
5518-ISSN:  2148  Route Educational and Social Science Journal  

Volume 5(7), May 2018 

 
 Article  History  

Available Online / Yayınlanma Accepted/ Kabul Received/Geliş 
15 /5/2018 14 /5/2018 4 /4/2018 

 

       Route Educational and Social Science Journal    

1000          Volume 5(7), May 2018 

 (األطفال تطور االنتباه لدى  ) 

(Development of attention in children)  

 عباس عزيز الدليمي أسماءم.  م.
1

    

 ملخص

يعد االنتباه احد العمليات العقلية اليت تلعب دورا مهما يف حياة الطفل من حيث قدرتو على االتصاؿ بالبيئة احمليطة بو  
من توافره عند ادلتعلمُت يف ادلراحل الدراسية كلها والف أطفاؿ ادلرحلة االبتدائية فهو ضروري ألي عملية تعلم والبد 

يظهروف ضعفا يف أتباع اإلسًتاتيجية االنتقائية لالنتباه كلما ازداد عدد ادلثَتات أماـ أعينهم بل أهنم حىت يف اللعب 
قط يوجد اجهزة وىي التتوفر يف بلدنا كما مشتتُت وألنو اليوجد مقياس او اختبار يقيس االنتباه دبختلف األعمار ف

توجد مقاييس لقياس تشتت االنتباه واالفراط احلركي وللمعاقُت ودل يوجد لألسوياء ارتأت الباحثة اف تبٍت اختبارا يقيس 
وىي قدرة ومهارة االنتباه لدى األطفاؿ ) تالمذة ادلرحلة االبتدائية ( وباستخداـ أشياء قريبة على قلوهبم وتستهويهم 

( 11،  9،  7الصور والقصص واألشكاؿ ادللونة كاف البد من تساؤؿ الباحثة ىل يوجد انتباه لدى األطفاؿ بعمر )
سنة؟ وىل زبتلف نسبة االنتباه من ذكور وإناث العينة؟ وىل يتطور االنتباه بتطور العمر الزمٍت لالطفاؿ؟ وبعد اجراء 

 9وبعمر  7و  9سنة اكثر انتباه من االطفاؿ بعمر  11ف االطفاؿ بعمر العمليات االحصائية الالزمو مت التوصل اذل ا
وىو بذلك يتطور بتطور العمر وىذا ينطبق مع نظرية بياجيو االرتقائية انو كلما تطور عمر الطفل  7اكثر انتباه من عمر 

 الذكور واالناث وعلى ارر تطورت معو العمليات العقلية ومنها االنتباه وايضا ظهر انو التوجد فروؽ يف االنتباه بُت
 النتائج خرج البحث دبجموعة من التوصيات وادلقًتحات.

 األطفال -االنتباه  -تطور :   المفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

 Attention is one of the mental processes that play an important role in the life of the 

child in terms of his ability to connect to the environment is necessary for any learning 

process must be available to learners at all levels of education and because primary 

children show weakness in the followers of the selective strategy of attention as the 

number of stimulants in front of But they are even in play dispersed and because there 

is no measure or test that measures attention at different ages only there are devices are 

not available in our country and there are measures to measure attention and 

hyperactivity and the disabled and did not exist for the nurses decided to take a test 

Measuring the ability and skill of attention in children (elementary school students) and 

using objects close to their hearts and enticing them, images, stories and colorful shapes 

had to be asked the researcher Is there attention in children aged (9, 9, 11) years? Does 

the proportion of attention differ from male and female sample? Does attention develop 

with children's chronological development? After the necessary statistical operations, it 

was found that children 11 years old more attention from children aged 9 and 7 and age 

9 more attention from the age of 7, and thus develops with the development of life and 

this applies with the theory Piaget ascension that the more the child's age evolved with 

mental processes, It also emerged that there are no differences in attention between 

males and females and the results of the research came out with a set of 

recommendations and suggestions. 

key words:   Evolution - Attention - Children 

 الفصل األول
 التعريف بالبحث

 مشكلة البحث
تعد مشكالت تشتت االنتباه وضعف القدرة على االنتباه وعدـ االنتباه من ادلشكالت اليت يعاين منها االطفاؿ كثَتا سواء يف  

العودلة و شبكة االنًتنيت وتطور وسائل االتصاؿ االلكًتونية ووسائل  ظهور ألسبابالبيت او احلياة االجتماعية او الدراسة قد تكوف 
كما وصف )برويف( قصر مدة االنتباه وسهولة تشتتو بأهنا من ادلشكالت   الوالدينوعدـ توافق  األسريةاو الصراعات  االجتماعيةالتواصل 

فتوصال اذل اف االطفاؿ الصغار يف سن ادلدرسة االبتدائية  1990أما رالف و لوسوف عاـ الصفية الرئيسة اليت تؤدي اذل التأخر الدراسي 
. لذلك ارتأت الباحثة القياـ هبذا البحث 1لديهم ضعف باالنتباه حىت أرناء اللعب واف األلعاب ادلعقدة تساعد الطفل على زيادة الًتكيز

النوع )ذكور  باختالؼاالنتباه وىل زبتلف ىذه ادلهارة ( سنة مهارة 11، 9، 7: ىل ؽلتلك االطفاؿ بعمر )اآلتيةعن التساؤالت  لإلجابة
 (؟ وىل تتطور ىذه ادلهارة بتطور العمر؟ وىل ىذا ادلسار التطوري مرحلي اـ مستمر؟وإناث

                                                           
1 Developnent of shbtended, focused Attention in young children during free play 
Developmental psychology, Ruff, H ,A& Lawson, K,R.(1990), P:85. 
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 أىمية البحث

 -من الناحية النظرية: 
 االنتباه يف عملية التعلم والتعليم ويف احلياة العامة. ألعليةيكوف االنتباه مركز  أفحرصا يف  .1
 تعترباالبتدائية واليت  ادلرحلةتالمذة  أعماؿ( سنة وىي تقابل 11 - 7عربيا وعراقيا سيتناوؿ مرحلة عمرية ) األوؿانو البحث  .2

 . األخرىتبٌت عليها مراحل النمو  أساسيةمرحلة ظلو 
ال يعانوف من خلل يف احلواس وال العمليات العقلية وال عمل الغدد  أسوياءمن نوعو الذي ستكوف عينتو اطفاؿ  األوؿانو البحث  .3

عكس الدراسات اليت اطلعت عليها الباحثة وكانت مجيعها تتناوؿ موضوع تشتت االنتباه ألطفاؿ معاقُت ولديهم خلل يف عمل 
 الغدد.

 -من الناحية التطبيقية: 
العاب وصور وقصص واشكاؿ ملونو وىو االوؿ من  باستخداـاالطفاؿ سيتم بناء اختبار عملي يقيس قدرة ومهارة االنتباه لدى  .1

 يف بلدنا. متوفرةوىي غَت  األجهزةنوعو عادليا وعربيا وعراقيا النو ال يوجد ما يقيس االنتباه كقدرة ومهارة سوى 
مذه الذين يعانوف من تشتت ؽلكن استخداـ االختبار على تالمذة ادلرحلة االبتدائية من قبل ادلرشدة الًتبوية للكشف عن التال .2

 انتباه وإغلاد احللوؿ الالزمة دلساعدهتم للخروج من ىذه ادلشكلة.
 أىداف البحث

 سنة (. 11،  9،  7ألعمار)ل األطفاؿالتعرؼ على مستوى االنتباه لدى  .3
 حسب متغَت النوع ) ذكور ، إناث (. االطفاؿالتعرؼ على الفروؽ يف مستوى االنتباه لدى  .4
 .االطفاؿتتبع ادلسار التطوري لالنتباه لدى  .5

 حدود البحث
 ( سنة ولكال اجلنسُت. 11،  9،  7احلد ادلوضوعي : الذي يقتصر على معرفة مستوى االنتباه وتطوره لدى األطفاؿ بعمر) 

 احلد ادلكاين : يقتصر على تالمذة ادلرحلة االبتدائية دلدارسة مركز قضاء بعقوبة يف زلافظة دياذل .
 (. 2017،  2016احلد الزماين : تقـو الباحة بأجراء دراسة البحث ميدانيا للعاـ الدراسي ) 

 مصطلحات البحث
 أوال: التطور
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 ( 2004عرفو ابو الخير: )  ىو االنتقاؿ التدرغلي من وضع آلخر بصورة اغلابية بإذ يالحظ التقدـ والتغَت والتحسن يف أداء
ية واالجتماعية ربسنًا وتغَتا وتقدما يساعده على اكتساب مهارات وخربات جديدة سبكنو وظائف أعضاء الفرد اجلسمية والنفس

 1من التوافق والتالـؤ مع البيئة اليت يعيش فيها
 ثانيا : االنتباه 

عملية تنطوي أو تتضمن انتقاء ادلعلومات ادلتوافرة وتنظيمها الستجابة مناسبة وىذه : Terene, (1978)عرفو ترنس -
 2ؽلكن اف تؤخذ من الذاكرة او البيئة احلسية واالستجابة قد تتضمن سلوكاً ظاىراً أو وعياً شعورياً  ادلعلومات

 ثالثا: الطفل
 .)حسب تعريف األمم ادلتحدة ومعظم قوانُت العادل ىو كل انساف دل يبلغ الثامنة عشر من  عمره )وموسوعة ويكيبيديا 
 ػلصل عليها كل فرد من افراد عينو البحث على اختبار االنتباه ادلعد من قبل الباحثة  تعريف اجرائي لألنتباه ىو الدرجة الكليو اليت

 وفق طريقة التصحيح ادلوصى هبا .
 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 اإلطار النظري

 ماىية االنتباه فسيولوجياُ :

عمليات مًتابطة ومتتابعة فال ؽلكن االنتباه اذل شيء ما دل يكن ىنالك منبو اف العمليات الثالث االحساس واالنتباه واالدراؾ ىي      
، اذ تقـو باكتشاؼ ادلثَتات وادلنبهات فلكل 3او مثَت يقـو باستثارة اخلاليا العصبية ادلتخصصة ادلوجودة يف اخلاليا احلسية ادلختلفة

ن اخلاليا تستجيب لنوع معُت من ادلثَتات من دوف غَتىا، حاسة من احلواس عنصر اكتشاؼ او ما يسمى بادلستقبل وىو رلموعة م
فهنالك خاليا خاصة  يف االذف مصممة لتسجيل الذبذبات الصوتية وىنالك خاليا عصبية خاصة بالعُت حساسة للضوء وىكذا 

ا اذل اشارات او نبضات  وتعمل اجهزة االستقباؿ عمل اجهزة التحويل اذ ربوؿ ادلنبهات الصوتية وادلرئية والذوقية ... اخل وغَتى

