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فاعلية برنامج تدريبي يف حتسني االنتباه وأثره
على التحصيل الدراسي لدى طالب صعوبات
التعلم الرياضيات
عبدهللا محمد خليل الجري**

طارق يوسف مصطفى ملحم*

امللخص_ هدفت البحث الحالي إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي في تحسين النتباه وأثره على التحصيل الدراس ي لدى طالب صعوبات التعلم
الرياضيات في محافظة الحساء .ولتحقيق هذا الهدف وظف الباحثان املنهج شبه التجريبي في الدراسة ملناسبته ألدوات الدراسة وجمع البيانات.
صمم الباحثان البرنامج التدريبي املقترح لتحسين النتباه بالستناد إلى الطار النظري وأحدث الدراسات .ولغرض جمع بيانات الدراسة ّ
أعد الباحثان
مقياس النتباه ً
بناء على األدب السابق ،والختبار التحصيلي في الرياضيات الخاص بوزارة التربية والتعليم ( .)2018تكونت عينة الدراسة من ()40
طالبا من طالب ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات بالصفين الثاني والثالث البتدائي بمحافظة األحساء تم اختيارها بالطريقة القصدية .حيث
وزعت العينة إلى ( )20طالبا في املجموعة التجريبية و( )20طالبا في املجموعة الضابطة .قام الباحثان بجمع البيانات من خالل تطبيق أدوات الدراسة
على املجموعتين (التجريبية والضابطة (قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي على املجموعة التجريبية ،في حين تلقت املجموعة الضابطة البرنامج
التقليدي .بعد ذلك تم معالجة تلك البيانات الناتجة عن عملية تطبيق أدوات الدراسة باستخدام األساليب الحصائية في الحاسوب .كشفت نتائج
الدراسة عن :فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين النتباه لدى أفراد العينة التجريبية .كما ان البرنامج التدريبي كان له أثر في تحسين أداء أفراد
املجموعة التجريبية على الختبار التحصيلي في الرياضيات .وفي ضوء النتائج يوص ي الباحثان بعمل دراسات مماثلة لالنتباه والستفادة من تطبيقات
هذه الدراسة في تحسين النتباه في الرياضيات لذوي صعوبات التعلم.
الكلمات املفتاحية :البرنامج التدريبي ،النتباه ،صعوبات التعلم في الرياضيات.

* أستاذ التربية الخاصة املساعد –كلية التربية-جامعة امللك فيصل -ايميلtmelhem@kfu.edu.sa :
جامعة امللك فيصل /كلية التربية /قسم التربية الخاصة /ص .ب االحساء  /31982 / 400اململكة العربية السعودية
** معلم صعوبات التعلم ـ وزارة التعليم
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فاعلية برنامج تدريبي في تحسين االنتباه وأثره على التحصيل الدراس ي لدى
طالب صعوبات التعلم الرياضيات
لدينا من مفاهيم عن األشياء ،وقوانين وجودها ،والذاكرة تسمح لنا
باستخدام هذه املفاهيم من أجل تنظيم سلوكنا ونشاطنا في املواقف التالية
في املستقبل [.]5
وتعيق بطء عملية تطور القدرة على النتباه لدى األطفال ذوي صعوبات
التعلم إمكانية التعلم املبكر في املدرسة؛ وذلك يضعف قدرتهم التربوية
ً
األساسية ،مما يقود لحقا إلى مزيد من الصعوبات ،فيواجه عدد كبير من
األطفال ذوى صعوبات التعلم صعوبة في انتقاء املثيرات املناسبة من بين
املثيرات الهائلة التي يتعرضون لها ،ويصف املعلمون هؤلء األطفال على أنهم
ل يستطيعون التركيز في أعمالهم ،وأنهم يتشتتون بسهولة ،وأنهم ل ينهون
الواجبات ،وأن مدى النتباه لديهم محدود [.]6
عالوة على ذلك تمثل صعوبات التعلم تعبيرا عن قصور في النتباه؛ مما يؤكد
على وجود قصور في األداء على مهام النتباه لدى التالميذ ذوي صعوبات
التعلم [.]7
وهذا ما توصلت له فاطنة [ ]8في دراستها التي أشارت لوجود اضطراب في
النتباه لدى ذوي صعوبات التعلم ،ويرى الباحثان من خالل خبرتهما امليدانية
أن ذوي صعوبات التعلم يواجهون تحديات كبيرة تتمثل في عدم قدرتهم على
مواصلة النتباه؛ ونتيجة لذلك يعانون من ضعف واضح في املهارات
األكاديمية املختلفة والتي من ضمنها العمليات الحسابية البسيطة ،وعكس
األرقام الفردية ،وعدم التمييز بين األعداد الزوجية والفردية ...الخ .من هنا
تتمثل مشكلة البحث في الجابة عن السؤال التي:
ما فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتحسين النتباه وأثره على التحصيل الدراس ي
لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات بمحافظة الحساء في
السعودية؟
أ .أهمية الدراسة
إن أهمية هذا البحث يكمن في كثرة املشكالت التي يواجهها الطلبة ذوو
صعوبات التعلم مرتبطة باملشكلة الجوهرية وهي النتباه ،وإن حل هذه
املشكلة يكون باستخدام أساليب مبنية على األدلة العلمية في تحسين مهارات
النتباه لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم؛ ومن خالل تعليمهم آليات محددة
تعينهم على النتباه بفاعلية ،والذي بدوره ينعكس بشكل إيجابي على تحسين
أدائهم األكاديمي .لهذا السبب جاء البحث الحالي بهدف تصميم برنامج تدريبي
تحسين النتباه ،وبالتالي تحسين األداء األكاديمي في الرياضيات لدى الطلبة
املستهدفين في البرنامج من جهة؛ ومن جهة أخرى تظهر أهمية هذا البحث من
خالل تصميم برنامج تدريبي لتحسين النتباه لذوي صعوبات التعلم في
الرياضيات ،مما يسهم في حل مشكالت الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتقليل
الجهد والوقت الذي يحتاجه املعلمون في تعليمهم .كذلك تأتي أهمية هذا
البحث من خالل تطوير وبناء أداة لقياس النتباه لدى الطلبة ذوي صعوبات
التعلم في الرياضيات .بالضافة الى توفير مقدار من الفنيات والستراتيجيات
املناسبة لذوي صعوبات التعلم واألساليب األكثر فاعلية في عملية التقويم
لديهم ،و تعميم البرنامج بعد التأكد من فعاليته على أطفال املرحلة

 .1املقدمة
يعاني الطلبة من معوقات مختلفة في املراحل الدراسية املختلفة -لسيما
في املرحلة البتدائية  -تكون سببا في انخفاض تحصيلهم الدراس ي في املواد
الكاديمية الرئيسية مثل الرياضيات و القراءة و الكتابة .و مما ل يدع مجال
للشك تدني درجات هؤلء الطلبة مع نهاية كل فصل دراس ي؛ مما يؤكد على
وجود خلل ما .و يؤكد العديد من معلمي برامج صعوبات التعلم في اململكة
العربية السعودية أن هؤلء الطلبة ليس لديهم مشكالت في الداء التعليمي؛
وذلك بالنظر الى ما يتمتعون به من مستوى ذكاء ضمن املتوسط او فوقه من
جهة ،وما لديهم من قدرات عقلية مثل بقية الطلبة العاديين من جهة أخرى،
على الرغم من ذلك يواجهون صعوبات جمة في التعلم باملقارنة مع اقرانهم
العاديين .وربما يعود ذلك الى مجموعة من الضطرابات النمائية التي تقف
ً
عائقا في وجه تحصيلهم الكاديمي ،كضعف النتباه و الدراك ،و ضعف
الذاكرة و غيرها من الجوانب النمائية املختلفة [.]1
وهذا ما يؤكد ضعف استفادتهم من البرامج املعرفية العتيادية املقدمة
لهم في املدارس العامة والتي عادة ما تكون موجه للعاديين الذين ليس لديهم
أي اضطرابات نمائية .و من هنا برزت الحاجة الى برامج التربية الخاصة و التي
تقدم برامج تدريبية تعليمية عالجية خاصة موجه للطلبة الذين يعانون من
العديد من املشكالت املختلفة ،واليوم نجد العديد من دول العالم تطبق تلك
ً
البرامج عمال بمبدأ التعليم حق للجميع [.]2
وربما اكبر املشكالت التي تؤثر بشكل مباشر على تحصيل الطلبة في الوقت
الحالي هي ضعف النتباه ،و لعل سبب في ذلك يعود الى كثرة املثيرات املشتتة
في الفصول التعليمية.
ً
بناء على ما سبق ،يعد ضعف النتباه من السباب الجوهرية التي تقف
خلف صعوبات التعلم ،ألنه الركن الساس ي في العملية التعليمية ،وبدونه ل
يحدث التعلم .و قد أشار العديد من التربويين أن ضعف النتباه من أبرز
ً
الضطرابات النمائية التي يعاني منها بعض الطلبة ،و التي غالبا ما تظهر على
شكل صعوبات في الرياضيات و القراءة و الفهم و الكتابة [.]3
وتجدر الشارة ان معظم البرامج التدريبية العالجية التي قدمت في ميدان
صعوبات التعلم كانت تبنى لذوي الصعوبات الكاديمية (صعوبات
الرياضيات والقراءة و الكتابة) ،في حين ان التوجهات الحديثة في بناء البرامج
التدريبية العالجية تهتم بصعوبات التعلم النمائية ،و التي من بينها ضعف
النتباه [.]4
 .2مشكلة الدراسة
النتباه عملية ذهنية يتم من خاللها التركيز على اختيار نوع معين من
املنبهات الدراكية وإقصاء تلك التي تتداخل ضمن عملية التحليل ،وتعد
الذاكرة الركيزة األساسية املميزة للنشاط النفس ي ،وبفضل الذاكرة تمتلئ
الحياة العقلية بتصورات متعددة عما أدركه الفرد من أشياء أو ظواهر في
مواقف سابقة ،ونتيجة لذلك ل يتقيد مضمون وعيه بالحساسات
والدراكات املباشرة املوجودة ،ولكن يتضمن وعيه أيضا ما اكتسبه من
معايير وخبرات في املاض ي ،فنحن نتذكر أفكارنا ونحتفظ في الذاكرة بما َّ
تكون
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البتدائية املتشابهين في خصائصهم مع عينة البحث الحالي من الطلبة ذوي
صعوبات التعلم.
ب .أهداف الدراسة
يهدف البحث الحالي إلى:
 .1تصميم برنامج تدريبي لتحسين النتباه لدى طالب الصف الثاني والثالث
البتدائي من ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات.
 .2الكشف عن مدى فاعلية البرنامج التدريبي املقترح في تحسين النتباه لدى
طالب الصف الثاني والثالث البتدائي من ذوي صعوبات التعلم في
الرياضيات.
 .3الكشف عن مدى تأثير البرنامج التدريبي املقترح على التحصيل الدراس ي في
الرياضيات لدى طالب الصف الثاني والثالث البتدائي من ذوي صعوبات
التعلم في الرياضيات.
ج .فرضيات الدراسة
 .1ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات املجموعة
التجريبية واملجموعة الضابطة على اختبار النتباه القبلي والبعدي تعزى
للبرنامج التدريبي املقترح.
 .2ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات املجموعة
التجريبية واملجموعة الضابطة على اختبار التحصيل الدراس ي في الرياضيات
القبلي والبعدي تعزى للبرنامج التدريبي املقترح.
 .3ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات املجموعة
التجريبية على اختبار النتباه بين القياسين البعدي والتتبعي.
 .4ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات املجموعة
التجريبية على اختبار التحصيل الدراس ي في الرياضيات بين القياسين البعدي
والتتبعي.
د .حدود البحث
 .1الحدود الزمنية :العام الدراس ي 1440-1439هـ املوافق 2019-2018م.
 .2الحدود الجغرافية :تمثلت الحدود الجغرافية في بعض برامج صعوبات
التعلم في املدارس البتدائية بمحافظة األحساء باململكة العربية السعودية.
 .3الحدود البشرية :تمثلت الحدود البشرية في عينة البحث من مجموعة من
الطالب ذوي صعوبات التعلم بالرياضيات بالصف الثاني والثالث البتدائي في
محافظة األحساء
ه .التعريفات االجرائية
الطلبة ذوو صعوبات التعلم  ":Students with Learning Difficultiesهم
األطفال الذين يعانون من اضطراب أو أكثر من العمليات النفسية األساسية
املتضمنة في فهم أو استخدام اللغة املنطوقة أو املكتوبة ،وهذا الضطراب
قد يتضح في ضعف القدرة على الستماع أو التفكير أو التكلم أو القراءة أو
التهجئة أو الحساب ،ويشمل هذا الضطراب حالت مثل :العاقات الدراكية
والتلف ،ويشمل األطفال الذين يواجهون مشكالت تعليمية ترجع أساسا إلى
العاقات البصرية أو السمعية ،أو الحركية أو التخلف العقلي أو الضطراب
النفعالي أو الحرمان البيئي أو القتصادي أو الثقافي" [.]9
ويعرف الباحثان الطلبة ذوو صعوبات التعلم إجرائيا بأنهم :الطالب
امللتحقون ببرنامج صعوبات التعلم من الصف الثاني والثالث البتدائي في
محافظة األحساء.

