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Abstract 

This study aimed to the role of the educational counselor in reducing the psychological and 

behavioral problems of the (ADHD) students and the obstacles they face and the proposed 

solutions from the point of view of the counselors in Haifa District. To achieve the qualitative 

approach, an interview was prepared for the counselors to find out the obstacles they face 

and the proposed solutions to those obstacles, and acceptable parameters of honesty and 

reliability of the questionnaire were achieved. The study sample consisted of (244) 

educational counselors working with students with ADHD in Arab primary schools within 

the Haifa District Green Line, and the application was applied to them electronically by 

converting the paper questionnaire to electronic via the Google Drive application. After the 

application process, the following results were reached: The role of the educational 

consultant in reducing psychological and behavioral problems for students with attention 

deficit hyperactivity disorder was high, and it was also found from the results that the most 

important obstacles referred to by the consultants are a lack of information and data about 

students of this group. The scarcity of material and human resources in the school, the lack 

of cooperation of parents of students in this category, the large number of students in 

classes, the lack of sufficient time, and the lack of cooperation of some students. Finally, the 

results of the study revealed the most important proposals and solutions to the obstacles 

facing the educational consultant in dealing with students with attention deficit 

hyperactivity disorder in Haifa District schools, the most important of which are: effective 

participation among all, providing a supportive educational climate for this category of 

students, and introducing programs and activities that do not A well-thought-out class, 

enriching and diversifying teachers’ teaching methods, increasing sensory stimuli inside and 

outside the classroom, raising awareness among parents and teachers about caring for and 

supporting these students, and requesting additional hours for the work of the educational 

consultant, in order to increase interest in this category of students, and allocating special 

rooms with appropriate equipment as well as providing Professionals in this field. In light of 

the results of the current study, the researcher recommends several recommendations, the 

most important of which are: increasing attention to students with attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) in Haifa District schools, training teachers, counselors and 

school administrative staff to deal with psychological and behavioral problems for students 

with ADHD, and providing supportive counselors For the educational advisor in the school, 

and providing a special budget in schools that helps the educational advisor in developing 
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special activities and programs for this category of students, and conducting more studies 

on the category of students with ADHD, and the problems they suffer from in inclusive 

schools 

Key words: Educational Counselor, Psychological And Behavioral Problems, (ADHD) 

Students, Haifa District. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume  4, Issue 3, June 2022 

 

189  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

 

دور المستشار التربوي في خفض المشكالت النفسية والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه 

وفرط الحركة الزائدة والمعيقات التي تواجههم والحلول المقترحة من وجهة نظر المستشارين في لواء 

 حيفا

 

  مريم فواز عماش
 فلسطين، حيفاد. ، 

 

 الملخص

المستشار التربوي في خفض المشكالت النفسية والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور 

االنتباه وفرط الحركة الزائدة والمعيقات التي تواجههم والحلول المقترحة من وجهة نظر المستشارين، تم اتباع المنهج الكمي 

التربوي في خفض المشكالت النفسية والنوعي، ولتحقيق المنهج الكمي تم تطوير استبانة للكشف عن دور المستشار 

والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة، ولتحقيق المنهج النوعي تم إعداد مقابلة للمستشارين للوقوف 

على المعيقات التي تواجههم والحلول المقترحة لتلك المعيقات، وتم تحقيق معامالت مقبولة من الصدق والثبات لالستبانة، 

( مستشاًرا تربويًا يعملون مع الطلبة من ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة 244تكونت عينة الدراسة من )وقد 

الزائدة في المدارس االبتدائية العربية داخل الخط االخضر لواء حيفا، وتم التطبيق عليهم إلكترونيًا من خالل تحويل 

(. وبعد عملية التطبيق تم التوصل إلى Google Driveوجل رايف )االستبانة الورقية إلى إلكترونية بواسطة تطبيق ج

النتائج اآلتية: إّن دور المستشار التربوي في خفض المشكالت النفسية والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط 

رين تتمثل في نقص في المعلومات الحركة الزائدة كان مرتفعًا، كما تبين من النتائج أّن أهم المعيقات التي أشار إليها المستشا

والبيانات حول طالب هذه الفئة، وشّح االمكانيات المادية والبشرية في المدرسة، وقلة تعاون أولياء أمور طالب هذه الفئة، 

وعدد الطالب الكبير بالصفوف، وعدم وجود الوقت الكافي، وعدم تعاون بعض الطالب. وأخيًرا كشفت نتائج الدراسة عن 

قترحات والحلول للمعيقات التي تواجه المستشار التربوي في التعامل مع الطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط أهم الم

الحركة الزائدة في مدارس لواء حيفا، ومن أهمها: المشاركة الفعالة بين الجميع، وتوفير المناخ التربوي الداعم لهذه الفئة من 

مدروسة، وإثراء وتنوع طرق تدريس المعلمين، واالكثار من المثيرات الحسية الطلبة، وإدخال برامج وأنشطة ال صفية 

داخل الحصة وخارجها، وزيادة الوعي لدى االهل والمعلمين باالهتمام بهؤالء الطالب ودعمهم، وطلب ساعات إضافية 

ودة بمعدات مناسبة لعمل المستشار التربوي، وذلك لزيادة االهتمام بهذه الفئة من الطلبة، وتخصيص غرف خاصة مز

وكذلك توفير مهنيبن في هذا المجال. في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بالعديد من التوصيات من أهمها: زيادة 

االهتمام بالطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة في مدارس لواء حيفا، وتدريب المعلمين والمستشارين 

(، وتوفير مستشارين ADHDالمدرسة للتعامل مع المشكالت النفسية والسلوكية للطلبة ذوي اضراب )والكادر اإلداري ب

مساندين وداعمين للمستشار التربوي في المدرسة، وتوفير ميزانية خاصة في المدارس تساعد المستشار التربوي في وضع 

(، ADHDالدراسات حول فئة الطلبة ذوي اضطراب )األنشطة والبرامج الخاصة لهذه الفئة من الطلبة، وإجراء المزيد من 

  .والمشكالت التي يعانون منها في المدارس الدامجة

المستشار التربوي، المشكالت النفسية والسلوكية، الطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة : الكلمات المفتاحية

 .الزائدة، لواء حيفا

 
 المقدمة

يقدمها المستشار التربوي في المدارس من أرقي الخدمات التي تُقدَّم للطلبة، لما لها من  تعدّ الخدمات اإلستشارية التي

أثر كبير في مساعدتهم على حل مشكالتهم وتعديل سلوكهم وتوجيهه نحو الطريق السليم، فالمستشار التربوي يُخفّض 

شارية مع الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة في المشكالت النفسية والسلوكية لدى الطلبة العاديين، كما يقدم خدماته االست

 المدرسة مثل ذوي اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد، خاصة أنهم قد يكونوا مدمجين مع الطلبة العاديين في المدارس.
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 (:ADHDالمشكالت السلوكية واالنفعالية لألطفال ذوي اضطراب )

احدة أو أكثر من الخصائص التالية بدرجـة ملحوظة ولفترة زمنية إّن األطفال ذوي المشكالت السلوكية يُظهرون و

ومنها: عدم المقدرة على التعلم، وال يمكن تفسيرها في ضوء الخصائص العقلية أو الحسية أو الصحية، وعدم القدرة علـى 

عادية، إلى جانب بنـاء عالقات جيدة مع الزمالء والمعلمين، وظهور أنماط سلوكية وعواطف غير مناسبة في ظل ظروف 

شعور عام باالكتئاب وعدم السعادة، وأعراض جسمية وآالم ومخاوف فيما يتعلق بالمشكالت الشخصية والمدرسية، وتكمن 

 (.2014المشكالت السلوكية في أعراض كثيرة ومنها: العدوانية، والعناد، والكذب، والهروب، والتخريب، والسرقة )جودة، 

االنحراف الواضح والملحوظ في مشاعر وانفعاالت الفرد حول نفسه وحول بيئته، أّما المشكالت النفسية فهي 

ويستدل على وجود االضطراب االنفعالي عندما يتصرف الفرد تصرفًا يؤذي فيه نفسه أو اآلخرين، وقد وصف األطفال 

يهم سلوكيات غير مقبولة ذوي المشكالت االنفعالية بأنهم الذين يظهرون سلوكيات شاذة نحو اآلخرين، والذين تظهر عل

وتكمن وغير متوافقة مع البيئة المحيطة بهم ومع مجتمعهم، كما إن توقعاتهم بالنسبة ألنفسهم ولآلخرين غير صحيحة، 

المشكالت النفسية في أكثر من شكل، فهناك الخوف، والغيرة، والعصبية، والقلق النفسي، واالنطوائية، ومشكالت التغذية، 

 (.2014بكاء، والشعور بالنقص، وضعف الثقة بالنفس، واالكتئاب النفسي )جودة، ونوبات الغضب، وال

( من مشاكل سلوكية وانفعالية ADHDيعاني غالبية األطفال المشخصين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه )و

ين والسلوك التدخلي مؤثرة تشمل االختالفات في األداء االجتماعي والسلوكي، ومشكالت في السلوك المتناغم مع اآلخر

الذي قد يؤدي إلى رفض األقران، ونقص الصداقات، أما بالنسبة للمشكالت االنفعالية فتشمل صعوبات في إدراك العواطف، 

 Kirova & etوهو أمر مهم لألداء االجتماعي المناسب، وقد تزيد من خطر القلق واالكتئاب وكذلك تدني احترام الذات )

al, 2019 .) 

( ADHDشكالت السلوكية بين األطفال الذين يعانون من اضطـراب نقص االنتباه والنشاط الزائد )وتنتشر الم

خاصة السلوك العدواني حيث يؤدي هذا السلوك المشكل لديهـم إلـى اضطراب عالقاتهم االجتماعية باآلخرين، وبالتالي 

زم هذا اضطراب لدى األطفال بالمشكالت النفسية خاصة كثيراً ما يتالفإنهم يعجزون عن التكيـف مع البيئة المحيطـة بهـم، و

 (. 1999القلق واالكتئاب )أحمد وبدر، 

فاألطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه غالبًا ما يسجلون مستويات مرتفعة من القلق وأعراض 

االكتئاب بانخفاض التحكم المعرفي  االكتئاب، وتزداد هذه المشكالت بشكل عام بمرور الوقت، ترتبط أعراض القلق أو

 (.Bodalski, Knouse & Kovalev, 2019وتفاقم المشكالت السلوكية لدى أطفال هذه الفئة )

الزائد من أهم خصائص الطلبة الذين يعانون من مشكالت  أّن نقص االنتباه وفرط الحركة( 2014حيث يرى جودة )

ـفـرط ال غرضـي أو بـال هـدف، ويكون مصحوبًا بقصر سعة االنتباه، سلوكية ونفسية، حيث يقوم الطفل بنشاط حركـي م

( أّن اضطراب نقص االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائد يعدّ من أهم المشكالت 2015ويرى حيدر )وسهولة تشتته. 