                                                           
 ، األردف( عمػاف2004دار وائػل للنشػر )ابو اخلػَت، عبد الكرمي قاسم  اذل ادلراىقة )منظور اجتماعي طيب سبريض( ،النمو من احلمل  1

 .22. ص1، ط
2 The Newro Physiology of humen Attentional, Terence, w. picton (1978) Atuto: 
p429 

ادلتعلقة باجللد كاالحساس باللمس والضغط واحلرارة والربودة واالدل وادلفاصل مثل حاسة البصر او السمع او الشم او التذوؽ واحلواس  3
 واحلاسة الدىليزية .
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الذي يرتبط مباشرٍة بالقشرة الدماغية اذ يعمل على فرز ماليُت  1كهروكيميائية تذىب اذل الدماغ او بالتحديد اذل التكوين الشبكي
غالبية الرسائل احلسية من سلتلف اجزاء اجلسم وربديد ايهما تذىب اذل القشرة الدماغية وايهما يعاجلها التكوين الشبكي، على اف ال

العظمى من الرسائل احلسية يتم التعامل معها من قبل اف تصل اذل القشرة الدماغية حىت ال ػلصل اعياء ذلا، ويعتقد العلماء اف 
وىو يتكوف من جهازين احدعلا صاعد يسمى اجلهاز الشبكي  2التكوين الشبكي يعد اكثر اجزاء اجلسم حساسية لتأرَت ادلواد ادلخدرة

لم الرسائل من ادلستقبالت ويرسلها اذل القشرة الدماغية يف صيغة اشارات متدفقة ومنتشرة، واالخر ىابط حركي يقـو ادلنشط الذي يست
بتسلم االوامر من القشرة ويرسلها اذل العضالت ادلختلفة لتنفيذ االوامر، ويعمل التكوين الشبكي على تنبيو القشرة ضلو ادلثَتات 

 .3يف عملية االنتباه ادلختلفة وبالتارل  فلو دور مهم

 ومهما  يكن من امر فاف ادلصاحبات الفسيولوجية لالنتباه تتحدد يف سبدد االوعية الدموية ادلوجودة يف الرأس، وانقباض االوعية الدموية
وارتفاع يف  اخلارجية وبعض التغَتات يف االستجابات الكهربائية للدماغ وتغَت يف تقلص العضالت ال سيما يف منطقة الرقبة واالكتاؼ

معدؿ دقات القلب وكثرة التعرؽ يف اجلسم وىذه االستجابات كلها تعمل على هتيئة الكائن لالنتباه اذ زبدـ يف :تسهيل استقباؿ ادلثَت 
 . 4بصورة كفوءة وفعالة ، وهتيئة االنساف لالستجابة بسرعة ال سيما اذا كانت ىذه االستجابة  مطلوبة

 كيف تحدث عملية االنتباه ؟

 Sensory )تصطدـ بادلستقبالت احلسية  ف ادلعلومات من البيئة ) الصورة ، الصوت ، الرائحة ، الطعاـ ، ادللمس (إ
receptors )  واليت تقـو بنقلها إذل ادلسجل احلسي( Sensory register )   يف الدماغ غرفة االنتظار وبعد معاجلة بسيطة تدخل

وتفصل وتعاد إذ  وىناؾ ؽلكن أف تشفر ) ترمز (  ( Working )أو الذاكرة العاملة   ( Stm )ادلعلومات إذل الذاكرة قصَتة األمد 
، وعندما نفكر أو طلطط أو نعمل سيتم اسًتجاع ادلعلومات   ( LTM )تسهل ىذه العمليات من عملية اخلزف يف الذاكرة الطويلة األمد 

                                                           
تكوين الشبكي ىو رلموعة من النوى العصبية ادلوجودة على ساؽ الدماغ وسبتد من منطقة اسفل ادلهاد البصري  حىت النخاع الشوكي  1

رتباطو حباالت النـو واليقظة  والوعي واالنتباه واي اصابة فيو تؤدي اذل فقداف الوعي اجلزئي او ويؤرر  ارراً مهماً يف حياة االنساف من خالؿ ا
 الكلي .

 (1999) أطروحػة دكتػػوراه غػَت منشػػورة، كليػة الًتبيػػة االداب، جامعػة بغػػدادالنعيمػي،  مهنػد زلمػػد ارػر بعػض ادلتغػػَتات علػى االنتبػػاه، 2
 (.26- 25العراؽ، ص )

3 Introduction to Nerves psychology and Education (4ed), Theodore ,H. Bwlock& 
others, Macmillan publisher(1977) New York ,U.S.A.P:492 

 (1988) 9، وامحػػد عبػػد اللطيػػف رللػػة العلػػـو الًتبويػػة والنفسػػية، ع اذليػػيت ارػػر التػػدريب علػػى مػػدى االنتبػػاه البصػػري، خلػػف نصػػار 4
 (.206، العراؽ، ص)بغداد
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 .1َتة األمداجلتها يف الذاكرة القصمن الذاكرة الطويلة األمد ويتم مع

وعلى الرغم من أف ادلسجالت احلسية ذلا سعة فعلية غَت زلدودة ) ففي النظرة اليت تستغرؽ أجزاء من الثانية ؽلكن أف تأخذ  
إال أف ادلعلومات زبتفي من ادلسجالت احلسية بسرعة   اخل (  ..…كمية ىائلة من ادلعلومات البصرية مثل اللوف واحلجم ودرجة اإلشراؽ 

فكيف نتذكر أي شيء ألكثر من رانية أو رانيتُت ؟ اجلواب ىو إننا طلتار بعض ادلعلومات الداخلة وضلملها دلعاجلة اكرب وردبا لتذكرىا كبَتة 
 .2بشكل دائم وىذه العملية ىي ما نسميها باالنتباه

 مظاىر االنتباه
 .3الطفل ىي النتباه تتطور مع نضجأربعة مظاىر ل1977 ( Flavell ) وقد وصف جاف فالفيل 

 (Attention Controlling ) السيطرة على االنتباه ) ضبط االنتباه(  -1

فمع تقدـ األطفاؿ يف النمو يصبحوف أكثر قدرة يف السيطرة على انتباىهم فهم ال يستمروف يف االنتباه لوقت أطوؿ فحسب 
على ما ىو مهم وذباىل التفصيالت اليت ىي غَت مناسبة أو غَت ذات صلة  Focusingبل ىم يصبحوف كذلك أفضل يف الًتكيز 

 .فضال عن أهنم ؽلكنهم االنتباه إذل أكثر من بعد واحد من ادلوقف يف وقت واحد  بادلوضوع ،

 ( Fitting attention to the task)   مالئمة االنتباه للمهمة -2

فاألطفاؿ الكبار ؽلكنهم الًتكيز على كل  انتباىهم للمهمة ، مالئمة ) مطابقة (مع تقدـ األطفاؿ يف النمو يصبحوف أفضل يف 
لكن إذا كاف  من الطوؿ والعرض عندما يقرروف انو إذا كاف القدح طويال وضليفا فانو ػلوي الكثَت من السائل مقارنة بالقدح القصَت العريض،

 .   الطوؿ فقطالقدحاف باحلجم نفسو والشكل فأف األطفاؿ سوؼ يركزوف على 

 (Planning التخطيط  )  -3

زبربىم ما ىو ادلهم  يتحسن األطفاؿ يف قدرهتم على التخطيط لكيفية توجيو انتباىهم فهم يبحثوف عن مفاتيح ) إشارات (
ءة ادلعلم  أو نربة فقد يكوف األطفاؿ األكرب قادرين على إخبارؾ استنادا إذل إؽلا ويكونوف مساعدين لتوجيو انتباىهم إذل ىذه األشياء ،

                                                           
وزارة التعلػػيم العػػارل والبحػػث العلمػػي، مركػػز البحػػوث الًتبويػػة والنفسػػية، معيجػػل، االنتبػػاه يف نظريػػة معاجلػػة ادلعلومػػات ، سػػهاـ مطشػػر  1

 (.3العراؽ، ص) (،2005) جامعة بغداد
2 Psychology ,Anint reduction, Eight edition, Morries, Charles,G. preatice hall,(1993) 
New jersey, P:233 
3 Educational psychology Third edition,Wool folk, Anita, E, prenti- chall (1987) New 
Jersey, P:71 
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 .فاألطفاؿ يهيئوف أنفسهم لالنتباه بشكل كامل ومركز صوتو باف اجلزء الالحق من الدرس مهم جدا ،

 (Monitoring )  التحكم ) المراقبة( -4

أساليبهم وأخَتا ػلسن األطفاؿ قدرهتم على التحكم بانتباىهم ليقرروا فيما إذا كانوا يستخدموف األسلوب الصحيح وليغَتوا 
 عندما تقتضي الضرورة يف تعاملهم مع األحداث ادلعقدة فمثال عندما غلد التالمذة صعوبة يف فهم ادلعلم وينشغلوف بالعبث يف دفاترىم وىم

 .1ػلاولوف اإلصغاء إليو بعدىا ؽلكنهم التوقف عن العبث والًتكيز على ما يقولو ادلعلم

 أنواع االنتباه
وحسب مصدر ادلثَت إذل )داخلي  تباه فبعضهم قسمها حسب رلاؿ ادلنبو إذل )واسع وضيق(تعددت تقسّيمات أنواع االن

لكن يف  وىنالك تقسّيمات أخرى والبعض اآلخر قسمها على )قسري وتلقائي وإرادي( وحسب ادلثَتات إذل )إرادي وال إرادي( وخارجي (
 :والذي مشل التقسّيمات اآلتية  2مىذا البحث سيتم ذكر تقسي

 : Voluntaryاالنتباه التلقائي  -1

وىذا االنتباه التلقائي ال يتطلب رلهودا يذكر بل ؽلضي ىذا االنتباه تلقائياً . إذ ينتبو الشخص إذل مثَت يعن بو وػلبو وؽليل إليو 
اليومية حُت غللس مثل يف حياتنا  .يف سالسة وسهولة ويسر وؽلضي دوف تعب أو ملل متحرراً من أي شكل من أشكاؿ الضغوط النفسية

وتكوف الدافعية إذل االنتباه  .بعض الناس ساعات عدة يشاىدوف الربامج التلفزيونية احملببة إليهم كاألفالـ وادلسلسالت ومباريات كرة القدـ 
 التلقائي آتية من داخل الفرد دوف أي قوى خارجية عنو أو ضاغطة عليو .