البرنامج التدريبي " :Training Programمجموعة املعارف واملفاهيم واملناشط
والخبرات املتنوعة التي تقدم ملجموعة من املتعلمين بقصد احتكاكهم بها
وتفاعلهم معها بشكل يؤدي إلى تعلمهم أي :تعديل سلوكهم ،وتحقيق
األهداف التربوية التي ينشدونها من وراء ذلك بطريقة شاملة" [.]10
ً
ويعرف الباحثان البرنامج التدريبي إجرائيا بأنه :عبارة عن مجموعة
الخبرات التعليمية واألنشطة املقترحة واملمارسات العملية املصممة
والخاصة بتحسين النتباه وأثره على التحصيل الدراس ي الدراس ي في
الرياضيات وتطوير األداء الخاص بالفرد املتلقي لها ،ومساعدته على الوصول
إلى مرحلة معينة من املهارات واملعارف من خالل برنامج يهدف إلى تحسين
النتباه وأثره على التحصيل الدراس ي لذوي صعوبات التعلم في الرياضيات.
النتباه " :Attentionقدرة الفرد على انتقاء املثيرات من بين مجموعة كبيرة
من املثيرات ومن أمثلتها املثيرات السمعية والبصرية واللمسية وغيرها من
املثيرات الحسية املختلفة التي يصادفها ،والتركيز عليها للمدة الزمنية التي
تتطلبها تلك املثيرات والستجابة لها" [.]11
ً
ويعرف الباحثان النتباه إجرائيا :بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار
النتباه املعد لهذا البحث.
 .3االطارالنظري
تعتبر صعوبات التعلم بأنها الحالة التي يظهر صاحبها مشكلة أو أكثر في
القدرة على استخدام اللغة أو فهمها ،أو القدرة على الصغاء والتفكير
والكالم أو القراءة أو الكتابة أو العمليات الحسابية البسيطة ،وقد تظهر
هذه املظاهر مجتمعة وقد تظهر منفردة ،أو قد يكون لدى الطفل مشكلة في
اثنتين أو ثالث مما ذكر ،فصعوبات التعلم تعني وجود مشكلة في التحصيل
الدراس ي في مواد القراءة أو الكتابة أو الحساب [.]12
ويشير كيرك وكلفنت [ ]7إلى أن هناك نوعان من صعوبات التعلم وهما:
صعوبات التعلم النمائية ،وصعوبات التعلم األكاديمية ،فالصعوبات
النمائية تتعلق بالوظائف الدماغية ،وبالعمليات العقلية واملعرفية التي
يحتاجها الطفل في تحصيله األكاديمي وهي التي تتناول العمليات ما قبل
األكاديمية واملتمثلة في العمليات املعرفية املتعلقة (بالنتباه والدراك
والذاكرة والتفكير واللغة) والتي يعتمد عليها التحصيل الدراس ي األكاديمي،
بينما يقصد بالصعوبات األكاديمية :صعوبات األداء املدرس ي املعرفي
األكاديمي ،والتي تتمثل في القراءة والكتابة والتهجئة أو العمليات الحسابية
وتالحظ هذه الصعوبات في مستوى املدرسة البتدائية ،وترتبط هذه
ُ
الصعوبات إلى حد كبير بصعوبات التعلم النمائية .أن األسس النمائية هي
األساس للتعلم األكاديمي ،وأن هناك ارتباطا وثيقا بين كفاءات العمليات
املعرفية ومستوى التحصيل الدراس ي؛ لذلك لبد من التدخل العالجي املبكر
لتالفي حدوث تلك الصعوبات [ ]13ويبين ونج [ ]14أن العالقة بين صعوبات
التعلم النمائية واألكاديمية عالقة نتيجة وسبب ،أي أن سبب الصعوبات
األكاديمية هو نتيجة الصعوبات النمائية.
ومن أهم صعوبات التعلم النمائية ضعف النتباه ،وحين نتحدث عن
النتباه وهو أحد متغيرات الدراسة الحالية نرى أن الزيات أشار إلى أن
ً
ً
مركزيا بين صعوبات التعلم املختلفة؛ مما حذا
موقعا
صعوبات النتباه تقع
بالكثير من العاملين في مجال التربية إلى أن يعتبروا بأن صعوبات النتباه
تقف خلف كثير من أنماط صعوبات التعلم األخرى ،مثل الصعوبات
املتعلقة بالذاكرة ،والصعوبات املتعلقة بالحساب وغيرها [ .]15ويذكر
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[ .]19و مكون التيقظ وهو عبارة عن عملية تجعل الفرد في حالة من النتباه
املستمر ،بحيث يمكن لجميع املثيرات أن تصبح مع الفرد في حالة نشطة،
تقل هذه الحالة كلما قام الفرد بانتقاء أحد املثيرات ،مما يدفع الفرد أن يقلل
من حالة التيقظ حتى يسمح له بالتركيز والتوجه نحو املثير املستهدف [.]20
ومكون الضبط التنفيذي وهو عبارة عن عملية تساعد الفرد أن يحتفظ
بحالة التوجه نحو الهدف ،في ظل حدوث توقف ،أو النشغال بأهداف أخرى
أو جديدة ،دون أن يؤثر ذلك باستمرار حالة التوجه السابقة نحو الهدف،
ويتعرض الضبط التنفيذي لنخفاض مستوى الكفاءة عندما تظهر بشكل
متزامن مثيرات قوية وشديدة الدقة تجعل من الصعب على الفرد أن يستمر
ً
بنفس الكفاءة محتفظا بحالة التوجه نحو الهدف السابق [.]21
وتعتبر مشكلة النتباه من بين األسباب الحقيقية لصعوبات التعلم ،ألنه
املرتكز األول و األساس ي في عملية التعلم ،وقد اعتبر العاملون في مجال
التربية والتعليم أن نقص النتباه أو تشتته من أهم أسباب الضطرابات التي
يعاني منها بعض التالميذ ،وتظهر في أغلب األحيان في شكل صعوبات في
القراءة والفهم والتحليل؛ مع صعوبات متعلقة بالذاكرة والتحليل في
الرياضيات بالضافة إلى صعوبات في الدراك بشكل عام [.]22
ويؤكد الزيات [ ]15أن النتباه سبب رئيس ي ملشكالت ذوي صعوبات
التعلم؛ وأنه من أكثر املشكالت التي يعاني منها في العملية التعلمية .في حين
يشير محمود [ ]23إلى أن مشكلة صعوبات النتباه من الضطرابات الحادة
والشائعة لدى األطفال في عمر املدرسة البتدائية وتؤثر على العملية
التعليمية ،وعلى املعلم والتلميذ ،ولذلك يجب التدخل العالجي لعالج هذه
املشكلة في مراحل مبكرة وذلك للحد من اآلثار الناجمة في املراحل التالية،
فهؤلء األطفال يواجهون صعوبات انتباهية داخل الفصل تتمثل في صعوبة
التركيز وصعوبة في إنهاء األعمال وأنهم ل ينصتون ،ول يسمعون ما يقال لهم،
وتتسم أعمالهم بعدم الدقة .ويضيف مشالي [ ]24إلى أن ضعف النتباه لدى
ذوي صعوبات التعلم يظهر في ضعف القدرة على التركيز والقابلية العالية
للتشتت وضعف املثابرة وصعوبة نقل النتباه من مثير إلى مثير آخر أو من
مهمة إلى مهمة أخرى ،ويؤثر هذا الضطراب بنسبة ( )%20على األطفال
الذين يعانون من صعوبات التعلم؛ حيث يصبح األطفال غير قادرين على
تركيز انتباههم.
كما يذكر الخطيب و الحديدي [ ]25أن أسباب الصابة باضطراب
ضعف النتباه تعود إلى مجموعة غير متجانسة من العوامل تتراوح ما بين
الوراثة ،والبيئة ،والعوامل النورولوجية ،األمر الذي سهل تفسير العالقة بين
صعوبات التعلم وضعف النتباه مرورا بوظيفة الذاكرة العاملة ،وهذا ما
ينعكس سلبا على خبرات الطفل أو يجعل استيعابه للمادة التعليمية صعبا.
ويشير محمد [ ]26بناء على نتائج الدراسات الحديثة أن األطفال املصابين بـ
ضعف النتباه ل يفهمون أكثر من ( )%30من مجموع املعلومات التي
يسمعونها وهذه حقيقة علمية خطيرة توحي بأن الطفل ل يفهم إل ثلث
املعلومات التي يتلقاها خالل اليوم الدراس ي ،وهذا ما تؤكده دراسة الشيخ
[ ]27والتي أشارت أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم يفشلون في الحصول
ً
على انتباه ملهام مطولة ويبدون انحطاطا في األداء بمرور الوقت يؤدى إلى
فقدان حداثة املهمة ،وقد أشارت العديد من الدراسات كدراسة زكريا []28
ودراسة  ]29] Grayودراسة  ]30] Nydenإلى أن أكثر صعوبات التعلم شيوعا
هي الصعوبات النمائية والتي تمثلت في صعوبة النتباه ،وعادة ما تصاحب

