عالج مذكالت االنتباه البرري في مرحلة رياض األطفال
د .ابتدام ميالد حديدان
الملخص  :هدف البنث إلي وضع دليل تدريبي لتٌكيؼ معمٌي رياض
ةمااي التعماالػ الميااد مااؼ ءاالل الكًااضن ةمااي مىااكلت اف تبااض البي ا

اطفااضل ماؼ مواضةدة اففااضل
 ،تااػ اتبااضن الٌااٍفي الؽ اااي

التنميمااي  ،ومهااػ مااض نىااان ةٍاا :الٍتااض ي  :من اسااتهدات تٌااضريؼ تعملٌلااش ةمااي ااكل ا امي لعااي اوااضةد
اطفاااضل ااي م رمااش ريااض
لٌؽاجفش

اطفاااضل ةمااي تكؽيااش مفااضرة اف تبااض البيا

 ،من اسااتهدات تٌااضريؼ تعملٌلااش

عؽبضت التعمػ ةٌؽمض اوضةد الؽالديؼ ةمي افكتىضف الٌبك لفض اذا نضن مرد اف ٍاضن اعاض ي

مٍفض.
مقدمة
هااا البنااث دلياال تاادريبي لٌعمٌاي ريااض
التااي يتع ا

اففاااضل لتٌكاايؼ اففااضل مااؼ مؽاجفااش

ااعؽبضت الااتعمػ

لفااض ااي دااااش رلااضتفػ التعملٌلااش  ،ذلااغ من إدرات اليااعؽبضت والٌىااكلت التااي تؽاجاا:

الطال مٍا وفدت :مؼ افهٌلش بنيث اٌكؼ ةلجفاض والتكميال ماؼ ار اضر الوامبلش الٍضتماش ةٍفاض .تًاٌؼ
هااا البناث نلةلااش ةالج مىاكلت اف تبااض البيا
ةمي اسػ اليؽرة  ،استه اج افءتلف يؼ

مااؼ ءالل تؽ ايل

ؽرتيؼ  ،الوي

ااؽرتيؼ متٌاض متيؼ  ،التعا ف

ي الٌتضهش .

مذكلة البحث :
ي إفضر افهتٌضت بضلطاؽلش ف د مؼ اف تبض لألفاضل الايؼ امدون
يزلؽن ي م رمش ريض
البي

عؽبش ي التعمػ وهػ ف

اففاضل مؼ ءلل وضع رمؽل تٌكٍفػ مؼ تمضوزهض  .وتعد مىاكلت اف تباض

ارد تمغ الٌىكلت  .ومىكمش هاا البناث تتٌلال اي ةالج مىاكلت اف تباض البيا

م رمش ريض

اي

اطفاضل.

أهمية البحث :سؽف توضةد ملل ها النمؽل ي موضةدة اففااضل ةماي التادرج اي الٌ ارال الد ارسالش
اللرك ااش م رم ااش التعم االػ اطسضس ااي والل ااض ؽ بو اافؽلش ويوا ا  ،افما ا ال ااا س ااؽف اع ااؽد ب ااضلٍاع ةم ااي
الٌمتٌع.
هدف البحث  :وضع دليل تدريبي لتٌكايؼ معمٌاي رياض
الميد مؼ ءلل الكًضن ةمي مىكلت اف تبض البي .
1

اطفااضل ماؼ مواضةدة اففااضل ةماي التعمالػ

تداؤل البحث :مض هي التٌضريؼ التدريبلش التي اٌكؼ مؼ ءللفض الكًضن مىكلت اف تبض البي ؟
مرطلحات البحث:
م .مىكلت:
 .تع ف بأ فض " هي رضلش مو مؽقف يتًٌؼ ءمل مو مزمش بنضجش إلا معضلماش ماؼ مجال الؽ اؽل إلا
هدف معيؼ" .1
 .نٌااض تع ا ف بأ فااض " اليااعؽبضت التااي تؽاجفٍااض ةٍااد اف تكااضل مااؼ م رمااش إل ا مء ا
الؽ ؽل مو تؤء مو تؤ

وهااي إمااض تٌٍااع

ي ؽةيت.2":

