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  الملخص باللغة العربية
  

  

  نتباهالتدريب على المراقبة الذاتية في مستوى الا ليةعاف

  لدى األطفال الذين لديهم قصور فيه

  مد محمد يونس قزاقزةحأ: اد دعإ

   زيد الكيالنيستاذ الدكتور عبدا هللاألا: راف شإ

االنتباه لدى  المراقبة الذاتية في مستوى فيتعرف على أثر التدريب الهدفت الدراسة إلى 

وبالتحديد فقد حاولت الدراسة استقصاء أثر متغيرات .طفال الذين لديهم قصور فيهاأل

والفئة العمرية في ثالثة مستويات ) بمستويين في مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة(التدريب

باإلضافة إلى استقصاء أثر التفاعل ) ذكورا وإناثا(والجنس بمستويين )  سنة12,10,8لألعمار (

كذلك فقد استقصت الدراسة أثر هذه المتغيرات في األداء المؤجل في قياس , بين هذه المتغيرات

  . االنتباه

طالبا وطالبة من الصفوف الثالث والخامس والسابع األساسي في         ) 78( عينة الدراسة من     ونتكت

النتبـاه بنـاء   وهم الذين يعانون من قصور في ا , المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في اربد      

وقد اعتبرت درجاتهم مؤشـرا لمـستوى       . على درجاتهم على مقياس مالحظة السلوك االنتباهي      

مجموعة : تم توزيعهم عشوائيا إلى مجموعتين    , االنتباه لديهم قبل تطبيق البرنامج التـدريبي      



  

ك 

جلـسة  ) 16(بواقع  جلسة  ) 72(لمراقبة الذاتية لمدة    تجريبية تلقى أفرادها التدريب على أسلوب ا      

وتم أخـذ قـراءات     . ومجموعة ضابطة لم يتلق أفرادها أي نوع من أنواع المعالجة         . كل أسبوع 

وبعد . متعددة بعدية أثناء تطبيق الجلسات وقد كانت بعد الجلسة الخامسة والتاسعة والثانية عشرة            

تم استخدام   وقد  . للمجموعة التجريبية ) االحتفاظ(أسبوع من انتهاء المعالجة أخذ القياس المؤجل        

, والجـنس , للتحقق من الفرضـيات الخاصـة بالمجموعـة   "  ةتحليل التباين للقياسات المتكرر  "

  .والمؤجل, والرابع, والثالث, والثاني, على االختبارات القبلي, والصف

بين المجموعـة التجريبيـة     ) 0.05 ∝≤(أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة عند مستوى         

. )0.00( حيث كانـت      مستوى االنتباه ولصالح المجموعة التجريبية     والمجموعة الضابطة في  

 لصالح الصفين الخـامس والـسابع وقـد          في مستوى االنتباه   وبالنسبة للصف فقد كانت الفروق    

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحـصائية ولـصالح االختبـار             ). 0.013(بلغت

. علية البرنامج واستمرارية أثره بعد توقف التدريب      وتشير هذه النتائج إلى فا    ) االحتفاظ(المؤجل  

وبناء على نتـائج الدراسـة      . لجنسافي حين لم يثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية كمتغير         

  .قدمت مجموعة من التوصيات
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Abstract 

The Effectiveness of Self- Monitoring Training on the 

Attention level of Children with Attention Deficit 

By: Ahmad Mohammad Younis Qazaqzeh. 

Supervisor: Prof. Dr.  Abdallah Zayd kaylani. 

The purpose of this study was to ascertain the effectiveness of self – 

monitoring training on the attention level of children with attention deficit. 

More specifically, the effect of each of three variables was assessed: 

training, age, and gender. The interaction effect between these variables 

was also assessed. The study also investigated the effect of these variables 

on late performance as measured by the Attention Test.  

The subjects consisted of 78 male and female students who were 

taken from grades 3, 5, and 7 in U N R W A primary schools in Irbed 

district. These students were diagnosed as having attention deficit on the 

Attention Test. They were randomly assigned into an experimental group 

that was trained for 72 sessions on self- monitoring at a rate of 16 sessions 

every week, and a control group with no such training. Measurement of 

attention level was taken before training (pre – testing), after the fifth, the 

ninth, and the twelfth session. Another measurement was taken a week 

after termination of training sessions, for assessing late retention of 

attention level, after termination of training. 

Repeated measures design was utilized, taking all measurements, at 

the pretest, second, third, and fourth testing, and excluding late retention 



  

 م 

tests, The main findings refer to significant differences (at  ∝ ≤ o.o5) in 

attention level between the experimental and control groups in favour of 

the  experimental(0.00), and significant  differences between grade levels 

in favour of the fifth and seventh grades(0.013). No significant differences 

were observed between males and females. Similar finding were obtained 

when late retention scores were included in the analysis, favoring 

significant effect of self – monitoring training on late measurement of 

attention level.  
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  الفصل األول

  المقدمة 

 Attention Deficit Hyperactivity) يشتمل مصطلح اضطراب االنتباه وفرط النشاط

Disorder, ADHD)والنـشاط  ,ضعف القدرة على االنتبـاه   على كل أنواع االضطراب مثل 

 (ADHD)ويذكر أن هنالك توجهات الستخدام المـصطلح نفـسه          . واالندفاعية, الحركي الزائد 

  ) .2004الخشرميÜ(عن االضطراب في االنتباه فقط عبير لتل

إلى فئة من األطفال يكون لديهم قصور       ) (Barkely,1990وتشير نتائج دراسات باركلي     

وتبين أيضا أن أطفال هذه الفئة      .  في مثل عمرهم   مفي االنتباه ال يتوافق مع ما هو متوقع ممن ه         

وƹير قادرين علـى إنجـاز مـا        , لفترة طويلة ƹير قادرين على االستمرار أو االحتفاظ باالنتباه        

  يقعون في أخطاء كثيرةÜ كما يكون لديهم عجز في الـسلوك             نوهم اندفاعيو , يطلب منهم تأديته  

فيتحركون بشكل مفرط دون هدف واضح محددÜ وال يتقيدون باإلرشادات والتعليمـات            , التكيفي

  .سواء من الوالدين أو المعلمين أو المحيطين بهم

إلى أن عجـز    ) 1999المشار إليها في احمد وبدرÜ      (  بدراسته   Porrino)(وور ين ويشير ب 

االنتباه وفرط النشاط الحركي عرضان الضطراب واحدÜ وليسا نمطين مستقلينÜ كما دلت نتيجة             

ولذلك جاء التعديل في الدليل التشخيصي الثالث لألمراض العقلية         . التحليل العاملي لهذه الدراسة   

) Disorder, DSM IIIÜ1987 Statistical Manual of Mental (Diagnostic and  

واقتصر التعبير عن هذا النوع من االضـطراب        .بدمج فرط النشاط مع اضطراب قصور االنتباه      

  .على االنتباه
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المشار إليهما فـي احمـد وبـدرÜ     ((Lahey and Pelham)و قد أجرى الهي  وبيلهام 

Ü و توصلت نتـائج     وة للدراسة السابقة التي أجراها بور ين      دراسة مماثل ) المرجع السابق , 1999

             Üوفرط النشاط الحركي عرضان متالزمان الضطراب واحد Üهذه الدراسة إلى أن قصور االنتباه

  .وليسا نمطين منفصلين

 Diagnostic)  ولذلك عندما صدر الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع لألمراض العقلية

and Statistical Manual of Mental Disorder,DSM-IV,1994)   أكد مراجعة مـا

حيث تبين أن  , بشأن قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد     ) 1987(ورد في الدليل الثالث عام      

جميع األطفال المصابين بهذا االضطراب لديهم نشاط حركي مفرطÜ ولكن مستوى هذا النـشاط              

ور االنتباه أشد من أعراض فرط النـشاط        المفرط يختلف من طفل ǓخرÝ فقد تكون أعراض قص        

الحركي لدى بعضهمÜ وعلى النقيض من ذلك قد تكون أعراض فرط النشاط أشد من أعـراض                

و قد تتساوى شدة األعراض لكل من قصور االنتباهÜ وفـرط           , قصور االنتباه لدى البعض اǓخر    

  . النشاط لدى أطفال ƈخرين

)  (Whalen,1989 ووالن;)(Frank and Guris,1989ويصف كل من فرانك وجورس 

          Üاألطفال المصابين بقصور في االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد بأن لديهم انتباها قصير المـدى

ويحولون انتباههم بشكل سريع من نشاط Ǔخر دون إكمال األولÜ أي أنهم يجدون صعوبة فـي                 

 حركيا زائدا  بدرجة كبيـرة       التحكم بانتباههم وتوجيهه بصورة مرضية لديهم Ü ويظهرون نشاطا        

في المواقف التي ال تتطلب االنتباهÜ فقد ينتقلون من مكان Ǔخر بشكل مزعجÜ وفي داخل ƹرفـة                

               Üكمـا يكونـون منـدفعين ومتهـورين ÜخرينǓالصف يخرجون من مقاعدهم بطريقة تزعج ا

  .ويقاطعون اǓخرين أثناء الكالمÜ وال يستمعون جيدا للكالم
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 في انهم يعالجون وينظمون  تتلخصالعامة ألطفال صعوبات التعلمن االستنتاجات إ 

المعلومات بشكل ƹير فعال ويصوƹون االستراتيجيات بناء على تلك المعلومات التي حصلوا 

  (Burnstein,1981). عليها

-19 أن إلـى بعد مراجعته لعدد من الدراسات ) (Barkely,1990,op cit وأشار باركلي

 يتصفون بقصور في االنتباه المصحوب بنشاط حركي زائـدÜ يعـانون            من األطفال الذين  % 26

 ,Halprin )إال أن دراسة هالبرين و زمالئـه . على األقل من واحد من مظاهر صعوبات التعلم

من األطفال الذين يتصفون بقصور في االنتباه مصحوب بنشاط حركـي           % 90 بينت أن    (1984

  .زائد لديهم صعوبات تعلم

 أن صعوبات التعلم تنشأ من قصور انتباه ذي (Dykaim) ( Burnstein,1981)وبين دوكايم 

يتمثل في الصعوبة .  وهذا القصور مرده عدم نضج عصبي يظهر كتأخر نمائي.أساس عضوي

في  اختيار المثير والمحافظة على االنتباه لفترة طويلة مع ما يرافقها من زيادة في نشاط 

أن قصور االنتباه  يتغير كدالة للنضج  على صراحةنص االستنتاƜ  وقد. وظائف األعضاء

 مشكالت االنتباه Douglas) (Burnstein,1981)(وفي هذا االتجاه وصف دوƹالص.والخبرة

بأنها تشتمل على واحدة أو اكثر من مشكالت ضعف التحكم االندفاعيÜ وقصور في القدرة على 

 أن صعوبات (Burnstein,1981)  (Ross)وبين روس . و تخطيط و تنظيم المعلومات تحليل 

وتم .  التعلم تظهر كتأخر نمائي في االنتباه االنتقائيÜ و في القدرة على المحافظة على االنتباه

مع مالحظة أن . تقتصر على التجاوب مع مثيرات محدودةةتعريف االنتباه االنتقائي كقدرة تكيفي

  . القدرة على االنتباه االنتقائي تتغير مع العمر
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 ينجح الطفل في المدرسةÜ ال بد أن يعرف االسـتراتيجيات المعرفيـة ومـا وراء                و لكي 

المعرفيةÜ وهي عمليات داخليةÜ وعليه أيضا أن يستخدم االختيارÜ والـضبط ومراقبـة الفـرد               

وهذه االستراتيجيات تكتسب بـالخبرة ويمكـن       . لسلوكهÜ والتخطيط لكيفية تعلمهÜ وتنظيم الذات     

في حين أن بعض األطفال الـذين يعـانون مـن           .  المدى ةطويلاللذاكرة  تعلمهاÜ وتخزينها في ا   

 ال يستخدمونها من أجل حـل        فهم صعوبات التعلم ال يمتلكون هذه االستراتيجيات  وإن امتلكوها        

  . (Kirk and Gallagher and Pnastasiow, 2003)مشكالتهم 

لتي أجريـت علـى   أن األبحاث ا) Ü Kirk and Chalfont 1984(ويبين كيرك وكالفينت

فـي القـدرة    االنتباه وصعوبات التعلم قد أوصت بقوة أن تلك الصعوبات تمثل تخلفا في النمو و               

وأشارت األبحاث أيضا إلى أن األطفال الذين لديهم قصور         .  المحافظة على االنتباه االنتقائي    على

  .واقففي االنتباه يكون لديهم مستوى عال من النشاط يشيع عبر كافة المهام والم

زمن االنتباه القصيرÜ وضعف القدرة     : ويبرز قصور االنتباه في المظاهر السلوكية التالية        

على االحتفاظ باالنتباهÜ واالنتباه االنتقائي لمثيرات معينةÜ إضافة إلى القابلية للـذهول وانعـدام               

ـ           . االنتباه درة علـى   أما بالنسبة لالندفاعية وضعف ضبط النزعاتÜ فتبدو واضحة في ضعف الق

تأجيل االستجابةÜ والفشل في التعرف على عواقب السلوك  وفي تأجيل اإلشباع  وضعف ضبط               

الذات وفـي صـعوبة توجيـه الـسلوك وضـبطه وفقـا لألوضـاع والمواقـف المتنوعـة                   

(Douglas,1986).  

إلى أن األطفال الذين يتصفون بقصور في ) (Felton and Wood, 1989وتوصل فلتون وود 

ويلخص . مصحوب بنشاط حركي زائد يميلون إلى إظهار صعوبات في الحفظ الصماالنتباه 

 موقف فرضية القصور في (Burnstein,1981) كما يشير إليه بيرنشتاين (Kopell)كوبيل 
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االنتباه إلى أن المدافعين عن هذه الفرضية يشيرون إلى أن األطفال ذوي صعوبات التعلم 

واالستنتاƜ اǓخر الشائع الذي . قدراتهم على اختيار المثيراتيختلفون عن األطفال العاديين في 

 هو أن األطفال ذوي صعوبات التعلم Burnstein,1981)( في(Douglas) سيتبناه دوƹال

   .لديهم مشكالت تديم االنتباه

 طلبة صعوبات التعلم بسلوك اندفاعيÜ وهو السلوك الذي تشير          تكون استجابة وفي الغالب   

ويتسابقون , فهؤالء الطلبة يتكلمون بدون تنظيم ألفكارهم     . مضر باألداء المدرسي   األبحاث إلى أنه  

 نو يبدو أن الطلبة االنـدفاعيي     . في المهمات الكتابية بدون مراقبة اإلجابات الخاطئة والصحيحة       

 ,Lerner) .يتوصلون إلي قرارات نهائية بسرعة بدون إعطاء وقت كاف بين المثير واالستجابة

1985)  

بدراستهما مـن خـالل   ) (Pary and Douglas,1982 س الباحثان باري و دوجال وقام

 وأخـرى أطفالهـا     ,مجموعة يعاني أطفالها  من صعوبات تعلـم       : ثالث مجموعات من األطفال   

وتألفـت  .  وثالثة من األطفال العـاديين     ,مصابون بقصور في االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد      

ن أن تستثير انتباه األطفالÜ وقد بينت النتـائج أن األطفـال            المهمة من طرح عشرين سؤاال يمك     

 الذين  يعانون من قصور في االنتباه  المصحوب بالنشاط الحركي الزائد كانوا أقل قـدرة فـي                 

  .  استفسارهم عن األسئلةÜ  واستخدموا استراتيجيات أضعف من المجموعتين األخريينطبيعة

أن األطفال الـذين  ) Hallahan and Sapona, 1983المشار إليه في ( سن  تورجويذكر

لديهم  قصور في االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائدÜ يتخلفون بشكل عـامÜعن أقـرانهم               

ـ      المعرفيةÜ و قد استخدمت    ءالعاديين في تطور العمليات ما ورا      ـ  ةنابتلتقييم هذه العمليات اس  ا م

ين أحـدهما مـصاب     ل طف السؤ ند ع و) 1975ÜFlavell(فالفل  مطورة من قبل    لا كرةاذلوراء ا 



-6-  

  

ر كذتا في محاولة ل   هبا  ق بالكيفية التي يمكن أن يتصرف     لعتعادي فيما ي   Ǔخراو  االنتباه يف بقصور

ـ    ممكنوا  تي ي االنتباه لم  ف ورصقب  األطفال المصابين  ن وجد أ  Üاألشياء  ثـل مائل  دن التوصل إلى ب

  . تذكر أشياء  أو معلوماتامن خاللهكنهم مي  التيةيفا يتعلق بالكيمي فال العاديينفألطا

 إلى  أن األطفال المصابين (Cornoldi et al,1999)وتوصل كل من كورندلي وƈخرون 

بقصور االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائد كان أدؤاهم ضعيفا في اختبار الـذاكرة فـوق               

  .المعرفية

طفال يفتقرون إلى مهارات إلى أن هؤالء األ) (Mercer, 1979و أخيرا فقد أشار ميرسر 

ضبط الذات لكي يساعدوا أنفسهم في االستقالل عن اǓخرين مما ينعكس سلبا علـى المهـارات                

 السيƐ والتحصيل المنخفض نـاتج عـن        لكما بينت دراسة أخرى أن سلوك األطفا      . االجتماعية

 ,Pelham and Bender)عالقاتهم االجتماعية الضعيفة مع أقرانهمÜ ورفـض األقـران لهـم    

1982).   

  : قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد أبعاد

  )inattention(عدم القدرة على االنتباه  -1

تواجه األطفال ذوي قصور االنتباه المصحوب بنشاط حركي زائد صـعوبة كبيـرة فـي               

تركيز االنتباهÜ واالحتفاظ به عند ممارسة األنشطة التي يقومون بهاÜ وخصوصا األنشطة التـي              

ر كثيرا أو التي تتطلب تحدياÜ ويجد هؤالء األطفال صعوبة في انتقاء مثيرات يوجهون إليها               تتكر
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ـ (ويعانون من وجود قابلية لتشتت االنتباه . انتباههم  Reddy and ;1998, يدبيس والسماد ون

Ramar,2000.(  

  Over Arousal)( االستثارة المفرطة -2

كمـا أن هـؤالء     . قرار والحركـة الزائـدة     يتميز األطفال ذوو قصور االنتباه بعدم االست      

وقد بذل المهتمون في ميـدان األطفـال اهتمامـا كبيـرا            . األطفال من السهل استثارتهم انفعاليا    

بالمظاهر المميزة لهم  من حيث ارتفاع مستوى النشاط الحركـي وعـدم التقبـل االجتمـاعي                 

Ü كما يكون لديهم صعوبة     فقد يقومون بحركات عصبية مربكة وƹير منظمة      . لحركاتهم المفرطة 

في البقاء جالسين لفترة طويلة Ü وينشغلون في عمل أشياء مزعجة كالسقوط عن الكرسي و قرع                

Ü وقد يصدرون أصواتا مزعجة ƹير مالئمة محدثين ضوضاءÜ أو يتكلمون بصوت عال             عاألصاب

  ).1998,يدبيس والسماد ون( 

 )impulsivity(  االندفاعية  -3

ور االنتباه المصحوب بنشاط حركي زائد لالستجابة لألشـياء دون          يميل األطفال ذوو قص   

تفكير مسبقÜ فال يعرفون تبعات تعجلهم عند قيامهم باألداءÜ كما يجدون صـعوبة فـي انتظـار          

و ال تنحصر المشكلة هنا في      . دورهم وال يفكرون في البدائل المطروحة قبل أن يأخذوا قرارهم         

ي عدم قدرتهم على التوقف فترة كافية للتفكير قبـل إصـدار            النقص فيما يعرفون دائماÜ ولكن ف     

االستجابةÜ إذ يندفع هؤالء  األطفال بعنف وتهور ويكون سلوكهم في ƹالبية األحوال صادرا عن               
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عدم تروÜ كما أنهم ال يستفيدون من أخطائهم السابقةÜ و إنما يكررون دائما نفس األخطاء لـذلك                 

  ).1998, يمادوندبيس والس( يحتاجون إلى مراقبة 

  :تطور قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد في مراحل العمر المختلفة 

في مراحل العمر األولى يمكن مالحظة النشاط الحركي المتزايد لألطفال الذين يعانون من             

ون بـالجري بمجـرد أن   فهم يبدؤ: من خالل عدد من المظاهر اضطراب االنتباه والنشاط الزائد     

مشيÜ كما تالحظ األسرة حبهم المتزايد لتسلق األشياء في المنزل وخارجه واالنـدفاع             يتعلموا ال 

في الطرقات المزدحمة بالسياراتÜ وأن حاجتهم الكبيرة للحركة تقودهم لذلكÜ وعندما يضطرون            

للبقاء ثابتين في أماكنهم فƎنهم ƹالبا يكافحون من أجل الخروƜ من مثـل هـذا الموقـف وذلـك          

  .)2004الخشرميÜ ( الذي وضعوا فيه م ومحاولتهم المتكررة للهروب من الموقفبتحريك أقدامه

وفي مرحلة رياض األطفال يعرف عن  هؤالء األطفال ضعف مقدرتهم على االسـتمرار              

إذ يمكن مالحظة مظـاهر قـصور       ). 2004الخشرميÜ  (لفترة طويلة في أنشطة اللعب المختلفة       

 يمكن التحقق منه بالرجوع     وهو ما .  سنوات ما قبل المدرسة    االنتباه المرتبطة بالنشاط الزائد في    

 Ǔباء ومعلمي رياض األطفال الذي يتاح لهـم متابعـة األطفـال و مالحظـة تـصرفاتهم                 إلى ا

Santrock, 2001). (  

وفي المرحلة االبتدائية تزداد مسؤولية الطالب لتركيز االنتباه داخـل الـصفÜ فتظهـر              

لة بشكل واضحÜ حيث يكون الطفل عرضـة لمهمـات دراسـية            مشكالت االنتباه في هذه المرح    

متعددةÜ تتطلب منه  االنتباه لفترة طويلة من الوقتÜ وتستدعي منه القيام بجهود معينة إلتمام تلك                

فاألطفال ذوو قصور االنتباه يواجهون صعوبة في بعض أو معظم المهام التـي تتطلـب               . المهام

كما أن التحول  من مهمة ألخرى يشكل عبئا أخر بالنـسبة            . ا لبدء المهام وإتمامه   انجاحا أكاديمي 
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لهمÜ وكذلك التعامل مع اǓخرينÜ واتباع التعليمات وإنجاز أعمال دقيقة  تتطلـب مـنهم عمـال                 

  ) .2004, الخشرمي(منظما أو القيام  بأداء مهام تستدعي أكثر من خطوة أو مرحلة 

ا  يتحول األطفـال الـذين يعـانون مـن           وفي المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية عندم     

            Üنهم ينزعون إلى االستقرار تدريجياƎف Üاضطراب االنتباه والحركة المفرطة إلى مرحلة المراهقة