العديد من املعلمين إلى أن تدني التحصيل الدراس ي لطلبتهم يعود إلى ضعف
انتباه تالميذهم في الفصول الدراسية ،فالنتباه من املكونات الساسية في
عملية التعلم و التعليم ،و يعد من أبرز املعوقات التي واجهة التربويين في
مجال صعوبات التعلم؛ ونتيجة لذلك اجريت العديد من الدراسات و
البحاث التي تناولت موضوع النتباه ،و التي اشارت الى نتائج عملية اسهمت
في تقديم الحلول للعديد من مشكالت النتباه.
وقد عرف كيرك وكلفنت [ ]7النتباه بانه عملية انتقائية لجب املثيرات
ذات العالقة و جعلها مركزا للوعي .في حين ذهب السرطاوي [ ]16الى تعريف
النتباه بأنه التركيز الواعي لشعور على منبه واحد فقط و تجاهل املنبهات
الخرى املوجودة معه ،و يطلق عليه النتباه املركز او النتقائي .ويؤكد
وستيرنبرغ [ ]17أن النتباه هو القدرة على التعامل مع كميات
ستيرنبرغ
ٍ
ٍ
محدودة من املعلومات منتقاة من كم هائل من املعلومات التي تزودنا بها
الحواس أو الذاكرة .ويشير ونج [ ]14الى أن "النتباه هو ذلك النشاط
النتقائي الذي يميز الحياة العقلية بحيث يتم حصر الذهن في عنصر وأحد
ً
من عناصر الخبرة ،فيزداد هذا العنصر وضوحا عما عداه" ،أي أنه " :عملية
تركيز الشعور في ش يء مثير سواء كان هذا املثير حسيا أو معنويا.
كما ظهرت عدة نماذج و نظريات لالنتباه من بينها نموذج برودبنت
( Broodbent Modelاملعالجة املبكرة) والذي يركز على طريقة تدفق
املعلومات بين املثير والستجابة حيث يبدأ املثير باملرور بمنطقة التسجيل
الحس ي ثم يصل إلى منطقة الترشيح وهو ما يسميها بالفلتر النتقائي الذي
يقود إلى قناة تتم فيها عملية التحليل الدراكي ثم تمر املعلومات على الذاكرة
قصيرة املدى ومن ثم تصل إلى الستجابة املطلوبة [ .]18أما نموذج دوتش –
دوتش ( Deutsch – Deutsch Modelاملعالجة املتأخرة) و الذي يقترح أن
يكون املرشح العصبي قبل مرحلة اختيار الستجابة ،وبعد التحليل الدراكي،
فالكائن ينتبه للمثيرات التي يتعرض لها ويدركها ويتم انتقاء بعضها لحدوث
استجابة مناسبة بمرورها على املرشح العصبي كما يشير أن النتباه وفقا لهذا
النموذج يحدث متأخرا في تجهيز املعلومات ،وأن كل املثيرات تقريبا تذهب
للمعالجة التالية لتصل إلى الذاكرة العاملة وهي بدورها تقوم بعملية النتقاء
عند هذه النقطة ،فهذا النموذج يفترض أن يكون املرشح العصبي قبل مرحلة
ً
اختيار الستجابة وبعد التحليل الدراكي [ .]15و مؤخرا ظهر نموذج تريسمان
 ،Treisman Modelوالتي اقترحت تعديالت أساسية في نموذجها لالنتباه،
منطلقة من نموذج برودبنت؛ وطبقا لنموذج تريسمان فإن املثيرات الداخلة
تخضع لثالثة أنواع من التحليل وهي :يحلل الفرد الخصائص السمعية،
ويحدد ما إذا كانت املثيرات لغوية من عدمه ،و يحدد معاني الكلمات .وقد
ذهبت تريسمان إلى ان أولى مراحل النتقاء هي :تقدير الشارة على أساس
الخصائص الفيزيائية العامة ثم يحدث فرز أكثر تعقيدا للحكم على الشارة
من حيث املعنى [.]18
ويتكون النتباه من عدة مكونات هي :التوجه أو النتقاء وهو اختيار
التجهيز املطلوب عندما يحدث تنافس مع مصادر أخرى مشتتة ،ويصبح
املطلوب هو التوجه نحو املصدر املطلوب ،أو انتقائه من بين هذه املصادر
املتنافسة ،مع ضرورة أن يتم تجاهل باقي املصادر األخرى التي ل تؤثر على
عملية النتقاء أو التوجه .ويتم ذلك بصريا أو سمعيا ،ويصبح مسمى النتباه
هنا النتباه النتقائي البصري ،أو النتباه النتقائي السمعي ،والنتقائيـة هي
املكون األكثر أهمية في عملية النتباه .وهو األكثر تناول في دراسات النتباه
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ً
وتعتبر هذه املشكالت في النتباه عائقا للمتعلمين من ذوي صعوبات التعلم
في التحصيل الدراس ي الكاديمي بشكل عام والرياضيات على وجه الخصوص؛
ألنها تتطلب مهارات عديدة ل بد للمتعلم أن يتقنها.
وقد أشارت العديد من الدراسات مثل دراسة كل من [Nyden, [33] ]30
 Dionneإلى أن الختالفات بين التحصيل الدراس ي الكاديمي للذين يعانون
من صعوبات التعلم مع غيرهم من العاديين في املقاييس الخاصة بالتحصيل
الدراس ي في الرياضيات كانت تعود بالدرجة الولى إلى ضعف النتباه،؛ لذلك
وجدت العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تحاول تحسين مستوى
الطلبة من ذوي صعوبات التعلم في النتباه؛ مثل دراسة زكريا []28؛ دعميش
[]37؛ الشيخ [ ]27والدراسات الجنبية مثلDionne, [30] Nyden; ]33[ :
[36] Andria
فقد هدفت دراسة  ]33] Dionneإلى معرفة أثر برنامج تدريبي لتحسين
النتباه لدى ذوي صعوبات التعلم في مادتي الرياضيات والعلوم بمركز برولي
لعالج صعوبات التعلم .واتخذ الباحث طالب مركز برولي لعالج صعوبات
التعلم بمدينة برولي بدولة جورجيا كنموذج لدراسته .واستخدم الباحث
املنهج شبه التجريبي ،وتمثلت أدوات الدراسة في عدد من الختبارات وطبق
الباحث دراسته على عينة تبلغ ( )36من طالب مركز برولي .وأشارت نتائج
الدراسة إلى نجاح البرنامج املستخدم في تحسين النتباه لدى ذوي صعوبات
التعلم في مادتي الرياضيات والعلوم ،بالضافة لوجود فروق دالة إحصائيا في
األداء على مهام النتباه البصري النتقائي.
كما هدفت دراسة فاطنة [ ]8إلى كشف العالقة الرتباطية بين اضطرابات
الوظائف املعرفية املتمثلة في الذاكرة العاملة والنتباه مع صعوبات تعلم
القراءة لدى تالميذ أقسام السنة الثالثة والرابعة ابتدائي ،وأيضا معرفة
الفروق الحصائية بين عينتي الدراسة على مستوى أداء أنظمة الذاكرة
العاملة .وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي الرتباطي التحليلي .وتكونت
عينة الدراسة من ( )528تلميذا تم اختيارهم وفقا للطريقة القصدية
باملدارس البتدائية ،وتمثلت أداة الدراسة في اختبار القراءة للباحث الفرنس ي
لوفافري واختبارات الذاكرة العاملة واختبار  d2الذي يتطلب تركيزا على
مستوى النتباه ،واعتمدت الباحثة على معامل بيرسون واختبار  tللكشف
عن الفروق .وتوصلت الدراسة إلى نتائج هامة منها :وجود عالقات ارتباطية
ً
قوية بين ضعف النتباه و صعوبات القراءة .وايضا وجود عالقات ارتباطية
عكسية و سالبة بين أنظمة الذاكرة العاملة وصعوبات تعلم القراءة.
وأشار [ Nyden ]30بدراسته التي هدفت إلى معرفة أثر برنامج تدريبي
لتحسين النتباه لدى ذوي صعوبات التعلم في مادة الرياضيات بالصف الرابع
البتدائي إلى نجاح البرنامج املستخدم في تحسين النتباه لدى ذوي صعوبات
التعلم في مادة الرياضيات .واستخدم الباحث املنهج شبه التجريبي .وتمثلت
أدوات الدراسة في عدد من الختبارات وطبق الباحث دراسته على عينة تبلغ
( )28طالبا من طالب مركز صعوبات التعلم بمدينة سان بيدرو سول بدولة
هندوراس.
وأظهرت دراسة الشيخ [ ]27التي هدفت إلى تصميم برنامج تدريب معرفي
لذوي صعوبات التعلم لتحسين النتباه والذاكرة والدراك بمدارس الرياض
الخاصة بمحلية الخرطوم وجود فروق دالة إحصائيا في تأثير البرنامج املقترح
على تحسين أداء وظائف النتباه والذاكرة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم
البسيطة في القياسين القبلي والبعدي باختالف املستوى القتصادي لصالح

