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Abstract 
       The research aimed at finding out the effectiveness of a behavioral cognitive program in 

improving attention among pupils with learning disabilities in primary schools in Al-Ras Province in 

the Kingdom of Saudi Arabia. The researchers used the experimental method. The total number of 

the sample is twenty students; a ten- sessions program has been implemented, and a prior, ongoing 

and post assessment have been conducted. The findings of the research emphasized the effectiveness 

of the behavior cognitive program based in improving attention among pupils with learning 

disabilities in primary schools. There are significant differences in the Attention Deficit Disorder 

Test between home and school images in prior and post measurements in favor of the post. There are 

no differences between post and ongoing-measurements of the Attention Deficit Disorder in the 

image of home as well as that of school. 
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 الملخص:

 المرحلة بمدارس التعلم صعوبات ذوي  التالميذ لدى االنتباه تحسين في سلوكي معرفي برنامج فاعليةالبحث إلى معرفة  هدف      
( طالبًا 20عدد أفراد عينة البحث ) تجريبي، وبلغالمنهج ال ون استخدم الباحثالسعودية ،  العربية بالمملكة الرس محافظة في االبتدائية

قياس قبلي وبعدي وتتبعي، وتوصلت نتائج البحث إلى  ( جلسات، وأجرى 10على ) ، وطبق برنامج اشتمليبية الواحدةالعينة التجر 
االبتدائية، وجود فروق دالة  المرحلة بمدارس التعلم صعوبات ذوي  التالميذ لدى االنتباه تحسين في السلوكي المعرفي البرنامج فاعلية

 بينووجود فروق وعدم ، لصالح البعدي القبلي والبعديبين القياس زل والمدرسة صورتي المن بين اختبار اضطراب نقص االنتباهفي 
 .صورة المدرسةكذلك و صورة المنزل الختبار اضطراب نقص االنتباه  البعدي والتتبعي القياس

  .صعوبات التعلم ،التفكير المنظومي، االنتباهالكلمات المفتاحية : 
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 :مقدمةال
حظى اهتماما بالغًا وأوجد لهم نظامًا من المساندة التعليمية يسعودي بالتالميذ ذوي صعوبات التعلم النظام التعليمي ال هتم  ا 
في المجال التعليمي والتربوي، تقدم لهم خدمات تربوية عالجية للمشكالت التي تعيق تقدمهم التحصيلي والنفسي والعقلي. بخدمات 

نشاء اإلدارات المتخصصة، والتحديد الدقيق لتعريف إ من حيثالعقدين األخيرين، ما يالحظ االهتمام الكبير نحو هذه الفئة خالل وم
صعوبات التعلم والمفاهيم المرتبطة بها، كذلك تحديد أدوات التشخيص ووسائله، والبرامج العالجية المتعددة والمتنوعة المقدمة لذوي 

 الصعوبات النمائية واألكاديمية.
في عالج صعوبات التعلم النمائية خاصة صعوبات االنتباه، كدراسة عاشور  فاعليةمعرفية وقد أظهرت البرامج التعليمية ال

في  عالً اج جوانب القصور في عملية االنتباه وعملياتها الفرعية، لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، وقد كان البرنامج فال( لع2002)
( التكفل باألطفال الذين يعانون من اضطراب عجز 2006ودراسة مقداد )تحسين مهارات االنتباه لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم. 

 ج الصعوبات الخاصة باالنتباه.الاالنتباه المصحوب بفرط النشاط، وقد حقق البرنامج نتائج جيدة في ع
عند  هنإية، حيث ن االكتشاف المبكر لصعوبات التعلم النمائية يساعد في عالج المشكالت األكاديمَأ( إلى 2016وأشار القماطي )

%( عنه لو تم تشخيصها فيما بعد، وتنخفض النسبة إلى 84اكتشافها خالل الصف األول االبتدائي فإن نسبة التحسن تصل إلى )
 %( عند اكتشافها بالصف السادس.8%( لو تم تشخيصها في الصف الثالث، وتقل كذلك إلى نسبة )46)

ة الشائعة لدى األطفال في عمر المدرسة االبتدائية، ولها تأثير على العملية االنتباه من االضطرابات الحاد مشكالتوتعتبر 
التعليمية، ولذلك يجب التدخل العالجي لمعالجة هذه المشكلة في مرحلة مبكرة؛ للحد من اآلثار الناجمة في المراحل الالحقة، فهؤالء 

لتركيز وصعوبة انهاء األعمال، وال ينصتون وال يسمعون األطفال يواجهون صعوبات في االنتباه داخل الفصل تتمثل في صعوبة ا
 (.2008ما يقال لهم ، وتتسم أعمالهم بضعف الدقة )محمود،ل

( أن االنتباه يعد من أهم األنشطة العقلية التي تقوم بدور كبير في تحقيق النمو المعرفي لدى 2014ويذكر عبد السالم )
من مختلف الحواس، وهو بالتالي يسهم في اكتساب المعارف، والمهارات، والعادات التالميذ، حيث يساعدهم في انتقاء المثيرات 

 السلوكية مما يؤدي إلى تحقيق التكيف والتوافق مع البيئة التي يعيش فيها.
خل الحديثة للتغلب على أوجه قصور مكونات ا( عن المد2005ومن الجدير تناول ما ذكره سعودي وشهاب والسعدي )

مية المتمثل في المدخل المنظومي؛ الذي يختص بالنظرة الشاملة للمنظومة التعليمية في مختلف عناصرها ومكوناتها، العملية التعلي
قدرة المتعلم على أداء  مثل: مو، وخاصة النمو المعرفي والعقليوفيما يخص التلميذ والمعلم من أوجه األنشطة التي تحقق مطالب الن

 ه، الذي يتمثل في تهيئة المتعلم للدروس بتحفيز انتباهه. األنشطة التعليمية بتركيز وانتبا
ألنه يساعد  ؛ويعتبر التفكير المنظومي من أهم أنواع التفكير التي يجب تنميتها لدى التالميذ في جميع المراحل التعليمية

من  ن ضوء ذلك يتمكنو  التالميذ على ادراك المواقف التي تتضمن مشكالت من جميع جوانبها في صورة منظومة متكاملة، وفي
مواجهة هذه المواقف وإيجاد حلول للمشكالت التي تتضمنها هذه المواقف باإلضافة الى تنمية قدرات التالميذ على إدراك المواقف 

 (. 2016خل )أحمد،االحياتية المختلفة في صورة متكاملة ومنظمة، وهذا من متطلبات العصر الحالي شديد التعقيد والتد
(، وعبد 2011) هو (، وعطي2006ما أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة كل من القرعان )فقًا لومما تقدم، و 

ن البحث الحالي يعد محاولة يسعى من خاللها الباحثون لتزويد المهتمين، ومعلمي صعوبات التعلم بمدارس إ( ف2012الفهيم )
امج يمكن أن يسهم في تحسين مشكالت االنتباه عند التالميذ ذوي صعوبات التعلم المرحلة االبتدائية، وأولياء األمور، والباحثين ببرن

 أو العاديين بالمرحلة االبتدائية.
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 مشكلة البحث:
الحظ الباحثون أثناء إشرافهم على طالب التدريب الميداني تخصص صعوبات التعلم أن هناك مجموعة من التالميذ ال 

لدروس المقدمة لهم، كما أنهم ال يستطيعون متابعة األنشطة التعليمية المقدمة لهم أثناء الحصص، يستطيعون تركيز انتباههم أثناء ا
وافتقارهم لكثير من المهارات األساسية  الدراسي هموتبدو عليهم مظاهر عدم االهتمام لما يقدم لهم، كذلك تدني مستوى تحصيل

 والذاكرة. واإلدراكصيلي في هذه المواد األساسية، نظرا لقصور االنتباه والالزمة لتعلم القراءة والكتابة والحساب والتأخر التح
(، والبخيت 2010(، والمشهداني )2006(، والقرعان )2005وأكدت نتائج العديد من الدراسات مثل: دراسة عبد الحميد )    

اطيه سببية بين اضطراب نقص (، وجود عالقة ارتب2013(، وابن مصطفى )2012(، وعبد الفهيم )2010(، والحبيشي )2010)
 االنتباه وصعوبات التعلم.

في حدود علم  -ونتيجة لذلك تشكل اإلحساس بحجم مشكلة تحسين االنتباه، وخاصة في ظل قلة الدراسات العربية    
 .لتفكير المنظوميسلوكي معرفي قائم على ا التي تناولت تحسين االنتباه لذوي صعوبات التعلم وال سيما باستخدام برنامج -الباحثين

  في السؤال الرئيس التالي: المشكلة تبلورت
 علية برنامج معرفي سلوكي في تحسين االنتباه لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية؟اما ف 

 ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت اآلتية:
س البعدي الضطراب قصور االنتباه صورة المدرسة هل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات القياس القبلي والقيا .1

 للمجموعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية لصالح القياس البعدي؟.
هل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات القياس القبلي والقياس البعدي الضطراب قصور االنتباه صورة المنزل  .2

 من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية لصالح القياس البعدي؟. للمجموعة التجريبية
هل توجد فروق بين متوسطي درجات رتب القياس البعدي والتتبعي الضطراب قصور االنتباه صورة المدرسة للمجموعة  .3

 ؟.لتعلم بمدارس المرحلة االبتدائيةالتجريبية من التالميذ ذوي صعوبات ا
فروق بين متوسطي رتب درجات القياس البعدي والتتبعي الضطراب قصور االنتباه صورة المنزل للمجموعة هل توجد  .4

 ؟.لتعلم بمدارس المرحلة االبتدائيةالتجريبية من التالميذ ذوي صعوبات ا
النتباه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات القياس البعدي والتتبعي على مقياس اضطراب نقص اهل  .5

 .؟ألفراد المجموعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية لصالح القياس البعدي
 

  أهداف البحث:
  يهدف البحث الحالي إلى :

لة البرنامج المعرفي السلوكي في تحسين االنتباه لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرح فاعليةالتعرف على  .1
 االبتدائية في محافظة الرس بالمملكة العربية السعودية.

الكشف عن الفروق بين القياس القبلي والبعدي والتتبعي على مقياس اضطراب قصور االنتباه لصورة المدرسة وصورة  .2
 المنزل للمجموعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية. 

 مقترحات بشأن تحسين االنتباه لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية.تقديم توصيات و  .3
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  أهمية البحث:
 تتمثل أهمية البحث الحالي في اآلتي: 

التي تناولت تحسين مهارات االنتباه لدى ذوي صعوبات  -في حدود علم الباحثين -ندرة البحوث على المستوى العربي .1
 .قائم على التفكير المنظومي ج سلوكي معرفيالتعلم من خالل برنام

نه يمكن لمعلمي صعوبات التعلم إللبرنامج السلوكي المعرفي القائم على التفكير المنظومي، ف فاعليةتحقق  في حال .2
 االستفادة منه في تحسين انتباه التالميذ ذوي صعوبات التعلم.

