Journal of Faculty of Education Assiut University - المجلة العلمية
جامعة أسيوط-بكلية التربية
Volume 36
Number 6  – العدد السادس – يونيه36 المجلد
م2020

Article 8

2020

بعض مهارات اإلدراك السمعى والبصري باستخدام الكمبيوتر
وعالقتها بالتحصيل فى الرياضيات لدى تالميذ الصف الثاني
االبتدائي بأسيوط
سلوى محفوظ أحمد
Jnyaljntyn97@gmail.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jfe_au
Part of the Curriculum and Instruction Commons

Recommended Citation
( "بعض مهارات اإلدراك السمعى والبصري باستخدام الكمبيوتر وعالقتها بالتحصيل فى2020)  سلوى,محفوظ أحمد
الرياضيات لدى تالميذ الصف الثاني االبتدائي بأسيوط," Journal of Faculty of Education Assiut University - المجلة
جامعة أسيوط-العلمية بكلية التربية: Vol. 36 : No. 6 , Article 8.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jfe_au/vol36/iss6/8

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Faculty of Education Assiut University - جامعة أسيوط- المجلة العلمية بكلية التربيةby an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

بعض مهارات اإلدراك السمعى والبصري باستخدام الكمبيوتر وعالقتها
بالتحصيل فى الرياضيات لدى تالميذ الصف الثاني االبتدائي بأسيوط
Cover Page Footnote
المجلد  – 36العدد السادس – يونيه 2020م

:المجلة العلمية بكلية التربية-جامعة أسيوط This article is available in Journal of Faculty of Education Assiut University -
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jfe_au/vol36/iss6/8

كمية التربية
كمية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعميم
إدارة :البحوث والنشر العممي ( المجمة العممية)
=======

بعض مهارات اإلدراك السمعً والبصزٌ باستخذام

الكمبُىتز وعالقتها بالتحصُل فً الزَاضُات لذي تالمُذ
الصف الثانٍ االبتذائٍ بأسُىط
إعــــــــــداد

أ  /سلىي حمفىظ أمحذ
باحثة ماجستير كمية التربية – جامعة أسيوط
(تخصص عمم نفس تربوي)
Jnyaljntyn97@gmail.com

أ.م.د  /حممذ شعبان فزغلٍ
أستاذ عمم النفس التربوي المساعد
كمية التربية  -جامعة أسيوط

إشراف

د  /نهلة عبذ الزساق عبذ اجملُذ
مدرس عمم النفس التربوي
كمية التربية  -جامعة أسيوط

 المجمد السادس والثالثون – العدد السادس – يونيه 0202م 
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

بعض مهارات اإلدراك السمعى والبصري

أ.م.د  /محمد شعبان فرغمي
د  /نهمة عبد الرزاق عبد المجيد
أ  /سموى محفوظ أحمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستخمص :

ىدفت الدراسة الحالية إلى استكشاؼ العالقة بيف بعض ميارات اإلدراؾ السمعى
والبصرى والتحصيؿ فى الرياضيات لدى تالميذ الصؼ الثاني االبتدائي بأسيوط ،وتكونت عينة
الد ارسة االستطالعية مف  05تمميذ وتمميذة مف تالميذ الصؼ الثاني االبتدائي بمدرسة أبوبكر
الصديؽ لمتعميـ األساسي التابعة إلدارة البداري التعميمية بمحافظة أسيوط  ،بمتوسط عمرى قدره
 45,09شي ار وانحراؼ معياري قدره  . 9,,4وبمغت العينة األساسية  ,0تمميذ وتمميذة ،بمتوسط
عمرى قدره  45,09شي ار وانحراؼ معياري قدره  . 9,09واستخدمت الدراسة اختبار تحصيمي فى
الرياضيات إعداد فريؽ البحث ،واختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعي والبصري باستخداـ
الكمبيوتر إعداد فريؽ البحث ،كما استخدمت تحميالت ومعالجات إحصائية عمى برنامج SPSS
 – V25لتحديد حساسية ونوعية االختبارات مف خاللو استخداـ نموذج  ROCوذلؾ لحساب
مكونات الدقة التنبؤية لالختبارات.

وتوصمت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف الدرجة الكمية
واألبعاد الختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعي والبصري والتحصيؿ فى الرياضيات ،كما
توصمت الدراسة أيضا إلى أف جميع قيـ دقة التصنيؼ الخاصة بالحساسية والنوعية أعمى مف
 %50وكذلؾ قيمة التنبؤ اإليجابي والتي بمغت  %5,,4وىى تدؿ عمى أف النموذج ممتاز ولديو
قدرة تمييزية عالية لذوى األداء المنخفض عف غيرىـ ،وىذا االنخفاض مؤشر أساسي لكوف
ىؤالء التالميذ فى خطر تعرضيـ لصعوبات تعمـ التحصيؿ فى الرياضيات ،كما يعنى ارتفاع
الدقة التنبؤية لالختبارات ،كما أظيرت النتائج ارتفاع قيمة التنبؤ السمبي والتي كانت أعمى

مف % 45كما بمغت نسبة االنتشار ممف لدييـ خطر صعوبات التعمـ مف بيف العدد الكمى
لمتالميذ  %90,9كما جاءت قيمة دقة التنبؤ اإلجمالية الختبارات تشخيص المعرضيف لخطر
صعوبات التعمـ فى الرياضيات  %49,9مما يعنى قدرة االختبارات عمى إظيار التالميذ ذوى
التحصيؿ المرتفع.
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Abstract :
The present study aimed to explore the relationship between some
auditory and visual perception skills and mathematics achievement
among second-grade primary students in Assiut, the pilot study sample
consisted of 50 students from the second grade of primary school in Abu
Bakr Al-Siddiq School for Elementary Education of the Badari Education
Department in Assiut Governorate, with an average age of 90.64 months
and a standard deviation of 4.72 . The core sample was 75 male and
female students, with an average age of 90.13 months and a standard
deviation of 3.53 . The study used an achievement test in mathematics,
the preparation of the research team, and tests of some auditory and
visual perception skills using the computer prepared by the research
team. It also used statistical analyzes and treatments on the SPSS - V25
program to determine the sensitivity and quality of the tests using the
ROC model to calculate the components of the predictive accuracy
of the tests.
The results concluded that there is a positive statistically significant
correlational relationship between the overall score and the dimensions
for tests of some auditory and visual perception skills and achievement in
mathematics, and the study also found that all the classification accuracy
values for sensitivity and specificity are higher than 85%, as well as the
positive prediction value, which amounted to 87.2%. It indicates that the
model is excellent and has a high discriminatory ability for those with
low performance from others, and this decrease is a main indication that
these students are at risk of experiencing disabilities in learning
achievement in mathematics, and it also means the high predictive
accuracy of the tests, and the results showed a high value of negative
prediction, which was higher than 90 %. The prevalence rate of those
with a risk of learning disabilities among the total number of students
was 45.3%, and the overall prediction accuracy value of diagnostic tests
for those at risk of mathematics Learning disabilities in was 93.3%,
which means the ability of the tests to show students with high
achievement.
Key words:
Auditory and Visual Perception.
Using Computer in Instruction.
Achievement in Mathematics.
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مقدمة :
ترتبط الميارات اإلدراكية بمختمؼ جوانب التعمـ خاصة فيما يتعمؽ بالتحصيؿ الرياضيات
وفروعيا ،وذلؾ لما تتطمبو قدرة التالميذ عمى التعرؼ ،التماثؿ ،التقارب ،نسخ األشكاؿ ،وتمييز
التفاصيؿ؛ المتشابية والمختمفة وغيرىا ،وقد وجد العديد مف الباحثيف عالقات ارتباطية وعالقات
سمبية دالتيف بيف مستوى كفاءة العمميات المعرفية منيا اإلدراؾ ومستوى التحصيؿ األكاديمي
عمى اختالؼ مستوياتو ومراحمو (تياني عبداهلل .)4500 ،وأي انحراؼ فى اإلدراؾ يؤدى إلى
تدنى التحصيؿ مما ينتج عنو صعوبات أكاديمية الحقو

Cortiella,C. Sheldon, H.

