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استراتيجيات التدخل السلوكي لألطفال ذوي اضطراب نقص االنتباه والنشاط 

  )ADHD(الحركي الزائد  

  

  [*]خالد بن عبد العزيز الحمد. د            

  : مقدمة 

يعتبر احد  ) ADHD(نشاط الحركي الزائد      ال شك أن موضوع اضطراب نقص االنتباه وال       
أهم المواضيع الجديرة بالدراسة والتمحيص من قبل المتخصصين في التربية الخاصـة فـي العـالم                

على أيه حال، يعتبر االهتمام باضطراب نقص ا النتباه والنشاط الحركي الزائـد موضـوع               . العربي
بفئات اإلعاقة األخرى كاإلعاقة البـصرية علـى        جديد نسبياً حتى في الدول الغربية المتقدمة مقارنة         

ومع ذلك فبمراجعة األدبيات واألبحاث الخاصة بهذا االضطراب يجد الباحث كماً هائـل             . سبيل المثال 
من الدراسات واألبحاث التي درست هذا االضطراب من كل جوانبه بشيء من التفصيل مثل التعريف               

تشخيص وكيفية التعامل مع هـذا االضـطراب والعـالج     واألسباب واإلعراض باإلضافة إلى كيفية ال     
  .(Culatta, Tompkins, Wart,2003)المقترح له بنوعيه الدوائي والسلوكي والتربوي

سيتم النقاش في مقدمة هذه الورقة حول تعريف هذا االضطراب والخـصائص واألسـباب              
  . والتشخيص ثم استراتيجيات التدخل التربوي السلوكي

  :التعريف 
ر اضطراب االنتباه والنشاط الحركي الزائد اضطراب عصبي سلوكي نمـائي يوصـف             يعتب

ويوصف على أنـه اضـطراب   ). CHADD, 2004(بأنه نقص دائم في االنتباه ونشاط حركي زائد 
وحـسب  . متعدد األبعاد حيث يظهر األطفال المصابين بهذا االضطراب درجات متفاوتة في الصعوبة           

                                                 
جامعـة  ، كلية التربيـة   ، -قسم التربية الخاصة    ، أستاذ االضطرابات السلوكية واالنفعالية المساعد    [*]

  المملكة العربية السعودية، الرياض، الملك سعود
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يوصف اضطراب االنتباه والنشاط الحركـي الزائـد        ) APA,2000(لنفسيالجمعية األمريكية للطب ا   
بمجموعة الصفات األساسية الضطراب تشتت االنتباه والنشاط الحركي الزائد هي العرض المزمن في             
نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد واالندفاعية والتي تحدث بشكل أكثر من المعتاد في الشدة وعـدد     

  . بنفس الفئة العمرية في النمومرات لحدوث مقارنة
  :خصائص ذوي اضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد

اضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد يشمل مجموعة من المظاهر المتنوعة التـي             
 ,Turnbull, Turnbull, Shank, & Smith(تالحظ على األطفال المـصابين بهـذا االضـطراب   

حاث أن هنالك ثالث أنواع فرعية يمكن تشخيصها فيما يتعلق بهذا االضـطراب             أظهرت األب ). 2004
أن ) Morgan, Hynd, Riccio, & Hall, 1996(على سبيل المثال أظهرت الدراسة التي قام بهـا  

نقص االنتبـاه،   (األطفال ذوي نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد المصابين بخصائص االضطراب           
أظهروا أعراض أكثر من المشاكل السلوكية بالمقارنة باألطفال الذين لـديهم           ) ائدوالنشاط الحركي الز  

 Bauermeister, andعرض أحادي ونقص االنتبـاه باإلضـافة إلـى ذلـك فبدراسـة أجراهـا       

Reina,2003) (            وآخرون وجدوا أن األسرة تتأثر بشكل أكبر إذا كان الطفل مصاب بالعرض الثنائي ،
مريكية للطب النفسي فإنه يوجد ثالث أنواع فرعيه من اضطراب نقص االنتباه            حسب تقييم الجمعية األ   
  -:والنشاط الحركي الزائد 

) ADD(وهو ما كان يطلـق عليـه  ) predominantly Inattentive( نقص االنتباه-:النوع األول
الـصف  ويعاني األطفال المصابين بهذا العرض بمشكلة في القدرة على التركيز واالنتباه في غرفـة               

ويمكـن تلخـيص بعـض    ). Turnbull, at el,2004(ويعانون من النسيان وسرعة التشويش عليهم
  -):Rief, 2005(خصائصهم واألعراض التي يعانون منها حسب ما ذكرتها

سرعة تشتت االنتباه بأي مثير خارجي مثل الصوت أو الحركة مثل الـصوت فـي البيئـة                   -أ 
 .المحيطة

 .حدث مباشرة إليهال يعير انتباه عندما يتم الت  -ب 

 صعوبة في تذكر وتأدية التعليمات   -ج 
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 .صعوبة الحفاظ على االنتباه في المهمات ونشاطات اللعب  -د 