 : Involuntaryاالنتباه اإلرادي  -2

مثل انتباه الطالب عندما غللس   .ىو نوع من االنتباه يقتضي من الشخص بذؿ جهد قد يكوف بسيطاً أو كبَتاً إذل مثَت بعينو 
  يف قاعة الدرس ليشهد دروس العلم اليت يغلب عليها طابع اجلدية واجلفاؼ .

وتكوف القوى الدافعة لو اغلبها من خارج   .مذكورا ىذا النوع من االنتباه ىو انتباه ألمور ضرورية الزمة يف احلياة ويتطلب جهدا
ة الفرد مثال يف حالة الطالب الذي يبذؿ اجلهد يف االنتباه اإلرادي للدروس اليت يتلقاىا ىناؾ العديد من الضغوط مثل أف ينجح يف الدراس

 و لقمة العيش .أو يتفوؽ فيها وػلصل على شهادة دراسية بتقديرات طيبة سبكنو من االلتحاؽ بعمل يكسب من

 : Habitualاالنتباه االعتيادي  -3

                                                           
 (.71مصدر سابق نفسو، ص ) 1
 (.104 - 102، عماف، ص )2009ادلرجع يف علم النفس التجرييب، زلمد شحاتو ربيع، دار ادليسره،  2
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ىذه األمور كررناىا مرارا بإذ أصبحت   .ىو االنتباه إذل أمور اعتدنا عليها بإذ أصبحت جزًءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية
بساطة ىذا النوع من االنتباه ىو ب .مثل أف تتجو إذل الطريق الذي نسَت فيو يوميا من ادلنزؿ إذل مكاف اجلامعة أو مكاف العمل  .عادات

 ألشياء مألوفة ال نبذؿ فيو إال جهدا قليال ال يكاد يذكر .

 : Compulsoryاالنتباه القسري  -4

االنتباه  -5مثل االنتباه إذل ادل مفاجئ يف احد أعضاء اجلسم .  .ىو انتباه إرغامي إذ يتجو االنتباه إذل ادلثَت رغم إرادة الفرد
 Focused:  المركز

ومن أىم  .يف ىذا النوع من االنتباه يكوف الشخص مطالب بتوجيو انتباىو إذل عدد قليل من ادلثَتات أو قنوات ادلعلومات 
جدا تركيز العوامل  اليت تؤرر يف قدرة الفرد  على تركيز االنتباه التقارب بُت مصادر أو قنوات ادلعلومات ادلتاحة يف البيئة ، فمثال من الصعب 

أما إذا وجد مؤشر أو معلم   .للشخص  ونتباه يف مصدر للمعلومات مع ذباىل مصدر آخر إذا كاف ادلصدراف على مستوى النظر نفساال
معُت ؽليز احد مصادر ادلعلومات عن ادلصدر اآلخر أو ادلصادر األخرى  فاف ىذا ادلؤشر أو ادلعلم يساعد يف تركيز االنتباه على مصدر 

فاف سبيز  -كما يف حالة ادلراقبُت اجلويُت   -ومثاؿ ذلك انو إذا كاف الشخص يتلقى إشارات صوتية من عديد من القنوات ادلعلومات ادلميز، 
احد ىذه األصوات كأف يكوف عاليا أو متقطعا أو يأيت من جانب معُت ، من شأف ىذا كلو أف يساعد على تركيز االنتباه على ىذا 

 الصوت ادلتميز .

 Dividedزع  االنتباه المو  -6

عندما يكوف مطلوبا من شخص أف يؤدي أكثر من عمل يف الوقت  نفسو فاف كفاءة االنتباه تضعف إذل حد كبَت ذلك ألف 
اإلنساف لو طاقة زلدودة يف التعامل أدلعلومايت وانو عندما يطلب منو أداء العديد من األعماؿ يف الوقت نفسو فأف ذلك يؤدي إذل ذباوز 

 تارل ضعف مستوى االنتباه.ىذه الطاقة وبال

 Sustainedاالنتباه  للخطر   -7

يذكر أف حبوث االنتباه للخطر كثَتة يف الساحة السيكولوجية  ولكن مع كثرهتا فإهنا ال تعطينا قاعدة معلوماتية مناسبة الف 
تربات علم النفس زبتلف عن عملية االنتباه نتائجها غَت حامسة ويوجو إليها نقد رئيس مضمونو أف ذبارب االنتباه لألخطار اليت ذبري يف سل

 لألخطار احلقيقية اليت ربد يف احلياة اليومية .

 Dispersive  االنتباه المشتت -8

يف ىذا النوع من االنتباه تتعدد ادلثَتات ادلتقاربة يف الشدة إذ يتعذر على الشخص تركيز االنتباه يف مثَت بعينو كما يشتت االنتباه 
 مثَت أو عدة مثَتات جديدة تصرؼ انتباه الشخص عن ادلثَت األصلي.عندما يظهر 
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 محددات  االنتباه

نعيش يف بيئة من الناس واألشياء وىذه البيئة سبدنا دائما دبا ربفل بو من مثَتات ولكن ىذه ادلثَتات احمليطة بنا ال تؤرر فينا 
عملية انتقائية ولكن السؤاؿ ادلثار ىو الذي غلعلنا ننتبو إذل مثَت دوف مثَت  مجيعها إذ نتأرر ببعضها دوف اآلخر وإذا كاف ذلك فأف االنتباه

آخر ؟ ىذا سؤاؿ الـز وحيوي علينا أف نطرحو واف صليب عليو حىت نستوعب موضوع االنتباه ، واإلجابة إف ىناؾ نوعُت من زلددات 
ك اليت تتصل بالبيئة احمليطة بالفرد ، أما النوع الثاين فهي احملددات االنتباه : النوع األوؿ نسميو احملددات اخلارجية أو ادلوضوعية وىي تل

 . وسيتم مناقشة  ىذه احملددات أو العوامل على النحو اآليت :1الداخلية أو الذاتية وىي اليت تتصل بالفرد نفسو

 أوالً : المحددات الخارجية :

ئي أو دلسي أو مشي ىذه ادلثَتات اليت تفرض نفسها جاذبة انتباىنا عن يقصد بطبيعة ادلثَت نوعيتو ىل ىو مثَت ضو  : طبيعة المثير -1
طريق نوافذنا على العادل اخلارجي وىي احلواس اخلمس، ويقاؿ أف أكثر ادلثَتات أررًا يف العملية االنتباىية ىي ادلثَتات الضوئية 

 .احلواسأكثر شلا نعتمد على بقية  والصوتية إذ إننا نعتمد على حاسيت البصر والسمع

يتطلب ادلنبو الشديد انتباىا فالضوء الشديد أو الربؽ أو الصوت العارل والرائحة القوية ذبلب االنتباه وربتفظ بو أكثر : شدة المثير  -2
 .2بكثَت من األنوار الباىتة أو األصوات الواطئة أو الروائح الغامضة

 .3كاف ذلك ادعى إذل االنتباه إليو  حجم ادلثَت كلمابالنسبة للمثَتات ادلرئية فأنو كلما زاد :  حجم المثير -3

وجد أف القارئ العادي أميل إذل االنتباه إذل النصف األعلى من صفحات اجلريدة اليت يقرؤىا منو إذل االنتباه إذل :  موضع المنبو -4
 ىذا يف اجلرائد األجنبية . -النصف األسفل وكذلك إذل النصف األيسر منو إذل النصف األؽلن 

 .4كل شيء ؼلتلف اختالفا كبَتا عما يوجد يف زليطو من ادلرجح أف غلذب االنتباه إليو . كوجود امرأة بُت عدد من الرجاؿ:  التباين -5

ادلثَتات ادلتغَتة تنزع إذل جذب انتباه الفرد واالحتفاظ بو مثل عندما غللس شخص يف غرفة يقرأ وغلذب انتباىو فجأة :  تغير المثير -6
ساعة اجلدار ، فحينما كانت مستمرة على دقاهتا دل ذبذب االنتباه إال أف توقف الدقات الصوتية ادلنتظم كاف عامال مؤشرا توقف 

 .5جلذب االنتباه

                                                           
 (.99مصدر سايق نفسو، ص ) 1
 (.75، عماف، ص)2008الًتبوي، رؤوؼ زلمود القيسي، دار دجلة،  علم النفس 2
 (.100مصدر سابق نفسو، ص ) 3
 (.181، لبناف، ص)9، ط1973اصوؿ علم النفس، امحد عزت راجح، دار القلم ،  4
 (.75مصدر سابق نفسو، ص ) 5
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 مثال شخص غللس وحيداً يف احد أركاف احلديقة يلفت االنتباه .:  انعزال المثير -7

ستمر مدة أطوؿ غلذب االنتباه أكثر ألف ذلك ؽلثل إحلاحًا على ادلشاىد جلذب كقاعدة عامة فأف ادلثَت الذي ي:  استمرارية المثير -8
 .1االنتباه

 .2إف التكرار الثابت للمنبو نفسو غللب االنتباه يف األخَت: تكرار المثير  -9

 ثانيا : المحددات الداخلية :

حياؿ موقف واحد مثل ما يلتفت إليو عادل نبات وجيولوجي يبدو أررىا يف اختالؼ النواحي اليت ينتبو إليها عدد من الناس :  الميول -1
وسيكولوجي يزوروف حديقة احليواف : أما أوذلم فتلفت نظره غالبا وبوجو خاص الزىور والنباتات ، أما الثاين فينتبو إذل ما قد يوجد 

رى سلوؾ من يتفرجوف عليها خارج باحلديقة من أحجار وصخور وإما الثالث فيجذبو  سلوؾ احليوانات داخل األقفاص ، أو باألح
 األقفاص .

 .3مثل دافع االستطالع الذي غلعل الشخص يف حالة تأىب مستمر لالنتباه إذل األشياء اجلديدة أو غَت ادلألوفة : الدوافع -2

ادلسبقة ) التوقعات ( اليت  لقد أشارت الدراسات إذل أف األفراد ينتبهوف إذل مثَتات خاصة استنادا إذل طبيعة األفكار: التهيؤ الذىني  -3
وضعوىا يف أذىاهنم فاألـ تكوف حساسة ألي صوت يف أرناء النـو ألهنا تتوقع صوت طفلها، ويف العادة تؤرر األفكار ادلسبقة 

 .4والتوقعات أرراً يف ظلط االستجابات ادلقدمة ونوعيتها

مها فاف ذلك ال غلذب انتباىنا وعكس ذلك إذا كانوا يتحدروف لغة مثال إذا صادفنا أشخاصاً يتحدروف لغة ال نفه : المعنى والداللة -4
 نعرفها  .

