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أهدي لكم هذا الجهد.

الشكر والتقدير
الحمد هلل والشكر له على أن من على إلتمام هذا الجهد العلمي فقد قال وهو اصدق من قالَ " :وإِ ْذ تَأَ َّذنَ َربُّ ُك ْم لَئِن َشكَرْ تُ ْم
َألَ ِزي َدنَّ ُكم فالشكر له أول وأخيرا ومن مبدأ حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم :ل يَ ْش ُك ُر َّ
اس".
هللاَ َم ْن ل يَ ْش ُك ُر النَّ َ
يسعدني أن أتقدم بشكري وامتناني للدكتورة /حصة سليمان الفايز ،على إشرافها وجهدها المبذول ودعمها الدائم لي ،وتقديمها يد
العون لتطوير رسالتي والوصول بها ألفضل صورة ،كما يمتد الشكر ألساتذتي في قسم التربية الخاصة والى لجنة المناقشة سعادة
األستاذ الدكتور إبراهيم العثمان وسعادة الدكتور عبد الرحمن أبا عود على جهدهم في اخراج هذه الرسالة بصورتها النهائية لهم
مني الدعاء في ظهر الغيب وعالنيته ،كما أتقدم بخالص شكري لكل من حكم أداتي وبذل جهده ووقته في إبداء مالحظاته التي
طورت منها ،أيضا ا أشكر األستاذ ولء محفوظ المسؤول عن وحدة األبحاث العلمية ( التحليل اإلحصائي ) في عمادة البحث العلمي
بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز على قيامه بالتدقيق اللغوي والتنسيق لجميع أجزاء للرسالة.
وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر لكل من دعمني ،ونصحني ،وساهم في إكمال مسيرتي ،كما أسأل هللا العلي العظيم أن
يجعل عملي هذا خالصا ا لوجهه وينتفع به ،وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم تسليماا كثيراا عدد ما
ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
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ملخص الدراسة باللغة العربية
 التعرف على مستوى ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات:هدفت هذه الدراسة إلى
 والكشف عن، ومعرفة المعوقات التي تواجهها المعلمات داخل الصف الدراسي،فرط الحركة وتشتت النتباه في مدينة الرياض
الفروق اإلحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه تعزى
 حيث أعدت استبانة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي،) الخبرة، الدورات التدريبية،لمتغيرات الدراسة (التخصص
طبقت على عينة من معلمات التعليم العام والتربية الخاصة في المدارس الملحق بها برنامج فرط الحركة وتشتت النتباه حيث بلغ
 كما أنهن، وقد توصلت الدراسة إلى أن ممارسة معلمات التعليم العام أكبر من معلمات التربية الخاصة،) معلمة111( عدد العينة
 وأيضا ا المعلمات تواجه معوقات،أحيانا ا ما يمارسن أساليب اإلدارة الصفية مع التلميذات؛ وهو أمر غير مطمئن من الناحية العملية
 كما أظهرت النتائج بعدم وجود فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة،متنوعة أثناء ممارسة أساليب اإلدارة الصفية مع التلميذات
معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه تعود إلى متغيرات الدراسة
.) الخبرة، الدورات التدريبية،(التخصص
. فرط الحركة تشتت النتباه، التلميذات، استراتيجية اإلدارة الصفية، معلمات:الكلمات المفتاحية

Abstract
This study aimed to: This study aimed to: Identify the level of primary school teachers
practice of classroom management methods with students of hyperactivity and distraction in the
city of Riyadh, and know the obstacles faced by teachers within the classroom, and reveal the
statistical differences between the practice of primary school teachers of classroom management
methods with students of hyperactivity The distraction is attributed to study variables
(specialization, training courses, experience), and the researcher used the descriptive survey
method, where a questionnaire was prepared that was applied to a sample of general education and
special education teachers in schools with the hypermobility program Attention has reached (116)
female teachers, and the study concluded that the practice of general education teachers is greater
than that of special education, and they sometimes practice classroom management methods with
female students, which is not reassuring in practical terms, and also the teachers face various
difficulties during the practice Classroom management methods with female students, as well as
there are no statistically significant differences between the practice of primary school teachers of
classroom management methods with overactive and distracting female students of study variables
(specialization, training courses, experience).

Keywords: Parameters - Classroom Management Strategy - Female Students - Hyperactivity
Distraction
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أوالً :المقدمة
يعد اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه اضطراب عصبي نمائي وهو من أكثر الضطرابات انتشاراا في مرحلة
الطفولة(الحميدي ،)3317،كما تظهر أعراضه بشكل متواصل؛ من تشتت النتباه و /أو فرط الحركة؛ مما يؤدي إلى ظهور سلوكيات
غير مالئمة تسبب قصور في مستوى أداء التلميذ األكاديمي ،الجتماعي ،والوظيفي (الباحثة) ،وأشارت دراسة برير ،دوبفنر و فروليش
وأمونن ( ) Froelich,Breuer,Dopfner&Amonn,2012أن اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه يؤثر على ما ل يقل عن (-0
 )%3من طالب المدارس ،وقد أشار محمد ( )Mohammed,2018في دراسة إلى أن انتشار الضطراب في الوليات المتحدة
( ، )%11بينما نسبة انتشاره في المملكة العربية السعودية ( )%13وهذا يعتبر مؤشر عالي ،في حين أن انتشاره عند الذكور يفوق
بنسبة  0:1مقارنة باإلناث.
ويتسم األطفال ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه بعدة أعراض من أهمها؛ النشاط الزائد ،وعدم النتباه،
والندفاعية ،كما يعانون من انخفاض في التحصيل الدراسي ،وصعوبة في تكوين العالقات باألقران والحتفاظ بها ،والخروج من
المقعد أثناء الدرس دون استئذان ،وعدم إتباع لتوجيهات المعلم ،وصعوبة في إكمال المهام المطلوبة منهم ،وغيرها من األمور؛
التي تؤثر على جودة حياتهم الجتماعية والتحصيلية على حد سواء وفقا ا لدراسة روسيل ،موور ،أرنل وفورد ( Moore,
.)Russell, Arnell & Ford,2017
ويجد بعض المعلمين صعوبة في تمييز واكتشاف األعراض ،فيختلط عليهم تفسير سلوكيات األطفال وأفعالهم ،فيظنون
أنها تنم عن عدم احترام من التلميذ ،أو رفض منه للتعليمات؛ مما يجعله يتجاهل وجوده داخل الفصل ،أو يقوم بطرده خارجاا ،أو
تحويله لإلدارة المدرسية ،فعدم معرفة المعلم بوجودهم داخل الصف وتجاهلهم؛ قد يزيد من تفاقم المشكلة وصعوبتها مستقبالا،
خاصة وأن المعلم هو جزء أساسي في العملية التعليمية واألكثر تواجداا مع التلميذ ،كما أنه يعد مصدراا قيما ا للمعلومات؛ فيما يتعلق
باإلحالة والتشخيص ،وأيضا إنه المسؤول عن خلق بيئة داعمة ونشطة؛ تساعد جميع التالميذ على النجاح والمشاركة الفعالة داخل
الصف الدراسي (المواجدة ،عودة هللا ،الهويدي ،البدري ،والمواضية.)3313،
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وفي دراسة جالنت ،مارتن ،جونيل وكوركوم؛ بوزنانسكي ،هارت و كرامير (Blotnicky-Gallant, Martin,
) McGonnell &Corkum ,2015; Poznanski, Hart& Cramer,2018أكدت على ضرورة معرفة المعلمين بأعراض
اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وإنه كلما زادت معرفتهم بها ،زادت ممارستهم لستراتيجيات اإلدارة الصفية الفاعلة التي
من خاللها باإلمكان مساعدة هؤلء التالميذ داخل الصفوف الدراسية ،والرفع من مستواهم التحصيلي.
لذا؛ على المعلم أن يكون أكثر إلماما ا ومعرفة بخصائصهم ،خاصة وأن المملكة العربية السعودية تقوم بإلحاق برامج
تعليم ذوي الحتياجات التربوية الخاصة بمدارس التعليم العام ،وذلك تماشيا ا مع التوجهات التربوية المعاصرة واستجابةا لحتياجات
الواقع التربوي ،الذي يدعوا للدمج (اليوسف واألغبري ،)3311،وبما أن التعليم الناجح والفعال ل يمكن أن يكون في بيئة صفية
يسودها الفوضى والضطراب ،فهنا يأتي دور المعلم في تنظيم البيئة واستخدام بعض الستراتيجيات أو التدخالت الفعالة التي
تزيد من تحصيلهم ومشاركتهم وتظهر تقبل المعلم واتجاهاته اإليجابية نحوهم(الشيراوي3313،؛  Polirstok,2015؛ السيد
وعلي.)3311،
وتعد استراتيجية اإلدارة الصفية من الستراتيجيات التي تقوم على األدلة والبراهين ،والتي تكون فيها بيئة الصف بيئة
داعمة ودافئة تشجع التلميذ للوصول ألقصى إمكانياته عن طريق تشجيع المعلم ،وتعزيزه للسلوكيات المرغوبة ،فالتالميذ من ذوي
اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،يؤدون بشكل أفضل عندما يكون الفصل عالي التنظيم والمناهج معدلة بحيث تتناسب مع
قدراتهم ومهاراتهم ،كما يقوم بتغير ترتيب مقاعدهم ،وإعطائهم فواصل من الراحة بين المهام؛ مما يزيد من مستوى تحصيلهم
ومشاركتهم ،والحفاظ على تركيزهم والقدرة على إتمام المهام المطلوبة منهم .جالنت وآخرون؛ بوليستوك؛ لي و
ويتروك(.)Blotnicky-Gallant et al ,2015; Polirstok ,2015; Lee& Witruk,2016
وأثبتت دراسة محمد ( )Mohammed,2018فاعلية برنامج لإلدارة الصفية مصمم للمعلمين ألعراض فرط الحركة
وتشتت النتباه وتحسينه من سلوكيات التالميذ وتحصيلهم داخل الصف ومقدرتهم على تكوين عالقات واتجاهات إيجابية مع
األخرين ،ويقودنا هذا األمر إلى وجود عالقة إيجابية بين ممارسة المعلمين لستراتيجيات اإلدارة الصفية مع التالميذ المصابين
باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه وبين تحسنهم التحصيلي والجتماعي ،وذلك عندما تكون ممارستهم لها بالشكل الصحيح.

ثانياً :مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة؛ في أن التلميذات من ذوي فرط الحركة ،وتشتت النتباه لديهم قصور في التحصيل الدراسي،
وضبط السلوك ،والعالقة مع األقران (السيد وعلي ،)3311،ووجودهم داخل الصف الدراسي دون إلمام المعلمة بالمشكالت التي
يواجهونها ،وكيفية التعامل معها يزيد من المشكلة (اليوسف واألغبري ،)3311،لذلك تعد استراتيجية اإلدارة الصفية ذات أهمية
بالغة في العملية التعليمية لمساعدتها هؤلء التلميذات على تجاوز مشكالتهن ،ليس فقط من الناحية األكاديمية وإنما أيضاا من
الناحية األخالقية والجتماعية.
لذا على جميع المعلمات اإللمام بأساليب اإلدارة الصفية وتطبيقها بكفاءة داخل الصف الدراسي ،وذلك باستغالل اهتمامات
وقدرات التلميذات ،ومد يد العون لهن .وفي ضوء المعلومات أعاله يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي :ما ممارسة
معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه في مدينة الرياض؟
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ثالثاً :أسئلة الدراسة:
أجابت هذه الدراسة على األسئلة التالية:
 .1ما ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة ،وتشتت النتباه في مدينة
الرياض؟
 .3ما المعوقات التي تواجه المعلمات لممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة ،وتشتت النتباه داخل صفوف
المرحلة البتدائية بمدينة الرياض؟
 .0هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة ،وتشتت النتباه؛ تغزى لمتغير التخصص (معلمة تعليم عام ،معلمة تربية خاصة)؟
 .3هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة ،وتشتت النتباه؛ تغزى لمتغير الدورات التدريبية حول (فرط الحركة وتشتت النتباه ،اإلدارة
الصفية)؟
 .3هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط
الحركة ،وتشتت النتباه؛ تغزى لمتغير الخبرة (أقل من خمس سنوات ،أكثر من خمس سنوات)؟

رابعاً :أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى:
 .1معرفة ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة ،وتشتت النتباه في
مدينة الرياض.
 .3معرفة المعوقات التي تواجه معلمات المرحلة البتدائية لممارسة اإلدارة الصفية داخل الصف الدراسي.
 .0التعرف على الفرق بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة
وتشتت النتباه؛ تغزى لمتغير التخصص (معلمة تعليم عام ،معلمة تربية خاصة).
 .3التع رف على الفرق بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة
وتشتت النتباه؛ تغزى لمتغير الدورات التدريبية حول (فرط الحركة وتشتت النتباه ،اإلدارة الصفية).
 .3التعرف على الفرق بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة
وتشتت النتباه؛ تغزى لمتغير الخبرة (أقل من خمس سنوات ،أكثر من خمس سنوات).

خامساً :أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:
 .1تفتح الدراسة الحالية المجال لدراسات أخرى تتناول موضوعات ذات عالقة باإلدارة الصفية مع ذوي اضطراب فرط
الحركة وتشتت النتباه ،خاصة مع قلة الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع.
 .3تعد معرفة ممارسة المعلمات لإلدارة الصفية داخل الصف الدراسي مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه في المرحلة
البتدائية يوفر بيئة داعمة ونشيطة تساعد على تخطي المشكالت التي تقف عقبة في طريقهن داخل الصف الدراسي.
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األهمية التطبيقية:
 .1تسهم نتائج الدراسة في تحديد المشكالت التي تواجهها المعلمات في ممارسة اإلدارة الصفية داخل الفصل الدراسي.
 .3تساعد نتائج الدراسة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي وزيادة المشاركة الصفية لدى التلميذات.
 .0تعود نتائج الدراسة بتحسين مهارات المعلم في مواجهة المشكالت الصفية ،وزيادة الكفاءة الالزمة للتعليم عبر تنظيم
البيئة الصفية.