 س للمجتمع ككل.النفسية والسلوكية المصاحبة لألطفال، حيث يجعلهم أشخاًصا غير مقبولين، ويمثلون مصدر قلق رئي

( هذا االضطراب تحت فصل االضطرابات السلوكية واالنفعالية التي 1999وقد صنفت منظمة الصحة العالمية )

تبدأ عادة في الطفولة والمراهقة ضمن قائمة اضطرابات فرط الحركة، واضطراب النشاط واالنتباه. في حين إّن الدليل 

( في آخر تحديث له وضعه كاضطراب مستقل له معايير تشخيص DSM-5التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية )

 (.American Psychiatric Association, 2013تتحدد في المعايير اآلتية: تشتت االنتباه، وفرط النشاط، واالندفاعية )

( هو اضطراب في النمو العصبي يتميز بضعف مستويات عدم ADHDواضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط )

ويعّرف الدليل التشخيصي واإلحصائي (. Bodalski, Knouse & Kovalev, 2019نتباه، والتشتت، وفرط النشاط )اال

( هذا االضطراب بأنّه: "نمط سلوكي يحدث في المنزل DSM-5, 2013األمريكي الخامس لإلضطرابات النفسية والعقلية )

 اعية وتعليمية.أو المدرسة، ويؤدي إلى إحداث بعض السلوكيات في ظروف اجتم

ويمكن تصنيف أعراض هذا االضطراب إلى فئتين: إّما ضعف االنتباه أو فرط النشاط واالندفاعية التي تشمل 

سلوكيات مثل: الفشل في التركيز على التفاصيل، أو صعوبة إنجاز مهام التنظيم واألنشطة، والفرط في التحدث، وعدم 

الزائد ضعف  نقص االنتباه وفرط الحركةخصائص الطلبة الذين يعانون من ومن  القدرة على الجلوس في أماكن مناسبة".

القدرة على التركيز على ما يهمهم، وال يستطيعون متابعة أعمالهم، وال يتذكرون عواقب ما حدث آخر مرة، وتتميز حركتهم 

بسيطة، وتكون ردود أفعاله  باالندفاع وعدم التبصر واالفتقار للصبر والتحمل، وخاصة تحمل حاالت االحباط مهما كانت

سريعة، كما تكون حدة االنتباه لديه قصيرة جداً، بطريقة تفتقر إلى التسلسل المنطقي، حيث تختلط األلفاظ مع بعض بسبب 
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ً كافياً في تفحص المشكلة المطروحة أمامه، وتظهر عليه أعراض الضجر والملل والشكوى  السرعة، وال يستغرق وقتا

ً سلوك العدوان، باإلضافة إلى سرعة التحول من نشاط إلى آخر، وإلى تقلب الحالة المزاجية بشكل وعدم اللياقة، وأحي انا

مزعج، وفي المدرسة أو في غرفة الصف ال يستطيع الطفل الجلوس لفترة طويلة على مقعده، وال يستطيع المحافظة على 

ذلك، ويسعى طفل فرط الحركة إلقامة عالقات مع من هم أدواته، كما يصر على تناول طعامه في اللحظة التي يحلو له فيها 

أصغر منه سنًا، كما يكثر اصطدامه باألثاث، أو باآلخرين وبشكل جاذب للنظر، وال يلتزم بالمهم المكلف بها )الزراد، 

2002.) 

ة والعمل ويؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه على العديد من المتغيرات السلوكية واالنفعالية في المدرس

والحياة االجتماعية والحياة المنزلية والقيادة وعالقات الصداقة، فيرتبط هذا االضطراب بالعديد من المشكالت السلوكية 

(. Bruner, Kuryluk & Whitton, 2015واالنفعالية التي تشكل إعاقة في حياته االجتماعية، والمدرسية، واألسرية )

 (:2002يأتي )الزراد، ويمكن تلخيص أهم هذه السمات فيما 

 إّن طفل فرط النشاط والحركة يعاني من الحركة الزائدة المزعجة مع تأخر في عمليات النمو والنضج.  -

 يعاني من قـصـور في عملية االنتباه والتركيز، كما يعاني من شرود الذهن وسهولة التشتت.  -

 غير قادر على االستمرار في المهمة أو العمل لفترة طويلة.  -

 يستطيع الجلوس ساكنا، ويكون دائم الجلوس والوقوف، مع مشاكل في العالقات االجتماعية.ال  -

 يندفع في سلوكياته، وال يستطيع السيطرة أو التحكم في سلوكه.  -

 يترتب على هذه السمات السابقة صعوبات في مجال التعلم، وتأخـر دراسي. -

 خر في المحصول اللغوي أو في نمو اللغة. قد ال يفسر األمر جيداً، وقد ال يفهم ما يقرأ، مع تأ -

 يعاني من صعوبة في القراءة والكتابة والحساب والتعبير. -

 (.100( لديهم أقل من المتوسط )IQإّن العديد من حاالت فرط الحركة تكون نسبة الذكاء ) -

جينية وراثية تتأثر  ويعدّ نقص االنتباه وفرط الحركة الزائد اضطرابًا سلوكيًا ذا سبب عضوي يحتوي على مكونات

بعوامل بيئية، ولكن األسباب غير مؤكدة، باإلضافة إلى أن األطفال المصابين بنقص االنتباه وفرط الحركة يواجهون 

%( مـن األطفال 50صعوبات ومشكالت أكاديمية، وتدل الدراسات التي أجريـت علـى عيـنـات مـن األطفـال أن مـا نسبته )

وفرط الحركة يجـب أن يخضعوا لبرامج التعليم الخاص والـذين ينـدرج غالبيتهم تحـت  المصابين بـنقص االنتباه

االضطرابات السلوكية، ومـع ذلـك فـإن نقـص االنتباه وفرط الحركة ال تعتبر مشكلة تعليم خاص ألن معظم األطفال 

قص االنتباه وفرط الحركة لدى المصابين بنقص االنتباه يدرسون ضمن المدارس العامة، ومن أهم أعراض اضطرابات ن

 (:2014األطفال )جودة، 

( سنوات، وغالًبا ما تستمر هذه 9 – 8عدم التركيز: تبدأ ظهور أعراض عدم التركيز عند الطفـل مـن سـن ) -

األعراض مدى الحياة، ويؤثر عدم التركيز النمو المعرف لدى الطفل، ومن عالمات عدم التركيز األساسية عدم االنتباه 

فاصيل، والقيام بأخطاء بسيطة الواجبات الدراسية أو أي نشاط اجتماعي آخر، وعدم القدرة على استيعاب كالم اآلخرين للت

عند التحدث إليه، بحيث يبدو الطفـل وكانه ال يستمع لمن يحدثه كثرة النسيان وفقدان األشياء بسهولة، مثل: اللعب والكتب 

 المدرسية.

: تظهر أعراض كثرة الحركة والنشاط الزائد لدى الطفـل في سن خمس سنوات، كثرة الحركة والنشاط الزائد -

سنوات. ومع تقـدم سـن الطـفـل تـبـدا هـذه األعراض باالختفاء تدريجيًا، ومن  (8 - 7وتزداد حدة األعراض ما بين سن )

ويلة، وكثرة حركة اليدين من دون أهم السلوكيات المميزة لهذا المشكلة: كثرة الحديث، وعدم القدرة على الجلوس لمدة ط

سبب، وكثرة الحركة داخل الفصل من دون سبب مبرر كثرة الجري والتسلق على األشياء والمرتفعات، والصخب وعدم 

 الهدوء عند المشاركة في أي نشاط ترفيهي.

تظهر العالمات المميزة االندفاعية: ترتبط السلوكيات االندفاعيـة ارتباطا وثيقا بالنشاط الرائـد وكــرة الحركة، و -

لهذا العرض أيضا في سن السابعة أو الثامنة من عمر الطفل، إال أنها تطل موجودة معه حتى مع تقدم العمر وبلوغه مرحلة 
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الشباب، ومن أبرز السلوكيات المميرة لالندفاعية لدى الطفل: االندفاع في اإلجابة عن األسئلة قبل تكملة سماع السؤال، 

 فل على انتظار دور، و مقاطعة الطفل للنقاشات. وعدم قدرة الط

 

 (ADHDدور المستشار التربوي في التعامل مع طلبة )

إّن المستشار التربوي يُرشد ويّوجه ويعدّل السلوك ويقّومه، ويزيد ثقة الفرد بنفسه وقدراته وإمكاناته، ويخفف من 

يف النفسي واالجتماعي، باإلضافة للعديد من الخدمات اإلرشاد المشكالت السلوكية والنفسية التي تواجهه، ويساعده على التك

 (.2008التي يقدمه المستشار للمسترشدين )أبو يوسف، 

( أن االستشارة التربوية تهدف إلى مساعد الطالب التعرف على خصائص نفسه، وفهم 2020وترى بن السايح )

يه الذاتي، والوصول به إلى درجات من الوعي بذاته قدراته وميوله واتجاهاته، وإكساب الفرد مهارة الضبط والتوج

وإمكانياته وفهمه لظروفه ومحيطه فهماً أكبر، وتحقيق التوافق والتكيف للطلبة من أجل تسهيل قدرتهم على القيام بالوظائف 

التحصيل الدراسي، المختلفة، وتقديم الخدمات اإلرشادية الوقائية واإلنمائية التي تحقق الفاعلية والكفاية اإلنتاجية في 

ومساعدة الطالب الكتشاف قدراتهم وتحديد أهدافهم ومساعدهم على رسم خططهم بما يتالءم مع استعداداتهم الثقافية، 

 واالجتماعية، والمهنية.

وتنبع أهمية دور المستشار التربوي للطلبة ذوي الحاجات الخاصة من كونه حلقة االتصال الرئيسة بين مختلف 

ربوية داخل المدرسة، ولقلة الكوادر المتخصصة في ميدان التربية الخاصة في المدارس العامة باستثناء الفعاليات الت

المدارس التي تضم بين جدرانها غرفا للمصادر، والتي تقتصر خدماتها على الطلبة ذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم، 

 Hallahanة في أي مجتمع، ودمجهم في مدارس الطلبة العاديين )كما تأتي أهمية هذا الدور من أّن نسبة انتشار هؤالء الطلب

& Kuffman, 1984.) 

