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فعالية برنامج عالجى لخفض درجة تشتت االنتباه فى تحسين تقدير الذات األكاديمية لدى 
 تالميذ المرحمة األبتدائية من ذوى صعوبات التعمم

 أ.د. دمحم أحمد إبراىيم سعفان
كمية   -أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية

 جامعة الزقازيق –التربية 

 صالح شريف عبد الوىابأ.د/ 
التربية  -كمية النفس التربوى وعميدأستاذ عمم 

 جامعة الزقازيق –النوعية 

 د. رندا السيد دمحم
مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية كمية 

 جامعة الزقازيق –التربية النوعية 

  ناىد صالح أحمد عبد الرحيم
باحثة دكتوراه قسم العموم التربوية والنفسية 

–النوعية تخصص صحة نفسية كمية التربية 
 جامعة الزقازيق

 :البحث مقدمة

تعتبررررر م رررركمة صررررعوبا  الررررتعمم ذا  ترررراثير كبيررررر عمررررد جميرررر  الجوانرررر  ا نفعاليررررة والدا عيررررة 
والسموكية لمطفل، حيث يتزايد معيا  عور الطفل با حباط والتوتر والقمق وعدم الثقة بالنفس نظررا 

الدراسرد، كمرا يرنخفق تقرديره لذاترو، وربمرا لعجزه عرن مسرايرز زمهئرو و  رمو  رد تحسرين تحصريمو 
ينمررررد مفيرررروم سررررمبد عررررن ذاتررررو وزيررررادز اعتماديتررررو عمررررد ال يررررر ويررررنخفق مسررررتوى دا عيتررررو لمعمررررل 

ويعرررد مو ررروع ا نتبررراه مرررن المو ررروعا  الحيويرررة ذا  الترررتثيرا  العميقرررة عمرررد الرررتعمم  وا نجررراز 
د المعر ررد بوجررو عررام   كمررا تمثررل وا حتفرراو والتررذكر والتفكيررر وحررل الم رركه    والن رراط العقمرر

ا رررررطرابا  ا نتبررررراه برررررؤرز اىتمرررررام المتخصصرررررين، والمن ررررر مين بالتربيرررررة الخاصرررررة بصرررررفة عامرررررة، 
وصعوبا  التعمم بصفة خاصة  إلرد حرد أن أصربح  ا رطرابا  ا نتبراه منطقرة سراخنة لمبحرث، 

 (.852، 2554)فتحى الزيات ،تستقط  أكبر قدر من اىتمام الباحثين وعمماء النفس 

ُيعد ت ت  اإلنتباه و الن اط المفرط من المو وعا  التد  ق  اىتمامًا كبيرًا  د الفترز ا خيرز 
ذلك لخطورز ىذه الم كمة عمد الطفل ز عمد المحيطرين برو ، و إلنرو أي رًا مرن أىرم المو روعا  

 Bemorad)و أعقرردىا  ررد حيرراز ا سرررز و أعقرردىا  ررد حيرراز ا سرررز و المدرسررة و المجتمرر   
   إذا لم يتم  ت خيص اإل طرا  و التعامل معو مرا برين سرن السادسرة  والثانيرة ع رر  (2001

قد تظير م كه  ثانوية خطيرز كإنخفراق تقردير الرذا  و اإلكتئرا  و السرموك الم راد لممجتمر  
(Alexander-Roberts, 2006 ; Parker, 2005)   و يعررانا ا طفررال ذوى ت ررت
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رط من قصور  د الميارا  ا كاديمية مما يؤدى إلد  عف الدرجا  الترد اإلنتباه و الن اط المف
 ,Barron, Evans, Serpell&Buvinger)يحصرمون عمييرا مقارنرة برتقرانيم مرن العراديين 

  كمررا يعررانون أي ررًا مررن قصررور  ررد الميررارا  اإلجتماعيررة ممررا يررؤثر  ررد عهقرراتيم مرر   (2007
   (Shillingford, et al., 2007)المحيطين بيم و من بين الوالدين 

ويتحسرن تقردير الررذا  ا كراديما ب رركل متزايرد مرر  تقردم الطفررل خرهل المرحمررة ا بتدائيرة وزيررادز 
القرردرا  المعر يررة واتسرراع دائرررز العهقررا  ا جتماعيررة والقرردرز عمررد اختيررار البيئررا  التررد يسررتطي  

سرماح تحقيق النجاح  ييا تساعد جميعيا  د نمو مفيوم الذا  الواقعد  عمرد سربيل المثرال عنرد ال
لمطفرل باختيررار الرردورا  المحرددز التررد سرريتمقاىا وا لعررا  الريا رية التررد سيمارسرريا أو أى أن ررطة 
أخرررى  إنررو ينجررذ  إلررد البيئررة التررد مررن خهليررا يمكررن اسررت هل وتنميررة مررواطن القرروز لديررو  لررذلك 

ماعيرة  سنة ينمو لدييم  يم الرذا  مرن خرهل زيرادز العهقرا  ا جت 11 -8ا طفال ما بين عمر 
وصررورز الررذا  تعكررس ذلررك عنرردما يصررفون أنفسرريم بررتنيم أذكيرراء ، بكررم ، بخررهء  وبررالر م مررن أن 
أطفال الصفين ا ول والثراند يكرون لردييم تقردير إيجرابد لمرذا  أو تقديرسرمبد لمرذا   رإن ا طفرال 

يجابيررة  ررد الصررفوال الهحقررة مررن المرحمررة ا بتدائيررة لرردييم القرردرز عمررد الجمرر  بررين التصررورا  اإل
والسررمبية أو تقيرريم مررواطن القرروز وال ررعف عمررد السررواء  ررد تقرردير الررذا  ال ررامل أو ا كثررر توازنررا  
وطفل السادسة قد يدرك أنو بالر م من قصوره  د الكتابة  إنو متميز  رد الريا رة ولديرو عهقرا  

 .)Shannon,2012(اجتماعية ناجحة ومتفوق  د الحسا    

 مشكمة الدراسة:

تزايد انت ار صرعوبا  الرتعمم يمثرل تحرديا كبيررا لممن ر مين با طفرال ذوى صرعوبا  إن م كمة 
التعمم ،سواء كان  ذلك  ا البهد المتقدمة أو  يرىا من دول العرالم الثالرث   إننرا مازلنرا بعرد  يرر 
محيطين إحاطة تامة وواعية بمفيوم صعوبا  التعمم و  خصائص ا طفال ذوى صعوبا  الرتعمم 

يررة ت خيصرريم و  كيررف يررتم عهجيررم  إن نسرربًا كيررذه تفيررد عررن  داحررة الفاقررد القرروما الررذ  و  كيف
و عف ا نتباه إذن يمثل م كمة تربوية يترت  عمييا آثا رًا سمبية قرد ترؤدى  ي ي  أدراج الرياح  

إلررد التررتخر والف ررل الررد راسررد، ولررذا  وجرر  الترردخل المبكررر والسررري  لحررل ىررذه الم رركمة مررن خررهل 
 ا  مثيرز لهنتباه كالتعميم العهجد لتنمية الميار  التد تساعد عمد ا نتباه مدعم
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وأكد  الدراسا  السرابقة ارتفراع معرد   انت رار م ركه  ا نتبراه الداخميرة والخارجيرة بالنسربة 
لرربعق ا  ررراد لكثيرررر مررن ا طفررال المترررتخرين دراسرريًا وخاصرررة م رركمة ت ررت  ا نتبررراه ومررا يترتررر  

ثرررار سرررمبية تتمثرررل  رررد سررروء التصررررال، والقمرررق، والسرررموك العررردواند، وا كتئرررا  وعررردم عمييرررا مرررن آ
التكيف والف ل الدراسد الذى يؤدى بدوره الد انخفاق تقدير الذا  ، الذى تراوح  نسبتو ما بين 

% مررن أى مجتمرر  مدرسررد، ومررا يمثمررو مررن  اقررد تعميمررد  ررد ميزانيررة التعمرريم ىررذا  ٠١% إلررد  1١
أكررده بعررق عممرراء الررنفس والتربيررة أن مررن سررما  المتررتخر دراسرريا ىررو  ررعف  باإل ررا ة إلررد مررا

ا نتبررراه ومرررا يترتررر  عميرررو مرررن  رررعف  رررد التحصررريل و  رررل دراسرررد، وال رررعور بالنبرررذ مرررن جانررر  
  الزمهء والمدرسين وانخفاق تقديره لذاتو

حيررة كمررا تعرردد  الدراسررا  والبحرروث التررد أكررد  أي ررا عمررد  رررورز دراسررة ا نتبرراه مررن النا 
السرريكولوجية لمتعرررال عمررد سررب  السررموك ولمتخفيررف مررن الثررار النفسررية السررمبية لم رراكل ا نتبرراه 
والف ل الد ا رسد  وذلك  ن الف ل أو الرسو   د المدرسة قرد يسريم  رد الترتثير النفسرد السرمبد 

إنجرراز  لرردى ا  ررراد حيررث يزيررد العهقررا  ألمررًا وصررعوبة ويسررب  الترروتر والقمررق وبالتررالد يررؤثر عمررد
 ,Gal؛ وجاال 238ص، 2552ابتساام حاماد دمحم، الفرد ودا عيتو لمتعمم، منيرا دراسرة كرل مرن  

S ،2551، 8222؛ صافيناز أحمد كمال، 822ص ،8228؛ أمانى السيد إبراىيم ، 52ص ،
 (.822ص ،8221؛ حسين عمى فايد، 82 -82 ص

عهجرررد لمتهميرررذ ذوى و رررد  ررروء مرررا سررربق ، أدركررر  الباحثرررة أىميرررة و ررررورز إعرررداد برنرررام  
صرررعوبا  الرررتعمم والرررذى يسررراعدىم عمرررد خفرررق ت رررت  ا نتبررراه وزيرررادز ثقرررتيم بتنفسررريم وبقررردراتيم 

يمكررن صرريا ة وتحديررد م رركمة  عميررووبنرراء   وامكانيرراتيم وتكرروين صررورز ايجابيررة لتقديرالررذا  لرردييم
 -الدراسة  د التساؤل الرئيسد التالد : 

ت ت  ا نتباز  د تحسين تقدير الذا  ا كاديمية  درجة خفق لما مدى  اعمية برنام  عهجد  -
 لدى تهميذ المرحمة ا بتدائية من ذوى صعوبا  التعمم؟ 

 أىمية الدراسة :
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تفيد ىذه الدراسة  ا  د بناء برنام  عهجد قائم عمد التعميم العهجد يرتكز لخفق درجة  -1
القدرز عما تجييز المعموما  بكفاءز أثناء  ت ت  ا نتباه والتدري  لزيادز مدى ا نتباه لتنمية

 ا نتباه وتحسين تقدير الذا   

أىمية الفئة التد ت مميا الد راسة وىد الطفولة، وىذه الفئة  د حاجة لمتدري  والتوجيو لتقميل  -٠
 الفاقد التعميمد بسب   يوع حا   ت ت  ا نتباه وصعوبا  التعمم  د المدارس ا بتدائية 

المربيين و العاممين  ا حقل التربية وأولياء ا مور  ىمية برنام  قائم عمد توجيو أنظار  -3
التعميم العهجا كتسمو  تربوى يفيد ىذه الفئة  وما يحققة من  وائد نفسية وتربوية ول وية 

 واجتماعية عديدز بما يناس  سعة ومدى انتباه المتعممين 

د الد راسة مخططد المناى   د حل بعق أىمية التدخل المبكر  د العهج ىذه الفئو، وتفي -4
 الم كه  ا كاديمية وو   الحمول الفعالة 

ندرز الدراسا  العربية  ا حدود عمم الباحثة والتد تناول  التعميم العهجد لخفق درجة  -5
ت ت  ا نتباه لدى تهميذ ذوى صعوبا  التعمم مما يجعل من الميم أثراء ىذا المجال 

 ة مثمرز بدراسا  عهجية تجريبي

ترج  أىمية الدراسة إلد كونيا تتتد تمبية لمعديد من المؤتمرا  والندوا  العممية التد تنادى  -6
ب رورز ا ىتمام بذو  صعوبا  التعمم وذلك لمنيوق بمستواىم التعميما والتربو  و 

 التحصيمد والوصول بيم إلد مستوى أقرانيم العاديين 

 أىداف الدراسة :

بصرررفة عامرررة ومرررن طبيعرررة م ررركمة الدراسرررة بصرررفة خاصرررة، حيرررث تيررردال  تنبررر  أىرررداال الدراسرررة
الدراسة الحاليرة إلرد التردخل السريكولوجد وال ربت والرتحكم لتعرديل عردد مرن الجوانر  السرمبية لردى 
 ئة التهميذ مت تتد ا نتباه ،حيث تيدال إلد خفق ت ت  ا نتباه بما يت منو من زيادز التركيز 

ن الميمة الدراسية وزيادز تقدير الذا  ا كاديميرة لردى ىرؤ ء التهميرذ وتقميل الن اطا  الخارجة ع
 لما ليذا البعد من تتثير إيجابد مبا ر عمد السموك وال خصية    

 و تسعد الدراسة الحالية إلد تحقيق ا ىداال التاليو :
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إعررررداد برنررررام  عهجررررد لخفررررق ت ررررت  ا نتبرررراه لرررردى التهميررررذ المرحمررررة ا بتدائيررررة مررررن ذوى  -1
 صعوبا  التعمم  اع اء المجموعة التجربية(  

إعررداد برنررام  عهجررد لتحسررين تقرردير الررذا  ا كاديميررة لرردى التهميررذ المرحمررة ا بتدائيررة مررن  -٠
 ذوى صعوبا  التعمم  اع اء المجموعة التجربية(  

 التتكرد مرن اسرتمرار  اعميرو  البرنرام  العهجرد عرن طريرق القيراس التتبعرد لممجموعرة التجريبيرة
 بعد انق اء  ترز زمنية مناسبة عمد تطبيق البرنام  

 مصطمحات الدراسة :

 :صعوبات التعمم  -

بررتنيم ا طفررال الررذين تتررراوح  -تعرررال الباحثررة ذوى صررعوبا  الررتعمم إجرائيررا بالدراسررة الحاليررة:
سررنة ممرررن ينتظمررون بالمدرسرررة ا بتدائيررة ومرررن ذوى الررذكاء المتوسرررت أو ررروق  1٠:8اعمررارىم برررين 

 المتوسررت والررذين يعررانون مررن صررعوبة  ررد تعمررم أحررد المررواد الدراسررية  القررراءز أو الكتابررة أوالعمميررا 
 الحسابية ( بالر م مما يتمتعون بو من قدرا  عقمية عادية   

