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ــرحة    :ملخـــص ــر مسـ ــة أثـ ــة معرفـ ــدفت الدراسـ ــدة  هـ ــوحـ ــيل   ةالهندسـ ــي التحصـ فـ
ــم الرياضـــيات         ــدى الطلبـــة ذوي صـــعوبات تعلـ ــض تشـــتت االنتبـــاه لـ بالصـــف  وخفـ

ــبه    الخــــــامس األساســــــي، ــدف، تــــــم اســــــتخدام المــــــنهج شــــ ولتحقيــــــق هــــــذا الهــــ
ــابطة       ــة ضـ ــوعتين مجموعـ ــى مجمـ ــوائيا إلـ ــة عشـ ــيم العينـ ــم تقسـ ــث تـ ــي، حيـ التجريبـ
ــة التجريبيــــة باســــتخدام مســــرح        ــة تجريبيــــة، وتــــم تــــدريس المجموعــ ة ومجموعــ

ــنهج ــابطة   المــــ ــة الضــــ ــا المجموعــــ ــت، أمــــ ــة  فدرســــ ــة االعتياديــــ ــد ، وبالطريقــــ أعــــ
ــة         ــراد العينـ ــدد أفـ ــغ عـ ــاه، بلـ ــتت االنتبـ ــا لتشـ ــيليا، ومقياسـ ــارا تحصـ ــان اختبـ الباحثـ

ــي     ) 16( ــامس األساســـ ــف الخـــ ــات الصـــ ــن طالبـــ ــة مـــ ــعوبات تعلـــــم  طالبـــ ذوي صـــ
ئيا بمنطقـــــة الزرقـــــاء األولـــــى، اختيــــروا عشـــــوائيا، وقســـــموا عشـــــوا  الرياضــــيات  

ــة    ــداهما تجريبيـــ ــافئتين، إحـــ ــوعتين متكـــ ــابطة  ) 8(لمجمـــ ــرى ضـــ ــات، واألخـــ طالبـــ
ــتخدام   ) 8( ــن باســـــ ــات اللـــــــواتي درســـــ ــفرت النتـــــــائج أن الطالبـــــ طالبـــــــات، وأســـــ

ــن       ــواتي درسـ ــات اللـ ــن الطالبـ ــتتا مـ ــيل وأقـــل تشـ ــي التحصـ ــا فـ ــر تفوقـ المســـرح أكثـ
  .بالطريقة االعتيادية

تحصيل الدراسي، تشتت االنتباه، مسرحة وحدة الهندسة، ال :الكلمات المفتاحية(
 ).صعوبات تعلم الرياضيات

  

عليه من  يترتبقضية خطيرة، لما تعتبر صعوبات التعلم : مقدمة
مشكالت تؤثر على حياة الفرد والمجتمع، وإذا لم يسرع باكتشافها 
والتعامل معها تربويا باألساليب المناسبة، فقد تتفاقم إلى مشكالت أكثر 

 تعلم صعوبات ،ًااهتمام القت التي التعلم صعوبات أنواع بين ، ومنًاررض
أهمية  من لها العالجية البرامج ووضع الرياضيات، التي يستمد االهتمام بها،

 ثقافتهم، كانت لألفراد مهما المهمة العلوم من الرياضيات تعد إذ الرياضيات،
 ة المختلفةالقرارات اليومي اتخاذفي الحياة، و في مهمًا مكانًا تأخذ ألنها

)Kirk, Gallagher, Coleman & Anastasiow, 2012.(  

الفئة من  لهذه لمساعدة الجهود تسارعت األهمية هذه منطلق ومن
انتشار صعوبات تعلم  محاولة التعرف على نسبة من خالل ،الطلبة

 وكذلك ستقدم لهذه الفئة، التي الخدمات ونوع حجم الرياضيات، وتحديد
وعليه فقد  لمساعدتهم، والتعلمية التعليمية ساليبواأل البحث عن الطرق

 التعلم المفاهيم والمهارات صعوبات ذوي تعليم اتجهت الدراسات نحو
 ويحسن التعلم يسهل بمنهج العمرية، والتفكير لمجموعتهم المناسبة المهارات
  .)2011 لوقفي،؛ ا2002؛ الزيات،2005الرشدان،( .التحصيل
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The Effect of Using Dramatized Curricula on 
Achievement and Reducing Attention Distraction among 
Students with Math Learning Disabilities 
 
Mohammad Al-Khateeb and Osamah Bani Milhem, 
Department of Curricula and Teaching Methods, The 
Hashemite University, Zarqa, Jordan. 

Abstract: This study aimed at identifying the effect of 
dramatizing the geometry unit on achievement and reducing 
attention distraction among the students who suffer from math 
learning disabilities in the basic educational stage. To achieve 
this objective, the semi-experimental method was used. The 
sample was randomly divided into two groups: control and 
experimental. The experimental group was taught using the 
dramatized curricula. The control group was studied in the 
normal method; the researchers prepared an achievement 
exam and attention distraction scale. The sample participants 
were (16) female fifth graders in Zarqa Education Directorate 
(1), who were randomly chosen and distributed over two equal 
groups. The first group (n=8) was experimental and was 
taught using the curriculum dramatizing method; and the 
second group (n=8) was the control group, who received 
teaching through the normal method. The results showed that 
the students who were taught by curriculum dramatizing 
method did better achievement and had less attention 
distraction than the control group students who received 
teaching through the normal method.  

(Keywords: Geometry Unit Dramatizing, Academic 
Achievement, Attention Distraction, Math Learning 
Disabilities). 

  

  
  

وكنتيجة طبيعية لصعوبات تعلم الرياضيات، يعاني الطلبة من تدن 
 ,Sezer)دويغو وجولر و حاد في التحصيل، وتؤكد على ذلك سيزر

Duygu, & Guler, 2011)  بأن صعوبات تعلم الرياضيات تظهر في عدم
قدرة الطلبة على اكتساب المفاهيم الرياضية، أو تطبيق المهارات الرياضية، 

مشكالت، مما يترتب عليه انخفاض مستوى تحصيل هؤالء وكذلك حل ال
الطلبة في الرياضيات، والذي يعتبر من أهم المشكالت التي تواجه هذه 

 ,Ramirez؛ 1430، السميري(عدد من الباحثين  ويشير .الفئة
Gunderson, Levine & Beilock, 2013 (يواجه  الرياضيات لى أن تعلمإ

وهناك العديد من  في التحصيل، واضحًا وتدنيًا متعلمي هذه الفئة، من عزوفًا
 وعدم تدريس يتعلمه، لما بحاجة األسباب لعل من أهمها عدم شعور الطالب

 رؤية من خاللها الطالب عييستط واقعية، سياقات وفي أصيل الرياضيات بشكل
  .أمامه مشاهدًا حدثو الحياة، نسيج داخل الرياضيات
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إلــى ) Raymond, 2004(يمونــد وفــى هــذا الصــدد يشــير ر
 صـعوبات الـتعلم يفتقـرون إلـى مهـارات االنتبـاه، يأن األطفـال ذو