 .)2014( Horowitz, E.ألف اإلضطرابات اإلدراكية تؤدى بالضرورة إلى خفض كفاءة التمميذ
ونظر لمعدؿ
ا
فى اكتساب المعمومات التحصيمية أو المدخالت الحسية (نادية طيرى.)4509 ،
انتشاره فال يزاؿ عمماء النفس بحاجة إلى تصنيؼ التمميذ مف خالؿ درجاتيـ فى التحصيؿ
 .)2018( Lyndsay, F. Daniel, Gفاإلدراؾ مسئوؿ عف التوافؽ الدراسي والتحصيؿ فى
الرياضيات  ،وىو خطوة متوسطة وأي خمؿ فى إحدى العمميات يؤدى إلى انخفاض مستوى
التالميذ فى تحصيؿ المواد الدراسة كالرياضيات وغيرىا (محمد النوبي*.)0, ،4500 ،
ويالحظ أف مرحمة التعميـ االبتدائي يكوف نمو التمميذ مف جميع النواحي وتنشط قدراتو
مف خالؿ التعمـ الذي يتمقاه (نصيرة عباس .)4505 ،إال أف التالميذ خاصة فى الصفوؼ
الثالثة األولى يظير لدييـ قصور فى واحدة مف ميارات اإلدراؾ السمعى أو البصرى أو االثنيف؛
مما يؤثراف عمى التحصيؿ فى الرياضيات ويجعؿ التالميذػ يتصفوف فى نياية المطاؼ مف ذوى
صعوبات التعمـ (منصور منيؼ .)455, ،فقد يجد التمميذ صعوبة فى الربط بيف الرقـ ورمزه،
عنما يطمب منو المعمـ كتابة ثالثة فكتب  ،9ولديو ضعؼ فى تمييز االتجاىات المتعاكسة مثؿ
 4 ،0فيق أر  0عمى أنو  4وغيرىا ،كما أنو يعكس األرقاـ الموجودة فى الخانات المختمفة  ،وال
يستطيع عممية إغالؽ بصرى لشيء الناقص ،كما ال يستطيع إتقاف بعض المفاىيـ الخاصة
بالعمميات الحسابية األساسية.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ


يشير الرقم األول إلى سنة النشر والثاني يشير إلى رقم الصفحة .
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ومف خالؿ اإلدراؾ السمعى نراه يعانى مف مشكالت فى فيـ ما يسمعو واستيعابو ومف
ثـ تتأخر استجابتو فى تحصيؿ الرياضيات (خمود راشد )4504 ،وقد ال يستطيع إعادة سمسمة
مف األعداد واألصوات ،وقد يجد صعوبة فى تعمـ أياـ األسبوع وأرقاـ اليواتؼ .وفى اإلدراؾ
البصرى يصعب عمية ترجمة ما يروف وقد ال يميز العالقة بيف األشياء بعضيا البعض فال يقدر
المسافات ،والزمف ،كما أنو يرى األشياء بصورة مزدوجة ومشوشة ،مما يجعمو يعانى مف
مشكالت فى الحكـ عمى الحجـ ،أو فى إيجاد شئ مختمؼ National Educational
).(2015،Psychological Service
واإلدراؾ عممية نمائية يعانى منيا التالميذ ألنيا مف أىـ العمميات المعرفية المتوسطة
األساسية التي يقوـ الفرد بيا حيث يأتي فى مقدمتيا وال يسبقو فى ذلؾ سوى االنتباه ،ولذلؾ
فالقصور فييا يعد مؤش ار عمي وجود تدنى التحصيؿ ويكوف التالميذ معرضيف لخطر صعوبات
التعمـ  )2012( Manfredi, M. Crotti , Nواإلدراؾ ىو أف يقوـ الفرد بالتركيز عمى ما
يكوف قد قاـ بانتقائو مف المثيرات المختمفة التي يتمقاىا أو التي يتعرض ليا ويعمؿ عمى تفسيرىا
فى ضوء ما لديو مف خبرات وىذا يؤثر عمى أداء الفرد فى التحصيؿ إذا يصعب عمى التمميذ
ذوى صعوبة اإلدراؾ ترجمة ما يراه (يسرى أحمد .)00, ، 4504 ،ويالحظ استعمالنا الكثير
لإلدراؾ السمعي في معظـ الوظائؼ اليومية بالحياة  .)2008( Ashmeadوقد أظيرت أغمب
الدراسات مثؿ دراسة  )2012( Jessica , A. Grahn, E. Brain, R.أف النظاـ السمعي
بشكؿ عاـ أفضؿ مف النظاـ البصرى وأف النظاـ السمعى ليس بسيطا وانما لو قوانيف إدراكية
أساسية تتحكـ فى السمع وىى ميزه إنسانية منحيا اهلل لمبشر لتساعدىـ عمى التكيؼ والتعمـ ،وال
تتوفر فى أي حاسة أخرى .
وتعتمد ميارات العمميات األساسية الرياضيات عمى قدرات التمميذ مف خالؿ عناصر
االختيار ،التنظيـ ،والتفسير ،فى ميارات اإلدراؾ السمعى والبصرى مثميـ مثؿ بعض ،كما يذكر
Pieters, S. Desoete, A. Roeyers, H. erswalmen, R. Waelvelde, H.
( )2012أف صعوبات اإلدراؾ تمقى بظالليا عمى التحصيؿ األكاديمي لمتمميذ حيث ينتج عف
ىذه الصعوبات مثؿ صعوبة التمييز بيف األرقاـ ،صعوبة الكتابة أفقيا أو استخداـ الفراغ وتوزيع
خطوات الحؿ ،صعوبة فى إدراؾ العالقات ،واتباع االتجاىات عند حؿ المسألة الرياضية ،ويرجع
ذلؾ إلى تأخر فى النمو مما يؤدى إلى الفروؽ الفردية واختالفات بيف أفراد المجموعات .
ويالحظ أف ميارات اإلدراؾ السمعى والبصرى يؤثر فى تقبؿ التالميذ لمادة الرياضيات
وىذا يجعميـ فى عالقة قوية فكمما ارتفع اإلدراؾ ارتفع التحصيؿ فى الرياضيات ،وكمما انخفض
اإلدراؾ انخفض التحصيؿ فى الرياضيات فيناؾ عالقة قوية بينيما ،فالتمميذ الذي يعاني مف
صعوبات نمائية البد وأف يؤدي ذلؾ إلى صعوبات تعمـ أكاديمية .وىذ يجعؿ التالميذ
معرضيف لخطر صعوبات تعمـ والتي تبدو واضحة فى انخفاض وتدنى مستوى التحصيؿ
الدراسي لمتمميذ بعاـ أو أكثر مف معدؿ عمره العقمي ،ألف صعوبات التعمـ النمائية واألكاديمية
غير مستقميف تماما.
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بعض مهارات اإلدراك السمعى والبصري

أ.م.د  /محمد شعبان فرغمي
د  /نهمة عبد الرزاق عبد المجيد
أ  /سموى محفوظ أحمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشكمة الدراسة :
يمثؿ اإلدراؾ إحدى العمميات المعرفية الميمة والتي تعد محو ار مركزيا فى التعمـ خاصة
فى تحصيؿ الرياضيات فاإلدراؾ السمعى والبصري يعتبراف وسيطا ميماف فى اكتساب التعميمات
ألف معظـ المواد الدراسية تعتمد عمى حاستي السمع والبصر خاصة الرياضيات التي تعتبر ذات
طبيعة مجردة الحتوائيا عمى الرموز واألعداد واألشكاؿ التي تتطمب سالمة الحواس العتماد
النمو المعرفي عمى سالمة الوظائؼ اإلدراكية ،وقد يعانى التالميذ مف بعض المشكالت اإلدراكية
السمعية وبالتالي سوؼ تؤثر وتعيؽ عممية اكتساب الميارات السمعية لدى التالميذ فى التحصيؿ
األكاديمي ،لذلؾ يتطمب العالـ مف حولنا محاولة فيمنا لممدركات الصوتية ،فالتمميذ يجب أف
يكوف لديو القدرة عمى إدراؾ األصوات وغيرىا وتنظيميا ترجمتيا , Enrique, A. Poveda,
).(287, 2014 L
وكما يرى كؿ مف  (2011( Ruth, S. Shalev, M. (2016) Jimenez, G.أف تدنى
التحصيؿ فى الرياضيات مشكمة متكررة ومدمره داخؿ المدارس لذلؾ تمثؿ الرياضيات نتيجة
أفرزىا اإلدراؾ ،وىى امتداد طبيعي ليا وتداعيات مترتبة عمييا ،فيي تشكؿ األسس النمائية
والمحددات الرئيسية لمتعمـ األكاديمي ومف ثـ فإف أي خمؿ يصيب واحدة أو أكثر مف ىذه
العمميات سوؼ يفرز بالضرورة العديد مف الصعوبات األكاديمية (السيد عبدالحميد،4555 ،
.)40, – 400
وتشير الدراسات والبحوث إلى إمكانية التنبؤ بضعؼ التحصيؿ مف خالؿ قصور أو خمؿ
نمائي ،والتي تتمثؿ فى صعوبات اإلدراؾ وغيرىا فإذا نظرنا إلى تعمـ الحساب نجد أنو
يتطمب الكفاءة فى الميارات البصرية المكانية والمفاىيـ الكمية والمعرفة باألرقاـ والميارات
السمعية المطموبة مسبقا (أحمد حسف ،حسنى زكريا .)40 ، 4500 ،وكما أشارت دارسة
 )2013( Anobile,G. Stievano, P. Burr, Dأف الرياضيات مرتبطة بميارات اإلدراؾ وقد
يفتقر التمميذ إلى التفسيرات الصائبة لممثيرات البصرية وىذا يؤثر عميو بالسمب فى الجانب
األكاديمي الخاص بتحصيؿ المعرفة فى الفصؿ الدراسي .
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والرياضيات حقؿ مف حقوؿ المعرفة ال يمكف االستغناء عنيا الرتباطيا بالوجود البشرى ولما
فييا مف تنظيـ الحياة ألفراد المجتمع كما أشار  )550 ، 1997( Mercer, C.إلى بعض
المشكالت الشائعة يمكف أف تؤثر عمى تحصيؿ الرياضيات مثؿ مشكالت في اإلدراؾ البصري ،
واإلدراؾ السمعي ،حيث تبدو عمي التالميذ مجموعة مف المظاىر السموكية التي يمكف مالحظتيا
ويستطيع معمـ الصؼ مف خالليا التعرؼ عمييـ وىي  :فقداف التمميذ مكانو عمى ورقة الحؿ،
عدـ أنياء التمميذ حؿ المسائؿ عمى الصفحة الواحدة  ،مواجية صعوبة في قراءة األرقاـ المكونة
مف أكثر مف منزلة ،صعوبة التمييز بيف األرقاـ ذات االتجاىات المتعاكسة مثؿ ()0,،,0
( )40 ،04وصعوبة التمييز بيف اإلشارات الحسابية ( ،)÷ ×( )-،+صعوبة نسخ المسائؿ
واألشكاؿ ،وصعوبة الكتابة عمى خط مستقيـ ،ويواجو أيضا صعوبة في بعض المفاىيـ مثؿ قبؿ
وبعد ،صعوبة فى قراءة الوقت ،وصعوبة العد الترتيبي ،وصعوبة استخداـ خط األعداد ،وصعوبة
تمييز األرقاـ السالبة والموجبة ،وتكمف الصعوبة ىنا في اتجاه ىذه األرقاـ ،وخطأ في حقائؽ
العمميات الحسابية األساسية مثؿ الجمع والطرح والضرب والقسمة ،واستخداـ العمميات الحسابية
الخاطئة  ،ويعتمد كؿ منيما عمى األخر (Doabler, C. Cary, M. Jungjohann, K.
.(2012 ،Clarke, B Fien, H. Baker, S. Smolkowski, K. Chard, D.
لذلؾ أصبح مف الممكف استخداـ اتجاه جديد يعتمد عمى التقنيات الحديثة ،ويوفر الوقت
والجيد عف االتجاه التقميدي ،عف طريؽ ما يسمى بوضع االختبارات باستخداـ الكمبيوتر
وتشخيص نواحي القوة والضعؼ دوف تدخؿ العنصر البشرى ،وىذا لما دلت الدراسات عمى زيادة
التحصيؿ الدراسي عند التالميذ بمساعدة الكمبيوتر.