 تشتت االنتباه :  -

بتنرو ا رطرا  عصربد يصري  ا طفرال ويرؤثر عمرد -تعرال الباحثة ت رت  ا نتبراه إجرائيرا :     
قرردرتيم عمررد ا نتبرراه وا سررتمرارية  ررد أداء ميرراميم بكفرراءز و اعميررو ويترررك أثرررًا سررمبيُا عمررد أداء 

 ا كاديمد  الطفل 

 تقدير الذات األكاديمية : -

بتنرو   نظررز االتمميرذ ذوى صرعوبا  الرتعمم   - وتعررال الباحثرة تقديرالرذا  ا كاديميرة  إجرائيراً    
لذاترررو وتقييمرررو لقدراترررو ا كاديميرررة ،  و ررررعوره بالكفرررراءز و القرررروه والتميررررز، والر ررراعنيا، و قدرترررو 

   عال وناجح أكاديميا  عمد تحقيق ما يتمناه دراسيا وانو 

 التعميم العالجى : -

بتنو عمميرة مخططرة ومنظمرة تقروم عمرد مجموعرة  -تعرال الباحثة البرنام  العهجد إجرئيا :    
مررن الفنيررا  وا جررراءا  ويت ررمن مجموعررة مررن ا ن ررطة واليررام ويررتم تقديمررو لعينررة الدراسررة ذوى 
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خفرق ت رت  ا نتبراه وزيرادز ثقيرم بتنفسريم صعوبا  التعمم  اع اء المجموعة التجريبية ( بيدال 
وتحسررين تقرردير الررذا  لرردييم ويررنعكس عمررد مسررتوى تحصرريميم ا كرراديمد وذلررك خررهل  ترررز زمنيررة 

 محددز من خهل مجموعة من الجمسا   

 المفاىيم األساسية واألطار النظرى : -

 أوال: صعوبات التعمم :

ي رير إلررد مجموعرة  يررر متجانسرة مررن  general termصرعوبا  الرتعمم ىررد مصرطمح عررام 
ا  ررطرابا  ، والتررد تعبررر عررن نفسرريا مررن خررهل صررعوبا  دالررة  ررد اكتسررا  واسررتخدام قرردرا  
ا سررتماع أوالحررديث أو القررراءز أو الكتابررة أو ا سررتد ل أو القرردرا  الريا ررية وىررذه ا  ررطرابا  

مرل  رد الجيراز العصربد المركرزى ويفترق أن تكون راجعة إلد خ intrinsicذاتية /داخمية المن ت 
،ويمكررن أن تحرردث خررهل حيرراز الفرررد  كمررا يمكررن أن تكررون متهزمررة مرر  م رركه  ال رربت الررذاتد 
،وم رررركه  اإلدراك والتفاعرررررل ا جتمرررراعد ،لكرررررن ىررررذه الم ررررركه    تكررررون أو   تن ررررر  برررررذاتيا 

اإلعاقررة صررعوبا  تعمررم   ومرر  أن صررعوبا  الررتعمم يمكررن أن تحرردث متزامنررة مرر  بعررق ظررروال 
ا خررررى  مثرررل :قصرررور حاسرررد أو ترررتخر عقمرررد أو ا رررطرا  انفعرررالد جررروىرى ( أو مررر  مرررؤثرا  

 – مثررل  ررروق ثقا يرة أو ترردريس /تعمرريم  يررر كراال  أو  يررر مهئررم ( إ  أنيررا  extrinsicخارجيرة 
، ص  2554)فتحااى الزيااات، ليسرر  نتيجررة ليررذه الظررروال أو المررؤثرا   –أى صررعوبا  الررتعمم 

282 -288 .) 

وت ير اإلحصائيا  العالمية إلد أن أعداد التهميذ الذين يعرانون مرن صرعوبا   رد الرتعمم  رد 
%  رررد البمررردان ٠١: ٠زيرررادز مسرررتمرز تررردريجيا وقرررد تصرررل النسررربة  رررد بعرررق ا حيررران إلرررد مرررابين 

% مرن أعرداد 35المتقدمة وربما تفوق النسربة ىرذا الحرد بكثيرر  رد البمردان  الناميرة وقرد تصرل إلرد 
ميررذ  ررد المرردارس ويبرردو ذلررك مؤ رررا خطيرررا يجرر  مواجيتررو حتررد   تتفرراقم صررعوبا  الررتعمم الته

)أشاااارف شااااريت ، ومااااروة وتررررؤدى الررررد التسررررر  الدراسررررد واإلخفرررراق  ررررد أداء العمميررررة التعميميررررة 
 ( 2، ص8223حسن،
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 ثانيًا: تشتت األنتباه:

المصررحو  ىررو إلررد أن ا ررطرا  قصررور ا نتبرراه  ( 22، ص8228أمااانى زويااد، ) ت ررير  
أ طرا  سموكد   يظير  ا  رعف قردرز الفررد عمرد التركيرز لوجرود مثيرر خرارجد يثيرر اىتمامرو 
لفترز ثوانا قميمة م  عدم بقاء الفرد  ا مكانو أى أنو كثير الحركة بصورز ممفترو لمنظرر مر  سررعة 

 ا ستجابة  

تطاعة  رررد أ ن الطفرررل الرررذى لديرررو عررردم أسررر (88، ص8222صاااافيناز أحماااد كماااال، )وتؤكرررد 
تركيز انتباىو وا حتفاو بو  ترز ممارسة ا ن طة م  عدم ا ستقرار ، والحركة الزائدز دون اليدوء 

 أو الراحة ، يجعمو مند عا يستجي  لأل ياء دون تفكير مسبق  

بتنررررو ا ررررطرا  سررررموكد مررررزمن يتسررررم بمجموعررررة ( 2، ص2543ضاااايام دمحم منياااار، )ويعر ررررو 
 نتبرراه والحركررة المفرطررة  يررر الياد ررة و يررر المقبولررة اجتماعيررا أعررراق ىررد ا ند اعيررة وت ررت  ا

تصرراحبو مجموعررة مررن ا عررراق الثانويررة منيررا  ررعف التحصرريل الدراسررد والعهقررة مرر  الخرررين 
حرررداث الفو رررا و رررعف القررردرز عمرررد عمرررل اإلحبررراط ، وعررردم ا ترررزان  وعررردم الطاعرررة والعررردوان واو

 ا نفعالد وانخفاق تقدير الذا  

(  بتنرو نقرص قردرز الطفرل عمرد التركيرز عنرد اداء الميرام  1،ص  8222اب البابالوى، )ايي وعر و
المطموبرررة منرررو ، والقابميرررة لمت رررت  ، باإل رررا و إلرررا عررردم قدرترررو عمرررد البقررراء سررراكنا  رررا المواقرررف الترررا 
تتطمرر  ذلررك ، وا نررد اع عنررد قيامررو با ن ررطة المختمفررة ، ممررا يررؤدى إلررد التوقررف عررن إكمررال الن رراط 

 اح  بنج

 المشكالت التعميمية المصاحبة لتشتت االنتباه :

 يؤدى تشتت االنتباه لدى الطفل إلى انتشار بعض المشكالت التعميمية مثل : 

صعوبا  التعمم والتاخر الدراسد ومن أىم أعراق ذلك  عف القدرز عمرد الفيرم ، وا سرتجابة 
متررررابت ، والكتابرررة الرديئرررة ، وتجنررر  الخاطئررة، وكثررررز النسررريان ، و ررررود الرررذىن ، والتفكيرررر  يرررر ال

دمحم عباااااااد الموقرررررررف التعميمرررررررد وعررررررردم ا ىتمرررررررام برررررررالتعميم واليررررررررو  مرررررررن المدرسرررررررة      إلررررررر   
 (.221، ص8225المؤمن،
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 ثالثا: تقدير الذات األكاديمية:

 تعريف تقدير الذات األكاديمية:

بتنرو ثقرة الفررد  رد قدرترو عمرد التعمريم و رعوره أن أسريامتو  Glynn, ( 2003, P11)عر رو 
 التد يقدميا لممجموعة التد ينتمد إلييا ليا قيمة  

تقررردير الرررذا  ا كررراديما بانرررو اتجاىرررا  التمميرررذ و تقييمرررو  (2552دمحم عبااادالمعطي ) ويعررررال
 لنفسو من الناحيو ا كاديميو و العامو و يت من ىذا التعريف بعدين ىما :

الكفاءه العامو : و تعنا اتجاه التمميرذ و تقييمرو لنفسرو مرن ناحيرو امكانيرو ت ييرر مرا ي راء و   :اوال
تحقيق آمالو و ر اه عن نفسو و عن اعمالو و وسيمتو  را تحقيرق تمرك ا عمرال با  را و 

 الا ثقتو  ا صحو اىدا و  

ن ناحيرررو مسرررتواه المدرسرررا و الكفررراءه المعر يرررو : وتعنرررا اتجررراه التمميرررذ و تقييمرررو لنفسرررو مررر ثانياااا :
 امكانيو تحقيق اعمالو المدرسيو و ا حتفاو بمعموماتو و استرجاعيا من المعمم  

( الرررا ان تقررردير الرررذا  ا كررراديما يعنرررا ادراك الفررررد لقدراترررو 8222 رساااميو حناااون و ت رررير 
زمهئررو ، ا كاديميررو مررن حيررث سررموكو ، و قدرتررو عمررا ا سررتذكار، و  رررحيا بصرروره جيررده امررام 

 (8222نادية زايد و عوره بالر ا عن اعمالو و درجو مثابرتو و انجازه ا كاديما   

يعتبر اإلنجاز لدى طفل الصف ا ول  ديد ا ىميرة حيرث وجرد ارتبراط برين اإلنجراز التعميمرد 
والو   الوظيفد لدى ص ار الرا دين وا داء  د الصرف ا ول ىرو أسراس المراحرل الهحقرة مرن 

لطفرررل، و مسرررارا  اإلنجررراز لررردى الطفرررل ثابترررة ب ررركل ممحررروو،  ووتقررردير الرررذا  ا كررراديمد حيررراز ا
دائرى  ن تقدير الذا  يرتكز عمد اإلنجاز ا كاديمد والذى يقوم بدوره عمد مفيوم الطفل لقدرتو 
عمررررد أداء الميمررررة أو تقرررردير الررررذا  ا كرررراديمد  وا طفررررال مرتفعوتقرررردير الررررذا  ا كرررراديمد يعررررزو 

دراك أنيرم يمكرنيم إكمرال الميرام المدرسرية إذا  نجاحيم المدرسد إلد قدراتيم وعاداتيم  رد العمرل واو
عممرروا بجررد ودئرر   عمررد الجانرر  الخررر ا طفررال مخف ررا تقرردير الررذا  ا كرراديمد يعررزو   ررميم 

  ),Shannon 2012( المدرسد إلد عوامل خارجية مثل الحظ  
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 رابعا : التعميم العالجى :

 التعميم العالجى:مفيوم  -2

ىو عممية تحسين أو تصحيح الميارا   د حقل أو مجال معين وىد محاولة ر ر  ميرارز الفررد 
محماااود الرررد المسرررتوى العرررادى أو القريررر  مرررن العاديرررة وعمومرررا  رررإن ذلرررك يتطمررر  تررردريبا مكثفرررا  

 ( .241ص، 8222الحاج،

اطق القررروز وال رررعف لررردى وىرررو   تعمررريم لرررو أىدا رررو ومحترررواه التعميمرررد الخررراص الرررذى يراعرررد منررر
التمميذ، وييتم بالفروق الفردية عن طريق تقرديم بررام  خاصرة تراعرد خصرائص كرل طفرل ،أى أن 
التعمرريم  ررد التربيررة الخاصررة يررو ر ممارسررا  لتحديررد مقابمررة ا حتياجررا  الفرديررة ، وييرردال التعمرريم 

إتقررران الميرررارا   العهجرررد الوصرررول بالطفرررل الرررد المسرررتوى ا ساسرررد مرررن الكفايرررة الترررد تمكرررن مرررن
 ا كاديمية المطموبة    ويتطم  ذلك البرنام  اإلجراءا  الثهثة التالية :

 تحميل الطفل عن طريق تقييم مستواه وأسموبة الخاص  د بعق العمميا  النفسية   -

تحميرل العمرل عررن طريرق تقيريم أعمررال المدرسرة المفرو رة عمررد التمميرذ بنراء عمررد احتياجرا  العمميررا   -
 سية النف

 (. 834- 833ص ،8225)دمحم عبد المؤمن ،تكامل تحميل العمل والطفل  -

كمررا ىررو   ذلررك الررنمت مررن الترردخل أو تمررك ا سررتراتيجيا  أو التعمرريم الررذ  يسررتخدم  ررد سرربيل  
تصوي  أو تصحيح وعهج أوجو القصرور  د أى  مريارا  مختمرفة التد قد تروجد لردى الررتهميذ   

 (. 213- 212ص ،8222عادل عبد هللا ، 

بمثابررة ( 8221ىاالىااان ورخاارون )كمررا يعر ررو  remedial instructionويعررد التعمرريم العهجررد 
ذلك النمت من التعميم الذى يتم اعداده  رد سربيل التوصريل إلرد تصرحيح أو عرهج  وجرو القصرور  رد 
الميرررارا  ا ساسرررية الترررد يعررراند منيرررا التهميرررذ، أو  رررد أى منيرررا  وو قرررًا لرررذلك  رررنحن نررررى أن التعمررريم 

خدم  رد سربيل تصروي  العهجد ىو ذلك النمت من التدخل أو تمك ا ستراتيجيا  أو التعميم الرذى يسرت
أو تصحيح وعهج أوجو القصرور  رد أى مرن الميرارا  المختمفرة الترد قرد توجرد لردى التهميرذ، وينب رد 
عمينا أن نقوم بالتمييز بين أسالي  التعميم العهجد وا سالي  التعوي ية حيث عادز ما تعمرل أسرالي  

ل  تكسرربو ميررارز معينررة، أو جانبررًا معينررًا واسررتراتيجيا  التعمرريم العهجررد عمررد القيررام بتعررديل سررموك الطفرر
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مررن ميررارز وتعمررل عمررد تنميتيررا وصررقميا، ورعايتيررا مررن ناحيررة، كمررا تحرراول إكسررابو بعررق السررموكيا  
 يررر المر وبررة اجتماعيررًا، ومررن ثررم  إنيررا قررد تعمررل عمررد تنميررة أو تحسررين خصررائص معينررة لديررو مررن 

ن السرموكيا   يرر المر وبرة اجتماعيرًا الترد قرد ناحية أخرى، أو قد تعمرل مرن ناحيرة ثالثرة عمرد الحرد مر
تصدر عنو ، أما ا سالي  أو ا ستراتيجيا  التعوي ية  عادز مرا تعمرل عمرد تعرويق الفررد عرن وجرو 
معرررين أو أكثرررر مرررن أوجرررو القصرررور الترررد يعررراند منيرررا  و عرررادز مرررا يرررتم خهليرررا المجررروء إلرررد ا سرررالي  

