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و األطفال ذوى لدى األطفال الذاتويين  و البصرى اإلنتباه السمعى دراسة مقارنة

 اإلعاقة العقلية
 إعداد شيماء فتحى حسن 

 المستخلص: 
الكشف عن الفروق بين األطفال الذاتويين واألطفال ذوى اإلعاقة العقلية فى هدف البحث إلى 

من  20و  ذاتوي  طفل 20، وتكونت عينة البحث من و البصرى اإلنتباه السمعى كل من 
ستعانت ،كما ا (الباحثةمقياس االنتباه )اعداد ،واستخدمت الباحثة  االطفال ذوى اإلعاقة العقلية

ى المقارن وذلك بهدف الكشف عن الفروق في االنتباه السمعي والبصري المنهج الوصفالباحثة ب
داللة  وجود فروق ذات.وقد توصلت النتائج إلى  ذوي االعاقة العقلية والذاتويين األطفال بين

 إحصائيا بين متوسطات رتب درجات األطفال الذاتويين و االطفال ذوى اإلعاقة العقلية  على

 .طفال ذوى اإلعاقة العقليةمقياس االنتباه اتجاه األ
 اإلعاقة وى ذ األطفال - الذاتويين األطفال - البصرى  و السمعى اإلنتباهالكلمات االفتتاحية : 

 العقلية
Title:  A comparative study of auditory and visual attention in autistic 

children and children with mental disabilities 

Abstract 

The research aimed to reveal the differences between autism children 

and children with mental disabilities in both audio and visual attention, 

and the research sample consisted of 20 autism children and 20 children 

with mental disabilities, and the researcher used the attention scale 

(prepared by the researcher), and also used the descriptive comparative 

approach with the aim of revealing the differences in audio-visual 

attention between children with mental disabilities and autistics. The 

results revealed that there are statistically significant differences between 

the average ranks of autistic children and children with mental 

disabilities on the attention scale towards children with mental 

disabilities. 
 

Keywords: auditory and visual attention - autistic children -children 

with mental disabilities 
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  البحث مقدمة

ألطفال اسواء األطفال ذوى اإلعاقة العقلية او عامة  باألطفال ذوى الهممبدأ اإلهتمام فى اآلونة األخيرة 
مية ويعد هذا اإلهتمام أمرا فى غاية األه فى الثالث سنوات األولى ، يتم تشخيصهم ينوالذالذاتويين 

حيث انه ال يوجد مجتمع يخلو من نسبة ال يستهان بها من أفراده قد أصيبوا بنوع أو أكثر من أنواع 
اد هذا اإلهتمام من منطلق انه كلما تم التدخل من خالل التشخيص الدقيق من فريق دز اإلعاقة،ي

 طة تربوية منظمة فى وقت مبكر كلما كانت النتائج افضل بكثير .متخصص ثم وضع خ

من المعروف أن األطفال ذوى الهمم عامة يعانون من قصور واضح فى جانب أو أكثر من جوانب و 
،ومن منطلق أن العمليات المعرفية هى األساس  التى يقوم الطفل من خاللها تحديد و تفسير النمو 

األهتمام بها و دراستها و تحليلها و العمل على تنميتها لدى األطفال بوجه  العالم من حوله فوجب علينا
 عام .

باقى  بل ان االنتباه هو أساسالسمعى و البصرى أحد اهم العمليات المعرفية بنوعيه عد االنتباه وي
حث الحالى .ولهذا اهتم الب العمليات المعرفيه فبدونه اليستطيع الفرد ان يدرك أو يتذكر أو يتخيل

بالكشف عن قصور االنتباه لدى كل من األطفال الذاتويين و األطفال ذوى اإلعاقة العقلية ومعرفة 
 .الفروق بينهم 

  لبحثمشكلة ا

ندرة الدراساااااااااااااات العربية الساااااااااااااابقة التى تناولت من خالل مالحظة الباحثة   بحثال اتتبلور مشكلة هذ
ويين و األطفال ذوى اإلعاقة العقلية فى كل من االنتباه الساامعى و البصاارى الفروق بين األطفال الذات

. 

إن اإلنتباه هو إحدى العمليات المعرفية األكثر أهمية إذ أن معالجة المعلومات تبدأ بمثيرات ومدخالت 
من البيئة الخارجية كالضااااااااوء و الصااااااااوت ولكى تتم عملية معالجة المثيرات يجب أن تثير اسااااااااتجابة 

وتركز انتباااه الفرد على المثير، ويتم تخزين المثير من البيئااة بطريقااة مختصاااااااااااااارة فى المخزن  موجهااة
الحسااااااااااااااس ،ويحدد اإلنتباه ما يمكن أن يحدث بعد ذلك ، ونذا لم يتم االنتباه للمعلومات الجديدة ف نها 
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يرة المدى أو كرة قصااااتنسااااى وتتالأااااى إأما إذا انتبه الفرد إليها ف نها تنتقل من الذاكرة الحسااااية إلى الذا
 (53: 2022الذاكرة العاملة .)كاظم محسن ،

فعمليااة اإلنتباااه تعتبر من العمليااات الهااامااة فى اتصاااااااااااااااال الفرد بااالبيئااة المحيطااة ومع أهميااة عمليااة 
اإلحسااااااس فى هذا اإلتصاااااال إال أن قدرة الفرد على اإلحسااااااس بجميع الت يرات التى تحدث من حوله 

ع االحسااااااس بكل الت يرات الختالفها فى الشااااادة مما يجعل االنتباه  وهو محدودة .حيث أنه ال يساااااتطي
حالة تركيز الشاعور فى أاأ أو عدة أأاياء  عملية هامة وأسااساية لي  فقن بالنسابة لعملية االحسااس 
بل بالنسااابة للعمليات العقلية فبدون اإلحسااااس و االنتباه معا لما اساااتطاع الفرد أن يدرك ما حوله من 

 (.78،  2023اكًا واضحًا.)فتحى الشرقاوى ، مثيرات ادر 

ونظرا ألهمياة اإلنتبااه الساااااااااااااامعى و البصاااااااااااااارى للطفال بوجاه عام ول طفال الذاتويين و األطفال ذوى 
 اإلعاقة العقلية بوجه خاص األمر الذى دعا للقيام بهذا البحث للكشف عن الفروق بينهم.

 تي:ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في السؤال اآل

 و هل توجد فروق بين األطفال الذاتويين و األطفال ذوى اإلعاقة العقلية فى االنتباه السااامعى .2
 ؟البصرى 

 أهمية البحث

 يمكن اإلأارة إلى األهمية النظرية والتطبيقية فيما يلي:

 األهمية النظرية:
لذاتويين األطفال االفرووق بين  تناولت التي -الباحثة علم حدود في- السابقة الدراسات ندرة -

 .عربيةال البيئة في االنتباه السمعى والبصرى  و األطفال ذوى اإلعاقة العقلية فى كل من

، طفال الذاتوييناألاإلنتباه السمعى والبصرى، م تراثا نظريا لمت يرات البحث المتمثلة فيديتق -
 .األطفال ذوى اإلعاقة العقلية

 األهمية التطبيقية:
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النتائج فى وضع خطن تربوية تأهيلية  لكل من األطفال الذاتويين و األطفال ذوى االستفادة من  
 اإلعاقة العقلية.