 إبراز دور التفكير المنظومي في تنمية االنتباه. .3
 ت إلى أهمية مهارات االنتباه في العملية التعليمية.االلتفا .4
ما يسفر عنه البحث من نتائج تكشف عن دور البرنامج المعرفي السلوكي القائم على التفكير المنظومي في تحسين االنتباه  .5

 لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية.
  حدود البحث:

 أجري البحث وفقًا للتالي:
  :برنامج معرفي سلوكي قائم على التفكير المنظومي في تحسين االنتباه. فاعليةالحد الموضوعي 
 في محافظة الرس الحد المكاني: غرف صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية. 
 .الحد البشري: التالميذ ذوي صعوبات التعلم 
  ه.1438-1437الحد الزمني: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 مصطلحات البحث:
من التقدم في تحقيق األهداف المحددة، عن  مكن  ( بأنه: " أسلوب تفكير ي  58،2001عرفه فهمي وعبد الصبور ) التفكير المنظومي:

 لديها ". طريق الترتيب والتنظيم بين األجزاء التي يتألف منها العمل، وبحيث تتكامل تلك األجزاء وفقًا لوظائفها وحالة التفاعل الدائم
( بأنه : " نوع من التهيؤ الذهني لإلدراك الحسي حيث يشير التهيؤ إلى الوجهة الذهنية التي تمثل 2015عرفه سعدات ) االنتباه:

 لدى الفرد لتوجيه االنتباه نحو الشيء المراد إدراكه ". ااستعدادا خاص
ميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية على لتاللغايات هذا البحث بأنه الدرجة التي يتحصل عليها ا ويعرف إجرائياً 

 مقياس اضطراب قصور االنتباه المستخدم في البحث الحالي.
( بأنه: " مستوى عام من التيقظ والتنبه، وحالة عامة من اإلثارة والتوجه نحو المثيرات 210،2005عرفه الشقيرات ) االنتباه البصري:

التركيز أو توزيع أو إدامة النشاط، والقدرة على التركيز، وتوجيه المعالجة أو التحليل للمدخالت من حاسة  مقابل التعود، والقدرة على
 معينة مثل االنتباه البصري".

 ويعرف إجرائيًا لغايات هذا البحث بأنه قدرة التلميذ على توجيه انتباهه نحو المثيرات، وتركيز أو توزيع انتباهه، فضاًل عن قدرته على
 تحليل للمدخالت الحسية المتعلقة بحاسة البصر.ال

من تدني في األداء األكاديمي، ويكون مستوى الذكاء لديهم في حدود المتوسط على األقل،  : هم من يعانون صعوبات التعلم واذو 
ج تعليمية فردية؛ ويرجع ذلك إلى قصور في قدرتهم على التركيز، واالنتباه إلى موضوع معين، وهم األطفال الذين يتطلبون برام

 (.22: 2007ليتمكن من استخدام كامل قدراته العقلية لديهم )يوسف،
ن من قبل قسم التربية الخاصة في ادارة التربية والتعليم بمحافظة و صعوبات التعلم المشخص وابأنهم التالميذ ذو  ون إجرائيا:عرف   وي  

 (.1438-1437اسي )الرس، في مدارس المرحلة االبتدائية بنين، خالل العام الدر 
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: هو برنامج مخطط منظم على ضوء أسس علمية تستند إلى سلوكيات معرفية لتقديم أنشطة وتدريبات البرنامج المعرفي السلوكي
: 2010تعليمية بشكل فردي من خالل عدد من الجلسات التي تهدف لتحسين مهارات االنتباه لدى التالميذ عينة الدراسة )العرايضة،

15.) 
بأنه برنامج تدريبي سلوكي معرفي لتنمية مهارات االنتباه للتالميذ ذوي صعوبات التعلم في مدارس المرحلة االبتدائية  جرائياً ويعرف إ

( دقيقة، ويهدف البرنامج إلى تنمية 30، ومدة كل جلسة )ابيع( أس10( جلسات تطبق في )10من إعداد الباحثين يشتمل على)
 ير المنظومي.مهارات االنتباه باستخدام التفك

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة
 أواًل: مفهوم االنتباه وأساسياته:

يعتبر االنتباه من أهم عناصر العمليات المعرفية، كما أنه يعد األساس الذي البد من توافره ألي نشاط معرفي، حيث أنه 
يعد االنتباه من العمليات المه مة في اتصال الفرد لتالي الوسيلة التي من خاللها يكتسب الفرد المعارف والمهارات المختلفة، وبا

 .بالمحيط الذي يتواجد فيه
أشار ونظرًا ألهمية االنتباه ودوره في العمليات المعرفية والتعلم والتعليم، فقد حظي باهتمام العديد من التخصصات، و 

ر من بين عدة مثيرات، ويرجع ذلك إلى قدرة المخ على ( إلى أن االنتباه عملية معرفية يتم من خاللها انتقاء مثي1994الحفني )
استقبال واستيعاب كل المنبهات أو المثيرات التي تحيط بالفرد ثم يقوم بتصنيفها وتنظيمها، ثم تركيز العقل على مثير واحد منها، 

أو  داخل الفصل من زمالئه درةانتباهه يعني التخلص من جميع المنبهات الخارجية مثل الضوضاء أو الصا بالنسبة للطفل فإنف
 الصادرة من خارج الفصل، أو المنبهات الداخلية المتعلقة بحالته الجسدية أو النفسية.

نه في الواقع عبارة عن عملية أأن االنتباه يبدو للوهلة األولى كعملية منفصلة، إال   Umilta,2008)بينما يرى ملتي )
شكالت االنتباه حياتهم خليط متنافر من المشتتات البصرية والسمعية ال معرفية، فاألشخاص الذين يعانون من م –عصبية 

واألقل أهمية، فاألصوات المحيطة بهم تستلزم درجة من االنتباه تتساوى مع االلتفات  األكثر أهميةيستطيعون فيه التمييز بين 
 معرفية. –عصبية  ، لذا نجد في الواقع أن االنتباه عبارة عن عمليةالمه مةلمجموعة من التعليمات 

( أن االنتباه يعد من العمليات المه مة في اتصال الفرد 2001) Chalfamt & Flathouse وذكر كالفمات وفالتهاوس
بالمحيط الذي يتواجد فيه، وإذا تباينت المثيرات التي تستقبلها األعضاء الحسية المختلفة ما بين القوة والشدة، فإن الفرد ال يستطيع 

ة المثيرات مما يدل على القدرة المحدودة لعملية اإلحساس بها، وأن تركيز اإلحساس والمجهود الذهني نحو مثير دون اإلحساس بكاف
غيره من المثيرات المراد إدراكها يرجع إلى قدرة المخ على استقبال وتنظيم المثيرات المحيطة بالفرد، إذن فإن االنتباه هو عملية 

ز نشاط أعضاء الحس المختلفة على مثير معين، مما يعني انتقاءه من بين المثيرات األخرى معرفية أو عقلية تقوم على تركي
(Chalfamt & Flathouse, 2001). 

( العديد من النماذج التفسيرية التي توضح األساسيات التي تقوم عليها عملية االنتباه في تكوين 2008ولقد ذكر بطرس )
كل نموذج من النماذج إلى رؤية معينة في مدى عالقة عملية االنتباه بالعمليات المعرفية ستند اوتنظيم وتناول المعلومات، حيث 

 :يأتياألخرى، ومن هذه النماذج ما 
 نموذج برودبنت: .1

يعد نموذج برودبنت أحد النماذج المبكرة الذي يركز على أسلوب أو طريقة تدفق المعلومات بين المنبه واالستجابة حيث          
به بالمرور بمنطقة التسجيل الحسي، ثم يصل إلى منطقة الترشيح )الفلتر االنتقائي( الذي يوصل بدور المنبهات إلى عملية يبدأ المن

 التحليل اإلدراكي، ثم تمر المعلومات على الذاكرة العاملة ثم يصل إلى االستجابة المطلوبة.
باه منطلقة من نموذج برودبنت وهي أن المثيرات وضعت تريسمان تعديالت أساسية في نموذجها لالنت :نموذج تريسمان .2

 الداخلة تخضع لثالث أساسيات من التفسير والتحليل وهي:
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يقوم الفرد بتحليل الخصائص الفيزيائية للمثيرات فمثاًل: الخصائص الفيزيائية للمنبهات السمعية متماثلة مع الخصائص  - أ
 الفيزيائية للمنبهات السمعية تتمثل في درجتها وشدتها.

 يحدد الشخص ما إذا كانت المنبهات لغوية من عدمه وهي تجمع إلى جمل أو كلمات. - ب
 تحديد معنى الكلمات. - ت
  دوتش : –نموذج دوتش  .3

يشير أصحاب هذا النموذج إلى أن االنتباه يحدث مؤخرًا في تجهيز المعلومات، وأن جميع المنبهات تتعرض للمعالجة 
وهي التي تقوم بدور االختيار، ويستند هذا النموذج إلى أن يكون المرشح العصبي قبل مرحلة التالية لتصل إلى الذاكرة العاملة، 

 انتقاء االستجابة وبعد التحليل اإلدراكي له.
  Francisوأشارت الدراسات والبحوث التي بحثت االنتباه لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم مثل: دراسة  فرانسيس 

( إلى أن 2004)  Korkman & Pesonen(، ودراسة كوركمان، وبيسونين 1996)  Tranowski (، ودراسة ترانوسكي 1980)
التي تؤدي إلى صعوبات التعلم، ووجود  المهمة االنتباه االنتقائي والقدرة على االحتفاظ باالنتباه وقصور الذاكرة العاملة أحد األسباب

اديين في األداء على مهمة االنتباه االنتقائي، وفي األداء على مهام فروق دالة إحصائيًا بين التالميذ ذوي صعوبات التعلم والع
االحتفاظ باالنتباه، وأدائهم على اختبارات مدى األرقام، التحليل السمعي للكلمات، واختبار التحكم ورواية القصص، وفي اختباري 

 لة وبالتالي التعلم كعملية معرفية ناتجة عن االنتباه.االنتباه السمعي وتقييم التركيز، والوظائف البصرية المكانية والذاكرة العام
( أن االنتباه ينقسم حسب الموضوع إلى نوعين، 2017وتعددت آراء العلماء حول أنواع االنتباه أو أقسامه، وتذكر حلوة )

 اإلحساس وأتباه إلى الرائحة االنمثل:  األعضاء الحسيةاالنتباه الحسي وهو نوع من االنتباه يعتمد على المجهود العقلي وأحد  األول
 النوع الثانيأو نغمة موسيقية أو غير ذلك من المدركات الحسية، أما جاذبة واالنتباه إلى صورة  أو انخفاضها، الحرارةبارتفاع درجة 

منظر أو حادثة  فهو االنتباه العقلي الذي يوجه المجهود النفسي إلى أحد األنشطة العقلية كالتفكير في حل مسألة رياضية، أو تخيل
 تشاهدها، لذا فاالنتباه الحسي يسبقه االنتباه العقلي.