تخدم الفررررد وسررريمة معينرررة كتمرررك الترررد تمثميرررا التكنولوجيرررا التكنولوجيرررة الحديثرررة  رررد ىرررذا الصررردد كرررتن يسررر
 (.88، 82ص : 8225)عادل عبد هللا ، المساعدز نظرًا لعجزه  د جان  معين 

مررن خررهل التعريفررا  السررابقة لمتعمرريم العهجررد نجررد أنررو أحررد ا سررالي  العهجيررة الناجحررة التررد 
كسررابيم الخبرررا  يمكررن اسررتخداميا لمتوصررل    ررل سرربل تعمرريم التهميررذ ذوى  صررعوبا  الررتعمم واو

الحياتيررررة والمعر يررررة وا كاديميررررة مررررن خررررهل اسررررتخدام برررررام  متخصصررررة بيرررردال تحقيررررق أ  ررررل 
 مستويا  التكيف ليؤ ء التهميذ م  بيئاتيم  

 حدود الدراسة: 

 تتحدد الدراسة بالمحددات التالية

 الحدود الزمنية : -

مقرراييس ومقيرراس ت ررت  ا نتبرراه ومقيرراس تقرردير تررم تطبيررق الجانرر  العممررد ليررذه الدراسررة مررن 
الررذا  ا كاديميررة وأختبررار المسررح النيولرروجد لمتعرررال عمررد ذوى صررعوبا  الررتعمم، وكررذلك تطبيررق 
البرنام  العهجد عمد ا راد المجموعة التجريبية  عمد مدى ارب   يور تقريبًا من الفصل الدراس 

ثررة بإجراءقيرراس تتبعررد بعررد مرررور  رريرين مررن ثررم قامرر  الباح٠١19/ ٠١18ا ول لمعررام الدراسررد 
 تطبيق البرنام  العهجد  

 الحدود البشرية )العينة( : -

(  تمميررذ 16تتمثرل الحرردود الب ررية ليررذه الدراسرة  ررد العينرة التررد أجرير  عمييررا والمكونرو مررن   
والطيبررررة  1وتمميررررذز مررررن تهميررررذ الصررررف الثالررررث والرابرررر  ا بترررردائد بمدرسررررة الطيبةا بتدائيررررة رقررررم 

ت رررتتد التابعرررة إلدارز  ررر  الزقررازيق التعميميرررة بمحا ظررة ال رررقية مرررن التهميررذ م 3ا بتدائيررة رقررم 
ا نتبراه ومخف ررد التقديرالرذا  ا كرراديمد مرن ذوى صررعوبا  الرتعمم ، حيررث ترم تقسرريميم ع رروائيا 
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( تمميررررذ وتمميررررذه  تررررم تطبيررررق البرنررررام  8إلررررد مجمرررروعتين متجانسررررتين ا ولررررد تجريبيررررة وعررررددىم  
م  ( تمميررذ وتمميررذه   لررم يتعر رروا إلجررراءا  البرنررا8العهجررد عمررييم( والثانيررة  ررابطة وعررددىم  

العهجررد(،  وقررد تمرر  المجانسررة بررين المجمرروعتين  ررد كررل مررن مت يررر العمررر والررذكاء و المسررتوى 
ا جتماعد وا قتصادى ومستوى كل من المجموعتين واحدعمد المسح النيولوجد ومقيراس ت رت  

 ا نتباه ومقياس تقدير الذا  ا كاديمية 

 الحدود المنيجية واألدوات : 

ليذه الدراسة  ا اعتماد المني  تجريبد حيث تيدال إلد التعرال عمد  تتمثل الحدود المنيجية 
 اعميررة برنررام  عهجررد يعتمررد  نيررا  وأسررتراتيجيا  تتناسرر  مرر  خصررائص تهميذىررذه المرحمررة ، 

  ب رق خفق درجة ت ت  ا نتباه وتحسين تقدير الذا  ا كاديمية لدييم

 الدراسات السابقة:

 ( 8222دراسة أجمد متولى عمر) -

ىد   الدراسة بيان  اعمية برنام  تدريبد انتقائد تكاممد  د خفق أعراق أ طرا  ا نتباه 
تكونرر   المصررحو  بفرررط الن رراط ور رر  مسررتوى الررذا  لرردى عينررة مررن تهميررذ المرحمررة ا بتدائيررة،

كمجموعررة  ررابطة( بالمرحمررة  1١كمجموعررة تجريبيرة،  1١تمميرذا وتمميررذز   ٠١عينرة الدراسررة مررن 
 13١ا بتدائيررة مررن السررنوا  الدراسررية ثالثررة ورابعررة وخامسررة ابترردائد ا ررتق  ىررذه العينررة مررن بررين 

تمميررذا وتمميررذز كعينررة اسررتطهعية اسررتخدم   ررد حسررا  الخصررائص السرريكومترية  دوا  الدراسررة 
احرث والمتمثمة  د قائمة المهحظة السموكية لمتهميذ، ومقيراس تقردير الرذا  لمتهميرذ مرن اعرداد الب

، وقرررد ترررم الحصرررول عمرررد العينرررة ا سرررتطهعية مرررن أربررر  مررردارس ابتدائيرررة م رررتركة مرررن محا ظرررة 
  (عاما 1٠ -9ال ربية تراوح  اعمارىم ما بين  

نتررائ  الدراسررة وجررود  ررروق د لررة إحصررائية بررين رترر  درجررا  المجموعررة التجربيررة والجموعررة  
ده ، وتقدير الذا  بتبعاه  رد اتجراه تحسرن ال ابطة  د القياس البعدى  د ا طرا  ا نتباه بتبعا

 المجموعة التجربية  
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  Błachno et al., (2013): دراسو بالكانوا و رخرون  

ىرررد   الدراسرررو الرررا مقارنرررو مفيررروم الرررذا  و تقررردير الرررذا  برررين ا و د ذو  ت رررت  ا نتبررراه و 
ا  التحرد  المعرارق و العاديين و التعرال عما اعراق نقص ا نتباه و ت ت  ا نتباه و ا طر 

ا ررطرا  المسررمك و آثرراره عمررا تقرردير الررذا  ،واسررتخدم  الدراسررو اسررتبيان ىررارتز لتقرردير الررذا  
با  ا و الا مقاييس لت خيص ا طرا  التحرد  المعرارق و ا رطرا  المسرمك لرد  مجموعرو 

ADHD  وى ، وك ف  نتائ  الدراسو عن وجود  روق دالو احصائيا بين مجموعرو ا طفرال مرن ذ
ADHD  والمجموعرو ال رابطو عمررا مقيراس ىرارتز لتقرردير الرذا  بعرد تقرردير الرذا  العرام و التقبررل

ا جتمررراعا وا داء ا كررراديما،  كمرررا لرررم تجرررد الدراسرررو انرررو لررريس ىنررراك ترررتثير ا رررطرا  التحرررد  
عمررا تقرردير الررذا  بينمررا وجررد  عهقررو بررين اعررراق   ADHDالمعررارق لررد  ا طفررال مررن ذوى 

لدييم  ADHD والن اط الزائد و تقدير الذا ، وتستنت  العهقو ان ا طفال من ذوى نقص ا نتباه 
تقرردير ذا  مررنخفق بالمقارنررو برراقرانيم العرراديين و ىررذا مررا يت ررح  ررا ترردنا تقرردير الررذا  العررام و 

 التقبل ا جتماعا و الميارا  المدرسيو  

 : ,al., et Scholtens .(2013)دراسو اسكولين و رخرون 

ىرررد   الدراسرررو الرررا التعررررال عمرررا ترررتثير نقرررص ا نتبررراه و الن ررراط الزائرررد عمرررا ا داء الدراسرررا 
 ADHDوالتحصررريل ا كررراديما كمرررا ىرررد   الدراسرررو الرررا التعررررال عمرررا العهقرررو ا رتباطيرررو برررين 

والتحصريل ا كراديما و توجرو المسررتقبل و تقيريم دور ادراك الرذا   يمررا يتعمرق بالكفراءه ا كاديميررو 
 ه  المدرسو الثانويو  لد  ط

% انرراث و  47مررن طرره  المرحمررو الثانويررو مررن بيررنيم  19٠ ررارك  ررا الدراسررو عينررو عررددىا 
% ذكور و استخدم  الدراسو مقياس لقياس اعراق نقص ا نتباه و الن اط الزائرد و مقيراس  53

جرراء التقيريم عمرا ا داء ا كاديما و مقياس ادراك الرذا   يمرا يخرص الكفراءه ا كاديميرو ،  وترم ا
طرره  الصرررف السرررادس و الحرراد  ع رررر و الثرررانا ع رررر ، و ك ررف  نترررائ  الدراسرررو ان اعرررراق 
نقرص ا نتبراه و الن رراط الزائرد لرد  طرره  الصرف السررادس ترؤثر سرمبا عمررا التحصريل ا كرراديما 

تررؤثر عمررا التحصرريل ا كرراديما  ررا  ADHDالن و  ررا المسررتقبل، و بينمررا ظيررور اعررراق ال 
الحررالا و تررؤثر عمررا تقرردير الررذا  ا كرراديما و توجررو المسررتقبل  ررا الصررف الثررانا ع ررر،   الوقرر 

كمرررا ك رررف  نترررائ  الدراسرررو ان التحصررريل ا كررراديما يرررؤثر عمرررا ادراك الرررذا  ا كاديميرررو و توجرررو 
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تمقررا بظهليررا سررمبا عمررا التقرردم   ADHD المسررتقبل و مررن ثررم تسررتنت  الدراسررو ان اعررراق ال
  ا كاديما لمطه 

 : ,al et Capelatto,. (2014) دراسو 

ىد   الدراسو الحاليو الا مقارنو اداء ا طفال ذو  ا طرا  نقص ا نتباه و الن اط الزائد و 
ا طفال بدون تمك ا  طرابا  عما ميام ا نتباه البصر  و الوظائف التنفيذيو  وتقدير الذا  و 

 مفيوم الذا   

مرررن ذو  ا رررطرا  نقرررص  17مرررن ا طفرررال مرررن بيرررنيم  34 رررارك  رررا الدراسرررو عينرررو بم ررر  
عررام ، وكانررر  ا دوا   9٠ 9كمجموعررو  رررابطو بمتوسررت عمررر  17ا نتبرراه و الن رراط الزائررد و 

التا تم تطبيقيرا و اسرتخداميا ىرا اختبرار كانسمي رن و مقيراس اجرراء التجربرو و اختبرار اسرترو  
و مقيرراس تقرردير الررذا  متعرردد ا بعررراد و لمكممررا  الممونررو و برررج لنرردن و قائمررو اكتئرررا  ا طفررال 

مقيرراس مفيرروم الررذا  لررد  ا طفررال ، و ك ررف  نتررائ  الدراسررو ان ا طفررال ذو  ا ررطرا  نقررص 
ا نتباه و الن اط الزائد اقل  ا درجا  ا نتباه و الوظائف التنفيذيرو و انيرم كرانو يتسرمون برا داء 

ر بالررذن  و انخفرراق تقرردير الررذا  و ب رركل خرراط  و كمررا ك ررف  الدراسررو انيررم اعمررا  ررا ال ررعو 
 ادراك الذا  بصفو عامو  

 ,al., et :Schuck (2018) دراسو

ىد   الدراسو الا استخدام احد التدخه  الجديده  لتحسين تقدير الذا  بمساعده الحيوان مر  
 9-7طفرل مرن عمرر  8١،  رارك  را الدراسرو عينرو قواميرا  ADHDا طفال من ذو  ا طرا  

% ذكور ، استخدم  الدراسو برد يرل ادراك الرذا  لهطفرال ، وك رف  نترائ  71سنوا  من بينيم 
لرذوتيم  را بعرد السرموك و البعرد ا جتمراعا و  ADHDالدراسو ان ادراك ا طفال ذو  ا رطرا  

وو لرررد  مجموعرررو التررردخل ب ررركل حيررروان بالمقارنرررو بعرررد الكفررراءه ا كاديميرررو قرررد ازدادوا ب ررركل ممحررر
بالمجموعررو ال ررابطو، وتسررتنت  الدراسررو ان المسرراعده بترردخل الحيرروان يعتبررر احررد ا سررتراتيجيا  

  ADHDالقابمو لمتطبيق لتحسين تقدير الذا  المدرك لد  ا طفال ذو  ا طرا  

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة :

 لحالية من دراسات ىذا المحور فى الجوانب التالية :لقد استفادت الدراسة ا
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 تدعيم اإلطار النظر  لمدراسة   -1

التعرررال عمررد بعررق ا سررالي  وطرررق الترردريس الحديثررة التررا يمكررن اسررتخداميا لخفررق درجررة  -٠
ت ت  ا نتبراه  رد تحسرين تقردير الرذا  ا كاديميرة لردى تهميرذ ذوى صرعوبا  الرتعمم بالمرحمرة 

 ا بتدائية   

 اختيار العينة المناسبة والمرحمة العمرية لمدراسة   -3

تفسررير النتررائ  التررا توصررم  إلييررا الدراسررة الحاليررة  ررا  رروء مررا تررم التوصررل إليررو مررن نتررائ   -4
 الدراسا  السابقة

 فروض الدراسة :     -

توجد  روق ذا  د لو احصائيا بين متوسطد رت  درجا  المجموعتين التجريبيرة وال رابطو  -1
 لقياس البعدى عما مقياس ت ت  ا نتباه  لصالح المجموعو التجريبية  د ا

توجد  روق ذا  د لو احصائيا بين متوسطد رت  درجا  المجموعتين التجريبيرة وال رابطو  -٠
  د القياس البعدى عما مقياس تقدير الذا  ا كاديمىو لصالح المجموعو التجريبية 

 أدوات الدراسة: -

 المعمم   أعداد المعمم (     قائمة تر يحا   - 

  سرررنوا    إعررداد  ررراروق عبررد الفتررراح موسرررد  1٠إلرررد  6اختبررار القررردرز العقميررة لألطفرررال مررن
:1989  ) 

 -  أعداد الباحثة ( بالمرحمة ا بتدائية  مقياس ت ت  ا نتباه لمتهميذ ذوى صعوبا  التعمم  

 أعررداد الررتعمم بالمرحمررة ا بتدائيررة    مقيرراس تقرردير الررذا  ا كاديميررة لمتهميررذ ذوى صررعوبا 
 الباحثة (

