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تعزيــز الرمــزي فـــي خـفـــض  الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر ال  هــذه هــدفت  :ملخــص
ـــتباه المصــحوب بالنشــاط    ــد لــدى الطــال  الحركــي مظــاهر اضــطراب عـجـــز االن  بالزائ

ــّتعلم  ــة الدراســة مــن    . ذوي صــعوبات ال ــت عين ــًا مــن ذوي صــعوبات   ) 17(تكون طالب
الّتعلم في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، ُقسموا عشوائيًا إلـى مجمـوعتين   

 مظـــاهرُطبـــق علــى أفـــراد المجمــوعتين بطاقــة مالحظـــة لرصــد     . ضــابطة وتجريبيــة  
قبلـي،  : الزائد علـى ثـالث مراحـل    الحركي اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط

تلقى أفراد المجموعة التجريبية التدريس بأسلوب التعزيز الرمـزي  . وبعدي، ومتابعة
بالطريقــة  يسلتــدرالمــدة ســبعة أســابيع، فــي حــين تلقــى أفــراد المجموعــة الضــابطة     

ــة ــب      . التقليدي ــة إحصــائية بــين متوســطات رت ــروق ذات دالل ــائ وجــود ف أظهــرت النت
أفــراد المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة علــى القياســين البعــدي والمتابعــة، ولصــالح  
أفراد المجموعة التجريبية، كما أشارت النتائ إلى عدم وجود فروق بين متوسـطات  

ونـوع   عـزى لمتغيـري الصـف الدراسـي،    تة والتجريبية رتب أفراد المجموعتين الضابط
 .الصعوبة الّتعلمية

اضــطراب عجــز االنتبــاه المصــحوب بالنشــاط   ،التعزيــز الرمــزي: الكلمــات المفتاحيــة
  .صعوبات الّتعلم ،الحركي الزائد

  

فئــات التربيــة الخاصــة وفــق  ُتعــد صــعوبات الــّتعلم أكبــر :مقدمــة
فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة لعـام      تقديرات إدارة التربية والتعليم 

 %5.36 إذ تقــدر نســبة انتشــارها فــي أي مجتمــع بحــوالي   م،2008

)Lerner & Johns, 2012( .     تتبـع لتعريـف صـعوبات الـّتعلمالم وإن
ــة       ــدة األمريكيــ ــات المتحــ ــي الواليــ ــة فــ ــة االتحاديــ ــل الحكومــ ــن قبــ مــ

)Federal Government's Definition(   بـين  يجد قواسم مشـتركة
 Public Law(م 1975القانون العام لتعلـيم األطفـال المعـاقين عـام     

وقــــانون تحســــين التعلــــيم لألفــــراد ذوي اإلعاقــــات عــــام  ،)92-142
علـى أن مفهـوم    نإذ أّكـد القانونـا   ،(Public Law108-456)م2004

صـعوبات الـّتعلم يشـير إلـى وجـود اضـطراب فـي واحـدة أو أكثـر مـن           
  ).Lerner & Johns, 2012(اسية العمليات النفسية األس

وتشتمل العمليات النفسية التي تمت اإلشـارة إليهـا فـي تعريـف     
كاالنتبـــاه  ،صـــعوبات الـــّتعلم علـــى مجموعـــة مـــن المجـــاالت المعرفيـــة 

وأنBender,2008(،  (والــذاكرة واإلدراك واللغــة الشــفوية والتفكيــر 
د فـي ظهـور   قـد يسـاع   ،الخلل في واحدة أو أكثر من هـذه العمليـات  

كما ُتعد  ،صعوبات الّتعلم النمائية بمراحل النمو المبكرة لدى الطفل
 ,Raymond(العمليات النفسية من المتطلبات الرئيسة لعملية الّتعلم 

2012.(  

_________________________  
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the effect of 
Token reinforcement on reducing symptoms of attention deficit 
hyperactivity disorders (ADHD) among students with learning 
disabilities (LD). The sample of the study consisted of (17) LD 
students from Najran, Kingdom of Saudi Arabia. The sample was 
distributed randomly into two groups (control and experimental). 
Observation card was applied for the two groups through three stages: 
pretest, posttest, and follow-up test in order to calculate the symptoms 
of ADHD. The students in the experimental group received their 
teaching by using the token reinforcement for seven weeks, whereas 
the students in the control group received their teaching at the same 
time by the conventional way. Results revealed that there were 
statistically significant differences between the two groups' 
performance on the posttest, and follow-up test; favoring the 
experimental group. On the other hand, no statistically significant 
differences between the two groups' performance were attributed to 
the grade or type of learning disability. 
Keywords: Token reinforcement, attention deficit hyperactivity 
disorders, learning disabilities. 

  

 يكتسب اإلنسانالنمو المعرفي، فمن خالله  ويسهم االنتباه في
التي تحقق له التكيف مع اإليجابية  السلوكيات ويكون ،المهارات

بمجموعة من العوامل الخارجية  هويتأثر االنتبا ،البيئة المحيطة به
وبمجموعة من العوامل  ،المتعلقة بطبيعة المثير وشدته وتكراره

  ).2012،الخطيب(لفرد العضوية ودوافعه الداخلية كحاجات ا

يقف وراء العديد  دق ،ولهذا فإن االضطراب في عملية االنتباه
من أشكال صعوبات الّتعلم كالعجز في اإلدراك أو الذاكرة أو 

وُتشير القصيرين  ،)2008،العاسمي(صعوبات الّتعلم األكاديمية 
)Alqisayrin,2014( الطالب الذين لديهم هذا االضطراب إلى أن، 

والتي قد تستمر  ،قد يواجهون صعوبات في المجاالت األكاديمية
 ,Zentall(كما يؤكد زينتال  ،معهم على مدى سنوات دراستهم

على وجود عالقة بين اضطراب عجز االنتباه وصعوبات  )2005
أن مشكالت االنتباه ) 2006(والزيات  ،)2009(ويجمع ندا . الّتعلم

تتمحور في ضعف تكوين  ،بات الّتعلملدى الطالب ذوي صعو
االنتباه، أو االحتفاظ به في ظل وجود العديد من المشتتات، 

، )Selective Attention(ويواجهون قصورًا في االنتباه االنتقائي 
أن الذين يعانون من هذا ) 2010(في حين يرى الروسان 
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رات وصعوبة االنتباه لفت ،ضطراب يتميزون بقصر فترة االنتباهاال
وبضعف  ،وبدرجة عالية من التشتت ألي مثير من حولهم ،كافية

  .التنظيم في أداء المهمات المطلوبة

ويتميز األفراد ذوو صعوبات الّتعلم بمجموعة متنوعة من 
حيث يرجع هذا التنوع إلى عدم  ،الخصائص النفسية والسلوكية

هرون إذ يظ ،بين أفراد هذه الفئة) Heterogeneity(التجانس 
والبعض  ،فمّنهم من لديه صعوبات في القراءة ،مشكالت متعددة

وقد  ،ةاآلخر لديهم صعوبات في الرياضيات أو الكتابة أو التهجئ
يظهر لديهم تباين ويسمى هذا التباين  ،في القدرات األكاديمية كبير

) Specific Learning Disabilities(بصعوبات الّتعلم المحددة 

أن مشكالت الفرد قد تظهر في مجال محدد فقط  الذي يشير إلى
وبشكل غير منسجم مع قدراته الجيدة في مجاالت أخرى 

  ). 2009،الناطور(

 الزائدالحركي ويعد اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ( من أحد
الخصائص النفسيي صعوبات الّتعلم ة لدى األفراد ذوة والسلوكي

)Hallahan, Kauffman & Pullen, 2012(،  هذا  يؤديإذ
ة على المستوى المعرفي واالنفعالي، االضطراب إلى آثار سلبي

باإلضافة إلى إحداثه مشكالت أسرية بسبب عدم قدرة الوالدين على 
 ،)2011 ،محمدي(التعامل مع الطفل المصاب بهذا االضطراب 

فقد  ،وامل العصبية المسببة لهذا االضطرابوعند اإلشارة إلى الع
 تقنيات التصوير العصبي للدماغ إلى اكتشاف خلل ساهم استخدام

في بعض أجزاء الدماغ كالجزء األمامي والمخيخ وقاعدة الدماغ 
 ،)Hallahan et al., 2012(لدى األفراد المصابين بهذا االضطراب 

ة أنىألجزاء من الدماغ لدا هذه أحجام كما أّكدت الفحوصات الطبي 
باألفراد العاديين  مقارنة المصابين بهذا االضطراب أصغر