هو االنتباه المباشر ويقوم على  النوع األول( أن االنتباه من حيث الغرض ينقسم كذلك إلى نوعين، 2017وتضيف حلوة )
و األكل أو غير ذلك من األشياء المشوقة أو توجيه المجهود العقلي لمثير من المثيرات لذاته أو لفائدة عاجلة كاالنتباه إلى اللعب أ

االنتباه الثانوي ويقصد به اعتناء الفرد بما ليس مشوقًا وال لذيذًا في حد ذاته ولكنه موصل  والنوع الثانيالمفيدة ذات الفائدة المباشرة، 
 منفعة التي تأتي منه، كاالنتباه إلى الرغبة في الوصول إلى منزلة أدبية أو مادية.الإلى 

 أساليب تحسين االنتباه لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم:
إصابة األطفال باضطراب نقص االنتباه غالبًا ما يصاحبها اضطرابات أخرى سواء كانت سلوكية أو انفعالية أو تعليمية أو 

عالجية واحدة أو محددة  عقلية قد تكون سببًا أو نتيجة لهذا االضطراب، لهذا فينبغي أال يعتمد عالج هذا االضطراب على وسيلة
 خاصة إذا كان يصاحبه اضطرابات أخرى.

( أن عالج اضطراب نقص االنتباه يحتاج التأكد من غياب كٍل من النوبات الصرعية واإلعاقات 2000)De & Tammy ويذكر 
تى يسهل تحديد اإلجراءات واالنحرافات السلوكية، واضطراب التحدي والعناد، وصعوبات التعلم ح ،البصرية واالضطرابات المزاجية

العالجية المناسبة والتي تكمن في تدريب اآلباء والمعلمين على فنيات العالج السلوكي واللجوء إلى التربية الخاصة في حالة 
 مصاحبة االضطراب لصعوبات تعلم، كما أن بعض األطفال يحتاجون إلى عالج اللغة )التخاطب(.

ج السلوكي المعرفي والتدريب على المهارات االجتماعية، غالبًا ما يستخدم التدريب ( أن العال2005) Rudolph رودلف ويضيف
على المهارات االجتماعية في العيادات اإلكلينيكية  والجلسات المدرسية لألطفال ذوى اضطراب نقص االنتباه الذين يعانون من 

التدريب على المهارات فاعلية ها الدراسات في هذا الصدد مشكالت اجتماعية حيث ظهر من خالل التقارير والمقاييس التي استخدمت
 االجتماعية. 
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  لتالميذ ذوي صعوبات التعلم في اآلتي:ل( األساليب المستخدمة في تحسين االنتباه 2012) Dechamtولخص ديجامت 
  .توجيه االنتباه نحو المثيرات المراد تعلمها .1
 تحديد المثيرات المهمة للتلميذ. .2
 .ثيرات وتبسيطهاتقليل عدد الم .3
  يادة حدة المثيرات المراد تعلمها.ز  .4
 استخدام المثيرات والخبرات الجديدة غير المألوفة. .5
 استخدام حاسة اللمس واإلدراك الحركي. .6
 عرض المثيرات في شكل مجموعات متجانسة. .7
 .االعتماد على الخبرة السابقة للتلميذ .8
  زيادة مدة االنتباه. .9

 ثانيًا: التفكير المنظومي:
يرتكز على نظريات تهتم بالعمليات العقلية، مثل  اً تعلمي اً تعليمي أن التفكير المنظومي يعد مدخالً  (2006ذكر نبهان )

كيفية اكتساب المعرفة وتنظيمها وتخزينها في الذاكرة مع استخدامها في تحقيق المزيد من التعلم والتفكير، كما يؤكد على ضرورة 
ف التعليمي واستخدام ما تعلمه في تحقيق التفاعل العلمي واالجتماعي الذي يؤدي إلى التوازن، تفاعل المتعلم مع جوانب الموق

وبالتالي يساعد التفكير المنظومي على البناء المعرفي للمتعلم، تنمية تفكيره، مما يؤدي إلى زيادة قدرته على االبتكار لحل المشكالت 
 التي تواجهه.

تفكير باستخدام منظومات، ونماذج محددة ال على على أساس قدرة الفرديقوم المنظومي التفكير ( أن 2003ويضيف الكامل )
في الواقع ليست حقيقية، وأنه باستطاعته تحليلها وإعادة تركيبها  اوواضحة، وإدراكه أن هذه النماذج هو الذي يقوم بوصفها وأنه

ي الذي يوضح العالقات السببية بين المنظومات المتباينة التي همًا في التفكير المنظومموتطويرها، حيث تلعب تلك النماذج دورًا 
 .تتنوع وتتسع كلما تفاعل الفرد مع العالم الخارجي المحيط به

يعمل على تزويد  التفكير النظامي في أن األول( أن هناك اختالف بين التفكير المنظومي و 2014في ذات السياق يرى عياد )و 
الضرورية من أجل الحصول على المعرفة، التعلم الذاتي، والتقويم الذاتي والمستمر، وأن يرى الكل دون المتعلم باإلمكانات والمهارات 

بمدخل النظم سواء كانت المغلقة أو المفتوحة، ويتبع هذا المدخل خطوات الثاني يرتبط  فقدان جزئياته والعالقات السببية بينها، بينما
غذية الراجعة، ولهذا المدخل المعالجة لها حتى المخرجات، على أن يتم ذلك في ضوء الت محددة ومنظمة بدءًا بالمدخالت والعمليات

 في فهم النظم التكنولوجية وتطويرها، وكذلك تصميم وتطوير المناهج الدراسية، و النظام التعليمي.  دور  مهم  
وعات التوافقية والظروف والظواهر لنظام معين ( التفكير المنظومي بأنه:" احتواء جميع العمليات والمجم24،2003ويعرف الكامل )

 عن الكل ". أطظام يعطي معلومات ضحلة أو صورة خعلى أن فصل جزء من الن
( بأنه: " ذلك النوع من التفكير الذي يتضمن إدارة عملية التفكير، والتفكير 2002( )466،2002ويعرفه كذلك المنوفي )

عادة تركيب مكوناته بمرونة مع تعدد طرق إعادة التركيب والتنظيم في ضوء المطلوب في التفكير، كما يتضمن تحليل الموقف ثم إ 
 الوصول إليه ".

 أبعاد التفكير المنظومي: 
 :يأتي( أن أبعاد التفكير المنظومي تتمثل فيما 2011)  Micheal & Greg يذكر ميشيل، وجريج 

 التفكير من خالل بناء نماذج بطريقة واعية. -
 ينات منظومية شبكية )التفكير الشبكي(.التفكير في تكو  -
 التفكير في تتابع زمني ديناميكي )التفكير الديناميكي(. -
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 القدرة على إدارة عملية لألنظمة. -
 :األتيةويسعى الباحثون من خالل هذا البحث إلى تنمية مهارات التفكير المنظومي 

 تحليل المنظومات إلى منظومات فرعية. -
 مكوناتها. إعادة تركيب المنظومات من -
 إدراك العالقة داخل المنظومة وبين المنظومة والمنظومات األخرى. -
 الرؤية الشاملة ألي موضوع دون أن يفقد هذا الموضوع جزئياته.  -

 :االنتباهدور البرامج المعرفية السلوكية في تحسين 
التعلم من دورها الفعال في رفع القدرات تأتي أهمية البرامج المعرفية والسلوكية في تحسين االنتباه للتالميذ ذوي صعوبات 

المعرفية والمهارات السلوكية، وذلك من خالل إتباعها للمنهجية العلمية عند التخطيط لها، باإلضافة العتمادها على المشاركة عند 
 التطبيق باستخدام مواقف وأنشطة تقوم على حقائق ومعلومات تؤدي إلى أحداث التغيير المطلوب.

لدراسات السابقة الدور الفعال للبرامج المعرفية والسلوكية في تنمية وتطوير وتحسين وتعديل العمليات ولقد أظهرت ا
النمذجة  –المعرفية عمومًا، حيث أنها تعمل على نمو وتطور المهارات المعرفية من خالل أساليب مختلفة مثل: حل المشكالت 

 ذلك تضفي الكثير من الفاعلية عند التحسين المعرفي أو التعديل السلوكي.الواجبات المنزلية، وهي ب –لعب األدوار  –المعرفية 
 ( أن البرامج المعرفية السلوكية تقوم بالعديد من الوظائف التي تساعد على تحسين وتعديل السلوك، منها:2006وذكر الطاهر )

 .مساعدة الفرد على تحديد ومواجهة مشكالته بصورة أكثر فعالية 
 ت التي تهدف إلى تحسين المهارات الحياتية.تحسين نوع الخبرا 
 .تدريب الفرد على بعض األساليب المعرفية أو السلوكية 
 .إتقان المهارات المعرفية السلوكية التي تم تعلمها من خالل البرامج 
 .التفاعل واإليجابية من خالل المشاركة 
 .توظيف ما تعلمه الفرد من مفاهيم وأفكار جديدة وصحيحة 

سواء في مجال الصعوبات النمائية أو مجال  –حسب علم الباحثين  –دودية الدراسات المتعلقة بذوي صعوبات التعلم ونظرًا لمح
الصعوبات األكاديمية على اختالف المراحل التعليمية، هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على برنامج معرفي سلوكي قائم على 

 صري، وتوضيح فاعليته في الواقع الفعلي.التفكير المنظومي في تحسين االنتباه الب
 الدراسات السابقة:

 فيما يلي عرض للدراسات السابقة التي تحصل عليها الباحثون مرتبة ترتيبًا زمنيًا من األقدم إلى األحدث، وهي:
لمتخلفين عقليًا التعرف على فعالية برنامج تدريبي قائم على األلعاب التركيبية لألطفال ا (2005عبد الحميد )هدفت دراسة 

بغرض تحسين مستوى االنتباه، والتي تم تقديمها من خالل جداول النشاط المصورة في تحسين مستوى االنتباه عند األطفال 
( أطفال متخلفين عقليًا قابلين للتعلم بمدرسة التربية الفكرية بمدينة ميت غمر بمحافظة 10المتخلفين عقليًا، وذلك على عينة قوامها )

( أطفال متخلفين عقليًا، واألخرى ضابطة مكونة من 5ية، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين، وهما تجريبية مكونة من )الدقهل
 ( أطفال متخلفين عقليًا قابلين للتعلم، وتوصلت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج التدريبي القائم على األلعاب التركيبية في تحسين5)

ى األطفال المتخلفين عقليًا القابلين للتعلم من خالل جداول النشاط المصور، واستمرار فاعلية البرنامج في القياس مستوى االنتباه لد
 التتبعي.