أن األطفــال ذوي صــعوبات ) Elizabeth, 2003(وتــذكر اليزابيــث 
ممـا يستوجب بناء تدخالت فعالة،  ،التعلم لـديهم قصـور في االنتبـاه
  .وعالجًا وتعامًال هـا، بحثـًاوتلـك مشـكلة تستلزم االنتبـاه إلي

 (Beiderman & Faraone, 2005)بيدرمان وفاروني  وعرف

إنجاز المهمات  متابعة على قدرة الطالب االنتباه بأنه عدم تشتت
 تشتت ذو الطالب أن) Yong, 2008( يونغ والتركيز فيها، ويرى

 هاالنتبا تركيز على المقدرة من ضعيف مستوى لديه هو الذي االنتباه
 ),Anderson أندرسون ووت ونوبل وشانلي وتشير، طويلة لمدة

) Watt, Noble & Shanley, 2012أن ذوي تشتت االنتباه هم  إلى
 متوقع هو ما مع يتناسب ال مستوى االنتباه لديهم يكون الذين الطلبة
 على ليس لديهم المقدرة هؤالء األطفال أنوعمرهم،  مثل في هم ممن

االنتهاء من  على ليس لديهم المقدرةو طويلة، راتلفت تركيز االنتباه
 في ويقعون لوقت المحدد،اعمل المهمات التي تطلب منهم في 

  .كثيرة أخطاء

 ,Hansen, Weiss & Last) هانسن وويس والستويصف 
 قصير انتباها يمتلكون بأنهم االنتباه بتشتت ينالمصاب األطفال (1999

 إكمال مهمة إلى أخرى دون من بشكل سريع انتباههم المدى، وينقلون
 بشكل وتوجيهه في السيطرة على انتباههم، صعوبة ويجدون األولى،
   .صحيح

 انتباه ضعف من معلمو الطلبة ذوي صعوبات التعلم ويعاني
 في كبيرة يحاولون بذل جهود على الرغم من أنهم وتشتته، الطلبة
وقد  جديد، يقدم موضوع عندما خصوصًا االنتباه، على الطلبة تشجيع

 ترجى، دون فائدة البعض منهم للفت انتباه الطالب باستمرار يلجأ
 مهارة واالنتباه والنجاح، من الشروط األساسية للتعلم االنتباه ويعد

 خالل التخطيط من بةالطل لدى االنتباه تحسين ويمكن قابلة للتعلم،
 عالجية وبناء أنشطة االنتباه، تشتت حدوث من تحد وقائيةلبرامج 

مشكلة تشتت االنتباه  لديهم تظهر الذين لمساعدة الطلبة
)Einarsdottir, 2008; Travel & Visser, 2007(  

 إلى أن تشتت االنتباه يحتل مكانًا )2002(وقد أشار الزيات 
المختلفة، مما جعل الكثير من الباحثين  مركزيًا بين صعوبات التعلم

مؤثرا في صعوبات التعلم  يرون أن تشتت االنتباه يعد عامًال
األخرى، مثل صـعوبات تعلم القـراءة، والكتابة والرياضيات، وقد 

 ,McGoey)هالي وشيلتون ودوبالن مكجوي وأشارت دراسة 
Dupanl, Haley & Shelton, 2007)  من الطلبة  %80إلى أن

تشتت االنتباه تظهر لديهم العديد من المشكالت في  لذين لديهما
األداء الدراسي، ومنها تدني التحصيل الدراسي، وصعوبات تعلم، 
وإعادة الصف الدراسي، أو التحويل إلى غرف التربيـة الخاصـة، أو 

   .االنسحاب من المدرسة

 من نتائج للعديد مراجعته بعد (Barkley,2003) باركلي وأشار
لديهم  الذين الطلبة من) %26-%19(أن  إلىالسابقة  لدراساتا

 التعلم، صعوبات مظاهر من واحد من األقل يعانون على انتباه، تشتت
) ,Anderson( كل من اندرسون ووت ونوبلي وشانلي بينما توصل

Watt, Noble & Shanley, 2012 الذين األطفال من  %90إلى أن 
  .تعلم صعوبات لديهم االنتباه بتشتت يتصفون

 ,Huang(يانغ وتو وتشاو و نتائج دراسة هوانغ وأظهرت
Chao, Tu & Yang, 2003( انتباه الطلبة  فحصت تشتت التي

متدني  مستوى التحصيل الدراسي أن الدراسي، وعالقته بتحصيلهم
 تدني التحصيل وسبب بالمقارنة مع أقرانهم، عامة بصفة لديهم

 عدم إلى يؤدي مما هم على االنتباه،قدرت لعدم يعود الدراسي لديهم،
  .من الحقائق والمفاهيم وإجراء العمليات الحسابية العديد فهم

 االنتباه، لتركيز األساسية المرحلة في الطالب مسؤولية وتزداد
 حيث ،تظهر بشكل أكثر وضوحًا المرحلة هذه في االنتباه فمشكالت
 منه ستدعيت دراسية عديدة، القيام بمهمات الطالب علىيتوجب 
هذه  إلتمام بمجهود القيام منه وتتطلب الوقت، من أطول لفترة االنتباه

 أو بعض في صعوبة االنتباه المهمات، فيواجه الطلبة ذوي تشتت
بين المهمات واألنشطة المختلفة  االنتقال أن كما المهمات، معظم
 تمهما وإنجاز التعليمات أضف إلى ذلك اتباع بالنسبة لهم، عبئًا يشكل
 .خطوة من أكثر تتطلب أنشطة أداء أو ،منظمًا عمًال تتطلب دقيقة

)West, Taylor, Haughton & Hudyma, 2005( .بعض ويرى 
 ,McGoey؛Huang, Chao, Tu & Yang, 2003( الباحثون

Dupanl, Haley & Shelton, 2007( هؤالء لدى االنتباه تشتت بأن 
 الرياضية المهارات تسابالك رمزية أنظمة تكوين الطلبة يعيقهم من

) ,Ota & DuPaul ودوبول اوتادراسة  أشارت وقد األساسية،
يعانون من تشتت االنتباه يقدمون أداء  الذين الطلبة نأ 2002(

 المستوى مع لتتناسب الرياضية المهمات واألنشطة تنظم أفضل عندما
 مناسبة استراتيجيات وأساليب واستخدام للطالب، الفردي األكاديمي

 راجعة وتقديم التغذية لهم، الرياضيات دروس لعرض وتقديم
 أدائهم تحسين على ويعمل أدائهم يشد انتباههم، حول المستمرة
   .األكاديمي

 التدريس،في مجال  مامن خالل خبرته انوقد الحظ الباحث
 تشتت انتباه الطلبة ذوي صعوبات التعلم بدرجة كبيرة، كما أن

