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Abstract 

Sluggish cognitive tempo disorder SCT is discovered recently. It effects negatively in 

learning as the pupils undergo learning and comprehension problems. The recent studies linked 

between having this kind of disorder and facing difficulty in acquiring information. Individuals 

suffering of SCT also suffer sleeping disorder and difficulty in breathing during sleeping. Such 

individuals tend to sleep throughout the day , also they do not feel sleepy.   

Key word: Sluggish Cognitive Tempo 
 ملخص ال

( وصف الضطراب انتباه جديد Sluggish cognitive tempo , SCT)ُيعد اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي 
( يؤثر سلبًا في مجال التعلم والتحصيل الدراسي SCTب النفسي, اضطراب )قد ُبحث بشكل موسع من الجمعية االمريكية للط

( SCT( من خالل تشخيصات المعلمين بأن التالمذة الذين يعانون من مستويات مرتفعة من)2002فقد بين )كارلسون ومان 
ستيعاب، فقد أشارت الدراسات كانوا األكثر تعرضا ألن تكون مستوياتهم منخفضة في التعليم ومستويات عالية من من مشاكل اال

مؤخرًا الى وجود عالقة بين هذا االضطراب وقدرة الفرد على معالجة المعلومات , كما ان األفراد المصابين بهذا النوع من 
االضطراب يعانون من اإلصابة باضطرابات النوم، فهم يعانون من وجود صعوبات في النوم واضطراب في التنفس أثناء النوم، 

ن في النهار مدة أطول مما يستغرقه اقرانهم العاديين، ويعانون من الحركة الكثيرة وعدم الراحة أثناء النوم وصعوبة وينامو 
 لذلك هدفت هذة الدراسة التعرف الى:، الشعور بالنعاس والنهوض باكرًا جدًا في الصباح

 مستوى تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى تالمذة المرحلة االبتدائية. -1
اناث( ونوع  -الفروق ذات الداللة االحصائية في مستوى تباطؤ سرعة النشاط المعرفي على وفق متغيري الجنس)ذكور -2

 الصف )تربية خاصة _عاديين(
تم ، وبعد التحقق من صدق وثبات المقياس , ولتحقيق هدفي البحث تبنت الباحثة مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي

( تلميذا" وتلميذة من تالمذة الصف الرابع االبتدائي من صفوف التربية الخاصة وصفوف 294) تطبيقه على عينة مكونة من
 (مدرسة.166العاديين ,تم اختيارهم بصورة قصدية من تالمذة التربية الخاصة وبصوره عشوائية من صفوف العاديين من بين )

 ت الدراسة الى النتائج االتية:وبعد جمع المعلومات ومعالجتها بالوسائل االحصائية المالئمة ,توصل
 وجود تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى تالمذة المرحلة االبتدائية. -1
ال توجد وجود دالة احصائيًا في تباطؤ سرعة النشاط المعرفي على وفق متغير الجنس مع وجود فروق دالة احصائيًا  -2

 الجنس والصف.على وفق متغير الصف لصالح صفوف التربية الخاصة ووجود تفاعل بين 
 وفي ضوء النتائج وضعت الباحثة عددًا من التوصيات والمقترحات.

 تباطؤ سرعة النشاط المعرفي.الكلمات المفتاحية: 
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 الفصل األول/ التعريف بالبحث
  مشكلة البحث:

ألنها الضمان ؛ هالطاقات الخالقة ألبنائاي ـشرية وهـالمتقدمة والنامية على السواء باستثمار أهم ثرواتها البل تهتم الدو 
من األفراد أمراً ضرورياً ومطلوباً لمعرفة ما يميز الفرد عند لتفرد اة ـبحت دراسـولذا أص ها،ومستقبلها الحقيقي لحيات

 ,Sluggish cognitive tempo)و ُيعد اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ة مقدار هذا التميز ونوعه ـومعرف، رينـاآلخ
SCTباه جديد قد ُبحث بشكل موسع من قبل الجمعية االمريكية للطب النفسي ( وصفا" الضطراب انت(Kingery,2013-1) 

يتميز من غيره بمجموعة من األعراض السلوكية الخاصة  (SCT)ان التلميذ الذي يعاني من هذا النوع من االضطراب  
واحالم اليقظة والتشويش الذهني الغموض، مثل: الشعور بالنعاس او النوم، يبدو عليه انه يعيش في حالة من الضبابية او 

 (.Becker &etal…,2014:1)الكسل والالمباالة... وسواها و 
وهذا من شأنه إضعاف قدرته على التكيف مع بيئته، فهو ال يمكنه ان يسلك سلوكًا استقالليًا يقلل من اعتماده على  

االجتماعية لديه وما قد يطوره من مهارات اجتماعية مالئمة  اآلخرين بشكل كبير، فالسلوك التكيفي يعكس عند الفرد المسؤولية
 (.2009:50خالل المراحل العمرية المختلفة )وادي، 

ومن هنا جاءت الباحثة تتساءل عن مستوى تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى تالمذة المرحلة االبتدائية , وهل يختلف  
 ه أذا كانت في صفوف التربية الخاصة أم في صفوف العاديين.مستوى التباطؤ والخوف تبعا" لجنس التلميذ ونوع صف

 اهمية البحث: 
يكتسب هذا البحث أهميته من األسباب التي أدت الى استقطاب هذا الموضوع االهتمام ,وذلك أنه يرتبط ببعض  

-3صيب االفراد بنسبة )ي (SCT)المواضيع المهمة للفرد منها الصحة النفسية والتوافق النفسي والتحصيل العلمي، فاضطراب 
الذي تصدره  (DSM–IV)%( وقد بحث بشكل موسع من خالل الدليل التشخيصي االحصائي الرابع لالضطرابات العقلية 7

 .(Bauermeister,2011:22)الجمعية األمريكية للطب النفسي 
د من هذا النوع يعاني من فالفر  ( من انه يوضح لنا االضطراب في النمو المعرفي،SCTوتأتي اهمية دراسة اضطراب ) 

صعوبة في التركيز ومشكالت تتعلق بالتذكر ولذا فإن قدرته على التعلم تكون محدودة ويتصف تعلمه بالبطء ويكاد يقتصر على 
لنوع اكتساب المهارات المختلفة، كما ان النمو اللغوي يرتبط ارتباطًا وثيقا بالنمو المعرفي، غالبًا ما تكون الذخيرة اللغوية لهذا ا

 (.123: 2009من اإلفراد ضئيلة )وادي، 
يركز في أسباب اختالل الوظيفة التنفيذية عند الفرد في مجاالت االنتباه والتخطيط واتخاذ القرار  (SCT)اضطراب  

ن والذاكرة العاملة، كما يلقى الضوء على سوء تكيف الفرد مع األقران كونه أكثر عرضة لالنسحاب االجتماعي , وال يتمكن م
االندماج في المدرسة بسهولة عبر تكوينه لصداقات مختلفة مع زمالئه ومعلميه ومشاركته في األلعاب الرياضية الجماعية، فهذا 
االضطراب يعطينا مؤشرا" على ضعف التفاعل االجتماعي للفرد من خالل كونه خجوال" نوعًا ما, ويكون منطويًا على نفسه، وال 

  وتشير دراسةفي سلوكه االجتماعي، فالفرد من هذا النوع هو أكثر عرضه الن يكون منعزاًل اجتماعيًا يبادر اجتماعيًا وهذا يؤثر 
Skirbekk , Hansen, Oerbeck, &Kristensen, 2011) ) الى ان(SCT)  فيكونونيرتبط مع كل من القلق واالكتئاب 

ذه االسباب لها اهمية في ايجاد طرائق عالجية وه,(Carlson ,2002:124)اقل سعادة واقل تفاؤل في المستقبل االفراد 
 .Jimenez,2013:32)وتحسين مستوى تحصيله العلمي ) لمعالجة هذه االعراض والوقاية منها مستقباًل,

هدف النظام التربوي الحديث تنمية شخصية التلميذ والتي تعد ضرورة فردية واجتماعية للتالميذ وبناءا" على ما تقدم ف 
المدرسة االعتيادية، وهي أكثر ضرورة وأهمية للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، وهم الذين يحتاجون الى  االعتياديين في
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اهتمام ورعاية خاصة لكي يتسنى لهم مواكبة اقرانهم من المستوى العمري نفسه، على قدر إمكاناتهم وما تسمح به قدراتهم , ومن 
د أظهرت نتائج الدراسات واألبحاث ان لديهم مشكالت في التكيف السلوكي في تالمذة صفوف التربية الخاصة فقالفئة بين هذه 

(. كما انهم يواجهون ضغوطًا نفسية واجتماعية تؤثر في توافقهم النفسي 1987:5المجالين: النفسي واالجتماعي )سمين، 
تظهر لديهم مشاعر الغيرة نحو ( وذهبت دراسات أخرى إلى إن هؤالء التالميذ غالبًا ما 1991:3واالجتماعي )العلواني، 

زمالئهم االعتياديين والمتفوقين فضاًل عن مشاعر اإلحباط، وقد يلجأ ون إلى السلوك العدواني او الى االنطواء واالنعزال )األمام 
و ( فالحالة النفسية للطفل تكون كالمرآة التي تعكس عليها صورة العالقات االجتماعية السائدة في ج121: 1993وآخرون، 

ان الظواهر والمشكالت السلوكية لدى التالميذ كثيرة  األسرة وفي المؤسسات االجتماعية ذات العالقة بتربية الطفل وتنشئته
ومتنوعه تختلف باختالف االفراد واختالف ظروفهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية، أال انه على الرغم من هذا التعدد والتنوع 

اسباب عامة اذا وجدت كلها او بعضها من شانها ان تؤدي الى انحراف السلوك وظهوره بشكل واالختالف هنالك عوامل و 
التنشئة األسرية الخاطئة وسوء الوسط و مشكالت وظواهر سلوكية سلبية، ومن هذه العوامل اضطراب الشخصية والفشل الدراسي، 

 (.43: 1990االجتماعي الذي يعيش فيه التلميذ )السلمان، 
ما تقدم فإن اهمية هذا البحث تكمن في انه يدرس موضوعًا ال يتعلق بالتحصيل الدراسي فقط، وانما يمتد  وبناًء على 

