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تحسين الوظائف التنفيذية  فيلتنمية اليقظة العقلية  برنامج فعالية

 فرط الحركةونتباه تشتت اال اضطراب ذوي لدى أطفال الروضة
 

 إعداد
 د.نجاة فتحي سعيد طه علي

 جامعة القاهرة-كلية التربية للطفولة المبكرة –مدرس بقسم العلوم النفسية 

  مقدمة:

نتباه االضطراب األكثر شيوًعا وبروًزا اال عد اضطراب النشاط الزائد ونقصي  

قد تمتد حتى  لألطفال، وهو أحد االضطرابات التيبين المشكالت السلوكية 

، وغالبًا ما تظهر أعراضه ضطراب عصبي نمائيوهو ا،مرحلة الرشد

   .(56٪: 1122النجار، )بوضوح قبل سن السابعة.

نشاط الزائد تشمل خصائص العملية التعليم، ي نتباه دوًرا بالًًا يياال يؤدي

على  عدم القدرة وهذا الضعف يعبر عن نفسه يي ،التركيز الضعف الشديد يي

مهمة ما أكثر من ن الطفل ال يستطيع االنتباه لاالنتباه لفترة طويلة، حيث إ

د الجانبية، نه يفقد االهتمام بسبب األصوات أو المشاهبضع دقائق، حيث إ

العادة  يي ء يظهرون الوة على ذلك يهؤالع ،ضطراب الوظائف الحركيةوا

وهو  (241: 1112القمش، المعايطة، )ا مفرًطا يفتقر إلى التنظيم.نشاًطا جسدي  

هديت إلى التعرف على  ( والتي1125إسماعيل، )تائج دراسةما أشارت إليه ن

ن بفرط النشاط الحركي مع النشاط ما ورا ء المعريي عند األطفال المصابي

٪( من 65)أن نسبة عالية جد ا وأوضحت نتائج الدراسة، نتباهقصور اال

 يرط النشاط الحركي مع قصور ييضطراب األطفال المصابين با

نفسه من اضطراب متصاعد  الوقت العينة التجريبية( يعانون يي)نتباهاال

كشف المتناقضات  ضعف يي)ضطرابات ما ورا ء المعرييةاال الدرجة يي

سلوكيات االنتباه،  وكي العكسي، ضعف يياألدا ء السل ييالنصية، ضعف 

حين أنه لدى األطفال  سلوكيات الكف السلوكي( يي ضعف يي

 المجموعة الضابطة( يإن نسبة االضطراب ما ورا ء المعريي يي)العاديين

( من األطفال العاديين ٪66)٪(، وأن نسبة26)ال تتعدىمستوياته األربعة 

يية إلدراك المتناقضات المعر يتمتعون بدرجة عالية من الفطنة ما ورا ء
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وتنفيذ األدا ء السلوكي القدرة على القيام بالتعديل الذاتي المعريي(،  أي)النصية

 القدرة على القيام بالتعديل الذاتي السلوكي(.    أي)العكسي

حداهما يعني ود إجقًا يووترتبط الحركة الزائدة مع تشتت االنتباه ارتباًطا وثي

ى المتابعة األخرى، وينتج عنه عدم قدرة الطفل علد وجود أو إمكانية وجو

تشتت  لنشاط الزائد هو السبب الرئيسي يييا والتركيز على المهمات.

 .(241: 1112القمش، المعايطة، )االنتباه.

ئد إلى ضطراب تشتت االنتباه والنشاط الحركى الزالذا يحتاج األطفال ذوو ا

؛ األمر نتباه واالنفعاالت والحواسز قدراتهم يي مجال التنظيم الذاتي لالتعزى

سوا ء  ،ينعكس بشكل إيجابي على مواجهة الظروف والمواقف الضاغطة الذي

ويمكن تحقيق ذلك من  .و الحياة العاديةيي بيئة الصف أيواجهونها  تلك التي

 يوالتركيز على ما يقومون به من مهام ي .خالل تدريبهم على اليقظة العقلية

 ر عليهم، يتوظيفية مشتتات يمكن أن تؤثاستبعاد أاللحظات الراهنة مع 

المراحل  يياليقظة العقلية يي التربية يي مراحل التعليم المختلفة، وبخاصة 

المبكرة تعزز األدا ء المعريي واألكاديمي لألطفال، وتمكنهم من إدارة 

الضًوط التعليمية، وتؤثر يي النمو الشامل للطفل من جميع جوانبه، كما أنها 

د من قدرة األطفال على تركيز االنتباه حتى عندما تكون هناك مثيرات تزي

حيث أكد على أنه يمكن  ؛((Rempel, 2012ليه وهو ما أشار إ مشت ِّتة له.

كبير على تساعدهم بشكل  على ممارسة اليقظة العقلية، والتي تدريب األطفال

 ,Peacock)كما أوصت دراسة .وإدارتها يواجهوانها التيالضًوط  ةمواجه

ات القائمة على اليقظة العقلية يي الفصول ( بضرورة إدخال الممارس2015

  .المبكرةالمراحل  الدراسية لألطفال يي

 مشكلة الدراسة:
لوكية التي من أكبر المشكالت السونقص االنتباه النشاط الزائد  اضطراب عدي  

األطفال،  ىعلى معظم جوانب النمو لد ؤثر سلبًايحيث  يعاني منها األطفال؛

ركات كثيرة، حيث يمضون أوقاتهم يي التنقل من ح يهم يهدرون طاقاتهم يي

يال يجدون دون هدف، وال يستطيعون االستقرار أو التركيز، مكان إلى آخر 

االنتباه،  ندياعية وتشتتمهاراتهم المعريية، ويتصفون باال وقتًا للتعلم يتنقص

 لى التركيز واالنتباه.)إبراهيم،تحتاج إ ال يمكنهم اكتساب المهارات التيو

1112 :4).     
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لوعي بالعقل والجسد ل امحورً  عدت   ممارسات اليقظة العقلية وألن،هذا

ى هذه ن تدريب األطفال عل، يإوبالتالي تطوير الشخص ككلواالنفعاالت،

زيادة االنتباه لديهم، ياليقظة العقلية تساعد على  الممارسات يمكن أن يساعد يي

 ,Ager).ز السعادة لدى األطفال،تعزىنتباه، كما تعمل على تركيز اال

Albrecht, & Cohen , 2015) كل دراسة به  توهو ما يتفق مع ما جا ء

لى إهديت  التي( Flook, Goldberg, Pinger & Davidson, 2014)من

ات التنظيم الذاتي التعرف على يعالية برنامج لتنمية السلوك االجتماعي ومهار

مرحلة ما قبل المدرسة من خالل المنهج القائم على اليقظة  ال ييلدى األطف

هارات التنظيم الذاتي ز متعزى أظهرت النتائج يعالية البرنامج ييوالعقلية، 

 جتماعي لدى أطفال المجموعة التجريبية.والسلوك اال

وأوصت الدراسة بضرورة إجرا ء البرامج القائمة على اليقظة العقلية عبر 

أن هناك عالقة ( Waters, 2016)كما أوضحت دراسةة. بيئات متنوع

ارتباطية موجبة بين كل من اليقظة العقلية للوالدين واليقظة العقلية لألطفال، 

وجود عالقة عكسية بين اليقظة العقلية لكل من إلى نتائج الدراسة  أشارتكما 

 اآلبا ء واألطفال ومستويات ضًوط األطفال.

 اليقظة العقلية لدى الوالدين على صحة الطفل.وتوضح نتائج الدراسة آثار 

( لدى ذوي اضطراب طيف التوحد Mount, 2016)نتائج دراسة  وأشارت

التًيير التحويلي لمقدمي الرعاية  لىإ الرعاية لهم من اآلبا ء والمعلمين ومقدمي

 ليقظة العقلية.واألطفال بعد ممارسة التدريب على ا

الرعاية  ترابطة بين مستوى االنتباه لمقدميموأبرزت النتائج أيًضا العالقة ال

 والسلوك المؤيد للمجتمع لطفلهم.

يواجهون وابالً مستمًرا   -يي عالم اليوم بمعطياته التكنولوجية -األطفال ن إ

ادي، هذا عن الطفل الع من الصور واألصوات والمثيرات التي تشت ِّت انتباههم

ت االنتباه ضطراب تشتبين باويزداد األمر خطورة يي حالة األطفال المصا

يمثل تحديًا أمام قدرة األطفال على التفكير،  يهذا ويرط الحركة؛ ومن ثم

يإن تعليمهم اليقظة  أمًرا يي غاية الصعوبة؛ ومن ثم ويجعل من عملية التعلم

العقلية يمكن أن يزيد من جودة أدا ء تعلمهم، ويجعلهم أكثر قدرة على مواجهة 

 .(Fisher, 2006)امراسة، أو ضًوط الحياة بشكل عالضًوط المتعلقة بالد

اليقظة العقلية يي المراحل المبكرة أنشطة تحسين ن تقديم األطفال لممارسة إ

من العمر ربما يعدهم بشكل أيضل لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، 
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وكنوع من اتخاذ خطوات استباقية لتزويد األطفال بالمهارات الالزمة للتعامل 

شكالت قبل أن تتفاقم بفعل سنوات من المواجهة غير الفعالة، خاصة مع الم

ت جديدة، وأن األطفال يملكون االستعداد والشًف للتعلم، واالنفتاح على خبرا

لتعلم مهارات اليقظة العقلية، خاصة وأن األطفال  وهذا يجعلهم أكثر تقباًل 

لك يجعل منها يقضون نسبة كبيرة من أوقات عمرهم يي البيئة المدرسية، وذ

 . (Rempel, 2012)بيئة مثالية لتعلم الممارسات القائمة على اليقظة العقلية

تناولت  العديد من البحوث والدراسات التي طالع الباحثة علىومن خالل ا

يي العقدين  –اليقظة العقلية يي مجال علم النفس يي المصادر األجنبية 

شخصية يمكن قياسها، أو كتدخل والتي تناولتها سوا ء كسمة يي ال -األخيرين

تضح مدى االهتمام المنصب على دراسة اليقظة العقلية لدى الفئات عالجي، ا

العمرية األكبر سنَّا بداية من طالب الجامعة، والذين ينتمون إلى مرحلة 

المراهقة المتأخرة، ومروًرا بالراشدين، وانتها ًء بالمسنين، باإلضاية إلى تنوع 

كلينيكية، وأخرى غير إيي تلك الدراسات ما بين عينات  العينات المستخدمة

ومن هذه الدراسات  كلينيكية، ومن شرائح اجتماعية ومهنية مختلفة،إ

 & Kuby, Mcleanو 1122 والضبع وطلب،  Robinson, 2012)دراسة

Allen, 2015، داود، و  1122أبوزيد، و 1125، سليمانوطلب و الضبعو

               .(1122إسماعيل، و 1122

 ويرط الحركةنتباه بصفة عامة، والطفل ذي تشتت اال ن ممارسة الطفلإ

 تركيز على المهام التي يقوم بها ييال بدوره يييسهم  خاصة لليقظة العقلية

خرى ألالوقت الراهن، ومحاولة تنقية الذهن من كاية المشتتات والمثيرات ا

 والمتمثلة يي التنفيذيةتحسين بعض الوظائف  يمكن أن يساعد بشكل كبير يي

ونظًرا  واللًة. ،والذاكرة ،واإلدراك ،نتباه: كاالالعديد من الوظائف المعريية

بعض  يعانون من قصور يي ويرط الحركةألن األطفال ذوي تشتت االنتباه 

ليه نتائج ا أشارت إوهو م ،العمليات المعريية والوظائف التنفيذية لديهم

ن يعانون من يرط ضحت أن األطفال الذيأو والتي (Yagon, 2018)دراسة

بالوظائف التنفيذية  المهارات المتعلقة الحركة وتشتت االنتباه لديهم قصور يي

طفال الذين ال يعانون من قصور االنتباه وتشتت قرانهم من األبالمقارنة بأ

، تدريب األطفال على ممارسة اليقظة العقلية  منذ الصًرينجد أن  الحركة؛

يمكن أن ينعكس بدوره على ة، من شأنه احل الطفولة المبكرمر وخاصة يي

الوظائف التنفيذية لديهم كالكف والتخطيط والتنظيم ومراقبة هذه تحسين بعض 
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( Parker, 2006)مع ما جا ءت به دراسةويتفق ذلك . والذاكرة العاملة الذات

ياجات حتلعقلية توير نهًجا يريدًا وشاماًل لتلبية اأن اليقظة ا أوضحت التي

المناهج الدراسية، كما أوضحت  ، ومعالجة التًيرات الحديثة ييالمتعلمين

ال الوظائف التنفيذية لألطفال والتنظيم الدراسة أن اليقظة العقلية تدعم بشكل يع  

المستقبل،  يألكاديمية والعاطفية يالصحة ا ، وهما عامالن مهمان ييالعاطفي

جوانب تعليم  ن العديد منألى إ (Lillard, 2011)دراسةأشارت  كما

التجربة الحسية، بهتمام ، واالاالهتمام المركز منتسوري المتمثلة يي

إطار ممارسة اليقظة العقلية من  واالنخراط يي األعمال اليدوية، كل ذلك يي

 ينعكس على الوظائف االجتماعية والتنفيذية المرتبطة بالتعليم.  أن شأنه

 األسئلة التالية: لحالية فيتتبلور مشكلة الدراسة ا مما سبق

لى اللحظة االنتباه إ)والمتمثلة يي  ،تنمية اليقظة العقليةبرنامج  يعاليةما  (2

الخبرات دون التفاعل معها(  لقبو –وصف المشاعر الداخلية  –الحالية 

 ؟ويرط الحركةاضطراب تشتت االنتباه  لدى األطفال ذوي

عض الوظائف التنفيذية لدى تحسين ب اليقظة العقلية ييبرنامج  يعاليةما  (1

 .ويرط الحركة؟األطفال ذوي اضطراب تشتت االنتباه 

اليقظة العقلية لدى  تنمية يي المستخدم البرنامج يعاليةستمرار ما إمكانية ا (2

 ؟ ت االنتباه ويرط الحركةاألطفال ذوي اضطراب تشت

 تحسين رنامج اليقظة العقلية المستخدم ييب يعاليةما إمكانية استمرار  (9

  ؟ويرط الحركةنتباه تنفيذية لدى األطفال ذوي تشتت االبعض الوظائف ال

 أهمية الدراسة:

 همية النظرية للدراسة ييما يلي:تتمثل األ:األهمية النظرية

اليقظة العقلية،  ظري لمتًيرات الدراسة المتمثلة ييتقديم تصور ن -2

 ،العقليةطار النظري تعريفات لليقظة لتنفيذية، حيث يعرض اإلالوظائف ا

والنظريات المفسرة لها، وأهمية اليقظة العقلية، ومكونات اليقظة العقلية، 

ئف التنفيذية وأهميتها ومكوناتها، وكذلك كما يشتمل على تعريفات الوظا

 تشتت االنتباه ويرط الحركة وتأثيراتها. يتقديم تنظير لفئة األطفال ذو

 ،بصفة عامةاألطفال  لدىتناولت اليقظة العقلية  ندرة الدراسات التي -1

 وأطفال ما قبل المدرسة بصفة خاصة.

شخصية الفرد. كما أنها جميع جوانب أهمية اليقظة العقلية، وتأثيرها على  -2

حيث يساعد على  ؛المجال التربوي متًير حديث نسبي ا يي توظيفه يي
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الفرد بمشاعره  ك ووعيوإدرا ،ز الجوانب المعريية واالنفعاليةتعزى

   وانفعاالته.

 تتمثل األهمية التطبيقية فيما يلي: -األهمية التطبيقية
؛ ليضاف إلى المكتبة الروضةاليقظة العقلية ألطفال  لتنميةتقديم برنامج  -2

 السيكولوجية.

ذوي تشتت االنتباه لدى الطفل اليقظة العقلية  تقديم مقياس جديد لقياس -1

 ويرط الحركة.

تشتت  لدى األطفال ذوي لوظائف التنفيذيةتقديم مقياس جديد لقياس ا -2

 ويرط الحركة.االنتباه 

حيث تساعد نتائج الدراسة  نتائج يمكن تعميمها على المجتمع؛ تقديم -9

الزائد على  ذوي تشتت االنتباه والنشاط الحركيالمتعاملين مع الطفل 

، وإعداد البرامج القائمة االهتمام بتدريبهم على ممارسة اليقظة العقلية

على  ى ممارستها يساعد األطفالوأن التدريب عل ،أهميةلما لها من  ؛عليها

  .ز على الوعي بالعقل والجسم واالنفعاالتيالترك

 أهداف الدراسة:
طفال العقلية والوظائف التنفيذية لدى أتويير وسائل جديدة لتنمية اليقظة   -2

 الروضة ذوي تشتت االنتباه ويرط الحركة.

اليقظة  لتنميةعلى استخدام برنامج خصائيين النفسيين مساعدة المعلمين واإل -1

 لتحسين الوظائف التنفيذية لديهم. مدخاًل العقلية لدى المتعلمين بوصفها 

 مصطلحات الدراسة:
 Attention Deficit نتباه وفرط الحركة:اضطراب تشتت اال

Hyperactivity Disorder:  النشاط  ة ييهو زياد":ا بأنهعرف إجرائي  ي

، واإلزعاج اللفظي، قاعة النشاط والتجول ييستمر، عن الحد المقبول بشكل م

القدرة  وضعفواالحتفاظ به لمدة طويلة،  ،القدرة على تركيز االنتباه وضعف

إقامة عالقات إيجابية مع  مع قصور يينفعالي وضبط النفس، على االتزان اال

 اآلخرين".  