وال يعودون  إلظهار أنماط متطرفة من النشاط الحركيÜ لكنهم قـد يـصبحون قلقـين قليلـي                  

لمحـدودة مـشكالت أكاديميـة      اوقد تسبب قدراتهم التعلمية      .وينزعون إلى الضجيج   ,االستقرار

Ü كما أن تدني اكتسابهم للمهارات االجتماعية قد يقود إلى فـشل ملحـوظ فـي عالقـاتهم                  كبيرة

  ) .2004, الخشرمي( االجتماعية

) 2004الخـشرميÜ  (وتشير بعض الدراسات التي اهتمت بالصحة النفسية لهؤالء األطفال     

اه المصحوب بالنشاط الزائـد تتالشـى لديـه         إلى أن واحدا من كل ثالثة مصابين بقصور االنتب        

المشكلة وال تعود األعراض للظهور عندهÜ كما قد تتقلص األعراض لدى البعض أو قد تتفـاقم                

عند البعض اǓخرÜ فكثير منهم يواجهون مشكالت تظهر بسبب عدم القدرة على متابعة حـديث               

القدرة على التنظيم أو الرƹبة الملحة      اǓخرين ونسيان الواجبات أو التقارير المطلوبةÜ وذلك لعدم         

وقـد يـشعرون    . أو المجازفة  في إنفاق األموالÜ أو تغيير الوظيفة بشكل متكـرر           , في التسوق 

كما أنهم قد يفشلون في إقامة عالقات ناجحـة مـع           . باالكتئاب والقلق وعدم الرضى عن الذات     

Ü كالـشجار والطـالق     الزمالء اǓخرين ويواجهون مشكالت على مـستوى الحيـاة الزوجيـة          

وƹيرهماتفوق ما يعانيه العاديونÜ وبالتالي فهم بحاجة ألساليب عالجية كغيرهم من األشـخاص             

  .المصابين باضطرابات نفسية لكي يأخذ مجرى حياتهم اتجاها إيجابيا 
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وبسبب اǓثار السلبية الناجمة عن قصور االنتباه والتي أصبحت تشكل مـشكلة للوالـدين              

 يتعامل مع هؤالء األطفالÜ وفي حالة إƹفال التدخل العالجي فقـد يـؤدي هـذا                والمعلمين ومن 

) .  1998, يدبيس والسماد ون  (االضطراب إلى مشكالت أكاديمية وسلوكية وانفعالية واجتماعية        

 (Barkley,Grodzinsky and Dupaul, 1992)لوقد توصل باركلي وجوردزنسكي ود وبوا

 بالنشاط الزائد يؤثر على مدى تفاعل األطفال مـع والـديهم            قصور االنتباه المصحوب    إلى أن 

كما أن حركتهم المفرطـة وعـدم       . فيبدون أكثر عصيانا للتوجيهات واألوامر التي توجه إليهم         

وبالنسبة للطفل ذاتهÜ فƎن هـذا القـصور        , االستقرار داخل الصف الدراسي تسبب مشكلة للمعلم      

  .يؤدي إلى صعوبات أكاديمية

  

  ر االنتباه المصحوب بالنشاط الزائدتشخيص قصو

أصدرت الجمعية األمريكية للطب النفسي في دليل التشخيص واإلحصاء لالضطرابات 

 ,Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, DSMالعقلية 

  :حو التالينلاألعراض قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد  وذلك على  وصفا (1994

لتفاصيل و يقترن ذلك بأخطاء تنم عن الى  إزاكمرا هانتبايبدي  نأ يق الطفل ففاخإ -1

 .اإلهمال في العمل المدرسيÜ وفي ƹيره من النشاطات والمهام األخرى

2- ƹيقوم به من مهامنتباه ولو لفترة قصيرة فيمااال باظ االحتفيف صعوبة لفبا ما يجد الطلا  

 . للعباطات اشن نم أو

3- ƹةباشرموجه الكالم إليه يه يصغي حينما نأ  لفطلا يبدو ال لباا. 
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4- ƹويخفق في إكمال ,  من تعليمات أو مطالبهيلابع ما يوجه إتي هأن طفللا يبدوال لبا ا

وال يعزى ذلك إلى السلوك المناهض (الواجبات المدرسية واألعمال المنتظمة الروتينية 

 . )في فهم التعليمات أو المعارض أو إلى اإلخفاق

 .اتطلنشااتنظيم المهام و صعوبة فيطفل ا يجد البا مƹال -5

في مهام أو نشاطات تتطلب جهدا عقليا  كرل أو يكرهÜ أن يشتالطفبا ما يتجنب ƹال -6

 .متواصالÜمثل العمل المدرسي أو الواجبات المدرسية

 أو دوات اللعبÜأ لمث(شاطات نلام أو ااء المهدأل  أشياء ضروريةلطفلبا ما يفقد اƹال -7

 ).بكتال أو مÜأو األقال رسيةÜلمدجبات اوالا

  .اه الطفل بسهوله بفعل مثيرات عرضية ƹير جوهريةانتببا ما يتشتت ƹال -8

ن Ǝف .(DSM,1994) النفسيب لط لمريكيةألا إلى الدليل الصادر عن الجمعيةا استنادو 

قل يعكس ألى ال ستة أشهر عةلمد سابقةلا ألعراضامن ) أو أكثر  (ضارظهور ستة أع

  .االتساق في المستوى النمائي للطفل عدم وƹير التكيفي السلوك هر منامظ

د نع%) 5(و%) 3(  بين  يتراوح اإلصابة بقصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائدةإن نسب

 فيما يتعلق بمتغير الجنس فƎن قصور االنتباه المصحوب اأم .سةدرمالت ا سنوفي لافطألا

وقد , 1:4ا عند الذكور منه عند اإلناث بنسبة  يكون أكثر شيوع(ADHD) بالنشاط الزائد

  .(DSM,1994) لعاديينااألطفال ى دلقصور االنتباه لأبرز الدليل األعراض الرئيسة 
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  أسباب قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد

  :العوامل البيولوجية / أوال 

بالنـشاط الزائـد    يؤكد ƹير واحد من الباحثين وجود عالقة بين  قصور االنتبـاه المـصحوب               

ـ    ( والعوامل الوراثيةÜ مستدلين على ذلك بعدم هدوء الطفل المولود حديثا            Ü يدبيس والـسماد ون

المـشار إليهمـا فـي دبـيس     (Straus and Kephart)( وكيفـارت  سوأكد استر وا). 1998

انه يمكن االستدالل على وجود إصابة أو تلف في المـخ مـن مجموعـة               ) Ü 1998يوالسمادون

وأن حدوث خلل وظيفي في الجهاز العصبي يؤدي إلى         ,  السلوكية للنشاط الحركي الزائد    المظاهر

ظهور أعراض  قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائدÜ كما أن العجز في قيام أبنيـة المـخ                 

 الكف واالستثارة يؤدي إلى حدوث      ƈلياتاألوسط بوظائفها وعدم القدرة على إحداث توازن بين         

وأن الخلل الوظيفي للمخ يسبب وجود مشكلة في العمليات الحركيـة االدراكيـة         .هذا االضطراب 

  .لدى األطفال ذوي  قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد

تقريبا من األطفال المصابين    % 50نتائج دراسات حديثة تذكر  أن       ) 1999(و يلخص احمد وبدر   

  . راببقصور االنتباه يوجد في أسرهم من يعاني من هذا االضط

  :العوامل البيئية / ثانيا 

المـشار   (Winneke et al) (هفمثال قام وينيك و زمالؤ. أما بالنسبة للعوامل البيئية فهي متعددة

بدراسة هدفت إلى فحص العالقة بين مادة الرصـاص فـي الـدمÜ             ) 1999,إليهم في أحمد وبدر   

ن أن هناك عالقة موجبـة بـين        وقصور االنتباه لدى األطفالÜ وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة ع         

بمعنى انه كلما زادت نسبة الرصاص فـي        , مستوى الرصاص في الدمÜ ومستوى قصور االنتباه      
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 مـن   ةالدم زاد اضطراب االنتباه وفرط النشاط لدى الطفلÜ كما أن تناول الطفل لكميات كبيـر              

بينت دراسة أخرى   الحلوى والمواد السكرية يؤدي كذلك إلى زيادة نشاطه الحركي المفرطÜ وقد            

أن المواد السكرية التي يتناولها الطفل ال تؤدي إلى إصابته باضطراب االنتباهÜ ولكنها تؤدي إلى               

  . ارتفاع مستوى نشاطه الحركي من خالل ارتفاع مستوى الطاقة لديه

ا دورا   السيئة فƎن له   ةأما العوامل البيئية المحيطة بالطفل والمتمثلة في األسرة واألساليب الو الدي          

مهما في إحداث اضطراب قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لما لها من  تأثير قوي فـي                 

المشار إليه في دبيس     )((Barkelyفقد بين باركلي  . حياة الطفل وخاصة في مراحل نموه األولى      

أن النشاط الحركي الزائد ال يزيد عن كونه نتيجة ضعف في ضبط سـلوك              )Ü1998يوالسماد ون 

  .فل من قبل والديهالط

  :  وعناصرهااسةرلد اشكلةم

 قصور في مالغرض من هذه الدراسة التعرف على فاعلية المراقبة الذاتية لدى أطفال  لديه

وعلى وجه التحديد تناولت الدراسة ,  والجنس  العمريفئات متفاوتة ف  اه وينتمون إلىبنتالا

  :اإلجابة عن األسئلة التالية

  في مستوىللتدريب على المراقبة الذاتية) 0.05 ∝  ≤(ة إحصائيةالل هل يوجد اثر ذو د-1

  .Þاالنتباه لدى األطفال الذين لديهم قصور في االنتباه في فئات متفاوتة في العمر 

 ىدل هابتنالعمرية في مستوى االفئة لمتغير ال )0.05 ∝  ≤(ة إحصائيةلال ذو دثر أجديو هل-2

  . Þةالذين يتدربون على المراقبة الذاتيواه بنتالي افطفال الذين لديهم قصور األ

 نيذل الاتباه لدى األطف االن للجنس في مستوى)0.05 ∝  ≤ (ةيئذو داللة إحصا رثأ دل يوجه-3

  .Þالذاتية في فئات متفاوتة العمر ة باقرلمالى ن عبودريت نذيالفي االنتباه و رقصو مهيدل



-14-  

  

: لمتغيرات الثالثةا نيب تعاللتفال) 0.05 ∝  ≤(ة إحصائيةداللد أثر ذو جو يله - 4  

ه االنتبا يديهم قصور فل نذيلا لاطفأللدى ا هابتن االفي مستوى لجنس و اةريئة العمفلوابÜ يالتدر

  .Þرعمل امتفاوتة في تا  فئيف

للتدريب على المراقبة الذاتية في األداء ) 0.05 ∝  ≤( هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية– 5

  Þ في قياس مستوى االنتباه )االحتفاظ(المؤجل 

  :ةيئفرضيات اإلحصالا

  :التالية) الصفریة( ةيئاصحات اإل فحص الفرضيةسام في هذه الدرت

  في مستوىللتدريب على المراقبة الذاتية) 0.05 ∝  ≤(ة إحصائية يوجد اثر ذو داللال -1

  .العمراالنتباه لدى األطفال الذين لديهم قصور في االنتباه في فئات متفاوتة في 

 ىدل هابتنالعمرية في مستوى االفئة لمتغير ال )0.05 ∝  ≤(ة إحصائيةلال ذو دثر أجديوال -2

  . ةالذين يتدربون على المراقبة الذاتيواه بنتالي افطفال الذين لديهم قصور األ

 نيذل الاتباه لدى األطف االن للجنس على مستوى)0.05 ∝  ≤ (ةيئذو داللة إحصا رثأ د يوجال-3

  .الذاتية في فئات متفاوتة في  العمرة باقرلمالى ن عبودريت نذيالفي االنتباه و رقصو مهيدل

بÜ يالتدر: لمتغيرات الثالثةا نيب تعاللتفال) 0.05 ∝  ≤(ة إحصائيةداللد أثر ذو جو ي ال- 4  

  يه فاالنتبا يديهم قصور فل نذيلا لاطفأللدى ا هابتن االفي مستوى لجنس و اةريئة العمفلوا

  .رعمل امتفاوتة في تافئ

للتدريب على المراقبة الذاتية األداء في  ) 0.05 ∝  ≤( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية– 5

  .في قياس مستوى االنتباه) االحتفاظ(المؤجل 
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  : الدراسةأهمية

نها تتقصى فاعلية  التدريب على المراقبة الذاتيـة فـي           إحيث   هذه الدراسة من     أهمية تأتي 

 سنوات  8فئة  (نتباه لدى األطفال الذين لديهم قصور في االنتباه على فئات عمرية            تحسين اال 

فƎذا ما تحققت هذه الفاعلية لهذه االستراتيجية يمكن أن يكون لها           ). سنة 13سنة وفئة   11وفئة  

نتائج إيجابية في تحسين االنتباه وما يترتب على تحسن عمليات اإلدراك والعمليات المعرفية             

 ومن ناحية عملية تأتي األهمية في التوصل        . األهمية الخاصة للتعلم المدرسي    األخرى ذات 

إلى نتائج تدعم فاعلية المراقبة الذاتية ومن ثم يمكن استخدامها كاستراتيجية يطبقها المهتمون           

  . باألطفال الذين يعانون من قصور في االنتباه

  :تعریفات اإلجرائية للمفاهيم والمصطلحاتلا

ويعرف قصور  :DSM.IV التصنيف الدولي الرابع للتشخيص بسحنتباه بور االصق. 1

 أما بالنسبة إلى التعريف اإلجرائي فانه يعرف. 11 و10االنتباه كما ورد في الصفحتين 

قياس كونرز في صورته المعربة في هذه الدراسة معلى طفل بالدرجة التي يحصل عليها ال

وفي . االنتباه عتبار الطفل يعاني من قصور فيعلى المقياس كنقطة قطع ال) 55(وبالعالمة 

  .  تم ترشيحهم من قبل المعلمين نبعض الحاالت تم أخذ أعلى الدرجات لألطفال  الذي

ل التي يقوم فيها الطفل ألداء النتاجات التالية اعفألا ةعومير إلى مجشتو: ةبة الذاتيقمرالا.2

  . رضالغ  يتم إعداده لهذايل خاصتسج Ɯذومنم في البحث باستخداو التي يتم تقييمها 
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  :ويشتمل على أنماط السلوك التالية

  . التركيز على الهدف. أ

  .لمنبهاسماع .ب

Ɯ .تامليعال للسستلحفاظ على ا .  

  ).ال انتباه(أو ترك المهمة ) انتباه( تسجيل عملية البقاء على المهمة. د

  . فلهدقق اعرفة متى يتحم. هـ

  .التالية تا إلى العمليالقت االنعرفة متى يتم م.و

  . لمالئمة التي تتبع في السياقية ااختيار العمل. ز

  . ألخطاءوا تباقاكتشاف الع. ح

 ىبيقها علطيبية التي يتم ترتدلا وعة اإلجراءاتمجم:لذاتيةاقبة لمراى الب عيردلتا -3

  .هالأعسين أدائهم في المراقبة الذاتية كما هي معرفة حت ألطفال من اجلا

 نف عش مالحظة تك أداةيف ءادألا وىتسميتحدد مستوى االنتباه ب:هابنتالى امستو -4

 ةفترص المثيرÜ و ئاصلموجه لخا و االنتقاء يزكلترمن مثل ا هاساسية في االنتبأ رصانع

  .(Cue)االنتباهÜ واالستماع للمنبه

عة لة إحصائية في مستوى االنتباه بين مجموالد وجود فرق ذي ىدم:يبرلتدا ةليفاع -5

 .بيردتلا اهيلع قبيط ال ابطةعة ضبها و مجموري تدميتة يبيرتج

  : ددات الدراسةحم
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ممن يعانون من قصور  دينة إربد ماألطفال في على أفراد  من صر هذه الدراسةتق ت- أ

في االنتباه والذي قد يقترن بالنشاط الزائد Ü و يستثنى في هذا السياق وبحسب األدوات 

 ممن يعانون من وأ ةيكرح سح وأ ية عقلعاقةهم إبين أن لدييتمن  المستخدمة في الدراسة

  . دتوحلا

      سنة11 سنوات و فئة 8فئة :تقتصر هذه الدراسة على ثالث فئات عمرية هي  –ب 

  . سنة13و فئة 

 Ɯ–  تتحدد نتائج الدراسة بالبيانات المستخلصة من تطبيق أداة الكشف عن درجة القصور

ياس مستوى االنتباه التي تم تطويرها ألƹراض الدراسة باالسترشاد بقائمة في االنتباه وأداة ق

  .في مالحظة سلوك االنتباه) Conner’s(كونرز  
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

اإلطار النظري للمشكلة من حيث     :  يتناول هذا الفصل جانبين أساسيين من جوانب الدراسة هما        

 وتوضيح نماذجه وأساليب تعديل السلوك المستخدمة في التغلـب علـى قـصور              تعريف االنتباه 

أمـا الجانـب اǓخـر فيتنـاول مراجعـة          .  الذين لديهم قصور في االنتباه       لاالنتباه لدى األطفا  

 . ذات الصلة بالمراقبة الذاتية ةالدراسات السابق

 : االنتباه تعريف

 فعال بشيء من بين أشياء متعددة تظهر        بشكل  قلعاالنتباه بأنه انشغال ال   " جيمس   ويليام" يعرف

 و يتـضمن  .  االنتباه   جوهر  وهماأو هو تدريب التفكير على التركيز والوعي         .في نفس الوقت  

وتوجيه االنتباه إلى مثيرات أخرى     , في بيئة الفرد    ) عدم االنتباه لها   (مثيرات إƹفال   هذا التعريف 

  .ƹ  (Reid and Hersko,1981)يرهادون 

  .  اتخاذ القـرارات     -2 . االنتباه بلوƷ   -1:  مكونات   ة حلل الباحثون عملية االنتباه إلى ثالث      قدول

  )(Burnstein, 1981.  إدامة االنتباه -3
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 ومرحلة في  سياق معالجة ,باعتباره أحد مكونات العمليات المعرفية السابقة  درس االنتباه وقد

 Reid and)   تحصيل المدرسي والنمط المعرفي   وال,  العقليبالعمروتم ربطه , المعلومات

Hersko ,1981).   

 من  معينيتم فيها التركيز على مثير      ,  النفس المعرفي على أن االنتباه عملية معرفية         علماء يتفق

, والقصد   , والتركيز, االنتقاء  : وبالتالي تنطوي على خصائص مميزة أهمها       , بين مثيرات عدة    

 أن االنتباه   إلى) 1984( ويشير الشرقاوي   ). 2004, عتوم(لموضوع االنتباه   واالهتمام أو الميل    

األمر الـذي   , لمنبهات الحسية المناسبة    ا مع البيئة المحيطة به واختيار       االتصال منيمكن الفرد     

 الداخليـة واالستجابة لها بصورة تجعله يتكيـف مـع بيئتـه           ,  من تحليلها وإدراكها بدقة      يمكنه

 عبـر   تتحـسن   فاعلـة نه حالة ديناميكية    إ, درا كية سلبية    إ االنتباه ليس وظيفة     إن. والخارجية

 االنتباه لعمليات اإلدراك والذاكرة والتفكيـر  مهدو ي  ).(Reid and Hersko ,1981 الطفولة 

   .  )Fallen and Umansky, 1985( المشكالتوحل 

 جانـب التركيـز وجانـب       :بـان  االنتباه على انه عمليـة معرفيـة لهـا جان          ىلقد تم النظر إل   

 التي العمليات وتفسير ذلك أن مصطلح االنتباه يعبر عن  (intensive and selective)االنتقاء

        أي درجة الفاعلية التي يمكن بها لمجال اإلثارة       (  . الكائن الحي  بهاتحدد درجة اليقظة التي يتمتع      

)stimulus field( لناحية األخرى فقد اسـتخدم المـصطلح   ومن ا).  يتحكم في السلوك ككلأن

 في مجال اإلثارة و يمكن أن تحـدث          الفعالة  العناصر طبيعة التي تحدد    العملياتنفسه ليدل على    

  ) .بال تاريخ ,بدير ( السلوكتأثيرا فعاال في 



-21-  

  

 وجود عمليات ارتقائية تؤثر في المعالجات االنتباهية لألطفـال          (Flavell,1977)اقترح فالفل   

  :وهي

ويشير التحكم إلى قدرة األطفال على اسـتمرارية االنتبـاه علـى            ): (Controlledالتحكم   -1

مثيرات معينة ألطول فترة ممكنة فالطفل الصغير ال يستطيع أن يبقى انتباهه مستمرا إال لفتـرة                

 يتحسن انتباه الطفل مع تزايد عمره       (Adaptability) التكيف   -2.قصيرة جدا على مثير معين      

وإن كان ذلك يتوقف أيضا علـى مـدى         . ستجابة لمتطلبات المهام والمواقف المختلفة      وذلك ا , 

 ويشير التخطـيط    (Planning) التخطيط   -3.نضج الجهاز العصبي وتكيفه في أداء مهام معينة       

.  التي ينفذها الطفل للتركيز على مثيرات معينة للوصول إلى حـل المـشكلة               ة اإلستراتيجي على

ويستفيد األطفال  , نتباه يكون سهال إذا كان الطفل على معرفة مسبقة بالمهمة           فالتوجيه المنظم لال  

 أنه حتـى لـو      (Flavell,1977)ويذكر  . األكبر عمرا من المعلومات المقدمة لهم عن المهمة         

بل يكونون عاجزين عن    , استخدم األطفال الصغار ما يشبه الخطة فغالبا ما يكونون ƹير واعين            

 نـشر   -4.مقابل األطفال األكبر عمرا الذين يكونون على وعي بما يفعلونـه          تسجيل ما يفعلونه    

 االنتباه إلى مدى نجاح الطفـل  ر ويشير نش(Deployment of attention over time)االنتباه

 الذي تـزوده  ”feed back“في سرعة نقل فترة انتباهه من موضوع Ǔخر تبعا للتغذية الراجعة 

  .فشلهبمؤشرات على مدى نجاحه أو 

 بعد استعراضه نتائج الدراسات والبحوث في مجال صعوبات الـتعلم         ) (Conte,1998 كونت يشير

  اضطرابكما أنهم يعانون من ,  ذوي صعوبات التعلم لديهم قصور االنتباه االنتقائي األطفال أن إلى
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وكـذلك  . ائياالنتق في التمييز البصري بين المثيرات المركزية والعرضية التي تستدعي االنتباه           

 صـعوبات الـتعلم أن   مجـال في دراسته لالنتباه في  )  (Swanson ,1998يفترض سوانسون

  . من مكونات االنتباه أكثرصعوبات التعلم هي نتيجة القصور أو االضطراب في واحدة أو 

 مـستوى  والبحوث النفسية والعصبية الفسيولوجية جانبا رئيسيا في االنتباه هـو            النظريات تؤكد

ن زيـادة  إ . )(Solso,1988وهذا ما أكد عليه سولـسو  ) (arousal levelثارة أو التنبيه االست

ويـرتبط  .  باالنخفاض التـدريجي     األداءيبدا بعدها   ل, اإلثارة تعمل على زيادة األداء لحد معين        

من حيث عالقتهما بالقدرة علـى األداء الـواعي واألداء          ) (automatcityاالنتباه بمفهوم اǓلية    

 أن الفرق بين هذين النوعين من األداء يعتمد على درجة االنتباه المطلوبـة عنـد                وذلكتلقائي  ال

 والتحكمفبعض المهمات التي يؤديها الفرد تتطلب درجة معينة من الوعي           .  إلى أي منهما   اللجوء

  أو ƈلـي ال    تلقـائي بدرجات عالية من االنتباه في حين أن المهمات البسيطة أو التي تأتي بشكل              

   ) .(Anderson,1995تتطلب درجة كبيرة من االنتباه  

  :ثالث مشكالت لالنتباه وهي ) (Berlyne,1960 نبرالي يورد

فأيهـا  ,  متـضاربة    باستجابات يتلقى الكائن الحي عددا من المثيرات التي ترتبط          عندما -1

  Þ في األداء االنتباهمشكلة السمي هذه تيكون المثير الذي يستثير استجابة .  