هذه الصعوبات أنماط متباينة من الفشل الدراس ي على الرغم من امتالك
األطفال لقدرات عقلية عادية وربما عالية.
وعلى ذلك فإن الحاجة إلى التحديد أو التشخيص أو الوقاية والعالج
املبكرين لألطفال الصغار ذوي صعوبات التعلم تعد مطلبا أساسيا وهاما،
والشغل الشاغل للمجلس القومي لصعوبات التعلم في الوليات املتحدة
األمريكية باعتباره يمثل قمة املؤسسات والهيئات واملنظمات املهتمة بهذا
املجال [.]22
وتجدر الشارة إلى أن الطالب ذوي صعوبات التعلم يواجهون صعوبات
كبيرة في مادة الرياضيات ،حيث يجد طالب صعوبات التعلم صعوبة في
العمليات الحسابية البسيطة كالجمع والطرح وفي كتابة األرقام املكونة من
أكثر من خانة أو عكس األرقام مثل ( )6/2و( )8/7كما يواجهون مشاكل في
الرموز الحسابية ( .)-/+ولقد دللت نتائج دراسة الشيخ [ ]27أن معظم
الطالب ذوي صعوبات التعلم يجدون صعوبات حادة وشائعة في مجال
الرياضيات.
وفي ذات السياق تشير  ]9] Lernerإلى أن حوالي ( )%26من الطلبة ذوي
صعوبات التعلم لديهم صعوبات في الرياضيات تتمثل في إجراء العمليات
الحسابية (الجمع ،الطرح ،الضرب ،القسمة) وكذلك حل املسائل الحسابية
اللفظية ،وغالبا ما تستمر هذه الصعوبات من املرحلة األساسية إلى املرحلة
الثانوية ،وقد تتفاقم دون التدخل املباشر لذا فإن صعوبات الرياضيات من
األمور البالغة األهمية في مجال صعوبات التعلم الذي حظي باهتمام متزايد.
وأشارت  ]31] Susanأن صعوبات التعلم في الرياضيات ترجع بالدرجة
األولى إلى الضطراب أو النقص في النتباه ،وأن النتباه سبب رئيس ي لذوي
صعوبات التعلم في الرياضيات وأشارت إلى مجموعة من املشكالت التي
يجدونها في الرياضيات ومنها صعوبة في النتباه لخطوات حل املشكالت،
وصعوبة في لغة الرياضيات ومصطلحاتها ،وصعوبة في فهم التسلسل
العددي .ويبين غراب [ ]32أن األطفال الذين يعانون في أدائهم األكاديمي
بصفة عامة ،وفي الرياضيات بصفة خاصة؛ يعانون في األصل من اضطرابات
في النتباه وبالتالي يفشلون في إنجاز ما يسند لهم.
ويؤكد عاشور [ ]7أن النتباه أحد الركائز األساسية في تعلم الرياضيات،
وأن نقص النتباه يؤدي إلى قصر مدة التركيز أثناء شرح املعلم للمهمات
التعليمية املطلوبة ،مما يؤدي إلى ضياع جزء كبير من وقت الحصة في ضبط
ً
وتوجيه سلوك التالميذ الذين يعانون من نقص في النتباه ،مما يؤثر سلبا في
تحصيل التالميذ في املواد التعليمية بشكل عام والرياضيات بشكل خاص.
ً
وتظهر صعوبات التعلم في الرياضيات في املدارس في املراحل األولى عادة؛
وتسبب لدى ذوي صعوبات التعلم مشكالت تعليمية وبالتالي :فإن التالميذ
ذوي صعوبات التعلم يعانون من بعض املهارات الخاصة في الرياضيات ومنها:
َ
العد والتصنيف والجمع والطرح والتمييز بين األشكال واألحجام واملسافات،
ويرجع ذلك بالدرجة األولى إلى النتباه [ .]29ويعد نقص النتباه من املشكالت
التي تواجه املعلمين في املدارس ،ألنه يؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية
ً
ويقف عائقا أمام تحقيق األهداف التعليمية للطلبة ذوي صعوبات التعلم،
كما أن الطفل الذي يعاني من نقص في النتباه ل يصغي إلى شرح املواد
التعليمية مثل الرياضيات والعلوم وأيضا ل يستمع إلى تعليمات املعلم ،ول
ينفذ املهمات األكاديمية التي تطلب منه مما يؤدي إلى انخفاض مستوى
تحصيله أكاديميا [.]33
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ذوي صعوبات التعلم .وتكونت عينة الدراسة األساسية من ثمانية تالميذ من
تالميذ الصف الثاني البتدائي من ذوي صعوبات التعلم ،وتمثلت أدوات
الدراسة فيما يلي :اختبار رسم الرجل لجود انف هاريس ،ومقياس تقدير
سلوك التلميذ لفرز حالت صعوبات التعلم(،واختبار النتباه السمعي،
واختبار اللغة املنطوقة ،والبرنامج املقترح :من إعداد الباحث) .أشارت النتائج
لوجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ املجموعة
التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لختبار النتباه السمعي وذلك لصالح
التطبيق البعدي ،وأيضا عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي
درجات املجموعة التجريبية في التطبيق البعدي والتتبعي لختبار النتباه
السمعي ،وكذلك وجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات
تالميذ املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لختبار اللغة
املنطوقة ،وذلك لصالح التطبيق البعدي ،كما أظهرت الدراسة عدم وجود
فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية
في التطبيق البعدي والتتبعي لختبار اللغة املنطوقة.
وأجرت  ]29] Grayدراسة هدفت إلى تقييم برنامج لتحسين النتباه لدى
ذوي صعوبات التعلم .واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجريبي .وتمثلت أداة
الدراسة في برنامج لتحسين النتباه من تصميم الباحثة .وتحددت عينة
الدراسة في ( )60مفحوصا بعمر (17-12سنة) .وأظهرت الدراسة نتائج هامة
منها :فعالية البرنامج املقترح في تحسين النتباه لدى ذوي صعوبات التعلم.
كما أوضحت أن غالبية أفراد عينة الدراسة أظهروا تحسنا ملحوظا في مادة
الرياضيات .وكذلك أظهرت أن أفراد عينة الدراسة احتاجوا فترة بعد التعزيز
لظهار تحسن أدائهم.
 .4الطريقة و االجراءات
أ .منهج الدراسة
استخدم الباحثان املنهج شبه التجريبي بتصميم املجموعتين التجريبية
والضابطة ،والذي يهدف إلى قياس أثر املتغير املستقل البرنامج التدريبي على
املتغيرات التابعة :النتباه ،والتحصيل الدراس ي الدراس ي في الرياضيات ،لدى
عينة البحث ،وسيتم توظيف هذا املنهج ملناسبته لطبيعة البحث الحالي
الحالية.
ب .مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع البحث الحالي من جميع طالب الصف الثاني والثالث
البتدائي الذين يعانون من صعوبات التعلم في الرياضيات وامللتحقين ببرنامج
صعوبات التعلم باملدارس الحكومية بمحافظة األحساء والبالغ عددهم
( )1104موزعين على  74مدرسة ابتدائية.
ج .عينة الدراسة
تكونت عينة البحث من ( )40طالبا من طالب الصف الثاني والثالث
البتدائي؛ والذين يعانون من صعوبات التعلم في الرياضيات وامللتحقين
ببرنامج صعوبات التعلم باملدارس الحكومية بمحافظة األحساء ،وتم توزيعهم
إلى مجموعتين متساويتين :تجريبية ( )20وضابطة ( )20كما هو موضح في
الجدول رقم (:)1

القياس البعدي ،وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا في تأثير البرنامج املقترح
على تحسين أداء وظائف النتباه والذاكرة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم
البسيطة في القياسين القبلي والبعدي باختالف املستوى الجتماعي لصالح
القياس البعدي .واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي .حيث تكونت
العينة من ( )42طالبا وطالبة من ذوي صعوبات التعلم من الصف األول
البتدائي وحتى الصف السابع األساس ي بمدارس الرياض بالخرطوم في
السودان .وتمثلت أداة الدراسة في البرنامج املصمم من قبل الباحثة ،وكذلك
الستبيان املطبق على املعلمات ملعرفة مدى تطور وتحسن الطالب.
وكشف  ]34] Rahulبدراسته التي هدفت إلى التعرف على وسائل تحسين
النتباه لدى ذوي صعوبات التعلم في هولندا ضرورة تكثيف األبحاث التي من
خاللها يمكن معرفة دور وأداء الذاكرة بوجه عام والذاكرة العاملة بوجه
خاص .كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة موجبة بين تطوير وسائل
تحسين النتباه لدى ذوي صعوبات التعلم ونمو َ
الفهم الستنتاجي لديهم.
واستخدم الباحث املنهج املسحي وأداة الستبانة .وقد طبق الباحث دراسته
على ( )96أخصائيا من أخصائي صعوبات التعلم بمركز (ريكسنتولن)
بمقاطعة كيبك الكندية.
وأشارت دراسة  ]35] Gropperالتي هدفت إلى التعرف على عالقة الذاكرة
العاملة بضعف النتباه لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم إلى نتائج هامة
منها :أن التعليم املحوسب هو النموذج األمثل لتعليم ذوي صعوبات التعلم،
وكذلك وجود حاجة لربط البرامج التدريبية بمجالت الحياة اليومية.
واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجريبي ،حيث تمثلت أداة الدراسة في عدد
من الختبارات السمعية اللفظية .وتحددت عينة الدراسة في ( )62طالبا
جامعيا ( 21ذكورا – و 41إناثا) .وأثبتت دراسة [36] Andriaالتي هدفت إلى
وضع برنامج مقترح لتحسين النتباه لدى ذوي صعوبات التعلم بكوسوفو
فعالية البرنامج املقترح في تحسين النتباه لدى ذوي صعوبات التعلم كما
أثبتت أن تطور القدرة على استيعاب املعلومات يرتبط بالقدرة على تحسين
قدرات الذاكرة العاملة .واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي .وتمثلت
أداة الدراسة في برنامج مقترح لتحسين النتباه من تصميم الباحث .وتحددت
عينة الدراسة في (  )18مفحوصا من سن ( 13-10سنة) بمدرسة
(برفاريستام) بمدينة بريشتينا.
وهدفت دراسة زكريا [ ]28إلى معرفة أثر البرنامج املستخدم في تحسين
وتنمية مهارات النتباه وعالقته بالستعداد للقراءة والكتابة لدى األطفال
ذوي صعوبات التعلم النمائية .وتكونت عينة الدراسة من ( )10أطفال من
ذوي صعوبات التعلم النمائية ألطفال الروضة ،وتمثلت أدوات الدراسة فيما
يلي  :قائمة تشخيص اضطراب النتباه وفرط الحركة ،وبطارية ذوي صعوبات
التعلم النمائية ألطفال الروضة ،واختبار املصفوفات املتتابعة امللونة لرافن،
والبرنامج الرشادي لتنمية مهارات النتباه لدى أطفال ما قبل املدرسة لذوي
صعوبات التعلم (إعداد :الباحث).وأشارت النتائج إلى ما يلي :فعالية البرنامج
الرشادي في تنمية مهارات النتباه وتحسين مستوى الستعداد للقراءة
والكتابة لدى األطفال واستمرارية هذا األثر في القياس التتبعي.
وهدفت دعميش [ ]37في دراستها إلى معرفة أثر استخدام برنامج تدريبي
لتنمية النتباه السمعي في اللغة املنطوقة لدى أطفال املرحلة البتدائية من
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ً
توزيع عينة الدراسة تبعا للمدرسة والصف الدراس ي
م

