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 ( ذوات اإلعاقة الفكريةللتعلم تالقابالالتلميذات ) ىفي تنمية االنتباه االنتقائي لد لإلتقانالتعلم  استراتيجية ة التدريب علىفاعلي

 
 إعداد

 هالة فاروق الديب
 اخلاصةأستاذ مساعد بقسم الرتبية 

 جامعة القصيم - عنيزةيف داب كلية العلوم واآليف  
هـ1437/ 9/ 4وقبل  - هـ11/6/1437 قدم للنشر  

 
خالل استخدام  منذوي اإلعاقة الفكرية، وذلك  تلميذات )القابالت للتعلم( منال ىلد االنتباه االنتقائي تنمية إىل هذا البحث  فيهد :صلخستمال

 ،(10) وعددها ةجمموعتني جتريبي إىل نمت تقسيمه ،اإلعاقة الفكرية اتمن ذو  تلميذة( 20) من تكونت عينة البحثو  ،لإلتقانالتعلم  اسرتاتيجية
، وات( سن9-6) الزمنية ما بني ن، وتراوحت أعمارهلقصيم باململكة العربية السعوديةبا حمافظة الرسيف ز الرعاية النهارية ( مبرك10) وضابطة وعددها

إعداد  (االنتباه االنتقائي ي(، ومتثلت أداة البحث يف )مقياس 70-50) بني ما ئهنونسبة ذكا، ( سنوات 5-3)  العقلي ما بني نعمره بينما يقدر
مدة واستغرق تطبيق الربنامج ، الباحثة( إعداد) االنتقائيلتنمية االنتباه  لإلتقانالتعلم  اسرتاتيجية الوحدة القائمة على  - (2010وآخرون،وليد خليفة )

د فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب اجملموعة و وج إىل النتائج وأشارت، ( دقيقة30) ، زمن اجللسةاأسبوعي  شهرين مبعدل ثالث جلسات 
 بني متوسطيفروق ذات داللة إحصائية ، ووجود بلي والبعدي لصاحل القياس البعديالتجريبية على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي يف القياسني الق

فروق ذات داللة إحصائية  وجودو ، البعدي لصاحل القياس البعدي رتب اجملموعة التجريبية على مقياس االنتباه االنتقائي البصري يف القياسني القبلي و
فروق ذات  ، ووجودموعة التجريبيةبني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي لصاحل اجمل
، لبصري  لصاحل اجملموعة التجريبيةداللة إحصائية بني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي ا

 القابالت للتعلم منالتلميذات  لدى االنتقائي االنتباه تنمية يف؛ وهذا يسهم البحثهذا  يف ستخدمةامل اسرتاتيجية التعلم لإلتقان فاعليةيؤكد وهذا 
 . اإلعاقة الفكرية ذوات

 
 اإلعاقة الفكرية. ذواتمن اسرتاتيجية التعلم لإلتقان، االنتباه االنتقائي، التلميذات القابالت للتعلم  الكلمات المفتاحية:
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  :مقدمة

إن احلاجة العلمية املتزايدة إىل رصد الظواهر السلوكية 
، ال من أجل تطويره ودفعه إىل األمام والرتبوية يف اجملتمع

ميكن أن حتدث إال من خالل عملية االهتمام املتزايد يف 
ويف ميدان الرتبية اخلاصة  ،بصورة عامةالدراسات واألحباث 

التعلم بغية الوقوف على  بأساليبواالهتمام  ،بصورة خاصة
لدرس اليت تعمل على تفاعل املتعلم مع ا األساليبأهم هذه 

ومن مث حتقيق األهداف  ؛قدراته العقليةمبا يتالءم مع 
، األمر الذي أدى إىل تعليمية واالرتقاء مبستوى التعلمال

، حىت إىل تطبيقها حديثة يف التعلم والسعي أساليباستنتاج 
 خالهلا الوصول باملتعلم إىل املستوىيستطيع املعلم من 

 فضل من حيث إعداده وتأهيله .األ

عظم اجلوانب اليت أودعها اهلل أيعد اجلانب العقلي من و 
عن غريه  به اهلل هميز  الذيهو و  ،اإلنسان سبحانه وتعاىل يف

 (2: 2004 ،باظه)األخرى املخلوقات  مجيعمن 
من أهم املشكالت اليت  فكريةمشكلة اإلعاقة ال عدوت

اإلعاقة  األفراد ذوويشكل  إذ والنامية،تواجه الدول املتقدمة 
وذلك  ،هذه الفئة وأسر أفراد الدول،هذه  على اعبئ   الفكرية

هنم إكما   منتجة،طاقة استهالكية غري  نزلةهنم يكونون مبأل
لذلك اهتمت الدول  ويرعاهم؛ملن يعوهلم  احيتاجون دائم  
األخرية بتوجيه األحباث العلمية لدراسة  اآلونةاملتقدمة يف 

األفراد قدرات  علىللتعرف وذلك  الفكرية،ظاهرة اإلعاقة 
 ، وتقدميممكاناهتإو  املختلفة افئاهتذوي اإلعاقة الفكرية ب

لتنمية ما تبقي لديهم من  العالجيةوالربامج التدريبات 
 (20 :1997 الشناوي،قدرات. )
التالميذ القابلني  لدىاخلصائص العقلية املعرفية ومن 

االنتباه  على أن قدرهتمجند  الفكرية،ذوي اإلعاقة من للتعلم 
 العادي،والرتكيز لنشاط معني أقل يف الدرجة من الطفل 

من النشاط الذي  ونوينتقل انتباههم،فسرعان ما يشتت 

 )مرسي، به.القيام  ونحياول ،نشاط جديد إىلبه  ونيقوم
1996: 28.) 
 علىفإنه يالحظ  منائية؛عقلية  االنتباه عمليةن أل اونظر  

تركيز  علىعدم قدرهتم تالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ال
 دةنشاطهم الذهين حنو شيء حمدد ملوتنظيم  انتباههم،

هنم ال يستطيعون أن يتحرروا من العوامل إكما   طويلة،
 )دبيس انتباههم.تشتت  علىاخلارجية اليت تعمل 

  (89 :1998 والسمادوين،
القدرة  اخنفاضأن إىل ( 14: 2004) باظهوتشري 

ربط  علىوعدم القدرة  االنتباه، ةوقصر مد ،العامة
التلميذ ذوي اإلعاقة عند  ااملوضوعات ذات الصلة مع  

لقلة ما لديه من معلومات  التعلم،عله ال يستطيع جت الفكرية؛
وعدم استطاعته إقامة توازن بني املطلوب حسب  خمزنة،

 املقدمة.الوقت واملعلومة 
 بىنتات املعرفية اليت العملي إحدىعملية االنتباه  دتعو 
اليت هي و األخرى، العمليات املعرفية الالحقة  مجيع عليها

عندما ينتبه الفرد ، فاتصاله بالبيئة احمليطة علىلفرد تساعد ا
عملية أولية فقط  واالنتباه ليس يتعلم،وعندما يدرك  ،يدرك

من  ااملستويات األكثر تعقيد   إىل، بل متتد لإلدراك والوعي
 ( In : Parasuman, 1998 )املعلومات.جتهيز 
معلمي التالميذ ذوي اإلعاقة  على الذلك كان لزام  و 

 اسرتاتيجياتواستخدام  التقليدية،الفكرية البعد عن الطرق 
 التعلم :ومن هذه االسرتاتيجيات جتعل التعلم أكثر إمتاع ا،

 ليست وهي التدريس،فهي من أمتع اسرتاتيجيات  لإلتقان،
ا مفهوم ا  ،االسرتاتيجية هذه أصول نإ إذ الرتبية، يف جديد 

 قالالكرمي، القرآن  ألصحابه الرسول تعليم ريقةط إىل ترجع
 كان فإن النيب آيات مخس القرآن تعلمواالعالية: " أبو

 (177: 1999مخس ا" )يونس، امخس   جربيل عن يأخذه
والتعلم لإلتقان فكرة تربوية حتقق النجاح يف تعلم 

 احيدد مسبق   فهو عبارة عن مستوى األساسية،املهارات 
بعد االنتهاء من  ويتوقع من كل فرد أن حيققه، بصورة كمية
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 التدريسية، أو عدد من املواقف معني موقف تدريسي
 ،خالل هذا يتم احلكم على ناتج التعلم األخرى؛ ومن

ومدى كفاءة املعلم يف أداء الواجبات احملددة له )اللقاين 
 (89: 6، 1999 واجلمل،

 يف لإلتقان بالتعلم نادى من من أوائل كجرولوكان  
 ميكنه تلميذ كل أن أكدفقد ، التعلم املدرسي عن منوذجه
 وأن كافي ا، وقت ا منح إذا؛ املطلوبة التعليمية املهمة إتقان
 مراعاة ضعف هو التالميذ بعض اخنفاض حتصيل سبب
 أربعة يف خلصها اليتهي اجليد، و  التعلم ملتطلبات املعلم

 وخرباته املتعلم وطبيعة التعليمية، املادة طبيعة هي: شروط
 التعلم، والزمن ودوافعه، وبيئة وحاجاته وقدراته واستعداده

 الزند، التعليمية.( املهمة الكتساب املتعلم الذي حيتاجه
2004) 

والتعلم لإلتقان من املداخل التدريسية العالجية الفعالة 
التعلم، اليت استخدمها اخلرباء الرتبويون يف أثناء القيام بعملية 

كما يعتمد هذا   التعليم،النظرية البنائية يف  على ويرتكز
وفيه ترتب  واالسرتاتيجيات،من الطرق  الكثري علىاملدخل 

مث اختيار  هرمي،األهداف التعليمية يف شكل متسلسل 
 ومبا حيقق املستوى ،هلذه األهداف ااملساعدات التعليمية وفق  

 القحطاين،) تعلمه.التعليمي املتوقع أن حيققه املتعلم يف هناية 
2009 :55) 

ومن هنا كانت فكرة البحث تعد حماولة للتعرف على 
التعلم لإلتقان يف تنمية  اسرتاتيجيةمدى فاعلية التدريب على 

ذوات من االنتباه االنتقائي لدى التلميذات القابالت للتعلم 
 اإلعاقة الفكرية. 