 مع الصعوبات للتعامل العملية الخبرة لكونال يمت المعلمين، من العديد
ي تصبح الخدمات الومشكالت تشتت االنتباه، وبالت ،التعليمية

المقدمة لهؤالء الطلبة غير ناجحة، مما ينعكس على أداء الطالب 
  .وتحصيله بصورة عكسية

عددًا من  انوجد الباحث ،وبمراجعة األدبيات المنشورة
ضمين المناهج استراتيجيات الدراسات التي أوصت بالحث على ت

وتقليل  ،ونشاطات تسهم في زيادة قدرة الطلبة على التحصيل
كل  بما يتوافق مع مراحل نموهم المختلفة، كدراسة ،تشتت االنتباه

 ,West؛ McGoey, Dupanl, Haley & Shelton, 2007( من
Taylor, Haughton & Hudyma, 2005 ؛Travel & Visser, 

2007( ،  
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ق نفسه يوصي المجلس الوطني لمعلمين الرياضيات في السياو
 National Council of Teachers of Schoolالمدرسية 

Mathematics )NCTM, 2000 ( بتطوير بيئة تعلم الرياضيات
ويؤكد أنه من الضروري أن يكون  ،وبأن يعزز الفهم بشكل فعال

  .ضياتفي تعلم الريا الطلبةالمعلمون مدركين للصعوبات التي تواجه 

ذوي صعوبات  تدريس لعملية الداعمة المحددات بين ومن
 حيث التعلم، استخدام استراتيجيات تدريس تتناسب مع خصائصهم،

 لديهم الذين الطلبة أن إلى )Overton, 2009( فيرتونأيشير 
على  تساعدهم إلى أساليب مثيرة غالبا يحتاجون صعوبات أكاديمية،

تحسين  في المدرسة أن تسهم ضرورة يشدد على ولذلك التعلم،
بيئة صفية  تأمين طريق عن تحصيل الطلبة ذوي صعوبات التعلم،

م على مبدأ العدالة في التعليم، وهذا يتطلب ومتسامحة تق وتدريسية
من المعلمين تطوير استراتيجيات التدريس التي تساعد هؤالء 

  .الطلبة

بة للطلومن منطلق تحسين التحصيل وتقليل تشتت االنتباه 
لذوي صعوبات تعلم الرياضيات، والتي تمثلت مشكلة الدراسة بها، 
ومن باب ما يدعو إليه التربويين في استخدام استراتيجيات تدريس 
حديثة ومنها مسرحة المنهج، فالتدريس الممسرح قد يساهم في 
الحد من الصعوبات التعليمية ومظاهرها المختلفة كونه من أكثر 

ليتناسب والصعوبة التي يراد أن يعالجها،  ،األساليب مرونة وتنوع
ومن أهم ما ينمي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم التحصيل 
 ،الدراسي، وذلك من خالل ممارسة األنشطة الممسرحة المختلفة

عفانة ( فتزداد معلوماتهم وخبراتهم سواء في المدرسة أو خارجها
 Manitone &؛ ,Berry, 2014 Loughlin &؛ 2008واللوح، 

Smeadm 2003.(  

لطلبة ذوي صعوبات مع ان استخدام مسرحة المنهج كما أ
وضعها المجلس الوطني  المعايير التي مع تعلم الرياضيات، يتماشى

 المرحلة لصفوف(NCTM, 2000) لمعلمين الرياضيات المدرسية
 يتصفون الصغار األطفال أن إلى المعايير تلك أشارت إذ األساسية،

 تعلم في للحركة حب األطفال يوظف أن للمعلم كنويم للحركة، بحبهم
 االتصال، خالل مهارات من أفضل بصورة األهداف تحقيق إلى يؤدي

 من ربط استدالالتهم، لما في كذلك توضيح على الطلبة وتشجيع
 كهدف الرياضيات تذوق على أيضًا وأكدت المعايير بالحياة، الرياضيات

 بالمهارات وحقائقها المرتبطة ضيةالريا المعرفة تذكر بناء وليس أولي،
  . الرياضية

واستخدام المسرح المدرسي ليس أمرًا جديدًا في 
استراتيجيات تنفيذ المنهج، فقد بدأت الكثير من المؤسسات 

تنادي ) 1964(والمدارس التربوية العالمية منذ سنة  ،التعليمية
كاستراتيجية  ،وتفعيل المسرح المدرسي ،باستخدام الدراما

من أدوات تنفيذ المنهج وتقويمه  ،باعتبارها أداة فاعلة ،يسيةتدر
صياغة محتوى : "مسرحة المنهج بأنهب، ويقصد )2012،الفيومي(

المنهج المدرسي في شكل نصوص مسرحية، تدرس من خالل 

يقوم الطلبة بتمثيل األدوار التي يتألف منها  ،مواقف حوارية طبيعية
ها الخبرات التعليمية غير مباشرة الموقف التعليمي، وتتحول من خالل

تسهم في استيعاب المادة التعليمية، تحقيقًا  ،إلى خبرات مباشرة حية
  .)Harlin & Brown, 2012; 172( "ألهداف المنهج المدرسي

) Lawton & La Porte, 2013(وعرفها الوتون والبورت 
تحقيق  بهدف مسرحية،   صورة وتنفيذه في  المنهج  تنظيم  بأنها 

بأنها ) Black, 2011(المنشودة، وعرفها بالك   التدريسية األهداف  
باستخدام  ،قالب درامي  التعليمي في  الموضوع عادة صياغة إ

  الفن عناصر   من  إطار للطلبة في   الخبرات الحياتية؛ لتقديمه
  . من التعلم والفهم  مزيد  تحقيق ، بهدف  المسرحي

طريقة الطالب في التفكير، فمدخل مسرحة المناهج يتفق مع 
ألنه يجسد األحداث والشخصيات أمام الطلبة بشكل ملموس حي، 

الذي يجذب انتباه الطلبة، لمتابعة ما  ،باإلضافة إلى عنصر الحركة
مدخل مسرحة المنهج يستثمر حب  كما أنيشاهدونه ويسمعونه، 

وجعله مشوقًا ووظيفيًا،  ،الطالب للعب والحركة في تيسير التعلم
  .)Erdogan & Baran, 2009(مما يعمق التعلم ويجعله مفيدًا 

من  متكاملة  هادفة  تربوية  منظومة  المناهج  وتعد مسرحة 
 ا، التيعملياته ومخرجاتهو امدخالته لها  ،العالقات والتفاعالت

  ، وتشكيلها تتضمن إعادة تنظيم المحتوى العلمي للمادة الدراسية
العناصر  على  التركيز  مع  ، ممسرحة  هادفة  مواقف وأنشطة  في

معتمدة  المنشودة    األهداف لتحقيق   ،توصيلها  المراد المهمة  واألفكار  
 التدريس  بيئة التعليمية،   المادة ، المتعلم،  المعلم: عناصر عدة  على  
)Butterwick & Lawrence, 2009; Campana, 2011.( 