اثره الى جوانب النمو االخرى في الشخصية وهذا يركز في اهمية دور العملية التربوية في اعداد افراد يتسمون بنمو سليم في 
لم ُيدرس من قبل، فال توجد دراسة محلية او عربية واحدة  (SCT)راب المجال االنفعالي واالجتماعي والمعرفي، و ان اضط

تناولت هذا الموضوع، فيما عدا بعض الدراسات األجنبية فقط، فضاًل على انه ال توجد دراسة محلية او عربية او اجنبية قد 
احثة مما يجعله ذو اهمية ويساهم درست متغيري البحث )تباطؤ سرعة النشاط المعرفي والخوف من الفشل( معًا على حد علم الب

 للمكتبة العراقية خصوصًا والعربية والعالمية عمومًا.ة في اضافة جديد
 اهداف البحث
 الحالي الى تعرف: البحثيهدف 

 مستوى تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى تالمذة المرحلة االبتدائية. -1
اناث( ونوع  -المعرفي على وفق متغيري الجنس)ذكورالفروق ذات الداللة االحصائية في مستوى تباطؤ سرعة النشاط  -2

 الصف )تربية خاصة _عاديين(
 حدود البحث

في دراسة تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى تالمذة الصف الرابع االبتدائي في صفوف العاديين  البحثيتحدد هذا 
 (.2015 -2014والتربية الخاصة في المدارس الحكومية ولكال الجنسين للعام الدراسي )

 تحديد المصطلحات
 اوال": تباطؤ سرعة النشاط المعرفي: عرفه كل من:

: على انه حالة نفسية تبدأ في مرحلة الطفولة عند الفرد وهي تسبب مجموعة Carlson & Mann (2002)كارلسون ومان  -1
صعوبة في االلتزام بالقوانين  من السلوكيات تجعل الفرد غير قادر على اتباع االوامر او السيطرة على تصرفاته، او انه يجد

  (Carlson & Mann ̦ 2002: 123)وبذلك يصبح في حالة انشغال دائم باألشياء الصغيرة غير ذات قيمة 
: مجموعة من االعراض او نوعًا من االضطراب الملحوظ يعاني الفرد Bauermeister &etal(2007)بوميستر واخرون -2

االنفعال وتحديق النظر بشكل متكرر، وغالبًا ما يكون لدى االطفال الذين  معه احالم اليقظة والتخلف العقلي وسرعة
 .(Bauermeister&etal 2007:12)تظهر عليهم اعراض هذا المرض بطئًا في التعامل وفي اوقات رد الفعل 
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ض ذات نوع من أنواع االضطرابات السلوكية التي تصيب الفرد ,ويدل على مجموعة من االعرا Becker( (2014بيكر   -3
الفائدة في تشخيص األطفال الذين يعانون من اضطراب قصور االنتباه وفرط النشاط ويتصف الفرد الذي يعاني منه 

 (. Becker &etal…,2014بشعوره بالخمول والنعاس وأحالم اليقظة )
 ( (Becker 2014 التعريف النظري: تبنت الباحثة تعريف بيكر

 التعريف االجرائي:
تي يحصل اليها التلميذ عند اجابته عن فقرات مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي المتبنى من قبل الدرجة الكلية ال

 الباحثة.
 عرفها كل من:-:ثانيا: التربية الخاصة

(: إنها مجموع اإلجراءات والطرائق واألساليب التي تستعمل من اجل تقديم الخدمات التربوية لإلفراد ذوي 1995جابر ) -1
 (28، ص1995لخاصة. )جابر، االحتياجات ا

(: جملة من األساليب الفردية والمنظمة تتضمن وصفا تعليميا خاصا ومواد ومعدات خاصة وطرائق 1997الخطيب ومنى ) -2
جراءات عالجية محددة تهدف إلى مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة على تحقيق الحد األعلى من  تربوية خاصة ومكيفة وا 

 (14، ص1997ية والنجاح األكاديمي. )الخطيب ومنى، الكفاية الذاتية الشخص
 

 الفصل الثاني/ اإلطار النظري ودراسات سابقة
 المحور االول: تباطؤ سرعة النشاط المعرفي 

 مفهوم تباطؤ سرعة النشاط المعرفي:
الملحوظ  يشير تباطؤ سرعة النشاط المعرفي إلى مجموعة من األعراض، ومن المحتمل أن يكون نوًعا من االضطراب 

يعاني الفرد معه من أحالم اليقظة والتخلف العقلي وسرعة االنفعال وتحديق النظر الى االشياء بشكل متكرر، ويعاني األفراد 
معه أيًضا من قصور النشاط وبطء الحركة وغلبة النعاس، كما ان األطفال الذين تظهر عليهم أعراض تباطؤ سرعة النشاط 

تعامل وفي أوقات رد الفعل وذلك مقارنة باألطفال الذين يعانون من قصور االنتباه وفرط الحركة، المعرفي يظهرون بطئا" في ال
وفضال على ذلك، فإن األطفال الذين يعانون من تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لديهم نسب منخفضة جًدا من اضطراب التحدي 

الضطرابات، ومن المحتمل جدا ظهور أعراض العكسي واضطراب السلوك، وظهور أعراض القلق بشكل ملحوظ وكثرة ا
 .Carlson, 1986: 154)االكتئاب )
تباطؤ سرعة النشاط المعرفي حالة نفسّيه تبدأ في مرحلة الطفولة عند الفرد، وهي تسبب مجموعة وفضال عن ذلك، فان  

نه يجد صعوبة بالغة في االنتباه على إّتباع األوامر أو على السيطرة على تصرفاته أو أ قادرمن تصرفاٍت تجعل الطفل غير 
للقوانين وبذلك هو في حالة إلهاء دائم باألشياء الصغيرة، كما ان المصابون بهذه الحالة يواجهون صعوبة في االندماج في 

على  المدارس والتعّلم من مدرسيهم، وال يتقيدون بقوانين المدرسة، مما يؤدي إلى تدهور األداء المدرسي لديهم بسبب عدم قدرتهم
 .et al…, 2004: 491  &(Hartmanالتركيز وليس ألنهم غير أذكياء )

 تباطؤ سرعة النشاط المعرفي: خصائص
لقد اشارت الدراسات الخاصة بهذا االضطراب إلى أن أعراض تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لها بعدين: أحالم اليقظة  

 ,… et alون أكثر اختالًفا في نوع االضطراب عن األول )المصحوبة بالقلق، والتباطؤ المصحوب بالنعاس، واألخير يك
2009: 381  &Penny) وقد تم التوصل الى نفس النتائج في دراسة أجراها )باركلي( عن البالغين الذين يعانون من تباطؤ .
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عي لقصور االنتباه سرعة النشاط المعرفي، واشارت الدراسات السابقة إلى أن تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ليس هو النمط الفر 
% 50-%30وفرط الحركة بل هو اضطراب مختلف عنه، لذا يتداخل أحد االضطرابين مع قصور االنتباه وفرط الحركة بنسبة 

. وفي كثير من األحيان، يكون لدى هؤالء الذين سبق Bohlin  &(Wahlstedt 252 :2010 ,تبًعا لحاالت كل اضطراب )
المعرفي بعض األعراض العكسية عن أولئك الذين يعانون من مرض قصور االنتباه وفرط وان اصيبوا بتباطؤ سرعة النشاط 

الحركة التقليدي، فبداًل من كونهم يعانون من فرط النشاط واالنفتاح، والفضول والتهور، يعانون من لديهم تباطؤ سرعة النشاط 
ي ضبابية في التفكير" )رغم أنه في حاالت االستثارة، المعرفي من االنقياد واالستبطان وأحالم اليقظة، ويشعرون و كأنهم "ف

يؤدي المريض الذي يشكو من تباطؤ سرعة النشاط المعرفي سلوكياته بشكل متجانس عن المريض الذي يشكو من مرض 
نشاط قصور االنتباه وفرط الحركة التقليدي(، ونظرا للميول إلى االنقياد، يكون لدى هؤالء الذين يشكون من تباطؤ سرعة ال

 .et al…, 2001: 209  &(McBurnettالمعرفي صعوبات في التذكر )
وفضال على ذلك، فان السمة المميزة لهؤالء الذين يشكون من أعراض تباطؤ سرعة النشاط المعرفي هي كأنهم عديمي  

لة عدم التنبه، والتوق الشديد الدافع، كما يفتقدون إلى النشاط للتعامل مع المهام السهلة ويسعون وراء تناول المنبهات بسبب حا
للتنبه العاطفي والفكري، كما ان هؤالء الذين يشكون من أعراض تباطؤ سرعة النشاط المعرفي يظهرون نوًعا مختلًفا من قصور 

ظهار  خراج المعلومات الصحيحة من الذاكرة واسترجاعها والذاكرة العاملة النشطة وا  نمط االنتباه أكثر تطابقا مع مشكلة إدخال وا 
عقلي متذبذب مصحوب بمستويات متباينة من التفكير المركز وضعف النشاط وتدهور الذاكرة، وعلى عكس ذلك، فان األفراد 

 etالذين لديهم اضطراب قصور االنتباه وفرط النشاط يعانون من فرط الطاقة وال يشكون صعوبة في التعامل مع المعلومات
al…,2010: 1098)  &(Garner ة ال تعد من صعوبات التعلم ولكنها مشكلة سلوكية عند الطفل ويمكن ان هذه الحال. و

يكون هؤالء األطفال عادة ضعيفي النشاط وال يستطيعون التركيز على أمر ما ألكثر من دقائق فقط، و يصاب من ثالثة إلى 
 . Bohlin  &(Wahlstedt 254 :2010)خمسة بالمئة من طالب المدارس بهذه الحالة 

المعرفي احد اضطرابات النمو التي يتأخر فيها نمو بعض سمات الشخصية مثل  النشاطراب تباطؤ سرعة ويعد اضط 
( سنوات، وذلك حسب نتائج الدراسات الخاصة بالتصوير بالرنين 5( و )3التحكم في الدوافع ويتراوح هذا التأخر في النمو بين )
ت التباطؤ هذه قد تؤدي إلى إعاقة النمو، وعلى الرغم من ذلك، فإن المغناطيسي للقشرة األمامية الجبهية، وُيعتقد أن حاال