 .نسيان للنشاطات اليومية  -ه 

 .عدم إكمال الواجبات مما يؤدي إلى أعمال مدرسية غير كاملة  -و 

 .درسيحتاج إلى درجة عالية من االنتباه من قبل الم.عدم القدرة على العمل باستقاللية  -ز 
  ):predominantly Hyperactive-Impulsive Type( النشاط الحركي االندفاعي -:النوع الثاني

ويشمل هذا النوع األطفال الذين ال يستطيعون الجلوس بثبات ويتكلمون بكثرة ويعانون من عـدم               
ويمكـن تلخـيص بعـض خصائـصهم     ). Turnbull, at el,2004(القدرة على اللعب بهـدوء 

  -):Rief, 2005( يعانون منها حسب ما ذكرتها واألعراض التي
 . حركة دائمة ومتواصلة طوال اليوم  -أ 
 .يترك المقعد في الصف الدراسي عندما يتوقع منه أن يكون جالساً في مقعده  -ب 
 . دائما ما يقفز ويتحرك حول الكرسي أو يقف على الطاولة، ال يستطيع الجلوس بثبات  -ج 
 .  حركة متسمرة ال يهدأ الطفل خاللهايتميز األطفال بالطاقة العالية بمعنى  -د 
 . الركض والتسلق بشكل كبيرفي مواقف وأماكن من المفترض أال يفعل ذلك فيها  -ه 
دائما يشعر بحاجة للعب بأي شيء بيديه أو محاولة الوصـول إلـى أي شـيء بيديـه                    -و 

 . باستمرار
  .يجد صعوبة في المواقف التي تتطلب االنتظار بصبر  -ز 

  ): Combined Type, ADHD(تباه والنشاط الحركي الزائد نقص االن-:النوع الثالث
ويشمل األطفال الذين لديه نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد ويمكـن القـول أن أغلـب                

مـن  % 85 لديهم كال االضطرابيين وتقدر النـسبة بحـوالي    (ADHD) األطفال من الـ
  .األطفال الذين لديهم هذا العرض

  -:قص االنتباه والنشاط الحركي الزائدنسبة اإلصابة باضطراب ن
بشكل عام ال يوجد دراسات دقيقة في العالم العربي تحدد نسبة األطفال الذين يعانون من اضـطراب                 

على كل حال في الواليات المتحدة األمريكية تتراوح نـسبة األطفـال            .االنتباه والنشاط الحركي الزائد   
 ;Barkley, 2000( في المائة 7 أو 5إلى 3لزائد بين ذوي اضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي ا

APA, 2000.(  
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  -:أسباب اإلصابة باضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد
أظهرت األبحاث التي أجريت على األفراد الذين يعانون من اضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي              

   -:الزائد التالي
حاث التي أجريت أن هنالك عدم توازن في التحـوالت          أظهرت األب -:إلى اختالف في الدماغ    .1

 ,Rief  (العصبية في الدماغ والكيميائية أو قلة نسبة التمثيل الغذائي في بعض أجزاء المخ 

2005; Castellanos, 1997.(  
أظهرت الدراسات التي أجريت على األفراد وذوي نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائـد             -: األسباب الجينية  -

  ).(Smalley, 2000; Sohn, 2002الوراثة قد تكون أحد العوامل لإلصابة بهذا العرض أن 
ومن هذه األسباب التعرض لإلصابة أثناء الحمل أو الوالدة مما يؤثر على نمـو              -:األسباب األخرى -

  ).Jensen, 2001; Rief, 2005(الدماغ الطبيعي 
باه والنشاط الحركي الزائد في بيئة فوضوية       وهي مثل أن يعيش الطفل ذو نقص االنت       -:أسباب بيئية   -

مقابل بيئة منظمة أو أن يعيش في بيئة فيها إدارة سلوك فعال مقابل العكس كل هذا ممكـن أن                   
أما فيما يتعلق بالنمط الغذائي فـإن فـي معظـم الدراسـات     . يسهم إيجابياً أو سلبياً على الطفل  

واد الحافظة والسكر من مـسببات اضـطراب        واألبحاث ال تدعم القول أن نوعية الغذاء أو الم        
  ).Barkley, 2000; Rief, 2005; Weyandt, 2001(تشتت االنتباه والنشاط الحركي الزائد 

  : التشخيص
الطريقة المثلى للتشخيص اضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد هـي التـشخيص             

  نموذج للتشخيص) Turnbull, at el, 2004(وقد اقترح. الشامل المتعدد التخصصات
  : يتكون من أربع مراحل أساسية كمرتكزات للتشخيص