سادساً :حدود الدراسة:
الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة الحالية على مدارس التعليم العام للبنات في المرحلة البتدائية الملحق بها برامج اضطراب
فرط الحركة وتشتت النتباه التابعة لوزارة التعليم بمدينة الرياض.
الحدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول  1331-1333هـ.
الحدود البشرية :تقتصر الدراسة الحالية على جميع معلمات المرحلة البتدائية في مدارس التعليم العام من معلمات تربية خاصة
ومعلمات التعليم العام العامالت مع التلميذات.
الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة الحالية على معرفة ممارسة المعلمات ألساليب اإلدارة الصفية داخل الصفوف الدراسية،
والصعوبات التي يواجهونها.

سابعاً :مصطلحات الدراسة:
معلمات المرحلة االبتدائيةElementary school teachers :
"هم األشخاص المؤهلون لتربية وتعليم األطفال الملتحقين بالمدارس البتدائية من الصف األول إلى السادس في التعليم
العام أو الخاص ويتم إعدادهم وتأهيلهم في كليات التربية أو كلية إعداد المعلمين"(أبا عود والمالكي ،3313 ،ص.)311.
وتعرف الباحثة معلمات المرحلة البتدائية إجرائيا ا :هن المعلمات الالتي يُدرسن التلميذات ذوات فرط الحركة وتشتت
النتباه في المدرسة العادية التي فيها برامج خدمات لهن.
اإلدارة الصفيةClassroom Management :
" جميع الخطوات واإلجراءات الالزمة للبناء والحفاظ على بيئة صفية مالئمة لعمليتي التعليم والتعلم"( .في:
الشيراوي ،3313،ص.)03.
وتعرف الباحثة اإلدارة الصفية إجرائيا بأنه :ما يقوم به المعلم من إجراءات وأساليب ووسائل تعليمية لتحقيق أهداف
العملية التعليمية وضبط السلوك الصفي داخل الفصل الدراسي.
تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه:Students with Attention deficit hyperactivity disorder :
عرف الدليل التنظيمي للتربية الخاصة الصادر من وزارة التعليم ( ،1307ص )11.اضطراب فرط الحركة وتشتت
النتباه بأنه ":اضطرابات سلوكية وعصبية ،تظهر في صورة تشتت النتباه وعدم القدرة على التركيز مدة كافية لتنفيذ المهمة
المطلوبة ،كما قد يظهر فرط الحركة على شكل سلوك يتسم بحركة زائدة وبنشاط مفرط غير هادف يعيق تعلم الطالب وقد تقترن
هذه الظاهرتان معا ".
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كما وتُعرف الباحثة التالميذ ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه إجرائياا :بأنهن التلميذات المسجالت في برامج
فرط الحركة وتشتت النتباه الملحقة بالمدارس العادية في مدينة الرياض.

الفصل الثاني
أوالً :اإلطار النظري
ثانياً :الدراسات السابقة
ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة

أوالً :اإلطار النظري
المحور األول :اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه
تعريف اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه:
حظ َي اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه باهتمام كثير من الباحثين ،وذلك لمتداد تأثيره على كثير من المجالت
منها األكاديمية ،الجتماعية ،والمهنية وقد عرف كروندويل ( )Crundwell, 2005التلميذات من ذوي اضطراب فرط الحركة
وتشتت النتباه بأنهن " المتعلمون الذين يظهرون عدم القدرة على النتباه للمهام لفترة مناسبة من الوقت ،والندفاع في أداء المهام
قبل التفكير في نتائجها ،ولديهم نشاط جسمي حركي مفرط “.
كما ويخبرنا (زهران )3333 ،بأنه "فرط النشاط المستمر والمجهد دون هدف أو غرض بالمقارنة بنشاط التلميذ
العادي ،ويرتبط بالنشاط الزائد نقص النتباه وتشتته ،مما قد يعوق التلميذ عن التعلم ،وقد يؤدي إلى العديد من المشكالت السلوكية
".
ويقول (عبد الواحد )3331 ،بأنه "حركات جسمية تفوق الحد الطبيعي المعقول ،كما أنه سلوك اندفاعي مفرط وغير
مالئم للموقف وليس له هدف مباشر ،ويؤثر سلبا على سلوك التلميذ وتحصيله ".
وأيضا بأنه" النشاط الزائد المصحوب بعدم القدرة على تركيز النتباه لمدة طويلة ،وعدم ضبط النفس وعدم القدرة على
إقامة عالقات اجتماعية جيدة مع األولياء والمعلمين والزمالء" (مقداد :3331 ،ص .)133
ويعرف توفان ويلوج ( )Tufan&Yalug , 2009اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه بأنه "متالزمة سلوكية تتسم
بأعراض أساسية تتمثل بنقص النتباه ،وفرط النشاط الحركي ،والندفاعية ،ويمكن لهذه األعراض أن تظهر مجتمعة وقد تظهر
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أعراض الندفاعية وفرط الحركة فقط دون نقص النتباه لدى البعض ،بينما يظهر فقط نقص النتباه دون الندفاعية أو فرط
الحركة لدى البعض اآلخر".
كما عرف الدليل التنظيمي للتربية الخاصة الصادر من وزارة التعليم ( ،1307ص )11.اضطراب فرط الحركة وتشتت
النتباه بأنه ":اضطرابات سلوكية وعصبية ،تظهر في صورة تشتت النتباه وعدم القدرة على التركيز مدة كافية لتنفيذ المهمة
المطلوبة ،كما قد يظهر فرط الحركة على شكل سلوك يتسم بحركة زائدة وبنشاط مفرط غير هادف يعيق تعلم الطالب وقد تقترن
هذه الظاهرتان معا ".
وبسبب تلك الضطرابات يواجهون مشكالت داخل الصفوف الدراسية ،ومن أمثلة ذلك :ضعف تحصيلهم ،أو عدم
قدرتهم على إنهاء أو إنجاز ما يكلفون به وما هو مطلوب منهم أصال ،وهذه بدورها تنعكس سلبا على أدائهم األكاديمي اآلني
والمستقبلي (.)Kos, Richdale, & Jackson, 2004
ويوضح لنا (حسن ) 3331 ،أن عمليه التعلم تتطلب من التالميذ تركيز انتباههم أثناء استقبال المعلومات ويمثل ذلك
صعوبة لدى بعض التالميذ حيث يتشتت انتباههم ،مع زيادة في النشاط الحركي والندفاعية .ويتسم هؤلء التالميذ بعدم الستقرار
داخل حجرة الدراسة وخارجها ،مما يؤدي إلى ظهور بعض المشكالت التي تنتشر بين هؤلء التالميذ وزمالئهم من جهة ،وبينهم
وبين معلميهم من جهة أخرى ،وقد تؤثر مشكلة النشاط الزائد على التحصيل الدراسي للتلميذ لما لها من آثار سلبية على سلوكه،
والتي تتضح في عدة مظاهر وأعراض يمكن مالحظتها في سلوك التلميذ داخل المدرسة.
أسباب اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه:
ل يعد اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ناتجا ا عن إهمال الرعاية األبوية أو الكسل في التحصيل الدراسي ،كما أنه
ليس بشيء يختاره الطفل بإرادته لكي يالم عليه ،إنما هو حالة عصبية بيولوجية تتطلب تدخالت خاصة في الغالب ،وتكون نتيجة
أسباب جينية وغير جينية وليست أسبابا ا اجتماعية (الحميدي.)3317،
وعلى الرغم من الدراسات المتعددة التي تم إجراءها؛ لمعرفة تلك األسباب الدقيقة خلف اضطراب فرط الحركة وتشتت
النتباه؛ إل أنه لتزال تلك األسباب غير محددة ومعروفة ،كما أخبرت ( )cortese,2012بأن هذا الضطراب معقد ،وهو نتيجة
لجينات تفاعلية متعددة.
وبذلك يمكن تصنيف أسباب اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه إلى( :أسباب متعلقة بوظائف الدماغ ،عوامل
بيولوجية ،وعوامل بيئية).
-1األسباب المتعلقة بوظائف الدماغ:
تعد مناطق الدماغ المعنية بالنتباه والسلوك وتنظيم النبض؛ أصغر وأقل نشاطا ا عند األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة
وتشتت النتباه منها لدى غير المصابين به ،كما تم أيضا مالحظة وجود اختالل في القشرة األمامية الجبهية والمخيخ والعقد القاعدية في
الدماغ ،وهذا الختالل ليس محصوراا على منطقة دماغية محددة ،وإنما المشكلة لدى المصابين بهذا الضطراب؛ تكمن في ربط المنطقة
األمامية من الدماغ مع هذه المناطق (الحميدي ،)3317،حيث توصلت الدراسات الحديثة إلى وجود قصور وظيفي خاصة في الفصوص
األمامية كما وجد لو وآخرون (  )Lou, et al, 1984انخفاض في معدل التدفق الدموي في الفصوص األمامية للمخ لدى المصابين
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باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وأيضاا توصل شلون وآخرون (  )chelone, et al, 1986إلى أن أداء األطفال المصابين
باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه؛ يعادل أداء المرضى الذين لديهم إصابات في الفصوص األمامية (في :الحنو.)3313،
كما برز في اآلونة األخيرة أوجه القصور في الوظائف التنفيذية للدماغ باعتبارها عوامل رئيسية تؤثر على النجاح
األكاديمي والمهني ،وتتمثل الوظائف التنفيذية بقدرة الدماغ على إعطاء األولوية وإدارة األفكار واإلجراءات ،حيث تسمح هذه
القدرة لألفراد بالنظر في العواقب طويلة األجل ألعمالهم ،وتوجيه سلوكهم عبر الزمن على نحو أكثر فعالية ،وقد يواجه األفراد
الذين لديهم مشكالت في األداء التنفيذي صعوبات في إكمال المهام ،أو قد ينسون أشياء ذات أهمية بالنسبة لهم( .الحنو)3313 ،
-0العوامل البيولوجية:
إن العوامل البيولوجية من أكثر عوامل اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه وضوحا ا ،إذ تشير نتائج بعض الدراسات
إلى أن ( )% 83من الختالف في سمات الضطراب؛ تعود للجانب البيولوجي أو الوراثي ،وتشمل العوامل البيولوجية األصول
الوراثية وتأخر النمو في المراحل الحرجة واألمراض المزمنة،
كما توصل مركز دراسة صحة الطفل " بأنتاريو" بكندا بعد دراسة قام بها تأثير كل من العوامل البيولوجية ،والعوامل النفسية
الجتماعية على األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه؛ إلى وجود عالقة ارتباطية واضحة بينها وبين
المتغيرات البيولوجية ،وتمثلت هذه المتغيرات في المشكالت النمائية مثل  :صعوبة الحديث  ،بطئ المشي ،و انخفاض الوزن عند
الميالد ،كما توصل إلى أن نسبة المشكالت الصحية المزمنة لديهم تعادل ( )1.3مرة عند تلك الموجودة لدى العاديين وذكر أيضا
في العوامل البيولوجية والنفسية؛ أنها يمكنها أن تسهم في أعراض مشابهة لألعراض الموجودة عند اضطراب فرط الحركة
وتشتت النتباه كالقلق ،الكتئاب  ،وأنواع معينة من صعوبات التعلم (في :الحنو.)3317،
ويجب اإلشارة إلى أن الدراسات الحديثة تميل إلى التأكيد على األهمية البالغة للعوامل البيولوجية في اضطراب فرط
الحركة وتشتت النتباه ،وأن إسهامها يفوق بكثير إسهام العوامل البيئية( .الزيات ،1338 ،ص 013-011؛ مقداد ،3331 ،ص
.)130
 -6العوامل البيئية:
إن اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه قد يكون نتيجةا لبعض المضاعفات أثناء الحمل ،أو الولدة كتسمم الدم ،أو
تعاطي أحد والدي الطفل للمخدرات ،أو النيكوتين ،أو شرب الكحول ،كما يؤدي التعرض للسموم البيئية بعد الولدة؛ إلى اإلصابة
باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وتعد مادة الرصاص من أكثر المواد التي إذا تم التعرض لها تؤثر على التعلم والنتباه
والسلوك ،كما في دراسة (نغ )3331 ،التي أظهرت أن التعرض ولو بشكل طفيف لمادة الرصاص يشكل خطورة ،كما يوجد
هناك مادة الزئبق والمنجنيز وثنائي الفينيل المعامل بالكلور المتعدد (()Polychlorinated biphenylsالحنو.)3313،
ولكن ينبغي مالحظة أن مخاطر السموم البيئية المرتبطة باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه تكون نتيجة تفاعالت
وراثية بيئية معقدة ،كما أن هناك العديد من الباحثين مؤخرا بدأوا بدراسة إمكانية أن يؤدي تفاعل السموم البيئية مع العوامل
الوراثية إلى زيادة احتمال اإلصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه( .الحميدي)3317،
وهناك عوامل يمكن أن تزيد من سوء األعراض لبعض األطفال؛ ولكنها غير معروفة كمشاهدة التلفاز بكثرة ،وتناول
السكريات ،والتجارب الصادمة ،واإلجهاد األسري (كالفقر – والصراع األسري) ،حيث توجد هناك دراسة تدرس العالقة بين مشاهدة
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التلفاز أثناء الطفولة واإلصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وكانت نتيجة هذه الدراسة أن العالقة بينهما ضعيفة ،ولكن وجد
أن هناك عالقة سببية كبيرة بين البرامج التلفزيونية المحرضة على العنف وارتفاع السلوك العدواني لدى األطفال المعرضين للمشاكل
السلوكية ،لذلك تشير النتائج إلى ضرورة خفض مشاهدة مثل هذه البرامج ،كما وجد أن أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه؛
قد تؤدي إلى الصراعات األسرية ،على الرغم أن هذه الصراعات ل تسبب اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،ولكنها قد تتسبب
بتغير الطريقة التي يعرض بها الضطراب نفسه ،وتؤدي إلى مشاكل أخرى كالسلوك المعادي للمجتمع ).)Barkley, 2010
كيفية التعرف على اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه داخل الفصل الدراسي:
يجد األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه عادةا صعوبة في التكييف مع البيئة المدرسية؛ بسبب
المشكالت السلوكية كالعدوان اللفظي والجسدي ،الخروج من المقعد ،وعدم المتثال لألوامر التي ينتج عنها المشكالت الجتماعية
والنخفاض في التحصيل الدراسي(.)Steiner,Sheldrick,Frenette,Rene&Perrin,2014
وعادةا ما يعتبر المعلم أول من يقوم بمالحظة هذه المشكالت ،حيث يجد أولياء األمور صعوبة في مالحظتها لدى الطفل
داخل المنزل ،وذلك حيث تكون المشكالت التي يعاني منها الطفل أكثر وضوحا في المدرسة (القحطاني.)3313،
وبما أن اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ليس اضطرابا سهل التشخيص؛ حيث يتميز هذا الضطراب عن
الضطرابات األخرى بأن بعض أعراضهم التي تظهر تكون غالبا ا كأنها اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وهذا سبب
للتعقيدات التشخيصية؛ لذا يلزم أن يقوم بعملية التقييم التشخيصي مهني مدرب في الطب النفسي ،علم نفس األطفال والنمو العادي
للطفل ،والقياس النفسي (الحميدي.)3317،
وينبغي جمع المعلومات المتعلقة بأداء الطفل األكاديمي وسلوكه في الفصل ،حيث ستكون هذه المعلومات مفيدة في
التواصل مع الوالدين وموظفي المدرسة اآلخرين ،ثم يجب تحويله إلى األخصائي النفسي في المدرسة أو المرشد الطالبي أو معلم
التربية الخاصة أو المدير وذلك من أصحاب الخبرة ،كما يجب إشراك أولياء األمور لبدء تدخل مدرسي منزلي أو وضع تسهيالت
إضافية للطفل داخل الفصل ،و يجب التأكيد على أن جميع عينات العمل وسجالت السلوك الخاصة بالطفل التي تقيس تقدمه وتحدد
حاجته لتدخالت إضافية ،هي مفيدة في حال اجتماع فريق تدريس الطفل(الحميدي3317،؛ القحطاني.)3313،
وحين يجرب األطفال من ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه نجاحا ا طفيفا ا فقط داخل الصف الدراسي أو مع
األقران على مدى سنين طويلة مع تعرضهم المستمر لالنتقادات السلبية؛ فإنه يؤثر سلباا على التواصل بين المعلم والتلميذ وبين
انخفاض مستويات تفاعلهم ونجاحهم والعكس صحيح ،حيث يؤدي التفاعل اإليجابي إلى ارتقاء األداء األكاديمي وارتفاع في
المهارات الجتماعية وتنظيم المشاعر ،وأن المعلم القادر على التواصل مع تالميذه من خالل اهتماماتهم فإنه سوف يغرس فيهم
دافعية وتعاونا ا كبيراا حيث يعتبر األكثر تواصالا وارتباطا ا بالتالميذ(الحميدي.)3317،
فوجود معلم واحد يؤمن بقدراتهم ول يستسلم معهم قادر على تشكيل نقطة تحول حقيقية في حياتهم ،وليس ذلك فقط
فوجود بيئة صفية مساعدة و ُمهيئة تساعد األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه على التغيير ،فممارسات
اإلدارة الصفية المتبعة بشكل صحيح تعزز النتباه الجيد والسلوك الالزم للنجاح األكاديمي والجتماعي بطريقة استراتيجية ،من
خالل إعداد بيئة صفية واستخدام استراتيجيات سهلة توفر مستوى عال من الستعداد للتعلم (القحطاني.)3313،
الفصول الدراسية المالئمة للتالميذ المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه:
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إن التالميذ المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه يميلون لعدم الصبر والملل وسرعة اإلحباط وعدم الميل
لتباع الضوابط ،وهذه الصفات ل تساعد في بناء صداقات أو عالقات اجتماعية ،فعند إعداد بيئة صفية لهؤلء التالميذ؛ يجب
الوضع في الحسبان حاجتهم للتنظيم والحدود الحسية الواضحة وقرب المعلم واستخدام المثيرات البصرية وتقليل المشتتات
الخارجية إلى أدنى حد ،وتنظيم التكليفات ،ومناطق العمل ،ومتابعة المحتوى؛ مما يسهل العملية التعليمية (الحنو.)3313،
كما يجب وضع التلميذ في المكان المناسب له؛ وذلك إما بالقرب من مقدمة الفصل أو بجانب زمالءه المجتهدين أو
مواجها للسبورة؛ بحيث ل يضطر إلى تغيير مكانه ،أو تعديل وضعه لتلقي التوجيهات ،وأيضاا يجب تنظيم مكان جلوس التلميذ
بوضع حدود واضحة لمنطقة عمله حيث يواجه التالميذ الذين لديهم اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه صعوبة في معرفة
الحدود المادية؛ لذلك يلجؤون إلى مضايقة أقرانهم بانتهاك المساحة المخصصة لهم،
كما ل يستطيع الكثير منهم الجلوس في مكان واحد فترة تكفي إلنهاء عملهم؛ لذلك يجب السماح لهم بالوقوف أثناء العمل ما داموا
هادئين وغير مزعجين لآلخرين (الحميدي.)3317،
كما يجب تنظيم الفصل الدراسي بشكل جيد بحيث يكون غير مكتظ باألشياء ،وتكون جميع المواد التي يحتاجها التلميذ
بشكل يومي معدة قبل بدء الحصة ،ويحتفظ باحتياطي المواد في مناطق يمكن للتلميذ الوصول لها بسهولة ،وأيضاا يجب التأكد من
خلو الطاولت من الفوضى ،والقيام بمنح جميع التالميذ فرصة إللصاق أفضل أعمالهم؛ ليفاخروا بها ،وليس فقط تلك التي تعد
استثنائية (القحطاني.)3313،
كما يفضل إلصاق مساعدات بصرية بارزة ومثيرة كالجداول والالفتات والرسوم البيانية على الجدران؛ لستثارة فضول
التالميذ حول المادة التي يتعلمونها ،وإلصاق رسائل تذكيرية لهم بضرورة التركيز على المهام التي بين أيديهم ،واستخدام ألواح
لتدوين أنظمة الفصل ومدى تحسن السلوك ،حيث تقلل الحاجة إلى التكرار شفهيا ول يتطلب من المعلم سوى اإلشارة إلى القاعدة،
كما أنها تجعل التالميذ يراقبون تحسنهم بشكل شخصي (الحميدي.)3317،
وتعتبر التقنية التعليمية المساعدة من األدوات التي تزيد النتباه للمهام ،وتربط التلميذ بالمادة التعليمية كالمساعدات
البصرية اإللكترونية واأللواح التفاعلية ،ومن المهم النتباه عند التعامل مع أطفال فرط الحركة وتشتت النتباه وضع أمور روتينية
تحقق لهم نجاحا ا باهراا؛ حيث تساعدهم على تنظيم سلوكهم ،وتعت بر كوسيلة جيدة لتالفي المشاكل فمنها ما يكون عند بدء اليوم،
كتحديد وقتا ومكانا لتسليم الواجبات ،ومراجعة الجدول اليومي ،ومنها ما هو أثناء اليوم كوضع جدول يلتزم به وتدريس المواد
األكاديمية الرئيسية تبعا ا لنشاط التالميذ ،والتناوب بين النشاطات الحيوية والهادئة ،والتنويع بين النشاطات المشوقة وغير المشوقة
حيث ينهي التالميذ النشاطات األقل رغبة أولا ثم النتقال للنشاطات المرغوبة بشكل أكبر ،وأيضا وضع روتينيات لبدء وإنهاء
الدروس كأهداف تعليمية واضحة يتم تناولها وتوضيح المطلوب منها ،وأيضا توقعات سلوكية واضحة؛ لكي يعرف التالميذ
السلوك المتوقع منهم اتباعه أثناء الدرس ،ووضع أوقات راحة منتظمة ،وهناك الروتينيات الخاصة بنهاية اليوم كمراجعة مدى
تحقيق التالميذ ألهدافهم اليومية ،واستخدام قائمة تدقيق للتحقق من أخذ التالميذ األدوات الالزمة والواجبات معهم إلى المنزل ،كما
يتم ختم اليوم بمالحظات إيجابية تحفز التالميذ على الستمرار (القحطاني.)3313،
أيضا يفضل إلقاء الدروس بأسلوب جذاب يجعل انتباه التالميذ في أقصى درجاته وذلك بتقديم الدروس بصورة جماعية
مبتكرة ،والتقليل من استخدام الجمل الطويلة والمعقدة ،واستخدام لغة مناسبة لجميع التالميذ ،وإتاحة فرصا لإلجابة ،واستخدام
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األساليب التوضيحية بدل من الطرق المباشرة ،وأيضا تشجيع التالميذ على السؤال وخفض اإلزعاج إلى أدنى مستوياته واستخدام
اإليماءات عند التدريس (الحنو.)3313،
أيضا ا يعتبر التعليم الثنائي والتعليم التعاوني ذا فعالية كبيرة في تدريس التالميذ المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت
النتباه ،ومثل هذه الطرق تساعد التالميذ وتشجعهم على المشاركة الفعالة في العملية التعليمية ،وتزيد من مستوى انتباههم
واهتمامهم بالمهمة ،حيث أظهرت الدراسات أن التعليم الثنائي على مستوى الفصل كامال؛ يعزز سلوك اللتزام بأداء المهمة ويرفع
من األداء األكاديمي لدى األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،ولكن يُعتقد أن التعليم التعاوني ذا فعالية
أكبر معهم (الحميدي.)3317،
كما تعتبر مراقبة األقران لسلوك بعضهم البعض؛ من األساليب التي تحسن في الحقيقة من مواطن الضعف عند هؤلء
التالميذ الذين يقومون بالمراقبة ،حيث أن التالميذ الذين يشعرون باألمان والرتباط بمدارسهم وفصولهم الدراسية يكونون أكثر
تهيئا ألن يكونوا ناجحين اجتماعيا ا وأكاديميا ا ،وإن أفضل المناهج المصممة للتالميذ الذين يعانون من باضطراب فرط الحركة
وتشتت النتباه لتحسين النتباه لديهم؛ يجب أن تكون مشوقة حيث تشمل على استخدام طرق تعتمد على جميع األحاسيس ،واستعمال
مواد يمكن التعامل معها يدويا عوضا عن الورقة والقلم ،والتأكيد على التعلم التجريبي ذات اإلثارة والقوة ،والتقليل من الحفظ دون
الفهم إلى أدنى مستوى ،واستخدام برامج التعلم بواسطة الحاسب ذات التصحيح الذاتي (الحميدي.)3317،
المحور الثاني :استراتيجية اإلدارة الصفية
أصبح الفصل الدراسي في القرن الواحد والعشرين شامالا ،يتألف من طالب التعليم العام والطالب من ذوي الحتياجات
الخاصة ،وغالبا ا ما يعاني الطالب من ذوي الحتياجات الخاصة في هذه الفصول من صعوبات تعلم خفيفة إلى معتدلة و /أو
تحديات سلوكية ،وهذا يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى إدارة الفصل الدراسي؛ مما يتطلب أن يكون المعلمين منظمين بدرجة
عالية ومعززين لطالبهم (.)Polirstok,2015
إن اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه يؤثر بشكل كبير على األداء الجتماعي والعاطفي واألكاديمي للطالب في
المدرسة ،وبالتالي من المهم جداا أن يقوم المعلم بإدارة هذه الحتياجات لكل طالب ،التي بدورها تؤدي إلى نتائج إيجابية باإلضافة
إلى النجاح المستقبلي لهم ،ومن التدخالت القائمة على األدلة التي تساعد المعلم في ضمان التكيف األمثل لطالبه هو استراتيجية
اإلدارة الصفية التي تقوم على التعديالت في أساليب ،وهيكل المهمة كتقليل مدة المهام ،وتوفير الخيارات في األنشطة ،وإضافة
الخصوصية للمواد التعليمية أو السماح باستكمال المهام عن طريق الفم بدلا من الكتابة ،وتقديم المعلومات إلى أقسام أصغر،
وفصل الواجبات المنزلية والمهام إلى شرائح صغيرة يمكن التحكم فيها ،ودروس خصوصية أو تعليم مخصص لتلبية احتياجات
الطالب .(Blotnicky-Gallant et al,2015; Lee& (Witruk,2016
لذلك اعتبرت اإلدارة الصفية مجالا مهما ا في مجال التعليم ،حيث تضم سلسلة من اإلجراءات والستراتيجيات المستخدمة
في الفصل الدراسي من أجل الحد من بعض السلوكيات غير المالئمة ،ووفقا ا لدويل ( )1383يمتلك الطالب مجموعة متنوعة من
الهتمامات والقدرات التي يجب أن يستغلها المعلمون إلشراكهم في إنتاج العمل ومحاولة الحد من بعض هذه
الضطرابات).)Polirstok,2015
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وتعرف اإلدارة الصفية بأنها " جميع الخطوات واإلجراءات الالزمة للبناء والحفاظ على بيئة صفية مالئمة لعمليتي
التعليم والتعلم"(في :الشيراوي ،3313،ص ،)03.والتي يكمن الغرض األساسي من تنفيذها هو تعزيز السلوك الجتماعي
اإليجابي ،وزيادة المشاركة األكاديمية للطالب (.)Gage,Scott,Hirn&Macsuge-Gage,2018
كما يمكن تنفيذ استراتيجيات اإلدارة الصفية بشكل فعال ومنظم الطالب من القضاء على جميع أنواع المشاعر السلبية،
وتطوير التفكير اإليجابي؛ الذي يساهم في تعزيز أدائهم األكاديمي ،وتحسين مهاراتهم وقدراتهم بشكل أكثر مالئمة ،ويساهم في
خلق بيئة تساعد الطالب على الستمتاع بالتعلم ،وهناك دلئل على أن استراتيجيات اإلدارة الصفية مثل( :التعزيز اإليجابي،
والمبادئ والتوقعات والقواعد الواضحة ،والمطالبات واإلشارات المناسبة ،وبطاقة التقرير اليومي) تكون فعالة في تلبية احتياجات
الطالب الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه داخل فصول التعليم العام ،عندما يتم تنفيذها بشكل لئق ومستمر
.) (Blotnicky-Gallant et al,2015; Poznanski,Hort&Cramer,2018
وبما أن اإلدارة الصفية ذات أهمية قصوى بالتحديد مع األطفال الذين تم تشخيصهم باضطراب فرط الحركة وتشتت
النتباه ،كجزء من نظام العالج الخاص بهم؛ فإن تدريب المعلمين على إدارة سلوك هؤلء الطالب يعتبر خطوة أولى مهمة؛
إلدارة فصولهم الدراسية).(Topkin,Roman&Mwaba,2015
أهمية استراتيجية اإلدارة الصفية
وتكمن أهمية اإلدارة الصفية بأنها:
-

تساهم في خلق جو يتسم بالنظام مما يؤدي إلى تحسين عملية التعليم والتعلم.

