
 

 البحث  ستخلصم
يعد االنتباه احد العمميات العقمية التي تمعب دورًا ميمًا في حياة الطفل من حيث قدرتو 

و والتي تعكس في اختياره لممنبيات الحسية المختمفة المناسبة، عمى االتصال بالبيئة المحيطة ب
دراكيا واالستجابة ليا بصورة تجعمو يتوافق مع بيئتو الداخمية او  اذ يتمكن من دقة تحميميا وا 
الخارجية، فاالنتباه ضروري ألي عممية تعمم وال بد من توافره عند المتعممين في المراحل 

 الدراسية كميا.
أن أطفال المرحمة االبتدائية يظيرون  8988دراسة ميمر وديماري عام وقد أوضحت  

ضعفا في إتباع اإلستراتيجية االنتقائية لالنتباه كمما ازداد عدد المثيرات أمام أعينيم بحيث تصبح 
 ىذه المثيرات الكثيرة مشتتو لالنتباه فيعجزون عن استخدام ىذه اإلستراتيجية.

عمى مستوى تركيز االنتباه لدى التالمذة بعمري  البحث فيي التعرف أىدافأما  
لدى تركيز االنتباه  رسوم صور ممونة في تطوير قدرةسنوات والكشف عن اثر برنامج  (81و7)

(سنوات والتعرف عمى الفروق في مستوى تركيز االنتباه لدى التالمذة 81و7 التالمذة بعمري )
طة ( واالختبار)قبمي وبعدي ( ريبية وضاب(سنوات حسب المتغيرات المجموعة )تج81و 7بعمري )
ناث)ذكور  والنوع ( والتعرف عمى المسار التطوري لتركيز االنتباه لدى التالمذة بعمري  وا 

 .(سنوات 81و7)
تم وضع الفرضيات الالزمة واستخدام الوسائل اإلحصائية  األىداف ولتحقيق ىذه

من تالمذة المدارس االبتدائية في مدينة ( فردًا 861المالئمة ، حيث شممت عينة البحث الحالي )
وقد تبنت الباحثة ، ( فردًا لكل فئة عمرية81( سنة ، وبواقع )81و 7بعقوبة المركز وبأعمار )

 اً يتضمن رسوم اً كما أعدت الباحثة برنامج، لقياس قدرة تركيز االنتباه ( 9119 ،)ربيعأداة 
 تين في األسبوع . ( جمسة بواقع جمس89تكّون من )ولوحات فنية  اً وصور 

كما %( لكمييما 811وبمغ نسبة ) والبرنامج ي لألداةالظاىر  الصدقج ااستخر تم وقد 
                                                                                                       ،  (879976اذ بمغت القيمة التائية المحسوبة ) صدق البناء لألداةاستخرج 

 .  (19961اذ بمغ معامل االرتباط )كما تم التحقق من ثبات األداة بطريقة إعادة االختبار 
  -إلى مجموعة من النتائج منيا : ىذا البحث وقد خمص 

 ، إذ إنَّ التالمذة ال يختمفون في مستوى في  تركيز االنتباه  نوعيظير أي أثر لمتغير ال لم  -8
  .  نوعيمتركيز انتباىيم بحسب 

(سنوات 7(سنوات عن التالمذة بعمر )81ر العمر اذ تفوق التالمذة بعمر )ىنالك اثر لمتغي -9
 .  وىذا يمثل مسارا تطوريا لتركيز االنتباه لدى التالمذة ليذين العمرين 
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