 مشـكلة البحــث

لديهم صعوبة يف  ذوي اإلعاقة الفكرية تالميذالإن  
صعوبة  إىليؤدي  وهذاتركيز االنتباه واإلدراك،  علىالقدرة 

 اليتتشتت االنتباه من أهم املشكالت  دالتذكر، كما يع
ذوي اإلعاقة  من ( للتعلمالقابلني) التالميذيعاين منها 

داخل الفصل الدراسي بني عدد  هميشتت انتباه إذ، الفكرية
، األمر الذي يقلل موالسمعية احمليطة هبات البصرية من املثري 
ومن هنا جاءت  ؛من العملية التعليمية ماستفادهت ىمن مد

تدريب هؤالء التلميذات ذوات حول  دورت اليت فكرة البحث
اسرتاتيجية من خالل لتنمية االنتباه االنتقائي لديهن اإلعاقة 

، دد كل شيء يف عملية التعلماليت حتهي ، و التعلم لإلتقان
، وإعطاء تغذية راجعة غرةوحدات تعليمية مص إىلوتقسيمها 
وحتديد نسبة اإلتقان املطلوبة ، يف الوقت املناسب للتلميذات

 ة ذاتة، وعمل اختبارات بنائية للتلميذالتاليلالنتقال للوحدة 
من ، ااحملدد مسبق  اإلتقان  مستوى ا إىلللوصول هب اإلعاقة

 يف االختبار النهائي. اخالل أدائه
األسئلة  اإلجابة عنالبحث يف هذا وتتحدد مشكلة 

 ية:اآلت
توجد فروق بني متوسطي رتب اجملموعة التجريبية هل  -

على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي يف القياسني القبلي 
 والبعدي؟

رتب اجملموعة التجريبية  توجد فروق بني متوسطيهل  -
على مقياس االنتباه االنتقائي البصري يف القياسني القبلي 

 والبعدي؟
توجد فروق بني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبية هل  -

والضابطة يف القياس البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي 
 السمعي؟

توجد فروق بني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبية هل  -
يف القياس البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي  والضابطة
 البصري؟

 ف البحــث:اهدأ

  إىل:البحث هذا يهدف 
 –واألشكال  – )األلوانإعداد وحدة تعليمية عن  -1

يتم تدريسها للتلميذات ذوات اإلعاقة باستخدام  واألصوات(
 اسرتاتيجية التعلم لإلتقان.
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اسرتاتيجية التعلم  علىالكشف عن فاعلية التدريب  -2
التلميذات ذوات لإلتقان يف تنمية االنتباه االنتقائي لدى 

 للتعلم.اإلعاقة الفكرية القابالت 

 أهميـــة البحــث: 

 النظرية:األهمية  :أواًل 
أمهيته من خالل املوضوع الذي  لبحثاهذا ستمد ي -1

 امهم   امتثل جانب   االنتباه من املوضوعات اليت إنإذ  يتناوله،
االسرتاتيجية وقد تضيف  اإلعاقة،التلميذات ذوات يف حياة 

 معرفة جديدة يف جمال اإلعاقةالبحث هذا املستخدمة يف 
 الفكرية.

يف حدود إطالع  –ندرة الدراسات العربية اليت تناولت  -2
تنمية  اسرتاتيجية التعلم لإلتقان يفاستخدام  –الباحثة 

 خاصة.بصفة كرية فاالنتباه االنتقائي يف جمال اإلعاقة ال
تنمية االنتباه يف املقدمة  االسرتاتيجيةالتعرف على فاعلية  -3

التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية القابالت  لدى االنتقائي
 .للتعلم

 التطبيقية:األهمية  :اثانيً 
إعداد  يف حماولته لبحثاالتطبيقية هلذا مهية األتكمن  -

 اطبق   هاوتصميم وحدة تعليمية لتنمية االنتباه االنتقائي
معدة التعلم لإلتقان، و  اسرتاتيجيةملواصفات استخدام 

 للتعلم،للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية القابالت  اخصيص  
 . نومبا يتناسب مع احتياجاهت

 ةاملقرتح وحدةتضمنها التأمهية األنشطة املختلفة اليت  -
التلميذات ذوات اإلعاقة  لدىاالنتقائي االنتباه لتنمية 

مع سرعتهن، وقدرهتن  ، واليت تتوافقالفكرية القابالت للتعلم
  0 العقلية

تشجيع معلمات التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية  -
هنا إ إذ لإلتقان،القابالت للتعلم على تبين اسرتاتيجية التعلم 

 اتقان هدف  ، وجتعل من اإلاإمتاع  العملية التعليمية أكثر  جتعل
 .ال مناص منه 

 البحث:مصطلحات 
 Mastery Learning Strategyلإلتقان  التعلم استراتيجية

 املتعددة، التعليمية واملمارسات ،األفكار من جمموعة هي
 حتسني إىل هتدف والتقييم التعليم إجراءات من وجمموعة

 إىل معظمهم أوا  مجيع يصلوا حىت ؛املقدم للتالميذ التعليم
 وتتطلب حمدد، مبعيار التعليمية املادة إتقان مستوى

 صغرية تعليمية وحدات وجود لإلتقان اسرتاتيجية التعلم
ا منظمة متعددة  ومستويات حمددة، وبأهداف متتابع ا، تنظيم 
 تكوينية واختبارات مجاعي، ميداين وتدريس ،لألداء

)مرعي  مجاعية. وأ فردية للتعلم وتصحيحات وجتميعية،
 ( 414: 1998، واحليلة

بأنه الدرجة اليت  البحث:ويقصد بالتعلم لإلتقان يف هذا 
يف امتحان  اإلعاقة الفكرية ذاتالتلميذة حتصل عليها 

التحصيل النهائي لوحدة االنتباه االنتقائي املعدة يف هذا 
 البحث.

 Selective attention.االنتباه االنتقائي
يعرف االنتباه االنتقائي بأنه العملية املعرفية اليت يتم فيها 

اليت  األخرىوجتاهل املثريات  حمددة،اختيار الفرد ملثريات 
 املثريات.خصائص هذه  إىلتنافسها، أو توجيه انتباهه 

( Johnson & Amso,2006: 246 ) 
 Audio selectiveيُعرف االنتباه االنتقائي السمعي كما 

attention  على  ايركز فيه الفرد مسعي   الذيبأنه "النظام
واستبعاد املعلومات  وانتقائها، هلا،راد االستماع املعلومات امل

وميكن تعريف  "،من املثريات املتاحة املراد االستماع هلاغري 
 بأنه: " Visual selective attentionاالنتباه االنتقائي البصري 

على املعلومات املتعلقة  ايركز فيه الفرد بصري   الذيالنظام 
 وانتقائها واستبعاد املعلومات غري املتعلقة من املثريات املتاحة"

et al 2001: 1803) (De Fokker 
: بأنه الدرجة اليت حتصل اويعرف االنتباه االنتقائي إجرائي  

مقياسي االنتباه  على اإلعاقة الفكرية ذاتعليها التلميذة 
 والبصري.السمعي  :االنتقائي
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 Intellectual disability (للتعلم )القابليناإلعاقة الفكرية 

 العوقميكن تعريف اإلعاقة الفكرية على أهنا أحد أشكال 
 اإلمنائي،أو االضطراب الذي حيدث على املستوى  العقلي،

 ,Kankkunen et al., 2010)أو على مستوى األنشطة املعرفية 

55)   . 

اإلعاقة الفكرية،  أن (Pappas &Froze, 2010, 9)ويرى 
والتأخر العقلي، واإلعاقة اإلمنائية كلها مصطلحات تشري إىل 

ق قدرته و تع ؛تلك احلالة اليت يعاين فيها الفرد من مشكالت
 اخلاصة به بصورة مستقلة. اليوميةعلى التعلم، والقيام باملهام 

يف هذا  اإجرائي   التلميذات ذوات اإلعاقة الفكريةوتعرف 
تبلغ نسبة ذكائهن من  اللوايتبأهنن التلميذات  البحث:

 سنوات، (9: 6( وأعمارهن الزمنية من )50-70)
مبركز الرعاية النهارية  سنوات،( 5-3وأعمارهن العقلية من )
 مبحافظة الرس بالقصيم.

 النظري:اإلطار 

 لإلتقان:التعلم  :أواًل 
اسرتاتيجية قائمة على  إن اسرتاتيجية التعلم لإلتقان

 ،وكميته التعلم سرعة يف التالميذ بني الفردية الفروق مراعاة
 املعيار إىل يصلوا مل الذين للتالميذ العالجي وتقدم التدريس

 ملواقف جديدة، التعلم أثر نقل يف هموتس لإلتقان، املطلوب
 جوانب ملعرفة املناسبة الراجعة التغذية توفري على وتعمل

يف  منها يعانون اليت وتشخيص املشكالت ، لديهم الضعف
،  الدافعية ارتفاع و معاجلتها، على العمل مث دراستهم، أثناء

 تعليمية خبربات مرورهم نتيجة التالميذ لدى والثقة بالنفس
 لتدريس مناسبة االسرتاتيجية هذه جيعل الذي األمر ناجحة،
 التعلم، ببطء يتسمون الذين اإلعاقة الفكرية ذوي التالميذ

 اكتساب عند العاديني أقراهنم من أطول وقت ا ويستغرقون
 (1995التعليمية . )البسطامي :  املهام

 يف:وحتددت مبادئ التعلم اإلتقاين 
 التالميذ. تعلم ملعدل وفق ا التعلم مدة تفاوت 

 هلم أتيح إذا بالتساوي يتعلموا أن التالميذ جلميع ميكن 
 التعلم. يف الكايف الوقت

 وجوهرها؛  التعليمية العملية التقييم نسيج عملية تعد
 ميذ.للتال املستمر التقييم من البد كان ولذلك

 فيما مستواهم وعلى ،التالميذأداء  على الدرجات تعتمد 
 (55: 2009 )القحطاين، .إليه توصلوا أو حققوه

 لإلتقان:إجراءات التعلم 
يتكون التعلم لإلتقان من عدة عناصر نذكرها فيما  

 (38: 2001العظيم ، : )عبديأيت
ويرجع ظهور مصطلح )األهداف  األهداف: :أواًل 

 وهي املتقن،للتعلم  (بلوم)إىل اسرتاتيجية  اأساس   التعليمية(
 للقياس.اليت يقرر فيها أن تصاغ األهداف مبصطلحات قابلة 

حتديد النقطة  إىلهذا التقومي  : يهدفالقبليالتقويم  :اثانيً 
وهنا يتم حتديد طرق  تعلمه،اليت يبدأ منها كل تلميذ 

وذلك بناء عن  التلميذ،التدريس اليت جيب أن تستخدم مع 
 حتصيله. معلومات

ويقصد به أول عملية تدريس يقوم  :األوليالتدريس  :اثالثً 
وال توجد طريقة تدريس  القبلي،هبا املعلم بعد عملية التقومي 

اليت تؤدي بكل متعلم إىل  إهنا الطريقةواحدة ميكن أن يقال 
طريقة فعلى املعلم أن خيتار ال اإلتقان،مستوى  الوصول إىل