-

تساهم بفعالية في بناء شخصية المتعلمين بجميع جوانبها السلوكية والجتماعية والمعرفية وتحقيق مقاصد الفلسفة
التربوية.

-

تحقيق التفاعل اإليجابي بين المعلم والمتعلم والذي ينعكس على تحصيل الطالب بصورة جيدة.

-

تسهل نجاح الطالب في البيئات المدرسية.

-

تساهم في تحديد خصائص المجتمع وصفاته والقيم المجتمعية والسلوك العام "راشد ،مخلوف ،وعثمان،3317،
ص."030.

أهداف استراتيجية اإلدارة الصفية
يكمن الهدف من اإلدارة الصفية بأنها:
-

تحقيق أهداف التعليم والتعلم من قبل المعلم والمتعلم.

-

استخدام عناصر اإلدارة الصفية البشرية والمادية المتاحة استخداماا علميا ا وعقالنياا إلحداث التعليم والتعلم المرغوب
فيهما.

-

تنظيم وتنسيق الجهود المبذولة من قبل المعلم والمتعلم؛ بما يتفق مع األهداف المنشودة.

-

إيجاد روح التفاهم والتعاون ،وممارسة العمل الفردي والجماعي في الفصل الدراسي.

-

تهيئة البيئة الصفية المناسبة؛ التي تؤدي دوراا فاعالا وأساسيا ا في عملية التعلم.

380

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495
-

حفظ النظام في غرفة الصف؛ بما ييسر عملية التفاعل الصفي باتجاه األهداف المخططة والمنشودة "راشد وآخرون،
 ،3317ص."033.

المعوقات التي تواجه المعلم لممارسة استراتيجية اإلدارة الصفية داخل الفصول الدراسية:
بعد التطرق لستراتيجية اإلدارة الصفية تم التأكيد على أهميتها البالغة في العملية التعليمية ومساعدتها للتالميذ على
تجاوز مشكالتهم ،ليس فقط من الناحية األكاديمية ،وإنما أيضا ا من الناحية األخالقية والجتماعية ،ومع ذلك يوجد عدد من المعوقات
التي يتعرض لها المعلمين وتعوقهم عن تحقيق الفاعلية المطلوبة إلدارة صفوفهم الدراسية؛ كالنظام اإلداري السائد في المدرسة،
مدير المدرسة ،وتأثيره على العاملين ،البيئة المادية والجتماعية السائدة في الفصل الدراسي ،ووضوح األهداف التعليمية وتوافر
المواد الالزمة لتحقيقها (راشد وآخرون.)3317،
أيضا ا لبد من التمييز بين أنواع المشكالت التي تحدث للمعلم داخل الصف الدراسي فمنها ما يكون مشكالت تعليمية ،ومشكالت
إدارية؛ والمعلم الكفء هو الذي يستطيع التميز بين المشكالت التي تظهر داخل صفه ومواجهة كل منها بحلول تتناسب مع نوع المشكلة
الظاهرة وليس العكس ،ومنها ما يكون مشكالت فردية ومشكالت جماعية ،وبالنسبة للمشكالت الفردية تم تصنيفها من قبل دريكزوكاسيل
إلى عدد من األنماط السلوكية غير المقبولة وهي:
-

أنماط سلوكية لجذب النتباه.

-

أنماط سلوكية للبحث عن القوة.

-

أنماط سلوكية تهدف لالنتقام.

-

أنماط سلوكية تظهر عدم القدرة.

-

أنماط سلوكية انسحابية ومحبطة ومنعزلة نتيجة عنف المعلم أو تجاهله لبعض التالميذ( .في :قناديلي
وقاروت)3313،

كما تناول السيد وعلي ( )3311المعوقات التي قد يتعرض لها المعلم لممارسة اإلدارة الصفية داخل فصله الدراسي
وتصنيفها إلى:
 المشكالت المتعلقة باإلدارة المدرسية:إن المشكالت التي تتعلق باإلدارة المدرسية عادة تنم عن عدم حرص إدارة المدرسة على تحسين المناخ المدرسي ،وانشغالها
بالجوانب اإلدارية وإهمالها للجوانب الفنية واألكاديمية للطالب من ذوي الحتياجات التربوية الخاصة ،كما تنم عن عدم تحفيز اإلدارة
لمعلمي الطالب وتجاهلها لحتياجاتهم ،وعدم حرصها على المتابعة الكافية من إدارات التعليم إلدارات المدارس بهدف تحسينها ،وأيضاا
تنم عن غياب األنظمة والتعليمات الخاصة بالنضباط المدرسي وكثرة األعباء الملقاة من قبل اإلدارة على عاتق معلمي الطالب مما
يؤثر على أدائهم الصفي(السيد وعلي.)3311 ،
 -0المشكالت المتعلقة بالبيئة الصفية والوسائل التعليمية:
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هذا النوع من المشكالت ينطوي على قلة األجهزة والوسائل التعليمية؛ بحيث ل تلبي احتياجات الطالب ،كما أنها تنم
عن عدم تفعيل غرف مصادر التعليم بشكل جيد ،زيادة أعداد الطالب في الصف الدراسي الواحد ،وأيضا ا بأن البيئة الصفية غير
مجهزة على نحو أمثل ليس من حيث الوسائل فحسب؛ بل من حيث غياب المناخ النفسي السليم (السيد وعلي.)3311،
 -6المشكالت المتعلقة بمعلمي الطالب:
يعتبر هذا النوع من المشكالت من أكثر المشكالت تأثيراا على الطالب؛ حيث تنطوي على القصور في تأهيل المعلمين
وإعدادهم بشكل عام ومجال اإلدارة الصفية بشكل خاص ،كما تنم أيضا ا على عدم تدريب معلمي الطالب على استخدام األجهزة
والوسائل التعليمية المناسبة ،وأن معظم المعلمين غير متخصصين بالتربية الخاصة ،وأيضا ا عدم تقبل الطالب من قبل بعض
المعلمين ،ضيق صبر المعلمين في التعامل مع طالبهم ،القصور في تنويع استراتيجيات التدريس للطالب وأخيراا قصور في
البرامج التدريبية المقدمة لمعلمي الطالب خاصة في كيفية إدارة السلوك الصفي بصفة عامة وفي مجال اإلدارة الصفية بصفة
خاصة (السيد وعلي.)3311،
 -4المشكالت المتعلقة بالطالب:
إن المشكالت المتعلقة بالطالب عادة ما تكون في ظهور بعض أنواع السلوكيات والتي تعطل التوافق الجتماعي بين
المعلمين والطالب وشعور بعض الطالب بالنفعال والحاجة الضرورية لتفريغ ذلك (السيد وعلي.)3311،
 -5المشكالت المتعلقة بالمناهج والمقررات الدراسية:
المنهج والمقررات الدراسية هي األساس التي تقوم عليه العملية التعليمية؛ فمن المشكالت التي تتعلق بها وتؤثر بشكل
كبير عدم مالئمة المناهج والمقررات الدراسية للطالب ،وتدني وجود برامج محددة لستخدام الوسائل التعليمية داخل حجرة
الصف الدراسي (السيد وعلي.)3311،
وحتى يستطيع المعلم إدارة الفصل الدراسي بشكل منظم وضبطه ،فالبد من أن تتوفر فيه الكفايات التالية:
اإللمام التام بأهداف التربية الخاصة ومبادئها التعليمية ،اإللمام بطريقة التعامل مع الطالب من ذوي الحتياجات التربوية
الخاصة ،امتالك القدرة على المثابرة والصبر وتحمل مشكالت الطالب ،القدرة على تصميم وسائل تعليمية تتناسب مع قدرات
الطالب ،القدرة على التقويم الموضوعي لقدرات الطالب ،القدرة على إعداد الدروس النموذجية الفعالة في مجال التربية الخاصة،
المرونة والنتماء الوجداني لميدان أو لمهنة التعليم و القدرة على تطوير نفسه وذاته بما يعود بالنفع على الطالب.
(الشيراوي)3313،
كما وأشارت دراسة العبد الجبار ( )3330إلى أهمية البرامج التدريبية ومتغيرات العمر ،الخبرة ،المؤهل ،التخصص،
والدورات التدريبية على اإلدارة الصفية (في :الشيراوي ،)3313،وأيضاا دراسة فريدريك ( )Fredick,1992أكدت على أهمية
تطوير البيئة الصفية ،وذلك باستخدام استراتيجيات فعالة في التخلص من السلوكيات غير المقبولة مثل :استراتيجية إدارة السلوك
التعاوني ،التعزيز ،والنمذجة اإليجابية؛ مما يساعد على تعديل السلوكيات السلبية وزيادة السلوك الصفي الصحيح واإليجابي (في:
الشيراوي.)3313،
مما سبق يتضح وجود عدد من المعوقات التي تؤثر على مجرى العملية التعليمية داخل الصف الدراسي وتتفاوت في
أهميتها ومدى قوة تأثيرها كالمشكالت المتعلقة باإلدارة المدرسية ،ومعلم الصف الدراسي ،الطالب والمناهج والمقررات الدراسية،
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أو حتى المتعلقة بالوسائل التعليمية المستخدمة .كما اتضح وجود عدد من الكفايات المهمة التي يجب أن يتحلى بها المعلم؛ إلدارة
صفه والسيطرة على السلوكيات التي قد تؤثر على نجاح العملية التعليمية داخل الصف الدراسي (الباحثة).