من (. و Wiener, (1 :2003تشخيص اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ال ينطوي على اإلصابة بمرض عصبي 
م أو وجود المحتمل أال يعاني األطفال المصابون بهذا النوع من االضطراب من عدم القدرة على أداء األعمال الموكلة إليه

صعوبة في مجاراة أقرانهم، بل على العكس، فربما يجلسون في هدوء، ولكن دون أن يكونوا منتبهين لما يفعلون، ولذلك، قد 
. وفضال على Tom, 2005) (1 :ُيهَمل هذا الطفل، وقد ال يالحظ أولياء األمور والمدرسون أعراض هذا االضطراب عليه

شاط المعرفي من الحاالت الشائعة في مرحلة الطفولة والتي يمكن عالجها، وقد يؤثر هذا ُيعد اضطراب تباطؤ سرعة النذلك، 
االضطراب في مناطق معينة من المخ والتي تختص بحل المشكالت، والتخطيط للمستقبل، وفهم تصرفات اآلخرين، والتحكم في 

( تشير إلى ضرورة االلتزام بالمعايير االتية قبل AACAPالدوافع، ولذا فان األكاديمية األمريكية لطب نفس األطفال والمراهقين )
 تشخيص حالة الطفل على أنها اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي: 

 يجب أن تظهر السلوكيات الدالة على هذا االضطراب قبل سن السابعة.  -1
 يجب أن تستمر هذه السلوكيات لمدة ستة أشهر على األقل.  -2
أيًضا الطفل إعاقة حقيقية عن مواصلة حياته بصورة طبيعية في مجالين على األقل من المجاالت  يجب أن تعوق األعراض -3

فالطفـل الـذي تظهـر عليـه بعـض . (Gentile, 2009: 2)االتية من حياته: فـي المدرسـة، فـي المنـزل، وفـي االمـاكن العامـة 
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ــم يتــأثر أداؤه الم  درســي أو عالقاتــه بــاالخرين بهــذه الســلوكياتاألعــراض ال تشــخص حالتــه علــى أنــه مصــاب بــالمرض إذا ل
2007: 11) Ramsay, .) 

 اسباب اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي:
ال يوجد سبب معين يمكن أن تعزى إليه اإلصابة باضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ولكن تشير الدراسات الى انه  

 :al…, 2007 ه، وهي تشمل العوامل الوراثية والبيئية واالجتماعيةيوجد عدد من العوامل التي قد تسهم في حدوثه أو تفاقم
837) et  &(Bauermeister. 

 العوامل الوراثية: 
تشير الدراسات التي تم اجراؤها على التوائم إلى أن اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي يعد من بين االضطرابات  

 ,Bailly) %( من الحاالت75بب اإلصابة بهذا االضطراب في حوالي )هي س الوراثيةالوراثية إلى حد كبير وأن العوامل 
ويشير الباحثون الى أن الغالبية العظمى من الحاالت التي تعاني من اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي . (286 :2005

من أمثلة الجينات المسؤولة تنشأ عن وجود مجموعة من الجينات المختلفة، والتي يؤثر عدد كبير منها في ناقالت الدوبامين، و 
نزيم  .Barkley), (1 :2006عن اإلصابة بهذا االضطراب مستقبالت األدرينالين، وناقالت الدوبامين، ومستقبالت الدوبامين  وا 

نزيم الكاتيكوالمين ومادة السيروتونين الناقلة المعززة والمستقبل ) نزيم المونوأمين أوكسيديز وا  مستقبل ( والHT2Aالدوبامين بيتا وا 
 (. HT1B) )al…,2009: 1086) et &N.D .)etal…, 2004: 89)  &Romanإضافة إلى جين دوبامين بيتا 

ويشير االنتقاء الموسع للعينات الى أن اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ال يتطابق مع النموذج التقليدي "للمرض  
من العوامل الجينية والبيئية، فعلى الرغم من أن جميع هذه الجينات  الوراثي" ومن ثم يجب أن ُينظر إليه كتفاعل معقد بين عدد

 :al…, 2003رئيسي لها في حدوث اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي  دورقد تلعب دوًرا، فإنه لم يتم إلى اآلن إثبات أي 
78)  &(Smith. 

 العوامل البيئية:
%( من التباين في السلوك الذي يتميز بتباطؤ 20%( و )9ين )أشارت الدراسات الخاصة بالتوائم إلى أن ما يتراوح ب 

تتضمن و  Taylor, 2006: .&(Williams (402سرعة النشاط المعرفي، يمكن إرجاعه لعوامل بيئية غير وراثية وغير مشتركة 
ن البيئة في المراحل العوامل البيئية المشار إليها تعاطي الكحول والتعرض لدخان التبغ في أثناء الحمل واستنشاق الرصاص م

ويمكن أن تعزى العالقة بين التدخين واضطراب تباطؤ سرعة  ,Sherman & et al…, 1997: 739)المبكرة من العمر 
 (et al…, 2006: 1901النشاط المعرفي إلى النيكوتين الذي يؤدي إلى نقص األوكسجين الواصل إلى الجنين في الرحم

.&(Braun د االقبال على التدخين لدى النساء الالتي يعانين من اضطراب تباطؤ سرعة النشاط ومن المرجح أيًضا أن يزدا
المعرفي، مما يعزز من احتمالية إصابة أطفالهن باالضطراب نفسه نظًرا للعوامل الوراثية القوية المرتبطة باضطراب فرط الحركة 

  et al …, 2008: 337) .&(Keenanه ونقص االنتبا
التي تحدث في أثناء الحمل والوالدة، بما في ذلك الوالدة المبكرة، دوًرا أيًضا في اإلصابة بهذا  وقد تلعب المضاعفات 

االضطراب، كما اشارت الدراسات أيًضا الى ان ارتفاع معدل إصابات الرأس عن المتوسط بين المصابين باضطراب تباطؤ 
توافرة حالًيا ال تشير إلى أن إصابات الرأس هي السبب في إال أن األدلة الم(Millichap, 2008: 358)سرعة النشاط المعرفي 

في الحاالت التي تم مالحظتها، عالوًة على ذلك، فان اإلصابة بأمراض معدية  حدوث اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي
اب تباطؤ سرعة النشاط في أثناء الحمل، وعند الوالدة وفي مرحلة الطفولة المبكرة تقترن بارتفاع معدالت خطورة التعرض الضطر 
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المعرفي وتشمل هذه األمراض الكثير من الفيروسات مثل )الحصبة والكوليرا والحصبة األلمانية والفيروس المعوي(، فضال على 
 (.et al…, 2008: 1558)  &McCann. العدوى ببكتيريا المكورات العنقودية

 تشخيص االضطراب:
عرفي عن طريق إجراء تقييم نفسي؛ ومن أجل استبعاد األسباب يتم تشخيص اضطراب تباطؤ سرعة النشاط الم 

 ,Davidالمحتملة األخرى أو أي أمراض أخرى متزامنة معه، قد يتم إجراء فحص بدني وتصوير باألشعة واختبارات معملية 
سية غالًبا هي أساس في الواليات المتحدة، ُتعد معايير الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات النف(. و (37 :2003

، في حين أن الدول األوروبية عادًة ما تستخدم اإلصدار العاشر من التصنيف الدولي لألمراض، وتزيد احتمالية التشخيص
تشخيص اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي في حالة استخدام معايير الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات 

 :Johnston 2009 عاف مقارنة بالوضع إذا اسُتخدم اإلصدار العاشر من التصنيف الدولي لألمراضالنفسية بمقدار أربعة أض
1) &.(Parens  

 عالج اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي:
تتضمن طرائق العالج غالًبا مزيًجا من تعديل السلوك وتغيير أنماط الحياة واستشارة األطباء فضاًل على األدوية،  

( أن اإلدارة الطبية والعالج السلوكي هما أكثر االستراتيجيات كفاءة في إدارة اضطراب 2005ة أجريت في عام )وأثبتت دراس
 . & et al…, 2005: 413) (Van der Heijden تباطؤ سرعة النشاط المعرفي، يليهما األدوية وحدها ثم العالج السلوكي

السلوك في حالة تناوله على المدى القصير، إال أنه ال يؤدي إلى  أن الدواء يؤدي إلى تحسين إلىبينما أشارت النتائج  
(. وتتضمن وسائل العالج النفسي المستخدمة لعالج (Jensen & et al…, 2005: 476تغيرات ملموسة على المدى الطويل 

سلوكي معرفي اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي وسائل نفسية وتقنيات سلوكية غير دوائية، وعالج سلوكي، وعالج 
(CBT وقد تنامى في الكثير من الدول االهتمام بهذا النوع اآلمن من العالج النفسي خصوصا بعد القلق الذي يثار حول ،)

طبيعة الدواء المستخدم للعالج والجهل باثاره الجانبية على المدى الطويل من جانب، وبسبب التشخيص المتسرع من بعض 
 من جانب اخر، (ADHD-like symptoms)فرط النشاط والتشتت  -باالضطراب شبيةالمختصين لالشتباه فيما يسمى 

باإلضافة إلى ذلك، هناك العالج النفسي بين األشخاص، والعالج األسري، إضافة إلى دور المدرسة، والتدريب على المهارات 
ي اضطراب تباطؤ سرعة النشاط االجتماعية، والتدريب العالجي لآلباء وهناك الكثير من مجموعات الدعم المتخصصة ف

المعرفي والتي تعد بمثابة مصادر معلومات في هذا الصدد، إضافًة إلى أنها تساعد األسر على مواجهة التحديات المقترنة 
وتعد المنشطات هي األدوية التي . (Yamada & et al…, 1990: 653)بالتعرض الضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي 

عالج اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي، وأكثر المنشطات شيوًعا هي الميثيلفينيديت )وتضم الريتالين يوَصى بها عادًة ل
والميتاديت والكونسيرتا( والديكستروأمفيتامين )الديكسيدرين( وأمالح األمفيتامين المختلطة )األديرال( والديكستروميثا أمفيتامين 