)Hallahan & Kauffman,2003؛ الناطور2008،؛ الزيات، 
 ,Graham-Day( يؤكد جراهام وجاردنر وهسنو ،)2009

Gardner, & Hsin, 2010 ( هذا االضطراب ناجم عن خلل على أن
وغالبًا ما يتم تشخيصه في  ،املةفي وظائف الدماغ وفي الذاكرة الع

 ,Lloyd(في حين يشير لويد وبيرت ويسنس  ،مرحلة الطفولة

Brett, & Wesnes, 2010 ( إلىهذا الذين يعانون من فراداأل أن 
االضطراب قد تظهر لديهم مشكالت في التحليل والتفكير والتنظيم 

  . وفي االستجابات السلوكية المناسبة للموقف ،الذاتي

للدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات  ووفقٌا
 )The Diagnostic and Statistical Manual DSM-4)العقلية 
 American( ة األمريكية للطب النفسيعن الجمعي الصادر

Psychiatric Association, APA (األطفال ذوي اضطراب  فإن
يخلطون  الزائد هم الذين الحركي عجز االنتباه المصحوب بالنشاط

استيعاب وال يستطيعون  ،ةبسرع المهاموال ينجزون  ،بين المثيرات
هم  مقارنة بمنندفاعية باالو ،ويتصفون بتكرار األخطاء ،تعليماتال

  .)2012عبدالعزيز، ( الزمني في مثل عمرهم

لالضطرابات  الخامسالتشخيصي واإلحصائي  وفي الدليل
االضطرابات ذات صنف هذا االضطراب كأحد  )DSM-5( العقلية

والذي قد يؤثر  ،المنشأ العصبي التي تظهر في مراحل النمو المبكرة
 في الجوانب الشخصية واألكاديمية واالجتماعية لألطفال

)APA,2013.(  

مع الجمعية األمريكية  الجمعية البريطانية لعلم النفس وتتفق
اضطراب عجز االنتباه المصحوب  أنب )APA(للطب النفسي 

اضطراب عصبي نفسي يتمثل بضعف الحركي الزائد هو  بالنشاط
ندفاعية، ويسبب خلًال في الزائد واالالحركي  االنتباه والنشاط

والتحصيل األكاديمي، وعجزًا في تنظيم السلوك  ،التفاعل االجتماعي
)Chu,2003 .( في حين أشارتة المؤسسة الوطنية للصحة النفسي

 National Institute of Mental(بالواليات المتحدة األمريكية 

Health,2014(  إلىالذين لديهم هذا االضطراب غالبًا  الطالب أن
ما يواجهون صعوبات في االحتفاظ بأفكارهم ويشعرون بالملل بعد 

ة ما، ويتصفون بعدم القدرة على أداء مبضع دقائق من القيام بمه
   .الدراسيةالواجبات 

الخامس  وقد حدد الدليل التشخيصي واإلحصائي
معايير الضطراب عجز االنتباه  (DSM-5)لالضطرابات العقلية 

ظهور ستة أعراض أو أكثر، : المصحوب بالنشاط الحركي الزائد منها
واستمرارها لمدة ستة أشهر على األقل، وظهورها بعمر مبكر، 

عجز االنتباه : ندرج هذه األعراض في ثالثة مجاالت هيتو
)Inattention(، ركي الزائد والنشاط الح)Hyperactivity(، 

: ومن بين أعراض هذا االضطراب ،)Impulsivity(واالندفاعية 

والفشل في  ،الصعوبة في الحفاظ على االنتباه خالل أنشطة اللعب
وتجنب  ،واإلهمال في أداء الواجبات المدرسية ،االنتباه للتفاصيل

 ،نصاتوالضعف في اإل ،المهام واألنشطة التي تتطلب جهدًا عقليًا
وترك  ،وفقدان األشياء الالزمة ألداء المهام واألنشطة المدرسية

والتحدث  ،والصعوبة في ممارسة اللعب بهدوء ،المقعد بشكل متكرر
   .)APA,2013(بشكل مفرط وبدون استئذان 

تجاهل العالقة بين اضطراب  على عدم) 2005(مهدي ويؤكد 
عالقة بين  هناك الحركي الزائد، حيث إن االنتباه والنشاطعجز 
في حين يعتقد  ،االنتباه عجز اضطرابالحركي الزائد و النشاط

قد  االنتباه عجز راض اضطرابعأ أنBarkley,2013 ((باركلي 
 بعض األطفال،الزائد لدى  الحركي أشد من أعراض النشاط تكون

الزائد الحركي  وعلى النقيض من ذلك فقد تكون أعراض النشاط
منهم،  االنتباه لدى البعض اآلخرعجز اب أشد من أعراض اضطر

االنتباه عجز سباب اضطراب أ نأ) Martin,2007(ويرى مارتن 
 الزائد تتشابه في كثير من الحاالت التي تم الحركي والنشاط

-Valiente(بينما يضيف فالنت باروسو  ،تشخيصها

Barroso,2013(  الزائد وتطوره مع  الحركي وجود النشاطإلى أن
 ,Barkley(باركلي  ، في حين يشيريؤثر في االنتباه قد الوقت مرور

 أكثر الخصائص شيوعًامن ضعف التركيز واالنتباه  أنإلى ) 2006

 وي اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاطلدى الطالب ذ
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نتيجة متوقعة  الدراسيالزائد، وبالتالي فإن الفشل في األداء  الحركي
  .لعدم االنتباه

أن إلى ) et al., 2008 Meehan(ان وآخرون ويشير ميه
عجز االنتباه  ظهر لديهم اضطرابيقد  الطالبمن  )%7- 3(حوالي 

 ,Barkley(باركلي بينما يرى  ،الزائد الحركي المصحوب بالنشاط

2000 (أن )الذين يعانون من اضطراب  المدارس طالب من )%80
 لديهم تستمرقد النشاط الحركي الزائد المصحوب بعجز االنتباه 

   .المراهقة سن حتى االضطراب أعراض هذا

وفي مجال العالقة بين صعوبات الّتعلم واضطراب عجز االنتباه 
فقد أّكدت بعض الدراسات على  ،المصحوب بالنشاط الحركي الزائد

 Dietz(االستناد إلى نسبة االنتشار من خالل  وجود عالقة بينهما

& Montague, 2006; 2006; Wei, Yu & Shaver, 2014 

Schnoes, Reid, Wagner & Marder, ( أشارففي هذا الصدد 

 من%) 60- 40( أن ىإل) Jensen et al., 2001( جينسن وآخرون

اضطراب  لديهم ظهريقد  الّتعلم في لديهم صعوبات الذين الطالب
في والذي قد يؤثر  الزائد الحركي عجز االنتباه المصحوب بالنشاط

 نأ )Alqisayrin, 2014(وُتضيف القصيرين  ،تحصيلهم الدراسي
 تعلمية صعوبات يواجهونقد  االنتباه في مشكالت لديهم الذين الطالب

 أن) 2009(الناطور وترى  ،االستيعاب أو أو الرياضيات في القراءة
الحركي نسبة التقاطع بين اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط 

  %).25-10(بين الزائد وصعوبات الّتعلم تتراوح 

ضعف االنتباه هو العامل الوسيط بين عجز االنتباه  ولهذا فإن
المتدني  الدراسيالزائد والتحصيل  الحركي المصحوب بالنشاط

(Massetti et al., 2008; Hart et al, 2010)،  ضعف كما أن
 قد يؤثر في المهارات االجتماعية لدى الطالب ذوي االنتباه

قد والذي  ،الحركي الزائده المصحوب بالنشاط عجز االنتبااضطراب 
   العاديين وبين أقرانهم بينهمعالقات  تكوينحول دون ي

)Barbaresi, Katusic, Colligan,, Weaver& Jacobsen, 

2007; Park, 2011; Harris, Friedlander, Saddler, Frizzelle 
& Graham, 2007; Martin, 2007)  

االنتباه المصحوب بالنشاط اضطراب عجز  ولهذا نجد أن
ذوي  لدى الطالبة المشكالت السلوكيمن بين  الحركي الزائد

. والمعلمينمصدر قلق أساسي لألسرة، وهو  ،صعوبات الّتعلم

 & Posavac, Sheridan(وبوسفاك  نوبوسفاك وشيرد ويشير

Posavac,1999 ( إلىأن ة من أنجح األساليب العالجية السلوكي
حيث  ،هذا االضطراب الذين يعانون من الطالب ةالطرق في مساعد
على  وفي التغلبنتباه المن قدرتهم على تركيز ا تزيد هذه األساليب
يتميز العالج السلوكي كما  الصف، فةغر ة فيمشكالتهم السلوكي