فـأي  ,  شرطية معززة    استجابةثناء أدائه   أ يتلقى الكائن الحي عددا من المثيرات        ندماع -2

 Þ االنتباه في التعلم مشكلةالسمي هذه تالمثيرات يصبح أشد ارتباطا باالستجابة  .  
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 يتذكرها في المواقف    سوففأي المثيرات   ,  يتلقى الكائن الحي عددا من المثيرات        عندما -3

 Þ لمشكلة مشكلة االنتباه في التذكر سمي هذه اتالقادمة. 

 

  ): Models of Attention ( لالنتباه النظرية النماذج

 إلى ما يتصوره الفرد إلى مستوى حـدوث         بالنظر أية نظرية لالنتباه تفترض مسبقا توجها ما         أن

 لـه   يمكن النظر إليه كجانب انتقائي لكل من تصور الفرد واالسـتجابة  االنتباهإن  . عملية االنتباه 

وثانيا يوجه العمليات الداخلية التـي        , وعينا صفة معينة لمثير يستحوذ على       يتضمن,  أوال فهو

    ).(Reid and Hersko ,1981 ذلك الوعي تضبط

 العجز في االنتباه االنتقـائي      إن:  التالية  النظر وجهة المدخل المعرفي لدراسة االنتباه يتضمن       إن

  .  ) (Reid and Hersko ,1981  األطفاليد من المبكر قد يسبب صعوبات تعلم للعد

  )( Broadbent model في االنتباه االنتقائي برودبنت نموذج -1

 1954 بين عامي نموذجه في االنتباه ضمن سلسلة دراساته التي قام بها برودبنت فسر

 وال "افلترته"ذنين يتم فقدانها أو نسيانها أوألن المعلومات التي ترد إلى اإ :قالحيث . 1960و

 بعنق" العملية هذهوقد شبه برودبنت ) Solso,1998):Burnstein,1981. معالجتهايتم 

  )( Bottleneck Parasupaman and Davies,1984" " "الزجاجة
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  : هذا النموذƜ ما يليفترضا وقد

 channel) االتـصال  كما وكيفا بسعة قنـاة  ومعالجتها فاعلية تجهيز المعلوماتتتحدد -1

capacity)   
 أليـاف   حـساسية  الرسائل الحسية التي تتدفق عبر أعصاب معينـة بـاختالف            ختلفت -2

 ناحيـة وباختالف عدد النبضات التي تنـشطها مـن         , األعصاب التي تتدفق من ناحية      

  .أخرى 

يعتمد ,  ناحية أخرى  منومحدودية سعة التدفق    ,  محدودية سعة المعالجة من ناحية     بسبب -3

  . ح في انتقاء ما ينتبه إليه الدماƷ على تكوين فرضي يسمى المرش

 إلى الـدماƷ فـي      تصل المثيرات أو الرسائل الحسية عبر األلياف العصبية حيث          تتدفق -4

  ).(Simultaneouslyنفس الوقت 

 أو الذبذبات منخفـضة     واإلشارات,  التمييز بين اإلشارات أو الذبذبات عالية التردد         يتم -5

  . ير  للمثالفيزيائيةاعتمادا على الخصائص , التردد

 لها ومرورها خـالل     االنتقائي تجهيز أو معالجة إضافية للمعلومات عقب االنتباه         يحدث -6

  ) .1992 , الشرقاوي( مصفاة المرشح من خالل سعة محدودة لقناة التدفق 

والذي يعني بشكل أساسـي أن المثيـر         , المبكر النموذƜ يمكن تسميته باالنتباه االنتقائي       هذا

ويتنبأ النمـوذƜ بـأن     ,  حدوث معالجة المعلومات     بداية يتم اختياره منذ     الذي سيتم االنتباه له   

, والتكرار  , النبرة  " بشكل أساسي على أساس خصائص       اختيارهاالمثيرات ذات الصلة سيتم     

لكـن المعلومـات    , فقطمحدودة  ليست   يقترح النموذƜ أن السعة      ذلك باإلضافة إلى    "والشدة  

  ).Reid and Hersko. 1981 (يجب االنتباه إليها بشكل متسلسل
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   )Attenuation Model  Treisman( لتريزمان   ضعافإلا نموذج -2

وبينت أن الرسـالة    . االنتقائي بتطوير نموذƜ برودبنت لالنتباه      (Treisman)  قامت تريزمان  لقد

 القوية ومنع للمثيرات الضعيفة مـن       للمثيراتذنين تسمع ولكن هناك إضعاف      ألالتي تصدر إلى ا   

  .  )Solso,1998( المرور إلى مرحلة التعرف واإلدراك 

ننا ال نحجب بعض المثيرات أو الرسائل و إنمـا يحـدث            أيقوم نموذƜ اإلضعاف على افتراض      

تباين في تركيز االنتباه على المدخالت الحسية Ýفيحدث تركيز على بعض هـذه المـدخالت إذا                

وبعض هذه المدخالت التـي     . جهيزها ومعالجتها كانت تشكل أهمية أكبر بالنسبة للفرد وبالتالي ت       

        ƫبمعنى أنها ال يتم التركيـز عليهـا علـى          , تشكل أهمية أقل للفرد يحدث لها إضعاف أو تهمي

نه عندما يشترك الفرد في محادثة ما مع مجموعة من          أومن األمثلة على ذلك     . مستوى المعالجة   

د قريبة من الفرد تناقƫ في موضـوع        األفراد وفي نفس الوقت توجد مجموعة أخرى من األفرا        

وعندما يحاول الفرد تركيز انتباهه علـى مناقـشة         , ن انتباه الفرد يتذبذب بين المجموعتين     Ǝف, ما

  .)1992, الشرقاوي(مجموعة األخرى  يحدث إضعاف االنتباه لل, إحدى المجموعتين أو محادثتها

    ) Model) : Deutsch – Norman   دويتƩ–  نورماننموذج -2

  : التالية الفتراضات هذا النموذƜ على ايقوم

 (attenuater)المـضعف  المثيرات التي يتم استقبالها لتحليل مبدئي ثم تمر فـي            تخضع -1

  . )1992,الشرقاوي ( الذي يخضع هذه المثيرات للتجهيز اإلضافي في صيغة معدلة 
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ائص  الخص هذه وبسبب محدودية    , النموذƜ أن هناك خصائص تجهيزية محدودة      يفترض -2

 ثـم   المعانيتخضع للتحليل وإضفاء    بل   كل المثيرات أو اإلشارات في الذاكرة        ال تستقر 

  . االنتقاء ƈليةحدث ت

 علـى   اعتمـادا  أن اإلشارات الحاسية تدخل الذاكرة أتوماتيكيـا          ودويتƫ  نورمان يرى -3

  . )Kahneman,1973(خصائصها الحاسية  

  ) (Neisser Model نموذج نيسر – 4

 . نطاق واسع في األبحاث التي تتعلق بشرائح من ذوي صعوبات التعلم           على نيسر   نموذƜ يستخدم

 ƹأنه مـن    : خالصته دإلى اعتقا  لدى نيسر حول ما يحدث خالل االنتباه تستند          المفاهيم ةإن صيا 

 Reid)  الخلفيـة  أوال تمييز ذلك المثير عن البيئة علينا  يتوجب, محددمثير على  التركيزأجل 

and Hersko ,1981). واالنتبـاه    إلى الربطوبحيث يؤدي نموذجه Ɯبين التعرف على النمـاذ 

 مرحلة ما قبل االنتباه التي تتميز بتحليـل اشـمل           على  كذلك نيسرويعتمد  ). 1995,يكال تسك (

 ديـدا تح التقدم إلى مرحلة اكثر      ى لدينا القدرة عل   حاألولى تصب  فعند اكتمال المرحلة     . كله للمثير

 الـشكل إلـى     تحليلوخالل المرحلة الثانية يتم     , ة بمرحلة االنتباه التفصيلي     وتسمى هذه المرحل  

   . (Reid and Hersko ,1981) جوانبه المعلوماتية الخاصة 
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   قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائدمعالجة

  : العالج بالعقاقير الطبية وبرامج التغذية – 1

 قصور االنتباه لخفضلعالجية التي استخدمها العلماء   االطرق أولى بالعقاقير الطبية Ɯكان العال

 األكثر استخداما في ذلك الوقت حتى Retalin عقار الريتالين كانو.المصحوب بالنشاط الزائد 

 مالمغنيسيو وبيمولين, Cylertوالسايليرت , Dexdrineرين دالديكيسيتلوها و, اǓن

Magnesium Pimoline ) 1998 ,يالسمادون ودبيس( .  

 التعلم واالنتباه حسنت الطبية  العقاقير أن )Hallahan and Kuffman(  هالهان وكوفمانوجد

 لعقـاقير ل قلـيال  تـأثيرا  وجدا )Caffal and Fournes(  وفورنيسكافلإال أن , بشكل حاسم 

  (Kirk, Gllagher and Pnastasiow, 2003) .الطبية

تراض أن قصور االنتباه يرتبط بالخـصائص        بالعقاقير وضبط الغذاء يعتمدان على اف      العالƜ إن

 اإلعاقـة  أسباب  قد تتمثلفمثال. Reid and Hersko ,1981)  ( أو الفسيولوجية للطفلالعصبية

  حياة الطفـل   إنقاذ  بالتغذية  فيمكن, العقلية في فقر الدم أو اضطراب حامض الفينيل في الجسم           

  .(Fallen and Umansky ,1985)من أية إعاقة 

 في الواليات المتحدة كان يتم عالجهـم        (Impulsive)المندفعينمن األطفال   % 90يقرب من    ما   نإ

 المندفعين المترددين على العيادات النفسية ال يـستجيبون         األطفالمن  % 25إال أن   , بعقار الريتالين   

   Ɯثار تلك العقاقير على التعلم والسلوك ليست جيدة            . الطبية بالعقاقيرجيدا للعالƈ م   كما أنƹمـن بالر 

 األخيرة العالƜ بالعقاقير مع طـرق عالجيـة أخـرى           الفترة قد استخدمت في     العالجيةأن البحوث     
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 ƹالبية المعالجين إلى التركيز علـى أسـاليب العـالƜ الـسلوكي             تجهƈوبالتالي  . لخفض االندفاعية   

  . (Fallen and Umansky ,1985 ) المعرفيوالعالƜ السلوكي 

2 – ƿتعديل السلو  :  

ويشمل االستخدام المنظم للتعزيز مـن       ,اإلجرائي مبادƏ التعلم    عتمد تعديل السلوك على تطبيق    ي

فـƎن المبـدأ    ,  على نموذƜ االشراط اإلجرائي لسكنر       وبناء .أجل تقوية السلوك المرƹوب فيه      

كتسب نتيجة لتفاعالت األفـراد مـع       ي أن السلوك بشكل أساسي      يتضمناألساسي لتعديل السلوك    

لسلوك ل يمكن أن يتحقق من خالل معالجة أو تعديل في الظروف السابقة             السلوكن تغير   إ. البيئة

 تشكيله من خالل تغييـر     ةعادإ الفرد يمكن تغييره و      سلوكفان  , لذلك   . ه الالحقة ل  النتائج فيأو  

, تقنيـات مـن مثـل التعزيـز         على مجموعة من     السلوكية   اإلجراءاتوتشتمل  . البيئة مباشرة   

 Manning andالـخ  .....واإلطفـاء   , الـسلوكي والتعاقـد  , وضـبط المثيـر  , ب والعقـا 

Payne,1996)( .  

 من خيـر    )2003, سالم والشحات وعاشور  (   إليه في  المشار)Hueit (هويت تصميموربما كان   

 لبرنامج تعديل سلوك األطفال ذوي مشكالت االنتباه حيث يقوم المعلـم    األمثلة على هذا األسلوب   

 يمكنهم بعد ذلك     نظير التزامهم بسلوكات االنتباه والذي      بƎعطائهم عمالت رمزية   طفالاألبتعزيز  

  . استبدالها بجوائز من الحلوى واللعب 

ذلك السبب في    كان    و السلوكية التدخالتتنامى نقد     ,  العشرين   القرن خالل السبعينات من     ولكن

 الضبط الداخلي مـن     تنمية محاولة   بدال من , نها تشدد على الضبط الخارجي من قبل المعلمين         أ

  . )Manning and Payne,1996( قبل الطفل 
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  : العالج السلوكي المعرفي - 3

 أن السلوك ناجم    وتقوم في جوهرها على فكرة     ألبرت باندورا نظريته في التعلم االجتماعي        وضع

لعمليات السلوكية   ا الف,  البيئية   والتأثيرات, عن عالقة تبادلية بين الخصائص الفردية أو السلوك         

 بانـدورا وأضـاف   . تعمل بشكل منعزل عن األخرى    العمليات الوسيطة الداخلية    ال  الصريحة و 

 , بهـم    الخـاص أن البشر فاعلون ومنظمون ذاتيا ويقومـون بـسلوكهم          :  هو افتراضا محوريا 

 في   عمل باندورا  نإ. ويعززون أو يعاقبون أنفسهم   , ويحكمون عليها وفق معاييرهم الخاصة بهم       

 Manning and Payne,1996( التعلم المعرفي أصبح فيما بعد ما يعرف بالسلوكية المعرفيـة 

(.   

 لنمو نظرية  )Vygotsky ) (Manning and Payne,1996 (فايجوتسكي أقترحوقد 

. سيطرة الطفل على سلوكه في  الكالم الخاص دورا محورياؤدي يحيثالعقل والتفكير 

 الخاص المنظم للذات ينشأ من التفاعالت االجتماعية بين الطفل الكالمويرى فايجوتسكي أن 

           )Luria(واعترف لوريا .  هذا الكالم يؤسس الوظائف المعرفية لدى الطفلمثلوالكبار وأن 

)Manning and Payne,1996(  وأهمية التفاعل التفكير و الكالم في التنظيمبدور 

ولقد وصف لوريا .  عاممستوىفكير من مستوى نفسي إلى وانتقال الكالم إلى الت, االجتماعي

  للمداخل التعليمية الذاتية وهياأساسالمراحل الثالث في تطور التنظيم الذاتي والتي اعتبرت 

)Manning and Payne,1996: (   

  . اǓخرين كالم سلوك الطفل بشكل أساسي من خالل ينضبط -1

  .كه الخاص  الخاص بالطفل يوجه سلوالصريح الكالم -2
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  .  الطفل بألفاظ ذاتية داخلية سلوك ينضبط -3

  : السلوكي المعرفي التعديل تقنيات

إلى أن تقنيات ) Meichenbaum( ) Manning and Payne,1996( مايكينباوم يشير 

 والنمذجة ,وتتألف من أساليب ضبط الذات,  السلوك المعرفي تضبط سلوك األفرادتعديل

, وتقييم الذات, والمراقبة الذاتية, وتعليم الذات, والحديث الذاتي, ذات الوتوجيه ,والممارسة

ن هذه اإلجراءات إ. وتعزيز الذات, (Self-Recording)               الذاتوتسجيل

 (Zimmerman and Schunk) زيمرمان و شنكيقولتتطلب من الفرد أن يكون كما 

 ومسؤوال عن التعلم فاعال اركامش (Manning and Payne,1996المشار إليهما في  (

  . الخاص به 

 في السلوكية المعرفية تدريب األفراد على تبديل األفكار والكالم للذات االستراتيجيات وتشمل

 تقليص قلق الطالب ذوي فيوقد كانت ناجحة , محاولة إلنتاƜ سلوكات وعواطف بناءة 

 وتحسين, التجاهات تجاه القراءة وتحسين ا, وتحسين استيعاب القراءة  , يةالسلوكالمشكالت 

  . )Manning and Payne,1996(  المهمةالسلوك االنتباهي أثناء تأدية  

  : تعديل السلوƿ المعرفي تقنيات ومن

   Instruction Cognitive Self:   التعليم الذاتي المعرفي – 1

يير نمط التفكير لـدى      من خالل تغ    معا السلوك و   االنفعال تعديل      على  السلوك المعرفي  مدخل لعمي

والتـسجيل  , والمراقبة الذاتية , التعليم الذاتي : مثل المدخل على تقنيات عديدة من        هذا ويشتمل. الفرد
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  معرفـة شارك  الم الفردعلى    ,  ناجحا التدخلوحتى يكون   . والحديث الذاتي , الذاتيوالتعزيز  , الذاتي

  سيكون قادرا على تطبيق التـدخل عنـد         الفرد أنن القصد هو ضمان     إ. يشارك فيها س التي   العملية

ن هدف العالƜ هو تعلـيم اسـتراتيجيات        إ . المساعدةظروف معينة بدون مساعدة أو بحد أدنى من         

أن اسـتخدامها   إال  ,  من أن بعض التقنيات ليست جديدة        الرƹمعلى  و.  للتفاعل مع البيئة     ءةاكثر كفا 

إن هذه التقنيات في تعديل السلوك المعرفي       . يا المعرفية حديث نسب   االستراتيجياتإلحداث تغيير في    

 بقصورن يعانون من مشكالت ترتبط      ينظرا ألن الكثير  , نها واعدة لذوي صعوبات التعلم      أ أثبتتقد  

   .  Reid and Hersko ,1981)(االنتباه 

 و أو مسموعالتي تكون على شكل حديث ذاتي , يعلم الفرد نفسه باستخدام معرفته الخاصة 

  .) ;1994Manning and Payne,1996, الشناوي (وع  ƹير مسم

تـصحيح وتعزيـز     وأ, مواجهه   وأ, توجيه   وأ , على شكل تساؤل   الموجه إلى الذات     الكالم نإ

و إذا أظهر الطالب مثل هذه المهارات       .  الذاتي   التعليم المهارات الفرعية التي تؤلف      يمثل  لتعلمل

      .(Manning and Payne,1996)ا في العملية التعليمية  مبكراؤويبدنهم اكثر احتماال ألن Ǝف, 

هي  والتي.  تعديل السلوك المعرفي المستخدمة في العديد من المواقف هي التعليم الذاتي             تقنية إن

 المهمة من   أداء -2.  لمهمة من قبل معلم يصف بشكل متزامن ما يفعله         نمذجة -1: تتطلبتقنية  

                . بهـا  يهمـس  وهـو     من قبل المـتعلم     المهمة أداء -3  . ها المعلم يصف  حين يكون  الطفل   قبل

   .)Reid and Hersko ,1981( المهمة يتحقق التعلم الذاتي أثناء أداء و أخيرا - 4
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  : Modeling النمذجة – 2

.    معرفـي لماوراء  ا األسهل تعليم سلوكات علنية مباشرة من تعليم إستراتيجيات التفكير           من أن

.  علـى فيـديو      أوأو تقديم نماذƜ مسجلة على كاسـيت         , عفوينموذƜ بشكل   ال عرض ويمكن

ن إ.  علـى المهمـة        والبقاءالتركيز  :  أن يقدم للطالب نماذƜ خالل النشاط الصفي مثال          مكنوي

وتركيـز  , تحديد المـشكلة    :  بشكل صريح بالنسبة للطالب من خالل        نمذجتهحديث الذات يلزم    

   .(Manning and Payne,1996)وتعزيز الذات , ومواجهة الذات ,  الذات وتوجيه, االنتباه 

  النمذجة أنواع

في هذه الطريقة يتم عرض نماذƜ حية تـؤدي الـسلوك المطلـوب             :  المباشرة النمذجة -1

 يقوم بذلك أشخاص واقعيون أو عن طريق أشـخاص ومواقـف معروضـة              حيث, عرضه

   ) .1999,جروان ( بالصوت والصورة

في كثير من األحيان قد يصبح من الـصعب إعـداد نمـاذƜ حيـة               :  الضمنية النمذجة -2

أن يتخيل الطفـل    ) 1986,الشناوي( )Cautela(ولهذا اقترح كوتيال    , لعرضها على األطفال  

  . بها الطفل القيام  تمنى التي يبالسلوكاتنماذƜ تقوم 

لـى عمليـة نـشطة مـصحوبة     تشتمل عملية النمذجة بالمـشاركة ع   :  بالمشاركة النمذجة -3

ن هذه  أويرى باندورا   .  إلى جانب النمذجة المباشرة للسلوكات موضوع العالƜ       للفردبتوجيهات  

 يـؤدي  في العالƜ ذات فاعلية اكبر من مجرد أن نجعل الفرد يراقب النموذƜ وهـو                الطريقة

   نموذƜطةبواسفان النمذجة بالمشاركة تشتمل على عرض للسلوك عليه و, السلوكات المطلوبة
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 موجهـه   المعالج وكذلك أداء هذا السلوك من جانب الفرد مع توجيهات تقويمية من جانب             

 )بدون مشاركة (  وبذلك يكون هذا األسلوب اكثر فاعلية من استخدام النمذجة وحدها             .للفرد

  .)1986, الشناوي(

   : Practicing الممارسة -3

 التوجيـه  والتجريب بقدر كـاف لـدمج        ,يروتكون من خالل تدريب الطالب على ممارسة التفك       

 الممارسة يمكـن أن     تإستراتيجيا نإ. الذاتي في طريقة تفكيرهم الحالية حول السلوك المدرسي         

والتـسميع   , والنشاطات الـصفية     , الكتابيةمهمات  الو, ولعب األدوار  , العابتكون على شكل    

(Manning and Payne,1996)  .  