 تالميذه.اليت تتناسب مع مستوى 
ويعين حتديد املواد  :المناسبوصف العالج  :ارابعً 
نتائج  نشطة التعليمية املناسبة للتالميذ بناء علىواأل

 أمرين:ويشمل ذلك أحد  االختبارات،
وهو جمموعة من اإلجراءات العالجية  البديل:التدريس  -

اليت تساعد التلميذ على مواجهة الصعوبات اليت واجهته يف 
 الوحدة.أثناء دراسة 

وهو جمموعة من األنشطة التعزيزية اليت تستخدم  اإلثراء: -
 املتقنني.مع التالميذ 
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تشدد اسرتاتيجية )بلوم(  :والتقويماالختبارات  :اخامسً 
ال تغفل تقومي نفسه الوقت  ويف املعرفية،ارات االختب على

 نوعان: وهي واالهتمامات،االجتاهات 
عملية مستمرة طوال تدريس  :التشخيصياالختبار  -

 اإلتقان.وحدات الربنامج العالجي الذي يستهدف 
الذي يصمم كامتحان هنائي جيرى  التجميعي:االختبار  -

 للتلميذ،ليحدد درجة اإلتقان النهائية  املقرر،فقط يف هناية 
تاز املقرر ملعرفة هل اج لإلتقان،وقياسها على الدرجة احملددة 

 (17: ص2013 املعز، )عبد إلعادته. أم يبقى
 لإلتقان:حد اإلتقان في استراتيجية التعلم 

حتصيل املادة العلمية بنسبة  إذا استطاع التلميذ 
 اإلتقان.قق التعلم حلد حي% فإنه 90 %،80ترتاوح بني 

فاعلية تصل يف حدود  إىلوبعامة يهدف التعلم لإلتقان 
السابقة مثابرة الطالب ويتطلب حتقيق النسبة  %،90

 اكما يتطلب مزيد    تنفيذها،األهداف املطلوب  للوصول إىل
 (120: 2000 )عزيز، .ومتابعته املعلممن جهد 

 اإلتقاني:عوامل التعلم 
  اآلتية:اإلتقاين يتطلب تأكيد العوامل إن التعلم 

زيادة التكرارات لألفراد الذين مل يصلوا إىل مرحلة  -1
 اإلتقان.

تكوين جمموعات تعليمية على وفق األخطاء املرتكبة يف  -2
وتدريب هذه  واحد،إذ تشرتك كل جمموعة خبطأ  األداء،أثناء 

من خالل تكثيف  حدة سوف يكون فاعال   على اجملاميع كال  
 والدقيقة.التغذية الراجعة املالئمة 

 رض مساعدة اآلخرين.استثمار اجليدين يف األداء لغ -3
رض إضايف وتكرارات إضافية للضعفاء لغإعطاء وقت  -4

 (87: 2002 خيون،)أدائهم. النهوض مبستوى 
ذوي اإلعاقة مزايا استخدام استراتيجية التعلم لإلتقان مع 

 الفكرية:

 الستعدادات التلميذ اوفق  ويكون ذلك  :التعليمتفريد  -
 للتحصيل،رغبته يف التعلم واستعداده  اإلعاقة، ومعدل ذي

 الشخصية.واإلجناز واحتياجاته 
تدعيم السلوك اإلجيايب و  ،الصحيحةتعزيز االستجابات  -

واحلياة التعليمية  التعليمية،يف املواقف  اإلعاقة للتلميذ ذي
 علىاملشجعة  واملادية اللفظيةاملدرسية مبختلف الوسائل 

 االستجابات.تثبيت هذه 
ات لعينيوتتابعها من ا تسلسل المادة التعليمية -

 إىلومن السهل  اجملردات، إىل واحملسوسات يف حياة التلميذ
 الصعب.

النشاطات املثرية باملثريات وتنويع  إثراء البيئة التعليمية -
 التلميذ.الهتمام 

بشرط تكرار  اإلعاقة الفكرية يللتلميذ ذمفيد  التكرار -
 صادق،) فقط. اشكلي   اوليس تكرار   ،اوظيفي   ااهلدف تكرار  

1998 :45) 
 االنتقائي:االنتباه  :ثانيا
 أن تكون مهم ا كعملية معرفية قبل اميثل االنتباه دور   

 املعلومات،تم فيه حتديد هوية املدخل الذي ي وهيإدراكية، 
دخوهلا إىل عامل الذاكرة، حبيث تسمح  وتنقيتها قبل

نع املعلومات غري املطلوبة، بل للمعلومات املطلوبة أن متر، ومت
وال تقطع  املوقف،جتعل الفرد يف حالة يقظة للتعامل مع 

كما تتميز بعض أنواعها بالقدرة على توزيع   باملوقف،تواصله 
 2004خمتلفة. )مجال، ملوضوعات  االنتباهيةالسعة 

،415-417) 
يشري االنتباه بصورة خمتصرة، إىل أنه عندما ينتبه الفرد 
يدرك، وعندما يدرك يتعلم. واالنتباه ليس عملية أولية فقط 

من  الإلدراك والوعي، بل متتد إىل املستويات األكثر تعقيد  
 (In: Parasurman 1998 , 3-4 )  املعلومات.جتهيز 

االنتباه أكثر  أنDykeman )  (1998ويرى دايك مان 
ألن التأهب  قدرة على استقبال املعلومات بشكل نشط،

متحكم يف  بوجود ضابط انتباهي ااالنتباهي يكون مقرون  
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توقع لل اخاضع   الفرد نفسه جيد التعامل مع املعلومات؛ ولذا
-Dykeman 1998 , 359)  الذي يفرضه الضابط االنتباهي

361   ) 

قة عن وجود وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات الساب  
، فتشري اإلعاقة الفكرية ذويقصور يف االنتباه لدى التالميذ 

 ذويأن األفراد  إىل Odekirk (1999)كريك دراسة أود  
انتقاء  عانون من تأخر واضح يف قدرهتم علىي اإلعاقة الفكرية

 غري املشتتة،املثري املستهدف من بني جمموعة من املثريات 
قة أفضل عندما يرتكز أهنم ميكنهم معاجلة املعلومات بطري

 أساس التماثل بني املثريات.  االختيار على
االنتباه االنتقائي  : أمههاأنواعوينقسم االنتباه إىل عدة 

 Divideاملوزع واالنتباه  والسمعي،بنوعيه البصري 

Attention، واالنتباه املؤكد Sustained، واالنتباه البؤري Focus 

Attention بدراسة االنتباه سوف يهتم هذا البحث . و
التالميذ ذوي اإلعاقة  لدى والسمعي( )البصرياالنتقائي 

 للتعلم.القابلني  الفكرية
العملية اليت يتم عن طريقها  هيعملية االنتباه االنتقائي و 

ويذكر أن عملية  ملالحظته،انتقاء املثريات اليت خيضعها الفرد 
تتضمن عادة التأهب ملالحظة شيء عن شيء  ؛االنتباه هذه

 اأو مستيقظ   ان الفرد ميكن أن يكون متأهب  إأي  آخر،
تكون احلواس  إذ عامة،للمثريات يف البيئة اخلارجية بصفة 

ن إ نقول،لذلك ميكن أن و  ؛املثرياتل هذه مستعدة الستقبا
 االنتقاء،االنتباه ليس بالشيء أو القوة اليت حتقق عملية 

  ( Randal , et al , 2004 ,104) نفسها.لكنه عملية االنتقاء و 

ينظر إىل االنتباه على أنه الرتكيز االنتقائي على جانب و 
الستخالص املعلومات  ةاملثري  اجملاالتخر من اآلواحد دون 

كما  (،223: 1996)األشول، اجلانب.والبيانات من هذا 
ميكن تعريفه على أنه انتقاء املتلقي ما يريد أن يصله من 

على أنه  وينظر إليه (،132: 1996)حلمي،  الرسائل.
يضع الفرد هذا املثري يف  إذ مثريات،انتقاء مثري من بني عدة 

 .جابة املالئمة هلذا املثرياالست صدرولذا ت الشعور؛بؤرة 
سليمان بأنه عملية نفسية  وعرَّفه (،12 :1997 حامد،)

أو ذات العالقة يف  املرتبطة،تشري إىل الرتكيز على املثريات 
 (207 :2000)سليمان ،  والوعي هبا. املوقف،

ما سبق يعد االنتباه هو املدخل للعمليات  ىوبناء عل
ارس فيها األفراد عملييت ميتتطلب املواقف اليت  إذ النفسية،

مثريات  إىل ، وزيادة االنتباهواحد آنواإلدراك يف  اإلحساس
مما يكشف عن دور عملية االنتباه بالنسبة  املواقف،هذه 

عملية اس يف املواقف اليت تتطلب تناول حسلعملية اإل
 (123: 2003 )الشرقاوي، التذكر.

 اإلعاقة الفكرية: ثالثا:
 الفكرية:تعريف اإلعاقة 

يف تعريفه لإلعاقة  (Hatton, 2012, 5) هاتون يشري
أهنا أحد اإلعاقات اليت تتمثل يف وجود صعوبة  إىلالفكرية 

ومية، اليأساسية يف عملية التعلم، والقيام مبهارات احلياة 
إضافة إىل وجود مشكالت يف املهارات املفاهيمية، 

من  الكثرياألمر الذي يرتتب عليه ظهور والتكيفية، والعملية، 
 التحديات األخرى. 