 -                             برنررررررررررررررررررررررررام  التعمررررررررررررررررررررررررريم العهجرررررررررررررررررررررررررد المسررررررررررررررررررررررررتخدم بفنياترررررررررررررررررررررررررو واسرررررررررررررررررررررررررتراتيجياتو
   أعداد  الباحثة (
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 )إعداد الباحثة ( -مقياس تشتت األنتباه لمتالميذ من ذوى صعوبات التعمم :-0

ا نتبرراه لرردى التهميررذ مررن ذوى صررعوبا  الررتعمم وقررد تررم تقنررين قامرر  الباحثررة ببنرراء مقيرراس ت ررت  
( سرررنة لت رررمل المرحمرررة ا بتدائيرررة، وقرررد أعتمرررد  الباحثرررة عمرررد 9:1٠المقيررراس عمرررد  ئرررة عمريرررة مرررن  

طريقرررة مررردرج ثهثرررد لألسرررتجابة يت رررمن ثرررهث اسرررتجابا  ممرررا يجعرررل التمميرررذ لديرررو حريرررة أكبرررر  رررد 
 ا جابة 

  -بعدة خطوات ىى : ىذا وقد تم تصميم المقياس

   -عداد مقياس ت ت  ا نتباه لمتهميذ من ذو  صعوبا  التعمم قام  الباحثة بتحديد ا جراءا  ا تية:إ 

     أوً  : إعداد المقياس  د صورتو المبدئية               

  ثانيًا : مرحمة تحكيم عبارا  المقياس 

               ثالثًا : التطبيق المبدئد لممقياس               

   رابعًا : كفاءز وتقنين المقياس 

    خامسًا : الصورز النيائية لممقياس 

 -و يما يمد عرق الخطوا  السابقة :

 أواًل : إعداد المقياس فى صورتو المبدئية :

 مرحمة صياغة مفردات المقياس  -2

قامررررر  الباحثرررررة بمراجعرررررو اإلطرررررار النظرررررر  والتعريفرررررا  المختمفرررررة وكرررررذلك الدراسرررررا  السرررررابقة 
العربيرررررة وا جنبيرررررة باإل رررررا ة إلرررررد اسرررررتعراق المقررررراييس وا ختبرررررارا  الترررررا ت رررررمن  بنرررررودًا أو 

  ومفررردا  المقيرراس تمييرردًا إلعررداد مفررررردا  تسرررريم  ررررا أعررداد المقيرراس بيرردال إعررداد وبنرراء عبررارا
الصوره ا ولية لو و يمرا يمرا عر ًا لبعق المقاييس التد اطمع  عمييا الباحثة : مقياس الن راط 

مقيرراس كررونز لتقرردير سررموك الطفررل و  (2542 عبااد العزيزالشااخص إعررداد  -الزائررد لرردى ا طفررال :
  .(2552) السيد إبراىيم السمادونى تقدير المعمم ( إعداد 
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الررردليل الت خيصرررد وا حصرررائد لأل رررطربا  النفسرررية الطبعرررة الرابعرررة الصرررادر عرررن الجمعيرررة 
(  ، مقيرراس تقرردير أعررراق أ ررطرا  نقررص ا نتبرراه المصررحو  1994ا مريكيررة لمطرر  النفسررد  

 ( 8222 مجدى دمحم دسوقى إعداد  -بالن اط الزائد :

ى التالميااذ ماان ذوى صااعوبات األنتباااه لاادالمفاااىيم اإلجرائيااة المسااتخدمة فااي مقياااس تشااتت 
 :التعمم

بتنررو ا ررطرا  عصرربد يصرري  ا طفررال ويررؤثر عمررد قرردرتيم  -تعرررال الباحثررة ت ررت  ا نتبرراه إجرائيررًا: -
عمررررد ا نتبرررراه وا سررررتمرارية  ررررد أداء ميرررراميم بكفرررراءز و اعميررررو ويترررررك أثرررررًا سررررمبيُا عمررررد أداء الطفررررل 

 ا كاديمد  

 تقنين المقياس

 حسا  صدق مقياس ت ت  ا نتباه  -1

 تم حسا  صدق المقياس من خهل صدق المحكمين و الصدق التمييز  

  -صدق المحكمين : -أ

قد راع  الباحثة أثناء إعداد المقياس ىذا النوع من الصدق ، وذلك بتحديد التعريف اإلجرائد و 
ا  السابقة التد تناولر  نفرس لت ت  ا نتباه  لذو  صعوبا  التعمم ، وذلك با طهع عمد الدراس

 عبرارز   ً 3٠المو وع ، ثم قام  الباحثة بعررررق المقياس  ررا صورتو ا ولية الذ   يتكون مرنً  
محكمرررًا (  رررا مجرررال الصرررحة النفسرررية وعمرررم الرررنفس  1٠عمرررا مجموعرررررة مررررررن السرررادز المحكمرررين   

ز المحكمررررين  قامرر  بتعررديل مفررررردا  التربرروى وقررد إسرررتفاد  الباحثرررة مرررن آراءىررم وتوجييرررا  السررراد
 المقياس و قًا لراء السادز المحكمين 

 أجري  الباحثة  بعق التعديه  عما بعق العبارا  بناء عمد آراء السادز المحكمين 

 الصدق التمييزي ) طريقو المقارنة الطرفية ( –ب 

نة مرن التهميرذ مرن ذو  أعتمد  الباحثة أي ًا ىذه الطريقة لمتتكد من صدق المقياس عمد عي
( وذلك من خهل التتكد مرن قدرترو  1٠صعوبا  التعمم يعانون من أرتفاع  ا ت ت  ا نتباه  ن=

عمد التمييز بين التهميذ مرتفعد ومنخف د الدرجا  عميو ، حيث قام  الباحثة بترتي  درجا  
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عمرد وا ربراعد ا دنرد ، والجردول أ راد عينة التقنين تنازليًا  د الدرجة الكمية وتحديد ا رباعد ا 
   ( يو ح ذلك 1التالد رقم  

 نتائج صدق المقارنة الطرفية لمقياس تشتت األنتباه  :(2جدول )
 البعد 28األرباعى األدنى  ن= 28األرباعى األعمى  ن= قيمة ت مستوى الداللة

2022 
 

-21002 
  المتوسط االنحراف المعيارى  المتوسط االنحراف المعيارى 

 تشتت األنتباه
 

8083 42052 2022 32022 

لمدرجررة الكميررة لممقيرراس ،  ١0١1أن قرريم   جميعيررا عنررد  (1رقررم   يت ررح مررن الجرردول السررابق
 مما يدل عمد تمت  المقياس بدرجة عالية من الصدق تسمح بإستخدامو  

 االتساق الداخمى : -8

حسرا  معامرل اإلرتبراط برين درجررة  قام  الباحثة بحسا  اإلتساق الداخما لممقياس من خرهل
(  ٠كررررل مفرررردز والدرجرررة الكميرررة وذلرررك بإسرررتخدام معامرررل ارتبررراطً  بيرسرررونً  كمرررا يو رررح جررردول   

 اإلتساق الداخما لممقيراس ومعامرل إرتبراط كرل مفرردز ومستوى د لتيا  

 حساب معامالت األرتباط بين درجة كل مفرده والدرجة الكمية: (8جدول )   
 رقم المفردة قيمة ر مستوى الداللة رقم المفردة قيمة ر ستوى الداللةم

 2 20842 2021دالة عند 27 20858 2021دالة عند
 8 20102 2022دالة عند  28 20122 2022دالة عند 
 0 2.103 2022دالة عند  29 20220 2022دالة عند 
 2 20022 2021دالة عند 20 20025 2021دالة عند

 1 20012 2021دالة عند 21 20854 2021عنددالة 
 2 20844 2021دالة عند 22 20842 2021دالة عند
 3 20842 2021دالة عند 23 20205 2022دالة عند 
 4 20022 2021دالة عند 24 20843 2021دالة عند

 9 0,131 غير دالو 25 0,000 غير دالو
 10 0,00 غير دالو 26 20842 2021دالة عند
 11 0,124 غير دالو 87 20222 2022 دالة عند
 12 0,023 غير دالو 88 20223 2022دالة عند 
 13 0,010 غير دالو 89 20328 2022دالة عند 
 14 20852 2021دالة عند 30 20220 2022دالة عند 
 15 0,000 غير دالو 31 20112 2022دالة عند 
 16 20844 2021دالة عند 32 20845 2021دالة عند
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 من جدول السابق ما يمى :يتضح 

( وىررررد دالررررة عنررررد ١044و   ١0١5(وىررررد دالررررة عنررررد ١0٠8أن معررررامه  ا رتبرررراط تراوحرررر  مررررا بررررين   -
١0١1  

 ( ير دالة إحصائيًا    ٠5،15،13،1٠،11،1١9ووجد العبارا    -

   ١0١5(  دالة عند 3٠، ٠6، ٠4، ٠٠، ٠1، ٠١، 17، 16، 14، 8، 7، 6، 5، 4، 1كما وجد أن العبارا    -

   ١0١1( دالة عند 31، 3١، ٠9، ٠8، ٠7، ٠3، 19، 18، 3،  ٠كما وجد أن العبارا    -

( مكونررة ٠5وعميررو  قررت تررم حررذال العبررارا  ال يررر دالررة واصرربح المقيرراس  ررد صررورتو النيائيررة   
 لمقياس ت ت   

 ثبات المقياس:-0

 ولحسابو إستخدمت الباحثة الطرق اآلتية :

 Cronbach Alphaا ( معادلة كرونباخ )معامل ألف -أ

كرونبررراخ  رررد حسرررا  معامرررل الثبرررا  لممقيررراس بإسرررتخدام –أعتمرررد  الباحثرررة عمرررد معادلرررة ألفرررا 
 ( 3كما مبين  د الجدول     SPSSالبرنام  اإلحصائد 

–حساااب معااامالت ثبااات مقياااس تشااتت األنتباااه والدرجااة الكميااة بلسااتخدام معادلااة ألفااا  :(0جاادول )
 كرونباخ

 الحالة
الفاكرونباخ بدون حذف معامل 

 20448المفردة =
 الحالة رقم المفردة

معامل الفاكرونباخ بدون حذف 
 20448المفردة =

 رقم المفردة

 20424 23  20482 2 
 20425 24  20424 8 
 20428 25  20424 0 
 20423 82  20421 2 
 20482 82  20422 1 
 20482 88  20482 2 
 20420 80  20482 3 
 20424 82  20424 4 
 20488 81  20488 5 
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 الحالة
الفاكرونباخ بدون حذف معامل 

 20448المفردة =
 الحالة رقم المفردة

معامل الفاكرونباخ بدون حذف 
 20448المفردة =

 رقم المفردة

 20482 82  20488 22 
 22 20482 محذوفة 83 20420 
 28 20481 محذوفة 84 20422 
 20 20483 محذوفة 85 20422 
 20421 02  20424 22 
 20425 02  20488 21 
 20488 08  20425 22 

أن معررامه  الثبررا  لمقيرراس ت ررت  ا نتبرراه مرتفعررة إلررد  (3رقررم   ويت ررح مررن الجرردول السررابق
حد كبير مما يدل عمد اإلتسراق الرداخمد لبنرود المقيراس ،حيرث قامر  الباحثرة بحسرا  قيمرة ثبرا  

القريم لممفرردا   تمركالمقياس ككل  د حالة حذال درجة المفردا   ير الدالة إحصرائيًا، ثرم مقارنرة 
وقرد خمصر  الباحثرة إلرد   (030، ص8222 نصاير صابرى،أحماد الرفااعى و بقيمرة ألفرا الكميرة  

 أرتفاع قيمة معامل الثبا  بعد حذال المفردا   ير الدالة عنو قبل الحذال  

 خامسًا :الصورة النيائية لمقياس تشتت األنتباه:

مكانيررة تطبيقررو ،  قرد اصرربح  الصررورز  بعرد التتكررد مرن كفرراءز المقيرراس بحسرا  صرردقو وثباترو واو
 ( ٠5س مكونة من  النيائية لممقيا

 إعداد المقياس لمتطبيق: -

ترررم مراجعرررة التعميمرررا  الخاصرررة بالمقيررراس لمتتكرررد مرررن دقرررة صررريا تيا حترررد   تختمرررف النترررائ  
 باختهال الفيم لتمك التعميما  

 طريقة التصحيح: -

تنطبرق -يتم تقدير الدرجا   رد  روء مقيراس متردرج لألسرتجابة أمرام كرل عبرارز   تنطبرق دائمرا
(عمرد الترتير ، وبرذلك تصربح الدرجرة الصر رى 1-٠-3  تنطبق أبردًا( وتتخرذ الردرجا    -أحياناً 

( درجرررة ،والدرجرررة الكميرررة المرتفعرررة تررردل عمرررد أرتفررراع 75(درجرررة والدرجرررة العظمرررد  ٠5لممقيررراس  
 تباه ، بينما الدرجة الكمية المنخف ة لممقياس تدل عمد انخفاق ت ت  ا نتباه   ت ت  ا ن

 مقياس تقدير الذات األكاديمية لمتالميذ من ذوي صعوبات التعمم : ) إعداد الباحثة (  -2
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  -إلعداد مقياس تقدير الذا  ا كاديمية قام  الباحثة بتحديد ا جراءا  ا تية :

 س  د صورتو المبدئية      أوً  : إعداد المقيا           

  ثانيًا : مرحمة تحكيم عبارا  المقياس 

                  ثالثًا : التطبيق المبدئد لممقياس         

   رابعًا : كفاءز وتقنين المقياس 

       خامسًا : الصورز النيائية لممقياس 

 و يما يمد عرق الخطوا  السابقة:

 مرحمة صياغة مفردات المقياس  -2-أواًل : إعداد المقياس فى صورتو المبدئية :

قامررررر  الباحثرررررة بمراجعرررررو اإلطرررررار النظرررررر  والتعريفرررررا  المختمفرررررة وكرررررذلك الدراسرررررا  السرررررابقة 
من  بنرررررودًا أو العربيرررررة وا جنبيرررررة باإل رررررا ة إلرررررد اسرررررتعراق المقررررراييس وا ختبرررررارا  الترررررا ت ررررر

مفررررردا  تسرررريم  ررررا أعررداد المقيرراس بيرردال إعررداد وبنرراء عبررارا  ومفررردا  المقيرراس تمييرردًا إلعررداد 
الصرروره ا وليررة لررو و يمرررا يمرررا عر ررًا لرربعق المقرراييس التررد اطمعرر  عمييررا الباحثررة مثررل مقيرراس 

ير الررذا  لألطفررال : ، واختبرار تقررد (2554عبااد الاارحمن سااميمان )تقردير الررذا  لألطفررال: إعرداد 
   .(2521استبيان روزنبرج لتقدير الذات ) (،2542فاروق عبد الفتاح ودمحم شوقي )إعداد 