 

 البحث أهداف

 الكشف عن الفروق بين االطفال االتويين واألطفال ذوى اإلعاقة العقلية فى االنتباه السمعى .2
 .والبصرى 

 
  لبحثمصطلحات ا

ين انه استجابة وأعور لمثير سمعى و تمييزه وانتقائه من بتعرفه الباحثة إجرائيا  :السمعى اإلنتباه 
 المثيرات واستمرارية االنتباه للمثير .

تعرفه الباحثة إجرائيا انه استجابة وأعور لمثير بصرى و تمييزه وانتقائه من بين اإلنتباه البصرى : 
 المثيرات واستمرارية االنتباه للمثير .

البسيطة هى خلل وظيفى فى المخ يؤثر على كافة قدرات الطفل ، و  اإلعاقة العقليةاإلعاقة العقلية: 
إلى  IQ( 00يتوقف النمو العقلى حتى العام التاسع أو الحادى عشر للطفل ،وتكون درجته ما بين )

(83 )IQ(. 7: 2022 بشارة ،نيللى) 

إلجتماعية ، ا ان تعريف الذاتوية يرتكز على اربع محاور هم : قصور كيفى فى التفاعالت الذاتوية:
قصور كيفى فى التواصل ،وجود أنشطة واهتمامات تكرارية، حدوث ذلك قبل أن يصل الطفل الثالثة 

 من عمره.
 (22: 2007)عادل عبدالله :

 إطار نظرى ودراسات سابقة

 محاور  أربعوينقسم إلى 

 والسمعى. اإلنتباه البصرى  .2
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 الذاتوية .2

 اإلعاقة العقلية .5

 لدى كل من األطفال الذاتويين و االطفال ذوى اإلعاقة العقلية.االنتباه البصرى والسمعى  .4

 اإلنتباه أوال : 

 اإلنتباه البصرى  -1

ان االنتباه البصرى هو التركيز الواعى للجهد العقلى والشعور على مثير بصرى واحد أو أكثر وتجاهل 
 (284:  2027عطا ، حسنين عبد الحميد ، سعيدالمثيرات البصرية األخرى.)

ى أساس ت ، والتصرف علثيراالبصرية ، وتذكر تلك الم ثيراتقدرات األطفال على االهتمام بالموهو 
 (Johnson-Martin, Attermeier  & Hacker, 2004) مثيرات المختزنةتلك ال

له  حوتتطلب مهام اإلنتباه البصرى من الفرد اإلحتفاظ بحالة من االستثارة و التهيؤ الذهنى التى تسم
 .( Richard,2015بالتركيز المقصود النتقاء مثير بصرى من بين المثيرات البصرية األخرى.)

 االنتباه السمعى  -2

إن اإلنتباه هو أحد أهم العمليات المعرفية حيث يعد أرط لتطور العمليات المعرفية األخرى األكثر 
عادل اه. )من مشكالت كثيرة تتعلق باإلنتبتعقيدأ فنجد أن الشائع بين األطفال الذاتويين ،أنهم يعانون 

 (80: 2023العدل ، 

 األصوات والتعرف عليها وتذكرها وربطها بما ُيرى أو يشم تطوير قدرة األطفال على اإلنتباه و إدراك و
 (Johnson-Martin, Attermeier  & Hacker, 2004) أو يشعر.

 

 مكونات اإلنتباه 

 :يتكون ميكانزم االنتباه من كل من 
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  البحث : وهو محاولة تحديد موقع المنبه فى المجال البصرى ويوجد نوعان األول هو البحث
خارخ المنشأ ويحدث بشكل ال ارادى مثل : اإلنتباه المفاجأ لضوء خاطف ظهر فى المجال 
البصرى ،و الثانى هو البحث داخل المنشا وهذا النوع يشير  إلى عملية البحث االختيارية 

 مثير أو منبه ذى صفات محددة.المخطن لها ل

  التصفية :وهى عملية انتقاء لمثير ما أو لصفة محددة وتجاهل المثيرات أو الصفات األخرى
 التى تتواجد فى مجال ادارك الفرد .

  اإلستعداد لإلستجابة : و تسمى بالتهيئة أو بتوقع ظهور الهدف أو تحويل اإلنتباه
 (.200: 2020للهدف.)أرفيه مونيه،

 

 

 خصائص اإلنتباه

 لإلنتباه خصائص عديدة من أهمها :

حيث يسبق اإلدراك ويمهد له ألن اإلنتباه هو الذى يتحس  و االنتباه عملية إدراكية مبكرة :  -
 اإلحساس هو الذى يكشف ويعرف .

وهو يعد الخطوة األولى فى عملية تكوين المعلومات إذ أن استكشاف الفرد لبيئته اإلصغاء :  -
يتطلب اإلص اء حيث ينتقى المثيرات التى يهتم بها و يهمل ما عادا ذلك ، لذذا  المحيطة به

 فاإلص اء ضرورى لتركيز اإلنتباه إلى الموضوع الذى يريد الفرد تناوله.

يتضمن استعداد الفرد ووضع نفسه فى حالة من التهيؤ والتأهب العقلى االختيار و اإلنتقاء:  -
 ون غيرها أو التفكير فى أأياء دون أأياء اخرى.لمالحظة هذه المثيرات المختارة د

نجد أن الطفل يتجه بفاعلية و اهتمام إلى تنبيهات حسية معينة و يهمل منبهات اخرى التركيز : -
 أى يجعل بعض المنبهات فى بؤرة الشعور و يركز عليها وما عدا ذلك فى هامش الشعور.

  ف وفقا لقوة المثير أو ضعفه.قد يتذبذب انتباه الفرد بين القوة و الضع: التذبذب -
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حيث انه رغم وجود المثير الذى ينتبه له لطفل االأن تأثيره قد يختفى إذا ظهر مثير آخر التموج :  -
 (44: 2022جديد ثم يعود مرة أخرى عندما يختفى هذا المثير الجديد )كاظم محسن 

 

 الذاتويةثانيًا 

نيرولوجية تؤثر على وظائف المخ تعرف بأنها اضاااااااااطراب نمائى ينشاااااااااأ نتيجة الضاااااااااطرابات 
،ويظهر ذلك بشاااااااااااكل نموذجى فى الساااااااااااانوات الثالث من عمر الطفل ، وتظهر أعراضااااااااااااه فى ثالث 
مجاالت تتمثل فى : قصاااور القدرة على التفاعل اإلجتماعى والتواصااال ساااواء الفظى ألو غير اللفظى 

مرو عت و األنشااااااااااطة المحدودة.)،وتظهر عليه الساااااااااالوكيات التكرارية والنمطية المقيدة ذات االهتماما
 (00:  0202إسماعيل ،

وتشاااااااير )جمبية الطب النفساااااااي األمريكية( إلى أن الذاتوية متاليمة عصااااااابية سااااااالوكية معقدة، تظهر 
ساااااااااالوكًيا ونوعًيا من خالل االضااااااااااطراب في نمو المهارات االجتماعية والل وية واالتصااااااااااالية، ووجود 

 النمطية أو كالهما.االهتمامات المقيدة أو السلوكيات 

 (Luther G.Kalb, J.K.Law, Rebecca Landa, Paul A.Law, 2010:19) 