 أولياء األمورمن قبل  هسلوك، وسهولة تطبيقلل هبسهولة ضبط
). Dills, 2003(زية رمومادية  معززات هتقديموفي والمعلمين، 

ويستخدم العالج السلوكي بشكل كبير مع فئات التربية الخاصة، وقد 
أثبت فاعليته في تحسين المهارات السلوكية واالجتماعية 
واألكاديمية لدى هذه الفئات، وال يمكن لمعلم التربية الخاصة أن 

 ايكون ناجحًا دون معرفته بأساليب العالج السلوكي وكيفية تطبيقه
  ). 2011عبدالرحيم، وحمود، وناصر، (

 ذياإليجابية ال المعززاتأنواع التعزيز الرمزي نوعًا من  دعيو
 أيضًاسمى الذي ي، واإلنساني في تعديل السلوك فاعليتهثبت 

تأديته  يحصل عليها الفرد عند والتيبالمعززات القابلة لالستبدال، 
ا بعد بمعززات ويستبدلها فيم ،المراد تقويتهو ،للسلوك المقبول
 نهبأ الرمزي التعزيز )2012(الخطيب  فعريو عديدة ومتنوعة،

 توظيف على تشتمل التي السلوك تعديل من أساليب مجموعة

في حين يعرفه  المنشودة، األهداف العالجية لتحقيق الرمزية المعززات
معززات مشروطة مثل البطاقات والتذاكر  بأنه) 2011(الزريقات 

وتسمى برام التعزيز الرمزي أيضّا  .وغيرها اطوالنجوم والنق
والتي  ،باالقتصاد الرمزي كونها تعمل على مبدأ العرض والطلب

تتمثل بتوفير قائمة من المعززات التي يستطيع الفرد اختيار ما يريد 
منها إذا استطاع جمع الرموز الضرورية بعد تأديته للسلوك 

  ).2011 ،؛ الزريقات2012الخطيب،(المرغوب فيه 

وأجريت العديد من الدراسات السابقة حول عالج اضطراب 
عجز االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائد لدى الطالب ذوي 
صعوبات التعلم مستخدمًة أساليب وبرام عالجية سلوكية متعددة؛ 

فاعلية أسلوبي إلى ) 2012(فقد أشارت نتائ دراسة عبد العزيز 
ستجابة في تحسين مستوى االنتباه وتكلفة اال التعزيز الرمزي

ذوي صعوبات الّتعلم في  الطالبوخفض النشاط الحركي الزائد لدى 
فاعلية على ) 2011(نتائ دراسة البلوي  كما أّكدت ،السعودية

االنتباه  عجز عالجأسلوبي تكلفة االستجابة والتعزيز الرمزي في 
ات ذوي صعوب الطالبالزائد لدى  الحركي المصحوب بالنشاط

إلى ) 2003( ملكاوي كما أشارت نتائ دراسة ،في السعودية الّتعلم
عجز االنتباه اضطراب فاعلية أسلوب التعزيز الرمزي في عالج 

ذوي صعوبات الّتعلم في  الطالبالمصحوب بالنشاط الزائد لدى 
 أسلوبي أثر على )2007( العتومكما أظهرت نتائ دراسة  ،األردن

 الحركي النشاط وخفض تحسين االنتباه في الرمزي والتعزيز اللعب

 المصادر بغرف الملتحقين الّتعلم ذوي صعوبات الطالب لدى الزائد
باستخدام أساليب  )2008(سماح وقد أوصت دراسة  ،األردنية

وأسلوب التعزيز الرمزي بشكل خاص في  ،تعديل السلوك بشكل عام
. لّتعلمصعوبات ا ذوي خفض النشاط الحركي الزائد لدى الطالب

وفي مجال فاعلية البرام السلوكية؛ فقد أّكدت نتائ دراسة 
قائم على أسلوبي  فاعلية برنام سلوكيعلى ) 2001(الزغلوان 

االنتباه  اضطراب عجزفي معالجة  تكلفة االستجابة والتعزيز التفاضلي
 ،األردنفي ذوي صعوبات الّتعلم في المرحلة االبتدائية  الطالبلدى 

فاعلية البرام  على) 2011(ت نتائ دراسة محمدي دّل حين في
 في التعزيز الرمزي والنمذجة وتكلفة االستجابةعلى السلوكية القائمة 

الكتابة ومهارات ن مستوى االنتباه يوتحس الحركي النشاط خفض
  . ذوي صعوبات الّتعلم الطالبلدى 

كما تناولت دراسات أخرى فاعلية أساليب العالج السلوكي مع 
 الحركي االنتباه المصحوب بالنشاط لطالب ذوي اضطراب عجزا
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إلى ) 2013(حيث أشارت نتائ دراسة الطيباني والطيباني  ،الزائد
فاعلية التدخل السلوكي باستخدام أسلوب التعزيز في عالج 
اضطراب عجز االنتباه والحركة الزائدة لدى األطفال في مرحلة ما 

إلى ) 2013(ئ دراسة العتوم وأشارت نتا ،قبل المدرسة في مصر
خفض مظاهر اضطراب عجز االنتباه  في المحوسبة األلعاب أثر

في  طالب المرحلة اإلبتدائيةالمصحوب بالنشاط الحركي الزائد لدى 
أثر التعزيز إلى ) 2004(حواشين  نتائ دراسة وخلصت ،األردن

 طالب المرحلة االبتدائية االنتباه لدى تحسين مستوىالرمزي في 
 & Knouse(وتؤيد نتائ دراسة كنوس وسفارين  ،في األردن

Safren ,2010( أثر أسلوب  إلى ما توصلت إليه دراسة حواشين في
االنتباه والضبط الذاتي  ياتن مستويتحس التعزيز الرمزي في

االنتباه  عجز ذويالطالب  لدى ،الزائدانخفاض النشاط الحركي و
ما تتفق نتائ دراسة موسر ك ،الزائدالحركي  بالنشاط المصحوب

 & Musser, Bray, Kehle) وبراي وكيهل وجينسون

Jenson,2001) رمع نتائ دراسة كارلسن ومانن والكسند 

(Carlson, Mann & Alexander,2000) التعزيز  فاعلية أسلوبب
وخفض النشاط  ،وتكلفة االستجابة في تحسين مستوى االنتباه

   .ة االبتدائيةالمرحل بالحركي الزائد لدى طال

وفي مجال استخدام أساليب وبرام تعديل السلوك مع ذوي 
فاعلية إلى ) 2012(القرني اإلعاقات؛ فقد أشارت نتائ دراسة 

التعزيز الرمزي وتكلفة االستجابة في خفض السلوك أسلوبي 
 إذ إن ،اإلعاقة الفكرية في السعودية ذويالطالب  لدى العدواني

بينما أّكدت نتائ  ،عًا يكون أكثر فاعليةم هذين األسلوبين دم
فاعلية أسلوبي التعزيز على  )2003( زوعبدالعزيدراسة يحيى 

ذوي الطالب  الرمزي والعزل في خفض السلوك العدواني لدى
فقد  ،ةالمشكالت السلوكيوفي مجال  ،في األردن اإلعاقة الفكرية

التعزيز  أسلوبفاعلية إلى ) 2006(العسرج أشارت نتائ دراسة 
ذوي متالزمة الطالب المشكالت السلوكية لدى  خفضالرمزي في 

 ندا وجيسوساميرفي حين أّكدت نتائ دراسة  ،في السعودية داون

Miranda & Jesus, 2000) ( ةقائمال البرام السلوكيةفاعلية على 
االستجابة في  التعزيز الرمزي والتعزيز اإليجابي وتكلفة أساليب على

لدى المصحوب بالنشاط الزائد ضطراب عجز االنتباه خفض مظاهر ا
وأما في . بالمرحلة االبتدائية ذوي االضطرابات السلوكية الطالب

 فقد دّلت نتائ دراسة ،مجال المهارات التواصلية واألكاديمية
 )(Tarbox, Ghezzi & Ginger,2006تاربوكس وغزي وجينجر

تويات االنتباه في تحسين مس التعزيز الرمزي أسلوب أثرعلى 
والمهارات األكاديمية والتواصلية لدى طالب اضطراب التوحد في 

 في حين أشارت نتائ دراسة ثومبسون ،األمريكيةالواليات المتحدة 
 ,Thompson, McLaughlin & Derby( لوجين وديربىاومك

التعزيز في خفض التعبيرات أسلوب استخدام  إلى أثر )2011
  .لدى طالب ذوي اضطراب التوحد اللفظية غير المناسبة