 :ى التهميذ من ذوى صعوبا  التعممالمفاىيم اإلجرائية المستخدمة  ا مقياس تقدير الذا  ا كاديمية لد

تمميرذ ذوى صرعوبا  الرتعمم  لذاتررو تعرال الباحثة تقدير الذا  ا كاديمية إجرائيًا بتنرو   نظررز اال
وتقييمرررو لقدراترررو ا كاديميرررة ،  و ررررعوره بالكفرررراءز و القرررروه والتميررررز، والر ررراعنيا ، و قدرترررو عمرررد 

 تحقيق ما يتمناه دراسيا وانو  عال وناجح أكاديميا  

  ثانيًا : مرحمة تحكيم عبارات المقياس:

قام  الباحثة بعرق المقياس  ا صورتو ا وليرة عمررد مجموعررة مررن المحكمررين  ررا مجررال   -1
الصرررحة النفسررررية وعمررررم الررررنفس التربررررو  مررررن جامعررررة الزقرررازيق وجامعررررة طنطررا وجامعررة بنيررا 

تعبرر عرن اليردال لمتعرررال عمررد وجيررة نظرررىم  ررا المقيراس وتحديررد مرا إذا كانرر  كررل مفررردز 
من مقياس تقدير الذا  ا كاديمية طبقا لمتعريف الألجرائد ومردى و روح وصررردق المفرردا  
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 ررررا قيرررراس تقرررردير الررررذا  ا كاديميررررة لرررردى التهميررررذ مررررن ذو  صررررعوبا  الررررتعمم  مرررر  إجررررراء 
 التعديه  الهزمة واقتراح بعق المفردا   

( عبرررارز   رررد الصرررورز ا وليرررة ، وقرررد 56 وكررران عررردد العبرررارا  عنرررد عر ررريا عمرررد المحكمرررين 
 -روعد  د إعداد وصيا ة عبارا  المقياس ما يمد :

الم ررة : اسررتخدم  الباحثررة عبررارا  وا ررحة  يررر  ام ررة ، كمررا لررم تت ررمن مصررطمحا   نيررة 
  ير متلو ة العينة ،  قد روعد أن تكون العبارا   د مستوى  يم أ راد العينة  

 رز من عبارا  المقياس بحيث   تت من إ   كرز واحدز  قت  ا  كار : تم صيا ة كل عبا

عرررردم التحيرررررز : صرررري   العبرررررارا  بصرررررورز   ترررروحد بإجابرررررة معينرررررة أو تحمررررل معنرررررد التتييرررررد أو 
 المعار ة  

قامرر  الباحثررة بإسررتبعاد المفررردا  التررا لررم تحصررل عمررد موا قررة  -التقرردير الكمررد لممفررردا  :– ٠
، ٠1، 15، 1٠، 1١، 6وعميرررو  قرررد تررم اسرررتبعاد العبرررارا   %  8١السررادز المحكمرررين بنسرربة 

% 8١( والتد ألقر  جميعيرا نسربة عردد موا قرة أقرل مرن 55، 53، 51، 49، 41، 36، ٠3
( يو رررح العبرررارا  الترررد اتفرررق المحكمرررون عمرررد حرررذ يا إمرررا لتكرارىرررا أو لعررردم 4وجررردول رقرررم  

 مناسبتيا 

 ا من مقياس تقدير الذات األكاديميةالعبارات التى أتفق المحكمون عمى حذفي:(2جدول )
 العبارات رقم المفردة البعد

تقدير الذات األكاديمية لمتالميذ من 
 ذوى صعوبات التعمم .

 لدى طموح فى الوصول لدرجات عممية عالية . 2
 أستطيع تحمل مسئولية الميام الدراسية بمفردى . 22
 أحب التفكير البنام لحل المشكالت الدراسة . 28
 المواد التى تحتاج إلى تفكير تشعرنى بالقمق والتوتر. 21
 أنا قادر عمى الخيال واالبداع . 82
 أقدر عمى حل المشكالت الدراسية بطريقة مبتكرة . 80
 أنا قادر عمى فيم وحل المشكالت الحسابية . 02
 أحافظ عمى مدرستى ونظافتيا . 22
 يقوم والدى بتشجيعى دراسيًا . 25
 ال اجد األىتمام الالزم فى المنزل إلنجز ميامى الدراسية . 12
 استمتع بتنفيذ التمارين الخاصة بالتربية الرياضية . 10
 أمتمك مظيرًا مناسبًا يؤىمنى ألتفوق دراسيًا . 11
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  التقديرالكيفى لممفردات:  -0

المفررردا  التررا إتفررق ا سراتذز المحكمررون قامر  الباحثرة بعمررل التعررديه  الهزمررة  ررا صرريا ة بعررق 
( 5عمرد تعديميا سواء بحذال أو إستبدال بعق الكمما  كرا ترتهئم مر   يرم عينرة الدراسرة  وجردول رقرم  

 يو ح العبارا  التا اتفق معظم المحكمين عمد تعديميا بمقياس تقدير الذا  ا كاديمية  

 عمى تعديميا بمقياس تقدير الذات األكاديميةالعبارات التي اتفق معظم المحكمين :(1جدول )
 العبارات بعد التعديل رقم المفردة العبارات قبل التعديل رقم المفردة البعد

تقدير الذات 
 األكاديمية

 أتقبل نقد المعممين بصدر رحب . 22 أتقبل نقد المعممين . 24

12 
أحرص عمى حضور الندوات الدينية 

 والثقافية بالمدرسة.
22 

حضور الندوات الدينية  أحب
 والثقافية بالمدرسة.

( عبرارز عنرد عر ريا عمرد 56يت ح مما سبق أن الصورز ا ولية لممقياس كانر  تتكرون مرن  
( عبارز بعرد العررق عمرد السرادز المحكمرين ، حيرث 46السادز المحكمين ثم اصبح  مكونة من  

أولوجرود أكثرر مرن  كررز تحمميرا العبرارز ( عبارا  لعدم مهئمتيا لممقياس أو لتكرارىرا 1١تم حذال  
 الواحدز مما يحدث ارتباك  د استجابة المفحوص  

 :تقنين المقياس

 :حساب صدق مقياس تقدير الذات األكاديمية-2

   تم حسا  صدق المقياس من خهل صدق المحكمين و الصدق التمييز 

 :صدق المحكمين –أ 

النرروع مررن الصرردق ، وذلررك بتحديررد التعريررف اإلجرائرررد قررد راعرر  الباحثررة أثنرراء إعررداد المقيرراس ىررذا 
الرذا  ا كاديميرة لرذو  صرعوبا  الرتعمم ، وذلرك برا طهع عمرد الدراسرا  السرابقة الترد تناولر   لتقدير
 نفس 

   ً 56المو رروع ، ثررم قامرر  الباحثررة بعررررررق المقيرراس  ررررا صررورتو ا وليررة الررذ   يتكررون مررنً  
محكمرًا(  را مجرال الصرحة النفسرية وعمرم الرنفس  1٠دز المحكمرين  عبارز عما مجموعررة مرررن السرا

التربرروى وقررد إسرررتفاد  الباحثرررة مرررن آراءىررم وتوجييرررا  السرررادز المحكمررررين  قامرر  بتعررديل مفررررردا  
سررتبعاد بعق المفردا  التا لرم تحرصل عمد موا قررة المحكمين بنسبة    %  8١المقياس واو
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 :و المقارنة الطرفية (الصدق التمييزي ) طريق –ب 

أعتمد  الباحثة أي ًا ىذه الطريقة لمتتكد من صدق المقياس عمد عينرة مرن التهميرذ مرن ذو  
( وذلك من خهل التتكد من  1٠صعوبا  التعمم يعانون من أنخفاق تقدير الذا  ا كاديمية ن=

قدرتو عمد التمييز بين التهميذ مرتفعد ومنخف رد الردرجا  عميرو ، حيرث قامر  الباحثرة بترتير  
  أ راد عينة التقنين تنازليرًا  رد الدرجرة الكميرة وتحديرد ا ربراعد ا عمرد وا ربراعد ا دنرد ، درجا

 ( يو ح ذلك 6والجدول التالد رقم  

 نتائج صدق المقارنة الطرفية لمقياس تقدير الذات األكاديمية  :(2جدول )

 لبعدا 28األرباعى األدنى  ن= 28األرباعى األعمى  ن= قيمة ت مستوى الداللة

2022 
 

-28020 
االنحراف 
 المعيارى 

 المتوسط
االنحراف 
 المعيارى 

 المتوسط
 

 تقديرالذات األكاديمية
 8022 38024 2024 20081 

لمدرجررة الكميررة لممقيرراس ، ممررا يرردل  ١0١1يت ررح مررن الجرردول السررابق أن قرريم   جميعيررا عنررد 
 عمد تمت  المقياس بدرجة عالية من الصدق تسمح بإستخدامو  

                     :األتساق الداخمى – 8
قام  الباحثة بحسا  اإلتساق الداخما لممقياس من خرهل حسرا  معامرل اإلرتبراط برين درجرة 

(  7كررررل مفرررردز والدرجرررة الكميرررة وذلرررك بإسرررتخدام معامرررل ارتبررراطً  بيرسرررونً  كمرررا يو رررح جررردول   
 رردز ومستوى د لتيا اإلتساق الداخما لممقيراس ومعامرل إرتبراط كرل مف

 حساب معامالت األرتباط بين درجة كل مفرده والدرجة الكمية: ( 3جدول )
 رقم المفردة قيمة ر مستوى الداللة رقم المفردة قيمة ر مستوى الداللة

 2 20028 2021دالة عند  83 20228 2022دالة عند 
 8 20840 2021دالة عند  84 20223 2022دالة عند 
 0 20858 2021دالة عند  85 20225 2022دالة عند 
 2 20082 2021دالة عند  86 20038 2022دالة عند 
 1 20221 2022دالة عند  87 20855 2021دالة عند 
 2 20005 2021دالة عند  88 20210 2022دالة عند 
 3 20228 2022دالة عند  89 20204 2022دالة عند 

 4 20852 2021دالة عند  30 0,038 غير دالة
 5 20848 2021دالة عند  31 0,044 غير دالة
 22 20021 2022دالة عند  32 20203 2022دالة عند 
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 رقم المفردة قيمة ر مستوى الداللة رقم المفردة قيمة ر مستوى الداللة
 22 20842 2021دالة عند  33 0,110 غير دالة
 28 20024 2022دالة عند  34 0,061 غير دالة
 20 20222 2022دالة عند  35 20242 2022دالة عند 
 22 20202 2022عند دالة  06 20022 2021دالة عند 
 21 20188 2022دالة عند  07 20844 2021دالة عند 
 22 20043 2022دالة عند  08 20028 2021دالة عند 
 23 20030 2022دالة عند  09 20008 2021دالة عند 
 18 0,186 غير دالة 40 20051 2022دالة عند 
 29 20285 2022دالة عند  41 20020 2021دالة عند 

 20 20323 2022دالة عند  42 20221 2022عند دالة 
 21 0,210 غير دالة 43 20848 2021دالة عند 

 82 20223 2022دالة عند  44 0,197 غير دالو

 جدول السابق ما يمى :اليتضح من 

  ١0١1( وىد دالة عند ١045و   ١0١5(وىد دالة عند ١0٠8أن معامه  ا رتباط تراوح  ما بين   -

 (  ير دالة إحصائيًا  44،34،33،31،3١،٠1،18  ووجد العبارا  -

  ١0١5( دالة عند  6،43،41،39،38،37،36،٠7،11،9،8، 1،٠،3،4كما وجد أن العبارا    -

، 15،16،17،19،٠١،٠٠،٠3،٠4، 7،1١،1٠،13،14، 5كمرررررررررررررا وجرررررررررررررد أن العبررررررررررررررارا     -
   ١0١1( دالة عند 4٠،35،4١،٠9،3٠،٠8،٠6،٠5

( مكونرة 37ال يرر دالرة واصربح المقيراس  رد صرورتو النيائيرة   وعميرو  قرت ترم حرذال العبرارا  
 لمقياس تقدير الذا  ا كاديمية  

 ثبات المقياس: -2

 د القياس النفسد بتنو دقة ا ختبرار  رد القيراس ، عردم  Reliabilityويعرال مصطمح الثبا  
ياسررا  بررين ق Consistencyتناق ررو مرر  نفسررو، ومعنررد ذلررك أن الثبررا  ىررو عبررارز عررن ا تسرراق 

ا ختيررار حيثمررا كانرر  ىررذه القياسررا  ،  القيرراس الثابرر  يعطررد نفررس النتررائ  إذا قرراس نفررس ال رر  
بمعند أنو أذا تكرار عمميا  القيراس لمفررد  Stabilityمرا  متتالية ، والثبا  ي ير إلد ا ستقرار 

مااد الرفاااعى أحالواحررد أظيررر  النتررائ   رريئًا مررن ا سررتقرار ، وقررد ي ررير إلررد المو رروعية أي ررًا  
 ولحسابو إستخدم  الباحثة الطرق التية :( 012،8222ونصير صبرى ،
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 :Cronbach Alphaكرونباخ : –معامل ألفا -

كرونبررراخ  رررد حسرررا  معامرررل الثبرررا  لممقيررراس بإسرررتخدام –أعتمرررد  الباحثرررة عمرررد معادلرررة ألفرررا 
 (  8مبين  د الجدول   ىو كما  SPSSالبرنام  اإلحصائد 

حساااب معااامالت ثبااات مقياااس تقاادير الااذات األكاديميااة الدرجااة الكميااة بلسااتخدام  :(4جاادول )
 كرونباخ–معادلة ألفا 

 الحالة
معامل الفاكرونباخ بدون حذف 

 20448المفردة =
 الحالة رقم المفردة

معامل الفاكرونباخ بدون حذف 
 20448المفردة =

 رقم المفردة

 20434 80  20442 2 
 20431 82  20442 8 
 20434 81  20442 0 
 20442 82  20442 2 
 20442 83  20434 1 
 20434 84  20442 2 
 20432 85  20431 3 

 4 20442  02 20442 محذوفو
 5 20448  02 20441 محذوفو

 20434 08  20442 22 
 20442 00  20442 22 
 20440 02  20435 28 
 20434 01  20432 20 
 20442 02  20434 22 
 20442 03  20432 21 
 20442 04  20435 22 
 20442 05  20435 23 
 20435 22  20448 24 
 20442 22  20434 25 
 20434 28  20432 82 
 20442 20  20448 82 
 20448 22  20434 88 