فعال  دور  من  لها  لما  ، المناهج لمسرحة  اختيار الباحثان  وجاء 
الى  أقرب   المواقف وجعل   الطلبة، أمام  واألحداث   الوقائع  تجسيد من   
  التعرف في   السابقة الدراسات   بعض توصيات   من  وأيضا  أذهانهم، 

 ;Appel, 2006(  المختلفة  المواد على   المناهج  مسرحة على أثر 
Atas, 2014; Folostina, Tudorache, Michel, Erzsebet, 

Agheana & Hocaoglu, 2015( ،تبدو  تقدم  ما  ضوء   يف و
 لمعرفة أثرتهدف   والتي،  الدراسة  هذه  إلجراء  الماسة الحاجة  

مسرحة الهندسة في التحصيل وخفض تشتت االنتباه لدى الطلبة 
   .ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة األساسية

دراسة ايردوقان  راسات التي اهتمت بمسرحة المنهجومن الد
 فحص أثر تدريس إلى )Erdogan & Baran, 2009( وبارن

ألطفال  الرياضية الرياضيات من خالل أسلوب الدراما على القدرة
وأظهرت النتائج أن تدريس الرياضيات  المدارس االبتدائية في تركيا،

  .لى القدرة الرياضيةعله تأثير إيجابي أسلوب الدراما  باستخدام

هدفت معرفة اآلثار ف Venzen, 2011)(دراسة فينزين أما 
ي األمريكيين ف المترتبة على أسلوب الدراما في مساعدة األطفال

اكتساب مفاهيم العد والعمليات،  فيسن ما قبل الخمس سنوات 
وأظهرت النتائج أن الدراما لها تأثير مهم في مساعدة األطفال على 

مفاهيم؛ وباإلضافة إلى ذلك، فإن استخدام أنشطة الدراما اكتساب ال
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 ،في الرياضيات تعمل على منع األطفال من تطوير المواقف السلبية
  . والقلق المرتبط في هذا المجال

إعداد برنامج مقترح في  إلى) 2011السرى، ( وهدفت دراسة
تعليم الرياضيات باستخدام مسرحة المناهج للطلبة ذوي صعوبات 

، والتعرف على أثره في في فلسطين علم بالمرحلة اإلعداديةالت
تحسين مستوى تحصيل الرياضيات، وأظهرت النتائج تفوق الطلبة 

درسوا باستخدام مسرحة المنهج على زمالئهم الذين درسوا  الذين
  .بالطريقة االعتيادية

دراسة هدفت معرفة فاعلية برنامج ) 2013(وأجرى جودة 
ية تمثيل األدوار لتنمية التفكير الهندسي لدى معتمد على استراتيج

طلبة الخامس األساسي في مادة الرياضيات بغزة في فلسطين، 
طالبا وطالبة، تم توزيعهم على  184تكونت عينة الدراسة من 

مجموعتين، وبينت النتائج فاعلية البرنامج المقترح في تنمية التفكير 
  . الهندسي لدى الطلبة

 Inoa, Weltsek)( يلتسك وتابونكما أجرى اينوا و
&Tabone, 2014بين فنون  هدفت التعرف على العالقة دراسة

  العينة من المسرح وإنجاز الطالب في اللغة والرياضيات، وتكونت 
وا قسم ،  والسابع السادس  الصف  طلبة طالبا أمريكيا من ) 1193(
طلبة الذين ظهرت النتائج أن الأتجريبية، وو ضابطة  مجموعتين  إلى  

تلقوا تدخل فنون المسرح تفوقوا على المجموعة الضابطة في فنون 
  دعمي  أن  يمكن اللغة والرياضيات، وبينت الدراسة أن إدخال المسرح 

إلى  )2016(وسعت دراسة درويش  .للطالب اإلنجاز األكاديمي 
الرياضيات، في  المفاهيمتنمية في المسرحة أثر توظيف استقصاء 

بغزة، وبينت األساسي الثامن الصف طالبات لدى الرياضي   تواصلوال
  الرياضية المفاهيمتنمية   في للمسرحةإيجابي  أثرالنتائج وجود 

 .الرياضي  التواصل ومهارات

 عناصر من كعنصر المسرح بأهمية العميق انالباحث وإليمان
 األهداف تحقيق في نتائج من ولما يحصده األفضل، إلى التغيير

أثر حاول الباحثان الكشف عن  المرجوة خاصة على هذه الفئة،
استخدام مسرحة المناهج في التحصيل وخفض تشتت االنتباه لدى 

  .الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات

  وأسئلتها مشكلة الدراسة

ذوات  الطالبات تحصيل مستوى ضعف في الدراسة مشكلة تتمثل
 ،وتشتت انتباههن رحلة األساسيةصعوبات تعلم الرياضيات بالم

نتيجة الستخدام أساليب تدريس غير مناسبة، حيث يحد ذلك من 
مشاركة الطلبة في عملية التعلم ويزيد من تشتت انتباههم، وقد 
ظهر ذلك جليا للباحثين أثناء الزيارات الميدانية العديدة للمدارس 

من التي تحتوي الطلبة ذوي صعوبات التعلم، وحضور العديد 
  .الحصص الصفية عند معلمي هذه الفئة

ولما للتحصيل واالنتباه من أهمية للطالب من ذوي صعوبات 
 كان البد من البحث عن أساليب جديدة للتدريس، ،تعلم الرياضيات

وبما أن فلسفة مسرحة المناهج بوصفها إحدى المداخل التدريسية، 
الفاعل خالل تقوم على مبدأ االهتمام بطبيعة المتعلم، واندماجه 

عملية تعلمه مع المحتوى التعليمي، كما أنها تتفق مع نظرية التعلم 
 مستوىفإنها قد تكون قادرة على تحسين  بالخبرة والممارسة،

ذوات صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة  الطالبات تحصيل
 مشكلة تتحدد ضوء ذلك وفي، وخفض تشتت انتباههن، األساسية
ر استخدام مسرحة المناهج في التحصيل أثفي استقصاء  الدراسة

، وخفض تشتت االنتباه لدى الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات
 :السؤالين اآلتيين من خالل اإلجابة عن

 مسرحة وحدة الهندسة في هل هناك أثر دال إحصائيًا ل
ذوات صعوبات تعلم  طالبات الصف الخامس األساسيتحصيل 

 الرياضيات؟

 خفض مسرحة وحدة الهندسة في صائيا لهل هناك أثر دال إح
ذوات  طالبات الصف الخامس األساسيلدى تشتت االنتباه 

 صعوبات تعلم الرياضيات؟

أثر مسرحة تهدف الدراسة الحالية إلى تقصي : أهداف الدراسة
وحدة الهندسة في تحصيل طالبات الصف الخامس األساسي 

 .ههنانتبافي خفض تشتت ، وذوات صعوبات تعلم الرياضيات

  أهمية الدراسة

 تعلم صعوبات هي مهمة لظاهرة ةالدراسة الحالي تتصدى
 .األساسية المرحلة طلبة من كثير بين سائدة أصبحت التي ،الرياضيات

