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التي يستخذمها املعلمىن لزيادة دافعيت وانتباه  ألساليبا
 *التالميز روي اإلعاقت الفكريت حنى التعلم

 وائل محمذ مسعود

 قسم التشبية الخاصة –أستار مشاسك 

 الجوفجامعة  –كلية التشبية 

 جامعة الملك سعود - بذعم من مشكز بحوث كلية التشبية*هزا البحج 

 
_ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة استخدام المعممين  الممخص

ألساليب زيادة دافعية وانتباه التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية نحو التعمم 
مكان العمل، المستوى الدراسة ) توارتباطيا بمتغيرا األساليبوعبلقة ىذه 

التعميمي لممعممين، تخصص المعممين، درجة إعاقة التبلميذ ومستوى 
% منيم يعممون 6,47، معمما 891 نوتكونت عينة الدراسة م سة(.المدر 

% منيم يعممون في 7842في برامج التربية الفكرية بمدارس التعميم العام و 
معاىد التربية الفكرية. وبمغت نسبة المعممين المتخصصين بالتربية 

% في حين بمغت نسبة الحاصمين عمى درجة 84.3 الخاصة 
ظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة أ %.81.3 البكالوريوس 

إحصائية بين المعممين في استخدام أساليب زيادة الدافعية  واالنتباه وفقا 
لمتغيرات مكان العمل والمستوى التعميمي لممعممين، بينما أظيرت النتائج 
وجود فروق دالة تعود لمتغيرات الخبرة والتخصص ودرجة إعاقة التبلميذ 

 درسة.ومستوى الم
كما أظيرت نتائج الدراسة أن خمسة من أصل إحدى عشر إجراًء من 
إجراءات زيادة انتباه التبلميذ قد حصمت عمى معدالت حدوث تجاوزت 

في حين حصمت ستة من إجراءات زيادة الدافعية عمى معدالت ، 00%
وتبين أخيرا من نتائج الدراسة وجود اىتمام من  %.00حدوث تجاوزت 
التي أوردتيا الدراسة إال أن مستوى استخدام  األساليبالمعممين ألىمية 

 جاء ضعيفا وليس بالمستوى ألمأمول. األساليبىذه 
 : دافعية ، انتباه، إعاقة فكرية، تعمم.الكممات المفتاحية

 

 ةـمقدم .1
ذوي اإلعاقة الفكرية من أىم تعتبر أساليب تدريس التبلميذ      

الميارات التي يجب أن يتزود بيا معممو التربية الخاصة العاممين أو 
ن من أىم  الذين سيعممون مع التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وا 
األساليب التي يجب إتقانيا في عمميم مع ىذه الفئة ىي تمك التي 

 و التعمم.تتعمق بتنمية الدافعية وزيادة انتباه التبلميذ نح
إن المعممين العاممين في مجال تربية ذوي اإلعاقة الفكرية يعممون 
أىمية ىذه األساليب بالنسبة لتبلميذىم، حيث من المعروف أن أكثر 
العوائق التي تعوق تعميم ىؤالء التبلميذ ىي تمك التي تتعمق بضعف 
الدافعية وتشتت االنتباه والتي تعتبر من الخصائص المميزة ليذه 

 لفئة.ا
ولعل من أبرز التحديات التي تواجو تعميم المعوقين فكريًا ىي      

تمك التي تكمن في قدرة المعممين عمى لفت انتباه التبلميذ إلى 
يركزون عمى الميام التعميمية وتعزيز  وجعميم موضوع التعمم

استجاباتيم لتكون دافعًا ليم لمتحصيل والتعميم، األمر الذي سيعود 
ى تعديل سموكيم وزيادة وتفعيل قدراتيم الذاتية وتحقيق بالتالي عم

 .[1] أىداف التعميم
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من ىنا تأتي ىذه الدراسة بيدف التعرف عمى األساليب التي      
الذين يعممون في تربية وتعميم ذوي اإلعاقة  يستخدميا المعممون

 م.عمالفكرية من أجل لفت انتباىيم وزيادة دافعيتيم نحو الت
عمى  قميمةالباحث أن ىذه الدراسة تعتبر من الدراسات ال ويعتقد     

مستوى الوطن العربي حيث لم يتمكن الباحث من العثور عمى أي 
 ىذا الموضوع. تناولتدراسة 

 مشكمة الدراسة .2
تؤكد الغالبية العظمى من أدبيات التربية الخاصة عمى أن      

في الدافعية  األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية يعانون من ضعف شديد
سواء كانت داخمية أو خارجية وأنيم أيضًا يعانون من تشتت في 
االنتباه األمر الذي يؤثر سمبًا عمى تعمميم وسموكيم الصفي ويعيق 

وتشير أدبيات  . [2]م والتحصيل الدراسي والمياريعمقدرتيم عمى الت
 التربية الخاصة أيضًا إلى أن التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية لدييم

داخمية  ملكان ذلك يعود إلى عواأدائمًا ما يشتت انتباىيم سواء 
إلى كثرة  دإلى عوامل خارجية تعو  مإلى نوع ودرجة اإلعاقة أ دتعو 

وجود ، باإلضافة إلى عوامل تشتت االنتباه وتعدد المثيرات الخارجية
نحو التعمم ألسباب تتعمق بحالة العجز التي تيم تدني في دافعي

 .[3]منيا  ونيعان
إن تدني الدافعية وتشتت االنتباه لدى التبلميذ ذوي اإلعاقة      

وقوي عمى قدرتيم عمى اإلنجاز الفكرية تؤثر بشكل مباشر 
والتحصيل الدراسي من جية وتشكل عامل قمق وضغط عمى شعور 

 لؤلىداف التعميمية من جية أخرى تحقيقوالمعمم باإلنجاز وسرعة 
[1]. 
 مة الدراسة في اإلجابة عمى األسئمة التالية:من ىنا تتشكل مشك    

ما درجة استخدام المعممين ألساليب زيادة دافعية التبلميذ ذوي . 8
 اإلعاقة الفكرية نحو التعمم؟

ما درجة استخدام المعممين ألساليب زيادة انتباه التبلميذ ذوي . 7
 اإلعاقة الفكرية لمتعمم؟

 المعممين في استخدام إحصائيةىل ىنالك فروق ذات داللة . 2
ساليب زيادة الدافعية واالنتباه تعود لمتغيرات الدراسة ) مكان أل

مستوى المدرسة ، التخصص، المؤىل ألعممي، الخبرة، العمل
 ومستوى اإلعاقة(؟

 

 أىداف الدراسة: أ.
 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:     

 ن لزيادة دافعيةيالمعمم بيناألكثر شيوعا التعرف عمى األساليب . 8
 التبلميذ المعاقين فكريًا لمتعمم. وانتباه

التعرف عمى ما إذا كان ىناك فروق في استخدام أساليب زيادة . 7
، الخبرة، )مكان العملالدافعية واالنتباه لمتعمم تعود لمتغيرات الدراسة

 .مستوى المدرسة ومستوى اإلعاقة ، التخصص، المؤىل العممي

 أىمية الدراسة: ب.
تتمثل أىمية ىذه الدراسة في جانبين: األول نظري والثاني    

 عممي: يتطبيق
ما أشارت لو بمجانب النظري فإن أىمية الدراسة تتأثر ل بالنسبة     

سواء ، أدبيات التعمم حول أىمية الدافعية واالنتباه في عممية التعمم
 .التربية الخاصةكان ذلك في مجال التعميم العام أو في مجال أ

أىمية الدافعية واالنتباه تزداد في مجال تعميم  ويعتقد الباحث بأن
التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام وذوي اإلعاقة الفكرية 

صور واضح بقتتميز بتدني الدافعية و  ىذه الفئة ألن ،بشكل خاص
 في عممية االنتباه.

