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  :مقدمة
تعتبر معظم نظريات اضطررابات اطرولططس اطلال اطنظريطات اطاطييلطلويس مل اطمعرويطس مل       

اطعصبيس اطبيلطلويس من اطتوربس لاطنمل مثنال مرحلس اطرولططس مطن م طم اطعلامطت اطتطر تطىثر  لط  
  منهم ميثطر اابليطس طلتيييطر . لتنظر معظم اطنظريات إط  األروات  لراشديناطصحس اطعقليس طل
ططط ين يططتم صططوس صاصططس، لاططد داد  ططدد األروططات ا، ططط ا وطط نهم األناططج طلعطط   بمططن اطراشططدين 

 تشصيصطهم مل   وهططم مططن اضطررابات نواططيس مصتلوططس، بشططيت مثيطر صطط ت اطاططنلات األصيططر .
 (772: 2015)شري مت ول نالن، لمنا مم يرنج، لورالد ار داوولن، ول لن ام نيلر، 

ليعد اضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد من ميثر االضررابات انتشارا       
بين األروات لميبر ا صررا لتأثيرا  لط  اطروطت اطلال واطديا، مل نواطيا، مل درااطيا، ل طل صلطت 

مد اطرليطت، إ ا طم ييتشف ليحدد لتتم اطايرر   ليه يمين من يابج طلروت تعقيدات  ل  األ
راج  صطططبر يحطططدل وطططر اطرولططططس اطمبيطططر ، ليعطططانر األروطططات اطمصطططابلن بطططه مطططن وهطططل اضطططر

مصططا ج وططر االنتبططاه، لمصطططا ج اطططتحيم وططر االنططدوال، لضطططبر ماططتل  اطنشططار ليططت  طططط  
يطىدي إططط  إ ااططس صريططر  ططظدال اطططلظيور وططر حيططاتهم اطيلميططس متمطث ف وططر مدائهططم وططر اطوصططلت 

، ل  اطططاتهم األاطططريس،  ططط ل   لططط   طططط  وططط ن  طططىالل اطدرااطططيس، ل  اطططاتهم باطروطططاا مل األاطططران
األروطططات ييلنطططلن  رضطططس طلصرطططر مطططن وطططرال مومل طططس متاطططقس مطططن اطمشطططي ت يمطططرا قين مل 
راشططدين ويمططا بعططد، لاططد ميططدت  نتططائج اطعديططد مططن اطدرااططات اطتططر موريططت وططر  طط ا اطصططدد من 
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بطاطنو  لوقطدان اسحاطا   اطاطلبيس،  طدم اطثقطسل  ىالل األروات اطمصابين يعانلن من االنرلال 
باألمططططان، لاضططططرراج اطحاطططططس اطمداويططططس، ل ططططدم تلاوططططا ردلد موعططططاطهم االوتما يططططس لااططططتوابتهم 
طلحطدل مل اطمثيططر، لمنهططم يوشططللن وططر اطتعبيططر  طن  ططلاروهم اطصاصططس مثططت اطشططعلر باطاططعاد ، 

ل طدم اطقطدر  لاطد شس، لاطحدن، لاطصلف، لاالشمئداد يما منهم يعانلن من تدنر تقدير اط ات، 
 ل  إاامس   اات اوتما يس ناوحس مع اآلصطرين ل اال تطدال اطمتيطرر  لط  نصطرين، لاطقاطل  

تطط ف اطممتليططات، ل ططدم احتططرام اطقططلانين لاأل ططراف االوتما يططس  )مططع اطحيلانططات، لاطاططراس لال
Merrell &Wolfe,1997; Copelend, 2003) ; ; Lee et al., 2008  برر  حطاوظ

 ( Maleki et al., 2014؛ ; Kaiser & Hoza,2008 40: 2008برر ، 
إن اضططرراج اصططلر االنتبططاه اطمصططحلج إططط  (  220: 2006ليشططير ديويططد االاططا )      

دمططس تعططلا اططدر  اطوططرد  لطط  اطترييططد، لتنظططيم ماططتل  اطنشططار اطدائططد، ليططب  باطنشططار اطدائططد مت 
 وهل محد اضررابات اطتعلم األيثر شيل ا بين األروات لاطمرا قين. اطالل  )االندوال(

لتعططد  طط ه األ ططراب بمثابططس األ ططراب اطرئياططس اطتططر يططتم اال تمططاد  ليهططا وططر تشططصي       
األروات  لي اضرراج اصلر االنتباه اطمصطحلج باطنشطار اطدائطد، ل طط  ااطتنادا إطط  معطايير 

حصائها اطصلر  اطصاماس   DSM. 5  .(Americanدطيت تشصي  االضررابات اطنوايس لال
Psychiatric Association. 2013)  

 محطد وهطل بطه، يتاطم اطط ي اطيبيطر االنتشار معدت االضرراج به ا اال تمام دلا ر لمن      
 انتشطار ناطبس من Shahim et al.,(2007) درااطس  حيطل  مشطارت ،اطصريطر  االضطررابات
 . االبتدائيس  ر اطمدا ت مي  بين%  8.5-5 بين ما تترالح األروات بين االضرراج

 
اصطلر االنتبططاه اطمصططحلج  اضططرراج منGallagher (2008 &  Abikoff) ليط ير     

 ل طططططل اطمدراطططططس، اطططططن وطططططر األروطططططات  مطططططن ٪6 حطططططلاطر يصطططططيج( ADHD)باطنشطططططار اطدائطططططد 
  األروات طد  انتشارا األيثر االضرراج

 -% 30موريطططت وطططر  ططط ا اطصطططدد من عديطططد مطططن اطدرااطططات اطتتبعيطططس اطتطططر لاطططد مشطططارت اط     
لتشططير  مر اضططررابهم إطططر اطمرا قططس لاطرشططد،اطمصططابين باالضططرراج ياططت% مططن األروططات 80

اطدرااططات اطحديثططس إططط  منططه وططر حاطططس ااططتمرار االضططرراج إططط  مرحلططس اطمرا قططس يتحططلت  نططد 
نقرططس معينططس إططط  اططلل  مضططاد طلموتمططع يعططرف بااططم اضططرراج اطتصططرف، لربقططاف طتقططديرات 



 

 

)   381) 

 جالل رمضانسارة  . أ
 

2016 اغسطس،2، ج47جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

صطططت ياطططتلولن اطمحيطططات اطتشصيصطططيس % مطططن اطمصطططابين باضطططرراج اطتلا85اطمعلمطططين وططط ن 
اضططرراج  . لوططر مراوعططه بشططأن انتشططاراصططلر االنتبططاه اطمصططحلج باطنشططار اطدائططد الضططرراج

االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد لود من ثلل األروات اط ين يعانلن مطن االضطرراج  اصلر
طططططديهم حاطططططس مرضططططيس مشططططتريس مل ميثططططر تشططططمت اضططططرراج اطمعارضططططس لاطتحططططدي، لاضططططرراج 

طليشطف  طن ماطباج  لمن ثم اتوهطت اطبحطلل، اطتلاصت، االيتئاج، اطقلا، لصعلبات اطتعلم 
االضطرراج  لماططاطيج اطتططدصت اطمنااطبس طططه ، بحيططل تنل ططت لتعطددت ااططاطيج اطتططدصت اطممثلططس 
ور: اطتدصت اطدلائر، لتعديت اطالل ، لاطع   اطاللير اطمعروطر، لاطعط   اطيط ائر، لاطعط   

، لاطتططططدص ت داصططططت اطوصططططت  ) بططططد اطعديططططد اطلاطططططدين، لاطتططططدريج اطمعروططططردريج األاططططري لتطططط
 Tajik- Parvinchi,D et)            ؛ 50: 2011اطشطص ، محمطلد اطرنرطالي، 

al.,2014             لاد حود اطرلج  ل  اطتدص ت غيطر اطدلائيطس طظروطات اطط ين يعطانلن
لتططدريج اطلاطططدين لغير ططا  اطتططدريج اطمعروططرمطن اضططررابات وططر بدايططس مرحلططس اطرولطططس، ظهطلر 

من اطتدص ت، حيل تلقر اطتدريج اطمعروطر ا تمامطا يبيطرا با تبطاره رريقطس اطتطدصت اطوعطات مطع 
 االروات  لي اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد.

تطدريج اطعمليططات (ل نطا  اطعديطد مطن االاطباج اطتطر تبططرر اال تمطام باطتطدريج اطمعروطر
 :من م مها  (اطمعرويس
الال:  يتنططالت اطتططدريج اطمعروططر  معاطوططس مباشططره طلعوططد اطمعروططر اططط ي يوتططرب منططه  

 يشيت ااا  اضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد.
تشطير اطططدالئت األلطيطس إطط  من اطعطط   اطمعروطر اططد ييطلن  لط  األاططت وعطات ودئيططا  :ثانيطا
 .  ADHD  ور     
 Tajik-Parvinchi. et) ،2014)ثاطثا:  يلور اطتدصت اطمعرور بدي  غير دلائر..  

al. 
ااططات اطتططر تىيططد  لطط  وا ليططس اطتططدريج اطمعروططر  وططر صوططب ر ل نططا  اطعديططد مططن اطد

( .,Hall & Kataria 2199)يدرااطس ه اطمصطحلج باطنشطار اطدائطد، اضرراج اصطلر االنتبطا
 اططلل  تعططديت وططر اطاططلل  لتعططديت اطمعروططر اطتططدريج مططن يططت وا ليططس مقارنططس إططط  اطتططر  ططدوت
 اطدرااطس نتطائج تلصطلت اطدائطد لاطد باطنشار اطمصحلج االنتباه اصلر اضرراج  لي األروات
 االنتبطططاه، اصطططلر لاضطططرراج االندوا يطططس، صوطططب م طططراب وطططر األاطططللبين يططط  وا ليطططس  إطططط 
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 من إال اطدائطد، باطنشطار اطمصطحلج االنتبطاه اصلر اضرراج  لي األروات  ند اطدائد لاطنشار
 اطاطللييات تيطرار معطدت صوطب وطر اطمعروطر اطتطدريج من وا ليس ميثر يان اطاللير اطتدريج
ااططات من اطتططدريج اطمعروططر مططن ر ، لوططر اآللنططس األصيططر  ميططدت اطعديططد مططن اطداالوتما يططس غيططر

تحاطناف داالف لباايطاف ص ت اطحاالج )اطيمبيلتر( يمين من يويد ور  ط    ط ا اطقصطلر ليحقطا 
)   درااطسوتما يطس ليط ط  األدال االيطاديمر، ل ور االنتباه لاططتحيم وطر االنطدوال لاطلظطائف اال

Gibson et al.,2011   وا ليطس اطتطدصت  طن رريطا ( اطتطر تلصطلت إططcogmed RM 
اصطلر االنتبطاه اطمصطحلج  اطرطرا طلعط   اطبطديت الضطرراج ي حطد طتحاين اط اير  اطعاملطس 

مظهرت اطنتطائج من نطل ر اطتطدصت اطد  طددا ، لاد لي ط  تدريج اط اير  اطلوظيس باطنشار اطدائد 
 Tajik-Parvinchi et) اير  األاااططيس، لاططد مشططارت درااططسمططن بقططال اطمعللمططات وططر اططط

al.,2014) )  نلن مطن من اطتدريج اطمعرور طه نتائج لا طد  وطر  ط   األروطات اطط ين يعطاإط
ADHD. 

اصططلر   ل  األروططات اطعمليططات اطمعرويططس طططد   تنميططس م ميططس اططباطعلططه يتضطط  ممططا 
 اطمصطريس، اطبيئطس وطر اطدرااطات تلط  مثت تلاور طعدم لنظرفا االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد،

تقطديم تصطلر طعط   مشطيلس اضطرراج اصطلر  طدرااطس اطحاطيطس إطط ومطن  ط ا اطمنرلطا تاطع  ا
تطدريج   االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد طد  األروات من ص ت برنطامج تطدريبر يريطد  لط  

  .بعب اطعمليات اطمعرويس  طد  األروات  ور مرحلس ما ابت اطمدراس
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 مشكلة الدراسة: 
اصطططلر االنتبطططاه اتوهطططت اطدرااطططات اطربيطططس لاطنواطططيس لاطتربليطططس ط  تمطططام باضطططرراج 

ه لاضطحس تحطدد م محطه لم راضطه ياطمصحلج باطنشار اطدائد من اوت لضع صلر  تشصيصط
لمابابه اطمصتلوس اطيامنس صلوه من وهطس لطتمييطده  طن االضطررابات اطنواطيس األصطر  اطمشطابهس 
طططه وططر األ ططراب اطاططللييس لاالنوعاطيططس مططن وهططس مصططري وقططد تنططالت اطبططاحثلن وططر موططات  لططم 

اطرطططج اطنواططر األ طططراب اطمصططاحبس طهططط ا االضططرراج  نطططد األروططات إ  مشطططارلا إطططط  اطططنو  ل 
مومل س من األ راب اطداطس  ليه لاطتطر تعطد مطن اطاطمات اطعامطس ططنمر شصصطيس اطروطت  ي  
اضططططرراج اصططططلر االنتبططططاه اطمصططططحلج باطنشططططار اطدائططططد  لططططر اطماططططتلي اطمعروططططر لاالنوعططططاطر 

اطماططتلي اطتحصططيلر اطمططنصوب اطمططرتبر بانصوططاب اطاططلل  اطعططدلانر،  لاطواططيلطلور ل ططر:
ماططتلي اسدرا  لاطتطط ير، لاطاططلل  اطولضططلي ل ططدم االتططدان االنوعططاطر، ل ططدم اطتلاوططا اطنواططر 
االوتمططا ر، ل ططدم تحمططت اسحبططار، لشططرلد اططط  ن لضططعف تقططديرات اططط ات، لاالضططررابات 

يططات متنااططقس، ل طقططد مشطططارت االنوعاطيططس مثططت اطقلططا لااليتئطططاج، ل ططدم اطقططدر   لططر اطقيطططام بحر 
%مططططن  طططىالل األروطططات يعططططانلن مطططن ضططططعف 20-15نتطططائج اطدرااطططات اطماططططحيس ان مطططا بطططين 

% مططن  ططىالل األروططات يعططانلن مططن مشططي ت وططر اطططتعلم 80-60تحصططيلر  ططام، لان مططا بططين 
(Lee et al.,2008  2010طلاحد،اليمان  بد ا؛). 

 لططط  اطنمطططل باطنشطططار اطدائطططد  اصطططلر االنتبطططاه اطمصطططحلجل يتبطططاين تطططأثير اضطططرراج 
لاطشديد، لتشير اطدرااات اطتر موريت ور   ا اطصدد إط  من باير اطمعرور طلروت ما بين اط

 طططط ا االضططططرراج ييططططلن مصططططحلبفا  ططططاد  باضططططررابات وططططر اطططططتعلم لاطاططططلل  لبصططططوس صاصططططس 
صطططعلبات اطقطططرال  لاطيتابطططس، لاطتهوئطططس، لاطرياضطططيات، لاضطططررابات اطحاططططس اطمداويطططس لاطاطططلل  

 لطط  وا ليططس لج باطنشططار اطدائططد اصططلر االنتبططاه اطمصططحاطمشططيت لاطقلططا، يمططا يططىثر اضططرراج 
درايهطا، ليحطدل اضطرراج  اصطلر اط اير  لصاصس اط اير  اطعاملطس لتنظطيم ااطتقبات اطمثيطرات لال

 بططططر وميططططع ماططططتليات اططططط يال، لحتطططط  داصططططت موتمططططع االنتبططططاه اطمصططططحلج باطنشططططار اطدائططططد 
مطططن اطوشطططت  اطمتوطططلاين  قليطططاف، لشطططديدي اطططط يال، ل طططاد  يلاوطططه  طططىالل األروطططات منمطططار متباينطططس

اطمدرار  ل  اطرغم من امت يهم طقطدرات  قليطس  اديطس لربمطا  اطيطس، يمطا من  طىالل األروطات 
 يعانلن من اضرراج اط اير ، لاسدرا ، لاطترميد، لتيلين اطموا يم.
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يما يعانلن من اصطلر وطر اطلظطائف اطصاصطس باالنتبطاه وهطم يعطانلن مطن اصطلر وطر 
 اطططاطم  االنتبطططاه اطملوطططس )يمطططاتل  ،االنتبطططاه اطتنويططط يل االنتقطططائر، االنتبطططاه لااطططع األمطططد، لاالنتبطططاه 

  Tsal et al.,2011 )؛2010؛ اليمان  بد اطلاحد،2001ايااطم،
يما  دوت بعب اطدرااات إط  اطيشف  ن ما يس اطقصلر اطمعرور   نطد األروطات 

  et al. Mealer،) (1996 لي اضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد يدرااس
 حصططللا اططد دائططد بنشططار اطمصططحلج االنتبططاه اصططلر  لي األروططات من هططانتائو اطتططر ملضططحتل 

 بعطدم اطصطا  اطبعد ور األروات ط يال ليالر مقيا   ل  منصوضس دروات  ل  دات بشيت
 اططط اير  مقيططا   لطط  منصوضططس دروططات  لطط  األروططات  ططىالل حصططت يمططا. باطمشططتتات اطتططأثر
 لضطط لت. اطبصططريس لبعططد اططط اير  ل بعططد اطططتعلم، اططط اير ، بعططد وططر ل ططط األمططد،  لااططع لاطططتعلم
ططا اطدرااططس  طط ه نتططائج  يظهططرلن دائططد بنشططار اطمصططحلج االنتبططاه اصططلر  لي األروططات من ميضف

ططس مشططي ت  طلطط اير ، األلططط  اطمراحططت صطط ت لمعاطوططس انتبا ططا تترلططج اطتططر اطمهططام وططر صاصف
 األروطات  طىالل وط ن األمطد رليلطس اطط اير  إطط  اطمعللمطات انتقطات وبموطرد  ط  من اطرغم ل ل 

 مطن غيطر م مثطت  ط  ور مثلهم معها لاطتعامت اطمعللمات ااتروال  ل  ادر   لي  يصبحلن
  اططططس لتططططأثير اطعمليططططات ملضططططحت ل نططططا  اطعديططططد مططططن اطدرااططططات اطتططططر ، ينياطعططططاد األروططططات

لوططلد   اطتططر تلصططلت إططط ( 2001) محمططد  لطط  غططانم اطمعرويططس باالضططرراج يدرااططس حوططا 
 اطمصطحلج االنتبطاه اصطلر اضطرراج حطدلل ل اطمعرويطس اطعمليطات بعطب اصطلر بطين   اطس
 وططر اطقصططلر إططط  وقططر يروططع ال االضططرراج من نتائوهططا إططط   حيططل ماططورت اطدائططد؛ باطنشططار
 حطد  ديطاد   لطر يعمطت( لاطبصطري اطاطمعر) اسدرا  اطقصلر ور  من إط  يروع لطين االنتباه

 اصطلر  لي األروات مدال من ملضحتاطتر ، Thaler et al., (2010)لدرااس األ راب، 
 ل طط  اطثانيس، اطمومل س ور األروات مدال من دات بشيت   مالم دائد بنشار اطمصحلج االنتباه
طا اطدرااطس نتطائج ملضطحت االاطتد ال، يمطا  لط  لاطقدر  لاطترييد، االنتباه  ل  اطقدر  ور  ميضف

 اصطلر  لي األروطات ططد  اطعصطبر اطمعروطر اطقصطلر ايا  ور لاطتعلم اط اير  اصتبار صدا
 دائد بنشار اطمصحلج االنتباه

 اصطلر  لي األروطات من McQuade et al.,(2011)درااطس يمطا ماطورت نتطائج  
 اططلبر مل بشططيت إيوططابر اططلال بشططيت  لاتهططم يططدريلن اططط ين دائططد بنشططار اطمصططحلج االنتبططاه
 اطط اير  ،Executive Processesاطتنوي يطس اطعمليطات) اطمعروطر اطقصطلر ور ورلاا يظهرلن
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 اطمعرويططس اطر اططس ،Broad Attention اطملاططع االنتبططاه ،Working Memory اطعاملططس
Cognitive Fluency ) اطعاديين باألروات مقارنس ل ط 

 وطر اطقصطلر منطلال ميثطر منإطط    Tsal et al.( 2011درااطس )تلصطلت  بينمطا 
 وططر اطقصططلر  ططل دائططد بنشططار اطمصططحلج االنتبططاه اصططلر  لي األروططات طططد  انتشططارفا االنتبططاه
 بنشطار اطمصطحلج االنتبطاه اصلر  لي األروات نصف من ميثر من يما األمد، لااع االنتباه
 اطتنويططط ي، االنتبطططاه االنتقطططائر، االنتبطططاه) األصطططر  اطث ثطططس األنطططلال وطططر اصطططلر مطططن يعطططانلن دائطططد

ططا اطدرااططس نتططائج ملضططحت يمططا (اطملوططه االنتبططاه  اصطططلر نططل ر بططين وططرلا يلوططد ال منططه ميضف
 لاالندوا يطططس االنتبطططاه نقططط  اطططمات  ليطططه ييلططج اطططط ي اطنطططلل) دائطططد بنشطططار اطمصطططحلج االنتبططاه

combined subtype، وقطططر االنتبطططاه نقططط   ليطططه ييلطططج اطططط ي لاطنطططلل inattentive 
subtype )وطططر اصطططلر مطططن اطنطططل ين مطططن األروطططات يطططت يعطططانر حيطططل االنتبطططاه؛ اصطططلر وطططر 
 باالنتباه. اطصاصس اطلظائف

 مططن اطدائطدطعط   اضططرراج اصطلر االنتبطاه اطمصططحلج باطنشطار  برنطامج إ ططداد وط ن لطط ا     
 ل دم اطمنشلد اطدراار اطنواح األروات يحقا ير ضرلر  تنميس اطعمليات اطمعرويس يعد ص ت
 لاطقطدرات اطط يال مطن مرتوطع بماطتلي يتمتطع مطن األروطات  طىالل بين من صاصس راااتهم، تبديد
 .اطعقليس
بططرامج اطتططدصت بااططتصدام اطتططدريج  تنالطططت اطتططر لاألونبيططس اطعربيططس اطدرااططات تنل ططت لاطد      

 ,.et al 2012ل درااطس ،Shalev, Tsal & Mevorach, (2007)اطمعروطر  يدرااطس 
Wass,  اطمعروططر وططر صوططب مظططا ر اضططرراج اصططلر االنتبططاه حيططل ميططدلا وا ليططس اطتططدريج

 اطمصحلج باطنشار اطدائد.
تطدريج اطعمليطات  ل ل  اطرغم مطن لوطلد اطعديطد مطن اطدرااطات اطتطر ميطدت  لط  وا ليطس

إال منططه  اطمعرويططس  وططر صوططب ا ططراب اضططرراج اصططلر االنتبططاه اطمصططحلج باطنشططار اطدائططد
عروططر وططر صوططب ا ططراب اضططرراج اصططلر وا ليططه اطتططدريج اطموططر يلوططد اتوططاه نصططر يشططي  

 ماطورت  طنلاطتطر  Rapport, et al. (2013)االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد، يدرااطس  
 صوب ا راب االضرراج. ور  دم ودلي اطتدريج اطمعرور 

تتلصطت إطط  لوطلد مي مثطر من اطدرااطات اطتطر ططم  Tajik et al .(2014)ل يطرت 
 طر طتدريج اطعمليات اطمعرويس ور     اضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشطار اطدائطد 
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 ن األروات. لاد يروع  طط  إطط  من اطتطدريج اطمعروطر اطد ييطلن  راشديناطبين يثر انتشارا األ
 .ميثر نواحا طد  األروات

اضطططرراج اصطططلر االنتبطططاه  لمطططن ثطططم يتضططط  مطططن اطمنااشطططس اطاطططابقس من اطع اطططس بطططين
ااططات الاططيما ر اطمصططحلج باطنشططار اطدائططد تططدريج اطعمليططات اطمعرويططس بحاوططس إططط  مديططد مططن اطد

 ويما يتعلا باطبرامج اطع ويس ور اطموتمع اطمصري.
 لبصلر   امس يمين بللر  مشيلس اطدرااس اطحاطيس ور اطتااىت اطتاطر: 

رراج اصطلر االنتبططاه اطمصططحلج اضطططعط    برنطامج مقتططرح تقطديم تصططلر طت يميططن 
 .  طديهم بعب اطعمليات اطمعرويسدائد ور مرحلس ما ابت اطمدراس  يعتمد  ل  تنميس باطنشار اط

 هدف الدراسة :
طبرنططططامج طلتططططدصت اطمبيططططر طتنميططططس بعططططب  اطدرااططططس اطحاطيططططس إططططط  تقططططديم تصططططلر  ططططدوت 

 طد  األروات.اطعمليات اطمعرويس  ل    اضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد 
تتمثططططت م ميططططس اطدرااططططس اطحاطيططططس وططططر إ ططططداد برنططططامج تططططدريبر طتنميططططس بعططططب اطعمليططططات   

وطات، لبصطلر  اطمعرويس ل    اضطرراج اصطلر االنتبطاه اطمصطحلج باطنشطار اطدائطد ططد  األر
 امطططس يميطططن إيوطططاد م ميطططس اطدرااطططس اطحاطيطططس  لططط  اطماطططتليين اطنظطططري لاطتربيقطططر  لططط  اطنحطططل 

 اطتاطر:
 األهمية النظرية:

حلت اضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشطار مديد من اطمعللمات تلوير   -1
اطدائططد مططن حيططل صصططائ   طط ه اطوئططس لييويططس تشصيصططهم، لاطتعططرف  لططيهم لاطونيططات لاطبططرامج 

 اطتر تاا د  لر تنميس ادراتهم اطمتنل س. 
اطبحطططلل اطتطططر تتصطططد  طدرااطططس اضطططرراج اصطططلر  أحطططدتدليطططد اطميتبطططس اطعربيطططس ب  -2

 ور مرحله اطرولطس.االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد 
اساططهام وططر ديططاد  يططم اطمعللمططات لاطحقططائا  ططن ربيعططس اطع اططس بططين اضططرراج   -3

 اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد لاطعمليات اطمعرويس. 
 األهمية التطبيقية: 

 ويما يلر:طه ه اطدرااس  تيمن األ ميس اطتربيقيس   
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النتبطططططاه اطمنااطططططبس طظروطططططات  لي اصطططططلر ااطونيطططططات لاالاطططططتراتيويات تربيطططططا بعطططططب  -1
  .اطمصحلج باطنشار اطدائد

تقديم تصلر طبرنامج تدصت مبير طتنميس اطعمليات اطمعرويس يعد صصيصا بمطا يطىدي  -2
إططططر  ططط   اضطططرراج اصطططلر االنتبطططاه اطمصطططحلج باطنشطططار اطدائطططد ططططديهم، لباطتطططاطر 

 قبت يىدي إط  حمايس  ىالل األروات من صعلبات اطتعلم ور اطمات
ياا د اطبرنامج ور     اضرراج اصلر االنتباه لاطنشار اطدائد مل اطتقليت من اد  -3

 حد  األ راب.
 . ور  مليه ايتشاف لتدريج مرواطهناالمهات  مشاريس  -4
تططلوير برنططامج يططتم إ ططداده  لطط  ماططا   لمططر دايططا مططن شططأنه من ياططهم وططر  طط    -5

 اضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد .
تلوير برنامج من شأنه ماا د  األار  ور اطتدصت مع مرواطهم  لي اصطلر االنتبطاه  -6

 اطمصحلج باطنشار اطدائد.
اد يويد برنامج اطدرااس اطحاطيس من ص ت منشرته اطوما يس ور وعطت األروطات  لي  -7

اضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد ميثر تلاوقا اوتما يا لنوايا مطع 
 مارانهم.