كذلك ميكن التطرق إىل تعريف اإلعاقة الفكرية على أهنا 
جمموعة من االضطرابات اليت يرتتب عليها وجود مشكالت 

يفي، وعادة ما حتدث م بالوظيفة العقلية والسلوك التكيف القيا
 ;Terrone, 2014, 239) .تلك اإلعاقة قبل سن الثامنة عشر

Harris et al., 2015, 2)  . 
 المعرفية:الخصائص العقلية 

تعد اخلصائص العقلية املعرفية من أهم اجلوانب اليت متيز 
فإذا  ،عن العادي للتعلم( )القابل اإلعاقة الفكرية التلميذ ذا

يتضح  للفرد،العقلي  ىاملستو  ىأخذ معامل الذكاء كدليل عل
 70 ىالقابلني للتعلم ال تتعداء لفئة معامل ذك ىأن أعل
العمر العقلي للفرد يتضح أن العمر العقلي  وإذا أخذنا درجة،

 سنه 11سنوات و 7لفئة القابلني للتعلم يرتاوح ما بني 
 ةأما بالنسبة ملعدل النمو فالطفل العادي ينمو سن .اتقريب  

الفكرية ذو اإلعاقة أما الطفل  ،زمنية ةعقلية خالل كل سن
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 عمره،شهور عقلية أو أقل كل سنة زمنية من  (9فينمو)
 (16 :2005، )دويب. ةسن (18)النمو عند  ويتوقف هذا

 ىتكون قدرته عل اإلعاقة الفكرية ذان الطفل إكما 
االنتباه والرتكيز لنشاط معني أقل يف الدرجة من الطفل 

نشاط ال وينتقل من انتباهه،شتت تفسرعان ما ي ،العادي
 )مرسي، .نشاط جديد حياول القيام به الذي يقوم به إىل

1996: 28 ) 
 )القابلني الفكريةومن السمات النفسية ألفراد فئة اإلعاقة 

ونقص  االجتماعي،التكيف  علىضعف القدرة  للتعلم(
جيعلهم عاجزين عن املشاركة الفعالة  مما ،واالهتمامات ،امليول

 ىمستو ة مع أقراهنم من األطفال يف يف املمارسات االجتماعي
للمشاركة مع األطفال  ولكنهم مييلون الزمنية،أعمارهم 

 (81 :1998 )الرحياين، منهم.األصغر 
ومن الخصائص العقلية المعرفية التي تميز بها     

 الفكرية:اإلعاقة  التالميذ ذوو
والتعرف  التمييزالقصور يف اإلدراك خاصة يف عملييت  -1

فهو ال ينتبه  والتذكر،بسبب صعوبات االنتباه  ؛املثريات على
 يدركها.خصائص األشياء وال  إىل
اإلعاقة الفكرية يصعب  ذويألن  ؛القصور يف الذاكرة -2

 وحتديدها، إليها،معرفة األصوات اليت سبق االستماع  معليه
 بينها.والتمييز 

التالميذ  لدىوذلك ناتج عن نقص  االنتباه،ضعف  -3
 املختلفة.يف تعلم التمييز بني املثريات  اإلعاقة ذوي

(12: 2013 املعز، )عبد  
أنهم لذوي اإلعاقة الفكرية ومن الخصائص التربوية 

وعدم وجود الدافعية يف العملية  التعلم، يتسمون ببطء
لذلك جيب حتقيق أفضل قدر من التعلم بأقصى  التعليمية،

الوصول  ذو اإلعاقة الفكريةيستطيع الطفل  ،درجة ممكنة
  باآليت:ولتسهيل ذلك علينا  إليها،

 0 تلميذال هبا يقــوم اليتتعزيز االستجابات الصحيحـة  -

 تلميذجيب أن يعمل فيه ال الذيحتديد املستوى األفضل  -
فإذا كانت املهمة صعبة فسوف يواجه  الفكرية،ذو اإلعاقة 

 0الفشل 
 آخر،للمعرفة من موقف إىل  اإلجيايبتوفري االنتقال  -

على التعميم من  اإلعاقة الفكرية ذاوذلك يساعد الطفل 
وانتقال أثر التعلم  التعميم،ويتم هذا  آخر،موقف إىل 

 0مواقف متعددة يف هنفس باستعمال املفهوم
ألن ، اإلعاقة الفكرية لتلميذ ذيلتكرار اخلربات التعليمية  -

وجيب توزيع عمليات التكرار على  ،قدرته على التعلم ضعيفة
 0فرتات زمنية

اإلعاقة  للتلميذ ذيعليمها تقليل عدد املفاهيم املراد ت -
 بالتشتت وامللل. تلميذحىت ال يشعر ال الفكرية، وذلك

اإلعاقة  للتلميذ ذيتقدم  اليتترتيب املواد التعليمية  -
 الرتكيز.وتساعده على  انتباهه،وذلك بطريقة جتذب  الفكرية،

وعدم  الفكرية،اإلعاقة  للتلميذ ذيتوفري فرص النجاح  -
 0للفشل تعرضه 

على بذل  اإلعاقة الفكرية التلميذ ذيكما جيب تشجيع  -
 ب على املربني العمل على إشباعوجي اجلهد،مزيد من 
اهتم تتالءم مع إمكان اليتوتوفري البيئة  النفسية،حاجاهتم 
 االجتماعيفهذا يساعد على النمو  وحاجاهتم،وقدراهتم 

 (    82-81: 2004 النيب، )عبد .الصحيح ايلواالنفع
اإلعاقة  ذويالتالميذ تعليم  مبادئوهناك جمموعة من 

عند وضع أي  احلسباناليت جيب أن توضع يف هي و  ،الفكرية
 :اآليتعلى النحو وهي  تعليمي،برنامج 

فئة  لدى والفشل السابقة اإلخفاق،إن جتارب  الدافعية: -1
حتد من دافعيتهم  للتعليم( )القابلني اإلعاقة الفكرية ذوي

علمي الرتبية اخلاصة أن مل ينبغي لذلك فإنه التعليم، ىعل
الوسائل اليت تستثري دافعيتهم حنو بو  بالطرق،يكونوا واعني 

 (153: 2001، )العزة .التعليم
يف  ايظهرون حتسن   اإلعاقة الفكرية التالميذ ذوو التعزيز: -2

 مبكافآت، وقدالتعليم عندما يصاحب عملية التعلم الثواب 
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 الديب،)سلوكهم. م يف تعديل لديهأمهية التعزيز  تأكيدمت 
 (179: 2014 الغلبان،

 إعاقة فكرية تلميذ ذيلكل  :الفرديةمراعاة الفروق  -3
لذلك  الفريدة؛والسلوكية  واالجتماعية، النفسية، هخصائص

خلصائص الفريدة جيب أن يراعي معلم الرتبية اخلاصة ا
التحسن  األمر الذي يدفعه إىل تلميذ،التعليمية لكل 

 للتحصيل،واستعداده  التعلم،ويزيد معدل سرعته يف  والتقدم،
 (209: 2001 )القريطني،جناز واإل
بأخطائه باستمرار  تلميذإن تعريف ال :الراجعةالتغذية  -4

 والتهديد، والتحقري، التوبيخ،بطريقة إجيابية بعيدة عن 
بالفشل،  التلميذ، وإشعارهاستجواب  أساليبواالبتعاد عن 

ألن التغذية  التعلم؛الفرص املناسبة لنجاح عملية  تعطي
جتنب نقاط الضعف  ىعل التلميذالراجعة اإلجيابية تساعد 

 (133: 1999 )أمني،لديه 
 ذووالتالميذ يتعلم  :المحسوسةاالهتمام باألنشطة  -5

طريق التعامل مع األشياء  عن بشكل أفضلاإلعاقة الفكرية 
أن تقدمي األنشطة العينية  اكم  املمارسة،عن طريق و  ذاهتا،

من خالل الوسائل التعليمية يعد  اإلعاقة الفكرية تلميذ ذيلل
 , Shea&Baver) والشرح اللفظي. التعليم،أكثر فاعلية من 

1994 : 357 ) 
يتم ذلك عن  :التلميذارتباط المادة التعليمية بحياة  -6

والبيئة اليت  التلميذ،ميول و  الدراسية،طريق الربط بني املادة 
 وظيفية،أن تكون املادة املتعلمة ذات قيمة و  فيها،يعيش 

حبيث  الفكرية،اإلعاقة  تلميذ ذيئدة تطبيقية يف حياة الوفا
 ؛اليوميةوحياته  بيئته،التكيف مع متطلبات  ىعل تساعده

 مشكالت، ىمل املواد التعليمية علتجيب أن تش لذاو 
البيئة العقلية اليت حتيط  مبظاهرمباشرة ومواقف تتصل 

 (72 :1990الرحيم ، )عبد بالتلميذ.
اإلعاقة  التالميذ ذويويتضح من العرض السابق أن 

 مستوىفاض يف القابلني للتعلم يعانون وجود اخن الفكرية
مع صعوبة التوافق الشخصي ، التحصيل ىالذكاء والقدرة عل

؛ االجتماعي ضبط السلوك ىوعدم القدرة عل، ايلواالنفع
 وضع مناهج تربوية خاصة مناسبة هلم لذا فهم حيتاجون إىلو 
، ي املعرفيةالنواح ىال تقتصر فقط عل، احملدودة إلمكاناهتمو 

من أجل إشباع مع املعلمني  اآلباءتعاون  اولكنها تستلزم أيض  
ألن شعورهم بعدم  ؛للحب واألمان تالميذحاجات هؤالء ال
إهدار جزء كبري من طاقاهتم وقدراهتم  األمان يؤدي إىل

 احملدودة يف حماولة إلشباع تلك احلاجات . 
بالتقبل  تلميذام بإشباع شعور الاالهتم اكما جيب أيض  

لذلك فإن و  واملعلمني، اآلباء ال سيَّما اآلخرينمن قبل 
يف حاجة ماسة القابلني للتعلم  اإلعاقة الفكرية ذويالتالميذ 

 تلميذتقليل فرص الفشل أمام ال إىل ىالربامج اليت تسع إىل
 .الفشللتعديل شعوره املستمر بتوقع 

 الدراسات السابقة.

 ذويالتالميذ لدى  باالنتباه االنتقائي: دراسات تتعلق أواًل 
 الفكرية.اإلعاقة 

بعنوان خفض  ( وكانت2000)Huguenine دراسة هيوجنني
 لدىاالنتباه االنتقائي الشديد للمدخالت البصرية املركبة 

حتسني املهارات  وهدفت الدراسة إىل الفكرية،اإلعاقة  ذوي
 لاليتا التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ىلد االنتباهية

 االنتباه.مشكالت يف ن لديه
 مراهقات،بنات  (3)من الدراسة  وتكونت عينة 

 عاقةاإل ات( سنة من ذو 16: 14)من  نأعماره تراوحت
أن االنتباه  وتوصلت نتائج الدراسة إىل الشديدة، فكريةال

ال ميثل خاصية  ذوي اإلعاقة الفكريةاالنتقائي الشديد عند 
  املركبة.تداخل املثريات  إىلوإمنا يرجع  إدراكية،

Richard & Michael (2002 ) :وميشيلدراسة ريتشارد 
اإلعاقة  ذوياألفراد  لدىتوجيه االنتباه البصري  عنوانوهي ب
حبث مشكلة حفظ املثري  هدفت هذه الدراسة إىلو ، الفكرية

 ذويفراد مث متابعة العمليات البصرية عند األ ذلك،وأسباب 
  الفكرية.اإلعاقة 
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أمهية تركيب املثري يف توجيه  وتوصلت الدراسة إىل
ن االنتباه املوجه من خالل إكما   األولية،االستجابات 

املثري، بقدر كبري يف حفظ  واملعرفية يساعد البصرية،العمليات 
حتول يف حفظ املثري  العرض الطويل للمهام يؤدي إىل وأن

 االنتباه.وتشتت 
وهي Reginald &Bryon(2004 ) وبريزون رينالددراسة 

ر اصغ ىة عمليات نقل االنتباه البصري لددراس إىلهتدف 
املصابني  اإلعاقة الفكرية ذوي توحديني، واألطفالال األطفال