ثانياً :الدراسات السابقة
فيما يلي عرض للدراسات السابقة مع ترتيبها من األقدم إلى األحدث:
هدفت دراسة فلورش و برير و دوبفينر وأمونن ( )Froellch,Breuer,Doepfner&Amonn,2012إلى معرفة أثر
برنامج تدريب للمعلمين على سلوكيات وأعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وتم استخدام المنهج التجريبي ،على
عينة مكونة من ( )37طالبا ا ومعلما ا تم اختيارهم بطريقة غير عشوائية في مدرسة كولون البتدائية من ( )11فصالا ،تكونت
المجموعة التجريبية من ( )8معلمين و( )33تلميذاا والمجموعة الضابطة من ( )8معلمين و( )17تلميذاا ،وأسفرت نتائج الدراسة
أن برنامج تدريب المعلمين مفيد في تحسين مهارات المعلمين في التعامل مع المشكالت السلوكية المتعمدة والسيئة في الفصل
الدراسي للتالميذ من ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه،
كما أن برنامج تدريب المعلمين ل يوجد له أي أثر على المجموعة الضابطة والتجريبية مقارنة بزمالئهم العاديين في متغير
الجنس والعمر والجنسية ،بينما له تأثير إيجابي على المجموعة التجريبية من الخط القاعدي إلى نهاية التدخل.
كما هدفت دراسة المواجدة ،عودة هللا ،الهويدي ،البدري والمواضية( )3313إلى معرفة استراتيجيات اإلدارة الصفية
الحديثة المتبعة لدى المعلمين في المرحلة األساسية العليا في جنوب األردن من وجهة نظر المعلمين ،باستخدام المنهج الوصفي،
على عينة مكونة من ( )083معلما ا ومعلمة من مديريات التربية والتعليم في محافظات جنوب األردن (الكرك ،الطفيلة ،معان،
العقبة) ،وأسفرت النتائج بأن المعلمين أكثر استخداما ا لألسلوب الديمقراطي ثم األوتوقراطي ثم الترسلي في اإلدارة الصفية.
وقام كالا من بلوتنسكي ،جالنت و مارتن و ماكجونيل و كوركم &(Blotnicky-Gallant, Martin, McGonnell
) Corkum,2015بدراسة هدفت إلى معرفة مدى استخدام معلمين نوفا سكوتيا لستراتيجيات اإلدارة الصفية الفعالة مع التالميذ
داخل الفصل ،حيث استخدم المنهج الوصفي ،على عينة مكونة من ( )110معلما ا من ( )3-1مدارس في المرحلة البتدائية في
نوفا سكوتيا بكندا ،وأسفرت النتائج بأن المعلمين يميلون لستخدام استراتيجيات اإلدارة الصفية األقل تركيزاا مع التالميذ؛ كالثناء
من استخدام الستراتيجيات األكثر تركيزاا مع التالميذ كبرامج تكلفة الستجابة وغيرها.
بينما قام موابا و توبكن و رومان ()Topkin,Roman&Mwaba,2015بدراسة هدفت إلى تحديد الستراتيجيات
المستخدمة من قبل معلمي المرحلة البتدائية لإلدارة الصفية في الفصول الدراسية مع األطفال المشخصين باضطراب فرط
الحركة وتشتت النتباه ،وذلك باستخدام المنهج الوصفي ،على عينة مكونة من ( )333معلما ا من ( )30مدرسة بكيمبرلي في
جنوب أفريقيا ،وأسفرت نتائج الدراسة أن من أكثر الستراتيج يات المستخدمة التعزيز الرمزي ،والتدريب على المهارات
الجتماعية ،وتعليم األقران ،واستخدام التعديل في المهام والمراقبة الذاتية ،بينما أن هناك صعوبة على المعلمين في الوصول
للموارد لنقصها في المدارس.
وهدفت دراسة السيد وعلي ( )3311إلى معرفة المشكالت التي يواجهها معلمين التالميذ ذوي الحتياجات الخاصة في
ممارساتهم ألبعاد اإلدارة الصفية ،وتم استخدام المنهج الوصفي ،على عينة مكونة من مجموعة من معلمين التالميذ ذوي
الحتياجات الخاصة وبعض المختصين في مجال التربية الخاصة في محافظة قنا ،وأسفرت النتائج أن هناك اختالف في المشكالت
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التي يواجهها المعلمين؛ فمنها ما هو إداري ومنها ما يتعلق بالبيئة الصفية والوسائل التعليمية ،ومنها المتعلق بالمعلمين أنفسهم،
ومنها المتعلق بالتالميذ وأيضا هناك المتعلق بالمناهج والمقررات الدراسية.
كما هدفت دراسة لي و ويترك ( )Lee&Witruk,2016إلى معرفة مواقف المعلمين لستخدام اإلدارة الصفية مع
التالميذ المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه على أساس نظرية اإلجراء العقالني ونظرية السلوك المخطط ،وتم
استخدام المنهج الوصفي ،على عينة مكونة من ( )331معلماا كورياا و( )313معلما ا ألمانياا تم اختيارهم بالطريقة الطبقية غير
المتناسبة ،وأسفرت النتائج على أن المعلمين األلمان والكوريين يتمتعون بمواقف إيجابية نحو اإلدارة الصفية ذات التوجه اإليجابي
مقارنة باإلدارة الصفية ذات التوجه السلبي ،كما أن المعلمين الكوريين أكثر تأثر بالزمالء واآلباء مقارنة بالمعلمين األلمان.
وفي دراسة قاروود و فيمون فيقناس( )Garwood&Vemon-Feagans,2017إلى معرفة مدى حسن إدارة الصفوف
الدراسية للمعلمين في ( ) 3سنوات األولى من المدرسة البتدائية مع التالميذ و التلميذات الريفين الذين يعانون من اضطرابات
سلوكية وانفعالية لتحقيق أفضل للقراءة في الصف الثالث،
وفهم العالقة بين سنوات اإلدارة الصفية للفصول الدراسية عالية الجودة من رياض األطفال إلى الصف الثالث لألطفال الريفين
الذين تم تحديدهم من قبل معلميهم والذين يعانون من اضطرابات سلوكية وانفعالية ،وتم استخدام المنهج الوصفي ،على عينة
مكونة من ( )303تلميذاا و( )183معلما ا من ( )81مدرسة من المقاطعات الريفية الفقيرة في شرق ولية كارولينا الشمالية ووسط
ولية بنسلفانيا ،وأسفرت النتائج بأن اإلدارة الصفية ذات الجودة العالية في أول ( )3سنوات من المدرسة كانت ترتبط بشكل كبير
بنتائج إنجاز القراءة في الصف الثالث بالنسبة للبنين الذين يعانون من اضطرابات سلوكية وانفعالية ،ولكن الفتيات لم يظهرن تأثر
بنوعية اإلدارة الصفية خالل نفس الوقت ،كما حصل ( )13تلميذاا على خبرة منخفضة بينما حصل ( )03تلميذاا على خبرة عالية
الجودة.
بينما هدفت دراسة بوزنانسكي وهورت وكرامر( )Poznanski,Hort&Cramer,2018إلى التعرف على مدى
معرفة معلمي ما قبل الخدمة لستراتيجيات اإلدارة الصفية واضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وأيضا فهم العالقة بين
خصائص المعلم ومعرفته باستراتيجيات اإلدارة الصفية واضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وتم استخدام المنهج الوصفي،
على عينة مكونة من ( )137من معلمي ما قبل الخدمة في إحدى الجامعات الحكومية في جنوب شرق الوليات المتحدة ،وأسفرت
النتائج أن هناك فجوة كبيرة في معرفة معلمي ما قبل الخدمة في استراتيجيات اإلدارة الصفية واضطراب فرط الحركة وتشتت
النتباه ،كما أنه ليس هناك صلة بين خصائص المعلم ومعرفته باستراتيجيات اإلدارة الصفية أو اضطراب فرط الحركة وتشتت
النتباه.
وقام محمد (( Mohammed,2018بدراسة هدفت إلى تقييم األثار المترتبة لبرنامج إدارة الفصول الدراسية المصممة
للمعلمين على السلوك أثناء المهمة لألطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،حيث تم استخدام المنهج التجريبي،
على عينة مكونة من ( )3أطفال مصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،و( )3أطفال عاديين تم استخدامهم كمقارنة
معيارية لتحسن السلوك ،و( )13معلمين في إحدى مدارس المرحلة البتدائية في أديس أبابا بأثيوبيا ،وأسفرت النتائج إلى تحسن
سلوك األطفال المشاركين المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه في نهاية الدراسة بنسبة ( ، )%133-31كما أشار
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التحليل البصري إلى محافظة األطفال على السلوكيات المكتسبة خالل مرحلة المتابعة ،ولكن التحسن في سلوكيات األطفال
المشاركين لم يصل ألطفال المقارنة المعيارية.
بينما كانت دراسة كالا من جاج و سكوت و هيرن وماكسقجاج )(Gage,Scott,Hirn&Macsuge-Gage,2018
تهدف لمعرفة مدى تنفيذ المعلمين لممارسات اإلدارة الصفية وكيفية ارتباطها بسلوكيات التالميذ ،وتم استخدام المنهج التجريبي،
على عينة مكونة من ( )1330معلما ا وطالبا ا من ( )13مدرسة ابتدائية في جنوب شرق الوليات المتحدة ،وأسفرت النتائج إلى أن
المعلمين يستخدمون ممارسات اإلدارة الصفية بنسب متفاوتة بين ( ردود فعل استجابة التالميذ – التغذية الراجعة اإليجابية والسلبية
– دعم السلوك اإليجابي ) ،كما أن التالميذ في الفصول الدراسية ذات ممارسات اإلدارة الصفية المنخفضة والمعلمين قليلين
التفاعل يعانون من مشاكل كبيرة من الناحية األكاديمية.
ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة:
اتفقت أغلب الدراسات على معرفة مدى ممارسة المعلمين ألساليب اإلدارة الصفية الفاعلة مع التالميذ داخل الفصول
الدراسية،
وأثر اإلدارة الصفية على المستوى التحصيلي للتالميذ ،ومعرفة الصعوبات التي قد يواجهها المعلمين لستخدام اإلدارة الصفية
داخل الفصول الدراسية ،كما في دراسة )(Blotnicky-Gallant et al ,2015;Gage et al,2018; Mohammed,2018
(السيد وعلي.)3311،
كما قامت أغلب الدراسات بتطبيق الدراسة على التالميذ الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،كما
في دراسة ;(Froellch et al ,2012;Blotnicky-Gallant et al,2015; Topkin et al,2015
) ،Lee&Witruk,2016;Mohammed,2018; Poznanski,Hort&Cramer,2018بينما قامت دراسة (المواجدة
وآخرون3313 ،؛السيد وعلي (Garwood&Vemon-Feagans,2017;Gage et al ,2018) )3311،بتطبيقها على
التالميذ المضطربين سلوكيا وانفعاليا وذوي الحتياجات الخاصة والعاديين.
كما واتفقت أغلب الدراسات بتطبيق الدراسة على تالميذ المرحلة البتدائية ،كما في دراسة (Froellch et
al,2012;Blotnicky-Gallant et al,2015; Topkin et al ,2015;Garwood&Vemon-Feagans,2017;Gage
.)et al ,2018; Mohammed,2018
بينما استخدمت أغلب الدراسات المنهج الوصفي والستبانة كأداة لها ،كما في دراسة (Blotnicky-Gallant et
al,2015,Topkin et al ,2015;Lee&Witruk,2016;Garwood&Vemon-Feagans,2017; Poznanski et al
 (( ,2018المواجدة وآخرون 3313 ،؛السيد وعلي ،)3311 ،بينما استخدمت دراسة ( Froellch et al ,2012; Gage et
 )al,2018 ; Mohammed,2018المنهج التجريبي.
وأيضا قامت مع دراسة ()(Blotnicky-Gallant et al,2015; Topkin et al,2015; Lee&Witruk,2016
(المواجدة وآخرون 3313 ،؛السيد وعلي )3311 ،باستخدام نفس العينة في الدراسة وهي المعلمين ،بينما دراسة (Froellch
; et al,2012; Garwood&Vemon-Feagans,2017; Gage et al,2018; Poznanski et al,2018
) Mohammed,2018استخدمت التالميذ كعينة لها.
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حاولت الدراسة الحالية سد الفجوة في الدراسات العربية؛ التي لم تتناول ممارسة اإلدارة الصفية مع التالميذ ذوي
اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،من حيث معرفة مدى ممارسة المعلمات ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة
وتشتت النتباه داخل الفصول الدراسية للمرحلة البتدائية ،وأيضا معرفة الصعوبات التي قد تواجهها المعلمات لستخدام أساليب
اإلدارة الصفية داخل الفصل ،كما حاولت التعرف على أثر استخدام اإلدارة الصفية على المستوى التحصيلي للتالميذ ،والخروج
بنتائج تفيد البحث العلمي وتفتح المجال لدراسات أخرى ذات ارتباط بنفس الموضوع.

الفصل الثالث :منهج الدراسة وإجراءاتها
أوالً :منهج الدراسة وإجراءاتها
ثانياً :أفراد الدراسة
ثالثاً :أداة الدراسة
رابعاً :األساليب اإلحصائية
تمهيد:
يتناول هذا الفصل منهج الدراسة وإجراءاتها ،باإلضافة إلى مجتمع الدراسة وعينته ،وبناء أداة الدراسة وإجراء معامالت
الصدق والثبات وتحديد األساليب اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسة.

أوالً :منهج الدراسة وإجراءاتها:
تم تطبيق المنهج الوصفي المسحي ،وذلك لمالئمته ألهداف الدراسة ،حيث يهدف هذا المنهج إلى وصف الواقع؛ كما
هو ،والتعرف على مدى وجودة في المجتمع المقاس(العساف.)3313،
لقد واجهت الباحثة عدداً من الحدود أثناء إجراء وتطبيق هذه الدراسة من أبرزها:
-

ندرة وجود دراسات سابقة بحثت موضوع الدراسة في البيئة العربية ومنها السعودية بشكل مباشر ،ونقص في الدراسات
األجنبية في هذا السياق؛ مما يجعل من الصعب التحقق من المصداقية الخارجية للدراسة بمقارنتها مع غيرها من الدراسات.

-

اقتصار الدراسة على ( )13مدارس وبالتالي صعوبة تعميم نتائج الدراسة على جميع مدارس المملكة.

-

اعتماد الدراسة على الستبانة كأداة لجمع البيانات ،وبالتالي اعتماد صدق نتائج هذه الدراسة على صدق إجابات المبحوثات.

ثانياً :مجتمع الدراسة وعينته:
شمل مجتمع الدراسة جميع معلمات المرحلة البتدائية العامالت مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه سواء من
التربية الخاصة أو التعليم العام في المدارس الحكومية ،الملحق بها برامج اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه التابعة لوزارة
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التعليم في مدينة الرياض ،والبالغ عددها ( )11برنامجاا .وتكونت عينة الدراسة الحالية من جميع أفراد المجتمع؛ وذلك لقلة أفراد
مجتمع الدراسة والتي يقدر عددهن ( )111معلمة من معلمات التعليم العام والتربية الخاصة حسب اإلحصائية 1333هـ (وزارة
التعليم.)1333،

خصائص عينة الدراسة حسب المتغيرات الوظيفية
يوضح الجدول رقم ( )1وصف لبعض الخصائص الوظيفية للمعلمات عينة الدراسة والمكونة التخصص والدورات
التدريبية وعدد سنوات الخبرة.

جدول رقم ()1
توزيع المعلمات عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة الوظيفية
الفئات

التكرار

النسبة %

المتغير

معلمة تعليم عام

81

73.1

معلمة تربية خاصة

03

33.3

الحصول على دورات تدريبية في فرط

نعم

31

33.3

الحركة وتشتت االنتباه

ل

33

77.1

الحصول على دورات تدريبية في

نعم

78

17.3

اإلدارة الصفية

ل

08

03.8

سنوات الخبرة

 3سنوات فأقل

1

3.3

أكثر من  3سنوات

113

33.8

التخصص

تشير النتائج الواردة في الجدول رقم ( )1والمتعلقة بمتغير التخصص ،أن ما نسبته ( )%73.1من المعلمات عينة
الدراسة هن معلمات تعليم عام ،في حين بلغت نسبة المعلمات من التربية الخاصة ( .)%33.3وأما فيما يتعلق بتوزيع المعلمات
عينة الدراسة حسب متغير الحصول على دورات تدريبية في مجال فرط الحركة وتشتت النتباه ،فيبين الجدول رقم ( )1أن نسبة
هامة بلغت ( ) %77.1من المعلمات عينة الدراسة لم يلتحقن بهذا النوع من الدورات ،في حين بلغت نسبة الملتحقات لهذا النوع
من الدورات ( .) %33.3وتعتبر هذه النتيجة غير مطمئنة من الناحية العملية ،حيث تعتبر هذه الدورات من المجالت الهامة في
تنمية وتطوير معارف ومهارات المعلمات في مجال التعامل مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه .كما تشير النتائج أن نسبة
هامة من المعلمات عينة الدراسة قد التحقن بدورات تدريبية في مجال اإلدارة الصفية وبلغت نسبتهن ( .)%17.3كما تشير النتائج
إلى تدني نسبة تمثيل المعلمات عينة الدراسة اللواتي لديهن سنوات خبرة من ( 3سنوات فأقل) وبلغت ( )%3.3والنسبة الباقية
منهن والبالغة ( )%33.8لديهن خبرة تزيد عن ( 3سنوات) في مجال التعليم والتدريس.
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ثالثاً :أداة الدراسة:
تم بناء أداة الدراسة المتمثلة باستبانة؛ لمعرفة ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة وتشتت النتب اه في مدينة الرياض ،وذلك بعد الطالع على عدد من الدراسات السابقة ،واألُطر النظرية المرتبطة
باإلدارة الصفية (الشيراوي3313،؛ قناديلي وقاروت3313،؛ القحطاني3313،؛ السيد وعلي3311،؛ الحميدي3317،؛
أباعود.)3317،
وتكونت الستبانة في صورتها النهائية من جزأين ،الجزء األول يتضمن معلومات متعلقة بأفراد العينة وهي (الخبرة –
التخصص – الدروات التدريبية) ،والجزء الثاني تكون من محورين ويحتوي على ( )03عبارة  ،المحور األول ممارسة معلمات
التلميذات المصابات باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ألساليب اإلدارة الصفية معهم داخل الفصول الدراسية وتكون من
( )31عبارة ،وكانت استجابات المشاركين فيه على النمط (دائما ا ،غالبا ا ،أحيانا ا ،نادراا ،أبداا)،
والمحور الثاني المعوقات التي تواجهها المعلمات لستخدام أساليب اإلدارة الصفية مع التلميذات داخل الصفوف وتكون من ()18
عبارة ،وكان تفسير استجابات المشاركين للمحور الثاني على النمط (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ل أوافق ،ل أوافق بشدة).
صدق وثبات أداة الدراسة:
يتم التحقق من صدق أداة الدراسة (االستبانة) من خالل:
 الصدق الظاهري (الخارجي) لألداة:تم التحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة والممثلة بالستبانة التي تم تطويرها من قبل الباحثة (ملحق رقم  1األداة
في صورتها األولية) وتم عرضها بعد تطوير شكلها األولي على عدد كبير من المحكمين بصورتها األولية من المختصين
والمهتمين بموضوع البحث بقسم التربية الخاصة وعلم النفس بجامعة الملك سعود وغيرها من الجامعات األخرى وتم الحصول
على ( )8ردود فقط(ملحق رقم- 3أسماء المحكمين) ،لقياس صدقها والتأكد من وضوح عباراتها ودقتها ،وسالمتها من األخطاء
اللغوية والنحوية ،والتأكد من مالءمتها ألبعاد موضوع الدراسة ،ثم عدلت الستبانة بنا اء على مالحظاتهم في حذف بعض العبارات،
وتعديل وإضافة عبارات جديدة ،وإعادة صياغة بعض الفقرات ،لتصبح أكثر وضوحا ا وفهما ا لدى المعلمات عينة الدراسة ،وأكثر
صدقا ا في قياس موضوع الدراسة الحالية (ملحق رقم )0األداة في صورتها النهائية.
 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة (الصدق البنائي):ولمزيد من التأكد من صدق الستبانة ،فقد تم العتماد على مقياس صدق المحتوى والذي يهدف للتأكد من أن العناصر
أو العبارات التي تحتويها أداة القياس تبدو في ظاهرها متوافقة مع ما تم قياسه ،وقادرة على قياس الظاهرة المراد بحثها قياساا
صحيحاا (.)Schwab,1980
حيث قامت الباحثة بتحليل بياناتها اإلحصائية بمساعدة متخصص في هذا المجال وباستخدام برنامج  .SPSSويبين
الجداول رقم ( )3العالقات الرتباطية بين درجات كل فقرة ،والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه هذه الفقرة.
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جدول رقم ()0
معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة والدرجة الكلية لمحوري الدراسة
صدق المحتوى
رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