 Mindfulness :اليقظة العقلية

ييما يقوم به وتركيز انتباهه  الطفل"وعي  :بأنهاا إجرائي   ف اليقظة العقليةت عر

التركيز على الخبرات المستمرة للخبرات، والمراقبـة  وهي ،الحالي الوقت يي

ماضـية أو األحداث المستقبلية، الحاضرة أكثر مـن االنـشًال بـالخبرات ال
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دون إصدار كما هي يي الواقـع، و قبول الخبرات، ومواجهة األحداث بالكاملو

 ."كامأح

  Executive Function  الوظائف التنفيذية:

" مجموعة من المهارات  :بأنهاا إجرائي  الوظائف التنفيذية يمكن تعريف 

 ،بي المعرييإلى المجال العص مرتبطة بالعديد من جوانب الحياة التي تنتميال

 كف السلوك،):هيمليات المعريية العليا للمخ أال ووتشير إلى مجموعة الع

خطيط، والمراقبة، ونة المعريية، والمبادأة، والذاكرة العاملة، والتوالمر

ا . ويمكن تعريفها إجرائي  "تتحكم ييهمن شأنها تنظم السلوك و والتنظيم( والتي

لطفل من خالل المقياس المستخدم يي البحث يحصل عليها ا بأنها الدرجة التي

 . الحالي

وعة من الخبرات المتنوعة تتضمن مجم ،هو مجموعة من الجلساتالبرنامج:

 ؛ويرط الحركةنتباه ذوي تشتت االلتناسب خصائص األطفال ؛والمخططة بدقة

 – لى اللحظة الحاليةإاالنتباه : وهي ،بهدف تدريبهم على أبعاد اليقظة العقلية

 يعالية. ومعرية قبول الخبرات دون التفاعل معها – وصف المشاعر الداخلية

 . تنفيذية لديهمالوظائف ال أبعادذلك على 

 ودراسات سابقة:,إطار نظري
 Attention Deficit ضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة:ا:أوالً 

Hyperactivity Disorder 

 الزائد: تعريف الطفل ذى تشتت االنتباه والنشاط الحركي

وأسلوب حركي  ،"نشاط عضوي مفرط :نه( بأ52: 1122النجار، )تعريه

يصاحب ذلك غالبًا  ،ت جسدية متتالية وسريعةصورة حركا ، يظهر ييقهري

 ، واالندياعية المفرطة يينقص القدرة على التركيز على موضوع معين

 االستجابة". 

(  Miranda, Berenguer, Colomer & Roselló, 2014)كل من ويرى

ضطراب مزمن له تأثير : "اأن اضطراب تشتت االنتباه ويرط الحركة هو

 جتماعي والشخصي".كيف االسلبي بشكل عام على الت

 :وفرط الحركةضطراب تشتت االنتباه المحكات التشخيصية ال

باه ويرط الحركة، نتاد عدد األطفال الذين يعانون من اضطراب تشتت االيزد 

 Fewell)).ضطرابات العصبية والنفسية  شيوًعا عند األطفالويعد أكثر اال

& Deutscher, 2002 من  ويرط الحركةالنتباه تشتت ا يعاني األطفال ذووو
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السلوك ، ويرط النشاط()السلوك المفرطوهي:ثة أنواع رئيسية من المشاكل،ثال

ألنهم يعانون من يرط النشاط واالندياع،  صعوبة يي االنتباه؛و ،االندياعي

يجد األطفال المصابون باضطراب يرط الحركة ونقص االنتباه صعوبة و

يي الحصول  تكالا مشيكون لديهم أيضً قد أنه إلى هذا باإلضاية  .بالمدرسة

ن تستمر هذه يمكن أ .على إيجاد عالقات اجتماعية مع األطفال اآلخرين

ى خاصةً إذا لم يحصل األطفال واألسر عل،أثنا ء نموهميي الصعوبات 

من مشكالت كبيرة يي  هميعاني بعضكما المساعدة التي يحتاجون إليها،

: 1121حمدي، هارون، أبو طالب، )(Borrill, 2000: 2)التركيز واالهتمام

 ,Hoseini, Ajilian)كل من: ليه دراسة، وهو ما أشارت إ(291-299

Moghaddam, Khademi & Saeidi, 2014) أن اضطراب تشتت  إلى

ن ويستمر حتى س ،االنتباه والحركة المفرطة يؤثر على عدد كبير من األطفال

يرط ونتباه، ت االت مثل صعوباكالالبلوغ، ويتضمن مجموعة من المش

 النشاط، والسلوك المتهور. 

 وفرط الحركةضطراب تشتت االنتباه ومن الخصائص والمظاهر المرتبطة با

 ما يلي:
الذين يعانون من ضعف االنتباه يبديها األطفال  التيإن الخصائص السلوكية 

مزاجية  تكالومشتحمل منخفض لإلحباط، يرط الحركة تشتمل على  ذوو

، الذاتي ، وضعف الثقة يوالعدوان، والصراخ، والشجارصرار، كالعناد، واإل

إقامة عالقات طيبة مع زمالئهم، وقد ينسحبون من  كما يجدون صعوبة يي

التطبيع  ، وضعف ييالجماعة، ويتصف معظمهم بسو ء التكيف

كل  ليهوهو ما يتفق مع ما أشار إ (69،62: 1122يليك، )االجتماعي.

ضطراب تشتت االنتباه حيث أوضحت أن ا ؛(Kuo & Taylor, 2004)من:

يتجلى بشكل كبير يي مرحلة ضطراب سلوكي عصبي رط الحركة هو اوي

كما أوضحت  الطفولة، ويظهر يي عدم االهتمام، واالندياع، وكثرة الحركة.

األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب يواجهون صعوبات  الدراسة أن

قران، وأيراد األسرة، العالقات مع األ كذل ، بما ييمجاالت الحياة عديدة يي

النشاط  يمارس األطفال ذوو كما عمل ييما بعد.ال ي المدرسة أو ييواألدا ء ي

شوائية غير هادية، الحركي الزائد حركات جسمية كثيرة معظمها حركات ع

، وبرغم هذه الحركات الزائدة إال أنهم ال يقبلون مكان واحد وال يستقرون يي

االلتزام بقواعد أو  يي ألنهم ال يرغبون رياضية؛لعلى األلعاب ا
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 نفعالية،بعض االضطرابات االكما يعانون من  (14: 1112إبراهيم، )نظام.

 مييًلب عليه ،الزمني والعقلي مغير ناضجة مقارنة بعمره ميقد تبدو أيعاله

وتذبذب المزاج وتقلبه،  ،والميل إلى لوم اآلخرين ،وسرعة الًضب ،التهور

: 1112الزارع، )إظهار مشاعره وعواطفه وانفعاالته الداخلية.وصعوبة 

و أن وه Fewell & Deutscher, 2002))كل من ليهوهو ما أشار إ ،(21

عنه درجات غير  الدماغ ينتج يخلل كيميائي ي نقص االنتباه ويرط الحركة

وتكون هذه األعراض  ،ندياع، واالنتباه ويرط النشاطمناسبة من عدم اال

رتباطه بالعديد من نظًرا إل ؛ويصعب تشخيصه،بل عمر السابعةموجودة ق

 ضطرابات السلوك. الحاالت األخرى مثل صعوبات التعلم وا

التعلم، ولديهم كثير  األطفال ذوو النشاط الزائد من صعوبات يي ويعاني،هذا

من المشكالت التعليمية، يهم ال يستطيعون إكمال الواجبات، وال ينتبهون لما 

معظم هؤال ء األطفال لديهم  هم أو يطلب منهم من مهام، كما أنيعرض علي

 ,Benard & Dreyerالمهارات المعريية بسبب نقص التركيز. نقص يي

لذا يشعر اآلبا ء بالخوف من كون  ؛(11-24: 1116الجعايرة، )((2006:9

كل  وهو ما أوضحته نتائج دراسة ،أقل استعدادًا للمدرسة همأطفال

ارت إلى أن اضطراب تشتت أش التي (Mark& Wolraich, 2006)من

با ء يواجهون ضًوًطا متزايدة لجعل باه ويرط الحركة يؤدى إلى جعل اآلنتاال

حيث يشعرون بالخوف  مع توقعات برامج ما قبل المدرسة؛ أطفالهم يتوايقون

 والقلق الدائم من أن يصبح أطفالهم أقل استعدادًا للمدرسة. 

 اليقظة العقلية::ثانيًا

ولعل من  ،تناولت اليقظة العقلية تعددت التعريفات التي ريف اليقظة العقلية:تع

 هذه التعريفات ما يلي:

ابتكار مستمر أليكار " :( اليقظة العقلية بأنهاLanger, 1997:4)عرف

  .بأكثر من منظور واحد" اح على المعلومات الجديدة، والوعينفتجديدة، واال

يها كما  "الوعي الناشئ عن توجيه االنتباه  :بأنها ((Kabat-Zinn, 2003عرَّ

للخبرة التي تحدث يي اللحظة الحالية، وتقبلها دون إصدار أحكام تقييمية 

 عليها".

مفهوم متعدد ":( بأنهاBear, Smith, & Allen, 2004)كل من وعريها

  :األبعاد يشتمل على
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ساسات رجية مثل اإلحاالنتباه للخبرات الداخلية والخا وتعني:المالحظة -2

 نفعاالت والمشاهد واألصوات والروائج".والمعارف واال

 وصف الخبرات الداخلية، والتعبير عنها من خالل الكلمات. يعني:الوصف -1

لحظة ما، وإن  يعني ما يقوم به الشخص من أنشطة يي:بوعي التصرف -2

، حتى وإن كان يركز انتباهه على اختلف هذا النشاط مع سلوكه التلقائي

 آخر. شى ء

عدم إصدار أحكام تقييمية على  يعني:داخليةالحكم على الخبرات ال عدم -9

 األيكار والمشاعر الداخلية.

الميل إلى السماح لأليكار  يعنيلتفاعل مع الخبرات الداخلية:عدم ا -6

أو ينشًل بها، وتفقده ،وتذهب دون أن تشتت تفكير الفرد والمشاعر لتأتي

 اللحظة الحاضرة.   تركيزه يي

طريقة نتباه ب: " تركيز اال( اليقظة العقلية بأنهاMace, 2008: 4)يعرف

الوقت الحاضر دون إصدار أحكام  معينة على غرض وهدف معين يي

 عليه".

 & ,Cardaciotto., Herbert., Forman., Moitra)ى كل منوير

Farrow, 2008 المراقبـة المستمرة للخبرات، "( أن اليقظة العقليـة تعني

ات الحاضرة أكثر مـن االنـشًال بـالخبرات الماضـية أو والتركيز على الخبر

اث و قبول الخبرات والتسامح نحوها، ومواجهة األحد ،األحداث المستقبلية

 ."دون إصدار أحكامبالكامل كما هي يي الواقـع، 

 هتمام بطريقة معينة عن قصد: " تركيز اال( بأنهاZelazo, 2011)ويعريها

 دون إصدار أحكام". ضرالوقت الحا يي على الخبرات 

" وعي الفرد وتركيز  :بأنها (221 :1125الضبع،)وجا ءت اليقظة العقلية عند

انتباهه يي هنا واآلن، والحضور بشكل هادئ يي اللحظة الحاضرة، ومراقبة 

 ومعايشة الخبرات ييها  كما هي، ومقاومة األحكام العقلية". 

 أهمية اليقظة العقلية:

األيراد على إدراك الواقع بشكل أكثر وضوًحا، كما تمكن تساعد اليقظة العقلية 

كثر رياهية، كما تستخدم ، وتساعدهم على التمتع بحياة أاأليراد من يهم أنفسهم

رابات الجسدية والنفسية، ضطلعقلية لعالج مجموعة واسعة من االاليقظة ا

ضطرابات تستخدم لعالج بعض اال كما كتئاب والضًوط المختلفة.خفض االو

 ،(Mace, 2008: 110)القلق المزمن، والعديد من المشكالت السلوكية.ك
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 أوضحت أن التيو (Rantanen, 2014)نتائج دراسة ليهوهو ما أشارت إ

استخدام اليقظة العقلية يساعد على خفض التوتر والمشاعر السلبية لدى 

 لضًوط المختلفة يواجهون صعوبات يي، يحينما يتعرض األطفال لاألطفال

سلبية ال يستطيعون التعامل معها؛  نفعاالتيواجهون مشاعر واكيز كما التر

من شأنها مساعدتهم على  ولهذا يحتاج األطفال إلى ممارسة اليقظة العقلية التي

، ويحصه والتدقيق ييه أكثر من الالزم ،التركيز على الحاضر دون الحكم عليه

 بشكل عام يي األطفال كما تساعد ممارسة اليقظة العقلية على رياهية وسعادة

ز التعلم لديهم والصحة النفسية والجسدية تعزىمرحلة ما قبل المدرسة، وزيادة 

 Nieminen)كل من ويتفق هذا مع ما جا ءت به نتائج دراسةوالعاطفية لديهم.

& Sajaniem,2016 )أشارت إلى أن ممارسة اليقظة العقلية تساعد  والتي

داخلية وتوتراته، حيث ال تساعد الفرد على الوعى بجسده ومشاعره ال

التدخالت والبرامج القائمة على اليقظة العقلية على  تنظيم الذات والتحكم 

مهارات االجتماعية والعالقات ز تعزىوإدارة الضًوط، بل ترتبط أيًضا ب

 قران.باأل

تنمية العديد من السلوكيات اإليجابية،  ييونظًرا لألهمية الكبيرة لليقظة العقلية 

 Malow)كل من ج بعض االضطرابات والمشكالت المختلفة يقد أوصىوعال

& Austin, 2016المناهج  رورة دمج أنشطة اليقظة العقلية يي( بض

    التعليمية اليومية للمتعلمين.

 النجر(:)أبعاد اليقظة العقلية وفقًا لنظرية

، نجر أربعة أبعاد لليقظة العقلية ويقًا للنظريةال( Langer, 1997)حددت

 :وهي

بتولد زهم إبداًعا ا يظهرون عند تميد اليقظون عقلي  ياأليرا:التمييز اليقظ -2

ن يهم يعتمدون على الفئات القديمة غير اليقظيأيكاًرا جديدة، أما األيراد 

لأليكار دون أن يحاولوا إيجاد تمييز لهذه األيكار أو األمور واألشيا ء 

( والتي Ventrella, 2016)وهو ما أشارت إليه نتائج دراسة الجديدة.

نعكاس ممارسة اليقظة العقلية على الجدة هديت إلى التعرف على ا

رسة اليقظة العقلية يحدث يرقًا واإلبداع. وأوضحت نتائج الدراسة أن مما

  يعاليات األيراد والمنظمات. ، كما يسهم ييكل من اإلبداع والجدة يي

كشاف الفرد للمثيرات ستويتجسد يي ا:ةالجديدالمعلومات نفتاح على اال -1

األيكار الجديدة  الجديدة واستًراقه ييها، ييتميز األيراد المنفتحون على
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تتطلب  التياأليكار  والميل إلى ،ستطالع والتجريببالفضول وحب اال

ودة جيفقدون تركيزهم على المثيرات الموا، وهؤال ء األيراد ال تحديًا عقلي  

يهم يركزون  نفسه الوقت ويي ، يقومون بها خارج نطاق المهمة التي

 يقومون بها. ويولون اهتمامهم بالمهمة نفسها التي

نشًال الفرد واستًراقه ييما يقوم ويقصد بها درجة اوجه نحو الحاضر:الت -2

اللحظة الحالية، يالفرد اليقظ يكون حساًسا للسياق، منتبه لألحداث  يبه ي

على دراية  نونيكو كماث، الجديدة، ومتابعًا للتطورات المتعلقة بهذه األحدا

مثالية  وبطريقة ،نتقائيين لهذه الفئاتون ابالفئات الجديدة وتطبقاتها ويكون

 يعملون بها. للمهام التي

هديت إلى  التيدراسته  يس( Lim, 2017)إليه ويتفق ذلك مع ما أشار

ردى لليقظة العقلية على التحكم يي مدة انتباه التعرف على أثر التدريب الف

أن التدريب على اليقظة وقد تبين مرحلة ما قبل المدرسة،  ال يياألطف

، وكذلك العقلية قد ساعد على زيادة مدة انتباه هؤال ء األطفال عينة الدراسة

 نتباه لديهم.محتوى اال

ويقصد به رؤية الموقف من زوايا بوجهات النظر المتعددة: الوعي -9

حالة  إلىالفرد  يعند وصولوعدم التمسك بوجهة نظر واحدة،  ،متعددة

، ثم يتمكن من ةكار. يبدأ بتمييز كل يكرة على حدباألي اإلدراك والوعي

النهاية إلى بنا ء يكرة أكثر  هذا يي ستيعاب هذه األيكار جميعها، ويؤديا

كل  أوضحت دراسة وقد (Langer & Moldoveanu, 2000)منطقية.

 د على تركيزأن ممارسة اليقظة العقلية يساعد الفر( Zelazo, 2011)من

لى إعادة تركيز نتباهه على جانب معين من التجربة الحالية، والتدريب عا

بعد أن يجول العقل. يمن خالل ممارسة اليقظة العقلية  ىاالنتباه مرة أخر

 يصبح من السهل الحفاظ على انتباه الفرد الكامل لفترات زمنية طويلة. 

 Executive Functions الوظائف التنفيذية::ثالثًا

تناولت الوظائف التنفيذية،  تعددت التعريفات التيتعريف الوظائف التنفيذية:

 ومنها:

( الوظائف Anderson, Jacobs & Anderson, 2008)كل من عرف

تتحكم وتنظم  جموعة من العمليات المعريية المسؤولة التي" م :نهابأالتنفيذية 

مام، لمراقبة واالهتالسلوك الموجه نحو المستقبل، وتتضمن هذه العمليات ا

ندياعية والتنظيم الذاتي، المبادرة، الذاكرة العاملة، المرونة التحكم يي اال
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الذهنية، القدرة على التخطيط والتنظيم، استخدام استراتيجيات يعالة لحل 

 المشكالت.

: ( بأنهاHuizinga, Bayens &Burack, 2018)كل من وجا ءت عند

أساسية للسلوك الموجه  المعريية التي تعدمختلف العمليات "مصطلًحا شاماًل 

وهذه العمليات لها أهمية خاصة يي المواقف  نحو األهداف األيكار والعواطف،

متطلبات البيئة  ي السلوك للتحكم ييي اسريعًا ومرنً  الجديدة التي تتطلب تعدياًل 

 المتًيرة". 