بيذا  إثارة االىتمامإلى التي تسعى من ىنا تأتي ىذه الدراسة       
ق يضرورة التركيز عمى تبني استراتيجيات خاصة وتطبالموضوع و 

 األساليب التي تركز عمى ىذين الجانبين.
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أما فيما يتعمق باألىمية التطبيقية فإن ذلك قد يظير فيما      
ستكشف عنو نتائج ىذه الدراسة التي ستوضح األساليب المستخدمة 

اتفاقيا مع األساليب التي ذكرتيا أدبيات  من قبل المعممين ومدى
التعمم وما إذا كان ىنالك من نقص في استخدام األساليب المبلئمة 
لزيادة الدافعية واالنتباه لمتعمم. وفي ضوء النتائج المرتقبة من ىذه 

 الدراسة سيعمل الباحث عمى وضع التوصيات المبلئمة.
 :مصطمحات الدراسة ج.
 Motivationالدافعية  -8 

تحرك الفرد لموصول ىي مجموعة الظروف الداخمية والخارجية التي 
 .[4]إلى ىدف معين 

 Attentionاالنتباه  -7
عممية أساسية من العمميات المعرفية الميمة لمساعدة الفرد عمى ىي 

التواصل مع البيئة وىي شرط من شروط التعمم والنجاح داخل حجرة 
بلميذ العاديين وذوي االحتياجات الدراسة، وىي تطبق عمى الت

 .  الخاصة
منبو االنتباه بأنو التركيز الواعي لمشعور عمى  [5]ويعرف أحمد 

واحد وتجاىل المنبيات األخرى المصاحبة لو أو توزيع االنتباه عمى 
 منبيين أو أكثر.

 Students with Intellectualذوي اإلعاقة الفكرية التبلميذ  -2

Disability 
 فكريةميم في معاىد أو برامج التربية اليالتبلميذ الذين يتمقون تعمىم 

 .في منطقة الرياض التعميمية بالمممكة العربية السعودية
 Procedures to Increaseالدافعية  زيادة أساليب -,

Motivation 
ىي اإلجراءات واألساليب التي يستخدميا المعمم من أجل زيادة 

ة والخارجية نحو التعمم والعمل عمى دافعية التبلميذ الداخمي
 استمراريتيا.

 Procedures to Increaseأساليب زيادة االنتباه  -0

Attention 

ىي اإلجراءات واألساليب التي يستخدميا المعمم داخل حجرة الدراسة 
والتي تعمل عمى تفعيل قدرة التمميذ عمى االنتباه لعممية التعمم 

 التي يحددىا.وتحقيق األىداف التعميمية 
 :اإلطار النظري د.

 الدافعية وعبلقتيا بالتعمم: عريفمفيوم وت
تنوعت االتجاىات في تعريف الدافعية تبعًا لممدرسة        

السيكولوجية النظرية التي يمثميا كل اتجاه من ىذه االتجاىات 
)االتجاه السموكي، االتجاه المعرفي، االتجاه اإلنساني أو التحميل 

 النفسي(.
يستخدم لتفسير الدرجة  بأن مفيوم الدافعية [6] يرى بروفيو     

عندىا الطبلب باستثمار انتباىيم وجيودىم في الموقف التي يقوم 
بأنيا مجموعة الظروف  [4] ويعرفيا عدس وتوق التعميمي الصفي.

 الداخمية والخارجية التي تحرك الفرد لموصول إلى ىدف معين.
تمثل  بأنيا الدافعية [7]امي وقطامي قط عرف كل من وي     

التي تحرك سموكو و الحالة النفسية الداخمية أو الخارجية لممتعمم 
 لتحقيق ىدف معين وتحافظ عمى استمراريتو حتى يحقق ىذا اليدف.

بأن الدافعية تمثل حالة  انؤكدفي [9] عيدوس [8]أما أبو جادو       
داخمية تدفع الطالب لبلنتباه إلى الموقف التعميمي والقيام بنشاط 

 موجو واالستمرار في ىذا النشاط حتى يتحقق التعمم.
مما سبق نستنتج بأن الدافعية ىي حالة داخمية يصعب مبلحظتيا 
نما يستدل عمييا من خبلل المواقف السموكية التي  بصورة مباشرة وا 

السابقة أن ىناك عبلقة  اتالتعريف نمبلحظتيا. كما يستدل م يسيل
مباشرة وتبلزمية بين الدافعية كحالة واالنتباه كسموك يتأثر بيذه 

 الحالة.
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وتبرز أىمية الدافعية في التعمم من خبلل دراسة ما يترتب        
زيادة في جيده ومثابرتو وتزيد  منعمييا من توجيو لسموك المتعمم و 

و عمى معالجة المعمومات التي تنعكس عمى أدائو الصفي من قدرت
ورفع مستوى تحصيمو وتفاعمو الصفي. وأوضح العتوم وآخرون 

 :كما يميالعبلقة ما بين الدافعية والتعمم  [10]
 الدافعية تؤثر في اختيار التبلميذ لؤلىداف. -8
 تزيد من الطاقة المبذولة لتحقيق ىذه األىداف.الدافعية  -7

تخمق لدى التبلميذ النشاط والمثابرة والرغبة باالستمرار الدافعية  -2
 في أداء الميمة.

 م.عمتحدد النواتج المعززة لمتالدافعية  -,

تحسن من أداء التبلميذ وتسيل من عمل المعمم وتزيد الدافعية  -0
 من إنتاجيتو.

فقد حدد الكيفية التي يمكن من خبلليا  [11]أما جابر       
 الدافعية في التعمم بالتالي: استثمار

  تحديد األىداف التعميمة بدقة. -8
 استثارة دوافع التمميذ نحو األىداف المحددة. -7

 التفاعل بين المعمم والتبلميذ خبلل فترة التعمم. -2

 تقويم األىداف والتحقق من حصول التعمم. -,

بمجموعة بأن الدافعية لمتعمم تتأثر  [12] قطامي ىذا وترى      
من العوامل من أىميا الجو الصفي وممارسات المعممين وعبلقة 

وتنظيم المواد والخبرات التعميمية التي  ،بعضب بعضيم التبلميذ
سوف تقدم ليم. وتضيف بأن معرفة المعمم بأىمية ودور الدافعية 

 ،ر بشكل مباشر عمى النواتج التعميمية والتربويةتؤثودوره في تنميتيا 
عمى المعمم أن يعمل عمى تنظيم األنشطة التعميمية  لذا يتوجب

ن  ،الصفية بشكل يراعى حاجات المتعمم وقدراتو واستعداداتو وا 
المعمم الكفء ىو الذي يمتمك القدرة عمى الوقوف عمى حالة المتعمم 

الداخمية التي تدفعو إلى االنتباه إلى الموقف التعميمي والقيام بنشاط 
 ى يتحقق اليدف.موجو واالستمرار فيو حت

بأن الدافعية ىي شرط أساسي  [13]ات مو جبللو وعميبويرى أ     
توقف عمييا تحقيق أىداف التدريس الصفي سواء يمن الشروط التي 

أو في مجال تكوين اتجاىات في مجال تنويع أساليب التدريس 
مرغوب فييا لتعديل بعضيا في ضوء قيم وأخبلقيات وميول 

تحصيل المعرفة أو أي مجال من مجاالت المجتمع أو في مجال 
ذا استطاع المعمم تشجيع  السموك المكتسب في الموقف التعميمي، وا 

ثارة اىتمامو نحو تعمم موضوع  يصبح  محددالتمميذ عمى التعمم وا 
وفي ضوء ذلك يمكن لممعمم أن يحافظ عمى بقاء ، التعمم يسيراً 

تزويده بالخبرات اىتمامات المتعمم ودافعيتو نحو التعمم من خبلل 
 التعميمية المعروفة.

 تصنيف الدوافع:
 Primary Motivesيولوجية( سالدوافع األولية )الف -8

وىي دوافع تنشأ عن حاجات الجسم الخاصة بالوظائف      
يولوجية كالحاجة إلى الطعام أو الماء وتجنب الحرارة سالعضوية والف
مكتسبة وىي عامة لدى وتتميز ىذه الدوافع بأنيا غير ، أو البرودة

جميع الكائنات البشرية أو الحيوانية، كما أنيا تؤثر بشكل فعال في 
 .[4]عدس وتوق  الحي الكائن سموك

 Secondary Motivesالدوافع الثانوية )السيكولوجية(  -7
تنشأ نتيجة لتفاعل الفرد مع الظروف البيئية  وىي دوافع     

كما وتشمل نوعين من الدوافع واالجتماعية التي يعيش في محيطيا، 
 :[4] عدس وتوقيرى 
وىي تمك المتمثمة في  Interior-Motivesالدوافع الداخمية  –أ 

قيام الفرد بسموك ما لتحقيق ذاتو، ومن أمثمتيا الدافع إلى الفضول، 
 حب االستطبلع، الكفاءة واإلنجاز.
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وىي تمك التي تنشأ  External-Motivesالدوافع الخارجية  -ب
من عبلقة الفرد باألشخاص المحيطين بو والتي تدفعو لمقيام بسموك 
ما إلرضائيم أو الحصول عمى تقديرىم، ومن أمثمتيا دافع االنتماء، 

 التنافس، السيطرة ودافع االستغبلل عن اآلخرين.
 أىمية ودور الدافعية في التربية الخاصة:

في التعمم عمى تبلميذ المدارس ال يقتصر موضوع الدافعية       
العادية بل يشمل أيضًا التبلميذ غير العاديين. فالدافعية كعامل 
أساسي من عوامل التعمم يجب أن تمقى رعاية واىتمامًا خاصًا من 
جانب المعممين العاممين في مجال تربية وتعميم التبلميذ ذوي 

حتياجات االحتياجات الخاصة. ويجدر القول بأن التبلميذ ذوي اال
الخاصة ىم األكثر حاجة لتوظيف الدافعية في التعمم من التبلميذ 

 .[14] العاديين وذلك يمكن رده إلى االعتبارات التالية
خرى بل ىي أإن الدوافع ليست حكرًا عمى فئة معينة دون  -8

 المحرك الرئيس لمسموك البشري نحو تحقيق أىداف محددة.
إن ذوي االحتياجات الخاصة يفتقرون إلى الدوافع وخصوصًا  -7

التي يحتاجون إلييا في تحسين صورتيم أمام و الخارجية منيا 
 اآلخرين وفي كسب ود اآلخرين وتحسين اتجاىاتيم نحوىم.