المحور األول :ممارسة معلمات المرحلة االبتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه
1

3.131

**3.333

3

3.883

**3.333

0

3.317

**3.333

3

3.031

**3.333

3

3.831

**3.333

1

3.331

**3.333

7

3.883

**3.333

8

3.813

**3.333

3

3.133

**3.333

13

3.333

**3.333

11

3.733

**3.333

13

3.773

*3.333

10

3.833

*3.333

13

3.331

*3.333

13

3.801

*3.333

11

3.813

*3.333

17

3.80

*3.333

18

3.783

*3.333

13

3.330

**3.333

المحور الثاني :الصعوبات التي تواجهها المعلمات لممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه داخل
الفصول

389

1

3.118

**3.333

3

3.737

**3.333

0

3.731

**3.333
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صدق المحتوى
رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

3

3.831

**3.333

3

3.733

**3.333

1

3.713

**3.333

7

3.331

**3.333

8

3.731

**3.333

3

3.11

**3.333

13

3.133

**3.333

11

3.133

**3.333

13

3.731

**3.333

10

3.78

**3.333

13

3.138

**3.333

13

3.771

**3.333

11

3.733

**3.333

17

3.700

**3.333

18

3.733

**3.333

**دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()2021≤α
تشير النتائج الواردة في الجدول رقم ( )3إلى أن جميع قيم معامالت الرتباط كانت أعلى من ( )3.03بين الفقرات
والدرجة الكلية لكل محور وكانت دالة إحصائيا ا من جهة أخرى عند مستوى الدللة ( ،)3.31≤αمما يدل على درجة المصداقية
العالية لمحوري أداة الدراسة في قياس الظاهرة محل الدراسة.
 ثبات أداة الدراسة:لقد تم التأكد من ثبات األداة المستخدمة في الدراسة من خالل استخراج معامل ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي ألسئلة
الدراسة ذات المقياس المتعدد ،من أجل التأكد من عدم حصول أداة الدراسة على بيانات خاطئة إذا أعيدت الدراسة نفسها وباستخدام
نفس األداة في الظروف نفسها التي استخدمت فيها للمرة األولى ،ويبين الجدول رقم ( )0أبرز نتائج هذا الختبار والتي تعكس
مدى ثبات أداة الدراسة.
جدول رقم ()6
نتائج معامل ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي لمحوري الدراسة
المحور

390

أبعاد المحور

عدد الفقرات

قيمة ألفاكرونباخ
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األول

ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع

3.371

31

تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه
الثاني

الصعوبات التي تواجهها المعلمات لممارسة اإلدارة الصفية مع

3.333

18

تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه داخل الفصول
03

أداة الدراسة (جميع الفقرات)

3.313

يتبين من الجدول رقم ( )0أن قيمة معامالت ألفا كرونباخ جيدة ومقبولة ودالة على ثبات أداة الدراسة واتساقها الداخلي
لمحاوريها األول والثاني (كلما اقتربت هذه القيمة من ( )1كانت األداة أكثر ثباتا ا)،
وبلغت قيمة هذا المعامل ( )3.371لمحور الدراسة األول (الممارسات) و( )3.333لمحور الدراسة الثاني (المعوقات) ،كما
وتشير قيمة ألفا كرونباخ ألداة الدراسة ولجميع فقراتها إلى وجود درجة ثبات واتساق جيدة ،حيث بلغت هذه القيمة (.)3.313
ولمزيد من التأكد من ثبات أداة الدراسة ،فقد قامت الباحثة باستخدام طريقة التجزئة النصفية ،بحيث تم تجزئة فقرات
أداة الدراسة على جزأين ،ومن ثم حساب معامل الرتباط بينهما ،وقد تم تصحيح هذا المعامل باستخدام معامل ارتباط سبيرمان
براون حسب المعادلة التالية:
𝒓𝟐
𝐫𝟏+
حيث  rهو معامل الرتباط بين درجات الفقرات التي تم تجزئتها ،ويبين الجدول رقم ( )3أبرز نتائج معامل ارتباط
سبيرمان براون للتجزئة النصفية.
جدول رقم ()4
نتائج معامل سبيرمان براون للتجزئة النصفية لمحوري الدراسة
أبعاد المحور

المحور

ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط

األول

الحركة وتشتت النتباه
الصعوبات التي تواجهها المعلمات لممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط

الثاني

الحركة وتشتت النتباه داخل الفصول
أداة الدراسة (جميع الفقرات)

عدد

قيمة معامل

الفقرات

سبيرمان براون

31

**3.313

18

**3.301

03

**3.338

**دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.01≤α
يتضح من الجدول رقم ( )3أن جميع قيم معامالت ارتباط سبيرمان براون عالية ودالة إحصائيا ا عند مستوى الدللة
( ،)3.31≤αوتضيف هذه النتيجة مزيداا من التأكيد على ثبات أداة الدراسة.
إجراءات تطبيق أداة الدراسة:

391

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495
بعد النتهاء من أداة الدراسة بصورتها النهائية (ملحق رقم  )0وأصبحت جاهزة للتطبيق والتأكد من صدقها ثباتها ،تم
رفعها من قبل الدكتور المشرف لعميد الكلية وبعد الحصول على موافقته تم إرسالها لوزارة التعليم والحصول على الموافقة بأمر
تسهيل مهمة باحث (ملحق رقم ،)3بعد ذلك تم رفعها ألخالقيات البحث والحصول على موافقتهم لتطبيق الدراسة (ملحق رقم،)3
ّ
يعملن مع التلميذات
ثم تم رفع طلب بإحصائية لعدد المدارس الملحق بها برامج فرط الحركة وتشتت النتباه وعدد المعلمات الالتي
من معلمات تربية خاصة ومعلمات التعليم العام (ملحق رقم.)3.
بعد الحصول على اإلحصائية وأسماء المدراس تم النزول لها وفقا ا من األقرب إلى األبعد ،كما وجد أن عدد المعلمات
في اإلحصائية وعدد المدارس الملحق فيها البرنامج غير دقيق،
فقد وجد أن أحد المدارس ل يوجد بها برنامج للفرط وأيضا ا عدد المعلمات أكثر من اإلحصائية المعطاة ،حيث وزعت ()111
استبانة شملت عدد جميع المجتمع المراد دراسته دون ترك أحد ،وبعد ذلك تم جمعها وإجراء األساليب اإلحصائية على فقراتها
والخروج بنتائج وتوصيات للدراسة الحالية.

رابعاً :األساليب اإلحصائية:
لقد تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم الجتماعية ) )SPSSفي تحليل البيانات األولية التي تم جمعها ألغراض
هذه الدراسة ،وتماشيا ا مع طبيعة هذه الدراسة ،وأهدافها ،وأسئلتها وفرضياتها ،فقد تم استخدام عدة أساليب إحصائية منها بعض
األساليب الوصفية التي شملت على :النسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار (ت) للعينة
الواحدة لفقرات الستبانة المختلفة ،من أجل إعطاء وصف شامل لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات الستبانة المختلفة.
كما استخدم عدة اختبارات إحصائية منها :ألفا كرونباخ ومعامل ارتباط سبيرمان براون بهدف التحقق من التجانس أو
التساق الداخلي ألداة الدراسة والتأكد من ثباتها ،وتم أيضا ا اختبار (ت) للعينات المستقلة ،والذي يستخدم عادةا إلظهار الختالفات
المهمة ما بين مجموعتين فيما يتعلق بمتغير تابع معين.
وبما أنه تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس محوري الدراسة ،فقد تم الحكم على استجابات المعلمات عينة الدراسة
من خالل تحويل درجات الستجابة بحيث تنحصر بين ( )1و( )3درجات ،وذلك بتقسيم الدرجة الكلية لكل مقياس على عدد فقراته
حيث تم تقسيم الستجابات إلى خمس فئات في ضوء المتوسطات الحسابية ،وهي( :دائماا/أوافق بشدة) ،و(غالباا/أوافق)،
و(أحياناا/محايد) ،و(نادراا/ل أوافق) ،و(أبداا/ل أوافق بشدة) ،وقد تم اعتماد طول الفئة كأساس لتحديد الستجابات ،وذلك من خالل
طرح الدرجة العليا للفقرة (وهي  )3من الدرجة الدنيا (وهي  ،)1وقسمة الناتج على عدد فئات الستجابة (وهي  ،)3وكان طول
الفترة المستخدمة ( ،)3.88وعليه كانت النتيجة على النحو الوارد في الجدول التالي:
جدول رقم ()5
توزيع مدى المتوسطات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة

392

الوصف

مدى المتوسطات

دائماا/أوافق بشدة

3-3.31

غالباا/أوافق

3.33 – 0.31
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أحياناا/محايد

0.33 – 3.11

نادراا/ل أوافق

3.13 –1.81

أبداا/ل أوافق بشدة

1.83 –1.3

الفصل الرابع :نتائج الدراسة ومناقشتها
 نتائج الدراسة تحليل ومناقشة نتائج الدراسةتمهيد
يتضمن هذا الفصل عرضا ا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية ومناقشتها في ضوء أهداف وأسئلة وفرضيات
الدراسة ،وسوف يتم البدء بتقديم وصفا ا تفصيليا ا لخصائص عينة الدراسة الوظيفية ،ثم النتقال بعد ذلك إلى عرض ومناقشة
وتحليل أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها المتعلقة بمحوري الدراسة .وينتهي هذا الفصل بتقديم ملخص لنتائج الدراسة وأبرز
توصياتها.
سيتم في هذا الجزء تحليل ومناقشة نتائج الدراسة وفقا ا لتساؤلتها المرتبطة بمحوريها ،وذلك على النحو التالي:
التساؤل األول :ما ممارسة معلمات المرحلة االبتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه في
مدينة الرياض؟
يبين الجدول رقم ( )1التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية إلجابات المعلمات عينة
الدراسة على فقرات هذا السؤال.
جدول رقم ()3
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المعلمات حول فقرات محور الدراسة األول
(الممارسات)
م
1