 .المالحظة األولية من قبل الوالدين أو المدرس .1

ويتم في هذه المرحلة جمع معلومات أولية وإجراء اختبارات ذكاء وتحصيل           -:المسح األولي    .2
قدرات الحسية  جمعية على الطفل باإلضافة إلجراء مسح طبي عام الستبعاد أي مشاكل في ال            

 .األخرى
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وفي هذه المرحلة يتم تطبيق توصيات المرحلـة        -:مرحلة ما قبل التحويل للتشخيص الشامل      .3
 . السابقة على أمل أن يتم التعامل مع المشكلة بدون عملية التحويل

وفي هذه المرحلة يتم إجراء تقييم نفسي وإجراء اختبارات ذكاء          -:التحويل للتشخيص الشامل   .4
 وتطبيق قوائم تقدير السلوك ومالحظة متقنة باإلضافة إلى إجراء تقييم مبنى            وتحصيل فردية 

 . على المنهج

ثم بعد انتهاء التشخيص من قبل الفريق المتعدد التخصصات يقوم هذا الفريق بوضع الخطـة      
التربوية الفردية ومن العناصر األساسية في عملية تقييم وتشخيص األطفال ذوي اضـطراب نقـص               

 والنشاط الحركي الزائد هو التنوع في تطبيق المقـاييس سـواًء قـوائم تقـدير الـسلوك أو                   االنتباه
باإلضـافة إلـى   ) Culatta, Tompkins, & Werts, 2003(االختبارات الفردية المقننة أن وجد 

التاريخ السابق للطفل وجمع ما أمكن من معلومات عن الطفل فـي المدرسـة ومراجعـة سـجالت                  
وبما أن هنالك بعد طبي وتربوي  أكاديمي وتربوي سلوكي ونفسي  فـي  ). Rief, 2005(المدرسة 

هذا االضطراب فالبد أني يكون الفريق الذي يعمل في التشخيص فريق متعـدد التخصـصات مثـل                 
الطبيب النفسي أو طبيب األطفال أو طبيب األعصاب أو طبيب العائلة باإلضـافة إلـى األخـصائي                 

  . رس التربية الخاصةالنفسي والمدرس العادي ومد

  -:اضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد واإلعاقات األخرى 
باإلضافة لهذا االضطراب في أحيان كثيرة يتوافق بعض المشاكل السلوكية أو األكاديمية مع             

 American(و)Barkley, & Murphy, 1998(نقص االنتباه والنشاط الحركي وطبقاً لما ذكره 

Academy of Pediatrics, 2000; CHADD, 2000; Weyandt, 2001:(-  
 . صعوبات تعلم .1

 . اضطرابات القلق .2

 . اضطرابات التصرف .3

 . اكتئاب .4
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  استراتيجيات التدخل
هنالك العديد من استراتجيات الدخل التربوي السلوكي واألكاديمي لكن قبل التفصيل في هذه             

امة التي تساعد على نجاح األطفال ذوي نقـص    االستراتيجيات البد من الحديث عن بعض العوامل اله       
  -:(Rief, 2005)االنتباه والنشاط الحركي الزائد في المدرسة كما أوجزتهاٌ 

البد لكل من حول الطفل اإللمام بقدرة هذا الطفل على االنجاز ويشمل المدرسـين               .1
 . والوالدين والراشدين المحيطيين بهذا الطفل

تعليم هؤالء األطفال في بيئة واضـحة وممكـن         البد أن يتم    -:الوضوح والترتيب    .2
 .التنبؤ بها

من المهم للمدرسـين أن يكـون علـى         -:تواصل جيد وفعال بين البيت والمدرسة      .3
تواصل مستمر مع الوالدين بخصوص وضع الطفل وعلى الوالدين أن يكونوا على            

 .نفس المستوى من التواصل مع المدرسة

بد أن يتكاتف العاملين في سـبيل تقـديم          في المدرسة ال   -:التعاون والعمل كفريق   .4
وبما أن هنالك أعضاء خارج المدرسة كاألطباء فال بد مـن           . خدمة متكاملة للطفل  

 . وجود آلية واضحة لعملية التواصل والتعاون في سبيل تقديم الخدمة

 أن يستخدم المدرس طرائق تدريس تشجع على التفاعل         -:طرائق تدريس تفاعلية     .5
 . تعلم وتسعى إلى جعل الطالب يتفاعل مع المعلم بشكل أكبربين المعلم والم

 حيث يكون المدرس قادر على إدارة الصف بفاعليـة    -:إدارة صف فاعلة وإيجابية    .6
 .ومدرك لكل ما يمكن أن يسبب السلوك غير المرغوب فيه

وهي أن يكون المعلم قادر على تعديل وموائمـه         -:تعديل  وموائمة البيئة الصفية       .7
 . تدريس والمحيط البيئي الصفي بما يتناسب مع احتياجات الطفلطرائق ال