مماا ساااااااااااااابق ترى البااحثاة أن هنااك بعض التعريفات ركزت علي األسااااااااااااااباب المحتملة لإلضااااااااااااااطراب 
واألعراض المصاااااااااحبة له ، والبعض اآلخر ركز على األعراض المصاااااااااحبة فقن ، ومن وجهة نظر 

إلضاااااطراب مايالت غير مؤكدة حتى اآلن ولذلك يفضااااال عدم ذكرها في التعريف الباحثة أن أساااااباب ا
اإلجرائي واإلقتصاااااااااار على األعراض المصااااااااااحبة فقن حيث تعرف الباحثة الذاتوية بأنها إضاااااااااطراب 
نمائي يتسام بقصاور في مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي والتفاعل اإلجتماعي ، مما يؤثر على 

 ختلفة.الم المهاراتإكتساب 

 

 تشخيص الذاتوية
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 للطب األمريكية الخام  للجمبية واإلحصائي تشخيص اضطراب الذاتوية طبًقا للدليل التشخيصي (1)

 فيما يأتي: له، نلخصها تشخيصية محكات بوصفها والبنود المحاور من النفسي، والذي يشمل عدًدا

والمواقف  السططططططياقات عبر االجتماعي والتفاعل التواصططططططل من كل في مسططططططتمرة اضطططططططرابات  ] أ [
 المختلفة.

 :في ذلك ويتضح

 غيااار : تفااااعالت اجتماعياااة-المثاااال سااابيل علاااى-انفعالياااة / اضاااطرابات اجتماعياااة .1

المحادثااااات االجتماعيااااة،  أثناااااء اسااااتخدام المفااااانيم الزمنيااااةعلااااى  طبيبيااااة، وعاااادم القاااادرة
 أو الباادء فااي والمشاااعر، والفشاال واالنفعاااالت االهتمامااات اآلخاارين مشاااركة فااي والفشاال

  .االجتماعية للتفاعالت االستجابة
 ليسااااب على- ةيأثناء التفاعالت االجتماع ةياللفظ ريغ اتيسااااتخدام الساااالوكاات في اضااااطراب .0

من  ةياابيطب ريغ أنماااط، و ةياااللفظ ريوغ ةيااالتفاااعالت اللفظ نيضااااااااااااااعف التكااامال ب :-المثاال
نقص ات، و ر أااااإل سااتعمالاو  ات في فهماضااطرابأو  ،التواصال البصااري واسااتخدام ل ة الجسااد

 اللفظي. ريوالتواصل غ ةيت الوجهار يتام للتعب

بات صاااااااعو  ؛ حيث يجدوفهمها هايوالمحافظة عل ةيرتقاء العالقات االجتماعاات في اضاااااااطراب .3
صاااااااااااعوبات في اللعب و المتعددة،  ةيبالسااااااااااالوك المناساااااااااااب عبر المواقف االجتماع اميفي الق
 ن.ار قباأل االهتمام ابيغ جانب الصداقات، إلى نيأو تكو  الييالخ

قل في تظهر على األ ثي، حنشططططططططةأنماط محدودة ومتكررة من السطططططططلوم واالهتمامات واأل  [ب]
 :ةيتاآل البنود من نياثن

                                                           

 (. 0213) مريكية للطب النفسياأليل التشخيصي الخام  للجمبية الذاتوية على الدلعتمدت الباحثة في تشخيص ا  (1)
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المثااال:  ساابيل الكااالم؛ فعلااى أو األأااياء أو الجساادية للحركااات متكاارر أو نمطااي ساالوك .1
 األأاياء، أو تادوير صافوف، أو فاي األلعااب رص باليادين، أو كالرفرفاة نمطياة )حركاات

 والجمل(. الكلمات تكرار
وعاااااااادم المرونااااااااة، والتعلااااااااق بأنماااااااااط مااااااااان ن يم باااااااااالروتار، وااللتااااااااز اعلااااااااى التكاااااااار  راصاااااااار اإل .0

مكروباااااااا لحااااااادوث  صااااااابحي) :المثاااااااال ليفعلاااااااى ساااااااب؛ ةيااااااااللفظ رياااااااأو غ ةيااااااااللفظ الطقاااااااوس
صااااااعوبات فااااااي االنتقااااااال ماااااان مكااااااان آلخاااااار، أو  هيااااااأو تكااااااون لدحولااااااه،  طةيت بسااااااار ياااااات 

أو أكاااااال ذات الطعااااااام كااااااال  ،قيااااااافااااااي ذات الطر  ريأو الساااااار، ياااااااالتفك أنماااااااط متصاااااالبة ماااااان
 (.ومي

وذلاااااك  ؛أو العاااااادات اءيأاااااعلاااااى بعاااااض األ هياااااالمباااااال  ف زياااااأو الترك عاااااييالطب رياااااالتعلاااااق غ .3
جاجاااااة أو ك طااااااء الز  :أو ال معناااااى لهاااااا ،ةياااااادياعت رياااااغ اءيوالتمساااااك بأأااااا االحتفااااااظ: مثااااال
 .الحذاء رباط

 أولم، مثااااال انخفااااااض الشاااااعور بااااااأل ؛طاااااةيالمح ئاااااةيئاااااد أو نااااااقص للحاااااواس ماااااع البانشااااااط  ي  .4
 .ةياللمس هاتيللتنب ةيبيالطب ريحساس المفرط باالصوات، أو االستجابة غاإل

)American Psychiatric Association, 2013:50-59( 

 

ن فريق متكامل متعدد التخصصات حتي نتمكن مترى الباحثة انه البد أن يتم التشخيص من قبل 
 التشخيص الدقيق إلضطراب الذاتوية.

 

 :اإلعاقة العقلية ثالثا  

صاااااااادار الخااااااااام  للاااااااادليل التشااااااااخيص تعريااااااااف الجمبيااااااااة األمريكيااااااااة للطااااااااب النفسااااااااي فااااااااي اإل
ضااااااااااااطراب الفكااااااااااااري النمااااااااااااائي اإلحصااااااااااااائي لإلعاقااااااااااااة العقليااااااااااااة أو مااااااااااااا يساااااااااااامي حااااااااااااديثا باال

(Intellectual Developmental Disorder DSM5,2013: 33)  هاااو قصاااور فاااي
 القااااادرات العقلياااااة العاماااااة كماااااا يظهااااار فاااااي االساااااتدالل، وحااااال المشاااااكالت والتخطاااااين، والتفكيااااار
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كااااااديمي، والاااااتعلم مااااان الخبااااارة، حياااااث يناااااتج عناااااه قصاااااور فاااااي الوظاااااائف التجريااااادي، والاااااتعلم األ
ف  والمسااااؤولية االجتماعيااااة فااااي التكيفيااااة، حيااااث يفشاااال فااااي مقابلااااة معااااايير االعتماااااد علااااى الاااان

واحاااااااااادة أو أكثاااااااااار ماااااااااان مطالااااااااااب الحياااااااااااة اليوميااااااااااة المتضاااااااااامنة فااااااااااي التواصاااااااااال، المشاااااااااااركة 
الحيااااااااة االساااااااتقاللية  –االجتماعياااااااة، األداء األكااااااااديمي أو الاااااااوظيفي، االعتمااااااااد علاااااااى الااااااانف  

