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كل من ساعدني واخذ بيدي إلى طريق النجاح في مشواري    ىاىدي ثمرة جيدي إل
الدراسي , وخاصة إلى حملتني في بطنيا وصبرت على عناء الحياة وقسوتيا أمي الحبيبة  

 رحميا هللا واسكنيا فسيح جناتو .
والى أبي الذي كان لي من بعدىا أبا وأما في نفس الوقت وساعدني ماديا ومعنويا  

والى زوجي الذي كان لي سندا وكان معي خطوة بخطوة طيلة العام  أطال هللا في عمره , 
 الدراسي , والى إخوتي وأخواتي كل واحد باسمو حفظيم هللا ورعاىم .

 والى كل من نسييم ق لمي ولم ينساىم ق لبي والى أصدق اء الدرب واألق ارب األعزاء .

 والى التي كانت معي خطوة بخطوة في ىدا العمل صديقتي نبيلة .
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 أىدي ثمرة جيدي ىذه إلى:  

 إلى اللذان ق ال فييما تعال﴿ وبالوالدين إحسانا﴾

إلى التي أىدت ألجلي عمرىا ... إلى القمر الذي يضيء حياتي إليك يا أغلى  
 كنز في حياتي "أمي الغالية"

أبي  إلى الذي كان قدوتي ودافعي للنجاح"  .إلى رمز العطاء وتاج الرأس ..
 العزيز"

 .إلى الشموع التي تضيء حياتي أختي الكريمة وإخواني األعزاء

 إلى زميلتي في العمل كريمة

 .األحبةكل  إلى كل العائلة الكريمة واألصدق اء و 
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 شكر وعرف ان

 الحمد  الذي وفقني ليذا العمل الذي أرجوا لو القبول وللق ائمين  
 يطيب لي أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر عليو التوفيق

 والثناء وعظيم التقدير إلى األستاذة الدكتورة" دحماني مامة" 
 التي أشرفت على ىذا العمل المتواضع، وبذلت فيو جيدا    

 ليا كل الشكر واالمتنان. صادق ا مخلصا في توجيو ىذا البحث ف 
 وأرجو من هللا أن يجزييا الجزاء الوافي.

 كما نتقدم بالشكر إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة، الذين  
 سيثرون ىذا العمل ويقيموه من خالل مالحظاتيم.

 كما نتوجو بشكرنا إلى حاالت البحث وأسرىم ومدرسييم .
 قدموا لنا الدعم والمساعدة.الشكر موصول ألساتذتنا وزميالتنا الذين  

وفي األخير أشكر كل من ساعدنا ولو بنصيحة أو دعاء في ظير الغيب، ف أسأل هللا أن  
 يجزى الجميع خير الجزاء.
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 ممخص الجراسة
أثخ اضصخاب فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت  معخفةت ىحه الجراسة إلى ىجف

االنتباه في تجني التحريل الجراسي في الصػر االبتجائي كقج تست صياغة اإلشكالية عمى 
 الشحػ التالي:

فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه في تجني اضصخاب ىل يؤثخ 
 التحريل الجراسي؟.

 لفخضية التالية:كلئلجابة عغ ىحا التداؤؿ كضعشا ا
فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه في تجني التحريل اضصخاب ػ يؤثخ 
 الجراسي.

يج دراسة الحالة، كقج اعتسجت ىحه الجراسة عمى مشحاالت، كتألفت حاالت الجراسة مغ أربعة 
 لجسع البيانات كالسعصيات الزخكرية ليحا البحث كىي:التالية دكات األ كتع استخجاـ 

 ػ اختبار رسع الخجل لحكاء.
 .ػ مقياس فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه

 ػ السقابمة العيادية كالسبلحطة العيادية.
فخط الشذاط السرحػب  اضصخاب يؤثخإلى أنو كقج خمرت نتائج ىحه الجراسة 

بتذتت االنتباه في تجني التحريل الجراسي، كتست مشاقذة ىحه الشتائج عمى ضػء الجراسات 
 الدابقة.
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  مقجمة:
تعتبخ السذكبلت الدمػكية مغ السذكبلت الذائعة في مجتسعشا مسا تجعل األسخة       

كالسجرسة في حيخة مغ أمخىا خاصة األسخة فسشيع مغ يخػ تمظ الدمػكيات عادية كمشيع مغ 
يخػ بأنو مذكمة سمػكية، فاألسخة تخػ بأف سمػؾ ابشيا شبيعي كمغ مشطػر األخرائييغ 

عي، كالصفل يتأثخ كيكتدب سمػكياتو مغ السحيط الحؼ يعير فيو كالتخبػيػف فيخكنو غيخ شبي
كالحؼ تتسثل في األسخة كالسجرسة بحيث تؤثخ عمى الصفل في جسيع الشػاحي العقمية كالشفدية 
كالحدية كاالنفعالية، كمغ بيغ ىحه السذكبلت الدمػكية اضصخاب فخط الشذاط السرحػب 

مجتسعشا السجرسي كقج حطيت بالكثيخ مغ االىتساـ بتذتت االنتباه الحؼ أصبح في ازدياد في 
التي ىجفت إلى معخفة عبلقة فخط  2013مثل دراسة "سسيخة ركدة"  مغ شخؼ بعس الباحثيغ

كذلظ لذجة خصػرتو عمى الصفل  الشذاط السرحػب بتذتت االنتباه في ضيػر عدخ القخاءة، 
 نفدو كعمى البيئة السحيصة بو.

الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه يتدببػف في إيحاء فاألشفاؿ ذكؼ اضصخاب فخط  
أنفديع بدبب السجيػد الكبيخ الحؼ يبحلػنو أثشاء القياـ ببعس الحخكات مغ دكف تحقيق أؼ 
فائجة، كيؤذكف اآلخخيغ سػاء في السجرسة أك في السشدؿ، كيتسثل ذلظ  في إزعاج زمبلئيع 

سيخ الحرة. كسا أنو في السشدؿ يقـػ بالفػضى داخل الفرل الجراسي، مسا يعيق السعمع في 
لسدعجة التي تجعل إخػانو يشبحكنو، ككل ىحا يؤثخ عمى تحريميع الجراسي كاألصػات ا

فيشخفس مدتػاىع الجراسي  كخاصة في السػاد العمسية كىحا ما أكجتو دراسة "مشى 
ـػ لعيشة مغ التي ىجفت إلى الكذف عغ مدتػػ التحريل األكاديسي في العم 2014الديج"

لدائج في الرف الخابع التبلميح ذكؼ اضصخاب قرػر االنتباه السرحػب بالشذاط الحخكي ا
كالتي ىجفت إلى السقارنة بيغ مجسػعة  2004االبتجائي، ككحا ما أشارت إليو دراسة "عاشػر"

ؼ التبلميح ذكؼ صعػبات التعمع مع قرػر االنتباه كفخط الشذاط الدائج كمجسػعة التبلميح ذك 
 صعػبات التعمع كليذ لجييع قرػر االنتباه مع فخط الشذاط الدائج.
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كىحا ىػ مػضػع دراستشا الحالية السػسػمة بعشػاف "تأثيخ فخط الشذاط السرحػب بتذتت  
 االنتباه في تجني التحريل الجراسي" بحيث تشاكلشا جانبيغ. 

 ثبلث فرػؿالجانب األكؿ: كفيو أحصشا بالجانب الشطخ كالحؼ يشجرج تحتو 
الفرل األكؿ كيتسثل في الجانب التسييجؼ لمجراسة، كشسل تػضيحا عغ اإلشكالية الجراسة 
كالفخضية، ككحا أىسية البحث كتحجيج أسباب اختيارنا لمجراسة، كاألىجاؼ التي يخجى تحقيقيا 

 مشو مع تحجيج الجراسات الدابقة السختبصة بالجراسة.
تغيخ فخط الشذاط السرحػب بتذتت االنتباه فعخضشا كاشتسل الفرل الثاني في الجراسة م

تعخيف كل مغ اضصخاب فخط الشذاط كتذتت االنتباه، ندبة انتذاره، أعخاضو، ثع ذكخنا 
 أسباب ضيػره، كعخضشا الشطخيات السفدخة ليحا االضصخاب، ثع التذخيز كبعجىا العبلج.

ريف التحريل الجراسي، كاختز الفرل الثالث لمتحريل الجراسي بحيث عخضشا فيو تعا  
كمدتػياتو ككحا العػامل السؤثخة فيو، كسا عخضشا شخكشو ، أىجافو كأىسيتو كأخيخا أنػاع 

 االختبارات التحريمية.
 أما الجانب السيجاني فإنو  يشقدع إلى فرميغ:

الفرل الخامذ فقج اختز بسشيجية كإجخاء الجراسة، كتصخقشا فيو إلى الجراسة االستصبلعية   
نا ميجاف البحث كمجتو ككيفية اختيارنا لمحاالت التي تخجـ دراستشا، ككحا األدكات كذكخ 

 السدتخجمة.
أما الفرل الدادس فعخضشا مغ خبللو نتائج الجراسة كمشاقذتيا مغ خبلؿ تقجيع الحالة   

كعخض كتحميل السقاببلت كعخض كمشاقذة الفخضية ككحا بعس الجراسات الدابقة التي 
 مػضػع الجراسة.تصخقت إلى نفذ 

 كأنييشا ىحا العسل البحثي بخاتسة كتقجيع مجسػعة مغ التػصيات كالسقتخحات.
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 اإلشكالية
تعتبخ مخحمة الصفػلة ىي مغ أىع السخاحل في حياة اإلنداف فيي السخحمة التي تبشى     

عمييا شخرية اإلنداف بكل معالسيا كسساتيا كمغ خبلؿ التشذئة االجتساعية التي يتمقاىا 
اإلنداف يبجأ في اكتداب نسط معيغ مغ أنساط الدمػؾ فإذا مخ اإلنداف مغ ىحه السخحمة 

جسيع احتياجاتو مذبعة بذكل جيج كمتػازف أما إذا حجث العكذ  بذكل جيج يعشي ذلظ أف
كإحجػ أكثخ ىحه  ،تستج آثارىا إلى مخحمة السخاىقةفقج يػاجو العجيج مغ مذكبلت الصفػلة التي 

السذكبلت شيػعا كانتذارا بيغ األشفاؿ كخاصة  في السخحمة االبتجائية ىي اضصخاب فخط 
باه كىي مذكمة تدبب لمصفل العجيج مغ السذكبلت الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنت

التي أسفخت نتائجيا إلى أف  2004كىحا ما أكجتو دراسة "عاشػر"أكليا صعػبات التعمع 
اضصخاب االنتباه يؤثخ سمبا عمى نطاـ الحاكخة العاممة لجػ التبلميح ذكؼ اضصخاب االنتباه، 

نتيجة الشذاط الحخكي الدائج كتخجع باإلضافة لمسذكبلت الرحية التي يدببيا الصفل لشفدو 
خصػرة  ىحه السذكمة إلى إنيا ىي كاحجة مغ أكثخ مذكبلت الصفػلة انتذارا كمغ أكبخىا 

كمغ دكاعي االىتساـ بيحه السذكمة ىػ ، مى الصفل جدجيا كنفديا كدراسياخصخا أك تأثيخا ع
_ 6سغ ما بيغ ) في مجتسعشا خرػصا في السجرسة االبتجائية فيمعجؿ انتذارىا الكبيخ 

12). 
كقج أكجت الجراسات أف مذكمة الشذاط الدائج تؤثخ سمبا عمى معطع جػانب الشسػ لجػ 

كمشيع ، كة مشيا كال ييجأ فتتجىػر صحتواألشفاؿ فسشيع مغ ييجر شاقتو حخكات كثيخة ال جج
التخكيد مغ يسزي كل كقتو في التشقل مغ مكاف آلخخ بجكف ىجؼ كال يدتصيع االستقخار أك 

فبل يجج كقتا لتعميع فتقل مياراتو السعخفية ك التحريمية كيترف ىؤالء األشفاؿ باالنجفاعية 
، كسا أضيخت نتائج كتذتت االنتباه فبل يدتصيعػف اكتداب السيارات التي تحتاج إلى التخكيد

حيث أضيخت الشتائج انخفاضا كاضحا كذا داللة إحرائية ( 2008دراسة "رياض العاسسي" )
في التحريل الجراسي كاالكتئاب كالتكيف الذخري كاالجتساعي لجػ أشفاؿ الشذاط الدائج 

أف ىؤالء األشفاؿ ذك الشذاط الدائج يتدسػف بسعجالت عالية مغ عجـ  ،مقارنة بالعادييغ
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اء التحريمي السجرسي االنتباه أك إكساؿ الػاجبات السصمػبة مشيع في السجرسة كبزعف األد
عغ كجػد عبلقة كأسفخت الشتائج  (2008")ا أكجتو دراسة "دحساني مامةبذكل عاـ كىحا م

إرتباشية بيغ صعػبات اإلدراؾ كسمػؾ فخط الشذاط لجػ األشفاؿ السخحمة االبتجائية كأف 
اضصخاب فخط الشذاط الحخكي يؤثخ في العسمية اإلدراكية ألنو يتدبب في غياب عسمية 

يسكششا شخح التداؤؿ كمغ خبلؿ ما سبق باه االنتقائي. التخكيد كمغ ثع فقجاف القجرة عمى االنت
 ىل يؤثخ فخط الشذاط السرحػب بتذتت االنتباه في تجني التحريل الجراسي؟.: التالي

 ( فخضية الجراسة:1
 فخط الشذاط السرحػب بتذتت االنتباه في تجني التحريل الجراسي.اضصخاب يؤثخ  
 أىجاف الجراسة: (2

لكل بحث أك دراسة عمسية أىجاؼ كغايات يدعى الباحث إلى تحقيقيا في الشياية، فاليجؼ 
 مغ ىحا البحث بكل ما يتزسشو مغ متغيخات تتسثل في: 

محاكلة معخفة اضصخاب فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه كتأثيخه عمى 
 التحريل الجراسي.

حب االنتباه ليا كرعايتيا كحسايتيا مغ التيسير في محاكلة تدميط الزػء عمى ىاتو الفئة كج ػ
  السجتسع.

ػ محاكلة إثخاء الحقل التعميسي بسعمػمات حػؿ ىحا السػضػع نطخا لخصػرة انتذاره عمى 
  مجتسعشا.

 أسباب اختيار السهضهع:( 3
لكل بحث أك دراسة عمسية ال بج أف يكػف لمباحث سبب مغ كرائيا، فأسباب ىحا البحث 

 ما يمي: تتجمى في
 ػ الطيػر الػاضح الضصخاب فخط الشذاط الحخكي.

ػ معخفة ما إذا كاف التبلميح الحيغ لجييع فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه 
 يدبب ليع تجني التحريل.
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 ػ الكذف عغ أثخ اضصخاب فخط الشذاط الحخكي في تجني التحريل.
 أىسية الجراسة: (4

 الحالية في أنيا:تتزح أىسية الجراسة 
 .الجراسي التحريلفي   مجػ تأثيخهأىسية فخط الشذاط الحخكي ك  تمقي الزػء عمىػ  

 ػ معخفة كاكتذاؼ العػامل التي تؤدؼ إلى فخط الشذاط الحخكي كتذتت االنتباه.
ػ تػعية الػالجيغ كالسعمسيغ لمتعامل مع األشفاؿ مغ أجل التغمب عمى السذاكل كالرعػبات 

 يع كالشيػض باألشفاؿ لسدتػػ تحريل دراسي مختفع.التي تػاجي
 اإلجخائية: سفاىيمال( 5
ىػ فخط التمسيح في حخكة كنذاط غيخ ىادؼ كعجـ إتساـ ميستو ( فخط الشذاط الحخكي:1_5

  بحيث يػثخ عمى صحتو كأدائو الجراسي كأداء زمبلئو بالرف.
جرة التمسيح عمى التخكيد ىػ اضصخاب سمػكي يطيخ مغ خبلؿ عجـ ق( تذتت االنتباه: 2_5

 كاالنتباه لسجة مغ الدمغ كذلظ لػجػد مثيخات خارجية تذج انتباىو.
كىي تدخع التمسيح في اإلجابة أك التجخل في السشاقذة بصخيقة غيخ ( االنجفاعية:3_5

 مشتطسة.
ىػ ما يتعمسو كيكتدبو الستعمع في السجرسة أك خارج السجرسة في التحريل الجراسي: ( 4_5

مغ شخؼ السعمع باختبارات التحريل لقياس مجػ تحريل الفخد لسا كيقاس  السجاؿ التعميسي 
 .اكتدبو مغ خبخات معخفية كميارات نتيجة لسا تعمسو

 الجراسات الدابقة:( 6
 الجراسات العخبية

كجػد فخكؽ دالة إحرائيا في درجة الشذاط الدائج بيغ إلى  (1995دراسة طشطاوي وعجالن)
األشفاؿ كالسخاىقيغ الحيغ يعانػف مغ ىحا االضصخاب في: الحكاء كالتحريل الجراسي 
كالخرائز السداجية لرالح األشفاؿ العادييغ، ككجػد فخكؽ دالة إحرائيا في فتػر الذعػر 

 (59ص، 2008.)رياض العاسسي،ع العادييغبالدعادة لجػ األشفاؿ ذكؼ الشذاط الدائج بالسقارنة م
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كىجفت الجراسة إلى تقجيخ حجع مذكمة نقز االنتباه كالشذاط  (2004دراسة أبه ىهيذل)
( سشة في مخحمة التعميع األساسي في جسيع محافطات 12_7الدائج بيغ األشفاؿ مغ عسخ )

قصاع غدة كحلظ ىجفت الجراسة الكذف عغ الفخكؽ بيغ األشفاؿ العادييغ كاألشفاؿ ذكؼ 
اه البرخؼ ػ األسمػب السعخفي ػ االنجفاع ػ اضصخاب نقز االنتباه كالشذاط الدائج في )االنتب

التخكؼ ػ التحريل الجراسي( ك إلى معخفة الفخؽ بيغ العادييغ كاألشفاؿ ذكؼ اضصخاب نقز 
االنتباه كالشذاط الدائج في حب االستصبلع كالسدتػػ االجتساعي كاالقترادؼ كالثقافي ألسخة 

لعيشة كاف لجييع اضصخاب نقز ( مغ أشفاؿ ا15الصفل. كضيخت نتائج الجراسة أف ندبة)
االنتباه كالشذاط الدائج، كأنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات األشفاؿ 
ذكؼ اضصخاب نقز االنتباه كالشذاط الدائج كمتػسصات درجات العادييغ حدب السدتػػ 

 (64، ص2013.)ختاـ أبػ شياب، االقترادؼ كاالجتساعي كالثقافي لرالح العادييغ

دراسة ىجفت إلى السقارنة بيغ مجسػعة التبلميح ذكؼ صعػبات التعمع (2004دراسة عاشهر)
مع قرػر االنتباه كفخط الشذاط الدائج، كمجسػعة التبلميح ذكؼ صعػبات التعمع كليذ لجييع 
قرػر االنتباه مع فخط الشذاط الدائج، كمجسػعة التبلميح ذكؼ فخط الشذاط الدائج كاضصخاب 

كمجسػعة التبلميح العادييغ في أدائيع عمى اختبارات االنتباه الستػاصل المفطي  االنتباه،
كالعجدؼ، كاختبارؼ الحاكخة العاممة مجػ القخاءةػ العسميات الحدابية البديصةػ كذلظ لمػقػؼ 
عمى مجػ تسايد ىحه العسميات السعخفية لجػ عيشات مختمفة مغ التبلميح، كالحيغ يختمفػف في 

حيث الحجة كالجرجة كالشػع، كأضيخت نتائج الجراسة أنو تػجج فخكؽ ذات خرائريع مغ 
داللة إحرائية، بيغ مجسػعتي التبلميح مزصخبي االنتباه كالعادييغ في أدائيع عمى اختبارؼ 
قياس نذاط الحاكخة العاممة المفطية، كسا أشارت الشتائج أف اضصخاب االنتباه يؤثخ سمبا عمى 

 (19، ص2015)كػثخ تجاني،لجػ التبلميح ذكؼ اضصخاب االنتباه.نطاـ الحاكخة العاممة 
االنتباه كالتحريل الجراسي بحيث ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى ( 2005دراسة لبشى )

شبيعة العبلقة اإلرتباشية بيغ مدتػيات تخكيد االنتباه كمدتػيات التحريل الجراسي في 
( تمسيح 506يت الجراسة عمى عيشة قػاميا )السقخرات كافة كفي مدتػػ تخكيد االنتباه، أجخ 



 المذخل إلى الذراسة                                                                   الفصل األول:

 
9 

كتمسيحة مغ الرف الخامذ ابتجائي في مجارس مجيشة دمذق، تػصمت نتائج الجراسة إلى 
كجػد عبلقة إرتباشية بيغ مدتػيات تخكيد االنتباه لجػ أفخاد عيشة البحث في أدائيع عمى 

ى أف ثسة تأثيخ ايجابيا اختبار الذصب كمدتػيات تحريميع الجراسي في القخارات كافة بسعش
لتخكيد االنتباه في التحريل الجراسي كعشج كافة السدتػيات، كأنو كمسا ارتفع مدتػػ تخكيد 
االنتباه ارتفع مدتػػ التحريل الجراسي في السقخرات كافة ككجػد عبلقة إرتباشية بيغ 

 (2005.)لبشى ججيج، مدتػيات تحريميع الجراسي في مقخر الخياضيات
: تحت عشػاف"سمػؾ فخط الشذاط كعبلقتو برعػبات اإلدراؾ: (2008ني مامة)دراسة دحسا

الصػر االبتجائي نسػذجا" حيث تشاكلت الجراسة مػضػع صعػبات اإلدراؾ، كعبلقتو بدمػؾ 
فخط الشذاط لجػ أشفاؿ الصػر االبتجائي معتسجيغ في ذلظ عمى مشيج دراسة الحالة كسا تع 

نتقائي عمى أربع حاالت ذكخيغ كأنثييغ تتخاكح أعسارىع بيغ إجخاء اختبار لقياس االنتباه اال
سشة، أسفخت الشتائج عغ كجػد عبلقة إرتباشية بيغ صعػبات اإلدراؾ كسمػؾ فخط  10-11

الشذاط لجػ أشفاؿ السخحمة االبتجائية كأف اضصخاب فخط الشذاط الحخكي يؤثخ في العسمية 
كمغ ثع فقجاف القجرة عمى االنتباه  اإلدراكية ألنو يتدبب في غياب عسمية التخكيد

 (16، ص2015)لحسخؼ أميشة، االنتقائي.
كىي تحت عشػاف "اضصخاب االنتباه السراحب لفخط  (2008ـ دراسة رياض العاسسي)

الشذاط الدائج لجػ تبلميح لمرفيغ الثالث كالخابع مغ التعميع األساسي، الحمقة األكلى_ دراسة 
ضيح العبلقة بيغ نقز االنتباه السراحب لمشذاط تذخيرية" ىجفت الجراسة إلى تػ 

ككل مغ التحريل الجراسي كاالكتئاب كالتكيف الذخري ببعجيو الذخري  (ADHD)الدائج
كاالجتساعي، ككحلظ صػرة الحات، كالػالجيغ، كالبيئة، كاالحباشات كالرخاعات لجػ تبلميح 

( مغ األشفاؿ 33( تمسيحا ككحلظ )33مغ) (ADHD)التعميع األساسي. تكػنت عيشة األشفاؿ
( مغ تبلميح الرف الثالث كالخبع في محافطة درعا. 10_ 9العادييغ، بعسخ يتخاكح بيغ )

أضيخت الشتائج انخفاضا كاضحا كذا داللة إحرائية في التحريل الجراسي كاالكتئاب 
غ، كسا أشارت نتائج كالتكيف الذخري كاالجتساعي لجػ أشفاؿ الشذاط الدائج مقارنة بالعاديي
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يعانػف مغ اضصخاب   (ADHD)أف أشفاؿ (CAT)تحميل استجابات األشفاؿ عمى اختبار 
في: صػرة الحات، كالػالجيغ كالبيئة السحيصة بالصفل، فزبل عغ الرخاعات 

  (2008)رياض العاسسي، كاالحباشات.
سمبا باألعخاض  التي انصمقت مغ فخضية أف التحريل الجراسي يتأثخ (2009ـ دراسة شبمي)

الػاضحة الضصخاب فخط الشذاط حيث اقتخحت بخنامج تخبػؼ فخدؼ لمخفس مغ حجة 
صعػبات االنتباه مع فخط الحخكة لجػ عيشة مغ تبلميح السخحمة االبتجائية، حيث أثبتت 
الشتائج معجالت التبلميح في مادة المغة العخبية مسا يعكذ فعالية البخنامج العبلجي الدمػكي 

 ػػ التحريل الجراسي.في مدت
تمسيح(مغ فئة الرع الحاد تتخاكح أعسارىع  21فقج كانت عيشتيا ) (2012ركدة)سسيخة ـ دراسة 
سشة حيث ىجفت إلى معخفة العبلقة بيغ فخط الشذاط كالتحريل الجراسي عشج 17ك 6بيغ 

الصفل األصع كأثبتت الشتائج العبلقة اإليجابية بيغ فخط الشذاط كالتحريل الجراسي عشج 
االنتباه كالتحريل الجراسي عشج الصفل الصفل األصع، ككجػد عبلقة دالة بيغ تذتت 

 .(74ص ،2015)أميشة لحسخؼ،األصع.
بعشػاف عبلقة الشذاط الدائج السرحػب بتذتت االنتباه في ( 2013دراسة زليخة وفاطسة)

( سشػات، حيث ىجفت 9إلى 6ضيػر عدخ القخاءة كعشج تبلميح الدشة الخابعة ابتجائي مغ )
صخاب الشذاط الدائج السرحػب بتذتت االنتباه كعدخ الجراسة إلى معخفة العبلقة بيغ اض

( سشػات، كالكذف عغ اضصخاب فخط 9إلى 6القخاءة عشج تبلميح السخحمة االبتجائية مغ )
الشذاط كالحخكة السرحػبة بتذتت االنتباه كتأثيخه عمى ضيػر صعػبات تعمع القخاءة، كالسشيج 

حاالت كالسقياس السدتعسل ىػ 7لحالة، الستبع ىػ السشيج اإلكميشيكي، اعتسج عمى دراسة ا
كاختبار القخاءة تحت إشخاؼ السشطسة العالسية  1996مقياس كػنخز كضع في عاـ 

كفي االستشتاج العاـ لمحاالت تػصمت الباحثتاف إلى أنيا تػجج  2004لمرحة)اليػنديف( 
 ءة.عبلقة بيغ اضصخاب الشذاط الدائج السرحػب بتذتت االنتباه في ضيػر عدخ القخا
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التحريل األكاديسي لؤلشفاؿ ذكؼ اضصخاب قرػر االنتباه  (:2014دراسة مشى) 
، كىجفت الجراسة إلى الكذف عغ مدتػػ  السرحػب بالشذاط الحخكي الدائج في مادة العمـػ
التحريل األكاديسي في مادة العمـػ لعيشة مغ التبلميح ذكؼ اضصخاب قرػر االنتباه 

ج في الرف الخبع االبتجائي مغ خبلؿ اختبار تحريمي السرحػب بالشذاط الحخكي الدائ
لتحجيج مدتػػ كل تمسيح، كعسل بخنامج لتحديغ العسميات الخاصة بالتحريل األكاديسي 
لؤلشفاؿ ذكؼ اضصخاب قرػر االنتباه السرحػب بالشذاط الحخكي الدائج، كاستخجـ في 

حة يعانػف مغ اضصخاب قرػر ( تمسيح كتمسي14الجراسة السشيج التجخيبي عمى عيشة قػاميا )
االنتباه السرحػب بالشذاط الحخؼ الدائج، كتػصمت نتائج الجراسة إلى كجػد فخكؽ دالة 
إحرائيا بيغ متػسصي رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية في القياسيغ القبمي كالبعجؼ 
اد عمى مقياس التحريل الجراسي أؼ أنو ال يػجج تقارب بيغ متػسصي رتب درجات أفخ 

السجسػعة التجخيبية األكلى في القياس القبمي كالبعجؼ عمى مقياس التحريل األكاديسي لجػ 
 ( 2014.) مشى الديج، األشفاؿ كىحا ال يحقق صحة الفخض

التي كانت بعشػاف فعالية أسمػبي التعديد كالشسدجة في خفس  (2015ـ دراسة لحسخي  )
مدتػػ الشذاط الحخكي الدائج لجػ األشفاؿ ذكؼ الحكاء االجتساعي كتأثيخه عمى تحريميع 
الجراسي ، كأكجت الجراسة كجػد تأثيخ ايجابي لمبخنامج الدمػكي حيث انخفزت مدتػيات 

بالفرل الثاني مقارنة بالفرل األكؿ ، كسا االضصخاب لجييع، كسا ارتفع تحريميع الجراسي 
يعشي أف التحدغ الحؼ يصخأ عمى سمػؾ التبلميح انعكذ إيجابا عمى تحريميع 

  (2015)لحسخؼ أميشة، الجراسي.
 الجراسات األجشبية:

في دراستو القائمة أف األشفاؿ الحيغ لجييع اضصخاب في االنتباه  (1984كارتيمي)دراسة ـ 
سػاء كاف لجييع فخط في الشذاط أك ال يكػف أدائيع مشخفس عمى مقياس القجرة عمى القخاءة 

 (47،ص 2008) دمحم كامل، .كالتحريل الجراسي
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ليع  حيث كجج مغ خبلؿ دراستو عمى أشفاؿ اإلفخاط الحخكي أفـ دراسة كهف و مارجميذ 
عبلقة كثيقة بالسذاكل التعميسية كلقج ناقر"كػؼ ك مارجمذ" ثبلث احتساالت يسكغ أف تكػف 

 سببا أك تأثخ عمى التحريل الجراسي لمصفل ذك اإلفخاط الحخكي: 
ػ إف الحخكات الدائجة، غيخ األساسية خاصة حخكات الخأس كالعيشيغ تؤدؼ لسذاكل تعميسية، 1

يسكغ أف يؤدؼ الضصخاب في التعمع نتيجة لعجـ كضػح  كسا أف مزاعفة الشذاط الدائج
 السعمػمات خاصة تمظ التي تأتي مغ خبلؿ القشػات البرخية.

ػ قج يكػف لجػ األشفاؿ ذك اإلفخاط الحخكي مجاخل مختمفة لمسذاكل فيع يسيمػف لبلنجفاع 2
يبػف في اتخاذ القخارات مسا يتختب عمى ذلظ صعػبة لجييع في حل السذاكل ألنيع يدتج

 ألكؿ بادرة تمػح أماميع.
 (30، ص 2003.)عبلء إبخاىيع، ػ قج يكػف اإلفخاط الحخكي أحج أعخاض التمف العربي3

 :الدابقةتعقيب عمى الجراسات ـ 7
كمغ خبلؿ ما عخضشا ليحه الجراسات كالتي تزسشت متغيخات الجراسة فخط الشذاط الحخكي 

ىي التي تصخقت أف الكثيخ مغ الجراسات العخبية  كتذتت االنتباه كالتحرل الجراسي نبلحع
بكثخة إلى ىحا السػضػع كىحا داللة عمى أف ىحا االضصخاب أصبح مشتذخ في الجكؿ العخبية 

 كركدت معطع الجراسات بذكل عاـ عمى الشقاط التالية:
تتفق معطع الباحثيغ في دراسة الفخكؽ بيغ األشفاؿ العادييغ كاألشفاؿ السرابيغ بفخط 

شذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه في التحريل الجراسي، كمعطسيا لع تقترخ عمى ال
 التحريل الجراسي فقط بل درست عجة متغيخات. 

