبية الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط  ♦

مفهوم  وتدين  �رسيع،  ب�شكل  الإحباط  يف:  تتمثل  النفعالية  امل�شكالت  من  جمموعة  الزائد 
. )Barkley, 1998( الذات، والغ�شب، والقلق

معايري تشخيص اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد: 

 American Psychiatric Association,( النف�شي  للطب  الأمريكية  اجلمعية  و�شعت 
الرابعة  الن�شخة  العقلية  لال�شطرابات  والإح�شائي  الت�شخي�شي  الدليل  خالل  من   )2000
 )Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders )DSM- IV- TR( املعدلة

جمموعة من املعايري لت�شخي�س ا�شطراب �شعف االنتباه والن�شاط الزائد وهي: 
ظهور اأعرا�ص ال�شطراب يف مرحلة الطفولة املبكرة قبل �شبع �شنوات.. 1
ظهور الأعرا�ص يف مكانني على الأقل )البيت، املدر�شة، ال�شارع اأو العمل( .. 2
تاأثري ال�شطراب ب�شكل وا�شح على امل�شتوى الأكادميي والجتماعي للطالب.. 3
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عدم تداخل هذه الأعرا�ص مع اأعرا�ص ا�شطرابات اأخرى: كالقلق والف�شام.. 4
الن�شاط . 5 ُبعد  من  خ�شائ�ص  و�شت  النتباه،  �شعف  ُبعد  من  خ�شائ�ص  �شت  توافر 

الزائد والندفاعية 

اسرتاتيجيات التدخل املتبعة مع الطلبة ذوي اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد: 

يظهرون  الذين  الطلبة  مع  املتبعة  التدخل  ا�شرتاتيجيات  من  العديد  هنالك 
خ�شائ�س هذا اال�شطراب ومنها: 

بهدف  ♦ والعقاب  التعزيز  مبادئ  ا�شتخدام  بها  واملق�شود  ال�شلوكية:  التدخالت 
ويف   )Purdie et al.2002( املقبولة  ال�شلوكيات  وزيادة  املقبولة  ال�شلوكيات غري  خف�ص 
 Alzaghlawan, Osrosky & AL�( درا�شة اأجريت من قبل الزغلوان وا�شرتو�شكي واخلطيب
Khateeb, 2007( ا�شتخدم فيها التعزيز التفا�شلي لل�شلوك النقي�ص وتكلفة ال�شتجابة يف 
فعالية  اإىل  الدرا�شة  نتائج  اأ�شارت  حيث  الطلبة،  من  جمموعة  لدى  النتباه  �شلوك  حت�شني 

الأ�شلوبني يف حت�شني م�شتوى النتباه لدى اأفراد املجموعة التجريبية.
التدخالت ال�شلوكية املعرفية: وتتمثل يف تعليم الطالب كيفية ا�شتخدام اأ�شلوب  ♦

الذاتي،  والتعزيز  الذاتي،  والتقومي  الذاتية،  واملراقبة  الذاتي،  والتعليم  الذات،  مع  التحدث 
 Purdie( والندفاعية  النتباه  �شلوكيات �شعف  على  الذاتية  ال�شيطرة  تطوير  بهدف  وذلك 
et al.2002( ، ويف درا�شة اأجريت من قبل كلورد )Cloward, 2002( ا�شتخدم فيها املراقبة 
ا�شطراب  ذوي  الطلبة  لدى  الريا�شيات  مادة  يف  املهمة  على  البقاء  فرتة  لزيادة  الذاتية 
�شعف النتباه والن�شاط الزائد، اأ�شارت النتائج اإىل فعالية هذا الأ�شلوب يف زيادة مدة بقاء 

الطالب على املهمة.
مثل:  ♦ املمار�شات  من  العديد  الرتبوية  التدخالت  تت�شمن  الرتبوية:  التدخالت 

تنظيم املمرات، وخف�ص م�شتويات الإزعاج، وجلو�ص الطالب يف املقاعد الأمامية، واإعطائه 
ات ق�شرية، وتقدمي تعليمات ب�شيطة فيما يتعلق بالختبار اأو الواجب املنزيل، وتكرار  مهمَّ
وتوظيف  اللفظية،  التعليمات  بجانب  ب�رسية  اإي�شاحات  وتقدمي  مرة،  من  اأكرث  التعليمات 
التكنولوجيا امل�شاندة يف التعليم، و تعديل اأوقات الأن�شطة غري التعليمية مثل: ح�شة الرتبية 
اأ�شاليب تعليمية خمتلفة مثل: التعلم  البدنية، وح�شة الر�شم، وح�شة املو�شيقى، وا�شتخدام 
 )Purdie et al.2002 ; Brock, Jemerson & Hansen, 2009( التعاوين، وتعليم القرين

♦  )Ritalin( التدخالت الطبية: وتتمثل يف ا�شتخدام العقاقري الطبية مثل: الريتالني
اأن  الدرا�شات  فقد وجد من خالل  الزائد،  والن�شاط  النتباه  ا�شطراب �شعف  لعالج حالت 



340

فاعلية برنامج تدريبي في حتسني مستوى معرفة ُمعلمي التعليم العام 
د. يحيى فوزي عبيداتفي مدينة جدة باضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد

هذه العقاقري ت�شاعد على زيادة فرتة النتباه، كما اأنها حت�شن من قدرة الطالب على التحكم 
 Reid, Alexandra & Schartz,( بذاته و�شلوكه، وال�شيطرة على مهارته احلركية الدقيقة 

. )2005 ; Parker, 2005

التدخالت املتعددة: وهي الدمج بني تدخلني اأو اأكرث من التدخالت العالجية.ففي  ♦
 Fabiano, Pelham, Gnagy( درا�شة اأجريت من قبل فابيانو بيلهم وجانكي وبروز مكلني
Burrows� MacLean, 2007 &( مت فيها الدمج بني اأ�شاليب تعديل ال�شلوك والعالج الطبي، 
لني معًا يف �شبط �شلوك الطلبة  حيث اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل ارتفاع فاعلية تطبيق التدخُّ

ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.

الزائد واحتياجاتهم  العام باضطراب ضعف االنتباه والنشاط  التعليم  ُمعلمي  مستوى معرفة 
التدريبية: 

ي�شري �شوم وفوجان )Schumm & Vaughn, 1995( اإىل اأّن ُمعلمي ال�شفوف العادية 
غري موؤهلني للتعامل مع الطلبة ذوي احلاجات اخلا�شة؛ وذلك ب�شبب افتقارهم للمعارف 
النظرية واملهارات العملية الالزمة للتعامل معهم �شواء اأكان ذلك على �شعيد اخل�شائ�ص 
 Pfiffner & Barkley, 1998 ; Worthington, Worthan,( اأم الأ�شباب اأم اأ�شاليب التدخل
 )DuPaul & Stoner, 1994( و�شتونر  ديبول  يذكر  .كما   )Smith & Patterson, 1997
اأن تذمر اأولياء اأمور الأطفال ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد املتكرر يتاأتى 
من  العديد  نتائج  ذلك  يوؤكد  ما  ولعل  اأطفالهم،  مع  التعامل  على  املعلمني  قدرة  عدم  من 
�شعف  با�شطراب  العام  التعليم  ُمعلمي  معرفة  م�شتوى  تدين  اإىل  اأ�شارت  التي  الّدرا�شات 
 )Wisdorf, 2008 ; Ghanizadeh, Bahredar & Moeini , 2006( النتباه والن�شاط الزائد

، )عبيدات، 2013( .
اأما فيما يتعلق بح�شول ُمعلمي التعليم العام على برامج تدريبية يف جمال ا�شطراب 
 Smith, Polloway,( شعف النتباه والن�شاط الزائد، في�شري �شميث وبولوي وباتون ودودي�
Patton & Dowdy, 1995( اإىل اأن ُمعلمي التعليم العام يف مرحلة ما قبل اخلدمة يتلقون 
التي  الّدرا�شة  اخلا�شة.ويف  احلاجات  ذوي  الطلبة  مع  التعامل  على  جداً  حمدوداً  تدريبًا 
اأجريت من قبل عبيدات )2013( حول م�شتوى معرفة ُمعلمي التعليم العام يف مدينة جدة 
با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد على عينة مكونة من )616( معلمًا ومعلمة، تبني 
اأن ن�شبة احلا�شلني على تدريب يف جمال ال�شطراب )9%( ، كما اأ�شار )66%( من املعلمني 