( ومع ذلك، البد من اتخاذ أقصى درجات الحذر عند وصف األدوية Vyvanseين ))الديسوكسين(، إضافة إلى ليزديكساأمفيتام
التي تؤدي إلى زيادة مستويات الناقالت العصبية التي تعزز "الشعور بالرضا والسعادة" مثل الدوبامين، ألنها يمكن أن تؤدي إلى 

 . et al…, 2005: 376)  &(Sulzer( .et al…, 2006: 23 &King)اإلدمان 
دي المنشطات المستخدمة في عالج اضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي الى رفع تركيزات الناقالت العصبية تؤ و  

مثل الدوبامين والنورابنفرين خارج الخاليا مما يؤدي إلى زيادة معدل النقل العصبي، وتأتي الفوائد العالجية من التأثير 
( والقشرة األمامية الجبهية إضافة locus coeruleusاألزرق ) الموضعليها النورأدرينالين في المنطقة الدماغية التي ُيطلق ع
 (Solanto, 1998: 123)( في الدماغ.nucleus accumbensإلى التأثير الدوباميني في منطقة النواة المتكئة )
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اطي المريض إن استخدام أدوية منشطة كعالج الضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ال يزيد من احتمالية تعكما  
المواد المخدرة الحًقا، بل وقد تكون هذه األدوية بمثابة عامل وقاية من خطورة اإلدمان في حالة بداية العالج في مرحلة الطفولة، 

 Wilens & et)إال أن بداية تناول األدوية المنشطة في مرحلة المراهقة أو البلوغ يزيد من احتمالية تعاطي المواد المخدرة الحًقا 
al…, 2008: 28) أثبتت إحدى الدراسات أن األطفال المصابين باضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي في حاجة بالفعل . وقد

إلى مزيد من الحركة للحفاظ على المستوى المطلوب من اليقظة في أثناء أداء المهام الموكلة إليهم والتي تتحدى ذاكرتهم النشطة، 
رة نشطة حل مسائل الرياضيات في الذهن وتذكر التوجيهات متعددة الخطوات، والتي تتضمن ومن أمثلة المهام التي تتطلب ذاك

المنشطة لسلوك معظم األطفال  األدويةاسترجاع المعلومات ومعالجتها لفترة قصيرة، قد تفسر هذه النتائج أيًضا سبب تحسين 
وية إلى تحسين مستوى االستثارة الفسيولوجية لدى المصابين باضطراب تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ذلك حيث تؤدي تلك األد

األطفال الذين يعانون من االضطراب، إضافًة إلى رفع مستوى اليقظة لديهم وقد أظهرت دراسات سابقة أن األدوية المنشطة تؤدي 
 .(& Wilens, 2003: 12) Faraoneإلى تحسين قدرات الذاكرة النشطة بصورة مؤقتة 

  ثانيا: التربية الخاصة:
 نشأتها ومفهومها: -

( من الموضوعات الحديثة في ميدان التربية وتعود البدايات المنظمة لهذا Special Educationتعد التربية الخاصة )
 الموضوع إلى النصف الثاني من القرن الماضي.

ع ويتناول موضوع ويجمع موضوع التربية الخاصة بين عدد من العلوم من ميادين علم النفس والتربية وعلم االجتما  
األفراد غير العاديين الذين يختلفون اختالفا ملحوظا عن األفراد العاديين في نموهم العقلي والحسي واالنفعالي  الخاصةالتربية 

من حيث طرائق تشخيصهم ووضع البرامج التربوية  األفرادوالحركي واللغوي مما يستدعي اهتماما خاصا من قبل المربين بهؤالء 
 (.17،ص2001هم. )الروسان،الخاصة ب

والعاملين في مجال علم النفس والطب والمهتمين في  التربويينولقد كان للتيارات واالتجاهات التربوية ولجهود 
األمريكية اكبر األثر في نمو وتطور ميادين التربية الخاصة الذي يهتم  المتحدةالمجتمعات البشرية في أوربا وفي الواليات 

( وبياجيه Frubilواألفراد المختلفة وخاصة من الناس غير العاديين ومن المهتمين في ذلك المجال فروبل )بحاجات الجماعات 
(Biadgel( وستراس )Stras كان لهم ابلغ األثر في تقدم ذلك الميدان حتى وصل إلى ما وصل عليه في الوقت الحاضر )

 (.15،ص2002ل )العزة،( الذي يعد من اكثر المهتمين في هذا المجاKirkوكذلك كيرك )
الجدي بالبرامج المناسبة لهم واالستراتيجيات والتقنيات المساعدة لهم من  والتفكيرإن االهتمام بتالميذ التربية الخاصة 

تعليمهم كيفية استغالل ما لديهم من قدرات واالرتقاء بها إلى المستوى الذي يمكنهم من االعتماد على أنفسهم سواء في الصفوف 
 (.33،ص2001دية أم من صفوف التربية الخاصة ومؤسساتها وهذا دليل على تطور النظام التربوي )كار،االعتيا

وبذلك احتل ميدان التربية الخاصة مكانة مرموقة نتيجة اهتمام الباحثين وعلماء التربية وعلم النفس واألطباء وغيرهم 
 (.4،ص2000يمثل موقعا متقدما في سلم األولويات )عبيد، صةالخابتالميذ التربية الخاصة حتى أصبح االهتمام بهذه الفئات 

 تطور االهتمام بتالميذ صفوف التربية الخاصة:
لقد احتلت دراسة تالميذ صفوف التربية الخاصة مكانة بارزة في تفكير المختصين في العلوم التربوية والنفسية وأخذت 

 ( 26: 1971ايضــا. )كروكشانك،  واآلباءتقلق بــال المربين 
م عندما  1890فقد كان بدايـة االهتمام بمشكلة تالميذ صفوف التربية الخاصة في أمريكا في مدينة )بافلو( منذ عام 

شرعت قوانين وأنظمة للمدارس اإللزامية، ومع تقدم ميدان القياس واالختبارات النفسية خاصة اختبارات الذكاء تبلورت هذه 
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بويين، فقد أجري العديد من األبحاث والدراسات من اجل تقديم العون والمساعدة لهم. المشكلة حتى أصبحت مشكلة تؤرق التر 
 ( 6: 1999)السفاسفة 

وقد استطاع النظام التربوي في العراق أن ينجز عملية االستيعاب الكمي لألطفال في سن الدراسة بعد ان شرع قانون 
 التعليم اإللزامي، وضمن حصول كل 

دسة من عمره على مقعده الدراسي ومع ذلك االهتمام بالجانب الكمي أال أن االلتفات إلى العناية طفل في القطر بلغ السا
ببعض الفئات الخاصة من التالميذ جاءت متأخرة، وكان الهدف منها تطوير ورفع كفاية العملية التربوية داخل المدرسة 

لخاصة لمسايرتهم مع أقرانهم األسوياء ضمن الفئة العمرية االبتدائية والعمل على تنمية قدرات التالميذ في صفوف التربية ا
الواحدة والمستوى الدراسي الواحد من خالل تقديم الرعاية الفعالة والخدمات المتخصصة بما يكفل توجيههم وتطوير قابلياتهم 

 (.102: 1998)وزارة التربية، 
غير مضبوط ولم يخضع لمقاييس موضوعية،  لقد كان تشخيص التالميذ الملتحقين بصفوف التربية الخاصة تشخيصا

بل اعتمد على المالحظات الواردة من ادارات المدارس )مديري المدارس والمعلمين( وتقارير مركز السمع والتخاطب لعدد قليل 
 من الحاالت، ثم توسعت هذه الخدمة حتى شملت مدارس عديدة في بغداد والمحافظات األخرى، تشرف عليها مديرية التربية

 (.217: 1988الخاصة في وزارة التربية )الياسري، وكودي، 
أن األطفال في صفوف التربية الخاصة يملكون الخصائص والحاجات والرغبات نفسها كغيرهم من األطفال االعتياديين 

رات العقلية أي أن الطفل بطيء التعلم هو طفل طبيعي في إطاره العام كما يعتقد )جيزل(، وان االختالف يكون فقط في القد
التي تكون اقل من المعدل العام، كما انهم يملكون الطرق نفسها في إشباع الحاجات النفسية أال انهم يواجهون صعوبة كبيرة في 

  0إشباعها بسبب قابليتهم العقلية المحدودة 
اإلحباط والفشل كما أن ونتيجة لعدم قدرة هؤالء التالمذة في بلوغ أهدافهم وتحقيق حاجاتهم ورغباتهم فانهم يصابون ب

خبراتهم األكاديمية األولى تكون محبطة وبالتالي فأنها تثير سخطهم واستياءهم، وبعد وقت قصير يميلون إلى الشعور بأنهم 
ليسوا جزءا من المجموعة الكلية وبعضهم يميل إلى االنسحاب من المجموعة ورفض المشاركة في االنشطة الصفية وبعضها 

 (. Johnson، :1964 49 -48لعدوان في محاولة للتعويض عن عدم قدراتهم في المشاركة )األخر يميل إلى ا
وفضال عن ذلك فان االختالف الواسع بين الذات الحقيقية والمتمثلة )بالفشل( وذاتهم المثالية بـ)التالميذ المحترمين( يولد 

لالنفعاالت العاطفية والمعاناة النفسية يتعرض هؤالء (، وكنتيجة Shelton، 27 :1971صراعا داخليا ويربك هويتهم الذاتية )
التالمذة لحاالت القلق، فالتلميذ الذي تنتابه نوبات القلق غالبا ما يكون اقل كفاءة في تأدية الواجب التعليمي، وان حالة القلق 

مام وتركيز التلميذ وعدم غالبا ما يرافقها انفعال عاطفي واضطراب جسمي وهرموني، وهذا بالتأكيد يؤدي إلى ضعف في اهت
 0القدرة على متابعة الدرس ومواكبة األطفال اآلخرين، وبالتالي فانه يواجه صعوبات تعليمية كبيرة 

والحالة األخرى التي قد يعاني منها التلميذ هي الخوف سواء كان في المدرسة كمكان أو من المعلم أو المعلمة، أو من 
 272: 1988ناة الطفل من الخوف لها تأثير مباشر في تحصيله الدراسي )العظماوي، طفل، أو من مجموعة أطفال، وان معا

– 273.) 
إن التالمذة الذين يعانون من صعوبة في اكتساب المهارات والمعرفة المدرسية والذين يكونون غير قادرين على القيام 