ويكمن دور المرشد التربوي ضمن عمل الفريق التربوي داخل المدرسة حيث يستطيع أن يتعاون مع أعضاء الفريق 

لتربوي بتطبيق اإلختبارات في جمع المعلومات الالزمة عن طريق تقويم األداء األكاديمي والسلوكي، فقد يقوم المرشد ا

الفردية أو الجماعية بالتعاون مع فريق المدرسة والمتمثلة في: اإلختبارات التشخيصية في القراءة، والكتابة، واألنماط 

اللغوية، والحساب، من أجل مساعدة المعلم على تعرف جوانب القوة والضعف لدى الطلبة ذوي الحاجات الخاصة؛ بهدف 

 (.1998تربوي الفردي المناسب لكل منهم )جميعان والحسن، إعداد البرنامج ال

األسرة، ألّن األسرة تؤثر في النمو النفسي السوي وغير السوي للطفل، وتؤثر في كما يعمل المستشار التربوي مع 

نفسية سيئة  شخصيته وظيفيًا وحركيًا؛ فهي تؤثر في نموه العقلي واالنفعالي واالجتماعي، حيث تعدّ األسرة المضطربة بيئة

للنمو فهي مكان خصب لالنحرافات السلوكية واالضطرابات النفسية االجتماعية والجنوح، أّما األسرة السعيدة تعد بيئة 

 (.2014نفسية لنمو الطفل وتؤدي إلى سعادته )جودة، 

لقدرات إبنهم ويفترض في تعامل األهل مع المستشار التربوي أن يكونوا قد وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التفهم 

ومشكالته، بحيث يقدّمون الدعم الكامل له، ومن اإلشارة إلى اإلجراءات اآلتية التي يمكن أن تساعدهم على دعم إبنهم: 

الثبات وعدم التردد في إستخدام األساليب المناسبة في التعامل مع ابنهم، وتوظيف المعلومات والبيانات التي تم الحصول 

تغذية راجعة مستمرة عن وضع الطالب في المنزل للمرشد التربوي، واالستمرار في دعم األهل  عليها من المرشد، وتقديم

لتخطي مرحلة اإلحباط لدى الطالب، ومشاركة األهل للمرشد التربوي فير مناقشة مدى تقدم ابنهم )جميعان والحسن، 

1998.) 

ي يقوم بها مع طالب ذوي اضطراب نقص ويسهم المستشار التربوي من خالل األساليب اإلرشادية التربوية الت

االنتباه والنشاط الزائد، وهذه األساليب تساعد في المحافظة على السلوك الحسن والقضاء على السلوك غير المناسب، ومن 

تي أهم هذه األساليب: التعزيز، والتجاهـل، والعـزل، والعـزل الخياري، والوقايـة، وتغيير التوجـه، والمناقشة، وهي كما يأ

 (:2014)جودة، 

التعزيز: إن أول وأهم تقنية تستعمل للتعامل مع األطفـال هـي التعـزيـز اإليجابي، يجب استعمال هذه التقنية كثيًرا،  -

ولكن في ظروف مناسبة، إضافة إلى ذلك فإنه يجب قرنها دائما مع الطرق األخرى المستعملة لتغيير السلوك الخطأ، ويبقى 

يشعر األطفال بأن هذا الذي يعملونه هو المتوقع منهم، وبالتالي يمكن إظهار القبول بطرق عدة،  السلوك المناسب عندما

 وغير ملحوظة، فاالبتسامة والتربيت. 
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التجاهـل: إّن التجاهـل خطـة فاعلـة جـدًا، ولكنها صعبة االستعمال، فعندما يقوم طفل بتكرار عمل شيء مضايق  -

تجاهل هو األسلوب الجيد. ولكن يجب عدم استعمال التجاهل عندما يكون األطفال مصدر أو مثير للفوضى فإّن استعمال ال

أذى حقيقي أو محتمـل لـهـم أو لغيرهم، والتجاهـل فـاعـل عـلـى وجـه الخصوص إذا كان الطفل يطلب اهتمام الكبار بسلوكه 

 السيء.

عمالها أساًسا عندما يسبب األطفال أذى حقيقيًا العزل: العزل طريقة يلزم استعمالها باقتصاد وبعناية، ويفضل است -

أو محتماًل لآلخرين أو ألنفسهم. فهناك حاجة إلى إيقاف السلوك العدواني في أسرع وقـت مـمـكـن، والعـزل هـو في كثير 

سلوك مـن األحيان، ولكن ليس دائما أفضل طريقة لتحقيق ذلك، ويفضل استخدام العزل فقط عندما يكون الطفل قد كرر ال

العدواني أكثر من مرتين وكان المستشار التربوي قد شرح للطفل أن سلوًكا مثل هذا غير مقبول، وقبـل اتخاذ القرار بشان 

استعمال العزل فإنه يلزم أن يتفق المستشار التربوي على استعمال هذه الطريقة بانتظام وبنفس الطريقة، فمن المهم أن 

لمعلمين واألهل لالتفاق على تعريف السلوك الذي من أجله يستعمل العزل، والمكان الذي يناقش هذا األسلوب المستشار مع ا

 سينفذ فيه العزل والعملية الفعلية للعزل.

الوقاية: إن أفضل طريقة تتبع هي إيقاف السلوك السيء قبل أن يقع، ولكن استعمال الوقاية يعني أن الكبار قد  -

ة جيدة عما يسبب السلوك السيء، فلو مثال الحظ المستشار التربوي أن الطفل راقبوا الطفل عن كثب فتكون لديهم فكر

يصاب باإلحباط بسهولة عندما ال ينجح في أداء نشاط معين، ومن ثم يعمد إلى مهاجمة من حوله من أصدقائه، فإن عليهن 

هذا حلن كل مشكالت الطفل، بل أن ينتبهن إلى أي مناسبة يكون فيها لدى الطفل مشكالت في أداء نشاط معين، وال يعني 

يعني مساعدته على اكتساب المهارات وطرق حل المشكالت والوقاية فاعلة على وجه الخصوص مع األطفال األصغر سنًا 

في مرحلة ما قبل المدرسة الدين لم تتطور لديهم بعد السيطرة على الذات أو القدرة على التعبير عن أنفسهم، كما هو الحال 

 األكبر سنًا.لدى األطفال 

تغيير التوجه: هناك طريقة لالستعمال مع أطفال مرحلة ما قبل المدرسة األصغر سنا، وعلى وجه الخصوص مـن  -

عمـرهم سنتين وهـي تغيير التوجه بموجب هذه الطريقة توجـه المعلمة انتباه الطفـل نحـو نشـاط آخر أو تقـدم لـه لـعيـة 

ثانية من العمر الزالوا يفتقرون إلى المهارات االجتماعية للتعامـل مـع متطلبات المدرسة مماثلـة أو بديلـة، فأطفال السنة ال

والمشاطرة لـذا تحتـاج المعلمات إلى مساعدتهم على اكتساب هذه المهارات تدريجيا، ويجب عدم استخدام تغيير التوجه 

إلى اإلرشاد إلى طريقة فاعلة لحل المشكالت بشكل اعتيادي مع األطفال األكبر سنا في هذه المرحلة، ألنهم يحتاجون 

 االجتماعية

المناقشة: إحدى الطرق التي تستخدم مع كثير من األطفال األكبر سنًا مرحلة ما قبل المدرسة هي المناقشة، ففي  -

مع  كثير من األحيان يكون الطفل ذو األربع أو خمس سنين من العمر راغـبًا فعالً في محاولة حل المشكالت السلوكية

 المستشار التربوي. تحتاج المناقشة مكانًا هادئًـا.

 

 المعيقات التي تواجه المستشار التربوي

بالرغم من قيام المستشار التربوي بأدواره الموكلة إليه إال أنه يواجه العديد من المشاكل والتحديات منها: عدم وعي 

مها المستشار التربوي، وضعف االتصال بين المدرسة وأولياء الطلبة بأهمية ونوع الخدمات االستشارية اإلرشادية التي يقد

األمور، ووجود نزعة لدى العاملين في المدرسة للمراقبة، وانتظار عالج المسشتار للمشكلة دون تقديم المساعدة أو التعاون 

 (.1985معه، وعدم توفر غرفة خاصة ليمارس المرشد عمله فيها )أبو غزالة، 

اجهها المستشار التربوي في عمله وترجع إلى طبيعة المستشار عدم الرغبة في العمل ومن الصعوبات التي يو

اإلرشادي، وضعف في السمات الشخصية والخبرة العملية والعلمية، وتقصير المرشد في توضيح دوره وطبيعة عمله )عبد 

ي االحتياجات الخاصة يكتنفه ( أّن دور المرشد مع الطالب ذوMilson, 2002(. ويرى ميلسون )2004الهادي والعزة، 

 الغموض كما أن كثير من المرشدين ليس لديهم تدريب كاف للعمل مع هؤالء الطـالب.

( إلى أن من أهم تلك 1998أما عن المعيقات التي تواجه المستشار التربوي وتتعلق بالمدرسة فقد أشار رضوان )

هم بقلة أهمية هذا الدور، وانعدام التخطيط على كل المعيقات عدم تفهم هذه األطراف لعمل المستشار، وشعور بعض

( أن هناك أعباء إدارية وكتابية يُكلف بها المستشار التربوي Dunn, Wood & Baker, 2002المستويات. كما أشار )

 .تُعيق من أدائة لدوره الرئيس وهو اإلرشاد والتوجيه، وتحد من تركيزه على حاجات الطالب
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ات التي تواجه المستشار التربوي في خفض المشكالت النفسية والسلوكية لطلبة ذوي وهناك العديد من المعيق

 (:2011؛ الحريري واإلمامي، 2009اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة، وأبرز هذه المعيقات ما يأتي )العزة، 

شديدة وكثيرة اإلجراءات، وتركز معيقات مصدرها اإلدارة: فاإلدارة المدرسية أو إدارة التعليم إذا كانت مركزية  -

على البيروقراطية اإلدارية التي تتسم بالروتين والتعقيد والتأخير ووضع القرارات النهائية بيدها، يجعلها تعرض رأيها 

 الخاص، أو تقف حائال ضد المقترحات التي تقدم بها المسشتار التربوي التخاذ قرار على ضوئها.

: قـد يتعرض بعـض المرشدين التربويين إلى صعوبات في بعض المواقف، معيقات مصدرها المرشد التربوي -

كالتردد والخوف والتعرض للنسيان، وعـدم القـدرة على بناء أهداف واقعية، وعدم الجرأة على اتخاذ القرار، وعدم 

هويل مشكلة الوضوح، وعـدم القدرة على اإلصغاء والتركيز، واالنفعال والغضب، وعـدم الـصبر، والمبالغة في ت

المسترشد، وهـذا كـلـه يتوقف على سمات المستشار الشخصية وخبراته، ويتذمر بعـض المسشتارين من القيام بعملية 

اإلرشـاد لكثـرة مشاغلهم وتكليفهم بمهام عديدة، أو لعدم الرغبة في العمـل اإلرشـادي، وعـدم قدرتهم على تفهـم بعـض 

قد يدفعهم التخاذ إجراء غير سليم، باإلضافة إلى ذلك، فإن أعداد الطلبة في كل مراحل  المشكالت السلوكية والنفسية، وهذا

 التعليم كبيرة وتستوجب وجود أكثر من مستشار متخصص متفرغ تماما لعملية اإلرشاد.