 هناك نأ ،السابقة الدراسات استعراض خالل من نستخلص

تعديل السلوك في خفض  أثر أساليب وبرام على نتائجها في إجماع

مظاهر اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائد 
 في ز هذه الدراسة،ميوما ي ،ذوي الحاجات الخاصةالطالب لدى 

ذوي صعوبات طالب أجريت على عينة من  الدراسة األولى التي أنها
 عجز االنتباه المصحوب بالنشـاط اضطراب الذين يعانون منالّتعلم 
سنوات في مدينة  )10- 8(تتراوح أعمارهم بين  الزائد، الحركي

زت هذه الدراسة من ، كذلك تمينجران بالمملكة العربية السعودية
لّتعلم ألسلوب التعزيز الرمزي، وذلك خالل تطبيق معلمي صعوبات ا

بعد أن األكاديمية والسلوكية، الطالب بمشاكل المباشرة  لمعرفتهم
   .تم تدريبهم على خطوات تطبيق هذا األسلوب

  مشكلة الدراسة

الحركي اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط  مجال حظي
 نظرًا ة الخاصةباهتمام كبير من قبل الباحثين في مجال التربي ،الزائد

تتمثل والتي  ،ضطرابهذا اال ذوي تميز وجود خصائص أساسيةل
سيسالم، ( الزائد، واالندفاعية الحركي االنتباه، والنشاط عجزفي 

مشكلة اضطراب عجز االنتباه  وُتعتبر، )2002؛ الرويتع،2001
الزائد من أبرز المشكالت النمائية لدى  الحركي المصحوب بالنشاط

يؤكد هالالهان و، )Richardson,2006( مرحلة الطفولة األطفال في
ذوي صعوبات  الطالب أن) 2007(وكوفمان ولويد وويس ومارتينز 

الّتعلم يواجهون مشكالت في العديد من جوانب االنتباه تتعلق 
وبالتالي فإن تزامن صعوبات الّتعلم  ،باإلبقاء على االنتباه ومواصلته
 قد صحوب بالنشاط الحركي الزائدمع اضطراب عجز االنتباه الم

يزيد من المشكالت األكاديمية واالجتماعية والسلوكية لدى هؤالء 
وتأتي برام تعديل السلوك كإحدى األساليب العالجية  ،الطالب

الهادفة إلى خفض مظاهر اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط 
لعالجية الذي أحد األساليب ا التعزيز الرمزي دعيو. الحركي الزائد

تحسين  فييسهم في خفض مظاهر هذا االضطراب ويساعد 
ذوي  المهارات األكاديمية واالجتماعية والسلوكية لدى الطالب

 ومن هذا المنطلق فقد تمثلت مشكلة الدراسة في .صعوبات الّتعلم

أثر التعزيز الرمزي في خفض مظاهر اضطراب عجز  علىالتعرف 
ذوي  الطالب الزائد لدى لحركيا االنتباه المصحوب بالنشاط

اإلجابة عن  في الدراسة مشكلة تتحدد وبذلك .صعوبات الّتعلم
  :الفرضيات التالية

بين ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .1
على أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية  رتبمتوسطات 

عجز االنتباه المصحوب بالنشاط  اضطراب بطاقة مالحظة
 .ُتعزى ألثر التعزيز الرمزي الزائد

بين ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .2
على أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية  رتبمتوسطات 

عجز االنتباه المصحوب بالنشاط  اضطراب بطاقة مالحظة
 .الزائد ُتعزى لمتغير الصف الدراسي

بين ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .3
على أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية  رتبمتوسطات 
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عجز االنتباه المصحوب بالنشاط  اضطراب بطاقة مالحظة
  .الزائد ُتعزى لمتغير نوع الصعوبة الّتعلمية

  الدراسة أهمية

أثر  على التعرفتكمن األهمية النظرية لهذه الدراسة في 
االنتباه  زأسلوب التعزيز الرمزي في خفض مظاهر اضطراب عج

ذوي صعوبات  الطالبلدى الحركي الزائد  المصحوب بالنشاط
 وتعليم تربيةبرام لقائمين على ل وتقديم بعض التوصيات ،الّتعلم

باإلضافة إلى  ،لتصدي لهذه المشكلةأجل اذوي صعوبات الّتعلم من 
ما قدمته الدراسة الحالية من إطار نظري ودراسات سابقة قد تسهم 

كما تكمن األهمية . عرفة حول مظاهر هذا االضطرابفي إثراء الم
التطبيقية لهذه الدراسة في تزويد معلمي صعوبات الّتعلم بمهارات 

ذوي اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط  التعامل مع الطالب
كيفية استخدام أساليب  علىالحركي الزائد من خالل تدريبهم 

واالستفادة  ،وبات الّتعلمذوي صع وبرام تعديل السلوك مع الطالب
بطاقة المالحظة في التعرف على المظاهر الرئيسة كذلك من 

 .الحركي الزائد المصحوب بالنشاطاالنتباه  الضطراب عجز

   ومحدداتها الدراسةحدود 

  :الدراسة بما يلي حدودتتمثل 

الذكور  الطالباقتصرت عينة الدراسة على : بشريةالحدود ال .1
من  )غرف المصادر( عوبات الّتعلمالملتحقين ببرنام ص

 في مدينة نجران الثالث والرابع والخامس االبتدائي :الصفوف
والذين لديهم اضطراب عجز  ،بالمملكة العربية السعودية
بناًء على تطبيق  ،الزائدالحركي  االنتباه المصحوب بالنشاط

 مقياس اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي

عليهم من قبل معلمي صعوبات  )2012 ،عزيزعبدال(الزائد 
  .وحصولهم على أعلى الدرجات على هذا المقياس ،الّتعلم

جمع اقتصرت الدراسة على : والمكانية ةزمانيالحدود ال .2
الدراسي  خالل الفصل الدراسي الثاني من العام هابيانات

 .في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية ،م2013/2014

  :الدراسة بما يلي دداتمحتتمثل و

مقياس اضطراب عجز االنتباه المصحوب  دالالت صدق وثبات .1
 ،عبدالعزيز( الزائد المستخدم بهذه الدراسة بالنشاط الحركي

2012.( 

بطاقة المالحظة اليومية الخاصة برصد  دالالت صدق وثبات .2
مظاهر اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي 

 .الزائد

لمتبعة في استخدام أسلوب التعزيز الرمزي وتطبيقه المنهجية ا .3
 للمجاالتمدى شمول هذا األسلوب وب ،عمليًا على الطالب

 .واالندفاعية الحركي الزائد النشاطوعجز االنتباه بالمتعلقة 

  .أسلوب اختيار أفراد عينة الدراسة .4

  المفاهيم اإلجرائية للدراسة

 :لتاليةااشتملت الدراسة على المفاهيم اإلجرائية 

يتم تقديمها  ةلونعبارة عن بطاقات م :التعزيز الرمزي •
 اللطالب عند قيامه بالسلوك المرغوب فيه ويتم استبداله

ة وفق فترات ،يهل لدبمعزز مفضتكون قصيرة في البداية  زمني
 .يوتزيد الفترة بالتدر

الملتحقين ببرنام  الطالب الذكورهم : صعوبات الّتعلم يذو •
، من في مدينة نجران) غرف المصادر(علم الّت صعوبات
ولديهم اضطراب  ،الثالث والرابع والخامس االبتدائي :الصفوف

الزائد، بناًء على الحركي  عجز االنتباه المصحوب بالنشاط
 تطبيق مقياس اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط

 .)2012 ،عبدالعزيز(الزائد عليهم الحركي

: الزائدالحركي مصحوب بالنشاط اضطراب عجز االنتباه ال •

على تركيز انتباهه على الواجبات  الطالبهو عدم قدرة 
 لتعليمات معلم صعوبات اتباعهوصعوبة  ،المدرسية واألنشطة

 الزائدة ندفاعيتهاباإلضافة إلى كثرة تململه وحركته و ،الّتعلم

 .داخل غرفة المصادر عن األسئلة في اإلجابة

  اسةالدر جراءاتإالطريقة و

  مجتمع وعينة الدراسة

ذوي صعوبات  الذكور تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب
للفصل  )غرف المصادر( ببرنام صعوبات الّتعلم الّتعلم الملتحقين

م، والبالغ عددهم 2013/2014الدراسي األول من العام الدراسي 
 :من الصفوف ،سنوات) 8-10(طالبًا تتراوح أعمارهم من  )117(

مدرسة تابعة ) 13(ث والرابع والخامس االبتدائي، موزعين على الثال
، ُطبق في المملكة العربية السعودية إلى إدارة التعليم بمدينة نجران