 ، واتوحدي   ( طفال  20) علىطبقت الدراسة ، و بزملة داون
، بزملة داون نيصابامل فكريةالعاقة من ذوي اإل ( طفال  20)

مت قياس  إذه؛ يف العمر الزمين نفس اعادي   ( طفال  20و )
حيث تتحرك  ،يقدمان بالتناوب يناالنتباه من خالل مثري 

وقد  ؛العني جتاه املثري املفضل الذي يعمل كمعيار رئيس
ن يعانون م توحدينيال األطفال أننتائج الدراسة  أظهرت

وظهر ، انتقال االنتباهو  ،قصور واضح  يف تواصل االنتباه
 % من احلاالت . 20ذلك يف 

وذوي العاديني  األطفالقل من أهم  توحديونوال   
 .املصابني بزملة داون يف تواصل االنتباه اإلعاقة الفكرية

: بعنوان التوجه االختياري (2005) نوآخريدراسة كارين 
، ملصابني مبتالزمة داون والعادينيطفال و املراهقني ااأل ىلد

فحص االنتباه البصري االنتقائي عند  إىلهدفت الدراسة 
، نييالعادالزمة داون و املصابني مبت ذوي اإلعاقة الفكرية

( 7) من ، األوىلجمموعات وتكونت عينة الدراسة من ثالث
( 7الثانية تكونت من )و ، أطفال مصابني مبتالزمة داون

( أفراد 7الثالثة )و ، ال مراهقني مصابني مبتالزمة داونأطف
كان أسرع   الرجع، وأوضحت نتائج الدراسة أن زمن عاديني

ني ب اعندما كان املثري اهلدف واضح  ، عند كل اجملموعات
بني العمر  ةقة ارتباطيعال ت، كما وجداألخرىاملنبهات 

 اإلعاقة الفكرية ذويوذلك ظهر يف تفوق املراهقني ، واالنتباه
 داون.املصابني مبتالزمة داون عن األطفال املصابني مبتالزمة 

بعنوان التداخل ملهام Merril(2006 ) دراسة مرييل
 والعاديني، اإلعاقة الفكريةذوي فراد االنتباه االنتقائي عند األ

ذوي اإلعاقة تقييم االنتباه االنتقائي عند  إىلهدفت الدراسة 
وتكونت عينة الدراسة من جمموعتني  والعاديني، الفكرية

واجملموعة  الفكرية،من ذوي اإلعاقة  ا( فرد  15أحدمها )
 هلم يف العمر نيا من العاديني املساوي( فرد  15ن )م الثانية

 األفراد ذوي اإلعاقة العقليةأوضحت النتائج أن  العقلي.
 ةيف مهام االنتباه االنتقائي مقارن اكبري    تداخال   واظهر أ

لسليب ويل ااالستقبال األ إىلوذلك يرجع  بالعاديني،
 طويلة.ة داالحتفاظ باملثري مل ىوعدم القدرة عل للمثريات،

باستخدام استراتيجية التعلم : دراسات تتعلق اثانيً 
 لإلتقان.

حتديد أثر  إىلبدراسة هدفت  (2008قامت عليمات )
التعلم الذايت )اإلتقان( يف حتصيل طلبة الصف السادس 

وتكونت عينة الدراسة من  اجلغرافيا،األساسي يف مبحث 
 وضابطة،جمموعتني جتريبية  إىلقسمت  وطالبة، ا( طالب  40)

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 
وعدم  لإلتقان.واالعتيادي لصاحل التعلم  لإلتقان،بني التعلم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل بني طريقة التعليم 
 اجلغرافيا.واجلنس يف التحصيل املباشر ملفاهيم 

 (Patriciah&Jonson,2008) وجوهنسون بتارسيهقام 
راسة هدفت إىل الكشف عن أثر استخدام مدخل التعلم بد

وأظهرت النتائج  الفيزياء،حتصيل الطالب يف  يفلإلتقان 
ؤدي إىل رفع مستوى الذي ي األثر اإلجيايب للتعلم لإلتقان

   .الفيزياءالطالب يف مادة 
 استخدام رأث ( بعنوان2010دراسة السنيدي )

 الصف األول طالب حتصيل على لإلتقان التعلم اسرتاتيجية
  .الرياضيات مادة يف املتوسط
 شبه املنهج الدراسة هذه يف الباحث استخدم قدو    

 وتطبيقه، تدريسي تصميم برنامج على القائمهو و  التجرييب،
 الدراسة عينة وتكونت والضابطة، اجملموعات التجريبية على
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 متإذ  املتوسط، األول الصف طالب من اطالب   (50)من 
 التعلم باستخدام اسرتاتيجية التجريبية اجملموعة تدريس

 .التقليدية الطريقة باستخدام الضابطة واجملموعة لإلتقان،
 إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل الدراسة توصلت 
 التجريبية والضابطة اجملموعتني بني فأقل 0.01 مستوى عند
 ،والتحليل ،والتطبيق والفهم، مستويات )التذكر، عند

اجملموعة  لصاحل املعرفية، (بلوم)مستويات  والرتكيب( من
 لإلتقان التعلم اسرتاتيجية استخدام تأثري يبني مما، ةالتجريبي

 الرياضيات مادة يف املتوسط األول الصف طالب حتصيل يف
 والتحليل، والفهم، والتطبيق، )التذكر، مستويات عند

 املعرفية. (بلوم) مستويات من والرتكيب(
( بعنوان أثر توظيف اسرتاتيجية 2013عبد املعز )  دراسة
، واالجتاه حنو املادة تقان يف تنمية املفاهيم الرياضيةالتعلم لإل

اإلعاقة الفكرية القابلني للتعلم ملرحلة  ذويالتالميذ  لدى
، وهدفت الدراسة إىل تنمية املفاهيم الرياضية عداد املهيناإل
، وتنمية االجتاه حنو نخالل اسرتاتيجية التعلم لإلتقا من

دراسة الرياضيات مع ذوي اإلعاقة الفكرية، وتكونت عينة 
( تالميذ 10( تالميذ جمموعة ضابطة و)10الدراسة من )

، )االجتاه حنو املادة خدام مقياسيجمموعة جتريبية ، مت است
 اسرتاتيجية( وأوضحت النتائج فاعلية لرياضيةاختبار املفاهيم ا

التعلم لإلتقان مع ذوي اإلعاقة الفكرية يف تنمية املفاهيم 
 الرياضية، وتغيري االجتاه حنوها .

 السابقة:الدراسات  تعليق عام على

يتضح من هذا العرض السابق للبحوث والدراسات 
  :يأيتالسابقة ما 

االهتمام املتزايد من قبل الباحثني من علماء النفس  -
التالميذ ذوي  العقلية لدىرفع كفاءة العمليات  والرتبية حنو

 الفكرية.اإلعاقة 

هي و  الفكرية،ذوي اإلعاقة مع رتابة الطرق املستخدمة  -
يف  تلميذواحتياجات ال العصر،اليت ال تتوافق مع احتياجات 

 احلايل.العصر 
النتقائي لديه عجز يف االنتباه ا اإلعاقة تلميذ ذان الإ -

 حتسينه. ىيستدعي التدخل للعمل عل
ب حتسني االنتباه اليوأس التدريب،حسن اختيار وسائل  -

ح تلك الربامج جنا  إىلاالنتقائي من أهم العوامل اليت تؤدي 
 التالميذ.مع هؤالء 

يف العملية  التعلم لإلتقانالدراسات أكدت فاعلية  بعض -
 .مقارنتها بالطرق التقليدية دالتعليمية عن

يف تقدمي املادة  اسرتاتيجية التعلم لإلتقان بكفاءهتا متتاز -
مما  للتعلم(،)القابلني  للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكريةالتعليمية 

 اإلتقان. املثابرة واإلصرار علىد لديهم روح ول  يقد 
ندرة الدراسات اليت تناولت اسرتاتيجية التعلم لإلتقان مع  -

 الفكرية.التالميذ ذوي اإلعاقة 

 بحث:الفروض 

ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب  قتوجد فرو  -1
اجملموعة التجريبية على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي يف 

  البعدي.والبعدي لصاحل القياس  القبلي،القياسني 
رتب  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي -2

اجملموعة التجريبية على مقياس االنتباه االنتقائي البصري يف 
  البعدي.والبعدي لصاحل القياس  القبلي،القياسني 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب  -3
والضابطة يف القياس البعدي على  التجريبية، :اجملموعتني

  جريبية.التمقياسي االنتباه االنتقائي السمعي لصاحل اجملموعة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب  -4

والضابطة يف القياس البعدي على  التجريبية، :اجملموعتني
 التجريبية.اجملموعة  البصري لصاحلمقياسي االنتباه االنتقائي 
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 إجراءات البحــث:

إطار التحقق من هدف  يف تأيت إجراءات هذا البحث
إطار التحقق من  يف اهذه اإلجراءات أيض   كما تأيت  ،بحثال

، بحث، وتشمل هذه اإلجراءات اختيار عينة الهصحة فروض
، كما بحثوتطبيق جمموعة من األدوات الختيار عينة ال

 اليتاإلحصائية  األساليبأهم  بحثالهذا يشمل منهج 
ذلك على  البيانات، وبيانحتليل  يفاستخدمتها الباحثة 

 :اآليتالنحو 

 البحث:منهج 

 يف متمثال  استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب  
 تناول يفو  قصدي،اليت مت اختيارها بشكل  بحثعينة ال

 إذ منها،تسعى للتحقق  اليتللفروض  امتغريات البحث وفق  
ال ميكن يف هذا البحث ضبط مجيع متغريات التجربة بشكل 

 التجرييب.لذلك مت اختيار املنهج شبه  ؛حمكم

 :بحثالعينة 

ذوي من  تلميذة( 20) من احلايلبحث تكونت عينة ال
للمجموعة   ( تلميذات10) إىل مت تقسيمهن اإلعاقة الفكرية

للمجموعة الضابطة مبرحلة  ( تلميذات10، و)التجريبية 
ترتاوح  اليتالهن و ، ز الرعاية النهارية مبحافظة الرسالتهيئة مبرك

قدر ت يف حني، وات( سن9-6) ما بنيالزمنية  نأعماره
ما  ئهنونسبة ذكا، ( سنوات5-3) ما بني ةالعقلي نرهاعمأ

اليت مت التعرف عليها من خالل سجالت هي و  (70ـ50)بني
من خالل تطبيق  التلميذاتاملدرسة املثبت هبا نسب ذكاء 

من خالل األخصائية ( عليهن 4بينيه )ط ستانفوردمقياس 
متغري  العينة على عمل جتانس بني أفراد، ومت النفسية باملركز