الحقيقة إلى عدد كبير من المشاكل، قد يكون تأثيرها بمتطلبات الدراسة كبقية التالمذة في الفئة العمرية نفسها، يتعرضون في 
بعيد المدى عليهم وعلى عوائلهم ومجتمعاتهم وقد يؤثر التعثر المدرسي في احترام الطفل لنفسه وشخصيته، ويزعزع ثقته 
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لسلوكية كالعدوانية بإمكانياته وقدراته، وبذلك يكون مصدرًا للقلق والتوتر إلى جانب التأثيرات النفسية األخرى واالنحرافات ا
 (.10: 1990والكذب والسرقة وحتى إعمال الجنوح المختلفة )الشربتي، 

والتربية الخاصة هي حقل متخصص يتحمل مسؤولية تعليم مجموعة معينة من االطفال عندما يتم أيجاد مدارس 
جراءات لمجموعة من األطفال يحتاجون إلى تربية عال   0جية وصفوف خاصة اتخذت فيها ترتيبات وا 

واالفتراض القائم وراء هذا هو عدم مقدرة هؤالء األطفال على مجاراة أقرانهم )العاديين( اذ يتطلب تعليمهم أنماطـــا من 
التربية تختلـــف عن تلك التي تقدم للغالبية العظمى من األطفال وكان الهدف من ذلك هو تقديم أشكال من التعليم يمكن أن 

 ( 16: 1995يعاني منها األطفال )الخاصين( )وزارة العمل والشؤون االجتماعية، تتغلب على المشكالت التي
 الدراسات السابقة

 اوال": تباطؤ سرعة النشاط المعرفي:
 Cara, (2007:) دراسة كارا

 Brief Report: Sluggish Cognitive Tempo Among Pediatric Survivors of Acute 
Lymphoblastic Leukemia 

راسة الى تقييم االعراض السلوكية لتباطؤ سرعة النشاط المعرفي واستعملت الدراسة المنهج التجريبي ,وقد وهدفت الد
طفل  (80( فردا من المصابين بالسرطان موزعين على مجموعتين المجموعة التجربية كانت )99بلغت عينة البحث )
باطؤ سرعة النشاط المعرفي ألستكشاف العالقة بين طفل تم استخدام مقياس االنجاز ومقياس ت (19والمجموعة الضابطة )

سلوكيات تباطؤ سرعة النشاط المعرفي مع الذكاء والتحصيل واظهرت النتائج زيادة اعراض تباطؤ سرعة النشاط المعرفي في 
 تجريبة. المجموعة الضابطة وزيادة اعراض تباطؤ سرعة النشاط المعرفي مع انخفاض معدل الذكاء والتحصيل في المجموعة ال

 Penny, (2007:)دراسة بيني 
ATTENTION DEFICIT / HYPERACTIVITY DISORDER IN CHILDREN: CONSTRUCTING 

A MEASURE OF SLUGGISH COGNITIVE TEMPO 
هدفت الدراسة الى تطوير مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي وتم اجراء الدراسة بثالثة اجزاء االولى جمع مجموعة من 

-4تتراوح اعمارهم ) 336لتصحيح قاتمة تباطؤ سرعة النشاط المعرفي والثانية جمع اراء االباء لعينة مكونة منة  الخبراء
(سنة وتم تقسيم االطفال الى مجموعتين 12-5فردا تتراوح اعمارهم ) 66(سنة والثالثة جمع اراء المعلمين لعينة مكونة من 13

فقرة وتوصلت النتائج الى ان معدل درجات تباطؤ سرعة  18ي المكون من وتم تطبيق مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرف
النشاط المعرفي كانت عالية عند االطفال اللكبر سنا" وكانت عدند الذكور اعلى من االناث وارتباط اعراض تباطؤ سرعة 

 النشاط المعرفي مع اعراض االكتئاب.
 

 الفصل الثالث
جراءاته:  منهج البحث وا 

 البحث: أواًل: منهجية 
اعتمد البحث الحالي المنهج الوصفي، والذي يعني وصف ما هو كائن ويتضمن وصف الظاهرة الراهنة وتركيبها  

وعملياتها والظروف السائدة ويشمل المنهج الوصفي جمع المعلومات والبيانات وتبويبها وتحليلها وقياسها وتفسيرها. وهو عبارة 
لظاهرة أو المشكلة المراد بحثها من خالل منهجية بطريقة موضوعية وصادقة بما عن اسلوب دقيق ومنظم واسلوب تحليلي ل

 (.179 – 178، ص 2012يحقق أهداف البحث)الجبوري، 
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 ثانيا: مجتمع البحث:
 يتألف مجتمع البحث من تالمذة المرحلة االبتدائية للصف الرابع االبتدائي في مركز محافظة بابل للعام الدراسي 

لتحديد ذلك قامت الباحثة بزيارة المديرية العامة لتربية محافظة بابل بموجب كتاب تسهيل* المهمة ملحق (، و 2014-2015)
علية حدد عدد المدارس واعدادا إذ بلغ المجموع الكلّي  كلية التربية للعلوم االنسانية وبناءاً -( الصادر من جامعة بابل1)

( تلميذ الذين يمثلون نسبة 7347الخاصة العاديين موزعين بواقع )( تلميذ وتلميذة من صفوف التربية 13417للتالمذة)
( تلميذ في صفوف التربية الخاصة التي تضم 91( تلميذ في صفوف العاديين و)7256%( من المجتمع الكلي منهم )54.7)

وموزعين بواقع  %( من المجتمع45.3( تلميذة يمثلون نسبة )6070الصف الرابع االبتدائي، في حين بلغ عدد التلميذات )
( تلميذة في صفوف التربية الخاصة التي تضم الصف الرابع االبتدائي، وقد بلغ عدد 56( تلميذة في صفوف العاديين و)6014)

( 166( مدرسة ليصبح العدد الكلي للمدارس )84( مدرسة ابتدائية في حين بلغ عدد مدارس االناث )82مدارس الذكور )
 ضم الص الرابع االبتدائي للتربية الخاصة (مدرسة فقط ت16مدرسة منها )

 ثالثًا: اداة البحث:
تحقيقا ألهداف البحث والتي تقتضي قياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي والخوف من الفشل لعينة البحث لذا كان من  

ف من الفشل وبعد الضروري أن تستعين الباحثة بمقياسين احدهما لقياس لتباطؤ سرعة النشاط المعرفي والثاني لقساس الخو 
توافر لها من المقاييس ذات العالقة بالموضوع قامت الباحثة بتبني مقياس تباطؤ سرعة النشاط لمعرفي وببناء  االطالع على ما

 مقياس الخوف من الفشل , وفيما يأتي توضيح لذلك:
 اوال: مقياس سرعة تباطؤ النشاط المعرفي:

(المعد BECKERبقة التي درست هذا الموضوع تبنت الباحثة مقياس بيكر )بعد االطالع على األدبيات والدراسات السا 
( وقد اعتمدت الباحثة على هذا المقياس وذلك الن اغلب الدراسات السابقة كانت معتمدة على هذا المقياس ولكونه 2014عام )
 مع طبيعة المرحلة العمرية المستخدمة في البحث  يتالءم

 طقي للفقرات(:صالحية الفقرات )التحليل المن
يعد التحليل المنطقي للمظهر العام للمقياس وسيلة من وسائل القياس العقلي، إذ إن عرض فقرات المقياس على  

مجموعة من المحكمين للحكم على صالحيتها في قياس الخاصية المراد قياسها يعد نوعا من أنواع الصدق الذي يطلق عليه 
 (.Moss, 1994: 204الصدق الظاهري)

ك قامت الباحثة بالتحقق من صالحية الفقرات من خالل عرض مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي بصيغته االولية لذل
(، وبعد ذلك تم استخدام اختبار سمير 4( على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال علم النفس ملحق)3ملحق )

دالة احصائيا الن قيمة )سمير نوف( المحسوبة تتراوح بين  نوف للتحقق من داللة الفقرات ووجدت بان جميع الفقرات كانت
 (.12( وحجم العينة )0،05( عند مستوى داللة احصائية )0.39( هي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )0.417-0.5)

 تجربة وضوح التعليمات والفقرات:
افقة فقراته والكشف عن الفقرات ُأجري التطبيق االستطالعي من اجل التعرف على وضوح تعليمات المقياس ومو  

الغامضة وغير الواضحة وكذلك حساب معدل الوقت المستغرق في اإلجابة عن جميع فقرات المقياس، إذ تم تطبيق المقياس 
( تلميذا وتلميذة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من المدارس المشمولة بالبحث في مركز محافظة بابل 30على عينة بلغت )

يبين ذلك، وقد تبين أن فقرات المقياس كانت واضحة باستثناء بعض الكلمات القليلة التي تم تعديلها، وقد بلغ ( 5والجدول)
 ( دقيقة.22متوسط الوقت المستغرق لإلجابة على المقياس )



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

256 

 :وصف المقياس وطريقة تصحيحه 
( فقرات والمجال 9وتكون من )( مجاالت المجال االول البطء او الكسل 3( فقرة موزعة على )18تكون المقياس من )

 ( فقرات وكما مبين في الجدول ادناه:4(فقرات والمجال الثالث احالم اليقظة وتكون من )5الثاني وهو النعاس وتكون من )
 (6جدول)

 مجاالت مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي وفقراته
 الفقرات المجاالت ت
 1-13-9-3-14-11-5-8-17 البطء او الكسل 1
 7-15-10-18-2 نعاسال 2
 16-4-12-6 احالم اليقظة 3

 
والمقياس ذو تدرج رباعي وان اإلجابة على المقياس تكون من قبل المعلم ,وتتم من خالل اختيار احد البدائل والتي 

ديل كانت )يحدث كثيرا جدا ,يحدث كثيرا ,يحدث في بعض االحيان ,ال يحدث أبدا( اذ يعطي البديل االول اربع درجات والب
( واقل درجة هي 72الثاني ثالث درجات والبديل الثالث درجتان والبديل الرابع درجة واحدة ,وأن اعلى درجة على المقياس هي )

 (45( وبمتوسط فرضي قدرة )18)
 التحليل االحصائي للفقرات:

لها بأجراءات تحليل  يوجد عدد من االجراءات التي تستخدم لتقويم جودة خصائص فقرات االداة والتي يمكن ان يشار 
الفقرات ,وعلى العكس من تحليالت الصدق والثبات التي تستخدم في تقويم االختبار ككل فأن اجراءات تحليل الفقرات تفحص 
كل فقرة من الفقرات على حدة وال تفحص االختبار ككل , وهذا االجراء يساعد في اتخاذ قرار بشأن حذف او تعديل الفقرات او 

( ,و 300: 2013,فأذا استطعنا تحسين جودة الفقرة فسوف تتحسن جودة االختبار ككل )رينولدز، ولينفنجستون، االبقاء عليها
تعد عملية التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس من الخطوات األساسية، وان اعتماد الفقرات التي تتميز بخصائص سيكومترية 

 (.68، ص 2004الدوري، ً)وثباتاً جيدة يجعل المقياس أكثر صدقا
( ويرى (Ebel & Frisbie, 2009: 392 إن الهدف من تحليل الفقرات هو اإلبقاء على الفقرات الجيدة في المقياس 

( إن حجم العينة المناسبة في عملية التحليل اإلحصائي لحساب القوة التمييزية للفقرات Henry Soon , 1971هنري سون )
 (.Henry Soon , 1971 , p. 132ارهم بدقة من المجتمع)يتم اختيً ( فردا400يفضل أن اليقل عن )

( أمثال عدد 10 -5( إلى إن نسبة عدد أفراد العينة إلى عدد الفقرات يجب أن ال تقل عن )Nunnalyويشير نانلي ) 
 Nunnaly,1978:179)فقرات المقياس )

ا بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع ( طالبًا وطالبة أختيرو 400ومن اجل تحقيق ذلك ُطبق المقياس على عينة بلغت)
  -البحث بنسب متساوية وهم من غير عينة البحث االساسية، القوة التمييزية:

استعملت الباحثة طريقة المجموعتين الطرفيتين لحساب القوة التمييزية لفقرات مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ,  
بين ذوي المستويات العليا والدنيا من األفراد بالنسبة إلى الخاصية التي تقيسها  ويقصد بالقوة التمييزية قدرتها على التمييز

 (.Shaw , 1967: 450الفقرات)
( 400لغرض إجراء التحليل في ضوء هذا األسلوب تم إدخال البيانات الخاصة بعينة التحليل االحصائي وعددها ) 

%( من  27رى ترتيب درجات أفراد العينـة تنازليًا، وتم تحديد نسبة )جـ Spss)تلميذا وتلميذة في برنامج )الحقيبة اإلحصائية 
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%( من الفقرات الحاصلة على الـدرجات الدنيـا وبواقع  27( و )108الفقرات الحاصلة على الدرجـات العليـا للمقياس وبواقع )
  .(Mehrens & lehmann , 1984:192)(216( ليصبح المجموع )108)

لعينتين مستقلتين إلختبار داللة الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة  T- Testالتائي  راالختباوقد تم تطبيق 
من فقرات المقياس، ولقد أفادت نتائج المعالجة اإلحصائية أن جميع فقرات مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي كانت مميزة، 

 ول االتي يبين ذلك:(، والجد214( ودرجة حرية )0. 05وبمستوى داللة قدره )
 (8جدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي بطريقة المجموعتين الطرفيتين

 ت
 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 الجدولية المحسوبة اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي
1 3.55 .739 1.45 .687 21.739 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,96 
 
 
 
 

2 3.45 .616 1.31 .522 27.648 
3 3.32 .768 1.47 .586 20.017 
4 3.34 .723 1.35 .498 23.682 
5 3.51 .647 1.47 .519 25.740 
6 3.29 .657 1.44 .659 20.798 
7 3.44 .686 1.45 .601 22.790 
8 3.46 .660 1.50 .555 23.770 
9 3.51 .715 1.37 .572 24.478 
10 3.42 .711 1.17 .427 28.297 
11 3.36 .776 1.25 .512 23.695 
12 3.41 .710 1.25 .434 27.174 
13 3.51 .618 1.17 .448 32.000 
14 3.39 .720 1.29 .496 25.075 
15 3.30 .788 1.34 .495 22.036 
16 3.18 .904 1.24 .449 20.109 
17 3.22 .821 1.39 .491 19.933 
18 3.35 .809 1.37 .503 21.711 

 
( لجميع الفقرات 1,96يظهر من الجدول اعاله أن القيمة التائية المحسوبة كانت اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )

التمييز بين المفحوصين وبذلك اصبح  ( ما يعني ان جميع الفقرات لها القدرة على214( ودرجة حرية )0,05عند مستوى داللة )
 فقرة. 18المقياس مؤلف من 

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس )االتساق الداخلي(:
تم استخدام معامـل أرتبـاط بيرسون الستخراج العالقة بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية له لنفس افراد 

 ( تلميذ وتلميذة وكما موضح بالجدول التالي: 400بالغة )عينة التحليل االحصائي ال
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 (9جدول )
 عالقة إرتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي

 معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية رقم الفقرة معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية رقم الفقرة
1 0,73 10 0,77 
2 0,77 11 0,76 
3 0,69 12 0,77 
4 0,73 13 0,78 
5 0,74 14 0,76 
6 0,71 15 0,73 
7 0,75 16 0,70 
8 0,74 17 0,70 
9 0,76 18 0,72 

( 0,139يظهر من الجدول اعاله ان قيمة )ر( المحسوبة لجميع الفقرات كانت اعلى من قيمة )ر( الجدولية البالغة )
( لم تسقط أي فقرة في عالقة درجة الفقرة بالمجموع الكلي مما يدل ان جميع 214رجة حرية )( ود0,05عند مستوى داللة )

فقرات المقياس لها عالقة ارتباطية جيدة بالدرجة الكلية للمقياس وبذلك بلغ عدد فقرات مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي 
 ( فقرة فقط. 18بصيغته النهائية )

 :الخصائص السايكومترية للمقياس
تستعمل الخصائص السايكومترية في البحوث التربوية والنفسية كمؤشرات لدقة المقاييس، إذ يعد استخراج الصدق  

 (.Ebel & Frisbie, 2009: 237والثبات من أهم تلك الخصائص )
 لذلك قامت الباحثة بعدد من اإلجراءات الالزمة الستخراج الصدق والثبات وهي على النحو اآلتي:

 . الصدق:1
من اجل أن يوصف االختبار بأنه صادق، ال بد أن تتوافر فيه مؤشرات كثيرة تشير إليه وكلما زادت المؤشرات لمقياس  

(,ويقصد بالصدق )قياس االختبار لما وضع لقياسه( و انه القدرة Anastasi & Urbina , 2010: 141معين زادت ثقتنا به )
( وهو من الوسائل المهمة في الحكم على صالحية 178، ص 1977، على قياس الظاهرة التي وضع من اجلها)الغريب

 ( 31، ص 1999المقياس)الظاهر، 
ويتضمن مفهوم الصدق الجانب الذي يقيسه االختبار والى أي حد يستطيع النجاح في قياس هذا الجانب)العجيلي  
 (.72، ص 2001وآخرون، 

 اس وهذه المؤشرات هي:لذلك استعملت الباحثة عدة مؤشرات الستخراج صدق المقي
 أ. الصدق الظاهري:

ن عرض فقرات المقياس   يدل الصدق الظاهري على المظهر العام للمقياس، وهو وسيلة من وسائل القياس العقلي، وا 
على مجموعة من المحكمين للحكم على صالحيتها في قياس الخاصية المراد قياسها يعد صدقًا ظاهريًا،وقد تحقق هذا النوع من 

ق في المقياس الحالي وذلك من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين في العلوم التربوية والنفسية الصد
ملحق)(، وعلى ضوء تقويم المحكمين تم تعديل الفقرات التي أشاروا إليها، إذ إن هذا اإلجراء يحسن فقرات المقياس فقط بواسطة 

 (. Ebel & Frisbie, 2009: 243)تقويمها وظهورها بشكل مناسب ومقبول ظاهرياً 
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 صدق البناء: 
يعني صدق البناء السمات السيكولوجية التي تنعكس أو تظهر في عالمات اختبار ما أو مقياس ما. وأنه يمثل سمة  

نما يستدل عليها من خالل مجموعة من السلوكيات المرتبطة بها  سيكولوجية أو صفة أو خاصية ال يمكن مالحظتها مباشرة وا 
 (.273، ص 2005ملحم، )

( ويعد 43: 1981و أن صدق البناء يتضمن مدى قياس االختبار لسمة أو ظاهرة سلوكية معينة )الزوبعي وآخرون،  
يعكس الدرجة التي يقيس بها االختبار تكويا فرضيا مرجوا )جي , واخرون  ألنههذا النوع من الصدق اكثر انواع الصدق اهمية 

,256:2012) 
عن أن تجانس الفقرات في قياس  فضالً التمييزية للفقرات احدى مؤشرات صدق البناء لالختبارات والمقاييس وتعد القوة  

 (.313، ص 1980على صدق البناء)فرج،  مؤشراً ما أعدت لقياسه من خالل ارتباطها بالدرجة الكلية الذي يعد 
 وقد تم التحقق من صدق البناء من خالل:

 القوة التميزية للفقرات. -1
 قة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس.عال -2

 اذ بينت نتائج التحليل االحصائي للفقرات بان جميعها تتميز بقوة تميزية. 
 :الثبات. 2

يعد الثبات خاصية سايكومترية يجب التحقق منها لبيان صالحية استعمال المقياس فضال عن الصدق مما يجعله أكثر  
دى ثبات نتائجه، فالمقياس الثابت يعطي النتائج نفسها تقريبًا إذا قاس الخاصية نفسها قوة ومتانة، إذ تعتمد صحة القياس على م

(. إذ تعتمد صحة القياس على مدى ثبات نتائجه، فالمقياس الثابت يعطي Moss, 1994:223المراد قياسها مراٍت متتالية )
 (Ebel & Frisbie, 2009: 259الية )النتائج نفسها تقريبًا إذا قاس الخاصية نفسها المراد قياسها مراٍت متت