  Cueing and Self - Monitoring:   ذاتيةوالمراقبة ال التنبيه – 4

Ɯتحفيز إلى   الطالب يحتا Prompts)( ويمكـن   .ته السـتمرارية الـسلوك  واسـتدام       تـذكير و

ن تأخذ شكل بطاقات جماعيـة      أ المعلقة المكتوبة ويمكن     الصفيةللمحفزات أن تأخذ شكل القواعد      

  . Payne,1996  (Manning and(وفردية وأشرطة سمعية  

 الطفل  يؤشرالتي تتكون من مواقف لالنتباه      ,  بطاقات االنتباه    سياق المعروفة في هذا ال    كالاألش ومن

 هـا  فروقات تكون  والتي( عندما يسمع صوت النغمة المسجلة على شريط      , )نعم(على مربع فيه كلمة     

 فـي ولكن إذا سمع المنبه ولم يكن منـشغال         ,  مهمة دراسية  في وهو منشغل    )بالثواني مقدرة   يةالنغم

   ).ال( مربع فيه كلمة ارة إلىاإلشب الطفل حيث يقوم هذا يدل على موقف عدم انتباه  فƎنالمهمة
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 المـرة سلوك واحد فقـط فـي       ب الطفل قوم أن ي  ينبغيوينبغي التركيز على انه في معظم الحاالت        

يمكن تمثيل  .  الطفل عليهفƎن بطاقة االنتباه ينبغي أن تظهر على المقعد الذي يجلس           , لذلك, الواحدة

المطلوب  وهمية تبين السلوك     شخصياتأو  , لحيوانات أو أشكال الصقة   لبطاقات التنبيه كرسومات    

 لتشجيع الطالب علـى تـذكير       تستخدم التأشير على بطاقة االنتباه هو طريقة        إن. هؤ الطفل أدا  من

فرط ويسمح   يحرر المعلم من الضبط الم     وهذا.  يجعلوا سلوكهم تحت سيطرتهم الخاصة       كيأنفسهم  

, لكـالم   ل يرفعوا أيديهم    لكي يذكر الطالب باستمرار     الن المعلم   إ. بوقت اكبر لألعمال األكاديمية     

ن التأشير علـى بطاقـة االنتبـاه ال         إ. الخ   ....أصواتهم خفض   أو, أو انتظار الدور  , أو الجلوس   

   .  Manning and Payne,1996)( أبدا كعقاب طبقي

 السلوك من حيث الـشدة      مظاهرقبة الذاتية إلى االنتباه المركز لبعض        تشير المرا  من جانب ƈخر  

).  (Schunk, 1983 وعوهـا أوال  إذاعون أن ينظموا أفعـالهم إال  يفاألفراد ال يستط, والتكرار

 المراقبة الذاتية فـي االنتبـاه   أن (Hallahan and Hudsun,2002) هان وهدسونل هاويذكر

 فـي الـتحكم   أخذ مسؤولية أكبـر     على  لتي تشجع الطالب     ا الذاتإجراءات ضبط    على   تشتمل

 هي تقنية يراقب    المراقبة الذاتية  بعبارة أخرى فان       . بهم   الخاصةبرامجهم األكاديمية والسلوكية    ب

والمراقبة الذاتية تجمع بين     . سلوكهم تنظيم    على األفراد بواسطتها سلوكهم من أجل زيادة قدرتهم      

هذه التقنيـة يمكـن     .  نوع من السلوك   ألي (Self-Recording)  يتسجيل الذات التقييم الذات و  

ومشكالت السلوك  ,  االنفعالية   واالضطرابات, استخدامها مع األطفال المصابين بصعوبات التعلم       

   .العقليوالتخلف , ومشكالت قصور االنتباه, 
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كم فـي   على الـتح الطفلأن تدريب   ) Kirk and Chalfant ,1984( كيرك وكالفينت ويذكر

  :وذلك عن طريق ما يلي  . االنتباه أحد األساليب الهامة في تحسين عملية  هوالسلوك 

  . كل من الطفل والمعلم لنوعية سلوك االنتباه الذي يلزم تطويره تقرير -1

) حالة عدم انتبـاه   ( منتبه   ƹيرأو  ) حالة انتباه ( منتبها    بين ما إذا كان       الطفل يفرق  جعل -2

  . االنتباه بطاقاتيمه المراقبة الذاتية والتسجيل على وذلك عن طريق تعل

  .  لتطوير سلوك االنتباه لدى األطفال ناسبأسلوب التعزيز الم استخدام -3

 بما هـو  قومهل أ:  المراقبة الذاتية من الفرد فحص األداء من خالل طرح أسئلة مثل         تتطلب

تية هي التقييم الذاتي والتي تتطلـب        بهÞ التقنية التي تشترك مع المراقبة الذا       أقوممفترض أن   

ـ             :  يطرح الفرد أسئلة مثل    أن ن Ǝإلى أي مدى أنا أقوم بالعمل بشكل جيد Þ و بشكل واضح ف

 ومتـى ,  الفعال لهذه التقنيات يتطلب أن يعرف الفرد األسئلة التي يلزم طرحهـا              االستخدام

    .(Reid and Hersko ,1981)  أو ƹير مالئم مالئما,  أو خطأ صوابا يطرح  الشييكون 

إلى أن المراقبة الذاتيـة يمكـن    ) Hallahan and Sapona,1983(هان وسابونا ال هيشير

شمل تعليم الطالب التقييم الـذاتي فيمـا إذا         ت ذاتية في االنتباه و    مراقبة :بطريقتيناستخدامها  

ل تعلـيم الطـالب     شمت و لألداءالمراقبة الذاتية   و.  وتسجيل النتائج ذاتيا     , أم ال  منتبهينكانوا  

  .  األكاديمي األداءالتقييم الذاتي لجانب ما في  

  : المراقبة الذاتية في مجال االنتباه لتطبيق اإلجراءات العامة ومن

  ) .النغمة( بطاقات االنتباه ومسجل اإلشارة تجهيز -1
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  . االنتباه الطالب على التمييز ما بين االنتباه وعدم تدريب -2

هل كنت منتبها   ( نفسه   لالنغمة ويسأ  تصدر   ةفي كل مر  ) سلوكه (نفسه  الطالب يقيم  جعل -3

Þ(  

  .  على ورقة تسجيل الذات) ال, نعم ( بوضع عالمة أمام كلمة إجابته الطالب يسجل جعل -4

  .  في أثناء المهمةالتقدم بسجل حول االحتفاظ -5

 فهـي                 أم ال  يـة لمراقبـة الذات  ل التي تحدد مـا إذا كـان نـشاط مـا مالئمـا               الحاالت أما 

(Hallahan and Hudsun,2002):  

   االنتباه في نشاط ما Þ في لدى الطالب صعوبة هل -1

طريقة فعالة Þ أي بمعنى ال نريد من        ب استجابة تسجيل الذات     عنصر من الممكن دمج     هل -2

مع فيهـا    الجماعي وأن يعود إلى مقعده ليسجل ذاتيا في كل مرة يس           نشاطهالطالب أن يغادر    

  . النغمة 

 يـستطيع  هناك حاجة لتحسين قدرة الطالب على تنظيم انتباهه خالل نشاط ما وبذلك              هل -3

  .المعلم القيام بنشاط ƈخر

 إجراءات المراقبة الذاتية األخـذ بعـين االعتبـار مـا يلـي                         استخدام المعلمين قبل    علىو

(Hallahan and Hudsun,2002) :   

 للطالب ربما يؤثر على القرار حول ما إذا كان تطبيق            والعمري المعرفين المستوى   إ – 1

 Hallahan andالمشار إليـه فـي  ( (Magg)   ماƜأشارفقد  .  فعاال أم ال المراقبة الذاتية

Hudsun,2002  ( العمر فاعلية المراقبة الذاتية في االنتباه تتنوع عبر مجموعات أن إلى .   
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علـى  يجب أن يكون الطالب قادرين      ,  اكثر نجاحا  قبة الذاتية المرا حتى تكون إجراءات     -2

خالل التعلـيم   له   يؤسس    اإلجراء    هذا فمثل.  وعدم االنتباه    االنتباه الفرق بين توجيه     إدراك

  ) .(On and off taskهاالمهمة وخارجفي  لسلوكاتالمباشر للمعلم ونمذجته 

المعرفي األقل يستطيعون أن يفيدوا من       سنا أو األطفال ذوي األداء       األصغرن األطفال   إ – 3

   .إذا زاد المعلمون من كثافة وتكرار إجراءات التدريب على المراقبة الذاتية , المراقبة الذاتية

  : المراقبة الذاتية طرق

ـ    , قيام بمهمة ما  لمراقبة الذاتية أثناء ال   ل متعددة استعمال طرق    يمكن ى هـذه   والتـدريب عل

  )  : (Schunk, 1983  تلك الطرقومن ,  عموما يعتبر ضرورياالطرق

  )(Anecdotal Recordالسجل القصصي : أوال

ويمكن أن   ,  السلوك  لسلوك الفرد والسياق الذي يحدث فيه      تسجيل موضوعي  عبارة عن    ووه

  . حيث درجة التفصيل في الوقائع المسجلة السجل القصصي من فاوتيت

   (Frequency Counts)اتالتكرارحساب  : ثانيا

مثل أن  , ة  ينزمنية مع  معين خالل فترة      سلوك هاتكرر في ي التي   الحاالت  ادعدت عملية   يشملو

  .دقيقة من جلوسه وهو يحل التمارين) 30( كم مرة يدور حول المقعد خالللنفسه الطالب عدي
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  )(Time Sample زمنيةالات عينال :  ثالثا

 معـدل  وتسجيل   ةري إلى فترات قص   ينة   الكلية الالزمة لمهمة مع    الزمنية تقسيم الفترة    تشملو

 الزمنية  دقيقة الالزمـة لدراسـة        الفترة ال إذا كانت  مث. حدوث السلوك في كل فترة قصيرة     

دقائق وبعد  ) 5(فترات لكل فترة    ) 6 (إلى يمكن تقسيم تلك الفترة      فƎنه,) 30( هي   موضوع ما 

  . درس كل الوقت أم ال كان الطالبدقائق يسجل ما إذا) 5(كل 

   )(.Behavior judgmentتقدير السلوك : عاراب

ة  مـن    ين حدوث السلوك خالل فترة زمنية مع      يتضمن تقدير السلوك إعطاء وصف لمعدل     و

  ) . الخ ....ال يحدث نهائيا , أحيانا, دائما(مثل 

  )(Records لتراكميةالسجالت ا : خامسا

عـدد مـن أوراق     ( بشكل مستقل في تقييمات أخرى من مثل         وموجودة سجالت دائمة    وهي

  ) . المشكالت المحلولة بشكل صحيح منوعدد , األعمال المنجزة
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  : معايير المراقبة الذاتية ومن

  ) ( Regularity االنتظام– 1

ويتوجب ,  بشكل مستمر ومنظم بدال من أن تكون بشكل متقطع           السلوك عملية مالحظة    وهي

ك وهذا يعني مالحظة مستمرة بـدال        من التسجيل األسبوعي للسلو    بدالاستخدام سجل يومي    

 ,Schunk( المالحظة ƹير المنتظمة قد تحدث نتـائج مـضللة   ألنمن أن تكون أسبوعية 

1983. (  

  ) (Proximity قرب ال– 2

.  أطول بعد حدوثه     اوك وقت حدوثه بدال من االنتظار وقت      ل الس مالحظة القرب عملية   وتعني

 بدال من االنتظار حتى نهايـة اليـوم          مباشرة ه السلوك بعد حدوث   لتسجيلوهذا يعني الحاجة    

 فƎن طرق المراقبة الذاتية تضع مسؤولية التقدير السلوكي على          وبهذا. عادة بناء األحداث    إل

 ,Schunk(  تقود في الغالب إلى تحـسينات سـلوكية هامـة      الطرقوهذه , الطالب نفسه

1983. (  

  ) (Reactivity التفاعلية – 3

,  تـؤثر علـى االسـتجابات المـستقبلية       , بة الذاتية هي استجابات سلوكية       استجابات المراق  إن

 بين السلوك السابق بنتائج أطول فـي        تتوسط,  الذاتي هو عبارة عن استجابة وسيطية        والتسجيل

 )(work book المراقبة الذاتية لـصفحات كتـاب   ينجزونالطالب الذين , ومثال ذلك , مداها 

  وهذا , المستهدفةتتوسط بين جلسات العمل الصفي والنتائج , ة  أنفسهم بمعززات وسيطيزودون
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  للطالب بمدحه والثناء عليه وتقدير أدائه بما هو جدير بـه           المعلم تعزيز يشبه إلى حد كبير     

)Schunk, 1983. (  

  : المراقبة الذاتية فاعلية

, وتقييمها  . وتقديرها  ,  زيادة وعي الطالب بالسلوكات الموجودة لديه        على المراقبة الذاتية    تعمل

ومثـال  ) . دقائق10 كل(  برنامجا فرديا لفترات قصيرة      مدستخيمكن للمعلم أن ي   و. ثم تحسينها   

 مهمات تعطـى    في الطالبدقائق عندما يعمل    ) 10(ذلك استخدام معلم لصوت جرس ناعم كل        

 بتسجيل ما    يمكنهم القيام  مرة وبعدما يسمع الطالب الجرس كل       .لهم بشكل دوري أو مجموعات      

ن المعلم يستطيع تقديم مساعدة لكـل       أ كما .أو ألعاب , أو تخيالت   , أو قراءة   , يعملون من كتابة    

 اسـتخدام  يكون المعلمون حـذرين بـشأن        أنومن الضروري   .  أهدافا فردية   لنفسه طالب وضع 

ل الجرس قـد    فاستعما,  المراقبة الذاتية    يمارسون وهم   لحث الطلبة على االنتباه   , الفترات الزمنية 

 يؤدي إلى خلل في االنتباه للذين لديهم صـعوبات          وقد, يؤدي إلى حدوث تشويƫ لبعض الطلبة       

 وفي نهاية كل فتـرة يمكـن للمعلـم          , قريبا من المعلم   إجالسهمومثل هؤالء يمكن    . في االنتباه   

  ) .Schunk, 1983(  يبقوا منتبهين  حتىتذكيرهم بشكل لطيف 

 ألساليب المراقبة الذاتية مـع الطـالب الـذين          استخدامهمابعد  )  1984( تنيلفاوك كيرك   أشار

 التي يمكن أن يحصل عليها هؤالء األطفال فـي مراقبـة            الفائدةيعانون من صعوبات تعلم إلى      

   .عمالهم اليوميةأ
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  مراجعة الدراسات السابقة

وفيمـا يلـي    . ذاتية فعالية المراقبة ال   إلى دراسات عديدة على المستويين العربي والعالمي        وتشير

  : ملخص لبعض تلك الدراسات  وعرض

 تحليـل  "هـا دراسة عنوانب ,Patricia, and Margaret)1979 (ت و مار جرياباتر شي قامت

    و قد أجريت الدراسة لمعرفة دور الحديث الذاتي         ".المراقبة الذاتية لطلبة الصفين األول و الثاني      

والمراقبة الذاتية من خالل القراءة و الرياضـيات         ,)راتوالمها, المعرفة(وأثره في تعليم الذات     

 طفال وزعوا عشوائيا على مستويات      56و قد شملت الدراسة عينه من       . في الصفوف االبتدائية    

 بوجـود   علموا أنفـسهم  ليمن األطفال   % 53وزع منهم   ,  صفوف   سبعةوقسموا إلى   , تحصيلهم

أستخدم األطفـال أنفـسهم فـي       % 18 و ,أنفسهم لتعليم   استخدموا المراقبة الذاتية  % 28و, معلم

 فـي المراقبـة      توصلت الدراسة إلى اختالفات فيما بين الذكور و اإلناث         .مجموعات من التعليم  

كما بينت النتائج أن طلبة المراقبة الذاتية أدركوا أن لديهم قدرات           . الذاتية كاستراتيجية تعلم ذاتي   

  .معينة مختلفة عما لدى اǓخرين 

 في عمليات الطرح فـي ƹـرفهم   أخفقوا فيها أطفاال زود (Schunk,1983)  ة لشنكوفي دراس

 كعينـات فـي هـذه       استخدم ثالث مجموعـات   , المراقبة الذاتية   ت في   تدريباالصفية بتعليمات و  

حيث قام الطالب خاللها    ) الداخلية( المراقبة الذاتية    ة طبقت على أفرادها إستراتيجي    :أولها ,الدراسة

  يهم عدد صفحات كتاب التمـارين      تسجيلمن خالل   مية  يتعلال اتجلسالنهاية كل   ب الهمأعمبمراجعة  

)Workbook (المراقبة الذاتيةعلى أفرادها  طبقت:  ثانيها.التي أنجزوها في تلك الجلسات   
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 بƎشراك طلبة ƈخرين يدققون أعمال هذه المجموعة بتـسجيليهم عـدد الـصفحات              )الخارجية( 

فـي   يبرنـامج تـدريب   أي   فلم تتلق    )الضابطة(األخيرة   المجموعة   ماأ. اتالمنجزة بتلك الجلس  

 مجموعتي المراقبة   أن إلى نتائج هذه الدراسة     أشارت و .أشكالها  شكل من    بأيالمراقبة الذاتية   

كانت افضل في تعلم مهارة الطرح و زادت لديهم الفعالية الذاتية والمهارة            )  والخارجية الداخلية(

   لم تقتـصر     فوائد المراقبة الذاتية   وبينت النتائج أن  , قارنة مع المجموعة الضابطة   والمثابرة بالم 

 الثالث لم تختلف في كمية العمـل        مجموعاتالعلى اداءات الطلبة خالل الجلسات التعليمية الن        

   .المنجز ولكنها اختلفت في الكفاءة الذاتية وفي تقديرها لمنجزاتها 

 Rooney , Hallahan, and Pollway)  وبولين هالها و أجراها روني أخرى  دراسةوهناك

 هدفت إلى استخدام إجراءات المراقبة الذاتية مع طلبة صعوبات التعلم ذوي معامالت ذكاء              (1985

و لكن تم   .  شارك في هذه الدراسة عشرة أطفال في المرحلة األساسية لديهم صعوبات تعلم            .متدنية

متوسـط  وقد كان    . مدرسيهم بسبب مشكالت االنتباه لديهم      أطفال من قبل   ةجمع البيانات عن أربع   

 Ɯبأنه االنشغال في المهمـات الكتابيـة ونمـوذ        السلوك أثناء المهمة    تعريف   تم   76معامل الذكاء   

وعرف التحصيل األكاديمي علـى     .للتسجيل الذاتي والعد على األصابع وكذلك التفاعل مع المعلم          

وقـد   .بشكل صحيح بالنسبة إلى عدد المسائل التي تم إكمالها          انه نسبة المسائل التي حلها الطالب       

إذا كان الطالـب ƹيـر      ) ال(أو يسجل   , إذا كان الطالب منشغال بالمهمة    ) نعم(كان المراقب يسجل    

كشفت النتيجة أنه بالنسبة الثنين من األطفال األربعة كانت المراقبة الذاتية لالنتباه            . منشغل بالمهمة 

ي جمع فيه المراقبـة     ذ ال تدريبألداء فعالة في تحسين االنتباهÜ وتبين كذلك أن ال        ل والمراقبة الذاتية 

   أثناء المهمة ياالنتباه إلى تحسين السلوكى الذاتية لالنتباه مع المراقبة الذاتية ألداء الرياضيات أد
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ـ     :  وتم تقييم التحصيل بطريقتين      .بالنسبة لألطفال األربعة   ونـسبة  , اعدد المسائل التي تم إكماله

  أطفال وزيادة كبيرة في نسبة     ثالثة لدى   طردالمسائل الصحيحةÜ إذ أشارت النتائج إلى تحسين م       

  . حيحة الصاإلجابات

ـ  كما أجـرت    Parter, Hogan ,Mary ,and)سـاندرا   هوجـان و مـاري و    وربـار ت

Sandra,1992)  همـة   استخدام المراقبة الذاتية لتحـسين الـسلوك أثنـاء الم   "دراسة بعنوان

وقـد كـان    . " تعليمية عادية وخاصة   في مواقف والمهارات األكاديمية لمراهق ذي إعاقة خفيفة       

تم جمع البيانـات مـن      .  سنةÜ ولديه صعوبات تعلم وسلوك اندفاعي      14المشارك ذكراÜ عمره    

 تم تعريـف    .ي الرياضياتÜواللغة اإلنجليزية  ادتخالل حصة المصادر وحصص التعليم العام لم      

 عـدم الكـالم أو      -3 العينان على العمـل      -2 البقاء في مقعده     -1:ثناء المهمة بأنها  أالسلوكات  

ـ  الباحث ينظر إلى الطالـب     كان.يده إذا كان لديه سؤال        رفع -4مقاطعة اǓخرين     وجـده  Ǝذاف

- (يسجلكان  وإذا كان منشغل بالمهمة و      ,  على نموذƜ االنتباه   (+)ؤشر كان ي  منشغال بالمهمة   

 دقيقـة كـل يـوم لمـدة أربعـة أيـام فـي               30استمرت فترة المالحظة    .نتباهعلى نموذƜ اال  )

 وبينت هذه الدراسة أن المراهق الذي لديه صـعوبات          ا أسبوع 16جمعت البيانات بعد    .األسبوع

باإلضافة إلـى الحـصة     , تعلم ومشكالت سلوكية يمكن تعليمه بالمراقبة الذاتية في حصة خاصة         

سلوكه أثناء المهمة كان متدنيا جدا قبل التدريب على المراقبـة            كما أظهرت النتيجة أن      .العادية

  .تحسن بشكل كبير مع استراتيجية المراقبة الذاتيةالذاتية و
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بدراسة أثر المراقبة الذاتية علـى أداء الطـالب فـي مـساق              (William,1996)وقام ويليام   

كم على الذات وتمثيل المعرفة     اإلحصاء واستخدامهم استراتيجيات التعلم الذاتي و القدرة على الح        

تم جمع البيانات عن الطالب المسجلين في مساق إحصاء في الدراسات العليا في جامعة فـي                . 