قد يعتاد البعض عند االستيقاظ يف الصباح النظر إذل الساعة دلعرفة الوقت وترتيب أمور احلياة اليومية من هتيؤ للذىاب إذل  : العادة -5
 .5ادلدرسة أو إذل العمل وعن طريق تكرار ذلك تتكوف لدينا عادات االنتباه إذل أمور بعينها دوف األخرى

و ادلاضية ألنو يف ضوء خربتو السابقة وذباربو الشخصية يستطيع إف ػلدد مدى االنتباه ال يستغٍت ادلرء عن خربات : الخبرة السابقة -6

                                                           
 (.101مصدر سابق نفسو، ص ) 1
 (.75مصدر سابق نفسو، ص ) 2
 (.182مصدر سابق نفسو، ص ) 3
 (.46مصدر سابق نفسو، ص ) 4
 (.101مصدر سابق نفسو، ص ) 5
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 .1وسعتو والطريقة اليت سوؼ يتعامل هبا مع ىذا ادلثَت أو ذاؾ ، فضال عن ادلدة اليت سوؼ يستغرقها يف االنتباه لو

 .2األـ ألهنا ربب ابنها فهي ال تنتبو إذل ما بو من عيوب ولكنها تنتبو جيدا إذل حسناتو : االنفعال -7

 االنتباه في مرحلة الطفولة الوسطى 

يف بداية ىذه ادلرحلة تزداد مقدرة الطفل على االنتباه ولكنو يتعب سريعا إذا طالت مدة االنتباه لذا يلـز أف تكوف مدة الدرس قصَتة  -1
 تباىو إذل األشياء العملية كالصور واألناشيد واحلركات العملية كالكتابة والرسم وغَتىا .واف غلذب ان

تكوف ذاكرة الطفل قوية يف ىذه ادلرحلة فيكوف من الضروري تزويد الطفل بالتعابَت والنصوص اجليدة ذات التوجيهات اخللقية والوطنية  -2
 واالجتماعية .

اكتساب ادلعرفة والتفكَت ادلنطقي ولو بصورة قليلة فضالً عن  القصص اخليالية والوقائع الغريبة يظهر على الطفل حب االستطالع و  -3
 وادلفاجآت ادلذىلة .

يف ىذه ادلرحلة يظهر على الطفل حب التملك فَتغب أف تكوف لو أشياء تعود إليو ولكن ال يشًتط فيها عند األوالد أف تكوف ملونة   -4
 فة حب األلواف تظهر عند البنات أكثر شلا عند األوالد .كما كانت يف السابق ولكن ص

يف بداية ىذه ادلرحلة يستطيع الطفل أف يتعلم القراءة والكتابة ومبادئ احلساب فيتعلم اجلمع والطرح والضرب بشرط أف يكوف التعلم  -5
 بصورة حسية ال ذىنية فتستعمل وسائل اإليضاح ليقًتف التعلم العملي بالتعلم الذىٍت .

 .3ؽليل األطفاؿ إذل األعماؿ اإلنشائية والتكوينية وادلهارات اليدوية وىي بدايات جيدة رببب العمل إذل األطفاؿ -6

 ومن العمليات العقلية ادلهمة يف مرحلة الطفولة الوسطى :

إذ يزداد مداه ومدتو وحدتو يف ىذه ادلرحلة إال أف طفل السابعة ما زاؿ  ال يستطيع تركيز انتباىو يف وضوع واحد مدة طويلة وال  االنتباه :
، أما االنتباه االنتقائي أو االختياري فيتحسن بتقدـ العمر ، كما انو يتعرض للتطور السريع 4كاف موضوع االنتباه حديثا شفهيا  سيما إذا

                                                           
 (.74مصدر سابق نفسو، ص ) 1
 (.102مصدر سابق نفسو، ص ) 2
 طبيعة النمو العلقي ومستواه يف التعليم واستعماؿ ادلفاىيم عند األطفاؿ والكبار، امحد حسن علي الرحيم، وزارة التعليم العارل والبحث 3

 (.5-4، العراؽ،ص )2002وث الًتبوية والنفسية، جامعة بغداد العلمي، مركز البح
 (.215، مصر، ص)4، ط1977علم نفس النمو )الطفولة وادلراىقة(، حامد عبد السالـ زىراف، عادل الكتب للنشر،  4
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( فال بد من 2002، والف االنتباه مرتبط بعملية التذكر وقدرة الذكاء كما يف ذكر يف دراسة ) الشمري،1سن اخلامسة والسابعةفيما بُت 
 توضيحهما :

سنوات( وتزداد قدرة الطفل على احلفظ )يستطيع  7أرقاـ يف سن  5ويتطور من التذكر اآلرل إذل التذكر والفهم )يتذكر الطفل  : التذكر
، ىنالك وسيلتاف سلتلفتاف  2بيتا يف سن التاسعة( 13بيتا يف سن الثامنة و 11أبيات من الشعر يف سن السابعة و 10 حفظ حوارل

للكشف عن ادلعلومات اليت سبق للشخص أف سجلها واختزهنا فاألوذل تسمى االستدعاء وتتطلب من الطفل أف يستعيد كل ادلعلومات 
الثانية فهي التعرؼ وفيها يعطى الطفل بعض ادلعلومات وال يطالب أال بأف يبُت أف كانت ىذه  ادلطلوبة من سلزهنا يف الذاكرة ، وأما

ادلعلومات تضاىي بعض اخلربات اليت سبق أف سجلت يف ادلاضي ، مث أف تذكر التعرؼ يكوف أيسر وأكثر تفوقًا من تذكر االستدعاء فأف 
 أنواع من الذاكرة :التعرؼ عليها، كما انو ىنالك رالرة  استدعاء ادلعلومات عملية عقلية أكثر تعقيداً من رلرد

وتشَت إذل االمتثاؿ العابر الطيار غَت الشعوري الذي يظل لفًتة اقل من رانية بعد أف يكوف الشخص قد رأى شيئا أو  الذاكرة الحسية :
يها الفرد حديثا وىي تبقى يف ادلعتاد فًتة تصل إذل ضلو مسع شيئا ، وأما الذاكرة قصَتة ادلدى فأهنا تشَت إذل الوعي بادلعلومات اليت حصل عل

 .3رالرُت رانية ، وأما الذاكرة طويلة ادلدى فتشَت إذل التسجيل الدائم أو القريب من الدائم للمعلومات

احلضارية تأرَتاً يف وىناؾ فروؽ فردية بُت األطفاؿ يف قدراهتم على استدعاء األنواع ادلختلفة من ادلعلومات ، كما صلد أف للعوامل 
القدرة على التذكر ، ففي إحدى الدراسات عرضت على رلموعة من األطفاؿ األمريكيُت ورلموعة من أطفاؿ جواتيماال صور فوتوغرافية 

تحريفات ألشياء مفردة أو مشاىد ، مث عرض على األطفاؿ بعد ذلك الصور الفوتوغرافية األصلية مع صور زلرفة ربريفا من رالرة أنواع من ال
وا فأما أف يضاؼ شيء إذل ادلشهد وأما أف يتغَت منظور الصورة أو أف يعاد ترتيب األشياء أو أجزاء الصورة، فأما األطفاؿ األمريكيوف فكان

رهتم اقدر على التعرؼ على اإلضافات أو التغَت يف ادلنظور منهم على التعرؼ على إعادة الًتتيب ، على حُت أف أطفاؿ جواتيماال كانت قد
على التعرؼ على االختالؼ من األنواع الثالرة متساوية أو بدرجة واحدة ) اإلضافة وتغيَت ادلنظور وإعادة الًتتيب أو تغيَت التنظيم ( 
والنتائج ىذه تبُت صعوبة الكشف عن مبادئ عامة تنطبق على الذاكرة يف كل الظروؼ ، واف ىذه ادلبادئ قد تتغَت بتفاوت ادلضموف الذي 

ب الفرد بتذكره، أما التغَتات اليت ربدث يف الذاكرة بسبب النمو فهي : كلما تقدـ العمر باألطفاؿ ربسنت قدرهتم على تذكر يطال
ادلعلومات ومن العوامل اليت من شاهنا أف ذبعل التذكر أكثر سهولة ىو أف األطفاؿ يزداد حظهم من ادلعلومات بتقدـ العمر ونتيجة لذلك 

هم أف يقوموا بًتميز ادلعلومات اليت يريدوف تذكرىا، واألمر الثاين ىو أف األطفاؿ عندما يتقدـ هبم العمر يزداد يصبح من األسهل علي

                                                           
ز سالمو، مكتبة الفالح، اسس سيكوجلية الطفولة وادلراىقة، بودلسن وجوف كوصلر، جَتوف كاجاف ، ديانا ستُت، ترمجة امحد عبد العزي 1

 (.309، الكويت، ص)1986
 (.215مصدر سابق نفسو ص ) 2
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 .1احتماؿ استعماذلم لبعض اإلسًتاتيجيات اليت تعُت على ترميز ادلعلومات واختزاهنا

رتباط ، فأما التنظيم دبعٌت ذبميع األشياء أو ومن اإلسًتاتيجيات ادلفيدة يف الذاكرة : التنظيم ، التسميع ، التفصيل أو اال
 وحدات ادلعلومات ادلطلوب تذكرىا فأنو يسهل عملية التذكر كثَتا، وقد مت التوصل إذل أف األطفاؿ كاف لديهم ادليل الطبيعي إذل استعماؿ

والصف السادس،  كاف يعرض على كل بتدائي إلإسًتاتيجية التجميع من خالؿ ذبربة تتضمن األطفاؿ الذين تراوحوا بُت الصف األوؿ ا
طفل رلموعة من أربع وعشرين صورة ألشياء تنتمي إذل أربعة أنواع من ادلفاىيم )ادلواصالت ، احليوانات ، اآلالت ، وادلالبس( وكانت 

ركوا الصور من الصور تلقى على منضدة بصورة عشوائية ويقاؿ لألطفاؿ أهنم سيعطوف رالث دقائق لدراستها ويسمح ذلم خالذلا بأف ػل
أماكنها أو أف  يفعلوا هبا ما يشاءوف ليستعينوا بذلك على تذكر الصور، وتبُت أف تالميذ الصف األوؿ دل يقم واحد منهم بتجميع الصور 

ذل أو إعادة تنظيمها يف طوائف أو مقوالت واف عددا قليال من تالمذة الصف السادس كاف لديهم ميل متزايد إذل إعادة ترتيب الصور إ
طوائف أو مقوالت واذل أف يستدعوا الصور اليت تنتمي إذل ادلقولة نفسها  بعضها مع بعض، وأما تسميع ادلعلومات فأنو يعُت كذلك على 
التذكر ولعل األطفاؿ األكرب سنًا اقرب إذل استعماؿ ىذه اإلسًتاتيجية من صغار األطفاؿ ، بل أف األطفاؿ األصغر سنا حىت بعد أف 

ذكر أمساء األشياء ادلطلوب تذكرىا ال يبدو عليهم أهنم يدركوف أف تسميع األمساء ؽلكن أف يعينهم على التذكر، ولكن األطفاؿ يتمكنوا من 
األكرب سنا اقرب إذل استعماؿ ) حيلة ( تسمية األشياء ادلارلة يف الصور حىت يستعينوا بذلك على تذكرىا، وأما التفصيل أو االرتباط 

مثل منزؿ  وكوب  -ذلك أف تذكر قائمة من الكلمات  -د عالقة فيما بُت البنود  أو العناصر ادلطلوب تذكرىا فيتضمن مالحظة وجو 
يكوف أسهل على الطفل إذا ىو انشأ قصة عن " ولد كاف يعيش يف ادلنزؿ ويستخدـ الكوب وادللعقة "، وأخَتاً صلد أف استعماؿ  -وملعقة 

دلعلومات ال يتحسن فقط بتقدـ العمر ووجود ادليل وإظلا وجود الدافع كذلك إذ التذكر سيشتد ويقوى،  اإلسًتاتيجيات ادلتضمنة يف استعادة ا
 كما أف للعوامل البيئية دورا يف معدؿ ظلو الذاكرة والتأرَت يف عملية التذكر.