الحركي عليهم مقياس اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط 
  . من قبل معلمي صعوبات الّتعلم) 2012 ،عبدالعزيز(الزائد 

اختيارهم  طالبًا، تم) 17(  لفت منأما عينة الدراسة فقد تأ
على أعلى الدرجات حصولهم  من خالل ،نة القصديةبأسلوب العي

إلى مجموعتين بحيث اشتملت  واوقد ُقسم ،على المقياس
) 8(والمجموعة الثانية على  ،طالب) 9(المجموعة األولى على 

وبذلك اختيرت المجموعة الثانية لتكون ضابطة والمجموعة  ،طالب
  .بطريقة عشوائيةلى لتكون تجريبية األو

  أدوات الدراسة

األدوات  استخدام فقد تم, من أجل تحقيق أهداف الدراسة
  :التالية

 الحركي مقياس اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط .1
 الزائد
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 بهدف التعرف على الطالب ذوي صعوبات الّتعلم ممن لديهم
 تمفقد  ،الزائد كيالحر اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط

رجوعه بعد  لذي قام بتطويرها ،)2012( زعبدالعزيمقياس  استخدام
لالضطرابات العقلية،  الرابع إلى معايير الدليل التشخيصي اإلحصائي

وقد تألف . ومقياس كونرز لتقدير المدرسين، والدراسات السابقة
اه فقرة تقيس جوانب عجز االنتب) 30(المقياس بصورته األولية من 

 المقياس بعرض زعبدالعزيقام والزائد،  الحركي والنشاط واالندفاعية
، وبناًء على أرائهم ومقترحاتهم، فقد نالمحكميعلى مجموعة من 

وللتحقق من ثبات . فقرة) 25(تكون المقياس بصورته النهائية من 
أسلوب االختبار وإعادة االختبار  زعبدالعزيالمقياس استخدم 

)Test-Retest (ق المقياس على عينة استطالعية، وبعد مرور  إذطب
على نفس العينة، وقد بلغ  أخرىتطبيق المقياس مرة  ُأعيدأسبوعين 

سمت درجات اإلجابة على فقرات وقد ُق ).0.88(معامل الثبات 
وقد أعطيت أبدًا،  ،نادرًا ،أحيانًا ،دائمًا :المقياس إلى أربع فئات هي

القصوى  وبذلك تكون الدرجة ،)0,1,2,3(: التاليةاألوزان فيه 
، وقد اعتمد )صفر(درجة، والدرجة الدنيا ) 75(مقياس لل

فما فوق كمؤشر لوجود اضطراب عجز ) 40(الدرجة  زعبدالعزي
الزائد لدى الطالب ذوي الحركي  االنتباه المصحوب بالنشاط

  .صعوبات الّتعلم

 بطاقة المالحظة  .2

اضطراب  ار مظاهرلرصد تكر يومية تصميم بطاقة مالحظة تم
لدى أفراد عينة  الزائد الحركي عجز االنتباه المصحوب بالنشاط

  :ووفقًا للخطوات التالية ،)الضابطة والتجريبية(الدراسة 

حصر السلوكيات األكثر شيوعًا وتكرارًا لدى أفراد عينة  •
والتي ظهرت أثناء تطبيق مقياس اضطراب عجز  ،الدراسة

الزائد عليهم من قبل  حركيالاالنتباه المصحوب بالنشاط 
والموجودة في مقياس  ،معلمي صعوبات الّتعلم

علمًا أن نسبة االتفاق بين معلمي  ،)2012(عبدالعزيز
 ).%91(صعوبات الّتعلم على هذه السلوكيات وصل إلى 

 ،إدراج السلوكيات األكثر شيوعًا وتكرارًا لدى أفراد العينة •
بعجز االنتباه  ات ذات عالقةيسلوك) 8(والبالغ عددها 

 .واالندفاعية والنشاط الحركي الزائد في بطاقة مالحظة

استخدام أسلوب العينات الزمنية اللحظية عند تصميم بطاقة  •
تقسيم الفترة الزمنية الالزمة لمالحظة تكرار  إذ تم ،المالحظة

الحركي اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط  مظاهر
 )5(سة إلى وحدات زمنية ثابتة الزائد لدى أفراد عينة الدرا

بواقع حصة دراسية يوميًا من الساعة  ،دقائق لكل وحدة زمنية
وعلى مدار  ،أيام باألسبوع )5(ولمدة  ،صباحًا) 45.11 - 11(
 .أسابيع )10(

بهدف استخراج دالالت صدق بطاقة المالحظة، تم عرضها  •
ي على عشرة محكمين من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ف

جامعة نجران، وقد تم اعتماد اتفاق سبعة من المحكمين 

أشارت و، %)70(لصالحية فقرات البطاقة؛ أي ما نسبته 
وأنها تقيس  ،نتائ التحكيم إلى صالحية البطاقة للتطبيق

السلوكيات ذات العالقة بعجز االنتباه واالندفاعية والنشاط 
 .الحركي الزائد

تطبيقها على  تم ،مالحظةبهدف التعرف على ثبات بطاقة ال •
 )5(مكونة من  ،عينة استطالعية من خارج أفراد عينة الدراسة

طالب من ذوي صعوبات الّتعلم ملتحقين ببرنام صعوبات 
خارج مدينة نجران؛ إذ تم تدريب ) غرف المصادر( الّتعلم

كيفية مالحظة ورصد  علىأثنين من معلمي صعوبات الّتعلم 
 جز االنتباه المصحوب بالنشاطاضطراب ع مظاهرتكرار 
الزائد لدى أفراد العينة االستطالعية على كل فقرة من  الحركي

فقرات بطاقة المالحظة، بمعدل حصة دراسية واحدة يوميًا 
ومن خالل . وعلى مدار أسبوع واحد فقط ،ولمدة خمسة أيام

 Inter-Rater(استخدام طريقة اتفاق المالحظين 

Agreement(ن أكثر الطرق استخدامًا ألسلوب ، التي ُتعد م
فقد تم حساب عدد  ،)2011الوائلي وأبوالرز،(المالحظة 

مرات االتفاق واالختالف بين درجات المالحظ األول والمالحظ 
وقد بلغت نسبة  ،)Cooper(الثاني باستخدام معادلة كوبر

كما تم اعتماد نسبة االتفاق بين  ،)%86(االتفاق المحوسبة 
الّتعلم على السلوكيات األكثر شيوعًا وتكرارًا  معلمي صعوبات

حيث اتفق المعلمون  ،كمؤشر آخر على ثبات بطاقة المالحظة
لدى أفراد  %)91(ظهرت بنسبة  ،اتيسلوك )8(على وجود 
  .عينة الدراسة

    أو البطاقات الفيش .3

وهي مجموعة من القطع البالستيكية ذات أشكال وألوان مختلفة قابلة 
) Token Reinforces(سمى بالمعززات الرمزية ت ،لالستبدال

عند تأديته للسلوك  الطالبكالنجوم والنقاط وغيرها، يحصل عليها 
ويتم استبدالها فيما بعد بالمعززات  ،المقبول والمراد تقويته

توزيعها على وإعداد هذه الفيش، وقد تم  ،والمحببة للطالب الداعمة
  .فقط أفراد المجموعة التجريبيةمعلمي 

  المعززات الداعمة  .4

 لدى أفرادحببة مTangible Reinforces (( وهي معززات مادية
من مواد غذائية وقرطاسية وألعاب  والتي تتألفعينة الدراسة، 

معلمي أفراد المجموعة وإكسسوارات وغيرها، وقد تم توزيعها على 
  .فقط التجريبية

  أسلوب التعزيز الرمزي .5

في هذه الدراسة من أجل خفض  تم اتباعهوهو األسلوب الذي 
الزائد،  الحركي مظاهر اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط

يقوم معلم  بطاقات من خالل تقديم التعزيز على شكل فيش أو
 الطالب في المجموعة التجريبيةصعوبات الّتعلم بتقديمها جراء قيام 

 داخل غرفة واالندفاعيةوقلة الحركة  ،بسلوك تركيز االنتباه
 يتم استبدال ،السلوكياتبهذه  الطالبالمصادر، وفي حال التزام 
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 محببة له بمعززات )المعززات الرمزية(البطاقات هذه الفيش أو 

   .كالمواد الغذائية واالجتماعية والمادية وغيرها

  الدراسة إجراءات

  :اتباع اإلجراءات التالية تم ،من أجل تطبيق الدراسة

ناًء على حصولهم على أعلى ب دراسةحصر أفراد عينة ال .1
على مقياس اضطراب عجز ) درجة فما فوق 40( الدرجات