 من  32 من اإلناث و   40 طالبا منهم    72وقد كانت العينة    . الغرب األوسط من الواليات المتحدة      

حصاء تم تعريف المهمـات     وفي المجموعة التي طبقت المراقبة الذاتية خالل مساق اإل        . الذكور

وتكـرار الدراسـة فـي      ,أيضا وتسجيل مقـدار الـزمن المـستهلك       ,المتعلقة بمفاهيم إحصائية  

وقد . وإكمال المهمات المطلوبة  والمشاركة في النشاطات األخرى الالزمة إلتقان المفهوم          ,المادة

 تـسجيل الطـالب     كان الهدف هو أثر المراقبة الذاتية على الكفاءة الذاتيـة وااللتـزام بنظـام             

أما بالنسبة للنتائج فقد كان أداء المجموعة       . ستجاباتهم في كل مرة يدرسون فيها مادة اإلحصاء       ال

التجريبية التي استخدمت المراقبة الذاتية أفضل من الطالب الذين لم يستخدموا المراقبة الذاتيـة              

عرفية افضل في مساق    وأظهرت الدراسة تطوير الطالب تمثيالت  م      ,في جميع اختبارات المساق   

  .و أخيرا بينت هذه الدراسة أهمية المراقبة الذاتية كعملية أساسية للتعلم المنظم ذاتيا. اإلحصاء

 لمعرفة أثر المراقبة الذاتيـة علـى   (Micki, and  William, 1997 )م الييو وفي دراسة لمكي و

 و.         دوائيعالƜون على   أطفال لديهم قصور في االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد ممن يحصل         

, سـنة ) 11-8(وقد كانت أعمارهم    ,  طالب من المرحلة االبتدائية    ثالثة التجربة على     عينة اشتملت

 لديهم مشكالت   إلى أن  باإلضافة   قصور في االنتباه المصحوب  بالنشاط الزائد      ممن لديهم    وقد كانوا 

 تحديد السلوك أثناء المهمة بأنه النظـر        تم. أدنى من المتوسط   مجميع معامالت ذكائه  كانت  و.سلوكية

  أيضا تم اعتبار سلوك.دروس المالئمة أو المعلم أو نموذƜ المراقبة الذاتية لإلى عناصر ا
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وعلـى عكـس    . التواصل مع المعلم بعيون الطالب وهو جالس على مقعده كسلوك أثناء المهمة           

 ب أفراد العينة على المراقبة الذاتية     تم تدري .السلوكات السابقة تم اعتبارها سلوكات خارƜ المهمة      

الطالب أن يفرقوا بين حالة     من  طلبت المعلمة    )1983( وƈخرون   نهالطبقا إلجراءات طورها ها   

قدمت أيـضا نموذجـا     , ثم قدمت المعلمة مسجال يصدر عنه نغمات        .االنتباه وحالة عدم االنتباه   

 حال سماعه النغمة هل كنت منتبهـا         أن يسال نفسه في     على وتم تدريب الطالب  .لمراقبة الذاتية ل

عندما خرجت النغمة من المسجل Þ بعدها تم تدريبه ليضع إشارة على نموذƜ المراقبة الذاتيـة                

بعـدما قامـت بنمذجـة      .إذا لم يكن منتبها في حال صدور النغمة       ) ال( أو    إذا كان منتبها   )نعم(

سحب مـسجل   , لى المراقبة الذاتية  أيام من التدريب ع   ) 10(وبعد  . المحاولة األولى أمام الطالب   

 .النغمات األولى وبقى الطالب يستخدمون نموذƜ المراقبة الذاتية وحدها لمدة ثالثة أيـام فقـط                

كما تم تعريفه سابقا زاد بشكل كبير لدى أفراد         " أثناء المهمة " البيانات إلى أن السلوك      تراشأ وقد

  .العينة 

الضبط  علىب  ريدللت لى فاعلية برنامج  ع فرعتل ا فدبه ةسدرا) 1998 (يبيس والسماد ون   د ىرجأ

باه المصحوب بنشاط حركي زائد لدى عينـة مـن األطفـال            تنة اضطرابات اال  دح ي في خفض  تالذا

نـة  شرق مدي ببية الفكرية   الترمن معهد    لافطأ عشرةتألفت العينة من    . المتخلفين عقلياŹ القابلين للتعلم   

ة من خمـسة    عجمو م كل تينع إلى مجمو  مهميسقت مت ,ةنس 11,15 بين   ارهموحت أعم اترÜ  الرياض

في حين كانت   , أفرادهاى  تجريبية تم تطبيق البرنامج المستخدم عل      ينتإحدى المجموع  نتافالÜ وك طأ

ل وك الطف لائمة تقدير س  يق ق وبتطب. ء تجريبي إجراخضع ألي    ت لمم  من ث  و طةالمجموعة الثانية ضاب  

  وق دالةر عن وجود فجتائلن اتكشف على الضبط الذاتي بيردتلا جامنرمÜ وبلمعللوالدين وابالخاصة ا
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البعدي للمجموعة التجريبية مما يؤكد فاعلية البرنامج المـستخدم          و القبلين  ييسياقائياŹ بين ال  صإح 

  . دحركي زائ طاشنب حوبباه المصنتال اطراباضة في خفض حد

) 1998 ي دبـيس والـسمادون  المشار إليه في ((Douglas , et al) وƈخرون سوقد قام دوجال

بدراسة هدفت إلى مساعدة عينة من األطفال من ذوي النشاط الحركي الزائـد ليـصبحوا أكثـر      

وقد استخدم الباحثون بعض فنيات العالƜ السلوكي المعرفي كبديل للعالƜ          , فعالية وأقل اندفاعية    

والـضبط الـذاتي    , تعليم الـذاتي  وال, والتعليمات الذاتية اللفظية    , والمتمثلة في النمذجة  , الدوائي  

طفال من  ) 19(وقد تكونت عينة الدراسة من      . إضافة إلى التدريب المباشر على بعض األنشطة        

, ذوي النشاط الحركي الزائد الذين يتصفون بالحركة المفرطة واالندفاعية ومـشكالت االنتبـاه              

وتم تـدريب   .  أشهر   سنة بمتوسط قدره سبع سنوات وتسعة     ) 11 – 6(وتراوحت أعمارهم بين    

جلسة مدة كل جلسة    ) 24 (هبما مجموع , هؤالء األطفال لمدة ثالثة أشهر بمعدل جلستين أسبوعيا       

,  وقد تم تطبيق بعض أدوات القياس المتمثلة في اختبار كاجان لتجـانس األشـكال              .ستون دقيقة 

عـض  إضـافة إلـى ب    , واختبار تكملة القـصص   , جشطلت–اختبار بندر و, سمتاهات بور تيو  و

 كما تـم    .)الرياضيات(ت ديترويت لقياس االستعداد للتعلم      ااختبارات الذاكرة المشتقة من اختبار    

أسفرت نتائج الدراسـة عـن   . تطبيق مقياس كونرز لتقدير سلوك الطفل على المعلمين والوالدين   

ات حيث استطاع أفراد العينة تعلم األسس العامة بـدال مـن االسـتجاب            , فعالية التدريب المعرفي  

 مباشرة واستمر حتى بعد     بالمحددة الخاصة بالنشاط كما حدث تحسن جوهري بعد انتهاء التدري         

  .كما أشارت النتائج  إلى انخفاض العدوانية وزيادة تحمل اإلحباط . مضى ثالثة أشهر 
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بدراسـة اسـتطالعية   ) المرجع السابق , يالمشار إليه في دبيس والسماد ون ( Pollyوقام بولي  

 مـن   على أثر التدريب السلوكي المعرفي في الصف الدراسي ألطفال المدرسة االبتدائية           للتعرف

فـي الـصفوف المدرسـية       ) Adhd( ذوي اضطراب قصور االنتباه المصحوب بنشاط زائد        

طفال من الصف الثاني حتى الخـامس االبتـدائي مـن           ) 26( وأجريت الدراسة على     .النظامية

 المـصحوب بنـشاط     ه االنتبا وخيصهم من قبل على أنهم مضطرب     تم تش , مدارس ميرالند الغربية  

وقـد  . إحداهما مجموعة ضابطة واألخرى تجريبية      , زائد وتم توزيعهم عشوائيا في مجموعتين       

استغرقت الجلسة التدريبية الواحـدة     , جلسات خالل أربعة أسابيع     ) 8(تلقت المجموعة التجريبية    

وفـي نفـس    .  المكافأة للتخلص من المشكالت السلوكية       دقيقة واستخدم نظام بسيط لتقديم    ) 45(

الوقت زودت المجموعة الضابطة بمساعدة المعلم داخل الصف الدراسي واستخدمت نفس نظـام             

وتبين وجود فروق بين القياسين القبلـي والبعـدي          . المكافأة الذي طبق في المجموعة التجريبية       

ومقيـاس ضـبط الـذات واختيـار        , وك أبنائهم   ومقياس كونرز لتقدير المعلمين والوالدين لسل     

وكان أهم ما توصلت إليـه      . المفردات المأخوذ من مقياس المفردات المصور ألطفال الحضانة         

 إلـى أن المجموعـة      تشـار أإال أن الدرجات الخـام      , الدراسة من نتائج عدم فاعلية البرنامج       

 تحسنت في خفض النـشاط الحركـي        وكما,  في االنتباه والضبط الذاتي للمعلم     تالتجريبية تحسن 

لهذا يمكن القول إن إستراتيجية برنامج التـدريب علـى العـالƜ الـسلوكي              . الزائد واالندفاعية 

 المصحوب بنشاط زائد قد ظهر أثره مع العينة ككل عنـد            هالمعرفي لألطفال المضطربي االنتبا   

  . المقارنة بين القياسين القبلي والبعدي 

ـ بـار أجرى شيمبكورو و      (Shimabakuro, Parter,and Serena, 1999) وسـيرينا  ر ت

 طالب صعوبات التعلم واضطراب     لدىاألكاديمي  األداء   علىدراسة لمعرفة أثر المراقبة الذاتية      
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أحـدهم مـن    , ذكورا  ثالثة أطفال  كان المشاركون من  .قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد    

 تم في هذه الدراسة استخدام تـصميم المجموعـة   .الصف السادس و اǓخران من الصف السابع  

القراءة والحساب والتعبير لتقييم تأثير المراقبة الذاتيـة        :هي مجاالت أكاديمية      ة عبر ثالث  الواحدة

وقـاموا بتـصحيح    , دقيقة إلكمـال مهـامهم    ) 15– 10(أعطي الطالب   .  األكاديمي على األداء 

تم تدريب  . ل على تغذية راجعة حول أدائهم      أسئلة للحصو  حزمةأعمالهم بشكل جماعي وناقشوا     

وفي نهاية البرنامج سجل الطالب نسب دقـتهم علـى الرسـوم            . الطالب على المراقبة الذاتية     

وكـذلك  ,  في التحصيل األكـاديمي     أظهرت النتائج أن المراقبة الذاتية ذات تأثير إيجابي        .البيانية

أمـا  . بالنسبة للتعبير لكل الطالب    الدقةالتحصيل و  مستويات متزايدة من     أظهرت الدراسة ظهور  

وأخيـرا بينـت    . بالنسبة لجانبي القراءة والرياضيات فقد أثرت المراقبة الذاتية فيهما بنسبة أقل          

 لم يكن للتدريب نفس التأثير بالنسبة لكل الطـالب فـي            -1: الدراسة نقصا في الجوانب التالية    

قف محددة الن تدريب الطالب تم في صـف          لم يضبط التصميم في موا     -2المجاالت األكاديمية   

 عدم قياس رضا الطالب عـن       -4 التحيز المحتمل للباحث ألنه عمل كمطبق          -3تربية خاصة   

  .اإلجراءات التي تمت بالدراسة 

دراسة للكشف عن عيوب الذاكرة لـدى    ƈ(Corndli, et al, 1999)خرونو يكور ندل و قد أجرى

وقـد  . دور العمليـات التنفيذيـة    حول  :صحوب بالنشاط الزائد  ذوي قصور االنتباه الم   من  مشاركين  

تم توزيـع   . طفال في المجموعة التجريبية ومثلهم للمجموعة الضابطة       )28(اشترك في هذه الدراسة     

وتم , لقياس االندفاعية ) MFF20( لما وراء معرفية وكذلك اختبار األشكال المألوفة      اإستبانة الذاكرة   

تم تقديم المهمات بالترتيـب المحـدد فـي         ,  من قبل األخصائي النفسي     بشكل فردي  لاختبار األطفا 

  أخيرا شرح المجرب.  تنتمي إلى اسر محددة وصور الياالختيار وقام المجرب بشرح صور تنتم
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عندما يتمكن الطفل فـي محاولـة اسـترجاع         ,  أن هذا ينبغي أن يساعد في مرحلة االسترجاع       

أكدت النتائج إن األطفال المشاركين فـي       . ى اسر محددة    األشكال من تذكر أن بعضها ينتمي إل      

  .التجربة يظهرون أداء أقل من المجموعة الضابطة في مهمة الذاكرة التنظيمية

 دراسة لمعرفة اثـر  (Lisaselznick, and Savage, 2000) وسافيج كوقد أجرى ليزاسيلزن

 على ثالثة أوالد مراهقين مصابين      استخدام إجراءات المراقبة الذاتية لزيادة السلوك على المهمة       

أثنـاء  "تم تعريـف الـسلوك    .ملتحقون بمدرسة خاصة  وهم    سنة 14ويبلƸ عمرهم   . بتلف دماƹي 

م   استخدام أدوات الكتابة كالورقـة        -2. تركيز العينين على المهمة   -1: بأنه"المهمة  أثنـاء   والقل

 اإلمام أثنـاء الـشرح لمـدة         النظر إلى  -4.  العد على األصابع   -3. تأدية المهمات األكاديمية  

الـرأس نحـو    اتجـاه   -7.  طرح سؤال يتعلق بالمحتوى    -6.  رفع اليد للمشاركة   -5.    ثوان3

" خارƜ المهمـة  "أيضا تم تعريف السلوك     .  ثانية أو اقل   30 بري قلم الرصاص لمدة      -8. المعلم

سـتخدام قلـم     ا -2) باب, أقران  ( متجهتان نحو أحداث في الصف       ن الرأس أو العينا   -1: بأنه

 استخدام األصابع أو اليدين لغير      -3. رصاص بأية طريقة ما عدا الكتابة على الورقة أو المحو         

 العبـث بمـواد ال تـشمل        -4.  عالقة بالمهمة  طريقة ليس لها    العد أو الكتابة أو إمساك القلم وب      

.  ثانية 30  بري قلم الرصاص ألكثر من     -6.  طرح سؤال ال يرتبط بالمهمة     -5. الورقة أو القلم  

         Ɯوفي أثناء التدريب كـان     . لمراقبة الذاتية لتم تدريب المراهقين داخل الصف ووزع عليهم نماذ

: فيالمتغيرات التابعة   تم تحديد   ).  ثانية 90-10المدى  ( ثانية   45يصدر نغمات سمعية وبمعدل     

نت النتـائج أن     بي .فترة المشاركة في المهمة    -3. نسبة الدقة  -2. نسبة السلوك أثناء المهمة    -1

   .  الثالثة بعد إدخال إجراءات المراقبة الذاتيةللمشاركينزادت بالنسبة " على المهمة"نسبة السلوك 
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 بدراسـة  Rooney, Hallahan, and Wills,2001) (ولـيس    ونهالهـا و قد قام روني و 

ارك في هـذه     ش .النتباه عند طلبة صعوبات التعلم في الصفوف العادية       للمعرفة التسجيل الذاتي      

كان المتغير التابع نسبة    . بسبب شدة مشكالت االنتباه لديهم     رشحهم معلموهم  أطفال   أربعةالدراسة  

 أعطى  . يوما من األيام المدرسية    16 جلسات مالحظة خالل     تسع تم إجراء    ".أثناء المهمة "الزمن  

األطفال أن يسألوا   وعلم  , المعلم األطفال أوراق التسجيل الذاتي ووضع مسجالŹ على جانب الغرفة         

 نغمة المسجل Þ ثم طلب منهم أن يضعوا عالمة في            فيه ظهرتهل أنا منتبه في أي وقت       : أنفسهم

 ثناء ذلك قام  أ. منتبهينإذا كانوا ƹير    ) ال(نÜ وعالمة في صندوق     ينتبهمإذا كانوا   ) نعم(صندوق  

 أشـارت   .مـام الطـالب    أ بالصف" خارƜ المهمة "والسلوك  " أثناء المهمة "نمذجة السلوك   بالمعلم  

ما بالنسبة  أ, .النتائج إلى زيادة االنتباه أثناء المهمة في كل مراحل المعالجة بالنسبة ألفراد التجربة            

  . للتسجيل الذاتي مع التعزيز فانه  زاد أثناء المهمة

 لتحـصيل  دراسة لمعرفة تأثير المراقبة الذاتية على معدل ا(Harris, 2002) كما أجرت هاريس 

وقد تألفت العينة من خمسة أطفال كانـت        . ديمي لطالب الصف الثاني من خالل العمل المستقل       األكا

 مـن   يطفـل يعـان   و كان بينهم    ,  مشكالت في التركيز على المهمات ومتابعة تعليمات المعلم        يهملد

ريب فـي   صمم التد . وقد أجريت هذه الدراسة في ƹرفة الصف ولمدة أسبوعين        . قصور في االنتباه  

 اسـتخدام تقنيـة     -3 .  استعمال منبـه   -2.  التحصيل كهدف   اختيار معدل  -1: طوات هي  خ أربع

 جمعت البيانـات مـن      . تعليم األطفال المراقبة الذاتية    -4. هالبيانية والمنب المراقبة الذاتية كالرسوم    

الذي خمنوه   بالوقت    تم تعريف الطالب   . بين الطالب والمعلم   تالشخصية والمقابال خالل المالحظات   

  ووقتهم المنقضي على المهمة بعد ذلك الحظوا الوقت وطرحوه من تخمينهم األصلي ولونت
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التحصيل األكـاديمي بعـد األيـام       أظهرت النتائج زيادة معدل     .  الرسوم البيانية من قبل الطالب    

  .زاد االنتباهاألولى وبزيادة معدل التحصيل 

 التـصوير بالفيـديو   رسة لمعرفة أثبدرا) (William and jake,2003وقد قام  ويليام وجاك 

وقد كان الهدف من هذه الدراسة هـو        . لمراقبة الذاتية على تحسين أداء طلبة المسرح        لكوسيلة  

فـي  . المقترنة بالتصوير الفيديو على أداء طلبـة المـسرح        , التعرف على تأثير المراقبة الذاتية    

مج األداء المسرحي بعد ذلك جعـل       التجربة األولى تم تصوير بروفات الطالب بالفيديو في برنا        

وفي التجربة الثانية تم مقارنة فعالية المراقبة الذاتية المركـزة          . الطالب يراقبون شرائط الفيديو     

بينت النتائج أن الطالب الـذين شـاهدوا        .والمراقبة الذاتية العامة في تعزيز أداء طلبة المسرح       

 كان أداؤهم أفضل من أؤلئـك الـذين لـم           أداءهم بأثر رجعي وشاركوا في مراقبة ذاتية مركزة       

  .مما يشير إلى أن المراقبة الذاتية كانت مفيدة جدا للطلبة, يشاركوا في هذه النشاطات

 المراقبة الذاتية    على   بتأثير التدري  فيها   بحثتدراسة  ب) Marcia,2005( اما رشي  قامتوأخيرا فقد   

 سـلوكية ي التحصيل وأخرى في جوانـب       ف مشكالت    أطفال يعانون من     ىدلاألكاديمي   األداءفي  

  من المرحلة    اإلناثن من   ي ذكور وطفلت  تألفت العينة من سبعة أطفال    . اإلعاقات  ذوي  وبعضهم  من    

 تدريبا في المراقبة الذاتية مع       األطفال تلقى. في ƹرفهم الصفية    تعليما عاديا   و الذين يتلقون   .االبتدائية

 األكاديميـة لمهمـات   و ا لمراقبة الذاتيـة لالنتبـاه      ل اتصممت التدريب .مهمات القراءة والرياضيات  

  المراقبة الذاتية  التدريب على تأثير إلى الدراسة نتائجشير ت .لمساعدة األطفال على التعلم
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كما أظهرت نتائج الدراسـة   .  في صفوف العاديين     يتعلمونلألطفال الذين    األكاديمي على األداء 

ال يستفيدون من استراتيجية المراقبة الذاتية إال في ƹـرفهم           األطفال ذوي اإلعاقات     تأن تدريبا 

  .الصفية

دراسات أجمعت على أن المراقبة الذاتية حسنت االنتباه وزادت من لا حظ مما سبق أنالي

  : يلي ماد أƷفلت قهاإن الإ. معدل  التحصيل والدقة

  .ثاناإلو لذكوردى ااالنتباه لر لة قصوشكم  لتوزيعةلسابقا تتتطرق الدراسا مل -

  .ا على حاالت قليلةهبلرة في أƹوقليلة ومقص بقةساال ساتار الدت العينات فيكان -

نـة  ومقار) والـضابطة , التجريبية(قة إلى استخدام  مجموعتين     ابت الس راساقر عدد من الد   افت -

  . قياس قبلي وبعديأدائهما على 

ك ل وكذ .)واإلناث ,لذكورا (نييداعلال  اف األط ت من ر على عينا  تجقة لم   ابست ال معظم الدراسا   -

 .لفةخت مة ت عمريا على مستوير تجلم

  .لم يقع بين يدي الباحث دراسات عربية إال قليل منها  -

ن التجاهات تطرقا لمعالجات األطفال الذيا رمعرفي يعد أكثل ا–لسلوكيري ااالتجاه النظإن  -

  .ري ƈخرظن أي اتجاه نثر ملزائد اكا طاشنلباالمصحوب اه ي االنتب فورقصيهم لد
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  الفصل الثالث

  

  الطريقة واإلجراءات

يتضمن هذا الفصل وصفا لطريقة الدراسة وإجراءاتها من حيث مجتمعها وعينتها وطريقـة             

كما يشتمل وصفا لـألدوات والمقـاييس       , اختيارها وتوزيع أفرادها في مجموعات الدراسة       

  .المستخدمة في هذه الدراسة والتحليالت اإلحصائية

  :سة أفراد الدرا

 من اإلناث فـي ثـالث فئـات         39و,  من الذكور  39  طفال) 78(تكون أفراد الدراسة من     

 من بين األطفال الذين كـانوا موضـع         اعشوائيوقد تم تعيينهم    ,  سنة 12,10,8عمرية هي     

بحسب متغيـري   ) ضابطة  الو, التجريبية( إلى مجموعتين    هموتم تقسيم . مالحظة المعلمين   

  :1كما هو مبين في الجدول الجنس والفئة العمرية 

  :حسب متغيرات التدريب والفئة العمرية والجنس أفراد الدراسة توزيع: 1جدول ال

   سنة13   سنة11   سنوات8  الفئات العمرية

 الجنس

  ة    المجموع 
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  

  42  7  7  7  7  7  7  المجموعة التجريبية

  36  6  6  6  6  6  6  المجموعة الضابطة

  78  13  13  13  13  13  13  المجاميع
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 في ةطبق مقياس مالحظة السلوك االنتباهي على الصفوف الثالث والخامس والسابع االساسي          

 لمديرية وكالة اربـد  تابعتانن امدرستي إناث اربد وذكور مخيم اربد الثالثة وهاتان المدرست    

 األطفالعلى  ) 1981 ,لبطƫكيالني وا (بعد ذلك تم تطبيق مقياس السلوك التكيفي        . التعليمية

أو , حـسية أو, تعاني من إعاقات عقلية      ي الحاالت الت  في الصفوف المذكورة أعاله الستثناء    

  .د أو توحةسمعي

ن لهم كأطفـال لـديهم      يبين الطالب الذين تم ترشيح المعلم     ن  وقد تم اختيار العينة السابقة م     

 على مقياس السلوك االنتباهي     الصعوبة لديهم    حيث تراوحت درجات  . صعوبات في االنتباه  

  .90 من اصل )90_55(

  مجموع    تم ترتيب  إذ, بعد ذلك تم توزيع أفراد العينة إلى مجموعتين بالطريقة العشوائية البسيطة          

 3,2,1,"أعطوا أرقاما تسلـسلية     و   , تصاعديا  في كل فئة عمرية من الذكور واإلناث       أفراد العينة 

رقاما فردية هم المجموعة التجريبية التـي سـيتلقى أفرادهـا            واعتبر األفراد الذين أخذوا أ     "...