 أهمية الوظائف التنفيذية:

غيرها من القدرات عليا تتحكم وتنظم  ت عد الوظائف التنفيذية قدرات عقلية

 ييساعد بل تالمجال األكاديمي،  والسلوكيات. يهي ليست مهمة يقط يي

 سلوكيات األيراد تتحكم يي التيية العليا، والمعري القدراتالتدريب على تنمية 

 ,Ackerman & Krauss)تنشئتهم التنشئة المعريية. وأيعالهم وتساعدهم يي

 ( والتيDiamond, 2013)كل من اليه دراسة ( وهو ما أشارت2017

لتفكير قبل أوضحت أن الوظائف التنفيذية تساعد الفرد على أخذ الوقت ل

التصرف، واالستمرار يي التركيز على المهام المختلفة، والتحكم يي 

ضبط النفس، ومقاومة التصرف باندياع(  )ستجابات المختلفة من خاللاال

ذلك التفكير الخالق، ورؤية  المعريية، بما يي ، والمرونةوالذاكرة العاملة

األشيا ء من وجهات نظر مختلفة، والتكيف بسرعة ومرونة مع الظروف 

 المتًيرة.

أن تنمية  (Serpell & Esposito, 2016 )كل من وقد أوضحت دراسة ،هذا

الطفولة المبكرة  على اإلنجاز األكاديمي من امن شأنه ساعدالوظائف التنفيذية ت

 ,Diamond, Barnett)كل من ليه دراسةوهو ما أشارت إ المراهقة.وحتى 

Thomas & Munro) تسمى  أن الوظائف التنفيذية التي أوضحت والتي

المدرسة والحياة، وعلى الرغم من أن  بالتحكم المعريي ضرورية للنجاح يي

 مهارات الوظائف التنفيذية نادًرا ما يتم تدريسها، يإنها يمكن أن تكون أدوات

والعادات غير  ييها، للعقل، حيث تساعد على كف االستجابات غير المرغوبة

الذاكرة  تساعد على االحتفاظ بالمعلومات ييالصحيحة واالنحرايات، كما 

   إمكانية التكيف مع التًيير.  ة، والمرونة المعريية المتمثلة ييالعامل

فيذي من شأنه أن ن األدا ء التنفيذي الضعيف أو ما يشار إليه بالخلل التنإ

يز، أو الحفاظ على االنتباه، واالنداياعية، يضعف قدرة الطفل على الترك
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لقدرة على االحتفاظ بالمعلومات يي الذاكرة العاملة، ا وانخفاض ييوالتهو،

ة على التنظيم، وإيجاد المراقبة أو تنظيم األدا ء، ونقص القدر وصعوبات يي

مقاومة  ، باإلضاية إلى صعوبة ييذ السلوكيات المختلفةتنفي الصعوبة يي

وصعوبة التنقل بين األوامر المتضاربة، وعادة ما يرتبط الخلل التًيير،

 سلوكع عدم تكيف الوظيفي التنفيذي بالمجاالت األكاديمية، وقد يترايق أيًضا م

لمواقف المختلفة، وتجاهله للقواعد مع ا األخالقي واالجتماعي الفرد

امل مع اآلخرين وصعوبات الحفاظ على عالقات االجتماعية ومهارات التع

ويتفق  (Anderson, Jacobs & Anderson, 2008)اجتماعية ذات معنى.

 والتي (Diamond & Lee, 2011)كل من شارت إليه دراسةذلك مع ما إ

يكون ناجًحا يلزمه اإلبداع، والمرونة، والتحكم الذاتي  أوضحت أن الفرد لكي

يتها على تساعد تنم ذلك بالوظائف التنفيذية التيعلى كل  واالنضباط، ويطلق

ولذا تؤكد هذه الدراسة على  ؛التركيز التأني يي االستجابة، واالستمرار يي

الل األنشطة المتنوعة ضرورة التدريب على الوظائف التنفيذية وتنميتها من خ

لعاب، والتمارين الرياضية، واليوجا، ألالتدريب المحوسب، وا المتمثلة يي

لمناهج الدراسية، يممارسة هذه األنشطة وغيرها من البرامج المتنوعة وا

 طفال الذين يعانون من مستوى متدن   تساعد على تنمية الوظائف التنفيذية، واأل

القصوى من هذه األنشطة؛ ومن  ستفادةوظائف التنفيذية ال بد لهم من االمن ال

تساع يجوات إلى تفادي اعلى الوظائف التنفيذية  التدريب المبكر ثم قد يؤدي

  اإلنجاز الحقًا. 

 مكونات الوظائف التنفيذية: 

أن الوظائف  إلى (Amore, Charles & Louv, 2015)يشير كل من

العمليات العقلية المترابطة التي تسمح  التنفيذية تشتمل على مجموعة من

 ى التركيز، وتجنب المشتتات.بقا ء علالمعلومات، واإلبحتفاظ لأليراد باال

 : ويرون أن الوظائف التنفيذية تتمثل يي

العقل  يوتشير إلى القدرة على االحتفاظ بالمعلومات ي:الذاكرة العاملة -2

 إلكمال مهمة معينة.

أليكار، وإصدار السلوك المناسب وهو القدرة على إيقاف ا:التحكم الذاتي -1

 الموقف المناسب، وتأجيل السلوك غير المناسب.  يي

المختلفة،  قدرة الفرد على تًيير تفكيره ويقًا للمواقف وهو:المرونة العقلية -2

 يقوم بها. ولمتطلبات المهمة التي



622 

 

 يي نفعاليةاال ستجابةالوهو قدرة الفرد على التحكم يي ا:ليالضبط االنفعا -9

 أثنا ء تأدية المهام المكلف بها.

 وهو القدرة على إدارة المطالب الحالية، والموجهة نحو المستقبل.:التخطيط -6

 أثنا ء تأدية المهام المختلفة. يي القدرة على تنظيم البيئة المحيطة:تنظيمال -5

القدرة على يهم ما إذا كان أدا ء الفرد يلبي االحتياجات :المراقبة الذاتية -2

 المحددة.

 عمل جديد وتطوير أيكار جديدة. وهي القدرة على االنخراط يي:المبادأة -6

مصطلح شامل لوظائف  هي( أن الوظائف التنفيذية HillC, 2006)ويرى

الكف، التحول، االبداع، المتابعة، وتعتمد التخطيط، والذاكرة العاملة، و :مثل

 & Hughes)كل من حين يذكر يي هذه الوظائف على الفص الجبهي.

Graham, 2002)  مجموعة من العمليات أن الوظائف التنفيذية تشتمل على

المواقف  موجهة لألهداف ييتجابات المرنة التقوم عليها االس المعريية التي

الجديدة أو الصعبة. وتشمل الوظائف التنفيذية على التخطيط، وصنع القرار، 

وتصحيح الخطأ أو استكشاف األخطا ء وإصالحها، المبادرة وبد ء مهام 

 التًلب وكف استجابات معتادة قوية.ووتسلسالت جديدة، 

 Ferreira, Zanini)كل من عند وقد جا ءت مكونات الوظائف التنفيذية ،اهذ

& Seabra, 2015) ولة عن من العمليات المعريية المسؤمجموعة  ابأنه

كما التركيز والتوجيه والتنظيم، والقدرة على حل المشاكل الجديدة والمعقدة، 

حالية وتكاملها تشتمل الوظائف التنفيذية على القدرة على انتقا ء المعلومات ال

على التخطيط، والمتابعة، والمرونة بقًا، كما تشتمل اسمع تلك المحفوظة 

    المعريية.

 & Chung, Weyandt)وتتمثل مكونات الوظائف التنفيذية لدى كل من ،هذا

Swentosky, 2014يما يلي: ( ي 

يجعل من الصعب تحديد  وهو عبارة عن بنا ء معقد؛ األمر الذي:التخطيط -2

هذه  تقوم عليها من مناطق الدماغ أو الشبكات التي مجموعة محددة

مجموعة من العمليات  القدرة، يالتخطيط يمكن االستدالل عليه من خالل

تقييم سلوك الفرد وسلوكيات وحكام، المتمثلة يي اتخاذ القرارات واأل

 وغيرها. ،اآلخرين
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مؤقتًا ومعالجة  ايوير تخزينً  نظام الدماغ الذي وهي:الذاكرة العاملة -1

معقدة مثل المهام المعريية ال وتستخدم الذاكرة العاملة عادة يي للبيانات،

 ستدالل المنطقي.يهم اللًة والتعلم واال

نتاج الكلمات المرتبطة بفئة معينة من وهي استدعا ء وإ:الطالقة اللفظية -2

 الحروف.

 موقف معين. يقصد بها ريض االتجاه التلقائي ييو:كف االستجابة -9

 وهو القدرة على التبديل المرن بين المهام والعمليات.:التحول -6

 فروض الدراسة:
رجات األطفال ذوي توجد يروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب د -2

على  وبعده تطبيق البرنامج اضطراب تشتت االنتباه ويرط الحركة قبل

 .يقظة العقلية لصالح القياس البعديمقياس ال

رجات األطفال ذوي توجد يروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب د -1

على  وبعده تطبيق البرنامج باه ويرط الحركة قبلاضطراب تشتت االنت

 .ئف التنفيذية لصالح القياس البعدياختبار الوظا

ط رتب درجات األطفال ال توجد يروق ذات داللة إحصائية بين متوس -2

والتتبعي على  ذوي تشتت االنتباه ويرط الحركة يي القياسين البعدي

 مقياس اليقظة العقلية. 

ة إحصائية بين متوسط رتب درجات األطفال ال توجد يروق ذات دالل -9

والتتبعي على  ذوي تشتت االنتباه ويرط الحركة يي القياسين البعدي

 مقياس الوظائف التنفيذية. 

  منهج الدراسة:
وم على تصميم المجموعة الواحدة تم استخدم المنهج "شبه التجريبي" الذي يق

حيث ي عد التصميم ذو  سة؛ة نظًرا لمال ءمته لطبيعة الدراالدراسة الحالي يي

المجموعة الواحدة من أكثر التصميمات المناسبة لطبيعة الدراسة الحالية 

المنهج أن المجموعة التجريبية هي  ، كذلك من أهم مزايا هذااوعينته

 يؤدي إلى تكايئهما.األمر الذي  المجموعة الضابطة نفسها؛
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 إجراءات الدراسة:

 عينة الدراسة::أوالً 
ت من األطفال ذوى تشت طفاًل  26الدراسة على عينة مكونة من تم تطبيق 

-5)المرحلة العمرية من يي مرحلة ما قبل المدرسة يي االنتباه ويرط الحركة

-61وتتراوح نسبة ذكائهم من ، بالدقي للبحوث سنوات من المركز القومي (2

واستخدمت الباحثة التصميم التجريبي ذا المجموعة  ،درجة ذكا ء 226

حدة، وذلك عن طريق القيام بالقياس القبلي، ثم تطبيق البرنامج، ثم القياس الوا

 البعدي، ثم التتبعي.

 :وهيوقد راعت الباحثة بعض األسس عند اشتقاق عينة الدراسة, 

الدراسة بحيث راعت الباحثة اختيار عينة (:IQ)بالنسبة لمستوى الذكا ء ( أ

نهم من حيث نسبة المتوسط، وتم عمل تجانس بي تكون نسبة ذكائهم يي

 الذكا ء.

 2إلى  5من حيث العمر الزمني: راعت الباحثة أن تتراوح أعمارهم من  ( ب

 سنوات.

تأكدت الباحثة من أن األطفال عينة الدراسة جميعهم يعانون اضطراب  ج( 

 .ى، وال يعانون من أي اضطرابات أخرويرط الحركةتشتت االنتباه 

 العينة: أطفال تجانس  د( 

 يطفال ذوبين متوسط رتب درجات  األ يجاد داللة الفروقبإ قامت الباحثة

والذكا ء  من حيث العمر الزمني،يرط الحركة ونتباه تشتت اال اضطراب

 ذويطفال األالتجانس بين ، كما قامت بإيجاد (1كا )باستخدام اختبار

من حيث اليقظة  يي القياس القبلييرط الحركة، ونتباه تشتت اال اضطراب

 .(2)جدول كما يتضح يي 26ظائف التنفيذية ن = العقلية والو
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مستوى  1كا المتًيرات

 الداللة

درجة 

 حرية

 حدود الداللة

1012 1016 

العمر الزمنى 

 .بالشهور

 206 401 2 دالة غير 105

 2202 2602 6 دالة غير 501 .الذكا ء

 مقياس اليقظة العقلية

مستوى  1كا األبعاد

 الداللة

درجة 

 حرية

 لداللةحدود ا

1012 1016 

االنتباه لللحظة 

 .الحالية

 2902 2606 2 غير دالة 90222

وصف المشاعر 

 .الداخلية

 2202 2602 6 غير دالة 2

قبول الخبرات 

دون التفاعل 

 .معها

 2606 1102 6 غير دالة 205

 2504 1202 4 غير دالة 2 .الدرجة الكلية

 مقياس الوظائف التنفيذية

ستوى م 1كا األبعاد

 الداللة

درجة 

 حرية

 حدود الداللة

1012 1016 

 206 2202 2 غير دالة 20422 .الكف

المرونة 

 .المعريية

 2202 2602 6 غير دالة 206

 206 401 2 غير دالة 20152 .المبادأة

 206 401 2 غير دالة 20152 .الذاكرة العاملة

 206 2202 2 غير دالة 10222 .التخطيط

 2202 2602 6 غير دالة 206 .المراقبة

 2202 2602 6 غير دالة 605 .التنظيم

 2602 1201 21 غير دالة 20222 .الدرجة الكلية

ا بين متوسط رتب درجات  حصائي  ( عدم وجود يروق دالة إ2)من جدوليتضح 

  العمر الزمنييرط الحركة من حيث ونتباه تشتت اال اضطراب ذوي طفالاأل

القياس  العقلية، والوظائف التنفيذية( يي اليقظة)اسةومتًيرات الدر،الذكا ءو

   القبلي.
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 أدوات الدراسة::اثانيً 
 إعداد الباحثة()مقياس اليقظة العقلية ( أ

س اليقظة العقلية لدى األطفال يهدف المقياس إلى قياالهدف من المقياس: -2

مرحلة ما قبل  النتباه والنشاط الحركي الزائد يياضطراب تشتت ا ذوي

 .المدرسة

 خطوات إعداد المقياس: -2

 تعريفًا إجرائي ا. اليقظة العقليةتحديد الهدف من المقياس، وتعريف  -

عرضها  تم والتي، ر النظرية الخاصة باليقظة العقليةاالطالع على األط -

 باإلطار النظري للدراسة.

اليقظة العقلية تناولت  المقاييس والدراسات السابقة التي االطالع على بعض -

 ,Greco)كل من اليقظة العقلية لدى الطفل والمراهق إعداد مقياسمثل 

Baer, & Smith, 2011) :العوامل  مقياس. و(1125، الضبع)ترجمة

 Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer)إعداد الخمسة لليقظة العقلية

 & Toney, 2006)، ييالدلفيا لليقظة العقلية  ومقياس

ليقظة العقلية خماسى األوجه ومقياس ا ،(Cardaciotto, 2008)إعداد

كل  عدادومقياس اليقظة العقلية إ ،(1125عبد الرحمن، )إعداد

ووجدت  ،(Droutman, Golub, Oganesyan & Read, 2018)من

، وجميعها تحتوي على دت لعينات كبيرةالباحثة أن جميع هذه المقاييس قد أع  

أنها مقاييس  مرحلة ما قبل المدرسة، كما عبارات ال تناسب األطفال يي

يناسب . وكانت الباحثة بصدد عمل مقياس مواقف اختبارية تقرير ذاتي

مرحلة ما قبل  النتباه والنشاط الحركي الزائد ييتشتت ا األطفال ذوي

 المدرسة.