 مصطلحات الدراسة : 
 : أساسية وهيمصطلحات ثالث تتضمن الدراسة الحالية 

 ADHDاضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد:  - م
وطططر اطدرااطططس  يعطططرف اضطططرراج اصطططلر االنتبطططاه اطمصطططحلج باطنشطططار اطدائطططد إورائيطططا

 صبر يحدل ور اطرولطس اطمبير ، ليعانر األروات اطمصابلن به من اطحاطيس بأنه اضرراج 
اطتحيم ور االندوال، لضطبر ماطتل  اطنشطار، لاصطلر ور  مصا ج ور االنتباه، لمصا ج 

االنتبططاه لاسدرا  لاطططط اير  الاطططيما اطططط اير  اطعاملطططس لنتيوطططس وطططر اطعمليطططات اطمعرويطططس متمثلطططس وططر 
بنوطططاح لاالنتقطططات مطططن نشطططار إطططط  نصطططر دلن إتمامطططه  إيمطططات اطنشطططار اطروطططت طططط ط  ال ياطططتريع

–شهلر  لط  األاطت، لتاطتمر وطر ميطانين  لط  األاطت )اطبيطت  6لتاتمر   ه األ راب مد  
 اطمدراس(، لال يحدل   ا نتيوس اسصابس بأي اضررابات نوايس مل  قليس مصر .
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 Cognitive process:  اطمعرويس اطعمليات - ج
 روططتإورائيططا: تلطط  اطعمليططات اطمرتبرططس برريقططس ايتاططاج اطيقصططد باطعمليططات اطمعرويططس 

طلمعللمات من ص ت ملااف اطحياه اطمصتلوس اطتطر يتعطرب طهطا، لتبطدم  ط ه اطعمليطات باطتمطايد 
من اطعمليات اطور يطس ياالنتبطاه لاسدرا  لاطتط ير، ل ط ه  امن  اطرولطس اطمبير  ، لتتضمن  ديدف 

 ألن اطططبعب؛ بعضططها  ططن اطعمليططات  طط ه وصططت صططعلبساط لمططناطعمليططات متداصلططس لمترابرططس 
وهططر مومل ططس مططن األاططاطيج اطتططر يططتم مططن ص طهططا اطمعروططس مل  األصططر،  لطط  يعتمططد معظمهططا

  مليس اطتعرف بمعنا ا اطعريب.
 Training program اطبرنامج اطتدريبر طلتدصت اطمبير:  - 

طتقابت اصلر اطعمليات اطمعرويس  ند مروطات   يعرف بأنه مومل ه من األنشرس معد
لطتقلططت مططن حططد  م ططراب  مططا ابططت اطمدراططس  لي اصططلر االنتبططاه اطمصططحلج باطنشططار اطدائططد،

:  األلت  برنطامج األمهطات ل طل ميناصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد، ليتيلن مطن وطد 
لييويططه اطتططدصت  اطتططر ا ططدت صصيصططا طتلضططي  ما يططس االضططرراج مومل ططه مططن اطولاططات 

ليتيططلن مططن مومل ططس مططن األنشططرس تططم اصتيار ططا لال ططداد ا طتربططا  روططات لاطثططانر برنططامج األ
بيطه يبصلر  ورديس مل وما يس ربقا طلهدف اطمنشطلد منهطا، ليتضطمن  ط ا اطبرنطامج  منشطرس تدر 

طتنميطططس االنتبطططاه اطاطططمعر، لاطبصطططري، لاسدرا  اطاططططمعر ل اطبصطططري لمطططا ينطططدر   تحطططتهم مططططن 
مطططد لاطططط اير  مطططد لاطططط اير  اطبصطططريس اصطططير  األلاطططط اير  اطاطططمعيس اصطططير  األ ،ليطططات معرويطططس م

اطعاملطططس يمطططا يتضطططمن  ونيطططات تعطططديت اطاطططلل  لبعطططب االاطططتراتيويات اطع ويطططس مثطططت )تلويطططه 
االنتباه لاطتيرار......(، إضاوس إط  إشرا  األمهات ور األنشرس، ل ط  طتطدريج اطروطت  لط  

 اطمندتاطعمت مع األم ب
 :اإلطار النظري

اصططططلر االنتبططططاه باططططصريس إططططط   –ألاططططباج طياططططت لاضططططحس  –يشططططير بعططططب األوططططراد 
إط  منه مصر بد ه مل تقليعس ور اطرطج اطنواطر مل منطه االضطرراج اطمصحلج باطنشار اطدائد 

% من اطموحلصين مل اطصاضعين طلدرااات، لتبرير   ه االد طالات من 90اط ي يعانر منه 
 ططططل األحططططدل وططططر صططططر رليططططت مططططن  االنتبططططاه اطمصططططحلج باطنشططططار اطدائططططد اصططططلراضططططرراج 

اطماططططميات اطتشصيصططططيس اطتططططر ااططططتصدمت طلصططططف األروططططات لاطمططططرا قين اططططط ين تظهططططر  لططططيهم 
 طط  ألن  ؛م راب مريبس طنق  االنتباه مل شطرلد اطط  ن لاالنطدوال مل اطتاطرل، لوطرر اطنشطار
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تاريصططا اططديما لوطط لرا معقططد   بططر  ططد   الضططرراج اصططلر االنتبططاه اطمصططحلج باطنشططار اطدائططد
 ضططططررابات إطططططط  اطعهطططططد اطيلنطططططانر اطقططططديم؛ وقطططططد مشطططططار االاططططرلن، حيطططططل يروطططططع لصطططططف 

Goldstein إططط  من اطربيطططج اطيلنططانرGalen   يطططان يصطططف اطططدلال طظروطططات  لي اطنشطططار
، مرلطا  ليططه اطاطير مطيياندريرشططتلن م1798 اطحريطر اطموطرر مططن موطت تهطدئتهم، لوططر  طام

 An .Inquiry Into the Nature and Origin ofا اطط  نر( ل طط  وطر يتابطه )اطقلط
Mental Derangement.  ،موططدي محمططد اطداططلار، 17: 2001)يمططات اططاطم اياططاطم ،

2006 :18.) 
بلصططططف  "George Still"اططططام اطربيططططج اسنوليططططدي اططططتت 1902لوططططر  ططططام 

باطنشططار اطدائططد، بلصططوها اصططلرا االضططررابات اطتططر نعروهططا اآلن بقصططلر االنتبططاه اطمصططحلج 
غير  ادي ور اطتحيم باطط ات، لاطد مروطع  طط  إطط  اضطررابات وطر اطمطو، مل اطلراثطس مل إطط  
 لامططت بيئيططس مل ربيططس مصططر ، يطط ط  وقططد الحططظ ارتوططال ناططبه  طط ه االضططررابات بططين اططط يلر 

ل  لطط    بعطط    طط ه اطحططاالت لاسبقططاStill Georgeميثططر مططن اسنططال، لاططد ملصططر اططتت  
اطمرضطط  داصططت اطمصططحات طحططين ااططتيمات اطعطط   .لاططد لصططف  طط ا االضططرراج  لطط  منططه 
حاطططططس بيلطلويططططس مدمنططططس لال يروططططع اططططببها األاااططططر إططططط  وقططططر اطلاطططططدين مل اطبيئططططس االوتما يططططس 

إططط  من األروططات اططط ين يتعرضططلن طططنق   Tredgoldلاطتعليميططس غيططر اطم ئمططس ، لاططد مشططار  
ابس وطططر اطمطططو صططط ت مرحلطططس اطمطططي د اطططد يتعرضطططلن طمشطططي ت  نطططد وطططر األياطططوين، مل اسصططط

االطتحططاا باطمدراططس، ل طط ا مططا نعروططه اآلن بططاطتلف اطططدماغر اطباططير، ل نططدما توشططت اطتهابططات 
م،  تطططرددت وطططر يتابطططات اطبطططاحثين لاطمصتصطططين مشطططي ت االنتبطططاه 1918اططططدما  ، وطططر  طططام 

لا باطتهابطات اططدما  وطر  طط  ات اطط ين مصطيبلاالندوال لاطحريس اطموررس  ند اطعديطد مطن األروط
؛ 29-2006؛ بيطططططر  بطططططد اطحلطططططيم  بطططططد اطبطططططاري اطنوطططططار، R,2005:13،Dykman) اطعطططططام

Barkley.R.A,2006:6-12 ، ؛ 396-392: 2007؛ دانيططططططططططططططات  اال ططططططططططططططان لمصططططططططططططططرلن
Exner,2010 ). 

اطتمييططططد بططططين صصططططائ  اطروططططت  ي اطنشططططار  Childersحططططالت  1935لوططططر  ططططام 
لصصطائ  اطروطت  ي إصطابات اططدما ، ولوطد من  نطا   طددا محطدلدا مطن األروطات اطمورر، 

م  ماططططتصدم 1937 لي اطحريططططس اطموررططططس يعططططانلن مططططن إصططططابات وططططر اطططططدما  ،  لوططططر  ططططام 
 Bradley  قطار اطبنطددرين   Benzedrine –  اطط ي ياطتصدم طعط   اطصطدال لديطاد  معطدت
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طموررطس، لاطد الحطظ تييطرا يبيطرا وطر اطاطلل  ور     تشطتت االنتبطاه لاطحريطس ا –ضير اطدم 
لور األدال اطمدرار طيثير مطن األروطات اطط ين يعطانلن مطن  ط ا اطنطلل مطن االضطررابات، يمطا 
الحطططظ ميضطططا تحاطططنا ملحلظطططا وطططر االنتبطططاه، باسضطططاوس إططططر تحاطططن وطططر األدال وطططر اصتبطططارات 

 طططن وطططدل  ااطططتصدام  اطططط يال، لطقطططد مدت  ططط ه اطنتطططائج باطعديطططد مطططن اطمصتصطططين إطططط  اطتاطططاىت
: 2001، )يمطات اياطاطم األدليطس اطمنشطرس طعط   اضطررابات اصطلر االنتبطاه لاطنشطار اطدائطد

 .(48: 2010؛ وراد ولي ،18
لبعطططد انتهطططال اطحطططرج اطعاطميطططس اطثانيطططس ظهطططرت يثيطططر مطططن اطحطططاالت اطتطططر تعطططانر مطططن 

صططابات باطططدما  طططد  مشططي ت وططر االنتبططاه لالططس اطنططلم لاطتملمططت لاالندوا يططس؛ ل ططط  نتيوططس إ
وقططد اتوهططت  لاططد اططميت  طط ه األ ططراب دملططس اططترل ، لبنططال  لطط   ططط ،  ديططد مططن اطورحطط 

( إط  ا تماد اطرمي اطقائت بأن   ا االضطرراج نطاتج 1950 -1940األبحال ور اطوتر  من )
 .(20-19: 2011) صاطد اعيد اطقاضر؛   ن صلت لظيور ور اطمو 

إطططط  حقبطططس اطاطططتينيات مطططن اطقطططرن اطماضطططر  لططط  منهطططا تعطططد بمثابطططس  Barklyليشطططير 
اطعصططر اططط  بر طوططرر اطنشططار، لاططد شططهدت  طط ه اطوتططر  ميضططا ظهططلر ويططر  مت دمططس م ططراب 

اسصطابس اطدماغيطس اطباطيرس، لم لطن  طن ت مورر اطنشار اطتر بدمت تحت محت مصطرل  اطرو
 andلاسحصائر ط ضررابات اطنواطيس   ه اطمت دمس باطربعس اطثانيس من اطدطيت اطتشصيصر

Statististucal Manual of Mental Disorders (DSM - II) Diagnostic 
  1968اطصادر  ن اطومعيس األمريييس طلرج اطنوار  ام 

بتشططصي   طط ا   م1980لاططد ا تروططت اطومعيططس األمريييططس طلرططج اطنواططر وططر  ططام 
صيصطططططططر اسحصطططططططائر اطثاططططططططل يطططططططات تشصيصطططططططه وطططططططر اططططططططدطيت اطتشاالضططططططرراج لمدروطططططططت مح

 Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorderط ضطررابات اطنواطيس 
طيشططير إططط  من  طط ا االضططرراج طططه م ططراب اططللييس تميططده  ططن االضططررابات األصططر ، لاطتططدم 
معظططم اسيلينيييططين لاطبططاحثين باطمعططايير اطمحططدد  طتشططصي   طط ا االضططرراج، لطقططد تططم تقاططيم 

 (  ر:DSM-IVرراج إط  ث ثس منلال باطدطيت اطتشصيصر اطرابع )  ا االض
 ين تتمثطططت مشطططي تهم األاااطططيس وطططر ضطططعف غيطططر منتبطططه بشطططيت اطططائد: األروطططات اطططط -1

 االنتباه.
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طط ين تنطتج مشطي تهم بصطلر  باالندوال لاطتهطلر: األروطات ا االتاام باطنشار اطدائد ل -2
 اطدائد.مااايس  ن اطالل  اطمندوع اطمتام باطنشار 

  ين يومعلن بين ي  اطنل ين من اطمشي ت.اطنلل اطمصتلر: األروات اط -3
 ADHDليمثت اطنمر اطمصتلر اطياطبيس اطعظم  من األروات اطمصابين 

 DSM5مل  DSM4تطه اطتشصيصطيس اطلال بطات اياضطرراج ططه مح اتمر ا تبطارهال 
، محمططد؛ اططهير 21:17-2006-؛ موططدي محمططد اطداططلار42-41: 2002)يمططات اياططاطم،

شري مت ؛ Exner،2010؛ 395: 2007؛  اال ان لمصرلن،9-8: 2010، برر  برر 
 ( 784:  2015ول نالن لمصرلن، 

اضطرراج  منطه :اطدائطداصلر االنتباه اطمصطحلج باطنشطار  لور ضلل  ط  تم تعريف
 صبر يحدل ور اطرولطس اطمبير ، ليعانر األروات اطمصابلن به من مشي ت وطر االنتبطاه، 
لمشططي ت اطططتحيم وططر االنططدوال، لضططبر ماططتل  اطنشططار ليططت  ططط  يططىدي إطططر إ ااططس صريططر  
ططططظدال اططططلظيور وطططر حيطططاتهم اطيلميطططس متمطططث ف وطططر مدائهطططم وطططر اطوصطططلت اطدرااطططيس، ل  اطططاتهم 

ألاطططططران، ل  اططططططاتهم األاطططططريس، وضطططططط   طططططن اطمشططططططي ت األياديميطططططس لاطاططططططللييس باطروطططططاا مل ا
ور مرحلس اطرولطس،   ل   ل   ط  و ن  ىالل األروات ييلنلن  رضس طلصرطر ؛  نوعاطيسلاس

نتيوطططس مومل طططس متاطططقس مطططن اطمشطططي ت يمطططرا قين مل راشطططدين ويمطططا بعطططد ياطاطططلل  اطمعطططادي 
؛ Johnston & Scoular 2008) طمرا قططسطلموتمططع لاطتاططرج مططن اطمططدار  وططر اططن ا

(Tajik-Parvinchi et al.,2014  Maleki,Z ,et al 2014) 
 Diagnostic Statistical )ليعروططه اطططدطيت اطتشصيصططر اسحصططائر األمرييططر

Manual of Menta l Disorder, 2000, p120)  بأنططه  ططدم اطقططدر   لطط  االنتبططاه
اطططنلات، لنتيوطططس طططط ط  ال  7 طططراب تظهطططر ابطططت  مطططر لاالندوا يطططس لاطنشطططار اطدائطططد، ل ططط ه األ

ياتريع اطروت  إيمات اطنشار بنواح لاالنتقات من نشار إط  نصر دلن إتمامه، لتاتمر   ه 
اطمدراطس(، لال –شهلر  ل  األات، لتاتمر وطر ميطانين  لط  األاطت )اطبيطت  6األ راب مد  

 ر  . يحدل   ا نتيوس اسصابس بأي اضررابات نوايس مل  قليس مص
(: ويعروطه بأنطه مشطيلس اطللييس شطائعس  Parent Resource Centerممطا مريطد )

وطططر اطرولططططس،  ططط ه اطمشطططيلس توعطططت األروطططات يعطططانلن مطططن اصطططلر باالنتبطططاه لغاطبطططا يظهطططرلن 
اصططلر االنتبططاه اطمصططحلج من   Anastopoulosماططتليات غيططر  اديططس مططن اطنشططار. ليططر  
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حاططططس مدمنطططس تتاطططم بماطططتليات غيطططر م ئمطططس مطططن نقططط  االنتبطططاه، لاالندوا يطططس، باطنشطططار اطدائطططد 
لاطنشار اطدائد، ل  ا االضرراج طه تأثير ضار لصرير  ل  األدال اطنوار طلروت لاطمرا طا، 
لاطورد اط ي يعانر منه يظهر ادره مياديميس منصوضس، لضطعف وطر اطتحصطيت األيطاديمر إطط  

)موططدي تعلططا باطع اططات مططع اطروططاا لتططدنر موهططلم اططط ات وانططج  ديططد مططن اطمشططي ت اطتططر ت
 .(28: 2006دالار ،اط

( منه مت دمس تعلا اطدر  اطوطرد  لط  اطترييطد ) 220: 2006ليشير ديويد االاا ) 
 طططططدم االنتبطططططاه(، لتنظطططططيم ماطططططتل  اطنشطططططار اطدائطططططد ، ليطططططب  اطاطططططلل  )االنطططططدوال( ، وهطططططل محطططططد 

 اضررابات اطتعلم األيثر شيل ا بين طظروات لاطمرا قين. 
:  World Health Organization(  2006)لتشططير منظمططس اطصططحس اطعاطميططس 

إط  من اضرراج اطنشار اطدائد يبدم دائما ور مرحلس مبيطر  مطن اطنمطل؛ حيطل يظهطر  طاد  وطر 
 اطانلات اطصم  األلط  من اطعمر، ليتام   ا االضرراج باطصصائ  اآلتيس :

 وقدان اطمثابر  ور اطنشارات اطتر تاتد ر ترييدا معرويا. .1
 نتهال من مي منها.اطميت إط  االنتقات من نشار إط  نصر دلن اال .2
 اطنشار اطمورر غير اطمنظم لغير اطمرتج . .3

ليعرف   ا االضرراج  ل  منه نشطار واطمر لحريطر حطاد ماطتمر تصطاحبه  طدم 
اطقطططدر   لططط  اطترييطططد لاالنتبطططاه  لططط  نحطططل يوعطططت اطروطططت  طططاودا  طططن اطاطططيرر   لططط  اطططلليياته 

نواد اطمهمات                                                     .( 118: 2006) ماد  بد اطرحيم اطدغللت ، لال
ور اضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد اصلرا  ليظهر األروات  ل ل 

اصططلر االنتبططاه اطمصططحلج باطنشططار اطدائططد ؛ حيططل يتبططاين تططأثير اضططرراج اطعمليططات اطمعرويططس 
اطدرااطات اطتطر موريطت وطر  طط ا   لط  اطنمطل اطمعروطر طلروطت مطا بطين اطصويططف لاطشطديد، لتشطير

اط اير ، لاسدرا ، لاطترميد، باضرراج باطصدد إط  من   ا االضرراج ييلن مصحلباف  اد  
؛ اططططططليمان  بططططططد 2001اياططططططاطم ، يمططططططات؛ 1996يامططططططت،  لتيططططططلين اطموططططططا يم )محمططططططد  لطططططط 

 (2010اطلاحد،
 ا( حيل ميطد468: 1999ولديف ف. ريدل، رلبرت ه. دابت مع ما ابا )ليتوا 

س يثيطر  وهطم ال ياطتريعلن إيمطات اطلاوبطات اطمدراطيس، لال يمن مشي ت  ىالل األروات اطتعليم
يريدلن ور حور  اطدرااس، لال ينتبهلن طشرح اطمدر ، ل ط  يروطع إطط  شطرلد اطط  ن لنقط  
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اطترييد، يما يودن صعلبس ور اطتعامت مع اطرملد لاالصتصارات، لااتيعاج معانر اطموطا يم 
 اطمريبس. 