تتفق الكثيخ مغ الجراسات عمى تأثيخ فخط الشذاط السرحػب بتذتت االنتباه عمى التحريل 
 الجراسي.

مشاىج مختمفة فسعطسيا استخجـ استخجمت الجراسات الدابقة التي استعخضيا الباحثيغ 
 كالسشيج التجخيبي الحؼ يعتسج عمى نطاـ السجسػعتيغ التجخيبية كالزابصة،السشيج التحميمي،
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مثل  ككانت أغمب األدكات السدتخجمة في تمظ الجراسات تعتسج عمى اختبارات كالسقاييذ
 .مقياس كػنخز كالجليل اإلحرائي الخابع

ميح الستسجرسيغ في الصػر االبتجائي كذلظ العتبارىا أنيا معطع الجراسات اختارت فئة التبل
 الفئة األكثخ إصابة باالضصخاب، كىشاؾ دراسات شبقت عمى السخاىقيغ.

أىسمت بعس بحيث في الجانب التصبيقي  كاختمفت الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة 
  ؼ التخمف العقمي.كذلظ الستبعاد ذك  الجراسات اختبار الحكاء أثشاء اختيار العيشة

تتذابو الجراسة الحالية مع أغمب الجراسات الدابقة السػضػع الحؼ تتشاكلو كىػ تأثيخ فخط 
، كانتياجشا في ىحه الجراسة مشيج الشذاط السرحػب بتذتت االنتباه عمى التحريل الجراسي

 .دراسة الحالة



 

 

 تسييج:

 بتذتت االنتباه.فخط الشذاط الحخكي السرحػب اضصخاب ( تعخيف 1
 فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه. اضصخاب ( ندبة انتذار2
 ( أسباب ضيػر اضصخاب فخط الشذاط كتذتت االنتباه.3
 ( الشطخيات السفدخة الضصخاب فخط الشذاط الحخكي كتذتت االنتباه.4
 فخط الشذاط الحخكي كتذتت االنتباه.اضصخاب ( أعخاض 5
 فخط الشذاط الحخكي كتذتت االنتباه.اضصخاب ( تذخيز 6
 فخط الشذاط الحخكي كتذتت االنتباه.اضصخاب ( عبلج 7

 خالصة
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 تسييج : 
تعتبخ االضصخابات الدمػكية مغ االضصخابات التي يعاني مشيا األشفاؿ كخاصة في 
سغ ما بعج التسجرس كلعل اضصخاب فخط  الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه مغ 
االضصخابات األكثخ شيػعا بيغ األشفاؿ في مخحمة التعميع االبتجائي  كلتعخؼ عمى ىحا 
االضصخاب أكثخ سيتع التعخض في ىحا الفرل إلى التعخض في ىحا الفرل إلى التعخيف بو 
كندبة انتذاره ك عخض األسباب السؤدية ليحا االضصخاب كالشطخيات السفدخة لو، أعخاضو 

 .ككحا التذخيز كالعبلج
 مفيهم اضطخاب فخط الشذاط الحخكي السرحهب بتذتت االنتباه:( 1
 مفيهم اضطخاب االنتباه: : (1_1

ىػ عجـ قجرة الصفل عمى تخكيد انتباىو لفتخة زمشية شػيمة مع سيػلة تذتت ذىشو بالسؤثخات 
 (9، ص2017)عشاد إسساعيل، الخارجية السحيصة بو، أثشاء مسارسة األنذصة. 

 الضطخاب االنتباه : : مفيهم اخخ(2_1
ىػ اضصخاب في الدمػؾ السعخفي كخاصة االنجفاعية كمغ ثع يصمق عميو عجـ القجرة عمى 

لسػاقف التي تتصمب التحكع بذجة في ا األعخاضانتقاء السثيخات كتدداد ىحه  أكالتخكيد 
 (157صـ , 2012,  إبخاىيعف ا)سميس  .الحاتي

  : مفيهم فخط الشذاط الحخكي:(3_1
 اإلزعاجىػ عبارة عغ نذاط حخكي غيخ ىادؼ ال يتشاسب مع السػقف اك السيسة كيدبب 

 (  15ص,  2007) نايف الدراع , .  لآلخخيغ
 (: تعخيف االنجفاعية:4_1
بأنو: "ميل األشفاؿ السزصخبيغ لبلستجابة دكف تفكيخ مدبق goldstein(1995 )يعخفو  

يججكف صعػبة في انتطار دكرىع كال يفكخكف في  كال يعخفػف تعجميع عشج قياسيع باألداء كسا
 (.70، ص2015")يػبي نبيمة،  البجائل الستاحة قبل أف يتخحكف قخارىع
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 الشذاط الحخكي السرحهب بتذتت االنتباه :فخط مفيهم ( 4_1
ىػ اضصخاب عربي سمػكي ناتج عغ خمل في بشية ككضائف الجماغ كيؤثخ عمى 

بيجؼ مداعجة الصفل  أعخاضوالتعامل معو كتخفيف حجة كالعػاشف كيسكغ  كاألفكارالدمػؾ 
 (  14ص, 2008) حاتع الجعافخة ,   عمى التعمع كضبط الشفذ مسا يديع بخفع مدتػػ ثقتو بشفدو .

عربي يريب األشفاؿ كيؤثخ عمى قجرتيع عمى االنتباه كاالستسخارية في  ىػاضصخاب
أداء مياميع بكفاءة كفعالية، كقج يقػد الصفل لمشذاط الحخكي الدائج أك االنجفاعية مسا يتخؾ 
أثخا سمبيا عمى أداء الصفل في السجرسة كالسشدؿ كيؤثخ عمى حياتو االجتساعية كاالنفعالية 

)سحخ مع الصفل في سشػات الحياة مختمفة بجرجات كأشكاؿ مختمفةكيدتسخ ىحا االضصخاب 

 (6، ص2005الخذػمي، 
 التعخيف الطبي الضطخاب فخط الشذاط الحخكي السرحهب بتذتت االنتباه: (5_1

عمى انو اضصخاب جيشي السرجر يشتقل بالػراثة في الكثيخ مغ الحاالت  ,  األشباءيعخفو 
 عجد في الػصبلت العربية السػصمة لجدء مغ السخ  أك كيشتج عشو عجـ التػازف الكيسيائي

 2005،) مذيخة اليػسفيلة عغ الخػاص الكيسيائية التي تداعج السخ عمى تشطيع الدمػؾ. ك السدؤ  ك

 ( 17ص ،

 التعخيف الدمهكي لفخط الشذاط الحخكي السرحهب بتذتت االنتباه: (6_1
عخفو "باركمي" في نطخيتو عغ فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه : عمى انو 

قرػر في تشطيع الحات ك  إلىاضصخاب في مشع االستجابة لمػضائف التشفيحية حيث قج يؤدؼ 
الحاضخة كالسدتقبمية مع عجـ مبلئسة  األىجاؼعجد في القجرة عمى تشطيع الدمػؾ اتجاه 

 ( 18، ص2005ذيخة اليػسفي،م) الدمػؾ بيشيا .  

كسا يعخؼ عمى أنو سمػؾ أكثخ إزعاجا كتسمسبل كغيخ مخيح، كيػصف األشفاؿ الحيغ 
لجييع ىحا العخض بأنيع مفخشػ الحخكة، كسا أف لجييع صعػبة تتعمق باالنخخاط في األنذصة 

حجكثا في  اليادئة كيستج الشذاط الدائج كيػجج في مػاقف  كثيخة حتى أثشاء الشػـ كلكشو أكثخ
السػاقف الخسسية الشطامية عغ السػاقف غيخ الخسسية كيطيخ األشفاؿ عجـ قجرة عمى 
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االستساع لمستحجث مغ حػليع كعجـ دقة في أداء األعساؿ، مسا يؤدؼ إلى سػء تػافقو 
، 2012)شػقي مسادؼ، الذخري كاالجتساعي كىػ أكثخ قابمية لمسبلحطة في الرفػؼ الجراسية 

 (130ص

 ندبة انتذار اضطخاب فخط الشذاط الحخكي السرحهب بتذتت االنتباه : (2
السذاكل انتذارا بيغ  أكثختعتبخ مذكمة فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه مغ 

حتى الجكؿ الستقجمة يشتذخ فييا بشدب كبيخة مغ بيشيا : يقجر عجد  أفحيث  األشفاؿ
لسرحػب بتذتت االنتباه في الػاليات الستحجة السرابيغ باضصخاب فخط الشذاط الحخكي ا

( سشة كتتخاكح ندبة انتذاره بيغ  17_ 4بيغ )  أعسارىعمبلييغ شفل تتخاكح  5ب  األمخيكية
( بالسئة كسا يذكل السرابػف بفخط الشذاط الحخكي  7_ 5تبلميح السخحمة االبتجائية ما بيغ ) 

الحيغ مغ  األشفاؿ( مغ ٪ 70_  30السرحػب بتذتت االنتباه ندبة تتخاكح ما بيغ ) 
ـ أ .                                                       االضصخابات الشفدية كيتخددكف عمى السرحات الشفدية في الػ

ندبة انتذار اضصخاب الشذاط الحخكي  فأفي بخيصانيا كالجكؿ األكركبية فقج لػحع  أما
)  فأ إلىخكط كمعاييخ التذخيز حيث تذيخ السرحػب بتذتت االنتباه يختمف حدب ش

مغ أشفاؿ السجارس البخيصانية يعانػف مغ الشذاط الحخكي الدائج السرحػب  بالسائة( ٪ 8,1
 بتذتت االنتباه .                                              

بيغ تبلميح السخحمة االبتجائية , كبمغ  ةبالسئ(  ٪7,3كفي مرخ بمغت ندبة انتذاره )  
) جساؿ الحامج ( في السسمكة العخبية  أجخاىامعجؿ انتذار ىحا االضصخاب في دراسة 
لشسط الشذاط الحخكي السفخط  ةبالسئ(  ٪12,6الدعػدية عمى تبلميح السخحمة االبتجائية ) 

السجتسعة )  األعخاض ( بالسئة لشسط تذتت االنتباه , كبمغت٪ 16,5كاالنجفاعية كبمغ ) 
فخيق بحث تابع  كأجخػ (     17, 2013شػارب ,  أبػ( . ) ختاـ عبج السجيج  16,7٪

في جسيع صفػؼ  األشفاؿدراسة عمى  1992عاـ  األمخيكيةلػكالة التخبية بػالية تكداس 
 أف , كقج جاء في تقخيخ ىحه الجراسة عجة نتائج مشيا : كاإلناثالسخحمة االبتجائية مغ الحكػر 

الحيغ  األشفاؿ, كاف ندبة  األشفاؿالسذكبلت الدمػكية انتذارا بيغ  أكثخالشذاط الدائج مغ 
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تشتذخ بيغ الحكػر  كإنيافي السخحمة االبتجائية ,  األشفاؿمغ مجسػع  %5يعانػف مشيا تبمغ 
 ( 32ص,  1999,  إبخاىيع) عبل   . اإلناثمغ  أكثخ

( عغ بعس اإلحرائيات في الجكؿ السختمفة لشدبة انتذار 2002كفي تفريل يػرده الحامج)
 اضصخاب ضعف االنتباه كالشذاط الدائج كالتالي: 

 . ٪13ػ السسمكة العخبية الدعػدية: 
 .٪6.2ػ جسيػرية مرخ العخبية: 

 .٪6.5ػ الػاليات الستحجة األمخيكية: 
 بشات. ٪3.3بشيغ  ٪9.5ػ كشجا:
 بذكل عاـ. 2مغ شبلب السجارس  1مكة الستحجة)بخيصانيا(: ػ السس

 (.18، 2007)نايف الدارع، .٪7ػ الريغ:
أف ندبة الحكػر السرابيغ باضصخاب فخط الشذاط الحخكي مع أكثخ  2006كسا أشار بخاكمي 

إلى انتذار  2007. كقج ذكخ كل مغ بمػنػسكي، بخيجماـ، ركىات سشة ٪3/1مغ اإلناث 
اضصخاب الشذاط الحخكي مع تذتت االنتباه باالعتساد عمى استبيانات مدتػحاة مغ الجليل 
التذخيري الخابع كمقاببلت عيادية مع األشفاؿ فإف ندبة انتذار األشفاؿ السرابيغ بقرػر 

)عشاد مغ األشفاؿ الستسجرسيغ٪ 5.3ترل إلى في االنتباه مع فخط الشذاط الحخكي 

 (20، ص2017إسساعيل،
كمشو يتزح أف ندبة انتذار فخط الشذاط السرحػب بتذتت االنتباه عشج الحكػر أكثخ   

 مشيا عشج اإلناث.  
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كتعجدت اضطخاب فخط الشذاط الحخكي السرحهب بتذتت االنتباه :  ظيهر أسباب(  3
 يمي: األسباب كنحكخ مشيا ما

 الهراثية :      األسباب (1_3
بيحا  األشفاؿ إصابةاالستعجاد الجيشي دكر ىاـ في  أكالػراثية  األسبابتمعب 

بصخيقة غيخ مباشخة مغ خبلؿ نقل ىحه  أكاالضصخاب كذلظ بصخيقة مباشخة عبخ نقل الجيشات 
السخ كمغ ثع يؤدؼ ذلظ لزعف الشسػ كسخجع  أندجةالسػرثات لعيػب تكػيشية تؤدؼ لتمف 

 األشفاؿمغ  ٪50حػالي  أفالضصخاب السخاكد العربية الخاصة باالنتباه في السخ , كنجج 
, كاف أيزامغ يعاني مغ ىحا االضصخاب  أسخىعالسرابيغ باالضصخاب االنتباه يػجج في 

مسا  األعخاضلجييع نفذ  ذكؼ الشذاط الحخكي الدائج كانػا أيزا األشفاؿمغ أباء  ٪10ندبة 
معجؿ  أفاالعتقاد بػجػد انتقاؿ جيشي كراثي لديادة الشذاط الحخكي , كسا نجج  إلىأدػ 

 (  24ص,  2012,  إبخاىيع) سميساف انتذاره يديج لجػ التػائع كخاصة الستذابية . 

جيشية كسا أكججت الجراسات أف بعس األشفاؿ يبجكف نذاشا مشح الػالدة كذلظ ألف لمعػامل ال
 (.12، ص2006)سعيج العدة، الػراثية دكر في ذلظ

  العهامل الشفدية:( 2_3
يسكغ أف نحسل بعس العػامل الشفدية التي تدبب اضصخاب فخط الشذاط الحخكي  

 السرحػب بقرػر االنتباه فيسا يمي:
السداج: بحيث تخػ خػلة  أحسج أف السذكبلت السداجية لجػ األشفاؿ قج تدبب  

سمػكية فالشذاط الدائج لجػ الصفل ىػ شخيقة لمجفاع عغ الحات بعج أف تتعخض اضصخابات 
 لمخفس مسا يؤدؼ إلى انخفاض تقجيخ الحات، كزيادة مدتػػ التييج لجػ الصفل.

كسا يجرج نايف عامميغ آخخيغ كىسا الزغػط الشفدية الكثيخة، كاالحباشات الذجيجة التي  
األسخية حيث تذيخ بعس الجراسات إلى أف أسباب  يتعخض ليا الصفل, ككحا أنساط التشذئة
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ىحا االضصخاب تعػد إلى أساليب السعاممة الػالجية الخاشئة التي تتدع بالخفس، كاإلىساؿ، 
 كالحخماف العاشفي مسا يؤدؼ إلى حجكث حاالت اضصخاب ضعف االنتباه كالشذاط الدائج.

عغ عجة أسباب نفدية كعجـ  كسا يخػ الديج عمي كفائقة دمحم أف تذتت االنتباه ناجع 
ميل الصالب إلى مادة معيشة مسا يؤدؼ إلى عجـ اىتسامو بيا أك انذغالو بأمػر أخخػ غيخ 
التي ىػ برجد التخكيد فييا كالسذاكل العائمية أك االجتساعية أك استغخاقو في التأمل الحاتي 

                  (.45ص ،2015أك لسعاناتو مغ مذاعخ الشقز.)لحسخؼ أميشة، 
 البيئية :  األسباب (3_3

سمػؾ قمة  إلىلمجياز العربي السخكدؼ مسا يؤدؼ  إثارةالعػامل البيئية تدبب  أفيعتقج 
 االنتباه كفخط الحخكة كمغ ىحه العػامل : 

كجػد ندبة عالية مغ  فألقج كججت بعس الجراسات : التدسم بالخصاص (1_3_3
 قمة االنتباه كفخط الحخكة . إلىالخصاص في دـ الصفل قج تؤدؼ 

كأكج دافيج كزمبلءه في دراستو أف مدتػيات الخصاص التي عادة ما تػجج بذكل متدايج  
في دـ كبػؿ األشفاؿ ذكؼ الشذاط السفخط كذلظ لجػ كل مسغ لجييع تاريخ معخكؼ مغ 

.)عادؿ التعخض لمخصاص كأقخانيع الحيغ لع يتع التعخؼ عمى سبب محجد لشذاشيع السفخط 
 (.100، ص2008دمحم، 

فخط الحخكة لجػ  أف إلىقج أشارت بعس الجراسات الطعام :  إلىالسهاد السزافة  (2_3_3
قج يختبط بتشاكليع لمصعاـ الحؼ يحتػؼ عمى السػاد الحافطة كالرابغة التي تزيف  األشفاؿ

 الشكيات السختمفة . 
السدتخجمة في غخفة الرف التعخض لئلضاءة العادية كاإلضاءة :  اإلضاءة (3_3_3

اضصخاب قمة الحؼ يدبب  اإلشعاعيالتػتخ  إلىالسشبعثة مغ جياز التمفاز قج تؤدؼ  كاإلضاءة
 (  23ص,  2003) خػلة يحيى ,  .االنتباه كفخط الحخكة

 وتتسثل في مايمي:العربية :  األسباب (4_ 3
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اضصخابات االنتباه السرحػبة بشذاط  أف(  1999سيخجيشو ) وأشار تمف السخ :  (1_4_3
عغ الذعػر باإلثارة , كما يراحب  السدؤكلةبالسخ  ألمحائيةاختبلؿ في القذخة  إلىزائج يخجع 

 األسبابذلظ االضصخاب مغ نقز في الجيج السبحكؿ كالشذاط السعخفي , كيسكغ تحجيج ابخز 
                                                         فيسا يمي :      تسمة لمتذتت االنتباه السح اإلصابة إلىالستعمقة بتمف السخ العزػؼ كالتي قج تؤدؼ 

كجج خمل في كضائف السخ تربح مذػشة كغيخ كاضحة ,  إذأ : خمل في وظائف السخ : 
 مسا يكػف لو تأثيخه عمى االنتباه لجػ الفخد .  

 إلىاختبلؿ التػازف الكيسيائي ليحه الشاقبلت يؤدؼ  أفيخػ العمساء ب : الشاقالت العربية : 
اضصخاب ميكانديع االنتباه فتزعف قجرة الفخد عمى االنتباه كالتخكيد كيدداد انجفاعو كنذاشو 

بيغ اضصخابات  إرتباشيةكجػد عبلقة   إلى 1993 كآخخكف " زاـ يتكذ " كأشارالحخكي 
 .  االنتباه مع فخط الشذاط ككفاءة الشاقبلت العربية

كاف نسػ الصفل ضعيفا كال يتساشى مع عسخه الدمشي فاف ذلظ  إذاج : ضعف الشسه العقمي : 
ضعف السخاكد العربية بالسخ السدؤكلة عغ االنتباه كىحا ما بيشو بػنج سيغ  إلىسػؼ يؤدؼ 

الكفاءة االنتباىية تتحدغ لجػ  أفحيث قجـ دراسة عغ االنتباه البرخؼ بيغ فييا  1990
 زاد نسػه العقمي .   الصفل كمسا

  Neuroma Epuration: التأخخ في الشزج العربي :  2_4_3
كجػد خمل كضيفي بديط في السخ عمى الخغع  إلىتذيخ نطخية التأخخ في الشزج العربي 

 تذػىات خمقية .   أك إصابة أؼمغ عجـ كجػد 
عجـ قجرة السخ عمى  أف 1972يخػ " كيشجر " عاـ االضطخابات البيهكيساوية :  (3_4_3

 أفضيػر فخط الشذاط , كسا يخػ  إلىالكيفية كاالستذارية يؤدؼ  األنطسةتػازف بيغ  إحجاث
حجكث خمل في السخكبات البيػكيساكية كالتي تعتبخ مػصبلت عربية يحجث فخط نذاط . ) 

 (  33ص,  2014محسػد سعجات , 
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كسية أك ميكخكبية كالحسى فيتعخض الصفل ألؼ عجكػ فيخ  األمخاض السعجية :( 4_4_3
الذػكية أك االلتياب الدحائي أك الحسى القخمدية أك الحربة األلسانية، يؤدؼ إلى إصابة 
السخاكد العربية في الجماغ السدؤكلة عغ االنتباه خاص الفز الجبيي كالفرػص الخمفية 

ا أدت لمجماغ، كلكغ ىحه األمخاض أدت إلى تخمف عقمي كاضصخابات حخكية حادة أكثخ مس
 (151، ص2010إلى قرػر االنتباه كفخط الشذاط.)مخيع سميع،

 :السرحهب بتذتت االنتباه الشعخيات السفدخة الضطخاب فخط الشذاط الحخكي  (4
تمعب العػامل الػراثية دكرا ىاما في إصابة األشفاؿ باضصخاب  (الشعخية البيهلهجية:1ـ 4

ضعف انتباه السرحػب بفخط الشذاط بصخيقة مباشخة، مغ خبلؿ نقل السػرثات التي تحسميا 
الخبليا التشاسمية لعػامل كراثية خاصة بتمف أك بزعف السخاكد العربية السدؤكلة عغ 

مباشخة مغ خبلؿ نقل ىحه السػرثات لعيػب تكػيشية االنتباه كالتخكيد بالسخ، كإما بصخيقة غيخ 
تؤدؼ إلى تمف أندجة السخ، كالتي بجكرىا تؤدؼ إلى ضعف نسػ السخ بسا في ذلظ السخاكد 

 العربية الخاصة باالنتباه.
أشارت الجراسات التي بحثت في العبلقة بيغ العػامل الػراثية كاضصخاب ضعف االنتباه  

مغ أعخاض ىحا االضصخاب مختبط بعػامل كراثية، ٪ 92_ ٪55فخط الحخكة إلى أف حػالي 
كأنو يشتذخ بيغ األفخاد في األسخة الػاحجة، فالصفل السراب نجج أف أحج أفخاد األسخة مراب 

مغ آباء  ٪10أيزا كالعع أك العسة أك الخالة أك أبشائيع أك األججاد، كلػحع أف ندبة 
اط ىع أيزا أضيخكا أعخاض االضصخاب، األشفاؿ ذكؼ ضعف االنتباه السرحػب بفخط الشذ

يؤكج كجػد العجيج مغ حاالت اإلصابة في نفذ األسخة، كبيغ اإلخػة األشقاء، كبرػرة 
 (101، ص2013)شػقي مسادؼ، ٪ 100كاضحة بيغ التػائع الحقيقية يرل إلى

 الشعخية الدمهكية:( 2ـ 4
الشطخية أف سمػؾ اإلنداف يتحجد بالعػامل الػراثية كالعػامل البيئية، كىع تخى ىحه  

يؤكجكف عمى مبجأ الخبخة كخاصة مبجأ االشتخاط البديط مثل التعديد كاالنصفاء، كسا يخكف أف 
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سمػؾ األفخاد محكػـ في أؼ كقت بالكثيخ مغ الطخكؼ السدتقمة، كلحلظ يجب أف ال يتػقع 
 (87، ص2015)كػثخ تجاني، مغ االتداؽ الدمػكي مغ مػقف آلخخمغ الشاس إدراؾ الكثيخ 

إف اضصخاب الدمػؾ ناتج عغ ضخكؼ البيئة كسخجع لمخبخات الديئة كالتي يشتج عشيا  
حالة مغ اإلثارة االنفعالية كيتعمع الصفل الكثيخ مغ االستجابات عغ شخيق السبلحطة 

الشساذج التي تتمقى التعديد كاإلثابة كالشسػذج السحتحؼ بو كالحؼ يختمط بو الصفل أك تمظ 
كأنػاع الدمػؾ السخغػب كغيخ السخغػب، كلحا فإف ىحا الدمػؾ السزصخب يعج خصا مغ 
االستجابة الخاشئة السختبصة بسثيخات مشفخة يدتخجميا الصفل في تجشب مػاقف أخخػ غيخ 

 (129، ص2012.)سميساف إبخاىيع،مخغػب فييا
( أف ىشاؾ 10: ص2010بتمياـ في)عبيخ سميع المراصسة، يخػ  الشعخية الشفدية:( 3ـ 4

عبلقة مػجبة بيغ االستعجاد لئلصابة باضصخاب الشذاط الدائج كالتشذئة االجتساعية الديئة مغ 
قبل الػالجيغ فيحا االستعجاد لئلصابة باضصخاب الشذاط الدائج كالتشذئة االجتساعية الديئة مغ 

خاب يجعل الصفل يحذ بالتػتخ كعشجما يمتقي رد فعل األـ قبل الػالجيغ فيحا االستعجاد لبلضص
الخافس يجعل الصفل يكتدب ىحا الشسط مغ الدمػؾ غيخ السخغػب الحؼ يتسيد بعجـ الصاعة، 
بحيث يعجد عغ التػافق مع ما تصمبو األـ مغ متصمبات الصاعة فتربح أكثخ سمبية، كرفزا 

حؼ يتدع بعجـ الصاعة فإنو ال تدتصيع لصفميا كمع اكتداب الصفل لحلظ الشسط السدعج ال
التعامل مع متصمبات السجرسة، ما يجعل الصفل يعاني مغ مذكبلت التػافق مع قػاعج 

 السجرسة الرارمة.
كأكجت نتائج الجراسات الدابقة التي أجخيت في ىحا السجاؿ في)نطسي عػدة أك  

يختبط بزعف القجرة  (أف مذكمة الشذاط الدائج ال66: 2000مرصفى ودمحم حامج الشجار،
العقمية أك بشقز الحكاء كأف انتذارىا بيغ األشفاؿ السعػقيغ عقميا أكثخ مغ غيخىع يخجع إلى 

، 2015ما يتعخض لو ىؤالء األشفاؿ مغ مػاقف محبصة متكخرة مغ حياتيع.)لحسخؼ أميشة،
 (.49_48ص
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مجالو االجتساعي كتمظ الشطخية تعشى بدمػؾ الفخد في بيئتو ك  الشعخية االجتساعية:( 4ـ4
كنػعية تفاعمو في بيئتو كالستغيخات السحيصة بو إذ أف ميل الصفل إلى الحخكة كالعجكاف في 
الفرل السجرسي يتع الشطخ إليو برػرة مترمة لسعخفة سمػؾ السحيصيغ بو أصحابو كزمبلئو 

شطخ إلى ككالجيو كمعمسيو كنطاـ السجرسة كرغباتو كإمكانياتو العربية كالشفدية. إذ يتع ال
الػسط السحيط بالصفل كليذ لمدمػؾ السذكل لجيو كذلظ لمػصػؿ إلى تفاعل مخضي بيغ 
الصفل كبيئتو، كاستشادا لحلظ فاف السذكبلت الدمػكية مشيا اضصخاب االنتباه التي يعاني مشيا 
الصفل مخجعيا إلى الطخكؼ البيئية السحيصة بو كالي العػامل االجتساعية كالشفدية غيخ 

ية كالتي مخ بيا خبلؿ عسمية التشذئة االجتساعية سػاء كاف في البيت أك السجرسة)دمحم السػات
 (33، ص"2009عمي،

كمغ خبلؿ بحثشا في الشطخيات السفدخة لفخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه  
ندتخمز أف أسبابو عجيجة كمختمفة كال يسكغ فرل األسباب البيػلػجية عغ األسباب 

 كاألسباب البيئية عغ األسباب االجتساعية التي تداىع في ضيػر ىحا االضصخاب.العربية 
 فخط الشذاط الحخكي السرحهب بتذتت االنتباه : اضطخاب  أعخاض ( 5

 أساسية أنساطثبلث  إلىفخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه  أعخاضيسكغ تقديع 
كذلظ عمى حدب كبل مغ الديج عمي الديج احسج  األخخكلكغ لكل نسط سسات تسيده عغ 

ك مفيجة بغ حفيع ,  2013كشػقي مسادؼ ,  2011كفػزية دمحمؼ ,  1999كفائقة دمحم بجر , 
2014  . 

ىػ عجـ قجرة الصفل عمى التخكيد لفتخة زمشية محجدة التي تتشاسب مع نقص االنتباه : ( 1_5
 في السحافطة عمى االنتباه في نذاط ما . السخحمة العسخية لمصفل كتجؿ عمى صعػبة مدمشة 

 أ/ سسات قرهر االنتباه :
 _ ال يدتصيع الصفل تخكيد انتباىو لسجة شػيمة 1
 شكل السشبو كمحتػياتو كمزسػنو  إلىاالنتباه  إلى_ يجج الصفل صعػبة 2
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 مع صعػبة في حل السذكبلت األفكار_ تذػش 3
 _ صعػبة تشذيط الحاكخة العاممة4 
 التحكع في الخمػز السجخدة كالجبخصعػبة  _5
 األعساؿ إنياء_ ال يدتصيع الصفل متابعة التعميسات السقجمة لو مسا يجعمو يفذل في 6

 دائسا تخمػ مغ الشطع كالقػاعج   أعسالو أفالسصمػب مشو التي قج يكػف البجء فييا كسا 
تتعمق باألنذصة التي تتصمب مجيػدا فكخيا كعقميا سػاء كانت  األعساؿ_ يتجشب الصفل 7

 في السجاؿ السجرسي   أكالتي يسارسيا يػما 
 الجدساني  اإلدراكي_ ضعف الباعث 8
 لؤلخخ , كيبجك انو ال يدتسع عشج الحجيث معو   اإلنرات_ يجج الصفل صعػبة في عسمية 9
 األدكاتالزخكرية التي يحتاجيا حتى كلػ كانت خاصة بو مثل  األشياء_ يشدى دائسا 10

 السجرسية 
 _ يذتت انتباىو بديػلة لمسشبيات الجخيمة حتى لػ كانت قػة تشبيييا ضعيفة  11
 _ الفذل الجراسي الشاجع عغ قرػر التخكيد ك االنتباه12 
لسثيخ معيغ  االنتباه_ ضعف القجرة عمى االنتباه بذكل عاـ خاصة قرػر القجرة عمى  13 

لفتخة شػيمة , كاالنتقاؿ مغ ميسة ألخخػ بذكل سخيع كبجكف مبخر , كيبلحع السعمسيغ 
, كعجـ  إليوالسػجية  كاإلرشاداتصعػبة قجرة الصفل عمى تخكيد انتباىو نحػ التػجييات , 

ة اليػمية الستكخرة كالسعتاد األعساؿلمجركس كالتعميسات فيػ يشدى دائسا  اإلنراتالقجرة عمى 
 (  32ص,  2017 ,  إسساعيل) عشاد التي يقػـ بيا .  