لدى ذوي االحتياجات الخاصة دوافع داخمية تمامًا كما ىي  إن -2
التعبير عنيا بأساليب الحال بالنسبة لآلخرين لكنيم ال يتقنون 

 وأنشطة سموكية مقبولة اجتماعيًا.

ذوي االحتياجات الخاصة ال يستطيعون وضع أىداف  إن -,
محددة لحياتيم االجتماعية والتعميمية بل يحتاجون إلى المساعدة من 
اآلخرين لتوعيتيم ومساعدتيم عمى تحديد أىدافيم، وذلك يعود إلى 

المجتمع الذي غالبًا ما يكون حالتيم النفسية وضعف ارتباطيم ب
 سببو المجتمع نفسو.

إن نقص الدافعية عند التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة يؤثر  -0
 في أداء المعممين وربما تزايد شعورىم باإلحباط.

ن عمى معممي التربية الخاصة مسؤوليات أمما سبق يمكن القول 
ة التبلميذ نحو إضافية في استخدام األساليب المبلئمة لتنمية دافعي

بأن من أىم األساليب التي عمى المعمم  [15]يدي ب. وترى الز التعمم
 :يمي لتنمية الدافعية ما إتباعيا

 يبعث عمى الرغبة في التعمم. ابتنظيم البيئة الصفية بشكل جذ -
استعمال سموكيات شخصية معينة ومرغوب فييا كقدوة لمتبلميذ.  -

 ية لمتعميم.ويعتبر المعمم ىو القدوة المثال

التعميم  استراتيجيةاستخدام استراتيجيات مناسبة لتحفيز التعمم مثل  -
 تعميم األقران. واستراتيجيةوالتعميم التعاوني  ألفردي

 خمق عبلقة إيجابية بين المعمم وتبلميذه. -

أن تكون توقعات المعمم من تبلميذه موضوعية أي تتناسب مع  -
مكانياتيم.  قدراتيم وا 

لتعريف التمميذ بنتائجو  Feedbackة راجعالتغذية الاستخدام  -
 اإليجابية.

 استخدام المعززات والحوافز لتدعيم النتائج اإليجابية لمتعمم. -

 استخدام أساليب مبلئمة لمتعزيز. -

ومن بين أنواع التحفيز والتعزيز المبلئمة لبلستخدام من جانب 
 معممي التربية الخاصة التالية:

 ات وىي من األدوات الرئيسة لجذب انتباه التبلميذ.اإليماء -8
 التنويع في استخدام أساليب التفاعل الصفي. -7

 استخدام المثيرات الحسية )البصرية والسمعية( أثناء التعمم. -2

 التنويع في حركة المعمم أثناء الدرس. -,

 استخدام حماس المعمم لتحفيز التبلميذ. -0

 محفزات لمتعمم.استخدام استجابات التبلميذ اإليجابية ك -7

في إثارة  إتباعياوفي معرض حديثو عن األساليب التي يمكن لممعمم 
األساليب  [16] ذكر الكوافحةيالدافعية لدى التبلميذ نحو التعمم 

 التالية:
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إثارة اىتمام التبلميذ بموضوع الدرس في بداية الحصة وذلك  أواًل:
 :يمي من خبلل ما

 وأىمية تحقيقيا.توضيح األىداف التعميمية لمدرس  -8
إثارة حب االستطبلع عند التبلميذ من خبلل تقديم المادة  -7

 التعميمية بصورة جديدة.

إحداث تغيرات ممحوظة في البيئة الصفية المادية كترتيب  -2
 المقاعد ووضع المثيرات الصفية والوسائل التعميمية في أماكن بارزة.

روس طوال مدة المحافظة عمى استمرار انتباه التبلميذ لمد ثانيًا:
 الحصة وذلك من خبلل:

تنويع األنشطة التعميمية الصفية في ضوء األىداف التعميمية  -8
 المحددة مسبقًا.

 تنويع الوسائل التعميمية وخصوصًا التي تعتمد عمى الحواس. -7

استخدام التمميحات غير المفظية كاإلشارات وحركات اليدين  -2
 والصوت.

لغرفة الصفية مع مراعاة قيام المعمم بالتحرك والتنقل داخل ا -,
وظيفية أي تعمل عمى تركيز انتباه التبلميذ عمى النشاط أن تكون حركتو 

 .الصفي التعميمي الجاري

تجنب السموك المشتت لبلنتباه مثل طرق الطاولة بالمسطرة أو  -0
 التحرك السريع أو الصوت المرتفع.

 خبلل:إشراك التبلميذ في النشاط الصفي التعميمي وذلك من  ثالثًا:
إشراك التبلميذ في تحقيق األىداف التعميمية واختيار األنشطة  -8

 المبلئمة ليا.
 استخدام أسموب تمثيل األدوار. -7

 العمل في جماعات صغيرة. -2

 استخدام األسئمة. -,

شراك جميع  -0 إتاحة الفرصة لمتبلميذ لممشاركة الصفية وا 
 التبلميذ في النشاط الصفي.

 خبلل: إنجازات التبلميذ من عزيزت رابعًا:
استخدام أساليب التعزيز اإليجابي بغض النظر عن المعززات  -8

 المستخدمة.
 استخدام أسموب التغذية الراجعة. -7

 Attentionاالنتباه  
االنتباه ىي عممية أساسية من العمميات المعرفية الميمة      

لمساعد الفرد عمى التواصل مع البيئة التي يعيش فييا. وتعتبر 
االنتباه أيضًا شرطًا ميمًا من شروط التعمم والنجاح داخل عممية 

 غرفة الصف لمتبلميذ العاديين وغير العاديين عمى حد سواء.
واالنتباه عممية مبلزمة لمدافعية وىي سموك يعبر عن توفر دافعية 

أما تشتت االنتباه فيمكن أن . في حالة االنتباه الفرد كافية لمتعمم عند
ن عممية إفف الدافعية نحو التعمم. وعمية يكون أحد مظاىر ضع

إثارة انتباه التبلميذ لمتعمم تحتاج من المعمم إلى التخطيط الجيد 
لعممية التعمم واتخاذ الخطوات الوقائية البلزمة لمتقميل من تشتت أو 
ضعف االنتباه أو خطوات عبلجية لمساعدة التبلميذ الذين تظير 

 .[17] في االنتباه بلتعمييم مشك
االنتباه عمى أنو النظر واإلصغاء  [18]ويعرف السميتي      

والتركيز عمى مثير معين ولفترة زمنية محددة تسمى مدة االنتباه 
 وىي الفترة التي يستطيع التمميذ التركيز فييا عمى موضوع معين.

االنتباه بأنو نزوع موجو نحو إدراك فيعرف  [28]سميمان  أما     
حالة من الوعي الشعوري يصاحبيا  أوضح لموضوع ما أو ىو

وضوح حسي واستقراء من الجياز العصبي المركزي لبلستجابة 
لممثيرات، ويقصد بو أيضًا التركيز عمى مثيرات معينة وجوانب 

يتم التركيز فييا وعممية االنتباه ىي عممية انتقائية  .محددة من البيئة
 -عمى عوامل داخمية أربعو ىي:

 الخبرة الماضية.أ. 
 النشاط الحالي.ب. 
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 الحالة الفسيولوجية.ج. 

 شدة المثيرات.د. 