أن معرررامه  الثبررا  لمقيرراس تقررردير الررذا  ا كاديميرررة  (8رقررم   ويت ررح مررن الجررردول السررابق
مرتفعة إلد حد كبير مما يدل عمد اإلتساق الداخمد لبنرود المقيراس ،حيرث قامر  الباحثرة بحسرا  

 تمرركقيمررة ثبررا  المقيرراس ككررل  ررد حالررة حررذال درجررة المفررردا   يررر الدالررة إحصررائيًا ، ثررم مقارنررة 
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( ، وقرد خمصر   030،8222الرفااعى ونصاير صابرى ، أحمادالقيم لممفردا  بقيمرة ألفرا الكميرة  
 الباحثة إلد أرتفاع قيمة معامل الثبا  بعد حذال المفردا   ير الدالة عنو قبل الحذال  

 -خامسًا :الصورة النيائية لمقياس تقدير الذات األكاديمية :

مكانيرررة تطبيقرررو ،  قرررد اصررربح  الصرررورز  بعرررد التتكرررد مرررن كفررراءز المقيررراس بحسرررا  صررردقو وثباترررو واو
 ( عبارز 37النيائية لممقياس مكونة من  

 إعداد المقياس لمتطبيق : -

تم مراجعة التعميما  الخاصة بالمقياس لمتتكد من دقة صيا تيا حتد   تختمف النترائ  براختهال 
 الفيم لتمك التعميما   

 ريقة التصحيح :ط

تنطبررق -يررتم تقرردير الرردرجا   ررد  رروء مقيرراس مترردرج لألسررتجابة أمررام كررل عبررارز   تنطبررق دائمررا
(عمد الترتير  ، وبرذلك تصربح الدرجرة الصر رى 1-٠-3  تنطبق أبدًا( وتتخذ الدرجا    -أحياناً 

تقررردير  ( درجرررة ،والدرجرررة الكميرررة المرتفعرررة تررردل عمرررد111(درجرررة والدرجرررة العظمرررد  37لممقيرراس  
 الذل  اإليجابد ، بينما الدرجة الكمية المنخف ة لممقياس تدل عمد تقدير الذا  السمبد   

 ا سالي  اإلحصائية المستخدمة  د الدراسة :

تررم اسررتخدام مجموعررة مررن ا سررالي  اإلحصررائية لمعالجررة البيانررا  التررد تررم الحصررول عمييررا      
 ررروق الدراسررة باسررتخدام المجموعررة اإلحصررائية أثنرراء إجررراءا  الدراسررة وذلررك لتحقررق مررن صررحة 

SPSS : ويمكن تمخيص ا سالي  اإلحصائية التد استخدم   يما يمد 

 اإلحصاء الوصفد  المتوسطا  وا نحرا ا  المعيارية (  -1

لمفررررررروق بررررررين متوسررررررطد درجررررررا  المجموعررررررا  المرتبطررررررة و يررررررر  MannWhitneyاختبررررررار  -٠
 المرتبطة 

 توسطا  الرت  بين عينتين مترابطتين   الفروق بين م Wilcoxnاختبار 
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 نتائج البحث ومناقشتيا :

 أوال : نتائج اختبار صحة الفرض االول ومناقشتيا :

توجرد  رروق ذا  د لرو احصرائيا برين متوسرت رتر  درجرا   -ينص الفررق ا ول عمرد أنرو : 
لصرالح المجموعرة المجموعة التجريبية وال رابطة  را القيراس البعردى عمرا مقيراس ت رت  ا نتبراه 

 التجريبيو  

ولمتحررررق مررررن صررررحة الفرررررق اسررررتخدم  الباحثررررة اختبررررار مرررران وتنررررد وذلررررك لحسررررا  الد لررررة 
اإلحصائية لمفرق بين متوسطد رت  درجا  المجموعتين التجريبية وال ابطة  د القيراس البعردى 

أن يحررردث عمرررا مقيررراس ت رررت  ا نتبررراه، باعتبرررار أن ىرررذا الفررررق يمثرررل مقررردار الت يرررر الرررذى يمكرررن 
 U ,Zبسب  تطبيق البرنام  كمت ير مستقل  

(: يوضاااح قااايم  وداللتياااا لمفااارق باااين متوساااطى درجاااات المجماااوعتين التجريبياااة 5جااادول )
والضابطو في القياس البعدي عمي مقياس تشتت االنتبااه والدرجاة الكمياة فاى ضاوم 

 أدام التالميذ في القياس البعدي 

 العدد متوسط الرتب مجموع الرتب وتنىمعامل مان  قيمةZ مستوى الداللو
مجموعتى 
 المقارنة

 البعد

 صفر 00020- غير دالو 2022
 ضابطة 4 28012 222022

 تشتت االنتباه
02022 2012 

 تجريبية 4
 المجموع 22

(  برين ١1 ١أنو توجد  روق ذا   د لة إحصائية عنرد مسرتوى  ( 9ويت ح من الجدول رقم  
درجررا   تهميررذ المجموعررة التجريبيررة، متوسررطد رترر  درجررا   تهميررذ المجموعررة متوسررطد رترر  

ال ابطة   د القياس البعدى لمقياس ت ت  ا نتباه الدرجة الكمية ، لصالح المجموعة التجريبية ، 
حيررث نجررد أن متوسررطا  المجموعررة التجربيررة عمررد مقيرراس ت ررت  ا نتبرراه أعمررد مررن متوسررطا  

ة وىررررو مررررا يعكررررس تحسررررن  أنخفرررراق ت ررررت  ا نتبرررراه( مسررررتوى اداء درجررررا  المجموعررررة ال ررررابط
 المجموعة التجريبية بعد التعرق لمبرنام  العهجد المطبق وىو ما يحقق صحة الفرق ا ول  
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 -يوضح الشكل التالى تمك النتائج :

 البعد المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 تشتت االنتباه بعدى المتوسط المعيارى االنحراف  المتوسط االنحراف المعيارى 

 
 

2024 14004 0024 42044 

 

 
( أن التمثيل البياند لمقياس ت ت  ا نتباه يظيرر تفروق أ رراد 1يت ح من ال كل السابق رقم  

المجموعرررة التجريبيرررة عمرررد أ رررراد المجموعرررة ال رررابطة ، ممايررردل عمرررد كفررراءز البرنرررام  العهجرررد 
 أنخفاق ت ت  ا نتباه لدى أ راد المجموعة التجربية  المستخدم و نياتو  ا 

 تفسير نتائج الفرض األول :

ُت يرنتائ  العامة لمفررق ا ول إلرد وجرود ترتثيرًا ايجابيرا لمبرنرام  العهجرد عمرد مقيراس ت رت  
 ا نتباه وذلك   راد المجموعة التجريبية بمقارنتيم بت راد المجموعة ال ابطة  

الفرق ا ول   د  وء  عالية إجرراءا  برنرام  التعمريم العهجرد المسرتخدم  ويمكن تفسيرنتائ 
 ررد خفررق ت ررت  ا نتبرراه لرردى تهميررذ الصررف الثالررث ا بترردائد مت ررتتد ا نتبرراه  ررد المجموعرررة 
التجريبيررة ، وذلررك يت ررح مررن خررهل انخفرراق متوسررت درجررا  المجموعررة التجريبيررة عمررد مقيرراس 

وذلك نظرا لتردري  ىرؤ ء التهميرذ خرهل  تررز تطبيرق البرنرام  عمرد   ت ت  ا نتباه والدرجة الكمية
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 ضابطة تجريبية

58.38 

84.88 

 تشتت االنتباه بعدي  

 تشتت االنتباه بعدي  
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كيفية استخدام ا ن طة  د الدراسة الحالية والتد تعد من أىم ا سالي  التد يمكن استخداميا  ا 
سبيل ت ت  ا نتباه لدى تهميذ الصف الثالث و الراب  ا بتدائد ذوى ت ت  ا نتباه  ويرؤدى الرد 

يرررر وا دراك وممرررا يرررؤدى الرررد زيرررادز مررردى ا نتبررراه ويتطمررر  مرررن التهميرررذ القيرررام تحسرررن  رررد التفك
بعمميا  عقمية مثل عمل صورز ذىنية وتخيرل وتحميرل له ركال وذلرك كمرو يقمرل مرن الن راط الزائرد 
لدى التهميذ  استخدام ا ن طة يقمل من  السرموكيا  المعرقمرة الترد يقروم بيرا التمميرذ والترد تتمثرل 

ط الزائرررد ت رررت  ا نتبررراه وذلرررك  ن ميرررام الن ررراط تتطمررر  مرررن التمميرررذ اختيرررار ا سرررتجابة  ررد الن رررا
 المناسبة والتفكير  ييا جيدا والتحكم  د استجاباتو  يعدل من ردود ا عالو وينظم استجاباتو  

ونظرا لما قام بو ىرؤ ء التهميرذ مرن أن رطة وممارسرة لأللعرا  التركيبيرة وقيراميم بتركير  و رك 
،  قررد تحسررن  لرردييم القرردرا  العقميررة  ا نتبرراه(، حيررث ا لعررا  خررهل  ترررز البرنررام  العهجرردذه ىرر

ذلك من خهل اتقانيم لميارا  تركي  و رك ىرذه لوحظ أن ا طفال أبدوا تحسنا  د ا نتباه وظير 
ا ن ررطة وظيررر ذلررك التحسررن عمررد ميررارا  ا نتبرراه  أمررا تهميررذ المجموعررة ال ررابطة  مررم يتحسررن 

ييم ا نتباه وظل كما ىو، ويرج   ذلك لعدم تعرق أع ائيا  ى اجراءا  تجريبية ولم يتدربوا لد
عمد البرنام  التدريبد الذى قام بو تهميذ المجموعة التجريبية، ومن ثم يت ح أىمية التدري  من 

مكرن أن أجل تحسين مستوى ا نتباه لدييم وخفق ت ت  ا نتباه لدييم، حيث أن ىؤ ء التهميذ ي
 يحققوا تحسنا ممموسا  د  تد قدراتيم اذا ما تم تدريبيم ب كل يتناس  م  قدراتيم  

مررن أن أىرداال الترردريبا    (20،ص 2551،28فاااروق عثماان )و يتفرق ذلرك مرر  مرا أو رحو 
ىررو أن ينتقررل الطفررل مررن الررتعمم بالع رروائية والصررد ة الررد الررتعمم با ستبصررار المبنررا عمررا تنظرريم 
عقمررا منررتظم مررن خررهل الررتعمم المعر ررا ،كمررا تسرراعد ىررذه ا لعررا  عمررا الررتعمم با ستك رراال مررن 

لعرا  المجسرمة أو الردمد خهل ا لعرا  الفرديرة أو الجماعيرة باسرتخدام أدوا  مثرل المكعبرا  وا 
 المختمفة ذا  ا  كال وا لوان وا حجام المختمفة  

لعر  –المناق رة والحروار –التكررار –كما نجد أن استخدام  نيرا  عديردز  رد البرنرام  ، ومنيرا التعزيرز
ا دوار كان ليا أثرر إيجرابد  را ا رتراك التهميرذ  را إجرراءا  البرنرام  ،ا مرر الرذ  يرو ر ليرم خبررا  
النجرراح وكررذلك ترردري  التهميررذ عمررد نوعيررة ا سررئمة التررا تعمررل عمررد جررذ  انتبرراىيم وكيفيررة اإلجابررة 
عمييا  ا ظل وجود معززا  وتدرج ا لعا  من السريل إلرد الصرع  أدى إلرد وجرود قبرول مرن جانر  
برل التهميذ واجتيرادىم  را ا  رتراك  را جمسرا  البرنرام  ب ركل ممحروو ،كمرا أن تقرويم الطره  مرن ق
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الباحثة  ا نياية كل جمسة وتقديم ت ذية راجعة لكل تمميذ ساعد كثيرا  د الوقروال عمرد نقراط ال رعف 
والقوز  ا كل جمسة وا ستفادز منيا  د الجمسا  التاليرة، ا مرر الرذ  سراعد  را خفرق ت رت  ا نتبراه 

ا ستفادز ممرا ترم تقديمرو وانخفاق الن اط الزائد لدى ىؤ ء التهميذ وساىم  ا ان ماسيم  ا البرنام  و 
 ليم خهلو   

عمررد أن اسررتخدام ا ن ررطة يعتبررر اكثررر دا عررة  نيررا مسررمية Arsoz( 2000)وكمررا أكررد  دراسررة  
وممتعرررة  واسرررتخداميا لمتررردري  عمرررد أنمررراط كثيررررز مرررن التواصرررل و تنصرررح المعممرررين ب ررررورز ت رررجي  

 بة لطهبيم  طهبيم عمد التعمم من خهل المع   وايجاد العا  اخرى مناس

ميمااي صااادق، كريمااان باادير،وتو ررح كررل  ( أن المناق ررا  التررد تحرردث بررين 203ص،8222  وا 
التهميذ والمعمم أو بين التهميذ وبع يم البعق من خهل اسرتخدام ا لعرا  التركيبيرة المختمفرة داخرل 

دام كممرررا  الفصرررل  رررد ن ررراط لعررر  ا دوار والرررتعمم الجمررراعد التعررراوند ،تسررراعد التهميرررذ عمرررد اسرررتخ
ومفررردا  كثيرررز مررن خررهل م رراركتو  ررد الحررديث مرر  زمهئيررم وت ررجي  المعمررم ليررم عمررد التحرردث عررن 
طريق عرق أ ياء أو صور تتطم  منيم الحديث عنيرا ،كرل ىرذا مرن  رتنو أن يسراعد عمرد التحردث 

فررردز بطهقرة وو رروح والت مر  عمررد الخجرل والتسمسررل  رد ا  كررار والرتكمم بجمررل تامرة ولرريس بكممرا  م
منفصررمة عررن بع رريا ومررن ثررم يعبررر كررل تمميررذ عمررا  ررد وجدانررو دون تقييررد أو تكمررف وىررذا ىررو عررين 

 اإلبداع الم وى 

إن التهميرذ الم راركين  رد ا ن رطة الم ويرة داخرل  (55ص، 8222  حسان شاحاتو،كما أكد 
بررداء الرررأى والتعميررل  والتفسررير وامررتهك الفصررل ىررم تهميررذ إيجررابيون قررادرون عمررد اتخرراذ القرررار واو

نتراج  ميارا  السموك ا جتماعد والقريم ا جتماعيرة ، ونمرو الثقرة برالنفس وتقبرل أ كرار الخرريين واو
أ كررار جديرردز وظيررور تحسررن  ررد ا تصررال الم رروى باختيررار الكممررا  والعبررارا  الدقيقررة والمنطقيررة 

 مو  ومن ثم  إن ممارسة  والتحرر من قيود الكت  المدرسية إلد آ اق  كرية وثقا ية أعمق وأكثر
 تمك ا ن طة ينقل التهميذ من ثقا ة الذاكرز والحفظ إلد ثقا ة اإلبداع  