) 2012 ،زعبدالعزي(الزائد الحركي االنتباه المصحوب بالنشاط

وتوزيع  ،الذي ُطبق عليهم من قبل معلمي صعوبات الّتعلم
 .أفراد العينة بطريقة عشوائية إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية

ة المدرسة ومعلمي صعوبات الّتعلم التأكد من خالل إدار .2
أن أفراد عينة الدراسة ال يتعاطون عقاقير  ،وأولياء األمور

 الحركي طبية لعالج اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط
  .الزائد

حصر السلوكيات األكثر شيوعًا وتكرارًا لسلوك اضطراب عجز  .3
الزائد لدى أفراد عينة  الحركي االنتباه المصحوب بالنشاط

والتي تحققت فيها  ،وإدراجها في بطاقة مالحظة ،الدراسة
 .دالالت صدق وثبات عالية

معلمين ) 7(تدريب معلمي صعوبات الّتعلم والبالغ عددهم  .4
مظاهر اضطراب عجز االنتباه  علىكيفية التعرف على 

 الزائد لدى أفراد المجموعتينالحركي المصحوب بالنشاط 

من خالل توزيع بطاقة المالحظة  ،)ة والتجريبيةالضابط(
كيفية و ،واإلجابة عن استفساراتهم ،عليهم، وتفسير فقراتها

 طالبرصد تكرار السلوكيات ذات العالقة بهذا االضطراب لكل 
 .بالمجموعتين

 ،معلمين) 3(والبالغ عددهم  ،تدريب معلمي صعوبات الّتعلم .5
ي على أفراد المجموعة كيفية تطبيق أسلوب التعزيز الرمز ىعل

تعريفهم بالفيش والمعززات الداعمة،  التجريبية فقط؛ إذ تم
  .وكيفية استبدالها بمعززات داعمة ،وطريقة صرف المعززات

وتوزيعها على معلمي المجموعة ) الفيش(تجهيز الرموز  .6
 .التجريبية فقط

7. في المجموعة  طالبحببة لكل تحديد المعززات الداعمة والم
 الطالبحصرها من خالل استطالع آراء  والتي تم ،يةالتجريب

 .ومعلمي صعوبات الّتعلم ،وأولياء أمورهم

من أجل توضيح  ،مع أفراد المجموعة التجريبية االلتقاء .8
السلوكيات اإليجابية المطلوب منهم االلتزام بها، والتي تم 

كتابة هذه السلوكيات في  وقد تم ،إدراجها ببطاقة المالحظة
كما تم إعطاء  ،وعلقت داخل غرفة المصادر ،كبيرةلوحة 
 . فكرة عن الفيش وآلية استبدالها بالمعززات الداعمة الطالب

على أفراد  )المعالجة( ق أسلوب التعزيز الرمزييبتط .9
في حين  ،المجموعة التجريبية من قبل معلمي صعوبات الّتعلم

طبق هذا األسلوب على أفراد المجموعة الضابطةلم ي . 

 اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط مظاهررصد تكرار  .10

الضابطة (الزائد لكل فرد من أفراد المجموعتين الحركي 

صعوبات الّتعلم على كل فقرة من  يمعلم من قبل ،)والتجريبية
بواقع حصة دراسية واحدة يوميًا من  ،فقرات بطاقة المالحظة

أيام في ) 5(وعلى مدار  ،صباحًا) 45.11 - 11(الساعة 
: والتي تمثلت بالمراحل التالية ،أسابيع) 10(األسبوع ولمدة 

 ،لمدة أسبوع واحد) القياس القبلي(مرحلة الخط القاعدي 
لمدة ) القياس البعدي(مرحلة تطبيق أسلوب التعزيز الرمزي 

لمدة ) قياس المتابعة(ومرحلة المتابعة  ،سبعة أسابيع
ب التعزيز الرمزي من تاريخ انتهاء تطبيق أسلو ،أسبوعين

 .على أفراد المجموعة التجريبية فقط) المعالجة(
حساب المتوسط الحسابي لتكرار سلوك اضطراب عجز االنتباه  .11

الزائد على كل فقرة من فقرات الحركي المصحوب بالنشاط 
 ،)الضابطة والتجريبية(بطاقة المالحظة ألفراد المجموعتين 

 ).والمتابعة ،لبعديوا ،القبلي( مراحل تطبيق الدراسة عبر

 الحسابية المتوسطات: استخدام المعالجات اإلحصائية التالية .12

-Mann(معلمي الال وتني مان اختبار ،المعيارية رافاتنحواال

Whitney(، معلمي الال واختبار كروسكال واليس(Kruskal–

Wallis) نظرًا لصغر حجم عينة الدراسة.  

  الدراسة منه وتصميم

التجريبي هشب استخدام المنه تم )Quasi Experimental 

Design( وتحديدًا تصميم المجموعة الضابطة غير المتكافئة ،
)Non Equivalent Control-Group Design (عمن  دالذي ي

أكثر التصاميم شبه التجريبية استخدامًا في األبحاث التربوية 
 العبسي، وأبوونوفل، وعباس، (واالجتماعية واإلنسانية 

إذ تم رصد مظاهر اضطراب عجز االنتباه المصحوب  ،)2011عودة،
الضابطة (أفراد المجموعتين الحركي الزائد لدى  بالنشاط

خضع  وقد، )متابعة ،بعدي ،قبلي(عبر ثالث مراحل ) والتجريبية
أسلوب التعزيز باستخدام أفراد المجموعة التجريبية للمعالجة 

ضابطة لنفس الرمزي، في حين لم يخضع أفراد المجموعة ال
  .المعالجة

  :النتائ

1. النتائ المتعلقة بالفرضيال : "ت على أنهة األولى، والتي نص
بين متوسطات ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية 

على بطاقة أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية  رتب
 عجز االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد اضطراب مالحظة

 الختبار هذه الفرضية، تمو. "يز الرمزيُتعزى ألثر التعز
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، 

 درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية على القياسل
الضطراب عجز االنتباه المصحوب  والمتابعة البعديو القبلي

 .ضح ذلكيو) 1(الزائد، والجدول  الحركي بالنشاط
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الضابطة والتجريبية على القياس القبلي والبعدي والمتابعة الضطراب عجز  طات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتينالمتوس :1جدول 
  االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد

  التجريبية  الضابطة  المجموعة

  متابعةال  بعديال  قبليال  متابعةال  بعديال  قبليال  القياس

 47.25 51.50 58.11 53.89 57.67 59.01  المتوسط الحسابي
 4.77 4.40 2.75 4.16 5.29 5.73  االنحراف المعياري

   

وجود فروق في المتوسطات الحسابية  )1(الجدول  يتضح من
إذ إن المتوسط الحسابي  ،ألفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية
في القياس القبلي  )58.11(ألفراد المجموعة التجريبية انخفض من 

. في قياس المتابعة) 47.25(وإلى  ،في القياس البعدي) 51.50(إلى 

أما المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة الضابطة فقد انخفض من 

وإلى  ،في القياس البعدي) 57.67(في القياس القبلي إلى ) 59.01(
وبهدف الكشف عن الداللة اإلحصائية . في قياس المتابعة )53.89(
 ، فقد تمة ألفراد المجموعتينبين المتوسطات الحسابي لفروقل

الالمعلمي، ) Mann-Whitney(استخدام اختبار مان وتني 
  .يوضح ذلك) 2(والجدول 

نتائ اختبار مان وتني لداللة الفروق بين المجموعتين على القياس القبلي والبعدي والمتابعة الضطراب عجز االنتباه المصحوب  :2جدول 
  بالنشاط الزائد

  مستوى الداللة Zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  المجموعة  القياس

  القبلي
 74.00 9.25 الضابطة

 79.00 8.78 التجريبية 847. 194.-

  البعدي
 102.50 11.39 الضابطة

-2.08 .037* 
 50.50 6.31 التجريبية

  المتابعة
 107.00 11.89 الضابطة

-2.51 .012* 
  46.00 5.75 التجريبية

  )α≥ 05.0(مستوى الداللة دالة إحصائيًا عند *                  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  )2(الجدول  يتضح من
بين متوسطات رتب المجموعتين ) α≥ 05.0(عند مستوى الداللة 
، الضطراب عجز االنتباه في القياس القبلي الضابطة والتجريبية
ط رتب أفراد إذ بلغ متوس ؛الزائد الحركي المصحوب بالنشاط

، في حين بلغ متوسط رتب أفراد )25.9(المجموعة الضابطة 
 ،)847.(وبمستوى داللة إحصائية  ،)78.8(المجموعة التجريبية 

 ،وهذه النتيجة تقود إلى التكافؤ بين المجموعتين على القياس القبلي
بين  وجود فروق في حين أظهرت نتائ القياس البعدي والمتابعة

ولصالح  ،المجموعتين الضابطة والتجريبيةراد أفمتوسطات رتب 
متوسط رتب أفراد المجموعة أفراد المجموعة التجريبية؛ إذ بلغ 

من متوسط رتب  أصغر، وهو )31.6( في القياس البعديالتجريبية 
وبمستوى داللة  ،)39.11( البالغأفراد المجموعة الضابطة، 

أفراد  متوسط رتب أما في قياس المتابعة فقد بلغ). 037.(إحصائية 

من متوسط رتب أفراد  أصغروهو  ،)75.5(التجريبية المجموعة 
وبستوى داللة إحصائية  ،)89.11(المجموعة الضابطة، البالغ 

).012(.   