وتشكل أرضية لدراسات متنوعة في هذا المجال تتعلق بدراسة أثر 
األعداد، الجبر، (مسرحة المنهج في فروع الرياضيات األخرى 

التفكير الرياضي، الحس (والمهارات المرتبطة بها ) صاءالقياس، اإلح
كما تسلط الضوء على إمكانية التكامل ). العددي، القدرة المكانية

بين الفن والتعليم، وأثر هذا التكامل في شخصية الطالب، وبيئة 
 .المدرسة، واألنشطة الالصفية

 على والقائمين الرياضيات مناهج مخططيالحالية  الدراسة تفيدو
 في األساسية المرحلة في الرياضيات لمادة الدراسية المناهج تطوير
 في الرياضيات ستدري في مسرحة المنهج توظيف وكيفية أهمية توضيح
 .الرياضيات تعلم نواتج تحسين في يسهم قد ممااألساسية،  المرحلة

 تقدمه من دليل مامن خالل  ،الرياضيات مناهج معلمي تفيدكما 
 مسرحة المنهج، وفق الرياضيات تعليم في منه ستفادةاال يمكن ،للمعلم
 مصممي اهتمام وتوجه .الدراسي التحصيل لتحسين يؤدي بشكل
 تتضمنه ما لتوصيل المسرح كطريقة استخدام إلى الرياضيات مناهج
 .لطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضياتلالرياضيات  مادة

  التعريفات اإلجرائية

 الصف الخامس طالبات تكتسبه ما مقدار :التحصيل الدراسي
 مفاهيم، وتعميمات، من األساسي ذوات صعوبات تعلم الرياضيات

مادة  في المقررة "الهندسة"لوحدة  ندراسته خالل من ومهارات
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 والفهم، التذكر،( :ةالثالث المعرفية بلوم مستويات عند الرياضيات،
 الختبارا الطالبة في عليها تحصل التي بالدرجة مقاسا ،)والتطبيق

  .لذلك المعد

طالبات الصف  عليها التي تحصل الدرجة :االنتباه تشتت
 تشتت على مقياس الخامس األساسي ذوات صعوبات تعلم الرياضيات

االنتباه؛  على ضعف القدرة: الذي يتكون من محورين هما ،االنتباه
  .الدراسة هذه ألغراض المعد األنشطة، إتمام وعدم

نظيم المحتوى الدراسي لوحدة إعادة ت :مسرحة المنهج
المقدمة لطالبات الصف الخامس األساسي ذوات صعوبات  الهندسة

وطريقة تدريسها، بما يتضمن إعادة تنظيم األفكار تعلم الرياضيات، 
من والمفاهيم الهندسية الواردة في الوحدة، وإلباسها ثوبا دراميًا، 

وقف التعليمي خالل تمثيل الطالبات األدوار التي يتألف منها الم
   .الجديد

  الدراسةومحددات  حدود

  وحدة هندسة من كتاب اقتصرت الدراسة الحالية على
الرياضيات المقرر لطالبات الصف الخامس األساسي، حيث تم 

  .صياغة محتواها في ضوء مسرحة المنهج

  اقتصرت عينة الدراسة على مجموعة من طالبات الصف كما
لتعلم في الرياضيات في الخامس األساسي ذوات صعوبات ا

  .األردن/ التابعة لمحافظة الزرقاء إحدى المدارس الحكومية

  الفصل الثاني من العام الدراسيتم تطبيق الدراسة في 
2017/2018.  

  لتشتت استخدم اختبار تحصيلي في الرياضيات، ومقياس تم
، لذا فإن تعميم نتائج الدراسة من اعداد الباحثين االنتباه

 . تحقق لهما من دالالت صدق وثباتا يعتمد على م

 الطريقة واإلجراءات

  الدراسةمنهج 

تم استخدام المنهج شبه التجريبي، حيث تم تقسيم العينة 
عشوائيا إلى مجموعتين مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية، وتم 

، أما المنهجتدريس المجموعة التجريبية باستخدام مسرحة 
ة االعتيادية، وتم تطبيق اختبار بالطريق فدرستالمجموعة الضابطة 

تحصيلي ومقياس لتشتت االنتباه قبلي وبعدي لكال المجموعتين 
  . الضابطة والتجريبية

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الخامس 
األساسي اللواتي لديهن صعوبات تعلم الرياضيات بمنطقة الزرقاء 

مدارس حكومية في العام  7ة ب طالب 80عددهن ، والبالغ األولى
   .2017/2018الدراسي 

  

  عينة الدراسة

، من مدارس مجتمع الدراسةعشوائيا مدرستين تم اختيار 
تكونت  بشكل عشوائي لتمثل المجموعة الضابطةواختيار أحدهما 

 8وتكونت من تجريبية لتمثل المجموعة الطالبات، واألخرى  8من 
  :وفًقا لإلجراءات التاليةوقد تم اختيار العينة  طالبات،

أن تقع المدارس التي تم تطبيق بها أدوات الدراسة ضمن  .1
المدارس التي بها برنامج صعوبات تعلم حسب تصنيف مديرية 

 . التربية والتعليم

أن تكون الطالبة من ذوات صعوبات تعلم الرياضيات بالصف  .2
الخامس األساسي، أي أن تم تشخيصها من قبل معلمات 

بالمدارس المختارة، وفق االختبارات التي زودت الصعوبات 
 .بها المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم

 .سنة 12-10أن تقع الطالبة في المدى العمري  .3

أال تكون الطالبة تعاني من إعاقات حسية، أو تخلف عقلي  .4
وذلك من خالل االطالع على السجالت الشاملة للطالبات لدى 

 .درسةالمرشدة الطالبية بالم

  :الدراسة أداتا

  االختبار التحصيلي -1

صيغ االختبار التحصيلي في المستويات المعرفية الثالث الدنيا 
حيث أن  ،"التطبيقوالفهم، والتذكر، : "وهي ،حسب تصنيف بلوم

هذه المستويات هي المناسبة لهذه الفئة، واحتوت مفردات االختبار 
في وحدة الهندسة  الواردةأهم المفاهيم والتعميمات والمهارات 

للصف الخامس األساسي، وبعد أن تم تحديد األهمية النسبية لكل 
موضوع من موضوعات المنهج، من خالل عدد الصفحات وعدد 
الحصص، وتحديد األهمية النسبية لألهداف التعليمية، تم بناء 
جدول المواصفات لالختبار، حيث بلغ عدد األسئلة في مستوى 

، صيغت أسئلة 4، ومستوى التطبيق 7م ، ومستوى الفه9التذكر 
لتغطي كافة الموضوعات في  ،االختبار على شكل االختيار من متعدد

حسب  ،والمستويات المعرفية المراد قياسها ،جدول المواصفات
النسب المئوية المحددة لكل منها، وفي ضوء ما سبق تم إعداد 