بعدم وجود معرفة م�شبقة لديهم بال�شطراب.
Bussing, Garry, Leon, Gar�( داام كل من بيو�شنغ وكاري وليون وكارفان وراي
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van & Reid, 2002( بدرا�شة طبقت على )365( معلمًا بينت نتائجها اأن )181( معلمًا مل 
يح�شلوا على تدريب ر�شمي قبل اخلدمة، كما وجد اأن )88( معلمًا مل يح�شلوا على تدريب 
يف اأثناء اخلدمة، فيما ح�شل )110( منهم على تدريب قليل جداً يف جمال ال�شطراب، كما 
�شعف  ا�شطراب  جمال  يف  التدريب  من  مزيد  على  احل�شول  يف  رغبة  منهم   )339( اأبدى 
 Piccolo� Trosky( النتباه والن�شاط الزائد.كما وجد كل من بيكولو ترو�شكي ووي�ص ويل 
Waishwell, 1998 &( اأن )3.9%( من جمموع املعلمني البالغ عددهم )154( والذين طبق 
عليهم اختبار م�شتوى املعرفة با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد تلقوا تدريبًا مكثفًا 
يف جمال ال�شطراب واأن )83%( منهم مل يتلَق اأي تدريب يف اأثناء درا�شته اجلامعية، كما 

اأ�شار )90%(من العينة باأنهم يحتاجون اإىل مزيد من التدريب يف جمال ال�شطراب.
 )Yasutake, Lerner & Ward, 1994( واأظهرت نتائج درا�شة يا�شوتكي ولرينر ووارد
اأن لدى املعلمني امل�شاركني يف الدرا�شة تدريبًا حمدوداً يف جمال ا�شطراب �شعف النتباه 
اأ�شار )78%( من العينة اأنهم مل يتلقوا اأي تدريب يف مرحلة ما قبل  والن�شاط الزائد، حيث 
اخلدمة، كما اأ�شار )50%( اأنهم مل يح�شلوا على تدريب يف اأثناء اخلدمة.ويف درا�شة مقارنة 
اأجريت على )450(   )Jerome, Gordon & Hustler, 1994( جلريوم وجوردون وه�شتلر 
معلمًا اأمريكيًا و )850( معلمًا كنديًا، اأو�شحت نتائجها اأن )99%( من املعلمني الأمريكني 
و )89%( من املعلمني الكنديني تلقوا القليل من املعلومات اأو اأنهم مل يح�شلوا على تعليم له 
عالقة مبا�رسة با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد يف مرحلة الإعداد اجلامعي، بينما 
ح�شل )89%( من املعلمني الكنديني و )92%( من املعلمني الأمريكيني على تدريب حمدود 

يف جمال ال�شطراب بعد التخرج من اجلامعة.
النتباه  �شعف  ا�شطراب  انت�شار  ن�شبة  بازدياد  يتعلق  فيما  اآنفًا  ذكر  ما  على  وبناء 
العام بال�شطراب ونق�ص  التعليم  ُمعلمي  الزائد من جهة، وتدين م�شتوى معرفة  والن�شاط 
مبكان  ال�رسورة  من  ي�شبح  اأخرى،  جهة  من  املجال  هذا  يف  عليه  احلا�شلني  التدريب 
لتحقيق  وذلك  ال�شطراب،  حول  والعملية  النظرية  املعرفة  املعلمني  باإك�شاب  الهتمام 
ا�شطراب  خ�شائ�ص  يظهرون  الذين  الطلبة  عن  املبكر  الك�شف  اأوًل:  هما:  رئي�شيني  هدفني 
داخل  الطلبة  لهوؤلء  العالجية  التدخالت  تقدمي  وثانيًا:  الزائد،  والن�شاط  النتباه  �شعف 

ال�شفوف العادية من قبل ُمعلمي التعليم العام.

 مشكلة الّدراسة وأهميتها: 
تتمثل م�شكلة الّدرا�شة احلالية يف التعرف اإىل فاعلية برنامج تدريبي يف حت�شني م�شتوى 

معرفة ُمعلمي التعليم العام يف مدينة جدة با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.
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وحتديداً �شعت هذه الدرا�شة لالإجابة عن الفر�شيات االآتية: 
املجموعة  ♦ اأفراد  بني   )0.05≤α( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد 

التجريبية التي خ�شعت للربنامج التدريبي واملجموعة ال�شابطة يف حت�شني م�شتوى معرفة 
ُمعلمي التعليم العام يف مدينة جدة با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد على القيا�ص 

البعدي املبا�رس ول�شالح املجموعة التجريبية.
معرفة  ♦ م�شتوى  يف   )0.05≤α( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد 

ُمعلمي التعليم العام يف مدينة جدة با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد بني القيا�ص 
البعدي املبا�رس وقيا�ص املتابعة ول�شالح قيا�ص املتابعة.

أهمية الّدراسة: 

تتمثل اأهمية الدرّرا�شة الالية يف النقاط االآتية: 
عبيدات . 1 درا�شة  اأظهرتها  التي  النتائج  على  بناًء  احلالية  الدرا�شة  اأهمية  تتاأتى 

)2013( باأن م�شتوى معرفة ُمعلمي التعليم العام با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد 
منخف�ص ب�شكل عام.

كما تت�شح اأهمية الدرا�شة احلالية ب�رسورة توعية ُمعلمي التعليم العام با�شطراب . 2
من  كل  اأجراها  التي  الدرا�شة  نتائج  اأظهرته  ما  على  بناًء  الزائد  والن�شاط  النتباه  �شعف 
والتي  ال�شعودية،  الدمام  مدينة  يف   )ALhamed et al.2008( وبيال  و�شربا  وطه  احلامد 

اأظهرت نتائجها ارتفاع ن�شبة انت�شار ال�شطراب بني طلبة املدرا�ص.
ركزت ُمعظم الّدرا�شات العربية على ت�شميم برامج تدريبية لتح�شني �شلوك الطلبة . 3

ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد، وقليل منها كان موجهًا نحو حت�شني م�شتوى 
معرفة ُمعلمي التعليم العام مبو�شوعاٍت ذات عالقة بالرتبية اخلا�شة.

تطوير برنامج تدريبي حول ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.. 4
تطوير املعرفة النظرية ملعلمي التعليم العام، مما ي�شهم يف م�شاعدتهم يف التعرف . 5

على الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.
تطوير املهارات العملية ملعلمي التعليم العام، مما ي�شهم يف م�شاعدتهم على �شبط . 6

�شلوك الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد يف �شفوف الرتبية العامة.
لفت انتباه �شانعي القرار يف مديرية تربية وتعليم حمافظة جدة باأهمية ت�شمني . 7

با�شطراب  عالقة  ذات  مبو�شوعات  اخلدمة  اأثناء  يف  العام  التعليم  ُمعلمي  تدريب  برامج 



343

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )2( - تشرين 

�شعف النتباه والن�شاط الزائد.
اخلدمة- . 8 قبل  العام-  التعليم  ُمعلمي  اإعداد  برامج  تخطيط  على  القائمني  توجيه 

ب�شكل  اخلا�شة  بالرتبية  عالقة  ذات  تدري�شية  م�شاقات  اإعدادهم  برامج  ت�شمني  ب�رسورة 
عام، وبامل�شكالت ال�شلوكية وكيفية التعامل معها ب�شكل خا�ص.

أهداف الدراسة: 

تهدف الدرا�شة الالية اإل: 
اإىل فاعلية الربنامج التدريبي يف حت�شني م�شتوى معرفة ُمعلمي التعليم . 1 التعرف 

القيا�ص  خالل  من  وذلك  الزائد  والن�شاط  النتباه  �شعف  با�شطراب  جدة  مدينة  يف  العام 
البعدي املبا�رس.

التعرف اإىل ا�شتمرارية اأثر الربنامج التدريبي لدى عينة الدرا�شة من خالل قيا�ص . 2
املتابعة.