أهداف الدراسة :
 الكشؼ عف العالقة بيف بعض ميارات اإلدراؾ السمعى والبصرى (الدرجة الكمية ،واألبعاد)والتحصيؿ فى الرياضيات لتالميذ الصؼ الثاني االبتدائي.
 تحديد أىمية اختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعى – البصرى فى التنبؤ بالتالميذالمعرضيف لخطر صعوبات تعمـ الرياضيات.
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أ.م.د  /محمد شعبان فرغمي
د  /نهمة عبد الرزاق عبد المجيد
أ  /سموى محفوظ أحمد

بعض مهارات اإلدراك السمعى والبصري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهمية الدراسة  :تستمد الدراسة الحالية أهميتها من االعتبارات التالية -:

 تتبع أىمية الدراسة لممرحمة العمرية حيث تتناوؿ ميارات اإلدراؾ والتحصيؿ فى مرحمة عمريةمبكرة حيث يؤثر تعمـ الرياضيات فى ىذه المرحمة عمى تعمميا فى المراحؿ العمرية الالحقة.
 سد الفجوة الناجمة عف قمة الدراسات العربية والتي تتناوؿ ميارات اإلدراؾ فى مرحمةعمرية مبكرة.
 إثراء المكتبة العربية بأداة لقياس الميارات اإلدراكية باستخداـ الكمبيوتر بالتالميذ الصؼالثاني االبتدائي.
 ما تسفر عنو الدراسة الحالية سوؼ يساعد المعمميف ومصممي المناىج والبرامج التربوية أثناءتصميـ برامج تربوية تشخيصية وعالجية ليذه المرحمة .

مصطمحات الدراسة :
 -اإلدراك السمعى:

Auditory perception

عممية التعرؼ عمى المثيرات الصوتية عف طريؽ الجياز السمعى والمناطؽ السمعية
المخية سواء كاف ىذا الصوت موسيقى أو ضوضاء أو أصوات لغوية أو أصوات الطبيعة ويتـ
إدراؾ األصوات بمشاركة األذنيف معا (سمير فنى .)4505 ،
 اإلدراك البصريVisual perception :عممية تأويؿ وتفسير المثيرات البصرية واعطائيا المعاني والدالالت  .وتحويؿ المثير
البصري مف صورتو الخاـ إلى جشتمط اإلدراؾ الذي يختمؼ في معناه ومحتواه عف العناصر
الداخمة فيو (فتحي الزيات.)995 ، 0445 ،
التعريف اإلجرائي لـبعض مهارات اإلدراك السمعى والبصرى
قدرة الفرد والتعرؼ عمى الحدود المميزة لألصوات واألعداد المختمفة التي يتضمنيا الكالـ
مف خالؿ التمييز السمعى ،وتمييز الشكؿ عف بقية األشكاؿ المشابية مف ناحية الشكؿ ،والموف،
والحجـ ،والنمط ،وادراؾ أوجو الشبو واالختالؼ مف خالؿ التمييز البصرى ،واستدعاء واسترجاع
المعمومات التى سبؽ وتعمميا مف الذاكرة السمعية ،واختيار وتنظيـ وتسمسؿ وتعاقب مثيرات
صوتية سبؽ تقديميا لمفرد مف خالؿ التعاقب السمعى ،ومعرفة الكؿ حينما يفقد جزء منو إلدراؾ
الكؿ والجزء ،والتعرؼ عمى إمكانية تسكيف األشياء أو الرموز أو األعداد واغالقيا بصريا،
وتمييز المثير األساسي مف المثيرات األخرى مف خالؿ الشكؿ واألرضية ،وذلؾ إلعطاءىا
معانى ودالالت وفيـ العالقات المكانية مع أخذ اتجاه األشياء ،وذلؾ مف خالؿ تمؾ الدرجة التي
يحصؿ عمييا فى االختبارات.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروض الدراسة :
 – 0توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف درجات اختبارات بعض ميارات اإلدراؾ
السمعى والبصرى والتحصيؿ فى الرياضيات لتالميذ الصؼ الثاني االبتدائي.
 – 4ال يوجد الختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعى والبصرى باستخداـ الكمبيوتر قدرة
تنبؤية بصعوبات التعمـ فى الرياضيات لدى المعرضيف لخطر صعوبات تعمـ الرياضيات.

إجراءات الدراسة :
أوال  :عينة الدراسة -:
 العينة االستطالعيةبمغ عدد أفراد العينة االستطالعية  05تمميذا وتمميذة مف تالميذ الصؼ الثاني االبتدائي
بمدرسة أبو بكر الصديؽ لمتعميـ األساسي التابعة إلدارة البدارى التعميمية بمحافظة أسيوط فى
الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ  4504 / 4505ـ ،حيث قاـ فريؽ البحث بتطبيؽ أدوات الدراسة
والمتمثمة فى  :اختبار التحصيؿ فى الرياضيات ،واختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعى
والبصري وذلؾ باستخداـ الكمبيوتر بيدؼ التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لألدوات مع
مراعاة بعض الجوانب عند تطبيقيا عمى العينة األساسية.
جدول  1بعض الخصائص اإلحصائية لمعينة االستطالعية
القيـ اإلحصائية
المتغيرات
العمر الزمنى بالشيور
التحصيؿ
الدرجة الكمية الختبار بعض ميارات اإلدراؾ السمعى

العينة االستطالعية " ف = " 05
المتوسط الحسابي ( ـ )

االنحراؼ المعياري ( ع )

45,09

9,,4

09,50

0,49

40,04

0,59

والبصرى

 العينة األساسيةاشتممت العينة األساسية عمى  ,0تمميذا وتمميذة مف تالميذ الصؼ الثاني االبتدائي ،وقد تـ

اختيارىـ مف مدرسة ابو بكر الصديؽ لمتعميـ األساسي التابعة إلدارة البدارى التعميمية بأسيوط.
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أ.م.د  /محمد شعبان فرغمي
د  /نهمة عبد الرزاق عبد المجيد
أ  /سموى محفوظ أحمد

بعض مهارات اإلدراك السمعى والبصري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول  0بعض الخصائص اإلحصائية لمعينة االساسية
القيـ اإلحصائية

المتغيرات

العينة األساسية " ف = ,0

المتوسط الحسابي ( ـ )

االنحراؼ المعياري ( ع )

العمر الزمنى بالشيور

45,09

9,09

الدرجة الكمية الختبار بعض ميارات اإلدراؾ السمعى

04,04

0,,9

00,40

التحصيؿ
والبصرى

0,,,

ثانيا -أدوات الدراسة
إعداد  /فريؽ البحث

 – 0االختبار التحصيمي فى الرياضيات

 – 4اختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعى والبصرى إعداد  /فريؽ البحث
– االختبار التحصيمي فى مادة الرياضيات لمصف الثاني االبتدائي  :إعداد فريق البحث
تـ إعداد ىذا االختبار لقياس تحصيؿ التالميذ فى مادة الرياضيات بعد دراستيـ لمدروس
المقررة الخاصة بمادة الرياضيات لمصؼ الثاني االبتدائي فى الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ
الدراسي  4504 / 4505ـ  ،وييدؼ ىذا االختبار إلى تصنيؼ التالميذ إلى مستويات تبعا
لتحصيميـ ومف ثـ اختيار عينة الدراسة مف التالميذ ذوى التحصيؿ المنخفض .
 وصف االختبار  :يشتمؿ االختبار عمى مسائؿ حسابية في الموضوعات اآلتية :عنواف الدرس