عتبر األفراد الـذين    ƈو. طالبا وطالبة ) 42(التدريب على برنامج المراقبة الذاتية وبلƸ مجموعها        

 وبلـƸ . تلق أفرادها أي نوع من التدريب       يأعطوا أرقاما زوجية هم المجموعة الضابطة التي لم         

  .طالبا وطالبة) 36(في مجموعها 

  :متغيرات الدراسة 

  :أثر المتغيرات المستقلة التالية   إلى تعرفتفدقد هو .تعد هذه الدراسة من الدراسات التجريبية

والضابطة التـي   , ها التدريب على المراقبة الذاتية      دفراأ ىالتجريبية التي تلق  (المجموعة   -1

  .) لم يتلق أفرادها التدريب على المراقبة الذاتية 
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 ).اإلناث, الذكور (الجنس  -2

 سـنة   11و, ثماني سنوات تناظر الصف الثالث      (الفئة العمرية محددة بمستوى الصفي       -3

 ) .  سنة تناظر الصف السابع13و, تناظر الصف الخامس 

وتم قياسه إجرائيا علـى مقيـاس الـسلوك         , في حين كان المتغير التابع هو مستوى االنتباه         

  . كافة مراحل القياسات البعدية للمقياس االنتباهي والذي ظهر على درجات األطفال في

  :أدوات الدراسة

  :ةات التاليواستخدمت في الدراسة األد

  /مقياس مالحظة السلوƿ االنتباهي  -1

 ألƹراض الدراسة باالسترشاد بمقاييس شائعة مثـل         مقياس مالحظة السلوك االنتباهي    تم تطوير 

قد صمم المقياس بهدف التعرف علـى       ف). 1انظر ملحق رقم    (لالنتباه   ) Conners(قائمة كونرز 

بعد الجلسة الخامسة و بعد الجلسة التاسـعة        (وتم استخدامه في مراحل القياسات البعدية       , العينة  

 باستخدام اإلشارة   إذ أن المعلمين كانوا على علم بأنهم سيقومون       ) خيرا بعد الجلسة الثانية عشر    أو

  .قراءات ال في جميع إلى األداة

ال معنى لديه تجاه    : (وبعد التحكيم حذفت منه فقرة وهي     , فقرة) 21( البداية من    تكون المقياس في  

ويتكون المقياس  . فقرة  ) 20(وبعد ذلك تكون المقياس في صورته النهائية من         ) . اللعب المنظم 

ويتكـون هـذا    , )فترة انتباهه قصيرة  (بعد يقيس قصور االنتباه من مثل       : هما ن رئيسي من بعدين 

 جميع فقرات   وتتدرƜ اإلجابة على  ). 18,17,15,14,13,12,10,9,5,4:(قرات التالية البعد من الف  

 نـادرا   و,1وقليال وتأخذ القيمة , 2كثيرا وتأخذ القيمة  و  ,3 كثيرا جدا وتأخذ القيمة      بين المقياس
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لبعض الفقرات مقارنـة مـع      ) 2(وبخصوص االستجابة فقد تم إعطاء الوزن        , 0و تأخذ القيمة    

. وهي الفقرات التي تقيس بعد النشاط الحركـي الزائـد           ) 1(ات التي أعطيت الوزن     بعض الفقر 

ية بدراسة قصور االنتباه والذي قد يقترن بنشاط حركي زائد فقد أعطيـت             نوألن هذه الدراسة مع   

: القيم السابقة وزنا أكبر من البعد اǓخر وهو بعد النشاط الزائد الذي يتكون من الفقرات التاليـة                

)1 ,2, 3 ,6 ,7 ,8 ,20,19,16,11 .(  

  :صدق وثبات األداة

ستخرƜ صدق المقياس بعرضه على لجنة مكونة من خمسة مدرسـين مـن أعـضاء الهيئـة                 ا

وتم إلغاء فقرة أجمع عليها جميع المحكمين وهي        . التدريسية في كلية التربية في جامعة اليرموك      

ياس مناسبا ألفراد عينة الدراسة فقـد قـام         والعتبار هذا المق  ). ال معنى لديه تجاه اللعب المنظم     (

الباحث باستخراƜ ثبات المقياس باستخدام االختبار وإعادته على أفراد المجموعة الضابطة فـي             

 وتعتبر نتـائج الدراسـة المتعلقـة بـالفروق بـين            ).0.89( اختباراته وقد كان معامل الثبات      

   .عمر دالالت تجريبية على صدق المقياسالمجموعتين التجريبية والضابطة والفروق بين فئات ال

 )/1981,كيالني البطƩ(مقياس السلوƿ التكيفي " -2

وقد تـم تطـويره للبيئـة       , يستخدم مقياس السلوك التكيفي للكشف عن حاالت اإلعاقة العقلية          

وقد أمكن الوصول إلى نوعين من بيانات الصدق تالف األول من نتائج تحليـل فـي             , األردنية

لكال المتغيرين ذات داللة    ) ف( لمتغيري الحالة العقلية والعمر وكانت قيم        2*6ئي  التصميم الثنا 

وفي النوع الثاني استخرجت بيانات الصدق بداللة محـك تقـديرات           0,01في مستوى يقل عن     

وكانت قيمة   , 5و1المعلمين والمشرفين لألسوياء والمعوقين على مقياس للتقديرات يتدرƜ بين          
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وتراوحت , 79 الدرجة الكلية على المقياس وتقديرات المعلمين والمشرفين         معامل االرتباط بين  

أما نتائج ثبات المقياس فقد استخرجت بياناتـه بطـريقتين          ., 96و, 50للدرجات الفرعية بين    

, 99و  , 89األولى اعتمدت على التجزئة النصفية وقد تراوحت هذه القيم في عينة األسـوياء              

و , 73وللمقاييس الكلي تراوحت في عينة المعوقين بـين         , 99ى  وللمقاييس الفرعية وصلت إل   

أما الطريقة الثانية للثبات اعتمدت طريقة اإلعـادة        . , 93وللمقاييس الفرعية وصلت إلى     , 87

 وقد استخدم في    .للمقياس الكلي , 99للمقاييس الفرعية ووصلت إلى     , 99و,  93وتراوحت بين   

راد الذين طبق عليهم مقياس مالحظة الـسلوك االنتبـاهي          هذه الدراسة بتطبيقه على جميع األف     

 ويقيس هذا المقياس مدى واسعا من       .الستثناء حاالت اإلعاقة العقلية قبل انتقاء أفراد الدراسة         

النشاطات الحياتية اليومية تشمل مهارات ووظائف استقاللية ومتطلبات نمائية فـي المجـاالت             

واللغويـة باإلضـافة    , واالجتماعية  ,  االدراكية   –لجسمية  وا , ةوالحركي,  الجسمية –التكوينية  

ويتـألف  .  الشخـصية تإلى جوانب سلوكية تعبر عن مستوى التكيف وذات صلة باضـطرابا    

فقرة موزعة على ستة مقاييس فرعية يمثل كل منها مجاال سلوكيا ينقسم في             ) 96(المقياس من   

من كل فقرة خمسة مـستويات وصـفية        ويتض. بعدين ريئسيين مثل كل بعد منها ثماني فقرات       

لألداء تتدرƜ في سلم من خمس قيم تتراوح بين صفر واربعة وتمثل اإلطار المرجعي العام في                

  :تقويم أداء المفحوص وهذه المستويات هي 

   .أو ال وعي, أو ال أداء ,  مستوى األداء السلبي :صفر

  . مستوى متدن من األداء:1
  .بول أدنى مستوى من األداء المق:2
  . الهدف الواقعي :3
  . مستوى األداء فوق ما هو متوقع من معوق عقليا:4
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 /نموذج التسجيل الذاتي -3

وهو مصمم بطريقة يستطيع معها     :  ألƹراض الدراسة     نموذƜ التسجيل الذاتي     تم إعداد 

وهذا النموذƜ يميز سلوك الطفل االنتباهي فيما إذا كـان          .  استجاباته عليه     تسجيل الطفل

حالة  "Off-Task)( أو ƹير مركز المهمة     ". حالة انتباه )" On_Task(   المهمة     على  

 ".عدم انتباه

 /صندوق لجمع استجابات الطفل من بطاقات االنتباه -4

 حيث يوفر هذا الصندوق تسلسل البطاقات والتدريب على المهمـات لمعرفـة مقـدار              

 .التحسن على االنتباه

  :المهمة التجريبية

  :تدريب القائم على المراقبة الذاتيةبرنامج ال: أوال

حصة دراسـية  ) 72(وبمعدل , ا كامالقام الباحث بتطبيق البرنامج في مدة زمنية استغرقت شهر        

 وسـيتم الحقـا     .دقيقـة ) 45(وقت الحصة الدراسية أي     ل  مساوية   وكانت مدة الجلسة  . تدريبية  

  .ربية والرياضيات لكل صف توضيح المهمات التجريبية التي تم تطبيقها في حصص اللغة الع

 التجريبية إليضاح الهدف العام من البرنامج التدريبي وهـو تعلـيمهم            التقى الباحث بالمجموعة  

مهارات في المراقبة الذاتية لكي يتحسن االنتباه لديهم والذي يعتبـر شـرطا أساسـيا للنجـاح                 

  :وقد طبقت عدة قياسات بعدية أثناء التطبيق وهي . الدراسي

  .د الجلسة الخامسة تمثل في البرنامج مرحلة تقديم المراقبة الذاتيةقراءة بع -1
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  .قراءة بعد الجلسة التاسعة تمثل في البرنامج مرحلة مراجعة المراقبة الذاتية -2

تمثل في البرنامج مرحلة الفطم أو االنسحاب التدريجي  قراءة بعد الجلسة الثانية عشرة -3

 .للنغمة وبطاقة االنتباه

 ).المؤجل( لقياس االحتفاظ  بأسبوع من انتهاء البرنامج التدريبيقراءة بعد أسبوع -4

 :ويتألف البرنامج مما يلي

  :هي ومج برناالن  ما جزءتبحصي التوا/ تاودألا -أ

 وتصدر نغمات   أو نغمة مراقبة الذات/ شارة  يتمثل في مسجل اال : بهاتنم ماظن  .1

  )2انظر ملحق رقم .( متباينةتبفرو قا

ذاتي للمهمات الذي يؤشر عليه الطالب عند لا ليجستال يتمثل في نموذƜ :ةابعتلمم اانظ .2

  :2جدول السماعه النغمة كما هو مبين في 

  :بطاقة التسجيل الذاتي: 2ول دالج

  )هتبانالاة بطاق(

  ال  نعم  )1(ة مهملا

  ال  نعم )2(ةملمها

  ال  نعم )3(مةالمه

  ال  نعم )4(ةملمها

  ال  نعم )5(مةالمه
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 فيما يلي وصف .بة الذات مثل الرياضيات واللغة العربيةقارم تاس لجلةحبامص هماتم -3

  :لتلك المهمات

أن ففي أثناء عرض المهمة من المفروض , يتوفر في المهمة درجة من االستمرارية -1

 وبالتالي تكون ثم تصدر اإلشارة لتذكره انه يتابع المهمة يستمر الطفل في االنتباه ومن

واخيرا يسجل استجاباته , ) ال(لتكون اإلجابة لمهمة لأو ليس متابعا ) نعم (اإلجابة ب

  .وذƜمعلى الن

) 90– 10( ما بين في أوقات ƹير منتظمة أثناء المهمة وتتراوح) النغمة(تصدر اإلشارة -2

 .ثانية

 .دقيقة)45(تقدم المهمات لألطفال أثناء الحصة الدراسية أي في  -3

 .حصة) 12(يساوي ) ذكورا وإناثا( لكل مجموعة مجموع الحصص الدراسية التدريبية -4

 )3انظر ملحق رقم (. لكل صفاتمهم) 3-2(دراسية بحدود الحصة الأعطى في   -5

  /تعليمات تقديم المهمات مع استراتيجية المراقبة الذاتية 

موضوع اللغة العربية والرياضيات المقرر (يشرح الباحث األفكار العامة للدرس في  -1

  .ل الحصة الدراسية أو) للصف المعين 

 .ينتقل الباحث ليوضح أفكار الدرس فكرة فكرة -2

 يتم تشغيل المسجل وبعد أن يتم لوبعد أن يفهمها األطفاأثناء شرحه للفكرة األولى  -3

يبدأ الطفل باإلجابة عن أسئلة المهمات األكاديمية , توزيع بطاقات االنتباه في البداية 

 .المعينة له 

 .مختلفة تصدر النغمات في أوقات  -4



-61-  

  

يضع الطفل استجاباته على بطاقة االنتباه حين سماعه النغمات التي تصدر من مسجل  -5

 .النغمات 

 . وهكذا ... حين  يفرƷ من البطاقة يضعها داخل صندوق جمع البطاقات   -6

  :تلك المهمات المقدمة للصف الثالث من  اللغة العربية ل أمثلة يفيما يلو •

  الجزائرالجزائر  منمن  صديقصديق

  هل اعتاد وائل قراءة مجالت األطفال Ý/ السƊال األول

  نعم                               ال

  هل اسم صديق وائل عليÞ/ السؤال الثاني

  نعم                                    ال

  .تشتهر الجزائر بالنفط والغاز واشجار الزيتون والعنب/السƊال الثالث

   النعم                                  

  .احتلت فرنسا الجزائر/ السƊال الرابع

  نعم                                   ال

  .قدمت الجزائر مليون شهيد/ السƊال الخامس 

  نعم                                    ال
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  :لصف الخامس في اللغة العربيةاومن أمثلة من  •

  الطباعةالطباعة

  لطباعةÞابمن األمة التي اشتهرت / السؤال األول

   الهنود- الصينيون                             ب-ا

   الطباعةÝ فيهاخترعت الذي القرن/ السƊال الثاني 

   الخامس عشر الميالدي- الثاني عشر الميالدي            ب-ا

  :العالم الذي اخترع الطباعة/السƊال الثالث 

   ƷوتينبرƵ- كيلر                                ب-ا

  :أخيرا مثال للصف السابع في الرياضياتو •

  الخطيةالخطية  المعدالتالمعدالت  حلحل

 17Ý = 5+ س  -1

 )3انظر ملحق رقم ( 25Ý = 13 –ص  -2

  :ي كƇالتيهو مراقبة الذات لمجال االنتباه قيبطتلالعامة لتعليمات  ا-ب

  ).اإلشارة(لنغمةا لومسج ,باهالنتاة قطا كبادمول ا  - أ

  .ه االنتبادمه وعنتبايز بين االيتم الىلع)ةجذمنلا(ألطفال تدريب ا  - ب

 نات مذلا ةنغم وأ شارةاإل ردصرة تمكل  يفذاته  أو ه نفسفل يقيمجعل الط  - ت

  "منتبهاÞل كنت ه: " هأل الطفل نفسا يسبعده. جل سملا
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ل يجسنموذƜ ت ىلع) ال,نعم (رة في خليةشا إضع بول إجابتهسجل الطفبعدها ي  - ث

  .الذات

 إلنتاجيةا أو ي وقت المهمةف) نسلتحا وأ (مدقتالات حول ظ بمعلوماالحتفا  - ج

  .ميةكاديألا

  ).مةالنغو ليجستب ورقة ال سحوأ (مالفط بلوسأ بيق  تطلكذبعد   - ح

Ɯ-  تقديم البرنامج التدريبي القائم على المراقبة الذاتيةتاوطخ    

  )ط فقلألو اوملي ا دقيقة من20-15من (طفالألل تاذمراقبة ال ميدقت: األولى ةوطخلا

ى ده إحوضيح له بأن هذلتام ث , اهابتنريد منه أن يكون أكثر اي ثحابل انأ لطفلبار اخإ -1

ظ الطالب بحالة يمكن من خاللها معرفة حالة االنتباه فحتث يتباه بحي االنةداطرق زي

  .لديه

  .النتباه من قبل الباحثة عن اديم أمثلتم تق -2

ل جسمالدر  يصماد عنأنه  لهرحش إذ ,ل الذات و المسجل للطفة مراقبةديم بطاقتم تق -3

 اهب أنا منتتل كنه( سؤال التاليل افسهن لأسي نأ هيفي كل مرة يسمع نغمة عل, نغمات

 مايق ءايح أثنحصقبة بشكل مرالا ةطاقبلى عة مويضع عال) ةÞنغم سمعت العندما

  .لغة العربيةلواالرياضيات كية اسدرلم اطفال بمهماتهألا

  .بة الذاتقارمات معليت ديعيواه بأمثله عن االنتأن يعطي ن الطفل الطلب م -4

  .ةتجرب تصدر نغمات الاندمعلذات  ابةمراقء رافل يوضح إججعل الط -5
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  )ةيولاألالمقدمة ة من ليلد أيام قدقائق بع) 5-2(طفللل تالذا ةبقارمراجعة م: الثانية ةوطخلا

  .Ɯ المهمةوخار, لمهمة ا ءانأثات السلوكب ةصاخلت ااميلعتلا ةعجارم -1

 عاسم د عنيعملماذا  يفترض به أن  :لف الطؤال س ثم ,جيلستال إجراءمراجعة  -2

  .صوتÞالة غمن

  ).ريةوت ضركانإن (اجعةتغذية ر -3

  :لبطاقةالة ازإ تحريك أو: حاب التدريجيسنالا وت الفطم أاءارجإ:الثالثة ةوطخلا

  ).ةكالبطاق(يارجخلا دعم الىد عل االعتما مناخوف -1

  .الت أو البطاقة أوط النغمانزيل شريإما أن  -2

  .طاقةلب اأوط ريلش لوأنه ال يحتاƜ,مل جيد  يقوم بعطفل بأنه الارإخب -3

ـ ا هسفنوجيه الطفل لكي يسأل     تتم  ط  يل الشري فƎذا أز  -4 ـ لا لاؤسل هـل كنـت    "الي  ت

  .Þ"منتبها

ـ فسه ا  يسأل ن  يكل لطفلاه  وجيت تمقة  ابطلا تلإذا أزي  -5 ـ كهـل   "تـالي   لال ا ؤسل  تن

 .Þ"بهاتنم

  :التصميم التجريبي

نتباه لدى يم البحثي الذي يتضمن متغيرا تابعا هو القدرة على االملتصا  عناصر3جدول ال مثلي

عداده إلعينة على المقياس الذي سيتم  اادفررجات التي يحصل عليها أدلاب اهنع اربعمال األطف

 12,10,8ستويات ممر بثالثة العي هلة قمست اتريغثة متثاليتضمن التصميم ا كم. لهذا الغرض

فيكون ) لضابطةا, يةبيرالتج(ويين ستبمة والمجموع, )أنثى, ذكر (ستويينموالجنس ب ,سنة
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 أن القياس للمتغير التابع أي سلوك االنتباه قد تم على مراحل من أجل اوبم,) 3x2x2(ميمالتص

 تحليل التباين للقياسات المتكررة التعرف إلى مدى التحسن بالتدريب فقد استخدم تصميم

Repeated Measure)(  

  :وزيع فئات الدراسة في التصميم البحثي ت: 3الجدول 

 المجموعة

  ضابطة  تجريبية

 الفئة العمرية

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

عالمات السلوك   سنة13

 *االنتباهي

عالمات السلوك 

 االنتباهي

عالمات السلوك 

 االنتباهي

عالمات السلوك 

 االنتباهي

عالمات السلوك   سنة11

 االنتباهي

عالمات السلوك 

 اهياالنتب

عالمات السلوك 

 االنتباهي

عالمات السلوك 

 االنتباهي

عالمات السلوك   سنة8

 االنتباهي

عالمات السلوك 

 االنتباهي

عالمات السلوك 

 االنتباهي

عالمات السلوك 

 االنتباهي
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, القياس القبلي : تتوزع عالمات سلوك االنتباه في تصميم القياسات المتكررة كما يلي           * 

  ) .االحتفاظ(المؤجل , البعدي الثالث , البعدي الثالث , بعدي الثاني ال, البعدي األول 

  : Pilot studyالدراسة االستطالعية

أثر البرنـامج المعـد فـي    الهدف من الدراسة االستطالعية هو التعرف مبدئيا على    

 على األطفال الذين لديهم قصور في االنتباه والذي قد يقترن بنـشاط             ةالمراقبة الذاتي 

 دروس الرياضيات واللغة العربية      في  االستطالعية  الدراسة  فقد نفذت  .ائد  حركي ز 

وقـد اختيـر    .  من مدارس اربد األولى تطبقان نظام الفترتين       ن أساسيتي في مدرستين 

أجلس األطفال كل على مقعده الخاص به وأمـام         . الصف الخامس لتطبيق الدراسة     

  :يلي كل طفل ما

 .بطاقات االنتباه  -1

 .طاقات االنتباه فيهصندوق لجمع ب -2

 .مسجل اإلشارات الذي يصدر نغمات بأوقات ƹير منتظمة -3

 .مهمات في الرياضيات واللغة العربية -4

  .الخ......أدواته الخاصة به من قلم وممحاة ومبراة -5

نهـم كـانوا ال   إبناء على مالحظات المعلمين عليهم حيـث   طفال كعينة دراسية    )14(تم ترشيح   

منها , حصة)16(أعطي األطفال   . ويبدو عليهم النشاط الزائد   , ال ينتبهون و, ينهون مهماتهم بنجاح  

  مـدتها  فـي فتـرة زمنيـة     , و ثماني حصص في اللغة العربية     ,  في الرياضيات  صثماني حص 

لقيـاس  ,  بعديتين كل ثماني حصص للجنسين الذكور واإلنـاث        ن تي اءوقد تم اخذ  قر    . ناأسبوع
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بعدما عرف المعلمون انهم هم     , ال من قبل المعلمين أنفسهم    األثر الذي أحدثه البرنامج على األطف     

  .الذين سيقومونهم في المرات القادمة 

 إذا  قـاموا   Task- (On (واعتبر األطفال على المهمة . دقيقة) 30(استغرقت جلسة التدريب 