2. ال " :ت على أنهالنتائ المتعلقة بالفرضية الثانية، والتي نص
بين متوسطات ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية 

على بطاقة المجموعتين الضابطة والتجريبية أفراد  رتب
 عجز االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد اضطراب مالحظة

 الختبار هذه الفرضية، تمو ".لمتغير الصف الدراسي ُتعزى
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، 

في القياس  درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبيةل
الحركي  عجز االنتباه المصحوب بالنشاط ضطرابالبعدي ال

 .يوضح ذلك) 3(، والجدول الزائد

  حسب متغير الصف الدراسي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين :3جدول 

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  الصف الدراسي  المجموعة  القياس

 البعدي

 الضابطة

  6.65 60.25 الثالث

 2.12 53.50 الرابع
 3.46 57.00  الخامس

  التجريبية

 4.72 51.67  الثالث
 6.11 50.67 الرابع

 3.53 52.50  الخامس
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بين المتوسطات الحسابية  وجود فروق )3(يشير الجدول 
على القياس البعدي  ألفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية

الزائد تبعًا  الحركي الضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط

ر الصف الدراسي، وبهدف الكشف عن الداللة اإلحصائية لهذه لمتغي
س ياستخدام اختبار كروسكال وال الفروق، تم)Kruskal–Wallis (

  .يوضح ذلك) 4(الالمعلمي، والجدول 

  اسيحسب متغير الصف الدرلداللة الفروق بين المجموعتين س يكروسكال والنتائ اختبار  :4جدول 

  مستوى الداللة درجات الحرية χχχχ2قيمة   متوسط الرتب  الصف  المجموعة  القياس

 البعدي

 الضابطة

    6.13  الثالث
 348. 2 2.113 2.75 الرابع

    5.00  الخامس

  التجريبية

 983. 2 035. 4.50  الثالث
    4.33 الرابع

    4.75  الخامس

  

ذات داللة إحصائية  عدم وجود فروق) 4(يتضح من الجدول 
رتب أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في  اتبين متوسط

الضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي  القياس البعدي
  .عزى لمتغير الصف الدراسيُت الزائد

ال ": ت على أنهة، والتي نصلثالنتائ المتعلقة بالفرضية الثا .3
بين متوسطات ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية 

على بطاقة أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية  رتب

 عجز االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد اضطراب مالحظة

الختبار هذه الفرضية، و ".نوع الصعوبة الّتعلميةُتعزى لمتغير 
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، 

ين الضابطة والتجريبية، في القياس درجات أفراد المجموعتل
الضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي  البعدي
 .يوضح ذلك) 5(والجدول  ،الزائد

  حسب متغير الصعوبة الّتعلمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين :5 جدول

  المعياري افاالنحر  ةالمتوسط الحسابي  نوع الصعوبة  المجموعة  القياس

  

 البعدي

 الضابطة

 6.083 57.00  قراءة
 2.160 53.00 كتابة

 1.414 51.00  رياضيات

  التجريبية

 4.243 48.00  قراءة
 9.192 45.50 كتابة

 3.536 47.50  رياضيات

  

بين المتوسطات الحسابية  وجود فروق )5(يشير الجدول 
ى القياس البعدي عل ألفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية

تبعًا  ،الزائد الحركي الضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط

ةر لمتغيوبهدف الكشف عن الداللة اإلحصائية نوع الصعوبة الّتعلمي ،
س ياستخدام اختبار كروسكال وال لهذه الفروق، تم)Kruskal–

Wallis ( الالمعلمي، والجدول)يوضح ذلك) 6.  

  حسب متغير الصعوبة الّتعلميةلداللة الفروق بين المجموعتين س يكروسكال وال نتائ اختبار :6جدول 

  مستوى الداللة درجات الحرية χχχχ2قيمة   متوسط الرتب  نوع الصعوبة  المجموعة  القياس

  

 البعدي

 الضابطة

    7.67  قراءة

 055. 2 5.855 2.75 كتابة
    5.50  رياضيات

  التجريبية

 944. 2 116. 4.63  قراءة
    4.00 كتابة

    4.75  رياضيات
  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 6(يتضح من الجدول 
 فيبين متوسطات رتب أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية 

الضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي القياس البعدي 
  .الصعوبة الّتعلمية نوع عزى لمتغيرُت الزائد
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  :اقشةنالم

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر أسلوب التعزيز 
الرمزي في خفض مظاهر اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط 

أشارت وقد . الحركي الزائد لدى الطالب ذوي صعوبات الّتعلم
 خفضستخدام أسلوب التعزيز الرمزي في الالنتائ إلى وجود أثر 

النشاط الحركي الزائد ب حوبالمصاالنتباه اضطراب عجز  مظاهر
ويمكن تبرير  .القياس البعدي فيلدى أفراد المجموعة التجريبية 

أشار المعلمون إلى  حيث ،ذلك في االستخدام المنظم لهذا األسلوب
أشاع قد أن استخدام أسلوب التعزيز الرمزي داخل غرفة المصادر 

ى وقد أصبح كل طالب يسع ،روح المنافسة والتحديالطالب لدى 
إلى بذل جهد والتزام واضح بإظهار السلوكيات التي تلقى استحسان 

اضطراب عجز  مظاهر والتي خّفضت فيما بعد من ،ورضا المعلمين
د المعلمون كما أّك ،الزائد الحركي االنتباه المصحوب بالنشاط

طالب عن أداء المهمات األكاديمية، وذلك بفضل الانخفاض عزوف 
في تحسن مستوى أسهم أيضًا مزي الذي توظيف أسلوب التعزيز الر

 Tarbox et(وآخرون ويشير تاربوكس . لديهماألداء األكاديمي 

al.,2006 (على األفراد  أسلوب التعزيز الرمزي فاعلية تطبيق إلى
ة الذين يعانون من اضطرابات نفسي)Psychiatric Disorders(، 

 لزائدا الحركي وذوي اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط

)ADHD(، وذوي صعوبات الّتعلم )LD(.  

ال ألسلوب التعزيز الرمزي قد يعود إلى  كما أناألثر الفع
للسلوك  الطالبسرعة المعلمين في تقديم المعززات بعد أداء 

على المعزز الرمزي يزيد  الطالبإن حصول  إذالمستهدف مباشرة، 
 وقد أّكد إضافة إلى تثبيت السلوك المرغوب فيه، ،من دافعيته
التعزيز الفوري أكثر فاعلية من التعزيز  على أن) 2012(الخطيب 
على  )Tarbox et al.,2006(كما أّكد تاربوكس وآخرون  المؤجل،

فاعلية التعزيز الرمزي في الحفاظ على مستوى االنتباه لدى الطالب 
  .عند تقديم الرموز والفيش بشكل منتظم وبدون تأخير

لمين ألفراد المجموعة التجريبية على كما أن تعليمات المع
أنهم سيفقدون بعض المعززات ويخسرونها عند قيامهم بأي مظهر 

 الحركي من مظاهر سلوك اضطراب عجز االنتباه المصحوب بالنشاط
طالب عند البتشجيع وزيادة دافعية  المعلمين وكذلك قيام ،الزائد

المعززات  وتنويع ،تركيز انتباههم وضبط حركاتهم واندفاعاتهم
المفضلة لدى الطالب وعدم اعتمادهم على معزز معين حتى ال 

هذا مظاهر في خفض  ذلك ساعد قد ،يحصل إشباع لدى الطالب
إلى أهمية تقديم التعزيز ) 2008(ويشير عبدالعزيز  .االضطراب

الرمزي المتمثل في الفيش بعد أداء الطالب للسلوك المستهدف 
دة دافعيته من أجل الحصول على حيث يسهم ذلك في زيا ،مباشرة