الوحدة
الوحدة األولى

األعداد حتى  - 444القيمة المكانية  -المقارنة بيف عدديف وترتيب األعداد

الوحدة الثالثة

المنحنى المفتوح والمنحنى المغمؽ  -القطعة المستقيمة والشعاع والمستقيـ المضمع

الوحدة الرابعة

وحدات الطوؿ المتر والسنتيمتر  -النقود

الوحدة الثانية

جمع عدديف  -الجمع بإعادة التسمية  -الطرح

المجسمات

 تطبيق االختبار :تـ تطبيؽ االختبار بطريقة جماعية عمى العينة األساسية.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زمن االختبار:بناء عمى الدراسة االستطالعية التي قامت بيا الباحثة تحدد زمف االختبار بما يعادؿ
 90دقيقة وىو الزمف الذى انتيى فيو معظـ التالميذ مف اإلجابة عمى أسئمة االختبار .
 تقدير درجات االختبار  :بمغت الدرجة الكمية لالختبار  40درجة بحيث تعطى درجة واحدةلكؿ إجابة صحيحة يسجميا التمميذ .

 -الخصائص السيكومترية لالختبار التحصيمي :

أ  -صدق االختبار  :تـ استخداـ طريقتيف لمتأكد مف صدؽ االختبار التحصيمي كما يمى :
 صدق المحكمينتـ عرض االختبار فى صورتو األولية عمى مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف
فى مجاؿ عمـ النفس  ،وأيضا عمى موجيي ومعممي مادة الرياضيات فى المرحمة االبتدائية وذلؾ
بيدؼ التأكد مف مدى مناسبة األسئمة لممفيوـ المراد قياسو  ،ومدى مناسبتيا لمفئة العمرية وكذلؾ
طبيعة وخصائص التالميذ عينة الدراسة.
 صدق المحكتـ حساب معامؿ الصدؽ بطريقة الصدؽ التالزمي أو صدؽ المحؾ وذلؾ عف طريؽ
حساب معامؿ االرتباط لبيرسوف بيف درجات أفراد العينة االستطالعية فى االختبار التحصيمي
ودرجاتيـ فى امتحاف نصؼ العاـ الدراسي  4504 / 4505ـ فى مادة الرياضيات  ،ويوضح
جدوؿ  9معامؿ صدؽ المحؾ ومستوى داللتو اإلحصائية.
جدول  3معامل صدق المحك لالختبار التحصيمي ومستوى داللته اإلحصائية
الخواص

العينة االستطالعية ف

معامؿ االرتباط (الصدؽ)

مستوى الداللة اإلحصائية

المتغير
االختبار التحصيمي

5,44

05

 5,50دالة

ب – ثبات االختبار
– طريقة التجزئة النصفية :
تـ حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية  Split -halfومعادلة جتماف ،وسيبرماف
براوف ،ويوضح جدوؿ  9قيمة معامؿ الثبات لالختبار التحصيمي .
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أ.م.د  /محمد شعبان فرغمي
د  /نهمة عبد الرزاق عبد المجيد
أ  /سموى محفوظ أحمد

بعض مهارات اإلدراك السمعى والبصري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول  4يوضح معامل الثبات لالختبار التحصيمي لمعينة االستطالعية
المتغير

الخواص

معامؿ الفا

معادلة سبيرماف

))Spearman

()Guttman

5,44

5,40

5,40

()Alpha

معامؿ الثبات

معادلة جيتماف

 طريقة ألفا كرونباخكما تـ حساب معامؿ الثبات لالختبار التحصيمي بطريقة ألفا كرونباخ وقد جاءت

مساوية  5,44كما ىو موضح بالجدوؿ السابؽ وىذه القيمة مرتفعة مما يدؿ عمى تمتع االختبار
بثبات عالي.

ج -االتساق الداخمي
تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجة كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار والدرجة الكمية

لو كما ىو موضح بالجدوؿ التالي :

جدول  5معامالت االرتباط بين درجة كل سؤال من أسئمة االختبار التحصيمي
والدرجة الكمية له
السؤاؿ

االرتباط بالدرجة الكمية

السؤاؿ

االرتباط بالدرجة الكمية

0
4
9
9
0
0
,
5
4
05
00

**5,990
**5,950
**5,090
**5,09,
 5,499غير دالة
**5,009
**5,990
**5,954
**5,950
**5,940
**5,904

00
00
0,
05
04
45
40
44
49
49
40

**5,049
**5,0,0
**5,,00
**5,049
**5,,59
**5,,,9
**5,099
**5,9,4
**5,945
**5,950
**5,90,

04
09
09

**5,045
**5,944
**5,944
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح مف الجدوؿ مدى تمتع االختبار باالتساؽ الداخمي بارتباط درجة كؿ سؤاؿ بالدرجة
الكمية لالختبار ،وأف جميع العبارات دالة إحصائيا عند مستوى  ،5,50عدا العبارة رقـ ( )0فيي
عبارة غير دالة .
 اختبارات بعض مهارات اإلدراك السمعى والبصرى باستخدام الكمبيوتر:تـ إعداد ىذه االختبارات بعد مراجعة الد ارسػات ذات الصمة بيدؼ قياس بعض ميارات
اإلدراؾ السمعى والبصرى لدى تالميذ الصؼ الثاني االبتدائي المعرضيف لخطر صعوبات تعمـ
الرياضيات وذلؾ فى ضوء خصائصيا مف حيث مدة االحتفاظ بالمعمومات وسعة االستيعاب
وسرعة اإلدراؾ ومعالجة المعمومات وقد تـ تطبيؽ ىذا المقياس إلكترونيا.
ويشتمؿ ىذا االختبار عمى ثالث ميارات أساسية لإلدراؾ السمعى (التمييز السمعى،
الذاكرة السمعية ،التعاقب والتسمسؿ السمعى) وخمسة ميارات لإلدراؾ البصرى (التمييز البصرى،
إدراؾ الشكؿ واألرضية ،إدراؾ العالقات المكانية ،اإلغالؽ البصرى ،إدراؾ الجزء والكؿ) داخميا
ميارات فرعية مرتبطة بميارات اإلدراؾ السمعى والبصرى.

الخصائص السيكومترية الختبارات بعض مهارات اإلدراك السمعى والبصرى :
أ  -:صدق االختبار :
 صدق المحكمينتـ عرض االختبار فى صورتو األولية عمى مجموعة مف السادة المحكميف
المتخصصيف فى مجاؿ عمـ النفس بيدؼ التأكد مف مناسبة األسئمة لممفيوـ المراد قياسو ومدى
ارتباط المفردات بالمحتوى المراد قياسو  ،ومدى مناسبتيا أيضا لمفئة العمرية وكذلؾ طبيعة
وخصائص التالميذ عينة الدراسة وفى ضوء آراء السادة المحكميف قامت الباحثة بإجراء
التعديالت التي اتفؽ عمييا معظـ المحكميف وقد تتراوح نسب اتفاؽ المحكميف ما بيف
 % 055 - %50واعداد االختبار فى صورتو النيائية .
 الصدق التمييزي ( صدق المقارنة الطرفية ) :تـ تحديد التالميذ المرتفعيف فى التحصيؿ الدراسي فى اختبار الرياضيات فى نصؼ
العاـ الدراسي  4504/4505وعددىـ  09تمميذا وكذلؾ التالميذ المنخفضيف فى التحصيؿ
وعددىـ  09تمميذ وىذا االختبار يعتبر ميزاف خارجي الختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعي
والبصري وبإيجاد الدرجات المقابمة لممجموعتيف (المرتفعيف ،المنخفضيف) فى اختبارات الميارات،
ثـ حسػاب الفروؽ بيف المتوسطات وقيـ  Zوذلؾ باستخداـ اختبار ماف ويتني لمعينات المستقمة
كما ىو موضح فى جدوؿ رقـ . 0
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أ.م.د  /محمد شعبان فرغمي
د  /نهمة عبد الرزاق عبد المجيد
أ  /سموى محفوظ أحمد

بعض مهارات اإلدراك السمعى والبصري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول  6المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة  Zلممرتفعين والمنخفضين فى الميزان
الختبارات بعض مهارات اإلدراك السمعى والبصرى

العينة

االختبار

العدد

خواص
المجموعات

متوسط

مجموع

الرتب

الرتب

االبتدائي

الصؼ الثاني

والبصري

السمعى

المرتفعيف

09

04

المنخفضيف

09

,

مستوى

Z

الداللة

404,05
40,05

9,94

5,50

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  5,50بيف
المرتفعيف والمنخفضيف وىذا يدؿ عمى أف اختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعى والبصرى ليا
قدرة تمييزية بيف المستويات المرتفعة والمستويات المنخفضة وأف ىذا االختبار صادؽ .
ب – ثبات االختبار
 ثبات اختبارات بعض مهارات اإلدراك السمعى والبصرىتـ حساب معامؿ الثبات الختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعي والبصري بطريقػة ألفا
كرونباخ ويوضح الجدوؿ قيمة معامؿ الثبات الختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعى
والبصرى.
جدول  7يوضح معامل الثبات الفأ كرونباخ
الصؼ