 فخط الشذاط الحخكي : ( 2_5
 حدب الجليل التذخيري الخابع :  األعخاضىحه 

 يتمػػ في كخسيو .  أكالقجميغ  أك_ غالبا ما يبجؼ حخكات تسمسل في اليجيغ 1
 يمتـد مقعجه .  أفيشتطخ فييا مشو  أخخػ في حاالت  أك_ غالبا ما يغادر مقعجه في الرف 2
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 يقػـ بالتدمق في مػاقف غيخ مشاسبة .   أك خخآ إلى_ غالبا ما يشتقل مغ مكاف 3
 االنخخاط بيجكء ضسغ نذاشات تخفييية .  أك_ غالبا ما يكػف لجيو مراعب في المعب 4
 يترخؼ كسا لػ انو مجفػع بسحخؾ .  أك_ غالبا ما يكػف دائع الشذاط 5
   (.23، ص2009)عبج الحكيع الخدامي، ._ غالبا ما يتحجث بإفخاط 6
 االنجفاعية : (3_5
 .   األسئمة_ غالبا ما يشصق بأجػبة قبل اكتساؿ 1
 _ غالبا ما يجج صعػبة في انتطار دكره .2
 يقحع نفدو في شؤكنيع .  أك اآلخخيغ_ غالبا ما يقاشع 3
عجـ االنتباه كالتي سببت اختبلال  أعخاض أكفخط الحخكية االنجفاعية  ضأعخا_ كجػد بعس 4

 , قبل عسخ الدبع سشػات . 
) مثل السجرسة  أكثخ أكفي بيئتيغ  األعخاض_ كجػد درجة محجدة مغ االختبلؿ الشاجع عغ 5
 (  33ص,  2004السشدؿ ( . ) حدػف  أك
 قياس وتذخيص اضطخاب فخط الشذاط الحخكي السرحهب بتذتت االنتباه :  (6

 اإلحرائييتع تذخيز ىحا االضصخاب كفقا لمسعاييخ الستزسشة في الجليل 
لؤلخرائييغ  األمخيكيةكالتذخيري الخابع لؤلمخاض الشفدية كالعقمية الرادر عغ الخابصة 

الدمػكية ,  أكلتذخيز االضصخابات الشسائية  إرشاديةيقجـ ىحا الجليل خصػشا  إذالشفدييغ, 
التي قج تذيخ  األعخاضىحا االضصخاب , كذلظ بعخض قائسة مغ االنفعالية, بسا في ذلظ  أك
كاف الفخد يعاني مغ غيخه كتتزسغ ىحه  إذاككحلظ مجسػعة مغ السعاييخ لتحجيج فيسا  إليو

 السعاييخ ما يمي : 
  األعخاض, مجة استسخار  ألعخاضاالطاىخة , سغ الفخد لجػ حجكث  األعخاض_ عجد 

 .  األعخاض, دراسة االحتساالت البجيمة لتفديخ  األعخاض_ درجة الخمل الحؼ تدببو ىحه 
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الخاشجيغ السقخبيغ لمصفل مثل الػالجيغ كالسجرسيغ بتػافخ  إقخاريعتسج خبلؿ شمب التذخيز  
 أيزا كاإلحرائيىحه العبلمات في بيئة الصفل السشدلية كالتعميسية , كيقخر الجليل التذخيري 

نفدية , كقج  أكة قج يذكػف مغ اضصخابات انفعالية عجد االنتباه كفخط الحخك أعخاضباف 
التذخيري اضصخاب فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت  اإلحرائيفرل الجليل 

 ثبلث فئات :  إلىاالنتباه 
 _ اضصخاب عجد االنتباه كفخط الحخكة الحؼ تغمب عميو قمة االنتباه .

 الحخكة كاالنجفاعية . _ اضصخاب عجد االنتباه كفخط الحخكة الحؼ يدػد فيو فخط
اضصخاب عجد االنتباه كفخط الحخكة فئة شاممة ) لؤلشفاؿ السرابيغ بعجد االنتباه كفخط 

 ( 197ص,  2016) نػرة عامخ ,  الحخكة كاالنجفاعية عمى نحػ شجيج ( .
 كيسكغ عسل الفحػصات التالية لؤلشفاؿ إذا دعت الحاجة كذلظ كفقا لؤلعخاض السراحبة: 

الحكاء: في البجاية يسكغ عسل "اختبار ذكاء" لمصفل لتحجيج قجراتو كنقاط قػتو كنقاط قياس 
 ضعفو إذا دعت الحاجة كذلظ لطيػر أعخاض تأخخ في السيارات التشسػية.

الفحز الدخيخؼ: فحز عاـ كمبلحطة كقياس الشسػ كالصػؿ كالػزف كالجشذ ك كقياس 
د تزخع في الغجة الجرقية كالكذف التػافق الدسع كالبرخ كضغط الجـ كالتأكج مع عجـ كجػ 

 الحخكي العربي كػجػد حخكات عربية غيخ شبيعية.
الفحز السخبخؼ: في حالة الذظ بػجػد أمخاض أك عيػب كمذاكل معيشة يتع التأكج بعسل 
فحػصات شبية: فسثبل كجػد تذشجات أك نػبات صخع خفيفة نحتاج لعسل تخصيط 

انت ىشاؾ زيادة في الجانب الكيخبائي في السخ كحلظ لمتعخؼ عمى ما إذا ك (EEJ)دماغ
لمتأكج مغ  (MRI)كرنيغ مغشاشيدي لمجماغ(SCAN CT)نحتاج عسل أشعة مقصعية لمجماغ

 (13_12.)فاشسة السدكرؼ، صعجـ كجػد عيػب دماغية
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باإلضافة إلى التذخيز الحؼ قامت بو الجسعية األمخيكية لمصب الشفدي يػضع مقاييذ 
نذخه مغ خبلؿ الجليل التذخيري لبلضصخابات الشفدية في صػرتو الخبعة  لمتذخيز، كيتع

 حدب الذخكط التالية:
 ػ أف يتع إجخاء االختبارات عمى الصفل.

 ػ أف يكػف بجاية ضيػر األعخاض قبل سغ الدابع.
 ػ أف يكػف جسيع األعخاض مػجػدة لسجة ستة أشيخ أك أكثخ.

 مختمفتيغ أك أكثخ مثل السشدؿ، السجرسة، الذارع( ػ أف تطيخ األعخاض عمى األقل في بيئتيغ
 ػ أف تكػف األعخاض قج أثخت عمى مدتػاه األكاديسي كاالجتساعي تأثيخا كاضحا.

ػ األعخاض ال تكػف محدػبة عمى أمخاض أك حاالت أخخػ مثل: القمق، االكتئاب، اضصخاب 
 (120، ص2009الذخرية، اليدتيخيا، الفراـ كغيخىا. )خالجة ندياف، 

 عالج اضطخاب فخط الشذاط الحخكي السرحهب بتذتت االنتباه :( 7
يذكل التجخل العبلجي الصبي أكثخ أنساط التجخل العبلجي شيػعا العالج الطبي : (1_7

( كىػ Ritalin ( كيعتبخ اؿ)ADHDكاستخجاما مع ذكؼ اضصخابات االنتباه كفخط الشذاط )
( االختيار الصبي باإلضافة إلى generic drug mthy lphenidateاإلسع التجارؼ لعقار )

  dexedrine dnd benzedrine nonamphetamineالعقاقيخ الصبية األخخػ مثل: 
 التي حققت بعس الشجاح.

كيقـػ التجخل العبلجي الصبي عمى زيادة معجؿ الشذاط عغ شخيق التأثيخ عمى معجؿ ضخبات 
إنتاج الشاقبلت العربية لسػارد أك إنديسات القمب، كالجـ، كحداسية الجمج، كحا التأثيخ عمى 

dopamine and norepinephrine  في الجياز العربي السخكدؼ كالجراسات كالبحػث
التي أجخيت عمى فاعمية التجخل العبلجي الصبي كثيخة كمتشػعة إال أنو يسكغ استشتاج بعس 

ت االنتباه كفخط التعسيسات عمى الشحػ التالي: مغ نرف إلى ثمثي األشفاؿ ذك اضصخابا
الشذاط أضيخكا استفادة مغ التجخل العبلجي الصبي، كىشاؾ عجد كبيخ مغ الجراسات التي 
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تذيخ إلى أف التجخل العبلجي الصبي قج احجث تحدشا في قجرة الصبلب عمى االنتباه كالدمػؾ 
 السختبط بالسيسة، كخفس الدمػؾ السشجفع كالشذاط الحخكي الدائج.

قخيخ أف التجخل العبلجي الصبي لو تأثيخ مػجب عمى العجيج مغ كبرػرة عامة يسكغ ت
الػضائف السعخفية كالدمػكية لجػ األشفاؿ ذكؼ اضصخابات االنتباه كفخط الشذاط إال أف 

، 1998.)مرصفى الديات، السيكانيـد الحؼ يقف خمف ىحا التأثيخ غيخ مفيـػ عمى نحػ جيج

 (. 278ػ276ص

فيسا يخز معطع األشفاؿ، كسا ثبتت فائجة العبلج كثبت أف العبلج الجكائي فعاؿ 
الدمػكي كعبلج أكلي أك كعبلج مداعج مع العجيج مغ األشفاؿ، كذلظ اعتسادا عمى شبيعة 

( 15الطخكؼ السراحبة، كالشتائج السصمػب تحقيقيا كضخكؼ األسخة)سعاد مػسي، ب ػ س، 
فقج كثيخ مغ الخبخات ، فإنو يحتاج إلى بخامج تعميسية خاصة، ألف ىحه االضصخاب ي

)عبج الشاصخ التعميسية، بيشسا يكػف مذغػال في الشذاط الحؼ قج يكػف مدعجا ججا لػالجيو كمعمسيو

 (483، ص2006الجخاح، 

الجراسات التي أجخيت عمى األشفاؿ الحيغ لجييع نػع  كدلت نتائج العالج بالتغحية : (2_7
صخابات االنتباه كفخط الشذاط كجػد عبلقة مغ الحداسية الغحائية عمى تأثيخ التغحية عمى اض

ايجابية دالة أما الجراسات التي اعتسجت عمى عيشات غيخ مختارة فكانت نتائجيا غيخ متدقة، 
مغ حيث تأثيخ التغحية عمى اضصخابات االنتباه كفخط الشذاط عمى نحػ ايجابي كفي ضػء 

عانػف مغ اضصخابات االنتباه ىحه الجراسات كغيخىا فإنو يسكغ القػؿ بأف األشفاؿ الحيغ ي
كفخط الشذاط الحيغ يدتجيبػف لمتجخل العبلجي ىع أكلئظ األشفاؿ الحيغ لجييع حداسية ألنػاع 
معيشة مغ التغحية ، أما األشفاؿ الحيغ تع اختيارىع بصخيقة عذػائية لع تتأثخ تأثخا داال 

كسا كاف التجخل السبكخ إحرائيا كسا أف العسخ الدمشي الحؼ عشجه يحجث التجخل العبلجي، ك 
 (  214، ص2007.)سامي ممحع، كمسا كانت الشتائج أكثخ إيجابية

ىشاؾ بعس السػاد كالسخكبات الغحائية التي تديع في رفع حجة  أفكقج بيشت عجيج الجراسات 
خفس درجة االنتباه , كمشو تػجب تقشيغ نػعية تغحية الصفل كاالبتعاد عغ  أكالشذاط كالتقميل 
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تمظ السػاد كمشيا الحمػيات كالدكاكخ كالسذخكبات الغازية كحتى العرائخ االصصشاعية 
    .السذبعة باإلضافات الكيسيائية , كمحاكلة تعػيس ذلظ ببعس السػاد الصبيعية كنباتية السشذأ

فعالية كبيخة ججا كخرػصا العبلج الدمػكي  أثبتتكقج  :واإلرشادالعالج الشفدي  (3_7
سعخفي كالعبلج باالستخخاء , كىي في مجسميا تجريبات سمػكية تيتع بتعجيل كالعبلج ال

السسارسات الدمبية كمداعجة الصفل عمى اكتداب ثقتو بشفدو كرفع مدتػػ تقجيخ الحات , 
فخصة لمصفل لمعب الحخ ,  إتاحة. مع  كإمكاناتوكتكػيغ صػرة ايجابية عغ نفدو كمياراتو 

. ) فاركؽ مرصفى , ككحا تعميع الشذاط الياتف كالتعديد االيجابي  كعجـ لػمو كتػبيخو باستسخار ,

 (  162ص,  2011

إف كجػد مدتػػ مبلئع مغ الشذاط ىػ عكذ ( التعديد المفعي لمدمهك السشاسب: 4_7
الشذاط الدائج، خرػصا الشذاط اليادؼ أك السشتج. كيجب أف يحخص األبػاف عمى إبخاز أؼ 

كأف يسدكا الصفل كىػ يعسل شيئا بذكل جيج ليقػال لو )رائع لقج سمػؾ مشتج يقػـ بو الصفل، 
أنييت العسل بجقة تامة(، كعشج ما يدتقخ الصفل في مكاف ما كيشتبو كيشجد السيسات التي 
يكمف بيا بإمكاف األبػيغ أف يقػال لو )كع ىػ جسيل أنظ جمدت كأكسمت السصمػب مشظ( 

اح أؼ جيج يبحلو لتحقيق ىحه األىجاؼ، كأف تقػؿ كيسكغ تحجيج األىجاؼ اليػمية لمصفل كامتج
لو:)فعبل لقج حاكلت جيجؾ أف تجمذ بيجكء أثشاء العذاء( كفي آخخ الشيار يسكغ إخبار 
الصفل بالتحدغ الحؼ أحخزه فيسا يتعمق باليجكء كالشذاط اليادؼ، كقج يكػف مغ الزخكرؼ في 

اليادؼ السشاسب كعشجما يقمج الصفل بعس األكقات أف يقـػ اإلباء بتػضيح أك تسثيل الشذاط 
سمػؾ األب يجب أف يعدز فػرا إما بالثشاء أك بالسكافئات السادية، كقج يكػف مغ الزخكرؼ 
تكخار التقميج كالثشاء بذكل دكرؼ، كفي حيغ أف الثشاء الفػرؼ كالتعديد قريخ األجل يشاسباف 

يشاسباف األشفاؿ األكبخ عسخا األشفاؿ األصغخ عسخا، فإف التعديد السؤجل كعقج االتفاقية 
( أنو 2012كسا يخػ عبج المصيف دبػر كعبج الحكيع)  (25ػ  24، ص2008.)نديو حسجؼ،كالسخاىقيغ

في التعديد المفطي يػضح السعمع الدمػؾ اليادؼ لمصالب لفطيا أك حخكيا كيعدزه فػر قيامو 
 (289، 2012)عبج المصيف دبػر، أك تقميجه لو
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معمسػ التبلميح ذكؼ الشذاط الدائج السرحػب بتذتت االنتباه في حاجة  :العالج التخبهي ( 5ـ7
إلى أف يكػنػا إيجابييغ كمتفائميغ كلجييع القجرة عمى حل السذكبلت بذكل مشطع، كعجـ التشبؤ 
بذيء ثابت، كدائع داخل حجخة الجراسة، كسا أف السعمسػف الحيغ يدتخجمػف السجح، كلجييع 

سػؼ يشجحػف مع التبلميح ذكؼ الشذاط الدائج السرحػب بتذتت اإلدارة لسزاعفة الجيػد 
 االنتباه، كمغ االستخاتجيات الػاجب إتباعيا مع ىؤالء التبلميح مايمي:

 ػ أعخاض القػاعج كتأكج مغ فيع التبلميح ليا.1
 ػ أعمغ عغ الججاكؿ كالػاجبات اليػمية بأسمػب كاضح.2
 الججاكؿ الدمشية.ػ لفت انتباه التبلميح إلى أؼ تغيخات في 3
 ػ ضع حجكد زمشية لمسياـ الجراسية.4
 ػ أجمذ التبلميح مسغ لجييع ىحا االضصخاب مع تبلميح ىادئيغ نساذج إيجابية.5
 ػ ضخكرة تػفيخ فتخات استخاحة متكخرة بذكل مشطع.6
 ػ استخجاـ أدكات لجحب االنتباه تحتػؼ عمى إشارات كألػاف.7
 فاشغمو بشذاط كاإلجابة عغ الدؤاؿ أك القخاءة.ػ إذا بجأ التبلميح في الفػضى 8
 ػ مجح التبلميح عمى األشياء اإليجابية التي قامػا بيا أثشاء الحرة الجراسية.9
ػ عمى السعمع أف يحػؿ السشافدة إلى مذاركة مع تػفيخ الستعة كالخضا، كتجشب أؼ نذاط 10

 يديج عغ عذخيغ دقيقة يطل خبلليا التمسيح ساكشا.
 (.55. 54، ص 2012) فػزية دمحمؼ، كزيادة كسائل اإليزاح.ػ تبديط 11
كلقج كصف باتخسػف بخنامجا استخجـ فيو التجعيع اإليجابي ليكػف  العالج األسخي:( 6ـ7

عامبل فعاال في إحجاث التغييخ، فيو يتعمع الػالجاف السبادغ األساسية اإليجابي، ككيف 
راء الدمػكية كشبق عمى الدمػكات الدمبية، يجيبلف الدمػكات الدمبية كقج استخجـ تحميل اآل

كلحا قج تبخز سمػكات محجدة يتبعيا األب، كيدتفاد مغ إجخاء الػقت السدتقصع أك االبتعاد 
السؤقت كأسمػب أساسي ذك أىسية كبيخة كفي ىحا الرجد يتعمع األب أف يزع نطاما لمسكافأة 
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نحػ أفزل كذلظ بالعسل مع أسخة كجدء مغ اتفاؽ مبـخ مع الصفل، كيسكغ جعمو فخديا عمى 
كاحجة كالجليل عمى ذلظ أف التجريب الػالجؼ يحدغ إذعاف الصفل كخزػعو أقػػ مغ أثخ آخخ 

 (165،164،ص 2011ليحا التجريب في تغييخ مقاييذ االنتباه.)أسامة مرصفى، 
 :خالصة

كمغ خبلؿ أىع الشقاط التي قسشا بعخضيا في ىحا الفرل ندتخمز أف اضصخاب فخط 
الحخكة السرحػب بتذتت االنتباه أصبح مغ أبخز السذكبلت الدمػكية انتذارا في الػسط 
السجرسي ، كلعل مغ أىع الجكافع التي تجعمشا نيتع بو ما يخمفو ىحا االضصخاب مغ مخاشخ 
تشعكذ عمى الستعمع  كالسعمع كالدمبلء ككحا األسخة، كسا أف األساليب العبلجية الستعجدة تػضح 

ية إيجاد حمػؿ لمتخفيس مشو، كتجشب االنعكاسات الدمبية ليحا االضصخاب عمى لشا إمكان
 تحريميع الجراسي كتػافقيع االجتساعي.
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 تسييج: 
يعتبخ تقػيع الستعمع مغ الشاحية السعخفية في التحريل الجراسي مغ أىع السػاضيع التي    

تحطى باىتساـ كبيخ مغ شخؼ عمساء التخبية حيث تتسثل أىسيتيا في أنطسة التعميع 
السعيار الحؼ مغ خبللو تتشبأ السجرسة كاألسخة بشجاح أك رسػب كمدتػياتو، فيػ األساس أك 

التمسيح كسا يعتبخ األساس الحؼ تبشي شخرية التمسيح، فإذا كاف تحريمو جيج فإنو يكػف في 
نفدية مختاحة كيستمظ ثقة قػية بشفدو، أما الخاسب كالفاشل دراسيا فيحا يتبعو تأنيب الزسيخ 

عسمية معقجة يتجخل في حجكثو مجسػعة مغ الستغيخات  كعجـ االرتياح نفديا، فالتحريل
 كالعػامل كىحا ما سشتصخؽ إليو مغ خبلؿ ىحا الفرل.

  تعخيف التحريل: (1
 حرل الذيء حرػال كحرل كحا أؼ ثبت ككجب. لغة:

 (:6، ص3122)اسساعيمي عبج القادر، كيعشي التحريل في المغة ما ثبت كبقى الحرػؿ عميو

مجػ استيعاب الصبلب لسا تعمسػه مغ خبخات معخفية كميارية في مجسػعة  اصطالحا:
السقخرات الجراسية التي يجرسػنيا، كيقاس بالجرجة التي يحرل عمييا الصالب في االختبارات 

 (.5ص، 1428")صالح الشرار،التحريمية في جسيع السػاد الجراسية "السجسػع الكمي لمجرجات

الحؼ يحققو الستعمع في انجاز األىجاؼ التعميسية لمسادة  مجػ التقجـكيعخؼ عمى أنو  ػ
 2006.)صبلح ىيبلت، السجركسة، كيقاس بعبلمتو عمى اختيار التحريل السعج ليحه الغاية

 ( 190ص،

شخيقة مشطسة لتحجيج مدتػػ تحريل الصمبة لسعمػمات كميارات كسا يعخؼ كحلظ عمى أنو ػ 
مغ خبلؿ إجاباتيع عمى مجسػعة مغ الفقخات تسثل  في مادة دراسية تع تعمسيا مدبقا، كذلظ

 ( 2ص، 2000.)إبخاىيع الخكاشجة، محتػػ السادة الجراسية
ػ يعخفو العيدػؼ: بأنو مقجار السعخفة أك السيارة التي يكتدبيا الفخد نتيجة التجريب كالخبخات 

 (85، ص2012)ىيبة هللا سالع، الدابقة
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محتػػ السعارؼ السكتدبة كالػقت السدتعسل أك ػ يعخفو بػؿ باكنت كػني"العبلقة بيغ 
 (4ص،2014.)حداـ سميساف،السدتخجـ في االكتداب مغ شخؼ التمسيح

ػ يعخفو إبخاىيع عبج السحدغ الكشاني: "أف التحريل الجراسي ىػ كل أداء يقـػ بو الصالب في 
ار أك السػضػعات السجرسية السختمفة كالحؼ يسكغ إخزاعو لمقياس عغ شخيق درجات اختب

 (20ص، 2004".)سسيخة كنجغ، تقجيخات السجرسيغ أككمييسا معا
ػ يعخفو جابمغ"بأنو مدتػػ محجكد مغ االنجاز أك بخاعة في العسل السجرسي يقاس مغ قبل 

  (.73ص، 2015)أميشة لحسخؼ،السعمسيغ أك باالختبارات السقششة"
ه مغ معمػمات كمعارؼ كمشو فإف التحريل الجراسي ىػ مجػ استيعاب الستعمع لسا يتمقا

كميارات كخبخات كيقاس بجرجات مغ خبلؿ تصبيق اختبارات التحريل كيتع ذلظ مغ شخؼ 
 السعمع.

 مدتهيات التحريل الجراسي.( 2
يكػف فيو أداء التمسيح مختفع عغ معجؿ زمبلئو في نفذ السدتػػ  :التحريل الجيج( 1ـ2

كفي نفذ القدع، يتع باستخجاـ جسيع القجرات كاإلمكانيات التي تكفل لمتمسيح الحرػؿ عمى 
مدتػػ أعمى لؤلداء التحريمي السختقب مشو، بحيث يكػف في قسة االنحخاؼ السعيارؼ مغ 

 (2008بغ يػسف أماؿ، )ى زمبلئوالشاحية االيجابية مسا يسشحو التفػؽ عم

ىحا الشػع مغ التحريل تكػف الجرجة التي يشاليا التمسيح تسثل  التحريل الستهسط: (2ـ2
نرف اإلمكانيات التي يستمكيا، كيكػف أداءه متػسط كدرجة احتفاضو كاستفادتو مغ 

 (.107ص،  2017.)زيشب سالع،السعمػمات متػسصة
الحالة ضعف أك نقز أك عجـ االىتساـ بالشسػ  ىػالتحريل الجراسي الزعيف: ( 3ـ2

التحريمي نتيجة لعػامل عقمية أك جدسية أك اجتساعية كانفعالية حيث تشخفس درجة أثخ 
 (.502، 1990.) حامج زىخاف،ندبة الحكاء مغ السدتػػ العالي
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 .العهامل السؤثخ في التحريل الجراسي (3
 عهامل متعمقة بالطفل نفدو مشيا:( 1ـ3 
فالتحريل الجراسي يختبط بجافعية االنجاز ككمسا امتمظ الصالب  :الجافعية لالنجاز( 1ـ1ـ3

 دافعا قػيا لبلنجاز، كمسا ارتفع التحريل لجيو.
إف سمػؾ الصفل كأداءه يتأثخ بسفيػمو عغ ذاتو كبسا أف التحريل  :مفيهم الحات (2ـ1ـ3

غ ذاتو، فشطخة التمسيح إلى ذاتو الجراسي ىػ نػع مغ األداء فيػ يتأثخ بسفيػـ الصمب ع
كذخز قادر عمى التحريل كالشجاح في تعمسو السجرسي تعسل كقػة مشذصة تجفعو إلى 
تأكيج ىحه الشطخة كالحفاظ عمييا أما التبلميح الحيغ يعتبخكف أنفديع غيخ قادريغ عمى الشجاح 

حسادة، كالتحريل فإف تحريميع السجرسي يتأثخ بيحه الشطخة إلى أنفديع. )كليج 
 (.249،ص2010

يكاد يتفق معطع عمساء الشفذ عمى العبلقة الػثيقة بيغ الحكاء كالتحريل  :الحكاء (3ـ1ـ3
في السجرسة فالصمبة ذك الحكاء السختفع يحرمػف في الغالب عمى عبلمة مختفعة كيسيمػف إلى 

التدخب   الىعمى عكذ الصمبة ذكؼ الحكاء السشخفس الحكاء التحريل في العسل الرفي 
 (.97، ص1965)حشا غالب،مبكخا مغ السجرسة

فاألفخاد ذكؼ درجات الحكاء أكثخ ارتفاعا يسيمػف إلى إكساؿ أعػاـ مجرسية أكثخ، 
كيحرمػف عمى أعساؿ ذات  مكانة أعمى كمع ذلظ عشجما يتع تثبيت عجد سشػات 

باشا مختفعا التعميع، فإف درجات اختبارات الحكاء كالتحريل الجراسي ال يختبصاف ارت
بالجخل كالشجاح في الحياة السدتقبمية، إذ أف عػامل أخخػ، مثل الجافعية كالسيارات 

 (306، ص2010االجتساعية كالحع ربسا تديع في الفخكؽ.)صبلح الجيغ عبلـ، 
إذف فإف التمسيح بشفدو لو دكر في التأثيخ عمى التحريل الجراسي فإذا كانت الجافعية لجه قػية 

ككحلظ ىػ الحاؿ بالشدبة  غ نفدو  فإنو يجعمو يتفػؽ في تحريمو الجراسيككاف كاثق م



 الححصيل الذراسي                                                                      الفصل الثالث: 
 

 
37 

لمحكاء فيحا األخيخ يؤثخ عمى التحرل فكمسا كانت ندبة الحكاء مختفعة كمسا ارتفع 
 .التحريل

كمغ أىع ىحه العػامل الجدسية التي تختبط  العهامل الجدسية والحالة الرحية:( 2ـ3
 بالتحريل الجراسي:

نجج البشية العامة لمستعمع حيث تمعب دكر في تحجيج ندبة  البشية الجدسية:( 1ـ2ـ3
االنتباه كالتخكيد كالستابعة فالتمسيح الحؼ يتستع ببشية سميسة يكػف تخكيده مشربا فقط عمى 
دراستو كتحريمو،  أما الحؼ يتستع ببشية ضعيفة فإف ىحا الزعيف يحػؿ دكف قجرتو عمى 

ابعة كيجعمو عخضة لؤلمخاض يشجع عشيا الغياب السدتسخ عغ الجراسة االنتباه كالتخكيد كالست
أك يربح عخضة لمتعب كاإلجياد كالعد كؿ عغ الجراسة كالتفكيخ في ما أصابو مغ ضعف  

 كبالتالي تؤثخ عمى مخدكده  الجراسي.
تمعب الحػاس ىي األخخػ دكرا ميسا في تحجيج مدتػػ كدرجة  الحهاس:( 2ـ2ـ3

يح الحؼ تكػف حػاسو الخسذ في حالة سميسة كخالية مغ االضصخابات التحريل، فالتمس
كالشذػىات سػؼ يتػفخ لو الجػ السشاسب لمتحريل، أما إذا أصيبت حاسة البرخ أك الدسع 
عمى األخز بخمل أدت إلى نقز في أداء كضيفتيا، فإذا كاف التمسيح معابا بزف في 

بعيج كقج يراب بزعف الدسع فبل يدسع  الخؤية، فيػ ال يخػ الدبػرة كما كتب عمييا مغ
صػت السعمع حيج لشعج مكاف جمػسو في الرف، ففي مثل ىحه الحاالت التي ال تمقى عبلجا 

 (.115ػ114ص، 2008.)بغ يػسف أماؿ،سػؼ تؤدؼ إلى تأخخ التمسيح في الجراسة

 الجدسيةكليحا يسكششا القػؿ بأف الرحة الجدسية كسبلمة الحػاس مغ العاىات أك التذػىات 
 .يديج مغ التحريل الجيج كالفعاؿ

تعتبخ السجرسة إحجػ السؤسدات التخبػية اليامة في السجتسع  :العهامل السجرسية( 3ـ3
فيي مكسمة كمصػرة لسا بجأتو األسخة مغ تشذئة كتعمع كتخبية كمغ بيغ العػامل السؤثخة عمى 

 التحريل الجراسي مايمي:
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سشاخ السجرسي بسا يدػد مغ نطاـ كديسقخاشية في مدتػػ يؤثخ ال اإلدارة السجرسية: (1ـ3ـ3

تحريل  التبلميح أما إذا اتدع بالفػضى كالقيخ قج يؤدؼ ذلظ إلى انخفاض درجة التحريل الجراسي 
 (.287،ص 1984) سشاء الخػلي، بعس التبلميح.