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة: 

وميثلها يف هذه  ◄ الزائد:  االنتباه والن�شاط  م�شتوى املعرفة با�شطراب �شعف 
الدرا�شة الدرجة الكلية للمعلم على اختبار املعرفة با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.
والتدخالت  والت�شخي�ص،  و اخل�شائ�ص  العامة،  )املعرفة  الآتية:  الأبعاد  يتكون من  والذي 

العالجية( .
امل�شممة  ◄ التدريبية  اجلل�شات  من  جمموعة  عن  عبارة  هو  التدريبي:  الربنامج 

بطريقة مرتابطة ومتنا�شقة ومت�شمنة ملجموعة من املعارف واملهارات والأن�شطة وطرائق 
�شعف  با�شطراب  العام  التعليم  ُمعلمي  معرفة  م�شتوى  حت�شني  بهدف  والتقومي؛  التدري�ص 

النتباه والن�شاط الزائد.
احلكومية  ◄ املدار�ص  يف  املتواجدون  املعلمون  اأولئك  هم  العام:  التعليم  معلمو 

للذكور، وامللتحقون بربنامج الدبلوم الرتبوي يف جامعة امللك عبد العزيز يف مدينة جدة.
ت�شري  ◄ اخل�شائ�ص  من  جمموعة  هو  الزائد:  والن�شاط  االنتباه  �شعف  ا�شطراب 

وتت�شف  العمر،  من  �شنوات  �شبع  قبل  تظهر  الزائد،  والن�شاط  النتباه  �شعف  ا�شطراب  اإىل 
بال�شتمرارية، وتظهر يف اأكرث من موقف، وتوؤثر �شلبًا على اجلوانب الجتماعية اأوالأكادميية 

اأو التكيفية للفرد.
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حمددات الّدراسة: 

تتحدد الدرا�شة الالية باالآتي: 
ُطبيِّقت هذه الدرا�شة على عينة ق�شدية من ُمعلمي التعليم العام )الذكور( وامللتحقون . 3

بربنامج الدبلوم الرتبوي يف جامعة امللك عبد العزيز يف مدينة جدة.
ا�شتخدام اأداة واحدة جلمع بيانات الدرا�شة.. 4
الربنامج التدريبي من حيث حمتواه، ومدة تطبيقه، والكفاية يف تطبيقه.. 5
جمعت بيانات الدرا�شة خالل العام الدرا�شي )1434- 1433 هـ( .. 6

الّدراسات السابقة: 
تناولت العديد من الدرا�شات الأجنبية مو�شوع حت�شني م�شتوى معرفة ُمعلمي التعليم 
العام با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد، بينما ركزت معظم الّدرا�شات العربية على 
برامج تدريبية لتح�شني �شلوك الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد؛ ولذلك 

�شوف يعر�ص الباحث درا�شات عربية قريبة من مو�شوع الدرا�شة احلالية.
اأجرى جرابر )Graeper, 2011( درا�شة ل�شتق�شاء فاعلية ور�شة تدريبية يف جمال 
عينة  تكونت  وقد  املتغريات،  ببع�ص  وعالقتها  الزائد  والن�شاط  النتباه  �شعف  ا�شطراب 
الدرا�شة من )35( معلمًا من مدينة نيويورك )New York( ، ولتحقيق اأهداف الدرا�شة ا�شتخدم 
الباحث مقايي�ص عدة هي: مقيا�ص م�شتوى معرفة املعلمني بال�شطراب، ومقيا�ص �شغوط 
التدري�ص، ومقيا�ص الكفاءة التدري�شية، ومقيا�ص مدى قبول املعلمني للتدخالت ال�شلوكية.
اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل وجود فروق ذات دللة يف م�شتوى معرفة املعلمني بال�شطراب 
اإىل عدم وجود فروق ذات دللة فيما  النتائج  اأ�شارت  التجريبية، كما  ول�شالح املجموعة 
التدري�ص،  و�شغوط  ال�شفي،  ال�شلوك  باإدارة  املتعلقة  للمعلمني  التدري�شية  بالكفاءة  يتعلق 
اأو يف م�شتوى قبول املعلمني ل�شرتاتيجيات تعديل ال�شلوك قبل الور�شة التدريبية وبعدها، 
اأ�شاروا اإىل اأن التعزيز الرمزي فّعال يف اإدارة �شلوك الطلبة ذوي ا�شطراب  اإل اأن املعلمني 
التدريبية  الور�شة  مدة  لكون  النتائج  هذه  الباحث  ويعلل  الزائد،  والن�شاط  النتباه  �شعف 

كانت ق�شرية حيث ا�شتمرت ملدة �شاعتني.
 Sarraf, Karahmadi,( اأزهر  �رضاف وكرمادي ومار�شي و  يف حني هدفت درا�شة 
معرفة  حت�شني  يف  تدريبية  ور�شة  فاعلية  اإىل  التعرف  اإىل   )Marasy & Azhar, 2011
املعلمني واجتاهاتهم نحو ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.وقد تكونت عينة 
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 ،  )Isfahan( اأ�شفهان الإيرانية  الدرا�شة من )67( معلمًا من املرحلة البتدائية يف مدينة 
وزيِّعوا على جمموعتني: جمموعة جتريبية تكونت من )33( معلمًا، وجمموعة �شابطة تكونت 
من )43( معلمًا، ولقد ا�شتمر الربنامج التدريبي ملدة يومني، وا�شتخدم الباحثون اختباراً 
اجتاهات  لقيا�ص  اآخر  ومقيا�شًا  بال�شطراب،  املعلمني  معرفة  م�شتوى  لقيا�ص  حت�شيليًا 
املعلمني نحو ال�شطراب، اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف 
الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط  م�شتوى معرفة املعلمني واجتاهاتهم نحو 

الزائد، ول�شالح املجموعة التجريبية.
وقام كل من �شيد وح�شني )Syed & Hussein, 2010( بدرا�شة ل�شتق�شاء فاعلية 
والن�شاط  النتباه  �شعف  با�شطراب  املعلمني  معرفة  م�شتوى  حت�شني  يف  تدريبي  برنامج 
الدرا�شة من )49( معملًة،  الباك�شتانية، تكونت عينة   )Karachi( الزائد يف مدينة كرات�شي 
قبل  بال�شطراب  املعلمات  معرفة  م�شتوى  لقيا�ص  حت�شيليًا  اختباراً  الباحثان  وا�شتخدم 
نتائج  اأظهرت  وقد  اأ�شبوع،  ملدة  التدريبي  الربنامج  وا�شتمر  وبعده،  التدريبي  الربنامج 
الربنامج  قبل  بال�شطراب  املعلمات  معرفة  م�شتوى  يف  دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�شة 
الربنامج  اأثر  ا�شتمرارية  النتائج  اأظهرت  كما  البعدي،  القيا�ص  ول�شالح  وبعده  التدريبي 

التدريبي لدى املعلمات بعد تطبيق قيا�ص املتابعة ب�شتة �شهور.
Jones & Chronis- Tus-( ت�شكانو  وكورنز-  جونز  من كل  درا�شة  و�شعت   ذذا 
م�شتوى  زيادة  يف  اخلدمة  اأثناء  يف  تدريبي  برنامج  فاعلية  من  للتحقق   )cano, 2008
الدرا�شة من  الزائد، وقد تكونت عينة  والن�شاط  النتباه  معرفة املعلمني با�شطراب �شعف 
)129( معلمًا، وزيِّعوا على جمموعتني: جتريبية تكونت من ) )70 معلمًا، و�شابطة تكونت 
م�شتوى معرفة  لقيا�ص  فقرة   )25( تكون من  الباحثان مقيا�شًا  ا�شتخدم  )59( معلمًا،  من 
املعلمني با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد، وا�شتمر الربنامج التدريبي مدة �شهر، 
حيث اأظهرت نتائج الدرا�شة وجود فروق ذات دللة يف م�شتوى معرفة املعلمني با�شطراب 

�شعف النتباه والن�شاط الزائد ول�شالح املجموعة التجريبة.
ل�شرتاتيجيات  املعلمني  قبول  زيادة  اإىل   )Eng, 2007( اإجن  درا�شة  هدفت  بينما 
خالل  من  الزائد  والن�شاط  النتباه  �شعف  ا�شطراب  ذوي  الطلبة  مع  امل�شتخدمة  التدخل 
زيادة معرفتهم بال�شطراب، تكونت عينة الدرا�شة من )47( معلمًا، وزيِّعوا يف جممتوعتني: 
جتريبية تكونت من )25( معلمُا، و جمموعة �شابطة تكونت من )22( معلمًا، يدر�شون من 
 Mid�( الرو�شة وحتى ال�شف ال�شاد�ص الإبتدائي من املنطقة التعليمية احلكومية التابعة لـ
Atlantic( ، ا�شتخدم الباحث مقيا�شًا تكون من )41( فقرة لقيا�ص م�شتوى معرفة املعلمني 



346

فاعلية برنامج تدريبي في حتسني مستوى معرفة ُمعلمي التعليم العام 
د. يحيى فوزي عبيداتفي مدينة جدة باضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد

با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد، كما ا�شتخدم مقيا�شًا اآخر تكون من )10( فقرات 
ذوي  الطلبة  مع  امل�شتخدمة  وال�شلوكية  الطبية  للتدخالت  املعلمني  قبول  مدى  ملعرفة 
ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد، اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل وجود فروق ذات دللة 
يف م�شتوى معرفة املعملني با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد ول�شالح املجموعة 
التجريبية، كما اأظهرت النتائج اأن معلمي املجموعة التجريبية اأ�شبحوا اأكرث قبوًل لتطبيق 
ال�شابطة،  املجموعة  مع  مقارنة  التدريبي  الربنامج  بعد  ال�شلوكية  التدخل  ا�شرتاتيجيات 
وبينت نتائج الدرا�شة كذلك ا�شتمرار اأثر الربنامج التدريبي لدى اأفراد املجموعة التجريبية 

على قيا�ص املتابعة الذي طبق بعد �شهرين من انتهاء التدريب.
 )Zentall & Javorsky, 2007( ويف الإطار نف�شه قام كل من زينتال وجافور�شكي
بدرا�شة هدفت اإىل التعرف اإىل فاعلية ثالثة اأمناط من الربامج التدريبية يف تطوير م�شتوى 
معرفة املعلمني با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد، واجتاهاتهم نحو تعليم الطلبة 
ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.تكونت عينة الدرا�شة من )49( معلمًا، واأظهرت 
نتائج الدرا�شة بعد ثالثة �شهور اأن اأمناط الربامج الثالثة اأحدثت فرقًا ذا دللة يف م�شتوى 
ذوي  الطلبة  نحو  واجتاهاتهم  الزائد  والن�شاط  النتباه  با�شطراب �شعف  املعلمني  معرفة 

ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.
تدريبي  برنامج  فاعلية  ا�شتق�شاء  اإىل   )Nizink, 2004( نايزنك  درا�شة  هدفت  كما 
يف حت�شني م�شتوى معرفة املعلمني با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد، ومدى ثقة 
الزائد،  والن�شاط  النتباه  �شعف  ا�شطراب  ذوي  الطلبة  مع  العمل  على  بقدرتهم  املعلمني 
Cy�( معلمًا من املنطقة التعليمية )47 )ااجتاهاتهم نحو دجمهم.تكونت عينة الدرا�شة من 

press� Fairbanks( ، وا�شتخدمت الباحثة اختباراً حت�شيليًا لقيا�ص م�شتوى معرفة املعلمني 

اأحدهما لقيا�ص كل من الجتاهات نحو دمج الطلبة ذوي  اآخرين  بال�شطراب، ومقيا�شني 
ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد، واآخر لقيا�ص ثقة املعلمني بقدرتهم على العمل مع 
الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل فاعلية 
الربنامج التدريبي يف حت�شني م�شتوى معرفة املعلمني با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط 
على  قدرتهم  حيث  من  باأنفه�شم  ثقة  اأكرث  اأ�شبحوا  املعلمني  اأن  النتائج  بينت  كما  الزائد، 
التعامل مع الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد، اإل اأن الدرا�شة اأظهرت عدم 
تغري يف اجتاهات املعلمني نحو دمج الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.

ال�شفوف  ُمعلمي  معرفة  م�شتوى  تقومي  ا�شتهدفت  درا�شة   )2006( اخلطيب  واأجرى 
العادية بال�شعوبات التعلمية واأثر برنامج تدريبي لتطويره يف القناعات التدري�شية لهوؤلء 
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املعلمني، وقد تكونت عينة الدرا�شة من )450( معلمًا ومعلمة، وقد ا�شتخدم الباحث- لغايات 
ب�شعوبات  املعلمني  معرفة  م�شتوى  لقيا�ص  حت�شيليًا  اختباراً  الدرا�شة-  اأهداف  حتقيق 
�شعوبات  ذوي  الطلبة  تدري�ص  حول  املعلمني  قناعات  لقيا�ص  تقديري  ومقيا�ص  التعلم، 
هو  التعلم  ب�شعوبات  املعلمني  معرفة  م�شتوى  اأن  اإىل  الدرا�شة  نتائج  اأ�شارت  وقد  التعلم، 
حول املتو�شط، كما طبقَّ الباحث برناجمًا تدريبيَا لتطوير م�شتوى معرفة ُمعلمي ال�شفوف 
العادية ب�شعوبات التعلم على عينة مكونة من )60( معلمًا ومعلمة موزعني على جمموعتني 
جتريبية و�شابطة تكونت كل منها من )30( معلمًا ومعلمة.وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة وجود 
فروق ذات دللة يف م�شتوى معرفة املعلمني ب�شعوبات التعلم وزيادة قناعاتهم التدري�شية 

جتاه الطلبة ذوي �شعوبات التعلم ول�شالح املجموعة التجريبية.

التعليق على الّدراسات السابقة: 
م�شتوى  حت�شني  حول  اأجريت  التي  ال�شابقة  الّدرا�شات  ا�شتعرا�ص  خالل  من  يالحظ 
على  اأجريت  جميعها  باأنها  الزائد  والن�شاط  النتباه  �شعف  با�شطراب  املعلمني  معرفة 
الدرا�شة،  عينة  حيث  من  عنها  تختلف  الدرا�شة  هذه  فاإن  وبالتايل  عربية،  غري  جمتمعات 
بع�شها  مع  وتختلف  تدريبية،  جل�شات   )8( التدريب  مدة  حيث  من  بع�شها  مع  وتختلف 
اأثر الربنامج التدريبي يف حت�شني م�شتوى املعرفة  الآخر من حيث اقت�شارها على معرفة 
اأنها تختلف مع  اأخرى كالجتاهات.كما  املعلمني دون ربطه مبتغريات  لدى  بال�شطراب 
درا�شة اخلطيب )2006( من حيث املو�شوع فقد اأجريت درا�شته حول تطوير م�شتوى ُمعرفة 

ُمعلمي ال�شفوف العادية ب�شعوبات التعلم.

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 

ا�شتخدمت الدرا�شة احلالية املنهج �شبه التجريبي وذلك ملنا�شبته ملو�شوع الدرا�شة.

عينة الدراسة: 

من  معلمًا   )80( من  تكونت  وقد  ق�شدية،  بطريقة  احلالية  الدرا�شة  عينة  اختريت 
املعلمني امللتحقني بربنامج الدبلوم الرتبوي يف جامعة امللك عبد العزيز يف مدينة جدة 
مكان  يف  املعلمني  جتمع  هو  ذلك  يف  وال�شبب  )1434- 1433هـ(  الدرا�شي  العام  خالل 
واحد، و�شهولة تطبيق الربنامج التدريبي عليهم، حيث وزيِّعوا بطريقة ع�شوائية ب�شيطة اإىل 

جمموعتني جتريبية تكونت من )40( معلمًا، واأخرى �شابطة تكونت من )40( معلمًا.
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أدوات الدراسة: 

لتحقيق اأهداف الدرا�شة الالية مت ا�شتخدمت االأدوات االآتية: 
اختبار م�شتوى املعرفة با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد: . 1

ا�شتخدم الباحث اختبار م�شتوى معرفة ُمعلمي التعليم العام با�شطراب �شعف النتباه 
والن�شاط الزائد من اإعداد عبيدات )2013( ، تكون الختبار من )30( فقرة موزعة على الأبعاد 
والتدخالت  فقرات،   )10( والت�شخي�ص  واخل�شائ�ص  فقرات،   )10( العامة  املعرفة  الآتية: 
العالجية )10( فقرات، ومتتع الختبار مبعايري �شدق وثبات مقبولة لغايات ا�شتخدامه يف 
الدرا�شة احلالية حيث بلغت قيمة الثبات الكلية )0.92( ، يف حني بلغت قيمة الثبات لالأبعاد 
كالآتي: املعرفة العامة )0.85( ، اخل�شائ�ص والت�شخي�ص )0.90( ، والتدخالت العالجية 
اأدنى  ، وبذلك تكون  ال�شحيحة )1( والإجابة اخلاطئة )0(  الإجابة  .بحيث تعطى   )0.85(
درجة على الختبار )0( واأعلى درجة )30( .وقد اعتمدت الأهمية الن�شبية لتف�شري الدرجات 
ياأتي: )49.0 فما دون م�شتوى معرفة منخف�ص،  التح�شيلي كما  املتحققة على الختبار 

50.0- 69.0 م�شتوى معرفة متو�شط، 70.0 – فما فوق م�شتوى معرفة مرتفع( .