اختبارات الميارات

المتوسط

االنحراؼ المعياري

معامؿ الثبات

الثاني االبتدائي ف = 05

السمعى والبصرى

00,45

9,,0

5,,55

ويتضح من جدول  7تمتع االختبارات بقيمة مرتفعة الثبات.
ج -االتساق الداخمي
تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجة كؿ سؤاؿ مف األسئمة االختبار والدرجة الكمية
لو كما ىو موضح بالجدوؿ التالي .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول  8معامالت االرتباط بين درجة كل سؤال من أسئمة االختبار بعض مهارات اإلدراك
السمعى والبصري والدرجة الكمية
السؤاؿ
0
4
9
9
0
0
,
5
4
05
00
04
09
09
00
00
0,
05
04

االرتباط بالدرجة الكمية

ميارة التمييز السمعى مف 9 : 0
*5,900
*5,900
*5,904
ميارة التمييز البصرى مف 0 : 9
*5,999
*5,95,
*5,955
ميارة الذاكرة السمعية مف 00: ,
*5,95,
**5,954
*5,99,
**5,909
 5,5,,غير دالة
ميارة الشكؿ واألرضية مف 09 : 04
*5,949
*5,950
**5,9,9
إدراؾ العالقات المكانية مف 0, : 00
**5,950
*5,449
*5,909
ميارة اإلغالؽ البصرى 04 : 05
**5,990

السؤاؿ

االرتباط بالدرجة الكمية

ميارة إدراؾ الكؿ والجزء مف 90 :45
**5,995
45
**5,44,
40
**5,90,
44
49
49
40

**5,909
**5,944
**5,9,5

40
4,
45
44
95

**5,0,0
**5,900
*5,940
*5,909
**5,9,9

 5,500غير دالة
90
ميارة التعاقب السمعى مف 9, : 94
**5,95,
94
*5,990
99
99
90
90

*5,990
*5,440
*5,95,

9,

*5,995

**5,94,

يتضح مف الجدوؿ أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا ،عدا العبارات أرقاـ
( )90 ،00فيي عبارات غير دالة كما موضح بالجدوؿ السابؽ .
 درجة االختبار  :يتـ تقدير درجات االختبار إلكترونيا بحيث يعطى التمميذ درجة واحدة عمىكؿ استجابة صحيحة فى أي مف االختبارات عمى حسب استجابات كؿ تمميذ وبذلؾ تكوف
الدرجة الكمية عمى كؿ اختبار فرعى لألبعاد ويصبح المجموع الكمى لالختبارات الفرعية
السمعى والبصرى ( )9,درجة وىى الدرجة الكمية لالختبارات .
 تطبيق االختبار  :تـ تطبيؽ االختبار إلكترونيا باستخداـ جياز الكمبيوتر بصورة فردية أو فىصورة مجموعات صغيرة كؿ تمميذ عمى جياز خاص بو مع وضع سماعات األذف.
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أ.م.د  /محمد شعبان فرغمي
د  /نهمة عبد الرزاق عبد المجيد
أ  /سموى محفوظ أحمد

بعض مهارات اإلدراك السمعى والبصري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج الدراسة ومناقشتها :
نتائج الفرض األول وتفسيرها
وينص الفرض عمى أنو " توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف درجات

اختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعى والبصرى والتحصيؿ فى الرياضيات لتالميذ الصؼ
الثاني االبتدائي".
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات اختبارات بعض
ميارات اإلدراؾ السمعي والبصري (األبعاد والدرجة الكمية) واالختبار التحصيمي فى الرياضيات
لدى أفراد العينة األساسية وذلؾ كما ىو مبيف بجدوؿ ": 4
جدول  9يوضح معامالت االرتباط الختبارات بعض مهارات اإلدراك مع التحصيل الدراسي لدى
أفراد العينة األساسية ن = 75

الصؼ الثاني االبتدائي

بعض ميارات السمعى والبصرى

معامؿ االرتباط

المتوسطات

االنحرافات
المعيارية

التمييز السمعى
التعاقب السمعى
الذاكرة السمعية
التمييز البصرى
الشكؿ واألرضية
العالقات المكانية
اإلغالؽ البصرى
الكؿ والجزء
الدرجة الكمية لالختبارات
التحصيؿ الدراسى

**5,550
**5,599
**5,540
**5,,,4
**5,509
**5,505
**5,,90
**5,509
** 5,5,5
** 5,5,5

00,9,
4,09
5,0,
40,,0
9,00
45,00
00,45
09,55
04,04
00,40

9,0,
9,00
9,95
0,95
4,40
,,45
9,50
0,05
0,,9
0,,,

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف الدرجة

الكمية الختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعى والبصرى والتحصيؿ فى الرياضيات وأف معامؿ
االرتباط جاءت قيميا دالة عند مستوى  5,50مما يبيف أف اختبارات بعض ميارات اإلدراؾ

السمعى والبصرى ترتبط بعالقة طردية مع التحصيؿ فى الرياضيات لدى تالميذ الصؼ الثاني

االبتدائي ،وبذلؾ تتحقؽ نتائج صحة الفرض األوؿ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقشة نتائج الفرض األول :

تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة بدرية عبداهلل ( )0449خمود راشد ( )4504إبراىيـ أميف
( )4505حناف أسعد ( )4509نصيرة عباس ( )4505عزة عبدالرحيـ ( )4500فايزة إبراىيـ
( )2018( Nelson, Gena; Powell, Sarah R. )4509التي دلت عمى وجود عالقة بيف
ميارات اإلدراؾ السمعى والبصرى والتحصيؿ فى الرياضيات ،كما دلت دراسة –Keller
 )2008( Margulis , m. Shapiro, E. Hintze, Jأنو توجد عالقة وثيقة باألداء والنمو
والتحصيؿ فى الرياضيات؛ كما أشار )2016( Kitchens, V. Deris, A. Simon, M..
وأيضا أشارت دراسة  )2020( Wilkey, E. Pollack, C. Price, G.أف المتحكـ األساسي
فى عالقة التحصيؿ فى الرياضيات ىو عامؿ اإلدراؾ السمعى والبصرى،
وتشير دراسة  ، )2010( Anderson, D. Alonzo, J. Tindal, G.ودراسة
 ،)2011( Methe, S. Begeny, J. Leary, Lودراسة Johnson, E. Galow, P.
 )2013( Allenger, R.ودراسة  ،)2013( Kettler, R. Aibers, C.ودراسة Sisco-
 )2015( Taylor, D. Fung, W. Swanson, H.إلى أف التالميذ الذيف يعانوف مف
مشكالت فى اكتساب ميارات الرياضيات ىـ الواقعيف أسفؿ المئيف  40وبناء عمى ذلؾ تـ تحديد
درجات القطع التي تعرؼ بأنيا نقطة عمى متصؿ درجات االختبار تستخدـ لتصنيؼ التالميذ
إلى فئتيف تعكس مستويات األداء المختمفة بالنسبة ليدؼ معيف أو األىداؼ المراد قياسيا فى
االختبار ،وقد حددت دراسة  .(2016) Laracy, S. Hojnoski, R. Dever, B.التالميذ
المعرضيف بأنيـ الواقعيف أسفؿ المئيف  95أو مف المئيف . 40
كما تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة Ochs, S . Keller -Marguli s. Milena ,
 ،)2020( A. Kristi, s. John, j.ودراسة  )2013( Pilli, O. Aksu, Mإلى أف التعمـ
والتشخيص باستخداـ الكمبيوتر فعاؿ فى التحصيؿ الرياضي وتكويف االتجاىات اإليجابية نحو
الرياضيات وزيادة االحتفاظ بالميارات الرياضية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية وأف برمجيات
الكمبيوتر البد أف تكوف جزء ىاـ مف مناىج الرياضيات.