نحٌت الطبيعي لتوزيع مستوى الذكاء أما الذكاء فهو قدرة عقلية مهمة لكل فردمهما زادت او قلت عن ادلستوى الطبيعي حسب ادل:  الذكاء
اختبار رسم الرجل يف تقدير الذكاء . فقد إفادت جودانف من أف الطفل يستطيع رسم رجل واف ىناؾ فروقا فردية بُت األطفاؿ فيما  ففي

ؿ ذلك على ذكاء يتعلق بالتفصيالت اليت ربتويها رسومهم واف ىناؾ عالقة بُت ىذا وبُت درجة ذكائهم فكلما كثرت تلك التفاصيل د
 .2الطفل

وبعد اطالع الباحثة على النظريات اليت تناولت االنتباه والنظريات اليت تناولت الذكاء استخلصت اف االذباه ادلعريف احلديث يف 
على تفسَت الذكاء اعتمد على مكونات الذكاء االنساين واليت تسمى نظريات معاجلة وذبهيز ادلعلومات، اذ اف ىذه النظريات تشتمل 

اجلانب ادلعريف يف معاجلة ادلعلومات من ناحية، وعلى جانب ادلدخالت احلسية وادلخرجات من ناحية اخرى لذا فاف ىذه النظريات ظهرت 
السلوكي، ورغم اف ىذه النظريات ىي يف اساسها   –مزغلًا من االذباه السلوكي واالذباه ادلعريف، أي ما تسمى بنظريات االذباه ادلعريف 
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يف الذكاء االنساين، اال اف موضوع االنتباه يقع يف صميمها، فاالدراؾ واالنتباه ػلدث يف صميم ادلعاجلة ) داخل الصندوؽ االسود  نظريات
)1. 

 معالجة المعلومات لدى أطفال المرحلة الوسطى :

ادلعلومات ىو التحسن ادلستمر يف يرى أنصار معاجلة ادلعلومات أف العامل الرئيس ادلسئوؿ عن قدرة األطفاؿ على اكتساب 
ية قدرهتم على معاجلة ادلعلومات واالحتفاظ هبا، فسرعة ادلعاجلة دلهمات مثل مطابقة الصور أو إضافة رقم إذل العقل أو تذكر معلومات مكان

لذاكرة على حفظ ادلعلومات تزداد بسرعة دوظلا حاجة إذل ترابطات عصبية يف الدماغ، فادلعاجلة األسرع واألكثر فعالية تزيد من سعة ا
 ومعاجلتها ، لذلك فأف كمية ادلعلومات اليت ؽلكن للطفل االحتفاظ هبا يف الذاكرة تزداد وتؤدي بالتارل إذل تذكر أفضل واذل تفكَت أكثر

سًتجاع، فمن اجل ، كما ينظر أنصار معاجلة ادلعلومات إذل الذاكرة كنظاـ أرشيفي ؽلر بثالث خطوات ىي الًتميز والتخزين واالًاتعقيد
حفظ شيء يف الذاكرة البد أوال من إف يقرر الفرد يف أي ملف غلب إف يضع فيو ادلعلومة يف ملف البيانات أـ احليوانات أـ اجلمادات ويف 

ادلعلومة عندما عملية الًتميز يتم إلصاؽ رمز أو عالمة بادلعلومة من اجل إعدادىا وهتيئتها للتخزين، لذلك يكوف من السهل على الفرد إغلاد 
ػلتاجها . بعد ذلك يقـو بتخزين ادلعلومة )وضع ادللف يف حجرة األرشيف( ، أما اخلطوة األخَتة فهي اسًتجاع ادلعلومة عندما ػلتاجها 

ىنا )البحث عن ادللف مث سحبو من احلجرة( لذلك فأف إي صعوبة يف ىذه اخلطوات تؤدي بالتأكيد إذل مشاكل يف الذاكرة، وذبدر اإلشارة 
إذل إف األحداث يتم ترميزىا مع السياؽ الذي حدرت بو ، فالطفل يتذكر احلدث بشكل جيد عندما يوضع ىذا احلدث يف موقف يذكر 

( الذين يطلب منهم تذكر رالث كلمات مًتابطة ) حصاف ، كلب ،  11 - 7الطفل بأوؿ  مرة خرب بو ىذا احلدث، فاألطفاؿ يف سن ) 
ل الكلمة الثانية والثالثة إذا قدـ ذلم تلميح كقوؿ الكلمة األوذل ) حصاف ( أو إذا مت إعطاؤىم معلومات سياقية بقرة ( يتذكروف بشكل أفض

) مثاؿ طفل امسو امحد شاىد ىذه احليوانات يف ادلزرعة (، وكلما تقدـ األطفاؿ يف العمر فأهنم ػلتاجوف إذل عدد اقل من ادلذكرات 
 .2ألصليالتفصيلية  إلعادة بناء السياؽ ا

إف ادلعلومات اليت مت ترميزىا أو اليت مت تذكرىا ػلتفظ هبا يف الذاكرة العاملة اليت تسمى أيضًا الذاكرة قصَتة ادلدى ، يقـو الفرد 
فيها بعمل نشاط أو ػلاوؿ تذكر ادلعلومات، إف سعة الذاكرة العاملة تزداد بسرعة يف مرحلة الطفولة ادلتوسطة، وبناءا على العديد من 

ة النماذج ادلستخدمة يوجد عنصر يف الذاكرة العاملة يسمى ادلدير ادلركزي الذي يضبط عملية ادلعاجلة ويتخذ القرارات حوؿ أولوية ادلعاجل
ويوسع من سعة الذاكرة العاملة مؤقتا عن طريق نقل ادلعلومات إذل نظامُت مساعدين إضافيُت يقـو احدعلا باالحتفاظ بادلعلومات اللفظية 

فظ األخر بالصور ادلكانية والبصرية، ويف الوقت نفسو يكوف ادلدير التنفيذي منشغال دبهمات أخرى، ومن مهمات ىذا ادلدير ترتيب وػلت
لة جداً عملية ترميز ادلعلومات من اجل نقلها إذل الذاكرة طويلة ادلدى واليت تعد فعليا سعة غَت زلدودة تقـو حبفظ ادلعلومات لفًتة زمنية طوي

                                                           

رسالة ماجستَت، كلية الًتبية الشمري،  رناء عبد الودوداالبتدائية ،  تشتت االنتباه وعالقتو جبنس الطفل ودرجة ذكائو لدى تالمذة ادلرحلة 1
 .(52، العراؽ، ص)(2002)، )ابن رشد( جامعة بغداد

 (.177، عماف، ص )2006غزاؿ، دار ادلسرة،  أبووالتطبيقات الًتبوية، معاوية زلمود  اإلنساينالتطور  نظريات 2
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مهمات ادلدير التنفيذي أيضًا اسًتجاع ادلعلومات من الذاكرة طويلة ادلدى، إف ادلدير التنفيذي الذي يستقر يف الفصوص األمامية  ، ومن
( 10( سنوات، وؽلكن استنتاج ذلك من نتائج الدراسات إذل أف األطفاؿ يف عمر ) 10 – 8للدماغ على ما يبدو ينضج بُت عمر ) 

باؾ والتشويش من األصغر سناً عندما تقدـ ذلم مهمات بصرية )مثاؿ : ربديد لوف كل رقم يف سلسلة من األرقاـ سنوات اقل احتماال لالرت
لفظية تقدـ على شاشة الكمبيوتر( عندما ػلاولوف اصلاز مهمة لفظية ) إيداع األرقاـ يف الذاكرة (، تشَت مثل ىذه النتائج إذل أف ادلكونات ال

 .1( سنوات10اكرة العاملة مستقالف عن بعضهما يف عمر)وادلكونات البصرية  يف الذ

 التطور المعرفي وفقا لمنحى معالجة المعلومات :

ػلاوؿ منحى معاجلة ادلعلومات التحقق من العمليات اليت ػلتضنها التفكَت ابتداء من التخزين احلسي واالنتباه إذل االحتفاظ 
 ترميزىا يف أنظمة الذاكرة طويلة ادلدى، يورل ىذا ادلنحى اىتماما كبَتا بالعمليات ادلعرفية اليت بادلعلومات يف الذاكرة العاملة والتعامل معها إذل

ينفذىا الفرد عندما يستقبل ادلعلومات القادمة إليو من البيئة قبل أف تصدر عنو أية استجابة، فهو ينظر إذل الفرد كباحث ومعاجل نشط 
أماكن أخرى وؼلضعها لعمليات معرفية بسيطة أو معقدة استنادا إذل أعلية ىذه ادلعلومات والغرض للمعلومات فهو ينتبو إليها وينقلها إذل 

لسلوؾ من عملية ادلعاجلة، يتفق أنصار معاجلة ادلعلومات مع أنصار ادلدرسة السلوكية من إذ التأكيد على الدور الذي تلعبو البيئة يف تعديل ا
اض متغَت متوسط بُت البيئة والسلوؾ وىذا التغَت ىو نظاـ معاجلة ادلعلومات، إف معظم ظلاذج معاجلة اإلنساين إال أهنم ؼلتلفوف معهم يف افًت 