إطط  من  طىالل األروطات يعطانلن  ) Reck, et al (2010. درااطس طقطد مشطارتيمطا 
مططن اصططلر وططر اططط اير  اطعاملططس اطبصططريس اطميانيططس، ليتوططا  ططط  مططع مططا تلصططلت إطيططه درااططس 

(Barnett, et al. 2005 حيطل تلصطلت من األروطات  لي اصطلر االنتبطاه اطمصطحلج  )
باطنشار اطدائد يعانلن من ضعف  لاض  ور اطط اير  اطبصطريس اطميانيطس؛ ليظهطر  ط ا اطضطعف 
ور لولد صلت لظيور ور  مليس اطترميد اطصاصس باط اير  اطبصريس اطميانيس لطي  ور مرحلس 

ألروطططات  لي اصطططلر االنتبطططاه اطمصطططحلج االاطططتد ال، ليطططر  اطبطططاحثلن وطططر  ططط ه اطدرااطططس من ا
بنشار دائد من اطنلل اطمصتلر يميطن من ياطتويدلا مطن االاطتراتيويات اطاطللييس لاطمعرويطس اطتطر 
ُتريططد  لطط  تحاططين  مليططس اطترميططد اطصاصططس باطمعللمططات اطمرتبرططس ببعضططها اطططبعب بططدالف مططن 

ه درااططس يطططإمططا تلصططلت االاططتراتيويات اطتططر ُتريططد  لطط  االاططتد ال. ليتوططا  ططط  ميضططا مططع 
(Mealer,et al., 1996  ططا من األروططات  لي ( حيططل ملضططحت نتططائج  طط ه اطدرااططس ميضف

ططس وططر اطمهططام اطتططر تترلططج  اصططلر االنتبططاه اطمصططحلج بنشططار دائططد يظهططرلن مشططي ت صاصف
انتبا اف شديداف لمعاطوس من ص ت اطمراحت األلط  طل اير . ل ل  اطرغم من  ط  وبمورد انتقات 

معللمات إط  اطط اير  رليلطس األمطد؛ وط ن  طىالل األروطات يصطبحلن  لي اطدر   لط  ااطتروال اط
 .اطمعللمات لاطتعامت معها مثلهم ور  ط  مثت غير م من األروات اطعاديين

من  طىالل اطروطات يظهطرلن إط  (  ,.McQuade, et al (2011مشارت درااسيما 
، اطط اير  اطعاملطس Executive Processesيطسورلاطاف وطر اطقصطلر اطمعروطر )اطعمليطات اطتنوي 

Working Memory االنتبطططططاه اطملاطططططع ،Broad Attention اطر اطططططس اطمعرويطططططس ،
Cognitive Fluency( ل طططط  مقارنطططس باألروطططات اطعطططاديين. لتىيطططد درااطططس )Jeffery 

M.Halperin ,et al.,1992 من نقط  االنتبطاه يمثطت محطد م طراب االضطررابات اطنواطر )
( من  طىالل األروطات يعطانلن مطن (Tsal, et al.,2011ليتوطا  طط  مطع تلصطلت إطيطس درااطس 

اصططلر وطططر اطلظطططائف اطصاصطططس باالنتبطططاه وهطططم يعططانلن مطططن اصطططلر وطططر االنتبطططاه لااطططع اطمطططد ، 
ملوطططططططططططس، لاطططططططططططد مشطططططططططططارت درااطططططططططططس لاالنتبطططططططططططاه االنتقطططططططططططائر، االنتبطططططططططططاه اطتنويططططططططططط ي، لاالنتبطططططططططططاه اط

Quinlan&Brown., 2003)لاطد  عانلن اصلراف وطر اطط اير  اطلوظيطس، ( من  ىالل األروات ي
(  إطط  من األروطات  لي اصطلر et al .,1993 ) Jeffery M. Halperin,تلصطلت درااطس
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االنتبططططاه اطمصططططحلج باطنشططططار اطدائططططد طططططديهم صططططعلبات معرويططططس لمياديميططططس مقارنططططس باطمومل ططططس 
 Jefferyاطاطابقس) مابرس، لماطتليات مرتوعطس مطن نقط  االنتبطاه ليتوطا  طط  مطع درااطتهاطضط

M. Halperin et al., 1992 اطتر ميدت من  ىالل األروات يعطانلن مطن ماطتليات  اطيطس )
 من اصلر االنتباه.

 .عالج اضطراب قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد 
تتعدد مااطيج اطتدصت طع     ا االضرراج )اضرراج اصطلر االنتبطاه اطمصطحلج 
باطنشططار اطدائططد( ؛ حيططل شططملت ماططاطيج اطتططدصت اطع وططر مططا يلططر: اطعطط   اطططدلائر، لتعططديت 
اطاططلل ، لاطعطط   اطاططللير اطمعروططر، لاطعطط   اطيطط ائر، لاطعطط   األاططري، لتططدريج اطلاطططدين، 

 بطططد اطعديطططد اطشطططص ، محمطططلد اطرنرطططالي، )  ت داصطططت اطوصطططتلاطتطططدريج اطمعروطططر، لاطتطططدص
2011 :50).  

لاطططططد حوطططططد اطرلطططططج  لططططط  اطتطططططدص ت غيطططططر اطدلائيطططططس طظروطططططات اطططططط ين يعطططططانلن مطططططن 
لتطدريج اطلاططدين لغير طا مطن   اضررابات ور بدايس مرحلس اطرولطس ، ظهلر اطتدريج اطمعرور

با تبطططاره رريقطططس اطتطططدصت اطوعطططات مطططع  اطتطططدص ت، حيطططل تلقطططر اطتطططدريج اطمعروطططر ا تمامطططا يبيطططرا
 االروات  لي اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد.

 :ل نا  اطعديد من االاباج اطتر تبرر اال تمام باطتدريج اطمعرور
يتنططالت اطتططدريج اطمعروططر  معاطوططس مباشطططره طلعوططد اطمعروططر اططط ي يوتططرب منطططه    - م

 باطنشار اطدائد.يشيت ماا  اضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج 
تشير اطدالئت األلطيس إط  من اطع   اطمعرور اد تيلن  ل  األات وا  ف ودئيطا  -ج
 يلور اطتدصت اطمعرور بدي  غير دلائر.   -   ADHD  ور     

ليترلططج  اطتططدريج اطمعروططر دائمططار اطتيططرار طعمليططس معرويططس معينططس ل لطط  مططد  وتططر  دمنيططس      
محدد  ؛ ل ط  إن مردنطا اطتحاطن اطوعلطر وطر مدال اطمهطام اطتطر يصطمم اطتطدريج مطن مولهطا إطط  
وانج اطتحان ور مهام مصر  طم يعنر بها اطتدريج لطينها تتحان باطتبعيس مل  طن رريطا مطا 

ألثر اطتدريج( ل ط  طلمهمس اطتر صمم مطن مولهطا اطتطدريج . ليظهطر اطتطدريج يام  )انتقات ا
مل اضطرراج ADD اطمعروطر ماطتقب ف لا طداف وطر  ط   األروطات مطن  لي اضطرراج االنتبطاه 

 طط  االضطرراج اطمعطرلف بتطأثيره اطاطلبر  لط    ADHDاالنتبطاه اطمصطاحج باطحريطس اطدائطد 
 .Tajik-Parvinchi, et al)، (2014اطعمليات اطمعرويس. 
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ورال  ADHDيما تتضمن إحد  اطررا اطلا د  طع   اضرراج  تدريج اطلاطدين لال
مطططد ل لططط  األاطططت وقطططد مظهطططرت  ططط ه اطبطططرامج نواحطططا  لططط  األ غروطططس اطدرااطططس،تيييطططرا وطططر إدار  

لاطالل  األياديمر  ل  حد الال، لوطر  ط ه اطرطرا  اطقصير ور تحاين اطالل  االوتما ر
مراابططس اططلل  األروططات وططر اطمنططدت لوططر اطمدراططس، ليططتم تشططويعهم  لطط  اطتصططرف بشططيت تططتم 

 .ل لطط  مدال لاوبططاتهم ،وعلطط  اططبيت اطمثططات يططتم تشططويعهم  لطط  اطبقططال وططر مقا ططد م؛ منااططج 
مطن اطعناصطر اطتقليديطس وطر  ط ه اطبطرامج،  DSRليعتبر نظام اطنقار لبرااات اطتقرير اطيطلمر 

طنقطار لاطنومطات يتعديطد، ليطتم حاطاج  طدد اطنوطلم لال رطال اطروطت واألروات يحصللن  لط  ا
وا ليطه  ) (Maleki . z, et al.,2014اطمعدد اطمتوا  ليه ربقا طلعطدد، لطقطد مثبتطت درااطس 

بططرامج اطتططدصت اطمعتمططد   لطط  تططدريج اطلاطططدين وططر صوططب م ططراب اضططرراج اصططلر االنتبططاه 
 اطمصحلج باطنشار اطدائد .
 (رااطات اطتطر ميطدت وا ليطس تطدريج اطلاططدين يدرااطس نوطاح اطصطاي ل نا   ديد مطن اطد

 .( اطتر ميدت وا ليه تدريج األمهات ور صوب م راب االضرراج2006
إ ططططداد بططططرامج تدريبيططططس طعطططط   اضططططرراج اصططططلر االنتبططططاه م ميططططس لممططططا اططططبا يتضطططط  
 اطصدد.، يما تتض  م ميس تدريج اطعمليات اطمعرويس ور   ا اطمصحلج باطنشار اطدائد 

  :حبوث ودراسات سابقة
ويما يلر  رب  طما مميطن اطتلصطت إطيطه مطن درااطات تنالططت بطرامج تدريبيطس طعط   

صططلر االنتبطاه اطمصططحلج باطنشطار اطدائططد ، لاطتططر يميطن اسوططاد  مطن نتائوهططا لممططا اضطرراج ا
 اتبعته من إورالات مل ااتصدمته من مقايي  ور اطدرااس اطحاطيس.

 ) Hall & Kataria 2199درااس ) -
 وطر اطاطلل  لتعديت اطمعرور اطتدريج من يت وعاطيس مقارنس إط  اطدرااس  دوت     

  ينططه اطدائططد، لاططد تيلنططت باطنشططار اطمصططحلج االنتبططاه اصططلر اضططرراج  لي األروططات اططلل 
 بطين مطا اطدمنيطس م مطار م ترالحطت اسنال من 3ل اط يلر من 18 منهم رو  21 من اطدرااس

 :مومل ات ث ل إط  اطدرااس  ينس اامت انس، لاد 6-12
 .اللييا تدريبا تلقت مروات 7 من تيلنت: األلط  اطمومل س
 .معرويا تدريبا تلقت األروات 7 من تيلنت: اطثانيس اطمومل س

 . تدريج مي تتلا طم اطضابرس اطمومل س ل   مروات 7 من تيلنت: اطثاطثس اطمومل س
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 لبرلوايططت طلتشططصي ، وططلردلن لاططد ماططتصدم  ططددا مططن األدلات تمثلططت وططر نظططام  
 األربططال مططن مومل ططس تقيططيم  لطط  اطتشططصي  م تمططد اآلبططال، يمططا ل نططد األروططات  نططد اطتططدصت
تلصطططلت اطدرااطططس إطططط   طططددا مطططن  اطصاصطططس، لاطططد اطتربيطططس لمعلمطططر األروطططات لمربطططال اطنواطططيين

 اصططلر لاضططرراج االندوا يططس، صوططب م ططراب وططر األاططللبينيططت مططن  وعاطيططس اطنتططائج ل ططر 
 اطتطدريج مطن وعاطيس ميثر يان اطاللير اطتدريج من ، إال تاألروا  ند اطدائد لاطنشار االنتباه،
 االوتما يس. غير اطاللييات تيرار معدت صوب ور اطمعرور
 Klingberg et al., (2005 (درااس -

 طدوت اطدرااطس إطط  اطتحقطا مطن وعاطيطس برنطامج تطدريبر اطائم  لط  اطعط   بطاطيمبيلتر 
، لممططن ADHDطعطط   مشططي ت اططط اير  اطعاملططس طططد  األروططات اططط ين يعططانلن مططن اضططرراج 

 ( روط  م مطار م مطا50يعطانلن مطن اضطرراج باطلظطائف اطعمليطس، ل اطد تيلنطت اطعينطس مطن )
دلات تمثلطت وطر  برنطامج يمبيطلتر مطن ماطتليين )مريطد ( اطنس، لاطد ااطتصدمت م12-7بين )

لباير( ي  ما يتضمن نو  اطمحتل  لطين بدروس صعلبس مصتلوس؛ حيل تم تلديع اطرط ج 
 ل  اطبرناموين، ليحتل  يت منهما  ل  مدال مهام ترتبر بتشييت اط اير  اطامعيس لاطبصطريس 

يططد )اطميثططف(، اطماططتل  اطباططير لاطمر لوططر نهايططس اطتططدريج تمططت مقارنططس مدال اطمومططل تين وططر 
األروططططات اططططط ين تعرضططططلا طلتططططدريج  لطططط  برنططططامج ميثططططف طعطططط   لماططططورت نتططططائج اطدرااططططس من 
من ن، لميططدت اطنتططائج ميضططا  لطط  محططردلا تحاططنا ميبططر مططن األصططري اضططرراج اططط اير  اطعاملططس 

راب االضطرراج األروات اط ين تعرضلا طلبرنامج اطميثف طل اير  اطعاملس انصوضطت ططديهم م ط
)االندوا يطططس، اطنشطططار اطدائطططد، ضطططعف االنتبطططاه(، لااطططتمر  طططط  بعطططد ث ثطططس مشطططهر مطططن اطتطططدريج 
صاصطططس ويمطططا يتعلطططا باالنتبطططاه، يمطططا ماطططورت اطنتطططائج  طططن تقلططط  اطمشطططي ت اطتعليميطططس طهطططىالل 

 األروات.
Shalev  et al., (2007)   دراسة - 

 ططدوت اطدرااططس إططط  اصتبططار وعاطيططس برنططامج طلتططدصت اطمبيططر  اططائم  لطط  االرططار اطنظططري       
وطات اطمعاصر ط نتباه؛ لمصمم بهطدف اطتحاطين اطمباشطر طلظطائف االنتبطاه اطمتعطدد  ططد  األر

اطبرنططططامج اطتططططدريبر لاططططد تيططططلن  ، لج باطحريططططس اطدائططططد حمططططن  لي اضططططرراج االنتبططططاه اطمصطططط
مل ات من اطمهام اطمرتبس تصا دياف لوطا دروطس اطصطعلبس ل طط  طعطدد مو من مربعاطيمبيلتري 

من اطقدرات مثت: بقال االنتباه ، لاالنتباه  االنتقائر، لتلوه االنتباه، لاطلظائف اطتنوي يطس. لاطد 
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تلقطططط  اطمشططططاريلن ماططططتليات تدريبيططططس متدروططططس اطصططططعلبس ؛ لاططططد تيلنططططت  ينططططه اطدرااططططس  مططططن 
( مطططن األروطططات  لي اضطططرراج االنتبطططاه 20طتطططر بلططط   طططدد ا )مومطططل تين؛ األلطططط  توريبيطططس لا

برناموططاف تططدريبياف ااططتمر  ا(  امطط12( ل)6اطمصططحلج باطنشططار دائططد ؛ ترالحططت م مططار م بططين )
طططم يتلقططلا نوطط  ( 16ماططبل ياف، لاطثانيططس ضططابرس بلطط   ططدد ا )ولاططتين ( ماططابيع بلااططع 8طمططد  )

مظهطططرت اطمومل طططس حيطططل دد مطططن اطنتطططائج  ؛ لاطططد تلصطططلت اطدرااطططس إطططط   طططاطبرنطططامج اطتطططدريبر
اطتوريبيططس تحاططناف داالف وططر اططرال  ارططع اطوهططم مل نقلهططا، لميضططاف وططر اططدرات االنتبططاه ل ططط  لوططا 

ت اطمومل ططس اطتقطارير اطتططر اطدمها نبططال األروططات وطر حططين ططم ياططوت مي تحاططناف داالف ططد  مروططا
اطتطدريبر لاطط ي يعطد  إطيطه اطتحاطن  اطتدريج مما يىيطد وعاطيطس اطبرنطامج اطضابرس اطتر طم تتلا

اطط ي رطرم  لط  مدال اطمومل ططس اطتوريبيطس اطلال يطان  ططط  اطتحاطن وطر اطقطدرات األياديميططس مل 
 ادرات االنتباه اطتر  نت بها اطدرااس.

 ( 2010(جاد الرب  دراسة غادة -
 طططدوت اطدرااطططس إطططط  اصتبطططار وعاطيطططس برنطططامج طتنميطططس االنتبطططاه لاطططط اير  اطعاملطططس لضطططبر 
اط ات طد  األروات اطمل لبين  لي اضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشطار اطدائطد، لاطد 

( تلميطط ا لتلميطط   مططن ت ميطط  اطصططف اطرابططع االبتططدائر بمدينططس 44تيلنططت  ينططس اطدرااططس  مططن )
( تلميططط ا 21( تلميططط ا لتلميططط   توريبيطططس، لاطثانيطططس)23ماطططيلر ااطططملا إطططط  مومطططل تين األلطططط  )

مل ططس اطضططابرس، لاططد ااططتصدمت  ططددا مططن األدلات تمثلططت وططر  مقيططا  اططط يال لتلميطط   طلمو
اطنططاو  اليتشططاف األروططات اطمل ططلبين، اصتبططار اطقططدرات اطث ثيططس طاططتيرنبير ، لاصتبططار اطقططدرات 
اطمعرويطططططس، لمقيطططططا  اضطططططرراج اصطططططلر االنتبطططططاه اطمصطططططحلج باطنشطططططار اطدائطططططد ططططططد  األروطططططات 

لمقيطا  انتبطاه األروطات لتطلاوقهم، لبراريطس االصتبطارات  اطمل لبين )من لوهس نظطر معلمطيهم(،
اطمعرويطططس اطعامليطططس، لمقيطططا  اطضطططبر اطططط اتر ططططد  األروطططات، لبرنطططامج تطططدريبر طتنميطططس االنتبطططاه 

، لاطد ل طلبين  لي اضطرراج اصطلر االنتبطاهلاط اير  اطعاملس لاطضبر اط اتر ططد  األروطات اطم
ل اططط اير  اطعاملططس لضططبر اططط ات، ل  نميططس االنتبططاه تلصططلت اطدرااططس إططط  وا ليططس اطبرنططامج وططر ت

 صوب اضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد لااتمرار اطتحان باطقيا  اطتتبعر 
 Bidwell et al.,(2011دراسة ) -

اصططططلر االنتبطططططاه  اضططططرراج بططططين االرتباريططططس اطع اطططططس ل طططط  درااططططس نظريططططس تنالطططططت
 دلر لتلضطي  ،راشطدينلاط األروطات مطن يطت ططد  اطمعرويس لاطاماتاطمصحلج باطنشار اطدائد 
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اصططططلر االنتبططططاه اطمصططططحلج  الضططططرراج اسيلينيييططططس األ ططططراب لتقليططططت  طططط   وططططر اطمعروططططس
 صرططططلات لتمثلططططت االضططططرراج، بهطططط ا اطمتعلقططططس اطمعرويططططس اطعمليططططات لتنظططططيم ،باطنشططططار اطدائططططد 

 بططرامج مططن طيططت اطمتاحططس اطبحثيططس األدطططس مراوعططس ثططم اطمعروططس، بنططال  ييططت تنططالت وططر اطدرااططس
اصطططلر االنتبطططاه  باضطططرراج لي  األوطططراد ططططد  اطمعروطططس طتعديطططد اطربيطططس لغيطططر اطربيطططس اطتطططدصت

 بططرامج تططأثيرات مهمططس بططين وططرلا لاططد تلصططلت اطدرااططس إططط  لوططلد ،اطمصططحلج باطنشططار اطدائططد
اصططلر االنتبططاه اطمصططحلج  اضططرراج م ططراب  لطط  اطربيططس لغيططر اطربيططس اطع ويططس اطتططدصت

 اطمباشطر  اسيلينيييطس اطع اطس تل  إن اطمعرويس، اس ااات  ل  باطتأثيرات مقارنسباطنشار اطدائد 
 تلصر ط ط  محدلد ، بصلر  لطين اطمصتلوس اطتدصت برامج تأثيرات تعديد  ل  تعمت طلمعروس
 باطمعروطس، اطمرتبرطس اطشطائعس األنمطار تحديطد حطلت اطماتقبليس اطبحلل من مديد ب ورال اطدرااس
 .اسيلينيييس األ راب لتعديت

  Tucha  et al., (2011دراسة ) -
 طططدوت اطدرااطططس إطططط  ايطططا  وا ليطططس برنطططامج اطططائم  لططط  تطططدريج لظطططائف االنتبطططاه مطططع 

 32األروططات  لي اصططلر االنتبططاه اطمصططحلج باطنشططار اطدائططد، لاططد تيلنططت  ينططس اطدرااططس مططن 
لاطد  اديا  رو   16لر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد ل رو  يعانلن من اضرراج اص

اشتمت اطبرنامج  ل  تدريج األروات  ل  مواالت االنتباه لاالنتباه االنتقائر لتلديع االنتبطاه، 
مل تطططططدريج اسدرا  اطبصطططططري اطططططط ي يريطططططد  لططططط  اطمهطططططارات اسدراييطططططس، مثطططططت: إدرا  اطشطططططيت 

 لط  مطد  ماطبل يا ولاطتين بلااطع  لاألرضيس، لاطلضع ور اطورا ، لتم اطتربيا بشيت وطردي 
اابيع متصلس مما األروات اطعاديين ولم يتلقطلا مي تطدريج، ليط ط  تطم إصضطال األروطات مربعس م

 لي اصططططلر االنتبططططاه اطمصططططحلج باطنشططططار اطدائططططد طلعطططط   اطططططدلائر ، لطقططططد تططططم ايططططا  االنتبططططاه 
االنتقططائر لاطيقظططس ل ولانططج االنتبططاه لاطمرلنططس ابططت لبعططد اطتططدصت، لاططد تلصططلت اطدرااططس إططط  

ور تنميس ياوس ولانج االنتبطاه بينمطا ططم يحقطا اطتطدريج  لط  اسدرا  اطبصطري وا ليس اطبرنامج 
مي تططأثير محططدد،  لمشططارت اطنتططائج إططط  وا ليططس دمططج اطتططدصت اطططدلائر لبططرامج تططدريج االنتبططاه، 
لمشارت ايضا إط  مثر  ط  اططدمج  لط  تاطهيت مدال  مليطس االنتبطاه مطع األروطات  لي اصطلر 

 ار اطدائد.االنتباه اطمصحلج باطنش
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Gibson et al., (2011) دراسة -   
 دوت اطدرااس إط  تحليت ميلنات اطتطدريج  لط  اطط اير  اطعاملطس اطميانيطس وطر مقابطت 

وطات مطن  لي اضطرراج االنتبطاه ططد  األر verbal memoryاطتطدريج  لط  اطط اير  اطلوظيطس 
ور اآللنس االصيطر   cogmed RMمظهر اطتدصت  ن رريا دائد ، وقد اطنشار اطج بل حاطمص
االنتبططاه اصططلر  اطرططرا طلعط   اطبططديت الضطرراج   حططداطيطس وططر تحاطين اططط اير  اطعاملطس ي وع

اطمصاحج بحريس دائد ؛ إال منه طم يتم تصميم   ه اطونيس  ل  اطنحطل األمثطت حتط  األن. لاطد 
اطططين اطططط اير  تطططم ااتطططراح ميلنطططاف حطططديثاف ميطططتم ف لصطططحيحاف طتحليطططت اطططط اير  اطعاملطططس ليصطططل  طتح

 وططر حططين ييططلن اطترييططد  لطط  اططط اير  اطثانليططس   primary memory PM األاااططيس
secondary memory SM  لاطط ي يبطدل تصطلره باطناطبس طلعينطس اطضطابرس اطمتواناطس وطر

اطعمططر، ل لطط  اطططرغم ممططا تططم ااططتنتاوه مططن اطبحططل األاااططر نوططد من ثمططس اططبج يططد ل إططط  
ميثطر  PMربما يلوه إط  اط اير  األاااطيس  cogmed RMيا االاتنال بأن اطتدريج  ن رر 
؛ ل طط   لط  اططرغم مطن اطتطدريج اطط ي يتضطمن مومل طس  SMمن تلوهه إطط  اطط اير  اطثانليطس

 من اطتمارين اطميانيس طل اير  اطثانليس تعد ميثر من اطتمارين اطلوظيس.
 47يلنطت اطعينطس مطن ت، لاطد لاد تم اصتيطار اطمشطاريين وطر اطتطدريج اصتيطاراف  شطلائياف 

( طلتطدريج  لط  اططط اير  24)بنشطار دائطد االنتبطاه اطمصطاحج اصطلر روط  مطن  لي اضطرراج 
( يططلم 20( طلتططدريج  لطط  اطتلوططه اطميططانر . تلقططت يططت مومل ططس  لطط  االاططت )23)اطلوظيططس ل
، لاططططد ااططططتصدمت رريقططططس االاططططتد ال اطحططططر طلمهططططام لاططططد تططططم  مططططت اطتقييمططططات طلطططط اير  اتططططدريبي
ااططيس لاطثانليططس طلطط اير  اطعاملططس ابططت لبعططد اطتططدريج ماططتصدمين وططر  ططط  رريقططس االاططتد ال األا

اطحطر طلمهطام اططلال يانطت  ط ه اطمهططام طوظيطس مل ميانيططس، مظهطرت اطنتطائج من نططل ر اطتطدصت اططد 
لطيطن  test modality ددا من بقال اطمعللمطات وطر اطط اير  األاااطيس لوطا اصتبطار اطنمطل   

يميطططن اطقطططلت من اطميطططلن اطصطططا  لباطتطططاطر  طمعللمطططات مطططن اطططط اير  اطثانليطططس. ططططي  ااطططتد ال ا
ططي   طل  اتطه اطميطلن  cogmed RMباطط اير  اطعاملطس لاطط ي يميطن تحاطنه مطن صط ت ونيطس 