الفقرة
تُجلس المعلمة التلميذة في

ك

مقدمة الفصل

%

393

دائما ً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

73

33

1

3

3

3.3

3.0

7.8

33.7 13.1

المتوسط

االنحراف

اتجاه

الحسابي

المعياري

اإلجابة

3.33

1.333

دائماا
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م

دائما ً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

31

37

38

13

13

8.1

8.1

تُجلس المعلمة التلميذة

ك

3

7

03

31

33

بالقرب من النافذة

%

7.8

1

37.1

03.7

13

تُجلس المعلمة التلميذة

ك

3

8

33

33

33

بالقرب من الباب

%

0.3

1.3

13

03.3

01.3

تُعطى المعلمة التلميذة

ك

17

37

33

03

13

37.1

13.3

00

01

33

1

13

38.3

01

33

3.3

13.0

03

01

00

1

13

3.3

13.0

33

10

الفقرة
تُعطى المعلمة التلميذة
أوقات للراحة  /الحركة

3

أثناء الحصة
0

3

3

ك
%

أوقات للراحة  /الحركة
بين الحصص
تحرص المعلمة على

1

%
ك

توفير بيئة تعليمية منظمة %
تحرص المعلمة على
تقليل المشتتات في البيئة

7

الصفية
تحرص المعلمة على

ك
%
ك

31.3 30.0 18.1

31.1 30.0 13.7

38.3 31.7 33.0
01

31

33

المتوسط

االنحراف

اتجاه

الحسابي

المعياري

اإلجابة

0.03

3.33

3.37

3.33

0.13

0.33

1.103

1.131

1.313

1.373

1.333

1.331

أحياناا

نادراا
نادراا

أحياناا

غالباا

غالباا

توضيح تعليمات الفصل
8

بأساليب جذابة وعملية
مثل (جداول مصورة،

0.00
%

33.3 31.7

13

33.7

1.010

أحياناا

11.3

بطاقات  ...الخ)
تُقدم المعلمة للتلميذة

ك

طلب واحد في كل مرة

%

تستخدم المعلمة اللوحات

ك

التفاعلية داخل الفصل

%

تُراجع المعلمة جدول

ك

31

اليوم قبل البدء

%

33.3

13

ك

33

33

3

13

11
13

394

31

1

13

00

33

3.3

13.0

3

13

3.0

13.0

33

33

17

31

31.1

13.7

33.3

31

3

18

33.7 38.3 03.0
37

03

33

01.3 33.3 30.0

0.70

1.381

غالباا

0.37

1.138

غالباا

0.33

1.313

أحياناا

0.73

1.311

غالباا
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م

دائما ً

الفقرة

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

المتوسط

االنحراف

اتجاه

الحسابي

المعياري

اإلجابة

تستخدم المعلمة
المعززات المفضلة عند
التلميذات كمكافأة إلتمام

%

18.1 17.3 33.8

3.0

13.3

المهمة
تُقدم المعلمة المعزز

ك

03

37

07

3

13

بشكل فوري بعد

10

الستجابات الصحيحة

0.33
%

01.3 30.0 03.3

3.0

1.333

غالباا

13.0

من التلميذة
تَنقل المعلمة التلميذة في

33

31

13

33

18.1

13.1

ك

31

33

37

13

37

نشاط آلخر

%

13.1

33

30.0

13.0

30.0

تَشرح المعلمة المطلوب

ك

01

33

13

1

13

%

01

3.3

13.3

ك

33

8

13

13

النشاطات من المشوق
لغير المشوق والعكس
تُقدم المعلمة فترة راحة

13

11

ك
%

للتلميذة عند النتقال من

من التلميذة بوضوح قبل
البدء بالنشاط
تستخدم المعلمة أسلوب

37

33

31.1 30.0

11.3 03.3
30

33

تعليم األقران مع

17

التلميذات داخل الفصل

%

33

07.1

13

1.3

13.1

0.31

0.33

0.11

0.31

1.031

1.330

1.013

1.373

أحياناا

أحياناا

غالباا

غالباا

إلنهاء المهام
تستخدم المعلمة قوائم
18

33

11

37

ك

13

3.3

30.0

ك

07

33

03

3

13

%

01.3

33

37.1

3.0

11.3

المالحظة مع التلميذات
لمراقبة سلوكهن الخاص
تختار المعلمة مهام

13

وأنشطة تتناسب مع
قدرات التلميذات

395

%

01

33

31.1 31.7

0.13

0.13

1.313

1.380

أحياناا

غالباا
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الفقرة

م
33

31

تُعرف المعلمة التلميذات

ك

بنتائج سلوكهن

%

تُراجع المعلمة القواعد

ك

والتعليمات بشكل مستمر
مع التلميذات

%

دائما ً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

03

07

38

1

10

3.3

11.3

1

03

3.3

37.1

33.1 01.3 37.1
08

33

33

17.3 17.3 03.8

المتوسط الحسابي العام

المتوسط

االنحراف

اتجاه

الحسابي

المعياري

اإلجابة

0.33

1.338

غالباا

0.33
0.03

1.111
1.308

قيمة (ت) للعينة الواحدة

0.131

مستوى الدللة

**3.331

أحياناا
أحياناا

**دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)2021≤αحجما لعينة = .113
يتبين من الجدول رقم ( )1أن إجابة المعلمات عينة الدراسة حول مستوى ممارستهن ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة وتشتت النتباه كانت في فئة (أحياناا) ،حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لذلك ( )0.03وبانحراف معياري بلغ
( .)1.308كما وتشير نتيجة اختبار (ت) حول الوسط الفرضي ( ،)0إلى أن قيمة هذا الختبار بلغت ( )0.131وكانت دالة
إحصائيا حيث بلغ مستوى الدللة ( )3.331وهو أقل من مستوى الدللة ( ،)3.31≤αوهذا يعني أن متوسط إجابة عينة الدراسة
حول هذا السؤال المتعلق بمستوى ممارستهن ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه كان أكبر من
المتوسط الفرضي ( ،)0وهذا يدل على أن عينة الدراسة يرون بأنهن يمارسن "أحياناا" أساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط
الحركة وتشتت النتباه .وتعتبر هذه النتيجة غير مطمئنة من الناحية العملية كون هذه الفئة من التلميذات بحاجة إلى تكثيف
ممارسات اإلدارة الصفية المتعلقة بهن في ضوء الحالة التي يعانون منها.
وأما فيما يتعلق بكل ممارسة على حدة ،فنالحظ من نتائج الجدول رقم ( )1أن الممارسة المتعلقة بـ " تُجلس المعلمة
التلميذة في مقدمة الفصل" احتلت المرتبة األولى من حيث الممارسات ذات العالقة وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.33وفي فئة "دائماا"
وبانحراف معياري بلغ ( .)1.333وأما فيما يتعلق ببقية بالممارسات ،فقد جاء اثنين منها في فئة "نادراا" وهما:
● تُجلس المعلمة التلميذة بالقرب من النافذة وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.33وبانحراف معياري (.)1.131
● تُجلس المعلمة التلميذة بالقرب من الباب وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.37وبانحراف معياري (.)1.313
كما جاء ( )13ممارسات في فئة "غالباا" وبمتوسطات حسابية تراوحت بين ( )0.70-0.37وكان أعالها الممارسة
المتعلقة بـ "تُقدم المعلمة للتلميذة طلب واحد في كل مرة" وأدناها الممارسة المتعلقة بـ "تستخدم المعلمة اللوحات التفاعلية داخل
الفصل" ،في حين جاء ( )8ممارسات في فئة "أحياناا" وبمتوسطات حسابية تراوحت بين ( )0.03-3.33وكان أعالها الممارسة
المتعلقة بـ "تُعطي المعلمة التلميذة أوقات للراحة  /الحركة أثناء الحصة" وأدناها الممارسة المتعلقة بـ "تُعطي المعلمة التلميذة
أوقات للراحة  /الحركة بين الحصص".
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وتشير قيم النحرافات المعيارية المرتفعة نسبيا ا ولجميع الممارسات الواردة في الجدول رقم ( )1إلى وجود تباين بين
إجابات المعلمات عينة الدراسة كون تجاوز النحراف المعياري لهذه الممارسات الواحد صحيح ،وقد يعزى ذلك إلى تفاوت
مستوى الصعوبات التي تواجهها المعلمات في ممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه ،حيث أظهرت
النتائج التفصيلية للدراسة ،وجود عالقة ارتباط عكسية بين مستوى هذه الصعوبات ومستوى ممارسة اإلدارة الصفية؛ حيث بلغ
معامل الرتباط ( )3.318-بين هذين العاملين.
التساؤل الثاني :ما المعوقات التي تواجهها المعلمات لممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه داخل
فصول المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض؟
طرحت هذه الدراسة في الستبانة المستخدمة فيها ( )18فقرة حول طبيعة المعوقات التي تواجهها المعلمات عينة الدراسة
في سياق ممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه داخل فصول المرحلة البتدائية ،ويبين الجدول التالي
النتائج الخاصة بهذا التساؤل اعتماداا على ما تم جمعه وتحليله من بيانات.
جدول رقم ()3
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المعلمات حول فقرات محور الدراسة األول
(الممارسات)
المتوس
م

أوافق

الفقرة

ال أوافق

أوافق

محايد

ال أوافق

ك

11

07

3

8

3

%

31.3

01.3

3.0

1.3

3

قصور في إعداد المعلمة

ك

37

37

01

33

3

وتهيئتها بشكل عام

%

30.0

30.0

31.7

33

1.7

قصور في معرفة المعلمة باإلدارة

ك

30

38

13

33

1

الصفية واستراتيجياتها

%

13.8

33.1

8.1

33.3

3.3

تقسيم المعلمة الوقت بين المهام

ك

33

33

38

03

3

بشكل غير جيد

%

17.3

33

33.1

03.3

0.3

ضعف قدرة المعلمة على ضبط

ك

18

37

13

31

3

سلوكيات التلميذات

%

13.3

30.0

13.3

33

3.0

ك

07

33

8

18

1

بشدة

بشدة

ط

االنحراف

اتجاه

الحساب المعياري اإلجابة
ي

تدني الميزانية المخصصة
1

لبرامج فرط الحركة وتشتت
االنتباه

3
0
3
3
1
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3.03

3.813

أوافق
بشدة

0.31

1.13

أوافق

0.11

1.331

محايد

0.33

1.138

محايد

0.33

1.311

محايد

0.31

1.330

أوافق
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المتوس
م

أوافق

الفقرة

بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

ط

االنحراف

اتجاه

الحساب المعياري اإلجابة
ي

عدم كفاية الوسائل والتجهيزات
الالزمة للمعلمة في غرفة

%

01.3

33.8

1.3

13.3

3.3

المصادر
ك

08

31

3

33

1

%

03.8

03.7

7.8

13

3.3

قصور في صبر المعلمة على

ك

13

33

11

03

3

سلوك التلميذات

%

11.3

08.8

10.8

37.1

0.3

كثرة األعباء الملقاة على معلمة

ك

11

01

0

13

3

الفصل

%

33.1

01

3.1

13.1

1.7

كثرة عدد التلميذات داخل الفصل

ك

11

07

3

10

3

الواحد

%

33.1

01.3

3.0

11.3

3

تركيز المعلمة على الجانب

ك

01

31

13

33

3

األكاديمي

%

01

03.0

13.0

31.1

1.7

قصور بإلمام المعلمة بخصائص

ك

00

07

13

33

3

التلميذات

%

38.3

01.3

13.3

33

1.7

قصور في تعاون اإلدارة

ك

30

31

17

31

3

المدرسية مع معلمة الفصل

%

13.8

03.7

13.7

33.3

0.3

ك

07

30

3

33

0

%

01.3

07.1

7.8

33.7

3.1

ك

33

31

13

00

0

%

31.1

03.0

13.1

38.3

3.1

ك

38

37

31

08

3

قلة في توفير أخصائية
7

اضطرابات سلوكية في غرفة
المصادر.

8
3
13
11
13
10
13

الغياب المتكرر من قبل التلميذة
ضعف عالقة المعلمة مع أسرة
ً

13

التلميذة وقصور في التواصل
المستمر

11
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0.83

1.138

أوافق

0.07

1.133

3.31

1.371

3.31

3.373

0.73

1.113

أوافق

0.1

1.130

أوافق

0.3

1.131

أوافق

0.73

1.181

أوافق

0.33
0.03

1.183
1.318

محايد
أوافق
بشدة
أوافق
بشدة

أوافق
محايد
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المتوس
م

أوافق

الفقرة

بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

ط

االنحراف

اتجاه

الحساب المعياري اإلجابة
ي

قصور في إدراك اإلدارة
المدرسية لطبيعة احتياج التالميذ %

33.1

30.0

18.1

03.8

1.7

داخل الفصل الدراسي
17

18

عدم كفاية البرامج التدريبية

ك

38

07

13

03

1

المقدمة للمعلمة

%

33.1

01.3

13.3

03.3

3.3

قصور في استخدام

ك

30

31

11

31

3

%

13.8

33.3

10.8

03.7

3.0

االستراتيجيات المناسبة من قبل
المعلمة مع التلميذات

المتوسط الحسابي العام

0.38

0.13
0.1

1.180

1.337
3.810

قيمة (ت) للعينة الواحدة

7.338

مستوى الداللة

**3.331

أوافق

محايد
أوافق

**دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)2021≤αحجم العينة= .113
يتبين من الجدول رقم ( )7أن إجابة المعلمات عينة الدراسة حول المعوقات التي تواجهها في ممارسة اإلدارة الصفية
مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه كانت في فئة (أوافق) ،حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لذلك ( )0.13وبانحراف معياري
متدني بلغ ( .)3.810كما وتشير نتيجة اختبار (ت) حول الوسط الفرضي ( ،)0إلى أن قيمة هذا الختبار بلغت ( )7.338وكانت
دالة إحصائيا حيث بلغ مستوى الدللة ( )3.331وهو أقل من مستوى الدللة ( ،)3.31≤αوهذا يعني أن متوسط إجابة عينة
الدراسة حول هذا السؤال المتعلق بالمعوقات كان أكبر من المتوسط الفرضي ( ،)0وهذا يدل على أن عينة الدراسة يرون بأنهن
يواجهن معوقات متنوعة لممارسة أساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه.
وأما فيما يتعلق بكل معوق على حدة ،فنالحظ من نتائج الجدول رقم ( )7أن "تدني الميزانية المخصصة لبرامج فرط
الحركة وتشتت النتباه" كان من أبرز المعوقات التي تواجهها المعلمات عينة الدراسة لممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط
الحركة وتشتت النتباه ،حيث جاء هذا المعوق بأعلى موافقة ومتوسط حسابي والذي بلغ ( )3.03وفي فئة "أوافق بشدة" وبانحراف
معياري متدني بلغ ( .)3.813كما وجاء "كثرة عدد التلميذات داخل الفصل الواحد" من الصعوبات البارزة في هذا السياق وبفئة
"أوافق بشدة" وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.31وبانحراف معياري متدني بلغ ( ،)3.373في حين جاءت "كثرة األعباء الملقاة على
معلمة الفصل" كأحد الصعوبات األخرى في فئة "أوافق بشدة" وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.31وبانحراف معياري (.)1.371
وأما فيما يتعلق ببقية المعوقات ،فقد غابت المعوقات الواقعة في فئة "ل أوافق" و "ل أوافق بشدة" ،وانحصرت في فئة
"أوافق" وفئة "محايد" .حيث جاء ( )3منها في فئة "أوافق" وبمتوسطات حسابية تراوحت بين ( )0.31-0.13وكان أعالها في
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الموافقة على الصعوبة المتعلقة بـ "عدم كفاية الوسائل والتجهيزات الالزمة للمعلمة في غرفة المصادر" ،وأدناها المتعلقة بـ
"قُصور في إعداد المعلمة وتهيئته بشكل عام" .أما الصعوبات التي انحصرت في فئة محايد فقد بلغت ( )1صعوبات وبمتوسطات
حسابية تراوحت بين ( )0.07-0.33وكان أعالها في "قُصور في صبر المعلمة على سلوك التلميذات" وأدناها في "ضعف قدرة
المعلمة على ضبط سلوكيات التلميذات".
وتشير قيم النحرافات المعيارية المرتفعة نسبيا ا لهاتين الفئتين (أوافق ومحايد) إلى وجود تباين بين إجابات المعلمات
عينة الدراسة في النظر لهذه المعوقات  ،وقد يعزى ذلك من وجهة نظر الباحثة إلى تفاوت البيئات المدرسية محل الدراسة ،وإلى
تباين معارف وقدرات وخبرات المعلمات عينة الدراسة في مجال التعامل مع المعوقات ومواجهتها في ضوء ما أظهرته دراسة
السيد وعلي (.)3311
التساؤل الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة االبتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط
الحركة وتشتت االنتباه تغزى لمتغير التخصص (معلمة تعليم عام ،معلمة تربية خاصة)؟
لإلجابة عن هذا التساؤل ،قامت الباحثة باختبار هذه الفروق في ضوء متغير التخصص باستخدام اختبار (ت) للعينات
المستقلة ،ويبين الجدول رقم ( )8أبرز نتائج هذا الختبار.

