
:ملخص البحث
يعد االنتباه احد العمليات العقلية المعرفية التي تلعب دوراً مهماً في حياة الفـرد              
بصورة عامة وحياة الطفل على وجه الخصوص، ويتصل الطفل بالبيئة الخارجية عـن             

.طريق تفاعله معها ليحقق التكيف مع بيئته والتوافق مع مجتمعه
جعل الطفل بحاجة الى    معلومات وتعددها ت  ر ال لكثرة مصاد  ومما الريب فيه فإن   

التفحص واالستكشاف ليقدم االستجابة المالئمة ويتم ذلك من خالل معالجـة المثيـرات             
الحسية التي تنطوي على اكتشاف المثير واستقباله عبر االجهزة الحسية ثم االنتباه اليـه   

بـاه ضـروري ألي     وادراكه وخزنه في الذاكرة واستعادته في المواقف الالحقة، فاالنت        
عملية تعلم والبد من توافر مستوى انتباهي عالي عند المتعلمين ابتـداء مـن ريـاض                
االطفال ولجميع المراحل الدراسية، لذا استهدف البحث الحالي بناء اختبار لتقييم مستوى            
االنتباه عند اطفال الرياض لمديريات مدينة بغداد بجانبيها الكـرخ والرصـافة للعـام              

لتقيـيم مـستوى     مكوناتة، وطبقاً لهدف البحث تم تحديد ثالث      ٢٠١٠/٢٠١١الدراسي  
، مكـون وقد تم صياغة فقرات لكـل       . االنتاجية والثبات، التوزيع، والحجم   : االنتباه هي 

) ٨(فقرات، والحجم   ) ٤(فقرات، والتوزيع   ) ٥(حيث بلغ عدد فقرات االنتاجية والثبات       
لـزمن   اًوكان االختبار مقرون  ) ٢،  ١صفر،  (بدائل امام كل فقرة     فقرات، كما تم وضع     

.ثانية لكل فقرة من فقرات االختبار) ١٥(محدد هو 
ج معامـل الـصعوبة     تم استخرا طفالً وطفلة، و  ) ٣٠٠(عينة البحث    وقد شملت 

وهنـاك  ) ٠,٤٢-٠,٩٢(حيث تراوح معامل الصعوبة مـابين        والقوة التميزية للفقرات  
وقد بلغـت القيمـة     ). ٠,٨٠(تم استبعادهما الن صعوبتهما اكثر من       ) ١٧،  ٨(فقرتان  
وقد ظهر ان فقرات االختبار     ) ٠,٥٣-١٨,٩٠(لفقرات االختبار مابين     (T.test)التائية  

، )١٧(ماعدا الفقرة رقم ) ١٦٠(ودرجة حرية ) ٠,٠٥(جميعها مميزة عند مستوى داللة      
ناء من خالل ايجاد معامل     وصدق الب  وتحقق صدق االختبار من خالل الصدق الظاهري      

الذي تنتمي اليه وبين الفقرة والمجمـوع الكلـي          والمكونبين الفقرة   ) بيرسون(رتباط  ا
وقد تم استبعاد الفقرة الثالثة من مكون االنتاجية والصبات لكـون ارتباطهـا              لالختبار،

اعـادة   بطريقـة ) ٠,٨٥(كما ظهر مقـدار الثبـات        بالمكون الذي تنتمي اليه ضعيف،    
وبذلك تم الحصول على اختبار مؤلـف مـن         . بطريقة الفاكرونباخ ) ٠,٩٢(االختبار، و 

.فقرة مهيأ لتطبيقه على اطفال الرياض لتقييم مستوى االنتباه عندهم) ١٥(