دراسة بهدف معرفة أثر برنامج تدريبي سلوكي معرفي في معالجة األعراض األساسية الضطراب  (2006القرعان )أجرى 
( طالبًا 100ى عينة من طالب المرحلة األساسية باألردن، بلغ عدد أفراد عينة الدراسة )ضعف االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لد

يعانون من اضطراب ضعف االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد، وتم تقسيمهم إلى مجموعة تجريبية وضابطة، تلقت المجموعة 
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تضمنت استخدام كل من إستراتيجية التعليم الذاتي ومراقبة ( حصة تدريبية، 40( أسابيع بواقع )10التجريبية البرامج التدريبي لمدة )
الذات، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة على كل أبعاد المقياس في 

أفراد العينة الذين يعانون من صورتيه المدرسية والمنزلية لصالح المجموعة التجريبية، كما أشارت النتائج إلى تحسن مستوى الطالب 
 اضطراب نقص االنتباه في التعليم من خالل المشاركة اإليجابية في الحصص، وأدائهم األكاديمي.

عام، والتعرف  (11-9) إلى بناء برنامج عالجي معرفي سلوكي لألطفال من عمر (2010المشهداني )وسعت دراسة 
ال ذوي اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط الحركة، وتكونت عينة البحث من إلى مدى فعالية البرنامج في تعديل سلوك األطف

( تالميذ في المجموعة الضابطة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى تحسن ملحوظ في سلوك 6( تالميذ في المجموعة التجريبية، و)6)
 تالميذ المجموعة التجريبية.

ية برنامج عالجي مقترح لخفض اضطراب تشتت االنتباه بدراسة هدفت إلى معرفة مدى فاعل (2010البخيت )وقام 
( تلميذًا وتلميذه اختيروا من المدارس 28والحركة الزائدة لدى تالميذ الحلقة الثانية بمرحلة األساس، وذلك على عينة تكونت من )

ن الصفوف الرابع والخامس، ( تلميذة م13( تلميذًا، و)15الحكومية بمنطقة االمتداد والصحافة بوالية الخرطوم، وقسمت إلى )
( عام، وتوصلت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج المقترح في خفض اضطراب مؤشرات 12-9والسادس، وتتراوح أعمارهم ما بين )

 تشتت االنتباه والحركة الزائدة.
المصحوب بحث مدى فعالية برنامج إرشادي سلوكي لخفض درجة قصور االنتباه ( 2010الحبيشي )وهدفت دراسة 

( تلميذة، تراوحت أعمارهن ما 30بالنشاط الحركي الزائد لدى عينة من التلميذات في المرحلة االبتدائية، وذلك على عينة مكونة من )
( تلميذة، وأثبتت نتائج الدراسة فاعلية 15ضابطة( قوام كل مجموعة )–( عام، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين )تجريبية 12-8بين )

وكي في خفض درجة اضطراب قصور االنتباه والنشاط الزائد لدى العينة التجريبية )القياس البعدي(، واستمرار فاعلية البرنامج السل
 البرنامج في القياس التتبعي.

على التعرف على مدى فاعلية برنامج معرفي سلوكي لخفض السلوك العدواني لدى  (2011عطيوة )وركزت دراسة 
من ذوى اضطراب نقص  ( طفالً 60تباه المصحوب بفرط الحركة، وذلك علي عينة تتكون من )األطفال ذوى اضطراب نقص االن

( سنة، وتوصلت نتائج الدراسة 12 - 7االنتباه المصحوب بفرط الحركة ممن يعانون من السلوك العدواني، تتراوح أعمارهم ما بين )
ى أطفال المجموعة التجريبية ذوي اضطراب نقص االنتباه إلى فعالية البرنامج المعرفي السلوكي في خفض السلوك العدواني لد

، حيث لوحظ أن أطفال العينة التجريبية قد أصبحوا قادرين على العمل طبقًا لقوانين السلوك المقبولة المصحوب بفرط الحركة
يتمتعون بالقبول االجتماعي  اجتماعيًا أو طبقًا لقوانين السلوك المقررة داخل اإلطار المنزلي والمدرسي، وأصبحوا إلى حٍد كبير

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين كل من القياس البعدي والعالقات االجتماعية السوية بينهم وبين زمالئهم ومعلميهم ووالديهم، 
 والقياس التتبعي ألفراد المجموعة التجريبية.

في السلوكي في تحسين مشكلة خفض الوقوف على مدى تأثير برنامج العالج المعر  (2012عبد الفهيم )هدفت دراسة 
اضطراب ضعف االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لدى عينة من أطفال المرحلة االبتدائية من خالل تحسين مهارات التنظيم الذاتي 

 طبق الباحث مقياس اضطراب نقص االنتباه المصحوب بالنشاطقد لديهم، تمثلت عينة الدراسة في مجموعتين تجريبية وضابطة، و 
الزائد من إعداده، ومقياس تقدير مهارات التنظيم الذاتي والكف السلوكي، واختبار تزاوج األشكال المألوفة، واختبار المصفوفات 
المتتابعة، وبرامج العالج المعرفي السلوكي، وتوصلت الدراسة إلى أن وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس اضطراب نقص 

ت القياسين القبلي والبعدي لصالح البعدي، وجود فروق بين المجموعتين لمقياس اضطراب نقص االنتباه االنتباه بين متوسطات درجا
في صورتيه لصالح المجموعة التجريبية وهو ما يعكس فاعلية البرنامج، وكذلك وجود فروق جوهرية على اختبار اضطراب نقص 

 يعكس استمرار فاعلية البرنامج العالجي المعرفي السلوكي.االنتباه في صورتيه في القياسين البعدي والتتبعي، وهو ما 
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التعرف على فاعلية برنامج عالجي سلوكي معرفي في خفض شدة اضطراب  (2013ابن مصطفى )وبحثت دراسة 
بقسم ممن يدرسون  ( طفال16ضعف االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد، لدى أطفال السنة الثانية ابتدائي، وذلك على عينة قوامها )

مقسمة بالتساوي واحدة تجريبية وأخرى ضابطة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن البرنامج العالجي السلوكي  ابتدائيالسنة الثانية 
 المعرفي قد ساهم في خفض شدة اضطراب ضعف االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد عند أطفال السنة الثانية ابتدائي.

 ابقة:ن على الدراسات السيتعليق الباحث
(، وعطيوة 2010(، والمشهداني )2010(، والبخيت )2010(، والحبيشي )2005هدفت كل من دراسة عبد الحميد )    

ذوي اضطراب  –( إلى تحسين االنتباه وتنميته لدى فئات مختلفة من ذوي االحتياجات الخاصة 2013بن مصطفى )ا(، و 2011)
ت عاديات في المرحلة االبتدائية، وتالميذ الحلقة الثانية بمرحلة األساس، والتالميذ ضعف االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد، وتلميذا

من خالل استخدام أساليب مختلفة مثل: برنامج تدريبي قائم على األلعاب التركيبية، وبرنامج عالجي معرفي  -المتخلفين عقليًا 
رفي سلوكي، وبرنامج عالجي سلوكي معرفي. ولقد أكدت سلوكي، وبرنامج عالجي مقترح، وبرنامج إرشادي سلوكي، وبرنامج مع

معظم الدراسات السابقة أهمية البرامج السلوكية المعرفية في تحسين االنتباه، وخاصة عندما يتعلق البرنامج بإستراتيجية تعلم مباشرة 
 مبسطة ومتدرجة في العرض.

 وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في اآلتي:
  نامج المستخدم قائم على التفكير المنظومي.أن البر 
 .مجتمع البحث التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية 
 .تصميم البحث قائم على العينة التجريبية الواحدة 
  حمد إعداد/ عبد الرقيب أ وصورة المنزلالمقياس المستخدم لقياس االنتباه )مقياس انتباه األطفال وتوافقهم صورة المدرسة

 البحيرى وعفاف محمد محمود عجالن(.
 من الدراسات السابقة في اآلتي: ون ولقد استفاد الباحث

 .تحديد هدف البحث الحالي  
 .بناء اإلطار النظري للبحث الحالي 
 .) اختيار أداة للبحث ) مقياس انتباه األطفال وتوافقهم في بعد االنتباه 
 المنظومي. تصميم برنامج معرفي سلوكي قائم على التفكير 
 .تفسير النتائج التي توصل إليها البحث الحالي 

 فروض البحث:
 يسعى البحث الحالي للتحقق من صحة الفروض التالية:

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط رتب درجات القياس القبلي والقياس البعدي الضطراب قصور االنتباه صورة المنزل   .1
 ي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية لصالح القياس البعدي.للمجموعة التجريبية من التالميذ ذو 

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط رتب درجات القياس القبلي والقياس البعدي الضطراب قصور االنتباه صورة المدرسة  .2
 اس البعدي.للمجموعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية لصالح القي

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط رتب درجات القياس البعدي والتتبعي الضطراب قصور االنتباه صورة المنزل ال   .3
 .للمجموعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية

لتتبعي الضطراب قصور االنتباه صورة المدرسة توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات رتب القياس البعدي واال   .4
 .للمجموعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية
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 مقياس على البعدي القياس في المنزل وصورة المدرسة صورة درجات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق  توجد ال  .5
 .االبتدائية المرحلة بمدارس التعلم صعوبات ذوي  التالميذ من التجريبية للمجموعة االنتباه قصور اضطراب

 إجراءات البحث الميدانية:
 منهج البحث:

تبع المنهج الوصفي لجمع البيانات امتهما لطبيعته ونوعيته، حيث ءالتجريبي لمالشبه عتمد البحث على المنهج الوصفي و ا 
برنامج  فاعليةري والدراسات السابقة، أما المنهج التجريبي ألنه يختبر والمعلومات، وتحليلها، وتصنيفها فيما يتصل باإلطار النظ

، -متغير تابع  –لتالميذ ذوي صعوبات التعلم لفي تحسين االنتباه  –متغير مستقل  -معرفي سلوكي قائم على التفكير المنظومي 
 ويعتمد على القياس القبلي والبعدي والتتبعي.