املجموعة

املدرسة

1
2

التجريبية
الضابطة

مجموعة (أ)
مجموعة (ب)

الصف الثاني االبتدائي
النسبة املئوية
التكرار
%45
9
%60
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علما بأن العينة تم اختيارها بطريقة قصدية؛ وذلك لستعداد العينة
ً
لتطبيق البرنامج تبعا لإلجراءات اآلتية:
ً
 .1أن يكون الطالب ملتحقا ببرنامج صعوبات التعلم باملدارس العامة خالل
الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 1440-1439ه.
ً
 .2ان يكون لدى الطالب صعوبات تعلم في الرياضيات وفقا لشروط
وإجراءات إدارة التعليم.
 .3ان يكون الطالب من الذين تشملهم الشروط الخاصة والعامة لذوي
ً
صعوبات التعلم وفقا لشروط وإجراءات إدارة التعليم في اململكة العربية
السعودية.
د .أدوات البحث وخصائصه السيكومترية
ً
اول :البرنامج التدريبي لتحسين النتباه لدى الطلبة من ذوي صعوبات التعلم
في الرياضيات :تــم بنــاء البرنامـج التدريبـي املسـتخدم فـي هـذا البحث من خالل
الطالع علـى األدب النظري فـي صعوبـات التعلـم والنتباه ،بالضافة الى
البرامـج العالجية املقدمـة لذوي صعوبـات التعلـم التي تناولت النتباه
والستراتيجيات العالجية الخاصــة بصعوبــات التعلــم فــي تحســين النتباه.
الفلسفة النظرية للبرنامج وأسس بنائه .ينطلق األساس النظري للبرنامج من
خالل التعرف على احتياجات الطلبة املعرفية ،واملهارية ،ووضع الهدف العام
من التدريب ،ثم وضع قائمة باملحتوى املطلوب تقديمه لتلبية الحتياجات،
واختيار منهجية التدريب املناسبة .وألن النتباه من املرتكزات األساسية في
عملية التعلم ،والتعلم ل يحدث إذا انعدم النتباه او ضعف مما يؤثر سلبا
على الجانب األكاديمي للمتعلم.
وكما أشرنا أعاله ان النتباه من املرتكزات األساسية في عملية التعلم ،فيعد
التدريب لقدرات املتعلم النمائية جزءا مهما من مرحلة ما قبل املدرسة
واملرحلة األساسية في املدرسة ،حيث ينظر األسلوب القائم على تحليل املهمة
والعمليات النفسية األساسية لالنتباه على أنه :سلسلة من العمليات العقلية
املتعلمة فمعرفة هذه السلسلة او السلوكيات املطلوبة ألداء مهمة ما تعد
محددة لذا تكون قابلة للقياس والتعديل من خالل التدريب [.]6
ويرى علماء النفس املعرفيون أنه إذا كان التعلم هو الوسيلة التي تكتسب
بها األشكال املتعددة للمعرفة التي نمتلكها او نستخدمها ،فإن النتباه هو
األساس للبدء في عملية التعلم [.]38
محتوى البرنامج التدريبي :احتوى البرنامـج التدريبي على ( )18جلسـة تدريبية
بما فيها الجلسة األولى الترحيبية باألفراد املشاركين ،والجلسة الثانية
التعريفية بالهدف من البرنامج التدريبي و التعريف بمفهـوم النتباه ،وبقية
الجلسـات عبـارة عـن تدريـب علـى استراتيجيات تحسين النتباه ،لـكل
اسـتراتيجية جلسـتان تدريبيتـان فـي الجلســة األولى يتــم التعريــف
بالستراتيجية وطريقــة اســتخدامها وتدريبــات عليهــا ،والجلســة التـي تليهـا
تطبيقـات علـى اسـتخدام الستراتيجية مـن خـلل أنشـطة مختلفة ،وقد تم
إعداد محتوى البرنامج التدريبي لتحسين النتباه من خالل ما يلي:

الصف الثالث االبتدائي
النسبة املئوية
التكرار
%55
11
%40
8

 .1مراجعة ومسح األدبيات والدراسات السابقة املتعلقة بالنتباه.
 .2مسح النماذج النظرية املفسرة لالنتباه واختيار النموذج املناسب لبناء
البرنامج التدريبي.
 .3التعرف على خصائص أفراد العينة (طالب صعوبات التعلم بالصف الثاني
والثالث).
 .4الطالع على األوراق والختبارات الخاصة بطالب ذوي صعوبات التعلم
بالصف الثاني والثالث البتدائي.
 .5إعداد تدريبات تتناسب مع طالب ذوي صعوبات التعلم وذلك باستشارة
معلمين مختصين لذوي صعوبات التعلم.
 .6اختيار استراتيجيات تتالءم مع طالب ذوي صعوبات التعلم واملهارة املراد
تدريسها وذلك باستشارة خبراء ومعلمين مختصين لذوي صعوبات التعلم.
 .7وبناء على ما سبق تم تصميم الجلسات التدريبة املالئمة واختيار
التدريبات املناسبة وطرق التدريس املالئمة.
الستراتيجيات املستخدمة لتنفيذ البرنامج التدريبي :بعد الطالع على ابونيان
[ ]39و[ Lerner ]9فقد تم استخدام بعض الستراتيجيات التي تتناسب مع
العينة املستخدمة ومن هذه الستراتيجيات (:استراتيجية النمذجة،
استراتيجية التصنيف ،التدريس املباشر ،طريقة التسلسل والنسق ،التعرف
على األرقام ،املعالجات اليدوية ،استراتيجيات حل املسألة).
صدق البرنامج التدريبي :تم عرض البرنامج التدريبي على ( )12من املحكمين في
التربية الخاصة بشكل عام وفي صعوبات التعلم بشكل خاص ،وتم أخذ نسبة
اتفاق ( )%80بين آراء املحكمين لجراء التعديالت الالزمة وبناء على هذه
اآلراء ،تم تعديل الصياغة في بعض األهداف التدريسية ،وتعديل في بعض
طرق التقويم املقترحة.
وتم تطبيق البرنامج على عينة استطالعية وذلك بغرض التأكد من وضوح
التعليمات واألهداف الخاصة بالجلسات ،والتعرف على مالءمة البرنامج
التدريبي بشكل عام ،والتأكد من خلو البرنامج التدريبي من الغموض وكذلك
من أجل تحديد الزمن املناسب ،وقد تبين ان الزمن املناسب للجلسة هو
( )40دقيقة بالضافة إلى معرفة األدوات املساعدة في
الجلسات التدريبية.
ً
ثانيا :مقياس النتباه :لتحقيق أغراض البحث الحالي قام الباحثان ببناء
مقياس النتباه بهدف تقييم النتباه لدى تالميذ الصف الثاني والثالث
البتدائي من ذوي صعوبات التعلم.
ّ
تم إعداد الصورة األولية للمقياس بعد الطالع على األدب النظري ونتائج
بعض البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث ومنها :دراسة
الكساسبة [ ،]40ودراسة الجبالي [ ،]41ودراسة ابو رزق [ ،]42ودراسة
الشيخ [ ،]27و دراسة الزغلوان [ ]43ودراسة  ]33] Dionneودراسة ]30
 ]Nydenودراسة  .]34] Rahulبالضافة الى الدبيات املتخصصة التي تناولت
مقاييس النتباه لدى ذوي صعوبات التعلم .وقد تضمن املقياس بصورته
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األولية ( )40فقرة موزعة على أربعة مجالت رئيسية ،وهي (النتباه النتقائي
البصري ،والنتباه النتقائي السمعي ،والنتباه املتواصل اللفظي ،والنتباه
املتواصل العددي).
ص ـ ـ ـ ــدق املقياس
الص ــدق الظ ــاه ــري  :تم عرض املقياس بصورته األولية على على عدد ( )12من
املحكمين من ذوي الختصاص واملعرفة في مجال التربية الخاصة من
الجامعات املحلية والقليمية .وتم تحكيم املقياس كما ورد في خطاب
ُ
التحكيم املوجه إليهم ،وبعد إعادة نسخ األداة من املحكمين ،قام الباحثان
بدراسة تعديالتهم ومقترحاتهم ،وإجراء التعديالت الضرورية ،وفي ضوء ذلك

1

2020

تم إجراء بعض التعديالت والصياغة اللغوية لبعض الفقرات .وبعد إجراء
ً
التعديالت ،بقي املقياس بعد التحكيم مكونا من ( )40فقرة موزعة في
املجالت األربعة أعاله.
الص ــدق ال ــداخل ــي :لغايات التأكد من صدق املقياس استخدم الباحثان
التساق الداخلي لحساب معامل الصدق للمقياس حيث تم تطبيق املقياس
على العينة الستطالعية املكونة من ( )30فرد من مجتمع البحث ومن خارج
عينة البحث األساسية ،وثم تم استخراج معامالت صدق التساق الداخلي
بين كل مجال مع املجال الكلي ،لظهار مدى اتساق املجالت مع املقياس
الكلي ،وقد بلغت قيم معامالت الرتباط كما في الجدول (:)2

جدول 2
ي
معامالت االرتباط بين مجموع كل مجال واملجموع الكلي ملقياس االنتباه لدى طالب الصف الثاني والثالث االبتدائي ذو صعوبات التعلم (ن=)30
االنحراف املعياري
قيمة راملحسوبة
املتوسط الحسابي
املجاالت
0.95
12.52
31.80
مجال النتباه النتقائي البصري.
0.97
13.32
31.47
مجال النتباه النتقائي السمعي.
0.96
13.33
29.47
مجال النتباه املتواصل اللفظي.
0.94
13.84
29.23
مجال النتباه املتواصل العددي.