 .في المنزل أو المدرسة أو المجتمع –
 

  :ويركز التعريف على ثالث محكات للتشخيص

الباااااااد أن يؤكاااااااده كااااااال مااااااان التقيااااااايم اإلكلينيكاااااااي واختباااااااارات : القصاااااااور فاااااااي الوظاااااااائف العقلياااااااة
 .الذكاء المبيارية الفردية

يشااااااامل فشااااااال فاااااااي مواجهاااااااة المعاااااااايير النمائياااااااة والثقافياااااااة : القصاااااااور فاااااااي الوظاااااااائف التكيفياااااااة
لالسااااااااااتقالل الشخصاااااااااااي والمساااااااااائولية االجتماعياااااااااااة بااااااااااادون مساااااااااااعدة، إذن فالباااااااااااد أن يكاااااااااااون 

 . واحدة أو أكثر من المهام اليومية وفي أكثر من مجال القصور في

 .ضرورة أن يحدث هذا القصور في خالل المراحل النمائية 

الجمبيااااااااة البريطانيااااااااة للطااااااااب النفسااااااااي  ICD-1وهااااااااذا التعريااااااااف يؤكااااااااد نفاااااااا  المصااااااااطلح فااااااااي 
(International Classification of Diseases) ةالعقليااااا عاقاااااةالاااااذي اساااااتبدل اال 

 (256-111)مريكاااااااي طراب الفكاااااااري النماااااااائي، وكاااااااذلك القاااااااانون الفااااااادرالي األضااااااابمصاااااااطلح اال
فأصااااابح اإلعاقاااااة  Mental Retardation العقلاااااي الاااااذي اساااااتبدل نفااااا  المصاااااطلح التاااااأخر

، وماااااان بعاااااادهم العديااااااد ماااااان المجااااااالت العلميااااااة وفااااااي Disability Intellectualالفكريااااااة 
 .(DSM5 ,2013 :33) .األوساط الطبية التعليمية 

 

  :لإلعاقة   السيكومتري  النفسي التصنيف

أو  طفيف )إلى أربع فئات  العقليةتصاااااااااااااانيف اإلعاقة  فى هو الاذي يعتماد على درجة الذكاء
 (.بال  الشدة –حاد  –متوسن  –بسين 
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  (70 -55)اإلعاقة العقلية البسيطة  Mild Mental Retardation 

 (54-40)اإلعاقة العقلية المتوسطة Moderate Mental Retardation 

  (39-25)اإلعاقة العقلية حادة  Severe Mental Retardation  

 ( 25أقل من )اإلعاقة العقلية بال  الشدةProfound Mental Retardation 

(57: 0214 القمش،)مصطفى    

 

 : االنتباه السمعى و البصرى لدى كل من األطفال الذاتويين و األطفال ذوى اإلعاقة العقليةرابعا  

 عند األطفال الذاتويين  -1

 سواه  دون  به كالتمس و معين موضوع أو مثير اختيار يعنى الذاتويين لديهم قصور فى اإلنتباه األطفال
 المهم وتحديد بينها التمييز على القدرة ،وعدم األخرى  البيئية باإلأارات المحدود اإلهتمام أيضاُ  ويعنى
: 0214، للها عبدعادل .) انتقائى انتباه قصور أنه البعض يراه  ولذلك ، بالموضوع يرتبن ما أو منها
147) 

 

ونظرا لقصور العمليات المعرفية ومنها اإلنتباه لدى األطفال الذاتويين  حاولت العديد من الدراسات 
 من هذه الدراسات :هم تنمية اإلنتباه لدى

برنامج حركي في تنمية إلى التعرف على فاعلية والتى هادفات ( 2202على ،عبطد الفتطا  )دراسطططططططططة 
( تلميذًا 02االنتباه االنتقائي السمعي والبصري لدى األطفال التوحديين. واأتملت عينة الدراسة على )

توحديًا، تم اختيارهم بالطريقة العمدية من تالميذ مدرساااااااة ) برابت هوب( لذوي االحتياجات الخاصاااااااة 
( تالميذ، واألخرى ضاااااااااابطة 12ية وعددها )بالقاهرة ، وقسااااااااامت العينة إلى مجموعتين أحداهما تجريب

( 11( أسااااااااااااااابيع وذلك بواقع أربع وحدات ب جمالي )8( تالميذ، وقد طبق البرنامج لمدة )12وعاددها )
( دقيقة. وأسااااااااااااافرت الدراساااااااااااااة عن وجود فروق دالة إحصاااااااااااااائيًا بين المجموعة 32درس مدة الدرس )

صااااالح الساااامعي والبصااااري بعد تطبيق البرنامج لالتجريبية والمجموعة الضااااابطة في االنتباه االنتقائي 



725 
 

المجموعة التجريبية، ووجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي 
لالنتباه االنتقائي الساااامعي والبصااااري لصااااالح القياس البعدي، إلى جانب ظهور نساااابة تحساااان مرتفعة 

بطة الضابطة في االنتباه االنتقائي السمعي والبصري ،مما يدل المجموعة التجريبية مقارنة بالضا لدى
 .على فاعلية البرنامج الحركي

 

بعنوان  برنامج قائم على التعليم المنظم لتحسين اإلنتباه لدى الطفل  (2202حماد ،هدى )دراسة 
( وقد 0 -4أطفال ذاتويين والذين تراوحت أعمارهم مابين ) 20الذاتوى   وتكونت عينة الدراسة من 

استخدمت الدراسة كل من قائمة تشخيص اضطراب نقص األنتباه وفرط الحركة لطفل الروضة )إعداد 
قد و ( ، مقياس تقدير الذاتوية ، البرنامج التدريبى لتحسين اإلنتباه. 2020سهير كامل، بطرس حافظ: /

ل طفال ذوى  ة اإلنتباهاسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية للبرنامج التدريبى فى تنمي
اضطراب الذاتوية لصالح القياس البعدى ،وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة احصائيا بين متوسطى 

 درجات األطفال فى القياسين البعدى و التتبعى.

 

والتي هدفت دراسااااااااة فاعلية برنامج تدريبى لتنمية اإلنتباه لدى  (2220عبد الصطططططمد)محمود دراسطططططة 
والذين ( أطفال ذاتويين، 12ن ذوى اآلداء الوظيفى المتوسااااااااااااان،  وتكونت العينة من )األطفال الذاتويي

وقد اسااااافرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصااااااائية للبرنامج (. 0 -4تراوحت أعمارهم مابين )
التدريبى فى تنمية اإلنتباه ل طفال ذوى اضااطراب الذاتوية لصاااالح القياس البعدى ،وكذلك عدم وجود 

 فروق ذات داللة احصائيا بين متوسطى درجات األطفال فى القياسين البعدى و التتبعى.