 .التعريف اإلجرائي " :مىكمش اعض ي مٍفاض اففااضل وهاػ ف ي ازلاؽن اي م رماش رياض

اففااضل تٌاٍعفػ

مؼ مؽا ل التعملػ بوفؽلش ويو ".
ب .االنتباه البرري:
 .تػ تع يا :بأ  " :ةٌملش تفدف إلي ري الٍىضط الاهٍي ي اتماض معايؼ مادة ماؼ الازمؼ ماؼ ءالل
الكدرة ةمي التنكػ ي الٍىضط اف اعضلي وتؽجيف :وجفاش مناددة ماع تنادي الطاال ماؼ تاأ ي الٌٍبفاضت
الٌنلطش".3
 .كٌض تػ اإل ضرة إلل :بأ  " :ةٌملش تٍطؽ ةمي ءيض ص مهٌفض افءتلضر مو اف تكضن والت نيز والكيد
وافهتٌضت والٌيل لٌؽضؽن اف تبض ".4
 .التعريففف اإلجرائففي  " :اسااتابضل الٌعمؽمااضت مااؼ ءاالل البي ا بىااكل يااؤ ةمااي العٌملااش التعملٌلااش
بىكل اامض ي ".
ج .رياض األطفال:
 .ة ن بأ فض" م رمش تعملٌلش وت بؽيش توبق ت ة الدءؽل إل م رمش التعملػ اف تدا ي ي الٌدرساش". 5
 ".البيئش الت بؽيش اطول التي يتعمػ الطال ةب هض ر وف المغش وف يكش لاعفض".6

1

دمحم علي سعيد (  ، ) 0202المشكالت االجتماعية  ،دار العلم  ،االسكندرية  ،ص.081
2
علي السمري ودمحم الجوهري وآخرون (  ، ) 0998علم االجتماع والمشكالت االجتماعية  ،دار المعرفة الجامعية  ،الماهرة  ،ص .34
3
السيد علي أحمد (  ، ) 0999اضطراب االنتباه لدي األطفال دار النهضة المصرية  ،الماهرة  ،ص .01
4
عدنان يوسف العتوم (  ، ) 0223علم النفس بين النظرية والتطبيك  ،دار المسرة  ،عمان  ،ص .18
5
هدي دمحم لناوي (  ، ) 0228الطفل ورياض األطفال  ،مكتبة االنجلو المصرية  ،الماهرة  ،ص .11
6
انتصار دمحم مصباح (  ، ) 0223تربية الطفل ما لبل المدرسة  ،دار المسرة  ،عمان  ،ص .081
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 .التعريف اإلجرائفي  " :الٌؤسواش التعملٌلاش التاي تواتكبل اطفااضل الياغضر قبال من يبمغاؽا الواؼ الاا
يؤهمفػ لدءؽل الٌدارس".
المنهجية :
نفففهل البحفففث :اعتبا ا ه اااا البن ااث م ا ا ا ا ا ااؼ الد ارس ا ا ا ا ا ا ااضت الؽ اي ا ا ا ا ا ااش الت ااي تعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ف بأ فا ا ا ااض " ممٌؽة ااش
اإلجا انات البنللااش التااي تتوضماال لؽ ااف العااضه ة مو الٌؽضااؽن اةتٌااضداق ةما جٌااع النكااض ق والبلض ااضت
وتي ااٍلافض ومعضلمتف ااض وتنميمف ااض تنم االلق نض لا اضق ود لكا اضق  ،فس ااتهلال دفلتف ااض والؽ ااؽل إلا ا

ت ااض ي مو

تعٌلٌضت ةؼ العضه ة مو الٌؽضؽن منل البنث".1
النظريات المفدرة لمهضهل البحث
نظرية تجهيز المعلهمات:
ها الٍع يش ان هٍضت ممٌؽةش مؼ ملكض يزمضت التمفيزات الٌعضلمش داءل الوض ؼ العًؽ نال

تات

مٍفض اكؽت ؽظلاش اوللش معيٍش وان ها العٌملضت تات
الٍع يش ال

تٍعلٌض وتتضبعض ةم

نؽ معيؼ .وتوع ها

فػ سمؽت اف وضن ريث اواتهدت امكض ضتا :العكملاش والٌع لاش ا ًال اساتهدات عٍادمض تكادت