تؤثخ عجـ مبلئسة التبلميح السشياج الجراسي كعمى ضعف  :السشياج السجرسي( 2ـ3ـ3
التحريل الجراسي ككحلظ عجـ ارتباط السػاد الجراسية بالػاقع الحؼ يحيط بو، كلحا عشج كضع 

 السشياج يجب أف نخاعي إلى قجرات التبلميح الجدسية كالشفدية كالعقمية.
يع سػاء كانت داخل غخفة إف عبلقة التبلميح مع بعز :عالقة التمسيح بدمالئو (3ـ3ـ3

الرف أك خارجيا تشعكذ برػرة كاضحة في تفاعميع مع بعزيع أثشاء القياـ باألنذصة 
التعميسية التخبػية، فقج يكػف التفاعل تفاعل ايجابيا كىػ الحب كالسشاقذة الذخيفة كقج يكػف 

ة تشذأ بيغ التبلميح سمبا كيأخح مطيخ الكخاىية كالسشافدة اليجامة كفي كمتا الحالتيغ فإف العبلق
كيكػف ليا األثخ الكبيخ عمى مدتػػ تحريميع الجراسي الحؼ يؤثخ برػرة كاضحة في تحجيج 
مدتقبميع حيث تؤدؼ ىحه العبلقات إلى رفع مدتػػ تحريميع الجراسي ألف التبلميح 
يدتفيجكف كيتعمسػف مغ بعزيع البعس إذا كاف تفاعميع إيجابي كمغ السسكغ أف يحجث 

، 2007. )محسػد الذيخ، ذا كاف تػجييع سمبيا كتكػف السشافدة بيشيع ىجامةالعكذ إ
 (.74ص
اتراؼ السعمع برفة محجكدة تؤثخ عمى تحريل التمسيح، أك  متعمقة بالسعمم: (4ـ3ـ3

ميػؿ السعمع كرغبتو في التجريذ، كأف يكػف اىتسامو بالتمسيح أثشاء التجريذ محجكدا أك 
كردكد سمبية يشفخ مشيا التمسيح كتقبل معيا رغبتو في التعمع، قج يدتجيب إليو، بسيػؿ كألفاظ 

يكػف السعمع أكاديسيا أك كضيفيا غيخ مؤىل تساما كخبخاتو قميمة مسا يزفي عمى أسمػبو 
.)دمحم التعميسي الخكتيغ في استجابتو لحاجات تبلميحه اإلدراكية كقجراتيع التحريمية

 (148،ص2002السعسايخة،
 السجرسية السحيصة بالتمسيح مغ إدارة كمشاىج كشخيقة السعمع في إلقائو الجرسكمشو فالطخكؼ 

 .إذا كانت ال تتشاسب مع الستعمع تؤثخ بالدمب عمى التحريل الجراسي قج
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في ىحا اإلشار يخػ فيجػ تدكي أنو يسكغ تػضيح دكر ك  عهامل بيئية أسخية:( 4ـ3
السعخفي مغ خبلؿ الشطخ إلييا األسخة في التحريل كبذكل أكثخ عسػمية في التصػر 

باعتبارىا الدياؽ الثقافي كاالجتساعي يمعب دكرا كبيخا في التصػر السعخفي، ككحلظ ال يسكغ 
تفديخه بعيجا عغ ىحا الدياؽ، كتحجث فيجػسكي عغ اثشتيغ مغ األدكات الثقافية التي تمعب 

ة، أشمق عمى األكلى اسع دكرا حاسسا في التصػر السعخفي سػاء في مخحمة الصفػلة أك السخاىق
كنحكخ مغ العػامل ( 440، ص2004)صالح أبػ جادك،األدكات الخمدية كمثاؿ ذلظ نطاـ األرقاـ.

 البيئية األسخية مايمي:
تمعب األسخة دكرا كبيخا في التشذئة االجتساعية التي تجخل  :العهامل االجتساعية (1ـ4ـ3

في تكػيغ الصفل جدسيا كعقميا كمعخفيا، إذ يتمقى معمػماتو األكلى مشيا كسا قاؿ "مػريذ 
سخحاف" بأف األسخة ىي ذلظ الػعاء التخبػؼ الحؼ تتذكل داخمو شخرية الصفل تذكيبل فخديا 

ساف بحياة أبشائيع كيذاركاف في نذاشيع يلمحيغ يتبيغ تػمي" أف األبػيغ ا كاجتساعيا كقج
الجراسي ضعف إلى أف تػفخ مغ بيئة اجتساعية التي يداعجىع عمى االستقخار 

 (.78ص، 2015)عياش ليمى،  االجتساعي
في بحث قاـ بو كػلساف عمى ستسائة ألف شفل في الػاليات  السدتهى التعميسي:( 2ـ4ـ3

بسا ال يجع  مجاال لمذظ إلى أف البيئة السشدلية، بسا في الستحجة األمخيكية، تػصل الباحث 
السدتػػ التعميسي لمػالجيغ كدخميسا، كاف ليا األثخ األكبخ عمى التحريل السجرسي ليؤالء 

 (.77، ص1989.) دمحم إسساعيل، األشفاؿ
كسا يؤدؼ عجـ كعي الػالجيغ كقمة معارفيع إلى العجد عغ مداعجة األبشاء في 

تشطيع كقتيع أك تػضيح ما يغسس عمييع مفاىيع أك معمػمات كيديع السشاخ استحكارىع أك 
الشفدي الدائج في األسخة في مداعجة األبشاء عمى التحريل الجراسي أك يؤدؼ إلى تأخخىع 

)محسػد دراسيا، فعجـ شعػر األكالد بالحب كالػد مغ قبل الػالجيغ يؤثخ عمى مدتػػ تحريميع.

 (.75، ص2007الذيخ، 
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يمعب الجكر االقترادؼ لؤلسخة دكرا ىاما في حياة التمسيح  :العهامل االقترادية (3ـ4ـ3
خرػصا في تأثيخه عمى تحريمو الجراسي، ففي اآلكنة األخيخة  قاـ بعس الباحثيغ ريدساف 

( نذخ كتابو السعخكؼ بعشػاف "الػلج السحخـك التخاث"كفيو يبيغ أف الػلج 1962كفي عاـ )
قميج أؼ التسدظ بالعادات القجيسة كاالىتساـ باألمػر العسمية كاحتقار السحخـك يسيل إلى الت

األمػر العمسية العقمية، كفي تحميل ذلظ يسكغ تحميميو في ضػء الشداع القائع بيغ الصبقات 
االجتساعية فالبيت الفقيخ السعجـك يكػف عادة خاليا مغ عػامل التذجيع عمى التحريل 

محسػد الدحمشي، .)اشئ نفدو غيخ قادر عمى البقاء في السجرسةالسجرسي الخفيع كلحلظ نجج الش

 (.26، ص2013
 شخوط التحريل الجراسي:( 4

لمتعمع قػانيشو كأصػلو،تػصيل إلييا عمساء الشفذ كالتخبية ، تجعل مغ التعميع إفادة لراحبو، 
 مغ أىع الذخكط كالسبادغ الخاصة بالتحريل الجراسي الجيج مايمي:

شخط مغ شخكط حجكث التعمع الجيج، كىػ أف يكػف ىشاؾ دافع نحػ الجافعية  الجافعية: (1ـ4
 (.124،ص2011.)عبجؼ سسيخة،بحؿ الجيج كالصاقة لتعمع السػاقف الججيجة أك السذكبلت

كسا أف الجافع لجػ الكائغ الحي قػيا كاف ندكع الكائغ الحي نحػ الشذاط السؤدؼ إلى التعمع   
ب التعمع أف الجػع كاف دافعا ضخكريا لحجكث عسمية التعمع، قػيا أيزا. كالسعخكؼ في تجار 

فقج ثبت أف إشباع دافع الجػع كاف يؤدؼ إلى شعػر الحيػاف بالخضا كاالرتياح. فالثػاب 
كالعقاب ليسا أثخ بالغ في تعجيل الدمػؾ كضبصو ألف األثخ سػاء كاف شيبا أـ ضارا، يؤدؼ 

ع عسمية التعمع في ضخكؼ السخح كالذعػر إلى حجكث تغييخ الدمػؾ. فسغ األفزل أف تت
بالثقة في الشفذ بجال مغ الذعػر بالخػؼ كالخىبة كالعقاب، كلحلظ يشبغي أف نعػد التبلميح 
عمى التستع بمحة الشجاح كتجشب آالـ الفذل. كميسا يقاؿ مغ ضخكرة كجػد الثػاب أحيانا 

، فبل إفخاط في قدػة العقاب كال كالعقاب أحيانا أخخػ فإنشا يجب أف نكػف معتجليغ في كبلىسا
إفخاط في السجح بل ال بج مغ الػقػؼ مػقفا معتجال حتى ال يفقج السجيح قيستو كحتى ال تختبط 

 (198،ص1984)عبج الخحساف عيدػؼ،العسمية التعميسية بسذاعخ الدخط كالغزب
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قت كاحج يقرج بالتجريب السخكد ذلظ الحؼ في ك  التكخار والتجريب السهزع والسخكد:( 2ـ4
كفي دكر كاحج أما التجريب السػزع فيتع في فتخات متباعجة تتخمميا فتخات مغ الخاحة أك عشج 
التجريب السخكد يؤدؼ إلى التعب كالذعػر بالسمل كسا أف ما تعمسو الفخد بالصخيقة السخكدة 
ى يكػف عخضة لمشدياف كذلظ ألف فتخات الخاحة التي تتخمل دكرات التجريب السػزع يؤدؼ إل

تثبيت ما يتعمسو الفخد ىحا إلى جانب تحجيج نذاط الستعمع بعج فتخات اإلنقصاع كإقبالو عمى 
 (.415، ص2009)دمحم العبيجؼ، التعمع باىتساـ أكبخ

لمتدسيع الحاتي أثخ بميغ في تدييل التحريل، كىػ عسمية يقـػ بيا  التدسيع الحاتي:( 3ـ4
أك ما اكتدبو مغ خبخات كميارات دكف  الصالب محاكال استخجاع ما حرمو مغ معمػمات

الشطخ إلى الشز، كذلظ أثشاء الحفع أك بعجه بسجة قريخة، كلعسمية التدسيع ىحه فائجة إذا 
تبيغ لمستعمع ما أحخزه مغ نجاح كعبلج ما يبجك مغ مػاشغ الزعف في التحريل، كلتأكج 

  (.44، ص2014.)عايجة العصا، مغ الحفع كالفيع
يقػـ بعسمية تدسيع ذاتي بيغ الحيغ كألخخ لسا حفطو حتى يعخؼ األجداء يجب عمى الفخد أف 

 (.178،ص1996ا)كامل عػيزة،  التي لع يحفطيا فيديج مغ مخات قخاءتو
الشظ أف التحريل القائع عمى أساس اإلرشاد كالتػجيو أفزل مغ  اإلرشاد والتهجيو:( 4ـ4

ع فاإلرشاد يؤدؼ إلى حجكث التعمع التحريل الحؼ ال يدتفيج فيو الفخد مغ إرشادات السعم
بسجيػد أقل كفي مجة زمشية قريخة عسا لػ كاف التعمع بجكف إرشاد، فالسخشج يؤدؼ إلى 
اخترار الجيج كالػقت البلزميغ لتعمع شيء ما، كيجب أف تكػف اإلرشادات ذات صبغة 

رشادات إيجابية ال سمبية كأف يذعخ الستعمع بالتذجيع، ال باإلحباط كيجب أف تكػف اإل
بصخيقة متئجة متجرجة، كسا يشبغي أف يػجو السعمع إرشاداتو إلى تبلميحه في السخاحل األكلى 
مغ عسمية التعمع، كذلظ حتى يبجأ التبلميح تحريميع متبعيغ الصخؽ الرحيحة مشح البجاية، 
كيجب اإلسخاع في ترحيح األخصاء أكال بأكؿ، كذلظ حتى ال تثبت في خبخة الستعمع كتربح 

يسة السعمع شػيمة كشاقة كمددكجة كىي في ىحه الحالة ترحيح األخصاء ثع تػجيو اإلرشاد م
 (102، ص2015)مخيع بغ كخيسة، مغ ججيج
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إف الخغبة كالسيل يػلجاف في نفذ كل تمسيح كال شظ االىتساـ بالتعمع كاإلقباؿ  االىتسام:( 5ـ4
ة، فيقبل عمى تعمع ما يسيل إليو، عمى الجراسة كالسجرسة معا، كيخمقاف فيو الشذاط كالفاعمي

كيبحؿ فيو الكثيخ مغ الجيج بخغبة كتذػؽ، الذيء الحؼ يداعجه عمى تحليل الرعػبات التي 
 ترادفو، كليحا فالسصمػب مغ السجرس بالخرػص في ىحا السبجأ العسل عمى:

 اتو.أػ تييئة جػ حجخة الجراسة، الحؼ يجج التمسيح في رحابو ما يذبع حاجاتو كتحقيق رغب
 ب ػ االىتساـ بالفخكؽ الفخدية بيغ تبلميحه.

ج ػ تذجيع تبلميحه عمى اعتساد السجيػد الحاتي باعتباره ىػ اآلخخ مبجأ ىاـ مغ مبادغ 
 التعمع بالعسل.

د ػ اعتساد التخغيب مع تبلميحه ألنو يقػؼ حػافدىع كيجعل الػاحج مشيع أشج إصخار عمى 
 (.214، ص2010.)بخـك دمحم، انجاز كتحقيق ىجفو

: إف معخفة الشتائج تؤدؼ إلى حجكث معخفة الستعمم بالشتائج لسا يتعمسو برفة مدتسخة( 6ـ4
التعمع الجيج فسعخفة مقجار ما أحخزه مغ نجاح أك ما ىػ عميو مغ تقريخ يجفعو إلى بحؿ 
مديج مغ الجيج لمسحافطة عمى مدتػاه، فسعخفة الستعمع بشتائج تحريمو تجعمو يعسل عمى 

ة نفدو مباراة زمبلئو فيدعى دائسا إلى أف يحث نفدو أف يتفػؽ عمى زمبلئو أما عجـ مبارا 
معخفة الشتائج فقج تمقي في ركح الفخد أنو كصل قسة فبل يبحؿ جيجا، كقج يمقى في ركحو أنو 
ال يحخز أؼ تقجـ تتقيقخ ىستو كيزعف حساسو ككحلظ فإف معخفة نتائج التحريل تبيغ 

ة كالصخؽ الخاشئة في اكتداب السيارات كالخبخات السصمػبة كعمى لمستعمع الصخؽ الرحيح
 (417،ص2009) دمحم  العبيجؼ،ذلظ يتبع الصخيقة الشاجحة

أؼ يكػف محتػػ البخنامج الجراسي كاقعيا بالحياة االجتساعية لمصالب،  التعمم الهاقعي:( 7ـ4
 (54، 2004)كنجغ سسيخة، حتى يتدشى لو تصبيق تمظ السعمػمات الشطخية كاقعيا

كمشو نجج أف الذخكط الدابقة الحكخ جسيعيا تؤدؼ دكرا ىاما في عسمية التحريل ككدب 
 السعمػمات كحل السذاكل التي قج تؤدؼ إلى الفذل الجراسي 
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 أىجاف التحريل الجراسي: ( 5
 لمتحريل الجراسي العجيج مغ األىجاؼ كنحكخ مشيا مايمي:

أجل تذخيز كمعخفة مػاشغ القػة كالزعف لجػ  ػ الػقػؼ عمى السكتدبات القبمية مغ1ػ5
التبلميح بغية تحجيج الحالة الخاىشة لكل كاحج مشيع تكػف مشصمقا لمعسل عمى زيادة فاعمية في 

 السػاقف التعميسية السقبمة.
الكذف عغ قجرات التبلميح خاصة مغ أجل العسل عمى رعايتيا، حتى يتسكغ كل مشيع  ػ2ػ5

 ا كمجتسعو معا.مغ تػضيفيا في خجمة نفدي
الكذف عمى مدتػيات التعميسية السختمفة مغ أجل ترشيف التبلميح لسدتػياتيع بغاية ػ 3ػ5

مداعجة كل كاحج مشيع عمى التكيف الدميع مع كسصو السجرسي كمحاكلة االرتقاء بسدتػاه 
 التعميسي.

سو أك تحجيج كضعية أداءات كل تمسيح بشدبة إلى ما ىػ مخغػب فيو، أؼ مجػ تقجي ػ4ػ5
 تقيقخه عغ الشتائج السحرل عمييا سابقا.

تػفيخ التغحية السخجعية بعج اكتذاؼ الرعػبات ما، مسا يسكغ مغ اتخاذ التجابيخ ػ 5ػ5
 كالػسائل العبلجية إلى تتشاسب مع ما تع الكذف عشو مغ الحقائق.

ي تعػد قياس ما تعمسو التبلميح مغ أجل اتخاذ قجر مسكغ مغ القجرات السشاسبة الت ػ6ػ5
 بالفائجة عمييع أكال كعمى مجتسعيع ثانيا.

يسكغ السجرسيغ مغ معخفة الشػاحي التي يجب االىتساـ بيا كالتأكيج عمييا في التجريذ  ػ7ػ5
 في مختمف السػاد الجراسية السقخرة.

تكثيف األنذصة كالخبخات التعميسية السقخرة حدب السعصيات الستػفخة مغ أجل استغبلؿ ػ 8ػ5
 السختمفة لمتبلميح.القجرات 

 تحجيج مجػ فاعمية  كصبلحية كل تمسيح لسػاصمة تمقي خبخاتو تعميسية ما.ػ 9ػ5
  (.215.)الجمشيػرؼ، صتحديغ كتصػيخ العسمية التعميسيةػ 10ػ5
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 :أىسية التحريل الجراسي( 6
يعج التحريل الجراسي ذك أىسية كبيخة في العسمية التعميسية التخبػية كػنو مغ أىع مخخجات  

التعميع التي يدعى إلييا الستعمسػف، كيعتبخ التحريل الجراسي مغ السجاالت اليامة التي 
حطيت باىتساـ اآلباء كالسخبييغ باعتباره احج األىجاؼ التخبػية التي تدعى إلى تدكيج الفخد 

سعارؼ التي تشسي مجاركو كتفدح السجاؿ شخريتو لتشسػ نسػا صحيحا كالػاقع أف تمظ بال
األىجاؼ التي يدعى إلييا الشطاـ التعميسي تتعجػ إلى ما ىػ ابعج مغ ذلظ كىػ غخس القيع 

 اإليجابية كتخبية الذعػب.
س مجػ كتكسغ أىسية التحريل الجراسي في العسمية التعميسية في كػنو يعالج كسعيار لقيا

كفاءة العسمية التعميسية، كمجػ كفاءتيا في تشسية مختمفة السػاىب كالقجرات الستػفخة في 
 السجتسع مسا يسيج الستغبلؿ ىحه القجرات.

كيعج التحريل الجراسي مغ اإلجخاءات الػقائية لعجـ الػقػع في السذكبلت األمشية كالتخخيبية 
حصاط السدتػػ الجراسي كقمة التحريل، التي تعاني مشيا كثيخ مغ السجتسعات نتيجة ان

 ( 94ػ 95، ص2010عمي أحسج، )كتدخب كثيخ مغ التبلميح مغ الجراسة
كسا أنو يذبع التحريل حاجة مغ الحاجات الشفدية التي يدعى إلييا الجارسػف، كفي حالة  

عجـ إشباع ىحه الحاجة فإنيا تؤدؼ إلى شعػر الصالب باإلحباط الحؼ يشتج عشو استجابات 
  (.94،ص2010)عمي أحسج،عجكانية مغ قبل التمسيح قج تؤدؼ إلى اضصخاب في الشطاـ السجرسي

كتكسغ أىسية التحريل في كػنو عسمية تعميسية تعسل عمى ارتقاء الستعمع إلى 
 مدتػػ أفزل كإحجاث تغيخات في جسيع نػاحي شخرية الستعمع. 

 اختبارات التحريلـ( 7
امتحانات في مػاد معيشة مغ السػاد السشيج الجراسي أؼ إف اختبارات التحريل تذسل عمى 

تعتسج عمى تحجيج األعسار التحريل لكل مادة أك تحجيج السدتػيات التحريمية بسدتػيات 
 (.13،ص1996)فيرل عباس، الحكاء السختمفة.
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لمشجاح في ىحا العسل  كنجج أف اختبارات التحريل كثيخا ما تكػف أفزل السؤشخات التشبئية
أك ىحا التجريب، كعمى ذلظ فإف االختبارات التي تقيذ السعمػمات التي يعخفيا الصالب عغ 
السػضػعات التي تجرس في السجارس التي تقيذ السعمػمات التي يعخفيا الصالب عغ 

 (.87، ص1988) سعج عبج الخحساف، السػضػعات التي يجرسيا
لتعميسي لمتبلميح كالحكع عمى حجع اإلنتاج التخبػؼ كسا ككيفا كفي ضػءه يتع تحجيج السدتػػ ا

)أمل البكخؼ كالػقػؼ عمى ما تحجثو العسمية التخبػية مغ نتائج كآثار في بشاء شخرية الصمبة

 (.249ص،2011،
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ىي الشسػذج التقميجؼ لبلختبارات كتتكػف مغ عجد مغ األسئمة  االختبارات السقالية:( 1ـ7
يبجأ الدؤاؿ بكمسات مثل أذكخ، عجد، عخؼ، ناقر، قارف، عمل،...الخ كيجيب الصالب 
بألفاضو الخاصة، كتتخاكح اإلجابة بيغ أسصخ كصفحات، ىحا الشػع مغ االختبارات يػاجو 

لكثيخ مغ االنتقادات كلكغ بالخغع مغ ذلظ مازاؿ السعمسػف متسدكػف بو في قياس التحريل ا
 (76ص)إبخاىيع عثساف،

 كتشقدع األسئمة السقالية  إلى قدسيغ ىسا:
كيصمق عمييا األسئمة اإلنذائية، كتتصمب ىحه  األسئمة السقالية طهيمة اإلجابة: (1ـ1ـ7

تقل عغ نرف صفحة  لتػضيح فكخة أك تفديخ ضاىخة أك األسئمة اإلجابة السصػلة كالتي ال 
مذكمة معيشة، كتبجأ ىحه األسئمة عادة بأفعاؿ سمػكية مثل:كضح، اشخح، ناقر، قارف، 

 أذكخ...إلخ.
تتصمب ىحه األسئمة إجابات قريخة ال تتعجػ  :األسئمة السقالية قريخة اإلجابة (2ـ1ـ7

ىحا الشػع مغ األسئمة في قياس معخفة الدصخ الػاحج، أك الجسمة الػاحجة، كيدتخجـ 
مرصمحات معيشة، كمعخفة السبادغ، كالحقائق الشػعية، كالصخؽ اإلجخاءات كالتفديخات 

، إذكخ أخػات  اذكخالبديصة كمغ أمثمة ىحا الشسط:  أركاف اإلسبلـ، عجد مبصبلت الرـػ
 (.61ػ60ص، 2007) رافجة الحخيخؼ، إف...إلخ 

كأشمق عمييا بالسػضػعية إلنيا تخخج عغ رأؼ السرحح  :االختبارات السهضهعية (2ـ7
اختبارات تبشى عمى أساس سميسة كمشصقية تدتبعج الحاتية تحاكؿ كىي  كال تتجخل فييا ذاتيتو،

معخفة مجػ فيع الستعمع لمسعمػمات التي حرل عمييا، لحا كجب االعتشاء بيحه االختبارات 
كدقيقة عمى مجػ تقجـ التحريل  الجراسي حتى تسكششا مغ الحرػؿ عمى بيانات صحيحة 

 (111،ص 2013)ىشػدة عمي، لمستعمع.
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 كلبلختبارات السػضػعية أنػاع نحكخ:
يتألف االختبار في ىحا الشػع مغ عجد مغ العبارات  :أسئمة الرهاب والخطأ (1ـ2ـ7

بعزيا صحيح كبعزيا خصأ، كيسكغ استخجاـ ىحا الشػع مع بعس األنػاع األخخػ مغ 
 كمغ قػاعج تكػيغ ىحا الشػع مغ البشػد ىي: .(49،ص2005)نادر الديػد،االختبارات.

ششة كالتخكيب المغػؼ ػ يجب أف يكػف بشج الرػاب أك الخصأ كاضحا بكمسات دالة محجدة مق1
بديط مخترخ كضسغ السفخدات التي يعخفيا الصبلب، دكف تفاصيل كاىية أك تعبيخات 

 خادعة تثيخ الذظ في الحكع.
ػ يتزسغ البشج االختبارؼ فكخة أساسية كاحجة، كيعتسج عمى حقيقة أك مبجأ أك مفيـػ ذؼ 2

ؼ، كال يكػف نرف البشج داللة، كيكػف الرػاب كالخصأ كاضحا تساما في البشج االختبار 
 االختبارؼ صػابا كالشرف الثاني خصأ.

 ػ ال يشبغي استخجاـ كمسات تػحي باإلجابة، مثبل: يجػز، محتسل، مسكغ، نادرا، غالبا.3
 ػ تجشب جعل الحقيقة خصأ بتغييخ شفيف في البشج االختبارؼ.4
السقخر، كسا أف ازدكاج  ػ ال يعتسج البشج االختبارؼ الخصأ عمى نفي عبارة مثبتة في الكتاب5

 (296،ص2007.)الفخج كجيو، الشفي)نفي الشفي إثبات( بدبب الخمط كاإلبياـ
يتألف اختبار الستعجد مغ جدئيغ، األكؿ كىػ  :أسئمة االختبارات من متعجد( 2ـ2ـ7

الجحر كيذيخ الى العبارة التي تحجد السذكمة أك الدؤاؿ مػضػع االىتساـ، كالثاني كىػ 
ائل، كيتخاكح عجدىا ما بيغ ثبلثة كخسدة بجائل، تذيخ إحجاىا إلى الجػاب مجسػعة البج

 2003.)عبج السجيج نذػاتي، الرحيح أك أفزل األجػبة السسكشة. كقج يكػف الجحر سؤاؿ مباشخا

 (.620ص،

ىحا الشسط مغ األسئمة يصمق عميو اختبارات الخبط  السطابقة: أسئمة السداوجة أو (3ـ2ـ7
كيكػف في مجسمو مجسػعة مغ الفقخات التي تسثل عبلقة بيغ مفاىيع أك أفكار أك كالسصابقة، 

( كيتألف مغ قاتستيغ عمى الصالب أف يداكج بيغ 70ص، 2002حقائق)نبيل عبج اليادؼ، 
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عبارة القائسة األكلى بسا يشاسبيا مغ القائسة الثانية. كتعخؼ القائسة األكلى بالسقجمات، 
يسكغ لمصالب أف يداكج بيغ عبارة كاحجة مغ السقجمات كبيغ استجابة كالثانية باالستجابات، ك 

كاحجة أك أكثخ مغ االستجابات كيسكغ أف تذسل قػائع السقجمات كاالستجابات عمى  أسساء 
أفخاد أك أماكغ،عشاكيغ أعساؿ فشية،كلكغ البج أف يكػف محتػػ نفذ القائسة متجاندا، كيجب 

 (.444ػ443ص، 2010)محسػد عسخ،اأف يكػف شػؿ كل مقجمة قريخا ندبي

كتتصمب مغ التبلميح ملء الفخاغ الحؼ يكسل الجسمة أك يجيب  اختبارات من السكتسل: (4ـ2ـ7
عغ الدؤاؿ خاص. كيخجـ ىحا الشػع مغ االختبارات كحمقة كصل بيغ االختبارات 

بالحقائق السػضػعية كاختبارات السقاؿ، كيستاز بأنو مفيج عشج تقييع معخفة الصبلب 
كالسعمػمات. كلكغ يؤخح عميو عجـ تصبيقيا أك تػضيفيا في مػاقف تعميسية متعجدة. كسا تسثل 

لجييع  اختبارات التكسيل أيزا أحج أنساط االختبار الحخ الحؼ يتصمب مغ التبلميح تقجيع ما
 (373 ص،2011)جػدت سعادة، مغ استجابات بجال مغ اختيارىا مغ بجائل أك اختيارات متعجدة

كىي االختبارات التي تقيذ أداء الستعمسيغ عغ شخيق التعخؼ  االختبارات األدائية: (3ـ7
عمى بعس الجػانب الفشية الخاصة باليجؼ قيج التقػيع حيث تتصمب شبيعة السادة التعميسية، 
كبعس السيارات التي ال يسكغ قياسيا باالختبارات الذفػية أك الكتابية مغ مقالية 

.) إبخاىيع ألنيا تعتسج عمى ما يقجمو الستعمع مغ أداء عمسي كاضح كمذاىج كمػضػعية، كذلظ

 (102،ص2009السحاسشة،

 :إلىعمى أساس األداء في عسمية االختبار ترشف 
كيؤكج ىحا الشػع مغ  :التي تعتسج عمى الهرقة والقمم األدائية االختبارات( 1ـ3ـ7

عمى تصبيق السعخفة أك أداء السيارات كتابيا فقج تصمب الى  األدائيةاالختبارات التحريمية  
 تبلميحؾ أداء نذاط مثل: رسع خخيصة جغخافية.

يتزسغ ىحا الشػع مغ االختبارات التحريمية األدائية مجاال  اختبارات التعخف: (2ـ3ـ7
لب كاسعا في السػاقف اإلختبارية األدائية. مثل تعييغ جدء مغ جياز)يػضح جياز أماـ الصا
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)سامي سبق كأف درسو كتعخؼ عميو(، تحجيج مػاقع السجف اليامة عمى خخيصة صساء

 (.213،ص2000ممحع،
يخكد ىحا الشػع مغ االختبارات التحريمية األدائية عمى  :اختبار األداء العاىخي ( 3ـ3ـ7

اإلجخاء الترحيح كتأدية الحخكات السصمػب كسا يػضحيا األداء الفعمي لمسيسة. فقج تصمب 
مغ تبلميحؾ في مقخر التخبية الخياضية:التمػيح بالزخب تجاه كخة متخيمة في اليػاء. 

خامج التجريب السيشي ألغخاض تعميسية كيدتخجـ األجيدة الطاىخة في أنػاع مختمفة مغ ب
كتقػيسية قبل التصبيق العسمي عمى األجيدة. كيحج بالتالي مغ تجميخ تمظ األجيدة خاصة إذا 

  عسمت أف بعزيا يكػف غالي الكمفة.
كيعتبخ ىحا الشػع مغ االختبارات  :اختبارات عيشة العسل أو السثال العسمي( 4ـ3ـ7

قعية. حيث يصمب إلى التبلميح أداء ميسات عسمية عمى أنيا التحريمية األدائية أكثخىا كا
مثاؿ لؤلداء السصمػب تقػيسو حتى يثبت بالجليل القاشع اف الصالب قادر عمى األداء بكفاءة 
كانجاز جيجيغ. فقج تصمب مغ شالب أداء ميسات عسمية مثل ميارة في كخة الدمة تحت 

 (. 214ص، 2000.)سامي ممحع،ضخكؼ معخكفة مذخكشة
الذفػية مجسػعة األسئمة التي تعصى  ختباراتكيقرج باال :الذفهية ختباراتاال (4ـ7

لمصالب دكف أف تدتخجـ الكتابة فيو كاليجؼ مغ كراء قياس خبخة التمسيح في السػضػعات 
 التي سبق أف تعمسيا.