 عند األطفال ذوى اإلعاقة العقلية -2

ال المثيرات تقبسيعانى األطفال ذوى اإلعاقة العقلية من نقص اإلنتباه مما يجعلهم غير قادرين على إ
 0202كامل ،ير سه)والتفكير فيها ومن ثم إدراكها.من البيئة المحيطة بشكل مناسب ،أو التركيز عليها 

 :022) 



726 
 

ونظرا لقصور العمليات المعرفية ومنها اإلنتباه لدى المعاقين عقليا حاولت العديد من الدراسات تنمية 
 :اإلنتباه لدى المعاقين عقليا ومن هذه الدراسات 

لتعلم التواصل اللفظى فى تنمية اإلنتباه و  ينبعنوان   فاعلية برنامج (2200عافية، عزة دراسة )
والبصرى لدى األطفال المعاقين عقليا، وقد اعتمدت الدراسة على الذكاءات المتعددة اإلدراك السمعى 

طفال  17طفال من المعاقين عقليا حيث قسمت العينة إلى  32و برنامج بورتاج ،وتكونت العينة من 
طفال كمجموعة  17نامج التواصل اللفظى بطريقة بورتاج ،وكمجموعة تجريبية أولى يطبق عليها بر 

تجريبية ثانية يطبق عليها التواصل اللفظى بطريقة الذكاءات المتعددة ،وأأارت النتائج إلى فاعلية 
 والبصرى. البرنامجين وأنشطة الوعى بالجسم فى نمية اإلنتباه و اإلدراك السمعى

 

لية برنامج أوديبالك  فى تنمية بعض المهارات المعرفية بعنوان  فاع (2202كيالنى ،أمجد دراسة )
،وقد تم استخدام المنهج أبه التجريبى ذو المجموعة الواحدة ،وتكونت عينة الدراسة للمعاقين عقليا  

-1( طفل و طفلة من األطفال ذوى اإلعاقة العقلية البسيطة ،وتراوحت أعمارهم الزمنية من ) 12من )
دوات البحث على مقياس الذكاء ستنافورد بينيه الصورة الرابعة ، برنامج ( سنوات، واأتملت أ  8

اوديبالك ، مقياس المهارات المعرفية،وقد أسفرت النتائج على فاعلية البرنامج فى تنمية المهارات 
 المعرفية لدى عينة من األطفال المعاقين عقليا،واستمرارية فاعليته فى القياس التتبعى.

بعنوان   فاعلية الواقع المعزي ببيئة التعليم المدمج فى تنمية االنتباه  (2202،عوض شيماءدراسة )
( طفالتم تقسيمهم إلى 18البصرى وتكوين الصور الذهنية للمعاقين عقليا   تكونت عينة الدراسة من )

  ( درسوا خالل بيئة تعليم مدمج ،والمجموعة الثانية بل2مجموعتين تجريبيتين .األولى بل  عددها )
( درسوا من خالل بيئة تعلم مدمج قائمة على الواقع المعزي ، استخدمت الدراسة المنهج 2عددها )

الوصفى لوصف وتحليل األدبيات ذات الصلة بمشكلة البحث ووصف و بناء و تصميم أدوات وقوائم 
صور الذهنية لالبحث ، و المنهج التجريبى لقياس فاعلية الواقع المعزي على االنتباه البصرى و تكوين ا

. تمثلت أدوات البحث فى اختبار تحصيلى ،و مقياس الشطب لقياس تركيز االنتباه البصرى ،ومقياس 
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المتاهة مدة تركيز االنتباه البصرى ومقياس الصور الذهنيةنوقد أسفرت نتائج البحث إلى فاعلية الواقع 
 قليا. الصور الذهنية للمعاقين عالمعزي ببيئة التعلم المدمج فى تنمية االنتباه البصرى و تكوين 

 

 لبحثفروض ا

األطفال الذاتويين و األطفال ذوى توجد فروق ذات داللة إحصااااااااااااااائية بين متوسااااااااااااااطات رتب درجات 
وى األطفال ذفى اتجاه   (الباحثة)اعداد البصاااااااااااااارى والساااااااااااااامعى االنتباه مقياس على اإلعااقاة العقلياة 
 .اإلعاقة العقلية

 
االجراءات المنهجية للبحث: االجراءات المنهجية للبحث:  

لفروق ايعتمد البحث الحالي على المنهج الوصاااااافى المقارن وذلك بهدف الكشااااااف عن   أواًل: المنهج:
 في االنتباه السمعي والبصري بين ذوي االعاقة العقلية والذاتويين. 

 ثانيًا :عينة البحث 

 االستطالعية: بحث] أ [ عينة  ال
هدفت الدراساااة اإلساااتطالعية إلى الوقوف على مدى مناسااابة األدوات المساااتخدمة والتأكد من 
وضااااااااااااود تعليمات األدوات، والتأكد من وضااااااااااااود البنود المتضاااااااااااامنة في أدوات البحث والتعرف على 
الصااااعوبات التي قد تظهر أثناء التطبيق والعمل على تالأاااايها والت لب عليها، إلى جانب التحقق من 

بات أدوات البحث . ولتحقيق هذه األهداف قامت الباحثة بتطبيق أدوات البحث على عينة صاااااااااادق وث
( 5-3( من ذوي االعاقة العقلية والذاتويين ممن تراوحت أعمارهم بين )32إسااااااااااتطالعية تكونت من )
( وقد روعي في العينة االسااااتطالعية أن 0222( ب نحراف مبياري قدره )7202ساااانوات بمتوساااان قدرة )

 ل العينة األساسية للدراسة من حيث تمثيلها للفئات المختلفة داخل العينة األساسية. تمائ

 ]ب[ عينة  البحث النهائية )األساسية(: 
( من األطفال ذوي االعاقة العقلية و 20منهم )( 42تكونت عينة البحث األسااااااااااااساااااااااااية من )

ممن  ،0200/ 0202الدراسااااااااااااي العام ب مركز آفاق( من األطفال الذاتويين من المترددين علي 20)
 (2420( ب نحراف مبياري قدره )3440( عامًا  بمتوسن قدرة )8-5تراوحت أعمارهم بين )

 
 ( توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغيرات الدراسة  1ويعرض جدول)
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 ( 2جدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

 المجموع عدد األطفال المتغيرات الديموجرافية

 02 02 ذوي االعاقة العقلية االعاقة

 02 األطفال الذاتويين
 

 ثالثًا:أدوات الدراسة:
 )اعداد الباحثة(االنتباه السمعي والبصري مقياس  -1

 وتعرض الباحثة فيما يلي خطوات اعداد هذه األدوات وخصائصها السيكومترية:
 احثة :/ إعداد الب مقياس الانتباه السمعي والانتباه البصري لدى الأطفال الذاتويين

: قامت الباحثة باعداد مقياس االنتباه الساااااااامعي واالنتباه البصااااااااري لقياس أبعاد هدف المقياس] أ [  
 االنتباه السمعي واالنتباه البصري لدي األطفال الذاتويين.