( اللذين اقًتحا نظرية الذاكرة متعددة ادلراحل ومتعددة ادلخازف، واف عادل النفس  1968ادلعلومات ؽلكن إرجاعها إذل اتكنسوف وشيفرين ) 
مات يهتم بالكشف عن الكيفية اليت تتغَت فيها  كل مرحلة من مراحل ادلعاجلة كلما تقدـ الفرد بالعمر التطوري ادلتبٍت دلنحى معاجلة ادلعلو 

يركز على تلك الطرؽ اليت يفكر هبا األطفاؿ فأف أنصار معاجلة ادلعلومات قد ركزوا على كيفية إكساب األطفاؿ للمعلومات ومعاجلتها يف 
الصغَتة يف  قدرة األطفاؿ على ترميز األنواع ادلختلفة من ادلعلومات وتذكرىا ومعاجلتها، كما  األعمار ادلختلفة وقياس التحسنات الكمية

لقدرة على حاوؿ أنصار معاجلة ادلعلومات دراسة ارر العوامل ادلسؤولة عن التطور ادلعريف لدى األطفاؿ مثل : قواعد ادلعرفة وتلقائية ادلعاجلة وا
 .2ا وراء ادلعرفيةاستعماؿ اإلسًتاتيجيات والقدرات م

 تلقائية المعالجة :

من العوامل ادلسئولة عن مهارات األطفاؿ ادلعرفية ىي تلقائية ادلعاجلة ويقصد هبا عملية تنفيذ العمليات العقلية بسرعة فعالة، 
و انتباىو ضلو مهمات أخرى منجزا لذلك ال تتطلب ىذه العملية انتباىًا كبَتاً من قبل الفرد يف أرناء قيامو دبهمات معينة شلا يؤدي إذل توجي

بذلك مهمات متنوعة يف وقت واحد، وبسبب خربة األطفاؿ احملػدودة يتفػوؽ األطفػاؿ األكبػر سنًا والراشدوف عليهم فالكفػاءة ادلعرفية 
رة اليت تزود الفرد بادلمارسة الضرورية لزيادة ادلتزايدة  تتطلب التحوؿ من ادلعاجلة الواعية وادلضبوطة إذل ادلعاجلة التلقائية، واخلربة ادلستمرة ادلتكر 

                                                           
 (.178مصدر سابق نفسة ص ) 1
 (.163)مصدر سابق نفسو ص  2
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 .1ادلعاجلة التلقائية

 الفصل الثالث

 منهجية البحث وإجراءاتو

 منهجية البحث: 

اعتمدت الباحثة على ادلنهج الوصفي الذي يسمى إذل ربديد الوضع احلارل للظاىرة ادلدروسة، ومن مث وصفها فهو يعتمد على 
وقد اتبعت الباحثة منهج الدراسات التطورية ضمن ادلنهج الوصفي اليت . 2يو يف الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دراسة الظاىرة على ما توجد عل

. وقد اتبعت الطريقة ادلستعرضة من بُت طرائق دراسات النمو اليت 3تصف فيو تغَتات السلوؾ لدى االطفاؿ يف رلرى تطورىا عرب مدة زمنية
 . 4د باعمار زمنية متباينة يف وقت واحدتتطلب اختبار رلموعات منفردة االفرا

 مجتمع البحث: 

. ويتكوف اجملتمع االحصائي 5يقصد دبجتمع البحث كل األفراد الذين ػلملوف بيانات الظاىرة اليت ىي يف متناوؿ الدراسة
( والبالغ 2017 -2016للعاـ الدراسي )للبحث احلارل من تالمذة ادلرحلة االبتدائية للصف الثاين والرابع والسادس يف مدينة بعقوبة ادلركز 

 ( إنارا 20584( ذكوراً  و)23422( من التالمذة منها )44006( مدرسة ابتدائية واقعة يف مركز قضاء بعقوبة تضمنت )86) 6عددىم

 عينة البحث: 

عليها على وفق  ( جزء من اجملتمع الذي ذبري عليو الدراسة ؼلتارىا الباحث لغرض إجراء دراستوSaypieيقصد بالعينة )
 قواعد خاصة لكي سبثل اجملتمع سبثياًل صحيحًا وؽلكن اف تعمم نتائجها على اجملتمع بأكملو ،ويكوف ىذا التعميم مقبواًل دبقدار ما ينتج

                                                           
 (.164ص)مصدر سابق نفسو  1
مركز الكتاب  ترمجة:عبد اهلل الكيالين وعبد الرمحن عدس،  ،اس والتقومي يف علم النفس والًتبية، روبرت رورندايك، اليزابيت ىيجنالقي 2

 .(324) ص (1989)العريب 
(، جامعة الَتموؾ كلية 1992)، امحد سليماف عوده و فتحي ملكاوي، دار الفكر اإلنسانيةالبحث العلمي يف الًتبية والعلو  أساسيات 3

 .(117) ص، الًتبية ، االردف
 (.357مصدر سابق نفسو ص ) 4
االجتماعية يف ضوء االذباىات الدينية لدى االطفاؿ من اجلنسُت يف الطفولة ادلتأخرة، فادي داوود ، ادلؤسبر الدورل للطفولة )  ةادلسؤولي 5

 (.66ص ) ، جامعة األزىر، مصر، 1990الطفولة يف اإلسالـ(، 
 2017-2016إحصائية مديرية تربية دياذل للعاـ الدراسي  6
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 . 1الباحث يف اختبار العينة

درة اإلسالـ للبنات ( طفل من مدرسة 60( طفل من مدرسة االوزعي للبنُت و)60( طفاًل بواقع )120ومشلت عينية البحث )
 ( طفل لكل جنس ولكل عمر بالتساوي .20مقسمُت على )

 اختيار عينة البحث: 

 -لغرض سحب افراد عينة البحث الذين تتوافر فيهم متغَتات البحث وىي عمر الطفل وجنسو اتبعت الباحثة اإلجراءات االتية:

 التابعة دلركز قضاء بعقوبة.  سحب مدرستُت ابتدائية عشوائياً من رلموعة ادلدارس االبتدائية .1
استبعاد األطفاؿ الذين ال يعيشوف مع والديهم يف بيت واحد والذين لديهم مشكالت يف النظر والسمع )بعد فحصهم من قبل  .2

 طبيب متخصص(. 
دت متغَتات دخيلة استبعاد األطفاؿ الراسبُت يف سنة دراسية سابقة يف ادلدرسة االبتدائية أو مؤجلُت وهبذا تكوف الباحثة قد استبع .3

 قد تؤرر يف نتائج ىذا البحث. 
 سحب األطفاؿ العينة عشوائياً وذلك بأخذ األمساء ذات التسلسل الفردي يف قائمة أمساء الصف.  .4
اخلاصة بكل تلميذ وتلميذة للتأكد من توافر متغَتات البحث فيهم باالستعانة بإدارة ادلدرستُت يف ارساؿ ورقة  2مت مجع ادلعلومات .5

 ا طلب معلومات من أولياء امور التالمذة.فيه

  التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار:

اف اجراء عملية التحليل االحصائي لفقرات االختبار تعد من متطلبات االساسية يف بناء االختبار اجليد وىي عملية فحص 
غتها او الكشف عن الفقرات الضعيفة والعمل إلعادة صيا، اف الغاية من ذلك ىو 3واختبار استجابات االفراد عن كل فقراة من فقراتو

، يساعد ربليل الفقرات احصائياً الباحثُت للتثبيت باف الفقرات تراعي الفروؽ الفردية بُت االفراد باستعماؿ معامل 4استبعاد غَت الصاحل منها

                                                           

، ، عماف2(ط1990)، دار رلد للنشر، حواشُت ، مفيد صليبمصلح ، خالد حسُتعريفج سامي مناىج البحث العلمي وأساليبو، 1
 (.108االردف، ص)

 اي أمراض أخرى وما ىي؟االسم الثالري تاريخ ادليالد كامل وىل يعاين من ضعف السمع او البصر او  2
 (.74، العراؽ، ص )1، جامعة ادلوصل ط1981االختبارات وادلقايس النفسية ، عبد اجلليل الزوبعي، دار الكتب للطباعة والنشر،  3
(، 2001) دار الفكر العريب ،عالـ االختبارات التشخيصية مرجعية احملك يف اجملاالت الًتبوية والنفسية والتدريبية،صالح الدين زلمود 4

 .(81) مصر، صالقاىرة، 
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، 1االفراد ذوي القابليات الضعيفة باستعماؿ معامل التمييزالصعوبة او السهولة والقدرة على التمييز بُت االفراد ذوي القابليات العالية و 
( طفل وطفلة ولغرض تصحيح االجابات قامت 120ولغرض ربليل الفقرات احصائيًا طبقت الباحثة اداة االختبار على عينة مكونة من )

 دبا يلي: 

%( من االفراد الذين 27ات سبثل احدعلا )ترتيب الدرجات تنازلياً من اعلى درجة اذل أوطأ درجة ،اختبار رلموعتُت من الدرج
%( من االفراد الذين حصلوا على أوطأ الدرجات بوصفها افضل نسبة 27حصلوا على اعلى الدرجات يف االختبار، وسبثل اجملموعة الثانية )

(. 151: 1990)االماـ، 2باينؽلكن اخذىا يف اغلاد الصعوبة وقوة سبييز الفقرات ، ألهنا تقدـ لنا رلموعتُت بأقصى ما ؽلكن من حجم وت
 ( استجابة من للمجموعتُت العليا والدنيا. 64( استجابة من كل رلموعة ،إذ بلغت العينة  الكلية )32واصبح معدؿ )

 درجة صعوبة الفقرات : 

ساب يدؿ مستوى صعوبة الفقرات على النسبة ادلئوية لالفراد الذين غليبوف على الفقرات اجابة صحيحة واف الغاية من ح
 . 3صعوبة الفقرات ىو اختبار الفقرات ذات الصعوبة ادلناسبة وحذؼ الفقرات السهلة جداً او الصعبة جداً 

( 0345-0339وبعد حساب مستوى الصعوبة كل فقرة من فقرات االختبار باستعماؿ معامل الصعوبة تبُت اهنا تًتاوح بُت )
 -0320اف فقرات االختبار تعد مقبولة إذ كانت نسبة صعوبتها تًتاوح بُت ) ( اذلBloomوىذا يدؿ على اهنا مقبولة، إذ يشَت بلـو )