 كيسكغ تعخيف االختبار الذفػؼ عمى أنو االختبار الحؼ يػجو بو السجرس أك الفاحز أسئمة
بصخيقة شفػية إلى الصالب أك السفحػص بحيث يصمب مشو اإلجابة عغ ىحه األسئمة 

 (.81، ص2004.)عبج هللا الرسادؼ،شفػيا
يػاجو ىحا الشػع مغ االمتحانات عيػبا كثيخة العتساده عمى التقجيخ الحاتي كتحيدات الفخد 

خية لتقجيخ التحريل السستحغ كىي في الغالب تدتخجـ جشبا إلى جشب مع  االمتحانات التحخي
 (135ػ134ص، 1997)عبج القادر كخجة، الشيائي لمفخد
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كمغ خبلؿ جسيع االختبارات التي ذكخناىا ندتشتج أف جسيع ىحه االختبارات التحريمية ميسة 
 ككبل مشيا كالطخؼ الحؼ يدتخجـ فيو.

 خالصة
مغ خبلؿ ىحا الفرل تػصمشا إلى أف التحريل الجراسي معيارا مغ خبللو يتع تحجيج      

لمستعمع ،فيػ مقجار السعمػمات التي يتحرل عمييا الستعمسػف كالسيارات السدتػػ التعميسي 
التي يتمقػنيا كاألساليب التي يدتخجمػنيا، حيث يقاس مغ قبل السعمسيغ كذلظ باالختبارات 
التحريمية السختمفة، كسا أف لو مدتػيات، كيتع كفق شخكط، بحيث  أنيا تأثخ فيو عجة 

بالستعمع في حج ذاتو كعػامل مجرسية كأسخية.عػامل كمغ بيشيا عػامل متعمقة 



 

 



 

 

 تسييج:

(الجراسة االستصبلعية:1  
( اليجؼ مغ الجراسة.1ػ1  
( مشيج الجراسة.2ػ1  
( حجكد الجراسة.3ػ 1  
حاالت الجراسة. (4ػ1  
( أدكات الجراسة.5ػ1  
األساسية:(الجراسة 2  
( حجكد الجراسة.1ػ2  
( حاالت الجراسة.2ػ2  
( أدكات الجراسة.3ػ2  
( شخيقة إجخاء الجراسة.4ػ2  
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 تسييج:
يعج الجانب التصبيقي الخكيدة األساسية بالشدبة ألؼ دراسة، بحيث أنو يػجو الباحث نحػ     

شخيقة العسل التي يتبعيا خبلؿ دراستو، كسا أنو يداعجه عمى تجديج اإلشار الشطخؼ الخاص 
بجراستو كتصبيقو في أرض الػاقع كذلظ بتػضيح الخصػات التي يجب إتباعيا في عسمية جسع 

التي يحتاجيا في بحثو، كلحلظ البج لمباحث أثشاء إجخائو ألؼ دراسة مغ تحجيج  السعمػمات
اإلشار السشيجي الستبع في دراستو، كتحجيج األدكات التي يسكغ استخجاميا في جسع 

 السعمػمات، كىحا ما سشتصخؽ لو في ىحا الفرل.
 لجراسة االستطالعية: ( ا1

ة في البحػث العمسية كسا أنيا مغ اإلجخاءات تعتبخ الجراسة االستصبلعية خصػة ىام      
عمى الطخكؼ كاإلمكانيات السيجانية التي تداعج الباحث عمى البحث في السيجاف كالتعخؼ 

 .بحثو كتقشيغ أدكات جسع البيانات بحيث تداعج عمى ضبط متغيخات الستػفخة،
استصبلع الطخكؼ كيعخفيا مخكاف عبج السجيج إبخاىيع" إنيا تمظ الجراسة التي تيجؼ إلى 

السحيصة بالطاىخة التي يخغب الباحث دراستيا كالتعخؼ عمى أىع الفخكض التي يسكغ 
 (49، ص3111)عبج السجيج، كضعيا كإخزاعيا لمبحث العمسي

 اليجف من الجراسة االستطالعية:( 1ـ1
 ػ التعخؼ عمى العيشة كخرائريا.2
 دراستيا.ػ تعصيشا نطخة أكلية حػؿ الستغيخات التي نخيج 3
 ػ مبلئسة أدكات الجراسة مع عيشة الجراسة.4

 ػ التعخؼ عمى الرعػبات التي قج يفخضيا السيجاف.5
لجراسة أدؼ بحث البج مغ إتباع مشيج يديخ عمى خصاه الباحث،  مشيج الجراسة:( 2ـ1

 كاعتسجنا 
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ة في دراستشا مشيج مبلئع مع شبيعة السػضػع كىػ مشيج اإلكميشيكي كالستزسغ دراس  
الحالة، ألنو السشيج األندب لمتقخب مغ الحالة كاإللساـ بجسيع جػانبيا، كالحؼ يعخفو "فخج 
شو" بأنو شخيقة تعشى بالتخكيد عمى دراسة الحالة الفخدية كالتي تسثل السطاىخ السخاد دراستيا، 
ة حيث يقػـ الباحث فيو باستخجاـ مختمف أساليب البحث الشفدي التي تسكشو مغ دراسة الحال

بذكل شامل كمعسق حتى يتػصل إلى الفيع العسيق لذخرية السبحػث كالتي تأثخ بسػضػع 
 ( .2:،ص3114.)فخج شو،الجراسة كأثخه فيو

 حجود الجراسة:( 3ـ 1 
أجخيت الجراسة في السجرسة االبتجائية مشاد أحسج دمحم الستػاججة بحي زيخارؼ السجال السكاني: 

 مدكغ القجيسة( أدرار. 3111دمحم)
   .:312جانفي  18إلى غاية  3129أكتػبخ  19في يػـ  السجال الدمشي:

 حاالت الجراسة: ـ 4ـ 1
اعتسجنا في دراستشا عمى أربع حاالت مرابيغ اضصخاب فخط الشذاط الحخكي 

( سشػات كفي مدتػيغ" ثبلث 21إلى  9السرحػب بتذتت االنتباه تبمغ أعسارىع ما بيغ)
 حاالت مغ الدشة الثانية كحالة كاحجة في الدشة الخابعة" كالحاالت كميع ذكػر. 

في ىحا البحث عمى السشيج اإلكميشيكي كبالزبط  كألنشا اعتسجنا أدوات جسع البيانات:ـ 5ـ 1
دراسة الحالة حيث تعتبخ القياـ بجراسة كحجة كاحجة مثل األسخة أك القخية أك القبيمة، دراسة 
مفرمة لمكذف عغ جػانبيا الستعجدة كالػصػؿ إلى تعسيسات تشصبق عمى غيخىا مغ الػحجات 

 سعتسج عمييا ىي كاألتي:( كاألدكات ال255،ص3115الستذابية)ناجح القادرؼ، 
بحيث تعخؼ بأنيا حجيث بيغ القائع بيا كبيغ السفحػص، كىي أداة : العيادية السقابمةـ 1ـ5ـ1

)صالح كسا يخػ بػرؾ يتع بػاسصتيا جسع السعمػمات مغ خبلؿ التفاعل السباشخ بيغ األشخاص

 ( .71،ص:::2الجاىخؼ،
تعتبخ مغ أكثخ الػسائل استخجاما في جسع السعمػمات كتعشي السبلحطة السالحعة: ـ 2ـ5ـ1

االىتساـ أك االنتباه إلى شيء أك حجث أك ضاىخة بذكل عاـ مشطع عغ شخيق الحػاس، حيث 
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نجسع خبخاتشا مغ خبلؿ ما نذاىجه أك ندسع عشيا، كالسبلحطة العمسية تعشي االنتباه لمطػاىخ 
)سعيج عبج العديد، أسبابيا كالػصػؿ إلى القػانيغ التي تحكسيا كالحػادث بقرج تفديخىا كاكتذاؼ

 (96،ص3115
ىػ مقياس غيخ لفطي يصبق فخدؼ كجساعي في نفذ رسم الخجل لمحكاء: ـ اختبار 3ـ5ـ1

الػقت فقج تػصمت"كػديشاؼ" إلى أف مقجار التفاصيل التي يطيخىا الصفل في رسع الخجل 
حه األجداء عمى درجة ذكاء الصفل. كقج اعتسجنا حيث يصمب مشو ذلظ كمقجار دقة كندبة ى

 ىحا االختبار ألنو:
 ػ يتسيد بدخعة ترحيحو.

 ػ متشاسب مع خرػصية عيشة الجراسة.
 ػ يسكغ إجخاءه عمى مجسػعة مغ األفخاد في كقت كاحج

ىحا الخسع ال يدتغخؽ أكثخ مغ عذخ دقائق كيرمح ىحا السقياس لمتصبيق عمى 
تتخاكح أعسارىع بيغ ثبلث سشػات كالشرف إلى سغ الثالثة عذخ األشفاؿ الحيغ أعسارىع 

كالشرف، كيسكغ ىحا االختبار في الحرػؿ عمى فكخة سخيعة عغ ذكاء تبلميح السجارس 
االبتجائية. كاعتبخت"كػديشاؼ" أنو يسكغ اتخاذ ما يطيخ الصفل في رسسو مغ العشاصخ 

 يل الخسع. )انطخ السمحق(.الحادؼ كالخسديغ السبيشة في الججكؿ الحؼ يبيغ تفاص
 الػسائل: قمع الخصاص، كرقة بيزاء غيخ مخصصة أك مدصخة.

( ثع  : تعصى كل نقصة لشقاط السبيشة في الججكؿ السعخكض في السمحق رقع)طخيقة التشقيط
تحدب الجرجات التي يحرل عمييا الصفل كيأخح أساسا لسعخفة عسخه العقمي كفقا لمججكؿ 

 التالي:
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 يػضح اختبار الحكاء إليجاد العسخ العقمي (:11الججول رقم) 
 الجرجات 3 7   21 25 29 33 37 41 45 49 53

العسخ  4 5 6 7 8 9 : 21 22 23 24
العقمي 
 بالدشػات

 _ إليجاد العسخ الدمشي نقـػ بالعسمية الحدابية التالية:
 211 ×ندبة الحكاء= العسخ العقمي/ العسخ الدمشي

 مقياس اضطخاب  ضعف االنتباه السرحهب بفخط الشذاط: لذهقي مسادي( 4ـ5ـ1
 مرادر بشاء مقياس ضعف االنتباه كفخط الشذاط:

تع بشاء فقخات السقياس بعج مصالعة التخاث األدبي الستعمق بالسػضػع، كمطاىخ اضصخاب 
 ضعف االنتباه السرحػب بفخط الشذاط كاألدب السترل بتذخيز االضصخاب كمشيا:

 (DSM IV)جليل التذخيري كاإلحرائي الخابع لبلضصخاب العقمية_ ال
 (ICD/10) _ السخاجعة العاشخة لمترشيف الجكلي لؤلمخاض

 (3117)مججؼ الجسػقي،_ اضصخاب نقز االنتباه السرحػب بالشذاط الدائج
 (.3118)نايف الدراع، _ اضصخاب ضعف االنتباه كالشذاط الدائج 

 مقاييذ أعجت لشفذ الغخض كمشيا:كسا تع االشبلع عمى عجة 
مقياس تذخيز اضصخاب ضعف االنتباه كالشذاط الدائج، إعجاد: رائجة عيدى إلياس 

 (.3118جخيدات)
مقياس تقجيخ أعخاض اضصخاب نقز االنتباه السرحػب بديادة الشذاط الحخكي لجػ  -

 (.:::2الصفل، إعجاد: الديج عمي أحسج)
 (.2:95جاد: عبج العديد الذخز)_مقياس اضصخاب الشذاط الدائج، إع
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مقياس تقجيخ تذتت االنتباه كفخط الحخكة)ندخة السجرس(، إعجاد: كساؿ سالع سيدالع )بجف 
 تاريخ(

 تعميسات مقياس اضطخاب ضعف االنتباه السرحهب بفخط الشذاط:
أرفق السقياس بتعميسات مػجية لمسعمع، بشاء عمى مبلحطاتو اليػمية لدمػؾ التمسيح، 

( أماـ كل فقخة مغ فقخات السقياس كفق ثبلثة بجائل ىي: دائسا، ×و كضع عبلمة)تصمب مش
أحيانا، أبجا، مع كتابة البيانات الذخرية لمتمسيح كاالسع كالدغ، كالرف الحؼ يجرس فيو، 

 إضافة إلى السجرسة التي يداكؿ متابعة الجركس فييا.
كتقجيخه لدمػؾ التمسيح شخيقة ترحيح السقياس: بإعصاء درجات الستجابات السعمع 

( لمبجيل 2(لمبجيل أحيانا، كالجرجة)3( لمبجيل دائسا، كالجرجة)4حدب البجائل، فتعصى الجرجة)
أبجا، كألف الفقخات كميا في اتجاه قياس درجة اضصخاب ضعف االنتباه السرحػب بفخط 

قرى حج ( درجة كأ1:( كأدنى حج ك)41الشذاط، فإف الجرجة الكمية لمتمسيح تتخاكح بيغ )
 يسكغ أف يحرل عميو التمسيح.

 الخرائص الديكهمتخية لسقياس اضطخاب ضعف االنتباه السرحهب بفخط الشذاط:
 الرجق:

الرجؽ التبلزمي: تع تصبيق مقياس اضصخاب ضعف االنتباه بفخط الشذاط شػقي 
ق ( تمسيحا كتمسيحة، عغ شخيق معمسييع، كسا تع تصبي41مسادؼ عمى عيشة استصبلعية قجرىا)

مقياس تقجيخ أعخاض اضصخاب نقز االنتباه السرحػب بالشذاط الدائج عمى نفذ العيشة، 
(، كقاـ بتقشيشو عمى عيشة قػاميا 3115كفي أعج ىحا السقياس"مججؼ دمحم الجسػقي" سشة) 

سشة، كقج تخاكحت معامبلت  28سشػات ك 15تمسيح كتمسيحة، تتخاكح أعسارىع بيغ  2511
كمشو  1512كىي دالة عشج مدتػػ  1592ك 1564جؽ السقياس بيغ االرتباط الجالة عمى ص

 .ىحا السقياس يتستع بجرجة عالية مغ الثبات
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الرجؽ الحاتي: فقج تع حدابو لديادة التأكج مغ درجة صجؽ السقياس ككججت قيستو ر ، 
، كتؤكجاف درجة عالية مغ 1512، كىسا قيستاف دالتاف عشج مدتػػ 15:9ك  15:8تتخاكح بيغ 

 رجؽ ليحا السقياس.ال
 الثبات:

اإلصجار  شخيقة االتداؽ الجاخمي:تع حداب ثبات السقياس بصخيقتيغ، كباستخجاـ البخنامج
 اإلحرائيSPSS، ككانت الشتائج كسا يػضحيا الججكؿ2751

 يػضح معجالت الثبات. (:12الججول رقم )
 الخقع األبعاد عجد الفقخات معامل الثبات)ألفا كخكنباخ(

 12 ضعف االنتباه 21 15:1**

 13 فخط الحخكة 21 15:2**

 14 االنجفاعية 21 15:4**

 15 الثبات الكمي 41 15:7**

  **0.01دالة عشج مدتػػ  
(، كىي كميا 0.93( ك)0.90يتزح أف معامبلت ثبات أبعاد السقياس تتخاكح بيغ )

((، كىي قيسة 0.96بمغ)، كسا أف معامل الثبات الكمي لمسقياس 0.01قيع دالة عشج مدتػػ 
مختفعة، تجؿ عمى أف مقياس اضصخاب ضعف االنتباه السرحػب بفخط الشذاط عمى درجة 

 عالية كمقبػلة مغ الثبات.
تع حداب معامل الثبات باستخجاـ شخيقة التجدئة الشرفية،  طخيقة التجدئة الشرفية:

( كفقا لسعادلة جػتساف، كىي قيع مختفعة 0.90كباستخجاـ معادالت، كقجر معامل الثبات ب)
تجؿ عمى أف مقياس اضصخاب ضعف االنتباه السرحػب بفخط الشذاط عمى درجة عالية مغ 

 الثبات.
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 الجراسة األساسية:( 2
 سة:( حجود الجرا1ـ 2

  :312ماؼ  32فيفخؼ إلى غاية 14ككانت مغ الجال الدمشي: 
احتػت الجراسة عمى أربع حاالت حالتيغ في ابتجائية مشاد، كحالتيغ في السجال السكاني: 

 ابتجائية احسج بػشساؿ.

مدكغ  3111ػ كانت الجراسة في ابتجائية  مشاد أدمحم بغ دمحم التي تقع في حي زيخارؼ دمحم 2
 بأدرار.القجيسة 

 ػ ابتجائية أحسج بػشساؿ بداكية كشتة أدرار.3
بحيث اعتسجنا في الجراسة االستصبلعية عمى مؤسدة كاحجة كالتي ىي ابتجائية مشاد، تحتع 
عميشا في ىحه الجراسة إلى االعتساد عمى ابتجائية أحسج بػشساؿ ألف الحالتيغ لع يتع استقبالشا 

 العسل معشا لحلظ اعتسجنا عمى مؤسدة أحسج بػشساؿ.مغ شخؼ كالجؼ الحالتيغ كقج رفزػا 
  حاالت الجراسة:( 2ـ 2

اعتسجنا في دراستشا ىحه عمى أربع حاالت مرابيغ باضصخاب فخط الشذاط الحخكي 
( سشػات كفي 21إلى  19السرحػب بتذتت االنتباه كميع ذكػر، كتتخاكح أعسارىع ما بيغ )

 ة، الخابعة ابتجائي(.مدتػيات مختمفة) الدشة الثانية، الثالث
 أدوات الجراسة:  ( 3ـ 2

 كاعتسجنا نفذ األدكات التي استخجمشاىا في الجراسة االستصبلعية كالستسثمة في:
السبلحطة ، السقابمة العيادية، اختبار رسع الخجل لحكاء، مقياس ضعف االنتباه السرحػب 

 بفخط الشذاط الحخكي. 
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 طخيقة إجخاء الجراسة:( 4ـ 2
مع قسشا بالتػجو إلى مجرسة مشاد دمحم لئلجخاء السقاببلت األكلى  :312فيفخؼ 14في 
كفي األياـ األخخػ أكسمشا باقي السقاببلت بحيث قسشا في إحجػ السقاببلت مع  الحاالت

 الحاالت بإجخاء اختبار رسع الخجل الختبار الحكاء 
الحخكي السرحػب ككحا قسشا ضسغ ىحه السقاببلت بتصبيق مقياس فخط الشذاط 

 بتذتت االنتباه.



 

 

 تسييج:
 الحاالت ومشاقذة الشتائج.عخض 

 استشتاج عام.
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 عخض الحالة األولى: (1
 البيانات األولية:( 1ـ1

 سشة. 11الدغ: االسع: ب ػ ـ.              الجشذ: ذكخ.                  
 الختبة بيغ اإلخػة: الثالث. إناث(              2ذكخ ك  1) 3عجد اإلخػة:

.      السدتػػ الجراسي: الخابعة التأتأة) حدب قػؿ الػالجة(المغة:سميسة إال أنو يعاني مغ 
 ابتجائي )معيج الدشة(

 السدتػػ االقترادؼ: ميدػر الحاؿ.   األب: عامل        األـ: ماكثة في البيت
 ابتجائي.    03السدتػػ التعميسي لؤلـ:   أساسي. 09السدتػػ التعميسي لؤلب:  

 مع الحالة األكلى.(: يسثل السقاببلت 03الججكؿ رقع)
 السقابمة تاريخ إجخائيا مكاف إجخائيا اليجؼ مشيا السجة
كدب الثقة كمعخفة السعمػمات  د30

 األكلية 
  01 13/2/2019 إدارة السجرسة

  02 14/02/2019 مكتب السجيخة معخفة مخاحل نسػ  د45
 03 17/02/2019 في قدع الحالة تصبيق اختبار الحكاء د30
  04 18/02/2019 إدارة السجرسة كأدائوسمػكو  د45
  05 19/02/2019 في الداحة معخفة التفاعبلت االجتساعية د30
 06 24/02/2019 داخل القدع أخح بعس السبلحطات د45
 07 26/02/2019 في الداحة سمػكو كعبلقاتو االجتساعية د45
 08 27/02/2019 مكتب السجيخة ملء السقياس د40

 الدسات العامة لمحالة: ( 2ـ1
 الييئة العامة: بذػش كمخح ، غيخ مشطع نػعا ما.
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البشية السػرفػلػجية: الحالة )ب ـ( متػسط القامة حدب عسخه، جدسو متػسط، أسسخ البذخة، 
 ذك شعخ أسػد.

 السبلبذ: غيخ مختبة.
 العبلقات االجتساعية: لجيو أصجقاء.

 عخض ممخص السقابالت:( 3ـ1
 د30مجتيا  2019فيفخؼ 13ككانت مع الحالة في يـػ السقابمة األولى: 

كأجخيت السقابمة في إدارة االبتجائية كاليجؼ مشيا كدب ثقة الحالة كمحاكلة التقخب مغ  
الحالة كمعخفة السعمػمات األكلية لمحالة كاعتسجنا السقابمة الشرف مػجية ككاف ذلظ مغ 

يا ىل تحب الجراسة؟ ماذا تفعل في كقت الفخاغ ؟ ىل خبلؿ تػجيو بعس األسئمة كمغ بيش
سشة كتجرس في الدشة الخبعة  11أنت متفػؽ في الفرل الجراسي؟  فالحالة تبمغ مغ العسخ 

ابتجائي كسا أنو في أكؿ ىحه السقابمة ضيخ عمى الحالة شيء مغ الحذسة فقج كاف يجيب بيد 
جػب معشا كالحالة يعير مع كالجتو رأس كمع ذلظ يصأشأ رأسو مغ حيغ لؤلخخ كبعجىا است

كإخػتو ككالجه متػفى، فيػ يحب مذاىجة الخسـػ الستحخكة كالمعب، كتحريمو الجراسي 
 ضعيف، كييسل كاجباتو السجرسية، حيث قاؿ إنو يحب الجراسة إال أنو ال يخكد أثشاء اإلجابة،

مسانخكدش" فحدب قػلو كسا أف لجيو صعػبة في الشصق بسعشى" التأتأة" كتبيغ ذلظ في قػلو " 
ىػ يحاكؿ عمى أف يتحرل عمى نقاط جيجة إال أف تمظ الحخكة الدائجة كتذتت انتباىو يجعمو 

  ال يخكد كضيخ ذلظ في قػلو" نبغي نقخػ برح مانخكدش" .
 د 45مجتيا  2019فيفخؼ  14ككانت مع كالجة الحالة يـػ السقابمة الثانية:

كاليجؼ مشيا معخفة مخحمة نسػ الحالة كقسشا بتقجيع أنفدشا  ككانت السقابمة في إدارة االبتجائية
لؤلـ فخحبت بشا برجر رحب بصخح أسئمة كمغ بيشيا: كيف كانت مخحمة الحسل؟ ككيف ىي 

 ترخفاتو داخل السشدؿ كمع إخػتو؟
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فرخحت كالجة الحالة بأف فتخة الحسل كانت عادية كلع تراب بأية مخض إال أنيا كانت 
ى كالجتيا التي كانت مخيزة ككانت تتشقل مغ حيغ إلى آخخ مغ أجل متػتخة كخائفة عم

كع،ك كالجة الحالة ال تخبصيا صمة قخابة  120رأيتيا بحكع أنيا تدكغ بعيجا عشيا تقخيبا 
بدكجيا ، الحالة كاف عاديا ال يطيخ عميو أؼ اضصخاب إال أف ىحا االضصخاب ضيخ عشجه 

أخػه الرغيخ كثيخا كال يقـػ باليساـ التي يكمف بيا  عشجما بمغ الثامشة مغ عسخه ، فيػ يزخب
، كيخاصع أصجقائو بكثخة كسا أف عبلقتو بػالجه كانت عادية كعشج كفاتو تأثخ قميبل كبعجىا 
أصبح عادؼ كذلظ بحكع أف كالجه كاف في معطع األحياف مدافخ، كمع ذلظ فإف األـ تقػؿ 

أخخ دراسيا، أما أخػه األصغخ فيػ عكدو أف ىحه كثخة الحخكة ضيخت بعج ما تػفي كالجه كت
تساما فيػ خجػؿ كىادغ ججا بحث أخحتو كالجتو لؤلخرائي مغ أجل معالجتو، كبالخغع مغ 
تمظ الحخكة إال أنو يخاؼ عشج معاقبتو،  بحيث تقػؿ" بالخغع مغ ىحه الحخكة الي فيو برح 

 يتػتي". 
في قدع الحالة كاليجؼ مشيا  2019فيفخؼ  17: مع الحالة ككانت يػـ السقابمة الثالثة

دقيقة بحيث قسشا بتقجيع كرقة بيزاء لمحالة  كقجمشا  30كدامت السقابمة  تصبيق اختبار الحكاء
لو تعميسات االختبار تعميسات االختبار كقاؿ الحالة ىل أرسع باأللػاف؟ فقشا ال فقط بقمع 

  الخصاص فقاـ بخسع رجل عمى حدب ما يترػره .
 د45مجتيا 2019فيفخؼ  18مع السعمسة في تاريخ ة:السقابمة الخابع

كانت السقابمة  في مكتب السجيخة كاليجؼ مشيا معخفة أدائو كسمػكو داخل الفرل الجراسي 
فخحبت بشا السعمسة كقجمشا ليا بعس األسئمة عغ الحالة كمغ بيشيا كيف ىػ داخل الفرل؟ 

ت السعمسة بأف الحالة كثيخة كما ىي الترخفات التي يقػـ بيا؟ ككيف تحريمو؟ ، كصخح
الحخكة فالسعمسة  تغيخ لو السكاف مغ فتخة لفتخة مغ أجل ضبط سمػكو ك تحديغ مدتػاه 

كسا أف في بعس األحياف يقػـ بجسع القسامات  مغ  فقالت إنو ال يشتبو أثشاء إلقائيا الجرس
جث ليا الفػضى مكاف زمبلئو كيقـػ بخمييا فيػ يجعميا سبب مغ أجل القياـ مغ مكانو ،كيح
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كلع يدتجرؾ ما فاتو  داخل الفرل الجراسي كتحريمو الجراسي متجني مغ رغع إنو معيج الدشة
، كسا أنو ال يقـػ بحل 4,36بحيث تحرل في الفرل األكؿ عمى معجؿ  مغ الجركس،

، محمػليغ كالحميع ما يحميسر صحيح"كاجباتو السشدلية كتقػؿ" قميل اليـػ الي يجي بػاجباتػ 
بعس لؤلحياف يجيب بجكف إذف كغالبا ما تكػف اإلجابة خاشئة كخارج السػضػع، كال كفي 

يشيي دركسو ك خصو  ردؼء ججا  كغيخ مقخكء كلجيو صعػبة في نقل نز مغ الكتاب أك 
الدبػرة عمى الكخاس ككخاسو غيخ مشطع يكتب في صفحة أك في نرف صفحة كيتخؾ 

  صفحات كيشتقل إلى أخخػ ججيجة .
 د30كمجتيا  2019فيفخؼ  19ككانت مع الحالة في يـػ الخامدة:  السقابمة

ككانت في الداحة كاليجؼ مشيا التعخؼ عمى التفاعبلت االجتساعية لمحالة كذلظ مغ خبلؿ  
شخح أسئمة حػؿ نػع األلعاب السفزمة لو، فكاف الحالة أثشاء السقابمة يجيب عغ األسئمة كىػ 

عمى حدب ما صخح بو الحالة أنو يحب المعب مع يحخؾ قجميو كتمتفت يسيشا كشساال ك 
أصجقائو كال يحب المعب الفخدؼ كسا أنو لو أصجقاء يحبيع كيمعب معيع إال أنيع مغ بيغ كل 
فتخة كأخخػ يتذاجخكف، كسا تبيغ لشا أف الحالة سيل الجخػؿ عمى األشفاؿ كليدت لجيو أؼ 

 مذكمة في التػاصل مع اآلخخ.
د كاليجؼ مشيا أخح بعس 45كمجتيا   2019فيفخؼ  24في يـػ ككانت: السقابمة الدادسة

 السبلحطات عغ الحالة
كقج قسشا في ىحه السقابمة بأخح بعس السبلحطات عغ الحالة داخل القدع ككانت في التعبيخ 
الكتابي بحيث الحالة كاف يجمذ في الخمف كرغع أنشا كشا نجمذ مغ خمفو فإنو لع يبجؼ أؼ 

لحالة ال يذارؾ في الحرة ككل زمبلئو قامػا بإخخاج أدكاتيع كىػ اعتبار لشا حيث كاف ا
يقمب عمى مكاف أدكاتو، فالحالة ال يتابع السعمسة أثشاء إعصاءه التعميسة، قمع غيخ مشجػر، 
يقـػ مغ مكانو مغ حيغ آلخخ مغ غيخ سبب معقػؿ، ال يجمذ معتجؿ، يحخؾ قجميو بكثخة، 
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يصأشئ رأسو تقخيبا شػاؿ الحرة أؼ أنو يشطخ يمعب بأصابعو كأدكاتو أثشاء الجرس، 
 فاألرض.

 د45مجتيا  2019فيفخؼ  26مع كالجة الحالة في يـػ  :السقابمة الدابعة
كانت في مكتب السجيخة، ىجفيا معخفة سمػكيات الحالة كعبلقاتو االجتساعية كقسشا بصخح 

 في السشدؿ؟ أسئمة مغ بيشيا ىل لجيو أصجقاء يمعب معيع؟ ىل يقـػ بترخفات سيئة 
كصخحت كالجة الحالة بأف الحالة يخخب ليا أغخاض السشدؿ كيبجك ككأنو ال يخػ األشياء 
كيترادـ معيا كتقػؿ أـ الحالة"ماحجيغ كىػ يكبخ كىػ ييبل أكثخ" كرغع ذلظ إال أف الحالة 
يخاؼ فبسجخد تيجيجه بالعقاب يدتجيب إال أنو عشج مغادرتي السكاف يخجع إلى سمػكو، كسا 

نو كثيخ الحخكة فبسجخ كصػلو إلى السشدؿ يحجث الفػضى، كيزخب أخػه األصغخ بحيث أ
أنشي ال أستصيع أف أتخكو معو لػحجه، كلجيو بعس األصجقاء إال أنشي قميبل ما أتخكو يمعب 
معيع ألنو يأتشي بالسذاكل مغ شخفيع فيع غيخ مؤدبػف كىػ يحب المعب معيع فقط كال يحب 

أنو ال يخاجع دركسو في السشدؿ فقج كاف مدجل في الجركس المعب مع غيخىع كسا 
 الخرػصية إال أنو لع يتقجـ في تحريمو الجراسي فأخخجتو مشيا.