بعـد  ) بـنعم  (االنتباه باإلجابـة  شيرهم على بطاقة    باإلضافة إلى تأ  ,) المهمة(بحل ورقة األسئلة    

أما إذا لم يجيبوا عن األسئلة ولم يكونا منتهـين عنـد            . عهم النغمة التي تصدر من المسجل     اسم

  .على بطاقة االنتباه) ال(صدور اإلشارة فقد سلوكهم سلوك عدم انتبه ليأخذوا اإلشارة 

األطفال قبل التدريب  من المعلمين بخصوص أداة مالحظة السلوك االنتباهي            عن   جمعت بيانات 

واسـتخدمت اسـتراتيجية المراقبـة الذاتيـة كتـدخل          . ت عالماتهم على قصور االنتبـاه       وثبت

)Intervention(  بعدما شرحت لهم كيفيـة  . من خالل حصص الرياضيات من قبل الباحث كلعبة

  .تعبئة البطاقة والتأشير عليها بعد سماع النغمات

ين مستقلين لتعرف اثر برنـامج       الفرق بين متوسط    على   لداللةل (t.test)تم استخدام اختبار ت     

 تحسين من أدائهم ومتابعتهم      في   المراقبة الذاتية كاستراتيجية لتحسين االنتباه لدى هؤالء األطفال       

البعديـة  أما القراءة   , ),172( فقد كانت القراءة األولى البعدية للذكور ƹير دالة إحصائيا         .للمهمات

  ) . ,006, , 034(نين دالتاتاناث فقد جاءت القراءأما لǘ. ),005(االثانية فقد جاءت دالة إحصائي

  :إجراءات جمع البيانات 

وكانت تجمع البيانات في    , طبقت إجراءات المراقبة الذاتية في حصص الرياضيات واللغة العربية        

وقبل كل جلسة كان يتم توزيع      . كل حصة مع نماذƜ تسجيل االنتباه في الصندوق المخصص له           

باهي على المعلمين الذين قاموا بترشيح األطفال الذين لـديهم قـصور فـي              مقياس السلوك االنت  
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وبعد ذلك كان الباحث يفرƷ  عالمة للطالب بعد كل القـراءة            .  لتقييم تحسين االنتباه لديهم    هاالنتبا

البعدية فتكون لكل طالب قراءة قبلية واحدة وثالث قراءات بعدية ليتم إدخالها بـسهوله ويـسر                

  .ها واستخراƜ النتائج وتحليليهاللحاسب لمعالجت
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 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

ما يتعلق  بفاعلية المراقبة الذاتية فييتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة 

 في فئات متفاوتة االنتباه قصور يعانون منبخصوص القدرة على االنتباه لدى أطفال 

علقة بأثر التدريب على المراقبة وقد تناولت النتائج فرضيات الدراسة المت. في العمر

الذاتية وآل من متغيري الجنس والعمر والتفاعالت بين هذه المتغيرات في القدرة على 

 أثرآما تناولت النتائج . آما تم قياسها في ثالث مراحل أثناء فترة التدريب , االنتباه 

 بعد  الحقةرحلةالمتغيرات المذآورة على القدرة على االنتباه عندما يتم قياسها في م

  .  االحتفاظ بنتائج التدريب مدىانتهاء التدريب قياسا مؤجال ألغراض الكشف عن

 تم تحليل التباين للقياسات الفرضيات الخاصة بالمجموعة والجنس والصفوللتحقق من 

, الرابع, الثالث, الثاني, القبلي: على االختبارات التالية) (Repeated Measureالمتكررة 

 كما تم استخراƜ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للذكور واإلناث في .والمؤجل

جميع الصفوف وفي مراحل االختبار المختلفة وللمجموعتين التجريبية والضابطة  كما هو 

  ).4(موضح في الجدول 
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الـصفوف  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للذكور واإلناث على جميع          : 4الجدول  
  :وفي مراحل االختبار المختلفة وللمجموعتين التجريبية والضابطة

 اإلناث الذآور
 لمجموعةا

مرحلة 
 القياس

المتوسطات 
واالنحرافات 
  المجموع  السابع  الخامس  الثالث  المجموع  السابع  الخامس  الثالث المعيارية

* المتوسط
  األول 68.4366.1463.8666.14 65.2969.8672.24 81.57

 13.2513.2112.5412.48 15.7915.0714.46 7.48 االنحراف "القبلي"

  الثاني 66.5763.0059.7163.09 63.0066.2969.57 79.43 المتوسط
 12.9012.4213.7912.71 15.8315.2514.68 7.66 االنحراف  

  الثالث 63.0057.1454.0066.19 59.2963.0066.19 76.29 المتوسط
 12.8211.8714.0114.77 15.8515.2514.77 7.54 االنحراف  

  الرابع 63.4360.4355.0067.66 61.1464.2967.66 77.57 المتوسط
 13.7712.8613.6314.61 15.6414.8114.61 8.36 االنحراف  

 67.1461.4357.8662.14 61.8666.7169.00 78.42 المتوسط

التج
ري
 بية

 12.6812.6312.2012.49 14.9613.8513.74 6.63 االنحراف  المؤجل

   69.3364.3363.8365.83 69.1775.1775.50 82.17 المتوسط
  األول

 10.948.70 9.05 5.79 12.4911.7911.53 7.52 االنحراف "القبلي"

 68.8363.3363.5065.22 69.0069.5073.06 80.67 المتوسط
 الثاني

 8.06 9.87 7.47 6.65 12.9014.4912.48 7.01 االنحراف

 68.3363.5063.0064.94 68.8369.6773.33 81.50 المتوسط
 الثالث

 10.208.41 9.09 5.75 13.3214.2112.80 7.58 االنحراف

 68.0063.0063.5065.00 68.6769.8373.39 81.68 المتوسط
 الرابع

 8.35 9.93 9.05 6.36 13.3115.0513.16 7.84 االنحراف

 68.3364.0063.0065.11 69.3369.6773.56 81.68 المتوسط

  
  
  
  
  
  
  

  الضابطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 المƊجل
 10.418.34 8.72 5.75 12.6015.0612.86 7.66 االنحراف

  )90 –المدى للمتوسط الحسابي  على المقياس بين صفر (*= 
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  :ما يلي ) 4(في الجدول الحظ ي

 هناك انخفاض مطرد في األداء في مراحل القياس األول والثاني والثالث والرابع -1

المجموعة  األداء في أن الفروق فييالحظ في حين . والمؤجل عند المجموعة التجريبية

  .الضابطة ضعيفة جدا

كان بعضها كبيرا نـسبيا      أن الفروق بين الذكور واإلناث في مراحل القياس           أيضا  ويالحظ – 2

  .وبعضها اǓخر صغيرا

الثالث ( كذلك يالحظ وجود فروق بين المتوسطات الحسابية لمستوى االنتباه بين الصفوف -3

   وللكشف عن هذه الفروق كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   )  والسابعسوالخام

نتائج ) 5( جدولويبين ال. اسات المتكررة تم تطبيق تحليل التباين المصاحب للقي).0.05 ∝  ≤(

  .هذا التحليل

نتائج تحليل التباين للقياسات المتكررة على جميع متغيرات الدراسة لالختبارات ): 5(الجدول 

 :الثاني والثالث والرابع

 الداللة اإلحصائية Fقيمة  متوسطات المربعات درجات الحریة مجموع المربعات مصدر التباین

 0.62 0.594 2.520 3 7.56 المصاحب

 0.00 29.251 124.074 3 372.222 المجموعة

 0.013 2.771 11.753 6 70.518 الصف

 0.440 0.905 3.837 3 11.51 الجنس

 0.79 0.521 2.209 6 13.251 الصف*المجموعة

 0.055 2.583 10.957 3 32.871 الجنس*المجموعة

 0.62 0.729 3.092 6 18.553 الجنس*الصف

 0.142 1.626 6.896 6 41.377 الجنس*الصف*موعةالمج

   4.242 195 827.124 الخطأ
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لمتغيري  ) 0.05 ∝  ≤(وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 5(يبين الجدول 

ولم يظهر اثر ذو داللة لمتغير الجنس وألي من التفاعالت بين المتغيرات ,  والصفالمجموعة

أما بالنسبة ألثر ,ر ذا داللة لمتغير المجموعة لصالح المجموعة التجريبية وقد كان األث .الثالثة

فقد تم تطبيق اختبار توكي للمقارنات البعدية لبيان أي الفروق بين الصفوف كان , متغير الصف 

  .ويبين الجدول التالي نتائج هذا التحليل , له اثر ذو داللة ولصالح أي الصفوف 

  :توكي للمقارنات البعدية على متغير الصف لالختبار الثانينتائج اختبار  : 6الجدول 

المتوسط  الثالث الخامس  السابع

 الحسابي

 الصف

)9.18*(    

  

)9.34(*  

)9.18(* 

73.80  

  

64.46  

  

64.62 

  الثالث

  الخامس

 السابع

    ).0.05 ∝  ≤(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة*

لصف الثالث والصفين الخامس والسابع لصالح أن الفروق كانت بين ا) 6(يظهر من الجدول رقم 

حيث إن المتوسط الحسابي يعبر عن درجة قصور االنتباه وكلما , الصف الخامس والسابع 

ظهر فروق بين الصف الخامس ت في حين لم .انخفضت قيمة المتوسط يزيد مستوى االنتباه 

  .والسابع
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  . نتائج هذا التحليليبين) 7(جدول ن الفƎ, أما نتائج توكي على االختبار الثالث لمتغير الصف

  :نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية على متغير الصف لالختبار الثالث : 7الجدول 

 الصف المتوسط الحسابي الثالث الخامس  السابع

)10.92*(    

)10.20(*  

)10.92(* 

72.08  

  

61.88  

  

62.16 

  الثالث

  الخامس

 السابع

   ).0.05 ∝  ≤(داللةدالة إحصائيا عند مستوى ال*

أن الفروق كانت بين الصف الثالث والصفين الخامس والسابع لصالح ) 7(يظهر من الجدول رقم 

 حيث إن المتوسط الحسابي يعبر عن درجة قصور االنتباه وكلما ,الصف الخامس والسابع 

مس  الخاينظهر فروق بين الصفت في حين لم .انخفضت قيمة المتوسط يزيد مستوى االنتباه

  .والسابع

  .  نتائج هذا التحليليبين) 8( جدولفƎن ال, أما نتائج توكي على االختبار الرابع لمتغير الصف 

  :نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية على متغير الصف لالختبار الرابع : 8الجدول 

  السابع  الخامس  الثالث  المتوسط الحسابي  الصف

  الثالث

  الخامس

  السابع

72.50  

63.23  

62.88  

  

)9.27*(  

)9.72*(  

  )9.27*(  

  

   ).0.05 ∝  ≤(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة*
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أن الفروق كانت بين الصف الثالث والصفين الخامس والسابع لصالح ) 8(يظهر من الجدول رقم 

  . الخامس والسابعينظهر فروق بين الصفتفي حين لم ,  الخامس والسابع ينالصف

فقد تم تطبيق تحليل التباين المصاحب بشكل منفرد على اختبار مسة  من الفرضية الخاوللتحقق

  .يوضح ذلك ) 9(جدول  ال, المؤجل 

  :نتائج تحليل التباين المصاحب لمتغير المجموعة على اختبار المؤجل ): 9(الجدول 

الداللة 

 اإلحصائية

  قيمة

F 

  متوسط

 المربعات

درجات 

 الحریة

مجموع 

 المربعات 

مصدر 

 التباین

0.00 821.811 11020.531 1 11020.531  المصاحب

 المجموعة 106.835 1 106.835 7.967 0.00

 الخطأ 1005.754 75 13.410  

   77 12300.615  الكلي

 على )0.05 ∝≤( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اأن هناك فروق) 9(يظهر من الجدول 

  .انت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبيةوك, متغير المجموعة بالنسبة لǘختبار المؤجل 

, الثالث  (ن إجابات األطفال على المهمات في جميع الصفوف         Ǝ النتائج سالفة الذكر ف    على وتعقيبا

من حيث عـدد اإلجابـات      _ في جميع مراحل تقديم البرنامج      _ كانت متفقة   ) السابع, والخامس

ـ    اي وضعت لق  المهمات أن   حيث انه من المعلوم    .الخاطئة  واإلجاباتالصحيحة    هس االنتبـاه وأن

 حالـة عـدم   ( و العكس صحيح  ) انتباهحالة  (  مجرد االنتباه يحصل الطفل على إجابة صحيحة      ب

 إجابـات   أوراق فقـد حـسبت      ( .المقـدم وهذا يعتبر مؤشرا ƈخر على فعالية البرنامج        ). انتباه

  ).10( في جدول )األطفال
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  :صحيحة والخاطئة في مراحل البرنامججابات الالمعدل إيبين : )10 (جدولال

   الثالثالصف  الخامسالصف  السابعالصف

 إجابات

 خاطئة

 إجابات

 صحيحة

 إجابات

 خاطئة

 إجابات

 صحيحة

 إجابات

 خاطئة

 إجابات

 صحيحة

30 100 20 110 7 117 

  تقديم  مرحلة

 مراقبة الذات

  

 

16 110 13 116 5 120 

  مراجعةمرحلة

  مراقبة الذات

 

31 315 15 182 5 103 

  إجراءاتمرحلة

  الفطم أو 

  االنسحاب 

  التدريجي

  

 المجموع 340 17 408 48 535 71
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي أظهرتها الدراسة بما يتعلق بفاعلية التدريب على المراقبة              

وسيتم مناقشة النتـائج بنـاءا      .  األطفال الذين لديهم قصور فيه     الذاتية في القدرة على االنتباه لدى     

  .على فرضيات الدراسة 

  .النتائج المتلعقة بأثر التدريب: أوال

أظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية األولى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

وهذا يدل على أن .  التجريبية على متغير المجموعة لصالح المجموعة)0.05 ∝  ≤(ة اإلحصائي

  . التي تلقت التدريب على المراقبة الذاتية تم تحسين مستوى االنتباه لديهاةالمجموعة التجريبي

إن البرنامج التدريبي الذي تم تطبيقه على األطفال الذين لديهم قصور في االنتباه والذي قد 

وتنظيم محتوياته ومراحل , خطيط لهعداده بعناية من حيث التإقد تم , يقترن بالنشاط الزائد 

وهذا ما , تنفيذه بحيث يكون أداة فاعلة في تحسين مستوى انتباه الطلبة عند أداء مهمات محددة

أظهرته نتائج الطلبة في المجموعة التجريبية على سلسلة االختبارات التي تم تطبيقها أثناء 

لتغلب على مشكالتهم في االنتباه من ولقد صمم  البرنامج لتمكين الطلبة من ا. فترات التدريب

ية مثيرات خارجية قد تشتت أو تسلب انتباههم عن أخالل تركيزهم على أداء المهمة وإهمال 

   الذين يعانون من قصور في االنتباه يشعرون بصعوبة االحتفاظ لن األطفاإحيث , أداء المهمة
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اولة االنتباه ألداء مهمة معينة ƹير  األمر الذي يجعل محÝبتركيزهم وانتباههم ولو لفترة قصيرة

  .ويحاولون تجنب أداء أي مهمة تتطلب االنتباه, مرƹوبة

وقد تم تحسين أدائهم في ضوء خصائص البرنامج المقترح والذي تم فيه استخدام منبهات سمعية 

 ومنبهات بصرية أخرى كبطاقات ةكجهاز التسجيل الذي يصدر نغمات بأوقات ƹير منتظم

لتي قد أظهرت تحسنا في أداء الطلبة على المهمات المعطاة لهم وهذا يعني زيادة االنتباه وا

انتباههم والتخلص من الصعوبات التي كانت تواجههم عند أداء مهمة معينة وهذا ما ظهر من 

ب المتصلة على المراقبة الذاتية التي تضمنت ثالث مراحل وتم يخالل نتائجهم على سلسلة التدر

  . المهمات المعطاة لهم أثناء التدريب رصد سلوكهم على

تصميم برامج تقوم على المراقبة الذاتية لتخفيف مشكلة قصور في إن الدراسات التي بحثت 

     مثل مارشيا,  الحاليةةاالنتباه الذي قد يقترن بالنشاط الزائد قد اتفقت نتائجها مع نتائج الدراس

)Marcia, 2005 ( , ساجوتساكايودراسة )  (Sagotsky,1970ررتابورو و كودراسة شيمب 

 ,Harris)كذلك في دراسة هاريس  ,(Shimabakuro, Parter and Serena, 1999)ينا ريسو

, في التعلم) التحصيل( لǘنتاجية االتي أظهرت نتائجها أن لمراقبة الذات تأثير إيجابي (2002

ودراسة ويليام , )(Hallahan,2003ودراسة هالهان , )(Poley, 1998ودراسة بولي 

William, 1996) ( وساندران وجاهري وو ماودراسة بارتر (Parter, Hogan, and 

Sandra, 1992)تحسن بشكل كبير مع  االنتباهي التي أظهرت نتائجها أن سلوك الطالب 

 نيو رودراسة .استراتيجية مراقبة الذات التي رافقتها إشارات سمعية بفترات زمنية ƹير منتظمة

 التي أظهرت نتائجها زيادة في (Rooney, Hallahan and Wills, 1984)ووليس  نهالهاو 

 يكودراسة م, مستوى االنتباه أثناء تأدية المهمة في كل مراحل المعالجة بالنسبة ألفراد التجربة
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 ,Rooney and Hallahan)ن هالوني وهار ودراسة (Micki,and William, 1997)م ايوويل

زيادة الفاعلية الذاتية والمثابرة لدى  Schunk,1983)( ة شنكسكما أظهرت درا, (1985

 التي قد كشفت )1998 (يبيس والسمادوندودراسة .المجموعة التجريبية مقارنة بالضابطة

 إحصائية بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية ةنتائجها عن وجود فروق ذات دالل

  .ض سلوكات ضعف االنتباهالتي أخضعت لبرنامج تدريبي على خف

ن إدراك الطلبة أو األطفال لمشكالتهم الخاصة بقصور االنتباه يعزز لديهم القدرة على محاولة إ

حل هذه المشكالت وبالتالي زيادة فاعلية البرامج المقدمة لهم بهذا الخصوص وƹالبا ما تعمل 

المعرفية حول مشكالتهم البرامج الخاصة بمعالجة قصور االنتباه على زيادة قدرات الطلبة 

الخاصة بقصور االنتباه وهذا يساعد على المعالجة الذاتية للطلبة في المستقبل ألن هؤالء الطلبة 

وهذا ما أكد عليه كل من دراسة , أدركوا بشكل واضح مشكالتهم التي تسبب تدني تحصيلهم

يج فاسو جنلزاسي ودراسة ليز,Patricia, and Margaret)1979(يا سرتمارجريت و با

(Lisaselznick, and Savage, 2000).  

  .النتائج المتعلقة بƉثر الجنس: ثانيا

أظهرت النتائج المتعلقة بأثر الجنس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس 

ن  التدريب كان  مناسبا لكال إ.  الذين لديهم قصور فيهلعلى القدرة على االنتباه لدى األطفا

وتجدر اإلشارة إلى أن التدريب الذي أعده الباحث ,  في معالجة مشكلة قصور االنتباهالجنسين

–يساعد على تخفيف التفاوت في درجة التأثير بين اإلناث والذكور للمنبهات السمعية والبصرية 

  .  وبالتالي لم يظهر هناك فروق بين الجنسين -إن وجدت
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 على اختالف جنسهم ل التي يعاني منها األطفاإن تركيز التدريب  على مشكلة قصور االنتباه

ساهم في حل مشكلة األطفال بشكل عام لذلك لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين 

  .على مخرجات المعالجة في سلسلة التدريب الفتري

إن مشكلة قصور االنتباه الذي قد يقترن بالنشاط الزائد مشكلة ƹير مقتصرة على جنس دون 

ذلك قام الباحث بتطبيق برنامجه على كال الجنسين وقام بفحص الفروق بينهما في نتائج ل, ƈخر

ولم تظهر فروق بينهما نتيجة تشابه ظروف التطبيق لمحتويات , المعالجة على المراحل الثالث

  .البرنامج التدريبي لكال الجنسين

 معالجة مشكلة قصور الفروق بين الجنسين في تأثيرأثر لم تبحث معظم الدراسات السابقة 

نها ركزت على األطفال في سن مبكرة واألطفال من ذوي صعوبات التعلم بغض إحيث , االنتباه

وخاصة بأن الفروق بين الجنسين في مراحل عمرية متدنية تكاد تكون , النظر عن الجنسين

 معدومة وبالتالي يكون التركيز على حل المشكلة بواسطة برامج منظمة ومخططة بوسائل

  .متعددة

 فقد أظهرت نتائجها Patricia, and Margaret)1979 (تيا و مار جريسرت دراسة  باامأ

بمعنى أن كمية التحسن لدى اإلناث كانت اكثر , اختالفات بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث 

باه وربما يعود هذا إلى األساليب المتبعة في تنفيذ البرنامج والتي تشد انت, منها لدى الذكور 

أما في الدراسة الحالية فقد ظهر . ا على خصائص كل منهمااعتماداإلناث اكثر من الذكور 

 الحسابية على االختبارات  ممستوى تحسن عند اإلناث اكثر منه عند الذكور في متوسطاته

المرحلية ولكن لم تصل الفروق بينهما إلى درجة الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة      

  ).0,44(على متغير الجنس ) F( حيث بلغت الداللة اإلحصائية لقيمة )0.05 ∝≤(
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  .النتائج المتعلقة بƉثر الفئة العمرية: ثالثا

أظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الفئة 

السابع معا ولصالح حيث ظهرت فروق بين الصف الثالث والصفين الخامس و) الصف(العمرية 

 لم ترق  هامع أن هناك فروقا ما بين الصفين الخامس والسابع ولكن, الصفين الخامس والسابع

  .إلى أن تكون ذات داللة إحصائية

إن مشكلة قصور االنتباه الذي قد يقترن بالنشاط الزائد هي أكثر انتشارا لدى الطلبة في المراحل 

تحسن الإلى أن ) 1998 (يبيس والسمادون دوأشار, لمتقدمةالعمرية المبكرة منها في المراحل ا

لذلك يحتاƜ الطلبة في المراحل العمرية . في القدرة على االنتباه يزيد مع تقدم الفرد في العمر 

المبكرة إلى استخدام استراتيجيات متنوعة وفاعلة في زيادة مستوى االنتباه لديهم اكثر من الفئة 

, للحصول على نتائج فاعلة لجميع مستويات الفئات العمرية المختلفةالعمرية األكبر بشكل عام 

أكثر بمعنى أن البرامج الخاصة بمعالجة مشكلة قصور االنتباه يجب أن تستخدم أدوات ومنبهات 

كما أن عدد تكرارات المنبهات ,  كلما كانت الفئة المستهدفة أصغر عمراتنوعا وتطورا

ن الصعوبات التي يواجهونها في االنتباه  ألالعمرية أصغر زيد كلما كانت الفئة يالمستخدمة 