للبحث تتكون عملية إعداد وتصااااااااااميم المقياس المصاااااااااامم ]ب[ اجراءات إعداد وتصططططططميي المقياس : 
( خطوات كل خطوة من هذه الخطوات تشااااااتق من الخطوة التي تساااااابقها وتمهد للخطوة 0من ) الحالى

التي تليها، حتي تترابن جميع الخطوات ويصاااااااااااابح العمل متكامل وفي صااااااااااااورته النهائية، ويمكن من 
 خالل الشكل التالي توضيح تلك الخطوات:

 
 

 الخطوة األولى : مراجعة االطار النظري والمقاييس السابقة:
اطلعت الباحثة على ما أتيح لها من إطار نظرى ودراساااااااااات ساااااااااابقة وبحوث ومراجع عربية وأجنبية  

سمممممعي الانتباه الومقايي  واختبارات التى تناولت  بحثواآلراء والنظريات المتعلقة بموضااااااااااوع ال

من أجل التعرف على طرق واألدوات المسااااااتخدمة فى قياس االنتباه الساااااامعي  والانتباه البصمممري 

الخطوة 
السادسة 
التعليمات 
وطريقة 
التصحيح 
للمقياس 

الخطوة 
الخامسة 
حساب 

الخصائص 
ةالسيكومتري

الخطوة 
: الرابعة

التجربة 
ة االستطالعي
للمقياس

الخطوة 
الثالثة 
صياغة 

بنود وأبعاد
المقياس

الخطوة 
:الثانية

األسس 
الفلسفية 
وأسس 
التصميم

الخطوة األولي
مراجعة االطار 

النظري 
والمقاييس 

السابقة
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االنتباه البصري واالستفادة من المقايي  العامة في صياغة الببارات التي تناسب كل بعد من األبعاد و 
 وذلك وفقًا للخطوات التالية:

 بحثاإلطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع ال. 
  الانتباه السمعي والانتباه البصريتحليل النظريات والتعريفات التي تناولت.  

وكذا .الباحثة باالسااااااااتفادة من الدراسااااااااات والبحوث السااااااااابقة العربية واألجنبية والمرتبطة بهاكما قامت 
االساااااتفادة من المعلومات الموجودة على أااااابكة اإلنترنت عن االنتباه السااااامعي واالنتباه البصاااااري كما 

باااحثااة لقاااماات الباااحثااة باااالسااااااااااااااتفااادة من بعض االختبااارات والمقااايي  العربيااة واألجنبيااة التي أتيحاات ل
وتناولت االنتباه السمعي واالنتباه البصري، أو التي تضمنت بنود أو عبارات قد تسهم في بناء مقياس 

 البحث الحالى.
 

 الخطوة الثانية: األسس الفلسفية والنفسية لتصميي المقاييس:
لبصااااااااااااااري ا، كما راعت طبيعة مفهوم االنتباه الساااااااااااااامعي واالنتباه بحاثراعات البااحثاة طبيعاة عيناة ال 

وضاااااارورة مراعاة أاااااامولية المقياس لبباراته المختلفة كما حاولت أن يكون المقياس بسااااااين فى محتواه 
ويعبر عن االمكااانيااات الحقيقااة لهااذه الفئااة. كمااا راعاات أن يكون عاادد الببااارات وطول المقياااس ودقااة 

ة، وقصيرة، واضحعباراته، وسعت الباحثة في صياغة الببارات في صورتها األولية أن تكون سهلة، و 
 وال تحمل أكثر من معنى وأن تقي  ما وضعت لقياسه دون غموض.

 
 الخطوة الثالثة: صياغة أبعاد وبنود المقياس:

بعد إطالع الباحثة على المقايي  السااااااابقة واإلطار النظري واللقاءات ، قامت الباحثة بتحديد   
أبعاد المقياس وصاااااياغة بنود المقياس وفقا لمكونات االنتباه السااااامعي واالنتباه البصاااااري تحليل نتائج 

ثر أيوعًا بين كالمصادر السابقة  حيث تم التوصل إلى مكونات االنتباه السمعي واالنتباه البصري األ
من ثم قامت الباحثة بتحديد التعريف اإلجرائى لمفهوم االنتباه الساااااااااااااامعي هذه المصااااااااااااااادر كما قامت 

واالنتباه البصااااااري، وما تتضاااااامنه من مكونات، وتحليل المكونات إلى مجموعة من البنود وصااااااياغتها 
  بشكل يتسم بالبساطة والوضود بما يتناسب مع طبيعة العينة موضوع الدراسة.

: بعد تحديد التعريف اإلجرائى لالنتباه السمعي واالنتباه البصري ومكوناتها تم  صياغة بنود المقياس
تحليل مضاااامون المقايي  واألدوات السااااايكومترية الخاصاااااة باالنتباه السااااامعي واالنتباه البصاااااري والتى 

  .أعدت من قبل على عينات مختلفة 
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وقد روعي صياغة البنود بل ة سهلة بحيث يسهل على أفراد العينة فهمها ونستيعابها بشكل صحيح،   
حتى يمكنهم تحديد إساااااتجاباتهم بشاااااكل دقيق. بل  من خاللها عدد بنود المقياس فى صاااااورته النهائية 

 بندًا، والجدول التالى يوضح عدد البنود في كل مكون من مكونات المقياس. 02)
 مقياس الانتباه السمعي الانتباه البصري وعبارات كل بعد أبعاد  

 02 االنتباه السمعي
 02 االنتباه البصري

 تحديد بدائل اإلستجابة على المقياس / مفتا  تصحيح المقياس: -ه
إعتمدت الباحثة على الميزان الثالثى لتتيح الفرصااااااااة للعينة فى حرية اإلختيار كذا سااااااااهولة اإلختيار  

على التحااديااد الاادقيق مع مراعاااة عمر العينااة وخصاااااااااااااااائصااااااااااااااهااا، وكاااناات الباادائاال هى )يحاادث والقاادرة 
دائمًا،يحدث أحيانًا, ال يحدث أبدًا( ، بحيث تعطى اإلسااااااااااااتجابة على البدائل درجات كالتالى: )يحدث 

( وذلاك على البباارات اإليجاابياة فى حين أن الببارات 2،ال يحادث أبادًا  2، يحادث أحيااناًا  5دائماًا 
  ( .5، ال يحدث أبدًا  2, يحدث أحيانًا  2لسلبية تصحح كالتالى )يحدث دائمًا ا

 
 الخطوة الرابعة: حساب الخصائص السيكومترية للمقياس:

اسااااااااااتخدمت الباحثة عدة طرق للتأكد من صاااااااااادق مقياس االنتباه الساااااااااامعي واالنتباه أواًل: الصططططططد : 
 وذلك على النحو التالي:البصري. 

 :الصد  المنطقي 
يهدف الصاادق المنطقي )صاادق التكوين الفرضااي( إلى الحكم على مدى تمثيل المقياس للميدان الذي 
يقيسه. أي أن فكرة الصدق المنطقي تقوم في جوهرها على اختيار مفردات المقياس بالطريقة الطبقية 

باه السااااامعي تالعشااااوائية التي تمثل ميدان القياس تمثيال صااااحيحًا، وقد قامت الباحثة ببناء مقياس االن
والبصااااااري بأبعاده ووضااااااع مفردات مناساااااابة لقياس كل مكون على حده من خالل حساااااااب المتوساااااان 
والوين النساااااابي لكل مكون، ويندرج تحت هذا النوع من الصاااااادق ما يساااااامي صاااااادق المحكمين، وذلك 
لّتأكد من مدى وضااااود المفردات وحساااان صااااياغتها، ومدى مطابقتها للبعد الذي ُوضااااعت لقياسااااه، تم 

رض المقياس في صااااااورته األولية على مجموعة من األساااااااتذة المتخصااااااصااااااين في مجال الصااااااحة ع
النفسااااااية وعلم النف ، حيث تم تقديم المقياس مساااااابوقًا بتعليمات توضااااااح لهم مانية االنتباه الساااااامعي 
واالنتباه البصاااااري والتعريف االجرائي لها ومكوناتها وسااااابب اساااااتخدام المقياس، طبيعة العينة، وُطلب 