 د40مجتيا  2019فيفخؼ 27مع السعمسة  :السقابمة الثامشة
ككانت السقابمة في اإلدارة كىجفيا تصبيق االختبار فقست قخاءة االختبار عمى السعمسة كبعجىا 

 فخصة التسعغ فيو كاإلجابة عمى حدب ما ىػ مػجػد في الحالة. أعصيتيا
 :خض نتائج الحالة من خالل السقياسع( 4ـ1 
 (: يسثل نتائج الحالة األكلى الستػصل إلييا مغ خبلؿ تصبيق السقياس.04ججكؿ رقع ) 

 البعج الجرجة
 ضعف االنتباه 29
 فخط الشذاط 28
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 االنجفاعية 26
 الجرجة الكمية 83
درجة، كاالنجفاعية 28درجة ، كفخط الشذاط  29كمشو ندتشتج أف الحالة تحرل عمى 

درجة كبسا أف الجرجة التي تحرمت عمييا الحالة محرػرة ما  83درجة كالسجسػع الكمي  26
درجة  90درجة كالتي ىي أدنى حج لحكؼ اضصخاب فخط الشذاط كتذتت االنتباه ك30بيغ 

عمى أف ىحه الحالة تعاني مغ اضصخاب فخط الشذاط كالتي ىي أقرى حج، فيحا دليل 
درجة كىحا يؤكج أف الحالة تعاني مغ ندبة كبيخة  83كتذتت االنتباه كسا أنو تحرل عمى 

 مغ ىحا االضصخاب مسا يؤثخ عمى تحريمو الجراسي.
: DSM4 ال السالحعات التي أخحناىا عن الحالة حدب أعخاض( 5ـ1   

 االنتباه إلى السياـ كالػاجبات_عشجه صعػبة في االستسخار في 
 _غالبا ما يشتقل مغ نذاط إلى آخخ دكف أف يكتسل الشذاط.

 _غالبا ال يبجك عميو أنو يدتسع لسا يصمب مشو.
 _لجيو صعػبة في تشطيع كاجباتو كأنذصتو.

 _يتجشب األنذصة التي تحتاج لسجيػد ذىشي متػاصل مثل الػاجبات السشدلية كالسجرسية.
 يفقج األشياء الزخكرية ألداء الػاجبات كالسياـ._غالبا ما 

 _يتسمسل غالبا أك يتمػػ في السقعج.
 _يتخؾ مكانو باستسخار.

 _عشجه صعػبة في المعب بذكل ىادغ.
 _كثيخ الحخكة.

 _غالبا ما يتكمع بذكل كثيخ.
 _أجػبتو سخيعة كغالبا خارج مػضػع األسئمة.

 _يقاشع كيتصفل غالبا عمى اآلخخيغ.
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 مغتبيغ كجػد األنساط الثبلثة  DSM4ؿ إجخائشا لمسبلحطة كاالستعانة اؿكمغ خبل
(ADHD كىي ضعف االنتباه كفخط الشذاط كاالنجفاعية، إذا لػحع أف الحالة تعاني تذتت )

االنتباه مغ خبلؿ عجـ قجرتيا عمى السحافطة عمى االنتباه لسجة قريخة ك متابعة الجرس أثشاء 
اتو كيشدى مكانيا، كىحا راجع إلى الحخكة الدائجة بحيث أنو ال الذخح، مسا يجعمو ييسل أدك 

يجمذ بذكل صحيح كيتسمسل في مكانو كيقـػ مغ مكانو دكف استئحاف ك يجيب دكف استئحاف 
 كىحا مسا يؤدؼ إلى تجني تحريمو الجراسي.

 : عام لمسقابالت ستشتاج( ا6ـ1
معطع الترخيحات التي مغ خبلؿ السقاببلت التي أجخيت كمسا يبلحع مغ خبلؿ 

كانت مغ الحالة كالسعمسة كأـ الحالة تجؿ عمى أف كجػد اضصخاب لجػ الحالة كقج تجدج ذلظ 
مغ خبلؿ األعخاض الجالة عمى فخط الشذاط الحخكي كتذتت االنتباه كالستسثمة: خخكج الحالة 

لع يكغ  كسا أف الحالة كمدتػػ الجراسي دكف الستػسط، مغ السقعج كالتجػؿ بيغ الرفػؼ،
يعاني مغ أؼ مخض كمدتػاه االقترادؼ البأس بو، كالجتو ماكثة في البيت، كمدتػاه 
الجراسي الخابعة ابتجائي، ككالج الحالة كبيخ في الدغ أؼ أنو بيشو كبيغ زكجتو فخؽ كبيخ، 
كضيخ ىحا االضصخاب عغ الحالة بعج كفات كالجه فخبسا ضيخ ىحا االضصخاب نتيجة عامل 

ل في فقجاف الحالة لػالجه ككاف مػتو مفاجئ، كربسا قج يكػف راجع إلى عجـ قجرة نفدي كالستسث
 أـ الحالة عمى ممئ الفخاغ الحؼ تخكو كالج الحالة.

 عخض الحالة الثانية:( 2
 البيانات األولية:( 1ـ2

 سشػات. 08الجشذ: ذكخ.                  الدغ:     اإلسع: ـ ػ ر.               
 .                            التختيب بيغ اإلخػة: األكؿ.01 عجد اإلخػة:

 المغة: يقمب بعس الحخكؼ.                  السدتػػ الجراسي:  الثانية ابتجائي.      
 السدتػػ االقترادؼ: ميدػر الحاؿ.     األـ: عاممة.              األب: عامل.
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 التعميسي لؤلـ: ليدانذ. السدتػػ التعميسي لؤلب: ليدانذ.    السدتػػ 
 يسثل مقاببلت الحالة الثانية: (:05ججول رقم )( 2ـ2

 السقابمة تاريخ السقابمة مكاف السقابمة اليجؼ مغ مشيا مجتيا 
كدب الثقة كمعخفة السعمػمات  د30

 األكلية
  01 14/02/2019 مكتب السجيخة

 02 18/02/1019 مكتب السجيخة معخفة سمػكو كأدائو د45
 03 19/02/2019 قدع الحالة أخح بعس السبلحطات د45
 04 20/02/2019 اإلقامة الجامعية معخفة مخحمة نسػ الحالة د45
 05 24/02/2019 قدع الحالة تصبيق اختبار الحكاء د30

 06 25/02/2019 مكتب السجيخة معخفة التفاعبلت االجتساعية د30
معخفة سمػكو كعبلقاتو  د45

 االجتساعية
 07 26/02/2019 الجامعيةاإلقامة 

 08 10/04/2019 مكتب السجيخة ممئ السقياس د40
 الدسات العامة لمحالة:( 3ـ2

 الييئة العامة: مخح كبذػش
البشية السػرفػلػجية: لػف الذعخ أسػد، قريخ القامة، أبيس البذخة، نحيف الجدع، لغتو 

 كاضحة.
 السبلبذ: غيخ مختبة.

 أصجقاء.العبلقات االجتساعية: لجيو 
 ممخص السقابالت:( عخض 4ـ2

 د 30كمجتيا  2019فيفخؼ  14ككانت مع الحالة في السقابمة األولى: 
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ككانت في مكتب السجيخة كاليجؼ مشيا كدب ثقة الحالة كمحاكلة معخفة السعمػمات األكلية 
فقسشا بصخح بعس األسئمة عغ الحالة مثل في أؼ سشة تجرس؟ كىل تجرس بذكل جيج؟ فكاف 

الة أثشاء السقابمة مختاحا كلع يختبظ لخأيتشا ألكؿ مخة فقج كاف يجيب بكل شبلقة، فتػصمشا الح
إلى أف الحالة ىػ الصفل األكؿ في العائمة كتجرس في الدشة الثانية ابتجائي حيث يبمغ مغ 

سشػات كتحريمو الجراسي متػسط كلو قجرات تسكغ مغ التفػؽ أكثخ مسا ىػ  08العسخ 
ػبة في القخاءة، يعير مع كالجه كأخػه، كالجيو يعسبلف مػضفاف، يحب عميو، كلجيو صع

 مذاىجة الخسـػ الستحخكة كخرػصا ) األكذغ(.
 د45كمجتيا  2019فيفخؼ  18ككانت مع السعمسة في يـػ  السقابمة الثانية:

ككانت في مكتب السجيخة كاليجؼ مشيا معخفة سمػكو كأدائو لمحالة كقسشا بصخح عجة 
لحالة كمشيا كيف يترخؼ داخل القدع؟ ىل لجيو أصجقاء؟ فرخحت السعمسة أسئمة عغ ا

عمى أف الحالة لجييا حخكة زائجة كسا أنو عشجما يخيج اإلجابة يقف مغ مكانو أؼ أنو عشجما 
يخيج الكبلـ ال يدتصع الكبلـ كىػ جالذ في مكانو،  حتى إذا كاف جالذ ال يجمذ بذكل 

اف عمى ركبتيو، ك يزخب زمبلئو بكثخة داخل الرف عادؼ أؼ أنو يجمذ في معطع األحي
ككثيخ الحخكة كسا أف السعمسة قج عيشتو رئيذ لمقدع كىػ يدتغل فخصة أنو رئيذ القدع في 
القياـ مغ مكانو ألتفو األمػر، كسا أنو ال يشتبو أثشاء إلقاء السعمسة لمجرس كعمى الخغع مغ أنو 

كلجيو صعػبة في القخاءة كال  5,29معجؿ كتحرل عمى ذكي فإف تحريمو الجراسي متػسط 
يدتصيع القخاءة إال بسداعجة مغ السعمسة "ما يعخفر يقخػ غيخ إال عاكنتػ" كذلظ يعػد لتمظ 

، كسا أنو تحرل في اختبار المغة الحخكة الدائجة  كالفػضى تجعمو ال يخكد أثشاء الجرس
 . 10/3العخبية عمى 

د كاليجؼ مغ أخح بعس 45كدامت  2019فخؼ في 18ككانت في يػـ السقابمة الثالثة: 
السبلحطات عغ الحالة كأخحنا بعس السبلحطات عغ الحالة في حرة المغة العخبية بحيث 
الحطشا أف الحالة كثيخ التذػير، يقف مغ مكانو بجكف إذف السعمسة، يشجفع في اإلجابة عمى 
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كاقفا عمى كخسيو  الدؤاؿ كتكػف اإلجابة خاشئة في أغمب األكقات، يقزي معطع الػقت
بقجميو، أثشاء الكتابة يبحث عغ األدكات عشج زمبلئو، يتجػؿ في القدع مغ مكاف إلى آخخ 

 حيث أف السعمسة في بعس األحياف ال تعخؼ كيف تتعامل معو.
 د 45كمجتيا  2019فيفخؼ  20مع كالجة الحالة في يـػ  السقابمة الخابعة:

كاليجؼ مشيا معخفة مخحمة نسػ الحالة، كبحكع كأجخيت السقابمة في اإلقامة الجامعية 
أف أـ الحالة تعسل في اإلقامة الجامعية  قسشا بالسقابمة معيا في اإلقامة ككانت السقابمة 
نرف مػجية كقسشا بصخح بعس األسئمة كمغ بيشيا ىل تعخضتي لحادث أمخض أثشاء 

ال تخبصيا  عبلقة  حسمكي بإبشكي ىحا؟ ىل يعاني مغ مخض آخخ؟  فأكجت لشا األـ أنيا
قخابة بدكجو كأثشاء حسميا بالحالة لع تعاني مغ إؼ مخض ككاف الحسل مخغػب فيو ألنو كاف 
السػلػد األكؿ، كسا أف فتخة نسػه كانت شبيعية كتعمع السذي قبل أكانو، إال أنو في كبلمو 
يبجؿ حخؼ بحخؼ كال يشصق بعس الحخكؼ كىػ حتى اآلف ال يشصق بعس الحخكؼ مثل 

ؼ الخاء بجؿ مغ أف يشصق الخاء يشصق الحاء، كأنجبت الحالة كىي صغيخة في العسخ حخ 
كضيػر ىحا االضصخاب مغ سغ الخبعة فكانت تخاه مجخد فتخة عابخة "تذصيغ" إال أنو استسخ 
معو حتى سغ التسجرس، كأكجت أـ الحالة بأف ىحا االضصخاب ال يػجج في األسخة  كحدب 

ب في ضيػر ىحا االضصخاب حيث تقػؿ"أنا سبتػ فالمي خمق قػليا تقػؿ بأنيا ىي الدب
 لػلجؼ" ألنو نذأ في أماكغ غيخ مدتقخ كلع تعتشي بو بل كانت تتشقل بو مغ مكاف إلى آخخ.

 د30كدامت  2019فيفخؼ  25مع الحالة في يػـ  السقابمة الخامدة:
ككانت في مكتب السجيخة كاليجؼ مشيا التعخؼ عمى التفاعبلت االجتساعية لمحالة 
كقسشا بصخح بعس األسئمة كذلظ مغ خبلؿ شخح بعس األسئمة حػؿ نػع األلعاب السفزمة 
لو، كالحالة كاف شيمة السقابمة نطخاتو تحيط السكاف، ككاف يمعب أزرار مئدره كيجيب عغ 

يحب لعب كخة القجـ كسا أنو يفزل المعب الجساعي إال أف كالجتو األسئمة، فرخح الحالة بأنو 
تسشعو مغ المعب في الذارع مع أصجقاءه كمعطع أكقاتو يكػف في السشدؿ، كلو أصجقاء كلكغ 
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معطع أصجقاءه أكبخ مغ سشو، كسا يبجك عغ الحالة بعس اليجكء في الشطخة األكلى كبعج 
ككثخة الحخكة، ككانت السقابمة تتخمميا بعس  االستسخار معو الحطشا عميو شيء مغ القمق

 الفػاصل ككػف الحالة يعاني مغ التأتأة كسا يطيخ عميو الذخكد الحىشي.  
 د  30كمجتيا  2019فيفخؼ  24مع الحالة في يػـ  :السقابمة الدادسة

كأجخيت السقابمة في قدع الحالة كاليجؼ مشيا تصبيق اختبار الحكاء، فقسشا بإعصاء 
االختبار لمحالة كالستسثمة في إعصاء كرقة بيزاء غيخ مدصخة كقمع رصاص كقمشا تعميسات 

لمحالة ارسع رجل كيفسا كاف أك رجل تتخيمو فقاـ بقمب الػرقة مغ جية األخخػ كبجأ الخسع 
فخسع الخأس كمبلمح الػجو كبعجىا أخح األلػاف لخسع الجدع فقمشا لو ال بقمع الخصاص فقط 

 خحنا عشو الػرقة.كبعجىا أكسل الخسع كأ
 د45كمجتيا  2019أفخيل  10مع كالجة الحالة في يـػ : السقابمة الدابعة

كأجخيت اإلقامة الجامعية كاليجؼ مشيا معخفة سمػؾ الحالة كعبلقاتو االجتساعية 
كشخحشا في السقابمة الشرف مػجية بعس األسئمة كمشيا ىل يشطع مكانو في السشدؿ؟ ىل 

 يتفق مع أصجقائو؟ 
ت كالجة الحالة عمى أف الحالة سمػكياتو غيخ مشتطسة كتقػؿ" إنو مخمبط" فيػ كصخح

غيخ مشطع كال يزع أغخاضو في مكانيا السشاسب ك عشج أمخه بإحزار شيء معيغ ال يخاه 
بالخغع مغ أنو قج يكػف قخبو، كيزخب أخػه دائسا مغ دكف سبب كال يدتسع لمشرائح التي 

ئو مغ الجيخاف كزمبلئو مغ الحيغ يجرسػف معو كسا أنو يتفق تقجميا لو كالجتو، كلجيو أصجقا
 معيع في بعس األحياف كفي بعس األحياف يتذاجخ معيع.

 د 40كمجتيا  2019فيفخؼ  28مع السعمسة في يػـ  السقابمة الثامشة:
كأجخيت السقابمة في مكتب السجيخة كاليجؼ مشيا مؤل السقياس فقسشا بتػضيح السقياس 

  .ة تعبئتو كقخأتو السعمسة كقامت بػضع اإلشارة في الخانة السشاسبةلمسعمسة كشخيق
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 عخض نتائج الحالة من خالل االختبار( 5ـ2
 (: يسثل نتائج الحالة الثانية الستػصل إلييا مغ خبلؿ تصبيق السقياس.06الججكؿ رقع ) 

 البعج       الجرجة     
 ضعف االنتباه  25  
 فخط الشذاط  23  
 االنجفاعية  22  
 الجرجة الكمية  70 

درجة في  23درجة في ضعف االنتباه ك  25كمشو ندتشتج أف الحالة تحرل عمى 
درجة  70درجة في االنجفاعية كالجرجة الكمية كتحرل في الجرجة الكمية  22فخط الشذاط ك 

 كىحا يعشي أف الحالة يعاني مغ فخط الشذاط كتذتت االنتباه بجرجة كبيخة.
  :DSM4 ال السالحعات التي أخحناىا عن الحالة حدب أعخاض (6ـ2 

 _عشجه صعػبة في االستسخار في االنتباه إلى السيسات كالػاجبات
 _غالبا ال يبجك عميو أنو يدتسع لسا يصمب مشو
 _عشجه صعػبة في إتباع التعميسات كاألكامخ

 _يتسمسل غالبا أك يتمػػ في السقعج
 _يتخؾ كخسيو كمكانة باستسخار

 _يشذغل غالبا في أداء الشذاشات الخصخة بجكف اعتبار لمشتائج 
 _عشجه صعػبة في المعب بذكل ىادغ

 _كثيخ الحخكة
 _غالبا ما يتكمع بذكل كثيخ

 _أجػبتو سخيعة كغالبا خارجة عغ مػضػع األسئمة
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 _يجج صعػبة في انتطار دكره في المعب كالشذاشات
 _يقاشع كيتصفل غالبا عمى اآلخخيغ

تػضح لشا أف الحالة يعاني مغ   DSM4كمغ خبلؿ إجخائشا لمسبلحطة كاعتسادنا عمى اؿ
اضصخاب فخط الشذاط كتذتت االنتباه ، كيتزح أعخاض فخط الشذاط مغ خبلؿ أنو يترف 
كثخة الحخكة كلجيو صعػبة فالجمػس في مكانو لفتخة مغ الدمغ كىحه الحخكات يشجع عشيا 

 ه إلى السياـ السقجمة لو.صعػبة في االستسخار االنتبا
 :( استشتاج عام لمسقابالت7ـ2

مغ خبلؿ السقاببلت التي قسشا بيا كالسبلحطات التي الحطشاىا تػضح أف الحالة 
يعاني مغ تذتت االنتباه كذلظ مغ خبلؿ األعخاض التي لحطشيا عشو كالتي كصفتيا السعمسة 

كسا تػصمشا أف الحالة لع يعر في  كأـ الحالة، فالحالة لع يكغ يعاني مغ أؼ اضصخاب آخخ،
استقخار بل كاف يتشقل مغ مكاف إلى آخخ بيغ أفخاد عائمتو كقج عخضتو كالجتو إلى اإلىساؿ 
كلع تحخص عمى متابعتو في تخبيتو بل تخكت العشاف ألفخاد العائمة أؼ كل مغ الجج كالججة 

يخة في العسخ فمع تحدغ كالعسة إلى غيخ ذلظ، كسا أف كالجة الحالة أنجبت الحالة كىي صغ
التػفيق بيغ شفميا كأفخاد العائمة ككانت تدكغ بعجا عغ كالجييا لكي تػجييا،  كسا أنيا لع 
تجج مغ يػجييا كىحا قج أثخ عمى الحالة، كأثبتت السعمسة بأف الحالة يحتاج إلى شيء مغ 

 . في السدتػػ  الستابعة لكي يكػف تحريمو الجراسي
  عخض الحالة الثالثة:( 3
 البيانات األولية: ( 1ـ3

 الجشذ: ذكخ. سشػات.                         10الدغ:  اإلسع: ب ػ ع.              
 ذكػر كأنثى كاحجة(.                التختيب بيغ اإلخػة: الثالث. 02) 03عجد اإلخػة: 

 السدتػػ الجراسي: الخابعة ابتجائي)لع يعج الدشة(.           المغة: سميسة.                 
 ابتجائي. 04أساسي.       السدتػػ التعميسي لؤلـ:  09السدتػػ التعميسي لؤلب: 
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 السدتػػ السعيذي: متػسط   األب: متقاعج.          األـ: ماكثة في البيت.
 يبيغ السقاببلت مع الحالة الثالثة. (:07الججول رقم) (2ـ3 

 السقابمة تاريخيا مكاف السقابمة اليجؼ مشيا مجتيا
 01 07/03/2019 مكتب السجيخ كدب الثقة كمعخفة السعمػمات األكلية د30
 02 10/03/2019 مكتب السجيخ معخفة نسػ الحالة د45
 03 11/03/2019 في الداحة معخفة التفاعل االجتساعي د30
 04 12/03/2019 قدع الحالة معخفة سمػكو كأدائو د45
 05 13/03/2019 قدع الحالة أخح بعس السبلحطات د45
 06 13/03/2019 قدع الحالة تصبيق اختبار الحكاء د30
 07 17/03/2019 مكتب السجيخ معخفة سمػكو كعبلقاتو االجتساعية د45
 08 14/04/2019 قدع الحالة ممئ السقياس د40

 الدسات العامة لمحالة:( 3ـ3 
 الييئة العامة: بذػش كمخح.

 البشية السػرفػلػجية: متػسط القامة في عسخ أقخانو، شعخه أسػد، جدسو متػسط.
 السبلبذ: غيخ مختبة.

 العبلقات االجتساعية: لجيو أصجقاء.
 عخض ممخص السقابالت:( 4ـ3

 د30كمجتيا  2019مارس  07مع الحالة في يػـ  السقابمة األولى:
كأجخيت في مكتب السجيخ كاليجؼ مشيا كدب الثقة ك معخفة السعمػمات األكلية ، فقسشا 
بالسقابمة الشرف مػجية، فكاف الحالة بذػش كتجاكب معشا كلجيو القجرة عمى التػاصل مع 
كل األشخاص، كقسشا بصخح عجة أسئمة عغ الحالة مثل كع ىػ معجلظ في ىحا الفرل؟ كما 
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 10شا إلى أف الحالة يجرس في الدشة الخابعة ابتجائي يبمغ مغ العسخ ىػ عجد اإلخػة؟ كتػصم
سشػات غيخ معيج الدشة كتحرمو الجراسي مشخفس كسا أف لجيو صعػبة في القخاءة،  ك لجيو 

 ذكػر ككاحجة أنثى، كالجه متقاعج مغ الجير الػششي، ككالجتو ماكثة في البيت. 2
 د45كمجتيا  2019مارس  10ـػ مع كالجة الحالة في ي السقابمة الثانية:

كأجخيت في مكتب السجيخ كاليجؼ مشيا معخفة نسػ الحالة فصخحشا بعس األسئمة عمى 
أـ الحالة كمغ بيشيا ىل كانت فتخة الحسل صعبة؟ ىل كاف يػجج فخؽ بيشو كبيغ إخػتو في 

ما بحيث  فتخة الشسػ، فرخحت أـ الحالة بأف الحالة في فتخة الحسل بالحالة كانت صعبة نػعا
تقػؿ بأنيا كانت تسخض مغ لآلخخ، أما الػالدة فكانت عادية كبعجىا كاف نسػ الحالة شبعي 
فتعمع الحبي في كقتو كالسذي كحلظ كلع يكغ فخؽ كاضح بيشو كبيغ إخػتو في الشسػ، كسا أنو 
لع يعاني مغ أؼ مخض ما عجػ األمخاض السػسسية، كأـ الحالة ليا قخابة بأب الحالة بحيث 

  كػف ابشة عسو.ت
 د    30كدامت  2019مارس  11ككانت مع الحالة في يـػ  السقابمة الثالثة:

ككانت في الداحة كاليجؼ مشيا التعخؼ عمى جانب التفاعل االجتساعي  لجػ الحالة، 
كذلظ مغ خبلؿ شخح بعس األسئمة حػؿ نػع األلعاب السفزمة لو كىل يحب المعب الفخدؼ 
أـ الجساعي، فتػضح لشا أف الحالة يحب المعب الحؼ يكػف فيو الجخؼ مثل الغسيزة ك كخة 

سع الستحخكة، بحيث اأف الحالة كيحب الجخػؿ إلى السشدؿ سػػ القجـ كسا يحب مذاىجة الخ 
في أكقات األكل فقط، فحدب ما يقػؿ إنو مغ شمػع الشيار يخخج مغ السشدؿ كال يخجع إال 
عشج ما يبحث عشو إخػتو، كسا أنو يحب المعب الجساعي بسذاركة أصجقائو، ككاف الحالة في 

 كب معشا كلع يتيخب مغ اإلجابة عمى أؼ سؤاؿ.السقابمة يبتدع مغ حيغ آلخخ، كسا أنو تجا
 د  45كمجتيا 2019مارس  12مع معمسة الحالة في يـػ  :السقابمة الخابعة

كأجخيت في قدع الحالة كاليجؼ مشيا معخفة سمػكو كأدائو كشخحشا بعس األسئمة   
 كمشيا ىل يقػـ بترخفات سيئة؟  ىل تحريمو الجراسي في السدتػػ؟
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بأف الحالة تعاني مغ حخكة زائجة في القدع كىػ يتحخؾ بكثخة فرخحت السعمسة   
كيتخاصع مع زمبلئو في الرف، كتقػؿ السعمسة بأنو يعحبيا كثيخا داخل الرف قميبل ما 
يجمذ في مكاف كيشتقل مغ مكاف إلى آخخ كسا أنو يتمفع باأللفاظ القبيحة كيعامل زمبلئو 

معو عجة أساليب لمعقاب لكشو ال يججؼ معو  بسعاممة سيئة، كترخح السعمسة بأنيا استخجمت
نفعا"معييشي بالعرى كبكػلذي بالرح مايحذسر" فيي تزخبو كتقـػ بتػقيفو في آخخ القدع 
كتسشعو مغ الخخكج إلى االستخاحة إال أنو ال يدتجيب، كفي معطع األياـ يأتي بجخح أـ خجش 

شتبو إلى الجرس فإذا كضعتو في يجيو أك في كجيو"، فيػ ال يحل كاجباتو السشدلية كال ي
السعمسة في أكؿ الرف يقـػ بإزعاج زمبلئو كإذا كضع في األماـ كحلظ، كإذا كمف بسيسة 
داخل الرف فيػ ال يقـػ بيا ألنو يكػف غيخ مشتبو لسا تقػلو السعمسة ، كسا أف تحريمو 

ات بحيث تحرل في الخياضي الجراسي ضعيف بحيث أنو ال يخكد في العسميات الحدابية
كلجيو صعػبة في القخاءة ك يدتبجؿ كمسات غيخ مػجػدة في الشز كيجج صعػبة  2,5عمى 

 .في المغة العخبية 04كتحرل عمى معجؿ  عمى التعخؼ عمى الحخكؼ الستذابية
د كاليجؼ مشيا أخح بعس 45كمجتيا   2019مارس  13ككانت في يػـ : السقابمة الخامدة

 السبلحطات عغ الحالة
بمة قسشا بأخح بعس السبلحطات عغ الحالة داخل القدع كذلظ في حرة المغة كفي ىحا السقا

العخبية بحيث الحطشا أف الحالة ال يشتبو لمدبػرة، كثيخ الحخكة عمى كخسيو، عشجما سألتو 
السعمسة أجابيا بإجابة خارج نصاؽ الجرس، انتباىو مخكد نحػ الداحة، كثيخ الخصأ أثشاء نقمة 

 مغ مكاف ألخخ أثشاء الحرة كقميبل ما يجمذ في مكانو.لشز في كخاسو كيشتقل 
مع الحالة في نفذ اليـػ الحؼ أجخيت فيو السقابمة الساضية كمجتيا  ة:السقابمة الدادس 

  .د30
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كأجخيت في قدع الحالة كاليجؼ مشيا تصبيق اختبار رسع الخجل لبلختبار الحكاء، 
أعصيشاه التعميسات أخح الػرقة كبجأ فالخسع  فقسشا بتػجيو تعميسات االختبار لمحالة فبسجخد ما

 ككاف يدتعسل السسحاة مغ حيغ آلخخ كقاـ بخسع الخجل كبعجىا أنييشا السقابمة.
 د 45كمجتيا  2019مارس  17مع كالجة الحالة في يـػ  :السقابمة الدابعة

كأجخيت في مكتب السجيخ كاليجؼ مشيا معخفة سمػكيات الحالة في السشدؿ كعبلقاتو 
االجتساعية، كشخحشا عجة أسئمة عمى أـ الحالة كمشيا ىل يزخب إخػتو األصغخ مشو؟ ىل 

 يذتكي مشو الجيخاف؟ 
كصخحت أـ الحالة بأف الحالة تخبيتو كانت صعبة ألنو كثيخ الحخكة كال يجمذ في 

ي لسجة قريخة مغ الدمغ إال إذا كاف مخيس كال يدسع الكبلـ الحؼ يقاؿ لو، كسا مكاف كاحج ف
أنو يزخب أختو األصغخ كتقػؿ أـ الحالة بأنيا ال تتخكيا معو في السشدؿ ألنيا إذا تخكتو 
معيا فإنو يزخبيا ضخبا مبخحا، كيخاصع إخػتو األكبخ مشو كسا أف كالجه يقػـ بزخبو بكثخة 

رل بزخبو إلى السدتذفى أؼ أنو في بعس األكقات يفقج الػعي مغ كفي بعس األحياف ي
كثخة الزخب كذلظ بدب الذكػػ التي يقجميا الجيخاف مشو كعشجما يقـػ بترخفات سيئة، 
فالجيخاف يذتكػف مشو بكثخة، كتحاكؿ معاقبتو بعجـ الخخكج مغ السشدؿ ألنو ال يحب القعػد 

 نو يشدؿ مغ الججراف لكي يدتصيع الخخكج.في السشدؿ فيػ ييخب بأؼ شخيقة حتى كلػ أ
 د  40كمجتيا  2019أفخيل  14مع السعمسة في يػـ  :السقابمة الثامشة

كأجخيت في قدع الحالة كاليجؼ مشيا ممئ السقياس، فقسشا بتقجيع السقياس لمسعمسة 
 كشخحشا ليا شخيقة تعبئتو كقامت السعمسة بتعبئتو كأنييشا السقابمة. 