 . رغبه ومرونة المدرس لعمل تعديالت وموائمة الحتياجات الطفل .8

وهي قدرة المدرس على مـساعدة      -:مساعدة وتدريب في مهارات التنظيم والتعلم        .9
الطفل ذو اضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد على اكتساب مهـارات            
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 التنظيم حيث أنها احد المشكالت التي تواجه األطفال باإلضافة إلي  تزويـدهم              في
 .بمهارات التعلم المناسبة

 ويعتبر  -: معرفة وفهم المدرسين باضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد         .10
فهم المدرس لطبيعة وخصائص هذا االضطراب أحد أهم العناصر التي تساعد المعلـم          

فقدرة المدرسين علـى عمـل الموائمـة        ،  األطفال الذين يعانون منه    على التعامل مع  
 .والتعديل في البيئة الصفية مرهونة بمقدار فهمه لهذا االضطراب

ألن األطفال ذوي اضـطراب نقـص االنتبـاه         -:تقليل كمية الواجبات المدرسية      .11
لتنظيم والنشاط الحركي الزائد يعانون من مشكلة التركيز ولديهم إشكال في مهارات ا           

 .ومن الموائمات الضرورية تقليل كمية ما يعطى لهؤالء الطالب
تعاون اإلدارة يعتبر أحد أهم العناصر التي تلعـب         -:مساعدة ودعم إدارة المدرسة      .12

 .دور في نجاح تقديم خدمة تربوية تلبي احتياجات هؤالء األطفال
مما الشك فيه أن    -:الباالحترام والتقدير واإليمان باألنماط المختلفة للتعلم لدى الط        .13

اإليمان أن الطالب يتمتعون بقدرات مختلفة واحتياجات متعددة يسهل في عملية           
 . الموائمة بما يتناسب مع احتياجات األطفال جميعاً في التعليم

  -:اضطراب نقص االنتباه واستراتيجيات التدخل للمهارات االجتماعية
راب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد      من المشاكل التي يعاني منها األطفال ذوي اضط        -

 ):Goldstein, & Teeter, 2002(حسب ما أوجزها 
 ).Self-Control(منصف في التحكم في الذات  .1
 . صعوبة في التحكم في المشاعر واالنفعاالت واالستجابات لذلك .2
ضعف في مهارات حل المشكلة وسرعة االنفعال مما يؤدي إلى طريقة مناسبة لحل     .3

 . تالمشكال
 . مشكالت في التحكم في الغضب .4
 . ضعف في مهارات التواصل .5
عدم القدرة على قراءة التعابير الشفهية وغير الشفهية مما يصعب عملية االستجابة             .6

 .بشكل جيد للمواقف االجتماعية المختلفة 
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  :نقص المهارات االجتماعية مقابل نقص األداء االجتماعي
ي بدوره إلى نقص في التفاعل االجتماعي مع البيئة المحيطة          النقص في المهارات االجتماعية يؤد    

أن األطفال  ) Barkley,1998(وقد ذكر .لألطفال ذوي اضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد       
ذوي اضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد ليس لديهم نقص في المهارات االجتماعية بقـدر            

يعرفون ماذا ينبغي أن يفعلوا والمهارات االجتماعيـة المطلوبـة لكـن            هم  ،ما لديهم نقص في األداء    
تأسيسا على ذلك فإن األطفال الذين لديهم نقص االنتباه و          . يفشلون في القدرة على أداء هذه المهارات      

النشاط الحركي الزائد يعانون من نقص في المهارات االجتماعية يمكن تدريسهم وتدريبهم على هـذه               
ن األطفال الذين يعرفون المهارات االجتماعية لكن لديهم عدم القدرة على األداء فإنه في              لك. المهارات

هذه الحالة يجب تدريبهم على تطوير استراتيجيات ومهارات تحكم على سبيل المثال التـدريب علـى                
 ,Zumpfe, Landau, 2002; Rief(التحكم في الغضب حتى يتمكنوا من تأدية ما يعرفون مـسبقاً  

2005 .(  
العناصر األساسية لعالج األطفال ذوي نقـص االنتبـاه والنـشاط    )Pelham, 2002(وطبقاً لـ

الحركي الزائد من االستراتيجيات االجتماعية النفسية مثل تدريب الوالدين الـسلوكي واسـتراتيجيات             
  .التحكم وإدارة الصف والتدخل السلوكي الذي يركز على العالقات مع األقران بالنسبة للمعلم

 -:إدارة الصف الفعالة لذوي نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد �
  -:إلدارة فصل فعال البد من مراعاة بيئة الصف ولتأسيس بيئة صف فعال البد من

 .صف منظم ومرتب من حيث الجدول وما ينبغي للطالب أن يقوم به .1
 .بيئة صف هادئة ويمكن توقع ما يحدث بها .2
 .ابية للسلوك المرغوب فيهالتركيز على المعززات اإليج .3
 .بيئة فصل مبنية على االحترام المتبادل بين الطالب والمعلم .4
 .أن تكون بيئة الفصل مرنة لتؤام االحتياجات الفردية للطالب .5
 .أن يشعر الطالب باألمان وأن ال يحس بالخوف من عمل خطاء .6