االنتباه بأنو التركيز الواعي لمشعور عمى  [5]ويعرف أحمد       
ويطمق عمى  ،منبو واحد وتجاىل المنبيات األخرى المتواجدة معو

أو توزيع االنتباه عمى منبيين أو  المركزذلك االنتباه االنتقائي أو 
 االنتباه الموزع. مصطمح وأكثر ويطمق عمي
 أنواع االنتباه:

 أن االنتباه يشمل األنواع التالية: إلى [18]يشير السميتي      
االنتباه التمقائي: وىو االنتباه لمثير مرغوب يتماشى مع اىتمامات  -

ورغبات الفرد مثل مشاىدة أفبلم الكرتون لؤلطفال أو مشاىدة مباراة 
 أو برنامج تمفزيوني.

وفيو يفرض المثير نفسو عمى الفرد دون أن  القسري:االنتباه  -
صوت سيارة أو انفجار أو صوت ليكون لمفرد إرادة فيو كاالنتباه 

 الرعد مثبًل.

االنتباه البلإرادي: وفيو يبذل الفرد جيده في تركيز وعيو عمى  -
ويقسم ىذا النوع إلى  ،مثير معين كاالنتباه لممدرس أثناء إلقاء الدرس

كمين ىما: االنتباه الصفي وىو الوضع الذي يتجو فيو انتباه التمميذ ش
ىمال المثيرات األخرى التي تت  رافقعمى النشاط الصفي المستيدف وا 

 مع النشاط الصفي كأصوات السيارات خارج المدرسة. 

وىو تركيز االنتباه  ،أما النوع الثاني فيو االنتباه أثناء التعميم الذاتي
عمم وعدم االلتفات إلى المثيرات األخرى التي تحدث عمى موضوع الت

 في البيئة الخارجية.
 العوامل المؤثرة في االنتباه:

أن عممية االنتباه تتأثر  [14]وبطرس  [19] فرجيذكر كل من      
 بعوامل عدة من أىميا التالية:

 :ةأواًل: العوامل الخارجية وتقسم إلى التالي

واألضواء الزاىية واألصوات العالية  فاأللوان ،شدة المنبو -8
والروائح ذات الرائحة العالية تمفت االنتباه أكثر من األضواء الخافتة 
واألصوات الضعيفة والروائح الخافتة. لذلك فإن الحاجات والرغبات 

فالفرد الجائع ، ىي من العوامل الداخمية التي تؤثر عمى شدة االنتباه
 ينتبو لرائحة الطعام أكثر.

 رار المنبو.تك -7

 وطريقة شرحو. سكتغيير صوت وحركة المدر  ،تغيير المنبو -2

فوجود نقطة حمراء بين مجموعة نقاط سوداء تمفت  ،التباين -,
 االنتباه.

المثير المتحرك يمفت االنتباه أكثر من المثير  ، إنحركة المنبو -0
 الساكن.

قراءة العناوين الكبيرة في الصحيفة قد تجذب ف ،موضع المنبو -7
 أكثر من العناوين الصغيرة. االنتباه

ثانيًا: العوامل الداخمية: ىي تمك العوامل التي تتعمق بالحاجات 
، جسديةوالدوافع والموضوعات ذات االىتمام الشخصي وحالة الفرد ال

كذلك فإن  ،أكثر عرضة لتشتت االنتباه المرىق يكون خصفالش
 .انتباىو أقل الشخص الذي يعاني من القمق غالبًا ما تكون درجة

محالة الصحية فالشخص الذي يعاني من ل األمر بالنسبة كذلكو 
غالبًا ما ييتم بحالتو المرضية ويركز  األنفمونزاالحرارة أو  في ارتفاع

 انتباىو عمييا.
 أىمية االنتباه:

بأن االنتباه يعد الخطوة األولى في اكتساب  [20]يذكر عمي      
ألنو يساعد التمميذ عمى تركيز حواسو مية يالخبرات التربوية والتعم

 يقدم لو أثناء الدرس من معمومات يساعد في استيعابيا. ما مابين
أن االنتباه يعتبر المدخل الرئيس عمى  [20]يؤكد عمي كما       

إضافة إلى  ،ما تعبر عنو الوسيمة التعميمية شرحلبلستفادة من 
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االنتباه لمتعميمات التي يعطييا المعمم لمتبلميذ والواجبات 
 واالختبارات. 

 اإلعاقة ىذا ومما ال شك فيو فإن االنتباه بالنسبة لمتبلميذ ذوي     
األمر  اإلعاقةيعاني من ضعف وقصور يعود إلى طبيعة  ةالفكري

المعمم التركيز أكثر عمى عممية االنتباه وعمى  منالذي يستدعي 
م المثيرات الجاذبة لبلنتباه واستخدام أساليب التدريس والوسائل تقدي

 .[1] عمى جذب االنتباه ةالتعميمية المركز 
 :ةالفكري اإلعاقةتطوير عممية االنتباه لدى التبلميذ ذوي 

 ةالفكري اإلعاقةر عممية االنتباه في مجال تدريس ذوي يإن تطو      
عمى البيئة الصفية والتمميذ والمعمم. لذلك ومن  ييعتمد بشكل أساس

أجل الحصول عمى نتائج أفضل لتطوير االنتباه يجب االلتزام 
 . [21]ةباألساليب التالي

ضرورة توظيف وتحسين البيئة الصفية بما يتفق مع أىداف  -8
 التعميم.

التدريس وأن تكون الميمات  وطرق أساليبضرورة التنويع في  -7
 واضحة ومناسبة لقدرات التبلميذ.التعميمية الصفية 

ضرورة استخدام استراتيجيات تعميمية وتدريبية تعتمد عمى  -2
ات التعمم، ومن أبرزىا االستراتيجيات السموكية والتعمم نظري

 االجتماعي.

ن أأن تكون أىداف الدرس واضحة وقابمة لممبلحظة والقياس و  -,
 تكوين موضوعية أي تتناسب مع قدرات التمميذ.

تخدام وسائل تعميم مثيرة لبلنتباه ومراعاة التجديد ضرورة اس -0
 عند اختيار الوسيمة التعميمية.

 استخدام التدريبات الصفية والواجبات المنزلية. -7

 دام وسائل التعزيز وتحفيز التعميم المختمفة.خاست -6

التنويع والتغيير المستمر في حركة المعمم وصوتو وأدائو  -1
 الصفي.

 نتباه:العبلقة بين الدافعية واال
بأن الدافعية واالنتباه ىما من أىم  [1]يذكر مسعود        

خصائص التعمم لؤلفراد ذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام وذوي 
خاصية ميمة يجب  ىو ن االنتباهأبشكل خاص، و  ةالفكري اإلعاقة

 اإلعاقةأخذىا بعين االعتبار عند تصميم وتنفيذ التعميم لمتبلميذ ذوي 
 وذلك ألنيا أحد أىم العوامل األساسية لمتعمم. ةالفكري

يواجيون صعوبات في عممية  ةالفكري اإلعاقة ذويإن التبلميذ 
المغوي والتحصيل األكاديمي  ذات والنمواالنتباه والتركيز وتنظيم ال

دافعيتيم نحو التعمم  لتدنيوالنمو االجتماعي مما يجعميم عرضة 
كثيرة مما يتطمب  لفش راتخبوذلك بسبب ما يتعرضون لو من 

تعريضيم دائمًا وبشكل مستمر لخبرات النجاح لمتخفيف من مشاعر 
 .[3] ممدافعيتيم لمتع يعززلدييم ومما  لفشلا
بأن الدافعية ىي شرط من الشروط  [22]ويعتبر أبو ىاشم       

أي مجال  فياألساسية لمتعمم ويتوقف عمييا تحقيق أىداف التعمم 
كان ذلك في المجال أالمختمفة والمتعددة سواء  مجاالتومن 

 المياري أو مجال تعميم القيم واالتجاىات.المجال   وأاإلدراكي، 
بأن الدافعية تعمل عمى تحقيق ثبلثة  [23] سبتزررى يفي حين 

ووظيفة  Activityفوائد أساسية لمتعمم ىي وظيفة التنشيط والتحريك 
ستمرارية وصيانة التعمم ووظيفة ا Orientationتوجيو التعمم 
Maintaining. 

إلى أن تحقيق أىداف التعمم واكتساب  [24] دندشويشير     
المتعمم لموضوع التعمم واالحتفاظ بو ال يتم بدون وجود دوافع لمتعمم، 
وأن الدافعية ليست شرطًا من الشروط الضرورية لمتعمم فقط بل ىي 

التالي زيادة التحصيل ضرورية أيضًا لزيادة االنتباه والتركيز وب
 واإلنجاز.
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 الدراسات السابقة .3
قام الباحث بمراجعة مكثفة ألدبيات التربية الخاصة العربية      

واألجنبية، لكن ولؤلسف لم يتمكن من الحصول عمى دراسات عربية 
في مجال موضوع البحث رغم تأكيد وتركيز جميع أدبيات عمم 

عمى موضوعي الدافعية واالنتباه النفس التربوي وعمم نفس التعمم 
 وعبلقتيما بالتعمم.