الربنامج التدرييب املقرتح لتحسني مستوى معرفة ُمعلمي التعليم العام 
باضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد: 

إجراءات تطوير البرنامج التدريبي: 
راجع الباحث الأدب النظري من درا�شات ومقالت وكتب تتعلق با�شطراب �شعف . 1

النتباه والن�شاط الزائد لبناء حمتوى الربنامج التدريبي ومن اأمثلة ذلك: 
Rief, 2005; Graeper, 2011; Eng, 2007; Nizink, 2004; A P A, 2000; Bark�(

ley, 1998( )اخلطيب، 2003؛ �شي�شامل، 2001( .

اأهداف الربنامج التدريبي: . 1
Ú  :الهدف العام: متثل الهدف العام للربنامج التدريبي يف

حت�شني م�شتوى معرفة ُمعلمي التعليم العام با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.
Ú  :الأهداف اخلا�شة: و متثلت بالآتي
التعرف اإىل التاريخ التطوري ل�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد. -
حتديد خ�شائ�ص الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد. -
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حتديد اأ�شباب ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد. -
التعرف اإىل اأ�شاليب تقييم الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد. -
تطبيق قوائم التقدير اخلا�شة بتقييم الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط  -
الزائد.
التعرف اإىل ا�شرتاتيجيات التدخل املتبعة مع الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه  -

والن�شاط الزائد.
تطبيق ا�شرتاتيجيات التدخل امل�شتخدمة مع الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه  -

والن�شاط الزائد.
اأهم . 2 من  التدريبي  الربنامج  حمتوى  اختيار  يعدُّ  التدريبي:  الربنامج  متوى 

مراحل تخطيط الربنامج التدريبي، ويحدَّد يف �شوء الأهداف اخلا�شة للربنامج التدريبي، 
وقد روعي يف اختيار املحتوى واإعداده ما ياأتي: 

Ú .اأن يكون من�شجمًا مع اأهداف الربنامج التدريبي
Ú  لدى تنميتها  املراد  واملهارات  للمعارف  التدريبي  الربنامج  حمتوى  �شمولية 

املتدربني.
Ú .اأن يت�شم باملرونة والتنوع
Ú .اأن يكون قاباًل للتقومي
Ú  منها كل  مدة  تدريبية  جل�شات  ثماين  يف  التدريبي  الربنامج  حمتوى  هـ.تنظيم 

�شاعتني كما يلي: 
اجلل�شة التدريبية الأوىل: املفاهيم املغلوطة حول ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط  -

الزائد، والتطور التاريخي لال�شطراب، وتعريفه، ون�شبة انت�شاره.
والع�شبية  - والع�شبية،  )الوراثية،  ال�شطراب:  اأ�شباب  الثانية:  التدريبية  اجلل�شة 

الكيميائية، والبيئية( ، اأمناط ال�شطراب وخ�شائ�شه.
ت�شخي�شه:  - واأ�شاليب  ال�شطراب،  ت�شخي�ص  معايري  الثالثة:  التدريبية  اجلل�شة 

)املالحظة، و املقابلة( .
اجلل�شة التدريبية الرابعة: اأ�شاليب ت�شخي�ص ال�شطراب: )قوائم التقدير، والفحو�شات  -

الطبية( .
تعريفه،  - )التعزيز:  ال�شلوكية:  التدخل  ا�شرتاتيجيات  اخلام�شة:  التدريبية  اجلل�شة 
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والتعزيز  الرمزي،  والتعزيز  املعززات،  واأنواع  فاعليته،  من  تزيد  التي  والعوامل  واأنواعه، 
التفا�شلي لل�شلوكيات الأخرى( .

تعريفه،  - )العقاب:  ال�شلوكية:  التدخل  ا�شرتاتيجيات  ال�شاد�شة:  التدريبية  اجلل�شة 
ال�شتجابة،  وتكلفة  كالإق�شاء،  وا�شرتاتيجياته  فاعليته،  تزيد من  التي  والعوامل  واأنواعه، 

وت�شحيح الو�شع( .
)تعريفه،  - املعريف:  ال�شلوكي  التدخل  ا�شرتاتيجيات  ال�شابعة:  التدريبية  اجلل�شة 

الرتبوية  والتكييفات   ، الذاتي(  والتقومي  الذاتي،  والتعليم  الذات،  كمراقبة  وا�شرتاتيجياته 
واملادية من حيث ماهيتها واأنواعها.

ا�شتخدامها،  - وكيفية  )اأنواعها،  الطبية:  التدخالت  الثامنة:  التدريبية  اجلل�شة 
وتاأثرياتها الإيجابية واجلانبية( .وتطبيقات عملية.

الأ�شاليب التعليمية امل�شتخدمة يف الربنامج التدريبي: يف �شوء اأهداف وحمتوى . 3
ت�شهيل  لغايات  وذلك  التعليمية  الأ�شاليب  من  عدداً  الباحث  ا�شتخدم  التدريبي  الربنامج 

و�شول املعلومات اإىل اأفراد عينة الدرا�شة وهي: 
اأ�شلوب املحا�رسة. -
اأ�شلوب املناق�شة. -
ا�شلوب املجموعات التعاونية. -
الربنامج . 4 يف  ا�شتخدمت  التدريبي:  الربنامج  يف  امل�شتخدمة  التعليمية  الو�شائل 

التدريبي العديد من الو�شائل التعليمية وهي: 
عرو�ص البوربوينت. -
ال�شبورة الورقية. -
اأفالم الفيديو. -
الأن�شطة التعليمية: ت�شمن الربنامج التدريبي ا�شتخدام الأن�شطة التعليمية الآتية: . 5
الأن�شطة الفردية: وهي تدريبات ومتارين عملية ُنفيِّذت من خالل اأوراق العمل. -
تنفيذ املعلمني لبع�ص التطبيقات العملية كتطبيق قوائم التقدير اأو ا�شرتاتيجيات  -

التدخل املتبعة يف التعامل مع الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.
الربنامج . 6 يف  ا�شتخدمت  التدريبي:  الربنامج  يف  امل�شتخدمة  التقومي  اأ�شاليب 

التدريبي اأنواع التقومي الآتية: 
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للربنامج  - الدرا�شة  اأفراد  خ�شوع  قبل  القبلي  القيا�ص  يف  ومتثل  القبلي:  التقومي 
التدريبي.

من  - مو�شوع  كل  على  الدرا�شة  اأفراد  اأداء  تقومي  يف  ومتثل  التكويني:  التقومي 
مو�شوعات الربنامج التدريبي قبل النتقال اإىل املو�شوع الذي يليه.

الربنامج  - تطبيق  من  النتهاء  بعد  البعدي  القيا�ص  يف  ومتثل  اخلتامي:  التقومي 
التدريبي.

الربنامج . 7 ت�شميم  من  الإنتهاء  بعد  الدرا�شة:  لأغرا�ص  التدريبي  الربنامج  �شبط 
التدريبي عر�ص الباحث الربنامج التدريبي على جمموعة من املحكمني، بلغ عددهم )10( 
حمكمني من ذوي الخت�شا�ص يف الرتبية اخلا�شة لإبداء اآرائهم حول الربنامج التدريبي، 
التدري�ص  واأ�شاليب  مو�شوعاته،  وت�شل�شل  التدريبي،  الربنامج  حمتوى  و  اأهداف  حيث  من 
التي  التعديالت  بكافة  الأخذ  التقومي، حيث مت  واأ�شاليب  التعليمية،  والو�شائل  امل�شتخدمة، 

اأو�شى بها املحكمون.