لما ا د الٌعمؽمااضت امااي ةملاا :ا تكااضن ةٌملااضت معيٍااش وت ا ت اء ا

ااي النااضل مااؼ اجاال ا مااضز الٌفٌااش

الٌوتفد ش.
تٍع

ع يش تمفيز الٌعمؽمضت ال الٌخ اف وض ي بضةتبضر اىب :جفضز النضساي افلاي ولهٌاض

اوااتكبل الٌعمؽمااضت ويما

ةميفااض بعا

العٌملااضت ااػ اعطااي ويٍااتي بعا

افسااتمضبضت الٌٍضساابش ،لاااا

ت نااز هااا الٍع يااش ةما نلةلااش اسااتابضل الٌااخ لمٌعمؽمااضت ومااؼ ااػ تنميمفااض وتٍعلٌفااض ،و ااي ضااؽن ذلااغ
ت جع "
تعف

عؽبضت التعمػ" و كض لفا الٍع يش ال ردوث ءمل او اضط اب ي ارد العٌملاضت التاي قاد
ي التٍعلػ مو افست جضن مو تيٍلف الٌعمؽمضت.

تىااي الد ارس ااضت ااي ه اااا الٌم ااضل ال ا ان "
ا ضبضت الٌخ والتي تعتب

ااعؽبضت ال ااتعمػ" ت جااع الا ا وج ااؽد درجااش م ااض م ااؼ

فض معؽقض يؤد ال ظفؽر مىكلت ي تمفيز الٌعمؽمضت ساؽان نض ان

متتضبعااش او متزامٍااش ويااتػ تىااغيل الٌعمؽمااضت س اؽان بيااؽرة متتضللااش او متتضبعااش ةااؼ ف يااق التعضماال مااع

5سالم عبدهللا البيوضي و دمحم عبدالحميد الطبولي (  ،) 0228طرق البحث في علم االجتماع األسري  ،الدار األكاديمية للطباعة والتأليف
1
والترجمة و النشر  ،طرابلس  ،ص .52
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الٌلي ات ٍعضت معيؼ مندد موبكض فدف الؽ ؽل ال رل مىكمش مض ،امض تمفيز الٌعمؽمضت الٌتزامؼ
والٌتؽاقاان ض اا :يااتػ ااي رضلااش وجااؽد الٌعمؽمااضت او الٌلي ا ات نؽراادة متوضممااش موااضلش ريضضاالش ماالل او
ااما ااضد ةلقا ااضت متداءما ااش نا ااضلتع ف ةم ا ا الؽجا ااؽ او ميا اااؽ  :الٌتىا ااض فضت  ،واءي ا ا ا فٍا ااضت تىا ااغيل
الٌعمؽمضت الٌ ني او الٌتوضمل وهؽ اكؽت ةم الؽردة يؼ الٌدءميؼ الوضبكيؼ .1
نظرية مهام التعلم :
ت نز ها الٍع يش ةم رالكش ان العٌل الٌدرسي غضلبض مل ٌض لأل ٌضط الٌٌيزة لألفاضل ي
الكدرة ي اسضليي التعمػ وا  :اٌكؼ ان توفػ ها الٌفضت ي

عؽبضت التعمػ اذا نضن ماض يدرسا :الٌعماػ

والولةل ااش الت ااي يدرس اا :ف ااض ف افس اامؽب الٌع ااي لمتمٌي اااج وتتً ااٌؼ ه ااا الٍع ي ااضت اتم ااضهيؼ لتاو ااي
عؽبضت التعمػ هٌض :تأء

ي الًٍي وتأء

ي الٌٍؽ.
ااعؽبضت الااتعمػ" الا ا فااض تعكا

ياااهي ا اانضب هاااا افتمااض ااي تاوااي "

بطئااض ااي ًااي

العٌملااضت البي ا يش والن نلااش والمغؽيااش وةٌملااضت اف تبااض التااي تٌيااز الٌٍااؽ الٌع ااي وا اا :ع ا ا فن ناال
فال اعض ي مؼ "

عؽبضت التعمػ" لدا :معضه مهتماش مؼ جؽا ي بطن الًٍي ضن نل مٍفػ اهتمف

ي معدل واسمؽب اجتلضز مهتمف م ارل الٌٍؽ .و ع ا فن الٌاٍفي الٌدرساي اااؽس مواتؽيضت اساتعداد
اففاااضل الااايؼ اعااض ؽن مااؼ ةاادت ناااضنة الٌااخ درجااش مااض ااضن هااؤفن اففاااضل ااىاامؽن ااي الٌدرسااش.
وي نااز الٌىااتغمؽن ٍ اؽاري ااي الًٍااي ةم ا ان الٌفااضت التنياايملش يٍبغااي ان تااتل ػ مااع مااض
لد الطال مٌؼ استعداد لمتٌكؼ يفاض ،ولال