 -:الحركي الزائدقواعد الصف الدراسي والضوابط السلوكية لذوي نقص االنتباه والنشاط  �
  -:من التطبيقات الفعالة في الصف الدراسي فيما يتعلق بقواعد ضبط الصف 

 .حدد القواعد الخاصة بالصف الدراسي واشرح الغرض منها للطالب .1

 .وضح للطالب ما تريد أن يفعل قبل الحديث عما اليفعل .2

 .ضع التعليمات بشكل مكتوب واشر إليها بشكل مستمر .3
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الب ومع الوالدين فيما يتعلق بما يتوقع مـن الطالـب أن            تواصل بوضوح مع الط    .4
 .يفعل

 .كافئ الطالب عند إتباع أو عمل سلوك ايجابي .5

توضيح مايتوقع من الطالب أن يفعل عن طريق شرح ماهو مطلوب منه وكتابـة               .6
 .ذلك له والتمثيل الحي للموقف أو السلوك وترك الطالب يطبق بنفسه

 -:استخدام عالمات ورموز تعريفية �
  -:وذلك لمساعدة الطالب على التحكم والتنمية إذا بدأ في عمل السلوك غير المرغوب فيه مثل 

استخدام نماذج أو عالمات مرور ضوئية للتنبيه عن حدوث سلوك غير مرغـوب              .1
 .فيه

اقترب من الطالب انظر بشكل مباشر إلى عيون الطالب لتعطي الطالب مؤشر على             .2
 .وجود االنتباه

بصريه ألوضاع فردية معينة لتحديد السلوك المتوقـع أداءه مثـل           استخدام رموز    .3
 صورة طفل يرفع يده قبل أن يتكلم لتعزيز سلوك رفع اليد قبل الكالم

 -:ترتيب البيئة المكانية الصفية لزيادة اإلنتاج وإدارة الصف بفعالية  �
وي اضـطراب   الطريقة التي يتم ترتيب الطاوالت بها بحيث يتناسب مع احتياجـات األطفـال ذ             

االنتباه والنشاط الحركي الزائد مثل أن يكون المدرس قادر على الوصول إلى الطالـب بـسهولة                
بحيث ال يكون هنالك عوائق تحول دون وصول المدرس والتواصل المكاني مع الطالب باإلضافة              
أن يكون الطالب ذو اضطراب نقص ا النتباه والنشاط الحركي الزائد قريب مـن المـدرس وأن                 

  .يكون قريب من أطفال يتمتعون بسلوك ايجابي
 -:التزويد باالنتباه اإليجابي والمكافئة االجتماعية للسلوك المرغوب فيه  �

في الغالب األطفال ذوي اضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد يلقون انتباه عالي تجـاه               
ك االيجابي الذي يؤديه لذلك البـد       سلوكهم الغير مرغوب فيه وبالمقابل ال يتلقون أي انتباه للسلو         

من تعزيز السلوك المرغوب فيه عن طريق إعطاء االنتباه اللزم على سبيل المثال يمكن المدرس               
  -:أن يقول
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 .أحب عندما يقوم احمد بالتذكر برفع يده قبل أن يتكلم .1

 .أنا أقدر عندما تكون هادئاً في الطابور .2

 . على أداء هذه المهمةلقد الحظت مقدار الجهد الذي بذلته ياأحمد .3

باإلضافة إلى الجانب المعنوي المدرسي ينبغي أن يعطي الطفل مكافئة علـى الـسلوك               .4
المرغوب فيه مثل إعطاءه  وقد إضافي ألداء المهمة أو تلقي مساعدة من أحد أقرانه أو                

 . مكافئة عينية مثل قلم او ممحاه أو حتى معززات أخرى يرى المدرس أن لها فاعلية

   -: السلوك الفردي و التدخل والدعمإدارة
غالبا ما يعاني مدرسي األطفال ذوي اضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائـد مـن بعـض                 
التحدي في مواجهة والتعامل مع السلوك غير المرغوب فيه داخل غرفة الصف وخاصة السلوكيات التي تـسبب                 

لتي تسبب حدوث السلوك والـسلوك نفـسه ووصـف          االرتباك في غرفة الصف ومن الضروري فهم العوامل ا        
الجدير بالذكر هنا   . وتعريف السلوك باإلضافة إلى التوابع التي تحدث بعد السلوك سواء كانت معززات أو عقاب             

هو أن من الثوابت األساسية فيما يتعلق بالسلوك أن السلوك غير المرغوب فيه يحدث في إطار تفاعل الطفل مع                   
تغيير العوامل البيئيـة ذات     : ثانيا، تعريف السلوك : أوال،  مما يستدعي التربويين السعي إلى     المحيط البيئي حوله  