ويبدو أن الدراسات العربية لم ترق بعد إلى النظر لمثل ىذه      
المواضيع وأىميتيا في مجال تعميم ذوي االحتياجات الخاصة 

بل انصب جل اىتمام ، وبالذات في مجال تعميم ذوي اإلعاقة الفكرية
ات معممي التربية الخاصة ىذه الدراسات في مواضيع مثل كفاي

امة وأساليب عوالضغوط المينية التي يتعرضون ليا وأساليب التعمم ال
 تعديل السموك الصفي وبعض الميارات التعميمية.

باستعراض لدور بعض النظريات العممية التي [25]  قام سويتسكي
ومنيا  ةالفكري اإلعاقةاىتمت بدراسة الدافعية لدى األطفال ذوي 

 القمق ةتعمم االجتماعي ونظرية مفيوم الذات ونظريال يةنظر 
سويتسكي بأن الباحثين من مناصري  بينونظريات الدوافع الذاتية. و 

نظرية التعمم االجتماعي وجدوا أن الفشل يعتبر سببًا مباشرًا لضعف 
مقارنة باألطفال العاديين.  ةالفكري اإلعاقة الدافعية عند األطفال ذوي

 ةالفكري اإلعاقةأما أصحاب نظرية مفيوم الذات فيرون بأن ذوي 
والوصمة  وبسبب تاريخيم الطويل في الفشل ونقص خبرات النجاح

الرفض التي يواجيونيا أدى إلى تدني مفيوم الذات لدييم مقارنة و 
حرمان خبرات الفشل المستمرة وال القمقبالعاديين، كما عزت نظرية 

ة إلى ارتفاع مستوى القمق االجتماعي ونقص القدرات الوظيفية العقمي
عمى التعامل مع الخبرات الحياتية وأن  في قدرة ذوي اإلعاقة الفكرية

 العاديين.بمقارنة  لمتعمم ثر بشكل سمبي عمى دافعيتيمؤ ذلك ي
وأوضحت الدراسات التي قام بيا مناصرو نظرية الدوافع بأن      

يعود إلى ضعف  ةالفكري اإلعاقةافعية لدى التبلميذ ذوي ضعف الد

الدوافع الداخمية الناتج عن الحرمان االجتماعي وخبرات الفشل 
صور في قضعف في الدوافع الخارجية ناتج عن الى و  ،المتراكمة

 الحوافز والمعززات التي تقدم ليم مقارنة بالعاديين.
ىداف التعميمية في أىمية دور األ [26]ودرس دويك وليجيت       

 عند التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكريةتنمية وتطوير الدافعية لمتعمم 
وأظيرت الدراسة أىمية األىداف في تطوير الفيم وزيادة التحصيل 

 وتطوير أىداف ذاتية تدعم دافعية األفراد لمتعمم.
حول دور الدافعية في التعميم والتعمم  [27]وفي دراسة لبنترك      

 :التالية حاولت اإلجابة عمى مجموعة من األسئمة تتمثل في
 ؟ماذا يريد التبلميذ -8
 ؟داخل الفصل لمتعمم ماذا يدفع التبلميذ -7

 ؟كيف يحصل التبلميذ عمى ما يريدون -2

 ؟ىل يعرف التبلميذ ماذا يريدون أو ماذا يدفعيم -,

 ؟لمعرفةما ىي العبلقة بين الدافعية وا -0

 ؟كيف تنمو وتتطور الدافعية -7

)العوامل الداخمية  ؟ الدافعيةما دور المحتوى والثقافة في تنمية  -6
 والخارجية(.

ولئلجابة عمى ىذه األسئمة استعرض الباحث مجموعة من      
الدراسات والمقاالت التي تعرضت وناقشت كل سؤال عمى انفراد. 

عية تتأثر باإلجابة عمى وقد خمص الباحث إلى أن تطور عموم الداف
 كمما األسئمة السابقة، وكمما توصمنا إلى إجابات صحيحة لؤلسئمة

ثر ذلك عمى زيادة فيمنا لدوافع التبلميذ وفيم أفضل لتصميم التعميم أ
 الصفي.
حول االنتباه والتركيز  [21] ليالي وبروكوفسكي دراسةوفي      
حول االنتباه  تالتي أجريقام الباحثان بمراجعة لمدراسات ، والتعمم
وتوصبل إلى أن  ةالفكري اإلعاقةالتبلميذ ذوي  لدىز والدافعية يوالترك

معظم الدراسات التي تم مراجعتيا اىتمت باإلجابة عمى سؤال ميم 
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صعوبة في عمميات  ةالفكري اإلعاقة ىو لماذا يجد األطفال ذوي
 ما يمي: وقد توصل الباحثان إلى ؟ االنتباه والتعمم والمذاكرة

لدييم مشاكل في الدوافع  ةالفكري اإلعاقة أن األطفال ذوي -8
المذاكرة المعرفي تعود إلى قدرة الذاكرة وحجميا الداخمية كنظام 

 وسرعة استرجاع المعمومات األمر الذي ينعكس عمى ضعف التعمم.
ن فيما يوالعادي ةالفكري اإلعاقةوجود اختبلفات وفروق بين ذوي  -7

والدافعية والتعمم تعود إلى أمور تتعمق باختبلف في يتعمق باالنتباه 
والقدرات أكثر من كونيا تعود إلى النظام المعرفي،  نمومعدالت ال

وأنو يمكن إعادة تنظيم النظام المعرفي من خبلل التدريب المناسب 
 واإلثراء البيئي.

 

 

 

 . الطريقة واإلجراءات4 

 مجتمع وعينة الدراسة: أ.
الدراسة من المعممين العاممين في مجال تعميم التبلميذ يتكون مجتمع 

ذوي اإلعاقة الفكرية في معاىد وبرامج التربية الخاصة في المراحل 
الرياض  مدينة في ثانوي(، متوسط، الدراسية المختمفة )ابتدائي
 .بالمممكة العربية السعودية

 200أصل  معمما من( 891أما عينة الدراسة فقد تكونت من )
ابعو لمنطقة الرياض ت مدرسة 820عمى  يايانة تم توزعاستب

 ,مدارس متوسطة و 6مدرسة ابتدائية و ,87منيا ، التعميمية
 .مدارس ثانوية

 ( خصائص أفراد عينة الدراسة.8) رقمويوضح الجدول 

 1جدول 
 خصائص أفراد عينة الدراسة

 المتغير
 % التكرار مستوى المتغير المتغير % التكرار مستوى المتغير 

مستوى  6,47 8,6 برنامج مكان العمل
 المدرسة

 6041 800 ابتدائي
 8048 70 متوسط 7842 2, معيد

 8248 77 ثانوي , 1 غير محدد
 8 7 غير محدد

 الخبرة
 

مستوى  8747 27 سنوات 0أقل من 
 اإلعاقة

 6047 829 بسيطة
 8946 29 متوسطة 0,40 801 سنوات 80-0من 

 240 6 شديدة 7642 ,0 سنوات 80أكثر من 
 747 82 غير محدد 7 , غير محدد

المؤىل العممي 
 لممعممين

     948 81 أقل من بكالوريوس
     1842 878 بكالوريوس

     648 ,8 أكثر من بكالوريوس
     740 0 غير محدد

     1,42 876 تربية خاصة التخصص
     8,47 79 أخرى

     8 7 غير محدد
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 أداة الدراسة: ب.
قام الباحث بإعداد أداة خاصة لغايات ىذه الدراسة متبعًا 

 الخطوات التالية:
االطبلع عمى عدد كاف من األدبيات الخاصة بمواضيع  -8

بموضوع الدافعية  م وبالذات تمك المتعمقةيالتعمم وأساليب التعم
 واالنتباه.