تم وقرة، ف 20االختبار التحصيلي في صورته األولية، فاشتمل على 
عرضها على مجموعة من المحكمين، وفي ضوء مقترحاتهم تم 

  .تعديل االختبار وإعادة صياغة بعض األسئلة

تم تطبيقه على عينة  ،بعد عرض االختبار على المحكمين
طالبات من ذوات صعوبات تعلم الرياضيات،  10استطالعية قوامها 

، 0.80-0.23لحساب معامالت الصعوبة التي تراوحت بين 
، وتم استخدام 0.78-0.22ومعامالت التمييز التي تراوحت بين 

وتبين وجود فرق دال إحصائيا  ،صدق المقارنة الطرفية لالختبار
مستوياتها في  بين درجات االختبار التحصيلي) 0.05(عند مستوى 

المرتفعة والمنخفضة، وهذا يدل على أن االختبار التحصيلي يتمتع 
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ن المستويين المرتفع والمنخفض، مما يعنى بالقدرة على التمييز بي
أنه يتمتع بدرجة عالية من الصدق، وللتحقق من ثبات االختبار 

، وعليه فإن 0.87التحصيلي تم حساب معامل ألفا كرونباخ وبلغ 
وتبين أن الزمن الالزم لإلجابة  ،االختبار يتمتع بقدر مرتفع من الثبات

  . دقيقة 50عن أسئلة االختبار 

  س تشتت االنتباهمقيا -2

لدى طالبات الصف  االنتباه درجة عن لكشفا المقياس هدف
قام الباحثان  ذوات صعوبات تعلم الرياضيات، الخامس األساسي

   .باالطالع على الدراسات السابقة التي تناولت تشتت االنتباه

 المقياس تكونالسابقة، في ضوء اإلطار النظري والدراسات 
 مجال: هما مجالين، على موزعة فقرة، )24( من األولية بالصورة

 تدرج استخدام تم وقد، إتمام عدم ومجال ،االنتباه على ضعف القدرة
 كثيرا، أحياًنا، دائما،( الطالبات استجابات لتقدير الخماسي ليكرت
  ،)مطلًقا نادرا،

واالخذ  المحكمين من مجموعة على المقياس وبعد عرض
 10ة استطالعية تكونت من بمالحظاتهم، تم تطبيقه على عين

مع  المقياس فقرات بين االرتباط معامالت استخراج تم طالبات، حيث
 وتراوحت قيم للمقياس، الكلية الدرجة ومع إليه، نتميت الذي المجال
 هذا ويعد )0.94-0.72( بين المقياس لجميع فقرات االرتباط معامل

 تخدام معاملباس للمقياس الثبات معامل وتم حساب مقبوال، المؤشر
 مستوى عند إحصائيا دال وهو، )0.86(وبلغ  ألفا كرونباخ

(0.05=α).   

  مادة الدراسة

  وحدة الهندسة مسرحة

إعادة صياغة محتوى الوحدة في ضوء مسرحة المنهج،  تتم .1
مع مراعاة عدم تغيير المعلومات والحقائق المتضمنة 

 :بالمحتوى، من خالل الخطوات اآلتية

تضمنت تحديد  :لتخطيط للمدخل المسرحيمرحلة ا: أوًال
ارها لمسرحتها من أجل تحديد األهداف يالدروس التي تم اخت

األساسية للموضوع الممسرح، وتحديد األدوات، والوسائل 
والديكور المناسب للموضوع، وتحديد المكان المخصص للتمثيل، 

جة والوقت الالزم وأساليب التقويم المناسبة، وتحديد األدوار، معال
 .المحتوى بطريقة مسرحية

تم تحديد دروس  :معالجة المحتوى بطريقة المسرحية: ثانيًا
من محتوى منهج الرياضيات للصف الخامس األساسي، للفصل 

مراعاة أن تكون المسرحية مناسبة لطبيعة  تالدراسي الثاني، وتم
الطالبات ذوات صعوبات تعلم الرياضيات، ويمكن تطبيقها داخل 

األفكار الرئيسية التي يحويها التعلم، وتحتوي على  غرفة مصادر
الدرس، وإعداد القصة المناسبة التي تحوي هذه األفكار والمعلومات 
بمشاركة الطالبات أنفسهن في تحديد الشخصيات واإلعداد 

والتجهيز، ومراعاة عناصر التشويق واإلبهار والخيال وتيسير الفهم، 
ة، ومراعاة استخدام أشكال يحوسهولة التذكر أثناء كتابة المسر

الظل، األراجوز، والدمى : (مسرحية مختلفة عند التنفيذ مثل
 ،، وتم تدريب الطالبات على تقمص الدور)المتحركة، واألقنعة

  .وإعطائهن فرصة التمثيل بالتكرار

معالجة المحتوى بعد أن تمت : إعداد دليل للوحدة: ثالثا
المقدمة؛ : حدة تضمن ما يلي، تم إعداد دليل للوبطريقة المسرحية

نبذة عن مسرحة المنهج؛ ارشادات ضرورية للتدريس باستخدام 
مسرحة المنهج؛ تحليل محتوى وحدة الهندسة؛ وخطط تدريسية 

عدد الحصص لكل درس، مفاهيم الدرس : مقترحة للوحدة، تتضمن
وأهدافه اإلجرائية، المصادر والوسائل التعليمية، خطوات السير في 

 .لموضوع باستخدام مسرحة المنهجتدريس ا

وتضمن : التطبيق العملي للتدريس بالمدخل المسرحي :رابعا
تهيئة الطالبات، عرض الدرس، توزيع األدوار على الطالبات، وإعداد 

وتم عرض المحتوى الممسرح  .غرفة الدراسة للتمثيل، والتقويم
  .على مجموعة من المحكمين وإجراء التعديالت المطلوبة

  اءاتاإلجر

وأدواتها والتحقق من  الدراسة،نتهاء من إعداد مواد االبعد 
اإلجراءات الالزمة للتطبيق  اتخاذ تم ،وإجراء التعديالت صدقها،

  :اآلتيةالميداني للدراسة في ضوء الخطوات 

 وقابال المدرستين المشمولتين في الدراسة، زار الباحثان .1
 وقدما لهن ،المدرسة، والمعلمات المعنيات بالدراسةمديرة 

لجدول  نوالتنسيق معه ،وآلية تطبيقها الدراسة،فكرة عن 
 .الزيارات

على  التحصيل ومقياس التشتت القبليتم تطبيق اختبار  .2
 ،للمجموعتين معًا انوقام بذلك الباحث ،مجموعتي الدراسة

وكيفية اإلجابة على  للطالبات،على توضيح التعليمات  اوحرص
 .األسئلة

أن يتم تطبيق  مديرات المدارستفاق مع باال انالباحث ىرأ .3
واستغرق التطبيق  الثاني،الدراسة خالل الفصل الدراسي 