  .تكون اكبر 

ن اإلستراتيجية كان متشابهة المستخدمة في هذه الدراسة في خطوات التنفيذ وأسلوب التطبيق إ

 )0.05 ∝  ≤(لجميع فئات الطلبة وبالتالي ظهرت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

وإذا ما أردنا زيادة مستوى االنتباه لدى , )الصفين الخامس والسابع(األكبر لصالح الفئة العمرية 

فيجب وضع منبهات متنوعة بصورة اكبر وتقليل الفترة بين ) الصف الثالث(طلبة المرحلة األقل 
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نهم ألالتنبيه والذي يليه للتغلب على صعوبات االستمرار في االنتباه لدى فئة الطلبة األصغر سنا 

  . هذه المشكلة بصورة اكبريعانون من

كمتغير خاضع أثناء تطبيق برامجهم ) الصف( السابقة إلى الفئة العمرية تلم تشر الدراسا

وربما يعود ذلك إلى أن , المختلفة لمعالجة مشكلة قصور االنتباه والذي قد يقترن بالنشاط الزائد 

التالي لم يكن هذا المتغير وب) أو متقاربة(جميع الدراسات كانت تتناول فئة عمرية متجانسة 

 للدراسة بشكل واضح في ضوء اطالع الباحث ومراجعته لألدب النظري موضوع اموضوع

  .الدراسة

  .النتائج المتعلقة بƉثر التفاعالت بين المتغيرات السابقة: رابعا

 أظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة التي بحثت في موضوع التفاعل بين متغيرات الدراسة

 تعزى )0.05 ∝ ≤(اإلحصائية  ى الداللةومست  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عندةالثالث

وهذا يدل على فاعلية البرنامج المقدم في تحسين مستوى قصور االنتباه ,للتفاعل بين أي منهما 

  .لجميع أفراد عينة الدراسة بغض النظر عن التفاعل بين المتغيرات األخرى

 السابقة إلى تأثير التفاعل بين متغيرات عينة الدراسة المستهدفة على نتائج ولم تشر الدراسات

البرامج المقترحة في حل مشكلة قصور االنتباه الذي قد يقترن بالنشاط الزائد وربما يعود هذا 

حيث إن طبيعة , إلى أن تركيز جميع البرامج على حل المشكلة لدى عينات متجانسة من األفراد 

 أفضل ىدة لهذه الغاية صممت اعتمادا على خصائص العينة المستهدفة للوصول إلالبرامج المع

وفي الدراسة الحالية كانت متغيرات الدراسة مقتصرة على العمر والجنس والذين . نتائج ممكنه
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وقد صمم البرنامج لمعالجة هذه , يعانون من مشكلة قصور االنتباه الذي قد يقترن بالنشاط الزائد 

مع مراعاة أن المثيرات تناسب جنس الطالب وفئته العمرية وبالتالي لم تظهر فروق , المشكلة 

  .بينهما تعزى للتفاعل بين المتغيرات على موضوع الدراسة

  .النتائج المتعلقة بƉثر االحتفاظ :  خامسا

 ى الداللةومست أظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

 تعزى للمجموعة ولصالح المجموعة التجريبية بداللة إحصائية )0.05 ∝ ≤(إلحصائية ا

ن مستوى قصور يوهذا يعود إلى التأثير اإليجابي لالستراتيجية المقترحة في تحس, )0.00(

ن مستوى االحتفاظ لدى الطلبة قد استمر بعد إحيث , االنتباه والذي قد يقترن بالنشاط الزائد 

ق حسب ما أظهره اختبار االحتفاظ الذي تم تطبيقه بعد أسبوع من انتهاء التطبيق تطبيالانتهاء 

وبالتالي يمكن القول بأن خصائص  االستراتيجيات المطبقة في التدريب بما  فيه من منبهات 

وهذا يؤكد صالحية , تطول فترة تأثيرها وال تفقد فاعليتها بعد انتهاء فترة التطبيق مباشرة

كما , ب المقترح في تحسين مستوى قصور االنتباه الذي قد يقترن بالنشاط الزائداستخدام التدري

 الفرد بان لديه قصورا في االنتباه  يعطي فرصة اكبر للفرد في معالجتها ومحاولة صفأن و

 عن المنبهات الخارجية ƹير الدائمة التي تم تطبيقها من قبل المدرب ةإيجاد منبهات ذاتية بديل

والتغلب على , تفاظ بدرجة اكبر من حيث مستوى االنتباه ومحاولة معالجتها ذاتياوبالتالي االح

الصعوبات التي تواجه الطالب بشكل ذاتي أثناء شعوره بعدم االنتباه للوصول إلى مستوى فاعلية 

 إليه أثناء تطبيق التدريب ةكلواكبر بناءا على ما الحظه من تقدم في مستوى إنجازه للمهمات الم
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درك بشكل أو بƉخر فاعلية استمراره في مستوى انتباه يتناسب مع حجم المهمة المقدمة ألنه أ

  . وبالتالي التقدم في مستوى ضبط هذا المتغير ذاتيا لدى الفرد نفسه, إليه

  التوصيات

  :فيما يأتي عدد من التوصيات التي يرى الباحث ضرورة لفت نظر الباحثين إليها

ية هادفة لتخفيف مشكلة قصور االنتباه الذي قد يقتـرن          العمل على تصميم برامج تدريب     -1

  .بالنشاط الزائد لدى فئات الطلبة المختلفة 

العمل على دراسة خصائص الفئة المستهدفة التي تعاني من مشكلة قصور االنتباه ليـتم               -2

 .مراعاة هذه الخصائص عند تصميم البرامج لها 

كور والخاصة باإلناث والتي تعطـي      إجراء دراسات حول فاعلية المنبهات الخاصة بالذ       -3

 .نتائج أفضل لكل منهما في معالجة مشكلة قصور االنتباه

مـشكالتهم  بالتركيز في تصميم وتنفيذ خطوات البرامج النفسية على تعريـف الطلبـة              -4

 في مستوى التحصيل لمحاولة إيجاد حلـول ذاتيـة لهـا            ااألساسية التي تسبب لهم تدني    

 .هة لما تم تطبيقه في برامج المعالجة المقترحةواستخدام استراتيجيات مشاب

دراسة أسباب مشكلة قصور االنتباه الذي قد يقترن بالنشاط الزائد لزيادة قـدرة المعلـم                -5

  .على معالجتها بالتقليل من أسبابها أو ضبطها 

 التي تواجه المعلم في حل بعض المشكالت النفسية وخاصـة التـي             تدراسة  الصعوبا   -6

نتباه وبعض المشكالت الخاصة بتدني التحصيل لدى الطلبة لمحاولـة          تتعلق بقصور اال  

 .التخفيف من أثرها
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تعميم فكرة تنفيذ وتطبيق هذه االستراتيجيات على األطفال العاديين لتحـسين مـستوى              -7

أدائهم على المهمات  الموكلة إليهم وتحسين مستواهم العلمي وبنـاء أداة ضـبط ذاتيـة              

  .  ة فاعليتهم بشكل عاملزياد) المراقبة الذاتية (
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  )1( ملحق

  قائمة مالحظة السلوƿ االنتباهي

 ............................................................\سم الطالبا

  .............................................................\أخي المعلم

قـصور فـي     ثل هذه القائمة مجموعة من الفقرات التي تصف سلوك الطفل الذي يعاني مـن             تم

في العمود المقابل لها لبيان مدى انطباق تلك        (+) إشارة  فيرجى قراءة كل فقرة ووضع      . االنتباه

 على جميع الفقرات بدقة وصراحة علما بـأن         اإلجابةيرجى   .سلوك الطفل االنتباهي   الفقرة على 

 .هنا سوف يستخدم ألƹراض البحث فقطما سيكتب 

  

 شاكرا لكم حسن تعاونكم

 احمد محمد يونس قزاقزة  :الباحث
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 :.........................الصف :..................................سم الطالب المرشƞ ا

 :.....................................سم المعلم المرشƞ ا

  السلوك الحظةم ةـمـــائـق
  

ŷكثيراŷجدا  
 

ŷكثيرا 
 

ŷقليال 
 

 اŷنادر
 

 السلوƿ داخل الصف
 

 يتملل بشكل ƹير طبيعي -1    
  يهمهم و يصدر أصواتا مزعجة -2    
 يستثار بسهوله                                 -3    
  يتشتت انتباهه بسهوله -4    
  فترة انتباهه قصيرة-5    
 زعج األطفال اǓخرين  ي-6    
 عدم التقيد بقواعد وتعليمات اللعب المنظم-7    
  يضايق األطفال اǓخرين و يتدخل بأنشطتهم-8    
  يفشل في إنهاء ما بدأ به-9    
  ال يستطيع التركيز طويال-10    
 نشط, كثير الحركة,  ƹير مرتاح -11    
 يتصرف بدون تفكير, مندفع -12    
 عدم االلتزام بالتعليمات داخل الصف-13    
  يتكلم بدون استئذان له -14    
 يفشل في القيام بواجباته -15    
 يبدي المبـاالة فـي العمـل المدرسـي أو           -16    

 النشاطات األخرى
  يبدو ƹير مصƸ حين يوجه إليه الحديث -17    
  يتحول انتباهه بسهوله ألي مثير خارجي -18    
 بالمعلومات لفترة   ظاالحتفا عدم القدرة على     -19    

 طويلة
 يحرك يديه وقدميه باستمرار و بشكل -20    

 عصبي
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  المسافة بين النغمات مقدرة بالثواني: )2(ملحق 

15 15 20 75 10 50 55 15 45 
80 30 75 60 35 60 55 50 25 
50 55 30 20 10 15 90 75 35 
50 15 20 10 55 30 65 40 85 
50 30 10 90 35 45 30 60 60 
35 55 25 15 75 50 15 30 40 
30 65 85 20 55 15 75 80 70 

  عناوين المهمات: )3(ملحق 

الحصص 
 المطلوبة

 )لǖناث(

الحصص 
 المطلوبة

 )للذكور(

 عناوين المهمات الصف
رقم 
 التسلسل

 الثالث 1 1
صديق من " فقرات من درس 
 "الجزائر

1 

 الثالث 1 1
غوية على الدرس تدريبات ل

 السابق كالمفردات
2 

 الثالث 1 1
تدريبات لغوية على الدرس 

 أيضاالسابق 
3 

 4 عملية القسمة الثالث 1 1

 5 تدريبات صفية على القسمة الثالث 2 2

االقسمة أيضتدريبات صفية على  الثالث 1 1 6 

 Ʒ" 7زو الفضاء" فقرات من درس  الثالث 1 1

 8 يةتدريبات لغو الثالث 2 2

 الثالث 1 1
تدريبات صفية على عملية 

 الضرب
9 

 الثالث 1 1
تدريبات صفية على القسمة 
 وعالقتها بعملية الضرب

10 

  



-94-  

  

الحصص 
 )لǖناث(المطلوبة

الحصص 
)للذكور(المطلوبة

رقم التسلسل عناوين المهمات الصف

 1 "تجارة رابحة"فقرات من درس الخامس 1 1

 لى الدرستدريبات لغوية ع الخامس 1 1
 السابق

2 

تدريبات صفية على الضمائر  الخامس 1 1
 الرفع المنفصلة

3 

 4 "الطباعة"فقرات من درس  الخامس 1 1

تدريبات صفية على الدرس  الخامس 1 1
 السابق 

5 

درس جمع الكسور في  الخامس 2 2
 الرياضيات

6 

تدريبات صفية على الدرس  الخامس 1 1
 السابق

7 

 إلىتحويل الرقم العشري درس  الخامس 1 1
 كسر عشري

8 

 9 تدريبات لغوية الخامس 1 1

 إلىرسالة "فقرات من درس  الخامس 1 1
 "صديق

10 

تدريبات صفية على الدرس  الخامس 1 1
 السابق

11 
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سل
تسل
م ال
رق

 

الحـــــصص  الصف عناوين المهمات

ــة  المطلوبـــ

 )للذكور(

الحـــــصص 

ــة  المطلوبـــ

 )لǘناث(

 1 1 السابع "ن عربيةفلسطي"فقرات من درس  1

تدريبات صـفية علـى الـدرس        2

 السابق

 1 1 السابع

فــي " المجموعــات"درس علــى  3

 الرياضيات

 1 1 السابع

تدريبات صـفية علـى الـدرس        4

 الخ.... االتحادثلالسابق م

 1 1 السابع

 1 1 السابع "كليلة ودمنة"فقرات من درس  5

تدريبات صـفية علـى الـدرس        6

 السابق

 1 1 السابع

تدريبات صـفية علـى الـدرس        7

 أيضاالسابق 

 1 1 السابع

رحلـة فـي    "فقرات مـن درس      8

 "صيف

 1 1 السابع

تدريبات صـفية علـى الـدرس        9

 السابق

 1 1 السابع

 1 1 السابع تدريبات لغوية وصرفية 10

 1 1 السابع درس على المعدالت الخطية 11

 1 1 السابع تدريبات على الدرس السابق 12
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  )4(قملح
  

    بطاقة االنتباه  

  ال   نعم   )1(

  ال  نعم  )2(

  ال  نعم  )3(

  ال  نعم  )4(

  ال  نعم  )5(

  
    بطاقة االنتباه  

  )1(  نعم   ال 

  )2(  نعم  ال

  )3(  نعم  ال

  )4(  نعم  ال

  )5(  نعم  ال
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  عالمات األطفال على المقياس بالقراءات المختلفة

  ي                                    الصف السابع األساس
إناث                                               / اإلعدادية الثالثة : مدرسة 

  التجريبية: المجموعة
قياس 
)4( االحتفاظ

القياس البعدي 
بعد الجلسة ) 3(

)12( 

 القياس البعدي
بعد الجلسة ) 2(

 التاسعة

القياس البعدي 
بعد الجلسة ) 1(

 الخامسة

القياس 
القبلي 

3/3األولى 

مقياس 
 ƿالسلو

3/3التكيفي 

قم 
الر

76 75 75 81 83 85 1 
71 73 72 76 77 86 2 
63 56 55 62 67 110 3 

53 47 45 52 61 111 4 

48 46 45 50 57 96 5 
49 45 45 51 53 82 6 

45 43 41 46 49 64 7 

  الصف السابع األساسي
  إناث / اإلعدادية الثالثة: مدرسة

  الضابطة: المجموعة
  

  

قياس 
)4(االحتفاظ

القياس 
البعدي 
  12الجلسة

)3( 

القياس 
البعدي  بعد 

الجلسة 
  التاسعة

)2( 

 البعديالقياس 
الجلسة 
 )1(الخامس

القياس 
  القبلي

3/3 

مقياس 
وƿ لالس

التكيفي 
3/3 

الرقم 
  تسلسلالم

 

78 77 79 79 80 91 8 
70 70 68 70 72 70 9 
66 67 66 65 66 91 10 
60 62 60 59 59 100 11 
54 55 53 55 55 82 12 
50 50 52 53 51 60 13 
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   الصف الخامس  األساسي
  إناث  / اإلعدادية الثالثة : مدرسة

  ةالتجريبي: المجموعة

  الصف الخامس  األساسي
  إناث/ اإلعدادية الثالثة : مدرسة 

  الضابطة: المجموعة

قياس 
 االحتفاظ

)4( 

القياس البعدي 
  12الجلسة

)3( 

القياس البعدي 
بعد الجلسة 
  التاسعة

)2( 

القياس البعدي 
الجلسة 
 )1(الخامس

القياس 
  القبلي

3/3 

مقياس 
وƿ لالس

التكيفي 
سل 3/3

سل
لمت
م ا
لرق
ا

 

79 78 79 76 80 67 14 
67 68 66 65 67 72 15 
65 66 65 66 66 67 16 
58 57 59 60 59 64 17 
54 53 52 55 54 74 18 
61 59 60 58 60 61 19 

قياس 
)4(االحتفاظ

القياس البعدي 
بعد ) 3(

 )12(الجلسة 

القياس 
) 2(البعدي 

بعد الجلسة 
التاسعة 

)9( 

القياس 
  البعدي

بعد ) 1(
الجلسة 
)5(الخامسة 

القياس 
القبلي األولي 

3/3 

مقياس 
 ƿالسلو
التكيفي 

3/3 

م ال
لرق
ا

سل 
سل
مت

 

84 83 78 82 90 70 20 
68 67 63 70 72 57 21 
65 61 58 67 67 61 22 
59 58 52 60 63 58 23 
53 53 50 56 58 60 24 
62 60 59 64 66 58 25 
43 41 40 42 47 61 26 



-99-  

  

  الصف الثالث
  إناث/  الثالثةاإلعدادية: مدرسة 

  التجريبية: المجموعة

  الصف الثالث
  إناث/  الثالثةاإلعدادية: مدرسة

  الضابطة: المجموعة
  

قياس 
)4(اظاالحتف

القياس البعدي 
بعد الجلسة ) 3(

)12( 

القياس 
) 2(البعدي 

بعد الجلسة 
 التاسعة

القياس البعدي 
بعد ) 1(

الجلسة 
 الخامسة

القياس 
القبلي 
/3األولي
3 

مقياس 
 ƿالسلو
التكيفي 

سل  3/3
سل
لمت
م ا
لرق
ا

 

88 86 84 87 90 70 27 
71 69 69 72 74 69 28 
71 67 67 71 73 57 29 
69 66 63 68 70 72 30 
61 56 57 59 61 58 31 
46 41 42 45 47 58 32 
64 59 59 64 64 58 33 

قياس االحتفاظ
)4( 

القياس البعدي 
  12الجلسة

)3( 

القياس 
) 2(البعدي 

بعد الجلسة 
  التاسعة

 

القياس 
 )1( البعدي

بعد    
 )5( الجلسة

القياس 
  القبلي

3/3 

مقياس 
وƿ لالس

التكيفي 
سل 3/3

سل
لمت
م ا
لرق
ا

 

74 74 73 74 75 66 34 
73 72 74 74 74 61 35 
70 71 72 74 72 79 36 
70 70 68 69 70 58 37 
64 64 63 64 65 60 38 

59 57 60 58 60 60 39 
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  األساسيالصف السابع 
  ذكور مخيم اربد:مدرسة 

  ةالتجريبي: المجموعة
قياس االحتفاظ 

)4( 

القياس 
بعد ) 3(البعدي

  12الجلسة
 

القياس 
) 2(البعدي 

بعد الجلسة 
)9(  

 

القياس البعدي 
بعد  )  1(

 )5(الجلسة 

القياس 
  القبلي

3/3 

مقياس 
وƿ لالس

3/3التكيفي 

سل 
سل
لمت
م ا
لرق
ا

 

86 82 82 85 89 71 40 
80 80 79 82 85 60 41 
71 66 66 70 74 94 42 
68 65 62 67 70 74 43 

49 45 45 47 51 58 44 
51 45 42 46 50 72 45 
62 67 65 67 70 66 46 

  األساسيالصف السابع  
                                                     مخيم اربد:  مدرسة

  الضابطة: المجموعة
  

القياس البعدي 
بعد الجلسة) 3(

)12(  
 

القياس البعدي 
الجلسة 2(

  التاسعة
)3( 

القياس 
البعدي 

الجلسة  
 )2(الخامسة 

القياس القبلي 
  3/3األولى 

)1( 

 ƿمقياس السلو
 3/3التكيفي 

قياس 
 االحتفاظ

سل 
سل
لمت
م ا
لرق
ا

 

87 86 86 88 74 88 47 

82 82 81 82 80 81 48 
80 78 79 79 66 80 49 
60 62 63 62 60 59 50 

60 59 58 59 78 58 51 
50 51 50 51 96 52 52 
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  الصف الخامس
ذكور مخيم اربد                                                  : مدرسة 

  الضابطة: المجموعة
 قياس االحتفاظ

)4( 

القياس البعدي 
 بعد الجلسة) 3(

)12(  
 

القياس البعدي 
 الجلسة2(

  التاسعة
)3( 

القياس 
ي بعدال

الجلسة  
)2(الخامسة 

القياس القبلي 
  3/3األولي 

)1( 

مقياس 
 ƿالسلو
التكيفي 

سل  3/3
سل
لمت
م ا
لرق
ا

 

87 89 88 89 87 103 53 
79 78 79 75 78 101 54 
70 68 69 70 69 64 55 
57 57 56 56 57 58 56 
54 53 53 54 54 109 57 
69 67 68 70 70 70 58 

                                           األساسيف الخامس الص
ذكور مخيم اربد                                                  : مدرسة 

  التجريبية: المجموعة
قياس 
  )4(االحتفاظ
 

القياس البعدي 
جلسة بعد ال) 3(

12  
)3( 

القياس 
البعدي  
الجلسة 
 )2(التاسعة

القياس البعدي 
بعد ) 1(

الجلسة 
 3/3 الخامسة

القياس القبلي 
 3/3االولي  

مقياس 
 ƿالسلو
التكيفي 

سل 3/3
سل
لمت
م ا
لرق
ا

 

87 87 85 88 90 80 59 

77 77 76 80 82 70 60 
64 65 63 67 70 83 61 
55 52 50 57 59 59 62 

50 50 46 51 54 66 63 
48 47 45 48 49 114 64 
52 50 50 50 53 99 65 
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  مخيم اربد: الصف الثالث
  الضابطة: المجموعة

  ذكور
قياس 
 )4(االحتفاظ

القياس البعدي 
  12الجلسة
 

القياس البعدي 
بعد الجلسة ) 2(

  التاسعة
)3( 

القياس 
البعدي 
الجلسة 
 )2(الخامس

  القياس القبلي
3/3 

مقياس 
وƿ لالس

التكيفي 
سل 3/3

سل
لمت
م ا
لرق
ا

 

89 90 90 89 90 55 66 
87 87 86 85 87 58 67 
88 87 87 84 88 58 68 
80 81 80 81 81 58 69 
76 75 76 75 76 57 70 
70 70 70 70 71 58 71 

  األساسيالصف الثالث  
                                                      مخيم اربد:مدرسة 
  ةالتجريبي: المجموعة

  
 

  

قياس االحتفاظ 
)4(  

 

القياس البعدي 
بعد الجلسة ) 3(

)12( 

القياس البعدي 
بعد ) 4(

الجلسة 
 )9(التاسعة 

  القياس البعدي
بعد الجلسة ) 1(

 )5(الخامسة 

القياس القبلي 
 3/3األولي 

مقياس 
 ƿالسلو

 3/3التكيفي 
سل 

سل
لمت
م ا
لرق
ا

 

85 87 83 88 90 55 72 

83 85 83 86 89 57 73 

83 81 80 84 85 62 74 

82 81 81 82 84 61 75 

77 76 75 77 79 59 76 

71 68 67 71 73 57 77 

68 65 65 68 71 57 78 