اشتممت عمى ثبلثة خاصة بتصميم أداة  بعد ذلك قام الباحث -7
 أجزاء عمى النحو اآلتي:

الجزء األول: وقد اشتمل عمى معمومات أولية خاصة بأفراد 
عينة الدراسة تركزت عمى مكان العمل والخبرة والمؤىل العممي 

 يذ.والتخصص ومستوى المدرسة ومستوى إعاقة التبلم
أما الجزء الثاني فقد اشتمل عمى محورين، شمل المحور 

نحو  االنتباهاألول عدد من األساليب واإلجراءات الخاصة بزيادة 
أسموب( في حين شمل المحور الثاني عدد من أساليب  88التعمم )
كل لأسموب(. ىذا وقد تم توزيع اإلجابات  87لمتعمم ) الدافعية  زيادة

عمى أربع مستويات ىي )غير مستخدم وتمثميا أسموب من األساليب 
، ودائمًا 2، أحيانًا وتمثميا الدرجة 7، نادرًا وتمثميا الدرجة 8الدرجة 

 (.,وتمثميا الدرجة 
 -:المعالجة اإلحصائيةج .

تم معالجة بيانات ىذه الدراسة في مركز بحوث كمية التربية بجامعة 
 -الممك سعود وفقا لؤلساليب التالية:

درجة ارتباط العبارات في  دام معامل ارتباط بيرسون لتحديداستخ -8
 كل محور ودرجة ارتباط كل محور بالدرجة الكمية.

 .األداةلفا كرونباخ لتحديد ثبات استخدام معامل أ -7

 وأليسواختبار كروكسال  (T-Test)ت" "استخدام اختبار  -2
لتحديد الفروق في استخدام أساليب الدافعية وأساليب االنتباه حسب 

 متغيرات الدراسة.
لمتعرف عمى  األحادياختبار شيفيو وتحميل التباين استخدام  -,

مصادر الفروق بين أساليب الدافعية وأساليب االنتباه وفقا لمتغيرات 
 الدراسة.
كل من استخدام النسب والتكرارات لتحديد درجة استخدام  -8

 أساليب الدافعية وأساليب االنتباه.
 صدق األداة وثباتيا: د.
 صدق المحكمين: -1

عمى أعضاء ىيئة  يةتم عرض أداة الدراسة في صورتيا األول     
التدريس في قسم التربية الخاصة بجامعة الممك سعود من الذكور 

( 87عمى ) يةواإلناث. وقد اشتممت أداة الدراسة في صورتيا األول
. وبعد مراجعة الدافعية( أسموب لزياد 87و ) االنتباه أسموب لزيادة

( 87آراء أعضاء ىيئة التدريس الذين استجابوا والذين بمغ عددىم )
( إناث والباقي من الذكور تم إجراء 0عضو ىيئة تدريس منيم )

التعديل حسب المبلحظات الواردة من المحكمين وأصبحت األداة في 
( أسموب 87، و )االنتباه( أسموب لزيادة 88النيائية تضم )صورتيا 
 .الدافعيةلزيادة 

 :الثبات -2
قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب 

اط ( ودرجة ارتب7معامبلت ارتباط العبارات في كل محور )جدول 
 (.2كل محور بالدرجة الكمية )جدول 
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 2جدول 
 معامل ارتباط بيرسون لعبارات الدراسة موزعة حسب المحاور

 المحور الثاني المحور األول
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

8 09,** 8 702** 
7 790** 7 670** 
2 061** 2 610** 
, 700** , 718** 
0 777** 0 667** 
7 ,97** 7 698** 
6 609** 6 680** 
1 680** 1 717** 
9 71,** 9 6,8** 

80 71,** 80 660** 
88 790** 88 771** 
  87 622** 

 0408** دالة عند مستوى  

( أن جميع العبارات التي تضمنيا كل 7) يتضح من الجدول رقم    
صالحة لقياس ما وضعت  األداةأن  إلىمحور كانت دالة مما يشير 

بين  عالي( أن ىناك ارتباط 2لقياسو، كما يتضح من الجدول )
 المحور أألول والمحور الثاني.

 
 
  3جدول 

 معامل ارتباط بيرسون الرتباط كل محور بالدرجة الكمية
 معامل االرتباط المحور

 **0490 زيادة الدافعية أساليب :األول
 **0497 زيادة االنتباه أساليب :الثاني
  0408مستوى  ددالة عن**                

كما قام الباحث باستخدام معادلة كرونباخ الفا لمعرفة درجة      
يشير و ، ثبات كل محور من محاور الدراسة ودرجة الثبات الكمي

( 0416) وصمت إلى ممحور األولل الثبات قيمةإلى أن  (,جدول )
( ,049( بينما وصمت قيمة الثبات الكمي )0497و المحور الثاني )

 وىي قيم مناسبة ألغراض الدراسة.
 4جدول 

 معامل ارتباط بيرسون الرتباط كل محور بالدرجة الكمية
 معامل االرتباط المحور

 0416 زيادة الدافعية أساليب :األول

 0497 زيادة االنتباه أساليب الثاني:

 ,049 الكمية

  0408مستوى  د** دالة عن               
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 نتائج الدراسة .5
الدراسة التي تم تحديدىا  ألسئمةسيتم عرض النتائج ومناقشتيا وفقًا      
 مسبقًا.
ما درجة استخدام المعممين ألساليب زيادة دافعية  :األول سؤالال     

  التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية نحو التعمم؟

لمتعرف عمى درجة استخدام المعممين ألساليب زيادة دافعية      
التبلميذ المعاقين فكريًا نحو التعمم تم استخدام التكرارات والنسب 
المئوية ألساليب زيادة دافعية التبلميذ حسب درجة االستخدام كما 

 (.0يظير في الجدول  )

 5جدول 

 زيادة الدافعية التي يستخدميا المعممون بشكل دائم حسب التكرار والنسبة المئويةترتيب أساليب 
 % العدد األسمـــوب الترتيب

 6746 ,,8 استخدام المعززات 8
 6046 8,0 تشجيع التبلميذ عمى المشاركة أثناء الدرس 7
 7748 872 التركيز عمى نقاط القوة عند التمميذ وتعزيزىا 2
 7847 878 المساعدات المفظية والمبدئية لمتمميذتقديم  ,
 0147 887 تشجيع التبلميذ عمى إبداء آرائيم واحتراميا 0
 0,40 801 استخدام االستجابات الصحيحة لمتبلميذ كمعززات 7
 00 99 إشعار التمميذ بأىميتو ودوره في عممية التعمم 6
 6, 92 أطفاليمإرسال مبلحظات إيجابية ألولياء األمور عن  1
 7, 98 استخدام أسموب الحوار والنقاش 9

 049, 18 ربط موضوع الدرس بأحداث أو شخصيات ذات أثر 80
 ,214 67 تزويد التبلميذ بتغذية راجعة مستمرة 88
 2841 72 استخدام شيادات التقدير ألداء التمميذ 87

أعبله أن ىناك سبع عبارات من أصل مجموع نبلحظ من الجدول 
عبارات المحور يستخدميا المعممون بشكل دائم مع نسب حدوث 

%، في حين تراوحت نسب الحدوث 6746-%00تراوحت ما بين 
 %.6,-%2841الدائم لباقي العبارات ما بين 

السؤال الثاني: ما درجة استخدام المعممين ألساليب زيادة 
 اإلعاقة الفكرية لمتعمم؟انتباه التبلميذ ذوي 

لمتعرف عمى درجة استخدام المعممين ألساليب زيادة انتباه 
التبلميذ المعاقين فكريًا نحو التعمم تم استخدام التكرارات والنسب 
المئوية ألساليب زيادة االنتباه حسب درجة االستخدام كما يظير 

 (.7الجدول )
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 6جدول 
 ترتيب أساليب زيادة االنتباه التي يستخدميا المعممون بشكل دائم حسب التكرار والنسبة المئوية

 % العدد األسمـــوب الترتيب
 1041 870 مناداة التبلميذ بأسمائيم 8
جاباتيم 7  0147 887 االستماع باىتمام إلى تعميقات التبلميذ وا 
 07 802 لمدرساستخدام األسئمة المتنوعة لمتمييد  2
 0840 807 استخدام الوسائل التعميمية المناسبة لمدرس ,
 0840 807 التنويع في حركات المعمم ونبرة صوتو أثناء الدرس 0
 640, ,9 استخدام طرق االتصال البصري لجذب االنتباه 7
 6, 92 تقديم المثيرات الحسية المتنوعة التي ليا عبلقة بالدرس 6
 649, 16 الخبرات الذاتيةاستخدام  1
 ,214 67 التأكد من خمو الغرفة من المشتتات 9

 2841 72 تقديم الدرس بشكل مشوق )عرض أفبلم، صور... الخ( 80
 2841 72 استخدام القصص 88

يتضح من الجدول السابق أن ىناك خمس عبارات من مجموع 
%. 00عبارات المحور قد حصمت عمى نسبة حدوث دائم تفوق 

والممفت لمنظر أن ىناك فرق واضح بين العبارة التي حصمت عمى 
% وبين أول عبارة تأتي بعدىا مباشرة 1041أعمى معدل حدوث 

% 0147 بالترتيب والتي حصمت عمى معدل حدوث دائم بنسبة
التي تعمل عمى زيادة  األساليبأألمر الذي يدفع لمقول بأن معظم 

 لم تحصل عمى نسب حدوث مقنعو.  االنتباه
ويتضح أيضًا أن جميع األساليب المستخدمة في زيادة انتباه التبلميذ 

% تعتبر أساليب تقميدية وال 00والتي حصمت عمى نسب أعمى من 
في حين أن األساليب ، لتطبيقياتحتاج إلى جيد زائد من المعممين 

التي تحتاج من المعممين إلى مزيد من الجيود العممية والتربوية 
%. أألمر الذي قد يؤشرًا إلى عدم 00كانت نسب حدوثيا أقل من 

وجود جدية لدى المعممين لتطبيق أساليب عممية مبلئمة لزيادة انتباه 
 تبلميذىم.