 وتوجد طرق عديدة لحساب الثبات، وقد استعملت الباحثة الطرائق اآلتية الستخراج الثبات:  
 اعادة االختبار)معامل االستقرار(: طريقة -أ 

 من أهم الطرق في حساب الثبات وتتلخص هذه الطريقة في (Test- Retest Method)تعد طريقة إعادة االختبار 
 تماماً اختيار عينة من األفراد وتطبيق المقياس عليهم ومن ثم إعادة اختبارهم مرة أخرى باالختبار نفسه في ظروف مشابهة 

للظروف التي سبق اختبارهم فيها ثم حساب معامل االرتباط المناسب بين أدائهم في المرتين. ويعبر معامل االرتباط الذي 
 (.299، ص 1989نحصل عليه عن ثبات االختبار)فرج، 

ويفسر معامل االرتباط بين مرتي اإلجراء بأنه معامل استقرار، أي استقرار نتائج االختبار خالل المدة بين التطبيق  
 (.259، ص 2007األول والثاني لالختبار)أبو التمن، 

( 60ميذ مكونة من )تم استخراج الثبات لمقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي عن طريق تطبيق المقياس على عينة التال
(، وبعد ذلك (Adams , 1964:151( يوم على التطبيق األول 15تلميذا وتلميذة، ومن ثم طبق المقياس مرة ثانية بعد مرور )

تم حساب العالقة االرتباطية بين درجات التالمذة في التطبيقين األول والثاني باستعمال معامل ارتباط بيرسون وبلغت قيمة 
 (.310، ص 1989(، وتعد هذه القيمة جيدة وتشير إلى معامل ثبات جيد)جابر، وكاظم، 0.89مقياس الكلي )معامل الثبات لل

 التجزئة النصفية: طريقة -ب 
 Anastasi & Urbina, 2010: 180يمكن التنبؤ بمعامل ثبات المقياس إذا ما تمكنا من إيجاد معامل ثبات نصفه ) 
ى تقسيم فقرات المقياس إلى قسمين أي تجزئة المقياس إلى نصفين يحصل كل فرد على عل أساساً تعتمد هذه الطريقة  ،(181 -
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درجة عن كل قسم وهكذا يصبح كل قسم وكأنه مقياس مستقل ولكن يتم االختبار مرة واحدة، أي أّن المدة الزمنية بين إجراء 
معامل االرتباط بين درجات األفراد بين  القسمة معدومة، وبعد التصحيح نحسب درجة كل نصف )األول والثاني( ثم نستخرج

 (.82: 2001هذين القسمين)العجيلي وآخرون، 
( استمارة من استمارات عينة التحليل االحصائي بشكل عشوائي وعند تصحيح المقياس 100ولتحقيق ذلك تم سحب ) 

...الخ( ويحتوي القسم 1،3،5ة له )قسمت فقرات المقياس إلى قسمين متساويين بحيث يحتوي القسم األول على الفقرات الفردي
 ...الخ(.2،4،6الثاني على الفقرات الزوجية للمقياس )

( والتباين للنصف 56,17ثم قامت الباحثة باستخراج التباين لنصفي المقياس، اذ كان التباين بالنسبة للنصف االول ) 
( وهي 1,067لنصفي المقياس ظهر انه يساوي ) ( وبعد حساب قيمة)ف( للتأكد من تجانس التباين59,96الثاني من المقياس )

( وبعد ذلك تم استخدام معامل ارتباط 99( )99( ودرجة حرية )0,05اقل من قيمة )ف( الجدولية البالغة )( عند مستوى داللة )
 (.0,86براون ارتفع الى ) -( وبعد استعمال معادلة سبيرمان0,75ثبات المقياس حيث بلغ ) إليجادبيرسون 
 لمعياري للمقياس: ا الخطأ
يعد الخطأ المعياري للمقياس أحد المؤشرات على دقة مقياس معين ,فهو يبين مدى اقتراب درجات االفراد في مقياس ما  

 (Ebel, 1972: 429)من الدرجة الحقيقية.
جة أن وجود بعض من اخطاء القياس مثل الحظ والصدفة في معرفة االجابة يمنع المفحوص من الحصول على الدر  

معلومات تكون موجودة لدينا وهي ثبات  باستعمالنفسها في كل مرة يتم فحصه فيها ,لذا تقدر قيمة الخطأ المعياري للقياس 
المعياري للقياس تم ايجاد  الخطأ وإليجاد( 195_ 194, 2013وليفنجستون ,  رينولدز االختبار واالنحراف المعياري لدرجاته(

( المستخرج بطريقة 0,89( عندما كان معامل الثبات )4,77( وبلغ مقدار الخطأ المعياري )14,48االنحراف المعياري والبالغ )
( المستخرج بطريقة التجزئة النصفية وهذا 0,86( عندما كان معامل الثبات )5,35، وبلغ مقدار الخطأ المعياري )االختبارإعادة 

 م متجانسة ومتقاربة وبالتالي يمكن االعتماد عليها وتعميمها.كانت ممثلة لمجتمع البحث والقي المأخوذةيدل على ان العينة 
 لنهائي:ا التطبيق
بعد إكمال إعداد اداة البحث )مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي( وبعد أن تحقق الصدق والثبات قامت الباحثة  

رابع االبتدائي من صفوف التربية ( تلميذ وتلميذة من طلبة الصف ال294بتطبيق األداتين على عينة البحث البالغ عددها )
( 2015-4-1( واستمرت مدة التطبيق من )2015 - 2014الخاصة واقرانهم العاديين في مركز محافظة بابل للعام الدراسي )

 (2015-4-19إلى )
  Statistical Meansاالحصائية:  الوسائل

 سمير نوف 
 لمعرفة اراء المحكمين حول صالحية فقرات المقياس  
 في ايجاد البيانات وعلة النحو االتي: SPSSت الباحثة ببرنامج الحقيبة االحصائية استعان

 -:T-test Two Independent Samples التائي لعينتين مستقلتين االختبار
 الستخراج القوة التمييزية )باسلوب المجموعتين المتطرفتين( لفقرات المقياسين. 

 -الستخراج مايأتي: Person’s Correlation Coefficientارتباط بيرسون  معامل
 قيمة معامل الثبات )بطريقة إعادة االختبار( للمقياس. الستخراج

 للغرض استخراج قيمة معامل الثبات )بطريقة التجزئة النصفية( للمقياس.
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 Spearman Brown Formulaبراون  -سبيرمان  معادلة
تخرج بطريقة التجزئة النصفية لمقياس تباطؤ سرعة النشاط استعملت لتصحيح قيمة معامل ارتباط بيرسون للثبات المس

 المعرفي.
 Standard Error Formulaالخطأ المعياري: معادلة

 أليجاد الخطأ المعياري للمقياسين.
 -:T test for one Sampleالتائي لعينة واحدة  االختبار
 في قياس مستوى تباطؤ سرعة النشاط المعرفي. 
 -:Two Way ANOVAالتباين الثنائي  تحليل
 للتعرف على الفروق بين متغيري الجنس ونوع الصف للمقياسين. 

 الفصل الرابع / عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها
لقد تضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصل إليها البحث الحالي على وفق أهدافه المرسومة، وتفسير تلك النتائج 

ودراسات السابقة معتمدة في هذا البحث، ومن ثم الخروج بتوصيات ومقترحات في ضوء  ومناقشتها في ضوء واإلطار النظري
 تلك النتائج، وكما يأتي:

 الهدف االول:
 تعرف مستوى تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى تالمذة المرحلة االبتدائية. -

( 294االساسية البالغ عددهم )الجل تحقيق هذا الهدف, طبق مقياس تباطؤ سرعة النشاط المعرفي على افراد العينة 
تلميذ وتلميذة, وبعد تفريغ البيانات ومعالجتها احصائيًا تم ايجاد الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات تالمذة،اذ بلغ 

 ( درجة وبمقارنة هذا المتوسط مع المتوسط الفرضي للمقياس البالغ15,04( وبإنحراف معياري قدره )43,66المتوسط الحسابي )
لعينة واحدة,  T-test( ولمعرفة داللة الفرق بين المتوسط الحقيقي والمتوسط الفرضي ألفراد العينة استعمل االختبار التائي 45)

 (.1كما موضح في الجدول )
 (1جدول ) 

 تباطؤ سرعة النشاط المعرفي القيمة التائية لداللة الفروق على مقياس

عدد افراد  المتغير
 العينة

المتوسط 
 بيالحسا

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0,05

 دال 1,96 2.03 45 15,04 43,66 294 تباطؤ سرعة النشاط المعرفي
 

( 1,96) ( وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة0.03( ان القيمة التائية المحسوبة هي )1يظهر من الجدول )
(, وهذا يشير إلى وجود مستوى لتباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى تالمذة 293( ودرجة حرية )0,05عند مستوى داللة )
 المرحلة االبتدائية.

تتفق هذه النتيجة مع ما أشار اليه كارنر أن التالمذة الذين لديهم تباطؤ سرعة النشاط المعرفي هم عديمي الدفعية،  
سوف ينعكس سلبًا على اداءهم بصورة خاصة وعلى النشاط المعرفي بصورة عامة، اذ ان مثل هؤالء التالمذة  وبالتالي فأن ذلك

يظهرون نوعا مختلفا من القصور في االنتباه باإلضافة الى العجز في منظومة ادخال واخراج المعلومات الصحيحة من الذاكرة 
(Garner&etml,2010:56.) 