 ور اط اير  اطعاملس لاط ي يعد محد ملوه اطقصلر ور اضرراج االنتباه.
 (2012) عبد القادر دراسة وليد -

 ططططدوت اطدرااططططس إططططط  اطتحقيططططا مططططن وا ليططططس برنططططامج ملدلب يطططط  وططططر اطتصويططططف مططططن 
اضطططرراج اصطططلر االنتبطططاه اطمصطططحلج باطنشطططار اطدائطططد ططططد  األروطططات  لي صطططعلبات اططططتعلم، 
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عينططس اطتوريبيططس، تيلنططت  ينططس اطلااططتمرار وا ليططس اطبرنططامج بعططد شططهر مططن اطمتابعططس طططد  موططراد 
اطباحططل  ططددا  ااططتصدمت( اططنلات، لاططد 5،5ي اططدره )مروططات، بمتلاططر  مططر  10اطدرااططس مططن 

من األدلات تمثلت ور  اائمس تشطصي  اضطرراج اصطلر االنتبطاه اطمصطحلج باطنشطار اطدائطد 
(، لبراريطططس تشطططصي  صطططعلبات 2009، برطططر  حططاوظ،محمطططدطروططت اطرلضطططس )إ طططداد اططهير 
طقطدرات اطعقليطس ايطا  ا لاصتبطار(، 2010، برطر  حطاوظ ،محمطد اطتعلم اطنمائيس )إ طداد اطهير 

 تطينطططلن( اطربعطططس اطصاماطططس الصتيطططار موطططراد  ينطططس اطدرااطططس اطتوريبيطططس، يمطططا تمططط -اطعامطططس)ملتي 
ااتصدام اطمنهج شطبس اطتوريبر)نمطل   اطمومل طس اطلاحطد ( بااطتصدام اطقيطا  اطقبلطري اطبعطديي 

ميططططس اطمتابعططططس، ل برنططططامج ملدلب يطططط  اططططط ي يهططططدف إططططط  تنميططططس اطمهمططططات اطمىديططططس طلططططتعلم )تن
اطمهطططارات اطمعرويطططس( لمنهطططا: اطترييطططد لاالنتبطططاه لاطمهطططارات اسدراييطططس لاطططط اير  لموهطططلم األ طططداد 
باسضطططاوس طلتنااطططا. لتلصطططلت اطدرااطططس إطططط  وا ليطططس اطبرنطططامج وطططر صوطططب اضطططرراج اصطططلر 

 .اطدائد االنتباه اطمصحلج باطنشار
Green et al.,  )  2012 ودراسة  )    - 

اطاطىات اطتطاطر    طت يميطن تعمطيم اطتطدريج  لط   ن دوت اطدرااطس إطط  اسوابطس  ط   
ططدي  On-task"صار  اطمهمطس اطرئياطيس   Off-taskير  اطعاملس طدياد  اطتحان ور مهام ااط 

االنتباه اطمصحلج بحريس دائد ؛ ل ط  مثنال اصلر مومل س من االروات من  لي اضرراج 
لاططد تططم وططر  طط ه اطتوربططس اطمقارنططس بططين  تططأثير اطتططدريج  لطط  اططط اير  مدائهططم طمهططام اياديميططس، 
) طططل  ططط   ل مطططر  placeboاطعططط    طططن رريطططا اطب اطططيبل ل  يمبيطططلتراطعاملطططس مطططن صططط ت اط

، لاططد تيلنططت  ططين اطربططر اطططدلائر لطيططن دلنمططا تططأثير(يعرطط  اطمططريب ص طططه بططديت طلعطط   
-7م مار اطمشاريين بطين ) ترالحت، ل ( من اطبنين18لرولس منهم ) ( رو 26اطدرااس من )

؛ لاطد تطم  ADHD( ممن تم تشصيصهم بط لي اضطرراج االنتبطاه اطمصطاحج بحريطس دائطد  14
 ططددا مططن األدلات تمثلططت وططر  ااططتصدام نظططام  ااططتصدمت، لاططد ( ولاططس25) اطتططدريج صطط ت

 The Restricted Academic اطم حظطس  طن رريطا مقيطا  اطملااطف اطتعليميطس اطمقيطد 
Situations Test (RAST)  ل طططط  طتقيطططيم اطاطططلل  اطمتعلطططا بمهطططام صاروطططس  طططن اطمهمطططس

،  لتطططم ميضطططاف ااطططتصدام اطلاطططائت اطمعرلوطططس وطططر ليميطططس مثنطططال اتمطططام مهمطططس تعليميطططساطرئياطططيس اطتع
 Conner' Parent)مثطت  باطنشطار اطدائطدج ل حاصطلر االنتبطاه اطمصط تشطصي  اضطرراج 

Rating Scale) لمقيا  ادر  اط اير  اطعاملس ،(Standardized (Working Memory 
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Test) لاد تلصلت اطدرااس إط   ددا من اطنتائج ل ر االنصواب اطدات ور اطمهطام اطثانليطس ،
لتحاناف   Parent Rating Scale)صار  اطمهمس األصليس( لتحان ور األدال  ل  اصتبار 

 'Conner)عاملططس . لطططم تثبططت اطنتططائج ميططس وططرلا  لطط  اصتبططار ميضططاف  لطط  اصتبططار اططط ير  اط
Parent Rating Scale)   لاد اتاحت اطدرااس ورصس اطنظطر اطتوريبيتينبين اطمومل تين ،

اطط  اميانيطس اطتعمطيم طلبرنطامج اطماطتصدم طتططدريج اطط اير  اطعاملطس؛ لاطع اطس بطين اصطلر اططط اير  
ااطس من اطتطدريج . ااترحت اطدر  (Off-task)س األصليس اطعاملس لمدال اطمهام اطمصاحبس طلمهم

لططس يططلور مييططانيدم طتبططديت األدال االيططاديمر لطيططن برريقططس غيططر مباشططر  طططد   لطط  اططط اير  اطعام
 .اطدائد اطنشارباصلر االنتباه اطمصحلج  لي اضرراج 

Johnstone et al., )2012) دراسة  -    
 دوت اطدرااس إط  ايا  مثطر اطتطدريج طيطت مطن اطط اير  اطعاملطس لاططتحيم وطر اطلل  اطيطف     

، ل اطططد تيلنطططت  ينطططس مل بطططدلنها passive monitoringاطططلال وطططر ظطططت اطمراابطططس اطاطططاطبس 
 اطمصطططحلج باطنشطططار اطدائطططد االنتبطططاه اصطططلر ( مطططن األروطططات  لي اضطططرراج60اطدرااطططس مطططن )

 ططططددا مططططن األدلات تمثلططططت وططططر راططططم اطمططططو  ااططططتصدمت( مططططن األروططططات اطعططططاديين، لاططططد 68ل)
، لاطططد تلقطططلا  ث ثطططس Wait listمطططن صططط ت تصطططميم طقائمطططس انتظططار طلطططتحيم  EEGاطيهربططائر 

، لاطططتحيم وططر اططلل  اطيططف( وططر ظططت عاملططسمشططيات مططن اطتططدريج ) اائمططس االنتظططار، اططط اير  اط
نو  اطتدريبات لطين دلن مراابس، تم  مت اطتقييمات ابطت لبعطد  لميضاف  monitoringاطمراابس 

، مل اطظططا ر  وقططر لاطتططر تمثلططت وططر )مصطططدرين( األلت: اطتططدريج ل ططط  طلاططللييات اطصارويططس
األدال  لطط  اطمهططام اطمعرويططس اطتططر تططم اطتططدريج  ليهططا ؛ لاطثططانر طلمهططام اطتططر طططم يططتم اطتططدريج 

، تلقطط   resting EEGاططولها راططام اطططو اطيهربططائر   ليهططا. ميضططاف تططم مصطط  األنشططرس اطتططر
( ماططابيع. لاططد تلصططلت اطدرااططس إططط  5( إططط  )4بططين ) ( ولاططس وططر مططد  مططا25اطمشططاريلن )

 طططددا مطططن اطنتطططائج ل ططط  ظهطططلر تحاطططناف داالف وطططر اطاطططللييات اطصارويطططس )اطظطططا ر ( ططططد   لي 
يج اطمقطططدم وطططر مقابطططت وطططر نطططل ر اطتطططدر باطنشطططار اطدائطططد ج ل حاصطططلر االنتبطططاه اطمصططط اضطططرراج

، مشطارت راشطديناطتدريج  ل  اائمس االنتظطار ل ط ا لوطا اطتقيطيم اطط ي ماطره محطد اآلبطال لمحطد اط
؛ spatial working memoryاطنتائج ميضاف إط  اطتحان اطدات ور اط اير  اطعاملس اطميانيطس 

لي اضططرراج وضطط ف  ططن تحاططن اطقططدر   لطط  توا ططت اطمشططتتات لبقططال االنتبططاه طططد  االروططات  
اطمومطططل تين مطططع مطططد مطططد   ائطططد ، لاطططد تأيطططد اطتحاطططن ميضطططاف طيتطططااالنتبطططاه اطمصطططاحج بحريطططس د 
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( ااابيع لتحاناف الي ف من ابت اطمراابس اطااطبس ط نتباه من ص ت راام اطمو 6اطتدريج حت  )
وططر  اطيهربطائر، لبلوطه  طام ملصطت نتطائج اطدرااطس بطأن اطتطدريج  لط  اطط اير  اطعاملطس لاططتحيم

اطططلل  اطيطططف يميطططن من يطططىدي إطططط  تحاطططن وطططر اطاطططللييات اطعامطططس ططططدي األروطططات مططططن  لي 
 ، لميضاف اطعاديين.اطدائد اطنشارج بل حاالنتباه لاضرراج االنتباه اطمص اضرراج

Wass. el al,. ) 2012 دراسة )   -  
مططد  وا ليططس بططرامج اطتططدصت اطمبيططر لبططرامج اطتططدريج  اطتحقططا مططن   ططدوت اطدرااططس إططط 

اطمعرور ور تحاين اطلظائف اطمعرويطس ططد  األروطات، لدلر اطشطبيات اطعصطبيس اطلظيويطس وطر 
 مليطططس اطنمطططل، لاتبعطططت اطدرااطططس ماطططللج ااطططتعراب اطدرااطططات اطاطططابقس لوطططا منهويطططس لشطططرلر 

نطالت االنتبطاه اطمصطتلر لتطدريج معينس حدد ا اطباحل، حيل ريد  ل  وميع اطدرااات اطتطر تت
إط   ددا من اطنتائج   اطدرااس(، لاد تلصلت 2012 – 1990اط اير  اطعاملس ص ت اطوتر    )

ل طططر وا ليطططس اطتطططدريج  لططط  اطضطططبر االنتبطططا ر وطططر تحاطططين اطلظطططائف اطمعرويطططس ططططد  األوطططراد 
انتقططات مثططر اطتططدريج  األصططير اططنا، مشططيراف إططط  اطع اططس االرتباريططس اطداطططس إحصططائياف بططين دروططس

ل مططر  ينططس اطدرااططس، يمططا مشططارت نتططائج اطدرااططس إططط  م ميططس مهططارات اطضططبر االنتبططا ر وططر 
 ايتااج مهارات اطعمليات اطمعرويس.

Thudalikunnil et al., )2012 – ( درااس  
 Multi-modal ططدوت اطدرااططس إططط  ايططا  وعاطيططس اطتططدصت  ططن رريططا اطنمططل   اطمتعططدد 

لمثطططر  طططط   لططط  مشطططي ت  اطدائطططد اطنشطططارج بل حاصطططلر االنتبطططاه اطمصطططوطططر  ططط   اضطططرراج 
تتبع  طط  اطالل  الال ور اطمندت مل اطمدراس؛ لميضاف مثره  لط  اطتحصطيت االيطاديمر لمطا ياط

 (  روط  تتطرالح م مطار م مطا40، لاد تيلنطت  ينطس اطدرااطس مطن )من صوب اطضيلر اطلاطديس
 اطنشططارج بل حاصططلر االنتبططاه اطمصطط ت تططم تشصيصططهم باضططرراج ( اططنلا10( إططط  )5بططين )

، تطططم تقاطططيم (CAMHU)دائطططد؛ لاطمتطططرددين  لططط  لحطططد  اطصطططحس اطنواطططيس طظروطططات لاطمطططرا قين 
( يمومل س ضطابرس. حيطل تلقطت 20( يمومل س توريبيس لمصر  )20اطمومل س اطيليس إط  )

لتطططدريج طديطططاد  اطططدرات االنتبطططاه، لاطططد اطمومل طططس اطتوريبيطططس تطططدريباف تنطططلل بطططين تطططدريج اطلاططططدين 
ا تمدت اطدرااس  ل  اطقيا  اطقبلر لا اد  اطتربيا ثم اطقيا  اطبعدي من ابت الطيال االمطلر 

مططن  اطتحاطن وطر يلتطالنصطرين مطى لين وطر اطقيطا  لومطع اطبيانطات، لاططد تلصطلت اطدرااطس إطط  
ت اطتطدريج  ل اطنمططل   اطمومطل تين لطيطن اطتحاططن األوضطت يططان طصطاط  اطمومل ططس اطتطر تلقطط
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اطمصططططحلج االنتبططططاه اصططططلر  ططططراب اضططططرراج اططططط ي اتضطططط  مططططن صطططط ت صوططططب م اطمتعططططدد 
اطدائططد تبعططه انصوططاب اطمشططي ت اطاططللييس اططلال وططر اطمنططدت مل وططر اطمدراططس؛ وضطط ف باطنشططار 

لثقتططه اطتقطارير االيلينيييطس مططن   طن اطتحاطن وطر األدال األيططاديمر، لاطد ايطدت  طط ه اطنتطائج مطا
رات داطططس. لميطططدت اطنتططائج اطنهائيطططس طلدرااططس من اطتططدصت  طططن رريططا اطنمطططل   اطمتعططدد يعطططد تييطط

 .طنشار اطدائدج بال حاصلر االنتباه اطمصج اطررا اطلا د  ور     اضرراإحد  
Marthe La Van der et. al., )2013( درااس -  

 ططدوت اطدرااططس إططط  تنططالت اطلظططائف اطتنوي يططس لالاططيما اططط اير  اطعاملططس، ل لطط  لوططه 
اطتحديططد مثطططر اططط اير  اطعاملطططس وططر اضطططرراج اصططلر االنتبطططاه اطمصططحلج باطنشطططار اطدائططد  لططط  
األدال األيطاديمر، يمطا  طدوت اطدرااطس إطط  تنططالت مطد  وا ليطس بطرامج اطتطدصت اطماطتصدمس وططر 

س، مطع األصط  وططر اال تبطار اطاطمات اطورديططس، لماطتل  اس ااطس لاطتيلوططس، تحاطين اطط اير  اطعاملطط
رو ، لاد اامت اطدرااس إط  اامين: حيل تنقاطم  ينطس  275لاد تيلنت  ينس اطدرااس من 

( راطبطططاف لراطبطططس بيطططت مومل طططس،  لي 50اطدرااطططس األلطططط  إطططط  مومطططل تين توطططريبيتين بلااطططع )
 امطططا(، مطططن  12 -8م مطططار م مطططا بطططين )ترالحطططت ئطططد، اضطططرراج اصطططلر االنتبطططاه لاطنشطططار اطدا

 اطمدار  اطعاديس لمدار  اطتربيس اطصاصس بهلطنطدا، يطتم تدرياطهما إمطا بااطتصدام برنطامجإحد  
طلتدريج  ل  اط اير  اطعاملطس، مل برنطامج تطدصت طلتطدريج  لط  اطلظطائف اطتنوي يطس   يلمبيلتري

نالططت اطصصطائ  اطمتعلقطس بعطدم االاطتوابس إطط  لاالنتباه داصت اطصف، مما اطدرااس اطثانيطس وت
( راطبطططاف لراطبطططس  لي اضطططرراج 175برنطططامج اطتطططدصت اطماطططتصدم، ل طططط   لططط   ينطططس الامهطططا )

 امطططاف(، لتطططم تدرياطططها  12-8، م مطططار م مطططا بطططين )ار اطدائطططداصطططلر االنتبطططاه اطمصطططحلج باطنشططط
بنطت اطدرااطس اطمطنهج اطتوريبطر، بااتصدام برنامج اطتدريج  ل  اطلظائف اطتنوي يس لاالنتبطاه، لت

لااتصدمت اطدرااس  ددا من األدلات تمثلت ور مقيا  األدال األياديمر، لمقيطا  اطلظطائف 
، لمقيططا  وططلد  اطصططور، لمقيططا  اطمشططي ت اطاططللييساطعصططبيس اطمعرويططس، لمقيططا  اطاططلل  

لظططائف اطتنوي يططس اطحيططا ، لماططورت نتططائج اطدرااططس  ططن وا ليططس بططرامج تططدصت اططط اير  اطعاملططس لاط
 األصر  ور تحاين األدال األياديمر.
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        Melby-Lervåg  & Hulme) 2013) دراسة -   
 دوت اطدرااس إطط  اطتحقطا مطن وا ليطس بطرامج اطتطدريج طلط اير  اطعاملطس ططد  األروطات 

( روط  تطم 53 لي اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد، لاد تيلنطت  ينطس اطدرااطس مطن )
 مطططن  لي اضطططرراج روططط  (23لاطططد بلططط   طططدد ا ) توربيطططهلططططر تقاطططيمهم إطططط  مومطططل تين األ

لطتحقيطا  ط ا اطهطدف  رو  من اطعاديين، ( 30االنتباه، لمصر   ضابرس بل   دد ا ) اصلر
اامططت اطدرااططس بتصططميم شططبه توريبططر لوططا اطمعططايير اطمنهويططس اطتططر حططددتها اطدرااططس لومططيعهم 

ور اطدرات اطط اير  اطعاملطس اصطير   حدلل تحان داتمن األروات، لاد  تلصلت اطدرااس إط  
مد؛ مما ويما يصط  اطط اير  اطعاملطس اطلوظيطس وقطد ت شط  مثطر اطتطدريج لوطا تقييمطات اطقيطا  األ

اطبصططري اطميططانر؛ وقططد مشططارت بعططب  بططاألدرا لباطناططبس طلطط اير  اطعاملططس اطصاصططس ، اطتتططابعر
احدال تأثير وعطات وطر  ط ا اطصطدد. لاطوطدير باطط ير  نطا  طل  طدم لوطلد ميطس  إميانيساطشلا د 

شلا د يمين اطتعليت  ليها ور تعميم   ه اطبرامج طل اير  اطعاملس ور اطمهارات األصطر  )غيطر 
، لشططييت لميضططاف تشطوير اطيلمططات لاطحاطاج ( لط  يططف اطاطلل  وططر االنتبطاه،اطلوظيطس، اطقططدر   

نتائج اطدرااس وطر بطرامج اطتطدريج  لط  اطط اير  اطعاملطس لوائطدتها وطر تعديطد اطلظطائف اطمعرويطس 
وططر مثططت  ال اططرانهماططلال طططد  األروططات  لي اضططرراج االنتبططاه اطمصططاحج باطحريططس اطدائططد  مل 

  مراحت اطنمل من اطعاديين.
Tajik-Parvinchi, D., et al ., )2014 - ( دراسة   

اطتطططدريج  لططط  اطعمليطططات اطمعرويطططس لمثطططره  لططط  تحاطططين  تتنالططططدرااطططس نظريطططس    ل ططط
األدال  ل  اطمهام اطمتدرج  ليها لالايما اطتدريج  ل  اط اير  اطعاملس لاالنتباه، لميضا  لط  
انتقات مثر اطتدريج إط  مواالت مصر ، ل ط   ل   ينس من األروطات  لي اضطرراج اصطلر 

درااس اطمنهج اطلصور، حيل تم االرط ل  لط  االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد ، لاتبعت اط
اطتططططدريج اطمعروططططر طططططد  األروططططات  لي  تنالطططططاألدبيططططات اطبحثيططططس اطاططططابقس اطتططططر تاطدرااططططات ل 

اضطططرراج اصطططلر االنتبطططاه اطمصطططحلج باطنشطططار اطدائطططد، بهطططدف تحديطططد اطعلامطططت اطماطططئلطس  طططن 
انتقات مثر اطتدريج، ل اد تلصلت اطدرااس إط   دد من اطنتطائج ل طر من االتوطاه اطعطام طنتطائج 

طمتعلقطس بوا ليطس اطتطدريج اطدرااات اطاابقس لا د بيطب اطنظطر  طن اطقيطلد اطنظريطس لاطمنهويطس ا
اطمعروطططر يلاططططيلس س ططططاد  اطتأ يططططت طططططد  األوططططراد  لي اضططططرراج اصططططلر االنتبططططاه اطمصططططحلج 

 باطنشار اطدائد. 
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Segretin et.al., )2014)   دراسة -  

لاطنمل اطمعرور  دوت اطدرااس إط  تنالت اطع اس بين اطحاطس االوتما يس االاتصاديس 
اططس األثططر اسيوطططابر طبططرامج اطتططدصت اطتطططر تهططدف إططط  تحاطططين اطدرا تنالطططططططد  اطروططت، يمططا ت

اططد تيلنطت  ينططس اطدرااططس مططن  لامططت اطتنبطى بططاطتعديد اطمعروططر، ل األدال اطمعروطر، لتحديططد م ططم  
 ينس من األروات بمرحلس ما ابت اطمدراس باألرونتين، لاامت  ينس اطدرااطس إطط  مومطل تين 

دصت تطططلرولطططس تطططم تدرياطططهم بااطططتصدام بطططرامج اط ( روططط ف 745توطططريبيتين، األلطططط  ميلنطططس مطططن )
( روط ف لرولطس تطم تدرياطهم بااطتصدام 333اطمدرار، لاطمومل س اطتوريبيس اطثانيس ميلنس من )

، لاتبعطت اطدرااطس اطمطنهج اطتوريبطر، ا( مابل ف 16برنامج اطتدريج اطمعرور، ل ط   ل  مدار )
يطس، لبراريطات الصتبطارات اطقبليطس لاطبعدلاد ااتصدمت اطدرااس  ددا مطن األدلات  تمثلطت وطر ا

اططط اير  اطعاملططس، ل ضططبر اطتثبططير، ل م  مليططات اطضططبر اطمعروططر )االنتبططاه، مططن اطمهططام اطتططر تقططي
اطمرلنططس لاطتصرططير(، لتلصططلت نتططائج اطدرااططس إططط  مومل ططس مططن  لامططت اطتنبططى االوتما يططس ل 

ظططرلف اطماططين، اطمططلارد  اطبيئيططس باطماططتليات اطمرتوعططس طلضططبر اطمعروططر ل ططر  مططر اطروططت،
االوتما يس،  مت اطلاطدين، اطترييج اطعائلر، اطصحس اطبدنيس طظم، نلل برنامج اطتدصت، ل دد 

 ولاات اطبرنامج اطتدريبر.
  Maleki et al., (2014).دراسة  -

طتدريج اآلبال لوا ليس تدريج Barkly  دوت اطدرااس إط  اطتحقا من وعاطيس برنامج 
لوا ليطططططس اططططططدمج بطططططين  ططططط ه اطتطططططدص ت مطططططع األروطططططات  لي اصطططططلر االنتبطططططاه  اطططططط اير  اطعاملطططططس،

اطمصحلج باطنشار اطدائد، لاد اامت اطعينطس إطط  ثط ل مومل طات تطم اصتيطار م مطن  يطادات 
اطدرااطس  اطرج اطنوار طظروات من ماتشو  ابطن اطينا طظمطراب اطنواطيس، لاطد تيلنطت  ينطس 

إططط  ثطط ل مومل ططات تتلقططر يططت مططنهم نططلل مططن  روطط  لممهططاتهم، لاططد ااططمت اطعينططس 36مططن 
 اطتدصت ياآلتر : 

 طتدريج اآلبال. Barklyاطمومل س األلط : اطتدصت بلاارس برنامج 
 اطمومل س اطثانيس: اطتدصت بلاارس تدريج اط اير  اطعاملس. 