ن المعممين يتضح أنيم المستخدمة م األساليبومن خبلل مقارنة 
يميمون إلى استخدام أساليب زيادة الدافعية بشكل أكبر من أساليب 

 زيادة االنتباه.
 في استخدام إحصائيةىل ىنالك فروق ذات داللة  :السؤال الثالث

ساليب زيادة الدافعية واالنتباه تعود لمتغيرات الدراسة أل المعممين
مستوى المدرسة ، التخصص، المؤىل ألعممي، الخبرة، العمل)مكان 

 ومستوى اإلعاقة(؟
( T.test لحساب الفروق حسب مكان العمل تم استخدام اختبار )ت

بين  ذات داللو ( عدم وجود فروق6ويظير الجدول التالي )جدول 
المعممين في استخدام أساليب زيادة دافعية وانتباه التبلميذ المعاقين 

 فكريًا نحو التعمم.
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 7جدول 
 حساب الفروق في استخدام أساليب زيادة الدافعية واالنتباه حسب مكان العمل

 العدد مكان العمل المحور
المتوسط 
 الحسابي

 الداللة قيمة ت االنحراف المعياري

 غير دالة 04906 0477 20490 8,6 برنامج األول
   04,6 20466 2, معيد 
 غير دالة 04719 7468 0470,  برنامج الثاني
   6467 29467  معيد 
 غير دالة 04669 ,8846 67480  برنامج الكمي
   8,477 604,9  معيد 

يتضح من الجدول أعبله عدم وجود فروق بين العاممين في      
استخدام أساليب زيادة دافعية برامج ومعاىد التربية الفكرية في 

 التبلميذ وانتباىيم لمتعمم.
ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن المعممين العاممين في المعاىد      

وأولئك العممين في المدارس يدركون أىمية االنتباه والدافعية في 

تدريس التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية متفقة بذلك مع جميع 
 توضيحيا في الجزء النظري سابقا.  مت النظرية التي تاالتجاىا
لحساب الفروق حسب سنوات الخبرة تم استخدام تحميل التباين      

 (.1األحادي كما ىو موضح في الجدول التالي )جدول 

 8جدول 
 حساب الفروق في استخدام أساليب زيادة الدافعية واالنتباه حسب الخبرة

 العدد سنوات الخبرة المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة قيمة ت

 04879 7406 61426 ,80746 7 بين المجموعات األول

   26416 67224,0 898 داخل المجموعات 
    6290489 892 المجموع 
 *040,1 2409 800479 208426 7 بين المجموعات الثاني
   1467, 920,490 898 داخل المجموعات 
    9707476 892 المجموع 
 04078 ,741 0400,, 198480 7 بين المجموعات الثالث

   ,80747 79981480 898 داخل المجموعات 
    2010467 892 المجموع 

 0400* دالة عند مستوى 

في مجال أساليب عدم وجود فروق يتضح من الجدول أعبله 
زيادة االنتباه وفي الدرجة الكمية بينما تبين وجود فروق عند مستوى 

( في مجال استخدام أساليب زيادة الدافعية. ولمعرفة مصدر 0400)
( حيث يوضح 9تم استخدام اختبار شيفيو )جدول  قىذه الفرو 
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الجدول أن الفروق جاءت بين فئة المعممين من ذوي الخبرة أقل من 
 سنوات لصالح الفئة الثانية. 80-0سنوات وبين ذوي الخبرة من  0

 9جدول 
 اختبار شيفيو لمعرفة مصدر الفروق بين مستويات الخبرة

 0أقل من  الخبرة
 سنوات
21428 

 سنوات 80-0من 
,049, 

أكثر من 
80 

 سنوات
21409 

 سنوات 0أقل من 
21428 

- * - 

 سنوات 80-0بين 
,049, 

 -  

 80أكثر من 
 سنوات
21409 

  - 

-0يتضح من ىذه النتيجة أن المعممين من مستوى الخبرة بين      
سنوات يركزون اىتماميم في األساليب التي تعمل عمى زيادة  80

ن بار ىذه النتيجة يفسيمكن تالدافعية أكثر من الفئات األخرى. و 
جميع المعممين يؤكدون عمى أىمية أساليب زيادة االنتباه بينما 

 المعممون ذوي الخبرة وأن، يختمفون في تقدير أساليب زيادة الدافعية
ىم أكثر إدراكا ألىمية الدافعية من المعممين ذوي الخبرة  األعمى

كمما زادت خبرة المعمم كمما كان و أألقل، وبذلك يمكن القول بأنو 
 إدراكو أكبر ألىمية الدافعية في تعميم ذوي اإلعاقة الفكرية.

لممعممين تم استخدام  العممي ؤىلالفروق حسب الملحساب       
( حيث  80 تحميل التباين األحادي كما يظير الجدول التالي )رقم

يتضح من ىذا الجدول عدم وجود فروق ذات داللة بين المعممين 
في استخدام أساليب زيادة الدافعية واالنتباه وكذلك في الدرجة الكمية. 

لمعممون عمى اختبلف مستوياتيم ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن ا
األكاديمية يؤكدون عمى أىمية االنتباه والدافعية وبالتالي أىمية 
استخدام األساليب التي تعمل عمى زيادتيما في مجال تعميم ذوي 

 اإلعاقة الفكرية.

 11جدول 
 لممعممين المؤىل العمميتحميل التباين األحادي لمتعرف عمى الفروق في استخدام أساليب زيادة الدافعية واالنتباه حسب 

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات مجموع المربعات درجة الحرية المؤىل العممي المحور
 04,1 0460 71409 06489 7 بين المجموعات األول

   21477 6797476 890 داخل المجموعات 
    6277417 897 المجموع 
 0466 0476 8,4,2 77417 7 بين المجموعات الثاني

   ,0048 9006419 890 داخل المجموعات 
    902,460 897 المجموع 
 0472 04,7 6,4,6 8,1490 7 بين المجموعات الثالث

   870406 20006428 890 داخل المجموعات 
    20707470 897 المجموع 

 لحساب الفروق حسب تخصص المعممين تم استخدام اختبار )ت
T.test( حيث يظير الجدول )وجود فروق دالة عند مستوى 88 )

( عمى جميع محاور الدراسة )أساليب زيادة االنتباه وأساليب 0408)
 زيادة الدافعية والدرجة الكمية(.
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 11جدول 
 حساب الفروق في استخدام أساليب زيادة الدافعية واالنتباه حسب متغير التخصص

 الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص المحور
 دالة ** 04008 0477 27407 876 تربية خاصة األول
   6499 28486 79 أخرى 
 دالة** 04008 7421 0412, 876 تربية خاصة الثاني
   1406 20480 79 أخرى 
 دالة** 04008 88486 664,0 876 تربية خاصة الكمية
   ,8740 77471 79 أخرى 

ويتضح من ىذه النتيجة أن معممي التربية الخاصة ىم أكثر       
االختصاصات  من ذويمن المعممين  األساليباىتماما بيذه 
برامج إعداد معممي التربية أن قد يعود إلى  األمراألخرى، وىذا 

الخاصة خصوصا مسار اإلعاقة العقمية تركز عمى أىمية  وضرورة 
الخاصة بزيادة انتباه ودافعية التبلميذ ألنيا أحد  األساليباستخدام 

 معايير نجاح المعمم في ىذا المجال.