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

262 

ور في النظام التعليمي الذي يؤكد على الحفظ والتلقين مع اهمال واضح وكبير في تنمية هذا باإلضافة الى وجود قص 
مهارات االنتباه وتحفيز القدرات العقلية لدى التالمذة، االمر الذي يؤدي الى ظهور التباطؤ في سرعة النشاط المعرفي خاصة 

ي او بسبب بعض العوامل االجتماعية المؤثرة، وبالتالي ال بد لدى التالمذة الذي يكون لديهم استعداد لمثل هذه الحالة بسبب وراث
من االنتباه على هذه الظاهرة من قبل مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية السيما ونحن في عصر سريع التطور مع دخول التكنولوجيا 

 (.Bailly,2007:33الحديثة والمتطورة الى التعليم )
وهانتون الى ضرورة اعتماد معايير ودليل تشخيصي منتظم في جميع كما يشير في هذا الصدد كل من بارنز وج 

المدارس الخاصة في المراحل المبكرة من الدراسة للكشف عن الظواهر السلبية خاصة تباطؤ سرعة النشاط المعرفي، وذلك 
ل كبير من تفاقم أي يساعد على الحد من هذه الظاهرة لدى التالمذة، خصوصا" اذا علمنا ان الكشف المبكر عنها يقلل بشك

 (.(Parens$Johnston,2009:121ظاهرة سلبية في المجتمع 
( ودراسة مارشال 2013( ودراسة بيكر)2009( ودراسة بيني )2007وقد اتفقت نتيجة البحث مع دراسة براين ) 

الث مجاالت رئيسية ( والتي توصلت جميعها الى ان تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى التالمذة ترجع باألساس الى ث2014)
 احالم اليقظة( –النعاس –)البطيء 

 الهدف الثاني:
الفروق ذات الداللة االحصائية في تباطؤ سرعة النشاط المعرفي وفقًا لمتغيري الجنس )ذكور، اناث( ونوع الصف )تربية  -

 خاصة، عاديين(.
لمعرفي وبين ان متوسط درجات تباطؤ سرعة وتحقيقًا لهذا الهدف تم تحليل االجابات عن مقياس تباطؤ سرعة النشاط ا 

(، أّما متوسط درجات تالمذة التربية الخاصة فقد 43,85( ومتوسط درجات عيّنة اإلناث )43,53النشاط المعرفي لعيّنة الذكور )
طؤ (. ولغرض تعّرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية في تبا41,70( ومتوسط درجات التالمذة العاديين كان )45,68كان )

سرعة النشاط المعرفي على وفق متغيري الجنس ونوع الصف واألثر الناتج من التفاعل بين المتغيرين تم اختبار ذلك باستعمال 
 كما موّضح في الجدول. Two Way Analysis of ANOVAتحليل التباين الثنائي 

 (2جدول )
 جنس ونوع الصف( في لفحص تأثير متغيرات الدراسة )ال 2×2نتائج تحليل التباين الثنائي 

 تباطؤ سرعة النشاط المعرفي

 مصدر التباين
مجموع 
 درجة الحرية المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

قيمة ف 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 غير دال 3,84 0,034 7,286 1 7,286 الجنس
 دال 3,84 5,128 1094,904 1 1094,904 نوع الصف

 دال 3,84 18,922 4039,802 1 4039,802 نوع الصف× تفاعل الجنس
    213,495 290 61913,415 الخطأ
     294 67055,407 المجموع
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 ( نالحظ النتائج اآلتية:2ومن الجدول )
 إناث(: -أثر الجنس )ذكور -1

ة البالغة ( وهي أصغر من القيمة الفائية الجدولي0,034( ان القيمة الفائية المحسوبة تساوي )2يظهر من الجدول )
( وهذا يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تبعًا لنوع الجنس في تباطؤ سرعة النشاط 0,05( عند مستوى داللة )3,84)

 المعرفي. 
اناث( خصوصا"  –( الى ان تباطؤ سرعة النشاط المعرفي ال تعتمد باألساس على نوع الجنس )ذكور (pliszkaيشير  

يحصل لدى التالمذة على حد سواء هو سبب قصور في الذاكرة واالنتباه ومعالجة المعلومات ,  اذا علمنا ان التباطؤ الذي
باإلضافة الى القصور في نشاط بعض الوظائف العقلية المتعلقة بذلك ,هذا االمر ال ينطبق على الذكور دون انطباقه على 

 (. (Pliszka,2000:55االناث طالما ان طريقة عمل الدماغ البشري هي واحدة 
( والتي اظهرت بأن االناث لديهم مستويات اعلى 2014نجد بأن هذه النتيجة جاءت مناقضة لدراسة مارشال واخرون)

 من تباطؤ سرعة النشاط المعرفي.
 عاديين(: -أثر نوع الصف )تربية خاصة -2

لفائية الجدولية البالغة ( وهي أكبر من القيمة ا5,128( أن القيمة الفائية المحسوبة تساوي )2يظهر من الجدول ) 
( وهذا يشير إلى وجود فروق دالة إحصائيًا تبعًا لنوع الصف ولصالح صفوف التربية الخاصة 0,05( عند مستوى داللة )3,84)

 على حساب العاديين ألن المتوسط الحسابي لصفوف التربية الخاصة كان اكبر من المتوسط الحسابي لصفوف العاديين 
جة جاءت منسجمة مع الهدف االول الذي يشير الى وجود مستوى لتباطؤ سرعة النشاط المعرفي لدى نجد بأن هذه النتي 

 التالمذة وهذا المستوى كان لصالح صفوف التربية الخاصة على حساب صفوف التالمذة العاديين.
ج التعليمية الالزمة بصورة ويؤكد جوهانتون الى ان تالمذة صفوف التربية الخاصة بحاجة الى المزيد من العناية والبرام 

اكبر مما هو علية في صفوف التالمذة العاديين وذلك بسبب ضعف قدراتهم العقلية مما يجعل النشاط المعرفي لديهم يكون 
بطيئا" في سرعته وهذا االخير يؤدي بدورة الى إحباط وفشل لدى التالمذة الذين يعانون من ذلك القصور 

(Parens$Johnston,2009:21).) 
وترى الباحثة بان هذه النتيجة جاءت منطقية لكون تباطؤ سرعة النشاط المعرفي يتناسب طرديًا مع ضعف او قصور  

 بعض الوظائف العقلية في دماغ التالمذة.
 التفاعل بين الجنس ونوع الصف: -3

ائية الجدولية البالغة ( وهي أكبر من القيمة الف18,922( أن القيمة الفائية المحسوبة تساوي )2يظهر من الجدول ) 
( وهذا يشير إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين تفاعل الجنس ونوع الصف، والشكل )( 0,05( عند مستوى داللة )3,84)

يوضح بأن هناك تفاعل بين الجنس ونوع الصف اذ ان مستويات تباطؤ سرعة النشاط العرفي لإلناث في التربية الخاصة اعلى 
ما العكس بالنسبة للعاديين بمعنى ان الذكور العاديين لديهم مستوى اعلى في تباطؤ سرعة النشاط من الذكور الخواص بين

المعرفي من االناث العاديات , إذ أن هذه النتيجة تدل على أن مستويات المتغير األول لها تأثير في مستويات المتغير الثاني، 
 نس ونوع الصف في تباطؤ سرعة النشاط المعرفي. وبذلك يمكن القول بوجود عنصر التفاعل بين متغيري الج

ان التنشئة االسرية االجتماعية في مرحلة الطفولة لها دور اساسي في التحكم بالدوافع وظهور الخجل مما ينعكس فيما  
 ((Milich&Lynam,2001:476بعد بشكل ايجابي او سلبي في مرحلة الدراسة بحسب نوع تلك التنشئة 
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 االستنتاجات
 ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج يمكن استنتاج ما يأتي: ءضو في 

 ان تالمذة المرحلة االبتدائية يعانون من تباطؤ سرعة النشاط المعرفي. -1
 ليس لمتغير الجنس تأثير في مستويات تباطؤ سرعة النشاط المعرفي.-2
 اعلى مما هو علية للتالمذة العاديين. ان مستوى تباطؤ سرعة النشاط المعرفي لتالمذة صفوف التربية الخاصة -3

  ثانيا: التوصيات
 واالقتراحات بعض تقديم الباحثة ارتأت الدراسة هذه إليها توصلت التي النتائج إلى استنادا

  المدرسي النفس علم بمجالي للمهتمين
 وأهم أبرز لتحديد ةكبير  عينات على تباطؤ سرعة النشاط المعرفي اضطراب حول الدراسات من المزيد إجراء ضرورة -1

 .االضطراب هذا خلف الكامنة األسباب
 .هذا االضطراب عن المبكر للكشف االبتدائية المدارس في المدرسي السيكولوجي وجود ضرورة -2

 ثالثا" المقترحات:
 كاألسلوب األخرى المعرفية تباطؤ سرعة النشاط المعرفي باألساليب اضطراب عالقة حول أخرى بدراسات القيام -1

 .المخاطرة/الحذر) فيالمعر 
 تباطؤ سرعة النشاط المعرف ذوي من بعينها عينة لدى نمائية بدراسات القيام ضرورة-2
 .مختلفة عمرية مراحل خالل بالدراسة تتبعها يتم أن على

 المصادر العربية
ار الكتاب الجديد ، د7، ج موسوعة علم القياس والتقويم )آليات التفكير اإلحصائي((: 2007أبو التمن، عز الدين ) -1

 المتحدة، بيروت.
، كلية التربية االولى، جامعة بغداد،، دار الكتب للطباعة علم نفس الخواص(: 1993االمام، مصطفى محمود وآخرون ) -2

 والنشر، بغداد.
بية، ، دار النهضة العر مناهج البحث في التربية وعلم النفس(: 1989جابر، جابر عبد الحميد و كاظم، احمد خيري ) -3

 بيروت.
، دار صفاء للنشر والتوزيع، منهجية البحث العلمي مدخل لبناء المهارات البحثية(: 2012الجبوري، حسين محمد جواد ) -4

 عمان.
، ترجمة: صالح كفايات للتحليل والتطبيقات -البحث التربوي(: 2012جي، ل. ر.، وميلز، جيوفري، وابراسيان، بيتر ) -5

 .الفكر، عمان ين محمود عاّلم، دارالد
 ، مكتبة الفالح، األردن.1، طالمدخل الى التربية الخاصة :(1997الخطيب، جمال ومنى الحديدي ) -6
، رسالة ماجستير التفكير ااٌلستداللي وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة الجامعة(: 2004الدوري، عدنان طلفاح محمد ) -6

 غير منشورة، جامعة تكريت، كلية التربية.
 .، دار الفكر، عمان1، طدراسات وبحوث في التربية الخاصة(: 2001ن، فاروق )الروسا -7
ترجمة: صالح  ،النظريات والطرق -إتقان القياس النفسي الحديث(: 2013رينولدز، جيزل، وليفنجستون، رونالد. ب ) -8

 .ين محمود عاّلم، دار الفكر، عمانالد
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