( موقفًا 21)بحيث اشتمل على لمقياسا واعتمادًا على ما سبق، تم إعداد

بعاد األتوزيعها على الثالثة ا لقياس أبعاد اليقظة العقلية، وتم ختباري  ا

 ( مواقف موزعة على األبعاد الثالثة.21)بواقع

 الكفاءة السيكومترية للمقياس: (3

 معامالت الصدقصدق المقياس:

 :صدق المحكمين ( أ

 ييمن الخبرا ء المتخصصين  (21)قامت الباحثة بعرض االستمارة على

 العبارات قد اتفق الخبرا ء على صالحيةو النفسية،و المجاالت التربوية 
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تراوحت معامالت الصدق للمحكمين و بدائل االجابة للًرض المطلوب،و

ذلك باستخدام معادلة ؛ ولى صدق العباراتمما يشير إ ؛2011  و 1061بين 

 .(241  :1116عبد الرحمن، )، Lawshe"لوش " 

 الصدق العاملي: ( ب
 (221)وذلك على عينة قوامها ؛بإجرا ء التحليل العامليقامت الباحثة 

، وتم خرجت معامالت االرتباط بين يقرات االختبارحيث است؛طفاًل 

 Principal)بطريقة المكونات األساسية تحليلها عاملي ا

Components) ـل( هوتلنجHoteling)،  وتم تحديد قيم التباين

بأال تقل عن واحد صحيح على  ((Eigen Valuالجذر الكامن( )للعوامل

العوامل المستخرجة ذات التشبعات لتحديد عدد  ؛Kaiserمحك كايزر 

وقد  ،، هذا(Varimax)بطريقة يرت العوامل تدويًرا متعامدًاالدالة، ثم أد

ا لمحك جليفورد، والذي يكون اعتبر محك التشبع الجوهري للعامل ويقً 

نتائج التحليل العاملي  (1)يوضح جدولو . (1033)داللة ال تقل عن ذا

 .بعد التدوير لالختبار
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 (2)جدول

 تشبعات أبعاد اختبار اليقظة العقلية بعد التدوير باستخدام التحليل العاملى
 البعد الثالث البعد الثانى البعد االول

قبول الخبرات دون  وصف المشاعر الداخلية االنتباه لللحظة الحالية

 التفاعل معها

 التشبعات رقم العبارة التشبعات رقم العبارة التشبعات رقم العبارة

2 10665 22 10612 12 10619 

1 10612 21 10229 11 10266 

2 10611 22 10642 12 10549 

9 1024 29 10641 19 10629 

6 10266 26 10642 16 10616 

5 10252 25 10666 15 10946 

2 10212 22 10626 12 10966 

6 10224 26 10656 16 10921 

4 10542 24 10656 14 10922 

21 10512 11 10622 21 10964 

 %5025 نسبة التباين %402 نسبة التباين %22051 نسبة التباين

الجزر 

 الكامن

الجزر  10221 الجزر الكامن 220166

 الكامن

20694 

ن قيمة كل منها إحيث  أن جميع التشبعات دالة إحصائي ا؛ (1)يتضح من جدول

  على محك جيلفورد. (1021)أكبر من

 التي ت مقياس اليقظة العقليةوالنتائج سالفة الذكر تؤكد على أن مكونا

قول تعريفها اإلجرائي قد تحققت، وبذلك يمكن ال ييأيترضت الباحثة وجودها 

 ا. أن المقياس صادق صدقًا عاملي  ب

قامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات : معامالت الثبات الختبار اليقظة العقلية

  :يتضح ييما يليكما  ،عادة التطبيقوإ ،"كرونباخ –لفا أ"تي لالختبار بطريق

"، كرونباخ –لفا أ" بطريقتي:قامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات لالختبار 

 ييكما يتضح  ،طفاًل  (21)وذلك على عينة قوامها ؛"إعادة التطبيق"و

 .(2)جدول
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 (3)جدول
"إعادة " وكرونباخ –لفا أ" بطريقتي: معامل الثبات الختبار اليقظة العقلية

 التطبيق"
بطريقة  معامل الثبات يراتالمتً

 "كرونباخ -لفا"أ

معامل الثبات 

إعادة "بطريقة 

 "التطبيق

 10495 10625 .االنتباه لللحظة الحالية

 10416 10699 .وصف المشاعر الداخلية

قبول الخبرات دون التفاعل 

 .معها

10622 10411 

 10462 1049 .الدرجة الكلية

 مما يدل على ثبات االختبار ؛الثبات ( ارتفاع قيم معامالت2)يتضح من جدول

 :إعداد الباحثة()مقياس الوظائف التنفيذية ( ب

يهدف المقياس إلى قياس الوظائف التنفيذية الهدف من المقياس:  (1

 نتباه والنشاط الحركي الزائد.لألطفال ذوي تشتت اال

 خطوات إعداد المقياس: (2

، ا إجرائي اتعريفً  الوظائف التنفيذيةوتعريف تحديد الهدف من المقياس، -

 وتحديد األبعاد الخاصة بالمقياس. 

لوظائف التنفيذية، وقد تم عرضها باإلطار طالع على اإلطر النظرية لاال -

 النظري.  

تناولت الوظائف  الدراسات السابقة والمقاييس التي بعضطالع على اال -

 & Baum, Morrison, Hahn)كل من التنفيذية ومنها مقياس

Edwards, 2007)(1126برسوم، )ومقياس ،(1125لرياعي، ا)سومقيا، 

 تشتمل الوجدت الباحثة أن بعض هذه المقاييس و(،1126أبو زيد، )ومقياس

كانت الباحثة بصدد عمل المقياس لها، وبعضها  على األبعاد الفرعية التي

 .لعينات من اإلعاقات الفكرية ت أخرىأعد على حين أعدت لسن أكبر، 

تنفيذية لدى احثة بإعداد مقياس لقياس الوظائف القامت الب ضو ء ما سبق ييو

( 99)علىواشتمل المقياس  ،ويرط الحركةنتباه األطفال ذوي تشتت اال

  ة.مفردة موزعة على األبعاد السبع
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  الكفاءة السيكومترية للمقياس:

 ستخدام الطريقتين التاليتين:تم حساب صدق المقياس باصدق المقياس:

من الخبرا ء  (21)احثة بعرض االستمارة علىقامت البصدق المحكمين: ( أ

قد اتفق الخبرا ء على صالحية و علم النفس والتربية، ييالمتخصصين 

تراوحت معامالت الصدق و جابة للًرض المطلوب،وبدائل اإل العبارات

ذلك و ،األمر الذي يشير إلى صدق العبارات (؛2011 و 1061)للمحكمين بين

 (241  :1116سعد عبد الرحمن، .)Lawsheباستخدام معادلة "لوش " 

  الصدق العاملي: ( ب

 ؛طفاًل  (221)وذلك على عينة قوامها ت الباحثة بإجرا ء التحليل العاملي؛قام

 ، وتم تحليلها عاملي اخرجت معامالت االرتباط بين يقرات االختبارحيث است

هوتلنج )ـل Principal Components )بطريقة المكونات األساسية

Hoteling،) ملم تحديد قيم التباين للعواوت(الجذر الكامن Eigen Value) 

لتحديد عدد العوامل  (؛Kaiserكايزر )بأال تقل عن واحد صحيح على محك

 الدالة، ثم أديرت العوامل تدويًرا متعامدًاالمستخرجة ذات التشبعات 

 اوقد اعتبر محك التشبع الجوهري للعامل ويقً  ،، هذا(Varimax)بطريقة

 (9)ويوضح جدول  (.1033)داللة ال تقل عن ورد الذي يكون ذالمحك جليف

بعد التدوير نتائج التحليل العاملي لالختبار
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 (4)جدول

 تشبعات أبعاد اختبار الوظائف التنفيذية بعد التدوير باستخدام التحليل العاملى
 البعد السابع سالبعد الساد البعد الخامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثانى البعد االول

 التنظيم المراقبة التخطيط الذاكرة العاملة المبادأة المرونة المعرفية الكف

رقم 

 العبارة

رقم  التشبعات

 العبارة

رقم  التشبعات

 العبارة

رقم  التشبعات

 العبارة

رقم  التشبعات

 العبارة

رقم  التشبعات

 العبارة

رقم  التشبعات

 العبارة

 التشبعات

1 397.0 8 39777 14 39040 1. 39034 24 3904. 2. 39482 37 39477 

2 39781 . 39702 10 39043 23 390.0 20 39038 33 39482 38 3941 

3 39770 13 390.4 10 39023 21 39081 20 39033 31 3947. 3. 39380 

4 39703 11 39074 17 3903. 22 39008 27 39028 32 39473 43 39307 

0 39713 12 3900. 18 39038 23 39001 28 39023 33 39401 41 39340 

0 3971 13 39000       34 39440 42 39343 

7 390.7         30 39432 43 39330 

          30 3941 44 39321 

نسبة 

 التباين

نسبة  28902%

 التباين

نسبة  %.90.

 التباين

نسبة  79.0%

 التباين

نسبة  0917%

 التباين

نسبة  0924%

 التباين

نسبة  %.498

 التباين

4920% 

الجزر 

 الكامن

الجزر  129001

 الكامن

الجزر  49221

 الكامن

الجزر  390

 الكامن

الجزر  29710

 الكامن

الجزر  293

 الكامن

الجزر  2910

 نالكام

19870 

على محك  (1021)ن قيمة كل منها أكبر منإحيث  ة إحصائي ا؛أن جميع التشبعات دال (9)يتضح من جدول

  جيلفورد.

تعريفها  يييترضت الباحثة وجودها نات مقياس الوظائف التنفيذية التي اوالنتائج سالفة الذكر تؤكد على أن مكو

  .ااس صادق صدقًا عاملي  ائي قد تحققت، وبذلك يمكن القول إن المقياإلجر

 –لفا "أ تيقامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات لالختبار بطريق: معامالت الثبات الختبار الوظائف التنفيذية

" كما يتضح ييما يلي: عادة التطبيقو"إ ،"كرونباخ
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"، كرونباخ –لفا بطريقتي:" أقامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات لالختبار 

 ييكما يتضح  ،طفاًل  (21)وذلك على عينة قوامها "طبيقإعادة التو"

  .(6)جدول

 (0)جدول

 "كرونباخ –لفا "أ بطريقتي:" معامالت الثبات الختبار الوظائف التنفيذية

 "إعادة التطبيق"و
معامل الثبات   المتًيرات

 -لفا"أبطريقة 

 "كرونباخ

معامل الثبات 

إعادة "بطريقة 

 "التطبيق

 1041 1062 .الكف

 1041 1021 .مرونة المعرييةال

 1042 1061 .المبادأة

 1042 1065 .الذاكرة العاملة

 1042 1022 .التخطيط

 1041 1029 .المراقبة

 1042 1026 .التنظيم

 1049 1042 .الدرجة الكلية

مما يدل على ثبات  ؛( ارتفاع قيم معامالت الثبات6)يتضح من جدول

  .االختبار

 :إعداد الباحثة()لعقلية لألطفالبرنامج لتنمية اليقظة ا ( ج

 الهدف العام للبرنامج::أوالً 

ويرط تشتت االنتباه  ذويألطفال الروضة اليقظة العقلية  برنامجتم إعداد 

وقد تم إعداد جلسات البرنامج بحيث تتناسب مع خصائص ذلك ،الحركة

 ):اشتمل المقياس على جلسات خاصة بأبعاد اليقظة العقلية الثالثة وقدالطفل، 

االنتباه للحظة الحالية، وصف المشاعر الداخلية، قبول الخبرات مع عدم 

 التفاعل معها(.

 األهداف الخاصة للبرنامج::ثانيًا

اإلجرائية( )األهداف الفرعيةيتفرع من الهدف العام للبرنامج مجموعة من 

لدى أيراد المجموعة عينة الدراسة الحالية،  تحقيقهايعمل البرنامج على  التي

أهداف معريية، وأهداف )قد روعي أن تكون هذه األهداف شاملة ما بينو
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وأهداف مهارية( بما يتناسب مع طبيعة البرنامج والعينة. وقد تم وجدانية،

 عرضها بالتفصيل ببرنامج الدراسة. 

 األسس النظرية للبرنامج: -ثالثًا

د اليقظة أبعاتصميم وبنا ء برنامج الدراسة الحالية على  يياعتمدت الباحثة 

تم عرضها باإلطار  يوالت( Langer, 1997 )نظرية قدمتها كما،العقلية

 النظري.

كما  ،قامت الباحثة بإعداد البرنامج بالرجوع إلى أسس ومبادئ اليقظة العقلية

 عددطالع على باالقامت الباحثة اإلطار النظري، حيث  ييتناولتها الباحثة 

داود،  )(، ودراسة1125لضبع، ا):مثلمن المراجع والدراسات السابقة 

 ,Zelazo& Lyons)كل من ودراسة (1122أبو زيد،  )(، ودراسة1122

وقد  ، (Lillard, 2011)ودراسة( Rempel, 2012)، ودراسة(2012

 توصلت الباحثة إلى األسس التالية:

 .ويرط الحركة نتباهمراعاة خصائص األطفال ذوى اضطراب تشتت اال (2

المادية  وتقديم المعززات ،زتعزىال أسلوب لىالبرنامج الحالى عاستند  (1

 تنمية اليقظة العقلية. ييتسهم بدورها  التي والمعنوية

تم االعتماد على بعض الفنيات مثل ينية النشاط المنزلي، والمرح  (2

تنمية اليقظة  ييتسهم  ؛ حيث إنها من الفنيات األساسية التيوالفكاهة

 العقلية.

 للبرنامج:تحديد اإلطار المرجعي :رابعًا

اإلجابة على خمسة  للبرنامج من خالل يمكن تحديد اإلطار المرجعي

 : لمن؟ ولماذا؟ وماذا؟ وكيف؟ ومتى؟تساؤالت، وهي

يطبق هذا البرنامج على عينة من األطفال ذوي الفئة المستهدفة(:)لمن؟ (1

( سنوات 2-5من سن) من أطفال الروضة ويرط الحركةتشتت االنتباه 

 بحوث بالدقي.لل المركز القوميب

تنمية اليقظة  ييالتعرف على يعالية البرنامج :هدف البرنامج()لماذا؟ (2

نتباه الوظائف التنفيذية لدى األطفال ذي تشتت االثره على أبعاد أالعقلية و

 .ويرط الحركة

 : محتوى البرنامج وجلساته()ماذا؟  (3

 جلستانجلسة، وكانت ال ند البرنامج بحيث اشتمل على اثنتين وثالثيتم إعدا

جلسة ختامية مع األطفال.   هياألولى والثانية للتعارف، والجلسة األخيرة 
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نتباه ذوي تشتت اال إعدادها؛ لتدريب األطفال والعشرون تم التسعوالجلسات 

على مهارات اليقظة العقلية ومعرية تأثير ذلك على الوظائف  ويرط الحركة

 لسات وينياتها: موضوع الج ويوضح الجدول التالي.التنفيذية لديه

 (0)جدول

والفنيات ها وأهدايها،وموضوع اليقظة العقلية برنامججلسات 

 المستخدمة
رقم 

 الجلسة

 الفنيات المستخدمة أهداف الجلسة موضوع الجلسة

أن يتعرف األطفال على  .تمهيد وتعارف ولىاأل

 الباحثة(.)مطبقة البرنامج

 -اللعب  –ز تعزىال

 المرح والفكاهة.

لتعرف على ا الثانية

 .البرنامج

على  أن يتعرف  األطفال

 .محتوى البرنامج

 -الحوار والمناقشة

 ز.تعزىال

تركيز االنتباه  الثالثة

 .للحظة الراهنة

الطفل انتباهه لما  أن يبدي

اللحظة  يييقوم به 

 الحالية.

أن يحل الطفل البازل 

 ييبالطريقة الصحيحة 

 الوقت المحدد.

-الحوار والمناقشة 

 -الراجعة التًذية

 ز.تعزىال

تركيز االنتباه  الرابعة

 .للحظة الراهنة

أن يبدي انتباهه للصور 

 عليه. المعروضة

أن يستخرج الطفل 

االختاليات الموجودة 

 أمامه. التيبالصور 

االنتباه  -زتعزىال -اللعب

 االنتقائي.

 

تركيز االنتباه  الخامسة

 .والتذكر

أن يذكر الطفل مكان 

 يي شاهده الذي الشي ء

 لوحة الصور.

 األشيا ءأن يطابق الطفل 

 المتشابهة معًا.

 –الحوار والمناقشة 

 اللعب -زتعزىال

المالحظة وتركيز  السادسة

 .االنتباه

ن يطابق الطفل الشكل أ

 مع الظل المناسب له.

أدا ء  ييأن يشارك الطفل 

 هتمام.النشاط با

 –الحوار والمناقشة 

التًذية  -زتعزىال

 االنتباه -الراجعة

 االنتقائي.

 –الحوار والمناقشة بين  أن يميز الطفل المالحظة وتركيز  السابعة
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حجام واأللوان األ .نتباهاال

 المختلفة.

 يشبه شيئًاأن يصنع الطفل 

الذى يعرض  النموذج

 عليه.

 النمذجة. –ز تعزىال

المالحظة تركيز  الثامنة

 االنتباه.

الطفل لما يقوم به  أن ينتبه

يي اللحظة 

النشاط الذى يقوم )نةالراه

 به(.

كون الطفل بطاقات أن ي  

لنفس البطاقات  مشابهة

 تعرض عليه. التي

 ز.تعزىال –اللعب 

 

أن يميز الطفل بين  .مالحظة التشابه التاسعة

البطاقات المختلفة 

 المعروضة عليه.

 أن يطابق الطفل بين

الحيوانات  بطاقات

 المتشابهة.

 –الحوار والمناقشة 

 -ززىتعال –اللعب 

 -االنتباه االنتقائي

 النمذجة.

 

االنتباه  العاشرة

 والمالحظة.

أن يكمل الطفل المهمة 

المطلوب منه بطريقة 

الوقت  ييصحيحة 

 المحدد.

أن يتتبع الطفل ببصره 

لوان الموجود تدرج األ

بالبطاقات المعروضه 

 تتبعًا صحيًحا. عليه

 –أسلوب المالحظة 

 اللعب. –ز تعزىال

 

الحادية 

 ةعشر

تركيز االنتباه 

 .السمعي

 انتباهه الطفل أن يبدي

تصدر  التيلألصوات 

 حوله.

أن يبدى الطفل انصاتًه 

باهتمام إلى مصدر 

 الصوت.

أن يتعرف الطفل على 

مصدر الصوت  الشي ء

 الذى يستمع إليه.

 اللعب. -زتعزىال
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الثانية 

 ةعشر

زيادة التركيز 

واالنتباه للروائح 

 .المختلفة

انتباهه الطفل  أن يبدي

 للروائح المحيطة به.

لى أن يتعرف الطفل ع

الذى  رائحة الشي ء

 يعرض عليه.

 –الحوار والمناقشة 

 -زتعزىال –اللعب 

 االنتباه االنتقائي.

 

الثالثة 

 ةعشر

زيادة التركيز 

واالنتباه للخبرة 

 .الحسية الراهنة

ب الطفل مهارة أن يكتس

 .تناول الطعام بتأن   

أن يذكر الطفل نوع 

يتذوقه دون  عام الذيالط

 رؤيته.

 الحوار والمناقشة.

 

الرابعة 

 ةعشر

تركيز االنتباه 

 .للخبرات اللمسية

أن يستخدم الطفل حاسة 

التعرف على  يياللمس 

 األشيا ء.

أن يركز الطفل انتباهه 

التعرف على المثير  يي

اللمسي الذى يعرض 

 عليه.

أن يصف الطفل بشكل 

صحيح الشئ الذي قام 

 بلمسه.

 –ار والمناقشة الحو

 -اللعب –ز تعزىال

 .النشاط المنزلي

 

الخامسة 

 ةعشر

االنتباه والتركيز 

 للخبرات الحسية.

الطفل انتباهه  أن يبدي

لمثيرات المحيطة لل

 –بصرية  –سمعية )به

 .(تذوقية –لمسية  –شمية 

الحوار  –المالحظة 

العصف  –والمناقشة 

 .اللعب – الذهني

 

السادسة 

 ةعشر

أن يصف الطفل االنفعال  .نفعاالتإدراك اال

المعبر عن الوجه 

 المعروض أمامه.