والتنروع  رد ا ن رطة بالبرنرام  العهجرد تتطمرر  تركيرز ا نتبراه وبالترالد أد  الرد زيرادز ا نتبرراه 
قبررل اصرردارىا  كمررا ان ىررذه ا ن ررطة يترردر  التمميررذ مررن خهليررا عمررد التفكيررر جيرردا  ررد اسررتجابتو

واختيرار ا سرتجابة المناسرربة بعنايرة ودقررة  يرؤدى ذلررك الرد التررروى وعردم ا نررد اع ، كمرا ان التنرروع 
 رد ا ن ررطة التررد تعرررق عمررد التهميررذ تررؤدى الررد زيررادز مرردى ا نتبرراه وتعمررم تركيررز ا نتبرراه لرردى 
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اد عن الميام الترد لريس ليرا التهميذ ذوى ت ت  ا نتباه  عمد المعموما  المرتبطة بالميام وا بتع
صرررمة بالميرررام  يررردر  التمميرررذ عقمرررو أن يكرررون حا ررررا دائمرررا  ترررزداد لديرررو  تررررز ا نتبررراه وكرررذلك  رررتن 
ا لعا  تتطم  من التمميذ أن يركز انتباىرو ويرزداد ال ربت الرذاتد لديرو وتقرل الحركرا  الترد يقروم 

دراسرررررررررررة : بيرررررررررررا بررررررررررردون مبررررررررررررر أو سرررررررررررب   يرررررررررررنخفق الن ررررررررررراط لديرررررررررررو  وىرررررررررررذا يتفرررررررررررق مررررررررررر  
Dissegna&Mscarin  (1994 )  والتد استخدم   ييا ن اط لع  نصف تركيبد تم تقديمو

مررن خررهل مجموعررة مررن ا دوا  والصررور ، والمجسررما    ررراك ا دراك الحسررد لمعينررا  بيرردال 
نعااايم العتاااوم، تحسرررين وزيرررادز نطررراق ا نتبررراه وىرررذا مرررا يتفرررق مررر  نترررائ  الدراسرررة الحاليرررة  ودراسرررة 

ودمحم الناوبى،     Stephen. et al. (2004)( ودراساة  8221ايمان الياادى، )( و 8223)
، ,.Lawrence, et al ( (2002دراساةو   2002). Kling Berg . et al(  و) 8222)

والتررد ىررد   الررا معر ررو اىميررة التسررويف  Ferrari, J. R. (2000وكمااا أكاادت دراسااو )
 م لهن طة واىمية الحاجو الا استثاره حسيو متكرره ا كاديما  ا القدره عما ا نتباه اثناء ادائي

عمررد صررحة ىررذا الفرررق  ررد  وجررود  ررروق دالررة  (8224ساايير معااروف )كمررا أكررد  دراسررة 
احصائيا بين متوسرطد رتر  درجرا  ا طفرال المترتخرين دراسريا  المجموعرة التجريبيرة والمجموعرة 

تررردريبد لأللعرررا  التعميميرررة لصررررالح ال رررابطة (  رررد درجرررة ا نتبررراه قبرررل وبعرررد تطبيرررق البرنرررام  ال
الترررد أظيرررر  النتائجيرررا أن تهميرررذ ( 8225أميناااة شااامبى ) وكرررذلك دراسرررة المجموعرررة التجريبيرررة ،

المجموعةالتجريبيررررررة أظيررررررروا تحسررررررنا  ررررررا اتجرررررراه اختزا  عررررررراق السررررررموكية لصررررررعوبا  ا نتبرررررراه 
% (  8١ -6١ و رطالن رررررراط مقارنررررررة بالمجموعررررررة ال ررررررابطة والتحسررررررن مممرررررروس يتررررررراوح بررررررين 

 بالنسبةلصعوبا  ا نتباه

 -ثانيًا : نتائج اختبار صحة الفرض الثانى ومناقشتيا:

يررنص الفرررق الثرراند عمررد أنررو   توجررد  ررروق ذا  د لررو احصررائيا بررين متوسررت رترر  درجررا  
المجموعررة التجريبيررة وال ررابطو  ررد القيرراس البعرردى عمررا مقيرراس تقرردير الررذا  ا كاديمىررو لصررالح 

 لتجريبية المجموعو ا
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-Mannولمتحقق من صحة ىذا الفررق ترم إسرتخدام ا سرالي  اإلحصرائية أختبرار مران وتنرد 
Whitney Test (u)  وذلك لحسا  د لة الفروق برين متوسرطا  رتر  رجرا  المجمروعتين عمرد

 مقياس تقدير الذا  ا كاديمية  

 مفروق بين متوسطد رت  ( ود لتيا لZويتند ، ومعامل ويمكوكسون وقيمة  -نتائ  أختبار مان

درجررررا  المجمرررروعتين التجريبيررررة وال ررررابطة  ررررد القيرررراس البعرررردى عمررررد مقيرررراس تقرررردير الررررذا  
 ا كاديمية

مستوى 
 الداللو

Zقيمة 
معامل مان 

 وتنى
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

 العدد
مجموعتى 
 المقارنة

 البعد

2022 
 غير دالو

 صفر 00024
 ضابطة 4 2012 02022

تقدير الذات 
 28012 222022 االكاديمية

 تجريبية 4
 المجموع 22

 يتضح من الجدول السابق:

وجررررود  ررررروق جوىريررررة دالررررة إحصررررائيا لمقيرررراس تقرررردير الررررذا  ا كاديميررررة والدرجررررة الكميررررة بررررين 
 ١0١1المجموعتين التجريبية وال ابطة  د القياس البعدى ،وكان  تمك الفرروق دالرة عنرد مسرتوى 

المجموعرة التجريبيرة حيررث حصرل أ رراد ىررذه المجموعرة عمرد درجررا  مرتفعرة عمرد مقيرراس لصرالح 
تقرردير الررذا  ا كاديميررة وىررو مررا يعكررس تحسررن تقررديرىم لررذاتيم أكاديميررًا وىررذه النتررائ  تؤكررد صررحة 

 الفرق الثاند 

 كررذلك قامرر  الباحثررة مررن خررهل التمثيررل البيرراند بمقارنررة مسررتوى تقرردير الررذا  ا كرراديمد لرردى 
المجمرروعتين  التجريبيررة وال ررابطة(  ررد القيرراس البعرردى  بعررد تطبيررق البرنررام  العهجررد ( وجرردول 

 ( يو ح ىذا الفرق  11 

 والشكل التالى يوضح ىذه النتائج .

 البعد المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
تقدير الذات  المتوسط االنحراف المعيارى  المتوسط االنحراف المعيارى 

 23020 8055 58020 0024 االكاديمية بعدى
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عمى مقياس  شكل )  ( التمثيل البيانى لمتوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة

 تقدير الذات األكاديمية فى القياس البعدى

أن التمثيل البياند لمقياس تقردير الرذا  ا كاديميرة يظيرر تفروق أ رراد  (٠رقم  يتبين من ال كل 
المجموعرررة التجريبيرررة عمرررد أ رررراد المجموعرررة ال رررابطة  رررد القيررراس البعررردى لمقيررراس تقررردير الرررذا  
ا كاديمية الدرجة الكمية ، مما يدل عمد كفاءز البرنام  العهجد المستخدم وما يحتويو من  نيا  

 ين تقدير التهميذ أكاديميًا لذاتيم  واستراتيجيا  لتحس

 -تفسير نتائج الفرض الثانى :

أظيررررر  النتررررائ  وجررررود  ررررروق جوىريررررة دالررررة إحصررررائيًا بررررين متوسررررطا  رترررر  درجررررا  تهميررررذ 
المجموعررررة التجريبيررررة عمررررد مقيرررراس تقرررردير الررررذا  ا كاديميررررة ومتوسررررطا  رترررر  درجررررا  تهميررررذ 

،وكانر  تمرك الفرروق لصرالح المجموعرة التجريبيرة، وىومرا المجموعة ال ابطة  د القيراس البعردى 
يؤكد صحة الفرق ا ول ونجاح البرنام  العهجد المستخدم  د تنمية تقدير الذا  أكاديميا لدى 
تهميذ المجموعة التجريبية الذين أظيروا قدراتيم عمد تقدير ذاتيم اكاديميا تقدير مرتف  واحتراميم 

بيررا وقرردرتيم عررن التعبيررر عررن انفسرريم وسررعييم لمررتخمص مررن السررمبيا  وأعتررزازىم بتنفسرريم وثقررتيم 
 ممايحقق ليم النجاح وا نجاز وال عور بالر ا والسعادز 
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ويرجررر  التحسرررن  رررد اداء المجموعرررة التجريبيرررة بعرررد تطبيرررق البرنرررام  العهجرررد  حتوائرررو عمرررد 
  النجرراح برردً  مررن ان ررطة جماعيررة تررم تنفيررذىا مررن خررهل جمسررا  البرنررام  ب رررق أكسررابيم خبرررا

الخبرا  السابقة لردييم الترد ت رعرىم بإنخفراق تقرديرىم لرذاتيم وعردم ثقرتيم  رد انفسريم  رد تحقيرق 
)الساايد مسرتوى مر رد مررن التعمريم والتحصرريل الدراسرد المتوقرر  وا حسراس بررالعجز وعردم البيجررة 

  (8222،42عبد الحميد سميمان،

والتنرررروع  ررررد محترررروى البرنررررام  العهجررررد مررررن أن ررررطة وميررررام متنوعررررة ي رررريف لخبرررررا  تهميررررذ 
المجموعة التجريبية خبرا  النجاح ويزيد قدرتيم عمد ا نجراز وتحقيرق اليردال والثقرة برالنفس أدى 
إلد ت يير مفاىيم تهميذ المجموعة التجريبية عن ذاتيم وأكسابيم مفيوم إيجابد ،كرذلك م راركتيم 

 ن ررطة والميررام والتخطرريت ليرا يزيررد مررن قرردراتيم مررن الناحيرة ا جتماعيررة وتجعميررم أكثررر قرردرز  رد ا
عمرررد التركيرررز وا نتبررراه والتعبيرررر عرررن م ررراعرىم  و ررربت انفعرررا تيم ممرررا يكسررربيم أحتررررام وتقررردير 
 معممييم وزمهئيم والمحيطين بيم وينعكس ذلك عمد ثقتيم بتنفسيم وأرتفاع تقردير الرذا  أكاديميرا

كما أن روح التنا س التا ساد  بين تهميذ المجموعة التجريبية ساىم  بنسبة كبيررز  را لدييم ، 
ثقررة التهميررذ بتنفسرريم وزيررادز تركيررزىم أثنرراء الجمسررا  ليتمكنرروا مررن الم رراركة ب رركل إيجررابا و عررال 

 اثناء الجمسا  

ة  المناق رة( أو بعرد ا نتيراء واستخدام الباحثة لمتدعيم ا يجابا الماد  والمعنو   أثناء الجمس 
مررن كررل جمسررة وا جابررة عمررا أسررئمة التقررويم مررن قبررل التهميررذ أد  إلررا وجررود قبررول مررن جررانبيم 
وا جتيرراد  ررا ا  ررتراك  ررا جمسررا  البرنررام  ب رركل ممحرروو أدى ذلررك إلررد تحسررن تقرردير الررذا  

لميرارا   نيرم لرم يحصرموا أما تهميذ المجموعة ال ابطة  مرم يكتسربوا مثرل ىرذه اا كاديما لدييم 
عمد أى إجراءا  تدريبىة، مما يؤكد أىمية البرام  العهجيرة  رد تنميرة تقردير الرذا  أكاديميرًا لردى 

أمجاد دمحم التهميذ من ذوى صعوبا  التعمم وىرذا مرا تتفرق معرو العديرد مرن الدراسرا  مثرل  دراسرة 
ار مران وتنرد وجرود  رروق ذا  حيرث أظيرر  نترائ  اختبر (8220ىياجنة وفتحية دمحم الشكيرى )

د لرة إحصررائية  رد درجررا  مفيروم الررذا  ا كرراديمد برين أ ررراد المجمروعتين التجريبيررة وال ررابطة، 
وىرذا يردل عمرد  اعميرة   لصالح أ راد المجموعة التجريبية عمد كل مرن القياسرين البعردى والمتابعرة

يرروم الررذا  ا كاديميررة لرردى أ ررراد برنررام  اإلر ررادالجمعد المسررتخدم  ررد ىررذه الدراسررة  ررد تنميررة مف
  المجموعة التجريبية
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حيررث توصررم  الدراسررة إلررد وجررود  ررروق ذا   ( 8222ايمااان عبااد هللا عمااى دحااان )ودراسررة 
( بررين متوسررطا  درجررا  أ ررراد المجمرروعتين التجريبيررة ١1 ١د لررة إحصررائية عنررد مسررتوى د لررة  

د، الكفراءز ا كاديميرة وتقردير الرذا  والدرجرة وال ابطة  د القياس البعدى  ختبار الذكاء الوجردان
(وقد ٠١17الكمية لهختبارا  لصالح أ راد المجموعة التجريبية  و دراسة ىاجر عمد دمحم الصقر  

أسرررفر  الدراسرررة عرررن النترررائ  التيرررة: تحسرررن تقررردير الرررذا  لررردى المجموعرررة التجريبيرررة عنرررو لررردى 
د الحياز لردى المجموعرة التجريبيرة عنرو لردى المجموعة ال ابطة  ا القياس البعد   وتحسن معن

 المجموعة ال ابطة  ا القياس البعدى    

 -التوصيات:

 ررا  رروء مررا تحقررق مررن نتررائ  الدراسررة الحاليررة والتررا ك ررف  عررن  عاليررة اسررتخدام البرنررام  
العهجررد لخفررق ت ررت  ا نتبرراه  ىتحسررين تقرردير الررذا  ا كاديميررة لرردى تهميررذ المرحمررة ا بتدائيررة 

 نذوى صعوبا  التعمم، ولذلك توصا الباحثة بما يما:م

الت رررخيص الصرررحيح لمتهميرررذ ذوى صرررعوبا  الرررتعمم وعمرررل البررررام  الهزمرررة لتعمررريميم ب ررركل  -1
 ا  ل 

تو ير ا ن طة التعمميرة المحببرة لمتهميرذ ذوى صرعوبا  الرتعمم وتوظيفيرا  رد تحسرين قردراتيم  -٠
مكانيتيم     واو

نيا المررون والحركررة لممررادز التعميميررة المعرو ررة لخفررق ت ررت  ا نتبرراه اسررتخدام أن ررطة يت ررم -3
 لدى التهميذ  