 ( يوضح ذلك. 1واجلدوؿ ) 4(0380

 قوة التمييزية للفقراتال

العليا والدنيا بالنسبة للصفة اليت يقيسها تعٍت قوة سبييز الفقرات االختبار ،مدى قدرهتا على التمييز بُت افراد اجملموعتُت 
_ 0331. وبعد حساب قوة سبيز كل فقرة من فقرات االختبار باستخداـ معامل سبييز الفقرات اتضح للباحث اهنا تًتاوح بُت )5االختبار
قوة سبيزىا كانت قوة سبيزىا  ( اذل اف فقرات االختبار تعد صاحلة إذا كانتEble( وىذا يدؿ على اف ىذه الفقرات شليزة إذ يشَت )0342

                                                           

( جامعة 1985)،،ترمجة زلمد سعدي صبار وآخروف،، ادلطبعة الوطنيةدرواف  رودين،أساسيات القياس والتقومي يف تدريس العلـو  1
 .(122، اربد، ص)الَتموؾ

 .(151، العراؽ، ص )( ، بغداد1990وآخروف، وزارة التعليم العارل والبحث العلمي ،) االماـ التقومي والقياس ، مصطفى زلمود 2
 (.204،ص )مصر، جامعة طنطا، 1982، 16لة كلية الًتبية، العددرل، جابرالتفكَت الناقد إبعاده وتنميتو وتقوؽلو،جابر عبد احلميد  3

4 Handbook on formative and summative Evaluation of student learning, Bloom and 
others, B. S. Hastings, J. T. and Madaus, G. F. , Mc. Graw-Hill (1968), New York.P:66 

 (.126مصدر سابق ص) 5

 (1جدول)
 االختبار لفقرات والتمييز الصعوبة معامل
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 ( يوضح ذلك.1واجلدوؿ ) 1.( فأكثر0.30)

 مؤشرات صدق االختبار وثباتو: 

 

 

 

 

 

ال يعػػد االختبػػار أداة صػػاحلة للقيػػاس إال إذا تػػوافرت فيػػو شػػروط معينػػة وتعػػد ىػػذه الشػػروط دبثابػػة أىػػداؼ ػلػػاوؿ مصػػمم االختبػػار  
 .2االختبارربقيقها حلظة تصميمو لالختبار ، وأىم ىذه الشروط ىي صدؽ االختبار، ويليو ربات 

 (:Test  Validityصدق االختبار  )

 وفيو نوعاف:.  3احلد الذي يقيس السمة او اخلاصية اليت أعد لقياسها وعدـ تأرره بادلتغَتات االخرىيكوف االختبار صادقاً اذل 

 (Face  Validityالصدق الظاىري  ) -1

يشكل ىذا النوع من الصدؽ ادلظهر العاـ لالختبارات اي االطار اخلارجي ويشمل نوع ادلفردات وكيفية صياغتها ووضوحها  
يف العلـو الًتبوية والنفسية واإلرشاد الًتبوي وعلم النفس  5وقد مت التحقق بعرض االداة  على رلموعة من ادلختصُت 4ودرجات موضوعيتها

                                                           
1 Appositive relationship between New Jerey, Eble , R. L. ,Englewood cliffs frrentice - 
Hill, 1972, P:62 

 (.12مصدر سابق ص) 2
 (.10صدر سابق ص)م 3
 (.120، جامعة بغداد، العراؽ، ص)1990مناىج البحث الًتبوي، عزيز داوود حسُت انور، دار احلكمة للطباعة والنشر،  4
أ. د. خولو عبد الوىاب ) علم نفس النمو ( / أ. ـ. د. زىرة موسى جعفر ) علم نفس النمو ( / أ. ـ. د. أمساء عبد اجلبار ) رياض  5

/ا.ـ.د. بشار خليل امساعيل )علم نفس النمو( / أ. د. صاحل مهدي صاحل ) ارشاد تربوي ( / أ. د. عدناف ادلهداوي ) ارشاد أطفاؿ ( 
 تربوي ( / أ. د. لطيفو ماجد ) شخصية (

 معامل التمييز معامل الصعوبة الفقرة
1 0339 0331 
2 0345 0336 
3 0343 0342 
4 0342 0334 
5 0346 0338 
6 0340 0335 
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 النمو  والقياس والتقومي ، ويف ضوء أراء اخلرباء سبت ادلوافقة على استخداـ االداة وصدؽ برأي األكثرية.

 (Construct  Validityصدق البناء  ) -2

وقد ربققت الباحثة من ىذا الصدؽ من خالؿ  1قرات على التمييز بُت األفراد واحدة من مؤشرات ىذا الصدؽتعد قدرة الف 
 إغلاد القوة التمييزية لفقرات االختبار بواسطة أسلوب اجملموعتُت ادلتطرفتُت حيث تبُت اف مجيع فقرات االختبار شليزة. 

 Reliabiltالثبات:

واالختبار  2اجلوىرية يف رلاؿ القياس النفسي ويعٍت االتساؽ يف أداء الفرد واالستقرار يف النتائجيعد مفهـو الثبات من ادلفاىيم 
، وقد قامت الباحثة باستخراج الثبات بطريقة الفا كرونباخ 3ت اجملموعة من األفراد مرة أخرىالثابت يعطي النتائج نفسها إذا طبق على ذا

 (.0386( طفل وكانت قيمة معامل الثبات )80.وبلغت عينة الثبات )4د من فقرة اذل اخرىوتعتمد ىذه الطريقة على اتساؽ اداء الفر 

 وصف االختبار وطريقة التصحيح:

سبثل الفقرة االوذل من االختبار عملية التمييز بُت االلواف واالشكاؿ واالحجاـ، حيث يتم تقدمي اشكاؿ )مربع، دائرة ،  أوال:
واصفر واسود( لكل شكل وبثالث احجاـ )صغَت وسط وكبَت( لكل شكل من االشكاؿ. ويتم  مثلث، مستطيل( بثالث الواف )امحر

الطلب من الطفل اف ؽليز بُت االشياء حسب لوهنا وحجمها وشكلها وحساب الزمن بتوقيت الساعة عند بدء العمل وعند انتهائو ويسجل 
الفقرة " وىو الذي مت استخراجو من العينة االستطالعية " فإف  ( دقيقة ذلذه11373الوقت ادلستغرؽ فإذا كاف اقل من متوسط الزمن )

 ( درجة واذا كاف اكثر من متوسط الزمن يعطى )صفر(. 1( درجة واذا كاف الوقت ادلستغرؽ مساوي دلتوسط الزمن يعطي )2الطفل يعطى )

سبثل الفقرة الثانية عملية اغلاد ادلختلف بُت صورتُت للشخصيات الكارتونية )تـو وجَتي( متشاهبتُت لكن يوجد اختالفات  ثانيا:
صغَتة يف احدى الصور على الطفل اغلادىا خالؿ مدة زمنية زلدودة دبؤقت الساعة فإذا استغرؽ الطفل يف اغلاد االختالفات وقتاً اقل من 

( درجة واذا كاف 2دقيقة ذلذه الفقرة " وىو الذي مت استخراجو من العينة االستطالعية " فإف الطفل  يعطى )( 11351متوسط الزمن )
 ( درجة واذا كاف اكثر من متوسط الزمن يعطى )صفر(.1الوقت ادلستغرؽ مساوي دلتوسط الزمن يعطي )

وزىور ومجادات مبعثرة عشوائيًا على االرضية سبثل الفقرة الثالثة عملية التصنيف حيث يعطي للطفل صور حيوانات  ثالثا:
ويطلب منو تصنيفها جملاميع حسب نوعها ،وكانت الصور كاأليت: مجادات )احذية، حقائب، مالبس، تلفاز، كرسي، دراجة ىوائية، سيارة، 

                                                           
1
 Psychological Testing, Anastasi, A.: Mcmillan Publishing co, (1976) New York, Inc.P:154 

2
 Hand  book  psychological  assessment van  Nast and  company, Marant,  C(1984).P:9 

3
 psychological Assessment . A  conceptual Approach,Maloney, P. M &Ward  P. Harcourt 

Broce,(1980) New  york, Inc.P:60 
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راشة، ظلر، غزاؿ( فذا استغرؽ دراجة خبارية، مشسية( وزىور )زىرة صفراء ، زىرة محراء ، زىرة بنفسجية( وحيوانات )أسد، فيل حصاف، ف
( دقيقة ذلذه الفقرة " وىو الذي مت استخراجو من العينة االستطالعية " فإف 11372الطفل يف تصنيفها وقت اقل من ادلتوسط الزمٍت )

 عطى )صفر(.( درجة واذا كاف اكثر من متوسط الزمن ي1( درجة واذا كاف الوقت ادلستغرؽ مساوي دلتوسط الزمن يعطي )2الطفل  يعطى )

سبثل الفقرة الرابعة عملية االنتباه السمعي حيث تقرأ الباحثة قصة قصَتة للطفل وىي )سارل فتاة مطيعة وذكية ونظيفة  رابعا:
ن، ذىبت اذل زلل بيع االلعاب لشراء دمية باريب ىدية لصديقتها دبناسبة عيد ميالدىا مث تذكرت اهنا ربتاج اذل بعض القرطاسية )اقالـ تلوي

فًت، كراس رسم، شلحاة( وعندما رجعت سارل اذل البيت كانت قد اشًتت )دمية باريب وأقالـ تلوين وادلمحاة وكراس الرسم( فما ىو الشيء د
( دقيقة ذلذه الفقرة " وىو الذي مت استخراجو 11377الذي نسيت سارل احضاره؟  فإذا اجاب الطفل بوقت زمٍت اقل من متوسط الزمن )

( درجة واذا كاف اكثر من 1( درجة واذا كاف الوقت ادلستغرؽ مساوي دلتوسط الزمن يعطي )2طالعية " فإف الطفل  يعطى )من العينة االست
 متوسط الزمن يعطى )صفر(.

سبثل الفقرة اخلامسة عملية االنتباه البصري حيث يتم عرض رلموعة من الصور وىي )بومة، قطة ،ارنب، ضفدع،  خامسا:
دقائق( فقط مث اخفائها ،ويتم سؤاؿ الطفل   5، باذصلاف، جزر، ذرة، طابوؽ، ملعقة، سكُت، سطل، مطرقو ( دلدة )ببغاء، فلفل ، طماطة

( دقيقة ذلذه الفقرة " وىو الذي مت استخراجو من 12،3كم صورة رأيت؟ وما ىي؟ فإذا استغرؽ وقت االجابة اقل من ادلتوسط الزمٍت )
( درجة واذا كاف اكثر من 1( درجة واذا كاف الوقت ادلستغرؽ مساوي دلتوسط الزمن يعطي )2) العينة االستطالعية " فإف الطفل  يعطى

 متوسط الزمن يعطى )صفر(. 