قلي كما هو موضح باجلدول رقم ، والعمر العالعمر الزمين
بلي ألفراد اجملموعتني ، كما مت  عمل القياس الق(1)

مقياسي االنتباه االنتقائي السمعي  والضابطة على، التجريبية
 (2والبصري، وهذا موضح باجلدول رقم )

 1جدول 
  والعقلي. متغير العمر الزمني علىالتجريبية والمجموعة الضابطة  أفراد المجموعةتجانس 

يمعامل مان ويتن مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة المتغيرات U  قيمةZ مستوى الداللة 

 
 العمر الزمين

 113 11.3 10 التجريبية
دال غري 0.608 42  

 97 9.7 10 الضابطة

 العمر العقلي 
 114 11.4 10 التجريبية

دال غري 0.681 41  
 96 9.6 10 الضابطة

 2جدول 
 مقياسي االنتباه االنتقائيداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي على 

يمعامل مان ويتن مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة المتغيرات U  قيمةZ مستوى الداللة 

تباه
االن

  
ائي

النتق
 االنتباه االنتقائي السمعي ا

 99 9.9 10 التجريبية
44 -0.457 لغري دا   

 111 11.1 10 الضابطة

 االنتباه االنتقائي البصري
 94.5 9.45 10 التجريبية

39.5 -0.815 لغري دا   
 115.5 11.55 10 الضابطة

بني  اعدم وجود فرق دال إحصائي   1 يتضح من اجلدول    
أفراد اجملموعتني  ىلد (،قيمة مان ويتينرتب )وسطي مت

 الزمين،متغريي العمر العقلي والعمر  علىالتجريبية والضابطة 
 2واجلدول  العينة،مما يؤكد جتانس  دال،وجاء الفرق غري 
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رتب بني متوسطي  اعدم وجود فرق دال إحصائي  يدل على 
 والضابطة التجريبية،أفراد اجملموعتني  لدى (،قيمة مان ويتين)

مقياسي االنتباه  علىيف القياس القبلي للمجموعتني 
 متغريي مقياس ىكان الفرق غري دال عل  وقد االنتقائي،

 االنتباه االنتقائي )السمعي والبصري(.

 أدوات البحث

مقياس االنتباه االنتقائي السمعي إعداد / خليفة  -1
 (2010ن )وآخري

االنتباه االنتقائي  ىمعرفة مد إىل :يهدف االختبار
عاقة الفكرية ولديهم طيف ذوي اإلاألطفال  لدىالسمعي 
وقد استخدم الباحثون األدوات  االنتباه،ومضطريب  التوحد ،

-كاسيت فيه أصوات احليوانات والطيور  شريط)ية اآلت
والطيور اليت يسمعها أفراد  احليوانات،كروت فيها كل 

برنامج كمبيوتري لألصوات حىت يستطيع أن  نستخدم-العينة
من يتكون االختبار  0مييزها الطفل من خالل األصوات(

 والطيور،وترتكز األصوات حول احليوانات  أصوات،( 10)
 كلمات، (10)وجييب عليهم بـ  بينهممييز الطفل أن  وعلى
له  درجات، وليس (10)درجة االختبار من أن تكون  على

خاص  ألنه ؛تيار الباحثة هلذا املقياسوكان اخ حمدد.زمن 
اإلعاقة العقلية والذين لديهم طيف توحد ،  باألطفال ذوي

فقد طبقه الباحثون على أطفال مبركز لذوي اإلعاقة الفكرية، 
وجاءت  وكان املقياس األقرب ملوضوع وعينة البحث احلايل،

وهذا ما دل عليه  ؛أنشطة املقياس مناسبة مع عينة البحث
 للمقياس.حساب الكفاءة السيكومرتية 

 الختبار" االنتباه االنتقائي السمعي"   يةالكفاءة السيكومتر 
اختبار " االنتباه االنتقائي السمعي"  مت التحقق من صدق

 :اآليتوذلك على النحو  وثباته،
 
 

 الصدق:
مت عرض  إذقام الباحثون باستخدام صدق احملكمني،  -

االختبار على تسعة حمكمني من أساتذة الرتبية اخلاصة، 
وطلب من كل منهم إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات 

قرتح احملكمون بعض العناصر مثل اوقد  ،تهاوكفاي االختبار يف
ن تكون أو  األطفال،ضرورة أن تكون األصوات من بيئة 

خذ باملقرتحات اليت مت األو  عليهم،هناك كروت تعرض 
بناء على ذلك، وعرضت عبارات االختبار وعدلت  قدموها،

عبارات  مةمالءتفق احملكمون على او  ،عليهم مرة أخرى
 االختبار بعد إجراء التعديالت الالزمة. 

تراوحت نسب االتفاق على عناصر التحكيم ما بني 
 ومقبولة. عاليةنسب  وهي%( 100ـ  88.8)

 الثبات:
حتقق الباحثون من ثبات االختبار بطريقة إعادة إجراء 

( 30بتطبيق االختبار على عينة قوامها )وذلك  االختبار،
االنتباه طريب ض من م( طفال  30) التوحديني، من طفال  

مث حساب معامل االرتباط  أسابيع،( 3قدره ) زمين بفاصل
يف  ،حصل عليها األطفال على االختبار اليتبني الدرجات 

 ،0.75بلغت قيمة معامل االرتباط ) إذ التطبيق، مريت
مما يدل  (،0.01مستوى داللة ) الرتتيب عند على( 0.84

 على ثبات عال للمقياس.
 الحالي: بحثوفي ال

 الصدق:
 اخلارجي،قامت الباحثة باستخدام صدق احملك  

درويش لاستخدمت مقياس االنتباه االنتقائي السمعي ف
ىل معامل ارتباط إوخلصت  خارجي،( كمحك 2008)

 .مما يدل على صدق املقياس املقياسني،بني  0.79قيمته 
 الثبات:

حتققت الباحثة من ثبات االختبار بطريقة إعادة إجراء 
تطبيق االختبار على عينة قوامها وذلك من خالل  االختبار،

قدره  زمينبفاصل  تلميذة من ذوي اإلعاقة الفكرية( 15)



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

184 

 اليتب معامل االرتباط بني الدرجات مث حسا أسابيع،( 3)
 إذ التطبيق، مريت يفعلى االختبار  تالميذحصل عليها ال

عند مستوى داللة  0.79بلغت قيمة معامل االرتباط 
 مما يدل على ثبات عال للمقياس. (،0.01)
خليفة / )االنتباه االنتقائي البصري إعداد  مقياس-2
 (:2010ن،آخريو 

االنتباه االنتقائي  ىمعرفة مد االختبار: إىليهدف 
لديهم طيف  ذوي اإلعاقة الفكريةاألطفال  لدىالبصري 

 عبارة بـ (20)وهو عبارة عن  االنتباه،ومضطريب  ،التوحد
درجة تقيس االنتباه االنتقائي البصري لدى الطفل  (20)

االنتباه حبيث يتعرف أفراد  بمضطر و  الفكرية،اإلعاقة  ذي
فعندما يطلب  الباحثون،العينة على الصورة اليت يطلبها منه 

هي  ؛منه أن يوضح صورة األسد من بني ثالث صور
عندما يشري الطفل للصورة و ، (األسد، القطة، الفيل)

قد وضعت العبارات حبيث له درجة. و  ُتسجَّل ؛الصحيحة
قلم، السمك، ال) :مثل ،فئات خمتلفةالصورة املعروضة متثل 

يستطيع الطفل االنتباه االنتقائي البصري إىل  الزرافة( حىت
 .الصورة املطلوبة منه من بني هذه الصور

 " االنتباه االنتقائي البصري "السيكومترية الختبارالكفاءة 
مت التحقق من ثبات اختبار " االنتباه االنتقائي البصري " 

 :اآليتوذلك على النحو  ه،وصدق
 الصدق:

مت عرض  إذقام الباحثون باستخدام صدق احملكمني،  -
االختبار على تسعة حمكمني من أساتذة الرتبية اخلاصة، 
وطلب من كل منهم إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات 

قرتح احملكمون بعض العناصر مثل ا، وقد تهاوكفاياالختبار  يف
-)الفواكه  :يأيتضرورة أن تكون الصور متضمنة ما 

 ؛ت املائدة (أدوا-وسائل املواصالت  -املهن  -اخلضروات 
ثالث صور تعرض  ن هناكن تكو أو ، أي من  بيئة األطفال

مت و من بينها،  اإلجابة الصحيحة الختيار األقل ىعليهم  عل
ء على ذلك، وعدلت بنا، خذ باملقرتحات اليت قدموهااأل

 مةمالءتفق احملكمون على او ، وعرضت عليهم مرة أخرى
عبارات االختبار بعد إجراء التعديالت الالزمة. تراوحت 

ـ  77.7نسب االتفاق على عناصر التحكيم ما بني )
 ومقبولة. ةاليعنسب  وهي%( 100

 الثبات:
حتقق الباحثون من ثبات االختبار باستخدام طريقة إعادة 

( 30) بتطبيق االختبار على عينة قوامهاوذلك  االختبار،
االنتباه من مضطريب  ( طفال  30)و التوحديني،من  طفال  

مث حساب معامل االرتباط  أسابيع،( 3قدره ) زمين بفاصل
 مريت يفاالختبار  يفحصل عليها األطفال  اليتبني الدرجات 

( 0.82 ،0.81معامل االرتباط )بلغت قيمة  إذ ؛التطبيق
يدل على  وهذا (،0.01مستوى داللة ) الرتتيب عند ىعل

 ثبات عال للمقياس.
 :الحالي بحثوفي ال

 الصدق:
 اخلارجي،قامت الباحثة باستخدام صدق احملك 

درويش لالنتباه االنتقائي البصري استخدمت مقياس اف
معامل ارتباط  إىلوخلصت  خارجي،( كمحك 2008)

 املقياس.ا يدل على صدق وهذ املقياسني،بني  0.77قيمته 
 الثبات:

حتققت الباحثة من ثبات االختبار بطريقة إعادة إجراء 
( 15تطبيق االختبار على عينة قوامها )وعندما مت  االختبار،

( 3قدره ) زمينبفاصل  الفكرية،من ذوي اإلعاقة  اتلميذ  
حصل  اليتمث حساب معامل االرتباط بني الدرجات  أسابيع،

بلغت قيمة  إذ ؛التطبيق مريت يفاالختبار  يفعليها األطفال 
مما يدل  (،0.01عند مستوى داللة ) 0.82معامل االرتباط 

 على ثبات عال للمقياس.
ستراتيجية اإعداد وحدة االنتباه االنتقائي باستخدام -3

 الباحثة(التعلم لإلتقان )إعداد 
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 نموذج وحدة االنتباه االنتقائي :1شكل 