 ربت ما يتعممو التمميذ مت ت  ا نتباه بخبرا  أخرى مما يجعل التعمم أكثر وا د قيمة   -4

 . استخدام برمجيا  محوسبة لمعالجة صعوبا  ا نتباز لدى التهميذ -5

ا  ذا  صرررمة بالمرررادز الدراسرررية لممنررراى  التعميميرررة لت رررويق أسرررتخدام أن رررطة عمرررد  ررركل ألعررر -6
 التهميذ وتفاعميم م  المواد الدراسية  

ت جي  التمميذ مت ت  ا نتباه وتدعيمو بعد إحراز أى تقدم وانجاز دراسرد ممرا يحسرن تقردير   -7
 الذا    ا كاديمد لديو 
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تبرراه تعتمررد عمررد ا ن ررطة الموجيررة تنظرريم أن ررطة   صررفية لتهميررذ الررذين يعررانون مررن ت ررت  ا ن
 والتد تتطم  درجة عالية من ا نتباه  

حررث أوليرراء ا مررور عمررد تررو ير  رررص التعمرريم  بنررائيم  مت ررتتد ا نتبرراه حتررد نكسرربيم الثقررة  -8
 بتنفسيم وبالتالد يتحسن تقديرىم عن ذاتيم أكاديميا 

زالرة كا رة الم ر -9 تتا  مرن أمرام الطفرل أثنراء القيرام بعمميرة تييئة البيئة التعميمية ب كل مناس  واو
 التدريس  

اسرررتخدام أن رررطة صرررفية و صرررفية مناسررربة تعمرررل عمرررد تنميرررة تقررردير الرررذا  ا كررراديمد لررردى  -1١
 التهميذ ذوى صعوبا  التعمم 

 ممخص البحث:

ت ررت  ا نتبرراه   ررد درجررة التحقررق مررن  اعميررة البرنررام  العهجررد   ررد خفررق ىررد   الدراسررة الررد 
تقدير الذا  ا كاديمية لتهميذالمرحمة ا بتدائية من ذوى صعوبا  التعمم  والتتكد من تحسين 

اسررتمرار  اعميررو  اسررتخدام البرنررام  العهجررد عررن طريررق القيرراس التتبعررد لممجموعررة التجريبيررة 
( تمميرررذ 16بم ررر  عينرررة الدراسرررة    بعرررد انق ررراء  تررررز زمنيرررة مناسررربة عمرررد تطبيرررق البرنرررام   

لممجموعررة ال ررابطة (    8لممجموعررة التجريبيررة ، و 8تقسرريميم إلررد مجمرروعتين  وتمميررذز تررم 
ئمرة تر رريحا  المعممررين ، واختبررار اسرتخدم  الدراسررة المررني  التجريبرد وأسررتعان  الباحثررة بقاو 

( ،  1989سرنوا    إعرداد  راروق عبرد الفتراح موسرد : 1٠إلرد  9القدرز العقمية لألطفال مرن 
وجد السري    لمتعرال عمد ذوى صعوبا  التعمم    إعرداد : مارجرير  وأختبار المسح النيورول

مقياس ت رت  ا نتبراه لتهميرذ (، و ٠١١1موتد وآخرون، تعري  وتقنين: عبد الوىا  كامل، 
ذوى صررعوبا  الررتعمم بالمرحمررة ا بتدائيررة  إعررداد الباحثررة ( و مقيرراس تقرردير الررذا  ا كاديميررة 

لمرحمة ا بتدائية  إعداد الباحثة ( ، والبرنرام  التعمريم العهجرد لتهميذ ذوى صعوبا  التعمم با
لخفق درجة ت ت  ا نتباز وتحسرن تقردير الرذا  ا كاديميرة لردى تهميرذ المجموعرة التجريبيرة 
من ذوى صعوبا  التعمم بالمرحمة ا بتدائية التد تم تطبيق البرنام  العهجد عمييم    إعرداد 

توجد  روق ذا   د لة إحصائية عند  -  الدراسة عن النتائ  التالية:وقد اسفر  نتائ الباحثة(
(  بررين متوسررطد رترر  درجررا   تهميررذ المجموعررة التجريبيررة و متوسررطد رترر  ١1 ١مسررتوى  
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درجا   تهميذ المجموعة ال ابطة   د القيراس البعردى لمقيراس ت رت  ا نتبراه الدرجرة الكميرة  
وجرررود  رررروق جوىريرررة دالرررة إحصرررائيا  جموعرررة التجريبيرررة،  رررد  ررروء اداء التهميرررذ لصرررالح الم

لمقيررراس تقررردير الرررذا  ا كاديميرررة والدرجرررة الكميرررة برررين المجمررروعتين التجريبيرررة وال رررابطة  رررد 
 لصررالح المجموعررة التجريبيررة   ١0١1القيرراس البعرردى ،وكانرر  تمررك الفررروق دالررة عنررد مسررتوى 

المجموعرررة التجريبيرررة  رررد ذ ميرررا   د لرررة إحصرررائية برررين متوسرررطد درجرررا  تهذتوجرررد  رررروق 
ذ القياسين القبمد و البعدى عمد مقياس ت ت  ا نتباه  الدرجة الكميرة (  رد  روء اداء التهمير

 وجود  روق دالة إحصائيًا  عند مستو    ( ١0١5لصالح القياس البعدى عند مستوى د لة  
القياسررين القبمررا ( بررين متوسررطا رترر  درجررا  تهميررذ المجموعررة التجريبيررة  ررا كررل مررن ١5 ١

   والبعررد  عمررا مقيرراس تقرردير الررذا  ا كاديمىررة  الدرجررة الكميررة(  لصررالح القيرراس البعررد   
المجموعرررة التجريبيرررة  رررد ذ ا   د لرررة إحصرررائية برررين متوسرررطد درجرررا  تهميرررذتوجرررد  رررروق 

 ذميرالقياسين البعدى والتتبعد عمد مقياس ت ت  ا نتباه  الدرجرة الكميرة (  رد  روء اداء الته
عدم وجود  روق دالة إحصائيًا بين متوسطا رت  درجا  أ راد المجموعة التجريبيرة  را -6  

 القياسين البعد  والتتبعا لمقياس تقدير الذا  ا كاديمد والدرجة الكمية لو   

 أواًل المراجع:

   (   دراسرة ت خيصرية   رطرابا  ا نتبراه عنرد ا طفرال  2552ابتسام حامد دمحم الساطيحة )
 رسالة ماجستير  ، كمية التربية  جامعة طنطا  

 تنميرة ا برداع لألطفرال ذوى  ( 8223اشرف دمحم عبد الغنى شريت ومروة حسان عماى حسان )
 صعوبا  التعمم   ا سكندرية : مؤسسة حورس الدولية  

  أثررر التعزيررز عمررد أداء بعررق الميررام القرائيررة والحسررابية  ( 8228أمااانى الساايد إبااراىيم زويااد )
لررذوى أ ررطرابا  ا نتبرراه مررن تهميررذ المرحمررة ا بتدائيررة   رسررالة دكترروراه  يررر من ررورز ، كميررة 

 التربية  جامعة الزقازيق  

(  أنماط ا طرابا  النوم لدى ا طفال  ذوى   8222ايياب عبد العزيز عبد الباقى الببالوى ) 
 ا   عف ا نتباه والن اط الزائد   مجمة كمية التربية جامعة بند سويف  ا طر 
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مرررداخل الرررد تعمررريم المسرررتقبل  رررد الررروطن العربرررد   القررراىرز : الررردار  (. 8222حسااان شاااحاتو )
 المصرية المبنانية  

الم كه  النفسية ا جتماعية   رؤية تفسيرية     القاىرز : مؤسسة  (.8221حسين عمي فايد )
 لمن ر والتوزي   طيبة 

صررعوبا  الررتعمم  (. 8223دانيااال ىاالىااان وجااون لويااد وجاايمس كوفمااان ومارجرياات ويااس )
 (  عمان : دار الفكر   1التعميم العهجد   ترجمة عادل عبد هللا  ط–طبيعتيا  – مفيوميا 

ال  عاليرة ا لعرا  التعميميرة  را تحسرين ا نتبراه لردى ا طفر (. 8224سيير دمحم عمى معروف )
 المتتخرين دراسيا   رسالة دكتوراز ، كمية التربية ، جامعة الزقازيق  

   صعوبا  التعمم    القاىرز : دار الفكر العربد  (. 8222السيد عبد الحميد سميمان ) 

   عاليررة اإلر رراد ا سررر   ررا خفررق ا ررطرا   ( 8222صااافيناز أحمااد كمااال ابااراىيم مسااعد )
زائررد لرردى ا طفررال المتخمفررين عقميررا ، رسررالة دكترروراز    يررر ا نتبرراه المصررحو  بن رراط حركررد 

 من ورز( ، كمية التربية ، جامعة الزقازيق  

  دراسة تجريبية  ثر برنام  إر راد   رد خفرق الن راط الزائرد لردى  ( 2543ضيام دمحم منير )
 ة عين  مس  أطفال المدرسة ا بتدائية   رسالة دكتوراه    ير من ورز (، كمية التربية ، جامع

دار  الررتعمم العهجررا لألطفررال ذوى صررعوبا  الررتعمم  القرراىرز: (. 8225عااادل عبااد هللا دمحم )
 الر اد 

 1  صعوبا  التعمم والتعميم العهجرا   ق رايا ورؤى معاصررز   ط (8222عادل عبد هللا دمحم )
 ( الرياق : دار الزىراء  

   سيكولوجية المع  والتعمم    القاىرز : مكتبة دارالمعارال  (. 2551فاروق السيد عثمان ) 
سرنوا     8إلرد  6  اختبارا  القدرز العقمية لألطفرال مرن  ( 2545فاروق عبد الفتاح موسى )
 القاىرز : مكتبة الني ة  

    صرررررعوبا  الرررررتعمم   ا سرررررس النظريرررررة والت خيصرررررية  ( 2554فتحاااااي مصاااااطفي الزياااااات ) 
 ة ا ولد (  سمسمة عمم النفس المعر ا  القاىرز  : دار الن ر لمجامعا  والعهجية    الطبع

  ية لمطفل   القاىرز : عالم الكت تنمية الميارا  الم و  (. 8222كريمان بدير واميمى صادق )
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اختبرار المسرح النيورولروجا  (. 2555مارجريت ماوتي ، وىارولاد سايزلنج ، ونورماسابالدينج )
 ىا  دمحم كامل (  القاىرز : دار الني ة المصرية  السري   تعري  عبد الو 
 عالية السكودراما  د خفق حدز ا طرا  ا نتباه المصحو   (. 8222دمحم النوبى دمحم عمى )

بفرط الن راط واثرره  رد التوا رق النفسرا لردى ا طفرال ذو  ا عاقرة السرمعية    رسرالة دكتروراز ، 
 ازيق   ير من ورز ، كمية التربية ، جامعة الزق

مكونررا  بيئررة الررتعمم المدرسررا وعهقتررو بالرردا   لمدراسررة  ( . 2552دمحم الساايد عبااد المعطااي ) 
ومفيوم الذا  ا كاديما لد  تهميذ المرحمة ا بتدائية   رسالة دكتوراه ، كمية التربية ، جامعة 

 الزقازيق  

(   1صعوبا  التعمم والتدريس العهجرد  تنراول جديرد    ط (. 8225دمحم عبد المؤمن حسين )
 ا سكندرية : دار الو اء لدنيا الطباعة و الن ر  

الصعوبا  التعميمية  ا عاقة الخفيرة     عمران : دار اليرازور   (. 8222محمود أحمد الحاج )
 لمن ر والتوزي   

ميرارا  مرا وراء المعر رة عمرا كرل مرن   أثر برنام  لتنمية  ( 8222نادية زايد صالح إبراىيم ) 
مفيرررررروم الررررررذا  واتخرررررراذ القرررررررار لررررررد  عينررررررة مررررررن طالبررررررا  الصررررررف ا ول الثررررررانو    رسررررررالة 

 ماجستير  ير من ورز ( ، معيد الدراسا  التربوية ، جامعة القاىرز
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THE EFFECTIVENESS OF AREMEDIAL PROGRAM IN REDUCING 

THEDEGREE OF ATTENTION DEFICIENCY TO ENHANCE SELF- 

ACADEMIC ESTEEM OF PRIMARY SCHOOL PUPILS WITH 

LEARNING DISABILITIES 

Nahed Salah Ahmed Abdelrhiem 

Abstract: 

The study aimed to verify the effectiveness of the remedial program in reducing 
attention deficiency and increasing the academic self-esteem for primary school 
pupils with learning difficulties and to ensure the continued effectiveness of using the 
remedial program by successively measuring the experimental group after an 
appropriate period of time has passed on application of the program. The sample of 
the study was (16) male and female students, which were divided into two groups (8 
for the experimental group and 8 for the control group). The study used the 
experimental method and the researcher used the list of teachers' nominations, the 
mental ability test for children from 9 to 12 years (Farouk Abdel-Fattah Mousa: 
1989), and the rapid neurological survey "to identify those with learning difficulties" 
(Prepared by: Margaret Motti and others, localization and legalization: Abdel 
WahabKamel, 2001), the scale of attention deficiency for pupils with learning 
difficulties in the elementary stage (prepared by  the researcher), the scale of 
academic self-esteem for pupils with learning difficulties in the primary stage 
(prepared by the researcher), and the remedial program to reduce attention 
deficiency and improve academic self-esteem among group students Experimental 
and those with learning difficulties in the elementary stage that the attention 
deficiency was applied to them (Prepared by the researcher). 

The results of the study: 1- There are statistically significant differences at the level 
(0.01) between the mean scores of the experimental group and the mean scores of 
the control group "in the post measurement of attention deficiency scale, in favor of 
the experimental group 2- There are statistically significant differences for the 
academic self-esteem scale and the overall score between the experimental and 
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control groups in the post measurement, and those differences were significant at 
the level of 0.01 in favor of the experimental group. 3- There are statistically 
significant differences between the mean scores of the experimental group students 
in the pre and post measurements on the scale of attention deficiency (total score) 
in light of the students ’performance in favor of the dimensional measurement at the 
level of significance (0.05). 4- There are statistically significant differences (at the 
level of 0.05) between the mean levels of the students ’degrees in the experimental 
group in both the pre and post measurements on the academic self-esteem scale 
(the total score) in favor of the post measurement. 5- There are no statistically 
significant differences between the mean scores of the experimental group students 
in the two post and consecutive measurements on all dimensions of the attention 
deficiency scale (the total score) in light of the students ’performance. 6- There 
were no statistically significant differences between the mean scores of the members 
of the experimental group in the posts and sequential measurements in the two 
dimensions of the academic self-esteem scale and the total score for it. 

 