 DSM4 التي أخحناىا عن الحالة حدب أعخاض الالسالحعات ( 5ـ3
 _عشجه صعػبة في االستسخار في االنتباه إلى السياـ كالػاجبات
 _غالبا ما يشتقل مغ نذاط إلى آخخ دكف أف يكتسل الشذاط

 _غالبا ال يبجك عميو أنو يدتسع لسا يصمب مشو
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 _عشجه صعػبة في إتباع التعميسات كاألكامخ
 اجباتو كأنذصتو_لجيو صعػبة في تشطيع ك 

_يتجشب كال يحب األنذصة التي تحتاج لسجيػد ذىشي متػاصل مثل الػاجبات السشدلية 
 كالسجرسية

 _مغ الديل تذتت انتباىو
 _عادة ما يشدى

 _يتخؾ كخسيو كمكانو باستسخار
 _يجج صعػبة في انتطار دكره في المعب كالشذاشات

 اعتبار لمشتائج_يشذغل غالبا في أداء الشذاشات الخصخة بجكف 
 _عشجه صعػبة في المعب بذكل ىادغ

 _غالبا ما يتكمع بذكل كثيخ
 _أجػبتو سخيعة كغالبا خارجة عغ مػضػع األسئمة

 _يقاشع كيتصفل عمى اآلخخيغ
يتبيغ أف الحالة تعاني مغ DSM4 كمغ خبلؿ ىحه السبلحطات حدب أعخاض اؿ
كيطيخ ذلظ مغ خبلؿ األعخاض التي أعخاض فخط الشذاط ك تذتت االنتباه كاالنجفاعية 

تطيخ عغ الحالة مثل يتخؾ كخسيو كمكانو باستسخار،مغ الديل تذتت انتباىو، غالبا ما يتكمع 
 بكثخة، كىحا ما يؤدؼ بو إلى عجـ التخكيد أثشاء الجرس مسا يؤثخ عمى تحريمو الجراسي.
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 :خض نتائج الحالة من خالل السقياسع( 6ـ3
 .الستػصل إلييا مغ خبلؿ تصبيق السقياس يبيغ عخض نتاج الحالة الثالثة (:08الججول رقم)

 البعج الجرجة 
 ضعف االنتباه 27
 فخط الشذاط 30
 االنجفاعية 27
 الجرجة الكمية 84

درجة في  30درجة في ضعف االنتباه ك  27كمشو ندتشتج أف الحالة حرل عمى 
درجة كىحا يعشي أف الحالة  84الكمي  درجة في االنجفاعية كالسجسػع 27فخط الشذاط ك

 يعاني مغ فخط الشذاط السرحػب بتذتت االنتباه كدرجتو مختفعة فخيبة مغ الحج األدنى.
 :لمسقابالت استشتاج عام( 7ـ3

كمغ خبلؿ السقاببلت التي قسشا بيا كالسبلحطات التي الحطشاىا أف الحالة يعاني مغ 
فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه، كسا تػضح لشا أف الحالة يعير في تشقل مغ 
بيئة إلى أخخػ كذلظ بدبب عسل كالجه ألف كالجة كاف يعسل في الجير الػششي فكاف يتشقل 

بسا يكػف ىحا االضصخاب يكػف سبب ىحا التشقل سببو ىحا التشقل، كسا مغ مكاف إلى آخخ فخ 
أف كالجؼ الحالة تخبصيسا عبلقة قخابة أؼ أنيسا أبشاء العع، كضيخ عميو ىحا االضصخاب في 
سغ مبكخ، بحيث أثخ ىحا االضصخاب عمى تحريمو الجراسي كسا أنو يراحب ىحا التجني 

كالقخاءة كالكتابة، كسا أف خصو ردؼء ججا كغيخ في التحريل الجراسي صعػبة في الحداب 
 مقخكء. 
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 الحالة الخابعة:( 4
 البيانات األولية: ( 1ـ4

 الجشذ: ذكخ. سشػات.                    10العسخ:  اإلسع: ع.ع.           
 الختبة بيغ اإلخػة: الثالثة. إناث(.           3ذكػر،  2)05عجد اإلخػة: 

 المغة: سميسة. السدتػػ الجراسي: الثالثة ابتجائي) لع يعج الدشة(.      
 السدتػػ االقترادؼ: متػسط.   األب: عامل يػمي.     األـ: ماكثة في البيت.

 ابتجائي.  03ابتجائي.     السدتػػ التعميسي لؤلـ:  06السدتػػ التعميسي لؤلب: 
 الخابعة.يبيغ مقاببلت الحالة  (:09الججول رقم)( 2ـ4

 السقابمة تاريخيا  مكانيا اليجؼ مشيا مجتيا
كدب الثقة كمعخفة السعمػمات  د30

 االكلية
 0 1 04/03/2019 مكتب السجيخ

 02 07/03/2019 مكتب السجيخ معخفة نسػ الحالة د45
 0 3 11/03/2019 قدع الحالة تصبيق اختبار الحكاء د30
 04 12/03/2019 السجيخمكتب  معخفة التفاعل االجتساعي د30
 05 13/03/2019 مكتب السجيخ معخفة سمػكو كأدائو د45
 06 14/03/2019 قدع الحالة أخح بعس السبلحطات د45
معخفة سمػؾ الحالة كعبلقاتو  د45

 االجتساعية
 07 14/03/2019 مكتب الحالة

 08 14/04/2019 مكتب السجيخ ملء السقياس د40
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 لمحالة:الدسات العامة ( 3ـ4
 الييئة العامة: بذػش كمخح

 البشية السػرفػلػجية: الحالة )ع.ع( متػسط القامة، شعخه أسػد ذك بذخة فاتحة.
 السبلبذ: مشطسة نػعا ما.

 العبلقات االجتساعية: لجيو أصجقاء.
 عخض ممخص السقابالت:( 4ـ4

 د     30كمجتيا  2019مارس  04مع الحالة في يػـ  السقابمة األولى:
كأجخيت في مكتب السجيخ كاليجؼ مشيا كدب الثقة كمعخفة السعمػمات األكلية، لع يتقبل  

الحالة الحجيث معشا في السخة األكلى ككاف يبجك عميو القمق كاالرتباؾ، كبعجىا ارتاح أجاب 
 عغ األسئمة التي كجيشاىا لو مثل: أيغ تجرس؟  عشج مذاىجة التمفاز ما الحؼ تحب مذاىجتو؟ 

سشػات كالجه ال يعسل  ككالجتو  10يجرس في الدشة الثالثة  يبمغ مغ العسخالحالة 
إخػة كرتبتو الثالثة بيغ إخػتو كتحريمو الجراسي مشخفس دكف  5ماكثة في البيت، لجيو 

 الػسط، يحب المعب كمذاىجة الخسـػ الستحخكة.
 د  45كمجتيا  2019مارس  07مع كالجة الحالة في يـػ  السقابمة الثانية:

كأجخيت في مكتب السجيخ كاليجؼ مشيا نسػ الحالة كضيػر االضصخاب، فصخحشا 
 بعس األسئمة كمشيا كيف كانت فتخة الحسل؟ ىل تعخض الحالة إلى أمخاض بعج الديادة؟ 

فرخحت الحالة كاف الحسل بالحالة شبيعي كلع تعاني كالجة الحالة مغ أؼ مخض كالديادة 
ػه بعج الديادة كاف عادؼ فتعمع الحبي كالسذي في شبيعية كلع تتعخض ألؼ صعػبات كنس

أكانو كباقي إخػتو كلع يراب بأؼ مخض مغ غيخ األمخاض التي تريب األشفاؿ كفي 
سشػاتو األكلى كاف عاديا كلع يطيخ عميو أؼ اضصخاب كفي سغ الخامدة ازدادت فيو بعس 

ػاصل بو الحاؿ ىكحا الحخكات ككثخة المعب الفػضػؼ حيث تقػؿ" ما يمعب غيخ بالدقى" كت
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حتى بمػغو سغ التسجرس كىػ عمى نفذ الحاؿ بل" زاد فالتقبلؽ" في بعس األحياف يجكس 
  عمى أغخاض السشدؿ كتكػف صمبة كال يبالي ككأنو لع يزع قجمو عمى أؼ شيء.

 د      45كمجتيا  2019مارس  11ككانت مع الحالة في يـػ  السقابمة الثالثة:
كاليجؼ مشيا رسع اختبار الخجل لمحكاء كقسشا بتقجيع تعميسات  كأجخيت في قدع الحالة

االختبار لمحالة كالستسثمة في إعصاء كرقة بيزاء غيخ مخصصة كقمع رصاص ك كقمشا لمحالة 
ارسع رجل تتخيمو فقاؿ إؼ رجل قمشا لو نعع كبجأ مغ رأس الػرقة كرسع الخأس كبعجىا أكسل 

الخجل اسع أحسج قمشا مغ أحسج ىحا قاؿ جارنا كبعج  باقي األشخاؼ كبعج ذلظ كتب فػؽ الخسع
 انتيائو أخحنا مشو الػرقة كأنييشا السقابمة.

 د 30كدامت  2019مارس  12ككانت مع الحالة في يـػ :السقابمة الخابعة 
ككانت في مكتب السجيخ كاليجؼ مشيا التعخؼ عمى التفاعل االجتساعي لمحالة كذلظ 

ؿ نػع األلعاب السفزمة كجساعية أـ فخدية، فكاف الحل في مغ خبلؿ شخح بعس األسئمة حػ 
السقابمة يسل في مكانو يسيشا كشساال ككانت نطخاتو مبعثخة في السكاف، كسا أف ثيابو كانت 
مشطسة نػعا ما بحيث تػضح لشا أف الحالة يفزل المعب عغ مذاىجة التمفاز كىػ قميبل ما 

الخسـػ الستحخكة كيفزل أف يتفخج كاقفا كعشج يذاىج التمفاز كإف تفخج فيػ يفزل مذاىجة 
الفاصل أإلشيارؼ يحىب لمعب قميبل ثع يعػد إلى مذاىجة التمفاز، كسا أف الحالة يحب لعب 

 الكخة كغيخىا مغ األلعاب الجساعية كلو أصجقاء يدكشػف قخبيع يمعب معيع.   
 د     45كمجتيا  2019مارس  13مع معمسة الحالة في يـػ  :السقابمة الخامدة

كأجخيت في مكتب السجيخ كاليجؼ مشيا معخفة سمػؾ كأدائو، كقجمشا بعس األسئمة 
 كمشيا: كيف يترخؼ في القدع؟ ىل تقػميغ بسعاقبتو؟ 

فرخحت السعمسة بأف الحالة لجيو حخكة زائجة كانتباىو دائسا متذتت، يشتقل مغ مكاف 
خ أثشاء الجرس كمغ دكف استئحاف كال يجمذ بػضعية صحيحة، كسا أنو يتذاجخ مع إلى أخ

زمبلئو لكي يحجث الفػضى كتقػلى" مجخد ما نجكر لمدبػرة نمقاه يتذاكل مع زمبلئو" كيتمفع 
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بألفاظ الديئة كتحريمو الجراسي مشخفس تحت الستػسط كسا أف لو قجرات عمى أف يتحرل 
يبالي بالجراسة فالسعمسة تمقي الجرس كىػ مشذغل مع أدكاتو  عمى نتائج أحدغ غيخ أنو ال

السجرسية أك مبلبدو أك مشذغل بالحجيث مع زميمو، كسا أنو ال يخاجع كقميبل ما يشجد كاجباتو 
كإذا أنجدىا في معطع األحياف تكػف خاشئة ككحلظ في القدع يجيب مغ دكف أف يفيع الدؤاؿ 

تيجة الحخكة الدائجة التي يعاني مشيا كىحا ما يخمق لو كتقػؿ السعمسة"مذاغب بالداؼ"كذلظ ن
، كسا أنو عمى مذكمة في التخكيد خرػصا أثشاء القخاءة فيػ لجيو صعػبة كبيخة في القخاءة
 .4,23العسـػ مدتػاه الجراسي دكف الستػسط فقج تحرل في الفرل الثاني عمى معجؿ 

د كاليجؼ مشيا أخح بعس 45مت كدا  2019مارس  14ككانت في يـػ : السقابمة الدادسة
 السبلحطات عغ الحالة 

كقج قسشا بأخح بعس السبلحطات أثشاء حرة الخياضيات بحيث أف الحالة ال يذارؾ 
كال يبالي بسا تقػلو السعمسة في الجرس، فقج كاف يمعب بأدكاتو، كيصأشئ رأسو عمى الصاكلة ، 

مى كخسييو قميبل ثع يجمذ، يمعب يحخؾ قجميو يسيشا كشساال، ال يعتجؿ في الجمػس، يقف ع
 بخيط ححائو كيزخب زمبلئو كيشدع مشيع أدكاتيع.

 د 45كمجتيا  2019مارس  14مع كالجة الحالة في يـػ  :السقابمة الدابعة
كأجخيت في مكتب السجيخ كاليجؼ مشيا معخفة سمػؾ الحالة في السشدؿ كعبلقاتو االجتساعية 

قـػ بزخب إخػتو؟ ىل لجيو أصجقاء؟ فرخحت أـ كشخحشا بعس األسئمة كالتي مشيا ىل ي
الحالة بأف الحالة يتعبيا ججا في السشدؿ فبسجخد دخػلو السشدؿ يحجث فػضي كبيخة فيزخب 
إخػتو األصغخ مشو فالكل في السشدؿ يعمع بجخػلو كذلظ ألنو تحجث الفػضى كتقػؿ" يزخب 

معيع كفي بعس األحياف  ىحا كيشدع لعبة مغ ىحا كيطمع ىحا بمدانو" كلو أصجقاء يمعب
 يخاصسيع كيأتػف لتقجيع الذكػػ ضجه.

 د  40كمجتيا  2019أفخيل  11مع السعمسة في يػـ  :السقابمة الثامشة
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كأجخيت في مكتب السجيخ كاليجؼ مشيا ممئ السقياس فقسشا بذخح السقياس لمسعمسة 
 كشخيقة تعبئتو.

 :DSM4 لاالسالحعات التي أخحناىا عن الحالة حدب أعخاض ( 5ـ4
 عشجه  صعػبة في االستسخار في االنتباه إلى السيسات كالػاجبات_

 _غالبا ما يشتقل مغ نذاط إلى آخخ دكف أف يكتسل الشذاط
 _غالبا ال يبجك عميو أنو يدتسع لسا يصمب مشو
 _عشجه صعػبة في إتباع التعميسات كاألكامخ
 _لجيو صعػبة في تشطيع كاجباتو كأنذصتو

 األشياء الزخكرية ألداء الػاجبات كالسيسات_غالبا ما يفقج 
 _مغ الديل تذتت انتباىو

 _عادة ما يشدى
 _يتخؾ كخسيو كمكانو باستسخار

 _يشذغل غالبا في أداء الشذاشات الخصخة بجكف اعتبار لمشتائج
 _كثيخ الحخكة

 _غالبا ما يتكمع بذكل كثيخ
 _أجػبتو سخيعة كغالبا خارجة عغ مػضػع األسئمة

 كيتصفل غالبا عمى اآلخخيغ_يقاشع 
تبيغ لشا أف الحالة لجيو فخط في  DSM4اؿكمغ خبلؿ إجخائشا لمسبلحطة كاعتسادنا أعخاض 

الشذاط الحخكي كذلظ مغ خبلؿ أنو يتخؾ كخسيو كمكانو باستسخار ككثيخ الحخكة، كيعاني مغ 
تذتت االنتباه بحيث أنو عادة ما يشدى كمغ الديل تذتت انتباىو، كيعاني مغ االنجفاعية 

غ خبلؿ ىحه كذلظ مغ خبلؿ أف أجػبتو سخيعة كغالبا خارجة عغ مػضػع األسئمة كم
 السبلحطات تبيغ أف الحالة يعاني مغ اضصخاب فخط الشذاط السرحػب بتذتت االنتباه.
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 :ئج الحالة من خالل السقياسعخض نتا(6ـ4
 .الستػصل إلييا مغ خبلؿ تصبيق السقياس ج الحالة الخابعةئيبيغ نتا (:10الججول رقم)

 البعج   الجرجة 
 ضعف االنتباه 21
 فخط الشذاط 22
 االنجفاعية 21
 الجرجة الكمية 64

درجة في  22درجة في ضعف االنتباه ك  21كمشو ندتشتج أف الحالة تحرل عمى 
درجة في الجرجة الكمية كعميو يتبيغ أف الحالة  64درجة في االنجفاعية ك  21فخط الشذاط ك 

 لو ندبة متػسصة مغ االضصخاب فخط الشذاط الحخكي ك تذتت االنتباه.
 عام لمسقابالت: ستشتاجا (7ـ4

كمغ خبلؿ السقاببلت التي قسشا بيا كالسبلحطات التي الحطشاىا أتزح أف الحالة 
تعاني مغ فخط في الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه كذلظ مغ خبلؿ األعخاض 
التي تطيخ عغ الحالة، يعسل كالج الحالة في عامل يػمي ككالجتو ماكثة في البيت كسا أف 

الػالجيغ في االبتجائي، كسغ كالج الحالة ال يتػافق مع سغ كالجة الحالة أؼ أف ىشاؾ مدتػػ 
فخؽ كبيخ في الدغ كلعل ىحا سبب مغ األسباب التي أدت إلى ضيػر ىحا االضصخاب عشج 

 .  كسا أف الحالة يعاني مغ تجني في التحريل الجراسي كلجيو صعػبة في القخاءة الحالة
 في ضهء الفخضية:  تحميل ومشاقذة الشتائج

بعج االشبلع الشطخؼ عمى مختمف األبحاث العمسية في تأثيخ فخط الشذاط السرحػب   
بتذتت االنتباه في تجني التحريل الجراسي إضافة إلى السشيج الستبع اإلكميشيكي كدراسة 
مى الحالة ألربعة أشخاص كانصبلقا مغ اإلشكالية الخئيدية السصخكحة حاكلشا اإلجابة عمييا ع
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ضػء تصبيق مقياس تذتت االنتباه السرحػب بفخط الشذاط الحخكي كاالستعانة بالسقابمة 
 العيادية كالسبلحطة فتحرمشا عمى الشتائج التالية:

مشاقذة الشتائج الستعمقة بالفخضية العامة التي تشز عمى"يؤثخ فخط الشذاط السرحػب 
ئج الجراسة عمى تحقيق الفخضية بتذتت االنتباه في تجني التحريل الجراسي" كأسفخت نتا

الخئيدية كمغ خبلؿ الشتائج الستػصل إلييا. حيث تػصمشا إلى أف الحاالت األربعة يعانػف 
مغ فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه، بحيث أف إىساؿ الػالجيغ ألبشائيع قج 

مكاف معيغ قج  يدبب ليع ضيػر ىحا االضصخاب، كسا أف التشقل بكثخة كعجـ االستقخار في
يؤدؼ إلى ضيػر بعس االضصخابات الدمػكية، فالصفل عشجما يحاكؿ التأقمع في محيط ما 
يجج نفدو في محيط أخخ مختمف تساما عغ السحيط اآلخخ الحؼ كاف يعير فيو كىحا ما 
يجعل انتباىو يتذتت كال يدتصيع التكيف مع السحيط كخاصة إذا كاف الصفل صغيخ في 

بتجائية، كعميو فإنشا الحطشا أف األشفاؿ ذكؼ ىحا االضصخاب يعانػف مغ عسخ السخحمة اال
( كالتي ىجفت إلى 2008) "رياض العاسسيعجـ القجرة عمى التكيف، كىحا ما أكجتو دراسة "

تػضيح عبلقة نقز االنتباه السراحب لفخط الشذاط ككل مغ التحريل الجراسي كاالكتئاب 
جتساعي، ككحلظ صػرة الحات، كالػالجيغ، كالبيئة، الذخري ببعجيو الذخري كاال كالتكيف

كاالحباشات كالرخاعات لجػ تبلميح التعميع األساسي، كأضيخت الشتائج انخفاضا كاضحا كذا 
داللة إحرائية في التحريل الجراسي كاالكتئاب كالتكيف الذخري كاالجتساعي لجػ أشفاؿ 

 الشذاط الدائج مقارنة بالعادييغ.
مخاحل األكلى مغ حياتو قبل دخػلو السجرسة في األسخة مع كالجيو كإخػتو  فيكػف الصفل في  

فقط  تحىب لتتدع عبلقاتو االجتساعية عشج دخػلو السجرسة ليربح لجيو أصجقاء كزمبلء في 
مشيع مغ في صف كاحج معو كمشيع مغ خارج صفو الحؼ يجرس فيو، كسا أف الصفل الحؼ 

ؼ يعير في عائمة كبيخة، فالصفل الحؼ يكػف في يعير في أسخة صغيخة ليذ كالصفل الح
عائمة صغيخة نججه مثقف كمذبع باألخبلؽ التي يكتدبيا مغ كالجيو أك إخػتو األكبخ مشو، أما 
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الصفل الحؼ يعير في عائمة كبيخة ال يكػف رزيغ بل تجه كثيخ الحخكة كمتذتت االنتباه ذلظ 
غ يقمج مثبل، كبعس األسخ الكبيخة ال ألنو يجج أفخاد كثيخكف كال يعخؼ بسغ تقتجؼ أك م

تججىع ييتسػف بالتخبية أك مخاعاة سمػكيات األشفاؿ بل دائسا نججىع مشذغمػف فيؤالء األشفاؿ 
ال يججكف مغ يػجييع، كربسا قج تخجع ىحه األسباب إلى أسباب نفدية مثل فقجاف أحج 

معب دكر ميع في ضيػر ىحا الػالجيغ، كسا أف السدتػػ الثقافي كحلظ بالشدبة لمػالجيغ قج ي
( بحيث ىجفت إلى كىجفت الجراسة 2004) "أبه ىيذلاالضصخاب كىحا ما اتفق مع دراسة "

( سشة في 12_7إلى تقجيخ حجع مذكمة نقز االنتباه كالشذاط الدائج بيغ األشفاؿ مغ عسخ )
مخحمة التعميع األساسي في جسيع محافطات قصاع غدة كحلظ ىجفت الجراسة الكذف عغ 
الفخكؽ بيغ األشفاؿ العادييغ كاألشفاؿ ذكؼ اضصخاب نقز االنتباه كالشذاط الدائج في 
)االنتباه البرخؼ ػ األسمػب السعخفي ػ االنجفاع ػ التخكؼ ػ التحريل الجراسي( ك إلى معخفة 
الفخؽ بيغ العادييغ كاألشفاؿ ذكؼ اضصخاب نقز االنتباه كالشذاط الدائج في حب االستصبلع 

االجتساعي كاالقترادؼ كالثقافي ألسخة الصفل. كضيخت نتائج الجراسة أف  كالسدتػػ 
( مغ أشفاؿ العيشة كاف لجييع اضصخاب نقز االنتباه كالشذاط الدائج، كأنو تػجج 15ندبة)

فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات األشفاؿ ذكؼ اضصخاب نقز االنتباه 
ييغ حدب السدتػػ االقترادؼ كاالجتساعي كالثقافي كالشذاط الدائج كمتػسصات درجات العاد

لرالح العادييغ. لحلظ إذا كاف لؤلكلياء مدتػػ ثقافي فإنو مجخد ما يخكف ضيػر أؼ ترخؼ 
يبحثػف عغ سبب ىحا الدمػؾ كيحاكلػف إيجاد الحمػؿ أك االتراؿ بأخرائي نفدي أك 

 البحث عغ السداعجة.
ىع في ضيػر اضصخاب فخط الشذاط الحخكي فكل ىحا بجكره قج يؤثخ عمى الصفل فيدا

السرحػب بتذتت االنتباه كالحؼ بجكره يؤثخ في تجني التحريل الجراسي، كذلظ بطيػر عجة 
مذاكل تعميسية، بحيث أف الصفل في ىحه الحالة ال يدتصيع التخكيد كخرػصا في العسميات 

ىحا االضصخاب يعانػف  الحدابية كالتي تحتاج إلى تفكيخ كتحتاج إلى إدراؾ كىحا ألف ذكؼ 
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مغ صعػبة في اإلدراؾ كذلظ راجع إلى قمة االنتباه كفخط الشذاط الحخكي كىحا ما اتفق مع 
( كالتي تحت عشػاف"سمػؾ فخط الشذاط كعبلقتو برعػبات 2008) "مامة دحسانيدراسة "

قتو اإلدراؾ: الصػر االبتجائي نسػذجا" حيث تشاكلت الجراسة مػضػع صعػبات اإلدراؾ، كعبل
بدمػؾ فخط الشذاط كعبلقتو لجػ أشفاؿ الصػر االبتجائي، كأسفخت الشتائج عغ كجػد عبلقة 
إرتباشية بيغ صعػبات اإلدراؾ كسمػؾ فخط الشذاط لجػ أشفاؿ السخحمة االبتجائية كأف 
اضصخاب فخط الشذاط الحخكي يؤثخ في العسمية اإلدراكية ألنو يتدبب في غياب عسمية 

 جاف القجرة عمى االنتباه االنتقائيالتخكيد كمغ ثع فق
كسا أف ىحا التجني في التحريل قج يكػف راجع إلى إىساؿ األسخة كالسجرسة لجكرىا التعميسي،  

كإىساليا ليحه الفئة، فشجج السعمع ال يتحسل مدؤكلية تمسيحه الحؼ يجرس عشجه كالحؼ قج تكػف 
تي قج أدت لحلظ، كسا  نجج لجيو انخفاض في تحريمو الجراسي كالبحث عغ األسباب ال

بعس السعمسيغ يرفػف ىؤالء التبلميح ذكؼ ىحا االضصخاب السذاغبػف، فقج يقـػ السعمع 
باستعساؿ عجة عقػبات مثل الزخب أك إخخاج التمسيح إلى آخخ القدع، كسا أف بعس األسخ 

إيجاد  يعمسػف بأنو تحريل ابشيع الجراسي ضعيف كال يبحثػف عغ سبب تأخخه الجراسي كالعغ
 الحمػؿ ليحا السذكل.   

ك اتفقت دراسة ششصاكؼ كعجبلف مع الجراسة الحالية كالتي تػصمت في نتائجيا إلى 
كجػد دالة إحرائيا في درجة الشذاط الدائج بيغ األشفاؿ كالسخاىقيغ الحيغ يعانػف مغ ىحا 

كاف متػسط االضصخاب في الحكاء كالتحريل الجراسي، كبالشدبة إلى الحكاء عشج الحاالت 
 عمى عكذ ما تػصل إليو ششصاكؼ كعجبلف في دراستو. 

كسا تػصمشا مغ خبلؿ الشتائج إلى أف األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ فخط الشذاط الحخكي 
السرحػب بتذتت االنتباه يعانػف مغ صعػبة في القخاءة كىحا ما تؤكجه دراسة كبل مغ 

ة العبلقة بيغ اضصخاب الشذاط الدائج ( حيث ىجفت الجراسة إلى معخف2013")زليخة وفاطسة"
( 9إلى 6السرحػب بتذتت االنتباه كعدخ القخاءة عشج تبلميح السخحمة االبتجائية مغ )
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سشػات، كالكذف عغ اضصخاب فخط الشذاط كالحخكة السرحػبة بتذتت االنتباه كتأثيخه عمى 
عبلقة بيغ ضيػر صعػبات تعمع القخاءة، ك التي تػصمت في نتائجيا إلى أنيا تػجج 

اضصخاب الشذاط الدائج السرحػب بتذتت االنتباه في ضيػر عدخ القخاءة، ككحا دراسة 
التي تػصمت إلى أف األشفاؿ الحيغ لجييع اضصخاب في االنتباه سػاء كاف  1984"كارتيمي"

لجيو فخط في الشذاط أك ال يكػف أدائيع مشخفس عمى مقياس القجرة عمى كالتحريل، ككسا 
في دراستيا التي بعشػاف"االنتباه كالتحريل الجراسي" حيث ىجفت  2005" ججيج لبشىأشارت "

إلى التعخؼ عمى شبيعة العبلقة اإلرتباشية بيغ مدتػيات تخكيد االنتباه كمدتػيات التحريل 
الجراسي في السقخرات كافة كفي مدتػػ تخكيد االنتباه كأسفخت الشتائج الجراسة إلى كجػد 

مدتػيات تخكيد االنتباه لجػ أفخاد عيشة البحث بسعشى أف ثسة تأثيخ عبلقة إرتباشية بيغ 
 ايجابيا لتخكيد االنتباه في التحريل الجراسي.

إلى كجػد ثبلث احتساالت يسكغ أف يكػف سببا أك  "كهف ومارجميذككسا تػصل كبل مغ "
 تأثيخ عمى التحريل الجراسي لمصفل ذك اإلفخاط الحخكي:

غيخ األساسية خاصة حخكات الخأس كالعيشيغ تؤدؼ لسذاكل تعميسية،  ػ إف الحخكات الدائجة،1
كسا أف مزاعفة الشذاط الدائج يسكغ أف تؤدؼ الضصخاب في التعمع نتيجة لعجـ كضػح 

 السعمػمات خاصة تمظ التي تأتي مغ خبلؿ القشػات البرخيةػ
يسيمػف لبلنجفاع ػ قج يكػف لجػ األشفاؿ ذك اإلفخاط الحخكي مجاخل مختمفة لمسذاكل فيع 2

في اتخاذ القخارات مسا يتختب عمى ذلظ صعػبة لجييع في حل السذاكل ألنيع يدتجيبػف 
 ألكؿ بادرة تمػح أماميع.

 ػ قج يكػف اإلفخاط الحخكي أحج أعخاض التمف العربي.3
 استشتاج عام

 كمغ خبلؿ الجراسة الحالية كبعج عخض الحاالت األربعة كالسقاببلت التي قسشا بيا مع
كل مغ الحالة ككالجة الحالة كمعمسة الحالة تػصمشا إلى أف فخضية الجراسة كالتي مفادىا" يؤثخ 
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اضصخاب فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه في تجني التحريل الجراسي" قج 
أثبتت صحتيا، كىحا ما تبيغ مغ خبلؿ مشيج دراسة الحالة كمغ خبلؿ السقاببلت ك تبيغ أف 

الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه يؤثخ عمى العسمية التعميسية سػءا في تمقي  فخط الشذاط
السعمػمات أك في استخجاعيا، فقياـ الصفل بالحخكات الدائجة كالغيخ ضخكرية يػجيو إلى 
تػزيع السجيػد الفكخؼ كبجني عمى مجسػعة مغ السثيخات الخارجية، لحلظ فإف الحخكات 

اىو تسشع الصفل مغ الحرػؿ عمى نتائج جيجة كمقبػلة، كسا  قج الدائجة كالسدتسخة كتذتت انتب
تطيخ عمى الصفل بعس الرعػبات األخخػ مثل صعػبة القخاءة كالكتابة عدخ الحداب، 

 كىحا ما يجعل التحريل الجراسي يتجنى.
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 خاتسة
كمغ خبلؿ السػضػع الحؼ تصخقشا إليو كالحؼ حاكلشا مغ خبللو التعخؼ عمى أثخ فخط 

التحريل الجراسي، كسا اعتسجنا عمى عجة أبحاث الشذاط السرحػب بتذتت االنتباه في تجني 
كدراسات سابقة أجخيت حػؿ شبيعة سمػؾ فخط الشذاط السرحػب بتذتت االنتباه كأثخه في 
عمى التحريل الجراسي، بحيث يعتبخ ىحا االضصخاب مغ االضصخابات الدمػكية التي 

كيعتبخ مذكمة  أصبحت في انتذار بيغ أشفاؿ مجتسعشا كخاصة في السخحمة االبتجائية،
حقيقية يػاجييا السعمسيغ كاألكلياء بالجرجة األكلى كىحا راجع لرعػبة التحكع في ترخفات 

 ىؤالء األشفاؿ كضبط سمػكياتيع.
كسا أثبتت العجيج مغ الجراسات أف معطع األشفاؿ ذكؼ اإلفخاط الحخكي كتذتت 

يع الجراسي ضعيف مقارنة االنتباه لجييع مذاكل تعميسية ألف معطع ىحه الحاالت نجج تحريم
مع التبلميح العادييغ إذ يعانػف ىؤالء الكثيخ مغ الرعػبات" مذاكل في الحاكخة، عدخ 
الحداب، عدخ القخاءة، عدخ الكتابة...إلخ"، فقياـ الصفل بحخكات زائجة كغيخ ضخكرية 

فاعيع يػجيو إلى تػزيع السجيػد الفكخؼ كالحىشي عمى مجسػعة مغ السثيخات الخارجية  كانج
في االجابة كتذتت انتباىيع باإلضافة إلى سمػكيات أخخػ مثل عجـ إنياء الػاجبات السشدلية 
أك السجرسية كعجـ إنياء السياـ، كمع ذلظ إزعاج السعمسة بعجـ البقاء في مكانو كالتجػؿ في 
القدع بجكف إذف كالفػضى كالترخفات السدعجة التي يقػـ بيا ضج زمبلئو إلزعاجيع كعخقمة 
 سيخ الحرة كىحا ما يؤثخ عمى تحريمو الجراسي ككحا ما أسفخت إليو نتائج الجراسة الحالية.
فسغ خبلؿ تصبيقشا لعجة أدكات مشيا السبلحطة، السقابمة، باإلضافة إلى اختبار ضعف 
االنتباه السرحػب بفخط الشذاط الحخكي، لتأكجنا مغ مبلئستيا لستغيخات الجراسة، فقج كانت 

تػصل إلييا مغ خبلؿ تصبيقشا ليحه األخيخة إثبات فخضية الجراسة كالتي تقػؿ" يؤثخ الشتائج الس
 اضصخاب فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه في تجني التحريل الجراسي".
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 إسيامات الجراسة:
مغ البحػث العمسية إسيامات عمى السجػ البعيج لسا لو مغ أىسية في  لكل بحث

أكساط السجتسع الجراسي، لحلظ كدت الصالبتيغ مغ خبلؿ ىحه الشقاط عخض أىع ما يسكغ 
 ليحه الجراسة تقجيسيا لصبلب العمع كالباحثيغ كالجارسيغ كنحكخ مشيا مايمي:

ا السجاؿ كتعخيفيع بحقيقة ما يجخؼ في ػ يسكغ أف يدتفيج مشيا الباحثػف كالجارسػف ليح1
 السيجاف.