م
1
2
3
4

( )0.90و( )0.99وبدللة إحصائية عند مستوى ( .)0.05وهذا ما يعزز صدق
التساق الداخلي للمقياس؛ و بالتالي امكانية تطبيقه على عينة البحث.
ثبات املقياس :للتحقق من ثبات مقياس البحث قام الباحثان باستخدام
معامل ألفا كرونباخ للتعرف على ثبات التساق الداخلي للفقرات ،ثم تم
استخراج قيم معامالت ثبات التساق الداخلي بين كل مجال مع املجال
الكلي ،لظهار مدى ثبات التساق الداخلي للمجالت مع املقياس الكلي ،وقد
بلغت قيم معامالت الرتباط كما في الجدول (:)3

قيمة ر الجدولية عند مستوى 0.36 = 0.05
يتضح من جدول ( )2أن قيم معامالت الرتباط بين املجالت تراوحت ما
بين ( ،)0.97 :0.94وهي معامالت ارتباط دالة إحصائيا عند مستوى ()0.05
وهي تشير إلى قوة الرتباط بين مجالت مقياس ضعف النتباه املكونة
للمقياس واملقياس الكلي ،مما يشير إلى ان مجالت املقياس مناسبة لقياس
ضعف النتباه لدى عينة الدراسة .ومن خالل امللحق رقم ( )1يتبين أن قيم
معامالت الرتباط بين كل فقرة واملجال الذي تنتمي إليه تراوحت ما بين

جدول 3
ي
معامالت ألفا كرونباخ بين مجموع كل مجال واملجموع الكلي ملقياس االنتباه لدى طالب الصف الثاني والثالث االبتدائي ذو صعوبات التعلم (ن=)30
م
1
2
3
4

املجاالت
مجال النتباه النتقائي البصري.
مجال النتباه النتقائي السمعي.
مجال النتباه املتواصل اللفظي.
مجال النتباه املتواصل العددي.
مجموع مقياس النتباه للكل

يتضح من الجدول رقم ( )3أن قيم معامالت ثبات التساق الداخلي
ملقياس املجالت تراوحت بين ( ،)0.979 :0.972و ( )0.983للمقياس الكلي،
وهي أيضا معامالت دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.05مما يشير إلى أن
املجالت تتمتع بثبات عالي وإلى تجانس قوي بين فقرات املقياس .ويظهر من
النتائج السابقة أن معامالت الرتباط مرتفعة ،وتدلل على أن املقياس يتمتع
بثبات جيد ،وبذلك يمكن استخدامه في قياس النتباه.
ومن خالل امللحق رقم ( )2يتبين ان قيم معامالت ثبات التساق الداخلي ألفا
كرونباخ لكل فقرة واملجال الذي تنتمي إليه تراوحت ما بين ()0.771
و( )0.779وبدللة إحصائية عند مستوى ( .)0.05مما يشير إلى أن العبارات
تتمتع بثبات عالي للمقياس.
ً
ثالثا :الختبار التحصيلي في الرياضيات :الختبار التحصيلي في الرياضيات من
الختبارات املعتمدة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم  ،2018وهي خاصة
بفئة ذوي صعوبات التعلم في املواد األساسية ،حيث يضم الختبار

الفا كرونباخ
0.975
0.979
0.977
0.972
0.983

التحصيلي في الرياضيات ستة مستويات .استخدم الباحثان املستوى األول
من هذه الختبارات ملناسبته للعينة ،حيث يقيس هذا الختبار عدة مهارات
في الرياضيات ،وهي على النحو التي:
 .1قراءة األعداد ضمن العدد ( )20وذلك باستعمال أشياء ملموسة
ورسومات توضيحية.
 .2كتابة األعداد ضمن العدد ( )20وذلك باستعمال أشياء ملموسة
ورسومات توضيحية.
 .3تمييز األعداد ضمن العدد( )20وذلك باستعمال أشياء ملموسة ورسومات
توضيحية.
 .4مقارنة األعداد ضمن العدد ( )20وذلك بتحديد العدد (أكثر من -أقل من -
يساوي).
 .5ترتيب األعداد ضمن العدد ( )20باستعمال خط األعداد.
 .6عد األعداد من ( )100-1بالترتيب على لوحة املئة.
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األدنى على كل بعد من أبعاد الختبار والختبار ككل .و يتضح من خالل
امللحق ( )3وجود فروق ذات دللة إحصائية بين الربيع األعلى والربيع األدنى
في كل البنود حيث تراوحت قيمة ت املحسوبة ما بين ( )13.20 :4.46وهي
أعلى من قيمتها الجدولية عند مستوى دللة  ،0.05كما أظهر الختبار في
شكله العام قدرته على التمييز بين الربيع األعلى والربيع األدنى من حيث
املستوى التحصيلي في مادة الرياضيات مما يدل على صدق الختبار.
ب .ثبات الختبار :استخدم الباحثان معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات
الختبار وتم التطبيق على عدد ( )30فردا من مجتمع البحث وخارج عينة
البحث األساسية ،وجدول ( )4يوضح ذلك.

 .7قراءة األعداد ضمن العدد ( )100بالترتيب على لوحة املئة.
 .8كتابة األعداد ضمن العدد ( )100بالترتيب على لوحة املئة.
ً
ً
 .9جمع عددين ضمن العدد ( )12أفقيا ورأسيا.
ً
ً
 .10طرح عددين ضمن العدد ( )12أفقيا ورأسيا.
 .11جمع األعداد إلى صفر.
 .12طرح األعداد إلى صفر او الكل.
ا .صدق الختبار
الصدق التمييزي :من أجل حساب معامل الصدق التمييزي طبق الباحث
الختبار التائي لعينتين مستقلتين لختبار الفروق بين الربيع األعلى والربيع

جدول 4
معامل ألفا كرونباخ بين مفردات االختبار التحصيلي لدى طالب الصف الثاني والثالث االبتدائي ذوي صعوبات التعلم (ن=)30
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

املفردات
قراءة األعداد ضمن العدد .20
كتابة األعداد ضمن العدد .20
تمييز األعداد ضمن العدد .20
مقارنة األعداد ضمن العدد .20
ترتيب األعداد ضمن العدد .20
عد األعداد من (.)100 :1
قراءة األعداد ضمن العدد .100
كتابة األعداد ضمن العدد .100
جمع عددين ضمن العدد .12
طرح عددين ضمن العدد .12
جمع األعداد إلى الصفر.
طرح األعداد إلى الصفر
مجموع الختبار

يتضح من جدول ( )4أن قيمة معامل ألفا كرونباخ تراوحت ما بين (:0.701
ً
 )0.712وهي معامالت ثبات مقبولة إحصائيا ،مما يدل على ثبات الختبار.
األساليب الحصائية املستخدمة
تم استخدام العديد من الختبارات الحصائية بما يتناسب مع مجالت
الدراسة ،من خالل استخدام البرنامج الحصائي ( ،)SPSSحيث تم استخدام
مقياس الحصاء الوصفي ( )Descriptive Statisticمن خالل استخراج
(التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسطات الحسابية ،والنحرافات املعيارية؛
واختبار مان وتني ( )Mann- Whitnyلدللة الفروق بين املجموعة التجريبية
والضابطة في القياس البعدي؛ واختبار ولكوكسون ( )Wilcoxonلدللة على

ألفا كرونباخ
0.701
0.710
0.708
0.712
0.702
0.705
0.701
0.703
0.707
0.701
0.703
0.706
0.721

الفروق بين متوسطات رتب درجات املجموعة التجريبية والضابطة في
القياسين القبلي والبعدي ،وذلك ملناسبته أهداف البحث الحالي.
 .5النتائج
ً
أول :عرض نتائج الفرضية الولى و تفسيرها :نص الفرضية :ل توجد فروق
دالة إحصائيا بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية واملجموعة
الضابطة قبل وبعد تطبيق اختبار النتباه تعزى للبرنامج التدريبي املقترح ،و
لتحقق من صحة الفرضية؛ تم استخدام اختبار ويلكوكسون وقيمة ""z
ودللتها للفروق بين متوسطات رتب درجات املجموعة التجريبية والضابطة
في القياسين القبلي والبعدي لختبار النتباه ،والجدول ( )5يوضح النتائج التي
تم التوصل إليها.

جدول 5
نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة " "zوداللتها للفروق بين متوسطات رتب درجات املجموعة التجريبية والضابطة في القياسين القبلي والبعدي الختبار االنتباه قيد البحث
(ن= )20
مستوى
الداللة
قيمة ""Z
متوسط الرتب مجموع الرتب
توزيع الرتب
املتوسط الحسابي
نوع القياس
االختبارات
الداللة
بي ــان
دالة
0.00
3.920
0
الرتب السالبة
57.20
قبلي
املجموعة
النتباه
210
10.50
الرتب املوجبة
111
بعدي
التجريبية
دالة
0.00
2.960
0
الرتب السالبة
58.15
قبلي
املجموعة
210
10.50
الرتب املوجبة
71.20
بعدي
الضابطة
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يتضح من جدول ( )5وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات
املجموعة التجريبية لختبار النتباه قيد البحث في القياسين القبلي والبعدي
لصالح القياس البعدي ،وذلك باستخدام اختبار "ويلكوكسون ألزواج الرتب
املتماثلة" الالبارامتري لحساب دللة الفروق بين متوسطات الرتب لدرجات
طالب املجموعة التجريبية حيث بلغت قيمة " )Z" (-3.92وهي أكبر من 1.96
عند مستوى ( ،)0.05كما يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي
رتب درجات املجموعة الضابطة لختبار النتباه قيد البحث في القياسين