ثانيا :نتائج الفرض الثاني وتفسيرها

وينص الفرض الثاني عمى أنو  " :ال يوجد الختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعى
والبصرى باستخداـ الكمبيوتر قدرة تنبؤية بصعوبات التعمـ فى الرياضيات لدى المعرضيف
لخطر صعوبات تعمـ الرياضيات " ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ القياـ باألتى:
ولمتحقؽ مف الدقة التنبؤية الختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعى والبصرى
المستخدمة لقياس التحصيؿ فى الرياضيات لدى تالميذ الصؼ الثاني االبتدائي ،فقد تـ استخداـ
البرنامج اإلحصائي  ، SPSS –V 25وتـ مف خاللو استخداـ نموذج  ROCوذلؾ لحساب
مكونات الدقة التنبؤية لكؿ اختبار مف االختبارات المستخدمة ،وذلؾ وفقا لما اشارت إليو
دراسة  ،)2016( VanNorman , chirst,ودراسة January, S. Ardoin, S. Christ, t.
 )2016( Eckert, T. White, mودراسة ,Clemens, N. Shapiro, E. Thoemmes,
).)2011 F
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بعض مهارات اإلدراك السمعى والبصري

أ.م.د  /محمد شعبان فرغمي
د  /نهمة عبد الرزاق عبد المجيد
أ  /سموى محفوظ أحمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أف عممية التحديد الدقيؽ لمتالميذ مف األىداؼ الرئيسة لمفرز ،وأف الدرجة الفاصمة عمى
االختبارات تفصؿ بيف التالميذ المحتمؿ تعرضيـ لخطر صعوبات تعمـ الرياضيات
(صفية عبداهلل .)4500 ،وىناؾ القميؿ مف االتفاؽ حوؿ الدرجات الفاصمة لتحديد التالميذ الذيف
ينتموف لفئة صعوبات الرياضيات ،ولكف توجد مقاربات منيجية؛ لتحديد الدرجات الفاصمة التي
عمى أساسيا يتـ تحديد محكات التصنيؼ (Kaufmann, L. Mazzocco, M. Dowker, A.
.(2013 ،Von Aster, M. Gobel, S. Grabner, R. Rubinsten, O
جدول  12يوضح نتائج مصفوفة األداء المشترك بين اختبارات بعض مهارات اإلدراك السمعى
والبصرى والمحك
غياب المرض-

Disease

وجود المرض+

False Positive
 FPااليجابيات الخاطئة
() 0
True Negative
 TNالسمبيات الحقيقية
))36

True Positive
 TPااليجابيات الحقيقية
()99
False Negative
 FNالسمبيات الخاطئة
))0

All With disease
FP+TN
()90

All With disease
TP+FN
()99

إيجابي+
))39
سمبى –
))36

Test
االختبار
))75

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أنو يوجد  99تمميذ فى اإليجابيات الحقيقية ( )TPكما يوجد90
تمميذ فى السمبيات الحقيقية ( )TNوتصنيؼ بعض الدراسات ،)2014( Youngstrom, E
ودراسة  ،(2013( Tilaki, K.ودراسة  ،)2011( Kumar, R. Indrayan, A.ودراسة
 ,(2006) Gonen, M.ودراسة  ،)2010( Zhu, W. Zeng, N. Wang, N.ودراسة رحمة
صالح ( )4504التالميذ بناء عمى أربعة توقعات إلجراء تحميؿ خصائص تشغيؿ المستقبؿ
 Receiver Operator Cnaracteristicأو منحنى  ROCمف أجؿ حساب الدقة التشخيصية
مف خالؿ حساب الحساسية ،النوعية ،والتنبؤ اإليجابي ،والتنبؤ السمبى ،واالنتشار ،والدقة،
 .(2010( Johnson, J. Petscherويتـ ذلؾ مف خالؿ .وقوع التالميذ الذيف تـ تحديدىـ
بدقة ضمن فئتين هما:
 االيجابيات الحقيقية  True Positivesأو الحساسية  Sensitivityأي التالميذ الذيف حددىـالفرز بصفتيـ معرضيف لخطر صعوبات التعمـ وىـ مصنفوف تصنيفا صحيحا بوصفيـ
معرضيف لخطر صعوبات التعمـ .

232

اجمللذ  – 63العذد السادس – َىنُه 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السمبيات الحقيقية  True Negativesأو التحديد النوعي  Specificityأي التالميذ الذيفحددىـ الفرز بصفتيـ غير معرضيف لخطر صعوبات التعمـ وىـ مصنفوف تصنيفا صحيحا
بوصفيـ غير معرضيف لصعوبات التعمـ )(2016 ) Florkowski, C. (2014
.youngstrom

بينما يقع التالميذ الذيف تـ تحديدىـ وفرزىـ بصورة خاطئة أيضا ضمف فئتيف:

 االيجابيات الخاطئة  False Positivesأي التالميذ الذيف حددتيـ اداة الفرز بصفتيـمعرضيف ولكنيـ مصنفوف تصنيفا صحيحا بوصفيـ غير معرضيف لخطر صعوبات التعمـ.
 والسمبيات الخاطئة  False Negativesأي التالميذ الذيف حددتيـ أداة الفرز بصفتيـ غيرمعرضيف ولكنيـ مصنفوف تصنيفا صحيحا بوصفيـ معرضيف لخطر صعوبات التعمـ.
جدول  11الدقة التنبؤية الختبار بعض مهارات اإلدراك السمعي والبصري
الميارة
الرئيسية

اختبارات
بعض
ميارات
اإلدراؾ
السمعى
والبصري

الحساسية

النوعية

Sensitivity

%055

الدقة التنبؤية
التنبؤ السمبي
التنبؤ االيجابي

Specificity

Positive
Predictive

Negative
Predictive

%5,,5

%5,,4

%055

االنتشار

الدقة

Prevalence

Accuracy

%90,9

%49,9

جدول  10يوضح معدالت حساب الدقة التشخيصية
الدقة التشخيصية

القانوف

Sensitivity
الحساسية
Specificity
النوعية
التنبؤ اإليجابى Positive predictive value
التنبؤ السمبي Negative predictive value
نسبة األرجحية اإليجابية Positive likelihood
ratio
نسبة األرجحية السمبية Negative likelihood
ratio

)= TP / (TP + FN
)= TN / (TN + FP
)(PPV) = TP / (TP + FP
)(NPV) = TN / (TN + FN
)(LR+) = sensitivity / (1 – specificity
(LR-) = (1 – sensitivity) / specificity

االنتشار Prevalence

= (TP + FN) / (TN+TP+ FP + FN) * 100

الدقة Accuracy

( = (TP + TN) / (TP + TN+ FP+ FN * 100

المصادرFlorkowski, C. :
و (2013) John, M.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الحساسية  Sensitivityويقصد بيا النسبة المئوية لمتالميذ الذيف تـ تحديدىـعمى أنيـ معرضيف فى األداء بعض ميارات اإلدراؾ السمعى والبصرى لكوف درجاتيـ
أقؿ مف  %40عمى اختبارات التحصيؿ الدراسي معا ،وأظيرت االختبارات اإلدراكية
أنيـ ايضا معرضيف ويتـ حسابيا بالمعادلة التالية  = :اإليجابيات الحقيقية ÷
(اإليجابيات الحقيقية  +السمبيات الخاطئة)
 النوعية  Specificityوىى النسبة المئوية لمتالميذ الذيف تـ تحديدىـ وفقا الختبار التحصيؿالدراسي ،عمى أنيـ ليسوا معرضيف فى األداء بعض ميارات اإلدراؾ السمعى والبصرى،
وأظير التشخيص انيـ ليسوا معرضيف  .ويمكف حساب النوعية بالمعادلة التالية :
= السمبيات الحقيقية ÷ (السمبيات الحقيقية  +اإليجابيات الخاطئة)
 قيمة التنبؤ اإليجابي  Positive predictive Valueىي نسبة التالميذ الذيف لـ تظيرنتائج اختبار التحصيؿ الدراسي ،بينما تحقؽ ذلؾ مف خالؿ االختبارات بعض ميارات
اإلدراؾ السمعى والبصرى  .وتحسب بالمعادلة التالية:
= اإليجابيات الحقيقية ÷ (اإليجابيات الحقيقية  +اإليجابيات الخاطئة)
 قيمة التنبؤ السمبى  Negative predictive Valueىي نسبة التالميذ الذيف أظير المسحمف خالؿ اختبار التحصيؿ الدراسي ووجود ضعؼ فى األداء لدييـ ولـ يتضح ذلؾ مف
خالؿ االختبارات األخرى  )2014( youngstrom, E.وتحسب بالمعادلة التالية :
= السمبيات الحقيقية ÷ (السمبيات الحقيقية  +السمبيات الخاطئة) (صفية عبداهلل)450, ،
 االنتشار  Prevalenceويشير إلى نسبة انتشار ذوى األداء المنخفض بيف جميع المشاركيففى التقييـ  .وتحسب أيضا بالمعادلة التالية :
= (إيجابيات حقيقية  +سمبيات خاطئة ) ÷ (ايجابيات حقيقية  +ايجابيات خاطئة  +سمبيات
حقيقية  +سمبيات خاطئة) ×( 055رحمة صالح )4504 ،
 الدقة  Accuracyتشير إلى الدقة االجمالية الختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعىوالبصرى فى تحديد ذوى انخفاض االداء الرياضيات  ،واستبعاد مف ليسوا كذلؾ .وتحسب
بالمعادلة التالية :
= (ايجابيات حقيقية  +سمبيات حقيقية) ÷ (ايجابيات حقيقية  +سمبيات حقيقية  +ايجابيات
خاطئة  +سمبيات خاطئة) × (2010 , Zhu, W. Zeng, N. , Wang, N) 055
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ دقة التصنيؼ الخاصة بالحساسية والنوعية أعمى
مف  %55وىى تدؿ عمى أف النموذج ممتاز ،كما دلت دراسة Lewis O. Harvey, J.
( )2014( Swets )2014أف أعمى مف  %,0مما يعنى ارتفاع القدرة التمييزية لالختبارات
بيف ذوى األداء المرتفع والمنخفض ،وفقا لما اشارت إليو دراسة VanNorman ,
 ،)2017–2016(chirstودراسة January, S. Ardoin , S. Christ, T. Eckert, T.
 )2016( White, M.أنو عندما تزيد النسبة فى الحساسية والنوعية عف  %45فيذا يدؿ عمى
أف النموذج أكثر كفاءة تنبؤية  .وترىCompton, D. Fuchs, D. Fuchs, L. Bryant, D
( (2006أف االختبار الذى يتمتع بقدرة عالية عمى المسح والتشخيص يجب أف يكوف لديو عمى
األقؿ  %55مف النوعية  ،كما يجب أف تقترب الحساسية مف  % 45ما أمكف ذلؾ ،ولما كانت
اختبارات اإلدراؾ المستخدمة فى الدراسة الحالية ال تقؿ عف  %55لمصؼ الثاني االبتدائي ،مما
يعنى أف لدييا قدرة تمييزية عالية لذوى األداء المنخفض عف غيرىـ ،وأنيـ يمتمكوف الحد األدنى
مف الميارات  )2016( Hosp,وىذا االنخفاض مؤشر أساسي لكوف ىؤالء التالميذ فى خطر
تعرضيـ لصعوبات التعمـ المحددة ،مما يعنى ارتفاع الدقة التنبؤية لالختبار بذوي خطر
صعوبات التعمـ .وتشير نتائج دراسة  )2019( Smith, F. Was, C.إلى أف الحساسية
والخصوصية مقاييس أكثر وضوحا بالتنبؤ بتصنيؼ التالميذ.
كما أظيرت النتائج أف قيمة التنبؤ اإليجابي مرتفعة لالختبارات مما يعنى ارتفاع
االحتمالية بأف ىؤالء مف المعرضيف لخطر صعوبات التحصيؿ فى الرياضيات ،حيث أظيرت
النتائج إيجابية االنخفاض وتوافر االضطراب لدى نسبة كبيرة مف الطالب زادت عف  %50وىى
قيمة جيدجدا فى التنبؤ اإليجابي ،كما أظيرت النتائج ارتفاع قيمة التنبؤ السمبي أعمى مف %45
لالختبارات مما يعنى قدرة االختبارات عمى إظيار مف ليسوا معرضيف لخطر التحصيؿ فى
الرياضيات وليس لدييـ اضطراب  ،بينما جاءت قيمة االنتشار %90,9فى االختبارات
المستخدمة  ،وىى ترتبط بقيمة التنبؤ اإليجابي والتنبؤ السمبي  ،وتعنى نسبة انتشار مف لدييـ
خطر صعوبات التعمـ المحددة مف بيف التالميذ  ،بينما جاءت قيمة دقة التنبؤ اإلجمالية
 %49,9لتعبر عف دقة االختبارات بصورة عامة فى تشخيص المعرضيف لخطر صعوبات التعمـ
فى الرياضيات.