  .لتدريج اط اير  اطعاملس Barklyاطمومل س اطثاطثس : اطدمج بين نمل   
 :اطتاطر اطنحل  ل  اطعينس اصتيار  ند اطتاطيس باطمعايير اطباحثلن اطتدم لاد
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 . اما12 إط  6 من م مار م تترالح اط ين األروات .1
 األروطات ابطت مطن DSM-TR معطايير إطط  ااطتنادا ADHD تشطصي  .2

 .لاطمرا قين
 .اطعاديس اط يال دروس للولد ريتاطين مص  .3
 .األمهات ابت من اطملاوقس ااتمار   ل  اطتلايع .4
 .مصر  مدليس مي يتنالطلن يانلا اط ين ااتبعاد األروات تملاد 

 Child Behavior ديدا من األدلات تمثلت ور   ماطيير لدم ى ا لاد ااتصدمت
Checklist  لااططتبيانSNAP-IV لمقيططا  لياططلر طقيططا  اططط يال، لطقططد تلصططلت اطدرااططس  ،

، ليطط ط  ADHDإططط    ططددا مططن اطنتططائج ل طط : وا ليططس برنططامج بططاريل  وططر صوططب م ططراب 
تطأثير  اطومطع بطين األثنطان ويطان ططهوا ليس تدريج اطط اير  اطعاملطس وطر صوطب االضطرراج، إمطا 

 ميبر ور صوب األ راب.
 خالصة وتعقيب: 

درااططات اطتططر تنالطططت اطبططرامج اطتدريبيططس طعطط   اضططرراج اصططلر طقططد تعططددت اط     
اطتططر تنالطططت ،  لطط  حططين تتضطط  نططدر  اطدرااططات اطعربيططس  ه اطمصططحلج باطنشططار اطدائططداالنتبططا

تدريج اطعمليات اطمعرويس طع    ط  االضرراج ، باسضاوس إط   ط  يمين اسوطاد  مطن  ط ه 
، الاطططيما وطططر ميلنطططات اطبرنطططامج، لمنشطططرس ريبرتصطططميم لال طططداد اطبرنطططامج اطتطططد اطدرااطططات وطططر

اطبرنططامج، لاطونيططات لاالاططتراتيويات اطماططتصدمس ل طط ا مططا حططر   ليططس اطبططاحثلن وططر اطدرااططس 
 اطحاطيس.
 مصادر اطبرنامج اطتدريبر: -
 تم اال تماد  ل  مومل س من اطمصادر ور ابيت إ داد   ا اطبرنامج من م مها ما يلر:    

االر ل  ليه مطن اطيتطج لاطمراوطع لاطملاطل ات  مينطلدرااس لما ااسرار اطنظري  -1
 )اطعربيس لاألونبيس(.

بعب اطيتج اطصاصس بأنشطرس األروطات، لبصاصطس األنشطرس اطتطر تهطدف إطط  تنميطس  -2
حطططد  اطنشطططار اطدائطططد،  اطقصطططير  لاطعاملطططس، لصوطططببنل يهطططا االنتبطططاه لاسدرا  لاطططط اير  

 .لاالندوا يس
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االرطط ل  لطط  بعططب اطبططرامج اطع ويططس، اطتططر تنالطططت متييططرات اريبططه مططن متييططرات  -3
تشطططططابهت مطططططع م مطططططار موطططططراد اطعينطططططس تلططططط  اطبطططططرامج اطتطططططر اطدرااطططططس اطحاطيطططططس، ليططططط ط  

 .لملوه اطقصلر طديهم لصصائصهم
ما تلاور طد  اطباحثين مطن درااطات، لمطا تضطمنته مطن ااطتراتيويات، لونيطات تاطهم  -4

 رراج اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد.ور صوب م راب اض
االرطط ل  لطط   ططدد مططن اطبططرامج اطتططر  ططدوت إططط  اطتعامططت مططع اطمشططي ت اطاططللييس  -5

طططططد  األروططططات، لاطعمططططت  لطططط  اطططططتصل  مططططن م ططططراب اضططططرراج اصططططلر االنتبططططاه 
 اطمصحلج باطنشار اطدائد مل صوضها بصلر   امس .

 التخطيط العام للبرنامج:
ملود طصرس اطبرنامج ل ونياته لااتراتيوياته، ل دد ولاطاته، لدمطن ويما يلر  رب 

يت ولاس، لاطملضل ات اطتر يحتل   ليها، لاأل طداف اطعامطس لاسورائيطس لاألاطاطيج اطمتبعطس 
 ثم تقييم اطبرنامج ييت. ور تنوي ه لاطوتر  اطدمنيس طه، لتقييم اطولاات اطتدريبيس، لمن

 األهداف العامة للبرنامج: -
 :  ا اطبرنامج إط  ما يلر يهدف

تنميططططس بعططططب اطعمليططططات اطمعرويططططس طططططد  مروططططات اطرلضططططس  لي اصططططلر االنتبططططاه  -1
 اطمصحلج باطنشار اطدائد

ا طراب اصطلر االنتبطاه اطمصطحلج باطنشطار اطدائطد مطن صط ت  صوطب  ط   مل -2
األ ططداف  ليظهططر اطهططدف اطعططام طلبرنططامج مططن صطط ت، س اطعمليططات اطمعرويططس طططدي األروططاتتنميطط

 : اطتاطراطعامس طيت ولاس من ولااته، ل    ل  اطنحل 
 أوال: برنامج األمهات:

اطع اططس اسرشططاديس اطمهنيططس بينهططا لبططين ممهططات األروططات  لي  من تططد م اطمدربططس -1
 (.اطتوريبيساصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد )اطعينس 

 لط  اضططرراج اصطلر االنتبططاه اطمصطحلج باطنشططار اطدائططد  هططاتمن تتعطرف األم -2
 من حيل األاباج لمعدالت االنتشار.

من تتعططرف األمهططات  لطط  صصططائ  األروططات  لي اصططلر االنتبططاه اطمصططحلج  -3
 باطنشار اطدائد.
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 طط   اصططلر االنتبططاه اطمصططحلج ماططاطيج ا اطلاايططس ل ائططرر  هططاتاألم عططرفمن ت -4
 باطنشار اطدائد.

م راب اصلر االنتباه اطمصطحلج  صوبا     مل ائرر  هاتاألم عرفمن ت -5
 باطنشار اطدائد لييويس اطلاايس منه.

 األمهات م ميس تعديت اطالل . عرفمن ت -6
  ل  مااطيج تنميس االنتباه. هاتاألم عرفمن ت -7
  ل  مااطيج تنميس اسدرا . هاتاألم عرفمن ت -8
 اط اير  طد  األروات. بوا ليس ور تنميس هاتمن تشار  األم -9
  ل  مااطيج ر ايس اطروت ص ت مرحلس ما ابت اطمدراس. هاتمن تتعرف األم -8

 ثانيا: برنامج األطفال
من يتعططططرف األروططططات اطمشططططاريلن وططططر اطبرنططططامج  لطططط  اطمططططدرج ل لطططط  بعضططططهم  -1
 اطبعب.

 ترييد انتباه اطروت )ط اتيراا ور اطنشار(. نم من ي -2
 بوا ليس ور منشرس اطبرنامج. اطمشاريس من يتدرج اطروت  ل  -3
 من تنم  ادر  اطروت  ل  ترييد انتبا ه طمثير ما. -4
 من تنم  ادر  اطروت  ل  ترييد االنتباه اطبصري طلمثيرات اطمصتلوس. -5
 من يتدرج اطروت  ل  االتااا ور االنتباه اطبصري. . -6
 من تنمر ادر  اطروت  ل  انتقال اطمثيرات. -7
 نمر اعس االنتباه اطبصري طد  اطروت.من ت -8
 من يتدرج اطروت  ل  دياد  مد  االنتباه اطبصري . -9
 من تنم  ادر  اطروت  ل  اطمرلنس ور نقت االنتباه. -10
 نمر ادر  اطروت  ل  اطمرلنس ور نقت االنتباه.من ت -11
 هات لاطتعليمات.يمن تنم  ادر  اطروت  ل  االنتباه اطامعر طلتلو -12
 من تنم  ادر  اطروت  ل  االنتباه طلتواصيت اطدايقس. -13
 من يتدرج اطروت  ل  دياد  مد  االنتباه اطامعر . -14
 من يدرج اطروت  ل  اطمرلنس ور نقت االنتباه اطامعر. -15
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 من يتدرج األروات  ل  اطتلاصت اطوعات بهدلل. -16
 من يتدرج األروات  ل  اطتوا ت االوتما ر اطاليم. -17
 من يميد األروات اطاللييات غير اطمرغلج بها. -18
 نم  ادر  اطروت  ل  اطتمييد اطامعر بين اطمثيرات.ت من -19
 من تنم  ادر  اطروت  ل  اطيلا اطامعر. -20
 من تنمر مهار  اطترابر اطامعر طد  اطروت. -21
 من يلتدم اطروت باطتعليمات. -22
 طبصري بين اطمثيرات.من تنمر ادر  اطروت  ل  اطتمييد ا -23
 من يتدرج اطروت  ل  اطتمييد اطبصري بين اطمثيرات اطمصتلوس. -24
 من تنمر مهار  اطتتابع اطبصري طدي اطروت.  -25
 من تنم  ادر  اطروت  ل  اطتآدر اطبصري اطحرير. -26
 من تنم  ادر  اطروت  ل  اطيلا اطبصري. -27
 ي بين اطشيت لاألرضيس. من تنمر ادر  اطروت  ل  اطتمييد اطبصر  -28
 نم  ادر  اطروت  ل  اسدرا  اطبصري.من ت -29
 ج اطروت  ل  إدرا  االتوا ات اطميانيس.من يتدر  -30
 درج األروات  ل  تيامت اطنظم اسدراييس.تمن ي  -31
 هات لاطتعليمات.يباطتلو االطتدام درج األروات  ل تمن ي -32
 تدريبيس طلتصويف من حد  اطعناد.ملااف طاألروات  يتعرب  من -33
 درج األروات طلتصويف من حد  اطعناد.تمن ي -34
 مد.من تنم  ادر  اطروت  ل  اطت ير اطبصري اصير األ -35
 مد طد  اطروت.من تنمر اط اير  اطبصريس اصير  األ -36
 مد.من يتدرج اطروت  ل  اطت ير اطبصري اصير األ -37
 اطت ير.من تنمر ادر  اطروت  ل   -38
 من يتدرج اطروت  ل  اطت ير اطامعر. -39
 من يت ير اطروت اطمثيرات اطامعيس اطمصتلوس. -40
 من تنم  ادر  اطروت  ل  اطت ير اطامعر.  -41
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 نشرس من شأنها تنميس اط اير  اطعاملس.لضع اطروت ور ميمن  -42
 من ترتوع طدي اطروت اطدروس اطيليس  ل  مهام اط اير  اطعاملس. -43
 األا  اطتر ياتند إطيها اطبرنامج:  -

 نطططد إ طططداد مرا اتهطططا  تاطتطططر تمطططاطحطططاطر إطططط  مومل طططس مطططن األاططط  تلططط  ياطططتند اطبرنطططامج   
 :اطبرنامج

 األسس العامة: -1
 لطططط  تنميططططس اطعمليططططات اطمعرويططططس ) االنتبططططاه، ريططططد اطبططططاحثلن وططططر اطبرنططططامج اطحططططاطر 
 األنشطرس اطتطر تتنااطج مطع ربيعطس اطمرحلطسلاسدرا ، لاطت ير(، ل ط  من ص ت مومل س من 

 .اطنمائيس ألروات  ينس اطدرااس
 األسس النفسية والتربوية: -2
مرا ا  اطورلا اطورديس  ند اطعمت مع األروات  امس ل لي اصلر االنتباه اطمصطحلج  - م

لوططططه اطصصططططل ؛ حيططططل إن اطعمططططت مططططع  لي اصططططلر االنتبططططاه   باطنشططططار اطدائططططد  لطططط
 اطمصحلج باطنشار اطدائد يعتمد  ل  اطورديس ور معظم األحيان. 

 نطططد اطعمطططت مطططع األروطططات يوطططج  لطططر اطمطططدرج ااطططتثار  دلاوطططع األروطططات ط توطططاه نحطططل   - ج
)اطتططدريج( لوقططا طصصططائ  األروططات  لي اصططلر االنتبططاه اطمصططحلج باطنشططار  س مليطط
؛ لمططن ثططم وعلططر اطمططدرج من يعططرب ييططلن طططديهم انصوططاب وططر اطداوعيططسل حيطط داطدائطط

 مثيرات تعمت  ل  إثار  داوع اطروت نحل اطمشاريس لاطعمت ور األنشرس اطمقدمس إطيه.
توعيططت دلر اطروططت وططر األنشططرس اطمقدمططس طططه يعمططت  لطط  تحقيططا اطروططت ط اتططه، مي من     - 

ت؛ وياطتريع م حظطس اطتييطر اطنطاتج  طن تعتمد برامج اطروت  ل  اطنشار اطط اتر طلروط
 مدائه لحصلطه  لر منتج من صنا ته. 

اطططتصدام اطحطططلا  يمطططدصت رئياطططر وطططر  مليطططس تطططدريج األروطططات  لي اصطططلر االنتبطططاه م     -د
 اطمصحلج باطنشار اطدائد. 

عاد اطمثيطرات ميان اطولاطس ( مطن حلططه بحيطل يطتم ااطتب مرا ا  تنظيم غروس اطدرااس )    -ه
 اطمرغلج ويها.غير 
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 لي اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد يىدي  األروات ااتصدام اطلعج ور برنامج  -ل
إطط  اطمشططاريس اطوا لططس طلروططت، واطلعططج طيططس اطروطت ينمططر طديططه اطقططدرات بصططوس  امططس وططر 

  د  مواالت. 
لر االنتبطاه اطتنلل ور ااتصدام ونيات اللييس لااتراتيويات متنل س مع األروطات  لي اصط -د

 لطط  من ، اطتعديططد –ر لاطمنااشططس اطحططلا -اطلعططج  –اطمصططحلج باطنشططار اطدائططد ياطنم وططس
 ييلن اطتعديد اطمقدم طلروت  ل ما يوضله اطروت من معددات. 

مرا ططا  صصطططائ  األروطططات  لي اصططلر االنتبطططاه اطمصطططحلج باطنشططار اطدائطططد  نطططد إ طططداد  -ح
تنل طططس تطططدلر حطططلت ملضطططل ات مصتلوطططس اطبرنطططامج اطصطططا  بهطططم؛ حيطططل تقطططديم منشطططرس م

 تتنااج مع األروات  لي اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد. 
اطتططدر  داصططت ولاططات اطبرنططامج ؛حيططل يططتم  طط ا اطتططدر  باطناططبس طلمططد  اطدمنططر اطمنااططج  -ر

طدمن اطدرااطس واألروطات يعطانلن مطن  طدم اطقطدر   لطر االنتبطاه لاالاطتمرار توطاه اطمثيطرات 
لضططس  لطططيهم ويوطططج من يطططتم تطططدريج اطروطططت  لططر االنتبطططاه بيطططت ولانبطططه مطططد  دمنيطططس اطمعر 

لي ط  نقطت انتبطاه األروطات لتحاطين  ،مد  اطدمنرتدر  ور دياد    ا اطيتم اطاصير ، ثم 
 االنتباه لصلال إط  يت اطعمليات اطمعرويس ملضلل اطدرااس.

يوطططج من تيطططلن اطلاطططائت اطماطططتصدمس داصطططت اطبرنطططامج و ابطططس بحيطططل يتوطططه إطيهطططا اطروطططت   - 
اططططائت  لطططط   نصططططر اطحريططططس ف  لطططط  مضططططملنها بحيططططل تحتططططل   طططط ه اطل محططططالال اطتعططططر 

 لاألطلان اطو ابس إضاوس إط   نصر اطا مس لاألمن  ند ااتصدام اطروت طها.
 –اصصطططيس –ج )منشطططرس ملوهطططهت اطبرنطططاماطتنطططلل وطططر األنشطططرس اطماطططتصدمس وطططر ولاطططا  - 

؛ حيططل يعططانر األروططات األريططان بأنلا هططا ( –يططس لتربليططسمطعططاج حري –ملاططيقيس –حرييططس
اصطططلر االنتبطططاه اطمصططططحلج باطنشطططار اطدائططططد مطططن اطملططططت  نطططد  ططططرب نوططط  اطططططنمر  ل ل 

 لاطتيرار ور األنشرس.
 .اطمدربس ليت روت من مروات اطمومل س لاطمومل س ييت من يالد ول من األطوس بين  - ت
اصططططلر االنتبططططاه اطمصططططحلج  لإ ططططداد بيئططططس اطتططططدريج اطمنااططططبس طصصططططائ  األروططططات  ل  - م

 ثلس ويما يلر :باطنشار اطدائد  ينس اطدرااس لاطمتم
من تيططططلن غروططططه اطنشططططار اطماططططتصدمس وططططر تربيططططا اطبرنططططامج بعيططططد   ططططن اطضلضططططال  -

 تشتت االنتباه اطامعر طظروات. لاطمىثرات اطصارويس اطتر
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 من تيلن غروه اطنشار ويد  اطتهليس لاسضال . -
من تصلطل غروطس اطتعلطيم مطن اطللحطات اطمعلقطس  لط  اطوطدران حيطل يطىدي لولد طا إطط   -

تشتت االنتباه اطبصري ليمين من تحتلي اطيروس  ل  بعب األطلان اطهادئطس اطمريحطس 
 طلنظر.

 األسس االجتماعية:  -3
األروططات  لي اضطرراج اصططلر االنتبطاه اطمصطحلج باطنشططار اطدائطد وططر  مشطاريسمرا طا        

األنشرس اطوما يس طتحقيطا اطتوا طت االوتمطا ر، حيطل يعطانر  طىالل األروطات مطن اصطلر وطر 
 اطتلاصططت االوتمططا ر، حيططل تشططير نتططائج اطعديططد مططن اطدرااططات اطتططر موريططت وططر  طط ا اطصططدد 

اطدائططططد  يعططططانلن مططططن صططططلر االنتبططططاه اطمصططططحلج باطنشططططار اضططططرراج ا لي من األروططططات إططططط  
لاطاطططططلبيس، ل طططططدم اطثقطططططس بطططططاطنو  لوقططططدان اسحاطططططا  باألمطططططان، لاضطططططرراج اطحاططططططس االنرططططلال، 

اطمداويططس، ل ططدم تلاوططا ردلد موعططاطهم االوتما يططس مل ااططتواباتهم مططع اطحططدل مل اطمثيططر، لمنهططم 
باطاططططعاد ، لاطد شططططس، لاطحططططدن، يوشططططللن وططططر اطتعبيططططر  ططططن  ططططلاروهم اطصاصططططس مثططططت اطشططططعلر 

لاطصطططلف، لاالشطططمئداد، يمطططا منهطططم يعطططانلن مطططن تطططدنر تقطططدير اطططط ات، ل طططدم اطقطططدر   لططط  إاامطططس 
اال تطدال اطمتيطرر  لط  اآلصطرين،  بعضطهم يلوطأ إطط   اات اوتما يطس ناوحطس مطع اآلصطرين ل 

تططططط ف اطممتليطططططات، ل طططططدم احتطططططرام اطقطططططلانين لا أل طططططراف لاطقاطططططل  مطططططع اطحيلانطططططات، لاطاطططططراس لال
اطنشطار اطدائطد ألروات  لل اضرراج اصلر االنتبطاه اطمصطحلج باالوتما يس، لمن ثم يعانر ا

؛  Copeland ,2003؛ (Merrell, et al., 1997 مطن انصوطاب وطر اطتلاوطا االوتمطا ر
(Lee et al.,2008.   

ليظهر طدي  طىالل األروطات اطلل  ا تراضطر، حتط  يصطت بهطم اطحطات إطط  لضطعهم 
صاصس باألروات اط ين يعانلن من اضرراج اطالل  لتظهر ططديهم صطعلبات وطر ور وصلت 

 .(784: 2015، لمصرلن اطتوا ت مع مارانهم )شري مت ول نالن
 الفنيات المستخدمة في البرنامج:

ياتند اطبرنامج اطحاطر إط  مومل س من اطونيطات اطتطر تطت لم مطع ربيعطس اطمشطي ت 
بياوطه مشطياطه  وطر  اطتعديطد تتمثطت اطعمريس طظروطات،  لملضلل اال تمام لصصائ  اطمرحلس 

ين، اطمحايطططا ، اطمنااشطططس لاطحطططلار، اطمماراطططس، اطمحاضطططر ، اطلاوطططج اطمندططططر، اطنم وطططس، اطتلقططط، 
، باسضططاوس إطططط  مومل طططس مطططن اطقصططط  اطتطططر تتنااططج مطططع اطمرحلطططس اطعمريطططس طهطططىالل األروطططات
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لاطحطل، لتيلوطس االاطتوابس، لتحليطت اطمهمطس، لطعج اطدلر ، لالج اطدلر، لاالاتبعاد اطمىات، 
 لاطتدريج  ل  اطمهارات االوتما يس.

 مراحل وخطوات تنفيذ البرنامج:
 المرحلة األولى/ اإلعداد: -1

يططتم صططط ت  طط ه اطمرحلطططس اتصطططا  مصتلططف اسوطططرالات اط دمطططس طلتعططرف  لططط  األروطططات 
ليطط ط  اصتيططار ميططان اطتربيططا، لماططر م لمعلمططيهم ، ليطط ط  اطتربيططا اطقبلططر ألدلات اطدرااططس، 

ليطط ط  يططتم وططر  طط ه اطمرحلططس متصططا  ياوططس اسوططرالات طتيططلين   اططس تعططارف بططين األروططات مططع 
 بعضهم اطبعب لبين األروات لاطمدربس.

 المرحلة الثانية/ التنفيذ: -2
قريبططططا بلااططططع ثطططط ل ولاططططات ياطططتيرا تربيططططا ولاططططات  طططط ا اطبرنططططامج مربعططططس مشططططهر ت

  .مابل يا
 برنامج األمهات.األول: 

 ( ولاات.10تتيلن ولاات اطبرنامج ) األمهات( ور اطدرااس اطحاطيس من) -
 ( دايقس طلولاس اطلاحد. 90ولاات اطبرنامج اطصا  باألمهات تاتيرا ) -

 ) ليتم إشرا  األمهات بأنشرته(. الثاني: برنامج األطفال     
بلااع  ( ولاس390اطورديس )( ولاس، بحيل بل   دد اطولاات 399تيلن اطبرنامج من ) -

 ( .9، ل بل   دد اطولاات اطوما يس )ولاس طيت روت  ل  حدا 39
تتطرالح مططده اطولاططات اطمقدمطس طظروططات حاططج نل هططا )ورديطس مل وما يططس(؛ بحيططل تتططرالح  -

( دايقططس طلولاططس اطلاحططد ؛ ممططا اطولاططات اطورديططس وتتططرالح مططا 90مططد  اطولاططات اطوما يططس )
 ور اطمتلار. ( دايقس 60-15بين )

 المرحلة الثالثة/ التقويم:  -3
 تم تقليم وا ليس اطبرنامج من ص ت ث ل مراحت: ي
ضطططططاوس  بعطططططب اطمحيمطططططيناطتقطططططليم اطقبلطططططر:  طططططن رريطططططا  طططططرب اطبرنطططططامج  لططططط  .  1 لال

 اطتعدي ت اط دمس  ل  اطولاات لوا ليس اطبرنامج ل ط  ابت اطتقديم. 
اطتقططليم اطماططتمر: تقططليم اطبرنططامج  وططر مثنططال اطتربيططا  ططن رريططا اطلاوططج اطمندطططر   .2

طيت ولاس، لي ط  إوابطس األروطات  طن اطنشطار وطر نهايطس يطت ولاطس، ل طط  طتحديطد 
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وطرالات  اطنقار اطتر تحتطا  إطط  تعطدي ت طتتنااطج مطع اطتربيطا اطعملطر طلولاطات لال
 اد اطنظري طلولاات. اطبرنامج، لاطتر طم تتض   ور مثنال اس د

تربيططا مقيططا    يططتم إ ططاد اطتقططليم اطبعططدي: بعططد االنتهططال مططن منشططرس اطبرنططامج،  .3
اطصطرد، لاصتبطار اطط اير   ، لاصتبطارطمعرويطس، لاصتبطار اطنشطار اطدائطدتشصي  بعطب اطعمليطات ا

، لمثر ططططا وططططر  طططط   نططططامج وططططر تنميططططس اطعمليططططات اطمعرويططططس؛ طليشططططف  ططططن وا ليططططس اطبر اطعاملططططس
 اطدائد. اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اضرراج

لضططط  اطوطططدالت اطتاطيطططس تلديطططع ولاطططات اطبرنطططامج مطططن حيطططل ملضطططلل يطططت ولاطططس، لت
  لم داوها، لاطونيات اطماتصدمس ور تنوي  ا.