ف ظاهرة أو موضوع اعتمادًا صالوصفي بأنه: " اإلجراءات البحثية المتكاملة لو ( المنهج 145،2015ويعرف الحربي )
على جمع المعلومات والبيانات وتنظيمها وتحليلها؛ بغرض استخالص داللتها والوصول إلى نتائج وتعميمات عن الظاهرة أو 

 الموضوع محل البحث ".
وفقًا  مضبوطٍ و  متعمدٍ  يرٍ حداث تغ  اسلوب بحثي يعتمد على ي بأنه: " أ( المنهج التجريب154،2015وكذلك يعرف الحربي )

 للشروط المحددة، مع مالحظة التغيرات الناتجة عن ذلك، وتفسير تلك التغيرات ".
 مجتمع البحث وعينته:

، ه1438-1437تكون مجتمع البحث من جميع التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
األولى بمدارس المرحلة االبتدائية بنين في محافظة الرس بالمملكة العربية السعودية، والذين تراوحت  ةيدرسون بالصفوف الثالثالذين 

 .اً تلميذ( 60( سنوات، وقد بلغ العدد الكلي )10-7أعمارهم بين )
( طالبًا من الذين حصلوا 20نة )اختيرت عينة البحث من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالطريقة القصدية، وبلغ عدد العي

على أعلى الدرجات في استمارة مالحظة سلوك تشتت االنتباه التي تم تطبيقها من قبل معلمي صعوبات التعلم، ولقد تم االعتماد 
لألطفال، بالنسبة  المهمة( طالبًا، وذلك ألن هذه المرحلة تعد من المراحل 20على أسلوب العينة الواحدة مجموعة تجريبية وعددها )

 أكثر استعدادًا لالستفادة من البرامج العالجية في تعديل السلوك. ن ويكونو 
ن بفحص كل من و وللتحقق من تكافؤ بين أفراد العينة قبل بدء تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية، قام الباحث    

 المتغيرات التالية:
 .الجنس: تكونت المجموعة من الطالب الذكور فقط 
 والجدول التالي يصف العينة:سبعة أعوام وتسعة أشهر : بلغ المتوسط الحسابي ألعمار المجموعة التجريبيةالعمر . 
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 (1الجدول رقم )    
 يوضح أعداد عينة البحث وفقًا لمتغيراتها 

 النسبة المئوية التكرار مستويات المتغير المتغيرات
 

 العمر
 8 أقل من إلى 7من 

 سنوات
8 40% 

 9 أقل من إلى 8من 
 سنوات

6 30% 

 10 أقل من إلى 9من 
 سنوات

6 30% 

 
الصف 
 الدراسي

 %35 7 األول
 %35 7 الثاني
 %30 6 الثالث

 
نوع 

 الصعوبة

 %40 8 قراءة
 %30 6 كتابة

 %30 6 حساب
 أدوات البحث:

 :اآلتيةلتحقيق أهداف البحث فقد استخدم الباحثون األدوات 
عبد الرقيب أحمد البحيري وعفاف محمد محمود عجالن  اه صورتي المدرسة والمنزل إعداد/قصور االنتبمقياس اضطراب   .1

(2005.) 
 ن. يبرنامج معرفي سلوكي قائم على التفكير المنظومي من إعداد الباحث  .2

فاف محمد محمود عجالن عبد الرقيب أحمد البحيري وعم صورتي المدرسة والمنزل إعداد/ أواًل: مقياس انتباه األطفال وتوافقه
(2005:) 

 تباع الخطوات اآلتية:ابعد  هولقد تم اختيار 
  مراجعة األدب التربوي المتعلق باالنتباه لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، وبالتفكير المنظومي، واإلفادة منه في بناء

 البرنامج.
 ألطفال ذوي صعوبات التعلم.ظومي وتحسين االنتباه لنالدراسات السابقة التي تناولت التفكير الم 
 .استطالع آراء معلمي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية 
 .تحديد أهداف البرنامج 
 كمقياس التقدير الشخصي لصعوبات  –طالع على ما أتيح للباحثين من مقاييس ذات الصلة في حدود علم الباحث اال

 ه وفرط الحركة إعداد/ كمال سيسالم.االنتباه إعداد/ فتحي الزيات، ومقياس تقدير تشتت االنتبا
ن تقيس االنتباه لدى ذوي صعوبات التعلم والعاديين وفي المرحلة العمرية و وتبين أن كل المقاييس التي تحصل عليها الباحث

لرقيب أحمد عبد ا المساوية لمجتمع البحث الحالي، وعليه تم اختيار مقياس انتباه األطفال وتوافقهم صورتي المدرسة والمنزل إعداد/
لمناسبة لطبيعة البحث. حيث يعد أداة مركزة ومبنية على أسس تجريبية ومصممة لقياس  البحيري وعفاف محمد محمود عجالن

المعايير التشخيصية لنقص االنتباه، التسرع، النشاط المفرط والعدوانية أو مشكالت السلوك، كما يدعم هذا المقياس ثباته وصدقه 
 عة تطبيقه.ن وسهولة وسر الشامال
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( عبارة، 23ويتكون من صورتين، صورة المدرسة وصورة المنزل، وتشتمل كل من صورة المدرسة وصورة المنزل على )
( 2( درجة، وقلياًل )1طالقًا )اكثيرًا (، ويتم تقديرها كميًا  –إلى حد ما  –قلياًل  –ويتم اإلجابة عليها من خالل تدرج رباعي ) إطالقًا 

، وتجمع درجات عبارات كل مقياس، بحيث تدل الدرجة المرتفعة على أن التلميذ ات( درج4، كثيرًا )ات( درج3ا )درجة، وإلى حد م
 يعاني من اضطراب قصور االنتباه، أما الدرجة المنخفضة فتشير إلى تدني اضطراب قصور االنتباه للتلميذ.

وتكوين مقياس اضطراب قصور االنتباه، وبالتالي تصبح وبناًء على طبيعة البحث تم األخذ ببعدي نقص االنتباه والتسرع، 
 ( عبارات.9( عبارات، وصورة المنزل تحتوي على )8صورة المدرسة تحتوي على )

 صدق المقياس:
( من المحكمين المختصين في علم النفس التربوي، والصحة النفسية، والتربية الخاصة 10تم عرض المقياس على عدد )

بإبداء أرائهم حول مدى انتماء العبارات إلى المقياس، وهل تتسم بالوضوح؟، وهل تحتاج إلى تعديل أو لحساب الصدق الظاهري، 
 حذف؟.

%( على أن المقياس مناسب لما وضع لقياسه، ويحتاج إلى 100ن اتفاقهم بنسبة )يتضح من خالل مالحظات المحكماو 
 بحث.إعادة صياغة لبعض العبارات حتى تكون مناسبة لخصائص مجتمع ال

ن تطبيق المقياس على عينة استطالعية من مجتمع البحث و ولزيادة دقة العبارات في قياس ما وضعت لقياسه، رأى الباحث
من تجانسها من خارج عينة البحث، واستخدام معامل االرتباط كأسلوب إحصائي لتحليل عبارات المقياس للتحقق  تالميذ( 10بلغت )

من خالل حساب معامالت ارتباطها بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد العينة عن االختبار ككل، حيث يعد هذا اإلجراء مؤشرًا 
من مؤشرات صدق المقياس، إذ يشير االرتباط الدال بين درجة العبارة والدرجة الكلية للمقياس إلى قدرة العبارة على قياس ما يقيسه 

ط درجة العبارة بالدرجة الكلية للقياس يعد مؤشرًا من مؤشرات القدرة التمييزية للبند )أبو اار ككل، فضاًل عن أن ارتباالختب
 (، الجدول أدناه يوضح قيم معامالت الثبات:2014عالم،

 (2جدول رقم ) 
 الفا كرونباخحسب معادلة يوضح قيم معامالت ارتباط العبارات بالقيمة الكلية للبنود 

 صورة المنزل رة المدرسةصو 
 ألفا -كرونباخ لمعامقيمة  رقم العبارة ألفا -كرونباخ لمعامقيمة  رقم العبارة

1 0.76 1 0.84 
2 0.73 2 0.76 
3 0.77 3 0.75 
4 0.75 4 0.78 
5 0.75 5 0.74 
6 0.74 6 0.75 
7 0.63 7 0.78 
8 0.82 8 0.80 

 0.84 9 0.878 الكلي للعبارات
الكلي 
 للعبارات

0.879 

، ويعد هذا مؤشرًا من مؤشرات صدق بناء (0.63و 0.84) قيم معامالت االرتباط تتراوح بينتشير نتائج الجدول أعاله أن 
االختبار، فضال على أن موافقة المحكمين على صالحية العبارات يعد مؤشرًا على الصدق الظاهري، األمر الذي يدل على أن 

 ما وضعت لقياسه. فقرات المقياس صادقة في



ة | 321 ح ف ص ل  ا
 

 ثبات المقياس:
استخدام طريقة التجزئة النصفية لحساب معامل الثبات الكلي للمقياس في صورتيه، الجدول  تم ثبات المقياسمن وللتحقق 

 التالي يوضح قيم معامل الثبات:
 (3جدول رقم ) 

 يوضح معامل الثبات بالتجزئة النصفية لمقياس اضطراب قصور االنتباه في صورتيه
معامل ثبات التجزئة  عدد البنود المقياس

 النصفية
 0.891 8 صورة المدرسة
 0.857 9 صورة المنزل

( أن القيم المحسوبة لمعامالت الثبات قيم عالية، ومقبولة قياسيا، وتعد مؤشرًا جيدًا على تمتع 3يظهر الجدول رقم )
 درجة كبيرة.المقياس بمعامالت ثبات يمكن الوثوق بها لتحقيق أهداف البحث ب

 ثانيًا: البرنامج:
تحسين االنتباه لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم من  فيويتمثل الهدف الرئيس للبرنامج المستخدم في البحث الحالي 
 خالل االعتماد على برنامج معرفي سلوكي قائم على التفكير المنظومي. 

 محتوى البرنامج:
تفكير المنظومي مناسب للتلميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية في تم تصميم برنامج سلوكي معرفي قائم على ال

تعليمية تتضمن التفكير، تكون  وتدريبات شتمل البرنامج على مجموعة أنشطةاضوء األدب النفسي ونتائج الدراسات السابقة، و 
يقة، بحيث تسير جميع الجلسات بنفس ( دق35-30( جلسات منظمة، مدة زمن الجلسة الواحدة يتراوح بين )10البرنامج من )

الطريقة، يقوم الباحثون بتقديم النشاط التعليمي المحدد للموقف، وهو نشاط مألوف للتلميذ، كأن يقدم للتلميذ النشاط ويسأل التلميذ 
 في بقية الجلسات.عن النشاط، يلي ذلك تقديم التعزيز المعنوي والمادي بشكل فوري عقب استجابة التلميذ، وهكذا  اً محدد سؤاالً 

على بعض المهارات  ية تركزتدريب أنشطة اعتمد البرنامج على مجموعة من اإلجراءات المنظمة والمخططة من خالل
المعرفية والسلوكية مثل: الضبط الذاتي، ومراقبة األفكار، وتحسين لغة الحوار والمناقشة، واالسترخاء بهدف تحسين مستويات 

 يوضح ذلك:االنتباه، والجدول التالي 
 (4الجدول رقم ) 

 يوضح تفاصيل جلسات البرنامج وزمنها وترتيبها 
 زمن الجلسة التفكير نوع مهارة رقم الجلسة