ضبط تكافؤ اجملموعة التجريبية والضابطة: 
ال�شابقة  باملعلومات  يتعلق  فيما  وال�شابطة  التجريبية  املجموعة  تكافوؤ  من  للتاأكد 
لديهما يف املحتوى الدرا�شي اخلا�ص بالربنامج التدريبي قبل البدء بتطبيق الدرا�شة، طبقَّ 
الباحث الختبار القبلي على اأفراد املجموعتني.واجلدول )1( يو�شح املتو�شطات احل�شابية 
والنحرافات املعيارية واختبار )ت( لأداء اأفراد املجموعتني على الأبعاد الفرعية لالختبار 

والدرجة الكلية.
الجدول )1( 

قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لتكافؤ أداء 
أفراد المجموعة التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي القبلي

املتو�شط العدداملجموعةالبعد
ال�شابي

االنحراف 
درجة قيمة )ت( املعياري

الرية 
الداللة 

االح�شائية

املعرفة العامة
403.802.32التجريبية

0.750 -780.455
404.131.45ال�شابطة

اخل�شائ�ص والت�شخي�ص
404.171.66التجريبية

1.205 -780.232
404.702.20ال�شابطة
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املتو�شط العدداملجموعةالبعد
ال�شابي

االنحراف 
درجة قيمة )ت( املعياري

الرية 
الداللة 

االح�شائية

التدخالت العالجية
403.651.55التجريبية

0.719780.475
403.371.86ال�شابطة

الدرجة الكلية
4011.633.54التجريبية

0.706 -780.482
4012.203.74ال�شابطة

دللة  م�شتوى  عند  اح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )1( اجلدول  من  يتبني 
اح�شائية )α ≤ 0.05( بني متو�شطي املجموعة التجريبية وال�شابطة على الختبار القبلي 
اأم الدرجة الكلية، مما ي�شري اإىل  اأكان ذلك على الأبعاد الفرعية لالختبار التح�شيلي  �شواء 
تكافوؤ اأفراد املجموعتني قبل البدء بتطبيق الدرا�شة فيما يتعلق مبعرفتهم ال�شابقة مبو�شوع 

الدرا�شة احلالية.
قام  وال�شابطة  التجريبية  املجموعة  لأفراد  القبلية  املتو�شطات  دللة  اإىل  وللتعرف 
الباحث بالرجوع اإىل املعادلة امل�شتخدمة يف الختبار التح�شيلي لبيان دللة املتو�شطات 

القبلية من خالل ح�شاب اأهميتها الن�شبية واجلدول )2( يو�شح ذلك.
الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات األهمية النسبية للدرجة الكلية واألبعاد الفرعية 
ألداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي القبلي 

م�شتوى املعرفةاالأهمية الن�شبيةاالنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابياملجموعةالبعد

منخف�ص38.0%3.802.32التجريبيةاملعرفة العامة
منخف�ص41.7%4.171.66التجريبيةاخل�شائ�ص والت�شخي�ص

منخف�ص36.5%3.651.55التجريبيةالتدخالت العالجية 

منخف�ص38.37%11.633.54التجريبيةالدرجة الكلية

منخف�ص41.3%4.131.45ال�شابطةاملعرفة العامة
منخف�ص47.0%4.702.20ال�شابطةاخل�شائ�ص والت�شخي�ص

منخف�ص33.7%3.371.86ال�شابطةالتدخالت العالجية 

منخف�ص40.66%12.203.74ال�شابطةالدرجة الكلية
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وفقًا للجدول اأعاله ت�شري املتو�شطات احل�شابية لأفراد املجموعة التجريبية وال�شابطة 
على الختبار التح�شيلي القبلي اإىل اأن م�شتوى معرفتهم بال�شطراب منخف�شة، مما يعني 
الدرا�شة  مبو�شوع  ال�شابقة  معرفتهم  م�شتوى  يف  وال�شابطة  التجريبية  املجموعة  تكافوؤ 

احلالية.

إجراءات تطبيق الدراسة: 
�شعف . 1 با�شطراب  املعرفة  م�شتوى  اختبار  الباحث  طبقَّ  القبلي:  الختبار  تطبيق 

النتباه والن�شاط الزائد على اأفراد عينة الدرا�شة.
توزيع املعلمني بطريقة ع�شوائية ب�شيطة اإىل جمموعتني جتريبية و�شابطة.. 2
الأول، . 3 الأ�شبوع  يف  اأيام  اأربعة  اأ�شبوعني،  مدى  على  التدريبي  الربنامج  تطبيق 

واأربعة اأيام يف الأ�شبوع الثاين.
تطبيق . 4 من  الإنتهاء  بعد  مبا�رسة  البعدي  الإختبار  طبيِّق  البعدي: ُ الختبار  تطبيق 

الربنامج التدريبي.
تطبيق اختبار املتابعة: ُطبيِّق اختبار املتابعة بعد م�شي �شهر على تطبيق الختبار . 5

البعدي.

تصميم الّدراسة واملعاجلة اإلحصائية: 

متغريات الدرّرا�شة: . 1
املتغري امل�شتقل: الربنامج التدريبي. -
املتغري التابع: درجات عينة الدرا�شة على الختبار التح�شيلي. -
اأثر . 2 ل�شتق�شاء  التجريبي  �شبه  املنهج  احلالية  الدرا�شة  اتبعت  الدرا�شة:  ت�شميم 

الربنامج التدريبي يف حت�شني م�شتوى معرفة ُمعلمي التعليم العام يف مدينة جدة با�شطراب 
�شعف النتباه والن�شاط الزائد.حيث ميكن التعبري عن ت�شميم الدرا�شة على النحو الآتي: 

 O2 O3 X O1 :املجموعة التجريبية
 O2 ��������� O1 :املجموعة ال�شابطة

حيث اإن: 
Ο1: تعني القيا�ص القبلي.
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Ο2: تعني القيا�ص البعدي.

Ο3: تعني قيا�ص املتابعة.

Χ: تعني الربنامج التدريبي.

ـــــ: تعني املجموعة ال�شابطة التي مل تخ�شع للربنامج التدريبي.

املعاجلة اإلحصائية: 

لالإجابة على فر�شيات الدرا�شة مت اُ�شتخدمت مقايي�ص الإح�شاء الو�شفي ل�شتخراج 
الأحادي  التباين  حتليل  ا�شتخدم  كما  املعيارية،  والنحرافات  احل�شابية،  املتو�شطات 
لالإجابة   )ANCOVA( امل�شاحب  التباين  وحتليل   )MANCOVA( املتعدد  امل�شاحب 
ال�شابطة  املجموعتني  تكافوؤ  ل�شبط   )T� test( اختبار  اُ�شتخدم  الأوىل.كما  الفر�شية  على 
والتجريبية ولالإجابة على الفر�شية الثانية.كما ا�شتخدم معامل مربع اإيتا ملعرفة اأثر حجم 
الربنامج التدريبي يف م�شتوى معرفة اأفراد املجموعة التجريبية با�شطراب �شعف النتباه 
والن�شاط الزائد، وقد اعتمد الباحث حجم التاأثري )0.14- كبري، 0.06- متو�شط، 0.01- 

�شعيف( .

نتائج الدراسة: 

م�شتوى  حت�شني  يف  تدريبي  برنامج  فاعلية  اإىل  التعرف  اإىل  احلالية  الدرا�شة  هدفت 
معرفة ُمعلمي التعليم العام يف مدينة جدة با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.وفيما 

يلي عر�ٌص لنتائج الّدرا�شة: 
توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α≥0.05( بني  ◄ االأول:  الفر�شية 

حت�شني  يف  ال�شابطة  واملجموعة  التدريبي  للربنامج  خ�شعت  التي  التجريبية  املجموعة 
م�شتوى معرفة معلمي التعليم العام با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد على القيا�ص 
اُ�شتخرجت  الفر�شية،  هذه  عن  التجريبية.ولالإجابة  املجموعة  ول�شالح  املبا�رس  البعدي 
املتو�شطات احل�شابية القبلية والبعدية والنحرافات املعيارية واملتو�شطات املعدلة لأداء 

عينة الدرا�شة على الأبعاد وعلى الأداة ككل.واجلدول )3( يو�شح ذلك.
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الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية القبلية والبعدية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعدلة 
على االختبار التحصيلي لألبعاد والدرجة الكلية للمجموعتين التجريبية والضابطة

املجموعةالبعد
البعديالقبلي

املتو�شط 
العدداملعدل املتو�شط 

ال�شابي
االنحراف 
املعياري

املتو�شط 
ال�شابي

االنحراف 
املعياري

املعرفة العامة

3.802.328.531.488.5540جتريبية
4.131.454.931.754.9040�شابطة

3.961.936.732.426.7380املجموع

اخل�شائ�ص 
والت�شخي�ص

4.171.668.851.359.0340جتريبية
4.702.205.101.924.9240�شابطة

4.441.956.972.516.9780املجموع

التدخالت العالجية

3.651.558.302.448.2140جتريبية
3.371.863.731.583.8240�شابطة

3.511.716.013.086.0180املجموع

الكلي

11.633.5425.684.1325.8140جتريبية
12.203.7413.753.0213.6240�شابطة

11.913.6319.717.0019.7180املجموع

املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  يف  ظاهريًا  تباينًا   )3( اجلدول  يبني 
للمجموعة التجريبية، حيث بلغ املتو�شط احل�شابي للقيا�ص القبلي )11.63( ، يف حني بلغ 
املتو�شط احل�شابي على القيا�ص البعدي )25.68( ، كما جند تباينًا ظاهريًا يف املتو�شطات 
احل�شابية والنحرافات املعيارية للمجموعة ال�شابطة، حيث بلغ املتو�شط احل�شابي للقيا�ص 
القبلي )12.20( ، بينما بلغ املتو�شط احل�شابي على القيا�ص البعدي )13.75( .ولبيان دللة 
الفروق الإح�شائية بني املتو�شطات احل�شابية اُ�شتخدم حتليل التباين الأحادي امل�شاحب 
 )5( و   )4( واجلدولن  لالأبعاد،  املتعدد  امل�شاحب  الأحادي  التباين  وحتليل  ككل،  لالأداة 