 :ملخص الجلسات التدريبية للبرنامج المقترح
 (1) جدول

 ألمهاتيوضح جلسات ا
نوع  أهداف الجلسة موضوع الجلسة رقم الجلسة

 الجلسة
زمن 
 الجلسة

 الفنيات المستخدمة

اطولاططططططططططططططططططططططس 
 األلطططططططططططططططططططططططططط 
 )االوتتاحيس(

اطمهنيس  من تد م اطع اس اسرشاديس تمهيد
  األروات  لي لممهاتاطمدربس  بين

باطنشار   اطمصحلج اصلر االنتباه
 .اطدائد

 اطمحاضر ، اطمنااشس  دايقس 90 وما يس
لاطحطططططططططططلار، اطلاوطططططططططططج 

 اطمندطر.

اطولاططططططططططططططططططططططس 
 اطثانيس

 اطتعطططططرف  لططططط   اضطططططرراج 
  اصططلر االنتبطططاه اطمصطططحلج

 باطنشار اطدائد.

 من تتعرف األم باضرراج اصلر
االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد من 

 لمعدالت االنتشار.  حيل األاباج

 اطمحاضر ، اطمنااشس  دايقس 90 وما يس
لاطحطططططططططططلار، اطلاوطططططططططططج 

 اطمندطر.
اطولاططططططططططططططططططططططس 

 اطثاطثس
  األروطططططططططات  ليصصطططططططططائ  

اصططلر االنتبطططاه اطمصطططحلج 
 باطنشار اطدائد.

   من تتعطططططططططططططططططططرف األمهطططططططططططططططططططات  لططططططططططططططططططط 
صصططططططططائ  األروططططططططات  لي  اصططططططططلر 

  .النتباه اطمصحلج باطنشار اطدائدا

 دايقس  90 وما يس
 

 ، اطمنااشساطمحاضر 
اطلاوطططططططططططج  ،لاطحطططططططططططلار
 اطمندطر.

اطولاططططططططططططططططططططططس 
 اطرابعس

 اضرراج   اطلاايس من
  االنتبططططططططططططططططططططططططططططاه  اصططططططططططططططططططططططططططططلر

باطنشطططار اطدائططططد طمصطططحلج ا
 لييويس اطع  .

اطلاايططططططس  رططططططرا هططططططاتاألم عططططططرفمن ت
االنتباه اطمصطحلج   ل      اصلر

  .طدائداباطنشار 

 دايقس 90 وما يس
  

 اطمحاضطططر ، اطمنااشطططس
لاطحطططططططططططلار، اطلاوطططططططططططج 

 اطمندطر.

اطولاططططططططططططططططططططططس 
 اطصاماس

ررا     مل  هاتاألم عرفمن ت األااطيج اطع ويس
 اطتقليت  مع م راب اصلر االنتباه
اطمصحلج باطنشار اطدائد لييويس 

 اطلاايس منه.

 اطمحاضر ، اطمنااشس  دايقس 90 وما يس
لاطحطططططططططططلار، اطلاوطططططططططططج 

 اطمندطر.

 اطمحاضر ، اطمنااشس  دايقس 90 وما يساألمهططططططات م ميططططططس تعططططططديت  عططططططرفمن ت تعديت اطالل اطولاططططططططططططططططططططططس 
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نوع  أهداف الجلسة موضوع الجلسة رقم الجلسة
 الجلسة

زمن 
 الجلسة

 الفنيات المستخدمة

لاطحطططططططططططلار، اطلاوطططططططططططج  اطالل   اطااداس
 اطمندطر.

اطولاططططططططططططططططططططططس 
 اطاابعس

اطعمليططات اطمعرويططس )االنتبططاه 
لاسدرا  لاطتطط ير( لماططاطيج 

 تنميس االنتباه
 

  ل  مااطيج  هاتاألم من تعرف
 .تنميس االنتباه

 اطمحاضر  ،اطمنااشس دايقس 90 وما يس
لاطحططططططططلار، اطلاوططططططططج  

 اطمندطر.

اطولاططططططططططططططططططططططس 
 اطثامنس

 ماططططاطيج تنميططططس األم  لطططط من تعططططرف  اسدرا 
 اسدرا .

اطمحاضطططر  ،اطمنااشطططس  دايقس 90 وما يس
لاطحطططططططططططلار، اطلاوطططططططططططج 

 مماراساطمندطر، اط
اطولاططططططططططططططططططططططس 

 اطتااعس
 بوا ليس ور تنميس هاتمن تشار  األم اط اير 

 طد  األروات. اط اير 
 اطمحاضطططر  ،اطمنااشطططس دايقس 90 وما يس

لاطحطططططططططططلار، اطلاوطططططططططططج 
اطمندططططططططططططططططر، تلويطططططططططططططططه 

 االنتباه.
اطولاططططططططططططططططططططططس 

 اطعاشر 
 لطططططط  ماططططططاطيج  هططططططاتتعططططططرف األممن  ر ايس روت ما ابت اطمدراس

ر ايطططس اطروطططت صططط ت مرحلطططس مطططا ابطططت 
 اطمدراس

اطمحاضطططر ، اطمنااشطططس  دايقس 90 وما يس
لاطحطططططططططططلار، اطلاوطططططططططططج 

 اطمندطر.
 

 ( 2جدول )
 يوضح جلسات األطفال

 نوع زمن الجلسة الفنيات المستخدمة
 الجلسة

 رقم الجلسة الجلسةموضوع  هدف الجلسة )الرئيسي(

اطمحاضر ، اطلعج اطحر، اطلعج اطملوه، لاطحطلار 
اطموتطططططلح، اطنشطططططار اطمندططططططر، اطمماراطططططس، تلويطططططه 

 االنتباه.

من يتعرف األروات  وما يس دايقس 90
اطمشاريلن ور اطبرنامج  ل  
اطمدرج ل ل  بعضهم 

 اطبعب

 ولاس تمهيديس. تحويد.ل تعارف 

 اطتعديد، اطحل اطبدنر لاطلوظر، 
اطنم وططططس، اطتلقططططين، اطمماراططططس، اطتشططططييت،  طعططططج 

 اطدلر، لاطتعديد، اطلاوج اطمندطر.

 10يترالح ما بين 
 دايقس 15إط  

ترييد انتباه اطروت  من ينم  ورديس
 )ط اتيراا ور اطنشار(

 اطولاس األلط . ترييد االنتباه.

 اطتعديد، اطحل اطبدنر لاطلوظر، 
ييت، طعطططططج اطنم وطططططس، اطتلقطططططين، اطمماراطططططس، اطتشططططط

 اطدلر، اطلاوج اطمندطر.

يترالح ما بين  من  
 دايقس. 20إط  15

 من يتدرج اطروت  ل  ورديس
 االشترا  بوا ليس ور

 منشرس اطبرنامج.

ترييد النتباه 
 ط اتيراا
 باطنشار.

 اطولاات اطثانيس.

إ رطططططططططططال اطتعليمطططططططططططات، اطتلقطططططططططططين، لاطمماراطططططططططططس، 
لاطتطططططططدريج، لاطتعديطططططططد،  لاطتشطططططططييت، اطحطططططططل  مل 
اطتحويططططد، لتيلوططططس االاططططتوابس، اطتي يططططس اطراوعططططس، 

 20يترالح ما بين  
 دايقس. 25إط  

من تنم  ادر  اطروت  ل   ورديس
 ترييد انتباه طمثير ما.

ترييد االنتباه 
 طمثير.

 اطولاس اطثاطثس.
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 برنامج مقرتح للتدخل املبكر لتنمية بعض العمليات املعرفية

2016 اغسطس ،2، ج47جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 نوع زمن الجلسة الفنيات المستخدمة
 الجلسة

 رقم الجلسة الجلسةموضوع  هدف الجلسة )الرئيسي(

 إدار  لضبر اط ات.
 اطتعديد، تلويه االنتباه، اطحل 

 اطلوظر لاطبدنر، اطلماراس لاطنم وس.
يترالح ما بين  

 دايقس35   إط  30
من تنم  ادر  اطروت  ل   ورديس

 اطترييد االنتباه اطبصري.
االنتباه 

 طبصري.ا
 اطولاس اطرابعس.

 اطتعديد، تلويه االنتباه، اطحل 
 اطلوظر لاطبدنر، اطمماراس لاطنم وس.

يترالح اطولاس ما بين 
 دايقس 45 إط   35

من يتدرج اطروت  ل   ورديس
 ور االنتباه اطبصري. االتااا

االنتباه 
 اطبصري.

 اطولاس اطصاماس.

 45يترالح ما بين   اطتعديد، اطنشار اطمندطر.
 دايقس. 50إط  

من تنمر ادر  اطروت  ل   ورديس
 انتقال اطمثيرات.

اطتدريج  ل  
تحاين االنتباه 
 اطبصري.

 اطولاس اطااداس.

تلويه االنتباه، اطحطل اطلوظطر لاطبطدنر، اطمماراطس 
 لاطنم وس

يترالح ما بين من 
 دايقس. 55إط   45

ان تنمر اعس االنتباه  ورديس
 اطبصري طد  اطروت.

 اطولاس اطاابعس. اعس االنتباه.

 45يترالح ما بين   اطمنااشس لاطحلار لاطمماراس، اطلاوج اطمندطر .
 دايقس60إط  

من يتدرج اطروت  ل  دياد   ورديس
 مد  االنتباه اطبصري طظروات 

 اطولاس اطثامنس. مده االنتباه

 اطتعديد، تلويه االنتباه، اطحل
 اطلوظر لاطبدنر، اطمماراس لاطنم وس

 45يترالح ما بين  
 دايقس 60إط  

من تنم  ادر  اطروت  ل   ورديس
 اطمرلنس ور نقت االنتباه

 ل   اطتدريج
اطمرلنس ور 
 االنتباه.

 اطولاس اطتااعس.

 اطتعديد، تلويه االنتباه، اطحل 
 اطلوظر لاطبدنر، اطمماراس لاطنم وس

 45يترالح ما بين  
 دايقس. 60إط  

من ينمر ادر  اطروت  ل   ورديس
 اطمرلنس ور نقت االنتباه.

اطتدريج  ل  
اطمرلنس ور نقت 

 االنتباه.

 اطولاس اطعاشر .

اطتعديطططططد، إدار  اطططططط ات، تلويطططططه االنتبطططططاه، اطحطططططل 
 اطبدنر، اطمماراس لاطنم وس.اطلوظر ل 

 45يترالح ما بين  
 دايقس. 60إط  

من تنم  ادر  اطروت  ل   ورديس
االنتباه اطامعر طلتلوهات 

 لاطتعليمات.

اطولاس اطحاديس  االنتباه اطامعر.
  شر.

 اطتعديد، تلويه االنتباه، اطحل 
 اطلوظر لاطبدنر، اطمماراس ل اطنم وس.

 45يترالح ما بين  
 دايقس. 60إط  

من تنم  ادر  اطروت  ل   ورديس
 االنتباه طلتواصيت اطدايقس.

اطتدريج  ل  
 االنتباه اطامعر.

اطولاس اطثانيس 
  شر.

اطتعديد، تلويه االنتباه، اطحطل اطلوظطر  لاطبطدنر، 
 اطمماراس لاطنم وس، إدار  اط ات.

يترالح ما بين  
 ايقس.د 60إط  45

 من يتدرج اطروت  ل  دياد   ورديس
  .مد  االنتباه اطامعر

اطتدريج  ل  
 مد  دياد 

 االنتباه اطامعر

اطولاس اطثاطثس 
  شر

 اطتعديد، اطنشار اطمندطر، اطمماراس، 
 تلويه االنتباه، اطحل، تيلوس االاتوابس.

 45يترالح ما بين 
 دايقس. 60إط  

من يدرج اطروت  ل  اطمرلنس  ورديس
 ور  نقت االنتباه اطامعر

اطتدريج  ل  
اطمرلنس ور نقت 
 االنتباه اطامعر

اطولاس اطرابعس 
  شر

إ رال اطتعليمات، اطنم وطس، اطمماراطس،  اطلاوطج 
اطمندطططططر، اطتعديططططد، الططططج اطططططدلر،  طعططططج اطططططدلر، 
اطعططططدت اطمىاطططططت، اطحطططططل اطلوظطططططر لاطبطططططدنر، إدار  

 اط ات، تيلوس االاتوابس.

من يتدرج األروات  ل   وما يس دايقس . 90
 بهدلل.اطتلاصت اطوعات 

اطولاس اطصاماس  اطتلاصت اطوعات
  شر

اطتعديططد، تلويططه االنتبططاه، اطحططل اطلوظططر لاطبططدنر، 
 مدار  اط ات، اطمماراس، لاطنم وس.

من يتدرج األروات  ل   وما يس دايقس 90
 .اطتوا ت االوتما ر اطاليم

 اطلعج اطتعالنر
 

اطولاس اطااداس 
  شر

اطنم وططس، تيلوططس االاططتوابس، اطمحططالر ، اطتعديططد : 
اطرمططططططططدي، اطلاوططططططططج  –اطمططططططططادي  –االوتمططططططططا ر 

 دايقس 90
 

من يميد األروات اطاللييات  وما يس
 غير اطمرغلج بها

اطولاس اطاابعس  الل  االنتباه
  شر
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2016 اغسطس،2، ج47جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 نوع زمن الجلسة الفنيات المستخدمة
 الجلسة

 رقم الجلسة الجلسةموضوع  هدف الجلسة )الرئيسي(

 اطمندطر، لاطحل، اطتصحي  اط اتر.
اطتعديططد، تلويططه االنتبططاه، اطحططل اطلوظططر لاطبططدنر، 

 اطمماراس لاطنم وس.
 45يترالح ما بين  

 دايقس 60إط  
من ينم  ادر  اطروت  ل   ورديس

اطتمييد اطامعر بين 
 اطمثيرات.

 اطتدريج  ل 
 اطتمييد اطامعر

اطولاس اطثامنس 
  شر

اطتعديططد، تلويططه االنتبططاه، اطحططل اطلوظططر لاطبططدنر، 
 طعج اطدلر، اطمماراس لاطنم وس.

 45يترالح ما بين 
 دايقس 60إط  

من تنم  ادر  اطروت  ل   ورديس
 اطيلا اطامعر

اطولاس اطتااعس  اطيلا اطامعر
  شر

اطمماراططططس، اطتعديططططد، اطلاوططططج اطمندطططططر، اطحططططل، 
 اطنم وس، اطتعديد، تيلوس االاتوابس

إط  45يترالح ما بين 
 دايقس60

من تنمر مهار  اطترابر  ورديس
 اطامعر طد  اطروت

 اطعشرلناطولاس  اطترابر اطامعر

اطتيططططططرار، اطتعديططططططد، اطلاوططططططج اطمندطططططططر، اطحططططططل، 
 اطنم وس اطتعديد، تيلوس االاتوابس

 45يترالح ما بين  
 دايقس 60إط 

 اطولاس اطلاحد اطتتابع اطامعر من يلتدم اطروت باطتعليمات ورديس .
 لاطعشرلن

اطتعديططد، تلويططه االنتبططاه، اطحططل اطلوظططر لاطبططدنر، 
 االاتوابس .اطمماراس لاطنم وس، تيلوس 

 45يترالح ما بين 
 دايقس 60إط  

من تنمر ادر  اطروت  ل   ورديس.
 اطتمييد اطبصري بين اطمثيرات

اطولاس اطثانيس  اطتمييد اطبصري
 لاطعشرلن

اطتعديطططططد، اطحطططططل، اطمماراطططططس، اطنشطططططار اطمندطططططططر  
 لتيلوس االاتوابس.

 45يترالح ما بين  
 دايقس 60إط  

اطتمييد من يتدرج اطروت  ل   ورديس
اطبصري بين اطمثيرات 

 اطمصتلوس

اطولاس اطثاطثس  اطتمييد اطبصري
 لاطعشرلن

اطتعديطططططد، اطحطططططل، اطمماراطططططس، اطنشطططططار اطمندطططططططر 
 لتيلوس االاتوابس

 45يترالح ما بين  
 دايقس 60إط  

من تنمر مهار  اطتتابع  ورديس
 اطبصري طدي اطروت

 اطولاس اطرابعس اطتتابع اطبصري
 لاطعشرلن

اطتعديطططططد، اطحطططططل، اطمماراطططططس، اطنشطططططار اطمندطططططططر 
 ،لتيلوس االاتوابس

 45يترالح ما بين 
 دايقس 60إط  

من تنم  ادر  اطروت  ل   ورديس
 اطتآدر اطبصري اطحرير

اطولاس اطصاماس  اطتتابع اطبصري
 لاطعشرلن

اطتعديطططططد، اطحطططططل، اطمماراطططططس، اطنشطططططار اطمندططططططر، 
 اساصال

 45يترالح ما بين  
 سدايق 60إط  

من تنم  ادر  اطروت  ل   ورديس.
 اطيلا اطبصري

اطولاس اطااداس  اطيلا اطبصري
 لاطعشرلن

اطتعديططططد، اطحططططل، اطمماراططططس، اطنشططططار اطمندطططططر ، 
 لتيلوس االاتوابس.

 45يترالح ما بين  
 دايقس 60إط 

من تنمر ادر  اطروت  ل   ورديس
اطتمييد اطبصري بين اطشيت 

 لاألرضيس

 اسدرا  اطبصري
اطشيت  تمييد

 لاألرضيس

 اطولاس اطاابعس
 لاطعشرلن

لاطبططدنر،  اطتعديططد، تلويططه االنتبططاه، اطحططل اطلوظططر
اطمماراططططس لاطنم وططططس، اطلاوططططج اطمندطططططر،  تيلوططططس 

 االاتوابس.

 45يترالح ما بين  
 دايقس 60إط 

من ينم  ادر  اطروت  ل   ورديس
 اسدرا  اطبصري.

اطولاس اطثامنس  اطنو  حرير
 اطعشرلن.ل 

اطتعديططد، تلويططه االنتبططاه، اطحططل اطلوظططر لاطبططدنر، 
اطمماراطططططس لاطنم وطططططس، اطلاوطططططج اطمندططططططر، تيلوطططططس 

 االاتوابس.

 45يترالح ما بين 
 دايقس60إط 

من يتدرج اطروت  ل  إدرا   ورديس
 االتوا ات اطميانيس

 اطولاس اطتااعس اطنو  حرير
 لاطعشرلن

اطتعديططد، تلويططه االنتبططاه، اطحططل اطلوظططر لاطبططدنر، 
اطمماراططططس لاطنم وططططس، اطعططططدت اطمىاططططت،  اطتي يططططس 

 اطراوعس لاطلاوج اطمندطر.

يدرج األروات  ل   من وما يس دايقس تقريبا 90
 .اسدراييس اطنظم تيامت

 

 اطولاس اطث ثلن اطتلوه اطميانر

اطتعديططططد اطرمططططدي لاالوتمططططا ر، اطنم وططططس،  طعططططج 
 اطدلر، إ رال اطتعليمات،  اطنشار اطمندطر.

 من يدرج األروات  ل  وما يس دايقس تقريبا  90
 االطتدام باطتلويهات

 لاطتعليمات.

 اطولاس اطحاديس متبال اطتعليمات
 لاطث ثلن
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 برنامج مقرتح للتدخل املبكر لتنمية بعض العمليات املعرفية

2016 اغسطس ،2، ج47جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 نوع زمن الجلسة الفنيات المستخدمة
 الجلسة

 رقم الجلسة الجلسةموضوع  هدف الجلسة )الرئيسي(

طعططج اطططدلر، إ رططال اطتعليمططات، اطتعديططد اططط اتر، 
اطتي يطططططس اطراوعطططططس، اطنشطططططار اطقصصطططططر، اطنشطططططار 

 اطمندطر.

من يلضع األروات ور ملااف   وما يس دايقس تقريبا 90
تدريبيس طلتصويف من حد   

 اطعناد

اطولاس اطثانيس  (1اطعناد)
 لاطث ثلن

 اطمحالر ، اطمماراس لاطتعديد، تيلوس 
االاطططططططتوابس، اطنم وطططططططس، طعطططططططج اططططططططدلر، اطنشطططططططار 

 اطقصصر، اطنشار اطمندطر

 لتصويفطمن يدرج األروات  وما يس تقريبا دايقس 90
 من حد  اطعناد

اطولاس اطثاطثس  (2اطعناد)
 لاطث ثلن

اطتعديططد، تلويططه االنتبططاه، اطحططل اطلوظططر لاطبططدنر، 
 اطمماراس ، لاطنم وس، 

 اطلاوج اطمندطر،  تيلوس االاتوابس.

 45تترالح ما بين  
 دايقس. 60إط  

 من تنم  ادر  اطروت  ل  ورديس
 اطت ير اطبصري اصير األمد.

 اطولاس اطرابعس (1اط اير  )
 لاطث ثلن

اطتعديطططططططد، اطنم وطططططططس، اطمنااشطططططططس، إ طططططططاد  اطبنطططططططال 
 اطمعرور، اطحل اطلوظر لاطبدنر لاطمماراس.

 45تترالح ما بين 
 60إط  

 دايقس.

 من تنمر اط اير  اطبصريس ورديس
 اصير  األمد طد  اطروت.

اطولاس اطصاماس  (2اط اير  )
 لاطث ثلن

إ طططططططاد  اطبنطططططططال  اطتعديطططططططد، اطنم وطططططططس، اطمنااشطططططططس،
 اطمعرور، اطحل اطلوظر لاطبدنر لاطمماراس.

 45تترالح ما بين 
 دايقس. 60إط  

 من يتدرج اطروت  ل  ورديس
 اطت ير اطبصري اصير األمد.

اطولاس اطااداس  (3اط اير  )
 لاطث ثلن

اطتعديطططططططد، اطنم وطططططططس، اطمنااشطططططططس، إ طططططططاد  اطبنطططططططال 
 اطمعرور، اطحل اطلوظر لاطبدنر لاطمماراس.

 45تترالح ما بين 
 دايقس. 60إط  

 من تنمر ادر  اطروت  ل  ورديس
 اطت ير.

اطولاس اطاابعس  (4اط اير  )
 لاطث ثلن.

اطتعديطططططططد، اطنم وطططططططس، اطمنااشطططططططس، إ طططططططاد  اطبنطططططططال 
اطمعروطططططر، اطحطططططل اطلوظطططططر لاطبطططططدنر لاطمماراطططططس، 

 تيلوس االاتوابس.

 45تترالح ما بين  
 دايقس 60إط  

 اطروت  ل من تنم  ادر   ورديس
 اطت ير.

 اطولاس اطثامنس ل (5اط اير  )
 اطث ثلن.

اطتعديطططططططد، اطنم وطططططططس، اطمنااشطططططططس، إ طططططططاد  اطبنطططططططال 
، تيلوس طمعرور، اطحل اطلوظر لاطبدنر لاطمماراس

 االاتوابس

 45تترالح ما بين 
 دايقس 60إط  

 من تنم  ادر  اطروت  ل  ورديس
 .اطت ير

 اطولاس اطتااعس (6اط اير  )
 لاطث ثلن.

اطتعديطططططططد، اطنم وطططططططس، اطمنااشطططططططس، إ طططططططاد  اطبنطططططططال 
اطمعروطططططر، اطحطططططل اطلوظطططططر لاطبطططططدنر لاطمماراطططططس، 

 تيلوس االاتوابس.

 45تترالح ما بين 
 دايقس 60إط  

من يتدرج اطروت  ل  اطت ير  ورديس
 .اطامعر

اط اير  
 (1اطامعيس)

 اطولاس األربعلن

 اطتعديطططططططد، اطنم وطططططططس، اطمنااشطططططططس، إ طططططططاد  اطبنطططططططال
اطمعروطططططر، اطحطططططل اطلوظطططططر لاطبطططططدنر لاطمماراطططططس، 

 تيلوس االاتوابس.

 45تترالح ما بين 
 دايقس60إط  

من يتدرج اطروت  ل  اطت ير  ورديس
 اطامعر.

اط اير  اطامعيس 
(2) 

اطولاس اطحاديس 
 لاألربعلن.

اطتعديطططططططد، اطنم وطططططططس، اطمنااشطططططططس، إ طططططططاد  اطبنطططططططال 
 اطمعرور، اطحل اطلوظر لاطبدنر لاطمماراس.

 45ترالح ما بين ت
 دايقس.60اط  

 من يت ير اطروت اطمثيرات ورديس
 اطامعيس اطمصتلوس.

اط اير  اطامعيس 
(3) 

اطولاس اطثانيس 
 لاألربعلن 

اطتعديطططططططد، اطنم وطططططططس، اطمنااشطططططططس، إ طططططططاد  اطبنطططططططال 
 اطمعرور، اطحل اطلوظر لاطبدنر لاطمماراس.