 35 تعلم الهدوء والثبات 1
 35 البحث عن شكل معين من بين مجموعة من األشكال 2
 35 قراءة  الشكل المنظومي 3
 35 1تحليل الشكل وإدراك العالقات  4
 35 2ل الشكل وإدراك العالقات تحلي 5
 35 3تحليل الشكل وإدراك العالقات  6
 35 4تحليل الشكل وإدراك العالقات  7
 35 1مهارة تكملة العالقات في الشكل المنظومي  8
 35 2مهارة تكملة العالقات في الشكل المنظومي  9

 35 رسم الشكل المنظومي 10
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 صدق البرنامج:
( من المحكمين المختصين في علم 10اد البرنامج المعرفي السلوكي في البحث الحالي بعرضه على )قام الباحثون بعد إعد

النفس التربوي، والصحة النفسية، والتربية الخاصة بجامعات القصيم والملك سعود لحساب الصدق الظاهري، وبيان مدى مناسبة 
 %(.90متفقة بنسبة )م ؤهت وصالحية التطبيق، وقد جاءت آراالمحتوى واألنشطة والوق

 إجراءات تطبيق البرنامج:
تم عمل قياس قبلي لالنتباه للمجموعة التجريبية باستخدام مقياس اضطراب قصور االنتباه المستخدم في البحث الحالي، 

رح تطبيق جلسات برنامج البحث الحالي وشبتدريب طالب التدريب الميداني تخصص صعوبات التعلم على قام الباحثون  ومن ثم
( جلسات فردية لكل تلميذ على حدا بواقع جلسة أسبوعية بغرف 10البرنامج على مدار )من ثم قاموا بتطبيق ، و هخطوات تنفيذ

وبعد اكتمال جلسات البرنامج تم إجراء قياس بعدي لالنتباه للمجموعة التجريبية، ثم تم قياس تتبعي  صعوبات التعلم بالمدارس.
 ( يومًا من انتهاء جلسات البرنامج.30ة بعد )لالنتباه للمجموعة التجريبي

 أساليب المعالجة اإلحصائية:
في ضوء أهداف وفروض البحث استخدم الباحثون األساليب اإلحصائية أدناه لمعالجة البيانات، واختبار صحة الفروض،    

 وهي:
 االتساق الداخلي لعبارات االستبانة. حسابPerson معامل ارتباط بيرسون  .1
 النصفية إليجاد الثبات.التجزئة  .2
 ( لداللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي والتتبعي.ز) Wilcoxon Testاختبار  .3
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. .4

 خطوات البحث:
 :يأتياعتمد الباحثون في إعدادهم للبحث الحالي على مجموعة من الخطوات، تكمن فيما 

 بقة العربية واألجنبية والمراجع ذات الصلة بموضوع البحث لجمع المادة العلمية المتعلقة االطالع على الدراسات السا
 بمفاهيم البحث لبناء اإلطار النظري له.

 .عمل بحث استطالعي لتحديد مجتمع البحث من التالميذ ذوي صعوبات التعلم في المدارس االبتدائية 
  ية.تحديد أدوات البحث والتأكد من خصائصها السيكومتر 
  برنامج المعرفي السلوكي.التصميم 
 .أخذ الموافقة اإلدارية لتطبيق البحث 
 .تحديد عينة البحث من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية 
 .إجراء التطبيق القبلي لمقياس اضطراب قصور االنتباه على المجموعة التجريبية بصورتيه المدرسية والمنزلية 
  نامج المعرفي السلوكي القائم على التفكير المنظومي على المجموعة التجريبية.تطبيق البر 
 .إجراء تطبيق بعدي لمقياس اضطراب قصور االنتباه على المجموعة التجريبية بصورتيه المدرسية والمنزلية 
  المنزلية بعد مرور إجراء تطبيق تتبعي لمقياس اضطراب قصور االنتباه على المجموعة التجريبية بصورتيه المدرسية و

 من التطبيق البعدي. ا( يوم30)
 .استخراج البيانات من أدوات البحث ومعالجتها إحصائيًا 
 .عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها على ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري للبحث الحالي 
  .صياغة توصيات ومقترحة من النتائج التي توصل إليها البحث 
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 اقشتها وتفسيرها:نتائج البحث ومن
برنامج معرفي سلوكي قائم على التفكير المنظومي في تحسين االنتباه لدى التالميذ ذوي فاعلية  هدفت الدراسة إلى استقصاء 

بمحافظة الرس في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق هذا الهدف حاولت الدراسة تقصي  ،صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية
في أداء التالميذ ذوي صعوبات التعلم في تحسين االنتباه لدى أفراد المجموعة التجريبية التي تلقت التدريب  اً كان هناك فروق ما إذا

 من خالل البرنامج التدريبي ومقارنة بين الصورتين المنزلية والمدرسية وأيضا بين القياسين القبلي والبعدي، وكذلك معرفة أثر البرنامج
 رفي السلوكي في االحتفاظ بالمهارات لدى تالميذ المجموعة التجريبية.التدريبي المع

برنامج معرفي سلوكي قائم على التفكير فاعلية  تم استعراض نتائج الدراسة في ضوء أهدافها التي يسعى إليها في تحديد
 : اآلتية، وذلك وفقا للفروض المنظومي في تحسين االنتباه لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية

 ومناقشتها وتفسيرها : األولعرض نتيجة الفرض 
" توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط رتب درجات القياس القبلي والقياس البعدي الضطراب قصور  ينص الفرض على :

 حلة االبتدائية لصالح القياس البعدي". االنتباه صورة المنزل للمجموعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المر 
متوسط رتب درجات القياس ( لحساب داللة الفروق بين wilcoxonاستخدم اختبار ولكوكسون )للتحقق من صحة الفرض 

القبلي والقياس البعدي الضطراب قصور االنتباه صورة المنزل للمجموعة التجريبية على مقياس اضطراب قصور االنتباه للمجموعة 
 (.6جريبية، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول )الت

 (6جدول )
متوسط رتب درجات القياس القبلي والقياس البعدي الضطراب ( لحساب داللة الفروق بين wilcoxonنتائج اختبار ولكوكسون )

 قصور االنتباه صورة المنزل للمجموعة التجريبية

االنحراف  المتوسط الحسابي التطبيق
 المعياري 

 zيمة ق
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 0.000 3.760- .951 29.20 قبلي
 2.064 28.45 بعدي

 
(، في حين 28.45( أن المتوسط الحسابي لدرجات التالميذ على االختبار القبلي صورة المنزل بلغ)6يتضح من الجدول )

ظهرت نتائج استخدام اختبار ولكوكسون (. حيث أ29.20ارتفع متوسط درجاتهم على االختبار البعدي صورة المنزل وبلغ)
(wilcoxon المحسوبة لداللة الفروق )(  لحساب داللة الفروق بين درجات التالميذ في التطبيقين القبلي والبعدي، أن قيمة )ز

( بين درجات التالميذ ذوي  ≤ 0.05(، وهي قيمة تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )3.179-بلغت)
بات التعلم في التطبيقين القبلي والبعدي، على مقياس اضطراب قصور االنتباه للمجموعة التجريبية عند تطبيق البرنامج صعو 

المعرفي السلوكي في تنمية مهارات االنتباه لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم صورة المنزل، قبل تطبيق البرنامج وبعده، لصالح 
 الفرضية الصفرية بمعنى أن هناك أثر للبرنامج في تنمية االنتباه لدى التالميذ على صورة المنزل.التطبيق البعدي، وبالتالي قبول 

وهو األمر الذي يؤكد استفادة تالميذ المجموعة التجريبية من البرنامج المقدم إليهم اعتمادا على برنامج معرفي سلوكي قائم 
ي خفض األعراض األساسية السلبية الضطراب ضعف االنتباه، وهي على التفكير المنظومي، وفاعلية األساليب المستخدمة ف

( الذي قام باستخدام جداول النشاط المصورة في 2005عبد الحميد )النتيجة التي تتفق مع عدة دراسات وبحوث علمية، كدراسة 
نامج التدريبي القائم على األلعاب تحسين مستوى االنتباه عند األطفال المتخلفين عقليًا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى فعالية البر 

التركيبية في تحسين مستوى االنتباه لدى األطفال المتخلفين عقليًا القابلين للتعلم من خالل جداول النشاط المصور. ودراسة القرعان 
بالنشاط  ( الذي استخدم برنامج تدريبي سلوكي معرفي في معالجة األعراض األساسية الضطراب ضعف االنتباه المصحوب2006)
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الزائد وأشارت النتائج إلى تحسن مستوى الطالب أفراد العينة الذين يعانون من اضطراب نقص االنتباه في التعليم من خالل المشاركة 
لألطفال  اً سلوكي اً معرفي اً عالجي اً ( الذي استخدم برنامج2010اإليجابية في الحصص، وأدائهم األكاديمي. ودراسة المشهداني )

ى مدى فعالية البرنامج في تعديل سلوك األطفال ذوي اضطراب نقص االنتباه المصحوب بفرط الحركة، وتوصلت نتائج والتعرف إل
( التي هدفت لمعرفة مدى فاعلية برنامج 2010الدراسة إلى تحسن ملحوظ في سلوك تالميذ المجموعة التجريبية. ودراسة البخيت )

لحركة الزائدة لدى تالميذ الحلقة الثانية بمرحلة األساس، وتوصلت نتائج الدراسة إلى عالجي مقترح لخفض اضطراب تشتت االنتباه وا
( التي أثبتت فاعلية 2010فعالية البرنامج المقترح في خفض اضطراب مؤشرات تشتت االنتباه والحركة الزائدة. ودراسة الحبيشي )

( حيث 2012زائد لدى العينة التجريبية. ودراسة عبد الفهيم )البرنامج السلوكي في خفض درجة اضطراب قصور االنتباه والنشاط ال
توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس اضطراب نقص االنتباه بين متوسطات درجات القياسين القبلي 

ح المجموعة التجريبية والبعدي لصالح البعدي، ووجود فروق بين المجموعتين في مقياس اضطراب نقص االنتباه في صورتيه لصال
( التي توصلت إلى أن البرنامج العالجي 2013وهو ما يعكس فاعلية البرنامج. كما تتفق الدراسة الحالية مع  دراسة ابن مصطفى )

 السلوكي المعرفي قد ساهم في خفض شدة اضطراب ضعف االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد عند أطفال السنة الثانية ابتدائي.
أن استخدام برنامج معرفي سلوكي قائم على التفكير المنظومي في تحسين االنتباه كان أكثر فاعلية وأعطى افضل النتائج  إال     

 في تحسين االنتباه.
، اتاستراتيجية التعليم الذاتي، وإستراتيجية مراقبة الذ منها عدة فنيات عالجية (،2006دراسة )القرعان،وقد استخدمت 

في خفض ومعالجة اضطراب ضعف االنتباه، ولعل السبب في نجاح البرنامج المعرفي السلوكي تها تت فاعليأثبو ولعب األدوار، 
االنتباه يعود لعدة عوامل منها الفنيات العالجية المستخدمة، كالتدعيم المعنوي، والتدعيم المادي  نقصالحالي في خفض اضطراب 