ػ تقجيع صػرة حػؿ تأثيخ اضصخاب فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه في 2
 تجني التحريل الجراسي.

 ػ تسكيغ السعمع مغ فيع ىحه الفئة كشخيقة التي تبلؤميع في التجريذ.3
غ الجراسات حػؿ السذكبلت ػ فتح مجاؿ أماـ البحػث كالجراسات مغ أجل السديج م4

 الدمػكية.
ػ يسكغ أف يداىع بحثشا في التعخؼ بأىع العػائق التي تعتخض شخيق التمسيح أثشاء دراستو 5

 كالتي تؤدؼ إلى انخفاض مدتػاه الجراسي.
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 التهصيات واالقتخاحات:
 تػصي بسا يمي:مع نياية ىحه الجراسة كاعتسادا عمى ما جاء فييا مغ نتائج فإف الباحثتاف 

_ تػعية معمسي السجارس االبتجائية بتعخيفيع بأىع أعخاض اضصخاب فخط الشذاط الحخكي  
 السرحػب بتذتت االنتباه كالتي قج تخجع إلى أسباب أخخػ غيخ األسباب الحقيقية.

_ تخريز حرز ذات الصابع التعميسي التخفييي كاألنذصة الحخكية لمصفل كذلظ 
 ذصة مشاسبة.المتراص نذاشيع في أن

_ تػعية التبلميح العادييغ لتقبميع التبلميح ذكؼ اضصخاب فخط الحخكة كتعامميع معو بالصخيقة 
 السشاسبة.

_ عمى السعمع أف يكػف مخف في التعامل مع األشفاؿ ذكؼ ىحا االضصخاب كعجـ تيسيذيع 
 ككضعيع في آخخ الرف الجراسي.

ل مغ السعمع كاألخرائي التخبػؼ _ يجب إعجاد فخيق عسل عبلجي مغ خبلؿ تعاكف ك
كاألخرائي الشفدي لتدكيج السعمع بالسعمػمات البلزمة عغ شبيعة كأعخاض ككيفية العبلج كأف 

 يكػف ىحا الفخيق عمى اتراؿ دائع باألسخة.
_ يجب أف يتع تجريذ ىحه الفئة بصخيقة فخدية عغ شخيق معمع متفيع لصبيعة اضصخاب 

لسػاقف التعميسية لسشع حجكث السمل الحؼ قج يشتج عغ تذتت الصفل كخرائرو ليقـػ بتشػع ا
 االنتباه كعمى السعمع أف يجعل السػاقف التعميسية أكثخ إثارة كتذػيقا.

 _ إيقاظ الػعي األسخؼ مغ خبلؿ تحديديع بأىسية دكرىع في عبلج ىحا االضصخاب.
 _ ضخكرة دمج األخرائييغ الشفدييغ عمى مدتػػ السجارس االبتجائية.

عمى حجخة الجراسة أف تخمػ مغ المػحات التي تعمق عمى ججراف القدع كغيخىا مغ األشياء  _
التي تؤدؼ إلى تذتت االنتباه البرخؼ لجػ الصفل السراب بفخط الشذاط الحخكي السرحػب 

 بتذتت االنتباه.
 



 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 
97 

 قائسة السرادر والسخاجع
(: مخشج السعمع في بشاء االختبارات التحريمية،)ب.د(، 2000إبخاىيع الخكاشجة كآخخكف) .1

 )ب.ط(، عساف.
(: القياس كالتقػيع الرفي، 2009إبخاىيع دمحم السحاسشة، عبج الحكيع عمي مييجات) .2

 الصبعة األكلى ، دار جخيخ لمشذخ كالتػزيع، عساف األردف.
 فدية كالتخبػية لمقياس كالتقػيع، جامعة الخخشػـ.إبخاىيع عثساف، حدغ عثساف: األسذ الش .3
(: عمع الشفذ السجرسي، الصبعة األكلى ، دار السعتد ، 2011أمل البكخؼ كآخخكف) .4

 عساف األردف.
(: مجخل إلى اضصخابات الدمػكية كاالنفعالية)األسباب_ 2011أسامة فاركؽ مرصفى) .5

 خ كالتػزيع كالصباعة ، عساف.التذخيز_ العبلج(، الصبعة األكلى ، دار السديخة لمشذ
(: أنساط التفكيخ كمدتػيات التحريل الجراسي، 2012اسساعيمي يامشة عبج القادر) .6

 الصبعة الثانية ، دار اليازكني العمسية لمشذخ كالتػزيع ، عساف.
(: أثخ التػجيو السجرسي عمى التحريل الجراسي في السخاحل الثانػية، 2010بخـك دمحم) .7

 لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، )ب ط(، )ب ب(.دار األمل 
(: مخجع سخيع إلى السعاييخ التذخيرية مغ الجليل التذخيري 2004تيديخ، حدػف) .8

 ، جسعية الصب الشفدي االمخيكية.04كااالحرائي السعجؿ لؤلمخاض العقمية 
(: السشيج السجرسي السعاصخ، الصبعة 2009جػدت أحسج سعادة، عبج هللا ابخاىيع) .9

 ، دار الفكخ ناشخكف كمػزعػف ، عساف. الدادسة
(: االضصخابات الحخكية عشج األشفاؿ، الصبعة األكلى، دار 2008حاتع الجعافخة) .10

 أسامة لمشذخ ك التػزيع، عساف.
(: التخبية الستججدة كأركانيا، الصبعة الثانية ، دار الكتاب المبشاني، 1970حشا غالب)  .11

 بيخكت.



 قائمة المصادر والمراجع

 
98 

شفاؿ بيغ االعتجاؿ كاإلفخاط، الصبعة األكلى، (: سمػكيات األ2009خالجة ندياف)  .12
 دار أسامة لمشذخ كالتػزيع ، عساف.

الجمشيػرؼ رشاد صالح، التشذئة االجتساعية كالتأخخ الجراسي، دار السعخفة الجامعية،  .13
 )ب س(، )ب ط(.

(: التقػيع التخبػؼ الذامل لمسؤسدة السجرسية، الصبعة 2007رافجة عسخ الحخيخؼ) .14
 لفكخ ناشخكف كمػزعػف ، األردف.األكلى، دار ا

(: عمع الشفذ، الصبعة األكلى ، دار الكتاب العمسية، بيخكت 1996كامل دمحم عػيزة) .15
 ػ لبشاف.
(: عبلج التذتت كعجـ التخكيد، 2009كيفيغ ميخفي، تخجسة: عبج الحكيع الخدامي)  .16

 الصبعة األكلى، دار األكاديسية لمعمـػ ، مرخ.
(:االختبارات 1988ج عبج الخحساف، دمحم عثساف تجاني)ليػناأػ تايمخ، تخجسة: سع .17

 كالسقاييذ، الصبعة الثانية، دار الذخكؽ، )ب ب( .
(: تعميع األشفاؿ 2008مايكل ركز نبخج كآخخكف، تأليف: عادؿ عبج هللا دمحم) .18

كالسخاىقيغ ذكؼ االضصخابات الدمػكية، الصبعة األكلى ، دار الفكخ ناشخكف كمػزعػف ، 
 عساف.
( السذكبلت الرفية الدمػكيةػ التعميسيةػ األكادميةػ مطاىخىاػ 2007دمحم حدغ السعايخة) .19

 أسبابياػ عبلجيا، الصبعة الثالثة ، دار السديخة ، عساف.
(: اضصخاب االنتباه السرحػب بالشذاط الدائج لجػ ذكؼ 2009دمحم الشػبي دمحم عمي) .20

 شذخ كالتػزيع ، عساف.االحتياجات الخاصة، الصبعة األكلى ، دار كائل لم
: الربي 2(: الصفل مغ الحسل إلى الخشج، الجدء1989دمحم عساد الجيغ إسساعيل) .21

 كالسخاىق، الصبعة األكلى ، دار القمع لمذخ كالتػزيع ، كػيت.
(: التحريل الجراسي كنسحجة العػامل السؤدية بو، 2013محسػد جساؿ الدمحشي) .22

 زيع ، االردف.الصبعة األكلى، دار الخضػاف لمذخ كالتػ 



 قائمة المصادر والمراجع

 
99 

(: بخنامج صعػبات في التعمع في السخحمة اإلبتجائية، دار 2014محسػد سعجات) .23
 شبكة االلػكة، )ب ػ ط(، )ب ػ ب(.

(: الشذاط الدائج لجػ األشفاؿ، الصبعة الثانية 2005مذيخة عبج الحسيج أحسج اليػسفي) .24
 ، دار السخكد الجامعي الحجيث ، مرخ.

اضصخاب ضعف االنتباه كالشذاط الدائج دليل عمسي  (:2007نايف بغ عابج الدراع) .25
 لؤلباء كالسختريغ، الصبعة األكلى ، دار الفكخ ناشخكف كمػزعػف ، عساف.

(: السجخل إلى القياس التخبػؼ كاستخجامو في مجاؿ التجريذ 2002نبيل عبج اليادؼ) .26
 الرفي، الصبعة العخبية الثانية ، دار كائل ، األردف.

(: عمع الشفذ التخبػؼ، الصبعة 2010ة: صبلح الجيغ محسػد عبلـ)نيتا ككلفػؾ، تخجس .27
 األكلى ، دار الفكخ ناشخكف كمػزعػف ، عساف.

ق(: دكر الشذاط السجرسي في التحريل 1428صالح بغ عبج العديد الشرار) .28
 الجراسي،)ب ط(،  جامعة السمظ سعػد،  الخياض.

صفػلة كالسخاىقة، الصبعة (: عمع الشفذ التصػرؼ ال2004صالح دمحم عمي أبػجادك) .29
 األكلى ، دار السديخة لمشذخ كالتػزيع ، عساف.

(: عمع الشفذ بيغ الشطخية كالتصبيق)ب ط(، دار الشيزة 1984عبج الخحساف عيدػؼ) .30
 العخبية، بيخكت. 

(: االرشاد السجرسي بيغ الشطخية 2012عبج المصيف دبػر، عبج الحكيع الرافي)  .31
 دار الفكخ ناشخكف كمػزعػف ، عساف.كالتصبيق، الصبعة الثانية ، 

(: القياس كالتقػيع الشفدي كالتخبػؼ بيغ الشطخية كالتصبيق، 2004عبج هللا الرسادؼ) .32
 الصبعة األكلى ، دار كائل لمشذخ كالتػزيع ، عساف. 

(: أسذ البحث العمسي اإلعجاد الخسائل 2000. عبج السجيج، إبخاىيع مخكاف) .33
 مؤسدة الػراؽ.الجامعية،)ب ػ ط(، عساف، 



 قائمة المصادر والمراجع

 
111 

(: عمع الشفذ التخبػؼ، الصبعة الخابعة ، دار الفخقاف ، 2003عبج السجيج نذػاتي) .34
 عساف.
(: عمع الشفذ الصفل غيخ العادؼ، الصبعة الثانية 2006عبج الشاصخ الجخاح كآخخكف) .35

 ، دار السديخة لمشذخ كالتػزيع ، عساف.
الشفذ، الصبعة األكلى ، دار  (: دار القياس كالتقػيع في عمع1997عبج القادر كخجة) .36

 اليازكرؼ العمسية لمشذخ كالتػزيع ، عساف.
(: عبلج اإلفخاط الحخكي لجػ الصفل باستخجاـ بخنامج 2003عبل عبج الباقي إبخاىيع) .37

 تعجيل الدمػؾ،)ب ػ ط(، جامعة عيغ الذسذ، )ب ػ ب(.
ييغ كاألسخة، فاشسة سالع السدكرؼ كآخخكف: فخط الحخكة كقرخ االنتباه دليل اآلخرائ .38

 جسعية الخميج لمصب الشفدي لؤلشفاؿ.
(:صعػبات التعمع األسذ الشطخية كالتذخيرية 1998فتحي مرصفى الديات) .39

 كالعبلج، الصبعة األكلى ، دار الشذخ لمجامعات ، القاىخ. 
(: مػسػعة عمع الشفذ كالتحميل الشفدي، )ب ط(، دار 2003فخج عبج القادر شو) .40

 القاىخة.غخيب لمشذخ كالتػزيع، 
(: أصػؿ التقػيع كاإلشخاؼ في الشطاـ التخبػؼ، الصبعة الثانية، 2007الفخج كجبة) .41

 مؤسدة الػراؽ، )ب.ب(.
(: االختبارات الشفدية تقشياتيا كإجخائيا، الصبعة الثانية، دار 1996فيرل عباس) .42

 الفكخ العخبي، بيخكت ، لبشاف.
فاؿ، الصبعة األكلى، دار الفكخ (: السذكبلت الشفدية عشج األش2007سامي دمحم ممحع) .43

 ناشخكف كمػزعػف، عساف.
(: األسخة كالحياة العائمية، الصبعة األكلى ، دار الشيزة العخبية 1984سشاء الخػلي) .44

 ، بيخكت.



 قائمة المصادر والمراجع

 
111 

(: السخ كاضصخاب االنتباه رؤية في إشار 2012سميساف عبج الػاحج يػسف إبخاىيع) .45
 ة الججيجة، اإلسكشجرية.عمع الشفذ العربي السعخفي، )ب ط(، دار الجامع

(: مذكبلت 2008شارلد شفيخػ ىػارد ميمساف، تخجسة: نديو حسجؼ، نديسة داكد) .46
األشفاؿ كالسخاىقيغ كأساليب السداعجة فييا، الصبعة األكلى ، دار الفكخ ناشخكف كمػزعػف ، 

 األردف.
(: سيكػلػجية الصفػلة كالسخاىقة 2006شفيخ كممساف، تخجسة: سعيج حدشي العدة) .47

 مذكبلتيا كأسبابيا كشخؽ حميا، الصبعة األكلى ، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع ، عساف.
 رسائل الجامعية: .48
(:العبلقة بيغ استخاتيجيات التعمع كالجافعية لمتعمع كأثخىا عمى 2008أماؿ بغ يػسف ) .49

شيادة التحريل دراسة ميجانية عمى تبلميح بعس ثانػيات بػالية البميجة، محكخة تخخج لشيل 
 الساجدتيخ.

(: بشاء بخنامج عبلجي سمػكي لخفس حجة الشذاط الحخكي 2015أميشة لحسخؼ )   .50
الدائج كتذتت االنتباه لجػ أشفاؿ السخحمة االبتجائية، محكخة تخخج لشيل شيادة دكتػراه، جامعة 

 أبػ بكخ بمقايج، تمسداف.
تبلميحة دراسة (: أثخ العشف األسخؼ عمى التحريل الجراسي ل2014حداـ سميساف) .51

ميجانية بسجارس التعميع األساسي في محافطة ريف دمذق بمجة ضاحية األسج، محكخة تخخج 
 لشيل شيادة الساجدتيخ، السعيج العالسي لمجراسات كالبحػث الدكانية، دمذق.

(: أثخ السعاممة األسخية في التحريل الجراسي 2017زيشب عبج هللا سالع سعج لمػه) .52
ميع الثانػؼ دراسة تصبيقية في مجنية سبيا، محكخة تخخج لشيل شيادة لجػ شبلب مخحمة الع

 الجكتػراه، ليبيا.
(: عبلقة ضعف االنتباه البرخؼ بالحاكخة العاممة لجػ األشفاؿ 2015كػثخ تجاني) .53

 ذكؼ نقز االنتباه كفخط الشذاط، محكخة تخخج لشيل شيادة الساجدتيخ، كرقمة. 



 قائمة المصادر والمراجع

 
112 

خ الحاتي بسدتػػ الصسػح كالتحريل الجراسي (: عبلقة تقجي2015مخيع بغ كخيسة) .54
لجػ الصمبة السعيجيغ في شيادة البكالػريا، محكخة تخخج لشيل شيادة الساجدتيخ، جامعة 

 قاصجؼ مخباح، كرقمة. 
(: فعالية العبلج الدمػكي لؤلشفاؿ الستسجرسيغ مفخشي الحخكة 2015نبيمة يػبي ) .55

لتجعيع االيجابي ػ تكمفة االستجابة ػ ججكؿ سشة تقشية ا 12ػ 06كمتذتتي االنتباه ما بيغ 
 السياـ، محكخة تخخج لشيل شيادة الساجدتيخ، جامعة كىخاف ػ الجدائخ.

(: تقجيخ الحات كعبلقتو بالسدتػػ االجتساعي االقترادؼ 2014عايجة دمحم العصا)  .56
ج كالتحريل الجراسي لجػ شبلب السخحمة الثانػية بسجارس محمية جبل أكلياء، محكخة تخخ 

 لشيل درجة الساجدتيخ، جامعة الدػداف لمعمـػ التكشػلػجيا.
(: دراسة استكذافية كقائية لبلضصخاب ما كراء السعخفي 2017عشاد ثابت إسساعيل) .57

لجػ األشفاؿ السرابيغ بفخط الشذاط الحخكي مع قرػر االنتباه، محكخة تخخج لشيل شيادة 
 الجكتػراه، تمسداف ػ الجدائخ.

: الزغط السجرسي كعبلقتو بدمػكات العشف كالتحريل (2011سسيخة عبجؼ ) .58
( سشة دراسة ميجانية عمى عيشة مغ تبلميح الدشة 17ػ 15الجراسي لجػ السخاىق الستسجرس)

 األكلى ثانػؼ نسػذجا، محكخة تخخج لشيل شيادة الساجدتيخ، بسجيشة بجاية ػ الجخائخ.
(: فاعمية بخنامج تجريبي مػجو لمسعمسيغ في خفس اضصخاب 2013شػقي مسادؼ) .59

ضعف االنتباه السرحػب بفخط الشذاط لجػ تبلميحىع، محكخة تخخج لشيل شيادة الجكتػاه، 
 جامعة قاصجؼ مخباح، كرقمة.

(: التفاعل االجتساعي كعبلقتو بالتحريل الجراسي لجػ بعس 2013ىشػدة عمي) .60
 لثانػؼ، محكخة تخخج لشيل شيادة الساجدتيخ، جامعة دمحم خيزخػ بدكخة.تبلميح التعميع ا

 
 
 



 قائمة المصادر والمراجع

 
113 

 السهسهعات والسجالت:
(: فاعمية أسمػبي التعديد كالشسحجة في خفس مدتػػ الشذاط 2015أميشة لحسخؼ) .61

الحخكي الدائج لجػ األشفاؿ ذكؼ الحكاء االجتساعي كتأثيخه عمى تحريميع الجراسي، مجمة 
 لتخبػية، تمسداف ػ الجدائخ.العمـػ الشفدية كا

(: فاعمية شخيقة العج في تخفيس األعخاض السراحبة 2005سحخ أحسج الخذػمي) .62
الضصخاب فخط الحخكة كتذتت االنتباه: دراسة تصبيقية عمى مغ األسخ الدعػدية، دراسة 

 مقجمة لسؤتسخ التخبية الخاصة العخبي الػاقع كالسأمػؿ، األردف ػ عساف.
االنتباه كالتحريل الجراسي العبلقة بيغ مدتػيات تخكيد االنتباه  (:2005لبشى ججيج) .63

كمدتػيات التحريل الجراسي لجػ تبلميح الرف الخامذ ابتجائي، مجمة دمذق، السجمج 
 .2، العجد21
(: دراسة تذخيرية الضصخاب فخط الشذاط السراحب لخفس 2016نػرة عامخ) .64

"دراسة ميجانية عمى عيشة مغ تبلميح الصػر االنتباه كعبلقتو بسيارات التعمع عشج التمسيح 
االبتجائي في بمجية عيغ أزاؿ_ سصيف، مجمة العمـػ اإلندانية، العجد الدادس، جامعة أـ 

 البػاقي ػ الجدائخ.
(: أثخ التسثيل الجراسي لمسادة التعميسية في تحريل شمبة 2006صبلح ىيبلت) .65

األردنية في العمـػ كالتخبية، العجد الرف الخابع في مبحث التخبية االجتساعية، السجمة 
 ، األردف. 2الثالث، مجمة 

(: مجػ معخفة معمسي السخحمة االبتجائية باضصخاب ضعف 2012شػقي مسادؼ) .66
، 01، الجدء 09االنتباه السرحػب بفخط الشذاط، مجمة العمػـ اإلندانية كاالجتساعية، العجد

 كرقمة.
التأثيخات الرفية كمتغيخات الػسط (: التحريل الجراسي بيغ 2014سسيخة كنجغ) .67

 ، جامعة الػادؼ.04االجتساعي، مجمة الجراسات كالبحػث االجتساعية، العجد



 قائمة المصادر والمراجع

 
114 

(: عبلقة دافعية االنجاز بسػضع الزبط كمدتػػ 2012ىبة هللا سالع كآخخكف) .68
الصسػح، كالتحريل الجراسي لجػ شبلب مؤسدات التعميع العالي، السجمة العخبية لتصػيخ 

 ، الدػداف04لعجد التفػؽ، ا
(: سػء معاممة األبشاء كإىساليع كعبلقتو بالتحريل الجراسي دراسة 2010كليج حسادة) .69

ميجانية عمى شمبة الرف باألكلى الثانػؼ العاـ في محافطة دمذق الخسسية، مجمة جامعة 
 ، ممحق.26دمذق، السجمج 



 

 



 

 

 اختبار رسع الخجل
 1  كجػد الخأس 
 2 كجػد الداقيغ 
 3 كجػد الحراعيغ 
 4 كجػد الجحع 
 5 إذا كاف شػؿ الججع أشػؿ مغ عخضو 
 6 ضيػر الكتفيغ بػضػح 
 7 اتراؿ الحراعيغ كالداقيغ بالجحع 
 8 الحراعيغ كالداقيغ في األماكغ الرحيحةإذا كاف اتراؿ  
 9 كجػد الخقبة 
 10 تساشي خصػط الخقبة مع الخأس كالجحع 
 11 كجػد إحجػ العيشيغ أك كبلىسا 
 12 كجػد األنف 
 13 كجػد الفع 
 14 كضػح األنف كالفع كالذفتيغ 
 15 كجػد فتح األنف 
 16 كجػد الذعخ 
 17 كالػجوكضػح حجكد الذعخ حػؿ الخأس  
 18 كجػد السبلبذ 
 19 كجػد قصعتيغ مغ السبلبذ 
 20 تغصية السبلبذ لمجدع كعجـ الذفافية 
 21 ضيػر تفاصيل السبلبذ بحيث يكػف أكثخ مغ مجخد قصعتيغ 
 22 إذا كانت السبلبذ كاممة تساما 
 23 كجػد األصابع 
 24 إذا كاف عجد األصابع صحيحا 
 25 األصابع كاضحةإذا كانت تفاصيل  
 26 إذا كاف اإلبياـ مسيد عغ باقي األصابع 
 27 إذا كانت راحة اليج متسيدة ككاضحة 
 28 ضيػر مفرل الكتف كمفرل الكػع 
 29 ضيػر مفرل الخكبة كمفرل الكػع 
 30 تشاسب حجع الخأس مع حجع الجدع 
 31 تشاسب شػؿ الحراعيغ مع الجحع بحيث تكػف أشػؿ مغ الجحع 
 32 تشاسب شػؿ الداقيغ بحيث ال تكػف أقل مغ شػؿ الجحع أك أقل مغ ضعفو 
 33 تشاسب حجع القجميغ 
 34 كجػد الداقيغ كالحراعيغ متباعجيغ 
 35 ضيػر الكعبيغ 
 36 التػافق الحخكي لخصػط الخسع اتراالتيا كاضحة 
 37 ضيػر الحخكة في خصػط الخسع فيو نػع مغ الجقة 
 38 الخأس كتػافقيا مع الخقبةكضػح خصػط  
 39 تػافق حخكي بالجحع 
 40 تػافق حخكي لخصػط الحراعيغ كالداقيغ 
 41 ضيػر تقاشع الػجو في أماكشيا الرحيحة 
 42 كجػد األذف 
 43 إذا كانت األذف في السكاف الرحيح 
 44 كجػد الحاجب كرمػش العيشيغ 
 45 كجػد المداف العيغ 
 46 العيغ صحيحا بحيث يكػف شػليا أشػؿ مغ عخضياإذا كاف شكل  
 47 إذا كاف اإلبرار كاضحا 
 48 ضيػر الحقغ كالجبية 
 49 بخكز الحقغ ككضػح تفاصيمو 
 50 الخسع الجانبي أك البخكفيل الجدئي 
 51 الخسع الجانبي أك البخكفيل الكمي 
 السجسػع  

 



 

 

 كزارة التعميع العالي كالبحث العمسي
 جامعة احسج دراية ادرار

 كمية العمـػ اإلندانية االجتساعية
 قدع عمع الشفذ كعمـػ التخبية

 السرحػب ضعف االنتباه الحخكي الشذاط طبفخ مقياس اضصخاب 
 

 أخي السعمع /أختي السعمع
 الدبلـ عميكع كرحسة هللا كبخكاتو 

تباه السرحػب بفخط الشذاط مغ أجل تذخيز دقيق لمتمسيح كمعخفة درجة إصابتو باضصخاب ضعف االن
نخجػ مغ سيادتكع قخاءة العبارات الػاردة أدناه ككضع عبلمة في الخانة السشاسبة حدب درجة انصباؽ 

 الػصف عميو كلتدييل ميستكع نقجـ السثاؿ التػضيحي األتي :
 أبجا

(03) 
 أحيانا

(02) 
 دائسا
(01) 

رقع  الفقخة
 الفقخة

 x   1 يمعب بأدكات زميمو 
 أكلية عغ التمسيحبيانات 
 ...............السجرسة:..........................................................................

 ..................المقب:.....................................................................االسع ك 
 ...................................................تاريخ السيبلد:.........................

تاريخ إجخاء القياس:....../........./.......                                                    شكخا 
 جديبل عمى تعاكنكع

 
 
 
 
 



 

 

 البعج األكؿ:ضعف االنتباه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 أبجا
(03) 

 أحيانا
(02) 

 دائسا
(01) 

رقع  الفقخة
 الفقخة

 01 يػاجو صعػبة في تخكيد انتباىو    
 02 يتذتت انتباىو بديػلة    
 03 يحتاج إلى جيج لبلنتباه لتعميسات السعمع   
 04 يشدى القياـ بالػاجبات السجرسية السدشجة إليو   
 05 يرعب عميو إتباع التعميسات   
 06 يفذل في إتساـ األنذصة التي يبجأىا    
 07 يشتبو  إلى تفاصيل غيخ ميسة في األشياء مغ حػلو    
 08 يػاجو صعػبة في االنتباه لتعميسات السعمع   
 09 يبجك عميو الذخكد الحىبي    
 10 يفقج بعس األشياء كاألدكات السجرسية   



 

 

 البعج الثاني: فخط الشذاط الحخكي

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01 يخخج مغ مكانو دكف مبخر   
 02 عميو المعب بيجكء مع زمبلئويرعب    
 03 يتسمسل في مكانو   
 04 يسكغ استثارتو بديػلة   
 05 يخالف األنطسة كالسػاعيج السعسػؿ بيا   
 06 يتكمع كثيخا مقارنة بأقخانو )ثخثار(   
 07 ال ييجأ كال يدتقخ في مكانو    
خارج يرعب عميو الديصخة عمى سمػكو أثشاء المعب مع أقخانو    

 الرف
08 

 09 ترخفاتو تبجكا مدعجة لآلخخيغ   
 10 يجج صعػبة في البقاء جالدا في مكانو     



 

 

 البعج الثالث: االنجفاعية

 01 يجج صعػبة في انتطاره دكره   
 02 يجيب عغ الدؤاؿ قبل اكتسالو   
 03 يطيخ انجفاعا في ترخفاتو   
 04 ترخفاتويرعب التشبؤ في    
 05 يتكمع دكف استئحاف   
 06 يبجك متيػرا في ترخفاتو   
 07 ال يفكخ في عػاقب سمػكو   
 08 يجج صعػبة في انتطار التعميسات   
 09 يقاشع اآلخخيغ أثشاء ترخفاتيع   
 10 ال يدتصيع الديصخة عمى انفعاالتو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 ممخص الجراسة

البحث عغ دراسة أثخ اضصخاب فخط الشذاط الحخكي السرحػب بتذتت االنتباه ىجفت ىحه الجراسة إلى 
 في تجني التحريل الجراسي في الصػر االبتجائي.

 كقج اعتسجت ىحه الجراسة عمى مشيج دراسة الحالة. 

كقج خمرت نتائج ىحه الجراسة إلى ثبػت الفخضية كىي كالتالي: يؤثخ فخط الشذاط السرحػب بتذتت 
 تجني التحريل الجراسي. االنتباه في

 الكمسات السفتاحية: اإلفخاط الحخكي، تذتت االنتباه، التحريل الجراسي.

 Study Summary 

The study aimed to investigate the impact of Hyper activity disorder 

withattentiondefiction in low academic achievement at primary schools . 

The study indeed,  based on a Case Study Methodology. 

 follows: as proven was hypothesis the that concluded study the of results The

nega schoolachievement affects actually attention distracting with activity Hyper

tively. 

low / withattentiondefiction Disorder. the impact of Hyper activity :Keywords

academic achievement 

Résumé de l'étude 

Le but de cette étude était d'étudier les effets du Trouble d'hyperactivité 

Accompagné de distraction de l'attention  sur les faibles résultats scolaires au 

primaire. 

 Cette étude reposait sur la méthodologie de l'étude de cas.  

Les résultats de cette étude ont confirmé l'hypothèse suivante: L'hyperactivité 

avec déficit de l'attention affecte les faibles résultats scolaires. 

 Mots-clés : l’hyper activité , rendement scolaire , dispersion de l’intention. 