 45تترالح ما بين  
 دايقس. 60إط  

اطروت  ل  من تنم  ادر   ورديس
 اطت ير اطامعر.

 اط اير  اطامعيس
(4) 

 اطولاس اطثاطثس
 لاألربعلن.

اطتعديطططططططد، اطنم وطططططططس، اطمنااشطططططططس، إ طططططططاد  اطبنطططططططال 
 اطمعرور، اطحل اطلوظر لاطبدنر لاطمماراس.

 45تترالح ما بين  
 دايقس. 60إط  

من تنمر ادر  اطروت  ل   ورديس.
 اطت ير.

 اط اير  اطعاملس
(1) 

 اطرابعساطولاس 
 لاألربعلن

اطتعديطططططططد، اطنم وطططططططس، اطمنااشطططططططس، إ طططططططاد  اطبنطططططططال 
 اطمعرور، اطحل اطلوظر لاطبدنر لاطمماراس.

 45تترالح ما بين  
 دايقس 60إط  

من يلضع اطروت بأنشرس من  ورديس
 شأنها تنميس اط اير  اطعاملس.

 اط اير  اطعاملس
(2) 

 اطولاس اطصاماس
 لاألربعلن

اطمنااشطططططططس، إ طططططططاد  اطبنطططططططال اطتعديطططططططد، اطنم وطططططططس،  من ترتوع طدي اطروت اطدروس  ورديس 45تترالح ما بين    اطولاس اطااداس اط اير  اطعاملس
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 نوع زمن الجلسة الفنيات المستخدمة
 الجلسة

 رقم الجلسة الجلسةموضوع  هدف الجلسة )الرئيسي(

اطيليس  ل  مهام اط اير   دايقس 60إط   اطمعرور، اطحل اطلوظر لاطبدنر لاطمماراس.
 اطعاملس.

 لاألربعلن (3)

 اطقيا من تربا اطمدربس  ورديس دايقس 90  .اطتعديد لاطحل
 اطبعدي  ل  األروات.

 اطولاس اطاابعس ايا  اطبعدي
 لاألربعلن

 45تترالح ما بين   .اطتعديد، لاطحل
 دايقس 60إط 

 من تشير اطمدربس األروات وما يس
 ل   لمار م  ل  ملاظبتهم

اطبرنامج  حضلر ولاات
 حت  ايتملت.

 اطولاس اطثامنس اطصتاميس
 لاألربعلن.

 

 :البرنامجعامة لجلسات  إعدادات
يطت ولاطس مطن ولاطات اطبرنطامج  وطريوطج اتبا هطا  اطتطر نا  بعب اس دادات اطعامس 

 نقار منعاف طتيرار ا بداصت اطولاات ل  : ورنوملها 
 ليوج مرا ا  ما يلر: ويما يتعلا بولاات األمهات :

 .ميان  ادئ صات  من اطضلضال لاطمشتتات اطمصتلوس  ور قد اطولاس  .1
 اطضيلر األاريس لاطنوايس اطتر تعانر منها األار.  .2
 ، لمن تتوا ت معهن بشيت إيوابر .اطحلار لاطمنااشس معها طظمهاتتتاح  .3
 من تلور طظمهات األدلات اطماتصدمس باطلاوج اطمندطر. .4
 مناابا من اطمعللمات حلت االضرراج طظمهات.  امن تلور ادر  .5
 ور مثنال تربيا األنشرس . ان تلض  ييويس تقديم اطماا دات طلروت .6
 من تلض  طظمهات ييويس تقديم اطمعددات . .7

 يجب مراعاة ما يلي:فيما يتعلق بجلسات األطفال: 
 ميان  ادئ صات  من اطضلضال لاطمشتتات اطمصتلوس.  ور قد اطولاس  .1
عمت  ل  من تمن تبدم يت ولاس باطترحيج باطروت لاىاطهم  ن محلاطه، ل  .2

 . وميع األروات و ج انتباه
من تبدم اطولاس بعد تمام اطتأيد بأن األولال مناابس من حيل اطهدلل ل دم  .3

 لولد مشتتات ط نتباه. 
تابقها بدايس من اطولاس اطثانيس،  اطتريت ولاس لاوج اطولاس بتقييم يتم اطمن  .4

 مع تقديم اطتي يس اطراوعس لاطتعديد اطمنااج طظروات. 
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 اطماتهدف وقر ممام اطروت . من يتم لضع مدلات اطنشار .5
، اطصاصس بيت روت  اطموضت  ئمس اطمعدداتمن يتم اصتيار اطمعددات لوقا طقا .6

لتييير نلل اطمعدد ما بين معنلي لماد ،  آلصريلي ط  تييير ا من ولاس 
 حت  ال تصب  اطمعددات متلاعس لباطتاطر تقت ااتوابس األروات. 

اطبرنامج، ل ط  طدياد  داوعيس  ولاات بدايسالبد من ييلن اطتعديد ولري  ور  .7
يتم االنتقات ، حيل إط  نظم تعديد مصر تنتقت اطمدربساطروت طإلنواد، لمن ثم 

اطنابس اطثابتس ثم اطنابس   ات اطتعديد ودالتمن نظام اطتعديد اطولري إط  نظم 
 اطمتيير .

  ل  و ج انتباه اطروت طلنشار اطماتصدم .  اطمدربستعمت  .8
 ر  األمهات ور تربيا اطولاات اطوما يس مع ارواطهم. امن تش .9
من تشار  األم  ور تربيا اطولاات اطورديس باطبرنامج بحيل تشار  األم  .10

  .بوا ليات اطولاس
   .بيان ببعض الجلسات التفصيلية للبرنامج التدريبي

   :ملال : برنامج األمهات
 الجلسة الثانية

 اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد.ملضلل اطولاس: اطتعرف  ل  اضرراج 
 نلل اطولاس: وما يس. 

 م داف اطولاس: تاعر   ه اطولاس إط  تحقيا األ داف اطتاطيس:
 اطهدف اطعام:

باضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد مطن حيطل  هاتمن تتعرف األم 
 .األاباج لمعدالت االنتشار

 األهداف اإلجرائية:  
 تتعرف األمهات  ل  اضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج باطنشار اطدائد.من  -1
 ماباج االضرراج.  ل  األمهات  عرفتمن ت -2
 عرف األمهات معدالت انتشار االضرراج. من  ت -3
 من تنااش األمهات مشي ت مرواطهن .   -4
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 . اطمشي ت اطتر يعانر منها اطروت م م هاتمن تحدد األم -5
بعد تدليد ا بمعللمات طم تين تعروها  ن اضرراج  هات باطراحسمن تشعر األم -6

 . رولها
 دايقس. 90دمن اطولاس اطلاحد : 

 –اطبنال اطمعرور  –اطتعديد -االاتبصار  –اطونيات اطماتصدمس : اطمنااشس لاطحلار 
  :اطلاوج اطمندطر

 باطنشار اطدائد.األدلات اطماتصدمس : م يره لرايه  ن اضرراج اصلر االنتباه اطمصحلج 
 إورالات اطولاس : 

 باألمهات.تبدم اطولاس باطترحيج باطمومل س  -1
بمنااشطه م طم اطمشطي ت  مدربس بمنااشس اطلاوج اطمندطر، بحيل تقطلم اطمدربطسثم تقلم اط -2

 اطتر يعانر منها.
 بهططن إططط  من  معظططم  طط ه اطمشططي ت مططا  ططر إال نتيوططس الضططرراج مدربططستنتقططت  اط - -3

 اطمصحلج باطنشار اطدائد.  اصلر االنتباه 
بشططططرح موهططططلم االضططططرراج لماططططبابه  معططططدالت انتشططططاره لم ططططم  مدربططططسلمططططن  نططططا  تبططططدم اط -4

اطمشططي ت اطمرتبرططس بططه  لاطتططر تتمثططت وططر : مشططيلس نواططيس  ططر ضططعف اطثقططس بططاطنو ، 
لمشطططيلس اوتما يطططس  طططر ضطططعف اطتلاوطططا االوتمطططا ر، لمشطططيلس تربليطططس  طططر انصوطططاب 

ت صططططحيس؛ ومعانططططا  اطروططططت مططططن  طططط ا االضططططرراج لمططططا اطتحصططططيت اطدرااططططر لمشططططي 
طمهطارات لايصاحج  ط  من مشي ت توعت طديه صعلبس يبيطر  وطر ايتاطاج اطصبطرات 

اطمرللبطططس منطططه وطططر اطبيطططت مل  دلار لاطمهطططاماألاااطططيس، لانصوطططاب ماطططتل  مدائطططه وطططر األ
  .اطمدراس

 .األمهات  ل  حان توا لهن معها  مدربسلور نهايس اطولاس تشير اط -5
  :اطلاوج اطمندطر

بتلديع م يره ميتلبس  طن اضطرراج اصطلر االنتبطاه اطمصطحلج باطنشطار  اطمدربستقلم 
اطدائطططد مطططن حيطططل اطموهطططلم لاألاطططباج لناطططبس االنتشطططار لم طططم اطمشطططي ت اطمرتبرطططس بطططه  ليططط ط  

 .لملوططه اطقصططلر طططديهم  صصططائ  األروططات  لي اصططلر االنتبططاه اطمصططحلج باطنشططار اطدائططد 
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بيتابططس تقريططر  ططن حاطططه رولهططا لم ططم اطمشططي ت اطتططر  مططنهن تهططا لايططام يططتارال نمططنهلترلططج 
 يعانر منها لاماته لادراته.

 الجلسة الخامسة
 ملضلل اطولاس : األااطيج اطع ويس.

 نلل اطولاس: وما يس.
 م داف اطولاس : تاعر   ه اطولاس إط  تحقيا األ داف اطتاطيس: 

 اطهدف اطعام :
م ططراب اصططلر االنتبططاه اطمصططحلج صوططب ا  طط   مل ائططرر  هططاتاألم عططرفمن ت  -1

 باطنشار اطدائد لييويس اطلاايس منه.
 :األ داف اسورائيس

 البيات لايوابيات منلال اطع    اطمصتلوس . هاتاألم من  تعرف -1
 م ميس دلر ا ور     رولها. هاتاألم  من تتعرف -2
  ل   نما   مصتلوس طلتدصت اطمبير. هاتمن تتعرف األم -3
 بين مااطيج اطع   اطمصتلوس . هاتمن تقارن األم -4

 دايقس 90دمن اطولاس: 
 -اطلاوططج اطمندطططر –االاتبصططار  –اطمنااشططس لاطحططلار  –اطونيططات اطماططتصدمس: اطمحاضططر  

 اطتعديد.
 م يره لرايه  ن األااطيج اطع ويس اطمصتلوس.األدلات اطماتصدمس:    

 
  :إورالات اطولاس

 بتحيس األمهات؛ لمن ثم تقلم بمنااشس اطلاوج اطمندطر.  تقلم اطمدربس -1
  رب منلال اطتدصت اطع ور.  تاتيمت اطمدربس  -2
 ترلج اطمدربس من األمهات اراله اطم ير  اطصاصس بأنلال اطع   اطمصتلوس. -3
لوططس، طع وططر اطمصتلمططن  نططا تنططااش اطمدربططس  األمهططات حططلت ااططاطيج اطتططدصت ا -4

 لمد  وا ليتها 
 األمهات  ل  حان توا لهن. لور نهايس اطولاس تشير اطمدربس -5
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 من األمهات يتابس ييويس تعاملهن مع ارواطهن : ترلج اطمدربس اطلاوج اطمندطر
 .ثانيا: برنامج األطفال

 الجلسة الخامسة
 ملضلل اطولاس :  )اطتدريج  ل  تحاين االنتباه اطبصري (.

 ورديس .نلل اطولاس :  
 ور   ه اطولاس إط  تحقيا األ داف اطتاطيس  اطمدربسم داف اطولاس: تاع  

 اطهدف اطعام :
 من يتدرج اطروت  ل  االتااا ور االنتباه اطبصري .  -1

 األ داف اسورائيس  : 
 من يتدرج اطروت  ل  ترييد االنتباه اطبصري . -1
 من يدرج اطروت  ل   دم اطتارل  . -2
 اطدايقس طظصابع )واين ملتلرد ( طد  اطروت .من تنم  اطعض ت  -3
 من ينتبه اطروت  طلتواصيت  ور مثنال مدال اطنشار مل اطلعج . -4
 من يمار  اطروت األنشرس اطتر تترلج ااتمرار االنتباه. -5
 دلن اال تمام بظهلر مي مثير وديد. د اطروت  ل  اطنشار اط ي يماراهمن يري -6
 اطصرأ . من يتمين اطروت من معروس اطاللييات -7
 من يتيلج اطروت  ل  اطاللييات اطصرأ . -8
 من يحالت اطروت اطقيام باطالل  اسيوابر.  -9

 دايقس . 45: 35ترالح ما بين : ي دمن اطولاس
، اطحطططططل اطلوظطططططر اطوطططططلري طيطططططت ااطططططتوابس صطططططحيحس : اطتعديطططططداطونيطططططات اطماطططططتصدمس 

 لاطنم وس. اطمماراس، ،لاطبدنر
مططططططال ، معططططططددات،  ادلر  2صططططططينيس،  ططططططدد رلت،  3األدلات اطماططططططتصدمس :   ططططططدد 

 تم إ داد ا صصيصا طلتدريج )ملضحس باطصلر ( . برااات
 إورالات اطولاس : 

باطترحيطططج باألروطططات، لبمراوعطططس اطلاوطططج اطمندططططر اطصطططا  باطولاطططس  اطمدربطططستبطططدم  -
 اطاابقس .
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بتقديم  دد من اطتعليمات ترلج من اطروطت االطتطدام بهطا حتط  يتمينطلا  اطمدربستقلم  -
من اطحصلت  ل  اطتعديد لمطن  ط ه اطتعليمطات )من ياطتأ ن ابطت اطصطرل ، اطتقليطت 

 من اطحريات اطعشلائيس ( 
 بتربيا منشرس اطولاس ل ط   ل  اطنحل اطتاطر: اطمدربستبدم  -

 اطنشار األلت: )اله اطميعبات( 
 ميعبات بأحوام مصتلوس  لالتين .األدلات :  

 رريقس اطتدريج: 
 بو ج انتباه اطروت يأن تقلت طه انظر طر ويدا. اطمدربستقلم  -
بلضع اطميعبات مصتلوس األحوام  لط  األرب ثطم ترلطج مطن اطروطت  اطمدربستقلم  -

 الس مصر  .ور توميع اطميعبات اطصيير  مع بعب باله لاطيبير  مع بعضها 
 بتصحي  األصرال طلروت إن لودت. اطمدربسم  ند االنتهال تقل  -
 بتعديد اطروت بلضع نومس  ل  طلحس اطمعددات. اطمدربستقلم  -

 اطنشار اطثانر ) ايج اطمال من ل ال ألصر ( 
 نيهيلصططططمططططال،   بططططهدلرا محططططد ما وططططار  لاآلصططططر  2األدلات:  ططططدد 

 لولرس 
 صرلات اطتدريج: 

 بلوت انتباه اطروت يأن تقلت طه انظر طر ويدا . اطمدربستقلم  -
) ططط ا بتعريطططف اطنشطططار طلروطططت لتعطططرب األدلات ططططه  اطمدربطططستقطططلم  -

 (  نيهيلص، دلرا به مال ل  ا دلرا واضر، لولرس
اطمليططان لتاططيج اطمططال تططدريويا  اطططدلرابتنويطط  اطنشططار ) من تماطط   اطمدربططستقططلم   -

 لتنتظطرباطوار   ل  مرات متتاطيس ، بحيل تصج ادر من اطمال ثم تضطع اططدلرا 
ثلانر لتعلد طتحمت اطدلرا لتصج ادرا نصر من اطمال إط  من تنتهر مطن اطاطيج 

لتططدصلها بططه لتقططلت واضططر ثططم تقططلم باططيج اطمططال بططنو  اطرريقططس  اساططونوسلتماطط  
ضططططع األدلات  لطططط  اطرالطططططس لبعططططد من تنتهططططر لت 1  راططططم إططططط 2راططططم مططططن اطططططدلرا 

طلروت دلر  ليويد   ا اطنشار لغيطره مطن منشطرس  تاطرئيايس )رالطس األدلات ( تقل 
 اطمنتالر   بترييد االنتباه لاطتآدر اطبصري اطحرير لتقليت االندوا يس . 
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 بتعديد مدال اطروت . اطمدربستقلم  لور نهايس اطنشار  -
 : اطصرد. اطنشار اطثاطل 

 األدلات : صير ،  صرد مصتلف األطلان .
 رريقس اطتدريج : 

 طلروت انتبه طر ويدا .  اطمدربستقلت  -
بتلضططي  اطنشططار طلروططت بحيططل تلضطط  طلروططت ما يططس األدلات يططأن   اطمدربططستقططلم  -

تقلت طه    ا صرد لصير لمرللج مننا ندصت اطصطرد داصطت اطصطير  ل تقطلم بتنويط  
اطروططت  لطط   اطمدربططساطنشططار ممططام اطروططت  لال ا حططالت اطروططت اطتقططار اطصططرد تحططل 

 االطتدام بدلره .
 اطمدربططسر ل نططد االنتهططال تقططلم مططن اطروططت من يضططع اطصططرد وططر اطصططي اطمدربططسترلططج 

 .بتعديد ادال اطروت
 اطنشار اطرابع:  دلائر األطلان

 بها مشيات  ندايس ،ما م ، معددات.  برااات األدلات:  
 رريقس اطتدريج: 

طوظيطططا  ت طوظيطططا  لططط  إنوطططاده اطاطططابا لتحثطططهبتعديطططد اطروططط اطمدربطططستقطططلم  -
 : ار لترلج منه مدال اطنشار اطتاطر ل  االاتمر 

 اطمرحلس األلط  :
حتططل   لطط  برااططس اطتططر تمططن اطروططت من ينظططر إططط  اط ترلطج اطمدربططس -

وططططططلر  بتعديططططططده اطمدربططططططساطلططططططلن األحمططططططر، تقططططططلم  يشططططططيت  نداططططططر  
  .االاتوابس اطصحيحس

 اطللن األحمر  ات ل  اطدائر    امن اطروت من يضع صر اطمدربسترلج  -
 اطمرحلس اطثانيس : 

من اطروت  من يضع نقرس  ل  اططدائر   ات اطلطلن األحمطر  اطمدربسترلج  -
 بنو  اطترتيج  براااتل ي ا مع باار اط ،
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، لتمططدح مداله وططر نهايططس اطروططت وططلر االنتهططال مططن يططت مرحلططس بتعديططداطمدربططس تقطلم  -
 اطنشار 

 األم : )اطويت(  نشار
 ، الم رصا  باطصلر  اطعديد من اطحيلانات يمامرالم بها  A4األدلات : لراس 
 :رريقس اطتدريج

شطططار  اطتطططاطر ممطططام األم  مطططع بطططأدال اطن اطمدربطططستقطططلم  -
 ، لترلج منها إ ادته مع اطروت. اطروت

 ترلج األم من اطروت اطنظر إط  اطلراس . -
 رلج من اطروت من ياتصر  اطويت. ت -
 لبعد االنتهال من اطنشار  تقلم األم بتعديد اطروت. -
اطروطت لاألم لتمطدح اطاطللييات اسيوابيطس اطتطر  اطمدربسلور نهايس اطولاس : تشير  -

 صدرت من اطروت.
 اطلاوج اطمندطر :

اطروططططت بططططبعب األنشططططرس  لتشططططرح طططططظم ييويططططه مدائهططططا لتعرطططط  األم األدلات  اطمدربططططستيلططططف 
 اطصاصس باألنشرس.
 )اطتللين( -اطنشار :
  A4ملراا  ل ه ( ألشيال مصتلوس )حيلانات مل ولاي مومل ه رالمات -األدلات:

 رريقس اطتدريج : 
 :  ضمن مومل س األشيات اطتاطيس من يللن اطدائر  اطملولد وتترلج األم من اطر -

   
 
 
 
 
 تعدد األم اطروت  ندما ينو  ور اطمهمس . -
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مومل ططس وططلد ضططمن ترلططج األم مططن اطروططت من يقططلم بتلططلين شططيت اطتواحططس  اطمل  -
 اطولايه اطتاطيس:

                     
 
 
 

 
 :اطولاس اطثاطثس  شر

 ملضلل اطولاس: اطتدريج  ل  االنتباه اطامعر 
وطر  ط ه اطولاطس إطط   اطمدربسم داف اطولاس:  تهدف 

 تحقيا األ داف اطتاطيس:
 اطهدف اطعام: 
من يتططططططدرج اطروططططططت  لطططططط  ديططططططاد  مططططططد  االنتبططططططاه   -1

 اطامعر.
 األ داف اسورائيس :       

 بنواه. من تنم   ثقس اطروت -1
 من تنمر ادر  اطروت  ل  اصتيار اطمثيرات اطامعيس اطمترابقس.  -2
 من يميد اطروت  اطمثيرات اطامعيس اطمصتلوس.  -3
 من يحالت اطروت اطقيام اطالل  اسيوابر  -4
 من يتقبت اطروت اسرشادات ليعمت بها.  -5
 من يتمين اطروت من  اطايرر   ل  نق  االنتباه لاطعمت  ل  دياد  االنتباه.  -6
 من تنم  طد  اطروت مهار  ضبر الل  االنتباه. -7
مماراططططس، لاطلاوططططج ، اطاطحططططل اطلوظططططر لاطبططططدنر ،: اطتعديططططد اطونيططططات اطماططططتصدمس -

 لاطنم وس، إدار  اط ات.  اطمندطر
 )اطميآوات( األدلات اطماتصدمس: اطنولم، طلحس اطتعديد
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يلططر  ططط   -نوططلم -صططحيحس  ااططتوابات 3ييويططس اطتعديططد: وططدالت اطناططبس اطثابتططس ) 
 .اطحصلت  ل  اطتعديد(

 إورالات اطولاس: 
 اطروت لاألم لتقلم بحل اطروت  ل  اطعمت لاالاتمرار. اطمدربستاتقبت  -
 اطولاس لترلج  من اطروت اسنصات ويدا. اطمدربستبدم  -

 اطنشار األلت : اطنقر طلحرلف اطمترابقس. 
 بنرا اطحرلف بنواها، اطنولم، طلحس اطتعديد ) اطميآوات( اطمدربساألدلات: تقلم 

 رريقس اطتدريج:
 بلوت انتباه اطروت بأن تقلت طه منصت طر.اطمدربس تقلم   -
قطططر  لططط  اطرالططططس وطططر حاططططس اطططمال حطططروين مطططن اطروطططت من ين اطمدربطططسترلطططج  -

 بتعديد اطروت ور نهايس اطنشار بلضع نومس .  اطمدربس، تقلم مترابقين
 

 اطنشار اطثانر: )اطنقر طلحرلف اطمصتلوس( 
 األدلات: اطنولم، طلحس اطتعديد ) اطميآوات(

 رريقس اطتدريج : 
تبططاه اطروططت  بططأن تقططلت طططه منصططت طططر، لمططن ثططم ترلططج بلوططت ان اطمدربططستقططلم  -

 ن. اطرالطس ور حاطس امال حروين مصتلويقر  ل  من ين اطمدربس من اطروت
بتعديططد اطروططت وططر نهايططس اطنشططار بلضططع نومططس وططر حاطططس االطتططدام باطتعليمططات  اطمدربططستقططلم  -

 لاالاتوابس اطصحيحس. 
 اطنشار اطثاطل :)األراام اطمترابقس( .

 . اطنولم، طلحس اطتعديد ) اطميآوات( األدلات :     
 رريقس اطتدريج :   

باطثنطططال  لططط  اطروطططت ويمطططا يتعلطططا بطططاطموهلد اطاطططابا  اطمدربطططسلتقطططلم   -    
 لترلج منه االاتمرار.

 ن.دا  ل  اطرالطس ور حاطس امال رامين مترابقيمن اطروت من ي اطمدربسترلج  -  
بتعديططد اطروططت بلضططع نومططس بللحططس اطميآوططات، لتقططلم بتعديططده وططلر حصططلطه  اطمدربططستقططلم  -  

  ل  ث ل نولم .
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 اطنشار اطرابع: )األراام اطمصتلوس(.
 األدلات : ملصقات طلنولم، طلحس اطميآوات.  
 رريقس اطتدريج:  
باطثنططال  لطط  اطروططت ويمططا يتعلططا بططاطموهلد اطاططابا لترلططج منططه  اطمدربططسلتقططلم   -

  االاتمرار.
 ن.اطرالطس  ند امال رامين مصتلويمن اطروت من يدا  ل   اطمدربسترلج  -
 بتعديد ور نهايس اطنشار بلضع نومس . اطمدربستقلم   -
 اطنشار اطصام : )اطيلمات اطمترابقس(.  