 ن كل منهم توضيح ما يلي:  م
 مدى انتماء كل مفردة للبعد الذي تنتمي إليه  -2
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 تحديد اتجاه قياس كل مفردة للبعد الذي وضعت أسفله.  -2

 مدى اتفاق بنود المقياس مع الهدف الذي وضعت من أجله.  -5

 إرتباط المفردات باألبعاد المرجو قياسها فى ضوء التعريف اإلجرائى لكل بعد. -4
 مدى مناسبة الببارة لطبيعة العينة.  -3

 الحكم على مدى دقة صياغة الببارات ومدى مالءمتها ألبعاد المقياس. -0

 إبداء ما يقترحونه من مالحظات حول تعديل أو إضافة أو حذف ما يلزم. -8

 ت طية وأمول المقياس لقياس كل األبعاد الاليمة في هذه المرحلة.  -8
 طريقة التصحيح.وضود التعليمات الخاصة بالمقياس و  -9

وقد تم اجراء التعديالت التى أأار اليها السادة المحكمون وبعد ذلك تم حساب نسب اتفاق 
السادة المحكمين علي كل مفردة من مفردات المقياس، كما قامت الباحثة بحساب الصدق 
باستخدام معادلة ألوأي لحساب نسبة صدق المحتوي لكل مفردة من مفردات المقياس وهي 

 ي:كاآلت

 0ن/ –ن و       ( لألوشي =CVRصد  المحتوي)
 0ن/                                            

 (Pear,etal,2018,62) عدد المحكمين الذين وافقوا.: ن و
 ن: عدد المحكمين ككل.

كما قامت بحساب نسبة اتفاق المحكمين على كل مفردة من مفردات المقياس وذلك باستخدام 
 ااّلتية:المعادلة 

 عدد مرات االتفاق                                  
 x     022       نسبه االتفا =

  عدد مرات االتفاق  + عدد مرات اإلختالف                     
يوضح نسب اتفاق السادة المحكمين ومعامل صدق ألوأي على كل  الجدول)  (ويوضح 

 كالتالي: مفردة من مفردات مقياس االنتباه السمعي والبصري 
 

 (20ن=)والانتباه البصري الانتباه السمعيالنسب المئوية للتحكيم على مقياس 

معامل  م
 الوشي

نسبة 
معامل  م القرار االتفا 

 الوشي
نسبة 
 القرار االتفا 
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 تقبل %122 1 2 تقبل 122% 1 2

 تقبل %90 228 2 تقبل 90% 228 2

 تقبل %122 1 5 تقبل 122% 1 5

ال  %70 221 4 تقبل 90% 228 4
 تقبل

 تقبل %122 1 3 تقبل 122% 1 3
 تقبل %122 1 0 تقبل 90% 228 0
 تقبل %90 228 8 تقبل 122% 1 8
 تقبل %122 1 7 تقبل 90% 228 7

 تقبل %90 228 9 تقبل 122% 1 9

 تقبل %122 1 20 تقبل 90% 228 20

 
 % 200وباستقراء جدول ) ( يتضح أنه تم اإلبقاء على معظم المفردات التي بل ت نسب اتفاقها 
راء السااااااااااااااااادة آكماااا هي دون إجراء أي تعاااديااال، وتم تعاااديااال صاااااااااااااايااااغاااة أربع مفردات بنااااًء على 

( عبارة. ويتضاااح من الجدول رقم ) 20) المحكمين.وتم حذف أربع عبارات ليصااابح عدد الببارات
نسااابة اتفاق الساااادة المحكمين على جميع مفردات مقياس االنتباه السااامعي والبصاااري تتراود  ( أن
(, كما يتضاااح أن متوسااان نسااابة صااادق المحتوي ل وأاااي للمقياس ككل  % 200 - %00 بين)
ث إن ق المحتوي ل وأي حي(, وبمقارنة هذه القيمة بالقيم المرجبية لتحديد نسبة صد0474بل ت)

 ( كان معدل الصدق أقوي.2( وكلما إقتربت من )+2-,  2هذه النسبة تتراود بين)+
 

 قامت الباحثة الحالية بحساب الخصائص السيكومترية للمقياس على النحو التالى:ثي 
 أواًل: الصد :

 وقد قامت الباحثة بحساب الصدق بالطرق التالية:
 للعبارات:] أ [ االتسا  الداخلى 

قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 
 .إليه هذه الببارة
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 (50معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لكل بعد)ن=

 االنتباه البصري  االنتباه السمعي
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م
2 02328** 2 02320** 
2 02002** 2 02359** 
5 02484** 5 02332** 
4 02074** 4 02303** 
3 02054** 3 02498** 
0 02033** 0 02393** 
8 02822** 8 02054** 
7 02002** 7 04055** 
9 04020** 9 04492** 

20 02820** 20 04022** 
الكلية دالة احصاااااااااائيا وهو ما يؤكد  أن جميع معامالت ارتباط الببارات بالدرجة جدولاليتضططططططح من 

 علي االتساق الداخلي للببارات.
الطرق  باساااااااتخدام االنتباه السطططططمعي واالنتباه البصطططططري قامت الباحثة بحسااااااااب ثبات مقياس  الثبات:
 التالية:
( من المفحوصااااااااااااااين، وكانت النتائج كما 03: وذلك على عينة بل ت)معادلة ثبات ألفا كرونباخ (أ)

 هي ملخصة 
 (50ثبات ألفا كرونباخ ن= ) معاملات

 ألفا كرونباخ األبعاد

 91710 االنتباه السمعي

 917.0 االنتباه البصري 

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت ثبات لمقياس االنتباه السمعي واالنتباه البصري 
 كانت مرتفعة وهو ما يعزي الثقة في المقياس.

ق وذلك باعادة تطبي: قامت الباحثة بحساااااااااااااااب معامل ثبات اعادة التطبيق طريقة اعادة التطبيق (أ)
 .طفاًل ، والنتائج موضحة 03علي عينة الدراسة االستطالعية على عينة قوامها 
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 50معاملات الثبات بطريقة اعادة التطبيق ن= 

 اعادة التطبيق األبعاد
 24220 االنتباه السمعي

 242.0 االنتباه البصري 
 24222 الكليةالدرجة 

أن جميع معاامالت اعاادة التطبيق جااءت مرتفعاة ومطمئنة  يتضااااااااااااااح من الجادول السااااااااااااااابق
 لالستخدام في الدراسة الحالية.

 الخطوة الخامسة: التعليمات وطريقة التصحيح:
 تقدر الدرجة علي المقياس وفقا لميزان التصحيح الثالثي وفقا للجدول التالي:طريقة التصحيح:  21]

 وأرقام عبارات المقياسأبعاد 

 الدرجة العظمي الدرجة الصغري  عدد العبارات األبعاد األساسية
 09 02 02 االنتباه السمعي
 09 02 02 االنتباه البصري 

تفساار الدرجة المنخفضااة بانخفاض مسااتوي االنتباه الساامعي واالنتباه البصااري [ تفسططير الدرجات: 0] 
ي مساااااتوي االنتباه السااااامعي واالنتباه البصاااااري ، وتتراود الدرجة علبينما تعني الدرجة المرتفعة ارتفاع 

 ( لبعد االنتباه البصري.50( إلي )20( درجة لبعد االنتباه السمعي و )50( إلي )20المقياس بين )
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
بهدف  0222اإلصااااااادار الثاني والعشااااااارون للعام  SPSS اساااااااتخدمت الباحثة البرنامج االحصاااااااائي 
 احتساب االختبارات اإلحصائية التالية: 

  معامل ألفا كرونباخα- chronbach coefficient 4 
 معامالت االرتباط. 
 للتحقق من داللة الفروق بين درجات أفراد المجموعتين.  تم استخدام اختبار ت 
 .المتوسطات واالنحرافات المبيارية 
  كرونباخألفا 

 

 :نتائج البحث ومناقشتها
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توجد فرو  ذات داللة إحصططائية في أبعاد  االنتباه وفقًا لطبيعة ينص هذا الفرض على أنه  
وللتحقق من صااااااااااااااحة هذا الفرض قامت الباحثة العينطة)أطفطال ذاتويين، أطفطال ذوي اعطاقة عقلية( . 