معيقات مصدرها الطلبة، يظن بعض الطلبة بأن من يراجع مكتب المستشار هـو الطالب المريض نفسيًا، أو الـذي  -

يعاني مـن بعـض المشكالت السلوكية واالنفعالية والدراسية، أو الذي يعاني من إعاقات مختلفة، ذلك لعـدم وعيهم بأهمية 

العملية اإلرشادية وأهدافها، وبعضهم ال يهتمون بقيمة المستشار ال سيما إذا سمعوا بعض األخبار السلبية عن المرشد من 

يتعاملون مع المرشد يعمدون إلى مقاومته ورفض تعليماتـه أو ربما الهروب من زمالئهم، كمـا أن بعض الطلبة الذين 

 المواعيد التي يحددها لهم أو االعتداء عليه بالكالم غير الالئق أو السلوكيات المرفوضة.

معيقات مصدرها أولياء األمور: هناك الكثير من األهالي ال يتواصلون مع المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها  -

بناؤهم، وال يهتمون بالسؤال والمتابعة، بل وال يعيرون أي اهتمام لوجود المستشار في المدرسة، ويرفضون تماًما مراجعـة أ

أبنائهم للمستشار، على اعتبار أن ذلك انتقاص من شخصيات هؤالء األبناء، كما أنهم يخافون مـن تعليقات الناس فيما إذا 

ن مكتـب المرشـد التربوي، والسبب في ذلك قد يرجع إلى عدم وعي األهالي بمهام سمعـوا بـأن هـؤالء األبناء يراجعو

 المستشار التربوي وخدماته، وتدني مستوى الخدمات اإلرشادية وعـدم جـدواها في بعـض المؤسسات التعليمية.

تقديم آرائهم معيقات مصدرها المعلمون: يحتاج المستشار التربوي إلى دعم ومساندة من زمالئه المعلمين في  -

 ومالحظاتهم ومقترحاتهم حول الطلبة المسترشدين الذين يقومون هم بتدريسهم.

 

 الحلول المقترحة للمعيقات التي تواجه المستشار التربوي

( إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات لمواجهة المعيقات التي قد تقف 2020ويشير أبو مصطفى وآخرون )

وي في عمله مع الطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائد، ومن أهم هذه المقترحات ما عائقًا أمام المستشار الترب

 يأتي:

زيادة اهتمام أكبر لبرامج اإلرشاد التربوي في المدارس، وتصبح على سلم اهتمام الوزارة من حيث اإلعداد  -

 والتنفيذ والمتابعة واإلشراف والتقييم.

يين بحيث يكون هناك مستشارين داعمين للمستشار الرئيس في المدرسة، لما في العمل على تعيين مسشتارين تربو -

 ذلك من أهمية في متابعة أحوال الطلبة دراسيًا ونفسيًا واجتماعيًا.

 تفعيل دور المرشد من خالل األنشطة المدرسية واإلذاعة المدرسية. -

 العمل على توفير مكان خاص ومستقل وجيد للمستشار التربوي.  -

 التعاون ما بين المسشتار التربوي والمعلم واإلدارة المدرسية ضمن خطة عمل واضحة. زيادة -

عقد دورات تدريبية للمسشتارين التربويين في كيفية عالج المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى الطلبة ذوي  -

 اضراب نقص االنتباه والنشاط الزائد.
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صصات المالية التي تمنح لبرامج اضطراب نقص االنتباه ( ضرورة زيادة المخ2017ويرى الحقباني والشمري )

والنشاط الحركي الزائد، والتركيز على المستشارين التربويين والمعلمين من خالل تدريبهم وتطويرهم، وتوفير فصول 

ي إعداد مجهزة بعناية لتعليم التالميذ ذوي اضطراب االنتباه والنشاط الحركي الزائد و إشراك المختصين بهذا المجال ف

 المنهج الدراسي ليتم دمج الطلبة ليس فقط في الفصول الدراسية، إنما كذلك في محتوى المناهج الدراسية.

في ضوء ما سبق يظهر لدى الباحثة أن المستشار التربوي يقوم بدور مهم وأساسي في المدرسة، وقد يسهم في 

نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة، ومن أهم العوامل خفض المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى الطلبة ذوي اضطراب 

التي تساعد المستشار في عمله التعرف إلى المعيقات التي تواجهه في عمله االستشاري، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة 

ري في المدارس تلك المعيقات، لذلك جاءت الدراسة الحالية، لتبحث في هذا الموضوع ألهميته في مجاله التربوي واالستشا

 في لواء حيفا.

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

الزائد من أهم خصائص الذين يعانون من  لقد تبين من خالل مراجعة األدب التربوي أن نقص االنتباه وفرط الحركة

هولة مشكالت سلوكية ونفسية، حيث يقوم الطفل بنشاط حركـي مـفـرط بـال هـدف، ويكون مصحوبا بقصر سعة االنتباه، وس

 (.2014تشتته )جودة، 

(، ودراسة 2011السفاسفة )وقد تناولت الدراسات السابقة المشكالت السلوكية لدى الطلبة بشكل عام كما في دراسة 

(، حيث اعتبروا النشاط الزائد ونقص االنتباه واحدة من ضمن المشكالت السلوكية واالنفعالية التي 2015أبا عود والمالكي )

بة العاديين، كما إن بعض الدراسات بحثت المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى فئات ذوي الحاجات بحثوها لدى الطل

( لدى األطفال ذوي 2021( لدى ذوي اضطراب طيف التوحد، ودراسة التازي )2017الخاصة مثل دراسة متولي )

اب النشاط الزائد ونقص االنتباه صعوبات التعلم، وبحثت بعض الدراسات في المشكالت السلوكية لدى أطفال ذوي اضطر

 ,Bodalski, Knouse & Kovalev(، ودراسة بودالسكي ونوزي وكوفاليف )2007كما في دراسة الهاجري وعدس )

 ,Staf, Luman, Oord, Bergwerf(، ودراسة ستاف ولومان وأورد وبيرجويرف وهوفداكر وأوسترالن )2019

Hoofdakker & Oosterlaan, 2021بعض الدراسة في دور المستشار التربوي في خفض المشكالت  (. كما بحثت

أبو مصطفى (، ودراسة 2016قوارح ومختار )(، ودراسة 2014والمعيقات التي تواجهه مثل ودراسة حامد وإبن طالب )

 بعض الدراسات المعيقات التي تواجه المستشار التربويفي حين تناولت  (.2020ورضوان وبرهوم وأبوسمحان واألغا )

 (.2017دراسة الحقباني والشمري )(، و2014مثل دراسة مصلح وعينبوسي )

وفي ضوء ما تم من عرض ألهداف تلك الدراسات فلم تجد الباحثة أي من الدراسات السابقة التس تناولت خفض 

بوي في ذلك من المشكالت النفسية والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة ودور المستشار التر

خالل تعاونه مع الجهات ذات العالقة بالعلمية التربوية واالستشارية بالمدرسة والمجتمع، كما لم تجد الباحثة دراسات 

 تناولت المعيقات التي تواجه االستشاريين في هذه المهمة االستشارية، والحلول المقترحة من وجهة نظرهم في لواء حيفا.

مشكلة الدراسة الحالية في الكشف عن دور المستشار التربوي في خفض المشكالت وبناء على ما سبق تتلخص 

النفسية والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة والمعيقات التي تواجههم والحلول المقترحة من 

 وجهة نظر المستشارين في لواء حيفا، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

دور المستشار التربوي في خفض المشكالت النفسية والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط ما  .1

 الحركة الزائدة؟

ما هي المعيقات التي تواجه المستشار التربوي في التعامل مع الطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة  .2

 نفسية والسلوكية لهؤالء الطلبة؟الزائدة في مدارس لواء حيفا، وفي خفض المشكالت ال

ما هي مقترحات المستشارين التربويين وحلولهم للمعيقات التي تواجه المستشار التربوي في التعامل مع الطلبة  .3

ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة في مدارس لواء حيفا، وفي خفض المشكالت النفسية والسلوكية 

 لهؤالء الطلبة؟

 

 

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

196  

 

www.ijherjournal.com 

 

 دراسةأهداف ال

 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يأتي:

دور المستشار التربوي في خفض المشكالت النفسية والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الكشف  .1

 الحركة الزائدة.

ئدة تحديد المعيقات التي تواجه المستشار التربوي في التعامل مع الطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزا .2

 في مدارس لواء حيفا، وفي خفض المشكالت النفسية والسلوكية لهؤالء الطلبة.

التعرف إلى مقترحات المستشارين وحلولهم للمعيقات التي تواجه المستشار التربوي في التعامل مع الطلبة ذوي  .3

ية والسلوكية لهؤالء اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة في مدارس لواء حيفا، وفي خفض المشكالت النفس

 .الطلبة

 

 أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في تناولها شريحة مهمة من الطلبة، وهي شريحة الطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط 

الحركة الزائدة، وما قد يعانوه من مشكالت سلوكية وانفعالية، ودور المستشارين التربويين في خفض تلك المشكالت، 

لى ضرورة معرفة المعيقات التي تواجههم في عملهم المستهدف في الدراسة الحالية، أهم الحلول المقترحة باإلضافة إ

 لمواجهة تلك المشكالت، وتتلخص أهمية الدراسة الحالية في جانبين هما:

تتمثل في إثراء األدب النظري في في موضوع الدراسة الحالية وهو المشكالت السلوكية  األهمية النظرية: -

لدى الطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة، باإلضافة إلى دور المستشار التربوي في خفض هذه 

المشكالت، والمعيقات التي تواجههم، والحلول المقترحة لمواجهة تلك المعيقات، وهذا يساعد المستشارين التربويين في 

 لهذا الموضوع، المدارس للوقوف على أهم األسس التربوية والنفسية 

تنطلق األهمية العملية التطبيقية للدراسة الحالية من خالل النتائج التي سيتم التوصل إليها  األهمية العملية: -

بعد التطبيق على أفراد عينة الدراسة، ومعرفة دور المستشارين التربويين في خفض تلك المشكالت السلوكية لدى 

الحركة الزائدة، وأهم المعيقات التي تواجههم في عملمه، والحلول  الطلبة  ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط

المقترحة لتلك المعيقات، وهذا يستفيد منه المستشارين التربويين في معرفة دور زمالئهم المسشتارين، وأهم العقبات 

دارات التعليمية في التي تواجههم، مع الحلول المقترحة لتلك العقبات، كما قد تساعد هذه الدراسة المسؤولين في اإل

تسليط الضوء على موضوع الدراسة الحالي، ومعرفة العقبات التي تواجه المستشارين، واقتراح الحلول المناسب 

لمواجهة هذه العقبات، وقد تفتح هذه الدراسة المجال أمام الباحثين لدراسة هذا الموضوع، واالستفادة من أداة الدراسة 

 الحالية.

 

 حدود الدراسة

 طبيق الدراسة ضمن الحدود اآلتية: تم ت

عن دور المستشار التربوي في خفض المشكالت النفسية والسلوكية لطلبة ذوي الحدود الموضوعية: وهي الكشف  -

 اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة والمعيقات التي تواجههم والحلول المقترحة.