أن يقلد الطفل شكل 

االنفعال المعروض عليه 

 بشكل صحيح.

 –الحوار والمناقشة 

 .زتعزىال

 

السابعة 

 ةعشر

التعبير عن 

 ييالمشاعر 

اللحظة 

وصف )الراهنة

لمشاعر 

أن يصف الطفل حالته 

الوقت  يياالنفعالية 

الراهن من خالل األشكال 

 المعروضة.

أن يختار الطفل االنفعال 

الحوار والمناقشة 

 .اللعب –
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والخبرات 

 الداخلية(

المعبر عن حالته 

الوقت  يي اإلنفعالية 

 الحالى.

الثامنة 

 ةعشر

وصف الخبرات 

 الداخلية.

أن يذكر الطفل بعض 

 التييجابية األحداث اإل

 حدثت له خالل اليوم.

أن يكتسب مهارة تسجيل 

 ئل الشكر.رسا

 -الحوار والمناقشة 

 -زتعزىال –اللعب 

 النشاط

 المنزلي.

 

التاسعة 

 ةعشر

إدراك ووصف 

المشاعر 

والخبرات 

 الداخلية.

أن يسمى الطفل 

االنفعاالت المختلفة 

 –سعيد )بطريقة صحيحة

 –غضبان  –حزين 

 ...(يبكي –مندهش 

أن يعبر الطفل عن 

االنفعال الذى يعرض 

 عليه بطريقة صحيحة.

الطفل ما يشعر  يصفأن 

يي أثنا ء تمثيله به 

 نفعاالت المختلفة.لال

الحوار  –اللعب 

 .والمناقشة

 

وصف وإدراك  العشرون

المشاعر 

والخبرات 

 الداخلية.

أن يذكر الطفل موقف يدل 

على انفعال معين.)حزين 

 مندهش..( –سعيد  –

أن يعبر الطفل بالكلمات 

نفعاله تجاه موقف عن ا

 حدث له.

 –والمناقشة  الحوار

 .زتعزىال

 

الحادية 

 والعشرون

وصف المشاعر 

والخبرات 

 الداخلية.

أن يعبر الطفل عن 

يشعر بها  التيالمشاعر 

 الوقت الراهن. يي

 نوعأن يعرف الطفل 

 نفعاله تجاه موقف محدد.ا

 –الحوار والمناقشة 

 العصف الذهني.

 

الثانية 

 والعشرون

وصف الخبرات 

 .الداخلية

هتماًما ل اأن يبدي الطف

 بما يقال له.

أن يعبر الطفل عن 

حساسه تجاه موقف إ

 معين.

 –الحوار والمناقشة 

 العصف الذهني.
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الثالثة 

 والعشرون

وصف الخبرات 

 الداخلية.

أن يصف الطفل مشاعر 

البطاقات  يياألشخاص 

 تعرضه عليه. التي

 – األسلوب القصصي

 ز.تعزىال

الرابعة 

 والعشرون

قبول الخبرات 

لتفاعل دون ا

 معها.

أن يطابق الطفل صورة 

االنفعال مع الموقف 

 المناسب له.

أن يذكر الطفل 

إحساسه( نحو )شعوره

تعرض  التيالمواقف 

 عليه.

 –الحوار والمناقشة 

التًذية  -زتعزىال

 الراجعة.

 

الخامسة 

 والعشرون

قبول الخبرات 

دون التفاعل 

 معها.

الطفل تقبالً  أن يبدي

 التيللخبرات السلبية 

 يتعرض لها.

 –الحوار والمناقشة 

 األسلوب القصصي

السادسة 

 والعشرون

قبول الخبرات 

دون التفاعل 

 .معها

الطفل تقبله للفوز  أن يبدي

 والهزيمة.أ

ه أن يهنئ الطفل زمال ء

 الفريق المنايس. يي

 -الحوار والمناقشة 

 .زتعزىال -اللعب

 

السابعة 

 والعشرون

قبول الخبرات 

دون التفاعل 

 معها.

أن يبادر الطفل بالمشاركة 

 المختلفة. المهام يي

أن يبدى قبول للخبرات  

يتعرض  التيالمختلفة 

 لها.

 –األسلوب القصصي 

 .زتعزىال

 

الثامنة 

 والعشرون

قبول الخبرات 

دون التفاعل 

 معها.

الطفل قبوله  أن يبدي

لآلرا ء المخالفة له دون 

 ضجر.

أن يبدى الطفل استمتاعه 

 بما يقوم به.

 –سلوب القصصي األ

 ز.تعزىال

 

التاسعة 

 والعشرون

قبول الخبرات 

دون التفاعل 

 معها.

 ييأن يشارك الطفل 

اللعب الجماعي مع 

 زمالئه.

الحوار  –اللعب 

 ز.تعزىال –والمناقشة 

 

قبول الخبرات  الثالثون

دون التفاعل 

 معها.

أن يتقن الطفل المهمة 

 المكلف بها بشكل صحيح.

الحوار  –اللعب 

 ز.تعزىال –ناقشة والم

 

الحادية 

 والثالثون

قبول الخبرات 

دون التفاعل 

ا عما أن يعبر الطفل لفظي  

يشعر به بطريقة صحيحة 

 –الحوار والمناقشة 

التًذية – زتعزىال
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 تجاه مواقف معينة. معها.

نفعال أن يختار الطفل اال

المناسب لكل موقف 

 يعرض عليه.

حساسه الطفل إ يصفأن 

عند التعرض لمواقف 

 معينة.

 الراجعة.

 

الثانية 

 والثالثون

أن تعزز الباحثة األطفال  يختام

على مشاركتهم معها 

 طوال يترة البرنامج.

 –الحوار والمناقشة 

 اللعب.

لبرنامج على األطفال قامت الباحثة بتطبيق جلسات ا:طريقة التنفيذ()كيف؟ (4

صص عن طريق تنظيم المكان المخ ويرط الحركةنتباه ذوي تشتت اال

وتشويقهم لمحتوى النشاط الذي يعرض ،وتهيئة جلسة األطفال،لذلك وتهيئته

عليهم، ثم القيام بعرض محتوى النشاط على األطفال باستخدام الوسائل 

واألدوات والنماذج الخاصة به، وعرضها على األطفال على حدة، وأخيًرا 

 تقوم بعملية التقويم.

أيراد العينة( خالل يترة )لىتم تطبيق البرنامج ع:وقت التطبيق()متى؟ (0

األسبوع،  ييشهرين( بواقع يومين )مدة ين ثمانية أسابيع أيتتراوح ب

األسبوع، وتراوحت مدة كل  ييساعتين يومي ا، بواقع أربع جلسات 

بحيث كانت ( جلسة.21)لساتدقيقة، وإجمالي عدد الج (21)نشاط

ال وتعريفهم محتوى األولى والثانية للتهيئة والتعارف على األطف الجلستان

والجلسة األخيرة كانت جلسة ختامية، وكانت باقي ،البرنامج وأهدايهم

 الجلسات لتنمية أبعاد اليقظة العقلية.       

 البرنامج: فياألدوات والوسائل المستخدمة :خامًسا

راعت الباحثة عند تصميم وإعداد البرنامج واألدوات والوسائل المستخدمة ييه 

ة العقلية والتعليمية المعريي ويرط الحركةنتباه وي تشتت االذخصائص الطفل 

كما راعت الباحثة عند اختيار األدوات والوسائل أيًضا بعض والسلوكية،

 الشروط مثل:

ال تكون أال تكون الوسيلة المقدمة للطفل بها الكثير من التفاصيل حتى  -2

لباحثة أن ، ومن ثم راعت اويرط الحركةنتباه مشتته للطفل ذوي تشتت اال

تتسم الوسائل بالبساطة، والتركيز على الهدف األساسي من النشاط دون 
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إظهار تفصيالت يرعية ليس لها عالقة مباشرة بموضوع النشاط أو الهدف 

 منه. 

 الوسيلة حتى ال تسبب أذى للطفل. ييمراعاة عوامل األمن واألمان  -1

 ومناسبتها من حيث الحجم. لوانجاذبية األ -2

 ات المستخدمة: الفني:سادًسا

الفكاهة  ييج عدد من الفنيات والمتمثلة جلسات البرنام يياستخدمت الباحثة 

ز المادي تعزىالالنمذجة، أسلوب المالحظة، العصف الذهني،  والمرح،

وار والمناقشة، واألسلوب القصصي، والحالنشاط المنزلي، والمعنوي، 

 ألسلوب الًنائي.ا -جعةالتًذية الرا –واللعب، والعمل داخل مجموعات

 صالحية البرنامج: :سابعًا

( من السادة المحكمين من 21)للتأكد من صالحية البرنامج تم عرضه على

علم النفس، والتربية الخاصة، والصحة النفسية، للتأكد من  يي المتخصصين

مناسبة جلساته، وما تحتويه من مفاهيم لألطفال، وكذلك للتأكد من مدى مناسبة 

ت المستخدمة من خالل الجلسات لتحقيق الهدف من استخدامها، اإلستراتيجيا

الوقت و وكذلك مدى مناسبة النصوص المستخدمة لمستوى أطفال العينة،

المخصص لكل جلسة، وقد حكم السادة المحكمون بصالحية الجلسات 

المصممة، مع اقتراح بعض التعديالت والمالحظات التي تم األخذ بها، 

ى النهائية للبرنامج، وقد أشار بعض المحكمين إلوتعديلها يي الصورة 

توحيد زمن جميع أنشطة البرنامج، وحذف بعض الجلسات  ضرورة

 . المتشابهة، وإضاية بعض الفنيات

 :الدراسة االستطالعية للبرنامج:ثامنًا

وذلك بتطبيق بعض جلسات البرنامج ت الباحثة بعمل تجربة استطالعية،قام

 ويرط الحركةذوى تشتت االنتباه ( أطفال من األطفال 5)على عينة مكونة من

وهديت الدراسة االستطالعية إلى سنوات، (2-5)المرحلة العمرية من يي

أنشطة البرنامج  ييالتحقق من مال ءمة إجرا ءات وأدوات الدراسة المتمثلة 

والوقت  ،محتواها وعددهاومال ءمة  جلسات البرنامجصالحية واإلرشادى، 

لسة من جلسات البرنامج، ومدى مناسبتها لعمر األطفال المخصص لكل ج

 ومدى استجابة األطفال ألنشطة البرنامج. ،عينة الدراسة
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ى مدى مناسبة الفنيات كما هديت الدراسة االستطالعية إلى التعرف عل

ومدى مناسبته لتحقيق األهداف  ،أدوات البرنامج اإلرشادىو المستخدمة 

 سيتم التطبيق عليها. تيالالسلوكية ولخصائص العينة 

 وتوصلت الباحثة من خالل نتائج الدراسة االستطالعية إلى ما يلي:

يتعلق وخاصة ييما  ،نتباه للحظة الراهنةبعد اال ييإضاية بعض األنشطة  (2

اللمسية، السمعية، )الخبرات الحسية يينتباه باألنشطة الخاصة بتركيز اال

قوم به ندماج يي كل ما يحساس واالحتى يتمكن الطفل من اإل(التذوقيةالشمية، 

يقوم  اوتصبح أسلوبً  ،حتى يتمكن من اكتساب مكونات اليقظة العقليةمن أيعال،

حياته  يي يمارسها خالل سلوكه العادي التيجميع المهام واألنشطة  ييبه 

  .اليومية

اكساب األطفال لمكونات اليقظة  ييساعدت  التيضاية بعض الفنيات إ  (1

من شأنها أن تساعد على  التي نية النمذجة، والفكاهة والمرحالعقلية مثل ي

لموضوع الجلسة أو الطفل ذوى تشتت االنتباه والحركة المفرطة جذب انتباه 

النشاط المقدم له، كما تساعده على االسترخا ء، وإبعاده عن عوامل التوتر 

  والتركيز ييما يقدم له.

 تقويم البرنامج:   :تاسعًا

إجرا ء تقويم مستمر خالل عقد جلسات البرنامج، وذلك على قامت الباحثة ب

مدى تحقق األهداف السلوكية الخاصة بكل جلسة، وقد استخدمت الباحثة 

حتى نهايته، وقد تم هذا اية تطبيق البرنامج على األطفال التقويم البنائي منذ بد

 النوع من التقويم عن طريق ما يلي:

طفل بعد االنتها ء من الجلسة للتعرف تقدم الباحثة تطبيقات تربوية لكل  ( أ

قد تعلمها  التيوممارسة الطفل للمهارة على مدى تحقق األهداف المطلوبة، 

  نشطة البرنامج المختلفة.خالل أ

، مالحظة الباحثة لسلوك األطفال اليومي يي أثنا ء تأدية أنشطة البرنامج ( ب

ة لهم، دراك األطفال للخبرة المقدمبهدف التعرف على مدى استيعاب وإ

به  أثيرها على سلوكياتهم ييما يقومونت، وومدى التدريب على اليقظة العقلية

 من مهام ونشاطات خالل حياتهم اليومية. 
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 :ختبار صحة الفروضواتفسير النتائج :ثالثًا
 :نتائج الفرض األول

توجد يروق ذات داللة إحصائية بين متوسط :ينص الفرض األول على أنه 

تطبيق  يرط الحركة قبلتباه ونال ذوي اضطراب تشتت االرجات األطفرتب د

 .يقظة العقلية لصالح القياس البعديعلى مقياس ال وبعده البرنامج

قامت الباحثة باستخدام و للتحقق من صحة ذلك الفرض،

يجاد  الفروق بين متوسط رتب درجات ( إلWilcoxonولكوكسن)اختبار

 تطبيق البرنامج قبلالحركة يرط األطفال ذوي اضطراب تشتت االنتباه و

 .(2)جدول  ييكما يتضح  ،على مقياس اليقظة العقلية وبعده

 (7)جدول
األطفال ذوي اضطراب تشتت االنتباه الفروق بين متوسط رتب درجات 

 10ن=على مقياس اليقظة العقلية  وبعده تطبيق البرنامج قبليرط الحركة و
 القياس المتًيرات

 يالبعد -القبلي

سط متو العدد

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 

Z 

اتجاه  الداللة

 الداللة

االنتباه 

لللحظة 

 .الحالية

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 جمالىإ

- 

26 

- 

26 

- 

6 

- 

211 

 

20922 

دالة عند 

مستوى 

1012 

اتجاه  يي

القياس 

 يالبعد

وصف 

المشاعر 

 .الداخلية

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 ويةالرتب المتسا

 اجمالى

- 

26 

- 

26 

- 

6 

- 

211 

 

20926 

دالة عند 

مستوى 

1012 

اتجاه  يي

القياس 

 يالبعد

قبول 

الخبرات 

دون 

التفاعل 

 .معها

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 اجمالى

- 

29 

2 

26 

- 

206 

- 

216 

 

20212 

دالة عند 

مستوى 

1012 

اتجاه  يي

القياس 

 يالبعد

 

الدرجة 

 الكلية

 

 تب السالبةالر

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 إجمالي

- 

26 

- 

26 

- 

6 

- 

211 

 

20922 

دالة عند 

مستوى 

1012 

اتجاه  يي

القياس 

 يالبعد

Z   =1066  1012عند مستوى                Z   =2045  1016عند مستوى 
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بين متوسط  1012ا عند مستوى حصائي  وجود يروق دالة إ(2)يتضح من جدول

تطبيق  ليرط الحركة قبذوي اضطراب تشتت االنتباه وات األطفال رتب درج

 .ياتجاه القياس البعد ييعلى مقياس اليقظة العقلية  وبعده البرنامج

ختبار اعلى  نسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدي يجادبإكما قامت الباحثة 

تت االنتباه ذوي اضطراب تشاليقظة العقلية بعد تطبيق البرنامج على األطفال 

  .(6)جدول يييرط الحركة كما يتضح و

 (8)جدول
اليقظة العقلية بعد ختبار اعلى  نسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدي

. يرط الحركةذوي اضطراب تشتت االنتباه وتطبيق البرنامج على األطفال 

 26ن= 
متوسط  المتًيرات

 يالقياس القبل

متوسط 

 يالقياس البعد

نسبة 

 التحسن

 ٪92052 11051 21022 .االنتباه لللحظة الحالية

 ٪9205 16011 29051 .وصف المشاعر الداخلية

قبول الخبرات دون التفاعل 

 .معها

26011 19021 2209٪ 

 ٪9106 22041 91062 الدرجة الكلية

 تفسير نتائج الفرض األول:
ق بين ( لداللة الفروz)يتضح مما سبق تحقق الفرض األول، حيث كانت قيمة

التطبيق  يي ويرط الحركةنتباه رتب درجات األطفال ذوى تشتت اال متوسط

ا يشير اتجاه القياس البعدي؛ مم ييلعقلية القبلي والبعدي على مقياس اليقظة ا

الدراسة، والذي أدى إلى ارتفاع  ييإلى يعالية برنامج اليقظة العقلية المستخدم 

لى االنتباه إ)اس اليقظة العقليةمقيرتب درجات األطفال على أبعاد  متوسط

 ،ا(اللحظة الحالية، وصف المشاعر الداخلية، قبول الخبرات دون التفاعل معه

يعالية البرنامج  وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى وكذلك الدرجة الكلية للمقياس،

أن تكون  الدراسة، حيث حرصت الباحثة عند إعداد البرنامج ييالمستخدم 

يكانت عدد كبير من نتباه، ضمنها تساعد الطفل على تركيز االتي التياألنشطة 

جلساته تحتوى على أنشطة تعزز لدى الطفل ضرورة االنتباه والتركيز على 

البيئة  ييعلى مثيرات حوله توجد  االنتباه تركيزومالحظة و،مثيرات معينة

 والحرص على دعم توجيه انتباهه باستمرار إلى المثير موضوعالمحيطة به، 
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هم أسومن ثم غير ذات صلة،  رىاالهتمام حينما يجول العقل الى مثيرات أخ

هم أسدعم استخدام المستقبالت الحسية بشكل مستمر. وهذا من شأنه  ييذلك 

لما  مستمرة حالة يقظة ييتدريب حواس الطفل على أن تصبح  يي بدوره

ويتفق ذلك  البيئة المحيطة به. ييللمثيرات الموجودة ، ويعرض عليه من مهام

هديت إلى التعرف على أثر  التي (Lim, 2017 )إليه دراسةمع ما أشارت 

مرحلة ما  ييمدة انتباه األطفال  ييالتدريب الفردى لليقظة العقلية على التحكم 

وأوضحت نتائج الدراسة أن التدريب على اليقظة العقلية قد  قبل المدرسة.