يو�شحان هذه النتائج.
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الجدول )4( 
تحليل التباين األحادي المصاحب )ANCOVA( ألثر البرنامج التدريبي في تحسين درجة المعرفة الكلية 

باضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد لدى معلمي التعليم العام

جمموع امل�شدر
متو�شط درجات الريةاملربعات

الداللة قيمة فاملربعات
مربع اإيتااالإح�شائية

227.2181227.21822.0060.0000.222القبلي )امل�شاحب( 
2955.15912955.159286.2020.0000.788الربنامج التدريبي

795.0577710.325اخلطاأ

3866.38879الكلي

اأثراً للربنامج التدريبي يف حت�شني الدرجة  اأن هناك  اأظهرت النتائج يف اجلدول )4( 
فقد  العام،  التعليم  ُمعلمي  لدى  الزائد  والن�شاط  النتباه  �شعف  با�شطراب  للمعرفة  الكلية 
بلغت قيمة )ف( )286.202( ، وبالنظر اإىل اجلدول )3( جند اأن املتو�شط احل�شابي املعدل 
للمجموعة  املعدل  احل�شابي  املتو�شط  بلغ  حني  يف   )25.81( بلغ  التجريبية  للمجموعة 
ال�شابطة )13.62( وبفارق مقداره )12.19( .ولتقدير حجم تاأثري الربنامج التدريبي لدى 
ُح�شب  البعدي،  الختبار  على  ال�شابطة  املجموعة  مع  مقارنة  التجريبية  املجموعة  اأفراد 

معامل مربع اإيتا حيث بلغت قيمته على الدرجة الكلية )78%( وهو حجم تاأثري كبري.
الجدول )5( 

تحليل التباين األحادي المصاحب المتعدد )MANCOVA( لبيان أثر البرنامج التدريبي في تحسين 
درجات األبعاد الفرعية للمعرفة باضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد لدى معلمي التعليم العام 

جمموع البعدم�شدر التباين
املربعات

درجات 
الرية

متو�شط 
الداللة قيمة فاملربعات

مربع اإيتااالإح�شائية

255.7031255.703130.9650.0000.636املعرفة العامة الربنامج
323.2151323.215198.6860.0000.726اخل�شائ�ص والت�شخي�ص هوتلنج=3.985

369.7401369.740112.2370.0000.599التدخالت العالجيةح=.000
146.434751.952املعرفة العامة اخلطاأ

122.007751.627اخل�شائ�ص والت�شخي�ص 
247.070753.294التدخالت العالجية

463.95079املعرفة العامة الكلي
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جمموع البعدم�شدر التباين
املربعات

درجات 
الرية

متو�شط 
الداللة قيمة فاملربعات

مربع اإيتااالإح�شائية

495.95079اخل�شائ�ص والت�شخي�ص 
748.98879التدخالت العالجية

يت�شح من اجلدول )5( وجود اأثر للربنامج التدريبي يف حت�شني م�شتوى معرفة املعلمني 
با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد على الأبعاد الفرعية لالختبار التح�شيلي، حيث 
بلغت قيمة )ف( لبعد املعرفة العامة )130.965( ، بينما كانت قيمة )ف( لبعد اخل�شائ�ص 
والت�شخي�ص )198.686( ، يف حني بلغت قيمة )ف( لبعد التدخالت العالجية )112.237( 
وكان ل�شالح املجموعة التجريبية، وبالنظر اإىل اجلدول )3( جند اأن املتو�شطات احل�شابية 
املعدلة لهذه الأبعاد للمجموعة التجريبية على التوايل )8.55( ، )9.03( ، )8.21( بينما 
 ،  )4.92( ، التوايل )4.90(  بلغت املتو�شطات احل�شابية املعدلة للمجموعة ال�شابطة على 
)3.82( .ولتقدير حجم تاأثري الربنامج التدريبي لدى اأفراد املجموعة التجريبية مقارنة مع 
املجموعة ال�شابطة على الختبار البعدي ُح�شب معامل مربع اإيتا، حيث بلغت قيمته على 

الأبعاد الفرعية على التوايل )63%، 72%، 59%( وهو حجم تاأثري كبري.
النتائج املتعلقة بالفر�شية الثانية: توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى  ◄

والن�شاط  النتباه  با�شطراب �شعف  العام  التعليم  معلمي  معرفة  م�شتوى  )α≥0.05( يف 
الزائد بني القيا�ص البعدي املبا�رس وقيا�ص املتابعة ول�شالح قيا�ص املتابعة.ولالإجابة عن 
هذه الفر�شية اُ�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية للتطبيقني البعدي 

واملتابعة لأفراد املجموعة التجريبية، واجلدول )6( يو�شح هذه النتائج.
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ت” بين القياسين البعدي والمتابعة 
ألفراد المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية لاختبار التحصيلي

املتو�شط العددالتطبيق
ال�شابي

االنحراف 
درجات قيمة »ت«املعياري

الرية
الداللة 

االإح�شائية

بعد املعرفة العامة
408.531.4851.213390.232البعدي

408.321.248املتابعة

اخل�شائ�ص والت�شخي�ص
408.851.3501.607390.116البعدي

408.551.197املتابعة
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املتو�شط العددالتطبيق
ال�شابي

االنحراف 
درجات قيمة »ت«املعياري

الرية
الداللة 

االإح�شائية

التدخالت العالجية
408.302.4410.350390.728البعدي

408.251.931املتابعة

الكلي
4025.684.1351.445390.156البعدي

4025.133.420املتابعة

يتبني من اجلدول )6( اأن املتو�شط احل�شابي للقيا�ص البعدي للمجموعة التجريبية على 
الدرجة الكلية بلغ )25.68( يف حني بلغ املتو�شط احل�شابي على قيا�ص املتابعة )25.13( ، 
كما بلغ املتو�شط احل�شابي للقيا�ص البعدي لالأبعاد على التوايل )8.53( ، )8.85( ، )8.30( 
يف حني بلغ املتو�شط احل�شابي لقيا�ص املتابعة على التوايل )8.32( ، )8.55( ، )8.25( 
)α≥0.05( بني  اإح�شائية  ذات دللة  يت�شح عدم وجود فروق  اختبار )ت(  وبا�شتخدام   ،
القيا�شني البعدي واملتابعة لأفراد املجموعة التجريبية على الدرجة الكلية والأبعاد الفرعية 
لالختبار التح�شيلي، وهذا ي�شري اإىل ا�شتمرارية اأثر الربنامج التدريبي لدى اأفراد املجموعة 

التجريبية.