العالقة والتي يمكن أن تساهم في حدوث السلوك غير مرغوب فيه مثل طريقة التـدريس أو بعـض العوامـل                    
 مرغوب فيه وللتعامل مع السلوك الفردي غير)Ryan, Halsey, & Matthews, 2003(المرتبطة ببيئة الصف

   -:مجموعة من العناصر التي يجب أن يتم التعامل معها)Rief, 2005(ذكرت 
ويكـون  ) On-task(ومن األمثلة على ذلك سلوك البقاء على المهمة       ،السلوك المستهدف   -1

  . التعاون والتفاعل اإليجابي مع األقران وإتباع التعليمات والجلوس بوضع مناسب
شاركة الطفل ذو اضطراب نقص االنتباه والنـشاط الحركـي          البد من م  ، كتابة األهداف -2

  . الزائد في كتابة وتنفيذ هذه األهداف
  .مالحظات للبيت وتقارير دوريه للوالدين-3
  .  استخدام العقد السلوكي مع الطالب وأساليب االقتصاد الرمزي وتكلفة االستجابة-4
 سلوك متكاملـة تأخـذ فـي        هذه األمور والمالحظات ينبغي أن تكون ضمن خطة تعديل        -5

  .االعتبار نقاط القوه والضعف عند الطفل
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إستراتيجيات لزيادة االستماع وإتباع التعليمات والطاعة لألطفال ذوي اضـطراب نقـص االنتبـاه               -
  -:والنشاط الحركي الزائد حسب ماذكرها 

(Miranda, Jarque, & Tarraga, 20006; Powell 
 &Nelson, 1997; Rief, 2005)  

من الممكن زيادة قدرة الطفل ذو اضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد علـي االسـتماع                 ) أ
  -:وإتباع التعليمات وذلك عن طريق 

بإعطاء تعليمات خاصة بالدرس بحيث ال تعطى التعليمات والطـالب اآلخـرين يتكلمـون               .1
  .وحاول أن تواجه الطالب أثناء إعطاء التعليمات

م إعطاء التعليمات عن قرب للطالب ألنه مـن الـضروري االقتـراب             من الضروري أن يت    .2
 .للطالب قدر المستطاع والنظر مباشرة للطالب أثناء إعطاء التعليمات

علي المدرس أن يقوم بتعليم الطالب أن بعض اإلشارات السمعية والبصرية تعنى أن الطالب               .3
 .اهه للمعلميجب أن يقف عن أداء المهمة فور سمعها ورؤيتها ويوجه انتب

على المدرس أن يعطي التعليمات مفردة ماأمكن ذلك وإذا كانت التعليمات المراد إعطائهـا               .4
تتبع خطوات متعددة فعلى المدرس أن يقوم بإعطائها على شكل متسلـسل بحيـث يعطـي                

 .الطالب خطوه واحدة في نفس الوقت

 سؤال الطفل أن يقـوم      دائما تأكد من مستوى فهم الطالب مما يراد منه أن يفعل عن طريق             .5
 .بإعادة ما تريد منه

 . من المفيد أن يقوم المدرس باالستعانة بأحد األقران لتوضيح التعليمات للطفل .6

البد من متابعة الطفل بعد إعطائه التعليمات وإعطاء تغذية راجعة إيجابية عنـدما يـستجيب                .7
 .الطفل للتعليمات

ت كاملة وواضحة بما فيها ما يتوقع مـنهم         على المدرس أن يتأكد من إعطاء االطفال تعليما        .8
 .أن يؤده

  -):عمل ما يطلب من الطفل ( الطاعة ) ب
ولكن إذا قلت هذه النـسبة      % 80معظم األطفال حتى سن الثامنة يستجيبون إلى ما يطلب منهم بنسبة            

وقد أقترح العديـد مـن      ) Robinson,2000(فأقل فهذا يبين أن هنالك مشكلة عند الطفل         % 60إلى  
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المتخصصين مجموعة من التوصيات لتشجيع وزيادة سلوك الطاعة عن الطفل ذو اضطراب االنتبـاه               
                                                   -):Barkley, 2000; Walker, 1997; Rief,2005(والنشاط  الحركي الزائد

لتركيز على السلوك الذي يراد للطفل أن يؤديه بدال من التركيز على السلوك الـذي يـراد                 ا .1
بدال من ال تلتفت إلى زميلك يـا        ) أنظر إلى السبورة يا أحمد      (إيقافه مثل أن يقول المدرس      

  .أحمد
الحذر من استخدام عبارات عامة مجرده عند الطلب من الطفل أن يفعل شيئاً مـا فبـدال أن                   .2

 ". ال تتكلم أثناء شرح المدرس"أن تقول " كن محترما في الصف يا أحمد"لطفل نقول ل

يجب أن تكون التعليمات التي تعطى للطفل محدودة وأن يكون الطفل واضح وبدون استطراد               .3
في الشرح واالنتظار لمدة ال تقل عن عشر ثوان لالستجابة وعند عدم االستجابة أعد األمـر                