، وكذلك محتوى عينة الدراسة ساعد على زيادة مدة انتباه هؤال ء األطفال

 نتباه لديهم.اال

هديت إلى التدريب على اليقظة  التي (Zelazo, 2011 )كما أوضحت دراسة 

العقلية يساعد الفرد  مرحلة الطفولة المبكرة، أن ممارسة اليقظة ييالعقلية 

لى إعادة نتباهه على جانب معين من التجربة الحالية، والتدريب ععلى تركيز ا

بعد أن يجول العقل. يمن خالل ممارسة اليقظة  االنتباه مرة أخرىتركيز 

 العقلية يصبح من السهل الحفاظ على انتباه الفرد الكامل لفترات زمنية طويلة. 

على ينيات  كذلك تعزى الباحثة يعالية البرنامج إلى احتوا ء جلساته

قظة ستراتيجيات من شأنها تساعد الطفل على التدريب على مهارات اليوإ

 ز(تعزىال، النشاط المنزلي ،العصف الذهني، المرح والفكاهة):ة ومنهاالعقلي

ييما يقوم به من مهام؛ ركيز من شأنها تساعد الطفل على اإلقبال والت التيو

 التييجابية لم بشكل أسرع من خالل المواقف اإلنه يسهل على الفرد التعحيث إ

ه ز االنتباه ييما نقوم به وهذا كان للى تركي، كما يديعنا ذلك إتبنى على الفكاهة

ولما  ،به من أنشطة تدريب األطفال وجذب انتباههم لما يقومون ييثر كبير أ

 ,King )ليهما أشار إتقدمه لهم الباحثة من مهام. وهو ما يتفق مع 

الخوف دما تكون المشاعر سلبية كالحزن والذى أوضح أنه عن .(1999:10

حالة ال تمكننا  هيالعقل، و يي" يوضى نفسية " والقلق أو الملل يهنا يحدث 

على حين أن المشاعر  ،من االنتباه بدرجة كايية للتعامل مع المهمات الخارجية

إلى حالة من االستقرار النفسى  ثل القوة أو اليقظة والسعادة تؤدياإليجابية م

Psychic negentropyمهمة ما ينحن  ييوذلك ألنه عندما نوظف انتباهنا ؛

لذا يإن األهداف والنوايا  ديًا ألنفسنا؛لك نكون قد كونا نية أو وضعنا هبذ

حيث تتركز الطاقة النفسية، ،ت تكون من مظاهر االستقرار النفسيوالمثيرا

الشعور، ويتفق هذا مع ما  ييبدوره يخلق النظام  وتتكون األولويات، وهذا
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ستراتيجية إاستخدام أوضحت أهمية  التي (Smidl, 2006)جا ءت به دراسة

مرحلة الطفولة المبكرة، كما تؤكد الدراسة على  ييالفكاهة وخاصة لألطفال 

العديد من المجاالت كتحسين الصحة النفسية،  ييقيمة الفكاهة والضحك 

وتحسين العالقات االجتماعية، وتسهيل عملية التعلم، ويهم تفكير األطفال، 

حتى ال  ية النشاط المنزليخدمت الباحثة ينكما استوتقليل الخوف والقلق. 

تقدمها  التييتوقف التدريب على مهارات وأبعاد اليقظة العقلية على األنشطة 

أوقات  ييقاعة النشاط، بل ليستمر آثارها والتدريب عليها  ييلهم الباحثة يقط 

سلوك الطفل ونمط حياته اليومية  ييتصبح عادة  وكي وممارسات أخرى

ما يميزهم ا دائمً  والحركة المفرطةاالنتباه تشتت  وخاصة أن األطفال ذوي

الباحثة يعالية  تعزى كما والتململ مما يقومون به. االندياعية، وعدم التأني

من شأنها تساعد  التي استخدام ينية العصف الذهنيالبرنامج أيًضا إلى أن 

 ييوهذا كان له دور كبير  ،األطفال على التأمل والتفكير والمرونة المعريية

الخبرات  ييوالتركيز  ية االنتباه للحظة الحالية كبعد من أبعاد اليقظة العقليةتنم

 الحالية.

 تساعدمن شأنها  التيز تعزىباحثة على استخدام ينية الحرصت ال هذا وقد

والتعبير عما بداخلهم  ،على حث األطفال وتشجيعهم على وصف مشاعرهم

الخبرات المختلفة وتقبلها األنشطة والتعبير عن دون قلق أو خوف، وممارسة 

يقد عرضت الباحثة األطفال خالل البرنامج  .دون الخوف من نتائجها

مواقف مختلفة، وتشجيعه على  ييتتطلب وضعه  التيلمجموعة من األنشطة 

نشطة تحث مسابقات وأعلى  ر عما بداخله. واشتملت جلسات أخرىالتعبي

 ا كانتأي   لها يتعرض التيرة وتقبل النتيجة والخب ،ايسالطفل وتدعم روح التن

يمكنه القيام خالل البرنامج  أخرىلعاب وحثه بأن هناك أنشطة وأ ،مع دعمه

عند  لوقوفالإلحباط و داعيوأوضحت لهم الباحثة أنه ال ،ييها بها والفوز

زه وتشجيعه على ضرورة تقبلها وعدم تعزى، بل والفشلخبرات الهزيمة 

من ذلك  بداًل  وعليه ثير من وقته للتفكير بها.التفاعل معها أو جعلها تأخذ الك

ن يمكن أ التيأسباب خبرات الهزيمة  والتعرف على ،محاولة إدارة انفعاالته

ويتفق ذلك  المرات الالحقة. يييتعرض لها ومحاولة تفاديها والتًلب عليها 

 التي (zelazo & Lyons, 2012  )كل من مع ما جا ءت به نتائج دراسة

مرحلة  ييح الفوائد المحتملة للتدريب على اليقظة العقلية هديت إلى توضي

ستخدام األنشطة أن التدريب على اليقظة العقلية باأشارت إلى  التيالطفولة 
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المناسبة للمرحلة العمرية يساعد األطفال على ممارسة التفكير والتركيز على 

ن ممارسة تحدث ياللحظة الراهنة، كما أوضحت نتائج الدراسة أ التيالخبرات 

اليقظة العقلية من شأنه يدعم ويعزز تطوير ونمو مهارات التنظيم الذاتي 

ضطرابات كالقلق واإلجهاد، ويخلق لتعلم، ويساعد على التقليل من االل

ل حل المشكالت أو التفكير بطرق الظروف المؤدية إلى التفكير سوا ء من خال

 التي (Rempel, 2012 )وهذا ما أشارت إليه دراسة ستكشايية أكثر مرًحا.ا

أن إلى حيث أشارت الدراسة  ليقظة العقلية لألطفال والبالًين؛أضحت أهمية ا

ز تعزىاستخدام األنشطة المستندة على اليقظة العقلية من شأنه يعمل على 

ولذا  والفسيولوجي؛وتسهيل تعلم األطفال ودعم نموهم النفسي واالجتماعي 

ا لتزويد األطفال بطريقة يعالة لمواجهة ضًوط مفيدً  ياليقظة العقلية ت عد بدياًل 

 عالم مشحون للًاية. ييالحياة 

بما  ة قائم على تدريب الطفل على الوعيوعلى ذلك يكان برنامج اليقظة العقلي

ات اليقظة العقلية لى تعليمه ينيباإلضاية إ  اللحظة الحالية، يييحدث حوله 

 حياته ييما بعد.ستفادة منها وحتى تصبح أسلوب لممارستها واال

نوعية األدوات والوسائل كما ترجع الباحثة يعالية البرنامج أيًضا إلى 

برنامج الدراسة، يقد حرصت الباحثة على أن تكون الوسائل  ييالمستخدمة 

ولذا  ائل مع خصائص األطفال عينة البحث؛ن تتناسب هذه الوس، وأبسيطة

ومنبهات جديدة سوا ء صوتية  يقامت الباحثة بإعداد الوسائل بحيث تكون جذابة

حتى تجذب انتباه الطفل وتديعه للتركيز على محتواها،  أو صور لجذب انتباهه

راعت الباحثة التقليل من المثيرات المحيطة بالطفل، لتجنب تشتت انتباهه، كما 

تناسب ميول الطفل  التيعرض المثيرات، واختيار األنشطة  ييوالتدرج 

 يينتباه، وتقديم األنشطة لال ييه الوقت الكاة وإعطائوالمرحلة العمرية والعقلي

ز والتشجيع تعزىمهام متتالية يسهل على الطفل إنجازها مع استخدام ال

    المستمر.

 ي:نتائج الفرض الثان
توجد يروق ذات داللة إحصائية بين متوسط :ينص الفرض الثاني على أنه 

 يرط الحركة قبلو  نتباهرجات األطفال ذوي اضطراب تشتت االرتب د

 .ئف التنفيذية لصالح القياس البعديعلى اختبار الوظا وبعده تطبيق البرنامج

قامت الباحثة باستخدام ،للتحقق من صحة ذلك الفرضو

يجاد  الفروق بين متوسط رتب درجات إل (Wilcoxonولكوكسن)اختبار



626 

 

 تطبيق البرنامج قبليرط الحركة األطفال ذوي اضطراب تشتت االنتباه و

 .(4)جدول  ييكما يتضح  ,على اختبار الوظائف التنفيذية وبعده

 (.)جدول
األطفال ذوي اضطراب تشتت االنتباه الفروق بين متوسط رتب درجات 

 على اختبار الوظائف التنفيذية وبعده تطبيق البرنامج قبليرط الحركة و

 26ن=
 القياس المتغيرات

 البعدي -القبلي

متوسط  العدد

 الرتب

مجموع 

 تبالر

 

Z 

اتجاه  الداللة

 الداللة

 الرتب السالبة الكف

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 إجمالي.

- 

10 

- 

10 

- 

8 

- 

123 

 

39420 

دالة عند 

مستوى 

3931 

اتجاه  في

القياس 

 ي.البعد

المرونة 

 المعرفية

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 اجمالى

- 

14 

1 

10 

- 

790 

- 

130 

 

39333 

الة عند د

مستوى 

3931 

اتجاه  في

القياس 

 ي.البعد

 الرتب السالبة المبادأة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 اجمالى

2 

13 

3 

10 

3 

792 

0 

72 

 

29011 

دالة عند 

مستوى 

3931 

اتجاه  في

القياس 

 ي.البعد

الذاكرة 

 العاملة

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 اجمالى

1 

11 

3 

10 

390 

0977 

390 

7490 

 

29840 

دالة عند 

مستوى 

3931 

اتجاه  في

القياس 

 ي.البعد

 الرتب السالبة التخطيط

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 اجمالى

1 

12 

2 

10 

190 

7940 

190 

8.90 

 

39113 

دالة عند 

مستوى 

3931 

اتجاه  في

القياس 

 ي.البعد

 الرتب السالبة المراقبة

 الرتب الموجبة

 ويةالرتب المتسا

 اجمالى

- 

14 

1 

10 

- 

790 

- 

130 

 

39317 

دالة عند 

مستوى 

3931 

اتجاه  في

القياس 

 ي.البعد

 الرتب السالبة التنظيم

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 اجمالى

3 

11 

1 

10 

4907 

8927 

14 

.1 

 

29431 

دالة عند 

مستوى 

3930 

اتجاه  في

القياس 

 ي.البعد

 

 الدرجة الكلية

 

 الرتب السالبة

 ب الموجبةالرت

 الرتب المتساوية

 اجمالى

- 

10 

- 

10 

- 

8 

- 

123 

 

3943. 

دالة عند 

مستوى 

3931 

اتجاه  في

القياس 

 ي.البعد

Z   =1066  1012عند مستوى          Z   =2045  1016عند مستوى 
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بين متوسط  1012ا عند مستوى حصائي  وجود يروق دالة إ(4)يتضح من جدول

تطبيق  ب تشتت االنتباه ويرط الحركة قبلاألطفال ذوي اضطرا رتب درجات

الذاكرة والمبادأة، والمرونة المعريية، ومن حيث الكف،  وبعده البرنامج

الدرجة الكلية على اختبار الوظائف التنفيذية والمراقبة، والتخطيط، والعاملة، 

 اتجاه القياس البعدي.  يي

متوسط رتب  بين 1016ا عند مستوى حصائي  كما يتضح وجود يروق دالة إ

يرط الحركة قبل تطبيق رجات األطفال ذوي اضطراب تشتت االنتباه ود

اتجاه القياس  ييمن حيث التنظيم على اختبار الوظائف التنفيذية  وبعد البرنامج

 البعدي. 

ختبار اعلى  نسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدي يجادبإكما قامت الباحثة 

ذوي اضطراب تشتت ق البرنامج على األطفال الوظائف التنفيذية بعد تطبي

 .(21)جدول ييكما يتضح  ،يرط الحركةو االنتباه 

 (13)جدول
اختبار الوظائف التنفيذية بعد على  نسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدي

 يرط الحركةذوي اضطراب تشتت االنتباه وتطبيق البرنامج على األطفال 

 26ن=
س متوسط القيا المتًيرات

 يالقبل

متوسط 

 يالقياس البعد

 نسبة التحسن

 ٪24022 26011 22011 .الكف

 ٪2604 29091 21021 .المرونة المعريية

 ٪1209 4091 2011 .المبادأة

 ٪2102 21061 4021 .الذاكرة العاملة

 ٪1201 6051 5051 .التخطيط

 ٪1506 24091 29011 .المراقبة

 ٪21021 25061 29091 .التنظيم

 ٪11026 49021 26091 .ة الكليةالدرج

 :الثانيتفسير نتائج الفرض 
( لداللة الفروق بين z)حيث كانت قيمة ي؛يتضح مما سبق تحقق الفرض الثان

 ينالتطبيق ييويرط الحركة نتباه متوسط رتب درجات األطفال ذوى تشتت اال

بما  اتجاه القياس البعدي؛ ييالقبلي والبعدي على مقياس الوظائف التنفيذية 

سة كان له تأثير إيجابي الدرا ييبرنامج اليقظة العقلية المستخدم أن يشير إلى 
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رتب درجات األطفال على جميع أبعاد الوظائف  ويعال على ارتفاع متوسط

الذاكرة العاملة، التخطيط، المرونة المعريية، المبادأة، الكف،):التنفيذية

 .ياسوكذلك الدرجة الكلية للمق المراقبة، التنظيم(

تدريب الطفل على ممارسة اليقظة العقلية وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن 

عدم ومن ثم مراجعتها و ؛هأيكار الفرد على مراقبةمن شأنه يساعد على 

لمالحظة األيكار  همما يتيح الفرصة أمام ؛حول يكرة واحدة التمركز

ومن ثم كف  ؛فةيصدرها خالل المواقف المختل التينفعاالت والسلوكيات واال

نفعاالته يًا تماًما بايكون واعكما يساعده على أن ،وكبح غير المناسب منها

إدارة  يييمكن للفرد استخدامها  التيوما ورا ء المعرية  ،وعملياته المعريية

 حيث (Mace, 2008: 110 )ليهويتفق ذلك مع ما أشارت إانفعاالته.