 لمستشارين التربويين.االحدود البشرية: تم تطبيق الدراسة على عينة من  -

 الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة في المدارس األساسية في لواء حيفا.  -

 م(. 2022 -2021الحدود الزمانية: طبقت الدراسة الحالية في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي ) -

 

 محددات الدراسة

 يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء ما يأتي: 

 به استبانة الدراسة الحالية من خصائص سيكومترية تتمثل بالصدق والثبات. ما تتمتع  -
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سالمة إجراءات تطبيق استبانة الدراسة الحالية على العينة االستطالعية وعينة التطبيق، والتجرد والموضوعية في إجابة  -

 أفراد عينة المستشارين التربويين على استبانة الدراسة.

 

 إلجرائيةالتعريفات االصطالحية وا

 تشتمل هذه الدراسة على التعريفات االصطالحية واإلجرائية اآلتية: 

: "هو الشخص الذي يقوم بمساعدة المسترشدين في حل مشكالتهم النفسية واالجتماعية المستشار التربوي -

ا في الدراسة (. ويعّرف إجرائيً 156، 2020والتعليمية واألخالقية" )أبو مصطفى ورضوان وبرهوم وأبوسمحان واألغا، 

الحالية بأنه المستشار التربوي المؤهل والمرخص، والذي يعمل في مدارس لواء حيفا خالل فترة تطبيق الدراسة الحالية، 

 ويقوم بمساعدة الطلبة في حل مشكالتهم السلوكية واالنفعالية.

(، Hyperactivity): هو الطفل الذي يعاني من أعراض فرط الحركة أطفال نقص االنتباه والحركة الزائدة -

(، ويكون ذلك في ضوء المعايير التشخيصية، وهذه الصفات Attention deficitونقص القدرة على التركيز واالنتباه )

تكون متكررة، وحادة، وشبه ثابتة لدى الطفل، وتكون مزعجة بشكل كبير أكبر من السلوك المالحظ لدى الطفل العادي أو 

نفس مرحلة النمو، وهذا الطفل يحتاج إلى مساعدة وإلى خدمات طبية وتعليمية وسلوكية المتوسط من نفس العمر، أو من 

(، ويعّرفوا إجرائيًا بأنهم: األطفال المشخصين باضطراب نقص االنتباه والحركة الزائدة 29، 2002خاصة )الزراد، 

(ADHDويدرسون في المدارس الحكومية في صفوف الطلبة العاديين ضمن نظام الدمج ،)  المعمول به في إدارة التعليم

 في لواء حيفا.

 

 الدراسات السابقة

تناولت الدراسات السابقة ذات الصلة بكل من المشكالت السلوكية واالنفعالية ونقص االنتباه والحركة الزائدة، 

، وتم تقسيم تلك باإلضافة إلى الدراسات ذات العالقة بدور المستشار التربوي في خفض المشكالت والمعيقات التي تواجهه

 الدراسات إلى قسمين، وترتيبها زمانيًا من األقدم إلى األحدث، وهي على النحو اآلتي:

 الدراسات المتعلقة بالمشكالت السلوكية واالنفعالية ونقص االنتباه والحركة الزائدة .1

طفال الذين ( دراسة هدفت إلى تطوير مقياس للكشف عن المشكالت السلوكية لأل2007أجرى الهاجري وعدس )

يعانون من نقص االنتباه والزيادة في النشاط، باإلضافة إلى التحقق من دالالت صدق المقياس، ومعرفة األبعاد التي يتكون 

منها هذا المقياس إلى جانب اشتقاق معايير لمقياس المشكالت السلوكية لألطفال الذين يعانون من نقص في االنتباه وزيادة 

هداف الدراسة قام الباحث بمراجعة األدب السابق والدليل التشخيصي الرابع اختيرت عينة مكونة من في النشاط. ولتحقيق أ

( طالبا وطالبة من مدارس دولة الكويت تم اختيارهم بالطريقة القصدية. وقد تم التوصل إلى النتائج اآلتية: أشارت 312)

 –% 4.87لعوامل مقياس نقص االنتباه والنشاط الزائد كانت بين ) نتائج البناء العاملي للمقياس إلى أن نسبة التباين المفسرة

%(، حيث كان عامل ضعف التركيز بأعلى نسبة تفسير، وكان أقل نسبة تفسير لعامل القبول والتفاعل االجتماعي، 16.07

 وتبين من النتائج وجود عالقة ارتباطية بين أبعاد المقياس، وتمتعه بداللت ثبات عالية.

( دراسة هدفت إلى الكشف عن مدى انتشار المشكالت السلوكية مثل النشاط الزائد ونقص 2011فاسفة )وأجرى الس

االنتباه وغيرها لدى طلبة الصف الثالث األساسي، في المدارس األساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم في لواء المزار 

( 330ف النوع االجتماعي )ذكر، إناث(، على عينة بلغت )الجنوبي في األردن، وهل يختلف ترتيب هذه المشكالت باختال

طالبا وطالبة، تم اختيارهم عشوائيا طبقيا عنقوديا. ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير أداة لقياس مدى انتشار 

ان على النحو المشكالت السلوكية. أشارت النتائج إلى أن ترتيب المشكالت السلوكية لدى طلبة الصف الثالث األساسي، ك

االتي: تشتت االنتباه، والنشاط الزائد، والتمركز حول الذات، والعدوان، والتمرد والعصيان، ونقص التوكيدية، واالنسحاب 

االجتماعي، والقلق والخوف، والكذب، والسرقة. كما أظهرت النتائج أن هناك فروقا دالة إحصائيا في مستوى انتشار 

المعلمات لكل من الذكور واإلناث، حيث انتشرت مشكالت: النشاط الزائد، واالنسحاب المشكالت السلوكية بين أداء 

االجتماعي، وتشتت االنتباه، والعدوان، لدى الذكور، في حين انتشرت مشكالت: نقص التوكيدية، والسرقة لدى اإلناث، ولم 

وف، والكذب، والتمركز حول الذات، والتمرد تظهر النتائج فروقا بين الذكور واإلناث في مدى انتشار مشكالت: القلق والخ

 والعصيان.
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( إلى التعرف علي مدى إدراك معلمي المرحلة االبتدائية في مدينة الرياض 2015وهدفت دراسة أبا عود والمالكي )

لباحثان للمشكالت السلوكية التي تظهر عند التالميذ الذين لديهم اضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد. استخدم ا

( معلمة من معلمي ومعلمات 301( معلم و)304المنهج الوصفي، وتم تصميم استبانة خاصة، وزعت علي عينة مكونة من )

مدارس التعليم العام بمدينة الرياض، وبعد تحليل البيانات أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في إدراكات المعلمين 

سلوكية التي تظهر عند التالميذ الذين لديهم اضطراب نقص االنتباه والنشاط الحركي الزائد تعزى لمتغيرات للمشكالت ال

نوع الجنس وسنوات الخيرة بالتعليم، ووظيفة المعلم الحالية والخبرات السابقة في تعليم التالميذ الذين لديهم اضطراب نقص 

ب. ولكنها كشفت عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى الختالف متغير االنتباه والنشاط الحركي الزائد، وتلقي التدري

 المستوى التعليمي.

( دراسة هدفت إلى الكشف شدة األعراض والمشكالت السلوكية واالنفعالية Hovik et al, 2015وأجرى )

( طفالً مصابًا 19فحص )والمعرفية لدى األطفال المصابين بنقص االنتباه وفرط الحركة. تكونت عينة الدراسة من تم 

( طفاًل في طور 50( مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه، و )33بمتالزمة فرط الحركة ونقص االنتباه، و )

النمو. طبق عليهم مجموعة من القياسات النفسية وأشكال التصنيف خالل عامين. وقد كشفت النتائج تحسن المجموعات 

رفي بمرور الوقت، وإن األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه الثالث في مقاييس التحكم المع

 ظهر لديهم أعراض القلق واالكتئاب والمزيد من المشاكل العاطفية.

( إلى التعرف على العالقة بين المشكالت السلوكية الشائعة لدى إخوة وأخوات 2017وهدفت دراسة متولي )

وبين حاجاتهم النفسية، كما هدف إلى التعرف على أثر  -كما تدركها أمهاتهم  -لتوحد األطفال ذوي اضطراب طيف ا

متغيري النوع، العمر الزمني لألخوة واألخوات غير ذوي اإلعاقة في اختالف الحاجات النفسية لديهم، كذا بحث إمكانية 

ات النفسية غير المشبعة لديهم. وتكونت التنبؤ بالمشكالت السلوكية لدى اإلخوة غير ذوي اإلعاقة من خالل بعض الحاج

، وبلغ حجم 1438/ 1437عينة الدراسة من األمهات واإلخوة واألخوات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد خالل العام 

( أخا وأختا، واستخدم الباحث مقياسي المشكالت السلوكية، الحاجات النفسية، واستمارة 77( أم )50( منهم )127العينة )

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وعددا من األساليب اإلحصائية للتحقق من صحة الفروض. وتوصل  بيانات.

البحث إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين المشكالت السلوكية )عدا سوء التوافق الدراسي( والحاجات النفسية لدى عينة 

 ع والعمر الزمني والتفاعل بينهما على الحاجات النفسية.الدراسة، كذلك وجد تأثير دال إحصائيا لمتغيري النو

( دراسة هدفت إلى الكشف Bodalski, Knouse & Kovalev, 2019وأجرى بودالسكي وناوسي وكوفالفي )

عن العالقة االرتباطية بين مشكالت عدم القدرة على التنظيم االنفعالي مع اضطراب نفص االنتباه والنشاط الزائد لدى 

( فرداً من مختلف األصول العرقية المقيمين في أمريكيا، 159لمصابون بهذا االضطراب. تكونت عينة الدراسة من )الطلبة ا

طبق عليه مقاييس التقرير الذاتي لتقييم أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه، ومشكالت واستراتيجيات تنظيم 

، والضعف الوظيفي العام. كشفت النتائج عن توسط أوجه القصور العاطفة، وأعراض االكتئاب والقلق، والرضا عن العالقة

في تنظيم االنفعاالت في العالقة بين اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه، والضعف الوظيفي العام، وإن مشاكل تنظيم 

تباه، كما إن العاطفة تساعد في تفسير وجود أعراض االكتئاب لدى البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االن

 (. ADHDأعراض القلق وضعف جودة الصداقة والضعف الوظيفي تتأثر بمشاكل تنظيم االنفعاالت لدى طلبة )

( إلى التعرف على طبيعة العالقة بين أسلوب حل المشكالت، والمشكالت السلوكية 2021وهدفت دراسة التازي )

( من األطفال ذوي صعوبات التعلم والملتحقين ببرامج 45) لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم. وذلك على عينة مكونة من

صعوبات التعلم الملحقة بالمدارس الحكومية بمملكة البحرين، واستخدمت الدراسة مقياس أسلوب حل المشكالت ومقياس 

ً على مقياس أسلوب حل المشكالت كان أل بعاد التوجه المشكالت السلوكية. وقد أشارت النتائج إلى أن أكثر األبعاد ارتفاعا

العام وتحديد المشكلة، بينما كان أكثر األبعاد انخفاًضا هو المراقبة الذاتية، وبالنسبة ألبعاد المشكالت السلوكية أظهرت 

النتائج إلى أن فرط الحركة واضطراب االنتباه والتركيز كانا من أكثر األبعاد ارتفاًعا، يليه كل من االضطراب السلوكي 

 كما وجدت عالقة عكسية دالة إحصائياً بين كل من أسلوب حل المشكالت وبين المشكالت السلوكية. والقلق واالنسحاب،

 ,Staf, Luman, Oord, Bergwerfوأجرى ستاف ولومان وأورد وبيرجويرف وهوفداكر وأوسترالن )

Hoofdakker & Oosterlaan, 2021 لدى األطفال ( دراسة هدفت إلى الكشف عن المشكالت السلوكية واالنفعالية

( من خالل تعابير ومشاعر الوجه. تكونت عينة ADHDالمصابون بأعراض اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط )

( طفالً من طلبة المرحلة اإلبتدائية تظهر عليهم أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه تتراوح 83الدراسة من )

ولياء األمور بتقييم المشكالت االجتماعية والعاطفية في استبيان خاص بذلك. ( عاًما، وقام المدرسون وأ12-6أعمارهم بين )
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كشفت نتائج الدراسة أن ااألطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه يعانون من ضعف في التعرف 

لتعرف على المشاعر قد يسهم على مشاعر الوجه. هذا الضعف هو تنبؤ للمشاكل االجتماعية والعاطفية، مما قد يوحي بأن ا

 في تطور المشاكل االجتماعية والعاطفية لدى هؤالء األطفال.