بعض  علىاالطالع  ة إىلاحلالييستند إعداد الوحدة 
هي و  لإلتقان،استخدمت اسرتاتيجية التعلم اليت  الدراسات

من األداء  ىمستو  إىل تعلمالوصول بامل على حرصتاليت 
  وهي:% من خالل بعض اخلطوات 80أكثر من  إىليصل 

 الوحدة.حتديد مربرات اختيار  -
 للوحدة.حتديد األهداف العامة  -
 الوحدة.حتليل حمتوى  -
 الوحدة.حتديد دروس  -
 لإلتقان.إعداد الوحدة وفق اسرتاتيجية التعلم  -
 الوحدة:مبررات اختيار  -1
 ذوي اإلعاقة ين ان االنتباه من أكثر املوضوعات اليت يعإ

 بسرعة. موذلك لتشتت انتباهه فيها، من قصور الفكرية
 أمهية تنمية السابق ذكرها من الدراسات  كثريأظهرت ال

 الفكرية.لذوي اإلعاقة االنتباه االنتقائي 
  :للوحدةاألهداف العامة  -2

ووسائل  اهلندسية،واألشكال  األلوان،مت اختيار جمموعة 
 بالتلميذات،وربطها بالبيئة احمليطة  عليها،املواصالت للتعرف 

  على:ة قادر  ةكون التلميذتبعد دراسة الوحدة يتوقع أن و 
 األلوان. جمموعة ىعل ةتعرف التلميذتأن  -
 .األشكال اهلندسيةجمموعة  علىأن تتعرف التلميذة  -
 .وسائل املواصالتأشكال  علىأن تتعرف التلميذة  -
 املختلفة.األلوان بني  ةيز التلميذمتأن  -

 املختلفة. بني األشكال اهلندسية ةيز التلميذمتأن  -
  املتنوعة.صالت ابني أشكال وسائل املو  ةيز التلميذمتأن  -
  املتنوعة.صالت اوسائل املو  صواتبني أ ةيز التلميذمتأن  -

 الوحدة:تحليل محتوى  -3
اخلطوات:مت ذلك من خالل بعض قد و   

ويهدف حتليل احملتوى يف هذا البحث  :التحليلأهداف  -
 ة:اآلتيحتقيق األهداف  إىل
( املتضمنة )املفاهيم ىالعناصر األساسية للمحتو حتديد  .1

تالميذ مرحلة التهيئة مبركز الرعاية  ىيف الوحدة املقررة عل
-1436األول بداية الفصل الدراسي  النهارية مبحافظة الرس

 ه.1437
 .اختبار مصور للمفاهيم اخلاصة بوحدة االنتباه إعداد .2
: استعانت الباحثة مبجموعة من صدق التحليل -

قائمة  التحليل، فعرضتاحملكمني للتحقق من صدق عملية 
األسئلة  نع لإلجابة من احملكمنيعلى جمموعة التحليل 

 ة:اآلتي
هل يتفق التحليل املرفق من حيث التعريف اإلجرائي  .1

 الدراسية؟ويغطي الوحدة  التحليل،لفئات 
 اإلجرائيةبالتعريفات الباحثة  يف التزام نيرأي احملكمما  .2

 املستخدمة؟لفئات التحليل 
مت حتديد موضوعات الوحدة وفق  الوحدة:تحديد دروس  

مت تقسيم كل و  رئيسة،ثالثة موضوعات  إىلترابط الدروس 
م ومت صياغتها وفق اسرتاتيجية التعل دروس،عدة  إىل امنه

 لإلتقان. 
عدد متنوع من األنشطة،  ىاحتوت كل وحدة عل وقد    

تطبيق  الوحدة، ومتواالختبارات البنائية حىت الوصول لنهاية 
وعمل تغذية  التلميذات، ىمستو  ىشامل للتعرف علر اختبا

 األمر.راجعة إذا لزم 
هناية الوحدة مت عمل اختبار هنائي للتأكد من فاعلية  ويف    

 املستخدمة.االسرتاتيجية 
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  الزمنية:الحدود 
-8)من ابتداء  اسرتاتيجية شهرين تقريب  استغرق تطبيق اال    
باالتفاق مع معلمة  (ه1437-1-8إىل)( هـ 11-1436

 لإلتقان.الدروس اليت يطبق عليها التعلم  ىالصف عل
 تقويم االستراتيجية 

 خالل:مت تقوميها من  االسرتاتيجية،بعد االنتهاء من تطبيق 
املفاهيم  ى: بعد تطبيق االسرتاتيجية علالتقويم البعدي

مت تقوميها من خالل مقارنة نتائج تطبيق  إعدادها،السابق 
 إنه قبل إذ) القبلي،أدوات الدراسة البعدية بنتائج القياس 

لإلتقان، وحدة القائمة على اسرتاتيجية التعلم البدء بتنفيذ ال
 اقبلي   ااالنتقائي تطبيق  مقياسي االنتباه الباحثة بتطبيق  قامت

ومقارنتها  (،والعينة الضابطة التجريبية،على عينة البحث 
اجملموعة  ىلبعدي بعد تطبيق االسرتاتيجية علبنتائج التطبيق ا

فاعلية االسرتاتيجية  مدى ىوالضابطة للتعرف عل التجريبية،
 العينة.أفراد  ىعل

   اإلحصائية:المستخدمة في المعالجة  األساليب

للكشف عن داللة  Mann- Witneyاختبار مان ويتين  -
 الفروق للمجموعات املستقلة .

ويستخدم حلساب داللة  Wilcoxon كسوناختبار ويلك -
 املرتبطة.الفروق للمجموعات 

االحنراف  –اإلحصاء الوصفي املتمثل يف )املتوسط  -
 التباين( –املعياري 

 نتائج الدراسة

 نتائج الفرض األول:
بني  اإحصائي  دال وجد فرق ي" ينص الفرض على أنه:    

متوسطي رتب اجملموعة التجريبية على مقياس االنتباه 
لصاحل  والبعدي القبلي،االنتقائي السمعي يف القياسني 

 .البعديالقياس 
والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة حبساب     

لدى أفراد اجملموعة  يوالبعدالقبلي، متوسطي رتب القياسني 
 Wilcoxonسونككختبار ويلوقد مت استخدام ا التجريبية،

 القبليللتحقق من وجود فرق بني متوسطي رتب القياسني 
اجلدول  ويتضح ذلك يف اجملموعة،فس أفراد لن يوالبعد
 :اآليت

 3جدول
 مقياس االنتباه االنتقائي السمعي علىلدى أفراد المجموعة التجريبية  يوالبعد القبلياتجاه الفرق بين متوسطي رتب القياسين 

 المقياس
 الداللة مستوى Zقيمة  الرتب الموجبة )+( (-الرتب السالبة )

 المجموع المتوسط المجموع المتوسط
 0.01 2.803 0 0 55 5.5 االنتباه االنتقائي السمعي

بني  اوجود فرق دال إحصائي   3يتضح من اجلدول 
اد اجملموعة لدى أفر  يوالبعدالقبلي، متوسطي رتب القياسني 

 ى( عل0.01عند مستوى ) كان الفرق داال    فقد التجريبية،
 البعدي،مقياس االنتباه االنتقائي السمعي لصاحل القياس 

 املوجه.وبذلك يتم قبول الفرض 
فاعلية اسرتاتيجية التعلم لإلتقان  وبذلك يتضح مدى

اجملموعة  والبعدي على القبلييف حدوث فارق بني التطبيق 
 ذوات اإلعاقةمن خالل حتسن درجات التلميذات  التجريبية،

تقائي مقياس االنتباه االن للتعلم على القابالتالفكرية 
 التكرار،وذلك ألن االسرتاتيجية تتيح للتلميذة  ؛السمعي

أثناء يف  اولة واالستماع حسب سرعة التلميذةوإعادة احمل
 التعلم.عملية 

 نتائج الفرض الثاني:
بني  ايوجد فرق دال إحصائي  " : ينص الفرض على أنه    

رتب اجملموعة التجريبية على مقياس االنتباه  متوسطي
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لصاحل  والبعدي القبلي،االنتقائي البصري يف القياسني 
 البعدي.القياس 

والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة حبساب متوسطي 
 التجريبية،لدى أفراد اجملموعة  والبعدي، القبليرتب القياسني 

للتحقق من  Wilcoxon نكسو ويلكوقد مت استخدام اختبار 
 والبعدي القبليوجود فرق بني متوسطي رتب القياسني 

 :اآليتاجلدول  يفويتضح ذلك  ،نفسها اجملموعة فرادأل

 4جدول
البصريمقياس االنتباه االنتقائي  علىالتجريبية لدى أفراد المجموعة  القبلي والبعديتجاه الفرق بين متوسطي رتب القياسين   

 
بني متوسطي  اوجود فرق دال إحصائي   4يتضح من اجلدول 

 التجريبية،لدى أفراد اجملموعة  والبعدي، القبليرتب القياسني 
مقياس  ى( عل0.01عند مستوى ) الفرق داال   كان  فقد

وبذلك يتم  البعدي،االنتباه االنتقائي البصري لصاحل القياس 
 املوجه.قبول الفرض 

فاعلية  مدىومن خالل نتائج هذا الفرض يتضح 
تقدمي التغذية  هنا تعمل علىإ إذ لإلتقان،اسرتاتيجية التعلم 

املادة العلمية وتكرار عرض  مرة،أكثر من للتلميذة الراجعة 
يف  سرعتهن وفق التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية على

وتعرضهن  املطلوبة،صلن إىل درجة اإلتقان ي حىت التعلم،
وتوضح تدرجهن  عليهن،من أوراق العمل اليت تعرض  للكثري

 يف اكتساب 

كما تدل على أن االنتباه االنتقائي يتحسن من   املعلومة،
خالل التكرار يف األنشطة والتغذية الراجعة يف الوقت 

 املناسب.