إدراك الواقع بشكل أكثر أن اليقظة العقلية تساعد األيراد على  تأوضح

كثر سهم، وتساعدهم على التمتع بحياة أوضوًحا، كما تمكن األيراد من يهم أنف

رابات ضطلعقلية لعالج مجموعة واسعة من االرياهية، كما تستخدم اليقظة ا

مختلفة. كما تستخدم لعالج كتئاب والضًوط الالجسدية والنفسية، وخفض اال

 ، والعديد من المشكالت السلوكية. ضطرابات كالقلق المزمنبعض اال

عد المراقبة أن ب  نسب التحسن ألبعاد مقياس اليقظة العقلية نجد  ييوبالتدقيق 

 ؛نسبة التحسن ييمقدمة أبعاد الوظائف التنفيذية من حيث الزيادة  ييجا ء 

يليه ب عد المبادأة الذى وصلت ( ٪1506)وصلت نسبة التحسن ييه إلى حيث

( يليه ب عد التخطيط الذي وصلت نسبته ٪1209)لىالتحسن ييه إنسبة 

( يليه ب عد ٪24022)الذى بلًت نسبة التحسن ييهيليه ب عد الكف  (٪1201)إلى

٪( يليه ب عد التنظيم الذي 2604)، والذي بلًت نسبته إلىالمرونة المعريية

ذي وصلت نسبته ال٪( وأخيًرا ب عد الذاكرة العاملة 21021)بلًت نسبة تحسن

 (.٪2102)إلى

أن أنشطة التدريب ب عد المراقبة إلى  يي للتحسن وترجع الباحثة الزيادة الكبيرة

للفرد من خالل نتباهي قد ساعد بشكل يعال على التحكم االعلى اليقظة العقلية 

الحسي من  تركيزه على الموقف الراهن والوعي بقا ءمساعدة الفرد على إ

وتدريب الفرد على أن  )لوكياتخالل التركيز على األيكار والمشاعر والس

وكذلك مراقبة  ،(يعيد تركيزه مرة أخرى على الموضوع مركز االهتمام

أثنا ء المهمة المكلف بها  يي أدائه مراقبةرياته وأيعاله مع المحيطين به، وتص

حرصت الباحثة على إعداد أنشطة تساعد الطفل على يقد عند االنتها ء منها. و
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المواقف السارة  اتية من خالل عمل وتدوين بعضالمراقبة الذالتدريب على 

الحياتية للخبرات يومه، وتسجيل رسائل الشكر واالمتنان حدثت خالل  التي

 حدثت له خالل يومه. التييجابية والمواقف اإل

 ,Segal, Williams & Teasdale )كل من ليهوقد اتفق ذلك مع ما أشار إ

عد على التأمل والتركيز أن اليقظة العقلية تسا واحيث أوضح ؛(2002

الوقت  ييومساعدة الفرد على مراقبة ذاته ومشاعره وسلوكياته وأيكاره 

 يقد ،كما ساعدت أنشطة البرنامج على زيادة نسبة تحسن ب عد المبادأة .الحاضر

قدرة الطفل على بد ء النشاط أو )وهو يقيس( ٪1209)بلًت نسبة التحسن ييه

وتعزى  ن تلقا ء نفسه دون توجيه من أحد(المهمة المكلف بها بشكل مستقل م

ن تدريب األطفال على اليقظة العقلية قد ساعد أ الباحثة هذه النتيجة إلى

 وتدريبه على تقبل الخبرات يتعرض لها التياألطفال على قبول الخبرات 

 النتائج تقباًل و الخبرات وإكسابهم روح المبادرة وتقبل يجابي منها والسلبياإل

 ,Langer  )ليه. ويتفق ذلك مع ما أشارت إن التفاعل معهاغير مشروط دو

تساعد الفرد على أن يكون  أوضحت أن ممارسة اليقظة العقلية التي (1997

م النفسي، لن كان يتعرض للضًط االنفعالي واأللوضعه الراهن حتى وإ متقباًل 

نفسه من تجنبه، ويساعد هذا التقبل الفرد على حماية  يهو يواجه الموقف بداًل 

فسيولوجية، المصاحبة من حدوث يقظة القلق المفرط تجاه الحاالت ال

ز والدعم الدائم تعزىتقديم الإلى كما تعزى الباحثة هذه النتيجة  نفعاالت.لال

، وحثهم على قبول الخبرات جميع أنشطة البرنامج ييلألطفال عينة الدراسة 

ولذا  أحكام عليها؛ دون إصدار يجابي منها والسلبياإلالحياتية المختلفة 

ز حتى يي حالة عدم نجاح تعزىاشتملت جميع جلسات البرنامج على ينية ال

الطفل أو إخفاقه، يقد كانت الباحثة تعززه أيًضا وتشجعه بأن هناك جلسات 

هم برنامج اليقظة العقلية أسكما بها.  النجاح يحاولأخرى يجب عليه أن  اوألعابً 

( وهو ٪1201)يط حيث بلًت نسبة تحسنهتخطزيادة نسبة تحسن ب عد ال يي

وترجع  .قدرة الطفل على وضع خطوات لتنفيذ مهمة ما بطريقة منظمة()يقيس

ن شأنه قد مالباحثة هذه النتيجة إلى أن ممارسة الطفل لمهارات اليقظة العقلية 

، كما يساعد به من مهام ونوالتركيز ييما يقوم ساعد األطفال على الوعي

ز مهارات التنظيم الذاتي لدى تعزىظة العقلية أيًضا على التدريب على اليق

والخبرة الحاضرة  تساعد الطفل على التركيز على الوقت التيو ،األطفال

كلها  بشكل صحيح والعمل على وضع أهداف دارة الوقتومعرية كيفية إ
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. ويتفق ذلك مع ما جا ءت به دراسة مهارات أساسية ويرعية لمهارة التخطيط

 التي( وFlook, Goldberg, Pinger & Davidson, 2014)كل من

هديت الى التعرف على يعالية برنامج لتنمية السلوك االجتماعي ومهارات 

مرحلة ما قبل المدرسة من خالل المنهج القائم  ييالتنظيم الذاتي لدى األطفال 

هارات ز متعزى ييعلى اليقظة العقلية، وأظهرت النتائج يعالية البرنامج 

جتماعي لدى أطفال المجموعة التجريبية. وأوصت م الذاتي والسلوك االالتنظي

الدراسة بضرورة إجرا ء البرامج القائمة على اليقظة العقلية عبر بيئات 

 .متنوعة

ب عد الكف  ييعلى زيادة نسبة التحسن كما أثرت أنشطة برنامج اليقظة العقلية  

أن ة هذه النتيجة إلى ( وتعزى الباحث٪24022)بلًت نسبة التحسن ييه الذي

التركيز على  األطفال علىساعدت من شأنها أنشطة برنامج اليقظة العقلية 

ومراقبة أيكارهم وسلوكياتهم وما يقومون به من  الخبرات موضوع االهتمام،

كف وكبح  ساعدهم ذلك على ما يجري حولهم من أحداث، ومن ثممهام، و

ممارسة اليقظة العقلية يساعد  ن؛ حيث إغير المناسبةاأليكار والسلوكيات 

ضبط انفعاالته، بحيث  يييستخدمها  التيالفرد على تًيير أساليب تفكيره 

 ئ ال تمثليتتزامن مع المزاج الس التييدرك أن األيكار السلبية الالعقالنية 

ا للموقف، وأن هذا الموقف ال يتطلب سوى سوى أيكار وليست انعكاًسا حقيقي  

وهذا يؤدى إلى االستبصار، كما ساعدت أنشطة  اعية.إدارة ذاته بصورة و

وقد أدى ذلك إلى  ،البرنامج على تدريب األطفال على التفكير والتدبر والتأمل

تنمية قدرة األطفال على التحكم يي عمليات التفكيـر وتنمية قدراتهم على طرد 

والتخيـل  يسمح بالتأمل الـذهني وذلك يي جو    ؛وإيقاف األيكار الهدامة السلبية

كما راعت  .اإليجابي والتحكم يي درجة الوعي وعمليات التفكير المختلفة

ز ومدح السلوكيات واأليكار تعزىأثنا ء جلسات وأنشطة البرنامج  يي الباحثة

 يجابية لدى األطفال، وتجاهل السلوكيات واأليكار السلبية المحبطة لديهم.اإل

وتعزى الباحثة هذه  (٪2604)ييةمرونة المعرب عد ال ييووصلت نسبة التحسن 

 وينيات النتيجة إلى أن جلسات برنامج اليقظة العقلية اشتملت على أنشطة

كتساب طرق وأساليب جديدة للتفكير مثل ينية العصف تساعد الفرد على ا

يهم الموقف من جميع جوانبه، وعد التمركز حول يكرة أو  ييوالتأمل  الذهني

  تحسن المرونة لدى األطفال. ييهم أن يسشأنه رؤية واحدة للموقف، وهذا من 

 ؛(Langer & Moldoveanu, 2000 )كل من ليهويتفق ذلك مع ما أشار إ
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الوعى بوجهات النظر اليقظة العقلية يساعد الفرد على  ن التدريب علىحيث إ

وعدم التمسك بوجهة  ،المتعددة: ويقصد به رؤية الموقف من زوايا متعددة

كار يبدأ بتمييز باألي ول الفرد إلى حالة اإلدراك والوعيصنظر واحدة، يعند و

 ييهذا  ستيعاب هذه األيكار جميعها، ويؤدي، ثم يتمكن من اكل يكرة على حدة

ب عد  ييوبلًت نسبة التحسن النهاية إلى بنا ء يكرة أكثر منطقية. 

 يينسبة معقولة أيًضا حققها برنامج اليقظة العقلية  هيو( 21021)التنظيم

من  تشتت االنتباه ويرط الحركة يتسم بها األطفال ذوو التي ء الخصائص ضو

وهو ما أشار  .ضعف قدرتهم على النظام وااللتزام بنظام أو بقواعد معينة

أوضح أن األطفال ذوي تشتت االنتباه ويرط  الذي (14: 1112إبراهيم، )ليهإ

عشوائية بحركات جسمية كثيرة معظمها حركات  يقومونالحركة كثيًرا ما 

 من هذه الحركات الزائدة  مكان واحد، وبرغم ييغير هادية، وال يستقرون 

ألنهم ال يرغبون االلتزام بقواعد أو  ال يقبلون على األلعاب الرياضية؛ نهمإي

حيث بلًت نسبة  ؛الترتيب األخير ييأما ب عد الذاكرة العاملة يجا ء نظام. 

 يجة إلى استخدام الباحثة ألدواتتعزى الباحثة هذه النتو( ٪2102)التحسن به

، كما حاولت الباحثة تنظيم البيئة المحيطة خالية من المشتتات ووسائل تعليمية

 التياألهداف تشًل انتباههم عن باألطفال بحيث كانت خالية من أية مشتتات 

ستخدام الحواس بصورة لتحقيقها، وا ألنشطةكانت تسعى الباحثة من خالل ا

مما ساعدهم ذلك على  سمعية وبصرية؛ستخدام منبهات متكاملة من خالل ا

لى . كما تعزى الباحثة هذه النتيجة إوتيسير عملية التذكرتركيز انتباههم 

وهذا من شأنه ساعد على اكتساب األطفال  ،استخدام ينية الفكاهة والمرح

الذاكرة. يما تم تعلمه  ييبشكل أكثر تنظيًما وثباتًا معلومات للخبرات وال

ومن ثم القدرة على  ؛حتفاظ بهام أسلوب المرح والفكاهة يسهل االخدستبا

ة، ن خالل مواقف وخبرات تعليمية ضاغطاسترجاعه، أما ما يتم تعلمه م

  (King, 1999:10 )ليهفاظ به واسترجاعه. وهذا ما أشار إييصعب االحت

لل الخوف والقلق أو المو ندما تكون المشاعر سلبية كالحزن أوضح أنه ع الذي

حالة ال تمكننا من االنتباه بدرجة  هيالعقل، و يييهنا يحدث " يوضى نفسية " 

ثل على حين أن المشاعر اإليجابية م ة للتعامل مع المهمات الخارجية؛كايي

     .تقرار النفسيإلى حالة من االس القوة أو اليقظة والسعادة تؤدي
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إيجابي ويع ال على أبعاد  نجد أن برنامج اليقظة العقلية كان له تأثير مما سبق

ويتفق هذا مع ذوي تشتت االنتباه ويرط الحركة،  األطفاللدى  الوظائف التنفيذية

حيث أشارت إلى أن اليقظة العقلية  ؛(Parker, 2006)دراسةما جا ءت به 

، وهما عامالن تدعم بشكل يعال الوظائف التنفيذية لألطفال والتنظيم العاطفي

 المستقبل. ييمية والعاطفية الصحة األكادي يين مهما

 :نتائج الفرض الثالث

ط ال توجد يروق ذات داللة إحصائية بين متوس:ينص الفرض الثالث على أنه

 القياسين البعدي يييرط الحركة ونتباه رتب درجات األطفال ذوي تشتت اال

  والتتبعي على مقياس اليقظة العقلية.

ستخدام قامت الباحثة با،للتحقق من صحة ذلك الفرضو

يجاد  الفروق بين متوسط رتب درجات إل (Wilcoxonولكوكسن)اختبار

 القياسين البعدي يييرط الحركة اضطراب تشتت االنتباه واألطفال ذوي 

 .(22)جدول  ييكما يتضح  ،على مقياس اليقظة العقلية والتتبعي

 (11)جدول
 األطفال ذوي اضطراب تشتت االنتباهالفروق بين متوسط رتب درجات 

 26والتتبعي على مقياس اليقظة العقلية ن= القياسين البعدي يييرط الحركة و
 القياس المتغيرات

 والتتبعي البعدي

متوسط  العدد

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 

Z 

اتجاه  الداللة

 الداللة

االنتباه لللحظة 

 .الحالية

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 يجمالإ

7 

7 

1 

10 

.904 

0930 

0790 

3790 

 

39.03 

 

 غير دالة

 

- 

وصف 

المشاعر 

 .الداخلية

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 إجمالي

. 

0 

1 

10 

8901 

090 

7790 

2790 

 

190.4 

 

 غير دالة

 

- 

قبول الخبرات 

دون التفاعل 

 .معها

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 إجمالي

0 

. 

1 

10 

09. 

893. 

2.90 

7090 

 

1940 

 

 غير دالة

 

- 

 

 .الدرجة الكلية

 

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 إجمالي

7 

7 

1 

10 

8971 

092. 

01 

44 

 

39037 

 

 غير دالة

 

- 
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Z   =1066  1012عند مستوى                                     Z   =2045 

 1016عند مستوى 

ا بين متوسط رتب حصائي  دالة إوجود يروق عدم (22)يتضح من جدول

القياسين  يييرط الحركة ذوي اضطراب تشتت االنتباه ودرجات األطفال 

 .على مقياس اليقظة العقلية والتتبعي يالبعد

 تفسير نتائج الفرض الثالث:
( لداللة الفروق بين z)مما سبق يتضح تحقق الفرض الثالث حيث كانت قيمة

تت االنتباه ويرط الحركة يي التطبيق تش ذويرتب درجات األطفال  متوسط

بعد مرور أسبوعين من تطبيق البرنامج( على مقياس اليقظة )البعدي والتتبعي

على  اليقظة العقليةمما يدل على استمرار تأثير برنامج  غير دالة؛ العقلية

 عينة الدراسة ييما بعد تطبيق البرنامج خالل يترة المتابعة. األطفال

تنمية اليقظة العقلية حتى بعد االنتها ء من  ييالبرنامج  ليةيعاوهذا يشير إلى 

ضو ء ما أكسبه  ييأثنا ء يترة المتابعة، ويمكن تفسير ذلك يي  تطبيق، وال

ساعدت أنشطة البرنامج على  حيث ؛من طرق جديدة للتفكير لألطفالالبرنامج 

 التيت تدريبهم على مهارات االنتباه وتوظيف حواسهم المختلفة ويقًا للمثيرا

يتعرضون لها وتقبلها دون  التيبالخبرات المختلفة  والوعي،متعرض عليه

بل  ،وخاصة السلبي منها وقاتهموأالتفاعل معها أو جعلها تأخذ من تفكيرهم 

االستفادة منها دون التفاعل معها. كما ساعد برنامج التدريب على اليقظة 

استخدام وتعميم مكنهم من كساب األطفال طرقًا جديدة للتفكير تعلى إالعقلية 

 يياكتسبوها خالل جلسات وأنشطة البرنامج  التيمهارات اليقظة العقلية 

كما  يتعرضون لها. التيالتعامل مع المواقف والخبرات الحياتية المختلفة 

األنشطة  ستراتيجيات يعالة خاللة البرنامج إلى استخدام إتعزى الباحثة يعالي

تدريب  ييهمت أس التياتيجة النشاط المنزلي المختلفة للبرنامج مثل إستر

وإكسابهم العديد من المهارات مثل مهارة األطفال على مهارات اليقظة العقلية 

 ورؤىمن زوايا  الموقف ييساعدتهم على التفكير  التي، والتأملي التفكير

غير  ىخرأوقات أ ييحتى  االنتباه االنتقائيوالتأمل والتدريب على  ،مختلفة

كما وأسلوب حياة لديهم.  اجعلها نمطً  ؛ األمر الذيتطبيق البرنامجأوقات 

التركيز على الخبرات  ساعدت أنشطة وجلسات البرنامج على تدريبهم على

تأمل الخبرات ، ويجابي منها والسلبي(اإل)هيوتقبلها كما المختلفة الحياتية 

 .يجابية والتركيز علها واالمتنان لهااإل



695 

 

أكدت على  التي( Rempel, 2012 )دراسة ليهت إشارويتفق ذلك مع ما أ

ز تعزىحيث تعمل على  ؛أهمية استخدام األنشطة المستندة على اليقظة العقلية

تعلم األطفال ودعم النمو النفسي والفسيولوجي واالجتماعي لديهم، وتسهيل 

مفيدًا لتزويد األطفال بطريقة لمواجهة ضًوط الحياة  عقلية تعد بدياًل ياليقظة ال

 عالم اليوم المشحون للًاية. ييوالمعيشة 

 :نتائج الفرض الرابع

ط ال توجد يروق ذات داللة إحصائية بين متوس:ينص الفرض الرابع على أنه

 البعدي القياسين يييرط الحركة ونتباه رتب درجات األطفال ذوي تشتت اال

  والتتبعي على مقياس الوظائف التنفيذية.

قامت الباحثة باستخدام ،للتحقق من صحة ذلك الفرضو

يجاد  الفروق بين متوسط رتب درجات ( إلWilcoxonولكوكسن)اختبار

 القياسين البعدي يييرط الحركة األطفال ذوي اضطراب تشتت االنتباه و

 .(21)جدول  ييكما يتضح  ،على اختبار الوظائف التنفيذية والتتبعي
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 (12)جدول
اضطراب تشتت االنتباه  األطفال ذويالفروق بين متوسط رتب درجات 

 والتتبعي على اختبار الوظائف التنفيذية القياسين البعدي يييرط الحركة و

 26ن=
 القياس المتغيرات

 والتتبعي البعدي

متوسط  العدد

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 

Z 

اتجاه  الداللة

 الداللة

 الرتب السالبة .الكف

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 إجمالي

0 

0 

4 

10 

0920 

09. 

3190 

3490 

 

39138 

 

 غير دالة

 

- 

المرونة 

 .المعرفية

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 اجمالى

0 

1 

. 

10 

390 

3 

18 

3 

 

19007 

 

 غير دالة

 

- 

 الرتب السالبة .المبادأة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 يجمالإ

1 

3 

11 

10 

290 

290 

290 

790 

 

1 

 

 غير دالة

 

- 

 الذاكرة

 .العاملة

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 إجمالي

1 

3 

11 

10 

290 

290 

290 

790 

 

1 

 

 غير دالة

 

- 

 الرتب السالبة .التخطيط

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 يجمالإ

2 

2 

11 

10 

3 

2 

0 

4 

 

39378 

 

 غير دالة

 

- 

 الرتب السالبة .المراقبة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 إجمالي

 

3 

1 

11 

10 

290 

290 

790 

290 

 

1 

 

 غير دالة

 

- 

 الرتب السالبة .التنظيم

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 يجمالإ

2 

0 

8 

10 

490 

398 

. 

1. 