 . حصة دراسية) 19(

حتى  ،1/3/2018تم التطبيق الفعلي للتجربة يوم  .4
حصص ) 5(بواقع  أحد الباحثين،من ِقبل  25/3/2018

حيث درست المجموعتين التجريبية والضابطة بعدد  أسبوعيا،
وقد تم تدريس  نفسها،والموضوعات  فسه،نالحصص 

 .المجموعتين التجريبية والضابطة من قبل الباحث نفسه

بتطبيق اختبار الباحثان بعد االنتهاء من عملية التدريس قام  .5
طالبات المجموعتين (على عينة الدراسة  البعدي، التحصيل
 .تشتت االنتباهبتطبيق مقياس  اقام ثم ،)والضابطةالتجريبية 
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  فؤ مجموعتي الدراسةتكا

للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في االختبار التحصيلي 
" مان ويتني"ومقياس تشتت االنتباه القبلي، تم استخدام اختبار 

)Mann-Whitney U ( للعينات المستقلة، كما يوضح الجدول
)1.(  

ن درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار لداللة الفروق بي) Mann-Whitney U" (مان ويتني"نتائج اختبار  :)1(جدول 
  التحصيل ومقياس تشتت االنتباه

  االختبار
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  ز قيمة
  مستوى

  مجموع الرتب  متوسط الرتب  مجموع الرتب  متوسط الرتب  الداللة
  0.23  1.2-  60  7.1  9.9  79  التحصيلي

  0.52  0.65-  74  9.3  7.7  62  تشتت االنتباه
  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ) 1(ويبين الجدول 
اختبار التحصيل ومقياس التشتت االنتباه القبلي بين طالبات 
المجموعتين التجريبية والضابطة، حيث كانت قيم مستويات الداللة 

في  ، وهذا يدل على تكافؤ مجموعتي الدراسة)0.05(أكبر من 
تت االنتباه قبل البدء بالتدريس باستخدام مسرحة التحصيل وتش

  .المنهج

  ومناقشتها نتائج الدراسة

 هل هناك أثر دال إحصائيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال األول

طالبات الصف الخامس مسرحة وحدة الهندسة في تحصيل ل

  ومناقشتها ،؟ذوات صعوبات تعلم الرياضيات األساسي

إيجاد المتوسطات الحسابية  ولإلجابة عن هذا السؤال، تم
واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على االختبار 

  .يبين هذه النتائج) 2(التحصيلي، والجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء ): 2(جدول 
  مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي

  ف المعيارياالنحرا  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  0.9  16.3  8  التجريبية
  2.3  12.8  8  الضابطة

، وجود فرق ظاهري بين متوسط أداء )2(يتضح من الجدول 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ولتعرف على داللة هذا 

) Mann-Whitney U" (مان ويتني"اختبار تم استخدام  ،الفرق
  .النتائجيبين هذه ) 3(للعينات المستقلة، والجدول 

للعينات المستقلة لداللة الفروق بين درجات طالبات المجموعتين التجريبية ) Mann-Whitney U" (مان ويتني"نتائج اختبار ): 3(جدول 
  والضابطة في اختبار التحصيل البعدي

  االختبار
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  الداللة مستوى  ز قيمة
  مجموع الرتب  متوسط الرتب  مجموع الرتب  متوسط الرتب

  0.007  2.7-  43  5.4  93  11.63  التحصيلي
  

وجود فرق ذو داللة إحصائية في اختبار ) 3(يبين الجدول 
تحصيل الرياضيات البعدي بين متوسط درجات طالبات المجموعتين 
التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية، حيث كانت قيمة 

، وهذا )0.05(وهي أقل من ) 0.007(ائية بداللة إحص) 2.7-=ز(
يدل على وجود أثر لتدريس وحدة الهندسة وفق مسرحة المنهج في 

  .التحصيل لدى الطالبات ذوات صعوبات تعلم الرياضيات

وقد ترجع النتيجة التي توصلت إليها الدراسة إلى مرونة 
واستيعابها مجموعة كبيرة من  ،التدريس باستخدام مسرحة المناهج

دوات والوسائل واألنشطة التعليمية الممتعة والمشوقة، وهذه األ
العناصر تتضافر لتحقيق األهداف المراد تحقيقها؛ فمسرحة المناهج 
يحيي المواد الدراسية ويجسدها في شكل مسرحي؛ لتخرج من 

  ).2016، درويش(جمود الحروف المكتوبة على صفحات الكتب 

ضفي على البيئة الصفية باإلضافة إلى أن األنشطة المسرحية ت
من السرور والبهجة، مما يجعل التعلم لدى طلبة  التدريسية جوًا

ذوي صعوبات أبقى أثرا، كما أن األنشطة المسرحية تساعد على 
زيادة االنتباه البصري لدى الطلبة؛ وذلك ألنها تزودهم بدافعية 
مستمرة، نظرًا لمتعة المشاركة في عملية التمثيل، الذي يكسب 

لطلبة خبرات سارة من خالل المشاركة في النشاط التمثيلي، حيث ا
أن استخدام النشاط التمثيلي ينقل المادة العلمية في صورة شيقة 

 . وجذابة، مما ييسر عملية التعلم والفهم

تحسن  ساهم فيويرى الباحثان أن التدريس الممسرح 
ريح على إيجاد جو ديمقراطي، ومناخ م عملتحصيل الطلبة؛ ألنه 

المعلومات في جو يفضله الطلبة،  تم عرضفي غرفة الصف، كما أنه 
بحيث يسمح للطلبة بمناقشة جادة، وهادفة للمشاهد التي تم 
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عرضها، وتمثيلها، وللمواقف التي تم ارتجالها من قبل زمالءهم، 
وهذه العملية قد تؤدي إلى ترسيخ الفهم، وتنمية عمليات التفكير 

  .زيادة تحصيلهملديهم، مما يساعد في 

، التي )2011( دراسة السرىنتيجة هذه النتيجة مع  وتتفق
هدفت إلى إعداد برنامج مقترح في تعليم الرياضيات باستخدام 
مسرحة المناهج للتالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادية، 
والتعرف على أثره في تحسين مستوى تحصيل الرياضيات، وبينت 

دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالب  نتائجها ووجود فرق
المجوعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي 

  .لالختبار التحصيلي لصالح طالب التجريبية

التي هدفت ) 2016( راسة درويشكما تشابهت مع نتائج د
الرياضيات،  في  المفاهيم  تنمية  في  المسرحة  توظيف  أثر استقصاء  

  المفاهيم تنمية   في  للمسرحة إيجابي   أثر النتائج وجود  وبينت 
 ,Inoa)( انوا ويلتسك وتابون دراسةوتتفق مع نتائج  . الرياضية

Weltsek &Tabone,2014 التي هدفت التعرف على العالقة بين
ظهرت النتائج أن أفنون المسرح وإنجاز الطالب في الرياضيات، و