ماع ةٌا وماض يتؽقاع مٍا :و كاض لٌطضلاي الياف الد ارساي

الااا يٍتٌااي اللاا ،:وراايؼ يااتعمػ اففاااضل مااض هااػ موااتعدون لتعمٌاا :تكاال النضجااش ال ا اسااضليي تاادري
ءض ش.2
الدراسات الدابقة :
دراسة إسماعيل صالح الف ار (  :) 5002هد ن إلي الوىف وتىاهلص
مٍفااض مفاااضل م رمااش ال يااض

 ،وت ا

اعؽبضت الاتعمػ التاي اعاض ي

من ممااضل الت بلااش الهض ااش ف ي ازال ااي رضجااش إلااي الٌزيااد مااؼ
الطا اال لي ااعؽبضت ال ااتعمػ الٌٍض ل ااش و الد ارس االش

البن ااؽث الت ااي تٌف ااد لتكمي اال و اابش افرتٌضلل ااش لتعا ا
1

ابراهيم بن سعد ابونبان (  ، ) 02220صعوبات التعلم – طرق التدريس واالستراتيجيات المعرفية  ،االكاديمية العربية للتربية الخاصة ،
عمان  ،ص ص 51 -53
2
عبد الغفار الدماطي (  ، ) 0221صعوبات التعلم في ضوء النظريات  ،دار الزهراء  ،الماهرة  ،ص .034
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التنياايملش ااي الٌ اراال اللركااش .وءمياان إلااي اةااداد قض ٌااش لض ااضت لموىااف الٌبك ا ةااؼ
الااتعمػ الٌٍض لااش لألفاااضل ال يااض

ااعؽبضت

لمائااش العٌ يااش ف مااؼ  5إلااي  6سااٍؽات ج فاادف موااضةدة الٌوااؤوليؼ

والٌفتٌيؼ بضلطال ةمي إةداد امي التدءل الٌبك الٌٍضسبش. 1
دراسففة أسففماع عاففدالجبار سففليمان (  :5041هااد ن إلااي لوىااف وتىااهلص
 ،ومؽاجفااش ءط ا

اعااض ي مٍفااض مفاااضل م رمااش ال يااض

ااعؽبضت الااتعمػ التااي

ااعؽبضت الااتعمػ التااي قااد يتع ا

لفااض مفاااضل

ال وضااش .ومهااػ مااض نىااان ةٍاا :الٍتااض ي :ض ا ورة تاادريي موللااضن افمااؽر و تطااؽي مفااضراتفػ ااي هاااا
2

الٌمضل  ،تأهيل واةداد الوؽادر الت بؽيش ي م رمش الطاؽلش الٌبك ة) .
أسباب صعهبات التعلم
أوال  :سبي ةيبي ويؽلؽجي
ثانيا  :سبي لغؽ
يؤد الوببيؼ الي

عؽبضت تعمػ ٌض لش _:

 -1اف تبض .
 -2افدرات .
 -3الااك ة.
 -4الٌاضهلػ.
 -5رل الٌىكلت.3
وتؤد اليعؽبضت الٌٍض لش الي
-1

ااعؽبضت لغااش  :وتتٌلاال ااي :

عؽبضت مكضداٌلش وهي _:
ااعؽبش قا ان ،

ااعؽبش نتضبااش ،

ااعؽبش الافااػ الك ا ااي ،

ااعؽبش

تعبي .
-2

عؽبضت روضب :وتتٌلل ي  :ماضهلػ ال يضضلضت  ،المٌع  ،الط ح  ،الً ب  ،الكوٌش ،وهاا

اليعؽبضت تؤد بضلطال إمض من اكؽن ةدوا ي مو ا طؽا ي.1
1

اسماعيل صالح الفرا (  ، ) 0225التشخيص المبكر لصعوبات التعلم لدي طفل رياض األطفال من وجهة نظر التربية الخاصة  ،بحث
منشور بمؤتمر التربية الخاصة العربي  ،الجامعة االردنية  ،كلية التربية  ،ص ص .18 – 11
2
اسماء عبد الجبار سليمان (  ) 0203صعوبات تعلم أطفال الرياض  ،مركز أبحاث الطفولة واالمومة  ،جامعة ديالي  ،الجزائر  ،ص
. 081
3
ابتسام ميالد حديدان  ،مواجهة صعوبات التعلم  ،المكتب الجامعي الحديث  ،االسكندرية .11 ،