 .ذات، والتجاهلوالواجبات المنزلية، وأسلوب حل المشكالت، وضبط ال
فاعلية استخدام بعض الفنيات السلوكية والمعرفية في خفض أعراض اضطراب ضعف االنتباه،  آخرى  أثبتت دراساتكذلك   

( 2006( التي استخدم فيها جداول النشاط المصورة في تحسين مستوى االنتباه، ودراسة القرعان )2005دراسة عبد الحميد ) مثل:
( التي استخدم فيها مهارة تنظيم الذات 2012استراتيجية التعليم الذاتي ومراقبة الذات، ودراسة عبد الفهيم ) التي استخدم فيها كل من

 والكف السلوكي.
 اإللمامن نجاحه في إعل الذي قام به المعلم المدرب للمجموعة التجريبية، اذ اكما يمكن إرجاع نجاح البرنامج الى الدور الف

ي القائم على التفكير المنظومي المقترح انعكس على تحكمهم في إدارة الصف إدارة ايجابية، واكتسابه بالبرنامج المعرفي السلوك
حداث تغيير في سلوك االنتباه لدى المجموعة التجريبية، حيث أجاد في التعامل مع خصائص التالميذ، من خالل إكفايات مكنته من 

 تباعهاو جتماعية الواجب توفيرها لهم، والطرق المختلفة للتعامل مع سلوكهم، ادراكه لخصائصهم، وإلمامه بالمتطلبات النفسية واال
ستراتيجيات والتوجيهات المتضمنة بالتعليمات الخاصة بتطبيق الجلسات، كل ذلك كان له أكبر األثر في جذب انتباه الجيد لإل

مع األنشطة التي يكلفون بها من قبل المعلم. وتعني يجابي م، وتقليل اندفاعهم، والتفاعل اإلالتالميذ معظم الوقت وامتصاص نشاطه
التدريس  وإستراتيجيةهذه النتيجة ضرورة تدريب المعلمين بكيفية تطبيق األساليب المعرفية السلوكية القائمة على التفكير المنظومي 

 العالجي كالنمذجة والحوار والمناقشة.   
 ومناقشتها وتفسيرها : الثانيعرض نتيجة الفرض 

الفرض على: " توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط رتب درجات القياس القبلي والقياس البعدي الضطراب قصور  ينص
 االنتباه صورة المدرسة للمجموعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية لصالح القياس البعدي".

متوسط رتب درجات القياس ( لحساب داللة الفروق بين wilcoxonوكسون )استخدم اختبار ولكللتحقق من صحة الفرض 
القبلي والقياس البعدي الضطراب قصور االنتباه صورة المدرسة للمجموعة التجريبية على مقياس اضطراب قصور االنتباه، وكانت 

 (.7النتائج كما هي موضحة في الجدول)
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 (7جدول )
متوسط رتب درجات القياس القبلي والقياس البعدي الضطراب ساب داللة الفروق بين ( لحwilcoxonنتائج اختبار ولكوكسون )

 قصور االنتباه صورة المدرسة للمجموعة التجريبية
 مستوى الداللة المحسوبة zقيمة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي التطبيق

 *0.001 -3.179 1.531 28.35 قبلي
 2.722 27.60 بعدي

( في حين 27.60( أن المتوسط الحسابي لدرجات التالميذ على االختبار القبلي صورة المدرسة بلغ )7دول )يتضح من الج
(، حيث أظهرت نتائج استخدام اختبار ولكوكسون 28.35ارتفع متوسط درجاتهم على االختبار البعدي صورة المدرسة وبلغ )

(wilcoxonلحساب داللة الفروق بين درجات التالميذ في ال ) تطبيقين القبلي والبعدي، أن قيمة )ز( المحسوبة لداللة الفروق بلغت
( بين درجات التالميذ ذوي صعوبات  ≤ 0.05(، وهي قيمة تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )-3.179)

عند تطبيق البرنامج المعرفي السلوكي  التعلم في التطبيقين القبلي والبعدي، على مقياس اضطراب قصور االنتباه للمجموعة التجريبية
في تنمية مهارات االنتباه لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم على صورة المدرسة. قبل تطبيق البرنامج وبعده ، لصالح التطبيق 

 البعدي، وبالتالي قبول الفرضية الصفرية بمعنى أن هناك أثر للبرنامج في تنمية االنتباه لدى التالميذ.
 تيجة تتفق مع نتائج الدراسات السابقة المذكورة في الفرض األول.وهذه الن

ويمكن تفسير ومناقشة هذه النتيجة الخاصة بالفرض الثاني في ضوء نتائج اشتراك وانتظام طالب المجموعة التجريبية في      
تالميذ، مما جعلهم أكثر مرونة وأكثر جلسات البرنامج، وأن األساليب المستخدمة في البرنامج ذات معنى ومغزى في حياة هؤالء ال

فهما وحرصا ووعيا لالستفادة الكاملة من أنشطة البرنامج المستخدم مما أسهم في نمو االنتباه. حيث استخدم في هذا البرنامج 
لنمذجة، كالتدعيم المعنوي، والتدعيم المادي والواجبات المنزلية، وأسلوب حل المشكالت، وضبط الذات، وا األساليب التالية:

 .واالقتصاد الرمزي، وتكلفة االستجابة، والتجاهل، والعقاب
كما أن البرنامج المستخدم بما تضمنه من فنيات معرفية وسلوكية قد ركز على تحسين االنتباه لدى هؤالء التالميذ، واعتمد 

التي تتناسب في المقام األول مع قدراتهم تمام المهام واألنشطة المتضمنة و إعلى تقديم مثيرات تعمل على جذب انتباههم وحثهم على 
 وإمكانياتهم. 

لمام ن نجاحه في اإلإعل الذي قام به المعلم المدرب للمجموعة التجريبية، اذ الى الدور الفإ إرجاع نجاح البرنامجكما يمكن 
الصف إدارة ايجابية، واكتسابه بالبرنامج المعرفي السلوكي القائم على التفكير المنظومي المقترح انعكس على تحكمهم في إدارة 

 .حداث تغيير في سلوك االنتباه لدى المجموعة التجريبيةإكفايات مكنته من 
ويمكن أن يعزى هذا الفرق إلى التخطيط الجيد في إعداد الجلسات التدريبية والتي تتضمن األهداف السلوكية واختيار   

وإعطاء التعليمات وتمثيل الموقف أمام الطالب واستخدام أسلوب النمذجة ولعب  طرائق التدريس المناسبة والمتمثلة بالحوار والمناقشة
ان الدور والتوجيه اللفظي والجسدي والخبرة المباشرة والتمثيل واللعب والوسائل التعليمية المعينة لتحقيق األهداف المرجوة واختيار المك

وقليلة المشتتات واستخدام المعززات المناسبة لهم واألنشطة المناسب لتعليم الطالب بحيث تكون واسعة ليسهل حركة الطالب 
المالئمة. حيث استمتع الطالب بأخذهم إلى غرفة المصادر وخاصة أنهم حصلوا على التعزيز المعنوي والمادي من المعلم وقاموا 

 بتطبيق ما قام به المعلم.
دور، حيث تم استخدام هدف واحد في كل جلسة.  كما أن تنظيم الجلسات التدريبية، ووضوح األهداف السلوكية كان له

وإلى طريقة التدريس والتنوع فيها، حيث سارت طريقة التدريس من المحسوس إلى شبه المحسوس إلى المجرد، واستخدام الحواس 
زلية التي أعطيت للطالب المختلفة في التدريب والسبورة واألقالم الملونة، واختيار المعززات المالئمة واختيار األنشطة والواجبات المن

 كان له أثر على الطالب.
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 ومناقشتها وتفسيرها : الثالثعرض نتيجة الفرض 
" ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط رتب درجات القياس البعدي والتتبعي الضطراب قصور  ينص الفرض على :

 تعلم بمدارس المرحلة االبتدائية ". االنتباه صورة المنزل للمجموعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات ال
( لحساب داللة الفروق بين متوسط درجات رتب القياس wilcoxonللتحقق من صحة الفرض استخدم اختبار ولكوكسون )

البعدي والتتبعي الضطراب قصور االنتباه صورة المنزل للمجموعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة 
 (.8لنتائج كما هي موضحة في الجدول )ئية، وكانت ااالبتدا

 (8جدول )
متوسط درجات رتب القياس البعدي والتتبعي الضطراب قصور ( لحساب داللة الفروق بين wilcoxonنتائج اختبار ولكوكسون )

 ئيةاالنتباه صورة المنزل للمجموعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدا

االنحراف  المتوسط الحسابي التطبيق
 مستوى الداللة المحسوبة  zقيمة  المعياري 

 0.451 -0.754 .951 29.20 بعدي
 1.418 28.30 متابعة

( في حين 29.20( أن المتوسط الحسابي لدرجات التالميذ على االختبار البعدي صورة المنزل بلغ )8يتضح من الجدول )
(. حيث أظهرت نتائج استخدام اختبار ولكوكسون 28.30لى االختبار التتبعي صورة المنزل وبلغ )ارتفع متوسط درجاتهم ع

(wilcoxon المحسوبة لداللة الفروق بلغت )(  لحساب داللة الفروق بين درجات التالميذ في التطبيقين البعدي والتتبعي، أن قيمة )ز
( بين درجات التالميذ ذوي  ≤ 0.05إحصائية عند مستوى ) (، وهي قيمة تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة0.754)

صعوبات التعلم في التطبيقين البعدي والتتبعي، على مقياس اضطراب قصور االنتباه للمجموعة التجريبية عند تطبيق البرنامج 
رضية الصفرية بمعنى أنه ليس هناك المعرفي السلوكي في تنمية مهارات االنتباه لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم. وبالتالي قبول الف

 بين القياس البعدي والتتبعي على صورة المنزل. اً اختالف
( ، أبو 2012(، عبد الفهيم )2011( ، عطيوة )2010(، الحبيشي )2005وهذه النتيجة تتفق مع دراسة عبد الحميد )

ي والتتبعي، واستمرت آثار البرنامج بعد ( حيث أشارت إلى عدم وجود فروق بين القياس البعد2014(، أحمد)2013شوارب ) 
 .ه وأثناء فترة المتابعة، حيث يعمل على استمرار أثر البرنامج وفاعليته بعد أن يكون قد انتهىئانتها

ويرى الباحثون أن البرنامج والفنيات التي استخدمت قد أثبتت االستمرار في تحسين مستوى االنتباه، بحيث أن ما اكتسبه 
ا السلوك ومن خالل الجلسات بما وفره البرنامج من بيئة تعليمية أقرب إلى الواقع، مكنته من تحسين االنتباه لدى التلميذ من هذ

الطالب وبقاء أثر البرنامج المعرفي السلوكي. باإلضافة إلى الرغبة الصادقة واإلقبال من قبل التالميذ على المشاركة في جلسات 
 عدهم في تحسين االنتباه.البرنامج رغبة منهم في تعلم ما يسا