 الدراسات المتعلقة بدور المستشار التربوي في خفض المشكالت والمعيقات التي تواجهه .2

( دراسة هو التعرف إلى المشكالت التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس 2014أجرى مصلح وعينبوسي )

الحكومية بالمحافظات الشمالية )محافظات الضفة الغربية( من منظور مشرفي اإلرشاد التربوي، استُخدمت االستبانة مكونة 

من خمسة محاور: يتمثل المحور األول في المشكالت التي تتعلق بمدير المدرسة، والثاني يتعلق بالمعلم، والثالث يتعلق 

ب، واألخير يتعلق بالمجتمع، وقد أجريت الدراسة على جميع أفراد المجتمع بالمرشد التربوي، والرابع يتعلق بالطال

(. توصلت الدراسة إلى أن هناك مشكالت عديدة منها: ما 33( مشرفاً ومشرفة، من أصل )28المستجيبين والبالغ عددهم )

د التربوي في المدرسة، وعدم كان في المحور الرابع )الطالب(، وهي : )قلة االهتمام الذي يوليه الطالب ألهداف اإلرشا

احترام الطالب مواعيد جلسات اإلرشاد الفردي مع المرشد التربوي(، وفي المحور الخامس )المجتمع المحلي( منها )تقليل 

أولياء األمور من دور الخدمات اإلرشادية التي يقدمها المرشد التربوي في المدرسة، وعدم متابعة أولياء األمور المرشد 

ي قضايا أبنائهم في المدرسة، وضعف دور اإلعالم الفلسطيني في متابعة أهمية دور المرشد األربوي، وقلة التربوي ف

مشاركة أولياء األمور في االجتماعات التي يدعو إليها المرشد(، وقد بينت النتائج أيًضا أنه يوجد فروق في المتوسطات 

ملهم اإلرشادي في المدارس الحكومة محافظات الضفة الغربية من الحسابية المشكالت التي تواجه المرشدين التربوي في ع

( سنوات، ومتغير 6-3منظور مشرف اإلرشاد التربوي تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، ومتغير الخبرة لصالح )

 التخصص لصالح اإلشاد النفسي والتربوي، ومتغير المؤهل العلمي لصالح الدكتوراة. 

( إلى التعرف على دور المرشد الطالبي في التعامل مع مشكالت العنف 2014الب )وهدفت دراسة حامد وإبن ط

( مرشدًا طالبيًا من 105األسرى لطالب المرحلة الثانوية بالرياض. تم اختيار عينة عشوائية ألفراد الدراسة تكونت من )

ربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. مجتمع المرشدين الطالبيين في إدارة التعليم بمنطقة الرياض التابعة لوزارة الت

وتم استخدام المنهج الوصفي، واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالدراسة. توصلت 

الطالبي  الدراسة للنتائج اآلنية: أن دور اإلدارة المدرسة تجاه ظاهرة العنف األسري بدرجة فوق المتوسط، وأّن دور المرشد

في تطوير نفسه تجاه ظاهرة العنف األسري بدرجة كبيرة جدًا، وأّن دور المرشد الطالبي في مساعدة المجتمع تجاه ظاهرة 

 العنف األسري الدرجة متوسطة، وأن دور المرشد الطالبي األساسي في حل مشكلة العنف األسرى بدرجة كبيرة جدًا.

إلى الكشف عن نمط تكوين مستشاري التوجيه وعالقته بالقدرة على  ( دراسة هدفت2016قوارح ومختار )وأجرى 

( مستشاًرا تربويًا في والية الجلفة. تم استخدام 25تشخيص المشكالت السلوكية والنفسية للتالميذ. تكونت عينة الدراسة من )

تباطية إيجابية قوية بين تكوين ( فقرة، وبعد تطبيقها على العينة كشفت النتائج عن وجود عالقة ار30استبانة تكونت من )

مستشاري التوجيه والقدرة على تشخيص المشكالت السلوكية والنفسية للتالميذ، وعدم وجود فروق إحصائية في قدرة 

المستشارين التربويين على تشخيص المشكالت السلوكية والنفسية للتالميذ تعزى لمتغير الجنس، في حين كان هناك فروق 

التخصص بين علم النفس، وعلم االجتماع، وكانت الفروق لصالح تخصص علم النفس، وبين الخبرات إحصائية في متغير 

 سنوات. 10سنوات، ولصالح الخبرة األكثر من  10سنوات وأكثر من  10أقل من 

( التعرف على معوقات تقديم خدمات التربية الخاصة للتالمية ذوي 2017وهدفت دراسة الحقباني والشمري )

النتباه والنشاط الحركي الزائد من وجهة نظر المهنيين العاملين معهم بمدارس المرحلة االبتدائية بالمملكة اضطراب ا

( 14( مدرسة ابتدائية حكومية، منها )24( فردا من العاملين في )96العربية السعودية. وقد تكونت عينة الدراسة من )

تلفة بالمملكة العربية السعودية، وتمثلت أداة الدراسة في "استبيان ( مدارس للبنات، وذلك من مناطق مخ10مدرسة للبنين و)

ضم مجموعة من معوقات تقديم خدمات التربية الخاصة للتالميذ ذوي اضطراب االنتباه والنشاط الحركي الزائد. وقد 

المدرسية والمعلمين  أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج، من أهمها: وجود معوقات بدرجة كبيرة في أبعاد كل من اإلدارة

والبيئة المدرسية والمنهج الدراسي، وجاءت المعوقات المرتبطة بالمنهج الدراسي بالترتيب األول من حيث درجة إعاقتها، 

بينما جاءت المعوقات المرتبطة بالمعلم في الترتيب األخير، ووجود فروق دالة احصائيا بين مجموعات أفراد العينة من 

شرفين والمرشدين والمعلمين في تقدير بعد معوقات تقديم خدمات التربية الخاصة المرتبطة بالبيئة مدراء المدارس والم

المدرسية وفي الدرجة الكلية فقط، من جهة أخرى لم توجد فروق دالة إحصائيا تعزى إلى الجنس أو المؤهل العلمي بين 

 درجة الكلية.أفراد تلك المجموعات في تقدير المعوقات في جميع األبعاد وفي ال
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( دراسة هدفت إلى الكشف عن دور المرشد 2020أبو مصطفى ورضوان وبرهوم وأبوسمحان واألغا )وأجرى 

ومعلمة من  ( معلًما57التربوي في حل المشكالت المدرسية لطلبة المرحلة األساسية الدنيا. تكونت عينة الدراسة من )

لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبانة لمعرفة دور المرشد في معلمي المرحلة األساسية في مناطق مختلف من غزة، و

( فقرة. وقد أسفرت النتائج عن درجة متوسطة في دور المرشد التربوي لحل 33حل المشكالت لدى الطلبة تكونت من )

عن دور  المشكالت السلوكية لدى الطلبة، كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق إحصائية في وجهات نظر المعلمين

 المرشد في حل المشكالت السلوكية لدى الطلبة تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة. 

 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

في ضوء مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت المشكالت السلوكية واالنفعالية ونقص االنتباه والحركة الزائدة فقد 

مع هدف الدراسة الحالية ولكنه يختلف في العينة، حيث كانت تلك الدراسات لدى  تبين أنها بعضها يتوافق جزئيًا في الهدف

( التي تناولت مدى انتشار 2015(، ودراسة أبا عود والمالكي )2011عينة الطلبة العاديين كما في دراسة السفاسفة )

( فكانت لدى 2017أّما دراسة متولي )المشكالت السلوكية مثل النشاط الزائد ونقص االنتباه وغيرها لدى الطلبة العاديين، 

 ( األطفال ذوي صعوبات التعلم.2021إخوة وأخوات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، ودراسة التازي )

في حين بحثت بعض الدراسات في المشكالت السلوكية لدى أطفال ذوي اضطراب النشاط الزائد ونقص االنتباه كما 

 ,Bodalski, Knouse & Kovalevراسة بودالسكي ونوزي وكوفاليف )(، ود2007في دراسة الهاجري وعدس )

 ,Staf, Luman, Oord, Bergwerf(، ودراسة ستاف ولومان وأورد وبيرجويرف وهوفداكر وأوسترالن )2019

Hoofdakker & Oosterlaan, 2021.) 

التي تواجهه مثل ودراسة  كما بحثت دراسات القسم الثاني دور المستشار التربوي في خفض المشكالت والمعيقات

أبو مصطفى ورضوان وبرهوم وأبوسمحان واألغا (، ودراسة 2016قوارح ومختار )(، ودراسة 2014حامد وإبن طالب )

بعض الدراسات المعيقات التي تواجه المستشار التربوي مثل دراسة مصلح وعينبوسي في حين تناولت  (.2020)

 (.2017دراسة الحقباني والشمري )(، و2014)

وبهذا تميزت الدراسات الحالية في تمحورها في الكسف عن دور المستشار التربوي في خفض المشكالت النفسية 

والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة والمعيقات التي تواجههم والحلول المقترحة من وجهة 

 نظر المستشارين في لواء حيفا.

من الدراسات السابقة في التعرف على منهجية الدراسات الوصفية، وتطوير استبانة الدراسة  وقد أستفادت الباحثة

الحالية، كما إن اإلطالع على الدراسات السابقة خدم الباحثين في تبرير إجراء الدراسة الحالية، ومناقشة النتائج في ضوء 

 مقارنة نتائجه مع نتائج تلك الدراسة.