فحص القدرة التنبؤية لالختبارات بتحميل منحنى ROC

ولزيادة التحقؽ مف الكفاءة التصنيفية الختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعى والبصرى
المستخدمة فقد تـ حساب منحنى  ROCويعتبر تحميؿ منحنى Area Under the Curve
) (AUCقياس لدقة اداة الفرز مف أجؿ تصنيؼ التالميذ المرتفعيف والمنخفضيف بشكؿ صحيح
Fuchs, L. Fuchs, D. Compton, D. Bryant, T. Hamlett, C. Seethaler, P.
( )2007لذلؾ تدعـ ابحاث تقييمات الفرز استخداـ تحميؿ منحنى  ROCاداء التالميذ فى
التحصيؿ إليجاد النقاط الفاصمة التي تحدد بكفاءة التالميذ الذيف بحاجة إلى تدخؿ (
 .)2013 ،Kovaleskl, J. Van DerHeyden, A. Shapiro, Eالجدوؿ التالي يوضح
ذلؾ .
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جدول  13المنطقة تحت المنحنى (Area Under the Curve (AUC
المنطقة تحت المنحنى

الميارات الرئيسية
المتغير
اختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعى و
البصري

Area
المساحة

Std. Error
االنحراؼ المعيارى

Z value
قيمة z

Asymptotic sig.
مستوى الداللة

1.000

-

-

-

ويتضح مف جدوؿ  09أف قيمة المساحة ( )Areaبمغت  055ويستدؿ عمى ذلؾ مف
اتساع المساحة أسفؿ المنحنى والتي زادت عف  %45كما أف ىذا النموذج يتصؼ بدقة
وذكر  ،)2000( Hosmer, D. Lemeshow, S.ودراسة
تشخيصية عالية.
 )2014(Youngstromأنو تـ وضع معايير قياسية لتقييـ المساحة تحت المنحنى Area
) Under the Curve (AUCمف قبؿ Swets, J. ،)2014( Lewis O. Harvey, J
( )2009( Šimundic, M. ،)1961والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
جدول  14يوضح العالقة بين المنطقة الواقعة تحت منحنى  ROCوالدقة التشخيصية
) (Areaالمسافة

 diagnostic accuracyالدقة التشخيصية

0.9 – 1.0

 - Excellentممتاز

0.7-0.8

 - Goodجيد

 - very goodجيدجدا

0.8-0.9

 - Sufficientمقبوؿ

0.6-0.7

 - Badسئ

0.5-0.6

 - test not usefulغير مفيد

< 0.5

شكل  1تحميل  ROCلالختبارات

المهارات السمع بصرية
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشكؿ السابؽ يمثؿ الزاوية فى أقصى اليميف احداثيات التنبييات الخاطئة ،والحساسية
فكمما اتجو المنحنى إلى الزاوية فى اقصى اليسار كمما دؿ ذلؾ عمى أف االختبارات أو األداة ليا
قدرة تمييزية مثالية ،وكمما ابتعد المنحنى عف الخط القطري ،كمما دؿ أيضا عمى قدرة تمييزية
أفضؿ . )2014) Youngstrom
وكما يالحظ ابتعاد منحنى  ROCباتجاه أقصى اليسار االمر الذى يشير إلى وجود قدرة
تمييزية لالختبارات لتشخيص التالميذ العادييف والمعرضيف لخطر صعوبات تعمـ الرياضيات.
كما أظيرت نتائج الفرض قدرة تشخيصية الختبارات بعض ميارات اإلدراؾ السمعى
والبصرى مف خالؿ ارتفاع قيمة الحساسية لذوى االضطرابات والنوعية والخصوصية الستبعاد
مف سواىـ وىذا يتفؽ مع دراسة خمود خمفاء ( ،)450,ومنى ناصر ( ،)450,ورحمة صالح
( )450,وكذلؾ دراسة (صفية عبداهلل .)4500 ،
كما توصمت الدراسة إلي العديد مف النتائج التي تؤكد عمى وجود فروؽ دالة بيف تالميذ
المرحمة االبتدائية المرتفعيف والمنخفضيف سواء ممف يعانوف مف قصور في بعض ميارات
اإلدراؾ السمعى والبصرى أو ممف يعانوف مف قصور في ميارتي التعرؼ عمى الحساب،

واألشكاؿ ،وذلؾ في اإلدراؾ لصالح التالميذ العادييف وىذا ما وضحو Papadopoulos,
 )2001(Mulcahyعمى أف تالميذ المرحمة االبتدائية المعرضيف لخطر صعوبات التعمـ
يتأخروف عف أقرانيـ العادييف وأنيـ يتسموف مف جانب آخر بقصور في االنتباه واإلدراؾ.
وغالبا ما يصفوىـ معمموىـ وآباؤىـ بأنيـ غير قادريف عمي أف يستمروا في ميمة واحدة
لفترة طويمة ،وأنيـ غير قادريف كذلؾ عمي أف ينصتوا لما يقولو اآلخروف  ،وأنيـ يتحدثوف بال
توقؼ  ،وأنيـ ينطقوف بأوؿ ما يخطر بباليـ مف أشياء دوف أف يفكروا  ،وأنيـ غير قادريف عمي

أف يقوموا بتخطيط أنشطتيـ داخؿ المدرسة أو خارجيا.

ىذا ما تشير اليو فايزة إبراىيـ ( )4509أف أولئؾ التالميذ يعانوف ممف ضعؼ واضح
في االنتباه مما يجعميـ غير قادريف عمى استقباؿ المثيرات المختمفة مف البيئية المحيطة بشكؿ
مناسب ،ويؤدي ضعؼ االنتباه بطبيعة الحاؿ إلي ضعؼ مماثؿ في اإلدراؾ وقصور في التعرؼ
عمى المثيرات ،والتميز بينيا حيث أنيـ يجدوف صعوبة في االنتباه لخصائص األشياء المختمفة
التي يخبرونيا ،فال يكونوا قادريف عمي معرفتيا ،أو إدراكيا سواء تعمؽ ذلؾ باإلدراؾ السمعي أو
البصري ،ويترتب عمي ذلؾ أف ينسي الطفؿ خبراتو السابقة وىو األمر الذي يعرضو إلي قصور

أخر في الذاكرة فال يتمكف مف االستفادة مف تمؾ المثيرات ،أو مف تطبيؽ ما يكوف قد تعممو مف
مواقؼ أخر مشابية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واتفؽ مع دراسة  )2003( Levyأنيـ يجدوف صعوبة في تنظيـ البيئية بما تممو مف

مثيرات مختمفة ،وتفسيرىا في ضوء ما لدييـ مف خبرات مما ينتج عنو تشوىات في اإلدراؾ مف

جانبيـ وىو ما يؤثر سمبا في قدرتيـ عمي تشفير ومعالجة ،واسترجاع المعمومات المختمفة أي
يؤثر سمبا عمي إدراكيـ  ،فإذا كاف المدخؿ الحسي مزودا بوصؼ أو تفسير لفظي فأنو يساعد

التالميذ بمرحمة ما قبؿ العمميات عمي تكويف الصورة العقمية .