. معززات رمزية يستبدلها فيما بعد بمعززات داعمة ومرغوبة لديه

فاعلية البرام العالجية وقد أشارت العديد من الدراسات إلى 
بشكل عام والتعزيز الرمزي بشكل  القائمة على برام تعديل السلوك

األساسية الضطراب عجز االنتباه  المظاهرفي عالج  خاص
والتي تتمثل بضعف االنتباه  ،الزائدالحركي المصحوب بالنشاط 

؛ 2001،الزغلوان(واالندفاعية والنشاط الحركي الزائد 
 ,؛ حواشين2011،والعوفي ،والمومني ،؛ البطاينة2013،العتوم

؛ 2012،؛ القرني2011 ،؛ البلوي2012،؛ عبدالعزيز2004
؛ 2011،؛ محمدي2007،؛ العتوم2006،العسرج
  .)Knouse & Safren ,2010؛2008،سماح

أفراد  رتبإلى وجود فروق بين متوسطات  أشارت النتائكما 
المجموعتين الضابطة والتجريبية على قياس المتابعة الضطراب عجز 

ويمكن تبرير ذلك إلى  ،الزائد الحركي االنتباه المصحوب بالنشاط
 استمرارية تأثير أسلوب التعزيز الرمزي على أفراد المجموعة

سلوب بطريقة منظمة ووفق مراحل األ هذا تطبيق إذ تم ،التجريبية
يكون التعزيز في مراحلها األولى بشكل مكثف ثم ينخفض بشكل 

 ,Foster)فايداى فوستر،وهاكنبرج، وقد أّكد ،تدريجي

Hackenberg & Vaidya,2001) معدالت االستجابة وفق  أن
 سين معدالتي تحأكثر فاعلية ف يكون ،الصرف المتعددة مراحل

  .االستجابة من مراحل الصرف الثابتة

مسلوكياتهبرضا عن  المجموعة التجريبيةشعور أفراد  كما أن 
 وحصولهم على معززات داعمة تلبي رغباتهم ساعد على التحسن في

وهذا  ،واالندفاعية خفض النشاط الحركي الزائدواالنتباه  مستوى
صعوبات الّتعلم  ودمها معلميعود إلى التنوع في المعززات التي ق

بأسلوب شيق ال يؤدي إلى إشباع أو ملل لدى أفراد المجموعة 
 ,Hopewell) وماكلوجين وديربي هوبول ويشير ،التجريبية

McLaughlin & Derby, 2011) زيادة اإلجابات الصحيحة  إلى
من خالل بفضل استخدام أسلوب التعزيز الرمزي  وقلة األخطاء

هذا استخدام  عنحتى بعد التوقف  ،قات الفالشبطاتوظيف الفيش و
استخدام  على أن) 2012(كما يؤكد الخطيب  ،األسلوب مع الطالب

ثبات  يساعد في تقديمه التعزيز بشكل منظم وعدم العشوائية في
مع نتائ دراسة هذه النتيجة  وتتفق. التعزيز وتعميمه

 سةومع نتائ درا) 2003،؛ يحيى وعبدالعزيز2003،ملكاوي(

)Carlson et al.,2000; Tarbox et al., 2006; Miranda & 

Jesus, 2000.(  

   :التوصيات

  :بما يلي ىوصفإنه ي ،استنادًا إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائ

اضطراب مظاهر نشر الوعي في المدارس والمجتمع حول  .1
وعالقته  الزائد الحركي عجز االنتباه المصحوب بالنشاط

 .علمبصعوبات الّت

 أمور وأولياءلمعلمي صعوبات الّتعلم  عقد دورات تدريبية .2
ذوي صعوبات الّتعلم لتعريفهم بأساليب تعديل السلوك  الطالب

  .كيفية استخدام أسلوب التعزيز الرمزيبوخصوصًا 

البرام والخطط التربوية في ن برام تعديل السلوك يتضم .3
ني منها يعاقد  السلوكية التي الفردية للحد من المشكالت

 .ذوي صعوبات الّتعلم الطالب
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كشف المبكر عن اضطراب عجز لل تطوير اختبارات ومقاييس .4
ذوي  الطالب الزائد لدىالحركي  االنتباه المصحوب بالنشاط

 .صعوبات الّتعلم

  :المراجع

). 2011. (عادل ،والعوفي ،محمد ،والمومني ،أسامة البطاينة،

 الضطراب األساسية اضاألعر لمعالجة المقدمة البرام فاعلية

مجلة أبحاث . الزائد بالنشاط المصحوب االنتباه ضعف
 ،)2(27 ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية –اليرموك 

991 -1006.  

فعالية أسلوبي تكلفة االستجابة ). 2011. (فيصل ،البلوي
والتعزيز الرمزي في معالجة ضعف االنتبـــاه المصحوب 

ميذ ذوي صعوبات الّتعلم في بالنشاط الزائد لدى التال
غير  رسالة ماجستير. المرحلة االبتدائية على عينة سعودية

  .األردن ،الجامعة األردنية ،منشورة

أثر التعزيز الرمزي في تطوير االنتباه ). 2004(.حواشين، مفيد
مجلة البلقاء للبحوث . لدى طلبة الصف الثالث األساسي

  .46-11 ،)2(1، والدراسات

الطبعة ( تعديل السلوك اإلنساني). 2012(.مالالخطيب، ج
  .دار الفكر: األردن .)الخامسة

 سيكولوجية األطفال غير العاديين). 2010(.فاروق ،الروسان

  . دار الفكر :األردن. )الطبعة الثامنة(

. اضطراب قصور االنتباه والنشاط الزائد). 2002(.عبدالله ،الرويتع

   .58 – 39 ،)2(6 ،مجلة الطفولة والتنمية

 تعديل سلوك األطفال والمراهقين). 2011(.إبراهيم الزريقات،

  .الفكر دار :األردن ).الطبعة الثانية(

فاعلية برنام سلوكي لمعالجة ضعف ). 2001.(الزغلوان، حسن
المصحوب بالنشاط الزائد لدى األطفال ذوي  االنتباه

الجامعة  رسالة ماجستير غير منشورة، .صعوبات الّتعلم
  .األردن ،ردنيةاأل

آليات التدريس العالجي لذوي صعوبات ). 2006(.فتحي ،الزيات
في  مقدمةورشة عمل  .الحركة والنشاط االنتباه مع فرط

 :2006/  11/  22 - 19 المؤتمر الدولي لصعوبات الّتعلم
السعودية ،ياضالر.  

االستراتيجيات  :صعوبات الّتعلم). 2008(.فتحي ،الزيات
 :القاهرة. )الطبعة األولى( اخل العالجيةالتدريسية والمد
  .دار النشر للجامعات

المشكالت السلوكية لدى ذوي صعوبات ). 2008.(بشقة، سماح
رسالة ماجستير . الّتعلم األكاديمية وحاجاتهم اإلرشادية

  .الجزائر ،جامعة الحاج لخضر ،غير منشورة

اضطراب قصور االنتباه والحركة ). 2001(.كمال ،سيسالم
دار  :اإلمارات العربية المتحدة. )الطبعة األولى( فرطةالم

  .الكتاب الجامعي

فاعلية كل من التدخل ). 2013(.مها ،انيبوالطي ،عالء ،انيبالطي
 –الطبي والتدخل السلوكي في عالج اضطراب االنتباه 

 .في مرحلة ما قبل المدرسة األطفالفرط الحركة لدى 

عشر للجمعية الخليجية  مقدمة إلى الملتقى الثالث ورقة عمل
  . البحرين مملكةالمنامة،  ،2013 /4/ 4- 2 لإلعاقة،

اضطراب نقص االنتباه المصاحب ). 2008. (رياض ،العاسمي
والرابع من التعليم  بالنشاط الزائد لدى تالميذ الصفين الثالث

  .101- 53 ،)1(24 ،مجلة جامعة دمشق. األساسي

 ،محمد، وأبو عودة ،محمد، ونوفل، محمد، والعبسي ،عباس
مدخل إلى مناه البحث في التربية وعلم ). 2011.(فريال
   .دار المسيرة: األردن. )الطبعة الثالثة( النفس

فاعلية برنام سلوكي باستخدام ). 2008. (عمر ،زعبدالعزي
ضعف االنتباه و التعزيز الرمزي في تعديل السلوك النمطي

 .ة العربية السعوديةلدى األطفال المعاقين عقليًا في المملك
  .األردن ،جامعة عمان العربية ،رسالة دكتوراه غير منشورة

فاعلية برنام التعزيز الرمزي وتكلفة ). 2012. (عمر ،زعبدالعزي
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