جدول رقم ()3
نتائج اختبار (ت) ألثر التخصص على متغير مستوى الممارسة ألساليب اإلدارة الصفية

المحور األول

التخصص
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
معلمة
معلمة
معلمة تربية
معلمة
تربية
تعليم عام
خاصة
تعليم عام
خاصة

قيمة ت*

الداللة
اإلحصائية

مدى ممارسة أساليب اإلدارة الصفية مع
تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه
* تم احتساب قيمة  Tعلى أساس تساوي تباين عينة التعليم العام والتعليم الخاص ألن اختبار)  (Leven’s testأظهر ذلك
0.03

0.03

3.311

1.33

3.303-

3.813

من خالل قيمة ( )Fالغير دالة من الناحية اإلحصائية (درجات الحرية = .)114
يتبين من النتائج الواردة في الجدول رقم ( )8عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة
البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه تغزى لمتغير التخصص (معلمة تعليم عام ،معلمة تربية
خاصة) ،حيث بلغت قيمة (ت) ( )3.303-وبمستوى دللة بلغ ( )3.813وهو أكبر من مستوى الدللة( ،)3،33≤αمما يعني
عدم وجود أثر دال إحصائيا ا للتخصص على توجهات المعلمات عينة الدراسة في ممارسة أساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة وتشتت النتباه .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بوزنانسكي وآخرون ( )Poznanski et al ,2018التي أظهرت عدم
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وجود تأثير لخصائص المعلم (عام أم تربية خاصة) على درجة ممارسته ألساليب اإلدارة الصفية مع طلبة فرط الحركة وتشتت
النتباه.
التساؤل الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة االبتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة وتشتت االنتباه تغزى لمتغير الدورات التدريبية حول (فرط الحركة وتشتت االنتباه ،اإلدارة الصفية)؟
لإلجابة عن هذا التساؤل ،قامت الباحثة باختبار هذه الفروق في ضوء متغير الدورات التدريبية في مجال فرط الحركة
وتشتت النتباه من جهة والدورات التدريبية في مجال اإلدارة الصفية من جهة أخرى باستخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة،
ويبين الجدول رقم ( )3والجدول رقم ( )13أبرز نتائج هذا الختبار.
جدول رقم ()3
نتائج اختبار (ت) ألثر متغير الدورات التدريبية في مجال فرط الحركة وتشتت االنتباه على متغير مستوى الممارسة ألساليب
اإلدارة الصفية
دورات تدريبية-فرط الحركة وتشتت االنتباه
المحور األول

مدى ممارسة أساليب اإلدارة الصفية مع
تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي
نعم

ال

نعم

ال

0.3

0.01

1.108

1.31

قيمة ت*

3.833

الداللة اإلحصائية

3.333

* تم احتساب قيمة  Tعلى أساس تساوي تباين عينة التعليم العام والتعليم الخاص ألن اختبار ) (Leven’s testأظهر ذلك
من خالل قيمة ( )Fالغير دالة من الناحية اإلحصائية (درجات الحرية = .)114
جدول رقم ()12
نتائج اختبار (ت) ألثر متغير الدورات التدريبية في مجال اإلدارة الصفية على متغير مستوى الممارسة ألساليب اإلدارة
الصفية
دورات تدريبية-اإلدارة الصفية
المتوسط
المحور األول

مدى ممارسة أساليب اإلدارة الصفية مع
تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه

الحسابي

االنحراف المعياري

نعم

ال

نعم

ال

0.30

0.18

3.333

1.187

قيمة ت*

1.333

الداللة
اإلحصائية

3.317

* تم احتساب قيمة  Tعلى أساس تساوي تباين عينة التعليم العام والتعليم الخاص ألن اختبار ) (Leven’s testأظهر ذلك
من خالل قيمة ( )Fالغير دالة من الناحية اإلحصائية (درجات الحرية = .)114
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يتبين من النتائج الواردة في الجدول رقم ( )3والجدول رقم ( )13عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة
معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه تغزى لمتغير الدورات التدريبية سواء
أكانت في مجال فرط الحركة وتشتت النتباه أو في مجال اإلدارة الصفية ،حيث بلغت قيمة (ت) ( )3.833و( )1.333وبمستوى
دللة بلغ ( )3.333و( )3.317وعلى التوالي وهما أكبر من مستوى الدللة(،)3.33≤αمما يعني عدم وجود أثر دال إحصائيا ا
لنوعي الدورات التدريبية على توجهات المعلمات عينة الدراسة في ممارسة أساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة
وتشتت النتباه.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بوزنانسكي وآخرون ( )Poznanski et al,2018التي أظهرت عدم وجود تأثير لمعرفة
ومهارة معلم ما قبل الخدمة لستراتيجيات اإلدارة الصفية واضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه على درجة ممارسته ألساليب
اإلدارة الصفية مع طلبة فرط الحركة وتشتت النتباه.

الفصل الخامس :الخالصة
أوالً :ملخص نتائج الدراسة
ثانياً :توصيات الدراسة
ثالثاً :مقترحات الدراسة
تمهيد:
تناول هذا الفصل ملخص للنتائج التي توصلت إليها الدراسة ،والتوصيات والمقترحات التي توصل إليها الباحث في
ضوء تلك النتائج:

أوال :ملخص نتائج الدراسة:
هدفت الدراسة ل معرفة ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت
النتباه في مدينة الرياض ،ومعرفة المعوقات التي تواجههن لممارسة اإلدارة الصفية داخل الصف الدراسي ،كما هدفت للتعرف
على الفرق بين ممارستهن ألساليب اإلدارة الصفية مع التلميذات تعزى لمتغيرات الدراسة (التخصص-الدورات التدريبية-الخبرة)،
وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:
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 .1ما ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه في مدينة
الرياض؟
 .3ما المعوقات التي تواجه المعلمات لممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه داخل صفوف
المرحلة البتدائية بمدينة الرياض؟
 .0هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة وتشتت النتباه تغزى لمتغير التخصص (معلمة تعليم عام ،معلمة تربية خاصة)؟
 .3هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة وتشتت النتباه تغزى لمتغير الدورات التدريبية حول (فرط الحركة وتشتت النتباه ،اإلدارة الصفية)؟
 .3هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط
الحركة وتشتت النتباه تعزى لمتغير الخبرة (أقل من خمس سنوات ،أكثر من خمس سنوات)؟
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وشملت عينته على جميع معلمات المرحلة البتدائية العامالت مع تلميذات
فرط الحركة وتشتت النتباه سواء من التربية الخاصة أو التعليم العام في المدارس الحكومية ،الملحق بها برامج اضطراب فرط
الحركة وتشتت النتباه التابعة لوزارة التعليم في مدينة الرياض والبالغ عددهن ( )111معلمة.

وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية:
-

أن عدد معلمات التعليم العام أكبر من معلمات التربية الخاصة في مدارس المرحلة البتدائية.

-

قلة عدد المعلمات الحاصالت على دورات تدريبية في فرط الحركة وتشتت النتباه.

-

أن المعلمات من ذوي الخبرة أكبر عدداا من ذوي الخبرة األقل.

-

أحيانا ا ما تمارس المعلمات أساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه وذلك يعتبر غير مطمئن
من الناحية العملية.

-

مواجهة المعلمات لمعوقات متنوعة أثناء ممارسة أساليب اإلدارة الصفية.

-

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط
الحركة وتشتت النتباه لمتغير التخصص (معلمة تعليم عام ،معلمة تربية خاصة).

-

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية لمتغير الدورات التدريبية بنوعيها على ممارسة معلمات المرحلة البتدائية
ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه.

ثانياً :توصيات الدراسة
وفي ضوء النتائج السابقة ،فإن الباحثة توصي بما يأتي:
-

إعطاء دورات تدريبية لمعلمات التعليم العام حول فرط الحركة وتشتت النتباه وكيفية وطرق ضبط السلوك داخل
الفصل الدراسي.

-

منح فرص للمعلمات األصغر سنا واألكثر تقبال للتغيرات الحاصلة في البيئة الصفية داخل المدرسة.
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-

إعطاء دورات للمعلمات حول استراتيجيات اإلدارة الصفية المختلفة وطريقة تطبيقها على التلميذات.

-

إعطاء دورات تهيئة إلدارة المدرسة قبل إدخال برامج التربية الخاصة حتى يكونوا أكثر وعيا ا وتعاوناا مع احتياجات
المعلمات والتلميذات.

-

تفعيل القوانين والشروط داخل البرامج كضرورة التواصل المستمر بين األسرة والمدرسة واللتزام بحضور الطالبة
للمدرسة وأل يتعدى غيابها عن 3مرات طوال الترم الدراسي.

-

تقليل عدد التلميذات داخل الفصل الدراسي الواحد.

ثالثاً :المقترحات
بناء على دراسة الباحثة فإنها تقترح الدراسات التالية:
-

إجراء دراسة حول ممارسة معلمين المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تالميذ اضطراب فرط الحركة
وتشتت النتباه.

-

إجراء دراسة حول مدى تقبل المعلمات والمعلمين للبرامج الملحقة في المدارس.

المراجع
أوالً :المراجع العربية
ثانياً :المراجع األجنبية
أوالً :المراجع العربية:
أبا عود ،عبد الرحمن .بن .عبد هللا .والمالكي ،نبيل .بن .شرف .)3313( .المشكالت السلوكية المرتبطة باضطراب نقص النتباه

والنشاط الحركي الزائد لدى التالميذ كما يدركها معلمو المرحلة البتدائية بمدينة الرياض .مجلة العلوم التربوية -كلية
التربية -جامعة الملك سعود -السعودية ،مج ،37ع.331-333 ،0
أبا عود ،عبد الرحمن .بن .عبد هللا .)3317( .إلمام المعلمين بالمشكالت التعليمية المصاحبة لضطراب قصور النتباه والنشاط

الحركي الزائد .مجلة التربية الخاصة -مركز المعلومات التربوية والنفسية والبيئية بكلية التربية جامعة الزقازيق -مصر،
ع.31-17 ،13

الزيات ،فتحي .)1338( .صعوبات التعلم باألسس النظرية والتشخيصية والعالجية ،اضطراب العمليات المعرفية والقدرات
األكاديمية-ضمن سلسلة علم النفس المعرفي.
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السيد ،محمد .سيد .محمد؛ وعلي ،عزة .أحمد .صادق .)3311( .أبعاد اإلدارة الصفية وممارستها لدى معلمي الطالب ذوي الحتياجات
الخاصة .دراسات عربية في التربية وعلم النفس -السعودية ،ع.313–307 ،13

الشيراوي ،مريم .عيسى .)3313( .مشكالت اإلدارة الصفية التي تواجه معلمي التالميذ المعاقين ذهنياا في دولة قطر .مجلة
الطفولة والتنمية -مصر ،مج  ،3ع .37-33 ،13
العساف ،صالح .)3313( .المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية .الرياض :دار الزهراء
المواجدة ،بكر .سميح؛ عودة هللا ،أزهار .جمال .الهويدي ،زيد .البدري ،أحمد .عبد اللطيف .والمواضية ،رضا .سالمة.)3313( .

مدي ممارسة معلمي المرحلة األساسية العليا لستراتيجيات اإلدارة الصفية الحديثة في األردن .مجلة التربية للبحوث
التربوية والنفسية والجتماعية ،ع ،133ج.308 -313 ،0

اليوسف ،عبد اللطيف .بن .عبد الرحمن ،واألغبري ،عبد الصمد .قائد )3311(.كفايات اإلدارة الصفية لمعلمي برامج التربية الخاصة
الملحقة بمدارس التعليم العام في محافظة اإلحساء :دراسة ميدانية على مديري ومعلمي برام التربية الخاصة بمدارس التعليم العام
بالمحافظة (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة الملك فيصل ،الدمام.
بافيفنير ،لندي (.)3317كل ما هنالك حول اضطراب نقص النتباه وفرط الحركة :الدليل العلمي الكامل للمعلمين(.ترجمة د .ماجد
الحميدي) ،الرياض :دار جامعة الملك سعود للنشر.
برانجلو ،روجر؛ جيولياني ،جيورجي ( .)3313اإلدارة الصفية للطالب ذوي الضطرابات النفعالية والسلوكية :دليل التربويون خطوة
بخطوة(.ترجمة د .ختام القحطاني) ،الرياض :دار جامعة الملك سعود للنشر.
حسن ،أحمد .)3331( .النتباه والذاكرة العاملة لدى عينات مختلفة من ذوي صعوبات التعلم وذوي فرط النشاط الزائد والعاديين.
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي لصعوبات التعلم .وزارة التربية والتعليم ،السعودية.
راشد ،سونة سعيد ،مخلوف ،سميحة علي محمد ،وعثمان ،منى شعبان .)3317( .تفعيل دور معلمة رياض األطفال المكفوفين
في إدارة الصف .مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية :جامعة الفيوم  -كلية التربية ،ع ،7ج- 353. 033 ،1
مسترجع منhttps://search.mandumah.com/Record/9121
زهران ،حامد .)3333( .علم نفس النمو الطفولة والمراهقة(ط.)1القاهرة :عالم الكتب .

عبد الواحد ،سليمان .)3331( .النشاط الحركي الزائد المصحوب بالندفاعية ونقص النتباه لدى األطفال .مجلة الطب النفسي
اإلسالمي (النفس المطمئنة)،مجلد(.)83
قناديلي ،جواهر .بنت .أحمد .صديق ،.وقاروت ،رباب .بنت .عصام .زيني .)3313( .اإلدارة الصفية في مدارس المرحلة
المتوسطة بمدينة مكة المكرمة .العلوم التربوية -مصر ،مج ،30ع.103 –111 ،0
مقداد ،محمد .)3331( .التكفل باألطفال الذين يعانون اضطراب عجز النتباه مع فرط النشاط في تنمية الموارد البشرية .رسالة
ماجستير .جامعة فرحات عباس ،سطيف الجزائر.311-183،
ويبر ،جو وبلوتس ،سينثيا .)3313( .الضطرابات النفعالية والسلوكية :النظرية والتطبيق( .ترجمة د .إبراهيم الحنو) .الرياض،
السعودية :دار جامعة الملك سعود للنشر( .العمل األصلي نشر في عام .)3338
وزارة التعليم1307( .هـ) .الدليل التنظيمي للتربية الخاصة .الرياض :األمانة العامة للتربية الخاصة.
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