وكشؼ دراسة  )2000( Grobecker De Lisiفيما يتعمؽ بالعمميات المعرفية وجود فروؽ

دالة بيف مجموعتيف في األداء عمى المياـ المستخدمة وىو ما يعكس مستوى تمؾ القدرات لدييـ

إذ اتيح أف التالميذ ذوي صعوبات التعمـ يبدوف تأخ ار نمائيا داال في مستوى اإلدراؾ المكاني
عامة وليس في القدرة عمى اإلدراؾ البصري فقط وما يتعمؽ بيا مف ميارات قبؿ األكاديمية .

ويمكف التعمـ باستخداـ الكمبيوتر ( Computer Assisted Instruction (CAIحيث

يقوـ الكمبيوتر بدور المعمـ أو الموجو ،فيسير بالمتعمـ في سمسمة مف الدروس واألنشطة

والتماريف واألسئمة في بيئة غنية بعوامؿ التعزيز والتحفيز والتشجيع

حتي يتمكف المتعمـ

مف استيعاب المادة العممية ،ويصاحب كؿ إجابة يقوـ بيا التعمـ تعزيز الصحيح منيا

وتصويب الخطأ.

ىذا وتشير نتائج دراسة  (2010( Mammarella, I. Pazzaglia, F.عمي حاجة

التالميذ المعرضيف لخطر صعوبات التعمـ غير المفظي إلى الحاجة إلى تدخالت بصرية مبرمجة

بواسطة الكمبيوتر والتعميـ العالجي لتحسيف بعض ميارات اإلدراؾ البصري خاصة الذاكرة

البصرية والتمييز البصري .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توصيات الدراسة :
فى ضوء اإلطار النظري لمدراسة والدراسات السابقة ونتائج الدراسة الحالية توصى الدراسة باآلتي:
 تصميـ أداة لقياس اإلدراؾ باستخداـ الكمبيوتر فى جميع المراحؿ التعميمية. االىتماـ باالكتشاؼ المبكر لصعوبات التعمـ عند تالميذ الصؼ األوؿ والثاني والثالثاالبتدائي.
 استخداـ الكمبيوتر بجميع مراحؿ التعميـ العاـ بدءا مف رياض التالميذ وحتى التعميـ الجامعيفى تعميـ الرياضيات بصفة خاصة والعموـ األخرى بصفة عامة .
 االىتماـ باستخداـ الوسائط التعميمية بالصور واألشكاؿ المألوفة وغير المألوفة فى توضيحالمعمومات التي يتـ تقديميا لمتالميذ  ،وربط المعمومات السمعية المجردة فى الرياضيات وفى
العموـ األخرى باألساليب البصرية.
 ضرورة التشخيص الدقيؽ لمتالميذ في الصؼ األوؿ االبتدائي واجراء دراسات أخرى حوؿتشخيص المعرضيف لخطر صعوبات التعمـ لـ يتطرؽ ليا البحث الحالي.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع :
 ابراىيـ أميف ( .)4505الفروؽ بيف العادييف وذوي صعوبات التعمـ في التمييز السمعيوالبصري لدى عينة مف التالميذ في مدارس الحمقة االولى بمحافظة

مسقط .مجمة العموـ التربوية والنفسية.95 - 09 ،)4(00 ،

 أحمد حسف ،محمد مصطفى ،حسنى زكريا ( .)4500صعوبات التعمـ النمائية 5ط ،0عماف:دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 السيد عبدالحميد ( .)4555صعوبات التعمـ النمائية 5ط ،0القاىرة :عالـ الكتب. بدرية عبداهلل ( .)0449العالقة بيف الميارات اإلدراكية السمعية والبصرية وبعض صعوباتالحساب لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة البحريف .رسالة ماجستير،

كمية التربية ،البحريف ،جامعة الخميج العربي.

 تياني عبداهلل ( .)4500أثر برنامج فى تنمية مستوى الميا ارت الحركية لألطفاؿ المعرضيفلخطر صعوبات التعمـ بمرحمة رياض األطفاؿ بدولة الكويت .رسالة

ماجستير ،جامعة الخميج العربي ،كمية الدراسات العميا البحريف.

 -حناف أسعد ( .)4509مستوى اإلدراؾ لألطفاؿ الروضة المعرضيف لخطر صعوبات التعمـ

والعادييف .المجمة العممية لجامعة الممؾ فيصؿ العموـ اإلنسانية واإلدارية

; .450 – 494 ،)4(09

 خمود خمفاف ( .)450,الدقة التشخيصية لقياسات الطالقة القرائية القائمة عمى المنياج فىفرز الطالب المعرضيف لصعوبات القراءة فى الصؼ الرابع األساسي

بمحافظة مسقط ،رسالة ماجستير ،عماف  :كمية التربية  ،جامعة السمطاف

قابوس.

 خمود راشد ( .)4504مستوى معممات الروضة بصعوبات اإلدراؾ لدى األطفاؿ المعرضيفلخطر التعمـ  .المجمة السعودية لمعموـ التربوية ،جامعة الممؾ سعود ،

الجمعية السعودية لمعموـ التربوية والنفسية.00, - 090 ،)09( ،
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 رحمة صالح ( .)450,الدقة التشخيصية لمقياس االستعداد العددي المبكر القائمة عمىالمنياج فى فرز التالميذ المعرضيف لمفشؿ فى الرياضيات فى الصؼ
األوؿ األساسي العريمية .رسالة ماجستير ،عماف  :كمية التربية  ،جامعة
السمطاف قابوس.
 رحمة صالح ( .)4504الدقة التشخيصية لمقياس االستعداد العددي المبكر القائمة عمىالمنياج فى فرز التالميذ المعرضيف لمفشؿ فى الرياضيات .مجمة العموـ
التربوية جامعة قطر ،كمية التربية (.090 – 009 ،)09
 سمير فنى (  .)4505طرؽ اإلدراؾ السمعي لمصوت والكالـ مف وجية نظر نماذج البحثالمعجمي لفورستير وروبنشتيف والنظريات المفسرة لذلؾ ،مجمة دراسات
وأبحاث; (. 459 - 050 ،)95
 صفية عبداهلل ( .)4500الدقة التشخيصية لقياسات العمميات الحسابية القائمة عمى المنياجفى فرز التالميذ المعرضيف لصعوبات تعمـ الرياضيات فى الصؼ الرابع
األساسي .رسالة جامعية  ،عماف  :كمية التربية  ،جامعة السمطاف
قابوس.
 عزة عبدالرحمف ( .)4500فاعمية برنامج تدريبي فتنمية ميارات التجييز السمعى لمتالميذ ذوىصعوبات التعمـ فى المرحمة االبتدائية .مجمة كمية التربية فى العموـ
النفسية ،كمية التربية  ،جامعة عيف شمس; .005 - 44 ،)9( 95
 فايزة ابراىيـ ( .)4509المتغيرات المعرفية لتالميذ المرحمة االبتدائية ذوى قصور الميارات قبؿاالكاديمية كمؤشر لصعوبات التعمـ .مجمة التربية الخاصة والتأىيؿ;
.444 - 004 ،)9(0
 فتحي الزيات ( .)0445صعوبات التعمـ االسس النظرية والتشخيصية والعالجية .ط، 0القاىرة  :دار النشر لمجامعات.
 محمد النوبي ( .)4500صعوبات التعمـ بيف الميارات واالضطرابات .ط ، 0عماف  :دارصفاء لمنشر والتوزيع.
 منصور منيؼ ( .)455,بناء برنامج تدريبي قائـ عمى النظرية السموكية المعرفية و قياس اثرهفي تنمية ميارات اإلدراؾ السمعي والبصري لدى االطفاؿ ذوي صعوبات
التعمـ بمرحمة الروضة في دولة الكويت .رسالة دكتوراه  ،جامعة عماف
العربية ،كمية الدراسات التربوية العميا.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 منى ناصر ( .)450,الدقة التشخيصية لقياسات المفاىيـ والتطبيقات الرياضية القائمة عمىالمنيج فى فرز التالميذ المعرضيف لصعوبات تعمـ الرياضيات فى
الصؼ الرابع األساسي  .رسالة جامعية  ،عماف  :كمية التربية  ،جامعة
السمطاف قابوس.
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 نصيرة عباس ( .)4505صعوبات اإلدراؾ البصري والسمعي واثرىا عمى تعمـ الرياضياتلدى التالميذ .المركز الجامعي أحمد زبانة غميزاف– مخبر الدراسات
االجتماعية والنفسية واالنثروبولوجية; .050 – 0,5 ،)0(9
 يسرى أحمد ( .)4504صعوبات التعمـ النمائية بيف النظرية والتطبيؽ .ط ،0الرياض :دارالزىراء.
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