مناقشة النتائج: 

الفر�شية االأول وتن�س على اأنه: توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى  ◄
)α≥0.05( بني اأفراد املجموعة التجريبية التي خ�شعت للربنامج التدريبي، وبني املجموعة 
ال�شابطة يف حت�شني م�شتوى معرفة ُمعلمي التعليم العام يف مدينة جدة با�شطراب �شعف 

النتباه والن�شاط الزائد على القيا�ص البعدي املبا�رس ول�شالح املجموعة التجريبية.
دللة  ذات  فروق  وجود  يعني  مما  الفر�شية،  هذه  قبول  اإىل  الدرا�شة  نتائج  واأ�شارت 
للربنامج  تعر�شت  التي  التجريبية  املجموعة  بني   )0.05≤α( م�شتوى  عند  اح�شائية 
التدريبي وبني املجموعة ال�شابطة التي مل تتعر�ص للربنامج التدريبي ول�شالح املجموعة 
التجريبية �شواء على الدرجة الكلية اأم الأبعاد الفرعية لالختبار التح�شيلي، حيث بلغ متو�شط 
الدرجة الكلية للمجموعة التجريبية )25.81( ، بينما بلغ متو�شط الدرجة الكلية للمجموعة 
الفرعية لالختبار  ، واأما بالن�شبة لالأبعاد  ، وبفارق مقداره )12.19(  ال�شابطة )13.62( 
التح�شيلي، فقد بلغ املتو�شط احل�شابي لبعد املعرفة العامة للمجموعة التجريبية )8.55( 
، يف حني بلغ متو�شط املجموعة ال�شابطة )4.90( ، وبفارق مقداره )3.65( ، اأما متو�شط 
متو�شط  بلغ  بينما   ،  )9.03( بلغ  فقد  التجريبية  للمجموعة  والت�شخي�ص  اخل�شائ�ص  بعد 
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التدخالت  ، واأما فيما يتعلق ببعد  ، وبفارق مقداره )4.11(  ال�شابطة )4.92(  املجموعة 
بلغ متو�شط املجموعة  ، يف حني  التجريبة )8.21(  بلغ متو�شط املجموعة  العالجية، فقد 
 Eng, ال�شابطة )3.82( ، وبفارق مقداره )4.39( .وتتفق هذه الدرا�شة مع درا�شة كل من
 2007; )Syed et al.2010; Zentall et al.2007; Jones et al.2008; Graeper, 2011;
اأثناء اخلدمة يف حت�شني  التدريبية يف  الربامج  اإىل فاعلية  اأ�شارت   )Nizink, 2004والتي 

م�شتوى معرفة املعلمني با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.وميكن للباحث اأن يعزو 
هذه النتيجة اإل االأ�شباب االآتية: 

اأم  - الكلية  الدرجة  على  ذلك  اأكان  �شواء  بال�شطراب  املعلمني  معرفة  م�شتوى  اأن 
الأبعاد الفرعية لالختبار التح�شيلي القبلي منخف�شًا كما يو�شحها اجلدول )2( .وبالتايل 
مع  مقارنة  التجريبية  املجموعة  اأفراد  لدى  الكلية  الدرجة  على  طراأ  الذي  التح�شن  فاإن 
املجموعة ال�شابطة على الختبار البعدي والذي بلغ وفق ح�شاب معامل مربع اإيتا )%78( 
التاأثري  من   )%22( بينما  التدريبي،  الربنامج  اإىل  اإرجاعه  ميكن  كبري  تاأثري  حجم  وهو 
اأداء  التدريبي يف  الربنامج  تاأثري  بالن�شبة حلجم  واأما  اأخرى،  اإىل متغريات  اإرجاعة  ميكن 
ُبعد  جاء  كمايلي:  التح�شيلي  لالختبار  الفرعية  الأبعاد  على  التجريبية  املجموعة  اأفراد 
اخل�شائ�ص والت�شخي�ص يف املرتبة الأوىل وبحجم تاأثري )72%( ، بينما جاء ُبعد املعرفة 
العامة يف املرتبة الثانية بحجم تاأثري )63%( ، يف حني حل ُبعد التدخالت العالجية يف 

املرتبة الثالثة بحجم تاأثري )%59( .
وقد يعود التطور الذي طراأ على م�شتوى معرفة املعلمني بال�شطراب اإىل اعتماد  -

الربنامج التدريبي على اأ�شاليب تعليمية متنوعة كاملحا�رسة واملناق�شة والتعلم التعاوين، 
يًا للمعلومات. مما جعل دور املتدرب دوراً ن�شطًا، ولي�ص فقط متلقيِّ

كما اأن ا�شتخدام اأوراق العمل قبل بدء اجلل�شة التدريبية �شاهم يف التعرف اإىل ما  -
اأكانت هذه املعلومات  �شواء  ميتلكه املعلمون من معلومات حول املو�شوع املراد نقا�شه 
املفاهيم  لت�شحيح  التدريبية  اجلل�شة  توجيه جمريات  العمل على  ثم  اأم خاطئة،  �شحيحة 
املغلوطة لدى املتدربني، كما اأن الباحث كان يعمل على تقومي ما اكت�شبه املتدربون خالل 
اجل�شلة التدريبية من خالل تقدمي اأوراق عمل يف نهاية كل جل�شة للوقوف على مدى اكت�شابهم 

للمعلومات املقدمة، ومن ثم تقدمي التغذية الراجعة الت�شحيحية لهم حول ا�شتجاباتهم.
وميكن لنا اأن نعزو هذه النتيجة اأي�شًا اإىل اأن الباحث ا�شتخدم عرو�ص البوربوينت  -

ومقاطع الفيديو التفاعلية التي ت�شهم يف جذب انتباه املتدربني وت�شويقهم ملحتوى اجلل�شة 
من  للمتدربني  وتو�شيحها  املعلومات  اإي�شال  يف  ت�شهم  اأنها  كما  ناحية،  من  التدريبية 

ناحية اأخرى.
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وقد يعود ذلك اأي�شًا اإىل رغبة املعلمني يف احل�شول على اأكرب قدر من املعلومات  -
حول ال�شطراب؛ لكونه يعدُّ مو�شوعًا جديداً، مما زاد من دافعيتهم لال�شتماع وامل�شاركة يف 

جل�شات الربنامج التدريبي.
وميكن تربير ذلك اأي�شًا باأن الربنامج التدريبي قدم لهم حلوًل عملية قابلة للتطبيق  -

داخل الغرفة ال�شفية، مما �شجعهم على الهتمام مبا يقدم من حمتوى خالل اأيام الربنامج 
التدريبي.
الفر�شية الثانية وتن�س على اأنه: توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى  ◄

والن�شاط  النتباه  با�شطراب �شعف  العام  التعليم  معلمي  معرفة  م�شتوى  )α≥0.05( يف 
الزائد بني القيا�ص البعدي املبا�رس وقيا�ص املتابعة ول�شالح قيا�ص املتابعة.

م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  الدرا�شة  نتائج  واأ�شارت 
التي  التجريبية  املجموعة  لأفراد  بالن�شبة  واملتابعة  البعدي  التطبيق  بني   )0.05≤α(
خ�شعت للربنامج التدريبي �شواء اأكان ذلك على م�شتوى الدرجة الكلية اأم الأبعاد الفرعية، 
مما يعني ا�شتمرار احتفاظ املعلمني باملعلومات التي قدمت لهم خالل الربنامج التدريبي، 
 Syed et al.2010; Eng, 2007; Graeper,( من  كل  درا�شة  مع  الدرا�شة  هذه  وتتفق 
2011( ، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل كون الربنامج جمع بني اجلانب النظري واجلانب 
�شعف  ا�شطراب  ذوي  الطلبة  اإىل  التعرف  قائمة  بتطبيق  املعلمني  قيام  حيث  من  العملي 
ت�شمن  كما  التالية،  اجلل�شة  يف  املتح�شلة  البيانات  ومناق�شة  الزائد  والن�شاط  النتباه 
الطلبة  امل�شتخدمة مع هوؤلء  التدخل  ا�شرتاتيجيات  بع�ص  املعلمني على  تدريب  الربنامج 
كالتعزيزالرمزي، وتكلفة ال�شتجابة، واملراقبة الذاتية، واإ�رساف الباحث على كيفية تطبيق 
املعلمني لها.ورمبا يعود ذلك اأي�شًا اإىل كون املعلومات التي ُت�شتقبل باأكرث من حا�شة اأدعى 

اإىل ال�شتقرار والتذكر فيما بعد.

التوصيات: 
تتناولها . 1 مل  متغريات  على  التدريبي  الربنامج  اأثر  تتناول  اأخرى  درا�شات  اإجراء 

الدرا�شة احلالية مثل: اجتاهات املعلمني نحو تدري�ص الطلبة ذوي ا�شطراب �شعف النتباه 
والن�شاط الزائد، وال�شغوط النف�شية.

تطبيق الربنامج التدريبي على عينة من املعلمات.. 2
اإجراء درا�شات اأخرى ذات عالقة باحلاجات التدريبية الفعلية ملعلمي التعليم العام . 3

يف جمال الرتبية اخلا�شة.
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اإ�شافة م�شاق تدري�شي لربامج اإعداد ُمعلمي التعليم العام قبل اخلدمة حول ا�شطراب . 4
�شعف النتباه والن�شاط الزائد.

تعميم الربنامج التدريبي على جمموعات اأخرى من ُمعلمي التعليم العام لتطوير . 5
م�شتوى ُم�شتوى معرفتهم با�شطراب �شعف النتباه والن�شاط الزائد.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
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