 األدلات: ملصقات طلنولم، طلحس اطميآوات.
 رريقس اطتدريج: 

 من اطروت االنتباه طما تقلطه.  اطمدربسترلج  -
 .رالطس  ند امال يلمتين مترابقتينمن اطروت من يدا  ل  اط مدربسترلج اط -    
 نومس . ب  رائهبتعديد اطروت ور نهايس اطنشار  اطمدربستقلم  -    
 اطنشار اطااد : )اطيلمات اطمصتلوس(.  -    
بنرا اطحرلف بنواها، ملصقات طلنوطلم، طلحطس  اطمدربساألدلات: تقلم   

 اطميآوات. 
 رريقس اطتدريج: 

 من اطروت االنتباه يأن تقلت طه منصت طر ويدا  اطمدربسترلج  -
من اطروت من يدا  ل  اطرالطس  ند امال يلمتين  اطمدربسترلج  -

 مصتلوتين. 
بتعديد اطروت ور نهايس اطنشار بلضع نومس، لور حاطس تمين اطروت من  اطمدربستقلم  -

 مياوأه من صندلا اطمعددات. اطمدربس تعريهنولم  ساطحصلت  ل  ث ث
 نشار األم : )نشار: اطنقر لاطصوار (.

 من األم تربيا اطنشار اطتاطر مع اطروت . ربساطمدترلج  
 األدلات : ميعبات، ملصقات طلنولم، طلحس اطميآوات.
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 رريقس اطتدريج :
 ترلج األم من اطروت االنتباه. -
تقططلم األم بططاطنقر  لطط  اطرالطططس ، لترلططج مططن اطروططت من يضططع ميعططج وططر حططات  -

ميعبططات وططر حططات اططمع  سيضططع ث ثطط اطنوططر نقططره لاحططد ، لميعبططين وططر حططات اطنقططر نقططرتين لمن
 اطصوار  .
 ور نهايس اطنشار تقلم األم بتعديد اطروت  بلضع نومس. -
، لتقطططلم بتعديطططد اطروطططت حاططططج اطمدربطططس بعطططد اطنوطططلملوطططر نهايطططس اطولاطططس:  تقطططلم  -

، لتططط ييره باطاطططللييات لاطروطططت  لططط  اطمشطططاريس اطوعاططططس األم تشطططير اطمدربطططساالتوطططاا، لمطططن ثطططم 
 يوج اطتحلر بها.  اطم ئمس اطتر
 اطروت باطنشار اطتاطر )نشار: اطعربس اطمتحريس(  اطمدربساطلاوج اطمندطر: تيلف  -

 األدلات:  ربس، ياايت، نولم، طلحس مياوات.
 رريقس اطتدريج: 

 ترلج األم من اطروت االنتباه.  -
نقططلم  تقططلم األم  بتشططييت اطيااططيت لترلططج مططن اطروططت تحريطط  اطعربططس مططع اطملاططيقر ل نططا -

ب يقططاف اطصططلت لتشططييله بعططد ا ثططم نشططيله طثططلانر لنروئططه ل لطط  اطروططت من يتلاططف مططع 
 إيقاف اطصلت ليعالد اطتحري  مع  لد  اطملايق . 

 (اور نهايس اطنشار تقلم األم بتعديد اطروت )حاج اائمس اطمعددات اطمتوا  ليها بينهم -
 اطولاس اطثامنس  شر

 اطتمييد اطامعر .ملضلل اطولاس: اطتدريج  ل  
 نلل اطولاس: ورديس.

 ور   ه اطولاس إط  تحقيا األ داف اطتاطيس: اطمدربسم داف اطولاس: تاع  
 اطهدف اطعام: 

 من تنم  ادر  اطروت  ل   اطتمييد اطامعر  بين اطمثيرات . -1
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 األ داف اسورائيس: 
 من يميد اطروت  ربيعس األصلات اطمصتلوس.  -1
 طروت   ل  اطتمييد اطامعر طظصلات اطمصتلوس .من  تنم  ادر  ا -2
 من يلضع اطروت  بأنشرس  طتقليت االندوا يس . -3
 من يحاوظ اطروت  ل  اطنظام  ور مثنال تأديته أليس مهمس مل نشار. -4
 من يعدت اطروت اطاللييات اطالبيس اطتر لاع ويها من ابت. -5
 ور حياته بصوه  امس.من يقلت اطروت من الليه اطولضلي ور اطوصت ل  -6

 دايقس.  60: 45دمن اطولاس : من 
اطونيات اطماطتصدمس : اطتعديطد، تلويطه االنتبطاه، اطحطل اطلوظطر لاطبطدنر، طعطج اططدلر، 

 لاطنم وس. ،مماراس، لاطلاوج اطمندطراط
األدلات اطماططططتصدمس: الج تططططلج، صططططلر حيلانططططات ، صططططلر طلاططططائت اطملاصطططط ت، 

 الس، ملصقات اطنولم. 
 حصلطهمع اطروت منه ايحصت  ل  اطمعدد ور حاطس  اطمدربسييويس اطتعديد: تتوا 

  ل  مربع نولم، لاالطتدام باطاللييات اسيوابيس.
 إورالات اطولاس: 

ثطم تعديطده  لط   اطمندططربمراوعطس اطلاوطج  اطمدربطساطروت لممه لتقطلم  اطمدربستاتقبت 
اطروططت من يولطط   رلططج مططنلتاطصططلاج، لتلضطط  طططه نقططار اطصرططأ ثططم تبططدم اطولاططس 

 ميانه لمننا انبدم اطعمت.
 اطنشار األلت: ما   ا اطصلت؟ 

األدلات: الج تططططلج، ماططططوت  ليططططه مصططططلات حيلانططططات، صططططلر طحيلانططططات مصتلوططططس، 
 ملصقات نولم ، طلحس اطميآوات.  

 رريقس اطتدريج: 
 بلوت انتباه اطروت يأن تقلت طه ماتمع ويدا.  اطمدربستقلم  -
 (.اط ي ايامع صلتها ) اام اطحيلان ما يس اطمثير اطامعرمن ي ير  ترلج منه -
 االاتوابس اطصحيحس.  ما تيلنبتعديد اطروت  ند اطمدربسلتقلم  -
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نومطس  اطمدربطسيتم تيرار  اطنشار لور يت محالطس صحيحس ينود ا اطروت تضطع  - 
  ل  طلحس اطميآوات اطصاصس به.
 اطنشار اطثانر:)ما   ا اطصلت؟ (.

األدلات : االج تطططلج ، ماطططوت  ليطططه مصطططلات ططططبعب لاطططائت اطملاصططط ت ، صطططلر ططططبعب 
 لاائت اطملاص ت، ملصقات طلنولم، طلحس اطميآوات.

 رريقس اطتدريج : 
 يقلم اطباحل بلوت انتباه اطروت يأن تقلت طه ااتمع ويدا. -
 ترلج منه من ي ير ما يس اطمثير اطامعر )لاائت اطملاص ت(. -
 ند االاتوابس صحيحس  بلضع نومس. بتعديد اطروت   اطمدربسلتقلم   -
وط  ا يانطت إوابطس اطروطت منطه مد   اطروت  ت مديطت اطنشطار بشطيت ويطد؟ اطمدربستاأت   -

منه ططم  ، لال ا يانت إوابساطتاطيساطنشار و ن اطمدربس تشوعه  ل  االاتمرار ور مدال االنشرس 
 ب  اد  اطنشار مره مصر . يىد اطنشار بشيت ويد و ن اطمدربس تراطبه

يتم تيرار اطنشار لور نهايس اطنشار تضع اطمدربس نومس  ل  طلحس اطمياوطآت اطصاصطس  -
 باطروت.

 اطنشار اطثاطل: )تمييد األصلات اطمصتلوس(
،  ليططه مصططلات مصتلوططس )يصططلت اطصططوار ، صططلت اطربلططسماططوت  -األدلات: الج تططلج    

 ، ملصقات طلنولم، طلحس اطميآوات.....(ت روت رضيع صلت اطدا  ل  اطباج، صل 
 رريقس اطتدريج: 

تقلم اطباحل بلوت انتباه اطروت يأن تقلت طه ااتمع ويدا، لترلطج منطه من يط ير ما يطس  -
 اطمثير اطامعر.

 االاتوابس صحيحس.  ما تيلنبتعديد اطروت  ند اطمدربسلتقلم 
ل  طلحس اطميآوطات اطصاصطس نومس   اطمدربسيتم تيرار اطنشار لور نهايس اطنشار تضع  -

 باطروت.
 )تمييد حد  اطصلت( :اطنشار اطرابع  
 األدلات: وهاد يمبيلتر، ملصقات طلنولم، طلحس اطميآوات. 

 رريقس اطتدريج:       
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 بلوت انتباه األروات يأن تقلت منصت طر ويدا. اطمدربستقلم  -
مطططططن اطروطططططت االاطططططتمال إطططططط   ططططط ه األصطططططلات اطماطططططولس  لططططط   اطمدربطططططسترلطططططج   -
 اطيمبيلتر. 
 باصر  ( يتم اىات اطروت ميهم م ل  لميهم منصوب؟ –ماد –)صلت اره   -
ضطططططودل ( يطططططتم اطططططىات اطروطططططت ميهطططططم م لططططط  لميهطططططم  – صطططططولره  –)صطططططلت ديططططط   -
 منصوب؟
 ويت( يتم اىات اطروت ميهم م ل  لميهم منصوب؟ –حمار  –يتيلت صلت  ) -
 يعدد اطروت  بلضع نومس  ل  طلحس اطميآوات. -

 نشار األم: اطالس لاطبرااات.
بتعديطططد  اطمدربطططس، لتقطططلم م تأديطططس اطنشطططار اطاطططابا مطططع اطروطططتمطططن األ اطمدربطططسترلطططج 

 اطروت  ند االاتوابس اطصحيحس بلضع نومس .
ر بعططد اطنوططلم لتعديططد اطروططت ب  رائططه اطمعططدد وطط اطمدربططسلوططر نهايططس اطولاططس:  تقططلم 

 ويما بدر منه من اللييات.  لتنااشه، لمحاطس حصلطه  ل  مربع نو
 من األم إ اد  اطنشار اطاابا اطمدربس: ترلج اطمندطراطلاوج 

 :اطولاس اطثانيس لاطعشرلن
 ملضلل اطولاس: )اطتمييد اطبصري( 

 نلل اطولاس: ورديس     
 ور   ه اطولاس إط  تحقيا األ داف اطتاطيس: اطمدربسم داف اطولاس: تاع  

 اطهدف اطعام:
 من تنمر ادر  اطروت  ل  اطتمييد اطبصري  بين اطمثيرات.  -1
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 األ داف اسورائيس: 
 من يميد اطروت  بين األطلان. -1
 من يميد اطروت اطمتشابهات. -2
 اطمصتلف. اطشرلمن يميد اطروت  -3
 تنل س.من يميد اطروت بين اطمثيرات اطم -4
 روت  بين األشيات اطتر تعرب  ليه.من يميد اط -5
 تنميس م حظس اطروت. -6
 من يلضع اطروت ور ملااف من شأنها تقليت االندوا يس . -7
 من تنمر ثقس اطروت بنواه . -8
 من يتدرج اطروت  ل  م مات من شأنها من تقلت االندوا يس طديه. -9

 دايقس . 60 -45بين  دمن اطولاس: تترالح ما
 مماراططططس،، اطحططططل اطلوظططططر لاطبططططدنر، اطاطونيططططات اطماططططتصدمس: اطتعديططططد

 .، لاطلاوج اطمندطر، تيلوس االاتوابسلاطنم وس
، صططططلر، ملصططططقات اطنوططططلم، : بططططادت، معططططدداتاألدلات اطماططططتصدمس 

 طلحس اطميآوات. 
 ييويس اطتعديد: نظام اطنابس اطمتيير  .

 إورالات اطولاس:
اطلاوطططج  طططن اطططىات األم لاطروطططت ب اطمدربطططساطروطططت لممطططه لتقطططلم  اطمدربطططستاطططتقبت  -

 اطروت من يول  ميانه لمننا انبدم اطعمت. رلج مناطولاس لت متبد، ثم اطمندطر
 اطنشار األلت: )بادت األشيات(  -1

األدلات: بادت صشبيس ميلنه من ث ل ارع تحتلي  ل  اطشيت اطهندار لاألشطيات 
 طه ور اطحيا . قابلساطم

 انتباه اطروت يأن تقلت طه )انظر طر(. اطمدربستلوهه  -
 من اطروت من يومع اطبادت.  اطمدربسترلج  -
 بتعديد اطروت بلضع نومس. اطمدربستقلم   -
 اطنشار اطثانر: )اطماتريت ( -2
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األدلات : صطططططلر ألشطططططيال مصتلوطططططس  مطططططن بيئطططططس اطروطططططت، ملصطططططقات اطنوطططططلم، طلحطططططس 
 اطميآوات.

 رريقس اطتدريج :
 انتباه اطروت إط  شيت اطماتريت.  اطمدربستلوه   -
 :صرا  اطماتريت من األشيات اآلتيسمن اطروت اات اطمدربسترلج  -
 
 
 
 ل  اطشططرلقططدم طلروططت صططلرا ألشططيال مصتلوططس محيرططس بططه ليرلططج منططه ااططتصرا   ت -

 اطشيت اطماتريت.

 
 بتعديد اطروت بلضع نومس بللحس اطميآوات. اطمدربستقلم  -

 اطنشار اطثاطل: )اطقلج(-3
 األدلات: صلر ألشيال مصتلوس  من بيئس اطروت، ملصقات اطنولم، طلحس اطمياوآت

 اطروت إط  شيت اطقلج .  اطمدربسرريقس اطتدريج: تلوه 
 من اطروت ااتصرا  اطقلج من األشيات اآلتيس: اطمدربسترلج  -

 
 

 

 
اطمماثطت  اطشطرليقدم طلروت صلرا ألشيال مصتلوس محيرس به ليرلج منه ااطتصرا    -

 ور شيله طلقلج.  



 

 

)   436) 

 برنامج مقرتح للتدخل املبكر لتنمية بعض العمليات املعرفية

2016 اغسطس ،2، ج47جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 
 بلضع نومس بللحس اطميآوات. اطمدربستقلم  -

 اطنشار اطرابع: )اطنومس(. -4
: صطططططلر ألشطططططيال مصتلوطططططس مطططططن بيئطططططس اطروطططططت، ملصطططططقات اطنوطططططلم، طلحطططططس ساألدلات اطماطططططتصدم

 اطميآوات.
 : جرريقس اطتدري
 اطروت إط  شيت اطنومس.  اطمدربستلوه  -
 من اطروت ااتصرا  اطنومس من األشيات األتيس: مدربسترلج اط -
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اطمماثت ور شيله  اطشرللوس محيرس به ليرلج منه ااتصرا  قدم طلروت صلرا ألشيال مصتت 
 طلنومس.
 

 
 
 
 
 
 
 لضع نومس.ور بتعديد اطروت  اطمدربس تقلم  -
 )االصت وات(.اطنشار اطصام :  -5

 ملصقات اطنولم، طلحس اطميآوات.  لمصر  مصتلوس، متشابهساألدلات اطماتصدمس: صلر 
 رريقس اطتدريج: 

 من اطروت اطترييد باطصلر . اطمدربسترلج  -
 مم مصتلوين؟ ترلج اطمدربس من اطروت  ير  ت  ما مترابقين -
بشطرح مثطات إ ا ططم  اطمدربطسمطن اطروطت من يط ير االصت وطات )تقطلم  اطمدربسترلج  -

 ياترع اطروت( 

 ا
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 اطروت بلضع نومس. اطمدربستعدد  -
 اطنشار اطااد  :) ااتصر  اطشيت األيبر (. -6
 صصيصا ط ط  اطنشار، ملصقات اطنولم، طلحس اطميآوات. إ داد اتم  براااتاألدلات: 

 : جرريقس اطتدري
 انظرلا طر ويدا.قلت طهم تقلم اطمدربس بلوت انتباه األروات يأن ت -
 من اطروت اصتيار ميبر شيت من يت مومل س ويما يلر : اطمدربسترلج  -

 
 

 اطنشار اطاابع : )ااتصر  األصير( -7
 صصيصا ط ط  اطنشار، ملصقات اطنولم، طلحس اطميآوات. إ داد اتم  براااتاألدلات: 

 رريقس اطتدريج: 
 انظرلا طر ويدا.قلت طهم س بلوت انتباه األروات يأن تتقلم اطباحث -
 من اطروت اصتيار مصير شيت من يت مومل س.  اطمدربسترلج   -
 بتعديد اطروت بلضع نومس. اطمدربستقلم  -
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 اطنشار اطثامن: )األرلت(. -8
 األدلات اطماتصدمس: يرلت، ملصقات اطنولم، طلحس اطميآوات.

 رريقس اطتدريج: 
طهططم انظططرلا طططر قططلت يططأن ت بلوططت انتبططاه األروططات مدربططستقططلم اط -
 ويدا.
 من اطروت اصتيار مرلت  شيت . اطمدربسترلج   -
 اطروت بلضع نومس بللحس اطميآوات. اطمدربستعدد  -

 :  نشار األ
مطططن األم تربيطططا اطنشطططار اطاطططابا مطططع اطروطططت  اطمدربطططسترلططج  -

لطيططن  طط ه اطمططر  الاططتصرا  اطشططيت اطقصططير لتقططلم األم بتعديططد 
 اطروت بلضع نومس. 

بشطططير اطروطططت لاألم  اطمدربطططسهايطططس اطولاطططس: تقطططلم لوطططر ن -
 معا.

 
 

 اطلاوج اطمندطر:  )ااتصرا  االصت وات(
  من األم تربيا   ا اطنشار مع اطروت. اطمدربسترلج  -

 األدلات اطماتصدمس: صلر متشابهس لمصر  مصتلوس ملصقات اطنولم، طلحس اطميآوات. 
   :رريقس اطتدريج
 اطترييد ور اطصلر .ترلج األم من اطروت  -
 ترلج األم من اطروت   ير  ت  ما متشابهان مم مصتلوان ؟ -
ترلج األم من اطروت من ي ير االصت وات )تقلم األم بشطرح مثطات إ ا ططم ياطترع  -
 اطروت(.

 لتقلم األم بتعديد اطروت بعد يت ااتوابس صحيحس )تعديد طوظر(.  -
 معدد من اائمس اطمعددات.لور اطنهايس تقلم بتعديده باصتيار  -
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 املراجع:
  :أوال: المراجع العربية

 مطططان: دار اطماطططير   اطمشطططي ت اطنواطططيس ل  وهطططا.(.  2008برطططر  )حطططاوظ برطططر   -1
 طلنشر لاطتلديع.

مومل طس  –اطاطلل   ADD / ADHDاضطرراج ضطعف االنتبطاه(. 2010وطراد وليط  ) -2
لاطططائت اطتيييطططر ااطططتراتيويات لمنشطططرس معطططد  طماطططا د  األروطططات اطمصطططابين باضطططرراج 

 ، ترومس: مطوت يحلس. اطقا ر : متيرا  طلربا س لاطنشر لاطتلديع.ضعف االنتباه
تربيططس األروططات لاطمططرا قين اطمضططرربين (. 1999ولديططف ف. ريططدل، رلبططرت ه. دابططت) -3

اطوطططدل األلت، )ترومططططس(  بطططد اطعديططططد اطشطططص ، لديططططدان  ا(،اطططلليياف )اطنظريطططس لاطتربيطططط
 اطاررالي. اسمارات، دار اطيتاج اطوامعر

بعططب اطعلامططت اطنواططيس لاالوتما يططس اطيامنططس لرال ( 2001حوططا  غططانم احمططد  لططر )  -4
يليطس  ،االبتدائيطساضرراج  ود االنتباه اطمصحلج باطنشار اط ائد طدي ت ميط  اطمرحلطس 

 اطتربيس، وامعس ونلج اطلادي
تعططديت اططلل  األروططات  لي اضططرراج (. 2011صاطططد اططعد اططيد محمططد  لطط  اطقاضططر ) -5

 .اطقا ر :  اطم اطيتج.نق  االنتباه لورر اطنشار )دطيت  ملر طللاطدين لاطمعلمين(
صطعلبات اططتعلم : 2007دانيات  اال ان، ولن طليد، ومي  يلومان، ماروريطت ليط   -6

، ترومططططس:  ططططادت  بططططد ا،، ربعططططه ملططططط ، دار اطتعلططططيم اطع وططططر -ربيعتهططططا –موهلمهططططا 
 اطوير.

، ترومططس: لطيططد اطاططيد محمططد صليوططس، ييططف يططتعلم اطمططو اطمل ططلج(. 2006ديويططد االاططا) -7
 لمراد  ل   يا  اعد. اطقا ر : ميتبس د رال اطشرا.

) رىيطططس نوططط  ااطططط اير  اسناطططانيس ططططد  اطمتعثطططرين درااطططي(. 2010اطططليمان  بطططد اطلاحطططد ) -8
 اطقا ر . ) صبيس معرويس لانعيااات تربليس

اائمططس تشططصي  اضططرراج نقطط  (. 2010اططهير يامططت محمططد، برططر  حططاوظ برططر ) -9
يرااطس اطتعليمطات . اطقطا ر : ميتبطس   " (ADHD)االنتبطاه لوطرر اطحريطس طروطت اطرلضطس

  األنولل.
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(: 2015شري مت ول ناطلن، لمنطا مم يطرنج، لوطرالد اطر داووطلن، ول طلن ام نيلطر ) -10
ترومطططس:   لطططم اططططنو  اطمرضطططر، اططططدطيت اطتشصيصطططر اسحصطططائر ط ضطططرراج اطنواطططيس،

ممثات  ادي اطوليلس، لوارمس ا مس  ياد، مل  وااطم اطرشطيد، ناديطس  بطد ا، حمطدان. 
 اطقا ر : ميتبس األنولل. 

 صطططططعلبات اططططططتعلم اطنمائيطططططس(. 2011  لمحمطططططلد اطرنرطططططالي ) بطططططد اطعديطططططد اطشطططططص -11
 .اطقا ر : ميتبس اطربري. 

(. وا ليطططس برنطططامج طلطططدراما اسبدا يطططس 2006 بيطططر  بطططد اطحلطططيم  بطططد اطبطططاري اطنوطططار ) -12
طتحاططين االنتبططاه طططدي األروططات  لي اضططرراج االنتبططاه لوططرر اطنشططار اطملحقططين بريططاب 

 اطعليا طلرولطس، وامعس  ين شم  .، معهد اطداراات ديتلراهاألروات. 
. االضررابات االنوعاطيس لاطاللييس طد  األروات(: 2006 ماد  بد اطرحيم اطدغللت ) -13

 :دار اطشرلا
(. وا ليطططس برنطططامج طتنميطططس االنتبطططاه لاطططط اير   2010غطططاد  يامطططت اطاطططليور وطططاد اططططرج ) -14

نتبططططططاه اطعاملططططططس لضططططططبر اططططططط ات طططططططد  األروططططططات اطمل ططططططلبين  ل  اضططططططرراج اصططططططلر اال
 ، يليه تربيس، وامعس مايلر.ديتلراهاطمصحلج باطنشار اطدائد. 

اضطططرراج اصطططلر االنتبطططاه اضطططرراج اصطططلر االنتبطططاه (. 2001يمطططات اطططاطم اياطططاطم ) -15
. اطعططططططين اسماراتيططططططس: دار اطيتططططططاج لاطحريطططططس اطموررططططططس: صصائصططططططها لماططططططاطيج   وهطططططا

 اطوامعر.
. األمططارات: لاطتأ يططت اطنواططرملاططل س اطتربيططس اطصاصططس (. 2002يمططات اططاطم اياططاطم) -16

 دار اطيتاج اطوامعر.
. اطدائد باطنشار اطمصحلج االنتباه نق  اضرراج .(2006) اطدالار محمد مودي -17

 اطمصريس. اطقا ر : األنولل
 اطنهضس، اطقا ر .  سميتب اييلطلويس اطوئات اطصاصس،( 1996محمد  لر يامت ) -18
(.وا ليططس برنططامج إرشططادي وططر  طط   اضططرراج 2006نوططاح إبططرا يم حاططين اطصططاي  ) -19

، يليطس اطتربيطس، وامعطس ديتطلراهاطنشطار اطدائطد اطمصطحلج بقصطلر االنتبطاه ططد  األروطات، 
  ين شم ، اام اطصحس اطنوايس.
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