 

 منهجية الدراسة

المنهج الوصفي الكمي، باإلضافة إلى المنهج النوعي، حيث تم دراسة دور المستشار التربوي في خفض تم اتباع 

المشكالت النفسية والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة وفق المنهجية الوصفية الكمية، في 

امل مع الطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة حين تم دراسة المعيقات التي تواجه المستشار التربوي في التع

 والمقترحات والحلول لتلك المعيقات وفق المنهج النوعي الذي يقوم على المقابلة المفتوحة للمستشارين التربويين.الزائدة، 

 

 مجتمع الدراسة وعينته

( مستشار تربوي ومستشارة 300)تكون مجتمع الدراسة من المستشار التربوي في لواء حيفا، والذين يبلغ عددهم 

( مسشتارة تربوية، وتم توزيع 225( مستشاًرا تربويًا، وعدد المستشارات )75تربوية، حيث كان عدد المستشارين )

( استمارة، وبهذا بلغ عددد أفراد العينة 244االستمارة والمقابلة على جميع أفراد المجتمع، وبلغ عدد االستمارة المسترجعة )

( مستشارة، وجميعهم يعملون في مدارس لواء حيفا خالل 200( مستشاًرا، و)44اًرا ومستشارة، كان منهم )( مستش244)

 . م(2021/2022العام الدراسي )
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 أداة الدراسة

قامت الباحثة بتطوير استبانة للكشف عن دور المستشار التربوي في خفض المشكالت النفسية والسلوكية لطلبة ذوي 

ه وفرط الحركة الزائدة، وذلك من خالل الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة مثل دراسة اضطراب نقص االنتبا

(، ودراسة حامد وإبن طالب 2015(، ودراسة أبا عود والمالكي )2011(، ودراسة السفاسفة )2007الهاجري وعدس )

 ,Bodalski &et alسكي وآخرون )(، ودراسة بودال2017ودراسة متولي )(، 2016قوارح ومختار )(، ودراسة 2014)

 ,Staf & et al(، ودراسة ستاف وآخرون )2021ودراسة التازي )(، 2020أبو مصطفى وآخرون )ودراسة (، 2019

خفض ( فقرة موزعة على ثالثة أبعاد هي: البعد األول: 30(، وقد تكونت االستبانة في صورتها األولية من )2021

خفض المشكالت النفسية (، والبعد الثاني: 11 - 1وفقراته ) الل التعامل مع الطلبةالمشكالت النفسية والسلوكية من خ

(، والبعد الثالث: خفض المشكالت النفسية والسلوكية من 21 - 12، وفقراته )والسلوكية من خالل التعامل مع المدرسة

 (.30 - 22خالل التعامل مع األهل، وفقراته )

ل األول الكشف عن المعيقات التي تواجه المستشار التربوي في خفض المشكالت كما تم اقتراح سؤالين يحاول السؤا

النفسية والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة، ويجيب السؤال الثاني عن الحلول المقترحة من 

 وجهة نظر المستشارين في لواء حيفا.

 

 :الخصائص السيكومترية لالستبانة

 الصدق: .أ 

دور المستشار التربوي في خفض المشكالت النفسية والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص أكد من صدق استبانة للت

( محكمين متخصصين في اإلرشاد النفسي، وقاموا باقتراح 10تم عرضها على على ) االنتباه وفرط الحركة الزائدة

عض التعديالت على الصياغة اللغوية لبعض ( فقرات، وإجراء ب4مجموعة من التعديالت، والتي كان أهمها: حذف )

موزعة على ثالثة أبعاد هي: ( فقرة 26الفقرات، وفي ضوء ما تم من تعديالت فقد أصبحت االستبانة النهائية مكونة من )

خفض (، والبعد الثاني: 10 - 1وفقراته ) خفض المشكالت النفسية والسلوكية من خالل التعامل مع الطلبةالبعد األول: 

(، والبعد الثالث: خفض المشكالت النفسية 18 - 11، وفقراته )شكالت النفسية والسلوكية من خالل التعامل مع المدرسةالم

(. كما اشتملت االستبانة على سؤالين موجهين للمستشارين 26 - 19والسلوكية من خالل التعامل مع األهل، وفقراته )

 ائية بعد عرضهما على المحكمين على النحو اآلتي:التربويين في لواء حيفا، وهما في صورتهما النه

ما هي المعيقات التي تواجه المستشار التربوي في التعامل مع الطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة  -

 الزائدة في مدارس لواء حيفا، وفي خفض المشكالت النفسية والسلوكية لهؤالء الطلبة؟

تواجه المستشار التربوي في التعامل مع الطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه  ماذا تقترح من حلول للمعيقات التي -

 وفرط الحركة الزائدة في مدارس لواء حيفا، وفي خفض المشكالت النفسية والسلوكية لهؤالء الطلبة؟

قد وللتحقق من مؤشرات صدق البناء تم اختيار عينة من مجتمع المستشارين التربويين وهم غير عينة الدراسة، و

( مستشاًرا ومستشارة، ثم ُحسبت معامالت االرتباط بين الفقرات والبعد الذي تنتمي إليه، 25تكونت العينة االستطالعية من )

حيث تبين أن جميع الفقرات ذات معامالت ارتباط دالة إحصائيًا، باإلضافة إلى ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية لالستبانة، 

 وهي كما يأتي:

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

202  

 

www.ijherjournal.com 

 

( بين الفقرة والبعد الذي تندرجة ضمنه الفقرة، ومع Correlation coefficientعامالت ارتباط )(: م1جدول )

 الدرجة الكلية لالستبانة

 معامالت االرتباط مع البعد والدرجة الكلبة لالستبانة

 البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

ا

 لفقرة
 مع االستبانة مع البعد الفقرة انةمع االستب مع البعد الفقرة مع االستبانة مع البعد

1 .589** .633** 11 .596** .495** 19 .716** .659** 

2 .733** .810** 12 .701** .564** 20 .713** .566** 

3 .579** .588** 13 .622** .638** 21 .583** .847** 

4 .725** .786** 14 .573** .830** 22 .680** .622** 

5 .556** .684** 15 .593** .699** 23 .695** .595** 

6 .757** .693** 16 .735** .598** 24 .707** .525* 

7 .803** .723** 17 .598** .632** 25 .671** .688** 

8 .645** .613** 18 .702** .676** 26 .645** .606** 

9 .735** .805**       

1

0 
.736** .801**       

 (0.01) **دالة عند مستوى الداللة

 الثبات: .ب 

للتحقق من مؤشرات ثبات االستبانة تم اختيار عينة من مجتمع المستشارين التربويين وهم غير عينة الدراسة، وقد 

( مستشاًرا ومستشارة، وطبق عليهم االستبانة ثم تم إعادة التطبيق عليهم مرة ثانية بعد 25تكونت العينة االستطالعية من )

( من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون، Test- Retestالستقرار بواسطة االختبار وإعادته )( يوماً، وحساب ثبات ا14)

(، كما تم حساب الثبات على المقياس القبلي باستخدام معادلة كرونباخ )ألفا( لالتساق 0.91حيث بلغ ثبات اإلعادة الكلي )

 يوضح نسب الثبات لألبعاد والدرجة الكلي لالستبانة. (، والجدول اآلتي0.89الداخلي، حيث بلغ ثبات كرونباخ ألفا الكلي )

(: معامالت ثبات اإلعادة وثبات االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لألبعاد والدرجة الكلية الستبانة دور 2جدول )

 في خفض المشكات النفسية والسلوكية المستشارين

 أبعاد االستبانة
ثبات 

 اإلعادة

االتساق 

 الداخلي

لنفسية والسلوكية من خالل التعامل مع خفض المشكالت ا

 الطلبة. 
0.88 0.82 

خفض المشكالت النفسية والسلوكية من خالل التعامل مع 

 المدرسة.
0.87 0.86 

خفض المشكالت النفسية والسلوكية من خالل التعامل مع 

 األهل.
0.86 0.84 

 0.89 0.91 الثبات الكلي الستبانة دور المستشارين

 

 الستبانة:مفتاح تصحيح ا

( فقرة، واعتمد تدريج ليكرت الخماسي لإلجابة عن فقرات االستبانة حيث تنحصر اإلجابة 26تكونت االستبانة من )

( درجة، 1( درجتان، وأبدًا )2( درجات، ونادًرا )3( درجات، وأحيانًا )4( درجات، وغالبًا )5وفق التدريج اآلتي: دائًما )

للمستشار التربوي في خفض المشكالت النفسية والسلوكية، في حين تصف الدرجات وتصف الدرجات المرتفعة دور كبير 
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المنخفضة والتي تقترب من الدرجات الدنيا من دور متدٍن للمستشار التربوي في خفض المشكالت النفسية والسلوكية، وتم 

 (، وهي كما يأتي:5-1وح بين )تقسيم األداء على فقرات االستبانة إلى ثالثة مستويات وفقاً لمدى الفئة الذي يترا

( تشير إلى المستوى المنخفض في دور المستشار التربوي في خفض 2.33 – 1المتوسطات التي تترواح بين ) -

 المشكالت النفسية والسلوكية.

( تشير إلى المستوى المتوسط في دور المستشار التربوي في خفض 3.67 – 2.34المتوسطات التي تترواح بين ) -

 نفسية والسلوكية.المشكالت ال

( تشير إلى المستوى المرتفع في دور المستشار التربوي في خفض 5 – 3.68المتوسطات التي تترواح بين ) -

 المشكالت النفسية والسلوكية.

 

 متغيرات الدراسة

، وله ثالث دور المستشار التربوي في خفض المشكالت النفسية والسلوكيةاشتملت الدراسة على متغير مستوى 

 ت: )منخفض، ومتوسط، ومرتفع(.مستويا

 

 األساليب اإلحصائية

 األساليب اإلحصائية اآلتية: استخدامتم 

 لإلجابة عن السؤال األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -

تشارين لإلجابة عن السؤالين الثاني والثالث تم استخدام منهجية التحليل النوعي من خالل مقارنة إجابات المس -

 التربويين على سؤال المعيقات التي تواجههم، والمقترحات لمواجهة هذه المعيقات.

 

 ومناقشتها نتائج الدراسة

 فيما يلي عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليها، وهي كما يأتي:

ية دور المستشار التربوي في خفض المشكالت النفسية والسلوك: "ما نتائج السؤال األول ومناقشته، ونصه

 لطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة"؟

دور المستشار التربوي في خفض لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 ( يوضح ذلك.5، والجدول )المشكالت النفسية والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد دور المستشار التربوي في خفض المشكالت (: 5دول )ج

 النفسية والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية.