 تائج الفرض الثالث:ن
 اينص الفرض على أنه: "يوجد فرق دال إحصائي  

بني متوسطي رتب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس 
لصاحل  البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي السمعي

 اجملموعة التجريبية.
للتحقق من وجود فرق  وقد مت استخدام اختبار مان ويتين   

اجلدول  يفويتضح ذلك  البعدي،القياس  يفبني اجملموعتني 
:اآليت

  5جدول
مقياس االنتباه االنتقائي السمعي علىلدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  ياتجاه الفرق بين متوسطي رتب القياس البعد  

 ن المجموعة المقياس
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

معامل مان 

 Uيويتن
 الداللة مستوى Zقيمة 

االنتباه االنتقائي 
 السمعي

 155 15.5 10 التجريبية
 55 5.5 10 الضابطة 0.01 3.785- صفر

بني  اوجود فرق دال إحصائي   5يتضح من اجلدول     
لصاحل أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة  رتب يمتوسط

 حيث كان الفرق داال   البعدي،اجملموعة التجريبية يف القياس 

مقياس االنتباه االنتقائي  على( 0.01عند مستوى ) اوموجب  
 ويتضح من ذلك قبول الفرض املوجه. السمعي،

 المقياس
 الرتب الموجبة )+( (-الرتب السالبة )

 Zقيمة 
 مستوى
 المجموع المتوسط المجموع المتوسط الداللة

 0.01 2.789 0 0 55 5.5 االنتباه االنتقائي البصري
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رتاتيجية التعلم الس ؛ وذلك ملاوميكن إرجاء تلك النتيجة    
وهذا يعين  التجريبية،جيايب مع اجملموعة لإلتقان من دور إ

لتعلم الفكرية إىل ا ذوات اإلعاقةاحتياج التلميذات 
عن الطرق التقليدية يف  والبعد احلديثة،تيجيات باالسرتا

التلميذات ذوات اإلعاقة  يم ملا هلا من تأثري سليب علىالتعل
وهذا ما أظهرته درجات اجملموعة الضابطة يف  الفكرية،

 القياس البعدي.

 نتائج الفرض الرابع:
 اينص الفرض على أنه: "يوجد فرق دال إحصائي   

والضابطة يف القياس  التجريبية،بني متوسطي رتب اجملموعتني 
لصاحل البعدي على مقياس االنتباه االنتقائي البصري 

 ويتين، وقد مت استخدام اختبار مان اجملموعة التجريبية
 البعدي،القياس  يفللتحقق من وجود فرق بني اجملموعتني 

 .اآليتاجلدول  يفويتضح ذلك 
 6جدول

 مقياس االنتباه االنتقائي البصري علىلدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  البعدياتجاه الفرق بين متوسطي رتب القياس 

 ن المجموعة المقياس
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

معامل مان 

 Uيويتن
 مستوى Zقيمة 

 الداللة

 االنتباه االنتقائي
 البصري

 0.01 3.759 صفر 155 15.5 10 التجريبية 

    55 5.5 10 الضابطة  

بني  اوجود فرق دال إحصائي   6يتضح من اجلدول 
والضابطة لصاحل  التجريبية،متوسطي رتب أفراد اجملموعتني 

عند مستوى  اوموجب   كان الفرق داال    فقد التجريبية،اجملموعة 
ويتضح من  البصري،مقياس االنتباه االنتقائي  على( 0.01)

 ذلك قبول الفرض املوجه.
ال  جعلت التلميذات ؛ن اسرتاتيجية التعلم لإلتقانإ إذ    

وهذا  بالثقة،وتتعلم وهي تشعر  التكرار،شعرن باحلرج من ي
 ،باألمان الشعوروهو اإلعاقة،  ذاتإليه التلميذة ما حتتاج 

وهذا األمر  التعلم،أثناء عملية يف وعدم التهديد إذا أخفقت 
حىت نصل  خصائصها،اسرتاتيجية التعلم لإلتقان بكل  حهتتي
 درجة اإلتقان املطلوبة. إىل

 - النتائج:تفسير 

اسرتاتيجية من خالل ما مت عرضه تأكدت الباحثة أن     
 مع التلميذات ذوات اإلعاقة لإلتقان أثبتت فاعليتها التعلم

التلميذات ذوات اإلعاقة ح الفرصة لكل إهنا تتي إذالفكرية، 

تناسب اليت طريقة الب " كي يتعلمنللتعلم الفكرية "القابالت
ذوات  التلميذاتحاجات  تليب هنا، كما إيف التعلم نسرعته

ك ألن هذا النوع من التعلم وذلن، وميوهلاإلعاقة الفكرية 
من املعلمة الرتكيز على جمموعة من األهداف  يستدعي

السلوكية، ويؤكد على ضرورة إثارة دافعية التلميذات قبل 
وهذا ما أكدته البدء بعرض املادة التعليمية وأثناء ذلك، 

( اليت استخدمت اسرتاتيجية التعلم 2013عبد املعز ) دراسة
ن ، كما إذوي اإلعاقة الفكريةفاعليتها مع  لإلتقان وأثبتت

 اليبأستعد أحد  هذا البحثاالسرتاتيجية املستخدمة يف 
ملعلومة بأكثر من طريقة ديثة واجليدة، واليت تقدم االتعلم احل

، وحتقق علها تراعي الفروق الفردية بينهمجيما للمتعلم؛ وهذا 
، وذلك حيث اخلطو الذايت علىالتعلم الفردي الذي يعتمد 

 قدراتهيتناسب مع  بوجه تتبع املوضوعاملتعلم على 
ستفادة من اال ىعل اقادر   اأيض  جيعله ما  ، وهذاهتماماتهاو 

جعل مثل هذه  إىلاملعلومات بالطريقة اليت تؤدي 
فيتحقق التفاعل  ؛بالنسبة له ستخدامات ذات معىناال
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بقدر قدرته جوانب التعليم املختلفة  اكتسابهذلك ب، و الثنائي
 ، والنظرياتوالقواعد، واملفاهيم، مثل تعلم احلقائق، العقلية

وغري ذلك من أنواع  ،واملهارات، وحل املشكالت، والقوانني
 وجوهنسون ، وهذا ما أكدته دراسة كل من باترسيهالتعلم

(Patriciah&Jonson,2008) (، 2010) دراسة السنيدي، و
باإلضافة إىل أن اسرتاتيجية التعلم لإلتقان توفر للمتعلم 

، وذلك من فورية متعددة األشكال العنصر التغذية الراجعة 
خالل العديد من االختبارات البنائية املتدرجة للمادة العلمية 

ستجابة وتصوب اال، ستجابات الصحيحةتدعم اال ،كما
، وتركز تتفاعل اإلعاقة التلميذة ذاتجيعل ما ، وهذا طأاخل

 ط لديهاينش   وهذاأثناء الدرس، يف  اانتباهها ملا يعرض عليه
درجات من  على، واحلصول سهولة االحتفاظ باملعلومة

عاين هنا تإ إذمن مهام،  اإلتقان تتناسب مع ما يعرض عليها
ما ، وهذا الرتكيز وعدم القدرة على، من تشتت االنتباه

دراسة ( ، و 2006) Merrilل مريي أكدته دراسة كل من
لذلك و  (؛2004) Reginald &Bryon وبريزون رجينالد

 إىليف حاجة ماسة  ذوات اإلعاقة الفكريةفالتلميذات 
 ىاليت تعمل علهي و ، السرتاتيجيات احلديثة يف التعليما

 ة، كما تضع هذه االسرتاتيجيحتسني االنتباه االنتقائي لديهن
 أخفقن يف لوايتخطة عالجية مناسبة للتلميذات ال

االختبارات البنائية املتكررة اليت تعطى يف هناية كل درس مت 
شرحه للتلميذات، كل ذلك من شأنه أن يرفع من مستوى 
االنتباه لدى التلميذات اللوايت مت إخضاعهن ملثل هذه 

 .تقان والنجاح من معيار اإل التجربة، فليس هناك مناص

 : توصيات البحث

ميكن تقدمي  من نتائج احلايل بحثال يهإليف ضوء ما توصل  
 :على النحو اآليتجمموعة من التوصيات والتطبيقات الرتبوية 

 البعد عن الطرق التقليديةاملعلمني واملعلمات  علىجيب  .1
 ذوي اإلعاقة الفكرية.أثناء التدريس مع يف 

التنوع يف اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة مع  .2
يف  حىت ال يشعرن بامللل ذوات اإلعاقة الفكريةالتلميذات 
 التعلم.أثناء عملية 

يجية البد من إجراء مزيد من الدراسات لتلك االسرتات .3
 واملعريف. والوجداين،املهاري  إلثبات فاعليتها على املستوى

الرتبية  ت/ ومعلماعقد ندوات وورش عمل ملعلمي .4
واجه هؤالء تاملشكالت اليت قد ب همتتضمن تعريف اخلاصة
من خالل روتني العملية التعليمية، وعدم والتلميذات  التالميذ

املتطلبات  علىالتعرف ، و استثارهتم بكل ما هو جديد
اليت  احلديثة ، واملتطلبات التدريسيةمالرتبوية الالزمة لرعايته

 الدراسي.داخل احلقل  قوم هباتأن  ةجيب على املعلم
 علىعقد دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات الرتبية اخلاصة  .5

عملية التعلم أكثر  اسرتاتيجيات التعلم اليت جتعل أحدث
 .إمتاع ا

 المراجع
 الكرمي. القرآن

دار احلسام  ،لقاهرةا ،النموعلم نفس  .(1996عادل عز الدين ) األشول،
 . للطباعة والنشر

واإلمهال بني اإلساءة  ااملعاقون فكري   .(1999أمحد ) ىسه أمني،
 .دار قباء القاهرة، ،الفنيةسلسلة الثقافة  العالج(-)التشخيص

سيكولوجية غري العاديني )ذوي  .(2004أمال عبد السميع )، باظه
 املصرية.مكتبة األجنلو  ،القاهرة ،(اخلاصة االحتياجات
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Abstract: The current research aims to develop the selective  attention of the intellectually  disabled children through the use 

of mastery learning strategy. The sample of the  Current search consisted of (20) pupils of girls with intellectual disabilities, 

it has been divided into experimental group (10) girls, and the control (10) girls in the daycare center Rass Al-Qassim, Saudi 

Arabia, The ages was ranged between (6-9 years), while the estimated mental age between 3-5 years, and the ratio of  

intelligence between (50-70), and the search tool (was the scale of  selective attention) prepared. (Waleed Khalifa et al., 

2010). The unit-based on learning strategy mastery for the development of selective attention prepared by (the researcher) the 

application of the program lasted two months at a rate of three sessions per week, each session lasted (30) minutes. The 

results indicated the presence of significant differences among the middle ranks experimental group on the scale of audio 

selective attention in the two measurements pre and post in favor of the post measure, and the presence of statistically 

significant differences between the averages of differences ranks of the experimental group on a scale of visual selective 

attention in the two measurements pre and post in favor of the post measure, and the presence of no statistically significant 

differences among the average  ranks of experimental and control groups in the post measurement on the scale of auditory 

selective attention for the experimental group, and the presence of statistically significant differences among the average 

ranks of experimental and control groups in the post measurement on the  scale of visual selective attention in favor of, the 

experimental group  and this confirms the effectiveness of  learning strategy mastery used in the current research in the 

development of selective attention among schoolgirls with intellectual disabilities. 
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