إعاقة التبلميذ تم استخدام  مستوىولمتعرف عمى الفروق حسب      
ومربع كاي لمعرفة  (Kruskal-Wallis)اختبار كروسكال واليس 

( إلى وجود فروق تعود 87مصدر الفروق. حيث يشير الجدول )رقم 
لمتغير درجة اإلعاقة عمى محور أساليب زيادة االنتباه بين الدرجة 

وعمى محور أساليب زيادة البسيطة،  البسيطة والمتوسطة لصالح
وعمى  ،الدافعية بين الدرجة المتوسطة والشديدة لصالح الشديدة
 الدرجة الكمية بين اإلعاقة البسيطة والشديدة لصالح الشديدة. 

 12جدول 
 واليس ومربع كايحساب الفروق حسب متغير مستوى اإلعاقة باستخدام اختبار كروكسال 

 مستوى المحور
 اإلعاقة

 بسيطة
99.62 

 متوسطة
69.74 

 شديدة
41.17 

 الداللة مربع كاي

 04001 ,940   - 99477 بسيطة األول
  - * ,7846 متوسطة
 - *  98406 شديدة

 04000 89419 شديدة متوسطة بسيطة  
 80,406 ,0947 ,80847 ,80847 بسيطة الثاني

  - * ,0947 متوسطة
  *  80,406 شديدة

 04000 87470 شديدة متوسطة بسيطة   
 8024,2 77479 808409 808409 بسيطة الثالث

  - * 97479 متوسطة
 - *  8024,2 شديدة
 0400* دالة عند مستوى 
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كمما زادت شدة اإلعاقة  إلى أنووتشير نتائج الجدول أعبله      
أصبح من الضروري العمل عمى استخدام أساليب زيادة االنتباه 
والدافعية، وأن شدة اإلعاقة ترتبط بشكل مباشر بتشتت االنتباه 

 وتدني مستوى الدافعية لمتعمم عند التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
 وىذا ما تؤكده جميع الدراسات ذات العبلقة. 

الفروق حسب مستوى المدرسة تم استخدام تحميل  ولحساب      
( نتائج ىذا التحميل التي 82التباين األحادي ويظير الجدول )

( عمى جميع محاور 0408أظيرت وجود فروق دالة عند مستوى )
 الدراسة.

 13جدول 
 سةتحميل التباين األحادي لحساب الفروق حسب مستوى المدر 

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات مجموع المربعات درجة الحرية المتغيرات المحور
 04000 6497 712407 076461 7 بين المجموعات األول

   ,2047 7162461 892 داخل المجموعات 
    ,041,,6 890 المجموع 
 04077 2419 816486 26,422 7 بين المجموعات الثاني

   1481, 9791427 892 داخل المجموعات 
    9767479 890 المجموع 
 04002 7401 970427 81,0467 7 بين المجموعات الثالث

   808428 ,7970242 892 داخل المجموعات 
    407,,280 890 المجموع 

 0400* دالة عند مستوى 

شيفيو كما ولمعرفة مصادر الفروق تم استخدام اختبار 
 (.87و80، ,8توضحيا الجداول )

 
 14جدول 

)أساليب زيادة االنتباه( حسب  اختبار شيفيو لمعرفة مصدر الفروق عمى محور
 مستوى المدرسة

 ثانوي متوسط ابتدائي مستوى المدرسة
27400 20470 284,7 

   * 27400 ابتدائي
  -  20470 متوسط
 -   284,7 ثانوي

 0400* دالة عند مستوى 
 

 
 
 15جدول 

)أساليب زيادة الدافعية( حسب  اختبار شيفية لمعرفة مصدر الفروق عمى محور
 مستوى المدرسة

 ثانوي متوسط ابتدائي مستوى المدرسة
,04,7 ,04,0 27421 

   * 04,7, ابتدائي
  -  04,0, متوسط
 -   27421 ثانوي

 0400* دالة عند مستوى 
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 16جدول 
 لمعرفة مصدر الفروق عمى الدرجة الكمية حسب مستوى المدرسةاختبار شيفيو 

 ثانوي متوسط ابتدائي مستوى المدرسة
67497 60460 76410 

   * ابتدائي
67497 
  -  متوسط
60460 
 -   ثانوي

76410 
 0400* دالة عند مستوى 

 
 جاءت( بأن الفروق 87 ،80، ,8يتضح من الجداول )

وىذا يعني أن معممي المرحمة االبتدائية  االبتدائية،لصالح المرحمة 
ىم األكثر استخدامًا ألساليب زيادة الدافعية واالنتباه عند التبلميذ 

 ذوي اإلعاقة الفكرية.
ويمكن رد ىذه النتيجة إلى أن التبلميذ في المرحمة  

النتباه االبتدائية يحتاجون إلى استخدام أساليب زيادة الدافعية وا
 ألسباب من أىميا:

أن ىذه المرحمة تمثل بداية انفصال الطفل عن أسرتو األمر  -8
 الذي قد يؤثر عمى تكيفو الصفي.

أن األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية في المرحمة االبتدائية قد ال  -7
يدركون أىمية الدوافع الخارجية وبالتالي يحتاجون إلى تركيز 

فعيتيم وخصوصًا الحوافز عمى األساليب المناسبة لزيادة دا
 الخارجية.

إن الطالب في المرحمة االبتدائية يعيش ألول مرة في حياتو  -2
في مؤسسة تربوية تخضع لقوانين وأساليب ضبط قد ال يكون 

 ألفيا مسبقًا.

قد يجد الطفل في المدرسة الكثير من مشتتات االنتباه بسبب  -,
الوضع غير المألوف في ظل وجود غرف صفية ومعممين 

 تبلميذ آخرين.و 

إن تركيز الطالب وانتباىو وربما تشكيل دوافع داخمية وخارجية  -0
تبدأ مع المرحمة المتوسطة بسبب الخبرة التي يبلقييا عنده لمتعمم 

 .خبلل المرحمة االبتدائية
 -يمكن تمخيص نتائج ىذه الدراسة كالتالي:

 إن الغالبة العظمى من المعممين يؤكدون عمى أىمية االنتباه -8
 والدافعية في تعميم ذوي اإلعاقة الفكرية.

أن معممي التربية الخاصة ىم أكثر اىتماما باستخدام أساليب  -7
 زيادة االنتباه والدافعية من غيرىم من ذوي االختصاصات أألخرى.

أنو كمما زادت خبرات المعممين كمما أصبحوا أكثر إدراكا  -2
 والدافعية. هواىتماما بأساليب زيادة االنتبا

 إالة االنتباه والدافعية دنو ورغم اىتمام المعممين بأساليب زياإ -,
لم يعكس ىذا القدر من  األساليباستخداميم ليذه  أن

 االىتمام.
 .التوصيات7

التأكيد عمى أىمية استخدام األساليب العممية في زيادة دافعية  -8
وانتباه التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في إعداد المعممين من خبلل 

 ومقرر التدريب الميداني. سمقررات أساليب وطرق التدري
العمل عمى عقد دورات تدريبية تطبيقية لتدريب المعممين عمى  -7

انتباه التبلميذ و إجراءات استخدام األساليب البلزمة لزيادة دافعية 
 ذوي اإلعاقات الفكرية.

ضرورة أن يولي المشرفون التربويون موضوع أساليب زيادة  -2
النتباه أثناء زياراتيم لممعممين وكذلك وضعيا كأحد الدافعية وا

 المعايير في تقييم أداء المعممين.
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القيام بالمزيد من األبحاث التطبيقية والتجريبية حول أساليب  -,
 التدريب بشكل عام وأساليب زيادة الدافعية واالنتباه بشكل خاص.
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Abstract 

     The study aimed at identifying the degree and importance of using attention and motivation 

procedures to increase learning among students with intellectual disabilities, and identifying the 

relationship between these procedures and the study variables (place of work, experience, 

academic level, specialty, degree of disability and school level). The  number of  teachers 

participated in the study were 198 teachers, 74.2% of them works in special education programs 

at ordinary schools and 21,3% of them works in institutions for intellectual disability students. A 

sum of 84.3% of the teachers was specialized in special education. The results indicated that there 

were no significant differences between teachers in using attention and motivation procedures 

related to place of work and teachers academic level, while differences were found in relation to 

experience, specialty of teachers, degree of disability, and school level. The study results also 

indicated that at least (5) out of (11) attention procedures were identified as having a 50% 

frequent use by the teachers and (6) out of (12) of the motivation procedures were identified as 

having 50% of frequent use by the teachers.  Finally, the results indicated that the teachers agreed 

about the importance of attention and motivation procedures in teaching the students of 

intellectual disabilities. However, the level of using these procedures was weak and not as 

expected.  
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