 البعد الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 مستوىال

1.  1 
خفض المشكالت النفسية والسلوكية من خالل التعامل مع 

 الطلبة.
 مرتفع 362. 4.16

 مرتفع 625. 3.96 خفض المشكالت النفسية والسلوكية من خالل التعامل مع األهل. 3  .2

3.  2 
خفض المشكالت النفسية والسلوكية من خالل التعامل مع 

 المدرسة.
 مرتفع 368. 3.93

 مرتفع 391. 4.03 ستبانة دور المستشارينالدرجة الكلية ال

( أّن دور المستشار التربوي في خفض المشكالت النفسية والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص 5يبين الجدول )

الستبانة دور المستشارين االنتباه وفرط الحركة الزائدة في لواء حيفا كان مرتفعًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 

(، وجاء بُعد "خفض المشكالت النفسية والسلوكية من خالل التعامل مع الطلبة" بالرتبة 0.391( بانحراف معياري )4.03)

(، وجاء مستواه مرتفعًا، وجاء مجال "خفض 0.362( وانحراف معياري )4.16األولى بين المجاالت بمتوسط حسابي )
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( وانحراف معياري 3.96بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) المشكالت النفسية والسلوكية من خالل التعامل مع األهل"

(، وكان مستواه مرتفعًا، وفي الرتبة األخيرة جاء مجال "خفض المشكالت النفسية والسلوكية من خالل التعامل مع 0.625)

 (، وكان مستواه مرتفعًا.0.368( وانحراف معياري )3.93المدرسة" بمتوسط حسابي )

ؤال الدور الكبير والمهم الذي يقوم به المستشارين التربويين في خفض المشكالت النفسية يظهر من نتائج هذا الس

والسلوكية لطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة في لواء حيفا، وهذا يعود إلى إضافة هذه المشكالت 

ستشار يضع الخطط، ويُنفذ األنشطة التي وهذه الفئة من الطلبة ضمن صالحيات ومهمات المستشار التربوي، فأصبح الم

تسهم في خفض المشكالت النفسية والسلوكية لهذه الفئة من الطلبة. كما قد يعود السبب في ذلك إلى حركة الدمج التي قامت 

بها مديريات التربية في المدارس الحكومية، وما يتبع هذه الحركة من جهد إضافي على المستشار والمعلم في دمج فئات 

وي الحاجات الخاصة مع الطلبة العاديين، وهذا يترتب عليه المزيد من الجهد والعمل على المستشار التربوي، لذلك جاءت ذ

 درجتهم على استبانة الدور مرتفعة.

لم تجد الباحثة دراسات كثيرة توافقت مع هذا السؤال، مما يدل على ندرة الدراسات السابقة التي بحثت في هذا 

ي البيئة العربية، وكان من ضمن الدراسات التي وجدتها الباحثة دراسة دراسة أبو مصطفى ورضوان المجال خاصة ف

الذي أشار إلى الدور الكبير الذي يقوم به المستشارين (، وقد اختلفت نتائج هذا السؤال 2020وبرهوم وأبوسمحان واألغا )

مع نتائج هذه  راب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدةالتربويين في خفض المشكالت النفسية والسلوكية لطلبة ذوي اضط

 أسفرت عن درجة متوسطة في دور المرشد التربوي لحل المشكالت السلوكية لدى الطلبة.الدراسة التي 

ما هي المعيقات التي تواجه المستشار التربوي في التعامل مع الطلبة : "نتائج السؤال الثاني ومناقشته، ونصه

االنتباه وفرط الحركة الزائدة في مدارس لواء حيفا، وفي خفض المشكالت النفسية والسلوكية  ذوي اضطراب نقص

 لهؤالء الطلبة؟

كشفت نتائج السؤال الحالي أن المستشار التربوي بالرغم من أنه يقوم بواجب كبير، ويبذل مجهود مضاعف وعلى 

من الطلبة لكن يواجه بعض المعيقات في التعامل مع الطلبة درجة كبيرة من المهنية واالحترافية للتعامل مع هذه النوعية 

الحركة الزائدة في مدارس لواء حيفا، ويواجه تحديات في خفض المشكالت النفسية  وفرطذوي اضطراب نقص االنتباه 

 والسلوكية لهؤالء الطلبة، وقد كانت أهم المعيقات التي أشار إليها المستشارون تتمثل فيما يأتي:  

المعلومات والبيانات حول الطالب الذين يواجهون مشكالت نفسية وسلوكية من الطلبة ذوي اضطراب نقص في  -

 نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة.

 شح االمكانيات في المدرسة، وتتمثل هذه اإلمانيات في اإلمكانيات المادية والبشرية. -

 مدرسة.قلة تعاون أولياء أمور الطالب هذه الفئة مع المسشتارين وال -

ضعف في فهم الكادر التعليمي للطلبة ذوي اضراب النشاط الزائد، وما تتطلبه حالتهم الخاصة من معاملة خاصة  -

 في التدريس، فهم مختلفون عن الطلبة في مستوى االستيعاب والحركة الزائدة، وكثرة التشتت.

 ، ومراعاة احتياجاتهم.إّن المعلمين في الغالب غير مؤهلين للتعامل مع هذه النوعية من الطالب -

 نقص في الموارد الداخلية والخارجية وخاصة للطالب المتواجدين في الصف العادي -

 عدد الطالب الكبير بالصفوف، وهذا يعيق توفير البيئه التربويه المناسبه لهذه الفئة. -

 عدم وجود الوقت الكافي للحديث مع الطالب ومعالجتهم كما يجب. -

 ول على االدوات واآلليات والورشات الالزمة للعمل.كذلك قلة الميزانية للحص -

عدم تعاون بعض الطالب الذين يعانون من مشكالت نفسية وسلوكية، ومشخصين من ذوي اضطراب نقص  -

 االنتباه وفرط الحركة الزائدة.

 نوعة ومتعددة. المستشار ال يستطيع مرافقة الطالب يوميًا في المدرسة، فالمهام التي يقوم بها المستشار التربوي مت -

( التي توصلت إلى أن هناك مشكالت عديدة 2014اتفقت نتائج السؤال الحالي مع نتائج دراسة مصلح وعينبوسي )

تواجه المستار التربوي منها: قلة االهتمام الذي يوليه الطالب ألهداف اإلرشاد التربوي في المدرسة، وعدم احترام الطالب 

المرشد التربوي، وعدم متابعة أولياء األمور المرشد التربوي في قضايا أبنائهم في  مواعيد جلسات اإلرشاد الفردي مع

(، حيث أسفرت نتائجها عن عدد من النتائج، من 2017دراسة الحقباني والشمري )المدرسة. واتفقت النتائج مع نتائج 

البيئة المدرسية والمنهج الدراسي، حيث أهمها: وجود معوقات بدرجة كبيرة في أبعاد كل من اإلدارة المدرسية والمعلمين و
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( ضرورة زيادة المخصصات المالية التي تمنح لبرامج اضطراب نقص االنتباه والنشاط 2017يرى الحقباني والشمري )

الحركي الزائد، والتركيز على المستشارين التربويين والمعلمين من خالل تدريبهم وتطويرهم، وتوفير فصول مجهزة بعناية 

 التالميذ ذوي اضطراب االنتباه والنشاط الحركي الزائد.لتعليم 

: "ما هي مقترحات المستشارين التربويين وحلولهم للمعيقات التي تواجه نتائج السؤال الثالث ومناقشته، ونصه

في المستشار التربوي في التعامل مع الطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة في مدارس لواء حيفا، و

 خفض المشكالت النفسية والسلوكية لهؤالء الطلبة؟

مقترحات والحلول للمعيقات التي تواجههم في تبين من إجابات المستشارين التربويين أن لديهم مجموعة من ال

التعامل مع الطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة في مدارس لواء حيفا، وفي خفض المشكالت النفسية 

 لسلوكية لهؤالء الطلبة، ومن أهم هذه المقترحات الحلول ما يأتي:وا

 المشاركة الفعالة بين الطاقم الدراسي واألهل والطالب كحلقة واحدة. -

توفير المناخ التربوي الداعم لهذه الفئة من الطلبة، وإدخال برامج وأنشطة ال صفية مدروسة تجيب على احتياجات  -

م الذاتي وتشغلهم في أمور وفعاليات ترفع من مستوى أدائهم االجتماعي هؤالء الطالب وترفع من تقديره

 واالكاديمي. 

إثراء وتنوع طرق تدريس المعلمين، واالكثار من المثيرات الحسية داخل الحصة وخارجها، للتناسب مع فئة  -

 الطلبة ذوي اضطراب نقص االنتباه والتشتت.

، والذين يعانون من راب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدةمحاضرات تكثيفية ألولياء أمور الطالب ذوي اضط -

 مشكالن نفسية وسلوكية.

 زيادة الوعي لدى االهل والمعلمين باالهتمام بهؤالء الطالب ودعمهم. -

احتواء هذه الفئة من الطلبة بشكل أكثر وإدماجهم في العملية التعليمية مع الطلبة العاديين، باإلضافة إلى إدماجهم  -

 ة خارج المنهاج المدرسي.باألنشط

 اعطاء مسؤوليات متنوعة لهذه الفئة من الطلبة لتعليمهم مهارة اتخاذ القرار، وتنمية المهارات الحياتية لديهم. -

 طلب ساعات إضافية لعمل المستشار التربوي، وذلك لزيادة االهتمام بهذه الفئة من الطلبة. -

الطالب االخر، لذلك ال بد من ايجاد أطر خاصة لهم، ( لديه وضع خاص يختلف عن ADHDكل طالب من طلبة ) -

 وتهيئة طرق بديلة حيوية وفعالة للتعليم. مالءمة المادة لكل طالب بشكل شخصي.

 تخصيص غرف خاصة مزودة بمعدات مناسبة وكذلك توفير مهنيبن في هذا المجال. -

 فهم الكادر التعليمي لمثل هذه االضطرابات والتعامل معها. -
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 اسةتوصيات الدر

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بالعديد من التوصيات من أهمها:

ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة الزائدة في مدارس لواء حيفا، وذلك لخفض المشكالت زيادة االهتمام بالطلبة  -

 النفسية والسلوكية التي يعانون منها.

داري بالمدرسة للتعامل مع المشكالت النفسية والسلوكية للطلبة ذوي اضراب تدريب المعلمين والمستشارين والكادر اإل -

(ADHD.) 

توفير مستشارين مساندين وداعمين للمستشار التربوي في المدرسة، وذلك ألن المستشار لديه العديد من المهام في  -

فرغ لعالج المشكالت النفسية المدرسة، ووجود مستشار داعم ومساند يخفف على المستشار العبء، ويعطيه المجال للت

 والسلوكية لهؤالء الطلبة.

 توفير ميزانية خاصة في المدارس تساعد المستشار التربوي في وضع األنشطة والبرامج الخاصة لهذه الفئة من الطلبة. -

 (ADHDضرورة وضع برامج توعوية ألولياء األمور، لتعريفهم بالمشكالت التي يواجهها أبنائهم ذوي اضطراب ) -

  أهمية تعاونهم مع المرشد لمواجهة المشكالت النفسية والسلوكية التي يعني منا أبنائهم.و

، والمشكالت التي يعانون منها في المدارس (ADHDإجراء المزيد من الدراسات حول فئة الطلبة ذوي اضطراب ) -

 الدامجة.
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