كما تتفق  .للطالب اإلنجاز األكاديمي   دعمي  أن  يمكن إدخال المسرح 
 )Erdogan & Baran, 2009( مع نتائج دراسة ايردوقان وبارن

الرياضيات من خالل أسلوب الدراما على  أثر تدريس تفحصالتي 
وأظهرت النتائج أن  ألطفال المدارس االبتدائية، الرياضية القدرة

على إيجابي  له تأثيرأسلوب الدراما  باستخدامتدريس الرياضيات 
  ،القدرة الرياضية

هل هناك أثر دال إحصائيًا : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

طالبات مسرحة وحدة الهندسة في خفض تشتت االنتباه لدى ل

 ،ذوات صعوبات تعلم الرياضيات؟ الصف الخامس األساسي
  ومناقشتها

ولإلجابة عن هذا السؤال، تم إيجاد المتوسطات الحسابية 
رافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على مقياس تشتت واالنح

  .يبين هذه النتائج) 4(االنتباه، والجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء ): 4(جدول 
   مجموعتي الدراسة على مقياس تشتت االنتباه

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العد  المجموعة
  4.49  81.88  8  التجريبية
  8.85  100.88  8  الضابطة

، وجود فرق ظاهري بين متوسط أداء )4(يتضح من الجدول 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ولتعرف على داللة هذا 

) Mann-Whitney U" (مان ويتني"اختبار الفرق تم استخدام 
  .يبين هذه النتائج) 5(للعينات المستقلة، والجدول 

للعينات المستقلة لداللة الفروق بين درجات طالبات المجموعتين التجريبية ) Mann-Whitney U" (مان ويتني"ج اختبار نتائ): 5(جدول 
  والضابطة في مقياس تشتت االنتباه البعدي

  المقياس
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  قيمة ز
  مستوى

  لرتبا مجموع  الرتب متوسط  الرتب مجموع  متوسط الرتب  الداللة
  0.00  3.4-  100  12.5  36  4.5  تشتت االنتباه

  

وجود فرق ذو داللة إحصائية في مقياس ) 5(يبين الجدول 
تشتت االنتباه البعدي بين درجات طالبات المجموعتين التجريبية 

) 3.4-=ز(والضابطة لصالح المجموعة التجريبية، حيث كانت قيمة 
، وهذا يدل على )0.05(وهي أقل من ) 0.00(بداللة إحصائية 

وجود أثر لتدريس وحدة الهندسة وفق مسرحة المنهج في خفض 
تشتت االنتباه لدى الطالبات ذوات صعوبات تعلم الرياضيات 

  .بالمرحلة األساسية

ويمكن عزو ذلك إلى طبيعة الوحدة الممسرحة، حيث اعتمد 
هم الباحثان على أساليب متنوعة من لفت انتباه الطلبة، وإثارة فضول

ودافعيتهم للتعلم، ويمكن تفسير هذه النتيجة بالرجوع إلى الفعاليات 
يها عن دوره المعلم فالتعليمية لمسرحة المنهج، حيث تخلت 

نحو دوره كميسر  ىكمسيطر على الغرفة الصفية والتدريس، ونح
للتعلم النشط من خالل تقديم المعرفة وتوضيحها باألمثلة والعروض 

سئلة وتنظيم اإلجابات، كما تحولت أدوار الطالبة العلمية، وتوجيه األ
من تلقي المعرفة بصورة سلبية إلى المشاركة النشطة، والتفاعل 
اإليجابي مع ما تتعرض له من مواقف تعليمية وتحمل مسئولية 

تعلمها، وكان للتعزيز المستخدم، كالتعزيز المـادي، واالجتمـاعي، 
إثارة انتباه الطلبة،  ة، دور فيالـذي يتناسب مع هذه المرحلة العمري

 حيـث تعرف أهمية التعزيز في حياة الطالب النفسية واالنفعالية
)Manitone & Smeadm 2003(.  

كما تعزى هذه النتيجة للمميزات التي تتميز به مسرحة المنهج 
إذ تعمل على زيادة قدرة المتعلمين على استخدام اللغة العلمية 

برات المعرفية، ورفع مستوى التحصيل أثناء التمثيل، وتنمية الخ
بسبب الخبرات المتاحة للمتعلم، كما توفر البيئة المالئمة لتدعيم 
التعّلم النشط الذي يقوم به المتعلم فيكتشف وينقب، وتزيد من 
استيعاب المفاهيم، وتحصيلها، وكذلك تساعد في سرعة دمج 

كما تسهم في المعرفة السابقة بالخبرات الجديدة المقدمة للمتعلم، 
مساعدة المتعلمين على التخلص من التمركز حول الذات، حيث 
يبدي المتعلم رأيه أمام زمالئه لمناقشته، والدفاع عنه، فهي تحث 

  .على التفكير

ويمكن تفسير تفوق طالبات المجموعة التجريبية إلى أن 
استخدام مسرحة المنهج أتاح للطالبات التفاعل مع بعضهن البعض، 
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على زيادة الدافعية لديهن، وربط خبرات التعلم، كما أن ويساعد 
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وفهم العالقات بين المفهوم الرئيس والمفاهيم الفرعية، والعالقات 
بين المفاهيم الفرعية، واقتراح األمثلة المناسبة، كل ذلك يستدعي 

 .انتباها كبيرا

 ,Venzen)(وتشابهت هذه النتائج مع نتائج دراسة فينزين 
التي هدفت معرفة اآلثار المترتبة على أسلوب الدراما في  2011

والتي وأظهرت  على اكتساب مفاهيم العد والعمليات،الطلبة مساعدة 
نتائجها أن الدراما لها تأثير مهم في مساعدة األطفال على اكتساب 

ال من تطوير المواقف السلبية والقلق منع األطفو؛ العد مفاهيم
المرتبط في هذا المجال، وتتفق هذه النتيجة ما مع أشارت إليه نتائج 

Burcham & DeMers  ;1995(بعض الدراسات السابقة 
Rief, 2015Dansinger & Stuart, 2000;  ( من فعالية الدراما في

  .االنتباه تشتتخفض 

  التوصيات

بينت وجود أثر لمسرحة المنهج  في ضوء نتائج الدراسة التي
على التحصيل وخفض تشتت االنتباه، يوصي الباحثان بضرورة أن 
 اتحظى مسرحة مناهج الرياضيات باهتمام القائمين على تخطيطه

وتدعم  االهتمام بتوفير بيئة صفية تساعدوتصميمها وتنفيذها، و
غرفة خاصة للمسرح التربوي ر توفيكما توصي ب. مسرحة المنهج

خل كل مدرسة، وتزويدها بمتطلبات تطبيق المسرحية من دا
 .ووسائلديكورات وأدوات 

إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية، ويقترح الباحثان 
للمكفوفين والصم ، ولصفوف دراسية أخرى في التعليم األساسي

 .والبكم والمعاقين عقليا

  المراجع

د على فاعلية برنامج مقترح معتم). 2013(جودة، موسى 
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