ويمكن أن يعزى ذلك أيضا إلى قصر الفترة الزمنية بين االختبارين )البعدي والمتابعة(، وقد تم تدريب أولياء األمور على تطبيق      
كما  عطاء تشخيص دقيق.إ هم نفس التعليمات التي أعطيت لهم في القياس القبلي مما ساعد على ؤ المقياس بنفس الطريقة وتم إعطا

أن لمتابعة ولي األمر في البيت، والتنبيه على السلوك غير المناسب وتصحيحه وتوجيه االبن على االنتباه دائما للمهمات المطلوبة 
ن الباحث قام باطالع أولياء األمور على البرنامج وأهدافه وكيفية تطبيقه ومتابعة مراقبة سلوك الطالب. كما إله دور في ذلك، حيث 

 ئل المستخدمة في تدريس التالميذ وتنوعها دورا في جذب االنتباه والتشويق واالحتفاظ بالمهارات.لعبت الوسا
إضافة إلى ذلك كان للواجبات المنزلية ومتابعة األسرة للطالب دور في هذه النتائج، واستخدام الوسائل المتنوعة، واستخدام 

أثر في إقبال الطالب على البرنامج والتشويق ومتابعة الطالب للمهارات  التعزيز، واألنشطة المتنوعة التي أعطيت للطالب كان لها
 واألهداف السلوكية واالحتفاظ بتلك المهارات. 
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 ومناقشتها وتفسيرها : الرابععرض نتيجة الفرض 
ينص الفرض على :" ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات رتب القياس البعدي والتتبعي الضطراب قصور 

 النتباه صورة المدرسة للمجموعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية ". ا
( لحساب داللة الفروق بين متوسط درجات رتب القياس wilcoxonللتحقق من صحة الفرض استخدم اختبار ولكوكسون )

وعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة البعدي والتتبعي الضطراب قصور االنتباه صورة المدرسة للمجم
 (.9االبتدائية، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول )

 (9جدول )
متوسط درجات رتب القياس البعدي والتتبعي الضطراب قصور ( لحساب داللة الفروق بين wilcoxonنتائج اختبار ولكوكسون )

 موعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائيةاالنتباه صورة المدرسة للمج

االنحراف  المتوسط الحسابي التطبيق
 المعياري 

  zقيمة 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 0.036 -2.099 1.531 28.35 بعدي
 .945 28.45 متابعة

( في 28.35بلغ ) صورة المدرسةالختبار البعدي ( أن المتوسط الحسابي لدرجات التالميذ على ا9يتضح من الجدول )
(. حيث أظهرت نتائج استخدام اختبار ولكوكسون 28.45حين ارتفع متوسط درجاتهم على االختبار التتبعي صورة المدرسة وبلغ )

(wilcoxonالمحسوبة ل )داللة الفروق بلغت( لحساب داللة الفروق بين درجات التالميذ في التطبيقين البعدي والتتبعي، أن قيمة )ز 
( بين درجات التالميذ ذوي  ≤ 0.05(، وهي قيمة تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )-2.099)

صعوبات التعلم في التطبيقين البعدي والتتبعي، على مقياس اضطراب قصور االنتباه للمجموعة التجريبية عند تطبيق البرنامج 
 مية مهارات االنتباه لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم. وبالتالي قبول الفرضية الصفرية .المعرفي السلوكي في تن

(، وعبد الفهيم 2011( ، وعطيوة )2010(، والحبيشي )2005وهذه النتيجة كما أسلفنا تتفق مع دراسة عبد الحميد )
فروق بين القياسين البعدي والتتبعي،  ( حيث أشارت النتائج إلى عدم وجود2014(، وأحمد)2013( ، وأبو شوارب) 2012)

ه وأثناء فترة المتابعة، حيث يعمل على استمرار أثر البرنامج وفاعليته بعد أن يكون قد انتهى، وهذا واستمرت آثار البرنامج بعد انتهائ
 التنفيذ. راجع إلى البرنامج التدريبي وفاعليته وحسن تنظيم جلساته وتنفيذها وحسن تدريب ومتابعة القائمين على

ويفسر الباحثون ذلك بأن البرنامج والفنيات التي استخدمت قد أثبتت االستمرار في تحسين مستوى االنتباه، بحيث أن ما      
اكتسبه من سلوك االنتباه من خالل الجلسات بما وفره من بيئة تعليمية أقرب إلى الواقع، مكنته من تطبيق البرنامج وتحسين االنتباه 

يذ وبقاء أثر البرنامج المعرفي السلوكي. باإلضافة إلى الرغبة الصادقة واإلقبال من قبل التالميذ على المشاركة في لدى التالم
 جلسات البرنامج رغبة منهم في تعلم ما يساعدهم في تحسين االنتباه.

ابعة المعلمين للتالميذ في المدرسة كما يعزى ذلك أيضا إلى قصر الفترة الزمنية بين االختبارين )البعدي والمتابعة(. ولمت     
ن إدور في بقاء أثر السلوك، حيث كان له وممارسة السلوك المناسب في المدرسة والتنبيه على السلوك غير المناسب وتصحيحه 

األهل للتالميذ  باطالع المعلمين على البرنامج وأهدافه وكيفية تطبيقه ومتابعة مراقبة سلوك التالميذ، كما أن لمتابعة واقام ينالباحث
تباع السلوك المرغوب ساعد التالميذ على االحتفاظ بالسلوك. كما أن للوسائل افي المنزل من خالل الواجبات والتنبيه عليهم ب

 المستخدمة في تدريس التالميذ وتنوعها ودورها في جذب االنتباه والتشويق للتلميذ دور في االحتفاظ بالمهارات.
 ومناقشتها وتفسيرها : الخامسعرض نتيجة الفرض 

" ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات صورة المدرسة وصورة المنزل في القياس  ينص الفرض على :
 البعدي على مقياس اضطراب قصور االنتباه للمجموعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية ". 
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( لحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات صورة المدرسة wilcoxonاستخدم اختبار ولكوكسون ) للتحقق من صحة الفرض
وصورة المنزل في القياس البعدي على مقياس اضطراب قصور االنتباه للمجموعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم 

 (.10دول)بمدارس المرحلة االبتدائية ، وكانت النتائج كما هي موضحة في الج
 (10جدول )

( لحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات صورة المدرسة وصورة المنزل في القياس wilcoxonنتائج اختبار ولكوكسون )
 البعدي على مقياس اضطراب قصور االنتباه للمجموعة التجريبية من التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية

االنحراف  حسابيالمتوسط ال التطبيق
مستوى  المحسوبة  zقيمة  المعياري 

 الداللة
 0.081 -1.746 .951 29.20 صورة المنزل بعدي

 1.531 28.35 صورة المدرسة بعدي
( في حين بلغ 29.20( أن المتوسط الحسابي لدرجات التالميذ على االختبار البعدي صورة المنزل  بلغ)10يتضح من الجدول )  

( wilcoxon(. حيث أظهرت نتائج استخدام اختبار ولكوكسون )28.35على االختبار البعدي صورة المدرسة ) متوسط درجاتهم
لحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات صورة المدرسة وصورة المنزل في القياس البعدي، أن قيمة )ز( المحسوبة لداللة الفروق 

( بين متوسطات درجات  ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )(، وهي قيمة تشير إلى عدم وجود فروق -1.746بلغت)
صورة المدرسة وصورة المنزل في القياس البعدي على مقياس اضطراب قصور االنتباه للمجموعة التجريبية من التالميذ ذوي 

 صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية. وبالتالي قبول الفرضية الصفرية.
حاولت دراسة الفروق بين صورة المنزل وصورة المدرسة على االختبار  -ضمن علم الباحث –ة ال توجد دراسة سابق

 في القياس البعدي بين الصورتين. اً ( التي وجدت فروق2013البعدي. باستثناء دراسة )خلف هللا،
أكان في المنزل أم  جراءات المقياس والتزام الشخص الذي قام بقياس السلوك سواءون ذلك إلى أن وضوح إويرجع الباحث

 المدرسة، وتدريبهم على كيفية التطبيق أعطى نتائج متقاربة.
كما أن رغبة الطالب في تحسين االنتباه لديهم ومن خالل تشجيعهم في هذا البرنامج دفعهم إلى التركيز واالنتباه على 

 إلى المنزل. ر وهو نقلهادأخرى غير غرفة المصا لمختلفة وتعميم المهارة إلى أمكنةالمهمات ا
في مهارة االنتباه لدى أبنائهم في المنزل وأن البرنامج التدريبي الذي تم تطبيقه كان له  اً لذلك الحظ اآلباء وبسهولة تحسن

 أثر كبير على سلوكهم.
ج البرامفاعلية وإجماال يمكن القول بأن البحث الحالي اتفق مع العديد من نتائج الدراسات السابقة والتي أشارت إلى 

المختلفة في تنمية سلوك االنتباه، سواء تلك الدراسات التي استهدفت عينات من األطفال ذوي صعوبات التعلم أو عينات لفئات 
 أخرى في مجال التربية الخاصة.
 توصيات ومقترحات البحث:

 ومن ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج، يمكن تقديم هذه التوصيات:
الخاصة بوزارة التعليم برامج تحسين انتباه قائمة على بعض البرامج السلوكية للتالميذ ذوي  أن تتبنى إدارات التربية .1

 صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية.
عقد دورات تدريبية لمعلمي صعوبات التعلم بمدارس المرحلة االبتدائية عن كيفية تطبيق البرامج السلوكية للتالميذ ذوي  .2

 ن االنتباه لديهم.صعوبات التعلم لتحسي
 تفعيل دور األسرة في التعامل مع مشكالت قصور االنتباه لدى أبنائها من خالل البرامج اإلرشادية والعالجية والتوعوية. .3
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عداد الدورات التدريبية للمعلمين لمعرفة كيفية تطبيق أساليب العالج المعرفي السلوكي القائمة على التفكير إ العمل على  .4
 المنظومي.

عداد الدورات التدريبية ألسر التالميذ ذوي صعوبات التعلم لمعرفة كيفية التعامل مع مشكالت أبنائهم التعليمية إ على  العمل .5
 والسلوكية بشكل عام ومشكلة ضعف االنتباه بشكل خاص.

تعليمية حث وزارة التعليم بتزويد برامج صعوبات التعلم بوسائل محسوسة وملموسة بصرية، وسمعية لتحسين العملية ال .6
 التعلمية.

 استخدام المعلمين والمعلمات واآلباء البرنامج المستخدم في هذه الدراسة في تحسين االنتباه لدى أطفالهم. .7
 تنظيم بيئة الصف بحيث تتيح للطفل أكبر قدر من االستفادة وأقل قدر من التشتت. .8
 إجراء مزيد من الدراسات والبحوث في هذا المجال . .9
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