سبثل الفقرة السادسة عملية الًتكيز ويتم فيها بعثرة كرات ومكعبات ملونة وبأحجاـ سلتلفة على األرض ويتم طلب من  سادسا:
( دقيقة ذلذه الفقرة "وىو 11367و)مكعب كبَت امحر( فإذا استغرؽ وقت اقل من ادلتوسط الزمٍت )الطفل اف يأيت بػ)كرة صفراء صغَتة( 

( درجة 1( درجة واذا كاف الوقت ادلستغرؽ مساوي دلتوسط الزمن يعطي )2الذي مت استخراجو من العينة االستطالعية" فإف الطفل  يعطى )
 واذا كاف اكثر من متوسط الزمن يعطى )صفر(.

 ق النهائي:. التطبي

اتبعت الباحثة الطريقة العيادية )االكلينكية( اليت اعتمدىا بياجيو يف دراساتو على االطفاؿ حيث يتم مقابلة الطفل دبوجبها 
واختباره عن طريق االسئلة للتعرؼ على افكاره، وبعد اكماؿ اجراءات اعداد االختبار طبقت الباحثة االختبار على اطفاؿ ادلدارس 
االبتدائية ادلختارة يف عينة البحث بشكل فردي اذ كانت الباحثة تطلب من ادلعلمة ادلسؤولة ارساؿ االطفاؿ الواحد تلو االخر حبسب 

بلة تسلسلهم يف قائمة امساء ادلشمولُت بالبحث إلجراء ادلقابلة معهم بشكل فردي. واجرت الباحثة حوارًا سبهيديًا مع الطفل يف بداية ادلقا
االرتباؾ عنو ومالطفتو وتسألو عدة اسئلة عن امسو واسم ابيو وغَتىا من االسئلة اذل اف تالحظ الباحثة اف الطفل بدأ يألف ادلوقف مث  إلزالة

تسألو حبسب تسلسل االسئلة يف الفقرات بتطبيق عملي وسبسك بوقت الساعة لإلعالف عن بدء اجابة التلميذ عن كل فقرة حىت انتهاء 
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دقائق( يتم فيها االستعداد للفقرات التالية ،وقد  5الوقت لكل فقرة حيث كاف ىناؾ مدة اسًتاحة بُت كل فقرة واخرى )اجاباتو وتسجل 
( 2، 1، 0( فقرات ومفتاح تصيحي )6( اطفاؿ يف اليـو وطبق االختبار وىو مكوف من )4( أسابيع دبعدؿ )6استغرؽ التطبيق حوارل )

 ( درجة واقل درجة )صفر(.12دؽ والثبات وبلغت اعلى درجات االختبار )على التوارل وتوافرت فيو صفيت الص

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرىا :
 فيما يلي عرض لنتائج البحث اليت مت التوصل أليها يف ضوء أىدافو، وسيتم عرضها وفقاً لتسلسل أىداؼ البحث وكما يأيت :

 (.11,  9, 7تبعا لألعمار ) الهدف األول: التعرف على االنتباه لدى األطفال

حيث مت استخراج الوسط  ( طفل.120للتعرؼ على ىذا اذلدؼ قامت الباحثة بتطبيق اختبار االنتباه على عينة البحث البالغة ) 
ى داللة (عند مستو 6وعند معرفة داللة الفرؽ بُت ادلتوسطات احلسابية وادلتوسط الفرضي البالغ )احلسايب واالضلراؼ ادلعياري لكل عمر .

 (.2( كانت النتائج كما مبينة باجلدوؿ )39( ودرجة حرية )0305)

ادلتوسط  العينة االعمار   
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

ادلتوسط 
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية 

(0305) 

 

 اجلدولية احملسوبة

  غَت دالة  23021 -13176 6 13074 5380 40 سنوات 7  

  غَت دالة 23021 03949 6 13001 6315 40 سنوات 9

  دالة  23021 53324 6 03974 6382 40 سنة 11

 

 يتبُت من اجلدوؿ أعاله ما يأيت :

( سنوات 7( سنوات وادلتوسط الفرضي وىذا يشَت اذل عدـ اتصاؼ االطفاؿ بعمر )7ػ عدـ وجود فرؽ بُت متوسط درجات العينة لعمر )1
 باالنتباه.
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( سنوات 9( سنوات وادلتوسط الفرضي وىذا يشَت اذل عدـ اتصاؼ االطفاؿ بعمر )9فرؽ بُت متوسط درجات العينة لعمر )ػ عدـ وجود 2
 ( سنوات.7باالنتباه ولكنو ارتفع نسبيا عن عمر )

( 11طفاؿ بعمر )( سنة وادلتوسط الفرضي ولصاحل متوسط العينة وىذا يشَت اذل اف اال11ػ وجود فرؽ بُت متوسط درجات العينة لعمر )3
 سنة يتصفوف باالنتباه.

 الهدف الثاني : التعرف على الفروق ذات الداللة االحصائية لالنتباه لدى االطفال تبعا لمتغير الجنس )ذكور , اناث(.

 للتعرؼ على ىذا اذلدؼ قامت الباحثة باستخراج الوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري لكل من الذكور واالناث ولكل عمر من 
( كانت 38( ودرجة حرية )0305. وعند معرفة داللة الفرؽ بُت ادلتوسطات احلسابية لكل من الذكور واالناث عند مستوى داللة )األعمار

 (.3النتائج كما مبينة باجلدوؿ )

 

 األعمار

 

 اجلنس

 

 العينة

 

 ادلتوسط احلسايب

 

 االضلراؼ ادلعياري

الداللة  *  tالقيمة التائية
(0305) 

 

  اجلدولية احملسوبة

 غَت دالة 23021 03147 13056 5383 20 ذكور سنوات 7

 

 

  13092 5378 20 اناث

  03154 03997 6318 20 ذكور سنوات 9

23021 

  غَت دالة

  13060 6313 20 اناث

  03160 03894 6384 20 ذكور سنة 11

23021 

  غَت دالة

  13070 6379 20 اناث

 اجلدوؿ أعاله انو ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية بُت الذكور واالناث وجلميع االعمار . يتبُت من

 (11,  9,  7الهدف الثالث : التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية لالنتباه تبعا لألعمار )

( 120أفراد عينة البحث البالغ عددىم )ربقيقا ذلذا اذلدؼ قامت الباحثة بتطبيق مقياس اختبار االنتباه بصورتو النهائية على  
،  9،  7طفل وطفلة وبعد معاجلة البيانات إحصائيا ، استخرجت الباحثة متوسطات درجات افراد العينة على اختبار االنتباه لألعمار)

للتأكد من ( على التوارل، و 03974،  13001، 13074( وباضلرافات معيارية مقدارىا)6382،  6315،  5380( سنة ، فبلغت )11
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الفروؽ بُت رلموعة األعمار وداخل اجملموعات استعملت الباحثة اختبار ربليل التباين األحادي ، فكشفت نتائج التحليل االحصائي اف 
 2)(عند درجيت حرية 3307( اكرب من القيمة الفائية اجلدولية البالغة  )263311الفروؽ دالة احصائيا ، اذ كانت القيمة الفائية احملسوبة )

 (4( لذا بينت النتائج وجود فروؽ بُت اجملموعات الثالث ، كما موضح جبدوؿ )0305( ومستوى داللة )117، 

 

 

. 

 (11، 9،  7ربليل التباين األحادي الختبار االنتباه لألعمار )

 اجلدولية fقيمة  احملسوبةf قيمة  متوسط ادلربعات درجة احلرية رلموع ادلربعات مصدر التباين
 333658 2 673317 رلموعاتبُت 

 13279 117 1493675 داخل رلموعات 3307 263311
  119 2163992 الكلي

وبعد معاجلة البيانات إحصائيا باستخداـ ربليل التباين كوسيلة إحصائية مت تطبيق اختبار شيفية أظهرت النتائج ادلعروضة يف 
االنتباه  بُت اجملموعات العمرية ولصاحل العمر األكرب أي اف إفراد العينة كلما تقدموا يف ( باف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا يف تطور 5اجلدوؿ )

 العمر ازداد تطور االنتباه .

 (5جدوؿ)
 اختبار شيفيو دلعرفة الفروؽ يف ادلقارنات الثنائية البعدية لالنتباه تبعا دلتغَت العمر

 احلسايبادلتوسط  العدد ادلقارنة الثنائية رقم ادلقارنة
قيمة شيفيو 

 احملسوبة
قيمة شيفيو 

 احلرجة
 مستوى الداللة

1 
 5380 40 سنوات7

0335- 
03626 

 غَت دالة
 6315 40 سنوات9

2 
 5380 40 سنوات7

1302- 
 11دالة لصاحل  03626

 6382 40 سنة11 سنة
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سنوات 9 3  11دالة لصاحل  03626 -0367 6315 40 
 سنة

 6382 40 سنة11

تطوري لالنتباه ولصاحل يتضح من اجلدوؿ اعاله وجود فروؽ بُت اجملموعات الثالث ولصاحل العمر األكرب . اي اف عينة البحث لديها مسار 
( يوضح ادلسار 1( سنة، وىذه النتيجة تتفق مع نظرية االرتقاء اي اف االنتباه  يتسم  خباصية ارتقائية  والشكل )11العمر األكرب عمر )

 . التطوري

 (2الشكل )

 متوسطات درجات االنتباه لدى األطفاؿ حبسب العمر

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات:

 .( سنوات7( سنة ودل تظهر بعمر )11و 9بعمر ) األطفاؿعند  ظهرتمهارة االنتباه  أف -1
 أف تطور مهارة االنتباه كاف مرحليا وليس مستمر. -2
 االنتباه.أف النوع )ذكور وإناث( دل يكن فيو فرؽ يف مهارة  -3

 : التوصيات

حػػث ادلؤسسػػات الًتبويػػة علػػى تعلػػيم التالميػػذ ادلهػػارات الالزمػػة يف تركيػػز االنتبػػاه مػػن اجػػل مسػػاعدهتم علػػى اسػػتيعاب ادلعلومػػات  -4
 وفهما .

 للمعلمُت من اجل توضيح الطرائق الالزمة والسبل الكفيلة بإرارة انتباه التالميذ.  تدريبودورات  أقامة -5
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 :  المقترحات

 أجراء دراسة ذبريبية تناوؿ ارر تعديل ادلثَتات وسرعتها يف تقسيم االنتباه  -1
 واإلرىاب االجتماعي. أجراء دراسة ذبريبية تتناوؿ بناء برنامج تدرييب للًتكيز على االنتباه يف عالج اضطرابات القلق  -2
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 االنتباه لدى األطفال اختبار

 لية تمييز األشكال واأللوان واألحجامعم صور الفقرة األولى
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