5

أسباب صعهبات التعلم

صعوبات تعليم

ذات منشأ عصبي

ذات منشأ لغوي

صعوبات نمائية

االنتباه

االدران

الذاكرة

المفاهيم

حل المشكالت

صعوبات أكاديمية

صعوبات حساب

1

صعوبات لغة

نفس المرجع  ،ص.11

6

م ؽان

عؽبضت المغش

صعوبات لغة
عربية  ،انجليزية  ،فرنسية أو
..........

صعوبة لراءة
صعوبة كتابة
الفهم المرائي
صعوبة التعبير

7

م ؽان

عؽبضت النوضب

صعوبات حساب

مفاهيم رياضية
الجمع
الطرح
الضرب
المسمة

8

تمارين لمداعدة أطفال رياض األطفال علي مهاجهة مذكالت االنتباه البرري:
أوال :تهصيل صهرتين متماثلتين

9

ثانيا :التعرف علي الرهرة

10

ثالثا  :استخراج االختالف بين صهرتين

11

رابعا  :الدير داخل المتاهة

12

نتائج الدراسة
 .1من استهدات تٌضريؼ تعملٌلش ةمي كل امي لعي اوضةد اطفاضل ي م رمش ريض

اطفاضل ةماي

تكؽيش مفضرة اف تبض البي .
ااعؽبضت ال ااتعمػ ةٌؽم ااض او ااضةد الؽال ااديؼ ةم ااي افكتى ااضف

 .2من اس ااتهدات تٌ ااضريؼ تعملٌل ااش لٌؽاجف ااش
الٌبك لفض اذا نضن مرد اف ٍضن اعض ي مٍفض.
التهصيات

 .1افهتٌضت بعٌملضت التعملػ بٌ رمش الطاؽلش الٌبك ة.
 .2اةداد افدلش المضهزة لمتطبيق للستعض ش فض لٌوضةدة معمٌضت ريض

افةٌضل ي تأداش مةٌضلفؼ.

المراجع
 .1ا اهلػ ؼ سعد ا ؽ بضن ف  20001ج ،

عؽبضت التعمػ – ف س التدري

وافست اتلملضت الٌع لش

 ،افكضداٌلش الع بلش لمت بلش الهض ش  ،ةٌضن.
 .2اسٌضةيل

ضلح الا ا ف  2005ج  ،التىهلص الٌبك ليعؽبضت التعمػ لد فال رياض

اطفااضل

مؼ وجفش ع الت بلش الهض ش  ،بنث مٍىؽر بٌؤتٌ الت بلش الهض ش الع باي  ،المضمعاش افرد لاش ،
كملش الت بلش .
 .3اسااٌضن ةبااد المبااضر سااملٌضن ف  2014ج
وافمؽمش  ،جضمعش داضلي  ،الم از

ااعؽبضت تعمااػ مفاااضل ال يااض

 ،م نااز مبنااضث الطاؽلااش

.

 .4ا تيضر دمحم ميبضح ف  2004ج  ،ت بلش الطال مض قبل الٌدرسش  ،دار الٌو ة  ،ةٌضن.
الويد ةمي مرٌد ف  1999ج  ،اضط اب اف تبض لد اطفاضل دار الٍفًش الٌي يش  ،الكضه ة .
 .5ةبد الغاضر الدمضفي ف  2006ج ،

عؽبضت التعمػ ي ضؽن الٍع يضت  ،دار الزه ان  ،الكضه ة.

ةد ضن يؽسف العتؽت ف  2004ج  ،ةمػ الٍا
 .6ةمي الوٌ

ودمحم المؽه

يؼ الٍع يش والتطبيق  ،دار الٌو ة  ،ةٌضن .

وآء ون ف  1998ج  ،ةمػ افجتٌضن والٌىكلت افجتٌضعلاش  ،دار

الٌع ش المضمعلش  ،الكضه ة
 .7دمحم ةمي سعيد ف  2010ج  ،الٌىكلت افجتٌضعلش  ،دار العمػ  ،افسكٍدريش .
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