2020

1

القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي ،حيث بلغت قيمة " )Z" (-2.96وهي
أكبر من  1.96عند مستوى (.)0.05
ومن أجل استخراج دللة الفروق بين املجموعة التجريبية و الضابطة
القياس البعدي تم استخدام اختبار مان –وتني وقيمة " "Zلستخراج دللت
الفروق بين القياسين البعدي للمجموعة التجريبية والبعدي للمجموعة
الضابطة في اختبار النتباه كما هو مبين في الجدول (:)6

جدول 6
داللة الفروق باستخدام مان –وتني وقيمة " "Zبين الفروق بين القياسين البعدي للمجموعة التجريبية والبعدي للمجموعة الضابطة في اختبار االنتباه قيد البحث (ن=
)20
املتغير

القياسات

العدد

النتباه

بعدي تجريبية
بعدي ضابطة

20
20

املتوسط
الحسابي
111.00
71.20

متوسط
الرتب
21.80
36.00

يتضح من الجدول السابق ( )6أن هناك فروق ذات دللة إحصائية بين
القياسين البعدي للمجموعة التجريبية والبعدي للمجموعة الضابطة في
اختبار النتباه قيد البحث حيث بلغت قيمة " "Zاملحسوبة ( )2.27-وهي أكبر
من  1.96عند مستوى (.)0.05
ومن خالل هذه النتيجة نجد أن البرنامج التدريبي املقترح قد أدى إلى تحسن
العينة التجريبية في أحد أهم القدرات العقلية لديهم وهو النتباه حيث أن
قيمة الدللة الحصائية أصغر من مستوى املعنوية  .0.05وعليه يتم رفض
الفرضية الصفرية والتي تشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين
متوسطات القياسات القبلية والبعدية في النتباه وذلك ألن املتوسط
الحسابي للقبلي ( )57.20أصغر من البعدي ( ،)111ومن خالل هذه النتيجة
نجد أن البرنامج التدريبي املقترح أدى إلى تحسن واضح لدى عينة البحث
التجريبية على مقياس النتباه.
يمكن تفسير هذه النتيجة لفعالية البرنامج التدريبي املقترح من حيث
طبيعته الشمولية والتي تضمنت مادة تدريبية متكاملة ومجموعة من
األنشطة املتنوعة التي من املمكن أن تكون قد استثارت دافعية الطلبة ذوي
صعوبات التعلم وجعلتهم يقبلون على تعلمها وهكذا قد يكون البرنامج املطبق
قد أسهم في رفع معنويات الطلبة وشجعهم على املبادرة والعمل باستقاللية.
ويمكن أن تعود فعالية البرنامج أيضا لألسلوب املستخدم في العرض والذي
كان يركز على جذب النتباه وتوضيح التعليمات اللفظية والتكرار والتأكد من
مدى فهم الطلبة للمادة التدريبية وتزويدهم بالتغذية الراجعة املناسبة مما
قد يكون أدى إلى زيادة قدرتهم على معالجة املعلومات .كما أن التعاون الذي
اتصف به الجو الصفي من خالل عملية التدريب التي تضمنت تعزيز الطلبة
وتفهم مشاعرهم وإشعارهم بقدرتهم على القيام بالنشاطات وبأهمية الخبرات
التي يتدربون عليها قد يكون أدى إلى تحسن النتباه لدى هؤلء الطلبة .إذ
يعتقد أنه ربما كان لسهام الطالب وتجاوبهم مع البرنامج من خالل تطبيق
املواقف التي دربوا عليها ونقلها إلى مواقف الدراسة املختلفة األثر الواضح في
إنجاح البرنامج.
وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة دعميش []37
التي أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا في مجمل النتباه بشكل عام
بين املجموعتين التجريبية والضابطة في الختبار البعدي لصالح املجموعة

مجمع
الرتب
24.55
16.45

قيمة U

قيمة ""Z
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2.27-

الداللة

االستنتاج
 0دالة

0.00

التجريبية التي خضعت للبرنامج التدريبي .ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه
الشيخ [ ]27حيث ذكرت أن من أهم وظائف النتباه توجيه حواس الفرد نحو
املثيرات التي تساعد على عملية الدراك ،حيث أن عملية النتباه أساسية
لستمرار فعالية ونجاح الدراك ،كما أن عملية النتباه تعمل على تنظيم
البيئة املحيطة بالنسان ،ول تسمح بتراكم املثيرات الحسية على حاسة
واحدة .كما يتضح أيضا أن البرنامج التقليدي أثر في مستوى النتباه لدى
الطلبة حيث كان املتوسط للقياسات القبلية ( )58.15بينما متوسط
ً
القياسات البعدية ( ،)99وهذا يعطي مؤشرا أن للبرنامج املدرس ي دور في
تحسن النتباه لدى عينة البحث الضابطة .ومن خالل هذه النتيجة نجد أنه
قد تكون املدرسة واملعلمون القائمون على عملية التعليم والتعلم قد اهتموا
بتحسين عملية النتباه أثناء التعليم وإثارة اهتمام الطلبة وميولهم ودوافعهم
نحو التعلم وأدركوا أهميتها لطالب ذوي صعوبات التعلم ويتفق ذلك مع ما
أشار إليه  ]34] Rahulفي أن انتباه الفرد يتأثر بميوله واهتماماته ودوافعه،
حيث أنها تعتبر بمثابة موجهات لالنتباه ،كما أن حاجات الفرد واتجاهاته
ونسقه القيمي ،من العوامل الرئيسة في توجيه النتباه لنتقاء املثيرات التي
ينتبه إليها ،كما أن النتباه قد يتأثر بمكبوتات الفرد واملصادر التي تسبب له
القلق ،مما يؤدي إلى استنفاذ طاقة الفرد وجهده ،ويسبب ضعفا في التركيز
ومتابعة تدفق املثيرات وتجهيزها ومعالجتها ،كما أن العكس صحيح ،وقد
يؤدي إلى زيادة التركيز لتفريغ الطاقة النفعالية بشكل كبير .كما أن القائمون
على عملية التعلم أدركوا أن هناك عالقة بين صعوبات التعلم واضطرابات
النتباه لذلك اهتموا بتحسين النتباه لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم،
ويتفق ذلك مع فاطنة [ ]8حيث أشار إلى أن العالقة بين صعوبات التعلم
ً
واضطرابات النتباه تعتبر عالقة وثيقة ،حيث تحتل صعوبات النتباه موقعا
ً
مركزيا بين صعوبات التعلم إلى حد أن الكثيرين من املشتغلين بالتربية
الخاصة عامة ،وصعوبات التعلم خاصة ،يرون أن صعوبات النتباه تقف
خلف الكثير من أنماط صعوبات التعلم األخرى مثل :صعوبة القراءة
والصعوبات املتعلقة بالحساب وحتى صعوبات التآزر الحركي والصعوبات
ً
الدراكية عموما.
ً
ثانيا :عرض نتائج الفرضية الثانية و تفسيرها :نص الفرضية :ل توجد فروق
دالة إحصائيا بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية واملجموعة
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الضابطة قبل وبعد تطبيق اختبار التحصيل في الرياضيات تعزى للبرنامج
التدريبي املقترح .وللتحقق من صحة الفرضية الثانية؛ تم استخدام اختبار
ويلكوكسون وقيمة " "zودللتها للفروق بين متوسطات رتب درجات املجموعة

التجريبية والضابطة في القياسين القبلي والبعدي لختبار التحصيل
الدراس ي ،والجدول ( )7يوضح النتائج التي تم التوصل إليها.

جدول 7
نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة " "zوداللتها للفروق بين متوسطات رتب درجات املجموعة التجريبية والضابطة في القياسين القبلي والبعدي الختبار التحصيل الدراس ي
قيد البحث (ن= )20
مستوى
الداللة
قيمة
مجموع
متوسط
توزيع
املتوسط
نوع
بي ــان
الداللة
""Z
الرتب
الرتب
الرتب
الحسابي
القيا
االختبارات
س
دالة
0.00
3.930
0
الرتب
41.40
قبلي
املجموعة
التحصيل الدراس ي في
السالبة
التجريبية
الرياضيات
210
10.50
الرتب
110.95
بعدي
املوجبة
دالة
0.00
2.920
0
الرتب
45.10
قبلي
املجموعة
السالبة
الضابطة
210
10.50
الرتب
78.10
بعدي
املوجبة

ويتضح من جدول ( )7وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب
درجات املجموعة التجريبية لختبار التحصيل الدراس ي في الرياضيات قيد
البحث في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي ،وذلك
باستخدام اختبار "ويلكوكسون ألزواج الرتب املتماثلة" الالبارامتري لحساب
دللة الفروق بين متوسطات الرتب لدرجات طالب املجموعة التجريبية حيث
بلغت قيمة " )Z" (-3.93وهي أكبر من  1.96عند مستوى ( ،)0.05كما يتضح
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات املجموعة الضابطة

لختبار التحصيل الدراس ي في الرياضيات قيد البحث في القياسين القبلي
والبعدي لصالح القياس البعدي ،حيث بلغت قيمة " )Z)" -2.92وهي أكبر من
 1.96عند مستوى (.)0.05
ومن أجل استخراج دللة الفروق بين املجموعة التجريبية والضابطة القياس
البعدي تم استخدام اختبار مان –وتني وقيمة " "Zلستخراج دللت الفروق
بين القياسين البعدي للمجموعة التجريبية والبعدي للمجموعة الضابطة في
اختبار التحصيل الدراس ي كما يوضح الجدول (:)8

جدول 8
داللة الفروق باستخدام مان –وتني وقيمة " "Zبين الفروق بين القياسين البعدي للمجموعة التجريبية والبعدي للمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراس ي قيد
البحث (ن=)20
املتغير