 . على الطفل مرة أخرى

 قام الطفل بالعمل قم بالثناء على الطفل وعزز هذا السلوك مباشرة وإذا لم يتم القيام بمـا                  إذا .4
 .طلب منه بعد التكرار عليه يمكن استخدام بعض أساليب العقاب البسيطة

باقتراح مجموعة من الخطوات التـدريس      ) Illes,2002(باإلضافة إلى هذه التوصيات قامت       �
 االنتباه والنشاط الحركي الزائد لكل من المدرسـين وأوليـاء   وتدريب األطفال ذو اضطراب نقص    

 -:األمور لألطفال حتى مرحلة الثالث االبتدائي

  . أعط األمر وانتظر لمدة عشر ثواني حتى يستجيب الطفل .1
يا أحمد يجـب أن تلتفـت باتجـاه         "إذا لم يستجيب أعد األمر بشكل أكثر وضوح مثل           .2

  ".السبورة اآلن 
المواقف في اليوم لتدريب على سلوك الطاعة وال بـد مـن تـوفير              استخدم القليل من     .3

المكافئات المعززة باإلضافة إلى اإلشادة بأداء الطفل خاصة إذا أداء الطفل العدد المتفق             
عليه أو حصل على عدد معين من النقاط مع االتفاق مسبقاً معه أنه يحصل على تعزيز                

  . معين بعد هذه الفترة
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ب لألمر لعشر ثواني تتم اإلعادة له بشكل واضح أن يفعل مـا هـو               إذا الطفل لم يستجي    .4
مطلوب منه فإذا لم يؤدي المهمة كما ينبغي في هذه الحالة فإنه يتم اسـتخدام أسـاليب                 

) خسارة مكافئه معينه أو وقت مستقطع يعزل في ركن من الفصل الدراسي           (عقابيه مثل   
العقاب تكون من طريق االستجابة لما   حتى يتعلم الطفل أن الطريقة الوحيدة للتخلص من         

 .يراد منه فعله من قبل الوالدين والمدرسين

البد أن يتم تحسيس الطفل أن هناك مكافئة لكل عمل يقوم به على سـبيل المثـال يـتم                    .5
وضع درجات للطفل في كل مرة يؤدي فيها السلوك بحيث تتحسن درجة الطفل كل مرة               

 .يؤدي فيها السلوك

مدرس أن يزيد نسبة التي أداء فيها الطفل األداء الصحيح حتى يصل            في كل مرة على ال     .6
 .إلي مستوي الهدف المرغوب

استراتيجيات استجالب والمحافظة وتنظيم انتباه األطفال ذوي اضـطراب نقـص االنتبـاه والنـشاط               
  -:الحركي الزائد

 -:تركيز والحصول على انتباه الطفل -أ 

  .تي يمكن تساعد على جعل الطفل يركز انتباههمجموعة من األفكار ال) Rief,2003(ذكرت 
على المدرس استجالب فضول الطفل ومشاركته وذلك عن طريق السؤال بطريقة تكرير             .1

فضول الطفل أو البدء بنفسه قصير ممتعة يتم النقاش حولها مما يثير استمتاع األطفـال               
 .للدرس القادم

 .لشد انتباه الطفل ) فةالطر(استخدام أسلوب الدعابة أو متى أحياناً النكتة  .2

كأن يقوم المدرس بالحديث علـى      . استخدام أسلوب شيق كالقصة وأمثلة من واقع الحياة        .3
 .شكل قصة لما حدث له عندما كان طفالً

أضف نوع من اإلثارة على الدرس بإخفاء شيء ماء في صندوق أو كيس بحيث يكـون                 .4
لتوقع من هذا الـشيء وهـذه       هذا الشيء له عالقة بالدرس مما يستثير فضول األطفال ل         

 .طريقة ممتازة تقود النقاش لموضوع الدرس
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اشرح هدف وأهمية الدرس وعرف األهداف ومحتوى معايير أداء تحصيلها في نهايـة              .5
 .الوحدة أو الدرس

اثر النقـاش واسـتخدم     . نشط خبرات األطفال السابقة واستجلب خبرات األطفال السابقة        .6
ال من رؤية العالقة بين الـدرس المطـروح وخبـرات           االستراتيجيات التي تمكن األطف   

 .التعليم السابقة لديهم

 .زود األطفال بنظرة عامة لما ُيراد تعلمه وعالقة ذلك بخبرات التعلم السابقة .7

ضع في االعتبار عند تخطيط الدروس أن األطفال ذوي اضطراب نقص االنتباه والنشاط              .8
 .ة في بيئتهمالحركي الزائد يشد انتباههم األشياء الجديد

 ـ:استخراج بعض الطرق الصوتية الستجالب انتباه الطفل �
إشارات صوتية من خالل استخدام بعض األدوات الصوتية مثـل الجـرس أو بعـض                .1