ذلك االعاقة العقلية واألطفال الذاتويين و باسااااااااتخدام اختبار ت للتعرف علي الفروق بين األطفال ذوي 
 علي أبعاد مقياس االنتباه السمعي والبصري علي الترتيب التالي:

جدول) ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت للفرو  بين األطفال ذوي االعاقة العقلية 
 والذاتويين

االنحراف  المتوسط  العدد المجموعات  األبعاد 
 المعياري 

 قيمة 
 ت

 مستوي 
 الداللة

 02.101 0.51 05.22 02 ذوي االعاقة العقلية االنتباه السمعي
2.20 

 0.11 02.22 02 الذاتويين
 01.012 0.01 00.02 02 ذوي االعاقة العقلية االنتباه البصري 

2.20 
 00.22 02 الذاتويين

2 
0.02 

ى األطفال الذاتويين وذوي االعاقة العقلية فبالنظر فى الجدول السابق تبين وجود فروق بين مجموعة 
جميع أبعاد مقياس االنتباه الساااامعي والبصااااري حيث كانت قيمة ت دالة حيث كانت الفروق دالة عند 

 .وهو ما يشير إلى وجود فروق فى هذه األبعاد لصالح األطفال ذوي االعاقة العقلية 0402مستوي 

 
 صرى والبلديهم قصور واضح فى االنتباه السمعى أن األطفال الذاتويين وتفسر الباحثة تلك النتيجة إلى 

حيث يشيع بينهم ضعف القدرة على التمييز والتعرف على المثيرات السمبية و البصرية وندراك 
. األصوات و األأكال المختلفة  

23.55
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الذاتوييناالعاقة العقلية
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والبصري
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طفال يعانون من كما انه من المتعارف عليه بين اآلباء والعاملين مع األطفال الذاتويين أن هؤالء األ
لديهم.إلى حد ا اقرار بعض اآلباء و األمهات بأن االنتباه السبب الجذرى للذاتوية  انتباه أاذ،  

   )pattern&waston ,2011,60) 
ووتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج كل من الدراسات التالية :    

بعنوان   التنبؤ بالتزامن المرضى بين اضطراب الذاتوية و اضطراب  (2202عبد الله،عادل دراسة)
قصور االنتباه وأثر العمر الزمنى على مسار االضطراب  هدفت الدراسة إلى التحقق من وجود تاليم 

االضطرابين ،والتنبؤ باضطراب قصور االنتباه لدى األطفال الذاتويين ،والتحقق من  ينمرضى بين هذ
منى على مآل االضطرابين إلى جانب تقديم صفحة نفسية بأهم الخصائص المميزة تأثير العمر الز 

طفال من األطفال الذاتويين بمدينة  18لالنتباه لدى األطفال الذاتويين ،وتكونت عينت البحث من 
سنوات تم تقسيمهم إلى مجموعتين فرعيتين متساويتين وفقا لنسب  2-3الزقاييق تتراود أعمارهم بين 

و العمر الزمنى وتم استخدام مقياس الطفل التوحدى ،وقائمة تقييم أعراض اضطراب التوحد ،و الذكاء 
الصورة الرابعة من مقياس ستنافورد بينيه للذكاء ،مقياس اضطراب االنتباهو النشاط الحركى المفرد 

ة، ومقياس ري)إعداد الباحث( ، و استمارة المستوى االجتماعى االقتصادى الثقافى المطور ل سرة المص
مشكالت االنتباه ل طفال التوحديين )إعداد الباحث( . كما تم استخدام المنهج الوصفى االرتباطى ، و 
المنهج أبه التجريبى ، و المنهج التحليلى . وقد أسفرت النتائج عن وجود تاليم مرضى بين اضطراب 

يث زمنى على مآل االضطرابين حالذاتوية و اضطراب قصور االنتباه ، وعن وجود أثر سلبى للعمر ال
 تزداد حدة كل منهما بزيادة العمر، وعن وجود صفحة نفسية تتعلق باالنتباه لدى األطفال الذاتويين. 

والتى اهتمت بدراسة االنتباه البصرى لدى األطفال الذاتويين    (Reginald & Bryon 2222(دراسة
( طفل ذوى متاليمة 02( طفال ذاتوى ،)02الدراسة على )واألطفال ذوى متاليمة داون ، واأتملت عينه 

( طفال عاديا ، وقد أظهرت النتائج أن األطفال الذاتويين يعانون من قصور واضح فى 02داون ،)
استمرار االنتباه و انتقال االنتباه ، حيث كانوا اقل انتباها مقارنة باألطفال العاديين و ذوى متاليمة 

 داون.
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والتى أهتمت بدراسااااااة الوظائف التنفيذية وخاصااااااة العجز فى  ( Bradshaw et al, 2001دراسططططة )
( ،والمجموعاة الثانية من 10اإلنتبااه،وقاد تكونات العيناة من مجموعتين األولى مجموعاة التوحاد )ن   

( ،وكانت نتائج هذه الدراساااة أسااافرت عن أن العجز فى تحويل اإلنتباه بشاااكل 10متاليمة اساابرجر )ن
 وظ فى مجموعة التوحد.حفى مجموعة اإلسبرجر ،و إنما أوهد بشكل ملعام لم يالحظ 

 

 توصيات الدراسة :

 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

وتنمية ،إعداد المزيد من الدراساااااااات واألبحاث في مجال األطفال ذوي اإلعاقة بشاااااااكل عام  -1
 جوانب القصور لديهم.

 لدى الذاتويين. و البصرى  اإلنتباه السمعى كل من ضرورة التدخل المبكر لتنمية -0
 

 بحوث مقترحة :

في ضااوء ما إنتهت إليه الدراسااة من نتائج ونسااتكمااًل للجهد الذي بدأته الدراسااة الحالية، تقترد 
 الباحثة بعض الموضوعات التي ال تزال في حاجة للبحث والدراسة في هذا المجال وهي:

 لتحسين اإلنتباه لدى األطفال الذاتويين. اللعب برنامج قائم على  -1

 تنمية المهارات الحسية وعالقتها بالمهارات الحركية الدقيقة لدى األطفال الذاتويين. -0

 برنامج إرأادي ألمهات األطفال الذاتويين لتنمية التفاعل االجتماعي لدى أبنائهم. -3

اقة طفال ذوى اإلعبرنامج قائم على القصاااااااص المصاااااااورة لتنمية اإلنتباه البصااااااارى لدى األ -4
  العقلية.
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