القياسات

العدد

التحصيل الدراس ي
في الرياضيات

بعدي تجريبية
بعدي ضابطة

20
20

املتوسط
الحسابي
110.95
78.10

متوسط الرتب

مجمع الرتب

قيمة U

قيمة ""Z

الداللة

26.03
14.98

520.50
299.50

89.50

3.03-

دالة

يتضح من الجدول السابق ( )8أن هناك فروقا ذات دللة إحصائية بين
القياسين البعدي للمجموعة التجريبية والبعدي للمجموعة الضابطة في
اختبار التحصيل الدراس ي في الرياضيات قيد البحث حيث بلغت قيمة ""Z
املحسوبة ( )3.03-وهي أكبر من  1.96عند مستوى ( .)0.05وعليه يتم رفض
الفرضية الصفرية والتي تشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين
متوسطات القياسات القبلية والبعدية في التحصيل الدراس ي في الرياضيات؛
وذلك ألن املتوسط الحسابي للقبلي ( )41.40أصغر من البعدي (،)110.95
ومن خالل هذه النتيجة نجد أن البرنامج التدريبي املقترح أدى إلى تحسن عينة
البحث التجريبية في التحصيل الدراس ي في الرياضيات .ويمكن تفسير ذلك
بسبب العالقة اليجابية بين محتوى البرنامج التدريبي والتحصيل الدراس ي في
مادة الرياضيات ،ألن املجموعة التجريبية التي تلقت التدريب تعرضت
ملجموعة من املهارات الدراسية األساسية التي تساعد الطلبة على معالجة
املعلومات بشكل فعال ،وقد يعود إلى أن البرنامج التدريبي أدى إلى زيادة ثقة
الطلبة وقدرتهم على التركيز والتنظيم واكتساب املعلومات وتسجيلها

وتنظيمها وتذكرها وتوظيفها واستخدامها والذي من املحتمل بدوره أن يعمل
على تخفيض القلق وتحسين األداء في اختبار التحصيل الدراس ي في
الرياضيات.
وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة ]33] Dionne
ودراسة  ]30] Nydenوالتي أشارا فيها إلى أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم
تطورت لديهم فاعلية الجابة والتنظيم الذاتي للتحصيل في الرياضيات
بمستويات مرتفعة .كما أكد  ]29] Grayفي دراسته إلى ان الطالب بحاجة إلى
مزيد من التعزيز لظهار تحسن أدائهم بشكل ملحوظ .كما قد يعود التحسن
في اختبار التحصيل الدراس ي إلى احتواء البرنامج التدريبي على بعض املكونات
التي تؤثر على النتباه بشكل ايجابي األمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى
التحسن في التحصيل الدراس ي في الرياضيات.
ً
ثالثا :عرض نتائج الفرضية الثالثة و تفسيرها :نص الفرضية :ل توجد فروق
ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية على اختبار
النتباه بين القياسين البعدي والتتبعي .وللتحقق من صحة الفرضية الثالثة
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تم استخدام اختبار ويلكوكسون وقيمة " "zودللتها للفروق بين متوسطا رتب
درجات املجموعة التجريبية في القياسين التتبعي والبعدي لختبار النتباه،

2020

1

والجدول ( )9يوضح النتائج التي تم التوصل إليها.

جدول 9
نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة " "zوداللتها للفروق بين متوسطات رتب درجات املجموعة التجريبية في القياسين التتبعي والبعدي الختبار االنتباه قيد البحث (ن= )20
بيـان
االختبـارات
النتباه

نوع القياس
تتبعي
بعدي

املتوسط الحسابي

توزيع الرتب

متوسط الرتب

110.80
111

الرتب السالبة
الرتب املوجبة

2
0.00

ً
يتضح من جدول ( )9عدم وجود فروق غير دالة إحصائيا بين متوسطي رتب
درجات املجموعة التجريبية لختبار النتباه قيد البحث في القياسين التتبعي
والبعدي ،حيث بلغت قيمة " )Z)" -1.63وهي أقل من  1.96عند مستوى
( ،)0.05كما تبين أن قيمة مستوى الدللة بلغت ( ،)0.102وهي قيمة أكبر من
ً
( ،)0.05وبالتالي غير دالة إحصائيا.
ومن خالل هذه النتيجة نجد أن البرنامج التدريبي املقترح قد أدى إلى
تحسن العينة التجريبية في النتباه لديهم حيث أن قيمة الدللة الحصائية
أكبر من مستوى املعنوية  ،0.05وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية والتي
ً
تشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات القياسات التتبعية
والبعدية في النتباه وذلك ألن املتوسط الحسابي للقياس التتبعي ()110.80
متقارب بدرجة كبيرة من املتوسط الحسابي للقياس البعدي ( ،)111وهذا
معناه بقاء أثر البرنامج التدريبي املستخدم في الدراسة الحالية ،ونتيجة
لذلك؛ نرفض الفرضية .ويمكن تفسير تلك النتيجة إلى أن البرنامج التدريبي
ساعد في تحسين النتباه لدى طالب املجموعة التجريبية ،نتيجة ألن أسلوب
تقديم البرنامج التدريبي وطريقته أخذت في العتبار الحتياجات الفعلية
لهؤلء الطالب ،ولم يعتمد التدريب على الجانب النظري والتلقيني ،بل تم
تنويع األنشطة واألدوات والوسائل واألساليب في تقديم البرنامج ،مما ساعد
على بقاء أثر التدريب مدة أطول ،كما أن البرنامج التدريبي عمد إلى تفعيل

الرتب""Z
مجموع قيمة
1.63-

6

مستوىالداللة
الداللة
0.102غير دالة

0.00

الحواس البصرية والسمعية لدى الطالب ،وهذا ساعد على تحسين النتباه
لديهم حتى بعد مرور أسبوعين من تطبيق البرنامج .ويتفق ذلك مع دراسة
زكريا [ ]28ودراسة دعميش [ ]37حيث استمر أثر البرنامج في تحسين النتباه
بعد التوقف عن تطبيق البرنامج ملدة زمنية.
ويمكن أن نعزو استمرارية فعالية البرنامج إلى أنه تم استخدامه في تدريس
الطالب ذوي صعوبات التعلم عن طريق وسائل تعليمية حديثة أكثر استجابة
وفعالية من تدريسهم بالطرق التقليدية العادية املتبعة في املدارس ،حيث أن
الوسائل الحديثة تساهم في جذب النتباه وزيادة الدافعية للتعلم لدى طالب
صعوبات التعلم ومن ميزاته استعمال أكثر من حاسة واحدة مما يؤدي إلى
فهم املعلومات بصورة أسرع [.]27
ُ
رابعا :عرض نتائج الفرضية الرابعة و تفسيرها :نص الفرضية :ل توجد فروق
ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية على اختبار
التحصيل الدراس ي في الرياضيات بين القياسين البعدي والتتبعي .وللتحقق
من صحة الفرضية الرابعة تم استخدام اختبار ويلكوكسون وقيمة ""z
ودللتها للفروق بين متوسطات رتب درجات املجموعة التجريبية في القياسين
التتبعي والبعدي لختبار التحصيل الدراس ي ،والجدول ( )10يوضح النتائج
التي تم التوصل إليها.

جدول 10
نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة " "zوداللتها للفروق بين متوسطات رتب درجات املجموعة التجريبية في القياسين التتبعي والبعدي الختبار التحصيل الدراس ي قيد البحث
(ن= )20
الداللة
مستوى الداللة
قيمة ""Z
مجموع الرتب
متوسط الرتب
توزيع
املتوسط الحسابي
نوع
بي ــان
الرتب
القياس
االختبارات
غير دالة
0.110
1.5536
4.50
الرتب السالبة
110.25
تتبعي
التحصيل الدراس ي
0.00
0.00
الرتب املوجبة
110.95
بعدي
في الرياضيات

ً
يتضح من جدول ( )10عدم وجود فروق غير دالة إحصائيا بين متوسطي
رتب درجات املجموعة التجريبية لختبار التحصيل الدراس ي في الرياضيات
قيد البحث في القياسين التتبعي والبعدي ،حيث بلغت قيمة " )Z" (-1.55وهي
أقل من  1.96عند مستوى ( ،)0.05كما تبين أن قيمة مستوى الدللة بلغت
ً
( ،)0.110وهي قيمة أكبر من ( ،)0.05وبالتالي غير دالة إحصائيا .ومن خالل
هذه النتيجة نجد أن البرنامج التدريبي املقترح قد أدى إلى تحسن التحصيل
الدراس ي في الرياضيات لدى العينة التجريبية؛ حيث أن قيمة الدللة
الحصائية أصغر من مستوى املعنوية  0.05وعليه يتم قبول الفرضية
ً
الصفرية؛ والتي تشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات
القياسات التتبعية والبعدية في التحصيل الدراس ي في الرياضيات وذلك ألن
املتوسط الحسابي للقياس التتبعي ( )110.25متقارب مع املتوسط الحسابي

للقياس البعدي ( ،)110.95وهذا معناه بقاء أثر البرنامج التدريبي املستخدم
في الدراسة الحالية ،ونتيجة لذلك؛ نرفض الفرضية .ويمكن تفسير تلك الى
ان املجموعة التجريبية تلقت البرنامج التدريبي باستخدام وسائل تنظيمية
مثل البطاقات وساعة التوقف التي تساعد الطلبة على التعلم بشكل فعال،
كما ان من املحتمل يكون سبب استمراريه التحسن في اختبار التحصيل
الدراس ي إلى احتواء البرنامج التدريبي على بعض املهارات التي تؤثر على النتباه
بشكل ايجابي األمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى استمرارية التحسن في
ً
التحصيل الدراس ي في الرياضيات .ويمكن أن تعود فعالية البرنامج أيضا
لألسلوب املستخدم في العرض والذي يركز على جذب النتباه وتوضيح
التعليمات اللفظية والتكرار والتأكد من فهم الطلبة للمادة التدريبية
وتزويدهم بالتغذية الراجعة املناسبة؛ مما قد يكون أدى إلى زيادة قدرتهم على
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ABSTRACT_ The present study aimed to investigate the effectiveness of the proposed training program
to improve attention and its impact on the academic achievement of students with learning difficulties in
mathematics. To achieve this aim, the researchers employed a quasi-experimental approach in the
study. The researchers designed the proposed training program to improve attention based on the
theoretical framework and the latest studies in the field. For data collection of the study, the
researchers prepared the attention scale based on the previous literature, also used achievement test in
mathematics prepared by Ministry of Education (2018). The sample of the study consists of (40)
students with learning difficulties in mathematics in the second and third grades of primary school in
Al-Ahsa province which was selected purposely. The sample was divided into (20) students in the
experimental group and (20) students in the control group. The data were collected by applying the
study tools to the two groups (experimental and control) before and after applying the training program
to the experimental group, while the control group received the conventional program. The results of
the study revealed that the training program had effectiveness for improving the attention among
individuals of experimental sample. In addition, the results revealed that the training program had an
effect for improving the performance among individuals of experimental sample on the achievement test
in mathematics. Therefore, the researcher recommends conducting similar studies of attention, utilizing
the applications of this study to improve attention in mathematics for students with learning difficulties.
KEYWORDS: Training Program, Attention, Learning Difficulties in Mathematics.
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