 .األصوات التي تستخدم في بعض األلعاب

 ).الجميع ينظر إلي3.2.1هذه نقطة مهمة ... انتباه (استخدام أشارة صوتية واضحة مثل  .2

ت في البيئة المحيطة مثل صوت مكيف الهواء واألصوات التي تأتي مـن             انتبه لألصوا  .3
 .خارج الفصل وتأكد أن صوتك يكون مسموع من قبل االطفال 

 -:استخدام بعض الطرق المرئية الستجالب انتباه الطفل �
باستخدام مـصباح يـدوي أو      (استخدام بعض العالمات المرئية مثل اإلشارات الضوئية         .1

 ).المدرسبرفع اليد من قبل 

استخدام الصور الملصقة على الجدران لكي تستجلب انتباه األطفال لما عليهم أن يقوموا              .2
 .به إذا أرادوا فعل شيء ماء مثل رفع اليد قبل الكالم

التمثيل العملي للمواقف ورسم المواقف على السبورة لتقريب بشكل تمثيلي لألطفال مـاذا      .3
 .يراد أو يتوقع منهم أن يفعلوا

 مؤشر أو مسطرة أو باإلصبع على الكلمة المكتوبة التي تريد للطفل أن يركـز               استخرج .4
 .عليها
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قم بتغطية التفاصيل غير الضرورية أو الكلمات غير الضرورية لتركز انتباه الطفل على              .5
 .المهمة أو الكلمة ألمراده

بلـون  استخدام األلوان فعال في جذب انتباه الطفل مثل أن تكون الكلمة المـراد تعينهـا                 .6
 .مختلف ومميز عن باقي الجملة

ضع إطارات للصور التي تعبر عن سلوكيات التي تريد للطفل أن يؤديها وعلقهـا فـي                 .7
 .غرفة الصف

مساعدة األطفال ذوي نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد على الجلوس علـى المهمـة               �
 & ,Fabiano & Pelham, 2003; Harlacher, Roberts(أثناء الحصة الدراسية

Merrell, 2006: (- 

 . زود الطفل بالتوجيهات الالزمة قبل أن تجعل الطفل يعمل بشكل مستقل في غرفة الصف-1

تأكد من الوضوح في التعليمات وأن الطفل فهمها قبل إرسال الطالب للعمل على المهمـة               -2
 . بشكل مستقل

 .اء العمل على المهمةتأكد من وجود أدوات كافية متيسرة للطالب يستطيع استخدامها أثن-3

أرسل الطفل يقوم إلى مقعده ومعه قائمة مكتوبة بالمهمات التي يجب أن يفعلها وأن تجعـل                -4
 .الطفل بعملية شطب كل مهمة قام بها في القائمة

 .زود الطفل ببعض األمثلة المكتوبة لما تريد منه أن يؤديه حتى يستعين بها-5

 -:استراتيجيات ضبط وتنظيم الذات �
لمهم والمفيد لألطفال ذوي نقص االنتبـاه والنـشاط الحركـي الزائـد اسـتخدام               من ا 

استراتيجيات مراقبة وضبط الذات حتى يكونوا أكثر إدراك لسلوكياتهم ومـن الممكـن             
استخدام رموز على شكل صور على طاولة الطفل لتساعد الطفل علـى أداء الـسلوك               

نه يشمل قيام الطفل بتقيـيم وتـسجيل        ومما يميز هذا النوع من التدخل أ      . المرغوب فيه 
 ,Harlacher, Roberts, & Merrell, 2006; Alberto, & Troutman(سـلوكه 

  -:على سبيل المثال ). 2006
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أن يقوم المدرس والطفل باالتفاق على واحد أو ثالث سلوكيات ليقوم الطفـل              .1
 .بمراقبتها

 حتى يقـيم    ).10-1(ويعطي الطفل نموذج ليقيم هذه السلوكيات على مقياس        .2
 .مدى أداءه على كل سلوك

 .يقوم المدرس بتقييم السلوك المراد أن يكون .3

يقوم الطالب بمقارنة تقييم أداءه بتقييم أداء المدرس كلما بلـغ نقطـة أعلـى               .4
 .تحسب له نقطة على نظام تعزيز محدد مسبقاً

 .يقوم المدرس بالتدرج مع الطفل بإعطاء الطفل المسؤولية بمراقبة ذاته .5

 : تمـة الخا

في هذه الورقة تم مناقشة مفهوم اضطراب نقص االنتباه والخصائص واألسباب والتشخيص            
لكن من المهم األخذ في االعتبار أن أي        . واستراتيجيات لتعامل مع المشاكل السلوكية لهذا االضطراب      

ة بحيث يكون   تدخل للتعامل مع اضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد البد أن يتسم بالشمولي            
  . شامالً لألبعاد تربوية وطبية والنفسية في أي برنامج تدخل
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