 

39877 

 

 غير دالة

 

- 

 

 .الدرجة الكلية

 

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية

 إجمالي

0 

0 

4 

10 

0933 

098 

32 

34 

 

393.3 

 

 ير دالةغ

 

- 
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Z   =1066  10121عند مستوى      Z   =2045  1016عند مستوى 

ا بين متوسط رتب حصائي  وجود يروق دالة إعدم (21)يتضح من جدول

القياسين  يييرط الحركة ذوي اضطراب تشتت االنتباه ودرجات األطفال 

 على اختبار الوظائف التنفيذية. والتتبعي البعدي

 رابع:تفسير نتائج الفرض ال
( لداللة الفروق بين z)مما سبق يتضح تحقق الفرض الرابع حيث كانت قيمة

رتب درجات األطفال ذوي تشتت االنتباه ويرط الحركة يي التطبيق  متوسط

بعد مرور أسبوعين من تطبيق البرنامج( على مقياس )البعدي والتتبعي

ثير برنامج يدل على استمرار تأ غير دالة؛ األمر الذي الوظائف التنفيذية

اليقظة العقلية على الوظائف التنفيذية لدى األطفال عينة الدراسة ييما بعد 

 تطبيق البرنامج خالل يترة المتابعة.

 ييبرنامج اليقظة العقلية  يعاليةوهي استمرار  -وترجع الباحثة هذه النتيجة

ل خال ذوي تشتت االنتباه ويرط الحركةتحسن الوظائف التنفيذية لدى األطفال 

تأثير أنشطة برنامج اليقظة العقلية على طريقة تفكير  إلى -يترة المتابعة

وتحسين الوظائف التنفيذية لديهم، األطفال ذوي تشتت االنتباه ويرط الحركة 

تباه لما يقومون به من مهام تدريبهم على االنحيث عملت أنشطة البرنامج على 

ز تعزىا الدائمً  جعلهم ينالونالمناسب منها والذي ي مالحظة ؛ ومن ثموسلوكيات

جعلهم يتعرضون ت التيو والسلوكيات غير المناسبة يكاروالدعم والبعد عن األ

 اآلخرين سوا ء من الباحثة أو من خالل ز السلبي وعدم االستحسانتعزىلل

 ،ز يقوي ويستمر ويتم تكرارهتعزى، يالسلوك الذي يلقى اإلثابة والالمحيطين به

. وهو ما يتفق مع ما لسلوك الذي يلقى العقوبةكثر من اوالتمسك به أ

ز تعزىحيث يرى أن ال ؛يي نظرية التعلم السلوكي (Skinnerسكنر )ذكره

ويؤكد على هذا النوع من  ،الموجب يعمل على استمرار أدا ء االستجابة المرغوبة

تعديل السلوك المضطرب، على حين تعتبر المعززات السالبة بمثابة  ييز تعزىال

يعمل الكائن الحي على تجنب السلوكيات التي تصدر عنها، وتؤدي منفرات 

: 2333أحمد, )المعززات السالبة إلى انطفا ء السلوك الصادر عنها وتجنبه.

030-037).  

 لى  أنهااألطفال إعلى أيًضا البرنامج  يعاليةاستمرار  وتعزى الباحثة    

لتهديد والقلق، حيث كانت أن توير لألطفال بيئة تعليمية آمنة خالية من احاولت 

دون قلق أو خوف من  ووصف مشاعرهم تشجع األطفال على ممارسة التفكير
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كما كانت  ،أن يتعرضون للنقد أو االستخفاف بأيكارهم من قبل زمالئهم

 ييدون التفاعل معها  هيتشجعهم على روح المبادرة وتقبل النتيجة كما 

يقومون بها خالل جلسات  يالتالمواقف واألنشطة والمسابقات المختلفة 

، يمثل هذا السلوك التعليمي يساعد األطفال على إنتاج أيكار ذات البرنامج

ويديعهم ويشجعهم على االستمرار يي التفكير والتعبير عن أيكارهم،  ،معنى

 "ما أكدت عليه  ويتفق ذلك مع .التنفيذية الوظائف المبادرة كبعد من أبعاد إلى

يفي ضو ء مبادئ هذه النظرية ترى أن التعلم لكي نظرية التعلم الدماغى"

 (Orchestrated Immersionاالنتباه االسترخائي )يحدث البد من إتاحة

والذي يقوم على إعداد بيئة تعليمية آمنة مع العمل على إزالة  ،للمتعلمين

المخاوف ومشاعر القلق عند مواجهتهم للتحديات والحرص على بيئة التعلم 

 .(156: 1121الزغول، )من مواقف التهديد. بمواصفات خالية
يي تأكيده على  (Sullivanهارى ستاك سوليفان )ويتفق ذلك مع ما جا ء به

حيث ينظر للقلق على أنه  يسبب القلق؛ يكرة أن عدم تواير األمان االجتماعي
حالة مؤلمة للًاية تنشأ من معاناة عدم االستحسان يي العالقات البينشخصية. 

ظر "سوليفان" هو أحد المحركات األولية يي حياة الفرد. وقد يكون ن يييالقلق 
الوقت نفسه، يالقلق البسيط يمكن أن يًير اإلنسان  ييًما أو هد القلق بنا ءً 

ويبعده عن الخطر، أما القلق الشامل الكلي يإنه يؤدي إلى اضطراب كامل يي 
بأي عمل  الشخصية، ويجعل الشخص عاجًزا عن التفكير السليم أو القيام

كما ترجع الباحثة هذه النتيجة أيًضا إلى استخدام  .(245: 1112أحمد، )عقلي.
، والتأمل، االنتقائيكاالنتباه ):الباحثة خالل جلسات البرنامج لعدد من الفنيات

بما يقومون به  ساعد على تدريب األطفال على الوعيت التيوالمرح والفكاهة( 
من شأنه قد  تاع بما يقومون به، وكل ذلكومراقبة ذواتهم والتركيز واالستم

الوظائف التنفيذية لدى األطفال  تحسين بعد المراقبة كبعد من أبعاد ييهم أس
ولما يتسمون به  ،ذوي تشتت االنتباه ويرط الحركة وخاصة أن هؤال ء األطفال

ونظًرا  ،والحركة المفرطة ،والتشتت ،وعدم التركيز ،من خصائص االندياعية
دائم للنقد والنبذ بسبب ما يقومون به من سلوكيات ومشكالت لتعرضهم ال
ا جو  يحتاجون أكثر من غيرهم إلى بيئة تعليمية هادئة تمنحهم  تعليمية، يهم
يساعد على تهدئة ما بداخل ذهنهم من  ،من الصراعات والمشتتات اهادئًا خاليً 

تتسم بيئة  ييضوضا ء، ويمكنهم من اكتساب طرق وأساليب جديدة للتفكير 
ح المرح والفكاهة يشجعه على برو لتأمل والهدو ء واالسترخا ء وجو ملي ءبا

 غير مشروط. تقباًل  هييكاره ومشاعره وتقبل ذاته وخبراته المختلفة كما وصف أ
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هديت إلى التعرف  التي( Jennings, 2014)دراسة به تويتفق ذلك مع ما جا ء
اطف الذاتي لدى معلمين مرحلة على العالقة بين الرياهية واليقظة العقلية والتع

الطفولة المبكرة بجودة الفصول الدراسية وموقفهم تجاه األطفال الذين يظهرون 
التعاطف رتباط اليقظة العقلية وت مضطربة، وأوضحت نتائج الدراسة اسلوكيا
حين ارتبط اإلرهاق العاطفي  ييوالفعالية الشخصية مع الدعم العاطفي  الذاتي
 كتئاب.باال

 التوصيات::رابعًا
تقدم الباحثة عددًا من التوصيات سفرت عنه نتائج الدراسة الراهنة،ضو ء ما أ يي
 :هيمن الممكن االستفادة، بها و التي
ضرورة تدريب األطفال منذ مرحلة الطفولة المبكرة على ممارسة اليقظة   -2

 العقلية.
س ذلك مما ينعك ؛على ممارسة اليقظة العقلية ضرورة تدريب المعلمات أنفسهن -1

 بدوره على طريقة تعاملهم مع أطفالهم.
طرائق التعليم  يي، وتوظيفها تعليميةستراتيجية استخدام اليقظة العقلية كإ -2

 ،تسمح لهم باالكتشاف، والتأمل التيالمختلفة من خالل ممارسة األنشطة 
 واالبداعية. سترخا ء،واال

مرحلة ما قبل  ييإجرا ء دراسات تتناول اليقظة العقلية لدى يئات مختلفة   -9
 المدرسة.

استخدام اليقظة العقلية واالستفادة من تمريناتها كمدخل لمواجهة الضًوط  -6
 تثير القلق. التيوالمواقف 

 البحوث المقترحة::اخامسً 
ضو ء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج تقترح الباحثة إجرا ء الدراسات  يي

 التالية:
 ييالنفسي لدى معلمات التربية الخاصة  اليقظة العقلية وعالقتها بالصمود -2

 مرحلة ما قبل المدرسة.
برنامج قائم على اليقظة العقلية لتنمية مهارة حل المشكالت لدى األطفال ذوي  -1

 مرحلة ما قبل المدرسة. ييصعوبات التعلم 
خفض حدة االحتراق النفسي لدى  يييعالية برنامج قائم على اليقظة العقلية  -2

 خاصة.معلمات التربية ال
برنامج قائم على اليقظة العقلية لتحسين الوظائف التنفيذية لدى األطفال ذوي  -9

 مرحلة ما قبل المدرسة. ييصعوبات التعلم النمائية 
حساس بالسعادة لدى معلمات رياض واإلاليقظة العقلية وعالقتها بجودة الحياة  -6

 األطفال.
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 :قائمة المراجع
ط الزائد لدى األطفال باستخدام برامج عالج النشا(. 1112)عال(.)إبراهيم، 

 . القاهرة: دارالكتب.تعديل السلوك

(. ياعلية التدريب على اليقظة العقلية كمدخل سلوكى 1122)أحمد(.)أبو زيد،

خفض صعوبات التنظيم االنفعالي لدى الطالبات ذوات  ييجدلي 

ضطراب. ة الحدية وأثره على أعراض هذا االاضطراب الشخصي

 .54-2، 62، جامعة عين شمس، د النفسيمجلة اإلرشا

. أساليب تربية الطفل بين النظرية والتطبيق(. 1112)سهير(.)أحمد،

 سكندرية للكتاب.اإلسكندرية: مركز اإل

ضطراب ما ورا ء دراسة استكشايية وقائية لال(. 1125)عيناد(.)إسماعيل،
 ييالمعريي لدى األطفال المصابين بفرط النشاط الحركي مع قصور 

جتماعية، لية العلوم اإلنسانية والعلوم االرسالة  دكتوراه، ك النتباه.ا

 جامعة أبي بكر بلقايد.

عالقتها باليقظة العقلية لدى لمرونة النفسية و(. ا1122)هالة(.)إسماعيل،

، جامعة عين مجلة اإلرشاد النفسيدراسة تنبؤية(. )طالب كلية التربية

 .226 -162، (2)61شمس، 

أحمد(، )(، و طلب،يتحي)الرقيب(، والضبع،عبد )يري،البح

(. الصورة العربية لمقياس العوامل 1129)عائدة(.)والعواملة،

 ييالخمسة لليقظة العقلية دراسة ميدانية على عينة من طالب الجامعة 

-211، 24، مجلة اإلرشاد النفسيضو ء أثر متًيري الثقاية والنوع. 

256. 

 –معريية )ج لتحسين الوظائف التنفيذيةياعلية برنام(. 1126)دينا(.)برسوم،
. دكتوراه، الديسلكسيا()انفعالية( لدى عينة من أطفال صعوبات القرا ءة

 معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.

. عمان: دار ضطرابات الحركية عند األطفالاال(. 1116)حاتم(.)الجعايرة،

 أسامة للنشر والتوزيع.

مشكالت (. 1121)صابر(.)زي(، أبو طالب،رم)نزيه(، هارون،)حمدي،
القاهرة: الشركة العربية المتحدة للتسويق  األطفال وطرق عالجها.

 والتوريدات.
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القدرة التنبؤية لليقظة العقلية والتعاطف الذاتي بالخلل (. 1122)أحمد(. )داود،
داب والعلوم، ماجستير، كلية اآل .االكتئابالوظيفي لدى مرضى 

 لية.جامعة عمان األه

لذاتي بالخلل الوظيفي القدرة التنبؤية لليقظة العقلية والتعاطف اأحمد(. )داود،
. رسالة ماجستير، كلية اآلداب والعلوم، جامعة كتئابلدى مرضى اال

 عمان األهلية.

برنامج لتحسين الوظائف التنفيذية ومهارات (. 1125)ياطمة(.)الرياعي،
تير، كلية التربية للطفولة رسالة ماجس التواصل لألطفال الذاتويين.

 المبكرة، جامعة القاهرة.

دليل )نتباه والنشاط الزائداضطراب ضعف اال(. 1112نايف(.))الزارع،
 عمان: دار الفكر. عملي لآلبا ء والمختصين(.

 . عمان: دار الشروق.نظريات التعلم(. 1121)عماد(.)الزغول،

لى اليقظة العقلية (. ياعلية التدريب ع1122)أحمد()(، وطلب،يتحي)الضبع

مجلة اإلرشاد كتئابية  لدى طالب الجامعة. خفض األعراض اال يي
 .26-2، 29،جامعة عين شمس، النفسي

(. اليقظة العقلية وعالقتها بالسعادة الدراسية لدى عينة 1125(.)يتحي)الضبع،

المجلة المصرية للدراسات من األطفال من تالميذ المرحلة االبتدائية. 
 .255-216، 41جمعية المصرية للدراسات النفسية ، الالنفسية

(. الوالدية اليقظة 1125)(.عمرو)أحمد(، و سليمان،)(، طلبيتحي)الضبع،

ألطفال الذاتويين عالقتها بكفا ءة المواجهة لدى آبا ء وأمهات اعقلي ا و

، جامعة عين العلوم النفسية ييمجلة كلية التربية ا. والمعاقين عقلي  

 .152-252(، 9)91 ،شمس

: النظرية والتطبيق(. القاهرة)(. القياس النفسي1116)سعد(.)عبد الرحمن،

 هبة النيل العربية للنشر والتوزيع.

. القاهرة: مقياس اليقظة العقلية خماسي األوجه(. 1125)دمحم(. )عبد الرحمن،

 دار الكتاب الحديث.

القاهرة: . اضطراب ضعف االنتباه(.ترجمة: ألفت كحلة. 1122)جراد(.)يليك،

 شر.إيتراك للطباعة والن

االضطرابات السلوكية (. 1112)خليل(.)( والمعايطة،فىمصط)القمش،
 عمان: دار المسيرة. واالنفعالية.
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 مشكالت األطفال السلوكية واالنفعالية.(. 1122)ياطمة الزهرا ء(.)النجار،
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 الملخص:
لوظائف التنفيذية لدى "فعالية برنامج لتنمية اليقظة العقلية في تحسين ا

 أطفال الروضة ذوي اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة"

هديت الدراسة الحالية إلى التعرف على يعالية برنامج لتنمية اليقظة العقلية 

يي تحسين الوظائف التنفيذية لدى أطفال الروضة ذوي تشتت االنتباه ويرط 

بي ذا المجموعة الواحدة، الحركة، وقد استخدمت الباحثة المنهج شبه التجري

( طفاًل من األطفال ذوي تشتت االنتباه ويرط 26)وتكونت عينة الدراسة من

( سنوات. واستخدمت الباحثة يي هذه 2-5)الحركة يي المرحلة العمرية من

إعداد الباحثة(، ومقياس الوظائف )الدراسة مقياس اليقظة العقلية

 إعداد الباحثة(.)العقلية إعداد الباحثة(، وبرنامج اليقظة)التنفيذية

 وتوصلت نتائج الدراسة إلى:

وجود يروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات األطفال ذوي  

اضطراب تشتت االنتباه ويرط الحركة قبل تطبيق البرنامج وبعده على مقياس 

 اليقظة العقلية لصالح القياس البعدى.

تب درجات األطفال ذوي وجود يروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ر 

اضطراب تشتت االنتباه ويرط الحركة قبل  تطبيق البرنامج وبعده على 

 اختبار الوظائف التنفيذية لصالح القياس البعدي.

عدم وجود يروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات األطفال ذوي 

اس اليقظة تشتت االنتباه و يرط الحركة يي القياسين البعدي والتتبعي على مقي

 العقلية.

عدم وجود يروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات األطفال ذوي 

تشتت االنتباه و يرط الحركة يي القياسين البعدي والتتبعي على مقياس 

وتم تفسير النتائج يي ضو ء اإلطار النظري للدراسة الوظائف التنفيذية. 

 ودراساتها السابقة.

 

األطفال ذوو تشتت  –الوظائف التنفيذية  –ظة العقلية اليقالكلمات المفتاحية:

 االنتباه ويرط الحركة.

  



652 

 

ABSTRACT:  

Effectiveness of a Program for Mindfulness 

Development in Improving Executive Functions for 

Kindergarten Children with ADHD 

The current study aimed at identifying the effectiveness of a 

program for mindfulness development in improving executive 

functions for kindergarten children with Attention 

Deficits/Hyperactivity Disorder(ADHD). Quasi-experimental 

methodology with one group was utilized by the researcher, and 

the sample consisted of15 children with ADHD ranging 

between 6-7 years old. In the current study, tools included The 

Mindfulness Scale(prepared by the researcher), the 

mindfulness-based program(prepared by the researcher). It was 

found statistically significant differences between mean degrees 

of children with ADHD before and after applying the program 

on the Mindfulness Scale in favor of post measurement. 

Additionally, there were statistically significant differences 

between mean degrees of children with ADHD before and after 

applying the program on the Executive Functions Scale in favor 

of post measurement. Moreover, there were statistically 

significant differences between mean degrees of children with 

ADHD on post and follow-up measurements on the 

Mindfulness Scale. Finally, there were no statistically 

significant differences between mean degrees of children with 

ADHD on post and follow-up measurements on the Executive 

Functions scale. Findings of the current study are discussed 

according to theoretical framework and literature review.  

 

Key Words: Mindfulness - Executive Functions- ADHD. 

 


